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كلمة

ه)، ويَُرسُّ يروقه ألنه أو ائد، السَّ الرَّأي ألنه (سواء رأيًا يتبنَّى ِعنْدما البََرشي الَفهم َدأب «ِمن
أكثر شواهد هناك تكون قد أنَّه ورغم معه، ويتفق يؤيده أن عىل عداه يشء كل يُقِرس أن
السلبية الشواهد هذه يهمل أن ا إمَّ فإنَّه الرأي، هذا من النقيض عىل تقف وثقًال عدًدا
بواسطة يَخلُص، لكي وينبذها، يزيحها أن له ل تُسوِّ تفرقًة يختلق أن وإما بها، ويستخف
ونافذة؛ سليمة زالت ما األوىل استنتاجاته أن إىل واملوِبق، املسيطر السبقي التقدير هذا
باملعبد ُمعلَّقٍة صورٍة عىل أطلعوه رجٍل من بََدَر الذي ذلك وجيًها، جوابًا كان فقد ولذا
بقدرة اآلن يعرتف أن عساه سفينة، حطام من نجوا ثَمَّ ومن نذورهم دفعوا ألناٍس
دفع بعد غرقوا الذين أولئك صور أين ولكن «حسنًا، قال: أن إال جوابه كان فما اآللهة،

النذور؟!»
شابه، ما أو الفأل أو األحالم تفسري يف أو التَّنجيم يف سواء الخرافة، سبيُل وهكذا
ا أمَّ معها، تتفق التي األحداث إىل يلتفتون الالت، الضَّ هذه استهوتهم وقد النَّاس، نجد حيث

الطرف. عنها ويغضون فيغفلونها واألغلب، األكثر أنَّها رغم تتفق، ال التي األحداث
حيث والعلوم، الفلسفة داخل إىل ودقًة خفاءً أشد بطريقة يتسلل األذى هذا أنَّ عىل
ولو معه، واالنسجام له اإلذعان عىل ويحمله بعده، يأتي ما عىل لونه األول الحكم يفرض
الهوى ذلك عن النَّظر وبغض هذا، عن وفضًال يُقاس، ال بما وأصوب أفضل الجديد كان
مغرم أنَّه زمان كل يف اإلنساني الفكَر تِسم التي األخطاء من فإن ذكرت، الذي الل والضَّ
االثنني من يقف أن عليه ينبغي حيث البة، السَّ واهد الشَّ من أكثر املوجبة واهد بالشَّ ومولع
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أقوى هو لبي السَّ املثال يكون صحيح مبدأ أي عىل الربهنة عملية يف أنَّه والحق حياد، عىل
وفعاليًة.» وجاهًة وأكثرهما املثاَلني

بيكون فرنسيس
٤٦ شذرة األول، الكتاب الجديد: األورجانون
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مقدمة

قاله مما أكثر شيئًا ليس ومنهجه منهجه، من أكثر شيئًا العلم ليس باختصار،
بوبر. كارل

بوندي هريمان سري

عىل أهمهم يكن لم إن العرشين، القرن يف العلم فالسفة أهم من واحًدا بوبر كارل يَُعد
مخلًصا ونصريًا واالجتماع، السياسة فالسفة أهم من واحًدا ذلك عن فضًال ويَُعدُّ اإلطالق،
مشاربهم، اختالف عىل ألعدائه عنيًدا وخصًما املفتوح، للمجتمع وداعيًة للديمقراطية،

وتجلياتها. صورها جميع يف وللشمولية
وتقدُّم العقل لعمل منهًجا «النَّقد» وتبنَّى وقدرته، ودوره العقل بقيمة بوبر آَمَن
الشئون ويف العلم يف «نسبية» أو «اصطالحية» أو «ارتيابية» نزعة كل وناهَض املعرفة،
عىل انقلبت أن بعد الطموح، ومرشوعها الرفيعة مكانتها الفلسفة إىل وَردَّ بعامة، البرشية
تابٍع إىل اللغوي التحليل وفالسفة املناطقة الوضعيني يد عىل تتحول وكادت زمنًا نفسها

العلماء. مائدة عىل ثقيل وضيف للعلم، ذليٍل
العلمية، املمارسة تاريخ يف مسبوق غري وبشكل الحديث، العلم تاريخ يف مرة وألوَّل
التهام عىل ويتسابقون الفالسفة أحِد مائدِة إىل يتدافعون وأفذاذهم العلماء كبار نرى ِرصنا
له ويَدينون الفعيل، نشاطهم يف واستبصاراته مناهجه من ويفيدون واستلهامها، أعماله
السياسة تاريخ يف مرة وألول كشوف، من حققوه وفيما نجاح من به ظفروا فيما بالفضل
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مسارها تصحيح يف الفالسفة أحد بمنهج تأخذ كالصني،1 عريقة، أمًما نرى ِرصنا الحديثة
قمقمه، من مارد انطالق وتنطلق عقالها، من وتنشط الحقيقية، ذاتها فتكتشف االقتصادي،
معاهدها، يف السيايس فكره تُدرِّس الرشقية، أوروبا دول مثل مجهدة أمًما نرى وِرصنا
مزدهرة أمًما نرى وِرصنا الحديدي،2 الستار وراء من بروزها بدايات يف تطبيقه يف وترشع
وبرامج ودوريات نرشات خالل من وتطويره فكره لنرش بوبرية رابطًة تؤسس كاليابان

تعليمية.
الفلسفة. لخصوبة حيٌّ ومثاٌل الفكر، لثراء مضيئٌة صورٌة إنَّه

واتساع جوانبه وتعدد موسوعيتُه هو الفكرية بوبر يفشخصية النظَر يسرتعي ما وأول
من تجعل ومنهجه رؤيته يف جوهرية وحدة هناك أنَّ عىل تأثريه، ونطاق اهتمامه مجال
درج وقد بعض، بُحَجِز بعضه يأخذ منسجًما واحًدا كالٍّ وتراميها، تباعدها عىل إسهاماته،
عناَرص كانت لو كما واالجتماعية والعلمية اإلبستمولوجية أعماله تناول عىل الباحثون
إنتاجه تعدد يف لهم كان وقد بسبب، بينها فيما تتصل وال يشءٌ بينها يجمع ال منفصلًة
أن جديرٌة بوبر كارل أعمال معالجة يف الطريقة هذه أنَّ غري واضح، عذٌر مادته وغزارة
عمٍل أهمَّ أيدينا من تُفِلت أن ثَمَّ من وجديرة عنارصها، جميع بني الواصل الخيط هذا تُضيِّع
األصيلة. املنهجية الوحدة وتلك الوثيق، الكيل الرتابط ذلك — اإلطالق عىل بوبر أعمال من
ذلك رضوري، نشاط الفلسفة — عقليٍّا َلِعبًا أو ذهنيٍّا ترًفا ليست بوبر عند الفلسفة
هذه من وكثري تسليًما، بها ونُسلِّم األشياء، من يُحىص ال ما عقولنا يف نضمر جميًعا أننا
مجال ويف الخاصة، حياتنا يف لها وفًقا نترصف إننا فلسفية، طبيعة ذو هو االفرتاضات
هذه بعض تعد حني عىل ولكن حياتنا، من آخر مجال كل ويف العمل، مجال ويف السياسة،
ينتج ذلك من مؤٍذ، بعضها وأن زائف، أكثرها أن الراجح فمن فيه، شك ال ا حقٍّ االفرتاضات
الوجهة من هام عمٌل هو — الفلسفي النشاط أي — املسبقة ألفكارنا النقدي الفحص أن

أيًضا. واألخالقية الفكرية
١٩٠٢م، عام يوليو من والعرشين الثامن يف K. R. Popper بوبر ريموند كارل ُولِد
من أبواه انحدر الغربي، العالم يف للثقافة عاصمًة الوقت ذلك يف كانت التي فينا، مدينة يف

وتجد االجتماعية، للعلوم الصينية باألكاديمية الفلسفة معهد من كيو، زونج رن كتبه ما ذلك يف انظر 1
املفتوح». «املجتمع الرابع بالفصل مرفًقا نصه

.Piers Norris Turner: Remembering Karl Popper, Hoover Digest, 2000 No. 1 2
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مقدمة

بوبر نشأ أطفالهما. ينجبا أن قبل اللوثرية الربوتستانتية إىل تحوال أنهما غري يهودي، أصل
يف الدكتوراه درجة عىل حائًزا أبوه كان فقد بالكتب، معموٍر بالثقافة ُمفَعٍم منزيل مناٍخ يف
املناخ هذا أتاح وباحثًا، أستاذًا املحاماة ممارسة جانب إىل وكان فينا، جامعة من القانون
من والنََّهل والسياسية، والعلمية الفلسفية املسائل عىل املبكر التعرف فرصَة كارل للصبي
املعرفة، حب عىل ولده تنشئة عىل حريًصا يبدو فيما األب كان وقد والثقافة. الفكر ينابيع
وتجريداتها الفلسفة مشكالت يف ومناقشته الفلسفية، الكتب أمهات قراءة عىل وحفزه

أظفاره. نعومة منذ املعقدة
اهتمامها املوسيقى تشكل عائلة من وتنحدر للموسيقى، عاشقة كانت فقد والدته ا أمَّ
يتخصص أن يف بجدية يفكر كان إنه حتى الحب، هذا صغريها يف األم غرست وقد األول،3
امتحان يف ثاٍن كموضوع املوسيقى تاريخ بالفعل اختار بل عمَره، ويهبها املوسيقى يف
قاعات إىل ويختلف البيانو يعزف حياته، طيلة باملوسيقى مشغوًفا بقَي وقد الدكتوراه،
بالفضل يَديُن وهو كتاباته، يف منبثٌة املوسيقى يف طويلٌة تأمالٌت وله الكالسيكية، املوسيقى
املحورية، أفكاره من بالكثري إلهامه يف النغم) (املتعددة البوليفونية الغربية للموسيقى
للعالقة املبكر تفسريه يف ذلك تمثَّل وقد الفكري، تطوره يف له دافعًة قوًة كانت أنَّها ويرى
وتمثَّل والذاتية، املوضوعية بني للفارق ويفرشحه النقدي، والفكر الدوجماطيقي الفكر بني
،Historicism (التاريخانية) التاريخي املذهب صور لكل عدائه تنامي يف خاصة بصورة

املوسيقى. يف «التقدمي» طبيعة حول التاريخانية األفكار فيها بما
«رابطة إىل وانضم اليساري، السيايس النشاط يف بشدة بوبر انخرط ١٩١٩م عام ويف
خاب ما رسعان أنَّه غري الوقت، من فرتة ًسا متحمِّ ماركسيٍّا وأصبح االشرتاكيني»، الطالب
أيًضا تعرف وقد رجعة. غري إىل فرتكها النظري، طابعها له وانكشف املاركسية، يف ظنه
العمل يف إرشافه تحت بوبر انخرط (الذي وأدلر فرويد من لكل النفيس التحليل بنظريات
إىل منتشيًا استمع أنَّه يوم ذات وحدث واأليتام). املحرومني األطفال أجل من االجتماعي
السائدة النقدية الروح لتلك مالحظته كانت النسبية، النظرية عن فينا يف ألينشتني محارضة
ُسباته من أيقظه الذي الكبري الحدث هي وفرويد وأدلر ماركس يف والغائبة أينشتني يف

Popper, K. R., Un-ended Quest: An Intellectual Autobiography, William Collins Sons 3

.and Co. Ltd. Glasgo, Great Britain, 1976. p. 10
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والتي والالعلم، العلم بني Demarcation «التمييز» بفكرة إليه وأوحى فكره، زناَد وَقَدَح
بأرسه.4 الفلسفي مذهبه يف املحورية النقطة شكلت

خرس فقد الطفولة، زمن يف كانت كما منعمة اليفاع مرحلة يف بوبر حياة تكن لم
بوبر وأَرصَّ األوىل، العاملية الحرب بعد تفاقم الذي املايل التضخم يف مدخراته كل والده
ِليَعول متواضعة مهن يف وعمل املعيشة، عبءَ عنهما يخفف حتى والديه منزل ترك عىل
االبتدائية، املدارس يف للتدريس إجازة عىل حصل ١٩٢٥م عام ويف دراسته، ويُتَِم نفسه
لتدريس إجازة عىل حصل ١٩٢٩م عام ويف الفلسفة، دكتوراه عىل حصل ١٩٢٨م عام ويف

الثانوية. باملدارس والفيزياء الرياضيات
ذوي املفكرين من جماعٌة تمثله الوقت ذلك يف فينا يف السائد الفلسفي التيار كان
هذه ضمت M. Schlick شليك موريتس شخصية حول «تحلَّقوا» الذين العلمي التوجه
هان، وهانز كرافت، وفكتور نويرات، وأوتو كارنب، رودلف مثل شخصيات الجماعة
إقصاء زعمهم يف استلزم الذي األمر العلوم، توحيد غايتها وجعلت فايجل، وهربرت
التي الحركة نشأت هكذا لها، معنى ال قضاياها أنَّ بإثبات األبد وإىل مرة امليتافيزيقا
،Vienna Circle فينا» «حلقة أو Logical Positivism املنطقية» «الوضعية عليها أُطلق
باختصار املبدأ هذا ومفاد ،Verification «التحقيق» مبدأ هي الرئيسية أداتها وجعلت
إذا إال عبارة ألي معنى هناك فليس ثَمَّ ومن تحقيقها، طريقة هو القضية معنى أن شديد
الحال)، بطبيعة حسيٍّا تجريبيٍّا ًقا (تحقُّ منها يتحقق أن املبدأ حيث من املرء بإمكان كان

التَّجربة. أو الخربة بشهادة «يُؤيدها» أو
ًال، مفصَّ منطقيٍّا تفنيًدا بتفنيده فقام بوبر، لكارل التحقيق، مبدأ املبدأ، هذا يَُرق لم
التكذيب» «قابلية مبدأ هو جديًدا، مبدأ به واستبدل حاسم، تفنيد أنه اآلن عليه املتفق ومن
الفعالية وشديد البساطة شديد مبدأ إنَّه قضية، ألية العلمي للوضع كمعيار Falsifiability
إىل تُشري أن األصيلة العلمية العبارة صفة من أنَّ أيًضا ببساطة ُمفاُده نفسه،5 الوقت يف
العلمي املبدأ هذا له تعرَّض ما ورغم كاذبة، كانت أنَّها لو األشياء حال عليه تكون ملا أمثلة

Popper, K. R., Conjectures and Refutations: The Growth of Scientific Knowledge, fifth 4

.edition, Routledge and Kegan Paul, London, 1974, pp. 33–39
،Common Sense املشرتك الحس بأفكار تلحق تكاد بحيث البساطة من هي التَّكذيب فكرة أنَّ الحق 5
املجاالت، من مجال أي يف التأمل إىل نزوع أي لديه شخص أي بخاطر طافت أن سبق أنَّها املؤكد ومن
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مقدمة

وجدواه، قيمتُه املمارسني العلماء عند وثبتت َقدُمه َرَسَخ فقد وتصويب، نقد من الجديد
مبدأ (منها األصيل للعلم مفرتضة» «ركائز تَُعدُّ أخرى مبادئ بضعة ضمن اآلن يُدَرج وهو

االقتصاد). ومبدأ التناقض، عدم وقانون االستقراء،
هربرت وبخاصة فينا، حلقة ببعضأعضاء صادٍق ُودٍّ عىل كان بوبر أنَّ من الرَّغم وعىل
الرئيسية لألفكار مناوئًا بوبر كان فقد األول، كتابه وضع عىل بوبر ع شجَّ الذي فايجل
يف التحقيق مبدأ وعىل الفلسفة يف املعنى نظرية عىل تركيزها سيَّما وال املنطقية، للوضعية
كتابه يف للوضعيني انتقاداته وعن العلم يف الخاصة نظره وجهة عن عرب وقد العلمي، املنهج
هذا أنَّ بوبر واعترب ١٩٣٤م، عام يف Logik der Forschung عنوان تحت نُِرش الذي األول
املنطقية الوضعية أنَّ األقدار عجائب ومن املنطقية، الوضعية موت ناقوس َدقَّ قد الكتاب
املنطقية الوضعية عىل تَعرَّف والذي باإلنجليزية، الناطق العالم يف بعُد «ُولَِدت» قد تكن لم
الذي (١٩٣٦م)، واملنطق» والحقيقة «اللغة A. J. Ayer آير ج. أ. كتاب خالل من مرة ألول
اإلنجليزية إىل بوبر كتاب يرتَجم أن وقبل إنجلرتا، يف واسع نطاق عىل األنظار إليها لفت

الغربي. العالم يف السائد الفلسفي التيار هي الوضعية فيها ظلت بسنوات
ترتاكم النازية غيوم بدأت حتى األول الكتاب هذا نرش عىل سنوات بضُع تمض لم
من ينحدرون الذين املفكرين من غريه شأن شأنه بوبر، واضطر والنمسا، أملانيا أفق يف
بوبر ألقى النازيني، تعقب من خوًفا ١٩٣٧م؛ عام النمسا من الهجرة إىل يهودي، أصل
ضم وكان جامعاتها، يف الفلسفة يُدرِّس الحرب سني قىض حيث نيوزيلندا يف مراسيه
والسياسية، االجتماعية الفلسفة إىل كتاباته توجيه عىل له الحافز هو ١٩٣٨م عام النمسا
يف ستبنج سوزان صديقته وساعدته سيايس، كالجئ إنجلرتا إىل انتقل ١٩٤٦م عام ويف
والعلوم لالقتصاد لندن بمدرسة العلوم ومناهج بتدريساملنطق فقام وظيفة، عىل الحصول
وَطبََقت شأنه نَبَه الحني ذلك ومنذ ١٩٤٩م، عام لندن) جامعة من جزء (وهي السياسية
«منطق كتابه وأصبح الثري، واإلنتاج املتواصل الفلسفي العمل عن وانكب اآلفاق شهرته
األول) لكتابه اإلنجليزية الرتجمة (وهو Logic of Scientific Discovery العلمي» الكشف
أعىل وهو «سري»، لقب اإلنجليزية األمة منحته ١٩٦٥م عام ويف حقله، يف الكتب أمهات من

كل البسيطة الفكرة هذه من يُولِّد أن استطاع أن بوبر قبل ألحد يسبق لم أنه أيًضا املؤكد من أنه غري
وقد ويتعهدها، يقدرها ملن إال خصبها تمنح ال الفكرة أنَّ فيبدو عليها، تنطوي التي الباهرة النتائج هذه

تتزوجها!» أن وبني ما فكرة تغازل أن بني «فرٌق البليغة: قولته املعنى هذا يف فرويد قال أن سبق
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إال بها يفز لم التي «سوننج» جائزة الدانمارك حكومة ومنحته ملواطن، تمنحه ترشيف
الذهبي الرشف «وسام النمسا ومنحته ترششل، وونستون رسل برتراند طبقة من رجال
السياسية، للعلوم األمريكية للرابطة ليبنكوت جائزة املتحدة الواليات ومنحته األكرب»،
بنشاط عمله يمارس ظل أنَّه غري ١٩٦٩م، عام لندن بجامعة العمل عن بوبر وتقاعد
وتسعني اثنني العمر من بلغ وقد ١٩٩٤م، عام املنية وافته حتى ومحارضومحدِّث، ككاتب

العقل. ونرصة التنوير خدمة يف قضاها عاًما
اإلنسانية، قادة من القلة إال به يحَظ لم بما والترشيف املجد من حياته يف بوبر حظَي
واحٌد يكفي منجزات من املتحرض للعالم قدَّمه بما الترشيف وهذا املجد بهذا جدير وهو
ويمكن الفكر، نوابغ من طبقة أعىل بني فريد موضع يف صاحبها يضعا لكي اثنان أو منها

ييل: فيما املنجزات هذه أهم تلخيص

الفضل ويُعَزى ُمثمًرا، تأثريًا العلمي أدائهم يف ويُؤثِّر العلماء يُلهم فيلسوف أول أنه (١)
حقيقية. علميٍة كشوٍف إنجاز يف العلمي ملنهجه

حري والذي الفلسفة، خزانة يف القابع الشبح ذلك االستقراء»، «مشكلة حلَّ أنه (٢)
اليوم. إىل هيوم ديفيد زمن منذ وأفزعهم الفالسفة

مسارها إىل الفلسفة وأعاد تولد! أن قبل حتى املنطقية، الوضعية َقوََّض أنَّه (٣)
عىل عالة تصري وكادت نفسها عىل انقلبت أن بعد للعلماء مرشدًة وجعلها الصحيح،

العلم.
تهدر أن كفيلة كانت ثقيلة تجربة من الغربي العالم وأعفى املاركسية َقوََّض أنه (٤)

تقدمه. وتعطِّل زمنه وتستهلك طاقته
املعارص. الزمن يف الديمقراطية عن دفاع أقوى قدم أنه (٥)

تاريخ يف املستعصية املشكالت من عدًدا بها وحلَّ املعرفة»، «موضوعية أثبت أنه (٦)
الفلسفة.

فيهما يرى اثنني أو واحًدا منها يَطَرح وقد املنجزات، هذه بعض يف املرء يُماِري قد
بإزاء بوبر مع إنَّنا قلنا: إذا يشء، كل بعد مبالغة، وال شطط ال أنَّه غري مبالغًة، أو شطًطا
كانت كما تعود لن بوبر كارل بعد الفلسفة وإنَّ اإلنساني، الفكر مجال يف استثنائية قامة

قبله.
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نقدم فنحن بوبر، كارل ميالد عىل الزمان من قرن املتحرضبمرور العالم يحتفل وإذ
عرسه يف العظيم الروح لهذا وتحيًة الكبري، العقل لهذا إجالًال وإليه،6 منه العجالة هذه
أنَّها نعرف عقله، ثمرات ومن فكره قطوف من الطاقة هذه إليه نُسدي إذ ونحن املئوي،
ألنَّه به؛ واالئتناس العقل هذا صحبة إىل الَخلِق أحَوُج العرب نحن أننا فالحق لنا!»؛ «ُقْربٌة
«النقد»، هو ناقًصا عضًوا فينا ويكمل «التساؤل»، هو غائبًا شيئًا فينا يغرس من أقدر
الختلفت فكَره ونَِعي «البداية» منذ الفيلسوف هذا نعرف ُكنَّا لو إنَّنا قلت: إذا ُمغاليًا ولسُت

كثرية! أموٌر
نحن النقد، نستمرئ وال التساؤل نعرف وال األجوبة، مناخ يف نعيش بطبيعتنا فنحن
نحو األوىل الخطوة وأنَّ الثاني، املحل يف تأتي اإلجابة أن نعرف وال ابتساًرا، األجوبة نبترس
املشكلة، بموقف مشكلة جعلتها التي باألسباب نفسها، باملشكلة البدء هي مشكلة أي حل
ونحن نقرتفه، وال نَقَربه ال فنحن النقد ا أمَّ مشكلة، هي حيث من وفهمها املشكلة بصياغة
نسيج يف بل املعرفة، عملية نسيج يف داخل النقد خيط أن ندري وال منه، ونُجِفل نتجنبه
وجوهر التطور مسار نفسه هو إنَّه نقول: أن يصح بحيث الحياة، عمليات من عملية أية
التعثر وأن وحتم، رضورة أنه ندري وال عليه، ونعاقب ننكره فنحن الخطأ ا وأمَّ التقدم.7
هو … للحقيقة! التقني الوجه هو الخطأ الحقيقة، تلمس يف للعقل طريقٌة هو بالخطأ

نصابها. إىل وتُعاد تُعَدل أن توشك مقلوبًة الحقيقة
عىل ودأب رأسه، أركان يف املرتدد «اآلخر» صوت إىل يُصِغ لم ومن … «حوار» العقل
وَفَرَض وسوائه، العقل طبيعة عىل خرج فقد دماغه، تالفيف يف املتململة املعارضة قمع
يف األبدي بالسجن عقله عىل وَحَكَم ضحاياها، أول هو سيكون ذهنيًة فاشيًة نفسه عىل

الذات. ومركزية التحيز غيابات
التساؤل نعرف ال نحن الساذج، التفاؤل ويجرفنا املؤيدة األمثلة تستهوينا ما شدَّ
أن عندنا الفكر وغاية غريها! نرى فال نظريتنا، بعني يشء كل نرى ونحن النقد، وال

يف تناولها يتم لم بوبر فلسفة من جوانب عىل الرتكيز إىل الكتاب هذا يف عمدُت أنني بالتنويه جديٌر 6

اقتضاٍب مع النفيس، والتحليل بوبر املفتوح، املجتمع ودماغها، النفس مثل: واٍف، نحٍو عىل العربية املكتبة
وافيًا تفصيًال ًال مفصَّ القارئ يجده الذي التكذيبي ومذهبه العلمية بوبر فلسفة عن الحديث يف مقصود

بوبر». كارل «فلسفة الخويل يمنى أ.د. كتاب يف
ص١٠٥. ١٩٨٩م، القاهرة، للكتاب، العامة املرصية الهيئة بوبر، كارل فلسفة الخويل، طريف يمنى 7
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تشبيهات)، بضعة أو ُمقرٍِّب تشبيه (أو أمثلة بضعة أو مؤيٍِّد مثاٍل عن لقضيتنا نبحث
تثبت ال Confirmations التأييدات أن ندري وال الخطاب، وفصل الحق انبالج فيها نظن
نطَّلع ال نحن والفيصل، املعيار هي Falsifiers «املكذَّبات» وأن قضية، تحسم وال شيئًا
لنا تكشفها حتى أخطاءنا نستكشف وال غريُنا، عليها يُطِلَعنا حتى وأعطابنا عيوبنا عىل
بدًال بأرواحنا «نظرياتنا» عىل ونراهن املجاملة، وال الكذَب تعرف ال التي اء الصمَّ األحداث
مكاننا يف نجمد وهكذا الخطأ، ننبذ وال الخطأ نعيش وهكذا عنا، ِعَوًضا تَبيد نرتكها أن من

تسري. والدنيا نحن حيث ونبقى نتقدم، وال
العلمية، بوبر فلسفة من أجَدى املتوطن، الفكري الداء لهذا أعتقد، فيما دواء، وال
قد فنكون الخطأ، نحذف ثُمَّ ونخطئ نحاول كيف منها ونتعلم نسأل، كيف منها نتعلم

الحقيقة. مظانِّ من خطوٌة واقرتبنا املعرفة، درب عىل شوًطا قطعنا

مصطفى عادل د.
٣١ / ٧ / ٢٠٠٢م يف الكويت
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األول الفصل

التَّكِذيب َمذهُب

باكتشاف أتسىلَّ الشاطئ، عىل يلهو صغرٍي صبيٍّ من أكثر أكن لم أنَّني يبدو
بينما جماًال، أكثر َصَدَفٍة عىل بالعثور أو وأخرى، لحظة بني نعومًة أكثر حصاٍة

مستكَشف. غريَ كله مبهًما أمامي يتمدد العظيم الحقيقة محيُط

نيوتن إسحق

والتفنيدات»:1 االفرتاضية «الحدوس يف بوبر يقول
للحديث مدعو أنني وعلمت الدراسية، الحلقة هذه يف باملشاركني قائمة تلقيُت «عندما
أن تفضلون ربما أنَّكم واملشورة الرتدد من يشء بعد رأيت الفلسفة، مجال يف زمالء إىل
التطورات تلك وعن غريها، من أكثر اهتمامي أثارت التي املشكالت تلك عن إليكم أتحدث
وهو قبل: من به أقم لم بيشء أقوم أن عىل الرأَي عقدُت فقد لذا وثيًقا؛ إملاًما بها أملمُت التي
عندما ١٩١٩م عام خريف منذ العلم، فلسفة خيصيف الشَّ إسهامي عن تقريًرا لكم أُقدِّم أن
ثمة «هل أو علمية؟» نظريًة ما نظريٌة تَُعد أن ينبغي «متى بمشكلة مرة ألول أشتبك بدأت

ما؟»» لنظرية العلمي الوضع أو العلمية الصفة يحدد معيار

رأيت بوبر، لكارل حريفٍّ بنصٍّ ودماغها»، «النفس الثالث الفصل وكذلك الفصل هذا أستهل أن آثرُت 1
بشكل املحورية أفكاره ميالد ويعايش نفسه بوبر صوت إىل يُصغي أن للقارئ ويتيح ومفتاحي، هام أنه
عليه، مفحم وال عنه ناشز غري الحديث سياق من وجزءًا الكتاب بنص مدمًجا ذلك يكون أن عىل مبارش،
ترجمة من فهما أعلم، فيما العربية املكتبة إىل نقلهما يسبق لم لبوبر النصني هذين أن بالتنويه وجدير

مسئوليته. وعىل السطور كاتب
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وال صادقة؟» نظريًة ما نظريٌة تكون «متى هي آنئٍذ أرَّقتني التي املشكلة تكن لم
أميز أن أريد كنت آخر، يشء هو يؤرِّقني ما كان مقبولة؟» نظريًة ما نظريٌة تكون «متى
الزائف العلم وأنَّ يخطئ، ما كثريًا العلم بأن واضح إدراك عىل وأنا الزائف، والعلم العلم بني

الحقيقة. عىل يعثر أن له يتفق قد
العلم أن وهو املسألة: لهذه وقبوًال انتشاًرا األوسع بالجواب علم عىل بالطبع كنت
«استقرائي» منهج وهو التجريبي»، «بمنهجه امليتافيزيقا عن أو الزائف، العلم عن يتميز
يل، بالنسبة شافيًا يكن لم الجواب هذا أن غري التجربة، أو املالحظة من ينطلق الصميم، يف
التجريبي املنهج بني تمييز كمشكلة الغالب يف مشكلتي أصوغ كنت العكس عىل إنني بل
يرقى ال الذي املنهج أي الزائف»، «التجريبي حتى أو التجريبي غري واملنهج األصيل
«التنجيم» ولعل منزلتَه، ينزل وال العلم مستوى إىل والتجربة املالحظة إىل احتكامه رغم
التجريبية األدلة من هائٍل كمٍّ إىل يستند علم وهو األخري، املنهج هذا أمثلة من Astrology

األشخاص. حياة وسرية الربوج مالحظة عىل القائمة
ينبغي فقد ثَمَّ وِمْن املشكلة، هذه إىل أفىضبي الذي املثال هو يكن لم التنجيم أنَّ غري
لديَّ أثارت التي واألمثلة مشكلتي فيه نشأت الذي املناخ عىل الضوء بعض أُلقي أن عيلَّ
الجو وكان النمسوية، اإلمرباطورية انهيار بعد النمسا يف ثورة هناك كانت املشكلة، هذه
كانت النظريات هذه بني من وجريئة، جديدة وبنظريات ثورية، وأفكار بشعارات يصخب
أثرن أخرياٌت وثالٌث منازع، دون عيلَّ استحواذًا األكثر هي شك بال ألينشتني النسبية نظرية
ألفرد ونظرية النفيس، التحليل يف فرويد ونظرية التاريخ، ماركسيف نظرية أيًضا: اهتمامي

الفردي». النفس «علم املسماة أدلر
(كما النسبية حول وبخاصة النظريات، هذه حول يروج كبري شعبي ُهراءٌ كان
وييرس النظرية هذه قطوف يذلل من يل َقيََّض الحظ أنَّ غري األيام)، هذه يف حتى يحدث
— إليها أنتمي كنت التي الطلبة من الصغرية والحلقة أنا — جميًعا ُكنَّا لقد دراستها، يل
لنظرية هام تأييد أول جلبت والتي الكسوف، عن إدنجتون مالحظات بنتيجة ُمنتَشني
تطوري عىل دائم أثر لها كان وتجربة لنا عظيمة خربة تلك كانت لقد الجاذبية، يف أينشتني

الفكري.
الطلبة بني عريض نقاش مثار أيًضا هي ذكرتها التي األخرى الثالث النظريات كانت
أتعاون أن بل شخصية، معرفة أدلر ألفرد أعرف أن الظروف يل أتاحت وقد الوقت، ذلك يف
أسس حيث فينا يف العاملة الطبقة أحياء يف والشباب األطفال بني االجتماعي عمله يف معه

اجتماعي. إرشاد عيادات أدلر
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الثالث: النظريات لهذه االرتياح بعدم شعوٌر يداخلني بدأ ١٩١٩م عام صيف يف
شكٌّ يخامرني وبدأ الفردي، النفس وعلم النفيس، والتحليل التاريخ، يف املاركسية النظرية
َخْطُب «ما بسيًطا: شكًال البداية يف مشكلتي أخذت ربما العلمية، للمنزلة ادعاءاتها حول
وبشكل نيوتن، نظرية عن الفيزيائية، النظريات عن ا ِجدٍّ مختلفة تبدو ملاذا النظريات؟ هذه

النسبية؟» نظرية عن خاص
بوسعه يكن لم الوقت ذلك يف أغلبنا بأن أُفيض أن بد ال املقارنة هذه تتضح ولكي
كان ما أن يتبني هذا من الجاذبية، يف أينشتني نظرية «صدق» يف يعتقد بأنه يقول أن
كان وال آخر، يشء هو بل األخرى، الثالث النظريات تلك «صدق» يف الشك هو ليس يُؤرِّقني
أو االجتماعي الصنف من دقة أكثر الرياضية الفيزياء بأن الشعور مجرد هو يؤرقني ما
وال األقل)، عىل املرحلة هذه (يف الصدق مشكلة هو إذن همي يكن لم النظريات، من النفيس
وإن الثالث النظريات هذه بأن شعوري باألحرى هو بل للقياس، والقابلية الدقة مشكلة
أكثر التنجيم وتشبه العلم، تشبه مما أكثر البدائية األساطري تشبه العلم بوشاح اتشحت

الفلك. علم تشبه مما
مأخوذين كانوا أصدقائي من وأدلر وفرويد بماركس املعجبني أولئك أن اكتشفت وقد
تفسريية قوة من به تتمتع ما سيَّما وال النظريات، هذه بني املشرتكة الخصال من بعدد
نطاقها ضمن يحدث يشء كل تفسري عىل فعًال قادرًة النظريات هذه بدت لقد ظاهرة،
موقع أو الحاسم، الفكري التحول موقَع منك تقع منها واحدة أي دراسة أن وبدا الخاص،
إن وما بعد، يهتدوا لم الذين أولئك عن محجوبة جديدة حقيقة عىل عينيك فاتحة الوحي،
العالم كان نظرت، أينما لها مؤيدة شواهَد ترى أن لك يتسنى حتى هكذا عيناك تتفتح
بدا بذلك لها، تأييد وهو إال يحدث يشء من وما للنظرية، Verifications بتحقيقات يعج
إما الواضحة، الحقيقة يرى أن يريد ال ُمبينًا مكابًرا لها منكٍر أيُّ وبدا ظاهًرا، أمًرا صدُقها
بعد، تُحلَّل لم التي الكبت ألوان من يضمره ما بسبب وإما الطبقية، ملصالحه مضادة ألنَّها

للعالج. طلبًا ترصخ والتي
«التأييدات» من ينقطع ال الفيضالذي ذلك هو أرى فيما األمر لهذا العنرصاملميز كان
يؤكدونه معتنقوها كان الذي اليشء وهو املعنية، النظريات «تحقق» التي املالحظات أو
دليل عىل صفحة كل يف يعثر أن دون جريدة يفتح أن املاركيس بوسع يكن لم الدوام، عىل
التحيز عن تكشف التي عرضه طريقة يف بل فحسب الخرب يف ليس للتاريخ، لتفسريه مؤيٍد
الفرويديون املحللون ا أمَّ الصحيفة، تقله لم فيما بالطبع وبخاصًة للصحيفة، الطبقي
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عن ا أمَّ اإلكلينيكية»، «مالحظاتهم يف دائًما تحقيًقا لها تجد نظرياتهم أن يؤكدون فكانوا
أن ١٩١٩م عام يف يوم ذات حدث فقد أنساه، ال شخيص موقف معه يل كان فقد أدلر،
يف تحليلها يف صعوبة أدنى يجد لم أنه غري الطابع، أدلرية يل تبُد لم حالة عن له أدليت
َدَهٌش: نالني وقد فسألته الطفل، يَر لم حتى أنه رغم الدونية، مشاعر عن نظريته ضوء
لم هنالك تجربة.» ألف بذلك يل «ألن فأجاب: الطفل؟» تر لم وأنت الثقة هذه كل «فيَم

وواحدة.» ألًفا صارت تجاربك أن أرى الجديدة الحالة «وبهذه قائًال: نفيس أتمالك
الجديدة، املالحظة هذه من أقَوَم تكن لم السابقة مالحظاته لعل نفيس: يف أقول كنت
إثباتًا يعدُّها الوقت نفس ويف السابقة الخربة ضوء يف بدورها مالحظة كل يُفرسِّ كان لعله
النظرية ضوء يف تفسريها أمكن قد حالًة أن أثبتت أثبتت؟ «ماذا نفيس: أسأل كنت جديًدا،
ضوء يف تَُفرسَّ أن يمكن املرء يتصورها حالة كل دامت ما شيئًا يعني ال هذا أن غري أكثر.» ال
هذين يف ننظر أن أودُّ ذلك ولتوضيح فرويد، لنظرية بالنسبة الحال وكذلك أدلر، نظرية
إغراقه، بقصد املاء إىل بطفل يدفع رجل سلوك البرشي: السلوك من تماًما املختلَفني املثاَلني
الفرويدية النظرية من كل بمقدور الطفل، إلنقاذ محاولة يف بحياته يُضحي رجل وسلوك
يُعاني فرويد نظرية فحسب السهولة، بنفس الرجلني من كل سلوك تُفرسِّ أن أدلر ونظرية
أمكن بينما مثًال)، أوديب عقدة مكونات أحد (من Repression «الكبت» من األول الرجل
أدلر نظرية وبحسب ،Sublimation «التصعيد» أو «التسامي» من رضبًا يحقق أن للثاني
لديه أن إثبات محاولة إىل ألجأته ربما (التي الدونية مشاعر من يعاني األول الرجل كان
الجرأة لديه أن إثبات أراد (الذي الثاني الرجل كان وكذلك ما)، جريمة ارتكاب عىل الجرأة
يف التفسري عىل يستعيص إنساني سلوك أي أتصور أن بوسعي يكن لم الطفل)، إنقاذ عىل
دائًما قدها»، «عىل املشاهدات، قوام عىل منسجمتان دائًما إنهما النظريتني، من كل ضوء
املعجبني نظر يف صحتهما عىل الدامغ الدليل هي بالتحديد الحقيقة هذه «كانت مؤيَّدتان،
بالضبط هو النظريتني يف قوة مظهر يبدو ما أن لعيني يتضح بدأ فقد يل بالنسبة ا أمَّ بهما،

فيهما.» الضعف َمكَمن
تنبُّؤ وهو نموذجيٍّا، مثاًال ولنأخذ مختلف، ِجد املوقف كان فقد أينشتني نظرية مع ا أمَّ
ألينشتني الجاذبية نظرية كانت للتو، أيدته قد إدينجتون حملة نتائج كانت الذي أينشتني
الشمس)، (مثل الثقيلة األجسام نحو ينجذب أن بد ال الضوء أن ُمفادها نتيجة إىل تُفيض
نجم من القادم الضوء أن تقدير أمكن لذلك وكنتيجة املادية، األجسام تنجذب كما تماًما
من اتجاه من األرض إىل يصل سوف الشمس من قريبًا الظاهري موقعه يبدو بعيد ثابت
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من القريبة النجوم أن أخرى وبعبارة الشمس، عن قليًال ُمبعًدا يبدو النجم يجعل أن شأنه
البعض، بعضها وعن الشمس، عن مبتعدة قليًال تحركت قد كانت لو كما ستبدو الشمس
بالنهار مرئية غري النجوم هذه دامت ما العادية الظروف يف املالحظة عىل يتعذَّر يشء هذا
صوًرا نأخذ أن للشمس كسوٍف أثناء املمكن من أن غري للشمس، الهائل التوهج بفعل
أمكننا الليل أثناء النجوم من املجموعة لنفس صورًة أخذنا فإذا النجوم، لهذه فوتوغرافية

املتوقع. األثر من والتحقق الصورتني كلتا يف املسافات مضاهاة
الحالة؟ هذه يف الالفت اليشء هو ما واآلن،

املالحظة أظهرت ما فإذا التنبؤ، من الصنف هذا عليها ينطوي التي «املخاطرة» … إنَّه
غري هنا النَّظريَّة إن ُدِحَضت، قد ببساطة النظرية تكون البتة له وجود ال ع املتوقَّ األثر أن
قمينًا الحقيقة يف شخص كل كان نتائج مع للمالحظة، معينة ممكنة نتائج مع متساوقة
ف تكشَّ حيث أسلفناه الذي املوقف عن تماًما يختلف موقف وهو يتوقعها، أن أينشتني قبل
يستحيل بحيث املتباينة، البرشي السلوك ألوان ملعظم مساوقة كانت املعنية النظريات أن

النظريات. لهذه تحقق بأنه ندَّعي أن علينا يتعذَّر برشيٍّا سلوًكا نصف أن عمليٍّا
كما صياغتها اآلن يمكننا نتائج إىل ١٩١٩م-١٩٢٠م شتاء يف االعتبارات هذه قادتني

ييل:

عن بحثنا إذا تقريبًا، نظرية لكل تحقيقات، أو تأييدات، عىل نحصل أن السهل من (١)
تأييدات.

لم إذا أننا بمعنى مخاطرة، لتنبؤات نتيجًة كانت إذا إال بالتأييدات يُعتد أال يجب (٢)
بدحض جديًرا حدثًا معها، متساوق غري حدثًا نتوقع أن لوجب املعنية بالنظرية نستضئ

النظرية.
أن معينة أشياء «تمنع» إنها «الَحْظر»! أو «املنع» من نوع هي علمية نظرية كل (٣)

العلمية. األصالة من نصيبها زاد النظرية تمنعه ما زاد وكلما تحدث،
علمية، غري نظرية هي تصوره يمكن حدث بأيِّ الدحض تقبل ال التي النظرية (٤)

عيبًا. بل غالبًا) الناس يظن (كما للنظرية مزيًة ليست للدحض القابلية فعدم
هي االختبار قابلية لدحضها، أو لتكذيبها، محاولة هو للنظرية أصيل اختبار كل (٥)
قابلية أكثر النظريات فبعض االختبار، قابلية من درجات هناك أن غري التكذيب، قابلية

أكرب. مخاطر تخوض نظريات إنَّها للدحض، استهداًفا أكثر أي بعض؛ من لالختبار
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للنظرية، أصيل الختباٍر نتيجة يكن لم ما به يُعتد أال يجب للنظرية املؤيد الدليل (٦)
أتحدث هنا وأنا النظرية لتكذيب ناجحة غري ولكن خطرًة، محاولًة يُمثل أنه يعني وهذا

2.Corroborating Evidence التعزيزية» «األدلة حاالت عن
متمسكني يظلُّون مؤيديها فإن لالختبار، القابلة بعضالنظريات كذب يتبني عندما (٧)
التحايل سبيل عىل Auxiliary Hypothesis مساعد» «فرض بإدخال مثًال وذلك بها،
تتفادى بحيث تحاييل بشكل النظرية تفسري بإعادة أو 3،ad hoc املحدد) العيني (الغرض
عىل الدحض من النظرية ينقذ أنه غري وميسور، دائًما ممكن اإلجراء هذا مثل التفنيد،
أطلقت (وقد تقدير أقل عىل يخفضها أو املكانة هذه يحطم فهو العلمية، مكانتها حساب

.(Conventionalist Twist االصطالحية» «املناورة بعد فيما هذه اإلنقاذ عملية عىل

للتكذيب» «قابليتها هو النظريات من لنظرية العلمية املنزلة محك إنَّ القول: وجملة
.Testability لالختبار قابليتها أو Refutability للتفنيد قابليتها أو Falsifiability

الواضح فمن ذكرها. سلف التي املختلفة النظريات من ذلك عىل أمثلة أقدم أن وبوسعي
تسمح لم ولو وحتى التكذيب، قابلية بمعيار تفي كانت ألينشتني الجاذبية نظرية أن مثًال
إمكان أن الواضح فمن تامة، بثقة االختبارات نتائج يف نَبُتَّ أن آنذاك القياس أجهزة لنا

قائًما. كان النظرية دحض
كانوا بما ومضللني مبهورين املنجمون كان فقد لالختبار، يصمد فال التنجيم علم ا أمَّ
كان فقد ذلك، عن وفضًال عكيس. دليل أي إىل البتة يلتفتوا لم بحيث مؤيِّدًة أدلًة يظنونه
يشء أي من يتملصوا أن َجمٍّ غموٍض من وتنبؤاتهم تفسرياتهم عىل يضفونه بما بوسعهم

موضعه. يف بوبر مصطلح يف التعزيز معنى عن الحديث سيأتي 2

أقدر ألنَّها «احتيايل»؛ أو «تحاييل» كلمة منها بدًال وأقرتح «عيني»، صربة الحميد عبد الدكتور يرتجمها 3

«لهذا أي ذلك»، أجل «من حرفيٍّا وتعني ،ad hoc الالتينية بالتعبرية الخاص املعنى ظالل كل نقل عىل
و«االحتيال» الطلب، لبلوغ التحايل معنى دائًما تحمل وهي (بعينه)»، الغرض لهذا «خصيًصا أو الغرض»
ad hoc تعبرية أن كما املحدد، العيني املقصد معنى دائًما ويحمل بالحيلة»، اليشء «طلب هو العربية يف
أن أستطيع إذ «احتيايل»، كلمة أفضلية تتبني الظرفية الحالة ويف أخرى، أحيانًا وظرًفا أحيانًا صفًة تأتي
املقصود. املعنى من كبريًا قدًرا أهدر أن دون عيني» «بشكل أقول أن أستطيع وال احتيايل» «بشكل أقول:
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يتفادوا لكي فهم دقة، أكثر كانت والتنبؤات النظرية أن لو النظرية يدحض أن حقيًقا كان
يقدموا أن للعرافني املألوفة الحيل ومن لالختبار. قابليتها بتحطيم قاموا النظرية تكذيب

للدحض. قابلة غري تجعلها اإلخفاق، عىل عصيًة تجعلها غامضة بطريقة تنبؤاتهم
بذلها التي الصادقة الجهود من الرغم عىل فهي التاريخ، يف املاركسية النظرية وأما
يف فاملاركسية العرافة. من الرضب هذا تبني إىل انتهت قد وأتباعها، مؤسسيها بعض
كانت القادمة) االجتماعية الثورة لطبيعة ماركس تحليل (مثل األوىل صياغاتها بعض
فقد التفنيدات، قبول من بدًال أنه إال تكذيبها، الحقيقة يف وتم لالختبار، قابلة تنبؤاتها
بهذه متوافقني. يجعلوهما لكي والدليل النظرية من كل تأويل بإعادة ماركس أتباع قام
ذلك باهًظا، ثمنًا ذلك يف دفعوا ولكنهم الدحض، من النظرية أنقذوا قد يكونون الطريقة
«مناورة منحوها لقد للدحض. قابلة غري النظرية تجعل أن شأنها من طريقة تبنوا أنهم
من ويُكثرون يدعونها التي العلمية مكانتها حطموا قد الحيلة بهذه وهم اصطالحية»،

لها. الرتويج
لقد مختلفة. فئة إىل فتنتميان واألدلرية»، «الفرويدية النفيس التحليل نظريتا وأما
إنساني سلوك أي بوسع ليس إذ للدحض، قابلتني غري لالختبار، قابلتني غري ببساطة كانتا
بعض يف ُمصيبني غري وأدلر فرويد أن يعني ال وهذا لهما. مناقًضا يأتي أن تصوره يمكن
قد وأنه كبرية، أهمية ذو هو االثنان قاله مما كثريًا أن يف أشك ال شخصيٍّا وأنا األمور،
هذا أن غري لالختبار. قابًال يكون سيكولوجي علم تأسيس يف كبريًا إسهاًما يوم ذات يُسهم
كان التي Clinical Observations اإلكلينيكية» «املالحظات تلك بأن القول من يمنعنا ال
املنجمون يجده عما يشء يف تفرتق ال نظريتهم تؤيد أنها سذاجة يرون النفسيون املحللون
األنا عن فرويد مللحمة بالنسبة وأما ألقوالهم. املؤيدة اليومية الشواهد من ممارساتهم يف
حكايات تدعيها مما أكثر العلمية الصفة تدَّعي أن يمكنها ال فهي والهو، األعىل واألنا
أنها غري الوقائع، بعض تصف النظريات فهذه األوملب، جبال من جمعها التي هومريوس
ليس ولكن شائقة، ِجد سيكولوجية تصورات عىل تحتوي إنها األساطري. تفعل كما تصفها

لالختبار. قابلة بطريقة
فتصبح تطويرها يمكن األساطري هذه مثل بأن إدراك عىل نفسه الوقت يف كنت وقد
عن نشأت قد التاريخية، الوجهة من جلها أو العلمية النظريات كل وأن لالختبار، قابلة
ومن علمية، لنظريات هامة استباقات عىل داخلها يف اشتملت قد أسطورة ورب أساطري.
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برمنيدس أسطورة أو والخطأ، املحاولة بواسطة التطور يف أمبدوقليس نظرية ذلك أمثلة
فهي اإلطالق، عىل يشء أي فيها يجري وال تتغري ال ثابتة واحدٌة َلِبنٌَة العالم بأن تقول التي
املصمتة الكتلة العالم، عن أينشتني تصور إىل تُفِيض فإنها جديًدا، بُعًدا إليها أضفنا إذا
محدٌد األربعة األبعاد بلغة فيه يشء كلَّ إن إذ اإلطالق، عىل يشء فيه يستجد ال أيًضا (وهو
علمية غري أنها ووجدنا ما نظرية بإزاء ُكنَّا إذا أننا أشعر كنت هكذا البداية). منذ مرسوم
أو داللة، أو أهمية ذات غري أنها يعني ال هذا فإن القول، شئنا إن «ميتافيزيقية» أنها أو
تستند أنها تدَّعي أن يمكن ال إنها .Nonsense «هراء» أو Meaningless معنى» «بال أنها
نشوئي بمعنى — تكون أن بسهولة يمكن أنها رغم العلمي باملعنى إمبرييقية أدلة إىل

للمالحظة. نتاًجا — ما
الزائف، العلمي أو العلمي قبل الصنف هذا من كثرية جد أخرى نظريات هناك (كانت
املثال سبيل عىل منها للتاريخ. املاركيس للتفسري مساٍو بنفوذ يتمتع كان لألسف بعضها
والتي يشءٍ لكلِّ املفرسة املبهرة النظريات لتلك آخر مثال وهو للتاريخ، العنرصي التفسري

الوحي.) موقع فيها وتقع الواهنة األذهاَن تَخِلب
هي تكن لم للتكذيب القابلية معيار باقرتاح لحلها أسعى كنت التي إذن املشكلة
كانت بل القبول، أو Truth «الصدق» مشكلة هي وال ال، الداللة. أو املعنى انعدام مشكلة
عبارات) أنساق (أو عبارات بني يفصل الدقة) من مستطاع (بأقىصقدر خط رسم مشكلة
دينية صبغة ذات عبارات هذه كانت سواء األخرى، العبارات جميع وبني التجريبية العلوم
األوىل املشكلة هي هذه كانت زائفة. علمية عبارات — ببساطة — كانت أو ميتافيزيقية، أو
«مشكلة (١٩٢٩ أو ١٩٢٨ عام يف كان ذلك (لعل سنوات بعد أسميتها وقد يل بالنسبة
ملشكلة الحل هو للتكذيب القابلية معيار كان .Problem of Demarcation التمييز»
وتنزل العلمية بالصفة تتصف لكي العبارات، أنساق أو العبارات بأن يقول فهو التمييز،
مالحظات أو ممكنة مالحظات مع تَصَطرع أن عىل بالقدرة تتحىل أن ينبغي العلم، منزلة

تصورها. يمكن

الحقيقية، مشكلتنا إىل (التجربة) الخربة لسيكولوجية املنطقي نقدنا من ننتقل دعونا واآلن
بعض من يُخِلصنا إذ هنا يساعدنا قد آنًفا قلته ما بعض أن ورغم العلم. منطق مشكلة
صلة ال لالستقراء املنطقية للمشكلة معالجتي فإن االستقراء، جانب إىل النفسية تحيزاتنا
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يف دوجماويٍّا4 تعتقدون ال كنتم فإذا سيكولوجية، اعتبارات بأية وال النقد بهذا البتة لها
برمتها قصتي عن النظر ترصفوا أن اآلن فلكم لالستقراء، املزعوم السيكولوجي التفسري
التكذيب أو االختبار قابلية عن املنطقية مالحظاتي (١) اثنتني: منطقيتني نقطتني باستثناء

االستقراء. ملبدأ املنطقي هيوم نقد (٢) التمييز. معيار بوصفها
اهتمامي أثارتا اللتني املشكلتني بني وثيقة صلة هناك كانت أنه سبق مما الواضح من
لقد العلمي). املنهج (أو Induction واالستقراء ،Demarcation التمييز الوقت: ذلك يف
اقتضت فقد ذلك ورغم التكذيب. محاولة أي النقد، هو العلم منهج أرى أن بميسوري كان
… ما بمعنى هما — واالستقراء التمييز — املشكلتني أن ألحظ لكي سنوات بضع األمور

واحد. يشءٌ
رائع فلسفي كتاب يف الرأي لهذا شائقة صياغة عىل الصدفة بطريق ًرا مؤخَّ عثرُت لقد
يقول واملصادفة». للعلة الطبيعية «الفلسفة بورن ماكس كتاب هو عظيم، فيزياء لعالم
مثًال عامة، قاعدة إىل املشاهدات من عدد من ننتقل أن االستقراء لنا «يُتيح بورن: ماكس
معياًرا تملك ال اليومية الحياة أن حني يف ولكن الليل، يعقب والنهار النهار يعقب الليل أن
ِحرفية قاعدة أو دستور أو مدونة باصطناع العلم قام فقد استقراء، أي لصواب ًدا محدَّ
الدستور هذا مضامني عن أعماله من موضع أيِّ يف بورن يكشف لم االستقراء.» لتطبيق
أن يؤكد أنه غري االستقراء). لصحة محدًدا معياًرا قوله بحسب يتضمن (الذي االستقرائي
أن «يود ذلك أجل من وهو إيمان»، مسألة «إنها قبوله»، يُحتِّم منطقي دليل هناك «ليس

ميتافيزيقيٍّا.» ً مبدأ االستقراء ي يَُسمِّ
بد ال الصحيح االستقراء الخاصبقواعد الدستور هذا مثل أن بورن يعتقد ملاذا ولكن
الناس من الغفرية «الجموع عن يتحدث نسمعه عندما لنا يتضح ما هذا موجوًدا؟ يكون أن
التطعيم، مناهضة جماعات أعضاء هؤالء بني ومن له، الرافضني أو العلم بحكم الجاهلني
عىل أرغمهم أن بمقدوري وليس هؤالء، مناقشة من جدوى ال والتنجيم. بالطالع واملؤمنون
هكذا العلمية.» القواعد دستور أعني الصحيح: لالستقراء أعتقدها التي املعايري نفس قبول
بني للتمييز َكِمَحك يعمل أن منه املقصود كان هنا الصحيح» «االستقراء أن بجالء يتضح

الزائف. والعلم العلم

االلتباس من وبمأمٍن مًعا، والتجريب التخفيف سبيل عىل «دوجماطيقي» عىل «دوجماوي» كلمة فضلت 4

حال. كلِّ عىل
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ميتافيزيقية، حتى ليست صنعته أو هذه الصحيح االستقراء قاعدة أن البني من أن إال
مستفاًدا تعميًما أن لنا تضمن اإلطالق عىل قاعدة هناك ليست لها. وجود ال ببساطة إنها
ال نفسه (بورن صادق تعميم هو وتواترها، تكرارها كثر مهما صادقة، مالحظات من
االستقراء). عىل قائمًة يراها أنه رغم نجاحاتها بكل النيوتونية الفيزياء صدق يف يعتقد
والقواعد والعبقرية الحظ عىل يعتمد بل االستقراء، قواعد عىل يستند ال أمر هو العلم ونجاح

النقدي. للدليل الخالصة االستنباطية
ييل: كما إليها خلصت التي النتائج بعض ألخص أن وبإمكاني

واقعًة ليس إنه خرافة. هو عديدة، مالحظات عىل القائم االستدالل أي االستقراء، (١)
العلمية. اإلجراءات أحد هو وال حياتية، واقعة هو وال سيكولوجية،

االستنتاجات، إىل القفز هو االفرتاضية: بالحدوس السري هو للعلم الفعيل اإلجراء (٢)
وبورن). هيوم مثًال الحظ (كما فريدة مالحظة بعد غالبًا

أي فرضياتنا؛ أو لحدوسنا كاختبارات العلم يف والتجارب املالحظات تعمل (٣)
تفنيد. كمحاوالت

الحاجة تلك للتمييز، معيار إىل حاجتُنا تخلقه االستقراء يف الخاطئ االعتقاد هذا (٤)
بها. يَفي الذي هو وحده االستقراء أن عىل الخطأ بطريق العرف جرى التي

عىل ،Verification التحقيق معيار شأن شأنه االستقرائي، املنهج هذا ينطوي (٥)
خاطئ. تمييز

يقينية، ال فحسب، احتمالية النظريات يجعل االستقراء إن نقول أن يف البتة فائدة ال (٦)
املوقف. يف تغيري أدنى إىل القول هذا يؤدي وال

مشكلة من جانب أو مثال مجرد هي أملحت، أن سبق كما االستقراء، مشكلة كانت فإذا
اعتقادي يف وهذا االستقراء. ملشكلة بحل التمييز ملشكلة حلنا يزوِّدنا أن إذن لوجب التمييز،

