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املرتجم مقدمة

نظر وجهة يعرض فالكتاب التوقيت؛ صحيح عمًال الكتاب لهذا ترجمتي أُعد أن أستطيع
هو ل يفضِّ كما املنطقي، التجريبي (أو املنطقي الوضعي املذهب ممثِّيل أكرب من فيلسوف
وخصومه املذهب هذا أنصار بني الدائرة املعركة فيه شغلت وقٍت يف وذلك يه)، يسمِّ أن ذاته
أن أستطيع وال أحيانًا. اليومية جرائدنا من بل الثقافية، مجالتنا من قليلة غري صفحاٍت
أضخم أبعاًدا اتخذت أنها أحسست عندما أنني غري املعركة، هذه يف طرًفا كنت أنني أزعم
شعوري عن أعربِّ أن حاولت التفسري، والتواء الفهم سوء من كثري وشابَها ينبغي، مما
١٩٦٦م)، نوفمرب ٢٤ الجمهورية (جريدة امَللل» «معركة بأنها فيه وصفتها مقاٍل يف إزاءها
الغضب من بيشء — التفاهم سوء تبديد محاوالت من كثري شأن شأنه — املقال هذا وُقوِبل

مًعا! النزاع طرَيف من
وجهة تقديم من بد ال وأنه مقال، مجرد من أكثر إىل يحتاج األمر أن يل تبنيَّ ولقد
جمهرة يفيد أن عليها االطالع لعل شموًال، وأكثر أوسع نحٍو عىل النزاع موضوع النظر
يف أكن لم أنني من الرغم وعىل عنه. يتحدثون الذي املذهب معالم بعض تبنيُّ يف املثقفني
مناقشة أنصار من ذاته، الوقت يف لست، فإني املذهب، هذا أنصار من األوقات من وقت
سانحة الفرصة وجدت فقد لذلك الحقيقية؛ بأبعادها كاٍف إملاٍم دون الفلسفية املسائل
يتعرف بحيث املذهب، هذا عىل الضوء إلقاء يف يُسهم أن يف أمًال الكتاب هذا ترجمة إلنجاز
يُصِدر أن ويستطيع األصليِّني، ممثِّليه أكرب من واحد كلمات خالل من العربي القارئ عليه
ألسباب املحليِّني مفكِّرينا بني تثور التي الحساسيات تلك عن بعيًدا موضوعيٍّا، حكًما عليه

علمية! كلها تكون ال قد
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املتخصصني نطاق تعدَّى الفلسفية، باملشكالت مألوف غري اهتماًما تشهد بالدنا إن
مبارش اتصال لها يكون ال قد التي املتباينة الثقافات أصحاب من قليل غري عدًدا وشمل
الفلسفة يفيد جهٍة من فهو حدَّين؛ ذو سالح األمر، واقع يف االهتمام، وهذا الفلسفة. بميدان
لم جمهوًرا لها ويجلب ودارسيها، ُقرائها قاعدة ع يوسِّ إنه حيث من فيها، شك ال فائدة
الدراسة من الحقيقي القصد هو هذا ولعل ما. يوًما ستجتذبه الفلسفة أن يتصور أحد يكن
وإنما املتخصصني، عىل به يقترصاالهتمام مبحثًا الفلسفة تكون أن ينبغي ال إذ الفلسفية؛
فهٍم تكويِن عىل منهم كالٍّ وتساعد عام، بوجه للمثقفني العقلية الحياة يف تتغلغل أن يجب
من مجموعة عىل بالفلسفة االهتمام اقتصار أن املؤكَّد ومن فيه. يعيش الذي للعالم أعمق
مظهر ال تدهور مظهر هو سواهم، شفراِتها يحل وال أرساَرها يفهم ال الذين املحرتفني
آخر، وجًها النحو هذا عىل بالفلسفة االهتمام قاعدة التساع أن غري الفلسفي، للفكر تقدم
تهبط أن يمكن الفلسفية واملجادلة املناقشة إن إذ سلبي؛ وجه بأنه نصفه أن نستطيع
الهواة من كالهما أو طرَفيها أحد كان إذ املغالطة؛ من قليل غري قدٌر يشوبه مستًوى إىل
الفكرية املعركة يف واضًحا، كان ولقد متخصصون. وكأنهم الجدل ميدان يخوضون الذين
اآلراء فهم يف الترسع إىل يرجع الخالف من كبريًا قدًرا أن املنطقية، بالوضعية املتعلقة
إىل مجال من بها االنتقال أو تحتمل، ما فوق املعاني من تحميلها أو البحث، موضوع
املصادر إىل بالرجوع معالجتها يمكن أمور كلها وهذه مرشوع؛ غري نحو عىل آخر مجال

وروية. بأناة ودراستها األصلية،
ِلما نة املتمعِّ الدراسة أن لوجدنا مثًال، ترجمته هنا ها أقدِّم الذي الكتاب اتخذنا ولو
الوضعية أنصار بني الخالف من كبريًا قدًرا بأن الباحث تُقنع بأن كفيلٌة اآلراء من فيه ورد
ليست أو ينبغي، كما علمية ليست أنها أساس عىل ينتقدونها ممن وبنيخصومها، املنطقية
تزيد التقاء نقاط الطرَفني بني ألن وهمي؛ خالف األمر واقع يف هو اإلطالق، عىل علمية
هذه، االلتقاء لنقاط األمثلة بعض ولنرضب األوىل. للوهلة منهما كلٌّ يظن ما عىل بكثري

الكتاب: هذا يف وردت التي الفعلية اآلراء من مستَمدَّة

وبني الكتاب هذا بني واضحة مشرتكة سمٌة امليتافيزيقي التفكري عىل الحملة إن (١)
كرَّس قد الكتاب هذا مؤلِّف أن للقارئ يتضح وسوف املنطقية. للوضعية العلميني الخصوم
يف بأن واالعتقاد للعقل، الخالص االستخدام عن الناجمة األخطار لبيان منه كبريًا جزءًا
للمعرفة، الفعلية املصادر إىل رجوع ودون ذاته، يستخلصمن أن البرشي الذهن استطاعة

تُنِكره. علمية فلسفة أية أن أظن ال اتجاه وهذا وباإلنسان. بالكون كامًال علًما
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إنه حيث من العلم، عن الدفاع إىل إيجابي اتجاٌه السابقة السلبية بالحملة ويرتبط (٢)
عنها يدافع التي العامة فالفكرة املعرفة؛ اكتساب وسائل من أيدينا متناول يف ما أفضل
عن يزيد ما طوال أخفقت قد الفلسفية األسئلة عن التأملية اإلجابات أن هي الكتاب، مؤلف
إجابات يقدِّم خاص، بوجه عرش التاسع القرن منذ بدأ، قد العلم أن حني عىل عام، ألَفي
املؤلف إن بل امليتافيزيقيون، فيها تخبَّط طاملا التي األسئلة من كثري عىل ُمقِنعة حقيقية
العلمية؛ للقوانني تخضع ال أنها يَُظن التي املجاالت يف حتى العلم نطاق توسيع إىل يسعى
دراسة خضوع عن حارٍّا دفاًعا األخري، الفصل يف سيَّما وال كثرية، فصول يف يقدِّم فهو
االعرتاضات عىل ويردُّ الطبيعة، دراسة لها تخضع التي لتلك مشابهة علمية لقوانني املجتمع
وهذا تتكرر، ال فردية االجتماعية الظاهرة بأن القول سيَّما وال الرأي، هذا إىل ه تُوجَّ التي

علمية. فلسفة كل عنه تُدافع رأي بدوره
وتأكيد للظواهر، الغائي التفسري إنكار عىل املواقف شتى يف املؤلف ويحرص (٣)
(الخاص عرش الثاني الفصل يف خاص بوجه هذا موقفه أكَّد وقد لها، السببي التفسري
البيولوجيا. ميدان وهو َمعاقلها، أقوى من يَُعد ميداٍن يف بشدة الغائية وهاَجم بالتطور)،
ابتداءً الحديث، والعلم الفلسفة يف الفردي، ال الجماعي، العمل أهمية املؤلف ويؤكِّد (٤)
أساس عىل الحديثة العلمية الفرتة لفهم محاولة أية أن ويرى عرش، التاسع القرن من
التجريد عىل القدرة يردُّ إنه بل اإلخفاق، إىل مآلها يكون أن بد ال فردية عبقرية نتاج أنها
نمو «إن فيقول: اجتماعية، أصول إىل بطبيعته، فردي بأنه االعتقاد يسود الذي الفلسفي،

السابع). (الفصل بالرضورة» الصناعية الحضارة تُالزم ظاهرٌة التجريد عىل القدرة
بعض سيَّما وال الكتاب، صفحات جميع يف املثالية عىل الحملة إىل واضح اتجاه هناك (٥)
من العرشين القرن يف الفيزيائية الكشوف نتائج تستغل التي املعارصة املثالية االتجاهات
وبني الكشوف تلك نتائج بني قاطع بوضوٍح الفصل عىل يحرص وهو موقفها، دعم أجل
يف إنه بل املعارص، العلم عىل املثالية الستناد مربِّر أي يرى وال الفلسفي، املثايل املوقف
يجعل الذي infrastructure األعىل الرتكيب إىل يصل أن يُحاول للمثالية، العام تفسريه
من موافقة يلقى ال قد به يقول الذي األدنى الرتكيب نوع أن وصحيٌح مثاليٍّا. الفيلسوف
املثايل، امليتافيزيقي للتفكري بتعليل اإلتيان يحاول أنه هو األمر يف املهم ولكن الجميع،
صبغة األحيان بعض يف يتخذ العميل الطابع هذا إن بل عميل، طابع ذي أصل إىل ويردُّه
الرابع؛ (الفصل «كانت» عند األخالقي للمذهب تعليله يف الحال هي كما طبقية، اجتماعية

عرش). السابع الفصل أيًضا وانظر
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العلمية الفلسفات تُقرَّها أن يمكن ال سلبية عنارصأخرى شك، دون الكتاب، يف أن عىل
العنارص: هذه ومن املنطقية. الوضعية عن مستقل اتجاه يف تسري التي

الكتاب؛ من األوىل الفصول يف سيَّما وال للفلسفة، النفيس للتفسري امُلفِرط تأكيده (١)
إىل ويذهب امليتافيزيقية، املذاهب أخطاء تفسري يف كربى أهمية النفسية للنظرة يجعل فهو
وهو اليقني، إىل الفالسفة سعي مثل معيَّنة، نفسية عنارص إىل كلها تَُرد األخطاء هذه أن
عدَّدها التي النفسية العنارص من ذلك وغري اليقينية، الحقائق يف «األمان» التماس من نوع

كتابه. من والثالث الثاني الفصَلني يف املؤلف
أبدى أن سبق (وقد أهميته الفلسفية لألخطاء النفيس التفسري لهذا بأن اعرتافنا ومع
الفلسفة تاريخ يف آرائه من لكثري محوًرا وجعله كبريًا، اهتماًما نيتشه مثل فيلسوف به
إليه، تضاف أن ينبغي عنارصأخرى هناك أن نتذكر أن الواجب فمن مشكالتها)، وطبيعة
ضئيًال. اهتماًما إال به املؤلف يُبِد لم الذي واالجتماعي، العنرصالتاريخي أهمها من يكون قد
أخطاء به يفرسِّ أن املؤلف حاول بما التعليل هذا لقصور واحًدا مثًال نرضب أن ونستطيع
مثل كبري ريايض وقوع من دهشته يُبدي الثالث الفصل يف فهو امليتافيزيقية؛ ديكارت
عىل االستدالل ومثل موجود»، أنا إذن أفكر «أنا مثل واضحة، استداللية أخطاء يف ديكارت
بصرية يُعمي النفيس اليقني عن البحث بأن ذلك ويعلِّل صادًقا. هللا كون من العالم وجود
تاريخية تعليالت تُكِمله أن بد وال ناقٌص، صح، لو حتى التعليل، هذا مثل ولكن املفكر،
وبقاء بعد، فيها زالت قد الوسطى العصور آثار تكن لم عٍرص يف ديكارت موقف ح توضِّ
املصري عرف ديكارت أن وكيف العرص، ذلك مفكري أذهان يف الالهوتية الرواسب من كثري
وباالختصار، إلخ. … به واتعظ الالهوت رجال أيدي عىل جاليليو مثل عالم لقيه الذي
بعنارص يكتمل أن ينبغي واحًدا عنًرصا إال يمثِّل ال الفلسفية لألخطاء النفيس فالتعليل
خليقة النفيس) العامل (أي دراسته «إن قال: حني مبالًغا كان املؤلف أن املؤكَّد ومن أخرى،
التحليل محاوالت كلُّ عليها تُلقيه مما أعظم ضوءًا الفلسفية املذاهب معنى عىل تُلقي بأن

املذاهب.» لهذه املنطقي
املعرفية قضايانا أن ويف للمعرفة، االحتمالية الطبيعة يف لرأيه الكتاب يتحمسمؤلف (٢)
الفيزيائي، العالم وجود مشكلة عىل الرأي هذا تطبيق حد إىل فيذهب «ترجيحات»، كلها
الواقع ل تحوُّ احتمال وأن استقراء، عن ناتج وأنه فحسب، ح مرجَّ أمٌر الوجود هذا أن ويؤكِّد
أودُّ ولست ُمطَلق. نحٍو عىل الواقع ذلك تأكيد وبني بيننا ويحول الدوام، عىل قائٌم حلم إىل
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موضع يف ًال مفصَّ تفنيًدا له قدَّمت أنني أعتقد الذي الرأي، هذا حول نقاش يف أدخل أن
خداع أو الوهم أو الحلم بأن االعتقاد أن وهي التفنيد، هذا نتيجة إىل أشري أن ويكفي آخر.1
يُعَرف ال الحلم ألن فلسفيٍّا؛ مستحيل وهو نفسه، مع متناقض اعتقاد هو شامٌل، املعرفة
عىل نقيسه ألننا إال خداًعا يكون ال الخداع وألن مقابله، يف واقع لوجود إال حلًما بوصفه
لها أسجِّ أن أود التي والحقيقة جانبه. إىل موجودة تكون أن بد ال صحيحة معرفة أساس
درجة له أو ح، مرجَّ أمٌر الفيزيائي العالم وجود إن القائل املؤلف رأي أن هي الصدد هذا يف
معظم كرَّس التي تلك عن قوة تقل ال عنارصمثالية عىل ضمنًا ينطوي االحتمال، من كبرية

ملحاربتها. الكتاب
عىل الفلسفة تسرتشد أن وهو للمؤلف، العام الهدف إن أقول أن فأخىش وأخريًا، (٣)
هو منه الغرض أن من الرغم عىل الفلسفة، عىل القضاء إىل يؤدي العلم، بنتائج الدوام
فهذا التقليدية؛ التأملية املذاهب عليها ارتكزت التي تلك من أمتن دعائم عىل إرساؤها
العلم لها يقدِّمه ما تتلقى إذ العلم؛ أمام االنتظار موقف الفلسفة وقوف إىل يؤدي الهدف
ونمو تطور يف العلم دام وما فحسب. الخاص بأسلوبها بتسجيلها وتكتفي حلول، من
ألقدم إيجابية حلوًال تكون أنها املؤلف اعتقد التي العلمية النتائج نفس فإن مستمر،
َمذلة يف تنتظر أن الفلسفة عىل ويتعنيَّ ما، يوًما عتيقة تصبح سوف الفلسفية، املشكالت

جديدة. حلول من العلم إليها يقدِّمه ما

وتعديها التقليدية الفلسفية بعضاالتجاهات مكابرة من أفضل املوقف هذا يكون وقد
به ستأتي ما أن املؤكَّد من ولكن للعلم، األخرية الكلمة فيها ترتك أن ينبغي ميادين عىل
سيكون بل ملشكالتها، «حلوًال» يكون لن املؤلف يقرتحه الذي الربنامج طبَّق لو الفلسفة
ثانوي مركٍز يف الفلسفة ترتك مهمٌة وهي العلمية، النتائج لبعض فلسفية وصياغة تفنينًا

الخالقة. للمبادرة فرصة أية لها تدع وال الدوام، عىل
هذا يف أحطت أنني أزعم ولست سلبية. وأخرى إيجابية جوانب الكتاب ففي وإذن،
لكي منها؛ نماذج إىل أشري أن هو أردته ما كل ولكن الجوانب، هذه بكل الرسيع العرض
يف إليها أرشت التي الفكرية املعركة إىل بالنسبة إليها أصل أن أود التي النتيجة أستخلص

األخري التذييل وخاصة ١٩٦٢م، القاهرة املرصية، النهضة مكتبة املعرفة»، «نظرية كتاب للمرتجم انظر 1
املعرفة». نظرية يف األحالم «حجة بعنوان
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املمثِّلني من واحد نظر وجهة عن تعبريًا بوصفه كهذا، كتابًا فلنقرأ املقدمة؛ هذه مستهل
عليه حكمنا وليكن أفكار، من فيه ما بإمعاٍن ولنتأمل ننقده، أن نودُّ الذي للمذهب األصليني
أذهاننا، يف ترتسم حتى املتطرفة؛ االنفعالية والتعبريات الحساسيات عن بعيًدا موضوعيٍّا،
يمثِّله، الذي املذهب ويف فيه، والسلبية اإليجابية العنارص عن مكتملة صورٌة مطالعته، بعد
الوضعية بني الخالف مشكلة يف هادئ علمي برأي منه نخرج أن األمر آخَر ونستطيع

خصومها. وبني املنطقية
وعن ،Hans Reichenbach ريشنباخ هانز وهو الكتاب، مؤلف عن أخرية كلمة بقيت
حتى ١٩٢٦م عام منذ وشغل ١٨٩١م، عام هامبورج يف ريشنباخ ُولد فقد مؤلفاته؛ أهم
١٩٣٣م عام يف إسطنبول جامعة إىل انتقل ثم برلني، بجامعة أستاذ منصب ١٩٣٣م عام
إىل رحل مبارشة) الثانية العاملية الحرب (قبل ١٩٣٨م عام ويف النازي). الحكم (سنة
أنجليس بلوس كاليفورنيا بجامعة الفلسفة أستاذ منصب شغل حيث املتحدة، الواليات

١٩٥٣م. عام يف وفاته حتى
أكرب من فهو وبالتايل فيينا؛ جماعة) (أو لحلقة األوائل سني املؤسِّ من ريشنباخ ويَُعد

باألملانية: كتبها التي مؤلفاته وأهم الجديدة. الوضعية النزعة ممثِّيل

Axiomatik der (١٩٢٠م) املكان-الزمان يف النسبية النظرية يف البديهيات نسق (١)
.relativistischen Raum-Zeit Lehre

Ziele und Wege der (١٩٣١م) واتجاهاتها الحالية الطبيعة فلسفة أهداف (٢)
.heutigen Naturphilosophie

.Wahrscheinlichtkeitslehre (١٩٣٥م) االحتماالت نظرية (٣)

فأهمها: باإلنجليزية مؤلفاته أما

.Experience and Prediction (١٩٣٨م) والتنبؤ التجربة (٤)
.From Copernicus to Einstein (١٩٤٢م) أينشتني إىل كوبرنيكوس من (٥)

Philosophical Foundations of (١٩٤٤م) الكوانتم مليكانيكا الفلسفية األسس (٦)
.Quantum Mechanics

.The Rise of Scientific Philosophy (١٩٥١م) العلمية الفلسفة نشأة (٧)
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املرتجم مقدمة

هو: املخلَّفة أوراقه من وفاته بعد نُِرش كتاب أخريًا وله

.Modern Philosophy of Science (١٩٥٩م) الحديثة العلمية الفلسفة (٨)

القاهرة
١٩٦٧م يناير
زكريا فؤاد
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تصدير

ال الفيلسوف أن ويعتقدون النظري، التأمل عن تنفصل ال الفلسفة أن الكثريون يرى
عالقات أم وقائع معرفة أكانت سواء املعرفة، عىل الربهنة تُتيح مناهج استخدام يستطيع
ليست باالختصار، الفلسفة، إن أي التحقيق؛ تقبل ال بلغٍة يتحدث أن عليه وأن منطقية،
يرتكز الكتاب فهذا العكيس؛ الرأي إثبات هو هنا ها نقدِّمه الذي الكتاب وهدف علًما.
املشكالت تُثار عندما تحدث عابرة، مرحلة الفلسفي النظري التأمل إن القائلة الفكرة عىل
الدوام، عىل هناك، أن إىل يذهب وهو لحلها. املنطقية الوسائل فيه تتوافر ال وقٍت يف الفلسفية
فلسفة األصل هذا من انبثقت قد أنه يُثِبت أن الكتاب هذا ويودُّ الفلسفة، إىل علمية نظرة
إال املاضية العهود يف تكن لم التي املشكالت تلك لحل أداًة عرصنا علوم يف وجدت علمية،
قد الفلسفة أن إثبات بقصد أُلِّف قد الكتاب فهذا مخترصة: وبعبارة للتخمني. موضوًعا

العلم. مرحلة إىل النظري التأمل مرحلة من انتقلت
عهًدا األقدم للمراحل تحليله يف نقديٍّا العرض هذا مثل يكون أن الرضوري ومن
نواحي اختبار منه، األول الباب يف عاتقه، عىل الكتاب هذا أخذ لذلك الفلسفي؛ التفكري يف
التي النفسية الجذور إيضاح إىل بحثنا من الجزء هذا ويهدف التقليدية. الفلسفة النقصيف
فرانسس عليه أطلق ما عىل هجوم صورة يتخذ فهو هنا ومن منها، الفلسفي التأمل نما
املاضية، الفلسفية باملذاهب املتعلقة األوهام، هذه أن والواقع املرسح». «أوهام اسم بيكن
بيكن. وفاة من قرون ثالثة بعد النقد تتحدى تظل لكي يكفيها ما القوة من لها زال ما
النتائج جمع ويحاول العلمية، للفلسفة عرض إىل فينتقل الكتاب هذا من الثاني الباب أما

الرمزي. املنطق واستخدام الحديث العلم لتحليل نتيجًة ظهرت التي الفلسفية
مؤلفه فإن العلمي، والتفكري الفلسفية املذاهب يتناول الكتاب هذا أن من الرغم وعىل
يتضمن فهو يعالجه؛ الذي للموضوع الفنية باالصطالحات معرفة القارئ يف يفرتض لم
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إليها ه يُوجَّ ما مع جنب إىل جنبًا يسري الفلسفية، والنظريات للمفاهيم رشًحا الدوام عىل
ال فإنه الحديثتنَي، والفيزياء للرياضة املنطقي التحليل يف يبحث الكتاب أن ومع نقد. من
ما السليم الحس من القارئ لدى كان فإن فيزيائيٍّا، أو رياضيٍّا يكون أن القارئ يفرتضيف
وحده، السليم بالحس يعرفه أن يمكن مما أكثر يعرف أن يف الرغبة فيه يبعث لكي يكفي

الكتاب. هذا مناقشات تتبُّع عىل قادًرا يكون فإنه
بوجه العلمية وللفلسفة للفلسفة، مقدمة الكتاب هذا استخدام املمكن فمن وإذن
للمعلومات «املوضوعي» بالعرض ى يُسمَّ ما تقديم منه الهدف فليس ذلك ومع خاص.
يود الذي الشارح بطريقة الفلسفية املذاهب عرض يحاول ال إنه إذ التقليدية؛ الفلسفية
كل فهَم املمكن من بأن ُقراءه يُقِنع أن ويأمل فلسفة، كل يف الحقيقة من قدٍر إىل االهتداء
فقد النجاح؛ كل ناجحة ليست الفلسفة تعليم يف الطريقة هذه ألن ذلك فلسفي؛ مذهب
عرًضا لها تقدِّم أنها تزعم كتب خالل من الفلسفة دراسة أرادوا ممن الكثريون، وجد
أن هؤالء غري وحاول أفهامهم، عىل ُمستغِلقة ظلَّت قد الفلسفية النظريات أن موضوعيٍّا،
ونتائج الفلسفة نتائج بني يجمعوا وأن استطاعتهم، قدر عىل الفلسفية املذاهب يفهموا
كانت إذا ولكن، والفلسفة، العلم بني الجمع يستطيعون ال أنهم لهم تبنيَّ ولكن العلم،
العلم مع متعارضة تبدو أو املتحيِّز، غري الفكر إىل بالنسبة مفهومة غري تبدو الفلسفة
سبيل يف بالحقيقة ى ضحَّ فلَكم الفيلسوف؛ ذنب ذلك يف الذنب يكون أن بد فال الحديث،
لغته أن عن فضًال املجازي، الكالم إلغراء استجابًة وبالوضوح اإلجابات، تقديم يف رغبته
العرض شاء فإن ذلك، وعىل الخطأ. مزالق من العاِلم ُمنِقذ هي التي الدقة إىل تفتقر كانت
النسبية بمعنى ال نقده، معايري يف موضوعيٍّا يكون أن فعليه موضوعيٍّا، يكون أن الفلسفي
فهذا املعنى؛ بهذا موضوعية تكون أن الكتاب هذا أبحاث من فاملقصود وإذن الفلسفية.1
رضاءهم، فيها يجدوا ولم والعلم الفلسفة يف كتبًا قرءوا الذين الكثريين إىل ه موجَّ العرض
ومع األلفاظ، من دوامة يف غارقني أنفسهم وجدوا ولكنهم معاٍن، إىل االهتداء حاولوا والذين
دقة من العلم إليه وصل ما إىل ما، يوًما الفلسفة، تصل أن يف األمل يفقدوا لم فإنهم ذلك

وإحكام.

الحقيقة أن يُثِبت الفلسفية للمذاهب عرض تقديم الفلسفية، النسبية بمعنى املوضوعية من املقصود 1
ى يُسمَّ أن يمكن العرض هذا ومثل معيَّنة. نظر وجهة من صحيٌح مذهب كل وأن نسبية، كلها فيها

(املرتِجم) فيه. تحيُّز ال سويٍّا موقًفا املذاهب كل إزاء ويقف الجميع، يُنِصف ألنه موضوعيٍّا
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تصدير

موجودة العلمية الفلسفة هذه مثل أن الكفاية، فيه بما بعد، يُدِركوا لم الناس أن عىل
تحجب التأملية، الفلسفة عهود عن متخلِّفة الغموض، عن غشاوة هناك زالت فما بالفعل،
ولقد املنطقي. التحليل أساليب عىل يتدربوا لم الذين أولئك أعني عن فلسفية معرفة كل
للمعاني امُلنِعش بالهواء الغشاوة هذه تبديد يف أمًال الدراسة هذه كتابة عاتقي عىل أخذت
األدلة وتقديم الفلسفي، الخطأ جذور يف البحث هو الكتاب هذا هدف إن أي الواضحة؛

الصواب. إىل الخطأ من ارتفعت قد الفلسفة أن تُثِبت التي

ريشنباخ هانز
أنجليس لوس كاليفورنيا، جامعة
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األول الفصل

السؤال

كونه عن فضًال الجوهر، هو «العقل مشهور: فيلسوف كتابات من مأخوذة فقرة ييل فيما
والروحية الطبيعية الحياة وراء من تكمن الخاصة الالمتناهية مادته إن إذ متناهية؛ ال قوة
الجوهر هو فالعقل املادة؛ تلك يف الحركة تبعث التي الالمتناهية الصورة عن فضًال كلها،

وجودها.» األشياء كلُّ منه تستمد الذي
يُخِفقون وحني اللغوية، النواتج من النوع هذا عىل صربًا يطيقون ال كثريين ُقراءً إن
ندعو ولكنا النار، يف بالكتاب اإللقاء إىل بامليل يشعرون فقد لها، معنًى أي إدراك يف
املنطقي، النقد مرحلة إىل هذه االنفعالية االستجابة مرحلة يتجاوز لكي القارئ، هذا مثل
عالم يدرس مثلما املحايد، امُلالحظ نظر وجهة من الفلسفية باللغة ى يُسمَّ ما دراسة إىل

اللغة. بتحليل يبدأ الخطأ فتحليل الحرشات؛ من نادرة عيِّنة الطبيعي التاريخ
عىل يقتنع إنه بل الغامضة، الصيغ جرَّاء ِمن عادًة يثور ال الفلسفة دارس أن عىل
تراه لذا خطؤه؛ هو إنما إياه فهمه عدم يف الخطأ بأن السابق، النص قراءة مند األرجح،
هذه عند فهمه، قد أنه فيها يعتقد مرحلة إىل الوقت بميض يصل وقد املرة، تلَو مرًة يقرؤه
من تكمن متناهية ال مادٍة من يتألف العقل أن نظره يف تماًما الواضح من يبدو النقطة
نفسيٍّا يتكيف وهو جميًعا. األشياء جوهر فهو وبالتايل وروحية؛ طبيعية حياة كل وراء
أقل شخص هها يوجِّ قد التي االنتقادات كل ينىس أنه حدِّ إىل الكالم يف الطريقة هذه مع

«ثقافة».
فيها جملة لكل يكون بطريقٍة ألفاظه استخدام عىل املدرَّب العاِلم لنتأمل ولكن،
أن يضريه وال صوابها، يُثِبت أن دائًما وسعه يف يكون بحيث تصاغ عباراته إن معنًى.
ولكنه املجرد، التفكري يخىش ال فهو طويلة، فكرية سالسل عىل منطويًا الربهان يكون
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وتلمسه أذنه وتسمعه عينه تراه بما ما، نحٍو عىل املجرد، التفكري يرتبط أن يشرتط
قبل؟ من اقتبسناها التي الفقرة قرأ إذا كهذا شخص يقول فماذا أصابعه.

غريبتنَي ليستا 1«substance عنرص أو و«جوهر «material «مادة كلمتَي إن
يقيس أن تعلَّم قد إنه إذ التجارب؛ من لكثري وصفه يف طبَّقهما قد فهو إليه، بالنسبة
جواهر) (أو عنارص من تتألف قد املادة أن يعلم وهو وصالبته، الجوهر أو املادة وزن
ال الكلمتان فهاتان وإذن املادة؛ عن االختالف كل مختلًفا منهما كلٌّ يبدو قد متعدِّدة،

صعوبة. أية بذاتهما تُثريان
أنها املرء يتصور قد الحياة؟ وراء من يكمن الذي ذلك املادة من نوع أي ولكن
نفسه؟ العقل هو ذلك يكون إذن فكيف األجسام. منه تتألف الذي الجوهر) (أو العنرص
إذا سلوكهم، من معيَّنة جوانب يف أو سلوكهم، يف تتبدى للبرش، مجردة قدرة العقل إن
أجسامنا إن يقول أن الكالم هذا منه اقتبسنا الذي الفيلسوف يود فهل التواضع. آثرنا

املجردة؟ قدراتها إحدى من تتألف
إذن؟ يعنيه الذي فما املمتنع. الرأي هذا مثل يعني أن يمكن ال ذاته الفيلسوف إن
وهذا عقليٍّا. هدًفا تخدم بحيث منظَّمة جميعها الكون أحداث أن يعني أنه الظن أغلب
الفيلسوف يريد ما هذا كان فإن ذلك، ومع األقل. عىل مفهوم ولكنه فيه، مشكوك افرتاض

األلغاز؟ طريقة عىل يقوله أن عليه يتعنيَّ كان فِلَم يقوله، أن
الفلسفة، هي ما أحدِّد أن يل يتسنى أن قبل عنه أجيب أن أود الذي السؤال هو هذا

تكون. أن ينبغي وما

يبدو قد ولذا العنرص؛ عن للتعبري العلم ويف الجوهر، عن للتعبري الفلسفة يف Substance كلمة تُستخدم 1
الفلسفي، «الجوهر» لفظ يستخدم ال العلم إن إذ العربية؛ اللغة يف مضلًِّال املؤلف يقصده الذي املعنى
اآلخر العلمي املعنى إىل يتنبَّه أن القارئ وعىل فلسفي، األصيل السياق ألن الرتجمة هذه إىل اضطررنا ولكنا

(املرتِجم) الواحد. اإلنجليزي للفظ
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الثاني الفصل

الومهي والتفسري العمومية البحثعن

واستخدام االجتماعي، التجمع بداية فمع البرشي؛ التاريخ ِقدَم قديٌم املعرفة عن البحث
دامت ما املعرفة، يف الرغبة نشأت اليومية للحاجات اإلرضاء من مزيد أجل من األدوات

لخدمتنا. تسخريها أجل من بيئتنا موضوعات عىل السيطرة عن تنفصل ال املعرفة
، معنيَّ نحو عىل الخشب بقدح تنتج النار أن فإدراك التعميم؛ هو املعرفة وأساس
قدح أن يعني القول هذا إن إذ فردية؛ تجارب من بالتعميم مستخلصة معرفة هو
فن هو الكشف فن فإن ذلك وعىل النار؛ ظهور إىل دائًما يؤدي الطريقة بهذه الخشب
كالشكل باملوضوع، يرتبط ال ما التعميم من نستبعد أن من بد وال الصحيح. التعميم
جفاف مثل به، يرتبط ما فيه نُدِرج وأن املستخدمة، الخشب لقطعة الخاص الحجم أو
مرتبًطا العامل يكون اآلتي: النحو عىل «االرتباط» لفظ تعريف املمكن فمن وإذن الخشب؛
بني التفرقة فإن وهكذا صحيًحا. التعميم يكون لكي رضوريٍّا ِذكره كان إذا باملوضوع

املعرفة. بداية هي به املرتبطة غري والعوامل باملوضوع املرتبطة العوامل
الحضارة فنون مختلف يف األقدمني عىل تبدَّى ولقد العلم. أصل هو إذن فالتعميم
السفن وقيادة األسلحة، وصنع املنسوجات، ونسج املساكن، كبناء يحذقونها، كانوا التي
والفلكية، الفيزيائية، علومهم يف أوضح بصورة يتجىل وهو األرض. وزراعة الرشاعية،
وضع يف نجحوا قد القدماء أن هو قديم علم عن الحديث لنا يُبيح الذي واألمر والرياضية.
عرفوا قد فهم ما؛ حدٍّ إىل الشاملة بالصبغة تتصف التي التعميمات من به بأس ال عدد
التي الفلك، وقوانني استثناء، بال املكان أجزاء جميع عىل ترسي التي الهندسة، قوانني
والقوانني الروافع كقوانني والكيميائية، الفيزيائية القوانني من وعدًدا الزمان، عىل ترسي
معيَّنة نتيجًة إن تقول: فهي تعميمات، القوانني هذه كل باالنصهار، الحرارة تربط التي
تتخذ عبارات فهي أخرى، وبعبارة د. محدَّ نوع من هي التي األشياء جميع عىل ترسي
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«إذا عبارة ذلك أمثلة ومن «.if … then always دائًما كذا حدث كذا، كان «إذا صيغة
دائًما.» ينصهر فإنه الكايف، بالقدر الحديد ن ُسخِّ

مالحظة واقعة بتفسري نعنيه فما ذاته؛ التفسري قوام هو التعميم فإن ذلك عن وفضًال
هبَّت النهار تقدَّم كلما أنه مثًال نالحظ فنحمن عام. قانون يف الواقعة هذه إدراج هو
إن القائل العام القانون يف بإدراجها الواقعة هذه ونفرسِّ اليابس، إىل البحر من رياح
كيف نُدِرك ثم حجومها، تساوي حالة يف أخف بالتايل وتغدو بالحرارة؛ تتمدد األجسام
إىل األرض ن تسخِّ الشمس إن إذ بحثه؛ بصدد نحن الذي املثل عىل القانون هذا ينطبق
أعىل، إىل فريتفع دافئًا، األرض فوق الهواء يصبح بحيث للماء، تسخينها من أقوى حدٍّ
الحية العضوية الكائنات أن نالحظ فإننا كذلك البحر. من آٍت هوائيٍّ لتياٍر مكانه ويُخيل
قانون هو عام، قانون ضمن بإدراجها الواقعة هذه وتُفرسَّ تعيش، لكي الغذاء إىل تحتاج
تُعوَّض أن بد ال نشاطها، أوجه يف العضوية الكائنات تبذلها التي فالطاقة الطاقة»؛ «بقاء
يشء، عىل ترتكز لم إذا تسقط األجسام أن نالحظ أننا كما للغذاء. الحرارية بالسعرات
أي بعًضا؛ بعضها يجذب الكتل إن القائل العام القانون يف بإدراجها الواقعة هذه ونفرسِّ

سطحها. نحو الصغرية الكتل تشد لألرض الهائلة الكتلة إن
كلمتان األخري املثال يف استخدمناهما اللتنَي و«تشد» «تجذب» كلمتَي أن عىل
األشياء ألن ذلك معيَّنة؛ نفسية بتجارب تشبيه عىل تنطويان فهما بالخطر؛ محفوفتان
تصور إىل فنتَّجه تجذبنا، الطراز، الحديثة السيارات أو كالطعام فيها، نرغب التي
األقل، عىل األرض جانب من معيَّنة، لرغبة إرضاءً كان لو كما لألجسام األرض جذب
باإلنسان «التشبيه ب املنطقي يه يسمِّ ما قبيل من هو إنما التفسري هذا مثل أن غري
الواضح ومن الطبيعية. املوضوعات إىل برشية صفات نسبة أي anthropomorphism»؛
نقول فعندما تفسري، أي يقدِّم ال البرشية واالهتمامات الطبيعية الحوادث بني التوازي أن
نحو األجسام حركة أن نعني فإننا األجسام، سقوط يفرسِّ نيوتن عند الجاذبية قانون إن
البعض، نحو بعضها األجسام كلُّ بمقتضاه تتحرك عام قانون ضمن تندرج األرض
بعضها هذه األجسام حركة من أكثر تعني ال نيوتن استخدمها كما «الجاذبية» وكلمة
من ال عموميته، من إال تُستمدُّ ال نيوتن لقانون التفسريية القوة إن أي البعض؛ نحو

تعميم. فالتفسري وإذن النفسية؛ بالتجارب السطحي تشبيهه
يمكن ال أو تُالَحظ لم واقعة افرتاض طريق عن أحيانًا التفسري إىل التوصل يتم وقد
يقرتب غريبًا شخًصا أن بافرتاض تفسريه يمكن الكلب نباح أن ذلك مثال مالحظتها.

24



الوهمي والتفسري العمومية عن البحث

كانت األرض أن بافرتاض تفسريه يمكن الجبال يف البحرية الحفريات ووجود البيت، من
غري الواقعة أن غري يغطِّيها، املحيط وكان هبوًطا، أكثر مستًوى يف األوقات من وقت يف
أن هي عام، لقانون َمظهٌر املالَحظة الواقعة أن تبنيِّ ألنها إال تفسريية تكون ال املالحظة
اليابس؛ يف تعيش ال البحرية الحيوانات أن أو غريب، شخص اقرتاب عند تنبح الكالب
جديدة، وقائع تكشف التي االستدالالت يف تُستخدم أن يمكن العامة فالقوانني ذلك وعىل
مستخلصة وحوادث بموضوعات املبارشة التجربة عالم لتكملة أداة التفسري ويصبح

باالستدالل.
ميل تكوين إىل الطبيعية الظواهر من لكثري الناجح التفسري أدى إن إذن عجب فال
تكن لم كثرتها، عىل املالَحظة، الوقائع ألن ذلك البرشي؛ الذهن يف التعميم زيادة إىل
إىل ويحتاج املالحظة نطاق يتجاوز املعرفة إىل السعي كان وإنما املعرفة، يف تُريضرغبتنا
حتى إجابات تقديم إىل يميلون الناس أن هو املؤسف الواقع األمر فإن ذلك ومع تعميم.
مالحظة يقتيض العلمي فالتفسري صحيحة؛ إجابات إىل االهتداء وسائل تُعِوزهم عندما
كانت أعظم، إليه نسعى الذي التعميم كان وكلما فاحًصا، نقديٍّا وتفكريًا النطاق، واسعة
أدق. يقتضيه الذي النقدي التفكري وكان أكرب، إليها يحتاج التي املالحظة املادة كمية
يف املتوافرة املعرفة قصور إىل نظًرا فيها يخفق العلمي التفسري كان التي الحاالت يف أما
من نوًعا ويقدِّم محله، يحل الخيال كان فقد الصحيح، التعميم تقديم عن الوقت ذلك
كان وعندئٍذ ساذجة؛ بمشابهات إرضائه طريق عن العمومية إىل النزوع يُشِبع التفسري
وبني البرشية، بالتجارب التشبيهات سيَّما وال السطحية، التشبيهات بني الخلط يشيع
الوصول يف الرغبة تهدئة تتم وهكذا تعميمات، إنها عىل تؤخذ األوىل وكانت التعميمات،

الفلسفة. نبتت األساس هذا وعىل وهمية؛ تفسريات طريق عن العمومية، إىل
وتقريظ توصية خطاب كتابة بسبيل لست أنني غري ًفا، مرشِّ يبدو ال األصل هذا مثل
بها االعرتاف ينبغي التي الحقائق ومن وطبيعتها. وجودها أفرسِّ أن أود وإنما للفلسفة،
إىل إرجاعها طريق عن تفسريه يمكن مًعا، والقوة الضعف نواحي من الفلسفة يف ما أن

املتواضع. األصل هذا مثل
قد الفيزيائي العالم فهم يف الرغبة إن الوهمي. بالتفسري أعنيه ملا مثًال فألرضب
جميًعا الشعوب أساطري ويف العالم، بدء كيفية عن السؤال إثارة إىل العصور كل يف أدَّت
العربانية الروح أنتجتها التي تلك وهي للخلق، قصة وأشهر الكون، ألصل بدائية تفسريات
تفرسِّ وهي ق.م، التاسع القرن حواَيل إىل ترجع وهي القديم، العهد يف نٌة متضمَّ الخيالية،
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ذهنًا يُريض الذي الساذج النوع من التفسري هذا «ياهوا». خلق ِمن أنه أساس عىل العالم
البرش يصنع فكما برشية؛ بتشبيهات يستعني إذ األطفال؛ بأذهان شبيًها ذهنًا أو بدائيٍّا،
العالم منشأ عن السؤال فإن وهكذا العالم. «ياهوا» صنع فكذلك وحدائق، وأدوات بيوتًا
من بتجارب التشبيه طريق عن عليه يجاب أهمية، وأكثرها األسئلة أهم من وهو املادي،
تفسريًا، يشكِّل ال الصور من النوع هذا أن حق، عن الكثريون، الحظ ولقد اليومية. البيئة

وهمي. تفسري الخلق فقصة التفسري، مشكلة حل صعوبة من لزادت ت صحَّ لو وأنها
العالم، إىل إرسائيل بنو قدَّم لقد فيها! الكامنة اإليحائية القوة أعظَم فما ذلك، ومع
الُقراء ألباب تخلب جعلها ا حدٍّ الحيوية من تبلغ قصًة بدائية، مرحلة يف يزالون ال وهم
فوق روحه تحرَّكت قديم إلله الوقور بالصورة يفتتن فخيالنا هذا؛ يومنا حتى جميًعا
الرائعة القديمة القصة هذه فإن كذلك األوامر، من بقليل كله العالم وأوجد املياه، صفحة
النفسية الرغبات إرضاء أن غري قوي، أٌب لنا يكون أن يف الكامنة العميقة رغباتنا تُريض
املنطق بني الخلط لخطر تتعرض الدوام عىل ظلَّت الفلسفة أن والواقع تفسريًا. ليس
الفلسفية املذاهب من وكم والتشبيه. العمومية وبني والخيال، العقيل التفسري وبني والشعر،
ولكنه خيالنا، تُثري التي بالصورة يزخر رائًعا، شعريٍّا عمًال كونه يف القديم العهد يُشِبه

العلمي. التفسري من املنبعثة القدرة وهي اإليضاح، عىل القدرة إىل يفتقر
عند العالم أصل قصة عن تختلف الكون، ألصل اليونانية التفسريات بعض وهناك
الطابع إىل أقرب الناحية هذه يف وهي خلًقا. ال تطوًرا، تفرتض كونها يف إرسائيل بني
تعميمات عىل مبنية بدورها ألنها الحديث؛ باملعنى علميٍّا تفسريًا تقدِّم ال أنها غري العلمي،
يعتقد ٦٠٠ق.م عام حواَيل عاش الذي أنكسمندر كان فقد اليومية؛ التجربة من بدائية
ففي apeiron»؛ «األبريون اسم عليه أطلق محدود، ال جوهر من تطوَّر قد العالم أن
الحارة النار أحاطت ثم الرتاب، أو األرض هو أصبح الذي البارد، عن الحار انفصل البدء
هذا عىل النار زالت وما الشكل، أسطوانية الهواء من حلقات فغلَّفتها الباردة، باألرض
والقمر الشمس صورة يف لنا تبدو التي االسطوانات، ثقوب خالل من تُرى فهي الوضع،
بأشكال وبدأت باألرض، املحيطة الرطوبة من تطوَّرت فقد الحية الكائنات أما والنجوم.
هذه إلينا م قدَّ الذي الفيلسوف فإن وهكذا أسماًكا. بدءوا أنفسهم البرش إن بل دنيا،
تفسريه فإن ذلك ومع تفسري، أنه عىل التشبيه إىل نظر قد العالم ألصل الخيالية الصورة
فقد والتحليل، املالحظة من ملزيد مرشًدا استخدمت وإذا العقم، كل عقيًما ليس الوهمي
األسطوانية أنكسمندر أشكال أن ذلك مثال أفضل. تفسريات إىل الوقت بميض تؤدي

للنجوم. الدائرية املسارات لتفسري محاوالت هي إنما بالعجالت الشبيهة
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أحدهما الخطأ، من رضبنَي إىل تقسيمها يمكن الزائف، التعميم من نوَعني هناك إن
األحيان من كثري يف نُصادفها التي األول، النوع أخطاء أما ضار. واآلخر رضًرا، يجلب ال
من املزيد ضوء يف وتقويمها تصحيحها السهل فمن تجريبية، أذهان ذوي فالسفة لدى
فتؤدي وهمية، وتفسريات تشبيهات من تتألف التي الثاني، النوع أخطاء وأما التجربة؛
من النوع هذا أن ويبدو الخطرية. القطعية النزعة وإىل الفارغة، اللفظية املجادالت إىل

التأمليني. الفالسفة أعمال يسود التعميمات
قانون تكوين بقصد زائًفا تشبيًها يستخدم الذي الضار، للتعميم مثًال فلنرضب
هذه عليها ترتكز التي املالحظة إن املقدمة. يف اقتبسناها التي الفلسفية بالفقرة شامل،
التطورات د يحدِّ وبالتايل البرشية؛ األفعال يف بعيد حدٍّ إىل يتحكم العقل أن هي العبارة
ينظر فإنه تفسري، عن يبحث الفيلسوف كان وملَّا األقل. عىل جزئيٍّا تحديًدا االجتماعية
مثال منه. تتألف التي املوضوعات خصائص يف يتحكم جوهًرا يُشِبه أنه عىل العقل إىل
الواضح من ولكن به، يُبنى الذي الجرس خصائص يف يتحكم الحديد جوهر أن ذلك
منها ُصنع التي املادة نوع نفس من الحديد ألن ذلك بعيد؛ حدٍّ إىل سيئ التشبيه أن
املادي الحامل هو يكون أن يمكن وال البرشية، كاألجسام مادة فليس العقل أما الجرس،
«حكيم بوصفه ٦٠٠ق.م عام حواَيل يف اشتهر الذي طاليس، أتى وعندما البرشية. لألفعال
يقوم ذلك يف كان جميًعا، األشياء جوهر املاء إن القائلة بنظريته (ملطية)، مليتوس»
العضوية الكائنات أو كالرتبة املواد، من كثري يف املاء وجود مالحظة إن إذ زائف؛ بتعميم
فإن ذلك ومع موضوع. كل يف ن متضمَّ املاء إن تقول أصبحت بحيث وسعت قد الحية،
املواد لكل البناء حجر مادي جوهر من تتخذ إنها حيث من معقولة طاليس نظرية
طاليس لغَة أرفَع فما تشبيها. وليست — زائًفا يكن وإن — تعميٌم األقل عىل فهي األخرى؛

املقتبَسة! الفقرة إىل بالقياس
بوضوح الحقيقة هذه وتظهر باطلة، أفكاًرا تخلق أنها هو الفضفاضة اللغة عيب إن
يعرتض بأن خليٌق الفقرة هذه كتب الذي الفيلسوف أن شك وال بالجوهر، العقل تشبيه يف
الجوهر إىل اهتدى قد أنه يدَّعي هو وإنما تشبيه، مجرد بأنها عبارته تفسري عىل بشدة
أن إىل يذهب فهو املادي؛ الجوهر ملعنى تأكيد أي من ويسخر جميًعا، لألشياء الحقيقي
ولو خاصة. حالة سوى إليه بالنسبة املادي الجوهر يكون ال «أعمق»، معنًى للجوهر
العقل وبني الكون حوادث بني العالقة أن معناه لكان مفهومة، لغة إىل هذا رأيه ترجمنا
الواضح من ولكن منه، ُصنع الذي الحديد وبني الجرس بني املوجودة العالقة نفس هي
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خطأ إىل يؤدي للتشبيه جادٍّ تفسرٍي أيَّ أن تُثِبت واملقارنة مقبولة، غري املقارنة هذه أن
أن غري السامع، لدى صور إثارة إىل العقل عىل الجوهر اسم إطالق يؤدي فقد منطقي؛
إىل يقفز فيجعله الفيلسوف، يضلِّل األلفاظ من املجموعة هذه استخدام يف االستمرار
الفاسدة التشبيهات عن تتولد التي الخطرية األخطاء أن والواقع املنطق. يُقرُّها ال نتائج

العصور. طوال الفيلسوف منها يُعاني التي اآلفَة تزال، وال كانت،
عليه يُطَلق الخطأ من نوع مثال هي إنما التشبيه هذا يف تُرتَكب التي املغالطة إن
تجسيم أو Substantialization of abstracta جوهرية بصبغة املجردات صبغ اسم
باليشء. شبيه كيان إىل يشري كان لو كما يُعاَمل «العقل»، مثل املجرد، فاالسم املجردات؛
املغالطة، من النوع لهذا كالسيكي مثل عىل (٣٨٤–٣٢٢ق.م) أرسطو فلسفة وتنطوي

واملادة. الصورة موضوع يعالج حني
بحيث تتكون، التي املادة عن متميزة صورة هيئة عىل تتبدى الهندسية فاملوضوعات
البسيطة اليومية التجربة هذه ولكن حالها، عىل املادة بقاء مع الصورة تتغري أن يمكن
من بأقل غموضه يكن لم الفلسفة يف فصٌل أساسه عىل ُكِتب الذي املرجع هي أصبحت
إن يقول فأرسطو تشبيه؛ استخدام إلساءة نتيجًة إال ليظهر كان وما تأثريه، وقوة انتشاره
فيها ظهرت ملا وإال تُنَحت، أن قبل الخشب كتلة يف تكون أن ينبغي امُلقِبل التمثال صورة
بد فال وإذن صورة؛ يف املادة تشكل عملية هو صريورة كل قوام يكون وباملثل بعد، فيما
استخدام طريق عن إال يتم أن يمكن ال االستدالل هذا أن وواضح شيئًا. الصورة تكون أن
ات، النحَّ يشكِّله أن قبل الخشب يف موجودة التمثال صورة إن فالقول لأللفاظ؛ غامض
مماثًال سطًحا فيها «نرى» أن أو الخشب، كتلة داخل يف نحدِّد أن استطاعتنا يف أن يعني
أحيانًا يشعر أرسطو، كتابات املرء يقرأ وحني بعد. فيما التمثال يف ظهر الذي للسطح
يف املعقولة الواضحة الفقرات أن غري الشأن، الضئيلة الحقيقة هذه إال بالفعل يعني ال بأنه
بواسطة النحاس من كرة يصنع املرء مثل: أشياء يقول فهو غامضة، لغة تعقبها كتاباته
الصورة إىل النظر حد إىل ويصل املادة، هذه يف الصورة وضع طريق عن والكرة، الربونز

. تغريُّ بال الدوام عىل يوجد جوهر أنها عىل
ويفرتض باألنطولوجيا، ى يُسمَّ فلسفي ملبحث أصًال لفظية استعارة أصبحت وهكذا
هي للوجود» النهائية «األسس عبارة أن والواقع للوجود. النهائية األسس يف يبحث أنه
من مزيد دون امليتافيزيقية اللغة استخدمت لو القارئ يل وليغتفر لفظية. استعارة ذاتها
نهائيان أساسان أرسطو عند واملادة الصورة بأن القول أضيف بأن واكتفيت التفسري،
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املادة ألن بالقوة؛ وجود واملادة بالفعل، وجوٌد نظره يف فالصورة النوع؛ هذا من للوجود،
واملادة الصورة بني العالقة أن يرى فإنه ذلك عن وفضًال متباينة. كثرية صور اتخاذ تقبل
الرفيعة والعنارص واألدنى، األعىل فالَفلك األخرى؛ العالقات من كثري وراء من كامنٌة
بينهم فيما يرتبطون واألنثى، والذكر والجسم، النفس وكذلك الكون، نظام يف والدنيا،
يمكن األخرى العالقات هذه أن يعتقد أرسطو أن الواضح ومن واملادة. الصورة بعالقة
واملادة. الصورة بني األساسية بالعالقة ف، متعسِّ نحٍو عىل مقارنتها، طريق عن تفسريها
غري االستخدام طريق عن يؤدي وهميٍّا، تفسريًا يقدِّم للتشبيه الَحريف التفسري فإن وهكذا

واحدة. فئة تحت مختلفة ظواهر عدة إدراج إىل لفظية، لصورة النقدي
التاريخية أرسطو أهمية عىل الحكم ينبغي ال بأنه لالعرتاف استعداد لعىل وإني
حتى ميتافيزيقاه، ِقسنا لو ولكننا الحديث، العلمي للتفكري نتاج هو نقدي بمقياس
بدت ملا واملنطق، الحياة علم ميادين يف أنجزه ما أساس عىل أو لعرصه، العلمية باملعايري
وهكذا املجازية. اللغة إىل هروبًا أعني تشبيهي؛ طابع ذات لكانت بل تفسريًا، وال معرفة لنا
يطبِّقها التي املبادئ نفس نسيان إىل بالفيلسوف يؤدي التعميمات كشف إىل النزوع فإن
قد املعرفة تكون ال حيث لأللفاظ ينقاد ويجعله حدوًدا، أضيق للبحث ميادين يف بنجاح
وامليتافيزيقا، املالحظة من العجيب املزيج لذلك النفيس األساس نجد وهنا بعد. توافرت
نظرية نزعة ذا مفكًرا التجريبية، املواد جمع ميدان يف البارز الباحث هذا ِمن جعل الذي
تجارب إىل ترجمتها يمكن ال مبادئ وإقامة ألفاظ بنحت التفسري يف يُريضرغبته قطعية،

للتحقيق. قابلة
للذكر البيولوجية الوظيفة عن أو الكون، تركيب عن أرسطو معلومات أن والواقع
الذي بالنظام مرتبطة الفلكية معارفه كانت فقد تعميم؛ إلقامة تكفي تكن لم واألنثى،
يَُعد ما تشمل تكن لم التناسل لعملية معرفته أن كما للكون، مركًزا األرض من يتخذ
للذكر املنوي الحيوان أن يعرف لم فهو الحديث؛ البيولوجيا علم إىل بالنسبة أولية حقيقة
عدم عىل يلومه أن أحد حق من يكن لم وإذا جديد. فرد لتكوين يتحدان األنثى وبويضة
يعاب مما فإن امليكروسكوب، أو التلسكوب بدون كشفيٍّا املمكن من يكن لم نتائج معرفة
تكون الهزيلة التشبيهات أن كافية، معلومات لديه تتوافر أن دون ر، تصوَّ قد أنه عليه
عىل صورة طبع عىل يقترص الذكر إن يقول: مثًال التناسل عن حديثه يف فهو تفسريًا؛
بوصفه حتى مضلِّل هو الذي الغامض، التعبري هذا أن غري لألنثى. البيولوجي الجوهر
ولقد التفكري. يف أسلم طرٍق إىل املؤدي الطريق يف األوىل الخطوة يَُعد أن يمكن ال مجاًزا،
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بالتدريج؛ الطريق لها د تمهِّ أن من بدًال العلمية، الفلسفة نمو وجه يف عائًقا بالفعل كانت
إعجاَب تلقى زالت وما عام، ألَفي طوال الفكر يف تأثريها لها كان أرسطو فميتافيزيقا

اليوم. حتى الفالسفة من كثري
توجيَه آلخر آٍن من ألنفسهم يستبيحون امُلحَدثني الفلسفة مؤرِّخي أن الصحيح ومن
الفلسفية استبصاراته بني يميِّزون أنهم زاعمني ألرسطو، املعتاد التبجيل سياق يف انتقادات
عرصه، يف املعرفة قصور عن ناتجة — مذهبه داخل — يعدُّونها التي األجزاء تلك وبني
فارغة لفظيٌة ثرثرٌة األحيان أغلب يف هو فلسفي استبصاٌر أنه عىل إلينا م يُقدَّ ما أن غري
التعبري يمكن والصورة املادة بني فالعالقة بال؛ عىل نفسه للمفكِّر تخطر لم بمعاٍن تُمأل
الفيلسوف آراء تأويل فإن هنا ومن تفسريًا. تقدِّم ال ولكنها متعددة، تشبيهات يف عنها
مما وليس فيه، املتأصلة األخطاء عىل التغلب وسيلة هو ليس والتربير الدفاع بطريقة
من تبلغ َمعاني املفكرين كبار أخطاء عىل نُضفي أن الفلسفي البحث تقدُّم عىل يساعد
املوادُّ للناس تتوافر لم بآراء تنبُّئية، تخمينات األخطاء هذه معه تغدو ا حدٍّ التحريف
خليًقا الفلسفة تاريخ كان ولقد رة. متأخِّ عصور يف إال إثباتها، عىل تُعني التي والوسائل
قد ألبحاثهم موضوًعا منه يتخذون الذين أولئك يكن لم لو بكثري أعظم تقدًما يُحرز بأن

الحد. هذا إىل مساره روا أخَّ
الوهمي، بالتفسري أسميته ملا مثاًال أرسطو عند والصورة املادة نظرية من اتخذت لقد
فلسفة به وأعني االستدالل، يف امُلؤِسفة الطريقة لهذه آخر مثٌل القديمة الفلسفة يف ولدينا
إىل يذهب قد املرء فإن أفالطون، عىل ما وقٍت يف تتلمذ قد أرسطو كان وملا أفالطون.
الذي هو التشبيهية والنزعة املجازية اللغة إىل االلتجاء يف أستاذه إغراق بأن االعتقاد حد
إشارة دون أفالطون فلسفة أخترب أن أُوثِر ولكنى التفكري، يف الطريقة هذه عىل عوَّده
عدد يف تأثريها تتبُّع املمكن فمن الكثريون؛ حلَّله الذي التأثري وهو أرسطو، يف تأثريها إىل
بمزيد املنطقي أصلها لدراسة كاٍف سبٌب وحده وهذا املتباينة، الفلسفية املذاهب من كبري

التفصيل. من
النظريات أغرب ِمن نظرية عىل مبنيٌة (٤٢٧–٣٤٧ق.م) أفالطون فلسفة إن
لقيت التي النظرية، هذه امُلثل. نظرية بها وأعني ذلك، مع تأثريًا وأقواها الفلسفية،
تفسري إيجاد محاولة من نشأت قد صميمها، يف منطقية ال هي والتي له، حد ال إعجابًا
لهذه الثاني األصل أناقش وسوف األخالقي. السلوك وكذلك الرياضية، املعرفة إلمكان
األول. األصل عن مالحظات تقديم عىل أقترص فسوف اآلن أما الرابع، الفصل يف النظرية
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معايري أرفع فيه تتحقق للمعرفة منهًجا الدوام عىل يَُعد الريايض الربهان كان
األخرى، املعرفة رضوب كل عىل الرياضة سموَّ أكَّد قد أفالطون أن يف شك وال الحقيقة.
عىل املرء فيها يسري عندما معيَّنة منطقية صعوبات إىل تؤدي الرياضة دراسة أن غري
علم وهي الهندسة، عىل خاص بوجٍه ينطبق وهذا للفيلسوف، النقدي املوقف أساس
الصعوبات هذه أرشح وسوف اليونانيني. الرياضة علماء أبحاث يف بارزة مكانٌة له كانت
قدَّمه الذي الحل أناقش ثم اليوم، بها نعرضها التي واملصطلحات املنطقية بالصورة

أفالطون.
إن املنطق. مجال يف ُموَجز باستطراٍد نقوم أن املشكلة، إيضاح عىل يُعيننا ومما
بالكل، تتعلق الكلية فالقضايا الجزئية؛ والقضايا الكلية القضايا بني يميِّز املنطق عالم
القضايا هذه عىل ويُطَلق معيَّنة.» صفة لها معنيَّ نوٍع من هي التي األشياء «كل وصيغتها:
املوضوع الرشط أن تقرِّر ألنها general؛ implication العام اللزوم قضايا اسم أيًضا
بالتسخني.» تتمدد املعادن «كل قضية: املثال سبيل عىل فلنتأمل الصفة. وجود عنه يلزم
أردنا ما فإذا د.» تمدَّ املعدن ن ُسخِّ «إذا اآلتي: النحو عىل تصاغ أن يمكن القضية هذه
يفي اليشء هذا أن من نتأكد أن علينا لزاًما كان بعينه، يشء عىل النتيجة هذه تطبيق
ذكرناها. التي بالصفة يتصف أنه عىل نستدل أن يمكننا وعندئٍذ وضعناه، الذي بالرشط
قضية فتكون يتمدد، إنه القول إىل ننتقل ثم ن، ُسخِّ قد معيَّنًا معدنًا أن مثًال نالحظ فنحن

جزئية. قضية يتمدد» الساخن املعدن «هذا
النظرية ذلك مثال عام. لزوم أو كلية، قضايا صورة الهندسية النظريات وتتخذ
عىل امُلقام «املربَّع فيثاغورس: نظرية أو درجة.» ١٨٠ مثلث كل زوايا «مجموع اآلتية:
الضلَعني عىل امُلقاَمني املربََّعني مجموع يساوي الزوايا، القائمة املثلثات كل يف الوتر،
الرشط أن من نتأكد أن علينا كان النظريات، هذه أمثال تطبيق أردنا ما فإذا اآلخرين.»
باستخدام نتأكد أن ينبغي األرضمثًال، عىل مثلثًا نرسم فعندما ق؛ تحقَّ قد املنصوصعليه
زواياه مجموع أن نؤكد أن نستطيع ذلك وبعد مستقيمة، أضالعه أن من مشدودة خيوٍط

درجة. ١٨٠
بتنبؤات. نقوم أن لنا تُتيح فهي كبرية؛ فائدٌة العام اللزوم قضايا من النوع ولهذا
سوف الحديدية الخطوط قضبان بأن التنبؤ لنا يُتيح األجسام بتسخني املتعلِّق فاللزوم
إليها سنصل التي بالنتائج ًما مقدَّ يُنِبئنا باملثلثات املتعلِّق واللزوم الشمس، يف تتمدد
تركيبية ى تُسمَّ القضايا هذه مثل أبراج. ثالثة بني يقع مثلث زوايا بقياس قمنا لو

إخبارية. إنها بقولنا ترجمته يمكن تعبريٌ وهو ،Synthetic
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متزوج.» غريُ أعزب «كل مثل: قضيًة مثًال فلنتأمل العام؛ اللزوم من آخر نوع وهناك
من كان أعزب، معنيَّ شخٌص كان إن نعرف أن أردنا فلو كثريًا؛ تفيدنا ال القضية هذه
يشء بأي القضية تُنِبئنا ال ذلك، نعرف وعندما متزوج، غري أنه أوًال نعرف أن الواجب
القضايا من النوع وهذا عليه. ينصُّ الذي الرشط إىل يشء أي يضيف ال فاللزوم جديد؛
بنفسه نفسه يرشح إنه بقولنا ترجمته يمكن تعبريٌ وهو ،analytic تحليليٍّا ى ويُسمَّ فارغ،

.self-explanatory
اللزوم كان إن نعرف أن بها يمكننا التي الطريقة مسألة نناقش أن ينبغي واآلن
إن إذ يسريًا؛ السؤال هذا عىل الجواب يكون التحلييل اللزوم إىل فبالنسبة صحيًحا؛ العام
فأمُرها الرتكيبية القضايا أما «أعزب». لفظ معنى من يتلو متزوج» غريُ أعزب «كل اللزوم
«التمدد»؛ إىل إشارة أية عىل ينطوي ال و«ساخن» «معدن» لفَظي معنى ألن ذلك مختلف؛
جميع يف لنا اتضح فقد باملالحظة؛ إال اللزوم هذا من التحقق املمكن من يكن لم ولذا
بهذا نقول أن حقنا ِمن بأن نشعر لذلك ن؛ تُسخَّ عندما تتمدد املعادن أن السابقة تجاربنا

العام. اللزوم
التجارب من عرفنا فهل الهنديس. اللزوم أمثلة إزاء عاجًزا يبدو التفسري هذا أن غري
كفيٌل الهنديس املنهج يف التفكري بعض إن درجة؟ ١٨٠ املثلث زوايا مجموع أن املاضية
املتعلقة النظرية عىل برهانًا الريايض لدى أن نعَلم فنحن باإليجاب؛ الجواب باستبعاد
عالقات لنا ح ويوضِّ الورق، عىل خطوًطا يرسم الربهان هذا يف املثلث. زوايا بمجموع
عامة حقائق إىل يلجأ إنه أي الزوايا؛ يقيس ال ولكنه املرسوم، الشكل إىل بالنسبة معيَّنة
يشري أنه ذلك مثل منطقية. بطريقة النظرية منها يستخلص بالبديهيات، ى تُسمَّ معيَّنة
واحد، خط فهناك خارجة، ونقطٌة مستقيم خطٌّ لدينا كان لم إنه القائلة: البديهية إىل
تظهر البديهية هذه النقطة. هذه من األول للخط موازيًا يُرَسم أن يمكن فقط، وواحد
لكي الخطوط بني املسافات يقيس وال بقياسات، يُثِبتها ال ولكنه يرسمه، الذي الشكل يف

متوازيان. املستقيَمني أن يبنيِّ
ومتوازيات، ملثلث جيًدا مثًال يقدِّم وال رديء، يرسمه الذي الشكل بأن يعرتف قد إنه بل
تنبع الهندسية املعرفة إن يقول: فهو ذلك؛ من الرغم عىل دقيٌق برهانه أن يؤكِّد يظل ولكنه
نتحدث ما إيضاِح يف تُفيد فقد الورق عىل املرسومة املثلثات أما املالحظة. من ال الذهن، من
نقوم ولكي مالحظة. ال استدالل، مسألُة الربهان إن إذ بربهان؛ نا تمدُّ ال ولكنها عنه،
— الكلمة لهذه «أرفع» بمعنًى — «ونرى» الهندسية، العالمات نتصور كهذا باستدالل
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الهندسية فالحقيقة الدقيق. باملعنى صحيحة فهي وبالتايل محتومة؛ الهندسية النتيجة أن
طريق عن إليها يُهتدى التي التجريبية، الحقيقة من أرفع يجعلها وهذا للعقل، نتاج

األمثلة. من كبري عدد من التعميم
العامة الخصائص كشف عىل قادًرا يبدو العقل أن هي التحليل هذا ونتيجة
مشكلة هناك تكون لن إذ االستغراب؛ إىل تدعو نتيجٌة الواقع يف وتلك املادية. للموضوعات
العقل يعرف أن املمكن فمن التحليلية؛ الحقيقة عىل مقترصة العقل حقيقة كانت إن
مشكالت تُثري ال فإنها فارغة، العبارة هذه كانت ملا ولكن متزوج، غري األعزب أن وحده
الحقيقة كشف للعقل يتسنَّى كيف إذ مختلف؛ فأمُرها الرتكيبية القضايا أما فلسفية.

الرتكيبية؟
عرص من عام ألَفي عىل يربو بعدما السؤال، هذا «كانْت» ه وجَّ الصورة هذه عىل
أنه بد ال ولكن الوضوح، من القدر بهذا السؤال صاغ قد أفالطون يكن ولم أفالطون.
قدَّمها التي اإلجابة من التفسري هذا عىل نستدل ونحن لهذه. مماثلة بطريقٍة املشكلة أدرك

الهندسية. املعرفة أصل عن بها تكلَّم التي الطريقة من أي للسؤال؛
يه يُسمِّ األشياء من ثانيًا نوًعا املادية، األشياء جانب إىل هناك، أن يُنِبئنا فأفالطون
املناظرة األشكال جانب إىل والدائرة، املتوازي، ومثال املثلث، مثال فهناك ldeas؛ «امُلثل» ب
هذه خصائص فيها تتبدَّى إذ املادية؛ األشياء عىل تعلو وامُلثل الورق. عىل املرسومة لها،
مثلها إىل بالتطلع املادية املوضوعات عن نعرفه ما إن بحيث الكامل، النحو عىل األشياء
مرًة أفالطون، يعنيه ما ويتضح ذاتها. املوضوعات هذه إىل بالتطلع نعرفه ما عىل يزيد
؛ معنيَّ ُسمٌك نرسمها التي املستقيمة فِللخطوط الهندسية؛ األشكال إىل باإلشارة أخرى،
لخطوطه يكون ال الذي الهندسة، عالم يقصده الذي باملعنى خطوًطا تكن لم هنا ومن
فهي وبالتايل صغرية؛ مساحات الواقع يف هي الرتاب يف نرسمه الذي املثلث وأركان ُسمٌك.
من قها تحقُّ وبني الهندسية املفاهيم معاني بني التباين أدَّى وقد مثالية. نُقًطا ليست
هناك تكون أن الرضوري من بأن االعتقاد إىل بأفالطون أدَّى املادية، املوضوعات خالل
ذي عالٍم إىل أفالطون وصل وهكذا املعاني. هذه تمثِّل مثالية عنارص أو مثالية موضوعات
يف تُشارك بأنها األخرية هذه ووصف نعرفه، الذي املادية األشياء عالم من أعىل حقيقة
كاملة. غري بطريقة املثالية األشياء خصائص يبنيِّ أن شأنه ِمن نحٍو عىل املثالية األشياء
مثالية؛ بصورة تُوَجد التي الوحيدة األشياء هي ليست الرياضية املوضوعات أن غري
البيت. أو واإلنسان، القط، كمثال األنواع، شتى ِمن مثًال هناك أن أفالطون رأي ففي
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يدل ،( كيلِّ اسم أو املوضوعات، من لنوع اسم (أي فئة عىل يدل اسم فكل وباالختصار،
بأنها الرياضية، امُلثل شأن شأنها األخرى، األشياء مثل وتتميز ُمناظر، مثاٍل وجوِد عىل
فيه تتبدَّى القط مثال فإن وهكذا الواقعي. العالم يف الناقصة نَُسخها إىل بالقياس كاملة،
من فعيلٍّ ريايضٍّ كلِّ عىل يسمو الريايض ومثال كاملة، بصورة «القططية» الصفات كل
«مثايل»، كلمة فإن املناسبة وبهذه مثايل. جسميٍّ بقواٍم يتميز مثًال فهو األوجه؛ جميع

أفالطون. نظرية من مستَمدَّة الكلمة، لهذه حاليًا نستخدمه الذي باملعنى
فينبغي الحديث، الذهن نظر يف غرابة من امُلثل نظرية عليه تبدو قد مما الرغم وعىل
أي للتفسري؛ محاولة أنها عىل أفالطون، عرص يف املتوافرة املعرفة إطار يف إليها، ننظر أن
األشياء خواص نرى فنحن الرياضية. للحقيقة تركيبية تبدو التي الطبيعة لتفسري محاولة
وهكذا الحقيقية. باألشياء معرفة نكتسب وبذلك رؤية؛ أفعال بواسطة املثالية) (أو الفكرية
أرفع ولكنه الواقعية، املوضوعات مالحظة يُشِبه للمعرفة مصدًرا (امُلثل) األفكار رؤية تَُعد
أن تستطيع ال الحسية فاملالحظة ملوضوعاته. رضورية خصائص من يكشف ألنه منه؛
أنه العقل» «بعني نرى ونحن فتستطيع. الرؤية أما الخطأ، من معصومة بحقيقٍة تُنِبئنا
واحًدا مستقيًما إال خارجة نقطة من نرسم أن ، معنيَّ مستقيٍم إىل بالنسبة يمكن، ال
يمكن فال الخطأ، من معصومة حقيقًة لنا تبدو املصادرة1 هذه كانت وملا له. موازيًا
القيام نستطيع رؤية بفعل علينا تُفَرض هي وإنما تجريبية، مالحظات من استخالصها
مفهوم عن التعبري نستطيع الصورة وبهذه مغَمضتنَي؛ الجسم عينا تكون عندما حتى به
االعرتاف من لنا بد فال املفهوم، هذا يف رأينا كان ما وأيٍّا أفالطون. عند الهندسية املعرفة
هذا عن «كانت» داَفع وقد للهندسة. املنطقية باملشكالت عميق استبصاٍر عن يكشف بأنه
الواقع يف املمكن من يكن ولم التحسينات، بعض صيغته عىل أدخل قد يكن وإن الرأي،
إىل عرش التاسع القرن يف التطورات أدَّت أن بعد إال منه غموًضا أقل بفهٍم عنه االستعاضة
«أفالطون» تفسريَي استبعاد إىل أدَّت كشوف وهي الرياضيات، ميدان يف جديدة كشوف

مًعا. للهندسة و«كانت»
ألن إال إلينا معرفة تقديم يمكنها ال أفالطون، عند الرؤية، أفعال أن ندرك أن وينبغي
أي إليه؛ بالنسبة أسايس الوجود مفهوم يف فالتوسع موجودة. (املثالية) الفكرية األشياء

هندسة يف نظرية عنه تعربِّ ال التوازي مبدأ ألن سليم؛ غري تعبريٌ وهو ،theorem النظرية األصل: يف 1

(املرتِجم) مصادره. عنه تعربِّ بل إقليدس،
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فمن موجودة األفكار كانت وملا تُرى، أن املمكن فمن موجودة املادية األشياء كانت ملا إنه
من لحجة نتيجًة الفهم هذا إىل وصل قد أفالطون أن بد وال العقل. بعني تُرى أن املمكن
عىل الرياضية الرؤية يتصور فهو رصاحة؛ الحجة هذه صاغ قد يكن لم وإن النوع، هذا
نظريته منطق أن فيها نجد التي النقطة هي هذه أن غري الحيس، لإلدراك مشابهة أنها
إلينا م يقدِّ ألنه ذلك لعرصه؛ ُمالئم للنقد بمعيار عليه حكمنا لو حتى وذلك سليم، غريُ
فهو صالح؛ غري ذاته التشبيه أن الواضح ومن تفسري. تقديم إىل يرمي كان حيث تشبيًها
يتجاهل وهو التجريبية. واملعرفة الرياضية املعرفة بني يوجد الذي الباطن الفارق يمحو
املوضوعات رؤية عن أساًسا تختلف الرضورية العالقات «رؤية» أن هي واضحة، حقيقًة
عامًلا ويخرتع تفسريًا، يضع أن ينبغي كان حيث َمجاًزا يضع هنا فالفيلسوف التجريبية؛
رأينا وكما التحليل. من بدًال التشبيه أساس عىل يسري ألنه «األعىل»؛ املستقل الوجود من
يصبح ما، لتشبيٍه الحريف التأويل فإن أخرى، لفلسفات قدَّمناها التي األمثلة يف قبل من
تأتينا ال الوجود، ر لتصوُّ بتعميمها امُلثل، نظرية فإن وهكذا الفلسفي. الفهم سوءِ أصَل

وهمي. بتفسرٍي إال
القبيل: هذا ِمن بحجٍة نفسه عن يدافع أن األفالطونية النزعة ذو املفكِّر يحاول وقد
ِمن وجودها يكون أن الرضوري من فليس تأويله؛ يُساء أال ينبغي األفكار وجود إن
معيَّنًة ألفاًظا يتخذ أن للفيلسوف يحق أال تماًما. التجريبية املوضوعات وجود نوع نفس
األلفاظ؟ هذه إىل حاجة يف كان إذا ما، حدِّ إىل أوسع بمعنًى اليومية، اللغة من مستَمدَّة

األفالطوني. املذهب عن ُمقِنًعا دفاًعا تتضمن الحجة هذه أن أعتقد ال أنني عىل
مع تشابهها إىل نظًرا اليومية؛ الحياة ألفاظ تستعري ما كثريًا العلم لغة أن صحيٌح
الفيزياء يف يُستخدم «الطاقة» لفظ أن ذلك مثال العالم. إليها يحتاج جديدة تصورات
األلفاظ استخدام إعادة أن غري اليومية، الحياة يف ملعناه ما حدٍّ إىل ُمشابه مجرٍد بمعنًى
كل يف املرء ويلتزم بدقة، الجديد املعنى يُعَرف عندما إال مباًحا أمًرا يكون ال النحو هذا عىل
الذي الفيزياء فعالم القديم. املعنى مع بمشابهته ال الجديد، بمعناه للفظ آخر استخدام
بالطاقة مليئة الشمس إن يقول بأن لنفسه يسمح ال الشميس، اإلشعاع طاقة عن يتحدث
املعاني إىل عودة اللغة هذه يف إن إذ والنشاط؛ بالطاقة امليلء اإلنسان شأن شأنها والنشاط،
كان ولو العلمي. النوع من ليس «الوجود» للفظ أفالطون استخدام أن عىل للفظ. القديمة
قضايا خالل من موجودة، (املثالية) الفكرية املوضوعات إن القائلة القضية َلُعرفت كذلك،
وكأن مستقلة بطريقة استُخدمت وَلَما فيه، املشكوك اللفظ هذا مثل عىل تنطوي ال أخرى
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عىل املثايل املثلث وجود تعريف استطاعتنا ففي املادي. الوجود ملعنى مماثًال معنًى لها
أو مضمونات، من عليه تنطوي ما خالل من املثلثات عن التحدث نستطيع أننا يعني أنه
معادلة لكل حل يوجد بأنه ح نرصِّ أن نستطيع إننا فنقول الجرب، ميدان من مثًال لنرضب
لفظ يعني االستخدام هذا يف معيَّنة. برشوط تفي كانت إذا مجهول، بمقدار تتعلق جربية
يف طريقة هو «الوجود» للفظ االستخدام هذا ومثل الحل، نجد كيف نعرف أننا «يوجد»
يتحدث عندما أما كثرية. أحيان يف بالفعل الرياضيون إليها يلجأ منها، رضر ال الكالم
تعبري مجرد من — بعيد حدٍّ إىل — أكثر تعني العبارة فإن امُلثل، وجود عن أفالطون

مقرَّرة. معاٍن إىل ترجمته يمكن
الرياضية، الحقيقة معرفة إلمكان تفسري تقديم هو أفالطون إليه يرمي ما إن
يمكن امُلثل وجود أن يعتقد إنه أي املعرفة؛ لهذه تفسريًا بوصفها تُقدَّم امُلثل يف ونظريته
الرياضية، الحقيقة إدراك من نوًعا يُتيح ألنه الرياضية للموضوعات معرفتنا يفرسِّ أن
وجود تفسري أن الواضح ومن شجرة. إدراك الشجرة وجود به يتيح الذي املعنى بنفس
تعليل عن سيعجز دام ما يشء، يف يعنيه ال فحسب الكالم يف أسلوب أنه عىل امُلثل
من وبدًال الرياضية، املوضوعات إىل بالنسبة به قال الذي الحيس اإلدراك من النوع ذلك
واملعرفة املادي الوجود خصائص عىل يشتمل املثايل، للوجود تصور إىل يصل نراه ذلك
اللغة عىل يخيِّم شبحه ظل متنافَرين، عنَرصين من عجيب مزيٌج وهو مًعا، الرياضية

الحني. ذلك منذ الفلسفية
املعرفة يف رغبتنا إرضاء عىل نعمل عندما تأتي العلم نهاية أن قبُل من ذَكرُت ولقد
من بدًال مجازات ونستخدم والعمومية، التشبيه بني نخلط وعندما وهمي، تفسرٍي بتقديِم
النظريات بقية شأن شأنها أفالطون، عند امُلثل نظرية فإن لذلك بدقة؛ محدَّدة تصورات
للتحليل ال للخيال، نتاج فهي شعر؛ هي وإنما علًما ليست عرصه، يف الكسمولوجية
يف بعد، فيما نظريته عرض يف ع توسَّ عندما يرتدد، لم أفالطون أن والواقع املنطقي.
بني يربط فهو منطقيٍّا؛ منه أكثر صوفيٍّا كان الذي الفكري اتجاهه عن رصاحًة التعبري

األرواح. تناُسخ فكرة وبني امُلثل يف نظريته
سقراط يسعى املحاورة هذه ففي األفالطونية؛ «مينو» محاورة يف يحُدث التحول هذا
يتلقَّ لم صغري، عبٍد عىل يجرِّبها بتجربة حها ويوضِّ الهندسية، املعرفة طبيعة تفسري إىل
يرشح ال فهو هندسيٍّا؛ برهانًا منه يستخلص أنه ويبدو الرياضيات، يف منظًَّما تعليًما
توجيه طريق عن «يراها» يجعله وإنما الحل، يف املستخَدمة الرياضية العالقات للصبي
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بالحقيقة العقيل لالستبصار مثًال الطريف املوقف هذا من أفالطون ويتخذ إليه. أسئلة
مقبوًال يكن لم وإن التفسري، هذا التجربة. من املستَمدة غري الفطرية وللمعرفة الهندسية،
غري امُلثل، رؤية فكرة عىل كافيًا دليًال أفالطون عرص يف كان الحديثة، النظر وجهة من
وأن ذلك، من أبعد التفسري يف يميض أن يودُّ وإنما النتيجة، بهذه يكتفي ال أفالطون أن
املعرفة إن القائل الرأي عن سقراط يُعِرب السياق هذا ويف الفطرية. املعرفة إمكان يفرسِّ
فقد أرواحهم؛ عاشتها سابقة «حيوات» يف الناس لدى كان امُلثل، لرؤية تُذكر الفطرية
تُرى امُلثل كانت السموات»، عىل تعلو التي «السماء يف حياٌة الحيوات هذه بني ِمن كانت
أن الصعب ملن وإنه امُلثل. معرفة « «يفرسِّ لكي األسطورة إىل أفالطون يلجأ وهكذا فيها.
حياتنا يف مستحيلة كانت إن سابقة حياٍة يف للُمثل الرؤية هذه حدوث بإمكان نقتنع
يف للُمثل رؤية هناك كانت إن للتذكر بنظرية القول برضورة نقتنع أن أو الحارضة،

الحارضة. حياتنا
سبب عن السؤال أُثريَ اليونانية األساطري ففي باملنطق؛ يكرتث ال عري الشِّ التشبيه إن
يحمل أطلس، ى يُسمَّ عمالًقا، أن هو الجواب وكان الالنهائي، املكان يف األرض سقوط عدم
تفسريية قدرة ذات أفالطون عند التذكر نظرية أن والواقع كتَفيه. عىل األرضية الكرة
إىل حياة من امُلثل معرفة أصل تنقل بأن تكتفي إنها حيث من القصة، هذه تُماثل تكاد
محاورة يف عَرضه كما (الكسمولوجيا)، الكونيات يف أفالطون مذهب يكن ولم أخرى.
فهو تجريدية؛ لغًة استخدامه يف إال الساذجة األسطورة هذه عن يختلف «طيماوس»،
هو اللغة غموض أن شك وال الكون. ن تكوُّ قبل موجوًدا كان الوجود بأن مثًال يُنِبئنا
لو تذكِّرنا، التي الكلمات هذه يف عميقة حكمة يتبني بأن الفيلسوف يُقِنع الذي وحده
أن بعد حتى تُرى ظلَّت التي 2،«Cheshire «تشيشاير قطة بابتسامة بدقة، اختربناها

القطة. اختفت
تُثري بالغية بلغة تتحدث َمجازاته ألن ذلك أفالطون؛ من أسخر أن أودُّ ال أنني غري
شعًرا، كان أفالطون أبدعه ما فكل تفسريًا؛ تَُعد أال الواجب من أن األمر يف ما وكل الخيال،
بان الشُّ يعلِّم الذي سقراط قصة وإن العاملي. األدب يف األعمال أروع من كانت ومحاوراته
جانب إىل مكانًا له وجد الذي التعليمي، للشعر رائع مثٌل هي إنما األسئلة، توجيه بطريقة

«تشيسارير» مقاطعة هو الخيالية األسطورة هذه أصل أن الجائز ومن عريضة، ابتسامة ذات خيالية قطة 2
(املرتِجم) تشسرت). مقاطعة أيًضا ى تُسمَّ (التي اإلنجليزية

37



العلمية الفلسفة نشأة

أكثر الجد مأخذ سقراط آراء نأخذ أن لنا ليس ولكن األنبياء، وتعاليم هومريوس إلياذة
تالميذه يستثري وكيف اآلراء، هذه بها يقول التي الطريقة هو املهم إن إذ ينبغي؛ مما

شاعًرا. انقلب لفيلسوف نتاج هي إنما أفالطون ففلسفة منطقية. مناقشة يف للدخول
يشعر عليها، اإلجابة عن يعجز أسئلة يُصادف عندما الفيلسوف، أن ليبدو وإنه
بحث قد أفالطون كان ولو التفسري. من بدًال َمجازية لغًة إلينا م يقدِّ لكي يُقاَوم ال بإغراء
رصيًحا اعرتاًفا ردُّه يكون أن َلوجب العالم، نظر وجهة من الهندسية املعرفة أصل مشكلة
نسَق أفالطون من واحد جيٍل بعد شيَّد الذي إقليدس، الريايض فالعالم أعرف.» «ال هو:
الفيلسوف أما الهندسية. بالبديهيات ملعرفتنا تفسري تقديم يحاول لم الهنديس، البديهيات
تاريخ طواَل الفلسفي، العقل لنجد وإنا املعرفة. يف رغبته عىل السيطرة عن عاجًزا فيبدو
الذي هو الشاعر كان يسأل، الفيلسوف كان فحيثما الشاعر؛ بخيال مقرتنًا الفلسفة،
أن ملذاهبهم، الفالسفة يقدِّمه الذي للعرض قراءتنا عند الواجب، من فإن لذلك يُجيب؛
يف هو األساسية األسئلة كشف ألن ذلك املقدَّمة؛ اإلجابات يف ال األسئلة، يف انتباهنا نركِّز
تاريخ أنه عىل الفلسفة تاريخ إىل يُنَظر وعندما العقيل. التقدم يف األهمية عظيم إسهاٌم ذاته
عندما لنا يبدو الذي ذلك من بكثري أخصب يغدو عليه يتبدَّى الذي الوجه فإن لألسئلة،
غابرة عهود إىل يرجع األسئلة هذه من بعٌض وهناك للمذاهب. تاريخ أنه عىل إليه ننظر
األسئلة، هذه ومن هذه. أيامنا يف إال عليه علمية إجابات إىل التوصل يتم لم التاريخ، يف
كان أخرى أسئلًة امُلقِبلة الفصول يف نتناول وسوف الرياضية. املعرفة أصل عن السؤال

ُمماثل. تاريٌخ لها
املتعلِّق النفيس السؤال عىل األوىل اإلجابة هو الفصل هذا يف قدَّمناه الذي التحليل إن
فالفيلسوف الكتاب. هذا بها استهللنا التي الفقرة مناقشة عند أُثريَ الذي الفلسفية، باللغة
اإلجابة فيه تُعِوزه الذي الوقت يف األسئلة عىل اإلجابة يحاول ألنه علمية؛ غري لغًة يتحدث
فالسفة فهناك النطاق؛ محدودة التاريخي التفسري هذا صحة فإن ذلك ومع العلمية.
حلٍّ إىل الوصول وسائل بالفعل فيه تتوافر الذي الوقت يف مجازية بلغة يتحدثون يظلُّون
عىل يصُدق أن يمكن ال فإنه أفالطون، عىل ينطبق التاريخي التفسري أن حني وعىل علمي.
أن الكاتب هذا ُوسِع يف كان إذ جميًعا. األشياء جوهر هو العقل إن القائلة: بالفقرة كاتب
أنه غري أفالطون، عرص بعد العلمي البحث من عام ألَفي طواَل املرتاكمة املعرفة من يفيد

منها. ينتفع لم
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للمعرفة العقيل اليقنيوالفهم البحثعن

إىل يرجع الفلسفية للمذاهب الغامضة املفاهيم أصل أن السابق الفصل من لنا تبنيَّ
طريق فعن التفكري؛ عملية يف تتدخل التي املنطق، مجال عن الخارجة النوافع من نوع
يتسم تفسري تقديم إىل املرشوع لسعيه وهميٍّا إرضاءً الفيلسوف يقدِّم املجازية، اللغة
تشييد إىل امليل النحو، هذا عىل املعرفة مجال يف الشعر إقحام عىل يُغري ومما بالعمومية.
ويستحق الحقيقة، إىل السعي من أقوى يصبح أن يمكن ميٌل وهو الصور، من خيايل عالم
نوًعا يمثِّل ال ألنه املنطق؛ مجال عن خارًجا دافًعا ى يُسمَّ أن املجازي التفكري إىل امليل هذا
املنطق. مجال إىل تنتمي ال ذهنية حاجات إىل أصله يرجع وإنما املنطقي، التحليل من

عملية يف يتدخل األحيان من كثري يف كان املنطق، مجال عن خارج ثاٍن دافٌع وهناك
العموم وجه عىل هي الحسية باملالحظة امُلكتَسبة املعرفة أن من الرغم فعىل التحليل.
االعتماد نستطيع ال أننا مبكِّر وقت منذ ندرك أن وسعنا يف فإن اليومية، الحياة يف ناجحة
استثناء، بال تصح أنها يبدو بسيطة فيزيائية قوانني بضعة فهناك ينبغي. مما أكثر عليها
عىل ترتكز ال التي األجسام إن أو فانون، البرش إن أو ساخنة، النار إن القائل كالقانون
إن القائلة كالقاعدة استثناءات، لها ا جدٍّ كثرية أخرى قواعد هناك أن غري تهوي. يشءٍ
البرشية. األمراض شفاء قواعد أو الطقس كقواعد أو تنمو، األرض يف تُغَرس التي البذرة
الصبغة ذات القوانني يف حتى استثناءات كشف إىل شموًال األكثر املالحظة تؤدي ما وكثريًا
املعتاد باملعنى األقل عىل وذلك ساخنة، ليست النار» «ذبابة حرشة نار أن ذلك مثال األدق.
عىل مرتكزة تكن لم (وإن أعىل إىل ترتفع قد الصابون فقاعات أن كما «ساخنة»، لكلمة
تحدِّد للقانون، أدق صيغٍة بوضِع االستثناءات هذه تفسري املمكن من أن حني وعىل يشء).
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الصيغة كانت إن نشكُّ ذلك مع نظل فإننا أدق، بطريقٍة ألفاظه ومعاني رسيانه رشوط
من نوع عن تكشف جديدة كشوف ستظهر كانت إن أو االستثناء، من خالية الجديدة
أدَّى ما إىل ترجع التي القوية، مربِّراته الشك لهذا أن شك وال لة. املعدَّ الصيغة يف النقص
جديدة. بنظريات عنها واالستعاضة القديمة للنظريات استبعاد من مراًرا العلم ر تطوُّ إليه
وعالم للواقع عالم إىل تنقسم الداخلية تجاربنا أن هو للشك، آخر مصدٌر وهناك
يف تم كشًفا التاريخية، الوجهة من التقسيم، بهذا القيام رضورة كانت ولقد لألحالم.
هنا عرصنا يف البدائية الشعوب أن نعلم فنحن اإلنسان. تطور ِمن ما حدٍّ إىل متأخرة فرتة
آخر شخًصا بأن يحلم الذي البدائي فاإلنسان واضًحا؛ فاصًال ا حدٍّ العامَلني بني تضع ال
رجل مع تخدعه زوجته بأن يحلم قد أو اآلخر، الرجل ويقتل حقيقة، حلمه يُعد قد هاَجمه
نظره لوجهة تبًعا وذلك للقصاص، تدابري يتخذ أو مماثلة انتقامية بأعمال فيقوم آخر،
ما، حدٍّ إىل الرجل لهذا عذر اللتماس استعداد عىل النفيس املحلِّل يكون وقد املوضوع. إىل
الشك تربِّر وأنها أسباب، دون لتحدث كانت ما األحالم هذه مثل أن إىل يُشري بأن وذلك
اعتبارات أساس عىل يسلك ال البدائي اإلنسان أن غري العقاب. تربِّر تكن لم إن األقل، عىل
الرغم وعىل والواقع. الحلم بني واضح تمييز إىل الفتقاره يسلك وإنما النفيس، التحليل
من قليًال فإن الخلط، هذا من مأمن يف بأنه يشعر هذا عرصنا يف العادي اإلنسان أن من
أننا نعلم ال نحلم عندما ألننا ذلك اليقني؛ مرتبة إىل ترقى ال هذه ثقته أن لنا يبنيِّ التحليل
ندَّعي فكيف فقط. نستيقظ عندما أي بعد؛ فيما حلما كان حلمنا أن نعرف وإنما نحلم،
مقرتنة التجارب هذه كون إن الحلم؟ من أكثر عليها االعتماد يمكن الحالية تجاربنا أن
يكون ذاته الشعور هذا إن إذ عليها؛ لالعتماد قابلية أكثر يجعلها ال الواقعية من بشعور
أننا ستُثِبت التالية التجارب أن احتمال تماًما نستبعد أن وسعنا يف فليس الحلم، يف لدينا
تجاربه، يف العادي اإلنسان ثقة زعزعة هو الحجة هذه إثارة من الغرض وليس اآلن. نحلم

ُمطَلًقا. اعتماًدا الثقة هذه عىل نعتمد أن نستطيع ال أننا الحجة هذه تبنيِّ وإنما
عىل االعتماد املمكن غري من ألن بالقلق؛ الدوام عىل يشعر الفيلسوف كان ولقد
عن تحدَّث أنه كما قدَّمناها، التي كتلك بأفكار القلق هذا عن عربَّ وقد الحيس. اإلدراك
كالرساب أو املاء، يف تُغَمر عندما للعصا البادي كااللتواء اليقظة، حالة يف الحواس خداع
مجاالت من األقل عىل واحًدا مجاًال يجد عندما باالبتهاج يشعر كان لذلك الصحراء؛ يف

الرياضية. املعرفة مجال وهو الخداع، عن بمنأًى له يبدو املعرفة
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صورة أسمى أنها عىل الرياضيات إىل ينظر قبل، من ذكرنا كما أفالطون، كان ولقد
معرفة تكون ال املعرفة إن القائل الشائع الرأي يف كبري بدور تأثريه أسهم وقد للمعرفة.1
من يتخذ يكن وإن الحديث، العالم أن غري رياضية. صورة تتخذ لم إن اإلطالق عىل
أن يؤكِّد وإنما رشط، أو قيد دون الحكم هذا يَقبل ال للبحث، رئيسية أداة الرياضيات
االرتباطات إثبات مهمة للرياضة ويرتك التجريبي، العلم يف إغفالها يمكن ال املالحظة
هذه الستخدام ا تامٍّ استعداًدا يُبدي وهو فحسب. التجريبي البحث نتائج مختلف بني
ال أنها يعلم أنه غري املالحظة، عىل تعتمد جديدة لكشوٍف ُمرِشًدا الرياضية االرتباطات
للتخيل الدوام عىل مستعدٌّ وهو باملالحظة، مستَمدة مادة من يبدأ ألنه إال تُِعينه أن يمكنها
الحديث باملعنى التجريبي، فالعلم الالحقة. املالحظة تؤيدها لم إن الرياضية النتائج عن
ذات تَُعد ال ونتائجه املالحظة، ومنهج الريايض املنهج بني بنجاح يجمع العبارة، لهذه
جميع إىل بالنسبة عليها االعتماد ويمكن االحتمال، من عالية درجة ذات بل ُمطَلق، يقني

كاٍف. بقدٍر العملية األغراض
أفالطون؛ نظر يف ُممتِنعة تبدو بأن خليقة كانت التجريبية املعرفة فكرة أن غري
أن ينبغي ال املالحظة إن يقول أن أراد الرياضية، املعرفة وبني املعرفة بني د وحَّ فعندما
الحجج «إن فيدون: محاورة يف سقراط تالميذ أحد قال ولقد املعرفة. يف دور لها يكون
االستقرائي الرتجيح ال اليقني، يطلب كان أفالطون ألن ذلك زائفٌة.» االحتماالت عىل املبنية

بلوغه. يمكنه الذي الوحيد الهدف أنه الحديثة الفيزياء ترى الذي
يمكن فيزيائي علٌم لديهم يكن لم اليونانيني أن الحال، بطبيعة الصحيح، ومن
بني الجمع طريق عن تحقيقه يمكن ما مدى يعلم يكن لم أفالطون وأن بعلمنا، مقارنته
أفالطون، أيام يف حتى أحرز، واحٌد طبيعيٌّ علٌم فهناك ذلك ومع الريايضوالتجربة. املنهج
النجوم لدوران الرياضية القوانني أن ذلك الفلك؛ علم هو الجمع، هذا بفضل كبريًا نجاًحا
واالستدالل الدقيقة املالحظة بفضل اإلحكام، من كبرية بدرجة ُكشفت، قد كانت والكواكب

السادس (الكتاب الخط تشبيه يف أفالطون عرَّفها كما الرياضية، املعرفة ألن صحيح؛ غري الحكم هذا 1

غري حدسية معرفة بأنها عنها تمتاز معرفة وهناك الفهم، أو بالذهن تتعلق الجمهورية)، محاورة من
امليتافيزيقا إن القائل املؤلف، رأي صحة يف أشكُّ فإنني لذلك امُلثل؛ معاينة أو التعقل هي استداللية،
يف حجته املؤلِّف عليه بنى الذي الرأي وهو الرياضيات، لطبيعة خاص فهم إىل ترجع بأَرسها األفالطونية

(املرتِجم) الكتاب. فصول من غريه ويف الفصل هذا
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وإنما الفلك، يف املالحظة بدور لالعرتاف استعداد عىل يكن لم أفالطون أن غري الهنديس،
رأيه ففي والذهن». «العقل ب النجوم حركات تفهم ما بقدر إال علًما يكون ال الفلك أن أكَّد
الفعلية حركتها ألن بدورانها؛ الخاصة القوانني عن بالكثري تُنِبئنا ال النجوم مالحظات أن
املعقول غري من إن أفالطون ويقول دقيًقا. خضوًعا للقوانني تخضع وال كاملة، غري
يذُكر وهو انحراف». ألي تتعرض وال «أزلية للنجوم الحقيقية الحركات أن نفرتض أن
شيئًا املرء يدرسه ما كان «فإذا املالحظة: عىل يعتمد الذي الفلكي يف رأيَه كامٍل بوضوٍح
هذه تكون فلن أسفل، إىل عينَيه خفض أم أعىل، إىل مشدوًها تطلَّع سواءٌ فإنه حسيٍّا،
إنما الحالة هذه يف فالنفس باملحسوس. ِعلم ثمَة يكون أن يمكن ال إذ اإلطالق؛ عىل معرفة
املاء.» عىل طاٍف وهو أم ظهره، عىل راقد وهو يدرس املرء أكان سواء أسفل، إىل تنظر
واجب فمن بالفكر؛ دورانها قوانني إىل االهتداء نحاول أن علينا النجوم، مالحظة من وبدًال
باستخدام موضوعه يخوض وأن جانبًا»، بالنجوم امُلحتِشدة السماء «يرتك أن الفلكي
َلِمن إنه .(٥٢٩-٥٣٠ السابع، الكتاب (الجمهورية، نفوسنا» يف بطبيعته العاقل «الجزء
بأن االعتقاد وعن التجريبي، العلم رفض عن تعربِّ هذه من أقوى كلماٍت نجد أن امُلحال

وحده. بالعقل بلوغها يمكن وإنما مالحظة، إىل تحتاج ال الطبيعة معرفة
عن البحث إن نفيس؟ أساٍس عىل للتجريبية امُلعادي املوقف هذا تفسري يمكن فكيف
يستهدف كان وملا املعرفة. يف املالحظة دور يتجاهل الفيلسوف يجعل الذي هو اليقني
الحجج كانت وملا املالحظات، نتائج يقبل أن يستطيع ال فإنه ُمطَلق، يقني ذات معرفًة
صبغ إىل يتجه الذي األعىل املثل فإن وهكذا للحقيقة. حجًجا احتماالت أساس عىل املبنية
والحساب، الهندسة نمط نفس من الفيزياء جعل وإىل كاملة، رياضية بصبغة املعرفة
امَلطلب ذلك إىل يؤدي وهو الطبيعة، لقوانني ُمطَلق يقنٍي إىل االهتداء يف الرغبة عن ينشأ
بعيًدا عينَيه الفلك عالم ل يحوِّ وأن مالحظاته، الفيزياء عالم ينىس أن به وأعني امُلمتِنع،

النجوم. عن
املذهب اسم الفيزيائي العالم ملعرفة مصدًرا العقل تُعد التي الفلسفة نوع عىل ويُطَلق
منه املشتقة الصفة وكذلك اللفظ، هذا بني بدقة نميِّز أن وينبغي .Rationalism العقيل
يتم العلمية فاملعرفة rational»؛ «معقول لفظ وبني ،«rationalistic «عقالني وهي
ُمطبًَّقا العقل استخدام تقتيض ألنها rational؛ معقولة مناهج باستخدام إليها التوصل
العلمي، املنهج عىل تنطبق ال الصفة هذه إن إذ عقالنية، ليست أنها غري املالحظة، مادة عىل
بالعلم، املتعلقة الرتكيبية للمعرفة مصدًرا العقل من يتخذ الذي الفلسفي املنهج عىل وإنما

املعرفة. هذه لتحقيق مالحظة يشرتط وال
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مذاهب عىل الفلسفية، الكتابات يف العقيل»، «املذهب يقترصاسم األحيان من كثري ويف
اسم األفالطوني النمط ذات املذاهب عىل يُطَلق بينما الحديث، العرص يف معيَّنة عقالنية
اسم الكتاب هذا يف نستخدم سوف أننا عىل السابقة. من لها تمييًزا ،«jueansm «املثالية
ما الجمع لهذا أن ويبدو املثالية. يشمل بحيث دائًما، الواسع باملعنى العقيل» «املذهب
مستِقلٌّ مصدٌر أنه عىل العقل إىل ينظران إنهما حيث من ُمتماثالن الفلسفة نوَعي ألن يربِّره؛
خارج دافٌع هو الواسع باملعنى عقيل مذهب لكل النفيس فاألصل الفيزيائي. العالم ملعرفة
اليقني. عن البحث هو املنطق: خالل من تربيره يمكن ال دافًعا أعني املنطق؛ مجال عن

هذا يف سبقوه الذين املفكرين أهم كان فقد العقليني؛ أول هو أفالطون يكن ولم
هائل تأثريٌ لتعاليمه كان الذي ٥٤٠ق.م) (حواىل فيثاغورس الريايض الفيلسوف االتجاه،
إىل للتحول تعرًضا غريه من أكثر الريايض يكون أن املفهوم من ليبدو وإنه أفالطون. يف
يحتاج ال مجال يف املنطقي االستنباط نجاح مدى يدرك حني ألنه ذلك العقيل؛ املذهب
إىل تمتد بحيث مناهجه يف التوسع بإمكان االعتقاد إىل يميل فقد التجربة، إىل رجوع إىل
اإلدراك محلَّ االستبصار أفعال فيها تحلُّ للمعرفة نظرية النتيجة فتكون أخرى، مجاالت
للعالم العامة القوانني بواسطتها يكتشف به، خاصة قوة للعقل أن فيها ويُعتَقد الحيس،

الفيزيائي.
تعود ال للحقيقة، مصدًرا بوصفها التجريبية املالحظة عن الفيلسوف يتخىل وعندما
معرفة، يخلق أن العقل استطاعة يف كان فإذا قصرية. خطوة إال الصوفية النزعة وبني بينه
ى تُسمَّ بأن جديرة بدورها تَُعد أن يمكن البرشي الذهن يخلقها التي النواتج بقية فإن
لم الرياضية، والنزعة الصوفية النزعة من غريب مزيٌج ينشأ املفهوم هذا وِمن معرفة؛
فيثاغورس تبجيل أدَّى فقد فيثاغورس؛ عند ظهوره بداية منذ الفلسفة مرسح من يحتف
املمكن من يكون يكاد ال فكرة وهي أعداد، األشياء كل بأن قوله إىل واملنطق للعدد الديني
عنها ثنا تحدَّ التي األرواح، تناسخ نظرية كانت ولقد معنًى. ذات عبارات إىل ترجمتها
يفرتض الذي فيثاغورس، عند الرئيسية التعاليم من أفالطون، عند امُلثل نظرية صدد يف
بفضل النظرية هذه عرف قد أفالطون أن لنعَلم وإنا رشقية، عقائد من اقتبسها أنه
يكشف أن يمكنه املنطقي االستبصار إن القائلة الفكرة فإن كذلك بالفيثاغورين. ارتباطه
أتباع كان فقد فيثاغوري؛ أصل إىل ترجع فكرٌة بدورها هي املادي العالم خصائص
معيَّنة، محرَّمات يف الصويف طابعه يتضح الدينية، العبادة من نوًعا يُمارسون فيثاغورس
املرء يرتك أن الخطر من أن تعلَّموا أنهم ذلك مثال عليهم. فرضها قد أستاذهم إن يُقال
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عندما ويمدُّوها تهم أِرسَّ مالءات يرتِّبوا أن عليهم لزاًما وكان رسيره، عىل لجسمه انطباًعا
الصباح. يف يستيقظون

عىل متحامٌل عادًة فالصويف بالرياضيات؛ ترتبط ال أخرى أشكاٌل الصوفية وللنزعة
التجربة من نوًعا لديه أن الصويف ويدَّعي العقل. لقوة ازدراءً يُبدي وهو واملنطق، العقل
الدينيون املتصوفة ويَُعد مبارشة. برؤية معصومة حقيقة عن له تكشف الطبيعية، فوق
الصوفية للنزعة يكن فلم الدين، مجال خارج أما الصوفية. النزعة من النوع لهذا مصدًرا
يأخذ الذي الكتاب هذا يف أتجاهلها أن استطاعتي ففي لذلك هام؛ دوٌر للعقل املضادة
النزاع يف أسهمت والتي العلمي، بالتفكري املتصلة الفلسفة أشكال تحليل مهمة عاتقه عىل
تدخل التي وحدها الريايضهي االتجاه ذات الصوفية فالنزعة والعلم. الفلسفة بني الهائل
وبني الرياضية، الصوفية النزعة هذه بني تجمع التي والصفة التحليل. هذا نطاق ضمن
ولكن الحسية، فوق الرؤية أفعال إىل إشارتها هي الصوفية، للنزعة الرياضية غري األشكال

عقلية. حقيقية إثبات يف الرؤية تلك استخدام هو األخرى األشكال تلك عن يميِّزها ما
قد املنطقي فالتحليل الحال؛ بطبيعة الدوام عىل صوفيٍّا ليس العقيل املذهب أن عىل
بمعرفة يرتبط يكن وإن ُمطَلق، يقني ذا يَُعد املعرفة من نوع إثبات يف ذاته هو يُستخَدم
متعدِّدة عقلية مذاهب الحديث العرص يف ظهرت وقد العلمية. املعرفة أو اليومية الحياة

الصويف. غري العلمي النمط هذا من
ديكارت الفرنيس الفيلسوف عند العقيل املذهب أناقش أن أودُّ املذاهب، هذه بني ومن
املبنية املعرفة افتقار إلثبات حجًجا يقدِّم نراه كتاباته من كثري ففي (١٥٩٦–١٦٥٠م)؛
ويبدو قبل. من عنه ثنا تحدَّ الذي النوع من حجج وهي اليقني، إىل الحيس اإلدراك عىل
نذر وقد اليقني، إىل كلها املعرفة افتقار جرَّاء من عظيًما قلًقا يستشعر كان ديكارت أن
اليقني إىل االهتداء عىل وساعدته عقله أنارت لو Loretto لوريتو إىل يحجَّ أن للعذراء
اشرتك شتوية حملة خالل خندق يف يقيم كان عندما أتته االستنارة أن يروي وهو امُلطَلق.

