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متهيد

ويلينجتون يف فيكتوريا جامعة يف مرة ألول املؤلف ألقاها ندواٍت وليد الكتاب هذا
الندوات هذه فكرة تعود املتحدة). (اململكة برادفورد جامعة يف ذلك وبعد (نيوزيلندا)
الندوات صيغت وقد كوبرنيكوس، أحدثها التي الثورة أتمَّ أنه فرويد زعم إىل والكتاب

والفلسفية. العلمية األفكار بني متني رابٍط بوجود املؤلف اقتناع ضوء يف والكتاب
قسم يف زائر زمالة منحة عىل بالحصول للكتاب النهائية املسودة من االنتهاء تيرسَّ
.(٢٠٠٦ ديسمرب إىل يونيو (من لالقتصاد لندن كلية يف العلمي واملنهج واملنطق الفلسفة
ستيفان إىل خاص بشكر أدين كما الضيافة، حسن عىل القسم هذا أعضاء أشكر أن وأود
امتناني وأقدِّم تقييمها. يف ومشاركته البحثية املنح طلبات تقديم عىل يل لتشجيعه هارتمان
برادفورد، بجامعة واالجتماعية الدولية الدراسات كلية من تلقيتُها التي املالية للمساعدة
التي الربيطانية، األكاديمية تمنحها التي الصغرية البحثية املنحة من استفدت أنني كما
جامعة من نوال روبرت قرأ املالية. الناحية من ممكنًة لالقتصاد لندن لكلية زيارتي جعلت
وأعربِّ تحسينه. كيفية حول قيِّمة نصائح يل وقدَّم للكتاب، األوىل املسودة (نيوزيلندا) أوكالند
ممتن أنني كما قدَّمتُها، التي البحثية املنح طلبات ولتقييمه لتشجيعه له امتناني عن هنا
بالشكر أدين وأخريًا، الكتاب. حول مفيدة تعليقات قدموا الذين املجهولني القراء من لعدد
أيًضا وأود املرشوع. لهذا دعمه عىل بالكويل، يف األول التحرير منسق بيلوريني، لنيك
والتحسينات النهائية للمسودة املتأنية القراءة عىل الكتاب، محررة آبيل، أنيت أشكر أن

أضافتها. التي األسلوبية
بكتابته. استمتعُت ما بقدر الكتاب هذا بقراءة القارئ يستمتع أن آمل

فاينرت فريدل
برادفورد جامعة





مقدمة

إىل ويهدف العلوم، وفلسفة تاريخ بني املشرتك النطاق يف تقع قضايا الكتاب هذا يتناول
والداروينية الكوبرنيكية املدرسة باستخدام والفلسفة العلم بني متني رابط وجود إظهار
وفرويد وداروين كوبرنيكوس بني تجمع عديدة روابط ثمة علمية. كمدارس والفرويدية
دراسة وتُبنيِّ كوبرنيكوس. أحدثها التي الثورة استكمال يف مساهماتهم من أكثر
نحو عىل تؤدي العالم لدراسة العلمية املناهج أن والفرويدية والداروينية الكوبرنيكية

فلسفية. نتائج إىل وحتمي طبيعي
كوبرنيكوس أزاح فقد العالم؛ بشأن تفكرينا طريقة تُغريِّ العلمية األفكار أن فرويد رأى
ووضع .(١٥٤٣) للكون املادي املركز من البرش — الشمس مركزية نظرية خالل من —
الكائنات بني الطبيعي وضعهم يف البرش — واالرتقاء النشوء نظرية خالل من — داروين
يفخر التي للصورة قاسية رضبات سدَّدا وداروين كوبرنيكوس أن فرويد ويرى .(١٨٥٩)
من الصورة هذه تصحيح دائرة يكمل أنه فرويد ورأى الكون. سادة بوصفهم البرش بها

.(١٩١٦) أنفسهم» عىل «مسيطرون البرش بأن االعتقاد تدمري خالل
من صغري جزء سوى ليس للبرش الذاتية الصور عىل العلمية األفكار تأثري أن غري
دراسة عن عبارة الكتاب هذا عادًة. العلمية النظريات إليها تؤدي التي الفلسفية النتائج
العلوم. وفلسفة لتاريخ متكامل لنهج تطبيق وهو الفلسفية، ونتائجها الفكر ثوراتيف لثالث
ويركز الشمس. مركزية مفهوم األرضإىل مركزية مفهوم من االنتقال األول الفصل يتناول
العضوية، الحياة طبيعة حول النظر وجهات يف األهمية الشديد التغري عىل الثاني الفصل
من فرويد انتقال الثالث الفصل ويناقش داروين. تشارلز باسم األبد إىل سريتبط الذي
نظرة إلقاء شأن ومن البرشي. للسلوك دافعة كقوة الالواعية الدوافع إىل التنوير عقالنية



وفرويد وداروين كوبرنيكوس

من عدًدا يختار فصل كل أن للقارئ يوضح أن الكتاب محتويات جدول عىل فقط واحدة
العلمية. األفكار تاريخ يف محددة تقاليد دراسة من النابعة الفلسفية القضايا

والداروينية الكوبرنيكية مناقشة يف موضح هو كما — الكتاب هذا عنوان ينقل
به املحيطة الطبيعة نحو اإلنسان نظر وجهات أن أوًال: ثالثية؛ رسالة — والفرويدية
تقدَّم كلما ثانيًا: الجديدة. العلمية االكتشافات مع باستمرار تتكيف االجتماعي والعالم
الفلسفية النتائج أن ثالثًا: التدقيق. من ملزيد السابقة العصور إنجازات خضعت العلم
بناء وإعادة اقتالع عملية بحدوث الزعم أقصد ال التغريات. هذه يف مشمولة بالرضورة
كما خاطئة، العلمية املعرفة لنمو هذه املتقطعة النظرة إن إذ املعرفة؛ لرصح مستمرة
ستخوض الراسخة املعرفة أن هو أعنيه ما بل . تُبنيِّ أن العلمية الثورات مناقشة ستحاول
بوبر كان املستويات. من العديد عىل تعديالت إىل سيؤدي مما جديدة؛ إشكاليًة مواقف
املجموعة يف يسكنون البرش دام وما تخمينية. معرفة العلمية املعرفة كل إن قوله يف ا محقٍّ
الكون يف البرش مكانة تقييم وسيعاد للتفكري جديدة طرق تظهر أن املتوقع فمن الشمسية،
ويتباهون الكمي، املستوى عىل أكرب معرفًة يمتلكون اليوم البرش أن من الرغم عىل األوسع.
سيظل الخالد نيوتن تشبيه فإن نيوتن، معارصي من أكرب تكنولوجية براعًة بامتالكهم
شاسع محيط أمامنا يكمن حني يف الشاطئ، بالحىصعىل نلعب كاألطفال، زلنا ما صحيًحا:

مجهول.
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األول الفصل

نيكوالسكوبرنيكوس:
املركزية فقدان

أن عليه أعمى رجًال بالتأكيد يشبه النجوم يدرسحركات الذي الرياضيات عالم
معه وليس تُحىص، ال مقفرة أماكن وسط نهائية ال كبرية خطرة برحلة يقوم

(١٦٣ ،(١٥٤٠) األول» «املقال (ريتيكوس، تقوده. عًىص سوى

بطليموسوكوبرنيكوس (1)

يف املنفى يف جاليليو» «حياة مرسحيته بريشت برتولت األملاني املرسحي املؤلف كتب
بريشت، مرسحية يف .١٩٤٣ عام يف زيوريخ يف مرة ألول وُمثِّلت و١٩٣٩، ١٩٣٨ عامي
األرض أن ترى التي األرض، بمركزية القائلة الكونية الرؤية هناك نظر: وجهتا تصطدم
قبل ٣٨٤–٣٢٢) أرسطو هناك أنصارها من العديد بني ومن مغلق. لكون مركز هي
النقيضمن عىل .(١٤٨٣–١٥٤٦) لوثر ومارتن ميالدية)، ٨٥–١٦٥) وبطليموس امليالد)
بمركزية القائلة الكونية الرؤية وهي األرض، ملركزية املعاِرضة النظر وجهة هناك ذلك
أنصارها من العديد بني ومن مفتوح. كون مركز تحتل الشمس أن ترى والتي الشمس،
،(١٥٦٤–١٦٤٢) وجاليليو ،(١٥٧١–١٦٣٠) وِكبلر كوبرنيكوس(١٤٧٣–١٥٤٣)، هناك

.(١٦٤٣–١٧٢٧) ونيوتن
عىل األول الفصل يف جالييل جاليليو اإليطايل والفيزياء الرياضيات عالم يعرض
ثماني بها وتحيط املنتصف، يف األرض تقبع البطلمي. للنظام نموذًجا أندريا مساعده
م تجهَّ الثابتة. والنجوم الكواكب تحمل التي البلورية األفالك الحلقات هذه تُمثِّل حلقات.
ملدة والثبات. واملجاالت الجدران «نعم، ممتعًضا: وقال النموذج، هذا إىل ينظر وهو جاليليو
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البرشي.» الجنس حول تدور السماء نجوم وجميع الشمس أن يعتقدون والناس سنة ألف
األرض كانت البلوري.» الفلك هذا داخل حراك بال يجلسون «كانوا أنهم الجميع ويعتقد
لم منه.» سنتخلص اآلن «لكننا ملساعده: جاليليو وأكد حولها. يدور آخر يشء وكل ثابتة
الفضاء يف «تدور بأن لها ُسمح بل بلورية»، سماء يف «مثبتة الجديد النموذج يف النجوم تُعد

.(٧٦٢–٧٨٢ الثالث، املجلد ،١٩٨١ بلومنباخ، ١٩٦٣؛ (بريشت دعم» دون
مكتبه يف جاليليو وفيلسوف، رياضيات عالُم مثقفان، رجالن يزور الثاني، الفصل يف
جاليليو يرشح املكتَشفحديثًا. التليسكوب خالل من املشرتي كوكب أقمار عىل نظرة إللقاء
الحقائق؛ مع يتفق ال النظام هذا ببساطة، لهما. البطلمي النظام إخفاقات باختصار
كوكب أقمار وحركات نظريٍّا» فيه تكون أن ينبغي الذي املكان «يف ليست فالكواكب
خالل من تفسريها يمكن ال ببساطة — العظيم جاليليو اكتشاف — الكوكب حول املشرتي
وبسذاجة الكالم. من أفضل العني رؤية بالكلمات! ذلك وصف يمكن ال البطلمي. النظام
مشاهدة خالل من بالبدء ني «مهتمَّ كانا هل املثقَفني ضيفيه جاليليو يسأل ما، حدٍّ إىل
كالهما والفيلسوف الرياضيات رفضعالم جاليليو، حظ لسوء تلك.» املشرتي كوكب أقمار
الفيلسوف: سأله العلمية. بالطريقة رسمية» «مناقشة طلبا املشاهدة، من وبدًال دعوته،
الحصول نستطيع كنا هل أتساءل الشهري، تليسكوبك إىل نتوجه أن قبل جاليليو، سيد «يا
هذه مثل يوجد أن يمكن هل موضوعها: يكون أن يمكن مناظرة؟ إجراء رشف عىل
بنفسيهما. ويقتنعا التليسكوب» خالل من «ينظرا أن ببساطة جاليليو يريدهما الكواكب؟»
ال بأنه القدماء برأي معرفة عىل أنك أعتقد بالطبع، «بالطبع، الرياضيات: عالم ويقول
يف دعم دون توجد نجوم وال األرض، غري أخرى مراكز حول تدور نجوم توجد أن يمكن
يوهانز إىل رسالة يف حقيقي. حدث عىل الدرامية بعض فحسب بريشت أضفى السماء؟»
أساتذة من القاطع للرفض حزنه عن جاليليو أعرب ،(١٦١٠ أغسطس ١٩ (بتاريخ كبلر
ملشاهدة — بادوا جامعة يف اإلنسانية العلوم أستاذ — كريمونيني سيزار مثل علميني،

.(٦٣٧ ،١٩٥٥ (بلومنربج، حديثًا امُلخرتَع التليسكوب عرب والكواكب القمر

كونيتني رؤيتني رصاع (2)

بني الدائر الحوار يرسم وهو برباعة كونيتني رؤيتني رصاع مرسحيته يف بريشت يجسد
والفيزياء الرياضيات يعرضعالم كال رضا بعدم املناظرة تنتهي املثقَفنْي. وزائَريه جاليليو
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بفكرة االلتزام إن التليسكوب. عرب النظر دون الزائران يغادر ما ورسيًعا الطرفني، اإليطايل
والتمسك الرصدية. األدلة إىل باستناده ان يستخفَّ جاليليو زائَرْي يجعل األرض مركزية
أجل ومن العلمية. املناقشات جدوى يف الثقة يفقد جاليليو يجعل الشمس مركزية بفكرة
غرار عىل العنيف— التصادم هذا إىل املتعارضتني الرؤيتني كلتا أنصار وصول طريقة فهم
بهما. الخاصة الفرضيات كثب عن ندرس أن علينا — بريشت مرسحية يف الدرامي الصدام
القائلة الكونية والرؤية األرض بمركزية القائلة الكونية الرؤية بنية يف ندقق أن ينبغي

الشمس. بمركزية
السلف كوبرنيكوسيعرف كان ونصف. بأْلِفيَّة الشمس مركزية األرضتسبق مركزية
األرض مركزية لكن تتحرك، األرض أن فكرة طرح الذي السامويس، أرسطرخس القديم
والسابع عرش السادس القرنني يف البطيء ذبولها حتى الكون لبنية الرسمي التفسري ظلت
كوبرنيكوس فرضية وكانت ،١٦١٠ عام صيف يف وزائَريه جاليليو بني الحوار جرى عرش.
عاًما ٧٧ أخريًا بالهزيمة األرض مركزية نظرية اعرتاف واستغرق عاًما. ٦٧ منذ معروفة
الكونية كوبرنيكوس رؤية استغرقت .(١٦٨٧) لنيوتن «املبادئ» كتاب نُِرشَ حتى أخرى؛
ثورة تستغرق أن يمكن هل راسخة. لتصبح والبحث النشطة املناقشات من سنة ١٤٤
عمقها؛ وإنما تستغرقها، التي املدة طول ليس الثورة بشأن يهم ما الوقت؟ هذا كل علمية
النظر، وجهات قلب الراسخة، البنية يف يُحِدثه الذي اإلرباك هو ثوريٍّا التغيري يجعل فما
أم مفاهيميٍّا أكان سواء الشبكة، لعنارص عامة ترتيب إعادة يُمثِّل إنه املسلَّمات. استبدال
آخر. بعٌض ويبقى بعضها، ويُستبدل النظام، عنارص بعض فتُقتَلع اجتماعيٍّا. أم سياسيٍّا
نحتاج — والعلمية الفلسفية العنارص من املتشابكة الكتلة — العلمية الثورة نفهم ولكي
نفهم أن نحتاج الكوبرنيكية، الثورة نفهم لكي لذلك، ترتيبه؛ إعادة «قبل» النظام فهم إىل

األرض. بمركزية القائلة الكونية الرؤية

األرض مركزية (1-2)

تشبيه باستخدام أو جدار، يف طبقات مثل سماء، فوق سماءً القدماء بنى اآلن،
«خالصة (كبلر، .(…) الخارجية تدعم الداخلية الطبقة البصل: قرش مثل أقرب،

األول) الجزء الرابع، الكتاب ،١٦١٨–١٦٢١ الكوبرنيكي» الفلك
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مركز يف حركة بال ثابتة توجد األرض إن تقول نظر وجهة من بكثري أكثر األرض مركزية
الكونيات علم أرسطو قدَّم أوًال: مرحلتني. عرب نشأت كونية رؤية إىل ترقى فهي الكون؛
قدَّم للحركة. مهمة نظرية لديه الكونيات علم ن تضمَّ األكرب. الكون عمارة فن الفيزيائي؛
الثانية املرحلة يف بطليموس قدَّم الكواكب. حركات عن امُلرِضية غري األفكار بعض أرسطو
علم بني للعمل اليوناني التقسيم هذا أعاق الكواكب. حركات هندسة الريايض؛ الفلك علم
١٩٥٦؛ (دكسرتهوز لقرون الفلك علم تطور الريايض الفلك وعلم الفيزيائي الكونيات
سؤال بني يفصل ألنه وذلك .(١٩٦٢ برايس سوال دي ٤.٤؛ الفصل ،١٩٦٢ ميرتشرتاسيه
علم وسؤال — معينة؟ بطرق الكواكب تتحرك ملاذا — الفيزيائية األسباب عن الديناميكا
يف بطليموس يتبنى رياضيٍّا؟ األجرام هذه حركة وصف يمكن كيف الحركة، عن الحركة
مع الفيزياء تتعامل رصاحًة. التقسيم هذا ميالدية) ١٥٠ حوايل (نُرش «املجسطي» كتابه
بسبب وهذا تخمينات، من أكثر إىل ترقى فال األرض؛ عىل املوجودة للفناء القابلة األجسام
تدرس ألنها محددة؛ معرفة تقدِّم فهي الرياضيات، أما للمادة» الواضحة غري «الطبيعة
حتى التقسيم هذا واستمر .(٣٦ ،١٩٨٤ (بطليموس والسماوية» املقدسة «األشياء طبيعة
ادعت كونية، رؤية وبوصفها عرش. السابع القرن بداية يف للكواكب كبلر قوانني اكتشاف
وألزمت الكون، أنه حينها يُعترب كان ملا علميٍّا تفسريًا تقدِّم أنها األرض مركزية نظرية
إىل الكون عن ومتَّسقة شاملة رؤية قدَّمت كما الفلسفية، االلتزامات من بعدد أتباعها
وقد املحك، عىل األمور من الكثري ثمة الشمس. مركزية نظرية فعلت وكذلك بها. املؤمنني
عام يف الثالثة العلم رجال بني الفاتر اللقاء صحيح نحو عىل بريشت مرسحية صوَّرت

كونيتني. رؤيتني بني كتصادٍم ١٦١٠

أرسطو كونيات علم (2-2)

ويف الحركة. ونظرية فلَكنْي ذي كوٍن أساس عىل به الخاص الكونيات علم أرسطو يبني
الرياضية. التحسينات بعض بطليموس قدَّم الحق وقت

يضم الذي القمري»، فوق «الفلك إىل م مقسَّ وهو فلَكنْي. ذا كونًا أرسطو يبني (١)
األرض بني املنطقة هي وهذه القمري»، تحت و«الفلك خلفه، الواقعة واملنطقة القمر
يحمل بكثري أكرب دوَّار لفلك الهنديس املركز يف ثابتًا يقبع صغري فلك هي واألرض والقمر.
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املركزية فقدان كوبرنيكوس: نيكوالس

الدوران يسبب التخيُّل هذا ويف الخارجي. الفلك عىل عالمات عن عبارة والنجوم النجوم.
أفالك واألرضتوجد الخارجي الفلك وبني اليومية. النجوم دورات الخارجي للفلك املستمر
الشمس ذلك يف بما آنذاك، معروفة كانت التي الستة الكواكب تحمل املركز متحدة أصغر

.(1-1 (شكل

األرض

القمر

عطارد

الزهرة

الشمس

ا&ريخ

ا&شرتي

زحل

نجوم ثابتة

الكواكب بني الشمس تقع القديمة. العصور يف الكواكب وترتيب الدائرية األفالك :1-1 شكل
املركز. يف حركة بال ثابتة األرض وتقبع األخرى،

واالنتظام». والتماثل «املثالية غاية يف منطقة القمري فوق الفلك أن أرسطو يرى
القمري، فوق الفلك ملثالية تبًعا ولذلك مثايل؛ هنديس كشكل الدائرة هذه اإلغريق رسم
يُمثِّل ذلك، من النقيض وعىل مثالية. دوائر يف والكواكب النجوم تتحرك أن املفرتض من
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بأربعة القمري تحت الفلك هذا ويمتلئ وفناء». وتقلُّب «تغيري منطقة القمري تحت الفلك
تستقر فإنها العنارصلالضطرابات، تتعرض لم وإذا والهواء. والنار واملاء الرتاب عنارص:
بسبب ولكن األرض، تشغلها التي املركزية املنطقة حول املركز متحدة قشور صورة يف
تُعد ثَمَّ ومن القمري؛ تحت العالم أنحاء جميع يف العنارص تختلط القمر، فلك يف الحركة
العالم يف املرصودة التنوع أوجه ومعظم التغريات جميع عن مسئولة القمري الفلك حركات

.(٨٢-٨٣ ،١٩٥٧ (كون، القمري تحت

امليالد). قبل ٣٥٤–٣٢٢) أرسطو

بالنسبة للغاية غامًضا هذا الكونية» «البصلة مفهوم عىل املبني الكونيات علم يبدو
لبنية وإقناًعا شموًال األكثر النظرية أرسطو قدَّم القدماء، نظر يف لكن الحديث، للشخص
ذلك يف موجودة كانت التي املجردة العني مالحظات لبعض ًة مفرسِّ بدت فقد الكون؛
عىل الساقطة األجسام مسار من األرض مركزية عىل االستدالل يمكن بدا، فكما الوقت؛

للنجوم. الدائرية والحركة األرض
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الحلقات به وتحيط املركز، يف األرض كوكب يقع بسيط. املركز متماثل نموذج :2-1 شكل
،٢٠٠٦ أندرسن/باركر/تشن، (انظر للكواكب الحاملة (األفالك) املركز املتحدة القشور أو
النموذج هذا يفشل البعيدة. النجوم الخارجية الدائرة وتحمل .(٢٠٠٢ باركر ٤.٦؛ الفصل

األرض. من متفاوتة مسافات عىل تتحرك الكواكب ألن

افرتض امليالد)، قبل ٤٠٨–٣٥٥) إيودوكسوس والفلكي اليوناني بالفيلسوف اقتداءً
األرض حول أفالك) (أو املركز متحدة قشور يف تتحرك كانت والنجوم الكواكب أن أرسطو
بل البسيط، النموذج هذا يفشل أن يجب دقة، أكثر بدراسة .(2-1 (شكل املركز يف الواقعة
محمولة الشمس كانت إذا املثال، سبيل فعىل اإلغريق؛ مالحظات مع يتوافق لم حتى إنه
متساوينَْي دائًما سيبقيان والنهار الليل كان املركز، متحدة قرشة يف املركزية األرض حول
متغرية، أطوال لهما والليل النهار أن مالحظاتهم من اإلغريق عرف ذلك، مع الطول. يف
تتحرك الكواكب أن أيًضا اإلغريق والحظ .(٣-٢ القسم (انظر السنة فصل عىل اعتماًدا
املركز؛ متماثلة األفالك نموذج إسقاط من بد ال كان األرض. حول متفاوتة مسافات عىل
نموذًجا شيَّد أنه بطليموس إنجازات بني من كان األولية. املشاهدات مع متناقًضا كان فقد
هندسية: جديدة أجهزة اخرتاع ذلك ن وتضمَّ تعقيًدا. األكثر الهندسة أساس عىل هندسيٍّا
روزن ١٤٧؛ ،١٩٥٦ (دكسرتهوز واملواِزنات واملؤجالت التدوير وأفالك الالمرتاكزة الدوائر
الكتاب كوبرنيكوس١٥٤٣، ٥٧؛ ،١٩٥٩ املخترص» «الرشح كوبرنيكوس، املقدمة؛ ،١٩٥٩

.(١٤٣ ،١٩٥٣ دراير الخامس؛
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كانت الكواكب، أفالك إزاء البدائية أرسطو نظر لوجهات الرسيع االستبدال رغم (٢)
نظرية أرسطو ابتكر لقد بكثري. أثًرا األبقى املساهمة هي بها خرج التي الحركة» «نظرية
األرض جعل الكونية «البصلة» فنموذج للكون. نموذجه لدعم به الخاصة املهمة الحركة
آلية تقديم الحركة نظرية ادعت املركزية؟ هذه تربير يمكن كيف ثابتًا. مركزيٍّا جسًما

سواء. حد عىل والسماوية األرضية األجسام، كافة مسار لتفسري فيزيائية
مستقيم: خط يف تتحرك أو ساكنة تظل إما فاألجسام ألرسطو، الحركة لنظرية وفًقا
نحو أعىل إىل يرتفع والدخان األرض، فيه تقبع الذي الكون، مركز نحو عائًدا يسقط فالحجر
«الطبيعية» الحركات وهبوًطا صعوًدا الحركة تُشكِّل الطبيعي. مكانه عن بحثًا السماء؛
ولكي خارجية. قوة أو دفعًة الطبيعية حركتها عن األجسام رصف ويتطلب لألجسام.
يشء «كل محرِّك: دون من حركة فال يحركها؛ محرِّك إىل تحتاج فإنها األجسام تتحرك
استطاع بالطبع، والثامن). السابع الكتاب ١٩٥٢أ، (أرسطو آخر» يشء طريق عن يتحرك
الهواء يف املقذوف فالحجر الطريقة؛ بهذه تترصف ال املقذوفات أن يالحظ أن أرسطو
إىل عودته قبل مكافئ قطع شكل عىل مسار يف عادًة يطري القوس من املنطلق السهم أو
أصبح املحرك، من الجسم إطالق فبعد القذيفة؛ حركة يفرس أن أرسطو واستطاع األرض.
النهاية ويف القذيفة.1 حركة أمد وأطال الخارجية، الدفعة مصدر هو املضطرب الهواء

األرض. إىل العودة أجل من ميله زاوية إىل الجسم يستسلم
تنتهي. وال مستمرة الدائرية والحركة دائرية، السماوية لألجرام الطبيعية الحركة
ثابت؛ محرِّك يسببها — للكواكب الدورانية الحركة — املستمرة الحركة أن أرسطو ويرى

الثامن). الكتاب ١٩٥٢أ، (أرسطو إلهية ذاٌت
طبيعية أماكن تحتل أنها كما طبيعية، وغري طبيعية حركات لها األجسام فإن وهكذا
والهواء والنار واملاء الرتاب — للكون األربعة األساسية اللبنات أن أرسطو اعتقد الكون. يف
مواقعها عن العنارصبعيًدا ُدفعت وإذا منها. األرضوبالقرب يف طبيعية مواضع تشغل —
األرضويطلق من حجر يُرفع فعندما الطبيعي؛ موقعها الستعادة «تسعى» فإنها الطبيعية،
اللهب ألسنة فإن النار، تُشعل وعندما الطبيعي. موقعه استعادة إىل يسعى فإنه بعيًدا،
الطبيعي واملكان األرضية. املنطقة محيط يف الطبيعي مكانها نحو ألعىل تقفز والدخان
مركز يف موجوًدا يكون أن يجب ثابت، لجسم وبالنسبة الهنديسللكون. املركز يف هو للرتاب
١٩٥٢ب، (أرسطو األرض وجود حتمية إىل أرسطو يخلص ولذلك، الدوارة؛ السماوات
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املركز أي طبيعيٍّا؛ تنتمي حيث إىل دائًما ستسقط األرض من قطعة وأية الثاني). الكتاب
أرسطو يستنتج لم األرضية، الفيزياء من املستمدَّة الحجج هذه خالل ومن الهنديسللكون.
الكتاب ١٩٥٢ب، (أرسطو وكرويتها ثباتها أيًضا استنتج ولكن وحسب، األرض مركزية
القمر عىل األرض ظل شكل يكون القمري، الخسوف خالل أنه إىل يشري كما الثاني)،
الطول، خطوط أحد امتداد عىل وجنوبًا شماًال الراصدون يسافر وعندما دائًما»، «منحنيًا
األخرى. الحجج بعض بطليموس أضاف والحًقا السماء. يف مختلفة نجوًما يرون فإنهم
العالم من الرشقية املناطق لسكان بالنسبة مبكًرا تُرشق والنجوم والقمر الشمس كانت

.(١٩٨٤ (بطليموس الغرب» يف يعيشون الذين «ألولئك بالنسبة إرشاقها عن

الكون تجعل الحركة فنظرية منطقيٍّا؛ رابًطا للحركة ونظريته املادي أرسطو كون يشكل
تحكم منفصلني. فلَكنْي يف توضع كي املادية للظواهر الالزم اإلطار كونه ويوفر منطقيٍّا،
القمري، تحت الفلك تحكم األرضية فالفيزياء القمري؛ تحت الفلك األرسطية الحركة قوانني
األجسام سقوط الفضاء: من املنطقة هذه يف املرصودة املشاهدات الحركة قوانني وتفرس
وهذه القمري، فوق الفلك يف السماوية الفيزياء وتنطبق الخفيفة. األجسام وارتفاع الثقيلة
منطقة أنها كما الدائرية، والحركة الكروية األشكال سوى تحوي وال الكمال، منطقة هي
األرض. مركزية كون و«جمود» «جدران» من جاليليو تذمر بريشت، مرسحية يف محدودة.
األرض، قطر نصف طول ضعف ألف عرشون بأنها والنجوم األرض بني املسافة وُقدرت
.(٢٩–٣١ ،١٩٨٨ (زيليك حاليٍّا املعروفة األرضوالشمس بني املسافة من أقل التقدير وهذا
كاملة دورة يدور الفلك هذا أن من الرغم وعىل الثابتة. النجوم فلك الخارجي الحد ويشمل
نفسه املوقع يف الظهور إىل تعود ألنها ثابتة النجوم تبدو الثابتة، األرض حول ساعة ٢٤ كل
سيارة»، «نجوم فهي لذلك، مناقضة والكواكب السابقة. الفرتة يف كانت كما دورة كل بعد
يعاني كون هو أرسطو وكون السماء. خالل تتبُّعها يمكن ملحوظة بحركات تقوم ألنها
فال للحركة؛ أرسطو لنظرية مبارشة نتيجة الطاقة يف النقص وهذا الطاقة. يف نقص من
موجود محرِّك طريق عن أفالكها يف تتحرك السماوية فاألجرام محرك؛ دون من حركة
كوٌن فهو الثابتة؛ النجوم نطاق وراء من طاقة أرسطو كون يتطلب الخارجي. الفلك خارج
يعاني يعد لم ولكنه محدود كون أيًضا كوبرنيكوس كون فإن سنرى وكما محدود. متناٍه

الطاقة. يف نقًصا
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بطليموس األرضعند مركزية (3-2)

نظرية بناء يف األوىل الخطوة هذه وكانت للحركة. ونظرية الكونيات علم أرسطو لنا قدَّم
هندسيٍّا األمر وتطلَّب السنني، من مئات عدة بعد الثانية الخطوة استُكملت األرض. مركزية
يصمم الذي األول الفلكي بطليموس كان بطليموس. كالوديوس وهو بذلك؛ للقيام بارًعا
من درجات ٥ حدود يف بدقة الكواكب بحركات تنبأ وقد للكون، كامًال رياضيٍّا نظاًما
الهنديس. املنطق طريق عن مبنيٍّا األرض مركزية عىل يعتمد نموذًجا كان الحديثة. القيم
عىل معتمًدا أيًضا وسيبنيه الشمس، مركزية عىل يعتمد نظاًما كوبرنيكوس سيبني والحًقا
مع يتفق وكان الفلكية. املشاهدات لوصف الهندسة بطليموس استخدم الهنديس. املنطق
أن افرتض كما منتظمة. بحركة تقوم الكواكب، تحمل التي السماوية، األفالك بأن أرسطو
مركز األرض تكن لم إن أنه يرى فكان وثابتة؛ الكون، مركز يف وموجودة كروية، األرض
والشتوي الصيفي االنقالب بني الفاصلة «الفرتات وأن اعتداالن، سيحدث يكن لم الكون،
لرفض تماًما وجيهة أسبابًا بطليموس قدَّم .(١٩٨٤ (بطليموس متساوية» تكون لن
٣١٠–٢٣٠) السامويس أرسطرخس إن ويقال لألرض. حركة أي بوجود السخيفة الفكرة
السادس، الفصل ،١٩٥٣ (دراير لألرض والسنوي اليومي الدوران إىل أشار امليالد) قبل
،١٩٦٤ كوستلر األول؛ الفصل ،١٩٥٧ كون األول؛ الفصل ،١٩٥٦ دكسرتهوز ١٣٦–١٤٨؛
فإذا بوضوح؛ ذلك بآثار سيشعرون فسكانها تتحرك، األرض كانت إذا ولكن ،(٥٠–٥٢
النقطة إىل مستقيم خط يف تعود الهواء يف ألعىل مستقيم خط يف تُلقى التي األجسام كانت
الغرب من تطري الطيور كانت وإذا الحركة، وطأة تحت تنهار واملباني منها، أُطلقت التي
— منطقيٍّا كان األول)؛ الكتاب ،١٥٤٣ كوبرنيكوس قارن ١٩٨٤؛ (بطليموس الرشق إىل

ثابتة. األرض أن — اإلغريقي للعقل بالنسبة
من خلفية مقابل الكواكب حركة انتظام يرصد األريضال فالراصد مشكلة؛ ثمة ولكن
تفسري — قبله من اآلخرين الفلكيني غرار عىل بطليموس— عىل ينبغي كان الثابتة. النجوم
«الدوران مسألة أوًال: األساسية؛ فرضياته منطلق من الكواكب حركة يف رئيسيَّنْي اختالَفنْي
ال املشاهدات أن بسبب املشكلة تنشأ لها. القهقري» «الدوران وثانيًا: للكواكب، املنتظم» غري
هي القديم الفلك لعلم األساسية املشكلة الكواكب. حركات عن البطلمية الفرضيات مع تتفق
للكواكب. الواضحة الحركات ظاهريٍّا وتفرس املسبقة الفرضيات تؤكد هندسية نماذج بناء
وعىل الشميس. للنظام واقعية نماذج بناء وليس البادية، املظاهر عىل الحفاظ مشكلة إنها
حاول املشكالت. هذه لحل الهندسية النماذج بطليموسعىل اعتمد اإلغريقيني، أسالفه غرار
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ميالدية). ١٠٠–١٧٥) بطليموس كالوديوس

لألجرام الدائرية الحركة فيها: جدال ال التي فرضياته مع املشاهدات مالءمة بطليموس
بعض ابتكر النماذج. فائدة من ن حسَّ بطليموس ولكن للحركة، أرسطو ونظرية السماوية
هندسية أدوات — امليالد) قبل ١٩٠–١٢٥) هيبارخوس غرار عىل — بطليموس أسالف
حل أجل من الالمرتاكزة» «الحركة استُخدمت وقد املشكالت، هذه مع للتعامل جديدة
يف بطليموس وأشار الثانية. املشكلة لحل التدوير» «أفالك واستُخدمت األوىل، املشكلة
وقدَّم تحسينها، بقصد عادًة هيبارخوس، أعمال إىل متكرر نحو عىل املجسطي كتابه
وكان البادية. للظواهر أفضل هنديس نموذج إىل للوصول (املواِزن) جديًدا هندسيٍّا جهاًزا
الظاهرة السنوية الحركة مع تعامله يف املثال، سبيل عىل حدة. عىل مشكلة كل يعالج
ال كوبرنيكوس، لنموذج وخالًفا الظاهرة. اليومية الحركة تجاهل األرض، حول للشمس
عىل مشرتك؛ عامل عن ناتجة البادية الظواهر فيه تكون نظاًما بطليموس نموذج يقدِّم

الشمس. األرضحول حركة غرار
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بغضِّ األبراج، دائرة عرب للكواكب املنتظم» غري «الدوران هي األوىل املشكلة كانت
حول تدور ال الكواكب فإن الحًقا، كبلر أوضح كما القهقري، الدوران تأثري عن النظر
أرسع، نحو عىل تحرك الشمس، إىل أقرب الكوكب كان فكلما موحدة. برسعة الشمس
الدوران أن تقبُّل اإلغريق يستطع لم ولكن بطئًا، أكثر سريه كان الشمس عن ابتعد وكلما

ظاهريٍّا. يكون أن يجب كان حقيقي. املنتظم غري
الحركة هو الجواب منتظمة؟ غري حركة تفرسِّ أن منتظمة دائرية لحركة يمكن كيف

.(3-1 (الشكل الالمرتاكزة
برسعة مرتاكزة ال دائرة عرب األرض حول تتحرك الشمس كانت النموذج ذلك وفق
تدور فبينما مركزها. يف تقبع ال األرض ألن مرتاكزة» «ال بأنها الدائرة وتوصف منتظمة.
واملسافة املركز، عن قليًال بعيدة األرضتكون فإن الالمرتاكزة، الدائرة مركز حول الشمس
الدائرة وسط من يُرى وكما الحركة. يف االختالف ظهور عن مسئولة النقطتني هاتني بني
يُرى كما ولكن متساوية، أزمنة يف متساوية زوايا خالل من الكوكب يتحرك الالمرتاكزة،
للراصد بالنسبة متساوية. أزمنة يف مختلفة زوايا خالل من يتحرك الكوكب هذا األرض، من

أرسع. نحو عىل يتحرك أنه يبدو األرض، إىل أقرب الكوكب يكون عندما األريض،
للنجوم؛ بالنسبة للكواكب الغرب باتجاه الواضحة الشاذة الحركة هي الثانية املشكلة
الخارجية، للكواكب بالنسبة السطوع. درجة يف بتغيري املصحوب القهقري»، «الدوران أو
الشمس مواجهة يف الكوكب يكون عندما الشمسية املواجهة وقت قرب الحركة هذه تحدث
االقرتان عند تحدث فإنها والزهرة، عطارد مثل الداخلية، للكواكب وبالنسبة السماء. يف
مسار أن فيبدو السماء. يف الشمس مع اآلخر من أحدهما قريبني نراهما عندما السفيل،
تتجه الكواكب الراصدون يرى الوقت، فلبعض توقف؛ قد رشًقا املتجه العادي الكواكب

.(4-1 (شكل غربًا
تُحَمل الهنديس. التدوير أفالك جهاز باستخدام القهقري الدوران حركة ظهور ُحل
الت). (املؤجِّ منها أكرب دوائر عىل تتحرك التدوير) (أفالك حجًما أصغر دوائر عىل الكواكب
حركة وليس ظاهريٍّا، كان فإنه القهقري، الدوران رصدوا اإلغريق أن من الرغم عىل
املهمة كانت منتظمة. دائرية حركة تتطلب السماوية لألجرام الحقيقية فالحركة حقيقية؛
نموذج وضع املسبقة. الفرضيات انتهاك دون املشاهدات مع متالئمة نماذج بناء يف تتمثل
دائرة ووجود املركز، يف األرض بقاء مع ل»، «مؤجِّ إضافة طريق عن القهقري للدوران
التدوير فلك قطر نصف يتحرك 1-5أ). (شكل ل مؤجِّ عىل مركَّبة — التدوير فلك — صغرية
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الشمس،
ا#وقع ١

األرض مركز الدائرة الالمرتاكزة

الشمس،
ا#وقع ٢

الدوران افرتاض خالل من الظاهر املنتظم غري الدوران تفسري الالمرتاكزة. الحركة :3-1 شكل
عند ذلك، ومع الالمرتاكزة، الدائرة مركز نقطة حول منتظم نحو عىل الشمس تدور املنتظم.
أبعد يف الشمس تظهر ١ املوقع يف منتظم. غري يبدو املنتظم الدوران فإن األرض، من النظر
(نقطة األرض إىل لها نقطة أقرب يف تظهر ،٢ املوقع يف بينما األوج)، (نقطة األرض عن نقطة

الحضيض).

قهقرية دوران بحركة الكوكب يقوم األريض، للراصد وبالنسبة نفسه. االتجاه يف واملؤجل
مفرط النموذج فهذا ذلك، ومع التدوير، فلك حركة من السفيل الجزء خالل من يمر بينما
ولتفسري للكواكب. القهقرية الحركة يف املرصودة التغريات تفسري يمكنه فال البساطة؛
وهمية نقطة وهو 1-5ب)؛ (شكل «املواِزن» جديًدا: جهاًزا بطليموس اخرتع االختالف،
الكوكب الراصد يرى املواِزن، وعند األرض. من يُرى كما املؤجل مركز من اآلخر الجانب عىل
األرض من النظر عند ولكن للنجوم، بالنسبة منتظمة برسعة السماء يف مداره حول يتحرك

منتظمة. غري الحركة تبدو الدائرة، مركز عن بعيًدا
بطليموس كان نقاط: عدة نالحظ أن ينبغي الالحقة، الفلسفية دراستنا أجل من
استخدام هي املعتادة طريقته وكانت نظريته. يف التمثيلية النماذج لدور للغاية مدرًكا
مصغر كنموذج مصمتة كرة اختار الثابتة النجوم تمثيل أجل من ولكن الهندسية، النماذج
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٢

٣

١

الرشق

الغرب

تُرى كما الزهرة لكوكب الظاهرية القهقري الدوران لحركة ط مبسَّ مخطط :4-1 شكل
يستعد بينما النجوم خلفية مقابل الزهرة موضع الراصد «يحدد» أريض. راصد طريق عن
الراصد يرصد األرض، الزهرة يتجاوز عندما .١ املوقع مدارها؛ يف األرض لتجاوز الكوكب
مرحلة يف ولكن ،٢ املوقع الرشق؛ إىل الغرب من الزهرة انتقل ع، متوقَّ هو كما ثانية: ظاهرة
نحو الزهرة كوكب مدار يف طبيعي وغري ظاهري تقهقر عن ثالثة مشاهدة تكشف الحقة،
للزهرة بالنسبة لألرض النسبي الوضع إىل ذلك يرجع الشمس، مركزية نظرية يف الغرب.

الخامس). الكتاب ،١٥٤٣ كوبرنيكوس ٤٠؛ ،١٩٨٨ زيليك (انظر الشمس حول

الخاصة فرضياته مالءمة حيال قلًقا بطليموس كان نفسه، الوقت ويف (بطليموس١٩٨٤).
نموذجه يمثِّل أن ع توقُّ بعدم قرائه لتحذير الكفاية فيه بما متشكًكا وكان األرض. بمركزية
غرار وعىل .(٦٠٠-٦٠١ ،١٩٨٤ (بطليموس دقيق نحو عىل السماوية الظواهر الهنديس
أحد يد عىل املبتكرة الهندسية النماذج أن من بطليموس حذر الفلَكنْي، ذي أرسطو كون
مسألة فإن سنرى، وكما السماوية. الظواهر كمال بدقة تصف أن يمكن ال األرض سكان
اتفق وأخريًا، الفالسفة. لدى بالغ اهتمام محط تُعد املادي للواقع النماذج تمثيل كيفية
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(ب)

كوكب

مواِزن

األرض ا'ركز

١

٢

(أ)

األرض

من الكوكب يتحرك عندما القهقري الدوران يحدث منتظمة. غري حركة (أ) :5-1 شكل
القهقري للدوران الهنديس التفسري املواِزن. (ب) تدويره. فلك عىل ٢ املوضع إىل ١ املوضع
١٩٨٤؛ بطليموس الثالث؛ الكتاب ،١٥٤٣ كوبرنيكوس (انظر املواِزن جديد، جهاز بواسطة
أكثر نموذًجا التمثيل هذا يكون أن املفرتض من .(٣.٦ الفصل ،٢٠٠٦ أندرسن/باركر/تشن
فلك يف الكوكب حركة تبدو املواِزن، نظر وجهة من األويل. النموذج من البيانات مع توافًقا
مركز يف إما بالوجود لألرض السماح خالل من املرونة من مزيد وأُدخل منتظمة. التدوير

البياني. الرسم يف مبنيَّ هو كما املركز، بجوار أو ل املؤجِّ
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أجهزة كانت الالمرتاكزة والدوائر التدوير أفالك نماذج بأن اإلغريقي العرف مع بطليموس
من وأي .(١ ،١٩٥٦ دكسرتهوز ٢٧؛ ،١٩٨٤ ٣٧؛ ،١٩٥٩ روزن (بطليموس١٩٨٤؛ مماثلة
األريض، للراصد بالنسبة للكواكب املنتظم غري الدوران الفرضيتنيسوفتفرسظهور هاتني
.(١٩٨٤ (بطليموس فحسب األبسط الفرضية استخدام مبدأ بطليموس تبنَّى ذلك، ومع
فإذا والتمثيل. بالتفسري يتعلق فيما لالهتمام مثرية فلسفية قضايا املتماثالت قبول ويثري
وسيلة توجد أال التدوير، املؤجل-فلك جهاز مثل جيًدا تمثيًال الالمرتاكزة الدائرة كانت
املخاوف هذه اآلخر؟ من أفضل نحو عىل الفعيل املادي النظام مع يتناسب أيهما لتحديد

العلمية. للنظريات الفلسفية التبعات من
خلقت والتي عرش، والرابع عرش الثالث القرنني يف التطورات بعض نذكر أن قبل
وهو آخر؛ تاريخيٍّا بُعًدا نضيف أن ينبغي الكوبرنيكية، الثورة لظهور مناسبة ظروًفا
أن وحده يستطيع ما هو التاريخي البعد وهذا والالهوت». األرسطية «النظرية بني التآلف
التآلف هذا ر طوَّ وقد عرش، السابع القرن يف والكنيسة جاليليو بني الصدام أسباب يوضح

وغريهما. ،(١٢٠٦–١٢٨٠) ماجنوس وألبريتوس (١٢٢٥–١٢٧٤) األكويني توما
ألبريتوس ويؤكد الحسية. التجربة عىل الحقيقية املعرفة تعتمد األكويني، لتوما وفًقا
من شكل أعىل تقدِّم التي الحسية، التجربة عىل تقوم الطبيعة دراسة أن أيًضا ماجنوس
السماوات فكمال الوحي. نلتمس أن علينا املعرفة، إىل نفتقر وحيثما اإلثباتات. أشكال
تقترص لذلك، ونتيجة اإللهية. القدرة اآلن يكافئ — اإلغريقية التقاليد يف املفرتض —
التفكري قدرات يتجاوز السماوات فكمال القمري. تحت املدار عىل العالم عىل معرفتنا
الكتساب وسيلة ذلك يف يرى ألنه للطبيعة؛ املنهجية بالدراسة األكويني يرحب لدينا.
تساعد أن يأمل األكويني توما إن نقول حسًما أكثر وبعبارات اإلله. حكمة من املعرفة
نشأة يجوز ال الرشوط، لهذه وانقياًدا الخرافات. عىل القضاء يف للطبيعة املنهجية الدراسة
أن يجب الشك مسائل ويف نقائص، وذو ضعيف عقلنا ألن والوحي؛ الفكر بني رصاع
العصور يف شائًعا ذهنيٍّا توجًها هذا كان الوحي. يف وردت كما األبدية للحقائق يخضع
العلم قيمة تكمن مماثلة. فكرة عن (١٢١٠–١٢٩٢ (حوايل بيكون روجر يدافع الوسطى.
اعتنقت أن وبمجرد الرب. تمجيد عىل يساعد فهو املقدس؛ الكتاب تفسري يف مساهمته يف
األرض مركزية نظرية إىل ُوجهت التي االنتقادات كل أصبحت أرسطو، مذهب الكنيسة

والكنيسة. لالهوت أيًضا موجًها نقًدا
الوسطى. العصور نهاية قرب التطورات بعض وحدثت تقدُّم، حدث فقد ذلك ومع
والتي فيها، جدال ال التي الفرضيات عىل التغلب عىل القدرة عىل اعتمد التقدم أن بيد
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الفرضيات إلزالة الحاجة هذه عن التعبري ويمكن بها. املسموح النماذج عىل قيوًدا تفرض
متقلًدا للغاية عامٍّ نحٍو عىل كانط يسأل كانط. بعبارات التقدم يحدث أن قبل املسبقة
ذلك، عىل وقياًسا املعرفة؟» حدوث إمكانية رشوط «ما الفلسفة: يف ولكن كوبرنيكوس دور
والفرويدية؟» والداروينية الكوبرنيكية الثورة حدوث إمكانية رشوط «ما نسأل: أن يمكننا
التشكيك وقع الظهور؟ عىل كوبرنيكوسقادرة نظرية لتكون الالزمة الجديدة الفرضيات ما
قبل النقدي التدقيق للحركة أرسطو نظرية جذبت مرحلتني: عىل القديمة الفرضيات يف

الدائرية. الحركة فكرة يف التشكيك

املستقبل دالئل جانبًا: الفلسفة تنحية (4-2)

تعليماتمصاحبة بمنزلة بطليموس، أجهزة أو املادي، وكونه للحركة أرسطو نظرية لنعترب
نجوم هي لدينا البناء َلِبنَات للكون. نموذج بناء خاللها من نحاول األدوات من ملجموعة
إضافيٍّا: رشًطا لدينا التعليمات ورقة تتضمن ثابتة. وأرض دائرية، وأفالك وكواكب، ثابتة
املجردة. العني ترصده مما ممكن قدر بأكرب قريبًا نبنيه الذي النموذج يكون أن يجب
الفصول، وتعاقب النجوم، خلفية عىل الكواكب حركة نرصد أننا هو للنظر لفتًا األكثر
نبني أن يمكننا ال أيدينا، متناول يف العنارص هذه بوجود والنهار. لليل املنتظم والتتابع
خلفية وحتى والكواكب الشمس تتحرك أن يجب األرض. مركزية عىل قائم نموذج سوى
وإال الحركات، هذه مركز يف األرض وضع يجب لذا أعيننا؛ أمام البعيدة الثابتة النجوم

.(1-1 (شكل نفرسها أن عن سنعجز فإننا
الوقت يف تمثِّل النماذج من «واحد» نوع بناء عىل قدرتنا فإن التعليمات، اتبعنا إذا
فضاء، كإنشاء األدوات مجموعة يف التفكري يمكننا «مختلف». نموذج بناء عن عجًزا نفسه
منطقي؛ فضاء املحدد الفضاء هذا الكوني. النموذج الستيعاب محدد»، «فضاء أدق نحو عىل
لنماذج سيُسمح ال. أم تحققت سواء النموذج، لبناء املحددة االحتماالت بعض يخلق ألنه
لعبة وتخضع األخرى. النماذج أنواع وستُستبعد الفضاء، هذا تشغل أن الهنديس النوع من
للحركة نظريته قيود ظل يف أرسطو عمل نقبلها. التي للقيود واملستحيالت االحتماالت
أنواًعا ويستوعب آخر، منطقي فضاء فسيظهر القيود، هذه نا غريَّ إذا الفلَكنْي. ذي والكون
عباراتها مع التوافق يجب مقيِّدة، رشوط أنها عىل «القيود» فهم ويمكن النماذج. من أخرى
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بعض يعلِّمنا وهذا الطبيعي. العالم بشأن مقبولة علمية عبارات تصبح أن أجل من الرمزية
العلم. فيلسوف اهتمام ستُثري التي الدروس

يمكن ونظرية تجريبية قيود «القيود»: ببعض مصحوبة العلمية النظريات تأتي (١)
ظل يف العلمية النظريات وتعمل وميتافيزيقية. ومنهجية حسابية قيود إىل أكثر تقسيمها
الفرضيات مسبقة». «فرضيات القيود هذه تُمثِّل التجريبية، القيود وباستثناء القيود. هذه
النقدي، التحقيق من — الراهن الوقت يف األقل عىل — محمية أساسية افرتاضات هي
من معصومة ليست إنها تاريخية. بداهات بمنزلة فهي «حقيقية»؛ أنها عىل تُقبل كما
صحيحة كانت وسواء الزمن. من معينة لفرتات فيها جدال ال حقائق تظل لكنها الشكوك،
مثل أرسطو أدوات مجموعة تحتوي معينة. اتجاهات يف األبحاث ه توجِّ فإنها خاطئة، أو
— الحركة نظرية ذلك يف بما — الهندسية وأجهزته الفلَكنْي ذو فالكون الفرضيات؛ هذه
عندما هذا وحدث للشكوك. الفرضيات تتعرض أن يمكن األرسطية. الفرضيات يشكالن
تُعدَّل التدقيق، هذا خالل ومن املركز. املتحدة أرسطو بحلقات أخرى أجهزة اْستُبِْدَلت
عىل الحفاظ مع النموذج، تعليمات عىل التعديل يغري سوف وبالفعل، تُرَفض. أو القيود
فضاءً خلق التدوير أفالك اعتماد املثال، سبيل عىل النموذج. بناء احتماالت العنارص،
يف التشكيك حرر تأثريًا. أكثر يكون القيود أحد عىل التعديل وأحيانًا بطليموس. لنموذج
من امُلقيَّد الفضاء الزخم» «نظرية يسمى بما عنها واالستعاضة األرسطية الحركة نظرية
مركزية نظرية تظهر أن يمكن كيف نتصور أن الصعب من جديدة. نظريات تطوير أجل
سبيل عىل .(١ الفصل ،١٩٦٥ (بلومنربج األساسية الفرضيات بعض تتغري لم لو الشمس
األرض، حركة ضد الكالسيكية رفضبعضاالعرتاضات عىل قادًرا كوبرنيكوس كان املثال،
أن باعتبار الزخم نظرية تطور له فسمح األرسطية. الحركة بنظرية يُسلِّم يعد لم ألنه

طبيعي. أمر األرض حركة
املشاهدات من قراءته عىل يقترص ال الكوني النموذج بناء أن أيًضا نرى أن يمكننا (٢)
العلمي للتفكري واقًعا الفرضيات كانت إذا كذلك يكون أن يمكن فال وحسب. املتاحة
للمنهج البسيطة االستداللية النظر وجهة حتى .(٢٠٠٤ (فاينرت ونتائجه وسائله بقدر
ترى التي النظر، وجهة لنُسمِّ العلمية. الثورات حالة يف ليس األقل عىل تكفي، لن العلمي
فرانسيس انتقد بالتعدد». «االستدالل والتجارب، املشاهدات من نابًعا مباًرشا تعميًما العلم
اإلقصائي»، «االستدالل تُسمى تطوًرا أكثر طريقة فثمة تلك. النظر وجهة بالفعل بيكون
أطلق لقد مثمًرا. علميٍّا منهًجا باعتبارها هذه النظر بوجهة بيكون فرانسيس وأوىص
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التجريبية باألدلة تُواَجه املنافسة أو البديلة النماذج ألن اإلقصائي»؛ «االستدالل اسم عليها
سوف القيود هذه ضوء يف أفضل نحو عىل يُبِْيل الذي والنموذج القيود. صور من وغريها
النظر وجهة تتطلب إذن، يفقدها. سوف املنافس النموذج أن حني يف مصداقية، يكتسب
الثورتان حدثت سنرى، وكما األدلة. يواجهان األقل عىل متاَحني نموذجني وجود هذه
عدد مواجهة يف فاشلة لنماذج التدريجي االستبعاد خالل من والداروينية الكوبرنيكية
املتوفرة األدلة أن بالتحديد فهو الفرويدية الثورة يف الصعوبة وجه أما القيود. من متزايد
الغالب العلمي األسلوب هل منافسيها. كفة عن النماذج بعض كفة ترجيح عىل قادرة غري

بوبر؟ كارل اقرتحه كما شيوًعا، األكثر الدحض مبدأ أم اإلقصائي االستدالل هو

ألن الفلسفية؛ األسئلة هذه طرح الجيد من املناقشة، من املبكرة املرحلة هذه يف وحتى
الفرضيات أحد وهذا والتاريخية، العلمية األمور عن فصلها يمكن ال الفلسفية القضايا
وسنقابل فلسفية.» تبعات لها العلمية «الثورات أخرى: بعبارة الكتاب. هذا يف الرئيسية

الكتاب. مدار عىل النقاط من كثري يف املنطق هذا

هذه هل الفلسفية. النزعة لذوي فقط وليس الذهن، عىل يطرأ مبارش سؤال ثمة (٣)
مجرد املنتظمة غري االختالفات أن حني يف مادية، أفالًكا فعليٍّا تُمثِّل الهندسية األدوات
الالمرتاكزة والدوائر واملواِزن ل، واملؤجِّ التدوير فلك — الهندسية األدوات هذه هل ظواهر؟
للنماذج «التمثيلية» القوة مسألة هي هذه الطبيعة؟ يف موجودًة ما فيزيائيًة آليًة تصف —
الطريقة بني — والواقع الظواهر بني التمييز هل بالفعل. بطليموس شغلت التي العلمية،
إنها قيل التي والطريقة املجردة بالعني للرصد وفًقا بها تتحرك الكواكب أن يبدو التي
كنا إذا للكون؟ ما فيزيائية سمة مع يتوافق — اإلغريقية للفرضيات وفًقا بها تتحرك
فلسفية أنها من الرغم عىل — األسئلة هذه مثل فإن يفعله، وما العلم بماهية مهتمني
فإنها األسئلة، لهذه استجابة نتخذه الذي املوقف كان وأيٍّا منها. مفر ال — بطبيعتها
إذ املسألة؛ هذه حيال األرض مركزية نظرية أنصار انقسم حقيقيٍّا. دوًرا تؤدي فعليٍّا
دوران طبيعية: حركة تمتلك كما حقيقية، مادية أفالًكا كانت األفالك أن أرسطو اعتقد
محرِّك عىل تعتمد وهي السماوية، األجرام كل تُحرك األفالك لتلك الطبيعية والحركة دائري.
من بكثري تأكًُّدا أقل بطليموس كان الطاقة. من احتياجاتها عىل الحصول أجل من ثابت
هندسية. كأدوات استخدمها التي الت واملؤجِّ التدوير وأفالك البلورية للكرات املادي الواقع
األدوات أن يعتقد لم بطليموس ولكن الظواهر»، «تفسري هي وظيفتها كانت بالتأكيد
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دراير ٦٠٠-٦٠١؛ ،١٩٨٤ (بطليموس تام نحو عىل السماوية للظواهر مالئمة الهندسية
املجردة العني ترصده ما بني التوفيق اإلغريقية النماذج حاولت التاسع). الفصل ،١٩٥٣
الدائرية الحركة وجود فرضيات تعتمد فلم املادي. العالم بشأن مسبقة فرضيات وبني
ذلك، من العكس عىل بل الرصد. عىل الهندسية واألدوات الفلَكنْي، ذو والكون املنتظمة،
بني الفصل يشجع لم املشاهدات! حظ لسوء يا الفرضيات. مع متعارضة املشاهدات بدت
املشاهدات يف التفكري عىل اإلغريق الفلك علماء الريايض الفلك وعلم الفيزيائي الكون علم
هو ما تحقيق تستطيع النماذج كانت هل هو السؤال كان الرياضية. للنماذج كاختبارات
والواقعية؛ الذرائعية الفلسفة أفكار إىل السؤال هذا يؤدي الظواهر». «تفسري من أكثر

والتمثيل. التفسري

للنماذج املادي بالواقع يتعلق فيما اليقني عدم حالة من األرض مركزية نظرية عانت
عىل حافظ الذي تحديًدا، العربي العالم أعرب وقد النهائي، زوالها لحظة حتى الهندسية
«واقع» ل املعارضة من كثري عن الوسطى، العصور طوال اإلغريقي الفلك علم تقاليد
تنبأت وقد سنة، ١٤٠٠ لنحو ُمستخَدمة ظلت ولكنها ،(١٩٨٤ (روزن الهندسية األدوات
اعتمدوا الذين الفلك علماء جانب من املطلوبة الدقة حدود يف الكواكب بمواقع األدوات هذه
أرسطو. وكون األرسطية الحركة نظرية العلماء هؤالء واتبع املجردة. بالعني الرصد عىل
القضايا بعض إىل األرض ملركزية أرسطو-بطليموس نظرية وصف أشار نرى، كما

العلمية. املادة عن فصلها يصعب التي العامة، الفلسفية

الوسطى العصور يف بعضالتطورات املسبقة: الفرضيات زعزعة (5-2)

وطنًا بوصفها األرض من جزء الحركة «أن ثبت الحركة غاية خالل من (…)
الكتاب ،(١٦١٨–١٦٢١) الكوبرنيكي» الفلك «خالصة (كبلر، املفكر.» للمخلوق

األول) الجزء الرابع،

الشديد (التمسك السكوالسِتيَّة» «املدرسة ممثيل مع جاليليو تصادم بريشت مرسحية يف
املنهج واستقالل واملشاهدات، الشمس، بمركزية جاليليو يؤمن التقليدية). بالتعاليم
العلم يف ثقتهما يضعان فهما متدهوًرا؛ عاَلًما والفيلسوف الرياضيات عالم يُمثِّل العلمي.
جاليليو يحاول األرض. بمركزية بإيمانهما ويتشبثان القدماء، وخربة الكتب، يف املوجود
تحدد فلسفية فرضيات إىل تستند فهي ضحلة؛ آراءً ليست ولكنها زائَريْه، معتقدات زعزعة
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مالءمة يمكن ال ولكن املقيَّد، الفضاء هذا يف معينة نماذج مالءمة ويمكن امُلقيَّد. فضاءهما
للمذاهب منتقدين عرش الرابع القرن يف البارزين العلماء بعض أصبح أخرى. نماذج
،(١٣٠٠–١٣٥٨) بوريدان وجان ،(١٣٥٠ بعد (تويف دوتركور نقوال منهم الراسخة؛
(١٢٩٥–١٣٤٩) األوكامي ووليم باريس، جامعة يف (٣٢٠–٣٨٢ (حوايل األورسمي ونقوال
نقوال رأى (١) الخصوص: وجه عىل باملالحظة جديران تطوران ثمة أكسفورد. جامعة يف
جاليليو ذلك بعد تبنَّاه الذي االقرتاح وهو والالهوت؛ الفلسفة بني الفصل يجب أنه دوتركور
الطبيعي العالم تتناول أن ينبغي الطبيعية الفلسفة أن يف العامة الفكرة تمثلت وباسكال.
للحركة األرسطية النظرية تخضع أن يجب (٢) الروحي. العالم يتناول أن ينبغي والالهوت
أنه إىل — كوبرنيكوسالحًقا سيفعل —كما وبوريدان األورسمي نقوال أشار دقيقة. لدراسة
األرسطية النظرية من املستمدة الحجج خالل من لألرض اليومي الدوران دحض يمكن ال
الطبيعي. مكانها يف تقف ألنها العالم، مركز يف ثابتة األرض تقبع ألرسطو، فوفًقا للحركة.
كرر الطبيعية. غري الحركة هذه األريضبتأثري الراصد يشعر أن يجب ستتحرك، كانت فإذا
القديم املنطق هذا — عرش السادس القرن من الشهري السيايس الفيلسوف — بودان جان

:(١٥٤٧) كوبرنيكوس كتاب صدور عىل عاًما خمسني مرور بعد ،١٥٩٧ يف

األرض أن أبًدا سيعتقد بالفيزياء، معرفة أدنى يمتلك أو صوابه، يف أحد ال
مركزها حول وهبوًطا صعوًدا ستتمايل وكتلتها، وزنها بسبب الثقيلة الضخمة
املدن انهيار فسنرى أنملة، قيد األرض تحركت فلو الشمس. مركز وحول

(١٩٠ ،١٩٥٧ كون من (مقتبس والجبال. والبلدات والحصون،

املباني. وتدمري األجسام سقوط عىل تنطوي مماثلة حجًجا بطليموس قدَّم رأينا، كما
يشري الذي لألرض والسنوي اليومي الدوران صنع هو الحاالت هذه جميع يف الرد كان
يف نشارك كنا إذا أنه وبوريدان األورسمي نقوال ويرى «طبيعية». حركة بأنه إليه بودين
كان كما عنيفة حركة ليست إنها كوبرنيكوس ويقول بها. نشعر لن فإننا الحركة، هذه
«يتوافق األرض دوران ولكن بالفعل، األشياء تدمر العنيفة فالحركة بطليموس؛ يعتقد
تسبح التي األشياء من وغريها «الغيوم األرض، من جزء كل إن بحيث شكلها»، مع طبيعيٍّا
(كوبرنيكوس لألرض الطبيعية الحركة هذه يف يشارك ألعىل» تصعد أو تهبط أو الهواء يف
القديمة. البديهية لدحضالحجة الزخم أفكار كوبرنيكوس استخدم األول). الكتاب ،١٥٤٣
رياح وجود عدم فإن الطبيعية، حركتها األرضويشاركها مع يتحرك الهواء غالف كان إذا
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عىل جميًعا فإننا ذلك، ومع الزخم، نظرية نقبل نُعد لم اليوم ونحن ع. متوقَّ أمر عنيفة
رشب — أفعالنا تحدث باستمرار، تتحرك التي املركبات ففي الظواهر؛ هذه بمثل دراية
النسبية مبدأ يُمثِّل متوقفة. املركبة كانت لو كما — الكتب وقراءة الورق ولعب القهوة
للحركة. الحديث التفسري نحو مهمة خطوة الزخم نظرية كانت لذلك. تفسرينا لجاليليو

للحركة. أرسطو لنظرية كبديل عرش الرابع القرن يف للحركة الزخم نظرية ُطورت
عىل دافعة قوة تُماَرس — وبوريدان األورسمي نقوال أوضحها كما — النظرية لهذه ووفًقا
البداية يف بوريدان ناهض األرض. لحركة املعارضة الحجة تُدحض هنا وتحمله. اليشء
نفسه، املكافئ القطع مسار يف حادة غري وأداة حادة أداة ألقيت إذا للحركة. أرسطو نظرية
األداة عىل يضغط كما نفسها بالطريقة الحادة األداة عىل يضغط أن يستطيع ال الهواء فإن
أو «زخًما» يمارس الداخلية) الدافعة (الطاقة القاذف إن نقول أن األفضل من الحادة. غري
مقاومة ولكن الزخم، اتجاه يف يتحرك املقذوف وأن املتحرك، اليشء عىل معينة دافعة قوة
عليه الحجر جاذبية تتفوق بحيث يقل «فهو الزخم؛ من تقلل املقذوف و«جاذبية» الهواء

الطبيعي».2 مكانه إىل الحجر وتحرك
التي الظروف أحد فكانت الكوبرنيكية؛ الثورة يف أساسيٍّا دوًرا الزخم نظرية لعبت
أرسطو لحجة دحضه بوريدان—يف تلميذ — األورسمي نقوال اعتمد وكذلك ممكنة. جعلتها
ضد األوىل الحجة إىل انتباهه وجه وقد الزخم، نظرية عىل األرض ثبات بشأن الرئيسية
الراصد فإن محورها، حول رشًقا تتحرك األرض كانت إذا أنه القدماء ادعى األرض. حركة
الغرب ناحية يف األرض إىل يعود الحجر سريى مستقيم خط يف ألعىل حجًرا يرمي الذي
القدماء، نظر وجهة ففي منطقية؛ الحجة هذه بدت الزخم، نظرية غياب يف قدميه. من
كان بينما ولكن إليه، للعودة وسيسعى الطبيعي موقعه عن بعيًدا الحجر يُدَفع سوف
يصاحب أن يستطيع ال الحجر دام وما الرشق. نحو ستدور األرض فإن الهواء، يف الحجر
األورسمي نقوال أشار لكن انطالقه، نقطة من الغرب إىل يقع أن يجب حركتها، يف األرض
األرض يتبع الحجر سيجعل وهذا الرشق. نحو زخًما الحجر تمنح املتحركة األرض أن إىل

.(٧ الفصل الثاني، الجزء ،١٩٧٨ ولف ١٩٥٦؛ ماسون ١٢١؛ ،١٩٥٧ (كون املتحركة
توجد تكن لم األرض. حركة لتشمل الحجة هذه وبوريدان األورسمي نقوال ع وسَّ
افرتاض إىل حاجة توجد تكن لم السماوية. األجرام لتحريك سماوية» «قوة إىل حاجة
توجد تكن ولم الدائم. إيقاعها وفق متحركة إلبقائها البلورية األفالك بني احتكاك وجود
فخالل الطاقة. يف نقص من يعاني لكوٍن حاجة وال املتحرك. غري أرسطو ملحرك حاجة
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— األرض عىل للمقذوفات وخالًفا متحركة. تُبقيها دافعة قوة منحها لألرض، هللا خلق
بها الخاصة الجاذبية وقوة الرياح مقاومة تواجه ألنها تتباطأ الزخم، لنظرية وفًقا التي
وعىل لألرض. األبدية الحركة مع لتتداخل القوة هذه مثل توجد ال — باألرض املرتبطة
،١٩٥٧ (كون أيًضا للكواكب ذاتيٍّا مستدامة دائرية حركة الزخم نظرية تضمنت أعمَّ، نحو

الثاني). الفصل ،١٩٥٦ دكسرتهوز ١٢١-١٢٢؛
املفروض الحظر رفعت فقد مهمة؛ تبعات الزخم لنظرية كان املفاهيمي، املستوى عىل
املعارضة الحجج وبدت األرض، ثبات سبََّب األرسطي فاملنطق األرض؛ حركة إمكانية عىل
أوضحت ثم منطقية. — املنازل وتهدُّم العاتية، والرياح الساقطة، األجسام — لحركتها
الزخم نظرية أوحت كما النظرية، الناحية من ممكنة كانت األرض حركة أن الزخم نظرية
ويف األرض عىل األجسام مسار ت فرسَّ ألنها والسماوية؛ األرضية الفيزياء بتوحيد أيًضا
أرسطو فَصل الفلَكنْي. ذي للكون محتَمل تدمرٍي إىل أدت ثَمَّ ومن نفسه؛ للمبدأ وفًقا السماء
لألجسام املستقيمة والحركة — السماوية لألجرام املخصصة — الدائرية الحركة بني
الثامن). الكتاب ١٩٥٢أ، (أرسطو األساسية الحركة هو الدوران أن واعترب األرضية،
وتحت القمري فوق الفلَكنْي بني االنقسام من التخلص احتمال الزخم نظرية وتضمنت

القمري.
نتائجها إىل عنها املدافعة الحجج تصل لم الزخم، نظرية به تمتعت الذي التحرر رغم
للنظرية املنطقية البدائل بدراسة قانعني عرش الرابع القرن يف املفكرون كان املنطقية.

بها. باإلطاحة ني مهتمِّ يكونوا ولم األرسطية،
فإن الكوبرنيكية، الثورة حدوث مكَّنت التي الظروف إحدى الزخم نظرية كانت إذا
اإلنسانية الحركة ُوجهت آخر. ظرًفا كان النهضة عرص يف اإلنسانية» «الحركة ظهور
الرياضيات عالم يُبنيِّ فكما القروسطية؛ السكوالسِتيَّة» «املدرسة ضد النهضة عرص يف
كأمٍر أرسطو تعاليم إىل السكوالسِتيَّة املدرسة تنظر بريشت، مرسحية يف والفيلسوف
يف الفيلسوف فيذكِّر أرسطو. نصوص تفسري يف السكوالسِتيَّة الثقافة فتمثلت مقدَّس.
متقنة.» نسب (…) من رصًحا يُمثِّل أرسطو املبجل «كون بأن جاليليو بريشت مرسحية
يشء امللموسة والحقائق يشء، أرسطو يف «الثقة بأن الحديث العلم بروح ويعارضجاليليو
كنا «إذا قائًال: عارم غضب ثورة إىل فحسب الفيلسوف دفع االعرتاض هذا ولكن آخر.»
فحسب، كالسيكي عالم كل بها يعرتف ال سلطة يُمثِّل الذي — الوحل يف بأرسطو سنُلقي
مضيعة رأيي يف النقاش هذا ألمد إطالة أي فإن — الكنيسة رؤساء بها يعرتف أيًضا ولكن

يكفي.» هذا املوضوعية. غري املناقشات يف فائدة ال للوقت.
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الطبيعة. للظواهر والهنديس الريايض باالنتظام متجدد اهتمام اإلنسانية مع ظهر
اإلغريقي، الريايض الفلك علم إحياء يف األوائل بني من كان كوبرنيكوس ألن مهم أمر وهذا
الحركة ركزت .(١٩٨١ ١٩٦٥؛ ١٩٥٧؛ (بلومنربج عرصبطليموس يف ازدهر قد كان الذي
عكست وقد الكون، حيال البرشية الذهنية التوجهات عىل جديًدا تركيًزا أيًضا اإلنسانية
إىل تمتد أن يمكن ال اإلنسانية املعرفة بأن القائل بطليموس منذ املوجود القديم املبدأ
(بلومنربج السماوي» «املفكر منزلة إىل الفلك عاِلم اإلنسانية الحركة فرفعت السماء. حد
التأكيد وهذا الكون. عمل طريقة يفهموا أن البرش بمقدور أن عىل مؤكِّدًة ،(٧٧ ،١٩٥٧
وكان املنطقي. التفكري طريق عن الفهم إىل املالحظة طريق عن الفهم من الرتكيز نقل
عىل مهمة انعكاسات األرض من الشخيص الرصد أساس عىل املنطقي الفهم عىل للرتكيز

الشمس. مركزية نظرية

الشمس مركزية نظرية (3)

ولكنها السماء إىل منتمية تبدو اليومية الدوران حركة بأن نعرتف ال وملاذا
السماوية» األجرام دورات «عن (كوبرنيكوس، األرض؟ إىل تنتمي الواقع يف

.((١٧) ٨ الفصل األول، الكتاب ،(١٥٤٣)

كتابه نُرش قليلة، بأسابيع موته وبعد .١٥٤٣ مايو ٢٤ يف كوبرنيكوس نيكوالس تُويف
األفالك دورات «عن للكتاب األصيل العنوان كان السماوية». األجرام دورات «عن العظيم
األجرام دورات «عن إىل أندرياسأوزياندر طريق عن املقصود العنوان هذا وُغريِّ السماوية»،
دين رجل أوزياندر كان .(٣٤٤ الثاني، املجلد ،١٩٨١ ٧٩؛ ،١٩٥٧ (بلومنربج السماوية»
كما السماوية»، األجرام دورات «عن كتاب نرش عىل وأرشَف نورمبريج، يف يعيش ا ً ومبرشِّ
إىل الحًقا كبلر وأشار توقيع. دون كوبرنيكوس لعمل فلسفيٍّا مهمة مقدمة أيًضا أضاف
أوزياندر ألن فلسفيٍّا مهمة املقدمة كانت املؤلف. مجهولة املقدمة مؤلف هو أوزياندر أن
يخالف ما وهو الشائعة؛ الكونية الرؤية تتحدى ال أطروحة أنه عىل الكتاب تفسري حاول
نرشها؛ يف تردد ولكنه لسنوات، هذه رائعته عىل يعمل كوبرنيكوس ظل األوىل. االنطباعات
عدائيٍّا. فعل ردَّ تَْلَقى سوف أفكاره أن كوبرنيكوس خيش بعده، من داروين غرار فعىل
لنظريته «صورة من اليد بخط مكتوبة نسخ تداول تم الكتاب، هذا نرش قبل ذلك، ومع
بني الفرتة يف ُكتبت قد كانت املخترص». «الرشح بعنوان ُعرفت السماوية» الحركات حول
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نموذًجا العملني هذين يف كوبرنيكوس قدَّم مقدمة). ،١٩٥٩ روزن (انظر و١٥١٤ ١٥٠٢
الشمس. مركزية مفهوم عىل قائًما الشميس للنظام

نيكوالسكوبرنيكوس (1-3)

انتصاًرا كان بل الجديدة، املشاهدات تفرضه شيئًا كوبرنيكوس إنجاز يكن لم
«الكتاب (جنجريتش، للكواكب. أجمل ترتيبًا األساس يف كان ما ر تصوُّ يف للعقل

(١١٦ ،(٢٠٠٤) أحد» يقرأْه لم الذي

قسمني. إىل ينقسم السماوية» األجرام دورات «عن كتاب أن الفاحصة النظرة من يتبني
كوبرنيكوس يذهب املركز. َشْمِيسِّ نظاٍم عن عامة فكرة األول الفصل يف كوبرنيكوس يقدِّم
النقد. أمام الصمود تستطيع ال تتحرك األرض أن فكرة عىل اإلغريق اعرتاضات أن إىل
مركزية أن إىل ذهب وقد الشمس، مركزية فكرة إىل اإلغريق من سبقوه ممن عدد إىل ويشري
لكوبرنيكوس وبالنسبة اتساًقا. أكثر أو بساطة أكثر الشميس للنظام تفسريًا تقدِّم الشمس
الجزء ويحتوي الثابتة. والنجوم الشميس النظام من الكون يتألف — اإلغريق وكذلك —
بكثري، أكثر تقني جزء وهو الكواكب. لحركة الرياضية الحسابات عىل الكتاب من الثاني
(الدوائر اإلغريق استخدمها التي نفسها الهندسية األدوات يستخدم كوبرنيكوس ولكن

التدوير). وأفالك الالمرتاكزة
«التحول كوبرنيكوسباسم أعمال نتيجة تُوصف أن عرصكانط منذ املعتاد من أصبح
وهذا الخامس). الجزء ،١٩٨١ بلومنربج الرابع؛ الجزء ،١٩٥٦ (دكسرتهوز، الكوبرنيكي»
إىل كوبرنيكوس عمل إعالء دون الكوبرنيكي اإلنجاز يُميِّز فهو للغاية؛ مفيد املصطلح

العلمية. الثورة مصافِّ
عىل الكواكب فيه تُحَمل الذي امَلركز، شميس الكون مفهوم هو الكوبرنيكي التحول
يف الفكرة هذه تكن لم أرضمركزية. حول وليس (رئيسية)، مركزية شمس حول أفالكها
اإلغريقي الفلك عالم شيد فقد القديمة؛ العصور منذ موجودة كانت ألنها جديدة، ذاتها حد
محورها حول يوميٍّا األرض تدور فيه للكون، امَلركز شميس نظاًما السامويس أرسطرخس
(هرقليطس) القديمة العصور يف — آخرون مفكرون ر وتصوَّ الشمس. حول وسنويٍّا
— سواء حد عىل الكوزاني) ونقوال األورسمي ونقوال (بوريدان عرش الرابع القرن ويف
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.(١٤٧٣–١٥٤٣) كوبرنيكوس نيكوالس

لم أرسطرخس عمل أن رغم كوبرنيكوس؟ أعمال يف الجديد فما اليومية؛ األرض حركة
الكواكب لحركة رياضيٍّا نظاًما يشيد فلك عاِلم أول كوبرنيكوس صار فقد إلينا، يصل
عدد من السماوية الظواهر كل استنتاج كوبرنيكوس حاول الشمس. مركزية منظور من
جميع تفسري يمكن .(٥٨-٥٩ ،١٩٥٩ املخترص» («الرشح األساسية االفرتاضات من قليل
ولكن ثابتة الشمس أن كوبرنيكوس افرتض األرض. حركة افرتاض طريق عن املشاهدات
–١٦١٨ (كبلر محورها3 حول تدور الشمس أن إىل مشريًا الرأي هذا الحًقا صحح كبلر
الفلكية النتائج عن مفصًال تقريًرا وضع من أول كوبرنيكوس كان الثاني). الجزء ،١٦٢١
الظواهر عن مسئولة أنها إىل فذهب .(١٤٤ ،١٤٢ ،١٩٥٧ األرض(كون حركة عن الناجمة

والنجوم. األفالك جميع وأحجام لرتتيب «مرتابًطا» نظاًما تنشئ وأنها
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نموذج إىل سيؤدي الطبيعية الظواهر بني «الرتابط» أن جيًدا يُدرك كوبرنيكوس كان
من تفكريه نقله كيف أوضح الثالث، بولس البابا إىل الكتاب إهدائه ويف للكون. مرتابط

لها: مالءمة األكثر الشمس مركزية نموذج إىل الطبيعية الظواهر ترابط

العمل، من الحق موضع األرضيف إىل أعزوها التي الحركات توضيح بعد وهكذا،
كانت ما إذا أنه — والعديدة الطويلة املشاهدات من بمساعدٍة — أخريًا اكتشفُت
ُحسبت وإذا لألرض، الدائرية بالحركة مرتبطة األخرى السيارة النجوم حركات
تنبع الظواهر جميع أن يتضح فلن كوكب، كل دوران لحركة وفًقا الحركات
وثيق نحو عىل مًعا يربط الرتابط هذا أن أيًضا سيتضح ولكن فحسب، هذا من
نفسها، والسماوات املدارية دوائرها أو وأفالكها الكواكب جميع وأحجام ترتيب
أجزاء من تبقى بما اإلخالل دون منها جزء أي يف ينتقل أن ليشء يمكن ال بحيث

(٦ ،١٥٤٣ (كوبرنيكوس ككل. وبالكون

فرضية أن (١٥١٤–١٥٧٦) ريتيكوس يواخيم جورج وتلميذه كوبرنيكوس يزعم
من املزايا هذه وتنبع بطليموس. فرضية من أكثر املزايا من العديد تمتلك الشمس مركزية

«نظام»: ک وحركاتها الكواكب معاملة

— والسنوي اليومي دورانها — املتحركة األرض فكرة تفرسِّ لكوبرنيكوس، وفًقا •
املعضلتنَْي أن يبدو املثال، سبيل عىل السماوية. املشاهدات كل طبيعي نحو عىل
إذ الشمس؛ مركزية نموذج يف تُختفيان القديمة العصور من املوروثَتنَْي الكربينَْي
طبيعية نتيجة والخارجية) (الداخلية للكواكب القهقري الدوران حركة تصبح
له عطارد غرار عىل داخيل فكوكب (املركزية). الشمس حول األرض لحركة
السنوي. مدارها يف ويتخطاها األرض يدرك فهو األرض؛ من أقرص مدارية فرتة
أما .(3-1 (شكل قهقري دوران كحركة حركته تبدو األريض، للمراقب وبالنسبة
تستغرق الكواكب أن بدا للكواكب. املنتظم غري الدوران فكانت الثانية املشكلة
تََمثََّل للشمس. الظاهري املسار حول املتعاقبة رحالتها الستكمال مختلفة أزمنة
الكواكب تحتاج الشمس. من الصحيح بُعدها عىل الكواكب وضع يف الحل من جزء
لم ولكن الداخلية، الكواكب من أطول وقتًا السنوية دورتها إلكمال الخارجية
الحركة يفرتضوجود يزال ال كان ألنه جزئي؛ نجاح كوبرنيكوسسوى حل يحقق
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أفالك استخدام دون «الظاهَرتنَْي» كلتا تفسري يمكن ذلك، مع املنتظمة. الدائرية
وحسب ظاهرية الكواكب دوران لحركة الرئيسية فاالختالالت الكبرية؛ التدوير
بسبب الظواهر هذه تَنتج .(٤٩ ،١٩٨٨ زيليك ١٦٦–١٧١؛ ،١٤٩ ،١٩٥٧ (كون
يوجد فال املركز، شميس النظام يف ثابتة الشمس أن وبما لألرض. املدارية الحركة
٦٩؛ ،٦٦ ،١٩٥٧ كون (انظر (١-١ مربع ،1-1 (شكل قهقري دوران حركة لها

الثالث). الكتاب ،١٥٤٣ كوبرنيكوس

امَلركز الشميس النظام يف الكواكب ترتيب :١-١ مربع

الثابتة.» النجوم زحل، املشرتي، املريخ، القمر، األرض، الزهرة، عطارد، «الشمس،

امَلركز: األريض النظام يف الكواكب ترتيب مع مقارنة

زحل.» املشرتي، املريخ، الشمس، الزهرة، عطارد، القمر، «األرض،

الشمسمستخدًما عن الكواكب لبعد «النسبية» املسافات أيًضا كوبرنيكوس يحدد •
األول؛ الكتاب ،١٥٤٣ (كوبرنيكوس القديمة العصور من معروًفا أسلوبًا
اعتربنا إذا .(٤٠-٤١ ،١٩٨٨ زيليك ١٧٥؛ ،١٤٢ ،١٩٥٧ كون ١٩٦٨؛ نوجيباور
١ / ٣ بُعد عىل يقع عطارد فإن واحدة، وحدة واألرض الشمس بني املسافة أن
وزحل ٥ عند واملشرتي ،١ ١

٢ عند واملريخ والشمس، األرض بني املسافة من وحدة
أن «يجب كوبرنيكوس: يقول والشمس. األرض بني املسافة من وحدات ٩ عند
األول). الكتاب ،١٥٤٣ (كوبرنيكوس زمنية» بفرتة املدارية الدوائر حجم يُقاس
املدارية. فرتته واقع من يُحدَّد أن ينبغي الشمس عن الكوكب بُعد أن بهذا ويعني
الوسطى للقرون تعود التي الكونية املسافات استخالص ممارسة يرفض وبهذا
بعض يف بعضها السماوية الدوائر بتداخل الخاصة بطليموس طريقة خالل من
وحده هو امَلركز الشميس النموذج أن إىل كوبرنيكوس ويشري معينة. لِنَسب وفًقا
يتحدد امَلركز، شميس النظام ففي الزمنية؛ والفرتة املسافة بني بالعالقة يفي الذي
كوبرنيكوس فيعامل للكواكب. املدارية الفرتة رصد خالل من الكواكب ترتيب

.(6-1 (شكل مرتابط كنظام الكواكب
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عن بالتخيل لكوبرنيكوس يسمح املتحركة األرض افرتاض أن من الرغم عىل •
استُخدمت صغرية. تدوير أفالك إىل بحاجة يزال ال فإنه الكبرية، التدوير أفالك
أفالك أما القهقرية. الدوران لحركة النوعي الظهور لتفسري الكبرية التدوير أفالك
بني الطفيفة الكمية التباينات إللغاء الزمة صغرية دوائر فهي الصغرية التدوير
كوبرنيكوسأفالك احتاج .(٦٨ ،١٩٥٧ كون (انظر الهندسية والنماذج املشاهدات
للكواكب، الدائرية بالحركة الخاص اإلغريقي املبدأ أيَّد ألنه تلك؛ الصغرية التدوير
(كوبرنيكوس ودائمة» منتظمة «دائرية السماوية األجرام حركة أن كتب حيث
من اإلغريقي املنهج إنقاذ كوبرنيكوس يريد الواقع يف األول). الكتاب ،١٥٤٣
السليم مركزه حول منتظم نحو عىل فيه يشء كل يدور «نظاًما فرييد بطليموس.
املخترص» «الرشح (كوبرنيكوس، املطلقة» الدائرية الحركة قاعدة تتطلب كما
باملثالية متمسًكا يظل ولكنه لألرض الهنديس املوضع فيغري .(٥٧-٥٨ ،١٩٥٩
للكواكب الحاملة األفالك إىل يعزوها التي املنتظمة الدائرية للحركة األفالطونية
نموذجه أن من الرغم عىل املواِزن، إلقحام بطليموس وينتقد .(6-1 (شكل
،١٩٩٣ (جنجريتش الصغري التدوير فلك وهو له مكافئًا رياضيٍّا جهاًزا استخدم

.(١٩٦٨ نوجيباور ١٧٥؛ ،٣٦

اختبارات بمنزلة املشاهدات اعتبار يف يتمثل الحديث العلم جوانب من مهم جانب ثمة
معتقداتهم مع رصدوها التي الظواهر مالءمة إىل سعوا اإلغريق ولكن العلمية، للنظريات
طويلة مشاهدات عىل يعتمد عمله أن كوبرنيكوس يدَّعي السماوية. الظواهر إزاء املسبقة
نظرية ضد «رسالة ،١٥٤٣ (كوبرنيكوس اإلغريقي وباملنهج به خاصة مشاهدات وعديدة،
نريد ال ونحن .(٥٨١ ،٢٠٣ ،١٩٦٤ كوستلر أيًضا انظر ١٥٤٠؛ ريتيكوس ١٥٢٤؛ فرينر»
الفلكية البيانات من طويلة جداول يتضمن كتابه ولكن كوبرنيكوس، صدق يف التشكيك
بأن أيًضا علم عىل كان كوبرنيكوس ولكن قديمة، مشاهدات من بعيد حد إىل املستمدة
ويحتوي الحديثة.4 القيم مع باملقارنة الزمن عليها عفى قد القديمة املشاهدات هذه بعض
وتعمل «مصطنعة». أدوات يسميه ملا طويلة مناقشة السماوية» األجرام دورات «عن كتاب
القمر و«مواضع الشمس» و«ارتفاع املدارين» بني «املسافة تحديد عىل تلك الرصد أدوات
كوبرنيكوس مشاهدات تقدِّم لم ذلك، ومع الثاني)، الكتاب (كوبرنيكوس١٥٤٣، والنجوم»
اإلغريق. اكتشافات تتخطَّ لم كوبرنيكوس أجراها التي فاملشاهدات «جديدة»؛ حقائق أي
ولذلك الدائرية؛ الحركة بشأن املسبقة اإلغريقية الفرضيات عىل الشك بظالل تلِق فلم
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١

(١) الفلك الثابت للنجوم الثابتة.

٢

(٢) زحل يكمل دورة واحدة كل ثالث/ عاًما.

٣

(٣) دورة واحدة للمشرتي كل اثني عرش عاًما.

٤

(٤) يكمل اBريخ دورة واحدة كل سنت/.

٥

(٥) الدورة السنوية لألرض.

األرض

٦

(٦) الزهرة كل ٧,٥ شهر.

٧

(٧) عطارد يف ٨٨ يوًما.

الشمس

الشميس. للنظام كوبرنيكوس نموذج :6-1 شكل
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ونظام كوبرنيكوس نظام كان الرصدية، الناحية يخص فيما إنه القول اإلنصاف من
.(١٩٨٠ هايدلبريجر ١٩٨٢؛ جنجريتش ١٩٦٢؛ برايس سوال (دي متكافئنَي بطليموس
املتنافسني. النموذجني هذين أحد كفة ترجح الوقت ذلك يف رصدية بيانات توجد لم
مهمة تبعات لها كان جديدة، رصدية اكتشافات جالييل وجاليليو براهي تيكو قدَّم عندما
النظام معاملة لرضورة إدراكه يف لكوبرنيكوس الرئييس اإلنجاز يكمن الكوبرنيكية. عىل

امَلركز. الشميس للكون الرياضية النتائج استنبط وقد مرتابط، كنظام الشميس
األجرام دورات «عن كوبرنيكوس أطروحة عىل املآخذ من العديد وجود من الرغم عىل
بلغت التي الحديث، العلم ظهور مسرية بدأت إنها القول فيمكن ،(١٥٤٣) السماوية»
الرغم وعىل .(١٦٨٧) الرياضيات» «مبادئ كتاب نيوتن نرش عند ذروتها األوىل مرحلتها
مثَّل فقد منافسيه؛ من أكرب تفسريية قوة كوبرنيكوس لنموذج كان فقد املآخذ، هذه من
السماوية الظواهر من العديد بني الرتابط عالقات وأظهر مرتابط، كنظام الشميس النظام
السنة. فصول تفسري يف التفسريية قدرته نشهد أن ويمكننا واحد. أسايس بسبب وَربََطها

السنة فصول تفسري (2-3)

ويسميها الكون، مشكاة — الئق غري نحو عىل — الشمس الناس بعض يُسمي
(كوبرنيكوس، الكون. حاكم اآلخر البعض عليها ويطلق الكون، عقل آخرون
مقتبسة العارش، الفصل األول، الكتاب ،(١٥٤٣) السماوية» األجرام دورات «عن

(١٣٢ ،(١٩٨٤) العلمية» والثورة «كوبرنيكوس روزن، يف

شديدة الظاهرة هذه يفرسِّ أن يجب فلكي نموذج وأي السنة، فصول يعرف إنسان أي
دائرة يف تدور والشمس الكون، مركز يف ثابتة تقبع األرض كانت إذا ولكن الوضوح؛
تدور التي فالشمس تفسريه؛ يمكن ال السنة لفصول السلس التباين فإن حولها، مرتاكزة
سنوي فصل إىل سيؤدي مما األرض، من ثابتة مسافة عىل دائًما ستبقى منتظمة دائرة يف
مشاهدات من بطليموس عرف وقد املشكلة، لهذه مدركني اإلغريق كان يتغري. ال واحد
وأن يوًما، ٩٤ ١

٢ تساوي الصيفي االنقالب إىل الربيعي االعتدال من «الفرتة أن هيبارخوس
،١٩٨٤ (بطليموس يوًما» ٩٢ ١

٢ تساوي الخريفي االعتدال إىل الصيفي االنقالب من الفرتة
مختلفة أو الالمرتاكزة، الدائرة بطليموس استخدم .(٦٧ ،١٩٥٧ كون الثالث؛ الكتاب
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أيًضا ولكنها تختلف، السنة فصول فأطوال .(3-1 (شكل املشكلة حل أجل من املركز،
الشمايل، الكرة نصف يف الصيف يسود عندما العالم. أنحاء يف متماثل غري نحو عىل موزعة
مدريد مدينتني: إىل تركيزنا ه لنوجِّ بالعكس. والعكس الجنوبي الكرة نصف يف الشتاء يسود
املدينتني. هاتني اختيار سبب توضيح بسهولة ويمكن (نيوزيلندا)، وويلينجتون (إسبانيا)
األخرى الناحية يف فسنخرج ويلينجتون، من األرض بمركز تمرُّ حفرٍة حفر من تمكَّنَّا فلو
والجنوبي الشمايل الكرة نصَفي يف السنة فصول تماثُل تحقيق يمكن كيف مدريد. يف
يف عاليًا ترتفع الشمس أن اإلغريق رصد عندما امَلركز؟ أريض نموذج عىل واحد وقت يف
مركز يف ثابتة األرض أن اعتقدوا وعندما الشتاء، يف منخفضة وتظل الصيف يف السماء
امليل أن يعرفون وكانوا مائل. األرض حول للشمس السنوي املدار أن افرتضوا الكون،
الالمرتاكزة؛ الشمس دائرة ميل من السنة فصول لغز حل نتج درجة. ٢٣٫٥ من يقرب
منخفضة وبقائها الصيف يف السماء يف عاليًا الشمس ارتفاع سبب بسالسة يفرس فهذا
املوقع نفس يف الشمس ارتفاع اختالف للشمس الظاهري املسار ميل يفرس الشتاء. يف
ويلينجتون مثل مختلَفنْي، موقَعنْي يف أو — بطليموس عاش حيث اإلسكندرية، مثل —
عام يف ويلينجتون يف واآلخر مدريد يف أحدهما يعيش إغريقيَّني مغرتبنَي تخيَّل ومدريد.
مائلة مرتاكزة ال دائرة يف تدور والشمس وكروية، األرضثابتة لهما بالنسبة ميالدية. ١٥٠
لإلغريقي بالنسبة صيًفا الوقت يكون عندما املركزية. األرض حول الظاهري مسارها يف
ملواطنه وبالنسبة السماء. يف عالية الشمس يرفع الالمرتاكزة الدائرة ميل فإن مدريد، يف
ترتفع الشمس أن يعني للشمس الظاهري املسار ميل إن شتاءً. سيكون ويلينجتون، يف
الجنوبي. الكرة نصف يف طويل وليل قصري نهار إىل يؤدي مما االستواء، خط فوق عاليًا
أشهر ستة وبعد الظاهري. املسار عىل نفسه املوقع الشمس تحتل لكليهما، وبالنسبة
عىل الشمس «حركة أن يبدو بدقة، الجهاز هذا يُستخدم وعندما السنة. فصول تنعكس
كما السنة.» لفصول املتكافئ غري الطول مع تماًما تتطابق أن يمكن الالمرتاكزة الدائرة
االعتدال إىل الربيعي االعتدال من الشمس انتقال استغراق سبب أيًضا يوضح أن يمكن
،١٩٦٨ نوجيباور ٢٦؛ ،١٩٨٤ (روزن الحديثة للقيم وفًقا أيام، بستة أطول وقتًا الخريف

.(٦٧ ،١٩٥٧ كون ،٩١
تفسريها، يجب التي الظواهر من عدد ثمة السنة؟ فصول كوبرنيكوس فرس كيف
الكوبرنيكي النظام يستطيع هل كوبرنيكوس. أرص كما باألخرى إحداها ترتبط والتي
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والحركة اليومي الدوران — املألوفة األرض حركات عن النظر برصف املعضلة؟ هذه حل
(كوبرنيكوس املتحركة» األرض محور «انحراف يسميه ما كوبرنيكوس حدد — السنوية
تفرس الثالثة الحركة وهذه األرض. إىل ثالثة حركة يناسب وهذا األول). الكتاب ،١٥٤٣

قطبيها»: «حركة ريتيكوس ويسميها السنة، فصول تغريُّ

عىل السنة لفصول املنتظمة الدورية التغريات تسبب لألرض الثالثة الحركة
دائرة عىل متحركة تبدو األخرى والكواكب الشمس تجعل ألنها كلها، األرض

(١٥٠-١٥١ ،١٥٤٠ (ريتيكوس .(…) االستواء لخط بالنسبة مائلة

فصول لتفسري األرض محور دوران افرتاض إىل الكوبرنيكي النظام يحتاج ملاذا
ومع الشمس، حول يحملها بفلك مرتبطة ولكنها األرضكوكب، لكوبرنيكوس، وفًقا السنة؟
القارئ ستُقنع سهلة تجربة ثمة لنفسه. موازيًا يبقى ال األرض محور أن يعني هذا ذلك،
مطاطي ورشيط قلم هو تحتاجه ما كل الفضاء. يف ثابتًا وضعه عىل يحافظ لن املحور بأن
عقارب اتجاه عكس ببطء الكوب بتدوير وقم الكوب يف مائلة بزاوية القلم ضع وكوب.
ندير الغربي. الجنوب إىل الرشقي الشمال من القلم يتوجه البداية يف أنه لنفرتض الساعة.
الرشقي. الجنوب إىل الغربي الشمال من القلم سيتوجه حينها درجة، ٩٠ بزاوية الكوب اآلن
لن — الكوبرنيكي النظام يف لألرض الثانية الحركة مع يتطابق الذي — الكوب دوران
مخروطية ثالثة حركة افرتضكوبرنيكوسوجود لذا األرض؛ محور اتجاه ثبات عىل يحافظ

1-7ب). ١٦٥)(شكل ،١٩٥٩ (كون الفضاء يف األصيل التجاهه املحور تعيد الشكل
تفسري الشمس ومركزية األرض مركزية نموذَجا يستطيع غريبة. حالة تواجهنا
يحتاج كوبرنيكوس إن حيث بساطة، أكثر يبدو بطليموس تفسري ذلك، مع السنة. فصول
ال دائرة وجود افرتاضنا بني فرق يوجد ال ظاهريٍّا، لألرض. ثالثة دوران افرتاضحركة إىل
الثابتة. الشمس حول املتحركة لألرض مائل محور أو الثابتة األرض حول مائلة مرتاكزة
بطليموس تفسري إن مالءمة. األكثر هو األبسط التفسري يكون أن بالرضورة ليس ذلك، مع
خالًفا لكن الشميس، للنظام الفيزيائي الواقع من ضئيًال جزءًا يتضمن نموذج من مستمد
أن ونتوقع متكامل. كنظام الشميس النظام كوبرنيكوس نموذج يُمثِّل بطليموس، لنموذج
تفسري يف كوبرنيكوس يأمل لألرض، الثالث الحركات وجود افرتاض خالل ومن نظام
اليومي الدوران تجاهل ا حقٍّ بطليموس (يستطيع منفصل. نحو عىل وليس مًعا، الظواهر
كوبرنيكوس نموذج أن وبما السنة.) فصول تفسري يف دور أي يلعب ال ألنه لألرض،
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(أ)

االعتدال
الربيعي

االنقالب الشتوي

االنقالب الصيفي

االعتدال
الخريفي

األرض

(ب)

للنظرة وفًقا الشمايل الكرة نصف يف راصد يراها كما السنة فصول (أ) :7-1 شكل
بالنسبة ثابتًا ويبقى درجة ٢٣٫٥ بزاوية لألرض املركزي املحور يميل الحديثة. الكوبرنيكية
ويؤديان والشتوي الصيفي االنقالب يرتبط كيف النموذج يوضح الشمس. حول املدار ملستوى
املواسم (ب) .(٦٣ ،١٩٥٩ املخترص» «الرشح (كوبرنيكوس، للنهار مختلفة أطوال وجود إىل
املركزي املحور يميل كوبرنيكوس. لرأي وفًقا الشمايل الكرة نصف يف راصد يراها كما
واألرض الشمس. حول املدار ملستوى بالنسبة ثابتًا يظل ال ولكنه درجة ٢٣٫٥ بزاوية لألرض
الكوب، تجربة توضح وكما «املركزية». الشمس حول مزدوجني) (خطني فلك عىل محمولة
األرض). (محور محور» «انحراف كوبرنيكوس يسميه املحور، اتجاه يف تغيري إىل يؤدي هذا
«امليل» عن للتعويض األرض لحركة املعاكس االتجاه يف صغرية بدائرة الحركة هذه تقوم

الثالثة. الحركة عن كبلر استغنى الكوبرنيكي، للنظام تعديله ويف للمحور. املتغري

وأطوال السنة فصول تباين تفسري يف صعوبة يواجه فال كنظام، الكواكب مع يتعامل
خالل فمن أكرب؛ تفسريية قوة كوبرنيكوس نظام يمتلك اإلطار، هذا ويف املتفاوتة. النهار
السنة، وفصول القهقري، الدوران حركة طبيعي نحو عىل يفرس املتحركة، األرض اعتماد
من عملية أقل الكوبرنيكي النظام ولكن الشمس، عن الكواكب لبُعد النسبية واملسافات
النظام مع تشابًها أكثر يظل فإنه ذلك، ومع الصدد، هذا يف األقل عىل البطلمي، النموذج
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حاجة ال أنه إىل كبلر أشار عندما للتعديل خضع وقد البطلمي، النموذج من الشميس
فعلم لألفالك؛ حاجة توجد ال ألنه عنها االستغناء كبلر يستطيع لألرض. الثالثة للحركة
الدوائر يف املتمثل الفائدة عديم األثاث «دون بسهولة الظواهر هذه تفسري يستطيع الفلك
فاألرض ١٢٤)؛ األول، الجزء الخامس، الكتاب ،١٦١٨–١٦٢١ (كبلر الوهمية» واألفالك
مركز عرب مرسوم ملحور بالنسبة ثابتًا دائًما محورها مبقية الشمس، حول بحرِّية تتحرك

1-7أ). (شكل الشمس

الكوبرنيكي والتحول كوبرنيكوس (3-3)

ال حجة برصية ظاهرة إىل مادي واقع من الكواكب حلقات إىل التحول هذا كان
العلمية» والثورة «كوبرنيكوس (روزن، كوبرنيكوس. فلك علم صحة عىل تُقهر

(١١٥-١١٦ ،(١٩٨٤)

كوبرنيكوس فرضية إىل كانط أشار منذ الكوبرنيكي التحول عن الحديث املعتاد من أصبح
حاجة يف الفلسفة أن إىل كانط أشار تمهيد). ،٢١٧٨٧ (كانط الخالص» العقل «نقد كتابه يف
خالل ومن بيضاء. ورقة بوصفه العقل إىل نظرت فالتجريبية «منظورها»؛ يف تغيري إىل
ومن املادي، العالم عن شعورية انطباعات البرش يكتسب االستقرائي واالستدالل الرصد
فقد العقالنية أما البيضاء. الورقة هذه ببطء تمأل التي األفكار العقل يشكل االنطباعات هذه
البرشي العقل الخالصيستطيع التفكري خالل فمن فطرية؛ بقدرات البرشي العقل سلَّحت
الفرضيات تأكيد أجل من فحسب الزًما الرصد كان الطبيعي. للعالم األساسية البنية فهم
الالزم األمر وكان الجوانب، أحد يف مخطئًا كان املعرفة نهَجي كال أن كانط رأى العقلية.
التجريبية، املعرفة أهمية عىل اإلرصار يف محقة التجريبية كانت بينهما. التوليف هو
الوصول ويمكن العقالني. التفكري مبادئ أهمية عىل اإلرصار يف محقة العقالنية وكانت
منظور من املعرفة إىل تنظر ال الفلسفة. يف كوبرنيكي تحول خالل من التوليف هذا إىل
غرار عىل العقل-العاَلم عالقة منظور من أو التجريبية، غرار عىل العاَلم-العقل عالقة
سلبي عقل عىل طابعه يحفر نشط عالم عن ناتجة ليست فاملعرفة منظورك؛ غريِّ العقالنية.
(العقالنية)؛ سلبي عالم عىل ختمه يضع نشط عقل عن ناتجة املعرفة وال (التجريبية)،
بالفعل يأتي فالعقل نشط؛ وعالم نشط عقل بني رشاكة طريق عن تأتي اإلنسانية فاملعرفة
التجرد مفرطة لكنها والزمن، واملكان واملادة بالسببية الخاصة األساسية باملبادئ مجهًزا
وهي املوضوعية. للمعرفة افرتاضات فهي التجريبية؛ املعرفة تُشكِّل أن يمكنها ال بحيث
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العقل يسعى إذ التجريبية؛ املعرفة إىل لتؤدي التجريبي العالم مع التالقي إىل حاجة يف
الفلسفة. يف الكوبرنيكي التحول هو هذا التجريبي. العالم مع االتحاد إىل املنطقي

الكوبرنيكي. بالتحول نعنيه ملا — للغاية أساسيٍّا — تفسريًا لنا كوبرنيكوسنفسه قدَّم
جسًما تخيَّل التفسري. تركيز بؤرة لتغيري القارئ كوبرنيكوس يدعو املنظور.» يف تحوُّل «إنه
غالبًا الرصيف، عند متوقف قطار يف الجلوس عند ثابتًا. يبدو راصًدا وتخيَّل متحرًكا، يبدو
السكة عىل املوجود القطار أو التحرك بدأ قطاره هل للحظات للراكب واضًحا يكون ال
والراصد الجسم بني املنظور بادلنا إذا املحطة. من الخروج بدأ الذي هو املجاورة الحديدية
القطار حركة أو األمام نحو قطارنا حركة بأنها وصفها ويمكننا تغيري، دون الحركة تبقى
أن بدا إذا الكواكب. عىل ينطبق القطار هذا عىل ينطبق ما املعاكس. االتجاه يف اآلخر
اآلن املؤكد فمن الغرب، إىل الرشق من األرض عىل الثابت الراصد متخطية تتحرك الشمس
هذا خالل الرشق. إىل الغرب من «الثابتة» الشمس متخطيًا يتحرك الذي هو الراصد أن
فصول تفسري يف رأينا فكما تغيري»؛ «دون السمات بعض تبقى أن يجب للمنظور، التغيري
امليل يظل األرض. محور يف بامليل الشمس دائرة يف امليل عن استعاضكوبرنيكوس السنة،
التغيري هذا يؤثر كيف األرض. إىل الشمس من املائل الفلك ينتقل ولكن ثابتًا درجة) ٢٣٫٥)
األرض، عىل املوجود الثابت الراصد نظر وجهة من األريض؟ الراصد حالة يف املنظور يف
من عموًما الكواكب تتحرك حني يف الغرب، إىل الرشق من تتحرك الثابتة النجوم أن يبدو
الراصد وجعلنا املنظور غرينا إذا القهقري. الدوران فرتات باستثناء الرشق، إىل الغرب
الحركة تبقى لألرض، اليومي الدوران خالل من الرشق إىل الغرب من يتحرك األريض
جعلنا إذا الغرب. يف وتأفل الرشق من تُرشق الشمس أن لنا سيبدو االتجاه. يتغري ولكن
مدار فسيظل الرشق، إىل الغرب من محورها حول تدور األرض وجعلنا ثابتة الشمس
خصائص كل تظل الواقع، يف اتجاهها. سيتغري حينها ولكن هو كما السماء عرب الشمس
أن إال ثابتة، — الشميس الظاهري املسار — النجوم كوكبة عرب للشمس الظاهرية الحركة
فأْن بكثري. تعقيًدا أقل — كوبرنيكوس يرى كما — وهذا يتغري. ما هو الحركة منظور
أن من عقالنية أكثر أمر الثابتة للنجوم الواضحة الرسيعة الحركة األرضيف حركة تتسبب
كوبرنيكوس ذكر ساعة. ٢٤ مدته إيقاع يف فلكها يف واحدة مرة برسعة الثابتة النجوم تدور

الكتاب: يف للغاية مبكًرا منظوره تغريُّ

الناس وإن العالم مركز يف تقع األرض إن تقول التي املرجعيات كثرة رغم
فإذا سخيًفا؛ يكون قد وحتى ره، تصوُّ يمكن ال امُلعاِرض االفرتاض أن يعتقدون
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ال لذلك، ووفًقا بعُد، تُقرَّر لم املسألة هذه أن فسنرى بانتباه، األمر هذا لنا تأمَّ
اليشء حركة بسبب يحدث املكان يف ظاهر تغيري «فكل تُزدرى؛ أن هذا يعني
وعدم لكليهما. بالرضورة املتساوية غري الحركة بسبب أو الراصد.» أو املرصود
يف متساٍو نحو عىل املتحركة األشياء منظور من نسبيٍّا إدراكه يمكن الحركة

والراصد. املرصود اليشء بني نسبية بصورة أعني نفسه؛ االتجاه

هي: كما املشاهدات يُبقي سوف الذي املنظور، تغيري الفقرة هذه تتناول

كان إذا ثَمَّ، ومن األرض. من أنظارنا أمام وتظهر السماوية الدائرة تُرصد اآلن
الخارجية، الكون أجزاء يف األرضفسوفتظهر إىل بعضالحركة تُعزى أن يجب
الخارجية األشياء أن لو كما املعاكس، االتجاه يف ولكن نفسها الحركة صورة يف
الدوران أن فيبدو الحركة. هذه خاصيُمثِّل نحو عىل اليومي والدوران تتجاوزنا.
َسلَّمَت وإذا حولها. من واألشياء األرض باستثناء معه، كله الكون يحمل اليومي
إىل الغرب من تدور األرض ولكن الحركة هذه من أيٍّا تمتلك ال السماوات بأن
وغروب برشوق يتعلق فيما — متأنية دراسة أجريت إذا — تجد فسوف الرشق،

بالفعل. كذلك الوضع أن ظاهريٍّا، والنجوم والقمر الشمس

— مبدأ وهو أوكام، شفرة ملبدأ قليًال مستٍرت باستدعاءٍ املناقشة هذه كوبرنيكوس ينهي
التفسري بساطة يقيضبأن — األصيل لسياقه احرتام ودون فضفاضللغاية نحٍو عىل أذكره
بساطة األكثر التفسري نفسها، للظاهرة مختلَفني تفسريَين بني فمن العلم؛ يف عظيمة فضيلة
وإنما التبسيط، البالغ املخل التفسري ليس بساطة األكثر والتفسري مفضًال. يكون عموًما
خالل من أكثر أشياء ويوضح ببعض بعضها ربط دون أقل أشياء يرتك الذي التفسري هو

أقل. مبادئ

لهذا عام كمكان وتحتضنه يشء كل عىل تحتوي التي هي السماء ألن ونظًرا
بدًال املحتَوى إىل الحركة تُعزى أن ينبغي ال ملاذا أبًدا واضًحا يكون لن فإنه الكون،
(كوبرنيكوس املكان. يُمثِّل الذي اليشء من بدًال املوضوع اليشء إىل املحتِوي، من

الثالث) الكتاب األول؛ الكتاب ،١٥٤٣

املنظور تغيري يكون أن يجب إذ الكوبرنيكي؛ للتحول «ثانية» سمة إىل كوبرنيكوس يُلمح
املكاسب ببعض مصحوبًا — الثابتة السمات بعض من خلفية عىل يحدث الذي —
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فسيكون وحسب. املنظورات نتبادل أننا يعني فهذا كذلك، يكن لم وإن التفسريية.
بينها، يفصل ما وجود دون متساٍو، نحو عىل صالحة كلها مختلفة، منظورات لدينا
أن ليبني عظيًما جهًدا كوبرنيكوس بذل وقد العلم، تاريخ يف فعليٍّا هذا يحدث لم ولكن
جدارة أكثر األرضكمبدأ حركة يستخدم وهو تفسريية. مزايا تمنحنا الكوبرنيكية الفرضية
«الرشح يف السبعة املبادئ أيًضا انظر األول؛ الكتاب (كوبرنيكوس١٥٤٣، ظاهريٍّا بالقبول
إن للكواكب. النسبية املسافة تحديد املنظور هذا خالل من يمكن .(٥٨ ،١٩٥٩ املخترص»
النظام يف ملوضعنا مادي انعكاس هي بل هندسية، مشكلة ليست القهقري الدوران حركة
ولكن كوبرنيكوس، منظور من تعقيًدا أكثر السنة فصول تفسري أن صحيح الشميس.
مقاربة الكوبرنيكي التفسري يُمثِّل وهكذا األفالك. عن بالتخيل هذا تعديل بسهولة يمكن

البطلمي. التفسري من أفضل السنة فصول لظاهرة
العلماء من العديد بدأ فقد الكوبرنيكي؛ للتحول مهمة سمة يُمثِّل املنظور تغيري إن
املنظور يف تغيري إىل دعا — سنرى كما — فداروين املنظور. يف بتغيري حياتهم العظام
املنظور تغيري إىل العلماء دعا لقد األنواع. «أصل» الكبرية: عرصه مشكلة يخص فيما
املفكرين عن ماذا ثابتة. األخرى األشياء إبقاء مع التفسريية، املكاسب زيادة أجل من
أحدثوا أيًضا، املفكرون، هؤالء وفرويد؟ ماركس أمثال االجتماعية العلوم مجال يف املؤثرين
التي — التفسريية املكاسب كانت هل مسألة الخالف مواضع من ولكن املنظور، يف تغيريًا
عىل أيًضا تلك الشك ظالل وتخيم املنظور. تغيري من ا حقٍّ تنشأ — فيها الفضل نالوا
املستوى عىل حقيقي كثوري كوبرنيكوس إىل النظر عدم سبب تفرس وهي كوبرنيكوس.
يشكل ال املنظور تغيري مجرد ولكن املنظور، يف تغيريًا العلمية الثورة تتطلب العلمي.
ظلت فإذا التفسريية». «املكاسب بعض هو العلمية الثورة يف عنرصمهم فثمة علمية؛ ثورة
تأثريها حول شكوك فثمة قائمة، التفكري بتغيري املتحققة التفسريية املكاسب حول الشكوك
فاملفكرون ذلك، ومع سنرى، كما كوبرنيكوس، مشكلة هي هذه وكانت الحقيقي. الثوري
تأثري لها يكون أن العلمية؛ للثورة إضافية بنتيجة يذكِّروننا وفرويد كوبرنيكوس أمثال
املركزية، فقدان إىل هذا يؤدي كوبرنيكوس، حالة يف العالم. إىل الناس نظر طريقة عىل كبري

الوضوح. فقدان إىل يؤدي فرويد حالة ويف التصميم، فقدان يسبب داروين حالة ويف
تغيريًا املفكرين أحد يبدأ أن املمكن فمن لتنترش؛ وقت إىل العلمية الثورة تحتاج ربما
يوضح نيوتن كوبرنيكوسحتى من الفلك علم وتاريخ الصورة. اآلخرون ويكمل املنظور يف
عكسوإسقاط بمعنى «االجتثاث»، تتضمن «ثورة» لكلمة االشتقاقية فاملعاني النقطة؛ هذه
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«تغيري أو األفكار» «تحويل مفهوم عىل والعمل الراسخة. القديمة الرشوط أو النظر وجهات
الكوبرنيكي التحول تألف املنظور. تغيري أتموا الذين العلماء عىل الرتكيز لنا يتيح املنظور»
املوجودة املواد من النماذج الفلك علماء بنى للكواكب. الهنديس النظام ترتيب إعادة من
وبمجرد عرش. الثامن القرن حتى القديمة العصور من املعروفة الستة الكواكب فعليٍّا:
ترتيب ينبغي كيف نفسه؛ يطرح مبارش سؤال ثمة اليد، متناول يف املكونات تصبح أن
يف النماذج بناء من قديًما تقليًدا اإلغريق استهل بعض؟ إىل بالنسبة بعضها العنارص هذه
أن شأنها من للنموذج، طوبولوجية بنية تحديد مهمتني؛ من يتألف وكان الفلك. علم تاريخ
يضع ترتيبًا اإلغريق الفلك علماء معظم اختار مكاني. أو هنديس ترتيب يف الكواكب ترتب
ترتيب اختيار خالل من التقليد هذا كوبرنيكوس عكس امَلركز). (أريض املركز يف األرض
من بد ال الطوبولوجية، البنية اختيار بمجرد امَلركز). (شميس املركز يف الشمس يضع
النماذج. مكونات بني الكمية العالقات الجربية البنية تحدد للنموذج. «جربية» بنية إيجاد
وأفالك الت املؤجِّ أو الالمرتاكزة الدوائر الهندسية: األدوات من العديد اإلغريق استخدم
االفرتاضات أبقى ولكنه الكواكب، لنماذج الطوبولوجية البنية كوبرنيكوس غريَّ التدوير.
املرتبطة التفسريية املكاسب كوبرنيكوس يحقق لم السبب لهذا اإلغريق؛ ألسالفه الهندسية
البنية عن ينشأ تحقيقه يدَّعي أن لكوبرنيكوس يمكن تفسريي تقدُّم فأي العلمية. بالثورة
الجربية للبنية إسهام أي كوبرنيكوس يقدِّم فلم امَلركز. الشميس للنموذج الطوبولوجية
كبلر أعمال خالل من ببطء الجربية البنية يف التفسريي املكسب وتحقق الكواكب. لنماذج

ونيوتن. وجاليليو
الفضل سنعزو ذلك ومع املنظور، يف تغيريًا لطرحه بكوبرنيكوس نُشيد أن يمكننا
عىل املنظور تغيري العلمية، الثورة ففي الكوبرنيكي؛ التحول استكمال يف البارعني لخلفائه
نرى سوف الجربية. البنية يف تفسريي مكسب إليه يُضاف أن يجب ثابتة عنارص خلفية
فرويد فشل حني يف التفسريية، املكاسب هذه تقديم عىل قادرة كانت داروين نظرية أن
بمنزلة كوبرنيكوس عمل نعترب عندما مخطئني لسنا نحن ذلك. يف كوبرنيكوس فشل مثلما
مكانتها تُفوق رئيسية شخصية فكوبرنيكوس الحديثة؛ والعلوم الكوبرنيكية الثورة فجر
،١٩٨١ ١٩٥٧؛ (بلومنربج العلمية الثورات تاريخ يف مكانتها العلمية األفكار تاريخ يف
البرش تحديد طريقة عىل كبري تأثري لكوبرنيكوس كان (١٩٦٥ الثالث؛ الجزء األول؛ الجزء
الكوبرنيكي التحول من تنبع كربى فلسفيًة أسئلًة أن نرى وسوف األكرب. الكون يف ملكانتهم

الكوبرنيكية. الثورة قصة أوًال لنكمل ولكن الكوبرنيكية، والثورة
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النظرية الصالحية إىل التجريبية املالءمة من جانبًا: الفلسفة تنحية (أ)

النماذج يف السنة فصول فتفسري الفلسفية؛ الدروس بعض السابقة األقسام تتضمن
أكثر نطلب العلمي التفسري يف أننا يبني الرتتيب، عىل املركز، والشمسية امَلركز األرضية
غري النماذج من نموذجني إن لنُقل التجريبية. البيانات مع النموذج توافق مجرد من
كال يستطيع التجريبية. باملالءمة يتمتعان التجريبية، األدلة مع يتفقان اللذين املتوافقة،
لكنهما متساٍو، نحو عىل جيًدا املتاحة البيانات يفرس أن والكوبرنيكي البطلمي النموذجني
املتاحة لألدلة بالنسبة محتمًال تفسريًا كالهما يُعد مختلفتني. بنيتني بافرتاض ذلك يفعالن
من امَلركز. األريض النموذج من أفضل طوبولوجية بنية يقدِّم الكوبرنيكي النموذج أن غري
أيًضا بحاجة ونحن تجريبية». «صالحية يكتسب إنه سنقول املالءمة يف الفرق تحديد أجل
تحقيق أجل من املستهدف. النظام بنية مع الرياضية بنيته تتوافق أن يجب نموذج إىل
أ). ،٦-٥ القسم (انظر نظريًة أو بنيويٍّا نموذًجا النموذج يصبح أن يجب املالءمة هذه
أن يجب التفسريية النظرية إن نقول املرصودة، للظواهر الرياضية البنية لتفسري وفًقا
الكواكب. نماذج تاريخ يف النظرية للصالحية الحاجة ونرى نظرية». «صالحية تكتسب
الفرضيات مع الحسية املشاهدات مالءمة فحاولوا الظواهر». «إنقاذ إىل اإلغريق سعى
توقعاته يف ما حدٍّ إىل دقيًقا امَلركز األريض النموذج كان الكواكب. حركة حول املسبقة
والدوائر التدوير أفالك مثل أجهزة خاطئة: بنية إىل يستند كان ولكنه الكواكب، لحركة
نظرية. صالحية لها فليس فيزيائية، آلية أي تعكس ال األجهزة هذه أن وبما الالمرتاكزة.
ترتيب يف الكواكب وضع نموذجه فإن األجهزة، هذه أيًضا استخدم كوبرنيكوس أن ورغم
هذا ويف الشميس. للنظام (الطوبولوجية) املكانية البنية من القريب الرتتيب وهو مكاني،
الذي الشكل يف الشمس— مركزية نموذج ويعزز التجريبية. بالصالحية يتمتع كان الصدد
جديدة جربية بنية استبدل ألنه الشميس؛ النظام واقع من القرب هذا — كبلر به صاغه
نظرية؛ أخريًا النموذج يصبح نيوتن، طريق وعن التقليدية. امَلركز األريض النموذج بأجهزة
لم بحيث الكواكب حركة لوصف رياضية قوانني كبلر اكتشف التايل، الجزء يف سنرى فكما
تكون أن نريد أننا هي واملحصلة دائرية. مساراتها أفالك عىل الكواكب حمل رضوريٍّا يعد
فرضيات تكون أن يجب باألدوات. خاصة فرضيات مجرد من أكثر النموذج فرضيات
الرضوري الرشط وهذا .(٦-٥ القسم (انظر الطبيعي النظام بنية مع متوافقة النموذج

.(٦-٢ (القسم والواقعية للذرائعية مناقشة نحو يوجهنا
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وجاليليو كبلر كوبرنيكوس: نظرية ترسيخ (4-3)

تنبع أن يمكن ال املعرفة أن حقيقة عىل للغاية جيد مثال الرائع كبلر إنجاز إن
والواقع الفكر ابتكارات بني املقارنة من وحسب تنبع بل وحدها، الخربة من

(٢٦٦ ،(١٩٣٠) كبلر» «يوهانز (أينشتاين، املرصود.

تتمثل الرائدة. املساهمات بعض عىل اكتماله اعتمد جديًدا بحث برنامج كوبرنيكوس أطلق
براهي تيكو الدنماركي الفلك عاِلم يف األحداث مرسح تعتيل التي التالية املحورية الشخصية
موقًعا يحتل كان فقد ذلك ومع للكوبرنيكية، أبديٍّا معارًضا براهي كان .(١٥٤٦–١٦٠١)
كميات وجمع بارعة رصد طرق طوَّر براهي ألن وذلك الشمس؛ مركزية تاريخ يف محوريٍّا

:(8-1 (شكل الجديدة البيانات من مهولة

ا جدٍّ زاٍه بضوءٍ ييضء البداية يف كان جديًدا، نجًما براهي اكتشف ١٥٧٢ عام يف •
أعظم؛ مستعًرا اكتشف قد الواقع يف براهي كان الحًقا. اختفى ولكنه السماء يف
يزيد ضخم. لنجم الهائل االنفجار نتيجة ا جدٍّ ساطع لضوء السماء يف ظهور وهو

فقط. أيام بضعة غضون يف املرات من املاليني مئات الضوء سطوع
تقع أن املفرتض من السماء، يف مذنَّبات براهي اكتشف و١٥٩٦، ١٥٧٧ بني •
هايل، املذنَّب هو شهرة األكثر املذنَّب ربما للقمر. الخارجي الفلك وراء مداراتها
ويف بمداره. للتنبؤ نيوتن نظرية استخدم الذي امللكي الفلكي اسم عىل ُسمي الذي
أقرب حدث الذي هيل-بوب، املذنَّب من زيارة األرض سكان ى تلقَّ األخرية، اآلونة
(شكل ميل مليون ١٢٣ مسافة عىل ١٩٩٧ مارس ٢٢ األرضيف بجوار له وجود

.(9-1

السماوات، ثبات حول جدِّية تساؤالت أثارت ألنها للغاية؛ مهمة االكتشافات هذه كانت
فيما أعظم مستعر ظهور كان فقد أرسطو؛ كون يف القمري فوق بالفلك خاصة سمة وهي
إن أبًدا. املتغرية غري السماوات طبيعة عقيدة مع متوافق غري القمري تحت الفلك وراء
بمدارات يمر هايل املذنَّب فلك املثال، سبيل فعىل للغاية؛ الشكل بيضاوية املذنَّبات مدارات
املذنَّب واجتاز األرض. إىل يعود أن قبل بلوتو مدار تقريبًا يبلغ حيث الخارجية، الكواكب
قبل ٢٢١٤ عام يف له زيارة آخر من عائًدا الخارجي، الفضاء الشميسمن النظام هيل-بوب
املدارات. هذه توجد أن ينبغي ال ببساطة أرسطو-بطليموس، نظر لوجهة ووفًقا امليالد.
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،(١٨٧٦-١٨٧٧) ١٥ نيترش مجلة (املصدر: فني جزيرة يف براهي تيكو مرصد :8-1 شكل
.(٤٠٧ صفحة

املشرتي. لكوكب أقمار وجود يف التفكري جاليليو زائَرا رفض األسباب لهذه أنه تذكَّر
من الختامي الجزء يف نجدها االنهزامية، من نوع تبنِّي هو البديل الذهني التوجه إن
يُعد ما إن حتى للغاية قارصة السماوية باألجرام معرفتنا لبطليموس. «املجسطي» كتاب
يف ممكن أنه يتضح ربما — األفالك تجتاز التي املذنَّبات — لنموذجنا وفًقا مستحيًال

عرش). الثالث الكتاب ،١٩٨٤ (بطليموس السماوات
األرض فتمثِّل والبطلمي. الكوبرنيكي النظامني بني وسًطا حالٍّ براهي تيكو اقرتح
األخرى الكواكب تدور ولكن حولها، والشمس القمر دوران مع الكون مركز نظامه يف
النظام استخدام يريدون الذين الفلكيني لهؤالء ا مهمٍّ براهي نظام كان الشمس. حول
ألسباب األرض دوران عىل املوافقة يمكنهم ال ولكن الحسابية، مزاياه بسبب الكوبرنيكي

أفضل. فلكية جداول إىل هذا ويؤدي .(٢٠٢ ،١٩٥٧ (كون فلسفية
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.(١٥٤٦–١٦٠١) براهي تيكو

الفلكية قوانينه سيكتشف كبلر يوهانز يكن لم الفلكية، براهي بيانات دون من
الفلك: علم يف حسابيٍّا دقيقة قوانني أول وهي الثالثة.

قطع شكل تتخذ ولكنها دائرية ليست الكواكب مدارات أن عىل األول القانون ينص (١)
تاريخ مزبلة يف القديمة املثالية الدائرية الدوران حركة أُودعت القانون، وبهذا ناقص.