األوىل. للوهلة جليٍّا يبدو ال أنه رغم ا حقٍّ األمر وجه هو
ملشكلة موجزة صياغة عىل لنحصل ثانية مرة بورن إىل نعود أن الخري من ولعل
فيها، وتوسعنا مددناها مهما تجربة، وال مالحظة هناك «ليست بورن: يقول االستقراء.
(القانون) العبارة «فإن ثَمَّ ومن التكرارات»، من متناه عدد من أكثر تمنحنا أن يمكن
من الصنف هذا بصياغة نقوم فنحن ذلك ورغم الخربة. تتجاوز دائًما هي أ» عن تنتج «ب

ضئيلة.» مادة من نستخلصها وأحيانًا زمان، وكل مكان كلِّ يف العبارات
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ييل: مما تنشأ لالستقراء املنطقية املشكلة بأن القول يمكننا أخرى وبعبارة

قانون أي تربير املحال من بأن تعبري) خري بورن عنه َ عربَّ (الذي هيوم كشف (أ)
الخربة». «يتجاوز ألنه التجربة، أو املالحظة بواسطة

ذلك يف وبورن وزمان»، مكان كل «يف ويستخدمها بقوانني يدفع العلم أن واقعة (ب)
التي املالحظة األمثلة قلة أي املادة»، «ضآلة من — هيوم شأن شأنه — اندهاشه عن يعرب

القانون. عليها يؤسس قد
يف والتجربة املالحظة لغري حكم ال العلم مجال يف بأنه يقول الذي التجريبية مبدأ (ج)

والنظريات. القوانني شاملة العلمية، للعبارات رفضنا أو قبولنا تقرير

الظاهري التضارب وهذا األوىل، للنظرة متعارضة تبدو املذكورة الثالثة املبادئ هذه
االستقراء. أزمة يُشكِّل الذي هو

كانت فعل (كما التجريبية مبدأ أي «ج»، استبعد فقد التعارض هذا بورن واجه وملا
ميتافيزيقيٍّا»، ً «مبدأ أسماه ما عليه ًال مفضِّ رسل)، برتراند فيهم بما غريه وكثريٌ قبل من
الغامض«دستور بالوصف مكتفيًا يصوغه، أن حتى يحاول لم الذي امليتافيزيقي املبدأ ذلك
واضحة وليست الوعد من بصيًصا تحمل صياغة أي له أشاهد لم والذي الصنعة»، قاعدة أو

الُخْلف.
نُدرك أن وبوسعنا األمر. حقيقة يف متعارضة غري «ج» إىل «أ» من املبادئ أن غري
قبول إال هو ما … نظرية أو لقانون العلم قبول أن فيها ندرك التي اللحظة يف ذلك
افرتاضية حدوس هي والنظريات القوانني جميع أن بمعنى فحسب، Tentative اختباري
االفرتاضية» «النزعة أحيانًا أسميه كنت موقف (وهو اختبارية فروض أو (تخمينات)،
جديدة بَيِّنٍة ضوء يف نظرية أو قانونًا نرفض أن لنا الجائز من وأن ،(Hypotheticalism

قبولها. إىل األصل يف بنا أدَّت التي القديمة البينَة بالرضورة نلغي أن دون
حيث من نظرية أية مصري دام ما «ج» التجريبي باملبدأ تماًما نحتفظ أن وبإمكاننا
دامت وما االختبارات. نتائج طريق عن والتجربة املالحظة تقرره الرفض أو القبول
تصمد لم فإذا مقبولة، فهي اختبارات من تصميمه نستطيع ما ألقىص صامدة النظرية
اإلمبرييقية. األدلة من املعاني من معنى بأي تُستنتَج ال النظرية أن غري مرفوضة. فهي
أن باإلمكان فليس املنطقي. االستقراء وال السيكولوجي االستقراء قبيل من يشء ثمة ليس
استنباطي استدالل هو االستدالل وهذا النظرية، كذب غري اإلمبرييقية األدلة من نستنتج

رصف.
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هذا أن غري املالحظة. عبارات من نظريًة نستنتج أن املمكن غري من أن هيوم أثبت لقد
الكامل اإلدراك شأن ومن املالحظة. عبارات بواسطة نظرية ندحض أن إمكانية يمنع ال
حل يتم هكذا الوضوح. أتم عىل واملالحظات النظريات بني العالقة يجعل أن اإلمكانية لهذه
أو هيوم» «مشكلة حل معه ويتم و«ج»، و«ب» «أ» املبادئ بني املزعوم التعارض مشكلة

االستقراء». «مشكلة

والتفنيدات االفرتاضية الحدوس بوبر، كارل

التكذيب منطق (1)

فلسفته لتشكل مًعا مجدولة بوبر لفكر أساسية خيوط ثالثة عىل يتعرف أن املرء بوسع
الجديدة: العلمية

االستقراء. ملشكلة حله (١)
والالعلم. العلم بني Demarcation «التمييز» مشكلة (٢)

بوصفه النقدي باملوقف الدائم والتذرع النقد، أقىصدرجات تبني أهمية عىل توكيده (٣)
املعرفة. لنمو جوهريٍّا وسببًا العقالنية عنارص من أساسيٍّا عنًرصا

بها نُسلِّم التي األساسية االفرتاضات حول نقدي تساؤٌل بطبيعتها الفلسفة أن ذلك
املوقف هذا النقد. أضواء عليها نُسلِّط أن دون الفكرية أنساقنا عليها ونبني تسليًما،
ومشكلة األول» «الخيط االستقراء بمشكلة أيًضا مرتبط الثالث» «الخيط الصارم النقدي
املنهج هو الالعلم من العلم يميز ما بأن االعتقاد عىل درجنا ألننا الثاني»؛ «الخيط التمييز
املثالية والصورة التجربة. وقائع إىل استناده من مستمدٌّ العلم قضايا فصدُق االستقرائي،
فروض دون خالصة مالحظات بجمع البدء هي االستقرائي املنهج هذا الذهن يف يُثريها التي
أنماٌط تبدأ املالحظات هذه تكرار ومن نزيهة. محايدة بطريقة الوقائع لنا تقدم مسبقة
عندئٍذ املالحظة. بعضالظواهر تربط فروضعامة تكوين إىل بنا وتؤدي الظهور، يف معينة
النظريات.5 منزلة إىل فرتقى الفروض، هذه صدق تُثبت التي التجريبية االختبارات نُجري

John Ehand, Philosophy and Philosophers, Logical positivism and Falsificationism, 5

.Penguin Books, 1993, p. 272
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للعلم: التقليدي التصور هذا تواجهان مشكلتني هناك أن إىل بوبر يذهب

بال املحايدة، الخام املالحظة قبيل من يشء هناك ليس أنه هي األوىل املشكلة (١)
طبيعة عن معينة فكرًة تتضمن املالحظات فجميُع نظري. محتوى وبال مسبقة فروض
لٌة محمَّ فكرٌة إذن وهي مسبًقا. وتفرتضه األشياء من الصنف هذا لنا تحدد املالَحظ اليشء
نظرية فروض بال مالحظة ال املالحظة. من نستمده استنتاج أي عىل وسابقٌة بالنظرية
عن مسبقًة نظريًة فروًضا بالرضورة يتضمن أمٌر هو اإلطالق عىل املرء يالحظ فأن مسبقة.
بوصفه ما شيئًا نالحظ فإنما نالحظ عندما األحوال جميع يف ونحن يالحظه. الذي اليشء
املحتوى وراء األغلب يف تأخذنا نظريًة متضمنات معه يحمل والكيت الكذا هذا كيت، أو كذا
التقرير هذا فإن املاء»، من كوب «هذا املثال: سبيل عىل نقول عندما للمالحظة. الخالص
«الكوب» ب إليها امُلشار الكيانات تلك سلوك حول نظريًة فروًضا األمر حقيقة يف معه يحمل

الراهنة.6 املالحظة مادة يتجاوز ما عىل تنطوي فروض وهي و«املاء»،
هنا فإننا الحدث، لنفس تكراًرا بوصفهما اثنني حدثني عىل نتعرف عندما ونحن
التي الجوانب بقية عن صفًحا ونرضب فيه، يتشابهان ُمعيَّنًا جانبًا بالرضورة ننتقي
هوية — ليبنتز (مبدأ متمايزين حدثني كانا ملا وإال مختلفان، بالتأكيد فهما فيها. يختلفان
اإلطالق عىل ممكنة تكون لكي فاملالحظات .(Identity of Indiscernibles الالمتمايزات
املالمح ورفض البيئة مالمح من معني شطر انتقاء مضمر أو رصيح بشكل دائًما تتضمن
ومن له، نهاية ال مجال هو نالحظها أن بوسعنا التي لألشياء املمكن املجال أن ذلك األخرى.
نظرية. اهتماماٌت لنا تحدده إنما نالحظه أن نختار وما االختيار، إىل مضطرون فنحن ثَمَّ

فروض بدون الفهم استحالة من بعده، من وجادامر هيدجر، عليه ألحَّ بما أيًضا الحديث هذا يُذكِّرنا 6

تميض ألنها عابثٌة؛ محاولٌة هي مسبق فرض أو تحيٍز أيِّ من ُمربَّأ تأويل إىل الوصول محاولة إن مسبقة.
هو Object «املوضوع» أو «اليشء» من يظهر ما إن الفهم. بها يتم التي الطريقة ضد األمر حقيقة يف
أن السذاجة ومن اللغوية. ومنظومته املسبقة فروضه عىل يتوقف أمٌر وهو يظهر، أن املرء له يسمح ما
هو الذاتي وضوحه نفرتض ما تعريف إن بل بذاته». «واضٌح أمٌر هو ا» حقٍّ «هناك هو ما أن نفرتض
بناء كل يف العتيدة الحارضة الفروض تلك املسبقة، الفروض من مرئي غري حشٍد عىل يقوم يشءٌ نفسه
اللثام هيدجر أماط لقد املسبقة. الفروض من وبريئًا «موضوعيٍّا» نفسه يظن الذي ل املؤوِّ يُشيِّده تأوييل
الفهم. لعملية تحليله يف وذلك ممكن، تأويل كل يف ة واملندسَّ القائمة املسبقة الفروض من الحشد هذا عن
الهرمنيوطيقا» إىل مدخل الفهم: «فهم كتابنا انظر مسبقة، فروض بدون الفهم استحالة عن (للمزيد

(.٢٠٠٣ بريوت، العربية، النهضة دار والتاسع، الثامن الفصل
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ويُطَلق ،Inductive Inference االستقرائي االستدالل مشكلة هي الثانية املشكلة (٢)
Deductive Inference االستنباطي االستدالل حالة يف هيوم». «مشكلة اسم بوبر عليها
قلنا فإذا نتيجته. تصدق أن دون الصحيح االستدالل مقدمات تصدق أن املحال من
ا أمَّ فان». «سقراط أن الرضورة فمن البرش»] من و«سقراط فانون» البرش [«جميع مثًال:
رغم ونتيجته صادقة مقدماته تكون فقد الطريقة، بهذه قاطًعا فليس االستقرائي الدليل

كاذبة. ذلك

صيغة: تأخذ (كلية) عامة قضايا بأنها العلمية النظريات تتصف

All As are Bs ب هو أ كل

فالقضية ،Experience «الخربة» التجربة من املستمدة األدلة تتجاوز صيغة وهي
يلزم الذي وإنما و«ب». «أ» من لكل مالحظاتنا من متناٍه عدد أي عن تلزم ال هنا املقررة

الصيغة: من قضايا فقط هو

Some As are Bs ب هو أ بعض

ب. تكون لن املالحظة رتل يف القادمة أ أن يف منطقية استحالة هناك ليس إذ
صادقة أنها عىل نربهن أن يمكننا كلية علمية قضية هناك ليس أنه ذلك عىل يرتتب
الخربة تتخطى ودائًما املمكنة، املالحظات تتجاوز دائًما العلمية فالقوانني بالرضورة،
منطقيٍّا، صحيًحا استنباطيٍّا دليًال ليس الكلية القوانني إىل التجربة من واالستدالل املتاحة.7
صدقت قد االستقرائية «األدلة من: االنتقال ألن بالتجربة، تربيره يمكن استدالل هو وال
استدالل نفسه هو املستقبل»، يف ترسي سوف االستقرائية األدلة «إذن إىل: مىض» فيما
«دور عىل منطويًا أي دائريٍّا، سيكون الصنف هذا من تربير أي فإن ثَمَّ وِمْن استقرائي.

8.Vicious Circle منطقي»

Popper, K. R., The Logic of Scientific Discovery, Hutchinson of London, London, 1976, 7

.p. 63
الجرجاني). (تعريفات عليه يتوقف ما عىل اليشء ف تََوقُّ هو املنطقي الدور 8
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أن افرتضنا إذا إال صحيًحا يكون أن يمكن ال االستقرائي االستدالل أن والحق
سارية اطرادات هي مالحظتها تمت التي الحاالت شملت التي Uniformities االطرادات
9a Priori «قبلية» منطقية حقيقة االفرتاضليس هذا ولكن نالحظها. لم التي الحاالت عىل
إيمانية»، «قفزة الحقيقة يف إنه التجربة. افرتاضتربره هو وال تناقض، عىل إنكاُرها ينطوي
منطقي دور دون تربيرها يمكن وال الحسية، التجربة يف املحضوال العقل يف سند لها ليس

ظاهر.
نظريات لصياغة مثمًرا منهًجا ليس عنده فاالستقراء االستقراء، بوبر يرفض هكذا
ولكنه االستقراء، مشكلة حل قد أنه يزعم وهو النظريات. لتربير قويم منطق هو وال علمية
املهمة نفس يؤدي ولكنه عنه، بديل علمي منهج بطرح بل االستقراء، بتربير يحلها لم
أسس عىل بناءً أخرى عىل نظرية نفضل أن لنا يتيح إنه حيث من االستقراء يؤديها التي
هما والتجربة املالحظة بأن القائل التجريبي باملبدأ بعُد ملتزم ذلك يف وبوبر تجريبية.
تربيرها يمكن ال القرارات هذه ومثل لرفضها، أو العلمية النظريات لقبول الوحيد املحك
بوبر؛ فلسفة لُب إىل نفذنا قد نكون هكذا .a Priori التجربة) عىل سابق (أي «َقبْيل» بشكل
كمنطق أو كمنهج االستقراء هو ليس الالعلم عن العلم يميز ما بأن القائلة الفكرة أي
وبأنها ذاتيٍّا متسقة بأنها واحٍد آٍن يف تتصف نظريات من يتكون العلم إن بل تربيري،

تُْدَحض. أو تَُكذَّب أن املبدأ، حيث من يمكن،
االفرتاضية» «الحدوس ،Hypotheses «الفروض» مصطلحات بوبر يستخدم
عىل ،Scientific Law العلمي» «القانون ،Theory «النظرية» ،Conjectures (التخمينات)
:Modus Tollens ى امُلَسمَّ االستنباطي املبدأ من ومستمد بسيط لسبب وذلك التعاوض.

ك عنها تلزم ق
ك − ال

ق − ال إذن،

عليها. متوقف وغري عنها ومستقل التجربة عىل سابق تعني الكانتي، باملعنى هنا، أويل) (سبقي، َقبْيل 9

.(١٩٧٩ العربية، اللغة مجمع الفلسفي، (املعجم ورضوريٍّا كليٍّا يكون قبيل هو ما وكل
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للقضية تقريرنا يستلزم ق للقضية تقريرنا كان إذا إنَّه التقريب: عىل يقول مبدأ وهو
نستبدل أن الصيغة هذه يف وبإمكاننا كاذبة. أيًضا هي ق تكون كاذبة، ك وكانت ك،
ك بالقضية نستبدل وأن معينة، كلية علمية «فرضية» يمثل الذي ف الرمز ق بالقضية

التالية: بالصيغة نظفر عندئٍذ معينة. «مالحظة» تقرر عبارة إىل يرمز الذي ل الرمز

ل عنها تلزم ف
ل − ال

ف − ال إذن

الفارق تثبت الصيغة هذه أن هي هنا إليها نلتفت أن ينبغي التي الجوهرية والنقطة
يمكن ال حني ففي .Falsification  و«التكذيب» Verification «التحقيق» بني املنطقي
ارتفع، ومهما ازداد مهما املالحظات من متناٍه عدد بأيِّ كلية علمية نظرية صدق إثبات
الكلية للدعوى مناقضة واحدة حالة مالحظة من أكثر يلزمنا ال املنطقية الوجهة من فإننا
يمكننا (ف) ب» هو أ «كل الكلية القضية من إذن دحضها. أو تكذيبها يتم لكي للنظرية
وأننا (ل)، ب» ليس أ واحدة) (حتى بعض أن الخطأ «من التالية: القضية نستنبط أن
باالستنباط ذلك عىل لرتتب ل) − (ال ب» ليس أ واحدة) األقل (عىل «بعض أن الحظنا إذا
البجع «كل التقريرية فالعبارة ف). − (ال كاذبة قضية ب» هو أ «كل أن املحض املنطقي
كل «ليس أن عنها يلزم والتي بيضاء، غري واحدة بجعة بمالحظة تكذيبها يمكن أبيض»
منها أمكن إذا وفقط إذا ،Falsifiable للتكذيب قابلة ما نظرية تكون بذلك أبيض». البجع
العلمية النظرية وعىل كاذبة. النظرية لكانت كذبت إذا والتي ما مالحظة» «عبارة استنباط
بأن وذلك الحدوث، من تمنعها أو تحظرها أي منطقيٍّا ممكنًة حالًة تستبعد أن األصيلة
قول تأويل هو وهذا الحالة. هذه تكون أن عىس ماذا الدقة من مستطاع قدر بأكرب تحدد
تكون أال يجب األصيلة فالنظرية الحظر. أو املنع من نوع هي علمية نظرية كل إن بوبر
مستنبط هو ما إن أكثر: بتحديد القول ويمكننا منطقيٍّا. املمكنة الحاالت كل مع متساوقة
Potential بالقوة» تُمثل«ُمكذِّبًا األقل عىل واحدة أساسية» «عبارة هو العلمية النظرية من
تُشري Observation Statement مالحظة» «عبارة ستكون العبارة هذه مثل 10،Falsifier

الطبيعة). بعد ما تلخيص رشد، (ابن بالفعل يوجد ألن فيه واإلمكان اليشء، يف االستعداد هي القوة 10
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تأخذ التي الخالصة الوجودية» «العبارات يستبعد وهذا العامة. للمالحظة قابل ما حدث إىل
فليس لالختبار. قابلة غري ألنها وذلك العلمية، العبارات فئة من ب» هو أ «بعض صيغة
هناك يبقى ألنه الوجودية؛ العبارات هذه تدحض أن تستطيع ممكنة مالحظة أي هناك

بعد. فيه نفتش لم التعبري، صح إن ما، مكان دائًما
التباين استوقفه وقد عرصه. لعلوم لصيًقا ومتابًعا علميٍّا ًفا مثقَّ بوبر كارل كان
يقول أخرى. جهة من أينشتني ونظريات جهة من والفرويدية املاركسية بني الشديد
حاول بينما لنظرياتهم، تأييًدا نظروا أينما يرون كانوا والفرويديني املاركسيني إن بوبر
عىل نظريته عىل ومرتتبًا للمالحظة وقابًال التحديد شديد تنبًؤا يصوغ أن جهده أينشتني
ويجهز النظرية يدحض أن املالحظة كذَّبته ما إذا شأنه من تنبؤ وهو الضوء، انحناء
املاركسيني بنفور الخاصة السيكولوجية الواقعة هي ليست هنا الخالف نقطة إن عليها.
البنية طبيعة يف باألحرى هي بل نظرياتهم، تدحض أدلة بوجود التسليم من والفرويديني
كان التكذيب. من نة محصَّ تجعلها والتي ذاتها والفرويدية املاركسية للنظريات املنطقية
فقط، «مؤيدة» كانت والفرويدية املاركسية النظريات أن هو بوبر شكوك يُثري الذي األمر
للتملص املصممة آلياتها بسبب أو غموضها بسبب ألنها، يشء لكلِّ ة مفرسِّ بدت وأنها
خرًقا تَُعدُّ النظريات هذه مثل .Irrefutable للدحض قابلة غري كانت املضادة األدلة من
معنى «ال أنها يعني ال هذا ولكن بوبر. به تمسك الذي النقدي العلمي للموقف وانتهاًكا
يقول أن بوبر يريد بل صادقة، غري إنها حتى يعني وال املنطقية، الوضعية باصطالح لها»
يكن لم إن تكذيبها الصعب من أنه أي لالختبار؛ قابلة غري إنها حيث من علمية ليست إنها
والتحفظات، واملحاذير الرشوط باستمرار تُسيَّج النظريات هذه كانت فقد املستحيل. من
بأي تخربنا ال إنها محددة. مضادة مالحظات منها تُستنبَط أن املمكن من يَُعد لم بحيث
عىس بما تُنبئنا ال نظريات هي أخرى بعبارة أو الحظناه، ما إذا النظرية يُكذِّب محدد يشء
قد النظريات هذه معتنقي أن يعني وهو كاذبة. كانت أنها لو األشياء حال عليه يكون أن

النقدي. العلمي املوقف عن تخلُّوا
منهجه، إىل التكذيب منطق من ننتقل أن قبل بها نلمَّ أن علينا أخرى نقطة اآلن وتبقى
يوم كل تُقدم املالحظات كانت لقد أينشتني. ونظرية نيوتن نظرية بني باملقارنة تتعلق وهي
لتأسيس يكفي ال بوبر ألحَّ كما وحده التأكيد ولكن نيوتن، لنظرية تأييًدا لها حرص ال أدلًة
بني التناقضات دبت لقد ننساه. وال نتعلمه أن بوبر يريدنا الذي الدرس هو وهذا الصدق،
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نظرية هي لها منافسة نظرية نشأة إىل أدى مما املالحظات، وبني نيوتن نظرية تنبؤات
نيوتن. لنظرية الهائلة التأييدات من الرغم عىل أينشتني،

التكذيب منهج (2)

ما أن ذلك بكثري. تعقيًدا أكثُر التكذيب منهَج فإن تماًما، بسيًطا التكذيب منطق كان إذا
إذا ما تقرير ا أمَّ املنطقية، الوجهة من واضح أمر هو النظريات من لنظرية تفنيًدا يمثل
مقصورة ليست واملشكلة تماًما. مختلف أمر فهو مفنَّدة، الحقيقة يف هي النظرية كانت
طرائق بوجود يسلم أيًضا بوبر إن بل التفنيد، حدوث يف البت عملية يف مصاعب وجود عىل

ظاهر. تفنيٍد وقوع تفادي دائًما بها يمكن عديدة
النقاش بواسطة ما لنظرية الفعيل التكذيب محاولة أثناء تربز عديدة مشكالت ثمة

والتجربة: واملالحظة النقدي

يف ما خطأ ارتكبنا فلعلنا تمت، التي املالحظات سالمة يف التشكك دائًما املمكن من (١)
صدق يف الوثوق بإمكاننا يكن لم إذا التجريبي: األساس مشكلة تدخل وهنا مالحظاتنا.
نظرياتنا إن يف الوثوق بإمكاننا فليس نظرياتنا، الختبار نستخدمها التي املالحظة عبارات
إليها يرقى ال مالحظة» - «عبارات هناك ليس بأن بوبر ويعرتف العبارات. هذه تفندها
مفتوحة وهي النظري، املحتوى من تنطويعىليشء نفسها املالحظة عبارات فجميع الشك،
،Infinite Regress نهائي ال (تراجع) نكوص إىل يفيض ال هذا أن غري االختبار، من ملزيد
أن فبوسعنا ،Potentially «بالقوة» لالختبار  قابلة التجريبية العبارات جميع أن فرغم
أو الختبار نستعملها ثَمَّ وِمْن ،Conventionally اصطالحيٍّا أو مبدئيٍّا بصدقها نسلم
وإذا .Potential Falsifiers بالقوة لها مكذِّبات العبارات هذه تكون نظريات تكذيب
تجريبية أسس هناك فليس أخرى، اختبارات إجراء بإمكاننا يزال فما منها، ريب يف ُكنَّا

نهائية.
جماعاٍت دائًما اختبارها يتم العلمية النظريات أن بحقيقة تتعلق الثانية املشكلة (٢)
بواسطة املبدئية الرشوط نصف أن نظرية أي اختبار يف الرضوري فمن فرادى. وليس
تعمل البحث يشملها معينة أخرى نظريات هناك أن أي املساعدة؛ الفروض من مجموعة
للمالحظة التكذيبية الداللة تُقدِّم الفروضأيًضا هذه االختبار. بظروف متعلقة كافرتاضات
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يف ينتقل الضوء أن نفرتض فقد معينة بمالحظة تقوم حني مثًال النظرية. من املستنبطة
تعقيًدا: أكثر Modus Tollens التكذيب صيغة تصبح هكذا مستقيم، خط

ل عنها تلزم املساعدة) الفرضية + (الفرضية م ف + ف
ل − ال

ف − ال إذن

يف ما عنًرصا أن هو املعقد املوقف هذا يف قوله يمكننا ما فكل الدقة، شئنا إذا اآلن
ليس العنرص وهذا — كاذب أنه تكشف قد أي — تفنيده تم قد م) ف + (ف املجموع
الفرضيات من أكثر أو واحدة تكون قد بل باختبارها، نقوم التي ف النظرية هو بالرضورة
لالختبار. مفتوحة نفسها املساعدة الفرضيات أن هو هنا نقوله أن يمكننا ما م. ف املساعدة
تبني دائًما املمكن من أن هي السابقة، باملشكلة الصلة وثيقة وهي الثالثة املشكلة (٣)
العينية بالفروض واملقصود التفنيد. لتحايش ad hoc (تحايلية/غرضية) عينية فروض
الخبز «كل نظرية أن ذلك مثال الدحض. لتجنب إال ليشء ال وضعها، يتم معينة فروض
تضيف بأن فرنسا يف السام الخبز بعض وجود يدحضها أن من تحصينها يمكن مغذٍّ»

فرنسا». يف «إال تعبري ُمغذٍّ» الخبز «كل قضية إليه

املضاد الشاهد تُخِرج أن ببساطة وهي الدحض، لتفادي أخرى تحايلية طريقة وهناك
مضاد شاهٌد وداهَمنا ب»، هو أ «كل الفرضية بصدد ُكنَّا فإذا نفسه. التعريف من الظاهر
ليس الذي أ من واحًدا الحظنا أننا لنا بدا إذا بأننا القول املمكن فمن ب، ليس الذي أ من
ب الصفة يجعل األسلوب هذا أصًال. أ من واحًدا يكون أن يمكن ال الحظناه ما إذن ب،
ليست هي بيضاء غري بجعة إن مثًال القول يمكننا هكذا أ. ألي املحدد التعريف من جزءًا

اإلطالق. عىل بجعة
الغش من نوًعا بوبر رأي يف االصطالحية واملناورات العينية الفروض استخدام ويَُعدُّ
الفروض استخدام لتجنب املنهجية القواعد بعض اتخاذ الالزم فمن ثَمَّ وِمْن الفكري،
طريق عن ما نظرية بتعديل قمنا إذا بأننا القائل املنهجي املبدأ اتِّباع ذلك من العينية.
بعض هناك تكون أن الالزم فمن التفنيد، تجنب بغرض الجديدة الفروض بعض إضافة
الجديدة] املضافة والفروض األصلية [النظرية جماع من استنباطها يمكن التي املرتتبات
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يمكننا آخر، وبتعبري املعدلة. غري األصلية النظرية من استنباطها املمكن من يكن لم والتي
لالختبار قابلة تكون جديدًة فرضيًة تكوِّن أن يجب املعدلة أو املضافة الفروض بأن القول
قابلة تكون أن يجب الفروض هذه أن أي األصلية: للفرضية متاحة تكن لم بطريقة
فرنسا» يف إال مغذٍّ، الخبز «كل نرفض فنحن هنا، من مستقٍل. بشكٍل ذاتها بحد لالختبار
تكن لم لالختبار قابلة جديدة مرتتبات لها ليس إذ ،ad hoc «تحايلية» عينية بوصفها
لالختبار قابلة مرتتبات هناك ألن صحيح؛ غري والعكس مغذ». الخبز «كل ل اختباًرا أيًضا

فرنسا.» يف إال مغذ الخبز «كل ل اختباًرا ليست والتي مغذ»، الخبز «كل ل
فنظرية بعض، من التكذيب أو لالختبار قابلية أكثر الفرضيات بعض أن الواضح من
الكواكب «كل من للتكذيب قابلية أقل (ف١) مغلقة» حلقات يف تتحرك الكواكب «كل
األدلة بخصوصأي تحديًدا أقل ف١ ألن (ف٢)؛ «إهليلجية»» بيضاوية مسارات يف تتحرك
صدقها إن ف٢، من منًعا» «أقل ف١ بأن القول يمكن آخر وبتعبري تدحضها. أن يمكن
تقول ال ف٢ أن ذلك ف٢، تفعل مما بكثري أكرب املمكنة املالحظات من نطاق مع يتساوق
يمكن وعليه بدقة. الحلقة نوع أيًضا تحدد بل مغلقة، حلقات يف تتحرك الكواكب بأن فقط
املالحظات بعض ولكن ف٢، ستُكذب ف١ ستُكذب التي املالحظات جميع بأن نقول أن
الشكل غري شكل أيِّ يف تتحرك الكواكب كانت فإذا ف١. تُكذَّب لن ف٢ ستُكذَّب التي
حلقي شكل أي يف تتحرك دامت ما أنها حني يف كاذبة، ف٢ تكون فسوف البيضاوي،
املعلوماتي املحتوى زاد كلما بقوله: النقطة هذه عن بوبر يعرب صادقة. ستكون ف١ فإن
وذلك العالم، عليها التي الحالة عن أكثر تنبئنا إنها للتكذيب؛11 قابلية أكثر كانت للنظرية
بازدياد يزداد املعلوماتي فاملحتوى منطقيٍّا، املمكنة الحاالت من أكرب عدًدا تستبعد بأن

النظرية. مع (تتماىش) تتساوق ال التي العبارات مجموعة
يتناسبان ما لنظرية املعلوماتي التكذيب/واملحتوى قابلية أن إىل أيًضا بوبر ويُشري
الحاصل» «تحصيل ل املعلوماتي فاملحتوى ،Probability «احتماليتها» مع عكسيٍّا
املحدد العالم حالة عن بيشء ينبئنا ال الحاصل تحصيل ألن ذلك صفر، هو Tautology
تحصيل وهي املمكنة». «العوالم جميع يف ٢ = ١ + ١ أن ذلك مثال فيه. ُوِجدنا الذي
تمطر»، ال أنها أو تمطر السماء أن «إما آخر: ومثال املعلوماتي. املحتوى من فارغ حاصل

املنطقية. الصورة حيث من أو املبدأ، حيث من 11
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االحتماليات أعىل فهي احتماليتها ا أمَّ صفر، = املعلوماتي ومحتواها خربًا تخربنا ال فهي
بكثري أقل بيضاوي) مسار يف تتحرك الكواكب (جميع ف٢ صدق واحتمالية ،١ وتساوي
«املكذِّبات فئة أن ذلك مغلقة)، حلقات يف تتحرك الكواكب (جميع ف١ صدق احتمالية من
«الكواكب فمثًال ف٢ مكذِّبات من فرعية فئة هي ف١ ل Potential Falsifiers بالقوة»
دائرة» يف تتحرك «الكواكب ولكن ف٢، ف١، من كالٍّ تُكذِّب سوف مستقيم» خط يف تتحرك

املغلقة. الحلقة من نوع الدائرة ألن ف١ تُكذِّب لن ولكن ف٢ ستُكذِّب

املعرفة تقدم (1-2)

محاولة عملية بواسطة الحقيقة، ونقارب معرفتنا، يف ًما تقدُّ نحقق أننا إىل بوبر يذهب
التالية: الصورة تتخذ العلمية املعرفة لنمو تطورية نظرة ويقدم وخطأ.

م٢ ← أ١ أ، ← ن١ ن، ← م١

Tentative اختباري» «حل باقرتاح إزاءها تقوم معينة، مشكلة إىل تشري م١ حيث
الكاذبة النظريات استبعاد عندئٍذ نحاول ثُمَّ ن١)، (ن اختبارية» «نظرية أو Solution
جديدة مشكلة أو جديد موقف يربز عندئٍذ أ١)، (أ شديد ونقد قاٍس الختبار بتعريضها
بمشكلة، وتنتهي مشكلة من تبدأ متتالية حلقات يف باطراد، املعرفة تنمو وهكذا (م٢)،
ومشاكل جديد بموقف تنتهي بل بدأت، حيث من تنتهي ال فهي دائرية، ليست ولكنها

للمعرفة.12 املستمر التقدم تكفل التي هي الجدة هذه جديدة.
و«التفنيدات» Conjectures االفرتاضية» «الحدوس بواسطة تقدمه العلم يحقق
مالحظة من نبدأ وال مشكالت من نبدأ نحن أخطائنا. من نتعلم فنحن .Refutations
تُشكِّل ال املالحظة فمجرد ما. ظاهرة تفسري يف الفشل من الخطأ! من نبدأ أننا أي محايدة،
مالحظة تفسري يف تفشل قائمة نظرية ضوء يف إال قط مشكلة نعي ال فنحن مشكلة،
األكثر فالنظريات — احتماًال النظريات أكثر باقرتاح املشكلة حل نحاول ال ونحن معينة.
تخمينات أو جريئة حلول باقرتاح بل — معلوماتي محتوى أقل عىل تنطوي احتماًال
يمكننا عندئٍذ العالم. عن تقوله فيما والدقة التحديد شديدة ألنها للتكذيب؛ القابلية شديدة

.Popper, K. R., Objective Knowledge. The Clarenton Press, Oxford, 1972, p. 119 12
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تستلزمه ما ألن قاسية اختبارات وهي وفاصلة، قاسية باختبارات النظريات هذه اختبار
أن حدسيٍّا بوسعنا املمكنة، املالحظات من ا ِجدٍّ عريض قطاع مع متساوق غري النظرية
جريئة الجديدة النظرية ستكون النظرية، احتمالية قلت كلما ستزداد االختبار قسوة نرى
املعرفية الخلفية من لجزء رفًضا تتضمن ألنها قاسية اختباراتها وستكون محتملة، وغري
بالنسبة جريئة كانت مثًال أينشتني فنظرية التاريخية. حقبتها يف السائدة العلمية للنظريات
الضوء بأن زمنها يف االفرتاضالشائع ناقضت ألنها زمنها؛ يف السائدة النظرية لالفرتاضات

مستقيمة. خطوط يف ينتقل
ال أمر هو العلمية النظرية مصدر أن التكذيبي بوبر مذهب يف بالذكر الجدير ومن
ال فالنظرية ال. أم علمية النظرية كانت إذا ما بتحديد أي العلمي، بوضعها البتة له صلة
من جاءت قد النظرية تكون أن ذلك يف يستوي للتكذيب، قابلة تكن لم ما علمية تكون
كوسيلة غريها من خصوبة أكثر الطرق إحدى تكون قد بالطبع إلهام. نفحة من أو املخترب
عبارة هي ما عبارة كانت إذا عما بالسؤال له عالقة ال هذا ولكن أصيلة، نظريات إلنتاج
علمية. عبارة كانت إن العلمية أصالتها مدى عن بالسؤال له عالقة وال علمية، غري أم علمية
العنان يرخي ذلك يف وبوبر تقدًما، يحقق أن للعلم بها يمكن آلية طريقة هناك ليست

الفنون. من فن أي من للخيال احتياًجا أقل ليس فالعلم الجريء، الخيايل للتأمل
بل محايدين، سلبيني كمالِحظني العالم إىل نأتي ال األمر حقيقة يف إننا بوبر يقول
تعمل التي الطريقة بنفس تعمل معينة، فطرية ميول أو بتوقعات مزودين نولد نحن
سلوكها يف تقوم الحيوانات جميع أن والحق ودراية. وعي عن املشيدة النظريات بها
قبلية الفطرية «النظريات» هذه تكون قد حني يف ولكن للمشكالت.13 فطرية حلول بتفعيل
a Priori قبليٍّا صحيحة أنها يعني ال ذلك فإن Psychologically a Priori سيكولوجيٍّا
يجعل أن عىل اإلنسان قدرة هو األخرى والحيوانات اإلنسان بني فارق أهم إن .Valid
التشبث من بدًال جديدة نظريات يتبنى أن اإلنسان بوسع عنه! نيابًة تموت نظرياته
يف النظر ينعم حني القدرة هذه جدوى يرى أن املرء وبوسع معها، واملوت بنظرياته
حل يف ثَمَّ من وفشل هوادة، بال النافذة زجاج بها يخبط الزنبور ينفك ما التي الطريقة

الهروب. «مشكلة»

.Popper, K. R., Objective Knowledge, p. 261 13
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بل بمفردها، واحدة نظرية اختبار موقف يف نكون لن العادية األحوال يف ونحن
تُكذِّب مالحظة صادفنا لو وحتى املتنافسة. النظريات من عدد بني نختار أن علينا سيكون
منها أفضل نظرية عىل نعثر لم ما النظرية رفض عىل نُقِدم لن فنحن معينة، نظرية
بعد نظرية رفض يف نرتيث أن تطالبنا املنهجية بوبر قواعد أن األمر حقيقة بها. نستبدلها
نعثر أن وبعد قوية تكذيبات تواتر بعد إال عنها التخيل يف نتعجل وأال واحد، مكذٍِّب شاهٍد

أفضل. نظرية عىل
ن٢ النظرية نفضل أن علينا كالتايل: يكون املتنافسة النظريات بني املفاضلة ومحك
التي املشكالت وتحل ن١ تحلها التي املشكالت جميع تحل ن٢ كانت إذا ن١ النظرية عىل
اإلضافية املشكالت لبعض حلوًال وتقدِّم ن١)، دحض تم حيث (أي حلها يف ن١ فشلت
علينا آخر، وبتعبري التكذيب. من ملزيد فرصة تتيح وبالتايل شيئًا، عنها ن١ تقول ال التي
النظرية فشلت ما وتفرس السابقة النظرية تفرسه ما كل تفرس التي النظرية نختار أن
واإليفاء السابقة. النظرية تفرسها ال إضافية لظواهر تفسريًا وتقدم تفسريه، يف السابقة
إليها مضاًفا القديمة النظرية هي هي الجديدة نظريتنا تكون أال لنا يضمن الرشوط بهذه
التفنيدات تفادي وهو واحد، غرض غري يخدم ال ad hoc (غريض/عيني) تحاييل فرض

الظاهرة. اإلخفاقات أو الواضحة
طريق عن املعرفة تتقدم ييل: فيما بوبر عند العلم فلسفة يوجز أن املرء بوسع
وذات عاٍل معلوماتي محتًوى ذات تفسريات اقرتاح أي جريئة، تفسريية نظريات اقرتاح
إحالل ثُمَّ وفاصلة، قاسية الختبارات النظريات هذه تعريض ثُمَّ للتكذيب، عالية قابلية
نظريًة بالنظرية استبدلنا بأننا القول وبمقدورنا املكذَّبة. النظريات محل أفضل نظريات
نهائي، بشكل القديمة النظرية تكذيب يتم لم لو حتى ومعقولية، أصالًة وأكثر أفضل
ما كلَّ تفرس أن عىل قادرًة — ُكذِّبَت قد تكون أال رشيطة — الجديدة النظرية كانت إذا
تفسريات أيًضا وتقدم تفسريها، يف القديمة النظرية َفِشَلت وأشياء القديمة، النظرية فرسته
عىل تشتمل سوف ن٢ األفضل النظرية أن أي شيئًا. القديمة النظرية لها تقدم لم ألشياء
تكذيبًا سيُعدُّ ن١ للنظرية تكذيب أي كان فإذا الحقيقة. نحو اقرتابًا بوصفها ن١ النظرية
عىل عقالنيٍّا مفضلة ن٢ النظرية تكون فإذن صحيح، غري العكس وكان ن٢ للنظرية
النظرية ننتقي أننا ذلك ومعنى تكذيبها). تم قد ن٢ تكون أال (رشيطة ن١ النظرية
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نالها قد تكن لم ما — معلوماتيٍّا محتوى أكثر وبالتايل — للتكذيب قابلية أكثر هي التي
التكذيب.14

Corroborationالنظريات تعزيز (2-2)

القول يمكننا عندئٍذ قاسية، باختبارات لتكذيبها مستمرة ملحاوالٍت ما نظريٌة صمدت إذا
أو نهائي، بشكل ثبت قد صدقها أن ذلك يعني وليس التعزيز، من عالية درجة عىل بأنها
درجة عن تقرير الحقيقة يف هو ما وقت يف ما نظرية فتعزيز احتمالية. أكثر غدت إنها حتى
بها صمدت التي والطريقة لها، تعرضت التي االختبارات قسوة ومدى للتكذيب، قابليتها
(رشيطة للتكذيب قابليتها بازدياد النظرية تعزيز يزداد أن املنطقي ومن االختبارات. لهذه
قابليتها بازدياد يزداد لها تصمد أن يمكن التي االختبارات قسوة ألن ُكذِّبَت) قد تكون أال

للتكذيب.
ذلك االستقراء، لفكرة جديدة عودة التعزيز مفهوم يكون أن بإنكار بوبر ويعجل
يف أدائها عن أو املستقبل يف ثباتها عن البتة شيئًا يقول ال ما لنظرية املقيَّض التعزيز أن
النظرية فبإمكان املمكن. التعزيز من درجتها زادت النظرية احتمالية قلت وكلما املستقبل.
يقدم وهذا تعزيًزا. أكثر تكون أن وبالتايل قسوة، أشدَّ اختباراٍت تخوض أن احتمالية األقل
ن٢ كانت إذا ن١ عىل مفضلة ن٢ تَُعد النظريات: بني العقلية املفاضلة عن بيانًا ثانية مرة
وتميض ن١، لها تصمد لم الختباراٍت وتصمد ن١، لها تصمد التي االختبارات لكل تصمد
تفنيُدها يتم لم ن٢ كانت وإذا لالختبار، قابلٌة ن٢ عن مرتتباٌت هي إضافيًة وقائَع لتفرس

بعد.

Fallibilism الالمعصومية مذهب (3-2)

هي ما نظرية أن عىل نربهن أن اإلطالق عىل يمكننا ال أننا بوبر ملوقف وفًقا الجيل من
صدق نؤسس أن بمعنى «نعرف»، أن اإلطالق عىل يمكننا ال أننا ذلك صادقة، نظرية
بوبر يَُعد املعنى بهذا مخطئني. نكون بأن احتمال أي بعده يعود ال نهائي بشكل نظرية

.Popper, K. R., Objective Knowledge, p. 81 14
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15C. Pierceبريس شارلس به قال الذي الالمعصومية أو الالعصمة بمذهب القائلني من
الحقيقة. عىل عثرنا قد بأننا تامٍّ يقنٍي عىل نكون أن املتعذر فمن قبل: من (١٨٣٩–١٩١٤)
بإمكاننا ولعل لالختبار. دوًما مفتوحة وتخمينات افرتاضاتحدسية هي نظرياتنا جميع إن
من أكثر لالختبارات صمدت ألنها بعض؛ من أفضل الحدوس بعض إن نقول أن ذاك إذ

غريها.

Truth and Verisimilitude الصدق ومظهر الصدق (4-2)

استبعاد عىل حريصني نكون أن فعلينا Truth «الصدق» الحقيقة عىل حريصني دمنا وما
صادقة. تكون نظرية عىل نعثر ربما الطريقة بهذه ألننا كاذبة، أنها نكتشف نظرية أي

أمرين: بني تمييزه يف تماًما واضح ذلك يف وبوبر
أو متطابقة هي حيث من موضوعية بصفة كاذبة أو صادقة ما نظرية كانت إذا ما األول:
الوقائع). مع متطابقة كانت إذا، وفقط إذا، صادقة تكون (ق الوقائع مع متطابقة غري

الوقائع. مع متطابقة ق كانت إذا ما «نعرف» أن الثاني:
للصدق: تعريفه (١٩٠٢–١٩٨٣) تارسكي ألفرد العظيم املنطقي عن بوبر أخذ وقد

ق. إذا، وفقط إذا، صادقة ق
ثالث، احتمال هناك وليس كاذبة، أو صادقة إما هي ملتبسة غري عبارة كل أن ذلك
ويذهب تماًما. مختلف أمر هو الوقائع مع متطابقة ما قضية تكون «متى» تقريرنا ولكن

األمريكي الفيلسوف إىل الخطأ) من العصمة (استحالة الالمعصومية أو الالعصمة مذهب يُنَسب 15

اليقني، عىل مبنية أو يقينية االعتقادات تكون أن الرضوري من ليس أن بذلك يعني وهو بريس؛ تشارلس
رأينا، مراجعة إىل يدفعنا جديد دليل إىل فيها نتشوف التي الظروف يف باعتقاداتنا أحيانًا نقنع أن لنا فإن
الروح، بهذه نعتصم أن — دائًما حالنا هو هذا دام ما — علينا أن الحق ويف أوانه. يف يوافينا قد أنه غري
موقًفا له ويُفِرغ منزلتني»، بني «منزلة املوقف هذا يُعد وبذلك االرتيابية. يف وقعنا وإال املوقف بهذا وتتذرع
الشكي االرتيابي واملوقف ناحية، من الوثوقي الدوجماطيقي املوقف َمعيب: كالهما موقفني بني وسًطا
املعرفة، عالم زكريا، فؤاد الدكتور ترجمة الغرب، حكمة رسل، برتراند ذلك: يف راجع أخرى. ناحية من
لفكر مدهًشا استباًقا كان بعامة بريس تشارلس فكر أن الحق ومن ص٢٤٢-٢٤٣. الثاني، الجزء ،١٩٨٣
الذي الفلسفة» «تاريخ كتابه يف بوبر، أتباع أخلص ماجي، بريان ذلك: يف انظر املحورية. وآرائه بوبر

ص١٨٧-١٨٨. ذكره، سيأتي
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صدق بَرَّرنا أو بَرَهنَّا قد إننا نقول أن يمكِّننا موقع يف ولسنا أبًدا، نملك ال أننا إىل بوبر
نظرية.16

يف ما (تطابق Correspondence «تطابق» بأنه الصدق تعريف فإن ذلك ورغم
التي الوقائع مع العبارة تطابق آخر بتعبري أو العرب، تقول كما األعيان يف ما مع األذهان
يمكن ما يشء إنه :Regulative Principle تنظيمي كمبدأ يعمل أن يمكن العبارة)، تقررها
نحِزر أن املعقول فمن النظريات إحدى تعزيز زاد كلما أنه الحق ومن وندانيه. نبتغيه أن
الصدق من ما نظرية اقرتاب درجة عىل بوبر ويطلق وندانيها. الحقيقة من نقرتب بأننا
مظهر فكرة يشتق وهو النظرية. بهذه الخاص Verisimilitude الصدق» «مظهر اسم
التي القضايا تلك جميع هو ن النظرية محتوى للنظرية: املعلوماتي املحتوى من الصدق
Truth Content الصدق» «محتوى إىل: ينقسم أن إذن يمكن ن ومحتوى ن. عن تلزم
Falsity Content الكذب» و«محتوى ن)، عن تلزم التي الصادقة العبارات جميع (فئة
صدقها محتوى هو ن صدق ومظهر ن)، عن تلزم التي الكاذبة العبارات جميع (فئة
يكون ن٢ صدق مظهر فإن ون٢ ن١ بني نقارن ُكنَّا فإذا كذبها. محتوى منه مطروًحا
أقل، كذبها محتوى ولكن ن١ من أكرب صدقها محتوى كان إذا ن١ صدق مظهر من أكرب
عىل ترتتب كانت إذا آخر، وبتعبري أكرب. صدقها محتوى ولكن أقل كذبها محتوى كان أو
ن٢ تكون إذن أكثر، كاذبة عبارات عليها يرتتب ال ولكن ن١ من أكثر صادقة عبارات ن٢

الصدق.17 إىل أقرب
عنها وتلزم ن١، عن تلزم التي الصادقة العبارات جميع عنها تلزم ن٢ كانت إذا
ن١، من أكثر كاذبة عبارات عنها تلزم وال ن١، عن تلزم ال التي الصادقة العبارات بعض
صدق مظهر لديها ن٢ إن ن١؛ من الصدق إىل أقرب هي ن٢ إن نقول أن إذن املعقول فمن
الحقيقة ننشد ُكنَّا إذا ن١ عىل ن٢ نفضل أن عقليٍّا يمكننا هكذا كاذبة. كانت لو حتى أكرب

ا. ِجدٍّ كبريًا ن٢ كذب محتوى يكون أال رشيطة كاذبة، ن٢ كانت لو حتى
بني قارنَّا فإذا ما، بنظرية الخاصتني التعزيز ودرجة الصدق مظهر بني صلة ثمة
قد ن١ لها صمدت التي االختبارات جميع أن ووجدنا التعزيز درجة حيث من نظريتني
وأن ن١، لها تصمد لم التي االختبارات لبعض صمدت قد ن٢ وأن ن٢، أيًضا لها صمدت

.Popper, K. R., Conjectures and Refutations, p. 223 16

.Ibid, p. 385 17
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إذن املعقول فمن ن١، فيها فشلت التي االختبارات من أكثر اختبارات يف تفشل لم ن٢
أكرب؛ صدق مظهر لديها ن٢ بأن نحدس أن بإمكاننا أن ذلك ن١، عىل ن٢ نفضل أن
محتوى لها سيكون ن١؛ من لالختبار قابلية أكثر ستكون إنها الحقيقة. إىل أقرب إنها
الربهنة لنا تتم لم أننا ورغم العالم. عليها التي الحالة عن أكثر ستخربنا أكرب، معلوماتي
بوسعنا فإن كاذبة)، تكون أن معصومني غري دمنا ما ا حقٍّ احتمال (هناك ن٢ صدق عىل
إىل منها وأقرب ن١، من تعزيًزا أشد بوصفها ن٢ للنظرية العقيل تفضيلنا عن نُْعرب أن

ن١. لها تصمد مما أكثر الختبارات وتصمد لالختبار قابلية أكثر ن٢ النظرية الصدق.