نذره. وىف بأن للعذراء شكره عن فأعرب ضابًطا، بوصفه فيها
إنني يقول فهو منطقية؛ خدعة طريق عن امُلطَلق اليقني عىل برهانه ديكارت ويبني
أشك عندما ولكنني أشك، أنني هو واحًدا، أمًرا عدا فيما يشء، كل يف أشكَّ أن أستطيع
باالستدالل األنا وجود أثبت قد أنه يزعم وهكذا موجوًدا. أكون أن بد ال أفكر وعندما أفكر،
عندما أنني عىل موجود. أنا إذن أفكر؛ أنا هي: السحرية الصيغة تكون وبذلك املنطقي؛
ُقراءه، يخدع أن د تعمَّ قد ديكارت إن أقول أن أود ال منطقية، خدعة االستدالل هذا ي أسمِّ
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إذا أما االستدالل. من الخادع النوع هذا ضحية كان ذاته هو إنه أقول أن أود وإنما
من استدالله يف ديكارت به قام الذي االنتقال إن لقلنا املنطقية، النظر وجهة من ثنا تحدَّ
أنه عىل الشك إىل النظر إىل الشك من ينتقل فهو اليد»؛ «خفة ب أشبه هو اليقني إىل الشك

الشك. إليها يتطرق ال حقيقة إىل اهتدى قد أنه يعتقد وبذلك األنا؛ به يقوم فعٌل
فليس ديكارت؛ حجة يف املغالطة عن الحقة عهود يف تم الذي التحليل كشف ولقد
أنُفسنا نرى ال إننا إذ ديكارت؛ بها يُؤِمن كان التي البسيطة الطبيعة تلك األنا ملفهوم
أفعالنا مالحظة عن نتحدث قد حولنا. من والناس البيوت بها نرى التي الطريقة بنفس
أنها عىل وإنما لألنا، نواتج أنها عىل األفعال هذه ندرك ال أننا غري الشك، أو الفكر حالة يف
نطاق يتجاوز أفكر» «أنا فالقول َمشاعر؛ تُصاحبها صور أنها وعىل منفصلة، موضوعات

«أنا». لفظ تستخدم الجملة هذه إن حيث من املبارشة التجربة
طويلة حلقات نهاية هي وإنما مالحظته، يمكن ُمعًطى تمثِّل ال أفكر» «أنا وعبارة
حريٍّا وكان اآلخرين. األشخاص «أنا» عن متميِّز «أنا» وجود عن تكشف التفكري من
ملحتويات املنفصل الحدوث طريقة ح يوضِّ وبذلك تفكري.» «هناك يقول: أن بديكارت
األنا، فيها يشرتك التي االتجاهات من غريها أو اإلرادة أفعال عن مستقلة وظهورها الفكر،
الوعي يكن لم إذا ألنه ذلك ممكنًا؛ استدالله عاد ملا ذلك فعل قد ديكارت كان لو ولكن
املوضوعات يقني عىل يزيد بيقني وجوده تأكيد يمكن فال األنا، لوجود ضمانًا املبارش

املالحظة. معطيات إىل مقبولة إضافات طريق عن املستَمدة األخرى
لو فحتى ديكارت؛ الستدالل تفصيًال أكثر بتفنيٍد القيام إىل بحاجة تكون تكاد وال
املغايرة باألشياء معرفتنا يقني عىل دليًال كان وملا الكثري، أثبت ملا مقبوًال االستدالل كان
أن عىل أوًال يستدلُّ فهو حجته؛ عرض بها يُواصل التي الطريقة من يتضح ما وهو لألنا،
ينتقل ثم متناٍه، ال كائٍن عن فكرة لألنا كانت ملا وإال هللا، وجود حتًما يستتبع األنا وجود
هللا لكان وإال بدورها، موجودة تكون أن بد ال بنا املحيطة األشياء أن عىل االستدالل إىل
ديكارت. مثل ممتاز ريايض عن تصُدر حني ا حقٍّ غريبة تبدو الهوتية حجة وتلك خادًعا.
اليقني، إىل الوصول إمكان هي منطقية، مشكلة تعالج أن أمكن كيف هو: الهام والسؤال
وهي الالهوتي، والتفكري الخدع بعض قواُمها الحجج من دة معقَّ مجموعة طريق عن

الجد؟ مأخذَ هذا عرصنا يف علمية عقلية ذي قارئ أي يأخذها أن يمكن ال ُحَجج
الُكتاب بها يُبديه مما أكثر االنتباه من تستحقُّ مشكلٌة للفالسفة النفيس البحث إن
عىل تُلقي بأن خليقة لهي املوضوع هذا دراسة وإن الفلسفة، تاريخ يعرضون الذين
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لهذه املنطقي التحليل محاوالت كل عليها تلقيه مما أعظم ضوءًا الفلسفية املذاهب معنى
قدًرا منه نستخلص أن نستطيع أننا غري هزيل، منطق ديكارت استدالل ففي املذاهب؛
الريايضاملمتاز هذا جعل الذي هو اليقني عن البحث ألن ذلك النفسية؛ املعلومات من كبريًا
بصرية يُعمي أن يمكن اليقني عن البحث أن ويبدو املتخبِّط. املنطق هذا تيار يف ينجرف
بأن كفيلٌة وحده العقل أساس عىل املعرفة بناء محاولة وأن املنطق، مصادرات عن املرء

السليم. التفكري مبادئ عن يتخىل تجعله
األوىل العهود إىل العودة يف الرغبة بأنه اليقني إىل السعي النفس علماء ويفرسِّ
حكمة يف بالثقة تسرتشد وكانت الشك، يعكِّرها يكن لم التي العهود وهي للطفولة،
الشك يف يرى أن عىل الطفل تعوِّد التي الرتبية بفضل عادًة الرغبة هذه وتقوى الوالَدين.
ديكارت حياة تاريخ يكتب من استطاعة ويف الدين. عليها يحضُّ فضيلة الثقة ويف خطيئة،
ودعائه ديكارت، لشكوك الديني الطابع وبني العام التفسري هذا بني الجمع يحاول أن
حاجة يف كان الرجل هذا أن عىل تدل أمور وكلُّها الحج، إىل وذهابه االستنارة، أجل من
بعمق. فيه ُمتغلِغلة اليقني وانعدام الحرية من عقدة عىل يتغلب لكي الفلسفي مذهبه إىل
أن استطاعتنا ففي ديكارت، لحالة لة مفصَّ بدراسة القيام نودُّ ال أننا من الرغم وعىل
نتيجة يف تتحكم ًما، ُمقدَّ محدَّدة غاية هناك كانت إذا أنه هي هامة، نتيجة منها نستخلص
لسبب إثباتها يف نرغب نتيجة عىل للربهنة أداة املنطق من جعلنا وإذا املنطقي، البحث
يزدهر ال املنطق ألن ذلك واملغالطة؛ للخطأ ُمعرًَّضا يصبح الحجة منطق فإن ، معنيَّ آخر
من وعىل والتحامل. الخوف مخلفاُت ثماَرها تُثِقل ال تربة ويف التامة، الحرية من جوٍّ يف إال
يأتي نتيجة أية لقبول استعداد عىل ويكون جيًدا، عينَيه يفتح أن املعرفة طبيعة يف يبحث
أن ينبغي ملا الخاص لتصوره مناقضة النتيجة جاءت إذا يهتم وال السليم، االستدالل بها

لرغباته. عبًدا نفسه من يجعل أال الفيلسوف فعىل املعرفة. عليه تكون
صعوبة مدى ندرك ال ألننا إال كذلك تبدو ال ولكنها الشأن، ضئيلة تبدو النصيحة هذه
ُعليا. معرفة بادِّعاء يرتبط ألنه الخطأ؛ مصادر أخطر ِمن اليقني إىل فالسعي اتباعها.
من يكون أن معرفة كل يف ويُشرتَط للمعرفة، أعىل مثًال املنطقي الربهان يقني يَُعد وهكذا
املرتتبة النتائج ندرك ولكي عليها. االعتماد إمكان يف املنطق تُماثل بمناهج إثباتها املمكن

الدقة. من بمزيد املنطقي الربهان طبيعة ندرس أن علينا النظرية، هذه عىل
إىل فيه نتوصل إننا إذ deduction؛ االستنباط اسم املنطقي الربهان عىل يُطَلق
واالستدالل االستدالل. بمقدمات ى تُسمَّ أخرى قضايا من استنباطها طريق عن النتيجة
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صحيحة. بدورها النتيجة تكون أن وجب املقدمات ت صحَّ إذا إنه بحيث ُمركَّب نفسه
إنسان»، و«سقراط فاٍن» إنسان «كل القضيتنَي من نستخلص أن نستطيع أننا ذلك مثال
أن يمكن فال لالستنباط؛ الفارغ الطابع عن املثل هذا ويكشف فاٍن». «سقراط النتيجَة
محتًوى عن اإلفصاح تقترصعىل هي وإنما املقدمات، يف ورد مما أكثر شيئًا النتيجة تذُكر
عن — التعبري هذا جاز إن — الغالف تنزع فهي املقدمات؛ يف ضمنيٍّا موجود معنيَّ

املقدمات. يف ُمغلًَّفا كان الذي املضمون
أي يضيف ال االستنباط كون ألن ذلك فارًغا؛ كونه إىل لرتجع االستنباط قيمة وإن
يؤدي أن من خوف دون تطبيقه الدوام عىل يُتيح الذي السبب ذاته هو املقدمات، إىل يشء
املنطقية فالوظيفة املقدمة؛ من يقينًا بأقل النتيجة فليست أدق، وبعبارة اإلخفاق. إىل
أن يستطيع ال ولكنه أخرى، قضايا إىل املعطاة القضايا من الحقيقة نقل هي لالستنباط
قبُل ِمن نعرف ُكنا إذا إال الرتكيبية الحقيقة يُثِبت أن يستطيع ال فهو ذلك؛ من أكثر يفعل

أخرى. تركيبية حقيقة
إنسان»، «وسقراط فاٍن» إنسان «كل وهما السابق، املثال مقدمتَي أن امُلالَحظ وِمن
فإن ثَم وِمن املالحظة؛ من مستَمدتان حقيقتان إنهما أي تجريبيتان؛ حقيقتان مًعا هما
أكثر اليقني من فيها وليس تجريبية، حقيقٌة بدورها هي فان»، «سقراط وهي النتيجة،
أفضل، نوٍع من مقدمات إىل االهتداء يحاولون دائًما الفالسفة ظل ولقد املقدمتنَي. يف مما
الشك إليها يتطرق ال حقيقة لديه أن يعتقد ديكارت وكان النقد، من نوع ألي تتعرض ال
فيه، الشك يمكن املقدمة هذه يف «أنا» لفظ أن قبُل من أوضحنا وقد أفكر». «أنا مقدمته يف
يستسلم، ال العقيل املذهب صاحب فإن ذلك ومع ُمطَلق. بيقنٍي يأتينا ال االستدالل وأن

الشك. إليها يتطرق ال مقدمات عن يبحث يظل وإنما
املنطق؛ مبادئ لنا تقدِّمها التي تلك هي النوع، هذا من مقدمات بالفعل هناك أن عىل
«أن أي — كاذبة وإما صادقة إما جملة كل وإن ذاته، مع هوية يف يشء كل إن فالقول
عيبها ولكن الشك، إليها يتطرق ال مقدمات هي — املنطقي باملعنى تكون» ال أو تكون
نستخدمها قواعد هي وإنما الفيزيائي، العالم عن شيئًا تذُكر ال فهي فارغة؛ بدورها أنها
يف تتحكم فهي الوصف، مضمون يف بيشء تُسهم أن دون الفيزيائي، العالم وصف يف
أرشنا أن سبق (وقد تحليلية املنطق فمبادئ وإذن وصفنا؛ لغة يف أي وحدها؛ صورته
تكون ذلك مقابل ويف بذاته»). ذاته ويرشح فارغ هو «ما يعني أنه عىل اللفظ هذا إىل
شيئًا تضيف قضايا أي تركيبية؛ قضايا عيوننا، كمشاهدات بواقعة، تُنِبئنا التي القضايا
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وال للشك، معرَّضة التجربة لنا تقدِّمها التي الرتكيبية القضايا كل أن غري معرفتنا، إىل
ُمطَلق. يقني ذات بمعرفة تأتينا أن يمكنها

الربهان يف تحليلية مقدمة عىل بناءً املطلوب اليقني إلثبات محاولة بُذلت وقد
القرن يف كنرتبري» أسقف «أنسلم، وضعه الذي هللا، وجود عىل املشهور األنطولوجي
هذا مثل كان وملا الكمال. نهائيُّ ال كائٌن أنه عىل هللا بتعريف الربهان ويبدأ عرش. الحادي
الوجود؛ صفة أيًضا له تكون أن بد فال األساسية،2 الصفات كل له تكون أن ينبغي الكائن
تحلييلٌّ. تعريف كل ألن تحليلية؛ املقدمة أن والواقع موجود. هللا أن يستنتج ذلك ومن
فيها تُستخَلص خدعة يمثِّل االستدالل فإن تركيبية، هللا بوجود القائلة القضية كانت وملا

تحليلية. مقدمة من تركيبية نتيجة
فإذا املمتنعة؛ نتائجه من االستدالل لهذا املغالطة الطبيعة نتبني أن السهل ومن
قط وجود إثبات استطاعتنا يف لكان تعريف، من الوجود عىل نستدل أن حقنا ِمن كان
ويتصف ذيول ثالثة له قط بأنه الحيوان هذا مثل تعريف طريق عن ذيول، ثالثة ذي
والجزئيات؛ الكليات بني الخلط يف املنطقية، النظر وجهة من املغالطة، وتنحرص بالوجود.
ما يشءٌ كان إذا إنه القائلة: الكلية القضية عىل إال نستدل أن يمكننا ال التعريف فمن
إن القائلة الجزئية القضية أما صحيحة. قضية وهي موجود، فإنه ذيول ثالثة ذا قطٍّا
تعرُّف ِمن نستدل أن يمكننا ال وباملثل تستخلص. أن يمكن فال ذيول ثالثة ذا قطٍّا هناك
أن ال موجود، فإنه الكمال ُمطَلق كائنًا ما يشءٌ كان إذا إنه القائلة القضية عىل إال أنسلم
أنسلم فيه وقع الذي الخلط فإن املناسبة (وبهذه موجود الكائن هذا مثل أن عىل نستدل

األرسططالية). القياس نظرية فيه وقعت مماثًال خلًطا يُشِبه والجزئيات الكليات بني
أدرك الذي هو (١٧٢٤–١٨٠٤م) «lmmanuel Kant كانت «إمانويل كان ولقد
يحتاج وإنما تحليلية، مقدمات من يُستمدَّ أن يمكن ال الرتكيبية الطبيعة ذا اليقني أن
هذه أمثال بوجود يُؤِمن كان وملا صحتها. يف الشك إىل سبيل ال تركيبية مقدمات إىل
«القبلية» وكلمة .synthetic a priori القبلية» الرتكيبية «القضايا ب أسماها فقد القضايا،

األساسية، الصفات عن يتحدث لم «أنسلم» ألن بدقة؛ األنطولوجي الربهان عن يعربِّ لم املؤلف أن أعتقد 2
التالية حجته فإن ذلك وعىل منها. واحًدا الوجود يكون أن رأيه يف ينبغي التي «الكماالت» عن تحدَّث وإنما
ارتكز التي الكماالت من بأيٍّ الكائن هذا مثل اتصاف لعدم منطقية؛ غري الثالثة» الذيول ذي «القط عن

(املرتِجم) األعىل. للكائن تعريفه يف أنسلم عليها
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وتمثِّل ُمطَلقة». صحة وذا العقل من ا «مستَمدٍّ أو التجربة»، من مستَمدٍّ «غريَ تعني
الوجهة من وهي قبلية، تركيبية حقائق وجود إلثبات كربى محاولًة «كانت» فلسفة
وديكارت، أفالطون عىل «كانت» ق تفوَّ ولقد عقلية. لفلسفة هائل بناء آخر تمثِّل التاريخية
امُلثل بوجود بالقول يلتزم ال فهو أخطاءهما، تجنَّب ألنه االتجاه؛ نفس يف سبقاه اللذين
ارتكاب طريق عن وهمية رضورة ذات مقدمة خلسًة إلينا م يُقدِّ ال فإنه كذلك األفالطونية،
الرياضية، باملعرفة أفالطون، مثل يبدأ، هو وإنما ديكارت، ارتكبها التي كتلك خدعة
بارع بتأويٍل وإنما أعىل، حقيقة ذات موضوعات بوجود املعرفة هذه يفرسِّ يكن لم وإن

اآلن. له سنعرض التجريبية، للمعرفة
ننسب أن الواجب فِمن داللة، ذات أسئلة كشف هو الفلسفة يف التقدم َمظهر كان إذا
ومع القبلية. الرتكيبية املعرفة بوجود املتعلِّق سؤاله إىل نظًرا رفيعة مكانة «كانت» إىل
أساس عىل ال رفيعة، بمكانة لنفسه يُطالب الفالسفة، من غريه شأن شأنه فإنه، ذلك
ما؛ حدٍّ إىل مختلف نحٍو عىل السؤال غ يصوِّ إنه بل عليه، إجابته أساس عىل وإنما السؤال،
التساؤل يف رضورة يرى ال جعله ا حدٍّ بلغ القبلية الرتكيبية املعرفة بوجود اقتناعه إن إذ
ممكنة؟ القبلية الرتكيبية املعرفة تكون كيف صيغة: يف السؤال وضع وإنما وجودها، عن
والفيزياء الرياضيات من مستَمدٌّ وجودها عىل الدليل إن بالقول: السؤال هذا عىل يردُّ وهو

الرياضية.
فنظرته «كانت»؛ موقف عن دفاًعا تُقال أن يمكن ا جدٍّ كثرية أموًرا هناك أن والواقع
التي الخاصة للمشكالت فهمه بعمق تشهد قبلية، تركيبية أنها عىل الهندسة بديهيات إىل
إنها حيث من فريد، مركٌز لها إقليدس هندسة أن «كانت» أدرك ولقد الهندسة. تُثريها
تَُعد أن يمكن ال عالقات وهي تجريبية، موضوعات عىل ترسي رضورية عالقات عن كشٌف
أن «كانت» أدرك فقد أفالطون؛ من بكثري وأوضح أرصح النقطة هذه يف وهو تحليلية.
فالقضايا الهندسية. للنظريات التجريبية الصحة تفرسِّ أن يمكن ال الريايض الربهان دقة
تُستخَلص فيثاغورس، نظرية أو املثلث، زوايا بمجموع املتعلقة كالنظرية الهندسية،
هذا عىل تُستخلص ال ذاتها املقدمات هذه أن غري املقدمات، من دقيق منطقي باستنباط
بمقدمات يبدأ أن ينبغي تركيبية لنتائج استخالص كل ألن استخالصها؛ يمكن ال إذ النحو؛
أن بد فال املنطق، غري أخرى بوسائل البديهيات صحة إثبات الواجب فِمن وإذن تركيبية.
يضمن الفيزيائية، املوضوعات عىل تصُدق املقدمات أن نعرف وعندما قبلية. تركيبية تكون
تنتقل البديهيات صحة دامت ما املوضوعات، هذه عىل النظريات انطباق بعدئٍذ املنطق
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الهندسية النظريات بأن املرء اقتنع فإذا وبالعكس، النظريات. إىل املنطقي باالستنباط
باملعرفة وبالتايل البديهيات؛ بصحة اعرتاف ذلك يف كان الفيزيائي، الواقع عىل تنطبق
باملعرفة رصاحًة يعرتفوا أن يودُّون ال الذين األشخاص نفس أن والواقع القبلية. الرتكيبية
تطبيق يف يرتدَّدون ال إنهم إذ بها؛ إيمانهم عن ينمُّ نحٍو عىل يسلكون القبلية، الرتكيبية
معرفة وجود تُثِبت الحجة هذه أن «كانت» ويرى عملية. قياسات عىل الهندسة نتائج

قبلية. تركيبية
الرياضية؛ الفيزياء إىل بالنسبة مماثلة بحجج اإلتيان املمكن من أن «كانت» ويعتقد
املادة وزن طريق عن إليه ل لتوصَّ الدخان وزن عن الفيزياء عالم سألنا لو إننا يقول فهو
عن نعربِّ النحو هذا عىل الدخان وزن تحديد ويف الرماد. وزن طرح ثم االحرتاق، قبل
حقيقٌة املادة بقاء مبدأ أن «كانت»، يقول كما يتضح، وهكذا تفنى. ال املادة بأن تسليمنا
أن اليوم نعَلم ونحن لتجربته. إجرائه طريقة يف الفيزيائي بها يعرتف قبلية، تركيبية
االعتبار بعني يأخذ ال إنه إذ صحيحة؛ غري نتيجة إىل يؤدي «كانت» أوضحه الذي الحساب

امُلحِرتقة. املادة مع كيميائي تفاعل يف يدخل الذي األكسجني وزن
عىل إنه لقال بعد، فيما ظهر الذي الكشف هذا عرف قد «كانت» كان فلو ذلك ومع
وسيظل املادة، بقاء مبدأ يُناقض ال فإنه الحساب، طريقة تعديل إىل يؤدي كونه من الرغم

االعتبار. يف األكسجني وزن أخذنا إذا الحساب إطار ن يكوِّ الذي هو املبدأ هذا
الِعلِّية؛ مبدأ هو «كانت»، نظر يف الفيزياء عالم به يأخذ آخر قبيل تركيبي ٌ مبدأ وهناك
فإننا ُمالَحظ، لحادث سبب إىل االهتداء عن األحيان من كثري يف نعجز أننا من الرغم فعىل
يف مضينا أننا لو السبب إىل سنهتدي بأننا نقتنع وإنما سبب، بال حدث أنه نفرتض ال
تجربة لكل الدافعة القوة وهو العلمي، البحث منهج يف يتحكم االقتناع هذا عنه. البحث
يُثِبت «كانت» فإن وهكذا ِعلم. هناك كان ملا بالِعلِّية، نُؤِمن نكن لم لو إننا إذ علمية؛
سري طريقة إىل بالرجوع األخرى، حججه يف كما الحالة، هذه يف القبلية الرتكيبية املعرفة
الرتكيبية املعرفة يفرتض العلم إن القول هو الفلسفي «كانت» مذهب أساس إن أي العلم؛

ًما. ُمقدَّ القبلية
إىل فسعيُه املوقف؛ هذا قوة مصدر هو «كانت» ملوقف العلمي األساس أن والواقع
النوع من وليس امُلثل، لعالم برؤية القول إىل يلجأ الذي الصويف النوع من ليس اليقني
الحواة يستخلص مثلما فارغة، مقدمات من اليقني تستخلص منطقية خدع إىل يلجأ الذي
إمكان عىل يُربِهن لكي عرصه يف السائد بالعلم كانت يستعني وإنما خالية، قبعة من أرنبًا

50



للمعرفة العقيل والفهم اليقني عن البحث

دعامة العلم نتائج يف له يجد الفيلسوف لدى اليقني حلم أن إىل يذهب وهو اليقني. بلوغ
العالم. بُسلطة إهابته من قوته يستمدُّ «كانت» إن أي عليها؛ يرتكز

قد فهو ر؛ تصوَّ ما بقدر الرسوخ من تكن لم «كانت» عليها ارتكز التي األرض أن غري
مرتبة إىل فكريٍّا الفيزياء هذه ورفع الطبيعة، ملعرفة األخرية املرحلة نيوتن فيزياء يف رأى
الخالص، العقل من نيوتن مبادئ باستخالصه أنه، يعتقد كان وهكذا الفلسفي. املذهب
عن عليه السابقون عجز الذي الهدف ق وحقَّ للمعرفة، كامل عقيل تربير إىل ل توصَّ قد
وهو استهدفه، الذي الربنامج عىل الخالص» العقل «نقد األكرب كتابه عنوان ويدل بلوغه.
فلسفي، أساس عىل يُثِبت، أن وبالتايل القبلية؛ الرتكيبية للمعرفة مصدًرا العقل يجعل أن

رضورية. حقيقٌة أيامه يف السائدة والفيزياء الرياضيات أن
من العلمي البحث يرقبون الذين أولئك أن بالفعل املشاهدة األمور غرائب ومن
العلمي البحث هذا نتائج يف ثقٌة األحيان من كثري يف لديهم يكون به، ويُعَجبون الخارج
أن عليه كان التي الصعوبات يعرف فالعالم تقدمه؛ يف يُسِهمون الذين أولئك ثقَة تفوق
التي النظريات كشف يف حالفه قد الحظ أن يعَلم وهو نظرياته، يُثِبت أن قبل يذلِّلها
أنه يدرك وهو نظرياته، تُالئم التالية املالحظات جعل ويف مالحظات، من لديه ما تُالئم
قد أنه أبًدا يزعم وال جديدة، صعوبات أو متعارضة مالحظاٌت لحظة أية يف تظهر قد
يكونون حني بالحواريني أشبه هو الذي العلم، فيلسوف أما النهائية. الحقيقة إىل اهتدى
يُجيزه ما يفوق حدٍّ إىل العلم بنتائج الثقة لخطر ُمعرَّض فإنه ذاته، النبي من تعصبًا أشد

والتعميم. املالحظة عىل املبني النتائج، هذه أصل
سمًة أصبح وإنما الفيلسوف، عىل يقترص ال العلم بنتائج الثقة يف اإلفراط أن عىل
الفرتة وهي الحايل، وقتنا إىل جاليليو عهد من تبدأ التي للفرتة أي الحديث؛ للعرص عامة
بأن أي — سؤال كل عىل اإلجابَة العلم لدى بأن فاالعتقاد الحديث. العلم فيها ُخلق التي
مشكلًة يُعاني أو مريًضا، كان أو فنية، معلومات إىل حاجة يف كان إذا املرء، عىل ما كل
يضطلع العلم جعل ا حدٍّ االنتشار من بلغ قد — الجواب لديه ليجد العالم يسأل أن هو ما،
الطمأنينة كفالة وظيفة بها وأعني الدين، مهام من األصل يف كانت اجتماعية بوظيفة
الدين كان عندما وحتى باهلل، اإليمان محلَّ بالعلم اإليمان حلَّ كثرية حاالت ففي القصوى؛
كان وإذا العلمية. بالحقيقة امُلؤِمن عقلية يُالئم بحيث يُعدَّل كان العلم، مع يًا متمشِّ يَُعد
الدين ل حوَّ قد فإنه الدين، عن التخيل رفض قد «كانت»، إليه ينتمي الذي التنوير، عرص
كامًال استبصاًرا لديه ألن يشء كل يعرف ريايض بعالم أشبه هللا وجعل للعقل، عقيدة إىل
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تُقبَل أن ينبغي صغريٌ بأنه أشبَه الريايض العالم بدا إن إذن عجب فال العقل. بقوانني
قطعية من الالهوت، َمخاطر كل فإن وهكذا الشك. عن بمنأًى أنها أساس عىل تعاليمه
العلم تُعد فلسفة أية يف الظهور إىل تعود اليقني، ضمان أجل من الفكر يف وتحكُّم جازمة

الخطأ. من معصوًما
، َلتخىلَّ هذا، عرصنا يف والريايض الفيزيائي العلم ليشهد عاش قد «كانت» كان ولو
وثائق أنها عىل كتبه إىل فلننظر وإذن القبلية، الرتكيبية املعرفة فلسفة عن األرجح، عىل
طريق عن اليقني، إىل نهمه إلشباع بذلها محاولة أنها وعىل الخاص، عرصها إىل تنتمي
أيديولوجيٍّا، علويٍّا بناء يَُعد أن ينبغي «كانت» مذهب أن والواقع نيوتن. بفيزياء إيمانه
املطلقة والحتمية املطلق، والزمان امُلطَلق، املكان فكرة يُالئم فيزيائي علم أساس عىل ُشيِّد
يَُعد الذي السبب ح يوضِّ إنه أي وإخفاقه؛ املذهب نجاح يفرسِّ األصل وهذا للطبيعة.
فلسفته تعجز والذي العصور، كل يف الفالسفة أعظَم الكثريين، نظر يف أجله، من «كانت»

وبور. أينشتني فيزياء عرص يف مثلنا يعيشون ملن يشء أي تقدِّم أن عن أجله من
يدرك لم «كانت» أن بها وأعني النفسية، الحقيقة تلك يعلِّل األصل هذا فإن كذلك
ذلك القبلية؛ الرتكيبية املعرفة به يربِّر أن يريد كان الذي املنطقي البناء يف الضعف نقطة
أدخلها التي امُلسلَّمات إدراك عن الفيلسوف يُعمي الذي هو ًما، ُمقدَّ د يُحدَّ الذي الغرض ألن
نظرية من الثاني الجزء اآلن أناقش فسوف هذا، نقدي ح أوضِّ ولكي فلسفته. يف ضمنًا
«كيف السؤال: عن اإلجابة فيه حاول الذي الجزء وهو القبلية، الرتكيبية املعرفة يف «كانت»

ممكنة؟» القبلية الرتكيبية املعرفة تكون
بواسطة الرتكيبية القبلية املعرفة حدوث تفسري يستطيع أنه إىل «كانت» ذهب لقد
ال وحدها املالحظة أن يرى فهو للتجربة؛ رضورية رشوٌط القبلية املبادئ أن تبنيِّ نظرية
تصبح أن لها يتسنى أن قبل وترتيبها املالحظات تنظيم الواجب من وأن بمعرفة، تأتينا
كالبديهيات معيَّنة، مبادئ استخدام عىل يتوقف املعرفة تنظيم أن يعتقد وهو معرفة.
نستخدمها البرشي، الذهن يف كامنة مبادئ وهي املادة، وبقاء الِعلَّية ومبدأَي الهندسية،
رضورية؛ صحة ذات أنها إىل ذلك من يخلص وهكذا للعلم. تشييدنا عند تنظيمية مبادئ
الرتنسندنتايل االستنباط باسم الربهان هذا ي يُسمِّ وهو مستحيًال. بدونها يكون العلم ألن

القبلية. الرتكيبية للمعرفة
من بكثري أرَفُع القبلية الرتكيبية للمعرفة «كانت» تفسري بأن نعرتف أن وينبغي
العقل قدرة تفسري أجل من يفرتض، أفالطون ألن ذلك املوضوع؛ لهذا أفالطون تحليل

52



للمعرفة العقيل والفهم اليقني عن البحث

عىل تتحكم والتي العقل، يُدركها التي املثالية األشياء من عالم وجوَد الطبيعة، معرفة عىل
وإنما الصوفية، النزعة هذه مثل عنده نجد فال «كانت» أما الفعلية، األشياء يف ما نحٍو
للعالم نُشيِّدها التي الصورة يشكِّل ألنه الفيزيائي؛ بالعالم معرفة للعقل إن حجته تقول
الذهن يفرضه رشط وهي ذاتي، أصل إىل ترجع القبلية الرتكيبية فاملعرفة الفيزيائي؛

أعىل. من البرشية املعرفة عىل البرشي
زرقاء نظارة يلبس الذي فالشخص «كانت»؛ تفسري به ح أوضِّ بسيًطا مثًال وسأرضب
أنها عىل الزُّرقة إىل لنظر النظارة، بهذه ُولد قد كان لو أنه غري زرقاء، األشياء كل يرى
يكتشف أن قبل الوقت بعض ُميضِّ من بد ال ولكان جميًعا، األشياء يف رضورية صفة
القبلية الرتكيبية فاملبادئ العالم. عىل الزُّرقة يُضفي الذي نظارته، األصح عىل أو هو، أنه
لنا فليس هنا ومن العالم؛ خاللها من نرى التي الزرقاء النظارة هي والرياضة للفيزياء

بدونها.3 تجربة نكتسب أن نستطيع ال ألننا تدعمها؛ تجربة كل نجد حني نُدَهش أن
تلك مؤلِّف روح عن غريبًا الواقع يف يبدو إنه بل «كانت»، إىل يرجع ال املثل هذا
متعطًِّشا القارئ تجعل دة، معقَّ بلغة مصوغة مجردة بأفكار تحفل التي الغامضة الكتب
البسيطة الواضحة باللغة أفكاره رشح اعتاد قد «كانت» كان ولو ملموسة. عينية أمثلة إىل
قيمة ذو الرتنسندنتايل استنباطه أن عندئٍذ يكتشف أن لجاز العالم، يستخدمها التي
النوع من تحليل إىل تؤدي ذلك، ِمن أبعَد امتدَّت ما إذا حجته، أن وألدرك فيها، مشكوك

اآلتي:
فمعنى القبلية، املبادئ تكذيب تستطيع تجربة توجد ال أنه الصحيح من أن هْب
تتفق بطريقة تُرتَّب أو تُفرسَّ أن الدوام عىل يمكن بها نقوم مالحظات أية أن ذلك
مثلث، زوايا قياس من إليها نتوصل التي النتائج كانت لو أنه ذلك مثال املبادئ. وهذه
املالحظة، يف أخطاء إىل الفوارق لعَزونا املثلث، زوايا بمجموع املتعلِّقة النظرية تتناقضمع

سوى أخرى ألوانًا يعرف لن زرقاء بنظارة يُوَلد الذي الشخص إن يقول اعرتاٌض الرأي هذا عىل يُثار قد 3

نفرتض أن النتيجة، هذه نتجنب لكي علينا، كان لذلك لونًا؛ بوصفه األزرق يدرك لن وبالتايل األزرق؛
أن حني عىل األزرق، باللون ُملوَّنتان ولكنهما طبيعيتان عدستان لهما بعيننَي ُولد قد الشخص هذا أن
األزرق غري أخرى ألوانًا يرى أن الشخص هذا يستطيع ذلك وعىل َسليمان، لديه العصبي والجهاز الشبكية
يكون الحالة هذه ويف الخيايل. عامله عىل تنطبق ال لقيود خاضٌع الفيزيائي العالم أن ويستنتج أحالمه، يف

عينَيه. عدستَي تركيب عن ناشئٌة قيوده أن إىل الوقت بُميضِّ يصل أن ا جدٍّ املمكن من
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أما الهندسية، النظرية مع تتفق بحيث ِقيَست التي املقادير عىل «تصحيحات» وألدخلنا
املبادئ جميع إىل بالنسبة دائًما ممكن اإلجراء هذا أن يُثِبت أن الفيلسوف استطاع إذا
هذه تكون ال الحالة هذه ويف تحليلية، وبالتايل فارغة؛ املبادئ هذه أن َلتبنيَّ القبلية،
الفيزيائي. العالم خصائص عن بيشء تُنِبئنا وال املمكنة، التجارب تقيِّد رشوًطا املبادئ
فيما وذلك االتجاه، هذا يف «كانت» بنظرية يمتدَّ أن بوانكاريه» «هنري حاول وبالفعل
ُمتعاَرف اصطالٌح أنها عىل إقليدس هندسة إىل ينظر فهو االصطالحي؛ باملذهب أسماه
وسوف تجاربنا. به نُرتِّب الذي النظام عىل باختيارنا نفرضها قاعدة أنها عىل أي عليه؛
املذهب ملعنى مثًال نرضب ولكي قصور. من النظرية هذه يف ما الثامن الفصل يف ح نوضِّ
التي األعداد جميع إن القائلة القضية فلنتأمل الهندسة، مجال غري مجال يف االصطالحي
عىل إال تصَدق ال القضية هذه األقل. عىل أرقام بثالثة تُكتَب أن ينبغي ٩٩ عىل تزيد
عرشي االثنَي كالنظام للتدوين، األخرى الطُّرق حالة يف تخفق وهي العرشي، النظام
اصطالٌح العرشي فالنظام العددي. لنظامه أساًسا ١٢ العدد استخدم الذي البابليني، عند
األعداد جميع أن نُثِبت أن نستطيع ونحن األرقام، تدوين يف الخاصة طريقتنا يف نستخدمه
األعداد جميع إن القائلة فالقضية ذلك وعىل التدوين؛ يف الطريقة بهذه تُكتَب أن يمكن
تُشري عندما تحليلية قضية هي األقل، عىل أرقام بثالثة تُكتَب أن ينبغي ٩٩ عىل تزيد التي
علينا لكان اصطالحي، مذهب بأنها «كانت» فلسفة نفرسِّ أن أردنا فإذا النظام. هذا إىل

امُلمِكنة. التجارب كل إزاء بها التمسك يمكن كانت مبادئ أن عىل نُربِهن أن
تركيبية، القبلية املبادئ كانت لو إنه بل كهذا، برهان تقديم نستطيع ال أننا غري
أننا تعني «تركيبية» كلمة ألن ذلك مستحيًال؛ الربهان هذا مثل لكان «كانت»، اعتقد كما
تجارب نتخيل أن استطاعتنا يف كان وإذا القبلية. املبادئ تُناِقض تجارب ر تصوُّ نستطيع
بالفعل. التجارب هذه مثل فيه لنا تكون يوم مجيء إمكان نستبعد أن لنا فليس كهذه،
رشوٌط املبادئ ألن تحدث؛ أن يمكن ال الحالة هذه مثل إن بقوله يردُّ قد «كانت» أن عىل
لن املالحظات، من ُمنظًَّما نسًقا بوصفها التجربة ألن أخرى، بعبارة أو للتجربة، رضورية
إن ممكنة؟ دائًما ستكون التجربة أن يعرف كيف ولكن ُممِكنة. املذكورة الحالة يف تكون
تنظيمه يمكن ال املالحظات من مجموع إىل أبًدا نصل لن أننا عىل دليًال يملك ال «كانت»
— األقل عىل الكانتي باملعنى التجربة أعني — التجربة ويجعل األولية، مبادئه إطار يف
يمكن الحالة هذه إن لقلنا السابق، املثال خالل من املسألة هذه عن نا عربَّ ولو مستحيلة.
لألزرق، امُلناظرة املوجة طول لها ضوئية أشعٌة الفيزيائي العالم يف تكن لم لو تحدث أن
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الِعلم، يف املناظرة الحالة حدثت ولو شيئًا. الزرقاء النظارة ذو الرجل يرى ال فعندئٍذ
مبادئ أن التَّضح مستحيلة، «كانت» به يقول الذي النوع من التجربة أصبحت إذا أعني
أن يمكن فال ممكنًا، التفنيد هذا مثل كان وملا الفيزيائي. العالم عىل ترسي ال «كانت»
القبلية املبادئ إطار يف التجربة إن القائلة املصادرة فإن وهكذا قبلية. املبادئ ى تُسمَّ
عليها يرتكز والتي «كانت»، عليها يُربِهن لم التي املقدمة هي ممكنة، تكون أن ينبغي
جعله اليقني عن البحث أن عىل عليها، يرتكز التي باملقدمة ترصيحه عدم ويدلُّنا مذهبه،

حجته. يف القصور نواحي يُغِفل
فنحن التنوير. عرص فيلسوف نحو االحرتام عدم بَمظهر أظهر أن أودُّ ال أنني عىل
املعرفة إطار فيها ينهار مرحلًة تدخل الفيزياء رأينا ألننا االعرتاض؛ هذا نُثري أن نستطيع
ومبدأَي اإلقليدية، الهندسة ببديهيات تعرتف هذه أيامنا يف الفيزياء تُعد ولم الكانتية،
عىل الرياضة تطبيقات جميع وأن تحليلية، الرياضة أن نعلم ونحن والجوهر. الِعلَّية
حها تصحِّ أن ويمكن تجريبية، صحة لها الفيزيائية، الهندسة وِضمنها الفيزيائي، الواقع
غري قبلية، تركيبية معرفة توجد ال أنه أخرى، بعبارة نعلم، إننا أي الالحقة؛ التجارب
وهندسة نيوتن فيزياء تجاُوز تم أن بعد الحايل، الوقت يف إال املعرفة هذه نكتسب لم أننا
ذلك يكون عندما علمي نسق انهيار إمكان املرء يتصور أن الصعب ملن وإنه إقليدس.
إليه! اإلشارَة أسهَل فما واقعة، حقيقة االنهيار هذا يصبح أن بعد أما أوِجه، يف النسق

فإنها ذلك ومع نسق. أي انهيار نتوقع بحيث الحكمة من التجربة هذه جعلتنا لقد
إطار خارج معرفة اكتساب وسعنا يف أن الحديثة الفيزياء أثبتت فقد همتنا؛ تثبِّط لم
يف العقل يكدِّس املقوالت من رة متحجِّ قائمة ليس البرشي الذهن وأن الكانتية، املبادئ
مع تكييفها ويمكن مضمونها، بتغري تتغري املعرفة مبادئ إن بل التجارب، كل داخلها
موقف أي يف ألذهاننا، يكون أن لنأمل وإنا نيوتن. ميكانيكا عالم من بكثري أعقد عالٍم
تعالج أن تستطيع املنطقي للتنظيم بوسائل اإلتيان لها يُتيح ما املرونة من املستقبل، يف
فلسفيٍّا دليًال لدينا أن نزعم اعتقاًدا وليس أمل، مجرد هذا ولكن املعطاة، املالحظة مادة
طريق يف السري من بد ال كان ولكن اليقني، عن نستغني أن اآلن استطاعتنا ففي عليه.
الرضوري من وكان النحو. هذا عىل متحرِّر املعرفة من موقف إىل نصل أن قبل طويل
تصوُّر ِمن نتمكن أن قبل املاضية الفلسفية املذاهب يف نفسه اليقني عن البحث يهدم أن

امُلطَلقة. الحقيقة ادِّعاءات جميع عن يستغني للمعرفة مفهوم
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الرابع الفصل

والتوازي التوجيهاتاألخالقية البحثعن
واملعرفة األخالق بنيجماَيل

املعرفة؟ تكون عما سويٍّا نبحث فسوف إذن سقراط:
بالتأكيد. مينو:

إمكان مسألة يف فلنبحث طبيعتها، وما هي، ما بعُد نعلم ال كنا وملا سقراط:
ييل: ما الفرض سبيل عىل نقول بحيث تعليمها،

تعليمها املمكن من يكون فسوف واملعرفة العلم غري شيئًا أو معرفة أو علًما كانت إذا
أو علم هو ما إال يتعلم أن يمكنه ال اإلنسان أن األقل عىل الواضح من أليس يكون. ال أو

معرفة؟
يل. يبدو ما هذا مينو:

تعليمها؟ املمكن فمن املعرفة، أو العلم من نوًعا الفضيلة كانت فإذا سقراط:
بالطبع. مينو:

طبيعة هي هذه كانت فإذا الفريض؛ البحث هذا من رساًعا ننتهي وهكذا سقراط:
فال. وإال تعليمها، املمكن فمن الفضيلة،

مخترصة، صورة يف هنا نعرضها فقرة وهي «مينو»، محاورة من الفقرة هذه يف
ناَقش أسبق محاورٍة يف سقراط فعل وكما علم. هي وهل الفضيلة مسألة سقراط يناقش
ال، أو بنعم واضحة إجابة يقدِّم ال فإنه «بروتاجوراس»، وهي املسألة، هذه نفس فيها
والتعليم «املعرفة» لكلمتَي استخدامه إىل نظًرا قاطع جواب إىل الوصول يستطيع ال وهو
يقترص وإنما أبًدا، يعلم ال أنه األحيان من كثري يف يؤكِّد سقراط إن مزدوج. بمعنًى
توجيه هو يستخدمه الذي واملنهج هو، بعينَيه الحقيقة رؤية عىل شخًصا يساعد أن عىل
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الجواب يعرف وهكذا معيَّنة، نقاط إىل انتباهه ه تُوجِّ األسئلة ألن التلميذ ويتعلم األسئلة.
هذا وِمن الالزمة. النتائج واستخالص باملوضوع، املتصلة العوامل عىل بالرتكيز الصحيح
هو املعلِّم يفعله ما وكل للتلميذ، دائًما يُرتَك معنيَّ لربهان الالزمة الهندسة تعليم القبيل
ى املسمَّ املنهج لهذا نتيجة «تعلَّم» إذا ولكن هذه، االستبصار أفعال أداء عىل يُعينه أن
إنه يتعلم يجعله الذي الشخص عن يقال أن ا جدٍّ املمكن من فإن الديالكتيكي، باملنهج
إىل يمتد بحيث الغريب مصطلحه استخدام يف سقراط ع توسَّ لو أنه والواقع «يعلم».
أن ذلك معنى لكان أحيانًا)، يفعله ما (وهو الهندسة تعليم إمكان وأنكر الهندسة، مجال
تفسري الصواب من أن يبدو لذلك يستخلصها)؛ ال نتيجة (وهي معرفة ليست الهندسة
يمكن الذي املعنى بنفس املعرفة، من رضٌب الفضيلة أن يعني إنه بالقول سقراط رأي

املعرفة. من رضبًا الهندسة به ى تُسمَّ أن
أن يريد فهو التفسري؛ هذا تربِّر للمشكلة ذاته سقراط عرض طريقة أن والواقع
إىل الغرض لهذا ويشري األخالقية، املشكالت حل بها يمكن التي الطريقة ملينو يبنيِّ
املشهد يف املحاورة يف الحياة تدبُّ النقطة هذه وعند الهندسية، املعرفة اكتساب عملية
هندسية؛ نظرية يفهم صغري عبٍد جعِل عىل سقراط فيه يعمل الذي قبل، من املذكور
وما الفضيلة ما يعرف لكي عليه، ينبغي املرء إن القائل لرأيه مثًال يرضب أن يريد فهو
وهكذا الهندسية. الرباهني لفهم الالزم النوع نفس من استبصار بفعل يقوم أن الخري،
للتبرص ُمشاِبه الرؤية، من خاص بنوع تُكتشف كانت لو كما األخالقية األحكام تُعَرض
ُمواٍز أنه عىل األخالقي االستبصار إلينا م يُقدَّ الحجة هذه وباستخدام الهندسية. بالعالقات
معرفٌة أيًضا هناك تكون أن بد فال هندسية، معرفٌة ثمَة كان فإن الهنديس؛ لالستبصار
األفالطوني السقراطي املذهب يتحرر عندما محتومة، تبدو التي النتيجة هي تلك أخالقية؛
املذهب هذا عن التعبري يمكن املعنى وبهذا به؛ يصاغ الذي السفسطائي املصطلح ذلك من

العلم. هي الفضيلة إن القائلة القضية يف
أي واملعرفة؛ األخالق مجاَيل بني التوازي أفالطون أثبت القضية، هذه طريق وعن
شخص ارتكب فإذا العلم؛ أو املعرفة من رضٌب االستبصار إن القائلة النظرية أثبت
يف أخطاءً يرتكب الذي الشخص به يكون الذي املعنى بنفس جاهل فهو أخالقيٍّا، ال فعًال
وهي الخري، عن له يكشف الذي الرؤية بفعل القيام من عاجز إنه أي جاهًال؛ الهندسة

الهندسية. الحقيقة عن له يكشف الذي النوع نفس ِمن رؤية
يف األخالقية املبادئ بها تُعَرض التي الصورة وبني الرأي هذا بني قارنَّا ما فإذا
عىل األخالقية القواعد يعرض املقدس فالكتاب واضح؛ فارٌق لنا لظهر امُلقدَّس، الكتاب

58



واملعرفة األخالق مجاَيل بني والتوازي األخالقية التوجيهات عن البحث

«ال سيناء: جبل عىل موىس إىل العرش الوصايا ه يوجِّ الذي العربانيني إله أي هللا؛ كلمة أنها
عىل بوضوح تدل القواعد بها تتسم التي اآلِمرة الصيغة أن شك وال ترسق!» و«ال تقتل!»
القواعد ل تحوُّ أن ويبدو واقع. ألمر إقراًرا تكون أن ال أمًرا، تكون أن منها املقصود أن
يروا بأن خليقني كانوا فالعربانيون متأخًرا؛ اخرتاًعا كان املعرفة من رضب إىل األخالقية
بكلمة استخفاًفا ريايض قانون أو للطبيعة قانون وبني العرش الوصايا بني املساواة يف
نسٍق صورَة اتخذت قد املعرفة تكن لم موىس، أسفار فيه ظهرت الذي الوقت ويف هللا.
تفيد التي العملية القواعد من مجموعة سوى القدماء املرصيني هندسة تكن لم إذ ُمنظَّم؛
املمكن من أن اكتشف الذي هو اليونانيني أحد وكان املعابد، وتشييد األرض مسح يف
علم أنها عىل الفضيلة إىل النظرة فإن ذلك وعىل منطقي؛ برهان شكل يف الهندسة إثبات
النظر يتسنى أن قبل الرضوري، من كان ولقد التفكري. يف خالصة يونانية طريقة هي
ذلك أوًال املعرفة تتخذ أن األخالقية، القواعد بأساس نا تمدُّ التي هي أنها عىل املعرفة إىل
بناء طريق عن ورشف، كمال من فيه بما اليونانية، الروح عليها أضَفته الذي الطابع
الطبيعة قوانني بأن أوًال االعرتاف من بد ال وكان منطقيٍّا. نسًقا بوصفها الرياضيات
أية تحتمل وال احرتامها، علينا تفرض عالقات أعنى الصحيح؛ باملعنى قوانني والرياضة
وإن األخالقية. للقوانني ُموازية أنها عىل القوانني هذه ر تصوُّ يمكن أن قبل استثناءات،
ليشهد العقل، أو للطبيعة وقاعدة أخالقيٍّا أمًرا بوصفه «القانون»، لكلمة املزدوج املعنى

املوازاة. هذه بتحقق
من أقوى أساٍس عىل األخالق إقامة يف الرغبة هو املوازاة فكرة إىل الدافع أن ويبدو
يف شك أي يؤرِّقه ال ساذج ذهن إلرضاء اآللهة أوامر تكفي فقد الدين؛ به يزوِّدها ذلك
شكًال اكتشف قد للرياضة املنطقية الصورة وضع الذي الشعب أن غري األب، مكانة علو
من يبدو ليجعله األمر لهذا الالشخيص الطابع وإن العقلية. األوامر هو لألوامر، جديًدا
يستبعد وهو ال، أم اآللهة بوجود نعرتف أُكنا سواءٌ االحرتام يقتيض إنه إذ أرفع؛ نوٍع
القائلة باإلنسان، التشبيهية النظرة من ويحرِّرنا خريًا، اآللهة أوامر كانت إذا عما السؤال
إلثبات طريقة أفضل بدت إن إذن عجب فال أعىل؛ إلرادة االمتثال يف ينحرص الخري فعل إن
والقول واملعرفة، األخالق مجاَيل بني التوازي إقرار هي للجميع ُملِزمٌة األخالقية القواعد أن

العلم. هي الفضيلة بأن
صورتها يف واملعرفة األخالق مجاَيل بني التوازي فكرة يعرض فلسفي مذهب وهناك
يذهب املذهب هذا ففي (١٦٣٢–١٦٧٧م)؛ اسبينوزا عند األخالقي املذهب هو املتطرِّفة،
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ونظريات، بديهيات شكل عىل الهندسة تقديم يف إقليدس طريقة محاكاة حد إىل اسبينوزا
إقليدس، مثل يبدأ، فهو الهندسة؛ كأساس َمتني أساس عىل األخالق يَشيد أن بذلك آمًال
يبدو «األخالق» كتابه أن والواقع األخرى. بعد نظرية يستخلص ثم ومصادرات، ببديهيات
أخالقيٍّا ليس األوىل أجزائه يف الكتاب أن عىل الهندسة، يف تعليمي بكتاب أشبه قراءته عند
بحث إىل ذلك بعد ينتقل ثم املعرفة، يف عامة نظرية يقدِّم وإنما نقصده، الذي باملعنى
يف كافية غري أفكار من تنشأ االنفعاالت إن القائلة نظريته اسبينوزا ويعرض االنفعاالت.
أن يحاول وهو جهل. الرذيلة إن القائلة سقراط نظرية مع تتمىش نظرية وهي النفس،
الحزن تسبِّب االنفعاالت أن االنفعاالت» قوة أو اإلنسان، عبودية «يف عنوانه فصل يف ، يبنيِّ
ويف االنفعاالت. قوة عىل نتغلب عندما السعادة إىل نصل فنحن رش؛ فهي وبالتايل والكدر؛
التحرر هذا عىل القدرة أن ح يوضِّ اإلنسان» حرية يف أو العقل، «قوة بعنوان آخر فصل
العقلية اللذة إال ليس الخري أن يرى وهو رواقية، أخالقه فإن وهكذا العقل. يف كامنة
يف تكن لم وإن فهي الحياة، متع ومن االنفعاالت إرضاء من تستمد السعادة، أما للمعرفة،
ُمعتدل، بقدر يحبِّذها، ال وهو األخالق، مجال عن خارجة له تبدو لألخالق، ُمنافية نظره
من طبيعته عليه تقدر ما كل أداء عىل الجسم قدرة لحفظ الزًما للبدن، غذاءً بوصفها إال

أفعال.
السمعة هذه يف الفضل أن أعتقد ولكني الفالسفة، بني طيِّبة بُسمعة اسبينوزا ويتمتع
تصدَّى شجاًعا، ُمتواضًعا رجًال كان فقد فلسفته؛ إىل يرجع مما أكثر شخصيته إىل يرجع
عدسات بقطع رزقه يكتسب وكان حياته، يف األخالقي مذهبه وطبَّق نظرياته، عن للدفاع
تعرَّض ولقد تفكريه. حرية من الحد إىل يؤدي قد ألنه جامعيٍّا َمنصبًا ورفض املناظري،
مُلروقه، أمسرتدام يف اليهودية الطائفة من وُطرد ُملِحد، بأنه وَصَفته متعدِّدة لهجمات

ألحد. كراهية يُبِد ولم الجميع، عىل عطوًفا وكان انتقاد، بأي عابئ غري ظل ولكنه
ُمتَّزن لشخص عقيدة لنا لبدا املنطقية، صورته من األخالقي مذهبه جرَّدنا ما فإذا
مذهبه عرض حني أنه عىل الفضائل. أسمى العقيل والعمل النفس ضبط نظره يف يبدو
املنطق. مجال يف مقدرته يفوق باملنطق إعجابه أن أثبت منطقية، بصورة األخالقي
كثري بدون االستنتاجات هذه تُفَهم أن يمكن وال هزيل، استنتاجاته منطق أن والواقع
عىل داخليٍّا ُمتَّسًقا مذهبه يَُعد أن يمكن وال النفسية، والتفسريات الضمنية اإلضافات من
النتائج هذه إن إذ بديهياته؛ من صحيحة بطريقة نتائجه تُستخَلص أن يمكن ال أي األقل؛
هللا. وجود عىل األنطولوجي بالدليل يقول أنه ذلك مثال بكثري. مقدماته مضمون تتجاوز
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يف النفسية الوظيفة تلك لها تظل أن يمكن الصحيحة غري املنطقية الرتكيبات أن غري
العقيدة يد يف عنها غناء ال أداة يكون أن يمكن الباطل واالستدالل الذاتية، املعتقدات دعم
لكي منطقية؛ صورة يتخذ الذي الهيكل ذلك إىل حاجة يف اسبينوزا كان ولقد الشخصية.
فإنه وهكذا الرغبات. بملذات الغريب اكرتاثه عدم ويف لالنفعاالت، قمعه يف عليه يرتكز
يف سابقيه، من الكثري فعل كما األخالق، عىل سقراط أضفاه الذي العقيل الطابع استخدم
بني املوازاة نتائج أسوأ هذه كانت وربما االنفعاالت. شأن من يقلِّل أخالقي مذهب تشييد
إىل النظرة تلك الناس جماهري بني سادت الرواقيني عهد فمنذ واملعرفة؛ األخالق مجاَيل
الناس من الفالسفة غري شعور إىل النظرة تلك وأدَّت انفعال، بال إنسان أنه عىل الفيلسوف
الحكمة، هذه مثل تحقيق عن عاجزين أنفسهم يجدون عندما وذلك نقًصا، فيهم بأن
ال فأنا املنفعل؛ غري النمط هذا تمجيد إىل الفالسفة يدعو سببًا أرى أن أستطيع ال ولكني
من بهم الخاص النوع هذا عن االنفعال، عدم يف متعة يجدون الذين أولئك أرصف أن أود
أن إىل إنسانية، أكثر صبغة لذَّاتهم تتخذ ممن منَّا، البقية يدعو سببًا أرى ال ولكني اللذة،
تنطبق القاعدة وهذه االنفعال، هو تُعاش بأن جديرة الحياة يجعل فما بالنقص. يشعروا
يختلف يكن لم املنطق نحو امُلؤِسف اسبينوزا انفعال أن ويبدو بدورهم. الفالسفة عىل
اآلخرين. األشخاص لدى االنفعال عليها يتبدَّى التي إثارة، األكثر األنواع تلك عن كثريًا

إمكان إثبات إىل يهدف كان الذي اسبينوزا، عند لألخالق االستنباطي البناء كان ولقد
لفكرة وتعقيًدا تفصيًال أكثر صورة مجرَد األخالقية، القواعد عىل منطقي بربهان اإلتيان
أساٍس عىل الفكرة هذه يبني اسبينوزا مذهب إن بل العلم، هي الفضيلة إن القائلة سقراط
من إن بل فحسب، عقيل الستبصار نتاًجا ليست األخالقية املعرفة أن يبنيِّ ألنه أمتن؛
املنطقي. االستنباط به وأعني العقيل، التفكري أساليب أقوى عليها يُطبَّق أن أيًضا املمكن
بناءات يف البداية نقطة إال ليست الهندسية؛ بديهيات شأن شأنها األخالق، فبديهيات
بالتدريج. نطاقها يتسع نتائج إىل االستدالالت، من سلسلة طريق عن تؤدي، استنباطية
خاضعة ألنها أيًضا بل «صحيحة»، تبدو األوىل مبادئها ألن فقط ليس علم، فاألخالق
إثبات أجل من املنطقي الربهان أسلوب عليها يُطبَّق أن ويمكن املنطقي، االستدالل ملبادئ
مثلما اسبينوزا موقف عن تعربِّ التي الحجة هي تلك األخالقية. القوانني بني العالقات

وأفالطون. سقراط موقف عن تعربِّ
املعريف امليداننَي من مختارة الستنباطات أمثلة سنرضب التوازي، هذا ح نوضِّ ولكي
طبيعة ذاُت املعرفة، اكتساب عملية شأن شأنها الخري، إىل االهتداء فعملية واألخالقي؛
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وتعليم بالتدريج. وضوًحا يزداد الذي االستبصار من خطوات طريق عن وتتم متدرِّجة،
السلم خطوات يصعد أن عىل الشخص مساعدة يف ينحرص الفضيلة، تعليم أو الحقيقة
ات ُمماسَّ أضالعه تكون مثلث داخل دائرة رسم املمكن من كان إن مثًال نسأل فنحن هذه.
كان إن بعُد نعلم ال ولكنا العالقة، هذه لها ومثلثات دوائر تبنيِّ صوًرا فنتخيل للدائرة،
بأكثر تحقيقه املمكن من كان إن أو املثلثات، أنواع كل إىل بالنسبة ذلك تحقيق املمكن من
ذلك تحقيق املمكن من إن القائل الهنديس الربهان إىل نهتدي وأخريًا واحدة. طريقة من
عىل يتم الكشف هذا الواحد. املثلث إىل بالنسبة واحدة وبطريقة مثلث، كل إىل بالنسبة
وباملثل لنا. حه يوضِّ معلِّم هناك كان أم الربهان إىل نهتدي الذين نحن أُكنا سواء خطوات،
أخرى، أحيانًا ورش أحيانًا خري أنه أجبنا وربما خريًا، الغري عىل الكذب كان إن نتساءل قد
يفيدنا قد الكذب أن من الرغم عىل أنه لنا اتضح ذلك من أبعد التحليل يف مضينا إذا ولكنا
يسلكوا أن عىل اآلخرين ع يشجِّ قد جانبنا ِمن السلوك هذا مثل ألن خريًا؛ ليس فإنه أحيانًا
وهكذا البرش. أفراد بني العالقات يف املتبادلة الثقة زوال النتيجة فتكون الطريقة، بنفس
كانت ملاذا نعرف وبذلك الريايض؛ للتفكري مشابهة البحث هذا يف املتدرِّجة العملية تبدو

تُعلَّم. ألن قابلة األخالقية القواعد
يف لألخالق املعرفية النظرة إظهار إىل أيًضا تؤدي االستنباط عمليات دراسة أن غري
مجرد هو وإنما نهائية، حقيقة إىل لالهتداء وسيلة ليس املنطقي فاالستنباط جديد؛ ضوء
قبل، من قدَّمناه الذي املثال يف الريايض، االستنباط وقوام مختلفة. حقائق بني للربط أداة
املرسومة بالدائرة املتعلقة النتيجة فإن معيَّنة، ببديهيات سلَّمنا إذا أننا عىل الربهان هو
إذا أننا عىل برهان هو قبُل من إليه املشار األخالقي واالستنباط عنها، تلزم املثلث داخل
عن باالمتناع تقيض التي األخالقية القاعدة نُطيع أن الواجب فمن معيَّنة، غايات يف رغبنا
فيه تقوم اجتماعيٍّا نظاًما أردنا إذا أننا هو عليه برهنَّا ما فإن أوضح، وبعبارة الكذب.

نكذب. أال الواجب فمن املتبادلة، الثقة أساس عىل البرش أفراد بني العالقات
أن كما للربهان، القابلة هي «… فإن … كان «إذا عالقة أن نجد الحالتنَي كلتا ويف
الفضيلة كون إن أي مًعا؛ فيهما العالقة هذه استنباط إمكان يف يتطابقان إنما املثَلني
االستنباطات شأن شأنها األخالقية، االعتبارات كون عىل ترتتب نتيجة هو تُعلَّم، ألن قابلة
الخطوات تُناظر منطقية، بخطوات يُحلَّل ألن قابل منطقي عنرص عىل تنطوي الرياضية،

الريايض. الربهان يف املنطقية
مستقلة، نتائج يخلق أن يمكنه ال املنطقي االستنباط أن نؤكد أن إىل بحاجة ولسنا
يستطيع ال ولكنه معطاة، بديهيات من نتائجه يستمدُّ فهو فحسب؛ للربط أداة هو وإنما

62



واملعرفة األخالق مجاَيل بني والتوازي األخالقية التوجيهات عن البحث

معالجة إىل تحتاج الرياضة بديهيات فإن ذلك وعىل البديهيات، حقيقة من بيشء يُنِبئنا أن
السؤال قبيل من أسئلة إىل قبل، من أوضحنا كما تؤدي، صحيحة كونها ومسألة مستقلة،
نتائج إىل األخالقية االستنباطات تحليل ويؤدي قبلية. تركيبية معرفة هناك كانت إذا عما
النظريات من تُميَّز أن ينبغي الرياضة، بديهيات شأن شأنها األخالق، فبديهيات ُمماثلة.
كان «إذا صيغة يف املوضوعة العبارة أعني االثنني؛ بني والعالقة منها، املستنبطة األخالقية
وحدها هي النظرية»، تُقبَل أن الرضوري من فإن البديهيات ُقبلت «إذا وهي ،«… فإن …
يمكن األخالق صحة أن لنا يبنيِّ التحليل فإن ذلك وعىل منطقيٍّا؛ عليها الربهنة يمكن التي
يف به يقوم أن االستنباط منهج يستطيع ما وكل األخالقية. البديهيات صحة إىل تَُرد أن
إىل النظريات من الصواب عن السؤال ينقل أن هو الرياضة، ميدان يف كما األخالق، ميدان

السؤال. هذا عىل إجابة تقديم يستطيع ال ولكنه البديهيات،
أن ِمن معريف، نوٍع من األخالقية األحكام وأن علم، الفضيلة أن نُثِبت لكي بد فال
عىل املنطقي االستنباط تطبيق إمكان أن غري معريف، نوٍع من األخالق بديهيات أن نُثِبت
األخالق طبيعة عن السؤال فإن وهكذا الصدد. هذا يف يشء أي يُثِبت ال األخالقية املشكالت

األخالقية. البديهيات طبيعة عن السؤال إىل يردُّ
وأعني الحقيقة، هذه إدراك يف الفضل ننسب أن أخرى مرًة علينا لزاًما نجد وهنا
أدرك فقد كانت؛ إمانويل إىل األخالقية، البديهيات مشكلة هي األخالق مشكلة كون بها
األخالقية القواعد صحة نجعل أن لالستنباط، التحليلية للطبيعة نتيجًة املستحيل، من أن
أن وأكَّد بدورها. الرياضيات عىل تصدق حقيقة وهي وحده، االستنباط عىل مرتكزة
مرًة لنُقل ولكن األخالق، بديهيات عن السؤال عىل اإلجابة بعد إال تُفَهم ال األخالق طبيعة
عنه. اإلجابة تقديم يف وإنما السؤال، تقديم يف الفضل لنفسه يدَّعي ال «كانت» إن أخرى
مشكلة عىل إجابته شأن شأنها — تمثِّل التي اإلجابة، هذه ندرس أن املفيد ملن وإنه

العقيل. املذهب شيَّده قوي بناء آخَر — والفيزياء الرياضة بديهيات
شأنها قبلية، تركيبية األخالق بديهيات إن القائل الرأي يف تنحرص «كانت» إجابة إن
يستنبط أن العميل» العقل «نقد كتابه يف يحاول فهو والفيزياء؛ الرياضة بديهيات شأن
«نقد كتاب يف والفيزياء الرياضة بديهيات الستنباطه ُمماثلة بطريقة األخالق بديهيات
بديهية إىل تَُرد أن يمكن األخالق بديهيات أن يبنيِّ األول الكتاب ففي الخالص»؛ العقل
ييل: كما وصيغتها ،categorical imperative امُلطَلق األمر اسم عليها يُطَلق واحدة،
استخدام ح يوضِّ وهو عام.» لترشيع ً مبدأ سلوكك قاعدة تصبح أن يمكن بحيث «افعل
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األفراد، بعض يفيد قد فالكذب للكذب؛ رضبناه الذي املثال كذلك بأمثلة البديهية هذه
أن هي ُممتِنعة نتيجة إىل عندئٍذ يؤدي ألنه عام؛ لترشيع ً مبدأ يصبح أن يمكن ال ولكنه
بد ال جميًعا البرش أن «كانت» ويعتقد آخر، شخص أي يف يثق أن يستطيع لن أحًدا
وأن العقلية، بالبصرية يسرتشدوا أن حاولوا أنهم لو امُلطَلق األمر بصحة يسلِّموا أن
بديهيات عن لنا يكشف الذي الفعل لذلك ُمماثل رؤية بفعل صحته تتَّضح امُلطَلق األمر
بني املوازاة وصلت «كانت» مذهب ففي رضورية؛ حقائق بوصفها والفيزياء الرياضة
تشمل قبلية تركيبية معرفة عىل بارتكازها وذلك قمتها، إىل واملعريف األخالقي املجاَلني
عبارة ففي العقل؛ طبيعة إىل األخري مصدرها ويرجع مًعا، واألخالقية املعرفية البديهيات
داخيل» يف األخالقي والقانون فوقي من بالنجوم عة املرصَّ «السموات املشهورة «كانت»
يعرتف أن ينبغي التي القوانني وهي واألخالقية، املعرفية القوانني ثنائية إىل «كانت» يرمز

برشي. ذهن كل بها
تؤدي التي هي ذاتها املوازاة هذه أن وقته، يف يدرك، أن «كانت» استطاعة يف يكن ولم
عنرص يوجد ال أنه السابق الفصل يف أوضحنا فلقد األخالقي؛ مذهبه انهيار إىل األمر آخَر
للمبادئ الرياضية يَغ الصِّ جميع وأن تحليلية، الرياضة وأن املعرفة، مجال يف قبيل تركيبي
القانون نوع من داخل يف األخالقي القانون كان فلو تجريبي. طابع ذات الفيزيائية
البرش، سلوك عن تجريبيٍّا تعبريًا إما لكان بالنجوم، عة املرصَّ السماء يل تكشفه الذي
كالنظريات األخالقية، والنتائج البديهيات بني لزوم عالقة عن تعربِّ فارغة قضية وإما
بلغة (حمليٍّا) ُمطَلًقا أمًرا أو مرشوط، غري أمًرا الحالة هذه يف يعود لن ولكنه الرياضية،
يرجع األخالقي «كانت» مذهب فإخفاق وإذن «كانت»؛ استخدمها التي التقليدي املنطق
الباطلة الفكرة عن ناشئ فهو املعرفة؛ يف نظريته إخفاق إليه يرجع الذي السبب نفس إىل

تركيبية. قضايا يضع أن العقل وسع يف إن القائلة
قضايا ليست األخالقية البديهيات إن تقول سلبية، إجابة إال ليست هذه أن عىل
طبيعة إيضاح أي إيجابية؛ إجابة إىل االهتداء مهمة ذلك بعد وتبقى قبلية، تركيبية
البحث، هذا من التاريخي الجزء يف املسألة هذه بمناقشة أقوم ولن األخالقية. البديهيات
كلمات بضع أضيف أن أودُّ فإني ذلك ومع عرش، السابع الفصل يف بتحليلها سأقوم وإنما

«كانت». آلراء النفيس األصل عن
باملعرفة القول أن فاحصة، دراسًة الفيلسوف نفسية ندرس عندما نكتشف، إننا
ذلك من حتى أقوى، انفعاليٍّا رضاءً «كانت» يف يبعث األخالق مجال يف القبلية الرتكيبية
األخالقية كتاباته يف فهو املعرفة؛ مجال يف القبلية الرتكيبية باملعرفة القول يبعثه الذي
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بها يهتف شاعرية تعبرياٍت آراءه، به يعرض الذي الجاف األكاديمي األسلوب وسط يُقِحم
األخالقية: والتصورات للقواعد ًدا ممجِّ

تجعلك صفة أية عىل ذاتك يف تنطوي ال من يا الجليل، العظيم االسم أيها «الواجب!
يشء بأي تتوعدنا ال فأنت ذلك ومع بالخضوع، تُطاِلب ولكنك لإلرضاء، باعثًا أو ُمحبَّبًا
َمنبتك جذور املرء يجد وأين بك. جدير أصل أي طبيعيٍّا، نفوًرا يولِّد أو الرعب يبعث قد
الرشط هو إنما هديك عىل السري وإن بالهوى، تربطك وشائج كل لرتفض إنك النبيل؟

اإلنسان.» يُصِدرها ُعليا قيمة لكل الرضوري
مبنيٍّا سلوكنا يكون ما فبقدر األخالقي؛ «كانت» مذهب محور هو الواجب ر تصوُّ إن
هدف إىل يتجه ميلنا كان لو حتى ا، رشٍّ وال خريًا يكون ال الطبيعي، امليل أو الهوى عىل
الذي الواجب دافع هو سلوكنا أخالقية فمصدر محتاجني. أشخاص كمساعدة قيمته، له
اللتواء ويا اآلخرين! مساعدة إىل الطبيعي بالنزوع لحق الذي للتشويه فيا نسلك. يجعلنا
الخلقية! القرارات عىل «كانت» أضفاها التي العقلية الصبغة هذه يف تتكشف التي األخالق
أبوه وكان متواضعة، حياة تحيا املتوسطة، الطبقة من أرسة إىل ينتمي «كانت» كان لقد
عىل االعتماد يَُعد كهذه بيئة ويف محافظة. دينية لجماعة سة متحمِّ نصرية وأمه نجاًرا،
االبن أن ويبدو األحيان، من كثري يف خطيئًة الطبيعي للميل الحرة واالستجابة الذات
االتجاهات نفس دة معقَّ فلسفية كتب يف يستنبط أن يف وفخًرا سعادة وجد قد املشهور

أظفاره. نعومة منذ بها تشبَّع التي األخالقية
فيلسوف منه جعل والذي بالده، يف فلسفته أحرزته الذي النجاح أن والواقع
املنظَّمة صيغتها وضع التي األخالق أن عىل آخر دليل هو الربوسية، والنزعة الربوتستانتية
يمثِّل الواجب فتمجيد الشعب؛ من معيَّنة وسطى طبقة أخالق هي إنما الفلسفي مذهبه يف
الشاقِّ العمل عىل معيشتها يف وتعتمد الفاقة، ظروف يف توجد اجتماعية طبقة أخالق
الخضوع من فيها بد ال مميَّزة عسكرية طبقة أخالق هو أو للفراغ، وقتًا يرتك ال الذي
رفض أن غري «كانت»، أيام بروسيا يف موجودة الحالتنَي كلتا كانت ولقد الرؤساء. ألوامر
مما مستقل؛ ذهن ذا كان أنه عىل يدل معيَّنة نُُظم أو جماعات بُسلطة االعرتاف «كانت»
قاعدة إىل إال دعا قد يكن لم ولو الربوسية. الحكومة وبني بينه نزاع قيام إىل بالفعل أدَّى
ملجتمع نصري أنه عىل إليه لنظرنا عنده، امُلطَلق األمر عنها يعربِّ التي االجتماعي، التعاون
عن ينمُّ للواجب تقديسه أن غري األمريكية، الثورة وقادة لوك مع وألدرجناه ديمقراطي،
صفات وهي العبودية، عن الناجم والرضا الخضوع، من املستَمدَّة اللذة من ُمفِرط قدر
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قوية. حاكمة فئة لسلطة تخضع طويًال ظلت التي البورجوازية الوسطى للطبقة مميَّزة
الرتكيب أنه عىل إلينا قدَّمه ما يكون أن القبلية الرتكيبية املعرفة فيلسوف ملأساة وإنها
فيه؛ ترعرع الذي االجتماعي للوسط الدهشة إىل يدعو حدٍّ إىل ُمماثًال للعقل النهائي
يتَّفق األخالق يف األويلُّ والعنرص عرصه، فيزياء مع يتَّفق عنده املعرفة يف األويلُّ فالعنرص
اهتدى قد أنه يزعم َمن لكل تحذيٌر االتفاق هذا يف فليكن االجتماعية. طبقته أخالق مع

النهائية. الحقيقة إىل
أهميته يف يفوق عمٌل أنه عىل لألخالق تأسيسه إىل ينظر كان «كانت» أن ويبدو
مميِّزة النظرة هذه أن ويبدو الوسيلة، أهميتها يف الغاية تفوق ما بقدِر املعرفة يف نظريتَه
توجيهات إىل السعي أن يبدو إذ واملعريف؛ األخالقي املجاَلني بني املوازاة أنصار لجميع
أنه هو املعريف لليقني نشدانهم يف الرئييس السبب وأن أبحاثهم، إىل الدافع هو أخالقية
امليدان من االهتمام يف التحول لهذا أن عىل األخالقي. اليقني إىل االهتداء بوسيلة يمدهم
بصورة الناتجة املعرفة نظرية تأمل إىل يؤدي إذ ُمؤِسًفا؛ تأثريًا األخالقي امليدان إىل املعريف
األخالق؛ يف امُلطَلق للمذهب دعامة تكون أن هي معيَّنة، غاية أجل من وبنائها مشوَّهة،
األخالقية التوجيهات عن البحث يصبح وبذلك للمعرفة؛ منزًَّها تفسريًا تكون ال وبالتايل
نبنيِّ أن وينبغي للمعرفة. املنطقي التحليل يف يتدخل املنطق، مجال عن خارًجا دافًعا
يف واملعرفة، األخالق مجاَيل بني املوازاة وهي عنه، الناجمة النتيجة أثَّرت مًدى أي إىل اآلن

املعرفة. يف باطلة لنظريات رئيسيٍّا مصدًرا وأصبحت املعرفية، الفلسفات
الواضح من فيبدو أخالقيٍّا، سلوًكا العموم، وجه عىل يسلك، ال الفعيل اإلنسان كان ملا
ينبغي التي الطريقة بني فالفرق لإلنسان. الفعيل السلوك يف تبحث ال األخالق أن تماًما
أن يبدو هنا ومن تماًما؛ واضٌح بالفعل، بها يسلك التي والطريقة اإلنسان، بها يسلك أن
تعليًال األخالقي النظري الباحث م يقدِّ ولكي املثايل. اإلنسان بسلوك يتعلق األخالق علم
عىل ترسي التي والعالقات الهندسية القوانني بني التباين إىل يُشري فإنه الفارق، لهذا
ويذهب الفعيل، املثلث من العقيل) (أو املثايل املثلث ويميِّز الفعلية، الفيزيائية املوضوعات
الذي املعنى بنفس الهندسية للموضوعات املعيارية القوانني عن يكشف الريايض أن إىل
النظريات يتصور وهكذا البرشي. للسلوك املعيارية القوانني األخالقي الفيلسوف به يُثِبت
املعنى بنفس كائن، هو عما متميًِّزا يكون، أن ينبغي بما تتعلق قضايا أنها عىل الرياضية

األخالقية. النظريات به يتصور الذي
التشبيه. هذا بطالن عن فوًرا تكشف بأن كفيلٌة للرياضة نزيهة دراسة أية أن عىل
الهندسة قوانني ولكن الفيزيائي، الواقع يف توجد ال املثالية الهندسة األشكال أن صحيٌح
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الواقع تصف والرياضة الفعلية. املوضوعات عىل تقريبًا ترسي بعالقات األقل عىل تُنِبئنا
يكون أن ينبغي بما تُنِبئنا ال وهي للواقع، تقريبية بمعرفة نا تمدُّ إنها حيث من الفيزيائي
محيط إن للقول يكون أن يمكن معنًى فأي بالفعل. عليه هو بما وإنما الواقع، عليه
املحيط هذا يكوِّنها التي الكاملة غري الدائرة إن كاملة؟ دائرة يكون أن ينبغي الشجرة
الدائرة وقوانني الكاملة، الدائرة لها تخضع ما بقدر الهندسية للقوانني تخضع بالفعل
غري دوائر عىل ترسي التي بالعالقات التقريب وجه عىل تُنِبئنا ألنها لنا؛ مفيدة الكاملة

األشجار. محيط مثل كاملة
إنها أي مماثلة؛ طبيعة ذات أنها عىل األخالق تفسري فنحاول التشبيه، بهذا ولنحتفظ
االجتماعي الوصف أي الوصفية، األخالق أن صحيٌح للناس. التقريبي السلوك عن تُنِبئنا
وصف خالل من تُقدَّم وإنما النحو، هذا عىل عادًة تُقدَّم ال السائدة، األخالقية للقواعد
أخالًقا نشيد أن األقل، عىل نظريٍّا استطاعتنا، ففي ذلك ومع للناس. الفعيل للسلوك
وهذا املثايل. املثلث يف الهندسة عالم يبحث مثلما املثايل، اإلنسان بحث طريق عن وصفية
معظم أن والواقع معيَّنة. تقريبية حدود يف تتحقق املثالية األخالقية القوانني ألن ممكن
لم لو ألنها تقريبيٍّا تتحقق األخالقية العليا فامُلثل يقتلون. وال يرسقون ال مثًال، الناس،
نصل أن نستطيع وهكذا اجتماعية. جماعة بوصفهم الناس يوجد أن أمكن ملا تتحقق تكن
سلوكهم وصف طريق عن للبرش التقريبي األخالقي السلوك عن تُنِبئنا وصفية أخالق إىل
عن الفيزيائي املكان مقاييس بني التقريبية العالقات عن الهندسة تُنِبئنا مثلما املثايل،

مثالية. هندسية أشكال يف البحث طريق
قواعد أي أخالقية؛ توجيهات يريد فهو األخالق؛ فيلسوف يريده ما ليس هذا أن غري
بالفعل. بها نسلك التي للطريقة أوصاًفا ال بها، نسلك أن ينبغي التي الطريقة عىل تدلنا
هذه عن لنا يكشف أن يستطيع الفكرية، امُلثل رؤية أو العقل، أن إىل يذهب كان وملا
معيارية أنها عىل الرياضة وظيفة إىل ينظر أن إىل ذلك مقابل يف يضطر فإنه القواعد،
يبدو تواضًعا، أكثر بتعبري أو ًعا، مرشِّ فيه الذهن يبدو فهم إىل يصل وهكذا وصفية. ال
األصل هو وهذا للوجود. أعىل مجال إىل بالتطلع املعيارية القوانني تدرك للرؤية أداة العقل
هذه ويف دعاتها. أكرب أفالطون كان التي الفكرة وهي الوجود، عوالم تعدُّد لفكرة النفيس
عىل الفعلية الفيزيائية للموضوعات الهندسية لألشكال الكامل غري الطابع إىل ينظر الحالة
ويقال البرش، لدى الفعلية السلوك عيوب شأن شأنه األخالقي، باملعنى عيب أو نقص، أنه
املعريف املستوى عىل وذلك النقائص، هذه من متحرِّر األعىل، الوجود من عالم بوجود

مًعا. األخالقي واملستوى
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العلم يف األخالقية الحجج تغلغل يف املعرفية للعالقات األخالقي التقويم ويظهر
تتعلق ألسباب كاملة دوائر تَُعد مثًال للنجوم السماوية فاملسارات الفلك؛ كعلم اليوناني،
عىل دليل فهذا كاملة غري دائرة يمثِّل األشجار محيط أن أما التعبري، هذا جاز إن بالكرامة،
األشياء إىل بالقياس ناقصة أنها عىل الفعلية األشياء إىل نظر اآلراء لهذه ونتيجًة نقصها؛
العالم بني القيمة يف التباين هذا عن األفالطونية امُلثل نظرية وتعربِّ املثالية. أو الفكرية

املثايل. والعالم الفيزيائي
بني يفرِّق فهو سذاجة؛ أقل بحجج يعرضه كان وإن ُمماثل، برأي «كانت» ويقول
تعرض املعرفة ألن الظواهر؛ عىل تقترص لنا معرفة فكل ذاتها، يف واألشياء الظواهر
الرضوري من أن إىل يذهب وهو القبلية. املبادئ إطار يف الفيزيائي العالم موضوعات
يف إدماجها قبل هي كما األشياء أي ذاتها؛ يف أشياء املظاهر وراء من هناك تكون أن
ُمتعاٍل عالٍم إىل أفالطون، مثل يصل، وهو ذلك. إىل وما الِعلِّية ومبدأ الهندسة مبادئ

عليه.1 ويعلو والعلم املالحظة لنا تكشفه الذي العالم عن يختلف (ترنسندنتايل)
فهو واضح؛ ذاتها يف األشياء إىل أجله من «كانت» يحتاج الذي السبب أن شك وال
فيه بما العلم، ألن ذلك والدينية؛ األخالقية مبادئه فيه تُطبَّق أن يمكن عالم تشييد يريد
أُُسس بدت وهكذا اإللهي. للحكم أو البرشي الفعل لحرية مكانًا يرتك لم ِعلِّية، حتمية من
هو املأزق، هذا من مخرًجا هناك أن إليه وُخيِّل «كانت»، نظر يف مهدَّدة والدين األخالق
األشياء تتخلص وبذلك مرتبة؛ األدنى الوجود من نوع يف البحث عىل العلم يقترص أن
املعرفة عىل التفسري هذا يُطبَّق أن السهل من كان ولقد الظواهر. حتمية من ذاتها يف
يفرض الذي هو الذهن كان فإذا الذاتي؛ طابعها إىل نظًرا «كانت» عند القبلية الرتكيبية
وال حرٍّا، يكون ذاته الوجود هذا فإن فحسب، امُلطَلق الوجود عىل والهندسة الِعلِّية قوانني
نرى أن امُلؤلِم ملن وإنه . الِعيلِّ القانون من بدًال األخالقي القانون اتباع عن يشء يعوقه
بأكملها فيزيائه عن يتخىل لكي الجهد هذا كل النيوتونية الفيزياء فيلسوف يبذل كيف
مقصد هو هذا بأن رصاحة يعرتف «كانت» أن والواقع الدينية. أخالقه إنقاذ أجل من
أن عيلَّ «كان يقول: الخالص» العقل «نقد لكتابه الثانية الطبعة مقدمة ففي فلسفته؛

يف يوجد «كانت» عند العالم هذا ألن دقيق؛ هنا الرتنسندنتايل العالم للفظ املؤلف استخدام أن أعتقد ال 1

التجربة عىل يعلو املثايل أفالطون بعالم مقارنته يمكن وال حدوثها، إلمكان رشًطا بوصفه التجربة، قلب
(املرتِجم) صلة. بها تربط وال
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الربنامج لهذا رة املدمِّ النتائج وتتضح لإليمان.» مكانًا أُفِسح لكي للمعرفة حدوًدا أضع
يضع الذي الكتاب نفس ألن ذلك «النقدية»؛ فلسفته عىل أضفاه الذي األخري الطابع يف
كل يُلغي يكاد الرتنسندنتايل» «الديالكتيك ب ى يُسمَّ بباب ينتهي املعرفة يف نظريته أساس
عالم وراء ما إىل يمتد عندما العقل أن «كانت» يزعم الباب هذا ففي السابقة. نتائجه
وأن ،«antinomies «النقائض اسم عليها يُطِلق متناقضات، إىل حتًما يؤدي الظواهر
والخلود، والحرية باهلل اإليمان هي هذه العقل تُصيب التي االنهيار لحالة الوحيد امَلخرج

املنظور. العالم عىل يعلو عالم عىل ترسي مبادئ بوصفها
بالنهائية أساًسا تتعلق والتي «كانت»، بها قال التي املزعومة النقائض هذه أن عىل
الذي املنطق طريق عن حلها السهل فمن املنطقي؛ لالختبار تصمد لم والزمان، املكان
والهندسة للِعلِّية تفسريه أن اتضح كذلك الالنهائية. األعداد مع باتساق يتعامل كيف يعلم
فقانون مقبول؛ غري تفسريٌ بدوره هو األشياء، عىل البرشي الذهن يفرضها مبادئ أنها عىل
أمكن ملا وإال ذاتها، يف األشياء عىل يرسي أن بد فال اإلطالق، عىل يرسي كان إن العلية،
وإنما مالحظاته، يخلق ال البرشي الذهن إن إذ امُلقِبلة؛ باملالحظات التنبؤ يف استخدامه
تصف اليوم، نعرفها كما الهندسة، فإن كذلك الحيس. اإلدراك عملية يف أساًسا سلبي هو
عليها يرتكز حجة هناك تظل ال وهكذا الثامن). الفصل (انظر الفيزيائي للعالم خاصية
ذاتها. يف األشياء عالم هو ميتافيزيقي، لعالم وإدخاله العقل، لُقوى امُلصطنَع تحديده
أصبح قد كتبه، يف نرشه منذ «كانت»، فلسفة من العلمي غري الجزء هذا فإن ذلك ومع
قيمة من تقلِّل فلسفية مذاهب لتشييد استخدموه وقد العلم،2 أعداء منه ينهل منبًعا
الفيلسوف، إال يعرفه ال الذي املثايل، الوجود من عامًلا تُقيم أنها وتزعم العلمي، التفكري

وحده. والفيلسوف

«النقائض» عن «كانت» حديث إن إذ بالذات؛ الجزء هذا يف «كانت» عىل تجنَّى قد املؤلف أن إيلَّ يُخيَّل 2

التجربة؛ مع يتعامل ال حني ُمثِمرة بطريقة العقل استخدام استحالة إلثبات محاولٌة يشء، كل قبل هو،
ُمقرتنًا العقل استخدام عىل االقتصار إىل هنا يدعو «كانت» ف وإذن فقط. نفسه مع يتعامل حني أي
بإثباتها عليهم الطريق تقطع كانت ربما إنها بل شيئًا، العلم أعداء منها يفيد ال نتيجة وهي بالتجربة،
أما بالتجربة. اسرتشاد دون للعقل خالص استخدام هي حيث من التقليدي، بمعناها امليتافيزيقا تهاُفَت
يف النقد قيمة من يقلِّل ال آخر يشء فهذا العليا، للحقائق املجال يُفِسح أن النقد هذا من أراد «كانت» أن

(املرتِجم) ورائه. من املقصودة الغاية عن النظر بغضِّ ذاته،
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أنها عىل قبل من ُعرضت التي املثالية، النظرة تلك إىل العقيل املذهب يؤدي وهكذا
عىل تقترص النهائية الحقيقة أن يل تذهب والتي العقيل، املذهب أشكال من خاص شكل
املوضوعات من ناقصة نُسًخا إال ليست الفيزيائية املوضوعات أن حني عىل األفكار، أو امُلثل
القائلة تلك هي امتناًعا، النظرية هذه عن ت عربَّ التي الصيغ أكثر كانت ولقد املثالية.
يف اقتبسناها التي الفقرة عنها ت عربَّ التي الصيغة وهي جميًعا، األشياء جوهر العقل إن
صياغة عىل الفيلسوف يُرِغم الذي السبب عن تساءلنا أن لنا سبق وقد الكتاب. هذا ُمستهلِّ
اهتمامه أن هو السبب فهذا بالجواب؛ نأتي أن اآلن استطاعتنا ويف النحو، هذا عىل آرائه
عىل املعرفة يتصور أن يودُّ فهو آخر؛ يشء عىل وإنما املعرفة، فهم عىل ُمنصبٍّا ليس األول
يقينًا للمعرفة يجعل أن يودُّ وهو األخالقية، للتوجيهات أساًسا يقدِّم أن شأنه من نحٍو
ُموازية ُمطَلقة أخالقية معرفة تشييد بقصد وذلك أبًدا؛ الحيس اإلدراك يبلغه أن يمكن ال
لغة فهم يُيسء ألنه مجازية؛ بلغة مذهبه عرض يف غضاضة يجد ال وهو اليقني، لهذا

العلمي. التفسري
الذي (١٧٧٠–١٨٣١م) Hegel هيجل هو إليها املشار الفقرة كاتب كان ولقد
نقدِّم أن املفيد من يكون وقد التاريخ». «فلسفة لكتاب مقدمته من الفقرة هذه اقتبسنا
للموقف املتطرِّفة الصورة يَُعد أن يمكن مذهبه ألن هيجل؛ فلسفة عن املالحظات بعض
هيجل إن املذهب! لهذا «الكاريكاتريية» الصورة بأنه أصفه أن عيلَّ كان ربما أو املثايل،
وهو الرياضية، بالعلوم إعجابهما يشاركهما ال أنه يف «كانت» وعن أفالطون عن يختلف
كل أن غري أسئلتهما، بلغته ما العمق من تبلغ ال أسئلته أن يف أيًضا عنهما يختلف
ا حدٍّ السذاجة من تبلغ بطريقة األخطاء هذه عن يكشف وهو عنده، تتكرر أخطائهما
الفلسفة. عليه تكون أن ينبغي ال ملا أنموذًجا بوصفه مذهبه دراسة املمكن من يجعل

وصف تقديم يحاول فهو العلم؛ ال التاريخ، هي هيجل فلسفة بداية نقطة إن
فرتات من مكتوبة وثائق عنها لدينا تتوافر التي الفرتة لتلك أي التاريخي؛ اإلنسان لتطور
التطورات تفرسِّ أنها يعتقد التي البسيطة األُطر بعض تكوين طريق عن البرشي، التاريخ
مرحلة هناك إن أي الفرد؛ بنمو التاريخ يشبِّه األُطر هذه من إطار فهناك التاريخية؛
بأنها يحدِّدها التي الشباب مرحلة ثم القديمة، الرشقية الشعوب تمثِّلها التي الطفولة
الكهولة عرص ثم الرومان، عند ق تحقَّ الذي الناضج اإلنسان عرص ثم اليوناني، العرص
كامل، نضوج عرص وإنما انحالل، عرص ليس هيجل نظر يف وهو عرصنا. يمثِّله الذي
هيجل كان التي الربوسية، الدولة بلغتها التي تلك هي الكامل النضوج هذا درجات وأعىل
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بروسيا عن يقوله بأن خليًقا هيجل كان ماذا أدري ولست برلني. يف أستاذًا فيها يشتغل
ولكن ره، تصوَّ كما التاريخي التطور خط به تُواِصل مكانًا لها يجعل كان ولعله الهتلرية،

هتلر. إمرباطورية نهاية يرى حتى حكمه يُرجئ أن يُؤثِر كان أيًضا لعله
لنفسه يشيِّد أن يود ُمستجدٍّ بطالٍب جدير هو الذي البدائي، التنظيمي اإلطار هذا
وضعها؛ التي التاريخية األُطر من آخر إطار من بكثري شهرة أقلُّ به، ا خاصٍّ فلسفيٍّا مذهبًا
آخر، إىل طرف من األحيان من كثري يف تتحرك التاريخية التطورات أن هيجل رأى فقد
املرحلتنَي نتائج عىل معنيَّ حد إىل تشتمل ثالثة مرحلة إىل تصل ثم الساعة، «بندول» مثل
ديمقراطية، ثورة أحيانًا تعُقبها السياسة يف امُلطَلقة النزعة أن ذلك مثال السابقتنَي.
هذا عىل أطلق وقد الشعب. بحقوق تعرتف مركزي، طابع ذات حكومة إىل بدورها تتطور
والثانية ،thesis «الوضع» ب األوىل املرحلة ي يُسمِّ وهو الديالكتيكي، القانون اسم اإلطار
.(synthesis فقط املركب (أو املركَّب» «الوضع ب والثالثة ،antithesis امُلضاد» «الوضع ب
ومن الديالكتيكي. القانون لهذا متعددة أمثلة عن البرشي الفكر تاريخ ويكشف
األرض، حول امُلرتِكز للكون بطليموس ر فتصوُّ للكون؛ الفلكية املفاهيم ر تطوُّ األمثلة هذه
ثابتًا مركًزا الشمس فيه وتكون األرض فيه تتحرك الذي للكون كوبرنيكس ر تصوُّ أعقبه
منهما؛ «مركَّبًا» ن كوَّ كما تجاوزهما، قد ان امُلتضادَّ التصوران هذان الشمسية. للمجموعة
األرضوالنظام حول املرتكز النظام اتخاذ املمكن من أن يرى الذي النسبي أينشتني ر تصوُّ
مثٌل وهناك امُلطَلقة. الحركة ادعاء من تحرَّرا إذا مقبولة، تفسرياٍت الشمس حول املرتكز
جزيئية نظرية من انتقلت التي وهي الضوء، يف الفيزيائية النظريات تطور يف يتضح آخر
املادة تفسري بإمكان تقول ثنائية نظرية يف أخريًا االثنتان اتحدت حتى موجية، نظرية إىل
كذلك عرش). الحادي الفصل (انظر واحد آٍن يف موجات أنها وعىل جزيئات، أنها عىل
املحاولة طريقة وهي التجريبي، املنهج بها يسري التي العامة الطريقة إىل ننظر أن يمكننا
للقانون ينتهي ال تكرار أنها عىل جديدة، محاولة يكون أن يعدو ال الذي والنجاح والخطأ،
يتسم معنًى الديالكتيكي للقانون أن عىل ذلك، عن فضًال األمثلة، هذه وتدل الديالكتيكي.
معيَّنة تاريخية تطورات فيه تُدَمج أن يمكن ُمريًحا إطاًرا يكون أن يعدو ال فهو باملرونة؛
تاريخية تنبؤات استخالص يُتيح ما العمومية من وال الدقة من يبلغ ال ولكنه وقوعها، بعد
نظرية فصحة معيَّنة؛ علمية نظرية صحة عىل دليًال يُستخدم أن يمكن ال أنه كما منه،
أدَّت التي التاريخية للعملية الديالكتيكي النمط من تُستمدَّ أن يمكن ال الحركة يف أينشتني

مستقلة. أُُسس عىل مبنية تكون أن ينبغي وإنما النظريات، هذه وضع إىل
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بمجموعة له أمثلة ورضب الديالكتيكي القانون بوضع اكتفى قد هيجل كان ولو
ولو للتاريخ. كبريًا عامًلا أو عظيًما، مؤرًِّخا ألصبح والفلسفية، التاريخية املواد من كبرية
التي العديدة واألمثلة الثالثية. الخطوات قانون يتعداها ال التي الحدود ألدرك عامًلا، كان
كان أنه غري النطباقه. الالزمة الخاصة الرشوط عن والبحث القانون، هذا عليها يرسي ال
الديالكتيكي قانونه م عمَّ فقد واليقني؛ العمومية عن بحثه ضحية وقع وبذلك فيلسوًفا؛
ويدفع املنطق، يف كامنًا التناقض فيه يكون مذهبًا ووضع منطقيٍّا، قانونًا منه جعل بحيث
بذلك فتحدث التعبري؛ هذا جاز إن املضاد، املتطرِّف املوقف إىل متطرِّف موقف من الفكر
تناقض؛ عىل تنطوي حمراء» «الوردة القضية إن مثًال: يقول فهيجل الديالكتيكية. الحركة
املناطقة أوضح وقد وحمراء. وردة هما مختلفان، شيئان إنه الواحد اليشء عن تقول ألنها
وبني فئة إىل االنتماء بني يخلط الذي الفهم هذا يف الكامن األويلَّ الخطأ األحيان من كثري يف
وفئة الورود فئة هما مختلفتنَي، فئتنَي إىل ينتمي نفسه اليشء إن تقول: فالقضية الهوية؛
هناك أن أكَّدنا لو التناقض يقوم وإنما تناقض، عىل ينطوي ال أمٌر وهو الحمراء، األشياء
منطقية أالعيب طريق وعن هذا. تعني ال القضية أن غري املختلفتنَي، الفئتنَي بني هوية
استثناء. بال يصُدق منطقي قانوٌن الديالكتيكي قانونه أن يُثِبت أن هيجل يُحاول كهذه،
تصوره وبني الديالكتيكي للقانون تفسريه بني الجمع طريق عن هيجل، ويصل
هذا بها استهلَّ التي الفقرة يف عرضناها التي كتلك آراء إىل للبرش، التقدمي للتطور
ويجمع اآلخر، الطرف إىل طرف من الوجود يدفع وهو العقل، هو الوجود فجوهر الكتاب؛
أن غري مجازية، لغة وهذه جديد. من العملية يبدأ ثم أعىل، مستًوى عىل النقيَضني بني
للعيان، واضًحا امتناعه ألصبح وإال آخر، نحٍو أي عىل يقال أن يمكن ال هيجل يقوله ما
األحداث كل أن أو الدوام، عىل معقوليًة يزداد العالم أن يعني أنه عىل هذا رأيه نا فرسَّ ولو
يكن وإن البرشي، التاريخ ألن ذلك بوضوح؛ الرأي هذا بطالن لظهر معقوًال، غرًضا تخدم
هذا مثل عىل تُصنَّف أن ِمن أعَقُد ظاهرٌة هو وأخالقي، عقيل تقدُّم اتجاهات عىل ينطوي
النُّظم أي الفيزيائي، العالم تطور أن يزعم أن يستطيع الذي ذا وَمن البسيط. األساس
غاية؟ البرش ه يُعدُّ قد ما ق يحقِّ أو البرشي، العقل يُريضرغبات مساًرا يتبع مثًال، النجمية

الشاذة. لغته هو إنما هيجل مذهب جاذبية مصدر أن الواقع
األخالقية للغايات إسقاط شكَل هيجل عند أخالقية توجيهات عن البحث اتخذ ولقد
نشارك ألننا الخري إىل نسعى أن وينبغي األمر، آخَر حقيقًة سيصبح فالخري التاريخ؛ عىل
تُستمدُّ سيحدث بما املتعلقة القضايا أن تعقيًدا، أقل بلغٍة يعني وهذا التاريخ. عملية يف
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عىل مبنيٍّا تفكريًا هذا ي يسمِّ الشارع رجل إن يحدث. أن ينبغي بما متعلقة قضايا من
ال أنه والواقع للتاريخ. غائيٍّا تفسريًا يه فيسمِّ الفيلسوف أما .Wishful thinking التمني
بما تشهد وثيقة بوصفها الفلسفة، هذه ملثل منطقي تحلييل تقديٍم محاولة من جدوى
فيها يُؤِمن حالًة تمثِّل وهي املنطق، لسيطرة يخضع يعود ال حني العقيل للمذهب يحدث
استطاعة ففي الكون، قوانني يكتشف أن العقل استطاعة يف كان إذا بأنه الفيلسوف

الكون. عىل القوانني يفرض أن أيًضا العقل
دعامة وجد قد يكن لم لو الحارضة شهرته كل سيُحِرز كان هيجل أن يف ألشكُّ وأنى
فتطبيق (١٨١٨–١٨٨٣م)؛ ماركس كارل عند االقتصادي املادي املذهب يف الفلسفة خارج
لنزاٍع موضوًعا هيجل مذهب جعل قد سياسية حركة إطار يف الديالكتيكي هيجل قانون
ذلك ومع هيجل. فلسفة ضوء يف مًعا، وخصومها أنصارها بني االشرتاكية، ونُوِقشت ، حادٍّ
هيجل يشارك أن يرفض ألنه هيجل؛ خصوم أعظم هو األساسية، مبادئه يف ماركس، فإن
نتائج أنها عىل األيديولوجية الحركات فرسَّ الذي الرجل فذلك العقل. بقوة البدائي اعتقاَده
لم التقدم، لتحقيق الالزمة الخطوة بوصفه الطبقي الرصاع إىل ودعا اقتصادية، ألحوال
فقط ليس التجريبية، اتجاه يف هو إنما التاريخي ماركس موقف أن والحق مثاليٍّا. يكن
ألن أيًضا بل ،Ricardo ركاردو أمثال من اإلنجليز بالتجريبيني بقوة تأثَّر ماركس ألن
إذا إال ُمتَّسقة بطريقة االجتماعي بحثه يف إدماجه يمكن ال الديالكتيكي هيجل قانون
التجريبي املذهب لتاريخ نكوِّنها التي الصورة أن شك وال تجريبي. قانون أنه عىل ُفهم

الحقيقة. بهذه اعرتف قد ذاته ماركس كان لو بكثري أوضح تغدو كانت االجتماعي
أن فعلينا هيجل، ميتافيزيقا عىل بوضوح ماركس ينشقَّ لم ملاذا نفهم أن شئنا فإذا
حتمية أصبح بحيث للتاريخ االقتصادي تفسريه يف ع توسَّ فقد نفيس؛ تفسري عن نبحث
تكون لكي مثالية؛ فلسفة وبني بينه تجمع روابط إىل احتاج قد كان وربما اقتصادية،
بقوانني بدقة تتحدد أنها عىل التاريخية التطورات إىل ينظر الذي ملذهبه دعامة فيها
أن غري فيزيائية، بقوانني الكواكب َمجرى بها يتحدد التي الطريقة بنفس اقتصادية،
آخر عامل وهناك التاريخية، التطورات يف يُسِهم عامًال إال ليست االقتصادية األحوال
إحصائية قوانني من بأكثر انا يمدَّ أن يمكنهما ال مًعا االثنني إن بل النفيس، العامل هو
إىل نظر حني التجريبية النزعة مبادئ عن ماركس تخىلَّ ولقد البرشي. املجتمع لتطور
التطور. لهذا الوحيد السبب هو أنه عىل التطور، إحداث يف تُسِهم التي العوامل من عامل
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نزعة ذو مفكٌِّر إال االجتماعية للقوانني البحت اإلحصائي الطابَع يُغِفل أن يمكن وال
االتفاق عنرص يُمحى أن املستحيل من أن يعلم التجريبي إن إذ apriorist؛ قبلية عقلية
للتنبؤ، الدقيقة القابلية استبعاد إىل يؤدي العنرص هذا وأن التاريخية، الحوادث من تماًما
للماركسيني ب املتعصِّ اإليمان أن والواقع الكربى. التاريخية االتجاهات إىل بالنسبة حتى
بالنظرة منه بالعقيدة أشبَُه هو الذي اإليمان وهو لفيلسوفهم، االقتصادية بالتنبؤات
التجريبية. األدلة قبل األولية الحدوس تضع لفلسفة أي للهيجلية؛ إحياء هو إنما العلمية،
خطرية فهم إساءة هذا يف أن غري «كانت»، خليفة بأنه هيجل البعض وصف ولقد
أثبتت وإن «كانت»، مذهب ألن ذلك يربِّره؛ ما له ليس هيجل ملكانة ورفًعا «كانت»، ل
عىل العقيل املذهب إلقامة عظيم ذهن من محاولة كان قبوله، استحالة التالية التطورات
تجريبية حقيقة أدرك ب متعصِّ لشخص هزيل بناءٌ فهو هيجل مذهب أما علمي. أساس
الروح عن يكون ما أبعد منطٍق إطاِر يف منطقيٍّا قانونًا منها يجعل أن وحاول واحدة،
فإن العقيل، للمذهب التاريخي االتجاه قمة يمثِّل «كانت» مذهب أن حني وعىل العلمية.
التاسع القرن تميِّز التي الفرتة وهي التأملية، الفلسفة تدهور فرتة إىل ينتمي هيجل مذهب
مالحظًة ًما مقدِّ أذكر أن اآلن وحسبي بعد، فيما الفرتة هذه عن أتحدث وسوف عرش.
بني انشقاق إحداث يف أخرى، فلسفة أية من أكثر أسهم، قد هيجل مذهب أن هي واحدة،
منه. التربؤ عىل العالم يحرص للسخرية موضوًعا الفلسفة جعل فقد والفالسفة؛ العلماء
واسعة؛ والفلسفة العلم بني الثغرة كانت ملاذا نفهم أن اآلن نستطيع وهكذا
تتحكم التي والعوامل روحه، صميم يف للعلم ُمعاٍد العقالنية النزعة ذو فالفيلسوف
واملناهج النتائج من تتخذ املنطق، مجال عن خارجة عوامُل تفكريه َمسار تحديد يف
يُبديه الذي والتمجيد باإلعجاب ننخدع أال وعلينا علمية. غري أهداف لبلوغ أداًة العلمية
يف ليست الرياضيات ألن ذلك بالرياضيات؛ األحيان من كثري يف املثالية الفلسفة أنبياء
تعنيه ما يعلمون ال وهم الخاصة، ألفكارهم ومرآًة نظرياتهم، ح يوضِّ مثًال إال نظرهم

لذاتها. املعرفة يدرس من إىل بالنسبة — الرياضية املعرفة وضمنها — املعرفة
التوفيق محاولة عن فلنكفَّ التأملية، والفلسفة العلم بني للتوفيق مجاٌل ثمَة ليس
وفًقا تحُدث التاريخية التطورات كل فليست أعىل. مركَّب إىل الوصول يف أمًال االثنني بني
آخر التجاٍه مكانه ويُخِيل يخمد قد الفكرية االتجاهات أحد إن بل الديالكتيكي، للقانون
حفريات صورة يف إال يبقى ال الذي البيولوجي النوع شأن شأنه مختلفة، جذور من ينبثق
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بعد تجد، لم التأملية الفلسفة أن والحق أعظم. قدرات له آخر نوٌع محلَّه يحلُّ عندما
االنحالل، إىل طريقها يف وهي ضعفاء، ممثِّلني إال «كانت»، مذهب يف قمتها بلغت أن
كبري عدد إجابة من تمكَّنت وقد العلم، من قريبة صعود، يف أخرى فلسفة هناك ولكن
لهذه التاريخية الجذور أناقش وسوف املاضية. العهود فلسفة يف أُثريت التي األسئلة من

إجابات. من تقدِّمه ما أعرض أن قبل الفلسفة
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وإخفاقها نجاحها مظاهر

صورة تقديم هو السابقة الفصول يف الفلسفية املذاهب مناقشة من املقصود يكن لم
معيَّنة؛ نظر وجهة من اخِتريوا قد اآلن حتى إليهم أرشنا الذين فالفالسفة للفلسفة؛ شاملة
مجموعها؛ يف للفلسفة ممثِّلني يَُعدوا أال وينبغي الفلسفة، من معنيَّ نمط فيهم يتمثل إذ
املعرفة هو للمعرفة، خاص مجال بوجود تقول فلسفتهم، تميِّز معيَّنة نظرة فهناك
املثل، رؤية أو الحدس أو بالعقل ى تُسمَّ معيَّنة، قدرة باستخدام الذهن يكتسبه الفلسفية،
نوًعا تُتيح أنها ويعتقدون القدرة، لهذه نتاج مذاهبهم أن يزعمون املذاهب هذه وأصحاب
املالحظة مناهج تبلغها ال العلمية فوق معرفة أعني بلوغه؛ العالم يستطيع ال املعرفة من
أطلقنا الذي هو الفلسفة من النوع هذا العلوم. بواسطتها تُشيَّد التي والتعميم، الحسية
صاحب نظر يف الرياضيات وتمثِّل ،Rationalism العقالني املذهب اسم هنا ها عليه
األنموذج تقدِّم فهي للمعرفة؛ املثىل الصورَة هيجل، مثل قلة باستثناء العقالني، املذهب

الفلسفية. املعرفة أساسه عىل تُشكَّل الذي
األول النوع عن يختلف الفلسفة من ثاٍن نوٌع اإلغريق، عهد منذ هناك، كان أنه عىل
الرياضة، ال التجريبي، العلم يَُعد الثاني النوع هذا فالسفة نظر ففي أساسيٍّا؛ اختالًفا
والفيصل األول املصدر هي الحسية املالحظة أن يؤكدون وهم للمعرفة، املثىل الصورَة
مبارشة يصل أن عىل قادر أنه ظن لو نفسه يخدع البرشي الذهن وأن املعرفة، يف األخري
الفلسفة من النوع هذا الفارغة. املنطقية العالقات حقيقة غري الحقيقة من نوع أي إىل

.empiricism التجريبي» «املذهب ب ى امُلسمَّ هو
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العقيل؛ املذهب منهج عن أساسيٍّا اختالًفا التجريبي الفيلسوف منهج ويختلف
الوصول عن العالم يعجز املعرفة من جديًدا نوًعا كشف أنه يزعم ال التجريبي فالفيلسوف
أكانت سواء وتحليلها، باملالحظة املستَمدة املعرفة دراسة عىل يقترص هو وإنما إليه،
هذا يضري مما وليس ومضموناتها. معناها فهم ويحاول عادية، معرفة أم علمية معرفة
أنها يرى أنه غري فلسفية، معرفة النحو هذا عىل املبنية املعرفة نظرية ى تُسمَّ أن املفكَِّر
لقدرة نتاج أنها عىل تفسريها ويرفض العالم، يستخدمها التي املناهج بنفس ُمشيَّدة

خاصة. فلسفية
نستطيع الذي الوضوح بنفس الدوام عىل عنه يُعربَّ يكن لم التجريبي املوقف أن عىل
تطوُّر نتيجة ذاتها هي املوقف لهذا الدقيقة الصياغة كانت وإنما اآلن، عنه التعبري به
التجريبي العلم إىل الواضحة النظرة تلك القدامى التجريبيني لدى تكن فلم طويل؛ تاريخي
فإن ذلك عن وفضًال العقلية، باملذاهب يتأثرون كانوا ما كثريًا إنهم بل اآلن، لدينا التي
التجريبي، العلم مجال إىل منتمية اليوم نعدُّها أجزاءً تشمل كانت ما كثريًا فلسفتهم
التجريبيني مذاهب القبيل هذا وِمن املادة. بطبيعة أو الكون بأصل الخاصة كالنظريات
للفلسفة املتأخرة الفرتة يف وكذلك سقراط، عىل السابقة الفرتة يف نجدها التي اليونانيني
معارص وهو ،Democritus ديمقريطس هو الفالسفة هؤالء أبرز كان ولقد اليونانية.
هنا ومن ذرات، من تتألف الطبيعة إن القائلة الفكرة بذهنه طرأت َمن أول يَُعد لسقراط،
الكون ألصل تصوره كان ولقد الفلسفة. تاريخ عن فضًال العلم تاريخ يف مكانه يحتل كان
ففي دة؛ معقَّ تركيبات يف الذرات بني الجمع طريق عن تطور حدوث يفرتض ألنه رائًعا؛
طريق وعن املكان، خالل االتجاهات كل يف تنطلق مفردة ذرات إال هناك تكن لم األصل
شتى من أجسام تكوين إىل الوقت بُميضِّ أدَّت مجموعات تكوَّنت العارضة املصادمات
أبيقور، عند عام، مائة حواَيل بعد الظهور، إىل األفكار هذه عادت وقد واألشكال. األنواع
لوكريتيوس كتاب طريق عن التالية، األجيال إىل الرومانية العصور يف مذهبه انتقل الذي
أبيقور قدَّم وقد .«De rerum natura األشياء طبيعة «يف املشهور: الشعري Lucretius
كلها تهبط األصل يف كانت الذرات أن افرتض إذ الذرات؛ لحركة ما حدٍّ إىل مختلًفا وصًفا
مساراتها، عن عرًضا الذرات بعض انحرفت حتى متناٍه، ال زماٍن ويف ُمتوازية خطوط يف

التطور. بدء إىل العارض الحادث هذا أدَّى وقد بالبعض، بعضها واصطدمت
للنزعة ممثِّلني املتأخرين، اليونانيني الفالسفة بني ِمن كاك، الشُّ يَُعد أن ويمكن
اليونانيني ألن فذلك املعرفة، إمكان يف الشك عن أعربوا قد كانوا إذا ألنهم ذلك التجريبية؛
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كارنيادس أدرك وقد ُمطَلق. نحٍو عىل يقينية تكون أن بد ال املعرفة أن يعتقدون كانوا
ألنه املعرفة؛ هذه مثل تقديم يمكنه ال االستنباط أن ق.م) الثاني القرن (يف Carneades
املقدمات، صحة إثبات يستطيع وال معطاة، مقدمات من نتائج استخالص عىل يقترص
وأن اليومية، حياته يف اإلنسان توجيه أجل من امُلطَلقة للمعرفة رضورة ال أنه أدرك كما
وضع هذه النظر وجهة عىل وبناءً للسلوك؛ أساًسا يكفي متني أساس عىل القائم الرأي
والواقع لليقني. درجات ثالث أو االحتمال من أنواع ثالثة بني فيها ميَّز لالحتمال نظريًة
التجريبي املوقف دعائم أرىس قد االحتمال، وعن الشائع الرأي عن بدفاعه كارنيادس، أن
وبالفعل للمعرفة، املقبولة الوحيدة الصورة فيها يَُعد الريايض اليقني كان عقلية بيئة يف
العقلية بالنظريات قيامها منذ بعنف اصطدمت التي األوائل، التجريبيني هؤالء آراء فإن
هي — سلبية تكن وإن — صحية سمة تظهر وفيها أساسها، يف شكَّاكة كانت السائدة.
إيجابية. تجريبية فلسفة بناء حد إىل تذهب ال كانت وإن العقيل، املذهب عىل الهجوم سمة
من عام ثالثمائة حواَيل فبعد عديدة؛ قرون طوال كاك الشُّ مدرسة استمرَّت وقد
بحثًا ميالدية) ١٥٠ (حواَيل Sextus Empiricus إمبرييكوس سكتس كتب كارنيادس،
مجاًال يدع وال املذهب، هذا يف القدامى أسالفه عن فيه ثنا يحدِّ كاك، الشُّ لنظريات جامًعا
من مستَمدة معلومات عىل املبني الغريض الفعل إمكان يف التشكيك يودُّ ال أنه يف لالرتياب
تطهري حاولوا الذين التجريبيني، األطباء ملدرسة رئيسيٍّا ممثًِّال كان أنه كما الحيس، اإلدراك
تجريبيون مفكِّرون العرب الفالسفة بني من كان كذلك التأملية، الشوائب من الطب علم
يف أما الفسيولوجي. البرصيات علم ميدان يف بمؤلفاته اشتهر الذي الهيثم، بن كالحسن
يف يكن لم ولذا الدين؛ رجال إال بالفلسفة يشتغل يكن فلم األوروبية، الوسطى العصور
عن يدافعوا أن بشجاعة حاولوا الذين أولئك أما التجريبية. للنزعة ُمتَّسع املدرسية الفلسفة
«Peter Aureoli أوريويل و«بيرت «Roger Bacon بيكن «روجر مثل التجريبي، املوقف
إىل الالهوتية التفكري بطرق ُمتشبِّعني كانوا فقد ،«Wiliam of Oceam األوكامي و«وليم
وليس املتأخرة. أو املتقدمة العصور يف اآلخرين بالتجريبيني بتشبيههم يسمح ال حدٍّ
يف إننا بل املفكرين، لهؤالء التاريخية األهمية من نقلِّل أن املالحظة هذه من املقصود
لكان بيئته، يف الشائعة اآلراء عن أفكاره انحراف بمقدار الشخص فضل ِقسنا لو الواقع
أقرب عصور يف تجريبيني كانوا َمن كل بإعجاب جديًرا التجريبية النزعة عن هؤالء دفاع

التجريبية. الروح إىل
فنظًرا الالهوت؛ وبني العقيل املذهب بني الوثيقة الرابطة املرء يفهم أن السهل ومن
للمعرفة مصدًرا تقتيض فإنها الحيس، اإلدراك عىل مبنية ليست الدينية املذاهب أن إىل
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هذا من معرفة إىل أهتدى أنه يزعم الذي الفيلسوف كان هنا ومن الحواس. عن خارًجا
أفالطون مذهبَي املسيحيون الالهوتيون استغلَّ وقد الالهوت، لرجل طبيعيٍّا حليًفا النوع
عىل التصوف، إىل األقرب العقلية ذات الجماعات فيلسوف هو أفالطون فأصبح وأرسطو،
املذهب صاحب عالقة أدَّت ولقد «االسكالئية». املدرسية فيلسوف أرسطو أصبح حني
أن غري األخالقية، الناحية من التجريبي عىل بالسموِّ دائما شعوره إىل بالالهوت العقيل
اآلخر، شعور عن تقلُّ ال بقوة به يشعر منهما طرف كل يكن وإن الجماعتنَي، بني العداء
مستًوى ذا التجريبي يُعد العقيل املذهب صاحب أن حني فعىل تماثلية؛ صورة يتخذ ال

السليم. الحس إىل ُمفتقًرا العقيل املذهب صاحب يرى التجريبي فإن أدنى، أخالقي
شكل يتخذ التجريبي املذهب بدأ ١٦٠٠م، عام حواَيل يف الحديث، العلم وبظهور
مع ناجحة منافسة يف تدخل أن يمكن متينة، أسس عىل قائمة إيجابية فلسفية نظرية
أعني التجريبية؛ املذاهب أعظم فيه ظهرت الذي هو الحديث العرص وكان العقيل، املذهب
هيوم وديفيد (١٦٣٢–١٧٠٤م)، لوك وجون (١٥٦١–١٦٢٦م) بيكن فرانسس مذاهب
باملذهب اإلنجليز التجريبيني هؤالء موقف مقارنة إىل اآلن فلننتقل (١٧١١–١٧٧٦م).