األفكار.
يف مفرتضة تزال ال كانت موحدة، حركة وجود فكرة عن الثاني القانون يتخىل (٢)
الكواكب عن تختلف كوكب لكل املدارية الفرتة أن عىل ينص وهو كوبرنيكوس. نموذج
خالل متساوية مساحات يقطع والشمس ما كوكب بني املرسوم «الخط إن بحيث األخرى
عنها، بعيد آخر كوكب من أرسع يتحرك الشمس من القريب فالكوكب متساوية» أزمنة
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١٩٩٧

الزهرة
األرض

ا'ريخ

عابًرا طريقه يف وهو واملريخ الزهرة بني هيل-بوب املذنَّب ملدار تخطيطي مشهد :9-1 شكل
الظاهري. املسار إىل نسبًة مائالن والزهرة املريخ مداَرا .١٩٩٧ يونيو يف الشميس النظام

الناقص القطع من متساوية مساحات يقطع والشمس كوكب كل بني الواصل الخط ولكن
الزمن. من متساوية فرتات يف

،P املختلفة املدارات يف الكواكب رسعة بني عالقة وجود عىل الثالث القانون ينص (٣)
.A: A3 ∝ P2 الشمس عن تفصلها التي املسافة ومتوسط

الفلك علم تاريخ يف الحقيقي الثوري كبلر تجعل القوانني هذه صياغة أن البعض يعتقد
و«الجربية». «الطوبولوجية» البنية بني التمييز تذكَّر الرابع). الجزء ،١٩٦٤ (كوستلر
واألفالك فالدوائر به؛ ملتزًما كوبرنيكوس ظل الذي اإلغريقي النهج من كثريًا كبلر يرفض
عقيدة ذلك من واألهم ،(١٢٤ األول، الجزء الرابع، الكتاب ،١٦١٨–١٦٢١ (كبلر الوهمية
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.(١٥٧١–١٦٣٠) كبلر يوهانز

الثالثة قوانينه خالل من كبلر يقدِّم الطوبولوجية. كعنارصللبنية ُرفضت الدائرية، الحركة
كبلر يريد ذلك، عىل عالوة امَلركز. الشميس للنموذج الجربية البنية تحسني يف كبرية مساهمة
حرارة بأن مقرتًحا ويقدم الكواكب. لحركة الفيزيائية املسببات عىل معتمد فلك علم بناء
،١٦١٨-١٦١٩ (كبلر الشكل اإلهليجية مداراتها يف الكواكب يُبقيان ربما الشمسوضوءها
بدًال طبيعية، قًوى إىل الكواكب حركة يعزو أن يقصد كان الثاني). الجزء الرابع، الكتاب
إىل املحركة» «الروح يعزو فهو الكواكب»؛ «تحرك التي هي خارجية» «قًوى وجود من
خطوات عدة إىل حاجة هناك ظلت الدهشة. يثري ال نحو عىل كبلر مقرتح أخفق الشمس.
الشمس مركزية أنصار يتشارك أن إكمالها تطلَّب الكوبرنيكية. الثورة إكمال قبل أخرى

جميعها. وليس األساسية القناعات بعض
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.(١٥٦٤–١٦٤٢) جالييل جاليليو

ال كوبرنيكي عالم جاليليو جالييل. جاليليو أعمال يف جيًدا موضحة النقطة هذه
الكواكب لجميع الشكل اإلهليجي للمدار كبلر اكتشاف يتجاهل فهو كبلر؛ إلنجازات يكرتث
التشكيك يمكن ال ذلك، مع األجرام. لجميع طبيعية كحركة الدائرية الحركة فكرة ويعتنق

أسباب: ثالثة ولذلك العلم، يف أهميته يف

استخدام خالل من — جديدة أدلة وقدَّم الكوبرنيكية النظرية عن جاليليو دافع (١)
مركزية لفرضية املصداقية ومنحت البطلمية، األرسطية النظرية دحضت — التليسكوب
استخدامه هو أهمية واألكثر جديدة. بفرضيات جاليليو بدأ بالفعل، ذكرنا وكما الشمس.
عالم مثل السكوالسِتيَّة املدرسة ألتباع خالًفا ذلك للطبيعة، الريايض والوصف للمشاهدات
أن عىل دالئل جاليليو مشاهدات كل وقدَّمت بريشت. مرسحية يف والفيلسوف الرياضيات

ثابتة. ليست السماوات

58



املركزية فقدان كوبرنيكوس: نيكوالس

التليسكوب خالل من ضيفاه يراها أن يود كان التي — املشرتي كوكب أقمار تقدِّم (أ)
فاألقمار الكوبرنيكي؛ الشميس للنظام مرئيٍّا مصغًرا نموذًجا — العلمية املناقشة من بدًال
الصطدمت بلوري، فلك عىل محموًال املشرتي كان فلو لها. كمركز املشرتي كوكب حول تدور
حول «تدور سماوية أجرام ثمة الفيلسوف، رأي من النقيض وعىل وحطمته. به األقمار

األرض». غري أخرى مراكز
من بظالل يلقي وهذا والقمر. األرض بني التشابه القمر تضاريس دراسة تُظهر (ب)

الفلَكنْي. ذي للكون املنطقي األساس عىل الشك
املفرتض الكمال مع — القمر سطح غرار عىل — الشمسية البقع رصد يتعارض (ج)

الكون. يف السماوية للمنطقة
يقع الزهرة أن فبما مداره. شكل عن مبارشة معلومات الزهرة كوكب أطوار تقدِّم (د)
وهذا مختلفة. اتجاهات يف مضيئًا يرونه األرضيني الراصدين فإن األرض، مدار داخل
،١٩٦٤ (كوستلر الشمس حول يدور الزهرة كوكب أن عىل األقل عىل مباًرشا دليًال يقدِّم
–١٥٦ ،٢٠٠٤ ديويت مقدمة؛ كوبرنيكوس١٥٤٣، ٢٢٢–٢٢٤؛ ،١٩٥٧ كون ٤٣١–٤٣٥؛

.(١٦٤
للكون. املحتملة الالنهائية إىل التبانة درب مجرة دراسة تشري (ه)

للحركة حديثة نظرية لوضع الطريق د مهَّ ما وهو امليكانيكا؛ علم جاليليو ر طوَّ (٢)
جميع أن ينصعىل الذي السقوط قانون جاليليو وطور و«الزخم». «الدفعات» عن تستغني
األرض، سطح من بالقرب الجاذبية تسارع يسببها التي نفسها، بالرسعة تسقط األجسام
الثابت النظام إن .(١٩٩–٢٠١ ،١٩٥٣ (جاليليو النسبية» «مبدأ أيًضا جاليليو صاغ كما
بالنسبة ثابتة فاألنظمة الفيزيائية؛ النظر وجهة من متكافئان باستمرار املتحرك والنظام
أنظمة تكافؤ عىل للتدليل الشهرية الفكرية تجربته جاليليو ويقدم املنظور. يف التغري لهذا
و«الكائنات «الذباب» سلوك ارصد كبرية، سفينة سطح تحت ُقمرة يف الذاتي. القصور
اكتمال وعند ثابتة. السفينة تكون البداية يف وعاء». يف و«سمكة األخرى الصغرية» املجنحة
املشاهدات تكشف سوف ثابتة. برسعة تسري السفينة دع املشاهدات، من مجموعة أول
أي .(١٩٩–٢٠١ ،١٩٥٣ (جاليليو الكائنات هذه سلوك يف اختالف أي وجود عدم عن
من الرغم عىل وهكذا، نفسها. للقوانني وفًقا يحدث النظم هذه يف للكائنات يحدث يشء
لفهم بالنسبة حيويٍّا النسبية ملبدأ جاليليو اكتشاف كان ثابت. االنتظام فإن املنظور، تغيري
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تقديم أمر وتُرك مداراتها؟» يف الكواكب تتحرك «كيف الفلك: علم يف إلحاًحا األكثر السؤال
.(٥ (القسم لنيوتن النهائي الجواب

ل تدخُّ ضد العلمي البحث حرية عن متحمًسا مدافًعا جاليليو أصبح وأخريًا، (٣)
بني بالفصل جاليليو طالب الوسطى، العصور يف بيكون روجر غرار فعىل الكنيسة؛
أنها يبدو ما حرفيٍّا تعني ال قد املقدس الكتاب فمقاطع الطبيعية؛ والفلسفة الالهوت
تُعلُِّمنا فيما التشكيك يف املقدس الكتاب مقاطع استخدام عدم ينبغي السبب ولهذا تقوله؛

الريايض. التفكري أو املشاهدات إياه

وبهذا أعمالهما. عىل باالعتماد نيوتن وأكمله امَلركز. الشميس النموذج وجاليليو كبلر ر طوَّ
علمية. ثورة يُمثِّل لم كوبرنيكوس أن يف السبب أوضح بشكل نرى أن يف نبدأ

علمية ثورة يُمثِّل لم كوبرنيكوس (4)

تُوصف أن تستحق فإنها العالم، وعني الضوء مصدر هي الشمس أن بما لذا،
وتستمتع (…) كله املقعر سطحها يف تفكر قد (…) الشمس إن بحيث باملركز
(كبلر، بالدفء. نفسها وتُذكي التألق خالل من نفسها وتُيضء بصورتها،
األول الجزء الرابع، الكتاب ،(١٦١٨–١٦٢١) الكوبرنيكي» الفلك «خالصة

((٢٠)

أم علمية ثورة يُمثِّل كان هل السؤال ُطرح الكوبرنيكي، التحول كوبرنيكوس أحدث أن منذ
للتحول املتفجرة للطبيعة مدرَكنْي ريتيكوس يواخيم وتلميذه نفسه كوبرنيكوس كان ال.
فرضيته بأن كوبرنيكوس يعرتف الثالث، بولس للبابا كتابه إهدائه ففي الكوبرنيكي؛
وجد ريتيكوس أن ويبدو سخيفة. معارصيه من للعديد ستبدو الشمس بمركزية الخاصة
(ريتيكوس االبتداع» بشهوة «منقاًدا يكن لم كوبرنيكوس أن عىل التأكيد الرضوري من أنه
فيها بما الكواكب حركة تفسري عىل قادرة األرضغري مركزية نظرية ولكن ،(١٨٧ ،١٥٤٠
نظاًما وحركاتها الكواكب يعتربوا لم ألنهم القدماء فشل لقد رائَعنْي». وترابط «تناسق من
أن العلمية للنظرية املهم من السابقة، املناقشة يف رأينا وكما .(١٣٨ ،١٥٤٠ (ريتيكوس
إىل أشار عندما املعيار لهذا ريتيكوس واحتكم مجالها. يف تقع التي الظواهر كل تفرس
لحركة الواضحة االنحرافات كل أن تفرس أن يمكنها التي هي فحسب الفرضيات هذه أن

.(١٦٨ ،١٥٤٠ (ريتيكوس مقبولة الكواكب
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جديدة، كونية رؤية بذور يحمل الكوبرنيكي التحول بأن واضح إدراك يوجد كان
وسيمنح السؤال، هذا العلماء من كثري درس ثوريٍّا؟ الكوبرنيكي التحول كان هل ولكن
ُمعاد «إصدار سوى ليس كوبرنيكوس فكتاب للغاية. قليًال فضًال كوبرنيكوس بعضهم
النظام ليس .(٢١٥ ،١٩٦٢ برايس سوال (دي «املجسطي»» كتاب من قليًال تنظيمه
للعقول إرضاءً «أكثر ولكنه امَلركز، أريض النظام عن الحسابات يف تحسنًا امَلركز الشميس
الكوبرنيكي النظام يمتلك الثالث). الجزء ،١٩٦٤ كوستلر ١٩٦٨؛ (نوجيباور الفلسفية»
كبريتنَْي كوكبيٍّ شذوٍذ حالتَْي أيًضا يفرس كما ،(١٧١–١٨١ ،١٩٥٩ (كون جمالية مزايا
املتفاوتة واألوقات القهقري الدوران حركة وهما الكبرية؛ التدوير أفالك إىل اللجوء دون من
.(١٦٥–١٧١ ،١٩٥٩ (كون الشمس حول دوراتها إكمال أجل من الكواكب تحتاجها التي
من إرضاءً أقل التفسري هذا أن رغم السنة، فصول تواتر أيًضا يفرس فإنه رأينا، وكما
أن عىل العلوم مؤرخي معظم يتفق لتفسريها. بطليموس محاولة من الجمالية الناحية

علمية.5 ثورة يحقق لم كوبرنيكوس
اإلغريقية بامُلثل ملتزًما كوبرنيكوس يزال ال أوًال: الحكم؛ لهذا كثرية أسباب ثمة
املواِزن، استخدام يف بطليموس عىل الرئيس اعرتاضه ويتمثل الدائرية. بالحركة الخاصة

املثالية. املنتظمة الدائرية األفالك ينتهك الذي
نفسه عن يكشف الكواكب، لحركة كوبرنيكوس معاملة يف اتساق عدم يوجد ثانيًا:
ففي الكتاب؛ وبقية السماوية» األفالك دورات «عن كتاب من األول الجزء بني التناقض يف
الشمس. حول لألرض السنوي الدوران عىل بالتأكيد بثقة كوبرنيكوس يبدأ األول، الجزء
كتابه، من الفنية األجزاء يف ولكن تفسريية، قيمة لها وأن حقيقية الحركة أن ويؤمن
لوصف مختلفة هندسية تقنيات فثمة الفرضيات». «تكافؤ بطليموس سماه ما نواجه
للظواهر» «كافية تكون قد أنها صحيح متكافئة. باعتبارها إليها يُنَظر الكواكب حركات
أنه املختلفة األساليب تجاه كوبرنيكوس مباالة ال وتُبنيِّ حقيقيٍّا. تفسريًا تقدِّم ال لكنها
ملا الفلك علم لدفع الزم املادي التفسري هذا ذلك، ومع للظواهر، املادي بالتفسري معنيٍّ غري
«الكواكب أن يف اإلغريق كوبرنيكوس ويوافق الكواكب. مدارات وصف مجرد من أبعد هو
وتخفق الخامس). الكتاب ،١٥٤٣ (كوبرنيكوس املركز» متماثلة دوائر عىل محمولة ليست
عىل يعتمد ولكنه الكواكب، حركات يف الظاهر الشذوذ تفسري يف الهندسية األداة هذه
هذه أن ويرى التدوير. وأفالك املؤجالت استخدام بالفعل؛ اإلغريق إليها لجأ التي التقنية
ولم الخامس). الكتاب ،١٥٤٣ (كوبرنيكوس للظواهر» و«كافية معادلة البديلة التقنيات
— ا محقٍّ وكان — كبلر اشتكى بطليموس. عن تقدُّم أي الصدد هذا يف كوبرنيكوس يحرز

61



وفرويد وداروين كوبرنيكوس

،١٦١٨-١٦١٩ (كبلر البطلمي» النظام مع فرضياتهم «موازنة إىل سعوا أسالفه أن من
التجريبية املالءمة بني التمييز إىل بحاجة نحن السبب ولهذا الثاني). الجزء الرابع، الكتاب

النظرية. والصالحية
يستخدم علمية. كوبرنيكوسثورة عمل اعتبار لعدم ديناميكية أكثر أسباب ثمة ثالثًا:
سبب يفرس ما وهذا األرض. عىل طبيعية دائرية حركة إلضفاء الزخم نظرية كوبرنيكوس
الرئيس السؤال عىل يجيب ال ولكنه األرض، تدور عندما األرض عىل املباني انهيار عدم
متفاوتة برسعات الشمس حول الكواكب تدور ملاذا عرش: السادس القرن يف الفلك لعلم
قوانني يُِحلَّ أن كبلر عىل وتعنيَّ هندسية، أدوات كوبرنيكوس يقدِّم مختلفة؟ مسافات وعىل
أو الذاتي القصور مفهوم عن فكرة يمتلك كوبرنيكوس يكن لم ولكن محلها. فيزيائية
أفالك عن بالتخيل لكوبرنيكوس الشمس حول الكواكب دوران فكرة تسمح الجاذبية.
تدوير أفالك استخدام عىل تجربه الثابتة الدائرية الحركة فكرة ولكن الكبرية، التدوير
وجهة من أما البساطة. من بكثري نظامه يتمتع ال الرياضية، النظر وجهة ومن صغرية.

إجابة. دون استفسارية أسئلة يرتك فإنه الفيزيائية، النظر
فقد ٣٤٢-٣٤٣)؛ ،١٩٥٣ (دراير كوبرنيكيٍّا «تحوًال» كوبرنيكوس بدأ ذلك، ومع
ريتيكوس يؤكد فكما الفلك؛ لعلم باملالحظة الجديرة املزايا بعض منظوره تغيري صاحب
متسق. نظام يف مًعا الكواكب يربط كوبرنيكوس أن هو أهمية األكثر األمر وتكراًرا، مراًرا
١٤٧؛ ،١٥٤٠ (ريتيكوس بأكمله النظام تعطيل ستسبب مكانه، من فلك أي أزلت فإذا
االتساق: ألهمية بشدة مدرًكا كوبرنيكوس كان رأينا، وكما تمهيد). ،١٥٤٣ كوبرنيكوس

السيارة. للنجوم املدارية الدوائر وحجم ترتيب مًعا تربط األرض حركة
مقدمة) الخامس، الكتاب ،١٥٤٣ (كوبرنيكوس

للغاية: واضح نحو عىل امليزة هذه أيًضا كبلر وأدرك

قارنا فقد وبراهي كوبرنيكوس أما حدة، عىل كلٍّ الكواكب مع بطليموس تعامل
األول) الجزء األول، الكتاب ،١٦١٨-١٦١٩ (كبلر ببعض. بعضها الكواكب

يجب الكواكب لنظام نموذج ببناء الكوبرنيكيني يُلزم الكواكب ظواهر اتساق مفهوم إن
الصدد هذا يف كوبرنيكوس نموذج وحقق املعروفة. التجريبية البيانات جميع يستوعب أن
لألرض»، الدائرية و«الحركة السيارة» «النجوم حركة بني الربط طريق فعن جزئيٍّا؛ نجاًحا
تمهيد). كوبرنيكوس(كوبرنيكوس١٥٤٣، إليه يذهب ما هذا ذلك، تتبَع الظواهر» «كل فإن
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طبيعي نحو عىل يفرس الكوبرنيكي النظام فإن ذلك، جميعها تتبَع لم أنها من الرغم وعىل
صحيح نحو عىل يحدد كما السنة، وفصول للكواكب القهقرية الدوران حركة ظاهرة
الكتاب ،١٥٤٣ (كوبرنيكوس الشمس عن النسبي وبعدها واملسافات الكواكب ترتيب
واقعة، حقيقة الشمس حول لألرض والسنوية اليومية الحركة يجعل أنه كما األول).
وإخفاقات نجاحات وتوفر األول). الكتاب ،١٥٤٣ (كوبرنيكوس حسابيٍّا جهاًزا وليست

العلمية. الثورات ملعايري مفيدة مؤرشات الكوبرنيكي النظام

الكوبرنيكي األسلوب (1-4)

عرش عىل تجلس كانت لو كما (…) الشمس تقبع األجرام هذه كل وسط يف
األفالك دورات «عن (كوبرنيكوس، حولها. تدور التي النجوم أرسة تحكم ملكي،
«عني جنجريتش يف مقتبََسة ،١٠ الفصل األول، الكتاب ،(١٥٤٣) السماوية»

(٣٤ ،(١٩٩٣) السماء»

القيام عىل معتاًدا كان فإنه قديمة، مشاهدات عىل بعيد حد إىل كوبرنيكوس اعتماد رغم
قدَّمه الذي النظري بالعمل علم عىل كوبرنيكوس كان نفسه الوقت يف الخاصة. بمشاهداته
محفوظ تنويه وجود الدهشة يثري ال ومما لبطليموس. االحرتام من كثريًا يبدي فهو أسالفه؛
أعمال كانت وكما امَلركز. الشميس النظام فكرة استبق السامويسالذي خاصبأرسطرخس
داروين. تشارلز ألعمال تمهيًدا نفسه هو أعماله كانت فقد له، تمهيًدا كوبرنيكوس أسالف
— كوبرنيكوس يدخل هذه. االكتشاف قصص يف بالذكر الجديرة العنارص من نوعان ثمة
بعض بالفعل فيه تتنافس مفاهيميٍّا فضاءً — سنرى كما داروين عىل أيًضا هذا وينطبق
تفسري عىل قادرة أنها النظرية األفكار هذه وتدعي االنتباه، عىل للحصول النظرية األفكار
يستوعب املفاهيمي الفضاء فهذا مأهولة؛ بيئة إىل كوبرنيكوس نموذج يصل «الظواهر».
ومشاهدات الشمس، مركزية عن مفصل غري وتقريًرا امَلركز، أريض محكًما نظاًما بالفعل
الخاصة باملشاهدات كوبرنيكوس قام نعلم، وكما بالحركة. الخاصة الزخم ونظرية قديمة،
أن مفاهيمي فضاء وجود لنا يسمح جديدة. اكتشافات إىل تؤدِّ لم — ذلك مع — التي به،
طريق عن امَلركز الشميس نظامه إىل يصل لم كوبرنيكوس أن أوالهما: نقطتني؛ نستنتج
«عن من األول الكتاب يف نجد أننا وثانيهما: املتاحة، املشاهدات عىل استقرائي تعميم إجراء
نماذج ملناقب واضًحا ا تامٍّ تقديًرا األوىل» الوصفية «النبذة ويف السماوية» األفالك دورات

وعيوبها. املتناقضة الشميس النظام
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كوبرنيكوس أن إىل فأشار الكوبرنيكي. األسلوب عن مقتضبًا بيانًا ريتيكوس لنا ترك
«ساعيًا باستنتاجاته، الوسطى والعصور القديمة العصور من املشاهدات البداية يف قارن
تلك قارن ثم .(١٦٣ ،١٥٤٠ (ريتيكوس جميًعا» بينها توافًقا تُحِدث متبادلة عالقة إليجاد
القديمة الفرضيات أن الفحص من وتَبنيَّ والقدماء». بطليموس «فرضيات مع املشاهدات
عنارصها وجد جديدة، فرضيات لتبنِّي كوبرنيكوس واضطر االختبار. أمام تصمد لم
ريتيكوس ينمق بالفعل. املوجودة املخزونة الفلكية املعرفة يف — بنفسه اعرتف كما —
أشياء وتتطلب التعقيد مفرطة ألنها األرض مركزية فرضية كوبرنيكوس رفض الصورة.
امَلركز الشميس للنظام رسمه يف املشاهدات. مع مبارش تناقض يف كانت ألنها وليس كثرية،
اليد بخط مكتوبة نسخ سوى منه موجوًدا يكن لم الذي — املخترص») «الرشح (كتاب يف
الرقمية»، البيانات مع «متوافق البطلمي النظام بأن كوبرنيكوس يعرتف — حياته أثناء
مكروًها كوبرنيكوس يراه الذي «املواِزن»، الهنديس الجهاز أيًضا يتطلب فإنه ذلك، ومع
«الرشح (كوبرنيكوس، السماوات وانتظام باتساق إيمانه ينتهك فهو الجمالية؛ الناحية من
فرضية كوبرنيكوس قدَّم .(٦٧ ،١٩٨٤ ٣٨؛ ،١٩٥٩ روزن انظر ٥٧؛ ،١٩٥٩ املخترص»،
من إنه قائًال ريتيكوس ويواصل األرض. مركزية نظرية من خلفية عىل الشمس بمركزية

كوبرنيكوس: فإن الرياضيات، تطبيق خالل

الفرضيات (أي منها استخالصها يمكن التي االستنتاجات هندسيٍّا خ يرسِّ
للمشاهدات توافًقا يُحدث ذلك وبعد الصحيح، «االستدالل» طريق عن الجديدة)
العمليات هذه جميع تنفيذ وبعد تبنَّاها، التي الفرضيات مع وبياناته القديمة

(١٦٣ ،١٥٤٠ (ريتيكوس الفلك. علم قوانني أخريًا يكتب

السياق يف املهم كبلر. استبدلها التي املنتظمة، الدائرية األفالك هي الفلك» علم «قوانني
من املتاحة البيانات يستخدم فهو «استنتاجات»؛ قدَّم كوبرنيكوس أن مالحظة هو الحايل
البيانات من يستنتج نفسه، الوقت ويف مالئًما. يكن لم البطلمي النموذج أن استنتاج أجل
املشاهدات؛ من فقط املتاحة البيانات تتكون وال مالءمة. أكثر الكوبرنيكية الفرضية أن
حركة ضد ظاهريٍّا املقبولة التقليدية الحجج لتفادي الزخم فكرة كوبرنيكوس فيستخدم
تشكك التي نفسها فاملشاهدات االتجاه؛ ثنائي الكوبرنيكي االستنتاج فإن ثم ومن األرض؛
عىل وعالوة امَلركز. الشميس النموذج عىل بعضاملصداقية تضفي امَلركز األرضية النماذج يف
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أفضل نحو عىل متالئمة وهي املركز، شميس النموذج من االستنباطية النتائج نشأت ذلك،
يُمثِّل لها النسبية واملسافات للكواكب الصحيح الرتتيب املثال، سبيل فعىل املشاهدات؛ مع
للنموذج االستنباطية النتائج من أيًضا وكان امَلركز. الشميس للنموذج استنباطية نتائج
النموذج صنيعة إال هي ما للكواكب القهقري الدوران حركة أن إدراك امَلركز الشميس
وال العلم. تاريخ يف كبرية أهمية ذات االستنباطية املمارسات سنرى، كما امَلركز، األريض
كوبرنيكوساألدلة أمثال العلماء واجه اإلحصاء. خالل من االستقراء وبني بينها الخلط يجب
احتمالية مثل املعايري، من وغريها الرصدية األدلة فيستخدمون املتنافسة. والنماذج املتاحة
ودراسة الرصدية، األدلة وتمثل غريها. من مالءمة أكثر بعضالنماذج أن الستنتاج التفسري،
وسوف املتنافسة. النماذج َقبول عىل مفروضة قيوًدا اآلن الحركة زخم ونظرية االحتماالت،
النماذج ألحد املعرفية املالءمة استنتاج — األسايس اإلجراء هذا مع الحق فصل يف نتعامل
«االستقراء طريقة أنه عىل منافس— نموذج يف نفسه الوقت يف والتشكيك املتاحة القيود من
كل ويستند املتاحة. األدلة تفسري تدعي متنافسة نماذج بني منافسة نواجه إننا اإلقصائي».
ولكن — الشمس مركزية مقابل األرض مركزية فرضية — مختلفة فرضيات إىل نموذج
إىل بالنظر تفسريية. قيمة مسألة هي باألحرى، املطلقة. بالصالحية يتمتع نموذج يوجد ال
هذا نجد سوف احتماًال»؟ «أكثر تفسريًا يوفر النظامني أي القيود، من وغريها املشاهدات
األنواع لتنوع احتماًال أكثر تفسري هي الطبيعي االنتقاء ففرضية داروين؛ يف الذهني التوجه
الشمس، مركزية لصالح «االحتماالت» حجج الكوبرنيكيون استخدم التصميم. حجة من
املستوى عىل احتماًال أكثر ساعة ٢٤ يف محورها حول واحدة مرة األرض دوران إن فقالوا
حول الفرتة نفس يف حسابها» يمكن ال «برسعة الثابتة النجوم فلك دوران من الفيزيائي

قائًال: كبلر يواصل وهكذا، األول). الجزء ،١٦١٨–١٦٢١ (كبلر الثابتة األرض

أو بألف أكرب الثابتة النجوم فلك يكون أن وجوب احتماًال األكثر من إن (…)
بأربعة أرسع يكون أن وليسوجوب القدماء، إليه أشار الذي ِضعفحجمه ألَفي
،١٦١٨–١٦٢١ (كبلر كوبرنيكوس. إليها أشار التي ألفِضعفرسعته وعرشين

األول) الجزء الرابع، الكتاب

االعتداالت» ملبادرة احتماًال أكثر «سببًا الشمستمنحنا لألرضحول السنوية الدوران حركة
األول). الكتاب ،١٥٤٣ كوبرنيكوس الرابع؛ الكتاب الثاني، الجزء ،١٦١٨–١٦٢١ (كبلر
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مع التعامل يف أفضل النماذج بعض أن بوضوح، وكبلر كوبرنيكوس أدرك كما
املتاحة، القيود مع توافًقا األكثر النموذج، استنتاج فعملية األخرى؛ النماذج من األدلة
يزال ال دقيق. لفحص تخضع ذاتها فالقيود الصحيح؛ الوحيد للنموذج استنتاًجا ليست
تحافظ بأن وطالب األهمية، غاية يف كقيد املنتظمة الدائرية بالحركة متمسًكا كوبرنيكوس
الشمس مركزية تاريخ ويؤكد .(٢٩ ،١٩٥٩ (روزن الظواهر عىل الكوبرنيكية الفرضيات
املتاحة األدلة إىل بالنسبة أفضل يكون األفضل النموذج أن نيوتن حتى كوبرنيكوس من
وضعها التي القوانني خالل من كبلر أضفى وقد سواء، حد عىل النظرية واالعتبارات
جالييل وجاليليو براهي تيكو ل وسجَّ الكوبرنيكي. النموذج عىل مهمة تغيريات للكواكب
السابع القرن نهاية ويف األرض. مركزية من الشمس مركزية مع اتساًقا أكثر مشاهدات
معقول ميكانيكي تفسري إىل للوصول والجاذبية الذاتي القصور فكرة نيوتن جمع عرش،
إىل املالئم الفلكي النموذج قيود تغريت ١٦٨٧ عام ويف مداراتها. يف الكواكب بقاء لسبب
فصول يفرس امَلركز األريض النموذج أن تذكَّر اآلن. تواجهنا معضلة ثمة ولكن بعيد، حد
األخري، النموذج هذا تفضيل علينا يجب ملاذا الكوبرنيكي. النموذج يفرسها وكذلك السنة

لألرض؟ زائدة إضافية ثالثة يفرتضحركة أنه االعتبار يف الوضع مع

الحركة نسبية (2-4)

مه.) وعمَّ املبدأ هذا الحًقا أينشتاين (تبنَّى الحركة. نسبية مبدأ الفيزياء يف جاليليو أدخل
الحركة عن النظر بغضِّ نفسها، بالطريقة السفينة مقصورة عرب تطري فالحرشات
مرجعي إطار من إما وصفها يمكن الجسم حركة النسبية، ملبدأ وفًقا للسفينة. القصورية
برسعة يتحرك أو ثابتًا الجسم يكون (حيث قصورية الحركة دامت وما متحرك. أو ثابت
مسألة إن نفسها. العددية النتائج إىل يؤديا أن ويجب متماثالن، الرأينَْي كال فإن ثابتة)،
فيزياء يف فارًقا يصنع ال فهذا اختيار؛ مسألة متحرًكا وأيهما ثابتًا اإلطارين أي اعتبار

املوقف.
األرض مركزية فكرة تبنَّينا ما إذا فارق يوجد أال يجب النسبية نظر وجهة من
روزن ١٩٨؛ ،١٩٦٢ برايس سوال دي ٣٤٤؛ ،١٩٦٢ (بورن الشمس مركزية فكرة أو
والشمس ثابتًا إطاًرا األرض فنعترب بطليموس: نتبع أن فيمكننا .(١٨٣-١٨٤ ،١٩٨٤
إطاًرا والشمس متحرًكا إطاًرا األرض فنعترب كوبرنيكوس: اتباع يمكننا أو متحرًكا. إطاًرا
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يبدو ما وهذا املوقف. لفيزياء بالنسبة فارًقا يُحِدث ال خيارنا النسبية ملبدأ وفًقا ثابتًا.
والنهار. الليل لتمنحنا ساعة ٢٤ كل واحدة مرة محورها حول األرض تدور األمر. عليه
الليل تمنحنا فسوف ساعة، ٢٤ كل واحدة مرة الثابتة األرض حول الشمس دارت ولو
دوران أو مائل مدار األرضيف الشمسحول دوران بسبب إما السنة فصول وتنتج والنهار.
املجردة الحركة علم بخالف أخرى أمور ثمة ذلك، مع مائل. مدار يف الشمس األرضحول
النموذجان بحتة، كينماتيكية نظر وجهة فمن الشميس؛ النظام وصف يف (الكينماتيكا)
أسبابها عن النظر بغضِّ النقية، بالحركة فحسب معنية الكينماتيكا نظر فوجهة متكافئان.
والكوبرنيكي، البطلمي املنظور هو وهذا الرابع). الكتاب األول؛ الكتاب ،١٩٥٦ (دكسرتهوز
يف تجلس أنك تخيَّل الكواكب؟ حركة يسبب الذي ما الديناميكا: سؤال أيًضا يوجد ولكن
يخربك القضبان. عىل ببطء يتحرك قطاًرا النافذة عرب والحظت املحطة. يف توقَّف قطار
اعتباره يمكن قطارك أن تخربنا الفيزياء ولكن يتحرك، اآلخر القطار وأن ثابت أنك حدسك
أن اآلن تخيَّل ولكن نفسه، األمر الكينماتيكا تخربك وسوف ثابتًا. اآلخر والقطار متحرًكا
القطار يمتلك إذ متكافئًا؛ الديناميكي الوضع يعد لم هنا قطارك. عن ُفصلت القاطرة
كبلر انشغل حركته. سبب قطارك فقد لقد واضح. نحو عىل حركته تُسبب قاطرة املتحرك
يف األرض دوران تقود الشمس من نشطة أشعة أن يف واشتبه املادية، األسباب بمسألة
خطوطها تجذبه للشمس، الودود» «وجهه الكوكب ه يوجِّ فعندما الشكل؛ اإلهليجي مدارها
خطوطها تدفعه للشمس، الودود» غري «وجهه الكوكب ه يوجِّ وعندما إليها. املغناطيسية
الشمس حول املدارية حركته يف الكوكب والتنافر التجاذب لعبة وتُقيد بعيًدا. املغناطيسية
الديناميكي التفسري هذا كان نيوتن، أوضح وكما الثاني). الجزء ،١٦١٨–١٦٢١ (كبلر
وبمجرد لألرض. املدارية الحركة لصالح ديناميكية حجًجا كبلر قدَّم ذلك، ومع مخطئًا،
النموذج قدَّم الشمس، حول اإلهليجية مداراتها يف الكواكب بقاء سبب نيوتن أوضح أن
من نيوتن ن حسَّ امَلركز. األريض النموذج من أفضل املادي للواقع تمثيًال امَلركز الشميس
امَلركز. الشميس النموذج يف الكواكب ملدارات ديناميكيٍّا رشًحا وقدَّم للنموذج، الجربية البنية
امَلركز الشميس النموذج فإن الشميس، للنظام املكاني الرتتيب عىل فقط ركزنا إذا وحتى
أن ونعتقد امَلركز. األريض النموذج من أفضل الشميس للنظام الطوبولوجية البنية يرسم

املادي. النظام بنية مع مختلف نحو عىل تتوافق سوف النماذج بنية
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نيوتن إىل االنتقال (5)

عىل يتحول أن قبل السنوي املعرض يف معروًضا غريبًا شيئًا التليسكوب كان
الكوبرنيكي» العالم «نشأة (بلومنربج، النظريات. لصياغة أداة إىل جالييل يد

(٦٤٨ ،(١٩٨٧)

تقدَّم أنه غري سبقوه. من أكتاف عىل يقف بأنه لالعتقاد كثرية أسباب نيوتن لدى كان
قوانني من مجموعة مجرد نيوتن فيزياء فليست الخاصة. نظرياته وأنتج لألمام خطوة
تلخص هي بل السماء، يف أو األرض عىل سواء الكبرية األجسام عالم تحكم التي امليكانيكا
من املادي للعالم البرش ر تصوُّ لطريقة كاملة جديدة صورة للكون؛ شاملة جديدة نظرة

حولهم.

.(١٦٤٢–١٧٢٧) نيوتن إسحاق
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الكون تدمري (أ) وثيًقا: ارتباًطا مرتبطتني بصفتني العلمية الثورة وصف يمكننا
صيغ إىل والعلوم الطبيعة تحويل (ب) فرضياته. عىل املعتمدة األفكار كل واختفاء القديم
هاتني عىل نظرة لنلِق .(٦–٨ ،١٩٦٥ ٦١-٦٢؛ ،٤٣ ،٢٩ ،٢ ،١٩٥٧ (كواريه رياضية

التفاصيل. من بمزيد الصفتني

للكون: التقليدي العاملي النظام سمات بعض قابلنا لقد القديم» الكون «تدمري (أ)

الفلك وفساد ونقائص القمري فوق الفلك كمال بني الفلَكنْي ذات الهرمية بنيته •
القمري. تحت

والسماوية. األرضية الفيزياء بني ما تمييزه •
واملغلقة. املحدودة طبيعته •
الطاقة. نقص من معاناته •

التقليدي العاملي النظام تدمري النظري والبناء الفلكية املشاهدات بدأت كيف رأينا لقد
فرضياته. عىل املعتمدة األفكار كل اختفاء التقليدي العاملي النظام بتدمري ويرتبط للكون.
الطبيعي موقعه إىل يسعى أن الَحَجر ليسهدف الغائية. العلل محل املادية العلل حلَّت لقد
ألنها مداراتها عن تحيد ال والكواكب الهبوط. نحو تسارع لقوة يخضع الَحَجر الكون. يف
،١٩٣٢ البرش(بريت متعة أجل من تتألأل ال السماء يف والنجوم الفيزيائية. للقوانني تخضع

.(١٧–٢٤
والثبات»؛ واألفالك «الجدران لكرس التحررية املتعة أندريا تلميذه إىل جاليليو وينقل
الجديد الكون يستطيع ،(١ رقم ٧ ،١٩٦٥ (كواريه فلك» «تحطيم أو دائرة» «كرس فبمجرد

نهائية. ال أبعاًدا يتخذ أن
تأثري، لها — رياضية» صيغ إىل الطبيعة «تحويل — العلمية للثورة الثانية السمة (ب)
للكون نموذًجا ألهمت فقد الغربية؛ الحضارة تطور عىل األهمية، من نفسه القدر عىل
انتشار بقدر كالساعة بدقة يعمل الذي الكون صورة وانترشت حتمية. لقوانني وفًقا يعمل
ويندورف األول؛ الفصل ،٢٠٠٤ فاينرت ٢٠٦؛ ،٢٠٢ ،١٩٣٢ بريت (انظر الداروينية

.(١٤٤ ،١٩٨٥
«االنضغاط ميزة يقدِّم وهذا الطبيعية. العمليات عىل الرياضيات لغة تنطبق
رياضية معادلة يف ضغطه يمكن البيانات من كبريًا عدًدا أن تعني التي الرائعة، الحسابي»
ما لكوكب املدارية الفرتة بني عالقة خ يرسِّ الثالث كبلر قانون املثال، سبيل عىل دقيقة.
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من بوحدات عنها (معربًا A الشمس عن تفصله التي املسافة ومتوسط ،P الشمس حول
يتناسب املدارية الفرتة مربع أن عىل القانون وينص .(AU والشمس األرض بني املسافة

الشمس: عن بُعده متوسط مكعب مع طرديٍّا

A3 ∝ P2.

الفرتة أو املدارية الفرتة من املسافة متوسط إليجاد القانون هذا استخدام ويمكن
عىل فضائية). مركبة (حتى الشمس حول يدور جسم ألي املسافة متوسط من املدارية
األرض بني املسافة من وحدات ٤ الشمس عن املسافة متوسط كان إذا املثال، سبيل
الثالث كبلر قانون يضغط وهكذا، سنوات. ٨ ستساوي املدارية الفرتة فإن والشمس،
الشمس حول تدور التي األشياء وكل أنيقة. واحدة معادلة يف البيانات من كبرية مجموعة
بنية عن القانون هذا ويعربِّ القانون. لهذا تخضع — الصناعية األقمار إىل الكواكب من —

الشمس. حول املدارات
نيوتن إنجاز كان الرياضيات. بلغة مكتوب الطبيعة كتاب ونيوتن، لجاليليو بالنسبة
دمر األرض(جاليليو). وميكانيكا (كبلر) السماوات ميكانيكا بني توليف تقديم هو العظيم
من املستفاد الدرس فإن ال، أم رأسه عىل التفاحة وقعت وسواء الفلَكنْي. ذا الكون نيوتن
يف الكواكب تُبِقي رأسه عىل تسقط التفاحة تجعل التي نفسها فالقوة صحيح؛ الحادثة هذه
العديد لها تخضع أساسية ميكانيكية قوانني ثالثة صياغة عىل قادًرا نيوتن كان مداراتها.
املتحركة، واملصاعد املصطدمة الكرات إىل املرسعة، السيارات من األرضية؛ الظواهر من

السيارة: الكواكب حتى

السكون أو الحركة من حالته عىل يظل الجسم أن عىل الذاتي القصور قانون ينص (١)
خارجية. قوة عليه تؤثر لم ما

تغريُّ لقوة تخضع أن يمكن الذاتي القصور حركة أن عىل القوة قانون ينص (٢)
حركتها. وكمية اتجاهها

يف له مساٍو فعل، رد فعل لكل أنه عىل الفعل) ورد (الفعل التفاعل قانون ينص (٣)
االتجاه. يف له ومضاد القوة

ذروته وهوك، وجاليليو كبلر فيه ساهم الذي للطبيعة، املتزايد الريايض التحويل بلغ
أساسية ومبادئ قوانني بضعة فصاغ لنيوتن؛ الكالسيكية امليكانيكا حقائق تبسيط يف
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تألف الفلسفي، الجانب وعىل كبلر). قوانني (مثل أخرى قوانني استنتاج خاللها من يمكن
عنارص: أربعة من نيوتن عالم

للتغيري. القابلة وغري املنفصلة الصلبة الجسيمات من نهائي ال عدد «املادة»: •
هي فحسب األولية الصفات ولكن وثانوية، أولية صفات الجسيمات هذه وتمتلك

.(٢٣٥-٢٣٦ ،١٩٣٢ (بريت الفيزياء به تهتم ما
امليكانيكا. قوانني خالل من وصفها يمكن الجسيمات حركة «الحركة»: •

(واألجسام الجسيمات جدرانها بني تؤدي خيالية، كونية سفينة املطلق»: «الفضاء •
الفضاء بوجود نيوتن اعتقد امليكانيكا. قوانني تتَِّبع التي حركاتها منها) املكونة

تملؤه. مادة توجد ال عندما حتى املطلق
من يمكن فريد زمني مقياٌس املستمرَّ َقه تدفُّ يحدد خيايل نهر املطلق»: «الزمن •
الكون أنحاء جميع يف الراصدين فجميع الطبيعية؛ العمليات جميع قياس خالله
،٢٠٠٤ (فاينرت بينهم الفاصلة املسافة كانت أيٍّا لألحداث، نفسه الزمن يحددون

.(٤ الفصل

نيوتن. فكر يف واضح فلسفي جانب ثمة

الفرضيات حول (1-5)

الفلسفية األبعاد يف تفكَّر فقد فلسفيٍّا؛ وعيًا نيوتن أظهر العظام، العلماء معظم غرار عىل
يمكن الالتينية العبارة هذه .Hypotheses non fingo بعبارته: نيوتن يشتهر للفيزياء.
أستخدم ال «أنا أو الخياالت»، أستخدم ال «أنا أو الفرضيات»، أختلق ال «أنا إىل تُرتَجم أن
معاٍن عدة العلوم مؤرخو حدد وقد الكاذبة.»6 التفسريات أو االفرتاضات أو الفرضيات
لم وإن معقولة فكرة يعني كان األحيان بعض ففي «فرضية»؛ كلمة نيوتن بها يستخدم
مربر ال خيال بمنزلة الفرضية العتبار وصل حياته من األخرية السنوات ويف إثباتها. يمكن

.(٣٦-٣٧ ،١٩٦٥ (كواريه له

الفلسفة إىل تنتمي ال وهذه «فرضية»، يسمى الظواهر من يُستَمد أن يمكن ال ما
(٥٣٧ ،١٩٥٦ دكسرتهوز يف (مقتبسة التجريبية.

كوبرنيكوس تراسل فقد «فرضية»، مصطلح حيال بالقلق شعر َمن أول نيوتن يكن لم
أكرب أهمية ذا قريبًا سيصبح شخص مع الفلك علم يف الفرضيات فائدة حول وريتيكوس
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الفلكية الفرضيات بعض أن وتلميذه كوبرنيكوس واعترب أوزياندر. أندرياس املناقشة: يف
فرضية من أكثر احتماالت الشمس مركزية فرضية فتمتلك غريها. من احتماًال أكثر كانت
املرصودة، الظواهر تفرسكل أن الفلك علم يف املقبولة الفرضيات عىل ينبغي األرض. مركزية
تكفي ال بطليموس فرضية إن ريتيكوس يقول متسق. نحو عىل الظواهر تفرس أن وعليها
أعيد التي املراسالت أيًضا انظر ١٣٢؛ ،١٥٤٠ (ريتيكوس السماوية الظواهر تناغم إلثبات
وافق .(١٩٨–٢٠٥ ،١٩٣-١٩٤ ،١٢٥-١٢٦ ،١٩٨٤ ٣١-٣٢؛ ،١٩٥٩ روزن يف طبعها
كان البطلمية. الفرضية من أكرب باحتمالية تتمتع الكوبرنيكية الفرضية أن عىل الحًقا كبلر
هذا غموض شجع وقد التالية، سنة وأربعني املائة مر عىل كبرية تداعيات الفرضية ملفهوم
ظهور — العلم يف الفرضيات حيال نيوتن نظر وجهات عىل منعكس هو كما — املصطلح
للكون» الرئيسيَّنْي النظامني حول «حوار كتابه يف الكوبرنيكي. للنموذج معارضة تفسريات
والسابع عرش السادس القرنني يف للفرضيات املتناقضة الحالة جاليليو يوجز ،(١٦٣٢)
النظام عن يدافع سوف — باسمه املتحدث — سالفياتي أن عىل املقدمة تنص عرش.
سالفياتي يَُجر الحوار، يبدأ بينما ولكن بحتة، رياضية كفرضية فقط ولكن الكوبرنيكي،
الحركة قبول بأن الكوبرنيكية النظر وجهة يعتنق املطاف نهاية ويف االحتمالية. حجج نحو
حجج أن الحظ للظواهر. اتساًقا أكثر تفسري إىل يؤدي لألرضكافرتاضفيزيائي املزدوجة
كبلر يقول احتماًال. أكثر الفيزيائية افرتاضاته ألن بالنموذج، تستحرضإيمانًا تلك االحتمالية
–١٦١٨ (كبلر حسابها»7 يمكن ال برسعة تتحرك الثابتة «النجوم أن املعقول غري من إنه
مفيدة؛ تخيُّالت كونها من بتخمينات أشبه الكوبرنيكية الفرضيات الثاني). الجزء ،١٦٢١
فهي ريتيكوس، يخربنا وكما الحًقا. نيوتن سيقبله مما أكثر بالظواهر أوثق ارتباط فلديها

االستنتاج. أساس تُشكِّل
طمأن الفلك علم يف مفيدة» «تخيُّالت بأنها الفرضيات وصف ذلك، من النقيض عىل
معتقد عن التخيل عىل يجربهم لم امَلركز الشميس نموذجه بأن كوبرنيكوس خصوم
تََحدََّث ما دائًما كوبرنيكوس أن جاليليو بيالرمني الكاردينال وذكَّر العزيز. األرض مركزية
سمة إلضفاء رياضية كأداة األرض حركة استخدام املمكن من النظرية»: «الناحية من
الالمرتاكزة، والدوائر التدوير أفالك لتقليل حاجة توجد حيث الحسابات، عىل االقتصادية
املقدس.8 الكتاب مع يفرصاع فيزيائية الشمسكفرضية مركزية عىل التأكيد ظل ذلك، ومع
أقحم الشمس، مركزية ونظرية الكنيسة بني الصدام حدة تخفيف أجل من
فحسب؛ حسابية كأدوات الكوبرنيكية الفرضيات لتقديم محاَولٍة يف مقدمته أوزياندر
الحركة ظواهر إنتاج «تعيد دامت ما لالستبدال قابلة أو كاذبة اعتبارها املمكن فمن
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،١٩٨٤ روزن يف مقتبسة ،١٥٤١ أبريل ٢٠ كوبرنيكوس، إىل رسالة (أوزياندر، بالضبط»
أسلوبًا الفرضيات أصبحت الساحة، عىل نيوتن فيه ظهر الذي الوقت وبحلول .(١٩٣-١٩٤
استُنِتَجت يشري، فكما استقرائي؛ أنه نيوتن يدَّعي رفضها، خالل ومن باالحرتام. يحظى ال
عىل دليل أعىل هو وهذا االستقراء، خالل من عامة وُجعلت الظواهر، من الحركة قوانني
،٥٤٤ ،١٩٥٦ دكسرتهوز ٣٦-٣٧؛ ،١٩٦٥ (كواريه فلسفة تتضمن أن يمكن النظرية أن
منها تُشتق (موثوقة) تجريبية أو رصدية مشاهدات عن عبارة الظواهر .(٥٤٦-٥٤٧
فرضيات عىل يُبنى الطبيعية للظواهر تفسري أي نيوتن ويرفض البديهيات. أو القوانني

لها. دليل أي إيجاد يمكن ال ميتافيزيقية
سبيل فعىل تلقائيٍّا؛ فيه مشكوًكا يكون أن يجب املرصود غري أن يعني ال هذا لكن
استنتاجات عمل تماًما يمكن ذلك ومع مرصودة، غري الشمس من الداخلية املناطق املثال،
نميز أن علينا الطيفي. التحليل استخدام طريق عن الكيميائي تركيبها حول للغاية محددة
يمكن مبارشة املرصودة الظواهر مبارش». «غري نحو عىل املرصود من «مبارشة» املرصود
ليس مبارشة واملرصود األدوات. استخدام خالل من أو أبصارنا خالل من إليها الوصول
القهقري الدوران حركة كوبرنيكوس، يذكرنا فكما موثوقية؛ األكثر يكون أن بالرضورة
من استنتاجات هي مبارش غري نحو عىل املرصودة والظواهر برصي. خداع إال هي ما
من املرصودة غري األجزاء إىل الوصول أجل من بها، موثوق لتقنيات واستخدام مشاهدات،
نستنتجه أن يمكننا ولكن الكواكب، دوران سبب مبارشة نرصد أن يمكننا فال الطبيعة.
مشوبة الشمس مركزية قصة أن ندرك بدأنا لقد الشمس. مركزية وفرضية مشاهداتنا من

الفلسفية. بالدروس

الفلسفية بعضالدروس (6)

األريض «ركنه» من الضيقة النظر وجهة بني الكوني التمييز يعكسكوبرنيكوس
يمكن ولكن منها الكون إىل النظر الواقع يف يمكن ال التي املركزية البناء ونقطة

(٣٨ ،(١٩٨٧) الكوبرنيكي» العالم «نشأة (بلومنربج، منها. فيه التفكري

يف سنرى وكما الفلسفية. التبعات من عدد منه ينبع إشكاليٍّا موقًفا الكوبرنيكية تخلق
«املوقف وينشأ والفرويدية. الداروينية من أيًضا فلسفية تبعات تنبع الالحقني، الفصلني
ُمدَرَكة. علمية ملشكلة حلوًال املتنافسة التفسريات من عدٌد يقدَّم عندما العلم يف اإلشكايل»
الفرضيات وهذه املقبولة. والنماذج والتقنيات الفرضيات من عدد خلفية عىل الحلول تُقدَّم
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مشكلتني ل تأمَّ مشكلة. لكل املمكنة الحلول من ومجموعة مقبولة مشكالت تحدد والتقنيات
يف كوبرنيكوس قدَّم مختلفة. حية أنواع ووجود الكواكب حركة العلم: تاريخ يف شهريتني
وطأ الثانية. للمشكلة حالٍّ داروين عرض ١٨٥٩ عام ويف األوىل، للمشكلة حالٍّ ١٥٤٣ عام
بالفعل. والنماذج والتقنيات الفرضيات بعض فيه ترسخت مفاهيميٍّا فضاءً الحلني كال
التي الحلول من مجموعة عىل تنطوي كانت منافسة نماذج وداروين كوبرنيكوس قدَّم
تباينت التي والتقنيات الفرضيات من مجموعة أوجدا كما السابقة، الحلول عن تختلف
جزئيٍّا كان ولكنه داروين، حالة يف بارًزا االختالف كان سابًقا. املقبولة الفرضيات عن
عن مختلفة حركة نظرية مع كوبرنيكوس عمل األقل عىل كوبرنيكوس. حالة يف وحسب
معينة حلوًال والنماذج والتقنيات الفرضيات مجموعة قدَّمت األرسطية. الحركة نظرية
مجموعة مع متوافقة ألنها ممكنة تكون الحلول بعض مقبولة. غري أخرى وحلوًال مقبولة
سبيل عىل ممكنة. غري أخرى حلوًال أيًضا املجموعة وتقدم املقبولة. والتقنيات الفرضيات
اإلغريقية والتقنيات الفرضيات كل أن ترى الكوبرنيكية من ناضجة صورة ثمة املثال،
لم ثم ومن باطلة؛ — التدوير وأفالك الالمرتاكزة والدوائر الفلَكنْي، ذا والكون الدائرة —
«املمكن» الحل بني نميز أن املهم من مقبوًال. حالٍّ األرض مركزية اعتبار املمكن من يعد
الفرضيات. من بمجموعة يتعلق فيما ممكنًا يكون قد «س» معني فحل «الحقيقي». والحل
يتعلق فيما أخرى حلول وجود املمكن من ألن الحقيقي؛ الحل أنه عىل نقبله أن يمكننا وال
إثبات إىل يحتاج فإنه حقيقي، حل إىل نفسه املمكن الحل ل يحوِّ ولكي املجموعة. بهذه
وبعض القديمة املشكالت بعض يحل أن الحقيقي الحل عىل فيجب التحمل. عىل قدرته

الجديدة. املشكالت
إليه سنتحول ما وهذا الفلسفية، القضايا عىل تأثري لها العلمية اإلشكالية املواقف
للنظرية. و«الفلسفية» و«االستقرائية» «االستنباطية» النتائج بني فرًقا هناك أن الحظ اآلن.
النتائج تحدث أن ويمكن النظرية. مبادئ من منطقيٍّا أو رياضيٍّا االستنباطية النتائج تنبع
الحالتني كلتا ويف بالفعل. املعروفة للحقائق توفيق أو جديدة تنبؤات شكل يف االستنباطية
مثايل نحو عىل — ومتعارضة فحسب واحدة نظرية مع متوافقة تكون ما غالبًا فإنها
لها. متضمنًا املوقف كان إذا «الداعمة» األدلة عن الحًقا نتحدث سوف منافساتها. مع —
كانت إذا املثال، سبيل عىل احتماالت. تتضمن التي النظرية من االستقرائية النتائج تنبع
الفارق ل تأمَّ أقل. أو أعىل احتمال بدرجة تتسم نتائجها فإن بطبيعتها، إحصائية النظرية
سوداء»، الغربان «كل كان فإذا سوداء»، الغربان و«معظم سوداء»، الغربان «كل عبارة بني
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الغراب «هذا أن استنباطيٍّا ذلك يتبع فإنه غراب»، الكائن «هذا إن تقول الرصد وعملية
استقرائيٍّا ذلك يتبع فإنه سوداء»، الغربان «معظم هي العبارة كانت إذا ولكن أسود»،
لها يفضِّ مفاهيمية، مسائل فهي الفلسفية النتائج أما أسود»، الغراب «هذا أن فحسب
تخضع ما نادًرا فإنها العلمية، النظريات من تنبع ما غالبًا أنها من الرغم وعىل الفالسفة.
تحفزه الذي الخرباء بإجماع تحظى ال فإنها ثَمَّ ومن املبارشة؛ التجريبية لالختبارات
نتائج منها تُستقى ما غالبًا فإنه «س»، نظرية وجود بافرتاض االستنباطية. النتائج عادًة
تساؤالت والفرويدية والداروينية الكوبرنيكية تثري املثال، سبيل عىل متعارضة. فلسفية
وجهتَْي أن وحقيقة األساسية. افرتاضاتها لبعض الواقعية أو الذرائعية التفسريات بشأن
واحدة نظرية مع متوافقتنَْي تكونان واقعية) أو (ذرائعية متوافقتنَْي غري فلسفيتنَْي نظر
من النظرية مبادئ مع توافًقا أكثر النظر وجهتَي إحدى تكون أن إمكانية تستبعد ال
الكونية الرؤية عىل تأثريها أوًال تناولنا بالكوبرنيكية، يتعلق فيما األخرى. النظر وجهة
نقص ومسألة والذرائعية الواقعية املعرفية: الذهنية للتوجهات دروس تظهر ثم العامة.
والقوانني. والنظريات بالنماذج تتعلق فلسفية مسائل الكوبرنيكية تثري كذلك اإلثباتات.
«املبدأ نتناول وأخريًا العلمية. الثورات معايري تحليل عىل أيًضا الكوبرنيكي التحول ويحث

الكوبرنيكي. للتحول نقيًضا يُمثِّل كان هل ونتساءل البرشي»

املركزية فقدان (1-6)

يكون أن اإلنسان — شخصيته وعظمة عمله خالل من — كوبرنيكوس علَّم
كوبرنيكوس» لوفاة ٤١٠ الذكرى بمناسبة «رسالة (أينشتاين، متواضًعا.

(٣٥٩ ،(١٩٥٣)

فرضية أن قرائه إقناع يف السماوية» األجرام دورات «عن كتاب يف كوبرنيكوس يرشع
مثل معارصيه من عدد إقناع من تمكن وقد تبدو، قد كما سخيفة ليست الشمس مركزية
وويليام ديجس توماس مثل إنجلرتا يف األتباع بعض ووجد أملانيا، يف ومايستلن ريتيكوس
يف ولكن عرش)، الثالث الفصل ،١٩٥٣ (دراير برونو جيوردانو مثل إيطاليا ويف جيلربت،
بأفكار يُصدمون كانوا الناس من العديد أن إىل يشري كبلر ظل عرش السابع القرن بداية
الذي — (١٥٦١–١٦٢٦) بيكون فرانسيس فواصل .(١٧٥ ،١٦١٩ (كبلر الشمس مركزية

الكوبرنيكية. لقبول رفضه — له معاًرصا كان
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معارصو يجد لم والعداء. املعارضة األوساط، من كثري يف الكوبرنيكية، األطروحة القت
عىل فلسفية اعرتاضاتهم كانت بل لعمله، الرياضية التفاصيل تقبُّل يف كوبرنيكوسصعوبة
الكون. محور األرضمن تزيل فإنها كوبرنيكوسحرفيٍّا، نظر وجهة اتُِّبَعت فإذا أكرب. نحو
يعد لم أنه شعروا فإنهم لكوبرنيكوس، ووفًقا املركزية. فقدان من األرض سكان عانى
الكوبرنيكية الشمس مركزية فرضية قدَّمت البرش. أجل من ُخلق قد الكون أن صحيًحا
من صغرية مجموعة عىل فهمه املقترص الفلك علم يف رياضية أطروحة مجرد من أكثر
مركزية فكرة تكتسب ولم العالم. بنية حيال الناس به آمن ما عىل هجوًما كانت البرش.
لوثر مارتن فوصف الربوتستانتيني؛ الدين وعلماء الدين رجال بني خاصًة تأييًدا الشمس
رفيق — مالنكتون فيليب ووصفه املقدس. بالكتاب مستشهًدا أحمق، بأنه كوبرنيكوس
األرض مركزية نظرية تبنَّت قد الكاثوليكية الكنيسة كانت وقح. بأنه ببساطة — لوثر درب
الفيزيائية الحركة ضد الكاثوليكية الكنيسة مقاومة وكانت األكويني. توما عمل خالل من
الكاثوليكية الكنيسة رأت فقد الكنسية؛ الضغوط إىل جزئيٍّا تعود الشمس حول لألرض
عىل إضافيٍّا تحديًا الكوبرنيكية وفرضت الربوتستانتية. صعود بسبب مهددة سلطتها أن

الكاثوليكية. العقيدة
كبلر كان الشمس، مركزية أفكار عن الناتجة الصدمة لتخفيف سعيهما وخالل
لم املادية، املركزية ُفقدت فبينما الغائية. الحجج استخدام عىل حريَصنْي وريتيكوس
محدد. بغرض السماوية الظواهر استُثمرت الكونية. الحقارة غياهب يف البرش ينغمس
وطنًا األرضبوصفها إىل تنتمي «الحركة أن إثبات هو الحركة الغرضمن أن إىل كبلر فيُشري
ريتيكوس إن حتى األول). الجزء الرابع، الكتاب ،١٦١٨–١٦٢١ (كبلر املفكر» للمخلوق
(ريتيكوس املتأللئة» النجوم من كبري بعدد أجلنا من هللا عه رصَّ قد «الفلك أن عىل يؤكد

.(١٤٣ ،١٥٤٠
الشميس النظام محور للبرشمن املادية اإلزالة مجرد أن األوائل الكوبرنيكيون يتقبل لم
باملوضع تتأثر ال وهي غاية، السماوية للظواهر للمكانة. مؤمًلا َحطٍّا تُمثِّل الثالث الفلك إىل
«الطبيعة أن أرسطو آمن للبرشية. خدمتها يف تتمثل فغايتها الكواكب، بني لألرض املادي
شيئًا تفعل ال الطبيعة أن و«كما .(٨ الثاني، الكتاب ١٩٥٢أ، (أرسطو ما» لغاية تعمل علة
،١٩٤٨ (أرسطو البرش» أجل من الحيوانات كل صنعت أنها بد فال عبثًا، أو غاية بال
بُني الذي العالم «آلية فهم هي وظيفته أن كوبرنيكوس يرى ١٢٥٦ب). األول، الكتاب
وترتدد .(٦ تمهيد، ،١٥٤٣ (كوبرنيكوس تنظيًما» واألكثر األفضل الصانع طريق عن لنا
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أفكار تاريخ عرب — غاية» دون شيئًا تفعل ال «الطبيعة أن وهي — الغائية عقيدة أصداء
أن بد فال السكوالسِتيَّة. ملجابهة الغائية استخدم ريتيكوس إن حتى الطبيعة. حيال البرش
هذه يف زائدة دائرة أي إدراج «سيتجنب ألنه امَلركز، شميس نموذًجا صنع الحكيم الصانع

.(١٣٧ ،١٥٤٠ (ريتيكوس اآللية»
واستغرق الفيزيائية. العلوم من الغائي التفكري نيوتن أزال حتى هكذا الوضع ظل
أن الناس فإقناع الثاني. الفصل يف سنرى كما البيولوجية، العلوم يف أطول فرتة األمر
ليست العيون بأن إقناعهم من أسهل تسليتهم أجل من لتلمع مصنوعة ليست النجوم

يروا. لكي لهم مصممة
املجهول.» نحو املركز عن يتدحرجون والبرش عرصكوبرنيكوس «منذ أنه نيتشه رأى
خطر كأكرب األوروبي» «الرجل لدى انتقاصالذات ووصف ثانيًا كوبرنيكوس نفسه واعترب
التحول أيًضا فرويد رأى األول). الكتاب ،١٨٨٧ نيتشه ٢٨٨؛ ،١٢٢ ،١٩٧٤ (كوفمان
الفيزيائي وقال البرشية. الذات لصورة خطرية كرضبات الداروينية والثورة الكوبرنيكي

أكسفورد: جامعة من دويتش ديفيد

ذلك كان سواء مركزية، كونها عن بعيًدا — الحياة أن هو اليوم السائد الرأي
تقريبًا. تصوره يمكن ال نحو عىل أهمية بال — عمليٍّا أو نظريٍّا أو هندسيٍّا

أن: الفيزيائية الحقائق من ذلك، مع الرأي. هذا مع دويتش يختلف

ذاتها حد يف وهي التبانة، درب مجرة مجرتنا، من ضئيل جزء الشميس النظام
ستيفن قال وكما لذلك، املعروف؛ الكون يف املجرَّات من الكثري بني ملحوظة غري
متوسط كوكب عىل كيميائي زبد مجرد البرشي «الجنس أن يبدو هوكينج:
بني من لواحدة الخارجية الحدود عىل للغاية متوسط نجم حول يدور الحجم
،١٩٧٧ واينربج راجع ١٧٧-١٧٨؛ ،١٩٩٧ (دويتش املجرَّات.» مليارات مئات

(١٩٦٥ والسادس؛ األول الجزء ،١٩٨١ بلومنربج ١٤٨؛

أريض منظور من البرشالكون يرصد والعقلية.9 املادية املركزية بني فرق ثمة ذلك، مع
املنظور هذا أدى وقد التبانة، درب مجرة األرضيف موقع يحددها معينة، مادية زاوية من
لم الظواهر. خالل من األرض مركزية نظرية اإلغريق فوضع خاطئة. مفاهيم إىل الزاوي
ولكنه الهندسية، والبنى املرصودة الظواهر بني الوثيق االرتباط عن كوبرنيكوس يتخلَّ
معقوليته عىل اعتماًدا أفضل، نحو عىل الظواهر يفرس املركز الشميس النموذج أن يرى كان
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املركز يف يعودوا لم البرش أن أولهما: أثرين؛ يف للمنظور كوبرنيكوس تغيري تسبب الكربى.
فهًما للبرش تتيح الشمس مركزية فرضية أن هو اآلخر املادي. املستوى عىل للكون الهنديس
أكثر الشميس للنظام نموذًجا للبرش املنظور تغيري ويقدم املرصودة. للظواهر بكثري أفضل
ويستطيع «املادية». املركزية محل «العقلية» املركزية يضع الكوبرنيكي التحول إن اتساًقا.
الكون حيال نظرهم فوجهة للكون. دقيق نموذج بناء العقالني التفكري خالل من البرش
العقالني الفهم هو البرش مركزية يف والسبب الكون. يف محدد مادي موقع عىل تعتمد
«البرصيجب متأمًال: كبلر يقول برؤيته. عيونهم لهم تسمح ما بكثري يفوق والذي للكون،

األول). الجزء األول، الكتاب ،١٦١٨–١٦٢١ (كبلر العقل» من يتعلم أن
الشاسع. الكون داخل هندسيٍّا متميز مكان يف يمكثون ال البرش أن املشاهدات تؤكد
لغرض خاص بوجه ُصممت الشميس النظام يف األخرى األجرام أن عىل دليل أي يوجد وال
ذلك، ومع املركزية. فقدان إىل الكوبرنيكية الفرضية أدت املعنى، وبهذا البرشية. الحياة
يف يحلق البرشي فالعقل قصوى؛ أهمية ذات ليست املادية املركزية أن الكوبرنيكيون أثبت
اكتسبوه الهندسية املركزية يف البرش فقده فما املادي؛ مسكنه حدود من بكثري أكرب سماء

البرص. يعزز والعقل املوقع، محل تحل فاملعرفة العقلية؛ املركزية يف
املركز عن البرش كوبرنيكوس أبعد إذ وداروين؛ كوبرنيكوس بني معني تناظر يوجد
الفلسفية اآلثار هذه واجهت ًرا ومؤخَّ الخليقة. ذروة عن البرش داروين وأبعد للكون، املادي
يرفضون الجدد الكونيات علماء فبعض اعرتاًضا، الداروينية والثورة الكوبرنيكي للتحول
يوجد ال أنه إىل العقيدة هذه تشري نظرهم، وجهة فمن الكوبرنيكية»؛ «العقيدة يسمونه ما
شميس جرم حول تدور عديدة كواكب من فاألرضواحدة وبيئتهم؛ البرش بشأن مميز يشء
التبانة. درب يف مركزي موقع يف يوجد ال نفسه الشميس والنظام املتوسط. الحجم من
الدارويني التطور أن ويبدو املجرَّات. مليارات من واحدة مجرد هي التبانة درب ومجرة
تطورية شجرة من فرًعا أنتج — لداروين وفًقا — فالتطور الكوبرنيكية؛ «العقيدة» يدعم
حياة وجود يف ليتسبب يكن لم فربما بالصدفة. منوط التطور ولكن وطنهم، البرش يسميه

ذكية.
العقيدة محل يحل أن ينبغي البرشي» «املبدأ أن الكونيات علماء بعض يرى
ضد الذكي» «التصميم يوضع التطوري، األحياء علم يف .(٨ القسم (انظر الكوبرنيكية
الغائي التفكري إعادة إىل الذكي التصميم سيناريوهات تسعى لداروين. الطبيعي االنتقاء

78



املركزية فقدان كوبرنيكوس: نيكوالس

اإليحاء البرشي املبدأ ويرفض .(٥-٤ القسم الثاني، (الفصل التطوري األحياء علم إىل
يف يعيشون البرش أن البرشي املبدأ فيؤكد طريقة. بأي مميًزا ليس اإلنساني الوجود بأن
الكربونية» الحياة «تطور ب سمح ألنه مميز وهو الكوني. التاريخ من للغاية مميز عرص
الفلسفية املسائل من عدد ثمة املبدأ، هذا نتناول أن وقبل .(٦٠١ ،١٩٨٦ (بارو/ِتبلر

انتباهنا. تتطلب التي األخرى

كوبرنيكوسواقعيٍّا؟ كان هل (2-6)

للمنظور تغيريه خالل من ولكن علمية، ثورة صاحب يكن لم كوبرنيكوس أن سابًقا رأينا
التحول كان علمية. ثورة بذور كوبرنيكوس غرس الثابتة، املالمح بعض خلفية عىل
افتتاحية خطوة — التفسريية املكاسب بعض مع املنظور يف تغريُّ هو الذي — الكوبرنيكي

الحداثة. بوابة عند كوبرنيكوس وقف لقد الحديث. العلم ظهور مكنت كبرية
سمات: ثالث تربز الحديث، العلم يف نفكر عندما

املنتظمة. املشاهدات •
للسيطرة. الخاضعة التجربة •
رياضية. ملعادالت التحويل •

بروسيا يف فرومبورك يف بها قام التي به، الخاصة املشاهدات من عدًدا كوبرنيكوس أورد
العديد عىل اعتمد أنه كما .(١٥٤٠ ريتيكوس الثالث؛ الكتاب ،١٥٤٣ (كوبرنيكوس
اكتشافات أساس عىل بالكواكب املتعلقة قوانينه كبلر وضع اإلغريقية. املشاهدات من
واستخدموا الفلكية. البيانات قواعد ملجموعة مهمة إضافات جاليليو وقدَّم براهي، تيكو
الفرضية لتأسيس استخدموها أنهم يعني وهذا «منتظم». نحو عىل املشاهدات جميًعا
مالءمة مدى الختبار تُستخدم املشاهدات أن املنتظمة» «املشاهدات تعني الكوبرنيكية.
احتماًال أكثر كان امَلركز الشميس النموذج أن العلماء هؤالء جميع ووجد . معنيَّ نموذج
الخاضعة «التجارب تطبيق يمكن ال الفلك، علم حالة يف البطلمي. بالنموذج مقارنة
يف مختارة متغرية عوامل يف املتعمد التالعب للسيطرة الخاضعة التجربة تعني للسيطرة».
متغرية لعوامل متعمد وإدراج متعمد إقصاء عىل تنطوي أنها يعني وهذا العلمية. املختربات
،(١٩٠٩–١٩١١) لرذرفورد الشهرية التشتت تجارب يف املثال، سبيل عىل التجربة. يف
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أجل من الذهب ذرات باتجاه وأطلقوها متأينة، هيليوم ذرات ومعاونوه رذرفورد استخدم
ألنها اإللكرتونات؛ عمًدا رذرفورد تجاهل التجارب هذه يف نواة. تمتلك الذرة أن اكتشاف
التجارب ُمجرو حرص الذهب. ذرات داخل الثقيلة الهليوم ذرات مسار مع تتداخل ال
يوفر رياضية» ملعادالت «التحويل أن بالفعل رأينا لقد األنوية. بني التفاعالت عىل تركيزهم
استخداًما الهندسة القديم الفلك علم استخدم .(٥ (القسم جربيٍّا البيانات ضغط قابلية
حتى الفلك، لعالم املتاحة الرئيسية األدوات هي والدوائر الزوايا فكانت النطاق؛ واسع
وجعل الطبيعة. وصف يف الرياضيات من االستفادة من تحد والهندسة كوبرنيكوس.
لحركة دقيقة كمية نظرية تقديم كوبرنيكوس عىل املستحيل من الهندسة استخدام
الهيكل عىل قاًرصا التفسريي مكسبه كان فقد الديناميكي، التحليل عن ناهيك الكواكب،

لنموذجه. الطوبولوجي
هذا أفضل؟ فلكي تفسري متناولنا يف يوجد أنه التفسريي املكسب هذا يعني هل ولكن
األرض بني املنظور تغيري طريق فعن الكوبرنيكي؛ اإلشكايل املوقف منطق يف يكمن السؤال
فتظهر املرصودة. للظواهر أفضل تفسري إىل الوصول كوبرنيكوس يدَّعي واملتحركة، الثابتة
بعض كوبرنيكوسحقق بأن بالتسليم يدركونها: معارصوه كان الفور، عىل فلسفية مسألة
نظرياتنا بنية عن بيشء ببساطة، يخربنا، التفسريي املكسب هذا هل التفسريية، املكاسب
أثار واقعيٍّا؟ كوبرنيكوس كان هل نفسه؟ املادي العالم بنية عن أكثر معلومات يقدِّم أو
اسمه يكتب لم التي السماوية» األجرام دورات «عن كتاب مقدمة يف التساؤل هذا أوزياندر
وبهذا «الفرضيات». ملصطلح املتناقض االستخدام وراء أيًضا التساؤل هذا ويقبع عليها.

والذرائعية. بالواقعية الخاصة الفلسفية القضية مع هنا نتعامل فنحن

والواقعية للذرائعية دروس (أ)

كوبرنيكوسومعارصيه أذهان يف الفلسفية املسألة هذه وجود عىل شهرة األكثر الشهادة إن
أوزياندر ورأى األوروبي، ١٥٤٣ عام لعالم الكتاب م تقدِّ فهي أوزياندر؛ مقدمة يف مدفونة
بفرضيات املهتم «القارئ لصالح التمهيدية املالحظات بعض إضافة املناسب من أن
،١٩٨٤ روزن ١٦٩–١٧٨؛ ،١٩٦٤ كوستلر ،٣-٤ ،١٥٤٣ (كوبرنيكوس الكتاب» هذا
وكما «الفرضيات». عن الحديث يف كوبرنيكوس تبع أوزياندر أن أوًال الِحظ .(١٩٥-١٩٦
مع .١٥٤٣–١٦٨٧ الفرتة يف املنقسم تاريخه ظاهريٍّا الحميد املصطلح هذا اكتسب رأينا،
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للقارئ تذكريه وخالل معانيه. فقط واحد بمعنًى املصطلح هذا أوزياندر استخدم ذلك،
عالم يستطيع ال جهة، فمن الفلكيني. معضلة يوضح الشمس، مركزية فرضية بحداثة
عالم يستطيع أخرى، ناحية من السماوية. للحركات الحقيقية» «األسباب يعرف أن الفلك
هذه حل ينبغي كيف السماوية». الحركات «تاريخ ل ما حدٍّ إىل دقيق وصف إنشاء الفلك
يستطيع الذرائعية. للفلسفة الشائع الكالسيكي الحل يف أوزياندر حل يتمثل املعضلة؟
الحركة. هذه «سبب» تفسري يستطيع ال ولكن الكواكب تحرُّك «كيفية» تفسري الفلك عالم
تقديم عىل القدرة عدم ورغم النظري. الفضول خالل من يتدرب البرشي فالعقل ذلك، مع
مهمة فإن ثم ومن تفسري؛ أي تقديم عدم من أفضل ما تفسرٍي تقديم فإن حقيقي، تفسري

هي: الفلك عالم

افرتاض خالل من يمكن، بحيث يشاء فرضيات أو أسباب أي بناء أو يف التفكري
مبادئ عرب أيًضا املايضواملستقبل يف نفسها الحركات تلك حساب األسباب، هذه

الهندسة.

محتملة. حتى أو صحيحة تكون أن للفرضيات بالنسبة الرضوري من ليس فإنه وبالتايل
أوزياندر يقول الرئييس، النص يف املقدمة االحتماالت مناقشة عن مبارشة بنفسه ولينأى

ييل: ما

املشاهدات. مع تتفق حسابات تقدِّم أن [الفرضيات] يكفي

بعض البساطة. إىل أوزياندر استند كوبرنيكوس؟ كتاب قراءة إذن القارئ عىل يجب ملاذا
تؤدي قد إنها حتى الفهم. يف أسهل املشاهدات وتجعل أبسط، الحسابات تجعل الفرضيات

موثوقية. أكثر توقعات إىل

الفرضيات بني علنًا للظهور الجديدة الفرضيات لهذه الفرصة نُِتح دعونا لذلك
الجديدة الفرضيات ألن وخصوًصا احتماًال، أقل أصبحت نفسها هي التي القديمة
تصل ما وبقدر املكتَسبة. املشاهدات من ضخمة كمية معها وتجلب وسهلة رائعة
ال الفلك علم إن حيث الفلك، علم من مؤكد يشء أي أحد يتوقع فال الفرضيات،
أنه عىل ما شيئًا صدق شخص أي أن لو إنه إذ مؤكًدا؛ شيئًا لنا يقدِّم أن يمكن
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الفلك علم من سيخرج فإنه آخر، الستعمال األساس يف أُوجد أنه رغم صحيح
وداًعا. دخله. عندما عليه كان مما حمًقا أكثر

مركزية إىل فأشار الفلك. علم فرضيات بشأن الالحقة نيوتن شكوك أوزياندر ع توقَّ
بشأن زعًما فبوصفها املادي. الواقع بشأن زعًما ليست ولكنها رياضية، كفرضية الشمس
كوبرنيكوس فرضية تشتيت خالل فمن الالهوت؛ عالم عني يف كالشوكة سوفتكون الواقع،
أخرى رياضية أداة فكانت تسببه؛ الذي األلم إلزالة أوزياندر سعى الذرائعية، سطور عىل
الفرضيات الحتمال مساويًا قليًال احتماًال تمتلك وكانت للواقع. أفضل تفسري تقديم تزعم ال
العقل ألن تُعَرف، أن يمكن ال الكواكب لحركة الحقيقية فاألسباب بها؛ املعمول اإلغريقية
محله. الوحي يحل املادي، الفهم غياب ويف السماوي. الفلك يفهم أن من أضعف البرشي
آَمَن أرسطو أن يف شك ال أنه كما تماًما واقعيٍّا؟ كان هل كوبرنيكوس؟ عن ماذا
لألرض. واليومية السنوية بالحركة آَمَن كوبرنيكوس أن يف شك ال لألرض، املادية باملركزية
ولكن الكواكب، حمل هي مهمتها كانت التي الصلبة، األفالك بواقع أيًضا أرسطو آَمن
كان .(١١–٢١ ،١٩٥٩ (روزن وهمية» أو حقيقية كانت هل متأكد «غري كان كوبرنيكوس
بطليموس أن والَحظ الهندسية. لبنياته الفيزيائية األهمية حيال متأكد غري كوبرنيكوس
معرفة عىل قادر غري نفسه وجد أنه الدهشة يثري ال ومما مختلفة. هندسية أدوات استخدم

الفرضيات: تكافؤ عىل املوافقة هو حله وكان الواقع. مع يتفق منها واحد أي

الدائم االنسجام أن إال (…) السماء يف موجود منها أي تحديد السهل من ليس
هناك.10 املوجود هو أحدها بأن االعتقاد إىل يدفعنا والظواهر لألرقام

يف الصعوبة بعض عانى فقد الهندسية؛ أدواته إزاء واقعيٍّا كوبرنيكوس يكن لم
الدورانية الحركة — امَلركز الشميس النموذج يف املستخدمة النظرية البنيات أن تصديق
الواقع يف نظري لها — املرصودة الظواهر تفسري عن املسئولة التدوير وأفالك الالمرتاكزة
واقعيٍّا كوبرنيكوس كان لنموذجه. الجربية البنية إزاء واقعيٍّا كوبرنيكوس يكن لم املادي.
حدده الذي املكان أن وآمن مًعا. يضمها الذي والنظام وحركاتها السماوية األجرام إزاء
كان الشميس. النظام بنية من جزء مع يتوافق امَلركز الشميس النموذج يف لألرض
كوبرنيكوس وحجج املركز. الشميس للنموذج الطوبولوجية البنية إزاء واقعيٍّا كوبرنيكوس
الكتاب. من األول والجزء الثالث بولس البابا إىل كتابه وإهداء مقدِّمة يف َمة مقدَّ الواقعية
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بني لألرض املادي فاملوضع األرض؛ لحركة «سببيٍّا» دوًرا كوبرنيكوس منح «أوًال»:
والطول السنة وفصول القهقري الدوران حركة ظهور يفرس ما هو األخرى الكواكب

لألرض: املادية بالحركة سببيٍّا تُفرسَّ املرصودة فالظواهر للنهار؛ الطبيعي

هذه واقرتحنا الشمس، حول األرض حركة عن ناتجة بوصفها الظواهر نا فرسَّ
،١٥٤٣ (كوبرنيكوس الكواكب. جميع حركات تحديد أجل من نفسها الوسيلة

مقدمة) الرابع، الكتاب

عن سببيٍّا مسئول األرض موقع أن آمن إذ لألرض؛ السيارة بالحالة كوبرنيكوس آمن كما
بد فال األرضفحسب، موضع إزاء واقعيٍّا كوبرنيكوس ليس إذًا املرصودة. الظواهر بعض

املوضع. لهذا الفيزيائية النتائج بشأن كذلك واقعي أنه
أن إىل بالفعل أرشنا االتساق». بشأن كوبرنيكوس «حجة يف الثانية الخطوة تتمثل
من بعدد مرتابطة الطبيعية الظواهر أن لحقيقة جيد نحو عىل مدرًكا كان كوبرنيكوس
لدرجة مرتابطة والكواكب األرض حركة أن لكوبرنيكوس بالنسبة يعني هذا كان الطرق.
لكوبرنيكوس، وفًقا النظام. من آخر جزء يف عواقب إىل يؤدي واحد جزء يف تغيري أي أن
ربطنا وإذا كلها. الكونية بالصورة اإلخالل دون اعتباًطا الكواكب ترتيب تغيري نستطيع ال
لألرض األويلِّ للموضع الصحيح فاالختيار الطبيعي. ترتيبها لنا يتبني الكواكب، مدارات
أكثر نموذج إىل لكوبرنيكوس وفًقا يؤدي — للكون ثابتًا مركًزا وليست يدور كوكب —
ذلك يف بما — السماوية األجرام إزاء الواقعية من كوبرنيكوس ينتقل وهكذا للكون. مالءمة
الواقعية هذه تقترص ذلك، ومع تبنَّاه، الذي العلمي النموذج إزاء الواقعية إىل — األرض
النموذج من للكون تمثيله يف أفضل امَلركز الشميس النموذج للكواكب. املكاني التوزيع عىل
بنية يجسد أنه إىل تشري محددة معقولية «اتساق» ويوفر اتساًقا. أكثر ألنه امَلركز، أريض

امَلركز: األريض النموذج منافسه من صحة أكثر نحو عىل الكون

ترتيب تربط األرض فحركة الخمسة؛ السيارة النجوم حركات إىل اآلن نتحول
(كوبرنيكوس … مؤكَّد وبتناسب رائع تناغم يف مًعا املدارية دوائرهم وحجم

مقدمة) الخامس، الكتاب ،١٥٤٣

هذا يؤدي أن بمجرد تتحرك. األرض أن فرضية من للرصد قابلة كثرية نتائج تنبع
فالنموذج األصلية. الفرضية مصداقية من االتساق هذا يعزز متسق، نموذج إىل االفرتاض
األريض النموذج من الطبيعة لرتابط أفضل تمثيل — اتساقه عىل اعتماًدا — امَلركز الشميس
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من امَلركز الشميس النموذج تمثيل تعزيز يمكن الحًقا، ونيوتن كبلر أدرك وكما امَلركز.
املسبقة. كوبرنيكوس فرضيات من العديد عن التخيل خالل

الحديثة الواقعية (3-6)

كلها — الواقعية أن فهو للواقعيني العلماء يعلِّمه أن يجب درًسا ثمة أن لو إذن،
العلمية» «الواقعية (سيلوس، أجلها. من القتال تستحق ال — منها يشء أي أو

(١١٣ ،(١٩٩٩)

تشوه التي أوزياندر ذرائعية تجاه عارم بغضب كوبرنيكوس وأتباع أصدقاء بعض شعر
وبفضل الواقعية. اتجاه نحو «فرضية» مصطلح غموض ووجههم الكوبرنيكي. النموذج
يُحسن لم فكوبرنيكوس اسرتخاءً. أكثر ذهنيٍّا توجًها نمتلك أن يمكن املتأخر، اإلدراك
رصدي دليل أي يقدِّم أن كوبرنيكوس يستطع لم كما القديمة، للنماذج الجربية البنية
والجزء كتحذير. الذرائعية يف الغارقة أوزياندر مقدمة وبدت األرض. حركة يدعم قاطع
مستوى إىل يرَق لم — الفرضيات تكافؤ ملبدأ قبولها مع كوبرنيكوس— أطروحة من الفني

األول.11 الجزء قدَّمه الذي الوعد
خالل املعروفة للمشاهدات متسق تفسري تقديم عىل قادًرا الكوبرنيكي النموذج كان
النموذج افتقر ولكن الالحقة، املشاهدات مع أيًضا متوافًقا كان كما كوبرنيكوس، حياة
النموذج تمتع املشاهدات. تفسري يمكنها مصداقية ذات آلية إىل األصيل الكوبرنيكي
يلبي أن أيًضا يجب ولكن الطوبولوجية، لبنيته نظًرا تجريبية، بصالحية الكوبرنيكي
اآللية تتوافق أن ويجب دقيقة. جربية بنية وجود مطلب تطوًرا أكثر نظرية أو نموذج
دقيقة جربية ببنية تتميز التي والنظرية الحقيقي. العالم بنية مع «الظواهر» تفرس التي
الذرائعية بني وكوبرنيكوس، أوزياندر بني الفلسفي والخالف النظرية. بالصالحية تتمتع
والبنيات اآلليات حيال مرتدد العرصالحديث يف الذرائعية فمتبع حديث. نظري له والواقعية،
واثق الحديث العرص يف الواقعية ومتبع أوزياندر. كان كما املرصودة السمات وراء الكامنة

األرض. حركة واقع حيال واثًقا كوبرنيكوس كان كما الكامنة والبنيات اآلليات حيال
القابلة غري البنيات إزاء لحذرهم سببني الحديث العرص يف الذرائعية متبعو قدَّم
هو وهذا .(٦-٤ القسم (انظر النظريات تُثبت التي األدلة نقصيف يوجد جهة، من للرصد:
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علميتني نظريتني بني بوضوح تفصل أن أبًدا يمكن ال التجريبية األدلة بأن القائل الرأي
بالفعل املشكلة هذه عن بطليموس وعربَّ بنيويٍّا. مختلفتان ولكنهما تجريبيٍّا متكافئتني
القائل الرأي وهو املتشائم»؛ «االستدالل هناك األخرى، الناحية من الفرضيات. تكافؤ يف
يف بعُد فيما أُلقيت «صحيحة»، سابًقا تُعترب كانت التي العلمية، النظريات من العديد بأن
الذي السبب ما النظريات. تلك أمثلة األرضإحدى مركزية ونظرية الخاطئة. األفكار مزبلة
النظريات الظواهر». «بإنقاذ الحديثة الذرائعية تهتم لذا الحالية؟ النظريات يف للثقة يدفعنا
دامت ما مجالها تناسب فهي تجريبيٍّا؛ مالئمة تكون أن األحوال أحسن يف يمكن العلمية
النظرية بالبنية يتعلق فيما متشككني نظل أن علينا ولكن املرصودة، الظواهر نطاق يف
متوافقتني، وغري للرصد قابلتني غري آليتان علميتان نظريتان تُْستَْخدم ربما وراءها. الكامنة
األدلة تفسري دائًما املمكن من ذلك، عىل عالوة املتاحة. األدلة تفرسِّ كلتيهما أن من الرغم عىل
أن يكفي فال ذلك. من أكثر فرييد الواقعية متبع أما مختلفة. نظرية بنيات أساس عىل ذاتها
وراءها، الكامنة النظرية فالبنية املشاهدات؛ إليه تصل ما قدر مع متوافقة نماذجنا تكون
مقيًدا كوبرنيكوس ظل الواقع. بنية تُمثِّل أن أيًضا يجب املشاهدات، تفرس أن يمكن التي
مع متسق. نحو عىل املشاهدات تقدِّم أنها من الرغم عىل الهندسية، الفرضيات تكافؤ بَقبول
عربت محددة، منتظمة بطرق تتحرك فالكواكب الفيزيائية؛ باألسباب ا مهتمٍّ كبلر كان ذلك،
التفسري يصبح لم الطريقة؟ بهذه تتحرك ملاذا هو: التايل والسؤال الثالثة. كبلر قوانني عنها
قانون مع للميكانيكا األول القانون نيوتن جمع عندما إال متاًحا للتطبيق القابل الفيزيائي
نظرياتنا أن األحداث هذه تُبنيِّ الواقعية، ملتبع بالنسبة .(12-2 شكل (انظر الجاذبية

الفيزيائية. للعمليات الحقيقي للتفسري جيًدا تقريبيٍّا تفسريًا تُشكِّل الناضجة العلمية
يبدو العلم نجاح تجعل ال التي الوحيدة «الفلسفة هي أنها الواقعية متبع يدَّعي
الواقعية ُمعارض أن تُبنيِّ الفلك علم قصة فإن ذلك ومع ،(٧٣ ،١٩٧٥ (بتنام معجزة»
البداية يف امَلركز الشميس والنموذج امَلركز األريض النموذج كان نظر. وجهة لديه أن يبدو
ذلك ومع الفرضيات»، «تكافؤ يعتنق كالهما كان إذ الرصدي؛ املستوى عىل متكافئني
مهمالت سلة يف النظرية البنية من كبري بجزء املطاف وانتهى بنيويٍّا. مختلفني كانا فقد
وكان الهندسية، أدواته «واقعية» ب الزعم يف بطليموس يبالغ لم الخطأ. عىل ة املرصَّ األفكار
قائمة حجًجا كبلر قدَّم للكواكب. املكاني بالرتتيب يتعلق فيما فحسب واقعيٍّا كوبرنيكوس
الرئيسية. فرضياته بعض من تخلُّصه رغم الكوبرنيكي، النموذج لصالح االحتماالت عىل

الكوبرنيكية. الثورة استكمل بينما «الفيزيائية»، كبلر أسباب عن نيوتن تخىل
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واالنقطاع؟ االستمرارية من املزدوج الجانب هذا تفسري الواقعية ملتبعي يمكن كيف
(وورال للواقعية12 املناهضة الحجج لدرء البنيوية» «الواقعية أطروحة مؤخًرا ُقدَِّمت
املفاهيمي، التغيري وسط االستمرارية ولتفسري .(١٩٩٩ سيلوس ١٩٩٨؛ ليديمان ١٩٨٩؛
من الفكرة نتناول أن يمكننا لألنظمة. البنيوية الجوانب عىل البنيوية الواقعية تركز
أو الشميس النظام (مثًال، الطبيعية بالنظم يهتم العلم أن حقيقة يف التفكري خالل
العنارص تضع أن يكفي ال نظام عىل للحصول تماًما. عام نحو عىل البيولوجي) النظام
إىل ولتحويلها نظاًما. الكواكب من مجموعة تُشكِّل فال (املرتابطات)؛ اآلخر بجوار أحدها
أن نعلم الكوبرنيكيني، إنجازات وبفضل مرتابطة. النظام مكونات تكون أن يجب النظام،
(قوانني) عالقات طريق عن نظام يف مرتبطة فالكواكب منهجي؛ نحو عىل ترتبط الكواكب
تمتلك النظام. مكونات بني التفاعل هو الطبيعي العالم يف نظاًما يشكل وما النظام.
وتمتلك مًعا. يربطها الذي «الغراء» ک كبلر وقوانني كمكونات، الكواكب الكوكبية األنظمة
األحياء علم قوانني هو مًعا يربطهم وما لها، كمكونات األفراد أو األنواع البيولوجية النظم
يربطهم وما كمكونات، االجتماعية والفئات األفراد لديها البرشية واملجتمعات التطوري.
مكونات عن النظر وبرصف باملجتمعات. الخاصة القانونية والقواعد واملبادئ القيم هو مًعا
مجتمًعا أن نتصور أن الصعب فمن املكونات؛ بني مناسبة عالقات توجد أن يجب األنظمة،

كبلر. قوانني خالل من مًعا يرتابط أن يمكن برشيٍّا
النظم فإن ثم ومن منتظمة؛ بطريقة الطبيعية النظم يف املكونات من العديد يتجمع
بناء العلم ويحاول بينها. والعالقات النظام مرتابطات من تتألف بنْيًة تُظهر الطبيعية
بنية تُمثِّل نموذجية، بنية للنماذج يكون أن يجب النظم. هذه تمثِّل نماذج ذات نظريات
النظم وتفسري بوصف منشغًال العلمي املرشوع كان إذا رمزي. نحو عىل الطبيعي النظام
النموذج بنية أن مفادها أطروحة تقدِّم البنيوية الواقعية فإن واالجتماعية، الطبيعية
بالصالحية تهتم فهي املستهدف؛ للنظام جيًدا، املؤكَّدة البنيوية، الجوانب بالتقريب تُمثِّل
نماذج أن يدَّعي أن يف سريغب البنيوية الواقعية متبع فإن ولذلك النموذج؛ لبنية النظرية
والجربية). (الطوبولوجية االجتماعية أو الطبيعية النظم بنيات تمثيل إىل تهدف العلم
املرتابطات أي وترابطها؛ املكونات من — الحايل غرضنا أجل من — النموذج بنية وتتألف
طريقة توضيح يف سريغب البنيوية الواقعية متبع فإن هذه، النظر وجهة ولدعم والعالقات.
هاتني تدبُّر يمكن البنيوي. املستوى عىل العلمية النظريات يف واالنقطاع االستمرارية توفيق
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من االنتقال عند الجربية. والبنية الطوبولوجية بالبنية يتعلق فيما تفاضيل نحو السمتنيعىل
الجربية البنية ظلت لكن للنماذج، الطوبولوجية البنية تغريت كوبرنيكوس، إىل بطليموس
كبلر، كوبرنيكوسإىل من االنتقال وعند الكبرية. التدوير وأفالك املواِزنات باستثناء هي، كما
ومن جذرية. لتغيريات الجربية البنية خضعت ولكن تغيري، دون الطوبولوجية البنية بقيت
كبرية. لتغيريات تتعرض لم ولكنها لتحسينات، الجربية البنية خضعت نيوتن، إىل كبلر
أن لحقيقة وإنها جذرية. تغيريات الشميس للنظام البنيوي النموذج يشهد لم نيوتن، ومنذ
املثايل. والتجسيد التقريب عمليتَي يف قيوًدا دائما يواجه النماذج) سياق (يف العلمي التمثيل
البنيوية الواقعية متبع سيؤكد الناقص. للقطع مثاليٍّا تجسيًدا الدائرة تَُعدُّ املثال، سبيل عىل
األساسية. البنيات يف باالستمرارية للتسليم العلم تاريخ يف كافية قاطعة أدلة وجود عىل
النماذج وأخريًا، سواء. حد عىل الطوبولوجية والبنيات الجربية البنيات إىل االستمرارية وتمتد
عىل وعالوة كامًال. تمثيًال املستهدف النظام بنية تُمثِّل أن يمكن التي هي فحسب الناضجة
نشك ربما ثم ومن جيدة؛ علمية ألسباب وعادًة مختلف نحو العنارصعىل هذه تتغري ذلك،
تربط االستدالل تسلسل من معينة عملية ثمة العلوم، يف الثورية املراحل يف حتى أنه يف

.(٧ (القسم يف هذا نناقش وسوف الجديدة، إىل القديمة النظريات من االنتقال

باألدلة النظريات إثبات نقص (4-6)

أعمال فشل أسباب من واحًدا الفرضيات تكافؤ من التخلص عىل القدرة عدم كان
التي النظرية البنية أن الواقعيون يرى أن يجب علمية. ثورة تصبح أن يف كوبرنيكوس
العمليات بعض إىل تشري التجريبية أو الرصدية البيانات من مجموعة إىل العلماء ينسبها
التفسري مكانة إىل هذا يرقى املثايل، النحو عىل املشاهدات. تفرس أن يمكن التي الفيزيائية
تفسرياتنا أن من نتأكد أن يمكننا كيف .(٦-٦ القسم الثاني، الفصل (انظر السببي
استطاعة كيفية بمسألة يتعلق منه جزء يف هذا تقريبًا؟ املادي العالم حقيقة تجسد النظرية
مجموعة استخدام خالل من ذلك ويتم الطبيعي. العالم من أجزاء تمثيل العلمية التفسريات
هذه إىل ننتقل أن قبل لكن و٦-٥)، ٦-٤ القسم (انظر سنرى كما النماذج من متنوعة
إىل تسعى — دوهيم-كواين أطروحة — شهرية حجة ثمة عثرة. حجر إزالة يجب األمور،
التفسريات جميع عىل للتغلب «مطلًقا» الكفاية فيه بما قوية تكون ال األدلة أن توضيح
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التفسريات من نهائي ال عدد دائًما سيوجد ربما الحجة، هذه نجحت إذا املنافسة. النظرية
ق تفوُّ تحديد عىل قادرة األدلة تكون ولن وجوديٍّا. واملتعارضة األدلة مع املتوافقة النظرية
اإلثبات ناقصة النظرية التفسريات كل وستكون األخرى. التفسريات عىل التفسريات أحد

ترسانتهم. يف قوية حجة الذرائعية مُلتَِّبعي وسيتاح املتاحة. باألدلة
من مجموعة تظهر عندما ٩ الرقم لفظ تستطيع التي الفضائية الكائنات بعض تخيَّل
يمكننا آليات عدة يوجد أنه الواضح من الحل؟ هذا إىل الكائنات هذه توصلت كيف األشياء.
إىل وما ٦؛ + ٢ + ١ (٤) ؛ √٨١ (٣) ٤٫٥؛ + ٤٫٥ (٢) ٣؛ × ٣ (١) إليهم: ننسبها أن
ولكن صعبًا، التحديد فسيكون الكائنات، هذه قدرات عن آخر شيئًا نعلم نكن لم لو ذلك.
عىل وليسوا ١٠ إىل ١ من الطبيعية األعداد سوى تتقن ال الكائنات هذه أن نعلم أننا تخيَّل
تكوين نستطيع الطريقة بهذه و(٣). (٢) الفرضيتني استبعاد إذن يمكننا بالكسور. علم
الفرضية تاريخ يشبه هذا أن يبدو معينة. آلية رسيان وجوب إىل بقوة تشري التي األدلة
لتدعم الكفاية فيه بما قوية ببساطة الرصدية األدلة تكن لم ١٥٤٣ عام ففي الكوبرنيكية؛
وجاليليو براهي تيكو حقق ذلك بعد ولكن البطلمي، النظام عىل الكوبرنيكي النظام تفوق
ومن البطلمي. النظام وبني بينها التوفيق الصعب من وكان املهمة، التجريبية اكتشافاتهما
نيوتن ج توَّ وأخريًا، كثريًا. الكوبرنيكي النظام كبلر ن حسَّ للكواكب، قوانينه اكتشاف خالل
مدارات تشكُّل يُسبِّبا أن يمكن والجاذبية الذاتي القصور أن أوضح عندما بالنجاح النموذج
عملية تحدث بالداروينية، املتعلق الفصل يف بالتفصيل سنبني وكما اإلهليجية. الكواكب
كما — النظرية التفسريات ألن ممكنة، تلك القضاء عملية املنافسة. التفسريات عىل للقضاء
هذه أحد الظواهر صالبة تُمثِّل القيود؛ من لعدد تخضع — الكوبرنيكية تاريخ يوضح
الشميس النظام واقع كان فإذا آخرين. قيدين التفسريات واحتمالية االتساق ويمثل القيود
النظرية التفسريات عىل الصعب من فسيكون العكس، وليس الشمس، حول األرضتدور أن
وبمجرد األدلة. قلة بسبب سنة ١٥٠٠ ملدة البطلمي النظام نجا الحقيقة. هذه من الهرب
افرتاضاته. معقولية وعدم الحقائق صالبة أمام البطلمي النظام ترنح األدلة، قويت أن

يشري وسوف الحجج. هذه بمثل متأثًرا رأيه املتشدد الذرائعية متبع يغري ال ربما
عالم إن القول ويمكن الثقة. بانعدام بوصفه الدليل دحض دائًما املمكن من أن (أ) إىل:
التليسكوب، متشككنييف كونهما محقنييف كانا بريشت والفيلسوفيفمرسحية الرياضيات
بعض تغيري دائًما املمكن من وأن (ب) بها. موثوًقا أداة بعد ١٦١٠ عام يف يكن لم الذي
اإلثبات نقص بحاالت ميلء العلم تاريخ وأن (ج) النظرية. إلنقاذ األساسية االفرتاضات
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ولكنها بعًضا، يعارضبعضها الفلكية النماذج عرشكانت السابع القرن بداية حتى باألدلة.
حتى التطورية البيولوجيا يف مماثلة حالة وسادت األدلة. مع متساٍو نحو عىل متفقة كانت
تعاني املجتمعية بالظواهر املتعلقة االجتماعية العلوم نماذج تزال وال العرشين. القرن بداية

باألدلة. اإلثبات نقص ويالت من

دوهيم-كواين أطروحة (أ)

ثم ،HE لالختبار، قابلة فرضية ،T العلمية، النظرية من نستمد للدحض: بوبر مخطط ل تأمَّ
،¬HE االختبارات، هذه الفرضية تتخطَّ لم إذا «صارمة». الختبارات الفرضية هذه تخضع
الدحيض، األسلوب لهذا ومخالفًة .¬T ُمدَحَضة، تصبح منها استُخلصت التي النظرية فإن
وإذا االختبار. مًعا تواجه ،A السابقة، واالفرتاضات ،T النظرية، أن وكواين دوهيم يرى
نرفض أن فإما االختيار؛ يف الحرية بعض فثمة الفرضية، تأكيد يف االختبارات فشلت
أجل من ١-٢ مربع (انظر النظرية إلنقاذ ،A السابقة، االفرتاضات نغري أو ،HE الفرضية،

منطقية). أكثر عبارات
أوًال: توضيحها؛ يجب التي األولية املالحظات بعض توجد مثال، إىل ننتقل أن قبل
HE ب إما لالحتفاظ سبب تقديم يجب محددة. نتيجة ليست ،¬HE ∨¬A االنفصال، عملية
الخاضعة والفرضية ،A السابقة، االفرتاضات أن االعتبار يف نضع أن ينبغي ثانيًا: .A أو
العلم يف توجد األحيان من كثري يف متساويًا. معرفيٍّا وزنا تمتلكان ال ربما ،HE لالختبار،
حاليٍّا. لالختبار خاضعة وليست مسبًقا مفرتضة تكون ما، حدٍّ إىل راسخة نتائج أو نظريات
بمعنى ما، حدٍّ إىل قوية تكون ما غالبًا الفرضية، الختبار تُستخدم التي ،E األدلة، ثالثًا:
هذه دوهيم-كواين أطروحة تتجاهل مستقلة. وسائل خالل من إليها التوصل جرى قد أنه
عىل كنا إذا ،¬HE من الرغم عىل ،T إنقاذ دائًما املمكن من أنه عىل تنص فهي التحفظات؛

.A′ إىل A من مثًال السابقة، املعرفة يف مناسبة تغيريات إلجراء استعداد

منطقية بعبارات دوهيم-كواين أطروحة :١-٢ مربع

للدحض: بوبر مخطط

[(T⇒ HE) & ¬HE]⇒ ¬T
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دوهيم-كواين: أطروحة

{[ (T & A)⇒ HE] & ¬HE} ⇒ (¬HE ∨¬A)

لكي ،A' إىل مثًال تغيريها، يمكن السابقة االفرتاضات أن دوهيم-كواين تصور ،T النظرية، إلنقاذ
استنتاج: A'و T مزج خالل من يمكن

{
(
T & A

′)⇒ ¬HE}
الرموز: مفتاح

نتيجة = ⇒ منطقي، انفصال = ∨ نفي، = ¬ لالختبار، خاضعة فرضية = HE نظرية، = T
سابقة. افرتاضات = A استنتاجية،

دوهيم-كواين. أطروحة وتقييم لتوضيح مفيدة أمثلة الفلك علم تاريخ لنا يقدِّم
لنفرتض .A اإلضافية السابقة االفرتاضات ببعض للدحض بوبر مخطط أوًال لندعم
علم يف القمري فوق املجال ثبات تُمثِّل A أن ولنفرتض البطلمي، الفلك علم هي T أن
وفًقا بأنه بريشت مرسحية من الرياضيات عالم تأكيد من HE ونأخذ األرسطي. الكونيات
ال أنه يعني وهذا األرض»، غري أخرى مراكز حول تدور نجوم توجد أن يمكن «ال للقدماء،
ألقمار جاليليو اكتشاف عن تعربِّ ¬HE أن نفرتض أخريًا أقمار. للمشرتي يكون أن يمكن
ومشاهدات الزهرة، كوكب أطوار اكتشاف فيها بما جاليليو، اكتشافات توضح املشرتي.
يصعب السماوات. يف تغريات حدوث ١٥٧٢ عام يف األعظم املستعر لظهور براهي تيكو
ثبات رصاحة يفرتض الذي امَلركز األريض النموذج مع التجريبية االكتشافات هذه توفيق
التوافق أجل من ،A السابق، االفرتاض تغيري يمكن كان كيف إدراك الصعب من السماوات.
كان — التغري عىل السماوات قدرة — مثًال A′ إىل A تغيري إن التجريبية. النتائج مع
الفيلسوف يقول قوية. التجريبية االكتشافات كانت امَلركز. األريض النموذج بنية سيدمر
أن علينا يجب متقنة، نسب من رصًحا يُمثِّل أرسطو املبجل «كون بريشت: مرسحية يف
أدلة إنكار يف الفيلسوف اسرتاتيجية تمثلت ثم ومن االنسجام.» هذا خلخلة قبل مراًرا نفكر
األدلة تكون أن وبمجرد قوية. غري األدلة دامت ما مرشوعة خطوة وهذه .¬HE جاليليو،
زائًرا ظهر دوجمائية. إىل وتتحول برسعة االسرتاتيجية هذه تنتكس ما، حد إىل بها موثوًقا
أن املمكن من كان أرسطو. عقيدة «صحة» عىل ا أرصَّ ألنهما الدوجماتيني؛ بمظهر جاليليو

التليسكوب. مصداقية يف شككا كانا لو مربرة شكوكهما تصبح

90



املركزية فقدان كوبرنيكوس: نيكوالس

لنعترب السابقة. االفرتاضات رفض تماًما فيها املعقول من يكون حاالت ثمة ذلك، مع
فوق الفلك يف املنتظمة الدائرية املدارات A وتمثل الكوبرنيكي، الفلك علم تَمثَّل T أن
الحركة تُمثِّل HE ونجعل اإلغريق. مع افرتاضها يف كوبرنيكوس تشارك التي القمري،
للمدارات كبلر اكتشاف تُمثِّل ¬HE نجعل أخريًا املركزية. الشمس حول ما لكوكب الدائرية
االفرتاض رفض كبلر أن نعلم نحن الكوكب. لهذا املنتظمة غري والحركة الشكل اإلهليجية
قوانني يف ورد كما A′ املنتظمة غري الدوران حركة محله وأحل الدائرية، للمدارات A السابق
رفضالنظرية ا حقٍّ يستطع فلم األسايسلكوبرنيكوس، النهج رأىصحة كبلر أن بما كبلر.
أو لبطليموس األرض مركزية مثل السابقة النظريات إىل العودة يعني قد بذلك والقيام .T
كبلر تجذب السابقة النظريات هذه تكن لم النظريتني. بني وسًطا يُعدُّ الذي براهي نظام
الكوبرنيكية النظرية أنقذ كبلر أن صحيح الرصدية. األدلة مع متوافقة تكن لم ألنها كثريًا؛
مزج فإن دوهيم-كواين، اسرتاتيجية تتطلب وكما .A السابق االفرتاض تغيري خالل من T
أن الحظ ولكن ،¬HE : {(T & A′) ⇒ ¬HE} االستنتاجية النتيجة إىل اآلن يؤدي A′و T
إنقاذ مسألة األمر يكن لم األدلة. مع توفيقه كبلر يستطع لم ما هو A املسبق االفرتاض
املشاهدات تفسري من تتمكن لم ولكنها نسبيٍّا، ناجحة نظرية T كانت الثمن. كان مهما T
األرض. مركزية نظرية مع مشرتك افرتاضسابق عىل الستنادها كبلر، يريدها التي بالدقة
وجهة فمن والعملية؛ املنطقية النظر وجهتَي بني التمييز وجوب إىل املثاالن هذان يشري
— وكواين دوهيم أشار كما — T النظرية إنقاذ الواقع يف ممكنًا يكون ربما املنطقية النظر
وجهة من ولكن األدلة، إنكار أو السابقة االفرتاضات تغيري املناورات: من عدد خالل من
أن عليهم التي النظرية التفسريات من محدوًدا عدًدا العلماء يواجه ما عادًة العملية، النظر
١٩١٩؛ ١٩١٨؛ (أينشتاين أينشتاين أوضح كما القيود، لقوة إخضاعها خالل من يقيموها

.(٢٠٠٦ فاينرت

القيود قوة (ب)

اعتبار عموًما يمكن القيود. استخدام عىل يعتمد دوهيم-كواين ألطروحة عميل حل ثمة
أي يف تُقبَل التي املتغرية العوامل يف تتحكم فهي املقبولية؛ عىل تقييدية كرشوط القيود
ينبغي التي والنماذج النظريات يف أعم بصورة تتحكم أو علمي، نموذج أو علمية نظرية
املرشوبات اللييل امللهى يقدِّم لييل. ملًهى خارج يقف بوابًا تخيَّل علمية. كبنيات قبولها
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البواب يتأكد أن يجب معيَّنًا. سنِّيٍّا ا حدٍّ تجاوزوا الذين للمقامرين فقط ولكن الكحولية
كنت إذا فحسب. يدخلون َمن هم للسن األدنى الحد يستوفون الذين املقامرين أن من
اللييل. امللهى إىل دخولك عىل تقييديٍّا رشًطا البواب يفرض السني، الحد من أقل مقامًرا
متنوعة مجموعة ثمة اآلن، سنناقش وكما تدخل. فلن صحيح، نحو عىل وظيفته أدى إذا
نظرية، وأخرى تجريبية قيود توجد األساس، يف العلمي. التنظري يف تُطبَّق التي القيود من

أكثر. فرعية ملستويات تقسيمها يمكن القيود وهذه
تتشكل وهي ما، منطقية» «مساحة يف مدمجة العلمية والنظريات النماذج أن تخيَّل
عىل «قيًدا» املعادلة الرياضيات عالم يعترب والنظرية. التجريبية القيود من مجموعة من
هذه تستثني .y = x2 + 1 املكافئ: القطع معادلة ل تأمَّ املمكنة. الحلول من مجموعة
واحد من األقل األعداد إن حيث ممكنة، كحلول (١>) واحد من األقل األعداد جميع املعادلة
النماذج عىل تقييدية رشوًطا تُمثِّل العلمية القيود املعادلة. فرضته الذي بالقيد تفي ال
املتغرية العوامل فإن املتاحة، املتغرية العوامل مجموعة بني من إنه «بحيث والنظريات،
وظهور العلم تطور ومع مقبولة.» مدخالت تُشكِّل التي فقط هي بالقيود تفي التي
،١٩٩٩ (فاينرت مختلفة بطرق تتغري أن املقيدة الرشوط لهذه يمكن الجديدة، االكتشافات
قيًدا الدائرية الحركة كانت كوبرنيكوس، وكذلك لإلغريق، بالنسبة وهكذا .(٣٠٨–٣١٣
التجريبية القيود هي القيود من عريضتني فئتني العلوم يف ونجد النماذج. بناء عىل قويٍّا
ندرك التجريبية»، «القيود ظل يف أخرى. فئات إىل الفئتني هاتني تقسيم ويمكن والنظرية.
والرصدية)، التجريبية (النتائج للتكرار القابلة املستقرة التجريبية البيانات توافر مدى
التي ،((١٩٩٨) فاينرت انظر ،cو h (مثل األساسية الفيزيائية الثوابت وجود أيًضا وكذلك
قابلة العلمية النظريات تكون أن ويجب تماًما. مختلفة نظريات أو نماذج يف تظهر قد
الفيزيائية املبادئ نفهم النظرية» «القيود ظل ويف التجريبية. القيود هذه تحت لالختبار
املنطقي واالتساق والوحدة البساطة مثل املنهجية واملعايري النسبية)، مبدأ (مثل الرياضية
واالشتقاقات املنطقية، الروابط تعظيم هنا به يُقصد (الذي للنظرية املفاهيمي واالتساق
الطبيعة (اتساق امليتافيزيقية املسلَّمات وأخريًا، الرباهني)، عىل املبنية والعالقات الرياضية،
هذه ملزيج يمكن الطبيعة). يف والتناسق والكمال والحتمية الدائرية واملدارات والسببية
النماذج دمج يمكن التي املختلفة القيود مساحات من عدًدا يرسم أن املختلفة القيود
مركزية تُشكِّل بينما واحدة، قيود مساحة األرضوقيودها مركزية تُشكِّل فيها. والنظريات
تعمل التي القيود من مجموعة وجود فكرة وتُعد أخرى. قيود بنية بكبلر الخاصة الشمس

92



املركزية فقدان كوبرنيكوس: نيكوالس

صخرة عىل النماذج هذه تتحطم إذ املالئمة؛ غري النماذج عىل للقضاء مفيدة علمية بنًى عىل
الثاني. الفصل يف سنناقشه الذي اإلقصائي، االستقراء إجراء إىل بالفعل أملحنا لقد القيود.
أيًضا يستطيع ولكن فحسب، الفردية النماذج إقصاء يمكنه ال أنه حقيقة يف قوته تكمن
١٩٩٥؛ (نورتون القيود من معينة بمجموعة تفي التي النماذج من كاملة مجموعات إقصاء

.(١٩٩٦ إرمان
النماذج مزج يمكن القيود، من مختلفة أنواع تحددها بنية عن عبارة القيود ومساحة
تكون ما ودائًما املقبولة. وغري املقبولة البنيات عىل القيود تطبق فيها. واملحتملة الفعلية
املحتملة والنظريات النماذج من نهائي ال بعدد القيود مساحة تسمح ولكن محدودة، القيود
من له حرص ال عدًدا يحكم أن القيود من محدود لعدد يمكن ذلك، ومع املصوغة)، (غري
— املحددة الحاالت من له حرص ال عدد يندرج كما تماًما املحتملة، النظريات أو النماذج
يُقيص أن القيود من قليل لعدد ويمكن الواحد. العلمي القانون تحت — واملحتملة الفعلية
من كبري عدد رد واحد بواب يستطيع كما تماًما والنظريات، النماذج من له حرص ال عدًدا
تُقيصكل أن كبلر، قوانني مع باالتحاد املركز، شمسية بنية بإمكان فإن ثم ومن املقامرين؛
األرضية النماذج ألن اإلقصاء؛ وينجح مناسبة. غري بنيات باعتبارها املركز األرضية النماذج
النماذج إدراج محاولة تسبب أخرى، بعبارة الجديدة. القيود مع متعارضة تصبح امَلركز

تناقضات. الجديدة القيود مساحات يف القديمة
نستخدم سوف القيود، ضوء ويف دوهيم-كواين، أطروحة مناقشة أغراض أجل من
النظري. القيد عىل كمثال واالتساق التجريبية، القيود عىل كأمثلة فحسب التجريبية البيانات
«التجريبية» القيود استخدام مساعدة طريقة حول األمثلة بعض عىل أوًال نظرة لنلِق
مركزية موقف تذكَّر العملية. النظر وجهة من األقل عىل دوهيم-كواين، معضلة حل عىل
جديًدا نجًما اكتشف قد براهي تيكو كان ،١٥٧٢ يف عرش. السادس القرن يف األرض
كانت أنها وأثبت املذنَّبات، براهي اكتشف ،١٥٧٧–١٥٩٦ الفرتة ويف أعظم)، (مستعًرا
الرئيسية العقائد إلحدى خطرية مشكلة املشاهدات هذه شكلت القمر. فلك خارج تقع
منطقية نظر وجهة من يمكن ال القمري. فوق الفلك ثبات األرض: مركزية نظرية يف
األجزاء يف الظواهر. هذه مع للتكيف طريقة وجدت قد األرض مركزية نظرية أن استبعاد
القمري فوق للفلك دقيقة معرفة أي أن إىل بطليموس يشري «املجسطي»، كتابه من األخرية
أنه عىل التأكيد املهم من للتكيف. غريبة طريقة يُمثِّل الجهل ادعاء إن البرش. فهم تتخطى
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عنيدة، ظواهر كانت الظواهر. هذه مع التكيف األرض مركزية نظرية عىل «ينبغي» كان
سيفرضها التي التكلفة ما هو السؤال الفيلسوف. دوجمائية إىل سيؤدي إنكارها وكان
التكيف كان رأينا، كما ،(٣–٢١ ،١٩٩٠ كواين ٢٤٧–٢٥٦؛ ،١٩٩٣ (كيترش التكيف؟
التكيف تكلفة فإن العملية، النظر وجهة ومن الشمس. مركزية لنظرية بالنسبة طبيعيٍّا
تفرتض أن االتساق من فليس األرض؛ مركزية نظرية عىل شديًدا ضغًطا تفرض كانت

الحركة. عىل الدليل وتقبل السماوات ثبات
«النظرية»، القيود بها تساعد التي الكيفية حول األمثلة بعض عىل أيًضا نظرة لنلِق
عنارص أن االتساق يعني دوهيم-كواين. معضلة حل عىل العلمية، النظرية اتساق مثل
والنتائج للمكونات البينية الروابط عدد يقيس وهو محكمة، شبكة تُشكِّل العلمية النظرية
النظام بدخول يسمح ال قيد بمنزلة يعمل االتساق جعل ويعني للنظرية. االستنتاجية
الكلمات بلغز العلمية النظريات اتساق مقارنة يمكن باتساقه. تخلُّ ال التي للعنارص إال
محكم. توافق رؤية يف نبدأ باإلجابات، اللغز وصفوف أعمدة ملء يف نبدأ فبينما املتقاطعة.
كانت فإذا بها. املسموح اإلجابات يحدد فقط واحًدا حالٍّ املتقاطعة الكلمات لغز يمتلك
األعمدة جميع ملء ومع الصفوف. إجابات كل عىل قيًدا تضع فإنها صحيحة، العمود إجابة
شديدة قيوًدا املمتلئة والصفوف األعمدة وتفرض قويٍّا، نظاًما اللغز يصبح والصفوف،
يف تفكر االعتبار، يف االتساق مفهوم وبوضع املتبقية. الفارغة املساحات يف اإلدخاالت عىل
سوف البطلمي. النموذج يف املشرتي كوكب أقمار إدخال محاِولًة ستميضبها التي الطريقة
لم القمري. فوق الفلك بكمال امليتافيزيقي االعتقاد عىل يقوم الذي النظام، باتساق تخلُّ
كبرية مشكالت ستسبب باملذنَّبات الخاصة الشكل وإهليجية الدائرية غري املدارات تكن
يدمر لم ملاذا اتساقه. ستدمر كانت بل ،(9-1 (شكل فحسب للنظام الهندسية للبنية
َقِبَل الكوبرنيكي؟ النظام اتساق املنتظمة غري الحقيقية الكواكب لرسعات كبلر إدخال
— الدائرية املدارات اعتبار ويمكن الكوبرنيكي. النظام يف للكواكب املكاني الرتتيب كبلر
كان لكن البيضاوية، شبه الكواكب ملدارات جيًدا تقريبيٍّا تقديًرا الريايض— املستوى عىل

الدائرية. والحركة لألفالك امليتافيزيقية الحاجة عن التخيل كبلر عىل ينبغي
رأينا لقد تعسفي. نحو عىل الكوبرنيكية األفكار عىل فلسفية أفكاًرا نفرض ال نحن
األجرام دورات «عن لكتاب مقدمته يف باالتساق قوي إيمان عن يعربِّ كوبرنيكوس أن
األرضالدائرية، بحركة مرتبطة السيارة» «النجوم حركة كانت ما إذا أنه ويؤكد السماوية»،
قبول بعد — ريتيكوس تلميذه وكان ذلك. عن ستنجم املرصودة الظواهر من العديد فإن
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العظام الفلك علماء إن فقال الشأن، هذا يف وضوًحا أكثر — االتساق حول األفكار هذه
السابقني:

االلتفات عدم مع السماوية األجرام حركة لتصحيح وأجهزتهم نظرياتهم صاغوا
تتوافقضمن السماوية األفالك ترتيبوحركات بأن تُذكِّرنا التي القاعدة إىل كثريًا

(١٤٥ ،١٥٤٠ (ريتيكوس، مطلق. نظام

االتساق من كبري كم إظهار إىل تميل العلمية النظريات أن حقيقيٍّا كان إذا ذلك، مع
النظام أن — دوهيم-كواين نظرية ظل —يف االعتقاد الصعب فمن مكوناتها، بني (الرتابط)
عدد يحد االتساق رشط أن يبدو للتو، رأينا فكما فحسب؛ ككل األدلة حكم يواجه العلمي
فيمكننا مقبولة. تكون التي التغريات طبيعة من يحد أنه كما إجراؤها، يمكن التي التغيريات
استهدفت بأكمله. النظام عىل سيؤثر ذلك أن عامِلنَي النظام، من معينة عنارص استهداف
الطوبولوجي املوضع وهي األرض، مركزية نظرية من عنارصفردية الكوبرنيكية الفرضية

الدائرية. املدارات عقيدة كبلر واستهدف الجربية. املوازن وأداة لألرض،

والقوانني والنماذج النظريات (5-6)

والشميس امَلركز األريض والنموذجني الفلكية النظريات عن السابقة الصفحات يف تكلمنا
النظريات منها الركائز، من عدد عىل العلمي املرشوع يرتكز للكواكب. كبلر وقوانني املركز
تختلف كيف بعض؟ مع بعضها الركائز هذه ترتبط كيف والقيود. والقوانني، والنماذج،
مقيدة. مساحة ترسم أكدنا، كما القيود، إن الطبيعة؟ قانون هو ما النموذج؟ عن النظرية
علم تاريخ يوضح كما القيود، من مزيد إدخال طريق عن القيود مساحة توسيع ويمكننا
وعندما عليه. الفلكية النماذج بناء ينبغي الذي الرصدي األساس براهي تيكو ع وسَّ الفلك.
قيود مساحة يف ثورية األكثر التغيري صاحب أصبح الدائرية األفالك ميتافيزيقا رفضكبلر

عام. ألفي مدار عىل الفلك علم

والنماذج النظريات (أ)

العنارصالنظرية، من عدًدا يربط متسق مفاهيمي كنظام العلمية النظرية يف التفكري يمكننا
هذا ويتضمن ما، مجال عىل العلمية النظرية تنطبق العلمية. للممارسة مهمة تكون التي
النظرية تضم النظرية. عليها تنطبق التي املمكنة األنظمة جميع يف الظواهر كافة املجال
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كل الداروينية النظرية وتضم لها. كمجال الجامدة الكوكبية األنظمة كل الكوبرنيكية
جميع تفسري تستطيع أنها النظريتني كلتا وتزعم لها. كمجال الحية البيولوجية النظم
الكوبرنيكية النظرية ترغب مجالها. ضمن تقع التي النظم يف الصلة ذات السلوكيات أنواع
تفسري يف الداروينية النظرية وترغب الكواكب، وحركات الشمسية األنظمة توزيع تفسري يف
يعني وهذا كونية؛ رًؤى أيًضا ما حدٍّ إىل العلمية النظريات وتقدم التطورية، الظواهر جميع
تخرب مجالها. تُشكِّل التي االجتماعية أو الطبيعية النظم حيال معينًا منظوًرا تقدِّم أنها
الشمس مركزية نظريات تُعربِّ فيه. البرش ومكانة العالم بماهية الناس الكونية الرؤى
النظرية، تتغري وعندما العالم. إزاء امليتافيزيقية اآلراء هذه عن والفرويدية والداروينية
للثورات مناسبات تُمثِّل العلم تاريخ يف اللحظات وهذه تهديًدا. الكونية الرؤى تلك تواجه
بالرؤى ارتباطها بسبب جزئيٍّا العلمية النظريات تغيري مقاومة تُفرسَّ أن يمكن العلمية.
مركزية إىل األرض مركزية من االنتقال يف جيلٍّ نحو عىل العملية هذه وتتضح الكونية.
النظريات إىل الداروينية قبل ما مرحلة من االنتقال يف العملية هذه وسنرى الشمس.

البيولوجية. لألنظمة التطورية
قيود. بمنزلة تكون التي األساسية، املبادئ من عدًدا العلمية النظريات تجسد ما عادًة
الفلك، لعلم مبادئ سبعة املخترص» «الرشح كتابه يف كوبرنيكوس ذكر املثال، سبيل عىل
كوبرنيكوس ٥٨-٥٩؛ ،١٩٥٩ املخترص» «الرشح (كوبرنيكوس، األرض حركة ذلك يف بما
دائرية حركة بوجود االعتقاد مثل «ميتافيزيقية» مبادئ وثمة األول). الكتاب ،١٥٤٣
جاليليو اعتقاد يُعد وكذلك الحدوث. محتم طبيعي حدث كل أن والتسليم الطبيعة، ووحدة
«مبادئ توجد أنه كما ميتافيزيقية، قناعة أيًضا الرياضيات بلغة مكتوب الطبيعة كتاب أن
الصالحية من التثبت وإمكانية التفسري، وبساطة النظام، باتساق االعتقاد مثل منهجية»
أو باإلغريق الخاصة الهندسية األدوات مثل رياضية» «مبادئ وثمة للنظرية. التجريبية
النظريات معظم تحتوي املبادئ، هذه عن وفضًال كبلر. تلت التي الفرتة يف الجرب استخدام
مرة ألول — واضًحا هذا أصبح الرياضية». «القوانني من مجموعة عىل الحديثة العلمية
استطاعت تطوًرا، أكثر امَلركز الشميس النموذج أصبح عندما والحًقا كبلر. أعمال يف —
كيف نيوتن أوضح اآلخر. مع أحدها املختلفة القوانني ارتباط طريقة تظهر أن النظرية
وأخريًا، الجاذبية. قانون وهو أكرب، نحو أسايسعىل قانون من كبلر قوانني تُستمد أن يمكن
الفرضيات وهذه التجريبية». «الفرضيات من مجموعة العلمية النظريات تجسد أن يجب
املبادئ من تُستقى أن يجب التي التجريبية، األدلة أي التجريبية؛ القيود تواجه التجريبية
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مركزية نظرية تقدِّم مثًال. الشمس مركزية نظرية يف ذلك تطبيق رؤية ويمكن املجردة.
النظام فقط وليس الكوكبية، األنظمة «جميع» أن مفادها للغاية عامة عبارة الشمس
أجل ومن مركزية. جاذبية ذي جرم حول تدور التي التوابع من عدد من تتكون الشميس،
معني. نظام بشأن لالختبار قابلة عبارات استقاء الرضوري من العامة، النظرية هذه تأكيد
لجاليليو املتاحة األدوات خالل من رصده يمكن ألنه للغاية؛ مناسبًا الشميس النظام كان
مساحة تتكون قيود. مساحة تُشكِّل أنها عىل املبادئ هذه نعامل أن يمكننا ومعارصيه.
النماذج، من عدًدا أيًضا العلمية النظريات وتشمل والنظرية، التجريبية القيود من القيود
العلمية النظرية وظيفة وتتمثل العالم، من معينة جوانب بتمثيل للنظرية النماذج وتسمح
جميع توافق طريقة النظرية فتوضح العنارص، هذه كل عىل االتساق من غطاء إلقاء يف
الرصدية البيانات تكون كيف وتُبنيِّ النظرية، نماذج ترابط وطريقة مًعا، العنارص هذه

النظرية. ملبادئ االستقرائية أو االستنتاجية التبعات من والتجريبية
تحتاج فالنظرية التمثيل؛ وسائل للنظرية توفر ألنها خاصة، أهمية ذات «النماذج»
برسعة. الفكرة هذه توضيح املمكن ومن العالم، من معينة جوانب تمثيل أجل من النماذج
محدود مجال لها نظرية ألنها والنموذج؛ الكوبرنيكية النظرية بني الخلط بسهولة يمكن
كله. الكون يشكالن الثابتة والنجوم الشميس النظام كان لكوبرنيكوس، فبالنسبة للغاية؛
ليس هذا ولكن كوبرنيكي، نموذج سوى ليست الكوبرنيكية النظرية الدقة، وجه عىل
الشميس؛ النظام عىل الكوبرنيكية النظرية تقترص فال االكتشاف؛ لهذا عرضية حالة سوى
إدراج أيًضا ولكن مجالها، يف فحسب املعروفة الشميس النظام كواكب إدراج ليس فغرضها
وتشمل نظرية. تصبح فإنها النحو، هذا عىل وسعناها فإذا مجرة؛ أي يف الكوكبية النظم كل
هو ملا تتسع ولكنها املجرَّات، كل يف الكوكبية النظم كل مجالها يف الكوبرنيكية النظرية
التي الصناعية، األقمار مثل االصطناعية، النظم جميع أيًضا تشمل إذ بكثري؛ ذلك من أكرب
سوى تغطي ال أنها وهي النماذج سمات من أساسية سمة ثمة مدارات. إىل إرسالها يمكن
مختلفة. فلكية نماذج لبناء كافية بيانات الشميس النظام ويوفر البيانات. من محدود نطاق
أهم من واحدة نظام صورة يف محددة متغرية عوامل ربط عىل النماذج قدرة تُعد
كوبرنيكوس كان «الرتابط». أو «االتساق» الوظيفة هذه نسمي أن ويمكن النماذج. وظائف
النماذج تتمكن وكي الكواكب. نظام يُمثِّل أن يجب امَلركز الشميس النموذج أن تماًما مدرًكا
والتحويل املثالية، وإضفاء الفصل، أخرى: وظائف ثالث تخدم أن يجب الدور، هذا أداء من

حقائق. إىل
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التحكم يمكن التي املتغرية املستهدف النظام عوامل من قليل عدد عىل النماذج تركز
غرضالنمذجة، أجل من املتداخلة العوامل تُهَمل املتداخلة. العوامل من عدد عن بمعزل فيها
بوضوح، األهمية عديمة املتداخلة العوامل هذه تكون ربما «الفصل». عملية يُسمى ما وهذا
الكواكب أقمار تُهَمل املثال، سبيل عىل مربر. نحو عىل النموذج يتجاهلها الحالة هذه ويف
التدقيق يكشف ربما ذلك، ومع وتوابعه، مركزي جرم عىل يركز فالنموذج النماذج؛ يف دوًما
هذه ويف املتغرية، العوامل بني العالقة عىل أهمية ذو تأثري لها املفصولة العوامل أن القوي

والجزر. املد عىل مهم تأثري له األرض فقمر النموذج؛ يف إدراجها يجب الحالة
هذه ويف ا، جدٍّ ًدا معقَّ املادي العالم يف العاملة الحقيقية العوامل حساب يكون قد
عىل املثالية» «إضفاء ب النماذج تقوم رياضيٍّا. تبسيًطا النموذج يقدِّم أن يلزم الحالة
«إضفاء العملية هذه وتُسمى النماذج. يف للحساب قابلة عالقاتها لجعل املتغرية العوامل
النظر حسابيٍّا األسهل من يصبح الدائرية، الحركة عقيدة عن التخيل بمجرد املثالية».13

اإلهليجي. للمدار مثاليٍّا تجسيًدا باعتبارها للدائرة
املثالية إضفاء عملية من الحد عىل قادرة تعقيًدا األكثر النماذج تكون قد أخرى، مرة
إضفاء عىل والقضاء املهم التأثري ذات العوامل إدراج عىل ويُطلق املتغرية. العوامل عىل
إىل التحويل عمليات أهم ومن حقائق». إىل «التحويل اسم املتغرية العوامل عىل املثالية

للكواكب. لقوانينه كبلر َوْضع الفلك علم تاريخ يف حقائق
وعىل «تمثيلية». وظائف لها النماذج ومعظم النماذج، من مختلفة أنواع أيًضا يوجد
النماذج أنواع بني والتمييز عملية. وظيفة تخدم العلوم يف النماذج معظم فإن املنوال هذا
هي النماذج وظيفة وعموًما للنماذج. بالنسبة التمثيل يعنيه ما توضيح عىل يساعد املختلفة
تركز إما النماذج أن تذكَّر للنمذجة. الخاضعة الطبيعية للنظم البنيوية الجوانب تصوير
حول للكواكب املكاني التوزيع املثال سبيل عىل كما — النظام لعنارص املكاني الرتتيب عىل
بني «الرياضية» العالقات عىل الرتكيز من مزيًدا تضع أو — الشميس النظام يف الشمس
عامل عىل املتغرية العوامل ألحد الوظيفي االعتماد يف كما املثال، سبيل عىل املتغرية؛ العوامل
للنظام الطوبولوجية» «البنية تُمثِّل فإنها املكاني، الرتتيب عىل النماذج تركز عندما آخر.
الرتكيز، بؤرة يف املتغرية العوامل بني الرياضية العالقة تصبح وعندما للنمذجة. الخاضع
يف هاتان التمثيل طريقتا تظهر ما وغالبًا للنظام.14 الجربية» «البنية تُمثِّل النماذج فإن

الناضج. كوبرنيكوس نموذج يف كما مجتمعة، املتطورة النماذج
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املختلفة: النماذج أنواع بني باختصار نميز سوف

هو ما سياق يف للرصد قابل غري أو مألوف غري هو ما تُمثِّل التناظرية»: «النماذج •
عنارص بني تناظر يوجد أنه إىل النماذج من النوع هذا يشري مرصود. أو مألوف
وتستند املجهولة. النظم عنارص وبعض بالفعل املعروفة األنظمة من معينة
سبب تصور أجل من مادية. أو شكلية تناظر عالقات عىل التناظرية النماذج
التي للشمس املغناطيسية األشعة تناظر كبلر يستخدم الكواكب، لحركة مادي
تشبه سوف الحقيقية األنظمة أن يضمن ال وحسب التناظر لكن الكواكب، تربط
املغناطيسية، األشعة بواسطة الكواكب «تقود» ال فالشمس التناظري؛ النموذج
التناظرية النماذج تستغل ودود». «غري أو «ودوًدا» وجًها تُظهر ال والكواكب
للنمذجة. الخاضع والنظام النماذج بني البرصي التناظر األحيان من كثري يف
املعدن. من قطعة يجذب الذي املغناطيس مثل الكواكب تجذب الشمس أن يبدو
تحقيق محاولة يف — محدودة كانت وإن — مفيدة خطوة التناظرية والنماذج
نحن ذلك، ومع اإلشكالية، املواقف لفهم مفيدة طرًقا تقدِّم فهي الفيزيائي؛ الفهم
النماذج تُمثِّل أن فنريد وحده. التناظر مجرد من أكثر النماذج من مزيًدا نريد
فهم تحقيق أجل ومن للنمذجة. الخاضعة الطبيعية لألنظمة البنيوية السمات

تطوًرا. أكثر نماذج نحتاج حقيقي، فيزيائي
وإضفاء الفصل عمليتي تتضمن لو»: كما «نماذج أو االفرتاضية»؛ «النماذج •
من فقط يتألف كان لو» «كما للنمذجة الخاضع النظام تمثيل تزعم فهي املثالية؛
التخطيطية التمثيالت وتعد النموذج. يف فحسب الواردة والعالقات املتغرية العوامل
الشميس النظام تُمثِّل فهي 1-6)؛ (شكل قياسية افرتاضية نماذج الشميس للنظام
لو» و«كما أقمار دون فحسب كواكب ستة من — مثًال — يتألف كان لو» «كما
أن ندرك ذلك، ومع دائرية، مدارات يف الشمس حول تدور الكواكب هذه كانت
يف موجودة املفصولة العوامل وأن رياضية تبسيطات هي املثالية العوامل هذه
يف ا مهمٍّ دوًرا تلعب االفرتاضية النماذج أن إىل الحًقا (سنشري الحقيقية. النظم

االجتماعية.) العلوم
الحجم مصغرة كانت سواء واقعية أنظمة تُمثِّل املصغرة/املكربة»: «النماذج •
النماذج وتعد للذرة). الكواكبي (النموذج الحجم مكربة أو الشميس) (النظام
الشميس النظام تُمثِّل قياسية مصغرة نماذج املركز والشمسية امَلركز األرضية
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ويتطلب األبعاد ثالثي النماذج من النوع هذا يكون ما وعادًة مختلفة. بطرق
أن الفلك علم تاريخ ويوضح النظام. عمل بطريقة ما حدٍّ إىل دقيقة معرفة

إليه. الوصول الصعب من كان الشميس للنظام الدقيق التمثيل
من العديد بني الدالية التبعية — االسم يوحي كما — تُمثِّل الداليَّة»: «النماذج •
املثايل للغاز كارنو دورة من بدءًا العلوم، يف النماذج وتنترشهذه املتغرية. العوامل
توجد ال االقتصاد. يف والطلب العرض منحنيات حتى الزمكان مخططات إىل
هو يهم فما املتغرية؛ العوامل إىل تشري التي للرموز محددة قيم تعيني إىل حاجة
دايل نموذج عىل ونحصل املتغرية. العوامل بعض بني «الدالية» العالقة طبيعة
رسم أو تخطيطي رسم يف املتغرية العوامل بعض بني الدالية العالقة ُمثِّلت إذا
طريق عن العالقة هذه اْكتُِشفت بود». «قانون وفق الدالية العالقة وتظهر بياني.
بود يوهان خالل من أفضل نحو عىل معروفة أصبحت ولكنها تيتيوس، يوهان
تُقاس (التي والشمس الكواكب بني املسافة أن عىل بود قانون ينص .(١٧٧٢)

القاعدة: تتبَع والشمس) األرض بني املسافة قياس بوحدة

rn = 0.4+ 0.3 · 2n (n = −1,0,1,2 . . .8) .