بوبر واقعية (5-2)

ميتافيزيقي واقعي بأنه القول يمكن الصدق، يف التطابق لنظرية بوبر تقبل خالل من
عن مستقل واقع إىل تُشري صدقت، إن نظرياتنا، أن يرى أنه أي ،Metaphysical Realist
امليتافيزيقية الواقعية لهذه يسمح ال فهو ذلك، من الرغم وعىل نظرياتنا. عن ومستقل الذهن
تكون متى نقرر أن علينا يزال فال تنظيمية». «فكرة من أكثر تكون أن أو بعيًدا، تأخذنا أن
خارج» «من ننظر أن يسعنا ال ونحن بالفعل. عليه هي كما األشياء مع متطابقة نظرياتنا
ضوء يف نظرياتنا، أفضل تخربنا الذي ذلك واقًعا نعده أن إال نملك وال الواقع، إىل نظرياتنا
سنكتشف أننا املحتمل غري من أن إىل بوبر ويذهب الواقع. أنه الجاريني، واالختبار النقد
التي Instrumentalism األداتية للنزعة العلم يف مناوئ وبوبر أبًدا. العالم عن «الحقيقة»
هي بل مالحظاتنا، مسار تفرس حقيقية كيانات إىل تُشري ال العلمية النظريات بأن تقول
من بواقعيته، جزم دون مطلوب، هو ما كل تقدم نافعة و«وسائل» «أدوات» باألحرى
الرأي من الوجهة لهذه وفًقا العلمية، القوانني تُعد خربتنا. مسار عن الدقيق التنبؤ أجل

حقائق.18 ال قواعد (األداتية)،
نكتشف أن بإمكاننا إن يقول الذي Essentialism املاهية ملذهب أيًضا مناوئ وبوبر
الدائمة مساعينا ه يُسفِّ املوقف هذا أن بوبر ويرى آخر. يشء كل ضوئه نفرسيف نهائيٍّا واقًعا
أصيلة محاولة هو بمقتضاه العلم يكون وسًطا خطٍّا بوبر يتخذ إنما أفضل. تفسريات نحو

Popper, K. R., and Eccles, J. C., Remarks on The Term “Real”. In, The Self and Its Brain, 18

.corrected second printing, Springer International, 1985, pp. 9-10
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أخرى أشياء بواسطة حقيقية أنها نفرتض أو نعرف التي الحقيقية األشياء بعض لتفسري
تفسريها، املطلوب الظواهر عن بمعزل صدقها اختبار ويمكن الكشف وتتطلب مجهولة،

للتفسريات. التماًسا فيه نوغل أن يمكننا الذي للعمق نهاية ال ولكن

موضوعية املعرفة (6-2)

مربرة أو مؤسسة حقائق إىل يشري ال فهو ،Knowledge «املعرفة» عن بوبر يتحدث عندما
يتحدث فإنما «املعرفة» عن يتحدث عندما أنه ذلك عن فضًال بوبر يؤكد نهائي. بشكل
ألي الذاتية املعرفة بني داالٍّ تمييًزا يميز أن بذلك ويقصد املوضوعي». «باملعنى املعرفة عن
والدوريات الكتب يف وموجودة اللغة يف مصوغة هي كما املوضوعية املعرفة وبني شخص
املعرفة فإن املعنى، بهذا العام. واالختبار للتفحص ومفتوحة البحث ومؤسسات باملكتبات
يف املصوغة العبارات بني موجودة موضوعية منطقية عالقات ثمة موضوعي. يشء العلمية
وتتضاءل يكن. لم أم بها فعلية دراية عىل شخص أي كان إذا عما النظر بغض اللغة،
الكامن الخطأ إن للمعرفة. املوضوعي النمو إىل بالقياس األفراد العلماء يعتقده ما أهمية
املعرفة ترى أن تحاول أنها هو Belief Philosophy االعتقاد» «فلسفة بوبر يسميه فيما

االعتقاد. من خاص) بشكل (مؤكًدا صنًفا بوصفها

الثالثة العوالم (7-2)

واالعتماد: التأثري متبادلة ثالثة عوالم بني األمر الحقيقة يف بوبر يميز
الفيزيقي. العالم هو :١ العالم

الذاتي. العقيل العالم هو :٢ العالم
توجد الذي إلخ … والفن واألدب والرياضيات للنظريات املوضوعي العالم هو :٣ العالم
العقول وعي عن مستقلة أنها بمعنى موضوعية وهي موضوعية، منطقية عالقات داخله

ودرايتها. الفردية
مدَركة مشكالت األغلب يف استجابة ،٢ العالم عقول بواسطة ٣ العالم موضوعات تنشأ
ِنيات يتجاوز موضوعي وضع لها يصبح حتى صياغتها تتم إن ما أنها غري ،١ العالم يف
يتسنى ما أي الذاتي، بمعناها املعرفة عىل التقليدية الفلسفة ركزت فقد ذلك ومع الفرد.
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يمكن ومما فقط الفردي العقل من أنه هو منطلقها وكان يعرفه؛ أن املفرد للشخص
معظم أن إال جديدة. معرفية دعاوى أية تربير يمكن بالفعل الفردي العقل يعرفه أن
الذاتي. باملعنى شخص أي ِقبَل من معروفة ليست املوضوعي باملعنى البرشية املعرفة
ذات بغري «معرفة من تقريبًا كلها تتألف العلمية، املعرفة وبخاصًة البرشية، فاملعرفة

عارفة».19
فهي املعرفة»، «موضوعية فكرة عليه تنطوي الذي والخصب الثراء مدى بوبر أدرك
يريد األخالق. وربما واألدب كالفن مجاالت تسود التي املفرطة الذاتية لتلك ناجع عالج
تعبري مجرد ليست فهي برشية، اخرتاعات تكن وإن األنشطة هذه إن يقول أن بوبر
تخضع ولكنها البرشي، العقل اخرتاع من الرياضيات أن فكما ذاتية. إنسانية مشاعر عن
املشكالت، هذه عن خاطئة أو وإجاباتصحيحة حقيقية مشكالت وتضم موضوعية ملعايري
يف يفشل أو يحلها ثُمَّ الخاصة مشكالته يطرح فهو مثًال، للفن بالنسبة الحال كذلك

حلها.20
األفالطوني املثل عالم وبني الثالث بوبر عالم بني كبرية شبه أوجه هناك أن الجيل من
بوبر عند ٣ العالم أن وهو بينهما: حاسًما فرًقا هناك أن غري املوضوعية. الصور عالم أو
وتقدمت املعرفة نمت كلما ويتطور باستمرار يتغري بل األحوال من حال بأيِّ ثابتًا ليس
رفض إىل أملحنا أن سبق وقد تحصيلها. لنا تم التي للمعارف النقدي الفحص خالل من
ونفرس نكتشفه أن علينا نهائي واقع لوجود رفضه أي Essentialism املاهية ملذهب بوبر

آخر. يشء كل ضوئه يف
،٣ العالم موضوعات وجود عىل أؤكد حني «ويف «النفسودماغها»: كتاب يف بوبر يقول
ملوضوعات وجودي وضع أي أعزو ال أنني بمعنى موجودة، املاهيات أن أعتقد ال فأنا
أو طبيعة حول النظرية التأمالت أن وأرى األسماء. هذه ملسميات أو أفكارنا أو تصوراتنا
مناوئ إنني اجتنابها. علينا وأن لفظية مماحكات تفيضإىل إلخ … العدل أو الخري تعريف
ال األفالطونية العقلية املاهيات أن أرى ثَمَّ ومن املاهية»، «مذهب أسميته الذي للمذهب
واضًحا استباًقا يُعدُّ أنه رغم — األفالطوني ٣ عالم أن (أي ٣ العالم يف دور بأي تضطلع

.Popper, K. R., Objective Knowledge, p. 109 19

Peter Singer, “Discovering Karl Popper”, In The New York Review of Books, May 2, 20

.1974
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أحسب فلست أخرى جهة ومن خاطئًا). عالم بناءً يل يبدو — به قلُت الذي ٣ للعالم
االفرتاضية الحدوس أو املشكالت قبيل من كيانات لقبول استعداد عىل كان أفالطون أن

به.»21 قال الذي العقلية املوضوعات عالم داخل — منها الكاذبة وبخاصة —

التكذيب مذهب مجمل (8-2)

الكائنات. من األخرى الفصائل أعضاء عىل كربى بقاءٍ أفضلية تمنحنا عظيمٌة أهميٌة للتنبؤ
هي الصحيحة فالتنبؤات عامة، بصفة الصحيح للعلم معياًرا التنبؤ عىل القدرة وتعترب
التنبؤات من عقمها بسبب ما نظرية اختبار تعذر وإذا النظريات، به تخترب الذي املحك
أهمية عىل التقليدية التوصيفات وتؤكد القيمة. عديمة النظرية هذه بقيت لالختبار القابلة
ال وتواتر امتد مهما التحقيق أن غري والتجربة. باملالحظة إثباتها أو النظرية، «تحقيق»
القضية هذه إىل ذلك، لتقريب ولننظر، النظرية. صحة عىل نهائيٍّا برهانًا يقدم أن يملك

الشهرية: التجريبية
بيضاء. القطبية الدببة جميع

نقول قد أبيض، سيكون القادمة املرة يف سأراه الذي الدب بأن تتنبأ النظرية هذه إن
النظرية صدق عىل نهائيٍّا برهانًا يَُعدُّ ال هذا أن الحقيقة ولكن النظرية، يحقق هذا إن عندئٍذ
هذا َصَدَق ولو أبيض. غريَ لهذا التايل الدبُّ يأتي بأن حال أيِّ عىل احتمال هناك دام ما
تكذيبًا النظرية لتكذيب تكفي بمفردها املالحظة هذه فإن أبيض غري التايل الدب وأتى
فيها ثقتُنا تَربو بل واحدة، دفعة يتأتى ال النظريات تحقيق أن نرى هكذا ونهائيٍّا. حاسًما
الذي هو إذن التكذيب قاضيٍة. واحدٍة رضبٍة يف عليها يُجِهز فقد التكذيب ا أمَّ رويًدا، رويًدا

التحقيق.22 وليس القضية أمر يحسم
هناك أن بوبر بنيَّ وقد .Falsifiable للتكذيب» «قابل أنه إذن األصيل العلم صفة من
«شبه أو زائًفا» «علًما ونعدها نرفضها أن علينا العلم، صفة تنتحل معينة فكرية أنظمة
أو س» [«شبه للتكذيب قابلة تنبؤات عن تُسفر ال أنها إىل نظًرا ،Pseudoscience علم»

Popper, K. R., and Eccles, J. C., The World 1, 2, and 3, in The Self and Its Brain, 21

.pp. 36–50
.Earle, W. J., Introduction to Philosophy, McGraw-Hill, Inc., 1992, pp. 65-66 22
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األمثلة من ذلك]. غري عن يتكشف ولكنه س، أنه لو كما يبدو يشء أيما هو الزائف» «س
ماركس)، أتباُع لها َعدَّ (كما التاريخ يف املاركسية النظرية الزائف: للعلم بوبر ذكرها التي
علوًما كانت لو يقتيضأنها فاملنطق ألدلر. الفردي النفس وعلم الفرويدي، النفيس والتحليل
كثري األصيلة (للعلوم لها تفنيًدا أو تكذيبًا يُعدَّ أن عساه ما تحديد بإمكانها لكان حقيقية
قد األدلرية وال الفرويدية وال باملاركسية ال ولكن بالفعل). ال بالقوة التكذيب حاالت من
السماَح املبدأ حيث من ترفض زائفٌة علوٌم إنها بوبر، رأي يف التكذيب اختبار اجتازت
والتواءاٍت بتحفظاٍت ذاتها، صيغتها يف ُمَسيَّجة، إنها قضاياها. عىل التكذيب عملية بإجراء
مساوقًة وتجعلها وأساًسا، أصًال التكذيب من Immunized «محصنة» تجعلها والتباساٍت
أن ذاتها، صيغتها بحكم تأبى وهي ونقيضه. لليشء مالئمًة وتجعلها ممكنة، مالحظة لكل
من وهي كاذبة. كانت قضاياها أن لو املالَحظة األشياء عليه تكون أن عىس بما لنا تُفيش
نعيش الذي د املحدَّ العالم هذا عن بنبأ تأتينا وال املعلوماتي، املحتوى من صفٌر ذلك أجل

علم.23 شبه أو زائف علٌم إذن وهي فيه،
التجربة: إىل تستند التي العلوم جميع منهَج موِجًزا بوبر يقول

حذف أو أمامها، صمدت التي الفروض انتخاب إىل االختبارات بنا تُفيض
عن يلزم ما نتبني أن املهم ومن فاطَّرحناها. أمامها تثبت لم التي الفروض
أنها عىل جميًعا إليها النظر يمكن االختبارات أن وهي نتائج. من القول هذا
الضعف مواضع اكتشاف أو الكاذبة، النظريات استئصال إىل ترمي محاوالت
أحيانًا النظرة هذه وتبدو يكذبها. االختبار كان إن ننبذها حتى النظريات يف
منها. الكاذب حذف ال النظريات، إثبات غايتنا إن يُقال إذ العلم، ألهداف مخالفة
الذي نفسه هو نستطيعها درجة أقىص إىل النظريات إثبات استهدافنا ولكن
وجوه اكتشاف نحاول أن فينبغي االختبار، أنواع ألقىس إخضاعها إىل يدعونا
صمدت إنها القول نستطيع ال وقد تكذيبها. نحاول أن وينبغي فيها، النقص
هو وهذا لتكذيبها. نبذلها التي جهودنا فشلت إذا إال العسرية االختبارات أمام
إذا إال شأن له يكون ال يكاد للنظرية املؤيدة الشواهد اكتشاف أن يف السبب
إزاء نتخذ لم إذا أننا ذلك املحاولة. هذه يف وفشلنا يكذبها ما اكتشاف حاولنا

.Ibid, pp. 67-68 23
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عما سنبحث أننا أي نريد؛ ما عىل دائًما نعثر فسوف نقديٍّا، موقًفا النظريات
التي النظريات يهدد أن يمكن ما كلِّ عن النظر وسنرصف وسنجده، يؤيدها
ة ُحجَّ أنه لنا يبدو ما عىل الحصول يسهل وهكذا أبصاُرنا. عليه تقع فال نفضلها
لنا لتبني نقدية نظرة النظريات هذه إىل نظرنا ولو نظرياتنا، صدق عىل هائلة
وإذا بعمله، يقوم أن الحذف طريق عن االنتخاب ملنهج أردنا إذا هكذا كذبها.
من كفاحها نجعل أن علينا وحدها الصالحة للنظريات البقاء نضمن أن أردنا

عسريًا. الحياة أجل
نقول ماذا لكن التجربة. إىل تستند التي العلوم كل منهج باختصار هو هذا
عن نقول ماذا الفروض؟ أو النظريات عىل بواسطته نحصل الذي املنهج عن
النظريات؟ إىل املالحظات من فيه نميض الذي والطريق االستقرائية، التعميمات

بجوابني: السؤال هذا عن سأجيب

نبدأ أننا بمعنى استقرائية تعميمات وقت أي يف نستخدم أننا أعتقد ال (أ)
يف نسري بأننا االعتقاد أن ورأيي منها. النظريات اشتقاق نحاول ثُمَّ باملالحظات،
مراحل من مرحلة كل يف فنحن البرص. خداع من رضب النحو هذا عىل العلوم
املسبق، الُحكم أو كالفرض، وذلك النظرية، طبيعة له بيشء نبدأ العلمي البحث
األشياء وهذه تقنية). مشكلة األحيان من كثري يف تكون قد (وهي املشكلة أو
يف أهمية له تكون قد ما انتخاب عىل فتساعدنا معني، نحو عىل مالحظاتنا توجه

املالحظة. األمور من له حَرص ال عدد بني من نظرنا
نظرياتنا إىل نتوصل بأننا لالعتقاد العلمية النظر وجهة من أهمية ال إنه (ب)
«أو املصادفة بطريق عليها العثور بمجرد أو مربر دون النتائج إىل بالقفز
أول النظريات عىل حصولنا كيفية عن فالسؤال االستقراء. بطريق أو بالحدس»
اختبارنا كيفية عن السؤال أن حني يف التعبري)، صحَّ شخيص(إن سؤال هو األمر
هنا وصفناها التي االختبار وطريقة العلم. به يهتم الذي وحده هو النظريات
والرد األخذ بتبادل وتسمح جديدة، مالحظات إىل بنا تُفيض إذ خصبة، طريقة

واملالحظة. النظرية بني

العلوم عىل صادق أنه أعتقد إذ الطبيعية، العلوم عىل فقط يصدق ال ذلك كل
أوضح يكون فيها التفكري قبل األشياء رؤية عن عجزنا إن بل كذلك. االجتماعية
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تدرسها التي األشياء معظم أن ذلك الطبيعية. العلوم يف منه االجتماعية العلوم يف
نظرية.24 مركبات ثَمَّ ومن مجردة، أشياء كلها، تكن لم إن االجتماعية، العلوم

الدرساألخري (9-2)

الثالثة العلوم عىل حكمه يف بشدة بوبر مع اختلفوا قد الناس من كثريًا أن إىل نشري أن يجب
يمكن الذي الخصب الفكر ساحة من يَنِفها ولم معنى، ذات أنها ينكر لم أنه رغم املذكورة،

للتكذيب. قابٍل أصيٍل علٍم إىل يوم ذات ر يطوَّ أن
فإن الفردي، النفس وعلم النفيس والتحليل املاركسية عىل النهائي الحكم يكن ومهما
ألول تبدو أشياءَ يَدَّعون ما كثريًا الناس وعامة الفالسفة من كالٍّ أن باملالحظة الجدير من
ما وكثريًا الدحض. أو للتكذيب قابلة غري الواقع يف أنها إال العالم، عن حقائق أنها وهلة
مالحظٍة كل مع متماشيٌة إنها حيث من عالية، «احتمالية» من آراؤهم به تتمتع ما يَفِتنُهم
نٌة ومحصَّ تصوره، يمكن حدث بأي ومؤيَّدٌة الكائنة، الشواهد جميع مع ومنسجمٌة ممكنٍة،
عدم أن هؤالء يظن التعريفية. واملناورات االحتيالية الفروض من برتسانٍة الدحض من
َمكمُن هو بعينه هذا أن يدرون وما قوة، ودليل صدق مظهر هو للدحض آرائهم قابلية
علًما تزيدنا وال ًدا، محدَّ ً نبأ العالم عن تُنبُؤنا ال آراءٌ إنها القصور. وَموِطُن فيها الضعف
تُرِجف إنها كاذبة. كانت اآلراء هذه أن لو نرى أن َحريِّني ُكنَّا ماذا لنا تقول وال باألشياء،
عليه يكون أن عىس وما مجرى. من األشياء تتخذ أن عىس ما واحد: يشءٍ عدا يشءٍ بكل

كاذبة. كانت أنها لو األمور مساُر
يقولون والذين أناني، فعل هو إنساني فعل كل أن املثال سبيل البعضعىل يدَّعي قد
املستشفيات، يف للخدمة الناس تطوع مثل العادية املضادة األمثلة عادًة يقبلوا لن بذلك
أي عىل مثًال يردون وسوف البرشية، الطبيعة يف رأيَهم يكذِّب أن يمكن دليل أي يقبلوا ولن
إرادتها، بمحض املستشفيات املرىضيف تساعد فاطمة دامت ما الطريقة: بهذه مضاد مثال
تفعله أن تريد يشء ألي وفعلُك تفعله، أن تريد يشء بالرضورة هي املرىض مساعدة إذن
ولكنها الدحض، من دعواهم تنقذ تعريفية بمناورة يقومون بذلك وهم أناني، فعٌل هو

صربة، الحميد عبد د. ترجمة األيديولوجيا)، بؤس بعنوان (طبع التاريخي املذهب عقم بوبر، كارل 24

ص١٣٨-١٣٩. ،١٩٩٢ ولندن، بريوت الساقي، دار طبعة
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كل برفض تسمح التي الدعوى إن املعلوماتي. محتواها ومن العلمية مكانتها من تنال
الدعاوى، هذه مثل وإقامة زائفة، دعوى أو دعوى شبه هي الطريقة بهذه املضادة األمثلة

الزائف.25 العلم ممارسة كبري حد إىل يُشبه يشءٌ هو الحقيقة، يف

.Earl, W. J., Introduction to Philosophy, p. 68 25
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الثاني الفصل

النفيس1 والتحليل بوبر

وتبدلت الطبيعي، االنتخاب أسلوب تغري النظريات، وبزوغ العقل، بزوغ مع
نيابًة تصطرع نظرياتنا نرتك أن بوسعنا وصار البقاء. أجل من الرصاع ة ُعدَّ

ِمنَّا. بدًال وتموت عنا،
موجز] ،٦ الفصل ودماغها، النفس [بوبر:

علميًة نظريًة تُعد أن لنظريٍة يمكن وال علمية. نظريات تشييد هو صارٌم، مطلٌب للعلم
لالختبار. قابلًة تكن لم وما الظواهر، من ما قطاٍع بتفسري تضطلع لم ما مقبولًة
تفسري من تُمكِّنُنا إذ املالحظات، بني الُغْفل االرتباط نتخطى أن لنا تتيح فالنظريات
الظواهر وصف بمجرد العلم يكتفي وال القانونية. الرضورة بلغة وارتباطاتها مالحظاتنا
مثًال املرء يالحظ قد ارتباطها. وتفسري الظواهر تفسري يحاول بل مًعا، وارتباطاتها
إن ثُمَّ .Phenomenon «ظاهرة» هو القطبية الدببة فبياض بيضاء، القطبية الدببة أن
إمربيقيٍّا» «مرتبطتان خاصيتان هما بيضاء كونها وخاصية قطبية دببة كونها خاصية
وصف مجرد إنه تفسريًا. ليس ولكنه وجميل، حسن ذلك كل .Empirically Correlated

الكتاب لفصول ه َضمَّ آثرُت وقد طويٍل. بزمٍن الكتاب هذا تأليف قبل األمر، حقيقة يف الفصل هذا ُكِتَب 1

من أخرى فصوٍل مع النقاط بعض يف التداخل بعض وجود من بُدٌّ يكن فلم والهدف. املوضوع لوحدة
خري. وزيادَة ِتبياٍن تداخَل يكون أن نأمل الكتاب،
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ِرسَّ فرست التي الطبيعي االنتخاب نظرية به فتأتي التفسري ا أمَّ العالم). حال (هكذا
للبقاء ترشحها َمِزيٌَّة بياضها من البيضاء فللدببة فرسته: مما كثري بني الدببة بياض

األبيض. الجليدي عاملها يف ُمنازعيها عىل وأفضليٌة
وقد تنبؤات. وضع لنا تتيح أنها التفسري، عن فضًال للنظريات، الكربى املزايا ومن
والنهار، الليل فاطراد التنبؤات: بعض يقيموا أن العلم عرص قبل حتى البرش، بوسع كان
زمٍن منذ التنبؤ من بدرجة لهم يسمح كان أولئك كل املواسم، وتعاقب القمر، وأطوار
التنبؤية. قدراتهم مجال من كثريًا ع َوسَّ قد الحال بطبيعة العلم أن إال القدم، يف موغٍل

أفضليَة اإلنسان بني وتمنح العيش ُسبَُل لإلنسان تُيرسِّ كربى أهميٌة الذكي وللتنبؤ
البحت، العلم يف حتى أهمية للتنبؤات أن إال الكائنات. فصائل من غريهم عىل بقاءٍ
تعذَّر فإذا ممكنًا. اختبارها يجعل ما هي النظريات من نظريٌة تنتجها التي فالتنبؤات
وقد القيمة. عديمة بَِقيَت لالختبار القابلة التنبؤات من ُعقِمها بسبب ما نظريٍة اختباُر
Verification «التحقيق» فكرة عىل املنطقية كالوضعية العلمية املذاهب بعُض ركزت
بوبر كارل أن إال والتجربة. باملالحظة وإثباتها النظرية لصدق ومحك للعلم كمعياٍر
تقدم إىل يؤدي ال التحقيق وإن شيئًا، ليس التحقيق مجرد إن فيقول ذلك بغري يَبَدهنا

األصيل. العلمي الكشف يحفز وال العلم

والتكذيب التحقيق (1)

ارتباًطا نستخدم (وسوف ييل كما والتكذيب التحقيق بني املنطقية العالقة نفرس أن يمكننا
القطبية الدببة بأن القائلة النظرية تتنبأ للتبسيط): توخيٍّا حقيقية نظرية من بدًال تجريبيٍّا
أن حدث فإذا أبيض، سيكون القادمة املرة يف سأراه الذي الدب بأن بيضاء تكون أن يجب
النظرية، تحقق هذه مشاهدتي إن أقول بأن ذلك يُغريني فقد ا أبيضحقٍّ القادم الدب كان
ألن ذلك النظرية، صدق عىل نهائيٍّا برهانًا تَُعدُّ أن يمكن ال املشاهدة هذه أن الحقيقة ولكن
حدث وإذا أبيض، غري املالحظة رتل يف قادٌم دبُّ يأتي بأن أبًدا قائًما سيظل احتماًال هناك
لنا يتبني «هكذا نهائية. بصفة النظرية لتكذيب كافية بمفردها املالحظة هذه تكون هذا
واحدة رضبة للنظرية يكيل أن يمكن التكذيب بينما النظرية، أمر يحسم ال التحقيق أن

قاضية.»
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Paradox of Confirmation (التحقيق) التأييد مفارقة (2)

التعقد مدى (Ravens Paradox الغربان مفارقة أيًضا (وتُسمى املفارقة هذه لنا توضح
«جميع ل منطقيٍّا مكافئ سود» الغربان «جميع التعميم إن التحقيق: منطق يف الكامن
ملكافئاتها أيًضا مؤيد هو لعبارٍة املؤيد الدليل أن وبما غربانًا». ليست السوداء غري األشياء
أن إذن يجب غرابًا) وليس أسود ليس (وهو ما أبيض قطبي دب وجود فإن املنطقية،
بالتكذيب املنادية اآلراءُ تتجنبها واضحة مفارقة وهي سود! الغربان كل بأن التعميم يدعم
بعكس املذكور، التعميم يكذِّب أن يمكن ال أبيض قطبي دب فوجود للعلم، أسايس كمعيار

أبيض.2 غراب وجود
الشهري، السيكولوجي أدلر أللفرد ومساعًدا نَِشًطا ماركسيٍّا الفكرية حياته بوبر بدأ
اكتشافات كانت املقابل ويف وهُمه. وتتبدَّد واألدلرية املاركسية يف أملُه خاب ما رسعان ولكنه
املخاطر الجسور املوقف ذلك نفسه، العلمي موقفها يف وبخاصة له، عظيًما إلهاًما أينشتني
االحتمال بعيدَة جريئًة نظرياته كانت لقد الخارجي. والنقد الذاتي النقد للنقد: املفتوح
وتكشف االختبارات، ألقىس نفَسها وتعرِّض فيه، لبس ال محدًدا خربًا العالم عن تُخِرب

قتيل! شئَت إن مقتيل هنا ها وتقول: بعينها نقاًطا تُحدِّد بل الحقيقة، لنصِل صدَرها
كانا لقد العلمية. األمارات هذه بوبر فيهما يجد فلم واألدلرية النفيس التحليل ا أمَّ
عن ناجمة أعصبة لديهم الناس بعض (أن النظرية مع متسقة بينة كل إىل يُشريان
أو النقص بعقدة سلوكهم يف مدفوعون الناس أن أو مكبوتة، رصاعات أو جنسية دفعات
الوضعي باملعنى Verified قة» «محقَّ النظريات هذه كانت هكذا إلخ). … التفوق عقدة
يشء عىل يربهن وال نظرية يؤسس ال التحقيق أن أدرك قد كان بوبر أن غري املنطقي.
تفسري عىل النظريات هذه بها تتمتع التي القدرة تلك انتباَهه اسرتعت كذلك نهائيٍّا. برهانًا
تلك حتى أتت، وكيفما كانت أيٍّا السلوك ومسارات األحداث مجريات يف وصغرية كبرية كل

النظرية. مع متسقة غري األوىل للوهلة تبدو التي األشياء
النظريات) أشباه (أو النظريات هذه عن الغائب اليشء هو ما نفسه: يسأل بوبر كان
التي الجاذبية يف أينشتني نظرية مثل من الحقيقية العلمية النظريات به تتحىل والذي
العلمية «النظرية قاطًعا: الجواب وكان الشمس؟ كسوف أثناء إدنجتون مالحظات أيَّدتها

.Earle, W. J., Introduction to Philosophy, pp. 63-68 2
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أن املبدأ حيث من يمكن تنبؤات تقديم عىل القدرة لديها التي النظرية هي إنما األصيلة
،Verifiability التحقيق قابلية وليس إذن، Falsifiability التكذيب قابلية كذبها. يتبني

املميزة.» وسمته وأمارته األصيل العلم معيار هي
تتسق التي األدلة من شاءت ما لها تجد أن نظرية أي بوسع فإن التحقيق عن ا أمَّ
التفكري من أساس عىل أصًال مشيدة أنها النظريات هذه معظم وتزعم وتحققها. معها
وماذا جميًعا. يشملها تعميم واستخالص املعروفة الحاالت كل استقراء أي االستقرائي؛
هذا إن الحاالت؟! من الصنف نفس من بمزيد اإلتيان مجرد سوى هنا التحقيق يكون
نفكر أن فهو بوبر عند امُلجِدي املنهج ا أمَّ بجديد. يأت لم ُعقٌم هو املنطقية الوجهة من
مثال عىل العثور ألن للنظرية؛ مفنِّدة حاالٍت عن بِهمة ونفتش ،Deductively استنباطيٍّا
ستَُعد فإنها للتفنيد، النظرية صمدت إذا ا أمَّ عليه. لإلجهاز كافيًا سيكون واحد مضاد

الدعم. الستمرار وأهًال قويًة
العلمي» الكشف «منطق كتابه يف األصيلة التجريبية النظرية تعريف بوبر ويوجز

بقوله:

القضايا كل فئَة َمت َقسَّ إذا للتكذيب قابلة أو «إمبرييقية» إنها للنظرية يُقال
اآلتيتني: الفارغتني غري الفرعيتني الفئتني إىل غموض بغري املمكنة األساسية

تمنعها التي (أي معها تتسق ال التي األساسية القضايا كل فئة األوىل:
Potential بالقوة» «املكذِّبات فئة عليها نطلق ونحن الحدوث)، من النظرية

.Falsifiers
بها)، تسمح التي (أو تناقضها ال التي األساسية القضايا كل فئة الثانية:
قابلة النظرية تكون بالقول: إيجاًزا أكثر بصورة هذه نضع أن ويمكننا
الكشف «منطق (بوبر: فارغة. غري بالقوة مكذِّباتها فئة كانت إذا للتكذيب

التكذيب») لقابلية املنطقي الفحص – العلمي

أن وهي املنطقية، الوضعية النظرة بشأن أخرى مشكلة عن النقاب بوبر كشف وقد
أيًضا تفعله أن يمكن ما (وهو والتحوُّط الحذر شديدة تنبؤات تقدم أن النظرية بإمكان
مستغربًا تحقيقها يكون ال والتي املوضوع)، نفس حول األخرى النظريات من العديد
العلم تقدم يف ا حقٍّ تسهم التي التنبؤات ا أمَّ العلم. تقدم يف بيشء تسهم وال مثريًا، أو
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االفرتاضية «الحدوس بوبر يسميها والتي املتوقعة غري املخاِطرة الجديدة التنبؤات فهي
.Bold Conjectures الجريئة»

أشياء تمنع إنها «الحظر»: أو «املنع» من نوع هي أصيلة علمية نظرية كل أن «ذلك
ا أمَّ العلمية. األصالة من نصيبها زاد النظرية تمنعه ما زاد وكلما تحدث، أن من معينة
شيئًا، تقول ال فهي يشء، كل وتفرس يشء كل و«تمرر» يشء بكل تسمح التي النظرية

الحاصل.» بتحصيالت تُلحق أن سوى املنطقية نهايتها تكون ولن
بوبر، يذهب بوبر: باصطالح الفرضية، «احتمالية» لدرجة بالنسبة الشأن وكذلك
املحتوى يف األقل هي احتماًال األكثر النظرية أن إىل األوىل، للنظرة مفارقة يبدو ما وهو
من األفضل هي املحتملة غري الفرضيات كانت هنا ومن بالعكس، والعكس املعلوماتي،
الجريئة الفرضيات هذه فمثل الحقيقيني، العلماء الهتمام إثارًة واألكثر العلمية الوجهة
يُشَغف وبالطبع للدحض. قابلية أكثر بالتايل وهي عالية، تنبؤية قوة تملك االحتمال البعيدة
صمدت التي أي الحقيقة؛ من ذلك رغم القريبة االحتمال البعيدة بالفرضيات العلماءُ
الكبرية. الكتل بفعل املكان» «التواء عن أينشتني نظرية مثل التكذيب، اختبارات ألعتى

النظريات تحصني (3)

وال بها متمسكني يظلُّوا أن باالختبار كذبها يتبني التي النظريات أصحاب بعض دأب من
ومن الدحض. من النظرية إلنقاذ النظري بالرتقيع أشبه بعملية يقوموا وأن عنها، يتخلُّوا
«فرض أو ،Auxiliary Hypothesis مساعد» «فرض إدخال ذلك يف املعهودة الوسائل
استيعابها بغرض املضادة الشواهد مقاس عىل ad hoc Hypothesis تحاييل» عيني
مهما فرضية ألية وميسور دائًما ممكن اإلجراء هذا مثل للنظرية. التفسريي النطاق داخل
مكانتها من ينال ما بقدر الدحض من النظرية ينقذ أنه غري وهشاشتها، عبثيتها بلغت

املعلوماتي. ومحتواها العلمية
املضاد املثال تخرج أن ببساطة وهو الدحض، لتفادي آخر تحايل وثمة
الغربان «كل الكلية العبارة بصدد مثًال ُكنَّا فإذا نفسه. التعريف من Counterexample
غرابًا ليس هو أبيض غرابًا «إن القول: ألمكننا أبيض لغراب مضاٌد شاهٌد وجابَهنا سود»

اإلطالق.» عىل
الغش من نوع هي التعريفية، واملناورات املقحمة، التحايلية الفروض هذه مثل
املستطاع. قدر يتجنبها أن الحق العالم وعىل ومبتذلة، رخيصة إجراءات وهي واملماحكة،
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كشفية نجاحات إىل وتؤدي األحيان بعض يف بالفعل تُستخدم العينية الفروض أن ورغم
بحيث الطرق هذه مثل الستخدام املنهجية القواعد لتحديد جهده بوبر بذل فقد كبرية،
بائدة نظريات لعمر مطيلة أو العلمية املعرفة لتقدم معطلة وغري علميٍّا، مرشوعة تكون
من اقرتابًا وأكثر تفسريية قوة أكثر جديدة لفرضيات الطريق وتفسح تتنحى أن تريد ال

الحقيقة.3
ُخدًعا أو وسائَل إلخ) … االصطالحية املناورة العينية، (الفروض الطرق هذه تَُعدُّ
التحصني بني بوبر ويميز .Immunization Stratagemالدحض من النظرية «تحصني» ل
هي توقعات بواسطة النظرية عن يدافع الصادق فالتحصني الزائف، والتحصني الصادق
من النيوتونية الفيزياء علماء زعمه ما الصادق التحصني أمثلة ومن للتكذيب. قابلة ذاتها
انحراف تفسريُ أعجزهم عندما وذلك أورانوس، بعد آخر كوكب هناك يكون أن بد ال أنه
هذا أن غري فرضيتهم، نوا حصَّ بذلك أخرى. طريقة بأي — للحسابات وفًقا — املسار
املالحظة طرق تحسنت وعندما املبدأ. حيث من للتكذيب قابٌل الحقيقة يف هو التحصني
«نبتون» الكوكب عن البحث يف تحصينهم أسهم لقد حق. عىل كانوا أنهم تبني بعد فيما
أن شأنه فمن الزائف التحصني ا أمَّ الصادق، للتحصني مثال هذا النهاية. يف واكتشافه
نفيس ملحلل تذهب «حني بوبر: يقول املبدأ. حيث من ُمحاًال أمًرا الفرضية تكذيب يجعل
فعالية اآلن ترى أنت ها لك: يقول فهو ذلك بعد بتحسن شعرت فإذا يُعالجك، فإنه
إذا حتى أو ذلك بعد حالتك تتحسن لم إذا ا أمَّ بتحسن. تشعر فأنت النفيس، التحليل
طور يف نفسك تجد اآلن لك: يقول فسوف العالج تُكمل أال يف رغبتك أبديَت بحيث ساءت

يجب.» كما يميض يشء كل أن ويُثبت ع متوقَّ طور وهو Resistance «املقاومة»

التكذيب فكرة ُمْجَمل (4)

بوبر «كان تقول: إذ محكمة بصياغة بوبر عند التكذيب فكرة ترششلند باتريشيا توجز
ويف تحقيقها. أو الفرضيات تأييد طريق عن ترتاكم العلمية املعرفة أن لفكرة مناوئًا
تكون ال الفرضيات أن إىل بوبر ذهب العلم لدينامية والِجدة االختالف شديد تصور
أن السهل من وبسيطة: رة مدمِّ فكرته كانت للتكذيب. قابلًة تكن لم ما بالقبول جديرة

األول. الفصل يف ذلك تفصيل يف قلناه ما انظر 3
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العلم طريق هو هذا يكون أن املستبعد من تجعل سهولة للفرضيات، مؤيِّدة أمثلًة تجد
كان فإذا جنسيٍّا». تتكاثر النباتات «جميع مثل: بسيطة فرضية مثًال ل تأمَّ الصحيح.
واكتشف الحديقة إىل أُهَرع أن بميسوري فإن لذلك، املؤيدة الشواهد هو يلزمني ما كل
التسعمائة البنفسجات وجميع جنسيٍّا، تتكاثر وستني وأربع الستمائة الزنابق جميع أن
األمثلة من هائٌل عدٌد لديَّ يجتمع ما ورسعان جرٍّا. وهلم جنسيٍّا، تتكاثر وخمسني وثالث
أن أحاول لم ألنني له؛ يأبه فلن عميل عىل نبات عاِلم أيُّ اطَّلع فلو ذلك ومع املوجبة.
فرضية أي تبني فقبل مضادة، أمثلة تكون أن يمكن حاالت إىل أنظر لم مفنًِّدا؛ مثاًال أجد
األعشاب أفحص وأن املزهرة، النباتات من املختلفة األنواع من كثريًا أفحص أن عيلَّ ينبغي

فرضيتي.» أَُكذِّب أن أستطيع ما جهَد أحاول أن عيلَّ يجب وبعامة والرساخس،
يف تتحكم التي هي بروكا» «منطقة بأن القائلة الفرضية وهي أخرى، فرضيًة ل تأمَّ
موجب ارتباط عىل يعثر أن يكفيه فلن الفرضية هذه عىل املرءُ يربهن فلكي الكالم. إنتاج
كان إذا ما يكشف أن للمرء بدَّ فال الكالم. فقدان وبني بروكا منطقة تَلِف حاالت بني
هناك كان إذا ما يكشف وأن للنطق، فقدان بدون بروكا منطقة يف بتلٍف مرىض هناك
داللة، ذا التكذيب يف الفشل سيكون عندئٍذ أخرى. مناطق يف تلف مع نطق فقدان حاالت
طريق عن الفرضيات َقِبل إذا العاِلم أن بوبر دعوى تفيد املؤيِّدة. الحاالت تجميع بعكس
الكاذبة الفرضيات من يحىص ال ما قبول إىل املطاف به ينتهي فسوف مؤيدة أمثلة إيجاد
عنيفة ملحاوالت صمدت بفرضيٍة ظفر إذا ا أمَّ املسدودة. الطرق من يحىص ال فيما والسري
مؤيَّدة، باعتبارها وال صادقة، باعتبارها ال الفرضية، هذه قبول يمكنه فعندئٍذ لتكذيبها،
مختلف للتربير بتصور بوبر أتى لقد اآلن. حتى متاحة فرضيٍة أفضَل باعتبارها بل
وديناميات وبنيته العالم ديناميات حول تماًما مختلفة آراء إىل ثَمَّ من وخلص قبله، عمن

العموم. وجه عىل وبنيتها املعرفة
فروٍض صياغة يحاول أن العلم عىل بأن القائل االفرتاض رفضبوبر ذلك عن وفضًال
تكن لم ما لالهتمام مثرية تكون الفروضال بأن العكس عىل وقال االحتمال. عاليِة شارحٍة
للتكذيب عندئٍذ صمدت إذا أنها ذلك تَُكذَّب، أن لها األرجح أي محتملة، غري أي جريئة،
اآلمنة الفروض إن كبرية. داللة ذات الفرضية هذه وتكون نًرصا ذلك يكون عنيف باختبار
الحقائق هي الفروض وأأمُن بقرش) (العرشة شيئًا تساوي ال رخيصة املحتملة) (أي
بغزل عليه فإن اليقينية الحقائق من مجموعة هو األوُل العلِم مراُم كان وإذا املنطقية.
كانت لقد ليشء. يوصلنا ال أنه هو األمان هذا عيب أن غري يربحها. ال املنطقية املربهنات
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االحتمال بعيدَة فرضيًة الكبرية الكتل بفعل «تنحني» املكان هندسة بأن أينشتني فرضية
نجٌم يَُرى أن لوجب أينشتني أصاب فإذا الوقت. ذلك يف السائدة النظرية باعتبار ا ِجدٍّ
آخر. موضع يف يَُرى أن لوجب أخطأ وإذا معني، موضع يف الشمس كسوف أثناء معني
الداللة.4 بالغ أمًرا هذا كان إدنجتون) (مشاهدات التكذيب الختبار الفرضية صمدت فلما

النفيس والتحليل بوبر (5)

العلمية. األفكار مع عقِله رحلَة بوبر يروي والتفنيدات» االفرتاضية «الحدوس كتابه يف
النظريات، لهذه االرتياح بعدم شعوٌر يداخلني بدأ ١٩١٩ عام صيف «يف بوبر: يقول
شكًال البداية يف مشكلتي أخذت ربما العلمية. للمنزلة ادعاءاتها حول شك يخامرني وبدأ
نظرية عن الفيزيائية، النظريات عن مختلفة تبدو وملاذا النظريات؟ هذه بال «ما بسيًطا:
أُفيض أن بد ال املقارنة هذه تتضح ولكي النسبية؟» نظرية عن خاصة وبصفة نيوتن،
يف أينشتني نظرية «صدق» يف يعتقد إنه يقول أن يمكن كان ما الوقت ذلك يف أغلبنا بأن
بل النظريات، تلك «صدق» يف الشك هو ليس يؤرِّقني كان ما أن يتبني هذا من الجاذبية.
من دقة أكثر الرياضية الفيزياء بأن الشعور مجرد هو يؤرقني ما كان وال آخر. يشء هو
(يف الصدق مشكلة هو إذن همي يكن لم النظريات. من النفيس أو االجتماعي الصنف
بأن شعوري باألحرى هو بل للقياس، والقابلية الدقة مشكلة وال األقل)، عىل املرحلة هذه
العلم، تُشبه مما أكثر البدائية األساطري تُشبه العلم، بوشاح اتشحت وإن النظريات، هذه

الفلك.» علم تُشبه مما أكثر التنجيم تُشبه
مأخوذين كانوا أصدقائي من وأدلر وفرويد بماركس املعجبني أولئك أن اكتشفت وقد
تفسريية قوة من به تتمتع ما سيَّما وال النظريات، هذه بني املشرتكة الخصال من بعدد
نطاقها ضمن يحدث يشءٍ كل تفسري عىل فعًال قادرة النظريات هذه بدت لقد واضحة.
موقع أو الحاسم، الفكري التحول موقع منك تقع منها واحدة أي دراسة أن وبدا الخاص.
إن وما بعد. يهتدوا لم الذين أولئك عن محجوبة جديدٍة حقيقٍة عىل عينيك فاتحًة الوحي،
العالم كان نظرت. حيثما لها مؤيِّدة شواهَد ترى أن لك يتسنى حتى هكذا عيناك تنفتح

Churchland, P. S., Neurophilosophy, ninth edition, A Bradford book, The MIT Press, 4

.1996, pp. 259-260
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بذلك لها. تأييد هو إال يحدث يشء من وما للنظرية. Verifications «تحقيقات» ب يعج
الواضحة، الحقيقة يرى أن يريد ال مبيِّنًا مكابًرا لها منكر أي وبدا ظاهًرا أمًرا صدقها بدا
لم التي «الكبت» ألوان من يضمره ما بسبب وإما الطبقية، ملصالحه مضادة ألنها إما

للعالج. طلبًا ترصخ والتي بعد تحلَّل
استوقفه لقد الزائف. العلم عىل املنطقية بوبر ثورة يف األوىل الرشارة بدأت هكذا
أخرى. جهة من أينشتني ونظرية جهة، من والفرويدية املاركسية بني الشديد التباين
أينشتني جهد بينما لنظرياتهم، تأييدات نظروا أينما يرون والفرويديون املاركسيون كان
كذَّبته إذا شأنه ومن للمالحظة، وقابًال والتحديد الدقة بالَغ تنبًؤا يصوغ لكي الجهد غاية
يف بوبر انتباه اسرتعى الذي الفارق يكن لم عليها. ويأتي النظرية يدحض أن املالحظة
الرغبة وعدم واملكابرة العناد مقابل يف العلمية بالنزاهة يتعلق سيكولوجيٍّا فارًقا األمر هذا
بطبيعة يتعلق محض منطقي الفارق وإنما النظرية. تؤيد ال حاالت بوجود االعرتاف يف
التكذيب. من نة» «محصَّ تجعلها والتي ذاتها والفرويدية املاركسية للنظرية املنطقية البنية
ينبغي التجريبي العلم إىل ينتمي الذي النسق «إن العلمي»: الكشف «منطق يف بوبر يقول
ال أو غًدا هنا السماء تمطر «قد فعبارة وهكذا، تكذبه، أن التجربة إمكان يف يكون أن
من العكس عىل تفنيدها، يمكن ال أنها وهو بسيط لسبب تجريبية، عبارة تُعترب لن تمطر»
الزائف العلم ا أمَّ تجريبية.» عبارة أنها عىل ستؤخذ التي غًدا» هنا السماء «ستمطر عبارة
التحليل فقضايا قضاياه، عىل التكذيب عملية بإجراء السماح املبدأ حيث من يرفض فهو
األشياء حالة إىل تشري أن دون لألشياء املمكنة األوضاع تفرس أن تعدو ال مثًال النفيس
كله النفيس للتحليل النظري النسق إن باملالحظة. تكذيبها يمكن ال ثُمَّ ومن املالَحظة،
لنا يُقدِّم وال ونقيَضه، اليشءَ ويالئم ممكنة، مالحظة كل مع يتساوق فهو وصفي، ال نسق
أن يجب الفارق إن كاذبة. كانت قضاياه أن لو املالَحظة األشياءُ عليه تكون أن عىس ما
لتسنَّى الواقع عالم عن ًدا محدَّ شيئًا تقول النفيس التحليل قضايا كانت ولو فارًقا، يُحدث
لنا تحدد أن أي كاذبة؛ كانت أنها لو تقع أن َحِرية كانت ممكنة مشاهدات تحدد أن لها
وكانت للحق مجانبًا كان النظرية به تُنبئنا ما أن لو الشهادة بعالم يحيق كان فارق أي

أخرى. وتريٍة عىل األمر حقيقة يف تسري األمور
املنجمني، أقوال وبني النفسيني املحللني تأويالت بني العني تخطئه ال شبه وجه ثمة
يظنونه كانوا بما ومضلَّلني مبهورين كانوا أيًضا املنجمني أن إىل قصته يف بوبر أشار وقد
بوسعهم كان فقد ذلك عن وفضًال عكيس. دليٍل أيِّ إىل البتة يلتفتوا لم بحيث مؤيِّدة أدلة
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حقيًقا كان يشءٍ أيِّ من يتملَّصوا أن غموض من وتنبؤاتهم تفسرياتهم عىل يُضفونه بما
يتفادوا لكي فهم وتحديًدا. دقًة أكثر كانت والتنبؤات النظرية أن لو النظرية يفند أن
يقدموا أن للعرافني املألوفة الحيل ومن لالختبار، قابليتها بتحطيم قاموا النظرية تكذيب

للدحض.5 قابلة غري اإلخفاق-تجعلها عىل عصية تجعلها غامضة بطريقة تنبؤاتهم

السلوكية النفيسومآخذ التحليل عىل بوبر مآخذ بني (6)

يصل لم وأنه التجريبية، ملواده كمية معالجة أية يتجنَّب كان أنه فرويد عىل البعض يأخذ
النهائية النتيجة هو كتاباته يف نجده ما وأن واضح، منطقي استدالل بواسطة نتائجه إىل
بحوثه من أي تكرار يستحيل ثَمَّ وِمْن عليها، يعتمد التي األصلية املادة بدون لتفكريه
كل وإنما املوضوعية، والتقييمات التجريبية األساليب يستخدم لم أنه كما علمية. بدقة
والتي املريضة، شخصياته له ترويها كانت التي والخياالت الوقائع عىل قائمة نظرياته
يحاول لم وهو شك، موضع ذاتها هي يجعلها مما سماعها، من ساعات بعد يسجلها كان
اعتماًدا أخرى طريقة بأي أو معارفه من أي بأقوال املرىضبمضاهاتها أقوال من التحقق

الطليق. التداعي يف ثقته عىل
املآخذ هذه أغلب أن والحق يشء، يف البوبرية التكذيبية من ليست املآخذ هذه أن غري
دراسة تالئم ال قد والتي السلوكي، واملذهب الطبيعية للعلوم املنهجية التعاليم يعكس
يتعذَّر البرشية النفس دراسة مجال ففي بعامة. اإلنسانية العلوم تالئم ال وقد اإلنسان
خالل من املعيارية العلمية بالطريقة نفيها أو الفروض من التحقق األحيان من كثري يف
الدراسة. موضوع األشخاص واستجابات األحداث بني التفاعالت وضبط املواقف تكرار
مستحيل أمر هو جماعي أو فردي تاريخي موقف تكرار فإن بعامة اإلنسانية العلوم ويف
وهمي خادع جهٍد نتاُج حال كلِّ يف فإنه تكرار، أنه يبدو ما ظهور ورغم األساس. يف
وما الفردية املسئولية الختزال تُستخَدم أساسية طريقة وهي التاريخ، من الذات لتجريد
دوًرا املعارصيُضفي العلمي النموذج فإن املتغريات، ضبط محاولة ويف قلق، من يصاحبها
لظروف ويخضع يعرَّضالشخصملنبه، التجارب هذه مثل ففي لألشخاص. ضمنيٍّا سلبيٍّا
عىل يُعاَمل إنه بل Object «موضوًعا» بوصفه فقط إليه يُنَظر ال والفرد معينة، مضبوطة

.Popper, K. R., Conjectures and Refutations, pp. 33–39 5
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ثَمَّ وِمْن اإلنساني، الفعل وليس بعناية، املضبوطة املجزأة االستجابة وتُدَرس كذلك. أنه
من نوع ذلك أن الواضح ومن عليه. التعرف فيها يصعب بصورة له يُخطَّط السلوك فإن
من وتحرمهم التجربة، يف تتحكم لقواعد الناس فيه يتعرض لذاتها»، قة املحقِّ «النبوءة
للعالقات املشوشة العوامل تلك يف التحكم محاولة ويف الفعل، حرية أو واالبتكارية املبادأة
األحداث بوصفها الفريدة اإلنسانية األحداث يتجنب بالتجربة القائم فإن األشخاص، بني
يغلب الطريقة بهذه يعاملون الذين األشخاص فإن وبالتايل بالدراسة. الجديرة املركزية
أو الحمائم تفعل كما للسلوك الوظيفية القواعد لنفس وطبًقا لذلك،6 طبًقا يستجيبوا أن
بالتجربة القائم يستطيع املعيارية، الظروف «يف أنه زيمباردو ويقرر األسماك. أو الفرئان

مصطنعة.» بصورة خلقها وقد السلوك، يف استمرارية وجود يفرتض أن
تمييًزا نضع وحتى القارئ، عىل األمور تشتبه ال حتى واجبًا استطراًدا هذا كان
تجريبي قول كل عىل بوبر مآخذ وبني والسلوكية الطبيعية النزعة مآخذ بني صارًما
وحتى املنطقية. بنيته صميم من الدحض ويرفض املبدأ، حيث من التكذيب يرفض زائف
من كل موقف مثل شهرية أخرى بمواقف النفيس التحليل من بوبر موقف يختلط ال
جرونباوم ا أمَّ أيزنك. هانز الكبري النفس وعالم جرونباوم، أدولف الشهري العلم فيلسوف
ِمراًرا، تكذيبه تم قد األمر حقيقة يف وأنه للتكذيب، قابل النفيس التحليل أن إىل فذهب
النفيس التحليل أن يف جرونباوم يؤيد فهو أيزنك وأما خاطئ». «علم ولكنه «علم» إنه
ما عالج يف جدواه عدم التصميم الجيدة البحثية التجارب أثبتت فاشل علم ولكنه علم،
مبدأ عىل والتحفظات االعرتاضات بعض ذلك عن فضًال أيزنك أبدى وقد عالَجه. يَدَّعي
املشاَهدة الظواهر من يخالفها ما لها النظريات جميع أن إذ للعلم، كمعيار نفسه التكذيب
لم أيزنك أن الواضح ومن وتنتعش، وتستمر النظريُة تَبَقى ذلك ورغم لها مكذِّبًا ويبدو
ولم التكذيب» و«قابلية «التكذيب» بني يخلط كان أنه ويبدو بوبر، فكرة عىل يده يضع
علوَم أن يقرر نراه إذ التكذيب، ملنطق رضوري ٍم كُمتمِّ التكذيب» «منهج أهمية يقدِّر
كاذبة تجريبية وقائع استنباط يمكن إذ واضح، بشكل للتكذيب قابلٌة والفراسة التنجيم

عباراتها! من
عىل وينصب باألساس، منطقي نقد هو النفيس للتحليل بوبر نقد إن القول وصفوة
املبدأ». حيث من للتكذيب قابلة «غري باعتبارها للنظرية املنطقية «الصغية» أو «الصورة»

ص١٨٠-١٨١. ،١٩٩٠ القاهرة، املرصية، النهضة مكتبة اإلنساني، واملنهج النفيس التحليل مليكة، لويس 6
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أي العلمي، بوضعها البتة له صلة ال يشء بوبر رأي يف فهو العلمية النظرية مصدر ا وأمَّ
النظرية مصدر عىل اإللحاح أن ويبدو علمية. غري أم علمية النظرية كانت إذا ما بتحديد
علمية تكون ال بوبر عند النظرية إن «التحقيق». مبدأ وبقايا «االستقراء» وهم آثار من هو
من أم املخترب من جاءت قد النظرية تكون أن ذلك يف يستوي للتكذيب، قابلة تكن لم ما
االختبارات هو النهائي واملحك التكذيبي النقد عملية عىل هو األكرب ل فاملعوَّ إلهام. نفحة
كوسيلة بعض من أجدى تكون قد الكشفية الطرق بعض أن صحيح القاسية. التكذيبية
هي ما عبارة كانت إذا عما بالسؤال له صلة ال األمر هذا أن غري أصيلة، نظريات إلنتاج
عبارة كانت إن العلمية أصالتها مدى عن بالسؤال له عالقة وال علمية، غري أم علمية

ًما.» تقدُّ ق يحقِّ أن للعلم بها يمكن آلية طريقة هناك «ليست علمية.
األمر لهذا يعرض ولم الكشف يف طريقته فرويد عىل يأخذ لم بوبر أن يتبنيَّ هكذا
أين من العاِلم يسأل ال وهو االختبار. منطق يعنيه بل النظرية مصدر يعنيه ال فهو قط.
قبل من أينشتني الحظ وقد قاسية، اختبارات من لها أعد عما يسأله بل بنظريته جاء
إىل البينة من طريق هناك فليس ،Evidence بالبينة تخترب أن للنظرية يمكن بينما أنه
للحلم املأثورة األمثلة ومن حلًما»! نظرياتهم «يحلمون قد العلماء أن الحق ومن النظرية!
البنزين حلقة بنية إىل العالم هذا وصل فقد .١٨٦٥ عام كيليكويل به حدَّث ما العلمي
بأن حلقة نفسها من تشكل ثعابني فيه شهد حلم خالل من الست الكربونية الذرات ذات

اآلخر.7 ذيَل ثعبان كلُّ يعضُّ
من النظرية فلتأِت بعيد، أو قريب من بوبر يعني مما النظرية مصدر يكن لم ال
فيه، ُوِجدنا الذي املحدد العالم عن ً نبأ يحمل قوًال أي علًما، تكون أن املهم تأتي، حيث
من النفيس التحليل وليس الدحض. أي لالختبار قابلة محددًة تنبؤاٍت تضاعيفه يف ويحمل
لكانت ذلك صح ولو محددة، تنبؤات أو توقعات أي إىل تؤدي ال نظرية إنه يشء. يف ذلك
هي أين ولكن التنبؤ). خارج هو ما (كل Potential Falsifiers بالقوة» «مكذِّبات لها
تسمح إنها الحدوث. من النظريُة «تمنعها» التي املحدَّدة املشاهدات أين املكذِّبات؟ هذه
كلَّ تشمل التي الغامضة الفضفاضة تصوراتها عليه تُرخي ثُمَّ يشء، كلَّ وتمرر يشء بكلِّ

ونقيَضه. اليشءَ وتقبل يشءٍ كلَّ وتُفرس يشءٍ

Reznek, L., The Philosophical Defense of Psychiatry, Routledge, London and New York, 7

.1991, pp. 183-184

64



النفيس والتحليل بوبر

اإلكلينيكية املالحظات وهم (7)

املحللني إن للنظرية؟ مرشوًعا اختباًرا أليست اإلكلينيكية؟ املشاهدات عن ماذا ولكن
بنظريات ويعالجونهم ويتابعونهم املرىض يناظرون إكلينيكيون ممارسون هم النفسيني
املشاهداُت أليست التعبري. هذا جاز إن كثرية أحيان يف «يشفونهم» بل النفيس، التحليل
الصفة فتمنحها اختباريٍّا، ربًطا اإلخباري بالعالم النظرية تربط تجريبية وقائَع اإلكلينيكية

العلمية؟
املالحظات مع قصته بوبر يروي والتفنيدات» االفرتاضية «الحدوس كتابه يف
بهذه حقيقيٍّا إملاًما ُمِلمٌّ وأنه عيادته يف ألدلر مساعًدا كان أنه ننَس وال اإلكلينيكية،
تحقيًقا لها تجد نظرياتهم أن يؤكدون الفرويديون املحللون كان بوبر: يقول النظريات.
أنساه، ال شخيص موقٌف معه يل كان فقد أدلر عن ا أمَّ اإلكلينيكية». «مالحظاتهم يف دائًما
غري الطابع. أدلريَة يل تَبُد لم حالٍة عن له أدليُت أن ١٩١٩م عام يف يوم ذات حدث فقد
Inferiority الدونية مشاعر عن نظريته ضوء يف تحليلها يف صعوبة أدنى يجد لم أنه
وأنت الثقة هذه كلُّ «فيم َدهٌش: نالني وقد فسألته الطفل. يََر لم حتى أنه رغم ،Feelings
قائًال: نفيس أتمالك لم هنالك تجربة». ألف األمر بذلك يل «ألن فأجاب: الطفل؟» تر لم

وواحدة!»8 ألًفا صارت تجاربك أن أرى الجديدة الحالة «وبهذه
الجديدة. املالحظة هذه من أقَوَم تكن لم السابقة مالحظاته لعل نفيس: يف أقول كنت
إثباتًا يَُعدُّها الوقت نفس ويف السابقة الخربة ضوء يف مالحظة كل يفرس كان لعله
ضوء يف تفسريُها أمكن قد حالًة أن أثبتت … أثبَتَت؟ «ماذا نفيس أسأل كنت جديًدا.
يمكن املرءُ يتصورها حالة كل دامت ما شيئًا يعني ال هذا أن غري أكثر.» ال النظرية
ذلك ولتوضيح فرويد. لنظرية بالنسبة الحال وكذلك أدلر. نظرية ضوء يف تفرسَّ أن
رجل سلوك األول البرشي: السلوك من تماًما املختلفني املثالني هذين يف ننظر أن أودُّ
إلنقاذ محاولة يف بحياته يُضحي رجل سلوك والثاني إغراقه، بقصد املاء إىل بطفل يدفع
الرجلني من كل سلوك تُفرسِّ أن أدلر ونظرية فرويد نظرية من كل بمقدور الطفل.
Repression «الكبت» من األول الرجل يُعاني فرويد نظرية فبحسب السهولة. بنفس
«التسامي» من رضبًا يحقق أن للثاني أمكن بينما مثًال)، أوديب عقدة مكونات أحد (من

.Popper, K. R., Conjectures and Refutations, p. 35 8
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مشاعر من يعاني األول الرجل كان أدلر نظرية وبحسب .Sublimation «التصعيد» أو
ارتكاب عىل الجرأة لديه أن إثبات محاولة إىل ألجأته ربما (التي Inferiority «الدونية»
عىل الجرأة لديه أن يُثبت أن أراد (الذي الثاني للرجل بالنسبة الحال وكذلك ما)، جريمة
يف التفسري عىل يَستعِيص إنساني سلوٍك أيَّ أتصور أن بوسعي يكن لم الطفل). إنقاذ
دائًما قدها، عىل املشاهدات، قوام عىل منسجمتان دائًما إنهما النظريتني. من كل ضوء
صحتهما عىل الدامغ الدليل هي بالتحديد الحقيقة هذه كانت .Confirmed «مؤيدتان»
يف قوٍة مظهَر يبدو ما أن لعيني يتضح بدأ فقد يل بالنسبة ا أمَّ بهما. املعجبني نظر يف

فيهما. الضعف مكمُن بالضبط هو النظريتني
أنها بسذاجة يرون النفسيون املحللون كان التي اإلكلينيكية» «املالحظات تلك إن
اليومية الشواهد من ممارستهم يف املنجمون يجده عما يشء يف تفرتق ال نظريتهم تؤيد

والتفنيدات). االفرتاضية الحدوس (بوبر، ألقوالهم املؤيدة
يف «تأوُّالت» هي األخرى، املالحظات كل شأن شأنها اإلكلينيكية، املالحظات أن ذلك
ضوئها يف تم التي النظريات لتلك م املدعِّ مظهَر تكتسب وحده السبب ولهذا النظرية. ضوء
املالحظات خالل من إال يتم أن يمكن ال الحقيقي التدعيم أن غري املالحظات. هذه تفسري
وضع من بد ال الغرض ولهذا التفنيد). محاوالت (بواسطة اختبارات بوصفها تجري التي
للمالحظة القابلة املواقف أي البداية منذ نتفق أن بد ال مسبق، بشكٍل التفنيد» «معايري
صنف فأي عينًا: املحلِّلون ليَقرَّ «ولكن مرفوضة. النظرية أن تعني بالفعل لوحظت ما إذا
معني، تحلييل تشخيص مجرد ال يفنِّد، أن يمكنه الذي ذاك اإلكلينيكية االستجابات من
من عليها االتفاق أو املعايري هذه مثل مناقشة حتى تم وهل ذاته؟! النفيس التحليل بل
مثل من التحليلية، التصورات من بأكملها فصيلة العكس عىل هناك أليس املحللني؟ جانب
التناقض قبيل من يشء يوجد ال أنه أقصد ال (وأنا Ambivalence الوجداني» «التناقض

املعايري؟»9 هذه عىل االتفاق املستحيل، من يكن لم إن الصعب، من تجعل الوجداني)
هي النفسية اإلكلينيكية املالحظات لعل :Theory-Ladenness النظري التحميل
شاملة حقيقة النظري والتحميل النظري». «التحميل بظاهرِة وأحفلُه حقٍل أخصُب
قصة فما وحده. النفيس التحليل وليس كله للعلم التقليدي التصور تواجه عامة ومشكلة

النظري؟ التحميل هذا

.Popper, K. R., Conjectures and Refutations, pp. 33–39 9
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ويجمعون الطبيعة «يالحظون» العلماء أن إىل للعلم الساذجة النظرُة تذهب
من وليس الحقائق كل من مركبًا لألشياء: صادقًة صورًة بها ليكوِّنوا مالحظاتهم
أننا إىل االستقرائي للمنهج التقليدية النظرة تذهب أخرى وبعبارة الحقائق. غري يشء
محايدة بطريقٍة الوقائَع لنا تقدم مسبقة، فروض دون خالصة، مالحظات بجمع نبدأ
فروض تكوين إىل وتؤدي الظهور يف معينة أنماٌط تبدأ املالحظات هذه تكرار ومن نزيهة.
صدق تثبت التي التجريبية االختبارات نجري عندئٍذ املالحظة. الظواهر بعض تربط عامة