العقيل.
فالفكرة املفكرين؛ هؤالء فلسفات يف عنه تعبري أوضح التجريبي املوقف وجد لقد
تؤدي التي النتيجة هي النهائي، ومعيارها املعرفة مصدر هو الحيس اإلدراك إن القائلة
والتجربة بيضاء، صفحة وكأنه يبدأ الذهن إن يقول لوك فجون األمر. آخر أبحاثهم إليها
الحيس: اإلدراك من نوعان فهناك ذلك ومع فيها. يُكتَب ما الصفحة هذه تسطِّر التي هي
املوضوعات من األخري فالنوع الداخلية. املوضوعات وإدراك الخارجية، املوضوعات إدراك
باللون، اإلحساس أو باأللم والشعور واالعتقاد كالتفكري النفسية، الحوادث يف لنا يُعطى
انطباعات إىل الذهن محتويات هيوم م ويقسِّ الباطن. بالحس نالحظها حوادث وهي
االنطباعات وأفكار الباطن، الحس وضمنها الحواس، من تأتي فاالنطباعات وأفكار؛
مثال عها. تجمُّ طريقة يف إال املالحظة الظواهر عن األفكار تختلف وال وذكرياتها. السابقة
ذهبيٍّا، جبًال لتكون سويٍّا تُجَمع أن يمكن وللجبل للذهب امُلالَحظة االنطباعات أن ذلك
عىل التجريبي، املذهب فإن وهكذا تخيُّله. املمكن من كان وإن يُالَحظ، لم موضوع وهو
واألفكار، االنطباعات بني النظام إقرار هو ثانويٍّا دوًرا للذهن يجعل العقيل، املذهب خالف

باملعرفة. يه نُسمِّ ما هو امُلنظَّم والنسق
من كان أمثلة وهي املعرفة، بناء يف الذهن دور لتوضيح األمثلة نرضب أن ويمكننا
التي التجارب شتى بني ِمن يلتقط فالذهن هيوم؛ أو لوك أو بيكن يستخدمها أن املمكن
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الذي بالحرارة، الشعور وبني بينه ويربط العينان، تراه كما النار وهَج ما، يوٍم يف به تمرُّ
النار إن القائل: الفيزيائي القانون إىل نصل وبذلك النار؛ من نقرتب عندما به نُحسُّ
الصور مختلف مقارنة طريق عن النجوم حركة قوانني الذهن يكشف وباملثل ساخنة.
وعن ُمتباينة. لياٍل ويف الليل، من مختلفة ساعات يف السماء إىل التطلع عند نُالِحظها التي
النجم، مسار الذهن يرسم خيايل، خط يف معنيَّ نجم مواقع مختلف بني الربط طريق

للمالحظة. موضوًعا ذاته هو يَُعد ال الذي
الذهن أن أعني فإني ثانويٍّا، دوًرا املعرفة إىل النظرة هذه يف للذهن إن أقول وعندما
اإلدراك ولكن النجم، لحركة شكل أفضل للذهن الدائرة تبدو فقد للحقيقة؛ معياًرا يَُعد ال
العقل يدفعني وقد ال. أم بالفعل دائرية الحركة هذه كانت إن يحكم الذي هو الحيس
تنضغط أن يمكن كيف أرى ال ألنني صغرية؛ جزئيات من تتألف املادة إن القول إىل
صحة عىل تحكم أن يمكنها التي هي الحسية اإلدراكات أن غري آخر، نحو أي عىل املادة
مبارشة إجابة تقديم يستطيع ال الحيس اإلدراك أن نجد املثال هذا ويف الذرية. النظريات
غري بطريق السؤال عىل يُجيب أنه غري تُالَحظ، أن ِمن أصغر الذرات ألن السؤال؛ هذا عىل
محتوًما. الذري التفسري تجعل التي املالَحظة الوقائع من سلسلة إلينا م يُقدِّ إذ مبارش؛
ى تُسمَّ أن يمكن ال املعرفة بناء يف الذهن وظيفة أن ح يوضِّ األخري املثال فإن ذلك ومع
يمكن ال التي األداة وهو املعرفة، لتنظيم الرضورية األداة هو فالعقل آخر، بمعنًى ثانوية.
تتحرك الكواكب أن يل تبنيِّ ال فالحواس تجريًدا؛ األكثر الطابع ذات الوقائع معرفة بدونها
هذه إىل يؤدي ما إن بل ذرات، من تتألف املادة أن أو الشمس، حول بيضاوية مدارات يف

العقيل. باالستدالل مقرتنة الحسية املالحظة هو املجردة الحقائق
للمعرفة؛ التجريبي التصور يف للعقل القصوى الرضورَة وضوح بكل بيكن أدرك وقد
التي بالعناكب الفلسفية، للمذاهب أجراها مناقشة يف العقيل، املذهب أصحاب يُشبِّه فهو
املواد يجمع الذي بالنمل القدامى التجريبيني ويُشبِّه الخاصة، مادتها من نسيجها تحيك
أشبَُه نظره يف فهم الُجدد التجريبيون أما فيها. نظام إىل االهتداء من يتمكن أن دون
من نتاًجا يخلق وبذلك جوهره؛ من إليها ويُضيف ويهضمها، املواد يجمع الذي بالنحل
ق تحقَّ حد أي إىل فلنبحث ذكية، عبارة يف ِصيَغ عظيم برنامج الواقع يف وذلك أرفع. نوع

عرش. والثامن عرش السابع القرننَي يف التجريبي املذهب يف الربنامج هذا
قبُل ِمن قلنا لقد باملالَحظة؟ امُلكتَسبة للمعرفة العقل يقدِّمها التي اإلضافة هي ما
املجردة العالقات فإن ذلك ومع املالحظات. هذه بتنظيم تقوم مجردة عالقات إدخال إنها
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عينية بحقائق تتعلق عبارات عىل تشتمل تكن لم لو األهمية هذه كل لها تكون لن ذاتها يف
املالحظات عىل فقط ترسي كانت ملا عامة حقائق املجردة العالقات كانت فلو جديدة؛
تتضمن ال ولكانت بعد، تتمَّ لم التي املالحظات عىل أيًضا ترسي لكانت بل ت، تمَّ التي
هي هذه امُلقِبلة. التجارب بشأن تنبؤات أيًضا بل فحسب، املاضية للتجارب إيضاًحا
العقل أما والحارض، املايض عن تُنِبئنا فاملالحظة للمعرفة؛ العقل يقدِّمها التي اإلضافة

باملستقبل. ن فيتكهَّ
إن القائل فالقانون املجردة. للقوانني التنبُّئية الطبيعة إليضاح األمثلة بعض وألرضب
إىل تنتمي والتي القانون، هذا أساسها عىل بُني التي التجارب نطاق يتجاوز ساخنة، النار
لنا تُتيح النجوم حركة وقوانني ساخنة. تكون فسوف ناًرا رأينا كلما بأننا ويتنبَّأ املايض،
وخسوف الشمس كسوف مثل بمالحظات تنبؤات وتشمل للنجوم، امُلقِبلة باملواقع التنبؤ
مواد تركيب يف تحقيقها أمكن كيمائية، تنبؤات إىل أدَّت املادة يف الذرية والنظرية القمر.
الطبيعة عىل الواقع يف مبنيٌة للعلم الصناعية التطبيقات جميع إن بل جديدة، كيمائية
تعمل أجهزة لتكوين أساًسا العلمية القوانني من تتخذ دامت ما العلمية، للقوانني التنبُّئية
للمعرفة التنبُّئية بالطبيعة واضح وعي عىل بيكن كان ولقد ًما. مقدَّ مرسومة لخطة وفًقا

قوة. املعرفة املشهورة: كلمته قال عندما
ال وحده العقل أن بيكن أدرك لقد باملستقبل؟ يتنبَّأ أن العقل يستطيع كيف ولكن
التنبُّئية واملناهج باملالحظة، ُمقرتنًا إال القدرة هذه يكتسب ال وهو تنبُّئية، قدرة أية يملك
نتائجها؛ ونستخلص املالحظة مادة بها نُنظِّم التي املنطقية العمليات يف نة ُمتضمَّ للعقل
فقد ذلك عن وفضًال املنطقي، االستخالص أداة طريق عن التنبؤات إىل نصل إذن فنحن
أن يمكن فال تنبُّئية، أغراًضا يخدم أن املنطقي لالستخالص كان إذا أنه بيكن أدرك

استقرائي. منطق مناهج يشمل أن ينبغي بل االستنباطي، املنطق عىل يقترص
النزعة تطور عليه يرتكز الذي التمييز، هذا وضوح من نزيد أن استطاعتنا ويف
إنسان «كل الكالسيكي: املثل فلنتأمل القياس. طبيعة بحث خالل من الحديثة، التجريبية
قبل، من أوضحنا كما القياس، هذا نتيجة إن فاٍن.» سقراط إذن إنسان؛ وسقراط فاٍن،
تستخلص أن عىل تقترص هي وإنما شيئًا، إليها تُضيف وال املقدمات، عن تحليليٍّا تلزم
وهو ذاتها، االستنباطي االستدالل ماهية يُشكِّل الفراغ هذا مضمونها. من جزءًا رصاحًة
استدالًال لنتأمل ذلك، ُمقابل ويف ُمطَلقة. صحة للنتيجة تكون لكي دفعه ينبغي الذي الثمن
سوداء.» العالم يف الغربان فكل وإذن سوداء؛ اآلن حتى لُوِحظت التي الغربان «كل مثل:
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من تُالَحظ لم غربان إىل تُشري وإنما املقدمة، يف نة ُمتضمَّ النتيجة تكون ال املثال هذا يف
صدق ضمان يمكن فال ثَم وِمن املالحظة؛ الغربان يف ُشوِهدت صفة عليها وتُطبَّق قبل
صفات كل لديه طائًرا النائية الفيايف يف ما يوًما نكتشف أن املمكن من إن إذ النتيجة؛
استعداد عىل فنحن االحتمال، هذا من الرغم عىل ولكن، األسود، اللون عدا فيما الغراب
الغربان؛ من أهم بأشياء متعلًقا األمر يكون حني سيَّما ال االستدالل من النوع بهذا للقيام
مالحظة، غري أشياء إىل اإلشارة تشمل عامة، حقيقة إقرار نريد عندما إليه نحتاج فنحن
ى ويُسمَّ الخطأ. مخاطرة ل لتحمُّ استعداد عىل نكون فإننا إليه، هذه حاجتنا إىل ونظًرا
االستقراء استدالل أخص، بتعبري أو االستقرائي، االستدالل باسم االستدالل من النوع هذا

.induction by enumeration التعدادي
للعلم االستقرائي االستدالل أهمية تأكيد يف بيكن إىل التاريخي الفضل ويرجع
ال االستقرائي املنطق أن وأكَّد االستنباطي، االستدالل بقصور اعرتف فقد التجريبي؛
وبالتايل العامة؛ الحقائق إىل املالحظة الوقائع من بها ننتقل التي باملناهج يأتينا أن يمكنه
تنبُّئيٍّا االستنباطي االستدالل يكون أن يمكن فال املالحظات، من بمزيد متعلقة تنبؤات إىل

املستقبل. إىل إشارة عىل تنطوي املقدمات كانت إذا إال
مثلنا، برش إىل إشارة عىل تنطوي فاٍن» إنسان «كل املقدمة كانت ملا أنه ذلك مثال
سنموت بدورنا إننا القائلة للنتيجة استنباطيٍّا استخالًصا تُتيح فإنها بعد، يموتوا لم ممن
؛ معنيَّ استقرائي استدالل بواسطة تكوَّنت قد بد ال املقدمة هذه مثل ولكن ما، يوًما
إكماله من بد وال للتنبؤ، نظرية يضع أن االستنباطي املنطق وسع يف فليس ذلك وعىل
املنطق هو ظل والذي بيكن، عرفه الذي االستنباطي املنطق كان ولقد استقرائي. بمنطق
نُقل قد املنطق هذا وكان أرسطو، منطق هو قرون بضعة طوال الوحيد االستنباطي
«األورجانون» اسم تحمل الكتب من مجموعة يف الوسطى العصور يف العلم أهل إىل
يتضمن ،«Novum Organum الجديد «األورجانون اسم يحمل كتاب بنرش بيكن فقام
من الكتاب، هذا ويَُعد أرسطو. أورجانون مقابل يف وضعه الذي االستقرائي منطقه
نقائصه من الرغم عىل فإنه، ولذا استقرائي؛ منطق لوضع محاولة أوَل التاريخية، الوجهة

العاملية. اآلداب يف بارزة مكانة يحتلُّ العديدة،
اإليجابي موقفه يف التجريبي للمذهب القديمة األشكال تجاَوز قد بيكن فإن كذلك
املنطق هاجم قد كان إمربيكوس» «سكستوس أن ذلك مثال االستقرائي. االستدالل من
رآه الذي االستقرائي، االستدالل استخدام يقبل لم ولكنه فارغ، أنه أساس عىل القيايس
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املثل تُحاِرب أن اإلنجليزية التجريبية عىل كان فقد ذلك وعىل املعرفة؛ إلثبات صالح غري
تلك لها. أنموذًجا الرياضيات من تتخذ التي امُلطَلق، اليقني ذات للمعرفة األعىل اليوناني

الحديثة. العلمية للفلسفة رائدة تجعلها التي التاريخية، وظيفتها كانت
ضعفه نقاط أدرك فقد االستقرائي، باالستدالل الهائل بيكن اهتمام من الرغم وعىل
املالحظة الوقائع يُصنِّف منهًجا وضع الصعوبات، هذه عىل يتغلب ولكي تام. بوضوح
ظواهَر واحدة قائمة يف جمع بأن الحرارة طبيعة درس وهكذا مشرتكة. صفة أساس عىل
الحرارة، فيها تحدث ال ُمتماثلة ظواهر أخرى قائمة ويف الحرارة، فيها تحدث ُمتباينة
خليًطا تصنيفه كان ولقد متفاوتة. بدرجات الحرارة فيها تحدث ظواهر ثالثة قائمة ويف
يف الحرارة غياب وبني الخيل روث يف الحرارة وجود مثل مالحظات بني فيه قارن عجيبًا
العلمي، البحث يف األوىل الخطوة هو التصنيف أن ننىس أال فعلينا ذلك ومع القمر. ضوء
للفيزياء االستقرائية املناهج يف نظرية بوضع له يسمح موقف يف يكن لم بيكن وأن
معاًرصا كان جاليليو أن صحيٌح مهدها. يف تزال ال كانت الرياضية الفيزياء ألن الرياضية؛
كان أنه غري االستقرائي، بيكن تصنيف من أرقى كان الريايض جاليليو منهج وأن لبيكن،
نتائجه واستخالص السادس)، الفصل (انظر الريايض الفرض منهج وضع من أوًال بد ال
استخدام إمكان يتَّضح ولم الفلسفي. للبحث موضوًعا اتخاذه يتسنَّى أن قبل الكاملة،
الجاذبية، يف نيوتن ظهور بعد إال االستقرائية باالستدالالت مقرتنة االستنباطية املناهج
الذي هو بيكن فليس ذلك وعىل بيكن. وفاة من عاًما ستني حواَيل بعد نُرشت التي
يُغِفل البساطة يف ُمفِرط أنموذج خالل من العلمي للمنهج دراسته عىل يُالم أن ينبغي
املتأخرين، التجريبيني إىل اللوم هذا ه يُوجَّ أن الواجب وإنما الفيزياء، يف الرياضيات دور
منطًقا بيكن وفاة من عاًما وخمسني مائتنَي بعد وضع الذي مل، استورت جون سيَّما وال
ألفكار جديدة صياغًة أساسه يف وكان الريايض، املنهج ِذكر فيه يِرد يكاد ال استقرائيٍّا

بيكن.
العادي الذهن يجد قاعدة يف الثقة عىل يرتكز ألنه ساذج؛ االستقرائي بيكن منطق إن
يستطيع ال منطًقا أخرى وجهة من ذلك كان فقد ذلك ومع لتطبيقها. االستعداد نفسه يف
ذلك فيه كان وقت يف العلمي للمنهج نقًدا يتوقع أن ألحد وليس عنه، االستغناء العالم
وإذن نجاح؛ من عهده أول يف أحرزه بما التفاؤل يغمره وكان مهده، يف يزال ال املنهج
كونه االستقرائي بيكن منطق عىل يعيبون الذين الفلسفة مؤرِّخو يدرك أن الواجب فمن

ر. متأخِّ عرص يف إال تُعَرف لم معايري أساس عىل يصدر إنما حكمهم أن علمي، غري
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الشعبي، زعيمها لوك يف ووجدت لها، نبيٍّا بيكن يف التجريبية النزعة وجدت لقد
مستَمدة هي حيث من التجريبية املعرفة يف بيكن نظريَة لوك قِبل فقد ناقدها؛ هيوم ويف
حول موقفه تماًما ح يوضِّ لم فهو ذلك ومع التجارب. من تعميمات طريق عن باالستقراء
ينظر كان أنه ويبدو التجريبي. بالطابع تتَّسم تركيبية معرفة كل كانت إذا ما مسألٍة
عن ميَّزها وبذلك تركيبية؛ تكن وإن ُمطَلق يقني ذات أنها عىل الرياضية املعرفة إىل
وإما ،«trifling «خاوية تكون أن إما الرضورية القضايا أن رأيه ففي التجريبية. املعرفة
القضايا بني «كانت» تمييز األرجح، عىل به، استبَق تمييز وهو ،«instructive «ُمثِمرة
أنصار من واحًدا جعله إىل النحو، هذا عىل ُفرسِّ ما إذا ويؤدي، والرتكيبية، التحليلية
بفكرة واضح التزام عىل تنطوي ال لوك كتابات أن صحيٌح القبلية. الرتكيبية املعرفة
لها أن أساس عىل األخالقية لألحكام معالجته فإن ذلك ومع القبلية، الرتكيبية املعرفة
فكرة أنصار من تجعله الرياضية، النظريات به تتصف الذي الحقيقة، من النوع نفس
التحليلية النظرة مع تتمىش ال نتائج إىل به وتؤدي واملعرفة، األخالق مجاَيل بني التوازي

الرياضيات. إىل
الدوام؛ عىل نفسها مع متَّسقة األوىل مراحلها يف تكن لم التجريبية أن والواقع
الرياضة تصورات وِضمنها التصورات، جميع إن القائل املبدأ عىل تقترص لوك فتجريبية
املبدأ هذا يف للتوسع استعداد عىل ليس وهو التجربة. خالل من ذهننا إىل تأتي واملنطق،
وتمشيًا التجربة. خالل من إال تتحقق ال تركيبية معرفة كل إن القائل الرأي يشمل بحيث
مفيدة أداًة ه وعدَّ نقد، دون االستقرائي باالستدالل أخذ فقد النقدي، غري املوقف هذا مع
األداة هذه مرشوعية يف الشك احتماُل لوك أو بيكن بذهن يخطر فلم تجريبية. معرفة لكل
الرضبة هذه يكيل أن هو هيوم دور وكان التجريبية، عليه ترتكز الذي األساس وهدم

التجربة. لفلسفة
Essay concerning Human البرشي الذهن يف «بحث كتابه هيوم ألَّف عندما
عام، مائة من أكثر الجديد» «األورجانون كتاب عىل مىض قد كان «Understanding
تزال ال كانت له املعارصة املنطق كتب يف هيوم وجدها التي االستقراء نظرية أن غري
استقراء صورة يتخذ العلمي االستدالل بأن ًما مقدَّ هيوم سلَّم لذلك بيكن؛ نظرية هي
َمن كل أن عىل بالغربان. الخاص املثال يف رشحناه الذي االستدالل نوع وهو تعدادي،
من أخرى أنواًعا هناك وأن فيها، مشكوك النتيجة هذه أن يعلم الرياضية الفيزياء درس
دة، معقَّ استنباطية نظرية تُطبِّق نيوتن عند الفيزياء أن ذلك مثال االستقرائي. االستدالل
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النظرية هذه أن اإلطالق عىل الواضح من وليس االستقرائي، للتحقيق أداة منها وتتخذ
أن غري التعدادي، باالستقراء ى امُلسمَّ البسيط النوع ذلك من استدالالت إىل األمر آخَر تَُرد
قد الحديث التحليل أن نالحظ أن املقام هذا يف وحْسبُنا بعد، فيما سنُعالجها مشكلة هذه
نتيجة وهي التعدادي، االستقراء إىل ردُّها يمكن االستقرائي االستدالل أنواع كل أن أوضح
فعل كما أنواعه، أبسط هو الذي النوع هذا عىل االستقرائي املنهج مناقشة قرص تُجيز

هيوم.
فكرة من تخلَّص فقد التجريبي؛ املذهب إىل نظرته وضوح يف لوك عىل هيوم ويتفوق
تعربِّ ال األخالقية األحكام أن كامل بوضوح وأدرك واملعرفة، األخالق مجاَيل بني التوازي
إن أي االستهجان؛ أو االستحسان، مشاعر عن — يقول كما — تعربِّ وإنما الحقيقة، عن
أولئك خطأ من تحرَّر قد هيوم كان وملا بالعقل». يُدَرك ال والفضيلة الرذيلة بني «التمييز
فقد لألخالق، أساس إىل يهتدوا لكي القبلية الرتكيبية املعرفة إدخال إىل يضطرُّون الذين
إن القائلة النتيجة إىل ل وتوصَّ األخالقي، الباحث بأعباء مقيَّد غريَ املعرفة دراسة من تمكَّن
واملنطق فالرياضة التجربة؛ من مستَمدة تكون أن وإما تحليلية تكون أن إما معرفة كل
أن «مستَمدة» بلفظ يعني ال وهو التجربة. من مستَمدة تركيبية معرفة وكل تحليليان،
الحيس اإلدراك أن أيًضا يعني بل فحسب، الحيس اإلدراك إىل أصلها يرجع التصورات
هي املعرفة إىل الذهن يقدِّمها التي فاإلضافة وإذن تحليلية؛ معرفة كل صحة مصدر هو

فارغة. بطبيعتها
يتعلق فيما تماًما سليم أساس عىل يقوم ال هذا هيوم تفسري أن امُلالَحظ وِمن
هذه عىل عرش التاسع القرن قدَّمها التي اإلجابة يجهل كان أنه إىل فنظًرا بالرياضيات؛
تعليل له تُتيح التي الوسيلة إىل يفتقر كان فإنه الالإقليدية، الهندسات ظهور بعد املشكلة
عىل قادرة هي حيث ومن العقل، إمالء من هي حيث من للرياضيات، املزدوجة الطبيعة
القول ويمكن كامل، بوضوح املشكلة هذه يُدِرك لم أنه يبدو ذلك ومع باملالحظات. التنبؤ
أنواعه كل أن رأى الذي االستقراء مشكلة يف كان كما الحالة، هذه يف الحظ حسن كان إنه
لم أنه من الرغم عىل بعد، فيما ظهرت نتائج استبق ألنه التعدادي؛ االستقراء إىل ترتدُّ
أنه عىل االتفاق هذا إىل النظر إىل أميل ال وأنا آراؤه. عليها ترتكز قوية حجًجا يملك يكن
هيوم عبقرية أرى أن ألُوثِر وإني الحظ، حسن يه أسمِّ أن ل أفضِّ وإنما العبقرية، عالمة
مثل ُمقِنعة، أسباب لها يقدِّم أن يستطيع كان التي النتائج تلك يف ذلك، من بدًال تتبدَّى،
يف اتساق من أبداه ملا عليه أُثِني أن ل وأفضِّ واملعرفة، األخالق مجاَيل بني للموازاة رفضه

له. املخالف الرتاث أنواع شتى ضد ألفكاره عرضه
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املعرفة يف الذهن به يُسِهم ما كلُّ كان فلو لالستقراء؛ بحثه يف يتجىل االتساق هذا
أهمية وإن االستقرائي. االستدالل استخدام إىل بالنسبة خطرية صعوبات لنشأت تحليليٍّا،
تحليلها يُمِكن التي املشكلة، هذه إىل األنظار لفت أنه إىل لرتجع الفلسفة تاريخ يف هيوم
تحليليٍّا. ليس االستقرائي فاالستدالل للرياضة؛ الرتكيبي أو التحلييل بالتفسري التزام دون
النتيجة عكس تصوُّر تماًما املمكن من أن إىل يُشري بأن املسألة هذه هيوم ح ويوضِّ
سوداء، اآلن حتى لُوِحظت التي الغربان كل أن من الرغم عىل أنه، ذلك مثال االستقرائية.
ونحن أبيض، سيكون سنراه الذي التايل الغراب أن األقل عىل نتصور أن استطاعتنا ففي
اإليمان أن غري االستقرائي. االستدالل إىل نركن ُدمنا ما أبيض، سيكون بأنه نُؤِمن ال
أن استطاعتنا ففي املجردة؛ باإلمكانات متعلًقا األمر يكون حني باملوضوع له صلة ال
نتيجة وجود إمكان وإن املقدمة، عن التخيل إىل نضطرَّ أن دون باطلة النتيجة أن نتصور
عىل ذاته يف ينطوي ال االستقرائي االستدالل أن َليُثِبت صحيحة بمقدمة مقرتنًة باطلة

تحلييل. غري طابع له االستقراء أن هي األوىل هيوم فقضية وإذن منطقية؛ رضورة
تحقيق إمكان هيوم يُناِقش االستقرائي؟ االستدالل استخدام تربير إذْن يمكننا فكيف
النوع، هذا من تحقيق وجود افرتضا قد ولوك بيكن أن الظن وأغلب بالتجربة، االستدالل
االستدالالت استخدمنا إننا نقول وقد االستقراء. مرشوعية أبًدا يُناِقشا لم ذلك مع ولكنهما
أن حقنا ِمن بأن نشعر وهكذا طيبًا، نجاًحا بها وأحرزنا األحيان من كثري يف االستقرائية
الحجة صياغة طريقة نفس فإن ذلك ومع ذلك. من أبعَد االستدالل هذا تطبيق يف نميض
االستقراء به نربِّر أن نودُّ الذي فاالستدالل باطل؛ التربير هذا أن هيوم، يقول كما ح، توضِّ
ناجًحا كان االستقراء ألن باالستقراء نُؤِمن إننا القول إن إذ استقرائي؛ استدالل ذاته هو
يف دائرين نكون وبذلك «الغراب»؛ استقراء نوع من استقراء هو ذاته القول هذا اآلن، حتى
املمكن من أن افرتضنا إذا االستقراء عىل االعتماد إمكان إثبات املمكن فمن ُمفَرغة. حلقة
تنهار؛ أن بد ال الحجة فإن دور، عىل ينطوي االستدالل هذا مثل كان وملا عليه، االعتماد
التجربة. إىل بالرجوع تربيره يمكن ال االستقراء أن هي الثانية هيوم قضية فإن ذلك وعىل
االستقرائي. االستدالل تربير باستحالة القول هي نقده نتيجة أن إىل يذهب هيوم إن
هيوم قضية كانت فإذا كامًال؛ إدراًكا النتيجة هذه خطوة إدراك الواجب من أن والحق
الستباق وسيلة لدينا تكون وال تنهار، التنبؤ يف نستخدمها التي األداة فإن صحيحة،
ستُِرشق أنها نعتقد ونحن صباح، كل تُِرشق الشمس أن اآلن حتى رأينا فقد املستقبل.
ونحن أسفل، إىل أعىل من ينحدر املاء رأينا وقد أساس؛ هذا العتقادنا ليس ولكن غًدا،
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غًدا. ذلك سيفعل أنه يُثِبت ما لدينا ليس ولكن النحو، هذا عىل دائًما سينحدر أنه نعتقد
الحمق ِمن لست تقول: قد إنك غًدا؟ أعىل إىل أسفل من الجريان يف األنهار تبدأ أن يجوز أال
أَر لم أنني هو السبب بأن ستُجيب حمق؟ االعتقاد هذا يف كان لَم ولكن ذلك، أعتقد بحيث
االستدالل هذا أمثال تطبيق يف دائًما أنجح كنت وأنني أعىل، إىل أسفل من يجري ماءً أبًدا
تُثِبت فأنت هيوم؛ كشفها التي املغالطة يف وقعت قد تكون وهنا املستقبل. إىل املايض من
من أن ونرى وتكراًرا، مراًرا الفخ يف نقع وهكذا استقرائي، استدالل باستخدام االستقراء
نشكَّ أن الحمق من بأن ونحتج باستقراءات نقوم نظلُّ ولكنا االستقراء، تربير املستحيل

االستقرائي. املبدأ يف
كامًال، تجريبيٍّا يكون أن فإما التجريبية؛ النزعة صاحب فيه يقع الذي املأزق هو هذا
ال وعندئٍذ التجربة، من املستَمدة القضايا أو التحليلية القضايا سوى النتائج من يقبل وال
يقبل أن وإما املستقبل؛ عن قضية أية يرفض أن عليه ويتعنيَّ باستقراء، القيام يستطيع
من استخالصه يمكن ال تحلييل غري ً مبدأ قِبل قد يكون وعندئٍذ االستقرائي، االستدالل
القول إىل الكاملة التجريبية تنتهي وهكذا التجريبية. عن تخىلَّ قد يكون وبذلك التجربة؛
املستقبل؟ عىل تشتمل تكن لم إن املعرفة تكون ماذا ولكن مستحيلة، املستقبل معرفة إن
أن شئنا فإذا معرفة؛ ى يُسمَّ أن يمكن ال املايض يف املالَحظة العالقات بيان مجرد إن
تنبؤات عىل تنطوي أن بد فال الطبيعية، لألشياء املوضوعية العالقات عن املعرفة تكشف

املعرفة. إمكان تُنِكر الكاملة التجريبية فإن ذلك وعىل فيها؛ موثوق
وهيوم، ولوك بيكن فرتة وهي التجريبي، للمذهب الكالسيكية الفرتة تنتهي وهكذا
يؤدي هيوم فنقُد لالستقراء. هيوم تحليل إليه يؤدي ما هو هذا إن إذ املذهب؛ لهذا بانهيار
بفلسفة — باملستقبل يتعلق فيما — ينادي وهو الالأدرية، إىل التجريبية من االنتقال إىل
نُعَجب أن لنا بد وال املستقبل. عن يشء أي أعرف ال أنني هو أعرفه ما كل إن تقول للجهل
أنه من الرغم عىل الهدامة، النتيجة هذه استخالص عن يمتنع لم الذي الذهن ذلك بدقة
النتيجة هذه يذكر هيوم أن من الرغم فعىل ذلك، ومع التجريبي. باملذهب الثقة ب ترشَّ
هذا؛ استنتاجه إليها يؤدي التي باملأساة يعرتف ال فإنه شكَّاًكا، نفسه ي ويُسمِّ رصاحة،
املرء وإن عادة. االستقرائي االعتقاد ي يُسمِّ بأن النتيجة هذه تأثري تخفيف يحاول فهو
نظره يف كان وأنه شكوكه، ِمن طاَمن قد التفسري هذا بأن هيوم كتبه ما قراءة عند ليشعر
اإلنجليز، األحرار من يكن لم هيوم أن املالحظ وِمن االستقرائي. لالعتقاد نفسيٍّا تفسريًا
نزعته تُناظر اإلدارية اتجاهاته يف تحررية نزعة هناك تكن ولم املحافظني، من كان وإنما
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ودية بابتسامة يستبعد لفيلسوف الغريب الوجه ذلك لنا يتضح وهكذا الذهنية. التحررية
التجريبية. الفلسفة إىل ذاته هو هها وجَّ التي الحاسمة التهمَة

أن نُنِكر ال فنحن باالطمئنان؛ هذا شعوَره هيوم نشارك أن نستطيع ال أننا عىل
أم مستحبة عادة كان إن نعرف أن نودُّ أننا غري بالطبع، كذلك إنه إذ عادة؛ االستقراء
الذي ذا فَمن العادة، هذه من التخلص الصعب من بأن نعرتف ونحن مرذولة. عادة
كل يف أعىل إىل أسفل من غًدا سيجري املاء أن افرتاض أساس عىل يسلك أن عىل يجرؤ
معه نملك ال ا حدٍّ القوة من يبلغ االستقراء عىل تعوُّدنا كان لو فحتى ذلك ومع األحوال؟
إن األقل عىل نعرف أن نودُّ فإنا املخدرات، مدمني مثل لالستقراء، ُمدِمنني نكون أن إال
مستقلة لالستقراء املنطقية فاملشكلة العادة. هذه من بالتخلص علينا يقيض الواجب كان
الفيلسوف إن العادة. هذه من التخلص نستطيع وكوننا عادة، االستقراء كون مسألة عن
معنًى وبأي للمستقبل، بمعرفة نا تمدَّ أن التجربة وسع يف كان إن يعلم أن يودُّ التجريبي
رصاحًة يعرتف أن فعليه السؤال، هذا عن يجيب أن يستطع لم فإن املعرفة، بهذه نا تمدُّ

أخفقت. قد التجريبية بأن
نوع إىل َلوَصلنا العقيل، واملذهب التجريبي املذهب بني مقارنة إجراء إىل انتقلنا ما فإذا
التجريبية املعرفة مشكلة يحلَّ أن يستطيع ال العقيل املذهب فصاحب التوازن؛ من غريب
للعالم ًعا مرشِّ العقل يجعل وبذلك الرياضيات؛ مثال عىل املعرفة هذه مثل يتصور ألنه
االعرتاَف محاولته إن إذ املشكلة؛ هذه يحلَّ أن يستطيع ال بدوره والتجريبي الفيزيائي.
تنهار الحيس اإلدراك من مستَمدة هي حيث من التجريبية للمعرفة الخاص بالكيان
االستقرائي. املنهج هو تحلييل، غري منهًجا ًما مقدَّ تفرتض التجريبية املعرفة ألن بدورها؛
يسعى وال مجازية، لغة يستخدم ال فهو العقيل، أخطاء يكرِّر ال التجريبي أن صحيٌح
للتوجيهات أساًسا يكون بحيث املعرفة مجال يشكِّل أن يحاول وال امُلطَلق، اليقني إىل
يف يقع التحليلية، املبادئ وضع عىل العقل قدرة يقرص حني فإنه ذلك ومع األخالقية.
املايض من التجريبية املعرفة به تنتقل الذي املبدأ تفسري يستطيع ال فهو جديدة؛ صعوبة

للمعرفة. التنبُّئية الطبيعة تفسري يستطيع ال إنه أي املستقبل؛ إىل
فقد التجريبي. املذهب يف أسايس خطأ وجود برضورة االعرتاف علينا يتحتَّم وهكذا
أنموذج أنها عىل الرياضية املعرفة إىل النظر خطأ العقيل املذهب صاحب ارتكب أن سبق
األقل. عىل أساسياتها يف العالم، ملعرفة مصدًرا العقل من يجعل أن أراد وبذلك معرفة؛ كل
اإلدراك من مستَمدة التجريبية املعرفة أن أكَّد بأن الخطأ هذا ح صحَّ فقد التجريبي أما
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النوع من هي تركيبية معرفة كل وأن تحليلية، بعالقات إال نا يمدُّ ال العقل وأن الحيس،
املايضوالحارض، تقترصعىل املالحظة من املستَمدة فاملعرفة ذلك ومع املالحظة. من املمتد
املستَمدة فاملعرفة ذلك ومع املالحظة. من املستَمد النوع من فليست املستقبل معرفة أما
املستَمد النوع من فليست املستقبل معرفة أما والحارض، املايض عىل تقترص املالحظة من
التمييز؛ هذا عن الناجمة الصعوبات يُدِركوا لم القدامى التجريبيني أن عىل املالحظة. من
متأخر، وقت يف تكذيبها، أو باملستقبل الخاصة التنبؤات تحقيق املمكن من كان فلما
املالحظة، من املستَمدة املعرفة نوع نفس من أنها عىل املستقبل معرفة إىل نظروا فقد
املعرفة وأن بها، نتنبأ التي الحوادث وقوع قبل التنبؤات حقيقة معرفة نودُّ أننا وفاتهم
هذه إىل هيوم تنبَّه ولقد باملستقبل. معرفة تعود ال املالحظة من مستَمدة تصبح عندما
تكون أن ِضمنًا يقتيض للمعرفة فهم عن التخيل وسعه يف يكن لم ملا ولكن الصعوبة،
ال للعلم التنبئية املناهج أن إىل انتهى فقد املايض؛ معرفة نوع نفس من املستقبل معرفة

باملستقبل. معرفة أية لنا تكون أن املحال من وأن تربيرها، يمكن
من كان فلما الخطأ. بهذا الحديث، مفهومه يف التجريبي، املذهب اعرتف ولقد
نوع نفس ِمن أنها عىل إليها نُظر ما إذا باملستقبل املتعلقة القضايا تربير املستحيل
تفسري الواجب من أن عىل ذلك من نستدل فإنا الحارض، أو باملايض املتعلقة القضايا
عىل املستقبل معرفة ر تصوُّ الواجب فِمن مختلف. نحو عىل باملستقبل املتعلقة القضايا
نفرتض أن من فبدًال السؤال؛ ينقلب التحول وبهذا املايض. معرفة عن أساًسا تختلف أنها
تكون أن يمكن التي الطريقة عىل تساؤلنا ينصبُّ ثم معلومة، املستقبل معرفة طبيعة أن
معرفة طبيعة عليه تكون أن ينبغي فيما يرتكز السؤال فإن باملستقبل، معرفة بها لنا

باملستقبل. املتعلقة القضايا تربير شئنا إن املستقبل
أن والحق هيوم. إمكانات يفوق أمًرا كان السؤال يف االنقالب هذا مثل إحداث أن عىل
فيها العثور إىل يهدف نحو عىل املعرفة ا حدٍّ العظمة من يبلغ عمًال كان لالستقراء نقده
املعرفة يتصور العقيل املذهب فصاحب إليه. الوصول الفيلسوف يريد الذي الرتكيب عىل
يستعيض والتجريبي الرياضيات، يقينية ألسسه تكون أن ينبغي نسٌق أنها عىل التجريبية
املتعلقة القضايا يف يشرتط ولكنه املالحظة، عىل امُلرتِكز بالتأكيد الرياضيات يقينية عن
وهكذا باملايض. املتعلقة القضايا إىل ننسبه الذي التأكيد نوع نفس لها يكون أن باملستقبل
الطبيعة عىل يتعنيَّ كان ملاذا املشكلة: هذه مواجهة إىل العقيل املذهب صاحب ينتهي
به تتَّسم الذي التأكيد نقل يمكن كيف املسألة: هذه التجريبي ويُواجه العقل؟ تتبع أن

التنبؤات؟ إىل املالحظات

90



التجريبية النظرة

إذ املأزق؛ هذا من مخرج إىل تصل أن عرش الثامن القرن فلسفة مقدور يف يكن ولم
التنبُّئية، املعرفة بطبيعة متعلًقا يصبح بحيث السؤال، يف انقالب إحداث املمكن من يكن لم
للعلم الدافعة القوة كانت فقد العلم. أسس يف الحاسمة التغريات بعض حدوث بعد إال
بقصور يشعر يف للعلم بد ال وكان بنجاحه، النقدية غري الثقة هي عرش الثامن القرن يف
يف التطور هذا بدأ وقد نتائجه. معنى عن ويتساءل لذاته ناقدا يصبح أن قبل مناهجه
هو التطور هذا مصدر يكن ولم هذا. يومنا حتى مستمرٍّا زال وما عرش، التاسع القرن
إن بل الفيلسوف، بتفسري كثريًا يعبأ األوقات من وقت يف يكن لم العالم إن إذ الفلسفة؛
موقًفا كان بالفلسفة العالم اكرتاث عدم أن اتَّضح ولقد فيه. يُؤثِّر لم ذاته هيوم ديفيد نقد
يحالف ما كثريًا النجاح ألن ذلك فحسب؛ الحظ حسن قبيل من ذلك كان وإن له، مفيًدا
املمكن من يكن ولم يفعلوه. أن ينبغي فيما يفكروا أن من بدًال يفعلون، الذين أولئك
من كان إذ عرش؛ الثامن القرن يف السائد العلم إطار يف املعرفة لطبيعة تفسري تقديم
قبل الِعلِّية، طبيعة وعن الرياضيات، طبيعة عن السائدة الفكرة يف النظر إعادة الواجب
الفيزياء يف االستنباطية املناهج قدرَة واحد آٍن يف تعلِّل للمعرفة نظرية وضع يتسنى أن
لم أنه العالم حظ حسن من كان فقد وإذن االستقرائي. االستدالل فائدة وكذلك الرياضية،
املسألة. هذه عن اإلجابة وسائل لديه تتوافر أن قبل مناهجه تربير مسألة بحث إىل ينتقل
وإن لالحتماالت، نظرية إطار يف ُقدِّمت قد اإلجابة هذه تكون أن املعقول ملن وإنه
مالحظات إن فالقول املرء. يتوقعه قد عما االختالف كل تختلف النظرية هذه صورة تكن
عىل النهائي الجواب هو ليس فحسب، احتمالية التنبؤات أن حني عىل يقينية، املايض
من أن قبُل من ذكرت ولقد الفلسفة. تاريخ يف بارًزا موقًعا له يضمن االستقراء، مسألة
يف وإنما الفالسفة، قدَّمها التي اإلجابات يف ال الفلسفي، التقدم مظاهر عن البحَث الواجب
يف الفضل يرجع هيوم فإىل بدوره؛ هيوم عىل تنطبق القاعدة وهذه سألوها، التي األسئلة
إجابته أما حله، تعرتض التي الصعوبات وإيضاح االستقراء، بتربير الخاص السؤال إثارة

يشء. يف تُفيدنا فال عليه
يُناظر نقد إىل يصل اإلنجليزية التجريبية عىل الحكم هذا أن ا حقٍّ الغريب ومن
من الرغم عىل اإلنجليزية، فالتجريبية العقيل؛ املذهب إىل هناه وجَّ أن سبق اعرتاضنا
وهو أال املذهب، هذا أخطاء أهم من ً خطأ كرَّرت قد العقيل، املذهب عن األسايس اختالفها
ًما، مقدَّ محدَّدة غاية إثبات بقصد بل املوضوعي، املالحظ بنزاهة ال املعرفة، يف البحث
يف نظرية بوضع إال تكتمل ال التي الوسط، اإلجابة من نوع إال هو وما طبيعة ودراسة
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ولقد االحتماالت. تأكيد نستطيع أساس أي وعىل «االحتمايل»، ب نعنيه ما تفرسِّ االحتماالت
لالحتمال أن إىل انتهوا ولكنهم مراًرا، االحتماالت طبيعَة هيوم، ومنهم التجريبيون، درس
شك وال املعرفة. وبني بينه ميَّزوا الذي االعتقاد أو الظن عىل ينطبق وهو ذاتية، طبيعة
نظرهم. يف متناقضة تبدو بأن خليقة كانت احتمالية، معرفة هناك بأن القائلة الفكرة أن
يدل للمعرفة، مرشوعة أداة ليس االستقرائي االستدالل إن القائل هيوم رأي أن والواقع
يفعله أن استطاعته يف كان ما فكل العقيل؛ املذهب تأثري تحت واقًعا يزال ال كان أنه عىل
للمعرفة، األعىل العقيل املثل بلوغ املستحيل من أن القدامى، كاك الشُّ فعل كما يُثِبت، أن هو
درس قد هيوم كان ولو املعرفة. إىل أفضل بنظرة عنه االستعاضة يستطيع ال ولكنه
Fermat وفريما باسكال كتابات يف عرصه يف وردت قد كانت التي االحتماالت، رياضيات
موضوعي معنًى إىل يهتدي أن الجائز من لكان ،Jacob Bernoulli برنويي وجاكوب
عقلية صاحب يكن لم أنه عىل يدل الكتابات هذه إىل إشارته عدم أن غري لالحتمال،
أغراض يف الرياضية االحتماالت نظرية الستغالل يصلح الذي بالرجل يكن ولم رياضية،

فلسفية.
املعرفة إليضاح رضوري رشٌط االحتمال لفكرة املنطقي التحليل أن من الرغم وعىل
اإلجابة تقديم يتسنَّى أن قبل الفلسفي التفسري يف جذري تغيري من بد فال التنبُّئية،
ال ذاتها التنبُّئية املعرفة أن اليوم نعلم ونحن التجريبية. مآزق من تُخلِّصنا التي النهائية
الذي لذلك ُمماثل لنقد تتعرض االحتمالية املعرفة فكرة وأن احتمالية، كونها إثبات يمكن
املعرفة مشكلة فإن ذلك وعىل اليقني؛ لنفسها تزعم التي املعرفة إىل بالنسبة هيوم أثاره
الفهم هذا إىل الوصول املمكن من يكن ولم املعرفة. لطبيعة تفسري إعادة تقتيض التنبُّئية
انتظار من االستقراء مشكلة لحل بد ال كان بل نيوتن، فيزياء إطار يف للمعرفة الجديد

العرشين. القرن فيزياء بفضل ظهر الذي للمعرفة، الجديد التفسري ذلك
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الكالسيكية للفيزياء املزدوجة الطبيعة

العقيل وجانبها التجريبي جانبها

تلك خالل العلم ر تطوُّ فلندرس اآلن، أما الفلسفة. عىل مقتًرصا اآلن حتى حديثنا كان
العقلية املذاهب الفلسفة، مجال يف خاللها، ظهرت التي والخمسمائة، األلَفني األعوام

صورها. شتى يف والتجريبية
الرياضية العلوم عىل يقترص يكاد العلم مجال يف اليونانيون به أسهم الذي الدور إن
الكشوف أبرز من وكان عظيًما، ًما تقدُّ التخصيص وجه عىل الهندسة أحرزت ولقد وحدها،
وهي فيثاغورس، اسم تحمل التي النظرية تلك اليونانيون، إليها ل توصَّ التي الهندسية
البيضاوي، باسم تُعَرف التي واملنحنيات املخروطية، للقطاعات بحثهم إال يُعاِدله ال كشٌف
األسلوب بذلك عندهم يتميز يكن فلم الحساب علم أما الزائد. والقطع الناقص والقطع
بالنظام أرقامهم يكتبون اليونانيون يكن فلم النجاح؛ هذا بمثل اليوم نُطبِّقه الذي العددي
يعرفون كانوا وال العرب، إليها ل توصَّ التدوين، يف متأخرة طريقة هو الذي العرشي،
الفنية، العيوب هذه من الرغم وعىل عرش.1 السابع القرن يف اخُرتعت التي اللوغاريتمات
وكشفوا األولية، األعداد أهمية وأدركوا األعداد، نظرية أسس وضعوا قد اليونانيني فإن
صحيَحني. لعدَدين ُمعامل أنها عىل كتابتها يمكن ال التي األعداد أي الصماء؛ األعداد وجود

اسم من ُمشتقٌّ ذاته األجنبي اسمها أن ذلك عىل دليل وأبَلُغ بدورها، اللوغاريتمات العرب اكتشف 1
(املرتِجم) امليالدي. التاسع القرن يف عاش والذي اخرتعها، الذي الريايض العربي العالم «الخوارزمي»،
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نظام أساس عىل الهندسة بناء هو الرياضيات ميدان يف به أسهموا ما أعظم كان ولقد
جعل الذي األصل، اليوناني الريايض ذلك إقليدس، إليه ل توصَّ الذي البناء وهو البديهيات،
إقليدس نظام وكان ٣٠٠ق.م، عام حواَيل يف اليونانية للحضارة مركًزا اإلسكندرية من

االستنباطي. االستدالل قدرة عىل قاطًعا دليًال الدوام عىل يَُعد
التي العلوم تلك عىل مقتًرصا التجريبية العلوم ميدان يف اليونانيني نجاح كان ولقد
سكندري عالم وهو بطليموس، نظرية كانت فقد فيها؛ الرياضية املناهج استخدام يمكن
أثبت إذ اليوناني؛ الفلك لعلم شامل تنظيم أعظم هي امليالدي، الثاني القرن يف عاش
األرض أن الهنديس، واالستدالل الفلكية للمالحظة سابقة بنتائج مستعينًا بطليموس،
السماء قبة وأن ساكنة، األرض أن املؤكَّد ِمن أن يرى كان فقد ذلك ومع الشكل. كروية
داخل يف حركات أيًضا وهناك والقمر، والشمس النجوم معها حاملة حولها، تتحرك
يف يتحركان وإنما النجوم، بني محدَّد موقع يف ُمثبَّتنَي ليسا والقمر فالشمس القبة؛ هذه
بطليموس أدرك غريبة، أشكال ذات أقواًسا ترسم والكواكب بهما، خاصة دائرية مسارات
أرجوحة يف شخصجالس مسار مثل الوقت، نفس يف تتمان دائريتنَي لحركتنَي نتيجة أنها
يُعَرف الذي الفلكي، بطليموس نظام زال وما منها. أكرب أخرى أرجوحة داخل يف تدور
عىل اإلجابة يف اليوم يُستخدم ،geocentric system األرض مركزية نظام باسم أيًضا
يف األرض من يرى الذي الجانب إىل اإلشارة عىل تقترص التي الفلكية األسئلة جميع
هذا عىل عمليٍّا النظام هذا تطبيق إمكان ويدل باملالحة. املتعلقة األسئلة سيَّما وال النجوم،

الصواب. من كبريًا قدًرا بطليموس نظام يف أن عىل النحو
تكن لم حولها، تتحرك والكواكب واألرض ساكنة الشمس إن القائلة الفكرة أن عىل
النظاَم Aristarchus of Samos السامويس أرسطرخس اقرتح فقد لليونانيني؛ مجهولة
معارصيه إقناع من يتمكن لم ولكنه ٢٠٠ق.م، عام حواَيل يف الشمس حول املتمرِكز
إىل نظًرا أرسطرخس برأي يأخذوا أن اليونانيني الفلكيني استطاعة يف يكن ولم بصوابه،
عىل اعرتض بطليموس أن ذلك مثال ر. تأخُّ حالة يف الحني ذلك يف كان امليكانيكا علم أن
سقط ملا كذلك تكن لم لو ألنها ساكنة تكون أن ينبغي األرض إن بالقول أرسطرخس
األرض عن متخلفة الهواء يف الطيور ولظلت رأيس، خط يف األرض عىل يقع الذي الحجر

األرض. سطح من مختلف جزء إىل وهبطت املتحركة،
األب أجرى فقد عرش؛ السابع القرن يف إال بطليموس خطأ إلثبات تجربة تجِر ولم
له، وخصًما لديكارت معاًرصا كان فرنيس وفيلسوف عالم وهو ،Gassendi جاسندي

94



الكالسيكية للفيزياء املزدوجة الطبيعة

أسفل إىل وصل أنه ورأى الصاري، قمة من حجًرا فأسقط متحركة؛ سفينة عىل تجربًة
عن الحجر يتخلف أن لوجب صحيحة، بطليموس ميكانيكا كانت ولو تماًما. الصاري
وهكذا رتها. مؤخِّ اتجاه يف تقع نقطة عند السفينة سطح إىل يصل وأن السفينة، حركة
إن يقول والذي قصري، بوقت ذلك قبل اكتُشف قد كان الذي جاليليو، قانون جاسندي أيَّد

يسقط. وهو بها ويحتفظ السفينة حركة ذاته يف يحمل الهابط الحجر
متميِّزًة العلمية، التجربة فكرة ألن ذلك جاسندي؟ بتجربة بطليموس يُقم لم فلماذا
ه يُوجَّ سؤال هي إنما التجربة إن لليونانيني. مألوفة تكن لم املجردة، واملالحظة القياس من
إىل نتيجتها تؤدي فيزيائية واقعة العالم يُحِدث املناسبة األدوات وباستخدام الطبيعة، إىل
التي الحوادث مالحظة عىل نعتمد كنا وطاملا السؤال. هذا عىل «ال» أو «نعم» ب اإلجابة
من تبلغ لعوامل نتاًجا عادة تكون للمالحظة القابلة األحداث فإن فيها، نحن نتدخل ال
الكلية. النتيجة يف منفرد عامل كل به يُسِهم الذي الدور تحديد معه نستطيع ال ا حدٍّ الكثرة
إىل اإلنسان ل تدخُّ ويؤدي البعض، عن بعضها العوامل تعزل فإنها العلمية التجربة أما
وبذلك فيه؛ األخرى العوامل إقحام دون واحد عامل تأثري فيها يتبدَّى ظروف إيجاد
اإلنسان. ل تدخُّ دون تحدث التي دة املعقَّ الحوادث يف تتم التي الداخلية العملية عن يكشف
مع الجاذبية قوى فيها تتنافس د معقَّ حادث هو شجرة من ورقة سقوط أن ذلك مثال
إىل تتحرك التي امُلنزلِقة، الورقة تحت الهواء حركة عن الناتجة الدنيامية الهوائية القوى
تسقط الورقة نجعل بأن الهواء تأثري جهة، من استبعدنا، فإذا ج؛ متعرِّ اتجاه يف أسفل
لسقط ُمماِثل الجاذبية، حيث من هو، سقوطها أن لرأينا الهواء، من ُمفَرغة ساحة يف
للهواء، نفق عرب ثابت سطح عىل هوائي تيار بإمرار أخرى جهة من قمنا وإذا الحجر؛
عنارصه إىل يُحلَّل د املعقَّ الطبيعي الحادث فإن وهكذا الهواء. حركة قوانني عن لنا لكشف
التجربة أصبحت السبب ولهذا مخطَّطة؛ مرسومة بتجارب القيام طريق عن له املكوِّنة
عىل فيدل واسع نطاق أي عىل التجارب إىل اليونانيني التجاء عدم أما الحديث. للعلم أداة

التجريبي. العلم إىل العقيل االستدالل من التحول صعوبة مدى
وجاليليو (١٤٧٢–١٥٤٣م) كوبرنيكوس بعهد الحديث العلم ظهور بداية خ نؤرِّ إننا
أُُسس أرىس الشمس، حول املرتكز النظام كوبرنيكوس وضع فحني (١٥٦٤–١٦٤١م)؛
مجرى تغيري إىل أدَّت التي الحاسمة بالخطوة ذاته الوقت يف وقام الحديث، الفلك علم
الفرتات تسود كانت التي باإلنسان، التشبيه عنارص من وحرَّرته الحديث، العلمي التفكري
حدَّدت فقد التجريبي؛ الكمي منهجه الحديث العلم أعطى فقد جاليليو أما السابقة.
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بني يجمع الذي املنهج أنموذَج األجسام سقوط قانون إلثبات بها قام التي التجارب
جيل تحوَّل جاليليو وبفضل الرياضية، والصياغة measurementالقياس وبني التجربة
العام التحول هذا فإن ذلك، ومع العلمية. األغراض يف التجارب استخدام إىل العلماء من
أن واألفضل واحد، شخص لجهد نتيجًة يَُعد أن يمكن ال التجريبي املنهج استخدام إىل
بالعلم االهتمام من العلماء أذهان حرَّر االجتماعية الظروف يف لتغريُّ نتيجة أنه عىل ه نفرسِّ
علم قيام إىل طبيعية بطريقة وأدَّى (االسكالئية)، املدرسية النزعة صورة يف اليوناني

تجريبي.
جميع إىل امتدَّت واالهتمام النشاط من بموجة التجريبي العلم مولد اقرتن ولقد
عدسات صانع اخرتعه الذي التلسكوب، ه وجَّ َمن أول جاليليو كان فقد أوروبا؛ أرجاء
توريتشليل هو لجاليليو، صديًقا كان آخر إيطايل واخرتع إيطاليا. يف السماء إىل هولندي،
اخرتع أملانيا ويف االرتفاع. بازدياد يقلُّ ضغًطا للهواء أن وأثبت البارومرت، ،Torricelli
قوَة لسانه الدهشة عَقَدت جمهور أمام وأوضح الهواء، مضخة Guericke جوريكه
تستطع ولم الهواء، من بينهما ما غ ُفرِّ كرة نصَفي بني جمع بأن الجوي، الضغط
يف بارز دوٌر لإلنجليز كان كذلك اآلخر. عن أحدهما تفصل أن الخيول من مجموعة
دراساٍت إليزابيث، امللكة طبيب ،W. Gilbert جلربت وليم أجرى فقد الجديد؛ امليدان هذا
ووضع الدموية، الدورة Harvey هاريف واكتشف ونرشها. املغناطيسية عن مستفيضة
وحجمه. الغاز ضغط بني بالعالقة والخاص باسمه، يُعَرف الذي القانون Boyle بويل
العلمية. والقوانني الوقائع من كامًال جديًدا عامًلا بالفعل والتجربة املالحظة خلقت وهكذا
السبب ح توضِّ العلم، ر تطوُّ إىل أدَّت التي األحداث من امُلوَجزة املختارة املجموعة هذه
عند الكربى العقلية املذاهب تأثريها يف تُشِبه الحديث العرص يف تجريبية مذاهب ظهور يف
اليونانيني، حضارة يف الرياضية األبحاث نجاح يعكس اليوناني العقيل فاملذهب اليونانيني؛
املنهج ذلك الحديث، العلم يف التجريبي املنهج انتصار عن تعربِّ اإلنجليزية والتجريبية

«ال». أو «نعم» ب عنها اإلجابة مهمة للطبيعة ويرتك الطبيعة، إىل أسئلة ه يُوجِّ الذي
القارة بلدان يف العقلية الفلسفة إحياء وهو إيضاًحا، يستحقُّ آخر تطوًرا هناك أن غري
التجريبية املذاهب فيها يضعون اإلنجليز الفالسفة كان التي الفرتة نفس خالل األوروبية
البالغ اهتمامهم من الرغم عىل وكانت، وليبنتس ديكارت شيَّد الفرتة هذه ففي الجديدة؛
ودقتها منهجها يف تفوق عقلية مذاهَب العلمية، امليادين بعض يف وإسهامهم بالعلم

األقدمني. مذاهب
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ثوريٍّا بدا مهما التجريبي املنهج أن نذكر أن ينبغي املضاد، التطور هذا نفهم ولكي
األداة أما الحديث. للعلم رئيسيتنَي أداتنَي من واحًدا إال العلم، مرسح عىل ظهوره عند
القول يمكن املعنى وبهذا العلمي؛ التفسري إلثبات الرياضية املناهج استخدام فهي األخرى
نظام أن املصادفة قبيل من يكن ولم اليوناني، العلم مهمة يُواصل الحديث العرص إن
أرسطرخس نظام يف استُبق قد كان الحديث، العلمي للعرص رمًزا نُعده الذي كوبرنيكوس،
تحليل الريايضعىل املنهج قدرة تأكَّدت الحديث العلم تطور ففي الشمس. بمركزية القائل
غري الفلكية، أبحاثهم يف اكتشفوها قد اليونانيون كان التي القدرة وهي الفيزيائي، العالم
معايري مًعا االثنني واتخاذ التجارب استخدام وبني الريايض املنهج هذا بني الجمع أن
بحيث مضاعفتها يعني كان إذ القدرة؛ لهذه تأكيد من أكثر عىل ينطوي كان للصواب،
الحديث العلم قوة فمصدر قبل. من ق تحقَّ ما كل من بكثري أضخم نجاٍح إىل تؤدي
املنهج وهو ،hypothetico-deductive method االستنباطي الفريض املنهج اخرتاع هو
فلندرس منه. املالحظة الوقائع استنباط ريايضيمكن فرض صورة يف تفسريًا يضع الذي
من «explanatory induction التفسريي «االستقراء ب أيًضا يسمى الذي املنهج، هذا

مشهور. مثٍل خالِل
لو العلمية األوساط جميع بموافقة يحظى أن عىل بقادر كوبرنيكوس كشف يكن لم
ولو تحسينات، عليه أدخلت قد (١٥٧١–١٦٣٠م) J. Kepler كبلر يوهان أبحاث تكن لم
(١٦٤٣–١٧٢٧م)؛ نيوتن إسحاق جهود بفضل ريايض تفسري يف األمر آخر يندمج لم
تهدف طموًحا رياضية خطًة عاتقه عىل أخذ صوفية، عقلية ذا رياضيٍّا عامًلا كبلر كان فقد
األصيل فرضه عن تخىلَّ بحيث الذكاء من كان أنه غري للكون، املزعوم االنسجام إثبات إىل
األفالك حركة قوانني أن عىل تدل املالحظات أن أدرك عندما الكواكب، بحركات الخاص
يتضح الكواكب، لحركة مشهورة قوانني ثالثة وضع لذلك، ونتيجًة االختالف؛ كل مختلفة
ظهر كبلر كشوف وبعد بيضاوية. مدارات وإنما دوائر، ليست الكواكب مدارات أن منها
عند الكتل تجاذُب قانون وهو كلها، الفرتة هذه كشوف أعظم هو بل منها، أعظم كشٌف
ُمعاَدلة صورة يتخذ عليه، الجاذبية قانون اسم إطالق يشيع الذي القانون، هذا نيوتن.
تحقيقه يمكن ال فرًضا يؤلِّف املنطقية الوجهة من وهو ما، حدٍّ إىل بسيطة رياضية
أن نيوتن، أوضح كما املمكن، من دام ما مبارشة، غري بطريقٍة عليه يُربِهن وإنما مبارشة،
يقترص ال األمر إن بل كبلر، قوانني صها تلخِّ التي املالحظات نتائج جميع منه تُستخلص
وكثري جاليليو، عند األجسام سقوط قانون استخالص باملثل يمكن وإنما كبلر، نتائج عىل

القمر. بمواقع ارتباطها يف والجزر املد كظاهرة املالحظة، وقائع من غريه
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من املستَمد التأييد عىل يتوقف قانونه نجاح أن بوضوٍح ذاته نيوتن أدرك ولقد
رياضيٍّا منهًجا يبتدع أن النتائج، هذه استخالص أجل من عليه، وكان نتائجه، تحقيق
روعته، كل مع االستنباطي، النرص بهذا يكتِف لم أنه غري التفاضل، حساب هو جديًدا،
القيام طريق عن نتائجه واخترب املالحظة، عىل مبني كمي دليل إىل الوصول أراد وإنما
أمله أن غري عنده، الجاذبية لقانون مثًال يَُعد الشهري دورانه كان الذي للقمر بمالحظات
أودع أن إال نيوتن من كان فما حساباته، مع تتفق ال املالحظة نتائج أن وجد عندما خاب
كان مهما للنظرية، يجعل أن من بدًال أدراجه، أحد يف نظريته فيه ن دوَّ الذي املخطوط
بقياسات فرنسية بعثة قامت عاًما، عرشين حواَيل وبعد الوقائع. عىل األفضليَة تناُسقها،
اختباره عليها بنى قد كان التي األرقام أن نيوتن منها أدرك األرضية، الكرة ملحيط جديدة
إال قانونه نيوتن ينرش ولم النظري. حسابه مع تتفق األدق األرقام وأن صحيحة، تكن لم

االختبار. هذا بعد
هي املالحظة فمعطيات الحديث؛ العلمي املنهج أمثلة أروع ِمن نيوتن قصة أن والحق
الريايض، التفسري لها يكمِّ وإنما املنهج، هذا تستنفد ال أنها غري العلمي، املنهج بدء نقطة
رياضية نتائج التفسري عىل تُطبَّق ثم بالفعل، لُوِحظ ما إقراٍر نطاَق بكثرٍي يتجاوز الذي
الضمنية النتائج هذه وتُختَرب ضمنية، بصورة فيه تُوَجد معيَّنة نتائج رصاحًة تُظِهر
ويظل «ال»، أو «نعم» ب اإلجابة مهمة لها تُرتَك التي هي املالحظات هذه بمالحظات.
تقوله ما عىل كثريًا يزيد صحته املالحظات تؤكِّد ما أن غري تجريبيٍّا، الحد هذا إىل املنهج
املالحظة الوقائع استنباط يمكن نظرية أي مجرًدا؛ رياضيٍّا تفسريًا تُثِبت فهي مبارشة؛
مجرد، بتفسري يُغامر يجعله ما الشجاعة من نيوتن لدى كان لقد رياضية. بطريقة منها
قائم اختباٌر يؤيِّده أن قبل تصديقه عن يمتنع يجعله ما الفطنة من أيًضا لديه كان ولكن

املالحظة. عىل
وكانت الزمان، من قرننَي من أكثر امتدَّت تالية بتطورات نيوتن نظرية مرَّت ولقد
كافندش ابتدعها بارعة تجربة طريق فعن النظرية؛ لهذه متجدِّد تأكيد عىل تنطوي كلها
ُقطُرها يزيد ال الرصاص من كرة عن الصادرة الجاذبية قوة اختبار أمكن Cavendish
التي االنحرافات وهي مداراتها، يف الكواكب انحرافات حساب بعُد فيما أمكن ثم َقدم، عن
يف دقة أكثر بأساليب الحسابات هذه تحقيق أمكن كما املتبادلة، الجاذبية ُقوى تسبِّبها
اإلنجليزي الفلكي (وكذلك «Leverrier «لوفرييه الفرنيس الريايض تنبَّأ وأخريا املالحظة.
هو الحني، ذلك حتى مجهوًال كان كوكب بوجود عنه) مستقل نحٍو عىل Adams آدامز
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بعض يف املالحظة االنحرافات أن منها اتضح حسابات أساس عىل وذلك نبتون، الكوكب
األملاني الفلكي ه وجَّ وعندما الجديد. الكوكب هذا إىل راجعة تكون أن بد ال الكواكب
حسبها، قد لوفرييه كان التي الحالكة، السماء يف املنطقة تلك إىل ِمنظاره «Galle «جاله
نبتون الكوكب اكتُشف وهكذا أخرى، إىل ليلة من بسيًطا تغريًا موقعها يتغري بقعة رأى

(١٨٤٦م).
وعىل التنبُّئية، قدرتها الحديثة الفيزياء أكسب الذي هو الريايض املنهج أن والواقع
بناء من يتمكَّنا لم والتجربة املالحظة أن يذكر أن التجريبي العلم عن يتحدث َمن كل
اختالًفا تختلف نيوتن عند فالفيزياء الريايض؛ باالستنباط اقرتنا ألنهما إال الحديث العلم
نيوتن؛ عهد من جيَلني قبل بيكن فرانسس رسمها التي االستقرائي العلم صورة عن كبريًا
قوائم يف يتمثل كما املالحظة، الوقائع جمع اقترصعىل لو ليستطيع يكن لم عالم أي إن إذ
التي األداة هو باملالحظة ُمقرتنًا الريايض فاالستنباط الجاذبية؛ قانون يكتشف أن بيكن،

الحديث. العلم نجاح تعلِّل
ر تطوَّ كما السببية مفهوم هو الريايض املنهج تطبيق عن تعبري أوضح كان ولقد
القوانني عن التعبريُ املمكن من كان فلما نيوتن. لفيزياء أي الكالسيكية؛ للفيزياء نتيجة
الفيزيائية الرضورة تحويل املمكن من كأن بدا فقد رياضية، معادالت صورة يف الفيزيائية
بحيث القمر، موقع تتبع املد حركات إن القائل القانون مثًال فلنتأمل رياضية. رضورة إىل
أن حني عىل املضاد، االتجاه يف اآلخر الجزء ويتجه القمر، صوب املحيط من جزء يتجه
وعن مالَحظة، واقعة هذه سطحه. فوق ينزلق وتجعله الجزء، هذا تحت تدور األرض
الجاذبية؛ قانون هو ريايض، لقانون نتيجة الواقعة هذه أن يتضح نيوتن تفسري طريق
جاليليو عبارة فإن وهكذا الفيزيائية. الظواهر إىل الريايض القانون يقني ينتقل وبذلك
صحتها أثبتت قد العبارة هذه رياضية، بلغة مكتوب الطبيعة قانون إن فيها يقول التي
فقوانني ذاته. جاليليو يتخيَّله أن يمكن كان ما كل يتجاوز حدٍّ إىل التالية، القرون خالل
يؤدي التي النتيجة هي تلك وشمولها، ورضورتها الرياضية القوانني تركيب لها الطبيعة
ه يُوجِّ أن معه املرءَ يكفي الدقة من بقدٍر جديد كوكب بوجود يتنبَّأ فيزيائي علٌم إليها

يراه. لكي نحوه ِمنظاره
عالم واكتسب فحسب، للتنظيم أداة ال للتنبؤ، أداة الريايض القانون بدا وهكذا
االستدالل يف يتم الذي البسيط التعميم وبدا باملستقبل، التنبؤ عىل القدرة بفضله الفيزياء
فكيف االستنباطي، الفريض املنهج بقدرة ُقوِرن ما إذا هزيلة أداًة التعدادي االستقرائي

99



العلمية الفلسفة نشأة

بني دقيق نظاٌم هناك يكون أن بد فال واضًحا؛ الجواب بدا لقد القدرة؟ هذه تفسري يمكن
السببية. لفظ عنه يُعربِّ نظاٌم وهو الرياضية، العالقات تعكسه الفيزيائية، األحداث جميع
الحديث؛ للعرص نتاج هي الطبيعة حوادث لكل الدقيق السببي التحديد فكرة إن
الحوادث أن رأوا أنهم غري النجوم، حركات يف رياضيٍّا نظاًما وجدوا قد فاليونانيون
بعض أن صحيٌح الفيزيائية. بالقوانني األكثر، عىل جزئيٍّا تتحدد، األخرى الفيزيائية
إىل نظرتهم اتفاق مدى نعلم ال أننا غري شاملة، بحتمية يقولون كانوا اليونانيني الفالسفة
يعنيه ما تحدِّد واحدة صيغًة منهم واحد يرتك فلم الحديثة، النظرة مع السببية الحتمية
يرسي قانوٌن أنها عىل السببية إىل نظر قد أحدهم يكون أن املحتمل ِمن وليس بالحتمية،
ناتًجا حادث كل ويجعل أهمها، يف يتحكم مثلما الحوادث أتفه يف ويتحكم تخلُّف، بال
أهداف إىل بالنسبة الحوادث هذه تعنيه عما النظر بغضِّ السابق، الحادث عن رضوريٍّا
لم وقٍت يف البرشية، الِقيَم عن للسببية الكامل التنزه ر تصوُّ املمكن ِمن يكن فلم البرش؛

بعد. ُعرفت قد الرياضية الفيزياء فيه تكن
ديني، طابع اليوناني الذهن إىل بالنسبة Predetermination الجرب لفكرة كان ولقد
القدرية فأصل العلة؛ أو السبب مفهوم عنه يعربِّ مما أكثر املصري مفهوم عنه يعربِّ
السلوك وأشكال البرشية للقيم ساذج بإسقاط إال تفسريه يمكن وال باإلنسان، تشبيهي
تحقيق أجل من الطبيعية الحوادث يف الناس يتحكم وكما الطبيعة؛ مجرى عىل البرشي
إىل بالنسبة خطته املصري إله رسم وقد البرش، شئون يف اآللهة تتحكم كذلك أغراضهم،
للهرب وسائل من اتَّبعنا ومهما اليونانية. القدرة تعاليم هي هذه البرش، أفراد من فرد كل
كان فقد أخرى؛ بطرق ولكن املصري، لهذا قني محقِّ إال ذلك يف نكون فلن مصرينا، من
أبوه، عرفه ولكن يعرفه، يكن لم مصري وهو أمه، ويتزوج أباه يقتل أن هو أوديب مصري
أن األب محاولة عىل مكتوبًا اإلخفاق وكان نبوءة، طريق عن (Thebes (طيبة ثيبس ملك
وعندما الطفل، برعاية آخران أبوان قام فقد الجبال، يف الوليد ابنه برتك مصريه من يهرب
تحرير يف نجح وعندما وقتله، يعرفه ال رجًال فقابل طيبة، إىل رحل شابٍّا أوديب أصبح
وفيما امللكة. من الزواج هي مكافأته كانت لغزه، حلَّ الذي الهول» «أبي رعب ِمن البلدة
األسطورة هي تلك أمه. هي امللكة زوجته وأن أبوه، قتله الذي الرجل أن اكتشف بعد،
هي عامة، شعورية ال لرغبة انعكاس بأنها فرويد عند التحلييل النفس علم ها يفرسِّ التي
تعبري بأنها نفسيٍّا املصري فكرة تفسري يمكن وهكذا ألمه. الجنيس وحبه ألبيه االبن كراهية
يعرفه لم حديث، تفسريٌ هذا أن عىل الالشعورية. الدوافع إزاء به نشعر الذي العجز عن
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الجرب فكرة بأن لالعرتاف استعداد عىل نكون أن بد فال فيه، رأينا كان ما وأيٍّا اليونانيون،
املنطقي. بالتحليل ال النفس بعلم تفسريها ينبغي فكرة هي املصري طريق عن

نتيجًة ظهرت قد فهي االختالف؛ كل مختلًفا طابًعا لها فإن الحديث العلم حتمية أما
عىل الفيزيائية القوانني ر تصوُّ املمكن من كان فإذا الفيزياء. يف الريايض املنهج لنجاح
عندئٍذ الدقيق، للتنبؤ أدوات االستنباطية املناهج أن اتَّضح وإذا رياضية، عالقات أنها
أي للتجارب؛ البادي االنتظام عدم وراء من ريايض نظام وجود الرضوري من يكون
بدا ولو األحوال، كل يف النظام هذا نعرف نكن لم ولو سببي. نظام وجود من بد ال
راجًعا اإلخفاق هذا لكان كاملة، معرفًة معرفتُه وقت أي يف املستحيل من سيكون أنه
تشبيهه يف الرأي هذا Laplace البالس الفرنيس الريايض ص لخَّ وقد اإلنسان. نقص إىل
ذرة كل موقع مالحظة يستطيع البرش فوق عقل ُوجد لو إنه فيه قال الذي املشهور،
إىل بالنسبة حاًرضا» كاملايض «املستقبل لكان الرياضية، املعادالت جميع وحل ورسعتها،
سواء حادث، لكل الدقيقة التفاصيَل بدقٍة يحدِّد أن وألمكنه البرشي، فوق العقل هذا
لفيزياء نتيجة أعمُّ هي الفيزيائية الحتمية هذه السنني. بآالف قبلنا أم بعدنا يقع أكان
ال وهي ًما، مقدَّ مرسومة ال عمياء، فهي القدر؛ عن أساسيٍّا اختالًفا تختلف وهي نيوتن،
إىل بالنسبة بل املستقبل، غايات إىل بالنسبة ال حتمية وهي تكرههم، أو الناس تُحابي
فيزيائي، قانون إىل بالنسبة بل للطبيعة، خارق أمر إىل بالنسبة ال وحتمية املايض، وقائع
أشبه الفيزيائي العالم تجعل وهي املصري، حتمية عن وشمولها دقتها يف تقلُّ ال أنها غري

املختلفة. بمراحلها آليٍّا تمرُّ مآلنة بساعة
إذن َعجب فال الكالسيكية، الفيزياء رسمتها كما العالم صورة هي هذه كانت فإذا
فقد التجريبية؛ النزعة عن فضًال العقلية النزعة من موجٌة نيوتن عهد يف ظهرت إن
بينما للمالحظة، القابل الجانب هو العلم، من واحد جانب تحليل عىل التجريبيون اقترص
ألنها هيوم؛ نقد أمام األمر آخَر انهارت التجريبية أن عىل الريايض. جانبه العقليون أكَّد
بها يمكننا التي الطريقة تفسري تستطع ولم للعلم، التنبُّئية الطبيعة تعليل عن عجزت
وكان بوجوده، العالم أيقن الذي النظام وهو للعالم، الدقيق السببي النظام نعرف أن
حق عىل كانوا أنهم العقليون اعتقد وهكذا األقل. عىل العامة خطوطه يف يعرفه أنه يعتقد
به تقوم الذي الدور تفسري إىل ترمي مذاهب ووضعوا التجريبي، املوقف هاجموا عندما

الفيزيائي. العالم بناء يف الرياضيات
الذي السبب هو اإلنجليز التجريبيني هجمات ضد الدفاع أن الخاصة داللته له ومما
مذهبَيهما، وضع إىل وكانت، ليبنتس هما الحديث، العرص يف العقليني كبار من اثنني دعا
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لوك كتاب عىل ليبنتس رد فقد املذهبنَي؛ هذين وضع أسباب من واحد األقل عىل هو أو
«كانت» ح ورصَّ البرشي»، الذهن يف جديدة «دراسة بكتابه البرشي» الذهن يف «دراسة
املعرفة إنقاذ بقصد الخالص» العقل «نقد وكتب القطعي»، سباته من «أيقظه هيوم بأن

هيوم. انتقادات عىل ترتتَّب التي رة املدمِّ النتائج من العلمية
وكان لنيوتن، معاًرصا (١٦٤٦–١٧١٦م) G. W. Leibnizليبنتس ف. ج. كان ولقد
حل عىل وطبَّقه نيوتن، عن مستقالٍّ التفاضل حساب اكتشف وقد العقلية، مكانته يف له ا ندٍّ
نيوتن، عند الجاذبية نظرية أنصار من يكن لم ذلك ومع الرياضية. املشكالت من كثري
وقد الحركة. إىل ُمطَلقة نظرة إىل تؤدي ألنها التجريبي؛ نجاحها من الرغم عىل رفضها بل
املبادئ بها استبَق التي الحركة، نسبية فكرة عىل مبنية املكان يف نظرية ليبنتس وضع
يختلف ال الكوبرنيكي النظام أن بوضوٍح ورأى أينشتني، عند النسبية لنظرية املنطقية
إىل وصوله عدم ويدل الكالم. يف مغايرة طريقة إنه حيث من إال البطليمويس النظام عن
التجريبي للمعيار يخضع لم داخله يف العقيل االتجاه أن عىل نيوتن، لفيزياء عادل تقديٍر
أن يمكن ال يشء فهو أينشتني فيزياء مثل فيزياء وضع يستطع لم كونه أما للحقيقة.

عليه. يُؤَخذ
ألن ذلك ليبنتس؛ فلسفة يف عنه تعبري أقوى الحديث للعلم العقيل الجانب وجد ولقد
إىل علم كل رد املمكن من أن يعتقد جعله قد الطبيعة وصف يف الرياضية املناهج نجاح
ساعة كأنه بمراحله يمرُّ الذي الكون وفكرة الحتمية، فكرة واجتذبته األمر، آخر الرياضة
هذه فطبَّق رياضية، قوانني الفيزيائية القوانني أن تعني كانت الفكرة هذه إن إذ مآلنة؛
املقدَّر االنسجام يف مذهبه به وأعني العقيل، املذهب نواتج أغرب ِمن نتاٍج عىل الفكرة
بعضها يُؤثِّر ال املختلفني األشخاص أذهان أن رأيه ففي Pre-established؛ harmony
املقدَّرة مساراتها يف املختلفة، األذهان ألن كهذا؛ تأثَّر أنه نتوهم ما يحدث وإنما بعض، يف
تدل مختلفة ساعات وكأنها بدقة، بعًضا بعضها يُطابق بمراحل الدوام عىل تمرُّ ًما، مقدَّ
أن أُبنيِّ لكي املذهب هذا أذُكر وأنا سببي. ارتباط بينها يكون أن دون الوقت نفس عىل
كبار من غريه فلسفات يف لها نظائر وجدت قد فيثاغورس عند الرياضية الصوفية النزعة

الرياضيني.
ل تأمُّ هو إنما الريايض، العلم يستوحي يكن وإن ليبنتس، عند العقيل املذهب إن
العلم فيها نما التي الثابتة األرض عن يتخىل وهو منطقي، استدالل ثوب يف بحت نظري
للعنرص ليبنتس تجاُهل أدَّى ولقد التجريبية. املالحظة عىل ارتكازه بها وأعني الحديث،
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الرغم وعىل املنطق. من رضٌب هي إنما معرفة كل أن اعتقاده إىل املعرفة يف التجريبي
يمكنه ال املنطق أن يعتقد كان فقد املنطقي، لالستنباط التحليلية الطبيعة أدرك أنه من
فهناك التجريبية؛ املعرفة محلَّ يحلَّ أن أيًضا يستطيع إنه بل فحسب، بمعرفة نا يمدَّ أن
هذا أن غري تحليلية، أي عقلية، وحقائق تجريبية، حقائق أي الواقعي، النوع من حقائق
هللا، لدى التي كتلك كاملة، معرفة لدينا كانت ولو البرشي. للجهل نتيجة إال ليس التمييز
أن يستطيع كان هللا أن ذلك مثال املنطقية. بالرضورة يتصف يحدث ما كل أن لرأينا
للمعرفة التحلييل التفسري هذا الرشق. وغزا ملًكا كان أنه اإلسكندر مفهوم من يستنبط
وقد الرياضية. الفيزياء تفسري سيتيح أنه أمل عىل مراًرا ارتُكب عقيل خطأ هو التجريبية
كله الرجل تاريخ يتلو أن شأنه ِمن نحٍو عىل اإلسكندر مفهوم تعريف استطاعتنا يف يكون
اإلسكندر، كان إن الخالص باملنطق نعرف أن عندئٍذ لنستطيع نكن لم ولكنَّا منه، تحليليٍّا
فالقضية أخرى وبعبارة بحق. التصور يحدِّده الذي ذلك هو نالحظه، فرٌد هو حيث من
وتخضع تركيبية، قضية تغدو التصور عنها يعربِّ التي الصفات املالحظ للفرد إن القائلة
مشكالت تجنُّب إىل سبيل فال وإذن التجريبية؛ املعرفة تُصيب التي الشك عوامل لكل

التحلييل. املنطق إىل بااللتجاء التجريبية النزعة
يف هيوم كان مات فعندما متطرًفا؛ تجريبيٍّا مذهبًا أبًدا يشهد لم ليبنتس أن عىل
لوك بمبدأ االعرتاف فيه رفض الذي لوك، لجون نقده نعرف ونحن عمره، من الخامسة
عىل تنطوي التي التصورات أن يرى إذ الحيس؛ اإلدراك من مستَمدة معرفة كل إن القائل
كبرية، أهمية اليوم لها يُعد لم الحجة هذه أن عىل فينا. فطرية بأنها تتصف رضورة
بأن القابل لوك مبدأ ليست التجريبي للمذهب الرئيسية املشكلة أن اتَّضح قد دام ما
الوحيد الحكم هي التجربة إن القائل هيوم مبدأ هي وإنما تجريبيٍّا، أصًال للتصورات
يمكن ال التنبؤات إن القائلة النتيجة إىل يؤدي مبدأ وهو الرتكيبية، القضايا صحة عىل
يردَّ بأن خليًقا ليبنتس كان بماذا نعرف أن هو هذا من األهم فإن ذلك وعىل تربيرها؛
قاًرصا سرياه كان ولكنه هيوم، عند االستقراء بمبدأ سيعرتف كان أنه واألرجح هيوم. عىل
أن غري هللا، إىل بالنسبة توجد ال االستقراء مشكلة إن سيقول وكان البرش، استخدام عىل
الكامل»، «املنطقي بأنه الحالة هذه يف «هللا» كلمة معنى حدَّد لو حتى إجابة، ليست هذه
تحليلية؛ معرفة إىل التجريبية املعرفة برد القائل ليبنتس رأي قبول املستحيل من دام ما
ومع هيوم. مشكلة تحل أن قبلية تحليلية بمعرفة القائلة العقلية النزعة وسع يف فليس
آراء تغيري إىل يؤدي بأن حريٍّا كان القاطع هيوم نقد أن يف كبري احتمال هناك فليس ذلك
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املذهب أوهام عىل التغلب له يُتيح أن من أقوى لديه اليقني إىل السعي كان الذي لبينتس،
العقيل.

هيوم يصُغر يكن لم الذي «كانت»، جانب من هيوم عىل العقيل املذهب رد أتى ولقد
أن سبق وقد هيوم. وفاة بعد ظهر قد الرئييس كتابه يكن وإن عاًما، عرش بثالثة إال
مزايا ملن وإنه الثالث، الفصل يف «كانت» عند القبلية الرتكيبية املعرفة فلسفة عرضنا
املعرفة رد بأنه املفهوم غري ليبنتس ادعاء عن مستقل طريق يف تسري أنها الفلسفة هذه
املعرفة يف العقيل املذهب حاول كيف إذن فلنبحث تحليلية؛ معرفة إىل بالعالم املتعلِّقة

هيوم. عىل يردَّ أن القبلية الرتكيبية
لكل أن اليقني ِعلم نعلم أننا يرى فهو قبيل؛ تركيبي السببية مبدأ أن «كانت» رأي يف
ح أوضِّ أن وأودُّ الفردية. العلة إىل االهتداء هو املالحظة أمام يتبقى ما وكل علًة، حادث
إيقاعه يف البحري املد نرى فعندما يستخدمه؛ بأن خليًقا ذاته «كانت» كان بمثال ذلك
املالحظة إياه تُعلِّمنا الذي واألمر سببًا، الحادث لهذا أن الخالص بالعقل نعلم الدوري،
بموقع يتحدد الحالة هذه يف السبب أن يكون أن يعدو ال االستقرائي باالستدالل ُمقرتنًة
الفيزيائية القوانني إىل االهتداء عىل يقترص االستقرائي االستدالل فإن ذلك وعىل القمر؛
وهي السببية، مبدأ مثل للفيزياء، العامة الحقائق إثبات يف يُستخدم ال أنه غري الفردية،
لالستقراء فإن علة، هناك أن اليقني ِعلم نعلم كنا وملا العقل. علينا يفرضها التي الحقائق
هيوم نقد عىل تغلَّب أنه «كانت» يعتقد الحجة وبهذه إليها؛ االهتداء أداَة بوصفه يربِّره ما
التجريبي، له استسلم الذي الشك محلَّ يحلُّ القبلية الرتكيبية املعرفة فيقني لالستقراء.