عندما املثال، سبيل عىل .n األس اختالف مع تختلف ،r املسافة، فإن ثم ومن
بوحدة واألرض الشمس بني املسافة يساوي ما وهو ،rn = 1 أن نجد ،n = 1

املسافة يساوي ما وهو وحدة، ،rn = 5.2 فإن ،n = 4 وعندما املختارة. القياس
من االنتقال التمثيل أساس يبدأ النماذج، هذه ويف والشمس. املشرتي كوكب بني

الجربية. البنية إىل الطوبولوجية البنية
من الطوبولوجية والبنية الجربية البنية بني تجمع ما عادًة البنيوية»: «النماذج •
املرصودة. الظواهر لبعض أساسية آلية أو بنية تفسري طريقة تمثيل أجل
األنظمة مثل الضخمة األنظمة تمثيل يف للغاية مفيدة البنيوية النماذج وتُعد
امَلركز الشميس كبلر نموذج ويجمع الذرات. مثل املجهرية واألنظمة الكوكبية،
فكما نة؛ محسَّ جربية بنية مع الكوبرنيكي الشميس للنظام الطوبولوجية البنية
البنيوية، الناحية من صحيًحا للكواكب الهنديس كوبرنيكوس ترتيب كان رأينا،
البنية بني الجمع وبمجرد الجربية. البنية يف يكمن نموذجه إخفاق كان ولكن
بنيوي نموذج ظهر للميكانيكا، نيوتن نظرية ثم كبلر وقوانني الطوبولوجية
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استخدام أيًضا يمكن الثاني، الفصل يف سنرى وكما ما. حدٍّ إىل دقيق امَلركز شميس
بنيوية. تفسريات لتقديم البنيوية النماذج

العلم وقوانني الطبيعة قوانني (ب)

واحًدا كبلر كان العلم، تاريخ ويف العلمية. القوانني من عدًدا العلمية النظرية تضم ما عادًة
لنا ويسمح .(١٩٩٥ روبي (انظر الكواكب لحركة رياضية قوانني قدموا من أوائل من
قوانني إن ب). ١٩٩٥أ، (فاينرت العلم» و«قوانني الطبيعة» «قوانني بني بالتمييز كبلر عمل
البرش وعي عن النظر بغضِّ الطبيعة، يف توجد التي التجريبية االنتظام مظاهر هي الطبيعة
املثال، سبيل عىل الطبيعة. قوانني عن رمزية تعبريات فهي العلم قوانني أما عدمه. من بها
وكانت الشمس، حول بيضاوية شبه مدارات يف تدور الكواكب كانت كبلر، اكتشافات قبل
الفلك علماء افرتض كبلر، قبل ولكن للحركة، الثالثة كبلر لقوانني وفًقا تقريبًا تتحرك
الدوائر باستخدام النماذج يف ظهرت الحركة وهذه دائري، مدار يف تتحرك الكواكب أن
ولكن اإلنسان، صنع من الهندسية األدوات هذه جميع كانت التدوير. أفالك أو الالمرتاكزة
الحركة حولت رمزية تعبريات استخدم الكواكب، لحركة الثالثة قوانينه كبلر كتب عندما
التعبري هذا يخربنا .A3 ∝ P2 الثالث: كبلر قانون تذكَّر رموز. إىل للكواكب الحقيقية
والشمس األرض بني املسافة متوسط مكعب أن — املتوسطات بمصطلحات — الرمزي
هذه مفهوم العلمي القانون هذا يجسد الشمس. حول لها املدارية الفرتة مربع مع يتناسب
أن يعني وهذا .(١٩٩٥ (ديفيز جربيٍّا» البيانات ضغط «قابلية يُسمى ما ويقدم الظواهر.
تجنبنا موجزة. جربية صيغة يف ضغطها يمكن الكواكب حركات بشأن املشاهدات جميع
الحركات. هذه حول البيانات جميع تذكُّر أو تسجيل يف املتمثلة الشاقة املهمة املعادلة هذه
فنتوقع بنية؛ داخل العالقات عن تعربِّ الحدود متعددة معادلة لكبلر القانون هذا يتضمن
وبمجرد املعادلة. لهذه وفًقا فيزيائيٍّا نمًطا — سماوي جرم أي — كوكب أي مسار يتبع أن
تخربنا كوكب. «كل» موضع وقياس لرصد حاجة توجد ال يديك، بني املعادلة تصبح أن
ومن مضغوطة؛ جربية صورة يف الكواكب بمسارات بود قانون أو كبلر قوانني مثل صيغ
طريقة تحدد فهي األجرام؛ عىل بنيوية كقيود القوانني نرى أن الصعب من ليس فإنه ثَمَّ
األجرام. هذه عىل السلوك من آخر نوع أي وتحظر بها، ما كوكب مثل جرم يتحرك أن يجب
هو هنا الهدف ولكن الزخم، نظرية بينت كما خاطئًا، العلمي القانون يكون قد بالطبع
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الحال كانت فإذا الرياضيات. بلغة عنه التعبري يمكن الطبيعية للنظم العادي السلوك أن
وفًقا تسقط األجسام وأن كبلر لقوانني وفًقا تترصف الصناعية واألقمار الكواكب أن هي
جربية. صورة يف الفيزيائية النظم سلوك بنية لنا تقدِّم العلمية القوانني فإن نيوتن، لقوانني
حركة مشاهدات وضع يمكن — املثال سبيل عىل — بيانيٍّا رسًما الرياضية العالقة تحدد
للرسم املحدد الطريق وفق البيانات هذه من الكثري وضع ممكنًا يكن لم وإن فيه. الكواكب

خاطئة. تكون الرياضية املعادلة فإن البياني،

للقوانني الفلسفية النظر وجهات (ج)

قوانني وتُعربِّ للغاية. مريحة العلم قوانني توفرها التي جربيٍّا البيانات ضغط قابلية إن
حيال الستنتاجات الوصول لنا يتيح مما املتغرية، العوامل بني منهجية عالقة عن العلم
يبدو ملا إجابات بإيجاد للعلماء القوانني وتسمح معروفة. حالة من معروفة غري حالة
بتحديد للعلماء نيوتن قوانني سمحت املثال، سبيل عىل للحل. قابلة غري مشكالت أنه
النماذج من عدًدا شيدوا الفالسفة أن لدرجة عظيمة العلم قوانني وفضائل األرض. كتلة

حولها. املفاهيمية

االستدالل نظر وجهة

«أ» باستنتاج للعلماء تسمح تراخيص القوانني االستدالل-الرتخيص، نظر لوجهة وفًقا
مقذوفة، كرة ارتفاع — التجريبية البيانات من معينة مجموعة العاِلم يمتلك «ب». من
إىل التوصل العاِلم يستطيع املناسبة، القوانني من وبمساعدة — ما لكوكب املدارية والفرتة
والشمس. الكوكب بني املسافة ومتوسط للكرة، األولية الرسعة البيانات: من أخرى مجموعة
للظواهر تفسريات هو الطبيعة قوانني يُسمى ما «أن وهم بأنه هذا فيتجنشتاين يصف
نيوتن ميكانيكا مثل العلمية النظريات ويقارن (١٩٢١ – ١٩٧٨ (فيتجنشتاين الطبيعية»
مستبًقا — ويضيف موحدة». صورة يف الكون «وصف تتيح التي املفاهيمية الشبكات مع
مختلفة أنظمة معها تتوافق مختلفة شبكات توجد أن يمكن أنه — دوهيم-كواين معضلة
تؤكد «ال نيوتن ميكانيكا خالل من وصفه يمكن العالم أن حقيقة إن العالم. لوصف
جوهر عن االستدالل-الرتخيص نظر وجهة تُعربِّ لفيتجنشتاين.15 وفًقا العالم» عن شيئًا
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الطبيعة» تمثيل يف لطريقتنا «قوانني هي الطبيعة قوانني أن (١) تؤمن: ألنها الذرائعية،
لنا تسمح القوانني وأن (٢) .(٦٩ ،(١٩٧٩-١٩٨٠) موسجريف يف مقتبسة (هانسون،
كوكب موضع نستنتج أن يمكننا املثال، سبيل (عىل أخرى بيانات من بيانات نستنتج أن
،(١٩٧٩-١٩٨٠) موسجريف يف مقتبسة (توملني، الحايل) موضعه من سنة ٣٠٠ قبل ما
عبارات كونها عن القوانني تتوقف ثم ومن لالستدالل؛ قواعد مجرد القوانني وأن (٣) .(٧٣

خاطئة. أو صحيحة «تجريبية»
القوانني يستخرجون ال العلماء أن صحيح تلك؟ النظر وجهة نرى أن ينبغي كيف
يضعون الطبيعي، العالم يدرسون فبينما للطبيعة. املنتظمة املظاهر من استقرائيٍّا العلمية
بالشبكات ولكن بالطبيعة، تتعلق ال العلمية القوانني أن فكرة ذلك، مع العلمية. القوانني
التي الرياضية والصيغ أبًدا. مرضية غري فكرة خاللها من الطبيعة نَِصف التي املفاهيمية
يف متحررين العلماء اعتبار يمكن أنه ومع املشاهدات. مع تتوافق أن يجب العلماء ينشئها
وبهذا التجريبي. العالم قيود مع تتوافق أن يجب القوانني فإن العلمية، القوانني صياغة
وغالبًا العلمية. القوانني صياغة عىل قيد بمنزلة يكون للطبيعة املقبول االنتظام فإن املعنى
قوانني بظهور املثال، سبيل فعىل القوانني؛ صيغ تعديل إىل التجريبي القيد هذا يؤدي ما
العلم قوانني كانت لو مربراته. الهندسية األدوات تكافؤ حيال القدماء قلُق َفَقَد كبلر،
من أفضل االستدالل بطاقات بعض «ملاذا السؤال: هذا دائًما فسنواجه استدالل، بطاقات
النظر وجهة مشكلة التدوير؟» أفالك من أفضل كبلر قوانني تَُعدُّ «ملاذا األخرى؟» البطاقات
مالئمة تكون ببساطة فهي نفيها؛ أو تأكيدها يمكن ال االستدالل قواعد أن هي االستدالل
صحيحة؛ تكون أن دون مالئمة القاعدة تكون أن يمكن ولكن معني، تطبيق نطاق ضمن
الذي الكواكب «قانون» أن رغم املالئمة، التنبؤات من العديد القديم الفلك علم قدَّم فقد
تقديم عىل قدرته نتيجة تضعف ال العلمي القانون مالءمة إن خاطئًا. كان عليه استندت
األسايس النمط بدقة يصف أن يجب إذ صحيًحا؛ القانون يكون أن فيجب ناجحة. تنبؤات
يجمع الذي الفقري العمود هو والقانون مقبولة. تقريبية حدود ضمن منتظمة لحالة
يمكن ال االستدالل قواعد ولكن املشاهدات. سلوك تحكم بنية فيقدم مًعا، الرصدية العظام
غري أداة املطرقة إن الحالية. للمهمة مالئمة غري أنها إثبات هو بوسعنا ما فكل دحضها؛
القواعد. إقصاء الرضوري من وليس املسامري. لتثبيت مالئمة ولكنها برغي لربط مالئمة
العلم تقدُّم تفرسِّ أن للذرائعية يمكن فال إقصاء، عملية طريق عن يعمل العلم أن وبما

.(٩٧ ،١٩٧٩-١٩٨٠ موسجريف ١١٢–١١٤؛ ،١٩٦٣ (بوبر
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القوانني لطبيعة الذرائعية متبع تفسري أن هي النهائية النتيجة تكون أن يجب
الستنتاج ترخيص مجرد من أكثر هو عما تعربِّ العلم فقوانني مالئم؛ غري الفيزيائية

أخرى. مجموعة من البيانات من معينة مجموعة

املنتظمة الحالة نظر وجهة

عبارة: التفسري، لهذا فوفًقا طموًحا؛ أكثر برنامًجا الطبيعية للقوانني االنتظام» «نظرية تُعد

«.G من صور F صور كل بأن يقيض قانون «ثمة

لعبارة: مساوية بوصفها تحليلها يجب

«.G تساوي F «كل

تخربنا إذن، الدائرية». «الحركة املحمول إىل تشري G وأن «الكواكب» إىل تشري F (افرتضأن
فربما ونيوتن، كبلر قوانني إىل نظرنا إذا دائرة.) يف تتحرك الكواكب جميع أن العبارة هذه

منطقية: عاملية كفرضيات يبدو ال منهما أيٍّا أن البداية يف نتفاجأ

«.G تساوي F «كل

املنطقية: بالرموز أو

(∀x)(Fx ⊃ Gx).

علميتان فرضيتان كأنهما الثالث كبلر وقانون الثاني نيوتن قانون يبدو ال الجميع، باعرتاف
منطقية. برموز تُصاغا أن يمكن فإنهما الرأي، هذا أنصار يقول كما ولكن العلم، كتب يف
القانونني. هذين يف املتغرية العوامل محل Gو F الرمزين إحالل هو به القيام علينا ما كل

.(٢٧١ ،٤٠ ،٢٥–٣٠ ،١٩٦٥ همبل (انظر العاملية عن املنطقي الشكل ويعربِّ
بنظام محكوم بأنه الطبيعي للعالم تصويره يف االنتظام لنهج املميزة السمة تتمثل
«أ» للظاهرة حدوث كل أن رصدنا إذا أننا بمعنى هيوم. فلسفة مع يتوافق بمعنًى متسق
وهكذا «ب». حدوث تَِبعه «أ»، حدث كلما أنه لالعتقاد سببًا لدينا فإن «ب»، الظاهرة يسبق

املستقبل. يف ستُرشق الشمس أن املايض يف الشمس رشوق من نستنتج
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رمزيٍّا عنها نعربِّ «مرشوطة»، متسقة عمليات تحكمه العالم أن االنتظام نظرية تزعم
القوانني يف الرضورة أشكال من شكل أي وجود النظرية وتنفي العلمية. قوانيننا يف
«أرشقت» الشمس أن من الرغم فعىل للغاية؛ معقوًال النهج هذا يبدو ما وبصورٍة الطبيعية.
أن بد ال الشمس أن لتأكيد كافيًا سببًا ليس هذا فإن السنني، آالف مدار عىل السماء يف
معينة، زمنية لحظة حتى «ض» بيضاء تكون قد «س» املرصودة البجعات كل غًدا. تُرشق
حتى «ض»، حدوث عدم يمنع يشء وال سوداء. بجعات وجود تمنع ال املشاهدات هذه ولكن

التاليتني: الفرضيتني ل تأمَّ ولكن «س»، يحدث عندما

أصفر.» بلهب تحرتق الصوديوم أمالح «جميع (١)
الضوء.» رسعة من أعىل برسعة يتحرك يشء «ال (٢)

والرضورة: اإلمكان صيغ خالل من عبارات صياغة املغري من

أصفر.» بلهب الصوديوم أمالح جميع تحرتق أن بد «ال (١أ)
الضوء.» رسعة من أعىل برسعة يتحرك أن ليشء املمكن» من ««ليس (٢ب)

مجرد من أكثر من تتألف الطبيعة قوانني بأن الحديس الشعور من اإلغراء هذا ينبع
«ص» السمة تمتلك و«ج» و«ب» «أ» أن يخربنا ال فالحدس مرشوطة؛ متسقة عمليات
و«ج»، و«ب» «أ» السمات تمتلك األشياء بعض كانت إذا أنه أيًضا يخربنا ولكن فحسب،
تعطينا أال يجب الطبيعية القوانني أن نشعر فنحن «ص»؛ السمة تمتلك أيًضا أنها بد فال
األمر يقترص أال يجب مرشوطة. غري كونية انتظام أوجه تعطينا ولكن عرضية، تعميمات
يتشارك الصوديوم) أمالح (الكواكب، للدراسة الخاضعة األشياء من معينًا عدًدا أن عىل
السمات هذه يمتلك أن يجب بل أصفر)، لهب إهليجية، (مدارات معينة خاصة سمات يف
نظرية تظل لكي الحدس؟ هذا عن تعربِّ أن االنتظام لنظرية يمكن هل أسايس. نحو عىل
و«الكوني». «العريض» االتساق بني حاسًما تمييًزا تدعم أن يجب للتطبيق، قابلة االنتظام

عبارة: بني الفرق الحظ

واحد.» ميل من أصغر قطر نصف لها الذهب كتل «جميع (٣)

وعبارة:

واحد.» ميل من أصغر قطر نصف لها الذرات «كل (٤)

105



وفرويد وداروين كوبرنيكوس

تشكيل يمنع الطبيعة يف يشء يوجد أنه يبدو ال طبيعي. حادث كأنها األوىل العبارة تبدو
كونية كقاعدة الثانية العبارة وتبدو واحد. مرت من أكرب قطر نصف لها الذهب من كتل
ذات ذرًة أبًدا يلحظ لم عالم يوجد ال أنه حالة مجرد ليس ببساطة فاألمر الطبيعة؛ من
العمليات معينًا. حجًما تجاوزت إذا ذرة توجد أن «يمكن» ال بأنه يخربنا فالعلم أكرب؛ حجم
صياغة يف التحدي يتمثل للطبيعة. قوانني اعتباره يجب ما فقط هي الكونية املتسقة
«ص» العبارة بأن االنتظام نظرية أتباع ويقيض التمييز. هذا تُحِدث املعايري من مجموعة

الرشوط: من عدد تحقق لو الطبيعة قوانني من قانونًا تُعد

إحصائية. أو كونية فرضية «ص» تكون أن إما (أ)
األماكن. وجميع األوقات جميع يف صحيحة «ص» تكون (ب)

مرشوطة. «ص» تكون (ج)
املنطقية الوصالت عن بعيًدا محلية، غري تجريبية محموالت عىل فقط «ص» تحتوي (د)

بحتة. وصفية «ص» تكون أي الكمية؛ ومحددات
.(⊃) مرشوطة صورة «ص» تتخذ (ه)

القوانني وتُعد (١٢ ،١٩٨٣ أرمسرتونج يف مقتبسة مولر، ،٢٨-٢٩ ،١٩٨٥ شوارتز (انظر
الحاالت بني مرشوطة متحققة تجريبية لروابط وصًفا االنتظام، لنظرية وفًقا الفيزيائية،

والثالث). الثاني الفصلني ،١٩٨٥ (شوارتز املادي العالم يف واألحداث
أدى وقد الضعف، نقاط من عدد من االنتظام نظرية تعاني الصياغة، لهذه ووفًقا
ما للقوانني. الرضورة مذهب نظرية بكثري، أقوى نظرية إىل هذه الضعف نقاط تناول

تلك؟ الضعف نقاط
التعميم بني صحيح نحو عىل يميز ال االنتظام نظرية تفسري أن يف املخاوف أحد يتمثل
قوانني اعتبارها إىل نميل لن منترشة عرضية تعميمات فثمة الكوني. واالتساق العريض
حقيقيان، كونيان اتساقان و(٤) (٢) العبارتان بينما عريض، تعميم (٣) العبارة طبيعية.
من الطبيعة. قوانني عىل االنتظام نظرية تفرضها التي الرشوط تستويف (٣) العبارة لكن
مرشوط. اتساق عن وحسب تُعربِّ — (١) العبارة غرار بعضالعبارات—عىل أخرى، ناحية

أوم: قانون مثل تماًما مسوًغا، انتظاًما لتكون مؤهلة ذلك، مع

V = IR, (٥)
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أوم قانون يكون .R واملقاومة I التيار شدة رضب ناتج هو V الجهد أن عىل ينص الذي
لقوانني رضوريٍّا ليسترشًطا املقيدة غري فالكونية ثابتة؛ حرارة درجات عند فقط صحيًحا

الطبيعة.
القوانني بالظواهر. املرتبطة والقوانني «األساسية» القوانني بني نميز أن علينا لذا،
قوانني أما الفيزيائية. النظم لجميع صالحة و(٤)، (٢) العبارتني غرار عىل األساسية،
بعض ظل يف الفيزيائية النظم عىل فقط فتنطبق و(٥)، (١) العبارتني غرار عىل الظواهر،

الرشطية. القيود
استبعادها هي االنتظام نظرية عن الناتجة فيها املرغوب غري األخرى النتيجة
مهمة سمة املحققة غري الفيزيائية االحتماالت وتُعد َقة. امُلحقَّ غري الفيزيائية لالحتماالت
عاًما، ٦٠ قبل املثال، سبيل عىل التكنولوجية. االبتكارات إىل غالبًا تؤدي العلم، سمات من
الليزر أشعة كانت سنة، مائة وقبل محققة. غري فيزيائية احتماالت الصناعية األقمار كانت
املوجودة األنواع معظم كانت سنة، مليون مائة نحو وقبل محقق. غري فيزيائيٍّا احتماًال
املحققة غري الفيزيائية االحتماالت هذه كل كانت محققة. غري بيولوجية احتماالت اليوم
تخضع اليوم. تحكمها التي نفسها للقوانني ستخضع — الوقت ذلك يف تحققت أنها لو —
وتخضع الكم، ميكانيكا لقوانني الليزر أشعة وتخضع كبلر، لقوانني الصناعية األقمار
املحققة غري الفيزيائية االحتماالت االنتظام، نظرية ملتبع وفًقا ولكن التطور، لقوانني األنواع
املتحقق. الكوني االتساق سوى طبيعية كقوانني يقبل ال التفسري فهذا فيزيائيٍّا؛ مستحيلة
تدبر عند تحدث ألنها للواقع»، «املغايرة األوضاع مع التعامل االنتظام لنظرية يمكن وال

املحققة. غري الفيزيائية االحتماالت
املشكالت. من كبريًا عدًدا — الدهشة يثري قد نحو عىل — االنتظام نظرية تواجه
االحتماالت بني والتمييز للواقع، املغايرة تفرساألوضاع أن يجب للقوانني الفلسفية فالنظرية
العريض االتساق بني والفرق الحقيقية، الفيزيائية واالستحالة املحققة غري الفيزيائية
غري إىل املعروفة الحاالت من استدالالت تقديم يف ثقتنا تربر أن أيًضا وينبغي والكوني.
تفسرياتنا يف العلمية القوانني عمل طريقة الفلسفية النظرية توضح أن وينبغي املعروفة.
بالتوقعات. واالنتظام الذرائعية نظريتا تِف لم صعبة. مهمة وهذه الفيزيائية. النظم لسلوك

ذلك؟ يف تساعد أن — الرضورة مذهب نظرية — األقوى النظرية تستطيع فهل
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الرضورة مذهب نظر وجهة

الطبيعية القوانني تُمثِّل املشكالت. هذه لجميع واضحة إجابة الرضورة مذهب نظرية تمتلك
نظرية أتباع يستخدمها التي الصيغة الرضورة مذهب نظرية تحول املسلَّمات. بني عالقات

االنتظام:

«.G من صور F صور كل بأن يقيض قانون «ثمة

بكثري: أقوى ادعاء إىل

«.G من صوًرا F صور كل تكون أن فيزيائيٍّا الرضوري «من

(القوانني الطبيعة وقوانني العلمية) (القوانني العلم قوانني بني السابق تمييزنا سياق ويف
ييل: ما عىل الرضورة مذهب نظرية تنص الطبيعية)،

الكونية الصفات بني القائمة العالقات تصف واحدة بعبارة القوانني عن يُعربَّ
واملكممات.

يجب ال إنه القول يساوي قانونًا تُمثِّل «G هي F «صور عبارة إن القول
،Gو F املحمولني بتوسيع تتعلق عبارة بوصفها «G هي F صور «كل عبارة فهم
F ب الخاصة الكونية الخصائص بني العالقة تصف واحدة عبارة بوصفها ولكن
(دريتسكي سمات). أو كميات أو الخصائصأحجاًما تكون أن يمكن (حيث Gو
١٩٩٥ب) فاينرت أيًضا انظر ١٩٩٥؛ ليكي/بيجلو راجع ٢٥٢-٢٥٣؛ ،١٩٥٧

تتضمن (أ) أساسيني: مفهومني عىل الطبيعة لقوانني الرضورة نظرية نهج ويستند
املسلَّمات. بني العالقات القوانني تُمثِّل و(ب) مسلَّمات القوانني

إما «املسلَّمات — الرضورة مذهب نظرية أنصار أحد — أرمسرتونج لديفيد وفًقا (أ)
،١٩٨٣ (أرمسرتونج الحقيقية» بعضاألشياء بني روابط أو عالقات خصائصأو تكون أن

للتكرار. القابلة العاملية املكانية الزمنية السمات هي املسلَّمات السادس). الفصل
بني العالقة تحديد لنا فسيُرتك للمسلَّمات، األرسطي التوصيف هذا قبلنا إذا (ب)
ينص الطبيعة قانون أن نعلم ونحن F تُمثِّل األشياء بعض أن إىل وبالنظر املسلَّمات.
بعض توجد لم ما ،G تكون أن يجب F أن نستنتج أن يمكننا ،(∀x)(Fx ⊃ Gx) أن عىل
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وتُعد الطبيعة. قانون مع تماشيًا ،G تكون F أن فيزيائيٍّا الرضوري من املتداخلة. العوامل
عالقة تكون ذلك، مع اعتيادية. رضورة عالقة املسلَّمات بني يُفرتضوجودها التي العالقة
جميع يف توجد ال قد إنها حيث فحسب، محتمل نحو عىل حقيقية االعتيادية الرضورة

املمكنة. العوالم

الرضورة مذهب نظرتي بني الفرق عىل الضوء املنطقية الرمزية الصياغة تسلط
بالنسبة أنه ذلك عىل يرتتب ،N(F, G) االعتيادية الرضورة فرضية خالل فمن واالنتظام؛
عالقة تستلزم .G السمة تمتلك أن يجب فإنها ،F السمة تمتلك كانت إذا ،x األشياء لكل

املقابل: الكوني االنتظام Gو F سمتي بني االعتيادية الرضورة

N(F,G) → (∀x)(Fx ⊃ Gx).

السمة وجود أن يعني ال هذا ولكن ،G هي F صور كل تكون فقد صحيح؛ العكسغري لكن
العرضية: املنتظمة العمليات حالة يف يتضح كما ،G السمة وجود بالرضورة يستتبع F

(∀x)(Fx ⊃ Gx) ¬
------------→ N(F,G).

تسمح فال االعتيادية الرضورة أما استثناءات، بحدوث العرضية العامة الحاالت تسمح
الرضورة أن يف النظرية هذه ُوجهتضد التي االنتقادات أحد ويتمثل املجال). قيود (عدا بها
الرضورة وجود إىل يشري ما الرصدية أدلتنا يف يوجد فال للرصد. قابلة ليست االعتيادية
أرمسرتونج يفرتض وجودها. الرضورة مذهب نظرية تتطلب التي الطبيعة، يف الفيزيائية
،١٩٨٣ (أرمسرتونج نظريته يف للرشح قابلة غري بدائية فكرة باعتبارها االعتيادية الرضورة
ونحن املكانية-الزمنية. األحداث بني للتكرار القابلة السمات العلم يرصد .(٦.٤ الفصل
املسلَّمات اسم — والسواد الغراب غرار عىل — السمات هذه عىل نطلق أن يف أحرار
استنتاج إىل نقفز أن يمكننا فال املسلَّمات، يرصد العلم بأن سلمنا ما إذا وحتى األرسطية.
الرضورة ضمنيٍّا الكونية الشمولية تعني وال بينها. تربط الفيزيائية الرضورة أن مفاده
وجود إىل ويشريون أرمسرتونج الرضورة مذهب لنظرية آخرون أتباع (يتجاوز االعتيادية

األفالطونية). يعتنقون ثَمَّ ومن باألمثلة، موضحة غري مسلَّمات
الرضورة معنى لدينا ناحية فمن الفيزيائية؛ للرضورة معنيني بني نفرق أن يجب
تشكِّل املسلَّمات بني الفيزيائية الرضورة وهذه املسلَّمات. بني االعتيادية الخاصبالرضورة
أن عىل املعنى هذا ينص للرضورة. العلمي املعنى لدينا أخرى ناحية ومن الطبيعة؛ قوانني
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الشمس، حول تدور أن يجب فالكواكب الطبيعة؛ لقوانني تخضع الفيزيائية األنظمة بعض
مذهب نظرية يف األولية. القيود ضوء يف كبلر، قوانني وفق ذلك عمل إىل مدفوعة ألنها
رضورة وحسب: واحدة عالقة إىل الطبيعة يف املتسقة العمليات كل تُختَزل الرضورة،
الرياضية العالقات من العديد هناك أن العلم قوانني تُعلِّمنا ولكن املسلَّمات، بني اعتيادية
بدقة. محددة متغرية بعوامل عنها التعبري ويمكن املختلفة، األنظمة من العديد بني املختلفة
الجربية العالقات من عدد عن العلم قوانني تُعربِّ مرتابطة. النظم هذه فإن ذلك، عىل عالوة
الطبيعة، قوانني عن العلم قوانني تُعربِّ ولكي الفيزيائية. النظم مرتابطات بني املختلفة

الطبيعة. يف االنتظام أوجه من تقرتب أن يجب
طريقة حول املعلومات من للغاية بالقليل إال الرضورة مذهب نظرية تخربنا ال
العمليات عن العلم قوانني تعبري بطريقة مهتمني كنا وإذا العلم. يف القوانني استخدام
العلمية. املمارسة من تقربنا للقوانني، نظرية إىل ننتقل أن فعلينا الطبيعة، يف املنتظمة
قوانني أن يف النهج هذا وراء األساسية الفكرة وتتمثل البنيوي. النهج النظرية هذه لنسمِّ

رموز. إىل الفيزيائية النظم بنية يف املوجودة العالقات ل تُحوِّ العلم

البنيوية النظر وجهة

العامة العبارات من منطقيٍّا أقوى الطبيعية» «القوانني أن إىل حق، عن بوبر، كارل يشري
والحاالت الطبيعية القوانني بني التفرقة إىل الحاجة مع املالحظة هذه تتعامل تام. نحو عىل
الرضورة أن حني ففي املنطقية؛ الرضورة من منطقيٍّا أضعف ولكنها العرضية، العامة
تكون أن ونتوقع مرشوطة. الطبيعة قوانني فإن املمكنة، العوالم كل يف حقيقية املنطقية
ال قد ولكنها األرض، عىل فقط وليس الفعيل الكون يف صحيحة هذه الطبيعة قوانني
بوبر ينقل القوانني؟ تمتله الذي املنطقي الطابع ما املمكنة. العوالم كل يف صحيحة تكون

العلم. قوانني إىل الطبيعة قوانني من الرضورة

بنيوية سمة عن تعبري «أ» أن نفرتض فإننا طبيعي، قانون «أ» أن افرتضنا إذا
(بوبر، منطقية. أنها يحتمل معينة فردية أحداث وقوع تمنع سمة عاملنا؛ يف

(٤٣٢ ،١٩٥٩

الطبيعي العالم عىل بنيوية قيوًدا تفرض القوانني أن الفيزيائية الرضورة تعني وبالتايل
حول معينة بنيوية خصائص عن العلمية القوانني تُعربِّ لبوبر، وفًقا .(٤٣٠ ،١٩٥٩ (بوبر،
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الذرائعية نظرية مع مبارشة للقوانني البنيوية بوبر نظرية تتعارض الفيزيائي. العالم
للكون البنيوية الخصائص بعض تمنع الطبيعة قوانني أن بوبر يؤكد لفيتجنشتاين.
األعىل والرسعات الدائمة، الحركة وآالت للكواكب، الدائرية الحركة القوانني تمنع الحقيقي.
بأحداث أيًضا ستسمح القوانني أن يف التوصيف هذا عكس ويتمثل الضوء. رسعة من
تترصف أن الفردية الكائنات عىل يجب بنيوية، قيوًدا القوانني تفرض معينة. فيزيائية
التي البنيوية الشبكة داخل معينة بحرية التمتع تواصل املفردة الحقائق ولكن لها. وفًقا
الجاذبية. قانون «تتحدى» الرياح، تحملها التي الخريف فأوراق مًعا. الحقائق كل تربط
التطورية الطفرات وتنتج مداره. من نيزك مع تصادمي مسار يف يسري يُقىصكوكب وربما

الوراثية. الصدفة بسبب
تفرس فهي العلمية؛ للقوانني الرئيسية السمات بعض جيًدا البنيوية النظرية تفرس
أسباب تُبنيِّ كما العلمية، القوانني يف املوجودتني الحتميتني املثالية وإضفاء الفصل عمليتَي
النظرية هذه تظل كما املتاحة. األدلة من االعتيادية الرضورة استنتاج عىل قدرتنا عدم
تصوغ الطبيعة قوانني إن ب). ١٩٩٥أ، ١٩٩٣؛ (فاينرت العلمية املمارسة من مقربة عىل
رمزية تعبريات هي العلم وقوانني رموز. صورة يف الفيزيائية لألنظمة البنيوية الخصائص
وقوانني العلم قوانني بني البنيوية النظرية تميز رياضية. بلغة البنيوية الجوانب هذه عن
االتساق بني الفارق تربز وهي العلمية. املمارسة يف نجده الذي التمييز وهو الطبيعة،
ميل من أصغر قطرها الذهب قطع «كل — العريض االتساق فحاالت والكوني. العريض
للذهب الذري الرتكيب يف يشء يوجد فال الطبيعي. للعالم بنيوية سمات ليست — واحد»
قطرها الذرات «كل — الكوني االتساق حاالت أما الذهب. من كبرية قطع وجود يمنع
هذه كانت لو ذرات توجد أن يمكن فال الذرة. بنية عن فتعربِّ — واحد» ميل من أصغر
بها مسموح احتماالت بوصفها املحققة غري الفيزيائية االحتماالت تفرس وهي أبعادها. هي
البنيات به تسمح ما عىل باالعتماد للواقع املغايرة األوضاع تفرس وهي البنيات. طريق عن
تعني كبلر» قوانني سيتبع فإنه عارش، كوكب يوجد كان «لو عبارة إن به. تسمح ال وما
وفًقا الشمس حول يدور قد عاًرشا كوكبًا يجعل الذي النوع من الشميس النظام بنية أن
بالظواهر؛ املرتبطة والقوانني األساسية القوانني بني التمييز تغطي وهي كبلر. لقوانني
القوانني تقترص بينما منها، العديد أو النظم جميع بنية عن تعربِّ األساسية فالقوانني

يَّة. الحدِّ الرشوط من العديد تتطلب التي النظم من قليل عدد عىل بالظواهر املرتبطة
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املسارات عىل مفروضة قيوًدا الطبيعة قوانني تُشكِّل للقوانني، البنيوية للنظرية وفًقا
املفروضة القيود الرياضياتهي لعلماء بالنسبة واملعادالت كوننا. يف املادية لألشياء املحتملة
عالم أوضح عديدة. لسنوات الجرب يدرس رياضيات عالم تخيَّل الحلول. إمكانية عىل
معينة: درجة من معادلة هي f(x) الدالة الدوال. استخدام للطالب بصرب الرياضيات
y = 3x3+2x2+x+1 (ب) بينما الثانية الدرجة من معادلة هي y = 2x2+3x+4 (أ)
بيانية برسوم الدوال تمثيل يمكن ديكارت، اكتشف وكما الحدود. متعددة معادلة هي
عىل تعتمد نموذجية جربية بنية توضح الرياضية الدالة فإن املعادلة، كانت وأيٍّا ديكارتية.
واآلخر (أ) للدالة وفًقا أحدهما يترصف كوننا، يف ماديني شيئني ل تأمَّ تحتويها. التي األسس
بنية فإن الشيئني، هذين عن هذا من أكثر شيئًا نعرف نكن لم لو حتى (ب). للدالة وفًقا
البيانيني الرسمني تفاصيل (تتغري بهما. الخاصني البيانيني الرسمني يف تكمن مسارهما

ب) 1-10أ، الشكل انظر الحدية. الرشوط من املزيد ن ُضمِّ إذا
قيود وفق للشيئني، بهما يُسمح اللذين املسارين البيانيان الرسمان هذان يُمثِّل
للبنية يخضع يشء أي أن عىل ينص رياضيٍّا نمًطا يمثالن فإنهما أدق، بتعبري دالتيهما.
األمر يحدث نفساملنوال وعىل البنية. هذه نمطسلوك yسوفيتبع = x2 املذكورة الجربية
البنيوية الجوانب العلم قوانني تصف .y = x3 الجربية للبنية تخضع التي لألشياء ذاته
أن يجب التي البنية، داخل العالقات القوانني فتحدد رياضية. بلغة حولنا من للعالم
املسارات عىل تفرضقيوًدا العلم قوانني فإن املعنى وبهذا لها. وفًقا املادية األشياء تترصف
من البنية تتكون ،(٦-٣ (القسم سابًقا أرشنا وكما املادي. العالم عرب لألشياء املحتملة
تتمثل الكوكبية، األنظمة حالة يف مًعا. املرتابطات تربط والعالقات والعالقات، املرتابطات
يف العالقات وتتمثل الصناعية، واألقمار والنيازك واملذنَّبات واألقمار الكواكب يف املرتابطات
التي البيولوجية النظم يف املرتابطات تتمثل وربما املرتابطات. تربط التي الرياضية العالقات
ارتباطات رياضيٍّا العلم قوانني تحدد البنيوية، النظرية يف تطورية. عالقات بينها تربط
املادية األشياء مسار القوانني تحدد البيانيان، الرسمان يوضح وكما املرتابطات. بني معينة

األشياء. من غريها جوار يف املادي العالم عرب الخاصة مساراتها تنسج بينما
املوقف من نشأت التي الفلسفية القضايا من عدًدا اللحظة هذه حتى ناقشنا
التحول وفتح الحديث، العلم عتبة عىل كوبرنيكوس وقف الكوبرنيكية. عن الناتج اإلشكايل
عن شيئًا الكوبرنيكية تخربنا أن يمكن فهل الكوبرنيكية. الثورة أمام األبواب الكوبرنيكي

العلمية؟ الثورات وفقها تحدث التي العملية
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متعددة الدالة تُنِتج (ب) مكافئًا. َقطًعا الثانية الدرجة من الدالة تُنِتج (أ) :10-1 شكل
الحدود. متعدد بيانيٍّا رسًما الحدود

العلمية والثورات كوبرنيكوس (7)

تحديات به تطرح الذي املدى يف فيزيائية نظرية أي عمق مقاييس أحد يتمثل
للتغري. قابلة غري سبق فيما تبدو كانت للعالم نظرتنا يف جوانب أمام جدية

(٣٨٦ ،(٢٠٠٠) األنيق» «الكون (جرين،
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التحول كوبرنيكوس استهل إذ املنظور؛ يف تغيريًا أوجد كوبرنيكوس أن إىل أرشنا
إىل يرَق لم فإنه املزايا، من العديد يتضمن كان نظامه أن من الرغم وعىل الكوبرنيكي.
وأساليبهم اإلغريق بأسالفه كثريًا كوبرنيكوس يتمسك ناحية، فمن العلمية؛ الثورة مستوى
مهمة جديدة رصدية بيانات أي يُِضف ولم بحتة، حركية نظر وجهة يتبنى كما الهندسية،
أنه يرى كما هو، كما الفرضيات تكافؤ يرتك أخرى، ناحية ومن املتوفرة؛ املشاهدات إىل
أيها عن يتساءل أن دون متبادل، نحو عىل الهندسية األدوات من عدد استخدام املقبول من
أفضل نحو عىل يتوافق نموذجه ولكن الكواكب، لحركة الفيزيائية اآللية مع توافًقا أكثر
أكرب، تجريبية بصالحية الصدد هذا يف ويتمتع الشميس، للنظام الطوبولوجية البنية مع
إىل الوصول يف الكوبرنيكي النموذج فشل السبب ولهذا ناقصة، الجربية بنيته ذلك، ومع

التامة. النظرية الصالحية
املتاحة املعايري فما العلمية، الثورة اتجاه يف أوىل خطوة الكوبرنيكي التحول كان إذا

العلمية: للثورات نماذج عدة اْقُرتحت علمية؟ ثورة بأنه علمي حدث عىل للحكم

من العلم تاريخ يتكون كون، لتوماس وفًقا للثورات»: اإلرشادي ُكون «نموذج (أ)
.(١٩٩٣ هونا ١٩٧٠،هوينينجن (كون العادية» و«غري «العادية» الفرتات من سلسلة
كإطار مقبوًال النموذج هذا ويكون مهيمن. نموذج بوجود العلم من العادية الفرتة تتميز
املشكالت. حل يف العلماء ينخرط العادية، العلم فرتات وخالل الجارية. لألبحاث صالح
للنماذج النمطية األمثلة ومن السائد. النموذج خالل من املقبولة والحلول املشكالت وتُحدَّد
خالل الداروينية. التطورية والبيولوجيا النيوتونية، وامليكانيكا امَلركز، شميس الفلك علم
ويتضمن األساسية. النموذج افرتاضات العلمي املجال ممارسو يقبل العادية، العلم فرتات
ونيوتن وجاليليو كبلر َقِبل للنموذج. التفسريية والقدرة التمثيلية القوة صقل عملهم
غري يتجاهلها. أن اختار جاليليو ألن كبلر؛ قوانني نيوتن وَقِبل الشمس. مركزية فرضية
منهم كل صقل الشمس. مركزية لنظرية كبرية مساهمات قدَّمت جاليليو مشاهدات أن
املطاف، نهاية يف أزمة تواجه عادية علم فرتة أي فإن ذلك، ومع بطريقته، نه وحسَّ النموذج
لكون، فوفًقا األسباب. من لعدد العلم أزمة تحدث أن يمكن عادية. غري علم فرتة تحل ثم
بسبب أزمة تحدث مجاله. يف الظواهر جميع مع التعامل يف النموذج بفشل ترتبط ما غالبًا
وجود أو التنبؤ يف فشل مجرد ليست الشذوذ حالة كبريًا. «شذوذًا» يواجه النموذج أن
ليست الرصد فأجهزة تجنبها؛ يمكن ال التناقضات فهذه واملشاهدات؛ النظرية تناقضبني
حالة تحدث املثالية. وإضفاء الفصل عمليات من بعدد تقوم ما دائًما والنظرية مثالية،
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عندما الشذوذ حالة تنشأ وتوقعاتها. النظرية بني مستمر خالف يوجد عندما الشذوذ
آخر. اتجاه يف يسري أنه املشاهدات وتخربنا ما بطريقة يسري العالم أن النظرية تدعي
إىل ضمنيٍّا النظرية أشارت شذوذ. حالة رسيًعا اإلغريقية املرتاكزة الدوائر نظرية واجهت
اإلغريق املشاهدات أخربت بينما األرض، من ثابتة مسافة عىل دائًما تكون الكواكب أن
األرض مركزية نظرية وتمنع تتغري. واألرض الكواكب بني املسافة كانت فقد ذلك؛ بخالف
بريشت مرسحية والفيلسوفيف الرياضيات وأرصعالم القمري. املجال بعد املذنَّبات ظهور
وجاليليو براهي مشاهدات أن رغم أقمار. أي يمتلك أن املشرتي لكوكب يمكن ال أنه عىل
من النظريات هذه تتمكن لم شذوذ. حاالت النظريات هذه واجهت ذلك. بخالف أخربتهما
مثل تحدث وعندما مجاالتها. ضمن واضح نحو عىل تقع كانت التي املشاهدات استيعاب
املشكلة حل العلم ممارسو ويحاول أزمة، يف مهيمنًا كان الذي النموذج يقع األحداث، هذه
يدخل فشلوا، إذا ولكن هيمنته، يف النموذج يستمر فقد ذلك، يف نجحوا إذا الطرق. من بعدد
النموذج يَُفكَّك — كون يشري كما — الثورية الفرتة وخالل ثورية». «فرتة العلمي املجال

للنموذج. استبدال عملية هي العلمية فالثورة جديد؛ آخر نموذج محله ويحل القديم
ل يُسهِّ فهو والعاَلم؛ العاِلم بني للتفاعل وسيًطا يكون مفاهيمي مخطط هو والنموذج
«مصفوفة عن الحديث الحًقا كون ل وفضَّ التجريبي. العاَلم عىل الرمزية البنيات إضفاء
العنارصاملفاهيمية؛ من عدًدا املصفوفة وتضم العنارص. من مرتبة مجموعة وهي نظامية»؛
من الطالب يستطيع نموذجية ومسائل األساسية، القوانني مثل رمزية تعميمات منها
االختبار وقابلية والرتابط االتساق مثل علمية وقيم املجال، تقنيات ممارسة حلولها خالل
مستقل خارجي واقع ووجود منظم، الكون بأن اإليمان مثل ميتافيزيقية وقناعات والتوحيد،
أن إىل لإلشارة املجال» «مصفوفة باسم العلم نموذج تسمية كون أعاد حتمية. وقوانني
للثورات اإلرشادي كون لنموذج مميزة سمة ثمة متسقة. شبكة تُشكِّل املفاهيمية البنى
يمنحهم فالنموذج بنماذجهم؛ أسايس نحو عىل ملتزمني يُعتَربون العلماء أن هي العلمية
العلماء يبدأ لكون، وفًقا منهجية. بطريقة الطبيعي العالم دراسة من يمكنهم قدٍم موطئ
نيوتونية نظارات — نظارات يرتدي العالم وكأن الحاكم. النموذج سياق يف العالم رؤية يف
يستطيع ال لكون، ووفًقا العالم. رؤية فقط خاللها من يستطيع — داروينية نظارات أو
النماذج فإن الحال، هي هذه كانت وإذا الوقت. ذات يف فقط واحد نموذج تبنِّي سوى العلماء
مختلف نحو عىل العالم يرون العلماء تجعل تماًما مختلفة إشكالية مواقف تفرس التي
مختلفة»؛ «عوالم يف يعيشون ألنهم بعض، مع بعضهم التحدث يف صعوبة فيجدون تماًما.

115



وفرويد وداروين كوبرنيكوس

عامًلا ويسكنان األرض مركزية نظرية يعتنقان كانا بريشت مرسحية يف فاألرسطيان
أقمار ألن التليسكوب؛ عرب النظر يرفضا أن لهما بالنسبة املنطقي ومن األرض. مركزي
يؤمن جاليليو كان ذلك، من النقيض وعىل موجودة». تكون أن يمكن «ال املشرتي كوكب
الرصدية لألدلة لجوءه يغري ولم امَلركز. شميس عالم يف يعيش وكان الشمس، بمركزية
فهم يستطيعان ال نموذج منصة من يتحدث كان فقد والفيلسوف؛ الرياضيات عالم رأي

النقدي. للخطاب هنا مجال فال لغته؛
مسألة يواجه كون فإن صحيح، نحو عىل العلم تاريخ يصف السيناريو هذا كان إذا
تماًما مقتنع النزاع طريف كال أن يبدو إذ األساس. من ممكنًا العلمي التغيري يصري كيف
يشري هذه. الجمود حالة لوصف «الالقياسية» مصطلح كون يستخدم نموذجه. بصحة
يف عنرص إىل ما نموذج من عنرص كل تحويل املمكن من ليس أنه إىل املصطلح هذا
املمكن من ليس ولكن عام، مستًوى عىل النموذجني مقارنة املمكن من له. املنافس النموذج
(انظر اآلخر النموذج يف عنرصمفاهيمي مع النموذجني أحد يف عنرصمفاهيمي كل مقارنة
أمًرا ذلك اعتبار سبب عن نتساءل ربما الخامس). الفصل ،٢٠٠٦ أندرسن/باركر/تشن
هذا فإن كبلر، نموذج يف التدوير» «فلك يكافئ ما يوجد لم فإذا مشكلة. حتى يُمثِّل أو جلًال
مهمة سمة النماذج يف الالقياسية سمة أن كون يرى ذلك، ومع خسارة، وليس مكسبًا يبدو
يرتبطون العلماء كان إذا النماذج تغريُّ كيفية يرشح أن عليه كان لذلك العلم؛ تاريخ يف
نموذج؛ كل يف موجودة الثوري التغيري بذور أن يف كون إجابة تتمثل كونية. كرًؤى بها
والبيانات النظرية بني املستمر التوافق وعدم شذوذ. حالة النهاية يف يواجه نموذج فكل

األزمة. حالة إىل النموذج يدفع ما هو التجريبية
العلم من جديدة مرحلة تبدأ الجديد، النموذج ومع جديد. نموذج يظهر النهاية ويف
فرضيات أسايسمع نحو عىل متفقني الفرتة هذه يف العلم مماريس معظم ويكون الطبيعي.
عن ملحوظ نحو عىل تختلف العاِلم عىل رؤية أخرى مرة يفرض وهو الجديد. النموذج
(كون بعدها» أرانب اآلن أصبح الثورة قبل العاِلم عاَلم يف بطٍّا كان «فما السابقة. الرؤية
أوًال: وخيمة؛ عواقب لها آخر إىل ما نموذج من النوعية النقلة لكون، وفًقا .(١١١ ،١٩٧٠
باألشياء الخاصة — األنطولوجيا يف كبرية اختالفات يوجد بأكملها. املفاهيمية الشبكة تتغري
املثال، سبيل فعىل والجديد؛ القديم النموذجني بني — العالم يف توجد أن املفرتض من التي
محل للكواكب كبلر قوانني وحلت بحرية، تسري كواكب الصلبة باألفالك كبلر استبدال
املقبولة املشكالت مجموعة عىل أيًضا املفاجئ التغيري هذا يؤثر اإلغريقية. الهندسية األدوات
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تدور «ملاذا اآلتي: السؤال هي املهيمنة املشكلة أصبحت لنيوتن كبلر من املقبولة. والتقنيات
رياضية تقنيات محلها وحلت قديمة الهندسية األساليب أصبحت مدارات؟» يف الكواكب
يكن لم بريشت. مرسحية توضح كما التواصل، يف انقطاع يحدث ثانيًا: تطوًرا. أكثر
أن تقبَّل أنه بدا االنتقادات وبعد التواصل. انقطاع مدى يخص فيما دائًما واضًحا كون
سيتقبل .(١.٤.١ الفصل ،٢٠٠٣ نوال ١٩٨٣؛ (كون فقط جزئيٍّا يكون التواصل انقطاع
األسباب ولكن والجديد، القديم النموذج بني االستمرارية بعض جزئيٍّا األقل عىل العلماء
كون يفرس الجديد. النموذج بمميزات املتشكك العاِلم إلقناع كافية ليست وحدها املنطقية
اعرتف كما تعقيًدا، أكثر فهو الواقع أما وإقناع. تحويل كحالة الجديد النموذج تبنِّي
حادة مناقشة وجرت النماذج. بني ومتقطعة مستمرة روابط فثمة املطاف. نهاية يف كون
وكوبرنيكوس أوزياندر بني املراسالت ظلت لقد دين. وعلماء والبطاملة الكوبرنيكيني بني
النماذج لرتتيب كافيًا وقتًا هذا كان سنة. ١٥٠ ملدة النزاع واستمر باقية، وريتيكوس
الزخم نظرية كوبرنيكوس وتبنى األرض، لحركة مناهضة حجًجا البطاملة قدَّم املختلفة.
مثل للكوبرنيكية، املتعصب واملنارص وسًطا. موقًفا براهي تيكو واتخذ حججهم، لرفض
يف ريتيكوس مثل الكوبرنيكية، إىل البعض تحول كبلر. قوانني ببساطة تجاهل جاليليو،
صحة عىل كافية أدلة توجد لم عرش السابع القرن بداية وحتى إنجلرتا. يف وديجز أملانيا
الكوبرنيكي النظام من وحسب أجزاء قِبل العلماء بعض إن حتى الشمس مركزية فرضية
الكوبرنيكيون وانترص عرش). والرابع عرش الثالث الفصالن ،١٩٥٣ دراير ١٩٧٧؛ (ريبكا

الجاذبية. قانون إىل الذاتي القصور قانون نيوتن ضم عندما أخريًا
ال فهو ١٩٨٠)؛ (هايدلبريجر كون نموذج مع فعليٍّا الكوبرنيكي التحول يتفق ال
غري حالة يف تكون تكاد ال الشمس ملركزية الكوبرنيكية فالنسخة نوعية؛ نقلة يشكل
كوبرنيكوس يستخدم النظامني. بني الكبري التداخل بسبب األرض مركزية مع متكافئة
ذلك، من العكس عىل بل جديدة، طريقة أي يبتكر ولم اإلغريقية، املشاهدات من العديد
يوضح وكما املواِزن. استخدام عىل اعرتض حيث بطليموس، من أنقى يكون أن أراد
انقطاع من الضئيل القدر هذا مثل رصد الصعب من «الفرضية»، مصطلح حول النقاش
غموض أن يبدو ذلك. يقبلوا لم املعارضني فإن الحال، وبطبيعة الجزئي. التواصل
يتفق لم ذلك، وبعد ومعارضيها. الكوبرنيكية أنصار بني أرىسرابطة «الفرضية» مصطلح
اإليمان جاليليو واصل املجال. يفمصفوفة بعضالعنارصاألساسية عىل حتى الكوبرنيكيون
فمن والواقعية؛ الذرائعية مع متوافقة الكوبرنيكية الكونية والرؤية الدائرية. الحركة بوجود
بنية عىل الرتكيز خالل ومن الذرائعية. أوزياندر دعم الفرضيات، تكافؤ عىل الرتكيز خالل
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وصل السماوية»)، األجرام دورات «عن كتاب من األول الكتاب (يف الطوبولوجية نموذجه
واقعية. نظر وجهة إىل كوبرنيكوس

بطيء. تحول طريق عن تغريت ولكن نوعية بنقلة املفاهيمية الشبكة تتغري لم
الفرضية لصالح قوية حجًجا قدَّمت جاليليو ونتائج كبلر وحسابات تيكو فمشاهدات
أن امَلركز األريض النظام يستطع لم قوية قيوًدا اإلنجازات هذه وشكلت الكوبرنيكية.

العلمية. للثورات البديلة النماذج بعض فلنتناول لذلك، معها؛ يتوافق
نموذًجا كوهني آي برنارد العلم مؤرخ اقرتح األربع»: املراحل ذو كوهني «نموذج (ب)
املرحلة تتألف .(١٩٨٥ (كوهني مراحل أربع عىل تتكشف العلمية الثورة أن عىل ينص
املرحلة هذه ناقشنا وقد والداروينية، الكوبرنيكية يف نجد كما املفاهيمي، االبتكار من األوىل
ثورة.16 لتشكيل كافيًا املنظور تغيري ليس ذلك، مع املنظور. يف تغيري أنها عىل سابًقا
تقنيات يقدِّم لم كوبرنيكوس أن رأينا جديدة. وتقنيات أساليب من الثانية املرحلة وتتكون
ونيوتن كبلر قدَّم الصدد هذا ويف الثاني. املعيار بهذا الوفاء يف يخفق فإنه ثم ومن جديدة؛
فكما الداروينية؛ االستدالالت جديدة: طريقة أيًضا داروين قدَّم وكذلك التحسينات. أعظم
الثالثة املرحلة أما جديدة. جربية بنية قدَّمه الذي الطبيعي االنتقاء مبدأ يتضمن سنرى،
الساحة يف صًدى فتجد الورق. عىل الثورة تحدث املرحلة هذه ويف «النرش». كوهني فسماها
النرش تواريخ بعض ثمة ناًرشا. يجد العمل إن نقول أن يمكننا حديثة، بعبارة العامة.
األجرام دورات «عن كوبرنيكوس كتاب منها املرحلة، هذه توضح التي العلم يف الشهرية
الخاصة النسبية ونظرية ،(١٨٥٩) األنواع» «أصل داروين وكتاب ،(١٥٤٣) السماوية»
املرحلة وتتكون العام. للفحص الثورية األفكار املنشورات هذه تقدِّم .(١٩٠٥) ألينشتاين
فوري. تحول مسألة ليست وهذه الجديدة. لألفكار العلمي املجتمع اعتناق من الرابعة
ويف ومعارضة، شكوًكا أيًضا تواجه لكنها األنصار بعض الجديدة األفكار تجد ما عادًة
املؤسف الصدام تشبه أن الرضوري من وليس حادة، مناقشات تحدث الحالة هذه مثل
يف الحجج. عىل اإلقناع محاوالت تعتمد ما غالبًا والفيلسوف. الرياضيات وعالم جاليليو بني
النظام برجحان معارصيه إقناع ريتيكوس يحاول (١٥٤٠) األوىل» الوصفية «النبذة كتابه
كتاب يُمثِّل الفلك. لعلم مرجع أول كبلر كتب عرش السابع القرن بداية يف الكوبرنيكي.
معدًال. كوبرنيكيٍّا نظاًما تدعم طويلة حجة (١٦١٨–١٦٢١) الكوبرنيكي» الفلك «خالصة
لو التطورية. التفسريات تدعم طويلة» «حجة أنه عىل األنواع» «أصل كتابه داروين رأى
آراء يف بتقارب تحظى نجاًحا األكثر العلمية النظريات فإن فوري، تحول أي يحدث لم
الجديدة. النظرية بصحة مقتنعني العلمي املجال مماريس معظم يصبح فرتة وبعد الخرباء.
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إقناع مسألة عن عبارة فاألمر الالحقني، والفصلني الفصل هذا يف املجموعة لألدلة ووفًقا
واحدة. نظرية أو واحد نموذج يف أيًضا تتالقى فإنها رأينا، كما لألدلة، وبالنسبة بالحجج.
مصداقية نزع يف تبدأ ما نظرية مصداقية من تزيد التي ذاتها فاألدلة ذلك، إىل وإضافة

املنافسة. النظريات
فهي زمنيٍّا؛ ممتدة كعمليات العلمية الثورات األربع املراحل ذو كوهني نموذج يرى
والتقنيات املفاهيمي االبتكار — األوليان املرحلتان تشري مفاجئة. تحوالت وليست انتقاالت
بالنماذج الخاصة املشكالت حل قدرات وهو العلمية، الثورات من مهم جانب إىل — الجديدة
يصبح أنه كما اإلرشادي، كون نموذج يف بالفعل الجانب هذا عىل التأكيد وجرى الجديدة.

االستدالل. تسلسل نموذج تركيز بؤرة
يف إليه النظر عند عيبني من كون نموذج يعاني االستدالل»: تسلسل «نموذج (ج)
عىل النموذج ذلك يؤكد الالقياسية، أطروحة خالل فمن (والداروينية)؛ الكوبرنيكية ضوء
بني التواصل يف انقطاع وجود يصور ما وغالبًا املتعاقبة. النماذج بني الهدام االنقطاع
يف العلمية الثورات واقع يكون بينما بريشت، مرسحية يف بسخرية ُعرض كما العلماء،
بما يؤكد ال لكنه العلم مؤرخ كوهني نموذج يريض ربما تعقيًدا. أكثر األحيان من كثري
املتعاقبة الثورات تُظهر املتعاقبة. الثورات بني املفاهيمية االستمرارية عىل الكفاية فيه
النماذج من بدًال «النظريات»، عن لنتحدث دقة. أكثر تكون أن يمكن انتقالية طبيعة
تتغري أن منها كل لعنارص يمكن العلم. تاريخ يف املفاهيمية الشبكات لتوضيح اإلرشادية،
مركز نظرية أن الكوبرنيكية، تاريخ يف جيلٌّ هو كما يعني، وهذا «متفرق». نحو عىل
إعادُة للحركة أرسطو نظرية عن التخيل سبق ذلك، من بدًال واحدة. مرة تسقط لم األرض
يف إال الدائرية الحركة فكرة عن التخيل يحدث ولم الكواكب. أماكن كوبرنيكوس ترتيب
بني ُمَسبَّبَة تحوالت عن نبحث أن يمكن أننا تعني التفريقية الجراحة هذه الحق. وقت
فنحن ٢٠٠٠)؛ تشن/باركر ١٩٨٩؛ ١٩٦٦؛ ١٩٦٤؛ (شيرب للشبكة املفاهيمية املكونات
الفلك علم بعد ما إىل اإلغريق من — مثًال — الدائرية املدارات مفهوم تاريخ تتبُّع نستطيع
دور دراسة يمكننا أو هذا. حدوث سبب عن ونتساءل تُركت أنها وسنجد الكوبرنيكي،
الزخم نظرية الباريسية املدرسة منظِّرو أحل الفلكية. النماذج تاريخ يف الحركة نظريات
للحركة. أفضل تفسريًا تقدِّم الزخم نظرية أن وجدوا ألنهم للحركة؛ أرسطو نظرية محل
مفهوم ر يُطوَّ لم ولكن الطريق، طول عىل الكوبرنيكي النموذج الزخم نظرية وساعدت
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.(١٩٥٦ دكسرتهوز وولف١٩٧٨، ١٩٧٥؛ عرش(دريك السابع القرن منتصف يف إال الزخم
إشكالية مواقف عن تنشأ ألنها مسببة تحوالت وهي املسببة، التحوالت عىل أمثلة وهذه
الفلكية النماذج تاريخ يف منطقية. وحجج سالسل خالل من املقرتحة الحلول فيها تُقيَّم
حلول تقديم عىل قدرتها وفق عليها ويُحَكم التأسيسية، االفرتاضات تاريخ تتبُّع يمكننا
املخطط من األقل عىل جزء تنظيم إعادة إىل التحوالت تؤدي الكواكب. حركة ملشكلة
خطوط املحاوالت هذه وتخلف املشكلة، حل محاوالت من جزءًا التحوالت وتمثل املفاهيمي.
نظرية مع حدث كما حذف»: «عمليات فهناك الفلكية؛ النماذج بني تتبُّعها يمكن ارتباط
الناقص، القطع لصالح الدائرة عن التخيل يف كما تعديل»: و«عمليات للحركة، أرسطو
تتبُّع يمكننا الهندسية. األساليب محل الريايض التحليل إحالل مثل إبدال»: و«عمليات
«الحركة» نظريات تطور مثل ومكوناتها: املفاهيمية النظريات تطور عرب الحجج خطوط
أن ونستطيع الشمس. مركزية نظرية إىل األرض مركزية نظرية من «الكواكب» وترتيب
التحوالت االستدالل تسلسل تحوالت توضح املنطقية. السالسل يف العمليات هذه نقيم
هذه وبدمج واألدلة. الحجج أهمية خالل من والنظريات املفاهيمية للشبكات البطيئة
من سلسلة شكل عىل العلمية للثورة مراحل أربع ذي تحلييل نموذج إىل نصل األفكار،

املتتالية: األحداث

القائمة. االفرتاضات يف تشكيك عىل غالبًا ينطوي املنظور، يف تغريُّ أو ل تحوُّ (١)
املشكلة. حل عىل قدرة ذات جديدة وتقنيات أساليب تقديم (٢)

لنجاح كنتيجة التفريقية االستدالل تسلسل تحوالت خالل من جديدة نظرية ظهور (٣)
املشكلة. حل يف الناشئة النظرية

ال التالقي هذا أن الثاني الفصل يف وسنبني جديدة. نظرية عند الخرباء آراء تالقي (٤)
الجديدة. النظرية ضمن نفسه الوقت يف بديلة نماذج وجود يستبعد

يف سيظل ما نظرية ضمن آمنًا مكانًا ما عنرص يتخذ أن بمجرد أنه يضمن ما يوجد ال
عىل املصري هذا حلَّ أن املفارقات ومن اإلضافية. الحجج من تحديًا يواجه أن دون موقعه
فسوف نقاشمعارص، يف هذا املحدد االستدالل تسلسل اتبعنا وإذا نفسه. الكوبرنيكي املبدأ
يف متميزة مكانة نحتل ال بأننا يقيض الذي الكوبرنيكي؛ املبدأ يف التشكيك إىل بنا يؤدي

الكون.
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الكوبرنيكي؟ التحول عكس هو هل اإلنساني: املبدأ (8)

هو.» كما موجود العالم إذن، أفكر، «أنا أقول: ديكارت لعبارة صياغة إعادة يف
(٢٩٤ ،(١٩٧٤) اإلنساني» «املبدأ (كارتر،

ففي والداروينية؛ الكوبرنيكية من خطريًة رضباٍت عانى البرشي الكربياء أن فرويد يَعترب
الكون. يف املادية للمركزية الوهمي العرش من البرش الكوبرنيكية الفرضية أزاحت الواقع
للمنظور كوبرنيكوس تغيري ولكن الخلق»، ذروة «تاج البرش سلب قد داروين أن ويبدو
لم القمري فوق املجال أن وخلفاؤه كوبرنيكوس أوضح البرشي. العقل قوة أيًضا يوضح
إدراًكا أكثر البرشي العقل بإرصار، كبلر أشار فكما األبد؛ إىل البرشي الفهم عن خفيٍّا يكن
يبدو أنه فبما فهمه. يمكنهم ما حدود يُمثِّل ال البرشرؤيته يستطيع فما البرشية؛ العني من
ضوئية سنوات لعدة تمتد التي املبارشة الكونية منطقتنا يف الوحيدة الذكية الكائنات أننا
يوضح العقالنية. باملركزية تمتُّعه يدَّعي أن األقل عىل لإلنسان يمكن االتجاهات، كل يف
هذا ُفهم أن بمجرد املادية. املركزية عىل تعتمد ال العقالنية املركزية أن الكوبرنيكي التحول
الشميس النظام ترك عىل قادرين يكونوا لن فالبرش االنطالق؛ الحديث العلم استطاع األمر،
ذلك، مع الشميس. النظام أجزاء جميع زيارة حتى يستطيعوا ولن املنظور. املستقبل يف
أجزاء مشاهدة من يتعلمونه قد مما بكثري أكثر العلمي التحليل من الكونيات علماء يعرف
حد إىل والكون التبانة درب ومجرة الشميس النظام بنية الكونيات علماء رسم لقد الكون.

املجردة. املشاهدات خالل من مضاهاته يمكن ال
ً «مبدأ فاقرتحوا كافية. ليست العقالنية املركزية هذه الكونيات، علماء لبعض بالنسبة
يسعى البرشي. الجنس إىل الكوبرنيكي قبل الكربياء بعض إعادة إىل يسعى إنسانيٍّا»،
عىل الذكية الحياة وجود من يستنبط فهو الكوبرنيكي؛ التحول عكس إىل اإلنساني املبدأ
موقعنا يكون ال ربما ممكنًا. الذكية الحياة وجود تجعل خاصة مادية ظروف األرضوجود
املبدأ من نسختان ثمة الواقع يف .(٢٩١ ،١٩٧٤ (كارتر متميز ولكنه مركزيٍّا، الكون يف

اإلنساني:

للحياة تسمح التي الخصائص الكون يمتلك أن «يجب القوي»: اإلنساني «املبدأ •
،١٩٧٤ كارتر ٢١؛ ،١٩٨٦ (بارو/ِتبلر تاريخه.» من ما مرحلة يف داخله بالتطور

(٢٩٤
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عىل يحتِّم للكون املادي الشكل أن يفرتض ألنه للغاية؛ صارم رشط هذا
راصِدين خلق إىل النهاية يف سيؤدي فالكون اإلدراك؛ ذاتي كونًا يصري أن الكون
إن األول). الفصل ،١٩٩١ بروير ٥٢٣؛ ،٢٤٨ ،١٩٨٦ (بارو/ِتبلر أذكياء برشينَي
اإلنساني املبدأ يجسد ناحية، من ضعفه. موطن أيًضا يُمثِّل الرشط هذا قوة موطن
قيام فمنذ فيزيائي؛ تفسري من جزءًا تُعد لم التي الحتمية، البرش مركزية القويُّ
عىل القضاء تجاه جوهري ميل يوجد كان عرش، السابع القرن يف العلمية الثورة
البيولوجية؛ العلوم من ذلك وبعد الفيزيائية، العلوم من أوًال البرش مركزية منطق
التطورية التفسريات عكس مبارشة القوي اإلنساني املبدأ يسري أخرى، ناحية ومن
الجديدة األنواع أن تدعي ال الطبيعي، االنتقاء مثل البيولوجية، فاملبادئ للحياة؛
إحدى تمثلت فقد البرش؛ ظهور هي نهايته تكون خطي مسار طول عىل تتطور
التطوري األحياء علم يف غائي تفكري أي اعتبار يف داروين عمل عىل املرتتبة النتائج
معظم يفضل لذلك خاطئًا؛ تفكريًا للتطور أخرية غاية باعتبارهم البرش يعامل

اإلنساني. املبدأ من ضعيفة نسخًة الكونيات علماء
حقيقة االعتبار يف لنضع مستعدين نكون أن «يجب الضعيف»: اإلنساني «املبدأ •
كراصدين.» وجودنا مع يتوافق حد إىل بالرضورة متميز الكون يف موقعنا أن

(٨ ،١٩٩١ بروير ١٩٦١؛ ديك ٢٩٣؛ ،١٩٧٤ (كارتر
لتفسري استخدامه يمكن البرشية الحياة وجود أن عىل االفرتاض هذا ينص

األساسية: الفيزيائية للثوابت الدقيقة القيم

عىل محتملة ليست والكونية الفيزيائية الكميات لجميع املرصودة القيم
املواقع يف يكمن وجودها أن برشط محددة قيًما تمثِّل لكنها متساٍو نحو
يكون أن وبرشط الكربون عىل القائمة الحياة فيها تتطور أن يمكن التي
(١٩٦١ ديك ١٦؛ ،١٩٨٦ (بارو/ِتبلر ذلك. لفعل يكفي بما قديًما الكون

يكون أن يمكن ال األساسية الفيزيائية الثوابت بني د املعقَّ التوازن أن هي الفكرة
احتمال يدمر أن شأنه من كان القيم هذه يف التغيريات أدنى فحتى كونية؛ صدفة
قيم األساسية للثوابت الدقيقة العددية القيم أن فرُيى البرشية. الحياة وجود
الثالثي والفضاء املادة فاستقرار ممكنة؛ البرشية الحياة تصبح كي رضورية
يف الطفيف التغيري شأن ومن للحياة. رضوريان أمران املثال سبيل عىل األبعاد
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درامية األكثر أما تماًما. مختلف مسار نحو الكون يوجه أن العددية القيم هذه
سيصبح البيولوجي التطور كان للكون خصائصأساسية توجد أنه فهو ذلك من
ما بمعنًى يكون «قد األساسية الخصائص لهذه واكتشافنا دونها. من مستحيًال
تتمثل .(٣٨٣ ،١٩٨٦ (بارو/ِتبلر لها راصدين» كوننا لحقيقة رضورية عاقبة
العددية القيم عىل صارمة قيوًدا يفرض البرشي الوجود أن يف األساسية الفكرة
اآلن، عليها هي التي القيم هذه للثوابت يكون أن فيجب األساسية. للثوابت
الثوابت كانت لو للواقع، مغايرة بطريقة العبارة وبصياغة موجودون. ألننا وذلك
يظهروا. أن للبرش كان ما قليًال، مختلفة قيًما اكتسبت قد األساسية الفيزيائية
هذه الثوابت تمتلك أن الحتمي من كان فقد وتطوروا، ظهروا قد البرش أن وبما

املحددة. القيم

هذه أن الضعيف اإلنساني املبدأ أنصار يؤكد الكون. وحجم عمر املثال سبيل عىل ل تأمَّ
تكون أن بد األرضال أن الواضح من البرشي. الوجود حالة بدراسة تفسريها يمكن السمات
إىل والهيليوم الهيدروجني ل تحوُّ يحدث العضوية. الحياة تطور الستضافة ماديٍّا مالئمة
تعتمد التي الثقيلة الجزيئات إنتاج لكن النجوم، يف األول املقام يف للحياة مساعدة جزيئات
لتوجد الكفاية فيه بما قديًما الكون يكون أن يجب السنني. مليارات يستغرق الحياة عليها
البرشية الحياة وجود أن الضعيف اإلنساني املبدأ أنصار يرى ثم، ومن الحياة؛ أشكال
الطبيعي العالم مشاهدات من «العديد الحجم. يفرس والعمر الكون. عمر يفرس أن يمكن
.(٢١٩ ،١٩٨٦ (بارو/ِتبلر لوجودنا» حتمية نتائج أنها عىل إليها يُنَظر أن يمكن (…)

املركزية أشكال من شكًال املنطق هذا يعيد الضعيف، اإلنساني املبدأ ألنصار بالنسبة
ذاتيَّ كونًا تُنتج للغاية خاصة ظروًفا أن فلو الكوبرنيكي؛ التحول ويناقض الخاصة
املبدأ يضع الكونية. والبيئة البرشي الجنس بني وثيقة لصلة تأسيس إعادة فثمة اإلدراك،
تختار ما بطريقة الذكية الحياة أن ويؤكد اإلدراك. ذاتي الكون بنية عىل قيوًدا اإلنساني
وحده الكون وهذا األول). الفصل ،١٩٩١ بروير ٥١٠؛ ،١٩٨٦ (بارو/ِتبلر الفعيل الكون

املتميز. موقعهم عىل التعرف يمكنهم أذكياء راصدين يُنتج ما هو
الراصد يوجه وهو األحوال. أحسن يف وحسب مقاربة أنه اإلنساني املبدأ مشكالت من
يَّة األُسِّ القيمة إىل فقط يشري فإنه حينها حتى ولكن الفيزيائية، النظرية نحو أخرى مرة
صورة يف الضعيف اإلنساني املبدأ يتنكر الدقة. وجه عىل القيم وليس األساسية، للثوابت
الراصدين أن حقيقة فمن اعرتاضعليه؛ ال استنتاًجا كونه عن يزيد ال بينما فيزيائي تفسري
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مالئًما يكون أن بد ال املكان هذا أن يُستنتَج الكون، من صغرية زاوية يسكنون البرشيني
جعلت التي املادية للظروف الكون امتالك سبب رجعي بأثر يفرس ال وجودنا ولكن للحياة،
بأن يعرتفون اإلنساني املبدأ أنصار وحتى .(٣٩٦ ،١٩٩٨ (ساملون ممكنة الذكية الحياة
٢٩٥؛ ،٢٩٢ ،١٩٧٤ (كارتر فيزيائي تفسري املطاف نهاية يف محله يحل أن يمكن املبدأ

.(٦١٢ ،١٩٧٩ كار/ريس
التصميم وأنصار اإلنساني املبدأ أنصار ساقها التي الحجج بني معنيَّ تشابُه ثمة
الحيوية الكيميائية العمليات من العديد أن الذكي التصميم أنصار فريى الجدد؛ الذكي
الثاني، الفصل (انظر تفسريها من الطبيعي االنتقاء تمنع لدرجة شديدة بدقة مضبوطة
لتكيُّف نتيجًة تكون أن يمكن ال بحيث معقدة العني مثل أعضاء أن فيعتربون .(٥-٤ القسم
األساسية. الثوابت يف مماثل دقيق توازن إىل اإلنساني املبدأ أنصار ويشري بطيء. تطوري
التفسريات تلعب األساسية. الثوابت ضبط دقة يفرس أن يمكن ذكي راصد وجود أن فريون
من التصميم وجود الذكي التصميم أنصار ويستنتج ا. مهمٍّ دوًرا الحالتني كلتا يف الغائية
املبدأ أنصار ويستنتج الصدفة. بمحض وجودها أرجحية وعدم البيولوجية النظم تعقيد
املشكلة الكونية. للمتغريات املحددة القيم من للبرش ني خاصَّ وزمن مكان وجود اإلنساني
يف الطفيف فالتغيري موجودون؛ ألننا الخاصة قيمها تمتلك ال األساسية الثوابت أن هي
األرض عىل الحياة تطور بالفعل سيجعل كان ربما املايضالبعيد يف األساسية الثوابت قيمة
قيمها املايض يف اكتسبت الثوابت أن بالرضورة يعني ال «اآلن» وجودنا ولكن مستحيًال،
ولكن وجودنا، من األساسية للثوابت خاصة قيًما نستنتج أن بوسعنا أن صحيح املحددة.
التطور هدف هو الراصد أن ضمنًا يعني القوي اإلنساني املبدأ أن يبدو القيم. يفرس ال هذا
كان — الثاني الفصل يف سنوضح كما — الغائي التفكري وهذا .(٢٨ ،١٩٨٦ (بارو/ِتبلر
املبدأ فحتى الداروينية. تاريخ مع بشدة يتناقض وهو األفكار. تاريخ معظم خالل سائًدا
لثوابت الزمة نتائج والناس والكواكب النجوم أحجام أن إظهار يف فشل الضعيف اإلنساني
فاألرض عريض؛ الكوني التطور أن هو األسباب أحد .(٣٨٧ ،١٩٨٦ (بارو/ِتبلر الطبيعة
لقصف تخضع األرض كانت السنني فلماليني الشميس؛ النظام بقية من محمية ليست
انقراض حدث فقد ألفاريز لفرضية ووفًقا شاسع، نظام الكون إن الخارجي. الفضاء من
اختفت وعندما باألرض. الكويكبات أحد اصطدام بسبب سنة مليون ٦٥ قبل الديناصورات
قد الديناصورات كانت ولو سنة. مليون ٢٠٠ من أكثر بالفعل امتدت قد حياتها كانت
الظروف كانت الديناصورات، عهد خالل ليُوَجدوا. البرش يكن لم الحياة، يف استمرت
سبب ثمة البرشيني. الراصدين ظهور وجوب يعني ال هذا ولكن العضوية، للحياة مالئمة
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وفق فالتفكري األول؛ االنتقاد عن ينتج الذي اإلنساني، املبدأ وفق التفكري يف للشك آخر
سابق حدث وقوع سببيٍّا نفرس أن يمكننا فال السببية. تسلسل يتجاهل اإلنساني املبدأ
بعيد حدث من اإلنساني املبدأ وفق التفكري يقفز ذلك، مع الحق. حدث وقوع خالل من
د موحَّ الكون «ملاذا مثل: أسئلة عىل يجيب فهو الحارض؛ الوقت يف أحداث إىل املايض يف
فإن ذلك، ومع ،(٤٢٦ ،١٩٨٦ (بارو/ِتبلر فيه» موجودون «ألننا مثل بعبارات الخواص؟»
من سيكون السببية. تسلسل يف حلقات عدة تخطي من تمنعنا الفيزيائية األحداث عرضية
سبعينيات يف تزوجوا أجدادي أجداد ألن هنا موجود بأني االدعاء الخاطئ التفكري قبيل
الحدث مسار تُغريِّ أن يمكن االستنتاجات أن الفيزيائي التفكري يخربنا عرش. التاسع القرن
وإذا عريض. نحو عىل نَمت الحياة شجرة بأن التطوري التفكري ويخربنا سلًفا». «املحدد
نحو عىل التفسري هذا يبدو للتطور. رضورية نتيجة ليسوا البرش فإن األفكار، هذه قبلنا
اإلطاحة إىل داروين ثورة أدت سنرى، وكما لالمارك. التدريجي التطور مثل للريبة مثري

الرشيد. التصميم بمفهوم
الوجود لكن املادية، املركزية فقدان إىل أدى الكوبرنيكي التحول أن نستنتج ربما
وعىل الكونية. ضاحيتنا يف الوحيد الذكي النوع فنحن سياقني؛ يف ثمينًا يزال ال اإلنساني
تستطيع النظري التفكري قوة خالل ومن مادية. مركزية أي عىل نعتمد ال فإننا النحو هذا
الرؤية. من نعرفه مما أكثر التفكري من نعرف ونحن الكون. تجوب أن البرشية العقول

العقالنية. املركزية إنها املركزية؛ من أثمن نوع وهذا

مقالية أسئلة

الذي واألثر هذا معنى ارشح الظواهر». «إنقاذ ب معنيٍّا اإلغريقي الفلك علم كان (١)
العلمية. للنظريات الفلسفية املكانة عىل تركه

عىل وأثره هذا معنى ارشح فلكني». ذي «كون وجود اإلغريقي الفلك علم افرتض (٢)
العلمية. للنظريات الفلسفية املكانة

للغاية؟ مقنعة اإلغريق وجدها وملاذا األرض» «مركزية نظرية بنية ما (٣)
مسبًقا رشًطا للحركة أرسطو بنظرية الزخم» «نظرية استبدال كان كيف فرسِّ (٤)

الكوبرنيكية. لتطور منطقيٍّا
الكوبرنيكية. الثورة إنجازات أهم أوِضح (٥)

نيوتن. نظريات خالل من إال الكوبرنيكية الكونية الرؤية اكتمال عدم سبب فرسِّ (٦)
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للغاية؟ مقنعة الكوبرنيكيون يجدها وملاذا الشمس» «مركزية نظرية بنية ما (٧)
من مطلوب هو ما كل يُمثِّل ال البيانات وصف مجرد بأن «االعتقاد هي «الواقعية»: (٨)

مناسبة. أمثلة مستخدًما العبارة هذه أهمية ناقش ديسبانا). (برنار النظرية»
ارشحهما. و«الذرائعية». «الواقعية» النظريات: حيال النظر وجهات من نوعان ثمة (٩)

الذرائعيني؟ ضد الواقعيون يقدمها التي الحجج ما
الرتتيب؟ عىل والواقعية الذرائعية لدعم الكوبرنيكية استخدام يمكنك صورة بأي (١٠)
الكوبرنيكي التحول من الذرائعية مواجهة يف الواقعية قضية نشأت كيف أوِضح (١١)

الرتتيب. عىل والذرائعية الواقعية لصالح الحجج بعض وناِقش
للواقعية واملعارضة املؤيِّدة النموذجية الحجج بعض وقيِّم ووضح ارشح (١٢)

والذرائعية.
يتحقق فكيف واالجتماعي، الطبيعي العالم «تمثيل» عن بعيدة «النماذج» كانت إذا (١٣)

التمثيل؟ هذا
ضوء يف إجابتك أوضح أهميتها؟ وما النماذج أنواع ما العلم. يف النماذج دور ارشح (١٤)

الكوبرنيكية.
من أمثلًة استخدم والتنبؤ». التفسري «تناُظر الطبيعي االستداليل النموذج يفرتض (١٥)

االفرتاض. هذا مالءمة مدى لتقييم الفلك علم
نيوتن. إىل بطليموس من الفلك علم تاريخ يف «الفرضيات» دور ح ووضِّ ارشح (١٦)

يمكن التي الحجج ما دوهيم-كواين). (أطروحة اإلثبات» نقص «أطروحة ارشح (١٧)
ضدها؟ تقدِّم أن

الكوبرنيكية. يف املنظور» «عكس ح ووضِّ ارشح (١٨)
ثورتنَي و«الداروينية» «الكوبرنيكية» كانت هل العلمية»؟ «الثورة من نفهم ماذا (١٩)

علميَّتني؟
وليست كوبرنيكيٍّا» «تحوًال الكوبرنيكيية الشمس مركزية فرضية كانت ملاذا ارشح (٢٠)

علمية. ثورة
١٥٤٣ من عاًما؛ ١٤٠ من أكثر الكوبرنيكية الثورة استكمال استغرَق ملاذا ارشح (٢١)

١٦٨٧؟ إىل
داروين كتاب يُعد ملاذا وحسب، كوبرنيكيٍّا تحوًال أطلق كوبرنيكوس كان إذا (٢٢)
األجرام دورات «عن كوبرنيكوس كتاب يُعد ال بينما علمية ثورة (١٨٥٩) األنواع» «أصل

كذلك؟ (١٥٤٣) السماوية»
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مؤرخو يُعترب ال ملاذا البطلمي. النموذج عن الكوبرنيكي النموذج يميز ما ارشح (٢٣)
العلم؟ يف «حقيقية» ثورة كوبرنيكوس العلم

يف العلمية للثورات اإلرشادي كون نموذج تطبيق قابلية نقدي نحو عىل ناِقش (٢٤)
الكوبرنيكي. النموذج سياق

الفلك. علم تاريخ يف الحقيقي الثوري كبلر يوهانز اعتبار أسباب ارشح (٢٥)
والداروينية. الكوبرنيكية إىل باإلشارة العلم يف القيود دور نقدي نحو عىل حلل (٢٦)

مهم؟ التمييز هذا ملاذا العلم. وقوانني الطبيعة قوانني بني الفرق ارشح (٢٧)
والنماذج. النظريات بني التمييز نقدي نحو عىل قيِّم (٢٨)

للقوانني. البنيوية للنظرية واملعارضة املؤيدة الحجج نقدي نحو عىل ناِقش (٢٩)
للقوانني. الرضورة ملذهب واملعارضة املؤيدة الحجج نقدي نحو عىل ناِقش (٣٠)
للقوانني. االنتظام لنظرية واملعارضة املؤيدة الحجج نقدي نحو عىل ناِقش (٣١)
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الثاني الفصل

داروين: تشارلز
الرشيد التصميم فقدان

نفسه. األصل من متباين نحو عىل َرا تطوَّ متماثالن شكالن واإلنسان القرد
املؤلف) ترجمة ١٠٧؛ ،(۲١٨٧٠) مينش دير («اإلنسان»،

وكوبرنيكوس داروين (1)

ريمون، (دوبوا العضوي. العالم كوبرنيكوس بمنزلة نظري يف داروين يبدو
(٥٥٧ ،(١٨٨٢-١٨٨٣) وكوبرنيكوس» «داروين

أدت التي الشمس مركزية نظرية وضع الذي كوبرنيكوس، عن األول الفصل يف تحدثنا
حتى البرشي املنظور يف خطريًا تغريًا هذا سبب وقد املادية، للمركزية البرش فقدان إىل
٢٠٧؛ ،١٩٢٩ (ِهيِكل كثريًا وكوبرنيكوس داروين بني يُقارن أن املستغرب من ليس إنه
فكرة أزال حيث املنظور، يف تغيريًا اآلخر هو داروين سبََّب فلقد .(٧٩ ،١٨٦٠ َهكسيل
التفكري وطأة تحت البرش، ذلك يف بما العضوية، الحياة أشكال جميع ووضع التصميم،
شعور رسى ،١٨٥٩ نوفمرب ٢٤ يف األنواع» «أصل كتابه داروين نرش أن بمجرد التطوري.
داروين شارك الذي — واالس راسل ألفريد كتب معارصيه. بني لنظريته الهائل بالتأثري

داروين: لنظرية الثورية باإلمكانيات معرتًفا — الطبيعي االنتقاء مبدأ اكتشاف يف

والرأي الفكر يف ثورٌة كلِّه الفلسفة أو العلم تاريخ يف — قط ربما — تحدث لم
وهما ،١٨٧١ إىل ١٨٥٩ من عاًما عرش االثني فرتة يف حدثت التي تلك عظم يف
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الرتتيب. عىل اإلنسان» و«أصل األنواع» «أصل داروين السيد كتابَِي نرش عاما
(٥٣٤ ،١٨٨٢ ِهيِكل ٤١٩؛ ،١٨٩١ (واالس

علم يف الباحثون يزال ال لكتابَيه، داروين نرش من عاًما ١٥٠ من يقرب ما وبعد
يف مونو جاك كتب البرشي. التفكري يف الداروينية أحدثتها التي الثورة عىل متفقني األحياء

تماًما: واثق أنه ١٩٧٤ عام

واأليديولوجية الفلسفية اآلثار من لها كان أخرى علمية نظرية توجد ال أنه
(٣٨٩ ،١٩٧٤ (مونو التطور. لنظرية ما مثل الهائلة والسياسية

األنواع» «أصل كتاب نرش أن ماير إرنست الشهري التطورية األحياء عالم ويؤكد
–٦٧ ،٢٠٠٠ ماير ٩؛ ،٢٠٠١ (ماير البرشية» شهدتها فكرية ثورة أعظم يُمثِّل «ربما
ستيفن يمنح والعرشين، الحادي القرن يف األحياء لعلم املتزايدة لألهمية وانعكاًسا .(٧١

كوبرنيكوس. من أكرب تأثريًا داروين جولد جاي

كوبرنيكوس عىل بالتأكيد داروين يتفوق العلمي، الفكر يف ثورتني أعظم بني من
(٢٦٧ ،١٨٦٨ بوشنر ٤٦؛ ،٢٠٠٢ (جولد … الخام العاطفي التأثري يف

يكون لن ونتائجها. مبادئها للداروينية؛ موجز وصف تقديم إىل الفصل هذا يهدف
كثري ويتناول والداروينية. داروين عن املوضوع الهائل املؤلفات كمِّ دراسة املمكن من
عىل الكتاب هذا يركز التطوري. األحياء علم مبادئ الداروينية عن املكتوبة األعمال من
من نسبيٍّا املهملة الجوانب عىل سنركز ولذلك الفلسفية، املسائل يف العلمي الفكر تأثري
الفلسفية. واملسائل لإلنسان الذاتية الصور عىل التطوري تفكريه نتائج وهي الداروينية؛
فقدان بأنه بعد فيما نَِصفه سوف الذي اإلنساني، الفكر يف االنقالب فهم أجل ومن
«أصل كتاب قبل للحياة املختلفة النظر وجهات دراسة إىل بحاجة فإننا الرشيد، للتصميم
دراسة إىل نحتاج اإلنسان، أصل مسألة عىل الداروينية تأثري نفهم ولكي وبعده. األنواع»
تسري الجديدة. التعديل مع التحدر وفكرة للبرشية القديمة العصور تتناول التي األعمال
املواد هذه دراسة خالل ومن .(١٨٧١) اإلنسان» «أصل داروين كتاب يف مًعا الخيوط هذه
عمل ثنايا بني من تبزغ التي الفلسفية املسائل خالله من نعالج أفضل موقًعا نتبوأ سوف
إىل وصوًال الداروينية يف الفلسفية الفرضيات تاريخ دراسة إىل هذا وسيقودنا داروين.

والتنبؤ. والتفسري العقل وفلسفة العلمي املنهج أسئلة
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العضوية الحياة نظريات (2)

ناقصة تقريبًا الطبيعية للحقيقة تفسرياتنا كل أن «يعرتف للحياة العلمي النقد
الكلمات.» وليس األشياء نحو الحقيقة عن الباحث املتعلم وتوجه ورمزية،

(١٥ ،(١٨٨٨) أخرى» ومقاالت والثقافة العلوم يف «مقاالت (َهكسيل،

العضوية الحياة عن النظرية التخمينات خليط سنتناول الداروينية. قبل ما بتاريخ لنبدأ
التطور نظرية فيه وجدت الذي املفاهيمي الفضاء خلقت التي التجريبية البيانات وظهور
ورسخت املنافسة النظريات نفوذ داروين نظرية قلَّصت ما ورسعان مالئمة. بيئة لداروين

السائدة. النظرية بوصفها املطاف نهاية يف نفسها

الغائية (1-2)

إذن املفاهيمية، للشبكات ترتيب إعادة — البسيط بمعناها — العلمية الثورة كانت إذا
العضوية، للحياة نظرتنا الداروينية غريت فقد العلوم؛ يف حقيقية ثورة الداروينية كانت
لكانط. التفسريية االزدواجية يف جليٍّا ذلك يتضح الغائي. التفكري بزوال تغيري أبرز ويتعلق
«نظرية كتاب يف العضوية. وغري العضوية الطبيعة رشح يف مختلفة معايري كانط يطبق
العضوي. غري العالم وتطور ألصل بحتة ميكانيكية نظرية كانط يقدِّم (١٧٥٥) السماء»
أسباب تطبيق خالل من األصلية الفوىض من النظام ظهور الكوني تاريخه وأوضح
يف العظيم. االنفجار لنظرية للغاية مبكر ع توقُّ كانط أعمال يف يوجد بحتة. ميكانيكية
وضوًحا األكثر والنظام نظام. يوجد الحارض الوقت ويف الفوىض، من حالة توجد البداية
وتتجمع مجرَّات، داخل تتجمع الكوكبية األنظمة ولكن الكوكبية، األنظمة نظام هو
تُمثِّل ليًال السماء يف الضوء نقاط أن خمنوا َمن أوائل من كانط كان عناقيد. يف املجرَّات
ينشأ كيف التبانة. درب ملجرتنا مشابهة بطرق ُمَشكَّلة الكون يف أخرى مجرَّات الواقع يف
فرضية جمال يكمن الكوني. النظام لتفسري نيوتن لقوانني إال كانط يحتج لم النظام؟ هذا
الفرعية، والنظم النظم من واسعة شبكة بمنزلة كله الكون ر تُصوِّ أنها يف الكونية كانط
الكوني النظام نشأة تفسري يمكن أنه عىل كانط ويؤكد النيوتوني. لالنتظام تخضع كلها
فالتطور وحدها؛ «امليكانيكية» القوانني إىل اللجوء طريق عن األصلية الفوىض من اليوم
هدف. ألي تسعى ال امليكانيكية والقوانني الهدف، إىل يفتقر كانط، ره صوَّ كما الكوني،
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العضوية غري فالطبيعة الكوني؛ التاريخ تفسري يف النهائية األهداف فرضية كانط وينكر
الوجود. سابِق تصميم أي وفق تسري ال

ال العضوية الطبيعة أن كانط يرى مذهل. نحو عىل مختلفة العضوية الطبيعة ولكن
م وتُصمَّ بهدف، مصحوبًا التصميم يأتي تصميم. وجود تصوُّر دون من تفسريها يمكن
دون العضوية الطبيعة تفسري يمكن ال مشابه، نحو وعىل معني. بهدف للقيام األداة
مرحلة يف سيفشل حرشة أو نبات لتفسري وحدها امليكانيكية األهداف فاستخدام تصميم؛
من أنه ١٧٥٥ يف كانط ع توقَّ نهائية. أهداف إىل نحتاج العضوية الطبيعة فلتفسري مبكرة؛
الكونية البنية وأصل ومداراتها الكواكب «جميع» لتشكيل امليكانيكي التفسري أن املرجح
تمهيد، ،١٧٥٥ (كانط ميكانيكيٍّا» واحدة يرقة أو عشبة تفسري يمكن «أن قبل سيُكتَشف
أعوام ١٠٤ وبعد األنواع. تطور الكوني للتاريخ التطوري كانط تفسري يستبعد .(٢٣٧
يدَِّع لم الكائنات. من وغريها والريقات العشب أصل لتفسري آليًة داروين قدَّم بالضبط،
طائر لبنية وحده امليكانيكي الوصف ولكن الطبيعة، يف للرصد قابل الهدف أن كانط
تفسري البحتة الصدفة تستطيع ال البحتة. بالصدفة انطباًعا يرتك أن شأنه من — مثًال —
أن يجب العمياء، اآلليات خالل من التفسريات تجنُّب أجل ومن العضوي. العالم تعقيد
فيجب .(١٧٩٠ (كانط الغائية فرضية هي هذه تنظيمي. كمبدأ الطبيعة يف الهدف د يُحدَّ
(تصميم)، خفي ملخطط وفًقا تعمل كانت أنها لو» «كما للرصد القابلة اآلليات تَُفرسَّ أن
الحية. للكائنات املعقد للنظام معقول تفسري بوجود السماح هو املخطط هذا من الهدف
العضوية؛ الكائنات بناء طريقة لتفسري كافية ليست العمياء اآلليات أن إىل كانط يشري
ما املكان؟ هذا يف يوجد ملاذا نسأل: أن دائًما املمكن من ما، عضوي مخلوق دراسة فعند
النهائية األهداف إىل حاجة ثمة شافية. إجابة تقدِّم ال امليكانيكية والتفسريات وظيفته؟
الوجود لفهم النهائية األهداف هذه إىل أيًضا حاجة وثمة امليكانيكية، التفسريات لتكملة
النهائي الهدف بمنزلة أنفسهم وبعده، كانط قبل البرش، رأى لقد واألخالقيات. اإلنساني

األرض. عىل
القرن نهاية فبحلول الوقت. ذلك يف مفهومة لكانط التفسريية االزدواجية كانت
نفسه كانط وقدَّم الغائي، التفكري عىل قضت قد الفيزيائية العلوم كانت عرش، الثامن
ازدواجية توضح كما — نرى أن الصعب من كان ولكن الكون، لتطور ميكانيكيٍّا تفسريًا
والتصميم. الهدف عن تتخىل أن العضوي العالم لدراسة يمكن كيف — التفسريية كانط
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الفلك علم من بكثري تطوًرا أقل األحياء علم كان ،(١٨٠٤) كانط وفاة وقت يف
إىل يفتقر كان كما الدقيقة، واملشاهدات األساسية القوانني إىل يفتقر فكان والفيزياء؛
والكواكب ثابتة األرض أن بدهي نحو عىل اإلغريق الفلك لعلماء واضًحا بدا املؤكدة. البنية
عىل عرش الثامن القرن يف األحياء لعلماء واضًحا وكان املركزي. موقعها حول تدور
هدف عىل مبني نظام وجود عن تكشف كانت العضوي العالم تعقيدات أن بدهي نحو
وجود تتضمن التي بالطبيعة االعتقاد هذا مخططات عدة عكست داروين وقبل وتصميم.
لكن التطورية، المارك ونظريات العظمى» الوجود «سلسلة قريبًا نتناول سوف هدف.
العضوية؛ الطبيعة بشأن القديمة املعتقدات كل تمُح لم داروين ثورة أن ندرك أن يجب
ومرة عرش، التاسع القرن ثمانينيات يف عادت فقد عنيدة؛ فرضية الغائية أن اتضح إذ
انبعاث ويرجع الذكي». «التصميم مسمى تحت العرشين القرن تسعينيات يف أخرى
حتى لداروين. الطبيعي االنتقاء آللية املتصور الضعف إىل كليٍّا التصميم سيناريوهات
أكثر مؤيًدا ليتمنى داروين يكن لم الغائية. ة بقشَّ تشبث داروين مؤيدي أشد بعض
وهو هائل؛ اكتشاف إىل وايزمان توصل .(١٨٣٤–١٩١٤) وايزمان أوجست من حماًسا
ضد — وايزمان وأوضح الوراثية. املعلومات تنقل التي هي فقط «الجنسية» الخاليا أن
تنقل أن يمكن ال «الجسدية» الخاليا أن — املكتسبة السمات انتقال بشأن المارك رأي

النقطة: هذه واالس ألفريد وأوضح األبناء. إىل اآلباء من السمات

يف عادية غري صعوبة أي يواجهون البكم اآلباء أطفال أن (…) قط يُزعم لم
أعضاء استخدام عدم آثار كانت لو يحدث أن ينبغي كان كما الكالم، تعلُّم

(٢٦٧ ،١٨٩٣ ،٤٨ (نيترش تُورَّث. اآلباء لدى التحدث

واالس. مثل تماًما الغائية، النظريات عن التخيل يف صعوبة وايزمان وجد ذلك، مع
بمبدأ نقر أن يمكن كيف «ولكن يسأل: للطبيعة، امليكانيكية للنظرية الدارويني رشحه يف
الجوهري الكانطي والجواب للطبيعة؟» بحت ميكانيكي مفهوم عن التخيل دون غائي
مفهوًما يعتنق — العاِلم — وايزمان إن للكون». جوهرية «غائية افرتاض خالل من هو:
ولذلك الرصفة، املادية من فمرعوب — الفيلسوف — وايزامن أما للطبيعة، ميكانيكيٍّا
معارصيه، من كثري غرار وعىل للكون. غائيٍّ مفهوٍم مع ميكانيكيٍّ مفهوٍم جمع يحاول
(وايزمان والروحانية الثقافة فقدان إىل سيؤدي الغائية عن التخيل أن يخىش وايزمان كان
غري فلسفية نتيجة التطور لنظرية كان داروين، معاريض نظر يف .(٧١٠–٧١٨ ،١٨٨٢
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فقد أخرى؛ علمية أطروحة مجرد من أكثر التطور نظرية كانت املادية. وهي بها، ب مرحَّ
وتصميم هدف إليجاد السعي وراء الدافع يتغري لم الراسخة. الفلسفية القناعات هددت
والوظائف للنظم الشديد التعقد يزال ال سنرى، فكما وايزمان؛ عرص منذ الطبيعة يف
تصميم وجود إىل يخلُصون التطور لنظرية املعارصين املعارضني يجعل البيولوجية
الغائية النظر وجهات بعض أوًال لنستعرض التفكري، هذا عىل التعرف أجل ومن ذكي.

عرش. التاسع القرن بداية يف العضوية للحياة النموذجية

العظمى الوجود سلسلة (أ)

األلب جبال شمال يف املرقَّط السلمون سمك أن كيف نفهم أن يمكننا ال (…)
جبال جنوب يف ط املرقَّ السلمون أسماك مثل األصل نفس إىل ينتمي أن يمكن
.(…) تخطِّيها يمكن ال بجبال الدوام عىل مفصوالن النوعني أن رغم األلب،

(٢١٦ الثامنة، املحارضة ،(١٨٦٤) البرشية» حول «محارضات (فوكت،

هذه تعود العظمى»، الوجود «سلسلة تُسمى العضوية الطبيعة لبنية تمثيلية فكرة ثمة
سلٍَّم صورة يف يُصوَّر الطبيعي العاَلم كان .(١٩٣٦ (لوفجوي اإلغريق زمن إىل الفكرة
الوضيعة الدودة إىل الناصعة املالئكة أملع من الكائنات أشكال جميع درجاته عىل ترتاص
درجة مخلوق كل واحتل الكمال، أشكال من شكل أعىل يف اإلله ُجسد تنازيل. برتتيب
(تيليارد التاريخية مرسحياته يف التدرج هذا شكسبري استخدم الهرمي. السلَّم هذا عىل
النظري، التفكري وقدرات جسدية وأحاسيس غرائز يمتلكون البرش أن وبما .(١٩٤٣
(الذي املالئكة وعالم الغرائز) تحكمه (الذي الحيوان عالم بني وسًطا منزلة يحتلُّون فإنهم
للكمال». متدرج «سلَّم أنها عىل بأكملها السلسلة إىل ينظر كان الخالص). العقل يحكمه
من عدد وثمة ثغرات. أو صدوع بها توجد وال ومتناغمة، ومستمرة تامة السلسلة كانت

السلسلة: لهذه البارزة السمات

يف الوجود سلسلة تؤكد ذلك من العكس عىل بل التطورية؛ بالتحوالت تسمح ال •
ذلك يف بما — نوع وكل ثابت، التدريج إن األنواع. ثبات عىل النقية صورتها
مع للتحدر مجال يوجد ال السلَّم. من الخاصة درجته يف موضوع — البرش

التعديل.
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اإلنسان بني التشابه يكن لم الحايل. بشكلها أُنشئت بأكملها السلسلة أن يُعتقد •
بالنسبة سيكون (كما عرش الثامن القرن يف األشخاص لقلق مثريًا والقرد
لقرب تذكري مجرد التشابه هذا وكان عرش). التاسع القرن يف لألشخاص
تَِش لم السلسلة واستمرارية التوايل. عىل والبرش القرود يحتلهما اللتني الدرجتني
عمر أن يُعتقد كان حيث السلسلة، يف للتطور مكان يوجد فال األصول؛ عن بيشء

وحسب. سنة آالف بضعة العالم
كاملة. السلسلة كانت فقد انقراضها؛ أو األنواع لخلق مجال ال •

نظرية غرار عىل األدلة حكم وواجهت توضيحيٍّا، رسًما العظمى الوجود سلسلة كانت
من العديد من الوجود سلَّم فكرة عانت عرش، الثامن القرن نهاية يف األرض. مركزية

الصعوبات:
الحفريات من العديَد الجديُد العلم هذا اكتشف وقد الجيولوجيا، علم استقل أوًال:
،(١٧٦٤) الفلسفي» «القاموس كتابه يف لألنواع. متعاقبة انقراض عمليات وثقت التي
لوفجوي ٤٧؛ ،١٩٧٨ لينبيس (انظر الوجود سلسلة ثبات عن رضاه عدم عن فولتري عرب
البرش وأن منقرضة، وحيوانات نباتات وجود واضًحا كان أنه فالحظ .(٢٥٢ ،١٩٣٦
يف الذئاب مثل الحيوانات، من مجموعة أفراد جميع عىل القضاء عىل قدرتهم أوضحوا
نحو عىل يوجد «أال السلسلة: يف فجوات وجود لفولتري الواضح من كان ثانيًا: إنجلرتا.
االستمرارية عدم عىل العمل عىل العلماء وانكبَّ واإلنسان؟» القرد بني فجوة واضح
إثارة األكثر والتشابه االختالف كان أغراضنا، أجل ومن الحيوان. عالم يف والفجوات
،١٩٥٩ آيزيل ١٧-١٨؛ ،١٩٥٩ (جليسبي خاصة أهمية ذا واإلنسان القرد بني للدهشة
يف الشك يف اليل وتشارلز هوتون جيمس مثل علماء بدأ ثالثًا: .(٦ ،١٩٨٨ جولد ٥–١٠؛
املبدئية الحسابات زادت سنة. آالف بضعة مجرد األرض عمر بأن التقليدية النظر وجهة
أكرب كان األرض عمر أن للعلماء يتضح وبدأ السنني، ماليني إىل آالف من األرض عمر
«الزمن اكتشاف بأنه االكتشاف هذا يوصف ما غالبًا سابًقا. متصوًرا كان مما بكثري
السنني «ماليني بأن (١٧٥٥) السماء» «نظرية كتابه يف خمن قد كانط وكان السحيق».
عالم قدَّر داروين، حياة وخالل للكون. الحايل الرتتيب يُرى أن قبل مرت قد والقرون»
بأنه األرض عمر — كلفن اللورد باسم بعد فيما ُعرف الذي — طومسون جورج الفيزياء
.(٢-١ املربع انظر ١٩٨٨؛ جولد ١٦٠-١٦١؛ ،١٩٨٦ (بارو/ِتبلر سنة مليون ٩٨ حوايل
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الحياة األرضووجود عمر :٢-١ املربع

سنة. مليارات ٤٫٦ األرض»: «عمر •
سنة. مليارات ٣٫٥ األوىل: الحفرية السجالت يف املجهرية» «الكائنات •

سنة. مليون ٧٠٠ الحيوانية»: الحفريات «أقدم •
سنة. مليون ٤٠٠ األوىل»: «الفقاريات •
سنة. مليون ٢٠٠ األوىل»: «الثدييات •
سنة. مليون ١٫٨ املاهر»: «اإلنسان •

سنة. ألف–مليون ٥٠٠ املنتصب»: «اإلنسان •
سنة. ألف ٢٥ العاقل»: «اإلنسان •

.(١٦٤٦–١٧١٦) اليبنتس فيلهلم جوتفريد
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دائًما، كانت كما للكون وصًفا الوجود سلسلة تُعد لم الصعوبات، هذه مواجهة ويف
صورة فتحولت زمنيٍّا: ترتيبًا السلسلة أصبحت مفاهيمية. ملراجعة السلسلة وخضعت
،١٩٧٨ ليبنيز ١٦٩٨؛ الثالث، املجلد ،١٩٩٤ (كرومبي تصاعدي سلم إىل التحدر مدرج
من طويلة فرتات مدى عىل تحدث خلق عملية أنها عىل السلسلة تفسري وأُعيد .(٥٢–٧٧
بليًغا تعبريًا اليبنتس فيلهلم جوتفريد الرياضيات وعالم األملاني الفيلسوف صاغ الزمن.

الوجود: سلسلة عىل الزمني التسلسل لتفعيل

نحو كله للكون حريًة وأكثر دائًما ًما تقدُّ ثمة أن ندرك نحن ذلك، عىل عالوة
من مزيد نحو دائًما تتقدم بحيث هللا، لكائنات عاملي وكمال جمال تحقيق

.(…) التطور

احتفظت فإنها تصاعدي، سلَّم إىل تحوَّلت قد الوجود سلسلة أن من الرغم عىل
إلهية. خطة ويتبع هادف وتقدُّمه الكمال، نحو الكون يتطور األساسية. معاملها ببعض

معني. هدف نحو غائي نحو عىل النمو تواصل لكنها ثابتة، السلسلة تُعد لم

جنة سيصبح كان العالم بأن األمر هذا ضد يُقدم ربما الذي االعرتاض ملواجهة
املواد من كثريًا أن من الرغم عىل اليد: متناول يف الجواب فإن طويلة، فرتة منذ
دائًما يظل مستمر، هو ملا الالنهائي لالنقسام نظًرا فإنه كبريًا، كماًال أحرز قد
لكي والحث التحفيز إىل تحتاج األجزاء وهذه هامدة، أجزاء األشياء لجة يف
ثَمَّ ومن أفضل؛ متطورة حالة تصبح لكي باختصار، وأفضل؛ أكرب شيئًا تكون

(١٦٩٧ (اليبنتس أبًدا. نهاية التقدم لهذا ليس

التفكري يف بالتطور حس ظهر الوجود، لسلسلة الزمني التسلسل تفعيل مع
نهايته. حتى الزمن بداية من كجرس ثابت نحو عىل الوجود سلسلة تمتد لم البيولوجي.
معجزات إىل وتحولت الخلق لحظة يف بسيطة جذور من حياة كشجرة نبتت ذلك، من بدًال
كان العضوية الحياة خلق أن «فكرة ظلت ذلك، مع الزمن. من كافية فرتة بعد عضوية
،١٩٥٩ (جليسبي هي كما قائمة تعمل» وهي اإللهية العناية لرصد بارز نحو عىل مرسًحا
رئيسيٍّا افرتاًضا — األرض لسكان الرب من املفيدة الرعاية — اإللهية العناية كانت .(١٩
خلق عىل شخصيٍّا أرشف ماهر صانع الرب بأن عام تصور يوجد كان داروين. قبل
فقد املفهوم؛ هذا عن اليبنتس يَِحْد ولم الطبيعي. العالم يف الحية الكائنات أصغر حتى
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كافية امليكانيكية القوانني أن يرى فكان كانط، مثل التفسريية االزدواجية مبدأ يتبع كان
األشياء جميع تحكم التي الحركة قوانني كانت العضوي. غري العالم سري سالسة لتفسري
كان آليتها. يف الربِّ ل لتدخُّ حاجة توجد ال إنه حتى دقيقة املجردة بالعني تُرى التي
مختلًفا؛ فكان العضوي العالم أما بالكامل. آليٍّا الكون كان عمالقة. بساعة أشبه الكون
جادة مفاهيمية جهوًدا األمر وسيتطلب غائيٍّا. وتطوًرا وهدًفا تصميًما يتطلب كان فقد
نظرية لبناء محاولة ويف العضوي. العالم لتعقيد التدريجي بالتكشف اإليمان عىل للتغلب
جدال ال لبنة التدريجي التطور افرتاض كان عرش، التاسع القرن بداية يف العضوي للعالم
احتاج نظريته. أركان من أساسيٍّا ركنًا التدريجي التطور المارك جعل النظرية. يف فيها
نظريتيهما. يف متواضًعا دوًرا لعب م املصمِّ الرب ولكن اليبنتس، غرار عىل تصميًما المارك
أحسن يف المارك ويقبل الكون. ساعة تشغيل عىل الرب دور يقترص وبويل، اليبنتس لدى
نحو عمالقة خطوات المارك خطا لقد األساسية. التصميم خطة يضع الرب أن األحوال
عىل قائًما املهيمن النموذج ظل إذ وحيًدا؛ صوتًا وكان العضوية، للحياة الحديثة النظرة

التصميم. حجج

التصميم حجج (ب)

ووفًقا هدف، نحو مبارشة أطلقت بندقية رصاصة يشبه كائن كل للغائية، وفًقا
الباقي. ويطيش أحدها يصيب الخرطوش طلقات مثل الكائنات لداروين،

(٨٤ ،(١٨٦٤) «االنتقادات» (َهكسيل،

أشري أن املعتاد من التصميم، وحجج التطور نظرية بني التناقض أوجه مناقشات يف
«الالهوت بعنوان كتابًا ألف شهرية شخصية بييل وليام كان بييل. الشمامسة رئيس إىل
يقدِّم .(١٨٠٢) الطبيعية» الظواهر من مجموعة وصفاته الرب وجود أدلة أو الطبيعي،
صانع وجود عىل نستدل الساعة وجود فمن الشهرية: الساعة» صانع «حجة الكتاب
نفسه بييل لكن الطبيعة، نظام من مصمم رب وجود نستنتج ذلك، عىل وقياًسا الساعة.
من يستنتج التصميمي النموذج وهذا الغائي. للتفكري الطويل الرتاث يف مكانًا يحتل
حاول موهوب. إلهي مهندس م، مصمِّ رب وجود الطبيعة يف الواضَحني والكمال الرتتيب
يرفض ما عادًة البحتة. للصدفة كنتيجة الطبيعة وتناسق جمال تفسري األبيقوريون
تتناقض فهي كبري؛ نحو عىل محتملة غري ألنها املحاوالت هذه مثل التصميم حجة أنصار
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أن وبدا الشمس. حول تدور األرض أن تصديق اإلغريق يستطع لم الحسية. خرباتنا مع
عىل عنيفة عواصف لحدثت تدور، األرض كانت فلو األرض. مركزية تدعم الحسية األدلة
التصميم حجة تعتمد مماثلة وبطريقة مستقيم. خط يف لتقع األشياء تكن ولم األرض.
ألرسطرخس الشمس مركزية نظرية كانت البرشي. الحيس لإلدراك بدهيٍّا يبدو ما عىل
رأي التصميم وحجة األرض مركزية شكلت األبيقوريني. تفسري كان وكذلك األقلية، رأي
بأن تُخربنا فحواسنا الحواس؛ وشهادة الرصف املنطق عىل كلتاهما واعتمدت األغلبية،
العالم يف والتماثل النظام إن أيًضا لنا تقول كما الكون. مركز يف ثابتة تقبع األرض

ذكي. خالٍق عمُل أنه بد ال العضوي

.(١٧٤٣–١٨٠٥) بييل وليام

دليًال نرش إنه حتى عرش السابع القرن أبيقوريي من باالستفزاز بويل روبرت شعر
فتناول .(١٦٨٨) الطبيعية» لألشياء النهائية األسباب عن «مقالة التصميم: عىل موسًعا
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.(١٦٢٧–١٦٩١) بويل روبرت

بأن الدارج االعتقاد يف معارصوه انغمس الجمادات. نظر وجهة من التصميم حجة أوًال
سبيل عىل األرض. سكان عىل والدفء الضوء إللقاء خاص بوجه أُنشئت والشمس النجوم

الثانوي»: «الكوكب القمر؛ عن كبلر يقول املثال،

الكائنات نمو يف يساعد لكي لها، خاصة كملكية لألرض النجم هذا ُخصص
رصد به يبدأ وكي األرض، عىل املفكر املخلوق طريق عن ويُرصد األرضية

األول) الجزء الرابع، الكتاب ،١٦١٨–١٦٢١ (كبلر النجوم.

إنه حتى التعقيد شديد كان العالم نظام أن إىل بويل أشار التبسيط. يف إفراًطا هذا كان
بويل آمن الكواكب. حركات انتظام من للبرش معينًا هدًفا نستنتج أن الخطأ من كان
جانب من تصحيحية لتدخالت حاجة وال كالساعة. يعمل بكوٍن — اليبنتس غرار عىل —
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أن يفرتض كان الذي نيوتن، رأي من راديكالية أكثر ميكانيكي رأي هذا كان الصانع.
مجال يف ولكن كالساعة، يعمل الذي الكون عىل أحيانًا تعديالت إجراء إىل سيضطر الرب
اليبنتس غرار عىل التفسريية االزدواجية تجنُّب إمكانية بويل يَر لم العضوية، الحياة
الحية الكائنات تعقيد يضاهي أن يمكن ال كالساعة التعقيد الشديد اليشء فحتى وكانط.