النظريات. منزلة إىل فَرتَقى الفروض
أن بوضوح يدركوا حتى زمنًا ينفقوا أن أنفسهم العلماء عىل كان فقد ذلك ورغم
ون يُِرصُّ الناس من كثريٌ ظلَّ وقد بنظرية، تسرتشد أن يجب معنى ذاَت تكون لكي املالحظة
ولكن تنشأ. أن للنظريات يمكن عليها وبناءً وبعدها أوًَّال، تأتي أن يجب املالحظات أن عىل
أي التحديد وجه عىل العاِلَم تخربَ التي هي ما نظريًة أن هو األحوال عامة يف يحدث ما
باملفردات العاِلَم تمد النظرية أن ذلك إىل أضف بها. يقوم بأن الجديرة هي املالحظات
ينتهي ال ما التجريبية واملواقف واألحداث فلألشياء مالحظاته. بها يصف التي اللغوية
هذه أي للعالم تحدد التي هي النظريات إن والوصف. للمالحظة القابلة الخواص من
واللغة العلمي. العمل من محددة وحدة خالل بموضوعه وتتصل تعنيه التي الخواصهي
تحدده يشءٌ ذاتها هي التجريبية النتائج وتصف املالحظات تجسد لكي تُستعمل التي
ملتزم عاِلٌم يستخدمها التي اللغة فتوصف ًما. مقدِّ وصفته شكله له وتقدِّر معينٌة نظريٌة
10.Theory-Laden بالنظرية» «مشحونة أو بالنظرية» «محملة لغة بأنها معينة بنظرية
العلماء يشاهد ال بموجبه معنى هناك أن إىل N. R. Hanson هانسون ر. ن. يذهب
والخاصة الداخلية تأويالتهم يُفِرغون أنهم ذلك واحد. يشء إىل ينظرون حني اليشء نفَس
أشياءَ يرون املختلفني العلماء أن أي بالنظرية»، «محملة العلمية املالحظة إن األشياء. عىل
مثًال وتيكوبراهي كبلر يكن لم املعنى بهذا مختلفة. نظرياٍت يعتنقون ألنهم مختلفة
وهو ينظر كان األول أن ذلك بزوغه. عند الفجَر يراقبان كانا حينما اليشء نفس يَريان
بمركزية ممتلئٌ وهو ينظر الثاني كان بينما Heliocentrism الشمس بمركزية يعتقد

11.Geocentrismاألرض

.Earle, W. J., Introduction to Philosophy, pp. 62–71 10

بريوت، العربية، النهضة دار الثاني، الجزء املعرفية، العلوم-املشكالت فلسفة محمد، القادر عبد ماهر 11

ص٦١–٧٠. ،١٩٨٤
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من النظري التحميل لفكرة هانسون صياغُة عليه تنطوي عما النظر وبرصف
فالسفة من اثنان عليها يختلف يَُعد لم حقيقة نفسه النظري التحميل فإن مصاعب،
وبال مسبقة فروض بال املحايدة، الخام املالحظة قبيل من يشء هناك فليس العلم.
تحدد املالحظ اليشء طبيعة عن معينة فكرة تتضمن املالحظات فجميع نظري. محتوى
وسابقة بالنظرية محملة فكرة إذن وهي مسبًقا. وتفرتضه األشياء من الصنف هذا لنا
اليشء ذلك سلوك حول نظرية فروًضا ومتضمنة املالحظة، من نستمده استنتاج أيِّ عىل
وتأخذنا الراهنة املالحظة مادة يتجاوز ما عىل األغلب يف تنطوي فروض وهي وأحواله،

املالحظة. لهذه الخالص املحتوى وراء
طريق عن النظريات يشيد العلم أن ظنت حني املنطقية الوضعية أخطأت لقد
هناك توجد فال تحقيقها). (تم صدقها ثبت التي «الوقائع» لجميع املوضوعي الرتكيب
للعالم فحص من أو نظرية من جزءًا يكون أن دون وقائع عن بحث يوجد وال وقائع
املالحظات تعود ال حتى النظريات من الفروض تُستَمد إن وما معني. بغرض مدفوع
التي النظرية باملصطلحات موثوقة إنها محايدة. مالحظات الفروض هذه تخترب التي
متحيزة بل محايدة، وليست بالنظرية، متلبسٌة إنها بريئة. ليست املالحظات أنتجتها:
النفيس املجال (يف تبدو أن جديرٌة وهي يشء، كل قبل النظرية سليلُة فهي للنظرية،
التفنيدية باملالحظات ونعتصم لذلك نفطن لم ما للنظرية مًة مدعِّ بخاصة) اإلكلينيكي

بوبر. له فصَّ كما ومنهجه التكذيب منطق عنارص من ذلك وبغري املناوئة، القاسية
من مستنبطة نتائج أي مقارنة من تُرجى فائدًة يرى ال بوبر إن القول وصفوة
فجميع محضة»، «وقائع هناك ليست ألنه ببساطة وذلك املالحظة، بالوقائع النظرية
(االهتمامات، الرصف الذاتية بالعوامل مرشبة وهي بالنظرية». «محملة املالحظة عبارات
الصعوبة هذه ولتفادي املوضوعي، بالواقع مرشبة هي ما بقدر إلخ) الرغبات، التوقعات،

أربع:12 مراحل يف يتقدم أن العلم عىل أن بوبر يرى

Internal الداخيل االتساق من التثبُّت فيها يتم Formal  «صورية» مرحلة األوىل (١)
الفروض كل أن من بالتأكد وذلك نفسها، مع النظرية اتساق أي للنظرية، Consistency
منطقي. تناقض بينها يوجد ال وأنه النظرية، املنظومة يف الصحيح مكانها تأخذ األساسية

.Popper, K. R., Logic of Scientific Discovery, pp. 32-33 12
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العنارص بني التمييز يتم وفيها :Semiformal صورية» «شبه الثانية املرحلة (٢)
إمبرييقية مرتتبات أو نتائج لها التي القضايا فصل أي املنطقية؛ والعنارص اإلمبرييقية
«تحليلية» عنارص عىل تشتمل النظريات معظم أن ذلك لها. ليس التي القضايا عن
يُِربز التمييزية الخطوة وبهذه .Synthetic «تركيبية» وأخرى a Priori  قبلية Analytic
هذه من التهرب شأن ومن معَلنة. رصيحًة ويجعلها للنظرية املنطقية الصورَة العاِلم
يسأل أن إىل بالعالم تؤدي Category Mistakes مقولية أخطاء إىل يؤدي أن الخطوة
النظرية (فلعل معطيات توجد ال حيث إمبرييقية معطيات عن ويُفتش الخطأ، السؤال

الحاصل). تحصيل قبيل من كلها
من القطاع نفس تُغطي التي املوجودة بالنظريات الجديدة النظرية مقارنة (٣)

عليها. علميٍّا ًما تقدُّ تمثل كانت إن لنرى الظواهر،
املحتوى حيث من منها أكرب كانت إذا ن١ النظرية من أفضل ن٢ النظرية وتَُعد
بالطبع). مفنَّدة تكون أال (رشيطة التنبؤية القوة حيث من منها أكرب وبالتايل اإلمبرييقي،
املستنبطة للنتائج التجريبية التطبيقات طريق عن أي تجريبيٍّا، النظرية اختبار (٤)
مفردة قضايا هناك إن بوبر يقول لالختبار؟ ننتقيها التي تلك نتائج أية ولكن منها.
من يعنينا ما وأكثر تنبؤات. تمثل القضايا هذه النظرية، من استنباطها يتم معينة
غري أنها (بمعنى االحتمال وبُعد والجسارة باملخاطرة تتسم التي تلك التنبؤات هذه بني
هذه بني ومن التجريبي. االختبار وقابلية مذهلة)، بصورة جديدة أو حدسيٍّا معقولة
بشكل ويفضل املوجودة، النظرية من اشتقاقها يمكن ال التي تلك ننتقي الجريئة التنبؤات
الجديدة التنبؤات صالح يف االختبار جاء فإذا املوجودة، للنظرية املناقضة تلك خاص
كفرٍض تبنيها يتم ثُمَّ (ومن Corroboration تعزيزها تم قد الجديدة النظرية إن نقول
يف التجربة إىل االحتكام معنى يكون هكذا تكذيبها. تم قد املوجودة النظرية وإن عامل)
هي النظريات أي تخربنا ال والتجربة تنفيها. بل نظرية تُثبت ال فالتجربة بوبر. رأي
معصومة غري ذاتها بحد اإلمبرييقية واملالحظات الكاذبة. هي النظريات أي بل الصادقة،
بالنظرية» «محملة ذاتها هي املالحظات أن ذلك معصومة. تكون أن يمكن وال الخطأ من

.Theory-Laden

وأشباُههم. التحليليون إليها يستند التي اإلكلينيكية املالحظات وهم بوبر يكشف هكذا
عىل انطبق أنه فهاَلهم … عليها ُخِلع ثُمَّ النظرية من ُخِلع بثوب أشبه التصور بهذا فهي
ويتأوَّلها فكرتَه يقرأ َمن كلُّ فيه يقع معكوس منطٌق تبنيَّ كما وهو تأييًدا. وأيََّدها النظرية
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ال أمثلة له تجد معكوس منطق وهو بها! إال يرى ال ألنه يشءٍ كلِّ يف ويراها يشءٍ كلِّ يف
هذه يف النظر دققنا ولو لها، مؤيدة الوقائع «تبدو التي امليتافيزيقية النظريات يف تُحىص
(بوبر: بها» اختبارها نريد التي عينها النظريات ضوء يف اختريت أنها لنا لتبني الوقائع

واالتجاهات). القوانني التاريخي، املذهب عقم

األوديبي واألثر اإلكلينيكي اإليحاء (8)

التأويالت لتأثري كبري احتمال وجود النفيس التحليل حالة يف صعوبة األمر ويزيد
(الشعورية توقعاتهم تأثري مدى التحليليون بحث فهل املريض. ذهن عىل ذاتها التحليلية
ِمن دعَك للمريض؟ اإلكلينيكية االستجابة عىل يعتنقونها التي ونظرياتهم والالشعورية)

عليه.13 معينة تأويالت باقرتاح املريض عىل للتأثري الواعية املحاوالت
صياغات إىل يؤدي قد منه دراية دون نفسه املحلَّل فيه يقع الذي الذاتي الخداع «إن
هو املحلِّلون يتعلَّمها التي الدروس أصعب ومن ومعقولة، متسقة هو يراها مغلوطة
الخاصة وتأثرياتهم مرضاهم أقوال تجاه الخاصة الذاتية استجاباتهم إىل يتفطنوا أن
النفيس التحليل عىل يُضفي ما هي العسرية الذاتية املالحظة هذه مثل األقوال هذه عىل
عقول دراسة يف أيًضا، حدوده وإىل فائدته، إىل ويومئ الخاص، اإلبستمولوجي طابعه

اآلخرين.»14
«األثر بمصطلح دفع أن التاريخي» املذهب «عقم كتابه يف لبوبر سبق األوديبي: األثر
أو التوقع أو النظرية بتأثري الخاصة الظاهرة تلك ليصف Oedipal Effect األوديبي»
التي السببية السلسلة أن إىل أشار أن وسبق تصفه. أو به تتنبأ الذي الحدث عىل النبوءة
الثيمة هي هذه إن الحدث.15 بهذا «الوحي» بنبوءة بدأت قد لوالده أوديب قتل إىل أدت
التحليليني، انتباه تلفت لم يبدو فيما أنها غري األساطري، هذه مثل يف واملتكررة املميزة
والتي املؤيدة األحالم ملسألة فرويد عرض لقد الصدفة. قبيل من تكن لم الغفلة هذه ولعل
التي األحالم معظم إن شخص لنا قال «إذا يقول: إذ املريض، عقل إىل املحلل بها يُوحي

.Popper, K. R., Conjectures and Refutations, p. 38 13

Brody, E. B. (1990) Psychoanalytic Knowledge, Madison, CT: International University 14

.Press
.Popper, K. R., Conjectures and Refutations. pp. 38-39 15
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يسع فلن النفيس، املحلل إيحاء إىل مصدرها يف تعود التحليل عملية يف منها اإلفادة يمكن
أن «غري جفن: له يطرف أن دون يُرِدف ثُمَّ ذلك.» عىل تعرتض أن عندئٍذ التحليل نظرية

نتائجها.» وثبات النظرية قيمة من البتة تنتقص ال الحقيقة هذه
عهد إىل ترجع به امُلتنبَّأ الحادث يف أثر له يكون قد التنبؤ بأن القائلة والفكرة …»
قبل، من رآه قد يكن ولم أباه قتل أوديب أن القديمة األقاصيص يف جاء فقد ا. ِجدٍّ قديم
«األثر اسم أطلق أن أودُّ ولهذا نبذه. إىل أباه دفعت التي للنبوءة مبارشة نتيجة ذلك وكان
املوقف يف عامًة املعرفة تأثري عىل (أو به امُلتَنَبَّأ الحادث يف النبوءة تأثري عىل األوديبي»
منعه عىل أو الحادث وقوع عىل يساعد أن التأثري هذا شأن من كان سواء بها)، املتصل
مدى عىل االرتفاع يف يأخذ سوف األسهم سعر بأن التنبؤ أن املنعي التأثري أمثلة ومن …
وبذلك الثالث، اليوم يف أسهمها تبيع أن إىل الناس يدفع سوف بعدها يهبط ثُمَّ أيام ثالثة

التنبؤ.» ويكذب السعر يهبط
بني واملشاَهد، املشاِهد بني معقد شامل تفاعل بإزاء االجتماعية العلوم يف إذن نحن
يف تسبب قد التي االتجاهات بوجود لوعينا يكون أن املحتمل ومن واملوضوع. الذات
بها، املتنبأ الحوادث يف نفسه هو يؤثر قد التنبؤ أن أيًضا وإلدراكنا معيَّنًا، حادثًا املستقبل
اآلثار هذه شأن من يكون وقد التنبؤ، مضمون يف آثاره ذلك لكل تكون أن املحتمل من

االجتماعية. العلوم يف البحث نتائج من وغريها التنبؤات بموضوعية تخل أن
ومن فيها، ويؤثر االجتماعية الحوادث من بغريه يتأثر قد اجتماعي حادث التنبؤ إن
هذا بوقوع اإلرساع عىل رأينا كما التنبؤ يساعد وقد به. املتنبأ الحادث الحوادث هذه بني
التنبؤ يتطرف فقد أخرى، أنحاء عىل فيه يؤثر قد أنه نرى أن السهل من ولكن الحادث،
يحدث لم لو أصًال ليقع كان ما الحادث أن بمعنى به، تنبأ الذي الحادث خلق حد إىل
آٍت بأنه يقول الذي الحادث وقوع منع يف فيتسبب املضادة الجهة يف يتطرف وقد التنبؤ،
الحادث وقوع يسبب أن استطاعته يف االجتماعي العاِلم إن القول يمكن (بحيث محالة ال
بني متوسطة كثرية حاالت هناك أن وواضح غافًال). أو عامًدا ا إمَّ التنبؤ عن باالمتناع
كليهما لهما يكون قد التنبؤ، عن االمتناع أو ما، بأمٍر التنبؤ فعل أن أي الطرفني. هذين

نوع.16 أي من نتائج

ص٢٥–٢٧. صربة، الحميد عبد د. ترجمة التاريخي، املذهب عقم بوبر، كارل 16
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النفيس17 التحليل لنظرية الذاتي التحصني (9)

وبالتايل للتكذيب، قابل غري تجعله النفيس للتحليل ذاتها املنطقية البنية إن قلنا أن سبق
مائعة تجعلها لها األساسية املفاهيم وطبيعة للنظرية، ذاتها الصياغة إن علم. شبه تجعله
.Potential Falsifiers «بالقوة» لها «مكذِّبات» واستخالص بها اإلمساك يصعب رواغة
واملناورات ،ad hoc (التحايلية) والعينية Auxiliary املساعدة الفروض ترسانة أن كما
أن شأنه من أولئك كل والتحفظات، واملحاذير الرشوط وأرتال واالصطالحية، التعريفية
أن تستطيع ال أنك أعني التعبري؛ صح إن استنباطيٍّا» «مصمتًة ممنَّعة مسيجة يجعلها
تنال ما وكثريًا االختبار. عملية يف عليها ل تعوِّ مضادة إمبرييقية عبارات منها تستنبط
قضايا إىل الكلية القضايا ل وتحوِّ للنظرية الداخيل االتساق من الكثرية املداورات هذه
صائبًا سيظل النظرية من جزءًا فإن االختبار نتيجة تأت فمهما دحضها. يستحيل جزئية

التفنيد. من وبمنجاٍة
للتكذيب: املضادة التحصينات هذه أمثلة ومن

يف يعتمالن متناقضني شعورين وجود أي :Ambivalence الوجداني التناقض •
إنكاره بصدد ولسنا حق وهو الواحد. الوقت يف الواحد اليشء تجاه املرء نفس
بحد الوجداني التناقض وجود ينكر ال أنه وذكر بذلك نفسه بوبر نوَّه (وقد
تحمله أن عليها منطقيٍّا عبئًا النظرية كاهل عىل يضع املفهوم هذا أن غري ذاته).
دون يشء كلِّ مع يتداخل الرواغ املفهوم هذا مثل ترتك أال وعليها تتملصمنه، وال
تأويالت يف َجيًِّدا نلمس كما النهاية، يف يتحول فهو وإال معيار. ودون ضابط
به ويصادرون فتٍق كل به يَرتُقون ad hoc تحاييل عيني فرض إىل املحللني،

دليل. دون
املداورة شديد يكون أن يمكن آخر افرتاض وهو :Thanatos املوت غريزة •
وتناقًضا التكذيب، من ا تامٍّ تملًُّصا غريزة مع ويُشكل التطبيق. يف والروغان
فهو الوجداني، التناقض عىل يرسي ما عليه ويرسي آخر. مستًوى عىل وجدانيٍّا
يسري مهرب وهو منه، تجريبية فروض أية اشتقاق ويستحيل غامض مفهوم
الغري. أو الذات نحو تدمريية ميول من تفسريه عن نعجز ما لكل سهلة وتسمية

التنويه. فلزم الخالصة، بوبر أقوال إىل خاصٍة اجتهاداٍت أضفُت الجزء هذا يف أني بالذكر جدير 17
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يُرتك أال يجب تناقض باملثل وهو :Reaction Formation الفعل رد تكوين •
صور من يكتمل ال ما بها ونكمل الناس سلوك بها ل نؤوِّ رخيصًة ألعوبًة

اتفق. كيفما الشخصية

عىل يَدُرج سوف مثًال بالكالب مرتبطة نفسية لصدمة تعرَّض َمْن أن بذلك وشبيه
ثُمَّ الصدمة لنفس تعرضوا بأشخاص املشاهدات داهمتنا ما فإذا الكالب، من الخوف
Auxiliary Hypothesis املساعد الفرض إىل نلجأ أن أسهل فما الكالب، حب عىل درجوا
املخاوف هذه تجاه يستجيب شعورية ال مخاوف يُضِمر ممن الناس بعض بأن: القائل
النظرية. ننقذ وبذلك املخيفة، املوضوعات Embracing و«احتضان» Denial «اإلنكار» ب
النظرية ع يدرِّ املساعد الفرض هذا مثل أن غري إنكاره، بصدد ولسنا ا، حقٍّ ذلك يكون قد
التكذيب من يحميها Buffer كمصد دائًما ويعمل الدحض، من نها ويحصِّ الرئيسية
«محتوى من النظرية قدمت ماذا هنا نسأل إننا العلمي. لالختبار قابلة غري ويجعلها
كاذبة؟ كانت أنها لو الحال عليه يكون أن عىس وماذا محددة؟ تنبؤات ومن معلوماتي»
وماذا يخاف؟ ال وبعضهم الكالب من يخاف الناس بعض أن غري آخر شيئًا يكون أكان
وهل يخاف»؟ ال أو الكالب من يخاف سوف «س أن غري آخر شيئًا أيكون التنبؤ؟ يكون

Universe؟! of Discourse املقال» «عالم يف ثالث شطٌر ى تبقَّ
واستعمال النفيس بالتحليل اللعب من حذر أنه له نذكر أن لفرويد اإلنصاف ومن
وال سيجاًرا السيجاُر يكون ما «أحيانًا املأثورة: البليغة قولته وقال اتفق، كيفما تقنياته
أال ينبغي عنها كشف التي والدفاعية النفسية الديناميات أن إىل مشريًا سيجار!» غري يشء
«مثبِّتًا» السيجار ن يدخِّ من كل ليس أنه بمثاله ويعني «دليل». دون ُجزاًفا بالناس تُلصق
ما لنا يذكر لم أنه غري النفسجنيس، النمو من الفمية املرحلة عند بالرضورة Fixated
كان إذ «التثبيت» تهمة نفسه عن ينفي كان ولعله إليه. أشار الذي «الدليل» ذلك يكون
يستعمل ألنه يدخن أم ن يُدخِّ ألنه امليكانزمات؛ يستعمل إذن تُراه للسيجار! نًا مدخِّ فرويد
أملح كما Infinite Regress نهائي» ال «نكوص يف معه وقعنا ترانا وهل امليكانزمات؟

مداعبًا؟ فرانكل فيكتور
فكثري حاصل، تحصيالت عن األحيان من كثرٍي يف يُسفر األمر نجد أن بْدًعا وليس
Tautological الحاصل» تحصيل «تفسريات قبيل من هي «السائبة» النظريات هذه من
ويُعرَّف الحقيقي، املعلوماتي املحتوى من الخايل األجوف العلم صفة وهي ،Explanation
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Explanans « «املفرسِّ فيه يكون الذي التفسري ذلك بأنه الحاصل» تحصيل «تفسري
Explanandum « «املفرسَّ من أكثر شيئًا يقول ال بالتفسري) تضطلع التي (القضية
(يف الطب مهنة تفسري من املأثورة موليري سخرية ذلك مثال تفسريها). املطلوب (القضية
له «ألن تنام الناس يجعل األفيون بأن األفيون تعاطي أثر عىل الناس نوم لظاهرة زمنه)

ينوم»). ألنه «ينوِّم األفيون أن (أي منوًِّما» تأثريًا
فتفرس الصنف، هذا من تكون أن األحيان بعض يف النفيس التحليل تفسريات تعدو ال
بعض يف تنزع املثال سبيل عىل فالناس حقيقي، تنبؤي بسالح تسعفنا وال بنفسه، اليشء
لنزعة آخر اسم وهو املوت»، «غريزة فيهم ألن اآلخرين تدمري أو ذاتها تدمري إىل األحيان
ال وبذلك إلخ). … الجمادية الحالة إىل والعودة األعقد الحيوي املستوى (تدمري التدمري
للتدمري.» نزعة لديها ألن التدمري إىل تنزع الناس «إن من: أكثر شيئًا النظرية تقول
وهل حقيقي؟ معلوماتي محتًوى من القضية هذه يل أضافت ماذا أيًضا: هنا والسؤال
رطانة هي أم الجديد؟ املصطلح بهذا أسمع أن قبل سابًقا أعرفه أكن لم شيئًا بها عرفت

حقيقي؟ محتوى أي وراءها وليس بالعلم توهمني
A. Grunbaum جرونباوم أدولف من النفيس بالتحليل أرفق كان بوبر كارل ولعل
للتكذيب، النفيس التحليل قابلية عدم عن فكرته يف بوبر مع اختلف آخر علم فيلسوف وهو
أشار تكذيبه. تم قد األمر حقيقة يف وأنه للتكذيب قابل النفيس التحليل أن إىل وذهب
نزعة عن تنشأ البارانويا بأن القائلة فرويد نظرية نخترب أن اليسري من أن إىل جرونباوم
عىل العثور من أكثر يلزمنا وال Repressed Homosexuality املثلية للجنسية مكبوتة
أن إىل ذهب إذ ذلك من أرفق كان بوبر أن غري النظرية!18 نكذِّب لكي واحد ِمثيلٍّ بارانوي
يمكن Pre-Scientific «قبل-علمية» نظرية وأنه والداللة، باملعنى يتحىل النفيس التحليل
زائٌف علٌم الحارضة صيغته يف أنه غري لالختبار. قابل حقيقيٍّ علٍم إىل يوم ذات ر تُطوَّ أن

التكذيب. من بطبيعته ن محصَّ ألنه
يف لالختبار قابًال النفيس التحليل كان إذا ما هو حال أيِّ عن األجدى السؤال أن غري
الحقيقية. املمارسة يف لالختبار يخضع قلًما النفيس التحليل أن فالحق الفعلية. املمارسة

Grunbaum, A. (1986), ‘Precis of “The foundation of psychoanalysis”’, The Behavioral 18

.and Brain Sciences, 9: 217-18
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تفسري أن بمعنى دائريٍّا، يكون ما كثريًا االستدالل فإن لالختبار يعرض حني وحتى
حول دراسة نتائج عن ورد ما ذلك مثال النظرية. افرتاضصدق يتطلب نفسها املعطيات
األوالد نسبة من أكرب الفتيات «نسبة كانت حيث Oedipus Complex أوديب» «عقدة
الغرفة. وتدخل الدَرج ترتقي الذكرية الصورة بتخيل يتصل فيما الداللة عالية بدرجة
نظرية يف لم السُّ ارتقاء إن حيث فرويد، نظرية صدق عىل «دليل» أقوى بالطبع وهو

املهبل.»19 يف القضيب ودخول للجماع رمز هو فرويد
واإلناث الذكور بني املذكور الفرق هذا ألن كبري حدٍّ إىل فيه مشكوك «الدليل» هذا مثل
أن يتضمن الذي الرمزي» «التفسري تبنَّى إذا إال فرويد نظرية صدق عىل دليًال ينهض ال
Begging the املطلوب» عىل «مصادرة ب أي بأبيهن، الجنيس االتصال يف يفكرن الفتيات
أن من النظرية تمنع مختلقة «شيطانية» فرضية هو هنا الرمزي فالتفسري ،Question
املطلوب التفسريَ عليها أفرغنا نحن إذا مؤيِّدة تكون أن ويمكن إال نتيجة من وما تُختَرب،

تأييده.20
شيطانية بفروض يعج وأنه ذاتيٍّا، محصن النفيس التحليل أن إذن املتيقن من
هو Repression و«الكبت» مضادة. بيانات أي من تتملص أن شأنها من فيه متأصلة
التأويل أن يُثبت فهذا التحليلية التأويالت بأحد املريض سلَّم فإذا آخر: شيطاني فرض
الكبت آلية وجود أن نرى هكذا الحقيقة. «يكبت» ببساطة فهو يسلم لم فإذا صحيح،
الفروض استخدام أن من الرغم وعىل بساطة. بكل نفسها تنقذ أن للنظرية مكَّن قد
تحصن التي النظرية فإن علمي، غري صميمه يف ليس النظريات إلنقاذ ad hoc «العينية»
يتم أن املمارسة يف املحال من وسيكون العلمي، نموها توقف سوف السهولة بهذه نفسها

علميٍّا. تطويرها
الحقيقية، التنبؤات من جعبته خلو النفيس التحليل عىل تؤخذ التي املآخذ أقتل ومن
تصورات وتتسم سيكون. بما التنبؤ عن عاجز ولكنه وقع ما تأويل يف متضلع فهو
داخلها من قدرة يمنحها الذي النظري» «التسيب من مسبوق غري بقدٍر النفيس التحليل
الرصاع أن ذلك مثال كانت. مالحظة أيِّ مع والتساوق مشاهدة، أي بلون التلون عىل

.Kline, P. (1984), Psychology and Freudian Theory, New York, Methuen, p. 72 19

.Reznek, L., The Philosophical Defense of Psychiatry, p. 194 20
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النفيس التحليل نظر وجهة من يؤدي أن يمكن العدوان عن بالتعبري املتعلق الالشعوري
يأتي: مما أيٍّ إىل

الذات. تجاه الغضب •
آخر. شخص تجاه الغضب •
الغضب. من تماًما الخلو •
الغضب. غري آخر نشاط •

إلخ. … االكتئاب •

كان ما إذا النظرية يف الثقة تعلو «ال أنه عىل Bayes’ Theoremبايس مربهنة تنص
ولكن كذبها.» حالة يف وقوعها الحتمال مساويًا صدقها حالة يف التنبؤات وقوع احتمال
تمت إذا تؤيَّد ال املربهنة، لهذه وفًقا فهي، يشء بكل تتنبأ الفرويدية النظرية كانت إذا

يشء.21 أيِّ مالحظة

السيكولوجي البحث حول بوبر فكر متضمنات (10)

املبدأ حيث من يمكن فرضيات بتشييد فعًال تقوم النفس علم يف البحثية الدراسات معظم
الذكاء، اختبارات عىل األداء يرفع التدريب بأن مثًال تنبؤ هناك كان فإذا كذبها، يتبني أن
وإذا ثانية، ملجموعة تقدمه وال املشاركني من ملجموعة تدريبًا تقدم التجربة كانت وإذا
فالتجربة الصلة، ذات األخرى والقدرات السمات يف متكافئتني املجموعتان هاتان كانت
املتدربة املجموعة تؤدي فقد االتجاهني: من أيِّ يف تميض أن املبدأ حيث من يمكن إذن
تُدَحض. أن ثَمَّ من للفرضية املمكن من أفضل. أداء تؤدي ال وقد االختبار، عىل أفضل أداءً
أي الفروض، بصدد ال النظريات بصدد نكون عندما النفس علم يف الصعوبة وتربز
تُنَْسج التي النظريات شأن فمن معينة. بفرضيات يُلهم الذي العام النموذج نتناول عندما
بدقة محددة فرضيات تولِّد أن األجزاء ومرتابطة املعالم محددة ببنية وتتمتع بوضوح
دحضها، وال اختبارها يمكن ال فهي داخليٍّا املتسقة غري النظريات ا أمَّ لالختبار. وقابلة
ولن معها. يتماىش سوف النظرية من جزءًا فإن تجربة أي نتيجة تكون ما أيٍّا ألنه

.Swinburne, R. (1973), An Introduction to Confirmation Theory, London, Methuen 21
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يتم أن املبدأ حيث من ترفض التي النظريات لهذه نموذجيٍّا مثاًال النفيس كالتحليل تجد
منطقية لدواٍع بل عنها، تتحدث كالتي سيكولوجية لدواٍع ذلك ترفض ال وهي دحضها،

بنيتها. صميم يف كامنة

واجب استدراك

اللغة بنية صميم ويف املعارصة الثقافة بنية يف باٍق أثرها جليلة، نظرية النفيس التحليل
وفرويد وبنائه. الحديث العقل تشكيل يف األثر بالغ ثمَّ من ودوُرها الجديدة، البرشية
النفيس التحليل عىل بوبر ينكر ولم كله. التاريخ يف املبدعني أعظم من وواحد كبري، رائد
الوضعية طريقة عىل املعنى وانعدام بالهراء النظرية يتهم ولم ذلك. من يشء أي ورائده
علم هي مما أكثر «قبل-علمية» نظرية النفيس التحليل اعترب أنه األمر وحقيقة املنطقية.

الواحد: بالحرف والتفنيدات االفرتاضية الحدوس يف بوبر يقول زائف.

ال شخصيٍّا وأنا األمور، بعض يف ُمصيبني غري وأدلر فرويد أن يعني ال وهذا
يوٍم ذاَت يُسهم قد وأنه كبرية، أهمية ذو هو االثنان قاله مما كثريًا أن يف أشك
كنت وقد … لالختبار قابًال يكون سيكولوجي علم تأسيس يف كبريًا إسهاًما
وأن لالختبار، قابلة فتُصبح تطويرها يمكن األساطري هذه مثل بأن إدراك عىل
أساطري. من نشأت قد التاريخية، الوجهة من ُجلها، أو العلمية النظريات كل
ومن علمية، لنظريات هامة استباقات عىل داخلها يف اشتملت قد أسطورة ورب
أسطورة أو والخطأ، املحاولة بواسطة التطور يف أمبدوقليس نظرية ذلك أمثلة
فيها يجري وال تتغري ال ثابتة واحدة «لبنة» العالم بأن تقول التي بارمنيدس
تصور إىل تُفيض فإنها جديًدا بُعًدا إليها أضفنا إذا فهي اإلطالق، عىل يشء أي
إذ اإلطالق، عىل يشء فيه يستجد ال أيًضا (وهو الكتلة — العالم عن أينشتني
كنت هكذا البداية). منذ ومرسوم محدد األربعة، األبعاد بلغة فيه، يشء كل إن
«ميتافيزيقية» أنها أو علمية غري أنها ووجدنا ما نظرية بإزاء ُكنَّا إذا أننا أشعر
ال بأنها يعني أو داللة، أو أهمية ذات غري أنها يعني ال هذا فإن القول شئنا إن

هراء. بأنها أو معنى

من «إنه بوبر: يقول العلمي» الكشف «منطق من اإلنجليزية للطبعة تصديره ويف
أهمية ذات الفلسفية، األفكار ثَمَّ وِمْن البحتة، امليتافيزيقية األفكار أن بها امُلسلَّم الحقائق

77



بوبر كارل

ديكارت تأمالت إىل القديمة الذرية ومن أينشتني، إىل طاليس فمن للكوزمولوجيا، قصوى
فاراداي تأمالت إىل القوى عن وبسكوفيك وليبنتز ونيوتن جلربت تأمالت ومن املادة، عن
اآلراء فكأن الطريق.»22 معالم امليتافيزيقية األفكار أضاءت القوى، مجاالت عن وأينشتني
العلمي الخيال وبلورة العلمية، األفكار انطالق يف أحيانًا تسهم امليتافيزيقية واألفكار

أصيلة.23 علمية نظرية صدور إىل تؤدي بصورة
من أكثر يف بوبر بنيَّ كما والتأويالت الخصب. شديدة «تأويالت» هي فرويد أفكار إن
«بالخصب توصف بل «النظريات»، توصف كما الكذب» أو «بالصدق توصف ال مناسبة
يف البالغة أهميته لنا لتكشفت املنظور هذا من النفيس التحليل تناولنا وإذا العقم». أو
أيُّ تسعفنا ال حيث لنا مسِعفة ذكية مقوالت من به نا أمدَّ بما اإلنساني الكائن «فهم»
البالغة أهميته لنا لتكشفت املفهوم بهذا فرويد فكر تناولنا وإذا محددة. علمية قوانني
التعبري، صح إن خام علٌم إنه يقدمه. مما بكثري أهمُّ به يَِعد ما إن ذاته؛ العلم مجال يف
املنطقي العمل إىل تدعو امللهمة، والفرضيات الِخصبة التصورات من هائل ومخزون
علمية استخالصقضايا أجل من والتصلب، التقديس إىل تدعو مما أكثر املراِجع، والتنقيح
ويكون أصيًال، إسهاًما العلمي فرويد إسهام يكون هنالك لالختبار. وقابلًة ذاتيٍّا متسقة

مضاعًفا. فضًال العلم عىل فضله

.The Logic of Scientific Discovery, p. 19 22

ص٣٦. الثاني، الجزء املعرفية، املشكالت العلوم، فلسفة القادر، عبد ماهر د. 23
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الثالث الفصل

َوِدَماغها فُس النَّ

حالة يعرتي تغري فأيما صاحبه: يف منهما كلٌّ يُؤثِّر والجسد النَّفس أنَّ أرى
شكل يف تغري فأي صحيح، والعكس الجسد، شكل يف تغري إىل يُفيض النفس

النفس.1 حالة يف تغري إىل يُفيض الجسد

أرسطو

والتي «الفراسة»، كتاب من الرَّابع الفصل مستهل يف وردت التي الجامعة العبارة هذه
من لواحد أم ا حقٍّ ألرسطو كانت إن الحايل غريض يف يعنيني ليس أرسطو، إىل تُعَزى
الذهن-الجسم، مشكلة أن أُبنيِّ أن هو الحايل غريض ثيوفراسطس)، يكون (قد تالمذته
هاجسني كانا Interactionism (التفاعل) املتبادل التأثري بواسطة لها املقرتح والحل
بأنَّ القائل باملذهب أخذوا الذين املدرسة هذه أعضاء كان لقد أرسطو، ملدرسة عامني
العقل-الجسم عالقة أن بفكرة واضح، بشكل ولكن ضمنيٍّا أيًضا، يأخذون مادي ال العقل
هذه كانت ميكانيكي. غري تفاعًال اعتباره عىل درجوا الذي املتبادل التفاعل عىل تقوم
باستثناء العرص، هذا يف املفكرين جميع به أخذ الذي الحل هي آنًفا: قلت كما الطريقة

امليكانيكي. بالتفاعل قالوا الذين Atomists الذريني
أن أودُّ بدء ذي وبادئ بسيطة، دعوى هي القسم هذا يف أطرحها التي والدعوى
مادية ال بمذهب يتعلق فيما وديكارت أرسطو بني مشرتكة أرضية هناك كانت أنه أؤكد

مشكلة يف تَحوُّل (ديكارت: ٤٨ قسم العقل-الجسم، مشكلة حول تاريخية تعليقات ودماغها: النَّفس 1
العقل-الجسم).
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املاهوي التفسري بفكرة بأخذهما يتعلق فيما وأيًضا املتبادل، التفاعل ومذهب النفس
فأصبحت التفاعل، مشكلة بصدد معينة مصاعب صادف قد ديكارت أن إال ،Essentialist
بآلياِت يعمل مادي عالم عىل تؤثر أن مادية غري لنفٍس يتسنى كيف هي لديه املشكلة
الدفع عىل وبالرضورة باألساس تقوم إنَّما فيزيائية ِعلِّيٍَّة من فيه ما وكل الساعة، عمل
حاول حني ديكارت، أن هو هنا أطرحه أن أريد الذي 2.Mechanical Push امليكانيكي
يف وواحدي ميكانيكي مبدأ وبني املتبادل وتفاعلها النفس مادية ال مذهب بني يجمع أن
املشكلة هذه أدَّت اإلطالق، عىل داٍع وبال تماًما جديدة مشكلة خلق قد الفيزيائية، العلية
التوازي مذهب إىل ديكارت خلفاء لدى (وأفضت العقل-الجسم مشكلة يف جديد تََحوُّل إىل

بعده). من Identity الهوية مذهب وإىل والجسم، العقل بني Parallelism
أفكاره وكانت ،Essentialism املاهية بمذهب القائلني من قلت، كما ديكارت، كان
الخصائص تلك باملاهية يعني (وهو الجسم ماهية عن حدسية فكرة عىل قائمة الفيزيائية
ديكارت حاول اإللهي. مان الضَّ عىل الحدس هذا صدق يؤسس وهو ما)، لجوهٍر الثابتة
كماله بحكم وأنه موجود، هللا أنَّ موجود»، أنا إذن أفكر، «أنا من تبدأ بحجج يُثبت، أن
إذن ومتميز؛ واضح إدراك أو حدس لدينا يكون عندما ننخدع بأن يسمح أن يمكن ال
معايري ديكارت عند هي وتميزها، األخرى) الذاتية األفكار (وبعض اإلدراكات وضوح

بها. موثوٌق Truth (الصدق) للحق
االمتداد األبعاد. الثالثي املكان يف «ممتد» يشء بأنه (املادة) الجسم ديكارت يُعرِّف
يف املكان يف أفالطون نظرية عن كثريًا يختلف ال (وهذا املادة أو الجسم ماهية هو إذن
من كثريًا يشارك ديكارت كان األوىل)، املادة عن أرسطو نظرية عن أو طيماوس، محاورة

يتحتم التي املشكلة هذه ١٦٤٣م عام ديكارت إىل بوهيميا أمرية إليزابيث األمرية رسائل إحدى ترتِجم 2

«كيف رسالتها: يف األمرية تقول امليكانيكية، والعلية الجوهرين إطار داخل يفكر من كلُّ بها يصطدم أن
وهي اإلرادية، األفعال يؤدي بحيث الجسم يف الحيوانية األرواح حركة تحدد أن البرشية للروح يتسنى
الجسم بدفع إال اإلطالق عىل يتأتى ال أنه يبدو الحركة فتحديد واعيًا، جوهًرا تكون أن تعدو ال التي
هذا سطح طبيعة عىل أخرى مرة أو يحركه، مما يستمده الذي الدفع صنف عىل يعتمد وأنه املتحرك،
الدافع اليشء أنَّ فيتضمن الثالث ا وأمَّ التالمس، فيتضمنان األوالن الرشطان ا أمَّ شكله، وعىل األخري اليشء
كون مع متوافق غري يل يبدو والتالمس الروح، عن فكرتك من تماًما االمتداد تنفي أنَّك غري امتداد؛ لديه
Anscombe, Elizabeth and Peter Geach, Descartes: Philosophical writings.) ماديٍّا» ال ما يشءٍ

.(Indianapolis: Bobbs-Merrill Company, 1954, pp. 174-5
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والوعي العقل بأن رأيَهم أوغسطني) القديس أرسطو، (أفالطون، عليه السابقني املفكرين
بدٌّ يكن فلم املادة، ماهية هو االمتداد بأن أخذ قد أنه وبما ماديني، غري شيئان هما بالذات
بالفيلسوف هذا أدى (وقد ممتدة غري الالمادي، الجوهر ذلك النفس، بأن يقول أن من له
.(Monades «مونادات» أي ممتدة، غري إقليدية نقاٌط هي األرواح بأن القول إىل ليبنتز
يعني أنه الواضح ومن «مفكر»، جوهر أنها هي — لديكارت وفًقا — إذن النفس ماهية
«ممتد» كيشء الجسم أو للمادة التعريف هذا الشعور، أو للوعي مرادًفا شيئًا هنا بالتفكري
النظرية وهي للِعلِّيَّة، اآللية النظرية من الخاصة صيغته إىل مبارشة بديكارت أدى ما هو

.Push «الدفع» بواسطة تتم املادي) (العالم «١ «العالم يف علية كلَّ بأن القائلة
الَّسيف يستخدم الذي املحارب نظرية إنَّها ء، اليشَّ بعض قديمة نظرية هذه كانت
بنَّاء أو الخزَّاف الصانع: الِحريف نظرية وهي والخوذة، بالدرع نفسه ويحمي الرُّمح أو
استخدام ألن الحديد؛ أو الربونز صاهِر نظريَة تكون أن الصعب (من اد الحدَّ أو السفن
أو القديم الكيميائي نظرية هي وال الدفع، مجرد عن مختلًفا ِعلِّيٍّا عامًال ر يَُسخِّ الحرارة
أمر هو الحال بطبيعة الدفع أن غري املنجم، أو العراف أو الشامان نظرية وال الحديث،

الطفولة). منذ فرد أي خربة يف وداخل شامل عاملي
فحتى الشاملة، القوة (تقريبًا) هو الدفع جعل فيلسوف أول هو ديمقريطس كان
الذرات خطَّافات تشتبك حني الدفع، بواسطة «جزئيٍّا» يتم نظره يف هو الذرات اتحاد

الدفع. إىل الجذَب Reduce «يرد» الطريقة بهذه وهو ببعض، بعضها
الهنديس االمتداد بني توحيده كان فقد الذري، املذهب ديكارت رفض املقابل ويف
التوحيد هذا به أدى وقد الذري، املذهب قبول وبني بينه يُحول املادية أو الجسمية وبني
املكان ألن فارغ؛ فضاء أو َخالء هناك يكون أن املمتنع فمن الذرية: ضد حجتني إىل
حد هناك يكون أن املمتنع ومن املادة، أو الجسم ماهية نفس هو أي امتداد، هو الهنديس
من الرغم وعىل نهاية، ال ما إىل لالنقسام قابل الهنديس املكان ألن االنقسام؛ لقابلية نهائي
الكوزمولوجية األفكار من كثريًا الدفع، نظرية عن النظر بغض ديكارت، قبل فقد ذلك
له يكن فلم الدوامات، نظرية جميًعا أولها قبل)، من وأرسطو أفالطون فعل (كما للذريني
عليه يُحتِّم التعريف هذا إن فحيث املادة، ملاهية تعريفه بحكم النظرية هذه قبول من بدٌّ
الدوامة، طبيعة املبدأ، حيث من لها، يكون أن بد ال حركة فكل ميلء، املكان بأن القول

الفنجان. يف الشاي أوراق حركة مثل
صورة يف العالم تصور الذريني، كوزمولوجيا شأن شأنها الديكارتية، والكوزمولوجيا
بعًضا، بعضها ويدفع ببعض بعضها ق مَعشَّ دوامات تروس: ذات ضخمة ميكانيكية آلة
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آلة هو حيوان كل الضخمة، امليكانيكية اآللية هذه من جزء هي الحيوانات وجميع
موضًة زمنه يف كانت والتي باملاء تعمل التي األوتوماتيكية َمى الدُّ مثل تحتية، ميكانيكية

النبالء. حدائق بعض بها تزدان سائدة
باستثناء الحركة، ذاتية آلة أيًضا فهو القاعدة، لهذه استثناء ليس اإلنساني والجسد
الالمادي اإلنساني فالعقل كله، العالم يف الوحيد االستثناء يوجد هنا فها اإلرادية، حركته
االنطباعات بعض يعي أن أيًضا وبمقدوره اإلنساني، الجسم حركات يسبب أن عىل قادر
اإلنساني. الجسم يف واللمس، والصوت الضوء الفيزيائية، القوى تُحدثها التي امليكانيكية
تماًما تنسجم ال والجسم العقل بني املتبادل التفاعل يف النظرية هذه أن الجيل من

كاملة. آلية ذات كوزمولوجيا مع
أرسطو. وكوزمولوجيا ديكارت كوزمولوجيا بني نقارن أن يكفينا ذلك نلمس ولكي
بالنفس الشبه غاية شبيهة ديكارت فلسفة يف والخالدة الالمادية اإلنسانية فالنفس
الوعي ملكة لديها كلتيهما أن الواضح فمن أرسطو، فلسفة يف Nous العقل أو العاقلة
ودراية، وعي عن ما هدف نحو السعي عىل وقادرة وخالدة، مادية ال كلتيهما وأن بالذات،

غاياتها. يحقق لكي عضو أو كأداة الجسم تستخدم أن عىل وقادرة
أرسطو عند واملتحركة) الشهوية (والنفس الحاسة والنفس (النباتية) النامية والنفس
األول االنطباع وبعكس ،Animal Spirits الحيوانية» «األرواح ديكارت أسماه ما تناظر
الجهاز من جزء هي ديكارت عند الحيوانية األرواح فإن «روح»، لفظة تعطيه الذي
يف تقوم — ِجدٍّا نادر صنف من سوائل — سوائل إنَّها املحض، امليكانيكي الجسمي
بأعضاء الدماغ وتربط للدماغ، اآليل العمل من بالكثري اإلنسان ويف جميًعا الحيوانات
ديكارت من استباق فهي ثَمَّ (وِمْن األعصاب يف تنتقل وهي واألطراف، وبالعضالت الحس

اآلن). نعرفها التي العصبية الكهربية لإلشارات
سيغدو التَّفاوت أنَّ غري وديكارت، أرسطو نظريتي بني يُذَْكر فرٌق يوجد ال اآلن حتى
بوصفه اإلنسان إىل أرسطو يرى ككل: الكوزمولوجية الصورة إىل نظرنا ما إذا هائًال
كله، الجمادي الكون وحتى والنباتات، الحيوانات جميع ولكن عاقًال، حيوانًا راقيًا، حيوانًا
تكون ربما (بل درجات إال والحيوانات النباتات وما وغايات، أهداف نحو يسعى عنده هو
بالغائية. يقول إذن فأرسطو اإلنسان، إىل الجامدة الطبيعة من تُفيض تطورية) درجات
الحرص وجه عىل يتألَّف عالم إنه االختالف، تمام ذلك عن فمختلف ديكارت عالم ا أمَّ
هذا من آالت هي والحيوانات النباتات فجميع فيها، حياة ال ميكانيكية ُعدد من تقريبًا
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الصورة هذه كانت بحق، الحي هو حقيقية، بحياة يتمتع من هو وحده واإلنسان الصنف،
صدق يف يشكُّون جعلتهم وقد ملشاعرهم، صادمة بل الكثريين، عند مقبولة غري للعالم
لخوفه نظامه يف النفس فكرة أدخل متخفيًا ماديٍّا األمر حقيقة يف كان إذا وفيما ديكارت
أنه الكنيسة يخىش كان أنه عىل (والدليل آخر سبب ألي وليس الكاثوليكية الكنيسة من

وإدانته). جاليليو بمحاكمة سمع عندما «العالم» األول كتابه نرش عن أحجم
ديكارت أخذ لقد تجاهله. الصعب فمن ذلك ومع له، أساس ال الشك هذا يكون قد
نهائي»، ال اإلقليدي املكان «ألن برونو لجيوردانو الالنهائي وبالعالم الكوبرنيقي، بالنظام
كان كوبرنيقوس عىل سابقة كوزمولوجيا يف لإلنسان ُجِعَل الذي الفريد االستثناء لعل

الكوبرنيقية. الكوزمولوجيا إطار يف ينسجم ال أنه غري مفهوًما، أمًرا
وِمْن املكان، يف متموضعة ذلك رغم فهي ممتدة، غري ديكارت عند النفس كانت وإذا
هذه استنتج أنه يبدو ال ذلك يف وديكارت ممتدة، غري إقليدية نقطة يف تقع فإنها ثَمَّ
داخل بالفعل النفس موضع حدد أنه غري مثًال)، ليبنتز فعل (مثلما مقدماته من النتيجة
الذي العضو هي الصنوبرية الغدة بأن وقال الصنوبرية، الغدة هو ا، ِجدٍّ ضئيل عضو
تأثريًا الحيوانية األرواح عىل تؤثر بدورها والنفس مبارش، بشكل اإلنسانية النفس تحركه
خالل ومن الحيوانية، األرواح حركات توجه فهي كهربائي، مكرب يف صمام بتأثري أشبه

الجسم. حركة توجه الحركات هذه
هذه، هي االثنتني وأخطر خطريتني، صعوبتني إىل النظرية هذه أدت فقد وبعُد
الحيوانية واألرواح الدفع، بواسطة الجسم تحرك ممتدة) هي (والتي الحيوانية فاألرواح
الِعلِّية، يف ديكارت نظرية عن الرضورية املرتتبات من فهذه بالدفع، محرَّكة بدورها هي
هنا ها ممتد؟ جسم عىل الدفع يشبه يشء أي تمارس أن ممتدة غري لنفس كيف ولكن

ذاتي. تناقٌض يكمن
قام فقد الديكارتي، املذهب تطور وراء الرئييس الدافع هو بعينه التناقض هذا كان
متأثًِّرا للمشكلة الحل هذا يف وكان أبني، سوف كما النهاية يف التناقض هذا بإزالة ليبنتز

ما. بمعنى ذلك يف له مستبًقا يَُعد الذي هوبز بتوماس
عىل النفس تأثري أن إىل ديكارت ذهب فقد خطًرا، أقل فهي الثانية الصعوبة ا أمَّ
أليِّ خرق بدون يتم أن يمكن هذا أن واعتقد حركتها، اتجاه بتغيري هو الحيوانية األرواح

(ثابتة). باقية الرسعة) يف مرضوبة (الكتلة الحركة» «كمية دامت ما فيزيائي قانون
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(الكتلة الحركة» كمية «بقاء قانون اكتشف فقد خطأ، هذا أن ليبنتز أثبت وقد
يقتيض الحركة كمية بقاء قانون أن مراًرا وأكََّد ُمعًطى)، اتجاه يف أي الحركة، يف مرضوبة

باقية. تكون أن يجب الحركة، اتجاه ثَمَّ وِمْن ،Momentum الحركة كمية أن
البقاء قوانني أرى فلست الخاص، ديكارت رأي ضد قوية رضبة هذه تُعد وبينما
ذلك توضيح ويمكننا املتبادل، التفاعل بمذهب يقول من عىل خطورة أي تُشكل الفيزيائية
فيزيائي قانون ألي خرق دون الداخل من تُقاد أن عربة أو مركبة أي بوسع أن بواقعة
هو: مطلوب هو ما كل الالسلكية)، اإلشارات مثل من طفيفة بقوى ذلك يتم أن (ويمكن

للطاقة. مصدًرا معها املركبة تحمل أن (١)
كاألرض — ما كتلة بدفع التغري تعادل أن اتجاهها، تغري لكي بقدرتها، يكون أن (٢)
وجود صح إذا يقول: أن أيًضا املرء (بوسع املضاد االتجاه يف — املاء من ما كمية أو مثًال
اتجاهنا كان فكيفما نحن، اتجاهنا نغري أن أبًدا بوسعنا كان ملا إذن هنا كربى صعوبة
ذلك يكن وإن املضاد، االتجاه يف كلها األرض بدفع نقوم الكريس من ننهض حني فإننا

مصونًا). الحركة كمية بقاء قانون يظل وهكذا الضآلة، بالغ دفًعا

تفسريًا ال الحيوانية، األرواح عن ديكارت مذهب بتفسري ذلك، عن فضًال قمنا، وإذا
الصعوبة هذه عندئٍذ تغدو فسوف كهربية، ظواهر بوصفها فيزيائيٍّا، بل ميكانيكيٍّا
صفًرا تساوي التجاهه املغريِّ الكهربي التيار كتلة إن حيث بال، ذات غري برمتها الخاصة

التيار. اتجاه تغريِّ التي (التحويلة) النقلة معادلة يف مشكلة توجد ال ثَمَّ وِمْن تقريبًا،
العقل بني املتبادل التفاعل يف ديكارت نظرية يف الكربى عوبة الصُّ إنَّ القول: وجملة
فعل كل أن تقتيض والتي الفيزيائية، الِعلِّيَّة يف ديكارت نظرية يف تكمن إنما والجسم

امليكانيكي. الدفع بواسطة يكون أن بد ال فيزيائي

املتبادل الِعيلِّ والتأثري للمادة الديكارتي التصور جذور (1)

النظرية انسلخت كيف بوبر يُبنيِّ ودماغها» «النفس (املشرتك) كتابه من األول الفصل يف
املادة نظريُة تَُعد فلم القديم، جلدها من نفسه، الفيزيائي البحث خالل للمادة، الفيزيائية
األكرب الجانب احتلت القوى، حقول مثل مادية، غري جديدة كياناٌت واكتُِشَفت «مادية»!
أثره هذا لكل وسيكون امليكانيكية، العلية عن القديمة فكرتَنا ونََسَخت للعالم، رؤيتنا من
تأثري إمكانية عن الغرابة ونفي أفهامنا، إىل والدماغ الذات تفاعل عن بوبر فكرة تقريب يف
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سيأتي مما أسفل، إىل أعىل من الهابطة» «الِعلِّيَّة بواسطة الدماغية العمليات عىل الذات
تفصيله.