«كانت». فلسفة ماهية هي تلك
النظرية هذه يف يرى أن «كانت» استطاع كيف املرء يفهم أن الصعب ملن وإنه
سؤال عىل إجابة عىل تنطوي ال «كانت» فحجة القطعي؛ بات السُّ من إيقاظه عىل عامًال
أجاب قد كان فربما الخالص»، العقل «نقد كتاب ليقرأ عاش قد هيوم كان ولو هيوم.
عندما لنا ُمساعًدا عامًال سبب لوجود إدراكنا يكون أن يمكن «كيف بقوله: «كانت» عىل
لكان سبٌب ثمَة ليس أنه نعلم كنا لو أننا صحيح السبب؟ هذا معرفة هو هدفنا يكون
إن نعلم ال فنحن موقفنا؛ ليس هذا أن غري السبب، هذا مثل عن نبحث أن العبث من
املالحظة، عىل مبنية استقرائية باستدالالت نقوم املوقف هذا مثل ويف سبب، هناك كان
موضع أضعه ما هو االستقرائي االستدالل هذا املد. ظاهرة سبب القمر أن مثًال ونستنتج
العامة القضية تُثِبت أن استطعت لو الشك من القدر لنفس ُمعرًَّضا سيظل وهو الشك،

مقبوًال.» يل يبدو ال العام املبدأ عىل برهانك فإن املناسبة، وبهذه سببًا؛ ثمة إن القائلة
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يف الذهب عن يبحث شخًصا أن لنفرض بمثال. لهيوم املتخيَّل الدفاع هذا ح فألوضِّ
هناك إن نعم، له: تقول ولكنك يحفر، أن عليه ينبغي مكان أي يف يعلم ال ولكنه بريو،
عما واحدة خطوة يتقدم لم إنه يشء؟ يف هذا قولك يساعده أن يمكن فهل بريو. يف ذهبًا
ستُخِرج فيها يحفر التي البقعة كانت إذا ما هو معرفته يريد ما إن إذ قبل؛ من عليه كان
مساحة يف ذهبًا هناك أن عرف ولو بريو. يف بقعة كل يحفر أن يستطيع ال وهو ذهبًا، له
الذهب إىل والهتدى اآلخر، بعد مربع مرت حفر عىل يعمل لظل البلد، هذا من معيَّنة صغرية
تشملها محاوالت بإجراء تسمح أن ِمن أكرب بريو أن غري املحاوالت، من معنيَّ عدد بعد
ذهب يوجد ال إنه له قلت ولو لها، قيمة ال الذهب وجود مجرد معرفة فإن ذلك وعىل كلها؛
القول أما الحفر. عن الكف إىل تدفعه إنها إذ له؛ مفيدة املعلومات هذه لكانت بريو، يف
هناك كان إن تعلم ال إنك القول يساعده مما أكثر يساعده فال بريو يف ذهبًا هناك بأن

بريو. يف ذهب
أنه الدوام عىل «كانت» أكَّد فقد الدقة؛ من بمزيد «كانت» ل النقد هذا عن أعربِّ أن وأودُّ
امُلسبَقة: النفسية الرشوط من إياها مميًِّزا للمعرفة، امُلسبَقة املنطقية الرشوط عن يبحث
ذلك عن يلزم ال ولكن بالتجربة، تبدأ لنا معرفة كل أن يف شكٌّ ثمة يكون أن يمكن «فال
العقل «نقد كتابه «كانت» قدَّم الكلمات بهذه التجربة.» من مستَمدة كلها إنها القوُل
فكرة إىل ل نتوصَّ أننا معناها لكان السببية، مشكلة عىل هذه حجته طبَّقنا ولو الخالص».
منطقيٍّا تُستمد ال للسببية العالم املبدأ معرفة أن غري معيَّنة، أسباب إىل باالهتداء السببية
سببي قانون ألي امُلسبَق املنطقي الرشط هو «كانت»، رأي يف املبدأ، فهذا التجارب؛ من
القوانني هذه مثل إىل االهتداء شئنا إذا بصحته التسليُم الرضوري من كان ثَم وِمن محدَّد؛

السببية.
منطقية، عالقة يعني «logical presupposition ُمسبَق منطقي «رشط لفظ إن
صحيح. العام السببي القانون فإن صحيًحا، املعنيَّ السببي القانون كان إذا هو: ومعناه
نوع عىل السببية ترسي فِلَكي ؛ معنيَّ ظ بتحفُّ مقرونة تكون أن ينبغي العبارة هذه أن عىل
هو: يقال أن يمكن ما وكل األنواع، بقية عىل سارية تكون أن يلزم ال الحوادث، من معنيَّ
الصورة وبهذه الحالة؛ هذه يف سبٌب إذْن فهناك الخاصصحيًحا، السببي القانون كان إذا
ألي امُلسبَق املنطقي الرشط فإن ذلك، وعىل اللزوم. عالقة إقامة يمكن وحدها املحدودة
بالنسبة إال يقال ال ُمناِظر مبدأ هو وإنما للسببية، العام املبدأ ليس خاص سببي قانون

البحث. موضوع املعنيَّ الحادث إىل
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قد كنت فإذا املحدود؛ اللزوم هذا من استخالصه يمكن عما نتساءل أن وعلينا
استطاعتنا يف أن «كانت» ويعتقد الحادث. لهذا سبٌب إذْن فهناك ، املعنيَّ السبب وجدت
سبب أي الخاص، السبب عن تبحث كنت إذا اآلتية: النتيجة اللزوم هذا من نستخلص أن
رأي يف املعقول، غري من لكان وإال سببًا، هناك أن تفرتض أن فعليك مثًال، املد ظاهرة

سبب. عن البحث تُحاول أن «كانت»،
إىل بحاجة فلسنا ، معنيَّ سبب عن نبحث كنا فإذا مغالطة؛ الحجة هذه يف أن عىل
مسألة مثل مفتوحة، املسألة نرتك أن نستطيع وإنما السبب، هذا مثل وجود افرتاض
لكان سبٌب ثمة ليس أنه نعلم كنا لو أننا هو يقال أن يمكن ما وكل السبب. ُكنْه تحديد
مسألة عن شيئًا نعرف نكن لم إذا ولكن خاص، سبب عن نبحث أن املعقول غري من
الجواب وعن الخاص، السبب عن واحد وقت يف نبحث أن استطاعتنا ففي سبب، وجود
، معنيَّ سبب إىل االهتداء يف نجحنا فإذا وجوده. عدم أو سبب بوجود املتعلق السؤال عن
هي التافهة النتيجة هذه البحث. موضوع للحالة سببًا هناك أن أثبتنا قد أننا نعلم فإنما
ًما مقدَّ تفرتض املعنيَّ بالسبب املتعلقة القضية فصحة «كانت»؛ حجة من يتبقى ما كل
يفرتض ال األوىل القضية صحة يف البحث أن غريَ سبب، بوجود املتعلقة القضية صحة

الثانية. صحة ًما مقدَّ
املبدأ وهو للسببية، العام املبدأ مسألة يف البت إىل ذاته الوقت يف يؤدي التحليل هذا
العمومية من الهائل القدر هذا تبلغ عبارًة أن املؤكَّد فِمن أسبابًا؛ الحوادث لكل إن القائل
أن يمكن وال البحث، موضوع العام السببي للقانون امُلسبَق املنطقي الرشط هي ليست
السابقة النتائج طبَّقنا ولو الحوادث. لجميع السببية القوانني بحث بعد إال دور لها يكون
لكل سببية قوانني إىل االهتداء تم قد كان لو اآلتية: العبارة إىل لنا لتوصَّ الحالة، هذه عىل
ال السببية القوانني هذه كل عن البحث أن غريَ أسباب، الحوادث لكل لكان الحوادث،
املسألة تُرتَك أن املمكن فِمن سببية؛ قوانني الحوادث لكل بأن التسليم ًما مقدَّ يفرتض
الحاالت. جميع يف نجح قد البحث يكون أن بعد عنها اإلجابة تتم أن عىل معلَّقة، األخرية
الكشف طريق عن قبيل تركيبي عنرص إىل االهتداء يف «كانت» خطة تنهار وهكذا
أن يعني ال العلمية للمعرفة ُمسبَقة رشوط فوجود للمعرفة؛ امُلسبَقة املنطقية الرشوط عن
أوًال فعلينا صحيحة الرشوط هذه كانت إن نعرف أن شئنا ولو صحيحة. الرشوط هذه
عىل تثبت ال امُلسبَقة الرشوط صحة فإن ذلك وعىل الصحيحة؛ العلمية املعرفة أن نُثِبت أن
أن عىل يدل البسيط املنطقي التحليل هذا العلمية. املعرفة صحته تثبت مما أفضل نحٍو

قبولها. يمكن ال القبلية الرتكيبية املعرفة يف «كانت» فلسفة
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تفسري أثارها التي املشكالت يحلَّ لم الكالسيكية للفيزياء العقيل املذهب تفسري إن
الرياضية فالدقة املناقشة؛ هذه كل إليها تؤدي التي النتيجة هي تلك التجريبي. املذهب
أن االستنباطية املناهج استطاعة يف بأن االعتقاد إىل تدفعنا أن لها ينبغي ال للفيزياء
الفيزيائي ألن ذلك العلم؛ هذا بناء يف نة املتضمَّ الفكرية العمليات جميع وتعلِّل ترشح
ًما مقدَّ ويتنبَّأ بمالحظات يبدأ دام ما االستقراء، استخدام عىل االستنباط، جانب إىل يعتمد،
آٍن يف فرضه صحة ومعيار هدفه هو امُلقِبلة باملالحظات فالتنبؤ املالحظات. من بمزيد
االستدالالت من دة معقَّ لشبكة تشييدها بفضل الكالسيكية، الفيزياء تمكَّنت ولقد واحد.
الكفاءة، من عالية درجة لها تنبُّئية مناهج تصطنع أن من واالستقرائية، االستنباطية
الذي بالسبب الخاص السؤال عن يُجيب أن استطاع الفيلسوف وال الفيزيائي ال أنه غري

التنبؤات. من املزيد عىل نُطبِّقها عندما املناهج هذه يف نثق يجعلنا
مسدود؛ طريق إىل وصلت قد الفيزياء فلسفة كانت عرش، الثامن القرن وبانتهاء
والواقع للفهم. قابل غري البرشي، الذهن خلقه الذي للمعرفة، الشامل النسق ظل فقد
زعم ِمن أرفع يبدو هيوم التجريبي الفيلسوف عن صدر الذي الرصيح االعرتاف هذا أن

للعقل. نتاج الفيزياء أُُسس إن القائل «كانت» العقيل الفيلسوف
واصلوا وإنما املسدود، الفلسفي الطريق ذلك يُالحظوا لم أنفسهم الفيزيائيني أن عىل
بدورهم وصلوا حتى نجاح، إىل نجاح من وساروا نظريات، ووضع بمالحظات القيام
أمكن جديدة فيزياء انبثقت املسدود الفيزيائي الطريق هذا وِمن مسدود. طريق إىل
هذه عن فلنتحدث بدوره. املسدود الفلسفي الطريق من الخروَج األمر، آخَر بواسطتها،

والعرشين. عرش التاسع للقرننَي سنُقدِّمه الذي العرض سياق يف التطورات
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السابع الفصل

اجلديدة الفلسفة أصل

منطقيٍّا. تحليًال فيقتيض الصواب أما نفيس، بتفسري نُطالب أن إال الخطأ إزاءَ نملك ال إننا
من يتمكنوا لم أسئلة هوا وجَّ أناس ألخطاء قصة النظرية التأملية الفلسفة تاريخ كان ولقد
تقديمها عىل ذلك، رغم وا، أرصُّ التي اإلجابات تفسري املمكن من فليس ولذا عنها؛ اإلجابة

نفسية. دوافع أساس عىل إال
طريق عن تُحلُّ ال واملشكالت مشكالت، تطور قصة فهو العلمية الفلسفة تاريخ أما
ممارسة طريق عن بل والعالم، اإلنسان بني للعالقة برَّاقة أوصاف أو غامضة، تعميمات
ر تطوُّ تتبُّع الواجب ِمن أن والحق العلوم. يف يتم العمل هذا مثل ص، املتخصِّ الفني العمل
الفلسفية املذاهب فعلته ما أقىص ألن ذلك حدة؛ عىل كل العلوم تاريخ خالل من املشكالت
تطور يف بيشء تُسِهم لم أنها غري عرصها، يف السائدة العلمية املعرفة مرحلة يف التفكري هو
ه يُوجَّ كان وإن الفني، تحليله إن إذ العالم؛ عمل من للمشكالت املنطقي فالتطوير العلم.
إىل أدَّى قد فلسفية، ألغراض يجري ما ونادًرا صغرية، تفاصيل نحو األحيان من كثري يف
تسمح بحيث االكتمال من الوقت، بُميضِّ الفنية املعرفة أصبحت أن إىل املشكلة فهم زيادة

الفلسفية. األسئلة عىل باإلجابة
كبري بدور معيَّنة مشكلة حل يف األفراد يُسِهم وقد جماعي، عمٌل العلمي العمل إن
بذلته الذي الجهد مقدار إىل بالقياس ضئيًال الدوام عىل يظل الدور هذا ولكن صغري، أو
أن غري عظاًما، وبيولوجيني وفيزيائيني رياضيني هناك أن صحيٌح املشكلة. يف الجماعة
لهم دت مهَّ قد السابقة األجيال تكن لم لو بأعمالهم القيام من ليتمكنوا كانوا ما أعظمهم
ما، مشكلة لحل الالزم الفني العمل فمقدار ساعدوهم؛ قد معارصوهم يكن لم أو الطريق،
مالحظات عىل تنطوي التي األبحاث عىل فقط يصدق ال وهذا الفرد. العالم قدرات يتجاوز
أن والواقع نظرية. ألية والريايض املنطقي البناء عىل أيًضا يصدق بل شاقة، وتجارب
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القدرة تُكِمل الجماعة موارد إن إذ قوته؛ مصدر هو إنما العلمي للعمل االجتماعي الطابع
الكثريين، األفراد عقوُل فتكون الفرد، أخطاء تُصوِّب الزمالء وتصحيحات للفرد، املحدودة
يستطيع الفردي، فوق جماعي بعقل أشبَه البحث، يف نصيب من منها كلٌّ به يُسِهم فيما

واحد. فرد إليها يتوصل أن يمكن ال إجابات إىل االهتداء
الكتاب هذا من الثاني الباب يف اتباعي يف السبب تفرسِّ كانت ربما االعتبارات هذه
ترتكز األول الباب فصول كانت فقد األول؛ الباب يف اتبعتها التي تلك عن تختلف خطًة
ذلك وعىل املشكالت؛ حول فترتكز الثاني الباب فصول أما للخطأ، النفسية املصادر حول
اتجاهات أتعقب أن التاريخية، الوجهة من كامًال عرًضا أقدِّم لكي عيلَّ، لزاًما كان فقد
للعصور ُموَجز عرض تقديم فإن ذلك ومع القديمة. العصور إىل بها أعود حتى التطور
الفيلسوف تهمُّ التي األساسية التطورات إن إذ الكتاب؛ أغراضهذا لتحقيق يكفي القديمة

عرش. التاسع بالقرن تبدأ
آفاًقا الفيلسوف أنظار أمام يضع عرش التاسع القرن يف العلم تاريخ أن والحق
عىل نشأت وقد زاخًرا، منطقيٍّا تحليًال الفنية، الكشوف وفرة إىل يجمع، ألنه ذلك هائلة؛
ثانويٍّا ناتًجا بوصفها بدأت الجديدة الفلسفة هذه جديدة. فلسفٌة الجديد العلم أساس
حل يريد كان الذي البيولوجي أو الفيزيائي أو الريايض العالم ألن ذلك العلمي؛ للبحث
عن أوًال يجب لم ما حل إىل االهتداء عن عاجًزا نفسه يجد كان لعلمه، الفنية املشكالت
عن البحث استطاع أنه حظه حسن ِمن كان ولقد أعم. بطابع تتميز معيَّنة فلسفية أسئلة
لكل يجد أن ِمن فتمكَّن ، معنيَّ فلسفي بمذهب االهتماُم كاهَله يُثِقل أن دون اإلجابة هذه
تكوين أجل من اإلجابات بني بالجمع يعبأ أن دون ذاتها، باملشكلة تتعلق إجابًة مشكلة
مذهٍب من نتائجه استخالص املمكن من يكون أن ه يهمُّ يكن ولم ُمتناِسق، فلسفي مذهب
الوحيدة القوة كانت ملا فإنه وهكذا الفلسفة. تاريخ سجالت خلَّدته اسًما يحمل معنيَّ عامٍّ
تاريخ يف نظري لها يكن لم إجابات إىل ل توصَّ فقد ذاتها، املشكالت منطق هي له الدافعة

الفلسفة.
عالقات من بينها يجمع ما بكل وعرضها النتائج، هذه جمع هو الكتاب هذا وهدف
تُرَسم الفلسفية، األسئلة عىل العلمية لإلجابات عام ُمركَّب تكوين طريق وعن متبادلة.
بمعنى بل يتخيل، لذهن التأميل الخلق بمعنى ال فلسفي، مذهب أو جديدة، فلسفة معالم

جماعي. لعمل نتيجًة إال إليه التوصل يمكن ال الذي املنظَّم الكل
ألن ذلك خ؛ املؤرِّ الزدراء هدًفا األحيان من كثري يف عرش التاسع القرن كان لقد
التطورات هدف نظرهم يف هي للعبقري أو للفرد العظيمة الشخصية تَُعد الذين الُكتاب
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الجبارة؛ األذهان من فيها ما عدد أساس عىل فرتة أية أهمية يقيسون والذين التاريخية،
من فيه َمن أساس عىل الحضاري طابعه يتحدد لم قرن عن باستخفاف ثوا تحدَّ قد
عرص وبني هذا والصناعة العلم قرن بني قارنَّا فلو الفالسفة. أو رين املصوِّ أو الشعراء
الصورة لكانت وأملانيا، وفرنسا إنجلرتا يف الكالسيكي األدب عهود أو األوروبية، النهضة
وبالفعل الرتيب. واالطراد اآللية إىل تسعى لها، لون ال مدنية صورًة لنا عليها يتمثل التي
الرومانتيكي التفسري يف عرش التاسع القرن بها يُوَصف التي الشعارات أو األلقاب كانت
وإرضاء املاهر، الصانع أو الفنان يد عىل الخلق من بدًال بالجملة اإلنتاج هي: للتاريخ
العمل من بدًال الجماعي الذهني والعمل العقيل، والسمو الذوق معايري من بدًال الجماهري

الفرد. للُمفكِّر ق الخالَّ
والصناعة؛ العلم عرص تاريخ يفهم أن أبًدا يستطيع لن الرومانتيكي خ املؤرِّ أن غري
أساس عىل عرش التاسع القرن قها حقَّ التي العقلية اإلنجازات تُقاس أن املستحيل فِمن
ألن — عظيمة شخصيات بالفعل أنتج قد القرن ذلك كان وإن — العظيمة الشخصيات
الجماعي. اإلنتاج إىل بالقياس ضئيل ضخامته، كانت مهما فرد، كل به قام الذي الدور
هائًال. كان الفرتة هذه يف الجماعي بالعمل ت تمَّ التي العلمية الكشوف عدد أن والحق
السكك باخرتاع واستمرَّت الكهربائي، التيار وكشف البخارية باآللة بدأت التي فالفرتة
بوسائل هذه أيامنا يف قمتَها بلغت والتي والطائرة، واملذياع الكهربائي واملولِّد الحديدية
ليست الفرتة هذه الذرية؛ الطاقة واستغالل الصوت رسعة رسعتها تفوق التي املواصالت
التقدم إىل اتجاًها ذاته الوقت يف تُمثِّل هي وإنما صناعية، لكشوف ظافرة مسرية مجرد
بأعىل تتَّسم بحتة نظرية بناءات إىل أدَّت قد وهي املجرد، التفكري عىل القدرة يف الرسيع
وهي أينشتني، عند النسبية ونظرية دارون عند التطور نظرية مثل الكمال، من درجة
فهم عىل ُمستغِلقة تبدو كانت التي املنطقية العالقات فهم عىل البرشي العقل درَّبت قد

السابقة. القرون يف ف املثقَّ اإلنسان
ألن ذلك بالرضورة؛ الصناعية املدنية تُالِزم ظاهرٌة التجريد عىل القدرة نمو إن
أو اآللة يصنع الذي املصنع عامل يُماِثل ال الطائرات أو اآلالت م يُصمِّ الذي املهندس
عىل تصميم صورة يف إال د يتجسَّ أن دون كامًال، لخيال يتمثل إنتاجه إن إذ الطائرة؛
يقف َمعمله، يف التجارب يُجري الذي الفيزياء وعالم واقعة. حقيقة يصبح أن قبل الورق،
املعدنية، والقضبان االختبار وأنابيب األسالك من نظاًما التعقيد شديدة مجموعة أمام
عىل يسيطر يجعله الكهربائية، الدوائر من نظاًما دة املعقَّ املجموعة هذه يف يرى ولكنه
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للطبيعة. العامة القوانني عن تكشف مالحظات إنتاج شأنه ِمن نحٍو عىل اليدوية عملياته
صنع أو جرس تشييد يف تتحكم أرقام إىل يصل وقلم، بورق املزوَّد الريايض، والعالم
مثل مدنية اقتضت أن البرش تاريخ يف قط يحدث فلم سحاب. ناطحات بناء أو طائرات

إعالئها. عىل يعملون الذين أولئك من امُلركَّز العقيل التدريب هذا
تُقدِّم ال فهي التجريد؛ عىل القدرة لهذه نتاًجا عرش التاسع القرن فلسفة كانت ولقد
الجمالية، بامليول وتهيب مجازية لغًة تتحدث مذاهب تُقدِّمها التي امُلغِرية الحلول تلك
من تقتيض وهي املجرد. التفكري عىل ُمدرَّب ذهٌن إال يفهمها ال إجابات تُقدِّم وإنما
فإنها ذلك ومع املهندس. وانضباط الريايض العالم بدقة منها جزء كل دراسة تالميذها
العقلية؛ البصرية من هائلة مكافأًة الرشوط هذه اللتزام استعداًدا يُبُدون من إىل تُقدِّم
عنها، اإلجابة الكربى الفلسفية املدارس سو مؤسِّ يستطع لم التي األسئلة عىل تُجيب فهي
أن شأنه ِمن نحٍو عىل السؤال صياغة إعادة إىل األحيان من كثري يف تضطرُّ كانت وإن
بكثري أعَقُد فيه نعيش الذي العالم تركيب أن لنا تُبنيِّ وهي عليه. يُجاب ألن قابًال يجعله
أساليب وضع من تمكَّنت قد وهي الكالسيكي. الفيلسوف به يُسلِّم كان الذي ذلك من

البرشي. الذهن نظر يف مفهوًما العالم وجعل الرتكيبات، هذه ملعالجة
عرش التاسع القرن فلسفة عن فصًال املدرسية الفلسفية الكتب يف عادة لنجد وإنا
الفصل هذا يف عليه. السابقة بالقرون املتعلِّقة الفصول بها ُكتبت التي الروح بنفس مكتوبًا
تبدو ملذاهبهم وصًفا ونجد وبرجسون، وشوبنهور وهيجل وشلنج «فشته» أسماء نجد
فلسفة أن غري السابقة، الفرتات مذاهب يف نجده ما يُماثل فلسفيٍّا خلًقا املذاهب هذه فيه
الطريقة بنفس ذلك بعد ظهرت التي املذاهب فهمنا ولو «كانت». بمذهب تنتهي املذاهب
فقد الفلسفة؛ لتاريخ فهم سوء ذلك يف لكان أفالطون، أو «كانت» مذهب بها نفهم التي
حني وهمية إجابات بتقديم وقامت عصورها، علوم عن تعربِّ عهًدا األقدم املذاهب كانت
ُشيِّدت فقد عرش التاسع القرن يف الفلسفية املذاهب أما األفضل. اإلجابات تُعِوزها كانت
يدركوا لم أناس عمل ِمن املذاهب هذه وكانت أفضل، فلسفة بناء فيه يجري كان وقت يف
الفلسفة، اسم تحت فشيَّدوا، عرصهم، يف املوجود العلم يف الكامنة الفلسفية الكشوف
فيهم، الفالسفة هؤالء ُقراءَ يُعِجب ما وكان الساذجة. والتشبيهات التعميمات من مذاهب
وأحيانًا مذاهبهم، بها عرضوا التي الربَّاقة اللغة تلك أحيانًا هو شهرتهم، عىل يساعد وما
تاريخيٍّا هذه مذاهبهم إىل نظرنا فلو ذلك ومع الوهمي. العلمي أسلوبهم جفاف أخرى
به وانتهى خصبة، أرض يف يتدفق كان لنهٍر املسدود بالطرف تشبيهها األفضل لكان

الصحراء. يف الجفاف إىل األمر
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وهو «كانت»، بعد الفلسفة تاريخ بها استمرَّ التي الحركة إن نقول أن والواجب
املذاهب تلك ليست فلسفية، مذاهب صورة يف يتمثل «كانت» عرص حتى ظل الذي التاريخ
التي الجديدة الفلسفة تلك وإنما العريق، الفلسفي املايض مقلِّدو بها قام التي الوهمية
هذه خالل ففي العرشين؛ القرن يف واستمرَّت عرش، التاسع القرن علم بفضل نشأت
العلم تقدُّم مع متمشيًا كان رسيع، بتطور الفلسفة تلك مرَّت الزمن، من القصرية الفرتة
النسبية نظرية عىل املرتتبة النتائج أن خاص بوجه نالحظ أن وينبغي ذاتها. الفرتة خالل
العرشين؛ القرن يف بأرسها تقع بالنك، عند (الكوانتم) الكم نظرية وعىل أينشتني، عند
القرن مظهر عن القرن لهذا الفلسفي املظهر يختلف أن الرضوري من فإن ثَم وِمن
الفضل الكثريون يعزو الذي التفكري، يف االنقالب فإن ذلك ومع كبريًا. اختالًفا عرش التاسع
التاسع القرن يف بدأت التي للتطورات طبيعية نتيجة كان إنما العرشين، القرن إىل فيه

رسيًعا. تطوًرا يه نسمِّ أن األصح كان ولذلك عرش؛
العلمي، للبحث ثانويٍّا نتاًجا بوصفها األصل يف ظهرت قد الجديدة الفلسفة أن وكما
األحيان، معظم يف يكونوا، لم أكتافهم عىل الفلسفة هذه قامت الذين األشخاص فإن
علم أو البيولوجيا أو الفيزياء أو الرياضة يف علماء كانوا فقد االحرتايف؛ باملعنى فالسفة
العالم يُصاِدفها ملشكالت حلول إىل االهتداءَ ملحاوالتهم نتيجة فلسفتهم وكانت النفس،
حتى تُستخدم كانت التي الفنية الوسائل تتحدى مشكالت وهي العلمي، بحثه خالل
الفلسفة هذه كانت ما ونادًرا وأهدافها. املعرفة أُُسس اختبار إعادة وتقتيض الحني، ذلك
يرتكز التي الخاصة املجاالت حدود وراء ما إىل تمتد تكن لم أنها كما رصيحة، أو لة ُمفصَّ
كتبهم تصديرات يف ماثلة الناس هؤالء فلسفات تجد ذلك من وبدًال واضعها. اهتمام عليها
فنيٍّا العام طابعها كان التي مؤلفاتهم يف آلخر آٍن من تظهر مالحظات ويف ومقدماتها،

بحتًا.
وضمنها للعلم، الفنية األساليب عىل أفرادها درب الفالسفة، من جديدة فئة تظهر ولم
أنه هؤالء أدرك فقد هذا؛ جيلنا يف إال الفلسفي، التحليل يف جهودهم وركَّزوا الرياضيات،
بأعمال للقيام يكفيه وقتًا للمرء يرتك ال العلمي البحث وأن العمل، توزيع من مفرَّ ال
وقت معه يبقى ال تركيًزا يقتيض ناحيته، من املنطقي، التحليل وأن املنطقي، التحليل
ال اإليضاح إىل يهدف ألنه العملية؛ اإلبداعية القدرة يعوق قد تركيز إنه بل العلمي، للعمل

التطور. هذا نتاج هو املحرتف العلم فيلسوف وكان الكشف. إىل
تحليل بأن يعرتف أن األحيان من كثري يف يرفض فإنه القديمة املدرسة فيلسوف أما
أن يدرك ال وهو الفلسفية، املذاهب اخرتاع بأنها الفلسفة يعرِّف ويظل فلسفة، العلم
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فيلسوف أن عىل وظيفتها. شغلت قد العلم فلسفة وأن معناها، فقدت قد الفلسفية املذاهب
مذاهب ابتدع مهما القديم الطراز لفيلسوف يرتك فهو الخصومة؛ هذه يخىش ال العلم
غري عمله ويواصل الفلسفة، بتاريخ ى امُلسمَّ املتحف ذلك يف مكان لها يكون قد فلسفية

بيشء. عابئ
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اهلندسة طبيعة

ازداد ثم البداية، يف تدريجيٍّا كان بتطور ١٨٠٤م، عام يف «كانت» موت منذ العلم، مر
واألفكار امُلطَلقة الحقائق كل عن العلم تخىلَّ التطور هذا ويف بالتدريج، رسعًة ُمعدَّله
غري طبيعة ذات مبادئ يعدُّها «كانت» كان التي املبادئ تلك أن اتضح فقد امُلسبَقة؛
وتبنيَّ فحسب، محدود بقدر إال تصح ال مبادئ هي إنما للعلم، عنها غناء وال تحليلية،
بيئتنا يف تحدث التي الظواهر عىل إال تنطبق ال الكالسيكية للفيزياء الهامة القوانني أن
االستعاضة من بد ال كان فقد املجهرية، دون وما الفلكية األبعاد إىل بالنسبة أما العادية.
تكفي وحدها الحقيقة وهذه الجديدة. للفيزياء بقوانني الكالسيكية القوانني هذه عن
اآلن ح وسأوضِّ ذاته. العقل علينا يفرضها قوانني وليست تجريبية، قوانني أنها إلثبات

الهندسة. تطور تتبُّع خالل من هذا القبلية الرتكيبية املعرفة انحالل
واحد هو إنما القدماء، املرصيني أيام إىل يرجع الذي للهندسة، التاريخي األصل إن
الفيضانات كانت فقد مادية؛ حاجات عن نشأت عقلية لكشوف العديدة األمثلة من
حدود كانت إذ األرض؛ مُلالك املتاعب تجلب مرص، تربة يروي الذي النيل، لنهر السنوية
بواسطة جديد من إقامتها من بد ال وكان عام، كل معاملها تضيع الزراعية أراضيهم
واالجتماعية، الجغرافية بالدهم لظروف نتيجًة املرصيون، اضطرَّ ولذلك هندسية؛ قياسات
نتائج قوانينه كانت تجريبيٍّا، علًما بوصفها الهندسة نشأت وهكذا املساحة. فن اخرتاع إىل
تُساوي مثلثًا صنعوا لو أنهم العملية بالخربة عرفوا املرصيني أن ذلك مثال ملالحظات.
الربهان أما الزاوية. قائم مثلثًا ذلك لكان التوايل، عىل وحدات وخمس وأربع ثالث أضالعه
الذي فيثاغورس، يد عىل ر متأخِّ وقت يف إال يُكتشف فلم النتيجة هذه عىل االستنباطي
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يُساوي و٤ ٣ مربَعي مجموع أن أساس عىل املرصيني كشوف املشهورة نظريته تفرسِّ
1.٥ مربع

الهندسة، يف اليونانيون به أسهم الذي الدور طبيعة فيثاغورس نظرية ح وتوضِّ
استخالص املمكن من يكون استنباطي، نسق عىل الهندسة بناء إمكان اكتشاف به وأعني
وسوف الخامس). الفصل (انظر البديهيات مجموعة من دقيقة، بطريقة فيه، نظرية كل
ظل وقد إقليدس، باسم األبد إىل يرتبط للبديهيات نسق صورة يف الهندسة بناء يظل
حتى واستمر الهندسة، يف درايس برنامج كل موضوع هو للهندسة، منطقيٍّا امُلنظَّم عرضه

مدارسنا. يف هو كما يُدرَّس قريب عهد
أمًرا حقيقتها معه بدت حدٍّ إىل وواضحة طبيعية إقليدس نسق بديهيات بدت ولقد
تتخذ أن قبل سابقة ملفاهيم مؤيًِّدا إقليدس نسق كان الصدد هذا ويف الشك. إليه يتطرق ال
الهندسية للمبادئ الظاهر الذاتي الوضوح ألن ذلك منظَّم؛ نسق صورَة الهندسة مبادئ
وقد امُلثل. بنظرية القول إىل إقليدس، عرص من جيل قبل عاش الذي بأفالطون، أدَّى
رؤية فعل يف لنا تتكشف الهندسة بديهيات أن يعتقد كان أنه الثاني الفصل يف أوضحنا
التطور ذلك انتهى وقد مثالية، خواصملوضوعات هي إنما الهندسية العالقات أن لنا يُبنيِّ
نظرية إىل جوهريٍّا، تغيريًا الفهم هذا عىل يُدِخل لم والذي بأفالطون، بدأ الذي الطويل
تركيبية البديهيات أن ترى والتي شاعرية، أقل كانت وإن أدق، بأنها تتميز التي «كانت»
لم اهتمامهم ولكن متفاوتة، بدرجات الرأي هذا يف يشاركون الرياضيون وكمان قبلية.
العالقات تحليل عىل ينصبُّ كان ما بقدر للبديهيات، الفلسفية املناقشة عىل ينصبُّ يكن
أن إيضاح طريق عن أدنى، حدٍّ إىل البديهيات رد حاولوا فقد بينها؛ ترسي التي الرياضية

اآلخر. البعض من استخالصه يمكن بعضها
وكانوا لهم، تروق تكن لم التوازي. بديهية هي واحدة، بديهية هناك كانت ولقد
ُمواٍز رسُم معيَّنة، نقطة من املمكن، من أن عىل البديهية هذه وتنصُّ استبعادها. يحاولون
ال فقط، وواحًدا واحًدا، مستقيًما خطٍّا هناك إن أي ؛ معنيَّ ملستقيم فقط، وواحد واحد،

ألن املشهورة؛ نظريته عىل الربهنة يف فيثاغورس طريقة عن الكفاية فيه بما يعربِّ لم املؤلف أن أعتقد 1
الزاوية القائمة باملثلثات بل فقط، ٥ ،٤ ،٣ أبعادها تبلغ التي باملثلثات يتعلق ال النظرية هذه عىل الربهان
وليس تجريبي، فيثاغورس إىل الصدد هذا يف املؤلف ينسبه الذي الربهان أن والواقع أبعادها. كانت أيٍّا

(املرتِجم) اإلطالق. عىل استنباطيٍّا
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لم ملاذا ندري ولسنا امُلسطَّح. نفس عىل معه ظل وإن ، معنيَّ خط مع األمر آخَر يتقاطع
بدايتها يف ترجع متعددة، محاوالت أن نعلمه الذي ولكن للرياضيني، البديهية هذه تُرق
من الستخالصها أي نظرية؛ إىل البديهية هذه لتحويل بُذلت قد القديمة، العصور إىل
القضية الستخالص طريقة إىل اهتدوا أنهم مراًرا الرياضيون اعتقد وقد أخرى. بديهيات
األحوال، كل يف بعد، فيما يتضح كان فقد ذلك ومع أخرى. بديهيات من بالتوازي املتعلقة
معيَّنة ُمسلَّمًة منهم وعي دون يُقِحمون الرياضيون هؤالء كان إذ باطلة؛ براهينهم أن
التوازي. لبديهية مساوية فعالية لها كانت ولكن األخرى، البديهيات يف نة متضمَّ تكن لم
أن غري البديهية، لهذه مكافئة ُمسلَّمات هناك أن هي التطور هذا نتيجة كانت فقد وإذن
إقليدس. بديهية قبول يف له مما أكثر امُلسلَّمات هذه قبول يف الحق له يكن لم الريايض
قائمتنَي، يُساوي املثلث زوايا مجموع إن القائل املبدأ التوازي، لبديهية املكافئة األمثلة فِمن
بدوره، التوازي، مبدأ أن اتضح ولكن بديهيته، من املبدأ هذا استخلص قد إقليدس وكان
ما فإن وهكذا بديهية. املثلث زوايا بمجموع املتعلق املبدأ اتُّخذ ما إذا استخالصه يمكن

بالعكس. والعكس آخر، نسق يف نظرية يصبح نسق، يف بديهية هو
أن قبل عام ألَفي عىل يزيد ما طوال الرياضيات تشغل التوازي مشكلة ظلت ولقد
ريايضٌّ اكتشف «كانت»، وفاة من عاًما عرشين حواَيل فبعد لها؛ حل إىل التوصل يتم
ليست التوازي بديهية أن (١٨٠٢–١٨٦٠م)، Bolyai بولياي جون هو ، شابٌّ َمجريٌّ
محلَّها وأحل التوازي، بديهية عن فيها تخىلَّ هندسة فشيَّد الهندسة، يف رضوريٍّا عنًرصا
معيَّنة. نقطة من معنيَّ ملستقيم واحد ُمواٍز من أكثر هناك إن القائلة هي جديدة ُمسلَّمة
لوباتشفسكي إ. ن. الرويس الريايض يد عىل تقريبًا الوقت نفس يف الكشف نفس تم وقد
K. F. Gauss جاوس ف. ك. األملاني والريايض (١٧٩–١٨٥٦م) N. I. Lobachevski
الهندسات باسم النحو هذا عىل ُوضعت التي الهندسات يت وُسمِّ (١٧٧٧–١٨٥٥م).
(١٨٢٦–١٨٦٦م) B. Riemann ريمان ب. األملاني الريايض وضع بعُد وفيما الالإقليدية.
اإلطالق. عىل متوازية خطوط فيها توجد ال نسًقا يشمل الالإقليدية، الهندسة من أعم نوًعا
املثلث، زوايا مجموع أن ذلك مثال اإلقليدية. الهندسة تُناقض الالإقليدية والهندسة
ال إقليدية ال هندسة فكل ذلك ومع درجة. ١٨٠ عن يختلف الالإقليدية، الهندسة يف
هندسة به تكون الذي املعنى بنفس ُمتَّسق نظام هي وإنما داخيل، تناقض عىل تنطوي
وصحيٌح الواحد. اإلقليدي النسق محلَّ الهندسات ِمن كثرة تحلُّ وهكذا ُمتَّسقة. إقليدس
عىل برصيٍّا، رها تصوُّ السهل من بأن جميًعا األخريات عن تتميز اإلقليدية الهندسة أن
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واحد ُمواٍز ِمن أكثر فيها يكون هندسة بالبرص نتخيل أن املستحيل من يبدو يكاد حني
أنها عىل الرياضية النُّسق مختلف إىل ونظروا البرصي، بالتصور نقطة من معنيَّ ملستقيم
بها يتأمل التي ما، حدٍّ إىل املنزَّهة النظرة هذه مع وتمشيًا الرياضية. صحتها يف متساوية
من االنتهاء حتى البرصي التصور موضوع مناقشة أُرِجئ فسوف املوضوع، الريايضهذا

األخرى. املشكالت بعض مناقشة
العالم هندسة مشكلة إىل جديدة نظرة يقتيض الهندسات من كثرة وجود كان
هناك تكن لم اإلقليدية، الهندسة هي فقط، واحدة هندسة هناك كانت فطاملا الفيزيائي.
إقليدس هندسة تَُعد أن الطبيعي من كان فقد الفيزيائي؛ املكان بهندسة متعلقة مشكلة
إىل يرجع الفضل كان ولقد أخرى. هندسة وجود لعدم الفيزيائي؛ الواقع عىل منطبقة
الفيزيائية والهندسة الرياضية الهندسة تطابُق أن غريه، من أكثر أكَّد، أنه يف «كانت»
من عظيمة محاولة القبلية الرتكيبية املعرفة يف نظريته تَُعد أن وينبغي تفسري، إىل يحتاج
الهندسات. من كثرة باكتشاف تماًما تغريَّ املوقف أن غري التطابق، هذا لتعليل فيلسوف
هي الهندسات هذه أي مشكلة: تُثار كثرية، هندسات بني الخيار للريايض يصبح فعندما
السؤال، هذا عن اإلجابة يستطيع ال العقل أن الواضح من وكان الفيزيائي؟ العالم هندسة

التجريبية. للمالحظة مرتوكة اإلجابة هذه وإن
الالإقليدية للهندسة كشفه فبعد «جاوس»؛ هو ذلك إىل األنظار لفت َمن أول كان ولقد
قاس وقد الفيزيائي. العالم هندسة من بواسطته يتأكد تجريبي باختيار القيام حاول
يف قياساته نتيجة وصاغ جبال، ثالثة بِقَمم أركانه حدَّد مثلث زوايا الغرض لهذا جاوس
إنه أي للمالحظة؛ املحتملة األخطاء حدود يف صحيح اإلقليدي املبدأ إن فقال: دقيقة، عبارة
للمالحظة الحتمية األخطاء فإن درجة، ١٨٠ عن الزوايا ملجموع انحراف هناك كان إذا
من لنوٍع خاضع فإنه إقليديٍّا، ال العالم كان فإذا وجوده؛ إثبات املستحيل من تجعل
معه يستحيل الضآلة من ا حدٍّ اإلقليدية الهندسة عن اختالفه يبلغ الالإقليدية الهندسة

االثنني. بني التمييز
الفيزيائي العالم هندسة فمشكلة املناقشة؛ بعض إىل يحتاج جاوس قياس أن غري

البساطة. هذه بمثل حلها يمكن وال جاوس، افرتض مما أعَقُد
الذي املثلث زوايا مجموع وأن إيجابية، كانت جاوس نتيجة أن تًا مؤقَّ فلنفرتض

إقليدية؟ ال العالم هندسة أن ذلك عىل يرتتب فهل درجة، ١٨٠ عن مختلًفا كان قاسه

120



الهندسة طبيعة

يتم بعيدة أشياء بني الواقعة الزوايا فقياس النتيجة؛ هذه تجنُّب إىل سبيًال ثمة إن
وهكذا مشابهة. أداة أو السدس آلة يف ُمثبَّتة عدسات خالل من األشياء رؤية طريق عن
هي أنها أساس عىل تُستخدم البرصية األداة إىل األشياء من تمرُّ التي الضوئية األشعة فإن
مستقيمة؟ خطوط يف تتحرك الضوئية األشعة أن نعرف فكيف املثلث، أضالع تحدِّد التي
لم «جاوس» قياس وإن ُمنحٍن، َمسارها وإن ذلك، تفعل ال إنها القول املمكن من إن
القياس يكون ال االفرتاض هذا أساس وعىل مستقيمة؛ خطوط أضالعه بمثلث يتعلق يكن

قاطًعا.
أقرصمسافة هو املستقيم الخط إن الجديد؟ االفرتاض هذا الختبار وسيلة هناك فهل
ربط املمكن من يكون أن بد فال ُمنحنيًا، الضوئي الشعاع مسار كان فإذا نقطتنَي؛ بني
مثل الضوء. شعاع مسار ِمن أقرص يكون آخر، خط بواسطة النهاية بنقطة البداية نقطة
هذه ففي قياسية؛ قضبان بواسطة األقل، عىل املبدأ حيث من به، القيام يمكن القياس هذا
خطوط طول عىل توضع ثم الضوئي، الشعاع مسار طول عىل القضبان تُوَضع الحالة
املحاوالت. بتكرار إليه االهتداء ألمكن أقرص، اتصال خط هناك كان فإذا أخرى. اتصال

مسار أن وجدنا إننا أي سلبية؛ نتيجته وكانت االختبار بهذا قمنا أننا فلنفرض
مقرتنًة النتيجة، هذه تؤدي فهل النقطتنَي، بني ارتباط أقرص هو الضوئي الشعاع

إقليدية؟ الهندسة أن إثبات إىل املثلث، لزوايا السابق بالقياس
فقد قبل؛ من كان كما تماًما به، مقطوع غري يظل املوقف أن نرى أن السهل ِمن
صلبة، قضبانا فيها استخدمنا بقياسات واختربناه الضوئية، األشعة مسار يف تشكَّكنا
يتغري القضيب طول يكن لم إذا إال منه، موثوًقا أمًرا يكون ال ما مسافٍة قياَس أن غريَ
الشعاع مسار طول عىل نُقل الذي القضيب أن نفرتض أن نستطيع ولكننا يُنَقل، حني
وضعها يمكن التي القضبان عدد يكون وعندئٍذ مجهولة، قوة بفعل تمدَّد قد الضوئي
أقل املسافة هذه بشأن إليها نصل التي العددية القيمة وتكون أقل، املسار طول عىل
حني عىل األخرى، املسارات ِمن أقرص الضوئي الشعاع مسار أن نتصور وهكذا بدورها.
مسلك عىل يتوقف مسافة أقرص املستقيم كان إذا فيما فالبحث وإذن الواقع. يف أطول أنه
يتمدد ال إنه أي بحق؛ صلبًا الصلب القضيب كان إن نعلم إذن فكيف القياس، قضبان

ينكمش؟ وال
عىل يظل فهل بعيد، مكان إىل مكان من الصلب القضيب ننقل الحالة هذه يف
طول أن ولنفرض ثانيًا. قضيبًا نستخدم أن طوله، نخترب لكي علينا، إن السابق؟ طوله
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أحدهما نُقل ثم اآلخر، فوق أحدهما ُوضع عندما األول املكان يف متساويًا كان القضيبنَي
هذا عن اإلجابة نستطيع ال إننا متساويًا؟ القضيبنَي طول يظل فهل مختلف، مكان إىل
املكان إىل ثانيًة األول القضيب ننقل أن إما ينبغي القضيبنَي، بني نُقارن فِلَكي السؤال.
ممكنة تكون ال الطوَلني بني املقارنة دامت ما الثاني، املكان إىل الثاني القضيب أو األول،
أيًضا ُمتساٍو طولهما أن نجد النحو هذا وعىل اآلخر. فوق القضيبنَي أحد يكون عندما إال
القضيبان كان إذا ما معرفة إىل سبيل ال ولكن الثاني، املكان يف مًعا يكونان عندما

مختلَفني. مكاننَي يف يكونان عندما متساوينَي
طول كان إذا أنه ذلك مثال للمقارنة. أخرى وسائل هناك بأن ذلك عىل يُعرتَض وقد
أذرعتنا، بطول القضيب قارنَّا إذا التغري نكتشف أن بد فال نقله، عند يتغري القضيب
تمدُّد إىل تؤدي التي الُقوى أن االعرتاض، هذا استبعاد أجل من نفرتض، أن نستطيع ولكنا
األجسام وِضمنها املادية، األجسام كل إن أي شاملة؛ ُقًوى انكماشها أو املنقولة األجسام
مالحظته. يمكن ال كهذا تغريُّ أي أن الواضح ومن النحو. نفس عىل طولها يتغري البرشية،
ندرك أن فينبغي congruence؛ التطابق مشكلة هي البحث موضوع املشكلة إن
وِضمنها املادية، األشياء كل أن فلنفرض منه. والتحقق التطابق اختبار إىل سبيل ال أنه
الصباح يف نستيقظ فعندما الليل؛ يف نومنا أثناء مرات عرش حجمها تضاَعف قد أجسامنا،
التحقق من أبًدا نتمكن لن إننا بل االفرتاض، هذا باختبار لنا يسمح وضع يف نكون ال
فليس هنا ومن املوضوعة. الرشوط عىل بناءً مالحظتها، يمكن ال التغري هذا فنتائج منه؛
مرات عرش أطول جميًعا أننا الجائز فِمن تفنِّدها، أو تؤيِّدها أدلة إىل االهتداء وسعنا يف

باألمس. كنا مما
التطابق، مسألة إىل ننظر أن هو اإلشكاالت، هذه من واحد مخرج إال هناك وليس
القضيبنَي «إن نقول أال فينبغي تعريف؛ مسألة أنها عىل بل مالحظة، مسألة أنها عىل ال
إننا تقول أن الواجب وإنما متساويان»، بالفعل هما مختلَفني مكاننَي يف املوضوَعني
هذا التطابق. تعريف يحدِّد الذي هو الصلبة القضبان ونقل متساوينَي، قضيبنَي يهما نسمِّ
السؤال يعود ال إذ قبل؛ ِمن ذُكرت التي املعقولة غري املشكالت استبعاد إىل يؤدي التفسري
طولنا ي نسمِّ فنحن معنًى؛ ذا سؤاًال مرات عرش باألمس كنا مما أطول اليوم كنا إذا عما
الطول. نفس الواقع يف هو كان إذا عما للسؤال معنى وال باألمس، لطولنا مساويًا اليوم
،«coordinative definitions اإلحداثية «التعريفات ب التعريفات من النوع هذا ى ويُسمَّ
ر تصوُّ وبني الصلب، كالقضيب فيزيائي موضوع بني إحداثيٍّا) ن تكوِّ (أو تربط وهي

االسم. تفرسِّ التي هي الصفة وهذه مفهومه، تحدَّد وبذلك املتساوي»؛ «الطول
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إال معنًى لها يكون ال الفيزيائي العالم بهندسة املتعلقة القضايا فإن ذلك وعىل
هندسة نتجت للتطابق اإلحداثي التعريف نا غريَّ فإذا للتطابق؛ إحداثي تعريف وضع بعد
النتيجة، هذه معنى ح نوضِّ ولكي الهندسة. نسبية اسم: عليها يُطَلق الحقيقة هذه جديدة.
درجة، ١٨٠ عن الزوايا ملجموع انحراف وجود أثبت قياسجاوس أن أخرى فلنفرضمرًة
ومع مسافة، أقرص هي الضوئية األشعة أن أيَّدت صلبة بقضبان ت تمَّ التي القياسات وأن
بعد فلنُقل إقليدية. أنها عىل املكان هندسة إىل النظر وبني بيننا يحول يشء يظل فلن ذلك
مقدار نحسب أن نستطيع وعندئٍذ تتمدد، القضبان وإن ُمنحنية، الضوئية األشعة إن ذلك
فِمن إقليدية. هندسة إىل «املصحح» التطابق يؤدي أن شأنه ِمن نحٍو عىل االنحرافات هذه
ولكنها آخر، إىل مكان من تتفاوت لُقًوى نتيجة أنها عىل االنحرافات إىل النظر املمكن
كل إن أي كونية؛ ُقًوى بالتايل وهي الضوئية، واألشعة األجسام جميع إىل بالنسبة متماثلة
عىل تدل الفكرة هذه للتطابق. اإلحداثي التعريف يف تغريُّ هو القوى افرتاضهذه يعنيه ما
املتكافئة، األوصاف من فئة توجد وإنما الفيزيائي، للعالم واحد هنديس وصف يوجد ال أنه
وإنما بمضمونها، تتعلق فال بينها الظاهرة الفروق أما صحيح، األوصاف هذه من وكلٌّ

فحسب. بها تُصاغ التي باللغة
تطبيق أمكن فإذا املكان. يف «كانت» لنظرية تأييد كأنها وهلة ألول تبدو النتيجة هذه
العالم يف صفة عن تعربِّ ال الهندسة أن عندئٍذ فيبدو الفيزيائي، العالم عىل هندسة كل
هذا عىل يضع الذي البرشي، املالحظ عن صادرة ذاتية إضافة إال هي وما الفيزيائي،
يف الحجة هذه الُجدد الكانتيون استخدم وقد الحىس. إدراكه موضوعات بني نظاًما النحو
االصطالحي «املذهب ب ى يُسمَّ فلسفي موقف يف استُخدمت أنها كما فلسفتهم، عن الدفاع
،Henri Poincaré بوانكاريه هنري الفرنيس الريايض استحدثه ،«conventionalism
أنها تزعم لقضية معنًى هناك يكون وال اصطالحية، مسألة الهندسة تكون وبمقتضاه

الفيزيائي. العالم هندسة تصف
فعىل مقبولة؛ غري أنها يُثِبت بأن كفيٌل الدقة من بمزيد الحجة هذه اختبار أن عىل
الفيزيائي، العالم تركيب وصف يف هنديس نسق كل استخدام املمكن من أن من الرغم
يكون ولن كامًال، وصًفا الرتكيب ذلك يصف ال وحده أُخذ ما إذا الهنديس النسق فإن
الضوئية. واألشعة الصلبة األجسام مسلك عن قضية عىل اشتمل إذا إال كامًال الوصف
األوصاف إىل نشري فإننا ُمتساٍو، بقدٍر صحيَحني أو متساوينَي، الوصَفني ي نسمِّ وعندما
وواحد واحد، وصف هناك سيكون الكاملة، األوصاف هذه بني وِمن املعنى، بهذا الكاملة
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بفعل ُشوِّهت» أو «انحرفت إنها الضوئية واألشعة الصلبة األجسام عن فيه يقال ال فقط،
normal السوي النسق اسم الوصف هذا عىل للداللة أستخدم وسوف الكونية. القوى
وهذه السوي، النسق إىل تؤدي الهندسيات أي عن نتساءل أن يمكننا واآلن .system
أن الواضح وِمن .«natural geomefty الطبيعية «الهندسة ب تسميتها يمكن الهندسة
واألشعة الصلبة األجسام تكون ال التي بالهندسة أي الطبيعية، بالهندسة املتعلق السؤال
التجريبي؛ بالبحث إال عنه اإلجابة يمكن ال إليها، بالنسبة ُمشوَّهة أو ُمنحِرفة الضوئية

تجريبيٍّا. سؤاًال الفيزيائي املكان هندسة عند السؤال يكون املعنى وبهذا
مفاهيم إىل باإلشارة للهندسة التجريبي للمعنى مثاًال نرضب أن استطاعتنا ويف
الشارع يسار عىل الخامس الشارع «إن نيويورك سكان أحد قال فإذا أخرى. نسبية
منه ينظر الذي االتجاه يحدِّد لم ما باطلة وال صحيحة تكون ال العبارة هذه فإن الرابع»،
الرابع الشارع يسار عىل الخامس «الشارع الكاملة العبارة إن أي الشارَعني؛ هذَين إىل
«الشارع للعبارة ُمعاِدلة وهي للتحقيق، القابلة وحدها هي الجنوب» من إليهما منظوًرا
النسبية، املفاهيم فإن وهكذا الشمال». من إليهما منظوًرا الرابع الشارع يمني الخامسعىل
ولكن التجريبية، املعرفة صياغة يف لالستخدام تماًما تصلح يمني» و«عىل يسار» «عىل مثل
املعنى وبهذا اإلشارة؛ نقطة عىل مشتملة الصياغة تكون أن عىل الحرص الواجب من
الفيزيائي العالم هندسة عن الكالم نستطيع ال فنحن نسبيٍّا. تصوًرا الهندسة تكون نفسه
قضية إصدار يمكن الرشط هذا وعىل للتطابق. إحداثيٍّا تعريًفا قدَّمنا قد نكون أن بعد إال
الفيزيائية، الهندسة عن نتحدث فعندما ذلك وعىل الفيزيائي. العالم هندسة عن تجريبية
يقوله أن بوانكاريه أراد ما كان ولو معيَّنًا. إحداثيٍّا تعريًفا وضعنا أننا املفهوم ِمن يكون
يف لكان اصطالحية، مسألٌة املتكافئة األوصاف مجموعة من واحد وصف اختيار أن هو
عرفناها الذي باملعنى الطبيعية، الهندسة تحديد أن اعتقد قد كان إذا أما حق. عىل ذلك
هذه من التحقُق املستحيل من إن إذ ُمخطئًا؛ ذلك يف يكون فإنه اصطالحية، مسألٌة هو به،
«الصلب»، القضيب أن ً خطأ يعتقد كان بوانكاريه أن ويبدو تجريبية. بطريقة إال الهندسة
الناتجة الهندسة تكون أن اشرتاط أساس عىل إال يُعَرف أن يمكن ال التطابق، وبالتايل
عن مختلًفا الزوايا مجموع يكون أن إىل مثلت قياسات أدَّت لو أنه إىل ذهب وهكذا إقليدية.
وأطوال الضوئية األشعة مسارات الفيزيائي ح يصحِّ أن الرضوري من لكان درجة، ١٨٠
بوانكاريه أن غري املتساوية. باألطوال يعنيه ما يقول أن أمكنه ملا وإال الصلبة، القضبان
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التطابق تعريف وأن كونية،2 ُقًوى افرتاض إىل الفيزيائي يدفع قد االشرتاط هذا أن أغفل
وعن الكونية، الُقوى استبعاد اشرتاط أساس عىل يُقدَّم أن ذلك، من العكس عىل يمكن،
بالهندسة. متعلقة تجريبية قضايا إصدار يمكن هذا التطابق تعريف استخدام طريق

إن إذ اإلسهاب؛ من بمزيد بوانكاريه إىل هه أوجِّ الذي النقد أعرض أن ألودُّ وإني
ذكية، بطريقة االصطالحي املذهب عن بالدفاع األخرية اآلونة يف قام أينشتني العالمة
تقوم أن يمكن ال أنه أعتقد كنت وملا وبيني.3 بوانكاريه بني خيالية محادثة فوصف
أن أودُّ فإني بوضوح، اآلراء عرضت ما إذا الرياضيني الفالسفة بني الرأي يف خالفات
الذي أينشتني، العالمة يُقِنع أن بوانكاريه، يُقِنع لم إذا شأنه، ِمن نحٍو عىل رأيي أعرض
الذي اإلعجاب وهو بوانكاريه، بأعمال إعجابه يُعاِدل ما اإلعجاب من العلمية ألعماله أُكنُّ

رائعة. بطريقة عنه أعرب
اآلتينَي: الوصَفني مع تتمىش التجريبية املالحظات أن فلنفرض

١ الفئة

قضبان وتشوِّه الضوئية، األشعة تحرف كونية ُقًوى هناك أن غري إقليدية، الهندسة (أ)
القياس.

كونية. ُقًوى توجد وال إقليدية، ال الهندسة (ب)

هذين ِمن كل صحة افرتاض املمكن من أن يرى حني صواب عىل بوانكاريه إن
حالة تصفان مختلفتنَي لغتنَي مجرد فهما بينهما، التمييز الخطأ من وأن الوصَفني،

واحدة.
مختلف جزء يف أو مختلف، عالم يف تجريبية مالحظات أُجريَت أنه لنفرض ولكن

اآلتينَي: الوصَفني مع تتمىش عاملنا، من

٢ الفئة

كونية. ُقًوى توجد وال إقليدية، الهندسة (أ)

.«Albert Einstein, Philosopher-Scientist العالم الفيلسوف أينشتني، «ألربت كتاب: يف 2

ص٦٧٧–٦٧٩. ١٩٤٩م، إيفانستون ،P. A. Schilip «شليب» نرشه 3
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وتشوِّه الضوئية، األشعة تحرف كونية ُقًوى هناك ولكن إقليدية، ال الهندسة (ب)
القياسية. القضبان

هذين من كالٍّ إن يقول حني حق عىل بوانكاريه أن نجد بدورها املرة هذه ويف
متكافئان. وصفان فهما صحيح، الوصَفني

الوجهة من فهما متماثالن؛ و٢ ١ العامَلني إن قال لو يُخطئ بوانكاريه أن غري
فإن املتكافئة، األوصاف من فئٌة عالم كل يف توجد أنه من الرغم وعىل مختلفان. املوضوعية
إال هناك تكون أن يمكن فال الصواب، قيمة حيث من متساويتنَي ليستا املختلفتني الفئتنَي
الفئتني هاتنَي أي يتحدد أن يمكن وال العالم، من معنيَّ نوع إىل بالنسبة واحدة صائبة فئٌة
األوصاف تكافؤ إال يُدِرك ال االصطالحي فاملذهب التجريبية. باملالحظة إال الصائبة هي
نظرية فإن ذلك ومع الفئتنَي، بني الفوارق إدراك عن ويعجز الواحدة، الفئة داخل يف
فئة إىل تجريبية حقيقًة ننسب بأن موضوعيٍّا العالم نصف أن لنا تُتيح املتكافئة األوصاف
متساوية قيمٌة فئة كل داخل يف األوصاف لكل تكون وأن فحسب، األوصاف من واحدة

الصواب. حيث من
فئة كل يف ص نخصِّ أن األوصاف، من فئات نستخدم أن من بدًال األنسب، ولكن
املعنى وبهذا بأكملها؛ للفئة ممثًِّال ونستخدمه السوي، النسق هو أنه عىل واحًدا وصًفا
السوي، النسق أنه أساس عىل الكونية الُقوى فيه تختفي الذي الوصف نختار أن يمكننا
من أن نُثِبت أن حتى وسعنا يف فليس املناسبة، وبهذه الطبيعية. بالهندسة يه ونسمِّ
يف النوع هذا من فقط، وواحًدا واحًدا، نسًقا هناك أن أما سوي، نسق وجود الرضوري
تكون قد الضوئية األشعة هندسة أن ذلك (مثال تجريبية واقعة هذه تَُعد أن بد فال عاملنا،

الصلبة). األجسام هندسة عن مختلفة
للهندسة، التجريبي املعنى استبعاد إىل تؤدي ال املتكافئة األوصاف نظرية فإن وهكذا
رشوط بإضافة الفيزيائي للعالم الهنديس الرتكيب عن نعربِّ أن فقط تقتيض هي وإنما
«جاوس» تجربة تَُعد املعنى وبهذا الطبيعية. الهندسة عن قضية صورة يف أي معيَّنة؛
حدود يف وذلك إقليدية، هي بيئتنا يف املوجود للمكان الطبيعية فالهندسة تجريبيٍّا؛ دليًال
الضوئية واألشعة الصلبة األجسام فإن أخرى بعبارة أو إليها، التوصل يمكننا التي الدقة
نتيجة إىل أفضت قد جاوس تجربة كانت ولو إقليدس. لقوانني وفًقا تسلك بيئتنا يف
لكانت قياسه، يمكن اإلقليدية العالقات عن انحراف عن كشفت قد كانت لو أي مختلفة،
هندسة نطبِّق لكي علينا، يتعنيَّ كان وعندئٍذ مختلفة؛ األرضية لبيئتنا الطبيعية الهندسة

126



الهندسة طبيعة

بطريقة املنقولة األجسام وتشوِّه الضوئية، األشعة تحرف كونية ُقًوى نفرتض أن إقليدية،
يَُعد أن ينبغي إقليدية، العالم هذا يف بيئتنا يف الطبيعية الهندسة فكون وإذن خاصة؛

الحظ. حسن إىل ترجع تجريبية واقعة
إىل بالنسبة أينشتني بها قام التي اإلضافات عن التعبري لنا تُتيح الصياغات هذه
الهندسة إن القائلة النتيجة إىل العامة النسبية نظريته من ل توصَّ فقد املكان؛ مشكلة
مع تتناقض ال النتيجة وهذه إقليدية. ال هندسة الفلكية األبعاد يف للمكان الطبيعية
من إن إذ إقليدية؛ األرضية األبعاد هندسة إن القول إىل يؤدي الذي «جاوس» قياس
بالنسبة اإلقليدية للهندسة مماثلة تكون تكاد أنها الالإقليدية للهندسة العامة الصفات
ال فنحن الفلكية. األبعاد إىل بالقياس صغرية األرضية واألبعاد الصغرية، املساحات إىل
املالحظات طريق عن اإلقليدية الهندسة عن انحرافات من يحدث ما مالحظة نستطيع
انحراف وجود نُثِبت ولكي حد. أبعد إىل ضئيلٌة األبعاد هذه يف االنحرافات ألن األرضية؛
جاوس بقياس القيام من بد فال الزوايا، مجموع تمثِّل التي والثمانني املائة الدرجات عن
الدقة هذه مثل أن غري املرات، من آالف عدة ذاته هو به قام ما يفوق الدقة من بقدٍر
يمكن فال وإذن األبد؛ إىل كذلك ستظل أنها الظن وأغلب أيدينا، متناول عن البعد كل بعيدٌة
عن الزوايا مجموع انحراف دام ما أكرب، مثلثات إىل بالنسبة إال الالإقليدي الطابع قياس
هي أركانه تكون مثلث زوايا نقيس أن أمكننا ولو املثلث. حجم بازدياد يزداد درجة ١٨٠
مجموع أن بالفعل لالحظنا — األفضل وهو — الثالث املجرات أو الثالثة، الثوابت النجوم
الكوني السفر يتحقق حتى االنتظار من لنا بد ال ولكن ١٨٠درجة، عىل يزيد املثلث زوايا
نزور أن علينا سيكون دام ما املبارش، االختبار هذا بمثل القيام يتسنَّى أن قبل الفضاء يف
لنا بد فال ذلك وعىل الثالث؛ الزوايا قياس من نتمكن لكي حدة عىل الثالثة النجوم من كالٍّ
ملعرفتنا، الراهنة املرحلة يف حتى تدل، التي االستدالل، يف املبارشة غري بالطرق االكتفاء من

إقليدية. ال النجمية الهندسة أن عىل
هو اإلقليدية الهندسة عن االنحراف فسبب أينشتني؛ بها قام أخرى إضافة وهناك
تكون النجم من مقربة فعىل النجوم؛ كتل إىل أصلها يرجع التي الجاذبية ُقوى رأيه يف
عالقة وجود أينشتني أثبت وهكذا النجوم. بني الواقع الفضاء يف هي مما أقوى االنحرافات
خالل أُجريَت قياسات أيَّدته الذي العجيب، الكشف هذا أن والحق والجاذبية. الهندسة بني
للطابع جديد تأييد هو إنما قبله، من أحد عه توقُّ إىل يسبقه لم والذي الشمس، كسوف

الفيزيائي. للمكان التجريبي
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نسٌق هو وإنما عامله، البرشي امُلالِحظ به يشيِّد النظام من نوًعا ليس املكان إن
الضوئية؛ واألشعة املتحرِّكة الصلبة األجسام بني ترسي التي النظام عالقات صيغة يحدِّد
الفيزيائية القياسات كل أساس تكون الفيزيائي، للعالم ا جدٍّ عامة سمة عن يعربِّ وبالتايل
ر تطوُّ إليها يؤدي التي النتيجة هي تلك واقعي. هو وإنما ذاتيٍّا، ليس فاملكان األخرى؛
التاريخي التطور هذا يؤدي أن ا حقٍّ العجيب ملن وإنه الحديثتنَي. والفيزياء الرياضة
بدأت فقد بدايته؛ يف سائًدا كان الذي املوقف إىل أخرى مرًة العودة إىل األمر آخَر الطويل
عند استنباطيٍّا علًما أصبحت ثم القدماء، املرصيني عند تجريبيٍّا علًما بوصفها الهندسة
منطقية تحليالت كشفت أن بعد أخرى، مرًة تجريبيٍّا علًما لتصبح عادت وأخريًا اليونانيني،
وواحدة منها، واحدة تكون أن بد ال الهندسات، من كثرة عن الكمال، من درجة أعىل عىل

الفيزيائي. العالم هندسة هي فقط،
والهندسة الرياضية الهندسة بني التمييَز الواجب من أن عىل تدل الفكرة هذه
منها وكلٌّ الهندسية، النُّسق من كثرة الرياضية، النظر وجهة من فهناك، الفيزيائية؛
وإنما البديهيات، بحقيقة يهتم ال فهو الريايض؛ يطلبه ما كل وهذا منطقيٍّا، ُمتَّسق
الريايض بها يقول التي الهندسية فالقضايا والنظرية، البديهيات بني اللزوم بعالقات
عالقات أن غري صحيحة»، النظريات كانت صحيحة، البديهيات كانت «إذا صورة تتخذ
هندسة فإن ذلك وعىل االستنباطي؛ املنطق بواسطة صحتها تتحقق تحليلية، هذه اللزوم
تُفكَّك عندما إال تركيبية قضايا إىل الهندسة تؤدي وال تحليلية. طبيعة ذات الريايض
تفسريًا البديهيات تقتيض وعندئٍذ حدة؛ عىل والنظريات البديهيات وتُؤكَّد اللزوم، عالقات
النحو هذا وعىل فيزيائية، موضوعات عن قضايا تصبح وبذلك إحداثية، تعريفات بواسطة
بل قبلية، تكون ال املعنى هذا يف أنها غري الفيزيائي، العالم يصف نسًقا الهندسة تصبح
إما الهندسة إن إذ الهندسة؛ يف قبيل تركيبي عنٌرص ثمَة فليس تجريبية، طبيعتها تكون
وعندئٍذ تركيبية، تكون أن وإما وتحليلية، رياضية هندسة تكون وعندئٍذ قبلية، تكون أن
انحالل إىل الهندسة تطور درجات أعىل تؤدي وهكذا وتجريبية. فيزيائية هندسة تكون

القبلية. الرتكيبية املعرفة
البرصي التصور عن السؤال وهو عنه، اإلجابة ينبغي سؤال أمامنا زال ما ولكن
التي بالطريقة برصيٍّا الإلقليدية العالقات نتصور أن نستطيع فكيف .visualization
بواسطة استطاعتنا، يف أن الصحيح من يكون قد اإلقليدية؟ العالقات رؤية بها يمكننا
مثلما علينا تُعَرض أن عىل قادرة وقت أي يف الهندسات مع نتعامل أن رياضية، ِصيَغ
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نرى مثلما خيالنا يف قواعدها نرى أن من سنتمكن هل أعني اإلقليدية؛ الهندسة تُعَرض
اإلقليدية؟ القواعد

فالهندسة السؤال؛ هذا عن ُمرضية إجابًة نقدِّم أن لنا يُتيح السابق التحليل إن
البرصية تصوراتنا أصبحت إن إذن عجب فال الفيزيائية، بيئتنا هندسة هي اإلقليدية
بيئة يف نعيش أن لنا تسنَّى ولو اإلقليدية. للقواعد بالتايل وُمتِبعة البيئة، هذه مع ُمكيَّفة
البيئة مع لتكيَّفنا اإلقليدية، الهندسة عن ملحوظ حد إىل مختلًفا الهنديس تركيبها يكون
اآلن بها نرى التي الطريقة بنفس إقليدية ال وقوانني مثلثات نرى كيف وتعلَّمنا الجديدة،
١٨٠ من أكرب املثلث زوايا مجموع يكون أن الطبيعي من نجد وعندئٍذ إقليدية؛ تركيبات
ذلك يف الصلبة األجسام تحدِّده الذي التطابق أساس عىل املسافات تقدير ونتعلم درجة،
لو بها نمرُّ التي التجارب تخيُّل يعني برصيٍّا الهندسية العالقات تخيُّل ألن ذلك العالم؛
Helmholz هلمولتس الفيزيائي كان ولقد العالقات. هذه عليه ترسي عالم يف نعيش كنا
خطأ ارتكب قد قبله ِمن الفيلسوف وكان البرصي، للتخيل التفسري هذا قدَّم الذي هو
للعقل، قوانني أو (امُلثل) لألفكار رؤية أنه عىل للتعود، نتاج األمر واقع يف هو ما إىل النظر
بكل الريايض العالم جهد ولوال عام، ألَفي من أكثر الحقيقة هذه عن الكشف واستغرق
وأن فينا، لة املتأصِّ العادات من نتخلص أن أبًدا أمكننا ملا دة، ُمعقَّ فنية أساليب من لديه ما

املزعومة. العقل قوانني من أذهاننا نحرِّر
التي الفلسفية لإلمكانات بارز َمثٌل هو إنما الهندسة ملشكلة التاريخي التطور إن
أرضبنظرية قد العقل قوانني كشف أنه زعم الذي فالفيلسوف العلم. تطور عليها ينطوي
البناء مع البرشي للخيال تكيًفا األمر واقع يف كان للعقل، قوانني رآه ما إن إذ املعرفة؛
قواعد يف ال العقل، قدرة عن البحث من لنا بد وال البرش، فيها يحيا التي للبيئة الفيزيائي
تَكيَّفنا القواعد من نوع أي من أنفسنا تحرير عىل القدرة يف بل خيالنا، عىل العقل يُمليها
الدوام عىل سيظل كان وحده الفلسفي التأمل أن والحق والرتاث. التجربة طريق عن معه
مقدرة تتضح أن املمكن من يكن فلم املتأصلة؛ العادات طغيان عىل التغلب عن عاجًزا
التي تلك عن تختلف تركيبات معالجة وسائل العالم أوضح أن بعد إال البرشي الذهن
مسرية يف والدليل امُلرِشد هو إذن فالعالم العهد. قديم تراث طوال أذهاننا عليها تدرَّبت

الفلسفي. االستبصار
األسايس االتجاه عىل األوقات كل يف ينعكس للهندسة الفلسفي الطابع ظل ولقد
فاملذهب الفلسفة. تطور يف قوي تأثري للهندسة التاريخي للتطور كان وبذلك للفلسفة؛
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أنموذج عىل معرفة كل بناء رضورة أكَّد قد كان كانت، إىل أفالطون من الفلسفي، العقيل
عن بمنأًى ظل للهندسة، تفسري عىل حجته بنى قد العقيل الفيلسوف وكان الهندسة،
يصف للعقل، نتاج الهندسة إن القائل هو التفسري هذا عام؛ ألَفي عىل يربو ما طوال الشك
فقد الحجة؛ هذه ضد يُكافحوا أن التجريبيون الفالسفة حاول وعبثًا الفيزيائي. العالم
منها. ميئوًسا منطقه ضد املعركة وبدت العقيل، الفيلسوف صف يف واقًفا الريايض كان
كان ما أن الريايض اكتشف فقد الالإقليدية؛ الهندسة كشف بعد انعكست اآلية أن غري
كان «إذا عالقات أي الرياضية؛ اللزوم عالقات نسق يكون أن يعدو ال إثباته يستطيع
حقه من أن يرى يُعد ولم الهندسية، النظريات إىل البديهيات من تؤدي التي فإن»، …
أصبحت وهكذا الفيزيائي. للعالم التأكيد هذا إصدار مهمة وترك البديهيات، صحة تأكيد
للعلم الهندسة من الرتكيبي الجزء واستسلم تحليلية، حقيقة مجرد الرياضية الهندسة

للتجريبي. خاليًا الطريق وأصبح له، حليف أقوى العقيل الفيلسوف وفقد التجريبي،
سنة، بألَفي الفعيل حدوثها قبل حدثت قد الرياضية التطورات هذه كانت ولو
إقليدس تالميذ أحد يكون أن ا جدٍّ املمكن من كان فقد الفلسفة؛ تاريخ صورة الختلفت
املمكن من إن إذ الالإقليدية؛ الهندسة يكتشف وأن ،«Bolyai «بولياي مثل رياضيٍّا،
متوافًرا كان الذي النوع من ما حدٍّ إىل بسيطة بوسائل الهندسة هذه مبادئ إىل الوصوَل
قد الشمس بمركزية القائل الفلكي النظام أن الصدد هذا يف ولنذُكر إقليدس. عرص يف
التفكري من رضوب إىل وصلت الرومانية اليونانية الحضارة وأن الحني، ذلك يف ُكشف
قد الريايض التطور هذا مثل كان ولو الحديثة. العصور تفكري َمصافِّ يف تِقف املجرد
نظرية عن سيتخىلَّ أفالطون كان فعندئٍذ الفالسفة؛ مذاهب يف هائل تغيري إىل ألدَّى حدث،
عىل عهم يشجِّ ما ليجدوا كاك الشُّ يكن ولم الهندسية، املعرفة يف أساس إىل الفتقارها امُلثل
أن الجائز من ولكان الهندسة، إىل بالنسبة يجدونه مما أكثر التجريبية املعرفة يف الشك
الوسطى العصور كانت ما وعندئٍذ إيجابي؛ تجريبي مذهب إىل فيدعون الشجاعة تُواتيهم
«األخالق كتابه اسبينوزا ألَّف وملا الالهوت، يف إدماجه يمكن ُمتَّسًقا عقليٍّا مذهبًا لتجد

الخالص». العقل «نقد «كانت» كتب وملا الهندسية»، بالطريقة عليها ُمربَهنًا
الخطأ استئصال أيمكن التفاؤل؟ يف ُمِرسف إنني أم يحدث، بأن خليًقا كله ذلك أكان
قويٌة الفلسفي العقيل املذهب ظهور إىل أدَّت التي النفسية الدوافع إن الصواب؟ بتعليم
للتعبري؛ أخرى طرًقا عندئٍذ لنفسها ستجد كانت أنها يفرتض أن للمرء معه يحقُّ حدٍّ إىل
مزعوم دليل إىل وتحوِّلها الريايض، للعالم أخرى نواتج عىل ترتكز أن املمكن من كان فقد
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عام، مائة من أكثر «بولياي» كشف انقىضعىل قد أنه والواقع للعالم. العقيل التفسري عىل
أدق، بعبارة أو الخطأ، لحظر كافيًا سالًحا الحقيقة فليست بعد؛ العقيل املذهب يندثر ولم
من تمكِّنه التي القوة تلك دائًما البرشي الذهن يُكِسب ال بالحقيقة العقيل االعرتاف فإن

اليقني. إىل السعي يف لة املتأصِّ االنفعالية الجاذبية مقاومة
أفضل ِمن أتباع حشد ِمن األزمان كل يف تمكَّنت وقد ال، فعَّ سالٌح الحقيقة أن غري
كان وربما بالتدريج، اتساًعا تزداد أتباعها حلقة أن عىل بها بأس ال دالئل وهناك الناس،

له. نؤمِّ أن يمكننا ما كل هذا
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الزمان؟ ما

ترتيب حسب إدراكاتها إلينا م تقدِّ فحواسنا البرشية؛ التجربة صفات أظهر ِمن الزمان
الكون، خالل يمرُّ الذي للزمان ق املتدفِّ العام املجرى يف تُشارك طريقها وعن الزمان،
معنيَّ سيَّال لكياٍن ببلورة أشبه ليكون وراءه؛ يُنتجه ما ويخلِّف حادث، بعد حادثًا ويُنِتج
املجرى هذا وسط ففي نحن موقعنا أما تغيريه. يمكن ال ماضيًا اآلن وأصبح مستقبًال، كان
عىل املايض، إىل ينزلق حاٌرض اآلن هو ما أن غري بالحارض، ى امُلسمَّ الوسط وهو ق، املتدفِّ
إيقاف نستطيع ال إننا األزيل. اآلن يف الدوام عىل ونظل جديد، حارض إىل ننتقل أننا حني
دون هوادة، بال معه يحملنا فهو املايض، ونُعيد اتجاهه نعكس أن نستطيع وال التدفق،

للراحة. فرصة يمنحنا أن
املعادالت لغة إىل للزمان النفيس الوصف هذا ترجمة يُحاول الذي الريايض أن عىل
فهو مشكلته؛ بتبسيط يبدأ أن إذن عجب فال عسرية، مهمة إزاء نفسه يجد الرياضية
للعالقة املوضوعي الرتكيب عىل انتباهه ويركِّز الوصف، من العاطفية األجزاء يحذف
وتعليل وصف تقديم عىل قادر منطقي تركيب إىل النحو هذا عىل يصل أن ويأمل الزمانية،
املمكن من يكون أن ينبغي الزمان عن به نشعر فما وإذن الزمان؛ عن نعرفه ما لكل
لهذه فيزيائي تركيب عىل االنفعايل، العضوي للكائن فعل رد أنه أساس عىل تفسريه

الصفات.
الفلسفة أن غري الشاعرية، امليول ذي القارئ آمال تخيِّب قد البحث يف الطريقة هذه
للغة فيها مكان وال املنطقي، التحليل طريق عن للمعاني إيضاح هي وإنما شعًرا، ليست

املجازية.
يف يسري أنه عىل الزمان نتصور فنحن الزمان؛ مقياس هو الريايضَّ يهمُّ ما أول إن
تبًعا تتباين والتي نُالحظها، التي الذاتية الرسعة عن ُمستقلٍّ متجانس، أو مطرد ق تدفُّ
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مقياس؛ وجود يعني والتجانس تجربتنا. بمضمون نُبديه الذي االنفعايل االنتباه لدرجة
تُتيح التي الوسائل ولدينا املتعاقبة، الزمان فرتات بني نُقاِرن فنحن للمساواة. معيار أي

الوسائل؟ هذه فما متساويًا، طولها يكون متى نحدِّد أن لنا
وهذه قياسية، بساعات مقارنتها طريق عن نحملها التي اليد ساعات نضبط إننا
بني الواقعة الفرتة من اليوم مدة ِقسنا فإذا الفلك؛ عالم يضبطها بدورها األخرية الساعات
النقطة وبني الزوال) خط الشمس تعُرب حني (أي الشمس بها تمرُّ التي السمت نقطة
متجانس. زمان إىل نصل لن فإننا التايل، الظهر إىل معنيَّ يوم ظهر ِمن أي التالية،
حول األرض دورة ألن تماًما؛ متجانًسا ليس الشميس، الزمان أي الزمان، من النوع فهذا
يقيس الفلكي فإن ذلك، عن الناجم الخطأ ولتجنُّب بيضاوي. مدار يف تسري الشمس
ى امُلسمَّ الزمان، من النوع هذا . معنيَّ ثابت نجم سمُت يحدِّدها فرتات يف األرض دوران
الثوابت النجوم ألن األرض؛ دورة تسبِّبها التي التذبذبات من متحرِّر النجمي، بالزمان
. تغريُّ بال يظل يكاد ثابت بعيد نجم وبني األرض بني ما االتجاه يجعل ا حدٍّ البعد من تبلغ
السؤال هذا إليه هنا وجَّ لو إننا بحق؟ متجانس النجمي الزمان أن الفلكي يعلم فكيف
دوران محور ألن الدقة؛ ينا توخَّ إذا تماًما متجانًسا ليس ذاته النجمي الزمان بأن ألجاب
يُشِبه نحٍو عىل قليًال يتذبذب أو ينحرف وإنما واحد، اتجاه يف متجًها يظل ال األرض
البطء؛ شديدة حركة االنحراف هذا كان (وإن الدوَّارة «النحلة» لسن البطيئة الحركة
الفلكي يه يُسمِّ ما فإن ذلك وعىل واحدة). دورة إلكمال عام ٢٥٠٠٠ حواَيل تستغرق ألنها
عن حسابه عليه يتعني وإنما مبارشة، مالحظته يمكن شيئًا ليس املتجانس بالزمان
التي األرقام إىل يُضيفها معيَّنة تصويبات صورة نتائجه وتتخذ الرياضية، معادالته طريق
الفلكي يُسِقطه الزمان، رسيان من نوٌع املتجانس فالزمان وإذن باملالحظة؛ استُخلصت

رياضية. معادالت إىل بالرجوع املالحظة املعطيات عىل
زمانًا تحدِّد معادالته أن الفلكي يعلم فكيف واحد: سؤاٌل إال هذا بعد يتبقَّ ولم
امليكانيكا، يف قوانني عن تعربِّ معادالته بأن الفلكي يُجيب قد الدقيق؟ باملعنى متجانًسا
نخترب لكي الرضوري، من أن غري الطبيعة. مالحظة من مستَمدة ألنها صحيحة وأنها
نعرف متجانًسا زمانًا أعني مقياًسا؛ نتخذه زمان لدينا يكون أن هذه، املالحظة قوانني
ما لتحديد وسيلة لدينا كانت ملا وإال ال، أم متجانسة املعيَّنة الحركة كانت إن بواسطته
فِلَكي ُمفَرغة؛ حلقة يف استداللنا يدور وهكذا ال. أم صحيحة امليكانيكا قوانني كانت إذا
قوانني نعرف ولكي امليكانيكا، قوانني نعرف أن علينا يتعني املتجانس الزمان نعرف

املتجانس. الزمان نعرف أن علينا يتعني امليكانيكا
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املتجانس، الزمان مسألة إىل ننظر أن هو واحد، َمخرٌج إال امُلفَرغة الحلقة لهذه وليس
نتساءل أال فعلينا definition؛ تعريف مسألة أنها عىل بل معرفة، مسألة أنها عىل ال
الفلكي زمان إن نقول أن ينبغي وإنما متجانس، الفلكي زمان أن الصحيح من كان إن
معيَّنًا تدفًقا نحن نصف وإنما فعيل، متجانس زمان ثمة فليس املتجانس. الزمان يعرف

األخرى. الزماني التدفق أنواع إليه نرد معياٌر لدينا يكون لكي متجانس؛ بأنه للزمان
به حلَّلنا الذي النحو نفس عىل الزمان قياس مشكلة حل إىل يؤدي التحليل هذا
نقول وبامِلثل تعريف، مسألة املكاني التطابق إن قلنا فقد قبل؛ من املكان قياس مشكلة
زمانيتنَي فرتتنَي بني نُقاِرن أن وسعنا يف فليس تعريف. مسألة الزماني التطابق إن اآلن
نا تمدُّ ما وكل متساويتنَي. يهما نسمِّ أن فقط نستطيع وإنما مبارشة، مقارنًة متعاقبتنَي
النتيجة هذه عن ويلزم املتجانس. للزمان إحداثي تعريف هو إنما امليكانيكا معادالت به
أوصاف وتكون للتجانس، تعريف أي استخدام املمكن من إن إذ نسبيٍّا؛ الزمان يكون أن
هي فما لفظيٍّا، مختلفة تكن وإن متكافئة، أوصاًفا التعريفات هذه عن الناجمة الطبيعة

فواحد. مضمونها أما ُمتباينة، لغات إال
أخرى، طبيعية ساعاٍت الزمان مقياس تحديد يف نستخدم أن أيًضا استطاعتنا ويف
للنجوم. البادية الحركة استخدام من بدًال السائرة، الضوئية األشعة أو الدوَّارة كالذرَّات
مصدر هو وهذا نتائجها، تتطابق جميًعا هذه الزمان مقاييس أن الواقعة األمور ومن
تقدِّمه الذي لذلك ُمماِثل التعريف هذا إن إذ للتجانس؛ الفلكي للتعريف العملية األهمية
ُمشاِبه بدور الزمان، قياس يف تقوم، الطبيعية الساعة فإن وهكذا الطبيعية. الساعات كل

املكان. قياس يف الصلب الجسم به يقوم الذي لذلك
هي تلك الريايض؛ تهمُّ أخرى مشكلة إىل الزمان قياس مشكلة من اآلن ولننتقل
الزمني، الرتتيب أو والالحق، السابق أو الزمنى، التعاقب فمشكلة الزمان. ترتيب مشكلة
من أسبق معنيَّ حادٌث كان إن نحدِّد أن يمكننا فكيف الزمان؛ قياس مشكلة من حتى أهم
تحديد عىل منطويًا فيها للزمان املتجانس التدفق لكان ساعة، لدينا كانت لو آخر؟ حادث
مستقل لتعريف خاضعة تكون أن ينبغي الزمني الرتتيب عالقة أن غري الزمني، للرتتيب
مقاييس مختلف إىل بالنسبة واحًدا الزمني الرتتيب يكون أن بد فال الزمان. قياس عن
غري أخرى بطريقة الزمني التعاقب تعريف املمكن من يكون أن ينبغي وبالتايل الزمان؛

الساعات. عىل املدوَّنة األرقام إىل اإلشارة
فيها يُشرتَط أنه لوجدنا الزمني الرتتيب عىل بها نحكم التي الوسائل استعرضنا ولو
إذا فإننا وبالتايل النتيجة؛ السبب يسبق أن بد فال الزمني، للتعاقب أسايس معياٌر دائًما
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مثال الثاني. من أسبق األول يكون أن بد فال آخر، حادث سبب هو معيَّنًا حادثًا أن عرفنا
فإنه جرائد، ورقة يف ملفوفة الذهب من ثروًة خفية بقعة يف رشطيٌّ اكتشف إذا أنه ذلك
هو الجريدة طبع دام ما الجريدة، عىل املدوَّن التاريخ قبل يتم لم الثروة لف أن يعلم
أن يمكن الزمني الرتتيب عالقة فإن ذلك وعىل هذه. نسختها ظهور إىل أدَّى الذي السبب

ونتيجة. سبب عالقة إىل تَُرد
هذا يف واملعلول) العلة (أو والنتيجة السبب عالقة ندرس أن إىل بحاجة ولسنا
عن يعربِّ السببي االرتباط إن نقول أن وحسبنا تاٍل. فصٍل يف سندرسها ألننا املوضع؛
وقوع تكرار طريق عن اختبارها يمكن عالقة وهي ،«… فإن … كان «إذا نوع من عالقة
السبب بني التمييز كيفية هو تفسريه علينا ينبغي ما أن غري النوع. نفس من حوادث
املرتبطني؛ الحادثنَي أسبق هو السبب إن نقول أن التمييز هذا عىل يُِعيننا فلن والنتيجة،
لدينا يكون أن إذن بد فال السببي، الرتتيب أساس عىل الزمني الرتتيب تعريف نودُّ إننا إذ

النتيجة. من السبب لتمييز مستقل معيار
يتميز طبيعية عمليات هناك أن لنا تبنيِّ السببية للعالقة بسيطة أمثلة دراسة إن
من شابهها وما املزج عمليات القبيل هذا وِمن واضًحا. تميًزا النتيجة عن السبب فيها
عن يتحدث الفيزياء فعالم منظمة. غري حالة إىل ُمنظَّمة حالة من تنتقل التي العمليات
بآلة مأخوذًا «فيلًما» لديك أن مثًال فلتتخيَّل .irreversible ترتيبها يُعَكس ال عمليات
فنجانًا ترى الفيلم صور إحدى ويف ه، تلفُّ اتجاه أي يف تعرف أن وتريد سينمائية، تصوير
األوىل عن تبعد ال أخرى صورة ويف فارغ، صغري إبريٌق جانبه وإىل باللبن، القهوة من
باللبن؛ مليئًا جانبه إىل الصغري واإلبريق «السادة» بالقهوة مليئًا الفنجان نفس ترى كثريًا،
رشيط فيه تلفُّ الذي االتجاه وتعرف األوىل، قبل أُخذت الثانية الصورة أن تعرف عندئٍذ
بعد فصلهما املمكن من ليس ولكن باللبن، القهوة مزج املمكن من ألن ذلك «الفيلم»؛
أنبأك بينما ما، لبيٍت املحرتقة األنقاض رأى بأن أنبأك ُمالِحًظا أن لنفرض أو مزجهما.
األوىل؛ من أسبق كانت الثانية املالحظة أن تعلم فعندئٍذ سليًما؛ البيت رأى أنه آخر ُمالِحظ
قد البيت كون احتمال نستبعد أن استطاعتنا ويف تُعَكس، ال عملية االحرتاق أن ذلك
بني الواقعة الزمنية الفرتة أن نعلم ألننا وذلك عليه؛ كان الذي الشكل بنفس بناؤه أُعيَد
القابلية عدم بني للعالقة الواضحة األمثلة من ولعل أيام. بضعة تتجاوز ال املالحظتنَي
سينمائي فيلم يُعَرض عندما نراها التي الصور سلسلة الزمني، الرتتيب وبني لالنعكاس
الخزف لِقَطع أو احرتاقها، أثناء طوًال تزداد وهي للسجائر الغريب فالشكل عكسيٍّا؛ عرًضا
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أننا عىل دليل هو سليمة، وفناجني أطباق يف وتتجمع املائدة إىل األرض من تنهض التي
(وسوف لالنعكاس القابلة غري الفيزيائية العمليات أساس عىل الزمني الرتتيب عىل نحكم

لالنعكاس). القابلية عدم لصفة أدق اختباًرا العارش الفصل يف نقدِّم
سمة هو الفيزيائية للحوادث متسلسل ترتيب بإيجاد السببية عالقة قيام أن والواقع
املتسلسل الرتتيب هذا وجود أن نعتقد أال وعلينا فيه، نعيش الذي العالم سمات أهم من
ُمتَّسق ترتيب إىل السببية فيه تؤدي ال عالم تخيُّل نستطيع إننا إذ منطقية؛ رضورة
قاطًعا، انفصاًال ُمنفصَلني واملستقبل املايض يكون لن العالم هذا مثل يف والالحق. للسابق
منذ كنا كما أنفسنا مع نتقابل أن ونستطيع واحد، حارض يف يتالقيا أن يمكن وإنما
النوع، هذا من ليس عاملنا أن التجريبية الوقائع من أن عىل معها. ونتحدث سنوات عدة
ى تُسمَّ سببي، ارتباط عىل مبنية متسلسلة عالقة أساس عىل متسًقا نظاًما يقبل هو وإنما

الكون. يف السببي الرتتيب يعكس الزمني فالرتتيب بالزمان.
املعية) (أو التزامن تعريف هو الزمني، التعاقب لتعريف ُمقاِبل تعريف وهناك
الحًقا أو سابًقا أحدهما يكن لم إذا متزامنني الحادثنَي ي نسمِّ فنحن simultaneity؛
مختلفة، أمكنة يف حوادث بني املقارنة عند غريبة نتائج إىل التزامن مشكلة وتؤدي لآلخر،

لها. أينشتني تحليل بفضل مشهورة أصبحت مشكلة وهي
وقوع رسالة إلينا تنقل إشارة نستخدم بعيد، حادث زمن معرفة يف نرغب فعندما
وصول لحظة فإن َمسارها، يف تنتقل لكي زمنًا تستغرق اإلشارة كانت ملا ولكن الحادث،
الواقعة هذه منه. التأكد نودُّ الذي الحادث وقوع وقت ذاتها هي ليست مكاننا إىل اإلشارة
ثواٍن عدة مرَّت قد تكون الرعد، نسمع فعندما الصوتية، اإلشارات استخدام عند مألوفة
رسعته فإن الربق وميض يُحِدثه الذي الضوئي الشعاع أما بعيدة. سحابة يف وقوعه عىل
األغراض جميع إىل بالنسبة تَُعد، أن يمكن الربق ظهور لحظة إن بحيث بكثري، أكرب
نظر وجهة من األمر بحثنا إذا أما السحاب. يف الربق حدوث لحظة ذاتها هي العملية،
الزمني التحديد نوع نفس من الربق لوميض الزمني التحديد لكان دقة، األكثر القياس
الضوئي الشعاع يستغرقه الذي الوقت اعتبارنا يف نأخذ أن علينا ولكان الرعد، لقصف

أعيننا. إىل السحابة من ينتقل لكي
التي واملسافة الضوء رسعة عرفنا إذا الضوء، انتقال زمن حساب السهل ومن
علينا الرسعة هذه نقيس فِلَكي الضوء. رسعة قياس كيفية هي املشكلة أن غري قطعها،
وصولها؛ وزمن قياسها زمن ونُالِحظ بعيدة، نقطة إىل نقطة من ضوئيٍّا شعاًعا نُرِسل أن
نحصل املقطوعة، املسافة طول عىل الزمن هذا وبقسمة االنتقال. زمن من نتأكد وبذلك
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دامت ما ساعتنَي، إىل الوصول، وزمن القيام زمن لقياس نحتاج، أننا غري الرسعة. عىل
الساعتان هاتان تكون أن بد وال مختلفتنَي، مكانيتنَي نقطتنَي يف تحدث القياسات هذه
تكون أن الرضوري من إن أي synchronized؛ التوقيت متطابقتَي أو سويٍّا، مضبوطتنَي
يكون أن الرضوري من أن يعني وهذا الواحدة، األزمان إىل بالنسبة واحدة فيهما القراءات
يف ندور أن إىل هذه أبحاثنا بنا أدَّت وهكذا متباعدة. نقاط يف التزامن تحديد استطاعتنا يف
لكي الضوء رسعة نعرف أن علينا أن ووجدنا التزامن، نقيس أن أردنا فقد ُمفَرغة؛ حلقة
التزامن. معرفة من الضوء رسعة لقياس بد ال أنه لنا تبنيَّ كما القياس، هذا من نتمكن
ساعة باستخدام الضوء قياسرسعة أمكننا لو مخرًجا نجد أن نستطيع كنا أننا عىل
أن نستطيع مثًال، البعيدة النقطة يف الضوئية اإلشارة وصول زمن قياس من فبدًال واحدة؛
الفرتة قياس يمكن وبذلك األوىل؛ النقطة إىل يعود بحيث بمرآة، الضوئي الشعاع نعكس
علينا، يكون وعندئٍذ فقط؛ واحدة بساعة واإلياب الذهاب رحلة استغرقتها التي الزمنية
وعىل املسافة. ضعف عىل واإلياب الذهاب رحلة زمن نقسم أن الضوء، رسعة نحدِّد لكي
يكشف بأن كفيٌل الدقيق االختبار فإن بالخري، ة مبرشِّ تبدو الطريقة هذه أن من الرغم
رسعة بنفس اإلياب رحلة يف ينتقل الضوئي الشعاع أن نعلم فكيف فيها، النقص نواحي
لم ما معنًى له يكون لن للرسعة عليه نحصل الذي الرقم إن الذهاب؟ رحلة يف انتقال
االتجاَهني، يف الرسعتنَي نُقاِرن لكي لنا، بد ال ولكن حقيقية، املساواة هذه أن نعرف نكن
وبذلك ساعتنَي؛ إىل يحتاج القياس هذا ومثل حدة، عىل اتجاه كل يف الرسعة نقيس أن من

السابقة. الصعوبة نفس إىل نعود
مضبوطتنَي ساعتنَي فنأخذ الساعات؛ نقل طريق عن التزامن من التأكد نُحاِول وقد
إحدى ننقل ثم املكانية، النقطة نفس يف باقيتنَي دامتا ما الوقت نفس عىل وتدالن سويٍّا،
التوقيت متطابقة تظل املنقولة الساعة أن نعلم كيف ولكن البعيدة، النقطة إىل الساعتنَي
اإلشارات نستخدم أن من الساعتنَي يف التوقيت تطابق ِمن للتأكيد بد ال النقل؟ خالل
حل عىل يساعدنا ولن قبل. من صادفناها التي املشكلة نفس إىل نصل وبذلك الضوئية؛
نحصل التي النتيجة ألن األوىل؛ املكانية النقطة إىل الثانية الساعة نُعيد أن الصعوبة هذه
والواقع متجاورتنَي. الساعتنَي وجود حالة عىل إال منطبقة تكون لن الطريقة بهذه عليها
وهي مختلفتني، نقطتنَي يف القياس قضيبَي مقارنة بمشكلة شبيهة املشكلة هذه أن

قبل. من ناقشناها التي املشكلة
ذاتها؛ املنقوَلني القياس قضيبَي مشكلة من أعَقُد املنقولتني الساعتنَي مشكلة إن بل
ما إذا واإلياب، الذهاب رحلة بعد بطيئة تصبح املنقولة الساعة أن أينشتني رأي ففي

138



الزمان؟ ما

فهو هامة؛ منطقية نتائج الرأي ولهذا مكانها؛ يف الوقت طوال تظل التي بالساعة ُقوِرنت
بلون دورانها فرتة عىل تدل التي الذرَّات، وضمنها الساعات، أنواع جميع عىل ينطبق
التحرك رسيعة ذرَّات عىل أُجريَت التي التجارب أيَّدت وقد عنها، امُلنبِعث الضوئي اإلشعاع
ُمؤلَّفة الحية العضوية الكائنات كانت وملا أيشتني. به تنبَّأ الذي النحو عىل دورانها ر تأخُّ
تأخري عنه ينجم أن ينبغي داخله يف تقع التي الذرية الحوادث يف تأخري أي فإن ذرَّات، من
األشخاص أن ذلك عىل ويرتتب العضوي؛ الكائن لها يتعرض التي الشيخوخة عملية يف
ذهب لو وأنه شيخوختهم، عملية تتأخر أن ينبغي كبرية برسعة يسافرون الذين األحياء
توءمه من أصغر عودته بعد ألصبح كونية، رحلة يف مثًال، توءمني، شقيَقني من واحد
بمنطٍق تتلو النتيجة هذه رحلته). بدأ عندما كان مما أكرب بدوره سيصبح كان (وإن اآلخر

قوية. أدلة عىل ترتكز التي أينشتني نظرية من فيه جدال ال
ال املنقولة الساعات إن القائلة النتيجة إىل لوصلنا التزامن، مشكلة إىل ُعدنا فإذا
عن نبحث أن وعلينا الوقت»، نفس يف «الحدوث عالقة تعريف يف تُستخَدم أن يمكن
من الرغم عىل الضوئية اإلشارات كانت وملا التعريف. هذا إىل للوصول مناسبة إشارات
إشارات أيدينا متناول يف نجد أن يساعدنا مما فإن محدودة، رسعة ذات الشديدة، رسعتها
اإلشارات استخدام نستطيع الصوت، قياسرسعة نريد عندما ألننا ذلك الضوء؛ من أرسع
يكون وبذلك الصوت؛ رسعة من جدٍّا أكرب الضوء رسعة ألن الزمن؛ مقارنة يف الضوئية
فلو وباملثل، تجاهله. يمكن حدٍّ إىل العددية الوجهة من ضئيًال فيه نقع الذي الخطأ
كافية، بدقة الضوء رسعة قياس ألمكننا الضوء، من مرة مليون أرسع إشارة لدينا كانت
فيزياء فيها تختلف أخرى نقطة هذه أن عىل األرسع. اإلشارة إرسال زمن بتجاهل وذلك
الضوء، من أرسع إشارة توجد ال أنه أينشتني رأي ففي الكالسيكية؛ الفيزياء عن أينشتني
القائلة القضية أن أينشتني يرى وإنما منه، أرسع إشارة نعرف ال أننا فقط يعني ال وهذا
املحدود الطابع مبدأ اسم عليه يُطَلق أن يمكن طبيعي، قانون اإلشارات أرسع الضوء إن
الشك أسباب من لدينا وليس املبدأ، هذا عىل قاطعة أدلة أينشتني قدَّم وقد الضوء، لرسعة

الطاقة. بقاء قانون يف الشك أسباب من لدينا مما أكثر فيه
ألدَّى الزمني، التعاقب ملعنى السابق التحليل وبني أينشتني مبدأ بني جمعنا ما فإذا
١٢ الساعة يف أُرسَلت ضوئية إشارة أن فلنفرض التزامن. بشأن غريبة نتائج إىل ذلك بنا
زمن فأيُّ مثًال، دقيقة عرشين بعد اإلشارة هذه وستعود منه، وانعكست املريخ كوكب إىل
بأنه الزمن هذا تحديد إن املريخ؟ كوكب إىل اإلشارة وصول للحظة نحدِّده أن ينبغي
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أنه قبُل من رأينا أننا غري واإلياب، الذهاب يف الضوء رسعة تَساوي افرتاض يعني ١٢:١٠
وصول لحظة تحديد نستطيع أننا والواقع التساوي. هذا افرتاض إىل يدعو سبب يوجد ال
نقول أن استطاعتنا ففي و١٢:٢٠؛ ١٢:٠٠ بني يقع وقت بأي املريخ إىل الضوئية اإلشارة
الذهاب رحلة قطعت أنها ذلك معنى ويكون ،١٢:٠٥ الساعة يف وصلت اإلشارة إن مثًال
تعريفنا يؤدي الذي األمر ولكن دقيقة، عرشة خمس يف العودة ورحلة دقائق، خمس يف
ألن ١١:٥٥؛ الساعة املريخ إىل وصل الضوء بأن القول هو استبعاده، إىل الزمني للتعاقب
النتيجة تكون وبذلك مغادرتها؛ وقت قبل وصلت اإلشارة أن هو الوقت هذا تحديد معنى
يف يقع رقًما املريخ إىل اإلشارة وصول لوقت نختار ُدمنا ما ولكنا السبب، عىل سابقة
الزمني. الرتتيب لرشط ملتزمني بذلك نكون فإننا و١٢:٢٠، ١٢:٠٠ بني الواقعة الفرتة
يف الزمنية الفرتة هذه يف يقع حادث أي بني متبادل سببي تأثري حدوث يُستبَعد أن بد وال
الضوئية. اإلشارة وصول عليه يدل والذي املريخ، يف يقع الذي الحادث وبني نحن، موقعنا
حادث أي فإن متبادل، سببي تأثري أي وجود إمكان استبعاد يعني التزامن كان فلما
الشعاع وصول مع ُمتزاِمن بأنه يُوَصف أن يمكن مكاننا يف الزمنية الفرتة هذه خالل يقع

التزامن. بنسبية أينشتني يه يسمِّ ما هو وهذا املريخ. إىل الضوئي
يتعلق فيما التحدد عدم إىل يؤدي الزمني للرتتيب السببي التعريف أن نرى وهكذا
إىل نظًرا ذلك إىل يؤدي وهو متباعدة، نقاط يف تقع التي الحوادث بني الزمنية باملقارنة
وال شك ال تزاُمن أي ُمطَلق، زمان يوجد أن يمكن وال الضوء. لرسعة املحدود الطابع
رسعة كانت ملا ولكن أعىل، حد اإلشارات لرسعة فيه يكون ال عالم يف إال فيه، غموض
والواقع ُمطَلق. تزامن هناك يكون أن يمكن فال هذا، عاملنا يف محدودة السببي االنتقال
شأنه ِمن نحٍو عىل والتزامن الزمني التعاقب معنى تفرسِّ الزمان يف السببية النظرية أن
عاملنا، عىل ينطبق مثلما الكالسيكية الفيزياء عالم عىل لالنطباق قابًال التفسري يكون أن
التزامن تعريف فيه يمكن وال أعىل، لحدٍّ خاضعًة السببي االنتقال رسعة فيه تكون الذي

فيها. غموض ال قاطعة بطريقة
إليه وصلنا الذي لذلك ُمماِثل الزمان ملشكلة حدٍّ إىل وصلنا قد نكون النتائج وبهذه
يُدَرك أفالطوني وجود له فكريٍّا أو مثاليٍّا كيانًا ليس كاملكان، فالزمان، املكان؛ ملشكلة
كما العالم، عىل البرشي املالحظ يفرضه الرتتيب من ذاتيٍّا نوًعا وليس التبرص، من بنوع
الزمني، للرتتيب مختلفة نُظًما يدرك أن البرشي الذهن استطاعة يف إن بل «كانت»، اعتقد
عىل حدود من يفرضه بما أينشتني، وزمان منها، واحًدا نظاًما الكالسيكي الزمان يَُعد
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بني ِمن عاملنا، عىل ينطبق الذي الزمني الرتتيب اختيار أما آخر. نظاًما السببي، االنتقال
عامة صفًة يمثِّل الزمني فالرتتيب تجريبية؛ مسألة فهو املمكنة، النُّظم من الكثرة هذه
حقيقيٍّا، املكان به يكون الذي املعنى بنفس حقيقي والزمان فيه، نعيش الذي للكون
إليها تؤدي التي النتيجة إن أي مالحظة؛ نتيجة هي وإنما أولية، ليست للزمان ومعرفتنا
الفيزياء. علم أعمال من عمل هو إنما للزمان الفعيل الرتكيب تحديد أن هي الزمان فلسفة
منطقية فإنها االستغراب، إىل تدعو فكرة تبدو التزامن نسبية أن من الرغم وعىل
قيود فيه تصبح عالم يف لتختفي أينشتني آراء يف الغرابة وإن عينيٍّا. تخيُّلها ويمكن
املريخ، مع السلكي تليفون إقامة ما وقٍت يف أمكن ما فإذا وضوًحا. أكثر السببي االنتقال
العتدنا بالتليفون، هه نوجِّ سؤال أي عىل لإلجابة دقيقة عرشين ننتظر أن علينا وكان
اليوم نجد ال أننا مثلما تماًما، طبيعية أنها عىل إليها ونظرنا التزامن، نسبية فكرة عندئٍذ
سطح إليها ينقسم التي الزمنية املناطق مختلف يف التوقيت معايري اختالف يف غرابة أية
تتأخر أن لنا املألوفة األمور من لبدا ما،1 يوًما الكواكب بني السفر أمكن ما وإذا األرض.
ولظلُّوا طويلة، رحالت من العائدين األشخاص لدى العمر يف التقدم أو الشيخوخة عملية
النتائج أن والحق عمره. نفس األصل يف لهم كان الذين اآلخرين األشخاص عمر من أقل
ألول يُصاِدفها عندما املرء، من تقتيض والتي املجرد، باالستدالل العلماء إليها يصل التي
الالحقة. األجيال لدى مألوفة عادات تصبح ما كثريًا تقليدية، معتقدات عن يتخىل أن مرة،
الزمان تجربة عن االختالف كل يختلف للزمان تفسري إىل العلمي التحليل أدَّى وهكذا
السببية العملية ذاته هو للزمان، ق تدفُّ بأنه نشعر ما أن اتضح فقد اليومية؛ الحياة يف
بكثري أعَقَد طبيعة ذو السببية الصريورة هذه تركيب أن لنا وتبنيَّ العالم، هذا ن تكوِّ التي
اإلنسان فيه يغزو يوم يجيء حتى املبارشة، باملالحظة ندركه الذي الزمان يكشفه مما
للزمان تعقيده يف مماثًال اليومية الحياة زمان يصبح وعندئٍذ الكواكب، بني الواقع الفضاء
ينتقل لكي االنفعايل املضمون يجرِّد العلم أن صحيٌح اليوم. النظري العلم يعرفه كما
تجعلنا قد جديدة، آفاًقا يفتح العلم أن أيًضا الصحيح من أن غري املنطقي. التحليل إىل

اإلطالق. عىل قبل من بها لنا عهد ال انفعاالٍت ما يوًما نُماِرس

عام يف كان الفضاء إىل أُرسَل صناعي قمر أول وأن ١٩٥١م، هو الكتاب هذا تأليف تاريخ أن يُالَحظ 1

الخطوة هو الفضاء يف السفر أن الفصل هذا يف املؤلف كتبه ما كل ِمن بوضوح يبدو ذلك ومع ١٩٥٧م،
(املرتِجم) شهده. الذي العلمي التطور يف التالية املنطقية
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قواننيالطبيعة

ذلك الحديث؛ العرص يف للمعرفة نظرية كل يف الصدارة موقع تحتلُّ السببية فكرة كانت
العقل إن القائلة بالفكرة يُوحي السببية القوانني أساس عىل الطبيعة تفسري إمكان ألن
املذاهب يف نيوتن ميكانيكا لتأثري السابق العرض أن كما الطبيعة، أحداث يف يتحكم
إىل ترجع القبلية الرتكيبية املعرفة جذور أن بوضوٍح يُظِهر السادس) (الفصل الفلسفية
تؤثِّر ما عٍرص يف السائدة الفيزياء كانت وملا الفيزيائي. للعالم حتمي طابع ذي تفسرٍي
الذي التطور دراسة الرضوري من فسيكون العرص، ذلك يف املعرفة نظرية يف عميًقا تأثريًا
أدَّى الذي التطور وهو والعرشين، عرش التاسع القرننَي فيزياء يف السببية مفهوم عىل طرأ

للسببية. جديدة بفلسفة وانتهى الطبيعية، القوانني فكرة يف النظر إعادة إىل
تحليل يسبقه أن بعيد، حدٍّ إىل التاريخي التطور هذا عرض سهولة يف يزيد ومما
يف ورد (الذي التفسري معنى يف بالبحث يرتبط أن يمكن التحليل وهذا السببية، ملعنى
إرجاًعا التفسري كان وملا تعميم. التفسري أن إىل انتهى الذي البحث وهو الثاني)، الفصل
العالم أن والواقع النحو. نفس عىل تُفَهم أن ينبغي السببية العالقة فإن األسباب، إىل
العالقة نفس أن إضافة مع ،«… فإن … كان «إذا نوع من عالقًة السببي بالقانون يعني
يعني املغناطيس، إلبرة انحراًفا يسبِّب الكهربائي التيار إن فالقول األحوال. كل يف ترسي
لفظ وإضافة املغناطيس. إلبرة انحراف دائًما هناك كان كهربائي تيار هناك كان كلما أنه
حدث فقد بالصدفة؛ يحدث الذي االتفاق من السببي القانون تمييز إىل تؤدي «دائًما»
لزلزال نتيجًة الصالة اهتزَّت أن سينما، شاشة عىل صخور تفجري منظر ظهور أثناء مرة،
الذي هو الشاشة عىل شاهدوه الذي االنفجار بأن ت ُمؤقَّ شعوٌر املتفرِّجني وانتاب خفيف،
هذا يف نُشري إنما فنحن التفسري، هذا قبول رفضنا فإذا العرض. صالة يف اهتزاًزا سبَّب

للتكرار. قابًال ليس لُوِحظ الذي االتفاق أن إىل الرفض
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معنى فإن املحض، االتفاق من السببي القانون يميِّز ما كل هو التكرار كان وملا
له نفرتض ألن رضورة وال استثناءً، يقبل ال تكراٍر عن التعبري يف ينحرص السببية العالقة
الخفي، الخيط من بنوع بنتيجته يرتبط السبب إن القائلة الفكرة ذلك. عىل يزيد معنًى
باإلنسان، التشبيه إىل أصلها يرجع فكرة هي السبب، تتلو أن إىل ُمضطرَّة النتيجة وإن
كذا حدث … كذا كان «إذا هو السببية العالقة تعنيه ما فكل عنها؛ االستغناء املمكن ومن
هناك لكانت الشاشة عىل انفجار يظهر عندما دائًما تهتزُّ السينما صالة كانت ولو دائًما».