البيولوجي: العالم يف

األجرام «أفالك (…) يف مما إثارة أكثر اإلنسان عضالت يف آلية ثمة (…)
براعة من للدهشة إثارة أكثر براعة عىل (…) الذبابة عني وتنطوي السماوية»،

(٤٣-٤٤ ،١٦٨٨ (بويل الشمس. جسم صنع

كان معينة غايات استنتاج إن حتى شديًدا والحيوانات النباتات وتصميم تعقيد كان
املحظوظ حاملها لتمد العيون خلق قد اإللهي املهندس أن لبويل واضًحا وكان مربًرا.
العيون، من بزوج حيوان كل لتزويد يكفي ما الحكمة من الصانع لهذا وكان بالرؤية.
وجه عىل االستدالل البرش يستطيع ال للمرض. العينني إحدى تستسلم أن ملوقف احرتاًزا
وإسعادهم، البرش خدمة هو وحيد لهدف الطبيعية العجائب هذه كل خلق الرب أن اليقني
من وسيكون وجودها. أهداف أحد هذا أن من يقني عىل يكونوا أن يمكنهم ذلك، ومع
هي كانت وحدها الصدفة أن وكمالها، الطبيعة جمال من نستنتج، أن الالعقالنية ذروة

الخالق.
–١٦٩٨) موبرتيوس دي مورو لويس بيري الفرنيس الفيلسوف رفض ذلك، ومع
يف ويشري العضوية. البنية أو الكواكب نظام عىل التصميم حجة تأثري قرص (١٧٥٩
إن اإلله. وجود إثبات يمكنها الرياضيات أن إىل (١٧٥٠) الكونيات» علم يف «بحث كتابه
إىل موبرتيوس يشري العام. األدنى الفعل مبدأ عىل يستند نفسه للكون الصارم االنتظام
األكثر بالطريقة تترصف الطبيعة أن تُثبت التي الفيزياء، يف األدنى الفعل مبادئ وجود
أي بني تتحرك الضوء أشعة أن فريما بيري أثبت عرش السابع القرن بداية يف اقتصاًدا.
املسار هذا يكون ال ربما وقت. أقل تستغرق مساراتها تجعل التي بالطريقة نقطتني
اليشء وينطبق آخر. مسار أي من أقل وقتًا يستغرق الذي املسار ولكنه املسارات أقرص
املسارات من عدد بني من للحركة. نيوتن لقوانني وفًقا تتحرك التي الجسيمات، عىل نفسه
تكون الذي هو الحقيقي املسار فإن الفراغ، يف اتخاذها للجسيمات يمكن التي املمكنة،
الطبيعة، نظام يف أكثر موبرتيوس تعمق لذا األدنى.1 حدها يف S الفعل تُسمى كميٌة فيه
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وجود إىل يشري — األدنى الفعل بمبدأ عنه املعربَّ — للطبيعة الريايض االقتصاد أن فوجد
صنيعة أنه بد ال الطبيعة نظام يف نفسه عن يكشف الذي الريايض فالجمال إلهي؛ مصمم

متفوق. ذكاء يد
النظرية كانت بالتصميم، املرتبطة حججهما وموبرتيوس بويل طرح عندما
الكون أن يعتقد يزال ال نيوتن كان الفيزيائية. العلوم يف تفوُّقها خت رسَّ قد امليكانيكية
بانتظام العمل ملواصلة اإلله من آلخر حني من ٍل تدخُّ إىل حاجة يف كالساعة يعمل الذي
انتقاص إىل تشري أحيانًا إصالح ألعمال الحاجة أن كالهما واليبنتس بويل رأى ولكن تام،
تبقيه خالقه، طريق عن كالساعة يعمل الذي الكون تشغيل فبمجرد الخالق؛ قدرة من
رصد يمكن ال واملجرَّات الكواكب نظام يف ذلك، ومع منتظمة، حركة يف العامة القوانني
عىل بكثري أكثر ملموسة أدلة العضوي العالم م قدَّ العامة. التصميم نوايا من أكثر هو ما
ال ولكنها واملعادن، الحجارة تخلق ربما وحدها الصدفة بأن بويل يقر اإللهية. األعمال

والحيوانات. الخرضوات تخلق

الساعة تلك يف موجود هو مما أكثر الكلب قدم بنية يف النظري منقطع فن ثمة
(٤٧ ،١٦٨٨ (بويل سرتاسبورج. يف الشهرية

التصميم. حجة استخدام نحو األحياء علم لدى مماثًال تفضيًال بييل أعمال يف نجد
العالم ولكن التصميم، من كبري قدر عن تكشف الساعة أن الصحيح من إنه بييل يقول
الجمال من كثريًا فنكتشف للدهشة. إثارة األكثر التصميم حاالت من الكثري يقدِّم العضوي

العالم.2 خلق قد ذكيٍّا مصمًما أن إنكار يمكن ال إنه حتى واالنتظام والنظام

وال مخرتع، دون من اخرتاع وال مصمم، دون من تصميم يوجد أن يمكن ال
(٣٦ ،١٩٥٩ جليسبي من (مقتبس خيار. دون من نظام

لهدف مخلوق نوع كل أن بدا والحيوانات، للنباتات االهتمام من كثري توجيه مع
أنها لو كما الكونية األحداث كل تفسري نحو معارصيه لدى القوي امليل بويل رثى معني.
عىل تؤكد التصميم حجج ألن مفهوًما التحذير هذا كان برشية. ألهداف خاصة تحدث
العضوي العالم أن يبدو ذلك، رغم العضوية. الطبيعة يف الخالق نية لقراءة البرش ميول
الطبيعي الالهوت علم كان مصمم. وجود حول الستدالالت للوصول أمنًا أكثر رخصة يقدِّم
ومع ،(١٧٨ ،١٩٥٩ (آيزيل بنية» بكل يتعلق فيما للخالق النهائية «النية إثبات مهمة يف
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مركزية يف مماثلة برشية مركزية وجدنا لقد بالظواهر. الطبيعي الالهوت ينشغل ذلك،
الشمس مركزية دمرت الكون. مركز يف األرضتقع أن إىل تشري الظواهر أن فيبدو األرض؛

العضوي. العالم يف البرشي الوجود مركزية الطبيعي الالهوت أكد واآلن االعتقاد، هذا
استمر. التصميم عن البحث فإن وتالشت، َخبَت الثابتة الوجود سلسلة فكرة أن رغم
سنة ٦٠٠٠ ال من بكثري أكرب األرض عمر بأن عرش الثامن القرن يف اقرتاحات أفادت
للغاية ضعيًفا يزال ما الصخور من املأخوذ الدليل كان ذلك، مع املقدس. الكتاب يف املذكور
الجيولوجية األدلة بدت املؤمنني، لعقل فبالنسبة التوراتية؛ القصة ينفي أن تمنع لدرجة
هو مما أقدم اإلنساني الوجود يكون أن يمكن وال عاملي طوفان حدث ذلك: عىل تأكيًدا
للخلق؛ التوراتية القصة يف أساسية ميزات هذه كانت املقدس. الكتاب يف عليه منصوص
،١٩٥٩ (جليسبي التدريجي والتطور السائد الغائي االعتقاد مع جيًدا متوافقة فكانت
اآلخر ونفي النموذجني أحد إثبات األدلة تستطيع ال عندما الحاالت، هذه مثل ويف .(١٠٧
.(٦-٤ الجزء األول، الفصل (انظر اإلثبات نقص إىل الفالسفة يشري حاسم، نحو عىل
سبيل عىل األرض بعمر يتعلق فيما متنافسة، مفاهيم مع متوافًقا نفسه الدليل فيبدو
ويف البديلة. الفرضيات بتكافؤ كوبرنيكوس تشبَّث عرش، السادس القرن بداية يف املثال.
النماذج هذه تحدَّت ولقد األنواع. ألصل متنافسة نماذج ظهرت عرش، التاسع القرن بداية
تقييم من األدلة تتمكن أن قبل أخرى سنة خمسون مرت ولكن الحايل. التصميم نموذج
رخصة بمنزلة التصميم حجة كانت فلسفية، بعبارات تفريقي. نحو عىل املتنافسة النماذج
الطبيعي العالم يف الواضح النظام وجود من االستدالالت تأخذنا بها. املسموح لالستدالالت
من أسايس نحو عىل التصميم حجة تعمل معطاء. خالق إىل التصميم ومن التصميم، إىل

التمثيالت. قوة خالل
يطري. أن أجل من أجنحة له فالعصفور معني؛ لهدف بدقة مصمم نوع كل أن بدا
مخطط يف متفوقة مكانة البرش يحتل اآلراء، بإجماع التفكري. أجل من عقول لديهم والبرش
هل نفكر أن علينا ولكن البرش، أجل من والنبات الحيوان عالم ُخلق وضمنيٍّا، الخلق.
القرن بداية يف نقاًشا ل تأمَّ ال. أم «مقبولة» استنتاجات أيًضا «املباحة» االستدالالت كانت
املؤمن يعتمد التطور. فكرة معتنقي وأحد إله بوجود املؤمنني أحد بني عرش التاسع
معتنق ويعتمد اإلله. وجود عىل لالستدالل الطبيعي النظام ومظهر العقل حس عىل باإلله
الطبيعة، يف االنتظام عىل لالستدالل امليكانيكية والتفسريات الطبيعية القوانني عىل التطور
تأتي الوظيفة باإلله، للمؤمن بالنسبة خارق. عامل إىل تشري التي االستدالالت ويتجنب
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عينني يمنحه فإنه يرى، أن ملخلوق يريد الخالق كان إذا أجلها. من العضو يُخَلق ثم أوًال،
تحتل وتغيري. تبديل بحدوث للسماح املخطط هذا يف معنى ال فإنه ثَمَّ ومن ذلك. أجل من

متدرج. ُسلٌَّم ة فثمَّ األشياء؛ ترتيب يف دائمة أماكن الكائنات
املنظور هذا وضع وظيفته. يُشكِّل ثم أوًال، العضو ينشأ التطور، ألنصار بالنسبة

التصميم: لحجة داروينيٍّا نقًضا َهكسيل يدي بني املعاكس

مبارشة تُصنع لم الساعة أن يبني أن عىل قادًرا كان أحًدا أن لنفرتض ذلك، مع
كانت أخرى ساعة لتعديل نتيجة كان ذلك ولكن شخص، أي يصنعها ولم
يمكن بنية من نشأت الساعة هذه وأن سيئ، نحو عىل ولكن الوقت عىل تدل
عقاربها وأن قرصها، عىل أرقام أي وجود لعدم نظًرا ساعة؛ تسميتها بالكاد
أسطوانة إىل األخري يف نصل الزمن يف الوراء إىل بالعودة وأنه بدائية، كانت
تصورنا وإذا بأكملها. البنية لهذه تتبُّعها يمكن بدائية مادة أقدم هي دوارة
البنية ميل عن أوًال: نتجت؛ التغريات هذه كل أن إيضاح املمكن من أن أيًضا
جميع توجيه عىل ساعد املحيط العالم يف يشء عن وثانيًا: نهاية، بال التغري إىل
االتجاهات يف التغيريات كل واستبعد بدقة، الوقت يبني يشء اتجاه نحو التغريات
يتبني فلسوف تبددت؛ قد بييل حجة قوة أن الواضح من يصبح حينئٍذ األخرى،
التجربة لطريقة ناتًجا يكون قد معني لهدف بدقة جيًدا املتكيف الجهاز أن
تطبيق من مبارشة ناتًجا يكون قد مثلما ذكية، غري قوى اتبعتها التي والخطأ
(٨٣ ،١٨٦٤ (َهكسيل ذكية. قوة طريق عن الغاية هذه لتحقيق املالئمة الوسائل

سببيٍّا. الوظائف تفسري خاللها من يمكن آللية داروين اقرتاح من َهكسيل استفاد
الطريقة بشأن كثرية جامحة تخمينات داروين قبل يوجد كان ج). ،٦-٧ الجزء (انظر
رشح لتقديم جريئة محاولًة المارك قدَّم وظيفته. ألداء العضو بها يتشكل أن يمكن التي
أشار بشدة. وتُنتَقد األحيان بعض يف تُعَلن امليكانيكية الفرضيات هذه وكانت ميكانيكي.
للطبيعة، نتاج البرش أن إىل (١٧٧٠) الطبيعة» «نظام كتابه يف هولباخ دي ثريي بول
وفًقا والحيوانات النباتات تكيفت والفكرية. األخالقية وقدراتهم بنشأتهم يتعلق فيما
األرض عىل البيئية الظروف تغريت لو يشري، فكما األرض؛ عىل محددة مناخية لظروف
األنواع جميع أن نشك أن املعقول من أيًضا.» األرضية الكرة منتجات جميع «لتغريت
فكل الخليقة؛ ذروة هم ليسوا والبرش دائمة. أشكاًال تعرف ال فالطبيعة للتغيري؛ عرضة
األفكار؛ قوة من نقلل أال علينا ذلك، ومع جامح، فلسفي خيال غامضة؛ تكهنات هذه
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تخلق كما متماسًكا، متفاوتًا يبدو ما تجعل وهي مشاهداتنا. عىل نظاًما تفرض فاألفكار
يف كبرية بحرِّية األفكار تطوف نادرة، الحقائق تكون عندما ولكن للواقع، جديدة نماذج

دمارها. إىل أدت التي المارك، فرضية قوة هذه كانت املفاهيمي. الفضاء

المارك باتيست جان (ج)

والتجارب املشاهدات كفاية عدم هو المارك عمل يف خلل أعظم أن فيه شك ال مما
(٥٤٠ ،(١٨٨٢) ٢٦ «الطبيعة» (ِهيكل، العامة. مبادئه دليل يف أوردها التي

.(١٧٤٤–١٨٢٩) المارك باتيست جان

هذا الجاذبية. وقانون التفاحة بسقوط الناس من كثري أذهان يف نيوتن اسم يرتبط
فيثري المارك باتيست جان اسم أما نيوتن. عبقرية عىل دليًال يُعد ألنه إيجابي ارتباط

153



وفرويد وداروين كوبرنيكوس

األشجار أوراق إىل للوصول عنقها تمد التي الزرافة صورة األذهان يف يثري إذ سلبيٍّا؛ رابًطا
الزرافات. من التايل الجيل إىل العنق طول الزرافة وتنقل الرقبة طول ويزداد العالية،
يبسط ألنه مكففة أقدام البط ويمتلك طويلة. رقبة الزرافات امتالك يف السبب هو هذا
بشأن ألفكاره كثرية سخرية المارك لقي املاء. يف األمام إىل نفسه ليدفع قدميه أصابع
الجيل أفراد اكتسبها التي السمات تنتقل بحيث باالستخدام؛ املكتسبة الصفات توريث
مع احرتام. أي إنجازاته داروين يُِعْر لم ألبنائهم. بأعجوبة شديد ضغط تحت الواقعني
املكتسبة. الخصائص وراثة «اكتشاف» من بكثري أكثر هو ما المارك عمل يضم ذلك،
يف الطبيعي التاريخ متحف يف الحيوان علم أستاذ فكان ناجح؛ مهني مستقبل لديه كان
مع األخرى. األوروبية العلمية الجمعيات من والعديد فرنسا» «معهد يف وعضًوا باريس،
الشهري الرجل ظل يف عاش إذ قليًال؛ إال عرصه يف يُفهم فلم ضئيًال. تأثريه كان ذلك،
التطور نظرية شمس بزوغ مع أفكاره شمس أَفَلت وقد ،(١٧٦٩–١٨٣٢) كوفييه جورج
فقبل المارك. إنجازات ينسينا بأن داروين عمل لتألُّق نسمح أن ينبغي ال لكن لداروين،
علم «فلسفة كتابه المارك نرش بالضبط، األنواع» «أصل كتاب نرش من عاًما خمسني
املعيب مذهبه عىل الكتاب هذا يحتوي التحولية. نظرية فيه قدَّم الذي ،(١٨٠٩) الحيوان»
وسيلة المارك ر طوَّ بإنجازاته. أخطاءه لنقارن ولكن الجينية، فوق بالوراثة الخاص كثريًا
عن المارك تخىل بذلك، وبقيامه العظمى». الوجود «سلسلة عىل الزمني التسلسل إلضفاء
تدرُّج يف أساسيٍّا عنًرصا األنواع ثبات كان الخاص. الخلق ونظرية األنواع ثبات فكرة
نقضه حتى كوفييه أعمال خالل من موجوًدا الثبات هذا وظل التصميم. وحجج الوجود
بل التدريجي». «التعديل آلية المارك يقرتح األنواع، ثبات من بدًال األمر. نهاية يف داروين
الحياة فتبدأ العضوية؛ الحياة بداية يف اإللهي الخلق فعل وجود يفرتض لم المارك إن
يف تُركت ولو ا. جدٍّ بسيطة كائنات تُولد العملية هذه خالل ومن الذاتي. التوالد خالل من
تختفي ألن تدريجية. تعديالت خالل من ببطء سيتطور الحياة حجم تعقيد فإن هدوء،
يُجدَّد ما ودائًما مستمر، نحو عىل يعمل الذاتي التوالد ألن ال، بساطة؟ األكثر الكائنات
أكثر كائنات إىل األبسط الكائنات هذه الرضورية الداخلية الدافعة القوة ل وستُحوِّ العالم.
قدرة وتتحدى التدريجي التعديل آلية البيئية التغريات وتُعطل تعقيدات، تحدث تعقيًدا.
الكائنات يف تغيريات إىل املتغرية البيئية الظروف وتؤدي نفسها. تكييف عىل الكائنات
وتُورَّث االستخدام. عدم من بعضها يعاني بينما كثريًا األعضاء بعض سيُستخَدم الحية.
بضعة غضون يف الكائنات تتغري املكتسبة. السمات توريث خالل من املعززة األعضاء
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التسلسل فكرة ألن «خطي»، تطور هذا ببطء. العضوي العالم تعقيد وينشأ أجيال،
األخرى الكائنات جميع وتُقاس للكمال، نموذج اإلنسان لالمارك، بالنسبة باقية. الهرمي
الوجود «سلسلة عىل الزمني التسلسل أضفى المارك أن من الرغم وعىل اإلنسان. مقابل يف
أن يعني وهذا بالغائية. ملتزًما يزال ال فإنه األنواع، ثبات فكرة عن وتخىل العظمى»
هو األخري والهدف مسبًقا. محدًدا ما هدًفا يتبع الوجود سلم تطوُّر أن يعتقد المارك
الوصول بهدف تعقيًدا أكثر كائنات إىل أبسط كائنات من تتطور فالطبيعة البرش؛ إنتاج
ُمقِنَعة أنها الصورة هذه أثبتت وقد العاقل، اإلنسان اإلطالق: عىل كماًال الكائنات أكثر إىل
االلتباس وهو التدريجي؛ بالتعديل تقرتن ما غالبًا الحايل الوقت يف التطور نظرية إن حتى

(1-2 (شكل املعارصة. الوثائق من العديد عليه يشهد الذي

،(٢٠٠٢/٤/٢٣) الجارديان صحيفة يف إعالن األكاديمي. للشخص السبعة األعمار :1-2 شكل
الجارديان. صحيفة (املصدر: الثالثاء طبعات يف الشاغرة األكاديمية الوظائف إىل االنتباه يلفت

.(٢٠٠٢ ليمتد ميديا آند نيوز جارديان محفوظة الحقوق جميع

وتُعربِّ الدالالت، من العديد لها واملادية املادية. ملبدأ متشدًدا معتنًقا أيًضا المارك كان
باللجوء تفسريها يمكن العضوية الحياة ظواهر كل بأن االعتقاد عن السياق هذا يف
معتنًقا كانط يكن لم البرش. لدى العليا العقلية القدرات يشمل وهذا ميكانيكية. ألسباب
باع له كان املذهب لكن ميكانيكيٍّا، تفسريها يمكن الريقة أن يف شكك إنه بل للمادية،
كآلة اإلنسان صورة إىل أدى وقد مرتي)، ال هلفتيوس، هولباخ، (دي فرنسا يف طويل
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ليسا والوعي العقلية القدرات املادية، ملعتنق فبالنسبة آلة»؛ «اإلنسان كتابه يف ذكرها التي
دماغية. حاالت عن تعبري سوى

وكما داروين. نظرية ضد الرئيسية الفلسفية االعرتاضات أحد كانت املادية أن سنرى
والوعي. العقل ظواهر تفسري هو املادية أمام األكرب التحدي فإن الداروينيون، سيكتشف
قليًال فضًال تتلقى لها املؤدية األفكار أن العلمية للثورات املؤسفة التأثريات من
بإرصار. بوبر أشار كما أخطائنا، من نتعلم فإننا ذلك، مع الثورة. بعد ما جيل من للغاية
حمًال األنواع ثبات عىل المارك تحولية ألقت العلمي. التقدم يف تساهم األخطاء فحتى
مع التفسريية. كانط ثنائية عىل للتغلب أوىل محاولًة ماديته وكانت الشكوك. من ثقيًال
وال لها، وجود ال الجينية فوق فالوراثة كاٍف؛ غري نموذج المارك تحولية أن تبنيَّ ذلك،
حالة يف حدث وكما تجريبية. أسس إىل حاجة يف المارك تحولية ظلت التدريجي. التعديل
العلم يف يحدث الواقع. مسألة واجهت كما الظواهر، التحولية أنقذت األرض، مركزية
األفكار من الكثري يوجد يزال ال كان المارك، تُويف عندما نظرية. عن الحقائق تبحث أن
تشارلز جد — داروين إراسموس أعلن إنجلرتا، يف األدلة. دعم عن الباحثة البيولوجية
روبرت (١٨٤٤) للخلق» الطبيعي للتاريخ الباقية «اآلثار لكتاب املجهول واملؤلف —
اتحاد هيلري سانت جوفري إيزيدور استبق فرنسا، ويف التطورية. أفكارهما تشامربز
عن ودافع ِهيكل. الحًقا تبنَّاها التي العضوية، الطبيعة دراسة يف والعقالنية التجريبية
الشديد المارك تركيز صحح ولكنه األنواع، ثبات بشأن كوفييه إرصار ضد المارك تحولية
(جوفري االعتبار بعني املناخ وضع ينبغي فكان األعضاء؛ استخدام خالل من التغري عىل
وعلم الترشيح علم اكتشف وبينما .(٣٠٠-٣٠١ ،١٩٨٠ جرين انظر ١٨٤٧؛ هيلري سانت
تغرس النظرية التكهنات هذه بدأت جديدة، حقائق الحفريات وعلم والجيولوجيا األجنة

صلبة. أرض يف جذورها

الحفريات اكتشافات (3)

التوافق نموذج كل يحاول املرصودة، الظواهر تفسري عىل نماذج مجموعة تتنافس عندما
التفسريي بالنموذج جاهز نحو عىل مرتبطة الحقائق تأتي وال املتاحة. الحقائق مع
وعندما متسق. نظام يف وضعها عىل النماذج وتعمل تأويل. إىل تحتاج فالحقائق الصحيح؛
نجاح ادعاء املتنافسة النماذج عىل السهل من يكون ومتباعدة، قليلة الحقائق تكون
يربو ملا الشمس ومركزية األرض مركزية نظريتَي بني الحال هي هذه كانت التوافق.

156



الرشيد التصميم فقدان داروين: تشارلز

النماذج أحد مع تتوافق جديدة حقائق تظهر املطاف نهاية يف ولكن عاًما، خمسني عن
ألحد املصداقية من مزيًدا والجديدة القديمة الحقائق وستمنح غريه. من أفضل نحو عىل
سيما ال مصداقيته، فقد الذي النموذج نهاية هذه تكون ال ربما غريه. من أكثر النماذج
االهتمام من بكثري املنترص النموذج يحظى ذلك، مع جديدة. نظرية تطورات تحدث عندما
مشاهدات جعلت ولكن مفاجئًا، موتًا تُمْت لم األرض مركزية أن رأينا لقد الوقت. من لفرتة
يف ونشهد أكرب. نحو عىل مريحة غري حياتها جاليليو واكتشافات كبلر وقوانني براهي
النظر ووجهة القديمة الغائية النظر وجهة بني مشابًها رصاًعا التطوري األحياء علم
يف امَلركز وشميس املركز أريض الشميس النظام يكون أن يمكن فال الناشئة. امليكانيكية
«عبثية» وصدفة معني تصميم عن ناتجة العضوية الحياة تكون أن يمكن وال نفسه، الوقت
امَلركز الشميس النموذج فإن ا، حقٍّ امَلركز شميس الكوكبي النظام كان إذا نفسه. الوقت يف
العضوية الطبيعة كانت ولو امَلركز. األريض النموذج من معرفيٍّا مالءمة أكثر سيكون
من معرفيٍّا مالءمة أكثر سيكون اآليل النموذج فإن التصميم، غياب يف تشكلت برمتها
بد فال املعقدة، الكائنات وتطورت الشمس حول تدور الكواكب كانت ولو الغائي. النموذج
تفسرييٍّ مخطٍط مع ستتوافق الحقائق وهذه السمات. هذه عىل تشهد حقائق وجود من
«فلسفة المارك كتاب صدور بني عاًما الخمسني خالل يف غريه. من أفضل بشكل ما
جديدة اكتشافات ظهرت (١٨٥٩) األنواع» «أصل داروين وكتاب (١٨٠٩) الحيوان» علم
تدريجيٍّا األرض عمر ِزيد — املثال سبيل عىل — الجيولوجيا يف املجاالت. مختلف يف
السنني وماليني ماليني إىل املقدس الكتاب يف املذكور القليل سنة آالف ستة عمر من
عىل تحتوي الصخرية الطبقات أن اْكتُشف فقد كانط. ذكره الذي الكوني التطور من
الحفريات، علم يف الصخور. عمر زاد أعمق، الطبقات كانت وكلما مخفي. زمني تدرُّج
املنقرضة الحيوانات فحفريات لألرض. الزمني التسلسل إىل الحفريات اكتشافات أضافت
املثال، سبيل عىل القديمة. العصور أحياء عالم كشفت املعروفة غري الحياة أشكال وحفريات
— والطيور الديناصورات بني وسيًطا كان الذي — أركيوبرتكس القديم الكائن أصبح
ولكن عرش، التاسع القرن أوائل يف تلك الزواحف رتبة اكتُشفت مكثفة. مناقشات موضع
استخراج يبدأ ولم فقط. عرش التاسع القرن ستينيات يف صحيح نحو عىل فهمها بدأ
أوثنيل يد عىل إال إجوانودون مثل الديناصورات من مختلفة ألنواع العظمية الهياكل
ألشكال رائعة توضيحية رسوًما نيترش مجلة ونرشت .١٨٨١ عام يف مارش تشارلز
العظمى» الوجود «سلسلة عىل فولتري اعرتاضات وجدت .(2-2 (شكل تلك القديمة الحياة
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التشابه املقارن الترشيح أظهر إذ امللموسة؛ التجريبية البيانات من دعًما املطاف نهاية يف
أجنة بني للدهشة مثريًا تشابًها األجنة علم وكشف والِقَردة، البرش بني الوثيق الترشيحي

.(3-2 (شكل النمو من األوىل املراحل يف املختلفة األنواع

.(٤٦٣ ،(١٨٩) ٥٥ نيترش (املصدر: إجوانودون :2-2 شكل

سنركز العلمية، للنظريات الفلسفية بالنتائج خاص نحو عىل مهتمون أننا بما
هذه بعض حدث القديمة. البرشية لعصور تعنيه وما البرشية الحفريات اكتشافات عىل
ظهور مسألة أن نالحظ أن ينبغي األنواع». «أصل لكتابه داروين نرش قبل االكتشافات
حول النقاش إن باإلنسان. الشبيهة الِقَردة من اإلنسان تحدُّر مسألة عن مستقلة البرش
تأويل إعادة املمكن فمن الخاص؛ الخلق نظرية مع متوافق للبرشية القديمة العصور
فحسب، مجازي أمر بأنه اإلنساني الوجود من سنة آالف بستة املقدس الكتاب التزام
الخاص الخلق عقيدة مع تتناىف باإلنسان الشبيهة الِقَردة من اإلنسان تحدُّر نظرية ولكن
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الكلب (٤ أسابيع)

الكلب (٦ أسابيع)

اإلنسان (٤ أسابيع)

اإلنسان (٨ أسابيع)

اإلنسان أسابيع)؛ ٤) الكلب األعىل: يف اليمني). إىل اليسار (من األجنة مقارنة :3-2 شكل
،(١٨٧٦) ِهيِكل (املصدر: أسابيع). ٨) اإلنسان أسابيع)؛ ٦) الكلب األسفل: يف أسابيع). ٤)

.(٣٠٦-٣٠٧ األول، املجلد

فإنهما مًعا، واألصل القديمة بالعصور الخاصان السؤاالن هذان يُجمع عندما للبرش.
إن إذ داروين؛ كتاب نرش من قصري وقت بعد العامة صدم الذي املتفجر الخليط يشكالن
كانط. عند والريقات األعشاب حال هي كما الطبيعي لالنتقاء عرضة البرش يجعل املزيج
متاحًة — الطبيعي باالنتقاء املدعومة — لداروين التطور صيغة أصبحت أن وبمجرد
نموذج بسط إىل داروين معارصو وسارع بها. خاص منطق لها صار األنواع، ملسألة كحل

اإلنسان. عالم إىل والحيوانات النباتات من التطوري داروين
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العظمية والهياكل العظام (1-3)

التاريخ» قبل ما عالم من نظر «وجهات (كوفييه، برشية. لحفريات وجود ال
(٢٦٥ ،(١٨٧٠) «اإلنسان» رول، يف مقتبسة ،١٠١ ،(١٨٢٢)

ستقوم الدقيقة؟ التأريخ تقنيات غياب يف للبرشية القديمة العصور تحديد يمكنك كيف
مهد أبًدا نكتشف «لن أننا يف هائلة شكوك عن نيترش مجلة يف كاتب أعرب باستدالالت.
جون كان طويًال. شوًطا بنا يقطع أن االستنتاج لفن يمكن ذلك، ومع الصحيح.» جنسنا
من: واثًقا — (١٨٩٠) الربيطانية العلمية بالجمعية األنثروبولوجيا قسم رئيس — إيفانز

الظروف هذه ظل ويف برشية، فنية أغراًضا نكتشف ربما آلخر وقت من أنه
البرش ُوِجد العالم تاريخ يف معينة مرحلة يف أنه يقينًا نستنتج ربما واألحوال
والسادس) الثاني الفصل ،١٨٧٠ رول قارن ٥٠٧؛ ،١٨٩٠ ،٤٢ (نيترش .(…)

.(٢٨٦ ،١٨٧٠ رول (املصدر: للماموث العظمي للهيكل رسم :4-2 شكل

يف العظمية للهياكل التقريبي حتى أو الدقيق العمر تحديد ممكنًا يكن لم ربما
التقديرات لكن ،(١٩٠١) اإلشعاعي االضمحالل لقانون رذرفورد اكتشاف قبل ما فرتة
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الرشيد التصميم فقدان داروين: تشارلز

فقد غريها؛ من أكرب احتمالية ذات استدالالت بعض تقدِّم أن األقل عىل يمكن النسبية
واملاموث الكهف دب مثل املنقرضة الحيوانات حفريات بني برشية حفريات عىل ُعثر
من مصنوعة وأسلحة أدوات عىل أيًضا ُعثر كما ،(4-2 (شكل الربي والحصان والرنة
التي أوروبا مناطق استوطنت بالبرش شبيهة كائنات أن إىل يشري وهذا الصوان. حجر
العرصين أن إىل أيًضا أشار كما الحايل، الوقت يف انقرضت لحيوانات موطنًا سابًقا كانت
يف عاشت البرشية الجماعات أن بد ال ثم ومن بعُد؛ حالَّ قد يكونا لم والحديدي الربونزي
بأنه كوفييه رأي من أكرب نحو عىل ح مرجَّ استنتاج هذا الحجري. العرص خالل أوروبا
مع توافًقا أكثر ألنه أكرب؛ نحو عىل مرجح وهو برشية. حفريات أي توجد أن يمكن ال
ُوجدوا البرش أن الحفريات علماء من العديَد برشية لبقايا اكتشافات عدة أقنعت الحقائق.
شمريلينج تشارلز فيليب استكشف الوقت. ذلك يُفرتضحتى كان مما بكثري أبكر وقت يف
برشية جماجم ووجد البلجيكية لييج مدينة من بالقرب األرض تحت املوجودة الكهوف
جمجمة عن ما نوًعا مختلًفا البرشية الجماجم شكل كان منقرضة. حيوانات وعظام
أربعينيات يف ولكن مؤكد، غري أنه عىل إليه يُنَظر الدليل هذا ظل لكن الحديث، اإلنسان
فرنسا يف أميان قرب بدائية حجرية أدوات بريث دو بوشيه اكتشف عرش، التاسع القرن
هذه أن مستقل نحو عىل بالفعل وآخرون كوفييه أثبت منقرضة. حيوانات بقايا بني
اليوم ويشار الجليدي. العرص أو الطوفان فرتة يُسمى ما إىل تنتمي الحيوانية الحفريات
عظمي هيكل اكتُشف .(1-2 جدول (انظر البليستوسيني العرص أنها عىل الفرتة هذه إىل
نياندرتال إنسان باسم واشتهر (أملانيا)، دوسلدورف من بالقرب نياندر وادي يف برشي
كانت (الطني) الجيولوجية الطبقات ولكن منقرضة، حيوانات بقايا عىل يُعثر لم .(١٨٥٦)
بالدهشة املعارصين الحفريات علماء أصاب ما أكثر وكان «الطوفان». فرتة إىل تنتمي
يُظهر ما نوًعا متخلًفا ا مخٍّ تحمل أنها بدا إذ 2-5)؛ (شكل الجمجمة شكل هو حينها
نياندرتال إنسان أن الحظ (ولكن باإلنسان. الشبيهة الِقَردة مخاخ مع قويٍّا تشابًها
داروين. كتاب نرش قبل االكتشافات هذه كل حدثت اليوم.) حتى التقييم قيد يزال ال
وكان (١٨٩١ -١٨٩٢) جاوة إنسان هو القرن نهاية قرب مهم آخر اكتشاف وحدث
لفكرة يكن لم املفقودة. الحلقة ليمثل مرشًحا جاوة إنسان كان املنتصب». «اإلنسان يُمثِّل
خلًقا مخلوقني البرش كان القديمة املخططات ففي داروين؛ قبل معنًى املفقودة الحلقة
الحياة. شجرة يف البرش ساللة داروين أدرج التدريجي. التطور ذروة كانوا أو ا خاصٍّ
من التحقق الرضوري من أصبح ولذلك التعديل، مع الساللة لتحدُّر عرضة البرش أصبح
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داروين قبل البرشية النسب سلسلة يعرفون الباحثون كان األوائل. البرش أشباه وجود
الديناصورات. وجود عن يعرفون كانوا مما أفضل نحو عىل

.(٣٠٩ ،(١٨٧٠) رول (املصدر: نياندرتال إنسان جمجمة :5-2 شكل

القديمة برشالعصور (2-3)

نموذج أفضل يف فقط يكمن ولكن النهاية، يف اإلنسانية هدف يكمن أن يمكن ال
مقتبسة الثاني، الجزء ،(١٨٧٣-١٨٧٤) أوانها» غري يف «تأمالت (نيتشه، لها.

(١٤٩ ،(١٩٧٤) كوفمان يف

ذلك، مع القديمة. العصور يف ضاربة جذوره البرشية أصل أن داروين قبل واضًحا كان
لم هؤالء؟ البرش أجداد عاش متى ولكن اإلنسان، أصل بشأن يشء أي هذا يوضح ال
(جدول نسبي تسلسل فقط األرض، عىل للعصور ُمطلقة مقاييس أي الباحثني لدى يكن
ولكن األرض. عىل الجليدي العرص فيها استمر التي املدة طول واضًحا يكن لم .(1-2
العرص إىل الربونزي العرص إىل الحديدي العرص من املايض: يف تنازيل ترتيب يوجد كان
أخرى ومرة امليوسني. وفرتة البليوسني، وفرتة البليستوسني، فرتة ذلك، وقبل الحجري،
أدوات عىل البرشية الحفريات مع ُعثر عندما رئيسيٍّا. دوًرا االستداللية املمارسات لعبت
مثل مع للتعامل مضطرين كانوا األوائل البرش أن عىل استُِدلَّ بدائية، حجرية وأسلحة
محل والحديدية الربونزية األدوات حلت الالحقة، للمراحل وبالنسبة البدائية. األدوات هذه
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الرشيد التصميم فقدان داروين: تشارلز

أشباه من أقدم حجرية أدوات مع املكتََشفني البرش أشباه أن بد ال لذا الحجرية؛ األدوات
فرتة يف البرش أشباه ظهور الباحثني معظم حدد تطوًرا. أكثر أدوات مع املكتََشفني البرش
متأكدين عرش التاسع القرن ستينيات يف الكتَّاب يكن لم الجليدي). (العرص البليستوسني
إىل أشارت البرش أصول لكن األرض، تاريخ يف الجيولوجية العصور امتداد مدى بشأن
من األرض عصور تحديد يكن لم .(١٥٩ ،١٨٧٠ (رول التوراتية الحدود تتخطى أنها
نحو (عىل طومسون قدَّر ١٨٦٨ عام يف بعُد. ر ُطوِّ قد اإلشعاعي بالنشاط التأريخ خالل
انزعج َمن هو فقط داروين كان سنة. مليون مائة عن يزيد ال بأنه األرض عمر خطأ)
أن يجب الجيولوجيا بأن القائل الرأي وواالس َهكسيل واعتنق التقدير. هذا من بشدة
أن وبما املتوفرة. املساحة يف الحياة شجرة وضع األحياء علماء عىل وأن األرض، عمر تحدد
لألرض الجيولوجية العصور بشأن بيشء يخربنا لم فإنه إجماليٍّا، كان طومسون تقدير
املسيسيبي دلتا يف برشي عظمي هيكل عىل العثور عن رول فريدريش أعلن مدتها. وطول

سنة. ألف وخمسني بسبعة يُقدَّر عمره وكان ،(١٨٥٢-١٨٥٣)
نظريته داروين صياغة قبل رئيسية أهمية القديمة البرش عصور بشأن للجدال كان
أن هو األول: أمرين؛ القديمة البرش لعصور التجريبي اإلثبات أظهر الطبيعي. لالنتقاء
سنة. آالف بستة املقدر املقدس الكتاب يف املذكور العمر من بكثري أقدم كانوا البرش
عىل دليل أيًضا يوجد كان كما الجليدي، العرص خالل بالفعل البرش أشباه ُوجد فقد
أنه كوفييه مقولة عىل خطرية شكوًكا هذا كل ألقى أوروبا. يف البرشية الجماعات هجرة
املجال وتفسح تنقرض أن يمكن األنواع أن إىل أيًضا أشار كما برشية، لحفريات وجود ال
البعض يعتربه ما إندونيسيا يف نائية جزيرة عىل اكتُشف ٢٠٠٣ عام (يف جديدة. ألنواع
وآباء البرش بني الهيكيل التشابه وأصبح «الهوبيت».) اسم عليه أُطلق جديًدا برشيٍّا نوًعا
أما األنواع. ثبات نظرية االكتشافات هذه كل وتحدت ا. جادٍّ علميٍّا موضوًعا والقرود البرش
من معينة أنواع ظهور تستلزم التي التدريجي التعديل فكرة قوَّض أنه فهو الثاني: األمر
األرض عىل عاشوا البرش أن فلو تعقيًدا. األكثر الكائنات تظهر أن األرضقبل عىل الكائنات
تفسريًا يكون أن يمكن ال التدريجي التعديل فإن الراهن، الوقت يف انقرضت حيوانات مع
االكتشافات خلفية عىل حدثت داروين ثورة أن إىل بوضوح األمور هذه كل تشري مالئًما.
تفسري جميعها حاولت وقد املتنافسة، النظرية التفسريات من وعدد املتاحة التجريبية

واالكتشافات. املشاهدات
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.(١٨٠٩–١٨٨٢) داروين لتشارلز صورة

داروين ثورة (4)

«نظرية (جولد، .(…) عميل علم إىل تكهنات من التطور داروين ل حوَّ (…)
(٢٣ ،(٢٠٠٢) التطور»

الحياة ع تنوُّ تفسري يف التطور استخدام فمحاوالت التطور؛ نظرية أبا داروين يكن لم
ولكنها مؤثرة المارك نظرية تكن لم أوروبا. يف الفكري املشهد عىل بصماتها بالفعل تركت
الالحقة الطبعات ففي سبقوه؛ بَمن علم عىل داروين وكان أيًضا. النسيان طي تدخل لم
من األنواع أصل لنظريات تاريخيٍّا ملخًصا أضاف ،١٨٥٩ عام يف صدر الذي كتابه من
تعديل يف اعتقادهم عن عربوا مؤلًفا ٣٤ داروين وجد كتمهيد. عرش التاسع القرن بدايات
عىل رحلته فخالل األنواع؛ ع تنوُّ بشأن املهمة مشاهداته أيًضا داروين قدَّم كما األنواع،
الحفريات وعظام العصافري من للدهشة مثرية أصناًفا اكتشف «بيجل»، السفينة متن
،(١٨٧١) اإلنسان» «أصل كتابه ألَّف وعندما األرجنتني. يف كبرية منقرضة ثدييات من
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من املواد هذه تمتد القديمة. البرش بعصور املتعلقة التجريبية املواد ذكر يف استفاض
كبلر بمنزلة داروين كان عرش. التاسع القرن سبعينيات إىل عرش التاسع القرن ثالثينيات
لكنه كوبرنيكوس فرضية كبلر قِبل األحياء. علم كوبرنيكوس كونه من أكثر األحياء علم
وبه برباهي الخاصة التجريبية البيانات واستخدم املنتظمة. الدائرية الحركة فكرة رفض
نحو عىل يفرس أن يستطع لم كبلر ولكن الكواكب، لحركة الرياضية القوانني لصياغة
آلية رفض لكنه التطورية، النظرية داروين َقِبَل مداراتها. يف الكواكب بقاء سبب صحيح
الطبيعي؛ االنتقاء هي اآللية كانت لداروين، بالنسبة املكتسبة. السمات وراثة بشأن المارك
الجينية اآللية يفهم لم داروين لكن األفراد، لدى املتغايرة السمات صالحية عىل تعمل فهي
كان نظريته داروين فيه طرح الذي الكتاب إن ممكنًا. األفراد تباين جعلت التي للوراثة،
تماًما ُمعربِّ للكتاب الكامل والعنوان .١٨٥٩ نوفمرب ٢٤ يف ونُرش األنواع»، «أصل بعنوان
الطبيعي، االنتخاب طريق عن األنواع «أصل داروين: أفكار جوهر عن باختصار يُعربِّ ألنه

الحياة.» ألجل الرصاع خالل املواتية التغايرات عىل الحفاظ أو
إىل ُدفع داروين أن يُضاف أن يجب املتعددة، االكتشافات بشأن تاريخية كمالحظة
يُكتَب سوف التطور حول أوىف لعمل ملخًصا يكون أن فقط به يقصد كان هذا. عمل نرش
ألفريد يُدعى شخص من بحثية ورقة ورود هو الكتاب نرش إىل داروين دفع ما إن الحًقا.
عنوان كان داروين. ألفكار للغاية مشابهة التطور حول أفكاًرا مؤلفها فيها قدَّم واالس
ونُرشت األصيل»، النمط عن نهاية ال ما إىل االبتعاد إىل املتغايرات نزعة «عن البحثية: الورقة
بالفعل التطور عن الخاصة نظريته ر طوَّ قد كان ألنه داروين قلق هذا أثار .١٨٥٨ عام يف
ينرشها. لم ولكنه «بيجل»، السفينة متن عىل سنوات خمس ملدة رحلة بعد ،١٨٣٨ عام يف
آلية قدَّم من أول كان داروين أن رغم ولذا أفكاره؛ نرش يف غريه يسبقه أن يحب أحد ال
٢٠ بعد ولكن مستقل، نحو عىل األفكار نفس إىل وصل واالس فإن لالختبار، قابلة تطور
وخلق التدريجي «االنقراض فيه ربط مقاًال ١٨٥٥ عام يف بالفعل نرش قد واالس كان عاًما.
الحواجز أن إىل أشار إنه حتى .(١٨٥٥ (واالس البيئة يف التدريجية بالتغريات األنواع»
أنواع ظهور إىل تؤدي أن شأنها من جاالباجوس، جزر يف الحال هي كما الجيولوجية،
ارتقاء نظرية يقرتح ال أنه إىل واالس أشار المارك، أفكار عن بنفسه ينأى ولكي مختلفة.
أي تقدِّم لم ولكنها للتطور، نظريًة األوىل الورقة هذه قدَّمت التدريجي. للتغري نظرية ولكن
داروين أفكار من كثريًا كررت التي هي ١٨٥٨ يف البحثية ورقته كانت التطور. تدفع آلية
الحياة أجل من الرصاع أهمية عىل الالحقة البحثية الورقة هذه يف واالس أرص العزيزة.
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.(١٨٢٣–١٩١٣) واالس ألفريد

إنما ندرتها أو األنواع وفرة أن إىل وأشار لألنواع.» الكبرية الزيادة عىل قويٍّا «مؤًرشا بوصفه
اإلمدادات ثالثيٍّا: تحديًا األنواع تواجه الحياة.» ظروف مع املثايل «التكيف مدى عىل تعتمد
تميل املفيدة التعديالت الرصاع، هذا ويف املناخية. والظروف الطبيعيني، واألعداء الغذائية،
إىل تميل سوف الفائدة عديمة التعديالت بينما يملكونها، الذين األفراد عدد زيادة إىل
الرتكيز. موضع يف يكمن فإنه وواالس داروين بني فرق ثمة كان إذا أعدادهم. تقليل
إىل املستأنسة الحيوانات من مفيد باستدالل القيام يمكن ال أنه إىل رصاحة واالس أشار
واحًدا الطبيعي االنتقاء إىل املصطنع االنتقاء من االستدالل كان بينما الربية، الحيوانات
شغل بينما األفراد، من باألنواع اهتماًما أكثر واالس كان كذلك داروين. استدالالت أهم من

الطبيعي. االنتقاء تأثري من البرش واالس استبعد وأخريًا، داروين. ذهن األفراد
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للحياة الداروينية النظرة (1-4)

املجموعات أن إدراك هو الطبيعي االنتقاء الكتشاف األسايس املفتاح كان
(جيسيلني، الطبيعة. داخل تفاعل وحدات أو جماعات تُشكِّل قد البيولوجية

(٥٦ ،(١٩٦٩) الدارويني» املنهج «انتصار

البقاء يعني التطور بأن تقيض التطور نظرية بشأن للغاية وخاطئة فظة فكرة ثمة
كتاب من األوىل الطبعة يف يستخدم لم داروين أن نالحظ أن لالهتمام املثري ومن لألصلح.
سبنرس هربرت الفيلسوف كان لألصلح». «البقاء وال «التطور» مصطلَحي األنواع» «أصل
مصلحتهم من نافذون معارضون لداروين كان لألصلح. بالبقاء التطور ربط َمن هو
فهم سوء وهذا أسمى. حياة صورة نحو الحتمي التقدم أشكال من بشكل التطور ربط
داروين. قبل يقينية قاعدة كان الحتمي التقدم لكن حتمي، تقدُّم أي يوجد فال للداروينية،
داروين، هاجمها التي هي العقيدة وهذه التصميم. عقيدة كان بالغائية. ا خاصٍّ يقينًا كان
واحدة. برضبة الراسخة األفكار عىل تماًما تقيض أن علمية لثورة النادر من ذلك، ومع
سبيل عىل إليك مفاجئ. جشطالتي تحول حمايس، تغريُّ إىل تؤدي ال الثورية األفكار حتى
أجاسيز لويس همبولت: فون وألكسندر كوفييه جورج عن املدافعني من واحًدا املثال
وكأستاذ .١٨٤٦ يف بوسطن إىل هاجر ولكنه سويرسا يف أجاسيز ولد .(١٨٠٧–١٨٧٣)
أمريكا يف البيولوجي التفكري عىل هائل تأثري له كان هارفرد، جامعة يف الحيوان لعلم
عن مهمة دراسات نرش كما أمريكا، همبولت فون يُعترب كان كباحث. عاملية وسمعة
لدوًدا معارًضا أيًضا أجاسيز كان الجليدي. العرص مكتشفي أحد وكان الجليدية األنهار

التحدر. لنظرية

ويمثل فردية»، حية صور يف تجسدت فكرية «فئات كانت األنواع أن عىل أرص
اململكة يف تتجىل كما الكون، خالق أفكار «تحليل جوهريٍّا الطبيعي التاريخ

والنباتية.»3 الحيوانية

«الحقائق مع متوافقة غري رآها التي «النشوء» فرضية هدم عىل حريًصا أجاسيز كان
،١٨٤٩) الخالق» «آثار ميلر هيو كتاب بنرش واحتفى السماوي.» والدين لألخالق العظيمة
(ميلر البحتة» العلمية والحقائق املسيحية املذاهب من الناجح «ملزيجه به وأشاد .(١٨٦١
مقابل يف التصميم إعادة أجاسيز أراد .(٣٣٦-٣٣٧ ،١٩٥٨ إليجارد ،١–٣٥ ،١٨٦١
الطبيعي االنتقاء فكرة داروين معارصو يجد لم للطبيعة. امليكانيكي داروين مفهوم
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.(١٨٠٧–١٨٧٣) أجاسيز لويس صورة

إن بل جديد. من ظهرت املكتسبة السمات وراثة بشأن المارك أفكار إن حتى مقنعة،
بعضاألسف عن أعرب (١٨٧١) اإلنسان» «أصل كتاب ففي الشكوك؛ راودته ذاته داروين
أنه الواضح من كان الجينية. فوق الوراثة بشأن المارك ألفكار السابق التام رفضه عىل

الطبيعي. االنتقاء مبدأ حيال الحماس غياب بسبب ُصدم
ارتباط املصطلح لهذا كان بالفعل، رأينا كما «التطور»؟ مصطلح داروين تجنب ملاذا
ناضجة حالة إىل بدائية حالة من النمو م تقدُّ يعني وهو لالمارك؛ التدريجي بالتعديل قوي
فون ألربشت كان األجنة. علم يف آخر تقنيٌّ معنًى أيًضا املصطلح لهذا وكان كاملة. أو
تنمو األجنة أن عرش الثامن القرن منتصف يف يَُعلِّم — النبات وعلم الطب أستاذ — هالر

املنوي. الحيوان أو البويضة يف موجود ُمَشكَّل ضئيل إنسان من
مع الساللة لتحدر الدافعة والقوة التعديل. مع الساللة تحدُّر عن داروين يتحدث
الكائنات يف املواتية التغايرات عىل الحفاظ بهذا يقصد وكان الطبيعي، االنتقاء هي التعديل
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نزعة توجد فإنه معينة، بيئة يف الحياة قيد عىل للبقاء مواتية التغايرات كانت إذا الفردية.
املواتية التغايرات عىل الحفاظ فكرة عن أعرب سبنرس أن داروين الحظ عليها. للحفاظ
يبدو أنه رغم الخاص، مصطلحه استخدام عن دافع ولكنه لألصلح»، «البقاء بمصطلح
عىل البرش قدرة بواسطة املستأنسة األعراق إنتاج بني يجمع ألنه واٍع، الختيار متضمنًا
،١٩٩٤ كرومبي (انظر الطبيعة حالة يف واألنواع النسخ عىل الطبيعية واملحافظة االنتقاء،

.(١٧٥١ الثالث، املجلد
رضوري تطور أنه عىل ر يُصوَّ أن يمكن العضوية الحياة تطور أن داروين يفكر لم
تكيف لداروين بالنسبة يعني التطور كان «األسمى». األشكال إىل «الدنيا» األشكال من
أن يمكن العملية هذه وخالل وحسب. الطبيعية بيئتها مع أفضل نحو عىل الكائنات
يمكن السحمور). (أو الُوْمبَت وهناك ديدان فهناك تعقيًدا؛ أكثر أشكال إىل تطور يحدث
أي التطور يتبع ال داروين. أمل هكذا أو الطبيعي. االنتقاء عملية خالل من ذلك تفسري
العمياء، الصدفة طريق عن يحدث ال فإنه ذلك، مع هدف. نحو موجًها ليس وهو خطط،
ووفق الرتاكمي. االنتقاء طريق عن يعمل وهو املواتية. السمات عىل يحافظ أن يجب بل
نحو وعىل موهوبًا.4 مهندًسا وليس الحريف، كالعامل التطور اللبقة، جاكوب فرنسوا عبارة
نشأة عىل الطبيعي االنتقاء فكرة طبقوا عندما لهم تحدٍّ أكرب الداروينيون واجه متوقع،
االنتقاء أن هو االعرتاض كان سنرى، وكما الوعي. أشكال ألعىل املالكة الكائنات البرش؛
قط الداروينيون يتحدَّ لم البرش. لدى األعىل العقلية الوظائف يفرس أن يمكن ال الطبيعي
هل هو الجوهري الفارق يصنع ما ولكن العضوية. الحياة ج تدرُّ يف للبرش العليا املكانة
كما زمني بمعنًى أم العظمى»، الوجود «سلسلة يف كما مكاني، بمعنى مفهوًما هذا كان
انعكاسات لها التطور نظرية فإن ثم ومن ٤٠٣)؛ ،١٩٨٥ (ويندورف التطور نظرية يف
باألنشطة الخاصة العليا العقلية الوظائف ظهور نفرس كيف العقل: فلسفة عىل كبرية

املخ؟ يف العصبية

التطور مبادئ (أ)

ماليني مدار عىل أعماله شكل تغيري يعيد حريف عامل وكأنه التطور يتواصل
املؤلف) ترجمه ،٦٦ ،(١٩٨١) اإلمكانات» «لعبة (جاكوب، .(…) السنني

داروين كتاب عنوان إن األنواع. أصل مع أوًال تعامل اإلنسان، ألصل داروين تناول قبل
ولكن التاريخ فجر يف الحياة أصل تفسري الكتاب مقصد فليس مضلل؛ األنواع» «أصل
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لبقاء طبيعي تفسري تقديم داروين نظرية حاولت الجديدة. األنواع ظهور كيفية تفسري
من فبدًال الحارض. ويف القريب املايض يف تعديالت من به مرت وما العضوية الكائنات
وتبلغ الكمال من نوع نحو تميل األنواع سلسلة أن إىل — المارك غرار عىل — اإلشارة
تكيف إىل يؤدي العضوي التغري أن داروين فكرة كانت البرشي، الجنس ظهور يف ذروتها
إىل املتغرية البيئية للظروف التكيفية االستجابات تؤدي املتغرية. للبيئة استجابة محيل
تقسيم إىل أو التجددي) (التخلق الساللة ضمن تطور إىل العملية هذه تؤدي وقد التنوع،
سعة زادت غريها. من تعقيًدا أكثر الكائنات بعض وتصبح التفرعي). (التخلق الساللة
ولكن العاقل»، «اإلنسان إىل املاهر» «اإلنسان من اإلنسان تطور مع كثريًا البرشية الجمجمة
كان لو البرص وظيفة حي كائن يفقد فربما الكمال. نحو انتقاًال هذا يكون أن حتميٍّا ليس
باملعنى األفضل هو األصلح ليس لذلك املظلمة؛ الكهوف يف املعيشة ظروف مع يتكيف
علماء يستشهد املحلية. البيئة مع أنسب تكيًفا ببساطة الكائنات تكتسب إنما املطلق.
والخارجية الداخلية اآلذان فقدان من الجسم: أجزاء تعديل أمثلة من بالعديد األحياء
(فقدان الثعابني لدى العيون تبسيط ومن الثعابني، لدى األمامية األطراف فقدان إىل
،٢٠٠٢ جولد ٢٠٧–٢٠٩؛ ،١٩٩٦ (راف الكهف أسماك لدى البرص فقدان إىل الجفون)

.(٢١٨-٢١٩ ،٢٠٣-٢٠٤
ومستوى األنواع، مستوى مستويات: ثالثة ل تأمَّ للتطور، الرئيسية األفكار لفهم

الجينات. ومستوى الفردية، الكائنات
الطبيعة تولِّد للتطور. متدرجة «خطية» نظر وجهة المارك قدَّم األنواع، مستوى عىل
رد الخليقة. ذروة بالبرش، السلسلة وتنتهي التعقيد، متزايدة الحياة أشكال من سلسلة
الكائنات دفع إىل الحياة قيد عىل البقاء يحتاج للتطور. «متفرعة» نظر بوجهة الداروينيون
املستوى عىل الكائنات عىل قيوًدا تفرض الحياتية األنماط وهذه معينة. حياتية أنماط إىل
بالحيوية. النابض الواقي الحياة درع التكيفية االستجابات وتوفر والبنيوي. املورفولوجي
١٨٥٥ عام يف بالفعل ألهمه وهذا األنواع. وتضاؤل نمو عىل منصبٍّا واالس تركيز كان
الطائر، عني منظور من املتفرعة. العضوية الحياة شجرة جديدة: مجازية صورة بصياغة
تنوًعا النتيجة وتكون املتغرية. البيئية الظروف مع املحيل التكيف األنواع تطور يعني
َهكسيل إتش تي صور واألغصان. الفروع من العديد الحياة شجرة تحمل األنواع. يف كبريًا

مجازية: صورة يف التغيري جوهر — العامة بني العلم لنرش األول الرائد —

تجربنا السلم، درجات مثل مرتبة أنها عىل الحية الكائنات تخيُّل من بدًال
نهاية تُمثِّل شجرة. وفروع أغصان كانت لو كما ترتيبها عىل الحديثة الدراسات
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األكرب املجموعات وتمثل األنواع، املجموعات أصغر وتمثل األفراد، األغصان
(٣٠٠ ،١٨٨٨ (َهكسيل مشرتك. بنية مخطط الرئييس الفرع ويمثل األجناس،

حيث من املحيل الحياتي النمط يقدِّمه ملا استغاللها زاد األنواع، ع تنوُّ زاد كلما
إذ التنوع؛ أشكال من متطرًفا شكًال الكواال دب يُمثِّل قيد. بمنزلة البيئة تعمل إذ املوارد؛
«التطور باسم تلك األنواع ع تنوُّ دراسة وتُسمى واحد. غذائي مصدر عىل فقط يعتمد إنه
هي أوالهما األساسية؛ الخصائص من اثنتني املستوى هذا عىل التطور يمتلك الكربوي».
املورفولوجي التباين هي والثانية جديدة.5 أنواع وتطور الساللة انقسام بمعنى االنتواع:
عىل قادرة غري تصبح حتى الداخلية وبنيتها ملظهرها األنواع تغيري بمعنى السالالت: يف
التعديل»، مع الساللة «تحدُّر اسم داروين عليها أطلق التي العملية هي وهذه التهاجن.
السبيل، لهذا واتباًعا األنواع». «أصل كتاب يف الوارد الوحيد الشجرة مخطط موضوع وهي
الساللة تحدُّر لتمثيل األنساب، أشجار ِهيكل، إرنست األملاني داروين، أنصار أحد قدَّم

.(6-2 (شكل التعديل مع
يبدو كيف الفردي». الكائن «مستوى إىل ونهبط الطائر عني منظور لنرتك ولكن
ولتفسري الحياة. أجل من الرصاع يحتدم املستوى، هذا عىل املنظور؟ هذا من التطور
يُولد البداية، يف التفسريية؛ املبادئ بعض داروين يقدِّم الحياة، أجل من الرصاع هذا
اآلباء عن تختلف وهي الحياة.6 قيد عىل البقاء يمكنه ممن أكثر األفراد، من كبري عدد
بعض يُولد سوف الذرية فبني الصفات». وتباين الوراثة، «مبدأ هو هذا طفيفة. اختالفات
بيئة ألي يمكن ال ضارة. تغايرات اآلخر والبعض مواتية، تغايرات يمتلكون وهم األفراد
عنه ينتج تأثري له وهذا معني. نوع من األفراد من محدود عدد سوى تدعم أن معينة
مقارنة الطفيفة األفضلية ذوو األفراد يمتلك بيئة، أي يف البقاء. أجل من الرصاع استمرار
األفراد ويكون نوعهم. إنجاب يف واملشاركة الحياة قيد عىل للبقاء أفضل فرصًة باآلخرين
الحفاظ الطبيعي»: االنتقاء «مبدأ هو هذا للموت. احتماًال أكثر رضًرا األقل التغايرات ذوو
أجل من الرصاع التغريات معظم تتبَع الضارة. التغايرات ورفض املواتية التغايرات عىل
يمكنك «ال ذرية. ترك يف النجاح أيًضا ولكن الحياة قيد عىل الفرد بقاء فقط ليس الحياة:

.(٣٣٣ ،٢٠٠٣ (روس الطبيعي» االنتقاء دون من تكيفي تعقيد عىل الحصول
كان إذا الحياة. قيد عىل األفراد بقاء إىل األنواع تطور من اآلن حتى نزلنا لقد
مواتية، غري ِبِسمات يُولدون وآخرين مواتية ِبِسمات يُولدون األفراد بعض أن صحيًحا
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(لندن التطور» يف األخرية «الكلمات ِهيكل، إي املصدر: الحياة. أنساب شجرة :6-2 شكل
.٣٢ ،(١٩١٠

هو: الحديث الجواب األفراد؟» يف التغايرات هذه يسبب الذي «ما نسأل: أن الطبيعي فمن
الجينات». «مستوى ثالث؛ مستًوى بتحديد يسمح وهذا العشوائية. الوراثية الطفرات
:(7-2 (شكل والتغايرات. واالنتقاء التطور وحدات الثالثة املستويات هذه تُمثِّل

التطور. وحدة هي األنواع •
االنتقاء. وحدة هي الفردية الكائنات •

التغايرات. وحدة هي الجينات •
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عن تحدث ما وكثريًا التغايرات. وحدة بشأن فحسب تكهنات سوى داروين يقدِّم لم
بقوانني معرفة أدنى يمتلك داروين يكن لم األفراد). (يف معني تغاير كل بسبب «جهلنا»
عىل تسهم — تعبريه حد عىل — التناسيل» الجهاز يف «االضطرابات أن يف شك لكنه مندل،

.(١٧٣ ،١٨٥٩ عام (داروين النسل يف االختالفات أو التغايرات حاالت يف رئييس نحو
غري طفيفة تعديالت إىل تؤدي البطء شديدة عملية التطور عملية لداروين، وفًقا
داروين التزام وينتقد (٢٠٠٢) جولد (يناقش «التدرج» يُسمى ما غالبًا وهذا محسوسة.

بالتدرج).

إتقانًا، األكثر للبنية الطبيعي االنتقاء إنتاج يف صعوبة أي أرى أن أستطيع ال
،٤٣٥ ،١٨٥٩ (داروين «التدرج». خالل من البنية لهذه الوصول يمكن كان إذا

(١٥٣

الجهاز التناسيل،
الجينات

تعديالت
محلية

طفرة عشوائية

مواتية أو غ� مواتية

االنتقاء الطبيعي

الحفاظ عىل التغايرات ا"واتية

التطور

تحدر الساللة مع التعديل

فرد من
الذرية

األنواع: التنويع والتعقيد،
وتقسيم الساللة

والتغايرات. واالنتقاء التطور وحدات الثالثة املستويات هذه تُمثِّل :7-2 شكل

األجيال. آالف مدى عىل لألنواع البطيء التعديل منع أيًضا الطبيعي االنتقاء يستطيع

الحية. الكائنات لسمات الحايل» املثايل التطور عن «املنحرفني عىل الطبيعي االنتقاء يقيض
اختلف التي العصافري أن ١٨٩٩ عام يف بامبوس هريمان اكتشف املثال، سبيل عىل
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تلك من أكرب أعداٌد العواصف إحدى يف منها ُقتل الطبيعي عن أجنحتها أطوال متوسط
اللون) الجناح، (طول عادية سمة وجود ميزة عىل ويطلق عادية. أجنحة تمتلك التي

.(٣٢–٣٤ ،١٩٩٦ (ويليامز تثبيتي» «انتقاء أو «تطبيع»

اإلنسان أصل (2-4)

«املقاالت (َهكسيل، بالليمور. الغوريال شبه من بالغوريال شبًها أكثر اإلنسان
(٦١ الثانية، املقالة ،(١٩٠٧) الداروينية الثاني: الجزء املجمعة»،

العصور يف البرش بمسألة مرتبًطا ذلك وكان برشية. حفريات اكتشاف سابًقا ذكرنا
عبارة ثمة للغائية. القديمة بالحاجة الطبيعي االنتقاء آلية داروين عمل استبدل القديمة.
عىل الضوء يُلقى «سوف البرش: داروين فيها ذكر األنواع» «أصل كتاب يف فقط واحدة
كتاب نرش من عاًما عرش اثني بعد .(٤٥٨ ،١٨٥٩ (داروين وتاريخه» اإلنسان أصل
اإلنسان» «أصل بعنوان كتاب يف البرش أصل مسألة أخريًا داروين تناول األنواع» «أصل
فكرته داروين نرش أن فبمجرد الوقت؛ هذا كل داروين معارصو ينتظر لم ولكن ،(١٨٧١)
الستخالص معارصوه أرسع الطبيعي، االنتقاء بآلية التطور فكرة قرنت التي األصلية،
من مجموعة قدَّمت عرش التاسع القرن ستينيات فخالل البرش؛ أصل بشأن استنتاجات
١٨٦٣ عام وشهد القرود. نظرية بأنه الشعبية الصحافة أوساط يف اشتهر ما املهمة الكتب
اليل تشارلز وكتاب الطبيعة» يف اإلنسان مكانة عىل «األدلة َهكسيل إس توماس كتاب نرش
تاريخ «أبحاث تايلر إدوارد كتاب وتاله القديمة». البرش عصور عىل الجيولوجية «األدلة
(١٨٧١) البدائية» «البيئة كتابه ذلك وبعد ،(١٨٦٥) الحضارة» وتطور القديم البرشية
«اإلنسان، رول فريدريش نرش األوروبية، القارة ويف .(١٨٨١) اإلنسان» «علم وكتاب
من سلسلة الكتاب قدَّم .(۲١٨٧٠ ،١٨٦٥) داروين» نظرية ضوء يف وحضارته أصله
الجنس تحدُّر بشأن الداروينية الكونية الرؤية عن ودافع البرشية الحفريات اكتشافات
عن «محارضات كتابه فوجت كارل نرش باإلنسان. شبيهة سابقة أشكال من البرشي
خالل من األجناس أصل فوجت أوضح .(١٨٦٤) عام يف تُرجم الذي ،(١٨٦٣) اإلنسان»
متعددة نظريته الداروينيني معظم رفض البرش. أشباه من مختلفني بأسالف أصلها ربط
(براون نفسه املشرتك السلف من تنحدر األجناس جميع أن يرون فكانوا تلك؛ الجينات
إرنست نرش .(٢٠٠١ ميناند، ٥٠–٥٧؛ ،٢٠٠٣ ،٢٨٩ أمريكان» «ساينتيفيك ،٢٠٠٣
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«التاريخ كتاب تاله ،(١٨٦٦) للكائنات» العام «التشكل مجلدين من املكون كتابه ِهيِكل
إرصاًرا الداروينية عن املدافعني أكثر من واحًدا ِهيِكل كان .(١٨٦٨) للخلق» الطبيعي
كونية. رؤية إىل الداروينية وحول الفلسفية، الرؤية مع العلمية الفطنة فجمع وحماًسا.
استنادها هو اإلنسان أصل مسألة عن املنشورة األعمال من الطوفان هذا بشأن املهم كان
الزمني التسلسل يف التشكيك فإن بالفعل، الحظنا وكما الداروينية. النظرية إىل جميًعا
سنة آالف الستة تكن فلم التقليدية. الكونية الرؤية عىل حقيقيٍّا خطًرا يشكل لم التوراتي
األساسية الفرضيات هو املهم كان بل مجازيٍّا. زمنيٍّا مقياًسا تكون فربما حرفيٍّا. مهمة،
عن بوضوح مختلفني البرش كان التصميم. وحجة العظمى» الوجود «سلسلة من املوروثة
عن داروين نظرية ولكن نفسها، الجذور ألصلهم يكون أن يمكن فال األخرى؛ الحيوانات
االنتقاء بآلية اإلنسان أصل مسألة فيه تُربط أن يمكن مفاهيميٍّا فضاءً فتحت األصول

الطبيعي.

لم عرش. التاسع القرن ستينيات غرائب من كانت — الغوريال» «املرأة — بسرتانا جوليا
القرود. من البرش تحدُّر عىل دليًال داروين يعتربها
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بتفرد يقيض القديم العرف كان حيث للغاية، حساسة اإلنسان أصل مسألة كانت
كان الغائية. عىل قائمة كانت بل تطوري، غري بنموذج الفرضية هذه ترتبط لم البرش.
األخرى. «األعضاء» مثل نفسها بالطريقة تطور البرشي املخ أن تصور الصعب من بالفعل
وتماًما الطبيعية. التفسريات متناول عن تماًما بعيدين الوعي وظاهرة البرشي العقل أن بدا
األحياء علماء ملعظم طبيعيٍّا بدا لألرض، فريًدا موضًعا ينسبوا أن لإلغريق طبيعيٍّا بدا كما
عن كبري عزوف يوجد كان الخلق. قصة يف للبرش فريدة مكانة ينسبوا أن الداروينية قبل
بإنقاذ الداروينية قبل املفكرون انشغل الكائنات. جميع بني متواصل ارتباط وجود قبول
لكرس املنظور يف تغيريًا األمر تطلَّب وقد به، اإلغريق الفلك علماء انشغال بقدر الظواهر
من والنجوم الكواكب حركة يف بالتفكر املرتابني معارصيه كوبرنيكوس أخرب السحر. هذا
باعتبار الداروينيون أوىص تطوري، منظور ومن ثابتة. أرض ال متحركة، أرض منظور
منظور من البرشي الذكاء إىل تنظر ال البرشي.7 للعقل كمقر طبيعيٍّا، عضًوا البرشي املخ

للتطور. نتاج أنه عىل تصوره إلهي،
ومن آخر، «عضو» أي من بكثري أسمى البرشي العقل بأن االعرتاض الطبيعي من
أو «األعضاء» تكيف طريقة بنفس يتكيف لم فهو للتطور؛ نتيجة يكون أن يمكن ال ثَمَّ
والعقل البرشية اليد فحسب قارن بقوله: قرَّاءه واالس عاتب األخرى. الحية» «الكائنات
تقبُّل براهي يستطع لم براهي. بتيكو تُذكِّرنا ثنائية، نظر وجهة واالس اعتنق البرشي.
موضعها يف األرض فأبقى الكوبرنيكية؛ عن ينتج الذي لألرض، املادية املركزية فقدان
تدور ذلك، ومع املركزية، األرض حول يدوران والشمس القمر وجعل املركزي األرسطي
املبادئ آليات إىل البرشي الجسم واالس أخضع الشمس. حول مدارات يف األخرى الكواكب
عن التخيل الداروينيون أراد إلهيٍّا. مصدًرا البرشي العقل لخلق اشرتط لكنه التطورية،
يتتبع أن بد ال كان فإذا الفلَكنْي. ذي للكون الكوبرنيكيني رفض بقدر الثنائي الرأي هذا
يجب والعقول املخاخ ظهور فإن البدائية، الحيوانية الحياة أشكال إىل أصلهم أثر البرش

استدالل. مسألة أخرى مرة هذا كان التطورية. للتفسريات يذعن أن
منه بدأ الذي املكان هو وهذا البرشي، بالجسد البدء بالطبع األسهل من كان
زمن منذ األرض عىل موجود اإلنسان أن بالفعل استنتج قد سابق جيل كان الداروينيون.
الشبيهة والِقَردة لإلنسان الجسدية الهياكل بني رابط إيجاد هو اآلن التحدي كان بعيد.
عىل البرشي العقل يعامل تفسري إيجاد محاولة يمكن الرابط، هذا إيجاد بمجرد باإلنسان.
التطور من الفلسفة، إىل األحياء علم من الداروينيون انتقل وهكذا البرشي. للمخ نتاج أنه

العقل. فلسفة إىل
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الحيوان عاَلَمي بني املتواصل الرابط عىل التأكيد هي العامة االسرتاتيجية كانت
والشمبانزي البرش أن تُعلمنا متاحة جينية دراسات توجد تكن لم الوقت ذلك يف والبرش.
والترشيح األجنة علم حمل للداروينيني، وبالنسبة الجينية. املادة من باملائة ٩٥ يتشاركون
خالل األقل عىل أنه املختلفة األنواع أجنة دراسة فكشفت نفسها. الرسالة الحفريات وعلم
والدجاج البرش بني التمييز املستحيل من يكون يكاد األجنة تطور من األوىل املرحلة
البرش بني الجسدية البنية يف التشابه أوجه للداروينيني الترشيح وأوضح .(3-2 (شكل
للبرش العظمية الهياكل أظهرت القدمني، أخمص إىل الرأس فمن األخرى؛ والرئيسيات
باإلنسان الشبيهة والِقَردة البرش مخاخ تالفيف فأنماط للدهشة. مثريًا تشابًها والِقَردة
مشابه، البطن أعضاء وترتيب .(8-2 (شكل القدم يف العضالت ترتيب وكذلك نفسها، هي

الطاحنة. األسنان يف وثيٌق تشابُه يوجد كما

(د)(ب)(أ) (ج)

اإلنسان» «علم تايلر، (املصدر: والشمبانزي. اإلنسان لدى واليد القدم بني مقارنة :8-2 شكل
.(٤٢ صفحة ،(١٨٨١)

بالفعل كشفت قد القديمة العصور إنسان مسألة تتناول التي الدراسات كانت
تضع الحديث. اإلنسان عن الشكل يف يختلف الذي نياندرتال، إنسان مثل حفريات عن
لداروين، التطورية للنظرية فوفًقا التاريخية. الروايات عىل شديًدا تركيًزا اآلن الداروينية
التشابه من نستنتج أن املبالغة من فليس األصل، ناحية من ترتبط الحية الكائنات أن بما
عن الجيولوجي املايض يف الحياة دراسة كشفت لقد مشرتك. أصل وجود الترشيحي
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.(١٨٢٥–١٨٩٥) َهكسيل لتوماس صورة

،(١٨٦٣) الطبيعة» يف اإلنسان مكانة عىل «األدلة كتاب يف التعديل. مع التحدر حدوث
الرئيسيات. مختلف بني الترشيحية العالقة بنيَّ عندما بوضوح النقطة هذه َهكسيل أثبت
واإلنسان والغوريال والشمبانزي الغاب وإنسان جيبون لقرد العظمية الهياكل صور قارن
نظرية تدعم أدلة عىل العثور هو التفصيلية الدراسات هذه مثل هدف كان .(9-2 (شكل
تستطيع أنها التحدر نظرية زعمت الخلق. سيناريو لدحض وسيلة أيًضا وكانت التحدر.
كان التوحيد. الطبيعي االنتقاء مبدأ جلب فقد واحد؛ تفسريي بمبدأ الظواهر هذه تفسري
عن كثريًا تختلف تكن لم البرشي الدماغ قدرة أن عىل التأكيد عىل حريصني الداروينيون
تناول عرش التاسع القرن نهاية ويف النوع. يف وليس الدرجة يف االختالف كان الحيوانات.
الحيوانات عند «العقل كتاب ليندساي لودر نرش الحيوان. ذكاء مسألة الكتب من العديد
،(١٨٨٣) الحيوانات» لدى العقيل «التطور كتابه رومانز جورج ونرش ،(١٨٧٩) الدنيا»
الحيواني» والذكاء الحيوانية «الحياة كتاب يف نظره وجهات مورجان لويد يس آر وعرض
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ذكاء تتناول التي املسلية الحكايات أمام نيترشصفحاتها مجلة وفتحت .(١٨٩٠-١٨٩١)
.(٢-٢ املربع انظر ٣٣٦؛ ،(١٨٨٣-١٨٨٤) ٢٩ (نيترش الحيوانات

(ه)(د)(ب)(أ) (ج)

واإلنسان والغوريال والشمبانزي الغاب وإنسان جيبون قرد بني الترشيحية العالقة :9-2 شكل
.(٣٩ صفحة ،(١٨٨١) اإلنسان» «علم تايلر، (املصدر: َهكسيل إتش لتي وفًقا

حدوث تتطلب الخلق نظرية أن الداروينيني جانب من املتكررة التهم إحدى كانت
قائًال: هذا يف رأيه عن داروين وأعرب الحياة. ع تنوُّ لتفسري متعددة خاص خلق عمليات
بعضها السمات من العديد الحية الكائنات تمتلك لها.» حرص ال خلق بعمليات أؤمن ال «أنا
آخر نوًعا داروين وافرتض مبارش. نحو عىل الحياة قيد عىل البقاء تعزز وال تكيفات ليس
الرصاع عىل ولكن البقاء أجل من الرصاع عىل يعتمد ال — الجنيس االنتقاء — االنتقاء من
وأوضح الثامن). الفصل ،١٨٧١ داروين ١٣٦؛ ،١٨٥٩ (داروين اإلناث حيازة أجل من
قرون — الوجود أجل من الرصاع يف ضارة أو أهمية ذات غري بدت التي السمات مصدر

التزاوج: يف النجاح لزيادة كأدوات — الطاووس وريش الغزالن،

ولكن نفسها، العامة الحياة عادات الحيوانات وإناث لذكور يكون عندما
هذه فإن الجسدية، الزخارف أو اللون أو الجسدية البنية يف الجنسان يختلف
١٣٧؛ ،١٨٥٩ (داروين الجنيس. االنتقاء رئييس نحو عىل يسببها االختالفات

(٤٦ ،١٩٨٧ جولد
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الحيواني الذكاء :٢-٢ مربع

دليًال نيترش مجلة لقراء التالية الحكايات مانشسرت من فاراداي جيه إف يدعى ما شخص قدَّم
الحيواني: الذكاء عىل

شكلها التي الزاوية يف تقبع الطعام من قطعة عىل الحصول عىل قادرة غري كانت سمكة ثمة
ألعىل مائًال رأسها يكون بحيث مائلة، بوضعية نفسها رفعت الحوض. قاع وزجاج الجانبي الزجاج
رفع املاء يف تياًرا صنعت زعانفها تحريك خالل من ثم الطعام. نحو لجسمها السفيل والسطح

فمها. إىل مبارشة الطعام

املياه تحريك ذلك عند الحيوان بدأ دب. متناول عن بعيدة زاوية يف وسقطت بركة، يف كعكة أُلقيت
متناوله. حتى الكعكة تحريك إىل النهاية يف أدى دورانيٍّا تياًرا أنشأ بحيث يده، بكف

االنتقاء عن منفصلة عملية الجنيس االنتقاء أن يعتقد كان داروين أن من الرغم عىل
الخاص االنتقاء من خاصة فئة يعتربونه الحديثة األحياء علماء من كثريًا فإن الطبيعي،
آمن كذلك .(٢٨–٣١ ،١٩٩٦ (وليامز الطبيعي االنتقاء من نوع وهو االجتماعية، باملكانة
(داروين للتعديل الوحيدة وليس الرئيسية الوسيلة هو الطبيعي االنتقاء بأن أيًضا داروين
للمسائل الداروينية التفسريات يف الحقيقية أهميتها املالحظة هذه وتُظهر .(٦٩ ،١٨٥٩

العقلية.
مسائل يف والفلسفة، العلم يف نفسه الوقت يف انخرطوا الداروينيني أن نرى وهكذا
يجب بل التجريبية، البيانات يجمع أن للعاِلم كافيًا فليس الفلسفة. ومسائل األحياء علم
واجهت تماًما، يدركون الداروينيون كان وكما متسق. نظام يف البيانات هذه تُوضع أن
إرصارها مع للتطور الخطية المارك نظرية تهيمن لم منافسة. للحياة التطورية نظريتهم
بالغائية، التزمت ولكنها األنواع، ثبات رفضت أنها صحيح املكتسبة. السمات وراثة عىل
األنواع. ع تنوُّ فكرة الخلق نظريات رفضت الخلق. سيناريوهات مع فيه تشاركت ما وهو
لالنتقاء داروين مبدأ ظل فقد عام، نحو عىل مقبولة أصبحت التطور فكرة أن ورغم
تصورات عدة دعم مفاهيميٍّا مشهًدا داروين كتاب دخل ،١٨٥٩ عام يف خالفيٍّا. الطبيعي
واحتاجت ما. نوًعا واٍه تجريبي أساس عىل تستند كلها كانت األنواع، ألصل متنافسة
لتوضيح الفلسفية املسائل إىل لننتقل سواء. حد عىل وفلسفيٍّا تجريبيٍّا دعًما الداروينية
بعدم اتهامات أكسبها وهذا الفرضيات. بعض الفلسفي املنهج عن ورثت الداروينية أن

والالأخالقية. باملادية اتهامات الراسخة؛ العلمية األساليب احرتام
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فلسفية مسائل (5)

املعنى وبهذا علم. هي الحقيقية الفلسفة وكل فلسفة، هو الحقيقي العلم كل
الحيوان» علم «فلسفة (المارك، طبيعية. فلسفة هو الحقيقي العلم كل فإن

املؤلف) ترجمة ٣٣؛ الثاني، الفصل ،(١٩٦٣)

علم دون والفلسفة مشوًشا، يكون فلسفة دون من العلم إن مرة: ذات أينشتاين قال
العلم يف التفكري عىل تعودنا غريبة. األوىل للوهلة العبارة هذه تبدو قد فارًغا. نظاًما تكون
عليه يطلق كان اليوم علًما نسميه ما معظم أن صحيح منفصلني. كمجالني والفلسفة
وقت يف الحايل استخدامه يُستخَدم «العلم» مصطلح صار فقد طبيعية؛ فلسفة ما يوًما
املعرفة مجاالت جميع يف املتزايد التخصص أدى الحني ذلك ومنذ تقريبًا. داروين ثورة
التقارب إىل األخرية، اآلونة يف وخاصة الفالسفة، سعى التخصصات. بني الحدود إقامة إىل
البيولوجيا، وفلسفة الفيزياء وفلسفة العلوم فلسفة مثل تخصصات وأنشئوا العلوم مع
عىل خصوًصا ينطبق وهذا بالفلسفة، مهتمني كانوا ما كثريًا العلماء أن هي الحقيقة ولكن
العلمية. لالكتشافات الفلسفية اآلثار ل تأمُّ إىل ابتكاراتهم دفعتهم الذين العظام العلماء
الفلسفي العاِلم «ولع» أن يف ذلك، يف الحق ولنا نشك، قد إننا حتى منهم الكثري يوجد كان
العلماء يُغري ذاته العلمي النشاط يف ما بُعٌد يوجد أنه بد ال هواية. مجرد من أكثر
أن هو — الكتاب لهذا الثالثة الفصول يف ورد الذي — العام والجواب فلسفيٍّا. بالتفكري
مفاهيم إىل أيًضا تلتجئ ولكنها وحسب، متخصصة رياضية تقنيات مع تعمل ال العلوم
ربما الظواهر. من خاصٍّ لعاَلٍم متماسكة متسقة نظرية بناء عىل تساعد تماًما، أساسية
النظريات، طبيعة أو الواقع طبيعة بشأن معلنة غري افرتاضات شكل املفاهيم هذه تتخذ
تكون ذلك، عىل عالوة علنية. الفلسفية فرضياتهم العلماء يجعل األحيان من كثري يف ولكن
ولذلك التخصصات؛ من العديد عىل تطبيقها إمكانية لدرجة للغاية عامة الفرضيات هذه
والكينونة واآللية، واملادية والرضورة، الفرصة مثل فلسفية مسائل تجد أن املمكن من
سواء. حد عىل واالجتماع واألحياء الفيزياء علماء مناقشات يف واملكان والزمن والصريورة،
لتوضيح محاولٍة ويف الفيلسوف. لدى كبري اهتمام مثار أيًضا املسائل هذه تكون ما عادًة
يف سنرى وكما مشرتكة. أرضية عىل والعاِلم الفيلسوف يتالقى األساسية، املفاهيم هذه
نتائج من كان التطوري. التفكري عاَلم يف أساسية فلسفية فرضيات ُوضعت التالية، األجزاء
بعض يف وقعت الفلسفية الفرضيات هذه أن العضوية للحياة الجديدة داروين نظرية
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يف الثورة تؤدي الصلبة. التجريبي العلم أرض عىل الواهي الفلسفي التجريد من األحيان
أينشتاين. قصده ما وهذا الفلسفية، الفرضيات يف التشكيك إىل األحيان من كثري يف الفكر
العلمي. واملنهج الواقعية تجاه الفلسفية التزاماته حيال غامًضا ظل إذا العلم يتشوش
الحقيقي؛ بالعالم دائم اتصال عىل تجعلها مرساة يلقي أن العلم من الفلسفة وتحتاج
.(٢٠٠٤ (فاينرت واٍه أساس عىل بناءها تشيد لكيال العلم نتائج تبنِّي إىل تحتاج فالفلسفة

واملادية والحتمية امليكانيكية النظر وجهة فلسفية: فرضيات (1-5)

تحدى الذي البطل، الصغري القرد هذا نسل من أكون أن أود جانبي من
الذي العجوز، البابون هذا من أو حارسه، حياة إنقاذ أجل من اللعني عدوه
الكالب من حشد وسط بانتصار الجبال من هبوطه أثناء الشاب رفيقه حمل
ويقدم أعدائه، بتعذيب يسعد وحش نسل من أكون أن من أفضل املشدوهة؛
أخالًقا، يعرف وال كالعبيد، زوجاته ويعامل ندم، دون ويَئِد دموية، ذبائح
الجزء ،(١٨٧١) اإلنسان» «أصل (داروين، الخرافات. بأفظع مسكونًا ويكون

(٤٠٤-٤٠٥ والعرشون، الحادي الفصل الثاني،

قصة الحفريات فيه أخربتنا تجريبيٍّا حيًزا دخلت لداروين التطور نظرية أن رأينا
اعتمد املشرتك، واألصل القديمة البرش عصور لتوضيح القديمة. البرش عصور عن منقحة
خالل داروين أضاف الحفريات. وعلم املقارن والترشيح األجنة علم من أدلة عىل الباحثون
الجيولوجي بالتوزيع املتعلقة املشاهدات من كبريًا قدًرا «بيجل» السفينة متن عىل رحلته
عدة بتعايش للسماح الكفاية فيه بما ضعيفة تزال ال الواقعية املواد كانت األنواع. وتنوع
بثبات تؤمن التي الخلق سيناريوهات كانت فقد نفسه؛ الوقت يف مفاهيمية مخططات

أجاسيز). (كوفييه، موجودة تزال ال األنواع

الوراثية الطفرات لغز :٢-٣ مربع

الجماعات». «فكر يف وتكراًرا، مراًرا ماير إرنست أشار كما للداروينية، الرئيسية األفكار إحدى تتمثل
ماير (انظر األفراد من مجموعة بوصفها وإنما مثالية أنواع أنها عىل لألنواع النظر ينبغي ال
عن أحدهم يختلف األفراد هؤالء األوىل). املحارضة ،١٨٦٨ بوشنر ٥٦؛ ،١٩٦٩ جيزلني ٢٠٠١؛
السمات يف أفضل يكونوا أن الذرية أفراد لبعض يتيح وهذا ذريتهم. عن اآلباء ويختلف قليًال، اآلخر
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بستة ُولد الذي املالطي كيليا؛ جراتيو عن السابقة الدراسات يف القصص من كثري ثمة غريهم. من
،٣٧ ،(١٩٠٧) «٢ املجمعة «املقاالت َهكسيل، إتش تي (انظر القدم يف أصابع وستة اليد يف أصابع
وقدميها يديها أصابع عدد بامرأة جراتيو تزوج .(١٠٢-١٠٣ ،٨٢–٨٤ ،٢١٨٧٠ رول إف ٤٠٦؛
يف أصابع وستة القدم يف أصابع بستة األول الطفل فُولد أطفال، بأربعة الزوجان ُرزق طبيعي.
أصابع خمسة لهما اآلخران الطفالن وكان أمه. مثل طبيعيٍّا الثالث الطفل وكان والده. مثل اليد
بالغني األطفال هؤالء أصبح وعندما قليًال. مشوهة أطرافهما كانت ولكن القدم يف وخمسة اليد يف
والبعض القدم يف وستة اليد يف أصابع ستة لديه بعضهم أطفاًال أخرى مرة أنجبوا فإنهم وتزوجوا،

طبيعي. نحو عىل أصابع خمسة لديهم اآلخر

شعره لون يتحول بدأ الذي األمريكي السيد حالة (٢٥٧ ،(١٨٨١) ،٢٤ (نيترش داروين ويناقش
يتحول أيًضا منهن اثنتني شعر بدأ بنات، أربع أنجب تزوج وعندما العرشين. سن يف الرمادي إىل

الداكن. أمهما بشعر األخريان احتفظت حني يف والدهما، مثل العمر نفس يف الرمادي إىل

«بقايا سانت-هيلري، (المارك، التطور عن املؤلفات من العديد أيًضا يوجد كان
وجدت لكنها األنواع، ع تنوُّ هو تقدًما األكثر عنرصها كان التي للخلق»)، الطبيعي التاريخ

األنواع. اختالفات تفرسِّ أن يمكن موثوقة آلية تقديم يف صعوبة
الطبيعي، االنتقاء ُمقرتح طريق عن الصحيح االتجاه يف مهمة خطوًة داروين تقدَّم
االهتمام من الكثري العفوية الطفرات جذبت وقد لغًزا، الوراثي االختالف سبب ظل ولكن

.(٢-٣ مربع (انظر التطور دراسات يف
فلسفية لوحة خلفية عىل املختلفة واملفاهيمية التجريبية االسرتاتيجيات هذه وقعت
بثالثة مشبًعا الفيكتوري العرص نجد أن املستغرب من ليس لذلك التنوير؛ عرص رسمها
والثالث: «الحتمية»، هو والثاني: امليكانيكية»، النظر «وجهة هو األول: فلسفية؛ التزامات
بفلسفة الفيكتوري العرص علم تربط خفية قنوات عن للبحث بنا حاجة ال «املادية». هو
فقد الفيكتوريني. العلماء كتابات يف مدمجة الفلسفية فالفرضيات الفيكتوري؛ العرص

الفلسفي. املنهج من ورثوها

اآلالت عرص اسم عرش التاسع القرن عىل ١٨٢٩ عام يف كاراليل توماس أطلق (١)
هذا رضب .(١١ ،١٩٩٥ باشمان يف مقتبسة ،(١٨٢٩) العصور» «الفتات مقالة (كاراليل،
األنثروبولوجيا» «قرن لقب ِهيِكل عارض القرن نهاية يف إنه حيث حساًسا وتًرا اللقب
والكهرباء البخارية املحركات منحت الطبيعي». «القرن لقب القرن عىل وأطلق السابق
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«وجهة ب االلتزام ُوِرَث .(٣٠٧ ،٢٧٩ ،١٩٢٩ (ِهيكل ميكانيكيٍّا» «ختًما عرش التاسع للقرن
يتكون للعلوم، املؤسسني لآلباء فوفًقا وعرصالتنوير؛ العلمية الثورة من امليكانيكية» النظر
الُجَسيِْميَّة. النظر وجهة اسم عليها بويل روبرت أطلق والحركة. املادة من املادي العالم
تنطبق التي الحركة قوانني إىل بالرجوع الطبيعية الظواهر جميع النظرة هذه ت وفرسَّ

.(٥ األول، الفصل (انظر الجسيمات أو الذرات املادة؛ وحدات أصغر عىل

.(١٨٣٤–١٩١٩) ِهيكل إرنست

غالبًا الفلسفية، األعمال يف العلمية. الثورة من أيًضا «الحتمية» ب االلتزام نبع (٢)
خالل من الطبيعية بالظواهر املبارش التنبؤ عىل بالقدرة اعتقاد بأنها الحتمية تتسم ما
الذي البالس»، «شيطان هي الدائمة وصورتها األولية. والظروف القطعية القوانني معرفة
واملستقبل، املايض يف األحداث، لجميع الديناميكية الحالة الكوني للتاريخ نظره يكشف
يعتنق البالس شيطان أن دقة األكثر الدراسة وتُظهر تنتهي. ال سلسلة يف خرز وكأنها
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والتنبؤ الكوني التاريخ معرفة يستطيع البالس فشيطان للحتمية. أنطولوجية فكرة أيًضا
فال الالحقة. واآلثار املسبقة األسباب من فريدة سلسلة يف مربوطة الكونية األحداث ألن به،
اليوم، آثار إىل تؤدي أمس يوم وقعت التي السببية فاألحداث بالصدفة. أحداث أي تقع
االلتزام هذا وينعكس الخامس). الفصل ،٢٠٠٤ (فاينرت الغد آلثار سببًا تصبح والتي
علماء كتابات يف وكذلك الطبيني، واملمارسني الفيزيائيني كتابات يف األنطولوجية بالحتمية

ِهيكل: إلرنست ووفًقا األحياء.

غري العالم تحكم التي نفسها األبدية الثابتة القوانني أن التطور علم أوضح
٢٨٥؛ ،١٩٢٩ (ِهيكل واألخالقي. العضوي العالم عىل أيًضا تنطبق العضوي

(٥٠٩ ،١٨٧٨ الرابع؛ الفصل ،١٨٦٦

أيًضا.8 َهكسيل نظر وجهة هذه كانت
لم ولكنه باملادية، االلتزام يف شارك داروين أن الصدد هذا يف نالحظ أن ينبغي
األهم السمة هي الصدفة تكون حيث عشوائية، عملية التطور الصارمة. بالحتمية يلتزم
انتقاء إىل يميل فهو املتناحي؛ االختالف عىل الطبيعي االنتقاء مبدأ يعمل الرضورة. وليس
ذلك فهم يُساء أن ينبغي وال املواتية. غري االختالفات من والتخلص املواتية االختالفات
وأن املواتية االختالفات عىل التطور يحافظ أن يجب إذ عشوائية. عمياء مصادفة أنه عىل
العشوائية الجينية الطفرات رحمة تحت يكون ما دائًما الحي الكائن مصري ولكن يراكمها،
ترك متغرية. بيئة تشكله صارم، نحو عىل محيل سياق يف التطور يعمل البيئية. والقيود

التطور: احتماالت حيال قليل شك يف ُقرَّاءه داروين

عن تماًما مستقل نوع كل ع تنوُّ إن .(…) للتطور ثابت قانون بأي أؤمن ال
ال، أم التنوع هذا من الطبيعي االنتقاء يستفيد أن وإمكانية األخرى. األنواع كل
من العديد عىل تعتمد ،(…) أقل أو أكرب نحو عىل ترتاكم االختالفات كانت وهل
العارش) الفصل ،١٩٩٥ دينيت ٣١٨؛ ،١٨٥٩ (داروين … املعقدة االحتماالت

من تراثًا أخرى مرة تُمثِّل التي «املادية»، ب ملتزمون الداروينيني فإن وهكذا (٣)
نموذج ُطبق عندما خاص نحو عىل واضًحا االلتزام هذا أصبح وقد العلمية، الثورة
عىل الصعب من أنه داروين معارصو وجد األرض. عىل البرش ظهور عىل التطوري داروين
مبنية للتغري داروين نظرية أن اعتُقد وقد للبرش. األريضاملشرتك التحدر خاصقبول نحو
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الروح. وخلود املسيحية ضد هرطقة اْعتُربت أنها ذلك من واألسوأ «وهمية»، حقائق عىل
بالنفور شعروا ملاذا الخاص.9 التصميم إىل الحاجة ألغى ألنه خطًرا داروين عمل كان
هلفيتيوس ١٧٤٧؛ (المرتي التنوير؟ فالسفة بني بارًزا موضوًعا املادية أصبحت عندما

.(١٧٥٨

يقول: الحيوان» علم «فلسفة كتابه ففي ماديٍّا؛ أيًضا، المارك، كان

تظهر منها واحدة كل إن أي بحتة؛ بدنية استثناء دون من القدرات جميع
الفكرية. القدرات إىل الغرائز أبسط من التنظيم، أنشطة بسبب أساًسا

يمكن ال والعقل املخ بني العالقة بأن القائل االعرتاض املادية تواجه المارك، يعرتف وكما
فهمها.

كفاية عدم من تنبع التي الصعوبات حل لغرض اخرتاع مجرد هو العقل؟ ما
والفكر فاألفكار مشرتك؛ أصل لهما واألخالقية املادية الطبيعة. بقوانني املعرفة
النج مقدمة؛ الثاني، الجزء ،١٨٠٩ (المارك طبيعية. ظواهر إال هي ما والخيال

الثالث) الجزء ،١٨٧٣

كان ،(١٦٦٤) «اإلنسان» كتابه ففي ديكارت؛ من أبعد الفرنسيون املاديون ذهب
العقل لتفوق تقليًال هذا بدا ولكن أرضية، آلة وكأنه البرشي الجسم درس قد ديكارت
بينما ا، ممتدٍّ ماديٍّا جوهًرا الجسم كان إذ الجوهر؛ ثنائية هو ديكارت حل وكان البرشي.
يتدفق الصنوبرية. الغدة خالل من اإلنسان بجسم متصًال مادي، غري جوهًرا العقل كان
الحيوانية واألرواح حيوانية. أرواح إىل يتحول فإنه املخ، إىل يصل وعندما األوردة، يف الدم
خالل من ويتصالن منفصلني، عاملني والجسم العقل يسكن األطراف. تحريك عىل قادرة
تخضع أن ينبغي الثنائي. حله عن الفلسفيون ديكارت ورثة يرَض لم غامضة. سوائل
جهدهم قصارى الفرنسيون املاديون بذل وقد ميكانيكي، لتفسري أيًضا العقلية الظواهر

البدنية. للعمليات كمظاهر العقلية العمليات جميع لتفسري
واملخ العقل هل والوعي. العقل ظاهرتَي تفسري يف للمادية األكرب التحدي يتمثل
العمليات من الذهنية العمليات تظهر هل ثانوية؟ ظاهرة مجرد العقل هل متطابقان؟
معظم أيدها التي باملادية، لاللتزام مبارشة نتيجة الفلسفية األسئلة هذه تَُعدُّ املخية؟
الظواهر من العديد وحدت التي الطبيعي، االنتقاء آلية قبلوا أن بمجرد الداروينيني.
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يُعزى أن يمكن العقل. لغز حل أجل من ثنائي حل استخدام إعادة كرهوا فإنهم املتنوعة،
التفسريات مجال من العقل استُثني وإذا الطبيعي، االنتقاء آلية إىل البرشي الجسم ظهور
باملادية للغاية ملتزمني الداروينيون كان للظهور. والغائية التصميم فسيعود التطورية،
للعقل، مادية نظرية تبنِّي خالل ومن والجسم. العقل لثنائية ثغرة برتك تسمح ال لدرجة

العقل. فلسفة إىل التطوري األحياء علم من لالنتقال مضطرين كانوا

العقل فلسفة إىل األحياء علم من (2-5)

أصله عىل للمحو القابل غري الدليل جسده إطار يف يحمل اإلنسان يزال ال
الحادي الفصل الثاني، الجزء ،(١٨٧١) اإلنسان» «أصل (داروين، البسيط.

(٤٠٥ والعرشون،

إطاًرا فجأة البرشية وطبيعة أصل مسألة اكتسبت األنواع»، «أصل داروين كتاب نرش مع
عىل الضوء بإلقاء الشهري داروين وعد الفور عىل الباحثني من عدد تناول جديًدا. نظريٍّا
داروين نرش عندما الطبيعي.10 االنتقاء سياق يف إجابة تقديم هؤالء وحاول اإلنسان، أصل
بالفعل، رأينا كما مجهول، نطاق يف دخل قد يكن لم (١٨٧١) اإلنسان» «أصل كتاب أخريًا
الطبيعي االنتقاء تطبيق دروس بالفعل وفوجت وتايلر ورول وليل وَهكسيل ِهيكل أوضح
البرش أصل عىل الطبيعي االنتقاء لنظرية تطبيق أي ويعاني األرض. عىل البرش ظهور عىل
النظام نطاق يف البرش أصل وضع يف «تجريبي» تحدٍّ ثمة أوًال: مسألتني؛ من األقل عىل
للبرش العليا واألخالقية العقلية القدرات استيعاب أمام «فلسفي» تحدٍّ ثمة ثانيًا: العضوي.
املحاوالت هذه كانت اإلنسان»، «أصل داروين كتاب نرش وحتى التطوري. اإلطار داخل
واآللية. واملادية بالحتمية الخاصة األساسية الفلسفية الفرضيات يف كبري تغيري دون تتم

التجريبية (أ)

يف الحيوان عالم يف اإلنسان أصل وضع لصالح أهمية األكثر «التجريبية» الحجة تكمن
عىل تعتمد التشابه حجة كانت عرش التاسع القرن ستينيات يف البنيوية. التشابه أوجه
ترشيحية مقارنات الباحثون أجرى الحفريات. وعلم املقارن، الترشيح وعلم األجنة، علم
يوهان فريدريش أطلق القديم. العالم وبرش لقرود العظمية الهياكل بني وخاصة مضنية،
األيدي، رباعية كائنات أي «كوادرومانا»، اسم القرود عىل (١٧٥٢–١٨٤٠) بلومنباخ
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أنه َهكسيل أظهر حتى شائًعا التمييز هذا كان األيدي. ثنائية كائنات أي «بيمانا»، والبرش
للعني واضحة كانت والجماجم واألطراف الجسم مخطط بني التشابهات ولكن كاٍف، غري

و9-2). 8-2 الشكلني (انظر املجردة
أصبح أن وبمجرد واضًحا. الِقَردة مع الوثيق البنيوي وتشابههم البرش ِقَدم كان
ولكن طبيعية. نتيجة القرد من اإلنسان تحدُّر فرضية كانت متاًحا، الطبيعي االنتقاء مبدأ
التعديل عن نظريته بالفعل قدَّم قد المارك كان التحدر؟ هذا اتخذه الذي الشكل ما
أكثر اإلنسان بدا ولذلك، الخطي؛ التطور ذروة بأنه اإلنسان عرَّفت التي التدريجي،
املتدرجة والنقائص البرش كمال بني وقارن مىضالمارك ثم وأعالها. تعقيًدا الحياة أشكال
الرغم عىل التدريجي. التعديل تدعم لم الحفريات فإن ذلك، ومع األقل، العضوية لألشكال
الصفات توريث خالل من التدريجي للتعديل المارك نظرية رفضا وِهيكل َهكسيل أن من
من للبرش املبارشة التحدر أشكال من شكل بوجود اعتقدا فإنهما باالستخدام، املكتسبة
التعديل خالل من نشأ قد اإلنسان أن املعقول من لَهكسيل، وفًقا أدنى. عضوية أشكال

بالبرش: شبيه لقرد التدريجي

الذي ذلك من أكرب بنيوي حاجز بأي الحيوان عن البرش يفصل لم لو ولكن
أي اكتُشفت إذا أنه يستتبع ذلك أن فيبدو بعض، عن بعضها الحيوانات يفصل
العادية، الحيوانات ورتب أجناس خاللها من نتجت املادية السببية من عملية

اإلنسان.11 أصل لتفسري كبري نحو عىل كافية هذه السببية عملية فإن

الشائع الفهم سوء ِهيكل أنهى ،(١٨٧٨) للعلوم الفرنسية األكاديمية إىل خطاب يف
قرود من مبارشة اإلنسان بتحدر االعتقاد القرد»: «نظرية ب الداروينية ربط من نبع الذي
القديم العالم من والِقَردة «البرش أن هي دقة األكثر الصورة كانت بالبرش. شبيهة حالية
يف ولكن .(9-2 شكل انظر ٥٠٩؛ ،١٨٧٨ (ِهيكل مشرتك» سلف من ينحدرون والجديد
ال تاريخية «حقيقة وهو ثورية، أكثر ادعاءً ِهيكل قدَّم — الواحدية — فلسفته تعميم

فيها»: جدال

الفقاريات من طويلة سلسلة من وثانويٍّا القرد، من مبارشة ينحدر اإلنسان أن
(٦٩ ،١٩٢٩ (ِهيكل الدنيا.
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أن: إىل أشار حذًرا أكثر عبارة ففي مماثًال؛ تذبذبًا َهكسيل لدى ونجد

القرود. تلك مثل نفسها البدائية الساللة من كشعبة (…) نشأ ربما اإلنسان
(١٢٥ ١٨٦٣أ، (َهكسيل

مفيًدا القرود من مبارشة ينحدر ربما اإلنسان بأن يقيض الذي الرصني الفكر كان
عىل تغذت التي الوقت ذلك يف املحتدمة الحوارات العديدون كره وأعدائه. داروين ألصدقاء
هذا ِهيكل استخدم الحالية. القرود من البرش تطور الخاطئ: التجددي» «التخلق افرتاض
صورة تستغل الراهن الوقت يف وحتى التواضع. نحو ويدفعهم جمهوره ليصدم االفرتاض
جدك؟» هذا «هل البالغي: العنوان وتحمل ملصق من بغضب تحدق ضخمة غوريال
(انظر باألصل الخاصة الداروينية الكونية الرؤية من السخرية أجل من الخطية العالقة

.(1-2 شكل أيًضا
مبارشة اإلنسان تحدُّر نظرية وَهكسيل داروين إىل ِهيكل عزا ثورية، األكثر بأسلوبه
(١٨٧١) اإلنسان» «أصل كتابه ففي كَهكسيل؛ حذًرا كان داروين ولكن القرود، من
هذا يف الصفحات من قليل عدد غضون ويف األصل. يف االشرتاك صورة حيال تردد
القسم األول، الجزء ،١٨٧١) أدنى شكل من اإلنسان «تحدُّر» عن تحدَّث الطويل، الكتاب
أو معروف غري شكل من أخرى ثدييات مع األصل» يف «االشرتاك وكذلك ،(١٨٥ السادس،
.(٢٠١ ،١٩٩ ،١٨٧١) القديم العالم قرود من «التشعب» وكذلك ،(١٨٦ ،١٨٧١) أدنى

.(10-2 (شكل «التفرع» صورة اقرتح أخريًا ثم،

وقرود الجديد العالم قرود كبريين: فرعني إىل القديمة القرود تفرعت ثم
الكون أعجوبة اإلنسان، نشأ نائية، فرتة يف الثاني، الفرع ومن القديم. العالم

ومفخرته.12

من مبارشة ينحدرون البرش أن فكرة وليس — التفرع فكرة قبلنا إذا حتى ولكن
فحتى موجوًدا. هائٌل عثرة حجُر فسيظل — واحد سلف يف كالهما يشرتك ولكن القرود
والحيوانات؛ اإلنسان بني فكرية فجوة وجود ينكر أن يمكنه ال للمادية تعصبًا املاديني أكثر
البرش ينحدر أن يمكن ال لذلك القرود؛ من بكثري أعىل للبرش واألخالقية العقلية فالقدرات
الطبيعي االنتقاء حدود يف واألخالقية العقلية القدرات ظهور رشح أصبح لقد القرود. من

داروين. داعمي أمام كبريًا تحديًا واملادية
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(املصدر: «التفرعي». التطور فكرة توضح (١٨٧٤) لِهيكل اإلنسان نسب شجرة :10-2 شكل
ويكيميديا).

العقل فلسفة (ب)

(٢٩٦ ،(٢٠٠١) «الثوابت» (نوزيك، لألذكى. البقاء إىل أدى لألصلح البقاء
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الثنائية فرفضوا «الفلسفي»؛ التحدي هذا الداروينية قبل املاديني من العديد واجه
الفرنسية، الفلسفة يف قديم ملنهج واتباًعا التامة. املادية قبلوا المارك غرار وعىل الديكارتية،
الفكرية القدرات أن االفرتاض هذا من واستنتج كآلة. اإلنسان دولباك تريي بول عامل
عىل أيًضا تؤثر التي نفسها املادية األسباب من تستمد أن يجب للبرش األخالقية والسمات
كامًال. اعتناًقا ماديته نتائج دولباك اعتنق .(١١٠ ،١٩٧٨ ،١٧٧٠ (دولباك اإلنسان جسم
،(٨١ ،١٧٧٠) الطبيعي النظام يف متميزة كائنات أنفسهم العتبار أسبابًا البرش يمتلك فال
أنفسهم حمل آخرون يستطع لم .(٤٥٢ ،١٧٧٠) للخلق النهائي الهدف اإلنسان وليس
مبدأ اكتشاف يف املشارك واالس، ألفريد شعر املتطرف. االستنتاج هذا مثل قبول عىل
البرشية، جوهر تفسري عىل املبدأ هذا قدرة حيال متزايد رضا بعدم الطبيعي، االنتقاء
ورأى للبرش، القديمة للعصور الواقعة الحقيقة فَقِبَل التصميم. لحجج يميل كان فقد
البرشي العقل أن يقبل أن يستطيع لم لكنه بدائي، سلف من نشأ قد اإلنسان جسم أن
دليًال األخالقية والنزاهة البرشي الوعي يف واالس رصد الطبيعي. لالنتقاء نتيجة تطور
وصوته وقدماه ويداه الشعر يغطيه ال الذي اإلنسان جلد رسيًعا وأضاف التصميم. عىل
األرض عىل «الحياة أن ادعى األخرية كتاباته بعض ويف الذكي. للتصميم آخر كمظهر
هنا واالس يعود .(١٨٩١ ١٩٠٣؛ (واالس الكون» هدف كان «وجوده وأن بالبرش» ج تُتوَّ
معرًَّضا اإلنسان كان بالقرود، الشبيهة حالته ففي الديكارتية؛ والجسم العقل ثنائية إىل
مخلوًقا فجلبت البعيد؛ املايض يف ثورة حدثت ذلك، بعد ولكن الطبيعي، االنتقاء لقوى
وقتها من ارتقاؤه وتركَّز لإلنسان، الجسدي التطور توقف الوعي. بهبة ينعم عقل ذا
األعراق فيه تحل ثقايف، انتقاء إىل الطبيعي االنتقاء ل وتحوَّ العقلية. قدراته ازدهار عىل
عىل لبقائه مفيًدا كان ما للبرش العقلية القدرات وتجاوزت األدنى. األعراق محل األسمى

بكثري. الحياة قيد

ببضع أعىل ا مخٍّ الهمجيَّ اإلنسان يهب أن إال الطبيعي االنتقاء مقدور يف يكن لم
مخ من للغاية قليًال أقل ا مخٍّ الواقع يف يملك أنه حني يف القرد، من درجات

(٤٧٤ ،١٨٩١ قارن ،٢٠٢ ،١٨٧٠ (واالس فيلسوف.

محدد» اتجاه يف اإلنسان «تطور وجه أسمى كائنًا أن بد ال أنه إىل واالس خلص إذن،
.(٢٠٤ ،١٨٧٠ (واالس

للطبيعة. خارقة أسبابًا يشمل أن يمكن ال العقلية للوظائف املادي التفسري ولكن
لها تقريبًا جميعهم عرش التاسع القرن علماء قدَّم التي للحتمية، خرًقا ستشكل فهي
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ستشكل أنها كما املستقبل، إىل املايض من تمتد الفيزيائية األحداث من فريدة سلسلة
وعىل بدنية. قدرات إىل العقلية القدرات اختزال مع تتعارض ألنها للمادية، خرًقا أيًضا
للوظائف معقول تفسري إىل يسعى أن املادية متبع عىل يجب الفرضيات، هذه أساس
تجنب عىل حريصني املاديون كان املجموعة. حدود نطاق عن يخرج أن دون العقلية،
نرش الفرتة. لهذه التقدمي التفكري أخرى مرة نيترش مجلة صفحات وعكست االزدواجية.
نظر وجهة فيه اقرتح الذي ،(١٨٧٧) للعقل» املادي «األساس كتاب لويس هنري جورج
«نفسه»، الواقع من مختلفة جوانب ببساطة تُمثِّل والعصبية العقلية العمليات أن مفادها
منصبٍّا الرتكيز كان الفرنسيني. أسالفهم يف ثقتهم بعض فقدوا الداروينيني املاديني لكن
«التغري أن َهكسيل وافرتض العصبي. التنظيم عىل الوعي اعتماد أي واملادة؛ العقل عىل
— حديثه واصل كما — ولكن الوعي.» من حالة يسبب العصبي الجهاز يف الجزيئي
قارن ٣٦٥؛ ،١٨٧٤ (َهكسيل لغًزا تُمثِّل املادي» والكائن الوعي ارتباط «طريقة تزال ال
أوجه تحمل اللغز؟ هذا مع التعامل ينبغي كيف .(٧٨-٧٩ ،١٨٧٦-١٨٧٧ ،١٥ نيترش
األجنة علم دراسات خالل من ثابت هو كما — األدنى الحية والكائنات اإلنسان بني الشبه
إىل البنيوي التشابه يشري اإلثباتي. الثقل من الكثري — الحفريات وعلم املقارن والترشيح
إنكار يمكن ال ذلك، ومع بالِقَردة، شبيه سلف من األدنى، الحياة أشكال من البرش نشأة
بينهما: جرس إيجاد املادية متبعي عىل يجب والحيوانات. اإلنسان بني الفكرية الفجوة
الساعة. تشبيه أخرى مرة َهكسيل وقدَّم أدنى، مستويات من تفسريها ولكن الفجوة قبول
البنية يف معينًا اختالًفا ولكنَّ الوظيفة، يشكل فالعضو البنية؛ عىل تعتمد القدرات جميع
والتغيري الجزيئية. الرتتيبات عن تعبري فالوظيفة الوظيفة؛ يف خطي باختالف يُقابل ال
ستؤثر رمال حبة أصغر إن الوظيفة. يف كبري تغيري إىل يؤدي أن يمكن البنية يف البسيط
— اإلنسان جسم بنية يف االختالفات أدت املنوال، نفس وعىل الساعة. آلية عمل عىل سلبًا
بني كبرية وظيفية اختالفات إىل — الدماغ حجم وزيادة اليدين وتحرير املنتصبة الوقفة
(انظر األخرى الرمزية واألشكال اللغة وتطور العقلية الوظائف ظهور والِقَردة: البرش
١٨٦٣ب، ١١٢–١٢٥؛ ١٨٦٣أ، َهكسيل الثاني؛ الفصل األول، الجزء ،١٨٧١ داروين
يرى اإلنسان»، «أصل كتابه يف .(٢٨٧ ،١١٧ ،١٩٩٥ دينيت ٥١؛ ،١٩٠٩ ٤٧٠–٤٧٥؛
الحية والكائنات للبرش العقلية الوظائف بني النوع يف أسايس فرق يوجد ال أنه داروين
فإن لداروين، ووفًقا الذكاء. عالمات وتظهر بعواطف تشعر املعقدة فالحيوانات األعىل؛
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املخ اليوم، فِبلُغة واألخالقية. العقلية القدرات تطور تفسري عىل قادر الطبيعي االنتقاء مبدأ
أن املعقول غري من إنه بحيث ومعقد متطور عضو البرشي العقل ولكن العقل، عضو هو
يكن لم داروين، إىل بالنسبة خاص. نحو عىل انتقاؤها جرى وظائفه من وظيفة كل تكون
بالفعل ذكرنا لقد .(١٣٦ ،١٨٥٩ (داروين للتعديل الوحيدة الوسيلة الطبيعي االنتقاء
ضارة تبدو التي الغزالن، قرون مثل السمات، أصل لرشح الجنيس االنتقاء مبدأ قدَّم أنه
واألخالقية، العقلية القدرات إن داروين: يقول للفرد. الحياة قيد عىل البقاء الحتماالت
غري نحو عىل أو مبارشة «إما مضيًفا الطبيعي»، االنتقاء طريق عن «ُصقلت األرجح، عىل
.(٨٠ الثاني، الفصل األول، الجزء ،١٨٧١ (داروين شيوًعا» األكثر الصورة وهي مبارش،

نظر: وجهتَي تقديم خالل من التكيفية غري التعديالت تفسري الداروينيون ويستطيع

أن يمكن واحد جزء يف التكيُّفي والتغيري متكاملة أنظمة الحية الكائنات «تُمثِّل (١)
هذا عىل داروين يطلق .(٤٥ ،١٩٨٧ (جولد األخرى» للسمات تكيفية غري تعديالت إىل يؤدي
تؤدي الثاني). الفصل األول، الجزء ،١٨٧١ ١٨٢؛ ،١٨٥٩ (داروين النمو» ارتباط «مبدأ
النظام. من أخرى أماكن يف موازية تغريات إىل اإلنسان جسم بنية يف الطفيفة االختالفات

.(1-2 جدول (انظر البرشي الدماغ يف الجمجمة حجم تضاعف يفرس أن يمكن وهذا
أداء عىل قادًرا يكون ربما معني لدور االختيار تأثري تحت بُني الذي «العضو (٢)
.(٥٠ ،١٩٨٧ (جولد لبنيته» نتيجة أيًضا املختارة غري األخرى الوظائف من العديد
أجل» «من نشأ الكبري نا ُمخُّ يكون ربما العقلية. القدرات تطور يفرس أن يمكن وهذا
ذلك، إىل وما االجتماعي والتفاعل الغذاء جمع عملية يف الالزمة املهارات من مجموعة
(داروين تحقيقه املعقد العضو لهذا يمكن ما حدود إىل تصل لم املهارات هذه ولكن
كرومبي ١٩٨٧؛ أياال الخامس؛ الفصل األول، الجزء ،١٨٧١ الخامس؛ الفصل ،١٨٥٩
معظم ولكن كبريًا، البرشي املخَّ الطبيعي االنتقاءُ «يجعل .(١٧٥٩ الثالث، املجلد ،١٩٩٤
تكيفية ال جانبية ثانوية نتائج أي ثانوية»؛ «سمات تكون قد العقلية والقدرات السمات

.(١٠٤ ،٢٠٠١ (جولد البنيوي» التعقيد بهذا عضو لبناء

رفض آخر. حي كائن أي مثل التطور نتاج لداروين بالنسبة البرش فإن ثم ومن
اتبعوا وبهذا البرشي، املخ لتفسري جديدة» إبداعية «قًوى إىل االلتجاء بشدة الداروينيون

نفسها. املبادئ تفرسها أن يجب نفسها الظاهرة أن إىل يشري الذي التوحيد مبدأ
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الناشئة العقول (ج)

(٩٧ ،(٢٠٠٢) التطور» نظرية «بنية (جولد، يهم. ال العقل؟ ما يهم. ال املادة؟ ما

بحثية خطة داروين عرص يف هذا كان العقل. املخ أنتج كيف تفسري يف املاديون يأمل
ونقطة الكبرية، األرسار من واحًدا يزال ال اليوم وحتى مفصًال. برنامًجا كونه من أكثر
اإلجابات من عدًدا مًعا املعرفية والعلوم العقل فلسفات قدَّمت مكثفة. ألبحاث تركيز
(انظر هنا النماذج هذه مراجعة يسعنا وال باألدلة. بدقة مثبتة غري تزال ال وكلها املمكنة،
ذلك، ومع ،(٢٠٠٤ سريل ٢٠٠٣؛ بالكمور ٢٠٠١؛ ليونز ١٩٨٧؛ بالكمور/جرينفيلد
بشأن الداروينية التأمالت هذه معه تتسق الذي الحديث املوقف عن نتساءل أن يمكننا

أكرب. نحو عىل العقل
الناشئة» و«السمة «ناشئة». مخية سمات هي العقلية الحاالت الداروينية، الرؤية وفق
تتطلب نوعيٍّا جديدة ظاهرة تُشكِّل فهي منه، ظهرت الذي األساس إىل اختزالها يمكن ال
والزبد الدقيق امزج جديدة. فيزيائية قوانني وربما األوصاف من جديدة مستويات
كان إذا ناشئة. كظاهرة كعكة عىل وستحصل الفرن، يف الخليط وضع والسكر، والبيض
العقلية والعمليات للعقل. بالنسبة حقيقيٍّا يكون فربما للكعكة، بالنسبة حقيقيٍّا هذا
ويمثل جديدة. ظواهر تُشكِّل — املشكالت وحل والتفكري، الواعي، التخطيط — الذاتية
السمات هي العقلية العمليات أسمى. جديدة عقلية عمليات يُنتج التنظيم ذاتي نظاًما املخ
عرب العقلية الوظائف تُوزع النحو، هذا وعىل العصبية. الخاليا شبكات لتفاعل الناشئة
مبدأ الداروينيون طبق ملكوناته. وليس بأكمله النظام إىل الناشئة السمات وتنتمي املخ.
أي يحدث لم ذهنية وظائف يكتسب ربما املخ أن إىل وأشاروا املخ، عىل النمو ارتباط
سبريي ١٩٨٠؛ ١٩٧٧؛ (بانج الثلج كرة تأثري إىل بالفعل يؤدي قد وهذا لها؛ مبارش انتقاء
همفريس ١٩٩٢؛ إديلمان ١٩٩٩؛ داماسيو ١٩٩٧؛ كالرك ١٩٩٦؛ تشاملرز ١٩٨٣؛
إىل بالفعل أشار قد َهكسيل كان (٢٠٠٤ أمريكان» «سينتيفيك ١٩٨٧؛ سيربايت ١٩٩٧؛
الزيادات تؤدي ربما العقل. يف كبرية تغيريات إىل تؤدي ربما املخ يف الصغرية التغريات أن
— التطوري ماضيهم يف البرش منها استفاد التي — العصبية التشابكات يف الصغرية
األدوات، هذه توافر وبمجرد الرمزية. اللغة مثل جديدة ثقافية أدوات اخرتاع إىل أوًال
رئيسية. تطورية ميزة البرش منح املادي العالم مع التفاعل يف الرسيع استغاللها فإن
— والعلوم الرمزية، واللغة الثقافة، — الذاتية الذهنية للعمليات املوضوعية والتجليات

196



الرشيد التصميم فقدان داروين: تشارلز

ذلك، عىل عالوة العقلية. السمات حقيقة النشوء ويتضمن األصليني، منشئيها تتخطى
املجموعة. سلوك ظاهرة يف يتضح كما سببية، بحلقات الناشئة السمات تُغلَّف

الثالث، الفصل يف سنرى وكما أفرادها. ف ترصُّ طريقة عىل تؤثر أن للمجموعة يمكن
واملجتمع. االجتماعية الفئات بوجود يتعلق فيما ناشئة شمولية وجود إىل دوركايم ذهب
وهذه الحشود، إىل سببية قًوى الجماعي النفس علم مجال يف عمله يف أيًضا فرويد يعزو
الرأي، لهذا ووفًقا الحشد. يشكلون الذين األفراد مجموع إىل اختزالها يمكن ال القوى
كانت إذا االجتماعية. العالقات مثل أسمى، ظواهر إىل يؤدي األفراد بني التفاعل فإن
أن املفرتض فمن منها، نشأت التي املخ حاالت من أسمى ناشئة ظاهرة العقلية الظاهرة
العمليات تعتمد العقلية. العمليات يف السببية الحلقات هذه مثل إيجاد عىل قادرين نكون
املستوى عىل أو الشخيص املستوى عىل سواء الرمزية، الوسائل عىل كبريًا اعتماًدا العقلية
مدعومة االجتماعية والحياة عامة. بلغة واآلخرين أنفسنا مع نتحدث فنحن املجتمعي؛
كان إذا السلع. بتبادل تسمح رمزية وسيلة األموال املثال، سبيل فعىل مؤسسية؛ بأطر
عىل تؤثِّر أن يمكن بدورها ثقافية، ومنتجات شخصية أهداف إنتاج عىل قادًرا العقل
أن بد ال ثانوية. ظاهرة مجرد العقل يكون أن يمكن فال والجماعي، الفردي السلوك
مضطربني. أفراد إىل تؤدي العقلية االضطرابات فرويد، أرص فكما عقلية؛ سببية توجد
تطرحها التي اآلثار لنا وتكشف مادي. بعمل القيام يف العقيل القرار يتسبب ما وعادًة
فبال ذلك؛ يكافئ ما االجتماعية وأعمالنا العامة نظرنا وجهات عىل املوضوعية األفكار
يف املتجسدة األفكار إن الخلق. وذروة الكون، مركز وكأنهم يترصفون البرش يعد لم شك،
واالجتماعي الطبيعي العالم نحو العملية الذهنية توجهاتنا وجهت والداروينية الكوبرنيكية
(التعليم، العامة املؤسسات وتمثل الفلسفية. الفرضيات غريت فقد جديدة؛ اتجاهات يف
التي الجماعة سلوك عىل بشدة تؤثر رمزية كيانات أيًضا والسوق) والسياسة، والعدالة،
تعمل كانت إذا ملا تبًعا كبريًا اختالًفا الفردية االقتصادية العنارص سلوك ويختلف تبنتها.

هة. موجَّ سوق أو حرة لسوق مؤسيس إطار ضمن
البرشي. للعقل نموذج أي يف تُصوَّر أن بد فال حقيقية، العقلية السببية كانت إذا
يمكن السببية. الحلقات وجود تتيح فهي الرشط؛ بهذا تفي الناشئة السمات أن ويبدو
العقلية للعمليات ويمكن منها، نشأت التي العنارص مع تتداخل أن الناشئة للسمات
والعمليات املخية العمليات عىل أيًضا وكذلك األخرى، العقلية العمليات عىل تؤثر أن
الحاالت عىل العاطفي اإلجهاد ويؤثر أخرى. جيدة أفكاًرا الجيدة الفكرة تولِّد وقد البدنية،
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األفكار بني ومن االنتحار. إىل األشخاص بعض االكتئاب يدفع بينما للفرد، الفسيولوجية
االجتماعي العمل ه توجِّ أن يمكن واملؤسسات األفكار أن فكرة االجتماعية العلوم يف املهمة

.(٢٨٠ ،١٩٤٨ (فيرب
املتجسد، والعقل النشوء مفاهيم لديهم يكن لم الداروينيني املاديني أن من الرغم عىل
الطبيعة يف مهمة قوة العقل واعتربوا ناشئة، سمة بأنه العقل وصفوا مناقشاتهم ففي
كائن أي تعطي التي الرمزية، اللغة مثل جديدة، وظائف تطوير للعقل يمكن واملجتمع.
عىل — أخالقية أفكاًرا أيًضا العقل ويصنع الوجود. أجل من الرصاع يف كبرية ميزة حي
القوة الثقايف التطور خفف الطريقة، وبهذه االجتماعية. العالقات تنظم — املثال سبيل

الطبيعي. لالنتقاء القاسية
أن لنفرتض اليوم. حتى إجابة دون القديمة األسئلة تلك من العديد يزال ال ولكن
نشأة التجريبي العلم يفرس كيف العصبية. الخاليا نشاط من «تنشأ» العقلية الحاالت
بالوظائف مرتبطة وهي املخ، يف العصبية الشبكات األعصاب علم اكتشف الواعية؟ العقول
منطقة يف يقع الكالم أن يبدو املثال، سبيل عىل للرتابط. موقع تحديد ويمكن العقلية.
برنامًجا الداروينية أطلقت والرؤية. بالحركة الدماغ قرشة يف أخرى مناطق وترتبط بروكا.
عضو أنه عىل املخ إىل يُنظر وصار الديكارتية، الجوهر ثنائية عن التخيل وجرى بحثيٍّا،
الوظائف نمو بشأن تساؤالت عىل الداروينية تركيز يشجع العقل. مقر وهو بيولوجي،
(سوف .(٢٠٠١ نوزيك ١٩٨٧؛ (بارلو بالوعي الخاصة التطورية وامليزة الجديدة العقلية
محاولٌة وهو التطوري؛ النفس علم تطور الثالث الفصل من الخامس القسم يف نتناول
وللداروينية العقل.) عىل التطورية املبادئ تطبيق خالل من العقلية الوظائف لتفسري

الرشيد. التصميم فقدان يف تسببت فقد البرش؛ لدى الذات صورة عىل انعكاس أيًضا

الرشيد التصميم فقدان (3-5)

(بوشنر املايض. دراسة من لغرورنا إرضاءً أكثر البرشي الجنس مستقبل دراسة
املؤلف) ترجمة ٢٥٦؛ ،١٨٦٨

فلم الرشيد؛ للتصميم ا تامٍّ فقدانًا البرش لظهور الدارويني الطبيعي التفسري يشكل
الداروينيون املاديون رفض البرشية. مليالد الساحة د مهَّ خارقة قًوى من ل تدخُّ يحدث
اإلنسان، جسم ظهور تفسري يستطيع الطبيعي االنتقاء كان فإذا الوسطي؛ واالس موقف
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ذروة ليسوا الحريف»، «باملعنى فالبرش، البرشي؛ العقل ظهور أيًضا يفرس أن بد فال
فالتطور التدريجي؛ للتطور هدًفا البرش بتصوير المارك حل الداروينيون ورفض الخلق.
البرش. ظهور مع ذروتها إىل التطورية العملية تصل فلم موجوًدا؛ ليس كآلية التدريجي
غري نحو عىل األخرى الكائنات جميع بها يُقاَرن التي الكمال، ذروة يمثلون ال البرش إن
إىل نسبيٍّا متأخرة إضافات البرش كان الخطي، والتطور التصميم نماذج ففي مالئم؛
الحيوانات رت ُسخِّ ولذلك البرش؛ لتعقيد املناسب األساس إعداد فينبغي الطبيعة. ُحلَّة
للبرش يمكن ثَمَّ، ومن املعقدون. البرش وهو للخلق، النهائي الهدف أجل من والنباتات
ذلك كان احتياجاتهم. أجل من ُمذلَّلون أنهم عىل والحيوانات النباتات إىل ينظروا أن
هذه عىل وداروين كوبرنيكوس من كل قىض األحياء. عالم يف ولكن األرض مركزية يشبه
كانت مكانه. املادية القوى واحتلت الرشيد، التصميم ُفِقَد الوقحة. البيولوجية املركزية

أن: فوجت، كارل أشار كما املشكلة،

أن ينبغي الكائنات سيد أن فكرة عارض البرشية الطبيعة يف املتأصل الغرور
(١٠ األوىل، املحارضة ،١٨٦٤ (فوجت آخر. طبيعي مخلوق أي مثل يُعامل

املاديني، بني حتى «املجازي»؟ باملعنى الخلق ذروة البرش اعتبار األقل عىل يمكن فهل
تشاؤًما؛ األكثر ِهيكل إرنست كان كثريًا. الرشيد التصميم فقدان حيال الفعل ردود اختلفت
البرش منْح ورَفَض للبرش، الكونية األهمية بانعدام الرشيد التصميم فقدان ساوى فقد
اإلنسان أصل اكتشاف شهد ذلك، من العكس عىل بل املجازي. باملعنى حتى راحة، أي

الخلق: سلم يف العالية السلم درجة من البرش سقوط املتواضع

وهمها يف رب صورة يف نفسها مجدت التي — البرشية» «طبيعتنا إن
الكون يف لها قيمة ال التي املشيمية، الثدييات مستوى إىل تنحط — األنثروبي
أصغر أو املجهرية النُّقاِعيَّات أو الصيف ذبابة أو النمل قيمة من أكثر عموًما

(١٩٩-٢٠٠ ،١٩٢٩ (ِهيكل الُعَصيَّات.

اإلنسان أصل يف كونية أهمية عدم الداروينيني كل يَر لم ذلك، من النقيض عىل
الطبيعة. قوى من ثالثة قوة العقل واعترب الخام املادية نسخة َهكسيل رفض املتواضع.
عاجز الوعي أن يرى الذي امُلصاحبة الظاهراتية مذهب يتبع َهكسيل أن ذُكر ما وكثريًا
إذا ذلك، ومع ،(٢٠٠٣ بالكمور ١٩٩٦؛ تشاملرز ١٩٨٧؛ (هوندريش السببية مستوى عىل
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متبًعا يكن لم َهكسيل فإن الذهنية، الحاالت من فرعية فئة تُمثِّل الواعية الحاالت كانت
الذهنية الحاالت أن َهكسيل يؤكد الذهنية. بالحاالت يتعلق فيما امُلصاحبة الظاهراتية ملذهب
تطور ويضم .(١٨٩٣ ١٨٨٦؛ ١٨٧٤؛ (َهكسيل العالم تُغريِّ أن يمكن التي األفكار، تنتج
املجتمعات يف االجتماعية فالحياة الطبيعي؛ االنتقاء لقوى التدريجي االنحراف الحضارة
أجل من الوحيش الرصاع فيها يسود التي الكونية الطبيعة عملية عن معزولة املتحرضة
أجل من الرصاع عىل فيها يُقىض التي البستنة عملية تشبه املتحرضة فالحياة الوجود؛
مع لتتناسب الوجود ظروف البرش عدَّل الجيد، البستاني غرار وعىل بعيد. حد إىل الوجود

البرشي. املجال إىل للتطور زائًفا امتداًدا االجتماعية الداروينية وتعد احتياجاتهم.

بأن قضت قسوة وبكل اإلنسان، غطرسة أدركت نفسها الطبيعة أن لو كما
مظهره تُربز أن يجب — انتصارات من حققته ما بكل — العقلية قدراته

(١٢٥ ١٨٦٣أ، (َهكسيل تراب. سوى ليس بأنه إياه مذكرة الضعيف،

مهينًا. اكتشاًفا البرش أشباه من اإلنسان تحدُّر يَر ولم اآلراء. هذه عىل داروين وافق
كان قدر، بأقىص واإلنسان القرد بني الفجوة لزيادة للداروينية املناهضون سعى وبينما
الحيوانات كانت فقد نوعية؛ اختالفات سوى يروا فلم تضييقها؛ عىل حريصني الداروينيون

أسالفنا. اعتبارهم املهني من يكن ولم وإحساًسا، ذكاءً تمتلك
الحاالت تنشأ االرتقاء. إىل النشأة من انتباههم تفاؤًال األكثر الداروينيون حول
وتبقى القيم. وإىل الثقافة وإىل الرمزية اللغة إىل يؤدي وهذا املخية؛ الحاالت من الذهنية
تمتلك االجتماعية، الغرائز يف تكمن جذورها كانت لو حتى اإلنسانية، القيم أن حجة
اتجاه يف االجتماعية الحياة القيم توجه للماديني. مفتوحتني بها خاصة وديناميكية حياة
من ارتقائهم يف للبرش الكونية األهمية داروين رأى الوجود. أجل من للرصاع معاكس

الثقايف. التطور خالل من العضوي، السلم قمة إىل املتواضعة البدايات
ديناميات الزمني التسلسل إليه املضاف شكلها يف العظمى الوجود سلسلة تمتلك
الجنس تكوين من أصيل جزء وهي الكمال، من مستوى أعىل نحو التطور تدفع مدمجة
الغائية، والداروينيون رفضداروين الخلق». «ذروة حرفيٍّا اإلنسان يصبح وهكذا البرشي.
التدريجي، التعديل ذروة البرش ظهور يشكل ال التدريجي. للتعديل أساسية تَُعدُّ التي
أن دون الحياة شجرة تنمو أن يمكن فكان التطوري؛ ع التفرُّ عن ناتج ب تشعُّ فالبرش
أن ويجب الرضورة. وليست للبرش الساحة مهدت التي هي فالصدفة البرش؛ فرع تُنبت
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كرأي كئيبًا األمر يكون أن ينبغي فال بالرضورة. الكون يف البرش مكانة تقييم يتغري
الثقايف: ِرهم تطوُّ من مستمدة البرش كرامة الداروينيني، من كثري أكد فكما ِهيكل؛

حيث من — اإلنسان أن معرفة بسبب يقل لن البرشية لنُبل احرتامنا إن
(١٣٢ ١٨٦٣أ، (َهكسيل الحيوانات. أحد — والبنية املضمون

الوجود، أجل من الرصاع — بها يحظى يزال وال — بها حظي التي األهمية رغم
أكثر أخرى عوامل توجد البرشية، الطبيعة من جزء بأسمى األمر يتعلق عندما
وقدرات العادة، تأثريات خالل من (…) تطورت األخالقية فالصفات أهمية؛
طريق عن تطورها من بكثري أكثر ذلك، إىل وما والدين والتعليم، التفكري،
والعرشين، الحادي الفصل الثالث، الجزء ،١٨٧١ (داروين الطبيعي. االنتقاء

(٦٨٨-٦٨٩

بالنسبة كوبرنيكوس. إليها أشار التي العقالنية املركزية مع الداروينيون اتفق
التصميم فقدان إىل العلم يف داروين ثورة أدت العلمي، بالفكر اتساًما األكثر ملعارصيهم
بتقديم الخاصة التفسريية املهمة مع التعامل يف القديمة التصميم حجج فشلت الرشيد.
ألسلوب املتبعة الخلق لنظرية التابعة والتفسريات الحياة. شجرة لتنوع متماسك تفسري
ل، تأمَّ كبرية. مصداقية ادعاء عىل قادرة غري إنها حتى الخصوصية شديدة املقدس الكتاب
٤٫٥ نحو قبل تشكلت األرض أن عىل مستقلة أدلة ثمة األرض. عمر املثال، سبيل عىل
كما فقط، سنة ٦٠٠٠ من ا حقٍّ تشكلت األرض بأن الزعم مقبوًال يكون ولن سنة. مليارات
نحو عىل زرع مخادع خالق وجود العقيدة بهذه التشبث يتطلب املقدس. الكتاب يقول
الديني التعصب إن بكثري. أقدم كانت لو كما تبدو األرض لجعل الجيولوجية األدلة خفي

له. ا جادٍّ منافًسا العلمية النظرية تكون عندما ينجح ال
يف الواردة الخلق سيناريوهات عن خصومه بعض ابتعد داروين، عرص خالل وحتى
عىل العلمية االستنتاجات من واستدلوا الجد، محمل عىل العلم أخذوا فقد املقدس؛ الكتاب
إلرصار منافسة كنماذج الذكي التصميم سيناريوهات ُدعمت املصمم. وليس التصميم،
كبري شك موضع أصبح الطبيعي االنتقاء أن ننىس أال يجب الطبيعي. االنتقاء عىل داروين
بشأن الشكوك بعض أبدى َهكسيل إتش تي إن حتى عرش. التاسع القرن سبعينيات خالل
وقدميه، ويديه األملس، اإلنسان جلد إىل وبالنظر الطبيعي. لالنتقاء التفسريية القدرة
ميلر كتاب وأشار الذكي. التصميم عمل يف واالس شك الفكرية، قدراته عن ناهيك وصوته،
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التصميم مؤرشات استخالص يمكن أنه إىل (١٨٦١) الخالق» «آثار للداروينية املناهض
عىل للداروينية املناهضون واتفق الجيولوجية. الحقائق من األبدية اإللهية والعناية املتناغم
حقيقيٍّا، ماديٍّا سببًا تكون أن يمكن فال كاٍف. نحو عىل الطبيعي االنتقاء تدعم لم األدلة أن
مثل الداروينية، معارضو وأكد مناسب. نحو عىل التعقيد دليل تفسري يف فشلت أنها كما
يف التنسيق من الكثري وجود يلزم أنه ميفارت، جورج وسانت ميلر وهيلر أرجيل دوق
رفض كان «العمياء». الصدفة عمل إىل يُنسب أن يمكن ال وبهذا الحية، الكائنات نمو
إذا ولكن امليكانيكية.13 الفلسفة يف طعنًة للتطور، رفًضا يكن لم وإن الطبيعي، االنتقاء
من بعًضا يستعيد التصميم إىل اللجوء فإن امليكانيكية، والفلسفة الطبيعي االنتقاء أخفق
كله العضوي فالتطور العضوي؛ التعقيد جذور يف تكمن ذكية خطة أن بد ال املكانة.