شأن شأنها ديمقريطس)، أو ليوسيبوس بها قال (التي الكالسيكية املادية تفرتض
أجزاء يشغل املمتد» «الجوهر أو الجسم أو املادة أن بعد، فيما وهوبز ديكارت نظريات
إذن الدفع آخر، جسًما Push «يدفع» أن يمكن الجسم وأن كله، املكان وربما املكان، من
تعمل كبرية بآلة أشبه والعالم بالتالمس)، (التأثري الِعيلِّ التفاعل تفسري هو التصادم أو
كما بعًضا بعضها يدفع أجسام من ُمكوَّن وهو الساعة، تعمل كما تماًما الدفع، بآلية

الرتوس.3 تفعل
النيوتونية فالجاذبية للجاذبية، نيوتن تصور هو النظرية لهذه تجاوز أول كان
بالتأثري تقول وهي (٢) بالدفع. ال بالجذب تقول فهي (١) جهتني: من ديكارت تتخطى
الجذب خاصية أن نيوتن خلفاء أعلن وبذلك تالمس، وبدون بُْعد عن لألجسام املتبادل

آخر. يشءٍ بأيِّ تفرسَّ أن يلزمها، وال يمكن، ال للمادة أساسية خاصية هي
Thomson طمسون اكتشاف هو كان لذاتها املادية تجاوز تاريخ يف اآلخر والحدث
للذرة أمكن هكذا الذرة، من دقيقة شظية أنه عىل طمسون صه شخَّ والذي لإللكرتون،
الالمنقسمة)، حرفيٍّا تعني Atom) التعريف بُحكم لالنقسام القابلة غري وهي تنقسم، أن
املادة قابلية (عدم املادة أجزاء بني الدفع تُفرسِّ أن — الجديدة النظرية واستطاعت
اإللكرتونية (القرشة الشحنة املتساوية الجسيمات بني الكهربي التنافر بواسطة لالخرتاق)
ٍّ ِعيلِّ فعٍل لكل نموذج هو الدفع أن فكرة دمر أنه غري مقنًعا، شيئًا هذا كان للذرات)،
مشحونة مادية أجزاء بأنها وصفها يمكن ال أولية جسيمات ذلك بعد عرفت وقد فيزيائي،
الجسيمات فحتى ذلك عن وفضًال تنَحل، ثابتة-إنها غري الحقيقة يف ألنها مشحونة؛ غري أو
ويمكن الضوء)، ات (كمَّ الفوتونات فتنتج أزواًجا تفنَى أن يمكن اإللكرتونات مثل الثابتة
بأن القول لنا جاز وإن مادة، ليس الضوء ولكن جاما)، (شعاع فوتون من تُْخَلق أن

الطاقة.4 من شكالن هما واملادة الضوء
Substance؛ جوهًرا ليست فاملادة الكتلة)، (أو املادة بقاء قانون عن التخيل تمَّ هكذا
ثباتًا، الجسيمات أكثر وحتى تُْخَلق، أن املمكن ومن ر، تُدمَّ أن املمكن فمن ثابتة، غري ألنَّها

.The Self and Its Brain, p. 6 3

.Ibid, pp. 6-7 4
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ضوء، إىل طاقتها تتحول إذ مضادة، بجسيمات باصطدامها ر تُدمَّ أن يمكن النويَّات، أي
وهي الطاقة، من أخرى صور إىل للتحول قابلة معبَّأة» «طاقة هي املادة أن ف تََكشَّ لقد
أخرى عمليات إىل تتحول أن باإلمكان دام ما ،Process «العملية» طبيعة له يشءٌ ثَمَّ ِمْن

الحال. بطبيعة والحرارة الحركة ومثل الضوء، مثل
الجوهر فكرة عن نتخىل أن بنا تهيب الحديثة الفيزياء نتائج إن إذن نقول أن بوسعنا
جميع وراء من الزمن عرب الدائم الثابت الكيان قبيل من يشء هناك فليس املاهية، أو
جوهر هناك وليس العادية)، الظروف يف ذلك تفعل املادة أجزاء كانت (وإن التغريات
بل األشياء، من ٌع تَجمُّ أنه يبدو ال اآلن فالعالم صفاته، أو اليشء خصائص يحمل باٍق
هويتهد نورث ألفرد أكد (كما Processes و«العمليات» Events «األحداث» من مجموعة

خاصة). بصفة A. N. Whitehead
لها — املادة األجسام، — املادية األشياء بأنَّ يقول أن الحديث الفيزيائي يسع بذلك
«مادية»، بأنها نصفها أن يصعب بنية وهي بدورها، بنية لها الذرات ولكن ذرية، بنية
برنامج خالل من القول، يمكن هكذا ،Substantial «جوهرية» ليست أنها املتيقن ومن
جانب (إىل صارت لقد املادية، تتجاوز أن عليها تحتََّم الفيزياء بأن املادة، بنية تفسري
Fields of القوى» «حقول مع أيًضا تتعامل القديم) باملعنى مادة تعد لم التي الجسيمات
أنفسهم ون يسمُّ الجدد املاديني بعض وصار اإلشعاعية، الطاقة صور شتى ومع ،Forces
القديمة بالتسمية احتفظوا اآلخر والبعض ،Physicalists الفيزيائية» النزعة «أصحاب
اإلنسان بأن قناعتهم عىل ظلوا جميًعا أنهم غري الجديد، املعنى عليها يُْضفوا بأن واكتفوا
جديدًة آلًة القديمة امليكانيكية باآللة استبدلوا أن فعلوه ما وكل آلة، عامة) (والحيوان

الكهروكيميائية.5 العمليات قوامها

الواقعية معنى (2)

أن غري املثالية، اتجاه يف تحرٌُّك الحقيقة يف هو املادية تطور أن يُبنيِّ أن بوبر حاول لقد
تفسري، إىل بحاجة املادي بالعالم «األفكار» عالقة تزال فال جديد، صنف من مثالية هذه
لفظة ولتعريف ،Realism «الواقعية» مشكلة لحل نفسه يكرس ذلك أجل من وهو

.Ibid, pp. 7-8 5
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واألسئلة اللفظية املشكالت تناول إىل عامة بصفة يميل ال إنه بوبر يقول ،Real «واقعي»
الحقيقية املشكالت عىل دائًما تطغى لفظية مماحكاٍت إىل تؤدي أن قمينة ألنها التعريفية؛
ويف الفلسفة يف Essentialism املاهية ملذهب رفضه عن يعرب هام بوبري ارتكاز (وهو
ذلك من استثنى أنه غري موضع)، غري يف وسنرى رأينا كما واالجتماعية الطبيعية العلوم
يشء أنه يشء عن نقول ومتى «الواقعي»؟ هو فما «الواقعي»، تعريف هو واحًدا تعريًفا

(حقيقي)؟ «واقعي»
يمارس أن يمكنه الذي اليشء ذلك بأنه (الحقيقي) «الواقعي» اليشء بوبر يعرِّف
واقعية أنها (أي Prima Facie األوىل للوهلة بواقعيتها نسلُِّم أشياء عىل (سببيٍّا) ِعلِّيٍّا تأثريًا
األشياء تلك وهي البيِّنة)، عبء يحمل الذي هو إنكارها أن أو بدليل، ذلك يُنَقض لم ما
فمه)، يف ويضعها يتناولها أن الرضيع للطفل يمكن التي (كاألشياء الحجم العادية املادية
«الحركة عن أينشتني نظرية جاءت حتى الذرات واقعية قبول يف يتلكئون الناس ظل وقد
الصغرية للجزيئات الِعيلِّ التفسري ضوء يف املنظورة الحركة لتلك تفسريًا لتُقدِّم الرباونية»
الذرات، واقعية وبالتايل الجزيئات لواقعية وجيًها تربيًرا قدم وبذلك للسائل، املتحركة
مدينتني تدمري إىل االصطناعي تفجريُها تسبََّب عندما عامًة معرفًة الذرات وجوُد غدا وقد

وناجازاكي).6 (هريوشيما آهلتني
الدرجة، تفاوت عىل مجردة، أو عينية تكون قد الواقعية الكيانات أو األشياء أنَّ غري
القوى) (مجاالت  Forces القوى» و«حقول «القوى» الفيزياء يف املجردة الكيانات هذه من
إنها والتفاعل، التأثري إىل ميٌل أو نزوٌع إنها «نزوعية»: طبيعة لها إن .Fields of Forces
األشياء مع مبارشة غري أو مبارشة بطريقة تتفاعل أنها غري التجريد، عالية نظرية كيانات
ومشكلة ،Real «واقعية» إذن واملجاالت القوى بواقعيتها، جميًعا نسلم التي العادية املادية
عاملهم مع يتفاعل يشءٍ كلَّ يسموا بأن ببساطة املشكالت يحلون أنهم بوبر رأي يف املاديني
ال املادة أشكال من شكًال وال مادًة ليس ما أن يرون وبالتايل املادة، من شكًال أو «مادة»
ملذهب ونقده بوبر فهم يف األهمية شديدة اللفتة هذه الواقعي، العالم مع يتفاعل أن يمكن

املادي.7 وللمذهب التوازي

.Ibid, p. 9 6

.Ibid, p. 10 7
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Parallelism التوازي مذهب تهافت (1-2)

من قليل غري عدد بها قال الثنائية الصيغ من شاذة صيغة Parallelism «التوازي»
املذهب هذا وُمفاُد وماخ، بفونت وانتهاءً وليبنتز بجيولنكس بدءًا الحديث، العرص مفكري
ال ظواهر الظواهر: من مجموعتني تمثل الفسيولوجية والوظائف الذِّهنيَّة الوظائف أنَّ
«موازية» وتجري حالها عىل مغلقة منهما مجموعة كل (جسمية)، مادية وأخرى مادية
املجموعتني إحدى عنارص من عنرص كل بني تناظًرا هناك إن بحيث األخرى للمجموعة
يخصها فسيولوجي Correlate ُمتالِزٌم ذهني حدث فلكل األخرى، املجموعة يف ومقاِبلِه
أي أو متبادل تفاعل أي والفسيولوجي؛ الذهني املتالزمني، بني يكون أن دون وحدها،

األشكال. من شكٍل بأيِّ به يتأثر وال اآلخر يف يؤثر ال أحدهما إن سببي، تأثري
أسلفناه والذي بوبر قدمه الذي «الواقعية» برهان مع التوازي نظرية تصطدم هنا ها
كان ملا الواقعي، العالم يف نفسه عن يُسفر ال املادي العالم نشاط أن صح فإذا لتوِّنا،
التأثري بمذهب نأخذ أن علينا يتعني ثَمَّ ومن واقعيٍّا، الالمادي العالم نعترب أن بإمكاننا
بفكرة تحتفظ أن التوازي نظرية أرادت لقد األفكار، تأثري نعلل أن لنا يتسنى لكي املتبادل
الوظائف بني حقيقية عالقة أي فأنكرت الطاقة، بقاء قانون تخرتق أن دون الثنائية
التوازي نظرية انتهت للعلية، ضيق فهم وخالل وهكذا، الفسيولوجية، والوظائف العقلية
عنه مستقل وأنه جسم، بدون يوجد أن يمكن ال العقل بأن القائلة املتناقضة القضية إىل

ذلك.8 كل رغم موجود وأنه نفسه الوقت يف
يفرس وهو املادي، العالم عىل يؤثر واقعيٍّا ماديٍّا ال عامًلا هناك أن إىل فيذهب بوبر ا أمَّ

نشوئيٍّا. تفسريًا الواقعي الالمادي العقل بزوغ

أوًَّال» تتغري «العادات العضوي: التطور (3)

املصادفة بني تفاعل أنه عىل Natural Selection الطبيعي االنتخاب إىل عادة يُنَظر
فأهداف يد، بها الحي للكائن ليس الخارج من قوى وبني (Mutation (الطفرة العمياء
وبرجسون، وبطلر المارك نظريات ا أمَّ تؤخر، وال شيئًا تقدم ال ورغباته العضوي الكائن
وتقول القديمة، الداروينية هذه تناقض فهي وغاياته، الكائن اختيارات عىل ترتكز والتي

.Ibid, pp. 182-183 8
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يف األفكار هذه بتصويب ومورجان بولدوين قام وقد املكتسبة، الصفات وراثة بإمكان
األعىل املستويات يف وبخاصة حيوان، كل أن إىل فذهبا العضوي، التطور عن نظرتهما
يمكنه السلوك من جديد شكل بتبني وهو السلوك، من متنوع مخزون لديه التطور، من
البيئة يغري أن يمكن — مثًال جديد لغذاء — حقيقيٍّ اختباٍر خالل ومن البيئة، يغري أن
رغبات شأن من يكون وبذلك جديدة، انتخابية لضغوٍط بعده من وساللتَه نفَسه ويعرِّض
إن بل الطبيعي، االنتخاب نتيجة عىل تؤثر أن وخياراته وتفضيالته وأغراضه الحيوان
األرجح فمن التطور، مآل يف حاسمة تكون ما كثريًا الخيارات هذه إن نقول أن بوسعنا
الطفرات (وبطريق الطَّبيعي باالنتخاب — تؤدي التي هي الجديدة الغذاء عادات أن كثريًا
يفرض الذي هو العفوي الترشيحي التغري أن ال جديد، ترشيحي تكيٍف إىل — العفوية)
بسبب رقابه طالت الذي الزراف هو ذلك عىل النموذجي واملثال جديدة، غذائية عادات
تفضيل فإن الحديثة، الداروينية فبحسب مرتفع، غذاء إىل للوصول املستمرة املحاوالت
عنًقا، األطول األفراد تلك للبقاء يؤهل انتخابيٍّا ضغًطا فخلق أوًَّال جاء الغذاء لهذا الزراف
قريبة بيئة لها اختارت قد كانت الزراف أسالف أن لو الطويلة الرقاب جدوى فما وإال

الزرع؟ دانية املأخذ
حاالت يف أنه عىل يؤكد ولكنه جائز، التطور يف الطريقني كال أن عىل بوبر يوافق
هذه أوًَّال، تتغري التي هي العادة كانت وأهميًة، خطًرا األشد الحاالت بعض ويف كثرية،
ذلك من واألهم ،Organic Evolution العضوي» «التطور اسم عليها يُطَلق ما هي الحاالت
الترشيحية) البنية أو العادة أولوية (أي املسألة هذه بأن قوله يف دارون مع يختلف بوبر أن
التي التطورية فالتغريات هائلة، أهمية بوبر عند لها أن ذلك لنا»، بالنسبة بال ذات «غري
تجعل ال — للحيوان جديدة بأغراض جديدة، بخيارات — جديدة سلوكية بأنماط تبدأ
الذاتية وأغراضه الحيوان أهداف عىل فتسبغ تعود، هي بل فحسب، فهًما أقرب التكيفات
االنتخاب آلية تصبح كيف لنا تفرس العضوي التطور نظرية أن كما تطورية،9 داللة
فهي ثَمَّ وِمْن أكرب، سلوكي مخزون الحيوان لدى يكون عندما كفاءة أكثر الطبيعي
السلوكي التصلب بعكس معينة، فطرية سلوكية حرية لوجود االنتخابية القيمة تُِربز
هذه ولعل جديدة، تكيفات إىل يُفيض أن الطبيعي االنتخاب عىل الصعب من يجعل الذي

العامة املرصية الهيئة الثانية، كتاب األلف مستجري، أحمد د. ترجمة أفضل، عالم عن بحثًا بوبر: كارل 9

ص٢٤–٢٦. ،١٩٦٦ للكتاب،
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يف هاردي أليسرت سري نوَّه فكما البرشي، العقل بزغ كيف الفهم إىل تُقرِّب أن النظرية
عالقتها توضح أن يمكن دارون لنظرية الجديدة الصياغة «هذه فإن الحي» «التيار كتابه
بالحديث، وشغف يتكلم أن اختار حني اإلنسان إن نقول أن بمقدورنا إن اإلنسان»، بروح
انتخابيٍّا ضغًطا مارست حتى ابتُِكَرت إن ما اللغة وأن وعقله، دماغه يطور أن اختار فإنَّه
الضغط خلق الذي هو اللغة فظهور بالذات، والوعي البرشي الدماغ تحته من انبثق

بذاته.10 اإلنسان وعي ومعه املخي اللحاء ظهور إىل أدى الذي االنتخابي

الهابطة والِعلِّيَّة الردِّية الشمس: تحت جديد ال (4)

للدماغ، الكهروكيميائية العمليات عىل كبريًا اعتماًدا تعتمد (الذات) النَّفس أنَّ بوبر يرى
يف املناسب الوقت يف تؤثر أن ذلك رغم وبوسعها العمليات، هذه مع متماهية غري أنَّها إال
املستوى إىل األعىل املستوى من (املتجهة الهابطة الِعلية بواسطة الدماغية العمليات تلك

األدنى).
تحت جديد «ال الكنسيني عبارة توجزها التي العقيدة تلك الفلسفية العقائد أقدم من
حتمي مذهب وبكل صوره، بجميع املادي املذهب يف أيًضا قائم املعنى هذا الشمس»،
البداية، يف قابعًة دائًما كانت النهاية أنَّ ويؤمن وثباتها، الطبيعة قوانني بأزلية يؤمن
وسفوره هناك كامنًا كان ما ظهوَر تكون أن تعدو ال األبد وإىل األزل منذ األحداث وأن

الطبيعة. وقوانني الطبيعة باطن يف «بالقوة» موجوًدا كان ما َق وتحقُّ وانبالَجه،
يشء «ال أنَّه أو الشمس»، تحت جديد «ال أنَّه هو اآلراء لهذه املنطقي األساس كان
ألفني منذ بهذا يقول بارمنيدس العظيم الفيلسوف كان يشء»، ال من يوجد أن يمكن
يكون أن بد ال فالتغري ثَمَّ وِمْن محال، أمٌر التغري أن منه واستنبط األعوام، من وخمسمائة
قالوا حني ما، بمعنى وديمقريطس، ليوسيبوس مثل الذري، املذهب مؤسسو وتبعه وهًما،
خاٍل، فضاء يف الخالء، يف تتحرك الذرات هذه وأن تتغري، ال ذرات غري ثمة يوجد ال بأنه
اتحادها، وإعادة واصطدامها الذرات حركات هي املمكنة الوحيدة التغريات فإن ثَمَّ وِمْن

البرشية. األرواح ن تكوِّ التي الدقة البالغة الذرات ذلك يف بما
أن يمكن ال بأنه يقولون كواين) (مثل املعارصين الفالسفة أهم من بعًضا إنَّ بل
من (هناك ذهنية. خربات أو ذهنية أحداث توجد ال وأنه مادية، كائنات غري هناك يكون

.Ibid, pp. 11–14 10
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بمعنًى جسمية أحداث إنَّها يقول: أنه غري ذهنية، خربات بوجود ويُقر وسًطا موقًفا يتخذ
جسمية.) أحداث مع هوية» «يف أو ما

عىل الحياة تطور وبخاصة العالم، تطور — التَّطور أنَّ اليوم نعرف أنَّنا غري
اليوم ونشهد حقيقية،11 Novelty ٍة بِجدَّ أتى الوجود، إىل جديدة بأشياء أتى قد األرض—
للتنبؤ قابًال يوًما يكن ولم به التنبؤ يمكن ال املستقبل أن عىل تجمع اآلراء من فصيًال
Emergence «االنبثاق» معنى هو وهذا املحدودة)، البرشية للمعرفة بالنسبة األقل (عىل
،Creative «خالق» التطور أنَّ بوبر يرى ،Emergent Evolution االنبثاقي» و«التطور
الخربات هذه كانت وقد العالم، إىل بجديد أتى قد الواعية الخربة ذات الحيوانات تطور وأن
عند الذاتي الوعي نمط بلغت أن إىل أعىل، أنماٍط إىل تطورت ثُمَّ بسيطة، بدائية البدء يف
موضوعيٍّا عامًلا أبدع اإلنسان ألنَّ الخالق؛ التطور معنى تجىلَّ اإلنسان ظهور فمع اإلنسان،
والنظريات األشباح وحكايا األساطري عالم … البرشي العقل منتجات عالم هو ذلك جديًدا،
بينه ويُميز ،«٣ «العالم بوبر عليه يُطلق والذي إلخ، … واملوسيقى والفن والشعر العلمية

الذاتية).12 الخربات (عالم «٢ و«العالم املادي) (العالم «١ «العالم وبني
مثًال الهيدروجني من أكثر عنارص أيِّ فيه يكن لم عالم ويف التكوين، بداية يف
بجميع يتنبأ أن آنئٍذ السارية الطبيعة بقوانني ُمِلمٍّ عالٍم أي بمقدور يكن لم والهيليوم،
بمقدوره كان وال بظهورها، يتنبأ أن وال بعد، تظهر لم التي األثقل العنارص خصائص
باملراحل مرَّ قد العالم أن ويبدو كاملاء، املركبة الجزيئات أبسط بخصائص حتى يتنبأ أن
أو جديدة خصائص ذات أشياء بعُضها أنتج والتي تقدير، أقل عىل التالية التطورية
(شاملًة الثقيلة العنارص ظهور (١) اإلطالق: عىل متوقعة غري أو Emergent «انبثاقية»
الوظيفة ظهور (٣) الحياة. ظهور (٢) والبلورات. السوائل وظهور املشعة) النظائر
أو البرشية)، اللغة مع (متصاحبًا باملوت والوعي بالذات الوعي ظهور (٤) الحسية.
واملوت. النفس ونظريات البرشية اللغة ظهور (٥) البرشي. املخي اللحاء ظهور حتى
األعمال أو العلمية النظريات أو الشارحة كاألساطري اإلنساني العقل منتجات ظهور (٦)

الفنية.13

.Ibid, p. 14 11

.Ibid, pp. 15-16 12

.Ibid, p. 16 13
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الكوني. التطور مراحل لبعض مخطط

التكنولوجيا). (شاملة والعلمية الفنية األعمال (٦) ٣ العالم
واملوت. النفس نظريات البرشية. اللغة (٥) اإلنساني العقل منتجات

وباملوت. بالذات الوعي (٤) ٢ العالم
الحيواني). (الوعي اإلحساس (٣) الذاتية الخربات عالم

الحية. العضوية الكائنات (٢) ١ العالم
والهيليوم. الهيدروجني (صفر) والبلورات السوائل األثقل، العنارص (١) الفيزيائية األشياء عالم

يف الكربى األحداث بعض بإبراز يتميز أنه غري التبسيط، مفرط مخطط بالطبع هذا
االنبثاقي. التطور أو الخالق التطور

العالم دام فما االنبثاقي، التطور نظرية قبول ضد يقف قوي سبقي حدس ثمة
هذه مثل من مركبات هي األشياء جميع إذن أولية، جسيمات أو ذرات من يتكوَّن
للتنبؤ وقابًال للتفسري، قابًال يكون أن ينبغي العالم يف حدث كل فإن ثَمَّ وِمْن الجسيمات،
إىل وصلنا قد نكون وهكذا الجسيمي، والتفاعل الجسيمي الرتكيب ضوء يف املبدأ، حيث من
نرشح ولكي ،Programme of Reductionism (االختزايل) الرَّدِّي» «الربنامج ى يَُسمَّ ما
وسنرضب الوجود، مستويات كل يشمل الذي التايل باملخطط سنستعني الربنامج هذا
دلت إن والتي املخطط، عليها ينطوي التي املصاعب وبعض االضطراب بعض عن صفًحا

دقيق.14 هرمي تراتب يف ينسلك ال للوجود الحيوي النَّسق أنَّ عىل تدل فإنما يشءٍ عىل

املكوَّنة وأجزاؤها البيولوجية (األنظمة) األنساق
(البيئية). اإليكولوجية األنساق مستوى (١٢)
والنباتات. امليتازوا مجتمعات مستوى (١١)

الخاليا. املتعددة والنباتات الخاليا) املتعددة (الحيوانات امليتازوا مستوى (١٠)

.Ibid, p. 17 14
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اإلسفنج). (وربما واألعضاء األنسجة مستوى (٩)
الخلية. الوحيدة املتعضيات مجتمعات مستوى (٨)
الخلية. الوحيدة واملتعضيات الخاليا مستوى (٧)

الفريوسات. وربما الخلية) (أعضاء العضيوات مستوى (٦)
(البلورات). الصلبة واألجسام السوائل مستوى (٥)

الجزيئات. مستوى (٤)
الذرات. مستوى (٣)

األولية. الجسيمات مستوى (٢)
األولية. تحت الجسيمات مستوى (١)

أولية؟). تحت تحت (جسيمات مجهول (صفر)

كل يف األشياء أو األحداث أنَّ املخطط هذا وراء (االختزالية) ية الردِّ الفكرة تفيد
للكل يحدث ما إن أكثر، بتحديد أو األدنى، املستويات ضوء يف تفرسَّ أن يجب مستوى

األجزاء. هذه بني والتفاعل أجزائه بنية تفسري طريق عن تفسريه يمكن
كياناٍت نفرس أن أمكننا فحيثما أيًضا، وهامة شائقة فكرة هي يَّة الردِّ الفكرة هذه
إنَّنا نقول: أن أمكننا أدنى مستوى عىل الواقعة بتلك أعىل مستوى عىل واقعًة أحداثًا أو
برنامٌج إذن الردية األعىل، باملستوى معرفتنا إىل الكثري وأضفنا كبريًا، علميٍّا ًما تقدُّ أحرزنا

والفهم.15 التفسري إىل يهدف الذي العلمي الربنامج من جزء بل هام بحثيٌّ
إىل رد تحقيق أي الغاية، هذه إدراك يف األمل يربر ما لدينا أن صحيح هل ولكن
أو ناجح رد ألي أمثلة هناك أنَّ أظن فما النفي، هو الجواب أن أخىش األدنى؟ املستويات
من األعىل الجزء يف القائمة املصاعب إىل التفتوا قد بالردية القائلني أنَّ أظن وما كامل،
القومي بالدخل وعالقاته الربيطاني التجاري العجز تقلبات رد مثل التطوري، مخططنا
البيولوجيا)، إىل وهذه السيكولوجيا إىل االقتصاد رد (أي البيولوجيا إىل ثُمَّ النفس علم إىل
نقاط بيَّنُت (والذي مل ستيوارت جون يدَّعي كما النفس علم إىل االجتماع علم رد وكذلك
املخطط يومئ كامل، غري ا ردٍّ يبقى الفيزياء إىل الكيمياء رد وحتى آخر)، موضع يف ضعفه
األعىل املستوى إىل األدنى املستوى من ي يَْرسِ العلية مبدأ بأن الوجود بمستويات الخاص

.Ibid, p. 18 15
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،Upward Causality الصاعدة بالِعلِّيَّة املبدأ هذا ى ويَُسمَّ اإلطالق، عىل بالعكس يرسي وال
األدنى املستوى ضوء يف تفسريه يمكن أعىل مستوى عىل يجري ما أنَّ الصاعدة العلية تُفيد
الفيزيائية والقوانني األولية الجسيمات ضوء يف التفسري يتم أن إىل نُُزًال وهكذا مبارشًة، منه
املستويات عىل تؤثر أن يُمكن ال األعىل املستويات أنَّ األوىل للوهلة يبدو وقد الصلة، ذات

األدنى.
الفيزياء عنها تخلت قد وذرة ذرة بني أو وجسيم جسيم بني التَّفاعل فكرة أنَّ غري
أنه غري الجزيئات، باليني من مركب املكاني االمتداد هائل بناء هي مثًال فالبلورة نفسها،
هنا إننا والجسيمات، الفوتونات من شعاٍع جسيمات أو فوتونات مع ممتدٍّ ككلٍّ يتفاعل
بوصفه الكل يؤثر هنا فها ،Downward Causality الهابطة» «للعلية هام مثال بإزاء

ذرة. عىل أو أويل جسيم عىل أو فوتون عىل كالٍّ
الراجعة، التغذية خالل من التحكم ذاتية آلة أي يف لنا ملاثلة الهابطة العلية إنَّ بل
تدفق مثل األدنى املستويات أحداث ينظم ماكروسكوبيٌّ بناءٌ هو فها البخارية، اآللة مثل

البخار. ن تكوِّ التي الجزيئات
فوضع الهابطة، للعلية أمثلة هي مشكَّلة، غري كتًال تبدو أنها رغم أيًضا والنجوم
من عنه ينتج وما مهول، جاذبي ضغط تحت مركزها يف األولية والجسيمات الذرات
«العلية عىل ممتاز مثال لهو أثقل، عنارص أنوية وتكوين الذرات أنوية بعض اندماج

املكوِّنة. أجزائها عىل الكلية البنية تأثري وعىل الهابطة»
وأنساقها العضوية الكائنات يف توجد فإنما الهابطة العلية عن إثارة األكثر األمثلة ا أمَّ
وظائفه يؤدي يظل مثًال فاملجتمع الكائنات.16 هذه من املكوَّنة املجتمعات ويف اإليكولوجية،
الكهرباء كتوليد حيوية صناعة يف إرضاٌب يسبب بينما أعضائه، من الكثري موت بعد حتى

تأثري عن مثريٌة كثريٌة أبحاٌث ستانفورد، يف األعصاب عالم R. D. Fernald فرينالد رسل للدكتور 16

سمك عىل الشهرية أبحاثه ذلك من الهابطة). الِعلِّيَّة عىل ساطع (مثال املخ خاليا عىل االجتماعية التغريات
دماغه خاليا تُغري السمك ِلذَكر االجتماعي التفاعل كيفية بأن القائل الرأي أيدت التي األفريقي البلطي
نفوٍذ منطقة عىل املسيطر العدواني الذكر أنَّ وجد فقد التكاثر، عىل وقدرته ولونه حجمه عن املسئولة
الذكور خاليا من أضعاف ستة أضخم Hypothalamus التحتي مهاده يف الدماغية الخاليا تكون كبرية
ما فإذا ومرونة، Plasticity «طواعية» ذات الخاليا هذه أبعاد أن ذلك عن فضًال وجد وقد طبًعا، األلطف
التحتي املهاد عصبية) (خاليا نيورونات فإن عدوانيًة وأشد منه أكرب آخر ذكًرا املسيطر الذكر صادف
إحداث املمكن ومن اإلنجاب، عىل قدرته وتقل ُخِصيُّه تنكمش وكذلك تنكمش، ما رسعان املهزوم للذكر
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عضو زوال أو خالياه من الكثري موت بعد يبقى قد والحيوان األفراد، من الكثري معاناة إىل
أجزائه موت إىل آجًال أو عاجًال الحيوان موت يفيض بينما مثًال، كالساق أعضائه من

الخاليا.17 فيها بما املكوِّنة
أي نجاح وتجعل الهابطة، العلية وجود بوضوح تثبت كثري وغريها األمثلة هذه

مستحيًال. يكن لم إن صعبًا أمًرا ردي برنامج

مبارشة ذلك فتتبع الخاضع، أو املسيطر الدور اتخاذ إىل بيئيٍّا الفرد الذكر ِبَدفع املعمل يف التغريات هذه
التغريات إىل وتفيض أوًَّال تحدث السلوكية التغريات أنَّ من بدقة التحقق تم لقد الدماغ، خاليا تغرياُت
باالشرتاك فرينالد َود. رسل د. بحث انظر الدماغ، عىل السلوكية التأثريات عن املزيد (ملعرفة الدماغية.
Behavioral influences on the brain. Progress in Hormone Research. 52: هوايت: أ. س. مع

(.455–474
«إن كامبينني: َوم. كارلسون ه. يقول الردية» والنزعة البيولوجي النفيس «الطب بعنوان مقال يف 17

باستخدام (١٩٩٣م)، وآخرين ِلباردو أمكن فقد … الهابطة العلية فكرة مع تتناقض برمتها الرد فكرة
أثناء أسوياء ملتطوعني املحيل املخي الدم تدفق يف تغريات قياس ،PET البوزيرتون بإطالق الطبقي التصوير
تُفيض السيكولوجية املؤثرات أنَّ إىل أخرى دراسة يف (١٩٩٢م) جابارد َخَلَص كما للمزاج.» ذاتي تكدير
أنَّها يبدو اإلكلينيكية الدراسات بعض أيًضا وهناك البرشي، الدماغ يف دالة وترشيحية وظيفية تغريات إىل
بمعنى البيولوجية الظواهر يف فعلها تفعل واالجتماعية السيكولوجية العمليات بأن القائلة الفكرة تدعم
النفيس العالج أن أثبتوا الذين (١٩٨٩م) وآخرين شبيجل دراسة الدراسات هذه من وكليًة، شموًال أكثر
مرىض عىل (١٩٩٣) وآخرين فوزي دراسة ومنها املنبث، الثدي املرىضبرسطان بقاء يُطيل قد االجتماعي
ثبت ما ضوء يف ١٩٨٧م) (مول، البعض اقرتح لقد بل النتيجة، نفس إىل خلصت والتي الخبيثة امليالنوما
القول جملة بيولوجيٍّا، عالًجا اعتباره ينبغي النفيس العالج أنَّ املتبادلة، السيكوبيولوجية التأثريات من
املستوى البيولوجي: املستوى بجانب أخرى مستويات إىل نتطلع أن ِمنَّا يتطلب تفسري عن البحث «إنَّ إذن:
Hasse Karlsson and Matti Kamppinen: Biologica Psychiatry and) واالجتماعي» السيكولوجي
Reductionism-Empirical Findings and Philosophy, British Journal of Psychiatry (1995),
تمثيل إن الحياة، طوال تستمر عملية يف الدماغ تشكِّل «الخربة إيزنربج: ليون د. ويقول (.167, p. 435
عازيف لدى للجسم) األيرس الجانب تمثل (التي اليمنى الناحية عىل أكرب هو املخي اللحاء يف اليد أصابع
يتضخم أيًضا وهو ،(١٩٩٥ وآخرون، (إلربت الناس بقية لدى هو مما أكرب هو حيث املحرتفني، الكمان
(موجيلنر الوارد التعصيب فصل بعد ينكمش وهو ١٩٩٨م)، وآخرون، (ستري بريل بطريقة القارئني لدى
Leon Eisenberg: Is) دائم» جريان يف هما للدماغ البنائي والرتكيب الوظيفة إنَّ ١٩٩٣م)، وآخرون،
psychiatry more mindful of brainier than it was a decade ago? The British Journal of

.(Psychiatry 2000, 176: p. 2
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االنبثاق مستويات بني التفاعل الالحتمية: (5)

القصدي املنتج هو فالعالم حتمية: ال نظرة هي للعالم «الطبيعية» النَّظرة أنَّ يبدو
عند الكون وخالق التعسف، شديدة آللهة هومريوس وعند للرب، أو لآللهة نع، الصُّ
يتحرك، ال الذي أرسطو محرك يف بَْعُد هذا ى تَبَقَّ وربما صانع، هو (Demiurge) أفالطون
ألرسطو كان إذ خاصة، أهمية األمر ولهذا املعنى، بهذا حتمية ال أرسطو نظرة تزال فما
لقد ،Final Cause الغائية العلة هي األرسطية العلل أهم أن إال العلل، يف لة مفصَّ نظرية
«كماله»، إىل غايته، إىل هدفه، إىل يهفو جعله ما هو العالم، حرك ما هو الغرض كان
أن يمكن ال الغائية بالعلة الخاصة األرسطية الفكرة أن هذا يُبنيِّ أفضل، جعله ما هو
روح ا إمَّ ،Soul «روح» هو إنما الحركة فمبدأ لدينا، املتداول باملعنى محتَّمٍة كعلٍة نصفها
حركة إال تام نحٍو عىل وعقالنية قانونية حركة من وما إلهي، سبب أو إنسانية أو حيوانية
تكن وإن للعقل، القانونية للتغريات القمر فلك تحت ما عالم أحداث تخضع السموات،
يشري ما ثمة وليس أخرى، غائية لعلل أيًضا تخضع ولكنها التحديد، تمام بها محددة غري
أرسطو عند العلة ميكانيكية، قوانني سيَّما وال ثابتة، قوانني تجمعها أن يمكن هذه أن إىل

بقوانني. تماًما ًدا محدَّ ليس واملستقبل ميكانيكية، ليست
الذري املذهب مؤسيس أيًضا وديمقريطس، ليوسيبوس الحتمي؛ املذهب مؤسسا كان
بدون أو عشوائيٍّا يحدث يشء «ال 18:(DK B2) ليوسيبوس قال امليكانيكي، املادي واملذهب
الزمن ليس لديمقريطس وبالنسبة وبالرضورة»، للعقل، وفًقا يحدث يشء كلُّ وإنَّما ِعلَّة،
بداية، األشياء لعلل «ليس وترحل: الوجود إىل عوالم تأتي األبد وإىل نهائي، ال هو بل دوريٍّا،
واألشياء ُوِجَدت التي األشياء تكون بالرضورة، ومقدَّرة املايض، يف نهائي ال زمن من بل
الئرتيوس ديوجينيس ويروي .(DK A39) توجد» سوف التي واألشياء اآلن املوجودة
هي فالدوامة للرضورة، وفًقا تحدث األشياء «جميع :(IX, 45) ديمقريطس تعاليم عن
De Generation) أرسطو ويتهم الرضورة»، يسميها وهذه األشياء، جميع تكوين علة
العلة ديمقريطس «أغفل غائية: علة يعرف لم بأنه ديمقريطس (Animalium, 789b2
Physics) أرسطو ويعرتض الرضورة.» إىل الطبيعة عمليات كل يرد فإنه ولذا الغائية،
( املعنيُّ هو ديمقريطس أن يبدو (ألنه لديمقريطس؛ وفًقا بأنه أخرى مرة (196a42

.DK = Diesl & Kransz (1951-2) 18
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لفظة أن غري فحسب)، الرضورة (وليس املصادفة تحكمها العوالم وجميع سماءنا فإنَّ
غائية. علة وجود عدم غرض، وجود عدم بل يبدو، فيما العشوائية تعني ال هنا «مصادفة»
أي الذرات: من دوامة بواسطة نشأت قد األشياء جميع أنَّ إىل ديمقريطس ذهب
أيًضا بعًضا بعضها ويجذب ُقُدًما، بعًضا بعضها يدفع ببعض، بعضها مصطدًما الذرات
Cp. DK) خيوًطا وتكوِّن تتشابك أن خاللها من للذرات يمكن بات كالَّ له بعضها ألن
لم هذا ولكن بحتة، ميكانيكية للعالم الذرية الرؤية كانت ،(A66; and Aëtius I 26, 2.

اإلنساني. املذهب عظام من يكون أن من ديمقريطس يمنع
ميكانيكية طبيعة ذات حتمية نظرة هذا وقتنا حتى للعلم السائدة النظرة ظلت
وبرسيل، هوبز، الحديثة أزمنتنا يف الرأي بهذا أخذت التي الكبرية األسماء من تقريبًا،
مع إال حتمية ال الفيزياء تصبح ولم استثناءً)، نيوتن (كان أينشتني وحتى والبالس،
تفسري ومن الضوئية، املوجات لسعة االحتمايل أينشتني تفسري ومع الكوانتم، ميكانيكا
موجات لسعة االحتمايل بورن ماكس تفسري مع وبخاصة الالحتمية، لصيغه هيزنربج

رشودنجر.
استعارة ١٩٦٥م عام يف أدخلت فقد والحتمية الالحتمية فكرتي أناقش ولكي
كبري، حد إىل للتنبؤ قابلة غري العادي لإلنسان بالنسبة فالسحابة و«الساعات»، «السُحب»
تَُعد ذلك من النقيض وعىل التقلب، كثرة يف األمثال َلمِرضب الطقس وإن ا، حقٍّ حتمية وال
ماديٍّ لنظاٍم نموذج هي الصنع امُلتقنة الساعة أن والحق كبري، حدٍّ إىل للتنبؤ قابلة الساعة

وحتمي. ميكانيكي
والحتمية، الالحتمية لألنظمة بهما نبدأ كنموذجني والساعات السحب نأخذ إذ يمكننا

ييل: كما ديمقريطس، مثل حتمي، مفكر نظر وجهة نصوغ أن
ساعات. الحقيقة يف هي الفيزيائية األنظمة جميع

أسنان مثل بعًضا بعضها يدفع ذرات من مكوَّنة ساعة آلية هو بأرسه العالم إذن
الحركات تعقد بسبب أنها رغم الكونية، الساعة من أجزاء هي السحب حتى الرتس،
سحبًا بل ساعات ليست بأنها التوهم فينا تخلق قد عمليٍّا بها التنبؤ وتعذر فيها الجزيئية

محدَّدة. غري
تقولها أن يمكن مهمة أشياء رشودنجر، صيغة يف وبخاصة الكوانتم، ميكانيكا ولدى
مواضع وإن الذرة، نواة حول سحابًة تكوِّن اإللكرتونات إن تقول ا حقٍّ إنها املسألة، هذه يف
للتحديد، قابلة غري ثَمَّ وِمْن محددة غري هي السحابة داخل املختلفة اإللكرتونات ورسعات
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بوم ديفيد ناقش وقد معقدة، كبناءات الذرية تحت الجسيمات َصت ُشخِّ أحدث زمن ويف
صفر (املستوى الرتاتبية الطبقات هذه مثل من له نهاية ال ما وجود احتمال (١٩٥٧م)
فسوف هذا صح إذا سالبة)، مستويات عىل ًسا مؤسَّ يكون قد ٧ قسم يف ٢ املخطط يف

مستحيلًة. فكرًة ذرية ساعات عىل وقائٍم تماًما حتمي كون فكرة يجعل
حركة يف الجسيمات من كمنظومة الذرية النواة تفسري فإن األمر هذا كان ما وأيٍّا
عىل يقيض بأن كفيل تفسري هو إلكرتونية كسحابة بها املحيطة واإللكرتونات رسيعة،
بني أو الذرات بني للتفاعل إن ميكانيكية، حتمية بوجود القديمة الذرية النظرية حدس
الذي األرسطي باملعنى فقط ليس «مصادفًة» اتفاقيٍّا، جانبًا عشوائيٍّا، جانبًا الجزيئات
االحتمالية للنظرية خاضعًة يجعلها الذي باملعنى مصادفة بل «الغرض»، كنقيضل يضعها

املحددة. امليكانيكية القوانني قبيل من يشء ألي ال العشوائية، لألحداث املوضوعية
يف هي السحب، فيها بما الفيزيائية، األنظمة جميع بأن القائلة الدعوى فإن هكذا
أن علينا فإن الكوانتم ميكانيكا وبحسب خاطئة، دعوى أنها تبني قد ساعات، الحقيقة

ييل: كما املقابلة الدعوى بها نستبدل
سحب. الحقيقة يف هي الساعات، فيها بما الفيزيائية، األنظمة جميع

ثقًال الثقيلة األنظمة أن واقعة خلقته وهم، هو القديم امليكانيكي املذهب أن يتبني
الكبرية، العضوية الجزيئات مثل الذرات، من ألوف بضعة من املكونة (األنظمة كافيًا
بالساعة، الخاصة الكالسيكية امليكانيكا لقوانني وفًقا «تقريبًا» تتفاعل األثقل) واألنظمة
الفيزياء األجسام وهي — البلورات فأنظمة كيميائيٍّا، بعضها مع تتفاعل أال رشيطَة
األثاث ن تكوِّ والتي ومنبهاتنا، يدنا ساعات مثل املألوفة أدواتنا يف نتناولها التي الصلبة
فقط)، تقريبًا (ولكن تقريبًا امليكانيكية األنظمة مثل بالفعل تسلك — لبيئتنا الرئييس

وامليكانيكية. الحتمية أوهامنا مصدر هي الواقعة هذه أن الحق
الجزيئات من شبيكة البلورات، من بناء هو يدنا ساعات تروس من ترس كل إن
واقع أمر ولكنه غريب، هذا كهربية، قوى بواسطة الجزيئات، يف الذرات مثل مًعا، معلقة
وكل تتذبذب ذرة كل فإن ذلك عن وفضًال امليكانيكا، قوانني يتبطن ما هي الكهرباء أن
صحيح)، (والعكس الحرارة درجة عىل اهتزازها سعة تعتمد ذبذبات يتذبذب، جزيء
السخونة يف أمعن (وإذا تتمدد أسنانه ألن الساعة عمل يتوقف فسوف الرتس سخن وإذا

ينصهر). فسوف
يمكننا ناحية فمن للغاية، شائق أمر هو اليد وساعة الحرارة بني املتبادل والتفاعل
املتذبذبة، وجزيئاته ذراته رسعة معدل يحدده كيشء الساعة حرارة درجة إىل ننظر أن
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أو ساخن وسط يف نضعها بأن نربدها أو الساعة ن نسخِّ أن يمكننا أخرى ناحية ومن
الوقت يف وهي الفردة، الذرات حركة إىل الحرارة تُعَزى الحالية النظرية وبحسب بارد،
كيل مستوى — املتحركة الفردة الذرات مستوى عن مختلف مستوى عىل يقع يشء نفسه

«جميًعا». ذراته رسعة «معدل» يحدده دام ما — انبثاقي أو
قوانني «نفرس» أن وبوسعنا ،Caloric سائل بسلوك ا ِجدٍّ شبيًها سلوًكا الحرارة تسلك
(أو ذرة رسعة يف نقصان أو ازدياد أي بها ينتقل التي الطريقة إىل باحتكامنا السلوك هذا
:Reduction «رد» أنه عىل التفسري هذا وصف يمكن املجاورة، الذرات إىل ذرات) مجموعة
ليس الرد أن غري الجزيئات، أو الذرات حركة خواص إىل للحرارة الكلية الخواص يرد إنه
«أخذ وب الجزيئي» «االضطراب ب خاصة أفكار جديدة؛ أفكار استخدام علينا ألن كامًال،

جديد.19 كيل مستوى عىل أفكار الحقيقة يف وهذه املعدَّل»،
بني التفاعل ملذهب مهمة فكرة (هذه بينها فيما تتفاعل أن للمستويات يمكن
الذرات حركات عىل فردة ذرة كل حركة تؤثر ال املثال: سبيل فعىل والدماغ)، العقل
رسعة «معدل» عىل ليؤثِّر الذرات من «مجموعة» رسعة «معدل» إن بل فحسب، املجاورة
فيه بما املستويات، تفاعل يقع (وهنا تؤثر بذلك وهي الذرات، من املجاورة «املجموعات»
ذلك فردة؟ ذرات أية املجموعة، يف الفردة الذرات من كثري رسعات عىل الهابطة») «العلية

األدنى. املستوى تفاصيل نتفحص أن دون عنه اإلجابة يمكننا ال يشء
األدنى املستوى عىل الحرارة) (درجة األعىل املستوى يف تغري أي يؤثر سوف هكذا
فردة، لذرة يمكن الحال بطبيعة أنَّه عىل صحيح، أيًضا والعكس الفردة)، الذرات (حركة
بعض ألنَّ الحرارة؛ درجة ترفع أن دون رسعاتها تزيد أن كثرية، فردة لذرات حتى أو
هذا مثل يحدث نفسه، الوقت يف رسعاتها تخفض قد املجاورة األخرى الفردة الذرات
«الِعلية عىل لدينا يستوي مثال ذا هو ها الحرارة. من الثابتة الدرجة يف الوقت طوال

.(٧ قسم أيًضا (انظر األدنى املستوى عىل يؤثر إذ األعىل املستوى أي الهابطة»؛
تأثريًا يمارس قد األعىل املستوى بأن القائل العام للمبدأ آخر ا مهمٍّ مثاًال هذا يبدو

األدنى. املستوى عىل مسيطًرا

الذرات تفاعل إىل التام للردِّ قابًال الحرارية للديناميكا (االحتمايل) الثاني القانون كان إذا ما هي املسألة 19
وبالتايل احتمالية مقدمات اشتقاقها أجل من تتطلب االحتمالية النتائج هو: وجوابي الفردة، والجزيئات

فردية. غري
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العشوائية الطبيعة إىل األقل، عىل الحالة هذه يف الجانب، األحادية يطرة السَّ تعود
إذا أنه فيبدو للبلورة، السحابية الطبيعة إىل ظني يف وبالتايل للذرات، الحرارية للحركة
طبقات، وال حراري إنتاج ثمة يكون فلن كاملة حتمية ساعة العالم أن جدًال افرتضنا

املسيطر. التأثري هذا مثل يحدث لن وبالتايل
بينها، املتبادل والتفاعل الرتاتبية، الطبقات أو املستويات انبثاق أن إىل هذا يُشري
الِعلية للتأثريات مفتوح هو مستوى فكل الفيزيائي، للعالم أساسية حتمية ال عىل يعتمد

األعىل. املستويات ومن األدنى املستويات من اآلتية
العالم بني املتبادل بالتفاعل العقل-الجسم، بمشكلة وثيًقا اتِّصاًال بالطبع هذا يتصل

العقيل.20 ٢ والعالم الفيزيائي ١

الثالثة العوالم (6)

والكيميائية الفيزيائية القوانني أن الظاهر فمن ال أم الفيزياء إىل البيولوجيا رد أمكن سواء
األشياء الفريوسات. وحتى والحيوانات، النباتات من الحية األشياء عىل ترسي جميعها
عمليات هي املادية، األجسام جميع شأن شأنها الحية، واألشياء مادية. أجسام هي الحية
مفتوحة أنظمة مثًال)، (كالسحب املادية األجسام بعض شأن شأنها وهي .Processes
بيئتها مع املكوِّنة أجزائها بعض تتبادل أنظمة أي الجزيئات: من 21Open Systems

الفيزيائية. الحاالت أو الفيزيائية الكيانات عالم إىل تنتمي وهي املحيطة.

.Ibid, p. 35 20

وتُعدَّل. تُكيَّف أن ويمكن مرونة لديها منظومة كل هي املفتوحة واملنظومة «أنساق». أو «منظومات» أو 21
الحرارية للديناميكا القياسية للقوانني يخضع ال الذي النظام ذلك هو البيولوجيا يف املفتوح والنظام
«تتميز جديد. وتغري ولنمو جديدة مُلدخالت مفتوح هو بل إلخ. … وباإلنرتوبي الطاقة، ببقاء الخاصة
عىل تظل أنظمة فهي فريدة. بخصائص التقليدية، للفيزياء املغلقة باألنظمة مقارنًة املفتوحة، األنظمة
مكونات وتبني وتعطي، مادًة تأخذ تنفك وال للمادة. وتبادٍل حولها من البيئة مع تعامل حالة يف الدوام
الثبات هذا أن غري البيئية، التغريات بإزاء النسبي بثباتها تحتفظ أن املفتوحة األنظمة وبمقدور وتهدم.
أن أيًضا املفتوحة األنظمة وبمقدور املتبادلة. للمادة املستمر والدفق الخارج مع املستمر التفاعل نتاج هو

مناوئة. خارجية لظروف تعرضت كلما توازنها وتستعيد ذاتها تُصلح
التوازنات بعكس إنها غائي): (تكافؤ Equifinality ب ى يَُسمَّ بما املفتوحة باألنظمة الثبات حالة تتصف
تتوقف وال البدئية حاالتها عىل تتوقف ال حالة تبلغ قد البدنية، حاالتها تحددها والتي املغلقة األنظمة يف
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بعضها مع القوى) مجاالت القوى، (العمليات، الفيزيائي العالم كيانات تتفاعل
ظلت وإن ،Real واقعية بأنها نحِدس بذلك ونحن املادية. األجسام مع ثَمَّ وِمْن البعض،

حدسيٍّا. أمًرا واقعيتها
Mental States (عقلية) ذهنية حاالت هناك الفيزيائية والحاالت األشياء جانب وإىل

أجسامنا. يف تتفاعل دامت ما واقعية بأنها ونحدس بوجودها نحِدس
األسنان فتسوس األسنان. ألم هي مًعا، وجسمية عقلية تُعد لحالة مثاًال بوبر يرضب
هو املحضة) الجسمية العمليات من سلسلة (عرب عنها الناجم واأللم جسمي، مادي يشء
وآخر فيزيائي، عالم اثنني: عاَلَمني بإزاء هنا نحن ذهني. عقيل ووعي ذاتي نفيس شعور
الخلل عن الناجم الذاتي األلم يدفعني فقد الحد. هذا عند يتوقف ال األمر أن غري عقيل.
إن موعًدا. وأحجز األسنان بعيادة وأتصل الهاتف إىل وأتجه أقوم أن إىل املادي الجسمي
هواتف ووجود األسنان، عيادات ووجود األسنان، طب هو معني علٍم بوجود «معرفتي»
وأقوم جسمي أحرك جعلتني التي هي «٣ «العالم املعرفة هذه … وعالجات ومواعيد
عالم — ٢ «العالم األلم من للتخلص الالزم الترصف ألنجز املادة» عالم — ١ «العالم

الذاتية». الخربة
يستمر قد البرشية. األفعال تفرس التي العقلية الحاالت من أخرى أصناف هناك
نحن منهًكا، جسمه يكن وإن الصعود مواصلة عىل جسَمه مرِغًما تسلقه يف جباٍل متسلُق
وراء تكون قد عقلية حاالت بوصفها عزيمته، عن القمة، بلوغ عن طموحه، عن نتحدث
املرور أضواء يرى ألنه الكابح عىل بقدمه سيارة سائق يضغط وقد التسلق. مواصلته

ذلك. يفعل أن عىل يحمله ما هي الطريق بقوانني معرفته إن األحمر، إىل تحولت

ديناميكية خصائص أسلفنا، كما املفتوحة، األنظمة تُظِهر نفسه. النظام أحكام إال تحددها وال الزمن عىل
األنظمة (أي الفيزيائية األحداث مآل أن الحرارية للديناميكا الثاني القانون يقتيض مفارقة: تبدو حرارية
املفتوحة األنظمة يف ا أمَّ القصوى. االضطراب وحاالت الفروق وطمس اإلنرتوبي زيادة إىل ٌه موجَّ املغلقة)
نفسها تحفظ أن األنظمة هذه تستطيع ثَمَّ وِمْن املادة، انتقال مع السالب» «اإلنرتوبي جلب باإلمكان فإن
مزيٍد نحو تتقدم أن بإمكانها إن بل والتعقيد. التنظيم من عاٍل مستوى عىل وتبقى الحرجة الظروف يف
Ludwig von Bertalanffy, General) والتطور» النمو عملية يف الحال هو كما والتمايز، التنسيق من
System Theory and Psychiatry, in Silvano Arieti (ed.), American Handbook of Psychiatry,
.(vol. 1, Second Edition, Basic Books, Inc., publishers, New York, 1974, pp. 1100-1101
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واقعية أنكر َمن الفالسفة فمن ذلك ومع القول. نوافل من بل تماًما، واضح هذا كل
مع تتفاعل أنها ينكر ولكنه العقلية الحاالت بواقعية يُسلِّم من ومنهم العقلية، الحاالت
لواقعية الرافض الرأي بُعَد القبول عن بعيد رأي عندي وهو الفيزيائية، الحاالت عالم

العقلية. الحاالت
وهل والعقلية، الجسمية الحاالت، من النوعني كال يوجد هل مسألة عىل يُطَلق
«مشكلة املسألة هذه عىل يُطَلق بأخرى. أو بطريقة مًعا يرتبطان هل أو يتفاعالن،
املشكلة عليها يُطَلق أو العقل-الجسم، مشكلة أو ،Body-Mind Problem الجسم-العقل»

السيكوفيزيقية.
Interactionism التفاعل مذهب املشكلة لهذه تصورها يمكن التي الحلول من
هذا يُفيض مًعا. تتفاعل الجسمية والحاالت العقلية الحاالت بأن القائلة النظرية أي —
بأن يُحاجُّ إذ الدماغ-العقل، مشكلة أنها عىل الجسم-العقل ملشكلة وصٍف إىل أكثر بتحديد
إكلس» «وبخاصة التفاعل مذهب أصحاب ببعض هذا أدى وقد الدماغ. يف يقع التفاعل
«الوصل» ل ممكنة) دقة (بأقىص وصف مشكلة أنها عىل الجسم-العقل مشكلة صوغ إىل

.(The Brain-Mind Liaison) والعقل الدماغ بني القائم Liaison
الحل هذا ومثل الدماغ-العقل. ملشكلة حالٍّ يمثل التفاعل مذهب تبني إن القول يمكننا
التفاعل. مذهب عىل االعرتاضات وملختلف األخرى لآلراء نقدي تناول يدعمه أن ينبغي
من الكثري يفتح فهو البحث، برامج من نوع أنه عىل التفاعل مذهب نصف أن يمكن

لة. املفصَّ النظريات من الكثري عليها الرد وسيتطلب لة، املفصَّ األسئلة
أشياء بني التفاعل يجعل أن يقتيض الدماغ-العقل مشكلة حل أن أحيانًا يُقال

مفهوًما. أمًرا العقلية، واألحداث والحاالت … الجسمية واألحداث كالحاالت متباينة،
أعتقد فإنني لألشياء، فهمنا يُعزز أن هي للعلم الرئيسية املهمة أن عىل أوافق وبينا
هو الكاملة، املعرفة إىل الوصول شأن بالضبط شأنه الكامل، الفهم إىل الوصول أن أيًضا
يف وقَر لقد خادًعا. يكون قد الفهم فإن ذلك، عن وفضًال االحتمال. بعيَد األبد إىل يبقى أمر
بعضها يدفع الرتوس أسنان حيث الساعة، عمل آلليات كامًال فهًما لنا بدا ما قرونًا عقلنا
آخر لجسم مادي جسم دفع وأن السطحية، شديد فهم هذا أن تبنيَّ ثُمَّ األمام، إىل بعًضا
بذرات الخاصة الشحنة السالبة اإللكرتونات أغلفة بني فيما التنافر بواسطة يُفرسَّ إنما
واقعتا تُبنيِّ كما سطحي، أيًضا هو الفهم وهذا التفسري هذا أن عىل الجسمني. هذين
يبدو فيما حتى اليسري باألمر ليس النهائي الفهم أن يتبني هكذا والتماسك. االلتصاق
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واملادة الضوء بني التفاعل إىل ننتقل وحني الفيزيائي. العلم من بداءًة األكثر الجزء أنه
نيلز املجال، هذا يف الرواد أعظم من واحًدا تركت املعرفة من منطقة يف ندخل فنحن
يف األمل عن نتخىل أن علينا الكوانتم نظرية يف إنه قال أنه لدرجة شديدة حرية يف بور،
وصًفا فإن الكامل، الفهم مثال عن التخيل علينا أن يبدو أنه رغم ولكن موضوعنا. فهم

ما. جزئيٍّ فهٍم إىل بنا يُفيض قد تفصيليٍّا
غري هو امليكانيكي الدفع أمر يف نحوزه أننا يوًما توهمنا ما قبيل من فهًما فإن هكذا
كان وإن الدماغ-العقل، تفاعل أمر يف نتوقعه أن لنا يكون وما الفيزياء، يف حتى متوافر
أنه يبدو الذي الجزئي الفهم ذلك يمنحنا قد الدماغ عمل عن املدققة املعرفة من مزيد

العلم. يف تحقيقه يمكن
أرى أني غري العقلية، والحاالت الجسمية الحاالت عن القسم هذا يف تحدثت لقد
أدخلنا نحن إذا بكثري وضوًحا أكثر نجعلها أن يمكن بصددها نحن التي املشكالت أن
إليه أرشت الذي — الفيزيائية الكيانات عالم — الفيزيائي العالم هناك أوًَّال: ثالثية. قسمة
العقلية، الحاالت عالم هناك ثانيًا: 22.«١ «العالم أسميه سوف هذا القسم، هذا بداية يف
.«٢ «العالم أسميها سوف هذا الالوعي. وحاالت النفسية وامليول الوعي حاالت شاملًة
الحقيقة، يف البرشي العقل ومنتجات الفكر محتويات عالم ثالثًا: عامًلا بَعُد هناك ولكن

23.«٣ «العالم أسميه سوف هذا

الوجود: إليها م ويُقسِّ بوبر بها يقول التي الثالثة العوالم هي ببساطة هذا

ومجاالت القوى الفيزيائي، واألحداث والحاالت األجسام الفيزيائي. العالم :١ العالم (١)
إلخ. … القوى

الواعية، وغري الواعية الذاتية الخربة عالم الذاتي، السيكولوجي العالم :٢ العالم (٢)
الذهن. العقل،

،«٣ و«عالم «٢ و«عالم «١ «عالم عن بالحديث (١٩٧٠) إكلس جون سري باقرتاح أخذُت لقد بوبر: يقول 22
Facingإكلس كتاب صدور قبل أفعل كنُت مثلما الثالث» و«العالم الثاني» و«العالم األول» «العالم من بدًال

االقرتاح. هذا فيه َم َقدَّ الذي الواقع)، (مواجهة Reality
.The self and its brain, pp. 37-38 23
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ومشكالت وأساطري ونظريات لغة من البرشي العقل منتجات عالم :٣ العالم (٣)
املثايل الفكري (الجانب وحواسب وطائرات وسيارات وسيمفونيات وكتب ولوحات

ذلك).24 كل من التجريدي

العالم. تصور إىل بوبر أضافتها التي الحقيقية اإلضافة هو ٣ العالم األخري العالم هذا
أنتجته، التي ٢ العالم عقول عن مستقل أنه بمعنى Objective «موضوعي» عالم إنه
املادي ١ العالم عىل تؤثر أفعاٍل وإنجاز أشياء إنتاج إىل الناس يدفع ألنه Real و«واقعي»

امللموس.
يبدو ما رغم يقول ما يعني فإنه موضوعي عالم هو ٣ العالم إن بوبر يقول وحني
،«٢ «العالم اإلنساني الفكر إنتاج من هي ٣ العالم فأشياء وهلة. ألول غرابة من ذلك يف
وتصبح الذات، يتجاوز موضوعيٌّ وضٌع لها يصبح حتى صياغتها تتم إن ما أنها غري
عن مستقلة إنها عارفة». ذاٍت «بغري برشيًة معرفًة تصبح برأسه، قائًما برشيٍّا «ملًكا»
البحث يف «التجسيد» هذا نقابل إننا خالله. من إال تتجسد أن يمكن ال ولكنها وعينا
.(٣ العالم من هي فكرته ولكن ،١ العالم إىل ينتمي مثًال (التمثال الفن أعمال ويف العلمي
غايته. التجريد من بلغت إن حتى «واقعية»، بأنها ٣ العالم موضوعات تتصف كذلك
«واقعية» أو حقيقية مشكلة هي املثال سبيل عىل الصماء األعداد ورود تناقص فمشكلة
واقعية إفرست قمة به ستُعد الذي املعنى بنفس واقعية وهي إنسان، أي غياب يف حتى