السببية. عن نتحدث عندما ذلك من أكثر يشء أي نعني ال إذن فنحن سببية؛ عالقة
وإنما استثناءً، يقبل ال اتفاق تأكيد حد عند نِقف ال األحيان بعض يف أننا صحيٌح
هذا جرس. رنني دائًما يُصاِحبه معنيَّ زرار عىل فالضغط التفسري؛ من مزيد عن نبحث
للعالقة نتيجة الجرس رنني بأن تُنِبئنا التي الكهرباء، بقوانني يُفرسَّ املنتظم التطابق
وجدنا القوانني، هذه صياغة إىل انتقلنا إذا ولكننا واملغناطيسية، الكهربي التيار بني
دائًما». كذا حدث … كذا حدث «إذا نوع من عالقة عن التعبري يف تنحرص بدورها أنها
يمثِّلها التي البسيطة االنتظام حاالت عىل الطبيعة قوانني به تمتاز الذي الوحيد والعنرص
تتمثل عالقات تصوغ فهي العمومية؛ من بمزيد تتصف األوىل أن هو األزرار، ضغط نمط
عن تعربِّ مثًال الكهرباء فقوانني االختالف؛ شديدة أنواع لها ُمتباِينة فردية تطبيقات يف
الكهربائية، املحرِّكات ويف املضغوطة، األزرار ذات األجراس يف تُالَحظ دائمة، اتفاق عالقات

والسيكلوترون. الراديو أجهزة ويف
وهو العمومية، أساس عىل السببية تفسري هذه، أيامنا يف عامة، العلماء ويقبَل
ال الطبيعية القوانني أن يرى فهو هيوم؛ ديفيد كتابات يف بوضوح ِصيَغ الذي التفسري
فحسب، السببية ح يوضِّ ال التحليل وهذا استثناءً. يقبل ال تكراٍر عن تعبريًا تكون أن تعدو
العلم لفهم عنه غناء ال أنه تبنيَّ نحٍو عىل السببية نطاق لتوسيع أيًضا الطريق د يمهِّ وإنما

الحديث.
ألعاب نتائج إىل بالنسبة األصل يف لُوِحظت التي اإلحصاء، قوانني أن اتَّضح ما ورسعان
االجتماعية اإلحصاءات أوىل وكانت األخرى. املجاالت من كثري عىل أيًضا تنطبق الحظ،
يف اإلحصائية املناهج أُدخلت عرش التاسع القرن ويف عرش. السابع القرن يف ُجمعت قد
النظرية وهي الغازات، يف الحركية النظرية ُوضعت اإلحصائية الحسابات فبفضل الفيزياء.
بالجسيمات، ى تُسمَّ التي الصغرية، الجزيئات من هائل عدد من يتألف الغاز إن القائلة
برسعة متعرِّجة مسارات وترسم ببعض، بعضها ُمصطِدمة االتجاهات كل يف تتحرك
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القابلية «عدم ظاهرة تفسري يف نجح عندما نجاحه أوج اإلحصائي املنهج وبلغ هائلة.
الزمان. باتجاه وثيًقا ارتباًطا ترتبط والتي الحرارية، العمليات كل تميِّز التي لالنعكاس»
العكس؛ ال البارد، الجسم إىل الحار الجسم من تنتقل الحرارة أن يعلم شخص كل إن
انتقلت حرارته ألن أبرد؛ يصبح املاء فإن املاء، من كوب يف الثلج من بمكعب نُلقي فعندما
فمكعب الطاقة؛ بقاء قانون من تُستخلص أن يمكن ال الحقيقة هذه وأذابته. الثلج إىل
وإذن الحرارة، من كبرية كمية عىل داخله يف ينطوي وهو الربودة، كل بارًدا ليس الثلج
حني عىل أسخن، فيجعله به املحيط املاء إىل حرارته من جزءًا يُعطي أن ا جدٍّ املمكن فمن
كانت إذا الطاقة، بقاء قانون مع تتعارض ال العملية هذه مثل أبرد. ذاته الثلج يصبح
حدوث عدم ولكن املاء، اها يتلقَّ التي الكمية تُساوي الثلج من تنطلق التي الحرارة كمية
بوصفه يُصاغ أن ينبغي فقط، واحد اتجاه يف الحرارة طاقة وانتقال العملية، هذه مثل
ما وكثريًا لالنعكاس»، القابلية «عدم بقانون يه نسمِّ الذي هو القانون هذا . مستقالٍّ قانونًا
يف األول املبدأ أن حني عىل الحرارية»، للديناميكا الثاني «املبدأ عليه الفيزياء عالم يُطِلق

الطاقة». «بقاء قانون هو نظره
أن صحيًحا فليس كبرية؛ بدقة لالنعكاس القابلية عدم مبدأ صياغة الرضوري ومن
كهربائية ثالجة كل إن إذ األدنى؛ الحرارة إىل األعىل الحرارة من دائًما تنساب الحرارة
خارجها؛ إىل الثالجة داخل من الحرارة تُخِرج فاآللة العكسية. للحالة مثال هي إنما
إال ذلك تفعل أن تستطيع ال ولكنها أسخن، بها املحيط والجو أبرد الداخل تجعل وبذلك
وهذه الكهربائي، املحرِّك بها يأتي التي امليكانيكية الطاقة من معيَّنة كمية تستخدم ألنها
الفيزيائي أثبت وقد للغرفة. املتوسطة الحرارة درجة نفس يف حرارة إىل تتحول الطاقة
التي الحرارية الطاقة كمية من أعظُم حرارة إىل تحوَّلت التي امليكانيكية الطاقة كمية أن
امليكانيكية الطاقة أو األعىل، الدرجة ذات الحرارة إىل نظرنا فإذا الثالجة. داخل من تُسَحب
الطاقة من أكثر تهبط التي الطاقة كانت أعىل، مستًوى من طاقة أنها عىل الكهربائية، أو
قضية أنه عىل لالنعكاس القابلية عدم مبدأ صياغة الواجب فِمن الثالجة. يف تعلو التي
مجموع كان باملوضوع، عالقة لها التي العمليات كل اعتبارنا يف أخذنا إذا إننا تقول

التعويض. إىل اتجاه العموم وجه عىل هناك يكون بحيث هابًطا، الطاقة
املمكن من أن اكتشف الذي هو فيينا، من ،Boltzman بولتزمان الفيزيائي كان ولقد
تتحدد ما جسٍم يف الحرارة فكمية إحصائية؛ بطريقة لالنعكاس القابلية عدم مبدأ تفسري
أن وينبغي الحرارة. ارتفعت الجزيء، رسعة متوسط ازداد فكلما جزيئاته، حركة حسب
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قد املنفردة الجزيئات ألن الجزيء؛ رسعة متوسط إىل إال تُشري ال العبارة هذه أن نُدِرك
بارد، وجسم ساخن جسم بني مبارش اتصال حدث فإذا تماًما. متباينة رسعات لها تكون
رسيع بجزيء بطيء جزيء يصطدم أن آلخر آٍن من يحدث وقد جزيئاتهما، اصطدمت
والذي استثنائية، حالة هذه أن غري الرسيع. الجزيء رسعة وتزداد رسعته، كل فيفقد
عدم يُفرسَّ وهكذا الصدمات. طريق عن للرسعات تعاُدل هو اإلجمال وجه عىل يحدث
أو اللعب، أوراق تقليب تُشِبه امتزاج، ظاهرة بأنه لالنعكاس الحرارية العمليات قابلية

والسوائل. الغازات خلط
معقوًال، يبدو لالنعكاس القابلية عدم قانون يجعل التفسري هذا أن من الرغم وعىل
ويجعله رصامته، القانون عن ينزع إذ عة؛ ُمتوقَّ غري خطرية نتيجة إىل أيًضا يؤدي فإنه
تقليبنا يؤدي أن املستحيل من إن نقول ال اللعب أوراق تُقَلب فعندما احتماليٍّا؛ قانونًا
أوراق عىل مشتمًال املجموعة من األول النصف فيه يكون ترتيب إىل الوقت بُميضِّ لألوراق
هذا إىل الوصول عن يقال أن يمكن ما وكل سوداء، أوراق عىل الثاني والنصف حمراء،
هذا من اإلحصائية القوانني جميع أن والواقع ا. جدٍّ االحتمال بعيد أمٌر أنه هو الرتتيب
للرتتيبات ترتك بينما االحتمال، من عالية درجًة املنظمة غري للرتتيبات تجعل فهي النوع؛
الظاهرة، عليه تنطوي الذي العدد ازداد وكلما االحتمال. من منخفضة درجًة املنظمة
الصفر. إىل أبًدا تصل ال هذه االحتمال درجة أن غري أقل، املنظمة الرتتيبات احتمال كان
الحوادث من ا جدٍّ هائلة أعداد إىل تشري الحرارية الديناميكا ظواهر أن املعروف ومن
ا جدٍّ عالية درجات عىل تنطوي فهي وبالتايل ا؛ جدٍّ كبريًا الجزيئات عدد دام ما املنفردة،
املمكن، من ليس ولكن التعويض، اتجاه يف تسري التي العمليات إىل بالنسبة االحتمال من
فنحن مستحيلة. بأنها املضاد االتجاه يف تسري التي العملية نصف أن الدقة، شئنا إذا
بالصدفة غرفتنا، يف الهواء جزيئات فيه تصل يوم مجيء إمكان استبعاد نستطيع ال مثًال
الغرفة من جانب يف األكسجني جزيئات تتجمع أن شأنها من ُمنظَّمة حالة إىل املحضة،
جانب يف الجلوس يف التفكري أن من الرغم وعىل اآلخر. الجانب يف النيرتوجني وجزيئات
الحادث هذا مثل وقوع إمكان فإن االرتياح، عىل يبعث ال أمٌر هو بالنيرتوجني امليلء الغرفة
أن احتمال استبعاد الفيزيائي يستطيع ال وبامِلثل ُمطَلًقا. استبعاًدا يُستبعد أن يمكن ال
الثلج مكعب ويصبح املاء، من كوب يف ثلجيٍّا مكعبًا نضع عندما املاء فيه يُغىل وقٌت يجيء
أضعف االحتمال هذا أن نعرف أن ينا يعزِّ مما لعله ولكن التجميد، غرفة مثل الربودة من
وألسباب واحد وقت يف ما مدينٍة بيوت من بيت كل يف النار شبوب احتمال من كثريًا

مستقلة.
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لالنعكاس القابلية عدم لقانون اإلحصائي للتفسري العملية النتائج أن حني وعىل
لنتائجه فإن املضاد، االتجاه يف العمليات سري احتمال ضعف إىل نظًرا لها قيمة ال
مجرد هو دقيًقا، طبيعيٍّا قانونًا قبُل من كان ما أن اتضح فقد كبرية؛ أهمية النظرية
وبهذه االحتمال؛ من عالية بدرجة الطبيعي القانون يقني عن واستُعيض إحصائي، قانون
إذا عما السؤال يُثار أن الطبيعي من وكان جديدة، مرحلة السببية نظرية دخلت النتيجة
قوانني أية ستبقى كانت إذا وعما املصري، نفس إىل ستنتهي الطبيعة قوانني بقية كانت

الدقيق. باملعنى سببية
يكون األول للرأي فتبًعا متعارَضني؛ رأينَي إىل تؤدي املشكلة هذه مناقشة إن
الفيزياء عالم استطاعة يف كان فلو الجهل؛ عن تعبري مجرد اإلحصائية القوانني استخدام
القوانني استخدام إىل اضطر ملا حدة، عىل جزيء لكل املنفردة الحركة ويحسب يالحظ أن
استطاعة ففي الحرارية. الديناميكية للعمليات دقيًقا سببيٍّا تفسريًا ولقدَّم اإلحصائية،
جزيء كل مسار إن إذ ذلك؛ يفعل أن 1Laplace البالس افرتضه الذي األرقى» «اإلنسان
فهذا إحصائية. قوانني أية إىل به حاجة وال النجوم، مسار مثل به التنبؤ نظره، يف يمكن،
الدقيقة العملية إن القول عىل يقترص هو وإنما الدقيقة، السببية فكرة عن يتخىل ال الفهم
قوانني إىل االلتجاء إىل لنقصها، نتيجًة تضطر، التي البرشية، املعرفة متناول عن بعيدة

االحتمال.
بالسببية يُؤِمنون ال الرأي هذا فأنصار املضادة؛ النظر وجهة فيمثِّل الثاني الرأي أما
للطبيعة سببي قانون أنه عىل نُالِحظه ما أن يرون وإنما املنفرد، الجزيء حركة يف الدقيقة
فكرة إىل النظُر املمكن فمن ذلك وعىل الذرية؛ الحوادث من كبري لعدد نتيجة دائًما هو
الكبري العالم بيئة يف امُلشاَهد املطرد النظام عن مثايل تعبري أنها عىل الدقيقة السببية
التي األولية العمليات من الهائل العدد أن إىل نظًرا إليه نضطر تبسيط أو فيه، نحيا الذي
قانون أنه عىل إحصائي، قانون الواقع يف هو ما إىل ننظر يجعلنا املوضوع عليها ينطوي

الحتمية مبدأ قمة يمثِّل الذي (١٧٤٩–١٨٢٧م) البالس الفرنيس العالم رأي إىل هنا املؤلف يُشري 1

كاملة معرفة تكوين ويستطيع اإلنسان، عىل يعلو كائن ُوجد إذا فإنه الرأي لهذا وتبًعا الدقيقة؛ والسببية
أكربها من الكونية للحوادث امُلقِبلة التفاصيل بكل يتنبَّأ أن يستطيع فإنه معيَّنة، لحظة يف الكون بحالة
للظواهر الدقيقة الحتمية فإن املرحلة، هذه بلوغ عن عاجًزا البرشي العقل كان ملا ولكن أصغرها، إىل

(املرتِجم) االحتمال. فكرة إىل ويلجأ باملستقبل، الكامل التنبؤ عن ويعجز تفوته،
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العالم مجال إىل الدقيقة السببية فكرة نقُل حقنا من يكون ال الرأي لهذا وتبًعا دقيق.
بل صارمة، لقوانني تخضع الجزيئات أن افرتاض إىل يدعونا سبب هناك فليس األصغر؛
مختلفة، مواقع إىل املستقبل يف تنتهي قد متساوية مواقع من تبدأ التي الجزيئات إن

جزيء. أي بمسار يتنبَّأ أن ذاته األرقى «البالس» إنسان استطاعة يف وليس
بديل مجرد أم نهائيٍّا ً مبدأ السببية كانت إذا ما مسألٍة حول ينصبُّ إنما الخالف إن
بالنسبة قبوله يمكن ال ولكن الخشن، أو الكبري العالم عىل ينطبق اإلحصائي، لالنتظام
عىل اإلجابة املمكن من يكن لم عرش التاسع القرن فيزياء أساس فعىل الذرات. عالم إىل
الحوادث حلَّلت التي العرشين، القرن فيزياء من اإلجابة هذه جاءت وإنما السؤال، هذا
الكم ميكانيكا أبحاث من نعلم فنحن بالنك. عند (الكوانتم) الكم مفهوم أساس عىل الذرية
االحتمال قوانني تحكمها بل سببيٍّا، تفسريًا تقبل ال املنفردة الذرية الحوادث أن الحديثة
،Heisenberg هيزنربج عند املشهور الالتحدُّد مبدأ يف ِصيَغت التي النتيجة، هذه فحسب.
فكرة عن التخيل الواجب من أن وعىل الصحيح، هو الثاني الرأي أن عىل الدليل هي
قبُل من يحتله كان الذي املكان تشغل أصبحت االحتمال قوانني وأن الدقيقة، السببية

السببية. قانون
لبدت الفصل، هذا مستهلِّ يف عرضناه كما للسببية، املنطقي التحليل تذكَّرنا ما فإذا
برضورة القول إىل التحليل ذلك أدَّى فقد القديمة؛ لآلراء طبيعيٍّا امتداًدا النتيجة هذه
من عالقة أنها عىل أي استثناءً؛ يعرف ال الذي لالنتظام قانون أنها عىل السببية عن التعبري
استثناءات، لها قوانني فهي االحتمال قوانني أما دائًما». كذا حدث … كذا حدث «إذا نوع
عالقة هو االحتمال فقانون الحاالت؛ من ُمنتِظمة مئوية نسبة يف تحدث استثناءات ولكنها
الحديث املنطق إلينا م ويقدِّ معيَّنة». مئوية نسبة يف كذا حدث … كذا حدث «إذا نوع من
Probability االحتمايل «اللزوم اسم عليها يُطَلق التي العالقة، هذه مثل معالجة وسيلًة
الرتكيب يحلُّ وهكذا املعتاد. املنطق يف املعروف اللزوم من لها تمييًزا implication»؛
وضع إىل الفيزيائي العالم فهم ويحتاج الفيزيائي، للعالم السببي الرتكيب محلَّ االحتمايل

االحتماالت. يف نظرية
حتى االحتمال، فكرة رضورة عن يكشف السببية فكرة تحليل أن نُدِرك أن وينبغي
مثاليٍّا، تعبريًا السببي القانون يَُعد الكالسيكية الفيزياء ففي الكم؛ ميكانيكا نتائج بدون
يحسب فعندما السببي. الوصف إىل بالنسبة يُفرتَض مما أعقد الفعلية الحوادث وتكون
العوامل بعض أساس عىل يحسبه فإنه بندقية، من أُطلقت رصاصة مساَر فيزياء عالم
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يأخذ أن يستطيع ال أنه إىل نظًرا ولكن املاسورة، واتجاه البارود شحنة مثل الرئيسية،
تكون حسابه دقة فإن الهواء؛ ورطوبة الرياح كاتجاه الثانوية، العوامل كل اعتباره يف
يف إال الرصاصة ستُصيبها التي بالنقطة التنبؤ يستطيع ال أنه ذلك ومعنى محدودة.
التنبؤ يستطيع ال جًرسا، يُشيِّد حني املهندس فإن وكذلك معيَّنة. احتمال درجة حدود
تجعل يتوقعها، ال ظروف تحدث فقد معيَّنة؛ احتمال درجة حدود يف إال له تحمُّ بقوة
يرسي ال صحيًحا، كان لو حتى السببية، فقانون وإذن أقل. حمل تحت ينهار الجرس
التحكم يمكن فال معها نتعامل التي الفعلية املوضوعات أما مثالية. موضوعات عىل إال
لرتكيبها شامل وصف تقديم نستطيع ال ألننا االحتمال؛ من عالية درجة حدود يف إال فيها
ميكانيكا كشوف قبل حتى االحتمال مفهوم أهمية اتَّضحت األسباب هذه وملثل السببي.
مفهوم إغفال يستطيع ال فيلسوف أي أن الواضح من أصبح الكشوف هذه وبعد الكم.

املعرفة. تركيب يفهم أن أراد ما إذا االحتمال،
عىل دليًال بوصفها بالسببية الدوام عىل تستشهد العقيل املذهب فلسفة كانت لقد
يمكن ال مقدًما، الكون مسار تحدُّد عن اسبينوزا ففكرة العالم؛ لهذا املعقول الطابع
من تعمل التي املنطقية، الرضورة عن ليبنتس وفكرة بالسببية. اعتقاد دون رها تصوُّ
الظواهر. كل بني سببي ارتباط وجود افرتاض عىل تتوقف الفيزيائية، الحوادث وراء
جانب إىل السببية، بمبدأ تستشهد للطبيعة القبلية الرتكيبية املعرفة يف «كانت» ونظرية
السببية، مبدأ تطور فإن وهكذا املعرفة. هذه أمثلة أبرز بوصفه والزمان، املكان قوانني
املعرفة انهيار إىل «كانت» وفاة منذ أدَّى قد والزمان، املكان مشكلتَي تطوُّر شأن شأنه
تُقدَّم كانت التي العلوم نفس يد عىل العقيل املذهب أسس وتزعزعت القبلية. الرتكيبية
وأصبح املذهب، هذا فيلسوف عليها يرتكز دعامة أقوى — للطبيعة الريايض بتفسريها —

الرياضية. الفيزياء من حججه أقوى يستمدُّ الحديث العرص يف التجريبي الفيلسوف
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ى تُسمَّ جزيئات من تتألف املادة أن ُمقرَّرة، حقيقًة اليوم املثقف يُعدها التي األمور من
من يبدو إذ به؛ تُنِبئه الصحف فإن املدرسة، يف ذلك تعلَّم قد يكن لم فإذا بالذرات.

أيًضا. ذرات هناك تكون أن بد فال ذرية، قنابل هناك دامت ما أنه الواضح
أن يعلم فهو النقدية؛ الروح إىل أقرب موقًفا املسالة هذه من فيتخذ العلم خ مؤرِّ أما
ويعلم للجدل، َمثاًرا الدوام عىل كان ولكنه القديمة، العصور منذ به قيل أمٌر الذرات وجود
الذي التاريخ كان فإذا لها. ومعارضة الذرة لفكرة تأييًدا بها أُديل قد قوية ُحجًجا أن
نظرية أن أيًضا يعلم فإنه األخرية، والعرشين الخمسة األعوام عىل يشتمل للعلم يكتبه
يتطرق ال أمًرا الذرة وجود فيها بدا مرحلًة عرش التاسع القرن خالل بلغت وإن الذرة،
الشك أصبح بحيث األخرية، للتطورات نتيجًة للجدل مثاًرا فأصبحت عادت قد الشك، إليه

مىض. وقت أي يف كان مما أقوى الذرة وجود يف
الشخصيات أبرز ِمن وهو ديمقريطس(٤٢٠ق.م)، بفلسفة الذرة نظرية تاريخ ويبدأ
للخصائص ُمقِنع تفسري تقديم املمكن من أن ديمقريطس رأى فقد اليونانية؛ الفلسفة يف
من تتألف املادة أن افرتضا إذا واالنقسام، لالنضغاط قابليتها مثل للمادة، الفيزيائية
عىل الذرات، بني التقريب زيادة معناه معيَّنة مادة ضغط يكون فعندئٍذ صغرية؛ جزيئات
ديمقريطس نظرية أن والواقع تغري. بال حجمها ويظل تماًما، صلبة ذاتها الذرات أن حني
ففي بلوغه؛ يستطيع ال وما قه، يحقِّ أن العقيل االستدالل يستطيع ملا واضح مثل هي إنما
غري أو صحيًحا التفسري كون أما ممكنة، تفسريات يقدِّم أن العقيل االستدالل استطاعة
للمالحظة. يُرتَك أن ينبغي وإنما االستدالل، طريق عن معرفته يمكن ال أمر فهو صحيح،
حاولوا وإنما تجريبي، باختبار الذرات نظرية قوا يحقِّ أن اليونانيني استطاعة يف يكن ولم
الذرات أن يعتقدون كانوا فقد باملالحظة؛ تكملتها من بدًال أخرى، بنظرية النظرية تكملة
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األلطف، الطبيعة ذات املادة أن يعتقدون وكانوا صغرية، «خطافات» بواسطة تتماسك
حجًما األكرب األجسام أما والنعومة، الصغر شديدة ذرات من تتألف النار، أو كالنفس
انتقاء يف مثيل لها يوجد طبيعية عملية وهي الحجم، متساوية ذرات بني بالجمع ن فتتكوَّ
اختباٌر جماَحه يكبح لم إذا الخيال أن غري املتساوية، األحجام ذي للحىص البحر أمواج
الخالفات من كان أنه ذلك مثال أساس. غري عىل القائم للتأمل املجال يفسح ما، تجريبي
الذرات بني الخايل املكان كان إذا ما مسألُة الذرة موضوع حول أُثريَت التي الفلسفية
يشء» «ال هناك كان وإذا يشء»، «ال هو الخايل املكان ألن ذلك منطقيٍّا؛ قبوله يمكن تصوًرا
هناك تكون ال الحالة هذه ويف صلبة. مادة ن تكوِّ متالمسة تكون أن بد فال الذرات، بني

ذرات.
تربة يف غرسها وأُعيَد الفلسفي، التأمل تربة من اقتُلعت قد الذرة نظرية أن عىل
عرش التاسع القرن ُمستهلِّ قبل الكمية التجارب من أساس لها ُوضع عندما العلمي البحث
العنارص بها تدخل التي األوزان ِنَسب John Dalton دالتون جون قاس فقد مبارشة؛
بسيطة. صحيحة أعداد عنها تُعربِّ ثابتة، النِّسب هذه أن واكتشف مركبات، يف الكيميائية
دائًما يتحدان واألكسجني، الهيدروجني وهما للماء، املكوِّنني العنَرصين أن ذلك مثال
تدخل ال فإنها واحدة، مادة من أكثر األصل يف توجد كانت فإذا اثنني، إىل واحد بنسبة
أجزاء فأصغر ذريٍّا؛ تفسريًا تقتيض الكمية النِّسب هذه أن دالتون أدرك وقد املركب. يف
واحدة ذرة مع تتحد الهيدروجني من ذرتنَي إن أي ثابتة؛ بنَِسب تتحد الذرات، وهي املادة،
دالتون. قياسات يف لُوِحظت التي النسبة عىل الذرات أوزان نسبة وتنعكس األكسجني، من
نًرصا ًقا محقِّ طريقه يف يسري الذرة فكرة تاريخ أصبح دالتون، قانون ظهور ومنذ
يقدِّم كان املالحظة، القياسات تفسري يف يُستخدم الذرة مفهوم كان فحيثما نرص؛ بعد
النظرية ففي الذرة. وجود عىل قاطًعا دليًال ذاته النجاح هذا وأصبح ُمقِنًعا، تفسريًا
بل الذرية، باملفاهيم الحراري السلوك تفسري فقط املمكن من يكن لم للغازات الحركية
ويدل الواحدة، املكعبة البوصة يف الجزيئات أو الذرات، عدد حساب أيًضا املمكن من كان
أما الواحدة. الذرة صغر شدة عىل رقًما، وعرشين بواحد يُحَسب الذي الهائل، العدد هذا
ُجسيمات من ُمؤلَّفة أنها أساس عىل تفسريها فيمكن العضوية لألجسام دة امُلعقَّ الرتكيبات
ميدان يف الكيمياء قته حقَّ الذي النجاح أن شك وال الذرات. مئات من منها كلٌّ يتألف

الذرية. النظرية لوال ليتحقق كان ما الصناعة
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املادة؛ عىل يقترص ال الذري املبدأ أن ذلك، عن فضًال الفيزيائي، العالم رأى وقد
ذرات اكتُشفت وقد ذرات. من ُمؤلَّفة أنها عىل إليها يُنَظر أن ينبغي بدورها فالكهرباء
كلها أنها الغريب من وكان إلكرتونات، يت وُسمِّ عرش، التاسع القرن نهاية حواَيل الكهرباء
من عرشات بضع طوال يعتقدون الفيزياء علماء وظل سالبة، كهربائية شحنة تحمل
القريبة األبحاث أن غري املادة. عن تنفصل أن يمكن ال امُلوَجبة الكهربائية الذرات أن السنني
«البوزيرتون باسم عادًة منها كل ى يُسمَّ أيًضا، موجبة إلكرتونات هناك أن أثبتت العهد
للمادة، أخرى أولية جزيئات وجود عن العهد قريبة أخرى أبحاث وكشفت ،«Positron

هامة. مكانة «النيوترونات» بينها تحتل
مجاالت من كبري عدد يف استمرَّت قد الذرة لفكرة الظافرة املسرية أن حني عىل ولكن،
نيوتن، إسحاق كان فقد الضوء؛ نظرية هو هام، واحد مجال يف فت توقَّ فإنها العلم،
وقد أيًضا، الضوء علم يف الباحثني أعظم من الجاذبية، لنظرية وضعه بفضل اشتهر الذي
الضوء أن بافرتاض مستقيمة خطوط يف الضوئية األشعة َسري تفسري املمكن من أن أدرك
هذه تسري أن بد وال الضوئي، املصدر من هائلة برسعة تنبعث صغرية جزيئات من يتألف
النظرية واضع نيوتن كان وهكذا مستقيمة. خطوط يف الحركة، لقوانني تبًعا الجزيئات،
أما عرش. التاسع القرن أوائل حتى سائدة ظلت التي النظرية وهي الضوء، يف الجسيمية
،C. Huyghens هويجنز كريستيان ُمعاِرصه ابتدعها التي الضوء، يف التموجية النظرية
بعض تُجرى أن قبل كامل قرٌن وانقىض كبريًا. نجاًحا عهدها بداية يف تُصاِدف فلم
التجارب هذه وضعت وبذلك للضوء؛ التموجي الطابع أثبتت التي الحاسمة، التجارب
«التداخل ظاهرة حول التجارب هذه تركَّزت وقد الضوئية. لألشعة الذري للتفسري ا حدٍّ
اآلخر، أحدهما فيمحو اآلخر فوق كلٌّ ضوئيان شعاعان فيها يُوَضع التي «interference
يف يتحركان اللذَين الجزيئنَي ألن ذلك جسيمية؛ نظرية يف رها تصوُّ يمكن ال نتيجة وهي
املوجتان أما الضوء، كثافة ِمن ويزيدا أقوى، تأثريًا إال يُنِتجا أن يمكن ال االتجاه نفس
املوجتنَي إحدى ِقَمم كانت إذا األخرى تُلغي منهما كالٍّ فإن واحد، اتجاه يف تتحركان اللتان
تفرسِّ وهي املائية، املوجات يف معروفة التداخل وظاهرة األخرى. سفوح مع تتطابق

كان فقد ذلك ومع اتجاَهني. يف تسري موجات تقاطع عن تنتج التي العجيبة النماذج
املألوفة، املادة طبيعة له ليست الضوئية املوجات فيه تنترش الذي الوسيط أن معروًفا
تركيبًا يكون يكاد الذي الخاص تركيبه له عنرص أنه يُفرتض كان وإنما الهواء، أو كاملاء

باألثري. ى يُسمَّ ماديٍّا، ال
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املوجات، لتحليل الرياضية الوسائل استُحدثت مبارشة، التجريبية الكشوف وبعد
جيمس أعمال يف الكهربائية النظرية وبني الضوئية املوجات نظرية بني الربط تم وأخريًا
Heinrichهينريشهرتس قدَّمه الذي التجريبي الدليل وأدَّى ،James Maxwell ماكسويل
بإمكان تحيط كانت التي الشكوك آخر تبديد إىل كهربائية، موجات وجود عىل Hertz
يتسنى ما بقدر «يقينًا، الضوء يف التموجية النظرية وأصبحت األثريية، املوجات وجود
اجتماع يف ألقاه خطاب يف هرتس هينريش عنها عربَّ كما اليقني»، عن الكالم للبرش

١٨٨٨م. عام يف للعلماء األملانية للجمعية
نهائية؛ تبدو مرحلة إىل وصلت قد الفيزياء كانت عرش، التاسع القرن نهاية وُقرَب
أصبح الفيزيائي، للواقع مظهَرين أعظم وهما واملادة، للضوء النهائي الرتكيب أن بدا فقد
الشك عىل يجرؤ من كلُّ وكان ذرات، من واملادة موجات من ُمركَّب فالضوء معروًفا.
شخًصا أو العلم عىل دخيًال يَُعد الفيزيائي العلم عليهما يقوم اللذين األساسني هذَين يف

مناقشته. عناء يتجشم أن يقبَل جاد عالم أي يكن ولم األطوار، غريب
يف املالحظة عىل املبنية للمعرفة تفسريًا تقدِّم إنما الفيزيائية النظريات أن عىل
عىل هرتس هينريش حرص وقد أزلية. حقائق أنها تدَّعي أن تستطيع ال وهي عرصها،
هناك يكن لم وربما اليقني»، عن الكالم للبرش يتسنى ما بقدر «يقني، عبارة يصوغ أن
العبارة هذه عنها به تعربِّ الذي العمق بمثل العلم طبيعة عن يعربِّ لفيزيائي ترصيح
لدليٌل هذه، هرتس لكلمة التايل العقد يف النظرية عىل طرأ الذي التحول وإن املتواضعة.

العلمية. النظريات يقني عىل تُفَرض التي الحدود عىل
املصادفة هذه وكانت (الكوانتم)، للكم بالنك كشف ظهور ١٩٠٠م عام شهد فقد
القرن يف الفيزيائي للواقع فهمنا عىل طرأ الذي الجذري التغري عن تعبريًا األمثلة أوضح
صدور إىل بالنسبة تجريبيٍّا إليها االهتداء تم التي القوانني بالنك يفرسِّ فِلَكي العرشين.
الضوء، وِضمنه إشعاع، كل إن القائلة الفكرة استحدث الساخنة، األجسام عن اإلشعاع
للطاقة، أولية لوحدة صحيحة ألعداد تبًعا يسري إنه أي صحيحة؛ أعداد لتحكم يخضع
من ُمؤلَّفة الطاقة تكون لرأيه فتبًعا .«(quantum (الكوانتم «الكم اسم عليها أطلق
كوانتم يُنَقل تستوعب، أو الطاقة تنبعث وحيثما ،«quanta «الكمات هي أولية، وحدات
الكوانتم؛ من كرس أو جزء أبًدا هناك يكون ال ولكن كوانتم، مائة أو اثنان أو واحد
الطاقة، وحدة كمية أي الذرة، هذه حجم أن مالحظة مع ولكن الطاقة، ذرة هو فالكوانتم
أقرص، املوجة طول كان فكلما الكوانتم، به يُنَقل الذي اإلشعاع موجة طول عىل تتوقف
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ع توسَّ وعندما الذرية. للنظرية جديًدا نًرصا بالنك كشف يبدو وهكذا أكرب. الكوانتم كان
من ُحَزم من يتألف الضوء إن القائلة الفكرة عىل بالنك نظرية تطبيق يف أينشتني ألربت
غزت قد الذرة فكرة أن بدا الطاقة؛ من واحًدا «كوانتم» تحمل باإلبرة، شبيهة املوجات
فكرة كانت كما الذرية، املفاهيم عن بمنأًى طويًال ظل الذي الفيزياء ميدان نفس أخريًا
انشطار يف واضحة درامية بصورة األخرية السنوات يف ظهرت التي والطاقة، املادة معادلة

الذرية. النظرية تحت يندرج أن يمكن اإلشعاع أن عىل آخر دليًال اليورانيوم، ذرة
هذه ففي Niels؛ Bohr بور نيلز عند الذرة نظرية هو للكوانتم تطبيق أهم كان ولقد
ذلك اإلشعاع؛ نظرية واتجاه الذرة نظرية اتجاه أعني التطور، اتجاها أخريًا د توحَّ النظرية
الجزيئات من مجموعة تَُعد أن ينبغي ذاتها الذرة أن أوضحت قد كانت الذرة دراسة ألن
التفاعالت جميع إىل بالنسبة تسلك، الذرة تجعل بقوة ذلك مع تتماسك التي منها، األصغر
داخليٍّا تركيبًا للذرة أن فيه اتضح كشف أول كان ولقد نسبيٍّا. ثابتة كوحدة الكيميائية،
القرن أواسط يف أدرك الذي ،Mendeleieff مندلييف الرويس العالم به قام الذي ذلك هو
الكيميائية خواصها فإن الوزن، حسب العنارصالكيميائية ذرات ُرتِّبت إذا أنه عرش التاسع
هذه بني E. Rutherford رذرفورد اإلنجليزي الفيزيائي العالم وربط دائريٍّا. ترتيبًا تتخذ
وبمقتضاه للذرة، الكوكبي األنموذج ووضع اإللكرتون، كشف وبني الكيميائية الكشوف
تسري كواكب وكأنها اإللكرتونات، من معنيَّ عدد حولها يدور نواة من ُمؤلَّفة الذرة تكون
شابٍّا مساعًدا الحني ذلك يف كان الذي بور»، «نيلز اكتشف ١٩١٣م عام ويف مداراتها. يف
بالنك؛ عند الطاقة» «كم بفكرة يُربَط أن ينبغي رذرفورد عند الذرة أنموذج أن لرذرفورد،
املركز، من معيَّنة محدودة مسافات عىل تقع مدارات يف إال تدور أن يمكنها ال فاإللكرتونات
تكون أن إما مدار كل يمثِّلها التي امليكانيكية الطاقة إن بحيث محدَّدة املسافات وهذه
غرابة من الرأي هذا يف بدا مما الرغم وعىل دواليك. وهكذا ثالثة، أو اثنني، أو واحًدا، ا كمٍّ
املالحظة؛ الوقائع إيضاح يف ُمذِهل نجاح إىل أدَّى فقد األمر، مبدأ يف الفيزيائي نظر يف
الطيفي القياس لوقائع الدقة من جانب أعظم عىل تفسريًا أتاحت «بور» نظرية إن إذ
الواقعة السنوات ويف عنرص. كل تميِّز التي الطيفية الخطوط لسلسلة أي spectroscopy؛
تقدِّم بحيث عمقت كما واسع، نطاق عىل وتأيَّدت بور نظرية ُطبِّقت و١٩٢٥م ١٩١٣ بني

حدة. عىل عنرص لكل الذري للرتكيب تفسريًا
نعمًة النجاح، هذا كل من الرغم عىل كان، الكوانتم كشف أن اتضح فقد ذلك ومع
ظهرت الطيفي، القياس علم إىل بالنسبة التفسريية قدرته ُمقاِبل ففي برشوط؛ مقيَّدة
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عليها يرتكز التي األُسس نفس ألن ذلك للتفسري؛ قابلة غري تعقيدات أخرى مجاالت يف
الكهربائية، املوجات توليد يف الكالسيكية النظرية مع ية متمشِّ غري بدت الكوانتم مفهوم
تهدِّد الجديدة النظرية كانت وهكذا الضوء. علم مجال يف املعروفة التداخل ظاهرة ومع
وبعضها للضوء، جسميٍّا يقتيضتفسريًا الظواهر بعض كان فقد بالخطر؛ الفيزياء اتساق
املتناقضتني. النظريتنَي بني للتوفيق وسيلة توجد ال أنه وبدا تموجيٍّا، يقتيضتفسريًا اآلخر
يتوقف لم الفيزيائي البحث أن هي الفلسفي امُلشاِهد نظر يف ظاهرة أغرب أن عىل
بهاتنَي ما، نحٍو عىل طريقه، يف السري عىل الفيزيائي عمل بل املتناقضات، لهذه نتيجًة
وذلك أخرى، تارة واألخرى تارة، إحداهما يطبِّق كيف وتعلَّم املتناقضتني، النظريتني
الحقيقة هذه أن أعتقد ال وأنا املالحظة. عىل املبنية بالكشوف يتعلق فيما ُمذِهل بنجاح
املالحظة عىل املرتكز النجاح وأن الفيزيائية، بالنظريات الصلة ُمنقِطع التناقض أن تُثِبت
وهو البرشي، الفكر يف كامٌن الهيجليون، يعتقد كما التناقض، أن أو يهمُّ، الذي وحده هو
يخضع الجديدة األفكار كشف أن تُثِبت أنها ذلك من بدًال أعتقد وإنما له، الدافعة القوة
تكون أن يمكن الحقيقة نصف معرفة وأن املنطقي، التنظيم لقوانني ُمغاِيرة لقوانني
ال املتناقضة النظريات وأن الكاملة، الحقيقة نحو طريقه يف ق الخالَّ للذهن كافيًا مرشًدا
وتخلو املالحظة، الوقائع كل عىل تشتمل أفضل نظرية هناك ألن إال مفيدة تكون أن يمكن
البرش، فيه يبحث الذي الوقت ففي الوقت؛ ذلك يف معروفة تكن لم وإن املتناقضات، من
عندما حتى بحثهم، يف يتوقفون ال الذين أولئك إال يُوِقظها ولن سبات، يف الحقيقة تكون

التناقض. عقباُت طريَقهم تعرتض
العالم بها تقدَّم فكرة هي واملادة الضوء نظريات تطور يف التحول نقطة كانت ولقد
علماء فيه كان الذي الوقت ففي Louis؛ de Broglie بروليي دي لوي الفرنيس الفيزيائي
من وإما جزيئات من إما ُمؤلًَّفا الضوء كان إذا ما مشكلة حل أجل من يُكافحون الفيزياء
موجات ومن جزيئات من ُمؤلَّف الضوء إن القائلة الفكرة بإعالن بروليي تجرَّأ موجات،
ها يفرسِّ لم التي املادة، ذرات إىل الفكرة هذه نقل حد إىل الجرأة به بلغت لقد بل مًعا،
صغري جزيء كل فيها يكون رياضية نظرية فوضع موجي، أساس عىل قبله ِمن أحد
فإن ثَم وِمن «مًعا»؛ فكرُة ،«… وإما … «إما محلَّ حلَّ وهكذا بموجة. مقرتنًا املادة من
بوصفه الحني ذلك منذ تأكَّد الذي املزدوج، التفسري عهد بداية يمثِّل بروليي دي كشف
Davisson and وجريمر ديفيسون أجرى وقد للمادة. الرتكيبية للطبيعة محتومة نتيجة
وجود إثبات املمكن من أن أوضحت تداخليٍّا، ترتيبًا فيها استخدما تجربًة Germer
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املادة من موجات وجود إن بحيث اإللكرتونات، من شعاع إىل بالنسبة بروليي دي موجات
الشك. إليه يتطرق ال نحٍو عىل ُمؤكًَّدا أمًرا أصبح

تفاضلية معادلة ووضع بروليي، دي بآراء E. Schroedinger رشودنجر إ. أخذ وقد
التي النظرية وهي (الكوانتم)، الكم يف الحديثة للنظرية الريايض األساس هي أصبحت
النظريات بعض مع الرياضية نظريته وتتفق الكوانتم. ميكانيكا اسُم عادًة عليها يُطَلق
مستقلٍّ نحٍو عىل وضعها والتي االختالف، كل عنها مختلفة وهلة ألول بدت التي األخرى
جانب، من P. Jordan وجوردان Max Born بورن وماكس Heisenberg هيزنربج
عاَمي يف جميًعا الكشوف هذه إىل االهتداء تم وقد آخر، جانب من P. Dirac وديراك
أتاحت املادة، لعنارص جديدة فيزياء وضع أمكن نسبيٍّا قصري وقت ويف ١٩٢٥-١٩٢٦م.
معنى فما والجسيمات، املوجات يتعلم أن عليه كان قوية رياضية أداًة الفيزياء لعالم
النظرية أن من الرغم عىل واحد؟ آٍن يف وجزيئات موجات من تتألف املادة إن القول
أنفسنا نجد وهنا جمة. صعوبات عىل ينطوي كان تفسريها فإن موجودة، كانت الرياضية
حياة الرياضية فللرموز الرياضية؛ للنسبة النسبي االستقالل عن يكشف تطور إزاء
من يفهم أن قبل حتى الصحيحة النتيجة إىل تؤدي وهي التعبري، هذا جاز إن بها، خاصة

النهائي. معناها الرموز يستخدم
َمعانيه، بأبسط والتموجية الجزيئية النظريتنَي بني الجمع فرسَّ قد بروليي دي كان
حركته. يف وتتحكم الجزيء مع تسري موجات تصحبها جزيئات هناك أن يعتقد فكان
موجات إال توجد ال وأنه الجزيئات، عن االستغناء يستطيع أنه يعتقد فكان رشودنجر أما
قال وهكذا الجزيء. يُشِبه يشء عنها فينتج معيَّنة، صغرية بقاع يف ذلك، مع تتجمع،
الرأينَي أن اتضح أن بعد ولكن بالجزيئات، شبيه نحٍو عىل تسلك موجية ِحزم بوجود
عىل مادي يشء أي تكون ال املوجات إن القائلة الفكرة بورن اقرتح قبولهما، يمكن ال مًعا
مشكلة يف ُمنتَظر غري تحوُّل حدوث إىل هذا تفسريه وأدى احتماالت. تمثِّل وإنما اإلطالق،
وإنما سببية، قوانني سلوكها يف تتحكم ال جزيئات األولية الكيانات أن افرتض فقد الذرة؛
التفسري هذا ويف الريايض. برتكيبها يتعلق فيما للموجات ُمشاِبه نوع من احتمالية قوانني
الرياضية املقادير حقيقة لها تكون بل املادية، املوضوعات حقيقة للموجات تكون ال

فحسب.
الالتحدد من ًدا محدَّ قدًرا هناك أن فبنيَّ الطريق، هذا يف السري هيزنربج واصل وقد
التنبؤ املستحيل من يجعل مما الجزيء؛ بمسار بالتنبؤ يتعلق فيما indeterminacy
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Principle الالتحدد «مبدأ ب املعروف مبدئه يف صاغها نتيجة وهي بدقة، املسار بهذا
إىل أدَّت التي الخطوة اتُّخذت وهيزنربج بورن كشوف وبفضل .«of indeterminacy
به امُلعرتَف ِمن فأصبح له، إحصائي تفسري إىل األصغر، للعالم سببي تفسري من االنتقال
فحسب، احتمايل لقانون يخضع بل سببي، بقانون يتحدد ال املنفرد الذري الحادث أن
«إذا بفكرة الكالسيكية، الفيزياء عرفتها التي «… فإن … كان «إذا فكرة عن واستُعيض
ونتائج بورن نتائج بني Bohr بور جمع وأخريًا معيَّنة». مئوية نسبة يف … فإن … كان
إن القائل املبدأ وهو ،Principle of complementarity التكامل مبدأ فوضع هيزنربج،
املوجات إىل ننظر أن أيًضا املمكن ومن للمشكلة، واحًدا وجًها إال إلينا م يقدِّ ال بورن تفسري
إىل سبيل وال وجود. للجزيئات فيه يكون ال رأي وهو فيزيائية، حقيقية ذات أنها عىل
املستحيل من يجعل هيزنربج به يقول كما الالتحدد ألن التفسريين؛ هذَين بني التمييز
ا حدٍّ الدقة من تبلغ التي التجارب استبعاد إىل يؤدي إنه أي فاصلة؛ تجربة بأية القيام

الباطل. وأيهما الصحيح هو التفسريَين أي لتحديد يكفي
بروليي، دي إليه ل توصَّ الذي فالكشف النهائية؛ صورتها التفسري ثنائية تتخذ وهكذا
املوجات إن القائل املبارش املعنى ذلك له ليس «مًعا»، وموجات جزيئات الذرات إن والقائل
الفيزيائي الواقع نفس أن هو مبارش غري معنًى له إن بل واحد، وقت يف توجد والجسيمات
الجمع املمكن غري من يكن وإن صحته، يف اآلخر يُماِثل منهما كلٌّ ممكنني، تفسريَين يقبَل
(بني هذه العطف واو إن بقوله املنطقي عنه يعربِّ ما وهذا واحدة. صورة يف االثنني بني
يف أي metalanguage؛ اللغة بعد فيما وإنما الفيزياء، لغة يف ليست والجزيئات) املوجات
الفيزياء، إىل تنتمي ال هذه العطف واو فإن أخرى، بعبارة أو الفيزياء، لغة عن تتحدث لغة
ممكنة أوصاف إىل وإنما فيزيائية، موضوعات إىل تشري ال وهي الفيزياء، فلسفة إىل وإنما

الفيلسوف. عالم إىل منتمية تكون وبذلك الفيزيائية؛ للموضوعات
الجسيمات، وأنصار املوجات أنصار بني للخالف النهائية النتيجة هي الواقع، يف هذه،
يف قرونًا، استمر ر تطوُّ بعد قمته، وبلغ ونيوتن، هويجنز بني بدأ الذي الخالف وهو
«ما فالسؤال وبور. وهيزنربج، وبورن، ورشودنجر، بروليي، دي عند الكوانتم ميكانيكا
فلسفي تحليل إىل يحتاج وإنما وحدها، الفيزيائية بالتجارب عنه اإلجابة يمكن ال املادة؟»
التاسع القرن خالل ففي املعرفة؟» «ما السؤال عىل تتوقف عنه اإلجابة ألن ذلك للفيزياء؛
بالتحليل الذري املذهب مهد يف موجوًدا كان الذي الفلسفي التفكري عن استُعيض عرش
البحث إىل العودة تقتيض التعقيد من مرحلة إىل األمر آخَر وصل البحث ولكن التجريبي،
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البحت، النظري بالتأمل إليها التوصل يمكن ال البحث هذا فلسفة فإن ذلك ومع الفلسفي.
ولكي املجال. هذا يف الفيزيائي معاونة تستطيع التي وحدها هي العلمية الفلسفة إن بل
الفيزيائي. بالعالم املتعلقة القضايا معنى يف نبحث أن علينا يتعني األخري التطور هذا نفهم
ال أننا غري أجسامنا. خارج يوجد بما تُنِبئنا فحواسنا باملالحظة؛ تبدأ املعرفة إن
نالحظها ال التي األشياء يف ونبحث املزيد، نعرف أن نودُّ وإنما نالحظه، بما نكتفي
لها وتقدِّم املالحظة، الوقائع بني تربط فكرية، بعمليات الهدف هذا نبلغ ونحن مبارشة.
تُتَّبع مثلما اليومية الحياة يف تُتَّبع الطريقة وهذه املالحظة. غري األشياء ضوء يف تفسريًا
قد السماء أن عىل الطريق يف صغرية ِبرك وجود من نستدل عندما تُطبَّق فهي العلم؛ يف
امُلمغنَطة اإلبرة انحراف من الفيزيائي العالم يستدل عندما أو قصري، وقت قبل أمطرت
من الطبيب يستدل عندما أو السلك، يف بالكهرباء، ى يُسمَّ مرئي، غري كيانًا هناك أن عىل
من لنا بد فال املريض. دم يف يرسي البكرتيا من معيَّنًا نوًعا هناك أن عىل املرض أعراض

الفيزيائية. النظريات معنى فهم شئنا إذا االستدالل، هذا طبيعية دراسة
له العميق التحليل أن غري فيه، نفكر ال أننا طاملا هيِّنًا أمًرا يبدو قد االستدالل إن
دون مكانه يف يظل بيتك إن تقول فأنت التعقيد؛ شديد تركيب عن يكشف بأن كفيل
مكتبك، يف تكون عندما بيتك ترى ال إنك ذلك؟ عرفت فكيف مكتبك، يف بقائك أثناء تغيري
إليه. والتطلع البيت إىل بالذهاب القضية هذه من التحقَق السهل من بأن ستُجيب ولكنك
إن عبارتك؟ تحقيق إىل املالحظة هذه تؤدي هل ولكن عندئٍذ، بيتك سرتى أنك وصحيٌح
هناك كان أنه من تتأكد أن تستطيع فكيف تراه، كنت عندما هناك بيتك أن هو قلته ما

غائبًا؟ كنت عندما
هؤالء ألمر عجبًا وتقول: بالحنق، تشعر أخذت قد القارئ، أيها أنك، ألدرك وإني
الصبح يف هناك كان إذا البيت إن الجميع! عقول عىل الضحك يريدون الذين الفالسفة
ُمقاوًال هناك أن الفيلسوف أيعتقد الظهر؟ قبل موجوًدا يكون ال فكيف الظهر، وبعد
السؤال هذا مثل يُفيد وفيَم أخرى؟ دقيقة يف بناءه ويُعيد دقيقة يف البيت يهدم أن استطاع

له؟ معنى ال الذي
تلك من أفضل السؤال هذا عن إجابة إىل االهتداء يمكنك لم ما أنه، هي املشكلة إن
الضوء كان إذا ما مشكلٍة حلِّ ِمن نتمكن فلن لإلنسان، العادي الفهم بها يأتي التي
الفيلسوف؛ إليها ل توصَّ التي النقطة هي وهذه موجات. أو جزيئات من يتألفان واملادة
يصبح ولكنه اليومية، الحياة مشكالت إىل بالنسبة مفيدة أداة يكون قد العادي فالفهم
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إعادة يقتيض فالعلم التعقيد. من معيَّنة مرحلة العلمي البحث يبلغ عندما كافية غري أداًة
أكانت سواء واحدة، طبيعة األمر آخَر لها تكون املعرفة ألن اليومية؛ الحياة ملعرفة تفسري
االهتداء الرضوري فمن ذلك وعىل العلمي. التفكري بمركبات أم العينية، باألشياء متعلقة
األسئلة عن اإلجابة نستطيع أن قبل اليومية، للحياة البسيطة األسئلة من أفضل إجابات إىل

العلمية.
مبدأ عن بتعبريه السفسطائيني، زعيم بروتاجوراس، اليوناني الفيلسوف ُعِرف ولقد
التي تلك جميًعا، األشياء مقياس «اإلنسان اآلتي: النحو عىل صاغه الذي الذاتية، النزعة
بالضبط ندري ولسنا موجودة.» غري أنها عىل توجد ال التي وتلك موجودة، أنها عىل توجد
سيقول كان أنه لنفرض ولكن بحق، «ُمتسفِسطة» كانت التي العبارة بهذه يعنيه كان ما
أنظر ال حني أما إليه، أنظر عندما إال يوجد ال البيت «إن يأتي: ما السابقة مشكلتنا عن
يختفي إنه يقول ال إنه عليه؟ به تعرتض أن يمكنك الذي فما دائًما.» يختفي فإنه إليه
البرشي امُلشاِهد مالحظة أن يؤكِّد وهو ما. نوٍع من سحرية بطريقة الظهور إىل ويعود
أن نستطيع ُحَجج فأية بالتايل، توجد ال املالحظة غري البيوت وأن البيت، تُنتج التي هي
البرشي؟ امُلشاِهد يد عىل يتم الذي والخلق السحري، االختفاء هذا مثل عىل بها نعرتض

كان إن وتسأله مكتبك، من البيت ببواب تليفونيٍّا تتصل أن تستطيع إنك تقول قد
تخلق التي هي مشاهدته تكون وقد مثلك، إنسان البواب أن غري موجوًدا. زال ما البيت

أحد؟ يشاهده ال حني هناك البيت سيكون فهل مشاهدتك، مثل البيت
ذلك معنى ويكون ظله، وتشاهد للبيت ظهرك تُدير أن تستطيع إنك تقول وقد
أن تعَلم كيف ولكن . ظالٍّ له ألن تالحظه أن دون موجوًدا يكون أن ينبغي البيت أن
ظالل، لها املالحظة األشياء أن هو اآلن حتى رأيته ما إن ظل؟ لها املالحظة غري األشياء
تظل الظالل أن بافرتاض البيت، ترى ال حني تراه الذي الظل تفرسِّ أن استطاعتك ويف
بأن تردَّ أن حقك ِمن وليس بيت. بدون ظالٍّ هناك وإن اليشء، يختفي عندما موجودة
ال الحجة فهذه قبل؛ من أبًدا تُالَحظ لم موجودة غري بأشياء الخاصة الظالل هذه مثل
تعود ال حني وجوًدا يظل البيت أن وهو إثباته، تريد ما افرتضت إذا إال صحيحة تكون
عىل األدلة من كبريًا عدًدا لديك فإن جوراس، بروتا فعل كما العكس، افرتضت فإذا تراه.

الوقت. نفس يف بيوتًا ترى أن دون بيوت شكل عىل ظالًال رأيت ألنك هذا؛ رأيه
«لم قائًال: فتُجيب السليم، العادي بالفهم جديد من باإلهابة موقفك عن تُداِفع وقد
من إن املالحظة؟ غري املوضوعات إىل بالنسبة مختلفة البرصيات علم قوانني أن أفرتض
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لدينا توجد أال ولكن املالحظة، املوضوعات إىل بالنسبة ُوضعت القوانني هذه أن الصحيح
ذلك ومع بدورها؟» املالحظة غري املوضوعات عىل ترسي أن ينبغي أنها عىل دامغة أدلة
وأقول اإلطالق. عىل كهذه أدلة نملك ال بأننا بإقناعك كفيٌل الالحق التفكري من قليًال فإن

أبًدا. تُالَحظ لم املالحظة غري املوضوعات ألن كهذه؛ أدلة توجد ال إنه
إىل ننظر أن الواجب فمن الصعوبة، هذه من واحد َمخرٌج إال ذلك بعد يبقى وال
عىل بل للتحقيق، قابلة قضايا أنها عىل ال املالحظة، غري باملوضوعات املتعلقة قضايانا
للغة. شديد تبسيط من إليه تؤدي ما إىل نظًرا بها نأتي اصطالحات، أو ُمواَضعات أنها
دون فيه امُليضُّ املمكن فمن االصطالحي، األمر بهذا أخذنا ما إذا أننا هو نعرفه فما
املالحظة، املوضوعات ذاتها هي املالحظة غري املوضوعات أن افرتضنا إذا إننا أي تناقض؛
املالحظة وغري املالحظة املوضوعات عىل يرسي الفيزيائية للقوانني نسق إىل نصل فإنا
هي مرشوطة)، قضية (أي «إذا» نوع من قضية هي التي األخرية، القضية وهذه مًعا.
املالحظة غري املوضوعات عن املعتادة لغتنا أن تُثِبت وهي صحته، من قنا تحقَّ واقع أمٌر
مثل شخص استطاعة ففي الوحيدة. املقبولة اللغة هي ليست أنها غري مقبولة، لغة هي
كان إذا أيًضا، مقبولة لغة يتكلم أن تُالَحظ، ال حني تختفي البيوت إن يقول بروتاجوراس،
مختلَفني نسَقني نضع أن علينا أن وهي هذا، قوله عىل املرتتبة النتيجة لقبول استعداد عىل
املالحظة. غري للموضوعات واآلخر املالحظة، للموضوعات أحدهما الفيزيائية، للقوانني

وأن بعينه، واحًدا وصًفا علينا تُميل ال الطبيعة أن هي الطويلة املناقشة هذه وحصيلة
باألمتار، أو باألقدام البيوت نقيس أن استطاعتنا ففي واحدة؛ لغة عىل تقترص ال الحقيقة
العالم نصف أن استطاعتنا ويف املئوي، باملقياس أو فهرنهيت بمقياس الحرارة ودرجات
وعندما الثامن. الفصل يف بيَّنا كما إقليدية، ال بهندسة أو إقليدية بهندسة الفيزيائي
نقول أننا غري مختلفة، لغات نتحدث فإننا الهندسة، أو القياس يف مختلفة نُظًما نستخدم
املوضوعات عن نتحدث عندما أعقد نحٍو عىل تتكرر األوصاف من فالكثرة اليشء. نفس
أن كما املنطقي، باملعنى متكافئة وكلها الصدق، لقول كثرية طرق وهناك املالحظة. غري
يذوب الثلج إن القول الكذب من أن ذلك مثال الكذب. لقول متعددة ُطرًقا أيًضا هناك
ال فلسفتنا فإن ذلك وعىل املئوي؛ املقياس استخدمنا إذا وثالثني، اثنتني حرارة درجة يف
األوصاف كثرة املرء يتجاهل أن النظر ِقرص ِمن أن غري والكذب، الصدق بني الفارق تمحو
عىل أحدها نختار ونحن املتكافئة، األوصاف من فئة يقبَل الفيزيائي فالواقع الصحيحة.
قرار عىل أي اصطالح؛ أو ُعرف عىل إال يرتكز ال االختيار وهذا أنفسنا، عىل التيسري سبيل
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من غريه يُتيحه مما أيرس للقياسات وصًفا يُتيح العرشي النظام أن ذلك مثال إرادي.
يختارها التي تلك هي لغة أيرس فإن مالحظة، غري موضوعات من نتحدث فعندما النظم؛
املوضوعات عن مختلفة املالحظة غري املوضوعات تكون ال بمقتضاها والتي املعتاد، الذهن
عىل مبنية اللغة هذه أن غري الثانية، سلوك عن مختلًفا األوىل سلوك يكون وال املالحظة،

اصطالح. أو ُعرف
ال معيَّنة حقائق عن التعبري لنا تُتيح أنها املتكافئة األوصاف نظرية مزايا ومن
تعربِّ التي الحقيقة تلك بذلك أعني وأنا لها. صيغة تضع أن املعتاد الذهن لغة تستطيع
املالحظة غري املوضوعات أن افرتضنا إذا أننا الصحيح فِمن السابقة؛ الرشطية القضية عنها
بعبارة الصحيح ِمن إن أو تناقضات، إىل نصل ال فإننا املالحظة، املوضوعات مع هوية يف
املوضوعات فيه تكون وصٌف الفيزيائي، للعالم املقبولة األوصاف بني ِمن يوجد، أنه أخرى
اسم الوصف هذا عىل فلنُطِلق املالحظة؛ املوضوعات مع املساواة قدم عىل املالحظة غري
أن يمكن الفيزيائي العالم أن الحقائق أهم ِمن وإن .«normal system السوي «النظام
إننا بل بها، ُمسلًَّما قضية الحقيقة هذه نأخذ الدوام عىل كنا وقد سوي، بنظام يوصف
شأننا مشكلة، أية فيها نَر لم فنحن حقيقة. أنها نعلم لم وبذلك صياغتها؛ عىل نعمل لم
تمثِّل املالحظة هذه ألن األرض؛ إىل األجسام سقوط يف مشكلة يرى ال الذي الشخص شأن
األجسام، سقوط بقانون بدأت العلمية امليكانيكا فإن ذلك ومع حد. أبعد إىل عامة تجربة
وصف إمكان عن بالتعبري يبدأ املالحظة غري املوضوعات ملشكلة العلمي الفهم فإن وبامِلثل

سوي. نظام بواسطة املالحظة غري املوضوعات
أجيال تجارب أن هو قوله يمكننا ما كل إن ممكن؟ الوصف هذا أن نعلم فكيف
بقوانني اإلمكان هذا عىل الربهنَة املمكن من بأن نعتقد أال ينبغي ذلك ومع أثبتته. قد البرش
من بقدٍر يُوَصف أن يمكن عاملنا بأن يشهد — الحظ لحسن — الواقع فاألمر منطقية؛
كل وهذا املالحظة، غري واملوضوعات املالحظة املوضوعات بني فارق عنه ينجم ال البساطة

به. القول يمكننا ما
هي املادة جزيئات أن عىل املالحظة. غري البيوت عن اآلن حتى نتحدث كنا لقد

عليها. نتائجنا تطبيق يمكن كيف فلنَر مالحظة، غري موضوعات بدورها
ال وما مالحظته يمكن ما يتضمن اليومية، الحياة عالم شأن شأنه الذرة، عالم إن
وشعاع جزيء بني أو جزيئنَي، بني الصدمات هو مالحظته يمكن فما مالحظته؛ يمكن
أما منفردة. صدمة كل ح توضِّ الدقة عظيمة أدوات استحدث قد الفيزيائي إن إذ ضوئي؛
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من الطريق يف أو صدمتنَي، بني الواقعة الفرتة خالل يحدث ما فهو مالحظته يمكن ال ما
عالم يف تُالَحظ ال التي املوضوعات هي الحوادث فهذه وإذن الصدمة. إىل اإلشعاع مصدر

«الكوانتم».
نوًعا نستخدم أن استطاعتنا يف يكن لْم ولَم مالحظتها؟ املستحيل من كان لَم ولكن
الرضوري، من أن هي املشكلة إن مسارها؟ يف الجزيئات ونرقب امليكروسكوب، من أدق
بيت؛ إضاءة عن االختالف كل يختلف يشءٌ جزيء وإضاءة نُضيئه. أن جزيئًا، نرى لكي
نالحظه فما وإذن طريقه، عن به يخرج جزيء عىل يقع عندما الضوئي الشعاع ألن ذلك
إذا ذلك تُدِرك أن وتستطيع يشء. يعرتضه أن دون طريقه يف يسري جزيئًا وليس صدمة،
عندما ولكنك ُمظِلمة، قاعة يف مسارها يف تتدحرج «بولنج»1 كرة مراقبة تريد أنك تخيَّلت
كانت فأين طريقها، عن بعيًدا الكرة يدفع فإنه الكرة، عىل النور ويسقط النور، تُيضء
هذا أن الحظ حسن من ولكن تحدِّده، أن يمكنك ال أمٌر هذا النور؟ تيضء أن قبل الكرة
الضوئي الشعاع اصطدام إن بحيث الِكَرب ِمن فهي «البولنج»؛ كرات عىل ينطبق ال املثل
جزيئات من وغريها اإللكرتونات حالة يف أما ملحوظ. تغري أي مسارها يف يُحِدث ال بها
يكون ال وبالتايل مسارها؛ تغريِّ أن عليك يكون تالحظها فعندما يختلف، األمر فإن املادة

املالحظة. قبل تفعله كانت ماذا تعرف أن وسعك يف
فعندما الكبرية؛ بأحجامه املعتاد عاملنا يف حتى التغيري بعض تُحِدث املالحظة إن بل
فيها املوجودين الرشطة رجال فإن ُمتَّسع، شارع يف املرور عرب الرشطة سيارة تتحرك
يكن لم ولو املطلوبة.2 الرسعة حدود يف ببطء تتحرك بهم املحيطة العربات كل يرون
ال عادية، سيارة ويركب مدنية مالبس األحيان بعض يف يرتدي الذي النوع من الرشطي
ولنقل املعقولة. الرسعة هذه بِمثل الوقت طول تسري السيارات كل أن عىل ذلك من يُستدل
نا غريَّ راقبناها فكلما مدنية؛ مالبس نرتدي أن نستطيع ال باإللكرتونات اتصالنا يف إننا

الدوام. عىل مرورها طريق

الخشبية القوائم من بعدد ينتهي َممر طول عىل كرة بدحرجة الالعب فيها يقوم أمريكية، شعبية لعبة 1
(املرتِجم) جميعها. القوائم يُسِقط الذى هو الفائز واملتسابق معيَّنة، بطريقة مرتَّبة

املميَّزة، سياراتهم يركبون الذين الرشطة رجال من األخرى السيارات سائقي خوف أن هو املقصود 2
يف تغيريًا تُحِدث لهم الرشطة رجال مالحظة إن أي املطلوبة؛ الرسعة حدود يف يسريون يجعلهم الذي هو

(املرتِجم) سريهم. طريقة
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نالحظ أن نستطيع ال أننا الصحيح ِمن يكون قد قائًال: ذلك عىل اعرتضت وربما
عن نحسب، أن نستطيع أال ولكن يشء، فيه يؤثِّر أن دون مساره يف الجزيء يتحرك كيف
تحليلنا إىل بنا يعود السؤال هذا إليه؟ ننظر ال عندما يفعله ما علمية، استدالالت طريق
هذه أمثال عن نتحدث أن نستطيع أننا رأينا فقد املالحظة؛ غري للموضوعات السابق
نختار أن ل نفضِّ وأننا املتكافئة، األوصاف من فئة هناك وأن شتى، بُطرق املوضوعات
املالحظة. غري عن املالحظة املوضوعات فيه تختلف ال نظاًما أعني سويٍّا؛ نظاًما لوصفنا
سوي نظام لدينا يوجد ال أنه أوضحت قد الجزيئات ملالحظة مناقشتنا فإن ذلك ومع
إنه إذ بروتاجوراس؛ مثل يكون أن ينبغي اإللكرتونات يالحظ فمن الجزيئات. إىل بالنسبة

الضوئية. األشعة مع صدمات إحداث تعني اإللكرتونات رؤية ألن يراه؛ ما يُنتج
بالنسبة محدَّدة ورسعة ًدا محدَّ مكانًا إليها نعزو أن يعني الجزيئات عن الحديث إن
يف ولها مسارها، يف معيَّنًا مكانًا لحظة كل يف تحتلُّ التنس كرة أن ذلك مثال نقطة. كل إىل
بأدوات لحظة، كل يف مًعا، والرسعة املكان قياس املمكن فِمن محدَّدة؛ رسعة اللحظة هذه
من يجعل امُلالِحظ يُحِدثه الذي التغيري فإن الصغرية، الجزيئات إىل بالنسبة أما مناسبة.
أن استطاعتنا ففي الوقت؛ نفس يف مًعا القيمتنَي قياس هيزنربج، بنيَّ كما املستحيل،
التي النتيجة هي تلك مًعا. قياسهما نستطيع ال ولكنا رسعته، أو الجزيء موقع نقيس
ُطرق تُوَجد كانت إذا عما املرء يتساءل قد وهنا هيزنربج. عند الالتحدد مبدأ إليها يؤدي
املقدار بني مبارش، غري نحٍو عىل بها، نربط ُطرًقا أعني امَلقيس؛ غري املقدار لتحديد أخرى
أن نفرتض أن أمكننا إذا بالفعل ممكنًا يكون وهذا املالحظة. املقادير وبني املقيس غري
ميكانيكا تحليل أن غري املالحظة، املقادير قوانني لنفس تبًعا تسري املالحظة غري املقادير
تخضع ال املالحظة غري فاملوضوعات السؤال؛ هذا عىل سلبية إجابة إىل أدَّى قد الكوانتم
فارٌق بينهما ينشأ إنه حيث من املالحظة املوضوعات لها تخضع التي القوانني لنفس
تُخاِلف املالحظة غري املوضوعات يف تتحكم التي فالعالقات بالسببية؛ يتعلق فيما نوعيٌّ

السببية. مجال يف انحرافات إىل تؤدي وهي السببية، ُمصاَدرات
من شعاع فيها يمرُّ تجارب أعني تداخل؛ تجارب إجراء عند يحدث الفارق هذا
تداخليٍّا أنموذًجا شاشة عىل ويُحِدث ضيِّق، شق خالل من ضوئي شعاع أو اإللكرتونات
دائًما التجارب لهذه يُقدَّم الذي التفسري كان وقد وبيضاء. سوداء رشائط من يتألف
فوق املوجات ِقَمم لوقوع نتيجة إنها فيقال للضوء، التموجية الطبيعة من ا مستَمدٍّ
األنموذج فإن ا، جدٍّ الكثافة ضئيل إشعاًعا نستخدم عندما أننا نعلم أننا غري سفوحها.
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عدد نتيجة يكون كافيًا، وقتًا اإلشعاع يستمر عندما الرتكيب نفس له يكن وإن الناتج،
بواسطة تنتج الرشائط فإن ذلك وعىل الشاشة؛ عىل البسيطة االصطدامات من ا جدٍّ كبري
الفردية الصدمات هذه الطلقات. الرسيعة البندقية من النار بإطالق شبيهة إطالق عملية
جبهة عىل تصل فاملوجة موجات؛ أنها أساس عىل لها معقول تفسري تقديم يمكن ال
وتختفي الشاشة، من فقط واحدة نقطة وميضيف يحدث وعندئٍذ الشاشة، تغطِّي عريضة
قوانني مع يتعارض حادث وهو التعبري، هذا جاز إن الوميض، يبتلعها إذ بأكملها؛ املوجة
معقولة، غري نتائج إىل التموجي التفسري فيها يؤدي التي النقطة هي وتلك املألوفة، السببية
جزيئات، من يتألف اإلشعاع أن ذلك، عكس عىل افرتضنا، إذا أما سببي. انحراف إىل أو
الصعوبات فإن ذلك ومع الشاشة. عىل تحدث التي الصدمات تفسري السهل من لكان
الشق هذا خالل من يمرَّ أن عندئٍذ جزيء كل عىل يتعني إذ ان؛ شقَّ يُستخدم عندما تنشأ
من أن غري ني، الشقَّ بني املتبادل التأثري عن ناتًجا التداخل أنموذج يكون وعندئٍذ ذاك؛ أو
األنموذج عن يختلف الكامل األنموذج يف شق كل به يُسِهم الذي الدور أن إيضاح املمكن
اختاره الذي الشق وراء فيما املسار أن يعني وهذا اآلخر. الشق أُغِلق لو الشق يُحِدثه الذي
إن ال، أم مفتوًحا اآلخر الشق كان إن يعرف فالجزيء اآلخر؛ الشق بوجود يتأثر الجزيء،
سببي؛ انحراف إىل الجزيئي التفسري فيها يصل التي النقطة هي وهذه التعبري. هذا جاز
وُقدِّم آخر، ترتيب بأي التجارب هذه أُجريَت ولو املعتادة. السببية لقوانني خرق إىل أي
يف النتيجة هذه وتُصاغ أيًضا. القوانني لهذه خرق إىل ألدَّت ممكن، آخر تفسري أي لها

ذاتها. الكوانتم ميكانيكا أُُسس من استخالصه يمكن السببي لالنحراف مبدأ
السوي النمط عن انحرافات صورة يف السببية مبدأ بني بدقة نميِّز أن الواجب ومن
القوانني إىل السببية القوانني من االنتقال عنه يعربِّ الذي االمتداد وبني ،anomalies
يبدو سببية، لقوانني ال احتمالية، لقوانني الذرية الحوادث خضوع ألن ذلك االحتمالية؛
فهذه اآلن. عنها ثنا تحدَّ التي السببية باالنحرافات ُقوِرنت ما إذا نسبيٍّا هنيِّ رضُرها نتيجًة
معروفة خاصية عن يعربِّ الذي املبدأ وهو املبارش، باالتصال التأثري بمبدأ تتعلق االنحرافات
املكان خالل باستمرار ينترش أن ينبغي السبب أن هي السببي، االنتقال خصائص من
فإن التحرك، يف قاطرة بدأت ما فإذا معيَّنة. نتيجة فيها يُحِدث التي النقطة إىل يصل حتى
ينتقل أن ينبغي القاطرة جذب إن إذ فرتات؛ عىل وإنما مبارشة، تعقبها ال القطار عربات
فإنه كشاف، نور يُضاء وعندما األمر. نهاية يف األخرية إىل يصل حتى عربة إىل عربة من
الواقع املكان يف الضوء ينتقل أن ينبغي وإنما فوًرا، إليها ه يُوجَّ التي املوضوعات يُيضء ال
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فالسبب اإلضاءة. النتشار الالزم الوقت لالحظنا هائلة رسعته تكن لم ولو وبينها، بينه
املوضوع يف يؤثِّر حتى نقطة إىل نقطة من ينترش وإنما فوًرا، البعيدة النتائج يف يؤثِّر ال
املعروفة الحاالت جميع سمات أوضح ِمن تَُعد البسيطة الحقيقة هذه املبارش. باالتصال
الخاصية هذه بأن االعتقاد عن بسهولة الفيزيائي يتخىل أن يمكن وال السببي، لالنتقال
القوانني إىل االنتقال إن بل املتبادل، السببي التأثري يف عنه االستغناء يمكن ال عامًال تمثِّل
القوانني تكوين املمكن فمن بالرضورة. الخاصية هذه عن التخيل عنه يلزم ال االحتمالية
احتمالية سلسلة عن فيُسِفر نقطة، إىل نقطة من االحتمال معه ينتقل نحٍو عىل االحتمالية
املوضوعات لتحليل نتيجًة اضطرارنا، فإن ولذا املبارش؛ باالتصال السببي التأثري تُماِثل
املبارش، باالتصال التأثري مبدأ عن التخيل إىل الكوانتم، فيزياء يف للمالحظة القابلة غري
من بكثري أقوى السببية، فكرة إىل ه تُوجَّ رضبة هو السببي، االنحراف بمبدأ القول وإىل
املستحيل من يجعل النحو هذا عىل السببية انهيار ألن ذلك االحتمالية؛ القوانني إىل االنتقال
عن به نتحدث الذي املعنى بنفس األصغر، العالم يف مالحظة غري موضوعات عن التحدث

األكرب. العالم يف املوضوعات هذه أمثال
فكال الصغرية؛ األشياء وعالم الكبرية األشياء عالم بني النوع يف فارق إىل نصل وهكذا
أن غري املالحظة، غري املوضوعات بإضافة املالحظة املوضوعات أساس عىل مبني العاملني
إن إذ صعوبات؛ عىل الكبرية، األشياء عالم يف تنطوي، ال املالحظة للظواهر التكملة هذه
األشياء عالم يف أما املالحظة. املوضوعات أنموذج نفس عىل تسري املالحظة غري املوضوعات
املوضوعات ألن ذلك املالحظة؛ للموضوعات معقولة تكملة ر تصوُّ يمكن فال الصغرية،
معقولة، غري بطريقة تسلك موجات، أم جزيئات بوصفها أدخلناها سواء املالحظة، غري
القابلة غري املوضوعات هذه لتفسري سوي نظاٌم ثمة وليس املقرَّرة. السببية قوانني وتخرق
عالم يف عنها به نتكلم الذي املعنى بنفس عنها الكالم نستطيع ال أننا كما للمالحظة،
أو جزيئات أنها عىل للمادة األولية املركَّبات إىل ننظر أن استطاعتنا ففي اليومية. الحياة
الدقة. إىل االفتقار من أو الدقة من القدر بنفس املالحظات يُالئم التفسريَين وكال موجات،
وأنصار املوجي التفسري أنصار بني النزاع ل تحوَّ فقد القصة؛ نهاية هي إذن، هذه،
جزيئات، أو موجات املادة كون مسألة ألن ذلك التفسري؛ يف ازدواج إىل الجسيمي التفسري
األبعاد عالم يف املوضوعات هذه وتتميز للمالحظة، قابلة غري بموضوعات تتعلق مسألة هي
دة موحَّ بطريقة تحديدها املستحيل من بأن املعتاد، العالم يف نظائرها خالف عىل الذرية،

كهذا. نظام يوجد ال إذ سوي؛ نظام افرتاض بواسطة
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املوضوعات عىل يقترص هذا التحدد عدم ألن محظوظني؛ أنفسنا نُعد أن بد وال
به يقول الذي الالتحدد ألن الكبرية؛ املوضوعات إىل بالنسبة يختفي فهو الصغرية.
املوضوعات يف ملحوًظا يكون ال بالنك، عند للكوانتم الصغري الحجم إىل بالنسبة هيزنربج
ما، حدٍّ إىل كبرية ألنها ككل؛ الذرة إىل بالنسبة الالتحدد تجاُهل املمكن من إن بل الكبرية،
الرتكيب أما التموجية. املفاهيم ُمتجاِهلني جسيمات، أنها عىل الذرات نُعاِمل أن ونستطيع
وحده فهو رئييس، بدور كاإللكرتونات، األخف، الجزيئات فيه تقوم الذي للذرة، الداخيل

الكوانتم. ميكانيكا بها تقول كما التفسري ثنائية يقتيض الذي
األجسام عىل الثنائية هذه ِمثل فيه ترسي عامًلا فلنتخيل الثنائية، تعنيه ما نفهم ولكي
نجد ثم غرفة، نوافذ خالل من تمرُّ الطلقات رسيعة بندقية عيارات أن ولنفرض الكبرية،
ال التي األمور من لنا يبدو بحيث الغرفة، جدران يف استقرت قد الرصاصات أن بعُد فيما
الطلقات مرور أن نفرتض كذلك رصاصات، من تتألف الطلقات أن الشك إليها يتطرق
الرصاصات توزيع ففي الشقوق. خالل تمرُّ التي املوجات لقوانني تبًعا يسري النوافذ عرب
إننا أي التداخل؛ ألنموذج ُمشابًها الرشائط من أنموذًجا الرصاصات تكون الجدران، عىل
من معنيَّ بمكان تصطدم التي الرصاصات عدد يصبح مثًال، أخرى، نافذة نفتح عندما
مالحظة املستحيل من كان فإذا النقطة. هذه عند تتدخل املوجات ألن أكثر؛ ال أقل الجدار
أنها عىل الطلقات نفرسِّ أن عندئٍذ نستطيع فإننا مبارشة، بمسارها تمرُّ وهي الرصاصة
منهما كلٌّ يكن وإن صحيًحا، التفسريَين كال ويكون جسيمات، أو موجات من تتألف

معقولة. غري معيَّنة نتائج يستتبع
إىل بالنسبة قائًما الدوام عىل سيظل العالم هذا مثل يف املعقولية انعدام أن عىل
نراه عما مختلفة تكون لن املنفردة فاملالحظات يُالَحظ؛ ما إىل بالنسبة ال وحدها، النتائج
حسن وِمن السببية. مبدأ أُُسس مع تتناقض نتائج إىل مجموعها يؤدي وإنما عاملنا، يف
ليس إنه بل النوع، هذا من ليس وبنادق وبيوت وأشجار أحجار من املؤلَّف عاملنا أن حظنا
ظهورنا، وراء من األشياء فيها تخدعنا كهذه، بيئة يف املرء يعيش أن املستحبة األمور من
عالم أن نستنتج أن نستطيع ال أننا غري إليها. ننظر دمنا ما معقوًال سلوًكا تسلك بينما
األشياء عالم به يتصف الذي البسيط الرتكيب نفس له يكون أن ينبغي الصغرية األشياء
غري موضوعات من فيها ما إىل بالنسبة د موحَّ لتحديد تخضع ال الذرية فاألبعاد الكبرية؛
ال وأنه متعددة، بلغات املوضوعات هذه وصف املمكن من أن نتعلم أن وعلينا مالحظة،

الصحيحة. وحدها هي اللغات هذه إحدى بأن القول إىل سبيل
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املعنى عىل رأيي يف تنطوي التي هي الكوانتم ميكانيكا لحوادث املميَّزة الصفة هذه
تكامليٍّا، وصًفا الجزيء املوجة وصف ي يُسمِّ عندما فهو «بور»؛ عند التكامل ملبدأ األعمق
يكون ال لها، كافيًا تفسريًا الوصفني هذَين أحد يكون التي املسائل إىل بالنسبة أنه يعني
عدادات مالحظات بصدد كنا إذا إننا ذلك، مثال بالعكس. والعكس كافيًا، تفسريًا اآلخر
الجزئي. التفسري نستخدم فإنا موضعية، فردية صدمات عن لنا تكشف التي جيجر،
تنطوي التي املنطقية الصعوبات يزيل، أو ، يفرسِّ ال «التكامل» لفظ أن يُالَحظ أن وينبغي
األساسية الحقائق فمن فحسب؛ لها تسمية مجرد هو وإنما الكوانتم، ميكانيكا لغة عليها
وأن الكوانتم، ميكانيكا يف املالحظة غري املوضوعات لتفسري سوي نظام يوجد ال أنه
إىل بالنسبة السببية االنحرافات تجنُّب يف نرغب عندما مختلفة لغات نستخدم أن علينا
هذا أن نؤكِّد أن الواجب وِمن التكامل. ملبدأ التجريبي املضمون هو ذلك املختلفة؛ الحوادث
إىل يؤدي مما ليس أنه أعتقد لذلك الكبري؛ الفعيل عاملنا يف نظري له ليس املنطقي املوقف
والحرية والعدل، الحب مثل «تكامالت» إىل املرء يُشري أن الكوانتم ميكانيكا مشكلة إيضاح
يدل بحيث «استقطابات»، عن التحدث الحالة هذه يف أُوثِر وإنما ذلك، إىل وما والحتمية،
تركيبها املعتاد الكبري عاملنا إىل املنتمية العالقات لهذه أن عىل الحالة هذه يف االسم تغيري
يف بالتوسع عالقة لها فليست الكوانتم. ميكانيكا يف التكامل عن االختالف كل يختلف
شأن فال وبالتايل املالحظة؛ غري املوضوعات إىل املالحظة املوضوعات من تمتد حني اللغة

الفيزيائي. الواقع بمشكلة لها
فبدًال املنطق؛ بمراجعة فيها استُعني املشكلة، ملعالجة مختلفة طريقة هناك أن عىل
تركيبها يبلغ أشمل، نوع من لغة ُوضعت لغوي، تكامل أو لغوية، بثنائية القول من
كما األصغر للعالم املميِّزة الخواص وبني بينها املالءمة يُتيح ا حدٍّ االتساع من املنطقي
أي الِقيَم؛ ثنائي منطق عىل مبنية املعتادة لغتنا ألن ذلك الكوانتم؛ ميكانيكا به تقول
ثالثي منطق تكوين املمكن من ولكن و«الكذب»، «الصدق» الحقيقة قيمتَي منطق عىل
وإما صادقة، إما القضايا تكون املنطق هذا ويف الالتحدد، هي متوسطة قيمة فيه القيمة،
بنوع الكوانتم ميكانيكا كتابة يمكن املنطق هذا مثل وبواسطة محدَّدة، ال وإما كاذبة،
االتفاقات؛ عن تتحدث بل الجزيئات، أو املوجات عن تتحدث ال التي املحايدة، اللغة من
هذا مثل محدَّد. غري أمًرا الصدمات بني الطريق يف يحدث ما مسألة وترتك الصدمات، أي

التعبري. لهذا البرشي باملعنى الكوانتم، لفيزياء النهائية الصورة هو أنه يبدو املنطق
وقد والجسيمات. املوجات ثنائية إىل ديمقريطس ذرات من طويًال الطريق كان لقد
املجازي باملعنى ال الفيزيائي، العالم يستخدمه الذي باملعنى — الكون جوهر أن تبنيَّ
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ما إذا ما، حدٍّ إىل فيها مشكوك طبيعة ذو — العقل وبني بينه د وحَّ الذي الفيلسوف عند
واتضح عام. ألَفي قرابة بها يُؤِمنان والعالم الفيلسوف ظل التي الصلبة بالجزيئات ُقوِرن
نتعامل التي األجسام يف يظهر كما امللموس للجوهر املشابه الجسمي، الجوهر مفهوم أن
بدا ما أن وتبنيَّ الحسية. التجربة مجال من ُمقَحمة فكرة هو اليومية، بيئتنا يف معها
الجوهر ر تصوُّ وصف حني «كانت» فعل مثلما — العقيل املذهب فلسفة يف عقليٍّا رشًطا
تُتيحها التي التجارب وإن البيئة. مع تكيُّف أو لتعوُّد نتاج هو — قبيل تركيبي بأنه
طريقة يف النظر إعادة وتقتيض الجسمي، الجوهر فكرة عن التخيل لتحتِّم الذرية الظواهر
اللغة طابع يختفي الجسمي الجوهر وباختفاء الفيزيائي. الواقع بها ر نصوِّ التي الوصف
البسيطة البيئة مع للتكيف نتاج هي إنما املنطق أُُسس أن يتضح بل قيمتنَي، عىل املرتكز
التخيل عىل قدرة عن أبًدا تكشف لم ذاتها التأملية الفلسفة أن والحق البرش. فيها ُولد التي
والتحليالت العلمية بالتجارب مسرتشدًة العلمية الفلسفة أبدته الذي العمق لذلك مماثلة
ِمن أضيق كانت فلسفة ارتكبتها التي األخطاء بتلك مرصوف الحقيقة فطريق الرياضية؛

املمكنة. التجارب ع تنوُّ تتصور أن
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التطور

العضوية الكائنات بني باطنًا فارًقا ثمة أن الخربة، إىل يفتقر الذي امُلشاِهد نظر يف يبدو
عن تكشف تقريبًا الحيوانية الحياة أشكال فكل العضوية؛ غري الطبيعة وبني الحية
مصلحة تحقيق يستهدف مخطَّط نشاط عىل سلوكها ويدل املستقلة، الحركة عىل قدرة
بعض يف بل فحسب، البرش يف ال املخطَّط، النشاط هذا يكشف وقد ذاته، العضوي الكائن
أعشاشها تبني فالطيور املستقبل؛ لحاجات املدى طويل استباق عن أيًضا، الحيوان أنواع
األرض، يف مأًوى لنفسه يحفر والفأر للتفريخ، مكان فيها وليكون الليل، يف نفسها لتحمي
كبري قدر وهناك الرحيق. من كميات تُفِرز والنحلة الشتاء، يف بها يقتات بمواد ويملؤه
تعمل التي العجيبة اآللية العملية وهو التناسل، هدف إىل دائًما يتجه املخطَّط السلوك من

األفراد. موت بعد النوع بقاء عىل
ومع تخطيًطا، يه نسمِّ أن نُحبُّ الذي النشاط من أنواع فيها تظهر فال النباتات أما
الفرد تغذية هدف ق تحقِّ أفعالها ردود يجعل نحٍو عىل وظائفها تؤدي قطًعا فهي ذلك
إىل للوصول يكفي الذي بالعمق فيها وتتغلغل األرض يف تنمو فجذورها النوع؛ وحفظ
مصدًرا لتكون أشعتها إىل النبات يحتاج التي الشمس إىل تتحول الخرضاء وأوراقها املاء،

وفرية. ذرية ظهور تضمن فيها اآللية التكاثر عملية أن كما الحيوية، للطاقة
النوع، وحفظ الذات حفظ هدف سبيل يف يعمل نظاٌم الحي العضوي الكائن إن
«سلوًكا»، يها نسمِّ التي للحياة، الواضحة املظاهر تلك عىل فقط يصدق ال الحكم وهذا
لكل أساًسا تَُعد التي العمليات وهي للجسم، الكيميائية العمليات عىل أيًضا يصدق بل
شأنه ِمن نحٍو عىل منظمٌة وأكسدته الغذاء بهضم املتعلقة الكيميائية فالعملية سلوك؛
قد النباتات إن بل نشاطه، ألوجه الالزمة الحرارية بالوحدات العضوي الكائن تمد أن
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من الكلوروفيل، جزيئات بمساعدة مبارشة، تنتفع أن لها تُتيح عملية لنفسها استحدثت
الخاصة. ملصلحتها امُلشعة الشمس طاقة

ًدا محدَّ وهدًفا الحية، العضوية الكائنات أفعال يف تتحكم خطة هناك كأن يبدو وهكذا
املاء ق وتدفُّ األحجار كسقوط العضوي، غري للعالم األعمى باملسلك ُقوِرنت ما إذا هها، يوجِّ
املايض يتحكم إذ والنتيجة؛ السبب لقوانني يخضع العضوي غري فالعالم الرياح. وهبوب
العالقة هذه أن فيبدو الحية الكائنات إىل بالنسبة أما الحارض. طريق عن املستقبل يف
أن ويبدو مستقبًال، غرًضا يخدم أن شأنه ِمن نحٍو عىل مرتَّب اآلن يحدث فما تنعكس؛

الحارض. أحداث يف يتحكم الذي هو املايض، ال املستقبل،
أرسطو جعل وقد .teleology غائية ى يُسمَّ املستقبل أساس عىل التحديد هذا مثل
الفيزيائي. العالم وصف يف الِعلِّية ملكانة ُموازية مكانًة الغائية، للعلة تصوره يف للغائية،
فعىل الفيزيائي؛ للعالم الثنائية الطبيعُة هذه العالَم تُواِجه أصبحت أرسطو عهد ومنذ
الطبيعة له بدت فقد واملعلول، العلة لقوانني خاضعة العضوية غري الطبيعة رأى أنه حني
مكانة تُوازي مكانًة للغائية أصبحت وهكذا والوسيلة. الغاية لقانون خاضعة العضوية
يف يفكِّر ال الذي الفيزياء، عالم واتُّهم الثانية، عن أهمية تقلُّ ال األوىل أن وبدا الِعلِّية،
تُعمي التي املهني، التعصب مغالطة ضحية بأنه واملعلول، العلة خالل من إال الطبيعة

الضيق. صه تخصُّ نطاق خارج البحث مقتضيات إدراك عن املرء
عن صادر بحكم أشبه تبدو والغائية الِعلِّية بني التوازي فكرة أن من الرغم وعىل
الشعور عن نمتنع أن نستطيع وال مضض، عىل ادعاءاتها إىل نستمع فإننا ُمحاِيد، ُمالِحظ
هي وإنما للبيولوجيا، ُموازيًا علًما ليست فالفيزياء أساسه؛ يف باطًال شيئًا موقفها يف بأن
األجسام تشتمل وإنما الحية، األجسام أمام عاجزة تقف ال وقوانينها أولية، أكثر علم
الخاصة القوانني تلك دراسة عىل تقترص البيولوجيا أن حني عىل مًعا، الحية وغري الحية
استثناءٌ البيولوجيا يف فليس الحية. الكائنات عىل الفيزيائية، القوانني مع ترسي، التي
عىل ترتكز لم إن كاألحجار تهوي الحية األجسام ألن ذلك الفيزيائية؛ للقوانني معروف
يف الكيمياء قوانني جميع تتحقق وإنما يشء، ال ِمن طاقًة تُنِتج أن يمكن ال وهي يشء،
«ما مثل: برشط مقرونًا يكون أن ينبغي فيزيائي قانوٌن ثمة فليس الهضمية. عملياتها

حي.» عضوي كائن يف العملية تحدث لم
إىل تُضاف خاصة قوانني صياغة تقتيض بخواص تتميز الحية الكائنات أن أما
تظهر الساخنة األجسام أن نعلم فنحن االستغراب؛ إىل يدعو ال أمٌر فهو الفيزياء، قوانني
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فيه تظهر كهربائي تيار فيه يمرُّ الذي السلك وأن امليكانيكا، إىل تَُرد ال خواص فيها
منطقية صعوبٌة ثمة فليس تعليلها. الحرارية الديناميكا وال امليكانيكا تستطيع ال خواص
تكون عندما املادة يف تتكشف ال خواصَّ أعقد، حاملة يف تكون عندما املادة إىل ننسب أن يف
تتناقض خواص الحية للمادة أن نفرتض أن املقبول غري من يبدو ولكن أبسط، حالة يف

العضوية. غري املادة خواص مع
املستقبل فإن املستقبل، يف املايضيتحكم كان فإذا الِعلِّية؛ تُناِقض الغائية أن والواقع
«يتحكم» عبارة به استخدمنا الذي باملعنى فيه يتحكم ال األقل عىل أو املايض، يف يتحكم ال
متبادًال. فيه التحكم يكون أن يمكن للفظ، سكوني معنى وهناك السابقة. العبارة يف
املوجب جذره يف يتحكم «س٢» واملربَّع «س٢»، مربَّعه يف يتحكم «س» العدد أن ذلك مثال
ال امللتوي، الشجرة شكل يف تتحكم فالرياح التوليدي؛ باملعنى تحكم الِعلِّية أن غري «س».
الغالب االتجاه عىل للشجرة امللتوي الشكل من نستدل أن نستطيع أننا صحيٌح العكس.
نستخدم لكنا الرياح، اتجاه يف املعنى بهذا يتحكم الشجرة شكل إن قلنا إذا ولكننا للرياح،
تدل امللتوية الشجرة ألن ذلك املحض؛ التضايف معنى السكوني، باملعنى «التحكم» لفظ
وليس للشجرة. امللتوي الشكل تُنِتج الرياح أن حني عىل تُنِتجها، ال ولكنها الرياح، عىل
فقد املنطقي؛ للتحليل تخضع ال أنها أساس عىل «يُنِتج» كلمة تفهم أن الرضوري من
الِعلِّية لطابع منطقية صيغة إيجاد املمكن من أن العارش) الفصل (يف قبُل من أوضحت
عن نكوِّنه الذي للتصور يكون أن شئنا فإذا واحد. اتجاه ذات بمقتضاه تكون الذي
إن إذ الغائية؛ مقابل يف الِعلِّية تُوَضع أن عندئٍذ الواجب فمن معنًى، أي الزمان مجرى
الذي التفسري أما فحسب. واحد اتجاه يف إال يحدث أن يمكن ال التوليدي باملعنى التحكم
ال للغاية خاضعة وتكون الفيزيائية، العمليات عن أساًسا مختلفة بمقتضاه الحياة تكون
يهيب الذي البيولوجي العالم وعىل الزمان. اتجاه فكرة مع يتمىش ال تفسريٌ فإنه للعلة،
عليه املزعومة، الثنائية هذه بوجود الدعاءاته مؤيًِّدا فيه يجد لكي لإلنسان العادي بالفهم
الصريورة. مفهوم عن يتخىل إنه إذ آخر؛ ميدان يف العادي الفهم يُناِقض أنه يتذكر أن

دفاًعا يجد ال الغائية فكرة نصري أن لوجدنا ذلك ِمن أبعد التحليل يف مضينا ولو
ما يكن لم غريض، بسلوك متعلًقا األمر كان فكلما املأزق؛ هذا من به يتخلص ُمقِنًعا
فنحن امُلقِبل. للحادث الحي الكائن استباق وإنما امُلقِبل، الحادث هو السلوك يف يتحكم
وإنما امُلقِبلة، الشجرة هو ليس سلوكنا يف يتحكم وما الشجرة، نزرع لكي البذرة نغرس
وجودها بها نستبق التي الصور وهي املستقبل، لشجرة الحارض يف نكوِّنها التي َور الصُّ
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النبتة تدمري املمكن من أن الصحيح، املنطقي التفسري هو هذا أن يُثِبت ومما امُلقِبل.
املستقبل يف ع املتوقَّ الحادث يقع ال وعندئٍذ املستقبل؛ يف شجرة تظهر ال بحيث النامية،
وِمن تغيري. دون هو كما يظل البذرة، غرس وهو الحارض، السلوك أن حني عىل أبًدا،
من ينتقل التوليدي فالتحكم اآلن؛ يحدث فيما متحكًما أبًدا يحدث ال ما يكون أن امُلحال
فيُساء البرشي السلوك يف امُلالَحظ الغريض الفعل أما العكس. ال املستقبل، إىل املايض
يقبَل أن يمكن فال املايض؛ يف للمستقبل توليدي تحكُّم أنه عىل إليه نُِظر ما إذا تفسريه
الغائية بني فامُلوازاة وإذن العلية. مع يتناقض توليديٍّا تحكًما العلم وال العادي الفهم

منطقي. فهم لسوء نتيجٌة والِعلِّية
فال الِعلِّية، ية متمشِّ الغاية تكون أن شئنا إذا إذن؟ الغائية من يتبقى الذي فما
تحكًما ذلك يكون أن ينبغي وإنما الحارض، يف يتحكم الذي هو املستقبل يكون أن يمكن
كائن بتوسط إال آثاًرا تُحِدث أن يمكن ال الخطة أن عىل خطة. أساس عىل تحديًدا أو
بكثرٍي تتجاوز العضوي التنظيم غائية فإن ذلك ومع التفكري. عىل القدرة لديه ما، عضوي
يختزن عندما خطة يتبع الفأر إن القول وسعنا يف فليس العاقل؛ البرشي النوع نطاق
بذوره ينثر عندما نوعه تكاثُر خطة ذ ينفِّ النبات بأن القول يقبل لن أحًدا أن كما غذاءه،
نشاط فأوجه اإلنسانية؛ التشبيهات تتجنب دقيقة صيغة إعداد من بد وال األرض. عىل
كانت لو الكائنات هذه تتبعه أن ينبغي الذي النوع من أنموذًجا تمثِّل العضوية الكائنات
عىل تتحكم خطة، بوجود القول إىل الحقيقة هذه من االنتقال أما لخطة. وفًقا تسلك
بأكمله العضوي العالم تفسري فيعني العضوية، الكائنات سلوك يف غامض صويف نحو
فالغائية التفسري. محلَّ تشبيه وضع يعني إنه أي البرشى؛ بالسلوك تشبيه طريق عن
يف مكان لها ليس ولكن التأملية، الفلسفة إىل تنتمي وهي وهمي، وتفسري تشبيهية، نزعة

العلمية. الفلسفة
يمثِّل العضوي الكائن نشاط أن الصحيح ِمن سيظل إذن؟ الصائب التفسري هو فما
أنها عىل الحقيقة هذه ل نسجِّ فهل فيه، تتحكم خطة هناك كانت لو كما يبدو نمًطا
الفهم؛ هذا عىل يثور اإلحصائي العالم ضمري إن للصدفة؟ نتاج أنها عىل أي اتفاق؛ مجرد
التفسري. هذا نقبَل أن معه نستطيع ال ا حدٍّ الضآلة من يبلغ االتفاق هذا حدوث فاحتمال
فكيف مسدود، طريق إىل وصلت قد سببي تفسري إىل الوصول يف الرغبة أن يبدو وهكذا

الغائي؟ السلوك َمظهَر نحو، أي عىل الِعلِّية، تتخذ أن يمكن
موضوع أنه بالفعل يظن قد الشاطئ، عىل امُللقى الحىص إىل مرة ألول ينظر َمن إن
بعًضا املاء ويغطِّي البحر، بقرب يوجد الكبري فالحىص معيَّنة؛ لخطة وفًقا هذا مكانه يف
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بالُحبيبات أوًال تبدأ التي الرمال، طبقات هذه وتيل أصغر، حًىص قليل بعد ويعقبه منه،
من املتباعدة األجزاء تميِّز التي الدقيقة الرمال ُحبيبات إىل ذلك بعد وتتحول الخشنة،
والرمال الحىص واختار الشاطئ، بتنظيف قام قد شخًصا كأن يبدو وهكذا الشاطئ.
التشبيهي التفسري هذا مثل الفرتاض رضورة ال أنه نعلم أننا غري الحجم، حسب بعناية
ع يوزِّ وبذلك الشاطئ؛ يف أبعد مسافًة منه باألخف ويُلقي الحىص ينقل فاملاء باإلنسان؛
ألنموذج تبًعا تسري لألمواج الفردية الصدمات أن صحيٌح الحجم. حسب آليٍّا الحىص
معيَّنة حصاة فيه ستستقر الذي باملكان يتنبَّأ أن أحد يستطيع وال املنتظم، غري الصدفة
كبرية حصاة الواحدة املوجة حملت فكلما تحدث؛ انتقال عملية هناك أن غري األمر، آخَر
باالنتقاء ُمقِرتنًة فالصدفة قليًال؛ أبعد مسافًة الصغرية تحمل أن استطاعت صغرية، وأخرى

النظام. تُحِدث
هو Charles Darwin دارون تشارلس إليه ل توصَّ الذي العظيم الكشف كان ولقد
طريق عن مشابه، نحٍو عىل تُفرسَّ أن يمكن الحية العضوية للكائنات الظاهرية الغائية أن
سابقة، عصور يف دارون عن االنتقاء مبدأ استبق وقد االنتقاء. وبني الصدفة بني الجمع
أنبادقليس اليوناني الفيلسوف وضع أن سبق فقد الكربى؛ األفكار معظم شأن شأنه
ثم مبتورة، كأجزاء األرض من تنمو الحية األجسام أن اها مؤدَّ نظريًة Empedocles
لم شاذة، تكوينات يف بالصدفة واتحدت الفردية، واألجسام والرءوس األطراف تحرَّكت
كاٍف غري نظري إطار يف تِرد التي الجيدة الفكرة أن غري منها. لألصلح إال البقاء يُكتَب
يف وتُدَمج كشفها يعاد حتى النسيان من ستار عليها ويُسَدل التفسريية، قدرتها تفقد
األصلح وبقاء الطبيعي االنتقاء مبدأ إىل يتوصل أن دارون استطاع وقد ُمقِنعة. نظرية
أصبح السبب ولهذا للتطور؛ شاملة نظرية إطار يف وعرضهما علمية، أبحاث طريق عن
جهوده نطاق اتساع وكان الطبيعي، باالنتقاء التطور فكرة عن ًا معربِّ «الدارونية» لفظ
فكرة إىل ل توصَّ الذي ،«Wallaceوالس» سنٍّا األصغر معارصه عىل لتفضيله مربًِّرا العلمية
يف دارون بأعمال تُقاَرن العلمية أعماله تكن لم وإن دارون، عن مستقالٍّ الطبيعي االنتقاء

نطاقها. اتساع
بحيث تركيبها، يف التعقيد أو التنوع لدرجة تبًعا املوجودة األنواع نصنِّف عندما إننا
الترشيحي الرتكيب يف إليه شبًها األقرب هو الذي النوع إىل نوع من الدوام عىل ننتقل
إىل التشابه عالقات فيها تؤدي سلسلة إىل أي منظَّم؛ ترتيب إىل نصل العضوي، والبنيان
تأتي بعده وِمن البرشي، النوع نجد الخط نهاية فعند لم؛ السُّ يف مكانَه نوع كل إعطاء
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ثم واألسماك، والزواحف بالطيور مارٍّا الخط ويستمر الثديات، بقية تعقبها ثم القرود،
الحية العضوية الكائنات وهو األدنى، الطرف إىل يصل حتى البحرية، الحيوانات مختلف
املوجودة لألنواع املنظَّم الرتتيب أن دارون استنتج وقد األميبا. أي الواحدة؛ الخلية ذات
الواحدة، الخلية ذات باألميبا بدأت الحياة وأن لظهورها، التاريخي الرتتيب يمثِّل مًعا

الدوام. عىل علوٍّا تزداد أشكال إىل السنني ماليني خالل وانتقلت
عىل شخص كل إن إذ االستقرائي؛ املنطق نظر وجهة من سليٌم االستنتاج هذا مثل
يوًما تعيش التي May fly مايو ذبابة أن فلنتخيل أبسط. حاالت عىل لتطبيقه استعداد
وبالغني، ومراهقني، وأطفاًال، ًعا، رضَّ مواليد ترى إنها أي البرش؛ من أنواًعا تُشاِهد واحًدا،
بني ظهرت ما فإذا املنفردين؛ األشخاص يف تغريُّ أو نمو أي تُالِحظ ال ولكنها وُمسنِّني،
من تُالِحظه ما أن تستنج قد املمتازة الذبابة هذه مثل فإن دارون، مثل ذبابٌة مايو ذباب
فإن ذلك ومع تاريخيٍّا. تعاقبًا األمر واقع يف تمثِّل مًعا، متعايشة للبرش، مختلفة مراحل
عمر بني النسبة إن إذ الزمنية؛ النِّسب حيث من بكثري، منا أفضل مركز يف مايو ذبابة
يدوم الذي مايو ذبابة عمر بني النسبة من بكثري أقل التطور، مدة طول وبني اإلنسان
التغري نُالِحظ أن نستطيع ال أننا إذن عجب فال برشية؛ حياة أطول وبني واحًدا، يوًما
ضئيلة فرتة مجرد ل املسجَّ البرشي التاريخ سنوات من الستة اآلالف تَُعد الذي التطوري،
الرتتيب من ننتقل لكي استدالل عىل دائًما نعتمد أن بد فال ذلك وعىل إليه. بالقياس ا جدٍّ
التعاقب. ترتيب إىل التزامن ترتيب من ينتقل استدالل عىل أي التاريخي؛ الرتتيب إىل املنظَّم
فهناك االستدالل. لهذا تأييًدا بها اإلتيان يمكن أخرى أدلة الحال، بطبيعة وهناك،
أنواع من حفريات عىل تحتوي الجيولوجية الطبقات مختلف إن إذ الجيولوجية؛ الكشوف
العليا. الطبقات يف تعقًدا) (أو تفاضًال األكثر األنواع توجد بحيث مرتَّبة ولكنها متباينة،
لرتسبها. الزمنى الرتتيب وبني للطبقات املكاني الرتتيب بني التوحيد يف الحق لنا أن ويبدو
أي يف إليها الوصول تم التي الحيوانية الحياة لحالة بسجل تحتفظ الجيولوجيا فإن وهكذا
يف تفوتنا التي األنواع من لكثري بعيِّنات نا تمدُّ الحفريات فإن ذلك عن وفضًال نبحثه. وقت
تم وقد الرتتيب. هذا يف القائمة الثغرات سد إىل يؤدي مما املوجودة؛ لألنواع املنظَّم الرتتيب
الجماجم عيِّنات بعض يف والقرد، اإلنسان بني املفقودة الحلقة عىل خاص، بوجه العثور،
أكرب للجمجمة اتساع وبني القرود، عن املعروف العيننَي، حواف جحوظ بني تجمع التي
املرتاجعة الجبهة إن إذ اإلنسان؛ يف هو مما أقل يكن وإن القرود، يف معروف هو مما
القرد اإلنسان هذا مخ كان ولقد املخ. من األمامي للفص ضئيًال حيًِّزا إال ترتك تكن لم
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من ا جدٍّ محدوًدا قدًرا إال اكتسب قد يكن لم وإن الذهنية، األعمال ببعض القيام له يُتيح
للتجارب، السابقة االستجابات نتائج تذكُّر طريق عن التجارب من االنتفاع عىل القدرة
يَُعد القرد اإلنسان فإن املناسبة وبهذه للمخ. األمامي الفص يف تُوَجد التي القدرة وهي
جانبيٍّا، فرًعا تمثِّل القرود إن بحيث الحالية، والقرود اإلنسان منه انحدر الذي األصل اآلن

لإلنسان. أصًال ال
بحدوث نعرتف أن فعلينا قاطعة، أنها عىل إليها أرشنا التي األدلة إىل نظرنا ما فإذا
هذا سبب عن السؤال ذلك بعد أمامنا يظل ولكن اإلنسان، إىل األميبا من الحياة يف تطور
وفًقا تتم بعملية أشبه يبدو التطور إن أعىل؟ أشكال إىل الحياة رت تطوَّ فلماذا التطور.
األدلة من تصوره يمكن ما أقوى هو التطور إن القول إىل يميل قد املرء إن بل لخطة،

للغائية. املؤيِّدة
املمكن من أن رأى فقد دارون؛ إليه ل توصَّ الذي األعظم الكشف دور يأتي وهنا
غائية؛ مفاهيم أية إىل يحتاج ال التطور وأن السببية، أساس عىل التطور تقدُّم تفسري
تستتبع األفراد بني فروق إيجاد إىل تؤدي التكاثر عند تحدث التي العشوائية فالتنوعات
األصلح، يبقى الحياة أجل من الرصاع ويف البقاء، أجل من التكيف عىل القدرة يف اختالًفا
تدريجي تغريُّ إىل يؤدي هذا فإن ذرياتهم، إىل األرفع قدراتهم ينقلون األفراد أصلح كان وملا
عن الشاطئ، عىل كالحىص تُرتَّب، البيولوجية فاألنواع باستمرار. علوٍّا تزداد أشكال نحو

النظام. تولِّد باالنتقاء مقرتنًة والصدفة انتقائي، سبب طريق
عند االنتقاء نظرية عىل كثرية تعديالت وأُجريَت ُمستفيضة، مناقشات دارت ولقد
متأثًِّرا امُلكتَسبة، الصفات بوراثة يُؤِمن دارون وكان أبًدا. تتزعزع لم أُُسسها ولكن دارون،
الفرد يكتسبه الذي الوظيفي، التكيف أن فاعتقد ،Lamarck المارك العظيم بسلفه ذلك يف
الفكرة هذه دور وحول النقطة، هذه حول كثري خالف دار وقد ذريته. إىل يُنَقل بامِلران،
نحٍو عىل نقرِّرهما أن اليوم نستطيع أمران فهناك ذلك، ومع لنظريته. دارون تصور يف
الصفات بوراثة القول تكذِّب اليوم املتوافرة التجريبية الشواهد جميع أن أولهما قاطع؛
استطاعت وقد النوع. هذا من مسلَّمة أية إىل تحتاج ال «الدارونية» أن وثانيهما امُلكتَسبة،
كشوف وبني الطبيعي االنتقاء يف دارون فكرة بني الجمع طريق عن الحديثة، البيولوجيا
من تحرَّرت وبذلك ه»؛ «املوجَّ الوراثي للتغري ُمرضيًا تفسريًا تقدِّم أن معيَّنة، تجريبية

المارك). نزعة (أي «الالماركية»
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املادة يف التغريات أي mutations؛ للتحوالت التجريبي اإلثبات عىل مبني التفسري هذا
بالحرارة، أو إكس بأشعة صناعيٍّا إحداثها يمكن التحوالت هذه مثل لألفراد. الوراثية
ظروف مع للفرد تكيف أي ترجع وال عشوائية، أسباب بفعل الطبيعة يف تحدث وهي
حدثت إذا ولكن القيمة، معدوم منها الكثري يكون التحوالت هذه تحدث وعندما حياته.
وجود إثبات يتم وعندما البقاء. عىل أعظم قدرات الفرد تُكِسب فإنها مفيدة، تحوالت
تؤدي التي االحتمال لقوانني يُرتَك الباقي فإن عشوائية، أسباب إىل راجعة وراثية تحوالت
بالتدريج. علوٍّا تزداد للحياة أشكال إيجاد إىل تأثريها، بطء من الرغم عىل الوقت، بُميضِّ
معظم اعُرتضبأن فإذا الربهان. هذا صحة يف التشكيك إىل نقد أي يؤدي أن يمكن وال
الباحث فإن بالبقاء، يتعلق فيما ملموسة ميزة إىل تؤدي ال أنها حد إىل ضئيلة التحوالت
االتجاهات، جميع يف عندئٍذ ستحدث العشوائية التنوعات بأن يردُّ االحتماالت يف النظري
تُساِعد ملحوظة ميزة إىل تؤدي بحيث الصدفة، بمحمض واحد، اتجاه يف تتجمع أن إىل
تُوِقفها. أن يمكن ال ولكنها التطور، عملية ر تؤخِّ أن يمكن التحوالت فضآلة البقاء؛ عىل
تكون أن يكفي أنه هو الجواب كان منه، فائدة ال التحوالت من كثريًا بأن اعُرتض وإذا
ال حقيقة هو الوجود أجل من الرصاع طريق عن فاالنتقاء مفيدة؛ تحوالت بالفعل هناك
فإن وهكذا منه. َمفر ال مبدأ هذا النظام، تولِّد باالنتقاء مقرتنًة والصدفة تفنيدها، يمكن
إىل للتطور الظاهرية الغائية بها تَُرد التي األداة هي الطبيعي االنتقاء يف دارون نظرية
تفاصيلها، بكل والوراثة التحول مشكالت امُلحَدثون الوراثة علماء درس وقد السببية.
إىل الحاجة عىل يقيض دارون مبدأ أن غري دراسته، ينبغي مما الكثري هناك زال وما

الغائية.
يف املمكن من سيكون فهل مبارشة، غري أدلة عىل مبنية بأرسها التطور نظرية إن

مثًال. اختبار أنبوبة يف إنسان إنتاج طريق عن لها، مبارشة أدلة إيجاُد وقت أي
الذي القصري الوقت يف نُحاكي أن أردنا إذا ينبغي مما أكثر نطلب أننا يبدو قد
الطبيعة أن لوال بها، للقيام سنة مليون الطبيعة استغرقت عمليًة معملية، تجربة تستغرقه
يبدأ النمو هذا برشي. جنني كل نمو يف العملية لهذه األجل قصرية بنَُسخ تنا أمدَّ قد ذاتها
الكامل التاريخ تلخيص تُعيد تعقيًدا، أشد مراحل إىل وينتقل الواحدة، الخلية بمرحلة
تظهر مرحلة مثًال فهناك Haeckel»؛ «هيكل بنيَّ كما ُموَجزة، صورة يف ولكن للتطور،
جنني عن فيها يتميز الخارجي مظهره يكاد وال خيشومية، زعانف البرشي للجنني فيها
بة املخصَّ البويضة وضع بإمكان االعتقاُد اإلرساف من ليس أنه يبدو ذلك وعىل السمكة.
تُثِبت ال التجربة هذه مثل ولكن كامل، فرد إىل وتطويرها اختبار أنبوبة يف الثديات إلحدى

178



التطور

طبيعيٍّا، نتاًجا عندئٍذ ستكون بة، املخصَّ البويضة وهي األصلية، املادة ألن الكثري؛ اليشء
البويضات إنتاُج وقت أي يف املمكن من سيصبح أنه أما كيميائي. مركَّب صنع ِمن وليست
وإن بعيد. حدٍّ إىل فيه مشكوك أمر فهو صناعية، بطريقة للثديات املنوية والحيوانات
صناعية. بعمليات أميبا يُنِتح أن استطاع أنه لو باالغتباط ليشعر الحديث البيولوجيا عالم
غري فالدليل بعيد؛ حدٍّ إىل قاطعة لكانت ت، تمَّ لو األخرية، التجربة هذه مثل أن غري
إىل معه الحاجة تدعو تكاد ال ا حدٍّ القوة من يبلغ اإلنسان إىل األميبا من التطور عىل املبارش
الذي البيولوجي العالم إىل بالنسبة إلحاًحا، املشكالت وأكثر مبارشة. بتجارب فيه التوسع
وقد عضوية. غري مادة من واحدة خلية إنتاج هي كاملة، التطور نظرية يجعل أن يريد
الكروموزومات دراسة دلَّت فقد البعد؛ كل بعيًدا أمًرا كهذه ناجحة تجربة إجراء يكون ال
تركيب من القصرية األجزاء تلك وهي ،(genes املورثات (أو الجينات أن عىل (الصبغيات)
من أكرب ليست الفردية، الخواص بها تنتقل التي بالخيط، أشبه هو الذي الكروموزوم
ما يوًما سيتمكنون البيولوجيا علماء أن الظن وأغلب الزاللية. املادة يف الكبرية الجزيئات
يجمعون ثم الربوتوبالزم، نوع ومن الجينات نوع من صناعية زاللية جزيئات تركيب ِمن
التجربة، هذه نجحت ولو الحية. الخلية خواص جميع له مركَّبًا بذلك فيُنِتجون بينهما،

العضوية. غري املادة إىل إرجاعه يمكن الحياة أصل أن قاطع نحٍو عىل ألثبتت
التي النتيجة هي تلك التجريبية. الفلسفة مبادئ مع تتناقض ال الحياة مشكلة إن
تُفرسَّ مثلما الحياة تفسري املمكن فِمن عرش؛ التاسع القرن يف البيولوجيا علم إليها يؤدي

قوانني تُخاِلف مبادئ إىل بحاجة البيولوجيا علم وليس األخرى، الطبيعية الظواهر كل
وليست السببية. إىل تَُرد ألن قابلة فهي الحية للكائنات الظاهرية الغائية أما الفيزياء.
غري أو ،entelechy كمال أو حيوية، قوة أو مادي، ال جوهر وجود إىل حاجة يف الحياة
فلسفة فإن هنا وِمن الطبيعة. عىل العايل الكيان هذا ملثل اقُرتحت التي األسماء من ذلك
ينبغي النوع، هذا من خاص حيوي جوهر بوجود تقول التي ،vitalism الحيوي املذهب
قدرًة العقل عىل تُضفي فلسفة من تنبثق فهي العقيل؛ للمذهب وريثة أنها عىل تُصنَّف أن
جوهر طريق عن العقل أصل يفرسِّ بيولوجي علم عن وتبحث الكون، يف التحكم عىل
التي الرتكيبات يف تتجىل فال التجريبية النزعة أما الفيزيائي. العالم لقوانني يخضع ال
بحوثه العالم به يُتاِبع الذي املوقف يف أيًضا تتجىل وإنما فحسب، الفيلسوف بها يقوم
من الرغم عىل حتى النزعة، تجريبية الحديثة البيولوجيا تكون املعنى وبهذا التجريبية.