فيه. كامنة اتجاهية يتضمن أن يجب
ولكن آلخر، وقت من املقدس الكتاب ألسلوب املتَِّبعة الخلق سيناريوهات تظهر
الجد. محمل عىل والحقائق العلمية األساليب يأخذ أن يجب للداروينية املوثوق التحدي
أن إىل تهدف وهي الذكي، للتصميم حديثة نظرية ظهرت العرشين القرن تسعينيات يف
به. القيام يدَّعي الذي التفسريي بالعمل يقوم أن يمكن ال الطبيعي االنتقاء أن علميٍّا تُثبت
تُصاغ الحجج ألن لالهتمام؛ مثرية الذكي التصميم نظرية تُعد الفلسفية، النظر وجهة من
تلعب االستدالالت أن بالفعل رأينا ولقد بها. املسموح االستدالالت عن تُثار أسئلة صورة يف

الدارويني. التاريخ يف رئيسيٍّا دوًرا

الذكي التصميم (4-5)

«فلسفة (روزنربج، جديدة. فلسفية قضايا أنتجت الطبيعية العلوم يف ثورة كل
(٢١٢ ،(١٩٩٥) االجتماعية» العلوم

الظاهري الكمال ومن تصميم، وجود املرئي النظام من القديمة التصميم حجج استنتجت
كمال. يوجد ال ولكن الطبيعة، يف نظام يوجد أنه داروين وأكد إلهي. مصمم وجود
تصميم وجود االحتمالية، وعدم العضوي التعقيد من الجديدة، التصميم حجج وتستنتج
استدالًال مصمم، بوجود يقيض الذي التصميم، من اإلضايف بييل استدالل ويُعتَرب ذكي.
نظرية وتأخذ الديني. التأمل وليس العلمية، الدراسات عن ناتج التعقيد إن رضوري. غري
الجد. محمل عىل العلم — عرش التاسع القرن من سابقاتها غرار عىل — الذكي التصميم

202



الرشيد التصميم فقدان داروين: تشارلز

الرياضية والنتائج الجزيئية للبيولوجيا العلمية االكتشافات عىل التحديد وجه عىل فتعتمد
الداروينيني مع تتفق كانت التطوريني. أرض إىل املعركة نُقلت وهكذا االحتماالت. لنظرية
حوايل األرض عمر أن عىل توافق وكانت الخلق. نظرية دعاة مع املطلق تسامحها عدم يف
حاجة ترى وال التطور، يف دوًرا يلعب الطبيعي االنتقاء أن عىل وتوافق سنة، مليارات ٤٫٥
غري «الذكاء فرضية باعتباره الذكي التصميم تعامل فهي مصمم؛ وجود إىل لاللتجاء
،٢٠٠٤ (مينوج تفسري ألفضل كاستدالل حتى أو (٣ ،٢٠٠٤ (ديمبسكي/روس املتطور»
ممارسات تستخدم أنها يبدو منطقية، نظر وجهة ومن .(٣٧١-٣٧٢ ،٢٠٠٤ ماير ٣٢؛

الداروينيني. مثل تماًما استداللية
املألوفة (الجديدة) الدراوينية القصة تفسريين: وجود لنفرتض التبسيط، أجل من
الترشيح عىل يعتمدون يعودوا لم التطورية األحياء علماء ولكن الذكي، التصميم وتفسري
يركز والجزيئي. الجيني العالم إىل األدلة نطاق اتسع فقد الحفريات؛ وعلم األجنة وعلم
االنتقال (ب) الجزيئي. املستوى عىل التعقيد (أ) عىل: تحديًدا املعارصون التصميم منظِّرو
جديدة. حيوانية أجسام تصميمات وظهور العضوية الحياة إىل العضوية غري الحياة من
نلِق ثم بإيجاز الحجج هذه لنتناول الذكي. للتصميم الداعمة الرياضية االحتماالت (ج)

الحديثة. الذكي التصميم لنظريات املوجهة االنتقادات بعض عىل نظرة

أثبتت لبيهي، وفًقا :(٢٠٠٤ ١٩٩٦؛ (بيهي لالختزال القابل غري التعقيد حجة (أ)
داخل املوجودة النظم يف لالختزال قابل غري تعقيد وجود الحديثة الجزيئية البيولوجيا
للرؤية، الحيوية والكيمياء الدم، تخثر إىل الواقعية العلمية بيهي أمثلة وتشري الخلية.
بالطاقة يعمل دوار محرِّك (وهو الخلية كيمياء من كجزء البكتريية السياط يُسمى وما
البكتريية»). بالخلية املحيطة باألغشية «متصل وهو ،(٨٢ ،٢٠٠٤) ميلر بحسب األيونية،
توقف إىل يؤدي املتفاعلة األجزاء من أي «إزالة أن لالختزال القابل غري التعقيد ويعني
بالتعقيد املتعلقة النقطة تتمثل لبيهي، ووفًقا .(٣٥٣ ،٢٠٠٤ (بيهي العمل» عن النظام
وإذا الداروينية. التدريجي التعديل بعملية تفسريه يمكن ال أنه يف لالختزال القابل غري
بالنسبة املعقول من يبدو فإنه التعقيد، تفسري يف والتدرُّجية الطبيعي االنتقاء أخفق
التعقيد يكشف الجزيئي. التعقيد من النوع هذا لتفسري الذكي التصميم استنتاج لبيهي
الذكي التصميم منظِّري أن املدهش من الفلسفية، النظر وجهة من الذكي. التصميم عن
يوافق التي املقبولة االستدالالت مسألة من لالنتقال استعداد عىل — بيهي أمثال —
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«عملية أن بيهي يعلن وهكذا، بها. املسموح االستدالالت مسألة إىل األطراف جميع عليها
.(٣٥٧ ،٢٠٠٤ (بيهي اإلطالق» عىل طبيعية قوانني أي تنتهك ال ربما التصميم

تفسري األحياء علماء حاول الجديدة: األجسام وتصميمات الحياة ظهور حجة (ب)
أن هي املشكلة كانت العضوية. الحياة إىل العضوية غري الحياة من املحتمل غري التحول
ووفًقا تفسري. إىل التعقيد هذا أصل ويحتاج بالفعل، ا جدٍّ معقدة كانت األوىل الجزيئات
أصل أن «يبدو كاٍف. غري الطبيعية والقوانني الصدفة إىل اللجوء الذكي، التصميم ملنظِّري
إىل بالحاجة إقناًعا «األكثر واملثال لالختزال» القابل غري للتعقيد األقوى املثال هو الحياة
تتخذه الذي الشكل أخرى مرة الحظ .(٣٥٠ ،٢٠٠٤ (براديل الطبيعة» يف الذكي التصميم
يفرض الذكي التصميم استدالل أن يبدو ثم ومن التقليدية؛ التفسريات «تفشل» الحجة:
الحياة» «أصل ملسألة مناسب كحل الذكي التصميم يُقدَّم لم للحجة، آخر تطوٍر ويف نفسه.
العرص انفجار فرتة يف الجديدة الحيوانية األجسام تصميمات لظهور أيًضا ولكن وحسب،
يمكنها الداروينية «اآللية أن الذكي التصميم منظِّرو يقبل .(٣٧٢ ،٢٠٠٤ (ماير الكامربي
الدوري عصفور لدى املتنوعة املناقري مجموعة مثل الصغري»، التطوري التكيف تفسري
معلومات «ظهور يفرس أن يستطيع التطور أن هو يعارضونه ما داروين. ذكرها التي
١٩٩١؛ جولد مع ذلك قارن ولكن ٣٨٦؛ ،٢٠٠٤ (ماير الحية» الكائنات يف معقدة محددة
االستدالالت من لالنتقال االستعداد أخرى مرة نالحظ التطوري). التفسري أجل من ٢٠٠١

بها: املسموح االستدالالت إىل املقبولة

يعتمد املتنافسة املحتملة التفسريات من مجموعة بني األفضل التفسري تحديد إن
املتنافسة. التفسريية للكيانات السببية» «القوى أو السببية الكفاية أحكام عىل
املعلومات يف زيادات إلنتاج كافية سببية قًوى الذكية العوامل وتمتلك (…)
املرتبة النظم أو للكود محددة تسلسل خطوط صورة يف إما املعقدة، املحددة

(٣٨٦-٣٨٧ ،٢٠٠٤ (ماير لألجزاء. هرميٍّا

نظرية أن ادعاء نسبيٍّا السهل فمن تفسري؛ أفضل استنتاج إىل فقط ماير يلجأ ال
تفسري أفضل استنتاج إىل ماير يشري املتاحة. األدلة لبعض تفسري أفضل هي املفضلة املرء
فرضيات عدة من لواحدة تجريبيٍّا دعًما األدلة تقدِّم االستنتاج، من النوع هذا يف «مقارن».

منافسيها. يف وتشكك الفرضيات إحدى فتُثبت متنافسة.
سوى ليست لالختزال القابل غري التعقيد حجة إن املتخصص: التعقيد حجة (ج)
املعلومات تتميز .(٤٧ ،٢٠٠٤ (مينوج املعقدة» املحددة املعلومات من خاصة «حالة
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وهي مستقل، نمط ووجود منخفضة احتمال قيمة ذات معلومات بأنها املعقدة املحددة
يرى .(٢٠٠٤ الثاني؛ الفصل ،١٩٩٨ ديمبسكي (انظر الصدفة عىل القضاء عىل قادرة
للتوضيح، الذكاء. آثار تحديد عىل يساعد إحصائي كمعيار املتخصص التعقيد دمبسكي
إىل تصل وعندما اللغوية. قدراته عن شيئا تعرف ال صديق مع الخارج إىل سفرك تخيَّل
أن احتمالية أن الواضح من املضيف. البلد لغة يجيد صديقك أن تالحظ املقصود، البلد
الوحيدة الفرضية إن الصفر. من تقرتب وصولك يوم يف األجنبية اللغة هذه تعلَّم صديقك
املثال هذا يف وصولك. قبل بطالقة البلد ذلك لغة يتحدث كان صديقك أن هي املعقولة
يف صديقك طالقة تفرس التي «ل» أجنبية بلغة التحدث عىل القدرة محدد؛ نمط لدينا
وإتقان «و». وصولك يوم يف الصدفة طريق عن تعلَّمها أنه فرضية من بكثري أفضل اللغة
«و»، املحدد الحدث عن — مستقل أي — منفصل «ل» األجنبية للغة املتوقع غري صديقك

تصميًما. أو نمًطا يُمثِّل بالطبع «و» أن من الرغم عىل

— قليلة احتمالية إىل باإلضافة — تضَمن التي األنماط تلك هي التخصيصات
(١٣٦ ،١٩٩٨ (ديمبسكي الصدفة. عىل القضاء

جميع عليه تظهر لحدث املمكنة التفسريات من واالنتظام الصدفة استبعاد بمجرد
الخيار هو التصميم استنتاج أن بدا ًما، ُمصمَّ كان لو» «كما يبدو تجعله التي الصفات
ذلك؛ بعد التطوري األحياء علم عىل تلك املحدد التعقيد فكرة ُطبقت الباقي. الوحيد
تفسري يف فشلت الداروينية اآلليات إن حتى محتملة، غري السوط، مثل الجزيئية، فاألنظمة
نظًرا أكرب، نحو عىل مرجح غري العشوائي االنتقاء فإن الرتاكمي، االنتقاء فشل إذا ظهورها.
:(٢٠٠٤ (ديمبسكي اإلقصائي االستقراء إجراء إىل ديمبسكي ولجأ املعنية. لالحتماالت
الدليل هذا يُؤخذ حينها «د»، الدليل إثبات يف املتنافسة امليكانيكية التفسريات تفشل حيثما

يفرسه. أنه يبدو الذي التفسري، لدعم نفسه
الدارويني التفسري األدلة هذه تؤيد هل والجزيئية. الوراثية األدلة من هائلة كمية ثمة
مجرد وليس «املقبولة»، االستدالالت مسألة يف هذا يتجىل الذكي؟ التصميم تدعم أنها أم
فهل وانتظام. نظام عن تكشف األدلة أن عىل املعسكران يتفق بها. املسموح االستدالالت
الطبيعي، فاالنتقاء «نعم»؛ هو الدارويني الجواب التعقيد؟ لتفسري يكفي الطبيعي االنتقاء
١٩٨٨؛ (دوكينز الغني الحياة نسيج لتفسري سواء حد عىل وكاٍف رضوري كنظرية،
لم .(٢٠٠٤ أياال ٢٠٠٢؛ جولد ٢٠٠١؛ ماير ١٩٩٩؛ جونز ١٩٩٧؛ ريديل ١٩٩٥؛ دينيت

الجواب. هذا عىل الذكي التصميم منظِّرو يوافق
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يحدد أن يجب تطوريٍّا؟ أم تصميميٍّا استدالًال نختار أن ينبغي هل صواب؟ عىل َمن
وكيمياء الدم، تخثر املثال، سبيل (عىل العضوية النظم تعقيد طبيعة التجريبي العلم
فيرب/ديبيو ٢٠٠٤؛ كوفمان ٢٠٠٤؛ ميلر انظر للرؤية. الحيوية والكيمياء الخاليا،
االستدالل من معني نوع تفضيل يعكس تجريبية. مسألة مجرد ليس هذا ولكن ،(٢٠٠٤
االستدالل بأن الحديثون التطوريون يجادل سوف أيًضا. العلم تجاه فلسفيٍّا ذهنيٍّا توجًها
للطبيعة. خارقة تفسريات إىل بنا يعود فإنه به، مسموح أنه رغم الذكي، التصميم عىل
وحتى البيولوجية. للظواهر الطبيعي والتفسري التوحيد إىل دائًما فتهدف الداروينية أما
النهج فإن التطورية، للظواهر كامل تفسري تقديم يستطيع ال الطبيعي االنتقاء كان لو
خارج يقع فالتصميم ٢٠٠٤)؛ (بينوك التصميم عىل االستدالل من أفضل يزال ال الطبيعي

االختبار. نطاق
الخاصة القيم لتقييم نفسها األدلة نستخدم فنحن مقارنة؛ فكرة االختبار قابلية
النظريتان الحالة، هذه ويف .(٢٠٠٤ ،٢٠٠٢ ،١٩٩٩ صوبر (انظر متنافستني بنظريتنَْي
هل سؤاًال االختبار قابلية مسألة وتصبح والداروينية. الذكي التصميم هما املتنافستان

تفاضيل. نحو عىل والتطور الذكي التصميم فرضيتي تدعم األدلة قوة كانت
البيولوجية للنظم األصيل التعقيد عىل اإلرصار يتجاهل الحديثني، الداروينيني نظر يف
للعضو الحالية الوظيفة طبيعة من نستدل أن يمكننا ال أنه نيتشه رأي نيتشه. رؤية
النهائية» وفائدته اليشء ظهور أو «أصل بني فرق فثمة السابقة. وظيفته طبيعة عىل
ولكن ،(١٢١٦ ،٢٠٠٢ جولد ٤٧٠؛ ،١٩٩٥ دينيت عرش؛ الثاني القسم ،١٨٨٧ (نيتشه
الخاليا أو البدائية األجنحة مثل — األولية األعضاء أن عىل يرصون التطورية األحياء علماء
كما املايض. يف الحي للكائن التطورية املزايا بعض تقدِّم كانت — للضوء الحساسة
الجزيئي التطور فدراسة التطورية. للتفسريات دعًما الجزيئية البيولوجيا يف وجدوا أنهم
التغريات ونطاق معدل حول للقياس، قابلة تكون ما وغالبًا قيمة، معلومات عن تكشف
الدقيق التحليل خالل من واألنواع للجينات التطورية األشجار بناء ويمكن التطورية.

الجزيئية. للتسلسالت
يمكن كيف فهًما. تتطلب التجريبية فالبيانات تجريبية، مسائل مجرد ليست هذه
الخاصة الفلسفية األسئلة تظهر املستوى، هذا عىل متسقة؟ علمية نظرية يف دمجها

املقبولة؟ االستدالالت ما بها، املسموح االستدالالت بني فمن بالطريقة.
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املنهجية مسألة (6)

،(١٧٤٧) آلة» «اإلنسان (المرتي، الطبيعة. طريق يف الحقيقية العقبات نحن
املؤلف) ترجمة ٧٩؛

املختلفة النظر وجهات فيه تتنافس مفاهيمي فضاء يف يعملون الداروينيني أن الحظنا
رأينا كما فلسفية. وفرضيات تجريبية اكتشافات خلفية عىل العضوية بالحياة الخاصة
فقدان العضوية؛ الطبيعة يف البرش مكانة عىل كبرية تبعات لها الداروينية الثورة أن أيًضا
بني السطحي الرابط من جزئيٍّا للداروينية الشائعة املعارضة تنبع الرشيد. التصميم
املعارضة أما الالأخالقية. إىل ستؤدي املادية أن َعى يُدَّ كان القرد. ونظرية التحدر نظرية
املثال، سبيل فعىل الداروينية؛ الحجة بمنطق اهتماًما أكثر فكانت للداروينية الدينية
تعقيد لرشح كافية الطبيعي االنتقاء آلية كون يف وواالس ميفارت جورج سانت شكك
أن يتعني كان أنه غري شكوكهما، وراء الدافع هي الدينية معتقداتهما كانت ربما البرش.
أكثر هجوم يوجد يكاد فال العلمي. النقاش أجل من مضادة حجج إىل الدوافع تتحول
األسقف مثَّل عنه. نتجت الذي العلمي املنهج يف التشكيك من العلمية النتيجة عىل فعالية
الوالء بعدم الداروينيني اتهم عندما للداروينية املناهض املعسكر مخاوف ويلربفورس
أنصار ويتهم التاسع). الفصل ،١٩٥٨ إليجارد ١٩٨٥ب؛ (كوهني البيكوني لالستقراء
التعقيد من خاطئة استنتاجات باستقاء الداروينيني الراهن الوقت يف الذكي التصميم

الجزيئي.
علينا فإن ثم ومن العلمية؛ للنظريات الفلسفية النتائج استكشاف هو هدفنا إن
حادوا هل الداروينيون؟ استخدمها التي العلمية املناهج ما املنهج. مسألة نتحرى أن
االستقراء يُقارن كيف البيكوني؟ االستقراء ما البيكوني؟ للمنهج الحقيقي املسار عن

لبوبر؟ االختبار قابلية مع البيكوني

الداروينية االستنتاجات (1-6)

أسئلة طرح فإن محدودة، إجابات إىل أدى العامة األسئلة طرح أن حني يف
واإلصالح» «التطور (جاكوب، العامة. اإلجابات من مزيًدا يقدِّم أنه تَبنيَّ محدودة

(١١٦٢ ،(١٩٧٧)
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األنواع حفريات اكتشافات وجود خالل فمن العاملة؛ االستنتاجات من عدًدا بالفعل رأينا
القرن أربعينيات يف الباحثون استنتج القديمة، واألدوات البرشية والعظام املنقرضة
خالل فمن مماثلة، استنتاجات داروين قدَّم لإلنسان. القديمة العصور عرش التاسع
االنتقاء مبدأ استنتج الحيوانات، مربي بني االصطناعي لالنتقاء املعروفة القوة عىل التأكيد
ً مبدأ الطبيعي االنتقاء مبدأ ويَُعدُّ األنواع. ع تنوُّ تفسري يستطيع أنه يرى فكان الطبيعي؛

الفرعية: املبادئ من عدد إىل تقسيمه يمكن كما تفسرييٍّا،

العشوائية). (الطفرات االختالف مبدأ •
املواتية). املواتية/غري (التعديالت البدنية القدرات يف االختالف مبدأ •

الوجود. أجل من الرصاع مبدأ •
.(١٩ ،١٩٩٣ (كيترش بالتوريث الخاص القوي املبدأ •

هذا حتى كانت التي املتنوعة، البحث مجاالت توحيد داروين استطاع املبادئ، تلك وبفضل
يف بالفعل قابلناه ولقد العلمي. البحث يف قوي منهجي مبدأ «التوحيد» إن متفرقة. الوقت
وفرضياته الفلَكنْي ذي الكون فاختفاء الشمس؛ مركزية إىل األرض مركزية من االنتقال
قدَّمت والسماوية. األرضية الفيزياء توحيد أتاح األرسطية الحركة ونظرية األساسية
من التحدر تاريخ باستنتاج لنا وتسمح البيولوجي، للتفسري قوية تقنيات داروين مبادئ

منها: ظواهر ثالث ل تأمَّ عديدة.14 بيولوجية ظواهر

جاالباجوس. جزر يف وأصنافها لألنواع الجغرايف البيولوجي بالتوزيع ُدهشداروين (١)
قليًال مختلفة بخصائص الدوري عصافري من النوع نفس يتسم أن املمكن من كان كيف
كان الخاص. الخلق نظرية هو داروين قبل السائد الرأي كان جزيرة؟ إىل جزيرة من
أسالفها عن الحية الكائنات من «ج» مجموعة كل تعديالت مع التعامل هو داروين جواب
ليوضح األمر هذا نطاق توسيع ويمكن البيئة. يف التغريات تجاه الحية للكائنات فعل كرد

الحديث. اإلنسان وجماجم نياندرتال إنسان جماجم بني املرصودة االختالفات مثًال
لم َهكسيل، أكد وكما املقارن. الترشيح يف أبحاث خالل من اإلنسان أصل ترسخ (٢)
— والِقَردة البرش كان فإذا والِقَردة. البرش بني بسيطة ترشيحية اختالفات سوى يوجد
األطراف، عظام بنية يف عامة خصائص يف يتشاركون — مختلفة أنواع إىل ينتمون الذين

ذلك؟ يُفرسَّ فكيف
و«التناظر». «التنادد» بني الداروينيون فرَّق األسئلة، هذه مثل معالجة أجل من
األشكال من متنوعة بمجموعة مختلفة كائنات يف الجهاز نفس وجود هو «التنادد»
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التعديل. مع التحدر إىل التنادد يرجع البرش. وذراَعي الطيور أجنحة مثل والوظائف،
التحدر تاريخ خالل من املختلفة الحية الكائنات يف التنادد وجود عىل االستدالل ويمكن
لدى متشابهة وظائف ذات متشابهة أعضاء وجود فهو «التناظر» أما مشرتك. سلف من
التناظر ويُعزى والحرشات. الطيور أجنحة مثل ببعض، بعضها مرتبطة غري حيوانات
طريق عن وجوده تفسري ويمكن مماثلة. بيئية لضغوطات نتيجًة أي امُلقاِرب، التطور إىل
املختلفة. لألنواع املختلفة النسب سلسلة مدار عىل التناظرية السمة ظهور تاريخ تتبُّع
الناحية من واضح التمييز هذا أن ورغم حديث. مشرتك تطوري أصل لديها فليس
١٥١-١٥٢؛ ،١٨٧٠ رول ١٨٥٩؛ (داروين عمليٍّا إثباته الصعب من يكون فقد النظرية،
دي ٣٤–٣٦؛ ،١٩٩٦ راف ٣٥٧؛ ،١٩٩٥ دينيت ١٢٩١؛ الثاني، املجلد ،١٩٩٤ كرومبي

.(٢١٣–٢٢١ ،١٩٩٧ بري
بيئات يف تعيش التي الحية الكائنات تُظِهر ملاذا التكيُّف: تخص أسئلة ثمة وأخريًا (٣)
هذه عىل اإلجابة يمكن تحديًدا. البيئة لهذه صالحيتها يف تسهم معينة، خصائص معينة
التكيف. عملية خاللها حدثت التي التاريخية العملية إنشاء إعادة طريق عن أيًضا األسئلة
الكمال عىل اإلرصار ترفض أنها كما القديمة، التصميم حجة محل اإلجابات هذه تحل

باألساس: بالدرجة تتعلق مسألة التكيف داروين، يؤكد وكما املطلق.

بقليل كماًال أكثر أو كامًال، عضوي كائن كل لجعل فقط الطبيعي االنتقاء يميل
الوجود. أجل من معهم يتصارع الذين نفسه املكان يف اآلخرين السكان من

(٢٢٩ ،١٨٥٩ (داروين

مع العضوية الكائنات بتكيف الخاص النسبي الكمال التعديل مع التحدر آلية تسبب
تسكن املنافسة، يف الكائنات هذه معها تدخل التي األخرى، الكائنات ولكن املادية، بيئتهم
واملوت. اإلصابات ولتجنب واملأوى، الغذاء حول عنيف رصاع ثمة املادية. بيئتها أيًضا
كائن كل بنية ترتبط إذ قصوى»؛ أهمية ذات طبيعية «نتيجة الوجود أجل من وللرصاع

.(١٢٧ ،١٨٥٩ (داروين األخرى» العضوية الكائنات «بكل أسايس نحو عىل
تتمحور التعديل مع التحدر نظرية أن داروين ملعارصي بالفعل الواضح من كان
االستنتاجات ما ببساطة: ليس الحقيقي السؤال مقبولة. استنتاجات استقاء حول
هذا ينعكس املتاحة؟ األدلة ضوء يف «املقبولة» االستنتاجات ما ولكن بها»؟ «املسموح
وخصومه، داروين ألصدقاء بالنسبة والفعلية. املمكنة الحلول بني الفرق يف التأكيد
مصمم وجود عىل االستدالل تسوغ الرائع التكيف أدلة هل بسيط: بديل يف األمر يتلخص
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،٣٦٢–٣٦٤ ،(١٨٨٢-١٨٨٣) ٢٧ نيترش (انظر الطبيعي؟ االنتقاء عملية أم خارق
نظام من — التصميم حجة وراء الكامن االستدالل للداروينيني، بالنسبة .(٥٢٨-٥٢٩
ولكن الطبيعية، العلوم عالم إىل ينتمي ال ألنه مقبول؛ غري — املصمم الرب إىل الطبيعة
استنتاج تمنع املنطقية الناحية من عقبة توجد ال الذكي، التصميم نظرية توضح كما
الدعم. مسألة يتلخصيف األمر أن عىل الداروينيني مع مؤيدوها ويتفق األقل. عىل التصميم
من أفضل دعًما تتلقى — الطبيعي االنتقاء أم التصميم — الفرضيتني من فرضية أي
فرضية وأن تماًما صحيحة الطبيعي االنتقاء فرضية أن قط الداروينيون يدِع لم األدلة؟
هي هل ولكن منطقيٍّا، بها مسموح االستنتاجات من العديد تماًما. خاطئة التصميم
األدلة بني قريب عما وسنميز باألدلة. دعم مسألة تُمثِّل املقبولة االستنتاجات مقبولة؟
واحدة فرضية يُثبت كدليل الداعم الدليل نميز أن يكفي وهنا و«الداعمة». «اإليجابية»
تفسريي نموذج معقولية استنتاج املقبول من األدلة، إىل وبالنظر األخرى. حساب عىل
يف الداروينيون. بها جادل التي الطريقة هي هذه له. املنافسة النماذج حساب عىل واحد
داروين يجادل لم منافستها. وتُضعف واحدة لفرضية دعًما األدلة تمنح الحاالت بعض
الجغرايف البيولوجي التوزيع درس فقد ما؛ نوًعا الغامضة املثايل التصميم فكرة سياق يف
األدلة من املجموعة هذه إن وقال والتكيفات، بينها التشابه وأوجه وأصنافها لألنواع،
ترشيحي تشابه يوجد كان فإذا الطبيعي. لالنتقاء اللجوء خالل من تفسريها يمكن
نحو عىل نشأتهما من ترجيًحا أكثر مشرتك سلف من نشأتهما فإن والبرش، القرود بني
الحفرية السجالت كانت إذا عرش). الرابع عرش، الثالث الفصل ،١٨٥٩ (داروين منفصل
من أقدم البرشية أن نستنتج أن املعقول فمن لإلنسان، القديمة العصور عن تكشف
من التفسريية املحاوالت يجعل هذا أن الحظ املقدس. الكتاب يقدمه الذي الزمني التأريخ
فيمكن مستحيلة. ليست ولكن صعوبة، أكثر الطراز قديمي الخلق بنظرية املؤمنني جانب
حوايل منذ الحفرية املكتشفات زرع الرب إن بقوله دائًما يجادل أن الخلق بنظرية للمؤمن
املكتشفات عمر ألن املناورات؛ هذه خوض إىل الخلق بنظرية املؤمن ويضطر سنة. ٦٠٠٠
هذه مثل الذكي التصميم منظِّرو ويتجنب األدلة. مع األوىل النظرة من يتعارض الحفرية
أسباب إىل الطبيعي االنتقاء نظرية تشري التصميم. استنتاج يفضلون فهم املناورات؛
املتعصبة التصميم حجج تسمي للطبيعة. خارقة قوة عىل التصميم حجج وتعتمد مادية،
التصميم منظِّرو ويتفق تسمية. دون فترتكها الحديثة التصميم حجج أما القوة، هذه
يف خطأ أي منطقيٍّا يوجد وال داعمة. أدلة توافر إىل الحاجة عىل الداروينيني مع الحديث
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فيُطلب الطبيعي. التفسري لسلسلة كًرسا يتطلب ذلك ولكن التصميم، إىل األدلة من االنتقال
بها. املسموح االستدالالت إىل املقبولة االستدالالت من واسعة قفزة نقفز أن منا

كان املتنافسة. التفسريية بالنماذج مزدحًما مفاهيميٍّا فضاءً الداروينية دخلت
لنتائج نظًرا .(٢-٤ مربع (انظر معارضة تفسريات يف يشاركون دائًما الداروينيون
يحظى أن احتماًال األقل من أصبح املكتسبة، الخصائص وراثة بشأن السلبية وايزمان
يعمل الطبيعي االنتقاء كان ذلك، من النقيض وعىل األدلة. من كبري بدعم المارك تفسري
تُنَقل، الوراثية الخاليا أن لو فقط العشوائية. الجينية لالختالفات الظاهرية األنماط عىل
مثالية تكيفات وجود لعدم ونظًرا املتناحي. باالختالف داروين اعتقاد مع يتوافق هذا فإن
نفسها الداروينية النظرية عانت التصميم. حجة قوة تضاءلت الطبيعة، يف متناغم وترتيب
يف — داروين عزاها التي املفقودة»، «الحلقة حجة هناك فكانت متنوعة؛ صعوبات من
لعمر طومسون حسابات جاءت ثم الحفريات. سجل فقر إىل — وحدها الحالة هذه
الخفية البطيء التدريجي التطور عملية ألداء كافيًة سنة مليون تسعون تكن لم األرض.
نفسه. الطبيعي لالنتقاء التفسريية القيمية حول شكوك ثمة وكانت داروين. تخيَّلها التي
متفوًقا الدارويني النموذج يعتربون ظلوا فإنهم بالصعوبات، اعرتفوا الداروينيني أن ورغم

الخاص. الخلق نظرية عىل
يرون فكانوا البيكونية؛ للمبادئ مخجل بإهمال اتهموه فقد داروين منتقدو أما
عىل الحاالت بعض مشاهدات من والتعميم الطبيعة رصد هي الصحيحة الطريقة أن
الكثري ُكتب قد بأنه َهكسيل رد جامحة. تخمينات يف داروين وانغمس الحاالت. جميع
ِهيكل ٣٦٤-٣٦٥؛ ،١٩٠٧ (َهكسيل البيكونية الفلسفة عن علميٍّا» الزائف «الرياء من
أهمية من بينة عىل وِهيكل َهكسيل أصبح .(٣١٤ ،١٩٨٠ جرين الرابع؛ الفصل ،١٨٦٦
االستقراء من مزيًجا يتطلب ذلك أن كالهما ورأى الداروينية. األساليب مصداقية تأكيد

ميل. ستيوارت جون إىل املزيج هذا اكتشاف يف الفضل ونسبَا النقدي. واالستنباط

اإلقصاء أو تفسري أفضل عىل االستدالل :٢-٤ مربع

نعتربه تفسريًا املتاحة األدلة من نستنتج أننا فحسب يعني تفسري أفضل عىل االستدالل كان إذا
واالستقراء تفسري أفضل عىل االستدالل بني الخلط ينبغي ال فإنه األدلة، لهذه تفسري أفضل
السلوك مثل املرصودة، الظواهر من استدل فرويد أن الثالث الفصل يف نرى سوف اإلقصائي.
تفسريًا هذا يقدِّم أن يمكن ال ذلك، ومع الديناميكي، الالوعي بشأن تفسري عىل واألحالم، العصبي
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االستدالل إىل بحاجة فنحن ٢٢٠٠٤)؛ (ليبتون املتنافسة التفسريات من عدد مع نقارنه لم ما كافيًا
ويف املتناقضة. للتفسريات احتمالية قيمة تقديم لألدلة يمكن بحيث «معاِرض»، تفسري أفضل عىل
الهزيلة األدلة يستخدم فهو حزين؛ نحو عىل معيبًا فرويد إجراء يُعد التحديد وجه عىل النقطة هذه

املنافسة. التفسريات احتمالية تقييم دون الالوعي، نموذج لتأكيد

يثبت ال هذا ولكن الطبيعي، االنتقاء مبدأ إىل استقرائيٍّا وصل أنه داروين ادعى
األنواع ع تنوُّ أن إليه أوحت التي املشاهدات من عدًدا داروين قدَّم صالحة. نظرية أنه
ولكن الطبيعي. لالنتقاء املادية اآللية خالل من تفسريه يمكن الطبيعية البيئة مع وتكيُّفها
استدل خطري. نحو عىل مضللة تكون قد نسبيٍّا صغرية عينة من التعميمات هذه مثل
وقد بيضاء، كانت البجعات جميع أن البيضاء للبجعات مالحظتهم من عادًة األوروبيون
عند سوداء بجعات املستوطنون اكتشف عندما تماًما االستقرائي التعميم هذا ُدحض
داروين منتقدو هاجم الذي — بيكون فرانسيس فإن الحقيقة ويف أسرتاليا. إىل وصولهم

وصف: — منهجه خلفية عىل «الهش» داروين أسلوب

مستقرة، غري استنتاجاته طفويل؛ بأنه (…) بسيًطا إحصاءً يتبع الذي االستقراء،
للغاية قليل عدد وفق عموًما يُحدَّد أنه كما التناقض، من حالة لخطر وُمعرَّض

األول) الكتاب ،١٦٢٠ (بيكون املتاحة. الوحيدة الحقائق وعىل الوقائع، من

طريقة كالهما اقرتحا ميل ستيوارت وجون بيكون فرانسيس أن التايل الجزء يف سنرى
اإلقصائي. االستقراء عليه وأطلقا باإلحصاء، االستقراء من تعقيًدا أكثر

الفلسفية التجريبية (2-6)

ربما داروين. طريقة عن وَهكسيل ِهيكل بها دافع التي الخطوات أوًال نُكمل دعونا ولكن
من استقرائية خطوة خالل من الشمس، مركزية أو الطبيعي االنتقاء مثل نموذج، إىل نصل
تخمينات مجرد تظل ولكنها معني، نظري مبدأ من بمساعدة املشاهدات، من معني عدد
دور يبدأ وهنا لالختبارات، خاضعة تصبح النماذج هذه توافر وبمجرد فرضيات. أو
يجب معينة، تنبؤات النموذج من نستمد فإننا القياسية، للمعرفة وفًقا االستنباطي. الجزء
الداروينية. يف ذلك يمكن ال ولكن الكوبرنيكية يف املطالبات بهذه الوفاء يمكن اختبارها.
للكائنات املستقبيل السلوك عن دقيقة رقمية تنبؤات تقديم عىل قادرة الداروينية تكن لم
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محرية ظلت التي حينها، املعروفة الحقائق تضمني عىل قادًرا داروين وكان البيولوجية.
الِقَردة لدى الكبري الترشيحي التشابه فإن املثال، سبيل عىل املنافسة. النظريات نظر يف
هذا ظل الداروينية. الفرضيات يف طبيعيٍّا تفسريًا وجد — بدائية أعضاء وجود — والبرش
استخدامه يمكن إطاًرا التطور نظرية قدَّمت الخاص. الخلق نظرية يف محريًا التشابه
الحديثة املناقشات تميز ما غالبًا ذلك؛ من أكثر هو ما ثمة املستوعبة. الحقائق الستخالص
النتائج عىل لالستدالل استخدامه يمكن النظري، اإلطار توافر فبمجرد أو األدلة بني
الداروينيون استخلصها التي إثارة األكثر الحقيقة وكانت االستقرائية. أو االستنباطية
النهاية ويف األوائل، البرش من الحديث اإلنسان نشأة احتمالية هي التحدر نظرية من
عصور بني جديًدا رابًطا الداروينية أنشأت التفرع. خالل من بالبرش الشبيهة القرود من
يُدرج ألنه جديد، كتنبؤ االستنتاج هذا مع التعامل يمكن ال التحدر. ومسار القديمة البرش
مولر فريتز األملاني األحياء عالم ركَّز الجديدة. النظرية يف مستقل نحو عىل معروفة حقيقة
وصفها التي — الفسيولوجية التفاصيل من العديد وجد للقرشيات. التطوري التاريخ عىل
عىل تصديق رسعة أضفت ولكنها التحدر، نظرية يف طبيعيٍّا تفسريًا — شديد بتفصيل
قليلة أدلة للقرشيات املعقدة الفسيولوجية التفاصيل يف مولر وجد الخاص. الخلق نظرية
تُستمد أن يمكن للقرشيات الترشيحية التفاصيل أن إىل وأشار الثابتة». الخالق «خطة عىل
(مولر للداروينية داعًما دليًال االستقرائية العواقب هذه تُشكِّل داروين. نظر وجهة من
لعقيدته رائع» «إثبات بأنه له واصًفا — مولر بعمل للغاية معجبًا داروين كان .(١٨٦٤
.(٢٥٩-٢٦٠ ،٢٠٠٣ (براون ١٨٦٩ عام يف نُرشت إنجليزية لرتجمة رتب إنه حتى —

إنه الفلسفية». «التجريبية واالستنباط االستقراء بني التفاعل هذا عىل ِهيكل يطلق
من العديد أشار كما ولكن والعقالنية، التجريبية من توليفة والعقل، الخربة بني تفاعل
رأينا، وكما سابقة. نظرية دون من جيدة مشاهدات توجد ال أيًضا، الوقت ذلك يف العلماء
رشًطا نضيف أن ينبغي املنافسة. التفسريات من خلفية عىل وداروين كوبرنيكوس عمل
التنبؤ تأكيد طريق عن إما — قبوًال تكسب جيدة نظرية أي التفاعل؛ هذا يف آخر ا مهمٍّ
الطريقة إن املنافسة. النظرية تنفي أن يجب — الناجح التالؤم طريق عن أو الجديد

ميل: أشار كما لإلقصاء، طرق هي الحقيقية ميل) إىل (نسبة امليلية أو البيكونية

الخربة حجم مع تتناسب الراحة من بدرجة باستنتاجاتهم الناس معظم يؤمن
حاالت، إىل حاالت إضافة عرب أنه يدركون وال معه، يسرتيحون أنهم يبدو التي
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.(١٥٦١–١٦٢٦) بيكون فرانسيس

شأن فمن االستنتاج؛ دليل إىل يُضاف يشء ال فإنه (…) نفسه النوع من كلها
نحو عىل موجودة كانت التي السابقة، الحاالت بعض تُْقِيصَ أن واحدة حالة
الكتاب ،١٨٤٣ (ميل الحاالت. من األكرب العدد من قيمة أكثر تكون أن شائع،

العارش) الفصل الثالث،

أصيبوا منهم ثمانية ولكن مطعم يف بوجبة شخًصا عرشون استمتع املثال، سبيل عىل
االثني أن حني يف الدجاج، طبق تناولوا الثمانية هؤالء أن وجدنا وبالتحقيق غذائي. بتسمم
حلويات جميًعا العرشون وتناول مختلفة، أخرى أطباًقا تناولوا ني املتبقِّ شخًصا عرش
األطباق أقصينا لقد السبب. يكون ربما، الدجاج، طبق أن نستنتج أن لنا يحق مختلفة.
املسماة ميل طريقة هي وهذه باملرض. شعر شخًصا عرش االثني من أحد ال ألنه األخرى
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طبق أكلوا أنهم واحد؛ يشء يف مشرتكني الحظ سيئو الضحايا جميع كان االتفاق». «منهج
املبادئ إن االفرتاق». «منهج ذلك يف بما اإلقصاء، أساليب من عدًدا ميل يقدِّم الدجاج.
كان فقد وميل؛ وَهكسيل ِهيكل أقر كما اإلقصاء طريق عن تعمل الحقيقية «البيكونية»

اإلقصاء. قوة لنتناول مخطئني. داروين منتقدو

اإلقصاء بعضمبادئ (3-6)

نظرية؟ فوق حقيقة كانت أنها أم حقيقة، فوق حقيقة داروين َكدََّس هل
(٢٣٢ ،(١٩٦٩) الداروينية» الطريقة «انتصار (جيزلني،

أن «يبدو حقيقية: استقرائية مبادئ وفق بعمله قام أنه الذاتية سريته يف داروين ادعى
الكبرية الحقائق مجموعات من العامة القوانني استخالص آالت من نوًعا أصبح قد عقيل
اتبع الواقع، يف .(٢٨٤ العارش، الفصل ،١٩٠٧ َهكسيل ٥٤؛ ،١٩٥٨ (داروين «(…)
فعليٍّا مليل وال لبيكون بالنسبة يعني االستقراء يكن لم حقيقية. «بيكونية» مبادئ داروين
ما، نموذًجا يدعم أنه حني ففي حدَّين: ذات مسألة فاالستقراء باإلحصاء؛ بسيًطا استقراءً
(نورتون اإلقصائي» «االستقراء يُسمى وهذا منافًسا. نموذًجا نفسه الوقت يف ينفي فإنه
تاريخ يف األحيان من كثري يف «ظ». ظاهرة لدينا توجد .(٢٠٠٠ فاينرت ١٩٩٥؛ ،١٩٩٤
الصحيح؟ النموذج ما الظاهرة. لهذه تفسرياٍت املتنافسة التفسري نماذج تقدِّم العلوم
تقتل «أن هاربر يل رواية يف الحال هي كما وحشية، جريمة وقوع هي «ظ» أن لنفرتض
األرض عىل حي إنسان أي فإن «ظ»، حول األدلة املحققون يجمع أن قبل بريئًا». طائًرا
من هائلة أعداد إقصاء يف األدلة تبدأ ما رسعان ولكن الجاني، يكون أن منطقيٍّا يمكن
تستبعد «ق١». معني وقت ويف «ك١»، معني، مكان يف «ظ» حدثت املحتملني. بهم املشتبه
موقع يف معظمهم كان «ق١» ففي املحتملني؛ الجناة من العظمى الغالبية األولية الحقائق
أسماء سوى القائمة يف يتبقى ال قصرية، فرتة مرور وبعد دقة. األدلة وتزداد «ك٢». آخر
سيحاول القائمة. يف يزاالن ال و«ش٢»، «ش١» بهم، املشتبه من اثنني أن لنفرتض قليلة.
ولنفرتض «ش٢». أو «ش١» إىل مؤكد نحو عىل تشري بحيث دقيقة األدلة جعل املحققون
املشتبه «ش١» هذا يجعل بالجريمة. «ش١» به املشتبه ربطت النووي الحمض أدلة أن
ال العلماء إجراءات إن الجريمة. ارتكب «ش٢» يكون أن احتمال من ويقلل الرئييس به
املتاحة األدلة ربط يف يرغب الذي املحقق مثل فالعاِلم املحققني؛ عمل عن كثريًا تختلف
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األدلة قيمة تحدد أن يجب التفسريية. النماذج من واحد بنموذج — مفضل نحو عىل —
إشارة قوة مدى من التفسريي النموذج مصداقية نستنتج أن ويمكننا التفسري. احتمالية

إليه. األدلة
وداروين، كوبرنيكوس لدى الحال هي كما املشاهدات، من تأتي األدلة؟ تأتي أين من
الفيزياء تخربنا أدلة. أيًضا الفيزيائية املبادئ تقدِّم وربما املعملية. التجارب من تأتي وقد
من أكرب برسعة تتحرك أن مادة ألي يمكن ال وأنه أبدية»، «حركة توجد أن يمكن ال أنه
خطوات خالل من إليها التوصل جرى ربما النماذج؟ هذه تأتي أين من الضوء. رسعة
إىل نحتاج فإننا النماذج، توافر وبمجرد تخمني. أو فرضية خالل من بسيطة؛ استقرائية
تامة دراية عىل بيكون كان منافسيه. من أكثر النماذج أحد دعم عىل القدرة لها أدلة
رشع «طفويل»، بأنه ووصفه باإلحصاء االستقراء رفض أن فبعد تلك. اإلقصاء بإجراءات

إيجابية: أكثر تفسري تحديد يف

والفنون العلوم الستكشافات متاًحا يكون أن ينبغي الذي االستقراء، ولكن
ثم املناسبنَي؛ واالستثناء الرفض خالل من الطبيعة يحلل أن يجب وإثباتها،
اإليجابية الحاالت بشأن استنتاج إىل يتوصل السلبية، النتائج من كاٍف عدد بعد

األول) الكتاب ،١٦٢٠ (بيكون …

أو الرصد أخطاء الستبعاد واملشاهدات التجارب تكرار علينا يجب بأنه ميل ويذكرنا
ذلك، فعل بمجرد ولكن موثوقة، والرصدية التجريبية نتائجنا تكون أن ويجب القياس.

… تماًما منه طائل ال أخرى، ظروف أي يستبعد ال الذي الحاالت، تكرار فإن
العارش) الفصل الثالث، الكتاب ،١٨٤٣ (ميل

العاملة، النماذج ببعض مهتمون فنحن ذلك؛ يحققا لن وحدهما واإلقصاء الرفض ولكن
التفسريية، النماذج أحد مصداقية قوضت إذا األدلة. مع كاٍف نحو عىل التوافق يمكنها التي
أن يمكنه نموذًجا إن القول يعني ماذا املنافس. النموذج نفسها األدلة تُثبت أن يجب

األدلة؟ مع «يتوافق»
األدلة بني التمييز (١) اإلقصائي: لالستقراء أساسية سمات أربع نناقش أن يجب
البديلة النماذج بني التمييز و(٣) االحتماالت، فضاء استكشاف و(٢) والداعمة، اإليجابية

الجديدة. بالحقائق التنبؤ مقابل املعروفة الحقائق مالءمة و(٤) واملنافسة،
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اإلقصائي لالستقراء األساسية السمات (4-6)

و«الداعمة». «اإليجابية» الحاالت أو األدلة بني الحديثة املناقشات تميز ما غالبًا (١)
الحاالت وتنبع املتنافسة. التفسريية النماذج لبعض استقرائية نتيجة هي «اإليجابية» األدلة
«الداعمة» األدلة تأتي ذلك، من العكس وعىل ما. نظرية مبادئ من استقرائيٍّا اإليجابية
املتنافسة. النماذج من فقط واحد نموذج مع تتفق جديدة، تنبؤات شكل يف مثايل نحو عىل
التوفيق شكل أيًضا تتخذ ربما املتنافسة. للنظريات اختبارات الداعمة الحاالت تُشكِّل
النموذج يف االندماج هذا تقاوم بينما النماذج، أحد عمل إطار يف املعروفة للحقائق الناجح
تفسريين أي بني الطرق مفرتق عند تقف التي الحاسمة للتجارب بيكون واحتكم اآلخر.
يف التأثري عىل القدرة تمتلك التجارب فهذه الثاني). الكتاب ،١٦٢٠ (بيكون متعارضني
الفرضية عىل هذا بيكون طبق اآلخر. التفسري حساب عىل التفسريين أحد لصالح الحجة
عديدة تجريبية نتائج فاقرتح ظاهريٍّا. أم حقيقيٍّا األرض دوران كان هل الكوبرنيكة؛
الشمس. بمركزية أو األرض بمركزية — املثال سبيل عىل — تقر أن يمكن لالختبار، قابلة

األمثلة: بعض تدبر
املنتظمة الحركة هي الشمس ومركزية األرض مركزية من لكل اإليجابية الحاالت
الطبيعي الالهوت من لكل اإليجابية الحاالت أما األرض. عىل األجسام وسلوك للكواكب
مع اإليجابية الحاالت وتتوافق الحفرية. السجالت وبعض األنواع ع تنوُّ فهي والداروينية
عىل متساٍو غري نحو عىل االحتمال قيم توزع ال فهي املتنافسة؛ للنماذج املنطقي اإلطار
تدعي متنافسة نماذج يوجد كان فلو شديدة. تفسريية صعوبة يخلق وهذا النماذج، هذه
كان إذا اإلطالق. عىل تفسري أي لدينا يكون فلن املتاحة، األدلة رغم الظواهر، تفسري
عىل الشمس مركزية أو األرض مركزية خالل من األرضية الظواهر جميع تفسري يمكن
باستخدام متساٍو نحو عىل البيولوجية الظواهر جميع تفسري يمكن كان وإذا سواء، حد
نقدمه؛ تفسري أي ا حقٍّ لدينا يكون فلن الطبيعي، االنتقاء ومبدأ الخاص الخلق نظرية
يمكن وال نفسه، الوقت يف امَلركز وشميس امَلركز أريض يكون أن يمكن ال الشميس فالنظام
اليقني وجه عىل نعلم إننا ذاته. الوقت يف والتطور الخلق عن ناتجة األنواع تكون أن
الحقائق. مع متفقة غري األرض مركزية يجعل وهذا امَلركز، شميس الشميس النظام أن
نظرية يجعل وهذا تطورت، قد األنواع أن من ما حدٍّ إىل واثقون األحياء علماء ومعظم
نحو تشري أدلة إىل العاِلم يحتاج تماًما، املحقق غرار فعىل للتصديق؛ قابلة غري الخلق

منافسيه. عن به وتنأى واحد نموذج
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فإن بيكون، أكد وكما والدحض. التأكيد يف يتمثل مزدوًجا دوًرا الداعمة األدلة تلعب
له. املنافس النموذج حساب عىل ما نموذج مصداقية من تزيد أن يمكن الحاسمة التجارب
كانت الشمس، مركزية تاريخ يف مماثًال. دوًرا الجديدة الحقائق رصد يلعب أن ويمكن
للمذنَّبات براهي رصد كان فقد الكوبرنيكية؛ الفرضية بشدة تدعم الداعمة األدلة هذه
وليفرييه آدامز بني املشرتك والتنبؤ املشرتي، ألقمار جاليليو ورصد العظمى، واملستعرات
أيدت كما األرض. مركزية مع وليس الكوبرنيكية مع يتفق (١٨٤٦) نبتون بوجود
اكتشاف مثل املنافسة؛ التفسريات ضد الطبيعي لالنتخاب داروين نظرية الداعمة األدلة
بني الترشيحية والتشابهات الحفري، السجل يف املنقرضة والحيوانية البرشية األنواع
توزيعها يف األنواع وتنوع الجنيني، التطور يف والتشابه واإلنسان، بالبرش الشبيهة الِقَردة

الجغرايف. البيولوجي
فيما املتاح األنسب النموذج هو الحياة قيد عىل الباقي النموذج أن إدراك املهم من
الصحة، تعنيه ما كانت ومهما الصحيح. النموذج يكون أن يلزم ال املتاحة. باألدلة يتعلق
املمكن من وليس واملثاليات. التجريدات تجنب العلمية النظريات عىل ا جدٍّ الصعب من
النظريات فجميع بسيط. باإلحصاء استقراء طريق عن معقدة علمية نظريات إىل الوصول
يجب النظريات. من له حرص ال عدد يوجد ربما منطقية، نظر وجهة ومن تخمينية،
التي والفعلية، املمكنة النماذج فضاء أي االحتماالت؛ بفضاء دراية عىل دائًما نكون أن
تُتح لم العلم تاريخ يف أخرى، ناحية من األدلة. تفرس أن — متساٍو نحو عىل — يمكن
األرض مركزية الشمس مركزية واجهت قليل. بعدد إال ذاته الوقت يف متنافسة نماذج
التطورية النماذج وبعض التصميم، نماذج الداروينية وواجهت األخرى. التنويعات وبعض

العملية؟ املمارسة يف النماذج ندرة نفرس أن يمكننا كيف البديلة.
منطقيٍّا فضاءً االحتماالت من الفضاء هذا يشكل االحتماالت». من «فضاءً لنتصور (٢)
مجرَّدة كشبكة املقيد الفضاء تخيَّل فعلية. وغري فعلية نماذج يحتضن ألنه مقيًِّدا؛ أو
مصنع من امللونة املخططات اعتبار يمكن وأعمدة. صفوف يف تنتظم خاليا تتضمن
بدرجات امللونة الخاليا من العديد املثال، سبيل عىل يوجد، منطقية. فضاءات الدهانات
يمكن التي الصفراء الدرجات جميع هي الدرجات هذه تكون ال ربما األصفر. اللون
عىل األصفر املخطط يحتوي موسم. كل يف جديدة درجات تُقدَّم الواقع ويف تصنيعها.
األخرى؛ األلوان درجات جميع يستبعد ولكنه األصفر، اللون درجات من للعديد مساحة
الفضاءات ألحد العنارص بعض بدخول يُسمح مختلف. منطقي فضاء إىل تنتمي فهي
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تسمح واملستطيلة املثلثة الثقوب ذات الكبرية اللوحة إن كلها. تدخلها ال ولكن املقيدة
األخرى األشكال جميع تُْحَظر وسوف فتحاتها. من األصغر واملستطيالت املثلثات بمرور
هذه تحدد أنها عىل «القيود» يف نفكر أن يمكن معينًا. حجًما حجمها يتجاوز التي
التجريبي النوع من تقييدية رشوط أنها عىل أخرى مرة للقيود انظر املنطقية. الفضاءات
بالدخول املتغرية العوامل لبعض القيود تسمح املرمى». «حراس دور تؤدي إنها والنظري.
املالهي مدينة يف بسيط اختيار إجراء ويوضح األخرى. العوامل استبعاد مع النطاق إىل
دخول تمنعك لدرجة صغري فإنك ،h معني الرتفاع يصل طولك يكن لم إذا القيود. قوة
املعادالت حل من تتمكن لم فإذا أيًضا؛ نظرية قيود وثمة تجريبي. قيد هذا اللعبة.
حدود كرسم القيود تخيَّل قصرية. تكون سوف كفيزيائي املهنية حياتك فإن التفاضلية،

ب). ،٦-٤ القسم األول، الفصل (انظر املقيدة الفضاءات حول
تحدثنا املقيد. النماذج فضاء يف رضوري بتمييز للقيام القيود نستخدم أن يمكننا (٣)
يف «منافسة». أم «بدائل» كانت هل تحديد دون املتنافسة، النماذج عن بحرية اآلن حتى
ستكون أخرى مجاالت ويف بدائل، إال ليست النماذج بعض ستكون ما مفاهيمي مجال
يف تشرتك ألنها منطقيٍّا؛ متوافقة ولكنها متنافسة البديلة» و«النماذج حقيقية. منافسة
بعض يف إال تشرتك وال متباينة بقيود املتنافسة» «التفسريات تفي ما وغالبًا متماثلة. قيود
لنماذج منافسة الشمس مركزية نماذج جميع املثال، سبيل عىل املتداخلة. الفرضيات
الغائية. التطور لنظريات منافسة الغائية غري التطور نماذج جميع األرض. مركزية
الفضاءات، هذه تحدد التي القيود، وتضع مختلفة. مقيدة فضاءات إىل تنتمي وجميعها
مبارشة. ميزة له التنافس سياق يف املوقف يف والتفكري فيها. للعضوية مختلفة معايري
كاملة فئة بل فحسب، واحدة تفسريية نظرية يُقيص ال القيود من معينة مجموعة فوجود
مركزية عىل التأكيد املثال، سبيل عىل واحدة. برضبة املتنافسة التفسريية النظريات من
ملركزية الطوبولوجية الجربية فالبنية األرض؛ مركزية نظريات جميع يلغي الشمس
أخرى، بعبارة األرض. ملركزية الطوبولوجية الجربية البنية مع متوافقة غري الشمس
لنظرية يمكن ال فإنه نيوتن، قوانني وتحكمه امَلركز الشميس الكواكب نظام كان إذا
ونظريات امَلركز. شميس كوكبي نظام يفرضها التي بالقيود تفي أن امَلركز أرضية
التصميم حجج شكل يف كانت سواء الغائية، النظريات جميع تلغي الداروينية التطور
مع تتوافق ال الدارويني للتاريخ الطوبولوجية الجربية فالبنية التدريجي؛ التطور أو
الجربية والبنية التفرُّعي، التطور نموذج يف الطوبولوجية البنية تكمن الغائية. النظريات
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فإن الطبيعي، باالنتقاء مدفوًعا التطور كان إذا أنه يعني وهذا الطبيعي. االنتقاء آلية يف
غري املتنافسة فالنماذج التدريجي؛ التطور أو للتصميم فكرة أي مع توفيقه يمكن ال هذا

مختلفة. مقيدة فضاءات يف تقع ألنها متوافقة غري وهي منطقيٍّا، متوافقة
ويمكننا مختلفة. مقيدة فضاءات تُشكِّل فإنها العاملة، القيود عىل اعتماًدا إنه قلنا
املتنافسة والنماذج املقيدة للفضاءات توضيحات لتقديم والداروينية الكوبرنيكية استخدام
بشأن تختلفان ولكنهما األنواع، ثبات عدم عىل والداروينية الالماركية تتفق والبديلة.
املركزي املوضع عىل وكوبرنيكوس كبلر ويتفق االنتقاء. وآلية للتطور الغائية الطبيعة
بعد — الدائرة اعتبار ويمكن الكواكب. مدارات شكل بشأن يختلفان ولكن للشمس
اإلهليجي. املدار عىل الرياضية للمثالية إصباغ بمنزلة — امليتافيزيقية أغلفتها من تجريدها
جذريٍّا تتعارض الناضجة الكوبرنيكية والنماذج «بديلة». نماذج الكوبرنيكية النماذج إن
ومن نفسها، والطوبولوجية الجربية البنية يف معها تشرتك ال ألنها البطلمي؛ النموذج مع
المارك نموذج أما بديلة. نماذج وليست متنافسة، نماذج إنها نفسها. القيود لها ليست ثَمَّ
األنواع، ع تنوُّ عىل يتفقان ألنهما التطوري؛ داروين لنموذج «بديل» منافس فهو التطوري
وليست متنافسة، وهي الغائي؛ التصميم نماذج عن جذريٍّا تختلف التطورية النماذج ولكن

بدائل.15
يف يكمن وهو متنافسني، أم بديلني النموذجان كان هل لتحديد مفيد معيار ثمة
ُعدِّل وما الكوبرنيكية. والنماذج الالماركي النظام تعديل يمكن به. املسموح التغيري درجة
ومن الطبيعي، االنتقاء إىل الجينية فوق الوراثة من الجربية: البنية كان الحالتني كلتا يف
عىل التغيري هذا يؤثر لم الكوبرنيكية، النماذج حالة يف اإلهليجية. إىل الدائرية املدارات
ميتافيزيقية أداة من الدائرة تحويل يعني كان ولكنه املركز، الشمسية الطوبولوجية البنية
يف تغيري إىل الجربية البنية يف التغيري أدى الالماركية، النماذج حالة ويف رياضية. أداة إىل
نماذج تعديل يمكن ال ولكن التفرُّعي، التطور إىل الخطي التطور من الطوبولوجية، البنية
تتعارضان والجربية الطوبولوجية بنيتيها فكلتا الطريقة؛ بهذه األرض ومركزية التصميم

املتاحة. األدلة رغم الرتتيب، عىل اإلهليجية واملدارات الطبيعي االنتقاء تبنِّي مع
دائًما فيمكننا ينضب؛ ال اعتباره عىل املنطق يجربنا االحتمال، فضاء يف نفكر عندما
دائًما العلم يعمل عمليٍّا، جديدة. محتملة نماذج إلنشاء الحالية النماذج عىل تغيريات إجراء
فإننا إقصائي، استقراء يف ننخرط وعندما املتاحة. النماذج من محدودة مجموعة مع
امليتافيزيقية، والفرضيات الرياضية، الفيزيائية والنتائج التجريبية، البيانات نستخدم
أو التصميم استدالل يضع كيف رأينا لقد اختيارنا. لتوجيه كقيود املنهجية واملعتقدات
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نماذج أو التطور نظرية يف ثقتنا نضع أن وهو فلسفيٍّا؛ خياًرا أمامنا التطور نماذج
هذا ويشمل الطبيعانية. مذهب اعتناق التطور نظرية يف الثقة وضع ويعني التصميم.
نماذج يف الثقة وتعني املستقبل. يف املعلقة املشكالت تَُحل أن يف واألمل الثقة عن التعبري
البنى. احتمالية وعدم التعقيد تفسري عىل قادر غري الطبيعي االنتقاء أن إعالن التصميم
وبينما العلمي. املستوى عىل االحرتام ينال سوف النظام من التصميم استدالل أن هو األمل
الوجود سلسلة نستبعد أننا لنفرتض — له منافس نموذج لصالح واحًدا نموذًجا نستبعد
مثًال املنافسة، النماذج من كاملة فئة نستبعد فإننا — التعديل مع التحدر لصالح الكربى
منافسة فردية نماذج وليس فئة، نستبعد إننا األنواع. ثبات تفرتض التي النماذج تلك كل
املوضوعة. القيود تخالف والفعلية) (املحتملة الفئة هذه يف النماذج جميع ألن وحسب؛
تتشارك ألنها خاص؛ نحو عىل َدة ُمهدِّ ليست ولكنها البديلة، النماذج من فئة لنا يرتك وهذا
مع املعقولية من مقياس وفق فرزها يمكن األحيان من كثري ويف القيود. من كبري عدد يف

جديدة. أدلة اكتشاف
التنبؤات أن عىل الفالسفة يوافق ما غالبًا املقلقة. املشكالت إحدى «املالءمة» تُمثِّل (٤)
التفسريية. النماذج لها تتعرض أن يمكن التي االختبارات أنواع أنقى تُشكِّل الجديدة
الحقائق وضع مع النماذج تُبنى أن يُخىش الشك. بعني للمالءمة يُنظر ما وكثريًا
الخامس؛ الفصل ،١٩٩٩ (سيلوس الظرفية نقيصة إىل يعرضها مما االعتبار، يف املعروفة
الرابط حجة داروين واجه عندما املثال، سبيل عىل .(١٤٧–١٦٠ ،١٩٩٣ هوسون/وورباخ
الدفاع هذا كان داروين عرص يف ا. جدٍّ فقريًا كان الحفري السجل أن بادعاء أجاب املفقود،
لحسن الخطرية. االعرتاضات من داروين نموذج حمى وقد وحسب، الوقت لهذا مالئًما
مالءمة فإن ذلك، ومع املفقود، الرابط حجة وأزال الحفري، السجل ن تحسَّ داروين، حظ
سيوضح كما خاصة، مشكالت يسبب ما دائًما واملعروفة املوجودة األدلة مع النماذج
تقدُّم كان العلم. تاريخ يف للمالءمة مشهورة أمثلة ثمة هذا، ومع الحًقا. للفرويدية تحليلنا
تفسريه يمكن ال ولكن الكالسيكية للفيزياء بالنسبة معروًفا لعطارد الشميس الحضيض
الشمس. إىل الكوكب مدار يف نقطة أقرب هو الشميس الحضيض النيوتوني. النموذج يف
الحضيض عودة من فبدًال الزمن؛ من فرتة مدى عىل النقطة هذه تتقدم عطارد، حالة يف
تمكن الوردة. يشبه نمًطا عطارد مدار يشكل السنوي، املدار بعد النقطة نفس إىل دائًما
وعندما .(١٩١٦) العامة النسبية نظريته داخل املشكلة هذه استيعاب من أينشتاين
العديد مع يتالءم بحيث بناه ،(١٩١٣) الهيدروجني لذرة الشهري نموذجه بور نيلز بنى
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الذرية. األطياف وتمايز التشتت، تجارب الوقت: ذلك يف املعروفة الذرية الظواهر من
التوافق تحقيق هو عملهما كان داروين. وال جديًدا، واحًدا تنبًؤا كوبرنيكوس يقدِّم لم
ومثل منطقية. املشاهدات فيه تكون متسًقا إطاًرا َرا فوفَّ املشاهدات؛ من ضخم عدد مع
ُقدمت الحاالت هذه جميع يف (١) لسببني: املشكالت تسبب ال املالءمة من الحاالت هذه
معروفة، حقيقة يفرس النموذج كان فإذا املنافسة. النظريات خلفية عىل الجديدة النماذج
أمثلة؛ عدة واجهنا لقد جسيًما. خطًرا تُشكِّل ال املالءمة فإن منافس، نموذج اتساق تهدد
عىل األرض مركزية أجربت التي القهقرية، الحركة طبيعي نحو عىل تفرس فالكوبرنيكية
التصميم حجج أجرب الذي األنواع، ع تنوُّ بأناقة تفرس والداروينية طبيعي. غري حل تبنِّي
لو حتى لالختبار، قابلة نتائج النظريات لهذه كان (٢) الخلق. أعمال من العديد تبنِّي عىل
للحقائق متسًقا إطاًرا النظرية توفر أن بمجرد الجديدة. التنبؤات يف قصوًرا تعاني كانت
الجديدة، التنبؤات تأثري تمتلك ال إنها واالستقرائية. االستنتاجية النتائج تتبعها املعروفة،
تفسري الكوبرنيكية تستطيع للنظرية. التجريبي الدعم تعزز ربما ذلك، رغم ولكنها،
القديمة اإلنسان عصور تفسري وينتج لبنيتها. استنتاجية كنتيجة السنة، فصول تعاُقب

التعديل. مع التحدر من طبيعي نحو عىل

والدارويني الكوبرنيكي النموذج كان اإلقصائي. لالستقراء أساسية سمات أربع بني ميزنا
تقديم أخرى، أمور بني من الكوبرنيكية، النظرية وتستطيع الصدد. هذا يف للغاية ا جيدٍّ
بني من الداروينية، للنظرية ويمكن الشمس. من للكواكب النسبي للرتتيب دقيق تقدير
واالستقرائية االستنتاجية النتائج هذه املحلية. بيئاتها مع األنواع تكيف تفسري أخرى، أمور
كالهما وداروين كوبرنيكوس استكشف داعًما. دليًال اعتبارها وينبغي التوحيد، تعزز
سعى املنافسون. استنفده االحتماالت فضاء أن رأيَا لكنهما لنموذجيهما، املنافسة النماذج
نقاط باستكشاف الغالب يف مشغوًال داروين وكان األرض، دحضمركزية إىل كوبرنيكوس
الشمس ملركزية والطوبولوجية الجربية السمات إىل بالنظر املنفصل. الخلق نظرية ضعف
وبالنظر البديلة. والنماذج املنافسة النماذج بني التمييز تماًما السهل من األرض، ومركزية
الالهوت يف اإللهي االنتقاء مقابل الداروينية، يف الطبيعي لالنتقاء الجربية العملية إىل
درجة كمعيار، واقرتحنا، والبدائل. املنافسني بني التمييز أخرى مرة السهل من الطبيعي،
منشغلني والداروينيون الكوبرنيكيون كان لقد األدلة. ضوء يف ما نموذج يف املقبول التغيري

جديدة. تنبؤات بتقديم انشغالهم من بكثري أكرب نحو عىل املعروفة الحقائق بمالءمة
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االختبار؟ قابلية الدحضأم قابلية (5-6)

منطقي دليل يوجد ال باإلحصاء. االستقراء البسيط؛ لالستقراء هيوم انتقاد تماًما بوبر َقِبَل
ص» «جميع العامة العبارة «ص» حاالت بعض رصد من نستنتج أن لنا يحق أنه عىل
االستقرائية ممارساتنا نجاح من نستنتج أن يمكننا وال تجريبي. دليل يوجد ال أنه كما
نهدف الذي االستقراء، مبدأ نفس مسبًقا يفرتض هذا ألن املستقبل؛ يف نجاحها املايض يف
علمية نظرية حقيقة إثبات املستحيل من أنه إىل الحالة هذه من بوبر وخلص إثباته. إىل
العامة النظريات استخالص يمكن فال املشاهدات. من محدود عدد أساس عىل عامة
التحقق يمكننا فال الحالة. هذه بوبر َقَلب االستقرائي. االستدالل خالل من العلم يف
عىل نظهر أن يمكننا ولكن التجربة، أو املشاهدات طريق عن عامة نظرية حقيقة من
بعض مع تتناقض قد صورة يف عامة نظرية ُطرحت فإذا خاطئة. ما نظرية أن األقل
خاطئة. النظرية بأن لالعتقاد سبب لدينا عندئٍذ فإننا منها، استُخلصت التي املشاهدات،
يمكن ولكن العلمية النظرية إثبات يمكن فال والدحض. اإلثبات بني االختالف هو هذا
اكتشافاتنا مع االستنتاجية نتائجها إحدى تتعارض عندما تُدَحض فالنظرية دحضها؛
للمدارات األول كبلر قانون يُعد .(١٩٧٣ ١٩٦٣؛ ١٩٥٩؛ (بوبر العالم بشأن التجريبية
األرض مركزية نظرية يف الدائرية املدارات فرضية يدحض اكتشاًفا اإلهليجية الكوكبية
األرض ملركزية رفًضا يشكل نفسه الوقت ويف الكوبرنيكية. الشمس مركزية ونظرية
وتتناقض محورية. كنقطة الشمس تضع اإلهليجية املدارات ألن الشمس؛ ملركزية وتعديًال
التطورية. غري النظريات يف األنواع ثبات مع عرش التاسع القرن يف الحفريات اكتشافات
التطورية للنظريات وتعديًال الكربى» الوجود «سلسلة ل رفًضا تُمثِّل نفسه الوقت ويف

بالغائية. ملتزمة ظلت ألنها السابقة
بوبر تأثري خلق وقد نهائيٍّا، العلم يف االستقرائية املمارسات استبعد أنه بوبر ادعى
أحداث االستقرائية املمارسات بأن انطباًعا العرشين القرن يف العلوم فلسفة عىل الشديد
معجبًا بوبر كان القاعدة. هي االستداللية املمارسات أن حني يف العلم، تاريخ يف مهمة غري
ثالثة إىل أدى بحرِّية مبتكًرا جيًدا تخمينًا كانت فقد ألينشتاين؛ النسبية بالنظرية للغاية
نحو الضوء وانزياح لعطارد، الشميس الحضيض (تقدَّم لالختبار قابلة دقيقة تنبؤات
دراستنا ولكن الجاذبة)، األجسام من بالقرب الضوء وانحناء الجاذبية، مجاالت يف األحمر
ولكنها العلوم، يف منترشة االستقرائية املمارسات بأن أقنعتنا والداروينية للكوبرنيكية
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ستيفن الفيزيائي وردَّ باإلحصاء. االستقراء من بدًال اإلقصائي االستقراء صورة تتخذ
«خالل الدحض من واحدة حالة يجد فلم الخاصة؛ بطريقته الدحض هيمنة عىل واينربج
يتطلب أنه نتذكر أن ينبغي لبوبر، وإنصاًفا .(١٠٢ ،١٩٩٣ (واينربج املاضية» سنة املائة

الفعيل. دحضها وليس النظريات دحض قابلية
أخذنا فإذا لالختبار؟ قابلية أم للدحض قابلية بأنه بوبر معيار نقرأ أن يجب هل
قابلة كانت إذا فقط علمية تكون النظريات أن عىل فاإلرصار — للغاية حرفيٍّا بوبر كالم
العبارات دحض يمكن فال متناسقة. غري استنتاجات إىل هذا فسيقودنا — للدحض
األبحاث دحض يمكن وال الحركة. دائمة آالت وجود استحالة بشأن تماًما املحرتمة العلمية
الوجود بشأن البحث للدحض القابلية معيار يستبعد املظلمة. املادة وجود عن الكونية
العلوم تاريخ يعتربها التي النظريات يجعل كما القوى، أو الكيانات لبعض اإليجابي
الهندسية البنى خالل من الظواهر إنقاذ البطلمي الفلك علم أراد علمية. غري علمية
علم فشل جديدة. تنبؤات وال الهندسية، األدوات بحقيقة التزام يوجد يكن ولم الرائعة.
ضمن جاد كمنافس يصنف فإنه ذلك، ومع بوبر، وفق علمية كنظرية البطلمي الفلك
لالختبار قابًال يصبح ولم ونظمها، املعروفة بالظواهر تنبأ فقد اإلغريقية؛ الفلك نماذج
التي الفرويدي، النفيس والتحليل التنجيم مثل نظريات يف َرأْيُنا ما الطويل. املدى عىل إال
للدحض قابَلني فرويد ونظرية التنجيم كان إذا للدحض؟ قابلة نتائج لها تكون أن يمكن
علميَّني؟ نعتربهما أن يجب هل خطؤها، يثبُت تنبؤات تقديم خالل من املبدأ، حيث من
تواجه التي نيوتن، ميكانيكا مثل النماذج، عىل املعتمدة النظريات بشأن نفعل وماذا
لعطارد الشميس الحضيض تقدُّم وقع لعطارد؟ الشميس الحضيض تقدُّم مثل شذوذًا،
نيوتن نظرية تُرَفض ولم تفسريه، املمكن من يكن لم ولكن نيوتن، نظرية مجال ضمن

الفشل. هذا بسبب
النظريات محل تحل التي الجديدة النظريات عىل الصارمة القيود بعض يفرضبوبر
فيجب القديمة؛ النظرية من دقة أكثر تأكيدات الجديدة النظرية تقدِّم أن يجب القديمة.
كما التفصيل، من بمزيد تفرسها أن ويجب القديمة النظرية من أكثر حقائق تفرس أن
ويجب القديمة، النظرية فيها فشلت التي االختبارات الجديدة النظرية تتخطى أن يجب
الظواهر أيًضا الجديدة النظرية توحد أن يجب وكذلك جديدة، اختبارات تتخطى أن
وبوجه العارش). الفصل ،١٩٦٣ (بوبر تقديمها لحظة حتى ببعض بعضها املرتبطة غري
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تكون أن ويجب بينها. العالقات تقيم التي العوامل النظرية تحدد أن يجب خاص،
للقياس القابلة العالقات هذه فإن رأينا، وكما الكمي. للقياس قابلة والعالقات العوامل
الوفاء التنجيم علم عىل يتعذر العلم. قوانني أساس تُشكِّل ما غالبًا العوامل بني الكمي
األمر ينطبق ال ولكن عددية، بدقة السماء يف النجوم مواضع تحديد يمكن إذ الرشط؛ بهذا
مفرتض ارتباط أي قياس الصعب من اإلخالل هذا ويجعل الشخصية. صفات عىل نفسه

النجوم. ومواضع الشخصية صفات بني
قابلية طرح يمكننا االختبار». «قابلية مسمى تحت املعيار هذا تلخيص يمكننا
يشء، كل فرغم (١٩٩٩ صوبر (انظر «مقاِرن» كنشاط أو لإلقصاء كوسيلة االختبار
أسهل تحدث الجديدة. والنظرية القديمة النظرية بني مقارنة عىل بوبر معايري تستند
مختلًفا. ثانيًا تنبًؤا الجديدة النظرية وتقدم األول التنبؤ القديمة النظرية تقدِّم عندما حالة
وتُؤكَّد ُمْدَحضة، الجديدة النظرية تُعترب الثاني، التنبؤ يحدث لم إذا بوبر، نظام وفق
القديمة النظرية قدَّمت لو يحدث ماذا لكن األول، التنبؤ ُرصد لو القديمة النظرية
النظرية وكانت — املريخ بحركة يتعلق تنبؤ مثًال — نفسه التنبؤ الجديدة والنظرية
لالستقراء وفًقا الرتتيب؟ عىل مختلفة مبادئ إىل تستندان الجديدة والنظرية القديمة
دليل انتظار فعلينا داعًما؛ دليًال ليست ولكن إيجابية التأكيدات هذه تُعترب اإلقصائي،
يمأل العلمية للمعرفة املنطقي للنمو التطوري بوبر نموذج إن النظريتني. بني يميز داعم
الحلول من بتنافسعدد يسمح إذ واملتنافسة؛ البديلة التفسريات من بعدد االحتماالت فضاء
املؤقتة، الحلول بعض األخطاء إزالة عملية تقيص حتى معينة، بمشكلة املعنية املؤقتة
دقة. أكثر مشكلة اللحظة هذه يف تعالج التي تعقيًدا األكثر املؤقتة الحلول من عدًدا وترتك
يُختار املنافسة النظريات من عدد إىل الحاجة عىل أيًضا كون أكد الدحض، لقابلية نقده يف
عن اإلقصائي االستقراء طريقة وتخربنا .(١٩٩٣ (هوينينج-هني معينة ملعايري وفًقا بينها
املتاحة. األدلة ضوء ويف التفسريية القوة حيث من األفضل نعتربها أن ينبغي التي النماذج
أن وينبغي أيًضا. يفرسها ولكن وحسب، الظاهرة يصف لن الباقي النموذج أن فنتوقع
تختار أن وبمجرد معروفة. حقائق مالءمة أو جديدة ظواهر باستخالص لنا يسمح
هذا يُطرح املتاحة، األدلة مع للتعامل مرشح كأفضل نموذًجا اإلقصائي االستقراء طريقة
السؤال هذا عىل اإلجابة يمكننا العلمي؟ التفسري ما الدليل؟ النموذج يفرس كيف السؤال:

التفسري. نماذج بعض دراسة خالل من طريقة بأفضل
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والتنبؤ التفسري (6-6)

.(…) للطبيعة عام قانون حاالت إحدى أنها يتبني عندما الظاهرة تُفرسَّ
(٥٧ ،(١٨٦٠) األنواع» «أصل (َهكسيل،

املد نمط بشأن فضولك ويُثار البحر بجانب تعيش أنك تخيَّل صبور؟ راصد أنت هل
من فرتة بعد املياه. وارتفاع انحسار أوقات فيها تُدِخل جداول تضع أن فتقرر والجزر،
تكون ال ربما املقبل. العايل املد بشأن تنبؤات وتقدم النمط شك بال تميز سوف الوقت
باملد التنبؤ عىل قادًرا ستكون ولكنك والثانية، الدقيقة تحديد لدرجة دقيقة توقعاتك
بسبب بالتشجيع تشعر ساعات. إىل فيها الخطأ هامش يصل ال كافية بدقة والجزر
من تستطيع ما أفضل وترسم القمر، مراحل ترصد القمر. إىل انتباهك فتحول نجاحك،
قصرية، فرتة وخالل البدرين. بني يوًما ٢٨ حوايل يستغرق األمر أن تالحظ رسومات.

مقبول. خطأ هامش مع القمر بمراحل التنبؤ عىل قادًرا تكون
تفسريها؟ يمكنك أنه يعني هذا هل والجزر. واملد القمر بمراحل التنبؤ يمكنك
عىل قادًرا وكونك التفسري، عىل قادًرا كونك يعني ال التنبؤ عىل قادًرا كونك ال! بالتأكيد

التنبؤ. عىل قادًرا تكون أن بالرضورة يعني ال التفسري
إىل دقيقة تنبؤات بتقديم والجزر واملد القمر ملراحل املجدولة النتائج لك تسمح
لست الطبيعية. الظواهر هذه نشأة كيفية عن فكرة أي لديك يكون ال ربما ما. حد
باملائة ٥ نحو تبلغ بدقة الكواكب بحركات القدماء اإلغريق تنبأ لقد األمر. هذا يف وحدك
ولكن توقعاتهم، إليه استندت «تفسريي» نموذج اإلغريق لدى كان الحديثة. القيم من
امَلركز. أريض املادي العالم فليس خاطئًا. كان — األرض مركزية نموذج — نموذجهم
ومن تماًما. خاطئ تفسري لديهم كان ولكن جيدة تنبؤات تقديم عىل قادرين اإلغريق كان
مركزية تُعد اآلخر. من أحدهما والتفسري التنبؤ اقرتب الشمس، مركزية نموذج خالل
البنية ولكن الكوكبي، للنظام الطوبولوجية للبنية جيًدا تقريبًا الكوبرنيكية الشمس
اإلغريقي، املثالية الدائرية الحركة نموذج ضمن يعمل كوبرنيكوس وظل خاطئة. الجربية
املنطقي الفضاء عىل املفروضة القيود بعض استوىف الكوبرنيكي النموذج فإن ذلك، ومع
بكلٍّ ارتبطت التي املهمة التحسينات من عدًدا شهد املقيِّد، الفضاء هذا ويف فيه. يقبع الذي
التفسريية البنية تحسنت العمالقة، الخطوات هذه خالل ومن ونيوتن. وجاليليو كبلر من
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بنية الشميس للنظام النيوتوني النموذج وأظهر كبري. نحو عىل الشمس مركزية لنموذج
قدَّم فقد وبهذا أفضل. نحو عىل املادي النظام بنية مع تتناسب وطوبولوجية جربية
بهذا التنبؤات دقة تحسني إىل ذلك وأدى الكوكبي. للنظام جيًدا تفسريًا النيوتوني النموذج
وهو جديد؛ كوكب بوجود بالتنبؤ النجاح هذا ج تُوِّ وقد املتطور، الكوبرنيكي النموذج
امليكانيكا خالل من (١٨١١–١٨٧٧) لوفريييه جيه وجيه آدامز يس جون حسب نبتون.
كوكب وجود إىل تعود أن بد ال أورانوس مدار يف امللحوظة االضطرابات أن النيوتونية
واكتشف الجديد الجرم عن البحث يف برلني يف (١٨١٢–١٩١٠) جال يوهان ورشع آخر.
أي عىل لعطارد الشميس الحضيض تقدُّم استعىص ولكن ،١٨٤٦ عام يف نبتون كوكب

له. نيوتوني تفسري

.(١٨١٩–١٨٩٢) آدامز يس لجون صورة
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عىل القدرة إىل تؤدي سوف للنظرية التفسريية الكفاية بأن االعتقاد إىل املرء يميل
معقًدا العالم يكون عندما خاطئ. اتجاه إىل يقودنا أن يمكن الفلك علم مثال ولكن التنبؤ،
راصًدا كنت فإذا جيدة. تنبؤات استقاء يضمن ال جيدة تفسريية مبادئ توافر فإن للغاية
ثمة البرشية. املزاجية للحاالت جيًدا راصًدا تكون ربما والجزر، واملد القمر ملراحل جيًدا
الحرم يف أمامه عربت بينما تجاهلك ولكنه الجمِّ، أدبه عن يقل ال غامر بود يتمتع لك زميل
اليوم ذلك يف السيئة األخبار من نوبًة عانى زميلك أن صديق من الحًقا وعلمت الجامعي.
إىل النظر يف يرغب لم إنه حتى السيئ املزاج هذا يف كان تفسري: بوضع فقمت بالذات.
زميلك جفاء عزوت لقد مفهوم! أمر هذا شخص. أي مع التحدث عن ناهيك شخص، أي
تفسري يمكنك كما معه، التعاطف يمكنك اليوم. ذلك يف الشديد انزعاجه إىل العادي غري
وصلته إذا أخرى مرة الجفاء سيظهر زميلك بأن التنبؤ بإمكانك أن هذا يعني هل ذلك.
هذه تقديم يستحيل إنه حتى للغاية معقدون البرش مستحيل! أخرى؟ مرة سيئة أخبار
مرة أمامه تعرب عندما للغاية ودوًدا التالية املرة يف زميلك يكون ربما السهلة. االستدالالت
تكون أن دون تفرس أن املمكن من لذلك السيئة؛ األخبار نسيان إىل لتوقه وذلك أخرى

التنبؤ. عىل قادًرا
الدارويني باملعنى فالتطور الداروينية؛ التطور نظرية موقف هو هذا ما، بصورة
إىل املواتية السمات «ميل» عن الطبيعي االنتقاء نظرية وتتحدث إحصائية. نظرية هو
ال — األفراد من مجموعة أي — األنواع نجاح إن االختفاء. إىل املواتية غري والسمات البقاء
تنتمي التي البيئة نوعية عىل تعتمد املواتية فالسمات املواتية؛ سماتها عىل وحسب يعتمد
عىل فيها البقاء األنواع تحاول التي البيئة عن ناتجة األنواع صالحية إن الكائنات. إليها
إحدى خالل األنواع بمسار كبرية بدقة التنبؤ املستحيل من ولذلك والتكاثر؛ الحياة قيد
إصدار عىل قادرة فإنها إحصائية، نظرية التطورية النظرية أن بما ولكن الحياة، مراحل
وليس األفراد ملجموعات املستقبيل السلوك إىل اإلحصائية التنبؤات تشري إحصائية. تنبؤات
أن يمكن التطور نظرية إن نقول أن الصحيح من معني، وبمعنًى املجموعة. أفراد إىل
مستمدة وهي الدقيق، التنبؤ عىل القدرة فكرة نطبق ذلك بعد ولكن تتنبأ، ال ولكنها تفرس
الفلك علم يستطيع كبرية. بدقة الفردية األجرام بمدار التنبؤ يمكن حيث الفلك، علم من
مصدر اإلحصائية التنبؤات أن ننىس أال ينبغي ولكن باملايض، والتنبؤ باملستقبل التنبؤ
عىل كاملة لبلدان االقتصادي األداء بشأن تنبؤات االقتصاديون يضع للمعلومات. ثمني
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عىل االجتماعية الظروف تأثري عن تنبؤات االجتماع علماء ويضع محددة. فرتات مدى
اإلجرام علم متخصصو ويتنبأ العمرية. الفئات لبعض التعليمي األداء أو الصحية املعايري

محددة. زمنية فرتة خالل األقل عىل الجنائية الجرائم يف ارتفاعات بحدوث
يف التطوري األحياء علم يف السائد النموذج هو السكانية التجمعات يف التفكري أن وبما
هاردي-واينربج نسبة ل تأمَّ إحصائية. تنبؤات إىل يؤدي أن فقط املتوقع فمن الراهن، الوقت
التجمع): يف ثابتة تبقى الجيني النمط وتواترات األالئل تواترات أنَّ عىل تنص (التي
سكاني. تجمع يف الجينات أحد أالئل من اثنتني تمثالن qو p حيث ،p2: 2pq: q2 
العوامل. بعض من ل تدخُّ يحدث لم إذا جيل إىل جيل من السكان بني النسبة هذه ستبقى
فإذا جديدة. جينات وصول أو موجودة جينات فقدان يف التدخالت هذه تتمثل وربما
فيرش ٩٦-٩٧؛ ،٢٠٠١ ماير (انظر التطور يحدث وقد النسبة تضطرب فسوف هذا حدث
التأثري ل تأمَّ املثال، سبيل عىل .(١٩٩٣ رايس/هوستريت ١٩٧٣؛ ويليامز ٢٢؛ ،١٩٣٠
الحمراء. السناجب من مجموعة عىل رمادية سناجب بإدخال الخاص به للتنبؤ القابل
الحمراء. السناجب أعداد تنخفض أن املرجح من يكون أن الطبيعي االنتقاء تأثري سيكون
أو اصطناعية تدخالت حدثت إذا السكاني التجمع أعداد يف مماثلة تغريات وستحدث
ملاذا االنتواع. بعملية األخرى التنبؤات وتتعلق األنواع. ألحد الغذائية السلسلة يف طبيعية
امُلْقِنَعة النماذج أحد يتنبأ مختلفة؟ سالالت إىل وتتطور السكانية التجمعات تتشعب
أن يمكن فرعيتني مجموعتني إىل السكاني التجمع تقسم التي الجغرافية العزلة بأن
األشكال بعض وجود التبايني لالنتواع التنَبُّئية التبعات ومن الساللة. تقسيم إىل يؤدي
سابًقا، ذكرنا وكما داروين. حجة منطق من االنتقالية األشكال وجود وينبع االنتقالية.
اختلفت البرش، ألشباه بقايا عرش التاسع القرن وأربعينيات ثالثينيات يف الباحثون وجد
مع التحدر فرضية املتماثلة االنتقالية األشكال هذه وتدعم الحديث. اإلنسان عن قليًال
للطيور الحفرية البقايا اكتشاف وأظهر التبايني. االنتواع أنها عىل هنا تُفهم التي التعديل،
االنتقالية، األشكال من مزيًدا ريجاليس» و«هيسبريورنيس «األركيوبرتكس» مثل البدائية
(َهكسيل قوية أسنان لديها كان إذ املهمة؛ الجوانب أحد يف الزواحف تشبه كانت وقد

و2-11ب). 2-11أ الشكل ٦٧؛ ،١٤ ،٢٠٠١ ماير ٩٤–١١٣؛ ،١٨٧٦
الناحية من والتفسري. التنبؤ بني معني اختالف يوجد أنه استنتاج إىل نقاشنا يؤدي
مجاالت من العديد ثمة ولكن دقيقة، تنبؤات بوضع التفسريية مبادئنا لنا تسمح املثالية،
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قدرتنا رغم دائًما نتنبأ أن يمكننا فال املثالية. الحالة هذه فيها توجد ال البرشية املعرفة
التنبؤ. عىل قدرتنا رغم دائًما التفسري يمكننا وال التفسري. عىل

العلمي التفسري بعضنماذج (7-6)

والدارويني الكوبرنيكي النهج يف أهمية األكثر العلمي التفسري نماذج بعض تنعكس
والفرويدي.

(ب)(أ)

الزواحف ويشبه أقدام وست خمس ريجاليس» «هيسبريورنيس طول يبلغ (أ) :11-2 شكل
٩٦)؛ ،(١٨٩٨) الرابع املجلد املجمعة»، «املقاالت َهكسيل، إتش تي (املصدر: الناتئة األسنان يف
صور وكذلك ريجاليس»، «هيسبريورنيس ل السفيل الفك لنصف وعلوي جانبي مقطع (ب)
،(١٨٩٨) الرابع املجلد املجمعة»، «املقاالت َهكسيل، إتش تي (املصدر: منفردة. وسنة للفقرة

.(٩٧
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هيمبل نماذج (أ)

االستداليل النموذج هيمبل قدَّم للتفسري. بنموذَجيْه هيمبل كارل يشتهر العلمي؟ التفسري ما
تفسري يتمثل لهيمبل، وفًقا .(١٩٦٥ (هيمبل اإلحصائي االستقرائي والنموذج الطبيعي
هيمبل فكرة تتمثل دقة، أكثر نحو عىل .R القياسية الحالة تحت إدراجها يف P الظاهرة
عامة قوانني يتبع أنه إيضاح نستطيع كنا إذا ،E ما لحدث تفسريًا نقدم أننا يف العامة
إحصائي). (استقرائي كبرية باحتمالية أو طبيعي) (استداليل استنتاجيٍّا إما أولية ورشوًطا
،(« «امُلَفرسَّ (أو تفسريها ينبغي التي الظاهرة عنَرصيْن؛ من تفسري مخطط أي يتكون
القوانني جزءَيْن: من نفسه التفسري ويتألف «األسباب»). (أو التفسري م تقدِّ التي واملبادئ
املثال، سبيل (عىل عامة رمزية بأشكال العامة القوانني عن ويُعربَّ األولية. والرشوط العامة
معينة قيم إدراج إىل نحتاج ، امُلفرسَّ استخالص أجل ومن .(F = ma الثاني نيوتن قانون
قيمة املثال، سبيل (عىل األولية الرشوط من املعينة القيم هذه وتنبع العامة. الصورة يف
االستداليل (النموذج السبب من منطقية كنتيجة إما التفسري ينتج ثم والتسارع). الكتلة
فرتة هي P أن لنفرتض اإلحصائي). االستقرائي (النموذج كبري باحتمال أو الطبيعي)
لهيمبل، الطبيعي االستداليل للنموذج وفًقا . امُلفرسَّ هي P الشمس. حول عطارد دوران
من األسباب تتكون الحالة، هذه ويف األسباب. تحت تقع أنها إظهار خالل من P نفرس
هي Pو والشمس، الكوكب بني املسافة متوسط هي A) A3 ∝ P2 الثالث كبلر قانون
عطارد بني املسافة (متوسط املعينة األولية والرشوط ( امُلفرسَّ تُمثِّل التي الكوكب، فرتة
من معني شخص تعايف تُمثِّل R أن ولنفرتض األسباب. من P قيمة تنبع والشمس).
أن (أ) معرفة خالل من ( (امُلفرسَّ التعايف هذا تفسري يمكننا بالبنسلني. العالج بعد العدوى
يعاني و(ب) للبنسلني، جيًدا يستجيبون االلتهابات يعانون الذين املرىض من باملائة ٩٥
عىل األسباب). و(ب) (أ) (تُشكِّل بالبنسلني معالجتها يمكن عدوى من املذكور مريضنا
املريض. يتعاىف أن املرجح من املخطط، يف مذكور هو كما اإلحصائي، االستقرائي النموذج
العوامل يف نفكر أن املفيد ومن املريض. صحة تحسن لسبب إحصائي تفسري هو وهذا
للقياس. قابلة أنها عىل التفسريية، املخططات تدخل التي العامة، والقوانني املادية املتغرية
قوانني تحمل الطبيعي. العالم بشأن إحصائية) أو (دقيقة قياسية حالة هي القوانني
التفسري بأن هيمبل اقتنع الطبيعي. بالعالم الخاصة البنيوية للمعلومات رموًزا العلوم
أطروحة تصبح العامة، القوانني توافر وبمجرد معينة. ظروف ظل يف متماثالن والتنبؤ
أن إظهار خالل من موجودة ظاهرة «نفرس» فنحن مغرية؛ والتنبؤ التفسري بني التماثل
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خالل من اآلن حتى لها وجود ال بظاهرة و«نتنبأ» القانون، تحت يقع الحايل وقوعها
من حدثت أن سبق ظاهرة بمايض و«نتنبأ» القانون. من املستقبل يف حدوثها اشتقاق

القانون. من «املايض» حدوثها اشتقاق خالل
التناظر مثل الخاصة، القضايا من عدد بشأن لالنتقاد هيمبل نماذج تعرضت
الكبرية االحتمالية أن وافرتاض ،(١٦٩–١٨١ ،١٩٨٥ (أشينشتاين والتنبؤ التفسري بني
تحت الظاهرة إدراج أن مفادها التي العامة والفكرة اإلحصائي، للتفسري وكافية رضورية

.(١٩٨٩ كيترش/ساملون (انظر الظاهرة هذه يفرس ما قانون
١٧٥٩ يف هايل املذنَّب ظهور مثل «معينة»، ألحداث علمية تفسريات تقديم يمكن
للعالم «عامة» سمات تفسري العلم يحاول األحيان من كثري ويف معني. جني طفرة أو
التفسريات وتشري األنواع». «أصل أو للكواكب البيضاوية شبه املدارات مثل الطبيعي،
القوانني من معينة أحداث استدالل أو باستنباط ا حقٍّ يهتم ال العلم أن إىل عمومية األكثر
مهمة والداروينية، الكوبرنيكية من نرى أن نستطيع كما هيمبل، نموذج يشري كما العامة،
وبنية الكوكبي، النظام بنية املادي: العالم يف عمومية األكثر البنيات تحديد هي العلم
هي املادية والنظم البنيات. هذه مثل تحديد يف ا مهمٍّ دوًرا القوانني تؤدي العضوي. العالم
وعالقاتها. الشميس، النظام كواكب مثل عنارص، من تتكون وهي البنيات، لهذه مظاهر
كبلر قوانني مثل العلم، قوانني طريق عن مًعا املكونات بها ترتبط التي الطريقة ر وتُصوَّ
كائن كل «بنية قال: عندما الطبيعية النظم بنية ألهمية تقديره داروين أبدى للكواكب.
فاينرت ١٢٧؛ ،١٨٥٩ (داروين األخرى» العضوية الكائنات بكافة (…) ترتبط عضوي

.(١ ،٢-٥ الفصل ،٢٠٠٤
من مختلفة أنواع عىل ينطوي واالجتماعية الطبيعية العلوم يف التفسري أن بما
للتفسري مختلفة نماذج يوجد ال التفسري. من مختلفة أنواًعا تتطلب قد فإنها الظواهر،

مختلفة. تفسريية نظر وجهات عرب نفسها الظاهرة تفسري يمكن بل وحسب،

الوظيفية النماذج (ب)

يبدو املتعمد التصميم يجعل ما املحلية، بيئاتها مع رائع نحو عىل الحية الكائنات تتكيف
التصميم عىل قائمة أكانت سواء — الغائية النماذج وتفرتض املمكن. الوحيد التفسري أنه
البنية. تسبق والوظيفة الطبيعة. يف موجودة النهائية األغراض أن — التدريجي التطور أم
يف الدم يدور أن الصانع أراد يؤديها. أن يجب التي الوظيفة من تُستَمد العضو فبنية

232



الرشيد التصميم فقدان داروين: تشارلز

الخالق وأراد القلب. الصانع خلق ولذلك الدم، تدوير هي القلب ووظيفة الكائنات، أجسام
مع اإلبداعي. بالتصميم المارك يلتزم لم العيون. خلق ولذلك الكائنات، تَرى أن العظيم
تتمثل .(١٧٧ ،٢٠٠٢ جولد ١١٣؛ ،١٨٠٩ (المارك البنية يحدد العضو استخدام ذلك،
تطورت متناظرة، بنيات العيون أن يف الغائي التفكري هذا تكتنف التي الصعوبات إحدى
تأتي الوظيفة أن احتمالية من يقلل وهذا الحياة. تاريخ يف مرة ٤٠ مستقل نحو عىل
يف السبب وليست العضو، نتيجة فالوظيفة تلك؛ التفكري سلسلة التطوريون يعكس أوًال.
كل إن (١١٥–١٢٣ (١٨٦٣أ، َهكسيل يقول الوظيفة. قبل وبنيته العضو يتطور وجوده.
الجديدة، الحالة مع العضو يتكيف بعدها البنية. اختالف من تنبع الوظيفية االختالفات
لظهور الدارويني التفسري هو هذا أصًال. أجلها من يُخَرت لم وظائف يكتسب ربما إنه بل
خالل من الحية الكائنات ع وتنوُّ تكيُّف التطورية داروين نظرية تفرس الواعية. العقول
وظيفية، نظرية أنها عىل الداروينية إىل يُنظر ما غالبًا لذلك، التعديل؛ مع التحدر نظرية
٣١؛ ،٢٠٠٢ (جولد الطبيعي» االنتقاء وينظمه البيئة تقرتحه محيل تكيف إىل «مؤدية
عن تنتج الحية الكائنات صالحية إن .(٢٦٤–٢٧٠ ،٢٠٠٣ روز ٢٢٨؛ ،١٩٩٥ دينيت
مسبق. نحو عىل مقدر تصميم عن وليس البيئية، والظروف املورفولوجية خصائصها

للدوار املسببة االرتفاعات من النزول الداروينية االستدالالت مع املمكن من يصبح
التصور يف املنخفض. املكتسبة الوظائف مستوى إىل مسبًقا املحددة بالوظائف الخاصة
هو فالعضو التطوري التصور يف أما عضو، إىل مسبًقا املوجودة الوظيفة تحتاج الغائي،
انتقائية ميزة منتصبًا امليش عىل القدرة كانت املثال، سبيل عىل الوظيفة. يكتسب الذي
السمات اختيار يُعد السافانا. الحتالل الغابات من خرجوا الذين األوائل البرش ألشباه
استجابات الوظائف وتُعد البيئية. الظروف نحو الحي الكائن من استجابة املواتية
العوامل من مجموعة ثمة غائيٍّا. وليس سببيٍّا، الوظيفة تفسري يمكن االنتقائية. للضغوط
محتمًال: التأثري تجعل — البيئة وبنية للكائنات التفاضلية الصالحية منها — املسببة
الرئتني)، (وظيفة التنفس العينني)، (وظيفة الرؤية األجنحة)، (وظيفة الطريان عىل القدرة
النهائية، األغراض سياق يف التفسريات تجنب أجل من البرشي). العقل (وظيفة التفكري
مجموعة الداروينية االستدالالت تعرض الداروينية. االستدالالت إىل األحياء عالم يتوجه
عالم يدَّعي ال املرصود. التأثري أنتجت قد تكون أن املرجح من التي السببية، الظروف من
التطور فنظرية الناتج. التأثري ستحدد الظروف من معينة مجموعة أن الدارويني التطور
الظروف خالل من لألنواع املستقبيل التطور تحديد يمكن فال النيوتوني. الفلك علم ليست

233



وفرويد وداروين كوبرنيكوس

مناقشة تعيد الداروينية فاالستدالالت الفلكية؛ الدقة تضاهي بدقة للنسل والحالية السابقة
بيئاتها يف الحية الكائنات وتكيف الحياة، ع تنوُّ تفسري — كاٍف نحو عىل — يمكن املايض.
أن املرجح غري ومن السابقة. السببية الظروف ببعض امللحوظة اآلثار هذه ربط خالل من
السابقة السببية الظروف توجد تتبُّعه. يمكن سببيٍّا رابًطا السابقة املجموعة هذه تشمل
تحظى فهي غامضة؛ ليست الوظائف إن نوع. كل إليه ينتمي الذي النسل مسار عىل
سببية. تفسريات إىل اختزالها الواقع يف يمكن بل .(١٩٩٥ (أياال شامل طبيعي بتفسري

السببية النماذج (ج)

توهج — يبدو كما — الزر عىل الضغط يسبب اإلضاءة. ل تُشغِّ املنزل، دخول عند
يتوهج. املصباح الكهربائي التيار جعل طريقة ترى أن يمكنك ال الكهربائي. املصباح
للدائرة اإلضاءة مفتاح إغالق طريقة توضح املخترب يف دائرة إنشاء دائًما املمكن من ولكن
يبدأ الذي السلك، يف املقاومة ومقابلة خالله من بالتدفق لإللكرتونات والسماح الكهربائية،
جميع عىل السيطرة يستطيع املجرِّب أن هو املخترب دائرة بشأن الجيد اليشء بالتوهج.
وإن — كثريًا املحتمل غري من تجعل السيطرة وهذه املادي. املوقف تدخل التي العوامل
املرصودة. الظاهرة عن مسئولة أخرى عوامل ثمة تكون أن — منطقيٍّا مستحيًال يكن لم
الغراء هي فالسببية العملية؛ آثارها بسبب اإلنسانية الشئون يف مهمة قضية السببية
حدوث سبب فهم واالجتماعية الطبيعية الشئون يف املهم من مًعا. األحداث يربط الذي
كما بنا، تحيق التي واالجتماعية الطبية العلل معالجة لنا يتيح فهذا األحداث؛ بعض
مهتمني كانوا الفالسفة أن املفهوم ومن فيها. والتأثري البيئة عىل السيطرة عىل يساعدنا
مع الحال هي وكما املسألة. هذه تفسري عىل تساعد التي املفاهيمية النماذج بعض بتطوير
يف أهمية ذات تُعد التي السببية، نماذج عىل اهتمامنا نقرص سوف فإننا العقلية، النماذج
بسيلوس (انظر ذلك بعد والفرويدية والداروينية الكوبرنيكية يف تواجهنا التي املشكالت

للسببية). الفلسفية النظريات حول مناقشة لقراءة (٢٠٠٢)
تتبَع نتيجة لألحداث: منتظم تسلسل مسألة كانت السببية أن يف هيوم رؤية تمثلت
والنتيجة السبب وكان النتيجة، قبل دائًما موجوًدا السبب كان منتظم. نحو عىل سببًا
أسباب: لعدة وذلك كافية، غري التوصيفات هذه مثل أن الواضح من مكانيٍّا. متقاربني
يمكن — سبب — ما حدٍث من بانتظام تنبع نتيجة كل أن الصحيح من ليس (١)
املد يتبع والَجْزر بانتظام، الليل يتبع فالنهار مبارشة؛ السابق للحدث نتيجة اعتبارها
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تتبَع النتائج بعض (٢) للجذر. سببًا ليس واملد للنهار سببًا الليل ليس ذلك ومع بانتظام،
تُسمى التي الحالة ل تأمَّ للغاية. منخفًضا يكون قد معني، إحصائي بتواتر فقط سببها
أنه حني ويف منخفض. بتواتر ولكن السن كبار الجفون تديلِّ حالة تصيب الجفون». «تديلِّ
الصحيح من ليس فإنه للشيخوخة، نتيجة هو الجفون تديلِّ أن اإلحصائية الحقائق من

الجفون. لتديلِّ الدائم السبب هي الشيخوخة أن
ماكي نظرية يف الحال هي كما بدائل، أو تعديالت إىل األصلية هيوم رؤية أدت
لويس تحليل يف الحال هي وكما ،(١٩٨٠ (ماكي الكافية» غري الرضورية «لألسباب
عىل يعتمد ال الذي للواقع، املناقض النهج أوًال سنتناول .(١٩٨٦ (لويس للواقع املناقض
نعمم ثم االفرتاضية. للتدخالت وودوارد فكرة عىل ولكن املمكنة للعوالم لويس مفهوم
قابلية بمدى تتعلق ألسباب وذلك للسببية؛ مرشوطة نظرية تصري بحيث ماكي نظرية

املطروحة. الحاالت عىل السببية تطبيق

للواقع املناقضة التدخالت نظرية

تكون أن يجب السببية النماذج أن عىل — ذلك يف محق وهو — (٢٠٠٣) وودوارد يؤكد
الحوادث يف السببية نواجه نحن السببية. ممارساتنا تعكس أن يجب أنها بمعنى عملية؛
من للتعلم اإلنسان محاوالت يف ولكن إرادتنا، عن خارجة السببية الحالة تكون عندما
أننا هي الرئيسية السمة هذه للسببية. رئيسية سمة تربز املستقبل، يف ومنعها الحوادث
«ماذا أسئلة عىل السببية التفسريات تجيب للواقع. مناقضة بعبارات السببية املواقف نحلل
تجارب نتخيَّل فإننا لوودوارد، وفًقا .(١٢ ،٢٠٠٣ (وودوارد مختلفة» األمور كانت لو
كان «ماذا (١) للواقع: املناقضة األسئلة عىل خاللها من نجيب افرتاضية، تدخالت أو
«لو» للكويكب سيحدث كان «ماذا (٢) محركاتها؟» تشتعل لم «لو» للطائرة سيحدث
السناجب ملجموعة سيحدث كان «ماذا (٣) أكرب؟» نحو عىل الشكل إهليجي مداره كان
كان «ماذا (٤) وأخريًا، بينها؟» الرمادي السنجاب يُقَحم لم «لو» بريطانيا يف الحمراء
وجهة يف البلد؟» هذا يف للذئاب إبادة تحدث لم «لو» بريطانيا يف الربية للحياة سيحدث
إذا فعيل، لوضع السببية الظروف استوعبنا قد سنكون للواقع، املناقضة السببية النظر
«كيفية لنا يبني — االفرتايض التدخل بسبب — املختارة العوامل يف امُلتخيَّل التغيري كان
سؤالني بأول يتعلق وفيما الفعلية. حدوثها طريقة عن السببية الحالة اختالف ومدى»
مدار كان ولو النريان، فيها تشتعل لم الطائرة محركات أن لو للواقع: املناقض للمنهج
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الكويكب يكن ولم الجبل فوق ستتحطم الطائرة تكن لم أكرب، نحو عىل إهليجيٍّا الكويكب
أن يجب الذي االختالف مدى حساب الفلك علماء يستطيع املشرتي. بكوكب سيصطدم
يمكن املشرتي. مع يصطدم بحيث الفعيل املدار عن للكويكب االفرتايض املدار عليه يكون
السنجاب فصيلة تكن لم القارية: الدول دراسة خالل من الثالث السؤال عىل اإلجابة
جميع بقاء ظل يف إليها، الرمادي السنجاب يَُضِف لم لو ستهلك بريطانيا يف األحمر
إدخال تأثري حساب األحيان بعض يف األحياء علماء يستطيع هي. كما األخرى الظروف
تقييم ويشمل للسيطرة.16 خاضعة تجارب إجراء يمكن كان إذا جديدة بيئة يف مفرتس
بني األنواع، متنوعة العالقات إن برمته. البيئي النظام للواقع املناقضة األربعة األسئلة
الصعب من تجعل الطبيعي، االنتقاء ملبدأ اإلحصائية والطبيعة اإليكولوجي النظام سكان

للواقع. املناقض السؤال هذا عىل اإلجابة للغاية
يصري معينًا رشًطا بأن القائلة النظر وجهة يف للواقع املناقضة النظرية تتلخص إذًا
العامل يف افرتايضمحدد اختالف يوجد كان إذا «ر»، معني تأثري وله «ع»، السببي العامل
أن يجب مختلف. نحو عىل سيحدث كان أو التأثري يحدث لن دونه من أنه يُبنيِّ السببي
املناقض الوضع عىل تأثري له ليكون وثابتًا الكفاية فيه بما كبريًا االختالف هذا يكون
الحدث حتى األنواع. حياة يهدد ال قد البيئية، الظروف يف مثًال البسيط، التغيري إن للواقع.
الحية. الكائنات من نوع عىل يقيض ال قد نادر، بركان ثوران مثل العادي، غري املناخي
ونتائج سابقة ظروف بني للواقع مناقضة تبعية مسألة هي السببية وودوارد، نظرية وفق
تتوفر أن قبل مختلفة؟» األمور كانت لو «ماذا يسأل: أن للعاِلم يمكن ال ذلك، ومع الحقة،
قوية، قياسية حاالت أي تُعَرف لم دامت وما الفعلية. السببية األسئلة عن معقولة إجابات
يسأل أن ينبغي ثم ومن تكهنات؛ مجرد للواقع املناقضة األسئلة عىل األجوبة فستظل
العالم عن معروف هو مما يستنتج أن من يتمكن أن قبل الفعيل العاَلم ماهية عن العاِلم

للواقع. مناقضة حاالت عىل تنطوي الفعلية القياسية فالحاالت افرتاضيٍّا؛ عامًلا الفعيل
هل االجتماعية؟ العلوم يف للواقع املناقضة األسئلة — املثال سبيل عىل — نقيِّم كيف
بهذا يمر لم لو ملرييض سيحدث كان «ماذا سؤال: عىل اإلجابة سيستطيع فرويد كان

مرة: ذات فرويد قال طفولته؟» يف عصبيٍّا ز املحفِّ الحدث

نفسه الفرد لدى ونجد املختلفني، األفراد لدى اختالًفا الفعل ردود أكثر نجد
(٢٣٣ ،١٩٣١ (فرويد عكسها. مع جنب إىل جنبًا موجودة ذهنية توجهات
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عبارات تقديم عىل قادر علم النفيس التحليل بأن الزعم من فرويد االعرتاف هذا يمنع لم
سيقيِّم — املثال سبيل عىل — فكيف هكذا، الحال كانت إذا البرشية. الطبيعة عن عامة
الحرب ستندلع كانت «هل التاريخية؟ املواقف بشأن للواقع املناقضة األسئلة املؤرخون
حاالت توجد ال دامت ما ١٩٢٤؟» نوفمرب ٩ يف مسرية يف هتلر ُقتل لو الثانية العاملية
أن إىل التايل الفصل يف سنشري الثقة. من بدرجة األسئلة هذه تقييم الصعب فمن قياسية،
ولكن االجتماعي، العالم يف القياسية الحالة أنماط عىل تعتمد أن يمكن االجتماعية العلوم
القوانني، منزلة وليس «النزعات» منزلة لها األنماط هذه فإن فلسفية، نظر وجهة من
ممكنًا فسيصبح االجتماعي، العالم يف نسبيٍّا موثوقة سلوك أنماط يوجد دام ما ذلك، ومع
السلوك أنماط إىل وبالنظر األقل. عىل للواقع املناقضة لألسئلة النوعي التقييم بعض إجراء
املواقف تقييم للمؤرخني املمكن من فسيكون التاريخية، األحداث حول واألدلة البرشي
وودوارد يضعها التي االفرتاضية املواقف عن التقييم هذا يختلف ولكن للواقع، املناقضة

االعتبار. يف
نهج وجود إىل الفعلية السببية بالحاالت االجتماع وعاِلم الطبيعة عاِلم انشغال يشري
تعميًما يُمثِّل املرشوطة السببية نظرية عليه سنطلق ما إن السببية. موضوع إزاء مختلف

.(١٩٨٠ (ماكي الكافية» غري الرضورية «لألسباب ماكي لنظرية وتعديًال

املرشوط السببية نموذج

للتتبع قابل رابط يُوَجد أن يجب — له وفًقا — الذي امليكانيكي، السببي بالنموذج لنبدأ
هيوم، بفكرة فنستبدل لدينا. التفسري لحس إشباًعا األكثر وهو والنتيجة، السبب بني
بني للتتبع قابلة سببية عالقة وجود فكرة والنتيجة، السبب بني املنتظم بالتتابع الخاصة
املصباح. إضاءة نتيجة، من عليه يرتتب وما اإلضاءة، مفتاح عىل الضغط مثل ما، سبب
١٩٩٨؛ ١٩٨٤؛ (ساملون تقييًدا األكثر النموذج أيًضا ولكنه إشباًعا األكثر النموذج إنه
هيوم، لنظرية بالنسبة وباملثل .(٨.١–٨.٥ الفصل ،٢٠٠٣ وودوارد قارن ٢٠٠٠؛ داو
مؤقتًا، «ر» للنتيجة سابًقا «ع» السبب يكون أن السببية: الحالة عىل رشوط ثالثة تُفَرض
تربط للتتبع قابلة آلية يوجد وأن «ر»، النتيجة من مكانيٍّا قريبًا «ع» السبب يكون وأن
من كثري يف تُستوَىف الرشوط هذه أن العرضية التحقيقات تُبنيِّ «ر». بالنتيجة «ع» السبب
قابل رابط إيجاد فيها يمكن ال التي الواقعية الحاالت من العديد أيًضا ثمة ولكن األحيان،
األشعة تهاجم كيف ترى هل الحار، الصيف يف بحر شاطئ عىل تستلقي بينما للتتبع.
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يمكن هل السالالت؟ انقسام كيفية األحياء علماء يرى هل جلدك؟ خاليا البنفسجية فوق
أن كيف نيوتن رأى هل املخية؟ العمليات من الوعي ظهور كيفية تفسري األعصاب لعلم
«ال»، هو الجواب مدارها؟ يف الكواكب يُبقي الجاذبية وقانون األول القانون بني الجمع
قادرون ألننا ملاذا؟ سببية. حالة عن نتحدث بينما براحة نشعر الحاالت هذه كل يف ولكن
كافية اعتبارها يمكن التي الفعلية، السببية والرشوط الظروف من مجموعة تحديد عىل
بمعنى االحتمالية؛ من مقبولة بدرجة األقل عىل النتيجة، يف للتسبب مشرتك نحو عىل
سببيٍّا مسئولة والرشوط الظروف هذه تكون أال احتمالية فإن النتيجة، إىل بالنظر أنه
يف يمكن الطبيعية، العلوم يف التجريبية الحاالت يف للغاية. ضئيلة احتماليٌة النتيجة عن
ويمكن تأثريها. معها ينعدم يكاد بدرجة خارجية تأثريات أي استبعاد األحيان من كثري
عىل ذرة نواة أُطلَقت إذا املثال، سبيل عىل امُلستبَعد. للعامل املحتمل التأثري حساب أيًضا
بسبب اإللكرتونات، وجود عن ناجمة تكون لن املرصودة «االنحرافات» فإن أخرى، ذرة
عىل الظروف بعض تأثري يكون ربما الطبيعية، البيئة ويف العملية. يف املوجودة الطاقات
الصباحية قهوتك أن للغاية املرجح غري فمن للغاية؛ مستبعًدا أمًرا أيًضا املرصودة النتيجة
يف القهوة تناول األمر؛ هذا اختبار بسهولة ويمكن شمس. بسفعة إصابتك يف ستسهم
فإن ذلك، من النقيض عىل شمس. بسفعة تصاب لن الشمس. عن بعيًدا وابَق الصباح

الشمس. سفعة يسبب أن كثريًا املرجح من البنفسجية فوق لألشعة التعرض
كبري عدد ضمن مغروسة — معينة سابقة لظروف نتيجة تكون قد — حالة أي إن
الخلفية ظروف تسمح بها. سببية صلة ذات الظروف هذه كل وليست الظروف. من
تحدث تتدفق. واألنهار تنمو، والنباتات تطري، فالطيور عادي؛ نحو عىل األشياء بحدوث
تتحطم الطائرات ولكن «ملاذا؟» عادًة نسأل وال منتظمة، ألنماط وفًقا العمليات هذه
العادي الحدوث مع تتداخل األحداث هذه ضفافها. عن تفيض واألنهار تذبل والنباتات
الخلفية ظروف بني ومن االضطراب. هذا حدوث أسباب عن نسأل ما وعادًة لألشياء.

والكافية). (الرضورية السببية الظروف من مجموعة نختار العادية،
الرضورية الظروف حيث من ماكي لنموذج تعميًما للسببية الرشطي النموذج يُمثِّل
أوًال: رئيسية؛ سمات ثالث النموذج هذه ويتضمن .(٢٠٠٧ ٢٠٠٤؛ (فاينرت والكافية17
الظروف وبعض السابقة الظروف بعض بني توجد أن يمكن السببية العالقات أن يدَّعي
السبب من باالنتقال لنا تسمح للتتبع، قابلة سببية آلية إىل نفتقر عندما حتى عليها املرتتبة
التتابع يعني حيث املنتظم، التتابع ميزة إىل أيًضا نفتقر وربما والعكس. النتيجة إىل
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الفصل يف سنرى وكما ج). ،٦-٥ القسم األول، الفصل (انظر طبيعي قانون وجود املنتظم
االجتماعية، العلوم يف االجتماعية األحداث بني السببية العالقات تنشأ أن يمكن الثالث،
يهتم وثانيًا: األحيان. بعض يف إال للتتبع قابلة وآليات اجتماعية «قوانني» وجود عدم رغم
ال السببية، املواقف يف عليها يُْحَصل التي الفعلية، السببية بالظروف الرشطي النموذج
تُمثِّل للواقع املناقضة السيناريوهات فإن سابًقا، ذكرنا وكما للواقع. املناقضة املواقف
يف تهتم واالجتماعية الطبيعية العلوم أن ويبدو الرشعية. القياسية الحاالت من إسقاطات
عىل السببية العالقات الرشطي النموذج يرى وثالثًا: «الفعلية». السببية بالظروف الغالب

والتالية. السابقة الظروف بني «الرشطية» التبعية بشأن أسئلة أنها
رغم قادرين نكون ربما منتظم، تتابع ووجود للتتبع قابلة آلية وجود عدم حالة ويف
والكافية) (الرضورية الرشوط مجموعة عىل بالرتكيز الرشطية التبعية تحديد عىل ذلك
السابق) (أو السالف الرشط السبب تسمية يمكننا النتيجة. لتفسري مًعا تكفي التي
وعلم الفلك عاَلم من األمثلة بعض نتناول وسوف الالحق). (أو التايل الرشط والنتيجة

االجتماعي. العالم من أمثلة الثالث الفصل يف الرابع القسم وسيحلل األحياء،

بأنه الكوبرنيكي النموذج نَِصف أن علينا الصعب من سيكون الكواكب»: «حركة (١)
النموذج ظل الكواكب. ملدارات ديناميكية نظرية كوبرنيكوس يقدِّم لم سببي. تفسري
ويمكن الكواكب. لحركة ديناميكية نظرية نيوتن قدَّم حتى حركيٍّا وصًفا الكوبرنيكي
عن الكواكب مدارات تُفرسَّ ما، فبطريقة سببيٍّا. تفسريًا النظرية هذه اعتبار ما حدٍّ إىل
الذاتي للقصور نيوتن قانون يف املوجهتني القوتني رضب حاصل عىل الحصول طريق
الكواكب فإن الجاذبية، قوى دون من عالم يف أنه إىل نيوتن أشار الجاذبية. وقانون
باستمرار تسقط الكواكب الجاذبية سحب تأثري يجعل ثابتة. مستقيمة بحركة ستتحرك
اإلهليجية املدارات الشمس نحو والسقوط املستقيمة الحركة مزيج ويصنع الشمس. نحو
عىل الشمسية الجاذبية آثار بتتبع لنا تسمح سببية آلية ليست الجاذبية ولكن للكواكب،
عىل الشمس تأثري كيفية بشأن متحريًا كان لكنه قوة، الجاذبية نيوتن اعترب الكوكب.
وعىل الفارغ. الفضاء يف هائلة ملسافات تأثريها «تبسط» أن عليها فسيكون بعيد. كوكب
لقانون املشرتك التأثري فإن للتتبع، قابلة سببية آلية إىل تفتقر الجاذبية أن من الرغم
يف الكواكب تحرُّك يف السبب تفسري أمام املجال أفسح الجاذبية وقانون الذاتي القصور
مرشوًطا» «اعتماًدا التفسري هذا رسخ ولكن ،(12-2 (شكل الشمس حول إهليجية مدارات
هذا يف السببية الظروف تقسيم ويمكن السابقة. السببية الظروف عىل التالية للظروف
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يف الكافية» «الظروف تتمثل كافية. وظروف رضورية ظروف إىل أكرب نحو عىل املثال
أيًضا تقع الصناعية األقمار ألن كواكب؛ تكون أن بالرضورة وليس الجاذبة، األجسام
تحكم التي الرشعية القياسية الحالة يف «الرضورية» الظروف وتوجد نيوتن. تفسري تحت

الصلة. ذات الظواهر

v

اتجاه حركة القصور
الذاتي، يف غياب القوى
األخرى، وفًقا لقانون

نيوتن األول.

يخضع الكوكب
P لقوة مركزية،

،S من الشمس ،F
c

تجعله يسقط نحو
.a بتسارع S الشمس

الشمس

F
c

P ،كوكب

املثالية. الكواكب مدارات السببي؛ للتفسري كالسيكية حالة :12-2 شكل

تحدُّر ملسار كاستنتاجات قدمناه الذي الداروينية، تاريخ يُصاغ أن يمكن هل (٢)
املشكلة وهذه مشكلة، توجد ربما املرشوط؟ االعتماد بلغة الراهنة، حالته من الحي الكائن
مجموعة تحديد ممكنًا يكون ال ربما االجتماعية. العلوم يف للغاية قويٍّا حضورها سيكون
إحصائي، مبدأ عىل الدارويني التطور يستند السابقة. السببية الظروف هذه من محددة
األكسجني وجود هي والتنوع للتكيف الرضورية والظروف احتمالية. تواريخ إىل يؤدي مما
تافهة الرضورية الرشوط هذه أن ويبدو الكربون. عىل القائمة للحياة الغذائية واملوارد
العزلة هل املثال، سبيل عىل تحديًدا. أكثر تكون أن أحيانًا املمكن من ولكن ما، حدٍّ إىل
انتواع حدوث ُرصد إذا داروين؟ يعتقد كما الساللة، لتقسيم رضوري رشط الجغرافية
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رضوريٍّا رشًطا الجغرافية العزلة تكون أن يمكن فال التزاوج)، تفضيالت (بواسطة تماثيل
خالفيٍّا أمًرا للتدرج الحقيقية األهمية تزال ال للتطور؟ رضوري رشط التدرج هل لالنتواع.
وضعها فإن املتعصبة، الداروينية من يتجزأ ال جزء ذلك أن من الرغم وعىل اليوم. حتى
الظروف هذه تُشكِّل رضوريٍّا. رشًطا ببساطة اعتبارها يمنع التطور نظرية يف الخاليف
يوضح الكافية؟ الظروف عن ماذا التطوري. األحياء علم يف املستقبلية للبحوث تحديات
تكيُّف فإن العضوية، والكائنات البيئية الظروف من عدد وجود ظل يف أنه الداروينيون
املواقف يف كبرية أهمية الكافية الظروف هذه ملعرفة إن محتملة. نتيجة يُمثِّل الحي الكائن
مثل ما نوع انقراض أُوقف فقد لألنواع. البيئي النظام يف التدخل البرش فيها يريد التي
معروفة — الطبيعي لالنتقاء الحديثة النظرة — التفاضيل التناسل رشوط ألن املاء؛ ثعلب

كاٍف. نحو عىل

وضع يف الداروينية فإن والكافية، الرضورية الظروف من مجموعة توافر سياق يف
تحديد للمؤرخ يمكن سنرى، وكما سيايس. تاريخ مؤرخ أو اجتماع عاِلم لوضع مماثل
بلد يف حربًا سببت أنها املرجح» «من التي والسياسية االجتماعية الظروف من مجموعة
الرضورية الرشوط من مجموعة يحدد أن االجتماع عالم عىل للغاية الصعب من ولكن ما،
اجتماعي أو تاريخي حدث لحدوث مًعا وكافية رضورية اعتبارها يمكن التي والكافية
ولرشحها سنرى. كما االجتماعية، العلوم يف سببية تفسريات توجد ذلك، ومع معني،
ماكس ر طوَّ االجتماعية. العالقات مع يتوافق للسببية معدل فلسفي نموذج إىل نحتاج
الرشطي، النموذج من نسخة التفسري هذا يُمثِّل الكافية». «السببية سماه ملا تفسريًا فيرب
للتتابع فكرة أي من يخلو ألنه االجتماعية للعلوم كافيًا ويَُعدُّ الجزء. هذا يف تناولناه الذي
هي االجتماع عاِلم وظيفة أن ويبني اجتماعيني. حدثني بني السببية العالقات أو املنتظم
مجموعة اعتبار موضوعيٍّا يمكن بحيث املوجودة االجتماعية البيانات من سببية نماذج بناء

االجتماعي. العاَلم يف التأثري إلحداث احتماًال أكثر ظروًفا املسبقة الرشوط من
ربما تفسريية. الداروينية التواريخ االجتماعية، العلوم تفسريات بعض غرار عىل
املختربية، الظروف ظل ففي للكلمة؛ الدقيق باملعنى للتتبع قابلة سببية آلية إىل تفتقر
نحو عىل — اإليدز فريوس مثل — الفريوسات يف الجينية الطفرات حدوث رصد يمكن
غري نحو عىل إال الطبيعي االنتقاء عمل رصد يمكن ال املخترب، خارج ولكن مبارش،
املناطق يف العث (اسوداد الصناعي الجلد اسوداد حالة يف مثًال الحال هي كما مبارش،
إىل «املبارش» للرد االفتقاد هذا ويرجع عرش). التاسع القرن يف بريطانيا يف التلوث شديدة
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الداروينية املسارات معظم تفشل التطورية. التغريات عىل تنطوي التي الزمنية الفرتات
بعض وقوع مًعا تحدد التي والكافية الرضورية الرشوط من محددة مجموعة تحديد يف
نوع ما تفسريية. بحق تُعترب الداروينية االستدالالت فإن ذلك، ومع التطورية، األحداث
يعتربونها الداروينيني إن ِلنَُقْل الداروينية؟ التواريخ تستوفيه الذي التفسريي النموذج
كاٍف تفسري إىل تشري والكافية الرضورية الرشوط مجموعة ألن مرشوطة، سببية نماذج

التطورية. لألحداث
من التطورية والتفسريات الشمس مركزية تفسريات إىل النظر أيًضا يمكن ولكن

التوحيد. أشكال من كشكل هنا ستُعامل التي البنيوية»، التفسري «نماذج نظر وجهة

البنيوية التفسريات (د)

فئات تفرس الفرضية كانت وإذا فرضية، أي بابتكار يُسمح العلمي، البحث يف
أساس ذات نظرية رتبة إىل ترقى فإنها الحقائق، من ومستقلة كبرية متعددة
يف مقتبسة تدجينها»، بتأثري والنباتات الحيوانات «تغاير (داروين، راسخ.