قط. إنساٌن يبلغها لو حتى

العقل-الجسم ومشكلة ٣ العالم (7)

تجريًدا (أكثر التجريد يف غاية مجرد عالم أنه رغم ،Real «واقعي» عالم إذن ٣ العالم
أدوات هي موضوعاته أن أقلها ليس ألسباب واقعي وهو الفيزيائية). القوى من حتى

«واقع». أنه عىل اصطلحنا ما عىل يؤثر أنه أي ١؛ العالم لتغيري
تدخل أي اإلنساني؛ التدخل خالل من إال ١ العالم عىل تأثريه ٣ العالم يمارس وال
عقلية عملية هو الفهم وهذا موضوعاته، وفهم فهمه خالل من وبخاصة ،٣ العالم صانعي

.٣ والعالم ٢ العالم فيها يتفاعل عملية فهو الدقة شئت إن أو ،٢ العالم إىل تنتمي

.Ibid, pp. 45-46 24
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وإن ، حقيقيٌّ واقعيٌّ وعملياته) العقل، (منتجات ٢ ،٣ العاملني ِكال أن ينتج ذلك من
ويُِجلُّه. للمادية العظيم الرتاث ُر يُقدِّ من كل عىل صعبًا بذلك االعرتاف كان

املتبادل للتفاعل فهمنا يساعدنا فربما الثالثة، العوالم بني بالتفاعل سلَّمنا إذا واآلن،
جزءًا يُشكل الذي التفاعل ذلك و٢، ١ العالم بني املتبادل التفاعل فهم يف و٣ ٢ العالم بني
الفهم وهو و٣ ٢ العاملني بني التفاعل من صنًفا أن رأينا فقد العقل-الجسم. مشكلة من
شيئًا وأن النقدي، باالنتقاء بينها ومقارنة ٣ العالم ألشياء صنًعا بوصفه تفسريه يمكن
يجب أننا إىل ذلك يُشري .١ العالم ألشياء البرصي اإلدراك عىل يصدق أنه يبدو بذلك شبيًها
أن غري ويقارن). (يصنع وناقًدا منِتًجا فاعًال نَِشًطا عامًلا بوصفه ٢ العالم إىل ننظر أن
هذا تؤدي الواعية غري النيوروفسيولوجية العمليات بعض بأن االعتقاد إىل يدفعنا ما لدينا
مسارات تميضيف قد الواعية العمليات أن «نفهم» أن علينا يُسهل أن ذلك ولعل بالضبط.
التي بتلك مثيلًة مهام تؤدي الواعية العمليات أن أفهامنا عن كثريًا يند ال ألمر إنه شبيهة:

العصبية. العمليات تؤديها
(األفكار ٣ بالعالم يتصل أن العقلية) (العمليات ٢ للعالم يتسنى ال إنه القول وجملة
الفيزيائية) الكيميائية، الفسيولوجية، (العمليات ١ العالم خالل من إال (… والنظريات

الدماغية). اآللة (الدماغ، الكمبيوتر من كنوع يعمل والذي
تعلم عىل القدرة تعد العقل-الجسم. مشكلة حسم يف خطرٍي بدوٍر «اللغة» وتضطلع
عملية هو معينة للغة الفعيل التعلم أن غري لإلنسان، الجينية البنية من جزءًا اللغة
فيها وتتفاعل تتداخل عملية هو إذن اللغة تعلم .٣ العالم ينظمها عملية أي «ثقافية»،
وهي واالستكشاف، للتعلم الواعية العملية مع الطبيعي باالنتخاب الناشئة الجينية املواهب
،١ والعالم ٣ العالم بني تفاعل وجود فكرة يدعم وهذا الثقايف. التطور عىل قائمة عملية

25.٢ العالم وجود السابقة حججنا إىل بالنظر ويدعم
هو إنه إنجازه. ونتاُج نفسه صانُع ما بمعنى هو الطفل بأن القول يمكننا هكذا
بيئته من تمكنه من تزيد يكتسبها التي اللغوية القدرة إن ما. حد إىل ٣ العالم نتاج ذاته
عملية هو الذات ن تكوُّ إن بذات. وعيه من تزيد أيًضا القدر وبنفس بها، ووعيه املادية
وتكوينًا نشوءًا تنشأ بل البداية، منذ Given «معطاة» ليست الذات وتطور. واكتساب كدح

.Ibid, pp. 47-48 25
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منتجات ومع األخرى الذوات مع التفاعل يف «تنبثق» إنها واحدًة. جملًة تأتي وال وتدرًُّجا
ن وتكوُّ النضج عملية يف ا هامٍّ دوًرا تلعب فاللغة اللغة. اكتساب مع وبخاصة الثقافة،
تفرتض موجود» أنا إذن أفكر، «أنا الشهرية الديكارتية الحجة إن بها. والوعي الذات

الضمائر.26 واستخدام مسبًقا اللغة وجود

النفس؟ هي ما (8)

النفس أن غري األنفس.27 بوجود قناعة عىل إنه لبس ودون بوضوح يقول أن بوبر يودُّ
يتم فرديٌّ انبثاٌق إنها أفالطون. ظن كما إلقاءً الجسد يف تُلَقى ال — امليالد عند توجد ال
جوهًرا ليست النفس والتعلم. والتطور النمو عىل ويعتمد الرضاعة، مرحلة منذ بدأب
ذلك والتفرد، بالذات الوعي هي وإنما رايل، جلربت تعبري حد عىل آلة، يف شبًحا وليست
ضغوط تحت جرت طويلة تطور لعملية األخري النتاج يَُعد الذي االنبثاقي اإلنساني الوعي
الذي بالتفرد والشعور بالذات الوعي لعملية أسايس متطلب والذاكرة الطبيعي. االنتخاب
والشخصيات وبيئته بجسده وعي عىل الطفل يغدو التعلم طريق وعن الحياة. طوال يدوم
معرفته إىل باإلضافة به األشخاص هؤالء اهتمام خالل ومن البيئة. هذه يف له الهامة
يصبح الالحقة املرحلة ويف شخص. نفسه هو أنه املناسب األوان يف الطفل يتعلم بجسده

وفهمها. اللغة اكتساب عىل حد أبعد إىل معتمًدا التعلم
أي «املحضة»، أو «الخالصة» النفس قبيل من يشء هناك ليس أنه بوبر ويؤكد
مكتَسبة وخربة فطرية ميول نتاج هي عنده النفس وإنما خربة. أي قبل من هناك الكائنة
أن له هيهات اجتماعية عزلة يف ينشأ الذي البرشي فالطفل االجتماعية، الخربة وبخاصة

نفسه. اإلدراك بل تعلم، إىل بحاجٍة وحدها اللغة فليست بالذات. الوعي يبلغ

.Ibid, p. 49 26

قد الفالسفة كبار بعض أن ذلك يُقال، أن بد ال ولكنه يُكتَب، أن من أوضح يشء هذا إنَّ بوبر: يقول 27

وقد ذاتها. نفسه وجود يف الشك إىل تفكريه به أدى والذي هؤالء، أوائل من واحًدا هيوم ديفيد كان أنكره.
تعدو ال النفس بأن كذلك) أسميها أن يل جاز (إن الرسمية هيوم نظرية تقول … كثريون ذلك يف تبعه
نفس عن الحديث بأن نظري) وجهة من (صائبًا يُحاجُّ وهو لخرباتها. (الحزمة) الكيل املجموع تكون أن
«طبع» من «صادرة» أنها عىل األفعال يصف األخرى تلو مرة يعود أنه إال كثريًا. يسعفنا ليس «جوهرية»

النفوس. من نفٍس عن نتحدث أن يمكننا لكي هذا من أكثر نحتاج ال أننا رأيي ويف الشخص.
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إىل الفرئان فيها قسموا التي تلك باركيل يف العلماء أجراها التي الشائقة التجارب ومن
تشكيلة مع قفصكبري تعيشيف فرًدا عرش اثني من جماعات يف ُربِّيَت إحداهما مجموعتني،
يف وعاشت عزلة يف ُربِّيَت فقد الثانية املجموعة ا أمَّ يوم. كل تتغري والنشاط اللعب مواد من
غنية بيئة يف عاشت التي الحيوانات أن هي الرئيسية النتيجة كانت تقليدية. مختٍرب أقفاِص
مقفرة. رتيبة بيئات يف عاشت التي الحيوانات بعكس املخ لحاءُ فيها م تضخَّ باملنبهات
العصبية الخاليا وتفرعات Synapses العصبية املشتبكات تكاثر عن الزيادة هذه ونتجت
ينمو الدماغ أن إذن الواضح من .Glial Cells الدبقية والخاليا Dendrites (التشجرات)

نشط.28 بشكٍل املشكالت حل إىل االضطرار خالل ومن والفعل، العمل خالل من
والعمليات العقل، هو ليس فالدماغ والدماغ، العقل Identity هوية بوبر وينكر
للعمليات رضوريٍّا رشًطا املكثف الدماغي النشاط كان وإن عقلية عمليات ليست الدماغية
ليس الوصل هذا أن غري الواعية، والذات الدماغ بني وثيق Liaison وصل وهناك العقلية.
علماء كبار بعض نوَّه وقد الكمبيوتر. يُشبه معينة جوانب يف فالدماغ ميكانيكية، عالقة
املعطوب غري املخي النصف يف للكالم جديد مركز نمو بأن املخ أعطاب دراسات يف األعصاب
وعىل املربمج. بدون له حول ال الكمبيوتر أن غري الكمبيوتر. برمجة إعادة بعملية يذكِّرهم
دائًما هي والذات العكس. وليس للذات مملوٌك الدماغ إن فنقول نميض أن يمكننا ذلك
نعرفه. الذي الوحيد األصيل النشاط هو (األنفس) الذوات ونشاط نشاط، حالة يف تقريبًا
ذ املنَفِّ إنها للكمبيوتر). (أي للدماغ النشط املربمج هي النشطة السيكوفيزيقية والذات
حزمًة أو كليٍّا مجموًعا وليس قائٌد أو ُربَّاٌن هو أفالطون قال كما العقل الدماغ. أداته الذي
السلبية. من نوٌع التصور هذا ففي جيمس، ووليم هيوم يومئ كما خرباته من تياًر أو

أشبه إنها مذهل، حد إىل ثرية هي بل ذات، مجرد أي خالصة»، «أنا ليست والنفس
وتخطط املايض وتتذكر وتعاني تفعل إنها نفسه. الوقت يف أفعاًال وتتخذ تالحظ بالقائد،
عىل نفسه الوقت يف أو رسيع تتابع يف تنطوي إنها ر، وتُقدِّ وتتوقع وتُربمجه، للمستقبل
وهي نشاط. مركز فاعلة، ذات بأنها واضح ووعي بأفعال وقرارات وآمال وخطط رغبات
العالم ومع األخرى) (الذوات اآلخرين األشخاص مع لتفاعلها الذاتية هذه يف كثريًا مدينة

دماغها. يف الجاري الضخم «النشاط» مع وثيًقا تفاعًال يتفاعل هذا وكل 29.٣

.Ibid, p. 112 28

.Ibid, p. 120 29
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للنظريات الطبيعي االنتخاب الخربة: من التعلم (9)

ذلك ورغم نشيخ. ثُمَّ ننمو، ثُمَّ أطفاًال، نبدأ فنحن تتغري، النفس ثابتًا. شيئًا ليست النفس
ثباتًا أكثر ذلك يف وهي ما. بمعنى ذاتها هي تبقى النفس أن تؤكد النفس استمرارية فإن
النفسببطء تتغري ما). بمعنى واحدة بهوية أيًضا يحتفظ (والذي املتغري الجسد من وهويًة
الخربة. من للتعلم نتيجة كثريًا أرسع بمعدل وتتغري للنسيان. ونتيجة العمر، لتقدم نتيجة
أهداف عىل قائمة فأفعالنا واالنتخاب». «الفعل بواسطة الخربة من التعلم ويتم
واختياراتنا. أهدافنا تحقيق توقع وبخاصة معينة، ونظريات توقعات وعىل معينة، ورغبات
الخربة من التعلم فإن الرأي من الوجهة لهذه ووفًقا فعل. لربامج وفًقا تتم أفعالنا أن أي
وانتقاء، تعديل عملية إنها فعلنا. وبرامج ونظرياتنا لتوقعاتنا تعديٍل عملية جوهره يف هو
الخربة، من تتعلم أن العضوية للكائنات يمكن ال توقعاتنا. تفنيد خالل من وبخاصة
تُنتج كانت وإذا وتفضيالت، أهداف لها كان وإذا نَِشطة، كانت إذا إال الرأي، لهذا وفًقا
نظريات امتالك توقعات امتالك عن بالحديث نستبدل أن بوسعنا إن وحيث توقعات.
نظرياتنا تعديل بواسطة نتعلم إننا بقولنا هذا كل نصوغ أن فبوسعنا فعل، برامج أو

الخطأ.30 ونبذ باملحاولة أي االنتخاب، بواسطة فعلنا وبرامج
عىل التكيفي التعلم عىل بالتساوي وترسي التعلم عملية يف النظرية هذه تنطبق
العلمية، كالنظريات املوضوعية املعرفة تكوين مستوى وعىل الحيواني، السلوك مستوى
الجيني. التكيف مستوى أي بداءة األكثر املستوى عىل الطبيعي باالنتخاب التكيف وعىل
تكوين ومستوى السلوكي، واملستوى الجيني، (املستوى جميًعا الثالثة املستويات هذه يف

معينة: معطاة بنيات من دائًما التكيفية التغريات تبدأ العلمية) النظريات

.(DNA الدنا (بنية الجينوم هي الجيني املستوى عىل البنية هذه •
من جينيٍّا املوروث املخزون هي واإلنساني الحيواني السلوك مستوى وعىل •
(بعض بالعرف املنتقلة السلوك قواعد إىل باإلضافة للسلوك، املمكنة األشكال

.(٣ العالم إىل ينتمي البرشي، املستوى عىل هذه،
تنتقل التي السائدة العلمية النظريات من البنية تتكون العلمي املستوى وعىل •

املحسومة. غري املشكالت ومن بالعرف

التغريات هذه مثل عامة كقاعدة ولكن التعلم، عملية يف وتفضيالتنا أهدافنا أيًضا تتغري قد بالطبع 30

.Conversion الحاسم التحول طابع األحيان بعض يف لها كان وإن وبطيئة، نادرة
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فالجينوم .Instruction «التلقني» بواسطة دائًما تنتقل البدء نقاط أو البنيات هذه
املبارش، بالتلقني العرف وينتقل بالتلقني. وبالتايل طبعًة، أو قالبًا بوصفه نسخه يتم
املستويات يف تتم املوروثة البنية يف الجديدة التكيفية التغريات أن غري املحاكاة. فيه بما
التنافس طريق عن :Natural Selection الطبيعي» «االنتخاب طريق عن جميعها الثالثة
االنحرافات أو الطفرات تقع العملية هذه يف الصالحة. غري االختبارية املحاوالت ونبذ
الضغط تحت أو املتبادل، للرصاع االنتخابي الضغط تحت اليشء بعض التصادفية
املحافظة القوة أن يتبني هكذا نجاًحا. األقل االنحرافات يقيص الذي الخارجي االنتخابي
.Selection «االنتخاب» هي الثورية أو التطورية القوة وأن ،Instruction «التلقني» هي
أن يمكن والتي التعقيد شديدة بنية من التكيف يبدأ املستويات من مستوى كلِّ عىل
بنية بأنها باعتبارنا) الجيني املستوى أخذنا إذا اليشء بعض استعاريٍّا (وصًفا توَصف
التكيف ويتألف «توقعات». بنية بأنها أو البيئة، حول املتلقاة التعقيد الشديدة النظريات
محاولة، طفرات بواسطة التعقيد الشديدة البنية لهذه تعديل من التكيفي) التعلم (أو

االنتخاب. وبواسطة
عىل أنها غري عمياء. أو تماًما، عشوائيًة الجيني، املستوى عىل الطفرات، هذه تبدو
لحظيٍّا) (الثابتة املعرفية بالخلفية دائًما تتأثر ألنها تماًما؛ عمياء ليست السلوكي املستوى
والخيارات وبنية األهداف ببنية وتتأثر العضوي، للكائن الداخلية البنية تشمل والتي
٣ العالم نظريات تكوين مستوى عىل ا أمَّ نسبيٍّا). ثابتًة بنية (وهي بالكائن الخاصة

للمجهول. املخطَّطة البصرية االستكشافات طابع الطفرات فتأخذ
ناشطٌة عمليٌة عادًة بأنه العلمي املستوى وعىل السلوكي املستوى عىل التكيف يتسم
أسماه الذي السلوك وإىل يلعب، وهو صغري حيوان إىل املرء ينظر أن ويكفي بشدة.
جينيٍّا مربمجة النشاطات هذه أن صحيح الحر». و«السلوك االستكشايف» «السلوك بافلوف
ملثل التعرض حالة يف بيئية. (ضوابُط) قيوٌد تقمعها أن املمكن من أن إال كبري، حد إىل
الثابت فمن والنضج. النمو عن دماغه ويعجز التعلم، عن الحيوان يعجز الضوابط هذه
التشجرات وزوائد الدبقية للخاليا الهائل الجديد النمو أن وغريه) روزنزفيج تجارب (من

ثرية. ببيئة النشط واتصالهم األفراد نشاط عىل يعتمد املشتبكية والوصالت
نتاٌج أيًضا دائًما وهي وإبداعية، ثورية عملية الكشوف تُعد العلمي املستوى وعىل
ونتاج جديدة، نظريات ونتاج املشكالت، إىل النظر يف جديدة لطريقة نتاج كبري: لنشاٍط

جديدة. نقدية واختبارات جديد، ونقد جديدة، تجريبية أفكار
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وامليول املحافظة امليول بني وتآزر تفاعل هناك جميعها الثالثة املستويات وعىل
شأن ومن وتحفظه، املعقد البنائي اإلنجاز تحمي أن املحافظة امليول شأن فمن الثورية.

املعقدة.31 البنيات هذه إىل جديدة تنويعات تُضيف أن الثورية امليول
كشوٍف وصنع جديدة أشياءَ لتعلُّم التكيفية اإلجراءات هذه من أيٍّ يف نجد ال ونحن
باالستقراء الكشف قبيل من يشء أي أو االستقرائية، اإلجراءات قبيل من أثٍر أيَّ تكيفية
يُسهم ال أنه إال السلوكي، التكيف يف ما دوًرا بالفعل يلعب كان وإن فالتكرار التكرار. أو
غري وتريٍة إىل ويحوله تم، الذي الكشف يستوعب أن عىل يعمل باألحرى إنه الكشوف. يف
مثل املكتسبة املهارات يف مثًال الحال (هكذا شعوريٍّا. ال شيئًا يجعله ثَمَّ وِمْن إشكالية،
الكتساب طريقة ليسا املمارسة أو التكرار (… البيانو عىل والعزف الدرَّاجة وقيادة امليش
خلفية إىل قديمة، تكيفات إىل الجديدة التكيفات لتحويل طريقة بل جديدة، تكيفات

شعورية. ال ميول إىل بها، ُمسلَّم معرفية
االطرادات نكتشف بأننا القائل الوهم أي االستقراء، أكذوبة عن بوبر تحدث طاملا لقد
هذا يف حججه من واحدة يعيد هو وها التجارب. أو املتكررة املالحظات من نستمدها بأن

املقام:32
إنها بها. ممتزٌج بالنظرية ٌب ُمْرشَ يشءٌ هي التجارب) جميع (بل املالحظات جميع إن
البيولوجي (وموقفنا مشكالتُنا تجعله ما إال نالحظ ال إننا النظريات. ضوء يف تأويالٌت

.Ibid, pp. 132–134 31

االستقرائي االستدالل مشكلة أي هيوم»: «مشكلة بوبر عليه يُطِلق ما هي األخرى الحجج أهم 32

تصدق الذي االستنباطي االستدالل عكس عىل أنه، مفادها عتيدة مشكلة وهي ،Inductive Inference
تكون فقد النحو، هذا عىل قاطًعا ليس االستقرائي الدليل فإن مقدماته، صدقت ما إذا بالرضورة نتيجته
أ «كل (صيغتها «كلية» قضايا بأنها العلمية النظريات تتصف كاذبة. ذلك رغم ونتيجته صادقة مقدماته
متناٍه عدد أي عن تلزم ال هنا املقررة فالقضية الخربة، من املستمدة األدلة تتجاوز صيغة وهي ب»)، هو
ب»)، هو أ «بعض (صيغتها جزئية قضايا فقط هو يلزم الذي وإنما و«ب»، «أ» من لكل مالحظاتنا من
ليس أن ذلك عىل يرتتب «ب». تكون لن املالحظة رتل يف القادمة «أ» أن يف منطقية استحالة هناك ليس إذ
تتجاوز دائًما العلمية فالقوانني بالرضورة. صادقة أنها عىل نربهن أن يمكننا كلية علمية قضية هناك
Popper, K. R., The logic of Scientific Discovery,) املتاحة الخربة تتخطى ودائًما املمكنة املالحظات

.(Hutchinson of London, London, 1976, p. 63
استدالل هو وال منطقيٍّا، صحيًحا استنباطيٍّا دليًال ليس الكلية القوانني إىل التجربة من واالستدالل
األدلة «إذن إىل: مىض» فيما صدقت قد االستقرائية «األدلة من: االنتقال ألن بالتجربة؛ تربيره يمكن
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التي أدواتنا أن كما وبالضبط صلة. ذا َمعنيٍّا أمًرا فعلنا) وبرامج وتوقعاتنا واهتماماتنا
ال بدونها التي نفسها نا ِحسِّ أعضاء كذلك نظريات، عىل قائمٌة املالحظة يف نستخدمها
جينيٍّا. به مدمجة توقعية نظريات من ِخلٌو حيسٌّ عضٌو ثمة فليس نالحظ. أن يمكننا
يميزها ال إنه تتحرك، ال كانت إذا منه بالقرب ذبابة رؤية عن يعجز الضفدع أن ذلك مثال
بأنها القول وبوسعنا التكيف، نتاج هي حسنا أعضاء أن نجد هكذا سانحة. كفريسة
يمكن ال فهي ثَمَّ وِمْن املالحظة، قبل تأتي النظريات إن نظريات. تُضِمر أو «نظريات»،

متكررة. ملالحظات نواتَج تكون أن
نظرية بها نستبدل وأن التكرار، بواسطة االستقراء نظرية عن نتخىلَّ أن إذن علينا
خالل من النقدي واختبارها الفعل، برامج أو النظريات من اختبارية بتنويعٍة تقول

أفعالنا.33 يف استخدامها

٣ العالم يف ِمْرساٌة النفس (10)

وأن بأذى، أُصيب إن كثريًا تتألم الحيوانات أن شك وال ويعي، يشعر الحيوان أن شك ال
بذاته الوعي عىل القادر هو وحده اإلنسان أن غري صاحبه. يعود حني كثريًا ينبهج الكلب
اإلنسان أن غري فعل، برنامج لديه عضوي كائن كل أن املتيقن ومن نفسه. يف والتأمل
نقدية. مراجعة يراجعها وأن الربنامج هذا بأجزاء يعي أن عىل القدرة يملك من هو وحده
يبدعه إبداع وال املرء يتأمله معنى من وما أسايس. بدور العملية هذه يف اللغة وتضطلع
ما حدًسا يضمر املرء دام فما عموًما، الرمزي النشاط إىل أو اللغة إىل مستند هو إال
تقليبه ثَمَّ ِمْن يملك وال به، ممتزًجا بالحدس ًدا متوحِّ يظل فإنه معني، رمزي تمثيل دون

هذا من تربير أي فإن ثَمَّ وِمْن استقرائي. استدالل نفسه هو املستقبل» يف تَرسي سوف االستقرائية
منطقي». «دور عىل منطويٍّا أي دائريٍّا، سيكون الصنف

أن افرتضنا إذا إال صحيًحا؛ يكون أن يمكن ال االستقرائي االستدالل بأن القول يمكننا آخر وبتعبري
نالحظها. لم التي الحاالت عىل سارية اطرادات هي مالحظتها تمت التي الحاالت شملت التي االطرادات
افرتاض هو وال تناقض، عىل إنكاُرها ينطوي a Priori «َقبْلية» منطقية حقيقة ليس االفرتاض هذا ولكن
وال الحسية، التجربة يف وال املحض العقل يف سند لها ليس إيمانية» «قفزة الحقيقة يف إنه التجربة. تربره

ظاهر. منطقيٍّ دوٍر بغري تربيرها يمكن
.Ibid, pp. 134-135 33

111



بوبر كارل

«ينفصل» فإنه رمزيٍة صورٍة يف يدوِّنه أو الحدس هذا يصوغ أن بمجرد ولكن ونقده.
من شيئًا باعتباره «موضوعية»، بطريقة حدسه إىل ينظر أن عىل قادًرا ويصبح عنه،

رفضه. من يتعلم وربما منه، ويتعلم فينقده ،٣ العالم أشياء
الكلب فيكون ورذائل، فضائل لها وتكون وطبٌع، شخصيٌة العليا للحيوانات تكون قد
يمكنه الذي هو وحده اإلنسان أن إال وخائنًا. رشيًرا يكون أو ودوًدا مخلًصا شجاًعا مثًال
اندفاعاته عىل ويسيطر مخاوفه يف يتحكم أن أفضل، إنسانًا يصبح أن إىل يسعى أن

عيوبه. ويقوِّم
النفس ارتكاز من الكائنات من وغريه اإلنسان بني الفارق يأتي األمور هذه جميع يف
ننعكس أن لنا تتيح التي هي فاللغة البرشية. اللغة عىل وبخاصة ،٣ العالم عىل البرشية
وأنها اجتماعيٍّا، طابًعا للغة أن ذلك النقدي. لتأملنا موضوًعا منها ونجعل أنفسنا عىل
أنفسهم.34 عن يتحدثون عندما نفهمهم وأن الناس من غرينا عن نتحدث أن من تمكِّننا
لآلخرين، وبالتايل للغة، به ندين الذي الفضل وهذا للغة، االجتماعية الصبغة هذه
بدوره هو الذي ،٣ العالم صنيعة أننا بوضوح لنا يثبت عاقلني، مدركني بًرشا جعلنا يف

البرشية. العقول من يُحىص ال ما صنيعة
البرشي العقل أن إال البرشي، العقل منتجات من أسلفنا كما ٣ العالم يتألف
مثًال الرسام فعقل ،Feed-back راجعة تغذية فهناك املنتجات، هذه مع بدوره يتفاعل
بأعمال كذلك ويتأثر بإنجازه، يقوم الذي نفسه بالعمل حد أبعد إىل يتأثر املهندس أو
ويفعل وعي، غري وعن وعي عن يجري التأثري هذا له. واملعارصين عليه السابقني اآلخرين
ذاتها ولعقولنا اآلخرين لعقول نتاٌج نحن ما وبقدر وبرامجه. وتوقعاته اختياراته يف فعله

.٣ العالم إىل ننتمي أنفسنا نحن بأننا القول يمكننا
ما وبقدر أفعالها». عن املسئولة الذات تلك هو الشخص «إن كانت: إمانويل يقول
يفعل إنه يُقال أن يمكن نفسه وأمام اآلخرين أمام أفعاله عن مسئوًال الشخص يكون

أخالقية. ذات أو أخالقي، فاعل بأنه وصفه ويمكن عقالنية، بطريقة
املعنى، بهذا Moral Agent أخالقيٍّا» «فاعًال ما شخًصا ي نَُسمِّ حني بالطبع ونحن
يترصف بالفعل بأنه أو عقالني، أو شخصمسئول بأنه إيجابيٍّا حكًما يتضمن ال ذلك فإن
أو للوم مستأهًال فعله يكون قد األخالقي فالفاعل أخالقية، أو عادلة أو صائبة بطريقة

.Ibid, p. 144 34
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أي أفعاله، بواعث عىل سيتوقف األخالقية الوجهة من أفعاله عىل فالحكم إجراميٍّا. حتى
اآلخرين إىل بها نظر التي الطريقة عىل وبخاصة أفعاله، من ينتويها التي األهداف عىل

باالعتبار.35 وأخذها ومصالحهم
«خطة فكرة J. Rawls رولز جون يُدِخل العدالة»، يف «نظرية األهمية البالغ كتابه يف
أخالقيٍّا «شخًصا اإلنسان من تجعل التي واألهداف الغايات ليصور Plan of Life الحياة»
لها أقرتح ٣ العالم إىل تنتمي اإلنسان صنع من حياة خطة عن الفكرة هذه واعيًا». ًدا موحَّ
النفس، وحدة لتأسيس يلزم ما هو ثباتها أو الحياة خطة وحدُة فليست التعديل، من شيئًا
من (أو التوقعات من مجموعة هناك خطة، هناك يُتََّخذ فعٍل كل وراء أن األمر حقيقة بل
الجذري للتغيري وربما والنضج للتطور مفتوحة خطة واالختيارات؛ واألهداف النظريات)،
يسبغ ما رولز، بحسب هي، النامية الخطة هذه مثًال. جديٍد نظريٍّ استبصاٍر أثر عىل
الشبه قريبة الفكرة وهذه كبري. حد إىل األخالقي طابعه ويحدد الشخص عىل الوحدة
بدرجة يؤكد بوبر كان وإن ،٣ العالم يف «ترسو» أنفسنا بأن القائلة بوبر فكرة من ا ِجدٍّ
(٣ ،٢ ،١ (العالم العالم عن ونظرياتنا توقعاتنا عىل وخياراتنا، أهدافنا جانب إىل أكرب،
أو «املتغرية»، الخطة هذه ملثل امتالكنا إن بعينه. وقت يف ِمنَّا الشخص يعتنقها التي
وميولنا رغباتنا نتجاوز أي أنفسنا، نتخطى يجعلنا ما هو والخيارات، النظريات ملجموعة

الغريزية.
بالعقالنية تتسم التي األفعال تلك به وأعني اإلنسانية، الحياة يف كبري بطويل جانب ثمة

بداخلنا. والسالمة األمن غريزة ومع مخاوفنا، مع تصطدم ألشياء تهدف أنها غري
تفنيًدا دائًما يل يبدو إنه املثال، سبيل عىل إفرست الشاهقة، الجبال تسلق إىل انظر
املاحقة األخطار وتواجه لذاتها الصعاب تجابه فأن اإلنسان. عىل املادية النظر لوجهة الفتًا
األفعال لهذه يمكن كيف التام: اإلنهاك حد إىل ذلك يف وتميض فحسب، ذاتها أجل من
املذهبني لعل السلوكي؟ أو الفيزيائي املذهب ضوء يف تفرسَّ أن الطبيعية لغرائزنا املضادة
من كثريًا هناك أن غري والشهرة. املجد إىل امُلخاطر فيها يطمح قليلة حاالٍت يفرسا أن
قهر ويحبون الجبال، يعشقون إنهم بالصيت. يبالون وال الشهرة يزدرون املتسلقني

حياتهم. خطة من جزء إنه الصعاب، قهر أجل من الصعاب
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والعلماء؟ الفنانني عظام من كثري حياة خطة من جزء هو بذلك شبيه يشءٌ أليس
فيزيائيٍّا. تفسريًا ليس فهو الطموح، هو التفسري كان لو حتى ذلك، تفسري كان ما وأيٍّا
السيادة لها تمت قد … الواعية الذات — ما بشكٍل — العقل أن هو يل التفسري يبدو بل

األمر.36 زمام وتولَّت
النفيس» «الجوهر قبيل من يشء هناك ليس أن النفس يف بوبر مذهب ومجمل
نفس عن الحديث أن غري الجسم.37 عن بمعزل يوجد الذي Psychical Substance
أن عىل حرصنا إذا خاصًة اإلطالق، عىل به بأس ال أمر هو االستعارة سبيل عىل جوهرية
«جوهر»، ک أنفسنا نَخُرب بالتأكيد إننا هرياقليطس. تنبأ كما «عمليات» بالجوهر نستبدل
هذه تبدو ملاذا يفرس ما وهو الخربة، هذه من مستمدة نفسها الجوهر فكرة أن يبدو بل
الطبيعة تُِربز ال أنها هو االستعارة هذه يف ما أسوأ ولعل الروح. بفكرة ا ِجدٍّ شبيهة الفكرة
يزال فال Essentialism املاهية ملذهب الرافضني من املرء كان وإذا للنفس. الناشطة
يبدو الذي اليشء ذلك أنها عىل أي جوهر»، «شبه أنها عىل النفَس يصَف أن بوسعه

وديمومته. املسئول الشخص لوحدة جوهريٍّا
عليها تعتمد والتي للدماغ الكهروكيميائية العمليات (بعكس النفس يميز ما إن
املايض بخربات ال ومدمجة، االرتباط وثيقة خرباتنا جميع أن هو متبادًال) اعتماًدا النفس
عن الشارحة بنماذجنا أي ونظرياتنا، وتوقعاتنا، املتغرية، فعلنا بربامج أيًضا بل فحسب،
تطرحها التي املشكالت متضمنة واملستقبلة، والحارضة املاضية والثقافية، املادية البيئة
عىل جزئيٍّا تنتمي األشياء هذه كل أن غري ضوئها. يف فعلنا برامج ولتطوير لتقييمها علينا

.٣ العالم إىل األقل
الناشطة الطبيعة بسبب وذلك تماًما، كاٍف غريَ يظل للنفس العالئقي التصور هذا
«امُلدَخل» نموذج فإن والذاكرة، الحيس لإلدراك بالنسبة وحتى للنفس. الصميمة والتكاملية
متغري برنامج عىل يعتمد يشء كل أن إذ تماًما، وافيًا ليس أيًضا) «امُلخَرج» (وربما

.Ibid, pp. 145-146 36

بمعزل يوجد أن يمكن نفيس جوهر أو خالدٍة روٍح بوجود االعتقاد إىل يدعونا ما ثَمَّ «ليس بوبر: يقول 37

البحث نتائُج تَُغري بأن بعيًدا، أعتربه والذي مفتوًحا، االحتمال وأترك فنائه)، بعد (ويبقى الجسم عن
النقطة.» هذه يف حكمي النفيس
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العمليات هذه من وكل نِشط، وتمثُّل جزئيٍّا نِشط وهضٌم نِشط، انتقاء فهناك باستمرار:
نشطة.38 تقييمات عىل يعتمد

املتبادل التفاعل يف الديكارتية املصاعب وْهم (11)

واملادة فكر) (ماهيته العقل تماًما: متمايزين جوهرين وجود ديكارت افرتض أن بعد
قوانني خرق يف التورط دون بينهما الظاهر التفاعل يفرس أن عليه تعذَّر امتداد)، (ماهيتها
التفاعل مذهب نبذ من ا بُدٍّ يجدوا فلم التصورية الرتكة نفس تابعوه ورث وقد البقاء.
خاصة أخرى أخطاء يف أيًضا هي تورطت تفسرياٍت والجسد النفس بني العالقة وتفسري

بها.
هو ليس الكئود العقبَة ووَضَع لديكارت املشكلة خلَق الذي األمر أن بوبر ويرى
تصور لقد الفيزيائية. الِعلِّيَّة عن الخاص تصوره هو بل متمايزين، جوهرين افرتاض
الساعة. تعمل كما (التالمس/التصادم) بالدفع تعمل مادية آلة والعالم ا ممتدٍّ جوهًرا املادة
تعد لم التي الحديثة الفيزياء تجاوزته قد الفيزيائية للِعلية العتيق التصور هذا أن غري
شتى من كثرة عن أي القوى، أنماط شتى من كثرة عن بل الجوهر من كثرة عن تتحدث

املتفاعلة. التفسريية املبادئ
الطاقة. بقاء لقوانني خرق دون الثنائي التفاعل مصاعب عىل تغلب قد أنه بوبر يرى
طبيعي، قانون ألي انتهاك دون الداخل من مركبة تُدار أن مثًال باإلمكان أن وأوضح
هو ما وكل الالسلكية. اإلشارات مثل من طفيفة قوى عىل باالعتماد الخارج من تُقاد وأن

الطاقة. من الخاص مصدرها املركبة تحمل أن هو عندئٍذ مطلوب
يشءٌ إال اليشء عىل يؤثر ال بأنه القائلة للدعوى مضاد مثال أوضح «لعل بوبر: يقول
مجاالت تتوسطه األجسام عىل األجسام تأثري أن نجد الحديثة الفيزياء يف هذا: هو مثله
األجسام إن بل شبيهه، عىل يؤثر ال فالشبيه وهكذا وكهربيٌة. جاذبيٌة مجاالٌت — Fields

آخر.»39 جسٍم عىل (املعدَّل) املجال يؤثر وعندئٍذ لها، وتُعدِّ املجاالت عىل أوًَّال تؤثر
للتصور كنتيجة إال تنشأ لم العقل-الجسم بتفاعل الخاصة الصعوبة أن يتبني وهكذا

الفيزيائية. الِعلِّية عن الخاطئ الديكارتي

.Ibid, pp. 146-147 38
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االقتصاد ومبدأ املادية (12)

بالتمحيص املادي املذهب بوبر يتناول ودماغها» «النفس من األول الجزء من ١٨ القسم يف
صلته يف أوكام) (البساطة/نصل االقتصاد مبدأ عن بالحديث نقده ويستهل والنقد.
الجذرية املادية أن املؤكد «من بوبر: يقول املذهب. لهذا تدعيمه ومدى املادي، باملذهب
علمنا، حد عىل كانت، العالم إىل نظٍر وجهة فهي ذاتيٍّا، متسق موقف هي (الراديكالية)

الوعي.» وبزوغ الحياة انبثاق قبل أعني ما؛ يوًما وافيًة
هذه يتبنون الذين معظُم اآلن يستشعرها جعل الصعوبة من شيئًا هناك أن عىل
لها: مناقًضا يبدو لديهم يشء كل ألن تماًما تريحهم ال فهي عنها، ويدافعون النظرية
نظرية). هي (بما نظرية يقدمون أنهم واقعة حججهم، نفسها، كلماتهم نفسه، اعتقادهم
السلوكية يتبنى أن من له مهرب فال الصعوبة هذه عىل الجذري املادي يتغلب أن أجل ومن
شيئًا، ليس فيها واعتقاده فنظريته نفسه، عىل ويطبقها Radical Behaviorism الجذرية
اللفظي السلوك غري ثمة ليس حجج يف وربما كلمات، يف الفيزيائي التعبري غري ثمة فليس

إليه. تؤدي التي النزوعية والحاالت
أنه بالطبع هو الجذري الفيزيائي املذهب أو الجذري املادي املذهب يزكي ما إن
العلم مجال يف ألننا بالضبط جذَّابًا، يبدو أمر وهو بسيط، لعاَلٍم بسيطة صيغة لنا يقدم
طريقني أمامنا أن نالحظ أن املهم من أن أعتقد أنني غري البسيطة.40 النظريات عن نبحث
«الرد باختصار عليهما نطلق أن يمكن البساطة، عن نبحث أن بهما يمكننا مختلفني
يتميز :Scientific Reduction العلمي» و«الرد Philosophical Reduction الفلسفي»

األبسط النظريات فإن ،Ceteris Paribus األشياء بقية تساوي افرتاض بأنه قناعة عىل الفالسفة أغلب 40
األساسية املبادئ ووجازة عدد فتقيس ،Elegance «األناقة» أو الرتاكيبية، البساطة ا أمَّ األفضل. هي
التي الكيانات أنواع عدد فيقيس ،Parsimony «االقتصاد» أو األنطولوجية، البساطة وأما للنظريات.
يمكننا عامة، وبصفة .(Simplicity «بساطة» مادة الفلسفية، ستانفورد (موسوعة النظرية تفرتضها
العنارص من نكثر أال واجبنا من أن تفيد العلمي، التفكري يف أساسية مصادرة هو البساطة مبدأ إن القول
يسمح ال هكذا الصحيح. التفسري هو الصالحة التفسريات أبسط نُِعد أن أي رضورة؛ بغري التفسريية
فرضيتني، بإزاء ُكنَّا فإذا ظاهرة: أي تفسري يف املسلَّمات من عنه ِغنى وال ممكن عدد بأقل إال العلم
ه» ُموجِّ «مبدأ إنه الصحيحة. هي تَُعد األبسط الفرضية فإن األخرى، األشياء جميع يف تساويهما ومع
إىل للوصول املمكنة الطرق أبسط تستخدم أنها الطبيعة من نتوقع بأن علينا تُشري كشفية» و«مصادرة

لها. غاية أية
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وقابلة جريئة نظريات تقديم بمحاولة الثاني ويتميز للعالم، رؤيتنا تبسيط بمحاولة األول
حني يف واألهمية، النفع بالغ الثاني أن وباعتقادي عالية، تفسريية بقدرة وتتمتع لالختبار،
العالم. عن الكائنة الوقائع يناظر الفرتاضأنه وجيهة أسباب لدينا تكن لم ما لألول قيمة ال
أنه ذلك ُموِبًقا، يكون قد العلمي ال الفلسفي الرد بمعنى البساطة طلب أن الحق
حلها، املطلوب باملشكلة كاملًة إحاطًة نحيط أن أوًَّال لنا بد ال العلمي الرد محاولة يف حتى
باعتبارها الشائقة املشكالت عن الفلسفي التحليل يرصفنا أال للغاية املهم من فإن ولذا
فمن ما، أثٍر عن مسئوٍل واحٍد عامٍل من أكثر املثال سبيل عىل هناك كان فإذا مشكلة. غريَ
هو قائًما خطًرا دائًما هناك أن إذ اليد، بوضع ونحتله العلمي الحكم عىل نصادر أال املهم
املشكلة، عن متغاضني بحوزتنا، أنها اتفق التي تلك غري أفكار بأية االعرتاف نرفض أن
ًما مقدَّ املسألة تسوية حاولنا ما إذا الخطر ويزداد حجمها. من مقللني أو وجودها منكرين
العلمي. الرد أهمية عن أيًضا أبصارنا يُغيشِّ الفلسفي فالرد الفلسفي، الرد طريق عن

الجذرية الفيزيائية املقاربة إىل ننظر أن رأيي، يف ينبغي، االعتبارات هذه ضوء يف إنما
مختلًفا يبدو شيئًا علينا تطرح الوعي ظواهر أن فقط ليست فاملشكلة الوعي، ملشكلة
تلك أيًضا هناك بل الفيزيائي،41 العالم يف الراهنة بنظرتنا نجده، أن عسانا عما تماًما

رؤية أو صوت سماع أو بألم اإلحساس قبيل من للخربات محسوسة Qualia كيفيات الوعي لنا يقدم 41

خربٍة ُكنه تحدد التي وهي ووعيه، الفرد خربة يف تقع كما العقلية للحاالت الذاتية الخصائص تلك لون،
عن املأثور التعبري باستعارة الخربة، هذه مكابدة What it is like تكون» أن تشبه «ماذا تحدد أو ما
يستعيصعىل ذاتي شأن الواعية الخربة إن .What is it like to be a bat? الشهري مقاله يف ناجل توماس
تقدمت. مهما النيوروفزيولوجية املعرفة فيها بما الفيزيائية العلمية املعرفة وعىل املوضوعي، العلمي الفهم
للوعي ممكن نيوروفيزيولوجي وصف أي بأن شاملرز ديفيد الفيلسوف يحاج الواعي» «العقل كتابه ويف
وخصائص الدماغية العملية بني ما مفتوحة Explanatory Gap تفسريية» «فجوة وراءه يرتك سوف
«السؤال عليه أُطلق عما تجيب أن نيوروفيزيولوجية نظرية أي بمقدور ليس أنه ذلك الواعية. الخربة
واعية؟ خربة إىل تُفيض أن املعينة الدماغية العملية تلك عىل يتعني ملاذا :The Hard Question الصعب»
لديها يكون أن دون الدماغية العمليات تلك لديها بمخلوقات يعج عامًلا نتصور أن دائًما بوسعنا إن
يسعفنا وال إغفاله، يمكن ال واقعيٍّا كيانًا يمثِّل الوعي فإن القائم عاملنا يف ا أمَّ اإلطالق. عىل واعية خربة
باالمتصاص ما عالقًة لأللوان أن نعرف نحن املثال: سبيل عىل األلوان لنتأمل ه». «َردِّ يف الفيزيائي العلم
كثري عىل تشتمل األلوان رؤية أن أيًضا ونعرف السعة، املختلفة الضوئية املوجات وبانعكاس االنتقائي
شيئًا بعُد هناك أن فيبدو كال، هنالك»؟ ما «كل هو هذا فهل املعقدة. النيوروفيزيولوجية العمليات من
فيزيائي. ردٍّ أيِّ عىل واملتأبية بمعزٍل القائمة الذاتية وخواصه الوعي هناك باللون». «خربتنا … هناك آخر:
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لإلنسان املادية البيئة اعرتت التي فيزيائية، نظر وجهة من والعجيبة، الالفتة التغريات
ال ومشكلة عنه، التغايض يمكن ال أمر وهو يبدو. كما والغريض الواعي فعله جراء من

دوجماطيقي. نحو عىل إنكارها يمكن
Big العظيم االنفجار يف يكون ال قد الكوزمولوجيا يف األكرب اللغز أن ألزُعم إنني بل
تتكشف أن تماًما الجائز (فمن عدم يكن ولم وجوٌد كان ملاذا مشكلة وال األول، Bang
ومن الحياة، خلق إذ ما: بمعنى خالق العالم أن يف بل مشكالت)، أشباه عن املشكالت هذه
ولعل بدوره. خالٌق هو والذي العالم، يُنري الذي — البرش نحن وعينا — العقل خلق الحياة
«العقيل بمقاله (١٩٦٧) امللحقة إضافته فايجل هربرت نها ضمَّ التي النقاط أجلِّ من
قوله أينشتني عن فيها يروي التي تلك The Mental and the Physical والجسمي»
من كومة مجرد العالم لكان الداخيل الضياء هذا ثمة يكن لم «لو بأنه معه محادثٍة يف
الفيزيائي املذهب عن يَْعِدل تجعله التي األسباب أحد هو هذا أن فايجل ويُنبئنا النفاية»،
بواقعية تعرتف التي ،Identity Theory الهوية نظرية ويقبل أسميه) (كما الجذري

الوعي. عمليات سيَّما وال العقلية العمليات
من فإن البساطة، هو العلم يف مطلبنا أن حني يف أنه أيًضا باالعتبار الجدير ومن
أين الفالسفة.42 بعُض يظنها التي البساطة بتلك هو نفسه العالُم كان إذا ما املحقق غري
نيوتن أو ديكارت (نظرية املادة عن القديمة النظرية بها تتحىل كانت التي البساطة ذهبت

ينبغي (أنطولوجيا) العالم يف كائن هو ملا تماًما وكاملًة موضوعيٍّا صحيحة قائمة أية أن ذلك عىل يرتتب
العصبي والنسيج العضوية والكائنات واإللكرتونات املجرات قبيل من األشياء إىل باإلضافة تتضمن، أن

األحالم. فيها بما درجاته بكل الوعي خربات … لألفراد املختلفة الخربات —
املزايا جميع تساوي أوًَّال يتطلب (االقتصاد) البساطة مبدأ استخدام أن إىل املناطقة بعض أشار 42
الخمسة الكواكب ونظرية األربعة العنارص بنظرية نسلم أن علينا لكان وإال املقارنة، للنظريات األخرى
غري كانت إذا األبسط النظرية ننبذ أن علينا أن إذن بديهي اآلن! نعرفه مما اقتصاًدا أكثر أنهما بدعوى
األبسط الصيغة اختيار هو األمر حقيقة يف العلم يفعله ما «إن رسل: برتراند يقول الوقائع. مع متفقة
للطبيعة. قانونًا وليست ميثودولوجية قاعدة مجرد هذه أن الجيل من ولكن الوقائع. مع تتفق التي
أبسط نختار أن علينا فإن الوقائع عىل سارية تعد لم األبسط الصيغة أن ذلك بعد تبني ما فإذا
Russell, B., On the notion of cause, with applications to the free-will) ترسي.» التي الصيغ
problem. In H. Feigl & M. Brodbeck (Eds.), Readings in the philosophy of science. New
للمادية التهليل قبل إذن الحصافة من ولعل (York: Appleton-Century-Crofts, 1953, p. 401
محكٍّا يكون وال نظريتني، بني للمقارنة حقيقيٍّا معياًرا يكون ال االقتصاد مبدأ أن نتذكر أن واقتصادها
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قد نفسه واملصري الوقائع. مع اصطدمت أنها ذلك انتهت. لقد بوسكوفيتش)؟ حتى أو
أمًال تعطي أنها عاًما ثالثني أو عرشين طوال بدا والتي املادة، عن الكهربية بالنظرية لحق
الكوانتم، ميكانيكا املادة، يف الحالية نظرياتنا هي وها سابقتها. من حتى أكرب بساطٍة يف
التجربة ضوء يف إليها ننظر حني (وبخاصة املرء يأمل كان مما بساطة أقل أنها يتكشف
فريدمان، ج. س. بل، س. ج. نتائج ضوء ويف ألينشتني/بودولسكي/روزن. الفكرية
وصل التي النتيجة من الرغم فعىل مكتملة: غري أنها أيًضا الواضح ومن هولت). أ. ر.
نقول أن الصعب فمن الجسيمات، بمضادات التنبؤ أنها عىل تَُفرسَّ قد والتي ديراك إليها
اكتُِشَفت التي الجديدة األولية الجسيمات بشتى التنبؤ إىل أدَّت قد الكوانتم نظرية بأن
حاسم مطلب هو البساطة مطلب بأن نسلِّم أن إذن الصعب من تفسريها. إىل أو حديثًا
الشائقة املشكالت من أنفسنا نحرم أال الخصوص وجه عىل علينا الفيزياء. داخل حتى
— مكتملة غري أو صحيحة غري األثرية نظرياتنا أن إىل تشري أنها يبدو والتي — واملرهقة
غري املشكالت. هذه انعدمت لو بساطة أكثر يكون بأن حقيق العالم بأن أنفسنا نقنع بأن

يل. يبدو فيما املحدثون املاديون يفعله ما بالضبط هو هذا أن
أنها لو فكريٍّا شافيًة نظريًة الجذري الفيزيائي املذهب أعترب أن َحِريٍّا كنُت ولعيلِّ
الوقائع، أن كما الوقائع، مع متوافقة غري ولكنها الوقائع. مع Compatible متوافقة كانت
الخيار أن يل يبدو هنا من فكريٍّا. مرِهقٌة االستيعاب وصعوبة التعقد من هي ما وهي
الكدح وبني جهة، من والبََطر) الرتاخي ه (ولنسمِّ الفكري االستسهال بني هو إنما الحقيقي

أخرى.43 جهة من والَجهد
نقدهم سهام يوجهون األغلب يف فإنهم الثنائية، ضد جدل يف املاديُّون يشتبك عندما
إىل ديكارت ذهب فقد .Substance Dualism الجوهر ثنائية أي الديكارتية، الثنائية إىل
أن غري العقلية. الجواهر عالم يف ويوجد الدماغ عن ومتميز منفصل جوهر العقل أن

املادية أن هذه حالتنا يف يثبت لم ما أي ذلك، دون فيما النظريتني تعادل يثبُت لم ما أصًال، صلة ذا
«تماًما شاملرز): ديفيد (مع يقول أن الثنائي حق فمن وإال الكفاءة. بنفس العالم مجريات تفرسان والثنائية
الكهرومغناطيسية املجاالت بفرضية فدفع العالم، إىل البسيطة امليكانيكية بالنظرة مكسويل ضحى مثلما
العالم إىل (الفيزيائية) املادية بالنظرة نضحي أن إىل بحاجة فنحن معينة، طبيعية ظواهر يفرس لكي
Chalmers, D. J., The conscious mind: In search of a fundamental theory.) الوعي» نفرس لكي

.(Oxford: Oxford University press, 1996, p. 169
.The self and its brain, pp. 60–62 43
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اختيارات فهناك الديكارتية. الثنائية يف االعتقاد بالرضورة يستلزم ال بالثنائية القول
ديكارتية، ال أخرى ثنائيات هناك الجوهر. ثنائية وغري املادية غري املرء أمام متاحة أخرى
العقل بأن تقول التي Property Dualism الخصائص» «ثنائية املثال سبيل عىل منها
مستقل عالم يف يوجد العقل أن ذلك يعني وليس فيزيائية. غري معينة خصائص لديه
بحدود وصفها يمكن ال خصائص لها الذهنية األحداث أن فحسب يعني بل الجسم، عن

فيزيائية.
قد ديكارت عهد منذ أننا حقيقًة للثنائية نقدهم بمعرض املاديون يذكر ما وكثريًا
حجة تُعتَرب وال خالف، محل تَُعد لم حقيقة وهي الوعي، مصدر هو الدماغ أن كشفنا
املخية املعقدة باملادة «متقوِّم» العقل بأن تقول الخصائص ثنائية أن إذ وحدها. للمادية
.Exclusivity «حرصيتها» ال املادة Primacy «أولوية» هي هذه أن غري بذاته.44 يقوم وال
أو الديكارتية الثنائية قوَّضت قد العلمية الكشوف كانت وإذا حًرصا. ال أوًَّال املادة
تؤدي الدماغ عمليات أن فحقيقة الخصائص. ثنائية ضد دليًال تنهض ال فهي أضعفتها،
هذه ألن وذلك منها. تجفل وال الخصائص ثنائية تتقبلها حقيقة هي عقلية أحداث إىل
الدماغية، املادية العمليات إال» هي «ما العقلية األحداث أن بالرضورة تستلزم ال الحقيقة

فيزيائية. آلة إال هو ما الشخص أن أو
كل أن هو املادية الردية لهذه تفنيدها يف الخصائص ثنائية إليه تستند الذي والدليل
يخربها. أن الخارجي للمالحظ يمكن ال بطريقة به الخاصة العقلية األحداث يَْخُرب شخص
ال خاص وجودي نمط من تجعلها التي هي العقلية العمليات بها تتحىل التي الذاتية هذه

املخية. الحاالت إىل رده يمكن
إحساسات «نستنتج» بينما ومشاعرنا، وعواطفنا الخاصة إحساساتنا «نعرف» إننا
متطور حاسوب استطاع ربما «ذاتي». يشء «الوعي» فإن ثَمَّ وِمْن استنتاًجا. اآلخرين
غري الدماغ، تفرس خالل من موضوعية بطريقة مشاعرنا لنا يعدد أن املستقبل يف
بعض العقلية للمجريات أن ذلك ويكابدها. املشاعر هذه «يَْخُرب» أن يستطيع لن أنه
املعرفة تقدم مدى عن النظر بغض الخارجية املالحظة عىل تتعذَّر التي الخصائص

Addis, L. (1984). Parallelism, interactionism, and causation. In P. A. French, 44

J. T. E. Uehling & H. K. Wettstein (Eds.), Causation and causal theories (Midwest stud-
.ies in philosophy, Vol. 9, pp. 329–344). Minneapolis: university of Minnesota Press
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من إال معرفته تمكن ال العقل ألن مختلفان شيئان والعقل فالدماغ التكنولوجيا.45 وتطور
الدراسة ويقبل الخارجية للمالحظة الدماغ يخضع بينما ،First Person «املتكلم» موقع
ا «أمَّ :What is it like to be a bat? الشهري مقاله يف ناجل توماس يقول املوضوعية.46
الحاالت تكون أن تشبه عما حقائق للعالم فيزيائي وصف يف ن تَُضمِّ أن فهو املحال اليشء
يمكن ال فهو الدماغ عمليات من ينبثق الوعي أن فرغم هنا من صاحبها.» خربة يف الذهنية

الدماغ.47 عمليات إىل الرد يقبل ال فهو وبالتايل ذاتي، موقع من إال يُعَرف أن

عىل يُميل كأنه أو البساطة! أجل من بالحقيقة للتضحية مستعد كأنه املادي املذهب يبدو
«تتخفف» أن الحقيقة من يطلب كأنه أو لرشوِطها، يُذعن أن من بدًال رشوَطه الحقيقة
نجتز أن يقصد يكن لم الشهري، النصل صاحب نفسه، أوكام أن وينىس تتكشف! أن قبل
بها، املساس للمنطق يمكن ال «الكائنات» أن يؤكد كان بل ،Entia «الكائنات» بنصله
ولكن البساطة، بمزية املادي املذهب ويباهي يدركها.48 بل الكائنات، يخلق ال فالعقل
إذا مزية تعود ال وهي املشكلة، ُجْمع عىل تقبض كانت إذا إال مزية تكون ال البساطة
العينني املفتوحة البساطة نريد إنما تفسري. دون الظاهرة من ا هامٍّ جانبًا تُفلت كانت
ال هنا من الظاهرة. إحداث يف ضالعة هامة عوامل عن الطرف تغض التي البساطة ال
تفسريًا (العقل) الظاهرة جوانب كل تفرس ألنها بل واحدية، ألنها الواحدية تزكية تصح
بغرض أوىف هذه كانت إذا التعددية أو الثنائية عليها نفضل أن حقنا ومن اقتصاديٍّا.