النزعة. حيوية فلسفة وبني العلمي عملهم بني الجمع يحاولون خربائها بعض أن
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الكون؛ تطور قصة هي أطول، قصة يف األخري الفصل إال ليس الحياة تطور أن عىل
الخيالية القدماء آراء ظهرت منذ اإلنسان لبَّ تخلب الكون ظهور كيفية مشكلة ظلَّت فقد
املالحظة يف الدقيقة مناهجه باستخدام ل، توصَّ قد الحديث العلم أن عىل الكون. منشأ يف
أن وأودُّ األقدمون. به يحلم كان ما كل من الخيال يف إغراًقا أشد إجابة إىل واالستدالل،
ق حقَّ ميدان يف العلمي املنهج قوة عن تكشف التي النظريات، لهذه ُموَجًزا عرًضا أقدِّم

منجزاته. أعظم من واحًدا املنهج هذا فيه
كيفية عن التساؤل من فبدًال منطقية؛ خطوة أوًال هناك تكون أن الرضوري من كان
فهو اآلن. عليه هو ما عىل الكون أصبح كيف يتساءل العالم أصبح الكون، هذا ظهور
إىل التاريخ بهذا الرجوع ويحاول الراهنة، الحالة إىل سابقة حاالت من تطور عن يبحث
فتلك عنه، السؤال ينبغي يشءٌ ذلك بعد ى تبقَّ قد كان إذا أما استطاعته. قدر عىل الوراء

قليل. بعد سأناقشها مسألة
هذه قرشة أن تبنيِّ التي الجيولوجية، األبحاث نتائج إلينا تقدِّمها األوىل اإلجابة إن
باطن زال وما جة، متوهِّ غازية لكرة التدريجية الربودة طريق عن تكوَّنت قد األرض
املحيطات بت رسَّ التي الجرانيت صخور يف فتتضح األصلية القرشة أما ًجا. متوهِّ األرض
أن العجيب وِمن قاراتنا. سطح من األكرب الجزء ن تكوِّ الرواسب من طبقاٍت فوقها
يقرأ كيف العلم عرف الجيولوجية، الساعة من بنوع تُقاس القرشة تكوين عملية مدة
معلومة، بمعدالت تخمد إليها، وما والتوريوم كاليورانيوم امُلشعة، فالعنارص إشاراتها.
وبقياس رصاًصا. تصبح أن إىل األمر بها وينتهي دواًما، أكثر مادة إىل تتحول بحيث
يف األرض سطح عىل توجد كما الرصاص كمية وبني اإلشعاعية املواد كمية بني النسبة
املواد هذه كل تحويل استغرقه الذي الوقت تحديد الجيولوجي يستطيع الراهنة، املرحلة
الغازية الحالة يف تكوَّنت اإلشعاعية العنارص أن افرتضنا فإذا بحتة. إشعاعية عنارص من
الجيولوجيا عالم فإن الحني، ذلك يف مختلفة مواد هناك تكن لم أنه حني عىل لألرض،
األرض عمر أن تبنيَّ النحو هذا وعىل الوقت. هذا أساس عىل األرض عمر تحديد يستطيع

سنة. مليون ألَفي حواَيل يبلغ
يمرُّ شمسنا، مثل الثابت، النجم أن الواضح فِمن بالنجوم؛ فتتعلق الثانية اإلجابة أما
ما لتعويض الطاقة من مصادر له تكون أن بد وال هائلة، برسعة إشعاعات فيُطِلق بتطور،
.Helmholtzهلمولتس أدرك كما الجاذبية، املصادر هذه وِمن باستمرار، الطاقة من يفقد
مصدر وهناك حرارة، إىل رسعتها تحوِّل مركزه نحو املتحركة واملادة ينكمش، فالنجم
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ويف الذرية. للقنبلة االنفجارية العمليات يف يحدث كما العنارص، ل تحوُّ هو للطاقة، أقوى
بعرشين الشمس حالة يف تُقدَّر والتي النجم، باطن يف توجد التي العالية الحرارة تلك
الدوام، عىل النووي والتحلل التماسك عمليات تستمر مركزها، عند مئوية درجة مليون
العمليات هذه وغريهما Gamov وجاموف Bethe بيته حلَّل وقد طاقة. إىل الكتلة وتتحول
للطاقة األكرب املصدر أما الذرية. النويات بتكوين املتعلقة العهد، القريبة الكشوف ضوء يف
تكون حني عىل الطاقة، من هائلة كميات يُطِلق الذي الهيدروجني، من الهليوم تكوين فهو
مرشوع يف محاكاتها يُعتَزم التي العملية هي (وهذه نسبيٍّا صغرية املفقودة املادة كتلة
عىل الشمس عىل أُجريَت التي الحسابات وتدل تنفيذه).1 امُلزَمع الهيدروجينية القنبلة
عمًرا لها يُتيح نهائيٍّا، يُستنفد أن إىل فيه موجوًدا الهيدروجني سيظل الذي الوقت أن
هذه خالل ففي مليون. ألفا بالفعل منها انقىض سنة، مليون ألف عرش اثنَي حواَيل يبلغ
املرحلة هذه وبعد أعىل، حد إىل الوصول يتم حتى ببطء، أسخن الشمس ستصبح العملية،

برسعة. الشمس ستربد
االستدالالت تُشِبه تماًما، مختلف نوع من استدالالت بفضل النجم تطور نظرية وتتأيد
ملجموع منظًَّما ترتيبًا الفلكيون اكتشف فقد دارون؛ عند التطور نظرية يف املستخدمة
التاريخي الرتتيب يمثِّل أنه عىل إليه النظر يمكن ترتيب وهو ليًال، السماء يف املرئية النجوم
لألشياء املنظَّم الرتتيب من االستدالل قوة تتضح أيًضا وهنا فرد. كل بها يمرُّ التي للمراحل
كان النجوم حالة يف االستدالل هذا تطبيق أن عىل الزمني. التعاقب ترتيب عىل املتزامنة
رؤيته. يسهل مما ليس للنجوم املنظَّم الرتتيب ألن البيولوجية؛ النُّظم حالة يف منه أصعب
رسل ن. ه. الفلكيان إليه ل توصَّ إحصائيٍّا بيانيٍّا رسًما األبحاث هذه أساس كان ولقد
النجوم تُصنَّف البياني الرسم هذا يف .E. Hertzprung هرتسربونج وإ. H. N. Russell
Spectroscopeامِلطياف يكشف معيَّنة خطوط إىل بالنسبة أي الطيفي؛ النمط أساس عىل
وبني الطيفي النمط بني جمعنا فإذا حرارتها. عىل وتدل النجوم، عن امُلنبِعث الضوء يف
إىل نُِظر ما فإذا سلسلة. يف للنجوم معنيَّ ترتيب إىل الوصول أمكن النجم، بريق درجة
التاريخي التعاقب متوسط عن يعربِّ أنه عىل النحو، هذا عىل تكوينه تم الذي املنظَّم الرتتيب

الهيدروجينية قنابلها أُوىل رت فجَّ املتحدة الواليات إن إذ واحدة؛ بسنة الكتاب هذا تأليف بعد املرشوع ذ نُفِّ 1
(املرتِجم) ١٩٥٢م. عام يف
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بتولد الخاصة األبحاث من املستَمدة للنتائج ُمطابًقا التفسري هذا كان النجم، عمر ملراحل
ومادة هائل، حجم ذات غازات كراُت التكوين الحديثة فالنجوم النجوم. باطن يف الحرارة
النجوم أما ا. جدٍّ عالية ليست حرارتها ألن الحمرة؛ إىل ميَّال وضوءهما ا، جدٍّ الكثافة ضئيلة
فإن عالية، تظل حرارتها دامت وما كبرية. مادتها كثافة ولكن أقل، امتدادها فإن القديمة
حياة تاريخ يمتد وهكذا مرئية. تعود وال األمر آخَر تربد أن إىل أبيض، يكون ضوءها
كثري؛ بخري تبرشِّ فال النهاية أما األبيض. والقزم األحمر العمالق مرحلتَي بني ما النجم
يتعني قد إنه بحيث تغيل، املحيطات وتجعل الوقت، بعض أسخن ستغدو شمسنا إن إذ
املادة من قطعة وتصبح األمر، آخَر ستربد ولكنها أبعد، كوكب إىل يهاجروا أن البرش عىل
األخرى، النجوم كل ينتظر ذاته املصري هذا كان وملا بيئتها. يف للحياة وجود ال ميتة باردة
للديناميكا الثاني املبدأ بها تنبَّأ التي الحراري التعادل ميتَة األمر آخر سيموت الكون فإن

العارش). الفصل (انظر الحرارية
املاليني مئات من مؤلَّفة مجموعة واملجرة املجرات. بتاريخ فتتعلق الثالثة اإلجابة أما
السماء يف محيطها نرى التي املجرة إىل تنتمي الكوكبية ومجموعتها فشمسنا النجوم؛ من
دم السُّ يف توجد أخرى مجرات وهناك .Milky way التبانة درب اسم عليه ونُطِلق ليًال،
وعن عنا هائل فضاءٌ ويفصلها الضوئية، السنني ماليني مجرتنا عن تبعد وهي الحلزونية،
عىل بها، قام َمن أول Hubble هبل كان التي املطيافية املالحظات وتدل البعض. بعضها
السديم كان كلما الرسعة تزداد بحيث هائلة، برسعة عنا تبتعد تقريبًا املجرات جميع أن
يف الدوام عىل تتحرك كانت مجرة كل أن افرتضنا فإذا مجموعتنا. عن أبعد الحلزوني
جميع أن عىل األرقام وتدل أتت. أين من نحسب أن نستطيع فإننا واحدة، برسعة مسارها
عىل تكون وكانت واحد، مكان يف متجاورة سنة، مليون ألَفى حواَيل منذ كانت، املجرات

االرتفاع. شديدة حرارة ذات هائلة غازية كرًة األرجح
ُملِفت أمٌر هو الحسابات هذه كل يف سنة» مليون «ألَفي الرقم ظهور أن شك وال
ألَفى حواَيل منذ كانت وأرضنا، وشمسنا، كوننا، بداية أن يبدو إذ حد؛ أبعد إىل للنظر
سحيق، عهد يف مشرتكة بداية وجود إىل يُشري ر تطوُّ الفلك مجال يف ويظهر سنة. مليون
أرضنا إىل تصل التي هب، الشُّ ِقَطع إن بل الجيولوجيا، وعلم الطيف علم أرقام بها تشهد
أساس عىل وذلك مادتها، عىل ُمنطِبًعا التاريخ نفس عىل تدل الكون، عرب طريقها يف
جة متوهِّ غازية كرٌة الزمان، قديم يف هناك، كانت فقد وإذن اإلشعاعية. مادتها انحالل

التطور. قصة تبدأ النحو هذا عىل الكون. منها انبثق التي األميبا هي هائلة،
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إىل يرجع وقت إىل الكون تاريخ العلم تتبَّع لقد عنه؟ نسأل أن يمكننا ما كل هذا فهل
نتساءل أن لنا يحق وهل التاريخ؟ هذا قبل هناك كان الذي فما سنة، مليون ألَفي الوراء

الوجود؟ إىل األوىل الغازية الكرة ظهور كيفية عن
اإلجابة يحاول الذي والعالم الفلسفة، أرض دخل قد يكون السؤال هذا يسأل َمن إن
الفيلسوف به يُجيب أن ينبغي ما ح أوضِّ أن أودُّ لذلك فيلسوف؛ إىل يتحول السؤال هذا عن

الحديث.
كان الكون نشأة يف مذهب بابتداع السؤال هذا عىل التأمليون الفالسفة أجاب لقد
أن تعدو ال إجابة وهي يشء. ال ِمن للخلق فعًال يفرتض أن العلم؛ محلَّ الخيال يضع
أما وراءه. ما استشفاف يصعب ال قناع خلف ُمختبئًا باملوضوع، الجهل عن تعبريًا تكون
فإننا جاهلني، األبد إىل سنظل أننا أساس عىل اإلجابة هذه وبنينا ذلك، من أبعد مضينا إذا
استباق عىل كاملة قدرًة — التواضع ثياب يف متنكِّرين — أنفسنا إىل نسبنا قد بذلك نكون

امُلقِبلة. العلمية التطورات
تؤدي قاطعة إجابة تقديم يأبى فهو ُمغاِيًرا؛ موقًفا فيتخذ الحديث الفيلسوف أما
يمكنه الذي ما ح يوضِّ أن هو يفعله أن يمكنه ما وكل مسئوليته، من العالم إعفاء إىل
تارًكا ممكنة، إجابات لعدة العامة الخطوط ويضع املعنى، ذات األسئلة من هه يوجِّ أن
مواد قدَّمت الحديثة الفيزياء أن والواقع ما. يوٍم يف الصحيحة اإلجابة تحديد مهمة للعالم
أن اتضح إذا أخرى، لحلول وسائل إىل تهتدي وسوف املنطقية، املهمة هذه يف تُفيد كثرية

كافية. غري حاليٍّا املعروفة املمكنة اإلجابات
الحادث علة أوىل، علة عن البحث أو يشء، ال من املادة تولُّد كيفية عن السؤال إن
أو الِعلل أساس عىل التفسري ألن ذلك معنًى؛ ذا سؤاًال ليس مجموعه، يف الكون أو األول،
عامة؛ قوانني خالل من الالحق بالحادث يرتبط سابق حادث إىل اإلشارة يعني األسباب
ولكن له، تفسري لطلب معنًى هناك كان وملا سبب، له كان ملا أول، حادٌث ثمة كان فلو
كل يكون أن نتخيل أن استطاعتنا ففي أول؛ حادث هناك يكون أن الرضوري من ليس
كال يف الزمان، نهائية ال ففكرة بداية. له ليست الزمان وأن أسبق، بحادث مسبوًقا حادث
وأن لها، نهاية ال األعداد سلسلة أن نعلم إننا إذ الذهن؛ أمام صعوبات تُثري ال االتجاَهني،
باملثل؛ بداية األعداد لسلسلة تكن لم السلبية، األعداد أدرجنا ولو منه، أكرب عدًدا عدد لكل
التي الالنهائية، السالسل بنجاح الرياضيات عالجت وقد منه. أصغر عدًدا عدد لكل إن إذ
الرضوري من بأن االعرتاض أما ُممتِنًعا. شيئًا فيها تجد ولم نهاية، وال بداية لها توجد ال
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ال فاملنطق املدرَّب. غري الذهن موقف عن فيعربِّ الزمان، يف بداية أي أول، حادث وجود
التي الالمتناهية السالسل معالجة بوسائل نا يمدُّ وهو الزمان، تركيب عن يشء بأي يُنِبئنا
كانت فإذا بداية. لها التي املتناهية السالسل معالجة بوسائل نا يمدُّ مثلما بداية، لها ليست
الالنهائية، إىل وصادر الالنهائية عن صادر نهائي، ال بزماٍن القول تؤيِّد العلمية الشواهد

ذلك. عىل اعرتاض للمنطق فليس
أن ينبغي التفسري إن القول للعلم، املضادة الفلسفات لدى األثرية الُحجج ِمن إن
يقصدونها التي األسئلة أن غري لها. إجابة ال أسئلة هناك ستظل وإنه ما، نقطة عند يتوقف
لها يكون التي فاأللفاظ األلفاظ. استخدام لسوء نتيجة تكوَّنت أسئلة هي إنما عندئٍذ
له يكن لم أٌب ثمة يمكن فهل آخر، ع تجمُّ يف معنًى لها يكون ال قد معنيَّ ع تجمُّ يف معنًى
مشكلة السؤال هذا يف يرى الذي الفيلسوف من يسخر أن بد ال شخص كل إن أبًدا؟ ابن
ليس مجموعه، يف الكون سبب أو األول، الحادث سبب عن السؤال فإن ذلك ومع جدية.
عندما ُمنطِبقة تعود ال وهي شيئنَي، بني عالقة عن تعربِّ «سبب» فكلمة ذلك؛ من أفضل
ال ألنه سبٌب؛ مجموعه يف للكون فليس ذلك وعىل واحد. يشء عىل ُمنصبٍّا الكالم يكون
من النوع هذا أن والواقع له. سببًا يكون أن يمكن خارجه يشءٌ التعريف، حسب يوجد،

فلسفية. مناقشة وليس خاٍو، لفظيٌّ لغٌو هو إنما األسئلة
عن إال يسأل أن يستطيع ال فإنه الكون، أصل عن يسأل أن من فبدًال العلم، أما
يمكنه الذي بالتاريخ تدريجيٍّا الرجوع يف تنحرص ومهمته للكون، الراهنة الحالة سبب
التاريخ هذا يبلغ هذا يومنا ويف الطبيعة. قوانني خالل من الكون يصف أن أساسه عىل
فلكية مالحظات من استخالصها أن املؤكَّد من طويلة، زمنية مدة وهي عام، مليون ألَفي
ألَفي الوراء إىل بالرجوع يوًما التاريخ هذا يُحدِّد وقد األول، الطراز من علميٍّا عمًال يَُعد

أخرى. عام مليون
الغازية الكرة أن فهو الوراء، إىل التاريخ بهذا الرجوع أجله من نودُّ الذي السبب أما
تقتيض هي وإنما بداية، نقطة لتكون مناسبة حالة ليست فضاء، بها يحيط التي الساخنة
ليست ألنها طويًال؛ استمرَّت حالة هذه تكون أن يمكن وال أسبق، تاريخ خالل من تفسريًا
أعظم، كون يف سديم أنها عىل يوًما ستُفرسَّ الغازية الكرة أن الجائز وِمن ُمتواِزنة. حالة
فربما الفلكية؛ الغد َمناظري به ستُنِبئنا ماذا نعلم فلسنا كوننا، لتطور ُمماِثل بتطور مرَّ
(انظر املتمدِّد الكوني نظامنا إىل تنتمي ال أبعد حلزونية ُسُدم من رسالة إلينا نقلت

الفصل). هذا من األخري الهامش

184



التطور

ففي األصلية؛ الغاز لكرة أفضل بتفسري تأتينا أينشتني عند النسبية نظرية أن عىل
عليه ترسي الذي النوع من مكان هو وإنما ُمتناهيًا، ال ليس الكون أن أينشتني رأي
القرشة من بنوع ُمقَفل الكون أن ذلك معنى وليس كروي. شكل ذو ريمان، هندسة
دون متناٍه، املكان مجموع أن معناه وإنما ُمتناٍه، ال فضاء يف بدورها توجد الكروية،
وال االتجاهات، يف بنا محيًطا مكانًا الدوام عىل نجد كنا، فحيثما حدود. له تكون أن
إىل ما يوًما تعود فسوف مستقيم، خط يف قدًما تحرَّكنا إذا ولكنا له، نهاية للعيان تبدو
هذه األبعاد الثالثي املكان خواص نُشبِّه أن ونستطيع اآلخر. االتجاه من بدايتنا نقطة
أنه عىل أرجائه جميع يف يتمثل الذي األبعاد، الثنائي أرضنا لسطح املالحظة بالخصائص
يسري َمن إن بحيث ُمقَفل، كلها املساحات من مجموعة أن حني عىل تقريبًا. ُمستٍو سطٌح
املفاهيم كل شأن شأنه امُلقَفل، فاملكان بدايته. نقطة إىل األمر آخَر يعود مستقيم خط يف
التصور هذا أن من الرغم عىل برصيٍّا، تصويره يمكن الالإقليدية، الهندسة يف األخرى

أبسط. هندسية بيئة عىل تعوُّدنا ِمن التخلص أجل من امِلران بعض يقتيض البرصي
بإدخال Lemaitre ولوميرت Friedmann فريدمان الرياضيان العاملان قام وقد
املكان مجموع أن افرتاض عىل تقوم أصبحت بحيث هذه، أينشتني آراء عىل تعديل
بامتداد التمدد هذا نشبِّه أن ونستطيع يتمدد. هو وإنما ثابت، حجم له ليس املتناهي
الكوني املكان كان عام، مليون ألَفي حواَيل فمنذ نفخه. أثناء املطاط من «بالون» سطح
بالرسعة يتمدد الوقت ذلك منذ ولكنه األول، الغاز كله يملؤه وكان ما، حدٍّ إىل صغريًا
النظرية رياضيات أن الهامة الحقائق مِلن وإنه املتباعدة. املجرات رسعة عليها تدل التي
ال إجابة إىل تؤدي تكن لم وإن املتمدد، الكون هذا بمثل للقول املجال تفتح النسبية
التفاضلية، باملعادالت الريايض يه يسمِّ ما هي أينشتني فمعادالت غموض؛ وال فيها لبس
يختار أن الفيزيائي العالم ويحاول املختلفة. الحلول من كثرة تقبَل املعادالت هذه ومثل
املالحظات زالت ما الراهن الوقت ففي وجه؛ أفضل عىل املالحظات نتائج يُالئم الذي الحل

قاطعة. بإجابة تسمح أن من أقل الفلكية
أن استطعنا أننا لو بكثري أفضل يغدو كان الكون بداية مشكلة حل أن شك وال
التطور يف تتحكم وبالتايل فعلية؛ حالة كل إىل بالنسبة سابقة حالة تحدِّد صيغة نضع
منه جديدة مرحلة يف للعلم الدوام عىل نرتك أن من بدًال املايض، يف نهائية ال ملدٍة الكامل
بتمدد القول أن والواقع ذلك. من أكثر الوراء إىل األوىل الخطوة بتاريخ الرجوع مهمة
الكون يكون أن شأنها من النسبية للمعادالت حلوًال هناك ألن اإلمكان؛ هذا ق يحقِّ الكون
عليه كان الذي الصغري الحجم إىل الصفر حجم من ينمو لكي نهائيٍّا ال زمنًا استغرق قد
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األصلية للمرحلة يكون بحيث ما، حدٍّ إىل الحل تنويع يمكن كذلك سنة. مليون ألَفي منذ
الرياضية الصيغة هذه إىل نُضيف أن ونستطيع صغري. متناٍه حجم الالنهائي املايض يف
الكون فيه ظل الذي الوقت طوال ثابتة، حالة يف الكون يمأل الذي الغاز كان التايل: التفسري
نجوم إىل الجاذبية بقوة تحوَّلت ُمنفِردة أجزاء إىل االنقسام يف الغاز يبدأ ولم صغريًا،
املتمدِّد، للكون الرياضية الصيغة استطاعة يف أن والواقع معيَّنًا. حجًما بلغ أن بعد إال
ويف توجيهها، املعقول من يكون التي األسئلة جميع عىل تُجيب أن التفسري، بهذا مقرتنًة
الحد يبلغ حجم أو الصفر، حجم وقت أي يف له كان الكون إن تقول لن الحالة هذه
وإن البداية، يف ُمتقاِربة اتجاه وحدة وجود هو به تقول ما كل دام ما الصغر، من األقىص
بأن الحالة» هذه سبب كان «ماذا نوع ِمن األسئلة جميع عن واحدة دفعًة ستُجيب كانت
الكون أصل عن السؤال عىل اإلجابة تكون وعندئٍذ سابقة؛ حالًة معطاة حالة كل إىل تعزو
أصل، للكون ليس إنه تقول التمدد فصيغة األصغر؛ العدد عن السؤال عىل لإلجابة ُمماِثلة
وبقي الزمان. يف واملرتَّبة حسابها، يمكن التي الحاالت من لها نهاية ال سلسلٌة توجد وإنما

الفلكية. املعطيات مع يًا متمشِّ التفسري هذا كان إن نرى أن علينا
نفس يف يسري كان وإن ما، حدٍّ إىل ُمخالف برأٍي Eddington إدنجتن قال وقد
وقتًا يدوم أن يمكن ج، متوهِّ غاٌز يملؤه الذي امُلقَفل، الصغري الكون أن يرى فهو االتجاه؛
غري نهائي، ال كوٍن يف املعلَّقة الغاز كرة خالف عىل اتزان، حالة يف يكون وبذلك طويًال؛
بدء إىل يؤدي فيه يحدث اضطراب أبسط إن حيث من ثابت تواُزن حالة يف يكون ال أنه
التطور وهو السنني، من مليون ألف عرش اثنَي يدوم الذي التطور إىل تُفيض تمدُّد، حركة
يشري الذي االستقرار عدم أن إثبات املمكن ومن الفلكية. الفيزياء قوانني به تقول الذي
أخرى مرًة الكون يصل التطور فرتة وبعد النسبية. للمعادالت نتيجة هو الفهم، هذا إليه
معناه وهذا الحراري. الديناميكي التدهور إىل نظًرا ميتًا؛ يكون ولكنه التوازن، حالة إىل
هام. تغريُّ أي بدء إىل تؤدي أن تستطيع ال البسيطة االضطرابات وأن ثابت، التوازن أن
وأبيقور ديمقريطس لنظرية الدهشة إىل يدعو حدٍّ إىل ُمشاِبهة الصورة هذه أن والواقع
اضطراب حدث حتى متناهيٍّا، ال زمنًا الفضاء يف بانتظام تتحرك ظلَّت التي الذرات يف
خليط إىل امُلنتِظمة الحركة تحويل إىل األفعال ردود من سلسلة طريق عن أدَّى بسيط،
بالالتحدد القائلة الفيزياء أن ويبدو لعاملنا. دة املعقَّ الرتكيبات منه تطوَّرت ُمضطِرب،
االفرتاض وهو له، سبب ال بسيط اضطراب بحدوث يقول الذي أبيقور افرتاض تقبَل
الكوانتم فميكانيكا الدقيقة؛ الحتمية أنصار من بهجوم األحيان من كثري يف ُقوِبل الذي
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وليس الصدفة، قوانني تحكمها لتقلبات يتعرض أنه عىل األول الغاز إىل تنظر بأن خليقٌة
تبلغ ة متغريِّ حالًة الصدفة تُنِتج أن قبل طويل وقت مرَّ قد أنه افرتاض يف صعوبٌة ثمة
املمكن من يجعل الحتمية عن فالتخيل الكون. يف التمدد لبدء يكفي ا حدٍّ الضخامة من
بأنها البداية تلك وتتميز للصدفة. نتاًجا تكون وإنما خلًقا، تكون ال للتطور بداية ر تصوُّ
به يبدأ (الذي االضطراب إىل بالصدفة تحدث التي التغريات من االنتقال ألن متدرِّجة؛

معيَّنة. زمنية نقطة إىل يُعزى أن يمكن وال ، مستِمرٌّ التطور)
أفضت قد الزمني الرتتيب فدراسة االختالف؛ كل مختلف لحل احتمال أيًضا وهناك
الديناميكية العمليات قابلية عدم من مستَمدٌّ الزمان اتجاه إن القائلة النتيجة إىل بنا
املحتمل ومن العارش). الفصل (انظر إحصائية مسألة بالتايل وهو لالنعكاس؛ الحرارية
من هابط خط يف تسري الطاقة أن — ُمطَلق نحو عىل املؤكَّد من يكن لم وإن — جدٍّا
للكون الهابط املسار هذا فإن ذلك وعىل املتجانسة؛ الحرارة من حالة إىل أعىل أشكال
يف الكون يسري وأن عكسية، عمليات تحدث أن املستحيل من وليس إحصائية، مسألة هو
فيه؛ مشكوك معنًى الجملة هذه يف ما» «وقتًا العبارة أن والواقع ما. وقتًا صاعد َمسار
اتجاًها يكون الزمان باتجاه يه نسمِّ ما فإن صاعد، َمسار يف يتجه الكون كان إذا ألنه
أنه عىل العكيس االتجاه هذا إىل كهذه فرتة يف يعيشون الذين البرش ينظر وعندئٍذ عكسيٍّا؛
بولتسمان ره تصوَّ والذي إليه، نُشري الذي االحتمال هذا أن والواقع «الصريورة». اتجاه
الكون إىل بالنسبة واحد خط يف زمني تعاُقب يوجد ال أنه ِمن أقل يعني ال Boltzmann
أنه حني عىل متسلسل، ترتيب منها لكلٍّ متفرِّقة، خيوط إىل الزمان ينحلُّ وإنما بأرسه،
يُستنَفد خيط كل يف فالزمان أساسه. عىل ذاتها الخيوط ترتيب يمكن أعىل زمان يوجد ال
يف يصبُّ نهر وكأنه املعالم، محدَّدة فاصلة نقطة يف ينتهي أن دون الطرَفني، كال نحو
سنة مليون ألَفي من كوننا، إىل الفلكيون يعزوه الذي الزمني االمتداد يكون وقد صحراء.
الزمنية. الخيوط هذه من واحًدا يكون قد املستقبل يف سنة مليون آالف عرشة املايضإىل يف
يف شك ِمن ليس ولكن املتقطِّع، الزمان هذا طبيعة حول كثرية أبحاث تجِر لم أنه والواقع

الزمان. مشكلة لحل امُلمِكنة األشكال بأحد نا يمدُّ أنه
مثل وبني بدوره العالم بداية يف إدنجتن رأي بني الربط الواجب فِمن املناسبة، وبهذه
تبًعا يمكن، التي وحدها هي التطور فرتة فإن إدنجتن، يقول فكما للزمان؛ التحليل هذا
وبعده الزماني الخيط هذا قبل الطويلتان التوازن فرتتا أما زمان، ذات تَُعد أن الرأي، لهذا
لالنعكاس؛ قابلة غري عملية تمثِّالن ال ألنهما زمنيٍّا؛ ترتيبًا لهما إن يقال أن يمكن فال
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أنهما عىل أو متناهيتان أنهما عىل إليهما النظر بني كبري فارٌق ثمة فليس ذلك وعىل
أو األوىل، الراكدة الفرتة قبل كان عما والسؤال متناهيتان، بأنهما فالقول متناهيتان. ال
من أن قبُل ِمن رأينا .Supertime أعىل زمان استخدام يعني الثانية؛ بعد سيكون ما
أساس عىل الكون لوصف سبٌب ثمة ليس أنه ويبدو معنًى. ذي نحٍو عىل تعريفه املستحيل
الواقع يؤيِّدها نتيجة منه أكثر رياضية صيغٌة حال أية عىل هو متناٍه، ال زماني مقياس
متناٍه، زماني خيط أساس عىل املالحظة الظواهر تفسري دائما املمكن فِمن الفيزيائي.

املعالم. محدَّدة نهاية نقطة أو بداية نقطة دون أخرى إىل زمانية ال حالة من يمتد
فسوف الحقيقية اإلجابة أما الكون. أصل عن للسؤال املمكنة اإلجابات بعض هذه
ولكنه ُمقَفل هو الذي الكون مشكلة حول يثور الجدل زال وما ما. يوًما العلم يقرِّرها
من حل إىل للوصول بد وال قاطعة، ليست اآلن بشأنها املتوافرة الفلكية األدلة إن إذ د؛ متمدِّ
صعوبة من الرغم وعىل موجود.2 هو عما بكثري تزيد املالحظة، من مستَمدة مواد انتظار
بتأكيد التطور موضوع يف املناقشة باب إقفال إىل يدعو سبٌب ثمة فليس إجابة، إىل االهتداء
ينبغي األخرية الكلمة أن يُؤِمنون الذين فأولئك أبًدا». نعرف «لن بأننا فيه نجزم قطعي
كانوا ما أن وسيجدون أسئلتهم، اختبار يُعيدوا أن عليهم يتعني النوع، هذا من تكون أن
إن بل الكون، سبب عن املرء يتساءل أن معنًى له مما فليس له؛ معنى ال عنه يسألون
يعود أن هو يفعله أن العلم يستطيع ما وكل . معنيَّ واقع بأمر يبدأ أن ينبغي تفسري كل
التفسري. من حد أقىص تقديم عىل قادًرا فيه يكون معنيَّ منطقي موضع إىل الواقع باألمر
نوًعا هناك ألن عسري؛ أمٌر الفلسفة مجال من لها معنى ال التي األسئلة استبعاد إن
يف الرغبة أن عىل عنها. اإلجابة يمكن ال أسئلة عن البحث إىل يسعى العقلية من معيَّنًا
عىل ال اإليمان من نوع عىل تعتمد النهائية أُُسسه وأن محدودة، قدرة للعلم أن إثبات
تأييًدا تجد ال ولكنها والرتبية، النفس علم أساس عىل تفسريها يمكن رغبة هي املعرفة،
بدليل التطور عن محارضاتهم تنتهي عندما بالفخر يشعرون علماء فهناك املنطق؛ من
يستشهد ما وكثريًا عليها. اإلجابة عن العالم يعجز أسئلة هناك ستبقى أنه عىل مزعوم

يُضاِعف أن بكاليفورنيا «Mount Palomar بالومار «ماونت يف الجديد الفلكي امِلنظار استطاعة يف 2

إن إذ بكثري؛ أوسع نطاق إدراك ألمكن القمر عىل منظار وضع أمكن ولو املالحظة. دم والسُّ النجوم نطاق
الوقت يف ممكن هو مما مرة ألف أو مائة أبعد مسافًة الكون يف نرى أن لنا يُتيح جوي غالف وجود عدم

الحايل.
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فكل ذلك ومع العلمية. الفلسفة كفاية عدم عىل دليًال بوصفها العلماء هؤالء بآراء الناس
القدرة العالم إلكساب األحيان كل يف يكفي ال العلمي اإلعداد أن هو اآلراء هذه تُثِبته ما
كانت َمن أما اإليمان. من لنوع االستسالم إىل تدعو التي الفلسفة تلك إغراء مقاومة عىل
يف تهدأ ال حتى بها؛ املسلَّم االعتقادات لتخدير يستسلم أال فعليه املنشودة ضالته الحقيقة
حدوده. عن تخرج بسلطة يعرتف ال وهو نفسه، سيِّد العلم ألن ذلك البحث؛ َسورة نفسه
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احلديث املنطق

الذي املنطق، فهذا العلمية؛ الفلسفة سمات أبرز من سمة الرمزي املنطق تكوين أصبح
يجذب أخذ قد الرياضيني، من صغرية جماعة إال تفهمها ال ية رسِّ شفرة األصل يف كان
أدى الذي للتطور موجز عرض تقديم فإن لهذا ُمتزايد، نحو عىل الفلسفة داريس انتباه
يتوافر من كل به ب يُرحِّ أمًرا يكون قد وحلوله، وملشكالته الرمزي، املنطق ظهور إىل

الجديد. الفلسفي الفرع لهذا صة متخصِّ بدراسة للقيام الكايف الوقت لديهم
منطقي تفكري هناك يكن لم أنه ذلك معنى وليس يوناني. اكتشاف املنطق علم إن
ناجح فكري فعل وكل ذاته، التفكري قدم قديم املنطقي التفكري إن إذ اليونانيني، قبل
العميل التفكري عمليات يف وعي دون القواعد هذه تطبيق أن غري املنطق. لقواعد يخضع
كان ولقد آخر. يشء نظرية شكل عىل جمعها أجل من واضحة بصورة وصياغتها يشء،

أرسطو. يد عىل بدأ الذي هو املنطقية القواعد يف املخطَّط البحث هذا
من ا جدٍّ خاص باب أنه اليوم نعلم أصبحنا ميدان يف أبحاثه أرسطو ركز وقد
بعضوية املتعلق االستدالل أي بالفئات، الخاص االستدالل قواعد صاغ فقد املنطق. أبواب
القطط، أو البرش، فئة مثل الكليات؛ أو املجموعات أنواع كل بالفئة واملقصود الفئات.
عضو سقراط إن إذ الفئة؛ لعضوية مثال املنطق، إىل بالنسبة هو إنسانًا سقراط فكون
من نستدل أن ذلك مثال قياًسا. الفئة بعضوية املتعلِّق االستدالل ويُسمى الناس، فئة يف

فان». «سقراط النتيجة عىل إنسان» «وسقراط فاٍن» إنسان «كل املقدمتني
ليس الحكم هذا مثل أن غري القيمة، ضئيل وهلة ألول يبدو االستدالل من النوع هذا
بينها التمييز ينبغي صورة لالستدالل أن هو أرسطو كشفه فما ألرسطو. إنصاف فيه
بسقراط، املتعلِّق االستدالل يف تتمثَّل كما والنتيجة، املقدمتنَي بني فالعالقة مضمونه. وبني
واألفراد الفئات من غريها عىل سارية تظل وهي إليها، املشار الخاصة الفئات عن مستقلة



العلمية الفلسفة نشأة

التي الحاسمة الخطوة اتخذ املنطقية، للصور أرسطو دراسة وبفضل أيًضا، املناِسبني
مبدأ مثل للمنطق؛ الرئيسية املبادئ بعض بوضوح صاغ وقد املنطق. علم قيام إىل أدَّت

التناقض. ومبدأ الهوية
الصور بعض عىل إال يرسي ال فمنطقه األوىل؛ بالخطوة إال يقْم لم أرسطو أن غري
لها ليس والعالقة عالقات. الفئات، جانب إىل هناك، ولكن الفكرية. للعمليات الخاصة
مجموعات إىل أو ثالثية، مجموعات إىل (أو األعضاء من أزواج إىل تشري وإنما أفراد، أعضاء
وبالتايل وإسحق، بإبراهيم تتعلق حقيقة هو إسحق أبا إبراهيم فكون أكرب). عدًدا تضم
عالقة فإن عمرو، من أطول زيد كان إذا وباملثل «… «أبو العالقة إىل عنها للتعبري تحتاج
يمكن ال بالعالقات الخاصة فاالستدالالت الشخصني. هذين بني فيما ترسي من» «أطول
إذا أنه يثبت أن يستطيع ال أرسطو منطق أن ذلك مثال الفئات؛ منطق يف عنها التعبري
عن التعبري وسيلة يَملك ال فمنطقه إبراهيم،1 ابن إسحاق فإن إسحق، أبا إبراهيم كان

االستدالل. هذا صورة
أن الفئات منطق ُمكتِشف عىل العسري من يكن لم بأنه االعتقاد إىل ليميل املرء وإن
تطوًرا تقلُّ تكن لم يتكلمها كان التي اللغة دامت ما العالقات، منطق إىل بعمله يمتدَّ
فقد ذلك عن وفضًال العالقات. ملعالجة الالزمة النحوية الصور كل لها وكانت لغتنا، عن
مثل عالقة أن تام بوضوح يرشح املقوالت عن كتابه ففي العالقات، بوجود أرسطو عرف
بحيث االستدالل يف بنظريته يمتد ال ولكنه بينهما. فيما ترسي شيئني تقتيض من» «أكرب
األقرب باملسائل الفئات منطق واضع اهتمام أن هو السبب يكون وقد العالقات. تشمل
املنطقي. عمله إلكمال الالزم الوقت له يُتيح أن من أعظم كان امليتافيزيقي الطابع إىل
غري للعالقات. منطًقا يضع أن تالميذه من واحد استطاعة يف كان فقد ذلك صح إذا ولكن
حدوًدا ملنطقه أن أبًدا يُدرك لم أرسطو أن ويبدو يحدث، لم ذلك من شيئًا أن العجيب أن
عمل يتجاَوزوا لم ولكنهم قليلة، تفصيالت إال تالميذه يُضْف ولم اها. يتعدَّ أن يستطع لم
وهكذا التالية. القرون يف األحسن إىل تغريُّ يطرأ ولم أسايس. موضوع أي يف أستاذهم
املرحلة نفس يف عام ألَفي من أكثر طوال ظلَّ لعلٍم عجيبة صورة املنطق تاريخ يف تتمثَّل

مؤسسه. فيها تركه التي األولية

البُنوة، عالقة هي لذاتها، مقصودة عالقة عن تعبري الحالة هذه يف ألنها «ابن» كلمة إىل األِلف أضْفنا 1
(املرتِجم) لالسم. مكمًال جزءًا وليست
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التقدم إىل بالقياس يبدو، املنطق تاريخ إن التاريخية؟ الحقيقة هذه تفسري هو فما
جرداء ببقعة أشبه األلفني، األعوام هذه خالل العلم وأحرزه الرياضة أحرزته الذي الهائل

الركود؟ هذا به نُعلِّل أن يُمكننا الذي السبب فما املعرفة. بستان يف
صة متخصِّ فنية معالجة إىل الفلسفة، يف آخر مبحث أي من أكثر يحتاج، املنطق إن
الرياضية، الصياغة تقتيضدقة وأيًضا مجازية، بلغة تحل ال املنطقية فاملشكالت ملشكالته.
لغة مساعدة بدون مستحيًال األحيان من كثري يف يكون املشكلة عن التعبري مجرَّد إن بل
أرسطو إىل ينسب أن ينبغي الذي الفضل كان ولقد الرياضيات. لغة دقتها يف تُماثل
لغة وهي للمنطق، دقيقة فنية للغة األوىل األسس وضعوا الذين هم أنهم هو ومدرسته
هذا يف تمَّ ما كل ذلك ولكن القيمة. عنارصضئيلة بضعة الوسطى العصور إليها أضافت
ذا فنيٍّا أسلوبًا لعلمهم استحدثوا قد الرياضيني كبار أن حني وعىل عام. ألَفي خالل االتجاه
يتمثَّل التقليدي املنطق إن بل املنطق، أسلوب نصيب من كان التجاهل فإن عالية، كفاءة
الذين أولئك أن فيبدو عظيم. رجل لعمل مجاًال أبًدا يكن لم لعلم الهزيلة الصورة عىل
الريايض العلم اجتذبهم وإنما املنطق، يجذبهم لم املجرَّد التفكري عىل قدرة أعظم ُوهبوا
إن إذ أرسطو؛ عهد عىل حتى يصدق الحكم وهذا للنجاح. أعظم فرًصا لهم يُتيح كان الذي
يفوق الرياضة ميدان يف وإقليدس فيثاغورس مثل رجال ماَرَسه الذي املنطقي التحليل
مساعدة ولوال أرسطو. منطق يف إليها الوصول تمَّ التي التحليلية الكشوف تلك بكثري
أن من الرغم وعىل الطفولة. مرحلة يف بالبقاء عليه محكوًما املنطق لظل الريايض، العقل
املوقف عىل صحيًحا حكًما أصدر قد فإنه أفضل، منطًقا يستحدث أن يَستِطع لم «كانت»
بداية منذ تقدُّم أي يُحرز لم الذي الوحيد العلم هو املنطق ألن دهشِته عن أعرب عندما

عهده.
النتائج وكانت ليبنتس. هو املنطق صوب اهتمامه اتَّجه ريايضعظيم أول كان ولقد
كان ولو الرمزي، التدوين برنامج وضع من أول هو كان إذ ثورية؛ إليها َل تَوصَّ التي
لحساب اخرتاعه يف أبداهما اللذَين والعبقرية الجهد نفس الربنامج هذا تنفيذ يف أبدى قد
الفعيل. ظهوره موعد من عاًما وخمسني مائة قبل الرمزي املنطق بظهور ل لعجَّ التفاضل،
التاسع القرن كتاب عىل لزاًما وكان عرصه، يف معروف وغري ُمكتمل، غري ظل عمله أن غري
يف التحول نقطة وكانت املنشورة. غري مخطوطاته ومن رسائله من يجمعوه أن عرش
Boole بول مثل رياضيون رشع عندما عرش، التاسع القرن منتَصف هي املنطق تاريخ
التدوين نوع من رمزية بلغة املنطق مبادئ عن التعبري يف de Morgan مورجان ودي
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وبريس G. Peano بيانو مثل رجال أيدي عىل الرمزي املنطق بناء واستمر الريايض.
بدأ الذين B. Russell ورسل G. Frege وفريجه E. Schroeder ورشودر C. S. Peirce

التاريخ. ساحة يدخل الريايض، املنطقي هو الفيلسوف، من جديد نوع بفضِلهم
من نموه يُحقق لم بأنه والزمان، املكان فلسفة شأن شأنه الجديد، املنطق ويتميَّز
ظلَّ مجاًال الرياضيون اكتشف فقد الرياضيات؛ ميدان من بل التقليدية، الفلسفة داخل
للرياضيات. الفنية باملعالجة شبيهة فنية ملعالجة فرًصا يتيح طويًال، يتجاهله تفكريهم
نظرنا ولو الفلسفة. يف آخر بنصيب عرش التاسع القرن أسهم الرمزي املنِطق بناء وبفضل
لبدا قبل، من أوضحناه الذي النحو عىل الفكر تاريخ يف عرش التاسع القرن موقع إىل
إيجاد إىل ترمي التي املحاَولة تلك املنطق مجال عىل طبقت فقد طبيعيٍّا، التطوُّر هذا مثل
العلوم. جميع يف كبريًا نجاًحا أحرزت التي املحاَولة وهي عمليٍّا، للتطبيق قابل فني أسلوب
وهو املعرفة، أسس يف للبحث أداة يكون للمنطق الفني األسلوب أن تبني ذاته الوقت ويف
البقعة بدأت وهكذا ته، دقَّ وازدياد العلمي التفكري د لتعقُّ طبيعية نتيجة يبدو بحث بدوره
عظيًما. ًما تقدُّ أحرز قد كان الذي الريايض األسلوب بذلك تُحرث املعرفة بستان يف الجرداء
علم إىل بالنسبة األهمية هذه كل له أمًرا الرمزي التدوين إدخال يعدُّ ملاذا ولكن
مسألة أمامك أن فلنفرض الجيد. الريايض التدوين أهمية نفس تقريبًا له إن املنطق؟
هذا كان عندما عمرو سنِّ ضعَف سنُّه لكان سنوات، خمس أصغر زيد كان «لو مثل:
أضعاف ثالثة سنه لكان سنوات، بتسع أكرب زيد كان ولو سنوات، بست أصغر األخري
املسألة هذه تحلَّ أن حاولت فإذا سنوات» بأربع أصغر األخري هذا كان عندما عمرو سن
فرتة بعد لوصلت «لو»، حاالت كل يف والبحث والطرح الجمع عمليات بإجراء مبارشة
وورقة، قلًما ذلك بعد لتأخذ ولكن أرجوحة. تركب وكأنك َوار الدُّ من نوع إىل قصرية
املعادالت ولتكتب «ص»، بالحرف عمرو سن وإىل «س» بالحرف زيد سن إىل وترمز
أسلوب قيمة ستُدرك وعندئٍذ الثانوية، املدرسة يف تعلمتها التي بالطريقة وتحلها الناتجة
«إن اآلتي: املثال فلنتأمل مماثلة. مشكالت عىل بدوره املنطق وينطوي الجيد، التدوين
من وال هتلر من متزوِّجة تكن ولم ١٩٣٨ عام يف حية تكن لم كليوباترا أن املؤكَّد من
لك ح يُوضِّ الريايض املنطقي إن العبارات؟ من املجموعة هذه تَعنيه الذي فما موسوليني.»
أن تعلَّمَت التي لتلك ُمماِثلة عمليات طريق عن التعبري يحول ثم بالرموز، كتابتها كيفية
حية كليوباترا كانت «لو أنه تعني الجملة بأن أخريًا وينبئك و«ص»، «س» بها تستخدم
الذي الترصيح إن أقول أن أودُّ ال وأنا موسوليني.» أو هتلر من لتزوَّجت ١٩٣٨ عام يف
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الرمزي. الفني األسلوب فائدة ح يُوضِّ املثل أن غري كربى، سياسية أهمية ذو عنه كشْفنا
ومع أعظم، أهمية لها مشكالت عىل التدوين تطبيق كيفية هنا ح نوضِّ أن وسعنا يف وليس
أن الواضح فمن ذلك ومع أعظم، أهمية لها ُمشكالت عىل التدوين أن الواِضح فمن ذلك

العلوم. يف الفنية املسائل صياغة عىل ُطبق إذا أيًضا يُفيد الرمزي التدوين
املعاني ح يُوضِّ أيًضا إنه بل فحسب، امُلشكالت لحلِّ أداًة الرمزي التدوين وليس
قد كان تالميذي أحد أن ألذكر وإني املنطقي. التفكري ممارسة عىل القدرة من ويزيد
فهم يف صعوبة من يشكو فكان بسيًطا، تأثريًا ه مخِّ عىل أثَّر سيارة حادث يف أصيب
يحلها أن واستطاع قبل، من إليه أرشُت الذي النوع من تمرينات فأعطيته دة، املعقَّ الجمل
ن تحسُّ عليه طرأ قد تفكريه أن أخَربَنا اثنني أو أسبوع وبعد الرمزي، التدوين بمساعدة

كبري.
التحليل هو عليه، نتائُجه تُطبَّق ا هامٍّ ميدانًا الرمزي املنطق وجد فقد ذلك عن وفضًال
األرسططايل، املنطق من نشأ قد املدارس يف تعلَّمناه الذي النحو ألن ذلك للغة. النحوي
االنتقال عن املؤسف أرسطو عجز أدَّى ولقد اللغة. تركيب عن بدقة للتعبري يصلح ال وهو
أن ينبغي جملة كل أن القائلة بالفكرة األخذ إىل بالنحويني أدَّى — للعالقات منطق إىل
من كبري عدد إىل بالنسبة كاٍف غري تفسري وهو وفاعل، فعل أو خرب، أو مبتدأ لها يكون
ولكن «طويل». هو وخرب «زيد» هو مبتدأ فيها طويل» «زيد الجملة أن صحيح الُجمل.
و«عمرو»، «زيد» هما أهميتهما، يف ُمتساويان اسمان فيها عمرو» من أطول «زيد الجملة
الناشئ اللغوية، الرتاكيب فهم سوء فإن وهكذا عالقة. من» «أطول وهو الخرب، دام ما

اللغة. بعلم بالغ رضر إلحاق إىل أدى األرسططايل، باملنطق ك التمسُّ عن
طبيعة أن ذلك مثال كثري. بخري يبرش اللغة وعالم املنطقي بني التعاون أن والحق
السمات من غريها وكثري املوصولة والجمل واألفعال األسماء وإعراب والحال الصفة
املقارنة الدراسة وأن املنطقي.2 بأعني إليها ينظر عندما جديد ضوء يف تظهر اللغوية،
نظاًما حوله تدور الذي املحور يُصبح عندما جديدة آفاق أمامها لتُفتَح املختلفة للغات

العربي، النحو عىل حرفيٍّا تطبيقه يمكن وال اإلنجليزية، اللغة عىل أصًال يَنطِبق املؤلِّف رأي أن يُالحظ 2

يتسنَّى حتى السابقتني الفقرتني يف النص عىل التعديل من يشء إدخال الرضوري من كان هنا ومن
(املرتِجم) العربية. إىل ترجمتها

195



العلمية الفلسفة نشأة

يف التعبري وسائل مختلف عىل الحكم لنا تتيح التي للمنطق، الرمزية اللغة هو محايًدا،
حدة. عىل لغة كل

فإن ذلك ومع الرمزي. للتدوين العملية الفائدة عىل اآلن حتى حديثي اقترص ولقد
يكن لم مشكالت وحل كشف للمنطقي يُتيح فهو أيًضا، نظرية فائدة الجيد للتدوين

قبل. من يدركها أن يستطيع
زاوية من والرياضة املنطق بني العالقات يف البحث الرمزي املنطق بناء أتاح لقد
رسل برتراند قام الفكر؟ نواتج يف للبحث مجردان علمان لدينا يُوَجد فلماذا جديدة.
القائلة اإلجابة إىل ال وتوصَّ املسألة، هذه بدراسة A. N. Whitehead وايتهد نورث وألفرد
وجهت للمنطق فرًعا إال ليَست الرياضة وأن واحد، يشء األمر آخر واملنطق الرياضة أن
ُكتب ضخم، كتاب يف النتيجة هذه عَرضا وقد الكمية. التطبيقات إىل خاصة عناية فيه
عىل الربهان يف الحاسمة الخطوة وكانت للمنطق. الرمزي التدوين بطريقة تقريبًا بأكمله
٣ ،٢ ،١ وهي الصحيحة، األعداد أن رسل بني فقد للعدد، رسل تعريف هي الرأي هذا
أن الواضح ومن فحسب. للمنطق األساسية التصورات خالل من تعريفها يمكن إلخ، …
إن إذ الرمزي؛ التدوين من مساعدة دون به اإلتيان املمكن من يكن لم الربهان هذا مثل
من القدر بهذا تتصف منطقية عالقات عن تعرب أن من وتداخًال تشابًكا أشد الكلمات لغة

التعقيد.
الذي بالتغيري بدأ تطوًرا أكمل فقد النحو، هذا عىل املنطق إىل الرياضة رسل وبإرجاع
الرتكيبية املعرفة عىل قضاء بأنه قبل من وصفته الذي التغيري وهو الهندسة، عىل طرأ
تركيبية طبيعة له فقط، الهندسة ال الحساب، أن يعتقد كان «كانت» ألن ذلك القبلية،
املنطق من تستمد أن يُمكن الحساب أساسيات أن بإثباته أوَضح، ِرسل ولكن قبلية.
يف قبيل تركيبي عنرص ثمة فليس تحليلية. طبيعة ذات الرياضية الرضورة أن الخالص،

الرياضيات.
املوضوعات خصائص عن يُعربِّ ال أنه أي فارغ، فإنه تحليليٍّا، املنطق كان إذا ولكن
يصف علم أنه عىل املنطق إىل ينظروا أن مراًرا العقليون الفالسفة حاول ولقد الفيزيائية.
أن يعتقدون وهم أنطولوجيا. أو للوجود، علًما أعني للعالم، العامة الخصائص بعض
ولكن األشياء. عن بخصائص تُنبئنا ذاته» مع هوية يف العالم يف يشء «كل مثل مبادئ
رشوط يُحدد تعريٍف يف تنحرص إنما الجملة هذه بها تُمدنا التي املعلومات كل أن فاتهم
قاعدة هو وإنما لألشياء، صفة ليس الجملة من نعرفه ما وأن «الهوية»، كلمة استخدام

وفارًغا. تحليليٍّا املنطق كان ولهذا اللغة قواعد يصوغ فاملنطق لغوية.
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الذي والسبب للمنطق، التحليلية الطبيعية تلك الدقة من بمزيد أوضح أن وأود
يكون أن شأنه من نحو عىل جمًال يربط فاملنطق فارغ. بأنه أجله من املنطق يُوَصف
ع التجمُّ أن ذلك مثال امُلنفردة. الجمل صحة عن مستقل نحو عىل صحيًحا الناتج ع التجمُّ
سن يبلغ لم نابليون فإن الستني، سن يَبلُغا لم قيرص أو نابليون أن «لو للجمل: اآلتي
سن قبل بالفعل مات قد قيرص، أو نابليون، أكان سواء صحيح ع التجمُّ هذا الستني»
الشخصان بلغه الذي السن عن ينبئنا ال ع التجمُّ هذا فإن ذلك وعىل يكن، لم أم الستني
ح يُوضِّ املثل فإن أخرى، جهة ومن فارًغا، املنطق بكون املقصود هو وهذا إليهما، املشار
تجريبية مالحظة أية ألن صحيحة فهي بالرضورة؛ صحيحة املنطقية العالقات كانت ملاذا
سن يف مات نابليون أن ووجدنا القواميس أحد إىل رجعنا فلو تكذبها، أن يُمكنها ال
لو فإننا وكذلك للجمل، السابق ع التجمُّ تكذب ال النتيجة هذه فإن والخمسني، الرابعة
تكذيبه. إىل بدورها النتيجة هذه أدَّت ملا والستني، الخامسة سن يف مات نابليون أن وجدنا
للمنطق، التحلييل الطابع تؤلِّفان مًعا وهما متالزمتان، صفتان والفراغ املنطقية فالرضورة
كاملثل حاِصل، تحصيل البحتة املنطقية العبارات فكل فيه. الحاصل تحصيل صفة أو
ينقص وال يزيد ال به تُنبئنا ما فإن وبالتايل شيئًا، تقول ال وهي قبل، من أوردناه الذي
فليس ذلك ومع تمطر.» ال أو السماء ستُمطر «غًدا اآلتي: الحاصل تحصيل به يُنبئنا عما
اآلتي: ع التجمُّ مثًال فلنتأمل الجمل. من لتجمع التحلييل الطابع كشف دائًما السهل من
يكون أن فإما اآلخر، منهما كلٌّ يَكره أو اآلخر منهما كل يحب شخَصني أي كان «إذا
إن يكرهه.» آخر شخٌص شخٍص لكل يكون أن وإما جميًعا، الناس يحبُّ شخص هناك
اإلطالق. عىل واضًحا التحلييل الطابع يكن لم وإن تحلييل، ع التجمُّ هذا أن يُثبت املنطق

بعض وأبدى عظيًما، اهتماًما للرياضيات التحلييل الطابع يف ِرسل رأي أثار ولقد
فيه تختلف ال والذي لعلمهم، رسل يقدمه الذي التفسري ذلك من نفوًرا الرياضيني
عن يكشف الحكم هذا ولكن املنطق. مبادئ عن فراغها، حيث من الرياضية، النظريات
إقالل أي عىل يَنطوي ال تحليلية بأنها الرياضيات وصف إن إذ املنطق؛ لطبيعة فهم سوء
فكون التحليلية. طبيعته من تُستمدُّ إنما ذاتها الريايض التفكري فائدة إن بل شأنها. من
ويسمح ُمطَلق، نحو عىل مضمونة يجعلها الذي ذاته هو فارغة، الرياضية النظريات
باستخدام علمية نتيجة أية تكذيب يُمكن ال ولكن الطبيعية. العلوم يف باستخدامها
ومع إثباته. يتم لم خفيٍّا مضمونًا العلم إىل تضيف أن تستطيع ال الرياضة ألن الرياضة،
فكشف إليها، االهتداء السهل من أن يعني ال فارغة الرياضية العالقات إن فالقول ذلك
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مقدار وإن الصعوبة، شديد عمًال يكون أن يمكن قبل، من أوضحنا كما الفارغة، العالقات
الريايض. للبحث البالغة األهمية عىل لدليل الرياضة يف الالزمني والرباعة الجهد

أُرسيَت ريايضجديد مبحث وضع يف واسع نطاق عىل الرمزي املنطق استخدم ولقد
نفس لها «املجموعة» وكلمة .sets املجموعات نظرية هو عرش: التاسع القرن يف دعائمه
ولكن األرسططايل. املنطق صدد يف قبل من أوضحناه الذي «Class «الفئة كلمة معنى
وبني عرش، التاسع القرن رياضيو وَضعها كما املجموعات نظرية بني الفارق أعظم ما
الفئات منطق يظلَّ أن املفهوم غري من أنه الحق األرسططايل! املنطق يف الفئات حساب
القطارات تختلف ما بقدر أرسطو عهد عن يَختلف وقٍت يف املنطق، يف املدرسية الكتب يمأل

الثريان. تجرُّها التي العربة عن الحديدية
يف أيًضا أوقعه فقد الدوام؛ عىل املنطق لعالم النجاح يَجلب لم الرمزي املنطق أن غري
به نوضح مثًال ولنرضب الفئات. منطق نقائض يف وصاغها ِرسل عنها كشف صعوبات

املشكلة.
لديها ذاتها الصفة هذه كانت إذا عما نتساءل أن صفة، نتأمل عندما نستطيع، إننا
األمر ولكن حمراء. ليست أحمر فالصفة كذلك؛ يكون ال عادًة األمر ولكن الصفة، نفس
هي «محدَّد» والصفة تخيُّلها، يُمكن للتخيُّل» «القابلية فصفة أخرى: صفات يف يختلف
حتى موجودة أنها املؤكد من إنَّ إذ قديمة؛ ذاتها هي «قديم» والصفة محددة، ذاتها
هذا عىل للداللة «Predicable للحمل «القابل اسم فلنَستخِدم التاريخ. قبل ما عرص يف
للحمل القابلة «غري نُسميها فسوف األخرى الصفات أما الصفات، من الثاني النوع
للحمل قابلة تكون أن إما صفة فكل مانًعا؛ جامًعا تصنيًفا نجد وهنا .«impredicable

للحمل»؟ قابل «غري الصفة نُصنِّف أن ينبغي إذن فئة أية فِضمن تكون. أال وإما
بالصفة متَّصفه تكون وعندئٍذ للحمل، قابلة للحمل» قابل «غري الصفة أن لنفرض
قابلة غري للحمل» قابل «غري الصفة تكون ثم ومن للتخيُّل»، «قابل مثل عليها، تدلُّ التي
قلنا الذي والفرض للحمل. قابلة غري للحمل» قابل «غري الصفة أن لنفرض ولكن للحمل،
«غري فإن ذلك وعىل عليها، تدلُّ التي الصفة نفس لها للحمل» قابل «غري أن يُقرر به
وصلنا للحمل»، قابل «غري الصفة صنَّفنا كيفما فإننا وهكذا للحمل، قابلة للحمل» قابل

تناقض. إىل
موثوًقا املنطق يكون أن شئنا ولو خطرية. مشكلة يمثل النقائض من النوع هذا
وإنه متناِقضات. إىل يؤدِّي لن بأنه ضمان لدينا يكون أن بد فال مطلق، نحو عىل به
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بينها من اشتهرت نقائض، وضعوا قد ذاتهم القدماء املناطقة أن الطريفة الحقائق ملن
هذه معظم استبعاد إىل تؤدِّي الفئات يف الحديثة النظرية فإن ذلك ومع زينون. مفارقات
رسل نقيضة أما أدق. نحو عىل «الالمتناهي» تصور تحليل طريق عن وذلك املفارقات،
أنه عىل يقبل أن يمكن للكلمات تجمع كل ليس أنه عىل تدلُّ فهي أجرأ. عالج إىل فتحتاج
ينبغي جملة، صورة تتَّخذ كانت وإن عات، التجمُّ بعض أن عىل وتدلُّ معنى، ذات عبارة
كانت وإن محدَّدة)، «محدَّد» (الصفة الجملة أن ذلك مثال لها، معنى ال تجمعات تعدَّ أن
صاغ وقد معنى. لها التي الجمل مجال من تستبعد أن ينبغي وهلة، ألول معقولة تبدو
صفة تكون وبُمقتضاها ،theory of types األنماط يف نظريته يف هذه اللغة قيود رسل
مستحيًال، النقيضة صياغة يجعل التمييز هذا اليشء. صفة من أعىل نمط من الصفة

املتناقضات. من املنطق يخلص وبذلك
وهل النقائض؟ من أخرى أنواًعا أبًدا يكتشفوا لن املناطقة أن من ثقة عىل نحن فهل
«هلربت األملاني الريايض شغلت املشكلة هذه التناقض؟ من بريء املنطق بأن ضمان لدينا
كانت التي األبحاث من سلسلة فبدأ عرصنا. يف الرياضيني أعظم من وهو ،«Hilbert
آخرون واَصل وقد التناُقض. من بريئان والرياضة املنطق أن عىل برهان إيجاد إىل تهدف
ما. حدٍّ إىل بسيطة منطقية نظم إىل بالنسبة إال اآلن حتى يُقدم لم الربهان أن غري عمله،
الذي للرياضيات، د املعقَّ النظام ذلك عىل الربهان هذا تطبيق من صعوبات نشأت وقد
وضعه الذي الربنامج كان إن املؤكدة غري األمور من زال وما الحديث، الريايض يستخدمه
مشكلة فتلك الجواب، سيكونه ما أما ال. أم تنفيذه يُمكن أمًرا االتساق عىل للربهنة هلربت
دليل املشكالت هذه أمثال وجود يف يكون وقد تحل. لم التي الحديث املنطق مشكالت من
القيام الواجب من زال فما األبحاث، من مزيد إىل حاجة يف زال ما الحديث املنطق أن عىل

التقليدي. املنطق ظل يف تصوره يُمكن يكن لم نوع من التحليل، من هائل بقدر
التمييز هو العظمى: أهميته له تمييز إىل األنماط ونظرية النقائض دراسة أدَّت ولقد
اإلنجليزية الكلمة يسبق الذي meta (واللفظ metalanguage البعدية واللغة اللغة بني
فإن أشياء، عن تتحدَّث املعتادة اللغة أن حني فعىل بعد»). «ما بمعنى يوناني أصٍل من
نتحدَّث فإنما اللغة يف نظرية نضع عندما فإننا ذلك وعىل اللغة. عن تتحدث البعدية اللغة
استخدام البعدية اللغة إىل االنتقال عن التعبري يف املألوفة الوسائل ومن بعدية». «لغة
هذه بني نضعه «زيد» اللفظ عن نتحدث فعندما .quotation marks االقتباس عالمات
ثالثة لها «زيد» إن مثًال نقول فنحن الشخص. عن نتحدث ال أننا بذلك ح ونوضِّ العالمات،
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معيَّنة، نقائض لنتَجت اللغتني، بني خلط حَدث ولو الكرة. يلعب زيًدا أن حني عىل حروف
اآلن أقوله «ما فالجملة للمنطق. رضوريٍّا رشًطا اللغة مستويات بني التمييز كان هنا ومن
لكانت كاذبة، كانت ولو كاذبة، لكانت صادقة، كانت لو ألنها متناِقضات؛ إىل تؤدي كذب»
تتحدَّث ألنها لها؛ معنى ال أنها عىل الجمل هذه مثل إىل النظر الواجب من ولكن صادقة،

اللغة. مستويات بني التمييز وتُخالف ذاتها، عن
كثري يف عليها يطلق العالمات، يف عامة نظرية إىل البعدية اللغة دراسة أدَّت ولقد
بدراسة يختص مبحث وهو «Semantics or Semiotics املعاني «علم اسم األحيان من
املرور، عالمات مثل عالمات عىل اللفظ هذا ويَشتمل اللغوي، التعبري أشكال خواصجميع
صور، عىل أو املرور، عالمات مثل عالمات عىل اللفظ كاللغة تستخدم صور، عىل أو
وتقوم آخرين. أشخاص إىل املعاني لتوصيل أدوات بوصِفها املنطوقة كاللغة تستخدم
الشديدة االنفعالية االرتباطات بدراسة الحديث، النفس بعلم ُمستعيذة العالمات، نظرية
االستخدام يف إال يبحث ال فاملنطق الخطابية. اللغة أو كالشعر اللغات، من مختِلفة ألنواع
علم هو آخر، علًما فيقتىض وسيلة، أو أداة بوصِفها اللغة يف البحث أما للغة، املعريف
علم يف الحياة بعث إىل أدَّى قد الحديث املنطق ظهور فإن وهكذا semantics املعاني
املنطقي. التحليل يف تستبعد، أن وينبغي تَستبعد، التي اللغوية الخصائص يعالج آخر،
إىل بالنسبة أهمية اكتسب فقد الرياضيات، يف الرمزي املنطق فائدة جانب وإىل
معيَّنة عبارات إىل تؤدِّي الكوانتم ميكانيكا أن الفيزيائيون اكتشف فعندما أخرى. علوم
أمثال إدراج أمكن عرش)، الحادي الفصل (انظر كذبها أو صدقها من التحقق يمكن ال
قيمتي بني «الالتحدُّد» يضع. منطًقا أعني القيم، ثالثي منطق إطار يف القضايا هذه
يفكر أن قبل حتى الرمزي املنطق بأساليب املنطق هذا بناء أمكن وقد والكذب، الصدق
املتعدِّد املنطق يف أخرى أشكال وضعت فقد وباملثل الفيزياء. عىل تطبيقه يف شخص أي
االحتمالية، القضايا تفسري يف يستخدم األشكال هذه وأحد multivalued logic الِقيَم
صفر بني يَرتاوح االحتماالت، من متَّصل بسلم والكذب الصدق قيمتَي عن يَستعيض وهو

وواحد.
بنتائج يُبرشِّ وهو البيولوجيا، تحليل يف الرمزي املنطق طبق فقد ذلك عن وفضًال
املشكالت صياغة يف استخدامه املمكن من أن بل االجتماعية. العلوم دراسة يف مثمرة
عقل يتمكَّن وقد بها. إلكرتونية حاسبة آلة «تغذية» يُتيح أن شأنه من نحو عىل املنطقية
مثلما البرشي، املخ قدرات تتحدَّى منطقية مشكالت حلِّ من ما، يوٍم يف كهذا، حديث آيل
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الرأي من ليبنتس أعرب أن سبق ولقد رياضية. ُمشكالت بالفعل اآلن العقل هذا يحلُّ
بدًال العلماء، إن إذ العلمية؛ الخالفات لزالت كافيًا، ًما تقدُّ أحرز لو الرمزي املنطق أن القائل
ُمتفائًال فليس الحديث املنطقي أما .calculamus «فلنحِسبها» سيقولون: يتجاَدلوا، أن من
وبذلك االستنباطي، املنطق عىل ستَقتِرص اآللة عمليات أن يعلم ألنه ذلك الحد؛ هذا إىل
يستخدمها، الذي اإلنسان بها يُغذيها التي املقدمات نوع عىل فة متوقِّ نتائجها ستكون
هذا عىل خالفات بعض حلُّ األقل عىل أمكن لو بالرضا يشعر املعارص املنطقي فإن بذلك

النحو.
ال شيئًا كان فإنه السبب ولهذا الفلسفة، يف (التكنيكي) الفني الجزء هو املنطق إن
فإنه الفني، األسلوب دقة يخىش الذي القديم الطراز فيلسوف أما للفيلسوف. عنه غناء
هذا يف يُحرز ال أنه غري للريايض. وتركه الفلسفة، مجال من الرمزي املنطق استبعاد يُؤثر
الدروس يف الرمزي التدوين تعلَّم ما بقدر الجديد، الجيل ألن ذلك كبريًا؛ نجاًحا الصدد
يبدو وقد تطبيقه عىل ويرص للمنطق، الجديد الشكل هذا قيمة يعرف للمنطق، األولية
يف فني أسلوب أي شأن ذلك يف شأنه للطالب، ومحريًا معقًدا وهلة ألول الرمزي املنطق
تُيرسِّ أداة الجديد األسلوب هذا أن الطالب يُدرك لكي التدريب بعض من بد وال التدوين،

الرمزي، املنطق تدريس يف تجربتي من يل، تبنيَّ ولقد األفكار. ح وتوضِّ املنطقي الفهم
يدوم تدريب بعد ولكن البداية، يف ويكرهونه الرمزي التدوين يَخافون الطالب معظم أن
بعد يتبقى وال للرمزية، عجيبة حماسة بينهم وتنترش الصورة، تتغريَّ أسبوعني. حوايل
للرمزية كارهني ويظلُّون كامًال، فهًما أبًدا يفهمونه ال الذين الطالب من قليل عدد إال ذلك

الدوام. عىل
الشديد. بالرتحاب وإما بالكراهية إما يقابل أن عليه مكتوب الرمزي املنطق أن ويبدو
املزيد يحققوا أن يُمكنهم الثانية، املرحلة بلوغ يمكنهم ال الذين أولئك فإن حال أيَّة وعىل
لقدرات تجريًدا أقل تطبيقات يف النجاح إىل ويصلوا العلمية، للفلسفة أخرى ميادين يف

البرشي. الفكر
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التنبئية املعرفة

إال يبحث ال فهو استنباطي، منطق السابق الفصل يف عنه ثنا تحدَّ الذي الرمزي املنطق إن
كان وإن التجريبي، العلم أن غري املنطقية. بالرضورة تتصف التي الفكرية العمليات يف
من ثاٍن نوع إىل إليها باإلضافة يحتاج واسع، نطاق عىل االستنباطية العمليات يستخدم

االستقرائية. للعمليات استخدامه إىل نظًرا االستقرائي، باملنطق يسمى املنطق،
األول أن هي االستنباطي االستدالل عن االستقرائي االستدالل تُميِّز التي والصفة
كل إن القائلة فالنتيجة املقدمات. يف نة متضمَّ ليست نتائج إىل يؤدِّي أنه أي فارًغا، ليس
لوحظت التي الغربان كل إن القائلة املقدمة يف منطقيٍّا متضمنة ليست سوداء الغربان
واالستقراء صادقة. املقدمة تكون حني عىل كاذبة النتيجة تكون وقد سوداء، اآلن حتى
مجرد كونه عن يزيد شيئًا أعني جديد، يشء كشف إىل يرمي الذي العلمي املنهج أداة هو

التنبئية. املعرفة أداة هو االستقرائي فاالستدالل الساقة، للمالحظات تلخيص
املنهج يف االستقرائية االستدالالت رضورة بوضوح أدرك الذي هو بيكن كان ولقد
بيكن أن غري الخامس) الفصل (انظر االستقراء نبي منزلة الفلسفة تاريخ يف وله العلمي،
وإمكان الرضورة، إىل منهجه وافتقار االستقرائي، االستدالل يف الضعف نواحي أيًضا أدرك
كبريًا؛ نجاًحا االستقرائي االستدالل لتحسني محاوالته تُحرز ولم كاذبة. نتائج إىل الوصول
املنهج يف املستخدمة كتلك كثريًا، أعقد برتكيب تتَّسم التي االستقرائية االستدالالت إن إذ
بكثري أرفع بأنها تتميَّز السادس)، الفصل (انظر العالم يتبعه الذي االستنباطي الفريض
منطقية؛ برضورة يأتينا أن يمكنه ال بدوره املنهج هذا أن غري البسيط، بيكن استقراء من
املطلق الضمان طابع التنبئية املعرفة تكتسب أن يمكن وال كاذبة، تكون قد نتائجه إن إذ

االستنباطي. املنطق به يتسم الذي
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االستقراء أو االستنباطي، الفريض املنهج ذلك كثريًا والعلماء الفالسفة ناقش ولقد
فلما األحيان. من كثري يف فهمها أيسء قد املنطقية طبيعته ولكن ،explanatory التفسريي
اعتقد فقد رياضية، بوسائل عادة يتمُّ املالحظة الوقائع عىل النظرية من االستدالل كان
غري االستنباطي. املنطق خالل من النظريات وضع تفسري املمكن من أن الفالسفة بعض
االستدالل ليس النظرية قبول عليه يتوقف الذي األساس إن إذ قبوله؛ يُمكن ال رأي هذا أن
وهذا النظرية، عىل الوقائع من االستدالل أي العكس، هو وإنما الوقائع، عىل النظرية من
وهذه املالحظة، الوقائع هو ُمعطى هو فما استقرائي. هو بل استنباطيٍّا، ليس االستدالل

أساسها. عىل النظرية تحقيق ينبغي التي املقرَّرة املعرفة تكون التي هي
أدَّت قد بالفعل االستقرائي االستدالل هذا بها يتمُّ التي الطريقة فإن ذلك عن وفضًال
نظرية يكتشف الذي فالعالم الفهم. سوء رضوب من آخر رضٍب إىل الفالسفة ببعض
النظرية إىل اهتدى منهًجا يُحدِّد أن يستطيع ال وهو عادة، بالتخمينات كشفه يف يَسرتشد
مصيبًا، كان إحساسه أن أو معقولة، له بدت أنها هو يقوله أن يمكنه ما وكل بواسطته،
الفالسفة بعض أساء وقد الوقائع. يُالئم الذي هو الفروض أي بالحدس أدرك أنه أو
تؤدِّي منطقية عالقة وجود عدم يثبت أنه فاعتقدوا للكشف، النفيس الوصف هذا فهَم
الفريض للمنهج منطقي تفسري إيجاد املستحيل من أن وزعموا النظرية، إىل الوقائع من
التحليل عن بمنأى تظلُّ تخمينية عملية نظرهم يف االستقرائي فاالستدالل االستنباطي.
ال بالتخمني نظريته اكتشف الذي العالم نْفس أن الفالسفة هؤالء عن وغاب املنطقي.
إىل الوصول سبيل ويف تخمينه. تربر الوقائع أن إىل يطمنئ أن بعد إال اآلخرين عىل يعرضها
الوقائع بأن القول عىل يَقتِرص أن يود ال ألنه استقرائي؛ باستدالل العالم يقوم التربير هذا
نظريته تجعل الوقائع إن أيًضا يقول أن يودُّ وإنما نظريته، من تُستخَلص أن يمكن
ال االستقرائي فاالستدالل املالحظة. الوقائع من بمزيد التنبؤ عىل بقدرتها وتشهد حة مرجَّ
املالحظة. املعطيات أساس عىل تربيرها يف يُستخَدم وإنما نظرية، إىل االهتداء يف يستخدم
إنما عقيل، ال تخمني بأنه االستنباطي الفريض للمنهج الصويف التفسري أن والواقع
التحليل عىل تعدو الكشف فعملية التربير. وسياق الكشف سياق بني الخلط عن ينبعث
محلَّ تحلُّ للكشف» «آلة صنع بواسطتها يُمكن منطقية قواعد توجد ال إذ املنطقي؛
رجل مهمة من ليس العلمية الكشوف تعليل ولكن العبقري. للكشف الخالقة الوظيفة
النظرية وبني املعطاة الوقائع بني العالقة يحلل أن هو يفعله أن يستطيع ما وكل املنطق،
بسياق إال يهتمُّ ال فاملنطق أخرى وبعبارة الوقائع. هذه تُفرسِّ أنها زاعمة إليه م تقدَّ التي
االستقراء. نظرية موضوع هو املالحظة امُلعطيات أساس عىل النظرية وتربير التربير.
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تستطيع ما كل إن إذ االحتماالت؛ نظرية إىل االستقرائي االستدالل دراسة وتَنتمي
تجعلها ال ولكنها حة. مرجَّ أو محتَملة النظرية تجعل أن هو تفعله أن املالحظة الوقائع
االحتمال نظرية يف االستقراء باندماج يعرتف عندما فحتى ذلك، ومع أبًدا. مطلق يقني ذات
الرتكيب إدراك السهل من ليس إذ الفهم؛ سوء من أخرى رضوب تنشأ النحو، هذا عىل
اعتقد وقد بالوقائع. النظريات تأكيد أجل من به نقوم الذي االحتمايل لالستدالل املنطقي
االستنباطي؛ االستدالل عكس أنه عىل التأكيد هذا روا يتصوَّ أن يجب أنهم املناطقة بعض
استطاعتنا ففي باالستنباط، النظرية من الوقائع نستمد أن إمكاننا يف كان إذا إنه أي
فلَكي التبسيط. يف مفرط التفسري هذا أن فري باالستقراء. الوقائع من النظرية نستمد أن
العالقة عن بكثري يزيد ما عىل معرفتنا تشتمل أن ينبغي االستقرائي، باالستدالل نقوم

الوقائع. إىل النظرية من االستنباطية
النظريات. تأكيد إىل املؤدِّي لالستدالل املعقد الرتكيب ح توضِّ بسيطة ظاهرة وهناك
وبعبارة واحدة، نظرية من أكثر يف تدخل أن دائًما يمكن املالحظة الوقائع فمجموعة
االستدالل ويستخدم الوقائع. هذه منها تستخلص أن يمكن نظريات عدة فهناك أخرى
أقوى تقبل ثم النظريات، هذه من لكل االحتمال من درجة إعطاء أجل من االستقرائي
من النظريات، هذه بني التفرقة أجل من بد، ال أنه الواضح ومن احتماًال. النظريات
هذه كل عىل ترسي التي العالقة وهي بالوقائع، االستنباطية العالقة نطاق تتجاَوز معرفة

النظريات.
نظرية نَدُرس أن علينا كان التأكيدي، االستدالل طبيعة نفهم أن أردنا ما فإذا
الداللة مشكلة عىل ترسي طرق وضع من الريايض املبحث هذا تمكَّن وقد االحتماالت.
الذي االستقراء يعد التي املشكلة وهي عمومها، يف indirect evidence املبارشة غري
للمشكلة مثًال أرضب ولكي منها. خاصة حالة مجرد العلمية النظريات ضجة ق يُحقِّ
مرتكب عن بحثه يف املباحث ضابط بها يقوم التي االستدالالت عن أتحدث أن أود العامة،
أرملة واختفاء وأزميل، بالدم، ملوَّث كمنديل موجودة، تكون امُلعطيات فبعض جريمة.
أقوى تحديد املباحث ضابط يحاول ثم بالفعل. حدث ملا تفسريات عدة وتظهر ثرية،
ُمستخِدًما يُحاول، إذ املقرَّرة؛ االحتمالية للقواعد تبًعا أبحاثه يف فيسري احتماًال، التفسريات
يختربها استنتاجات، إىل يصل أن الناس، بنفسية معرفته وكل الواقعية الشواهد كل
عىل مبني اختبار، كل ويؤدِّي بالذات، الغرض لهذا خططت جديدة بمالحظات بدورها
إىل النظر أبًدا يُمكن ال ولكن التفسري، احتمال إضعاف أو تقوية إىل جديدة، معطيات
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الذي املنطقي أن والواقع املطلق. باليقني يتَّصف أنه عىل إليه الوصول تمَّ الذي التفسري
العنارص كل يجد املباحث، ضابط عليها سار التي االستداللية الصبغة عن يعرب أن يُحاول
صيغ يُطبق أن األقل عىل يستطيع فإنه لالحتماالت، الدقيق للحساب الالزمة املنطقية
لم إذا الدقيقة، الحسابية النتائج بلوغ يُمكن ال الحال وبطبيعة كيفي. بمعنى الحساب

تقريبية. احتمالية بتقديرات إال تَسمح املعطاة املادة تكن
أن ينبغي التي العلمية، النظريات احتمال مناقشة عىل ترسي االعتبارات هذه ونفس
باستخدام االختيار ويتمُّ املالحظة. للُمعطيات ممكنة تفسريات عدة بني من بدورها تختار
وعىل اآلخر، بعضها من أرجح إزاءه التعريفات بعض تبدو الذي للمعرفة، العام البناء
االحتماالت حساب ويُقدم متعدِّدة. احتماالت من ملجموعة نتاج األخري االحتمال فإن ذلك
عىل تنطبق صيغة وهي rule of Bayes بايز قاعدة يف النوع هذا من مناسبة صيغة
التأكيدي. االستدالل أو املباحث ضابط استدالالت عىل تَنطِبق مثلما اإلحصائية املشكالت
فمقدمات االحتماالت. نظرية تُفيضإىل االستقرائي املنطق دراسة كانت األسباب لهذه
االستدالل ر نتصوَّ أن بد وال يقينية، ال احتمالية، نتائجه تجعل االستقرائي االستدالل
االعتبارات، هذه أن والواقع االحتماالت. حساب إطار يف تدخل عملية أنه عىل االستقرائي
األهمية يف السبب توضح احتمالية، قوانني إىل الِعلية القوانني ل حوَّ الذي بالتطور مقرتنة
بأداة نا تمدُّ االحتمال نظرية ألن ذلك الحديث؛ العلم فهم يف االحتمال لتحليل القصوى
العلمي املنهج عصب هو وموضوعها الطبيعية، القوانني صورة عن فضًال التنبئية، املعرفة

ذاته.
املذهب عىل وقًفا الدوام عىل كانت االحتمال نظرية بأن االعتقاد إىل املرء يميل وقد
املذهب ألن ذلك ذلك. خالف عىل األمر أن يُثبت النظرية هذه تاريخ أن غري التجريبي.
يف عقلية نظرية وضع حاول قد االحتمالية، األفكار أهمية مدى أدرك حني الحديث، العقيل
صورة يف لالحتمال منطق وضع إىل يهدف الذي ليبنتس برنامج أن املؤكَّد ومن االحتمال.
ملشكلة تجريبيٍّا حالٍّ يكون أن منه يقصد يكن لم الحقيقة، درجات لقياس ي كمِّ منطق
املنطق موارد أيديهم متناول يف كانت مناِطقٌة الرسالة هذه تحقيق وواصل االحتمال.
أنه أساس عىل Boole بول عند االحتماالت منطق تصنيف الواجب من كان وربما الرمزي.
تنتمي االحتمال يف الرمزية Keynes كينز نظرية أن املؤكَّد ومن العقيل. الجانب إىل ينتمي
لالعتقاد مقياس أنه عىل االحتمال لتفسري محاولة من عليه تنطوي بما الجانب، هذا إىل
ضمن يُدَرجوا أن يَقبلون ال معاِرصون مناطقة اعتنقها قد األفكار هذه أن عىل العقيل.
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بالنسبة وذلك الفئة، هذه ضمن إدخالهم إىل بالفعل تؤدِّي أعمالهم كانت وإن العقليني،
األقل. عىل لالحتمال تفسريهم إىل

األسباب انعدام حالة يف للعقل نتاج االحتمال درجة أن يرى العقيل املذهب صاحب إن
عنه أعلم ال أمر هذا الكتابة؟ أم الصورة ستظهر فهل نقود، قطعة ألقيت فإذا املعقولة.
لذلك األخرى، دون النتيجتني بإحدى أومن يجعلني ما األسباب من لدى وليس يشء، أي
احتماًال منهما كل إىل وأعزو احتمالهما، درجة يف ُمتساويان أنهما عىل اإلمكانني إىل أنظر
الفرتاض سبب أنه عىل للعقل املقبولة األسباب انعدام إىل ينظر وهكذا «نصف». مقداره
ويرى لالحتمال، العقيل املذهب تفسري عليه يرتكز الذي املبدأ هو هذا االحتماالت، تساوي
السبب انعدام مبدأ أو السوية مبدأ باسم يُعَرف الذي املبدأ، هذا أن العقيل املذهب صاحب
شأن شأنه بذاته، واضًحا له يبدو وهو منطقية. مصادرة هو املضاد، املوقف يُربر الذي

املنطقية. املبادئ
عن التخيل إىل يؤدي أنه هي النحو هذا عىل االحتمال تفسري يف الصعوبة أن غري
ليست االحتمالية القضية أن والواقع قبليٍّا. تركيبيٍّا عنًرصا ويدخل للمنطق التحلييل الطابع
العلوي الجانب يف الصورة ظهور احتمال إن ونقول نقود بقطعة نلقي فعندما فارغة،
نقول، ما صياغة السهل من يكن لم وربما مستقبلة. حوادث عن شيئًا نقول فإننا نصف،
نستخدمها دمنا ما املستقبل، إىل معيَّنة إشارة عىل القضية هذه تنطوي أن ينبغي ولكن
املائة يف خمسني بنسبة املراهنة املستحَسن من أن نعتقد أننا ذلك مثال للسلوك، مرشًدا
والواقع هذه. من أعىل بنسبة عليها يراهن بأن أحًدا ننصح ال ولكنا الصورة، ظهور عىل
تقتيض تخطيطية عملية فكل ُمقِبلة. بحوادث تتعلَّق ألنها االحتمالية القضايا نستخدم أننا
استخدام نَقبل فإنا مطلق، يقني ذات معرفة لدينا تكن لم وإذا باملستقبل، معيَّنة معرفة

منها. بدًال االحتمالية املعرفة
من عرفناها التي املألوفة الصعوبات يف العقيل املذهب إيقاع إىل السوية مبدأ ويؤدي
يتعني كان ولم للعقل؟ وفًقا تسري أن الطبيعة عىل ينبغي كان فلم الفلسفة. تاريخ خالل
أو كثرتها يف تتساوي بها معرفتنا كانت إن احتمالها، يف متساوية تكون أن الحوادث عىل
اإلتيان يمكن ال األسئلة هذه أمثال إن البرشي؟ الجهل مع متطابقة الطبيعة وهل قلتها؟
والطبيعة؛ العقل بني انسجام بوجود يؤمن أن الفيلسوف عىل لكان وإال عليها إيجابي برد

القبلية. الرتكيبية باملعرفة أي
التفسري لهذا وتبًعا السوية، ملبدأ تحلييل بتفسري يأتوا أن الفالسفة بعض حاول ولقد
عن فقط يعرب وإنما املستقبل، عن يشء أي نصف االحتمال درجة بأن القول يعني ال
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ويف املضاد. الحادث وقوع عن معرفتنا عن تزيد ال الحادث هذا وقوع عن معرفتنا أن
بوصفه طابعه يفقد ولكنه االحتمايل، الحكم تربير الحال بطبيعة يسهل التفسري هذا
االحتمال إىل امُلتساوي الجهل من االنتقال أن فصحيح أخرى، وبعبارة للسلوك. مرشًدا
كانت فإذا الرتكيبي. االنتقال نفرسِّ أن علينا يظل ولكن تحليليٍّا، عندئٍذ يكون امُلتساوي
أنها عىل املتساوية االحتماالت إىل ننظر فلماذا متساويًا، جهًال تعني املتساوية االحتماالت
من ُقِصد التي املشكلة نفس تعود السؤال هذا يف املائة؟ يف خمسني بنسبة املراهنة تُربر

يتجنَّبها. أن السوية ملبدأ التحلييل التفسري
الفلسفة مخلفات من بقية أنه عىل لالحتمال العقيل التفسري إىل النظر الواجب من إن
نظرية إدماج عىل يرص العالم فيلسوف ألن ذلك علمية؛ فلسفة يف له مكان وال التأملية،

القبلية. الرتكيبية املعرفة إىل االلتجاء إىل تُضطر ال فلسفة يف االحتمال
frequency inter- الرتددي التفسري عىل االحتمال يف التجريبية الفلسفة وتبنى
عن أي املتكررة، للحوادث نسبية ترددات عن تُعربِّ االحتمالية فاألحكام pretation؛
يف لوحظت ترددات من تستمد وهي مجموع. من مئوية نسبة بوصفها تحسب تردُّدات
وهي املستقبل. يف تقريبًا ترسي سوف الرتددات نفس أن افرتاض عىل وتنطوي املايض،
رمي عند الصورة ظهور احتمال إىل نظرنا فإذا استقرائي. استدالل طريق عن تتكون
إىل ستؤدي للعملة املتكررة الرميات أن ذلك معنى كان النصف، احتمال أنه عىل العملة
قواعد إيضاح يسهل التفسري هذا ويف الحاالت. من املائة يف خمسني يف الصورة ظهور
وجهي من وجه أي لظهور معقوًال احتماًال تعدُّ املائة يف خمسني نسبة إن فالقول املراهنة؛
يتساوى أن إىل الطويل املدى يف سيؤدِّي القاعدة هذه استخدام أن يعني رميها عند العملة
ينبغي ما ولكن واضحة، التفسري هذا مزايا أن شك وال الفوز. يف املرتاِهنان الطرفان
صعوبتني يُثري الرتدُّدي التفسري أن والواقع يُثريها. التي الصعوبات هو دراسته علينا

أساسيتني:
االحتمال درجة أن فصحيح االستقرائي؛ االستدالل استخدام فهي األوىل الصعوبة أما
أننا الحظنا قد نكن لم ولو عقل. مسألة ال وخربة، تجربة مسألة الرتدُّدي التفسري يف هي
عن ثنا تحدَّ ملا للوجهني، متساٍو تردُّد إىل العملة، قطعة رمي عند الوقت، بميض نصل
التجربة. من اكتسبت ملعرفة عقيل تأويل سوء إال السوية مبدأ فليس ُمتساوية، احتماالت
القبيل كالتفسري العقيل، املذهب فيها وقع مماثلة بمغالطات هذا التأويل سوء ويُذكرنا
نتاج أنها باملثل الحديث العلم أثبت التي العلية، وملبدأ الهندسة، لقوانني a priorist
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منظمة، عددية ألنماط خاضع املتشابهة الحوادث تكرار تردُّد أن تأكيد أن غري للتجربة.
ال مبدأ عىل ينطوي أنه ويبدو االستقرائية، االستدالالت باستخدام إثباته يمكن ال أمر هو
هيوم نقد يقف االستقراء مشكلة وحل التجريبية الفلسفة بني ففيما التجربة. من يستمد
(انظر بعديٍّا وال قبليٍّا ليس االستقراء أن يبني الذي النقد وهو االستقرائي، لالستدالل

الخامس). الفصل
عىل االحتمايل الحكم انطباق بإمكان تتعلَّق الرتدُّدي التفسري يف الثانية والصعوبة
احتمال عن الطبيب وسألت بمرضخطري، مصاب أقربائي أحد فلنفرضأن منفردة. حالة
هذا حاالت من املائة يف ٧٥ يف يموت ال املريض أن الطبيب فأجاب حيٍّا، قريبي بقاء
يعالج الذي الطبيب، يفيد قد أنه االحتمايل؟ الحكم هذا ينفعني أن يمكن فكيف املرض.
أن غري املرض. بهذا تموت لن مرضاه من مئوية نسبة أية له د يحدِّ ألنه كثريين؛ مرىض
ذاته هو نجاته احتمال مقدار أعرف أن وأود فحسب، بعينِه الشخص هذا هو يهمني ما
النسب أساس عىل ُمنفرد حادث احتمال عن للتعبري معنى ال أنه يبدو وهكذا املوت، من

الرتدُّدية.
فصحيح الثاني. باالعرتاض بادئًا اآلخر، بعد واحًدا االعرتاضني هذين عىل أرد وسوف
الذي املعنى أن ذلك عىل يرتتَّب ال ولكن منفرد، حادث إىل احتماًال ننسب ما كثريًا أننا
من بها ُقمنا التي املناقشة فلنتأمل صحيح. تفسري دائًما هو ألفاظنا إىل عادة نَنسبه
تيار رسى «إذا وهو عندئٍذ، ذكرناه الذي املثال ففي العارش)؛ (الفصل اللزوم ملعنى قبل
… كان «إذا عالقة أن نعتقد املثال هذا يف — امُلمغنطة» اإلبرة انحرفت السلك يف كهربائي
بالرضورة يؤدِّي الكهربائي التيار وأن املنفرد، الحادث هذا إىل بالنسبة معنى لها «… فإن
وأن صحيح، غري التفسري هذا أن لنا يُثبت املنطقي التحليل أن عىل اإلبرة. انحراف إىل
الرضوري باالرتباط نعنيه ما كل وإن فحسب، عموميته من تستمد إنما اللزوم رضورة
فإننا امُلنفرد املثال حالة يف أما دائًما، اآلخر حدث أحدهما، حدث إذا أنه هو الحادثني بني
وحده. املثل بهذا متعلِّق لزوم عن نتحدَّث أن نستطيع أننا ونعتقد التحليل هذا ننىس
أننا تماًما الواضح من يبدو الحالة هذه يف املاء.» ق فسيتدفَّ الصنبور، هذا فتحت «فإذا
وعندما املاء. تدفق إىل يؤدِّي الصنبور هذا فتح وأن الفردي، املثَل هذا عن إال نتحدَّث ال
جميع عن نتحدَّث وأننا العمومية، إىل إشارة عىل ينطوي الحكم هذا أن املنطقي لنا يرشح
أن علينا يتعنيَّ ذلك ومع — لتصديقه استعداد عىل نكون ال فإننا العالم، يف الصنابري

تحقيقه. يمكن معنى أي لكلماتنا يكون أن أردنا إذا تفسريه نقبل
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القول أن نعتقد فنحن النوع. نفس إىل يَنتمي االحتمايل الحكم تفسري أن والواقع
فإن ذلك ومع معنى، له قول هو «س»، يعيش أن يف املائة يف ٧٥ احتمال هناك بأن
تكون وقد املرض. بنفس مصابة األشخاص من بفئة يتعلَّق الحالة هذه يف يقال ما كل
ال أو سيعيش «س» أن غري — الفردية الحالة عن شيئًا نعرف أن يف شديدة رغبة لدينا
ال الواحد الحادث ألن فردي؛ حادث إىل االحتمال من درجة ننسب ألن معنى وال يعيش،
فهل — مرضه من الرغم عىل سيعيش «س» أن فلنفرض درجات. حسب قياسه يُمكن
املائة؟ يف ٧٥ بنسبة احتمال وجود إىل أشار الذي التنبؤ تحقيق إىل الحقيقة هذه تؤدِّي
ويف الحادث وقوع حالة يف ساريًا يظل االحتمال ألن ذلك، إىل يؤدي ال أنه الواضح من
نسبة عن املالحظة تعرب أن ألمكن الحوادث، من كبريًا عدًدا بحثْنا ولو وقوعه. عدم حالة
معيَّنة. بدرجة يحدث أن يمكن فال املنفرد الحادث أما تحققها. أن وبالتايل املائة، يف ٧٥ ال

له. معنى ال حكم هو واحد حادث باحتمال املتعلق فالحكم
عليه تبدو الذي الحد إىل العقل عن بعيدة ليست األحكام هذه أمثال فإن ذلك ومع
احتمايل حكم إىل معنى نعزو أن املفيدة العادات من يكون فقد املنطقي. التحليل هذا بعد
املماثلة. الحاالت من عدًدا إلينا تقدم اليومية التجربة كانت إذا منفرد، بحادث متعلِّق
عادة نفسه يف كوَّن قد املاء، ق يتدفَّ أن بد فال الصنبور، فتَح إذا أنه يعتقد الذي فالشخص
للحوادث الكيل املجموع عن صحيحة أحكام إصدار إىل به سيؤدِّي اعتقاده ألن مفيدة؛
عىل ينطبق املائة يف ٧٥ بنسبة احتماًال أن يعتقد الذي الشخص فإن وباملثل امُلماثلة.
هناك كان لو أنه القول إىل به سيؤدي اعتقاده ألن مفيدة؛ عادة ن كوَّ قد منفرد، حادث
هذا إن بل إليها. املشار النتيجة لها ستكون منها ٪٧٥ فإن املماثلة، الحاالت من كبري عدد
بعدد وإنما مماثلة، بحوادث نا تُمدُّ اليومية تجربتنا تكن لم لو حتى صحيًحا يظل الرأي
حالة اليوم تواجهنا فقد االحتمال. من متفاوتة ودرجات متباينة أنواع من الحوادث من
احتمال بأن تنبؤ غًدا ويواجهنا املائة، يف ٧٥ فيها النجاة احتمال نسبة تكون مرضية
فإذا ٦٠٪؛ البورصة بأسعار املتعلِّقة االحتمال نسبة بأن تنبؤ غٍد وبعد ،٪٩٠ الجو ن تحسُّ
فسوف سيَحدث، الذي هو احتماًال األقوى الحادث أن نفرتض الحاالت هذه جميع يف كنا
قد سلسلة، تكون اليومية للحياة العديدة فالحوادث الحاالت. معظم يف حقٍّ عىل نكون
فإن ولهذا لالحتمال، الرتددي التفسري تقبل ولكنها التجانُس، إىل مفتقرة بالفعل تكون
هو بل منه، رضر ال قول هو املنفرد الحادث إىل بالنسبة حتى معنى لالحتمال بأن القول
حكم إىل اللغة هذه تُرتجم أن بمجرد للمستقبل صحيح تقويم إىل يؤدِّي ألنه مفيدة، عادة

الحوادث. من بسلسلة متعلِّق
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يُعطي وسيلة فلَديه اللغوية؛ العادات هذه ألمثال يغضب أن املنطقي عىل يتحتَّم وال
لها أن عىل النوع هذا من التعبريات إىل ينظر فهو املنطق. يف مكانًا العادات هذه ملثل بها
بها، خاصة ظاهرية حياة اكتسبت الكالم، يف ملتوية طريقة تمثل أنها وعىل خياليٍّا، معنًى
املنطقي إن آخر. نوع من عبارة إىل ترجمتها املمكن من ألن إال معنى لها يكن لم وإن
متوازيان، عندها يَتقاطع التي بعدها، يف الالمتناهية النقطة عن بالكالم للريايض يسمح
متناهية. مسافة يف يتقاطعان ال الخطني أن هو الحكم هذا يعنيه ما كل أن يعلم ألنه
منفردة، حالة يف رضوري لزوم عن بالكالم للشخص يسمح أن ينبغي املنطقي فإن كذلك
معنًى تمثل أنها عىل الكالم يف الطريقة هذه إىل وينظر منفردة، حالة يف احتمال عن أو
إىل العامة الحالة من للمعنى نقل عن فنيٍّا، اصطالًحا مستخدًما يتحدَّث، وهو متخيًال.
يقدم أن دائًما املنطقي استطاع مفيدة، اللغوية العادات كانت فحينما الخاصة. الحالة

إيضاًحا. لها
معنى عن نتحدَّث عندما تنشأ وإنما اليومية، الحياة لغة يف تنشأ فال االختالفات أما
األحكام أن يرى الذي املنطقي أما الفلسفة. تهم االختالفات وهذه األحكام. هذه أمثال
االحتمالية لألحكام خاص تقويم إىل يصل فإنه .frequency تردُّد إىل تشري االحتمالية

أدق. رشًحا الفارق هذا أرشح أن اآلن وأودُّ األحكام. من غريها وبني بينها يفرق
«ستة» الرقم كان إن تتنبأ أن إليك وطلب النرد، بزهر ألقى ما شخًصا أن لنفرض
ملاذا؟ يظهر، لن «ستة» الوجه بأن تتنبأ أن ل تُفضِّ الحالة هذه يف ال. أم سيظهر الذي هو
الستة؛ احتمال من أقوى نظرك يف الستة» «غري احتمال ولكن السبب، من متأكًدا لست إنك
ولكن ق، سيتحقَّ تنبؤك أن تزعم أن استطاعتك يف وليس ٦/٥ األول االحتمال نسبة إن إذ
من األكرب العدد يف صواب عىل ستكون ألنك املضاد؛ التنبؤ من لك فائدة أكثر التنبؤ هذا

الحاالت.
صحيح أنه عىل إليه ننظر حكم والرتجيح .Posit ترجيًحا أسميه الحكم هذا مثل
شأنه من نحو عىل ترجيحاتنا نختار أن نحاول ونحن كذلك. أنه نعرف نكن لم وإن
معينة بنسبة االحتمال درجة وتمدنا الحاالت. من ممكن عدد أكرب يف صحتها تتَّضح أن
كان فإذا لالحتمال. الوحيدة الوظيفة هي وهذه صالحيته. بمدى تُنبئنا إنها أي للرتجيح؛
هذا ألن األول، لفضلنا ،٣ / ٢ نسبته وترجيح ٦/٥ نسبته ترجيح بني نختار أن علينا
بصحة لها شأن ال االحتمال درجة أن نرى وهكذا أكثر. حاالت يف أصح يكون الرتجيح

لرتجيحاتنا. اختيارنا بطريقة املتعلق النصح بمهمة تقوم وإنما املنفرد، الحكم
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احتمال إن لنا قيل فإذا االحتمالية. األحكام أنواع جميع يف الرتجيح طريقة وتستخدم
فنُنبئ األساس، هذا عىل فنا وترصَّ سيَسقط، املطر أن رجحنا ،٪٨٠ الغد يف املطر سقوط
لدينا كانت ولو حديقتنا. يروي لكي الغد يف لحضوره داعي ال بأنه مثًال البستاني
الطبيب أخربنا وإذا أسهمنا. نبيع فإننا تهبط، أن يحتمل البورصة أسعار بأن معلومات
لنا قيل وإذا التدخني. عن نكف فإننا عمرنا، تقصري إىل يؤدِّي أن يحتمل التدخني بأن
معني، بمركز خاص بطلب تقدمنا إذا أعىل بمرتب وظيفة عىل نحصل أن املحتمل من إن
ال سيحدث بما املتعلِّقة األحكام هذه جميع أن من الرغم وعىل الطلب. هذا نقدم فإننا
هذا عىل ونسلك صحيحة، كانت لو كما إليها ننظر فإننا االحتمال، سبيل عىل إال بها يقال

ترجيحات. أنها بمعنى نستخدمها أننا أي األساس،
املتعلق فالحكم التنبئية؛ للمعرفة فهمنا مفتاح هو Posit الرتجيح مفهوم أن والواقع
أن دائًما نتصور أن نستطيع إننا إذ أنه؛ بادعاء مقرتنًا يصدر أن يمكن ال باملستقبل
هو ما ق تحقِّ لن املقبلة التجربة أن لنا يضمن ما هناك وليس سيحدث، الذي هو العكس
عقالني تفسري كل عليها تحطم التي الصخرة هي ذاتها الحقيقة هذه خيال. مجرد اليوم
وينبغي محاَولة، أنه بمعنى إال عنه التعبري يمكن ال املقبلة بالتجارب فالتنبؤ للمعرفة.
أخرى. ملحاولة استعداد عىل كنا التنبؤ، خطأ اتضح فإذا كذبه، الحتمال حسابًا نعمل أن
التنبئي والحكم للتنبؤ. املوجودة الوحيدة األداة هي والخطأ املحاولة طريقة فإن وهكذا
عىل تقاس التي النسبة وهي فقط، نسبته نعرف حقيقته، نعرف أن من فبدًال ترجيح،

احتماله. أساس
يف باقية تظل مشكلة آخر يحل ترجيحات بأنها التنبئية األحكام تفسري أن والواقع
أمام انهارت قد فالتجريبية االستقراء. مشكلة بها وأعني للمعرفة: التجريبي الفهم وجه
املذهب مصادرات من أساسية مصادرة من تحرَّرت قد تكن لم ألنها لالستقراء؛ هيوم نقد
يُمكن ال الرأي هذا نظر ففي معرفة. كل صحة عىل الربهنة رضورة بها وأعني العقيل،
األمر ولكن صحيحة. نتائج إىل سيؤدِّي أنه عىل دليل يوجد ال إذ االستقرائي؛ املنهج تربير
حاجة يف تكون ال التفسري هذا ظل ففي ترجيًحا. التنبئية النتيجة تعد عندما يختلف
أو جيد، ترجيح أنها عىل برهان هو يطلب أن يُمكن ما وكل صحتها، عىل برهان إىل
املشكلة حل يُمكن وبذلك به، اإلتيان يُمكن برهان وهذا لدينا. متوافر ترجيح أفضل حتى

االستقرائية.
بالقول تقديمه يف االكتفاء يمكن فال البحث، من مزيًدا الربهان هذا ويقتيض
للمناهج تحليًال يستلزم إنه بل االحتمال. من عالية درجة لها االستقرائية النتيجة أن
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أن أي املناهج. هذه عن مستقلة ذاتها هي أسس عىل مبنيٍّا يكون أن وينبغي االحتمالية،
األخرية النظرية هذه ألن االحتماالت، نظرية مجال خارج يقدم أن ينبغي االستقراء تربير

القاعدة. هذه معنى قليل بعد يتضح وسوف االستقراء. استخدام تفرتض
نظام صورة عىل مركَّب االحتماالت فحساب ريايض؛ بحث يسبقه أن بد ال الربهان إن
االحتماالت بديهيات جميع أن يوضح الرتكيب وهذا إقليدس. لهندسة مشابه للبديهيات،
الرتددي التفسري قبلنا ما إذا وذلك تحليلية، أحكام وبالتايل خالصة، رياضية نظريات هي
من التأكد هي تحلييل غري مبدأ فيها يتدخل التي الوحيدة والنقطة االحتمال، لفكرة
لسلسلة معينًا نسبيٍّا ًدا تردُّ نجد فنحن استقرائي؛ استدالل طريق عن االحتمال درجة
بقية عىل تقريبًا هو كما يرسي سوف الرتدد نفس أن ونفرتض املالحظة، الحوادث من

االحتماالت. حساب تطبيق عليه يُبنى الذي الوحيد الرتكيبي املبدأ هو هذا السلسلة
لالستقراء، املتعددة الصور عن التعبري املمكن فمن عظمى، أهمية النتيجة ولهذه
االستقراء إضافة مع استنباطية، مناهج خالل من االستنباطي، الفريض املنهج وضمنها
االستقراء أشكال جميع أن عىل الدليل إلينا ليقدم البديهيات منهج وإن وحده. التعدادي
يأخذه هيوم كان ما يثبت عرصنا يف الريايض إن أي تعدادي؛ استقراء إىل تردَّ أن يمكن

بصحتًها. مسلًَّما قضية
اإلثبات أو تفسريية، فروض وضع منهج ألن للدهشة، مثرية النتيجة هذه تبدو وقد
كان ملا ولكن البسيط، التعدادي االستقراء عن بعيد حدٍّ إىل مختلًفا يبدو املبارش، غري
عليها يَرسي استدالالت أنها عىل املبارش غري اإلثبات أشكال جميع تصور املمكن من
الخاص البحث نتيجة يف متضمنة االستدالالت هذه فإن لالحتماالت، الريايض الحساب
أبعد يف االستنباط، بقوة يتحكم، أن البديهيات نظام استطاعة ويف البديهيات. بمنهج
بعيدة قذيفة يف يتحكَّم أن املهندس يستطيع مثلما االحتمالية، االستدالالت تطبيقات
ضابط يستخدمها التي املتشابكة االستداللية الرتاكيب نفس إن بل الالسلكية، باملوجات
هذه يجعل الذي الوحيد والسبب البديهيات. أساس عىل تفسريها يمكن العالم، أو املباحث
املنطق من كبري قدر عىل تنطوي أنها هو البسيط، التعدادي االستقراء من أعىل الرتاكيب
بأنه مانع جامع نحو عىل يوصف أن يمكن االستنباطي مضمونها أن غري — االستنباطي