(١٦١ ،(١٩٩٧) الكون» «حياة سمولني،

البحث من واسعة مجاالت عىل وسيتعني متفرد. بيشء تتميز تفسريية نظرية يوجد ال
التاريخية، العلوم من نقرتب وبينما السببية. اآلليات تحديد دون من تعمل أن العلمي
ذلك، ومع والكافية، الرضورية الظروف من محددة مجموعة تحديد عىل القدرة نفقد فإننا
والفيزياء الفلك علم مثل القواعد، راسخة العلوم سمات من سمة يُمثِّل املعزَّز التوحيد فإن
مثل — مرتبطة غري تبدو التي الظواهر تندرج عندما التوحيد ويحدث األحياء. وعلم
الجغرايف البيولوجي والتوزيع املناسبة البيئية األوضاع أو الكواكب ومدارات تفاحة سقوط
التنادد تاريخ تتبُّع خالل ومن جيد. نحو عىل املؤكدة املبادئ من مجموعة تحت — لألنواع
التوحيد. الداروينية التفسريات تحقق الطبيعي، باالنتقاء مدفوًعا التعديل، مع التحدر إىل
لقد امُلقاِرب. بالتطور الخاصة التناظرات تاريخ تتبُّع طريق عن أيًضا التوحيد ويُعزَّز
طريق عن والسماوية األرضية الظواهر توحيد نحو خطوة الكوبرنيكي النموذج تَقدم
ويمكن بالزخم. املرتبطة الحركة نظرية واعتناق املشاهدات إىل املركز شمسية بنية إسناد
الظواهر تُدَمج حيث ١٩٨٩)؛ كيترش ١٩٨١؛ (فريدمان الدمج سياق يف التوحيد وصف
والسماوية األرضية الحركات نفرس فنحن نسبيٍّا؛ مجردة أكرب نظرية بنية يف املرصودة
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طريق عن املختلفة البيولوجية الظواهر ونفرس النيوتونية. امليكانيكا يف دمجها خالل من
كبرية. دة موحِّ قوة النظرية البنيات هذه تمتلك الداروينية. التطور نظرية يف دمجها

السمات عىل البنيوية النماذج وتشدد التوحيد. أشكال من شكًال البنيوي التفسري يُعدُّ
خصائص نمذجة يمكن عندما البنيوي التفسري يحدث األسايس، باملعنى للتفسري. البنيوية
أساسية بنية فنحدد النظام. بنية يُمثِّل نموذج بناء يمكننا أي معقد؛ نظام سلوك أو
أسهل هنا والقول .(٢٥٦–٢٥٨ ،١٩٨٩ هيوز ١٩٨٥؛ (ماكمولني املرصودة للظواهر
يف وضعها وينبغي املشاهدات، من مجموعة لدينا يكون ما فغالبًا الفعل؛ من بكثري
الحمض جزيء وكذلك بنية، الشميس النظام يمتلك منطقية. تكون لكي متسقة بنية
من مجموعة من البنية وتتكون للبنية. تجسيًدا عموًما املادية النظم وتمثل النووي.
وشمس كواكب تسعة من الشميس النظام يتكون بينها. املنتظمة والعالقات العنارص
فإن العنارص، هذه جمع فبمجرد بنية؛ بعُد تُشكِّل لم ذاتها حد العنارصيف وهذه مركزية،
أريض نظام يف الكواكب اإلغريق رتب ترتيبها. بكيفية يتعلق نفسه يطرح الذي السؤال
عىل اإلجابة يجب بنية، إىل للوصول امَلركز. شميس نظام يف الكوبرنيكيون ورتبها امَلركز،
بني العالقات عن يُعربَّ اآلخر؟ البعض إىل نسبة بعضها العنارص هذه تُرتَّب كيف السؤال:
ويف الكمي. للقياس قابلة عالقات عن نبحث ما وعادًة كبلر. بقوانني والشمس الكواكب
طريق عن بعض مع بعضها وترتبط الحية الكائنات هي العنارص الدارويني، النموذج
العنارص، هذه بني املنتظمة والعالقات البنية عنارص نحدد أن وبمجرد التحدر. مسارات
النظام بنية جوانب بعض تمثيل يف نموذج وظيفة وتتمثل النظام. بنية حددنا قد نكون
البنيوية الواقعية عن تساؤالت تثري املالحظة هذه فإن األول، الفصل يف رأينا وكما املادي.
«الجربية» والبنية «الطوبولوجية» البنية بني ميزنا ذلك، عىل وعالوة العلمي. والتمثيل
الرتتيب أي الطوبولوجية، البنية عىل منصبٍّا البداية يف الرتكيز يكون وربما للنماذج.
ببعض. بعضها العنارص ارتباط كيفية مسألة النماذج تثري ما دائًما للعنارص. املكاني

للعنارص. الجربي الرتتيب عىل عواقب له الطوبولوجية للبنية واختيارنا
البنية. عنارص بني الرياضية العالقات عىل الرتكيز من مزيًدا الجربية البنية تضع
الكوبرنيكية يف الجربية البنية إىل الطوبولوجية البنية من االنتقال هذا مالحظة ويمكن
مركزية نموذج إن و11-2). 9-2 (الشكالن والداروينية و14-2) 12-2 (الشكالن
تركيًزا يضعان وهما الطوبولوجية. النماذج من للحياة التفرُّعي التطور ونموذج الشمس

و10-2). و6-2 13-2 (األشكال للعنارص الهنديس الرتتيب عىل قويٍّا
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األرض

الشمس

البنية عىل النموذج يركز الشميس: للنظام املبسط الكوبرنيكي النموذج :13-2 شكل
املدارية. الفرتات طول إدراج بسبب الجربية العنارص بعض يتضمن ولكنه الطوبولوجية،

الجينية، واملسارات الكواكب قوانني خالل من الطوبولوجية البنيات تعزيز ويمكن
للنموذج. جربية بنية وتضيف الريايض املستوى عىل تفصيًال أكثر فهي الرتتيب؛ عىل
هي وكما الحقيقي. العالم يف لنظام نموذج بنية تخصيص البنيوي التفسري ويتضمن
مستويات إىل للوصول يكفي ال بنية تخصيص مجرد فإن للتوحيد، بالنسبة الحال
أن بد فال الحقيقي. النظام بنية مع النموذج بنية تتالءم أن فيجب حقيقية. تفسريية
مع تتناسب ال الحقيقي للعالم يخصصها التي البنية ألن امَلركز؛ أريض النموذج يفشل
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أ

ب

الكوكب يقطع املساحة. نفس لهما و«ب» «أ» املنطقتان لكبلر. املساحات قانون :14-2 شكل
من الكوكب اقرتب وكلما متساوية. أزمنة خالل متساوية مساحات الشمس حول مداره يف

عنها. أبعد وهو رسعته من أكرب برسعة تحرك الشمس،

الغائية الهرمية البنيات ألن أيًضا التصميم نماذج وتفشل الكواكب. لنظام الحقيقية البنية
بنية بأن القائل الرشط ويستند الحقائق. مع تتوافق ال العضوي للعالم تخصصها التي
يقيض الذي الواقعي االفرتاض إىل للنمذجة الخاضع النظام بنية تُمثِّل أن يجب النموذج
الحقيقي. العالم من جزء مع معينًا بنيويٍّا تشابًها تتضمن أن يجب العلمية النماذج بأن
مفهومنا سياق يف السؤال هذا تناول يمكننا العالم؟ مع يتالءم النموذج أن يعني ماذا
الرياضية والنظرية املشاهدات سياق يف بالقيود النموذج بنية تفي أن يجب للقيود.
أكثر نحو عىل بالقيود التطور ونموذج الشمس مركزية نموذج ويفي النظرية. واملبادئ
كان إذا التجريبي للمجال تمثيًال أفضل النموذج ويُعد لهما. املنافسة النماذج من تالؤًما

مربرة. القيود كانت و«إذا» له املنافسة النماذج من أكثر بقيود يفي
السببية النماذج وتمثل البنيوية. لألسئلة نموذجية إجابات البنيوية النماذج تُمثِّل
وعندما سببية. آلية تتبُّع يمكننا املثالية، الحالة يف ملاذا». «أسئلة ل نموذجية إجابات
النماذج إن السببية. الظروف من مجموعة تحديد عىل قادرين نظل فربما ذلك، يف نفشل
أنظمة توجد ملاذا نسأل: أن يمكننا بعض. مع بعضها تماًما متوافقة والبنيوية السببية
أن من الرغم وعىل سببي. تفسري عىل للحصول طلب وكأنه السؤال هذا يبدو كواكب؟
سياق يف تأتي إجابته فإن للتتبع، قابلة سببية آلية تقديم عىل قادر غري النيوتوني النموذج
تتكيف ملاذا الجاذبية. وقانون الذاتي للقصور نيوتن قانون تشمل الظروف، من مجموعة
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سببية آلية توجد ال أخرى مرة سببي. تفسري عىل للحصول طلبًا أيًضا هذا يبدو األنواع؟
تغريُّ حدث فإذا الدارويني. النموذج من إجابة استخالص باإلمكان يزال وال للتتبع. قابلة
فإن املتناحي، االختالف رشوط واستُوفيَت لألنواع، الحياتية الظروف يهدد ال البيئة يف

السؤال. هذا عىل سببية إجابة يقدِّم الطبيعي االنتقاء
النظام. بنية فهم عىل تركيزنا يكون ربما والنتيجة. السبب بعالقات نهتم ال ربما
مائتي وبعد الشميس؟ النظام بنية ما كوبرنيكوس: سأل البنيوي. التفسري طلب هو وهذا
النيوتوني الكوبرنيكي للنموذج يمكن الكون؟ بنية وما املجرَّات؟ بنية ما كانط: سأل سنة
— بنيوي منظور من — وأجاب التطور؟ بنية ما المارك: سأل بنيوية. تفسريات يقدِّم أن
أن أيًضا داروين وأراد املكتسبة. السمات وراثة يتضمن الذي التدريجي، للتطور بنموذجه
بنيويٍّا. تفسريًا التعديل مع للتحدر نظريته قدَّمت الحياة. ع تنوُّ وراء البنية ماهية يعرف
التوحيد. توفر فإنها املالءمة، من ُمْرٍض مستًوى إىل البنيوية النماذج تصل أن وبمجرد

املرتبطة الفلسفية املسألة إىل دائًما تعيدنا التفسري نماذج أن املستغرب من ليس
سببية وآلية ما لبنيٍة اشرتاط، وأي الحقيقي. العالم حول يتمحور فالعلم بالواقعية؛
الطبيعي. العالم يف النظم وبنية املشرتطة البنية بني التالؤم مسألة يطرح إنما وتوحيد،

الواقعية. مسألة إىل إيجاز يف نعود أن علينا

الواقعية إىل قصرية عودة (8-6)

تجنُّب يف وجدتصعوبة ألنني الطبيعة؛ كلمة عىل برشية سماٌت أضفيت ما كثريًا
من للعديد الكيل والناتج العمل فقط بالطبيعة أعني ولكنني االلتباس، هذا
(داروين، لألحداث. املؤكَّدة النتائج فقط بالقوانني وأعني الطبيعية، القوانني
انظر املراجع من ملزيد ١٧٥١؛ الثالث، املجلد ،١٩٩٤ كرومبي يف مقتبسة

(١٨١ ،١٩٥٨ إليجارد

من العديد توحد بنية مقرتح يف تقبع وهي للداروينية، التفسريية القيم عن تحدثنا لقد
أيًضا داروين نظرية قدَّمت وكذلك الفرتة. هذه حتى مرتابطة تكن لم التي الظواهر
العشوائية الطفرات خالل فمن والكافية؛ الرضورية الظروف سياق يف سببيٍّا، تفسريًا
األنواع تكيف عىل والقدرة السالالت وجود تفسري يمكن املواتية، التعديالت عىل والحفاظ

اآللية. بهذه املتعلقة والذرائعية الواقعية مسألة اآلن الظهور تعاود ولكن بيئاتها، مع
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طريق عن الطبيعي االنتقاء نظرية اختبار ممكنًا يكن فلم حذًرا؛ نفسه داروين كان
يكن لم .(١٩٨٣ لويد ١٥؛ املحرر، مقدمة ،١٨٥٩ (داروين األدلة من املبارش االستدالل
أن يثبت أن فحاول قاطع؛ نحو عىل حدث التطور أن إثبات من يمكِّنه وضع يف داروين
املنافسة. النظريات من أفضل نحو عىل الحقائق مع يتالءم الذي األنسب التفسري هو هذا
عندما ولكن التعديل، مع التحدر هو املتاحة األدلة قوة وفق الوحيد املقبول االستدالل كان
يف والسبب العشوائية، الطفرات حدوث كيفية إظهار من يتمكن لم بالتفاصيل، األمر تعلَّق
الطبيعي. االنتقاء لعملية الدقيق واملدى أخرى، أنواع تتغري لم حني يف األنواع بعض تغريُّ
إنه بل الظاهر. التكيفي غري التغري لتفسري إضايف كمبدأ الجنيس االنتقاء داروين أضاف
االنتقاء دور عىل الرتكيز يف بالَغ أنه معتقًدا املكتسبة، السمات وراثة عن يتحدث بدأ

.(٨١ الثاني، الفصل األول، الجزء ،١٨٧١ (داروين الطبيعي
قابلت التي األصلية الصعوبات من العديد زال والعرشين، الحادي القرن بدايات يف
والالجنيس، الجنيس التكاثر مثل متنوعة ظواهر لتفسري النظرية نطاق اتسع كما داروين،
واإلناث)، الذكور من تقريبًا متساوية أعداد توجد (ملاذا الجنسني بني النسبة ومشكلة
أن يريد ألنه للنظرية، أكرب نطاًقا التطوري النفس علم ويرى لإليثار. التطورية وامليزة
.(٥-٢ القسم الثالث، الفصل (انظر التطورية املبادئ إىل بالرجوع الذهنية الحقائق يفرس
إذ وحسب؛ تجريبية» «صالحية يمتلك داروين عرص يف الطبيعي االنتقاء نموذج كان
األساسية البنية يف تشرتك النماذج وهذه النظرية، من نماذج مجموعة استخالص يمكن
الداروينية لالستدالالت النماذج هذه تسمح نفسه. املقيَّد الفضاء يف جميعها وتوجد نفسها،
تعطي وأصنافها. لألنواع الجغرايف البيولوجي التوزيع مثل محددة، مشكالت بمعالجة
بني جيًدا توافًقا التطور نظرية وتقدم التجريبية، البيانات مع تتفق نتائج النماذج
تقدِّم األساسية بنياتها ألن التجريبية؛ الناحية من صحيحة والنظرية والبيانات. نماذجها
مع نماذجها تواُفق من أكثر نريد ذلك، ومع املنافسة، التفسريات وتنفي معقوًال تفسريًا
يف يرغبون كانوا العلماء أن والداروينية الكوبرنيكية تاريخ ويُظِهر التجريبية. البيانات
يطمحون كانوا ال. أم صالحة — الجربية البنيات — األساسية املبادئ كانت هل معرفة
املجال بنية مع النموذج لبنية دقيق تمثيل يوجد أن بد ال النظرية». «الصالحية إىل
كانت النظرية بأن االدعاء الصعب من كان عرش التاسع القرن نهاية يف ولكن التجريبي،
املخصصتني والبنية اآللية أن بعُد ترسخ قد يكن فلم أيًضا. النظرية الناحية من صحيحة
األساسية داروين آلية أن تذكَّر الطبيعة. يف املنطبقتني والبنية اآللية أيًضا تمثالن للبيانات
واإلطار العشوائي الوراثي التغاير مصدر فكان شك؛ موضع كانت — الطبيعي االنتقاء —
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التفسريية القيمة ولتحسني الشك. موضع يف التدريجي التطور لحدوث الالزم الزمني
تتوفر أن يجب النظرية، الصالحية إىل التجريبية الصالحية من ولالنتقال للنظرية،
والتغري والتدرج، الخارجي، (االستقراء النموذج فرضيات من لكل مستقلة اختبارات
الداروينية، إىل بالنسبة الحظ ولحسن كاٍف. سببي كرشط املفرتضة واآللية املتناحي)
اسوداد أتاح وقد السنني، مليارات األرض عمر أن رسيًعا الجديدة التأريخ تقنيات أكدت
األشجار لحاء سواد مع عرش التاسع القرن يف إنجلرتا يف العث تكيف — الصناعي الجلد
يف نشط الطبيعي االنتقاء أن عىل أولية مؤرشات — بشدة امللوثة الصناعية املناطق يف
ظروف ظل يف — املكتسبة املناعة نقص لفريوس املرصودة الطفرات تُعد واليوم، الطبيعة.
.(١٩٩٩ (جونز الطبيعة يف يعمل الطبيعي االنتقاء أن عىل األدلة أقوى من — مختربية
من سواء للتحدي، تعرَّضت النموذجية افرتاضاتها كل فإن للداروينية، بالنسبة ولألسف
الذين أولئك أم (٢٠٠٤ كوفمان ٢٠٠٢؛ (جولد الدارويني النهج يتبعون الذين أولئك ِقبل
كانت .(١٩٩٨ ديمبسكي ١٩٩٦؛ (بيهي مالئمة غري بأنها ووصفوها استنتاجاتها رفضوا
التطور ُقِبَل وقد الذرائعية، مع متوافقة البداية يف — الكوبرنيكية غرار عىل — الداروينية
من سحابة تحت وقع حرصية سببية كآلية الطبيعي االنتقاء ولكن طبيعية، كحقيقة
وفر فقد الذرائعية؛ رشاك من التخلص يف ببطء الداروينية بدأت ذلك، ومع الشكوك،
نظرية دفعت إضافية دفعات الجزيئية البيولوجيا وتطور والداروينية الوراثة علم اندماج

واقعي. تفسري نحو التطور

العلمية والثورات داروين (9-6)

عندما أو األنواع، أصل عن الكتاب هذا يف املوجودة النظر وجهات تُقبَل عندما
حدوث مبهم نحو عىل نتوقع أن يمكننا عموًما، املماثلة النظر وجهات تُقبَل

(٤٥٥ ،(١٨٥٩) األنواع» «أصل (داروين، الطبيعي. التاريخ يف كبرية ثورة

يستويف إذ العلوم؛ يف كبرية ثورة حدوث يف سببًا كان داروين أن عىل باإلجماع اتفاق ثمة
العلمية: الثورية معايري داروين

منظور من املرصودة البيولوجية الظواهر يفرسِّ لم فهو املنظور؛ داروين غريَّ «أوًال»:
تغريات إىل املنظور تغيري وأدى الطبيعانية. مذهب منظور من ها فرسَّ بل الذكي، م املصمِّ
تأثري عىل الشديد والرتكيز األنواع، وثبات التصميم رفض منها املفاهيمية؛ الشبكة يف هائلة

248



الرشيد التصميم فقدان داروين: تشارلز

الرتاكمي. لالنتقاء املفيد والتأثري العشوائية الطفرات وأهمية األنواع، مسار عىل البيئة
تغيري مجرد من أكثر هو ما إىل حاجة فهناك ثورة، أحدث بوصفه إليه يُنَظر ولكي
فرغم الكامنة؛ النظرية يف املفاهيمية الروابط تنظيم إعادة من ذلك يصاحب وما املنظور،
المارك بني الفرق يكمن التصميم. بحجة يتعلق فيما املنظور أيًضا المارك غريَّ يشء، كل
الطبيعي االنتقاء داروين قدَّم فقد لالختبار؛ املقرتحة الطبيعية اآللية قابلية يف وداروين

لالختبار. قابلة كآلية
بعض تحل أن يجب إذ تفسريية؛ أيًضا الجديدة النظرية تكون أن يجب «ثانيًا»:
قدَّم بالتأكيد، جديدة. وتقنيات أساليب تبنِّي خالل من ذلك تفعل وهي املعلقة. املشكالت
أيًضا نظريته قدَّمت كما األنواع، ع تنوُّ عرصه: يف األساسية للمشكلة كافيًا حالٍّ داروين
آليته ألن املشكالت؛ هذه حل يف المارك فشل البرش. ألشباه الحفري للسجل ممتاًزا تفسريًا
يف الجديد النموذج يحصل ال ربما كبرية. مصداقية عىل الحصول تستطع لم املقرتحة
من عدد بني من واحًدا يكون ربما إنه أي التجريبية؛ املالءمة من أكثر هو ما عىل البداية
تكون أن تتطلب االختبار قابلية ولكن األدلة، مع تتوافق أن يمكن التي النظرية التفسريات
تتناسب النظرية أن يعني وهذا سواء؛ حد عىل ونظريٍّا تجريبيٍّا صالحة النموذج بنية
طريق عن املصداقية هذه واكتسبت ملبادئها، مستقلة اختبارات تخطت وأنها األدلة، مع
النظرية. لتغري نتيجة للتفسري بديلة بطرق االلتزام يكون ما غالبًا منافس. نموذج دحض
وذلك البيكوني، االستقراء ومارسوا بكثرة، التاريخية االستدالالت الداروينيون استخدم
االفرتاضية؛ لالستنباطية جيًدا مثاًال الداروينية ليست إقصائي. كاستقراء الصحيح بمعناه
التي الدحض قابلية طريق عن تتقدم أن يجب املهمة العلوم جميع أن صحيًحا فليس
يف الثوري للتغيري رضوريٍّا عنًرصا التنَبُّئية القوة تكون أن نطلب هل بوبر. إليها أشار
أن علينا ينبغي ولكن داروين، ثورة سيستبعد ألنه التقييد؛ شديد أمًرا هذا سيكون العلم؟
الحقائق بعض الجديدة النظرية تالئم أن يجب بالفعل. املعروفة الحقائق مالءمة نطلب
حتى الجديدة، االستنباطية النتائج بعض لها يكون أن ويجب مستقل، نحو عىل املعروفة
يجب فاملالئمة هذا؛ الكمال معيار الداروينية استوفت دقيقة. تنبؤات وضع يف فشلت لو
استيعاب يف ستفشل منافسة نماذج أي أن مفادها التي التقييدية الحالة يف تنجح أن

املعروفة. الحقائق
داروين بدأ االستدالل. تسلسل عملية خالل من جديدة نظرية تظهر «ثالثًا»:
ولكن الجديدة، الداروينية إىل املطاف نهاية يف أدى الذي هذا، االستدالل تسلسل بالتأكيد
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يف أخرى نماذج مناقشة تجري كانت باإلجماع. بعُد التطوري املنهج يحَظ لم «رابًعا»:
«فلسفة (نظام موازية تطورات شكلت النماذج هذه عرش، التاسع القرن يف األحياء علم
عىل أوِكن) (جوته، األملانية الطبيعة» «فلسفة تركيز ترك لبوفون). األملاني الطبيعة»
الحديثة البنيوية املناهج يف أصداءً — الوظيفة» يصوغ «الشكل — الوظيفة وليس الشكل،
تواُفق يوجد ال النهج هذا وداخل الدارويني، النهَج الذكي التصميم نهج وعارض للتطور،
ال ولكن املتنافسة، النماذج من عدد ثمة املبحثي. القالب عنارص جميع حول اآلراء يف
وعدم التفرُّعي التطور عىل الجميع اتفق البداية، يف البدائل. من قليل عدد سوى يوجد
تماًما مقبولة تكن لم أنها إما — الطبيعي االنتقاء — الرئيسية اآللية ولكن األنواع، ثبات
(َهكسيل، الداروينيني بعض ل فضَّ القرن، مطلع من وبالقرب مداها. يف التشكيك تم أو
يحل أن الداروينيني بعض يقرتح واليوم داروين. تدرُّج عىل القافز» «التطور فريس) دي
،(٢٠٠٢ (جولد املحسوسة غري التدريجية التغريات فكرة محل النقطي» «التوازن مفهوم
الحي الكائن الداروينيون يعترب ما عادًة الطبيعي. االنتقاء وحدة عىل اتفاق يوجد لم كما
(١٩٨٨ ١٩٧٦؛ (دوكينز الجني املرشحني: من املزيد اقُرتح ولكن االنتقاء، وحدة هو
اآلراء يف عام توافق يوجد ال أيًضا .(٢٠٠١ ماير انظر ٢٠٠٢؛ (جولد األنواع وانتقاء
غري التغيريات َقِبَل داروين أن بالفعل الحظنا التكيُّف. بمدى يتعلق فيما الداروينيني بني
الداروينيني بعض كان ولكن البرشية، الطبيعة حيال نظره وجهات يف خاصة التكيفية،
محاَولَة املناهج هذه تقاوم الداخلية. والقيود البنيوية مثل بدائل وتصوروا ثورية أكثر
من بدًال فيؤكدون اإلمكان؛ قدر امليزات من ممكن عدد أكرب تفسري املتعصبة الداروينية
الكائنات قدرة عىل مادية، حدود شكل يف قيود، بوجود تعرتف أن ينبغي التكيُّفية أن ذلك
الطول يقيد مادي حد ثمة املثال، سبيل فعىل الجديدة؛ البيئية الضغوط مع التكيف عىل
(٢٠٠٢) جولد (انظر األرجل والرباعية األرجل الثنائية الكائنات إليه تصل أن يمكن الذي
النهج تفاصيل بشأن اآلن حتى اتفاق عموًما يوجد ال إذن، عامة). ملحة عىل للحصول

الكوبرنيكي-النيوتوني. الشميس النظام نموذج مع الحال هو كما الدارويني
ادعى كما العادية، للعلوم جديد شكل خالل من الثورة تنجح أن بالرضورة ليس
أن من الرغم وعىل الكوبرنيكية. الثورة مع االختالف هذا نالحظ أن وينبغي كون،
باإلمكان يزال ال فإنه مشرتك، قيود فضاء يف البديلة النماذج من عدًدا تستوعب الداروينية

العلم. يف حقيقية ثورة داروين عمل اعتبار
من كثري يوجد ال .(١٩٨٠ (جرين ا حقٍّ كون صورة تُناسب ال داروين ثورة ولكن
فرتة حتى أو التواصل يف انقطاع أو « جشطالتيٍّ ٍل «تحوُّ عىل الداروينية الثورة يف األدلة
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الخاص، الخلق نظرية عىل النقدي اهتمامه من كثريًا داروين ركز العادي. العلم من
ووجد بعناية املناِفسة النماذج داروين درس التدريجي. المارك تطور عىل أقل وبدرجة
ومؤيدوه، خصومه داروين لنموذج كان ونظرية. تجريبية أسس عىل كافية، غري أنها
داروين. منتقدي مع مناقشات داروين أصدقاء وخاض بعض، مع بعضهم تجادل وقد
الحال هي وكما وسلبياتها. النظرية إيجابيات واملؤيدون املعارضون تداول جانبهم، ومن
االستداللية والتحوالت األساسية املبادئ بشأن متفاوت تواُفق ثمة الكوبرنيكية، تاريخ يف

.(٢٠٠٠ تشن/باركر ١٩٨٥أ؛ كوهني ١٩٨٩؛ ،١٩٦٦ (شابري
إىل الثورة قبل ما مرحلة من يؤدي الذي االستدالل تسلسل بناء الفصل هذا أعاد
خالل من بنية يف ترتبط وحدات، النموذج عنارص اعتربنا إذا الثورة. بعد ما مرحلة
بعض أضف النموذج. بنية مع األلعاب ممارسة نتصور أن يمكننا محددة، عالقات
البنية وستغري مختلفة، مواقع إىل أخرى عنارص وانقل اآلخر، البعض وارفض العنارص
املنطقية، الفضاءات قيود لتخطي استعداد عىل كنا إذا للنموذج. والطوبولوجية الجربية
نموذج من األرض، مركزية نموذج إىل الشمس مركزية نموذج من للخلف التوجه يمكننا
يف الثورات مفاهيمية: نقطة املفاهيمية اللعبة هذه تؤكد التصميم. نموذج إىل التطور
لنا فتسمح البناء؛ وإعادة الهدم إىل منها االستدالل تسلسل يف بتحوالت أشبه هي العلوم
تربط التي التغريات بتتبع بعدها وما الثورة قبل ما فرتتي بني االستدالل تسلسل تحوالت
القديمة. املناهج يف تعديالت إىل تؤدي حجج إىل التغيريات وتستند والجديد، القديم بني
هذه وستشتمل والنماذج، النظريات بني تربط للتتبع قابلة خطوط إىل اإلجراء هذا يؤدي
تحوالت وتُظِهر املفاهيمية. الشبكة يف واستبدال وحذف إضافة عمليات عىل العمليات
تهتم كما العلمية، الثورات فرتات خالل وانقطاع استمرارية خطوط االستدالل تسلسل

املقبولة. املشكلة ضوء يف الحلول تُقيِّم وكذلك الراهن، اإلشكايل املوقف بناء بإعادة

الفلسفية النتائج (أ)

الرابع؛ الفصل ،١٨٦٦ ِهيكل ١٩٠٩؛ (ديوي الداروينية؟18 للثورة الفلسفية النتائج ما
الرشيد». التصميم «فقدان يف عموًما الفلسفية النتائج تتمثل (٢٠١-٢٠٢ ،١٩٩٥ دينيت
األنواع داروين يعترب لم بالتصميم. الطبيعي االنتقاء بالغائية؛ الطبيعانية داروين استبدل
تكون أن يمكن طفيفة. تغايرات ذوي أفراد من سكانية تجمعات كانوا بل أساسية، مواد
األسايس االفرتاض هذا إطار يف إال التطور يحدث أن يمكن وال ضارة، أو مفيدة التغايرات
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التفكري محلها وأحل الجوهرية عقيدة من األحياء علم داروين حرر املتناحي. لالختالف
باملعنى تكن لم وإن الداروينية، من أخرى نتيجة املادية كانت السكانية. التجمعات يف
يشارك ولم البيولوجية، التفسريات يف التجريبية األدلة أهمية عىل داروين فشدد الرصيح؛
والالحتمية املادية تؤدي لها. بالوالء وهيكل َهكسيل من كل أقسم التي بالحتمية االعتقاد يف
عالم أن يعتقدون الداروينيني أن املؤكد من البيولوجي. للعاَلم سلسة رؤية إىل البيولوجية

التغري. من حالة يف الحية الكائنات
نوا ضمَّ الداروينيني أن وبما العقل. فلسفة عىل تأثري أيًضا الداروينية للثورة كان
للمخ الواضح التفوق تفسري إىل حجتهم منطق اضطرهم فقد الطبيعة، عالم يف البرش

العقلية. الظواهر لوجود طبيعانيٍّا تفسريًا ذلك وشمل البرشي،
العقل ظواهر تفرس ألنها النفس؛ علم عىل كبري تأثري للداروينية كان ثم، ومن
فرويد كان .(١٨٨٢ ،٢٦ نيترش مجلة ٤٥٨؛ ،١٨٥٩ (داروين طبيعية حقائق بوصفها
أنه يرى فكان علمي؛ كمجال النفيس التحليل تقديم عىل املهنية حياته طوال حريًصا
أتم داروين أن يُزَعم األحيان، بعض يف الفيزياء. مثل نفسها العلمية املصداقية يستحق
والسابع عرش السادس القرنني يف بدأت التي الكوبرنيكية الثورة من النهائية «املرحلة
املجلد الربيطانية، (املوسوعة ونيوتن» وجاليليو كوبرنيكوس مثل رجال قيادة تحت عرش
عليه أطلق ملا اكتشافه أن يعتقد فكان االدعاء؛ هذا مع فرويد اختلف .(٨٥٦ ،١٩٩١ ،١٨
وكان اآلن، إليها سننتقل التي الكوبرنيكية، الثورة من ثالثة مرحلة فتح الوضوح» «فقدان

البرشي. الجنس نُبل عىل آخر هجوًما فيها يرى

مقالية أسئلة

التي الطريقة ما و«داروين». «المارك» نظريتَي بني الرئيسية االختالفات ارشح (١)
المارك؟ نظرية عن تقدًما تُمثِّل الداروينية النظرية تجعل

التطور». و«حجج التصميم» «حجج بني الفرق وقيِّم ارشح (٢)
هذه به تقوم الذي الدور ما الداروينية. يف املتأصلة الفلسفية «الفرضيات» ناقش (٣)

الفرضيات؟
التفرُّعي». و«التطور التدريجي» «التطور بني الفرق ارشح (٤)

داروين؟ لنظرية مشكلة الحفري» «السجل يف «الثغرات» شكلت ملاذا (٥)
بنظرية للمؤمنني مشكلة لإلنسان» القديمة «العصور بها شكلت التي الطريقة ما (٦)

الخلق؟
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الداروينية؟ تأثري تحت «األنواع» ظهور فكرة تغريت كيف (٧)
حققته. ما ووضح تفسريية، بنيات أنتج «داروين» أن يعنيه: ما ارشح (٨)

«الرأي ما الِقَردة»؟ من «ننحدر إننا القائل االنتشار الواسع الرأي يف الخطأ ما (٩)
الصحيح؟ الدارويني»

والتنبؤ. التفسري بني الفرق وتناول الداروينية»؟ و«التفسريات «الداروينية» بنية ما (١٠)
الداروينية». «الثورة ل الرئيسية اإلنجازات ارشح (١١)

والداروينية الكوبرنيكية كانت وهل علمية»؟ «ثورة مصطلح من نفهمه الذي ما (١٢)
علميتني؟ ثورتني

يف العلمية للثورات اإلرشادي» كون «نموذج تطبيق قابلية نقدي نحٍو عىل ناقش (١٣)
الدارويني. النموذج سياق

الرتتيب؟ عىل و«الواقعية»، «الذرائعية» لدعم الداروينية تستخدم أن يمكن كيف (١٤)
التطور جوانب ما اإلنسان». «أصل كتاب إىل األنواع» «أصل كتاب أدى كيف ارشح (١٥)

الخاصة؟ األهمية ذات
للبرش؟ واألخالقية العقلية للقدرات مادي» «تفسري ب الداروينيون يعني ماذا (١٦)

للعقل؟ «انبثاقية» لنظرية داعمة الداروينية اعتبار يمكن هل (١٧)
الداروينية؟ سياق يف االختبار» و«قابلية الدحض» «قابلية بني ُمربَّر التمييز هل (١٨)

أم اإلقصائي» «االستقراء منهج تتْبع بأنها داروين نظرية تُوصف أن يجب هل (١٩)
االفرتايض»؟ «االستدالل منهج

الطبيعي؟ للعالم بنيويٍّا» «تفسريًا الداروينية النظرية تعترب كيف (٢٠)
الطبيعي؟ للعالم سببيٍّا» «تفسريًا الداروينية النظرية تعترب كيف (٢١)

منطقيٍّا؟ مفهوًما الداروينية» «املسارات مفهوم يُعد هل (٢٢)
الداروينية»؟ «االستدالالت ما (٢٣)

«الخلق»؟ بنظرية املؤمنني ضد داروين يستخدمها التي الحجج ما (٢٤)
للداروينية؟ جاد منافس الذكي» «التصميم هل (٢٥)

للعقل والعامة الخاصة الجوانب عىل التطوري» النفس «علم يف الرتكيز ارشح (٢٦)
البرشي.

املخ؟ من العقل نشأة «الداروينية» تفرس كيف (٢٧)
البرشية؟ الطبيعة عىل الطبيعي» «االنتقاء الداروينيون يطبق كيف (٢٨)
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أساسجديد»؟ عىل يقوم النفسسوف «علم أن كتب عندما داروين يعني كان ماذا (٢٩)
يتحقق فكيف واالجتماعي، الطبيعي العالم تمثيل طرق هي «النماذج» كانت إذا (٣٠)

التمثيل؟ هذا
من أمثلة استخدم والتنبؤ». التفسري «تناظر الطبيعي االستداليل النموذج يفرتض (٣١)

االفرتاض. هذا مالءمة مدى لتقييم األحياء علم
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الثالث الفصل

الشفافية فقدان فرويد: سيجموند

والقدرات للقوى الالزم االكتساب أساس جديد، أساس عىل النفس علم سيستند
(٤٥٨ ،(١٨٥٩) األنواع» «أصل (داروين، التدرج. طريق عن العقلية

وفرويد كوبرنيكوسوداروين (1)

«محارضات (فرويد، الفكرية. املستجدات لدرء غريزيٍّا ميًال البرش يمتلك
(٢١٤ (١٩١٦أ)، النفيس» التحليل يف تمهيدية

الصورة تعود تام. نحو عىل وداروين كوبرنيكوس البارزين أسالفه يعرف فرويد كان
فرويد، إىل بعيد حد إىل نفسية» «حاالت بأنهم للبرش العرشين القرن يف املهيمنة الذاتية
مفرداتنا، الفرويدية املصطلحات اخرتقت وفكرنا. لغتنا عىل كبري تأثري له كان الذي
فرويد طلبات من الرغم عىل الفرويدية. والزالت األحالم «فهم» ل ُمحَكَمة طرًقا لنا ووفرت
كمساهمة باإلجماع تُقبل لم النفيس التحليل نظرية فإن العلمي، املستوى عىل باالحرتام
املفكرين من مجموعة إىل فرويد ينتمي الرتدد. لهذا وجيهة أسباب وثمة العلمي. الفكر يف
إسهاماتهم إىل يُنَظر كان لكن ا، مهمٍّ تفكرينا طريقة عىل تأثريهم كان الغربي العالم يف
ممثلتنَْي والداروينية الكوبرنيكية النظريتان كانت إذا األهمية. قليلة بوصفها العلم يف
الشكوك ثارت فقد الفكر؛ يف كثورة مرشحة فرويد نظرية فإن العلمية، للثورات مقبولتنَْي

الدولية. األخبار مجالت يف الرئيسية املقاالت يف بانتظام فرويد بشأن
داروين ريمون بوا دو وإميل ِهيكل إرنست وصف عرش التاسع القرن ثمانينيات يف
أملانيا يف جديدة دورية أُطلقت ١٨٧٧ عام ويف العضوي. العالم كوبرنيكوس بأنه
التطور نظرية أساس عىل قائمة موحدة كونية رؤية أجل من وُكرست «كوزموس»، تُدعى



وفرويد وداروين كوبرنيكوس

مكانتهم البرش كالهما سلب فقد وداروين: كوبرنيكوس ربطت األوىل طبعتها ويف لداروين.
بأن االدعاء نجد الربيطانية املوسوعة من عرشة الخامسة الطبعة ويف الكون. يف املتميزة
الطبيعة. لقوانني الحياة وتعقيد ع تنوُّ أخضع داروين ألن الكوبرنيكية؛ الثورة أتم داروين
الجزء هو الخاص إسهامه أن فرويد اعترب إذ التوصيف؛ هذا مع فرويد يتفق لم
مقاومة ترجع الظاهري، املستوى عىل أنه فرويد يفرس الكوبرنيكية. للثورة املتمم األخري

معرفته: عدم إىل النفيس التحليل

أرواح أكثر استحرضنا العقلية الحياة يف الالوعي عىل التأكيد خالل من ولكن
التي املقاومة أن تفرتض وال بهذا، تتفاجأ ال النفيس. التحليل ضد ا رشٍّ االنتقاد
إجراء عىل النسبية القدرة عدم أو الالوعي صعوبة عىل فقط قائمة نقابلها

أعمق. مصدرها أن أعتقد عليه. دليًال توفر التي التجارب

الثقايف: بالتاريخ عالقة له األعمق فاملستوى املقاومة؛ يفرس الذي هو األعمق املستوى وهذا

لرضبتني التعرُّض البرش لدى الساذج الذات حب عىل تعنيَّ القرون مر عىل
مركز ليست أرضنا أن علموا عندما األوىل الرضبة كانت العلم. يد عىل كبريتني
تخيُّله. يمكن ال اتساع ذي كوني نظام من صغري جزء فقط ولكنها الكون
يشء عىل التأكيد من الرغم عىل كوبرنيكوس، باسم عقولنا يف األمر هذا يرتبط
األبحاث دمرت عندما الثانية الرضبة وجاءت اإلغريق. علوم يف بالفعل مماثل
الحيوان مملكة من تحدرهم وأثبتت الخلق بني املفرتضة البرش مكانة البيولوجية
أيامنا يف الثورة هذه وأُنجزت استئصالها. يمكن ال التي الحيوانية وطبيعتهم

عنًفا. األكثر املعارصة املعارضة رغم وأسالفهما، وواالس داروين يد عىل

التصميم و«فقدان املركزية» «فقدان سميناهما اللتان — الرضبتان هاتان ستُعزَّز
فرويد: يرضبها أخرى برضبة — الرشيد»

من رضًرا واألكثر الثالثة الرضبة يتلقى سوف البرشي العَظمة جنون لكن
حتى املسيطر ليس أنه لألنا تُثبت أن إىل تسعى التي الحالية النفسية األبحاث
بشأٍن الهزيلة باملعلومات يرىض أن يجب وإنما جسده، يف األمور زمام عىل
— النفسيني املحللني — نحن نكن لم الالوعي. مستوى عىل عقله يف يجري
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مصرينا أن يبدو ولكن الوحيدين، ولسنا للنقاش املوضوع هذا طرح َمن أول
ومن فرد؛ كل عىل تؤثر التي التجريبية باملواد ودعمه األقوى التعبري منحه هو
األكاديمية اآلداب اعتبارات جميع وتجاهل علمنا، ضد العامة الثورة تنشأ ثم
(٢٨٤-٢٨٥ ١٩١٦ب، (فرويد املحايد. املنطق ضوابط كل من املعارضة وتحرر

يعلم ال التي الالوعي، بدوافع مدفوعة األنا — جسده» يف األمور زمام عىل املسيطرة «األنا
النفيس التحليل أن من الرغم عىل لالوعي، بالنسبة واضحة ليست الدوافع إن شيئًا. عنها
الوضوح». «فقدان هي: أخرى رضبة من البرش يعاني ثم ومن كشفها؛ عىل القدرة يدَّعي
فرويد. أفكار من التسلسل بهذا مفهوم نحو عىل للغاية سعداء فرويد أتباع كان
سيُحِدثها: التي الفكر لثورة أيًضا ولكن وحسب، التجريبية ليسالكتشافاته فرويد د سيُمجَّ

سيُحِدث — بهما نفسه قارن اللذين الرجلني — وداروين كوبرنيكوس غرار عىل
أكثر للفكر صائغ أنه عىل إليه يُنَْظر قد ومثلهما ألنفسنا، نظرتنا يف ثورة فرويد

(٢ ،١٩٦٢ (براون للحقائق. مكتشًفا اعتباره من

حول اآلراء يف توافق وجود عدم إن ذلك. مع يتفقون ال الناس من الكثري أن هي املشكلة
دون من علمية ثورة أنها عىل معاملتها ينبغي ال أنه عىل دليل العلمية فرويد إنجازات
ثالثني بعد سيصبح عما بإيجاز فيتجنشتاين عرب ،١٩٤٦ عام يف لنظريته. دقيق تحليل

السائد: الرأي عاًما

رضًرا فرويد سبب عبقرية) ألنها (وتحديًدا الخيالية الزائفة تفسرياته خالل من
(٥٥ ،١٩٨٠ (فيتجنشتاين كبريًا.

توافق حدث والداروينية، الكوبرنيكية النظرية من كلٍّ عىل عام مائة انقضاء بعد
الفرويدية النظرية من عام مائة بعد لكن العلمية، منهما كل مصداقية حول اآلراء يف كبري
إلسهام ه تَُوجَّ التي الشكوك وتُعزَّز العلمية. مصداقيتها حول كبري خالف يوجد يزال ال
العلمي الوضع دراسة وتمثل وداروين. كوبرنيكوس مع املقارنة خالل من العلم يف فرويد
قبُل، من الحظناها التي االستداللية املمارسات نظر وجهة من وخاصة فرويد، لنظرية
وكما االجتماعية. للعلوم املعرفية باملكانة األخرى األهداف وتتعلق الفصل. هذا أهداف أحد
بالتجريبية االلتزام بني غريب نحو عىل وسًطا موقًفا تتخذ فرويد نظرية فإن سنرى،
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كان طبيعي، كعلم النفيس التحليل ممارسة يف فرويد رغبة من الرغم وعىل والتفسريية.
الفرويدية تكون الفصل هذا ويف االجتماعية. العلوم من تقنيات يقرتض أن باستمرار عليه
الفصول يف الحال هي وكما االجتماعية. للعلوم الفلسفية للدراسة انطالق منصة بمنزلة
الفلسفية القضايا تناول أجل من الفرويدية دراسة من امللموسة املواد نستخدم السابقة،
بني واالختالف التشابه أوجه بتوضيح نهتم سوف اإلشكالية. مواقفها عن تنشأ التي
فرويد من أبعد هو ما إىل الذهاب الرضوري من وسيكون واالجتماعية، الطبيعية العلوم
الطبيعة مسألة إىل أيًضا سنعود كما االجتماعية، العلوم منهجية يف فيرب مساهمات ودراسة

النفس. وعلم التطور بني وفرويد، داروين بني حقيقيٍّا رابًطا توفر التي البرشية،

البرشي الجنس بشأن النظر بعضوجهات (2)

ما بقدر أيًضا، الفكري الجانب من إال إليه الوصول يمكن ال اإلنسان فإن وهكذا
النفسية) الطاقة (توظيف األهداف نحو الجنسية الرغبة توظيف عىل قادر هو
(٤٤٦ (١٩١٦ب)، النفيس» التحليل يف تمهيدية «محارضات (فرويد، .(…)

البرش أن وبما للوضوح. فقدانًا باعتباره الكوبرنيكية الثورة بإكمال فرويد زعم فرسنا لقد
القائل الرأي مع يتفق فرويد ادعاء فإن أجسادهم، يف األمور زمام يملكون ال أنهم يبدو
ينكر ال الوقت. هذا حتى مفرتًضا كان مما أقل عقالنية إىل يستند البرشي السلوك بأن
عقلية بأفكار اعرتف لكنه البرشي، السلوك يف دوًرا تلعب العقالنية الدوافع أن فرويد
بالطبيعة كثريًا مهتمني كانوا الذين التنوير، عرص فالسفة من أقل بقدر البرشي للسلوك
البرشي السلوك يف دوًرا الدوافع إىل باستمرار املهنية حياته طوال فرويد عزا وقد البرشية،

الجنسية: امليول بشأن األوىل نظريته يف فكتب العقلية، األفكار دور من أكرب

األخرى لطرقه أوليٍّا» «نموذًجا الجنسية األمور يف اإلنسان سلوك يكون ما غالبًا
(٩٣ ،١٩٠٨ (فرويد الحياة. مع للتفاعل

النفيس: التحليل عن فيينا يف محارضاته يف الرأي هذا وكرر

التي األشياء من عدد فثمة العقلية، الحياة من فقط جزء هو املعقول ولكن
(٢١١ ١٩١٦أ، (فرويد .(…) معقولة ليست تحدث
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عىل أخرى مرة أكد الدينية، املعتقدات ومستقبل الثقافة تطور عن نسبيٍّا املتأخر عمله ويف
ذلك:

الرغبات تحكمهم فالرجال املعقولة، الحجج عرب للرجال الوصول يمكن ال
(٤٧ ١٩٢٧أ، (فرويد .(…) تماًما الغريزية

شك فال البرشي، السلوك يف الالواعية الدوافع دور عن نظره وجهات اتساق إىل وبالنظر
«فقدان» ب فرويد أنذر حني ففي الفلسفة؛ يف التنوير حركة عن عامًدا خرج فرويد أن يف
وجهات بعض بإيجاز لنتناول الوضوح. «اكتساب» عىل التنوير فالسفة أكد الوضوح،

لفرويد. كسلف نيتشه ونتناول البرشية الطبيعة بشأن التنوير نظر

البرشية الطبيعة عن التنوير حركة نظر وجهات (1-2)

العقل يستطيع ال الغالب، يف رغبات هي اإلنسانية األفعال دوافع أن هيوم ديفيد رأى
عن محكومني البرش يعتربون التنوير فالسفة معظم كان هيوم، وباستثناء تغيريها.
البرشي. السلوك يف دوًرا تلعب الرغبات أن ينكروا لم أسايس. نحو عىل العقل طريق
ولكن والعقل، واملشاعر الرغبات بني ممزقون البرش أن كانط يعرتف املثال، سبيل عىل
بأنه التنوير يُعرِّف كانط أن املعروف ومن املشاعر. إمالء عىل التغلب يستطيع العقل
استخدام عىل القدرة «عدم الفكري النضج عدم ويمثل الذاتي.» النضج عدم من «الخروج
يرجع ما غالبًا ألنه ذاتيٍّا؛ األفراد نضج عدم كانط ويعترب خارجي.» توجيه دون العقل
الشجاعة لديك «لتكن هو: للتنوير شعاًرا كانط واقرتح جانبهم. من والجبن الكسل إىل
املستنريين غري العامة نضج عدم بأن كانط ويعرتف .(١٧٨٤ (كانط عقلك» الستعمال
يف كما السياسية، للحرية افتقاد يوجد فربما املجتمع. يفرضها أغالل إىل أحيانًا يرجع
الديني االستبداد يفرضها التي والثقافية، االجتماعية املوانع تكبت قد أو الديكتاتورية،
املرء عقل استخدام حرية أن كانط يعتقد ذلك، ومع النضج، ازدهار األيديولوجيات، أو
ولكن أنفسهم»، بتنوير جميعهم للعامة «تسمح السياسية، الثورة من بدًال الخاص،
شعار اعتناق األفراد عىل يجب الشخيص، املستوى عىل وقتًا. تستغرق تلك التنوير عمليات
التعليم ازدهار فإن املجتمعي، املستوى وعىل عقلك». الستعمال الشجاعة لديك «لتكن
هذا عرقلة إىل كانط وينظر مستنري. عرص نحو املجتمع لدفع مسبقان رشطان والثقافة
إن البرشية. للطبيعة انتهاك أنه عىل سلطوي حاكم طريق عن والسيايس الثقايف التقدم
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— املعرفة وزيادة العمياء، التقاليد وعرقلة الجهل، عىل التغلب — التنوير مرشوع تحقيق
لكانط. بالنسبة اإلنسان حقوق من أسايس حق

.(١٧٢٤–١٨٠٤) كانط إيمانويل

يعني الضوء. سمات من لسمة استغالًال االسم بهذا التنوير عرص تسمية تأتي
التنوير وراء من العام والهدف أوضح. يصري املوقف أن ما موقف عىل الضوء تسليط
املرض؛ مسألة ل تأمَّ التقدم. تعرقل التي املظلمة، الفرضيات يزيل املعرفة اكتساب أن هو
يكون املرض عالج فإن معينًا، مرًضا يسبب بما تجريبية معرفة توجد ال دامت فما
ولكن املرض، أسباب بشأن جامحة افرتاضات عىل كليٍّا العملية وتعتمد عشوائية، مسألة
وسيلة التطعيم أصبح املرض، تسبب البكترييا أن ١٨٧٩ عام يف باستور اكتشف عندما
أيًضا إضاءة تتطلب التي الحالة تكون ربما األمراض. من معينة أنواع ضد فعالة ضبط
عىل ُمربََّرة، غري سلطة عىل الضوء تسليط التنوير يتطلب دينية. أو مجتمعية أو سياسية
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املطالبة هي الدينية أو السياسية السلطة بمربرات املطالبة إن لها. مربر ال افرتاضات
وراء الكامنة لألسباب طلبًا يُعد املربرة غري االفرتاضات تربير وطلب وجودها. بأسباب
املدرسة شككت رأينا، كما شفافية، أكثر االفرتاضات يجعل األسباب وتوفري االفرتاض.
داروين وشكك األرسطية، الحركة نظرية وراء فيها جدال ال التي االفرتاضات يف الباريسية
العقل سيادة تمنح كانط، رأي يف العظمى». الوجود «سلسلة وراء الكامنة االفرتاضات يف
ستجعل عقله الستخدام املرء شجاعة الشخيص املستوى عىل البرشي. للسلوك الوضوح
العقل استخدام سيجعل املجتمعي، الصعيد وعىل غموًضا. أقل سلوكه وراء الدوافع
كان كانط، يعلم كان كما شفافية، أكثر املجتمع حياة إليها تستند التي االفرتاضات
القرن يف الربويس مجتمعه أن يعتقد كانط يكن لم مثاليٍّا. فلسفيٍّا مفهوًما التنوير مرشوع
التنوير وفلسفة العلم تطور قوة وفق ولكن مستنري، عرص إىل وصل قد عرش الثامن
املسرية أن — ما حدٍّ إىل بسذاجة — كانط اعتقد التنوير. عرص يف عاش أنه يعتقد كان
عىل الخطرية الشك بظالل فرويد ألقى ولكن وقفها، يمكن ال مستنري عرص نحو العامة
لفضاء املظلمة األعماق يخرتق أن يمكنه ال الضوء أن يبدو للتنوير. العقالني االفرتاض
العقول أن ويبدو الواعية. ديناميكية بدوافع مدفوعون نحن لفرويد، وفًقا الفرد. دوافع
الالواعية القوى بشأن ا محقٍّ فرويد كان إذا العقلية. شئوننا إدارة يف صغريًا دوًرا تلعب
الوضوح يُسرتَد أال ولكن كأفراد، الوضوح فقدان من نعاني فإننا أعمالنا، وراء الكامنة
األمور زمام عىل املسيطر يكون ال فرد كل أن صحيًحا يكون ربما النفسية؟ باملعرفة
فرويد، يعتقد الضوء؟ إنارة عىل القدرة الفرويدي النفس علم يملك أال لكن جسده، يف
تثري االدعاءات هذه أن له يُؤسف ومما ذلك. الثقافيني املعلقني من والعديد والفرويديون،
وأساليب النفيس، للتحليل العالجية والقيمة الالوعي، قوى وجود تعرَّض فقد الخالف؛

للهجوم. كلها الفرويدية الدراسة

البرشية الطبيعة بشأن نيتشه نظر وجهة (2-2)

«ِلَم ،(١٨٨٨) اإلنسان» ذا «هو (نيتشه، قبيل. من موجوًدا النفس علم يكن لم
(٦ الجزء قدر»، أنا

يحرتمه كان أنه من الرغم عىل نيتشه. أعمال قراءة — باعرتافه — فرويد تجنب
وجهات تطوير عىل حريًصا كان فإنه الحاسمة، النفسية رؤاه أجل من شديًدا احرتاًما
نفيس كمفكر نفسه نيتشه صور .(١٩٧٤ (كوفمان انحياز دون الخاصة النفسية نظره
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األول»، «الالأخالقي بأنه نفسه ويصف وُمثُلها. قيمها املسيحية؛ األخالق هدفه وتاريخي
إىل نيتشه يهدف ما كان .(٢ الجزء قدر»، أنا «ِلَم ،١٨٨٨ (نيتشه بامتياز املدمر وهو
منحلَّة، أخالًقا املسيحية األخالق يعترب وكان مجتمعه. يف بها امُلسلَّم العليا املثل هو تدمريه
موت بإعالنه نيتشه واشتهر .(٤ الجزء ،١٨٨٨ (نيتشه الصالح السامري ُمثُل ورفض
الخري اعتبار ينبغي فال فيه: مشكوًكا املسيحية باألخالق اإليمان أصبح املسيحي. اإلله
ثالثة نيتشه وقدَّم الطبيعة، ضد طغيانًا املطلقة األخالق هذه تُمثِّل مطلقة. قيًما والرش
األرض، عىل اإلنسان حياة شأن من تقلل وإنها عقيدة، إنها املسيحية: ضد اعرتاضات
فهو القيم، كل ينكر نيتشه أن نفكر أن الخطأ من لإلله. اإلنسان لتبعية تدعو وأنها
نيتشه ويطالب الغربي. اإلنسان انهيار سببت رأيه يف والتي فقط، التقليدية القيم يزدري
القيم. «إيجاد» هي الفيلسوف فمهمة القيم؛ جميع عن التخيل وليس القيم، تقييم بإعادة
وسيلة نيتشه، رأي يف فاألخالق، للتغيري؛ قابلة وغري اإلله من ممنوحة اعتبارها ينبغي وال
تعزز أن األخالقية للقيم وينبغي مرشوطة. القيم جميع بل عليا. ُمثًُال وليست للراحة،
شخصيات أن — الفلسفي النفس عالم — نيتشه يرى وجودهم. تعرقل وال البرش، حياة
نفس علم يوجد لم أنه ويدَّعي وفاسدة. ضعيفة الصالح واملسيحي الصالح السامري
البرشية واألنواع املسيحية األخالق يف يشكك الذي األول الفيلسوف نفسه يعترب ألنه قبله،

صنعتها: التي

هذه ولتحقيق منه، مرتبة أدنى املسيحية باألخالق اآلن حتى أحد يشعر لم
التي األمور وهي شديًدا، نفسيٍّا وعمًقا بعيد، من ونظرة ارتفاًعا، يلزم الغاية
الوقت حتى املسيحية األخالق كانت اللحظة. هذه حتى ممكنة أنها يُعتقد ال
خدمتها. عىل فيعملون املفكرين، جميع تغوي التي كريكا كالساحرة الحارض
الدخان منها يخرج التي ية الرسِّ الكهوف إىل نزل قبيل األشخاص ِمن َمن
حتى تجرأ الذي الشخص َمن العالم؟ عىل االفرتاء هذا األعىل؛ املثال لهذا السامُّ
سبقوني الذين الفالسفة من أحد كان هل رسية؟ كهوف وجود افرتاض عىل
بارًعا»، «دجاًال يكن لم أي النفيس؛ للعاِلم نقيًضا يكن ولم أصًال، نفسيٍّا عاِلًما

(٦ الجزء قدر» أنا «ِلَم ،١٨٨٨ (نيتشه «مثاليٍّا»؟

فيكشف لفرويد. النفيس التحليل من كانط تنوير إىل أقرب نيتشه كان ناحية، من
عرش. التاسع القرن نهاية يف الغربي للمجتمع األخالقية األسس بشأن للوضوح افتقاًدا
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.(١٨٤٤–١٩٠٠) نيتشه فريدريك

يراها (كما البرشية الطبيعة إىل أقرب سيكون الذي القيمي، النظام تقييم إعادة إىل ويدعو
رًؤى يمتلك نفيس عاِلم أول وحيًدا، صوتًا نفسه يرى كان أخرى، ناحية ومن نيتشه)؛

فرويدية:

بذلك.» القيام عىل ألقدر أكن «لم كربيائي: ويقول ذلك.» «فعلت ذاكرتي: تقول
،١٩٩٣ جيلنر قارن ١٨٨٦؛ (نيتشه ذاكرتي. تستلم وأخريًا، عنيًدا. ويظل

األول) الفصل

التي الجنس ممارسة عن االمتناع أعباء تفرض الثقافة أن فرويد رأى املنوال، نفس وعىل
نيتشه نشأ وبينما يمرضون. هذا جعلهم لفرويد، وفًقا البرش. عىل تقريبًا تحملها يمكن ال

جديد. كعلم النفيس التحليل ترسيخ إىل يهدف فكان كعاِلم؛ فرويد نشأ ككالسيكي،
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للشخصية الفرويدي والنموذج العلموية (3)

يجذب فإنه نحوه، شخصخنرصه أي مد إذا أنه النفيس التحليل عن يُقال ربما
(١٩٣ ١٩١٦أ، (فرويد رسيًعا. بأكملها اليد

أي العلموية؛ قرن كان لقد عرش. التاسع القرن أواخر يف الطبي تدريبه فرويد ى تََلقَّ
باستخدام معالجتها يمكن واالجتماعية الطبيعية العلوم يف املشكالت معظم بأن االعتقاد
النفس، علم مجال يف غزواته أول منذ فرويد، أن املستغرب من ليس الفيزياء. أساليب
العلمي» النفس علم «مرشوع فمن العقلية؛ الظواهر لدراسة علميٍّا ذهنيٍّا توجًها اعتنق
التحليل بانتظام فرويد يقارن ،(١٩٣٨) النفيس» التحليل «مخطط كتاب حتى (١٨٩٥)
العلوم من كفرع النفس علم ر صوَّ من أول فرويد يكن لم ولكن بالعلوم.1 النفيس
التطورية النظرية أن السادس) الفصل ،١٩٢٩) وِهيكل داروين رأى فقد الطبيعية.
فيينا يف محارضاته يف فرويد وصف النفس. لعلم علمي نهج لظهور الطريق مهدت
يزال ال عضوي، أساس يف ما يوًما تُغَرس سوف فوقية، بنية بأنه النفيس التحليل مذهب
مصداقية نظريته ملنح متعددة بطرق فرويد سعى .(٣٨٩ ١٩١٦ب، (فرويد مجهوًال
أن ويجب العواقب. بعض ذلك تبع االلتزام، هذا مثل مسئولية ل تحمُّ وبمجرد علمية.
وفًقا — علًما النفيس التحليل كان إذا األصيل. االلتزام مع متوافقة العواقب هذه تكون
ميكانيكية، نماذج تقديم ونتوقع للعقل. معينة مادية رؤية نتوقع فإننا — لفرويد
كان العقلية. األحداث بشأن الحتمية من معينة وكمية رشعية، قياسية حاالت وافرتاض
ذلك، ومع العلمية. التزاماته عىل املرتتبة العواقب هذه قبول حيال مبدئه عىل ثابتًا فرويد
يف اإلنسانية األدلة تجنُّب من يتمكن لم أنه نالحظ للعقل، فرويد نموذج نلخص بينما
التخيل يستطع لم لكنه العقلية الظواهر بتفسري فرويد طالب الحًقا، سنرى وكما نظريته.

املتعمدة. األفكار عن

للعقل فرويد نموذج (1-3)

(١٢٦ ١٩٠٥ب، (فرويد السعادة. عن يكل ال باحث اإلنسان

إىل النفيس» املستوى عىل «اإلنسان ل العرشين القرن يف املهيمنة الذاتية الصورة ترجع
ويف (مورافيا). فريبريج يف ١٨٥٦ مايو ٦ يف فرويد ُولد فرويد. عمل تأثري إىل بعيد حد
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إىل العائلة انتقلت األنواع»، «أصل كتاب داروين فيها نرش التي السنة يف ،١٨٥٩ عام
عام وهو ،١٩٣٧ عام حتى فيينا يف فرويد مكث فيينا. يف استقرت بسنة وبعدها اليبزيج
ولكنه للسامية، معاداتها إىل جزئيٍّا ذلك ويرجع فيينا، يكره فرويد كان النازي. االحتالل
بدأ ١٨٧٣ عام ويف الجنسية. الحياة حيال الذهني وتوجهه فيينا بمجتمع أيًضا تأثر
ويف .١٨٨٥ عام يف العصبية األمراض علم يف محاًرضا وأصبح الطب مجال يف عمله فرويد
عمل عرَّف شاركو. مارتن جان إرشاف تحت للعمل باريس إىل فرويد ذهب ،١٨٨٥ أواخر
يكون ربما النفسية االضطرابات أن باحتمالية فرويد «الهسترييا» يسمى ما عىل شاركو
الهستريية األعراض بني رابط وجود أثبت أنه شاركو اعتقد املخ. وليس العقل، مصدرها
القوة عىل ضمنًا الرابط هذا واشتمل التنويمي. واإليحاء — األطراف أحد شلل مثل —
برتا مريضته كانت الذي بريور، جوزيف مع فرويد تصادق الحق وقت ويف العقلية.
(تعرف لفظية تقنية بريور استخدم هستريية. أعراض من تعاني أوه») («آنا بابنهايم
١٨٩٦ عام ويف أعراضها. لعالج الحواري») «العالج أو بالحديث» «العالج باسم أيًضا

النفيس». «التحليل عبارة فرويد صاغ

النفيس التحليل ملخصلنظرية (أ)

الحر» األفكار «تداعي هي جديدة تقنية وطور املغناطييس التنويم عن فرويد تخىل
عشوائية أفكار أي عن التعبري عىل املرىض التقنية هذه تشجع .(١٨٩٥ (فرويد/بريور
عنها املعربَّ غري املواد عن الكشف إىل التقنية هذه وتهدف أذهانهم. عىل ارتباطيٍّا تطرأ
الخفي العالم هذا فرويد سمى القديم، للعرف واتباًعا النفس. عاَلم من اللحظة هذه حتى
فكان لألفكار؛ الحر التداعي يف صعوبات واجهوا مرضاه أن إىل فرويد أشار «الالوعي».
هذه وأشارت النفيس. التحليل جلسات ملواصلة ورفض وتلعثم، مفاجئ، صمت يحدث
لدى كانت مهمة. كانت عنها التعبري أجل من تعاني التي املادة أن فرويد إىل األعراض
هذه تدمري الرضوري من وكان الخفية. املواد عن التعبري ضد قوية دفاعات أيًضا املرىض
شاركو من النقيض وعىل الخفية. الرصاعات عن الكشف أجل من املقاومة) (أو العوائق
جنسيٍّا كان املقاِومة للمواد إرصاًرا األكثر املصدر أن استنتاج إىل فرويد توصل وبريور،
الجنسية املشاعر بني نفسه، بالرصاع العصبية األعراض ربط أنه ذلك من واألهم بطبيعته.
اإلغواء نظرية يُسمى عما تخىل فليس فيلهيلم إىل مهمة رسالة يف النفسية. والدفاعات
كانت النفيس التحفيز تحت تذكُّرها يجري التي املواد أن إىل وخلص .(١٨٩٧ (فرويد
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.(١٨٥٦–١٩٣٨) فرويد سيجموند

والتوق األوهام أن يعني وهذا حقيقية. خربات وليست خفية، بدائية وأمنيات أوهاًما،
نظام ن ُحسِّ التالية، السنوات مدى وعىل الالحقة. الرصاعات أصل يُعد للطفل الغريزي

طرق: بعدة وُعدِّل فرويد

يف بالتعمق له سمحت التي الصدمة بمنزلة (١٨٩٦) والده وفاة فرويد رأى •
النفيس. التحليل لنظرية مهمة ُرًؤى لفرويد الذاتي التحليل وقدَّم نفسه،

ملعرفة ممهد كطريق األحالم (١٨٩٩) األحالم» «تفسري كتاب يف فرويد قدَّم •
الالوعي.

إىل للوصول مالءَمًة األكثر الوسيلة األحالم دراسة تصبح ثمَّ ومن
األنا عن املنعزلة الجنسية الرغبة تُشكِّل الذي املقموع، الالوعي معرفة

(٤٥٦ ١٩١٦ب، (فرويد منه. جزءًا
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جنسية لرغبات إرضاء أنها عىل — األطفال أحالم باستثناء — األحالم جميع تُفرسَّ
١٩١٦أ، ٨٨؛ ١٩١٦أ، (فرويد النوم!» أثناء عقلية حياة الحلم أن الواضح «من الغالب. يف
رغبات إىل البالغني أحالم معظم تُعزى أن يمكن سببيٍّا: ادعاءً فرويد ويقدم الثاني). الفصل
لها االنحراف نحو امليول جميع إن حتى ،(٦٨٢-٦٨٣ ١٩٠١ب، (فرويد صبيانية جنسية
عن خفية تعبريات األحالم أن وبما .(٣١١ ١٩١٦ب، (فرويد الطفولة مرحلة يف جذورها
الحلم ومحتوى لألحالم. و«الكامن» «الواضح» املحتوى بني فرويد ميز الرغبات، إرضاء
يف الحاملون يراها التي األحيان من كثري يف الغريب الفعيل الصور تسلسل هو الواضح
فرويد ويشتبه للحلم. الالواعي الخفي الدافع الكامن الحلم محتوى ويتضمن أحالمهم.
يف تواَجه التي والصعوبات الكامنة لألحالم املربكة الطبيعة بني رشعية صلة وجود يف
األحالم تحويل يف الحلم عمل ويتمثل .(٦٤٣ ١٩٠١أ، (فرويد األحالم أفكار عن التعبري

التحول. هذا عكس هي النفيس التحليل ومهمة واضحة، أحالم إىل الكامنة

.(…) وحسب للتفسري أرسارها عن وتتخىل أشياء إلخفاء األحالم تُضطر
(١٨١ ،١٩١١ (فرويد/أوبنهايم

يكون مثًال، التكثيف: (١) الطرق: من بعدد األحالم الحلم عمل يحوِّل أن يمكن
الكامن املعنى أن ويعني اإلبدال: (٢) الكامن. للحلم مكثًفا مختًرصا شكًال الواضح الحلم
األحالم ح وتلمِّ النائية، أو املهمة غري العنارص عىل الحلم عمل ويركز مخفيٍّا، يظل للحلم
التمثيل: (٣) الكامن. املحتوى ويُخفى غامض، نحو عىل الحقيقي معناها عن الواضحة

عرش). الحادي الفصل ١٩١٦أ، (فرويد صور إىل لألفكار ل تحوُّ حدوث ويعني

يعرف أصبح ما (١٩٠٠) اليومية» للحياة املريض النفس «علم كتاب يتناول •
زالت أيًضا ولكن اللسان زالت مجرد ليست وهذه الفرويدية». «الزالت باسم

األسماء. ونسيان للكلمات، الخاطئة والقراءة القلم،
دوافع فرويد نسب ،(١٩٠٤-١٩٠٥) الجنس» نظرية يف مباحث «ثالثة كتابه يف •
املكبوتة. الرغبات أهمية وأثبت لألوهام، السببية القوة عىل وشدد لألطفال، جنسية
التقليدي استخدامه من ألبعد الجنسية الحياة مفهوم املباحث هذه يف فرويد ع وسَّ
الجنسية الحياة وأصبحت الشهوانية. النزوات من كبرية مجموعة يشمل كي
الشئون من كبري لقدر — الوحيد املحرك تكن لم إن — األقل عىل الرئييس املحرك
املرحلة للطفل: الجنيس التطور يف مراحل ثالث أيًضا فرويد حدد كما اإلنسانية،
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مبارشة سببية عالقة فرويد ويحدد الَوذَِري. الطَّْوُر الرشجية، املرحلة الفموية،
البالغة: الشخصية وسمات الطفولية الغريزة مكونات بني

شكلها يف الشخصية بها تتشكل التي للطريقة صيغة نضع أن يمكننا
إما هي الدائمة الشخصية السمات التأسيسية؛ الغرائز من النهائي
تشكيل أو الغرائز هذه عن تََساٍم أو األصلية للغرائز يتغري ال امتداد

(٢٨٨ ،١٩٩٦ وبسرت يف (مقتبسة ضدها. فعل ردود

النفيس. للتحليل فيينا جمعية تأسست ١٩٠٨ عام يف •
إىل الثنائي التقسيم محل األجزاء الثالثي العقل نموذج يحل الالحقة، أعماله يف •
الواقع، مبدأ وفق «األنا» وتعمل اللذة، مبدأ وفق «الُهَو» تعمل والوعي: وعي
الطفل عقل يف املغروسة االجتماعية والقيم للمعايري تجسيًدا العليا» «األنا وتمثل
من يتألف الهو أن فرويد حدد الالحقة، أعماله ويف الثقافية. الرتبية طريق عن
١٩٣٨؛ (فرويد املوجودة الجنسية» «الغريزة إىل باإلضافة املوت» «أُْمِنيَة جزءين:

.(٣٣٤-٣٣٥ ،١٩٩٦ وبسرت انظر
درس أعماله. من األخرية املرحلة والثقافية االجتماعية فرويد دراسات تشغل •
إن فرويد: قال التسامي. آلية حتى تتبعها التي الثقافية، الظواهر أصل فرويد
تغريَّ الذي البدائي الجنيس الدافع يف متأصل الثقافية املنتجات إنشاء أو تقدير
األعمال إىل يؤدي رصاع، دون للقمع حالٍّ التسامي يُعد ثقافيٍّا. مقبولة بطرق
«الطوطم الالحقة أعماله يف فرويد ويعربِّ مشرتك. نحو عىل املتاحة الثقافية
التشكك من كبرية كمية عن (١٩٢١) الجماهري» نفس و«علم (١٩١٣) والحرام»
نهاية يف األلوهية يف املعتقدات هذه تُعزى أن يمكن الدينية. املعتقدات تجاه
مهما الحضارات، لجميع يمكن وال اإلنسان. أسالف عبادة إىل الحاجة إىل املطاف
فالعدوان الجنسية؛ الدوافع من جزئية راحة سوى توفر أن التخطيط، جيدة كانت
يمكن إذ السيايس؛ الظلم أو املتكافئة غري امللكية عالقات بسبب ليس الرجال بني
هو العدوان هذا باألحرى االجتماعي. اإلصالح طريق عن املشكالت هذه إصالح
أمًرا والثقافة الطبيعة بني التوفيق ويُعد الجذور. عميقة املوت غريزة بسبب
هذه أعضاء لدى بالذنب شعور إنتاج هو حضارية عملية أي ثمن ألن مستحيًال؛
للمتعة الكبت وهذا البرشية، الجنسية الغرائز تقيد حضارة أي إن الحضارة.

املجتمع. تجاه استياء مشاعر سيخلف
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شارك إذ العالم؛ ميكنة يف ساهمت للعاَلم الكوبرنيكية الصورة أن رأينا لقد
عالقات يتبع مجرد ريايض ككيان الطبيعة مع تعاملت التي الحركة يف الكوبرنيكيون
من تقرتب أن يجب املعرفة أشكال جميع بأن االعتقاد إن القوانني. تشبه للقياس قابلة

«العلموية». باسم يُعرف الكمية للمعرفة املثالية الصورة
من العديد إن حتى لإلعجاب مثريًا عرش التاسع القرن نهاية يف العلم نجاح كان
يتبع فرويد نرى أن املستغرب من وليس الرسمية. كفلسفتهم «العلموية» اعتنقوا الناس
مع املساواة قدم عىل وضعه يمكن النفس علم أن الواقع يف ادعى إنه بل نفسها. الحجة

االدعاء؟ هذا برر كيف الفيزياء.

الفيزياء مع التناظر (ب)

يحتوي موسع وظيفي جهاز صورة يف صياغتها يمكن النفس أن بافرتاض فرويد بدأ
وظائف هذه العقل مكونات من مكوِّن ولكل والهو. واألنا، العليا، األنا أجزاء: ثالثة عىل

وصفها. يف فرويد رشع محددة،
فرويد: كتب الفيزياء. مثل ُمحكم علم النفس علم بأن القائل الرأي معقولية لنحلل

(فرويد فوضوي. أو اعتباطي يشء أو تافه، يشء النفس تعبريات يف يوجد ال
(٢٢ ،١٩١٠

(فرويد النفيس التحليل قوانني اكتشاف املمكن من سيكون أنه فرويد آمن أخرى، بعبارة
له: افرتاض أول هو وهذا .(١٩ ،١٩١٠

مقصودة غري عقلية أحداث أي حدوث عدم تنصعىل التي النفسية: الحياة حتمية (١)
نفكر أو نفعله ما كل أن فرويد افرتاض هي النفسية» «الحتمية .(٣ ،١٩٦٢ (براون
اللسان فزالت محتومة؛ النفسية الحياة أحداث فجميع وهدف. معنًى له به نشعر أو فيه

الفرد. خربة يف محددة وأصول معنًى لها كلها والعصاب واألحالم واإليماءات،

(٢٤٢ ١٩٠١ب، (فرويد مقرَّر. غري أو اعتباطي العقل يف يشء ال

١٩٠١أ، (فرويد اعتباطية. حتمية يُسمى يشء العقل يف يوجد ال بالطبع، ولكن،
(٦٨٠
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تُعد لفرويد: وفًقا متعددة، محددات له السلوك معظم فإن للكلمة، الدقيق (باملعنى
املوت.) وغريزة الجنسية الغريزة األولية: القوى من اثنني من خليًطا الدوافع

مليئة مهمالت سلة مجرد وليس ديناميكية، قوة الالوعي أن هو الثاني: االفرتاض (٢)
والذكريات: باألفكار

عقيل عالم فالالوعي الراهن، الوقت يف كامن هو ملا اسًما «الالوعي» يعد لم
الغريبة الذهنية وآلياته به الخاصة التعبري وطريقة التواقة، بدوافعه محدد

(٢١٢ ١٩١٦أ، (فرويد آخر. مكان يف سارية تكون ال التي

للمواد سلبيٍّا وعاءً باعتباره لالوعي التقليدي الفهم وراء ملا التأكيد بهذا فرويد انتقل
تتضح التي والوعي، العقل بني التقليدية املطابقة عىل أيًضا تغلَّب كما فيها، املرغوب غري
الالوعي أن لالوعي الديناميكية فرويد نظرية وتعني ديكارت. ثنائية يف بارز نحو عىل
عشوائية تبدو التي األحداث عىل معنًى يضفي فهو العقلية، الحياة يف مهيمنًا دوًرا يلعب

الغريبة. واألحالم الفرويدية الزالت مثل
بدوافع مدفوع البرشي السلوك من كبريًا جزءًا أن يف الثالث االفرتاض يتمثل (٣)
وأفكارنا سلوكنا من كبريًا جزءًا بأن فرويد اقتناع عن الالواعي» «الدافع ويعربِّ الواعية.
أجسادنا. يف األمور زمام عىل املسيطرين فلسنا شيئًا. عنها نعلم ال بدوافع تتحدد ومشاعرنا
كل ه تُوجَّ الجنسية، الغريزة لنظرية وفًقا الوضوح. فقدان أخرى: رضبة من البرش عانى
بطريقة أو مبارشة جنسية بطريقة إما البيولوجية، االحتياجات تلبية نحو السلوكيات
فهي ثم ومن (الهو)؛ الالوعي يف مدفونة البرشي السلوك دوافع من العديد ثمة متسامية.
أكثر تكون تعبري أشكال إىل الطاقة هذه توجيه يف األنا وظيفة وتتمثل الشخص. عن خفية
الوصول يمكن ال الذي العميق الجزء الهو يُمثِّل العليا). (األنا املجتمع مطالب مع انسجاًما
لكل مخزنًا يُمثِّل كما الجسدية، العمليات مع مبارش اتصال عىل وهو الشخصية، من إليه
عىل ونتعرف الحقيقي، بالعاَلم الهو يتصل ال الحقيقي. العالم يف وثابت موروث يشء
سبب ثمة العصبي.2 السلوك من مختلفة أشكال خالل ومن األحالم تحليل خالل من الهو

اللذة. ملبدأ الهو ويخضع قيود. دون للغرائز الفوري اإلشباع وهو الهو، لوجود
املدفوع العقالني املنظَّم الشخصية نظام هي فاألنا الشخصية؛ مدير هي األنا
عىل العثور حتى الغرائزية الدوافع إشباع فُرتجئ الواقع؛ ملبدأ وفًقا وتعمل بالواقعية.
إرضاء يف هدفها يتمثل وبينما قيم. وبال تماًما نفعية األنا وتُعد مناسبني. وطريقة موضوع
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عىل بالحفاظ أيًضا مكلفة أنها كما الواقع، مطالب سياق يف إال ذلك تفعل لن فإنها الهو،
الحي. الكائن استقامة

املجتمع أفكار تُمثِّل وهي أوديب. عقدة من التحرر نتيجة األنا من العليا األنا تنشأ
إىل العقوبات (تؤدي الوالدين. وأفعال كلمات خالل من الطفل إىل تُقدَّم كما وقيمه
العليا األنا وظيفة فإن باختصار، املثالية). األنا إىل السلوك عىل املكافآت وتؤدي الضمري،
الشخص تُذكِّر النفعية، أو للشهوات االستسالم من فبدًال األخالق، بقيمة األنا إعالم هي

الكمال. نحو بالسعي
الحالية السلوك أنماط سبب عن الكشف يمكن ال أنه هو الرابع: االفرتاض (٤)
ترتبط الحالية األعراض أن يبدو تاريخي. أو تطوري نهج باستخدام إال للمرىض
ا مهمٍّ الرابع االفرتاض هذا ويُعد حقيقية).3 أو ُمتخيَّلة كانت (سواء السابقة بالتجارب
يف الظاهرة تجلياته من الالوعي عمل استنتج فرويد ألن االستنتاجية، فرويد ملمارسات

ملرضاه: الحالية الحياة

سوى ليس الالواعية الفكرية والعمليات الالوعي مصدر فإن للطفولة، بالنسبة
املبكرة. الطفولة مرحلة يف أُنتجت التي — وحسب األفكار تلك — األفكار تلك

(١٧٠ ١٩٠٥ب، (فرويد

أيًضا ا مهتمٍّ كان ولكنه وحسب، البرش سلوك عليها التي بالكيفية ا مهتمٍّ فرويد يكن لم
كان ولو املايض، تجارب يف تكمن البرشي السلوك أسباب أن يبدو السلوك. ذلك بأسباب
بعض استنتاج عىل كثريًا االعتماد إىل تضطر سوف فرويد نظرية فإن كذلك، الحال
من األول). الفصل ،١٩٦٢ (براون الحالية الرصدية البيانات من الكامنة العقلية البنيات
ولكن الحالية، األعراض من املاضية األحداث عىل فرويد استدل مرضاه علل فهم أجل
عىل اإلرصار خالل من االستدالالت. هذه مثل إىل تؤدي البرشي السلوك أشكال كل ليست
وحسب معينة أشكاًال أن فرويد يخربنا الالوعي، إىل للوصول السهل املسار هي األحالم أن
أفضل مكانة العصبي والسلوك الفرويدية الزالت تمنح األحالم، إىل إضافة األعراض— من
القليل يقدِّم العادي السلوك أن يفرتض كما للعقل، الالوعية األعمال بشأن ملحات تقدِّم —

البرشي. للسلوك الخفية الدوافع بشأن اللمحات من

املؤرشات عىل الحصول يف العصبية لالضطرابات لدراستنا بالفضل مدينون نحن
(١٣٥ ،١٩٣٠ (فرويد العادية. الحاالت لفهم قيمة األكثر
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مع املساواة» «قدم عىل يقف النفيس التحليل أن فرويد يرى االفرتاضات، هذه أساس عىل
٣-١ب). ٣-١أ، (مربع الفيزيائي مع باملقارنة النفيس املحلل يجادل كيف لنَر الفيزياء.
فرًعا كان النفس علم بأن االعتقاد إىل النفيس املحلل حجة يف األوىل الفرضية تؤدي
أن املهم من صحيحة؟ الفرضية هذه هل .(٥٢ ،١٩ ،١٩٣٨ (فرويد العلوم من جديًدا
جزءًا الواقع يف التناظري التفكري كان سنرى، وكما بالقياس. يجادل فرويد أن نالحظ

فرويد. طريقة من ا مهمٍّ
ولكن األوىل، القليلة الخطوات يف يصمد والفيزياء النفس علم بني التناظر أن يبدو
افرتاض ومع االعتبار. بعني تُؤخذ أن يجب اختالفات، أيًضا توجد تشابهات توجد بينما
يستطيع وبينما التداعي. يف التناظر حجة تبدأ ذاته، حد يف الواقع معرفة لعدم فرويد
النفيس املحلل فإن مستقلة، الختبارات اللجوء وخاصة الحجة، تقديم مواصلة الفيزيائي
النظرية لفرضيات املستقلة االختبار قابلية معيار تلبية يف صعوبة يواجه ما عادًة
قابلية أنها عىل الدحض قابلية نا فرسَّ أننا ٦-٥ الجزء الثاني، الفصل من (تذكَّر األساسية

االختبار).

النفيس للتحليل املنهجي الوضع النفيسوالفيزيائي املحلل يناقش ٣-١أ: مربع

الفيزيائي النفيس املحلل

للقوانني. الفيزيائية األنظمة تخضع • للقوانني. الالوعي يخضع •
من القوانني هذه بناء إعادة يمكننا •

والتجارب. املشاهدات
من القوانني هذه بناء إعادة يمكننا •

من املثال سبيل عىل السلوكية، الخصائص
العصاب. من يعانون الذين األشخاص

(٤٠ ،٣٢ ،١٩٣٨ (فرويد
الفيزيائية. للنظم نماذج بناء يمكننا • لالوعي. نماذج بناء يمكننا •
املادي» «الواقع نعرف أن نستطيع ال •

فرويد. يقول كما مبارشة،
مبارشة. الالوعي معرفة أبًدا يمكننا ال •
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مناقشتهما النفيسوالفيزيائي املحلل يواصل ٣-١ب: مربع
النفيس للتحليل املنهجي الوضع حول

الفيزيائي النفيس املحلل

لتأكيد ومستقلة مختلفة أساليب لدينا •
والقوانني. النماذج

الالوعي معرفة من نتمكن لم لو حتى •
لفحصه. تقنيات لدينا فإن مبارشة،

اإلنسان شعر قطر املثال، سبيل عىل •
وعىل املجهر، تحت مبارشة قياسه يمكن

التي االنحراف أنماط من مبارش غري نحو
ضوء مسار يف يُوضع عندما يسببها

الليزر.

األحالم تحليل التقنيات هذه تشمل •
الفرويدية. والزالت العصبي والسلوك

  استثناء عىل الفيزيائي سيحصل «لكن
اآلن.»

للنماذج. مستقلة اختبارات لدينا • عىل الالوعي تكشف ال التقنيات هذه •
ومستقل. فريد نحو

دقيقة. عددية تنبؤات تقديم يمكننا •  
لسلوك حقيقية تفسريات تقديم يمكننا •

املادية. النظم
 

أن عىل قاطع دليل لدينا يكون ما كثريًا •
النموذج من مصداقية أكثر ما نموذًجا

املنافس.

نمتلك ونحن — نمتلك أن يمكننا •
الالوعي نماذج من وافًرا عدًدا — بالفعل
متناقضة تكون حتى وأحيانًا املتباينة،

للفيزيائي يمكن ذلك، عىل كمثال •
والداروينية. بالكوبرنيكية االستشهاد

 

تختلف الفيزياء أن الواضح من أليس النفيس؟ للمحلل ظامًلا الفيزيائي كان هل
طوال فرويد ادعى فرويد. نلوم ولكن الفيزيائي نلوم أن يجب ال النفيس؟ التحليل عن
طبيعي؛ علم أي مع املساواة قدم عىل النفيس التحليل وضع يمكن أنه العملية حياته
هو فرويد ادعاء لكن الجدال، ذلك إىل االنجرار يف يرغب الفيزيائي يكن لم ربما لذلك
واقع استنتاج املمكن من أنه النفس علم تلميح الفيزيائيون رفض املقارنة. سبب الذي
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«مستقلة». اختبار قابلية إىل الحاجة عىل الفيزيائي ويؤكد املتاحة. التقنيات من الالوعي
سمات من مهمة سمة املستقلة االختبار قابلية تُمثِّل التناظر. انهار النقطة هذه وعند
تُقدَّم التي التفسريات وهي َصة»؛ «امُلخصَّ التفسريات لتجنب طريقة وهي العلمي، التفكري
استخدم املثال، سبيل عىل الخارجي. واملظهر التفسري بني للتوفيق توضيحية أداة فيها
حركة بوجود املسبق االفرتاض بني للتوفيق واملوازنات واملؤجالت التدوير أفالك بطليموس
مستقل دليل يوجد ال ولكن للكواكب، املرصودة املنتظمة غري والرسعات منتظمة دائرية
عن الدحض من نفسه عىل الخلق مذهب ويحافظ الهندسية. األدوات هذه وجود عىل
لحظة يف الحفريات زرع الخالق بأن االدعاء خالل من الجيولوجية الحفرية األدلة طريق
الذي الوحيد فالدليل نفسها، املشكلة من عانى فرويد أن ويبدو سنة. ٦٠٠٠ منذ الخلق
الفرويدية (الزالت نفسه امُلفرسَّ هو (الالوعي) لألسباب بوبر) تعبري حد (عىل يمتلكه كان
يجعل ما فإن لبوبر، وفًقا .((٣-٢ املربع (انظر العصبي والسلوك الغريبة واألحالم
بوبر يشرتط للدحض. قابليتها هو علمية — البيانات من املتماسكة املجموعة — النظرية
أن فيجب التجربة: خالل من دحضها يمكن صورة يف للنظرية املنطقي الشكل يكون أن

للعاَلم. املادية الحالة مع يتعارض أن تجريبي علمي لنظام املمكن من يكون

َصة» «امُلخصَّ للحجج بوبر نموذج :٣-٢ مربع

النفيس: التحليل من مناظرة صورة إليك قابلية إىل للحاجة بوبر مثال إليك
املستقلة: االختبار

عصبية. أعراض من املريض يعاني اليوم. هائج البحر
ملاذا؟ ملاذا؟

الوعي عىل أثرت قد املاضية الخربات ألن
املريض.

غاضب! املشرتي كوكب (الرب) ألن

عىل يؤثر الالوعي أن معرفة تستطيع كيف
الحالية؟ املريض حياة

غاضب؟ املشرتي أن تعرف كيف

أعراض من يعاني املريض أن ترى أال
عصبية؟

هائج؟ البحر أن ترى أال
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سببي مسئول الواقع يف املشرتي كوكب أن عىل مستقل تجريبي تأكيد هو نريده ما
الحصول أيًضا الصعب من لألسف، لذلك. الوصول الصعب من وسيكون البحر، حالة عن
التفسري لهذا الرئييس والجزء النفسية. الحتمية بشأن فرويد لفكرة مستقل تأكيد عىل
من العديد يطرح الالوعي بوجود الرشط هذا وخصائصه. الالوعي وجود افرتاض هو
تخطي يف هذا يفشل ثانيًا: االختبار. قابلية نظر وجهة من ًصا ُمخصَّ يبدو أوًال: املشكالت؛
مع تشابهه حيث مع فرويد تحليل ينهار وهنا أدناه). (انظر اإلقصائي االستقراء طريقة

النقاد: أحد يقول وكما محزن. نحو عىل الفيزياء

قد الواقع يف مرضاهم. «الوعي» إىل يستمعون بأنهم وخلفاؤه فرويد تظاهر
،٢٠٠٥ (بورش-جاكوبسن تتحدث. األرواَح اآلخرون جعل كما يتحدث جعلوه

املؤلف) ترجمة ٣٨٨؛

النفيس التحليل بأن االدعاء عن للتخيل استعداد عىل كنا إذا كارثة الفشل هذا يُمثِّل ال
ومركزية الشمس مركزية مع أوزياندر تعامل بطريقة معه التعامل يمكننا دقيق. علم
العقلية؛ للحياة محتمًال نموذًجا يُمثِّل التقليدي النفيس التحليل إن القول يمكننا األرض.
اإلقرار هذا الناجح. للتفسري كافيًا رشًطا ليس االتساق ولكن متسقة، قصة يقدِّم فهو
النماذج أي بتحديد لنا يسمح وضع يف ولسنا ومنافسة. بديلة نماذج وجود قبول يساوي
متوافقة املتاحة التجريبية فاألدلة املختلفة؛ القيود ضوء يف مالءمة األكثر هو املتنافسة
حالة يف بالفعل بها شعرنا التي رغبتنا ولكن املتنافسة، العقل نماذج من العديد مع
دون تظل أن يجب مصداقيتها، حيث من نماذجنا ونقيِّم أكثر نتحقق أن يف الكوبرنيكية،
توزيع إعادة عىل تساعدنا أن شأنها من أدلة ما يوم يف تظهر أن املمكن فمن إشباع؛
توجه اتباع األفضل من الراهن، الوقت يف ولكن النفسية، النماذج مساحة عىل املصداقية
الحالة إلعادة استخدامه يمكن عالجية، قيمة للعقل فرويد لنموذج كان إذا واقعي. ذرائعي
دام ما ال، أم صحيًحا النموذج كان هل يهم ال الطبيعي. للوضع لألشخاص النفسية
النموذج أن إىل نخلص فإننا ثم ومن تحسنًا. يُظهرون الُعصاب من يعانون الذين الناس
بأن االدعاء يمكننا فال النظرية. بالصحة ليس ولكن التجريبية باملالءمة يتسم الفرويدي
ما فهم عىل يساعدنا األحوال أفضل يف ولكنه األعراض، «يفرس» أو «صحيح» النموذج
ناجح، إنه — نفعي مستًوى عىل — ونقول تماثليٍّا. نموذًجا فنعتربه املريض، داخل يحدث
فإن الجيد، أدائه عىل كثرية نفرضرشوًطا لم ولو نجاحه. سبب نحدد أن يمكننا ال ولكن
للكون. البطلمي النموذج مع واحدة منصة يف يشرتك إنه يُقال أن يمكن فرويد نموذج
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الكوكبية الظواهر فهم عىل يساعدنا فإنه امَلركز، أريض النموذج من الكثري نطلب لم فإذا
يف يحدث أنه يمكن ملا صورة فرويد نموذج يمنحنا مماثل نحو وعىل مبدئي. نحو عىل
ويف حقيقي. تفسري أي عىل نحصل ال الحالتني كلتا يف ولكننا بالعصاب، املصاب عقل
تختار أن األدلة تستطيع وال األدلة، تفرس أنها املنافسة النماذج فيها تدعي التي الحاالت
بأن الواثق ادعائه يف فرويد اتباع عدم إذن ِلنَُقرِّْر حقيقي. تفسري لدينا يكون لن بينها،
ينعكس الفيزياء. مثل األساسية للعلوم السامية املكانة يكتسب أن يمكن النفيس التحليل
القرن يف انترشت التي العلموية بعقيدة تمسكنا إذا للعقل نموذجه عىل سلبًا القرار هذا
يفرس أن يجب أنه يف التفكري دون النموذج بهذا مهتمني نكون ربما ولكن عرش، التاسع

البرشي. العقل بنية

تنويري كمفكر فرويد (ج)

فيينا يف مذهبه تجاه «عدائي» فعل رد يوجد كان الكوبرنيكي، ادعائه يف فرويد ذكر كما
الناس: املذهب هذا سمات من العديد أغضبت العرشين. القرن أوائل يف

الشخصية. تطور من كجزء الطفولة، يف الجنسية الحياة وجود افرتاض (١)
أي البرشي؛ للسلوك رئيسية كدوافع والعدوانية الجنسية الدوافع وجود افرتاض (٢)

النفسية. الحتمية
سلوكنا. يف يلعبه الذي الديناميكي والدور الالوعي وجود افرتاض (٣)

الالوعي وافرتاضوجود غريزية. بدوافع املنطقي العقل تقييد إىل يعمد فرويد أن يُرى كان
بد وال فرويدية». «ثورة عن الناس تحدَّث لقد واضح. غري البرشي العقل جعل الديناميكي
اعتبار يمكن وهكذا (محضة). عقالنية دوافع نتيجة ليس سلوكنا أن فكرته تقتيض أن

البرش. عقالنية بشأن التنوير عرص لصورة تقييًدا الفرويدية الثورة
منها: اثنان عوامل، عدة إىل تُعزى أن يمكن للعقالنية الصورة هذه

به. الخاص العقالنية ونموذج العلم تطور (١)
البرشية. للطبيعة ورؤيته التنوير إرث (٢)

للنيوتونية ناجحة مسرية عرش التاسع القرن إىل عرش السادس القرن من العلم تطور كان
واملغناطيسية الكهرباء مثل ظواهر إىل الكواكب، حركة مثل امليكانيكية، الظواهر من
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دوائر رسم يف العلم عىل والرياضية امليكانيكية الصبغة إضفاء تسبب وقد والحرارة،
هذا التنوير وبسط للعقل. إرشاديٍّا نموذًجا العلم أصبح بحيث باستمرار، متزايدة

املجتمع. عاَلم إىل النموذج
صارت قد التقليدية املعتقدات فإن وداروين، ونيوتن كوبرنيكوس مع رأينا وكما
جميع عىل البرش وسمو األرض مركزية معتقدات أي العلمية؛ اكتشافاتهم بسبب بالية
ثمة كان ثَمَّ ومن للبرش؛ العقالني الجانب عىل العلمي النشاط يؤكد األخرى. الكائنات
دمر وبينما العالم. عىل سيطرتهم من سيزيدون البرش فإن العلوم، زيادة مع بأنه شعور
عىل الطبيعة، سيطرة من واملزيد املزيد إىل أيًضا أدى فإنه التقليدية، املعتقدات العلم

يف: املثال سبيل

البخارية. املحركات وتطوير الصناعية الثورة (١)
داء ضد لإلنسان لقاح أول إنتاج إىل أدت التي للمرض، الجرثومية باستور نظرية (٢)

الَكِلب.

بالفعل العقالنية وجدت وقد البرش، لدى العقالنية أهمية عىل العلم نجاح أكد وبهذا
التنوير». «عرص أو العقل» «عرص َي ُسمِّ فيما فلسفيٍّا تفسريًا

بحاجة فلسنا للعقل، تماثيل نموذج مجرد من أكثر يَبِْن لم فرويد أن من الرغم عىل
متينة رؤية وضع فقد فرويد، منتقدي لبعض طبًقا إنجازاته. شأن من نقلل أن إىل
الختبار تخضع لم أنها ورغم .(١٢٦ ،١٩٩٣ (جيلنر التخمني عىل تعتمد ال داعمة
الثقافة عىل محرِّر تأثري فرويد لنظرية كان ثقافية. وظيفة تخدم أن يمكن فإنها صارم،
٢٠٠٥ب، ريلري ٤٦؛ ،٢٠٠٥ سيويف ٢٨٣؛ ،١٩٩٦ وبسرت ٨٣؛ ،١٩٩٣ (جيلنر الغربية
تحرير عىل فرويد ساعد الجنسية، للحياة املتحيز وغري الرصيح تناوله خالل ومن .(٢٤١
املظلمة، البرشية الدوافع عىل الضوء ألقى ما وبقدر الجنيس. القمع سالسل من البرشية
(١٩٠٥) الجنس» نظرية يف مباحث «ثالثة كتابه يف فرويد أظهر تنويرية. شخصية أصبح
مفكر ألي فخر مصدر تكون أن شأنها من التي الجنسية املمارسات بشأن وصدًقا رصاحة
للجمهور وصادمة كبرية بتفاصيل الطفولة يف الجنسية الحياة أشكال فوصف تنويري.
سابق مقال ويف رائع. بانفتاح و«الشاذة» «الطبيعية» الجنس ممارسة وناقش فيينا، يف
(فرويد الغريزية» دوافعنا قمع عىل تقوم «ثقافتنا إن بالفعل قال الجنسية األخالق عن
غري إشباع أشكال نحو توجيهها يمكن الجنسية الطاقات أن إىل وأشار .(٨٢ ،١٩٠٨
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«التسامي». عليها يُطلق الثقافية اإلنجازات جذور يف تكمن عمليًة أن يف وشكَّ جنسية.
أن ويرى والثقافة. الطبيعة بني التعارض إىل (١٩٢٧) الوهم» «مستقبل كتابه يف ويعود
من تحمينا الثقافة .(٧ ١٩٢٧أ، (فرويد الغرائز عن والتخيل اإلكراه عىل تقوم ثقافة كل
الدوافع أهمية عىل أكد فطاملا فرويد. لطالب بالنسبة مدهش قبول أيًضا ثمة الطبيعة.
يمكننا للثقافة. لالمتثال منطقي بمربر يطالب اآلن ولكنه اإلنسانية، الشئون يف الغريزية
نفسية؛ مثالية العقل أولوية وتُعد ذكائنا. طريق عن الغريزية طبيعتنا نحتوي أن وحسب
رشوط تحسني ويمكن والخربة. العقل أمام يصمد أن يمكن يشء ال الطويل املدى فعىل

التاسع). الجزء ١٩٢٧أ، (فرويد العلمية املعرفة توظيف خالل من اإلنساني الوجود
رأينا لقد العلمية. املعرفة من جزءًا لفرويد بالنسبة النفيس التحليل نظرية كانت
مع املساواة قدم عىل ليس النفيس فالتحليل له؛ أساس ال فرويد ادعاءات أحد أن بالفعل
ولكن وهم. عن عبارة فرويد، بناه الذي والفيزياء، النفيس التحليل بني فالتناظر الفيزياء؛
وعلم األول. املقام يف العلوم عمل لكيفية خاطئ فهم إىل استندت التناظرية الحجة هذه
يوجد فهل الفيزياء. مع املساواة قدم عىل ليس — رأينا كما — كذلك التطوري األحياء
ينبغي علمي؟ غري أم علميٍّا لفرويد النفيس التحليل كان هل يبني أن يمكن آخر سياق
عىل التقييم منطق نطبق أن ويجب البالغية. ادعاءاته وليس فرويد، إجراءات تحليل علينا

النفيس. التحليل مجموعة

الفرويدي للنموذج العلمية املكانة (د)

(٦٥ ،١٩٣٠ (فرويد املشاعر. مع علميٍّا التعامل السهل من ليس

أن لنقادهم يمكن وكيف علمي؟ النفيس التحليل أن يبينوا أن للفرويديني يمكن كيف
إجراء ثم فرويد أساليب أوًال ل تأمَّ العلمية؟ باملعايري تفي ال فرويد نظرية أن يبينوا

اإلقصائي. االستقراء

فرويد أساليب

املنهجية. باملسائل تام علم عىل كان أنه نستغرب أال يجب الطبي، فرويد لتدريب نظًرا
من شكل عن — وعي دون األقل عىل — دافع فرويد إن القول الخطأ من يكون ولن
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عن بالطبع فرويد تحدَّث ما كثريًا للعلوم. أسلوب كأفضل اإلقصائي االستقراء أشكال
التي االستدالالت أن أحيانًا ويدَّعي «بديلة». تفسريات إىل واللجوء النفسية «االستدالالت»

حتمية: استنتاجات إىل تؤدي أن يجب تقديمها النفيس املحلل عىل يجب

قد (لألطفال) املبارشة املالحظة أن إعالن من نتمكن أن االرتياح عىل يبعث مما
باملناسبة يُعد وهذا النفيس، التحليل إليها توصل التي االستنتاجات تماًما أكدت
١٩٣-١٩٤؛ ١٩٠٥أ، (فرويد البحثي. األسلوب هذا موثوقية عىل جيًدا دليًال

(٢٠٥ ،٢٠١ راجع
التحلييل التفسري خالل من العصبية لألعراض معنًى منح إمكانية تَُعدُّ
فرضيتها، وجود رضورة أو الالواعية، العقلية العمليات وجود عىل راسًخا دليًال

(٢٧٩ ١٩١٦ب، (فرويد ذلك. تفضل كنت إذا

إنه حتى النفسية. املعرفة يقني بشأن ديكارتية ادعاءات يقدِّم ال أخرى أوقات يف ولكنه
.(١٧٧-١٧٨ ١٩٠٥ب، (فرويد فرضية مجرد باعتباره الالوعي لقبول استعداًدا أظهر
تُقبَل الكيمياء يف االستدالالت أن من — العلم مع التناظر أخرى مرة مؤكًدا — ر وتذمَّ
ال أنه فرويد يقبل خالف. موضع تكون النفسية التحليلية االستدالالت ولكن تشكك، بال
االحتمالية» من «درجات ثمة ذلك، ومع النفسية، األحداث معنى عىل مبارشة أدلة توجد
من احتماًال أكثر لألعراض النفيس التحليل يعترب أنه الواضح ومن منها. كل لتحليالت
وداروين كوبرنيكوس أن السابقة الفصول من القارئ يتذكر وقد املنافسة، التفسريات
من احتماًال األكثر التفسري لنموذج استنتاجات استخالص املمكن من أنه أيًضا ادعيا
نحو عىل كان وإن — أيًضا فرويد ويعترب مقبولة. استدالالت واعترباها املتاحة. األدلة
للعقل النفيس التحليل لنموذج الداعمة األدلة من املستقاة االستدالالت أن — رصاحة أقل

.(1-3 شكل (انظر احتماًال املقبولة االستدالالت أكثر بمنزلة

— النفسية للدراسة يتعرضون عندما — لنا لألفراد العقلية الحياة م تقدِّ
املجتمعات حياة يف األلغاز من عدد حل خاللها من يمكننا التي التفسريات

(١٦٨ ١٩١٦أ، (فرويد حقيقتها. إظهار األقل عىل أو البرشية،

أي يف الحال هي كما الظواهر، عىل عقلية بنية إضفاء يف االستدالالت تساهم ناحية، من
تمتلك ال االستدالالت فإن األخرى، الناحية ومن .(١٩٦ ،١٩٣٨ (فرويد آخر طبيعي علم
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١٤

٣

٤

٢٣
الالوعي

صدمة نفسية
مبكرة جد-ا

صدمة حياة
مبكرة

الحارض

املختلفة املستويات البياني الرسم هذا يوضح اليمني. إىل اليسار من الزمن، اتجاه :1-3 شكل
مبارشة؛ مالحظتها يمكن ال و٣ ٢ :(٢٢٤ ،١٩٩٣ (جيلنر الفرويدية االستنتاجات يف املذكورة
الدراسة أداة تفرُّد تؤكد النظرية ألن أوًال: مستقل؛ نحو عىل اختبارها نظريٍّا يمكن ال ثم ومن
عىل منها التحقق يمكن ال التي للتفسريات تخضع ألنها وثانيًا: النفيس، بالتحليل الخاصة
العامة األحداث فليست بسهولة؛ لالختبار قابلة ٤ ليست األولية. البيانات مقابل مستقل نحو
٣ ومن ٣ إىل ٤ من الروابط برت بسهولة ويمكن للمريض. بالنسبة معناها ولكن يهم ما هي

.(٢٢٤ ،(١٩٩٣) جيلنر (املصدر: عنها والتخيل ٢ إىل

االستدالالت بعض أن بوضوح فرويد يعتقد االحتماالت. من متساوية درجات جميعها
(٣٠٠–٣٠٢ ١٩١٦ب، ٢٣٨؛ ،٥١ ١٩١٦أ، (فرويد األدلة. ضوء يف غريها من احتماًال أكثر
ففي املنافسة؛ النماذج يف النظر إىل للحاجة جزئيٍّا فهًما األقل عىل فرويد أبدى
النماذج درس واملحرمات اللسان وزالت الجنسية والحياة والنكات األحالم عىل عمله خالل
كاٍف. نحو عىل األدلة تفرس ال فإنها لفرويد، وفًقا مالئمة. غري أنها وجد ولكنه املنافسة
النفيس التحلييل نموذجه أن إىل املنافسة للنماذج الرفض هذا من متعجًال، فرويد، وخلص
للغاية؛ محدود الدعائه اإلثباتي األساس فإن الحظ ولسوء الصحيح. النموذج أنه بد ال
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ألهمه الذي الحر، التداعي نتائج وتحليل الفرويدية والزالت األحالم تفسري من يتألف فهو
النموذج يقبع ال .(١٧-١٨ ،١٩١٠ (فرويد األول املقام يف النفيس التحليل نموذج بناء
الكوبرنيكي النموذجني مستوى نفس عىل االستداللية املمارسات حيث من الفرويدي
إنه العقل. نموذج من لالختبار قابلة جديدة نتائج استخالص يف يُخفق فهو والدارويني؛
العصبي السلوك وهي مستقل، نحو عىل مسبًقا املعروفة الحقائق مع يتوافق بحيث ُمنشأ
يشء يوجد ال اإلقصائي، االستقراء نموذج مستوى وعىل الغريبة. واألحالم اللسان وزالت
ينبغي ال لفرويد العقل نموذج ولكن املعروفة، الحقائق مع يتالءم نموذج بناء يف خاطئ
التالية: لألسباب داعمة املذكورة األدلة تكون أن يمكن وال له. داعمة أدلة أنها يدَّعي أن
أي توجد ال (ب) مستقل. نحو عىل لالختبار قابلة ليست لالوعي األساسية الفكرة (أ)
متالئمة — النموذج أساس تُشكِّل التي تلك بخالف — مستقل نحو عىل معروفة حقائق
بوضوح مدعوم النفيس التحليل نموذج أن قط فرويد يبني ولم الفرويدية، النماذج مع
مع تتفق ال املنافسة النماذج أن يتبني ولم املنافسة، النماذج حساب عىل املتاحة باألدلة

اتساقه. عدم بسبب الفرويدي النموذج من استنتاجية نتائج تنبع ال (ج) األدلة.
األحياء علم يف املالئمة املناهج بشأن وَهكسيل لِهيكل املنهجية النظر وجهات تذكَّر
هذا ولكن نموذج، لبناء املتاحة األدلة من استقرائية خطوات نستخدم ربما التطوري.
االختبارات تأخذ وقد ذلك، بعد النموذج هذا اختبار ويجب فرضية، مجرد النموذج يجعل
عىل معروفة حقائق مالءمة أو استقرائية، أو استنتاجية نتائج أو دقيقة، تنبؤات شكل
فيما سيئًا كان ولكنه للعقل معقول نموذج صياغة يف بارًعا فرويد كان مستقل. نحو
ليس ولكنه تفسري، ألفضل استدالًال كان نموذجه أن فرويد ادعى النموذج. باختبار يتعلق

ب). ٢٠٠٥أ، سولواي (انظر «مقارن» تفسري ألفضل استدالًال
مع التناظر خالل من النفيس التحليل مصداقية تعزيز يستطيع أنه فرويد اعتقد
فرويد منطق أخفق وقد االختالفات، مع بالرتافق دائًما تأتي التناظرات ولكن الفيزياء،

الفيزياء. مع لالختالفات كافيًا اهتماًما يوِل لم ألنه
النماذج)، لدور السابقة مناقشتنا ضوء (يف تماثيل نموذج للعقل فرويد نموذج إن
فيينا يف محارضاته يف كان واقعي. ميكانيكي كنموذج للعقل نموذجه عاَمل فرويد ولكن
بالنسبة ملموًسا «شيئًا كان لو كما الالوعي مع يعمل أن يجب النفيس املحلل أن يرى
جهاز موسعة، كبنية للعقل الثالثي نموذجه ورسم .(٢٧٩ ١٩١٦ب، (فرويد للحواس»
١٩١٦ب، (فرويد ا تامٍّ تحديًدا محددة مناطق العليا واألنا واألنا الهو فيه يحتل عقيل،
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يصفه كما للعمق، الفرويدية مفهوم إن .(2-3 شكل انظر الثامن؛ الفصل ،١٩٣٨ ٢٨٣؛
الكتاب: أحد

والعاطفية املعرفية واآلليات النزعات تحويل عىل يشجعنا ألنه خطأ؛ إىل يؤدي
املؤلف) ترجمة ،٢٢٨ ،٢١٩ راجع ،٢٢٤ ٢٠٠٥أ، (ريلري مواد. إىل

الالوعي

يا
عل

ال
نا 

أل
ا

ألنا
ا

الهو

الوعي

طليعة الشعور

فاريس من مقتبس (املصدر: للعقل الفرويدي للنموذج تعليمي كتاب من تمثيل :2-3 شكل
.(٨٠ ،(١٩٨٨)

املثال، سبيل عىل فرويد. كتابات يف كثريًا االنتشار واسع التناظري االستدالل دور إن
الحالة لفهم القيِّمة املؤرشات أهم النفيس للمحلل تقدِّم العصاب دراسة أن فرويد يدَّعي
بما التناظري التفكري دور عىل يؤكَّد لم .(١٦٥ ١٩٢٧ب، ١٣٥؛ ،١٩٣٠ (فرويد الطبيعية

األمثلة: بعض عىل نظرة لنلِق فرويد. أعمال يف الكفاية فيه

.(١٥٦ ١٩٠٥ب، (فرويد التجارية واملشاريع النفيس» «االقتصاد بني مقارنة ثمة (١)
(فرويد التقنيات يف التشابهات بسبب النكات وعمل الحلم عمل بني تناظر يوجد (٢)

.(١٦٥ ١٩٢٧ب، ١٧١؛ ،١٦٥ ١٩٠٥ب،
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يمكنه ال الطفل أن فرويد فريى األطفال؛ لدى والعصاب الدين بني تشابه يوجد (٣)
أن بد ال مشابه، نحو وعىل العصاب. مرحلة عرب املرور دون الثقافة نحو يتطور أن
(فرويد العصاب تشبه دينية مرحلة عرب الحضارة، نحو تطورها يف نفسها، البرشية تمر

.(٥٣ ،٤٣ ١٩٢٧أ،
بعضها العقلية الدوافع تتصادم حيث كبرية، استقبال بقاعة الالوعي نظام يُقارن (٤)

.(٢٩٥ ١٩١٦ب، (فرويد األفراد مثل بعض مع

استكشافية، أغراًضا يخدم كان إذا التناظري املنطق استخدام يف خاطئ يشء ال بالطبع
أن نسيان إىل فيميل تأكيد. إىل خلسة يتحول بتناظر منطقه لبدء ميل فرويد لدى ولكن

لإلثبات. «بديًال» ليس التناظري املنطق

أخرى مرة اإلقصائي، االستقراء طريقة

املتنافسة، التفسريية النظريات من عدد بني فمن اإلقصائي؛ لالستقراء العام اإلجراء تذكَّر
املتاحة. القيود مع وجه أفضل عىل تتفق التي النظريات اإلقصائي االستقراء يختار
تُمثِّل للنظرية «اإليجابية» الحاالت كل ليس بأنه القائلة الرئيسية الفكرة إىل هذا ويستند
للمبادئ ملموسة تطبيقات مجرد اإليجابية فالحاالت النظرية؛ لتلك «داعمة» حاالت أيًضا
إن الحاالت. هذه تفرس أن يمكن أنها أيًضا تدعي املنافسة النظريات لكن للنظرية، العامة
ادعاءات الداعمة الحاالت وتخترب نيوتن. مليكانيكا إيجابية حالة يُعد جديد لجرس بناء أي
جديدة النظرية من تنبؤات شكل يف ذلك يأتي الدحض، لقابلية وبالنسبة النظريات.
اكتُشف وعندما نيوتن. نظرية من نبتون كوكب بوجود التنبؤ تم لالختبار. وقابلة ودقيقة
يمكن ال أنه تخيَّل السماوية. لألجرام نيوتن مليكانيكا داعمة حالة ذلك اعترب الكوكب،
التقريبية. النماذج من فقط قليل عدد هو املتاح ألن الدقيقة؛ التنبؤات هذه مثل إجراء
(يمكن األخرى. النماذج حساب عىل األدلة يف الدعم يجد أن النماذج ألحد املمكن من سيظل
أحد حول املتزايدة األدلة تتجمع ما وغالبًا قتل، قضية يف بهم للمشتبه بقائمة ذلك تشبيه
وتُقيَّم حاسمة، تجارب صورة يف األدلة تأتي قد جميًعا.) اآلخرين وتُقيص فيهم املشتبه
التجارب من املستمدة التجريبية األدلة وزن مقابل املتنافسة النماذج من عدد مصداقية
ال حني يف األدلة، مع النماذج من فقط واحد نموذج يتوافق املثالية، الناحية من الحاسمة.
وتدحض املتبقي النموذج «تدعم» األدلة إن يُقال الحالة، هذه ويف األخرى. النماذج تتوافق
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نموذًجا وتدعم يفرسها، أن يستطيع ال ألنه ما؛ نموذًجا األدلة تدحض له. املنافسة النماذج
حول للغاية مؤكدة أدلة توجد كانت إذا املثال، سبيل عىل يفرسها. أن يستطع ألنه آخر؛
تعاني األدلة، هذه تفسري تستطيع ال كوكبية، نماذج أي فإن للمذنَّبات، البيضاوية املدارات
ميل. ستيوارت وجون بيكون فرانسيس إىل األساسية األفكار هذه وتعود مصداقيتها. يف
سابق. فصل يف االستقراء من املتطور الشكل هذا «مالمح» من مجموعة ناقشنا

يف: الرئيسية السمات وتتمثل

و«الداعمة». «اإليجابية» األدلة بني التمييز •
املتنافسة للتفسريات املفاهيمي املجال هو وهذا االحتماالت». «فضاء استكشاف •
متساٍو نحو عىل التجريبية البيانات تفرس أن يمكن التي املحتملة، أو الفعلية

بعض. مع بعضها متوافقة غري النظريات هذه تكون وربما للغاية،

جديدة». بحقائق «التنبؤ مقابل املعروفة» الحقائق «مالءمة مشكلة •
مختلفة، قيود مساحات تتضمن التي املتنافسة» «التفسريات يشكل ملا تصور •

ذاتها. القيود مساحة يف توجد التي البديلة» «التفسريات مقابل

ذلك نفعل أن ويمكننا اإلقصائي. االستقراء طريقة خالل من فرويد نظرية معيار لنَِقْس
ل تأمَّ املثال، سبيل عىل اإلقصاء. عملية منها تبدأ التي القيود، بنيات دراسة خالل من

فرويد. نظرية من العالجي الجانب تطبيق طريقة
ولكن لطريقته، األقل عىل العالجي النجاح بعض تحقيق ادعى فرويد أن تذكَّر
ألن وحسب؛ عالجي النفيس التحليل أن عبارة دعم من تمنعنا اإلقصائي االستقراء طريقة
إثبات يمكن فال .(١٩٨٥ ٢٢٢؛ ١٩٧٧أ، (جرونباوم العالج بعد يتحسنون املرىض بعض
«اإليجابية» الحاالت تقدِّم ال اإلقصائي. االستقراء أسلوب خالل من القوي االدعاء هذا
للعالج العالجية للقيمة الدعم العالج؛ ي تلقِّ بعد العصاب من يتعافون الذين للمرىض
والتعايف القهوة تناول بني الرابط ذلك مثل وهمي، ارتباط مجرد يكون ربما الفرويدي،
بني من املنافسة النظريات استبعاد علينا الوهمية االرتباطات هذه مثل ولتجنب الربد. من
قدمها التي القوية التأكيدات إثبات أجل من فإنه ثم، ومن املحتملة؛ التفسريات مجموعة
موضع السيطرة إجراءات من عدد وضع ينبغي العالجية، الفعالية بشأن الفرويديون

١٩٧٧أ): (جرونباوم التنفيذ

الضابطة. املجموعات يف الوهمي العالج •
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األدوية). استخدام املثال، سبيل (عىل النفيس التحليل غري عالج أشكال •
العفوي. الشفاء دراسة •

التفسريات هذه تُستبَعد لم وإذا التنفيذ. موضع هذه الضبط إجراءات الفرويديون يضع لم
فرويد ميل إن منافسيه. من أكثر مصداقية يدَّعي أن الفرويدي للعالج يمكن فال املحتملة،
توجد ال دامت ما منطقي غري أمر املنافسة النماذج فشل من منهجه دقة عىل االستدالل إىل

النفيس. للتحليل داعمة أدلة
مثرية ليست النفيس بالتحليل العالج موثوقية أن الرسيرية الدراسات أظهرت
لن ولكن والرابع)، الثالث الجزء ،(٢٠٠٥) ماير (انظر الفرويديون يدَّعي كما لإلعجاب
العالج لنجاح اإليجابية الحاالت ألن اإلقصائي؛ االستقراء طريقة خالل من علميٍّا يكون
العالجية النظرية مصداقية تزد لم ثم ومن النفيس)؛ (للتحليل داعمة حاالت أنها يثبت لم
حاالت مع اإليجابية، الحاالت من مجموعة فقط منافسيها. مصداقية وتنخفض الفرويدية
وعدم عفوي شفاء حاالت وجود وعدم النفيس التحليل غري األخرى العالج طرائق فشل
استقرائيٍّا داعمة حاالت تُشكِّل أن يمكن نفسها، للنتيجة الوهمية العالجات حاالت تحقيق
تسري الداعمة الحاالت لهذه املنطقية االحتمالية فإن ثَمَّ ومن الفرويدية؛ العالجية للنظرية
جيلنر ٢٣٢؛ ١٩٧٧أ، (جرونباوم الداحضة للحاالت املنطقية االحتمالية مع جنب إىل جنبًا

.(٢٠٨-٢٠٩ ،١٩٩–٢٠٣ ،١٩٩٣
املهنية: حياته بداية يف بوضوح إليه أشار درًسا نيس قد فرويد أن يبدو

عىل نظرياته أخذ يف يبدأ سوف الفرضيات بناء يف علميٍّا يعمل (…) شخص أي
واحد، اتجاه من أكثر من معرفتنا مع مالءمتها يمكن كان إذا فقط الجد محمل
(فرويد النظريات. هذه يخص فيما املخصص» «البناء تجنب يمكن كان وإذا

(٣٠٢ ،١٨٩٥

بدًال لنظامه العميقة البنية الفرويدي التناظري املنطق فيه يغطي آخر نطاق ثمة
عىل فرويد ساعد الطبيعية العلوم مع التناظر خالل من التفكري إن عنها. الكشف من
أن يجب بل وحدها؛ التجريبية األدلة عىل االعتماد يستطيع ال نظامه أن حقيقة إخفاء
الحاجة هذه وتتضح اإلنسانية. العلوم سمات من سمة وهي املعنى، عالقات من يقرتض
اللسان وزالت واألحالم العصبية األعراض أن حقيقة من الرمزية العالقات اقرتاض إىل
النفيس. التحليل لنظرية مسبًقا املقبولة «الصحة» ب التأويالت وتسرتشد للتأويل.4 تخضع
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والتفسريية التجريبية النماذج بني فرويد (ه)

العلمية االعتماد أوراق لرتسيخ مفهوم نحو عىل متحمًسا فرويد كان العلموية عرص يف
وإذا الثقل. ذات العلوم مع النفيس التحليل مقارنة عن قط يتوقف ولم النفيس، للتحليل

الرياضيات: مع فهي الفيزياء، مع املقارنة تكن لم

التفاضل حساب مثل محايدة، أداة للبحث، طريقة هو الواقع يف النفيس التحليل
(٣٦ ١٩٢٧أ، (فرويد والتكامل.

االجتماعية؛ للعلوم التجريبية النماذج جانب يف بقوة النفيس التحليل فرويد وضع إذن،
التجريبية، واألدلة بالفرضيات، يعمل — الثقل ذات الطبيعية العلوم غرار عىل — علم فهو
علمه ألن ممكن؛ النفيس للتحليل الوضع هذا فإن لفرويد، وفًقا واإلثباتات. والقوانني،
وجود ال النفسية «العشوائية أركانه. من واحدة باعتبارها النفسية الحتمية عىل يعتمد
يجب العقلية، الظواهر يف موجودة العشوائية تكن لم إذا .(٦٨٠ ١٩٠١أ، (فرويد لها»
بأن االقتناع فإن سنرى، وكما الكواكب. مثل الطبيعة، لقوانني خاضعة أنها نتوقع أن إذن
املؤسسني اآلباء لدى شائًعا كان والنفسية االجتماعية القوانني تحكمه الذي البرشي السلوك
إىل الشهري (١٩٠١) األحالم» «تفسري كتاب فمن االجتماعية؛ للعلوم التجريبي للنموذج
العقلية الحياة أن عىل فرويد يرص ،(١٩٣٨) النفيس» التحليل يف «املوجز األخري كتابه
وقد النفسية، القوانني اكتشاف هي النفيس التحليل فمهمة القانوني؛ االنتظام عىل تقوم
بيانات تُشكِّل السلوك أنماط وال اللسان زالت وال األحالم ال أنه يف فرويد مشكلة تمثلت
لتقديم واحدة أداة مجرد هو النفيس والتحليل البيانات، تأويل فيجب خاًما؛ موضوعية
النموذج اتجاه نحو بوضوح فرويد النفسية املادة تأويل إىل الحاجة وتوجه التأويل. هذا
رمزية، أبعاد له البرشي السلوك فإن النهج، لهذا ووفًقا االجتماعية؛ للعلوم التفسريي
يأخذ إنه فرويد؟ لدى الفهم يأخذه الذي الشكل ما الفهم. إىل الحاجة يتطلب الذي األمر
نموذج يمثله كامن، سبب عىل امللحوظة األعراض من فرويد يستدل االستدالالت. شكل
جهاز من كجزء موجود الالوعي أن يدَّعي فرويد أن من الرغم وعىل .(2-3 (شكل الالوعي

ولكن: تأويًال، بالفعل يُمثِّل النموذج هذا فإن أكرب،

املعنى عن تكشف التي الالواعية، املواد من أخرية نواة إىل يسكن ال التأويل
(٤١ ،٢٠٠٥ (كوهني، فيه. جدال ال الذي للحلم الكامل
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أن: إىل أشار عندما مضض عىل املشكلة بهذه فرويد واعرتف

إىل يصل أن يستطيع ال أنه حقيقة خالل من صعبًا يصبح النفيس التحليل
(٢٠١ ١٩٠٥أ، (فرويد مبارشة. غري طرق باتباع إال استنتاجاته وكذلك بياناته

كال ويف املادية. العلوم يف مماثل بإجراء التحلييل اإلجراء يقارن فرويد أن تذكَّر
املشكلة تتمثل نموذج. بناء خالل من الظواهر لبعض فهم إىل الوصول نحاول املجالني
فهي مستقل؛ نحو عىل اختبارها يمكن ال الفرويدي للنموذج األساسية الفرضية أن يف
كدليل صلبة حقائق تقديم النفيس التحليل يستطيع وال العقل. أعماق يف مخبأة بطبيعتها
عن تكشف كما تأويلها، قبل بيانات تقديم وحسب يستطيع بل الالوعي، وجود عىل
اإلشارة يف ا محقٍّ فرويد كان الطبيعي. غري والسلوك الفرويدية والزالت األحالم يف نفسها
املثال، سبيل عىل للرصد. قابلة غري ألشياء باستدالالت تقوم أيًضا الطبيعية العلوم أن إىل
عىل الشمس ألشعة الطيفي التحليل من الشمس يف النووية العمليات عىل العلماء يستدل
االستدالالت تجذب ملاذا براهي. بيانات من البيضاوية املدارات عىل كبلر واستدل األرض.
وأخفق وحسب، التقنيات من محدوًدا عدًدا فرويد قدَّم ناحية، من العداء؟ هذا الفرويدية
النُُّهوج نفسه الوقت يف تدحض بينما نهجه، األدلة بها تدعم التي الكيفية توضيح يف
لنموذجه العلمية االعتماد أوراق ترسيخ فرويد يستطيع ال األخرى، الناحية ومن األخرى.
اإلنسانية، العالقات يف املغزى ذي الكالم تحليل إىل تنتمي تقنيات اقرتاض دون للعقل
إنه تأويلية. مسألة األساس يف هو الفرويدي النفيس التحليل أن هابرماس استنتج وقد
،١٩٨٣ ١٠؛ الثالث، الفصل ،١٩٦٨ (هابرماس تفسريي مرشوع ولكن تجريبيٍّا علًما ليس
فرويد، منهج فقط وليس عموًما، االجتماعية العلوم فإن سنقول، كما ولكن، ،(٢٣٠ ،٢١٤

والتفسريية. التجريبية النماذج بني وسط موضع يف تقبع

االجتماعي العاَلم يف العقل دور (و)

(١٦٠ ،١٩٩٤ (هوليس االجتماعية. العلوم محور هي األخرى العقول مشكلة

العلوم نحو التوجه من فبدًال سلبي؛ حكم إىل تجريبي كعلم النفيس التحليل تقييم أدى
نواجه االجتماعية العلوم ففي االجتماعية؛ العلوم نحو النفيس التحليل يتوجه الطبيعية،
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تُشكِّل االجتماعية العلوم كانت هل هنا األسايس السؤال يتمثل ما. نوًعا مختلًفا فلسفيٍّا جوٍّا
مجال كان هل أم — التفسريي النموذج يدَّعي كما — نفسها تلقاء من للدراسة مجاًال
التجريبي؛ النموذج يشري كما الطبيعية؛ العلوم مع التداخل بعض يظهر هذا الدراسة
لعب رأينا، وكما االجتماعية. العلوم سياق يف فرويد لدراسة مربًرا نمتلك فإننا ولذلك
السلوك تفسري عىل وساعد اإلنسانية، للشئون فرويد رؤية يف رئيسيٍّا دوًرا الالواعي العقل
يف تجريبيٍّا نهًجا أم تفسرييٍّا نهًجا اعتمدنا وسواء الثقافة. أساس وكان الفردي البرشي
وسواء فيهما. ا مهمٍّ دوًرا تلعب الرمزية األبعاد أن إنكار الصعب فمن االجتماعية، العلوم
فإن كاملة، مؤسسية أطر يف أو اليومية اللقاءات يف بسيطة بإيماءات يتعلق األمر كان
يكون أن إىل ينحو فهو مادي؛ فعل مجرد من أكثر يكون أن إىل يميل البرشي السلوك
البرش سلوك تأويل عىل قصد، ودون باستمرار، االجتماعي الفاعل يعمل بحيث معنًى ذا

سريل: يشري وكما اآلخرين.

وهذه املربرات، أساس عىل عادًة نبدأ طوعية، إنسانية أعمال يف ننخرط عندما
السلوك لتفسري املنطقي الشكل ولكن سلوكنا، تفسري عىل سببيٍّا تعمل املربرات
(سريل للسببية. املعيارية األشكال عن جذريٍّا يختلف املربرات سياق يف البرشي

(٢١٢ ،٢٠٠٤

لتخطي أيًضا الوقت يحني فإنه االجتماعي العاَلم يف األخرى العقول دور بإدراك
دراسة موضوع تفاعالته تُمثِّل الذي الرمزي الفاعل من االجتماعي العاَلم يتألف فرويد.
وهي االجتماع. وعلم النفس وعلم واالقتصاد األنثروبولوجيا مثل املتنوعة التخصصات
الطبيعية العلوم غرار وعىل االجتماعية. العلوم تسمى التي التخصصات مجموعة تُشكِّل

بارزة. فلسفية مشكالت تولِّد فإنها تماًما،

فرويد عن بعيًدا االجتماعية العلوم (4)

تمدنا الغنية العاَلم بنية دراسة فإن وهكذا العالم، أمور هي العقل أمور
— سهًال طريًقا يكن لم إن — تجريبيٍّا وممهد بوضوح ملحوظ بطريق
للثقافة» النفسية «األسس (توبي/كوزميدس، الخفية. العقل لبلدان للوصول

(٧٢-٧٣ ،(١٩٩٥)
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التحليل غرار فعىل االجتماعية؛ العلوم تاريخ يميز فرويد عمل عرب يمر الذي التوتر إن
وقد عرش، التاسع القرن نهاية يف العلموية مناخ يف االجتماعية العلوم ظهرت الفرويدي،
االجتماعية. العلوم متخصيص عىل فلسفيٍّا تحديًا الفور عىل اإلشكايل املوقف هذا طرح
— املجتمع يف دراستها موضوع يتمثل التي — االجتماعية العلوم تميل أن يجب هل
مفر ال الذي الفلسفي السؤال هذا يزال ال اإلنسانية؟ العلوم أم الطبيعية العلوم نحو
التشابه أوجه ونرى االجتماعية، للعلوم الفلسفية األبعاد نقدِّر ولكي العقول. يحري منه
عىل نظرة ونُلقي النفيس التحليل نتجاوز أن املهم من الطبيعية، العلوم مع واالختالف
العلوم يف معياريني نموذجني ومبادئ جذور سنناقش االجتماعية. للحياة أخرى آراء
ومعارَضنْي الطبيعية العلوم مع تماشيًا ُوضعا مفاهيميان نموذجان وهما االجتماعية،
يف النموذجية الفلسفية املشكالت بعض إىل انتباهنا نوجه سوف املناقشة هذه وبعد لها.