العقل. ظاهرة املعنية، بالظاهرة إحاطة وأكثر التفسري

Natsoulas, T. (1984). Gustav Bergmann’s psychophysical parallelism. Behaviorism, 12, 45

.41–69
Meehl, P. E., & Feigl, H. (1991). The determinism-freedom and body-mind problems. 46
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إكلس جون عند التفاعل نظرية تذييل:

«النفس كتاب من به) (الخاص الثاني الجزء يف John C. Eccles إكلس جون يقول
الحيوان سلوك ينتظم كيف تفسري تحاوالن نظريتان عامة بصفة ثمة ودماغها»:

تماًما: جيلٍّ نحٍو عىل للعيان ظاهرة هي التي الوحدة تلك جوهرية، وحدة يف «واإلنسان»
ويف التوازي. صور مختلف ويف املادية الواحدية يف املتأصل التفسري هي األوىل: النظرية
الدماغ إىل الواردة امُلدخالت مختلف تتفاعل الحالية (العصبية) النيورولوجية النظرية
أداء صورة يف تكاميل ُمخَرج إىل لتُفيض والوظيفية البنيوية الرتابطات جميع خالل
وقد املسألة. لهذه ومكتملة مرتابطة صورة بتقديم العصبية العلوم وتضطلع حركي.
وتحت األوتوماتيكية الحركات لجميع مقبولة تفسريات تقديم يف األعصاب علم نجح
Reductionist ية الردِّ االسرتاتيجية أن أعتقد أني غري منها. املعقد حتى الشعورية

البرشي.49 للدماغ الواعي األداء من األعىل املستويات تفسري يف تفشل سوف
أساًسا وُعنَي خصيًصا نشأ والذي التفاعيل، الثنائي التفسري هي الثانية: والنظرية
لنصف بالنسبة دوره وبقي البرشي. الدماغ وبني بذاته الواعي العقل بني بالعالقة
عند أنه إىل النظرية هذه تذهب مؤكَّد. غري ِخاليف دور هو السائد غري املخي الكرة
تفاعالت هناك (Liaison Areas الَوصل (مناطق املخي الكرة نصف من معينة مواضع
أو االستقبال العطاء، أو األخذ حيث ِمن إْن بذاته، الواعي العقل مع جوهرية متباَدلة

اإلرسال.50
و٣. و٢ ١ عالم بوبر: ذهب كما ثالثة عوالم هناك
املادية. الفيزيقية والحاالت األشياء عالم هو :١ عالم

أنواعها. بجميع الذاتية واملعرفة الوعي حاالت عالم هو :٢ عالم
املوضوعية. املعرفة كل شاملة اإلنسان صنعها التي الثقافة عالم هو :٣ عالم

.The self and its brain, p. 358 49

.Ibid, pp. 358-359 50
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عالم وبني و٢، ١ عالم بني متبادل تفاعل هناك العوالم، هذه بني تفاعل أيًضا هناك
:١ عالم عرب و٣ ٢

اللوحات، (الكتب، ١ العالم أشياء عىل ٣ للعالم املوضوعية املعرفة تسجل فعندما •
الدماغ إىل تسقط عندما إال واعيًا، إدراًكا تُدَرك أن يمكن ال فهي األبنية)، اآلالت،
 ومسارات مناسبة (Receptor Organs استقبال (أعضاء مستقبالٍت بواسطة

.Afferent Pathways واردة
الدماغ يف واسًعا، تأثريًا ١ العالم عىل بدوره الواعية» «الخربة ٢ العالم ويؤثر •
الحركة يف حدوثها نفرتض التي العملية وهي — العضالت انقباضات يف ثُمَّ أوًَّال

اإلرادية.

ييل: كما نفرتضه الذي الثالثي التفاعل نصوغ أن وبوسعنا

عالم ٢عالم ١

عالم ٢عالم ١عالم ٣

و

يتضمن ٢ عالم ← ١ وعالم اإلرادي، الفعل مشكلة يتضمن ١ عالم ← ٢ عالم حيث
حول إبداعي تفكري يف بذاته الواعي العقل ينخرط عندما أنه غري الواعي. اإلدراك مشكلة

51.٣ وعالم ٢ عالم بني مبارش تفاعل يبدو فيما هناك فإن أفكار، أو مشكالت
إىل الذاتية) (الخربة ٢ عالم ينقسم والعقل. الدماغ بني التفاعل يمثل التايل والشكل

أساسية: مكونات ثالثة

واللمس. واأللم والذوق والشم والسمع الرؤية الخارجي: الحس (١)
واملقاصد. والخياالت واألحالم والذكريات واملشاعر األفكار الداخيل: الحس (٢)

وديمومتها الشخصية الهوية أساس هي التي األنا أو النفس :٢ العالم لُب وهي (٣)
حياته. طوال ِمنَّا كل يَخربها التي

.Ibid, pp. 359-360 51
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العقلتفاعل الدماغ

الحس الداخيل

األفكار
ا)شاعر

الذكريات
األحالم

الخياالت
النوايا وا)قاصد

الحس الخارجي

الضوء
اللون

الصوت
الشم

الذوق
األلم

اللمس

اإلدراك الحيس

األنا
النفس
الروح
اإلرادة

مناطق الوصل بالدماغ

عالم ٢

حد بيني – نقطة
االلتقاء
عالم ١

بالوظيفة تضطلع السائد املخ لحاء من (مناطق السائد الكرة نصف يف املخية الوصل مناطق
.(Prefrontal Area الجبهية قبل واملنطقة و٤٠ ٣٩ برودمان منطقتا أهمها والفكرية، اللغوية

أحداث عىل يؤثر أن بذاته الواعي العقل بوسع بأن ودائمة مستمرة خربة لدينا إن
تذكُّر محاولتنا يف أيًضا ويتجىل اإلرادي. الفعل يف صورة أوضح يف ذلك يتجىل الدماغ،

إلخ. … فكرة عن التعبري أو لفظٍة أو يشءٍ
من األعىل املستوى يف النشطة العصبية املراكز عىل تأثريه بذاته الواعي العقل يمارس
املخي الكرة بنصف والنفس/العقل» الدماغ «بني الوصل مناطق يف أي الدماغي، النشاط
املكانية/الزمانية الدينامية األنماط/النماذج بتعديل بذاته الواعي العقل يقوم السائد.
األحداث عىل ومسيطًرا تأويليٍّا دوًرا الواعي العقل يمارس وبذلك العصبية. لألحداث

العصبية.52

.Ibid, 362 52
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العصبية اآللية وليس الواعية الخربة عىل الوحدة يُضفي الذي هو بذاته الواعي العقل
تأتي أنفسنا يف نَخربها التي الوحدة فإن آخر وبتعبري املخي. الكرة بنصف الوصل ملناطق
بذاته. الواعي للعقل الدَّمجية التكاملية الخاصة من بل النيوروفسيولوجي امُلركَّب من ال
النفس) (وحدة النفسية الوحدة هذه يُضفي لكي ينشأ الواعي العقل بأن نَحِدس ونحن

الواعية. وأفعالها خرباتها جميع يف
ومن املخي. باللحاء الَوصل مناطق وحدات أنشطة يتفرس الواعي العقل أن يبدو
(ظاهرة اللحظي الهتمامه وفًقا ليتفرسها معينًة مخيًة وحدات يتخري أخرى إىل لحظة

دة.53 املوحَّ الواعية الخربة ليعطي األنشطة مختلف بدمج ويقوم .(Attention االنتباه
العقل بها يقوم «الوحدة» التكاملية والدمجية «االنتباه» االنتقائية الوظيفة هذه
السلبية (بعكس ومسيطر ال فعَّ إيجابيٌّ دوٌر إذن للعقل آخر. يشء أي وليس بذاته الواعي
َليمتد للعقل اإليجابي الدور إن بل التوازي). نظريات يف الواعية الخربة بها تتصف التي
يكتفي ال فالعقل (العصبية). النيورونية األحداث يف تغيريات يُحدث بحيث فرضيتنا يف
األنشطة هذه ليُغريِّ إنه بل العصبية، اآللية يف الجارية لألنشطة انتقائي تفرس أو بقراءة
عىل أقبض أن أحاول حني أو التفكري، من معيَّنًا خطٍّا مثًال أتبع حني رها، ويحوِّ ويُعدلها
بحث عملية يف عندئٍذ ينخرط الواعي العقل أن يبدو وأستعيده) شيئًا (أتذكر معينة ذكرى
أو يحِرف أن بوسعه يكون ثَمَّ وِمْن النيورونية، اآللية من مختارة مناطق خالل س وتََحسُّ
التدخل لهذا هام جانب وثمة اهتمامه. أو رغبته وفق ونماذجها الدينامية األنشطة يشكل
وفق جسدية حركات إحداث عىل قدرته يف يتجىل العصبية اآللية عمليات يف العقل ِقبَل من

حركيٍّا». «أمًرا ذلك نسمي أن ويمكن يرغبه، الذي اإلرادي الفعل
بذاته الواعي للعقل الفاعل اإليجابي الدور هي لفرضيتنا األساسية السمة أن ونكرر

بالدماغ.54 الوصل ملناطق النيورونية اآللية عىل تأثريه يف

.Ibid, p. 363 53

.Ibid, pp. 363-364 54
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ملا واسٍع نطاٍق عىل يُقرأ أن وينبغي األهمية، من درجٍة أعىل عىل عمٌل هذا
عىل فهجومه وحديثِهم. قديِمِهم الديمقراطية، ألعداء بارٍع نقٍد من يتضمنه
فهو لهيجل تحليله ا أمَّ تماًما. مصيٌب رأيي يف أنه عىل تقليدي غري أفالطون
قسطه َل وُحمِّ الحذق، من الدرجة بنفس تمحيصه تم فقد ماركس وأما مميت.
دفاع إنه وكروب. محن من الحديثة اإلنسانية أصاب عما املسئولية من املستحق
اإلتقان. يف وغاية اإلثارة يف غاية أوانه، يف جاء الديمقراطية، عن وعميق قوي

رسل برتراند

االنفتاح من املبكرة املرحلة يف ومحرًِّرا بارًزا دوًرا التكذيبي بوبر مذهب لِعَب
املفتوح. مجتمعه لتطبيق أذن قد الوقت ولعل الصيني.

كيو ُزنج رن

أكون أن لوددت الفردية، بالحرية املقرتنة االشرتاكية قبيل من شيئًا هناك أن لو
مجتمع يف بسيطة متواضعة حياة املرء يعيش أن من أجمل ليس إذ اشرتاكيٍّا؛
حلًما يكون أن يعدو ال هذا أن أدرك أن قبل زمنًا أنفقت أني غري مساواة.
شأنها من املساواة تحقيق محاولة وأن املساواة، من أهم الحرية وأن جميًال،

باملساواة. حتى فاقدوها يتمتع فلن ُفِقَدت إذا الحرية وأن الحرية، تهدد أن
بوبر كارل
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إىل أفالطون منذ الكبار السياسة فالسفة معظم شأن شأنه السياسية، بوبر فلسفة ترتكز
املشكالت، حلِّ من متصلة عمليًة الحياة يعترب إنه اإلبستمولوجية. فلسفته عىل ماركس،
لعملية جيد ٌل َموصِّ بأنه يتصف الذي املجتمع ذلك هي السياسية بُغيته كانت فقد ثَمَّ وِمْن
التي املقرتحة للحلول الجريء الطرح يستلزم املشكالت حل إن وحيث املشكالت. حل
فإن األخطاء، ونبِذ الفاشلة الحلول الستبعاد النقدي االختبار محك عىل عندئٍذ توضع
ذلك ويتبع اآلراء، شتى إىل ويُصغي باالختالف يسمح الذي ذلك هو املجتمعات أصلح
تنظيمه يتم مجتمًعا إن النقد. ضوء يف للتغيري حقيقي إمكان إىل تُفيض نقدية بعمليٍة
نجاًحا أكثر ثَمَّ ِمْن ويكون مشكالته، حل عىل غريه من أقدَر سيكون التوجهات لهذه وفًقا
التي الرائجة الفكرة ا أمَّ أخرى. لتوجهات وفًقا نُظَِّم لو مما مواطنيه أهداف تحقيق يف
يتخذ الذي ذلك هو األقل، عىل النظرية الوجهة من كفاءة، املجتمعات أكثر بأن تقول
أعىل حققت التي الدول إن الخطأ. فادحُة خاطئٌة فكرٌة فهي الديكتاتورية، من ما شكًال
أن من الحقيقة هذه تَنُْم َلم ليربالية. ديمقراطيات جميًعا هي ألفرادها املعيشة مستويات
الصحيح، هو العكس بل ثرائها. بفضل تقديمه من الدول هذه تَمكَّنَت تََرٌف الديمقراطية
الفقر تعيش الشعوب هذه أغلبية كانت لقد املضاد. االتجاه يف هي السببية والصلة
مستوى رفع يف أسايس بدور الديمقراطية أسهمت وقد العام، االقرتاع حقَّ انتزعت يوم
أن العملية الوجهة من جديٌر هو حرًة (مؤسسات) نظًما يمتلك الذي فاملجتمع معيشتهم؛
النظم.1 هذه يمتلك ال الذي املجتمع من املادية وغري املادية َمراميه يف نجاًحا أكثر يكون
عىل واإلدارية، التنفيذية القرارات جميع بل الحكومية، السياسات جميع تنطوي
تحقيق أردنا إذا األخرى الجهة ومن ص، ذلك عىل َلرتتَّب س فعلنا «إذا إمبرييقية: تنبؤات
ف يتكشَّ ما كثريًا الجميع، يعلم كما التنبؤات، هذه مثل أ.» نفعل أن علينا ب َلتوجَّ ب
سيايس إجراء فكل تطبيقها؛ يف مضينا كلما تعديلها إىل نضطر أن الطبيعي ومن خطؤها.
الخربة. ضوء يف وتصويبها الواقع اختبار اختبارها يجب Hypothesis «فرضية» هو
أكثر إجراءٌ هو املسبق النقدي بالفحص الكامنة واملخاطر األخطاء س تلمُّ أن الحق ومن
وجهها عن األخطاء تُسفر حتى االنتظار من والوقت والجهد للموارد إهداًرا وأقل عقالنية
للنتائج النقدي باالختبار إال يتضح ال األخطاء بعض أن أيًضا الحق «ومن التطبيق. يف

Magee, B., Philosophy and the Real World: An Introduction to Karl Popper, Open Court 1

.Pub Co, July 1985, Chapter 6
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الصدد هذا يف واجبنا من أن ذلك نفسها. السياسات عن متميٍز كيشءٍ للسياسات العملية
لم عواقب مقصودة؛ غري عواقب األرجح يف له تكون نتخذه فعل أيَّ أن حقيقة نواجه أن
مجال يف األهمية شديدة متضمنات بساطتها، عىل تحمل، حقيقة وهي الحسبان. يف تكن
لهذا كثرية أمثلة نقدم أن وبميسورنا التخطيط.» أشكال من شكل وكل واإلدارة السياسة
السوق يف ظهوري مجرد فإن منزًال ألشرتي السوق إىل ذهبت إذا أنني ذلك من املبدأ.
يدَّعي أن يمكن ال أحًدا أن غري لفعيل مبارشٌة نتيجٌة فهذه السعر. رفع عىل سيعمل كمشٍرت
سيعمل ذلك فإن رهنًا، أرفع لكي تأمني وثيقة ألستصدر ذهبت وإذا مقصودة. نتيجة أنها
قريٍب من تتصل ال لفعيل املبارشة النتيجة هذه أن غري التأمني. رشكة أسهم رفع عىل
أو أحد بتخطيط يكن لم بما لحظة كل األمور تجري هكذا ونيَّاتي.2 بمقاصدي بعيٍد أو
نصنعه قرار كل يف حسابها نحسب أن وعلينا منها مهرب ال واقعة حقيقة وهذه مشيئته.
وهي والتشويه. للخلط دائًما مصدًرا لها إغفالنا كان وإال نؤسسه، تنظيمي بناء كل ويف
عن بتصويبها والسماح السياسات، إدارة يف الدائم النقدي التيقظ رضورة ثانية مرة تؤكد
تُخطئ للنقد الكارهة األنظمة أن يتضح ذلك من مستمرة. بصفة الخطأ استبعاد طريق
فادحة أخطاء يف فتقع لسياساتها املسبق النقدي الفحص تحظر حني األول مضاعًفا: ً خطأ
لسياساتها، العملية للتطبيقات النقدي الفحص تحظر حني والثاني الحًقا، إال تكتشفها ال
األخطاء تكون أن يقرصبعد أو يطول زمنًا األخطاء ارتكاب وتواصل بها العمل فتميضيف
توجه هو الشمولية األنظمة يِسُم الذي التوجه هذا بالحسبان. تكن لم وبيلة عواقب جرَّت قد
وبالنسبة الزائفة، نظرياتها مع تبيد أن هو املتصلبة لألنظمة بالنسبة ومآله عقالني، غري

بطيئة. متعثرة بخًطى وتميض ومكلًِّفا معطوبًا تقدًما تحرز أن تصلُّبًا األقل لألنظمة

السياسية التقنية رضورة (1)

هي السيايس، ال السيكولوجي بمعناها الحرية، مشكلة «إن قوله: هكسيل ألدوس عن يُْؤثَر
وتجتهد تِجدَّ أن بكاٍف هو وال السيادة، يف ترغب أن يكفي ليس كبري. حد إىل تقنية مشكلة

Popper, K. R., The Open Society and Its Enemies, Volume 2, fifth edition, Princeton 2

.University Press, 1966, pp. 94–96
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رشٌط أيًضا هي السيادة لنيل الوسائل ألفضل الصحيحة فاملعرفة السيادة. هذه تنال لكي
شخص ألي يكفي ليس السياسة. مجال يف بوبر إليه ذهب ما هذا من وقريب رضوري.»3
صياغاتها. وضحت مهما وأهداف غايات بمعنى سياسات لديه تكون أن سلطة موقع يف
أنواع شتى إىل ينظر أن واجبه فمن ثَمَّ وِمْن تحقيقها؛ وسائل أيًضا يمتلك أن بد فال
سيايس (مؤسسة) نظام تصميم وإن سياساته. إلنجاز «آالت» بوصفها واملؤسسات النظم
قام فإذا مادية. آلة لتصميم صعوبته يف ُمضاٍه أمٌر لهو منه املرجوة الثمار يُؤتي بحيث
أو املطلوب، الغرض إىل بالنظر صحيح غري تصميمه وكان جديدة آلة بتصميم مهندس
لن اآللة نتاج فإن املطلوبة، التغيريات جميَع يُجري أن دون أصًال قائمة آلة بتعديل قام
يكون قد نتاٌج وهو فحسب. تُنِتجه أن بطوقها هو ملا بل منها، أراده ملا موافًقا يكون

َخِطًرا. مؤذيًا يكون قد بل املطلوبة، املواصفات لجميع مخالًفا
بما تأتي أن بقدرتها يكون لن فهي السياسية؛ لآللية بالنسبة بتمامه األمر هكذا
أدائهم حسن عن النظر وبغض كفاءتهم، عن النظر بغض عليها، القائمون يتوسمه
(أو سيايس وعلم سياسية لتكنولوجيا حاجة إذن ثمة ألهدافهم. وصياغتهم ونواياهم
املتغرية. األهداف ضوء يف التنظيمية للوسائل وبناءً مستمرٍّا نقديٍّا موقًفا يجسد إداري)
بالتثبت ال االختبار هذا يتم وأن دائم، الختبار السياسات تنفيذ عملية تخضع أن ينبغي
املرغوبة. غري النتائج عن بالتفتيش بل املرغوبة بالنتائج أتت قد املبذولة الجهود أن من
سهل االختبار هذا مثل تكذيبيٍّا.» يكون أن يجب النظريات كاختبار السياسات «فاختبار
من أن ذلك الجدوى؛ وهائل اقتصاديٍّا مفيد أنه كما مكلف، وغري العملية الوجهة من دائًما
دون خاطئة سياسات يف كبريًة جهوًدا وتستنزف طائلة مبالغ تنفق أن الحكومات دأب
يميل املرغوبة. غري النتائج لرصد املطلوبة الزهيدة والكلفة الهنيِّ الجهد ذلك تبذل أن
التي النتائج بأن تشهد التي األدلة عن الطرف غض إىل السياسية النظم عىل القائمون
يشء أهم أنها رغم Falsifiers «املكذِّبات» عن يبحثون ال إنهم تحدث. ال إليها يَصبون
مستوى عىل حتى الخلل عن الدائم البحث مهمة املهمة، هذه وإن إليه. يلتفتوا أن ينبغي
عقالنية الال تسترشي وهكذا االستبدادية. األنظمة يف تكون ما أصعب لهي نفسه، التنظيم

يستخدمونها. التي نفسها األدوات لتطال

العربية، النهضة دار مصطفى، عادل د. ترجمة االنفعالية، واالضطرابات املعريف العالج بك، آرون 3
ص٢٢٥. ،٢٠٠٠ بريوت،
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األخالقية مشاعره عن بعمٍق يعرب الليربالية. للديمقراطية مخلًصا داعيًة بوبر كان
املفكرين كثرة بني مشرتًكا قاسًما كانت الحارة املشاعر أن غري السياسية، املسائل تجاه
الفكري ثراؤه فهو الديمقراطية فالسفة من غريه عن بحق بوبر يميز ما ا أمَّ الليرباليني.
عريض نطاق يف السائد االعتقاد كان لقد العقلية. وبراهينه ألدلته النظري املنقطعة والغزارة
ينادي أن بد ال والعلم العقل منطق أن هو بخاصة، العرشين القرن يف والشعوب، األمم من
فجاء تعدد. وال فيه انقسام ال واحًدا كالٍّ بوصفه ومخطط مركزيٍّا تنظيًما منظم بمجتمع
مغلوط للعلم تصوٍر عىل يرتكز تسلطي، استبدادي أنه عدا التصور، هذا أن ليثبت بوبر
يسمح وتعددي، «مفتوح» مجتمع إىل يُشري العلم ومنهج العقل منطق من فكل وبائد.
كل فيه يتمتع مجتمع … املتضادة األهداف وتبنِّي املتعارضة النظر وجهات عن بالتعبري
التي الحلول انتقاد وحرية الحلول، اقرتاح وحرية اإلشكالية، املواقف يف البحث بحرية فرد
التطبيق أو النظري الرشوع مرحلة يف سواء الحكومة، أعضاء وبخاصة اآلخرون يقرتحها

النقدي. والفحص املراجعة ضوء يف الحكومة سياسات فيه تتغري مجتمع العميل.
ملتزمون أناس تنفيذها عىل ويُرشف بها يُنادي خطط هي عادًة السياسات كانت وملا
تغيري يقتيض معيَّنًا حجًما يتجاوز حني املطلوب التغيري فإن بأخرى، أو بطريقة بها
وقبل أوًَّال يستلزم الواقع أرض عىل املفتوح املجتمع تحقيق أن ذلك عىل يرتتب األشخاص.
معقولة فرتات عىل السلطة يف هم من إلقصاء وإمكانية مجال هناك يكون أن يشء كل
حقيقيٍّا، خياًرا هذا يكون ولكي مختلفة. سياسات ذوي آخرين واستبدال عنف وبدون
أنفسهم تشكيل بحرية يتمتعوا أن يجب الحكومة لسياسات املخالفة السياسات ذوي فإن
ويتحدَّثوا أنفسهم ينظموا أن بإمكانهم أن هذا يعني السلطة. لتويل جاهزة بديلة كحكومة
لهم يكفل وأن القائمة، للسلطة املنتقدة برامجهم ويعلِّموا ويذيعوا ويطبعوا ويكتبوا
الدوري االقرتاع طريق عن املثال سبيل عىل ذلك يتم الحكومة. خالفة إىل منفذًا الدستور

الحر.
تستعبده ال كعادته كان وإن «الديمقراطية»، بوبر يدعوه الذي هو املجتمع هذا مثل
(املؤسسات) بالنظم التمسك بالديمقراطية يعني إنه اللفظي. الجدل يحب وال «األلفاظ»
لحق عما مسئول غري وهو دماء، إراقة دون وتغيريهم الُحكَّام نقد عىل القادرة الحرة
الحرب أثناء األمريكي الدعاوي الرصاع جرَّاء من سمعة سوء من الحرة» «املؤسسات تعبري

الباردة.

131



بوبر كارل

Paradox of Democracy الديمقراطية مفارقة (2)

املحكومني، من األغلبية تنتخبها حكومة مجرد بوبر تصورها التي الديمقراطية تكن لم
الديمقراطية»: «مفارقة ى يَُسمَّ ما إىل تُفيض أن شأنها من القارصة النظرة هذه أن إذ

لصالح األغلبية صوَّتت لو فماذا األغلبية، تصويت مجرد هي الديمقراطية أن «َهْب
قبض إذا وجدير الحرة، بالنظم يؤمن ال شئت، ما أو الشيوعي أو النازي كالحزب حزب،
الحزب هذا مثل منعنا فإذا حقيقية، معضلة أمام هنا إننا بها؟ يطيح أن األمور زمام عىل
عىل بالقضاء سيتكفل فإنه تركناه وإذا الديمقراطية، نبذنا قد نكون السلطة نيل من
قد األغلبية تصويت عىل اقترصت ما إذا الديمقراطية تكون الحالتني ويف الديمقراطية.

انتحاريٍّا.» مفهوًما تكون فنائها، جرثومة داخلها يف حملت
يتورط وال املفارقة بهذه يلتقي ال بوبر تفكري اتخذه الذي السيايس الخط أن غري
التناقض يف وقوع دون — عليه فإنه الحرة باملؤسسات بالتمسك يلتزم من أن ذلك فيها،
من أو أقليات جهات من سواء جهة، أي من يأتيها خطر أي ضد عنها يدافع أن — الذاتي
بوسعه فإن املسلحة بالقوة الحرة بالنظم لإلطاحة محاولة هناك كانت وإذا أغلبيات. جهة
أخالقيٍّا مربًِّرا هناك أن فالحق املسلحة. بالقوة عنها يدافع أن — ذاتي تناقض دون —
نظام تأسيس هو املرء هدُف دام ما بالقوة بقاءه يفرض قائم نظام ضد القوة الستخدام
القوة بحكم يستبدل أن هي عندئٍذ غايته ألن للنجاح؛ حقيقية فرصة لديه دامت وما حرة،

والتسامح.4 العقل حكم

Paradox of Tolerance التسامح مفارقة (3)

املجتمع أن ومؤداها التسامح». «مفارقة منها تفاديها، يجب أخرى مفارقات إىل بوبر يشري
ثَمَّ وِمْن التسامح! معه ويزول يزول أن هو مآلُه حد غري إىل التسامح ظل يبسط الذي
التسامح أعداءَ يكبح ألن الظروف بعض يف ً مهيأ يكون أن املتسامح املجتمع عىل فإن
إىل األمُر به أفىض وإال حقيقيٍّا خطًرا هؤالء يشكل لم ما ذلك إىل يلجأ أال بالطبع (يتوجب
عىل أوًَّال هؤالء يالقي أن جهده يحاول أن وينبغي السحرة»)، و«تصيد واالضطهاد الظلم
أتباعهم عىل ويحُظرون حوار كل بشجب يسارعون قد أنهم غري العقلية. الحجة صعيد

.Magee, B., An Introduction to Karl Popper, Chapter 6 4
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قبضتهم باستخدام الحجة عىل يجيبوا أن ويعلمونهم خادع، ألنه العقيل الجدل إىل اإلصغاءَ
نهاية يف ا مستعدٍّ كان إذا إال يبقى أن التسامح ملجتمع كان وما الرصاص. وباستخدام
كما تماًما جريمة، التعصب إىل الدعوة نعترب أن يجب القوة. هؤالء مثل لتقييد املطاف
الرقيق.5 وتجارة االستعباد إىل العودة أو االختطاف أو القتل إىل دعوة أيَّ جريمًة نعتربها

The Paradox of Freedom الحرية مفارقة (4)

إىل يؤدي أن قمنٌي مفهوٌم هو بل ذاته، يدمر مفهوم املطلق، كالتسامح املطلقة الحرية
الَقوي يوِقف يشء أيُّ هناك يكون لن الحرية عن القيود كل فك حالة يف أنه ذلك نقيضه.
الحرية، تقيضعىل أن شأنها من إذن الكاملة الحرية الَخنوع). (أو الضعيف استعباد عن
أشار وقد ِنياتُهم. َخَلَصت مهما للحرية أعداء األمر حقيقة يف هم الكاملة الحرية ودعاة
الغني استغالل أمام الطريق تفتح التي االقتصادية الحرية مفارقة إىل خاصة بصفة بوبر
لدينا يكون أن ينبغي أيًضا هنا االقتصادية. حريتهم لكل الفقراء فقدان إىل وتؤدي للفقري
نَُشيِّد أن إذن بد ال املسلح. العنف ضد نستخدمه الذي بذلك شبيه عالج سيايس، عالج
يعني األقوى. من اقتصاديٍّا األضعف لحماية الدولة بقوة مدعمة اجتماعية مؤسسات
(والتي Nonintervention التدخل عدم سياسة عن التخيل رضورة الحال بطبيعة ذلك
الحرية سياسة وعن يعمل)، دعه ،Lassez Faire الدقة إىل يفتقر الذي االسم عليها يطلق
للدولة التخطيطي Interventionism «التدخل» سياسة وتبني املحدودة، غري االقتصادية
الرأسمالية تنتهي أن بد ال آخر وبتعبري للحرية. ضمانًا شئنا إذا االقتصادية، الشئون يف

االقتصادي.6 التدخل مذهب محلها ويحل املطلقة
فأية الذاتي، التناقض خطأ يرتكبون الدولة تدخل مذهب مناهيض إن بوبر يقول
قرار فأيُّما يتحدوا؟ أن الفقراء حرية أم العمل سوق حرية الدولة، تحميها أن يجب حرية
املنظمة، السياسية القوة استخدام إىل الدولة، تدخل إىل بالرضورة يُفيض سوف سيُتََّخذ
ظل يف يُفيض وسوف االقتصادية. الشئون مجال يف أيًضا، العمالية والنقابات للدولة
أعم وبصفة أبينا. أم ذلك شئنا للدولة االقتصادية املسئولية اتساع إىل الظروف جميع

.Popper, K. R., The Open Society, Vol. I, p. 265 5

.The Open Society, Vol. 2, p. 125 6
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واالتحادات الرشكات مثل سياسية شبه تنظيماٌت عندئٍذ تتدخل فقد تتدخل لم الدولة إذا
األهمية من فإن أخرى جهة ومن وهم. إىل السوق حرية فتختزل إليها، وما االحتكارية
النظام يتوقف أن املحتم فمن الحرة، للسوق اللصيقة الحماية غياب يف أنه نُدرك أن بمكان
… املستهلك بحاجات يفي أن وهو به املنوط الوحيد الغرض تأدية عن برمته االقتصادي
به ينتهي سوف املعنى بهذا االقتصادية الحرية يحقق ال الذي االقتصادي التخطيط إن

الشمولية.7 من قريٍب يشءٍ إىل املطاف
َقْدٌر دائًما هي املمكنة الحرية) (أو التسامح غاية أن نجد األحوال هذه جميع يف
أن لهما شئنا إن محدودين يكونا أن والحرية للتسامح بد ال إذ مطلًقا، وليس محسوٌب
هو لوجودهما، الوحيد الضمان وهو الحكومي، التدخل أن البنَيِّ ومن اإلطالق. عىل يوَجدا
نجد وهكذا أيًضا. الحرية تموت الحد عن وبزيادته الحرية، تموت فبدونه حدين: ذو سالح
بواسطة الحكومة تغيري إمكانية يعني والذي الضبط، رضورة إىل أدراجنا نعود أنفسنا
رضوريٍّا، رشًطا يكن وإن التغيري، هذا أن غري للديمقراطية. أسايس كرشط املحكومني
هو الحرية فثمن بقاءها، يضمن يشء ال إذ الحرية، بقاء يضمن ال فهو كافيًا. رشًطا ليس
يكفي ليس … كالحصون هي بوبر، أشار كما املؤسسات، أو النظم إن الدائمة. اليقظة

أشداء. برجال أيًضا مزودة تكون أن يجب بل البنيان شديدة تكون أن

Paradox of Sovereignty (السيادة) الحكم مفارقة (5)

ينبغي الذي «من هو مجالهم يف األهم السؤال يَُعدوا أن بعامة السياسيون الفالسفة دأب
الشخص واحد، شخص الخاص: توجهه حسب كلُّ عنه جوابهم يربروا ثُمَّ يحكم؟» أن
أحد بخاطر يَُجل ولم إلخ. الربوليتاريا، األغلبية، ، الخريِّ القوي، الحكيم، الغني، الحسيب،
بوبر أسماه ما إىل مبارشة يُفيض أوًَّال فهو عديدة، ألسباب وذلك مغلوط! نفسه السؤال أن

الحكم»: «مفارقة
حكمته تقتضيه قد إنه حكمة. الناس أكثر ليد السلطة مقاليد أسلمنا أننا «َهْب
هذا توىل فإذا يحكم». أن ينبغي من هو خلًقا األحسن بل أنا، «ليس يقول: أن العميقة
اآلخرين، عىل إرادتي أفرض أن بي يليق «ال يقول: أن ورُعه يقتضيه فقد السلطة زمام

.Ibid., p. 348 7
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تقول: قد فإنها األغلبية تنصيب وبعد تحكم». أن يجب التي هي األغلبية ولكن أنا ليس
نفعل».» ماذا ويخربنا النظام يفرض قويٍّا رجًال «نريد

مسبًقا يفرتض الحكم؟» يكون أن يجب «أين السؤال: أن ُمفاده ثاٍن اعرتاٌض وثمة
هناك املجتمعات معظم ففي صحيح. غري وهو ما، مكان يف النهائية السلطة وجود رضورة
شاء. كما األمور يدير أن يمكنه واحد وليسمركز ما حد إىل ومصطرعة مختلفة قوى مراكز
«نعم، سائل: سأل فإذا واسع. نطاٍق عىل منتًرشا موزًعا النفوذ نجد املجتمعات بعض ويف
ضبط وجود إمكانية يُطَرح أن قبل يستبعد سؤاله فإن النهاية؟»، يف السلطة تقع أين ولكن
سؤال فهو ثَمَّ وِمْن برتسيخه. جميًعا األشياء أوىل هو الضبط هذا يكون حني الحكام، عىل
بل يحكم؟» أن يجب «من ليس الحيوي السؤال إن شمولية. متضمنات داخله يف يحمل
عواقبها؟» نتجنب كيف حدثت وإذا حدوثها، نتجنب كيف الحكم؟ إساءة دون نَُحول «كيف
ألعضائه يكفل الذي ذلك هو تحقيقه يمكننا مجتمع أفضل أن إىل سبق مما نخلص
نظٌم وتحفظه تخلقه منضبٌط َقْدٌر هو األقىص الحد هذا وأن الحرية، من ممكن قدر أكرب
يف للدولة النطاق واسع ًال تدخُّ يستلزم وهذا الدولة، بقوة ومدعمة الغرض لهذا مصممة
كالهما فيه التفريط أو التدخل يف اإلفراط وأن واالجتماعية. واالقتصادية السياسية الحياة
بنظم التمسك يف هو الخطرين كال تجنب وأن الحرية. ضياع وهي النتيجة نفس إىل يؤدي
َمن تغيريُ للمحكومني بها يتسنَّى دستورية بوسائل االحتفاظ جميًعا وأهمها أولها معينة،
محاولة أي وأن مختلفة. سياسات لهم ممن غريهم واستبدال الدولة، سلطة مقاليد بيدهم
تُمنع أن بد وال شمويل حكم لتنصيب محاولة هي دورها وإبطال النظم هذه إلضعاف
كان لو حتى يربره ما له أمر هو الطغيان ضد القوة استخدام إن األمر). لزم إذا (بالقوة
النظم عىل للمحافظة هو للقوة املربَّر الوحيد واالستخدام األغلبية، بتأييد يتمتع الطغيان

غابت. حيثما وتأسيسها ُوِجَدت حيثما الحرة

Negative Utilitarianism السلبي املنفعة مذهب (6)

هو العامة للسياسة مرشًدا شامًال ً مبدأ وأعداؤه» املفتوح «املجتمع كتابه يف بوبر يُقدم
السعادة». من َقدٍر «أكرب ِمل ستيوارت جون ملبدأ كمقابل املعاناة»، من ممكن قدر «أقل
مثًال تصورنا إذا املشكالت. إىل مبارشًة االنتباه يلفت بأنه مل مبدأ عن بوبر مبدأ يتميز
حريٍة يف نفَسها تجد فقد ألطفالها، تعليمي حظ أفضل لتقديم نفَسها نَذََرت تعليمية إدارة
ولعلها تحققه؟ لكي بالضبط تفعل وماذا يشء؟ أفضل يكون عساه فماذا أمرها، من
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اإلدارة هذه نذرت إذا ولكن نموذجية. مدارس بناء عىل مالها إنفاق يف التفكري يف ترشع
إىل مبارشًة ستلتفت عندئٍذ فإنها والعيوب املساوئ لتقليل ذلك من بدًال نفَسها التعليمية
أشد فصولها تجد والتي املشكالت، أسوأ مرشفوها يعاني التي تلك احتياًجا: املدارس أكثر
الصدارة لها فتجعل سواها، من أقل التعليمية وتجهيزاتها تهالًُكا أشدُّ ومبانيها ازدحاًما
تحفز أن من فبدًال مواربة: دون النتيجة هذه بوبر منهج يقتيض اهتمامها. مجال يف
االجتماعية الرشور عن يفتش أن عىل تحفزه فإنها يوتوبيات، تشييد يف التفكري عىل املرء
كل قبل عميل منهج إنه يزيلها. أن جهده يحاول وأن البرش، تحتها يرزح التي املحددة
البرش مصلحة عىل الحرص من ينطلق إنه للتغيري. نفسه يكرس منهج أنه غري يشء،

املؤسسات. تشكيل إعادة يف ودائمة نشطة رغبة عىل ويشتمل
السعادة»، من قدر «أكرب النفعيني ملبدأ سلبية صيغة ليسمجرد الشقاء» من قدر «أقل
سبًال َجيًِّدا نعرف ولكننا الناسسعداء، نجعل كيف نعرف ال إننا منطقي»: تماثل «ال فهنا
«التحقيق» مسألة وبني املسألة هذه بني تماثًُال لتوه الحظ قد القارئ ولعل شقائهم. لتقليل
Symmetry تماثل هناك ليس أنه «أعتقد بوبر: يقول العلمية. العبارات يف و«التكذيب»
فعٍل الجرتاح عاجل أخالقي نداء هناك ليس … واللذة األلم بني أو والسعادة، الشقاء بني

الشقي.8 تجاه والنجدة بالعون عاجًال نداءً هناك ولكن السعيد، الشخص تجاه معني
من يتكشف ما إلصالح العاجل الفعل عىل دائًما تحِفز أن املقاربة هذه شأن من
يف الوقوع يجنبنا أن عىل حريص بوبر أن ذلك املستمر. التحسني إىل تؤدي وأن العيوب،
إىل وتفتقر الشمولية بالنزعة العميل التطبيق يف ترتبط التي اليوتوبية التصورات قبضة
يقصد لم ولعله سمحة. خفيضة بنربة اإلصالحي املدخل هذا بوبر عرض وقد التسامح.
عنده، نقف أن ال الرضر بدفع نبدأ أن بنا تهيب منهجية قاعدة من أكثر يكون أن منه
قدر «أكرب الثانية الصيغة إىل نصل لكي وطموًحا، ارتقاءً أكثر هو ما إىل ذلك نتجاوز ثُمَّ
الجميع احتياجات سد يقتيض أمر وهو يرغبون»، ما وفق يعيشوا ألن لألفراد الحرية من
نطاق توسيع هو دائًما الهدف يكون أن عىل إلخ. والفنون، والصحة واإلسكان التعليم من

حريتهم. نطاق توسيع وبالتايل لألفراد، املتاحة االختيارات
تلو نجاًحا يحرز هتلر فيه كان وقت يف وأعداؤه» املفتوح «املجتمع يكتب بوبر كان
الحضارة كانت روسيا. عمق يف وتقدم أخرى، بعد دولًة أوروبا دول معظَم قهر وقد اآلخر،
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مهموًما بوبر كان الظروف هذه يف جديد. مظلم عهٍد بقدوٍم مباًرشا تهديًدا تواجه الغربية
من ذلك إىل استطاع ما تهافتها يكشف أن ويحاول الشمولية، األفكار جاذبية يفرس بأن
فلسفة يضع مرتاميًا رحبًا برنامًجا هذا كان معانيها. بأوسع الحرية قيمَة يُعيل وأن سبيل،
يف بوبر يقول أيًضا. ومكانيٍّا زمانيٍّا أوسعها سياقاتها، أوسع يف االجتماعية الديمقراطية
انفعالية الكتاب نربُة جاءت ملاذا يفرس أن ذلك لعل …» الكتاب: من الثانية الطبعة مقدمة
الكتاب يف يَِرد لم لفظي. تأنٍُّق وقت يكن لم الوقت أن غري أحبذها، كنت ما بدرجٍة وقاسية
محاولًة الكتاب كان بل رحاها، تدور كانت أخرى أحداث ألي وال للحرب رصيٌح ذكٌر
بعد تُطَرح أن جديرًة كانت التي املسائل من عدد وفهم وخلفيتها، األحداث تلك لفهم
النظرية هذه معالجة يف سببًا املاركسية خطر بتعاظم الخاص التوقع وكان الحرب. كسب
األخطاء من واحدة مرحلة، فصل، حلقة، مجرد هي املاركسية إن … التفصيل من بيشء
حرية. وأكثر أفضل مجتمع بناء أجل من والخطر الدائم نضالنا يف ارتكبناها التي الكثرية
اعتربه بينما ماركس، تناول يف لقسوتي بالالئمة البعُض عيلَّ أنحى أْن إذن عجب ال
زلت ما أني غري أفالطون. به خصصت الذي الهجوم عنف إىل بالقياس رفيًقا نقًدا البعض
العام التوقري ألن بالضبط الشديد، النقد بعني أفالطون إىل النظر إىل الحاجة أستشعر
أما الغامر؛ الفكري إنجازه من حقيقيٌّ مربٌر له اإللهي» «الفيلسوف به يحظى الذي
اقتىض فقد ولذا أساسشخيصوأخالقي، عىل النقد من ا جدٍّ للكثري استهدف فقد ماركس
وجاذبيته الخلقي لنُبله متعاطف بفهم مقرتن قاٍس عقيل بنقٍد نظرياته أتناول أن الحال
قد ثَمَّ من وأنني ساحًقا، كان نقدي أن صواب، عن أو خطأ عن شعرت، وقد الفكري.
الواضح ومن ِلصاِلحه. الشكَّ وأفرس الحقيقية ماركس إسهامات عن أبحث أن استطعُت

حربًا.»9 نكسب أن أردنا ما إذا الخصم قوة نقدِّر أن واجبنا من أن حال كلِّ عىل

The Strain of Civilization الحضارة توتر (7)

اجتماعي نفيس مفهوم عىل Totalitarianism الشمويل املذهب لجاذبية بوبر تفسري يرتكز
وثيق بسبب يتصل أنه بوبر يعرتف مفهوم وهو الحضارة». (ُعرس) «توتر عليه أطلق
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Civilization and its الحضارة» «مساوئ كتابه يف فرويد طرحه الذي املفهوم بذلك
تقتيض الحرية أن ذلك الحرية! يريدون ال الحقيقة يف الناس أغلب إن .Discontents
مواجهة يتضمن حياتنا عن املسئولية فقبول املسئولية، يخشون الناس وأغلب املسئولية،
ثقيل، عبء هذا إن خاطئة. كانت إذا تبعاتها ل وتحمُّ صعبة وقرارات الختيارات مستمرة
عن ويضع العبء هذا من يتملص بأن ِطفلية، تكون قد رغبة، عىل جوانحه يطوي وكلنا
األمان، وغريزة البقاء غريزة هي ذلك، رغم غرائزنا، أقوى كانت وملا اإلرص. هذا كاهله
بأنفسنا. ثقتنا عىل فيه ثقتُنا تزيد يشءٍ أو شخٍص إىل ال املسئولية ل نحوِّ أن نشاء ال فإننا
تعتنق الناس أن ويف منها، أفضل تكون أن حكامها تريد الناس أن يف السبب هو هذا ولعل
إذا االضطراب غاية وتضطرب بذلك ثقتَها تدعم التي املعقولة غري االعتقادات من كثريًا
القرارات يتخذ أن ونريد ِمنَّا، أقدُر هو َمْن أمَرنا نوكل أن نريد إننا العكس. لها تكشف
ولكنه حازًما والًدا هذا وليكن الخري، لنا يحب أنه غري ِمنَّا أقوى شخٌص حياتنا يف الصعبة
كل فوق نريد إننا خطأً. وأقلَّ حكمة ِمنَّا أكثَر الفكر من عمليٍّا نسًقا فليكن أو طيب،
من كالخوف األساسية املخاوف فيها بما املخاوف، ومعظم الخوف. من نتحرر أن يشء
من والخوف أفعالنا نتائج من والخوف الغرباء، من والخوف املوت، من والخوف الظالم
يف نُِلح الوقت طوال فنحن ثَمَّ وِمْن املجهول». من «الخوف إىل تَُرد أن يمكن املستقبل،
يشء هو لنا يخبئه ما وأن «معلوم»! األمر حقيقة يف هو «املجهول» بأن يطمئننا ما طلب
سيكون املستقبل بأن يطمئننا سيايس مذهٍب بكلِّ ونرحب حال، كلِّ عىل ونريده سنطلبه

ا. ِجدٍّ عاجًال وربما خريًا،
اليقينية: وثوابتها النقدية قبل الَقبَلية املجتمعات يف مستوفاًة الحاجاُت هذه كانت
املرحلة إىل الَقبَلية املرحلة من اإلنسان انتقال ومع إلخ. التابو، الطقوس، الرتاتب، السلطة،
الفرُد ُرِمَي الفرد، وبني الحرية بني أُخيل لقد مخيفٌة، جديدٌة مطالُب عليه ُفِرَضت النقدية
باالختالل املجتمع يهدد مما املَسلَّمات، يف ويبحث السلطَة يُساِئل أن عليه وصار بحريته!
ذلك، ضد فعل رد البدء منذ هناك كان لذلك ونتيجة والضالل. بالتخبط الفرَد ويهدد
إننا لفرويد). جزئيٍّا يعود الرأي (وهذا فرد كل داخل فعل ورد ككل املجتمع يف فعل رد
النقدي وبالوعي لذاتنا، اعتبارنا حساب عىل وباملساواة أمننا، حساب عىل بالحرية نحَظى
ِمنَّا وكثريٌ سعيد، وهو أحٌد ِمنَّا يدفعه ال باهظ، ثمن إنه بالنا. راحة حساب عىل بذاتنا
ومن الصفقة، هذه مزايا من شك يف اليونان ِخريُة يكن لم اإلطالق. عىل دفعه يودُّون ال
فقد ذلك ومع راضيًا». خنزيًرا يكون أن من ساخًطا سقراًطا يكون أن لإلنسان «خريٌ أنه
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فصاعًدا أفالطون تلميذه ومنذ تساؤله. بسبب باملوت سقراط عىل فيها ُحِكَم ٌة ِردَّ حدثت
أن للمجتمع أرادوا لقد املفتوح. املجتمع إىل تحول أيَّ يُناهضون أفذاذًا عباقرًة نَعدم لم

انغالًقا.10 أكثر كان الذي املجتمع ذلك إىل األمام، أو الوراء، إىل يعود
سقراط عىل السابقني الفالسفة مع النقدي الفكر بداية منذ إنه القول مجمل
الجديد الحضاري للفكر موازيًا يجري الفكر من آخر تيار هناك كان PreSocratics
لُعرس املضادة ة الرِّدَّ أو الرجعية تيار هو ذلك بداخله)، يجري نقول أن األدق (ولعل
القبيلة، رحم إىل العودة إىل تدعو فلسفات أنتج والذي ،Strain of Civilization الحضارة
يوتوبي. مستقبيل مجتمٍع إىل التقدم إىل أو النقدي)، قبل (املجتمع القبَيل املجتمع أمان إىل
ثَمَّ ِمْن وهما البرشية، النفس يف متماثلة بحاجات واليوتوبية الرجعية من كل تفي
القائم املجتمع يرفض فكالهما وجوهرية، وعميقة وثيقة قربَى أوارص تربطهما شبيهان
يميل ثَمَّ من وكالهما الزمان. من آخر موضع يف يوجد أمثل مجتمًعا هناك أن ويدَّعي
سيِّئ من تسري األمور أن رأيت إذًا فأنت نفسه. الوقت يف ورومانسيٍّا عنيًفا يكون أن إىل
يف كامل ملجتمع تؤسس أنك رأيت وإذا التغري، عمليات توقف أن تود فسوف أسوأ، إىل
توقف أن باملثل يعني وهذا تجده، عندما املجتمع هذا يدوم أن تودُّ فسوف املستقبل
كان وملا ُمقيَّد. مجتمع إىل واملستقبيل الرجعي من كل يهدف هكذا الحالية. التغري عمليات
املبادرة من الناس بمنع االجتماعي، الضبط وسائل بأقىس إال منعه يمكن ال أمًرا التغري
واملستقبيل املاضوي التوجهني كال فإن خطرية، اجتماعية عواقب له تكون قد فعل بأيِّ
وقوعه كان وإن البداية، منذ التصورين كال يف قابع املآل هذا شمولية. نزعة إىل ينتهي
أو الرجعية النظرية هذه عن نسمع أن اعتدنا لقد ُحرَِّفت. قد النظرية أن للناس يُخيِّل
السعيد املستقبل نظرية عن أو العادل) امُلستبد حكم هو حكم أفضل بأن مثًال (القول تلك
كما تعمل ال الحظ لسوء كانت وإن كنظرية ممتازة جد نظرية أنها مثًال) (الشيوعية
النظرية كانت فإذا كبرية، مغالطة وهذه العميل. التطبيق صعيد عىل توضع عندما يجب
النظر بغض (وهذا نظري خطأ عىل أنها إلثبات يكفي فهذا العميل، الصعيد عىل فاشلة

العلمية). التجربة إجراء مغزى هو يشءٍ أيِّ عن
مثل من مجتمعات هي واليوتوبية الرجعية للنظريات العملية املحصلة أن ورغم
البرشي، الخبث من نابًعا شيئًا ليس كامل مجتمع إىل التَّوق فإن وستالني، هتلر مجتمعات
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أخالقيٌة قناعٌة بها أتت قد ع املروِّ التطرف أمثلة معظم إن الصحيح. هو العكس بل
اإلسبانية. التفتيش محاكم نيات كانت مثلما حسنة، نياتُهم كانت مثاليني ألناٍس صادقٌة
التاريخ من كبريًا شطًرا تشكل التي والدينية األيديولوجية والحروب األوتوقراطيات وإن
الطيبة.» بالنوايا مفروش جهنم إىل الطريق «إن القائل: للمثل ساخر تجسيد لهي الغربي
هم الحمقى وال البرشية، الحماقة من نابًعا شيئًا ليس كامل مجتمع إىل التوق أن كما
هما عليه الخروج يف والرغبة القائم باملجتمع التربم أن فالحق الطريق. هذا روَّاد وحدهم
وإىل املحافظة إىل أميل األفق وضيقي األغبياء نجد بينما الناس، من األذكياء سمات من
الحرية حقائق ضد (أي الحضارة ضد الثورة فإن ثَمَّ وِمْن وجدوها. كما األشياء قبول
كانت الجموح) املفاجئ للتغري وقبول ومخاطر ورصاع تعددية من تجرها وما والتسامح
نخبوية» «نزعة عبقريتهم أفرزت البرشي، الفكر قادة أعظم من لنفٍر فيها الريادة
للمساواة رفضهم ويف الناس، دعامة عند الخاملة للتقليدية ازدرائهم يف تتمثل Elitism
أنبل هؤالء معظم إىل بوبر ينسب املفتوح املجتمع أعداء عىل هجومه ويف والديمقراطية.
فينا يخاطبون أنهم ويعرتف العقيل، الذكاء مستويات أعىل بعضهم إىل وينسب الدوافع،

أيًضا.11 مخاوفنا وأعمق غرائزنا، أسمى من بعًضا

الخصوم مهاجمة يف جديدة طريقة (8)

مثال أعىل بوصفه أفالطون يتناول بوبر نجد املفتوح» «املجتمع من األول الجزء يف
ًال مفصَّ نقًدا ويقدم املايض، إىل العودة يف رغبًة السياسية نظريتُه تجسد عبقري لفيلسوف
األكرب الفيلسوف بوصفه غريه بني من ماركس يتناول الثاني الجزء ويف النظرية. لهذه
مواجهة يف بوبر استنَّ وقد ذهنه. يف يتصوره كامل ملستقبل إسقاًطا نظريتُه تُقدم الذي
من املستفادة املنهجية الدروس أهم من درًسا ذاته يف يَُعد جديًدا ً مبدأ الفكريني خصومه
الضعيفة النقاط مهاجمة عىل واملناظرة الجدل تاريخ طوال املفكرون دأب لقد كتاباته.
لهذه أن غري فولتري. أمثال من املجادلني أعتى ذلك من نستثني ال الخصوم، دعوى يف
أن البديهي ومن أضعف. وجوانب قوية جوانب دعوى لكل أن ذلك كبرية، عيوبًا الطريقة
الجوانب مهاجمة فإن ولذا الضعيفة؛ دون القوية جوانبها يف تكمن إنما دعوى أي جاذبية

.Magee, B., An Introduction to Karl Popper, Chapter 7 11
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يرتكزون التي القوية الجوانب تقوِّض لن ولكنها دعاِتها تُحِرج قد النظرية يف الضعيفة
أن بعد آرائها عن تتنازل الناس نجد قلما أننا يف الرس هو هذا لعل أكرب. بدرجة عليها
أنها إذ موقفهم، تقوية إىل النهاية يف الخسارة هذه مثل تؤدي أن فاألغلب جدًال. تخرس

تقويتها. أو نظريتهم من الضعيفة الجوانب عن التخيل إىل تدفعهم
القوية، زاويتها من الخصم نظريَة يواجه أن هي طريقته كانت فقد بوبر ا أمَّ
الحجج من بمزيد وتزويدها ثغرتها وسد فأكثر أكثر خصِمه نظرية تقوية يحاول بل
جديًرا «خصًما خصمه من يجعل أن يريد إنه هجومه. شنِّ يف يرشع أن قبل والدعامات
مثرية طريقة إنها وجاذبيتها. قوتها أْوج يف وهي نظريته عىل ينقضَّ وأن بمهاجمته»،
لنظرية تقوم أن الصعب ومن مدمرة. قاصمٌة — نجحت هي إذا — ونتائُجها وشائقة،
بوبر فعل هكذا تدمريه. تم قد إمداد ومصادر ذُخر من لديها ما كل يكون أن بعد قائمٌة
عن كتابه يف يقول أن إىل برلني أشعيا دفع الذي األمر املفصل، بالنقد ماركس تناول حني
الفلسفية للمذاهب نقد أقوى هو املفتوح» «املجتمع يف بوبر نقد إن ماركس كارل سرية
أن يف ماجي بريان يرتدد ولم األحياء. من كاتب أي إليها يوجهه للماركسية والتاريخية
من يفرغ أن البرش من عاقٍل أليِّ يمكن كيف يعرف ال وأنه الرأي، نفس يرى أنه يعلن

ماركسيٍّا. ذلك بعد ويبقى ملاركس بوبر نقد قراءة

أفالطون (9)

دفع الذي السبب عىل يده يضع أن بوبر يحاول املفتوح» «املجتمع من األول الجزء يف
أفالطون، للفتى قلميًة صورًة الجزء هذا لنا يقدم شمولية. ألفكار الدعوة إىل أفالطون
مجتمع إىل فشيئًا شيئًا ويتحول أنفاسه يلفظ القبيل أثينا مجتمع بانزعاج يتأمل وهو
بوبر ويؤكد االجتماعية. االمتيازات بفقدان الفوىض فيه وتلتقي وانفتاًحا، تحرًرا أكثر
التغري لكبح واقرتاحاته أثينا اعرتى الذي التغري ألسباب االجتماعي أفالطون تحليل روعة

به. أتى الذي االنحدار ووقف
إىل أفالطون انتهى عاناه، كما املتغري االجتماعي العاَلم وتفسري لفهم محاولة يف
إىل فنظر كبريًا، تفصيًال ل مفصَّ منهجي Historicist تاريخاني اجتماع علم تأسيس
تشييَد يعيد ألن وَجِهَد ثابت. مثاٍل أو لصورٍة مضمحلًة نسًخا بوصفها القائمة الحكومات
قدَر املثاَل هذا يُقاِرب مجتمًعا يرسم ألن األقل عىل أو للدولة، املثال هذا أو الصورة هذه
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التعاليم جانب إىل — التشييد إلعادة استخدمها التي البنائية مادته كانت وقد املستطاع.
صور أقدُم وهي وكريت، إسربطة يف االجتماعية للنظم تحليله نتائج هي — القديمة
صوًرا أفالطون فيها تبنيَّ حيث اليونان، بالد يف يجدها أن استطاع التي االجتماعية الحياة

أقدم. قبَلية ملجتمعات موقوفًة
كان السيايس. برنامجه عىل نقف أن األفالطوني االجتماع علم نُحلل حني وبميسورنا
والثاني والثبات، التغري عن املثالية بنظريته يتعلق األول أساسيان: مطلبان ألفالطون
تغري كلَّ «أوقف يف: فتتلخص املثالية النظرية ا أمَّ .Naturalism الطبيعية بنزعته يتعلق
نسخة الدولة جعلنا إذا التغري وقف املمكن ومن إلهية. سمٌة والثبات رش فالتغري سيايس!»
عىل ذلك تحقيق يمكن كيف سائل: سأل فإذا صورتها. أو املدينة ملثال أي ألصلها، دقيقة
العودة الطبيعة»، إىل «العودة الطبيعية النزعة صيغة يف اإلجابة يجد فإنه العميل، الصعيد
فهي ولذا البرشية، للطبيعة وفًقا ست تأسَّ التي البدائية الدولة آلبائنا، األصلية الدولة إىل
الحكم إىل ،The Fall «السقوط» قبل ملا القبيل األبوي املجتمع إىل العودة مستقرة، ثابتة

الجاهلة. للكثرة الحكماء القلة حكم الطبيعي، الطبقي
وهي: عنارصه، السيايسبجميع أفالطون استخالصبرنامج يمكن املطلبنَي هذين من

املجتمع رعاة من امُلكوَّنة الحاكمة الطبقة أن أي الطبقات: بني الصارم الفصل (١)
البرشي. القطيع عن تماًما تُْفَصل أن يجب وحراسه