التعدادي. النوع من االستقراءات من شبكة
شبكة يف التعدادية االستقراءات بني الجمع يمكن كيف به أوضح مثًال وألرضب
واستدلوا وحده، األبيض اإلوز إال يعرفون ال طويلة قرونًا األوروبيون ظل فقد دة؛ معقَّ
أسرتاليا، يف سوداء إوزة ُكشفت يوم ذات ويف أبيض. كله العالم يف اإلوز أن عىل ذلك من
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امُلمكن من كان فهل باطلة. نتيجة إىل أدَّى قد االستقرائي االستدالل أن اتضح وهكذا
أفرادها ألوان ع تتنوَّ الطيور من األخرى األنواع أن الواقعة األمور من الخطأ؟ هذا تجنُّب
بالحجة االستدالل عىل يعرتض أن املنطقي واجب من كان فقد ذلك وعىل بعيد. حدٍّ إىل
أفراد بني أيًضا يختلف فقد األخرى، األنواع أفراد يف يختلف اللون كان إذا أنه القائلة
أن والواقع آخر. باستقراء استقراء تصحيح املمكن من أن عىل املثل هذا ويدلُّ اإلوز.
تتمُّ وإنما األخريات، عن بمعزل منها كلٌّ يتمُّ ال تقريبًا االستقرائية االستدالالت جميع
أجرى أنه مرة ذات بيولوجي عالم أنبأني وقد االستقراءات. من كثري قوامها شبكة داخل
تغريُّ أنه من لذلك تبًعا وتأكَّد متعدِّدة، أجيال يف مصطنع بيولوجي تغريُّ وراثة عىل تجارب
خمسني اخترب إنه قال االختبار، عليها أجرى التي األجيال عدد عن سألته وعندما أصيل.
الذي للتأمينات، اإلحصائي الخبري نظر يف قليًال يبدو قد العدد هذا مثل الذباب. من جيًال
العدد هو ما ولكن استقرائي. باستدالل القيام قبل الحاالت ماليني مع التعامل اعتاد
ينبغي بما تُنبئنا أخرى، استقراءات أساس عىل إال اإلجابة تقديم املستحيل من الكبري؟
فبالنسبة مالحظ تردُّد استمرار نتوقع أن نستطيع لكي الكبري العدد عليه يكون أن
عىل طبيب يجري وعندما كبري. عدد جيًال خمسني أن نجد بالوراثة، متعلِّق اختبار إىل
بمرض إصابته عدم أو إصابته من يتأكد لكي 1،Wassermann فارسمان اختبار مريضه
هذه يف يكون «واحد» العدد فإن ذلك وعىل واحدة، بمالحظة إال يقوم ال فإنه الزهري،
االستدالالت من مستمد ذلك عىل والدليل استقرائي. استدالل إلجراء كبريًا عدًدا الحالة
كل فإن سلبيٍّا، أو إيجابيٍّا الواحد االختبار كان إذا أنه أثبتت التي األخرى، االستقرائية
جميع أن أقول فعندما مثله. ستكون نفسه) الشخص عىل تُجرى (التي التالية االختبارات
التعبري املمكن من أن أعنى تعدادي، استقراء إىل تردَّ أن يُمكن االستقرائية االستدالالت
التي الطريقة تكون أن املمكن ومن النوع. هذا من البسيطة االستقراءات من بشبكة عنها
األمثلة يف استخدم الذي ذلك من بكثري أعقد تركيبًا األولية االستدالالت هذه بها تجمع

السابقة.
فإن تعدادي، استقراء إىل االستقرائية االستدالالت جميع إرجاع امُلمكن من كان وملا
التعدادي. االستقراء تربير هو مرشوعة االستقرائية االستدالالت لجعل مطلوب هو ما كل

(املرتِجم) املحلية. الطبية األوساط يف «وازرمان» اختبار باسم يعرف 1
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أحكام أنها يدعي ال االستقرائية النتائج أن ندرك عندما ممكنًا التربير هذا ويكون
فحسب. Posits ترجيحات أنها عىل تُقال وإنما صحيحة،

إليها ل نتوصَّ التي املئوية النسبة أن نجمد ما، لحادث النسبي الرتدد نحيص فعندما
أن ذلك مثال العدد. بازدياد تتالىش االختالفات ولكن املالحظة، الحاالت لعدد تبًعا تختلف
الحاالت عدد وبزيادة ذكور، املواليد من ألف كل من ٪٤٩ أن عىل تدلُّ املواليد إحصاءات
مولود، ١٠٠٠٠ بني ٪٥١ ويمثلون مولود، ٥٠٠٠ بني ٪٥٢ نسبة يمثلون الذكور أن نجد
مئوية نسبة إىل األمر آخر نصل فسوف الزيادة واصلنا لو أننا نعلم أننا مؤقتًا فلنَفرض
التي العددية القيمة هي فما — الرتدد حدِّ اسم الريايض عليه يطلق ما وهي — ثابتة
أن هو عمله يُمكننا ما أفضل إن النهائية؟ املئوية النسبة هذه إىل بالتسمية نفرتضها
نستخدمها وأن الدائمة القيمة هي أنها عىل إليها وصلنا التي األخرية القيمة إىل ننظر
باطل، الرتجيح أن التالية املالحظات أثبتت فإذا به. نقول الذي الرتجيح هي أنها عىل
نصل أن بد فال نهائية، مئوية نسبة نحو السلسلة اتجهت إذا ولكن حه، نُصحِّ فسوف
االستقرائي االستدالل أن يتَّضح وهكذا النهائية. القيمة من قريبة قيم إىل الوقت بميض
كانت إن الحادث، احتمال درجة أو النهائية، املئوية النسبة إىل لالهتداء أداة أفضل هو
حد. صوب تتَّجه السلسلة كانت إذا أي اإلطالق، عىل الحدية املئوية النسبة هذه مثل هناك
أننا غري بالطبع. االفرتاض هذا عىل دليل لدينا ليس ا؟ حدٍّ للرتدُّد أن نعرف فكيف
فإذا ذلك وعىل االستقرائي. باملنهج إليه نتوصل فسوف كهذا، حد ة ثمَّ كان إذا أنه نعلم
لديك؛ أداة أفضل إنه إذ االستقرائي االستدالل فلتستخدم الرتدُّد، حدِّ إىل تهتدي أن شئت
محاولة كل ولكن هباءً، ذهبت قد تكون محاولتك فإن بلوغه، امُلمكن من كان إذا ألنه

الحالة. هذه يف بدورها ستخفق أخرى
جزء يف شباكه يرمي بصياد استقرائية باستدالالت يقوم َمن تشبيه املمكن من إن
يصطاد أن أراد إذا أنه يعله ولكنه سمًكا، يصطاد كان إن يعلم ال فهو البحر من مجهول
بحر يف شبكة برمي أشبه لهو استقرائي تنبؤ كل وإن شباكه. يرمي أن فعليه سمًكا
األقل، عىل نُحاول ولكنا طيبًا، صيًدا سنَقتنص كنا إن نعلم فلسنا الطبيعية: الحوادث

لدينا. املتوافرة الوسائل أفضل محاولتنا يف ونستخدم
حتى ينتظر أن يستطيع ال يسلك أن يريد ومن — نسلك أن نريد ألننا نُحاول إننا
أحداث وتشكيل املستقبل، عىل السيطرة ألن ذلك للمالحظة. قابلة معرفة املستقبل يُصبح
رشوط قت تحقَّ إذا سيحدث بما تنبئية معرفة مقدًما يفرتض لخطة، وفًقا املستقبل
بأفضل الحقيقة عن نستعيض فسوف سيحدث، ما بشأن الحقيقة نعرف لم وإذا معينة،
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أنه هو االستقراء وتربير الحقيقة، تتوافر ال حيث الفعل أداة هي فالرتجيحات ترجيحاتنا؛
لنا. معروفة للفعل أداة أفضل

أفضل هو االستقراء أن يُبني فهو الشديدة، بالبساطة لالستقراء التربير هذا ويتَّسم
الهدف عن التعبري املمكن ومن — باملستقبل التنبُّؤ هو والهدف معني. هدف لبلوغ وسيلة
ولهذه .limit of frequency الرتدُّد حد إىل االهتداء هو إنه فنقول أخرى بصيغة نفسه
الرتدد. حد هو واالحتمال احتمالية، معرفة التنبئية املعرفة إن إذ املعنى؛ نفس الصيغة
أن عىل بدليل نا تمدُّ وهي لالستقراء، تربير إيجاد لنا تُتيح املعرفة يف االحتمالية فالنظرية
معرفة فكل بلوغه. يُمكننا الذي الوحيد املعرفة نوع إىل لالهتداء وسيلة أفضل االستقراء
أداة هو واالستقراء ترجيحات، أنها بمعنى إال تأكيدها يمكن وال احتمالية، معرفة هي

الرتجيحات.2 أفضل إىل االهتداء
بالنظرية قورن ما إذا وضوًحا سيزداد االستقراء ملشكلة الحل هذا أن شك وال
االستقراء مبدأ ملركز مشابًها منطقيٍّا مركًزا يحتل الذي السوية، فمبدأ االحتمال. يف العقلية
منطقيٍّا ً مبدأ العقيل املذهب صاحب نظر يف يعد االحتمال، درجة تحديد يف يستخدم ألنه
وبهذه قبيل. تركيبي منطق إىل أي تركيبي. ذاتي وضوح إىل يصل وهكذا بذاته، واضًحا
أيًضا، بذاته واضًحا ً مبدأ األحيان من كثري يف يعدُّ التعدادي االستقراء مبدأ فإن املناسبة
أما القبْلية. الرتكيبية املعرفة عىل املرتِكز االحتمايل للمنطق أخرى صيغة يمثل الفهم وهذا

نظريتي (١٩٤٨ (نيويورك، «Human Knowledge البرشية «املعرفة كتابه يف ِرسل برتراند انتقد 2
فال النقدية، ِرسل بأحكام املعجبني من الدوام عىل كنت أنني من الرغم وعىل واالستقراء. االحتمال يف
يدرك ال أنه ذلك مثال الفهم. سوء عن ناتجة بأنها اعرتاضاته عىل أحكم أن إال الحالة هذه يف يسعني
عدم إثبات املمكن من ليس وأنه صائب، أنه عىل الرتجيح إىل للنظر جيدة أسس عىل تنطوي نظريتي أن
رددُت وقد باطلة. فيها االستقرائية النتيجة تكون بأمثلة اإلتيان طريق عن االستقراء يف قاعدتي صحة
عىل (١٩٤٩ (بريكيل، «The Theory of Probability االحتمال «نظرية كتابي يف اعرتاضاته جميع عىل
أن غري كتابه. ينرش أن قبل طبع ألنه ِرسل، اعرتاضات إىل رصاحة يُشري ال الكتاب هذا أن من الرغم
باألملانية نرش الذي األصل، من صياغته يف أوضح اإلنجليزية اللغة يف لنظريتي قدمته الذي العرض هذا
كبري بدور قام الذي ِرسل، برتراند أن ا حقٍّ املؤسف ملن وإنه ِرسل. نقد عليه بني والذي ،١٩٣٥ عام
يف القبلية الرتكيبية أنصار من يبدو ما عىل أصبح قد الرياضة، من القبيل الرتكيبي العنرص استبعاد يف
ال املنطق، مجال عن خارًجا «مبدأ مقدًما يفرتض االستقراء أن يعتقد فهو واالستقراء؛ االحتمال نظرية
حاجة هناك كانت ملا الرتجيحات، من نسق أنها عىل املعرفة فرست إذا أما (ص٤١٢). التجربة» عىل يرتكز
قبل. من إليه أرشت الذي العرض قراءة بعد آرائه يف النظر ِرسل يعيد أن آلُمل وإني املبدأ. هذا مثل إىل
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االستقراء فمبدأ أساسيٍّا؛ اختالًفا ذلك عن يختلف فهو االستقرائي للمنطق التجريبي الفهم
يستطيع مصادرة أو بذاته، واضًحا يُعدُّ ال الوحيد، الرتكيبي مبدؤه يكون الذي التعدادي،
استخدام امُلستحَسن من أن هو إثباته املنطق يستطيع ما إن صحتها. تحقيق املنطق
تربير أي الربهان، هذا باملستقبل، التنبؤ هدف هو معني، هدف ذهننًا يف كان إذا املبدأ
ألنه تركيبيٍّا، ً مبدأ يستخدم أن التجريبي حق فمن تحليلية. اعتبارات عىل مبني االستقراء،
صحيحة احتماالت إىل أو صحيحة، نتائج إىل يؤدِّي أن ينبغي أو صحيح املبدأ أن يؤكد ال
يمكنه ما خري هو املبدأ استخدام أن هو يؤكده ما كل إن بل النجاح، من نوع أي أو
قبليٍّا تركيبيٍّا عنًرصا يدمج أن له يتيح للحقيقة ادعاء أي عن العزوف وهذا يفعله. أن
منطقه أساس عىل يؤكده ما كل يكون أن وهو الرشط، بهذا يفي وأن تحلييل، منطق يف
االستدالل نتيجة يؤكد ال ألنه إال ذلك يفعل أن يستطيع ال وهو فحسب. تحليلية حقيقة
وهكذا لغايته. وسيلة النتيجة ترجيح أن هو يؤكده وما فقط، يُرجحها وإنما االستقرائي،
يف تحلييل بدور إال يقوم أن يستطيع ال العقل أن القائل التجريبي املبدأ تطبيق يكتمل

تركيبي. ذاتي وضوح يوجد ال وأنه املعرفة،
نتيجة هيوم، عند الشك مذهب يف صيغت التي التجريبي، املذهب صعوبات كانت لقد
النتيجة هي تلك صحيًحا تفسريًا املعرفة فرست ما إذا تَختفي وهي للمعرفة، باطل لتفسري
فإنه العقيل املذهب فيلسوف أما الحديث. العلم تربة من نمت فلسفة إليها تُفيض التي
بل قبولها، يُمكن ال التي لية التأمُّ الفلسفة مذاهب من سلسلة للعالم يقدم بأن يكتِف لم
التجريبي الفيلسوف حث بأن للمعرفة، التجريبي التفسري تسميم عىل أيًضا عمل قد إنه
إىل النظرة تجاوز من العلم لتطور بد ال كان ولقد بلوغها. يمكن ال أهداف التماس عىل
يتسنى أن قبل وذلك صحتها؛ عىل الربهنة يمكن التي األحكام من نسق أنها عىل املعرفة
داخل يف اليقني إىل السعي يختفي أن بد ال وكان التنبئية. املعرفة لشكلة حل إىل االهتداء
تفسري تقديم الفيلسوف يستطيع أن قبل الرياضية، الفيزياء أي دقة. الطبيعة علوم أكثر

العلمي. للمنهج
االختالف كل مختلفة الحديثة الفلسفة ترسمها كما العلمي املنهج صورة أن والواقع
لكون أو دقيقة، لقواعد مساره يُخضع لعالم األعىل املثل اختفى فقد التقليدية. املفاهيم عن
يعرف الذي للعالم األعىل املثل واختفى املضبوطة، الساعة تدور كما يدور مقدًما، متحدِّد
يف النجوم بدوران منها الزهر برمي أشبه الطبيعة أحداث أن واتَّضح املطَلقة. الحقيقة
منه باملقامر أشبه فهو العاِلم أما للعلية. ال االحتمالية. للقوانني خاضعة فهي أفالكها؛
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إن أبًدا مقدًما يعرف ال ولكنه — ترجيحاته بأفضل إال يُنبئك أن يستطيع ال فهو بالنبي؛
أمام يجلس الذي ذلك من أفضل مقامر ذلك مع ولكنه ق. ستتحقَّ الرتجيحات هذه كانت
بكثري أسمى إليه يسعى الذي والهدف أفضل، اإلحصائية مناهجه ألن الخرضاء. املائدة
األساس وعن ملناهجه. اتباعه أسباب عن سئل ما فإذا الكونية، الزهر برميات التنبؤ وهو
تتَّصف باملستقبل معرفة لديه بأن يجيب أن وسعه يف يكن لم عليه، تنبؤاته يبني الذي
يثبت أن وسعه يف ولكن ترجيحاته. أفضل يقدم أن فقط يستطيع إنه بل املطلق، باليقني
وإذا — عمله يمكنه ما أفضل هو بها القول وأن الرتجيحات، أفضل هي بالفعل هذه أن

املزيد؟ منه يَطلب أن أحد يستطيع فهل عمله، يمكنه ما أفضل يعمل املرء كان
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نفسه مهلتيناجي فاصل:

بالعبارات أعبأ ال إني حاصل. تحصيل هو وإنما سؤاًال. ليس هذا — أكون ال أو أكون أن
وهذا سأكون. كنت إن أعرف أن أود تركيبي؛ حكم حقيقة أعرف أن أودُّ بل الفارغة،

ألبي. لالنتقام الشجاعة ستُواتيني كانت إن أعرف أن أود أنني معناه
قوي، رجل امللك، أمي، زوج أن صحيح الشجاعة؟ إىل حاجة يف كنت لَم ولكن،
فسيكون أبي، قتل أنه للجميع أوضح أن استطعت فلو ذلك ومع بحياتي. سأخاطر وأنني
األقل عىل وهو للجميع. أوضحه أن استطعت إذا إال يحدث لن هذا ولكن صفي. يف الجميع

يل. واضح
الحجج يف تماًما مقنًعا الشبح كان فقد قوية. أدلة لدي إن واضًحا؟ كان لم لكن
كنت وربما أسأله. أن السهل من ليس موجود؟ هو فهل شيخ. مجرد ولكنه بها. أدىل التي
رائعة فرصة فهي أبي؛ قتل إىل قوي دافع الرجل هذا فلدى آخر؛ دليًال هناك ولكنَّ أحلم.
أبي أن كما أمي. به تزوجتْه الذي ل التعجُّ ذلك أيًضا وهناك للدانمرك! ملًكا يُصبح لكي

معقول. مبارش غري دليل إذن فهذا الجسم. صحيح رجًال الدوام عىل كان
هو بما أومن أن يل يحقُّ فهل مبارش. غري دليًال — كذلك يكون أن يعدو ال ولكنه
أنني هي املسألة فليست الشجاعة. إىل فيها أفتقر التي النقطة هي تلك فحسب؟ احتمايل
املنطقي إن رصف. احتمال أساس عىل شيئًا أفعل أن أخىش إنني بل الحايل، امللك أخىش
ف أترصَّ أن أستطيع إذن فكيف فردية. حالة إىل بالنسبة له معنى ال االحتمال بأن يُنبئني
للعزم النرض فاللون املنطقي. لدى اإلجابة تلتمس عندما يحدث ما هذا الحالة؟ هذه يف
الفعل بعد أفكر بدأت لو ماذا ولكن للفكر. الشاحب الظل بفعل ويصفر يعتل والتصميم

أفعله؟ أن ينبغي يكن لم أنه ووجدت
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يشء هناك كان إذا بأنه ينبئني أنه الحد؟ هذا إىل منه فائدة ال شخص املنطقي هل
عىل أكون ذلك أفعل وحني صحيًحا. كان لو كما وأسلك أرجحه أن حقي فمن محتمل،
من األكرب العدد يف صواب عىل سأكون هل ولكن الحاالت، من األكرب العدد يف صواب

الحاالت.
حًقا، رائعة لفكرة إنها عليه، هي مما أقوى الشواهد فسأجعل مخرًجا. أرى إنني
إخفاء من يتمكنا فلن قتاله قد كانا فلو حاسمة، تجربة هذه ستكون أنفذها. وسوف
فسأعلم إيجابية، التجربة نتيجة كانت فإذا الناس. لنفسية صحيح فهم هذا انفعاالتهما.
يف به حلمت مما أكثر واألرض السماء يف إن أعني؟ ما أتفهم اليقني. علم بأكملها القصة

العزيز. املنطقي أيها فلسفتك،
وإنما يقني. ة ثمَّ ليس الساخرة. ابتسامتك أرى أنى يقني؟ عن ذلك سأعلم فهل
أعظم مئوية نسبة أضمن أن وأستطيع أعىل. نسبة لرتجيحي وستكون االحتمال، سيقوى
أريد إنني برتجيح. القيام من يل مفرَّ ال بلوغه. يُمكنني ما كل هذا الصحيحة. النتائج من

برتجيحات. بالقيام يَنصحني أن هو يل املنطقي يُملكه ما كل ولكن اليقني،
به ينبئني ما كل كان إن املنطقي، أسأل أن يُجديني فيم الخالد. هملت ذا، أنا ها
التي الشجاعة تمنحني أن من بدًال شكي تؤكِّد نصيحته إن برتجيحات؟ أقوم أن هو
لكي هملت من أشجع يكون أن املرء وعىل يل. ليس املنطق إن فعيل. أجل من إليها أحتاج

باملنطق. دائًما يسرتشد
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للمعرفة الوظيفي الفهم

األداتني استعرضنا كما العلمية. الفلسفة نتائج من عدًدا السابقة الفصول يف عرضنا
مناهجهما حيث من االستقرائي، واملنطق االستنباطي املنطق وهما للمعرفة، الرئيسيتني
فيه ظهر الذي العلمية، الفلسفة أجزاء ألعمِّ موجًزا الفصل هذا يف أقدِّم أن وأودُّ ونتائجهما.
طبيعة أوضح ولكي الفيزيائي. الواقع ملشكلة علمي حل فيه وُقدِّم للمعرفة، جديد فهم
متفاوتة بدرجات سائًدا ظل الذي الفهم بذلك أقارنه فسوف للمعرفة الجديد الفهم هذا

التقليدية. الفلسفية املذاهب يف الوضوح، من
عىل املعرفة فيه تعلو الذي للمعرفة، املتعايل1 بالفهم تتميَّز التأملية الفلسفة إنَّ
الفلسفة أما الحيس، اإلدراك غري أخرى مصادر استخدام عىل وتتوقَّف املالحظة األشياء
أن ويؤكد للتنبؤ، أداة املعرفة يف يرى للمعرفة، وظيفي فهِم إىل لُت توصَّ فقد العلمية
كال أعرض أن وأودُّ الفارغة. غري للحقيقة املقبول الوحيد املعيار هي الحسية املالحظة

باآلخر. منهما كالٍّ أواجه لكي التفصيل من بمزيد الرأيني
عند الكهف تشبيه هو للمعرفة املتعايل الفهم عن الكالسيكي الرمزي التعبري كان لقد
يُغادروه ولم فيه ولدوا عديدون، أشخاص فيه يميش كهًفا يصور فأفالطون أفالطون.
الخلفي الجدار يواجهون بحيث أماكنهم إىل بسالسل ُمقيَّدون األشخاص هؤالء أبًدا.

وبأن سليمة عربية ترجمة بعد لها تظهر لم transcendental كلمة بأن أعتقد أنني من الرغم عىل 1

«التعايل» بكلمة ترجمتُه فقد عربية؛ بحروف هو كما املصطلح كتابة الرتجمة، هذه تظهر حتى األفضل،
أي األصيل، بمعناه يستخدمه وإنما «كانت»، عند املعروف باملعنى يستخدم ال املؤلف ألن السياق هذا يف

(املرتِجم) التجربة. عىل التعايل أو العلو بمعنى
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بأشعة تلقى نار توجد الكهف مدخل وأمام رءوسهم. تحريك يستطيعون وال للكهف
وتسقط أناس يمىش واملدخل النار وبني الخلفي. الجدار وعىل الكهف داخل الضوء من
يرون ال ولكنهم الظالل، هذه الكهف سكان فريى للكهف، الخلفي الجدار عىل ظاللهم
أن فيتوهمون رءوسهم، يديروا أن يستطيعون ال ألنهم بالفعل، املوجودين الناس أبًدا
منه يرون ال الخارج، يف عاَلًما هناك أن أبًدا يعلمون وال الحقيقية، األشياء هي الظالل
هي إنما الطبيعي العالم عن البرش يُكوِّنها التي املعرفة إن أفالطون ويقول الظالل. إال
الكهف. جدار عىل تتحرك التي بالظالل أشبه الحيس اإلدراك فعالم النوع. هذا من معرفة
املوضوعات تعد ال أعىل، حقيقة وجود عن لنا يكشف أن يستطيع الذي هو وحده والفكر

هزيلة. صوًرا إال إليها بالنسبة املنظورة
يعرب فهو التأميل. الفيلسوف ملوقف يرمز عام، ألفي طوال الكهف، تشبيه ظلَّ ولقد
يف قوية رغبة وتتملكه اإلطالق، عىل الحسية التجربة بنتائج يقنع ال شخص رأي عن
يصور وهو باالستقراء. منها يستخلص أن يمكن وما املالحظة، املوضوعات مجال تجاوز
العقيل، االستبصار إال إليها يصل ال أفضل ملعرفة هزيل بديل صورة يف التجريبية املعرفة
ففيها صورها؛ أنقى يف املتعالية النزعة هي وتلك والفيلسوف. الريايض عىل وقًفا وتظلُّ
ذاتها. يف واألشياء الظواهر بني التمييز يف قمته بلغة الفلسفي التفكري يف اتجاه يبدأ
للتقسيم تكرار عن كانت، وضعه الذي العقلية، للفلسفة الشامخ املركب ذلك أسفر ولقد
مسريته العقيل املذهب به بدأ الذي التقسيم وهو «هناك»، وعالم هنا عالم إىل الثنائي
ارتباًطا النفسية الوجهة من يرتبط والذي — الغربية الحضارة تاريخ طوال الظافرة

املقبلة. السماوية والحياة األرضية الحياة هذه بني الدينية بالثنائية وثيًقا
عن التخيلِّ يرفضون الذين ألولئك الكثري تقول أن العلمية الفلسفة وسع يف وليس
وهو الخيال، من عالم نحو متحيِّز انفعايل ميل هو إنما العقيل فاملذهب الثنائية. هذه
بوسائل إال شفاؤه يُمكن وال منطقية، غري دوافع عن ينبثق الفيزيائي الواقع عىل سخط
هدف أن يبني أن هذه أيامنا يف املنطق عالم استطاعة ويف املنطق. مجال عن خارجة
العقل وأن فارغة، وحده العقل من املستَمدة املعرفة وأن بلوغه، يُمكن ال العقلية النزعة
يمكن ال ما بلوغ يف الرغبة عن التخيل أن غري الطبيعة. قوانني عىل يدلَّنا أن يستطيع ال
يدلَّنا أن يستطيع ال العقل وأن فارغة، وحده العقل من املستَمدة املعرفة وأن بلوغه،
إعادة يقتيض بلوغه يُمكن ماال بلوغ يف الرغبة عن التخيلِّ أن غري الطبيعة. قوانني عىل
الشخص ذلك هو ليس العقيل املثايل عن املعربِّ الرمز أن والواقع االنفعالية. القيم يف نظر
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العالم، يفعله ما هو هذا إن إذ املالحظة؛ للظواهر املالحظة غري األسباب يكشف الذي
إىل أفالطون، كهف يف قيد لو املبارش. غري الربهان بطريقة ل يتوصَّ ما رسعان الذي
باالستدالل املالحظة املوضوعات نطاق فتجاوز خارجية.2 أسبابًا املالحظة للظالل أن
الذي الشخص ذلك فهو املثايل رمز أما التجريبي. يتبعه الذي املرشوع املنهج هو العلمي
نقائص من فيه ما كل مع بالواقع يستمتع أن يستطيع ال ألنه اليقظة أحالم إىل يلجأ
عىل تزدهر كانت وقد الهروبية، للنزعة الفلسفي املظهر هي فاملثالية وجمالية. أخالقية
من الرغم وعىل البرشي. املجتمع أسس زعزعت التي االجتماعية الكوارث أوقات يف الدوام
للتخلُّص وسائل هناك فإن األحالم، يف للرغبات التخديري اإلرضاء عىل التغلُّب صعوبة
وتتجاَوز مالحظة، وغري خالصة، نقية هي التي ذاتها، يف باألشياء العقالني االعتقاد من
التكيُّف إعادة عملية تحقيق أحيانًا امُلمكن من يكون فقد للمظاهر، السطحي الوجه
السيطرة عن الناتج االنفعايل بالرضا والشعور الوضعية، العلوم بدراسة هذه االنفعايل
تدخل إىل أحيانًا األمر يحتاج قد ولكن بسلوكها. الناجح والتنبُّؤ املالحظة املوضوعات عىل

النفيس. التحليل
عىل القضاء هي تحقيقها التجريبية عىل تُعني التي التاريخية الرسالة كانت ولقد
تضع أن القدماء، والشكاك الذريني أيام منذ التجريبية، حاولت إذ العقالنية؛ الثنائية
بعد إال تنجح أن املمكن من يكن ولم يتجاَوزه. بما تعرتف أن رافضة العالم، لهذا فلسفة
الريايض التحليل فإن وهكذا عقالنية. ثياب يف املتنكِّر مظهره نفسه عن العلم نفض أن
الوقت بميض اتَّضح وقد العقالنية، للمناهج انتصاًرا األصل يف يبدو كان الذي للطبيعة،
وليس فقط، أداة وأنه الحيس، اإلدراك عىل حقيقة من تدعيه ما تبني ملعرفة أداة أنه
بهذا لهما ندين اللذان والعرشون، عرش التاسع القرنان أصبح وبذلك للحقيقة. مصدًرا
أيًضا لديها كانت بل العقيل، املذهب بمهاجمة تكتف جديدة تجريبية لنزعة مهًدا التطور،
يف الرمزي املنطق مناهج إىل التجريبية النزعة هذه التجاء إىل ونظًرا عليه. التغلُّب وسائل

.logical empiricism املنطقية التجريبية بالنزعة أيًضا تسمى فإنها املعرفة، تحليل

النوع لهذا دراسة ،١٤ القسم شيكاغو، «Experience of Prediction والتنبؤ «التجربة كتابي ن يتضمَّ 2

الخارجي. العالم وجود عىل به يستدلُّوا أن أفالطون عند الكهف سجناء وسع يف كان الذي املناهج، من

املعرفة. يف حديثة لنظرية تفصيًال أكثر عرض عىل االطالع شاء إذا الكتاب، هذا إىل القارئ أحيل أن وأودُّ
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الوظيفي «الفهم باسم الجديدة التجريبية النزعة فلسفة نُسمي أن ونستطيع
إىل املعرفة تُشري ال التفسري لهذا وتبًعا للمعرفة. املتعايل الفهم مقابل يف للمعرفة»،
هو غرًضا، تخدم وظيفة أداء بُغية العالم، هذا يف لألشياء عرًضا تقدم وإنما آخر، عالم
التجريبية مبادئ من ً مبدأ أصبح الذي الفهم، هذا أناقش أن اآلن وأودُّ باملستقبل. التنبؤ

املنطقية.
بتوسط األخرى باألشياء يتأثرون وهم الطبيعية، األشياء سائر ضمن أشياء البرش إنَّ
البرشي، الجسم يف األفعال ردود من شتى أنواًعا يَحدث التأثر هذا الحسية. أعضائهم
أو منطوقة العالمات تكون وقد العالمات. من نسق تكوين أي اللغوي، الفعل رد أهمها
الحياة أغراض إىل بالنسبة أهمية أقل يكون قد املكتوب الشكل أن من الرغم وعىل مكتوبة،
ويكشف أدق، القواعد من لنظام يخضع إنه حيث من منه أرفع فإنه املنطوق، الشكل من

للغة. املعريف املضمون عن األحكام من بمزيد
هو وإنما العالمات، نسق إىل يُضاف شيئًا ليس إنه املعريف؟ املضمون هذا هو فما
املوجات أو الورق، عىل املداد كخطوط فيزيائية، أشياء فالعالمات العالمات. لنظام خاصية
يرتكز ال الذي التناظر وهذا أخرى، فيزيائية أشياء مع تناظر عالقة يف تستخدم الصوتية،
ولفظ البيت، يناظر «البيت» لفظ أن ذلك مثال اصطالح؛ عىل مبني تشابه، أي عىل
عات تجمُّ تكون أن شأنه من نحو عىل العالمات ع وتتجمَّ االحمرار، صفة يناظر «أحمر»
الحالة هذه ويف الفيزيائي. العالم يف واقعة لحاالٍت مناظرة بالجمل، تُسمى لها، معينة
إذا أحمر»، «البيت الجملة أن ذلك مثال صحيحة؛ بأنها هذه العالمات تجمعات توصف
يُمكن للعالمات، أخرى عات تجمُّ وهناك صحيحة. تُسمى فعلية، واقعة حالة تُناظر كانت
تجمع ى ويُسمَّ باطلة. عات تجمُّ تُسمى صحيحة، جمل إىل «ال» العالمة بإضافة تحويلها
إننا إذ أهميته؛ ر التصوُّ ولهذا معنى ذا تجمًعا بطالنه أو صحته بيان يُمكن الذي العالمات
الراهن، الوقت يف بطالنها أو صحتها تحديد يمكن ال للعالمات بتجمعات نهتم ما كثريًا
مثل قة، محقَّ غري عبارة كل تَنتمي النوع هذا وإىل الحق. وقت يف تحديدها يُمكن ولكن

مطريًا». يوًما الغد «سيكون
التي فالجملة املعنى. نظرية يف رضوريٍّا عنًرصا للتحقيق القابلية إىل اإلشارة وتُعد
من الرغم وعىل لها. معنى ال جملة هي ممكنة مالحظات من صحتها تحديد يُمكن ال
العصور جميع يف التجريبيني فإن ذاتها، يف معانَي هناك أن اعتقدوا قد العقالنيني أن
هو إنما الحديث العلم أن والواقع للتحقيق. القابلية عىل يتوقَّف املعنى أن أكدوا قد
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والعلِّية والزمان للمكان قبل من قدَّمناه الذي التحليل ففي الرأي. هذا يُؤيد حافل سجل
بهذا املرء يؤمن لم ولو واضًحا، التحقيق قابلية عىل املعنى ف توقُّ كان الكوانتم، وميكانيكا
قابلية هو حيث من املعنى فنظرية فهمه. عىل مستغَلقة الحديثة الفيزياء لظلَّت الرأي

العلمية. الفلسفة من يتجزَّأ ال جزء هي التحقيق
من أفضل ذلك لكان the sentence is meaningful معنى ذات الجملة قلنا: ولو
تظهر األوىل الصيغة إن إذ the؛ sentence has a meaning معنى لها الجملة قولنا
أهمية وترجع إليها. يُضاف شيئًا وليس للعالمات صفة املعنى أن الوضوح من بمزيد
سيما وال نعرفها، ال حوادث عن الكالم لنا تتيح أنها إىل املعنى ذات العالمات عات تجمُّ
جمل من اللغة توسيع هو للمعرفة النظري االستخدام يتيح الذي فاألمر املستقبل. حوادث
يصف أن العالمات يستخدم ملن يُتيح التوسيع هذا إن أي معنى، ذات جمل إىل صحيحة
تعد بأن األجدر هي أنها يبدو التي تلك صياغاته بني من ويختار ممكنة، حوادث عدة

صحيحة.
املالحظة هي التحقيق طرق فأبسط متعدِّدة؛ أنحاء عىل الجمل تحقيق املمكن ومن
مثل الجمل، من محدودة مجموعة بتحقيق إال تسمح ال الطريقة هذه أن غري املبارشة،
إىل تشري املالحظة عىل املبنية الجملة كانت فإذا عمرو»، من أطول «زيد أو يهطل» «املطر
الجملة أن ذلك مثال مالحظ. هناك يكن لم لو حتى ممكنًا التحقيق نرى فإننا املايض،
صباًحا الرابعة الساعة يف نيويورك) مدينة (يف مانهاتن جزيرة عىل يسقط الثلج «كان
املمكن من كان ألنه معنى؛ ذات وبالتايل للتحقيق، قابلة جملة هي نوفمرب.» ٢٨ يوم من
القائلة فالجملة مبارشة. تحقيقها يُمكن ال أخرى جمًال هناك ولكن عندئٍذ، مالحظ وجود
الجنس يكن ولم «الديناصور»، حيوان فيه يسكنها كان وقت األرض عىل أتى قد إنه
إال تحقيقها يمكن ال ذرات، من تتألَّف املادة أن القائلة أو بعد، فيه وجد قد البرشي
ولكن مبارشة. مالحظات عىل مبنية استقرائية استدالالت بواسطة مبارش، غري بطريق
القواعد االحتماالت حساب إلينا ويقدم املبارش. غري التحقيق تقبل ألنها معنى الجمل لهذه
أساس عىل تقال النحو هذا عىل تحقق التي والجملة التحقيق. من النوع بهذا الخاصة
مقبلة. ألفعال مرشًدا استخدامها أمكن باملستقبل، متعلِّقة كانت فإذا .Posit ترجيح أنها
استخدامه امُلمكن من بأن للمعنى التعريف هذا عىل املبني العالمات نسق تركيب ويتميَّز
الفرض، هذا ُحقق فإذا العالمات. يستخدم من إىل بالنسبة وظيفته هي وهذه للتنبؤ. أداة

معرفة. ُسمي
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أن يستطيع ال أحًدا وإن ذاتية، طبيعة للمعنى إن بقولهم البعض اعرتض ولقد
ألفاظه باستخدام شخص لكل السماح الواجب من وإن يَعنيه، ما معنيَّ لشخص يقول
العلمي الفيلسوف إرصار يكون االعرتاض هذا أساس وعىل مالئمة. له تبدو التي باملعاني
مقرتنة الحسية، املالحظة جعل رضورة عىل أو للتحقيق، القابلة غري الجمل استبعاد عىل
ال ًفا تعسُّ اإلرصار هذا يكون — للتحقيق أساًسا االستنباطية، أو االستقرائية باالستدالالت
للطبيعة فهم سوء عىل ينطوي االعرتاض هذا فإن ذلك ومع اللغة. استخدام يف له مربر
أن النظرية هذه من املقصود فليس التحقيق. قابلية هو املعنى إن القائلة للنظرية املنطقية
شخص كل يدع وهو ُمتسامح، العلمي الفيلسوف إن بل األخالقي، األمر من رضبًا تكون
كلماتك فإن تحقيقها، يُمكن ال معاني استخدمت إذا له: يقول أنه غري يشاء. ما يعني
وال املستقبل، إىل دائًما موجه تفعله ما ألن ذلك ألفعالك. وصًفا تقدم أن تستطيع لن
املمكن من يكون ما بقدر إال ممكنة تجارب إىل باملستقبل املتعلقة األحكام ترجمة يُمكن
الشخص، لدى الذاتية للمعاني وصًفا تقدم ال املعنى يف التجريبية فالنظرية تحقيقها.
ألسباب اتباعها يُستحَسن قاعدة وهي اللغة، صورة إىل بالنسبة تَقرتح قاعدة هي وإنما
كلماته لجعل معنيَّ شخص لكلمات افرتْضناه لو الذي املعنى نوع تُحدد فهي مقنعة؛
بالنسبة اشرتاطه املعقول من يكون ما كل هي األخرية الصفة وهذه أفعاله. مع متمشية
يتكلَّمون للمعنى معياًرا للتحقيق القابلية من يتَّخذون الذين فأولئك للمعنى. نظرية إىل
يف عنها االستغناء يمكن ال وظيفة تؤدِّي إليهم بالنسبة واللغة سلوكهم، مع تتمىش لغة

التجربة. بعالم الصلة منقطع فارًغا نسًقا ليست وهي باألفعال، القيام
املذهب فيها أقحمها التي األرسار جميع من اللغة يُخلص للمعرفة الوظيفي الفهم إن
الحل ولكن البساطة، يف غاية اللغة طبيعة جعل إىل تؤدِّي وهي عام. ألَفي طوال العقيل
تتحرَّر أن املعرفة ذرية عىل كان فقد األصعب؛ هو إليه االهتداء يكون ما كثريًا البسيط
الكيانات من عالم نحو صويف اتجاه عن املتخلِّف األثر وهو القبلية، الرتكيبية وهم من أوًال
أنها عىل بوضوح املعرفة عن التعبري يف ترشع أن قبل املالحظة، األشياء تتجاَوز التي
أداة أفضل أنها وعىل وظيفية املعرفة أن عىل الدليل تقديم املمكن من يكن ولم وظيفية.
التجريبية فيه ظلت الذي الوقت فطوال لالحتمال. ُمرٍض تفسرٍي إىل االهتداء قبل للتنبؤ،
ال برنامج، مجرد كانت واالحتماالت، االستقرائية االستدالالت استخدام تفسري عن عاجزة
كل أن القائل املبدأ أعني التجريبية، برنامج تنفيذ املمكن من يكن ولم فلسفية. نظرية
طبيعة ذو املعرفة يف العقل به يُسهم ما كل وأن املالحظة، من تستمد تركيبية حقيقة

226



للمعرفة الوظيفي الفهم

لذلك. الرضورية الوسائل والعرشين عرش التاسع القرنني يف العلم هيأ أن بعد إال تحليلية،
ذاتها. مع متَّسقة تجريبية نزعة يشهد عرص أول هذا فعرصنا

يستطيع التي املنطقية األداة هي التحقيق قابلية هو املعنى إن القائلة النظرية إن
فهي ذاتها. يف األشياء وعالم املظاهر عالم ثنائية عىل يتغلَّب أن التجريبي املذهب بها
املبدأ حيث من املعرفة تقبل ال أشياء عن الكالم أن تؤكد ألنها ذاتها يف األشياء تستبعد
فإنه املعرفة، تقبل ال أشياء عن التجريبي يتحدَّث أن من وبدًال له. معنى ال كالم هو
األشياء هذه إىل الوصول تستطيع املعرفة أن غري املالحظة، تقبل ال أشياء عن يتحدَّث
تقبل ال بأشياء املتعلِّقة فاألحكام ذات بطريقة عنها التحدُّث املمكن من أن كما األخرية،
مالحظات، من استخالصها امُلمكن من يكون ما بقدر معنى لها يكون أن يمكن املالحظة
وقد مالحظتها. يُمكن بأشياء عالقتها بفضل أي التحويل، طريق عن معنى تكتسب وهي
بد وال الكوانتم. فيزياء مشكالت صدد يف عرش الحادي الفصل يف العالقات هذه نُوقشت

املعرفة. رضوب جميع صدد ويف التفصيل، من بمزيد دراستها من لنا
مألوفة: نفسية تجربة من تنشأ واقعيٍّا، العالم كان إذا ما مسألة أي الواقع، مشكلة إن
الرضوري من ولكن معنى، ذو بالطبع، التمييز، وهذا واليقظة. الحلم بني التمييز هي
التي الكثرية الباطلة النتائج عىل نتغلَّب لكي الوضوح، من بمزيد وأصله معناه بيان

منه. الفالسفة استخلصها
كل عن تقارير ويكتب واليقظة، الحلم بني بالفرق شاعر غري شخًصا فلنتخيل
لرؤيتي» أتى و«زيد كلب» «هناك مثل: جمًال سيكتب الشخص هذا مثل يُالحظه، ما
الواضح ومن ذلك. إىل وما الحساء»، إناء يف وقفت و«الفتاة محركها» يَُدر لم و«السيارة
ن تتضمَّ ال الشخص هذا مثل يوميات ولكن «حلًما»، يه نسمِّ ما إىل تُشري األخرية العبارة أن
ظواهر ألن رصيحة إشارة هناك تكون أن املمكن من يكن ولم الحلم. إىل رصيحة إشارة
الفعلية. املالَحظات عن الكيف حيث من تختلف ال بتجربتنا، فيه تمرُّ الذي الوقت يف الحلم،
نَنظر أن ونستطيع يحلم، أنه حلمه، أثناء شخص، أي يعرف أن يمكن فال أخرى وبعبارة
تفعل ولكنها مالحظاتنا، جميع عن تقارير تجمع التي النوع، هذا من الكاملة اليوميات إىل
أن نستطيع — بالفعل يُجرب ما تتجاَوز استدالالت استخالص عن وتمتنع نقد. دون ذلك
الفيلسوف. وعىل البرشية. للمعرفة املنطقي األساس هي أنها عىل اليوميات هذه إىل ننظر
أحكام إىل األساس هذا من تؤدِّي التي االستدالالت يف يبحث أن املعرفة، بناء يدرس لكي
املجرات، أو كالكهرباء، العلمية. الرتاكيب أنواع وكل واألحالم، الفيزيائية، املوضوعات عن

227



العلمية الفلسفة نشأة

يُسجلها التي الجمل من للمعرفة نسق بناء يُحاول شخًصا إذن فلنتخيَّل الذنب. عقدة أو
هذه. الكاملة يومياته يف نة املتضمَّ تقاريره يف

عامة قوانني وصياغة جماعات. يف برتتيبها الجمل، هذه يف نظام إيجاد سيُحاول إنه
أن تُقرر جملة هناك كانت حيثما اآلتي: القانون سيَكتشف أنه ذلك مثال عليها؛ ترسي
بعد النتيجة هذه فيصوغ دفئًا. يزداد الجو أن تُقرر الحقة جملة توجد مرشقة، الشمس
فإنه ذلك ومع أدفأ. الجو أصبح الشمس أرشقت فكلما األشياء؛ بني عالقة أنها عىل ذلك
الفتاة بوجود املتعلقة كالجملة الجمل، من معيَّنة مجموعة هناك أن يكتشف ما رسعان
املنظَّم؛ النسق يف إدراجها يستطيع ال فهو األخريات، عن عزلها ينبغي الحساء، إناء يف
سيجد أنه ذلك مثال عامة. قوانني إىل تؤدِّي ال وبالتايل صحيحة، تنبُّؤات إىل تؤدِّي ال ألنها
أن يبدو ولكن اإلصبع، ذلك ابتل الحساء إناء يف إصبعه وضع كلَّما إنه له يقول تربيًرا
فهو ذلك وعىل الحساء. إناء من خروجها بعد النتيجة هذه فيها تظهر لم الفتاة أرجل

األحالم. باسم منطقية، جزيرة تكوِّن التي التقارير من املجموعة هذه ي يُسمِّ
الفارق تحقيق املمكن من أن هي التحليل هذا إليها يؤدِّي التي املنطقية فالنتيجة
معنى؛ ذو فارق وهذا التقارير، مجموعة يف تركيبية فوارق طريق عن واليقظة الحلم بني
تُتيح بمالحظات نا تمدُّ ال فاألحالم للتحقيق؛ قابلة عالقات إىل ترجمته املمكن من ألن
جمل إىل تقاريره يف الواردة للجمل تصنيف إىل تؤدِّي النتيجة هذه أخرى. بتجارب التنبؤ
ينطبق اسم لدينا يكون ولكي فحسب. ذاتية صحة ذات وجمل موضوعية صحة ذات
صحة ذات بأنها تقاريره يف الواردة الجمل جميع أصف فسوف التمييز، بهذا القيام قبل
صحة إىل املبارشة الصحة وتَنقِسم أكاذيب. ليست أنها املفرتض من إن أي مبارشة؛
نطاق يتجاَوز ال لتنظيم أي الداخيل، التنظيم إلجراءات نتيجة ذاتية، وصحة موضوعية

الكاملة. اليوميات يف الواردة الجعل
عنها يقال املوضوعية، بالصحة تتَّصف التي فالتقارير األشياء؛ إىل نَنتقل الجمل ومن
يقال وحدها الذاتية بالصحة إال تتَّصف ال التي والتقارير موضوعية. أشياء إىل تُشري إنها
أشياء تُعدُّ كلها األشياء من نوعان اآلن لدينا يكون وهكذا ذاتية. أشياء إىل تشري إنها عنها

الثانية؟ هي فما الواقعية. أو املوضوعية األشياء هي وحدها األوىل ولكن مبارشة.
موضوًعا إن فنقول «جسمي». مفهوَم سنخرتع األخرية األشياء هذه يف نبحث لكي
األخرى، الفيزيائية باألشياء سببيٍّا يتأثَّر «جسمي» يُسمى الفيزيائية املوضوعات بني من
ورد موضوعي يشء هناك كان فحيثما خاصة، فسيولوجية حالة لذلك نتيجة له وتكون
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لم لو حتى الحالة هذه يف يكون قد ولكنه معينة. حالة يف «جسمي» كان اليوميات يف
فإن ذلك وعىل ذاتي. يشء عن نتحدَّث األخرية الحالة هذه ويف موضوعي. يشء هناك يكن
عىل تدلُّ فهي آخر؛ نوع من واقعية أشياء عىل تدلُّ واقعية، تكن لم وإن الذاتية. األشياء

لجسمي. حاالت
موجود غري يشء هناك كان فإذا منطقية: بمغاَلطة أشبه تبدو األخرية العبارة هذه
املفارقة هذه عىل نتغلَّب لكي بد وال موجوًدا. بدوره يكون أن بد فال موجود. يشء عىل يدلُّ
يف الواردة الجمل إىل بالرجوع ق يتحقَّ ما وهذا أدق. بصورة استدالالتنا نصوغ أن من
إذا أنه نجد واآلن موضوعيٍّا. صحيحة كلها ليست الجمل هذه أن رأينا فقد اليوميات؛
أن عىل ال نستدل، أن استطاعتنا ففي موضوعيٍّا، صحيحة التقرير جمل إحدى تكن لم
بدورها تحدث أن يمكن لجسِمنا حالة هناك أن عىل بل مناظًرا. فيزيائيٍّا موضوًعا هناك
«األشياء مثل ألفاًظا نتجنَّب فإننا جمل، عن نتحدث وإذ مناظر. موضوع هناك كان لو
جمل، عن تتحدَّث لغة إىل الرتجمة هذه إجراء املمكن من كان ا فلمَّ وبالعكس، الذاتية».
إن نقول أن لنا فإن ذلك وعىل األلفاظ، هذه أمثال استخدام أيًضا به املسموح من فإن
هذه فأمثال وهمي. بمعنًى الوجود كلمة نستخدم وبذلك ذاتي، وجود لها الذاتية األشياء

استبعادها. املمكن من ألن إال ليشء ال مباحة التعبريات
طريق عن يتمُّ ذاتية، وأشياء موضوعية أشياء إىل التجربة عالم تقسيم فإن وهكذا
الجمل جميع أن افرتْضنا فإذا الكالم. يف مرشوعة بطريقة عنه ويُعرب صحيحة، استدالالت
من صحيح استدالل وهذا كذلك. ليس بعضها أن سنجد موضوعيٍّا، صحيحة التقريرية
وهو ،«reductio ad absurdum الخلف «برهان اسم املنطقي عليه يطلق الذي النوع
الخلف حالة إىل «يرد موضوعيٍّا صحيحة التقريرية الجمل جميع كوِن افرتاَض أن يعني
عالم يف موضوعيٍّا صحيحة ليست التي التقريرية الجمل هذه ندرج ولكي االمتناع». أو
يف جسمه يكون أن يمكن الذي البرشي، املالحظ وجود نفرتض فإنا متَّسق، فيزيائي
بجمل الحلم جمل ترتبط وهكذا موضوعية. أشياء هناك تكون أن دون مالحظة حاالت
األحالم، تفرس نفسية قوانني وضع استطاعتنا ويف نظامية. عالقات طريق عن اليقظة
يف سابقة بتجارب سببيٍّا الحلم تجارب تربط طرًقا النفيس التحليل استحدث وبالفعل
الكيل، النسق يف وتدمج املنعزل، طابعها الحلم جمل مجموعات تفقد وهكذا اليقظة. حالة
تفسري عن بينًا اختالًفا يختلف الحالة هذه يف به نفهمها الذي التفسري فإن ذلك ومع

األخرى. الجمل
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فيزيائي. فرض هي الجسمية وحاالته البرشي املالحظ إدخال وسيلة فإن ذلك وعىل
فعندما الفرض؛ هذا إىل أدَّت التي لالستدالالت أدقَّ باختباٍر نقوم أن من لنا بد وال
األحيان من كثري يف نضطر الفيزيائية، لألشياء القوانني من مرتابط نسق تشييد نُحاول
ذلك مثال مبارشة. تالحظ أن يمكن ال معيَّنة أخرى فيزيائية أشياء وجود افرتاض إىل
بالكهرباء، يُسمى فيزيائيٍّا كيانًا ثمة أن نفرتض الكهربائية، الظواهر نصف لكي أننا،
ظواهر نُالحظ الحالة هذه يف ونحن املفتوح. املكان يف كاألمواج يسري أو األسالك يف يرسي
ولكن الالسلكي، االستقبال جهاز عن املوسيقى صدور أو املمغنطة، اإلبرة انحراف مثل
الكيانات هذه عن للتعبري أستخدم أن وأودُّ مبارشة. بطريقة أبًدا تالحظ ال الكهرباء
«العينيات عن تتميَّز وهي عليها. املستدل األشياء أي ،«illata «املستنبطات اسم الفيزيائية
«abstracta «املجرَّدات عن تتميَّز أنها كما املالَحظة. األشياء عالم تؤلف التي «concreta
مثال شاملة؛ كليات ألنها مبارشة مالحظتها يمكن وال للعينيات، تجمعات هي التي
ويستخدم العينيات، أي املالَحظة، الظواهر من مجموع إىل يشري «الرخاء» لفظ أن ذلك
أما املتبادلة، عالقاتها يف املالحظة املوضوعات هذه كل يُلخص ا مختَرصً تعبريًا بوصفه
من عليها يستدل ُمنفِصلة كيانات هي وإنما للعينيات، تجمعات فليست امُلستنبطات

العينيات. حه تُرجِّ أمًرا يكون أن يعدو ال ووجودها العينيات،
إال نالحظ أن نستطيع ال ألننا illata ُمستنبَطات البرشي للجسم الداخلية فالحاالت

املخ. حاالت مختلف وضمنها الداخلية، حاالته ال الجسم، أفعال ردود
عن مثًال فنتحدَّث الكالم، يف مبارشة غري طريقة نستخدم الحاالت هذه نصف ولكي
املنبه «لغة تسمى الكالم يف الطريقة هذه كلبًا.» الشخص رأى لو تحدث التي «الحالة
يؤدِّي الذي املنبِّه نوع وصف طريق عن جسمية حالة نُميز فنحن «stimulus language

الحالة. هذه إحداث إىل
الرسعة فعداد الفيزياء. من مستَمد بمثَل اللغة من النوع هذا إيضاح املمكن ومن
الدائرة العجالت بني االتصال يتم الغرض ولهذا إبرة. لحركة تبًعا السيارة رسعة يقيس
زيادة تؤدي أن شأنه من نحو عىل مرن ومحور تروس طريق عن اإلبرة وبني للسيارة
لكل املناظرة الرسعة األرقام لوحة عىل يسجل وهكذا اإلبرة، زاوية انحراف إىل الرسعة
ولكنه الرسعة، لعداد داخلية حالة هو مبارشة اإلبرة عليه تدلُّ فما اإلبرة. مواقع من موقع
«املنبِّه»، بدور أشبه بدور تقوم رسعة، عىل مبارش، غري بطريق النحو، هذا عىل يدلُّ
اللوحة عىل املوجودة األرقام نستخدم أن نستطيع كنا وقد الحالة. هذه يف اآللة فتجعل
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أي السيارة. لرسعة مقياًسا استخدامها من بدًال الرسعة، لعداد الداخلية الحاالت إليضاح
يف الرسعة عداد «إن اللوحة، عىل لة املسجَّ األرقام إىل ننظر حني نقول، أن نستطيع أننا
املنبه. بلغة مبارش، غري بطريق اآللة حالة نصف فإننا وهكذا الساعة.» يف ميًال ستني حالة
حلم يف ترى التي فاألشياء الذاتية؛ األشياء طبيعة توضيح عىل يُساعد املثل هذا
إليه ينظر الذي الرسعة عداد مثال يف ميًال الستني لرسعة يكون الذي الوجود نوع لها
يف طريقة بوصفه يربره ما الوجود عن للكالم يكون الحالة هذه ويف السيارة. عن بمعزل
هذا عىل توصف التي الرسعة عداد حاالت عىل يقترص الفيزيائي الوجود أن غري الكالم،
للفلسفة صعوبات تُشكل ال الحلم وحالة اليقظة حالة فثنائية مبارش؛ غري وصًفا النحو
تفتح وال الفيزيائية، األشياء عالم «تتجاوز» أشياء إدخال إىل تحتاج ال وهي التجريبية.
فلسفة إطار يف كامًال تفسريًا تفسريها املمكن من إن بل املتعالية. النزعة أمام الطريق
يف موجودة بأشياء املتعلقة األحكام معنى ترجمة امُلمكن ومن العالم». «بهذا متعلِّقة

موضوعية. بأشياء متعلقة أحكام معنى إىل الحلم،
املمكن فمن واقعيٍّا. العالم كان إذا عما السؤال معنى إيضاح لنا يتيح التحليل هذا
دون وهذا حلم؟ يف أم يقظة حالة يف اآلن نحن هل يعني: أنه عىل السؤال هذا تفسري
السؤال، هذا فيها تساءلنا حلم بحاالت الواقع يف مررنا قد إننا بل معنى. ذو سؤال شك
كنا أننا أي خطأ، عىل كنا أننا بعد فيما اكتشْفنا ثم أيقاظ، أننا إجابتنا يف واستنتجنا
نَستبِعد أن نستطيع ال إننا اآلن؟ حادثًا اليشء نفس يكون أن يمكن فهل نحلم. نزال ال
شبه شعوًرا نشعر ونحن اآلن، نحلم كنا أننا معني، وقت بعد سنَكتِشف، أننا احتمال

يحدث. لن بأنه ُمطَلق ضمان لدينا ليس ولكن يحدث، لْن هذا بأن مؤكد
الكاملة، اليوميات مثال وهو قبل، من رضبناه الذي املنطقي املثال إىل اآلن عدنا فإذا
جملنا داخل نُميز، أن املمكن من اآلتي: النحو عىل الفكرة هذه صياغة نستطيع فإننا
املجموع ألن الجمل، بقية وبني ُمنعزلة. بجزر أشبه هي التي األحالم جمل بني التقريرية،
ندعي أن نستطيع ال ولكنا السببية. قوانني خالل من ترتيب بتكوين يسمح الباقي
الجمل درست أنك فلتتخيَّل الدوام. عىل ممكنًا سيكون الرتتيب هذا أن اليقني وجه عىل
يف ونجحت جملة، ٣٠ فيها الجزر مجموع أن واكتشف اليوميات، يف األوىل الخمسمائة
ذلك وبعد يقظ»، «إنني اآلن: تقول ثم جملة. ٤٧٠ عددها البالغ الباقية، الجمل ترتيب
٤٧٠ ال وبني بينها الجمع يمكن ال أخرى جملة ١٠٠٠ ذلك بعد وتجد اليوميات، تستمر
٤٧٠ ال أن ذلك من تستنتج وسوف معقوًال. ترتيبًا بينها فيما ترتيبها يُمكن وإنما جملة.
واثق اآلن أنت فهل اآلن. إال بحقٍّ يقًظا تُصبح ولم تحلم، كنَت إنك أي جزيرة. كانوا جملة
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عىل ترغمك أخرى جملة ألفا يَظهر أن يجوز أال النحو؟ هذا عىل يستمر لن األمر أن من
رة املدمِّ التجربة هذه نفس تتكرَّر أن يجوز أال حلم؟ أنها عىل الراهنة حالتك إىل تنظر أن

الدوام؟ عىل
نستبعدها أن نستطيع ال ولكننا تحدث، ال التجارب هذه أمثال أن الحظ حسن من
مستحيلة، التجارب هذه أمثال إن نقول أن استطاعتنا يف فليس ذلك وعىل منطقية. بحجة
عىل يعود ولكنه االلتئام، إىل عاد ثم املرتبة، التجارب خيط وانقطع بالفعل، حدثت ولو
فإن وهكذا موضوعي. فيزيائي عالم عن الحديث يمكننا لن فعندئٍذ االنقطاع؛ إىل الدوام
أنها أساس عىل إال بها األخذ يمكن ال موضوعيٍّا فيزيائيٍّا عاَلًما ثمة إن القائلة القضية
عىل قوية استقرائية دالئل فلدينا ُمطَلق؛ يقني ذات أنها أساس عىل ال االحتمال، قوية
فيزيائي عالم عن والكالم به. القول يُمكننا ما كل هو هذا أن غري — فيزيائي عالم وجود
استخالصها يمكن العالم هذا بمثل املتعلِّقة القضايا ألن معنى ذو كالم هو موضوعي

املالحظات. من استقرائيٍّا
باملالحظات تتحدَّد ال الفيزيائي العالم عن بها نتحدَّث التي اللغة أن ولنُالحظ
منسوبة عرش الحادي الفصل يف إليها أرشنا التي الغموض ملظاهر معرَّضة فهي وحدها،
كثرة فهناك بروتاجوراس، اليوناني الفيلسوف اسم عليها أطلقنا خيالية شخصية إىل
الفيزيائي العالم بها نصف التي املعتادة الواقعية اللغة وليست املتكافئة، األوصاف من
normal السوي «النظام اسم عليه أطلقت الذي ذلك هو األوصاف، هذه من واحًدا إال
املتعلقة لألحكام املألوفة الصورة تُثبت أن االستقرائية االستدالالت تستطيع وال ،«system
بني فيما القوانني بهوية القائلة القاعدة وضعنا قد نكون أن بعد إال خارجي بعالم
يحدد تعريف طبيعة القاعدة ولهذه املالحظة. غري واملوضوعات املالحظة املوضوعات
بوسيلة تزودنا ألنها ،extension rule امتداد بقاعدة تسميتها املمكن ومن اللغة، صورة
كون أن غري املالحظة. غري املوضوعات يشمل أوسع، موضوعات مجال إىل باللغة االمتداد
هو اليومية، للحياة الفيزيائي العالم لوصف سوي نظام ووجود للتطبيق، قابلة القاعدة
وبهذا استقرائية. استدالالت بواسطة مستَمدة واقعة أدق بعبارة هو أو تجريبية، واقعة

متني. استقرائي أساس عىل يَرتِكز فرًضا فيزيائي واقع بوجود القول يكون املعنى
هناك «أن القائلة القضية بني واضح تمييز إيجاد املمكن من إن آخر بتعبري ولنقل
نستشهد أن نَستطيع ألننا فيزيائي»، عالم هناك «ليس القائلة القضية وبني فيزيائيٍّا» عاَلًما
يف تختلفان والقضيتان االحتمال. بعيدة واألخرى محتَملة القضيتني إحدى تجعل بتجارب
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الفرض إىل للتحقيق قابًال معنى تنسب املعرفة إىل الوظيفية فالنظرة التنبئي؛ مضمونهما
فيزيائي. عالم بوجود القائل

الوحيدة «الذات ملذهب التقليدية املناقشة وبني التحليل هذا بني أقارن أن وأودُّ
تأكيده يُمكننا ما كل أن ترى الوحيدة بالذات تقول التي الفلسفية فالنظرية «solipsism
هناك أن ونثبت التأكيد هذا نطاق نتجاوز أن أبًدا نستطيع ال ولكننا تجارب، لدينا أن هو
فقد بالفعل، املوقف هذا يتخذ أحًدا نجد نكاد ال أننا من الرغم وعىل موضوعيٍّا. واقًعا
وماكس G. Berkeley باركيل جورج هؤالء ومن فلسفيٍّا، مذهبًا الفالسفة بعض عليه بنى
النظرية بهذه يؤمنا لم ذاتهما املفكَِّرين هذين إن أقول وعندما M. Stirner شترينر
تفسريها يمكن ال واقعة وهي نظريتهما، تعرض كتبًا ألَّفا أنهما واقعة إىل أشري بالفعل،
إن قيل ما وكثريًا الكتب. هذه قراءة يمكنهم آخرين أشخاص بوجود يَعتقدان يكونا لم لو
تفنَّد أن يُمكن ال معقول، هو ما كل عن التام بعدها من الرغم عىل الوحيدة، الذات نظرية
فيزيائيٍّا. عاَلًما هناك أن ال تجارب، لدينا أن هو تجاربنا تثبته ما كل ألن منطقية، بُحَجج
يرتكب الوحيدة بالذات فالقائل الحد؛ هذا إىل منه ميئوس املوقف أن أعتقد ولست
أي «األنا»، كشف ولكن هو. شخصه وجود إثبات يستطيع أنه يعتقد إذ أساسيٍّا؛ خطأ
العالم كشف عليه يُبنى الذي النوع نفس من استدالالت عىل مبني املالحظ، شخصية
بنفس للمالحظ جسمية حاالت بأنها تفرس اليوميات يف املوجودة والجزر الخارجي.
الواقع يف الجزر إن بل فيزيائي، عالم وجود عىل دليًال الباقية الجمل بها تعد التي الطريقة
الفيزيائي. العالم من جزءًا املالحظ دام ما شامل، فيزيائي تفسري يف النحو هذا عىل تدمج
التي الجمل فقدان إىل يؤدِّي الجسمية وحاالته املالحظ افرتاض إن قبل من قلنا ولقد
تعد إنها حيث من الفيزيائي، العالم تصف جمًال وتغدو فيها، الجزر لطابع جزًرا تُمثِّل
أن أيًضا نستطيع األنا، وجود نُثبت أن استطعنا إذا فإننا وهكذا املالحظ، تصف جمًال
الذات بمذهب فالقائل اآلخرين. األشخاص وجود وضمنه الفيزيائي، العالم وجود نُثبت
مطلقة، معرفة بأنه وتجاربه األنا يصف وهو االستدالالت، بني التوازي هذا يُغفل الوحيدة
الهزيل. منطقه من نابع هذا عجزه أن غري الخارجي، العالم استخالص عن يعجز ثم

دليل لدينا فليس قبل؛ من قدمناه الذي ذلك هو للموقف الصحيح التحليل كان ولقد
مطلقة بصورة قاطع دليل لدينا وليس فيزيائيٍّا عامًلا هناك أن عىل مطلقة بصورة قاطع
وباستخدام مًعا، األمَرين عىل قويٍّا استقرائيٍّا دليًال لدينا ولكنَّ موجودون. أننا عىل أيًضا
لرتجيح قوية أسبابًا لدينا إن نقول: أن نستطيع االستقرائي، االستدالل تحليل نتائج
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ترجيحات، هي إنما لنا معرفة كل ألن ذلك أشخاصنا؛ عن فضًال الخارجي العالم وجود
نحن وبوجودنا الفيزيائي العالم بوجود معرفتنا أعني لدينا، معرفة أعم فإن ذلك وعىل

ترجيح. هي داخله، يف البرش
السمات أهم من سمة هو الفيزيائي العالم يف البرشي املالحظ إدماج أن والواقع
الواقع بني انشقاًقا تحدث املعرفة إىل امُلتعالية فالنظرة التجريبية؛ للفلسفة املميزة
الطريقة مشكلة مثل تُحل، ال مشكالت إىل تصل وبذلك البرشي، الذهن وبني الفيزيائي
الوجود أن من الرغم وعىل ذهنية. معطيات من الواقع عىل بها نستدلُّ أن يمكننا التي
التماس الواجب فمن الحلم، وجود من ويُميز مثاليٍّا، أو فكريٍّا وجوًدا عادة ى يُسمَّ الذهني
حالة يف بإرادتنا بعثها يُمكننا التي والصور الحلم تجارب يف للمثالية النفيس األصل
أنه عىل الذهن إىل النظر إىل يؤدِّي الذي هو الصور لهذه السليم غري والتحليل اليقظة.
خاصة حقيقة له يُكنَّ وأن الفيزيائي. للجوهر املشابه الجوهر من ونوع مستقل، كيان
فلسفة بواسطة إال املثايل الطابع ذات التأملية الفلسفة عىل الرد يأتي أن يُمكن وال به.
عىل املعرفة إىل فتنظر الحديث، املنطق أدوات من يدها متناول يف بما تستعني تجريبية
الوظيفي الفهم فإن وهكذا مبارشة. تقريرية جعل عىل مبنية استقرائية ترجيحات أنها
التقليدي النزاع عىل القضاء إىل يؤدِّي الذي هو التحقيق، قابلية إىل املعنى وإرجاع للمعرفة،

املادية. أو والواقعية. املثالية بني
وجدت قد الفيزيائي العالم مشيد أنه عىل األنا إىل املثالية النظرة أن ا حقٍّ الغريب ومن
تقوم تفسريات وهي الكوانتم ميكانيكا تفسريات بعض يف جديًدا تأييًدا األخرية اآلونة يف
املوضوع طبيعة تغري املالحظة عملية إنَّ القائلة هيزنربج لفكرة مرشوع غري باستخدام
التفسريات، لهذه فتبًعا .Bohr بور عند complementarity التكامل ولفكرة املالحظ،
فاصل حد وضع املستحيل من إن القائلة النتيجة إىل هيزنربج عند الالتحدد مبدأ يؤدِّي
املالحظة، بعملية العالم يُغري املالحظ كان فلما الفيزيائي. املوضوع وبني املالحظ بني
عن مستقالٍّ ذاته، يف العالم عليه يكون أن يُمكن ماذا نحدِّد أن استطاعتنا يف فليس
عرش) الحادي الفصل (يف قبل من قدمناه الذي التحليل أوضح وقد البرشي. املالحظ
ال للمالحظة القابلة غري املوضوعات تحدُّد فعدم الكوانتم. مليكانيكا باطل تفسري هذا أن
عدم يوجد ال ولكن األصغر، العالم إىل األكرب العالم من االنتقال إىل بالنسبة إال له وجود
املوضوعات إىل لبيئتنا املالحظة املوضوعات من االنتقال بحث عند النوع هذا من تحدُّد
لنا يتيح سويٍّا، نظاًما األخري، االنتقال هذا إىل بالنسبة هناك، إن بل املالحظة. غري الكبرية
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بميكانيكا الخاص لالتحدُّد فليس املعتادة. الواقعية باللغة خارجي عالم عن نتحدَّث أن
يف إال بدوره بالقيام يبدأ ال وهو وبيئته. البرشي املالحظ بني بالعالقة شأن الكوانتم
املوضوعات عالم من الصغرى املوضوعات عالم عىل االستدالل يتعني عندما تالية، مرحلة

الكبرية.
كأدوات مركبة املالحظة أدوات كل نفرتضأن عندما تام بوضوح تظهر الحقيقة هذه
فعندما الورق. من رشيط عىل مطبوعة أرقام صورة يف القياسات نتائج تعرض تسجيل،
تَنتمي عملية مالحظته إن إذ يغريها؛ ال أنه املؤكَّد فمن الورق، رشائط إىل املالحظ ينظر
قياس عمليات هناك أن عىل املعتادة بالطريقة يستدل أن يستطيع وهكذا األكرب. العالم إىل
من االستدالل إىل ينتقل عندما إال قياساته يف التدخل يف الالتحدد يبدأ وال تحدث. معيَّنة
موجات بأنها إما تفسريها يستطيع تحدث، معيَّنة دقيقة حوادث هناك أن عىل اآلالت عمل
التفسريات جميع استبعاد إىل تؤدِّي البساطة الشديدة الفكرة هذه جزيئات. بأنها وإما
كشوف من شيئًا تخىش أن لها ينبغي ال التجربة أن تُبني وهي الكوانتم. لفيزياء املثالية
الفيزياء من تأييًدا تجد ال املثالية إىل بنا تعود التي الحديثة النكسات وأن الفيزيائي،
املنطق يدقه وأجرى الغامضة اللغة من الفيزياء تحليل تحرر ما إذا وذلك — الحديثة

الحديث.
املبارشة، التقريرات أساس عىل األنا بناء إىل أدَّت التي االستدالالت مناقشة وبعد
وظيفي فهم يف العقل تصور يعالج كيف التفصيل من بيشء نُناقش أن املفيد من سيكون

بالعقل. املتعلِّقة القضايا عىل التحقيق قابلية مصادرة يُطبق للمعرفة،
يتكلَّم، أن استطاعته يف يكون كامل، آيل إنسان صنع يف نجحوا العلماء أن فلنفرض
فمن املطلوبة، املعلومات أنواع جميع ويقدم به، يؤمر ما ويفعل األسئلة، عىل ويُجيب
يعود ثم اليوم، البيض سعر عن ال البقَّ يسأل وجعله البقالة محل إىل إرساله مثًال امُلمكن
لها ليس أنه تعرف فكيف عقل. لها ليس ولكن كاملة، آلة ستكون إذن فهي بالجواب.

عقل؟
لك تقول ال فهي األخرى. النواحي يف كالبرش تستجيب ال أنها هو السبب إن ستقول
تفعل كانت لو تقول ماذا ولكن الرضس. يف ألم من أبًدا تشكو وال اليوم، بديع الجو أن
تظل أن تستطيع فهل — النواحي كل يف البرش سلوك يُماثل سلوكها أن لنَفرض ذلك؟

عقل؟ بال آلة أنها تؤكِّد
العقل انتزعت أنك فلنَفرض أيًضا؛ اآلتية بالطريقة السؤال هذا نوجه أن نستطيع إننا
يكون وال كاملعتاد، ف ويترصَّ عقل األوقات بعض يف له يكون بحيث إنسان، من مؤقتًا
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سيكون أنه بذلك أعني ولست تماًما. كان كما ف يترصَّ ولكنه عقل، أخرى فرتات يف له
دكتور عن تماًما تختلف بطريقة يسلك هايد مسرت ألن هايد، ومسرت جيكل دكتور مثل
دائًما ظل ولكنه مؤقتًا، عقله فَقَد جيكل لدكتور مماثًال سيكون أنه أعني وإنما جيكل،

الفرتات؟ تلك يف عقل لَديه ليس أنه تعرف فكيف نفسه، جيكل دكتور هو
قبيل من فهو له. معنى ال السؤال أن الجمل، معنى عن ُقلناه ملا تبًعا الواضح، من
ما أضعاف عرشة حجمها أصبح أجسامنا، وضمنها جميًعا، األشياء أن القائلة األسئلة
الشخص، حالتي بني تحقيقه يُمكن فارق ثمة فليس أمس، مساءَ ِنمنا عندما عليه كان
الحالة يف عقًال لديه بأن نُسلم أن فينبغي الحالتنَي، إحدى يف عقًال لديه أن افرتضنا وإذا
العقل أن ذلك عىل ويرتتب الجسمي، للتنظيم معيَّنة حالة عن يَنفِصل ال فالعقل األخرى؛

واحد. يشء هما معني نوع من هو الذي النفيس والتنظيم
تدلُّ جسمية حالة عن يعرب اختصار هو «العقل» لفظ إنَّ نقول أن أيًضا ونستطيع
بالرجل فيُذكرنا ذلك، من أكثر العقل بأن االعتقاد أما االستجابات. من معينة أنواع عىل
محرك فك عندما شديدة أمل بخيبة وأحسُّ حصانًا ١٣٠ قوتها سيارة لديه كانت الذي
مغاَلطة هو للعقل املستقل بالوجود فاالعتقاد حصانًا؛ والثالثني املائة يجد ولم السيارة
كبري عدد إىل ترجمته يمكن املجرد اللفظ ألن ذلك املجرَّدة. األلفاظ فهم سوء عن تنشأ
العينية املوضوعات كل مجموع إال ليس عليه يسدل الذي واملوضوع العينية، األلفاظ من
وليست لأللفاظ، صحيح استخدام مسألة هي العقل وجود فمسألة وإذن به. املتعلِّقة

وقائع. مسألة
ينظر املذهب فهذا امُلتعايل، املذهب عصب هو للعقل املستقل بالوجود القول أن عىل
خطوة إال توجد وال فيزيائي، غري لوجود مظاهر أنها عىل الذهنية) (أو العقلية الظواهر إىل
ظالل مجرَّد املنظورة األشياء تكون أعىل، بحقيقة االعتقاد وبني التفسري هذا بني واحدة
تعاني املعتادة صياغتها ألن إال فلسفية مشكلة تُعد ال والجسم العقل مشكلة أن غري لها.
التي فاللغة شديدة. منطقية ورطة يف الوقوع إىل بالفيلسوف أدَّت لغوية، صعوبات من
الغرض هذا تُحقق ال وهي الغرض، لهذا تصنع لم واالنفعالية الذهنية الظواهر بها نصف
التي اللغة وهي — اليومية الحياة فلغة ما. حدٍّ إىل دة معقَّ منطقية تراكيب باستخدام إال
املحيطة العينية باملوضوعات نموها يف ارتبطت قد — النفسية األوصاف يف نستخدمها
الذي باملعنى منبه، لغة أنها النفسية للظواهر مبارش غري بوصف إال تَسمح ال وهي بنا،
كلمتَي أن غري ذهِننا، يف لشجرة صورة لدينا إن مثًال نقول فنحن قبل. من أوضحناه
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أن يمكن وال عينية، موضوعات إىل تُشريان األصليني، معنيَيهما يف و«شجرة»، «صورة»
نفسها الفكرة لهذه أدق بصيغٍة نأتي أن شئنا ولو مبارش. غري بطريق إال نَعنيه عما ا تُعربِّ
الضوئية األشعة أن لو ينجم الذي النوع ذلك من حالة يف ِجسمنا أن نقول أن لوجب
شجرة الخاصة الحالة هذه يف توجد تكن لم وإن أعيننا، إىل وصلت شجرة عن املنبعثة
أن وعلينا الجسمية، الحاالت إىل مبارشة تُشري ألفاظ لغتنا يف فليس ضوئية. أشعة وال

الخارجية. املوضوعات خالل من مبارش غري وصًفا نستخدم
عىل اإلجابة املمكن من يصبح أن قبل بدقة النفسية التقارير ترجمة الواجب من إن
مشكالت إثارة إىل ذلك ألدَّى القاعدة، هذه أغفلت ولو بالعقل، املتعلقة الفلسفية األسئلة
عىل حلم، يف شجرة نرى ولكنا الجسمية، حاالتنا نرى ال إننا يقال أن ذلك مثال وهمية.
فكلمة جسمية. حالة نرى أننا يَزعم منطقي يُوجد ال ولكن شجرة. وجود عدم من الرغم
ما وكل خارجية، فيزيائية موضوعات إىل تشري أن شأنه من نحو عىل نُحتَت قد «يرى»
حالة يف «جسمي للجملة معادلة شجرة» أرى «أنا الكاملة الجملة أن هو املنطقي به يقول
من النوع هذا معالجة من يُمكنه ما الوسائل من الحديث املنطق ولدى فسيولوجية»،

املعادالت.
العني عىل ضوئية أشعة وقعت إذا السؤال: إليها يؤدي أخرى وهمية مشكلة وهناك
إىل التأثريات ل تتحوَّ وأين فكيف املخ، إىل الشبكة من العصبية التأثريات ونقلت البرشية
ل تتحوَّ ال فالتأثريات باطل. سابق فرض عىل مبني السؤال هذا األزرق؟ باللون إحساس
األزرق، اللون يرى الحالة هذه يف يكون الذي الشخص إن بل مكان، أي يف إحساس إىل
األزرق اللون فرؤية الجسم. من آخر مكان أي يف أو املخ يف ليس األزق اللون أن غري
السببي الناتج هي الحالة وهذه جسمية. حالة وصف يف مبارشة غري طريقة إال ليَست
لونًا يُمثِّل سببي ناتج هناك ليس ولكن عصبية، تأثريات من يَليها وما الضوئية لألشعة

أزرق.
مبلغ أخذ شخًصا أن نفرض املنطقية، العالقات هذه يوضح مثًال نَرضب ولكي
شكل عىل جنيه ألَفي يَملك اآلن فهو حسابًا. وفتح بنك إىل مالية أوراًقا جنيه ٢٠٠٠
األوراق إن إذ مالية؛ أوراق من تتألَّف ال إنها جنيه؟ األلفا هذه فأين البنك. يف حساب
ولكن معظمها. يملك البنك يَُعد لم وربما كثرية، أيٍد الوقت هذا خالل تداولتْها األصلية
أن غري الرجل، ذلك اسم جوار إىل البنك دفاتر يف لة املسجَّ األرقام هو لها سببيٍّا ناتًجا هناك
الذي البنك، إىل وإنما الرجل إىل تَنتمي ال وهي جنيهات، ليست الورق عىل املسجلة األرقام
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تنتهي ملموسة غري «أشياء إنها الرجل؟ يملكها التي جنيه األلفا فأين وإذن الدفاتر. يملك
التي األصلية، الجنيهات أوراق عن ناتًجا تبدو ولكنها الواقع.» مجاالت من آخر مجال إىل
ملموس؟ ليشء سببيٍّا ناتًجا ملموس غري يشء يكون أن يمكن فكيف ملموسة. أشياءَ كانت
عن ناتج وأنه له. معنى ال السؤال أن الحالة هذه يف يدرك أن يستطيع شخص كل إن
سببيٍّا نتجت البنك، دفاتر يف مكتوبة أرقام قوامها حالة فهناك الكالم. طريقة يف خلط
تُميِّزها الحالة هذه البنك، رصاف يدي إىل الرجل يَدي من الجنيهات أوراق انتقال عن
األلفني الجنيهات هذه أن غري جنيه». ٢٠٠٠ يملك «الرجل عبارة مبارش غري نحو عىل
أكثر فما الحسية، اإلدراكات حالة يف أما الكالم. يف معينة لطريقة إال بوجودها تَدين ال
مشكالت هناك إن القائل الرأي عن مدافعني النوع، هذا من أسئلة تساءلوا الذين الفالسفة
شفاؤها يمكن ال الفلسفية اآلفات هذه مثُل البرشي. العقل فهم عىل وتعلو الحل، تقبل ال

املنطق. يف بدرٍس إال
األمر يكون عندما للمعرفة الوظيفي الفهم عن نتخىل أن علينا يتعنيَّ فال وإذن،
ليس ذاته عن يتكلَّم أن يستطيع الجسمي الجهاز فكون النفسية. الظواهر بمعرفة متعلًقا
أن والواقع مرآة. طريق عن تصور أن تستطيع ذاتها التصوير آلة كون من أغرب أمًرا
العجيب للخلط الرئييس السبب هي التقليدي املنطق بها يتَّصف كان التي التخلف حالة
استعانت التي النقاط إحدى وتلك التقليدية. الفلسفة يف املشكالت هذه به عولجت الذي
وعن العلمي. والتحليل الوضوح إىل سعيها يف الحديث باملنطق العلمية الفلسفة فيها
نفس يحمل الذي املبحث محلَّ حلَّت املعرفة يف نظرية وضع أمكن املناهج هذه طريق

شيَّدته. أنها التأملية الفلسفة مذاهب ادعت والذي االسم،
القارئ، شاء إذا أما هذه، املعرفة لنظرية العامة الخطوط إال أعرض لم أنني عىل
املوجودة؛ املؤلفات عىل أحيله أن يل بد فال العمق، من بمزيد املوضوع هذا يدرس أن
إىل يحتاج وإنما الهني، باألمر ليس للمعرفة لة مفصَّ نظرية بناء أن للمنطقي اتضح فقد
مزيج هو إنما املعرفة يف الحايل نظامنا أن والواقع ص. املتخصِّ الفني العمل من كبري قدر
البعدية. واللغة املبارشة، واللغة الذاتية، واللغة الفيزيائية، اللغة من أي اللغات، من غريب
الفني األسلوب بمساعدة اللغات، هذه بني املتباَدلة والعالقة االرتباط دراسة الواجب ومن
الفلسفة دارس وإن االحتمال. عالقات عن تعبريات عىل يشتمل الذي الرمزي، للمنطق
أمامه يجد إذ بالدهشة عادة ليشعر املعرفة، نظرية يف حديثًا دراسيٍّا برنامًجا يحرض الذي
وجود أن غري التأملية. املذاهب تستخدمها التي املجازية اللغة محل تحلُّ منطقية صيًغا

العلم. مرحلة إىل التأمل مرحلة من أخريًا انتقلت قد الفلسفة أن عىل يدلُّ الصيغ هذه

238



عرش السابع الفصل

األخالق علم طبيعة

بمسائل اآلن حتى متعلًقا الكتاب هذا من الثاني الباب يف قدمناه الذي العرض كان
أما املعرفة. ميدان القبلية الرتكيبية املبادئ استُبعدت كيف خاص بوجه بينَّا وقد املعرفة،
األخالق؛ ميدان يف مماثل بتحليل القيام عىل فيه االهتمام ينصبُّ فسوف الحايل الفصل
عىل أيًضا ُطبقت بل فحسب، املعرفة عىل تطبق لم القبلية الرتكيبية املبادئ فكرة ألن ذلك
التي املصادر أحد كان واألخالق املعرفة مجايل بني موازاة بوجود القول إن بل األخالق،
لالتجاه تاريخية دراسًة الرابع الفصل يف قدمنا وقد القبلية. الرتكيبية فكرة منها انبثقت
التي املشكلة فإن الحايل الفصل يف أما هذه. املوازاة فكرة عن الناشئ الباطل الفكري
مع يتمىش بفهم لألخالق والقبيل املعريف الفهم عن االستعاضة مشكلة هي بها سنهتمُّ

العلمية. الفلسفة نتائج
أن هي تلك — الحديث العلم تحليل من فوًرا نستخلصها أن نستطيع نتيجة وهناك
أن األخالقيون الفالسفة أرادها ما نحو عىل كانت ملا املعرفة، من رضبًا كانت لو األخالق
وقضايا تركيبية قضايا إىل تنقسم فاملعرفة أخالقية. توجيهات تقدم كانت ملا أي تكون،
فارغة. فهي التحليلية القضايا أما الواقعة، األمور عن تنبئنا الرتكيبية والقضايا تحليلية،
عن بمعلومات تنبئنا لكانت تركيبية، كانت لو إنها األخالق؟ تكون املعرفة من نوع فأي
العادات عن تُنبئنا التي الوصفية األخالق بالفعل تنتمي النوع هذا وإىل الواقعة. األمور
علم من جزءًا تعدُّ األخالق هذه ومثل االجتماعية، والطبقات الشعوب مُلختلف األخالقية
لكانت تحليلية، معرفة األخالق كانت لو أما معيارية. ليست طبيعتها ولكن االجتماع،
الرجل عرفنا لو أننا ذلك مثال عمله، ينبغي ما عىل تدلَّنا أن أيًضا استطاعت وملا فارغة،
املمكن من يكون أن شأنه من نحو عىل سلوكه قاعدة دائًما يختار رجل بأنه الفاضل
أن نستطيع ال ولكننا الفاضل»، «الرجل بلفظ نعنيه ما لعرفنا عام، لترشيع ً مبدأ اتخاذها
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عىل فاضل رجل عبارة تعرف فعندما فضالء؛ أشخاًصا نكون أن إىل سعينا رضورة نثبت
ومن السلوك. بقاعدة الخاصة املعقدة الكانتية للصيغة اختصار مجرد تكون النحو، هذا
ينبغي كان لَم ولكن مثًال، «الكانتي» بلفظ أي آخر، اسم بأي عنها االستعاضة املمكن
تكون لن فإنها تحليلية، كانت إذا األخالقية القضايا إن كانتيني؟ نُصبح أن نُحاول أن

أخالقية. توجيهات
ال فاملعرفة ُمستحيلة؛ املعرفية األخالق يجعل للمعرفة الحديث التحليل أن والواقع
املوازاة فإن هنا ومن األخالق. تفسري تستطيع ال وبالتايل معيارية، أجزاء أية عىل تَشتِمل
كانت لو أعني فيها، امليض امُلمكن من كان لو إنه إذ باألخالق؛ ترض واملعرفة األخالق بني
الذي فالربنامج وإذن اآلمر، طابعها األخالقية القواعد سلب إىل ذلك ألدَّى معرفة، الفضيلة
نتيجة هو إنما معريف، أساس عىل األخالق إقامة إىل يرمي والذي عام، ألَفي إىل يرجع
ولقد معياري. جانب عىل تنطوي املعرفة إن القائل الباطل وللرأي للمعرفة، فهم لسوء
منذ الرياضة، أن رأينا فقد الخطأ، هذا يف األول السبب هو الرياضة تفسري سوء كان
العالم يف يتحكم العقل قوانني من نسًقا تعدُّ كانت «كانت»، عهد حتى أفالطون عهد
القائل الرأي هذا من لالنتقال بسيطة خطوة إىل إال يحتاج األمر يكن ولم الفيزيائي،
أخالقية توجيهات علينا يميل أن العقل استطاعة يف بأن القول إىل قبلية، تركيبية بمعرفة
الرياضة أن اتَّضح فإذا الرياضيات. قوانني إىل نُسبت التي كتلك موضوعية، صحة ذات
صياغة عىل تَقترص وإنما الفيزيائي، للعالم قوانني تقدم ال وأنها النوع، هذا من ليَست
معرفية. ألخالق مجال أي هناك يعود ال فعندئٍذ ُممكن، عالم كل عىل ترسي فارغة عالقات

توجيهات. تقدم أن تستطيع ال ألنها األخالق بصورة تمدنا أن تستطيع ال فاملعرفة
هو لألخالق املعريف التفسري مصدر أن الرابع) الفصل (يف قبل من أوضحت ولقد
moral implications أخالقية لوازم استخالص يف واملعرفة املنطق استخدام األرجح عىل
أن لك بد فال الهدف هذا أردت إذا معرفيٍّا، برهانًا تقبل التي اللوازم هذه قبيل ومن
مقرتنة املنطق قوانني يَستخدم الذي ذلك املعريف بالربهان واملقصود أيًضا. وذاك هذا تريد
أن فعليك تحصد أن مثًال أردت فإذا األخرى، العلوم أو االجتماع علم أو الفيزياء بقوانني
الخالفات من كبري عدد وهناك النبات. علم قوانني بمساعدة عليه يربهن اللزوم هذا تبذر،
إن القائلة الباطلة الفكرة سبب هو هذا يكون وقد اللوازم، هذه بأمثال يتعلق األخالقيات
من كان لو كما الحالة هذه يف املسألة وتبدو املعريف. النوع من األخالقية االعتبارات جميع
الطريقة بنفس وعمًقا، حدًة األخالقية بصريتنا نزيد أن أخالقية، مناقشة أثناء يف املمكن
املمكن من وأن املكان، بطبيعة استبصارنا بها نزيد أننا و«كانت» أفالطون بها يعتقد التي
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لقضايا استخالًصا كونه عىل يزيد ال الهنديس الربهان وأن للمكان، مختلفة صور وجود
رضورة ثمة فليس والنظريات. البديهيات بني عالقات أو «… فإن … كان «إذا نوع من
معينة مجموعة من تلزم التي بالنتائج تتعلَّق منطقية رضورة فقط هناك بل هندسية،

صحيحة. البديهيات أن يثبت أن الريايض استطاعة يف وليس البديهيات، من
الرياضة فلسفة إليها توصلت التي النتيجة بهذه تكهن قد «اسبينوزا» كان ولو
للفكرة يَجزع بأن حريٍّا كان ولقد الهندسة. نمط عىل أخالقه يشيد أن حاول ملا الحديثة،
به يتصف الذي األحكام بنفس تتَّصف اسبينوزية غري أخالق تشييد بإمكان القائلة
الربهنة يمكن ال مما فإنها الهندسية، البديهيات طبيعة لها بديهياته كانت إذا وأنه مذهبه،
يكن لم إذ الهندسة؛ كبديهيات للتجربة، نتائج إىل يحولها أن يُفيده مما يكن ولم عليه.
إليها يتطرَّق ال أخالقية بديهيات يضع أن أراد وإنما التجريبية، الحقيقة هو يريده ما

رضورية. بديهيات أراد أنه أي الشك،
الرضورة ملعنى نحو أي عىل مشابًها «الرضوري» لفظ معنى يكون أن أردنا إذا ولكن
قد بصريتنا أن نشعر فعندما أخالقية، رضورة عندئٍذ هناك تكون أن يُمكن فال املنطقية،
عىل دليًال النتيجة هذه تعدَّ أال الواجب فمن أخالقية، مناقشة خالل وعمًقا حدًة ازدادت
األخالقية، للمشكالت تحليل بعد أفضل نحو عىل نُدركه الذي فاألمر أخالقية؛ بصرية وجود
معينة، أساسية أهداف تحقيق أردنا إذا أننا نكتشف إذ والوسائل؛ الغايات بني العالقة هو
بنفس لألوىل تخضع معينة أخرى أهداف وراء للسعي استعداد عىل نكون أن بد فال
يبني فهو منطقية، طبيعة له اإليضاح هذا ومثل لغاية. الوسيلة به تخضع الذي املعنى
وليست منطقيٍّا. الوسيلة تقتيض الغاية فإن معينة، ونفسية فيزيائية قوانني إىل نظًرا أنه،
منطقي. برهان ذاتها. هي إنها بل — املنطقي للربهان موازية حجة مجرد الحجة هذه
لعالقة املنطقي الوضوح بني يخلطون أخالقية بصرية عن يتحدثون الذين فالفالسفة

للبديهيات. املزعوم الذاتي الوضوح وبني والوسائل، الغايات بني اللزوم
والوسائل الغايات بني اللزوم عالقة تكون ال قرارات، اتخاذ يتعنيَّ فعندما ذلك، ومع
قد أننا ذلك مثال معينة. غاية اتخاذ نقرر أن أوًال ينبغي وإنما اختيارنا، لتحديد كافية
برشي مجتمع هناك كان ملا مباحة، الرسقة كانت لو اآلتية: اللزوم عالقة إثبات من نتمكن
نقرر أن أوًال فيجب تُمنع، أن ينبغي الرسقة إن القائلة النتيجة نستخلص فلكي مزدهر.
مقدمات إىل حاجة يف األخالق علم كان السبب ولهذا مزدهًرا. برشيٍّا مجتمًعا نريد أننا
تمثل الوسائل أن حني عىل األولية، األهداف وتُحدد أخالقية. طبيعة ذات بديهيات أو
نسق أنه عىل األخالق علم إىل ننظر فإننا بديهيات، هذه ي نُسمِّ وعندما الثانوية. األهداف
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ُمستخَلصة ليست البديهيات أن حني عىل البديهيات، هذه من استخالصه يُمكن منظَّم
تواضًعا، أكثر لفًظا نستخدم فإننا محدَّدة، حجة عىل البحث نقرص عندما أما النسق. يف
الحجة. هذه من تَستخِلص ال واحدة أخالقية قاعدة هناك تكون أن بد وال «املقدمة». هو
الطريق، هذا يف السري نُواصل حني ولكننا أخرى، لحجة نتيجة املقدمة هذه تكون وقد
يف نجحنا فإذا األخالقية. املقدمات من محدَّدة بمجموعة مرتبِطني خطوة كل يف نظلُّ
بديهيات إىل النحو هذا عىل لوصْلنا سرتابط. نسق يف األخالقية القواعد مجموع ترتيب
الرضورة إن اآلتية؛ الفكرة يف التحليل هذا ص نلخِّ أن ونستطيع نضعه. الذي األخالق علم
األخالقية القواعد وبني األخالقية البديهيات بني اللزوم عالقات يف إال تتحكَّم ال املنطقية

األخالقية. البديهيات صحة تُثبت أن تستطيع ال ولكنها الثانوية،
تكون فماذا بذاتها واضحة أو رضورية حقائق األخالق بديهيات تكن لم إذا ولكن

إذن؟
نوع. أي من حقائق ليست ألنها رضورية حقائق ليست األخالقية البديهيات إنَّ
أو قضايا ليست األخالقية اللغوية التعبريات أن غري أحكام، أو لقضايا صفة فالحقيقة
خطأ؛ أو صواب أنه أساس عىل تصنيفه يُمكن ال والتوجيه توجيهات، هي وإنما أحكام
طبيعة لها التوجيهية الجمل ألن التوجيه عىل تَنطِبق ال األخرية األوصاف هذه فمثل

القضايا. أو اإلخبارية الجمل طبيعة عن تختلف منطقية
التوجيهات. من ا هامٍّ نوًعا تمثل غرينا، أشخاص توجيه يف نستخدمها التي فاألوامر،
أن هو علينا ما كل إن خطأ؟ أم صواب األمر هذا هل الباب». «أغلق األمر مثًال ل فلنتأمَّ
عن شيئًا يُنبئنا ال الباب» «أغِلق فالقول: املعنى، من خلوه مدى نرى لكي بالسؤال نَنِطق
نقول أن نستطيع ولن منطقية. قضية أي حاصل، تحصيل يُمثل ال أنه كما الواقع، األمر
عليه يَنطبق ال لُغوي قول فاألمر صحيًحا. الباب» «أغِلِق القول: كان لو الحال يكون ماذا

خطأ. أو صواب إىل التقسيم
شخص يف التأثري بقصد نستخدمه لُغوي ترصيح أو قول األمر إن إذن؟ األمر هو فما
نُريده ال يشء أداء عن يمتنع أو به يقوم أن نُريده بيشء يقوم اآلخر الشخص وجعل آخر،
عىل الكلمات، باستخدام الهدف هذا بلوغ امُلمكن من أن الواقعة األمور من يَه. يؤدِّ أن
الباب» «أغلِق نقول أن من فبدًال لبلوغه. الوحيدة الطريقة هي ليست هذه أن من الرغم
ذلك ومع الباب. إغالق إىل يؤدِّي نحٍو عىل َهها ونُوجِّ الشخص بيدي نُمسك أن نستطيع
يف األسهل من إن إذ لنا؛ مريًحا يكون لن إنه بل فحسب، األدب سوء من يكون لن هذا فإن
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التي الصفة تلك من نَنتفع أن ل نُفضِّ لذلك العمل. بهذا أنفسنا نحن نقوم أن الحالة هذه.
للكلمات يَستجيبوا أن شأنه من نحو عىل مهيئون أنهم وهي الناس، من أقراننا بها يتميَّز
ليس األمر أن بوضوح تظهر األمر بها يتَّصف التي الطلب فلهجة إلرادتنا. أدوات بوصفها
بلهجة األوامر جميع عن نعرب ال فنحن ذلك ومع النحوي. باملعنى حتى تقريرية، عبارة
لو مرسوًرا «سأكون مثل التقريرية، الصيغة يف بعبارة أنطق أن استطاعتي ففي الطلب.
أفضل وسيلة تكون قد هذه أن بل طلبًا، منها املقصود املعنى يكون بحيث الباب» أغلق
طريقة ليس األدب إن إذ اآلمر؛ الطلب لهجة يف صيغت التي الجملة من هديف لبلوغ
التي البسيطة الدبلوماسية املواقف تلك يف ُمستَحب أمر أيًضا هو بل فقط، الدبلوماسيِّني

تقريرية. عبارة ثوب يف متنكِّر أمر هو هذا فترصيحنا اليومية. حياتنا يف نُواجهها
برغباتي؟ متعلِّقة عبارة الباب» أغلق لو مرسوًرا «سأكون الترصيح: هذا أليس ولكن
ذلك ومع وحدها. الحالة هذه يف إال األمر سبيل عىل يستخدم ال وهو بالفعل، لكذلك إنه
إرادة عن تُنبئنا ُمتضايفة، أخرى عبارة هناك كانت بأمر رصحنا حيثما أننا الصحيح فمن
يف يرغب ««س» التقريرية العبارة تُناظرها الباب» «أغلق األمر فإن وهكذا ما. شخٍص
شأنها تحقيقها، املمكن ومن صادقة، أو كاذبة تكون قد العبارة هذه الباب.» يُغلق أن
محل امُلتضايفة العبارة تستخدم األحيان بعض ويف النفسية. العبارات من غريها شأن
دائًما األوامر عن نُعرب أن املنطقي، التحليل أغراض إىل بالنسبة األنسب، من أن عىل األمر،

نحويٍّا. تمييًزا التقريرية العبارات وبني بينها نُميز أن وبالتايل األمر، بصيغة
يَفهمونها، األشخاصاآلخرين فإن كاذبة، وال صادقة ليست األوامر أن من الرغم وعىل
ومن .«instrumental meaning أداتيٍّا «معنى يسمى أن يمكن معنى، لها يكون وبالتايل
تتَّصف الذي «cognitive meaning املعريف «املعنى وبني املعنى هذا بني التمييز الواجب
املعنى إن القائلة النظرية عن الكالم عند عرفناه الذي املعنى وهو التقريرية. العبارات به
متضايًفا أمر لكل فإن ذلك عن وفضًال عرش). السادس (الفصل التحقيق قابلية هو

املتضايفة. التقريرية العبارة تحدده معرفيٍّا
تعبريات هي إنما األوامر، شأن شأنها الخاصة، بأفعالنا املتعلِّقة التوجيهات إن
تَنتمي فهي وبالتايل كاذبة؛ وال صادقة ليست الوصف بهذا وهي اإلرادة، أو الرغبة عن
اإلرادية األفعال تتعلَّق أن املمكن ومن اإلرادة. عن ة املعربِّ الترصيحات أو األقوال إىل
ذلك. إىل وما واللذة واألصدقاء واملسكن الطعام يف نرغب فنحن متباينة؛ بموضوعات
القوانني أو الحسية اإلدراكات عن تتميَّز فهي واقع، أمر هو فينا اإلرادية األفعال ووجود
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أن استطاعتي ففي اختياًرا. لنا يرتك موقف يف نحن، لنا كنواتج تظهر بأنها املنطقية
أساعد أن استطاعتي ويف أذهب، تجعلني التي هي وإرادتي أذهب، ال أو املرسح إىل أذهب
حرية لدينا أن مسألة أما أساعده، تجعلني التي هي وإرادتي أساعده، ال أو آخر شخًصا
اإلرادي، الفعل تعريف أجل من يكفي، ألنه ذلك أخرى؛ مسألة فتلك ال، أم بحق اختيار
األفعال مصدر عن الكالم فإن ولذلك االختيار، عىل القدرة لدينا بأن األقل عىل نؤمن أن
عما الحايل الوقت يف نسأل أن إىل حاجة يف ولْسنا التعريف، بهذا له عالقة ال اإلرادية
الرغبات هذه أن أم اإلرادية، لرغباتنا تُهيئنا التي هي فيها ننشأ التي البيئة كانت إذا
إذن فلنكتِف الذات. حفظ إىل الدافع أو الجنيس كالدافع معيَّنة، أساسية دوافع عن تَنبثِق

واقعة. نفسية حقيقة هو سلوكنا تُوجه إرادية قرارات اتخاذنا بأن باالعرتاف
عىل يتعنيَّ بأفعال متعلًقا يكون عندما إال األمر صورة اإلرادي القرار يتَّخذ وال
تنفيذه يف نستخدم بأن التهديد مع باألمر نرصح األحيان بعض ويف بها، القيام اآلخرين
يُسمى الحالة هذه ويف الجند، عىل الضابط سلطة أو الحكومية السلطات قوة مثل القوة،
كما األمر، صورة أيًضا وتتخذ رغبات، عن تُعربِّ أخرى أوامر وهناك ملزًما، أمًرا ذلك

فضلك.» من سيجارة «أعطني نقول: عندما يحدث
الجانب يف كنا إذا أخرى بعبارة أي لنا، الرغبة عن أعرب أو األمر، إلينا وجه ما فإذا
اإليجابية االستجابة قوام ويكون سلبية. أو إيجابية له استجابتنا تكون فقد لألمر، ي امُلتلقِّ
أوامر إلعطاء استعداًدا ن يتضمَّ قد بل األمر، تنفيذ إىل متجًها جانبنا، من إراديٍّا فعًال
تنفيذ ضد متَّجه إرادي فعل فقوامها السلبية االستجابة أما آخرين، ألشخاص ُمناِظرة
فإذا األخالقي). (باملعنى و«الخطأ» «الصواب» بلفَظي التقابل هذا عن نُعربِّ ونحن األمر،
لزيارة استعداداتي أبدأ ثم صواب» «هذا أجيب فقد زيًدا» لرتى تذهب أن «ينبغي يل قيل
إراديٍّا فعًال قوامها يكون أمر، عنه يعرب إرادي لفعل اإليجابية االستجابة فإن وهكذا زيد.
فإن سلبية، االستجابة كانت إذا أما األمر، هذا متلقي لدى يتولد مشابه، نوع من ثانيًا
بمثل دائًما يُميز ال اللغوي االستخدام أن عىل لألول. ا مضادٍّ يكون الثاني اإلرادي الفعل
محل منهما كلٌّ يستخدم وإنما و«خطأ»، «صواب» أو وال، نعم الطرفني؛ بني الوضوح هذا
أنه عىل قبل من إليه املشار التمييز إىل النظر يف الحق لنا أن يبدو قد ذلك ومع اآلخر.