االجتماعية. العلوم

االجتماعية5 للعلوم معياريني لنموذجني تاريخية خلفية (1-4)

«البايزية (إيرمان، باألدلة. مدفوعة تكون اآلراء أن للعلم األساسية األمور من
(٢٠١ ،(١٩٩٦) اإلخفاق» أو

عرش؛ التاسع القرن نهاية ُقبيل الفلسفي الفكر من متحررة االجتماعية العلوم أصبحت
والداروينية الكالسيكية الفيزياء عليه تهيمن عرش التاسع القرن يف الفكري املناخ فكان
االجتماعية للعلوم الفلسفية النماذج وتعكس التنوير. حيال الفلسفية الفعل وردود
نموذجان وبرز الفكرية. التيارات هذه — وأهدافها وأساليبها األنطولوجية سماتها —
النموذج هو ثالث نموذج ظهر وسبعينياته، العرشين القرن ثالثينيات (بني متنافسان.
وسوف فيرب.) ومنهجية املاركيس املنهج بني ربط الذي فرانكفورت، مدرسة أو النقدي،
ويأتي الرتتيب. عىل التفسريي» و«النموذج الطبيعي» «النموذج املتنافسني النموذجني ندعو
األحيان بعض يف عليه يُطلق كان — الطبيعي النموذج رأى مختلفة. أصول من كالهما
التفسريي النموذج رأى وقد الكالسيكية، الفيزياء يف جذوره — التجريبي» «النموذج أيًضا
هذا يف وسنركز التاريخ. مجال يف أصله — التأوييل» «النموذج أحيانًا يسمى كان الذي —

األساسية. ومبادئهما جذورهما عىل الجزء
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الطبيعي النموذج (أ)

(هايك عرش التاسع القرن بداية يف فرنسا، يف الطبيعي للنموذج الفكرية الجذور تكمن
وركز التنوير. من الخاصة نسختها خاضت قد فرنسا كانت الثاني). الفصل ،١٩٥٥
السياسية، القوى وتقسيم املعرفة، لكل كمصدر التجريب عىل الفرنسيون التنوير فالسفة
جذريٍّا انقالبًا الفرنسية الثورة فرضت النيوتونية. بالفيزياء القوي إعجابهم عن وأعربوا
املناخ هذا يف االجتماعيني املفكرين من اثنان وقدَّم الفرنيس، للمجتمع املؤسيس الهيكل عىل
–١٧٦٠) سيمون سان دي هنري االجتماعية: للعلوم فلسفي نموذج بشأن أفكارهما

.(١٧٩٨–١٨٥٧) كونت وأوجست (١٨٢٥
للعلوم طبيعي لربنامج الرئيسية الخصائص سيمون سان مخطط يف ونجد

االجتماعية:

واحد. برنامج إطار يف واألساليب العلمية املعرفة توحيد األسلوب»: «وحدة •
للعلوم مالئمة كأدوات وأدواتها الفيزيائية العلوم استخدام الفيزيائي»: «املذهب •

واالجتماعية. الطبيعية
العلمي. املنطق أساس عىل واملجتمع للطبيعة منهج املنهج»: «وحدة •

«تماًما االجتماعي التنظيم مشكلة تُعامل أن يجب جديًدا: سيمون سان منهج كان
.(١٣٥ ،١٩٥٥ (هايك األخرى» العلمية األسئلة املرء بها يعاِمل التي نفسها بالطريقة
االجتماعية العلوم يف الفكر عىل ستهيمن كانت التي املوضوعات بوضوح سيمون سان ع توقَّ
يجب العلوم جميع أن إىل بالفعل سيمون سان أشار ١٨١٣ عام ويف عرش. التاسع القرن يف
لربنامج ووفًقا الوضعية»، «الفلسفة عن الحًقا كونت أوجست تحدَّث «إيجابية». تصبح أن
،١٣٨–١٤٢ ،١٩٥٥ (هايك طبيعيٍّا علًما االجتماع علم يصبح أن ينبغي كان الوضعية،
االجتماع علم يصبح أن ويعني .(٩٥–١١٥ الثاني، املجلد ،١٩٦٨ يوناس ١٦٨–١٨٨؛
النحو هذا وعىل الطبيعية. الحقائق من كنظام موضوعه مع يتعامل أن يجب أنه وضعيٍّا
هو الحقبة هذه يف الرئيسية املوضوعات أحد كان والقيم. واألغراض النوايا من يُجرَّد فإنه
املجتمعية التنمية أو ميل) ستيوارت (جون البرشي للسلوك الطبيعية القوانني عن البحث

سميث). آدم ماركس، كارل كونت، (أوجست
ال العلمي التفسري إليها يشري التي الحقائق أن عىل يؤكد كونت أوجست أن غري
تضع أن ويجب كحقائق. تُشكَّل الرتتيب هذا إطار ويف معني. تاريخي ترتيب يف إال توجد
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الحقائق. فيها توجد التي الصلة ذات للرتتيبات األساسية القوانني الوضعية الفلسفة
علم من جزءين بني كونت وميز التاريخ. فلسفة هو لكونت بالنسبة االجتماع علم ومفتاح
للنظام األسايس القانون يشكالن مًعا وهما املتغري، واالجتماع الثابت االجتماع االجتماع:

.(1-3 (جدول اإليجابي التفسري إليه يستند الذي املجتمعي
من علميٍّا االجتماع علم يصبح االجتماعية. والفيزياء الثابت االجتماع بني عالقة ثمة
كونت يرى الحضارة. لتطور نتيجة يُمثِّل الحايل االجتماعي النظام أن كيف إظهار خالل
سقوط تحتم التي القوانني مثل البرشي الجنس تطور تحكم واضحة قوانني «توجد أنه
فإن ذلك، عىل وعالوة .(١٣٨ ،١٧٨ ،١٩٥٥ هايك األول؛ الفصل ،١٨٥٣ (كونت التفاحة»
«قوانني ل خاضعة الظواهر جميع اعتبار هو الوضعية الفلسفة كل يف األسايس الطابع
(هايك ممكن عدد أصغر يف موحدة بدورها، القوانني، تكون أن ويجب ثابتة». طبيعية
عن تُوحد أن يمكن العلوم جميع أن يعتقد كونت يكن لم ذلك، ومع ،(١٧٥ ،١٧١ ،١٩٥٥
العلوم. بني وضعي هرمي تسلسل يوجد ذلك، من بدًال بل الفيزياء، إىل اختزالها طريق
والكيمياء والفيزياء الفلك وعلم الرياضيات تطور مسبًقا يفرتض االجتماع علم فظهور
أكرب نحو عىل األحياء مع يرتبط االجتماع علم فإن وهكذا، خطي. برتتيب األحياء وعلم
العضوي» و«التكافل االجتماعي» «الكائن مصطلحي استخدام يشري قد كما الفيزياء، من
حقيقية آلة باعتباره املجتمع يف سيمون سان رأي يف كونت يتشارك ال .1-3 جدول يف
للظواهر متكرر نحو عىل كونت يلجأ الوضعية، للفلسفة رشحه ويف صناعي. أساس عىل
تتعامل العلوم فجميع «رئيسية». أو «نهائية» أسباب عن البحث ويرفض املرصودة.
كعلم االجتماع علم تتويج لكونت بالنسبة اللجوء هذا وَشكََّل املرصودة. الحقائق مع
العلوم موضوعات مع التعامل يمكن هل للخالف. سببًا أصبح الرأي هذا أن بيد وضعي.
الطبيعية؟ الحقائق مع متطابقة االجتماعية الحقائق هل خارجية؟ كحقائق االجتماعية
املادية؟ الحقائق ارتباط طريقة بنفس مرتبطة االجتماعية الحقائق تكون أن يمكن هل
املسلَّم من أنه وكونت سايمون يعترب مناسب؟ املادية للعلوم االجتماعية العلوم ب تَرشُّ هل
تخفي األسئلة هذه فإن ذلك، ومع باإليجاب، عليها اإلجابة يمكن األسئلة هذه أن به
أساس جعل إىل التفسريي النموذج سعى شك. موضع ستكون ما رسعان افرتاضات،
النموذج أنصار أشار ما وغالبا التاريخ. فلسفة وليس التاريخ، دراسة االجتماعية العلوم
دراسات أو أخالقية كعلوم االجتماعية العلوم إىل عرش التاسع القرن نهاية يف التفسريي
التفسريي النموذج أنصار رفض البديلة الدالئل هذه وتكشف الروح. علوم أو برشية

303



وفرويد وداروين كوبرنيكوس

خالية الطبيعية الحقائق أن حني ففي الطبيعية؛ الحقائق مع االجتماعية الحقائق معادلة
االجتماعية. للحقائق جوهرية سمات تُمثِّل األشياء هذه فإن والقيمة، والغرض املعنى من

االجتماعية. والفيزياء الثابت االجتماع كونت: أوجست :1-3 جدول

االجتماعية الفيزياء أو االجتماعي التغري االجتماعي الثبات  

للبرشية الفكري والتطور الرضورية املواد الحارض املجتمع مرحلة
الثالثة املراحل قانون العضوي التكافل األسايس املبدأ

املراحل:
قًوى تحكمها الظواهر كل «الدينية»: •

للطبيعة. خارقة
جوهر، لها األشياء «امليتافيزيقية»: •
قابلة غري مبادئ تحكمها والطبيعة

للرصد.
القوانني عن البحث «اإليجابية»: •

املرصودة. للظواهر الحقيقية

أو األرسة أو األفراد
األرس) (كمجمل املجتمع

االجتماعي الكائن أو

األساسية الوحدات

الثالث للمراحل االتجاه أحادية الخالفة العمل تقسيم األساسية اآللية
الصناعي إىل العسكري الوجود من الحكومية للسلطة اإلذعان االجتماعية البنية

السياسية

التفسريي النموذج (ب)

رضوري واملادية العقلية بني التقنيني الفراغ أن إىل نخلص أن يجب أننا أعتقد
(٢٢٣ ،١٩٧٠ (ديفيدسون عقالنيٍّا. حيوانًا اإلنسان نتصور دمنا ما

كان حيث أملانيا، إىل فرنسا من االنتقال علينا التفسريي، النموذج أصل عىل نتعرف لكي
كانت عرش، التاسع القرن وأوائل عرش الثامن القرن أواخر يف مختلف. تركيز للتنوير
التاريخي: للوعي نهوض حدث عرش، التاسع القرن منتصف ويف للمثالية. موطنًا أملانيا
للتقاليد. األعمى اإلخالص نيتشه وانتقد الهيجيلية املوضوعية املثالية ماركس فعارض
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وكان اإلنسانية. الشئون يف والتاريخ اللغة دور يف التفكري عىل التاريخي الوعي وشجع
عىل قويٍّا تركيًزا األملان واملؤرخون الفالسفة وضع أن األملانية التنوير تقاليد مع يتفق
تأويل سيما وال الفهم، فن إىل األصل يف «التفسري» مصطلح يشري األسلوب. مسألة
يف التفكري يف أيًضا األملان املؤرخون رشع ولكن التاريخية، والوثائق املقدسة النصوص
التاريخانية» «مذهب والدة عرش التاسع القرن من الثاني النصف وشهد مجالهم. طبيعة
فريًدا تراه كانت الذي لألحداث، التاريخي التطور أهمية عىل التاريخانية أكدت أملانيا. يف
بالتقاليد ارتباطها بسبب خاصة، أحداثًا واالجتماعية التاريخية األحداث اعتُربت نوعه. من
منشغلة — معروفة كانت كما — البرشية الدراسات وكانت القومية. والسياقات الثقافية
العلوم لفلسفة وبالنسبة ملجالها. املناسبة للطرق الفلسفية باملناقشات الوقت ذلك يف
من أول كان ربما الذي درويسن، يوهان كان أولهما رجلني؛ مساهمات تربز االجتماعية،
جادامر ١٥-١٦؛ ،١٩٧٩ أبيل ١٨٥٨؛ (درويسن والفهم التفسري مصطلحي بني يميز
الرياضية الفيزياء خاصة — الطبيعية العلوم بني التفرقة عىل التمييز هذا عمل .(١٩٧٥
وفًقا «الفهم». هدفها يُعد كان التي التاريخية والعلوم — «التفسري» هدفها يُعد كان التي
فرويد، اتبع الداخلية. األحداث عىل الخارجية التعبريات من استدالًال الفهم يُعد لدرويسن،
خارجية بأقوال عقلية أحداث عن ون يُعربِّ البرش أن وهو مماثًال؛ إجراءً الحال، بطبيعة
وسيلة العامة األقوال هذه وتستخدم داخليٍّا.» حدثًا يعكس «قول كل إن بحيث عامة أو
معناها العامة التعبريات من االجتماع عاِلم ويستدل التاريخية. الوثائق مثل تماًما اللغة،

املعنى. أبعاد التاريخية والوثائق العامة األقوال من كل وتتضمن املقصود.
(أو ما عبارة تُفهم إذ تفسريية»؛ «دائرة يف العامة العبارات ل مؤوِّ يقع ذلك، ومع
هذه من «يُستنتَج») (أو الكيل السياق هذا معنى عىل ويُستدل كيل، سياق من «تُشتَق»)
أو لغة أو ثقافة إىل الكيل» «السياق يشري وربما العبارات). هذه من عدد (أو العبارة
الثقافة ضمن اإليماءة أو الرمز يُفهم أن يجب ثَمَّ، ومن كونية. رؤية أو نموذج حتى
الدائرة هذه ليست عنها. مفردة تعبريات من «الثقافة» بناء إعادة ويجب فيها، املندمجة
العقلية، للظواهر املهمة السمات من إنها درويسن. ملنهج غريبة سمة مجرد التفسريية
أخرى، معتقدات مع تتحد ألنها فقط معينة معتقدات نفهم «نحن ديفيدسون: يقول كما
التوجه محتوى إن (…) ذلك. إىل وما وتوقعات ومخاوف وآمال نوايا مع تفضيالت، مع
،١٩٧٥ جادامر راجع ٢٢١؛ ،١٩٧٠ (ديفيدسون النمط» يف مكانه من مستمد االفرتايض

األول). الفصل الثاني، الجزء
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.(١٨٠٨–١٨٨٤) درويسن جوستاف يوهان

للعلوم «املنهجية» باالستقاللية ادعاءً درويسن قدَّم للوضعية، مبارشة معارضة يف
من الالحقة األحداث استنتاج أي التفسري؛ إىل يسعى ال التاريخي فالبحث التاريخية؛
إىل التاريخية البحوث اختزال أمكن فلو «الرضورية». القوانني بمساعدة سابقة أحداث
دون ومن أخالقية، أبعاد دون من ستكون واالجتماعية التاريخية الحياة فإن التفسري،

ومسئولية. حرية
الذي الشخص وهو دلتاي. فلهلم هو االجتماعية العلوم فلسفة يف الثاني الرجل كان
يف دلتاي تفكري إن .(١٩٠٦ ١٨٩٤؛ ١٨٨٣؛ (دلتاي التفسري-الفهم نقاش نغمة أثار
للعلوم االستقالل ادعاء لتربير دلتاي فلسفة تسعى (١) لسببني: مهم «الفهم» موضوع
موضوعية نظر وجهة إىل مبكرة ذاتانية نظر وجهة من دلتاي موقف تغريَّ (٢) االجتماعية.
علم من االجتماعية للعلوم نموذجه انتقل التغري لهذا ونتيجة الفهم. مفهوم بشأن الحقة

املوضوعي. التاريخ إىل االستبطاني النفس
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.(١٨٣٣–١٩١١) دلتاي فلهلم

ثمة أن دلتاي يرى االجتماعية. العلوم استقالل الدعاء دلتاي مربر أوًال لنتناول
يف التفكري خالل من الفارق رؤية ويمكن واالجتماعية. الطبيعية العلوم بني جوهريٍّا فارًقا
الرتتيب، عىل واالجتماعية، الطبيعية العلوم متخصصو بها يتمتع التي البنيوية العالقات
االجتماعية العلوم الستقاللية دلتاي مربر املصفوفة تفاصيل وتُقدِّم دراستهم. بموضوع

.(2-3 (جدول
سمات من تُعترب التي بالدراسة، بهدف بالدراسة القائم عالقة هناك ناحية، من
الذين األشخاص من مجموعة من جزءًا الطبيعية العلوم عاِلم يشكل الطبيعية. العلوم
تعميمات من الفكري النموذج يتكون لكون، وفًقا مشرتًكا. فكريٍّا نموذًجا يتشاركون
ونظام والواقع، الطبيعة حيال معينة نظر ووجهات تمثيلية، ملشكالت وحلول رمزية،
بمساعدة الطبيعي العاَلم العاِلم يدرس الفكري، النموذج وباستخدام بالعلم. مرتبط قيمي
يف نفكر أن ويمكننا الطبيعية. العمليات وتفسري وصف أجل من الرمزية الخرائط بعض
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دلتاي. مصفوفة :2-3 جدول

املنهج البنيوية العالقة الدراسة هدف بالدراسة القائم العلم

التفسري القائم عالقة
بالدراسة-هدف

الدراسة

الحية الكائنات
والجمادات

الطبيعة عاِلم الطبيعية العلوم

الفهم القائم عالقة
بالدراسة-هدف

الدراسة

اإلنسانية الشئون
الرمزية

االجتماع عاِلم االجتماعية العلوم

والنماذج النظريات يف عنه يُعربَّ الذي — الرمزي الفكر «مالءمة» ل كمحاولة العاِلم جهد
الطبيعية النظم فإن كبلر، من نعلم وكما الطبيعي. النظام مع — الرياضية والقوانني
عنه ون ويُعربِّ االنتظام هذا العلماء يدرس الطبيعة. قوانني نسميه معني النتظام تخضع
التعبريات وهذه .(F = ma⃗;F = −F ;A3 ∝ P2 املثال، سبيل (عىل رمزية صورة يف
تبقى ملاذا للطبيعة: السببي النظام أيًضا العلماء ويدرس العلم. قوانني هي الرمزية

األنواع؟ ع تنوُّ يحدث وملاذا مدارات؟ يف الكواكب تتحرك وملاذا مستقرة؟ النجوم
«تغطي أنها ليس االجتماعية العلوم عن الطبيعية العلوم يميز ما فإن لدلتاي، وفقا
وعلم والكيمياء األحياء علم يتناول .(١٨٨٣ ١٩٠٦؛ (دلتاي مختلفة» حقائق نطاقات
ليس طبيعية. علوم فهي ذلك ومع اإلنسانية، العلوم مثل برشية، جوانب األعضاء وظائف
إن بل تماًما؛ متباينة دراسة أهداف مع تتعامل والطبيعية االجتماعية العلوم أن األمر
الفرق. تحدد التي هي — حقائقها — الدراسة بأهداف التخصصات هذه ارتباط طريقة
انتظامه دراسة مثل الخارجية، جوانبه عىل إال «املادي» العاَلم دراسة تنطوي وال
،١٩٠٠ (دلتاي الخارجي» «الواقع الجوانب هذه دلتاي ويسمي السببي. ونظامه القانوني

.(٢٤٧
بالدراسة. بالدراسة-قائم قائم عالقة يف البرشية الدراسات تنخرط أخرى، ناحية من
نموذًجا يتشاركون الذين األشخاص من مجموعة من جزءًا أيًضا يشكل االجتماع فعاِلم
بكثري تجانًسا أقل النماذج هذه تكون االجتماعية، العلوم يف ولكن مشرتًكا، فكريٍّا
العاَلم أيًضا االجتماع عاِلم يدرس الطبيعية. العلوم يف عليه هي مما أقل سيطرة وتفرض
العمليات وفهم وصف أجل من مثالية) (أنواع الرمزية الخرائط بعض بمساعدة االجتماعي
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املنهجي باملوقف شديًدا تأثًرا االجتماعية العلوم عاِلم يتبعه الذي املنهج ويتأثر االجتماعية.
النقدية أو التفسريية أو الطبيعية النماذج يف املنهجية املواقف هذه ح وتَُوضَّ مسبًقا. امُلعتََمد
نحو عىل االجتماعي بالعاَلم االجتماعية العلوم ترتبط دلتاي رأي يف ولكن الرتتيب، عىل

الطبيعي. بالعاَلم الطبيعية العلوم ارتباط عن مختلف
ونظامه الرمزي معناه دراسة الداخلية؛ جوانبه البرشي» «العاَلم دراسة تتضمن
املتعمدة الطبيعة للبرش، الداخيل» العقيل «الواقع الهادف بالنظام دلتاي ويقصد الهادف.
الالوعي يف البرشي للسلوك الهادف النظام من كثرٍي مكاَن فرويد حدد البرشية. لألفعال
الظواهر «فهم» يف يكمن االجتماعية العلوم أو البرشية الدراسات من والهدف الخفي.
والقيمة والغرض املعنى منها تماًما، مختلفة فئات العملية هذه وتشمل االجتماعية.
«تقنيًة» الفهم دلتاي يرى .(٢٣٥-٢٣٦ ،١٧٢ ،١٩٠٦ (دلتاي العليا واملثل والتطور
الفهم؛ عىل البرشية الدراسات العتماد سبب ثمة أوًال: االجتماعية. العلوم يف ومهمة جديدة
ألن الخارجية؛ وتعبرياتها الداخلية الحياة بني العالقة استيعاب يمكن فقط الفهم ففي
العقلية. الحياة بنية خالل من — «تتحدد» فرويد يقول كما أو — تتأثر البرشية األفعال
االجتماعية. للعلوم املنطقي املوضوع يشكل ما هي العقلية البنية فإن لدلتاي، ووفًقا
.(١٩٠٦ (دلتاي اإلنسان» حياة نمط من هذه الخربات «بنية االجتماع عاِلم ويستخلص
االجتماعية العلوم فإن للحياة الخارجية التعبريات وراء الداخيل الواقع كون وبسبب
رمزيٍّا. معنًى يقابل الرمزي فاملعنى بالدراسة؛ بالدراسة-قائم قائم يف عالقة يف تنخرط

ويحاول النظام. مع سواء حد عىل واالجتماعية الطبيعية العلوم متخصصو يتعامل
،١٩٠٦ (دلتاي نظرية) أو (نموذج مفاهيمي مخطط يف الرصدية البيانات ترتيب كالهما

.(3-3 (جدول الدراسة هدف يف بينهما الفرق يظهر .(١٧٣–١٧٥
العلوم بني ا مهمٍّ فارًقا البنية» «عقالني اجتماعي عاَلم عىل دلتاي إرصار يشكل
عقالني اجتماعي عاَلم إىل واللجوء .(١٩١–١٩٥ ،١٩٠٦ (دلتاي واالجتماعية الطبيعية
يكشف البنية، عقيل عاَلًما باعتباره االجتماعي العاَلم توصيف ففي ألهدافنا؛ مهم البنية
فكرة بشأن موضوعية أكثر نظر وجهة إىل ذاتانية نظر وجهة من مهم تحول عن دلتاي

الفهم.
الداخلية األحداث استنتاج عىل تنطوي البرشي العاَلم دراسة أن درويسن ادعى
قال كما العقلية، حياتنا من الداخلية» «الجوانب إىل يشري وهو الخارجية. التعبريات من
البرشي، للفعل املتعمدة البنية عىل االستدالل االجتماعية العلوم عىل ينبغي كان إذا دلتاي.
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األوىل أعماله يف دلتاي أكد .(١٩٤٨ أبيل (انظر نفسانية داللة تأخذ الفهم فكرة فإن
الوعي حقائق يف الداخلية، الخربة يف فقط ثابتًا مرًىس وجدت البرشية الدراسات أن
املكتسبة الخربة إىل اآلخرين االجتماعيني الفاعلني فهم واستند .(١٦١ ،١٨٨٣ (دلتاي
عىل تركيزه الالحقة أعماله يف دلتاي خفف ذلك، ومع ،(١٢٣ ،١٩٢٧ (دلتاي الذات وفهم
ذلك، من وبدًال .(١٧٦ ،١٩٠٦ (دلتاي البرشية للدراسات كنموذج الذات معرفة استبطان
،١٨٩٤ (دلتاي ترابطهم وبفضل بينهم مشرتك هو ما خالل من البرش يُفهم أن يجب
بسبب وذلك موضوعية، أشكاًال البرش، فيه يوجد الذي املشرتك، السياق يتخذ .(١٣١
التي املوضوعية، األشكال وتشمل االجتماعية. املؤسسات وإنشاء الرمزية اللغة استخدام
وأشكال الحياة، أنماط ،(١٢٦ ،١٩٢٧ (دلتاي املوضوعية» «الروح دلتاي عليها يطلق
والفن، والدين، والدولة، القانون، ووجود لألخالق، العام واإلظهار االقتصادية، التفاعالت
الصعب من يكون ربما غريها؛ من موضوعية أكثر األشكال هذه بعض والفلسفة. والعلوم،
عىل االقتصادية التفاعالت أشكال ترتيب يمكن ولكن الفرنسية الحياة طريقة تحديد
اللوائح تُكتَب ما وكثريًا املوجهة. االقتصادات إىل الحرة األسواق من متصلة سلسلة طول
والعلوم والفنون واألديان الدولة وتعمل دستورية، عامة صورة يف والقانونية األخالقية
وتُعدَّل هذه الجماعية الحياة أشكال عىل ويُحاَفظ واضحة. مؤسسية أطر يف والفلسفة
يجب املستقبل. إىل يمتد ووجودها املايض إىل تعود جذورها ولكن الحارض الوقت يف
عىل يعتمد «الفهم بأن القائلة النظر وجهة من تماًما نفسه يحرر لم دلتاي إن إىل اإلشارة
،(١٣٧ ،١٩٢٧ (دلتاي فيها» عنه معربًا يأتي الذي الداخيل، باملعنى الحياة تعبريات عالقة
من نظام هو البنية عقيل العاَلم أن دلتاي ويؤكد النفسانية. النزعة يف يغرق لم ولكنه
نظام ليس االجتماعي العاَلم فإن الصدد، هذا ويف أهداًفا. ويحقق قيًما يخلق التفاعالت
تاريخي بُعد فلها البرش؛ طريق عن مصطنعة اجتماعية حقيقة كل إن سببيٍّا. طبيعة
الشيئية» طابع «إضفاء الفهم عملية تكشف .(١٩٧٥ جادامر راجع ١٩٢؛ ،١٩٠٦ (دلتاي
— البرشية النوايا تصبح أن ويمكن الداخلية. وليس الخارجية الجوانب أي الحياة؛ عىل
يف الخارجية السمات إضفاء ويتضح خارجية. — البرشي للوجود الداخلية» «الجوانب
أطر يف نة ُمتضمَّ والسياسية واالقتصادية الثقافية فالنظم البنيوية؛ النظم أنواع من العديد

واضحة. مؤسسية
فلسفة يف الرئيسية املوضوعات من العديد االجتماعية العلوم يف دلتاي موقف ع توقَّ
العلوم استقاللية عىل الفالسفة من العديد يؤكد العرشين. القرن يف االجتماعية العلوم
السبب عىل القائمة البرشي الوجود طبيعة بحكم الطبيعية العلوم عن االجتماعية
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لدلتاي. وفًقا واالجتماعية الطبيعية العلوم بني الفرق :3-3 جدول

االجتماعية العلوم الطبيعية العلوم

النظم من البنية عقيل عالم مع تتعامل •
املرتابطة. االجتماعية

من مسبًقا محدد عاَلم مع تتعامل •
املرتابطة. املادية النظم

هادف. نظام مع تتعامل • سببي. نظام مع تتعامل •
نتيجة االجتماعية التغيريات تحدث •
ال ولكنها الواعية اإلنسانية للتدخالت

قوانني. إىل تستند

لقوى نتيجة املادية التغريات تحدث •
العلم. بقوانني وتوصف عمياء،

بدأ ولكن ،(٢١٢ ،٢٠٠٤ سريل ٢٢٣؛ ،١٩٧٠ ديفيدسون ١٦٠؛ ،١٩٩٤ (هوليس
تحدد التي «التقنية» هو الفهم بأن دلتاي رأي يف التشكيك االجتماع وفالسفة علماء
االجتماعي للوجود «أسلوب» ک الفهم وصفوا ذلك، من وبدًال االجتماعية. العلوم إجراءات
للعلوم املنهجي للوضع بالنسبة ذلك عىل املرتتبة العواقب ما جيدنز). جادامر، (هابرماس،
يُرى الفهم بشأن لفكرته النفسية الصفات إزالة عن دلتاي عجز كان ثانيًا: االجتماعية؟
هل .(٣٦ ،١٩٧٩ (أبيل االجتماعية العلوم يف النسبوية مذهب بظهور التهديد إىل يؤدي أنه
سؤال ُطرح وثالثًا: االجتماعية؟ العلوم يف عليها التغلب يمكن ال مشكلة النسبوية مذهب
واالختالف التشابه ألوجه مناسبًا توصيًفا والفهم للتفسري دلتاي تقسيم كون مدى بشأن
لم فرويد أن نرى أن يمكننا املناقشة هذه ضوء ويف واالجتماعية. الطبيعية العلوم بني
الجذور إىل وبالنظر تفسريي. ونموذج تجريبي نموذج بني املوازنة محاَولة تجنب يستطع
تجنب املمكن من يكن لم الرتتيب) عىل وأملانيا، فرنسا (يف االجتماعية للعلوم التاريخية
االجتماعية. العلوم فيه توجد الذي اإلشكايل املوقف منطق يف تكمن فهي املوازنة؛ محاَولة

املوقف: هذا عن نشأ «الكالسيكية» األسئلة من عدد وثمة

والفهم؟ التفسري بني التوتر عىل القضاء يمكن هل (١)
تتبنى أن يمكن أنها أم النسبوية تعتنق أن االجتماعية العلوم عىل يتعني هل (٢)

الواقعية؟
القيمة؟ من خاليًا نشاًطا االجتماعية العلوم تكون أن يمكن هل (٣)

الشمولية)؟ أم (الفردية االجتماعية العالقات تفرس أن يجب نظر وجهة أي من (٤)
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الحديثة لإلصدارات األساسية السمات دراسة خالل من األسئلة هذه نتناول إننا
مناقشة من ننتهي أن وبمجرد الرتتيب. عىل التفسريية، والنماذج الطبيعية النماذج من
للعلوم اإلشكايل للموقف كعواقب أخرى منهجية أسئلة تظهر األساسية، السمات هذه

االجتماعية:

االجتماعي. العاَلم يف العقل دور ضوء يف االجتماعية العلوم استقاللية مسألة (٥)
االجتماعية. العلوم يف والتفسريات التنبؤات دور (٦)

االجتماعية. العلوم يف النماذج دور (٧)
االجتماعية. العلوم يف قوانني وجود مسألة (٨)

التجريبية. باألدلة يتعلق فيما باألدلة االجتماعية العلوم نماذج إثبات نقص مسألة (٩)
االجتماعية. العلوم يف سببية عالقات وجود (١٠)

االجتماعية العلوم لنماذج األساسية السمات (2-4)

بني التمييز طريق عن فلسفيٍّا دعًما النفيس للتحليل التفسريية النظرة تلقت
(١٧٠ ،(٢٠٠٤) نظريات» «عرش (ستيفنسون/هابرمان، والعلل. األسباب

لنجاح فعل ردود وهي العلموية، مناخ يف التفسريية والنماذج الطبيعية النماذج ظهرت
أقل. بدرجة التطوري األحياء وعلم الكالسيكية، الفيزياء سيما ال الطبيعية، العلوم
االجتماع عالم ويقع املشكلة. هذه عىل والفهم التفسري بني فرويد موقف تذبذب ويشهد
مفر ال أمر االجتماعية للعلوم بنموذج الفلسفي فااللتزام فرويد؛ موقف نفس يف الحديث
موضوعها إن االجتماعية. العلوم منطق يف يكمن االلتزام وهذا ،(١٩٩٥ (روزنربج منه
الكائنة املسألة هذه مع التعامل كيفية مسألة فإن وبذا املجتمع، هو عام نحو عىل الرئييس
البداية. من االجتماع علماء بني انقساًما سبَّب السؤال فإن رأينا، وكما الفور. عىل تظهر
واعتماد الطبيعية العلوم مسار اتباع هو الصحيح النهج كان الطبيعي، للنموذج بالنسبة
فإن التفسريي، للنموذج وبالنسبة عليها. تعديالت إدخال مع الطبيعية، العلوم أساليب
العلوم تتطلب االجتماعية. للعلوم الرئييس املوضوع مع تتفق ال الطبيعية العلوم أساليب
املشكالت جميع وتلت «الفهم». بأنه النموذج هذا أنصار وصفه مميًزا، أسلوبًا االجتماعية
حاول سنرى، وكما لالتجاه. األسايس االختيار هذا الفور عىل االجتماعية للعلوم الفلسفية
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صورة إىل أدى ما وهو وسط، موقف اتخاذ بوبر مثل الالحقون والكتَّاب فيرب ماكس
املثالية. األنماط منهجية هي األساسية فمنهجيتهم الطبيعانية. مذهب من ضعيفة

الطبيعي للنموذج األساسية السمات (أ)

األسلوب». «وحدة ب االلتزام هي التجريبي أو الطبيعي للنموذج «األوىل» الحاسمة السمة
هذا ويعني متشابهة. واالجتماعية الطبيعية العلوم أساليب أن االعتقاد بهذا ونعني
إىل الطبيعية العلوم أساليب تحول أن يمكن املناسبة التعديالت أن ضمنًا التشابه
وأساسية أوىل كقاعدة دوركايم، يشرتط ثم ومن االجتماعية؛ للعلوم مناسبة أساليب
،١٨٩٥ (دوركايم خارجية أشياء أي كأشياء، االجتماعية الظواهر اعتبار االجتماع، لعلم
لألفراد دة املتعمَّ الحاالت لوضع حاجة توجد ال لدوركايم بالنسبة .(١ الثاني، الفصل
موضوعيٍّا، املجتمع تحليل يكون أن يجب االعتبار. يف — وأسبابهم دوافعهم — الفاعلني
أن االجتماع عاِلم عىل يجب كما كميٍّا، تحديدها يمكن موضوعية مفاهيم استخدام ويجب
وتُشكِّل الفردية. املظاهر وليس االجتماعية للحياة العامة املظاهر لوصف جاهًدا يسعى
والدينية، القانونية املؤسسات عن فضًال واالقتصادية، والسياسية االجتماعية البنيات
من للعديد مشرتكًة سمًة األسلوب بوحدة االلتزام ويَُعدُّ االجتماعية. لألبحاث أهداًفا
العلوم بني الدرجة يف اختالفات توجد ربما أنه بوبر ويؤكد التجريبي. النموذج مؤيدي
كالهما ويتبنى .(١٩٥٧ (بوبر النوع يف اختالفات توجد ال ولكن والطبيعية االجتماعية
النموذج أو الطبيعي االستداليل النموذج من املستوحى االستنتاجية الفرضية أسلوب

للتفسري. اإلحصائي االستقرائي
العلوم أن التجريبي، للنموذج سون املؤسِّ اآلباء فعل كما نفرتض، أن يمكننا ال
االجتماعية العلوم تعمل ما غالبًا القوانني. تُشبه متاحة تعميمات تمتلك االجتماعية
املئوية النسبة يحددوا أن لالقتصاديني يمكن املثال، سبيل فعىل إحصائية؛ بتعميمات
تكون ما غالبًا الراتب. متوسط يحددوا وأن متوسط راتب عىل تحصل معني بلد يف لألرس
طبيٍّا تفسريًا — املثال سبيل عىل — ل تأمَّ باستثناءات. وتعج الطابع محلية التعميمات هذه
مرتفعة كعالج، P البنسلني يتعاطون الذين ،Sللمرىض ،R للتعايف ،p االحتمالية فيه تكون
وهي T2و ١٩٥٠ عام يف لحظة وهي T1 زمنيتني: فرتتني تخيَّل .p(R, S.P) > 0.8 للغاية
T1 من انخفضت بالبنسلني بالعالج التعايف احتمالية أن املعروف من .٢٠٠٠ عام يف لحظة
الزمنية الفرتة يف بينما للبنسلني. املقاومة البكترييا تطور إىل االنخفاض هذا يُعزى .T2 إىل
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تكون ربما االحتمالية هذه فإن ،Rو Sو P بني كبرية احتمالية عالقة بالفعل توجد األوىل
غري االجتماعية. العلوم يف مماثلة حاالت توجد باملائة. ٥٠ إىل تصل بنسبة انخفضت قد
والطلب، العرض إجمايل ومنحنيات االقتصادية، الدورات مثل عام، نوع من عبارات أنها
واالقتصادية. االجتماعية للمعايري وفًقا األرس وتصنيف السكان، لدى االنتقال ونزعات
هي: التنبؤات وهذه نموذجية. تنبؤات االجتماع علماء يقدِّم التعميمات، هذه أساس وعىل

تحتوي ال ولكنها نفسها ستشكل التي للبنيات العامة السمات ببعض تنبؤات
(هايك، البنيات. هذه ستشكل التي الفردية العنارص عن محددة عبارات عىل

(٦.٤ الفصل ،٢٠٠٣ وودوارد راجع ١٤٠؛ ،١٩٨٦ بارو/تبلر يف مقتبس

الطبيعية؟ العلوم يف القوانني تشبه هل األنماط: هذه حالة ترسيخ يجب ولكن
السببي». «التحليل عىل إرصاره يف التجريبي للنموذج «الثانية» الحاسمة السمة تتمثل
سببي. تحليل إىل الحاجة عىل بالفعل — الحديث االجتماع علم مؤسس — دوركايم أرص
عىل قادرة تكون أن يجب االجتماعية العلوم أن عىل التجريبي النموذج مؤيدو ويؤكد
التفسريات. الطبيعية العلوم تقدِّم مثلما تماًما االجتماعية للظواهر سببية تفسريات تقديم
للظروف كآثار العصبية واألعراض اللسان وزالت األحالم مع بالتأكيد فرويد تعامل
تقسيم وجود رشح إىل االجتماع علماء يسعى وباملثل، الفرد. حياة يف املاضية السببية
االقتصاديون يبني االجتماعي. الطبقي التقسيم وأشكال املجتمعات من العديد يف العمل
هو البنيات هذه من والغرض السوق، مجتمعات وأنواع املستهلكني سلوك لتفسري نماذج
االجتماعية العلوم يف السببي للتحليل ويمكن السبب. عن تبحث التي األسئلة عىل اإلجابة

املثال: سبيل عىل للغاية. متنوعة ظواهر يغطي أن

السطو جرائم عدد أن بريطانيا يف الداخلية وزارة توقعت ،١٩٩٩ عام يف •
ثالث إىل سنتني من قصرية فرتة يف تقريبًا الثلث بمقدار سيزداد والرسقات
الذكور الشباب عدد الرتفاع نتيجة الجريمة يف املتوقع االرتفاع وسيكون سنوات.
يعود واحدة. عبارة يف وتنبؤ سببي تحليل الحالة هذه يف لدينا بريطانيا. يف
وتزايد الشباب عدد زيادة إىل والرسقات السطو عمليات عدد زيادة يف السبب
التي السببية الظروف هي األخرية العبارة وهذه للرسقة. القابلة السلع كمية

أخرى. ظروف أي تتداخل لم إذا التأثري، إىل تؤدي إنها يُقال
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مالءمة األكثر السببية نموذج ما ولكن السببية، التفسري نماذج سابق فصل يف ناقشنا
االجتماعية األحداث نفرس أن يمكن ال أننا للحظة التفكري يُظهر االجتماعية؟ للعلوم
تتبُّع إىل النموذج هذا يسعى املادية. لألحداث امليكانيكية السببية نموذج باستخدام سببيٍّا
امليكانيكية التأثريات إىل السابقة السببية الظروف من تؤدي التي الفيزيائية الظروف
ولكن الشمس، حول ما كوكب دوران سبب امليكانيكية السببية نموذج يفرس ربما الالحقة.
السابق املثال فإن ذلك، ومع الثانية، العاملية الحرب وقوع سبب يفرس أن يستطيع ال
مسألة وتُعد االجتماعية. لألحداث سببية تفسريات عن يبحثون االجتماع علماء أن يوضح
مسألة النتائج هذه عن التعبري خالله من يمكن مناسب سببي فلسفي نموذج صياغة

منفصلة.
أو ال أم موجودة «االجتماعية» القوانني كون حول األسئلة هذه مثل نتناول أن قبل
التغيريات تنبع فهل نفسه. آخر سؤال يطرح االجتماعي، العالم يف السببية تحدث كيف
األجل، القصرية أو األجل الطويلة االجتماعية أو التاريخية للتطورات نتيجة نرصدها، التي
النزعة بني التمييز إىل «الثالثة» السمة هذه تُوجهنا الجماعي؟ أم الفردي املستوى عىل
الفرضية وتتمثل الفردية. موقف الباحثني من العديد تَبَنَّى و«الشمولية». «الفردية»
بشأن الحقائق تعكس التي االجتماعية، الظواهر وراء كامن (سببي) انتظام وجود يف
ويفرتضبعض ودوافعهم. وأسبابهم نواياهم عن األفراد بشأن الحقائق هذه تُعربِّ األفراد.
األفراد، مستوى عىل موجودة النفسية «القوانني» أن وفرويد، ميل إس جيه مثل الباحثني،
١٩٧٠؛ ديفيدسون (انظر االفرتاض هذا مثل يف نشك جعلتنا فرويد أعمال مناقشة ولكن
اجتماعية آثار أي إن ويقال تصاعديٍّا. نهًجا بالتايل الفردية وتعد .(١٨ ،١٩٩١ ليتل
املستوى وعىل املجتمع. بأفراد املتعلقة الحقائق عىل تقترص أن يمكن النطاق واسعة
يف الفرد رغبة أو املعريف التنافر تجنب مثل نافذة، النفسية اآلليات تكون ربما الفردي،

االجتماعية. ظروفه تحسني
شموليٍّا. توجًها واتخذ يكفي، أن فردي سببي تفسري شأن من أن دوركايم يعتقد لم
عوامل إىل اختزالها يمكن الكلية االجتماعية التغريات جميع أن فكرة دوركايم فرفض
يف األفراد رغبة عىل يُقَرص أن يمكن ال للمجتمع االقتصادي النشاط أن إىل وأشار فردية،
االجتماعية الحقائق تفسري يمكن ال الخامس). الفصل ،١٨٩٥ (دوركايم الثروة اكتساب
ممكنًا يكن لم إذا الفردية. الحقائق من مجموعة حتى أو فردية حقائق إىل بالرجوع
يمكن ال الفردية فإن أعىل»، إىل أسفل «من النطاق واسعة االجتماعية الظواهر تفسري
أن إىل وأشار أسفل. إىل أعىل من نهًجا دوركايم ل وفضَّ االجتماعية. الظواهر تفرس أن
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خاصة طبيعة لها يكون أن بد ال ثم ومن األفراد؛ عىل تفرضضغوًطا االجتماعية الظواهر
الفرد يتجاوز فاملجتمع املجتمع؛ طبيعة يف االجتماعية الحقائق تفسري التماس ويجب بها.

املثال: سبيل عىل أجزائه. مجموع من أكرب والكل والزمن، املكان يف

اإلجهاض وتقنني الجريمة معدل انخفاض بني سببية عالقة وجود ُزعم •
األمريكيني االقتصاديني من اثنان اقرتح .(١٩٩٩ ديسمرب أمريكان، (ساينتيفيك
الذي الجريمة، معدالت يف السنوي االنخفاض بأن القائلة السببية الفرضية
سببيٍّا يرتبط التسعينيات، أوائل منذ املتحدة الواليات أنحاء جميع يف لُوحظ
غري األطفال عدد خفض إىل التقنني أدى .١٩٧٣ عام يف اإلجهاض بتقنني
عرضة أكثر فيهم املرغوب غري األطفال فإن لالقتصاديني، ووفًقا فيهم، املرغوب

الجرائم. الرتكاب

تأثريًا تمارس الجماعة أن وبما الجماعة. سلوك لفهم مماثلة تفسريات إىل فرويد لجأ
أن فرويد ويرى الفردي. السلوك عن نوعيٍّا يختلف الجماعة سلوك فإن األفراد، سلوك عىل
لضبط وافتقاًدا الفكرية القدرات يف وضعًفا للمبادرة «افتقاًدا يُظهرون الجماعة يف األفراد
و«اإلنسان العواطف.» عن التعبري يف حد كل تجاوز إىل وامليل والتأخري العاطفي النفس
رئيس يقودهم األفراد إن أي جماعات»؛ يف يعيش ولكنه قطيع، يف يعيش حيوانًا ليس
الشمولية تعامل أن يجب كان هل مناقشة يتعني يزال وال .(١٢١ ،١١٧ ،١٩٢١ (فرويد

و). ،٤-٤ (القسم ال أم منفصلة ككيانات االجتماعية واملؤسسات املجتمع

التفسريي للنموذج األساسية السمات (ب)

أشد فنجد عامة. بصالحية يتمتع وصف تقديم املمكن من ليس الحقيقة، يف
ذهنية توجهات نفسه الفرد ويمتلك املختلفني، األفراد لدى اختالًفا الفعل ردود

(٢٣٣ ،١٩٣١ (فرويد جنب. إىل جنبًا معاكسة

ُمعاِرض موقف يف — قبل من الحظنا كما — التأوييل) (أو التفسريي النموذج يقف
— املعارضة هذه تُستمد أن ويمكن املحددة، األمور من العديد يف التجريبي للنموذج
التفسريي النموذج مؤيدو يرى األسلوب. لوحدة العامة املعارضة من — األقل عىل جزئيٍّا
العامة القوانني سياق يف اإلنسانية والعالقات البرشية املجتمعات تحليل الخطأ من أن
االجتماعية األحداث سياقها نفرسيف التي املفاهيم ألن خاطئ أمر وهذا السببية. والعالقات
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،(٩٥ ،١٩٥٨ (وينش الطبيعية األحداث سياقها يف نفرس التي املفاهيم مع منطقيٍّا تتفق ال
ال البرشية الحياة أن إىل — النهج لهذا املؤسسني اآلباء أحد — دلتاي فلهلم أشار وقد
البرشي السلوك فهم يجب املادي. العالم معرفة يف منها فائدة ال فئات يف إال فهمها يمكن
مقتبََسة (دلتاي و«املثالية» و«النمو» و«القيمة» «الغرض» أي معنى؛ ذات فئات سياق يف

.(١٧ ،١٩٩٤ هوليس يف
التي تلك مع تتعارض وهي العام، املوقف هذا من نقاط عدة استخالص يمكننا

الطبيعي: النموذج لصالح ُقدمت

دوركايم. رأى كما خارجية، أشياء بمنزلة االجتماعية الظواهر تُعترب أال يجب (١)
لسلوكهم ذهنية صوًرا االجتماعيون الفاعلون ويبني داخلية، عالقات االجتماعية فالعالقات
للحياة وصفه يف املفاهيم هذه تضمني االجتماع عاِلم عىل ويجب الهادفة. املفاهيم سياق يف
الفعل معنى تفهم لم إذا الوصف. هذا يف رضوريٍّا الفهم مفهوم ويُعد االجتماعية.
سياق يف االجتماعية الظواهر تحليل وينبغي االجتماعية. الحياة تفهم لن فإنك االجتماعي،
وتمثل .(٤٢ ،١٩٥٨ (وينش واألعراف واملعايري االجتماعية والقواعد واألسباب النوايا
من جزءًا خاللها من االجتماعية الظواهر االجتماع علماء يصف التي الرمزية املفاهيم
— املتعمدة التحية مثل معني، اجتماعي فعل مفهوم يُعد كما نفسه، االجتماعي العمل
الفعل من داخليٍّا جزءًا — املدني السلوك بمفهوم تحيط التي املفاهيم شبكة وأيًضا
من بد فال ثم ومن «مدني». بأنه وجوده االجتماع علماء يصف الذي لألفراد، االجتماعي
االجتماع عاِلم يكون أن يجب االجتماعي. والفاعل االجتماع عاِلم مفردات بني تداخل وجود
عن النظر برصف االجتماعي، الفعل فعليٍّا يتصور االجتماعي فالفاعل مشارًكا؛ راصًدا
التصور. هذا عىل التعرف االجتماع علماء عىل ويجب االجتماع، عاِلم وجود عدم أو وجود
عالقات بني التمييز من مزيد عىل التفسريي النموذج مؤيدو يؤكد الصدد، هذا يف (٢)
وهي والفعل، الدافع مثل وعالقات ناحية، من «خارجية»، وهي والنتيجة، السبب مثل
والنتيجة، السبب عالقات تحكمها الطبيعية األحداث إن ويُقال أخرى. ناحية من «داخلية»،
ما أن يف الفرضية وتتمثل والفعل. الدافع عالقات يحكمه البرشي السلوك إن يُقال حني يف
.(١١٧–١٢٢ ،١٩٧٠ (ريان ميكانيكية أسبابًا وليس الدوافع، هو البرشي السلوك يحفز
الدافع بني العالقة عن تماًما تختلف الطبيعية األحداث يف والنتيجة السبب بني العالقة إن
والنهج الطبيعي النهج بني الفرق عىل التأكيد يف أخرى مرة التمييز هذا يساعد والفعل.
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رابط والفعل واملعتقدات) (الرغبات الدوافع بني الرابط فإن للطبيعانية، ووفًقا التفسريي.
«منطقي». رابط والدافع العمل بني الرابط فإن للتفسريية، ووفًقا «سببي».

حدوث سبب تفسري عىل الدوافع وتعمل واألفعال. الدوافع بني املنطقي الرابط يربط
ينوي كان ألنه بوقاحة «تحدَّث ما.» شخص تحية يف ترغب ألنها ذراعها «رفعت الفعل:
ليسا والفعل الدافع أن يبدو للفعل. وصف إعادة يُمثِّل الدافع تقديم إن ما.» شخص إهانة
عىل ولكن ونتيجة، سببًا كانا إذا يكونا أن يجب كما اآلخر، عن أحدهما منطقيٍّا مستقلَّني
فعندما املقصود؛ محتواه عن الفعل فصل يمكن ال أنه صحيًحا يكون قد أنه من الرغم
يتسبب الفعل. حدوث يف سببيٍّا دوًرا تلعب أن يمكن ال الدوافع أن هذا يعني ال وصفه، نعيد
،١٩٩٥ (روزنربج سببي عنرص الدوافع يف يكون ما غالبًا بالفعل. العنرص قيام يف الدافع
ليفيسون ٢٨٧–٢٩٦؛ ،١٢٠-١٢١ ،١٩٨٠ ماكي ١٩٦٣؛ ديفيدسون الثاني؛ الفصل

والخامس). الرابع الفصالن ،١٩٧٤
واألسباب، الدوافع بني اختالفات وجود بشأن ون محقُّ التفسريي النموذج مؤيدي إن
تفسريه يمكن ال البرشي السلوك أن االختالفات هذه من نستنتج أن لنا ينبغي ال ولكن
النموذج بمناقشة الخاص الجزء يف املذكورة السببية التفسريات أمثلة تذكَّر سببيٍّا.
الشباب الذكور عدد يف والزيادة الجريمة معدالت يف املتوقع االرتفاع بني (العالقة التجريبي
السببية التفسريات تضع الرتتيب). عىل اإلجهاض، وتقنني الجريمة معدل انخفاض أو
املجموعات إىل مشرية الحتمية، العالقات وليس االحتمالية، العالقات بشأن فرضيات
الرشوط من مجموعة لدينا أن يبدو ولكن الفردية، االجتماعية العنارص وليس االجتماعية
نتائج تجلب سابقة سببية كرشوط مرشحة وتُعد كاملة، غري تكون ربما التي الكافية،
ثبات ظل يف الجريمة)، معدالت يف ارتفاعات أو (انخفاضات للرصد قابلة مرتتبة
تشري أن االجتماعية العلوم يف تماًما املمكن من أنه إىل األمثلة تشري األخرى. االفرتاضات

النتيجة. احتمالية زيادة إىل تميل كافية، رشوط إىل
عالقة توجد أن يجب (١) رضوريان: رشطان العادية املتعمدة األفعال يف لدينا
يرتبطان «س» بالفعل والقيام «س» بالفعل القيام فِنيَّة والفعل. الدافع بني منطقية
العنرص إىل النية عزونا ولكن للفعل، وصفنا إعادة يف العالقة هذه ونصوغ منطقيٍّا،
الفعل. حدوث يف سببيٍّا دوًرا لعب قد الدافع يكون أن يجب (٢) خاطئًا. يكون أن يمكن
العنرص قبل من املعلن للدافع مطابًقا الدافع يف السببي العنرص هذا يكون ال وربما
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ذلك: عىل وعالوة الدافع. تفسري يف سببي عنرص ثمة الفعل، حدوث حالة يف االجتماعي.
مفروش الجحيم إىل «الطريق نفعله. وال «س» بالفعل للقيام نية لدينا تكون أن يمكن (٣)
باألفعال األحيان من كثري يف االجتماعية والجماعات األفراد يقوم (٤) الحسنة.» بالنوايا
ساملون ٣؛ الفصل ،١٩٨٧ (برايربوك االجتماعية والقواعد املعايري يتبعون ببساطة ألنهم

الفردي. االجتماعي الفاعل عن مستقل نحو عىل توجد وهي .(٢٠٠٣
التفسريات يف املعنى عنرص إهمال يف الصارم التجريبي دوركايم نموذج يخطئ
تفسريات يف السببي العنرص إهمال يف أيًضا النقي التفسريي النموذج ويخطئ السببية.
قادًرا يكون أكرب، نحو عىل مدروس االجتماعية للعلوم نموذج إىل حاجة ثمة الدوافع.
يف التوفيقي النموذج هذا نقابل سوف األسباب. وإسناد العالقات معنى بني الجمع عىل

املثالية. لألنواع فيرب منهجية
والتفسريية. الطبيعانية املناهج بني األخرى امللحوظة االختالفات بعض ثمة

الثقافات، بني مشرتكة أو عاملية اجتماعية ظواهر وجود التفسريي املنهج ينكر (٣)
من فبدًال الرابع). الفصل ،١٩٩١ (ليتل الرمزية للنظم الثقايف بالتفاوت فقط يقر وهو
أهمية عىل املنهج هذا يرص اجتماعي، انتظام أو اجتماعية، قوانني وجود عن البحث
السلوك ولكن معينة، نوايا إىل بالرجوع الفردي السلوك يفرس ما كثريًا املحلية. القواعد
كل تخص التي االجتماعية، واألعراف واملعايري القواعد إىل بالرجوع يفرس االجتماعي
القواعد اتباع من حالة االجتماعي الفعل يكون ربما املثال، سبيل فعىل بمفرده؛ مجتمع
يف الكامنة الشمولية بني تباينًا املعارضة هذه تخلق .(١٩٩١ ليتل ١٩٨٧؛ (برايربوك

التفسريي. النموذج وخصوصية الطبيعي النموذج
يزال ال فإنه الفهم، جانب بشأن تماًما متفقني اآلن أصبحنا أننا من الرغم عىل (٤)
الفردي. أم الشمويل املستوى إىل التحليل يستند أن ينبغي كان هل التساؤل املمكن من
األفعال عىل يرتكز أن ينبغي االجتماعية للظواهر فهُمنا كان هل هو املطروح والسؤال
ويعترب االجتماعي، والفعل الهادف الفعل بني فيرب يميز االجتماعية. املؤسسات أم الفردية
الشمويل النهج اتباع أيًضا املمكن ومن لألفراد.6 الهادفة األعمال مجموع االجتماعي الفعل
كان إذا إال هادًفا يكون أن يمكن وال بطبيعته. اجتماعي بأنه الهادف السلوك ووصف
فإن وهكذا .(١١٦ (وينش١٩٥٨، اجتماعية بيئة وجود وتفرتضالقواعد بقواعد، محكوًما
التجريبي. املنهج يف موجود هو كما موجود و«الشمولية» «الفردية» بني نفسه التقسيم
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مًدى أي إىل نرى فإننا التفسريي، والنموذج الطبيعي النموذج بني االختالفات إىل بالنظر
فالحقائق للطبيعانية؛ ميوًال فرويد أظهر ناحية، فمن املوقفني؛ هذين بني فرويد وازن
ينجح لم النهج هذا ولكن الديناميكي، الالوعي لقوانني تخضع خارجية، حقائق النفسية
الخام البيانات من مجموعة عىل االعتماد يستطع ولم خاطئة باستنتاجات قام فرويد ألن
كانت التفسري. تقنيات إىل اللجوء فرويد عىل ينبغي كان أخرى، ناحية ومن املوضوعية؛
والزالت األعراضالعصبية — الفردي السلوك لتفسري محاولًة الخفي للمعنى فرويد نظرية
العصاب يعكس ثَمَّ ومن الكامنة. الجنسية الدوافع سياق يف — األحالم ورموز الفرويدية
يف للشخص الجنسية الرغبات تُكشف أن يجب األنا. قبل من للُهَو الصحي غري القمع
العديد وجود لتفسري النهج هذا فرويد ووسع الحايل. سلوكه تفسري أجل من املعنى تحليل
— الثقافية املنتجات وجود فرويد وفرسَّ الثقافية. واألشكال االجتماعية املؤسسات من
بأنها التسامي عملية وتُوصف التسامي. لفعل كنتيجة — لدلتاي الشيئية طابع إضفاء
مبارشة غري أشكال إىل املبارش الجنيس اإلشباع من الجنسية الطاقة تحويل عىل القدرة

ثقافية. كمنتجات نفسها املبارشة غري األشكال هذه وتُظِهر اإلشباع. من
من خيوط نسج عىل قادًرا يكون توفيقي موقف إىل حاجة توجد أنه الواضح من
إىل ننتقل وبينما االجتماعية. للعلوم متماسك نموذج يف والتفسريي التجريبي النهجني
توفيقيٍّا حالٍّ يُمثِّل االجتماعية للعلوم املثايل فيرب نهج أن سنرى املنهجية، بشأن التساؤالت

بنَّاءً.

املنهجية بشأن تساؤالت (3-4)

وتوفري مبارشة، املرء أمام هو ما كل مهاجمة العلمي العمل يف األفضل من
(٢٧ ١٩١٦أ، (فرويد للبحث. فرصة

هي كما االجتماع لعاِلم رضوري أمر الرمزية الخرائط استخدام أن مناقشتنا من يظهر
يجب ولذلك عادي، غري نحو عىل معقد االجتماعي العاَلم إن الطبيعة. لعاِلم بالنسبة الحال
االجتماعي الواقع وصف أجل من والفصل املثالية إضفاء يستخدم أن االجتماع عاِلم عىل
املنهجية، األسئلة من عدًدا االجتماع عاِلم يستخدمها التي الرمزية الخرائط تثري وتفسريه.
فكرة توضيح بمحاوالت األمور أحد يتعلق االجتماعية. بالعلوم وثيًقا ارتباًطا ترتبط التي
العلوم تستخدمها التي النماذج نوع هي تناولها يتعني أخرى مسألة وثمة «الفهم».
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ولكن االجتماعية، العلوم يف السببية التفسريات استخدام بالفعل أوضحنا لقد االجتماعية.
السؤال هذا يرتبط االجتماعية؟ العلوم يف للسببية الفلسفي النموذج يأخذه الذي الشكل ما
بدوره عدمه من القوانني هذه وجود ويؤثر االجتماعية. القوانني بمسألة وثيًقا ارتباًطا
مسائل حيال أسئلة تُطَرح وأخريًا، االجتماعية. العلوم يف والتنبؤات التفسريات دور عىل

واالختزالية. الوظيفية مسألة عن فضًال باألدلة، اإلثبات ونقص والنسبية الواقعية

الفهم؟ ما (أ)

االجتماعي الفعل تحليل يجب أنه يعني التفسريي النموذج يف الفهم أن بالفعل أوضحنا
النوايا إىل بالرجوع الفردي والفعل واألعراف) (املعايري االجتماعية القواعد إىل بالرجوع
دلتاي، قصد كما االجتماعية، العلوم يف منهًجا الفهم كان إذا ولكن واألسباب)، (الدوافع
طرق ثالث ثمة الفهم؟» تُسمى التي العملية هذه «ما هو: نفسه يطرح الذي السؤال فإن
سياق ويف (ج) املثالية. األنماط سياق ويف (ب) التعاطف. سياق يف (أ) الفهم: لتوصيف

االجتماعية. الظروف
جذوره له (أ) التعاطف نموذج إن «الفهم». لفهم الثالث الطرق هذه بإيجاز لنتناول
القائل الرأي هي التاريخية فإن أكدنا، وكما عرش. التاسع للقرن التاريخية النظرية يف
امُلوَىص والطريقة الخاصة. رشوطها وفق تُفَهم أن يجب والثقافات العصور مختلف بأن
املرء عودة عىل املفرتَضة القدرة هو التعاطف «التعاطف». هي الهدف هذا لتحقيق بها
نفهم فنحن ١٩٤٨)؛ (أبيل الداخل من وفهمهم وحامليها ثقافٍة يف نفسه وغمر للمايض
استطعنا إذا — عامة أحداث بني ارتباًطا أو فرديٍّا فعًال كان سواء — معينًا برشيٍّا موقًفا
من النهج هذا ضعف بالفعل رأينا الشخصية. التجربة إىل يستند تعميًما عليه نطبق أن
وجه هو الشخصية املعرفة عىل واالعتماد الفهم. بشأن دلتاي فكرة من املبكرة املرحلة
تخضع ال الرأي، عن تعبري مجرد التفسريات معظم فسيظل النهج. لهذا األول القصور
ليس أنه فهو للفهم االستخدام لهذا الثاني القصور وجه أما املقبولية. «اختبارات» ل إال
االستدالل تأكيد من نستنتج أن يمكننا ال لفرويد، تناولنا من علمنا وكما للتأكيد. وسيلة
النفسية، للظواهر متماسًكا وصًفا فرويد يقدِّم أيًضا. مقبول استدالل أنه به املسموح
أيًضا أنه إيضاح يف فشل لكنه السابقة، والظروف الحالية األعراض بني محتمًال رابًطا
واألفعال الدوافع بني محتملة عالقة أي التعاطف، نموذج نظر وجهة من محتمل. رابط
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للتفسري الفعيل االحتمال اختبار فإن حال، أي وعىل مؤكًدا. رابًطا تكون أن إىل تميل
والحسابات املقارنة والدراسات التجارب مثل موضوعية، رصد أساليب تطبيق يستدعي

.(١٩٤٨ (أبيل اإلحصائية
ما أن غري التعاطف. عىل يعتمد ال (ب)، للفهم مختلًفا نموذًجا فيرب ماكس وضع
املفهوم هذا أن عىل فيرب ويرص ببساطة؛ يُهَجر ال الفهم مفهوم أن هو االهتمام يثري
ولكن باالنتظام، يتسم االجتماعي الفعل إن بالقول فيرب يبدأ االجتماعية. للعلوم محوري
كما ولكن، تفسريه، يجب رمزيٍّا، معنًى يُظهر أنه هو البرشي الفعل يف االنتظام يميز ما
أن ذلك رغم يبني ال — الفعل هذا «فهم» وادعاء — البرشي للفعل معنًى عزو فيرب، يشري
إىل رصدهما، يمكن األفعال، من متطابقان نوعان يستند أن فيمكن تجريبية. صالحية له
لذلك الفعيل؛ الدافع هو بالرضورة وضوًحا األكثر الدافع يكون وال تماًما، مختلفة دوافع
الطريقة هذه وتتضمن السببي. اإلسناد طريقة عرب الفهم طريقة تُواَزن بأن فيرب يطالب
التفسريات هذه ولتحقيق .(٩٧ ،١٩١٣ (فيرب للفعل العقالنية الدوافع أنواع وصف
الذي التجريبي الواقع إىل اإلشارة مع مثالية أنماط أو عقالنية بنيات إىل نحتاج السببية،
يرغب اقتصاديٍّا خبريًا املثال سبيل عىل تخيَّل .(٣٠٣-٣٠٤ ،١٩١٤ (فيرب مقارنته تمت
استناًدا نموذًجا االقتصادي الخبري سيضع االقتصادية. للعنارص الرشائي السلوك فهم يف
العادية االقتصادية العنارص أن يفرتض الذي معني، مجتمع يف البرشي للسلوك لفهمه
حالة يف السوق هذه وأن السوق، عن املثىل املعلومات من وتستفيد مستقرة، تفضيالت لها
بشأن بيانًا يقدِّم االقتصادي العنرص نموذج أن إىل اإلشارة تجدر .(١٩٨٦ (بيكر توازن
العوامل ثبات بافرتاض املثالية الحاالت هذه مثل يف النموذجيون املستهلكون سيفعله ما
الواقع مقارنة يمكن افرتاضية مثالية بنيات بناء إىل يهدف االجتماع وعاِلم األخرى.
االفرتاضات تأكيد يجب .(٣٠٤-٣٠٥ ،١٩١٤ (فيرب االنحرافات سياق يف معها التجريبي
باختصار، األسواق. جميع يف صحيحة تكون ال قد ألنها االقتصادي الخبري بها يقوم التي

ب). ،٤-٣ القسم (انظر املثالية لألنماط فيرب منهجية هي هذه
هذا وعىل معني، مجتمع وقيم قواعد فهم إىل االجتماعية العلوم تحتاج لفيرب، وفًقا
التجريبي. بالواقع املثالية األنماط هذه تُقاَرن ثم نموذجيٍّا. مثاليٍّا سلوًكا تَبْنِي األساس
من سلسلة فيرب ويقرتح تعديل. إىل تحتاج النماذج فإن كثريًا، عنها تنحرف كانت إذا
فهم» «درجات تقدِّم وهي التجريبية. الحاالت دراسة خاللها من يمكن التي املثاليات
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.(١٨٦٤–١٩٢٠) فيرب ماكس

الفعل مثاليات أنماط أهم من واحًدا ل تأمَّ .(٢٢١ ،١٩٧٤ (مومسن االجتماعية لألفعال
والتقليدي): العاطفي السلوك عن النظر (برصف االجتماعي

األفعال: من النوع هذا ويف املتعمد. العقالني الفعل •

من وغريه الخارجية األشياء لسلوك توقعاته العنرص يستخدم ربما
نحو عىل يالحقها التي أهدافه لتحقيق «وسائل» أو «رشوط» ک البرش
(٢٤–٢٦ ،١٩٦٨ فيرب قارن ٢٨؛ ،١٩٧٨ (فيرب ومحسوب. عقالني

بوضوح يدرك االقتصادي العنرص فإن العقالني، االختيار لنظرية وفًقا
الهدف. لتحقيق مالءمة أكثر ذاتيٍّا يعتربها التي الوسائل ويختار األهداف
الفردية الرشكات أو االقتصادية العنارص لدى القصوى االستفادة سلوك ويُعاَمل
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العوائد من قدر أقىص لتحقيق بعقالنية يسعى كان لو كما املحددة السوق يف
سياق يف البرشي الفعل فهم يمتلك لفيرب، ووفًقا .(٢١ ،١٩٥٣ (فريدمان املتوقعة
،١٩٧٤ مومسن ١٠٧؛ ،١٩١٣ (فيرب «األدلة» من درجة أعىل الهادفة العقالنية

.(٢٢١

تقييم ويجب النماذج. هذه سياق يف االجتماعي الفعل فهم يف املثالية األنماط وظيفة تتمثل
املثالية: األنماط ضوء يف الفعلية االجتماعية للعنارص الفوضوي السلوك

املناسب من يكون البورصة، يف الذعر من حالة تفسري عند املثال، سبيل عىل
غري عاطفي بدافع يتأثروا لم لو املعنيني األفراد ف ترصُّ طريقة تحديد أوًال
كاضطرابات. التفسري يف العقالنية غري العنارص هذه دمج يمكن ثم منطقي،

(٦ ،١٩٦٨ ٩؛ ،١٩٧٨ (فيرب

عندما التجريبية، الحاالت يفرس أن يمكنه افرتايض نموذج بمنزلة املثايل النمط يَُعد
فيرب أخطاء. عاطفية، (نزوات عقالنية غري عوامل بسبب االنحرافات، من الفصل يحدث
العامة الجوانب وتفسري وصف إىل تهدف التي االجتماعية، للعلوم يمكن وال .(١٩١٣
متوسط ملعدل تصل أن يجب إنما الفعليون؛ األفراد يفعله ما تجمع أن االجتماعية، للحياة
العادي، باملستهلك االجتماعية العلوم وتهتم فيه. ويفكرون العاديون األفراد يفعله ملا

املثالية. األنماط يف يصاغ الذي العادي، والناخب العادي، والسائق
(فيرب والفهم التفسري بني الجمع خالل من التفسريي الفهم تحقيق يف فيرب يأمل
يف فيرب عمل من الهدف ويتمثل .(١١ ،١٩٧٨ قارن ٨؛ ،١٩٦٨ فيرب ١٠٧–١٠٩؛ ،١٩١٣
بني التضاد فيرب يرفض التفسريية. والنماذج التجريبية النماذج بني وسٍط موقٍف صياغة
املميز الفرق يكون أن املفرتض من كان والذي دلتاي، إليه أشار الذي والفهم التفسري
عدد كدخول معني، بتكرار يحدث اجتماعيٍّا فعًال ل تأمَّ واالجتماعية. الطبيعية العلوم بني
التكرار هذا ذكر إن به. التنبؤ يمكن بانتظام ومغادرته معيَّنًا مبنًى الناس من كبري
العقالني السلوك من مثايل نمط وبناء الفعل. هذا فهم عىل يساعد ال األعداد خالل من
بني الجمع االجتماع عاِلم عىل يجب املجتمع. يف الفعل تكرار بشأن شيئًا يفرس ال الهادف
وتوضيحه. معناه فهم عند ا» ً «ُمفرسَّ ما لفعل اإلحصائي التكرار ويعترب الجانبني. كال
حركة فيه تكون الذي الرمزي اإلطار يحدد وهذا جامعة، املذكور املبنى يكون ربما
البداية يف يكون واضًحا، يبدو عندما حتى الهادف، السلوك تفسري إن منطقية. الناس
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للفعل التفسريي الفهم ونحقق .(١٠٨ ،١٩١٣ (فيرب لالختبارات تخضع فرضية، مجرد
والتي لألفراد النموذج يعزوها التي املنطقية الدوافع سياق يف إما بطريقتني: االجتماعي
املجتمع تحكم التي االجتماعية والقيم املعايري سياق يف أو عام، نحو عىل عليها يُصدَّق

فيرب: كتب عادًة. االجتماعي الفعل وتوجه

نمط أو ملعنًى التفسريي الفهم إىل الحاالت هذه كل يف «الفهم» مصطلح يشري
يف طبيعي هو (كما معينة حالة يف ا حقٍّ مقصوًدا (أ) إما يكون املعاني، من
من بدرجة العادي العنرص قبل من مقصوًدا (ب) أو التاريخية)، الدراسة
(ج) أو الكبرية) للمجموعات االجتماعية الدراسات يف الحال هي (كما التقريب
نحو عىل تحدث لظاهرة «مثايل» أو «نقي» نوع مالءمة بغرض علميٍّا مبنيٍّا
١٢؛ ،١٩٧٨ (فيرب «مثاليٍّا-نموذجيٍّا»). معنًى يُسمى أن يمكن (وهذا متكرر

(٩ ،١٩٦٨

من الفهم عىل الرتكيز انتقل االجتماعية، العلوم منهجية يف األخرية اإلسهامات يف (ج)
م تفهُّ إىل االجتماعية، للعلوم ُمميِّزة تكون املفرتضأن من كان كطريقة املبكر دلتاي مفهوم
١٩٧٠ هابرماس ١٩٩٣؛ (جيدنز االجتماعية التفاعالت لجميع عامة كطريقة للفهم جديد
الطبيعية العلوم بني تباين هناك يزال ال .(١٩٧٥ جادامر (١٩٨٤)؛ ١٩٨١ (١٩٨٨)؛

ومزدوج. منفرد تفسري بني تباين بل األساليب، يف تباينًا ليس ولكنه واالجتماعية،
سمات االجتماعية العلوم تمتلك أن إذن يجب رمزي، معنًى االجتماعي للفعل كان إذا
بني أوسع نطاق وعىل و«املجتمع» «الطبيعة» بني التباين ل تأمَّ الطبيعية. العلوم عن غائبة
٨٧ ،١٩٧٠ هابرماس ٨٦-٨٧؛ ،٩ ،٢٠-٢١ ،١٩٩٣ (جيدنز واالجتماعية الطبيعية العلوم
الطبيعية العمليات مجموعة «الطبيعة» مصطلح من نفهم كنا إذا .((١٣-١٤ ،١٩٨٨)
منتًجا ليست الطبيعة فإن البرشيني، والتخطيط اإلرادة عن النظر بغضِّ تتطور التي

برشي. فعل عن تنشأ لم فهي برشيٍّا؛
القوانني من العديد عن والناتج الكيل «العمل بالطبيعة يقصد كان أنه داروين كتب
«املجتمع» مصطلح من نفهم كنا وإذا .(١٧٥٢ الثالث، املجلد ،١٩٩٤ (كرومبي الطبيعية»
إنشاؤه ويعاد ينشأ املجتمع فإن البرش، بها يتمتع التي االجتماعية العالقات مجموعة
عن االجتماعية للحياة اإلنتاج هذا ويتضمن برشية. عالقة كل يف املشاركني خالل من
يف الثقافية التقاليد من ُمستََمد الرمزي املعنى وهذا للمعنى. إطارات العادي الفاعل طريق
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الفصل ،١٩٧٥ (جادامر االجتماعي الفاعل بتفاعل ويتغري أيًضا يستمر أنه كما املجتمع،
الثاني).

عىل االجتماعية، والعلوم الطبيعية العلوم معها تتعامل التي البيانات فإن وبالتايل
تفسريه؛ سبق عالم مع االجتماعية العلوم تتعامل البنية. نفس لها ليس منفصل، نحو
دراستها». «مجال يخص فيما بالدراسة» بالدراسة-قائم «قائم عالقة يف تكون فهي
االجتماعي فالفاعل تفسريه؛ سبق الذي االجتماعي الفاعل عاَلم يف دراستها مجال ويتمثل
بناء يف االجتماعي للفاعل الرمزي العاَلم ويدخل الرمزي، االجتماعي العاَلم ويطور يدعم
مزدوج تفسري عىل ينطوي االجتماعية النظرية بناء فإن املعنى، وبهذا العاَلم. هذا وإنتاج
ويجب .((١١٠ ،١٠٧ ،١٩٨٤) ١٦٢ ،١٥٩ ،١٩٨١ هابرماس ١٥٤؛ ،١٩٩٣ (جيدنز
وبهذا رمزيٍّا. معنًى بالفعل يُظهر الذي االجتماعي العاَلم يفرس أن االجتماع عاِلم عىل
تحت بالفعل الفهم مشكلة تنشأ مشارًكا. راصًدا االجتماع عاِلم يصبح أن يجب املعنى
البيانات إنتاج مستوى عىل املشكلة هذه وتظهر للبيانات. النظرية البناء إعادة عتبة
تأثري لها االجتماعية، العلوم تواجهها التي املزدوج، التفسري حالة إن عليها. والحصول
االجتماع عاِلم عىل يجب أوًال: دراستهم؛ موضوع تجاه االجتماع لعلماء الذهني التوجه عىل
الحياة إنتاج عليها ينطوي التي املعنى أطر عىل املثالية) (األنماط الرمزية بنياته يرسم أن
التقنية والنظريات املفاهيم طرح إعادة يمكن ثانيًا: العاديني. الفاعلني قبل من االجتماعية
عنارص وتصبح االجتماعي. العاَلم يف أخرى مرة بدورها االجتماع علماء اخرتعها التي
خالل ومن وصفه، أجل من يصوغونه كانوا الذي ذاته الدراسة موضوع يف أساسية
التقنية املصطلحات إن أي ٨٦)؛ ،١٩٩٣ (جيدنز تطبيقهم سياق يغريون الرمزية، هذه
يمكن االجتماعي، الواقع لفهم االجتماع عاِلم اخرتعها التي العوملة)، االجتماعية، (الطبقة
االجتماعية. للعوامل الرمزية التعامالت من جزءًا لتصبح االجتماعي، العاَلم صيف تَُخصَّ أن
يستخدمها التي لتلك مسبق فهٍم عىل االجتماع علماء يستخدمها التي املفاهيم وتعتمد
.(١٥٥–١٦٢ ،٥٩ ،١٩٩٣ (جيدنز هادف اجتماعي عاَلم عىل للحفاظ العاديُّون الناس
متصل غري االصطالحية للغة تقني قاموٍس بناء االجتماعي للراصد يمكن ال ثَمَّ، ومن

.((١٥٢ ،١٠٥ ،١٩٨٨) ٢٦٣ ،٢٠٢ ،١٩٧٠ (هابرماس، الطبيعية اللغة بفئات
،١٩٩٣ (جيدنز الطبيعية العلوم يف نظريٌ املزدوج التفسري لهذا يوجد ال لجيدنز، وفًقا
والعاَلم دراستها. مجال يف بالدراسة بهدف بالدراسة القائم عالقة عىل تعتمد فهي ١٥٤)؛
الطبيعي العالم يتكون الرمزية. باملعاني مغموًرا التفسري ُمسبق عاَلًما ليس الطبيعي
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عاِلم يحدد الرمزية. األبعاد من خالية وفيزيائية، بيولوجية وعمليات طبيعية، نظم من
السبب ولهذا العاَلم. لهذا ونظريات) ونماذج (معادالت الرمزية البنيات مالمح الطبيعة
رمزية بنيات والنظريات والنماذج املعادالت وتُعد مفرًدا». «تفسريًا التحديد هذا يُمثِّل

ب). 3-3أ، (الشكل رمزية أبعاد دون العاَلم عىل تُرَسم ولكنها
هذا كان وإذا االجتماعية، الحياة يف الوجود كلية ظاهرة التأوييل الفهم كان إذا
موضوعية؟ االجتماعية العلوم تظل أن يمكن فكيف االجتماع، عاِلم عمل عىل ينعكس
الفهم إىل الحاجة مع االجتماعية العلوم يف موضوعية دراسات إىل الحاجة تُواَزن أن يجب
الجزء يف سنتناول التفسريي. الفهم مع أيًضا تُواَزن أن يجب فيرب، يضيف وكما التأوييل.
املوضوعية. مع الفهم توافق مسألة نتناول ثم املثالية، لألنماط فيرب منهجية أوًال التايل

املثالية لألنماط فيرب منهجية (ب)

القيمة، بأحكام اإلطالق عىل صلة أي له ليس (…) فهمنا وفق املثايل» «النمط إن
أنماط ثمة البحتة. «املنطقية» الناحية من إال الكمال من نوع بأي له عالقة وال

(٩٨-٩٩ ،١٩٠٤ (فيرب .(…) لألديان وكذلك البغاء لبيوت مثالية

الواقع دراسة (أ) أهداف: أربعة إىل االجتماعية العلوم من الهدف ينقسم لفيرب، وفًقا
يبدو االفرتايض. االنتظام بمساعدة االجتماعي السلوك وتفسري الثقايف، سياقه يف االجتماعي
له اجتماعي انتظام أي فإن لذلك االجتماعية؛ العلوم يف صارمة قوانني وجود ينكر فيرب أن
أن يمكننا معنى. ذو انتظامه أن االجتماعي الفعل سمات من (ب) فقط. افرتايض طابع
الفعل تفسري يف نخطئ قد ذلك، ومع الرمزي، معناه نفهم عندما االجتماعي الفعل نفهم
طريق عن املعنى عزو يخضع أن ويجب له. خاطئة نية أو معنى نعزو أن مثًال االجتماعي؛
لفيرب، وفًقا التجريبية. االختبارات لبعض عادي، اجتماعي فاعل حتى أو االجتماع، عاِلم
ويميز لها. عقالنية دوافع عزو خالل من االجتماعية األفعال بعض نفهم أن املمكن من
من قدر بأعىل تتمتع املقصودة العقالنية أن يرى لكنه عديدة، عقالنية دوافع بني فيرب
مقصودة عقالنية يعني العزو كان إذا .(٢٢١ ،١٩٧٤ مومسن ٩٧؛ ،١٩١٣ (فيرب األدلة
ينبغي ما، غاية لتحقيق الوسائل أفضل إىل االجتماعي العنرص يسعى بموجبها للفعل،
التجريبية لألنماط فيرب مزيج هو هذا للمعنى. العزو هذا اختبار املمكن من يكون أن
االجتماعي الفعل تفسري يف التجريبي النمط ويفيد االجتماعية. العلوم من والتفسريية
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(أ)

العلوم
الطبيعية

نظرية ١

نظرية ٢

نظرية ن

العاَلم
الطبيعي

النظم الطبيعية؛
عىل سبيل ا1ثال،
أنظمة الكواكب

واألنظمة البيولوجية

رسم ا1عاني الرمزية
(ا1عادالت والنماذج

والنظريات ١، ٢، ن)؛
عىل سبيل ا1ثال،
تفسH بسيط.

(ب)

نظرية ١

نظرية ٢

نظرية ن

العلوم
االجتماعية

العاَلم
االجتماعي

الفاعل
االجتماعي

رسم ا1عاني الرمزية
(األنواع ا1ثالية)؛ عىل
٢ Hسبيل ا1ثال، تفس

التفاعل الرمزي؛
عىل سبيل ا1ثال،

١ Hتفس

املزدوج. التفسري (ب) البسيط. التفسري (أ) :3-3 شكل

328



الشفافية فقدان فرويد: سيجموند

لهذا معنًى تقديم يف التفسريي النمط ويفيد املؤكَّد. االفرتايض االنتظام من مساعدة مع
.((١٠–١٦ ،١٩٨٨) ٨٣–٩١ ،١٩٧٠ هابرماس ٢١٦؛ ،١٩٠٤ (فيرب االجتماعي االنتظام
بادعاءات ترتبط االجتماعية األفعال جميع بأن باالدعاء الفكرة هذه الحًقا هابرماس عمم
تاريخي تفسري تقديم هو االجتماعية للعلوم آخر هدف ثمة (ج) ييل). ما (انظر صحة
ظهور لتفسري محاولًة للعقالنية الشهرية فيرب أطروحة وتمثل االجتماعية. النظم لظهور
تاوني ١٩٠٤-١٩٠٥؛ (فيرب البيوريتاني الحياة نمط اعتماد من الحديثة الرأسمالية
محدودة تنبؤات تقديم عىل قادرة االجتماعية العلوم أن فيرب يرى أخريًا، (د) .(١٩٢٢
جرائم معدالت بارتفاع االجتماع علماء يتنبأ االجتماعية. لألفعال املستقبلية اآلثار بشأن
ليست إنها االقتصاد. عىل الفائدة أسعار انخفاض بتأثري االقتصاديون ويتنبأ األحداث،

األخرى. العوامل جميع ثبات برشط مرفقة وتأتي األجل، طويلة تنبؤات
األبعاد كانت إذا حتى ولكن االجتماعية، للحياة كرشط «الفهم» بوضوح فيرب يرى
أيًضا الفهم يكون أن يجب العنكبوت، شبكة مثل االجتماعية بالحياة ترتبط الرمزية
الطبيعة عاِلم فعمل االجتماعية؛ العلوم عىل ا مقتِرصً منهًجا ليست وهي موضوعية، عملية
الفصل ،٢٠٠٤ (فاينرت النموذج بناء سياق يف الطبيعية الظواهر فهم بالفعل يتطلب
رمزية بنًى عىل املعنى فيه يرسم مزدوج تفسريي بُعد يف االجتماع عاِلم ويشارك الثالث).
عىل فيرب إرصار لتفسري وسيلة املنفرد/املزدوج التفسري محور يمنحنا مسبًقا. موجودة
واسع استخداًما نجد ونحن نموذج. كبنية الفهم نتصور أن يجب «التفسريي». الفهم
يتخذ االجتماعية العلوم ويف سواء، حد عىل واالجتماعية الطبيعية العلوم يف له النطاق

املثالية. األنماط شكل
الناحية من سواء نموذجية» «أنواع فهي نظرية؛ بنيات املثالية األنماط فيرب يعترب
يُقصد وال .(٦.٥ القسم األول، الفصل انظر ٩٧؛ ،١٩٠٤ (فيرب العملية أو املنطقية
يمكن مخططات بمنزلة تكون وال االجتماعي. للواقع وصًفا تكون أن املثالية األنماط من
.(١٩٩٦ فاينرت ٩٢؛ ،١٩٠٤ (فيرب واحد كحدث حقيقي فعل أو موقف تصنيف بموجبها
ذات غري التفاصيل عن نظره يرصف أن االجتماع لعاِلم تسمح نماذج بمنزلة تُعد بل
اجتماعية. أو ثقافية لظاهرة األساسية السمات عىل الرتكيز أجل من الخاصة؛ أو الصلة
قيد االجتماعية الظاهرة بنية عىل الرتكيز حيث من للمثالية إضفاءً تُمثِّل األنماط وهذه
أو اجتماعي، عنرص بشأن نموذجي هو بما مهتم االجتماع عاِلم لفيرب، ووفًقا الدراسة.
لظاهرة األساسية النواة املثايل النمط يُربز معني. اجتماعي نظام أو اجتماعي، موقف
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بوضع املثالية األنماط تسمح اإلقطاعية. أو الرأسمالية أو السلطة مثل ما اجتماعية
االجتماعي. العاَلم يف الفردية الحاالت من العديد بني مشرتك هو ملا منهجي توصيف
املنطقي باالتساق املثالية األنماط وتتميز االجتماعية. الظواهر يف بنيويٍّا مهم هو ما وتربز

املثال: سبيل عىل «نقية»؛ أنواع وهي املفاهيمية، والدقة

خارجية سيطرة أكانت سواء الناس، عىل سيطرة إىل تشري الكاريزمية» «السلطة
بالسمات إيمانهم بسبب املحكومون األشخاص فيها يخضع داخلية، سيطرة أم

(٢٩٥-٢٩٦ ،١٩١٥ (فيرب املعني. «الشخص» ل االستثنائية

التفاعالت من الثقافية املعاني الستخراج إلزامي املثالية األنماط استخدام أن إىل فيرب يشري
تُفهم «الفهم» تُسمى التي العملية فإن ثَمَّ ومن ٩٠–٩٣)؛ ،١٩٠٤ (فيرب االجتماعية
من ما نوًعا املثايل النمط يصبح ثم ومن للنماذج؛ بناء عملية بوصفها األمثل النحو عىل

«النماذج».
ولكنَّ بدقة، محددة وهي إرشادية، أدوات مجرد املثالية األنماط اعتبار إىل فيرب يميل
مع فعليٍّا يتوافق االجتماعي أو التاريخي الواقع كان هل ا مهمٍّ فليس بتكلفة. يأتي نقاءها
التاريخي الواقع تقييم خاللها من يمكن مقاييس املثالية فاألنماط ال؛ أم املعنية األنماط

وظائف: أربع املثالية لألنماط لفيرب، ووفًقا انحراف. أنه عىل االجتماعي أو

واالجتماعية التاريخية للظواهر األساسية العنارص عىل الضوء تسلط •
«العلمانية»). «العقالنية»، «السلطة»، «اإلمربيالية»، («اإلقطاعية»،

لديها أو حرة» «أسواًقا الحديثة الغربية املجتمعات فتُعد َدة. محدِّ كمفاهيم تعمل •
نموذج نحدد أن ويمكننا املثالية. الظروف حدود يف ديمقراطية» سياسية «بنية
ويمكن واملساواة. الحرية يف املتمثلة األساسية بمبادئه الديمقراطي املجتمع
املجتمعات وتقرتب املحدِّد. للمفهوم تقريب بأنها امللموسة املجتمعات وصف
مطابق مجتمع يوجد ال ولكن متفاوتة، بدرجات املحدِّد املفهوم من املختلفة

الديمقراطي. للمجتمع املثايل للنمط
الكثري فيرب كرس التاريخ. يف لألحداث التطوري» «التسلسل بناء إعادة عىل تعمل •
وحاول الربوتستانتية. األخالق من الحديثة الرأسمالية نمو بناء إلعادة عمله من
االشرتاكية. ثم بالرأسمالية مروًرا اإلقطاع من املجتمع تطور بناء إعادة ماركس

املوضوعية. إىل امليتافيزيقية إىل الالهوتية من املجتمع تطور كونت ورأى
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العلوم يف املوضوعية» و«االحتمالية الكافية» «السببية مفهوَمي تحديد عىل تساعد •
وضع املمكن من كان أنه التجريبي، النموذج مؤيدي مع فيرب، يعتقد االجتماعية.
إىل الوصول إىل االجتماع علماء ويسعى االجتماعية. العلوم يف سببية تفسريات
تفسريات بوجود االعتقاد فإن سنرى، وكما االجتماعية. لألحداث سببية تفسريات
هل الفلسفية. السببية نماذج مالءمة عىل يعتمد االجتماعية العلوم يف سببية
العاملية الحرب يف العاَلم أسقط الذي السببي الرشط هي هتلر دكتاتورية كانت
فلسفيٍّا نموذًجا تغلف الكافية للسببية فيرب فكرة فإن سنذكر، كما الثانية؟
بالتحدث للمؤرخ تسمح التي والكافية، الرضورية الرشوط سياق يف للسببية
األنماط توضح املعنى، بهذا الحرب. نحو أملانيا دفعت التي السببية الرشوط عن

موضوعيٍّا. املمكنة الحاالت املثالية

العلوم يف الحال هي وكما املثالية. لألنماط املتغرية الطبيعة جيًدا يدرك فيرب كان
الجديدة؛ األدلة مع للتكيف قابلة االجتماعية العلوم يف النماذج تكون أن يجب الطبيعية،
االجتماعية البيانات عىل مفروضة أنماط مجرد املثالية األنماط تكون أن يمكن ال ولذلك
نماذج تكون أن يجب الطبيعية، العلوم يف النماذج غرار وعىل االجتماع. عاِلم جانب من
تكون قد املتغري. االجتماعي العاَلم مع للتكيف قابلة االجتماعية العلوم يف الفرضيات
التاسع القرن يف الصناعية بريطانيا يف مالئمة الطبقي»، «املجتمع مثل املثالية، األنماط
يف ناجحة تُعد لم املصطلحات هذه أن حد إىل االجتماعي العاَلم تغريَّ ولكن عرش،
ذلك، من النقيض وعىل .(١٩٥٩ (دهرندورف مالئم نحو عىل الربيطاني املجتمع نمذجة
تلك نمذجة عىل قادر جديد مثايل نمط بناء تتطلب العوملة مثل جديدة ظاهرة فإن
االجتماع عاِلم اختيار يف ينعكس أن يجب وهذا االجتماعية، الظروف تتغري الظاهرة.
من األوروبية املجتمعات وصف من املايض يف االجتماع علماء تمكَّن حني ويف للنموذج.
وصف يفضلون املعارصين نظراءهم فإن االجتماعية، للطبقات الهرمي التسلسل حيث
تغريًا املفاهيم يف التغري هذا ويعكس االجتماعي. الطبقي التقسيم حيث من مجتمعاتهم
الكوبرنيكي النموذجني تعديالت عن املبدأ حيث من هذا يختلف وال االجتماعي. الواقع يف

األدلة. من املزيد ظهور مع الدارويني أو
املختلفة. النماذج من عدًدا االجتماعية العلوم تستخدم الطبيعية، العلوم غرار عىل
متغري اعتماد كيفية يبني ألنه «دايل»، نموذج لالقتصادي والطلب العرض منحنى يُمثِّل
يلتقي وحيثما والطلب). (العرض آخرين متغريين بني التفاعل عىل داليٍّا (السعر) واحد
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التفكري فرويد استخدم .(4-3 (شكل السعر التقاطع هذا يحدد والطلب، العرض منحنيَا
التماثل أساس عىل وجادل رأينا، كما للعقل، «مصغرة» ميكانيكية ونماذج «التماثيل»
البنية أيًضا فرويد استخدم ولكن النفيس، للتحليل العلمية الصحة لصالح الفيزياء مع
روابط يتضمن ميكانيكيٍّا نموذًجا يكون أن املفرتض ومن مصغر. كنموذج للعقل الثالثية
التي الجنسية، الطاقة عن غالبًا يتحدث فرويد أن وبما الثالثة. األجزاء بني ديناميكية
هو الجهاز لهذا املناسب التشبيه فإن عليها، ويسيطر يوجهها أن النفيس الجهاز عىل يجب
والعرشون). الثاني الفصل ١٩١٦ب، فرويد ٤٣٠؛ ٢٠٠٥ج، ريلري (انظر البخاري املحرك
االفرتايض؛ باملعنى نماذج املثالية األنماط مثالية؟ أنماًطا تُعد النماذج من نوع أي
«كما واالقتصادي االجتماعي الواقع مالمح ترسم وهي لو». «كما نوعية من نماذج فهي
و«الكائن االقتصادي» «الكائن النموذج. يف املدرجة املتغريات من «فقط» تتألف كانت لو»
التي املتغريات من قليل عدد إىل البرش «تختزل» جميًعا النفيس» و«الكائن االجتماعي»
أو االجتماع، عاِلم أو االقتصاد، لعاِلم والتفسريية الوصفية باألغراض صلة ذات تُعترب
عىل املثالية وتضفي الصلة، ذات غري البرش سمات من مجردة جميًعا فهي النفس؛ عاِلم
تفسري لتشكيل الصلة ذات املتغريات وتنظم األهمية، تمنحها لدرجة الصلة ذات السمات
تعربِّ ربما فرضيات، كنماذج املثالية األنماط فهم عند البرشي. السلوك لجوانب متسق
الواقع بنية تشبه التي الطوبولوجية بالبنية الغالب يف تتعلق ولكنها جربية، بنية عن

التجريبي.
فإن والطبيعية، االجتماعية العلوم يف النماذج تشابه عىل تأكيدنا من الرغم عىل
من أوًال: التشابه؛ هذا عىل القيود بعض تفرض االجتماعية العلوم يف اإلغالق مشكلة
الظروف بني العرضية، والسمات األساسية السمات بني تمييز إىل الوصول كثريًا األصعب
التجريبي الفيزيائي يكون ما غالبًا االجتماعية. العلوم يف الصلة، ذات وغري الصلة ذات
املثال، سبيل فعىل الصلة؛ ذات وغري الصلة ذات التجريبية الظروف فيه يحدد وضع يف
طريق عن ذلك وفعلوا الذرة، نواة العرشين القرن بداية يف وزمالؤه رذرفورد اكتشف
الذهب. من رقيقة يف املوجودة الذهب ذرات عرب املتأينة الهيليوم ذرات تبعثر قياس
عىل تأثري أي له ليس الذهبية الذرات داخل اإللكرتونات وجود أن افرتاض واستطاعوا
يف الطاقة اعتبارات واقع االفرتاضمن هذا بُرر وقد املشتتة، الهيليوم لذرات املقيس املسار
التجريبي بالواقع «مقارنته هي املثايل النمط وظيفة أن فيرب ويؤكد الكالسيكية. الفيزياء
املثالية فيرب أنماط ولكن ،(٤٣ ،١٩١٤ (فيرب التشابه» أوجه أو االختالفات تحديد أجل من
نوعي إجماع مجرد من أكثر األحيان من كثري يف يوجد لن كمية. علمية مفاهيم ليست
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صلة ذات تكون أن يرجح التي العوامل بشأن — املثال سبيل عىل — املؤرخني بني
يف خاص نحو عىل خطرية املشكلة هذه فإن سنرى، وكما امللموسة. التاريخية بالحاالت
التاريخية األدلة ستساعد ما غالبًا ذلك، ومع االجتماعية، العلوم يف السببية االعتبارات
ينبغي ولذلك بينها؛ التداخل بعض مع املهمة، العوامل مجموعات تحديد عىل املؤرخني
الصعب من ثانيًا: املثالية. النماذج مقبولية عىل التجريبية القيود بعض وجود نتوقع أن
أم حقيقية انحرافات التجريبي الواقع عن النموذج يف االنحرافات بعض كانت هل تحديد
للفيزيائي الواضح فمن الخريف، نسيم خالل شجرة ورقة الرياح ترفع عندما ظاهرية.
عن واضًحا انحراًفا فحسب يُمثِّل الورقة مسار أن سواء، حد عىل العادي، والشخص
القوانني تسمح ال الجاذبية. قانون مع متوافق الورقة مسار إن للجاذبية. نيوتن قانون
االنتظام مع تتعامل االجتماعية العلوم أن حني ويف حقيقية. باستثناءات الحازمة املادية
سنتناول وكما ال. أم حقيقية قوانني تشكِّل كانت إن الواضح من ليس فإنه االجتماعي،
االستثناءات مع تتفق النزعات ولكن نزعة، مجرد االجتماعي االنتظام هذا فإن الحًقا،
يشكِّل كان إذا ما القول يصعب ما، نزعة من استثناء يحدث عندما والحقيقية. الظاهرية
يحققها أن يمكن التي والتقريب املثالية درجات فإن وأخريًا، ال. أم االنتظام لنمط انتهاًكا
يف الصلة. ذات غري العوامل عن الصلة ذات العوامل فصل إمكانية بمدى ترتبط النموذج
وجود ذلك يف بما التجربة، ُمجري لسيطرة بعيد حد إىل العوامل تخضع الفيزياء، مخترب
هذه العوامل. عىل السيطرة من املستوى بهذا يتمتع ال االجتماع عاِلم ولكن «الضوضاء»،
تحديد يمكن ال البرش عىل تنطوي التي املختربية التجارب يف وحتى اإلغالق. مشكلة هي
تاريخ الحاالت هذه يف فللبرش عليها. والسيطرة التجربة بيئة يف تدخل التي العوامل جميع
النماذج تصور بسهولة. الراهنة الحالة عىل آثاره تقدير يمكن ال تقليد من جزءًا ويشكلون
درجات قياس يصعب الكمية، املعلومات غياب ويف «النموذجية». الحاالت فيرب سماه ما
املستهلك ينحرف وكم النموذجي؟ املستهلك من املثال، سبيل فعىل واملثالية؛ التقريب

النموذجي؟ املستهلك عن الحقيقي
فإنه االجتماعية، العلوم يف النماذج بناء يف الدقيق القياس عىل القدرة عدم رغم
العلوم يف أخرى ونماذج مثالية أنماط لبناء — فيرب يؤكد كما — موضوعية طرق توجد
بُنيت وقد رصف، نحو عىل اإلحصائية البيانات عىل الدالية النماذج تعتمد االجتماعية.
ومقارنة اإلحصائية، األدلة خالل من وكذلك النفسية، التجارب طريق عن الفرضيات نماذج
.(١٩٠٤-١٩٠٥ فيرب ١٩٧٤؛ ميلجرام ١٩٣٦؛ (رشيف واملعارصة التاريخية العمليات
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االجتماع علم يف التفسريي الفهم فإن ثَمَّ ومن موضوعية؛ عملية النماذج بناء فيرب يعترب
التجريبية النماذج لنتائج وخالًفا الطبيعية. العلوم منهجيات مع للمقارنة قابل التأوييل
(ليتل ضعيفة» «طبيعانية ب تتسم االجتماعية العلوم أن إىل نخلص أن يجب والتفسريية،
ضعيفة طبيعانية تَُعدُّ وهي .(١٢١–١٢٣ ،١٩٥٧ بوبر عرش؛ الحادي الفصل ،١٩٩١
النموذج وانطباق اجتماعية قوانني وجود تفرتض ال الطبيعي) النموذج عكس (عىل ألنها
بعض ثمة التفسريي. اإلحصائي االستقرائي والنموذج التفسريي الطبيعي االستداليل
يكمن وهو الواضحة، االختالفات من الرغم عىل والطبيعية، االجتماعية العلوم بني الرتابط
وهي افرتايض. انتظام عىل تنطوي التي املثالية النموذجية البنيات بعض استخدام يف

االجتماعية. للظواهر تفسريي فهم لتقديم الفرصة االجتماعية للعلوم توفر

واملوضوعية الفهم (ج)

مثالية أنماط لبناء كوسيلة الفهم عمل والتفسري. الفهم بني منطقية عالقة فيرب أنشأ
يجب فرضيٍّا، تكوينًا الفهم يوفر الهادف. العقالني الفعل سيما ال االجتماعي، للفعل
التأوييل االجتماع علم خالل من االجتماعية الحقائق إىل الوصول ويجب تجريبيٍّا. تأكيده
فإنه تجريبيٍّا، املثايل النمط تأكيد وبمجرد .((٧٣-٧٤ ،١٩٨٨) ١٦٤ ،١٩٧٠ (هابرماس
،١٩٧٠ (هابرماس االجتماعية لألفعال تفسري بمنزلة يكون اجتماعي، انتظام إىل يشري
(هابرماس االجتماعي الفعل تفسري عن بديًال ليس الفهم فإن ثم ومن ١١))؛ ،١٩٨٨) ٨٤

.((٥٩ ،١٩٨٨) ١٤٦ ،١٩٧٠
أن االجتماعية للعلوم يمكن فكيف االجتماعية، الحياة تتخلل الرمزية املعاني كانت إذا
بأن التأوييل االجتماع علم يجيب االجتماعي؟ العاَلم عن موضوعية بيانات تقديم يف تأَمل
مثل الفرضية، التكوينات يف عنها ويُعربَّ عقالنية، افرتاضات يضع أن يجب االجتماع عاِلم
االجتماعي العنرص ونوايا دوافع توضح أن املفرتض ومن االجتماعية. لألفعال فيرب فئات
بمختلف االجتماعي الفعل أنواع مختلف هابرماس يربط فيرب، لنهج توسيع ويف «العادي».
املختلفة تفرتضاألنواع و«ذاتي». و«اجتماعي» «موضوعي» عاَلم بني فيميز العاَلم. جوانب
طريقة وتحدد املعني. العاَلم مع العالقات من مختلفة أنواًعا مسبًقا االجتماعي للفعل
وعقالنية املختلفة العقالنية جوانب املختلفة العاَلم بجوانب االجتماعي الفاعل ارتباط
الفصل ،(١٩٨٤) ١٩٨١ (هابرماس االجتماعي الباحث طريق عن األفعال هذه تفسري

.(١٩٩٩ فاينرت قارن األول؛

334



الشفافية فقدان فرويد: سيجموند

وعاَلم الفاعل بني عالقة عىل الغائي/االسرتاتيجي الفعل ينطوي املثال، سبيل عىل
يمكن (أ) ممكنة: العالم لهذا العقالنية العالقات من نوعان وثمة الحقائق. من موضوعي
ويمكن خاطئة، أو صحيحة كانت سواء العاَلم، هذا بشأن تأكيدات يقدِّم أن للفاعل
العاَلم يف يتدخل أن أيًضا للفاعل يمكن (ب) «صحتها». ل وفًقا عقالنيٍّا عليها الحكم
عليه الحكم ويمكن ينجح. أو تدخله يفشل أن ويمكن محددة، أهداف لتحقيق املوضوعي
بفعل تذكِّرنا الفعل من النوع هذا عليها ينطوي التي العقالنية إن «فعاليته». ل وفًقا
التي االنتقادات أحد ولكن منفصل، نحو عىل العقالني، والهادف املوضوعي الهادف فيرب
املقصودة العقالنية إىل العقالنية أنواع ضيَّق قد األخري هذا أن هو فيرب إىل هابرماس وجهها
يقمع االجتماعي للفعل فيرب تصنيف فإن لهابرماس، ووفًقا والغاية. الوسيلة عقالنية أو
يميز هابرماس فإن وهكذا، التنوير. مرشوع من جزءًا كانت التي العقالنية جوانب بعض
والصدق املعيارية بالصحة ويربطها والتواصلية والدراماتورجية املنظَّمة األفعال بني

الرتتيب. عىل لصالحيتها كمعيار العقالني الجماعي والتوافق الذاتي
رشط عىل اإلجابة االجتماع بعاِلم الخاص االفرتايض املشارك لدور يمكن كيف
.((١١٤ ،١٩٨٤) ١٦٨ ،١٩٨١ (هابرماس االجتماعي؟ للتفاعل فهمه يف املوضوعية
األفعال فهم ومنهجية االجتماعي للفعل األساسية األنواع بني صلة يفرتضهابرماسوجود
إىل التأوييل الوصول إمكانية مع نفسها تطرح العقالنية مشكلة أن ويقرتح االجتماعية.
الجوانب إن .((١٠٦ ،١٠٢ ،١٩٨٤) ١٥٧ ،١٥٢ ،١٩٨١ (هابرماس العوالم أنواع مختلف
الغائية/االسرتاتيجية، األفعال إحالة — االجتماعي للفعل األساسية لألنواع العقالنية
عىل والذاتية، واالجتماعية املوضوعية العوالم إىل والتواصلية والدراماتورجية، واملنظَّمة،
والراصد االجتماعي الفاعل جانب من موضوعي حكم أمام أساًسا مفتوحة — الرتتيب
له، املعادل اللغوي الشكل أو االجتماعي الفعل فهم أجل من سواء. حد عىل االجتماعي
يكون ظلها يف التي الرشوط يفهم أن يجب صالحيته. رشط يفهم أن امُلفرسِّ عىل يجب
الذاتي، والصدق املعيارية، والصحة الظرفية، الصحة — بالفعل املرتبط الصالحية ادعاء
التي األسباب يفهم أن امُلفرسِّ عىل يجب أنه يعني وهذا مقبوًال. — الجماعي والتوافق
،١٩٨١ (هابرماس ذلك منه ُطلب إذا فعل أي صالحية عن االجتماعي الفاعل بها يدافع
بادعاء يتعلق فيما عقالنيٍّا االجتماعي الفعل يفرس أن عليه ويجب .((١١٥ ،١٩٨٤) ١٦٩
مقابل االسرتاتيجي الفعل فعالية قياس يمكن املثال، سبيل فعىل به؛ املرتبط الصالحية
العقالنية أنواع أن هابرماس يدَّعي أكثر، الفهم موضوعية وإلبراز إليه. يسعى الذي الهدف
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،١٨٨ ،١٩٨١ (هابرماس عاملية أبعاد لها ذلك) إىل وما والصحة، والحقيقة (الفعالية
ادعاءات «عاملية» بني يميز كما ،((١٣٧-١٣٨ ،١٣٤ ،١٣٠ ،١٩٨٤) ١٩٧-١٩٨ ،١٩٣
والتي السياق عىل تعتمد التي امللموسة اللغوية والوسائل السياق، عن املستقلة الصالحية
.((١٤٢ ،١٣٩ ،١٩٩٢) ١٨٢ ،١٧٩ ،١٩٨٨ (هابرماس الصالحية ادعاء خاللها من يُصاغ
كالمية وبأفعال ملموسة، مواقف يف يضمره أو الصالحية بادعاء االجتماعي الفاعل يجاهر
كان أيٍّا ولكن ملموسة، مواقف يف سواء حد عىل تُرفض أو تُقبل االدعاءات وهذه ملموسة،
املواقف هذه تتجاوز هذه الصالحية ادعاءات فإن عنها، التعبري وسيلة كانت وأيٍّا السياق
يُعرب التي اللغوية الوسيلة كانت فأيٍّا الصحة: ادعاءات يف وضوًحا أكثر وهذا امللموسة.
املوقف تتجاوز الحقيقة وهذه خاطئة، أو صحيحة «ص» فإن «ص»، الحقيقة عن بها
األمر وهي النسبوية، أشكال جميع هابرماس يعارض الطريقة وبهذه املحدد. الكالمي
االكتشاف سياق بني التمييز عىل التأكيد يعيد وهو الحداثي. بعد ما التفكري يف املقدس
يستخدم سنرى، وكما التربير. سياق إىل تنتمي الصالحية فادعاءات التربير؛ وسياق

النسبوية. ضد كحجة أصواته» ع تنوُّ يف املنطق «عاملية هابرماس
وعنارصهما االجتماعية العلوم يف نموذجني ظهور بمناقشة الفصل هذا بدأنا
والفهم التفسري بني التوازن دراسة من طبيعيٍّا املناقشة هذه نبعت وقد األساسية.
إىل تعاطًفا، بوصفه املبكر تجسيده من الفهم مفهوم دراسة أدت فرويد. منهجية يف
وجود كلية تتضح أن وبمجرد منه. مفر ال االجتماعية للحياة كرشط له تجسيد أحدث
االجتماعية العلوم معرفة يف املوضوعية مسألة فإن االجتماعية، للحياة الرمزي البعد
التنوير نظر وجهة من الصالحية ادعاءات بشأن هابرماس جواب ينبع نفسها. تفرض
األفعال يف العقالنية جوانب بدراسة االجتماع علماء يُلزم وهو البرشية. الطبيعة حيال

العقالني. غري البرشي السلوك بعواقب كثريًا مهتمني يكونون عندما البرشية،
التي املشكالت مع التعامل عىل قادًرا التأوييل االجتماع علم يكون أن املفرتض من
العمل، عن وعجزها املؤسسية املنظمات عمل االجتماعية: الحياة بتشيؤ دلتاي وصفها
،١٩٩٣ (جيدنز «السلطات» ضد املختلفة االجتماعية الفئات وكفاح القوة، وعالقات
الصالحية، وادعاءات العقالنية أنواع هابرماس يرى ربما والخامس). الرابع الفصالن
(بوبر)، الصفر طريقة أو (فيرب) مثالية كأنماط االجتماعي، الفعل أنواع يف املتأصلة
نوعية «القياسات» هذه ستكون ما وكثريًا معها. باملقارنة االنحرافات قياس يمكن التي
أخرى عقول وجود إن البرشية. الحياة يف الرمزية البنيات انتشار بسبب كمية، وليست
النهج عىل فقط يؤثر ال ألنه االجتماعية؛ العلوم يف أسايس أمر أخرى برشية عنارص أو

336



الشفافية فقدان فرويد: سيجموند

األنماط بناء عىل أيًضا يؤثر بل االجتماعية، الحياة تناول يف االجتماعية للعلوم التأوييل
املنهجية املسائل من عدد إىل اآلن، سنناقش كما روافده، يمد أنه كما وموضوعيتها، املثالية
البيانات كون مسألة إن االجتماعية. للعلوم املحدد اإلشكايل املوقف عن تنشأ التي األخرى،
أكثر للنمذجة خاضع لعالم وليس نموذجي لعاَلم بالنسبة صحيحة االجتماعية العلوم يف

بالفعل. الطبيعية العلوم يف عليه هي مما أهمية

االجتماعية العلوم يف السببية (4-4)

لألحداث السببي التحليل أن يؤكد الطبيعي أو التجريبي النموذج فإن سابًقا، الحظنا كما
بعض ناقشنا وقد االجتماعية، للعلوم أسايس هو بل فحسب، فيه مرغوبًا ليس االجتماعية
سواء. حد عىل والشمولية الفردية افرتاَيض عىل املعتمدة السببية، التفسريات عىل األمثلة
فلسفية؟ نظر وجهة من االجتماعية العلوم يف السببية يف التفكري يمكننا كيف هو: والسؤال
الجذب عمليات لها وفًقا تَُشكَّل التي السببية، بشأن امليكانيكية النظر وجهة نعتنق كنا إذا
يف السببية للتفسريات تقييمنا فإن للتتبع، القابلة املناسبة السببية وآثارها املادية والدفع
الفلسفية السببية أفكار نعتنق أال يجب ما. حدٍّ إىل قاتًما يبدو سوف االجتماعية العلوم
علماء أن يبدو االجتماعية. العلوم أبحاث عىل تطبيقها عند خاطئة نتائج إىل تؤدي التي
سبيل عىل — املجتمع أو التاريخ يف حدثني ربط بشأن شكوك أي يملكون ال االجتماع
الذي الحدوث، الالحق للحدث كسبب مؤهًال الوقوع السابق الحدث يكون بحيث — املثال
مفهوم خالل من املوضوع هذا يف كبرية مساهمة فيرب قدَّم نتيجة. يُعترب ألن مؤهًال يكون

االجتماعية. العلوم يف للسببية كنموذج الكافية السببية

السببية حول فيرب أعمال (أ)

أن يمكن االجتماعية العلوم يف املثالية األنماط أو النظرية بناء إعادة فإن فيرب، أوضح كما
السببية والسالسل التاريخية، األحداث وتسلسل السلطة، أنواع مثل متنوعة ظواهر تغطي
صورة يف األحداث بعض ترتيب يمكنها االجتماعية العلوم أن اعتقاده ضوء ويف لألحداث.
االجتماعية، للعلوم الخالص التفسريي النموذج عن كثريًا فيرب ابتعد تفسريي، تسلسل
طبيعة بشأن أسئلة تُطرح ذلك بعد االنتظام. بتوافر مرتبًطا التفسري يكون ما غالبًا ولكن
السببية. التفسريات وتوافر االجتماعية، القوانني ووجود االجتماعية، العلوم يف االنتظام هذا
العلوم يف والتنبؤ التفسري طبيعة مناقشة ستكون األسئلة، هذه عىل نُجيب أن وبمجرد
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وكذلك والنسبوية، الواقعية حول التساؤالت من املزيد الجانب هذا ويثري أيرس. االجتماعية
والوظيفية. االختزالية

يف للسببية مناسبة نظر وجهة يعتربها التي املالئمة»، «السببية فكرة فيرب يقرتح
كما املثالية، لألنماط منهجيته عىل فيرب إىل بالنسبة الفكرة هذه تقوم االجتماعية. العلوم
العلوم يف لو») «كما نماذج (أو افرتاضية نماذج أنها عىل املثالية األنماط فهم يمكن رأينا،
عاِلم حاجة املثالية األنماط استخدام ويؤكد .(١٩٩٦ فاينرت ١٩٠٥؛ (فيرب االجتماعية
االجتماعي. للحدث السببية البناء إعادة يف املثالية وإضفاء الفصل الستخدام االجتماع
النموذج فإن نموذجي، عالم بنية إىل تشري النماذج تجعل العمليات هذه أن حني ويف
إىل السببي النموذج ويسعى لإلدارة. قابل نحو عىل عوامل عدة ربط ميزة أيًضا يقدِّم
إىل وبالنظر سابقة. سببية بظروف نتيجة، يعترب االجتماعي، العاَلم يف ما حدث ربط
أنماط العتماد نتيجة الغرب يف الرأسمالية ظهور لتفسري محاولته فإن نفسه، فيرب عمل
علماء يسعى ولكن االجتماعي، العاَلم يف السببي للتحليل واضح مثال البيوريتانية؛ الحياة
الثانية، العاملية الحرب واندالع الرقيق، تجارة منشأ مثل أمور تفسري إىل أيًضا االجتماع
العوامل عزل يف حالة كل يف الهدف يتمثل املتفاوت. التعليمي واألداء األحداث، وجنوح
التاريخ يف ما حدث يف تسببت أنها املحتمل من التي ممكن، قدر بأكرب الفعلية املحددة
االجتماع عاِلم يواجه منغلقة. ليست االجتماعية النظم أن غري االجتماعي. العاَلم يف أو
ومن ممكنة. سببية ظروًفا تكون أن يمكن التي املحتملة، َدة امُلحدِّ العوامل من مجموعة
من مجموعة يستخرج أن االجتماع عاِلم عىل يجب املحتملة، َدة امُلحدِّ العوامل مجموعة بني
،١٩٠٥ (فيرب «حقيقية»» سببية مجموعة إىل تتطور أن «يجب التي السببية، العالقات
عدة االجتماعية العلوم نموذج يلبي عندما املالئمة» «السببية عن فيرب يتحدث .(١٧٣
بالنتيجة إحصائية صلة ذات تُعترب التي الرشوط من عدًدا االجتماع عاِلم عزل (أ) رشوط:
جانب من التاريخي، أو االجتماعي الحدث بناء إعادة تعزل أن املحتمل من (ب) املعنية.
ومن النوع.» هذا من أحداث أو فعيل تاريخي لحدث املحتمل «السبب االجتماع، عاِلم
احتماليًة يُظهر االجتماعية لألحداث السببي للتسلسل املثالية األنماط نموذج فإن ثم،
الظروف تكون أن — املرجح من حتى وربما — موضوعيٍّا املمكن من إنه أي موضوعيًة؛
بعض يدَّعي الذي االجتماع، عاِلم نموذج ويقدم الحدث. وقوع عن سببيٍّا مسئولة املعزولة
الحدث إىل أدت قد تكون أن املرجح من التي مالءمة األكثر السببية الظروف االحتمالية،
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السببي النموذج أن نسبيٍّا متأكًدا يكون أن االجتماع لعاِلم يمكن كيف املعني. االجتماعي
مالءمة األكثر الظروف يقدِّم — الثانية العاملية الحرب اندالع املثال، سبيل عىل — املقرتح
نحدد، أن املمكن «من أنه عىل فيرب يرصُّ الحدث؟ هذا سببت قد تكون أن املرجح من التي
غريها من أكثر ما نتيجة إىل تؤدي أن املرجح من التي الظروف التاريخ، مجال يف حتى
يف الهدف هذا تحقيق طريق ويتمثل .(١٨٣ ،١٩٠٥ (فيرب اليقني» من معينة بدرجة
تاريخي لحدث الواقعية املعرفة إىل ما سببي بتسلسل الخاص املثايل النمط نموذج إخضاع
يلقي أن الطريقة بهذه فيرب ويأمل الواقع. مقابل النموذج فيرب يخترب وهكذا اجتماعي. أو
من ما. تاريخي حدث ظهور يف الفعلية َدة امُلحدِّ للعوامل التاريخية» «األهمية عىل الضوء
أن يمكن التي الصلة ذات العوامل حول يختلفون االجتماع وعلماء املؤرخني أن املعروف
غري العوامل بعض وستكون املجتمع. أو التاريخ يف األحداث بعض عن مسئولة تكون
أن املعقول غري من املثال، سبيل فعىل السببي؛ التفسري من حذفها يمكن بحيث محتملة
فإن أخرى، ناحية ومن الثانية؛ العاملية الحرب اندالع عىل تأثري له كان بركان انفجار
بعض أن تُثبت قد الثانية العاملية الحرب باندالع املتعلقة الجديدة التجريبية البيانات

صلة. ذات غري باعتبارها أخرى عوامَل وتنفي صلة ذات عوامل العوامل
الرشوط من مجموعة سياق يف السببية الثاني الفصل من ج، ،٦-٧ القسم يف ناقشنا
املسببة بالعوامل واالهتمام االجتماعية العلوم طبيعة من املتوقع ومن والكافية. الرضورية
هي هذه الكافية. بالرشوط غالبًا االجتماعية العلوم يف السببي التحليل يهتم أن الفعلية
السببي التفسري بناء إعادة يجب والتي الحدث وقوع قبل وقعت التي الفعلية الظروف
الرضورية الرشوط أيًضا توضح أن يمكن املثالية األنماط أن رأى فيرب أن غري منها.
«الصفات ب اإليمان غياب يف املثال، سبيل عىل والسلطة. اإلقطاع مثل االجتماعية للظواهر

الكاريزمية». «السلطة عن ليتحدث فيرب يكن لم للقائد، االستثنائية»
الرضورية الرشوط سياق يف سببيٍّا االجتماعية األفعال تفسري إمكانية من الرغم عىل

واالجتماعية: الطبيعية العلوم يف السببية التفسريات بني اختالفات فثمة والكافية،

والدوافع امليكانيكية. األسباب من بدًال الدوافع مع نتعامل االجتماعية العلوم يف (١)
تربط التي االحتمالية حتى أو الحتمية القوانني نصوغ أن يمكننا ال ولكن األسباب، هي
بديل). تقييم عىل للحصول ١٩٩٤ فاي انظر ولكن ١٩٧٤؛ (ديفيدسون باألفعال الدوافع
القانون. يشبه انتظاًما كونه من بدًال اتجاهات شكل يأخذ االجتماعية العلوم يف انتظام أي

339



وفرويد وداروين كوبرنيكوس

نحو عىل توليدها جرى تجريبي انتظام أوجه إال االتجاهات ما ييل، فيما نذكر (كما
سواء). حد عىل وانعكاسات استثناءات بوجود يسمح وهذا استقرائي،

للترصف الالزمة والكافية الرضورية الرشوط من مغلقة مجموعة نذكر أن يسعنا ال (٢)
تفرس التي «الكافية» الرشوط من عدد عىل االجتماع علماء سيتفق األسباب. من أساس عىل
«الكاملة» القائمة حول خالف سيوجد ولكن اجتماعي، حدث وقوع معقول نحو عىل
كانت عليها املتفق الرشوط جميع أن إثبات املستحيل من سيكون الكافية. الرشوط لهذه
التي للعوامل الكمي التقييم اإلغالق مشكلة وتمنع الحدث، لهذا مًعا وكافية رضورية

السببية. الحالة يف تدخل
يعتربونها التي الرشوط من مجموعة عىل وافقوا االجتماع علماء أن لنفرتض (٣)
عن مختلفة االحتماالت هذه تظل ما. اجتماعي لحدث احتماًال األكثر السببي التفسري
٥٠ احتمال الراديوم ذرات من مجموعة تمتلك الطبيعي. العاَلم يف االحتمالية األحداث
سوف التي املحددة بالذرات التنبؤ املمكن من ليس سنة. ١٦٠٠ خالل للتحلل باملائة
إن التحلل، قانون يُسمى ملا وفًقا القول، املمكن من ولكن معينة، زمنية فرتة يف تتحلل
ال االجتماعي العاَلم يف ولكن سنة، ١٦٠٠ خالل تتحلل سوف الذرات مجموعة نصف
فإن سابقة، معينة رشوط ظل يف إنه بالقول لنا تسمح التي القوانني هذه مثل توجد
من معينة مجموعة أن هو قوله يمكننا ما كل معينة. باحتمالية سيحدث الالحق الحدث

كمي. نحو عىل احتمالية أكثر االجتماعي الحدث تجعل الرشوط

الرشوط من مجموعة عزل يحاولون االجتماع علماء إن بالقول نقاشنا نلخص أن يمكننا
املجتمع أو التاريخ يف معني حدث وقوع لتفسري كافية يعتربونها التي والكافية الرضورية
وسيتأثر موضوعية، إمكانية يبني النموذج هذا سابقة. رشوط ب تعقُّ نتيجة باعتباره
ال االختيار هذا أن عىل فيرب أرصَّ لكن االجتماع، عاِلم باهتمام السابقة الرشوط اختيار
املمكن من ليس أنه فيرب ويسلِّم ذاتية، االجتماعية العلوم يف السببية التفسريات يجعل
النتيجة، حدوث واحتمالية املختارة الصلة ذات السببية الرشوط بني عددية عالقات إقامة
ذلك: ومع السببي، املجال يف كميٍّا، املحيطة الظروف تأثري تقييم املمكن من ليس أنه كما

«رشوط» من معينة نتيجة تتلقاه الذي «الدعم» درجة تقدير (…) نستطيع
وفًقا حتى أو تماًما فيه لبس ال نحو عىل ذلك فعل نستطيع ال أننا رغم معينة؛

(١٨٣ ،١٩٠٥ (فيرب االحتماالت. حساب إلجراءات
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نتيجة عن موضوعيٍّا مسئولة معينة سببية رشوط تكون أن احتمال لدرجة تقديرنا يف
ونحصل معينة، اجتماعية أو تاريخية حالة بوقائع التجريبية بمعرفتنا نسرتشد فإننا ما،

من: املساعدة من مزيد عىل

التي بالطرق املتعلقة تلك سيما وال املعروفة، التجريبية القواعد بعض معرفة
(١٧٤ ،١٩٠٥ (فيرب معينة. حاالت ظل يف بها لالستجابة عرضة البرش يكون

إىل اللجوء خالل من البرشي السلوك م» «تفهُّ عىل االجتماع عاِلم قدرة إىل بوضوح فيرب يشري
وفهم الفردي، السلوك وتحفيز النوايا، فهم من االجتماع عاِلم تمكِّن فهي «الفهم»؛ عملية
التجريبية القواعد معرفة البرش يمتلك حينئٍذ الجماعي؛ السلوك وتحفيز والقيم، املعايري
بالفعل أكد كما — لدينا االجتماعية. الحياة عرب طريقهم باجتياز لهم تسمح التي العامة
البنية ما حولنا. من االجتماعي للعاَلم النسبي الثبات حول استقرائية توقعات — دلتاي
يف القانوني لالنتظام مماثلة هي هل التجريبية؟ التعميمات لهذه تكون أن نتوقع التي
الفاعلون بها يلتزم التي االجتماعية واألعراف بالقواعد أشبه أنها أم الطبيعية، العلوم
يبدو ،(١٨٧ ،١٧٤ ،١٩٠٥ (فيرب العامة التجريبية القواعد عن وبالحديث االجتماعيون؟
بدًال التجريبية العموميات مع يتعامل االجتماع عاِلم بأن القائل الرأي نحو يميل فيرب أن
هل هي معالجتها إىل نحتاج التي واملسألة .(١٦٨ ،١٩٠٥ (فيرب «املجرد» االنتظام من

ال. أم اجتماعية قوانني توجد كانت

اجتماعية قوانني وجود حول (ب)

يخضع االجتماعي العاَلم بأن القائل بالرأي يلتزم االجتماعي الفكر يف قديم نهج ثمة
كما — فرويد أشار الشميس. النظام كواكب شأن شأنه القانوني لالنتظام عينه بالقدر
فوضوي»؛ وال اعتباطي وال عبثي، «يشء يوجد ال أنه إىل النفس» عن «التعبري يف — رأينا
فرويد وقف اكتشافها. عىل حريًصا فرويد وكان حتمية، نفسية لقوانني تخضع فالنفس
أن اعتربوا الذين — التنوير عرص من بدأت — املفكرين من طويلة سلسلة يف وحسب
بوجود وكونت ماركس آمن املتعددة. الطبيعة لقوانني خاضعني والفردي االجتماعي العاَلم
التفكري ليس ولذلك سميث؛ آدم فعل وكذلك القانون، يشبه التاريخية لألحداث تسلسل
قانون بمنزلة االجتماعي العاَلم يف املوجود التجريبي االنتظام اعتبار املمكن من كان هل
يف تظهر التي األخرى، الفلسفية األسئلة من والعديد تافهة. مسألة طبيعية قوانني من
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ال. أم االجتماعي العاَلم يف قانوني انتظام يوجد كان هل مسألة تطرح االجتماعية، العلوم
والتفسري. التنبؤات وعىل املنهجية، وعىل السببية، مسائل عىل يؤثر وهذا

وجه وعىل سابق. فصل يف الطبيعة قوانني بشأن الفلسفية اآلراء بالفعل تناولنا
يف القانوني االنتظام هي فاألوىل العلم»؛ و«قوانني الطبيعة» «قوانني بني ميزنا التحديد،
لقوانني الرمزي التمثيل تشكِّل واألخرية بها. معرفتنا عن النظر بغضِّ الطبيعي، العاَلم
قيوًدا تشكِّل الطبيعة قوانني أن أطروحة عن ودافعنا العلوم. كتب يف نجدها كما الطبيعة
للقوانني. «البنيوية» النظرية الرأي هذا عىل يطلق كان الطبيعية. النظم سلوك عىل بنيوية
(فاينرت الطبيعية للنظم البنيوية السمات تصوغ الطبيعة قوانني فإن الرأي، لهذا ووفًقا
كما األنظمة، مرتابطات بني رياضية عالقات عن العلم» «قوانني تُعربِّ .(١٩٩٥ ١٩٩٣؛
للنظم والطوبولوجية) (الجربية البنية تُمثِّل النماذج من املختلفة األنواع أن إىل أيًضا أرشنا
وتنظيمها. عليها املثالية وإضفاء النظم عوامل فصل النماذج وظيفة وكانت الطبيعية.
أو معينة مثالية رشوط ظل يف تعمل فهي محددة، بيانات العلم قوانني اعتبار إذن يمكن
ُممثَّلة غري رشوط ذات ا جدٍّ معقدة أنظمة لصالح صالحيتها تفقد وقد مبسطة، لنماذج
هي العامة الفكرة االجتماعي؟ االنتظام عىل التوصيف هذا تطبيق يمكن هل النموذج. يف
١٩٩٤؛ ماكنتاير ١٩٩٤؛ (كينكيد محددة بيانات تُعترب أن يجب االجتماعية القوانني أن

االدعاءات: هذه مثل اقتصادي كتاب يف نجد ربما .(١٩٩٧ فاينرت انظر

االجتماعية والعلوم الطبيعية العلوم غرار عىل — االقتصادية العلوم تحاول
،١٩٩٢ (باركني/كينج الطبيعة. قوانني من مجموعة عىل العثور — األخرى

(٢٣

عىل مرشحة عامة بيانات صياغة عىل قادرة االجتماعية العلوم أن يف النظر وجهة تتمثل
البيانات هذه وتعد االجتماعي. العاَلم يف قانوني انتظام بمنزلة تكون ألن حقيقي نحو
شبيهة تعميمات عن تعربِّ فهي إحصائية؛ اتجاهات أو تجريبية تعميمات مجرد من أكثر

مثايل. شكل ذات كانت وإن االجتماعي، العاَلم يف بالقوانني
أنها يضمن لن هذا فإن ذلك، ومع محددة، بيانات االجتماعية القوانني تكون ربما
العامة البيانات قبول ينبغي بأنه القائل الرأي يناهضان رأيان ثمة حقيقية. قوانني
االجتماعية» «القوانني تكون ربما (١) حقيقية: قانونية كبيانات االجتماعية العلوم يف
ناتجة تكون أن ببساطة ويمكن الحاالت. من كبريًا عدًدا تصف تجريبية تعميمات مجرد
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،٢٠٠٣ وودوارد قارن ١٩٩٧؛ فاينرت ١٩٥٧؛ (بوبر األولية7 الرشوط من استقرائيٍّا
اجتماعية اتجاهات سنشهد فإننا الحالة، هذه إيجاد املمكن من كان إذا الرابع). الفصل
عدد عىل استقرائية تعميمات تُمثِّل أنها االتجاهات سمات من حقيقية. قوانني وليس
قوانني اعتبارها ينبغي فال األولية، الرشوط عىل تعتمد كانت وإذا املرصودة. الحاالت من
ومن االتجاهات. معالم تحمل االجتماعية التعميمات أن عىل مؤرشات عدة ثمة حقيقية.
كانت إذا االنتظام. طبيعة سيغري األولية الظروف مع التداخل أن العالمات هذه أمثلة
تختلف عندما املادية. القوانني مع صارًخا تناقًضا يشكل هذا فإن الحال، هي هذه
يتغري االجتماعي االنتظام فإن ثقافة، إىل ثقافة ومن آخر، إىل بلد من األولية الرشوط
فالرشوط األولية؛ الرشوط عىل تعتمد ال كبلر، قوانني غرار عىل الحقيقية، والقوانني معها.
االجتماعي االنتظام اعتماد (١٢٨ ،١٩٥٧) بوبر استغل عليها. مثاًال ببساطة تكون األولية
وينبع حقيقية. قوانني وليس اتجاهات االنتظام هذا أن يطرح كي األولية الرشوط عىل
أن يمكن إذ االجتماعية؛ واالتجاهات الحقيقية القوانني بني آخر فرق االعتماد هذا من
أو تغيريها يمكن ال الحقيقية القوانني أن حني يف تنعكس، حتى وربما االتجاهات، تتغري
االجتماعي؛ االتجاه تغيري خدمة يف االجتماعية بالظروف املعرفة استخدام ويمكن عكسها.
لزيادة نتيجة الجريمة معدل يف هائلة زيادة حدوث املتوقع من كان إذا املثال، سبيل فعىل
للفرص يكون قد الرابط. هذا لكرس االجتماعية الهندسة استخدام يمكن األطفال، عدد
األكثر األمر املحتملني. الجانحني الشباب سلوك عىل تأثري للشباب العمل وفرص التعليمية
االتجاه هذا لعكس تُستخدم أن يمكن االجتماعية االتجاهات معرفة أن هو للدهشة إثارًة
الوفيات وزيادة للكحوليات املفرط االستهالك بني عالقة االجتماع علماء وضع وإذا ذاته.
هذا يف للتدخل نفسه الرابط هذا يستخدموا أن السيايس القرار لصناع يمكن الطرق، عىل
مادي. نحو عىل طبيعيٍّا قانونًا يغري أن برشي تدخل ألي يمكن ال ولكن وعكسه، االتجاه
االتجاهات فإن املادية، النظم سلوك عىل بنيوية قيوًدا تُمثِّل الطبيعة قوانني أن حني ويف
كثريًا يتأثر االجتماعي االنتظام ولكن الحاالت، معظم يف «عملية» قيوًدا تُمثِّل االجتماعية
األخرى. االجتماعية بالعالقات تأثره مثل البرشية للحياة واالجتماعية الرمزية باألبعاد
أي فإن ثَمَّ، ومن املزدوج. للتفسري يخضع االجتماعي االنتظام فإن الخصوص، وجه وعىل

حقيقيٍّا. قانونًا يُمثِّل ألن مؤهًال يكون ال انتظام
باالستثناءات». «مليئة االجتماعي العاَلم يف التعميمات أن عموًما به املسلَّم من (٢)
بها تتوافق ال بطريقة االستثناءات مع االجتماعي االنتظام يتوافق االتجاهات، غرار وعىل
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يمكن التي الظاهرية، باالستثناءات إال الحقيقية القوانني تسمح ال معها. الحقيقية القوانني
الحجر سقوط بنفسرسعة األرض عىل الريشة تسقط (ال آخر. انتظام خالل من تفسريها
متوافقة الحقيقية القوانني استثناءات تظل أن يجب الهواء). ملقاومة يخضع األمر ألن
خالل من تفسريها يمكن ال حقيقية باستثناءات تسمح االتجاهات ولكن القوانني، مع
الشخص سلوك بني نفسية ديناميكية قوانني وجود عىل فرويد حافظ أخرى. تعميمات
عامة» بصالحية يتمتع وصف تقديم الصعب «من أنه َقِبَل فقد ذلك، رغم العقلية. وحاالته

.(٢٣٣ ،١٩٣١ (فرويد
لجون ووفًقا والطبيعية. االجتماعية العلوم بني حقيقية اختالفات توجد وبالتايل

سريل:

من أساس عىل عادًة نشارك فإننا طوعية، إنسانية أعمال يف ننخرط عندما
املنطقي الشكل ولكن سببيٍّا، سلوكنا تفسري عىل تعمل األسباب وهذه األسباب،
القياسية األشكال عن جذريٍّا يختلف األسباب سياق يف البرشي السلوك لتفسري

(٢١٢ ،٢٠٠٤ (سريل للسببية.