األلفاظ. لهذه صحيح تفسري
إىل تتَّجه التي التوجيهات إىل بالنسبة لألمر النحوية الصيغة لدينا أن حني وعىل
ولهذا نحن. إلينا يتَّجه الذي للتوجيه مماثلة لغوية صيغة تُوجد فال اآلخرين، األشخاص
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الذي البناء عن تتحدَّث إخبارية جملة صورة يف التوجيهات هذه عن نعرب فإنا السبب
نخاطب األحيان بعض ويف املرسح». إىل «سأذهب الجملة يف كما التوجيه، به يتميَّز
ألنفسنا نقول كأن األمر، صيغة فنستخدم مختلف، شخص مع نتحدَّث كنا لو كما أنفسنا
من نتمكَّن ازدواجية تبدو التي الطريقة وبهذه الخطاب.» تكتب أن يجب صاحبي، «يا
أفعال عن نتحدث وأن لألمر، ي املتلقِّ الجانب عىل ينطبق الذي التنبيه أنفسنا إىل ننقل أن

أنفسنا. إىل نُوجهه أمر طريق عن أنفسنا يف نُثريها ثانوية إرادية
فإذا التوجيهات. وبني املعرفية الجمل بني الفارق نوضح بأن كفيلة االعتبارات هذه
وأعني «بنعم»، أجيب فإني عليها، ووافقت تقريرية، عبارة أو معرفية، جملة يل قيلت ما
لندن إىل هنا من املسافة إن يل قلت إذا أنك ذلك مثال صحيحة. العبارة هذه أعدُّ أنى بذلك
إذا أما طويلة، لندن إىل املسافة أن الصحيح من أن بذلك وأعني «نعم»، أجبت طويلة،
تقصده فما (صواب)». صحيح «هذا بقويل موافقتي عن أعرب فإني رذيلة، البخل أن قلت
يكن لم لو وددُت تقول: أنك أعني إرادتك، عن تعبري وبالتايل توجيه، هو الحالة هذه يف
هناك يكن لم لو أود بدوري أنني تعني وهي مناظر، أمر هي إجابتي أنَّ كما بْخل. هناك
من يتألف هو وإنما املعريف، النوع من تأكيًدا ليس التوجيه عني اإليجابي فالرد بخل؛

رغبته. التحدث يشارك املستمع أن يوضح ترصيح عنه يُعرب ثان، إرادي فعمل
اآلن فلندرس التوجيهات أنواع بجميع تتعلَّق اآلن حتى قدمناها التي اإليضاحات أن

أخالقية. أوامر أو أخالقية، توجيهات تُسمى التي التوجيهات
ي املتلقِّ الجانب يف بأننا ونشعر أمًرا، نعده إننا األخالقي للتوجيه املميزة الصفات من
تصدره ألمر استجابة أي ثانوي، فعمل أنه عىل اإلرادي فعلنا إىل ننظر وهكذا األمر. لهذا
فالبعض بوضوح؛ دائًما نعرفه ال ما فهذا األعىل، السلطة هذه هي ما أما أعىل. سلطة إلينا
يف األخالقي القانون أو خاص، جنِّي أو الضمري، أنها يرى اآلخر والبعض هللا، أنها يرى
األخالقي األمر عن ثنا تحدَّ ولو مجازية، بلُغة تفسريات هذه أن الواضح من ولكن داخلهم.
وهو االلتزام، بشعور يقرتن إرادي فعل بأنه يتميَّز لوجدناه النفسية النظر وجهة من
وكذلك علينا، بأن نشعر وهكذا أيًضا. اآلخرين األشخاص وعىل علينا منطبًقا نعدُّه شعور
اإلرادية األهداف أما ممكنًا. ذلك يكون حيثما املحتاجني بمساعدة التزاًما شخص، كل عىل
أن شخص أراد فإذا بااللتزام. الشعور هذا يصحبها فال األخالقية، لألهداف امُلغايرة
الهدف، هذا تحقيق إىل يتَّجه قرار باتخاذ ملَزم بأنه عادة يشعر ال فإنه مهندًسا، يُصبح
يُميز ما هو العام بااللتزام فالشعور لهدفه. مماثل هدف للجميع يكون أن يف يرغب وال

غريها. عن األخالقية األوامر
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لنا تبدو األخالقية اإلرادية األفعال أن بها وأعني الحقيقة، هذه نفرس إذن فكيف
األفعال هذه أن هو التفسري أن اعتقادي يف االلتزام؟ عن تعبريًا أي ثانوية، إرادية أفعاًال
تعبري األصل يف أنها أي إليها، ننتمي التي االجتماعية الجماعة علينا تفرضها اإلرادية
وذلك األشخاص، عىل تعلو التي مكانتها يعلل الذي هو األصل هذا جماعية، إرادة عن
الوجهة من مفهوم األصل هذا ومثل األخالقي. القرار به نتَّخذ الذي بالخضوع، الشعور
تنفيذها كان قواعد هي ذلك، إىل وما القتل، وعن الرسقة عن تَنهى التي فالقواعد النفسية؛
نظام أن كما القواعد، هذه األفراد اعتاد األجيال وبانقضاء الجماعة. لحفظ رضوريٍّا يعد
الجانب يف بأنفسنا نشعر أننا إذن عجب فال النوع، نفس من تعوُّد لعملية يُخضعنا تربيتنا
أن نعتقد كنا فإذا ذلك، وعىل بالفعل. الجانب هذا يف نقع فنحن األخالقية، لألوامر ي املتلقِّ
أن هي واقعة حقيقة يعكس االعتقاد هذا فإن األخالقية، للغايات مميز بالواجب الشعور
أو املعلم أو األب سلطة طريق عن ذلك أكان سواء بالقوة، فينا تغرس األخالقية الغايات

فيها. نعيش التي الجماعة ضغط
للنزعة مضادة أخالق توجد أن أمكن فكيف اجتماعيٍّا، األخالق أصل كان فإذا

االجتماعية؟
أخالًقا ذلك مع تظلَّ أن يمكن االجتماعية للنزعة ة مضادَّ نعدُّها التي األخالق إن
الجماعة هذه داخل يف إنهم إذ بجماعتهم؛ خاصة أخالًقا للمجرمني نجد فنحن جماعية.
نُسميها التي األكرب الجماعة مقابل يف هذه جماعتهم يضعون بل يُقتلون، وال يرسقون ال
األكرب، الجماعة هذه إىل بالنسبة األخالقية االلتزامات جميع ويتجاَهلُون املهذب، باملجتمع
مضادة جماعة أنه عىل فصلهم إىل ينظرون قد الثانوية املدرسة يف الواحد الفصل وتالميذ
من العكس وعىل ويُضايقوه. املعلم يخدعوا أن أخالقيٍّا حقهم من أن ويجدون للمعلِّم،
مثل يخدعونهم. ما ونادًرا شديًدا، احرتاًما تالميذهم لهم يكنُّ معلِّمني هناك أن نجد ذلك
أخالق العاملة وللطبقة جماعتهم. يف يدخلونه التالميذ جعل يف نجح قد يكون املعلم هذا
يف األرستقراطية الطبقة أو الرأسماليني، كبار طبقة إىل بالنسبة الحال وكذلك بها، خاصة
أخالًقا كانت ذاتها النازية األخالق إن بل اإلقطاع. بقايا من بعد تتخلَّص لم التي البلدان
الصبغة ذات األخالق أما املزعوم. السيد» «الجنس بحاجات تَفي بحيث وضعت جماعية،
، ماكيافييلِّ عند األمري أخالق أو األرقى، اإلنسان أخالق وهي نيتشه، عند التامة الفردية
عىل واحد. شخص عىل قارصة األخالقية الحقوق جميع فيها تُصبح متطرِّفة حالة فهي
غريبًا مزيًجا تُمثل وهي الورق. عىل إال أبًدا النور تَر لم األخالقية املذاهب هذه أمثال أن
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الفرد هو يعدُّ واحد، شخص إىل الجماعية اإلرادة من نفسيٍّا املستمدة السلطة فيه تنقل
إرادته.1 تحرتم أن ينبغي الذي الوحيد

األخالق بني يجمع خليط فهي والسياسية االجتماعية حياتنا يف السائدة األخالق أما
وأخذت اجتماعية، وجماعات دول باندماج األمم نشأت فقد ُمتباينة. ملستويات الجماعية
القانون طريق عن خاص بوجه وذلك أقدم، عهود يف سائدة كانت التي األخالقية بالقواعد
عجب فال والكنيسة. اإلقطاع، ولعرص للرومان، األخالقية النظم فيه حفظت الذي ن، املدوَّ
يَمتثل أن يُحاِول الذي املطيع، فاملواطن االتساق. إىل يفتقر نظاًما النتيجة كانت إن إذن
يواجه نفسه يجد ما رسعان الواسع، الشعبي املجتمع يف املوجودة األخالقية القواعد لكل
بأساليب قروشهم عىل يستويلَ أن أم املحتاجني يساعد أن عليه ينبغي فهل أخالقيٍّا. رصاًعا
بتأييد أم اإلرضابات قمع يف باإلسهام األمة لصالح يعمل أن ينبغي وهل البارعة؟ التجارة
حرية عن يدافع أن عليه يتعني وهل للعمل؟ أفضل ظروف أجل من كفاحهم يف العمال
وهل دارون؟2 عند التطور نظرية بتدريس لجامعاتها تسمح ال حكومة يؤيد أم الكالم
تدعو نظم عن يدافع أم الحقوق يف األجناس جميع مساواة إىل يدعو أن عليه ينبغي
إىل املرء اهتداء إن وامللوَّنني؟ البيض بني العامة بالسيارات الركوب أماكن يف التفرقة إىل
ليس الحايل املجتمع يف السائدة األخالقية القواعد من املضطرب الخليط هذا وسط طريقه

الهني. باألمر
تستطيع وهل جميًعا؟ األسئلة هذه عىل تجيب التي األخالق تلك نجد إذن فأين

كهذا؟ مذهب بأي نا تمدَّ أن الفلسفة
نعرتف أن يَنبغي التي اإلجابة هي هذه ذلك. تفعل أن الفلسفة استطاعة يف ليس
قد املعرفة يف مذهبًا كانت لو كما األخالق صياغة الفالسفة محاوالت ألن ذلك رصاحة. بها
جماعات ألخالق ترديًدا إال النحو هذا عىل ُشيِّدت التي األخالقية املذاهب تكن ولم انهارت.
الطبقة أو الكاثوليكية، الكنيسة أو اليوناني، البورجوازي املجتمع أي معيَّنة. اجتماعية
الصناعي. العرص يف العاملة الطبقة أو الصناعة، عرص عىل السابق العرص يف الوسطى

فردية، نزعة ذات ا حقٍّ كانت التي نيتشه، أخالق إىل بالنسبة شائع خطأ يف هنا يقع املؤلِّف أن يبدو 1

كانت وإنما األخالقية، الحقوق كل يده يف يجمع واحًدا فرًدا األرقى» «باإلنسان تقصد تكن لم ولكنها
(املرتِجم) اإلنسان. تطور يف أرقى مرحلة به تعني

(املرتِجم) األمريكية. املتحدة الواليات من قليلة جنوبية واليات يف بالفعل موجود الحظر هذا 2
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تستطيع ال املعرفة أن فهو املذاهب؛ هذه تُخفق أن أجله من تعنيَّ الذي السبب نعلم ونحن
العلم إن إذ العلم. منهج يُحاكي أال أخالقية قواعد عن يبحث من فعىل توجيهات. تقدم أن

يكون. أن ينبغي بما ال كائن، هو بما يُنبئنا
كل وإن أخالقية توجيهات، توجد ال أنه يعني وهل نَستسلم؟ أن ذلك يعنى فهل

له؟ يحلو ما يفعل أن يستطيع شخص
األخالقية التوجيهات طبيعة فهم يُيسء املرء أن أعتقد وإنما كذلك. األمر أن أظن لسُت
شخص كل استطاعة يف أن يعني موضوعيٍّا األخالق عىل الربهنة إمكان عدم أن استنتج لو

له. يحلو ما يفعل أن
للتوجيهات اإلرادية للطبيعة مفصلة بدراسة فلنَُقم املشكلة، هذه نبحث ولكي
أن يُمكن التي العبارة عليه»، «ينبغي لعبارة نحوي تحليل إجراء طريق عن األخالقية
أن يُمكن ال العبارة أن رأينا فقد األخالقي؛ للتوجيه النحوية الصورة هي بأنها توصف
إذن؟ تعنيه الذي فما األمر، منه يستمد أن يُمكن موضوعيٍّا أخالقيٍّا قانونًا هناك أن تعني

ممكنان. معنيان الجملة لهذه بقي لقد
قد إليه املشار الشخص أن نعرف فنحن implicational؛ اللزومي املعنى هو أولهما
البحث. موضوع السلوك عنه يلزم الهدف هذا إن نقول أن ونودُّ معينًا، هدًفا لنفسه اختار
تركيب إىل نظًرا املمكن، من أن بذلك ونعني زيد.» يدخن أال «ينبغي نقول: أننا ذلك مثال
االحتفاظ هدف من نستخلص أن الفسيولوجيا، قوانني وباستخدام الفسيولوجي، زيد
يف جيدة بصحة االحتفاظ قرار فإن أخرى وبعبارة يُدخن. أال ينبغي زيًدا أن جيدة بصحة
entailed decision مستتبًعا قراًرا يُسمى فإنه لذلك التدخني، عدم قرار يَستتبع الحياة
التزاًما يُمثل ال وهو implicational اللزومي النوع من هو امُلستتبع بالقرار فااللتزام

منطقيٍّا. بل أخالقيٍّا،
أن أريده املتكلِّم، فأنا املتكلم؛ جانب من الذاتي، األمر معنى فهي الثاني املعنى أما
ال إشارة عىل تَشتِمل األخالقية التوجيهات فإن التفسري لهذا وتبًعا ذلك. أو هذا يفعل
كان الرأي، بهذا قلنا فإذا للمتكلِّم. إرادي قرار عن تعبريات فهي املتكلم، إىل منها مفر
عليه» «ينبغي عبارة إن بحيث األخالقي، التوجيه معنى من املتكلم استبعاد املستحيل من
.volitional إرادية أخالق إىل نصل وبذلك أريد»، «أنا عبارة عىل ُمسترتة، بطريقة تنطوي،
فاستخدام اآلتي. النحو عىل الفهم لهذا املنطقية الطبيعة نُحلل أن استطاعتنا ويف
طريقة هو األخالقية» الوجهة من رش «الكذب أو يكذب»، أال عليه «ينبغي مثل تعبريات
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موقف أو اتجاه هو بالفعل عنه تُعرب ما أن حني عىل موضوعية، أنها تزعم الكالم يف
تُشري التي األلفاظ وهي و«اآلن»، «أنا» مثل ألفاًظا تشبه عليه» «ينبغي فعبارة للمتكلم.
مثل عنهم. تصدر الذين األشخاص باختالف معناها ويختلف الكالم، فعل أو املتكلم، إىل
تدل «token «إشارة فكلمة «token-reflexive اإلشارة «انعكاسية تسمى األلفاظ هذه
منهما كالٍّ فإن الكلمة، بنفس شخصان نطق ما فإذا العالمات. من لعالمة فردي مثل عىل
املختلفة لإلشارات ويكون الكلمة. هذه أمثلة من مختلف بمثل أو مختلفة، بإشارة ينطق
اإلشارات من كالٍّ فإن اإلشارة، انعكاسية األلفاظ كانت فإذا ذلك، ومع املعنى. نفس عادة
كانت روزفلت»، د. فرانكلني «الرئيس شخصني من كل قال فإذا مختلف. معنى لها يكون
عىل تدالن اإلشارتني فإن «أنا» منهما كل قال إذا أما الشخص. نفس عىل تدالن اإلشارتان
اإلشارة.3 وبني املعنى بني االرتباط هذا عىل تدل «انعكاسية» وكلمة مختلفني. شخصني
املعنى أن غري مًعا. يُستخدمان اإلشارة، واالنعكايس اللزومي، املعنيني؛ أن ولنالحظ
أو األخالقية، املقدمات إىل بالنسبة يستخدم أن يمكن ال عليه» «ينبغي لعبارة اللزومي
توجيهات. هي وإنما لزوم، حاالت عن تعرب ال املقدِّمات هذه دامت ما األخالقية، البديهيات
املعنى هذا اإلشارة. انعكايس بمعنى عليه» «ينبغي عبارة عىل تشتمل فإنها ذلك وعىل
هذا نفهم ولكي أخالقية. قاعدة كل إىل املقدمات من — باالستخالص — ينتقل للعبارة
والتي املعريف. املجال يف تحدث التي االستخالص عمليات ر نتصوَّ أن نستطيع االنتقال،
املمكن من يكن لم املقدمات، تؤكِّد لم فإذا النتيجة. إىل املقدمات حقيقة نقل إىل تؤدِّي
بمعنى أي توجيهات، بوصفها تقدم لم إذا األخالقية املقدمات فإن وباملثل النتيجة. تأكيد
انعكاسية بأنها وبالتايل لزومية، غري بأنها تتميَّز عليه»، «ينبغي نوع من عبارة أنها

التوجيه. طابع األخالقية للنتيجة يكون أن أمكن ملا اإلشارة،
«ينبغي» لفظ نؤكِّد الحالة هذه ويف عليه»، «ينبغي عبارة معنيَي بني جمع يحدث وقد
اإلشارة. انعكايس بمعنى «ينبغي» لفظ فيها يرد بمقدمة متعلًقا ويكون اللزومي، باملعنى
اللزومي، بمعناها «ينبغي»، فكلمة بوضوح. املزدَوج املعنى هذا ندرك أن الواجب ومن

«مبادئ املؤلف كتاب إىل فلريجع اإلشارة، االنتكاسية لأللفاظ تفصيًال أكثر مناقشة القارئ أراد إذا 3
انعكاسية األوامر كانت وملا ص٢٨٤. ،(١٩٤٧ (نيويورك، «Elements of Symbolic Logicالرمزي املنطق
شخصان بهما يرصح حني امُلتماثلني، األمَرين إن إذ املعرفية؛ ملضايفاتها معادلة تكون ال فإنها اإلشارة،

مختلفة. معرفية ُمتضايفات لهما تكون ُمختِلفان،
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ألن إال املفهوم هذا مثل لها يكون ال ولكن أخالقي، مفهوم الحالة هذه يف لها يصبح
مثال املتكلم. يؤيده أخالقي أمر هو إليه املشار الشخص لدى مقدمة يتخذ الذي التوجيه
بذلك ونعني للمهاجرين.» البالد هذه أبواب تفتح أن الدولة عىل «ينبغي نقول: أننا ذلك
عنه يلزم نحن، نؤيده والذي به، تؤمن الدولة أن نعلم الذي املهاجرين. مساعدة هدف أن
ذلك وعىل الهدف. هذا لتحقيق املتواِفرة الوحيدة الوسيلة هي البالد أبواب فتح يكون أن
كلمة استخدام إىل إرجاعه يمكن اللزومي باملعنى «ينبغي» للفظ األخالقي املفهوم فإن
كلمة فقدت التوجيه، بهذا االعتقاد يف يشارك املتكلِّم يكن لم فإذا اإلرادي. باملعنى «ينبغي»
بدًال إنجلرتا يغزو أن هتلر عىل ينبغي «كان نقول فقد األخالقي. طابعها عليه» «ينبغي
أننا أي إنجلرتا، يغزو أن هتلر مصلحة من كان أنه بذلك ونعني باريس.» يفتح أن من
أهدافه، هتلر نُشارك ال كنا ملا ولكن implicational obligation لزوميٍّا التزاًما نَقِصد
أن ح يوضِّ املثل هذا أخالقيٍّا. أمًرا بوصفها الحالة هذه يف يستخدم ال «ينبغي» لفظ فإن
االعرتاف أن أي عليه» «ينبغي لعبارة األخالقي املعنى من تَنفِصل ال املتكلِّم إىل اإلشارة
ال أساس هو اإلشارة، انعكايس لفظ هي األخالقي معناها يف عليه» «ينبغي عبارة بأن

لألخالق. علمي تحليل يف عنه غناء
التخلص بُغية عليه»، «ينبغي لعبارة ثالث بتفسري يأتي أن أحيانًا البعض ويُحاول
هو العبارة هذه معنى يكون التفسري، لهذا وتبًعا األخالقية، لأللفاظ الذاتية اإلشارة من
الصبغة استبعاد إىل يؤدِّي املعنى هذا أن ويبدو ذاك.» أو هذا يفعل أن منه تريد «الجماعة
يكون فعندما قبوله. يمكن ال التفسري هذا فإن ذلك ومع األخالقية. االلتزامات من الذاتية
معناها إرجاع أمكن إذا إال عليه» «ينبغي عبارة نستخدم ال الجماعة، بإرادة متعلًقا األمر
إرادة عن الزًما الفعل يكون عندما أوًال نستخدمها فنحن األولني. التفسريين من واحد إىل
للجملة يكون ومنذئٍذ الجماعة، إرادة إطاعة مصلحته من تكون الذي املختص، الشخص
نشارك عندما العبارة هذه نستخدم فإننا وثانيًا، األول. بالتفسري املتعلق اللزومي املعنى
التزام عن تعرب أن بالعبارة املقصود يكون وحدها الحالة هذه ويف الجماعة، إرادة يف
هذا مثل تدين جماعته أن نعلم فإننا برشكائه، مجرم وىش لو أنه ذلك مثال أخالقي؛
يتكلم.» أال عليه ينبغي «كان يقول بأن خليق الجماعة هذه يف العضو فإن لذلك السلوك،
اللزومي، باملعنى «ينبغي» لفظ نستخدم فقد الجملة، هذه نستخدم الذين نحن كنا إذا أما
ألعمال يتعرض قد الذي املجرم، مصلحة يف كان السكوت إن القائل الرأي عن ونعرب
أخالقي، حكم أنها بمعنى الجملة هذه قلنا إذا فإننا ذلك ومع جماعته. من انتقامية
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العبارة تكون وعندئٍذ جماعته، بحماية أخالقيٍّا ملزم الرجل ذلك أن هو نقصده ما فإن
املتكلم. رقبة عن تعبري ن وتتضمَّ اإلشارة، انعكاسية

،volitional إراديٍّا طابًعا األخالقية للتوجيهات أن القائلة النتيجة إىل نصل وهكذا
مخيبة وهلة ألول النتيجة هذه تبدو وقد املتكلم، إرادة إليها تتَّجه قرارات عن تعرب وأنها
فهل ذلك ومع إرادتنا. نزعات عليها نبني صلبة أرض هناك تعْد لم أنه يبدو إذ لآلمال،
ولكي اتباعه، نا حقِّ من بأن نشعر لكي لألمر امللتقي الجانب يف نكون أن الرضوري من
يف ينشأ الذي بااللتزام، الشعور فهم الفالسفة أساء لقد األمر؟ نفس باتباع اآلخر نطالب
يحتمها نتيجة أو املعرفية، للرضورة مناظًرا روه فتصوَّ الجماعية، لإلرادة املتلقي الجانب
عىل يقوى ال التشبيه هذا أن اكتشفنا قد كنا وملا للمثل. بعالم استبصار أو عقيل قانون
جانبًا فلندع األخالق، لصحة مصدر إىل يتحول أن يمكن ال بااللتزام الشعور وأن الصمود،
يف إليها نحتاج كنا التي «العكازات» بتلك بعيًدا ولنُلِق جاذبية، من االلتزام يف ما إذن
ألنها بل ثانوية، نزعات ألنها ال إرادتنا، بنزعات ونَثق نحن، أرجلنا عىل ولنقف امليش،
رشيرة تكون أن بد ال إرادتنا أن تقول التي األخالق أن املؤكَّد ومن نحن. إرادتنا نزعات
أخالًقا تكون أن بد ال األخالق هذه مثل — آخر مصدر من ألمر تستجيب تكن لم إذا

شوهاء.
ة معربِّ (أو إرادية قرارات األخالقية التوجيهات كانت «إذا بقولك: ذلك عىل تُجيب وقد
ولكن الخاصة. األخالقية توجيهاته يضع أن يف الحق شخص لكل أن فيبدو رغبات)، عن
نثق بأن تُناشدنا إنك توجيهاته؟ يتبعوا أن اآلخرين إىل شخص يطلب أن يمكن كيف
تُطالب ذاته الوقت ويف لألمر، ي املتلقِّ الجانب يف بأنفسنا نشعر وبأال اإلرادية، رغباتنا يف
اإلرادي التفسري أن يبدو تناقًضا؟ هذا أليس لآلخرين. أوامر يضع أن يف شخص كل بحق
أنه أي يشاء، ما يفعل أن شخص كل استطاعة يف إن القائلة النتيجة إىل يؤدِّي لألوامر

الفوىض.» إىل يؤدي
أمًرا وضعت أنني ولنفرض األخرية. عبارتك عنه تعرب الذي االستدالل بدراسة فلنبدأ
يشاء.» ما فليفعل «كال، جوابك: فكان معينة، بطريقة يسلك بأن معنيَّ شخص يقيضعىل
أصدرته. الذي لألمر معارضتك عن تعبري هذا ردِّك يف «فليفعل» لفظ أن الواضح ومن
فليس الخاصة، أوامري وضع يف الحق يل أن من الرغم عىل إنني، تقول أن تريد فأنت
ليست حقه» من ليس ««س» وعبارة اآلخرين. أوامر أي شاملة، التزامات وضع حقي من
قد فأنت وإذن ذاك.» أو هذا يفعل أال ينبغي ««س» معناه أرس، هي وإنما معرفية، عبارة
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إنك أمرك؟ تبني أساس أي فعىل لآلخرين. أوامر أضع بأال تطالبني وأنت بأمر، أجبْتني
وأتخىل بإرادتك أعرتف أن عىل يتعنيَّ كان لم أدري ولست إرادتي، مقابل إرادتك تضع

لآلخرين. التوجيهات وضع عن
فحصها يربر ا حدٍّ األهمية من تبلغ السابق استداللك أثارها التي املشكلة أن عىل
أن يمكن العبارة هذه إن حق.» امرئ، «لكل عبارة ببحث أوًال فلنبدأ الدقة. من بمزيد
معرفية، عبارة وهذه شخص. أي نشاط عىل قيوًدا تفرض ال القانونية السلطات أن تعني
إيضاًحا، أقصده ما أزيد ولكي إليها. توصلت التي بالنتيجة تعنيه ما هي ليست ولكنها
األخالقي التوجيه كان «إذا تصبح بحيث الكامل، التعبري يف املفرتضللعبارة املعنى فلندمج
نشاط عىل قيوًدا تفرض ال القانونية السلطات فإن إرادية، رغبة عن يعرب قرار مسألة
وثانيًا، تقوله، أن تودُّ ما ليس وهو صحته، يف مشكوك تعبري هذا أن غري شخص.» أي
نشاط عىل قيود فرض عدم ينبغي أنه تعني أن يمكن الحق» شخص «لكل عبارة فإن
أن املمكن فمن السابق، للتحليل وتبًعا أمر، عىل تدل «ينبغي» كلمة أن عىل شخص. أي
يكون وعندئٍذ أنت، هو الذي املتكلم عن الصادر األمر معنى أولهما معنيان؛ لها يكون
تفرض أال أرصعىل فإني إرادي، قرار مسألة األخالقي التوجيه كان «إذا هو جملتك معنى
منطقية، عالقة تُقرر ال فإنك تعنيه، ما هذا كان فإذا شخص.» أي نشاط عىل قيود
الثاني املعنى أما استدالل. إىل تصل ال وبذلك جانبك، من رغبة عن باإلعراب تكتفي بل
متعلق استخالصه، يمكن أمر إىل يؤدي الذي املنطقي اللزوم معنى فهو «ينبغي» لكلمة
القائل باملبدأ يؤمن الشخص كان «إذا هو: تعنيه ما يكون وعندئٍذ إليه. املشار بالشخص
ال بأنه القائل باألمر يؤمن أنه ذلك عن فيلزم إرادي، قرار مسألة األخالقي التوجيه إن
أدري لست صحيح؟ استدالل هذا هل ولكن شخص.» أي نشاط عىل قيود فرض ينبغي
يف املرء رغبة بني اإلطالق عىل تناقض ال ألنه منطقيٍّا، كهذه نتيجة استخالص يمكن كيف
وبني بينه تحول التي األمور يف اآلخرين نشاط من يحدَّ أن يف رغبته وبني معينة، أهداف

هذه. أهدافه تحقيق
تُبني أن تودُّ فأنت ما. حد إىل مختلف نحو عىل األخرية الحجة عن أعرب أن اآلن وأود
عىل قيود فرض عدم «ينبغي سبق: مما املستخلص بالقرار األخذ عىل يُحتِّم املنطق أن
من مستنتًجا يكون أن بد فال استنتاجه، يُمكن أمًرا ذلك كان فإذا شخص.» أي نشاط
عن التعبري عىل اقترصت وإنما أوامر، بأية اآلن حتى ح أرصِّ لم أنني غري أخرى. أوامر
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استطاعتك يف وليس إرادي. بقرار تتعلَّق أمور األخالقية األوامر أن القائلة املعرفية العبارة
أن يُمكن ال ولكن معرفية، بجمل ُمقرتنة أوامر من أو أخرى، أوامر من أوامر تستنتج أن

باطل. استداللك فإن ذلك وعىل وحدها. املعرفية الجمل من تستنتجها
النتيجة إىل يؤدِّي ال األخالقية للتوجيهات volitional اإلرادي التفسري أن ترى وهكذا
أي الخاصة، قراراته اتباع يف الحق شخص لكل يرتك أن عليه ينبغي املتحدِّث إن القائلة
األشخاص جميع وطالبَت معينة، إرادية أهداًفا وضعَت ما فإذا الفوضوية. إىل يؤدي ال أنه
الفوضوي كاألمر آخر، أمر بوضع إال ُحجتي عىل تردَّ أن استطاعتك يف فليس باتباعها،
تُثبت أن وسعك يف فليس ذلك ومع يشاء.» ما يفعل أن يف الحق شخص «لكل مثًال: اآلتي
لكل أترك أن عىل يرغمني املنطق وأن نفسه، مع متناقض اإلرادية األخالق يف مذهبي أن
التوجيهات أن كما يشء أي عىل يُرغمني ال فاملنطق يشاء. ما يفعل أن يف الحق شخص
األوامر أي ينبئني ال املنطق أن عن فضًال لألخالق، الخاص لفهمي نتائج أضعها التي
يل، إرادية رغبات بوصفها أوامري أضع فأنا األشخاص. لجميع ملزمة أعدها أن ينبغي
رغبة مسألة بدوره هو األخالقية والتوجيهات الشخصية التوجيهات بني التمييز أن كما
للجماعة، رضورية أعدُّها التي تلك هو التوجيهات من األخري النوع أن تذكر ولعلك إرادية.

بإطاعتها. شخص كل أطالب والتي
ما يكون «قد قائًال: سرتد أنك بد وال تام. يأس حالة يف اآلن أصبحت أنك شك وال
يف كتابًا ألَّفت من يا — ا حقٍّ تظن هل ولكن املنطقية، النظر وجهة من صحيًحا، تقوله
وما بأِرسه؟ للعالم أخالقية توجيهات يُعطي الذي الشخص أنت أنك — العلمية الفلسفة

أثرك؟» اقتفاء إىل يدفعنا الذي
كالمي يفهم أن أقصد لم ألنني الصديق، أيها آسف أنني هو ذلك عىل وردِّي
الذي هو نفسه السبب هذا ولكن الحقيقة، طريق عن أبحث كنت فقد النحو، هذا عىل
تكون أن ذاتها طبيعتها بحكم يمكن ال أخالقية. توجيهات إعطائك عن أمتنع يجعلني
يف أرغب فلست هنا. أدونها لن ولكنني األخالقية، توجيهاتي لديَّ أن فصحيح صائبة.
التوجيهات بعض لديَّ إن بل األخالق. طبيعة مناقشة أودُّ وإنما األخالقية، املسائل مناقشة
لنفس نتاج فكالنا توجيهاتك. عن كثريًا تختلف ال أنها أعتقد التي األساسية األخالقية
أمور يف نختلف قد مولدنا. يوم منذ الديمقراطية بالروح تشبَّعنا فقد ذلك وعىل املجتمع،
الواجب من كان إذا ما أو الطالق، قوانني تخفيف الواجب من كان إذا ما كمسألة كثرية،
مناقشة نستطيع ولكننا الذرية. األسلحة استخدام عىل لإلرشاف عاَلمية حكومة إقامة
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الَفوضوي، مبدئك مقابل يف به أقول ديمقراطي مبدأ عىل اتفقنا إذا املشكالت هذه أمثال
الديمقراطي: املبدأ بهذا وأعني

اآلخرين يطالب أن ويف الخاصة، األخالقية أوامره وضع يف الحق شخص لكل «إن
األوامر.» هذه باتباع

شخص كل إىل به أتوجه الذي للنداء الدقيقة الصيغة يشكل الديمقراطي املبدأ هذا
القائل رأيي مع متناقًضا أنت رأيته الذي النداء وهو الخاصة، اإلرادية رغباته يف يَثق بأن
ليس املبدأ هذا أن كيف اآلن فألبني اآلخرين. لألشخاص أوامر يضع أن شخص لكل بأن
من أكثر هناك كانت إذا إنه القائل األمر وضعت أنني مثًال فلنفرض نفسه. مع متناقًضا
ال الذين لألشخاص الزائدة الحجرات فتح الواجب فمن ما، بيٍت يف شخص لكل حجرة
شخص أي إرغام ينبغي ال إنه القائل األمر فتضع أنت أما بهم. خاصة حجرات يملكون
لشخص بفتحها أطالب وأنا بيتك، يف زائدة حجرة فلديك لآلخرين. بيته باب يفتح أن عىل
الحكومة، سلطة خالل من طلبي تنفيذ عىل القدرة لدى كانت ولو املساكن، أزمة من يعاني
حد إىل سأذهب فإنني مثًال، استفتاء طريق عن قانونًا القاعدة هذه من أجعل بأن وذلك
الفرق هو تناقًضا يصبح أن وبني مبدئي بني يحول ما فإن ذلك ومع فعًال. ذلك ذ أُنفِّ أن
نحو عىل تسلك بأن أطالب فأنا . معنيَّ بسلوك املطالبة يف والحق السلوك يف الحق بني
يف وهي صحيحة، ديمقراطية وهذه العكيس. مطلبك عن بالتخيلِّ أطالبك ال ولكني معني،
املجتمع يف اإلرادات اختالف مشكلة بها تواجه التي الفعلية الطريقة مع تتمىشَّ الواقع

الديمقراطي.
وكل الفلسفة. نتيجة أنه عىل أعرضه وال الخالص، العقل من مبدئي أستمدُّ ال إنني
الديمقراطية، البلدان يف بأرسها السياسية الحياة أساس هو مبدأ أصوغ أنني هو أفعله ما
املبدأ هذا أن وجدت قد ولكنني لعرصي. نتاًجا املبدأ، هذا بالتزامي أبدو، أنني أعلم وأنا
أخالقيٍّا أمًرا منه أتَّخذ فإني ثم ومن بعيد، حد إىل وتحقيقها رغباتي، نرش فرصة يل يُتيح
نتاًجا نفيس أَعدُّ الذي أنا، ُوضعُت فلو املجتمع. أشكال جميع عىل يَنطبق أنه أزعم وأنا يل.
ولكن مبدئي. لتعديل استعداد عىل أكون فقد مخالف، مجتمع يف ديمقراطي، ملجتمع

فيه. أعيش الذي للُمجتَمع املبادئ أصلح يبدو الذي املبدأ هذا لنخترب
عمله، ينبغي بما املتعلقة األسئلة جميع عن يجيب أخالقيٍّا، مذهبًا املبدأ هذا ليس
اإلرادات بني فاالختالف اآلراء. بني الرصاع يف إيجابي بدور للقيام دعوة مجرد هو وإنما
الوسيلة إن بل العلم. أهل بعض يضعه أخالقي مذهب إىل بااللتجاء تسويته يُمكن ال
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الفرد بني االحتكاك طريق عن اآلراء، تُصادم هي االختالفات هذه عىل للتغلُّب الوحيدة
إنما األخالقية التقويمات أن والحق املوقف. ملنطق والخضوع الجدل طريق وعن وبيئته،
اآلخرين مع ونتحدث فعلناه، فيما ونفكر نسلك، فنحن لنشاطنا، ممارستنا خالل تتكوَّن
ما إىل لالهتداء محاوالت إال أفعالنا وما أفضل. أنه نعتقد نحو عىل ثانية ونسلك عنه،
القيام يف نرغب أننا نعلم ال نظل أن يحدث ما وكثريًا الخطأ، خالل من نتعلم ونحن نريد،
الوضوح بنفس عادة تأتينا ال اإلرادية فالغايات فعًال. به قمنا قد نكون أن بعد إال بالقعل
أو شعورية ال خلفية تكون األحيان أكثر يف إنها بل لإلبصار، موضوًعا به ندرك الذي
التي كالنجوم ساطعة، واضحة منها تبدو تلك أما وميولنا، التجاهاتنا شعورية نصف

نُحققها. أن بمجرَّد جاذبية من فيها ما كل تفقد ما فكثريًا طريقنا، يف تَهدينا
ينبغي وإنما الفيلسوف، باب يطرق أال األخالق دراسة يريد من عىل فإن ذلك، وعىل
وسط يعيش أن فعليه العملية. األخالقية املشكالت حول رصاع يدور حيثما يذهب أن عليه
سياسية، جماعة هذه أكانت سواء اإلرادات. بني التنافس بفضل حيوية تتدفق جماعة
يف االشرتاك بينها يؤلف جماعة أم رياضيٍّا، ناديًا أم مهنية، منظمة أم عماليٍّا، اتحاًدا أم
مقابل يف إلرادته املرء وضع بمعنى سيشعر هناك واحدة. محارضات قاعة يف الدرس
ممارسة كانت إذا األخالق ألن ذلك الجماعة. إرادة مع املرء تكيُّف وبمعنى اآلخرين. إرادات
من أن شك وال جماعية. بيئة خالل من الرغبات لهذه تكيف أيًضا فهي اإلرادية، للرغبات
اإلرادة به تشعر الذي الرضاء ذلك يغفل حني نظره قرص عن يكشف الفردية إىل يدعو
عملية أنه عىل الجماعة خالل اإلرادات تكيف إىل ننظر كوننا أما جماعة، إىل لالنتماء نتيجة
أن ينبغي ولكن للجماعة، معارضتنا أو تأييدنا عىل يتوقف أمر فذلك ضارة، أو نافعة

بالفعل. موجود هذا الجماعة تأثري بأن نعرتف
هي وما الجماعة؟ يف بينها االنسجام وتحقيق اإلرادات تعديل يتسنَّى إذن فكيف

اإلرادات؟ تكيف إىل تؤدِّي التي العملية
ولقد معرفية. لعالقات تعلم بعيد، حدٍّ إىل هي، العملية هذه أن يف شك من ليس
الذي الدور أن والواقع املنطقية. الربهنة تقبل األوامر بني اللزوم عالقات إن قبل من قلت
العالقات يف نُخطئ، ما فكثريًا عادة. به يقال مما بكثري أعظم هذه اللزوم عالقات به تقوم
املشكالت من كبري عدد تحوَّل متماثلة، األساسية األهداف بعض كانت فإذا أهدافنا، بني
تعود ال مقدَّسة الخاصة املَلكية كون مسألة أن ذلك مثال منطقية. مشكالت إىل األخالقية
الحياة ظروف من أدنى حد ضمان رضورة بهدف نعرتف أن بمجرد أخالقية، مسألة
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ونظام األعمال، حرية نظام بني التفضيل يكون وعندئٍذ املواطنني. لجميع الرضورية
ذلك يكون الهدف، هذا تحقيق عىل منهما كلٍّ قدرة حيث من اإلنتاج، لوسائل الدولة ِملكية
عندئٍذ نُصادفها التي الصعوبات ترجع وإنما االجتماعي. التحليل به يختص أمًرا التفضيل
أن يستطيع ال العلم هذا إن إذ املجتمع؛ دراسة علم بها يتصف التي القارصة الحالة إىل
فمعظم الفيزياء. تقدمها التي لإلجابات مشابهة غموض، وال فيها لبس ال إجابات يقدم
لذلك معرفية. مجادالت إىل الديمقراطية، أنصار عند ، تردَّ أن يمكن السياسية املشكالت
بدًال لمية، السِّ والتجارب العامة باملناقشة املشكالت هذه تُسوَّى أن عىل معقود األمل فإن

الحرب. إىل بااللتجاء تسوَّى أن من
أهداف من ُمستخَلصة قرارات هي نُواجهها التي اإلرادية القرارات معظم أن والواقع
يف أهميته املعريف لإليضاح كان السبب ولهذا ألنفسنا، غايات نتَّخذها أساسية، منها أكثر
املسائل السياسية، املسائل جانب إىل الصدد، هذا يف نذكر أن ونستطيع األخالقية. املسائل
املجرمني. ومعاَقبة الجنائي والقانون املدني والقانون الجنسية والحياة والصحية التعليمية
ليست إصالحية، يف عليه املحكوم املجرم وضع الواجب من كان إذا ما مسألة أن ذلك مثال
الدولة ترشيع أن عىل يُوافقون َمن كلِّ نظر يف نفسية مسألة هي وإنما أخالقية، مسألة
ما ولكن اجتماعيٍّا. املتكيفني املواطنني من ُممكن عدد أكرب تكوين إىل يسعى أن ينبغي
عادة يكونون اإلصالحيات من يخرجون الذين األشخاص بأن تشهد التي التجارب أكثر

الغاية! هذه لعكس مهيئني
إىل التوصل يتسم عندما حتى أنه بها املعرتف النفسية الحقائق فمن ذلك، ومع
نرغب كنا ما أننا نعلم فقد اإلرادية. االتجاهات تغيري العسري من يكون معريف، إيضاح
يف نرتدَّد ذلك ومع ، معنيَّ آخر قرار قبول من أيًضا لنا بد فال معني، أسايس هدف يف
يوضع أن يجب وإنما يعاقب، أال ينبغي امُلجرم بأن مقتنعني نكون فقد القرار. هذا قبول
التغلُّب العسري من يكون فقد ذلك ومع جديد. من التكيف إعادة فرص له تُتيح بيئة يف
النظم من كبريًا عدًدا أملت التي الرغبة وهي القصاص، يف والرغبة العقاب، نداء عىل
من كبري بعدد حافلة الجنسية العالقات أخالق فإن كذلك املجرمني. معاملة يف الشائعة
عندما حتى املعتادة، التحامل مظاهر عىل التغلب ا جدٍّ يَصُعب أنه حد إىل التحريمات،
إذا التقليدية تقويماتنا بعض تغيري واجبنا من أن أوضحت قد النفسية االعتبارات تكون
ينغي الحاالت، هذه كل ففي وأصح. أسعد مجتمعنا يف والنساء الرجال يكون أن شئنا ما
الرتبية تقوم الصدد هذا ويف اإلرادية. اتجاهاتنا تكييف بإعادة املعرفية النتيجة تدعم أن
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الجديدة التقويمات قبول نستطيع أننا نتعلَّم ال فنحن أسايس. بدور الجماعة خالل من
القوة تكتسب وحدها البيئة هذه مثل ويف التقويمات، هذه فيها تطبق بيئة يف بالعيش إال
فليست األساسية. ألهدافنا نتيجة أنه املنطقي االستنتاج أثبت ما نريد أن من تُمكِّننا التي
إن بل اإلرادية، باالتجاهات املتعلِّقة النفسية املشكالت لتسوية بكافية املنطقية الحجج

اإلرادي. تكويننا تنظيم عىل يساعدنا الذي هو الجماعة، بتأثري مقرتنا املنطق،
الواقع مشرتكة؟ أساسية أهداف إىل األخالقية املسائل جميع رد املمكن من يكون فهل
املعقول من يبدو إذ االفرتاض؛ هذا يؤيد شاهد هو إنما البرش، بني من جميًعا كوننا أن
اإلرادية. األهداف يف تشسه عىل منطوية البرش بني الفسيولوجية الشبه أوجه تكون أن
يف كالنبالء معينة، جماعات هناك إن إذ االفرتاض؛ هذا تناهض أخرى وقائع هناك ولكن
املسيطرين الحزب أعضاء أو الرأسمالية، الدولة يف الرأسماليني أو اإلقطاعية، املجتمعات
بامتيازات الحتفاظها نتيجة واضحة بمزايا تتمتع الواحد. الحزب بنظام تأخذ دولة عىل

طبقتها.
فقد البساطة. من القدر هذا عىل ليست السؤال هذا عن اإلجابة أن ألعتقد وإني
االتجاهات يف تغيري إىل بذاتها تؤدي ال األهداف بني لزوم عالقة وجود معرفة أن رأينا
أن بد فال القرارات، يف نظر إعادة إىل تؤدِّي أن املعرفة لهذه كان إذا أنه، أي اإلرادية،
رضورية التهيئة هذه كانت فإذا معني. نحو عىل اإلرادية للرغبات بتهيئة مصحوبة تكون
فحتى ُمستنتَجة. بقرارات أو أساسية بقرارات متعلِّقة تكون أن كثريًا يهم فال وممكنة،
اإليحائية للقوة نتيجة تتغري أن املمكن ومن الجماعة، لتأثري تخضع األساسية الرغبات

ونتائجها. أخرى رغبات فيها تتمثل لبيئة
رضورات التكيف عملية صعوبة زيادة إىل املطلقة باألخالق اإليمان يؤدِّي ما وكثريًا
تكون األخالقية القواعد إن القائلة النظرية بتعاليم يتشيع الذي فالشخص الجماعة.
بمنأى يظل وقد القواعد، هذه عن يتخىلَّ أن كبري حدٍّ إىل عليه يصعب مطَلقة، حقائق
الشخص فإن ذلك، من العكس وعىل الجماعة. تمارسها التي التكيف عملية تأثري عن
لتغيري استعداد عىل يكون ،volitional إرادية طبيعة ذات األخالقية القواعد أن يعلم الذي
يتعامل أن بها يستطيع التي الوحيدة الوسيلة هي هذه أن رأى إذا ما حدٍّ إىل أهدافه
اآلخرين. أهداف مع ألهدافه املرء تكييف هو االجتماعية الرتبية فأساس اآلخرين. مع
ما ورسعان اآلخرين، أنانية وجه يف وقفت ما إذا مقاومة فتُصادف الساذجة األنانية أما
يُتيحهما اللذان والعطاء فاألخذ الجماعة. مع التعاون مصلحته من أن األناني يكتشف
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التخيل عدم عىل بعناد املرء إرصار يجلبه مما بكثري أعمق رضاء يجلب االجتماعي التعاون
يكون األخالق، إىل تجريبية نظرة ظل يف تربى الذي الشخص فإن وهكذا أهدافه. عن

املطلق. باملذهب يؤمن ممن املجتمع مع متكيًفا عضًوا يصبح لكي استعداًدا أفضل
يقتضيه حسبما التلون عليه يسهل شخص التجريبي أن ذلك من املقصود وليس
توجيه إىل مياًال أيًضا يكون الجماعة، من للتعلم استعداده من الرغم عىل فهو املوقف.
يكون ما كثريًا االجتماعي التقدم أن يعلم فهو الخاص. اإلرادية رغباته اتجاه يف الجماعة
أن وتكراًرا مراًرا يحاول وهو الجماعة. من أقوى كانوا معيَّنني أفراد مثابرة إىل راجًعا
الفرد يف تأثريه الفرد وبني الجماعة بني التفاعل ولهذا استطاعته. قدر عىل الجماعة يغري

مًعا. والجماعة
تكيف عملية حصيلة هو إنما البرشي للمجتمع األخالقي التوجيه فإن ذلك وعىل
هذه يف محدود بدور إال األهداف مختلف بني بالعالقات االعرتاف يقوم وال متبادل.
األفراد من تصدر معريف، غري نوع من نفسية مؤثرات به فتقوم األكرب الدور أما العملية.
اإلرادات بني فاالحتكاك األفراد. إىل الجماعة ومن الجماعة، إىل األفراد ومن آخرين، ألفراد
القوة بأن االعرتاف امُلمكن من كان لذلك أخالقي. تطور لكل الدافعة القوة هو والرغبات
من شكل بأي القوة قيست إذا وذلك األخالقية التقويمات تغيري يف رئييس بدور تقوم
الذي املعنى، هذا أن عىل اآلخرين. رغبات مقابل يف املرء رغبات تأكيد يف النجاح أشكال
هناك تكون أن املمكن فمن السالح؛ قوة عىل يقترص ال اللفظ، لهذا املعاني، أوسع هو
طبقة وقوة االجتماعي، التنظيم كقوة أكثر؛ وربما الفعالية، نفس لها للقوة أخرى صور
املنطوقة الكلمة وقوة املتعاونة، الجماعات وقوة املشرتكة، مصالحها اكتشفت اجتماعية
للسلوك. رائع مثل رضب طريق عن للجماعة أنموذًجا يشكل الذي الفرد وقوة واملكتوبة،

االجتماعية. العالقات يف تتحكَّم التي هي ا حقٍّ فالقوة
سلطة لتحكم خاضع القوة عىل الرصاع بأن االعتقاد خطأ يف نقع أال واجبنا من إن
يف نقع أال ينبغي كما خرية، نهائية غاية إىل الرصاع بهذا تؤدِّي البرش، مستوى عىل تعلو
هو بأنه الخري تعريف الواجب من بأن االعتقاد وهو السابق، بالخطأ يرتبط آخر خطأ
واألنانية الخسة وأن كثرية، انتصارات يحرز أخالقية ال نعده ما أن رأينا فقد األقوى؛
املؤمن ب بتعصُّ ال اإلرادية، أهدافنا نحقق أن نحاول ولكننا كبريًا، نجاًحا تحقق الطبقية
كنا إن ندرى ولسنا الخاصة. إرادته يف يثق الذي الشخص بإرصار وإنما مطلقة، بحقيقة
يمكن ال باملستقبل، التنبؤ مشكلة شأن شأنها األخالقي، السلوك فمشكلة هدفنا. سنبلغ

لها. وجود ال القواعد هذه مثل إن إذ النجاح؛ تضمن قواعد بوضع تحل أن
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بعض فهناك للكون. معنى أو هدًفا بها نكتشف أن نستطيع لقواعد أيًضا وجود وال
أفضل برشي مجتمع إىل ومؤديٍّا التقدم، نحو سائًرا البرشية تاريخ يكون أن يف األمل
بأن االعتقاد أما ذلك. عكس عىل تدلُّ قوية اتجاهات هناك أن من الرغم عىل تكيًفا،
يسري فالكون ممتنع. اعتقاد فهو البرشي، باملعنى التقدم نحو يسري الفيزيائي العالم
استغالل من ، معنيَّ مًدى إىل تمكَّنا، وقد األخالق. ألوامر تبًعا ال الفيزياء، لقوانني تبًعا
عىل السيطرة من فيه نتمكن يوم يجيء أن املستبعد من وليس ملصلحتنا. الفيزياء قوانني
األمر ينتهي أن األرجح وإنما الرتجيح، شديد أمًرا ذلك يكن لم وإن الكون، من أكرب أجزاء

حياته. عليه بدأت الذي الكوكب مع الفناء إىل البرشي بالجنس
وإن به. تثق فال النهائية، الحقيقة إىل اهتدى بأنه يُنبئك فيلسوف أتاك فلو وإذن،
واقعة، حقيقة يُصبح أن بد ال الخري أن يثبت ما لديه أو األسمى، الخري يعرف إنه لك قال
ولقد عام. ألَفي طوال يَرتكبونها أسالفه ظل أخطاء يردِّد إنما فهو أيًضا، به تثق فال
متواضًعا يكون أن الفيلسوف إىل فلتطلب الفلسفة. من النوع لهذا حد لوضع الوقت حان
يُنبئك أن إليه تطلب ال ولكن العلم. رجل أحرزه ما النجاح من يحرز قد وعندئٍذ كالعالم،
إرادتك بني تُوحد أن وحاول إرادتك، صوت إىل جيًدا أنصت بل عمله، عليك ينبغي بما
ذاتك أنت تضعه مما أكثر املعاني من أو الغايات من العالم يف فليس اآلخرين. إرادة وبني

فيه.
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أقارنها وأن العلم، تحليل عنها أسفر التي الفلسفية النتائج ألخص أن الفصل هذا يف أودُّ
لية. التأمُّ الفلسفة بها نادت التي باملفاهيم

املبادئ بأهم أي بالعموميات، معرفة اكتساب إىل تسعى التأملية الفلسفة كانت فقد
أن ينبغي وصوًال ن تتضمَّ فلسفية مذاهب تشييد إىل ذلك بها وأدَّى الكون. تحكم التي
تشبيهات فيها تقوم فيزياء أعني شاملة، فيزياء لتكوين ساذجة محاوالت اليوم نعدها
تقدم أن الفلسفة هذه حاولت وقد العلمي. التفسري بمهمة اليومية الحياة بتجارب بسيطة
بنظرية الخاصة األسئلة عىل وأجابت مماثلة، تشبيهات باستخدام املعرفة ملنهج تفسريًا
فإنها العلمية الفلسفة أما املنطقي. التحليل باستخدام ال مجازية، لغة باستخدام املعرفة
نتائج تحليل طريق عن املعرفة نظرية وتبني بأرسها، الكون تفسري مهمة للعالم ترتك
خالل من الذرة فيزياء أو الكون فيزياء فهم املستحيل من أن وعي عن وتدرك العلم،

اليومية. الحياة من مستَمدة تصورات
التنبؤ املحال من كان فإن املطَلق. اليقني إىل تسعى لية التأمُّ الفلسفة كانت ولقد
يف تعدُّ األقل، عىل الحوادث، جميع يف املتحكمة العامة القوانني فإن الفردية، بالحوادث
فالعقل، الخالص. العقل بقوة القوانني استخالصهذه الواجب ومن للمعرفة، قابلة نظرها
رأي ذلك — جميًعا لألشياء الكامنة الطبيعة البرشي للذهن كشف قد الكون، ع مرشِّ وهو
تقبل أن ترفض فهي العلمية الفلسفة أما صورها. بكل التأملية املذاهب أساس يف يكمن
التعبري امُلمكن من فليس املطَلق. باليقني تتصف أنها عىل الفيزيائي بالعالم معرفة أية
الوحيد املجال إنَّ بل مطَلقة. بصورة تحكمها، التي القوانني عن وال الفردية، الحوادث عن
تحليلية املبادئ، هذه أن غري والرياضة، املنطق مبادئ هو فيه اليقني بلوغ يُمكن الذي
قبلية. تركيبية معرفة ثمة وليس فارًغا، كونه عن يَنفصل ال إذن مبدأ أي فيقني وفارغة.
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الطريق بنفس األخالقية التوجيهات إقامة إىل تسعى التأملية الفلسفة كانت ولقد
القانون يسنُّ الذي هو أنه عىل العقل إىل تنظر فكانت مطَلقة. معرفة بها تشيد التي
األخالقية القواعد كشف نظرها يف الواجب ومن املعريف، القانون يضع مثلما األخالقي
الفلسفة أما للكون. النهائية القواعد يكشف الذي التبرص لذلك مشابه ، تبرصُّ بعملية
األخالقية الغايات إىل تنظر فهي أخالقية. قواعد وضع خطة عن نهائيٍّا تخلت فقد العلمية
العالقات هو املعرفة تتناوله أن يمكن ما وكل للمعرفة، ال إرادية، ألفعال نواتج أنها عىل
تربيرها يمكن فال األساسية األخالقية القواعد أما والوسائل. الغايات بني أو الغايات، بني
القواعد هذه يريدون أناًسا أن هو بها لألخذ الوحيد السبب وإنما املعرفة، خالل من
اإلرادة إن بل املعرفة، من استخالصها يمكن ال فاإلرادة يتبعوها. أن اآلخرين من ويريدون

ذاتها. عىل وتحكم ذاتها تولد التي هي البرشية
أن والجديدة. القديمة الفلسفة بني للمقارنة املجملة الختامية الصورة هي هذه
الفارق أعظم فما ا. جدٍّ الكثري يكسب أيًضا ولكنه ا، جدٍّ الكثري عن يتخىلَّ الجديد الفيلسوف
أعظم وما وحده! العقل من املستمد العلم وبني التجارب، أساس عىل املبني العلم بني
إىل بالقياس اليقني، إىل افتقارها من الرغم عىل العالم، تنبؤات لنا تمنحه الذي الضمان
للكون! النهائية بالقوانني مباًرشا استبصاًرا لديه أن يدعي كان الذي الفيلسوف تنبؤات
عندما مزعومة، ُعليا سلطة تمليها قواعد تقيدها ال التي األخالق سمو بوضوح يظهر وكم

القديمة! األخالقية املذاهب حسبان يف تدخل تكن لم جديدة اجتماعية ظروف تطرأ
داخل بمكانة العلمية للفلسفة يعرتفوا أن يأبون فالسفة فهناك كله، ذلك ومع
تمهيديٍّا فصًال بوصِفها العلم إىل منتمية تكون أن ينبغي نتائجها أن ويرون الفلسفة،
تصَل أن وتستطيع العلمي، بالبحث لها شأن ال مستقلة، فلسفة هناك أن ويدعون له،
عىل القدرة إىل افتقار عن رأيي، يف تكشف، االدِّعاءات هذه أن غري مبارشة. الحقيقة إىل
عن التخيلِّ يف يرغبون ال التقليدية الفلسفة أخطاء يُدركون ال الذين فأولئك النقدي. الحكم
وهم العلمية. الفلسفة عنه تخلَّت طريق يف السري مواصلة ويُفضلون نتائجها، أو مناهجها
ويأبون العلم، عىل تعلو معرفة إىل الوصول يف الباطلة ملحاوالتهم الفلسفة باسم يحتفظون

فلسفي. منهج هو العلمي البحث نمط عىل وضع الذي التحلييل املنهج بأن االعرتاف
لم فما وأهدافه. الفيلسوف رغبات توجيه إعادة هو العلمية الفلسفة يلزم ما إن
الفلسفة تُحقُقها التي النتائج تفهم فلن التأملية، الفلسفة أهداف بلوغ باستحالة يعرتف
فينبغي الفيلسوف أما الشاعر، عند للتعبري الطبيعية الطريقة هي الصور لغة إن العلمية.
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أن شاء إذا وذلك تفسريات؛ من يقدمه فيما اإليحائية الصور استخدام عن يتخىلَّ أن عليه
جديًرا طموًحا هدًفا املطَلق اليقني بلوغ يف الرغبة لنا تبدو وقد العلمية. الفلسفة يفهم
العادات إىل النظر مغالطة يتجنَّب أن عليه ينبغي العلمي الفيلسوف ولكن باإلعجاب،
أساًسا تكون االحتمالية املعرفة أن يتعلم أن ويجب للعقل، مصادرات أنها عىل املألوفة
كذلك سؤالها. املعقول من يكون التي األسئلة جميع عن لإلجابة يكفي ا حدٍّ املتانة من يبلغ
رغبة تبدو األخالقية املعرفة من أساس عىل األخالقية التوجيهات إقامة يف الرغبة فإن
الذي األخالقي التوجيه إىل السعي عن يتخىل أن العلمي الفيلسوف عىل ولكن مفهومة،
يكشف بتبرص تكتسب التي املعرفة من نوًعا األخالق يتصوَّرون فجعلهم اآلخرين ضلَّل
بما تنبئنا الفيزيائية املوضوعات فمالحظة الخارج؛ من تأتي الحقيقة إن أعىل. عامًلا لنا
هو عما ال أريده، عما تعرب فهي الداخل؛ من فتأتي األخالق أما الحقيقة. بصفة يتصف
الفلسفية الرغبات تتخذهما أن ينبغي التي الجديدة الوجهة هي هذه بالفعل. موجود
أنهم رغباتهم، يف التحكم يمكنهم الذين أولئك يكتشف أن بد وال العلمي. الفيلسوف عند

يخرسون. مما بكثري أكثر يكسبون
التقليدية. الفلسفية املذاهب بنتائج قورن ما إذا بحقٍّ ضخم الكسب أن والواقع
طويل شوط فهناك املذاهب. لهذه التاريخية املزايا أنكر ال إنني أخرى مرًة أؤكِّد أن وأودُّ
طويل وشوط بوضوح، صياغتها وبني مرة ألول املشكلة إدراك بني قطعه من بد ال
يف أصول إىل تتبعها يُمكن الحارضة الحلول من وكثري حلِّها. وبني صياغتها بني آخر
فال ذلك وسع معني. قديم فيلسوف يقدمها كمان التي املجازية واللفة التشبيهات تلك
عىل والتشبيهات املجازات هذه إىل النظر من للفلسفة النقدي الفهم عىل أخطر يشء
نابًعا للُمشكلة األول اإلدراك يكون ما فكثريًا الجديدة. للكشوف تنبئية استباقات أنها
ومن املدى. واسعة أبعاد من عليه تنطوي بما استبصار عن ال الساذجة، الدهشة عن
معادًال الحديث الحل إىل أدَّى الذي التطور يف املبذول والعناء الجهد يكون أن امُلمكن
فاالحرتام التطور. هذا بدءوا من به أسهم الذي الدور من أضخم، وربما ضخامته، يف
من بد وال عرصنا. قها حقَّ التي اإلنجازات نغفل يجعلنا أال يَنبغي القدماء نحو الواجب
بني من األصيلة، املشكالت من القلة تلك كشف أجل من النقد يف ودقة الحكم يف استقالل
التقليدية. الفلسفة عن ورثناها التي الدجماطيقية والثرثرات الغامضة التصورات تالل
الفهم طريق عن إال املشكالت هذه لحل الالزمة األدوات الفيلسوف يكتسب أن يُمكن وال

الحديث. العلمي للمنهج العميق

263



العلمية الفلسفة نشأة

العلمية الفلسفة قدمتها التي لإلجابات عرًضا نقدم أن الكتاب هذا يف حاولنا ولقد
اليوناني. التفكري يف بدايتها منذ التقليدية الفلسفة يف دور لها كان التي للمشكالت الحديثة
الهندسة بني التمييز هي عنها اإلجابة كانت التي الهندسية، املعرفة أصل مشكلة فهناك
مسألة وهناك تحليلية. هي التي الرياضية، الهندسة وبني تجريبية، هي التي الفيزيائية،
عنها اإلجابة كانت التي املسألة وهي الفيزيائية، الحوادث لجميع العام والتحديد السببية
حني عىل الكبري، العالم موضوعات عىل إال يرسي وال تجريبي، قانون فالسببية سلبية:
عنها اإلجابة كانت التي واملادة، الجوهر طبيعة مسألة وهناك الذري. املجال يف يَنهار أنه
عنه ضت تمخَّ الخيال من نوع أي من أهرب تصور وهو والجزئيات، املوجات ثنائية هي
تم الذي املبدأ وهو التطور، يف املتحكم املبدأ مسألة وهناك وقت، أي يف الفلسفية املذاهب
املنطق، طبيعة مسألة وهناك السببية. بالقوانني مقرتن إحصائي انتقاء يف إليه االهتداء
ال وبالتايل ممكنة، تجارب أيَّة يقيد ال اللغة، لقوانني نظام أنه تبني الذي املبحث وهو
عنها أجيب التي التنبئية، املعرفة مسألة وهناك الفيزيائي. للعالم خصائص أية عن يعرب
أفضل هي وتكون ترجيحات، التنبؤات تكون بمقتضاها واالستقراء، االحتمال يف بنظرية
وجود مسألة وهناك ممكنًا. التنبؤ هذا مثل كان إن باملستقبل للتنبُّؤ املتواِفرة األدوات
الصحيح باالستخدام متعلِّقة مسألة أنها تبني التي البرشي، والذهن الخارجي العالم
أجيب التي األخالق، طبيعة مسألة أخريًا وهناك متعالية». «حفيفية مسألة وليست للغة،
جعل إىل تؤدِّي إجابة وهي األهداف، بني اللزوم عالقات وبني األهداف بني بالتمييز عنها
يف فهي األولية األهداف أما معرفيٍّا، حكًما تقبل التي وحدها هي هذه اللزوم عالقات

اإلرادة. عن نابعة قرارات نظرها
يقلُّ ال فلسفي منهج بواسطة إثباتها أمكن الفلسفية النتائج من مجموعة هناك إن
النتائج بهذه يستشهد أن الحديث التجريبي استطاعة ويف العلم، منهج عن وإحكاًما دقة
فهناك الفلسفي. التأمل من أرفع العلمية الفلسفة أن عىل الدليل يقدم أن إليه طلب ما إذا
ما «يقولوا أن عبثًا حاولوا أناس قصة الفلسفة تعد ولم مرتاكمة. فلسفية معرفة إذن
إن بل وهمية. منطقية صورة لها لفظية تراكيب أو مجازية بصور يقال» أن يمكن ال
تودُّ عما التعبري املمكن ومن البرشي الفكر أشكال لجميع املنطقي التحليل هي الفلسفة
تستسلم أن عليها يتعني يقال» أن يُمكن «ال يشء ثمة وليس مفهومة. بعبارات تقوله أن
والتي الربهان، تَقبل التي النتائج تجمع فهي مناهجها؛ يف علمية الفلسفة إن بل لرشوطه،
عىل تنطوي تزال ال كانت وإذا والعلم. املنطق يف كافية خربة اكتسبوا الذين أولئك يقبلها
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بنفس املستقبل يف تحل أن يف حقيقي أمل فهناك الجدل؛ تُثري زالت ما تُحل، لم مشكلة
اليوم. قبولها يشيع حلول إىل أخرى، مشكالت حالة يف أدت، التي الطرق

القديمة الفلسفة بني الختامية املقارنة هذه يعقد حني ليدهش، املرء أن والحق
أن اآلن وأود ونتائجه. الفلسفي للمنهج املعارضة هذه كل وجود استمرار من والحديثة،

املعارضة. لهذه امُلحتَملة النفسية األسباب أناقش
الفلسفة فهم أجل من معقد فني بجهد القيام من بد ال أنه هو األسباب هذه أول
األدب ميدان يف خربة اكتسب شخص عادة هو القديمة املدرسة فيلسوف ألن ذلك الجديدة.
التي باللذة يشعر ولم الرياضية، للعلوم الدقيقة املناهج عىل أبًدا يتدرَّب ولم والتاريخ،
تقدمه الذي التعليم تأملنا ولو نتائجه. جميع بتحقيق طبيعي قانون عىل الربهنة تجلبها
يستطيع فمن — والعلوم الرياضة إىل بسيط مدخل عىل يزيد وجْدناه ملا الثانوية املدارس

نجاًحا؟ صورها أكثر يف املعرفة رأى قد يكن لم إن املعرفة نظرية عىل يحكم أن إذن
موجهة العلمية الفلسفة أن هي املوقف هذا عن دفاًعا عادة تقدم التي والحجة
ا حقٍّ والتاريخية االجتماعية العلوم تعطي وال الرياضية، العلوم نحو يَنبغي مما أكثر
الفلسفة برنامج فهم سوء عىل جديًدا دليًال إال ليست الحجة هذه أن غري االهتمام. من
فلسفي بمنهج االجتماعية العلوم لبحث محاولة بأية يرحب العلمي فالفيلسوف العلمية.
قبوله يرفض ما ولكن الطبيعية. العلوم يف كبري بنجاح طبق الذي املنهج ذلك من قريب
أن تدَّعي والتي والطبيعية، االجتماعية العلوم بني فاصًال ا حدٍّ تضع التي الفلسفة تلك هو
معاني الزمان، أو العلمي، القانون أو التفسري، مفهوم أمثال من األساسية، املفاهيم لتلك
فهم سوء األحيان من كثري يف هو االدعاءات هذه مصدر ألن ذلك امليدانني. كال يف مختلفة
العلم ذلك بني يقرب الفيزياء، يف يتمُّ الذي السببية، تحليل أن والواقع الرياضية. العلوم
القوانني بأن االعرتاف إن إذ اإلطالق، عىل قبل من يعرف لم حدٍّ إىل االجتماع علم وبني
يشجع أن بد ال الخالص، العقل يمليها قواعد وليست احتمالية، لزوم عالقات الفيزيائية
األمثلة. غالبية عىل إال ترسي قوانينه تكن لم لو حتى قوانني صياغة عىل االجتماع عالم
اجتماعي قانون رؤية املستحيل من يجعل الذي االجتماعية، للظروف الشديد التعقد وأن
الجوية. األرصاد علم هو فيزيائي علم يف املماثل بالوضع املرء ليذكر ُمثىل، حالة يف ق يتحقَّ
الفيزياء علماء من أحًدا فإن مستحيلة، الجو بحالة الدقيقة التنبؤات أن من الرغم فعىل
وعىل الهوائية. والديناميكا الحرارية الديناميكا لقوانني تخضع الجو حالة أن يف يشك ال
معظم يرفض فلماذا السيايس، باملناخ التنبؤ بعيد حدٍّ إىل الصعب من كان لو فحتى ذلك

االجتماع؟ لعلم قوانني بوجود االعتقاد االجتماع علماء
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يصدق الحكم نفس ألن تنهار تتكرر، ال وأنها متفرِّدة، الحوادث إن القائلة الحجة إن
يوم يف الطقس ذاته هو يكون أن يمكن ال ما يوم يف فالطقس الفيزيائية. الحوادث عىل
أخرى. قطعة أية حالة ذاتها هي تكون أن يمكن ال الخشب من معينة قطعة وحالة آخر.
عن وبالبحث فئة، يف الفردية الحاالت بإدماج الصعوبات هذه عىل يتغلب العالم ولكن
فلماذا األقل. عىل الحاالت معظم يف الفردية الظروف مختلف يف تتحكَّم التي القوانني

اليشء؟ نفس يفعل أن عن االجتماع عالم يعجز
بمحاولة أشبه يبدو والطبيعية، االجتماعية العلوم بني تُعَرب ال هوة هناك بأن الزعم إن
تطبيق يَخشون الذين الفالسفة ألولئك االجتماعية، العلوم فلسفة يف خاص، مكان ترك
ولكن بدونه. املعرفة يف نظرية بناء امُلمكن من يعد لم الذي والريايض املنطقي األسلوب
الفلسفة إىل يتطلَّعون االجتماعيِّني العلماء من مجموعة أيًضا هناك أن الحظ حسن من
القيام برضورة ويعرتفون علمهم، منهج فهم أجل من رصاعهم يف تُعينهم لكي العلمية
تتمكَّن أن آلمل وإني االجتماعية. للعلوم فلسفة بناء يتسنى أن قبل واسعة تطهري بعملية
املعرفة، مجاالت جميع إىل ينتمون أشخاص اجتذاب من املستقبل يف العلمية الفلسفة

الفلسفية. الدراسة إىل الخاصة ميادينهم يف البحث من يتحولون
إىل يَنتمون الذين النزيهني الباحثني بمساعدة الرتحيب إىل تدعو أخرى أسباب وهناك
من الرغم فعىل امليدان. هذا يف للمعاونة يتقدمون والذين الرياضية، غري العلوم مجاالت
العمل هذا فإن الجديدة، الفلسفة بناء يف بالكثري أسهم قد واملنطقي الريايض البحث أن
رياضيون، مناطقة بل رياضيون، فهناك نقدي. فلسفي بموقف رضورة ذاته يف يرتبط ال
املنطقي التحليل عىل تطبق بحيث الدقيقة بمناهجهم االمتداد إىل بالحاجة أبًدا يَشعروا لم
يعلو بتبرص باإلهابة إكماله ينبغي كهذا امتداد أي أن يعتقدون أو التجريبية، للمعرفة
التخمني من رضبًا الفلسفة يعدون وهم تحليلية. غري بحقيقة تبًرصا أعني التجربة، عىل
بها يقتنع التي األمور تلك إىل ينظرون أو جادة، نتائج إىل أبًدا يؤدِّي أن يُمكن ال الذي
إمكان ويُنكرون للفلسفة، منها مفرَّ ال سابقة رشوط أنها عىل الطبيعي موقفه يف اإلنسان
الوحيدة الوسيلة هي التأميل للفيلسوف الخيالية الغامضة اللغة أن يعتقدون أو نقدها،
املشكالت لفهم ضمانًا ليس الرياضيات يف التمرُّس ألن ذلك الفلسفية؛ املشكالت ملعالجة
املعرفة نظرية مشكالت لفهم ضمانًا ليس الرياضيات يف التمرُّس ألن ذلك الفلسفية؛
الطرق بتلك تلتمس الحلول تظلُّ فقد املشكالت، أدركت لو وحتى ومناهجها، الحديثة
سنوات خالل جامعاتنا، يف الطالب يتعلم لم والتي يمجدها، العهد القديم الرتاث ظل التي

ينتقدها. أن العلمية، املعرفة اكتساب عىل تنشئته
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من الرياضة استبعاد إىل يؤدِّي ال والجديدة القديمة الفلسفة بني الفاصل الحد إن
ينطقها، كلمة كل عن باملسئولية يحسُّ الذي الشخص بني يفصل إنه بل التأملية، الفلسفة
تخضع لم وتكهنات حدسية تخمينات نقل أجل من الكلمات يستخدم الذي الشخص وبني
يتالءم بحيث للمعرفة، فهمه لتعديل استعداد عىل يكون الذي ذلك بني أعني للتحليل،
بحقيقة اإليمان عن التخيل يستطيع ال الذي وذلك بلوغها، يُمكن التي املعرفة رضوب مع
عىل ترسي أن يمكنها الدقيقة الرياضية املناهج أن يعتقد من بني أو التجربة، عىل تعلو
قيود من متحرِّر املنطق، عن خارج مجال أنها عىل الفلسفة إىل ينظر ومن املعرفة، تحليل
وارتباطاته املجازي الكالم استخدام عن الناتج الرضاء فيه يتحكَّم املنطقية، الضوابط
الجديدة. للفلسفة منها مفر ال نتيجة العقليات من النوعني هذين بني فالتفرقة االنفعالية.
الفيلسوف إن القائل الرأي فهو العلمية الفلسفة ملعارضة الثاني املحتَمل السبب أما
داللتها الفلسفة بسلب املنطقي التحليل وأن للحياة، االنفعايل الجانب يفهم ال العلمي
املواعظ عن بحثًا الفلسفة محارضات عىل يُقبل للفلسفة دارس من فكم االنفعالية.
حني األمل بخيبة ويشعر شكسبري، أو اإلنجيل يقرأ مثلما أفالطون ويقرأ واإلرشادات،
ما وكل النسبية. نظرية أو الرمزي للمنطق عرض سماع إىل للفلسفة، درس يف يُضطر،
وا يُحرضِّ أن وإرشادات مواعظ يريدون من عىل أن هو املوقف هذا إزاء أقوله أن أستطيع
لها مجال ال مكان يف إليها االهتداء عوا يتوقَّ أن لهم وليس شكسبري، أو اإلنجيل يف دروًسا
بدونها، يعيش أن يود وال االنفعاالت، قيمة من يُقلل أن يودُّ ال العلمي الفيلسوف إن فيه.
أنه غري أديب أي حياة عن وأحاسيس، مشاعر من فيها ما حيث من حياته، تقلُّ ال وقد
والعمق للبصرية النقي الهواء يَستنِشق أن ويحب واملعرفة، االنفعال بني الخلط يرفض
طعم أن أقول فإني الواقعة، األمور إىل أقرب تعبريًا أستخدم أن يل جاز وإذا املنطقي.
يُحبه. كيف يتعلَّم أن اإلنسان عىل إن حيث من املحار، لطعم مشابه املنطقي التحليل
دارس فإن النبيذ، من كأًسا خاطر طيب عن يقبل املحار يأكل الذي ذلك أن مثلما ولكن
ذات االهتمامات تقدمه الذي االنفعالية التجارب نبيذ عن التخيل إىل حاجة يف ليس املنطق

املنطق. عن األبعد الطابع
أسطورة. هو إنما الفن قيمة تقدر ال واملنطقية الرياضية العقلية بأن القول أن والحق
علماء مشاهري من وكثري غنائي، شاعر مؤلَّفات بطبع قام قد مشهوًرا رياضيٍّا ألن ذلك
كان مشهور بيولوجي عالم وهناك فراغهم، ساعات يف «الفيولينه» عىل يعزفون الفيزياء
يستبعد ال والعلم الفن إن املجهرية. ملالحظاته تصويره يف الفنية مواهبه وتتَّضح مصوًرا،
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هي «الحقيقة أن فالقول بينهما. التوحيد عن االمتناع الواجب من ولكن اآلخر، منهما كل
يكون وبذلك حقيقة، عن يعرب ال ولكنه جميل، تعبري هو الحقيقة.» هو والجمال الجمال،

ذاته. ملضمونه تفنيد فيه
عىل يعرتض فقد املوضوع. صميم تمسُّ ال أقدمها التي الحجة إن قيل وربما
أن أحد ينكر ولن املناقشة، موضوع هو ليس العلمي للفيلسوف الشخيص املوقف بأن
عليه يعاب ما ولكن للمشاعر، ومتفتًحا سليم، ذوق صاحب يكون قد العلمي الفيلسوف
فكانوا التأمليون الفالسفة أما الفلسفي، مذهبه يف واالنفعال للفن مكانًا يعزو ال أنه هو
فالحق واألخالق. العلم مع املساواة قدم عىل الفن يضعون إذ رفيعة؛ مكانة للفن يَنسبون
إىل ويَصبو إليه اإلنسان يسعى ما لكل الثالثي التاج نظرهم يف كانوا والجمال والخري
نبذ فلماذا واحدة. درَّة عىل إال ينطوي ال أنه فيبدو العلمي الفيلسوف تاج أما بلوغه.

األُخرينَي؟
ليست والجمال الحقيقة بني العالقة أن يف يَنحِرص السبب أن هو ذلك عىل ردِّي إن
فهي وبالتايل منطقية، مسألة هي الفنون تصنيف كيفية فمسألة رشف، أو تيجان مسألة
أن ينبغي ال التي هي للتقويمات املنطقية الطبيعة مسألة ولكن بالحقيقة. متعلقة مسألة
ال أو االنفعالية رغباتنا تريض اإلجابة كون أما تقويمات. خالل من عنها اإلجابة تقدم

املوضوع. عن خارجة مسألة فهي ترضيها
انفعالية. حاالت عن تعرب رموز الجمالية املوضوعات إن أي انفعايل، تعبري الفن إن
معاني يضفي إليه يستمع أو الفني العمل إىل يتطلع الذي الشخص عن فضًال والفنان،
تحدثها أصوات أو قماش عىل موزع طالء من تتألف فيزيائية موضوعات عىل انفعالية
قيمًة يُمثِّل إنه أي طبيعي، هدف االنفعالية املعاني عن الرمزي فالتعبري موسيقية. آالت
اإلنسان، لدى الهادفة النشاط ألوجه عامة صفة هو والتقويم بها. االستمتاع إىل نصبو
الفن تحليل عىل اقتصار دون صورها، أهم يف املنطقية طبيعته دراسة املستحب ومن

وحده.
أداء قوامه أكان سواء معينًا، هدًفا ما، بمعنى يخدم، برشي نشاط كل أن والواقع
يف يُسهم أن طريقه عن املرء يريد سيايس اجتماع حضور أم العيش، لكسب الزم عمل
ملناظر صوًرا فيها يرى أن املرء يريد فنية قاعة زيارة أم معينة، سياسية قرارات اتخاذ
واالستمتاع رقصة أداء أو الفنان، عني خالل من تجريدية صوًرا أو ألشخاص أو طبيعية
هناك تكون هذه، النشاط أوجه كل ففي ذلك، ومع واملوسيقى. لإليقاع االنفعايل بالتأثري
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وليس تقويم. عن السلوك يكشف اللحظات هذه ويف باختيار، القيام فيها يتعني لحظات
قد إنه بل واملقارنة، الواعي بالتفكري يتمَّ أن أو رصاحة، التقويم يذكر أن الرضوري من
أو صديق رؤية أو كتاب قراءة إىل اإلنسان يدعو الذي التلقائي الدافع ذلك يف يتحقق
يدل وبذلك تفضيالتنا، من نتَّخذه الذي القرار يف نعرب ولكننا موسيقى. حفل حضور

أفعالنا. خلفية يكون الذي التقويمي النظام عىل سلوكنا
هذا أن يعرف فهو التقويمي. النظام لهذا الواعية الدراسة مهمة النفس عالم ويتوىل
الوقتية، للظروف تبًعا تتفاَوت التفضيالت وأن الحاالت، جميع يف واحًدا يكون ال النظام
يستدل الذي املتوسط، النظام من نوع إيجاد يُحاول أن استطاعته ويف وللسن. وللبيئة،
تصنيف إىل االنتقال يستطيع أنه كما الهادف. للسلوك اإلحصائية الدراسة من عليه
والراحة، والجنس للغذاء الفسيولوجي امليل فهناك متباينة. أنواع إىل الهادف السلوك
وهناك االجتماعية. السلطة إىل بل االجتماعي، والنفوذ االجتماعي االعرتاف إىل امليل وهناك
وهناك بنفسه. لحديقته سور صنع أو كتاب تأليف إىل اإلنسان يدفع الذي الخالق امليل
التعبري إىل امليل وهناك يلعبونها. وهم اآلخرين مشاهدة يف أو القدم كرة لعب يف الرغبة
للشفق. الزاهية األلوان إىل التطلع أو وترية رباعية إىل االستماع يف يتمثل الذي االنفعايل
عىل علمية. بتجارب القيام أو العلمية الكتب بقراءة نرضيه الذي املعرفة، إىل امليل وهناك
تكوين محاوالت النقص يشوب أن بد وال ناقًصا، يكون أن بد ال كهذا تصنيف أي أن

سلوك. كل يف األهداف مختلف لتداخل نتيجة محكم، منطقي نظام
الهادف. النشاط رضوب جميع يف إليها االهتداء يمكن مشرتكة سمة فهناك ذلك ومع
عىل ينطوي االختيار هذا أن صحيح الحقيقة. إدراك يشابه فعًال ليس هدف فاختيار
اختيار أن غري املهنية، املتاعب ل تحمُّ الرزق كسب هدُف يقتيض مثلما معرفية، عنارص
تأتينا التي اإلرادات أو للرغبات تلقائي تأكيد هو وإنما منطقيٍّا، فعًال ليس الهدف
التي للعادات الطبيعي باالنسياب أو طاغية، متوقعة بلذة أو تقهر، ال بميول مصحوبة
أنه كما التقويمات، تربير الفيلسوف إىل نطلب أن من جدوى فال عالتها، عىل نقبلها
والدنيا؛ العليا القيم بني فيه نميز التقويمي، للنظام متدرًجا سلًما يقدم أن يستطيع ال
بوصفه الفيلسوف، يستطيع وقد معريف. ال تقويمي ذاته يف هو السلم هذا مثل ألن ذلك
األشخاص يف يُؤثر أن أي التقويمات، يشأن قيِّمة نصيحة يقدم أن خربة، ذا مثقًفا رجًال
األخرى باملهن املشتغلني أنَّ غري أقل. أو أعظم حدٍّ إىل التقويمي سلمه يَقبلوا لكي اآلخرين
علماء أو مربِّني كانوا لو إنهم بل التعليمية. الوظيفة هذه أداء عىل قدرة عنه يقلُّون ال قد

بها. القيام عىل منه أقدر يكونوا أن الجائز من لكان صني، متخصِّ نفس
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نطاق عن خارجة أنها عىل التقويم مشكالت إىل ينظر ال العلمي الفيلسوف إن
أن يُمكن ال أنها يعتقد أنه غري آخر. شخص أي تهم ما بقدر تهمه إنها إذ اهتمامه؛
املنطقي تحليلها تقديم الواجب ومن النفس، علم إىل تنتمي فهي فلسفية. بوسائل تُحلَّ

عام. بوجه النفسية للتصورات املنطقي التحليل سياق يف
إىل تؤدي ال نتائجها أن فهو العلمية الفلسفة ملعارضة الثالث املحتمل السبب أما
من خوًفا العلمية الفلسفة تعاليم من تهرب طالب من وكم أخالقي. توجيه أو إرشاد أي
الطراز فيلسوف كان فقد واملعرفة اإلرادة بني أو والعلم. األخالق بني القاطع التمييز ذلك
الفلسفية الكتب درس إذا بأنه ويعده حياته. طريقة يف توجهه نصائح إليه يقدم القديم
له فيقول العلمي الفيلسوف أما رش. هو وما خري هو ما يعرف فسوف كافية، دراسة
شيئًا. تعاليمه من ينتظر أن له فليس طيبة حياة يحيا كيف يعرف أن أراد إذا أنه رصاحة
أخالقية، نصائح تقديم عن العلمية الفلسفة امتناع تأثري من يخفف مما أن عىل
مختلف بني العالقات دراسة يف املعريف التفكري استخدام عىل تشجع الفلسفة هذه أن
والثانوية، األولية الغايات وبني والوسائل، الغايات بني اللزوم فعالقات األخالقية؛ الغايات
كبري قدر تسوية إىل تؤدي الحقيقة هذه أن املرء يَنىس أال وينبغي معرفية، طبيعة ذات
وإنما أولية، بغايات تتعلق ال نواجهها التي القرارات فمعظم األخالقية. الخالفات من
البحث موضوع القرار سيُؤديه الذي الدور تحليل هو إليه نحتاج ما وكل ثانوية، بغايات
هذا من تقريبًا لها تكون أن السياسية القرارات وتكاد معينة. أساسية غاية تحقيق يف
عليها يجاب مسألة هي لألسعار الحكومة تحديد رضورة مسألة أن ذلك مثال النوع.
بأقل السلع من ممكن قدر أكرب بإنتاج املتعلقة األخالقية الغاية أما االقتصادي، بالتحليل
يصنف حني العلمي الفيلسوف أن غري بحث، موضوع الحالة هذه يف فليست ُممكن سعر
الفلسفة، مجال من العالقات هذه مناقشة يستبعد معرفية، بأنها األخالقية اللزوم عالقات
علم شأن شأنها لألخالق، املنطقي فالتحليل االجتماعية. العلوم داخل مكانًا لها ويجعل
العلم عنها يجيب أن ينبغي فلسفية تعدُّ كانت التي املسائل من كثريًا أن عىل يدلُّ الفيزياء،
الفيلسوف إىل توجه التي األسئلة أن وتكراًرا مراًرا ليثبت الفلسفة تاريخ وأن التجريبي.
وعىل ضمانًا. وأقوى أعمق اإلجابة تصبح أن بد ال الحالة هذه ويف العالم، إىل تنتقل
النفس عالم إىل أحالهم إذا يشكروه أن الحياة يف توجيًها الفيلسوف لدى يلتمسون من
بتقديم تبرش التجريبيني العلمني هذين يف املكتسبة املعرفة إن إذ االجتماعي؛ العالم أو
املذاهب تكون ما فكثريًا الفالسفة. كتابات يف تكدست التي تلك من بكثري أفضل إجابات
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مضت، لعصور االجتماعي والبناء النفسية الظروف عىل مبنية التأملية للفلسفة األخالقية
للمعرفة، مؤقتة ملرحلة نتاًجا يكون أن يعدو ال ما تعرض — النظرية كاملذاهب — وهي
الدور يقرص إذ األخطاء؛ هذه عن فيَبتِعد العلمي الفيلسوف أما فلسفية. نتائج أنه عىل

املنطقي. تركيبها إيضاح عىل األخالق يف به يسهم الذي
تنفيذه عند فإنه األخالقي، النصح يرفضتقديم العلمي الفيلسوف أن من الرغم وعىل
يف بطريقته لالمتداد وبالتايل األخالقي، النصح طبيعة ملناقشة استعداده يُبدي لربنامجه
النصح تقديم املمكن فمن البرشي. النشاط لهذا املنطقي الجائب دراسة إىل اإليضاح
بقبول الشخص يقنع أن النصح مقدم يُحاول األوىل الصورة يف صور. ثالث عىل األخالقي
مقدم يسأل الثانية الصورة ويف خريًا. ذاته النصح مقدم يعدُّها التي األخالقية الغايات
بلوغ عىل تساعده التي الالزمة بالنتائج ينبئه ثم غاياته، عن اآلخر الشخص النصح
عن ال الشخص، أهداف عن معلومات النصح مقدم يكتسب الثالثة الصورة ويف غاياته.
األهداف عىل منه واالستدالل سلوكه مالحظة طريق عن بل إليه، األسئلة توجيه طريق
ويُنبئ ألفاظ، يف األهداف هذه يصوغ ذلك وبعد الشخص. إليها يسعى أن ينبغي التي

األهداف. هذه لبلوغه الالزمة بالنتائج السابقة، الحالة يف كما الشخص،
من وغريهم العقائد وُممثلو السياسيون يقدمه ما النصح، من األول النوع قبيل ومن
النفيس، الباحث بوظيفة يقوم النصح مقدم فإن الثاني، النوع يف أما السلطة. أخالق دعاة
املهن. ملختلف باإلعداد املتعلقة األسئلة عىل يُجيب الذي املهني، التوجيه يف ص كاملتخصِّ
الناس كان فلما املرء. سلوك تفسري مهمة عاتقه عىل النصح مقدم يأخذ الثالث النوع ويف
تفكري دون كثرية أموًرا ويَفعلون كامل، بوضوح األحيان، من كثري يف أهدافهم، يدركون ال
هو «يريده بما الشخص ينبئ أن من أحيانًا يتمكَّن قد النصح مقدم فإن مقاصدهم، يف
ويشجعه الشخص، لسلوك متَّسق تفسري تقديم يستطيع أنه ذلك ومعنى حقيقة». ذاته
رصيح. نحو عىل الحني ذلك حتى فيه يرغب يكن لم يشء يف رصاحة يرغب أن عىل
للشخص، النفيس التكوين يف هائل تأثري ذا النصح مقدم يكون أن يُمكن النحو هذا وعىل
املعاني إليضاح النواحي بعض من مشابهة وظيفة وهي رغباته، إيضاح عىل ويُساعده
وهو فعالية، األنواع أكثر هو النصح من النوع هذا املنطقي. التحليل طريق عن يتم الذي
واسعة معرفة عن فضًال نفسيٍّا، فهما يتطلب إذ النصح؛ مقدم من رفيعة يقتيضمؤهالت

االجتماعية. بالظروف
كان وإن األول، النوع يف إال بوضوح يظهر ال النُّصح يف الذاتي العنرص أن عىل
عىل يكون لن النصح فمقدم بدورهما. والثالث الثاني النوعني يف ذاتي عنرص عادة هناك
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إىل األهداف، هذه عىل يوافق كان إذا إال أهدافه بلوغ بوسائل الشخص لتعريف استعداد
النصح تقديم يستطيع لن الديمقراطية األخالق نصري أن ذلك مثال األقل. عىل معنيَّ مدى
وهو نفسه» «باع قد يكن لم ما ألهدافها، تحقيقها طريقة حول شمولية حكومة إىل
يكون أن أبًدا يُمكن ال األمني النصح فإن ذلك وعىل أخالقيٍّا. ال الناس معظم يعدُّه عمل
تكوين يف إيجابية بطريقة مشارًكا النصح مقدم يكون أن بد ال بل خالًصا، موضوعيٍّا
عمله. يف املعريف الدور جانب إىل تنفيذي بدور يقوم وهو أخالقيٍّا، وفاعًال األهداف، هذه
يف ويُحققها النصيحة يقبل عندما متلقيه ألن موضوعي النصح إن أحيانًا يُقال وقد
ويشعر يريد، ما اآلن يعرف أصبح بأنه األحيان من كثري يف يعرتف الشخصية، حياته
ذلك املوضوعية؛ عىل دليًال ليَست النتيجة هذه مثل أن عىل قبل. من كان مما أسعد بأنه
يُوجهونه مرشدين لتأثري الشخص يخضع وقد للتشكيل، قابلة اإلنسانية الشخصيات ألن
أصبح أنه يحس بأن نصحهم يؤيد ذلك مع ويظلُّ االختالف، كل مختلفة أهداف نحو
املجتمع ألفراد ُمماثلني الشمويل املجتمع أفراد يكون ما فكثريًا استنارة. وازداد سعيًدا
أحًدا أن يف كبري احتمال فهناك ذلك ومع بأنفسهم، ووثوقهم سعادتهم يف الديمقراطي
النصح تربير يمكن املناظرة. البيئة يف نشأ قد كان لو املضادَّة األهداف ليقبل يكن لم منهم
اآلَخر الشخص يحض أنه يعلم أن النصح مقدم وعىل النفيس. نجاحه أساس عىل األخالقي
مقدم عاتق عىل تقع إنما املسئولية وأن صوابًا، ذاته النصح مقدم يمده بيشء القيام عىل
وهي املوضوعية، األخالق يف الخاصة اإلرادية برغباته املرء التزام من مفر ال وأنه النصح،
علم استطاعة ففي البرشي. للسلوك النفسية الدراسات خالل من ف تتكشَّ التي الرغبات
الناس، يريده أن ينبغي بما يُنبئنا أن يستطيع ال ولكنه الناس، يريده بما ينبئنا أن النفس
ال اللزومي بمعناها «ينبغي» كلمة أن كما — لزومي غري بمعنى «ينبغي» كلمة فهمت إذا

األولية. األهداف إثبات تستطيع ال ألنها موضوعية؛ أخالق قيام إىل تؤدِّي أن يمكن
متعدِّدة نواٍح يف يشبه األخالق ملشكلة العلمية الفلسفة تُقدمه الذي الحل أن والواقع
الفصل يف الحل هذا أوضحنا وقد الهندسة. مشكلة إىل بالنسبة إليه توصلت الذي الحل
أنها عىل بأرسها الهندسة إىل ينظرون كانوا القدماء الرياضيني أن حني فعىل الثامن؛
اللزوم عالقات عىل الرضوري الطابع يقرصون اليوم الرياضيني فإن رياضية، رضورة
الرياضية. التأكيدات مجال من ذاتها البديهيات ويَستبعدون والنظريات، البديهيات بني
عالقات وبني األخالقية، املقدِّمات أو البديهيات بني يفرق العلمي الفيلسوف فإن وباملثل
منطقيٍّا. عليها الربهنة يُمكن التي وحدها هي األخرية هذه أن ويرى األخالقية، اللزوم
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صحيحة قضايا الهندسة بديهيات تُصبح أن املمكن فمن أسايس. فارق فهناك ذلك ومع
املالحظة، وتثبتها إحداثية، تعريفات عىل مبنية فيزيائية، قضايا أنها عىل إليها نُِظر إذا
صحيحة، فيه تعد أن يُمكن فال األخالق بديهيات أما تجريبية. حقيقة لها تكون وعندئٍذ
فهو علمية، أخالق وجود إمكان العلمي الفيلسوف يُنكر وعندما إرادية. قرارات هي وإنما
بدور تقوم االجتماعية العلوم أن ينكر أن أبًدا يستطيع ال وهو الحقيقة. هذه إىل يشري إنما
بالبديهيات يسمى ما إن يقول أن يودُّ ال وهو األخالقية. القرارات تطبيقات جميع يف هام
العامة األخالقية املقدمات فحتى والظروف. العصور كل عىل ترسي تتغري، ال مقدمات هي
هذا يعنيه ما كل فإن بديهيات تُسمى وعندما االجتماعية، البيئة بتغريُّ تتغريَّ قد ذاتها

فحسب. البحث به يتعلق الذي السياق يف الشك موضع توضع ال أنها هو اللفظ
عالقات تؤدِّي أن أبًدا يمكن وال إرادي، وعنرص معريف عنرص عىل تشتمل األخالق إنَّ
تنقص أن تستطيع كانت وإن ا، تامٍّ استبعاًدا اإلرادية القرارات استبعاد إىل املعرفية اللزوم
شخًصا أن فلنفرض اآلتي: التحليل خالل من بوضوح اللزوم وعالقات القرارات هذه عدد
عنها يلزم «أ» أن له يثبت االجتماعي العالم ولكن و«ب». «أ» الهدفني من كالٍّ يريد
أن أيًضا استطاعته ففي بالتأكيد؛ كالَّ «ب»؟ عن يتخىل أن إذن عليه يتعني فهل ال-«ب».
فاللزوم ذلك وعىل األفضل. الهدف له تبدو «ب» كانت إذا «ب»، ويختار «أ» عن يتخىلَّ
واالختيار فحسب. باختيار يُواجهه هو وإنما عمله، ينبغي بما الشخص ينبئ ال األخالقي
الشخيص. االختيار هذا من معريف لزوم أي يعفيه أن يُمكن وال إرادته، إىل ترجع مسألة
االستعباد. من التحرر أيًضا يريد ولكنه الدول، بني السالم شخص يريد قد فمثًال،
عن يلزم فهل السالح. بقوة إال االستعباد من التخلُّص أحيانًا املستحيل من أن له فيتَّضح
مثل االستعباد؟ ضد الحرب إىل الدعوة من بد ال كان الظروف هذه حدثت إذا أنه ذلك
يستطيع ال أنه هي سبق ما عىل ترتتب التي النتيجة إن إذ باطًال؛ سيكون االستنتاج هذا
ل. يُفضِّ الهدفني هذين أي يحدِّد أن هو وعليه مًعا، الحرية وعىل السالم عىل يحصل أن
بهذا بالقيام إلزامه سوى يشء إىل يؤدِّي ال الحرب» عنها يلزم «الحرية املعريف: فاللزوم

يختار. أن عليه ينبغي بما ينبئه ال ولكنه االختيار،
إليها يسعى أهداًفا أعني مطَلقة، أهداف توجد ال أنه أيًضا ح يُوضِّ التحليل هذا
ولو نتائجه. أساس عىل هدف كل عىل يحكم أن املمكن فمن الظروف. جميع يف الناس
األهداف هذه وكانت أخرى، بأهداف ضارة نعدُّها وسيلة استخدام يقتيض الهدف كان
صحيًحا كان فإذا األول. الهدف عن نتخىلَّ الحالة هذه يف فإننا األول، من أرفع نظرنا يف
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تقتَيض أن يُمكن الوسيلة أن ذلك، عكس عىل الصحيح، من فإن الوسيلة، تُربِّر الغاية أن
اتباع الواجب من أن عىل دليًال تُقدِّم ال والوسيلة الغاية بني اللزوم فعالقة الغاية. رفض
علينا أن تُثبت فهَي أمرين. بني االختيار رضورة إثبات عىل تَقتِرص هي وإنما الوسيلة،
به يقوم أن شخص كل عىل ينبغي اختيار وهذا الغاية. عن نتخىلَّ أو الوسيلة نطبق أن

بنفسه.
يتعنيَّ كان فإذا اللزوم. عالقات من مزيًدا نعرف أن أحيانًا املفيد من يكون وقد
«ب» وأن «ج»، للهدف الزم «أ» أن نعرف أن املفيد من يكون فقد و«ب»، «أ» بني االختيار
و«د». «ج» بني عندئٍذ نقارن فقد و«ب» «أ» بني نقارن أن من وبدًال «د». للهدف الزم
سياسية آراء بتأييد تُلزمه ولكنها كبري، مرتَّب ذات وظيفة مثًال، شخص، تَعِرضعىل فقد
ومع أبنائه، تعليم إلكمال املال إىل يحتاج أنه عىل بشدة. يَرفُضها الحني ذلك حتى ظلَّ
يرتدُّ وهكذا له. أصدقائه واحرتام لنفسه احرتامه لفَقد سياسيٍّا عميًال أصبح لو فإنه ذلك
بني اختيار إىل السياسية آلرائه والوالء الكبري املرتَّب ذات الوظيفة بني األصيل االختيار
ح يُوضِّ املثل هذا الشخصية. بكرامته احتفاظه وبني أبنائه لتعليم الالزمة للوسيلة امتالكه
وقد بينها. االختيار صعوبة من ف يُخفِّ يكاد ال أخرى قرارات إىل القرارات إرجاع أن
الهدفني بني االختيار من أسهل أخرى، حاالت يف و«د»، «ج» الهدفني بني االختيار يكون
يُمكن ال اختيار إزاء يَجعلنا كهذا إرجاع أو ردٍّ أي أن الواضح فمن ذلك ومع و«ب». «أ»

الختيارنا. النهائية األداة هي فإرادتنا املعرفية؛ بالوسائل فيه البتُّ
فتْح إىل قدمتها التي الصياغة هذه تؤدَِّي أن يف األمل عن أُعرب أن ألودُّ وإني
بني فالفارق علمية. أخالق وجود يؤكِّدون الذين الربجماتيني الفالسفة مع التفاهم باب
«األخالق تعبري من املقصود يكون عندما لفظيٍّا فارًقا إال ليس صياغتي وبني صياغتهم
الغايات بني اللزوم عالقات إثبات يف الِعلمي املنهج تَستخدم أخالق عىل يدلَّ أن العلمية»
يكون فسوف ذلك ومع يقولوه، أن الربجماتيون يُريد ما كل هو هذا كان وربما والوسائل.
أنهم عىل تدلُّ واضحة عبارة الربجماتيني كتابات يف أجد أن العظيم رسوري دواعي من
عىل معرفية، بوسائل األولية األهداف صحة إثبات محاوالت جميع عىل رصاحة يحملون
وجود ولكن برشية، حاجات عن يتحدث فالربجماتي علمية؛ غري محاوالت أنها أساس
هذه عىل االستدالل املمكن من كان فإذا خري. الحاجات هذه أن يثبت ال للناس حاجات
هذه ذكر حدٍّ أبعد إىل املفيد من يكون فقد اإلنسان، سلوك من األهداف أو الحاجات
ينمُّ، وإشباعها الحاجات إيضاح منها يقصد نصيحة يقدم من ولكن رصاحة، األهداف
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هو بل فحسب، موجودة الحاجات هذه يعد بأن يكتفي ال أنه عىل هو، سلوكه خالل من
يُؤيِّد النُّصح مقدم أن يَعني هنا املستخدم «خري» لفظ أن بوضوح ظهر فإذا خريًا. يعدُّها
تقديم ة بمهمَّ يقوم حني بالربجماتي الرتحيب الواجب من فإن عنها، كشف التي األهداف

األخالقي. النصح
رصاحة، التفسري بهذا اعرتافه مع النصح، يُقدم من يرصَّ أن مثًال يَحُدث قد ولكن
املرىضأال شفاء يف الطبيب بهدف يرضُّ مما دام ما مهنِته، لرسِّ الطبيب التزام رضورة عىل
يقول قد أو الكتمان. طي سيظلُّ الشخصية أحوالهم تاريخ أن من واثقني املرىض يكون
يف تَنطوي أهداف وراء سعٌي فإنه منهجه، يف تماًما معرفيٍّا كان وإن العلمي، البحث إنَّ
من جو يف إال النجاح له يُقدَّر ال الحقيقة عن فالبحث اجتماعية، التزامات عىل داخلها
األخالقية املصادرات هذه عن للدفاع استعداد عىل يكون ال الذي والعالم واألمانة، الحرية
تنطوي العلمية النظريات أن تعني ال الُحجة وهذه الخاصة. أبحاثه صالح لغري يعمل
تنطوي العلم نشاط عليها يدلُّ التي األخالقية األهداف أن تعني بل أخالقية، أوامر عىل

كهذه. أوامر عىل
الكيان يُساعد قيم إسهام هو إنما النوع هذا من اجتماعية أخالق بناء أن والواقع
للسلوك قواعد وضع يف االجتماع علم استخدام يعني فهو وظيفته؛ أداء عىل االجتماعي
النظام هذا تسمية عىل اعرتاض لديَّ وليس البرشي. املجتمع يف الشخص ملكانة مناسبة
بنفس علمي فهو علًما. ليس أنه عىل اتِّفاق هناك كان إن العلمية، باألخالق األخالقي
أي املجتَمع، هندسة من نوع وهو علميَّني، اآلالت وصناعة الطب به يكون الذي املعنى
أما البرشية. األهداف تحقيق سبيل يف املعريف العلم نتائج من بواسطته يُنتَفع نشاط إنه
إرادية، قرارات عن تُعربِّ هي وإنما العلم، وال املعرفة صحتها تُثِبت فال ذاتها األهداف هذه
بل إرادته، صوت إىل االستماع مسئولية من شخص أي يُعفَي أن عالم أي وسع يف وليس
فهو هو؛ إرادته صوت إىل االستماع بدون أخالقية نصيحة يُقدِّم أن يستطيع ال العالم إن
يُشكِّلون الذين أولئك إىل وينضمُّ العلم نطاق يتجاوز األخالقي املرشد بمهمة يقوم حني

الصحيح. هو أنه يَعتِقدون ألنموذج تبًعا البرشي املجتَمع
تلك نتائج إحدى هذه أخالقيٍّا، توجيًها تقدم أن تستطيع ال العلمية الفلسفة إن
غري يشء وال الحقيقة، تريد فهل عليها. تُؤَخذ أن يُمكن ال نتيجة وهي الفلسفة،
يُبدون الذين الفالسفة أولئك أما أخالقية. توجيهات الفيلسوف من تَطلب ال إذن الحقيقة؟
باطًال. دليًال إال إليك يُقدِّمون فال فلسفاتهم من أخالقية توجيهات الستخالص استعدادهم

بلوغها. يستحيل أهداف إىل تْسَع فال
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طلب عىل اإلجابة نفس هي األخالقية التوجيهات طلب عىل اإلجابة فإن ذلك وعىل
الحديثة، العلمية الفلسفة إن القول ويُمِكن بلوغها. يُمكن ال غايات يطلب فكالهما اليقني؛
نتيجة إىل وصلت قد منطقية، ألسباب بلوغها يمكن ال األهداف هذه أن أوضحت حني
تطالبنا فهي التقليدية؛ الفلسفية األهداف إزاء اإلنسان توجيه يف ُعظمى أهمية لها معرفية
الحقيقة إن بل االستسالم، يعني ال املستحيل عن التخيل ولكن األهداف. هذه عن بالتخيل
يرتتَّب التوجيه هذا بلوغه. يُمكن ما مع أهدافك كيِّف هو: إيجابيٍّا توجيها تستدعي السلبية
إذا هي: الوضوح، كل واضحة لزوم عالقة عن يُعربِّ فهو أهدافه؛ بلوغ يف املرء رغبة عىل

بلوُغها. يستحيل أهداف إىل تْسَع فال أهدافك، تَبلُغ أن أردت
عظيم ب مكعَّ شكل له ذهبيٍّا مذبًحا يضم القديمة اليونان يف «ديلوس» معبد كان لقد
فقيل النبوءات، يف املشورة ديلوس أهل واْلتمَس الوباء، تفىشَّ أن ما وقٍت يف وحَدث الدقة،
بحيث بدقة، الذهبي املذبح حجم يُضاِعفوا أن آلهتهم، إرضاء أجل من عليهم، إن لهم
حساب كيفية عن بالسؤال الرياضيِّني إىل الكهنة ه وتوجَّ املكعب. شكل أخرى مرة له يكون
عن عجزوا الرياضيِّني ولكن معلوم، مكعب ضعف حجمه يكون الذي املكعب ضلع طول
خليًقا كان اليونان كآلهة إلًها أن من ثقة عىل وأنا للمشكلة، صحيح حلٍّ إىل االهتداء
استطاعة يف كان أنه املؤكد ومن املطلوب، الحجم ضعف من يَقرتب ب بمكعَّ يكتفَي بأن
ما اليونانيني الرياضيني أن غري املطلوب. الحجم من االقرتاب كل يُقرِّب أن يوناني صائغ
استغرق وقد الحقيقة، غري يشء وال الحقيقة، أرادوا وإنما كهذا، ناقًصا حالٍّ ليَقبلوا كانوا
املستحيل فمن سلبيٍّا؛ الصحيح الجواب ذلك وكان عام، ألَفي الصحيح الجواب إىل االهتداء
فهل املعتاد، بمعناها الهندسية الوسائل طريق عن بدقة، معنيَّ ب مكعَّ حْجم مضاَعفة
من عىل إن سلبية؟ ألنها اإلجابة هذه يرفضوا بأن خليقني اليونانيون الرياضيون كان
حقيقة يعرف أن للمرء فخري سلبية. الحقيقة تكون عندما أمله يَخيب أال الحقيقة يريد

بلوغه. يستحيل ما يَطلُب أن من سلبية،
الرياضية، الحقيقة يقني لها يكون بالعالم معرفة للمرء تكون أن املستحيل من إن
تتَّصف التي امُللزمة املوضوعية تلك لها تكون أخالقية توجيهات وضع املستحيل ومن
كشَفت التي الحقائق إحدى هذه التجريبية. الحقيقة حتى أو الرياضية، الحقيقة بها
أخالق تشييد مشكلة حل عن فضًال املطلق، اليقني مشكلة فحل العلمية؛ الفلسفة عنها
فإذا العهد. قديم سؤال عىل الحديثة اإلجابة هي وهذه سلبي، حلٌّ هو املعرفة، مثال عىل
توجيهات تقدم ال أو باليقني، تأتيه ال ألنها أمله خيَّبت قد العلمية الفلسفة إنَّ امرؤ قال

ديلوس. أهل ب ُمكعَّ ة قصَّ له فلرتِو أخالقية،
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تكون أن بد وال املؤرخ؛ تخصُّ مسألة والجديدة القديمة الفلسفة بني املقارنة إن
الفلسفة يفهموا أن ويودُّون القديمة الفلسفة ظل يف نشئوا من كل عند أهميتها لها
إذ الوراء؛ إىل يَنظرون فال الجديدة الفلسفة ميدان يف يعملون الذين أولئك أما الجديدة.
يف «كانت» أو أفالطون يُماثلون فهم يشء؛ يف عملهم تفيد لن التاريخية االعتبارات إنَّ
سابقة فرتة يف القطبني هذَين شأن شأنهم يهتمون، ال إنهم إذ التاريخ؛ عن ابتعادهما
معنى وليس املاضية. بالعهود بعالقاته ال به، يَشتغلون الذي باملوضوع إال للفلسفة،
هذا أن دائًما يذكر أن املرء عىل ولكن الفلسفة، تاريخ شأن من اإلقالل أودُّ أنني ذلك
آخر، تاريخي بحث كل يتمُّ كما فيه، البحث يتمَّ أن الواجب ومن فلسفة. وليس تاريخ،
ال الفلسفة تاريخ أن غري واالجتماعية، النفسية والتفسريات العلمية املناهج خالل من
أكثر الخطأ من التقليدية الفلسفة ففي الحقائق. من مجموعة بوصفه يُعَرض أن ينبغي
يُمكن الذين وحدهم هم النقدية العقول أصحاب فإن ذلك وعىل الصواب، من فيها مما
لو كما املذاهب مختلف وعرض املاضية، الفلسفات تمجيد أما أْكفاء. مؤرِّخني يكونوا أن
إىل أدَّى فإنه الصفة، بهذه يُوصف أن يف الحق منها لكل للحكمة، مختلفة صيًغا كانت
بالنسبية يأخذ أن عىل الطالب شجع قد وهو الحايل. الجيل لدى الفلسفية املقدرة إضعاف

فلسفية. حقيقة توجد ال ولكن فلسفية، آراء إال توجد ال بأنه ويعتقد الفلسفية،
طريق عن والوصول التاريخية النزعة عن االبتعاد تُحاول فإنها العلمية الفلسفة أما
يف العلم نتائج تبلغه ما والوثوق واإلحكام الدقة من تبلغ نتائج إىل املنطقي التحليل
املعنى بنفس الفلسفة يف الحقيقة مشكلة إثارة الرضوري من أن تؤكِّد وهي هذا. عرصنا
تكون أن تُنِكر إنها إذ مطلقة؛ حقيقة تملك أنها تزعم ال وهي العلوم. يف به تثار الذي
الحالة إىل الجديدة الفلسفة إشارة قدر وعىل النوع. هذا من حقيقة التجريبية للمعرفة
تعد ذاتها هي فإنها اآلن، املوجودة املعرفة هذه لنظرية واستخالصها للمعرفة، الراهنة
شأن شأنه العلمي، الفيلسوف وسع يف فليس التجريبية. بالحقيقة وتقنع تجريبية، فلسفة
عىل وهو أداءه، يستطيع ما هو ذلك ولكن ترجيحاته. أفضل عن يبحث أن إال العالم،
غناء ال التي الجديدة، باملحاوالت والرتحيب الذاتي والنقد املثابرة بروح ألدائه استعداد
لكان بطالنه، لهم ف تَكشَّ كلما الخطأ تصويب عىل الناس عمل ولو العلمي، للعمل عنها

الحقيقة. طريق ذاته هو الخطأ طريق
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