عن للدفاع واالجتماعية الطبيعية العلوم بني كافية تشابُه أوجه أيًضا توجد ذلك، ومع
عدم من الرغم وعىل التايل. الجزء يف موضح هو كما الضعيفة»، «الطبيعانية نظر وجهة
األحداث تفسري عىل القدرة لديها االجتماعية العلوم فإن حقيقية، اجتماعية قوانني وجود

بها. والتنبؤ االجتماعية

االجتماعية العلوم يف والتنبؤ التفسري (ج)

من التمكن دون األحداث تفسري املمكن من الثاني، الفصل من ٦-٦ القسم يف رأينا كما
وجود وعدم تفسريها. من التمكن دون باألحداث التنبؤ املمكن من وباملثل، بها. التنبؤ
األحداث تفسري عىل قدرتها عىل تأثري له سيكون االجتماعية العلوم يف حقيقية قوانني
التفسري فإن اإلطالق، عىل تجريبي انتظام أي يوجد لم وإذا بها. والتنبؤ االجتماعية
موثوقية ذات اجتماعية وأنماط اتجاهات ثمة ولكْن تقريبًا، مستحيَلني سيكونان والتنبؤ
أن االجتماعية للعلوم يمكن االجتماعية، التعميمات هذه أساس وعىل ما. حدٍّ إىل جيدة

سواء. حد عىل وتتنبأ تفرس
من مختلفة أنواًعا فإن االجتماعية، العلوم يف نماذَج املثالية األنماط تُعد مثلما
التفسريات عىل الرتكيز الوظيفية النماذج استخدام يضع االجتماع. لعلماء متاحة التفسري
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تحديد ويُعد االقتصاد. يف الوظيفية التفسريات من مبارشة األكثر النوع ويوجد «الوظيفية».
.(4-3 (شكل ذلك عىل مثال أوضح والطلب الَعرض منحنَيَي تقاطع خالل من األسعار
الطبقي التقسيم يؤدي التي املجتمع، يف االجتماعية للطبقية وظيفية نماذج أيًضا يوجد
أيًضا االجتماعية العلوم تستفيد املجتمع. عىل للحفاظ إيجابية وظيفة لها وفًقا االجتماعي
تحليل إىل فيرب أشار املثال، سبيل عىل لو). كما تفسريات (أو «النظرية» التفسريات من
السلطة تستند وعقالنية. وتقليدية كاريزمية سلطة إىل املثالية االنقسامات سياق يف السلطة
«كما السلطة تُعامل النماذج هذه ويف املؤسسية. والبنيات واألنظمة القواعد إىل العقالنية
االجتماعية والعلوم النوع. لهذا النموذج ينسبها التي العنارص من فقط تتألف أنها لو»
ما البنيوية. النماذج عىل تقوم التي «البنيوية»، التفسريات استخدام عىل أيًضا قادرة
من أكثر الطوبولوجية بالبنية األسئلة هذه تهتم الرأسمالية؟ الحرة، السوق مجتمع بنية
التفسري فإن واملرتابطات، العالقات من تتكون البنية أن وبما الجربية. بالبنية اهتمامها
يف اآلخر مع أحدها االقتصادية العنارص ارتباط كيفية يفرس سوف للرأسمالية البنيوي
االجتماعية للعلوم يمكن الكافية، السببية عن فيرب فكرة قبلنا وإذا الرأسمالية. املجتمعات
وجود خالل من ذلك ويتحقق االجتماعية. لألحداث «سببية» تفسريات وجود تدعي أن
املنطقي التمييز من الرغم وعىل االجتماعي. العاَلم يف عقالنية وأنماط موثوقة اتجاهات
ل يُسهِّ التفسريات فتواُفر بينهما؛ االرتباط بعض بالطبع يوجد فإنه والتنبؤ، التفسري بني
االجتماعية العلوم فإن انتظام، أنماَط وفاعليه االجتماعي العاَلم أظهر إذا بالتنبؤات. القيام
(مريتون املتوسط» املدى «نظريات مريتون روبرت االجتماع عاِلم سماه ما بناء تستطيع

الثاني). الفصل األول، الجزء ،١٩٦٨
املدى «تنبؤات عليه يطلق أن يمكن ما مثل استنتاجات، إىل النظريات هذه تؤدي
يتنبأ املثال، سبيل عىل االجتماعية. الحياة يف االنتظام أنماط من املستمدة املتوسط»
املدى عىل املوثوقية من معني بقدر سوقية واتجاهات اقتصادية بدورات االقتصاديون
األحياء علم مع االجتماعية للعلوم التنَبُّئية القدرة مقارنة يمكن املعنى وبهذا القصري.
تؤدي ولكنها مثًال، الفلك علم يف الحال هي كما كميٍّا، دقيقة التنبؤات ليست التطوري.

املوثوقية. من متفاوتة درجات ذات بأنماط تنبؤات إىل
مشكلة بوبر سماها محددة، مشكلة تعالج أن االجتماعية العلوم عىل ينبغي ولكن
غري التخطيط حجة بوبر استخدم .(٢١ الفصل ،١٩٥٧ (بوبر له» املخطط غري «التخطيط
سياق ففي كامل؛ ملجتمع املستقبيل لالتجاه التخطيط إمكانية عىل كاعرتاض له املخطط
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والطلب. العرض منحنى :4-3 شكل

مشكالت تحدث سوف شيوعي، مجتمع تجاه مثًال معني، سيايس اتجاه إىل املجتمع دفع
السياسية السلطات املتوقعة غري املشكالت هذه تُجرب األصلية. الخطة يف متوقعة تكن لم
الخطة فإن الحال، وبطبيعة املتوقعة. غري االضطرابات ملراعاة األصلية خطتها تعديل عىل
فكرة تجعل التي له، املخطط غري التخطيط مشكالت أيًضا ستواجه املعدلة الجديدة
فإن وضمنيٍّا، بوبر. أشار كما مجدية، غري بأكمله مجتمع لتطوير املدى الطويل التخطيط
للفاعلية الدوام عىل املستمرة التداعيات السبب؛ لنفس مستحيلة املدى الطويلة التنبؤات
النفي» و«ذاتية التحقق» «ذاتية النبوءات مثل مشكالت التحديد وجه عىل ل تأمَّ اإلنسانية.
التنبؤ يجعل عندما التحقق ذاتية النبوءة تحدث مستقر. توازن غياب يف القرار وصنع
ترتفع سوف الخبز أسعار بأن (الشائعة يتحقق. التنبؤ تجعل بطريقة تترصف الناس
النبوءة وتحدث الخبز.) سعر يرتفع لذلك ونتيجة الخبز من مزيًدا يشرتون الناس تجعل
(يأمل يتحقق. ال التنبؤ تجعل بطريقة تترصف الناس التنبؤ يجعل عندما النفي ذاتية
الناس تجعل سوف العاملي االحرتار آثار بشأن العلمية التحذيرات أن يف الناس معظم
يمكن عرش). الثالث الفصل ،١٩٦٨ مريتون الكارثة. تجنب من يمكِّن نحو عىل يترصفون
عىل بالسلوك. التنبؤ عىل تأثري املستقر التوازن غياب يف القرار لصنع يكون أن أيضا
ما هدف لتحقيق اسرتاتيجية أفضل بشأن واضحة أفضل خيارات وجود عدم املثال، سبيل
مبهمة، العقالنية الخيارات تصري أن أيًضا ويمكن صعبًا. اإلنسان بسلوك التنبؤ سيجعل
،١٩٨٩ (إلسرت البرشي السلوك يف منطقية غري دوافع وجود خالل من فرويد، أشار كما
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اإلنسانية؛ الفاعلية يف الكامن اليقني عدم بسبب املشكالت هذه تحدث الرابع). الفصل
حقيقية، قوانني وليس االتجاهات، عىل تقوم االجتماعية العلوم يف التنبؤات ألن تحدث فهي

االجتماعية. العلوم يف واملرصود الراصد بني املعقد التفاعل بسبب وتحدث

باألدلة نقصاإلثبات (د)

املشكلة لهذه الحلول بعض أيًضا واقرتحنا السابق، الفصل يف اإلثبات نقص مشكلة ناقشنا
املثالية بنياته توفيق إىل للحاجة تماًما مدرًكا فيرب كان رأينا، وكما القيود. توافر سياق يف
بسبب االجتماعية العلوم يف اإلثبات نقص مشكلة تتضاعف ولكن املتوفرة، البيانات مع
عىل النماذج االجتماع عاِلم يصوغ املزدوج. التفسري مشكلة توجد أوًال: العوامل؛ من عدد
انتظام فإن ذلك، عىل وعالوة الرمزية. باملعاني ميلء العالم وهذا بالفعل، موجود عاَلم
اتجاهات. محض عىل يعتمد فهو ثَمَّ ومن األولية الرشوط عىل يعتمد االجتماعية العلوم
فيرب لفكرة تناولنا أظهر وكما للتعليل. قابلة غري استثناءات مع االتجاهات هذه تتفق
عىل احتماًال األكثر السببي التفسري فرض االجتماع عاِلم عىل يجب الكافية، السببية بشأن
املشكالت هذه تعني املغلقة. النظم مع التعامل عىل قادًرا يكون أن دون املتاحة البيانات
علم أو الفلك علم من أعىل باألدلة اإلثبات نقص من درجة من تعاني االجتماعية العلوم أن
توجد فال املناسبة. غري النماذج إلقصاء أقل قيود ثمة املثال. سبيل عىل التطوري األحياء
املبادئ من قليلة قلة عىل إال االجتماع علماء يتفق ولن االجتماعي، العاَلم يف حقيقية قوانني
ومع التجريبية، األدلة من الغالب يف النماذج عىل املفروضة القيود تنشأ األساسية. النظرية
العلوم من العديد فهناك تفاضيل؛ نحو عىل تقييمه يجب االجتماعية العلوم م تقدُّ فإن ذلك،
العديد يتنافس النفس علم ويف واالقتصاد. االجتماع وعلم األنثروبولوجيا منها االجتماعية،
الذكرى يف أنه يبدو التقارب. عىل عالمة أي دون بعض مع بعضها املتباينة النماذج من
مكانتها تستعيد الفرويدية األفكار أخذت ،(٢٠٠٦ مايو ٦) فرويد مليالد والخمسني املائة
ثَمَّ، ومن الخرباء. آراء إجماع عن بعيدة تزال ال لكنها ،(٢٠٠٦ أمريكان ساينتيفيك (انظر
الرتجيح سياق يف النفيس للتحليل العلمي بالوضع يتعلق فيما ضئيل املعريف التقدم فإن
تشهد أن يمكن االجتماعية الظواهر دراسة إن القول يمكن ذلك، ومع لألدلة، التفاضيل
االجتماعي؛ للواقع املثالية النماذج مع مقارنتها يمكن التي األدلة، حجم زيادة بسبب تقدًما
لنقص املتطرف الشكل من التخفيف إىل ما حدٍّ إىل سيؤدي األدلة تراكم فإن ثَمَّ ومن
فإن األخرى، العلوم مجاالت يف الحال هي وكما االجتماعية. العلوم لنماذج باألدلة اإلثبات
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إن املتنافسة. النماذج عىل تفاضيل نحو عىل املصداقية توزيع إىل تميل املتزايدة األدلة
الفيزياء يف املوجودة الحالة تحقيق من يمنعها قد رأينا، كما االجتماعية، العلوم موضوع
األدلة تُستكَمل عام. نحو عىل واحد محتمل نموذج عىل األدلة بني إجماع يحدث حيث
أو الحرارية للديناميكا الثاني القانون مثل قوية، نظرية بمبادئ الفيزياء يف التجريبية
ولكن والداروينية، الكوبرنيكية قصة يف منطبًقا التقارب هذا رؤية ويمكن النسبية. مبادئ
يزداد تماًما. نماذجها موضوعية عن تتخىل أن يجب االجتماعية العلوم أن يعني ال هذا
بعيد حد إىل تخضع املثالية البنيات ولكن االجتماعي، العاَلم طبيعة جراء تعقيًدا الوضع

الطبيعية. العلوم يف النماذج مثل لالختبار
بسبب وذلك النسبوية، مقابل الواقعية مسألة عىل باألدلة اإلثبات نقص مشكلة تؤثر
وجهة وراء الكامنة النسبوية من تام نحو عىل قط دلتاي يهرب لم تسببها. التي العوامل
االجتماعية العلوم أن من الرغم وعىل االجتماعية. النظم تشييء عىل إرصاره رغم نظره،
العلوم يف واقعية نظر وجهة عن الدفاع املمكن فمن النسبوية، ملشكلة عرضة أكثر

االجتماعية.

والنسبوية الواقعية (ه)

الفاعلني أن حقيقة خالل من أساًسا االجتماعية العلوم يف النسبوية مشكلة تنشأ
عاِلم يجعل وهذا املزدوج. التفسري من تنشأ فهي رمزيٍّا؛ معنًى يتشاركون االجتماعيني
الحق وقت يف دلتاي أن ورغم املزدوج. التفسري يف يشارك راصًدا مشاِرًكا، راصًدا االجتماع
ككيانات لها ينظر يزال ال فإنه االجتماعية، الحياة تشييء عمليات عىل أكد حياته من
املعنى فإن ثَمَّ، ومن به. خاصة تركيز» «نقطة مجتمع لكل أن إىل وأشار الثقافة. تحددها
عرص ومن ثقافة، إىل ثقافة ومن مجتمع، إىل مجتمع من يختلف االجتماعية الحياة يف
للنقل، وقابلة للرتجمة، قابلة الرمزية املعاني هذه كانت هل هنا تساؤل يُطَرح عرص. إىل
النسبوية أشكال جميع وتربط ال. أم األخرى االجتماعية السياقات مع للمقارنة وقابلة
صحيحة. املعتقدات هذه تعترب عامة غري خلفية أو بإطار الناس يعتنقها التي املعتقدات
أو املحلية الخلفية معتقدات مقابل يف املعتقدات هذه صحة عىل يُحَكم أن يجب
العصور القديمة، (العصور معينة تاريخية حقبًة اإلطار هذا يكون ربما املحيل. اإلطار
العديد يوجد الصناعي). املجتمع البدائي، (املجتمع الثقافة أشكال من شكًال أو الوسطى)
ذات املفاهيمية النسبوية وتعد واإلدراكية)، واألخالقية (املفاهيمية النسبوية أشكال من
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االجتماعي أو الطبيعي العاَلَم املفاهيمية املخططات تنظم إذ الحايل؛ السياق يف صلة
املخطط خارج من املعايري هذه صحة عىل الحكم يمكن وال الخاصة، ملعايريها وفًقا
حيال ما نوًعا عنرصية نظر وجهات لداروين كان معارصة، نظر وجهة من املفاهيمي.
نظر ويف املرأة. بشأن فيكتورية آراء فرويد وقدَّم العرقية، للجماعات الهرمي التسلسل
مستوحاة ألنها «خاطئة»؛ اآلراء هذه اعتبار التاريخية املفارقات من سيكون النسبوية،
قبلوا، الناس معظم فإن وهكذا، عرصهم. يف الناس قبلها التي املسبقة الفرضيات من
وباملثل، «طبيعيني». بوصفهما الرقيق وتجارة الرق التنوير، وحتى القديمة العصور من
ال بل أخرى، ثقافة يف «حقيقيٍّا» اعتباره يمكن ال ما ثقافة يف «حقيقيٍّا» يعترب ما فإن
األفالك كانت إذا «حقيقي». هو ما بشأن الثقافات بني مشرتكة أحكام توجد أن يمكن
للدفاع سيئًا مثاًال هذا يكون قد حكمه. نقبل فإننا «حقيقية» ألرسطو بالنسبة السماوية
وتعرض األفالك. «واقعية» حول اإلغريق بني توافق هناك يكن لم حيث النسبوية، عن
(١٩٦٤) وينش بيرت يقدِّم ذلك، ومع العرب، الفالسفة قبل من شديد النتقاد االعتقاد هذا
يعتمد و«عقالنيٍّا» «حقيقيٍّا» يعترب ما و«العقالنية»: «الواقع» بشأن التايل النسبوي الدفاع

والثقافة. السياق عىل
رؤية وفق عقالنية األخرى الثقافات معتقدات أن هو العقالنية من النسبوي موقف
مع الرأي هذا قارن بالسياق. مرتبطة مبادئ إىل تستند اآلراء هذه ألن لها؛ الثقافات هذه

فهي: املعتقدات؛ عقالنية حيال الواقعي نظر وجهة

ومتسقة، متعارضة، غري تكون أن يجب البيانات (نظم املنطق لقواعد تخضع •
وصحيحة). ومتماسكة،

التجريبي. والتأكيد لالختبار تخضع •
العقل عن مستقل اجتماعي) أو (طبيعي خارجي عاَلم بني للتمييز تخضع •

العاَلم. بهذا للخطأ العرضة ومعرفتنا
دوركايم؛ أكد كما األفراد، اعتقادات عن نسبية استقاللية تمتلك اجتماعية بنيات •

«الشيئية». سمة لديها ألن

للمعتقدات والخاطئة، الحقيقية للمعتقدات تقييمهما يف والنسبوي الواقعي يختلف
الحقيقية املعتقدات بني مهم تمييز ثمة للواقعي، بالنسبة العقالنية. وغري العقالنية
النظر بغضِّ أخرى، جهة من العقالنية وغري الخاطئة واملعتقدات ناحية، من والعقالنية
العقالنية املعتقدات اعتبار يمكن مختلفة. تفسريات يتطلب وكالهما املحلية. السياقات عن
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مصداقية ذات العقالنية غري املعتقدات تكون وربما باألسباب. تربيرها يمكن ألنه صحيحة؛
اجتماعية. أو نفسية تفسريات تتطلب معتقداتهم ولكن يعتنقونها، الذين ألولئك بالنسبة
خالل من تفسريها يمكن العصبي والسلوك واألحالم اللسان زالت أن بالتأكيد فرويد اعتقد
عىل مصداقية ذات مرضاه معتقدات كانت لفرويد، بالنسبة الالواعية. الدوافع إىل اللجوء
سببًا ليس الذئاب أو املفتوحة املساحات من ع املروِّ الخوف ولكن النفسية، سماتهم خلفية

املخاوف. هذه يربر
يشمل «التربير». وسياق «االكتشاف» سياق بني بشدة يميز الواقعي فإن وبالتايل
أذهاننا. يف األفكار بها تطرأ قد التي العقالنية غري أو العقالنية الطرق االكتشاف سياق
يمكن وال الشخص، أفكاَر تنتج التي املنطقية، غري الدوافع أنواع لجميع دور يوجد ربما
سياق هو هذا كان «وجدتها». ورصخ: امه حمَّ من أرخميدس خرج الدوافع. هذه تكرار
ما مادة من معينة كتلة أن الكتشافه مربًرا حمامه يكون أن يمكن ال ولكن اكتشافه.
املبدأ حيث من متاًحا يكون عقالنيٍّا، تدقيق سياَق التربير يتطلب امُلزاح. الحجم تساوي
تواجه التي الصعوبات جزئيٍّا يفرس هذا فإن رأينا، وكما التربير. سياق هو هذا للجميع.
االكتشاف سياق بني شديد تمييز يوجد ال للنسبوي، وبالنسبة للعقل. فرويد نموذج
افرتاضات مقابل يف والصحيحة املوثوقة املعتقدات بني التمييز يجب التربير. وسياق
يف مقبول هو ما خالل من يتحدد إنما أسبابًا ويُعترب مقبول هو فما محلية؛ خلفية
العنارص»، بني االختبار «قابلية عىل اإلرصار فإن املثال، سبيل عىل املحلية. السياقات
الحديثة، العلوم يف محددة قيمة حينئٍذ يصبح الحديثة، للعلوم مميزة سمة تُعد التي
ل تأمَّ املثال، سبيل عىل محلية. افرتاضات إىل ذاته هو يستند إنما دليًال يعترب ما أن كما
كانت العظمى، الغالبية لدى لإلغريق، بالنسبة العصور. عرب الشعورية الخربات يف الثقة
الطبيعيني، لالهوتيني وبالنسبة األرض. ثبات يدعم بالثقة جديًرا مصدًرا العينية الرؤية
االكتشاف سياق إن الطبيعي. للعاَلم البارع التعقيد عن الحواس كشفت داروين، قبل
مالحظات أن فيبدو التربير؛ سياق مع يتداخل — املجردة العني مالحظات استخدام —

اإللهي. الغرض ووجود األرض ثبات عىل شاهدة املجردة العني
املؤيدة الحجج من عدد ثمة ذلك ومع املتشدد، النسبويَّ الواقعيُّ يُقنع ال ربما
ديناميكية. عملية املعرفة تطور إن مناسبة. تكون ربما عامة مالحظة وثمة للواقعية.
اإلغريق يؤمن لم معارضة. أصوات غالبًا توجد معني مجتمع أو معينة ثقافة داخل وحتى
مناهض عام توافق هناك يكن لم كما األرض، بمركزية القائلة الكونية بالرؤية بأكملهم
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مما متنافسة، تفسري نماذج دائًما يوجد عرش. التاسع القرن يف األوروبيني بني للتطور
الكون. إزاء متباينة نظر وجهات إىل يؤدي

جوهًرا الثقافات كل تمتلك القوية». «الحجة هي للنسبوية مناهضة نقطة ثمة
قارن حديثة، دراسة يف منطقيٍّا. مربََّرة استدالل وأنماط الحقيقية املعتقدات من مشرتًكا
البدائية. القبائل قدرات مع لألمريكيني الهندسية القدرات هارفرد جامعة يف النفس علماء
فاالستدالالت كبريًا؛ اختالًفا تختلف ال للمجموعتني الهندسية األحكام أن الباحثون ووجد
التوصل يجري — املطر بهطول تبرش الكثيفة الغيوم — الطبيعية الظواهر حول األولية
بشأن مستقلة حقائق توجد الثقافية. السياقات عن عموًما مستقل نحو عىل أيًضا إليها
ستؤدي املستقلة الحقائق هذه أن املؤكد ومن بشأنها. الناس حكم كان مهما العالم،
إىل تفتقر االجتماعية الحقائق أن يبدو العالم. أنحاء جميع يف الناس أحكام تالقي إىل
ذلك، ومع به، تتمتع الطبيعية الحقائق أن يبدو الذي اإلنسانية اإلرادة عن االستقالل
اليومية األفعال عن نسبي باستقالل تتمتع أنها يعني االجتماعية املؤسسات تشييء فإن
الحاليني. شاغليها بعد قائمة االجتماعية املؤسسات معظم تظل االجتماعية. للعنارص
عليها يحافظون الذين األفراد عن نسبي باستقالل االجتماعية املؤسسات معظم وتتمتع

.(٣٣–٣٥ ،٢٠٠٠ (ساير معني وقت أي يف
مماثلة استجابة ثمة البرش. لجميع مشرتك سلف وجود إىل التطور» «حجة تستند
يف تشابه فيكمن الثقافات. بني التكافؤ تضَمن التي األساسية املادة تقدِّم البيئية للضغوط
عن دفاًعا وتِلر وَهكسيل داروين أعمال يف ونجد القديمة. اللغات من الحديثة اللغات ر تحدُّ
الكبرية املخ أحجام وتؤدي مماثلة. بيئية لظروف استجابة تطور البرشي املخ أن فكرة
النفس علم فإن الحًقا، سنرى وكما رمزية. لغات تطوير مثل أعىل، ذهنية وظائف إىل
عامة. نموذجية مخية بنيات إىل أدى البرشي للجنس املشرتك األصل أن إىل يشري التطوري

املشرتكة. للبيئة استجابة املشكالت حل قدرات البرش ر طوَّ وقد
بني أسايس تمييز وجود إىل الواقعيون فيشري الصحة». «ادعاء حجة هناك وأخريًا
الفصل ،(١٩٩٢) ١٩٨٨ (هابرماس لألفكار العقالنية» و«الصحة االجتماعية» «املقبولية
ملدة األرضصحيحة مركزية اعتُربت ناقشناها. التي الرئيسية األفكار بعض ل تأمَّ الثالث).
فاملغالطة ذلك، ومع مماثل. بتاريخ العظمى» الوجود «سلسلة تفخر أن ويمكن سنة، ألفي
صحيحة أنها بد ال األفكار أو األفعال بعض بأن االعتقاد هي لألغلبية) (االحتكام األساسية
سيكون وإال العقالنية، صحتها تُثبت ال االجتماعية فمقبوليتها يؤيدونها؛ الناس غالبية ألن
استقاللية تظهر التوقعات. تتعارضمع اكتشافات تحدث أن يمكن كيف فهم الصعب من
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الفصل ،٢٠٠٠ (ساير معرفتنا خطأ قابلية خالل من التحديد وجه عىل العاَلم عن العقل
واملفاهيم، الحقائق بني أساسيٍّا تمييًزا الواقعي يضع األول). الفصل ،١٩٧٨ باسكار األول؛
من سيكون األسايس التمييز هذا ودون للخطأ. القابلة به ومعرفتنا الخارجي العاَلم بني
والداروينية. الكوبرنيكية قصص يف رأيناها التي املفاهيمية التحسينات تفسري الصعب
ما وغالبًا العاَلم. إزاء نظرنا وجهات توجه املفاهيمية مخططاتنا بأن الواقعي ويعرتف
لفرتات للتشكيك تتعرض ال قد التي األساسية، فرضياتنا املفاهيمية مخططاتنا تحمل
نهاية ففي للعاَلم؛ رؤيتنا طريقة تحدد ال املفاهيمية مخططاتنا فإن ذلك، ومع طويلة.
واسعة تناقضات الداروينية قبل وما الكوبرنيكية قبل ما مخططات واجهت املطاف
غري التوجه هذا لتسمية املوقفي» «املنطق عبارة هابرماس صاغ واملفاهيم. الحقائق بني
استناده يف السياق عىل يعتمد فاملنطق ١٣٩))؛ ،١٩٩٢) ١٧٩ ،١٩٨٨ (هابرماس الحاسم
تتطلب ما كثريًا الجديدة األدلة أن العلمية املعرفة نمو يُظهر املفاهيم. وتكوين اللغة إىل
يجب الصحة، ادعاء إثبات خضم يف ولكن األول)، الفصل ،٢٠٠٤ (فاينرت جديدة مفاهيَم
بعض وتُعد أصواته.» ع تنوُّ يف املنطق وحدة «تكمن السياق. عن مستقالٍّ املنطق اعتبار
الفت نحو عىل ذلك ويتضح األدلة. مواجهة يف غريها من إدراكيٍّا مالءمة أكثر االدعاءات
دأب كما — التفسريية االجتماعية العلوم حتى والداروينية. الكوبرنيكية قصة يف للنظر
أن املثالية األنماط من فمطلوب موضوعية؛ بيانات تقديم عىل قادرة — ذلك تكرار عىل فيرب
للمخططات املعرفية املالءمة فإن هابرماس، يشري وكما التجريبية. البيانات مع «تتالءم»
املجلد ،(١٩٨٤) ١٩٨١ (هابرماس للحياة العملية الطريقة يف أيًضا تنعكس املفاهيمية
مع التعامل خالل من قدراته املفاهيمي املخطط يثبت أن يجب األول). الفصل األول،

العميل. املستوى عىل تواجهه قد التي والتناقضات التباينات
التي الطريقة عىل ملموس تأثري لها املفاهيمية للمخططات املعرفية املالءمة كانت إذا
يمكن االجتماعية. العلوم يف للواقعية داعمة حجة هذه تكون أن فينبغي حياتنا، بها نعيش
االجتماعية؛ الحياة يف للتدخل االجتماعية العلوم نظريات تنتجها التي املعرفة استخدام
ولذلك املستساغة؛ غري االجتماعية االتجاهات عكس عىل تساعد ربما املثال، سبيل فعىل
فرويد نظرية أن وبما الذرائعي. أم الواقعي باملعنى تُفرسَّ كانت هل تحديد املهم من فإنه
قراءتها ينبغي بأنه نادينا فقد للعقلية، الواقعية الرؤية نقد أمام تفشل النفيس للتحليل
يجب تفسريي، فهم إىل تهدف االجتماعية العلوم كانت إذا عموًما، ولكن ذرائعي، نحو عىل
ومالءمتها الحقيقي، االجتماعي العاَلم عن بيانات فهي واقعي؛ بمعنًى نظرياتها تُقرأ أن

بالسياسات. املتعلقة القرارات أجل من للغاية مهمة املعرفية
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للنموذج بالنسبة االجتماعية، العلوم استقاللية عن ُمثاًرا ظل التساؤل دام ما ولكن
املزدوج. التفسري خالل من نفسها تفرض االجتماعية العلوم استقاللية فإن التفسريي،
النفس علم وضع الداروينيون ع توقَّ التجريبي. للنموذج بالنسبة وضوًحا أقل األمور ولكن
كونت أوجست غرار عىل — الوضعية أنصار يعتقد لم التطوري. األحياء علم مظلة تحت
تسلسل وجود يفرتضون ألنهم الفيزياء؛ مظلة تحت وضعه يمكن االجتماع علم أن —

العلوم. بني إيجابي هرمي
للتفسري، توضيحية كمستويات والشمولية الفردية إىل السابقة األجزاء يف نظرنا بينما
االختزالية السرتاتيجيات االجتماعية العلوم إخضاع يمكن كان هل يدرس التايل الجزء فإن

ال. أم

والوظيفية االختزالية (و)

البرشي السلوك جميع أن فرويد اعتقد مزدوج. بمعنى متطرًفا، اختزاليٍّا فرويد كان
أن أيًضا فرويد آمن كما الكامنة، النفسية الديناميكا قوى إىل ميكانيكيٍّا اختزاله يمكن
لقد للفيزياء. يكن لم إن األحياء علم إىل املطاف نهاية يف يُختزل أن يمكن النفس علم
املساواة قدم عىل النفيس التحليل وضع يف رغبته للفيزياء»؛ فرويد «حسد بالفعل ناقشنا
متناهية للقيم والتكامل التفاضل حساب تُضاهي وسيلًة اعتربه إنه حتى الفيزياء. مع
إذ داروين لتنبؤ تكراًرا فرويد كلمات يف أيًضا نجد كما ،(١٣٦ ١٩٢٧أ، (فرويد الصغر
فيينا يف محارضاته يف أشار ثم ومن جديد.» أساس عىل يوضع سوف النفس «علم إن قال

أن: إىل

ما يوًما تُوضع أن يجب فوقية، بنية هي (…) النفيس للتحليل النظرية البنية
(٣٨٩ ١٩١٦ب، (فرويد بذلك. جاهلني زلنا ما لكننا العضوي، أساسها عىل

برنامجه فرويد ينفذ فلكي الرصفة؛ فرويد اختزالية تُخفق أن الحتمي من أنه رأينا
االجتماعي العاَلم يف العقل لدور ونظًرا التفسريي. للنهج يلجأ أن يجب النفيس، التحلييل
للعلوم اختزال أي فإن البحتة، االتجاهات ووجود االجتماعية العلوم يف اإلغالق وفشل
أساس عىل النفس علم فتأسيس ذلك، مع يائسة. عالقة وكأنه يبدو الفيزياء إىل االجتماعية
ولكن ،(٥ الجزء (انظر التطوري النفس علم برنامج بنشاط إليه يسعى خيار تطوري
رأى املادي. العاَلم يف العقل ظهور يُفرسَّ أن يجب ينجح، أن املرشوع لهذا مقدًرا كان إذا
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ثمة املسألة، هذه إىل نعود أن وقبل سابًقا. أرشنا كما بوضوح، التحدي هذا الداروينيون
«الفردية» مسألة إنه االجتماعية. العلوم عرب موضوعه يمتد لالختزال قابلية أكثر شكل

و«الشمولية».

عرصه. يف شائًعا كان مثلما لإلعجاب مثرية لحيًة ُمطِلًقا داروين، تشارلز

.(٤٣٨ ٢٠٠٥ج، (ريلري الفردية نحو طبيعي نحو عىل فرويد يميل نفيس، كمحلل
يفعله ما ويختزل األفراد، يفعله ما سياق يف الجماعية الظواهر يفرس فإنه عامة، وبصفة
كنتيجة الثقافية اإلنجازات فرويد يفرس املثال، سبيل عىل الالواعية. دوافعهم إىل األفراد
عملية إىل االنحراف هذا ويرجع املبارش. اإلرضاء عن بعيًدا الجنسية الدوافع النحراف
إىل االجتماعية» «الظواهر يختزل الذي الفردية مذهب أيًضا فيرب يتبع كما التسامي،
املصطلحات وباستخدام الفردية، ملتبع وبالنسبة .(١١٠ ،١٩١٣ (فيرب الفردية» «األفعال
هناك الفردية» واملعتقدات األفعال تيل االجتماعية «الظواهر فإن قبُل، من استخدمناها التي
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،١٩٨٩ (إلسرت األفراد عىل اعتمادها بسبب االجتماعية للظواهر متعددة» تحقق «قابلية
الفصل ،١٩٩٤ هوليس التاسع؛ الفصل ،١٩٩١ ليتل عرش؛ والخامس الثاني الفصل
السهل من ليس أنه أيًضا يظهر الجماعي النفس لعلم فرويد تحليل ولكن الخامس)،
الظواهر من فالعديد الفردي؛ للسلوك بسيط كمجموع الجماعي السلوك مع التعامل
عنارص األفراد بأن دوركايم ويعرتف الفردي. السلوك عن نوعيٍّا تختلف االجتماعية
من االجتماعية الكيانات تتألف االجتماعية. النظم لتشكيل كافية ليست ولكن رضورية
الفردي السلوك أن املجموعات سلوك ديناميات وتُظِهر بينهم. االجتماعية والعالقات األفراد
ويفكرون األفراد يفعله ما الواقع، يف الفرد. إليها ينتمي التي املجموعة بسلوك بشدة يتأثر
البرشية األجناس بشأن اإلمربيالية داروين آراء عكست املحيطة. بثقافتهم أيًضا يتأثر فيه
يف السائدة الثقافية املواقف ببساطة األنثوي الجنس إزاء القديمة فرويد نظر ووجهات
علم عن كتابه ويف ثقافتهم. تعكس أنفسهم وتقديم الناس ظهور طريقة إن حياتهما.
خالل من الجماعي السلوك فيفرس الفردية؛ النزعة عن فرويد ينحرف الجماعي، النفس
السلوك أن إىل ويشري .(١١٧ ،١٩٢١ (فرويد للفرد النفيس االقتصاد عىل الجماعة تأثري
وتُنِتج األفراد. من العديد عن نتج لو حتى األفراد، سلوك عن نوعيٍّا يختلف الجماعي
جماعي كسلوك مالحظته يمكن سلوكهم، يف فرًقا بعض مع بعضهم األفراد تفاعل طريقة
(١٩٢١) الجماهري» نفس «علم كتاب مؤلف — فرويد يختلف ال للمجموعة. كسلوك أو
بالقول دوركايم رأي تفسري ويمكننا النقطة. هذه بشأن دوركايم مع أسايس نحو عىل —
يمكن وال الخاصة، قواعده يتبع وهو الفردي. السلوك من «ينبثق» الجماعي السلوك إن
النقية الفردية بني وسًطا موقًفا يتبنى دوركايم فإن وهكذا فردي. انتظام إىل اختزاله

األفالطونية. الشمولية من فيه مشكوًكا وشكًال
أي عن مستقلة القيمية والنظم والتقاليد االجتماعية املؤسسات توجد أن يمكن
حتى توجد أن يمكن االجتماعية املؤسسات أن الحظ التشييء. نتيجة معينة عنارصفردية
مثل االجتماعية املؤسسات وتستطيع قصرية. لفرتة األقل عىل لها، شاغل أي غياب يف
مرحلة أي يف العنارص جانب من تفعيل أي دون من األفكار، عالم يف البقاء الديمقراطية
إيجاد يتطلب سياسية أو اجتماعية مؤسسات وجود أن دوركايم ويرى معينة. زمنية
رضوري االجتماعية العنارص وجود إن الفردية. االجتماعية العنارص جانب من لها تمثيل

اجتماعية. نظم لوجود كافيًا ليس ولكن
تُدَفع التي التكلفة يُمثِّل الشمولية من فيه مرغوب غري نوًعا إن يقال ما غالبًا
،١٩٧٠ هابرماس عرش؛ الرابع الفصل ،١٩٦١ ناجل (انظر الوظيفية اعتناق مقابل
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الخامس). الفصل ،١٩٩٥ روزنربج الخامس؛ الفصل ،١٩٩٤ هوليس الثاني؛ الفصل
تسهم — واملؤسسات والجماعات األفراد — االجتماعية العنارص أن عىل الوظيفية وتؤكد
أداء يف تسهم ال التي االجتماعية املنظمات أو فالعنارص بأرسه؛ املجتمع وصيانة عمل يف
للطبقية الوظيفي التفسري املثال، سبيل عىل ل، تأمَّ وظيفيٍّا. مختلة تُعترب ككل املجتمع
للدخل وفًقا األفراد ملجموعات االجتماعي التقسيم يفرس فهو العمل؛ تقسيم أو االجتماعية
أن يبدو املعنى وبهذا بأكمله. النظام عمل يف مفيدة كمساهمة األخرى والعوامل والسلطة
الالزمة الوظائف يوزع «املجتمع»، يُسمى األفراد يتخطى كيان وجود تتطلب الوظيفية
التماسك مستويات إىل بالرجوع االنتحار معدالت (١٨٩٧) دوركايم ويفرس لبقائه.
أننا ويبدو األفراد. بها سيقوم التي املهام يفرض املجتمع وجود أن يبدو االجتماعي.
الثاني، (الفصل والتطوريني الربوبيني بني النقاش يف واجهناها التي املشكلة، نفس نواجه
اإللهية، اإلرادة خالل من أوًال تأتي الوظيفة أن الربوبي اشرتط فقد ب)؛ ،٢-١ القسم
االنتقاء آلية عىل يعتمد أن التطوري عىل تعنيَّ لكن لها، خاصة العضو م يُصمَّ بحيث

الوقت. مرور مع معينة بوظائف األعضاء اضطالع طريقة تفسري أجل من الطبيعي
كيانات وجود مسبًقا يفرتض الشمولية، من ميتافيزيقي بنوع الوظيفية التزمت هل
االجتماعية الكيانات توجد ال الدوركايمية، النظر وجهة من بها؟ خاص عالم يف اجتماعية
وبدًال االجتماعية. للكيانات رضورية االجتماعية فالعنارص األفراد؛ من مجردة كمجموعات
األحياء علم فإن «أجهزتها»، األفراد من أعضاؤها يُمثِّل «كائنات» ک املجتمع يف التفكري من

التنظيم»: ذاتية «أنظمة أنها عىل فيها التفكري يقرتح

بإعادة تقوم ذلك بعد ولكنها وتوجيهها، االجتماعية للمنظمات التخطيط يمكن
االجتماعية املنظمات وتوفر (…) التنظيم. ذاتية أنظمة صورة يف نفسها إنتاجها
(٧٧ ،(١٩٨٨) ١٧٠ ،١٩٧٠ (هابرماس النظم. ألبحاث النظري لإلطار نموذًجا

ببعضمن بعضها يرتبط الحاسمة، دلتاي رؤية أضفنا إذا االجتماعية، الكيانات هذه
فإن طبيعتها، يف بعيد حد إىل رمزية االجتماعية الكيانات أن وبما رمزية. سالسل خالل
خلق تفسري أجل من املجتمعات لنمو تطوري تفسري إىل اللجوء إىل يحتاج ال الشمولية متبع
االجتماعية املؤسسات أن شك ال التفسريي. البُعد يف متأصل فالتفسري املجتمعية؛ الوظائف
ترشيعات، سن هي الربملان) غرار (عىل الترشيعية السلطة فمهمة مختلفة؛ تمارسوظائف
ووظيفة القوانني، انتهاك عدم عىل الحفاظ هي الرشطة) (مثل التنفيذية السلطة ووظيفة
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فالسفة بدأ وعندما القوانني. هذه مخالفي معاقبة هي املحاكم) (مثل القضائية السلطة
هذه كانت مونتسكيو)، (لوك، الثالثة أذرعها إىل السلطة تقسيم يف بالتفكري التنوير
يستطيع البرشي العقل إن الورق. عىل أو أذهانهم، يف فقط موجودة املنفصلة الوظائف
كائن وجود افرتاض إىل الربوبيون احتاج املستقبل. وتوقع وهمية سيناريوهات خلق
الفيلسوف يستطيع بيولوجية. بوظائف الطبيعي العاَلم اإلبداعية أعماله مألت أسمى
توقًعا الوظيفة البرشي العقل فيخلق البرشي؛ العقل إبداع عىل يعتمد أن االجتماعي
هذا أن ويبدو املجتمع، يف الوظائف هذه تركيب رصد االجتماع عاِلم ويستطيع لتحقيقها.
توضع ثم احتماالت، مساحة األفكار تخلق أوًال: البرشية؛ الحياة سمات من عادية سمة
للوجود الرمزية األبعاد أُخذت إذا التنفيذ. موضع نتائجها، ع توقُّ يمكن التي االحتماالت،
توجد مسبًقا. موجود وظيفي ُكلٍّ افرتاض إىل تحتاج ال الوظيفية فإن االعتبار، يف البرشي
إال فعالة االجتماعية األدوار تصبح وال االجتماعية. األدوار إىل تُنسب ثم كخطط، الوظائف
العنارص تفي االجتماعية، أدوارهم أداء وخالل ملموسة. اجتماعية عنارص بها قامت إذا
تنفيذ أو الترشيع، يف الحال هي كما — للوظيفة التخطيط وبمجرد بوظائفها. االجتماعية
— املهام بهذه للقيام االجتماعية األدوار وإنشاء — مثًال التدريس أو القضاء، أو القانون،
هذه لتنفيذ حقيقيني أفراد إىل حاجة تظهر — املعلم القايض، الرشطة، ضابط الربملان،
وتشري بعينه. فرد أي عىل يعتمد ال االجتماعي الدور أن الحظ ولكن االجتماعية، األدوار
بالتخطيط الخاصة بوبر ملشكلة وفًقا — أيًضا ضمنيٍّا لها املخطط أو املتوقعة املهام هذه
املؤسسية أو الفردية األدوار ترقى فال يفشل. ربما التخطيط أن إىل — له املخطط غري
األدوار إصالح من بد فال الوظيفة، عىل الحفاظ أُريد وإذا املتوقعة. الوظائف توقعات إىل
الربملان، أعضاء مثًال املجتمع؛ يف األفراد مستوى عىل هذا كل يحدث واملؤسسية. الفردية
فإنه االجتماعي، والدور الوظيفة تحديد بمجرد أنه يف دوركايم نظر وجهة تتمثل ولكن

شاغله. إرادة ذلك بعد يتجاوز
ملتبعي بالنسبة الفردية؟ مكوناتها فوق منفصل نحو عىل املجتمعات توجد هل
املثالية، لألنماط فيرب مقدمة توضح كما ولكن وحسب، وأفعالهم األفراد يوجد الفردية،
يف أكرب بدرجة وتعاني املجموعة، سلوك تفسري يف صعوبات من البحتة الفردية تعاني
عىل بسهولة االجتماعية البنيات تفسري يمكن فال املعقدة. الحديثة املجتمعات تفسري
جانب إىل موجودة االجتماعية البنيات الشمولية، ملتبع بالنسبة الفردية. األفعال أساس
ماركس يتحدث الفوقية؟ الفردية البنيات هذه توجد سياق أي يف ولكن الفردية، األفعال
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تحليلنا كان وإذا الجماعية. الروح دوركايم ويستخدم مادية، قاعدة عىل فوقية بنية عن
أنها عىل لدوركايم الجماعية الروح وال الفوقية ماركس لبنيات النظر يمكن فال صحيًحا،
رضورية رشوًطا الفردية االجتماعية والعنارص املادية القاعدة وتُعد أفالطونية. كيانات
فوق مجال يف االجتماعي للكل األفالطوني الوجود أن الحظ االجتماعي. الُكل لوجود
فيتطلب كاتجاهات. فقط توجد االجتماعي االنتظام أوجه أن استنتاجنا مع يتفق ال فردي
االجتماعية. العنارص طريق عن تمثيَلها العكس وقابليُة األولية الرشوط عىل اعتماُدها

االجتماعية. للحياة رضورية الفردية االجتماعية العنارص فإن املعنى وبهذا
الفردية خلط نفسه؛ يطرح فلسفي موقف ثمة األفالطونية، الشمولية كره ضوء يف
وحسب. األفراد يوجد األنطولوجي، األساس عىل «املنهجية». الشمولية مع «األنطولوجية»
شمولية نعتنق فإننا ولذلك، االجتماعي؛ االنتظام لتفسري يكفي ال األفراد وجود ولكن
االجتماعية الحقائق لتفسري االجتماعية التعميمات االجتماع علماء يستحرض «منهجية».
ميل حلم إىل االرتقاء يف االجتماعية العلوم فشلت املناسبة. «الفردية» التعميمات حشد دون
أظهرت وقد الفردي، السلوك تحكم أنها يُفرتض التي النفسية القوانني باكتشاف وفرويد
السلوك عن عامة بيانات تقديم االجتماع لعاِلم يمكن كيف املثالية لألنماط فيرب منهجية
أنماط عن تعبريًا تُعترب املثالية االجتماعية التعميمات هذه ولكن ذلك، برغم االجتماعي
تعكس االجتماعية التعميمات بأن ادعاء أي يوجد وال للسلوك. «معيارية» أو «نموذجية»
نظر وجهات ولكن املجتمع، يف األفراد جانب إىل توجد أن يمكن التي االجتماعية الكيانات
بحكم االجتماعية، لألنظمة يمكن «ناشئة». شمولية باعتماد تسمح ودوركايم ماركس
مرتابطات يشكلون الذين أفرادها عن االستقاللية بعض تدعي أن القرسية، طبيعتها
االرتباط يف املجتمع أفراد يبدأ عندما إال االجتماعي النظام يظهر فال االجتماعي. النظام
عالقات يف تدخل حتى شمسيٍّا نظاًما تُشكِّل ال منفردًة فالكواكب بينهم.8 فيما والتفاعل
العنارص فإن وباملثل، كبلر). قوانني يف رمزيٍّا عنها معربَّ هو (كما القوانني تحكمها
فيما اجتماعية عالقات ممارسة يف تبدأ حتى اجتماعية نظًما تُشكِّل ال منفردًة االجتماعية
وتقاليد؛ واتجاهات ومؤسسات عادات صورة يف العالقات هذه ترتسخ أن ويمكن بينها.
فقط ولكن األفراد أعضائها عىل معتمدة االجتماعية النظم وتظل لدلتاي. وفًقا التشييء أي
اجتماعي جوهر عديدة: أشكاًال االجتماعية الكيانات تتخذ رضورية. مكونات بوصفهم
،(١٩٢٩ عام يف سرتيت وول (انهيار وأحداث (رأسمالية)، اجتماعية وأنماط (فرنسا)،
،١٩٨٥ (روبن (عبودية) اجتماعية وحاالت الرومانية)، اإلمرباطورية (ذبول وعمليات

.(٣-٣ مربع (انظر متداخلة أنظمة أنه عىل هذا إىل النظر ويمكن .(٨-٩
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املتداخلة األنظمة :٣-٣ مربع

روبن دي إتش يوضح فردية، سمات إىل االجتماعية السمات اختزال قابلية عدم إظهار أجل من
،(١٠٥–١٠٧ ،١٩٨٥ (روبن املتداخلة للنظم متساٍو نحو عىل وكافية رضورية مكونات أربعة

أن: بادعاء ويبدأ

إذا أنه يف يتمثل اجتماعية عالئقية سمة تكون لكي «ع» العالئقية للسمة والكايف الرضوري الرشط
املعتقدات من متداخل نظام وجود ذلك عن ينتج فإنه «ع»، العالقة يف يقفان و«ص» «س» كان

املتشابكة. والتوقعات

متداخل: لنظام متساٍو نحو عىل وكافية رضورية عنارص أربعة ذلك عن وينتج

معتقدات لديهما سيكون وص س فإن وص، س بني اجتماعية عالقات أي توجد كانت إذا (١)
األفعال. بشأن متشابكة وتوقعات

الثانية. الدرجة من وتوقعات معتقدات توجد (۲)

وينش. مثال إىل عدنا إذا حرب»، و«خوض الجاذبية بني الفرق لتفسري كافيان الرشطان هذان
من توقعات وال الجاذبية بشأن مشرتكة معتقدات عىل ينطوي ال للقمر األرض جاذبية سحب إن
الدولة كانت إذا ذلك، ومع جاذبيتها، مجال يف القمر إبقاء ستواصل األرض بأن الثانية الدرجة
إحباط بإمكانية وتوقعات عدائية بأعمال توقعات فستوجد «ص»، البلد مع حرب حالة يف «س»

مثًال. العدو مواقع تدمري خالل من ع، املتوقَّ الفعل

املثال، سبيل عىل والتوقعات. املعتقدات من مجموعة بني موجودة التناظرية العالقات بعض (۳)
يتوقع التي بالطريقة األقل عىل جزئيٍّا معينة بطريقة ما اجتماعي عنرص ف ترصُّ سبب يتأثر
املرتبطة املعايري أو للتوقعات نموذجية الحالة هذه وتُعد لها. وفًقا العنرص يترصف أن اآلخرون
اجتماعية توقعات اجتماعيٍّا، دوًرا يمارس الذي االجتماعي، العنرص سيواجه االجتماعية. باألدوار
العنرص فشل وإذا درجة. بأقىص التوقعات هذه مع وسيتوافق الدور. هذا يف الترصف كيفية بشأن
االجتماعية املجموعة فإن مثًال، ضابط أو كأب بالدور، املرتبط للسلوك املتوقع للشكل وفًقا األداء يف
القايس. السجن إىل الخفيف اللوم من ترتاوح أن يمكن العنرص، عىل عقوبات سيفرض املجتمع أو

أن «س» يعتقد ما بشأن «ص» اعتقاد بسبب يفعله ما يفعل أحيانًا «ص» أن «س» يعتقد (٤)
إىل يشري وهذا األسباب. لنفس يفعله ما يفعل أحيانًا «س» أن «ص» ويعتقد سيفعله، «ص»
اآلخرين أن االجتماعي العنرص يتوقع االجتماعية. العنارص جانب من الثانية الدرجة توقعات
لها وفًقا يترصف أن يجب التي والطريقة العنرص ف ترصُّ كيفية بشأن املعتقدات ببعض يؤمنون
بني الثقة عىل للحفاظ رضورية هذه الثانية الدرجة معتقدات وتُعد لذلك. وفًقا سلوكه ويُكيِّف

املجتمع. أعضاء
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االجتماعية والعلوم التطور (5)

نوعنا ألن البرشي؛ والفكر السلوك بدراسة جوهريٍّا التطوري األحياء علم يرتبط
أو إلهيٍّا خلًقا وليس — تطورية عمليات — طبيعية أرضية لعمليات نتاٌج
للثقافة» النفسية «األسس (توبي/كوزميدس، األرض. كوكب خارج من تدخًال

(٥٠ ،(١٩٩٥)

تفاعل .(١٨٥٩) األنواع» «أصل كتاب بنرش نسبيٍّا متأثرة غري االجتماعية العلوم ظلت
الفيزياء يتخذ ظل لكنه النموذج، لهذا الصارمة الطبيعانية مع سلبيٍّا التفسريي النموذج
يف الرمزية األبعاد أهمية عىل التفسريي النهج مؤيدو أكد اسرتشادي. نموذجي كعلم
ال أنه تعني االجتماعية العلوم استقاللية أجل من حجتهم وكانت االجتماعية. الحياة
النموذج وضع فرنسا، يف البيولوجية. أو الطبيعية العلوم من اإللهام عىل الحصول يمكن
البرشية للطبيعة العامة السمات بأن دوركايم ويقر الفيزيائية. بالعلوم ثقته التجريبي

اإلنسانية: الشئون يف ثانوي عنرص العقل ولكن االجتماعية، الحياة يف دوًرا تلعب

معينة حاالت أسبابها يف الجماعية واالتجاهات والعواطف التمثيالت تمتلك ال
ككل. االجتماعية الجوانب فيها توجد التي الظروف بل األفراد، لدى للوعي

يمكن ال االجتماعية األفعال هذه أن عىل يوافق إنه للشمولية. دوركايم تأييد هو هذا
رضوري رشط األفراد فإن ثَمَّ ومن تعارضها.» ال الفردية الطبيعة كانت «إذا إال تجسيدها

كافيًا: رشًطا ليس ولكنه االجتماعية، الكيانات لتشكيل

العامل يصوغها محددة غري مسألة مجرد الفردية الطبائع هذه تُعد ولكن
للغاية، عامة حاالت من حًرصا مساهمتها تتكون ويحولها. االجتماعي
األشكال تتخذ أن ذاتها بحد تستطيع ال طيعة، ثم ومن غامضة واستعدادات
أخرى. عنارص تتدخل لم إذا االجتماعية الظواهر تميز التي واملعقدة املحددة

(١٣١ ،١٨٩٥ (دوركايم

دوركايم. مثل تجريبي قبل من حتى ما، حدٍّ إىل مفهوم البرشية للطبيعة اإلهمال هذا
العلوم، من مستوًحى نهج باتباع االجتماعية العلوم تويص التجريبية أن من الرغم عىل
كانت تقريبًا، العرشين القرن فرتة وطوال االجتماعية. العلوم استقالل يف تشكك ال فإنها
كتخصصات شئونها تدير — اتبعته الذي النهج عن النظر برصف — االجتماعية العلوم
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هابرماس أن صحيح أبحاثها. يف ا مهمٍّ دوًرا التطورية النظر وجهات تلعب ولم مستقلة،
الحديثة املجتمعات نمو تفسري يمكن كان هل مسألة تناول — آخرين إىل إضافة —
اقرتاح، أي يُقدَّم لم ولكن الثالث)، الفصل ،١٩٧٦ (هابرماس ال أم تطوري سياق يف
التقليدية. االجتماعية العلوم موضوع عىل التطورية املبادئ لتطبيق قريب، وقت حتى
األحياء «علم كتابه ويلسون أوسبورن إدوارد نرش عندما ،١٩٧٥ عام يف فجأة هذا تغريَّ
لتفسري تطورية مبادئ داروين استخدم ،(١٨٧١) اإلنسان» «أصل كتاب يف االجتماعي».
ألنه كبرية ضجة ويلسون كتاب سبب البرشية. للمجموعات واالجتماعية األخالقية السمات

داروين. أفكار حدَّث

الرابعة؟ الثورة هو هل االجتماعي»؛ األحياء «علم (1-5)

السامويس أرسطرخس — وحيد إغريقي بها آمن التي للفكرة الحياة كوبرنيكوس أعاد
األرض أبناء أن ُمقِنع نحو عىل داروين وجادل الكون. محور تكن لم األرض بأن —
صورة دمر أنه فرويد وآمن األخرى. الحية الكائنات جميع مع واحد أصل يف يشرتكون
أوه إدوارد األمريكي الحرشات عالم أظهر هل التنوير. من النابعة العقالني اإلنسان
كان لو بيولوجية؟ جذور له والبرش الحيوانات لدى االجتماعي السلوك كل أن ويلسون
فرويد ادعاء كان رابعة. ثورة أحدث قد لكان هدفه، حقق قد االجتماعي األحياء علم
اإلنجاز هذا جائزة وكانت ألوانه، سابًقا سيصبح العلمية الثورة مع بالتنافس الجريء
أن لو كما ثقة يف يكتبون االجتماع علماء أن من الرغم وعىل ويلسون. إىل ستذهب
طمأنة، أقل يبدو الواقع فإن بالفعل، أُثِبت قد االجتماعي للسلوك البيولوجي األساس
كون مسألة أن يبدو الصلبة. التجريبية األدلة محل الجريئة التكهنات تحل ما وغالبًا
ما حدٍّ إىل فيها جدال ال مسألة الحديثة التطور نظرية من فرًعا االجتماعي األحياء علم
من ولكن الثاني)، الفصل ،١٩٧٩ روس ١١٨؛ ،١٩٨٥ كيترش ١٦-١٧؛ ،١٩٧٨ (ويلسون
سيما ال عليه. أُلقي الذي القوي التأكيد يحمل أن يستطيع الفرع هذا كان هل الواضح غري
االجتماعي السلوك بني وجودها يُفرتَض التي للصلة الدقيقة الطبيعة بعد تُحدَّد لم أنه
النفس علم يف تعيش أفكاره ولكن ويلسون أبحاث برنامج تعثَّر ربما البيولوجية. والبنية

التطوري.
لألساس منهجية «دراسة هو االجتماعي األحياء علم فإن ويلسون، إلدوارد وفًقا
يف بما الحية، الكائنات أنواع جميع (لدى االجتماعي السلوك أشكال) (لجميع البيولوجي
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إىل تحتاج شاملة عامة عبارة هذه .(١٦ ،١٩٧٨ ٤؛ ،١٩٨٠ (ويلسون اإلنسان)» ذلك
محدد اجتماعي سلوك كل أن ويلسون يعني أن يمكن فال تجريبية؛ بتفاصيل دعمها
والتقاليد، املعايري يتبع سلوكنا من الكثري إن بيولوجية. جذور له األقل عىل أو تماًما وراثيٍّا
االختالف إىل والقيم واملعايري التقاليد هذه وتميل .(٢٠٠٣ (ساملون اجتماعية قيٌم وتلهمه
قبل الجبن الفرنسيون ويقدم الجبن، قبل الحلوى اإلنجليز يتناول آخر. إىل مجتمع من
جينيٍّا. محدد الثقافية العادات يف االختالف هذا أن يدَّعي أن أحد يريد وال الحلوى،
من الكثري ولكن خفية، دوافع تُسبِّبه سلوكنا بعض إن قوله يف ا محقٍّ فرويد يكون قد
أيًضا هو الفعل دافع كان إذا البديلة. لألفعال املدروس التقييم عىل يقوم البرشي السلوك
ويلسون برنامج يحقق ولكي .(١٩٨٢ (ديفيدسون عقالنيٍّا سلوًكا يكون ربما فإنه سببه،
نوع لكل محدد جني تقيضبإسناد التي البحتة، الحتمية عن بعيًدا يبقى أن يجب النجاح،
الفرضية يف الوقوع يتجنب أن االجتماعي األحياء علم عىل يجب كما السلوك، أنواع من
(ستريلني االجتماعي سلوكنا عىل يفرضقيوًدا البيولوجي تشكيلنا أن مفادها التي املبتذلة
يفضلون فإنهم للغاية، جيد نحو عىل التسلق يستطيعون ال البرش أن فبما ٥٣٩)؛ ،١٩٨٨
للتطبيق القابل االجتماعي األحياء علم عىل يجب فوقها. وليس األشجار تحت وجباتهم أكل
كائن كل تشكيل أن ما حدٍّ إىل الواضح من البيولوجية. القيود تلك من أكثر إىل يشري أن

اتباعه؟ ينبغي الذي فائدة األكثر االتجاه فما أفعاله؛ مجال عىل قيوًدا يضع حي
يشري قوي، لربنامج االجتماعي األحياء لعلم تعريفه خالل من نفسه ويلسون كرس

ذلك: عىل وبناء البيولوجي. غري التفسري من أفضل دائًما الوراثي الرابط أن إىل

(ويلسون معينة. «كبرية» أدوار تبنِّي يف الوراثية العوامل تأثري استبعاد يمكن ال
(٢٧٩ ،١٩٨٠

السلوك ثبات بشأن ويلسون كتابات يف التذبذب من الكثري وجود من الرغم عىل
اإلطارية: الفكرة يف يكمن برنامجه مع تجانًسا األكثر التوصيف فإن البرشي،

من كبري قدر إىل يؤدي مما وراثي، نحو عىل اإلثنوجرافية التفاصيل تُمىل ال
تطور فما الجينات؛ من تحررت الثقافة أن هذا يعني وال املجتمعات. بني التنوع
أو واحدة ثقافة لتطوير السائد االتجاه الواقع، يف الثقافة؛ صنع عىل القدرة هو

(٢٨٤ ،١٩٨٠ (ويلسون أخرى.
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«أصل يف داروين بآراء يُذكِّرنا االجتماعي األحياء لعلم اإلطارية» «الفكرة عىل التأكيد هذا
اإلنسان»:

— الثقافية بيئته سيما ال — بيئته بني التفاعل خالل من شخص كل يُصاغ
(١٨ ،١٩٧٨ (ويلسون االجتماعي. السلوك عىل تؤثر التي الجينات مع

البرش، لدى (املفرتضة) الفطرية العدوانية من الرغم عىل أنه ويلسون ويفرتض
(ويلسون للرصاع العقالنية اإلدارة لسيطرة وإخضاعها الحرب تطور عكس يمكن فإنه
الطبيعة بني وسط منطقة نحو متوجًها نفسه ويلسون يبدو وهكذا، .(١١٩-١٢٠ ،١٩٧٨
يف الجينات الوسط املوقف هذا ويصوغ .(٢٠٠٣ ريديل ٢٠٠٤؛ بينكر (انظر والتنشئة
جميع املثال، سبيل عىل الثقافية. املظاهر من املختلفة األنواع مع املتوافق العام اإلطار دور
الثقافية. الظروف عىل تعتمد يتعلمونها التي اللغة ولكن ما، لغة تعلُّم عىل قادرون البرش
فهمه عىل يؤثر أن شأنه من هذا كان الوسط. املوقف هذا عواقب ويلسون يتتبع لم
أطروحاته تعديل إىل يؤدي أن أيًضا شأنه ومن االجتماعي. للسلوك البيولوجية للجذور
علم متخصصو يميل االجتماعي. األحياء علم يف االجتماعية العلوم دمج بشأن املتطرفة
إذ االجتماعية؛ العلوم موضوع فهم إساءة إىل ويلسون بأفكار املؤمنون االجتماعي األحياء

املختلفة. السلوك أنواع بني املناسب التمييز يف املثال سبيل عىل يفشلون
له وحده االجتماعي فالسلوك و«االجتماعي»؛ «القهري» السلوك بني التمييز ل تأمَّ
النتائج تقييم البرش يستطيع الفعل. اختيار عنرص عىل يحتوي ألنه ورمزي؛ أخالقي بُعد
أفعالهم اعتبار يمكن اآلخرين، رفاهية عىل اختياراتهم تؤثر وحيثما ألفعالهم. املحتملة
البيئة مع للتكيف قابًال أيًضا االجتماعي السلوك ويُعد أخالقيٍّا. خاطئة أو صحيحة
رئييس نحو عىل يفتقر القهري السلوك أن بيد تعلمه. يمكن ثّم ومن والثقافية، الطبيعية
هي (كما اإلشارة الصحيح غري فمن التكيف؛ عىل والقدرة باالختيار الخاص البعد هذا إىل
االجتماعي للسلوك أمثلة الهويس واالكتئاب الفصام أن إىل ((١٩٧٩) روس لدى الحال
للسلوك املثالني هذين امتالك يف شك ال االجتماعي. األحياء لعلم إيجابيٍّا دليًال يقدِّم الذي
يتغريان ال فهما االجتماعي؛ السلوك أنواع من ليسا ولكنهما قوية وراثية مكونات القهري
داخلية. أنظمة من جزءًا ليسا وهما التعلم، لعمليات موضوعني يمثالن وال البيئة بتغريُّ

االجتماع عاِلم رد بناء إعادة يمكننا التفسريي، النهج حجج رسد عىل تدربنا أن بعد
األحياء علم سالينز مارشال األنثروبولوجيا عاِلم عارض االجتماعي. األحياء علم عىل
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والطبيعة الثقافة بني جذريٍّا انقطاًعا يُمثِّل الرمزي الحدث أن إىل مشريًا االجتماعي
تداخل يوجد بحيث الرمزية، الصفات سياق يف البرش يُعرَّف .(١٢ ،١٩٧٦ (سالينز
الثقافة كانت إذا .(٦١ ،١٩٧٦ (سالينز الثقايف وتعبريها البرشية الطبيعة بني أسايس
البيولوجيا فإن سالينز، يقرتح كما رمزية»، قدرات إىل باإلضافة «بيولوجيا عن عبارة
البرش لدى االجتماعي للسلوك — أبًدا كافيًا رشًطا وليس — رضوريٍّا رشًطا إال ليست

.(٦٥–٦٧ ،١٩٧٦ (سالينز
العديد يقرتحه الذي الوسط املوقف يستبق فقراته من العديد يف ويلسون أن يبدو
ريديل ٢٠٠٤؛ بينكر ٥٥٢–٥٥٤؛ ،١٩٨٨ ستريلني ٨–٢؛ ،١٩٧٩ روس (انظر نقاده من
السلوك أنواع حتى أو االجتماعي السلوك تحدد ال فالجينات مقنعة؛ الفكرة .(٢٠٠٣
يرى السلوك. مظاهر مختلف مالءمة إطارها يف يمكن التي القدرات توفر بل االجتماعي؛
بمئات نفسها تُظهر فطرية، لغويًة قدراٍت يمتلكون البرش أن تشومسكي نعوم اللغوي
القدرات تصوغ الجينات فإن وهكذا، برشية. بلغة للتحدث املختلفة امللموسة الطرق من

الفردية: السمات الثقافة تحدد حني يف البرشية،

يريده ما وهو بيولوجي، تكيُّف أنه عىل البرشي السلوك إىل النظر يمكن وهكذا
بالتعلم، حيوي نحو عىل سببيٍّا يتأثر ولكنه االجتماعي، األحياء علم متخصصو

(١٦٠ ،١٩٧٩ (روس الثقافويَّة. مؤيدو يريده ما وهو

يقول: إذ ويلسون؛ أعمال يف العبارات هذه وتتكرر

أن الواضح ومن ثقافيٍّا. بعيد حد إىل اإليثارية األعمال وشدة شكل يتحدد
املشاعر أن هو املغزى وراثيٍّا. كونه من أكثر ثقايف البرشي االجتماعي التطور
يتطور ما هي تقريبًا، البرشية املجتمعات جميع يف بقوة تجلَّت التي الكامنة،

(١٥٣ ،١٩٧٨ (ويلسون الجينات. طريق عن

طويل» برسن الثقافة «تربط ألنها البرشي؛ االجتماعي السلوك عىل قيوًدا الجينات تفرض
اللغوية القواعد تتمايز مثلما الخاص، عن العام فصل يجب .(١٦٧ ،١٩٧٨ (ويلسون
الخاصة. األم لغاتنا قواعد إىل — املتكلمني البرش جميع فيها يتشارك التي — العامة
املتوافقة: غري املواقف بني تذبذبه يف الشامل ويلسون لربنامج القاتل الضعف يكمن
لنُقل االجتماعي؟ السلوك عىل ضعيفة أم قوية قيوًدا البيولوجية طبيعتنا تفرض هل
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تحدد ال الجينات ولكن القدرات، عن مسئولة الجينات قائمة: تظل اإلطارية الفكرة إن
هذا بأن االعرتاف دون النقطة بهذه التسليم االجتماع لعلماء يمكن العقالني. السلوك
إىل تحتاج فالقدرات ذلك؛ من العكس عىل االجتماعية. العلوم أهمية من يقلل القبول
لتحويل الالزمة الكافية الرشوط جميع توضيح إىل ستحتاج االجتماعية والعلوم صياغة،
ليست االجتماعية فالعلوم (٤ ،١٩٨٠) ويلسون القرتاح وخالًفا ثقافية. أشكال إىل القدرات
ومع الحديثة.» الرتكيبية النظرية يف تُدَرج أن تنتظر التي األحياء لعلم األخرية «الفروع
ال. أم بيولوجية جذور له االجتماعي السلوك كان هل مسألة متابعة املفيد من فإنه ذلك،
األفق. يف بادية االجتماعي» األحياء «علم ثورة تكن لم العرشين القرن ثمانينيات نهاية يف
للغاية حافًال الشعبية العقلية يف كان فقد جاذبيته؛ االجتماعي األحياء علم فقد ما ورسعان
ى مسمٍّ تحت الربنامج عاد ورسيًعا تذبل. لم الربنامج هذا أفكار ولكن الوراثية، بالحتمية
عملية ويف االجتماعي. األحياء علم عن الدفاع مشعل وحمل التطوري. النفس علم جديد:

اتساًعا. أكثر فلسفية التزامات م قدَّ هذه، التكيف

التطوري النفس علم (2-5)

األخري شرتاوس ريتشارد أداء يف دقة الفروق أكثر من — يشء كل (…)
الوالدة عند عظامه يف الكالسيوم أمالح وجود إىل لبيتهوفن الخامسة للسمفونية
(توبي/كوزميدس وبيئيٍّا. وراثيٍّا بالضبط نفسها وبالدرجة تماًما محدد —

(٨٣-٨٤ ،١٩٩٥

نظرياتهم يف األحياء لعلم مساحة وفيرب دوركايم أمثال االجتماع علماء لدى يكن لم
قدَّم فقد داروين؛ تنبؤ إىل استمع فرويد أن يبدو ذلك، من النقيض عىل االجتماعية.
التطوري النفس علم يدين بيولوجية. أسس إىل النهاية يف تستند كنظرية النفيس التحليل
وثيقة رابطة إنشاء إىل التطوري النفس علم ويسعى الداروينية. للمبادئ كثريًا بالفضل
النفس وعلم االجتماعي األحياء علم من كلٌّ يلتزم الواقع، يف االجتماعية. والعلوم التطور بني
الرابعة الثورة حلم يزال ال التطوري. األحياء علم مع االجتماعية العلوم بتوحيد التطوري
االستقالل فإن األحياء، علم يف متخصًصا فرًعا االجتماعية العلوم أصبحت فإذا حيٍّا؛
فيه فشل فيما التطوري النفس علم ينجح هل سينتهي. االجتماعية للعلوم التقليدي
التطوري النفس علم يستخدم الفلسفي، املستوى عىل التذبذب؟ بسبب ويلسون برنامج
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االجتماعية العلوم أن التطوري النفس علم يدَّعي قبُل. من تطبيقه رأينا كفاءة، أكثر إجراءً
فإن رأينا، كما القيايس؟ االجتماعية العلوم نموذج يف الخطأ ما فشلت. قد التقليدية
برشية طبيعة تصوغ االجتماعية الحقائق أن هي االجتماعية للعلوم املركزية الفرضية
من بكثري أهمية أكثر التنشئة فإن القيايس االجتماعية العلوم لنموذج بالنسبة مرنة.
التي لوك نظر بوجهة بالرضورة القيايس االجتماعية العلوم نموذج يلتزم وال الطبيعة.
ويلسون فكرة تحت عليه. بصماتها الثقافة ترتك فارغ، سجل البرشي العقل بأن تقيض
أغراض ذات آليات بوجود يقر أن القيايس االجتماعية العلوم نموذج يستطيع اإلطارية
الثقافة، دور عن االنتباه ترصف ال العامة الوراثية القدرات فهذه ذلك، ومع العقل، يف عامة
يمكن ال مشكلة التقليدية االجتماعية العلوم تواجه التطوري، النفس لعلم وفًقا ولكن
العنارص تحل كيف يفرس أن القيايس االجتماعية العلوم نموذج يستطيع فال عليها؛ التغلب
نقده يف مماثلة حجة تشومسكي نعوم استخدم املعقدة. املهام من مجموعة االجتماعية
صغري طفل إتقان تفسري يمكن ال إنه تشومسكي وقال اللغة. لتعلُّم السلوكية للتفسريات
تعرتض التي العقبة وتتمثل واالستجابة. الراجعة التغذية آليات سياق يف البرشية اللغة
علم أنصار ويستنتج البرشية. للغات والداليل النحوي التعقيد يف هذه التعلم آليات سبيل
نموذج إىل الحاجة القيايس االجتماعية العلوم لنموذج املزعوم الفشل من التطوري النفس
وامللكات القدرات ما املتكامل». السببي «النموذج عليه ويطلقون االجتماعية، للعلوم جديد
أنصار يذكر واالجتماعي؟ املادي العالم يف املعقدة املهام حل من تمكِّنهم التي البرشية
،١٢١ ،١٩٩٥ توبي/كوزميدس ١١؛ ،٩ ،١٩٩٨ (كوزميدس/توبي التطوري النفس علم

املثال: سبيل عىل اآلتية القدرات (١٢٣

الرمزية. اللغات تعلُّم عىل القدرة •
االستنتاجات. واستخالص التفكري عىل القدرة •

املادي. العالم فهم عىل القدرة •
املستقبل. ع توقُّ عىل القدرة •

االجتماعية. الحياة تنظيم عىل القدرة •
األطعمة. وتناول التزاوج تفضيالت ممارسة عىل القدرة •

الوجوه. عىل التعرف عىل الرضع قدرة •

الذي هو وحده املتكامل السببي النموذج أن يف التطوري النفس لعلم املعريف االدعاء يتمثل
روتيني. نحو عىل البرش بها يقوم التي املعقدة املهام تفسري يستطيع
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نسخة بإيجاز لنتناول التطوري، النفس لعلم الواقعية االدعاءات نتناول أن قبل
واسعة مجاالت ثمة أن نالحظ أن ينبغي القيايس. االجتماعية العلوم نموذج من «معدلة»
البرشية للطبيعة بيولوجية أسس أي عن بعيًدا دراستها يمكن االجتماعية الحياة من
— املعدلة النسخة هذه تقبل الثقافية). املؤسسات االجتماعية، البنية االقتصادية، (الحياة
ربما البرشية الطبيعة أن — االجتماعي األحياء علم تجاه فعل كرد بالفعل ظهرت التي
لقبوله. استعداد عىل دوركايم كان الذي الدور من االجتماعية العلوم يف أكرب دور لها يكون
السلوك ولكن (الغرائز)، البيولوجية طبيعتها قبل من تامة لسيطرة الحيوانات تخضع
هذا ويف البيولوجية. القيود حدود يف ذلك كان وإن بعيد، حد إىل الثقافة تحدده البرشي
والرموز والقيم القواعد من نظم وجود بأنها فضفاض نحو عىل الثقافة تُعرف السياق،
ولكن معني، سياق يف محدًدا الثقافية املنتجات هذه بعض يكون بعيد. حد إىل مستقلة
القدرات من مشرتكة مجموعة أيًضا اإلنسانية تتشاطر النسبوية، ضد الحجج أظهرت كما
تتطلب ونزعات كقدرات نفسها تقدِّم قيوًدا، تفرض للبرش الجينية فالبنية واملمارسات؛
بشأن تلك املعدلة النظر وجهة بأن لالعتقاد سبب ثمة نفسها. تُظهر كي ثقافية مدخالت
.(٢٠٠٣ (ريديل منها املطلوبة املهمة تؤدي أن يمكن القيايس االجتماعية العلوم نموذج

النفس علم ادعاءات عليها تركز التي البرشية للقدرات املشرتكة النواة هي هذه
إهمالها بسبب فشلت التقليدية االجتماعية العلوم أن التطوري النفس علم يرى التطوري.
نظرية إىل االجتماعية العلوم تستند أن ينبغي ولذلك البرشي؛ للوجود البيولوجية لألبعاد
إىل غامضة باالختزالية فلسفية التزامات االجتماعي األحياء علم اعتنق بينما ولكن التطور،
النفس علم أنصار يتبنى أوًال: لسببني؛ فلسفيٍّا دقة أكثر التطوري النفس علم يُعد ما، حدٍّ
اإلقصائي، االستقراء نظر وجهة فمن الصحيح؛ االستداليل الذهني التوجه التطوري
نموذج فشل إذا صحيحة، اسرتاتيجية يُمثِّل املتكامل السببي النموذج عىل االستدالل
العلوم نموذج مثل ما، نموذج فشل ولكن ،(5-3 (شكل بالفعل القيايس االجتماعية العلوم
املنافس، النموذج يحتاج املنافس. للنموذج مصداقية تلقائيٍّا يعطي ال القيايس، االجتماعية
النموذج مع تتفق ال أدلة ادعاءاته؛ عىل مستقلة أدلة تقديم إىل التطوري، النفس علم مثل
االستدالل واعتربنا بها». واملسموح املقبولة «االستدالالت بني سابق فصل يف فرَّقنا املنافس.
يوجد أن يمكن ال ألنه مقبول؛ غري لكنه به مسموًحا استدالًال الذكي التصميم عىل
نظرية إىل يستند التطوري النفس علم أن وبما ذكي. مصمم وجود عىل تجريبي دليل
عقلية بنيات إىل «املرصود» السلوك من مقبول باستدالل لنفسه يسمح فإنه التطور،
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االجتماعية العلوم نموذج مصداقية تنفي األدلة أن إثبات يمكن كان إذا للرصد». قابلة «غري
يُمثِّل هذا فإن — التطوري النفس علم — املنافس النموذج مصداقية وتؤكد القيايس
النموذج أن وِهيكل لَهكسيل املنهجية املناقشات من نتذكر فإننا ذلك، ومع مقبوًال، استدالًال
استقرائية. أو استنتاجية نتائج شكل يف املثال سبيل عىل داعمة، أدلة يجد أن يجب املفضل

علم النفس
التطوري

األدلة: السلوك االجتماعي،
وحل ا.هام ا.عقدة،
وتقنيات البقاء عىل

قيد الحياة.

نموذج العلوم
االجتماعية القيايس

االستدالالت
ا.قبولة

املتنافسة. للنماذج األدلة من استدالالت :5-3 شكل

االجتماعي، األحياء علم محل حل التطوري النفس علم كون وراء آخر سبب ثمة
ويمكن النقد. عىل منفتح مسبق، افرتاض للعقل وفلسفته للعقل. بفلسفة يقر أنه وهو
نظر وجهة القياس؛ طريق عن وجه أفضل عىل العقل إزاء نظره وجهة عن التعبري
البرشي املخ ز ُجهِّ الرأي، لهذا ووفًقا .(١٩٩٥ (دينيت العقل حيال االستخدامات تعدد
«وحدات». أيًضا وتُسمى عصبية)، (دوائر املخصصة األغراض ذات اآلليات من بالعديد
هذه أن الداروينيون ويدَّعي للداروينيني. القوية املادية أيًضا التطوري النفس علم يؤيد
ل تأمَّ التطوري. ماضينا يف أسالفنا واجهها التي التكيفية املشكالت لحل تطورت اآلليات
بيئة يف معينة ملشكالت كاستجابة الغريزة هذه تطورت التفكري. غريزة املثال سبيل عىل

البعيدين: أسالفنا

الطبيعي االنتقاء صممها التي املعلومات معالجة آالت من مجموعة هو العقل
وااللتقاط. الجمع عىل عاشوا الذين أسالفنا واجهها التي التكيفية املشكالت لحل
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هجوم عىل لالطالع ٢٠٠١ روز/روز انظر ١؛ ،١٩٩٨ (كوزميدس/توبي
مختلفة.) نظر وجهات من التطوري النفس علم عىل مستمر

املختلفة. التكيف مشكالت لحل املختلفة — الوحدات أو — العصبية الدوائر ُشحذت
اآلليات قبول عن يكون ما أبعد املخ يف العصبية الدوائر من شبكة وجود افرتاض إن
بسبب القيايس. االجتماعية العلوم نموذج من املعدلة النسخة يف العامة األغراض ذات
مؤيدي فإن ولذلك الحجري؛ العرص من عقًال الحديثُة، جماجمنا، تأوي التطور، بطء
اآللية ج تدرُّ إن التطورية. القوى بتها نصَّ الذهنية بنيتنا أن يعتربون التطوري النفس علم
السياق يف عني طرفة مجرد عام ألفي مدار عىل املمتدة الغربية الحضارة يجعل التطورية
معظم أن أيًضا التطوري النفس علم أنصار يرى لفرويد، واضح استناد ويف التطوري.
هو بل رشيًرا، شيطانًا ليس الالوعي ولكن الواعية، نظرتنا عن مخفي أذهاننا يف يدور ما

العصبية. الدوائر من شبكة عن عبارة
بنية لديها األنواع فكل الرأي؛ هذا يف املتأصلة العاملية مع سيتعاطف فرويد كان
علم إن صاغها. الذي هو التطور أن بمعنى فطرية، بنية إنها متطورة. نموذجية عاملية
بنيات يفرتضوجود ألنه تطورية؛ عباءة يف لكن كانط رأي يتبنى موقف التطوري النفس
النفس علم يتجنب ولكن ،(٥٣-٥٤ ،٢٠٠٥ راتكليف (انظر الوجود سابقة عاملية «فطرية»
خصوصية العاملية الذهنية البنية تتطلب الحتمية. أشكال من رصيًحا شكًال التطوري
لعلم مختلفة ثقافية مظاهر إىل املختلفة االجتماعية الظروف وتؤدي لتنفيذها. معينة
أعىل، إىل أسفل من يسري نهًجا يتبع التطوري النفس علم إن الناشئ. األسايس النفس

السلوكية. الخصائص عليه تقوم الذي األساس هي الناشئة البنية فيه تكون
باملمارسات يذكرنا التطوري النفس علم أنصار اعتمده الذي املنهجي اإلجراء إن
وكما تفسري. ألفضل استدالل التطوري النفس علم أن يُدََّعى العلم. تاريخ يف االستداللية
الذهنية البنية إىل الظاهر املعقد السلوك من مماثلة: الستدالالت فرويد توصل رأينا،
تفسري؛ ألفضل االستدالل يف الكامن الخطأ أيًضا فرويد حجج أوضحت كما الالواعية،

مقارن. تفسري ألفضل ولكن وحسب، تفسري ألفضل استدالًال يكون أال فيجب
مثل املرصودة، غري الكيانات بمشكلة خطري نحو عىل التطوري النفس علم يتأثر
تتضاعف أن يجب ال «الكيانات أوكام: شفرة مبدأ انتهاك شفا عىل وهو الفرويدي. قريبه
يجب بأنه التوصية يف أوكام شفرة تتلخص حديثة، بعبارات رضوري.» هو مما أكثر
النفس علم عن املدافعون ويضاعف الحقائق. تناسب فرضية أبسط اختيار الباحثني عىل
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فهم يمكن ال أنه صحيًحا كان ربما البرشية. القدرات لتتبع العقلية الوحدات التطوري
النفس علم يتورط االكتشاف. هذا لقبول بديلة طرق ثمة ولكن األحياء، علم دون العقل
املوجهة االنتقادات أحد أن تَذَكَّْر .(٨١–٨٧ ،٢٠٠٥ (دوبري مركزية مغالطة يف التطوري
من نستدل أن نستطيع ال أننا هو — نيتشه من املستوحى — الذكي التصميم ضد
مماثل، نحو وعىل األصلية. وظيفته عليه كانت ما عىل اليوم بيولوجي عضو وظيفة
بهذا فبالقيام الجيني؛ التطور عىل «متكيفة» سمة من بسهولة نستدل أن يمكننا ال
خالل من والصفات السلوك انتقال أي «الثقايف»؛ التطور إمكانية نستبعد االستدالل
مسبقة، كفرضية العقل فلسفة يف وظيفية نظر وجهة تبنِّي خالل ومن التعلم. عمليات
البرشية والقدرات العصبية الدوائر بني تطابق وجود يفرتض التطوري النفس علم فإن
عىل املخ إىل ينظر أن «يستطيع املرء واحد. إىل واحد بنسبة املشكالت بحل الخاصة
إلنتاج وظيفيٍّا» عملياتها «تتكامل مخصصة مصغرة كمبيوتر أجهزة من مجموعة أنه
العقل ثنائية وجود يستلزم هذا ذلك، ومع .(٨-٩ ،١٩٩٨ (كوزميدس/توبي السلوك»
يمكننا وال الرمزية. الصفات سياق يف بعيد حد إىل البرش يُعرَّف حلها. من بدًال واملخ
مما العقلية، البنيات من معني بنوع العصبية اآللة من جزء ربط نفرتض أن ببساطة
يزال ال بديًال بحثيٍّا برنامًجا التطوري النفس علم يُمثِّل هادف. اجتماعي سلوك إىل يؤدي

اعتماده. أوراق لتقديم مضطرٍّا

الفكر وثورات فرويد (6)

امُلباَلغ اإليمان وْهُم إال يخدعه فلم حاد، برص لديه كان (…) العجوز الرجل هذا
(٥١٥ ،١٩٨٢ بايز يف مقتبسة فرويد، عن متحدثًا (أينشتاين بأفكاره. فيه

أن النادر ومن العلم، تاريخ يف الخاطئة لألفكار الجمهور استقبال يف مذهلة تناقضات ثمة
مهمة شخصيات تعرضت وقد الصحفيني، انتباه املصداقية منزوعة علمية فكرة تجتذب
يُظهر الرسميني. العلم أبطال لصالح للتجاهل والمارك، بطليموس مثل العلم، تاريخ يف
مايو ٦) مليالده والخمسني املائة الذكرى بمناسبة — فرويد ألفكار األخري االستعراض
املشكوك العلمي الوضع يُثِْن لم الخاص. الصحفي تاريخه اكتسب فرويد أن — (١٨٥٦
مدى فعىل فرويد؛ بإنجازات االحتفاء عن املجالت ويف الصحيفني الكتَّاب فرويد ألفكار فيه
زيت، وداي شبيجل، ودير بوينت، لو — الدولية اإلخبارية املجالت أخربت عديدة سنوات
مدى وعىل فرويد. نظرية بثروات القراء أمريكان وساينتيفيك صانداي وصحيفة — وتايم
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نرش دفع وقد فرويد، نظرية زوال إعالن هو العام االتجاه كان املاضية الثالثة العقود
سؤال: طرح إىل بوينت لو مجلة (٢٠٠٥ (ماير النفيس» للتحليل األسود «الكتاب كتاب
املائة الذكرى بمناسبة نُرشت التي املقاالت ولكن فرويد؟» من نتخلص أن ينبغي «هل
أصبحت فرويد أفكار أن يبدو ما عىل تفاؤًال. أكثر تقييًما قدَّمت فرويد مليالد والخمسني
الجنسية الحياة بشأن آرائه مثل أفكاره، بعض أن عليه املتفق من أخرى. مرة رواًجا أكثر
(انظر لالختبار قابلة األساسية أفكاره بعض إن يُقال ولكن املصداقية، منزوعة لألنثى،
يرجع املثال، سبيل عىل .(١٩٧٩ ب؛ ١٩٧٧أ، جرونباوم ١٩٩٧؛ كروز ٢٠٠٤؛ سوملز
الباحثني، بعض ويدَّعي سلوكنا. من للكثري الالواعية اآلليات اكتشاف يف فرويد إىل الفضل
تكون ربما للرغبات إشباع أنها عىل لألحالم فرويد نظرة أن ،(٢٠٠٤) سوملز مارك مثل
املثال، سبيل فعىل نموذج. عام؛ إطار هو فرويد من أُنقذ ما يشء. كل رغم صحيحة
لكن الواعي، سلوكنا وراء الكامنة العصبية اآلليات عن التطوريون النفس علماء يتحدث
معاديًا يزال ال اآلخر والبعض األصلية، فرويد أفكار عن كثريًا تختلف نماذجهم تفاصيل
املبذول؛ الجهد تستحق ال فرويد أفكار إحياء إعادة لهم بالنسبة دائًما. كان كما لفرويد

جديدة. بداية نبدأ أن بنا وحريٌّ املصداقية من ُجرَِّدت فقد
عموًما عليه املتفق فمن «العاِلم»، فرويد تجاه الفرد يتخذه الذي املوقف كان مهما
النفيس التحليل «فكرة أن مان توماس أعلن األفكار. تاريخ يف عظيمة شخصية كان أنه
عالم يف آثاًرا لألفكار كصائغ فرويد تأثري ترك .(١٥٠ ،١٩٣٦ (مان للعالم» ة مغريِّ فكرة
النفسية الخريطة رسم أعاد فرويد أن لو وولف). وفريجينيا جويس، (جيمس الفنون
وليس التنوير، فكر ركائز من ركيزة — يشء كل رغم — سيُعترب فهل البرشية، للطبيعة
هو فرعي بعنوان بأكمله الفصل هذا ُعنون .(١٩٧٠ (سيويف الزائفة؟ بالعلوم مخادًعا
التفكري مجال قلَّص فرويد أن إىل يشري الفرعي العنوان هذا كان الشفافية». «فقدان
التنوير فالسفة من العديد وجده حجم إىل — اإلنساني للفعل مرسًحا بوصفه — العقالني
بمرشوع فرويد إنجاز يربطون ما غالبًا الثقافيون واملعلقون هابرماس ولكْن مقبول، غري
يف لهابرماس بالنسبة فرويد نموذج أهمية تكمن .(١٩٧٠ ١٩٦٨؛ (هابرماس التنوير
املظهر يدفعه الذي التأويل، مستوى يوجد ناحية، فمن والتفسري؛ الفهم بني جمعه طريقة
عىل للمريض متاحة ليست الدوافع هذه أخرى، ناحية ومن الالواعية؛ للدوافع الرمزي
(هابرماس تفسريًا تتطلب أسباب بمنزلة الدوافع هذه تُعد لفرويد، فوفًقا واٍع؛ نحو
٢٩٧-٢٩٨ ،١٩٧٠ عرش؛ والحادي العارش الفصالن الثالث، الجزء ،(١٩٧٢) ١٩٦٨
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للتحليل األعمى القبول عن بعيًدا فرنسا يف كبريًا تحوًال ٢٠٠٥ عام يف الكتاب هذا نرش أحدث
لفرويد. النفيس

يف إنه بل كافيًا، منهًجا ذاته حد يف «الفهم» ليس .(٢١٤ ،١٩٨٣ ١٨٠-١٨١)؛ ،١٩٨٨)
أن يمكن ال التفسري ولكن اإلطالق، عىل االجتماعية بالعلوم ا خاصٍّ منهًجا ليس الواقع
العاَلم يف املزدوج التفسري وجود كلية بسبب أيًضا، االجتماعية العلوم ملوضوع كافيًا يكون
يأخذ هابرماس ولكن ،((١٧٤ ،١٦٧ ،١٩٨٨) ٢٨٩ ،٢٨١ ،١٩٧٠ (هابرماس االجتماعي
كثريًا. الجد محمل عىل به الخاص الشخصية لنموذج العلمية الطبيعة عىل فرويد إرصار
األحالم تفسري ألن كبرية؛ مشكالت بالفعل يسبب البيانات تفسري مستوى فإن رأينا، وكما
لعالقات الالواعية الدوافع تخضع وال ثابتًا، ليس النفسية لالضطرابات األخرى واألعراض

مفرسة. غري إثباتية
متحرر حوار إجراء كيفية لنا بنيَّ أنه يف فرويد إىل الفضل عزو يتواصل ربما ولكن
أغالل من حررنا كما خجل، دون البرشية الجنسية الحياة بشأن بالذنب الشعور من وخاٍل
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الذي البرشي، للسلوك الالواعي الدافع عىل أعيننا النفيس تحليله فتح وقد الجنيس، القمع
يف املظلمة األركان عىل الضوء تسليط كان يشء، كل فرغم جنسيٍّا؛ دافًعا يكون ما غالبًا
الشفافية؟ فقدان عن نتكلم أن يمكننا إذًا معنًى بأي للتنوير. الرئييس الرتكيز هو وجودنا
فرويد. لنظرية العلمي الوضع تقييم إىل أخرى مرة السؤال هذا عىل الجواب يوجهنا
يقدِّم كنموذج جادة، إطارية كنظرية األقل عىل فرويد نظرية يعاملون الجدد الفرويديون
سوملز الثالث؛ الجزء ،(١٩٧٢) ١٩٦٨ (هابرماس الذات ل تأمُّ أجل من إضافيٍّا شيئًا
علم عىل مبني خداع سوى ليست فرويد جهود أن الفرويدية مناهضو ويرى .(٢٠٠٤
لقد السؤال. هذا عىل مسبقة إجابة تقديم الفصل هذا يف تجنبنا حق؟ عىل َمن زائف.
دراسات أن إىل فرويد ذهب ناقصة. أنها ووجدنا االستداللية فرويد ممارسات درسنا
حد عىل وغامضة ضعيفة دالئله ولكن النفيس، التحلييل لنموذجه داعمة أدلة قدَّمت حالته
بني تحدث وال الواعية ليست الحر والتداعي األحالم، وتحليل الفرويدية، فالزالت سواء؛
إىل حاجة يف يظل فالحلم صلبة؛ تجريبية حقائق ليست األحالم وبيانات الواعية، العقول
تكون أن يمكن ال الحلم بيانات فإن النفيس، التحليل يقدمه التفسري كان وإذا تفسري.
فقدان من بدًال للشفافية اكتساب تحقيق يف سيسهم فرويد كان نفي. أو تأكيد بمثابة
فرويد يقدِّم لم يتضح، كما ولكن العلمية، باملصداقية حظيت قد آراؤه كانت لو الشفافية
ما ولكن املخترب، يف ما يوًما األدلة هذه مثل عىل الحصول يمكن لنظريته. داعم دليل أي

العلم. تاريخ وليس الفكر تاريخ يف ثوريٍّا فرويد يبقى بعُد، اليوم هذا نشهد لم دمنا

العلم يف ثورات مقابل الفكر يف ثورات (1-6)

هذه ببعض الفرويدية وتفي العلمية، الثورة معايري بعض السابقني الفصلني يف تناولنا
دوافعهم نظر وجهة البرشمن إىل ننظر أن علينا إن فقال املنظور؛ فرويد غريَّ أوًال: املعايري؛
أشار حيث مسبوق، غري مفاهيميٍّا ابتكاًرا وحقق عقالنيتهم. ناحية من وليس الالواعية،
بعض قدَّم فرويد إن القول يمكن الواسع، باملعنى ثانيًا: بالدينامية. يتسم الالوعي أن إىل
الحر التداعي فإن العالج، عن بالحديث لكن العقلية، الظواهر دراسة يف الجديدة التقنيات
عن مستقلة التقنيات هذه أن يبدو ال بالصعوبات. محفوفة نوعية إجراءات والتفسريات
وجوب إىل أرشنا فإننا املعايري، بهذه يتعلق وفيما ادعاءاتها. لدعم تستخدمها التي النظرية
وتقدم املعلقة، املشكالت بعض تحل أن فيجب أيًضا؛ تفسريية الجديدة النظرية تكون أن
جذبت التي هي املشكالت حل عىل فرويد نظرية قدرة كانت التفسريية. املكاسب بعض

373



وفرويد وداروين كوبرنيكوس

عىل املصداقية توزيع عىل فرويد الدعاءات الداعمة األدلة ندرة وتؤثر االنتقادات. من الكثري
نزع مع الفرويدي النموذج عىل املصداقية إضفاء يف النوعية األدلة تفشل النموذج. مساحة
تفسريي. نموذج بأنه فرويد نموذج يُوصف أن يمكن وال املنافسة. النماذج عن املصداقية
تسلسل تحوالت خالل من جديد نهج بظهور العلمية الثورة من الثالث الجانب ويتعلق
بها تتمتع التي املشكالت حل قدرات إىل الجديد النهج هذا يفتقر ذلك، ومع االستدالل،
الجديد. النهج بشأن الخرباء آراء بني تقارب يوجد كان رابًعا: والداروينية. الكوبرنيكية
ميالد عىل عاًما وخمسني مائة فبعد وداروين؛ كوبرنيكوس حالة عن فرويد حالة تختلف
اآلراء لتقاُرب الرئييس الجانب أن يعني وهذا ادعاءاته، إزاء منقسًما العالم يزال ال فرويد،
عىل وال فرويد نموذج صحة عىل األدلة تُجمع وال فرويد. نظرية تاريخ من مفقوًدا يزال ال
ثورة صاحَب بوصفه فرويد فشل إذا العلمي. املجتمع يف األقل عىل بديلة نماذج أي صحة
وأفكاره فرويد مصطلحات اخرتقت فقد الفكر؛ يف ثورة صاحب بوصفه نجح فقد علمية،

النفساني». «اإلنسان فرويد وأوجد الثقايف، املجال بالتأكيد

مقالية أسئلة

هذه عىل املرتتبة اآلثار وقيِّم النفسية»، «الحتمية بشأن فرويد فرضية ارشح (١)
الفرويدي. النفيس للتحليل العلمية للمكانة بالنسبة الفرضية

العلمية؟ للمكانة معايري بأي للعقل الفرويدي» «النموذج يفي هل (٢)
الكوبرنيكية. الثورة أكمل بأنه فرويد» «ادعاء وقيِّم ارشح (٣)

يناهضها؟ الذي وما النظرية يدعم الذي ما «الفرويدية». بنية ارشح (٤)
توصف عندما أفضل نحو عىل والفرويدية والداروينية الكوبرنيكية تُوصف هل (٥)

اإلقصائي»؟ «االستقراء أم الدحض» «قابلية عىل مثال بأنها
النفيس؟ للتحليل فرويد لنظريات بالنسبة «العلموية» ب االلتزام يعني ماذا (٦)

ال؟ أم علمية فرويد» «نظرية كون بشأن خالف يوجد ملاذا (٧)
القرار هذا عىل املرتتبة اآلثار ما «نموذج»؟ مجرد فرويد نظرية نعترب أن يمكن أال (٨)

النفيس؟ التحليل ملكانة بالنسبة
حتى األمور زمام عىل مسيطرين «لسنا أننا فرويد» «ادعاء نقدي نحو عىل ناقش (٩)

أجسادنا». يف
فرويد. نظرية سياق يف «الالوعي» فكرة نقدي نحو عىل ناقش (١٠)

374



الشفافية فقدان فرويد: سيجموند

ارشح الفكرية»؟ و«الثورات العلمية» «الثورات بني التمييز املعقول من هل (١١)
إجابتك.

و«الفرويدية»، و«الداروينية» الكوبرنيكية» «للثورات الرئيسية اإلنجازات ارشح (١٢)
الرتتيب. عىل

يف منفصل، نحو عىل و«الواقعية»، «الذرائعية» قضايا تنشأ كيف ارشح (١٣)
والفرويدية. والداروينية الكوبرنيكية

والداروينية الكوبرنيكية يف الذرائعية» مقابل «الواقعية قضية تظهر ملاذا (١٤)
سواء؟ حد عىل والفرويدية

بشأن «التنوير» آراء عىل للعقل الفرويدي النموذج يطرحه الذي التحدي حلل (١٥)
البرشية. الطبيعة

التطوري». النفس «علم بنية ارشح (١٦)
البرشي. العقل عاملية عىل التطوري» النفس «علم يؤكد ملاذا ارشح (١٧)

النفس و«علم االجتماعي» األحياء «علم بني واالختالف التشابه أوجه ناقش (١٨)
التطوري».

يف «التجريبي» والنموذج «التفسريي» النموذج بني الرئيسية االختالفات اذكر (١٩)
منهما. كل يف والضعف القوة نقاط وقيِّم االجتماعية، العلوم

ترتبط كيف االجتماعية. العلوم يف كأداة املثالية» «األنماط أهمية ووضح ناقش (٢٠)
و«التفسريي»؟ «التجريبي» بالنموذج املثالية األنماط

مالءمة مدى لتقييم االجتماعية والعلوم األحياء وعلم الفلك علم من أمثلة استخدم (٢١)
اإلقصائي. االستقراء

الفكر. يف ثورات بثالث يتعلق فيما باألدلة» اإلثبات «نقص مشكلة ناقش (٢٢)
زائفة؟ مشكلة هي هل االجتماعية؟ العلوم سياق يف «النسبوية» مشكلة تنشأ كيف (٢٣)

االجتماعي؟ العاَلم عىل تأثريًا لها أن أم
يف املوضوعي» و«التفكري الذرائعي» «التفكري بني التمييز نقدي نحو عىل ناقش (٢٤)

االجتماعية. للعلوم النقدي» «النموذج
العلوم يف القيم» و«حياد «املوضوعية» بشأن فيرب آراء نقدي نحو عىل ناقش (٢٥)

االجتماعية.
مجموع من أكرب «املجتمع إن للشمولية: وفًقا نقول، أن صحيًحا سيكون هل (٢٦)

أعضائه»؟
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مجموع سوى ليس «املجتمع إن للفردية: وفًقا نقول، أن صحيًحا سيكون هل (٢٧)
أعضائه»؟

االجتماعية؟ العلوم يف السببية» «األسئلة عىل اإلجابة املمكن من هل (٢٨)
إذا ما مسألة تناول ودوركايم. كونت عنها دافع كما «العلموية»، تعنيه ما ناقش (٢٩)

ال. أم االجتماعية للعلوم مناسبًا نهًجا كانت
لدلتاي. «الفهم» منهج ارشح (٣٠)

االجتماعية؟ العلوم ممارسات يف «النسبوية» عىل ترتتب قد التي اآلثار ما (٣١)
وناقش االجتماعية العلوم يف النقدي» «للنموذج الرئيسية املبادئ بالرشح تناول (٣٢)

القياسية. النماذج من أكثر مساهمات تقديم بإمكانه كان هل
للتفسري اإلحصائي» االستقرائي و«النموذج الطبيعي» االستداليل «النموذج ارشح (٣٣)

االجتماعية؟ العلوم يف استخدامهما يمكن هل العلمي.
بني التمييز إزاء بالقلق خاص نحو عىل االجتماع علماء يشعر أن يجب ملاذا (٣٤)

االجتماعي؟ البحث يف و«القيم» «الحقائق»
االجتماعي؟ العاَلم يف «قوانني» توجد أن يمكن هل (٣٥)
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املالحظات

املركزية فقدان نيكوالسكوبرنيكوس: األول: الفصل

تفسري مع التفسري هذا قارن .١ ،(١٩٥٦) دكسرتهوز ١١٩؛ ،(١٩٥٧) كون (1)
مستقيمة حركة يف تتحرك أو ثابتة األجسام تكون أن إما األول، نيوتن لقانون وفًقا نيوتن.
يلزمها ال ألنها «طبيعية»؛ حركة املستقيمة الحركة أصبحت ما). الضطراب تخضع لم (إذا

خارجية. قوة
لدى كان ،١٠٦ ،(١٩٤٣) لجني ووفًقا ١٢٠؛ ،(١٩٥٧) كون من مقتبسة (2)
نظرية عن املعلومات من ملزيد زخم؛ نظرية بالفعل امليالد) قبل ١٤٠ (حوايل هيبارخوس

.(١٩٧٥) دريك ،(١٩٦٢) ميرتشرتاسيه ،(١٩٧٨) وولف دراسات انظر الزخم،
ُوضعت إنما الكوبرنيكي؛ للنظام ماديٍّا مركًزا الشمس تكن لم الدقة، وجه عىل (3)
ماديٍّا «دوًرا الشمس منح الذي الوحيد هو كبلر كان األرض. مدار مركز من بالقرب

.(٤٢ ،١٩٩٣ (جنجريتش متحركة» الكواكب إبقاء يف حيويٍّا
واالعتدالني، الشميس لالنقالب املبادرة فرتات حول نقاشه املثال سبيل عىل انظر (4)

الثالث. الكتاب الثاني، الكتاب ،(١٥٤٣) السماوية» األجرام دورات «عن
كوستلر ١؛ الرابع، الجزء ،١٩٥٦ دكسرتهوز ٣٤٢–٣٤٤؛ ،١٩٥٣ دراير انظر (5)
،١٩٧٧ ريبكا ١٠٣؛ ،٩٢ ،١٩٦٨ نوجيباور ١٩٦٢؛ ميرتشرتاسيه ٢١٣؛ ،١٤٨-٩ ،١٩٥٩
األول الجزء ،١٩٨١ بلومنربج ١٩٨٢؛ جنجريتش ٨؛ الثالث، الجزء ،١٩٧٨ وولف ١٧١؛

.١٣٣ ،١٩٨٤ روزن ٩٩؛
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معاٍن ثالثة بني كرومبي يميز .٥٤١ ،١٩٥٦ دكسرتهوز ٣٥؛ ،١٩٦٥ كواريه (6)
غري والتخيُّالت االكتشاف، عىل املساعدة والوسائل املرتجلة، الفرضيات «الفرضيات»: ل

.١٠٧١ الثاني، املجلد ،١٩٩٤ كرومبي املنطقية؛
نظرية إىل املعقولية من مزيًدا نعزو أن علينا أن عىل لالحتمالية كبلر تنصحجة (7)
ساعة ٢٤ مدار عىل «الثابتة» للنجوم الظاهرية الحركة — األدلة ألن الشمس؛ مركزية
ويمكن محورها. حول تدور األرض بأن القائل الرأي ضمن احتماًال أكثر — األرض حول
التصورين. كال يف املعنية الزاوية الرسعات دراسة خالل من هذه االحتمالية حجج دعم
عند لراصد بالنسبة األرض لدوران الزاوية الرسعة تبلغ َطة، املبسِّ االفرتاضات بعض فوفق
ينبغي ذلك، من النقيض عىل كيلومرتًا/ساعة. ١٦٧٠ = مرتًا/ثانية ٤٦٤ االستواء خط
األرض حول «الثابتة» للنجوم زاوية رسعة وجود األرض مركزية نظرية تفرتض أن
٧١٠ × ١٫٩٦ = أمتار/ثانية ٦١٠ × ٥٫٤٥ مقدارها قيمة الحسابية العملية تنتج الثابتة.
كيلومرت/ساعة، مليون ١٩٫٦ — للنجوم هائلة دوران رسعة وهذه كيلومرتات/ساعة.
يراها التي — االستواء خط عند لألرض بالنسبة كيلومرتًا/ساعة ١٦٧٠ برسعة مقارنة
املدارية الرسعة فإن وباملقارنة، ميكانيكية. ألسباب للتصديق قابلة غري الكوبرنيكيون
٢٢٥ هي املجرة مركز حول الشمس ورسعة كيلومرتًا/ساعة ٣٠ الشمس حول لألرض
بسبب األرجح عىل — الثابتة النجوم لفلك املرصود الدوران — الدليل هذا كيلومرتًا/ساعة.

األرض. مركزية بسبب وليس الشمس مركزية
أوزياندر موقف تعكس مماثلة عبارات إيجاد يمكن ٤٥٤؛ ،١٩٥٩ كوستلر انظر (8)
األول، املجلد ،١٩٩٤ كرومبي ١٩٤؛ ،١٩١ ،١٩٥٧ كون يف الذرائعية للفلسفة املنارص

.٥٩٩-٦٠٠
حول بلومنربج هانز أعمال يف موجود والعقلية املادية املركزية بني التمييز (9)
الجزء والثالث؛ األول الجزء ،١٩٨١ ١٩٦٥؛ ١٩٥٧؛ ١٩٥٥؛ بلومنربج انظر الكوبرنيكية؛

السادس. الجزء والرابع؛ والثالث الثاني
بريت إيه إلي وفًقا الخامس. الكتاب الثالث؛ الكتاب ،١٥٤٣ كوبرنيكوس (10)
انشغل ولكنه األرض حركة واقع بمسألة كوبرنيكوس ينشغل لم ،(٤٩–٥١ ،١٩٣٢)
بعيًدا املركزية املرجعية النقطة نقل خالل من تتحقق التي للنظام، الرياضية بالبساطة
األجرام دورات «عن يف الالحقة للفصول بالنسبة حقيقي التفسري وهذا األرض. عن

.٥٥ ،(١٩٩٨) كوشينج انظر األول؛ للكتاب بالنسبة ليس ولكن السماوية»
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انظر الرابع؛ الجزء ،(١٩٥٦) دكسرتهوز انظر أوزياندر، عن دفاع لقراءة (11)
–١٩٩ ،٦ ،(١٩٦٢) ميرتشرتاسيه الفرضيات؛ حول املراسالت أجل من (١٩٥٩) روزن
الثالث؛ الجزء ،(١٩٧٥) (١٩٦٥)؛ ٧٣؛ ،(١٩٥٧) بلومنربج (١٩٦٨)؛ نوجيباور ٢٠٤؛

.١٢٥ ،(١٩٨٤) روزن
والواقعية «املعرفية» البنيوية الواقعية صورتني: يف البنيوية الواقعية تأتي (12)
النوع هذا ويؤكد بنية.» هو نعرفه ما «كل أن األول النوع ويدَّعي «الوجودية». البنيوية
يف جذرية لتغيريات العلمية النظريات تخضع بينما الرياضية، املعادالت استمرارية عىل
يوجد كان هل بمسألة يتعلق فيما متشكًكا البقاء إىل ويميل ومفرداتها. الوجودية سماتها
تظل أن املمكن من إنه حيث حوله، الرياضية البنية تكشفه مما أكثر هو ما العالم يف
«ال أنه عىل «الوجودية» البنيوية الواقعية وتؤكد نظرنا. عن َخِفيًَّة الواقع عنارص بعض
النظريات ومهمة البنية، هذه وراء للواقع أخرى مكونات أي توجد وال البنية» سوى يوجد
حول الوجودية البنيوية الواقعية وتنقسم رمزية. صورة يف البنية هذه إبراز هي العلمية
مجرد األشياء تكون الحالة هذه ويف (املرتابطات)، األشياء تسبق العالقات كانت هل مسألة
تشكيل يف مًعا تسهمان والعالقات املرتابطات كانت هل أو العالقات، بنية يف «تقاطعات»
من قوية نسخة تبنِّي إىل نفسه املؤلف ويميل .(٢٠٠٦ وآخرين، ريكلز (انظر البنية
مركبة. طبيعية نظم عن عبارة املوجودات كل أن عىل تنص الوجودية البنيوية الواقعية
والعالقات املرتابطات بواقع تلتزم الوجودية البنيوية الواقعية من القوية النسخة وهذه
يف عادًة العالقات عن ويُعربَّ البنيوية. النماذج يف أفضل نحو عىل يُمثَّل ما وهو كليهما،
عن العلم ويعربِّ بنيويٍّا. تفسريًا الحق جزء يف لها سنقابل التي العلمية، القوانني صورة
ويبني والنظريات. والنماذج املعادالت توظيف خالل من املادي للعالم البنيوية الجوانب
بنية يوجد أنه — العضوي والنظام الكواكب نظام غرار عىل — الطبيعية النظم وجود

وتفسريها. وصفها العلم عىل ينبغي كبرية
املثالية، وإضفاء الفصل، بشأن السابقة الدراسات من كبري قدر يوجد (13)
(١٩٨٠)؛ نوفاك (١٩٧٧)؛ املراسالت» «مبدأ كارايفسكي العلم: يف حقائق إىل والتحويل
(١٩٩٢)؛ نوفاك براجينسكي/ (١٩٩٠)؛ وآخرون براجينسكي (١٩٨٥)؛ ماكمولني
انظر الثالث؛ الفصل ،(٢٠٠٠) سكالر (١٩٩٩)؛ كارترايت (١٩٩٥)؛ وآخرون هريِفل

.(١٩٩٩) مورجان/موريسون أيًضا
رومان بي إىل الجربية والبنية الطوبولوجية البنية بني التمييز هذا يعود (14)

.٣١٣–٣١٧ ،(١٩٩٩) فاينريت انظر ،٣٦٣–٣٦٩ ،(١٩٦٩)
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الفصل ،(١٩٥٣) توملني يف القوانني حول مماثلة ذرائعية نظر وجهات ثمة (15)
حول مناقشة ولقراءة (١٩٣٨)؛ واتسون الخامس؛ الفصل ،(١٩٥٨) هانسون الثالث؛

.(٢٠٠٣) كارول (١٩٩٥ب)؛ فاينريت راجع املختلفة، اآلراء هذه
للثورة رضوريٍّا رشًطا أيًضا يُمثِّل املنظور تغيري كان هل التساؤل يُطرح ربما (16)
أن يمكن ال العلمية الثورة أن أطروحة يكافئ ألنه ا جدٍّ قويٍّا رشًطا هذا سيكون ال. أم
السابقة الثورات كل يف صحيًحا هذا كان لو حتى ولكن املنظور. تغيري دون من تحدث
جميع يف رشًطا أيًضا سيكون املنظور تغيري أن مفاده برأي نلتزم أن يمكن فال العلم، يف

املستقبل. يف العلمية الثورات

الرشيد التصميم فقدان داروين: تشارلز الثاني: الفصل

عىل ∫ t2t1(KE − PE)dt التكامل حساب خالل من S الفعل يتحدد إجماًال، (1)
ومن t2 إىل t1 الفرتة خالل الكامنة الطاقة ناقص الحركية الطاقة تكامل املثال، سبيل

قيمه. أدنى يف الفعل فيه يكون الذي املسار هو الحقيقي املسار املمكنة، املسارات كل
الكتب يف بكثرة إيجادها فيمكن بييل؛ من بكثري أقدم التصميم حجج مناقشات (2)
«نقد كانط وكتاب ،(١٧٧٩) الطبيعي» الدين بشأن «حوارات هيوم كتاب مثل اإلغريقية
بارو/ِتبلر األول؛ الفصل ،(١٩٨٨) دوكينز راجع .(٦٢٠–٦٣١ ،١٧٨١) الخالص» العقل
العارش؛ الفصل ،(١٩٩٦) بيهي األول؛ الفصل ،(١٩٩٥) دينيت الثاني؛ الفصل ،(١٩٨٦)

.١–٤ الفصول ،(٢٠٠٣) روز
براون انظر أجاسيز، عن املزيد ملعرفة .١٢٨ ،(٢٠٠١) ميناند يف مقتبس (3)
.٥٧٣–٥٧٦ ،(١٨٧٩) ١٩ نيترش مجلة يف نُرش الذي والنعي ،(٢٠٠٢) جولد .(٢٠٠٣)
(Handlanger) األملانية الكلمة استخدام خالل من .١١٦١ ،(١٩٧٧) جاكوب (4)
أجل «من كتابه يف بالفعل جاكوب كلمة مولر فريتز استخدم «حريف»)، تعني (التي

.٢٥٩ ،(١٨٦٤) داروين»
ھ، الجزء (١٩٩٧) ريديل الثالث؛ الجزء ،(٢٠٠١) ماير ٥٩؛ ،(١٩٩٦) راف انظر (5)
واالنتواع الجغرافية) العزلة (بسبب التبايني االنتواع االنتواع: من رئيسيان نوعان ثمة
.(١٩٧٣) وليامز أيًضا وانظر التزاوج)، تفضيالت أو الالعشوائي التزاوج (بسبب التماثيل
والنجاح — الذرية إنتاج — التناسيل النجاح بني الحديثة األحياء علماء يميز (6)
جينات نقل نجاح وهو فرد)، أي عمر بعد ما إىل الحياة قيد عىل الجيني (البقاء الوراثي
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التالية األجيال إىل الفرد جينات لنقل الكلية القدرة عىل ويُطلق التالية. األجيال إىل الفرد
مع التعامل عىل القدرة من تزيد التي التطورية العملية عىل ويُطلق الشاملة». «الصالحية
،(١٩٩٦) ويليامز انظر األقارب». «انتقاء مسمى للفرد الوراثي للتشابه وفًقا اآلخرين
إىل يشري خاص مثال عىل والحصول املصطلحات هذه عىل للتعرف ٤٧–٥١ ،٤٣–٤٧

النحل.
نيترش أيًضا انظر العقل. عضو بأنه املخ يصف الثاني الفصل ،(١٨٨١) تايلور (7)

.(١٨٨٣-١٨٨٤) ٢٩ ،(١٨٨٠) ٢٢ ،(١٨٧٩-١٨٨٠) ٢١ ،(١٨٧٧) ١٦
األساسية «املسلمة أن َهكسيل ادعى آخر، مقال يف ٢٨٨؛ ،(١٨٦٢) َهكسيل (8)
يف مقتبسة الطبيعة» يف فوىض أي أبًدا، يوجد ولن قط، يوجد لم أنه هي العلمي للفكر

.١٨٣ ،(١٩٥٨) إليجارد
تكن لم .(١٨٦١) الخالق» «آثار ميلر هيو كتاب يف ميلر السيدة مقدمة انظر (9)
العام االنطباع عن تتحدث الوقت ذلك يف املنشورات كانت معزولة. نظر وجهة هذه
،(١٨٦٩) جيجر انظر والدين؛ لألخالق إهانة كانت داروين نظر وجهة بأن العامة لدى

.(١٨٨٣) ٢٨ نيترش ١٧-١٨؛ ،(١٨٦٩) بروباخ والرابع؛ األول الفصلني
يف شديدة مقاومة املادي التطوري التفسري القى .٤٥٨ ،(١٨٥٩) داروين (10)
عديدة حاالت عىل أيًضا تشهد ١٨٧١ إىل ١٨٥٩ من الفرتة منشورات لكن الدوائر، بعض
أكرب كان الوطني، املستوى عىل التأثري وبرتتيب الداروينية. للنظرية الرسيع التأييد من
تقدًما األكثر الرجال بعض وقدَّم فرنسا. يف وأقلها وأملانيا، إنجلرتا يف للداروينية تأثري
تُلِقي التطور. لنظرية الفكري دعمهم َهكسيل، إتش وتي ِهيكل إرنست مثل العلوم، يف
كثري يف يُقتبَس الذي بالنك ماكس تعليق حيال بها ب امُلرحَّ الشكوك بعض املالحظة هذه
بل القناعة، بسبب ليس العلم يف القبول تكتسب الثورية الفكرة أن حول األحيان من
هذا جعل الذي هو كون إس تي كان .٢٧٥ ،(١٩٣٣) بالنك انظر منتقديها. موت بسبب
للداروينية املبكر االستقبال عىل هذا ينطبق ال لكن ،(١٥١ ،١٩٧٠ (كون شهريًا االقتباس

الخاصة. النسبية للنظرية املبكر االستقبال عىل أيًضا ينطبق وال
يشء يوجد «ال أيًضا: ١٥١ ،(١٨٦٤) َهكسيل يقول ١٢٥؛ ،(١٨٦٣) َهكسيل (11)

قرد.» من تطوره مع يتعارض لإلنسان الجسدية البنية يف
إن حتى راسًخا كان املصطلح هذا ولكن ،٢١٣ األول، الجزء ،(١٨٧١) داروين (12)
تُشكِّل املوجودة الحيوانات أن أقصد «ال :٣٧ ،(١٨٠٩) المارك يف أيًضا تظهر التفرع فكرة
سلسلة تُشكِّل أنها أعني ولكني أجزائها، كل يف بانتظام متدرجة البساطة، شديدة سلسلة
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مرة ذات كانت األقل عىل أو االنقطاع، من وخالية منتظم غري نحو عىل متدرجة متفرعة،
البيئية للتدخالت تجنبها يمكن ال نتيجة التفرع هذا يُعد لالمارك، وبالنسبة منه.» خالية
فإن لداروين، وبالنسبة الحياة. شجرة يف املوجود الرضوري املثايل التدريجي التطور مع

طارئ. حدث التفرع
٢٦٤–٢٦٧؛ ،(١٨٩٦) نيترش٥٤ ٣٣٥-٣٣٦؛ ،(١٨٨٦) نيترش٣٤ مجلة انظر (13)

.(٢٠٠٣) براون
املتعاقبة التعديالت يتتبع رسًدا باعتباره الدارويني التاريخ كيترش يعامل (14)
الطبيعي االنتقاء أبرزها مختلفة، عوامل سياق يف جيل إىل جيل من الحية الكائنات لنسل

.(١٩٨٣ لويد أيًضا انظر ٢٦؛ ،٢٠ ،١٩٩٣ (كيترش
األول، الجزء الثاني، املجلد الخامس، الكتاب ،(١٦١٨–١٦٢١) كبلر انظر (15)
بسبب دوائر إىل تقريبها يمكن اإلهليجية املدارات أن ٤٩ ،(١٩٥٩) روزن كتب ١٢٧؛
كان «سواء كتب: عندما النظريات بعض بني بتشابهات داروين واعرتف القليل. شذوذها
كتاب مؤلف أو هيلري، سانت جوفري أو المارك، قدمها التي باآلراء يؤمن الطبيعة عالم
تُقاَرن ال ذلك أهمية فإن أنا، أو واالس السيد أو للخلق»، الطبيعي للتاريخ الباقية «اآلثار
(مقتبسة «… ثابتة تُخَلق ولم األخرى، األنواع من انحدرت قد األنواع أن قبول بأهمية

.(٣١٥ ،١٩٨٠ جرين لدى
مع — العذبة املياه أسماك من — الجوبي سمكة لون يرتبط املثال، سبيل عىل (16)
عدوانية، أكثر وكانوا املفرتسني عدد زاد كلما أسايس، نحو عىل بيئتها: يف املفرتسني عدد
انتقاء يقابله الضغط هذا ذلك، ومع قتامة»). («أكثر تلونًا أقل الجوبي ذكور أصبح

امللونة. الذكور تفضل الجوبي أسماك أنثى أن يبدو إذ جنيس؛
يمكن ال «س»، غياب يف فإنه إذن «ص»، ل رضوريٍّا رشًطا «س» كانت إذا (17)
نوع من َحَدٌث َحَدَث «ص»، نوع من َحَدٌث َحَدَث «كلما ماكي: بكلمات «ص». تحدث أن
يُمثِّل «س» األرض حول الجوي الغالف فإن وهكذا .(٦٢ ،١٩٨٠ (ماكي أيًضا» «س»
عىل الحياة فستكون موجوًدا، «س» يكن لم لو «ص». األرض عىل للحياة رضوريٍّا رشًطا
األنواع ع تنوُّ يكن لم الطبيعي، االنتقاء غياب يف داروين، نظرية ووفق مستحيلة. األرض
المارك رؤية ففي للتطور؛ وداروين المارك رؤية بني الفرق تَذَكَّْر ذلك، ومع ليحدث،
رؤية وفق ولكن التطورية، للعملية رضورية نتيجة البرش ظهور يُعد للتطور، الخطية
الحياة. تاريخ يف طارئ حدث مجرد البرشية األنواع ظهور يُمثِّل التفرعي، للتطور داروين
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املالحظات

«ص». تحدث سوف «س»، وجود يف فإنه «ص»، ل كافيًا رشًطا «س» كانت وإذا

بديلة. عملية خالل من «ص» تحدث أن باإلمكان يظل فربما «س»، توجد لم لو ولكن
املألوفة، التسعة الكواكب يشكل الذي الشميس، للنظام كافيًا رشًطا شمسنا تُمثِّل وهكذا
مختلفة. شمسية نظم قلب يف تقبع التبانة درب مجرة يف أخرى نجوم توجد ولكن
مواتية تَُعدُّ «س» معينة بيئية ورشوط ظروف ثمة التطور، بنظرية للمؤمنني ووفًقا
البيئية والرشوط الظروف تغريت إذا ولكن «ص»، الحياة قيد عىل لألنواع التفاضيل للبقاء
مع التكيف عىل قادرين أعضاؤها كان إذا مهدًدا «ص» األنواع بقاء يكون ال فربما «س»،

الجديدة. والرشوط الظروف
واالستقرائية االستنباطية النتائج بني (٦ (القسم سابًقا ميزنا أننا تذكَّر (18)
النظرية مبادئ من االستنباطية النتائج استخالص يمكن العلمية. للنظريات والفلسفية
أما معينة. باحتمالية املبادئ من االستقرائية النتائج وتنبع عموًما. لالختبار قابلة وهي
تقدِّم ولكنها احتمالية، أو شديدة رياضية بدقة النظرية من تنبع فال الفلسفية النتائج
بدقة. لالختبار قابلة ليست وهي النظرية، فرضيات مع فلسفيٍّا متوافقة أنها عىل نفسها

الشفافية فقدان فرويد: سيجموند الثالث: الفصل

فرويد متحف يف سماعه يمكن الربيطانية، اإلذاعة لهيئة نادر صوتي تسجيل يف (1)
التحليل علم اكتشف أنه عىل ا مرصٍّ حياته، عرب الوراء إىل النظر بعد فرويد، يظل لندن، يف

الجديد. النفيس
الحر التداعي الوعي: لتوسيع طرق ثالث (١٧-١٨ ،١٩١٠) فرويد تناول (2)

الفرويدية. والزالت األحالم وتفسري
بوريتانيٍّا دين ورجل جنسيٍّا، متحمًسا عابثًا شخًصا تخيَّل مضحكة: صورة ل تأمَّ (3)
ملا جيد تقريب هذا العالم، يف أُطلقوا مًعا، مسلسلني للغاية ا جادٍّ كمبيوتر وعالم متشدًدا،

.(٨٢–٨٤ ،١٩٨٤ (فاريز اإلنسان شخصية عن لنا يبينه أن يحاول فرويد كان
بمصطلح «التأويل» مصطلح عن االستعاضة فرويد اقرتح حياته نهاية قبيل (4)
فإن التحليل، تقنية يخص فيما «البنيات» عن وحسب قليًال ثنا تحدَّ قد كنا «إذا «البناء»:
أكثر وصًفا يُمثِّل «البناء» أن أعتقد ولكني وتأثريها، «التأويالت» عن التحدث بسبب ذلك
عنارص من عنرصواحد بشأن املرء يفعله يشء عىل «التأويل» ينطبق بعيد. حد إىل مالءمة
الخاضع أمام املرء يضع عندما «بناءً» يكون ولكنه لسان. زلة أو رابط مثل ما، مادة
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هذا ولكن ،(٢٦١ ،١٩٣٧ (فرويد «… نسيه قد الذي القديم تاريخه من جزءًا للتحليل
البناء كان «لو النفيس: التحليل إثبات أساس تعزيز يرافقه ال املصطلحات يف التبديل
صورة بوصفه عومل أو صحيًحا كان إذا ولكن املريض، لدى تغيري أي يحدث فال خاطئًا،
(فرويد العامة» وحالته ألعراضه فيها لبس ال بإثارة معه يتفاعل فإنه للحقيقة، تقريبية

.(٢٦٥ ،١٩٣٧
(٢٠٠٣)؛ ديالنتي/سرتيدوم انظر االجتماعية، العلوم لفلسفة مقدمات لقراءة (5)
(١٩٨٧)؛ برايربوك (١٩٩١)؛ ليتل هوليس(١٩٩٤)؛ (١٩٩٥)؛ روزنربج (١٩٩٨)؛ سميث
الفصل ،(١٩٦٨) فيرب (١٩٧٠)؛ ريان (١٩٧١)؛ رايت توماس(١٩٧٩)؛ (١٩٧٩)؛ بابينيو
ونش عرش؛ الرابع الفصل ،(١٩٦١) ناجل (١٩٧٠)؛ هابرماس (١٩٦٨)؛ هابرماس األول؛

.(١٩٥٧) بوبر (١٩٥٨)؛
العنرص يقصده الذي املعنى فيه ينطوي «فعل بأنه االجتماعي الفعل فيرب يَُعرِّف (6)
يميض التي الطريقة العالقة تلك فيه وتُحدد آخر شخص بسلوك عالقة عىل العنارص أو
االتصال من نوع كل «ليس .(٢٢ ،٤ ،١٩٦٨ فيرب راجع ،٧ ،١٩٧٨ (فيرب الفعل» بها
يف ما شخص سلوك يرتبط عندما فقط اجتماعيٍّا يكون إنما الطابع؛ اجتماعي البرشي
مجرد يُمثِّل دراجات راكبي بني االصطدام املثال، سبيل عىل اآلخرين. بسلوك «معناه»
عندما أو لآلخر، أحدهما املجال إفساح يحاوالن عندما ولكن طبيعي، حدث مثل حدث،
يُعترب ذلك فإن االصطدام، بعد سلمي نقاش أو باأليدي اشتباك أو إهانات يف ينخرطان
.(٤٥-٤٦ ،١٩٥٨ وينش ٢٣؛ ،١٩٦٨ فيرب راجع ٢٦؛ ،١٩٧٨ (فيرب اجتماعيٍّا».» «فعًال
من معارصة نسخة للفعل» التصديق-الرغبة «نموذج خالل من (٢٠٠٧) إلسرت وينارص

الفردية.
وتوفر املتغريات. بني رياضية عالقات عىل تنص عامة بيانات هي القوانني (7)
حالة عىل ينطبق بأن العام للقانون وتسمح املتغريات. لهذه محددة قيًما األولية الرشوط
عن املدارية الفرتة بني رياضية عالقة إىل A3 ∝ P2 الثالث كبلر قانون يشري معينة.
َدة املحدَّ القيم األولية الرشوط توفر .A الشمس عن بُعده مسافة ومتوسط ما لكوكب P
مدارية فرتة للكوكب كان إذا املثال، سبيل عىل العام. القانون يف تظهر التي للمتغريات،
بني املسافة أضعاف أربعة يبلغ الشمس عن بُعده متوسط فإن سنوات، ثماني تبلغ

والشمس. األرض
«النظامية»، يُسمى والشمولية الفردية بني موقًفا (١٩٩٦) بانج إم يقرتح (8)

والبنية. والقوة واملجتمع األفراد فيه يتفاعل
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