الطبقة بهذه االستثنائي االهتمام الحاكمة: الطبقة مصري هو الدولة مصري (٢)
مصالح شيوعية عليها، اللصيق اإلرشاف وتعليمها، لرتبيتها الصارمة القواعد وبوحدتها،

أعضائها.
والتعليم السالح حمل وحق العسكري التدريب مثل أشياء تحتكر الحاكمة الطبقة (٣)

الرزق. التماس وبخاصة االقتصادية األنشطة يف املشاركة من وتُعَفى والتدريب،
الهادفة املستمرة والدعاية الحاكمة، للطبقة الفكرية األنشطة عىل الرقابة رضورة (٤)

والدين. والترشيع التعليم يف تجديد كل ومنع وتوحيدها، عقولهم تشكيل إىل
االقتصادي، الذاتي لالكتفاء تسعى أن يجب بذاتها، مكتفية الدولة تكون أن يجب (٥)
ا أمَّ تجاًرا. أنفُسهم هم يصبحوا أن إىل وإما التجار عىل االعتماد إىل إما الحكام َ َلَجأ وإال
دولِتهم. وثبات وحدتهم يهدد فسوف الثاني ا وأمَّ قدرتهم، يُضعف فسوف األول الخيار

يرتكز أنه املؤكد ومن شموليٍّا. برنامًجا بوبر رأي يف الربنامج هذا يَُعد أن ِبْدًعا ليس
وأنه حسنًة، كانت صاحبه نوايا أن الربنامج لهذا يشفع وليس تاريخاني. اجتماع علم عىل
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طبيعيٍّا تفسريًا والعدالَة السعادة ا ً مفرسِّ العدالة، وحكم املواطنني سعادة إىل يهدف كان
أن يريد التحليل نهاية يف إنه الكل.12 لطبيعة مناسبة وعدالة سعادة أي ،Naturalistic

الجحيم. إىل واملؤدي الطيبة، بالنوايا املفروش الطريق يف باملجتمع يسري
املثل يوضح رشع فقد بالشمولية، وأتباعه أفالطون التزام بوبر يكشف ولكي
تعريفات يف أفالطون انغمس كيف ويبني الديمقراطي، االجتماعي والنظام الليربالية
هجوًما أيًضا بوبر ويشن عادلة. الشمولية جمهوريته أن يُثِبت أن يحاول هو فيما مقنعة
مثل من الكلية األلفاظ ماهية معرفة إىل تسعى أن يجب الفلسفة أن فكرة عىل ا عامٍّ
النزعة منهج يستخدم الطبيعي العلم أن بوبر ويؤكد إلخ. الطغيان، الديمقراطية، العدالة،
أن والفلسفة االجتماعي العلم عىل وأن ،Essentialism املاهوية ال Nominalism االسمية
األغلبية لحكم أفالطون لكراهة متنبه وهو الطغيان لفكرة بوبر يعرض َحذَوه.13 يحذُوا
الشعبية، مسألة ليست املسألة أن إىل بوبر ويَخلُص األسوأ. حكم أو الرعاع حكَم باعتباره
بسهولة. االنتخابات كسب ويمكنهم كبرية، بشعبية يتمتعون الطغاة أصناف فبعض
العدل مسألة املسألة وال شعبيٍّا. منتخبة حكومة مجرد ليس والليربايل املفتوح واملجتمع
ووفًقا والخري. العدل باسم يعيش طغياٍن ضد ضمانًا يقدم ما ذلك يف ليس إذ والخري،
ليست إذ :via Negative سلبيٍّا» «مساًرا بوبر يقرتح بعامة، املعرفة ويف العلم، يف لنظريته
ومشكلة نريدها. ال التي لألنظمة نفعل ماذا بل نريده، الذي النظام هو ما مسألَة املسألُة
األمر ذلك، أرادوا إذا منه بها يتخلصون سلمية طرًقا يملكون ال املواطنني أن هي الطغيان
عليه: ومتفًقا شائًعا اليوم أصبح للديمقراطية معياًرا يقدم أن إىل بوبر بكارل حدا الذي

أنفَسهم يَُخلِّصوا أن للمواطنني يُتيح الذي السيايس النظام ذلك هي الديمقراطية
العنف. إىل اللجوء إىل الحاجة دون يرغبونها، ال حكومٍة من

الشبيهة)، األسئلة (وجميع يحكم؟» أن ينبغي الذي «من أفالطون: يعرضسؤال وهو
الحاكم هذا كان من أيٍّا أن ُمفادها شمولية، متضمنات يحمل نفسه السؤال أن ويُبنيِّ

ص٤٧. ،١٩٨٩ بريوت، العربية، النهضة دار السيايس، االجتماع علم إىل املدخل سعد، عيل إسماعيل 12
هي وإنما الذهن، يف وال الواقع يف ال لها وجود ال الكليات بأن تقول نظرية هي Nominalism االسمية 13
القائل الرأي هي Essentialism واملاهوية األشياء. من محدود غري عدد عىل تدل «أسماء» أو ألفاظ مجرد
عن بمعِزل خواصرضورية أي (de re Essential Properties) بها خاصة ماهوية خواصَّ لألشياء بأن

وتعريفاتنا. تصنيفاتنا
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نتخلص أن يمكننا «كيف هو: عمليٍّا سؤاًال السؤال بهذا ويستبدل للحكم». «أهل فهو
«تعهد» حالة يف هم الحكام أن يتضمن سؤال وهو عنف؟» بدون السيئة الحكومات من
ويراها الحكومات إىل متشائمة نظرة ينظر بوبر أن يعني ما وهو مستمرة. Parole
نظاٌم إال هذا عن يكبحها وال السلطة، استخدام بإساءة وقمينة بأخرى أو بدرجة عاجزة
يف لها تأييدهم سحب بُمكنِتهم مواطنني احتمال حدود يف تحكم أن لها يُتيح سيايسٌّ
والحكمة معصومة، غري والنظم املؤسسات يف فنظرياتنا كاف، غري هذا وحتى وقت. أيِّ

الدائمة. اليقظة علينا تفرض
ولم النقد، من ذاته هو األفالطوني السيايس للفكر بوبر وجهه الذي النقد يسلم لم
به. وأشادوا النقد هذا يف بوبر أيَّدوا أهمية األكثر الفالسفة أن غري املفكرين. من لكثري يُرْق
صائب رأيي يف هو تقليدي، غري أنه رغم أفالطون، عىل هجومه «إن رسل: برتراند فكتب
لكتاب مراجعته يف أفالطون، متخصصيف أكاديمي نفسه وهو رايل، جلربت وكتب تماًما.»
عميقة شك بال كانت اليوناني والفكر اليوناني التاريخ يف دراساته «إن العقل: يف بوبر
رايل عاد وقد قبل.» من كانت كما أبًدا بعدها تعود لن ألفالطون تفسرياتنا وإن ومبتكرة،
.(١٩٧٢ عام يوليو ٢٨) BBC إلذاعة حديث يف الزمن من قرن ربع بعد هذا حكمه فأكَّد
السياسة مجال يف وهو أفالطون، بفكر تماًما متأثًِّرا أرسطو فكر كان أرسطو:
بالطبيعة عبيٌد وبعضهم بالطبيعة أحراٌر البرش (بعض العبودية عن أستاذه آراءَ يُظاِهر
ألرسطو نَِدين ونحن العقل). ملكة من ِخْلٌو العبُد … عبيد والربابرة أحرار الهيلينيون …
انتقاده خالل فمن للعبودية. املضادة األثينية الحركة عن نعرفه ما معظم يف بالفضل

أقوالهم.14 بعَض لنا َحِفَظ فقد الحرية دعاة لحجج
العالقات جميع أن إىل هيجل ذهب فقد السيايس. هيجل فكر عىل كبريٌ أثٌر وألرسطو
والخضوع، السيطرة بني … والعبد السيد بني األساسية العالقة إىل ردها يمكن الشخصية
حفظ عىل والقدرة الشجاعة إىل افتقر ومن ذاته، يؤكد لكي يناضل أن امرئ كلِّ وعىل
العالقات عن الجذابة الهيجلية النظرة هذه العبودية. إىل مآلُه يكون أن بدَّ فال استقالليته
تؤكد أن يجب أيًضا فاألمم الدولية. العالقات يف يُناظرها ما بالطبع لها كان الشخصية
النتائج هذه العالم. عىل السيطرة تحاول أن واجبها ومن التاريخ، مرسح عىل ذاتها
مذهب يف اة، منمَّ وغريَ مخبوءًة قرنًا، عرشين من ألكثَر هاجعًة جميًعا كانت املدى البعيدة

.The Open Society, Vol. 2, p. 2 14
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يظن مما بالنتائج وأحفَل أخصَب األرسطية كانت لقد األرسطي. Essentialism املاهية
دعاتها.15 معظُم

هيجل (10)

بالنقد الفصول أفقُر هو السياسية هيجل لفلسفة بوبر عقده الذي الفصل أن الحق
هذا يف يرى ال فهو امُلقِذع. والسب الشخيص بالقدح وأحفلُها السديد، والرأي املوضوعي
يواري لكي ملَغز طنان أسلوٍب استخدام يتعمد ُمِبني اٍل دجَّ من أكثَر الهائل الفكري املارد
َردَّ الذي الرجعي الربويس امللك سيَده يخدم أن هو الوحيد وهدفه ِلفكِره، الحقيقي الخواء
استثنائي بنفوٍذ هيجل تمتع لقد ونفوذ. مكانٍة من هيجل عىل أسبََغه فيما الجميل بَدوِره
املاركيس اليسار السياسية: األجنحة جميع وعىل والفلسفة، اإلنسانية العلوم مجال يف
عن هيجل بفكرة أبدل قد فاليسار املتطرف. الفايش واليمني املحافظ، والوسط املتطرف،
أن غري العنرصية. الحرَب بها أبدل املتطرف واليمني الطبقات، حرب فكرَة األمم حرب
بَدينه وعيًا أقل فهو املحافظ الوسط ا أمَّ كبري. حدٍّ إىل وعي عن هيجل أثر اقتفى قد كليهما

لهيجل.
التفسريات: بعض يُقدم ثُمَّ النفوذ؟» هذا كل تفسري يمكن «كيف بوبر: يتساءل

هيجل فلسفة إن فيقول هيجل، نفوذ رس حول شوبنهاور برأي بوبر يستشهد •
الربوسية الحكومة عودة يف الخاصة مصلحته هي خفية، دوافُع تلهمها كانت
كانت لقد الجد. مأخذَ تؤخذ أال يجب بالتايل وهي الثالث، وليم لفردريك
منها جعلوا قد والفالسفة مصالحها، لخدمة كأداة الفلسفة تستخدم الحكومات
النور إىل الطريقة بهذه تظهر أن الحقيقة من ينتظر الذي ذا وَمن تجارة.

ثانوي؟16 نتاٍج كمجرد
السحرة. مناخ من بيشءٍ أنفسهم يحيطوا أن عىل الفالسفة دأب ما، لسبٍب
األرسار تلك مع يتعامل وعويًصا عجيبًا شيئًا الفلسفة يَُعدوا أن عىل الناس ودأب
عامُة يفهمها أن يمكن التي بالطريقة ليس ولكن الدين، معها يتعامل التي

.Ibid, pp. 8-9 15

.Ibid, pp. 32-33 16
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واملثقفني املفكرين الهوت وتَُعد هؤالء، يفهمها أن من أعمق تَُعد إنها الناس.
ما تطابق إنها مطابقة. أروَع املواصفات هذه تطابق والهيجلية والحكماء.
يشء، كلِّ عن يشءٍ كل تعرف فهي الفلسفة. يف الشعبية الخزعبالت هذه تفرتضه
أن يُقِسم أن يمكنه الذي ذا من ا، (وحقٍّ سؤال كلِّ عن جاهزة إجابة ولديها
املعارصة، التاريخانية كل مصدر وهو هيجل، كان لقد صحيح؟) غري الجواب
فهو العجائب، أعجَب حقق وقد وأرسطو. وأفالطون لهرياقليطس مباًرشا تابًعا
فيزيقية أرانَب تُخِرج أن الفعالة الديالكتيكية طريقته وبميسور قدير، ساحٌر
محاورة من منطلًقا هيجل نجح وهكذا خالصة. ميتافيزيقيٍة قبعاٍت من حقيقيًة
الخالصة الفلسفية بالطرق يُثبت أن يف العدد عن وشعوذتها ألفالطون طيماوس
لها بد ال الكواكب أن سنة) عرشة وأربع بمائة نيوتن Principia «أُُسس» (بعد
للكواكب، الفعيل املوقع استنباط من تمكن إنه بل كبلر! قوانني وفق تتحرك أن
حظه (ولسوء واملشرتي املريخ بني ما كوكب يقع أن يمكن ال أنه أثبت وبذلك

أشهر).17 ببضعة ذلك قبل اكتُِشف قد كان الكوكب هذا مثل أن فاته فقد
ذلك يف متأثًِّرا كانت، يحذر الخالص» العقل «نقد كتابه يف كانت: إيمانويل ذنب •
إىل يؤدي إنه إذ سند، دون املحض النظري للتأمل الِعناَن نُرِخي أن من بهيوم،
والدوجماطيقية والوهم الُهراء إنتاج وإىل Antinomies «النقائض» يف التورط
حكم كل أن يُبني أن كانت حاول يشءٍ. كل بمعرفة السطحي والتظاهر العقيمة
رضوري كائن وجود عن أو مثًال الزمان يف العالم بداية عن ميتافيزيقية دعوى أو
أن املمكن من للمكان، الالنهائي االنقسام قابلية عن أو اإلرادة حرية عن أو
الدرجة بنفس عليها ويربَهن الفروض نفس من تنطلق مضادٍة بدعوى تقابَل

البَيِّنة. من
اللعني التدفق ذلك األبد وإىل مرًة يوقف أن هو وَمقِصُده كانْت هدُف كان
محاولة عن توقفوا أنهم النتيجة كانت وقد العقيل. الجدل استخدام يف للمتفيهقني
من كبريًا شطًرا يتحمل كانْت أن والحق العامة. اختالب عن يتوقفوا ولم التعليم
العقل «نقد به ُكِتب الذي املستغلق العويص األسلوب ألن ذلك! عن املسئولية

.Ibid., p. 29 17
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التأمل) من طويلة سنني بعد جاءت وإن كبريٍة، بعجلٍة كتبه (والذي الخالص»
النظرية الكتابة يف والوضوح النصوع مستوى انحدار يف كبريًا إسهاًما أسهم قد

األملانية.18

ماركس (11)

أن دائًما هي للحرية املضادة الثورات نظرية «كانت املفتوح»: «املجتمع يف بوبر يقول
أنبل رأينا وكم لتحطيمها». مجدية غري محاوالت يف جهدك تهدر أن ال العواطف تستثمر
اإلنساني املعسكر اخرتاق يف بذلك وينجحون أعدائها، ألدُّ بها يهتف اإلنسانية األفكار
لهذه النجاح ُكِتَب وكم الشديد. واالضطراب الفرقة فيوقعون أنصار، ثياب يف متخفني
فكرَة رون يوقِّ يزالون ما الحقيقيني اإلنسانيني من العديد أن من نشهد كما املاكرة، الخطة
روسو وفكرة «املسيحية»، السلطة عن الوسطى العصور وفكرَة «العدالة»، عن أفالطون
يف الطريقة هذه أن غري القومية». «الحرية عن وهيجل فخته وأفكار العامة»، «اإلرادة عن
(وبالتايل ملحوظ غري خامس طابور وزرع وتشتيته وتفريقه اإلنساني املعسكر اخرتاق
نفسها الهيجلية خت رسَّ أن بعد إال نجاحها أوج تبلغ لم الطريقة هذه الرضر)، مضاَعف
اآلن حتى صورة أنقى وهي املاركسية، الحقيقية: اإلنسانية الحركات من لواحدٍة كأساٍس

خطًرا. وأشدُّها نضًجا وأكثُرها التاريخانية صور من
(الجناح املاركسية بني الشبه وجوه ص تفحُّ عىل املرء ينكبَّ أن لإلغراء املثري ملن وإنه
أن اإلجحاف من أن غري للهيجلية). األيمن (الجناح الفايش ونظريِها للهيجلية) األيرس
الفكري، األساس يف تقريبًا والهيجلية املاركسية اتفاق فرغم بينهما. االختالف وجوَه نغفل
اليمني من العكس عىل ماركس أن كما فيها. شك ال إنسانية دوافع للماركسية كان فقد
الحياة مشكالت أكثر عىل العقلية املناهج لتطبيق صادقًة محاولًة حاول قد الهيجيل
باملحاولة يتقدَّم فالعلم قيمتها، من ينال ال املحاولة هذه فشل وإنَّ إلحاًحا. االجتماعية
تذهب لم محاولته فإن الرئيسية مذاهبه يف أخطأ أنه ورغم ماركس، حاول وقد والخطأ.
أمًرا عليه السابق االجتماع علم إىل العودة وجعل كثرية، أشياء عىل أعيننا فتح لقد ُسًدى.
بذلك. يعلموا لم لو حتى ملاركس مدينون املحدِّثني الُكتَّاب جميع وإن تصوره. يمكن ال

.Ibid., p. 38 18
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واحد وأنا مذهبه، يف معه يختلفون الذين أولئك عىل خاصة بصفة ملستحق الدَّين هذا وإن
منهم».19

وكراهته بالوقائع ه وِحسَّ أفِقه سعة إن إخالصه. نتبني أن ملاركس اإلنصاف ومن
ضد العالم يف املنافحني أشد من واحًدا منه يجعل بخاصة) (األخالقي اللفظي للحشو
إثبات برضورة واضح وعي عىل وكان املظلومني لنجدة متحرًِّقا كان لقد والفرِّيسية. الرياء
جهًدا كرَّس فقد نظريًة الرئيسية مواهبُه كانت وملا وحدها. األقوال يف ال األفعال يف ذاته
األغلبية أحوال تحسني أجل من للنضال علميٌة أسلحٌة أنه اعتقد ما يصوَغ لكي ضخًما
عن َلتميزه الفكرية وأمانته الحقيقة عن بحثه يف إخالصه وإن البرش. بني من العظمى
عمليٍّا اهتماًما االجتماعية والفلسفة االجتماعي بالعلم ماركس اهتمام كان أتباعه. من كثري

اإلنساني. التقدم لتعزيز وسيلًة املعرفة يف رأى فقد األساس، بالدرجة
فيما ماركس، كان فضائله؟ من الرغم عىل ماركس أهاجم إذن «ملاذا بوبر: يقول
الرئيسية، تهمته ليست هذه ولكن نبوءاته. تَصُدق ولم التاريخ، بمسار اختصَّ نبيٍّا أعتقد،
التاريخي التنبؤ بأنَّ االعتقاد إىل العقول خرية من بأعداٍد غرََّر أنه ذلك من فاألهم
املخرِّب التأثري عن مسئول فماركس االجتماعية. املشكالت ملقاربة العلمية الطريقة هو
قضية نرصَة يودُّون الذين أولئك صفوف داخل التاريخاني الفكري املذهب يحِدثه الذي

املفتوح.»20 املجتمع
السيكولوجي» «املذهب أو السيكولوجية» «النزعة مل: عند السيكولوجية النزعة
يف بما السيكولوجيا، إىل يشء كل يرد أن يريد الذي االتجاه ذلك هو Psychologism
هي املجتمع ظواهر جميع «إن مل: يقول إلخ. واالجتماع، والتاريخ والجمال املنطق ذلك
اإلنسانية بالطبيعة الخاصة الظواهر هذه قوانني هي وقوانينه البرشية، للطبيعة ظواهر
املالحظة هذه الجوهر». من آخر صنف إىل يتحولون ال مًعا يَُضمون حني فالبرش الفردية.
مناوأتها وأعني السيكولوجية، للنزعة املضيئة الجوانب أهم من جانبًا تمثل ملل األخرية
إلغراء ومقاومتها ،Holism الكلية وللنزعة Collectivism الجمعي لالتجاه الحصيفة
أو القومي»، «الروح أو العامة» «اإلرادة مثل من وهيجل لروسو الرومانسية التصورات

الجماعة».21 «عقل ربما

.Ibid, p. 81 19

.Ibid, p. 82 20

.Ibid, p. 91 21
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املؤامرة ونظريات والتاريخانية، السيكولوجي، املذهب (12)

بوبر رأي يف يمثل للمجتمع السيكولوجي املنشأ فكرة يف السيكولوجي املذهب تورط إن
فهم يف املذهب هذا فشل هو السيكولوجي املذهب إىل ه يُوجَّ نقد أهم أن غري حاسمة، ًة حجَّ
التاريخانيون يظن كما املهمة هذه ليست التفسريية. االجتماعية للعلوم الرئيسية املهمة
يف تقف التي الخفية اآلليات عن الكشف هي وإنما للتاريخ، املستقبيل باملسار التنبؤ هي
وهشاشته عناده االجتماعي: النسيج أو املادة دراسة هي ولنَُقل االجتماعي؛ الفعل طريق

وتناوله. تشكيله ملحاوالتنا ومقاومته ِمراسه وصعوبة الرِّدَّة إىل ونزوعه
والتي عريض، بقبوٍل تَحظى لنظرية يعرض فإنه النقطة، هذه بوبر يوضح ولكي
هذه عىل بوبر ويطلق االجتماعي. للعلم الحقيقي للغرض تماًما مضادًة ذلك رغم يَُعدُّها
نظرية تعني .Conspiracy Theory of Society املجتمع» يف املؤامرة «نظرية النظرية
كشف من يتألف اجتماعية ظاهرة أي تفسري بأن القائلة الرأي من الوجهة تلك املؤامرة
ما (وأحيانًا الظاهرة هذه وقوع يف مصلحة لهم الذين الجماعات أو األشخاص أولئك
وتواطئوا لها خططوا والذين أوًَّال)، عنها الكشف يتم أن يجب مسترتًة مصلحة هذه تكون

إحداثها. عىل
مغلوطة نظرية من الحال، بطبيعة االجتماعية العلوم أهداف إىل النظرة هذه تنبع
الفقر البطالة، الحرب، قبيل من أشياء (وبخاصة املجتمع يف يحدث يشءٍ من ما أنه ُمفادها
جماعات أو أشخاٍص جانب من مباٍرش لتدبرٍي نتاٌج هو إال الناس) يبغضها والتي إلخ، …
التاريخي املذهب من أقدم وهي عريٍض، بقبوٍل النظرية هذه تحظى نفوذ. ذات معينة
من مشتق أنه البدائية الالهوتية صيغته من يتبني (والذي Historicism (التاريخانية)
الخرافات إحدى لِعلمنِة نموذجية نتيجة تُعدُّ الحديثة صيغتها يف وهي املؤامرة). نظرية
قد طروادة حرب تاريخ بتفسري مؤامراتُها تضطلع هومرية آلهة يف االعتقاد إن الالهوتية.
نفوذ ذات جماعاٌت أو « «بََرشٌ مأله قد مكانها أن غري الهومرية. اآللهة زمان َوىلَّ لقد انتهى.
— منها نعاني التي الرشور جميع مسئولية مكُرها يتحمل مشئومٌة ضغٍط جماعات —

إلخ. … «اإلمربياليون» «الرأسماليون»، «االحتكاريون»، صهيون»، «حكماء قبيل: من
هي إذ اإلطالق. عىل تُحاك وال تحدث ال املؤامرات أن ذلك من نفهم أن بوبر يود ال
أناٌس الحكم تََقلََّد كلَّما مثًال املؤامرات أهمية وتَربز صميمٌة. اجتماعيٌة ظاهرٌة العكس عىل
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يعرفون أنهم بصدٍق يؤمنون َمن (وبخاصٍة هؤالء يتبنى هنالك املؤامرة. بنظرية يؤمنون
مؤامرة نظرية يف وينخرطون املؤامرة نظريَة األرض) عىل الفردوس يحققون كيف
يستطيعونه الذي الوحيد التفسري أن ذلك لهم. وجود ال متآمرين إىل موجهة مضادة
مكتسبٌة مصلحٌة له الذي «الشيطان» لذلك الرشيرة النوايا هو جنتهم تحقيق يف لفشلهم

الجحيم! يف
تَُكذِّب التي املثرية الحقيقة أن غري بذلك. نعرتف أن وعلينا لتحدث، املؤامرات إن
النهاية، يف تنجح قلما املؤامرات أن هي املؤامرات، حدوث من الرغم عىل املؤامرة، نظرية

مؤامرتهم! ون يُتِمُّ قلَّما املتآمرين وأن
أن الجواب واألماني؟ اإلنجازات بني البوُن يتسع ملاذا املؤامرات؟ تفشل ملاذا ولكن
االجتماعية فالحياة مؤامرة. بغري أو بمؤامرة االجتماعية، الحياة يف دائًما الحال هكذا
من َهش َرجوٍع إطاٍر داخل فعل إنها متعارضة: جماعات بني قوة اختبار مجرد ليست
ردود من كثريًا — واع مضاد فعل أيِّ عن بمعزل — تخلق وهي والتعاليم، املؤسسات

األحيان. بعض يف توقعها يمكن وال اإلطار، هذا يف املتوقعة غري (االستجابات) األفعال
والتنبؤ االستجابات هذه تحليل محاولة هي االجتماعية للعلوم الرئيسية املهمة إن
اإلنسانية لألفعال املقصودة غري االجتماعية اآلثار تحليل مهمة إنها املستطاع. قدر بها
داللتَها السيكولوجي واملذهب املؤامرة نظرية من كلٌّ أغفلت التي اآلثار تلك املقصودة،
االجتماعي للعلم مشكلة يخلق ال تماًما املقصود وفق يميض الذي الفعل إن أرشنا. كما
سبق وقد مقصودة). غري آثار أي من الخاصة الحالة هذه خلت ملاذا تفسري إال (اللهم
بدائية، االقتصادية األفعال أشد من بواحٍد ألفعالنا املقصودة غري لآلثار مثًال رضبنا أن
رفع يف يرغب ال أنه نفرتض أن لنا فإن عاجلة، بصفة منزًال يشرتي أن رجل أراد فإذا
إىل ستنزع نفسها هي كمشٍرت السوق يف ظهوره واقعة أن غري السوق. يف املنازل سعر
مجال من آخر مثاًال ولنأخذ مثيلٌة. مالحظاٌت البائع عىل وتنطبق السوق. أسعار رفع
تشجيع يقصد أنه املحتمل غري فمن حياته، عىل ن يؤمِّ أن رجل قرَّر إذا تماًما. مختلف
يتبدَّى هكذا ذلك! سيفعل أنه غري التأمني، أسهم يف لهم ما استثمار عىل الناس بعض
املؤامرة نظرية أن بالتايل ويتبني مقصودة، نتائج كلُّها ليست أفعالنا نتائج أن بوضوح
شخص ألي تبدو ال التي حتى النتائج، جميع بأن تقول ألنها تَصُدق؛ أن يمكن ال
النتائج. هذه يف مصلحٌة لديهم أناٍس ألفعال مقصودة نتائج هي األوىل، للنظرة مقصودة
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بها تفند التي السهولة بنفس السيكولوجي املذهب تفند ال ذكرناها التي واألمثلة
السوق، يف املشرتين بوجود البائعني «معرفة» بأن يرد أن للمرء يمكن إذ املؤامرة، نظرية
تفرس التي هي سيكولوجية) عوامل — آخر بتعبري — (أي السعر رفع يف و«أملهم»
املعرفة هذه أن ننىس أالَّ علينا أن غري الحال، بطبيعة تماًما صحيح وهذا املذكورة. النتائج
يف التفسري يقبالن بدورهما وأنهما البرشية، للطبيعة نهائية معطيات ليسا األمل وهذا
«االجتماعي» بأن القول يمكننا أخرى (وبعبارة السوق موقف االجتماعي؛ املوقف ضوء

العكس).22 ال «النفيس» يفرس هنا
دارون) (أو نيوتن بأنه وزعمه مذهبه، علمية ادِّعاؤه ماركس فكر من القلب يف
املجتمعات نمو أن ماركس اعتقد واالقتصادية. والسياسية التاريخية االجتماعية: العلوم
نيوتونيٍّا، ًرا تصوُّ العلم يتصور وهو القوانني. هذه مكتشف وأنه علمية، بقوانني محكوم
القوانني اكتشف قد نيوتن أن ويرى له. معاٍرص ألي وال فيه حيلة له تكن لم أمر وهو
رشوق بمواقيت نتنبأ أن يمكننا بحيث املكان، يف املادة حركة تحكم التي الطبيعية
من الرغم عىل ولكن إلخ. والجزر، املد وحركات والخسوف، والكسوف وغروبها، الشمس
ال فهي الشمسية، منظومتنا بمستقبل التنبؤ من تُمكِّننا الطبيعة بقوانني معرفتنا أن
بمقدورنا محتومٍة نتائج نحو صارمٍة برضورٍة تسري أنها ذلك فيها. التحكم من تمكننا
اكتشافاته أن ماركس يرى تغيريُها. بمقدورنا ليس ولكن ونصفها، علميٍّا بها نتنبأ أن
يف نفسه يصف فهو نيوتونية، مصطلحات استخدام هذا يف تعمد وقد تماًما. ذلك توازي
من ويحذِّر الرأسمايل»، باإلنتاج الخاصة «القوانني اكتشف قد بأنه املال» «رأس كتابه
لحركته الطبيعية القوانني الكتشاف الصحيح الطريق إىل ما مجتمٌع اهتدى إذا «حتى أنه
فما الحديث)، املجتمع لحركة االقتصادي القانون يكشف أن هي عمله من غايته (وإن
تفرضها التي العقبات يزيل أن قانونية، بترشيعات وال جريئة بقفزات ال بمستطيع، هو
هذه وعىل نفسها، القوانني هذه عىل يتوقف أمر فذلك … الطبيعي لنموه املتعاقبة املراحُل
صناعيٍّا نموٍّا األكثر الدولُة وحَدها محتومة. نتائج إىل تلني ال برضورٍة تميض وهي امليول

الخاص.»23 ملستقبلها صورًة نموٍّا األقل للدولة يكشف َمن هي

.Ibid, pp. 94–96 22

.Ibid, pp. 112–114 23

151



بوبر كارل

السوقية واملاركسية الحقيقية املاركسية (13)

املوضوع عن خارجة حقيقة هي محتوًما رآه الذي باملستقبل ماركس ترحيب وحقيقة
أن يمكننا ما بقدر إال بذلك نصفه أن يمكن ال الدقة شئنا إن فنحن العلمية. الوجهة من
الكسوف بمشاهدة ينبهج أن له جاز وإن به، تنبأ بكسوٍف يرحب بأنه فلكيٍّا عامًلا نصف
نظريته أن عىل يُِرص دوًما ماركس كان بمجيئه. ويَُرس إليه يتشوَّف وأن يقع عندما
وهو .Prescription «وصفة» ال Description «وصًفا» يقدم إنه املعنى؛ بهذا «علمية»
أحوالها أحسن يف ،Utopian «يوتوبية» أنها عىل االشرتاكية أشكال بقية يرفض باملقابل

رؤى. مجرد أسوأها ويف دعوة، مجرد
مسار رسم يف لنا حيلة ال بأن «املاركيس» االعتقاد بني التمييز هذا عىل بوبر يؤكد
تكن وإن كامًال، مجتمًعا نصنع أن ُمْكنتنا يف بأن «اليوتوبية» االعتقادات وبني التاريخ،
«الشيوعيني» معظم أن ويبدو الثاني. النوع من اعتقاٌد أنها عىل فهُمها أُيسء قد املاركسية
«املاركسيني بوبر يُسميهم أن وا استحقُّ بذلك وهم املغلوط، املعنى بهذا فعًال فهموها قد
أن فالحق اليوتوبيني». «االشرتاكيني أسماهم لكان ماركس أدركهم كان ولو السوقيني».

التمييز.24 هذا نغفل أال األهمية ومن فال. «املاركسية» ا أمَّ يوتوبية، «الشيوعية»
تستلزم ال حقيقية، تاريخية نزعة وكل املاركسية، أن غري الظاهري: التناقض تأويل
تماًما، ذلك خالف الصحيح بل العمل. عن التكاسل إىل تؤدي وال بالقدرية القول
.Activism العملية» «النزعة نحو واضحٌة ميوٌل عندهم تظهر التاريخانيني من فكثري
ومخاوفنا واستدالالتنا، وأحالمنا وأفكارنا رغباتنا أن العلم تمام يعلم التاريخاني واملذهب
املذهب يقول وال املجتمع. تطور يف مؤثرة قًوى كلها هي وأعمالنا، ومصالحنا ومعارفنا،
بأحالمك شيئًا تحقق أن تستطيع لن بأنك يتنبأ وإنما كان، يشءٍ أيِّ إحداث عن بعجزنا
تيار مع تتمىش التي للخطط إال تأثري فال مرسومة. لخطة طبًقا عقلُك يركِّبه بما أو
معقوًال. التارخانيون يعتربه العمل من نوع أي الدقة وجه عىل اآلن ونرى الرئييس. التاريخ
تحقيقها. عىل ويساعد الوقوع الوشيكة التغريات مع يتالءم ما إال ليست املعقولة فاألعمال
العمل وهو به، القيام لنا يجوز الذي املعقول الوحيد العمل هو االجتماعي فالتوليد إذن

العلمي. النظر بعد من أساس عىل عليه يُعتمد أن يمكن الذي الوحيد

.Ibid, pp. 100-101 24
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إىل مبارشًة يدعونا ما فيها ليس كذلك، هي حيث من العلمية، النظرية أن ورغم
فقد الواقع)، تالئم ال باعتبارها األعمال بعض عن ترصفنا أن إال يمكن ال (إذ العمل
يعملوا أن واجبهم بأن يشعرون الذين أولئك العمل عىل يشجع ما عنها يلزم فيما يكون
يمنح إنه بل التشجيع، من النوع بهذا يتقدم التاريخاني املذهب أن يف شك وال شيئًا.
للمذهب املوافق االجتماع علم أي العلمي، التفكري ألن يؤديه، معينًا دوًرا اإلنساني العقل
أيُّ إليها يقصد أن يجب التي الجهة إىل إرشادنا يستطيع الذي وحده وهو التاريخي،

الوقوع. الوشيكة التغريات اتجاه يطابق حتى معقول عمل
ويمر يتغري، أن يمكن ال مرسوٍم طريٍق يف يسري ولكنه بالرضورة، متغري املجتمع إن
إذا إال تربيرها يمكن ال العملية فالنزعة ثَمَّ وِمْن تلني. ال رضورٌة قبل من عيَّنَتْها بمراحل
«رأس مقدمة يف ماركس يقول تحقيقها. عىل وساعدت الوقوع الوشيكة التغريات سايرت
فلن حركته، يُعني الذي الطبيعي قانونَه املجتمعات من مجتمٌع اكتشف «فإذا املال»:
ولكن قلم. بجرة الوجود من حذفها أو لتطوره، الطبيعية املراحل تخطي من ذلك يمكِّنه
مدتها.» من والتقصري الوضع آالم من التقليل هو واحًدا، شيئًا يفعل أن استطاعته يف
فاملوقف التاريخانيني، موقف عن بارًعا تعبريًا تعرب ماركس وضعها التي الصيغة هذه
ببطالن يقول أنه إال الصحيح، بمعناهما والقدرية بالتواكل يقول ال كان إن التاريخاني،
من فريٌد نوٌع املذهب هذا إن الوقوع. الوشيكة التطورات تغيري إىل تهدف محاولة كل
كتابه يف ماركس قول أن به امُلسلَّم ومن التاريخية. االتجاهات بإزاء قدريٌة وكأنها القدرية،
مختلفة، أنحاء عىل العالم تفسري عند اآلن حتى الفالسفة وقف «لقد فيورباخ»: يف «أقوال
ويتعارض التاريخي، املذهب دعاوى أهم مع يتعارض قول هو تغيريه»؛ هو املهم ولكن
تتناقضان ال العبارتنَي أن التاريخاني يقرر وربما ملاركس. األوىل العبارة مع ظاهره يف
تبدو قد عهًدا) األقدم (وهي الثانية العبارة أن من الرغم وعىل األخرى. إحداهما تكمل بل
الصحيحة، حدودها تعني األوىل العبارة أن إال العملية النزعة يف قليًال متطرفة وحدها
فدفعتهم العملية نزعتهم يف املتطرفني للراديكاليني راقت قد كانت إذا الثانية العبارة وأن
الحدود موضع إىل الثانية العبارة ترشدهم أن فيجب التاريخاني، املذهب احتضان إىل
خضوعنا إن عطَفهم. العبارُة هذه تفقد أن ذلك عىل ترتب وإن عمل، لكلِّ الصحيحة
املواقف أكثر وإن منه. مفرَّ ال أمر الجاذبية لقانون كخضوعنا هو القائمة التطور لقوانني
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موافقًة تصري بحيث بها يأخذ التي القيم مجموع املرء يعدِّل أن هو للعقل مطابقًة
الوقوع.25 عىل املوشكة للتغريات

التكذيب محك عىل الحقيقية املاركسية (14)

نفِسها عن تدافع أن عليها أن هو «علمية» بأنها املاركسية لدعوى الحاسمة املرتتبات من
أنها حدث وإذا والتشوش. التفكك يف تقع فهي وإال الجدل، من علميٍّ مستوى عىل بنجاح
من أخرى صور إىل تلجأ أن لها يحق فال املستوى، هذا عىل نقطة أيِّ يف الهزيمة لقيت
الكثري ويتفق النتائج. تتقبل وأن لالختبارات، نفسها تُسلِّم أن باختصار عليها إن الجدال،
تقويًضا العلمي صدقها عن املاركسية دعاوى بتقويض قام قد بوبر أن عىل املفكرين من
ماركس نظرية أن بإثبات ذلك يفعل لم إنه بنائها. بإعادة حقيقي احتمال أي يرتك ال ا تامٍّ
يف يقع ال بوبر ولكن للتكذيب، القابلة غري هي السوقية فاملاركسية للتكذيب، قابلة غري
بما نتناولها حني الخاصة، ماركس نظرية إن ماركس. إىل السوقية املاركسية إسناد خطأ
اآلن تم ولقد للتكذيب، القابلة التنبؤات من عدًدا تنتج الفكرية، الجدية من له أهٌل هي

املكذِّبات: هذه بأهم قائمة ييل وفيما التنبؤات، هذه أهم تكذيب

تصبح أن النمو املكتملة الرأسمالية لغري يمكن لن ماركس لنظرية وفًقا •
الرأسمالية املرحلَة تُِتم أن من املجتمعات لجميع بد فال ثَمَّ وِمْن «شيوعية».
أصبحت التي البالد جميع أن هو الواقع يف حدث ما ولكن أوًَّال. التطور من
،Pre-industrial «قبل-صناعية» بالًدا كانت تشيكوسلوفاكيا، باستثناء شيوعية،

النمو. مكتمل رأسماليٍّا مجتمًعا منها أيٌّ يكن ولم
الصناعية. الربوليتاريا أكتاف عىل الثورة تقوم أن يتعني ماركسكان لنظرية وفًقا •
وأقاموا ِجهاًرا ذلك رفضوا كاسرتو وفيدل ِمنه، وُهويش تونج، تيس ماو أن غري

املختلفة. بالدهم من الفالحني أكتاف عىل بنجاح ثوراتهم

ص٦٣–٦٨. التاريخي، املذهب عقم بوبر، كارل 25
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أن الصناعية الربوليتاريا عىل تحتم معقدة أسباب هناك ماركس لنظرية وفًقا •
ولكن الثورة. إىل نزوعها ويزداد الطبقي، وعيها ويزداد عدًدا، وتزداد فقًرا، تزداد
قد ماركس عهد منذ الصناعية البالد جميع أن هو الواقع صعيد عىل حدث ما

الثورة. إىل ميًال وأقل طبقيٍّا وعيًا وأقل عدًدا وأقل أغنى صارت
بيد أنفسهم، العمال بيد إال الشيوعية قيام يمكن ال ماركس لنظرية وفًقا •
يف حتى دولة، أيِّ يف يتمكن لم الشيوعي الحزب أن الحقيقة ولكن الجماهري.
الكاملة السلطة انتزع وحيثما حر. اقرتاع يف األغلبية بتأييد يحظى أن من شييل،
أجنبي. جيش ودائًما الجيش، بواسطة األغلبية عىل مفروًضا أمًرا ذلك كان فقد
ترتكز أن هو الرأسمالية اإلنتاج وسائل ملكية مصري فإن ماركس لنظرية وفًقا •
عىل امللكية توزعت املشرتك املال رأس رشكات تطور مع ولكن فأقل. أقلَّ أيد يف
املهنيني. املديرين من جديدة طبقة أيدي إىل السيطرة انتقلت بحيث واسٍع نطاٍق
جميع بأن ماركس لتنبؤ دحٍض بمثابة ذاته بحد هو الطبقة هذه ظهور أن كما
عىل تتقلص رأسمالية طبقة طبقتنَي: إىل وتُستقطب حتًما تزول سوف الطبقات
عىل تتمدد بروليتاريا وطبقة تعمل، ال ولكن وتُسيطر تملك التي وهي الدوام،

تسيطر.26 وال تملك ال ولكن تعمل التي وهي الدوام،

معظم عن وإنجلز ماركس قاله ما أن نجد أخرى، زاوية من النظرية تأملنا وإذا
قضت فقد العلوم، هذه يف الالحقة التطورات عليه وقضت الزمن، عليه عفا قد العلوم
عىل فرويد بعد ما سيكولوجيا وقضت املادة. يف نظريتهما عىل أينشتني بعد ما فيزياء
الذي الريكاردي االقتصاد عىل الجديد االقتصاد علُم وقىض الفردي. للسلوك فهمهما
الذي الهيجيل املنطق عىل فريجه بعد ما منطُق وقىض املاركسية. النظرية عليه ست تأسَّ
النظم يشبه فال السياسية للنظم املستقبيل للتطور تصورهما ا أمَّ النظرية. عليه قامت
فشٌل وهو الِجد. مأخذَ الديمقراطية نمو يأخذا لم ألنهما وذلك بعيد، أو قريب من الحالية

الخطرية. التطورات هذه من يشءٍ بأيِّ تسمح ال التي نظريتُهما عليهما فرضته
األسايس باملنهج يتم دحٌض وهو علمية. أنها تدَّعي لنظريٍة دحًضا يشكل أولئك كل
هو كان وإن هذا أن غري كاذبة. أنها وبيان التجربة الختبار التنبؤات تعريض عىل القائم

.Ibid, pp. 135–170 26
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تصمد أن النظرية عىل يتعنيَّ الذي االختبار من الوحيد الصنف هو ليس األسايس املعيار
والرتابط. الداخيل باالتساق الخاصة املنطقية باملعايري تفي أن أيًضا يجب فالنظرية له،
املحدِّد هو اإلنتاج وسائل نمو بأن والقائل للماركسية األسايس االعتقاد أن الجيل ومن
أن النظرية هذه مثل تملك ال إذ منطقيٍّا، متسق غري اعتقاٌد هو التاريخي، للتغري الوحيد

هي. كما تبقى أن من بدًال فعًال تنمو أن اإلنتاج لوسائل يتأتى كيف تفرس
رسمها التي املرعبة الصورة كانت ماركس: تنبؤات باستهانٍة يَُكذِّبون الربيطانيون
البؤس بأن القائل قانونه أن غري الصدق، غاية صادقًة صورًة زمِنه القتصاد ماركس
وزادت اإلنتاج وسائل تراكمت لقد صحيح. غري هو املال رأس تكدس مع يزداد أن يجب
األطفال، وعمل العمل، ساعات أن غري ماركس. ببال تخطر كانت ما زيادًة العمل إنتاجية
الفعيل املوقف Parkes باركس يخترص تضاءل. بل يزدد لم ذلك كل العامل، ومعاناة
هذه كانت األطفال، وعمل الطويلة، العمل وساعات املنخفضة، «األجور واحدة: عبارة يف

األوىل.» طفولتها يف بل ماركس، تنبأ كما شيخوختها يف ليس الرأسمالية، سمات
التدخل مذهُب حقق ماركس زمان ومنذ رجعة، غري إىل املطلقة الرأسمالية ذهبت لقد
من وهو — العمل إنتاجية تحسن وأدى هائًال، ًما تقدُّ الديمقراطي Interventionism

والشقاء. الفقر محو إىل — املال رأس تكدس نتائج
ماركس نبوءات كذَّب قد كتابَه، يسطر بوبر كان حيث بريطانيا، يف األمور َمِسريَ إن
جميع بني بُرجوازية األشد هي اإلنجليزية األمة أن نجد إنجلز لتنظريات فوفًقا وإنجلز.
الفقر استفحال إنجلرتا يف نرى أن هو ماركس، مذهب بحسب املتوقع، كان وقد األمم،
ولكن آجل. غريَ عاجًال اندالًعا الربوليتارية الثورة باندالع إال يزول ال الذي الطبقي والتوتر

يحدث.27 لم ذلك من شيئًا
الطليقة؛ بالرأسمالية تتعلق ماركس نبوءات جميع إن نقول أن واإلنصاف الحق ومن
املساَر َ وغريَّ األرضاَر َف وخفَّ العواقَب َن َهوَّ قد التدخل مذهب ولكن التدخل، عدم رأسمالية

ماركس. توقعات وكذََّب
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ماركس نبوءة تقييم (15)

محاولته فشلت وقد صائبة. أدلة التاريخية نبوءته ماركس عليها أقام التي األدلة تكن لم
لم ها. عاَرصَ التي االقتصادية لالتجاهات مالحظاته من نبوئية نتائج الستخالص البارعة
االجتماعية تحليالته أن فرغم لحجته. اإلمبرييقي األساس يف قصور بسبب فشله يكن
تحليالٍت كانت فقد اليشء، بعض الجانب أحادية كانت له املعارص للمجتمع واالقتصادية
إىل نفسه، التاريخي املذهب عقم إىل كنبيٍّ فشله يَرجع إنما الوصفية. الناحية من ممتازة
تاريخي ميل أو اتجاه أنه يظهر ما اليوم الحظنا لو حتى بأننا القائلة البسيطة الحقيقة

غًدا. املظهر نفس يتخذ سوف امليل هذا كان إن نعرف أن بإمكاننا هو فما
نتأمل أن ويكفي صحيحة. رؤية كثرية أشياء رأى ماركس أن نعرتف أن وعلينا
أيًضا ُمصيبًا ماركس كان وقد عرفها. كما الطليقة للرأسمالية القريبة بالنهاية نبوءته
الرأسمالية يبدل سوف الذي هو العمال» «وتضامن الطبقي الرصاع أن إىل ذهب حني
إنه ونقول ذلك من أبعد نذهب أن يمكن ال أننا غري جديد. اقتصادي نظام إىل الطليقة
.Socialism «االشرتاكية» هو آخر اسم تحت Interventionism «التدخل» بنظام تنبأ
فهو «اشرتاكية» أسماه ما ا أمَّ املستقبل. يحمله بما معرفة أدنى عىل يكن لم أنه فالحق
النمو بأن تنبأ أنه ذلك «التدخل»، مذهب أشكال من شكل أيِّ عن تماًما مختلف يشء
التدخل مذهب أدَّى بينما واالقتصادي، السيايس الدولة نفوذ من يُضائل سوف الوشيك

مكان.28 كلِّ يف الدولة نفوذ زيادة إىل
بورجوازيو أيًضا به يؤمن كان الذي «التقدم» بقانون يؤمن متفائًال ماركس كان
تنبأ وقد متحرًِّكا. ديناميكيٍّا مجتمًعا تصور خطتُه كانت أن ذلك عىل فرتتب عرصه،
وقد واالقتصادي. السيايس للقهر فيه مكان ال مثايل نظام إىل به ينتهي بتطور للمجتمع
األفراد فيه ويتعاون الدولة فيه تَذِوي الذي املثايل النظام هذا تحقيق عىل يعمل أن حاول
كل املجتمع يف واجًدا لقدراته، املالئم بالعمل منهم كل فيقوم الحرية، من أساس عىل
الخيال يقيد أنه إذ ، بنبيٍّ يليق ال التاريخاني التفاؤل هذا أن غري حاجاته. يُريض ما
التاريخ، صفحة عىل بوضوح «مكتوبة فيرش: يقول كما التقدم، واقعة أن كما التاريخي،
الذي الجيُل يخرسها قد جيٌل يكسبها التي فاألرض للطبيعة، قانونًا ليس التقدم أن غري

يليه.»
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ماركس، نبوءات تتحقق أن املمكن من كان جائز» يشءٍ «كل املبدأ هذا مع وتمشيًا
يمكن عرش التاسع القرن يف التقدم فمذهب ذاتها. تحقق التي النبوءات جميع شأن شأنها
نبوءة قت تحقَّ لو فحتى وهكذا به. تنبأ ما يحقق أن ويمكن كبرية، سياسية قوة يكون أن
هذا يكون فقد العلمية. ولصفتها للنظرية تعزيز أنه عىل يؤخذ أال ينبغي هذا فإن ماركس
تبثها أن استطاعت التي الدينية الروح قوة عىل ودليًال الدينية لطبيعتها نتيجة باألحرى
العني. تخطئه ال واضًحا خاصة بصفة املاركسية يف الديني العنرص كان وقد الناس. يف
وبرسالتهم بأنفسهم إيمانًا بؤسهم لحظات أحلك يف العماَل ماركس نبوءة منحت لقد

أيديهم. عىل البرش كل ينتظر الذي العظيم وباملستقبل
أتباعه أذهان من للماركسية العنرصالنبوئي وتمكن آخر. منًحى أخذت األمور أن غري
باستخدام بأننا اإليمان وحطم الهادئ، النقدي الحكم ملكَة وغيََّب عداها، يشء كل وأزاح
الهيجلية النبوئية الفلسفة غري ماركس تعاليم من يبق ولم العالم. نُغري أن يمكننا العقل
املفتوح.29 املجتمع أجل من النضال حركة ِبشل القشيب، املاركيس ثوبها يف هددت، التي

ماركس لكتابات األخالقي األساس (16)

القوانني يكتشف أن هي املال» «رأس كتابه يف لها نفسه ماركس نذر التي املهمة كانت
يُرجى التي االقتصادية القوانني يكشف أن همه يكن لم االجتماعي. للتطور الصارمة
تتيح التي االقتصادية الرشوط تحليل مهمته تكن ولم االجتماعي. للتكنولوجي نفعها
التخطيط األمان، للثروة، العادل التوزيع عادلة: بأثمان االجتماعية األهداف تحقيق
األهداف هذه تحليل محاولة مهمتُه كانت وال «الحرية». يشء كل وفوق لإلنتاج، املعقول

وتوضيحها.
لتقديم محاولة ولكل اليوتوبية للتكنولوجيا بشدة مناوئًا كان ماركس أن رغم ولكن
نظرية عىل داخلها يف تنطوي كتاباته كانت فقد االجتماعية، لألهداف أخالقي تربير
بالدرجة االجتماعية للنظم األخالقي تقييمه خالل من النظرية هذه عن عرب وقد أخالقية.
جوهره. يف أخالقي شجٌب املطاف نهاية يف هو للرأسمالية ماركس شجب إنَّ األساس.
«رشعي» بتربير ومقرتن فيه متأصل وحيشٍّ ظلٍم عىل يشتمل ألنه ُمدان، الرأسمايل فالنظام

.Ibid, pp. 197-198 29
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كال يجرد فإنه املستَغلِّني الستعباد املستِغلِّني يدفع إذ ألنه ُمدان الرأسمايل النظام كامل.
يكره كان لقد الفقر. يَُقرِّظ وال الثراءَ يحارب ال ماركس إن الحرية. من الطرفني
الثروة ألن يكرهها كان الطبع. أوليجاركية ألنها بل الثروة، تكدس ألنها ال الرأسمالية،
العمل قوَة ل تُحوِّ إنها الخلق. بقية عىل التسلط بمعنى السيايس النفوذ تعني نظامها يف
يكره ماركس كان السوق. يف أنفَسهم يبيعوا أن الناس عىل أن يعني ما وهو سلعة، إىل

الرق. يشبه ألنه الرأسمايل النظام
لقد املفتوح! باملجتمع إيمانًا كان نظره يف الحقيقي ماركس إيمان بأن بوبر يبَدهنا
الدفاع أن وبحقيقة الرأسمالية، من بموقفه الصلة وثيق املسيحية من ماركس موقف كان
ولم الرسمية. املسيحية سمات من سمة زمنه يف كان الرأسمايل االستغالل عن املنافق
لألخالق العظيم املصلح كريكجار، معارصه موقف عن بعيًدا ذلك يف ماركس موقف يكن
للمسيحية، مضادة أخالًقا كانت عرصه يف الرسمية املسيحية األخالق أن َ بنيَّ الذي املسيحية
هو املسيحية من الصنف لهذا الصارخ النموذج كان اإلنسانية. للنزعة ا مضادٍّ رياءً وكانت
هو الجوع أن فيه يؤكد االستغالل، عن سافًرا دفاًعا ألف الذي تاونسند، األكرب الكاهن
الجوع إفشاء عىل يعتمد العاَلم نظام يف يشءٍ كلَّ وأن والعمل، للصناعة الطبيعي املحرك
وراء من اإللهية الحكمة هي هذه أن تاونسند يرى الدوام! عىل وإبقائه العاملة الطبقة بني
الفقريُ يكون أن السعادة، منابع ومن الطبيعة، قوانني من أن يبدو إذ السكاني، النمو مبدأ
والوضيعة، الشاقة باملهام موكلة البرش من فئة هناك تبقى حتى النظر قصريَ أباليًا» «ال
هذا ويزيد ميولهم. وفق له انتُدبوا ما ألداء يَفُرغوا لكي الناس من اة للرسَّ املجال مفسحًة
والجمال االنسجام يُفِسد أن شأنه من الفقر محو أن ماركس، يسميه كما األذل، يُّ الرسِّ

العالم! يف الطبيعة ووضعته هللا وضعه الذي النظام ذلك عليه ينطوي الذي واالتساق
ذلك يف الفضل فإن األرض، وجه من اليوم انمحى قد املسيحية من الصنف هذا كان إذا
املسيحية عىل تأثريه ولعل ماركس. به جاء الذي األخالقي اإلصالح إىل منه كبري جزء يف يعود
إىل أدى وكالهما تحديًا، كان فكالهما الكاثوليكية، الكنيسة عىل لوثر لتأثري مكافئًا يكون أن
األخالقية.30 ملعايريِهم تقييٍم وإعادة ومراجعٍة تنقيٍح إىل األعداء، معسكر يف مضاٍد إصالٍح
هو ما بأن القائلة Moral Positivism األخالقية للوضعية مناهًضا ماركس كان
بعينه هو كائن هو ما أن … Might is Right القوة هو الحق أن … وخري حقٍّ عىل قائم
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قد االجتماعي النسق وأن ا، رشٍّ يكون قد قائم هو ما أن ماركس َ بنَيَّ يكون. أن ينبغي ما
رياء، محض هو واستحقاق حق فكل زائًفا النسق كان وإذا نسًقا. بوصفه ظامًلا يكون

ببقائها. نسمح التي النُُّظم إىل … النسق إىل تمتد مسئوليتنا ألن
ذاتها. بحد مضيئة حقيقة وهذه نفوذه، رس ماركسهي عند األخالقية الراديكالية إن
أن من ونحميها عليها نُبقي أن هي مهمتنا وإن حية. تزال ال األخالقية الراديكالية هذه
العلمية»، «املاركسية ماتت لقد السياسية. براديكاليته لحق الذي املصري نفس يلحقها

يعيش.31 أن يجب للحرية وحبها يَبقى، أن يجب االجتماعية باملسئولية شعورها لكن

Historicism (التاريخانية) التاريخي املذهب معنى (17)

ولكن التناقض.32 حتى بينها فيما تختلف قد متعددٌة معاٍن التاريخي» «املذهب لتعبري
إنه اللفظية. واملماحكات التعريفية للمعارك املناوئ بوبر مبدأ تذكَّْرنا ما ذلك يف ضري ال
ثَمَّ وِمْن التعريف. لهذا وفًقا تحليالته يف ويميض ،Historicism بكلمة يعنيه ما يحدد

.Ibid, pp. 206-207 31

يف نشأت التاريخ معالجة يف معينة فلسفية طريقة تصف كانت Historicism كلمة أن ذلك من 32

محكومة وغري للتكرار قابلة غري فذة فريدة وقائع هي التاريخ أحداث جميع أن تفرتض وهي أملانيا،
دراسة عىل تطبيقها بدأ حني الوضعية ضد فعل رد التاريخانية هذه كانت كلية. طبيعية قوانني بأية
هو استثناء بال البرشي السلوك كلَّ أن إىل الوضعيون ذهب فقد عرش. التاسع القرن أواخر يف التاريخ
«الواقع» لتصوير محاولة أية أن أكدوا فقد التاريخانيون ا أمَّ صارمة. لقوانني وخاضع للتفسري قابل يشء
تبسيط عىل تنطوي محاولة هي معارصة وأفكار حارضة أدلة عىل بناءً معينة تاريخية بحقبة الخاص
إىل ذلك من بدًال W. Dilthey دلتاي فيلهلم أمثال من املعنى) (بهذا التاريخانيون ذهب وخطر. مخل
باملحللني الخاصة ال بها الخاصة وقيمها وأفكارها سياقها داخل «تأويلها» ينبغي تاريخية حقبة كل أن
التأويليني من كثري جانب من والتطوير للنقد تعرضت قد الطريقة هذه أن بالذكر وجدير املعارصين.
«من يشءٍ أيِّ عىل نطَّلع أن عمليٍّا املتعذر من أن إىل بالنظر جادامر، وتلميذه هيدجر وبخاصة الالحقني،
«هرسل». طريقة عىل املسبقة» «أحكامنا من تماًما ونتجرد الصفر من الفهم نبدأ وأن أرشيميدية»، نقطة
إىل نصل أن إىل منها نبدأ أن من لنا مناَص وال للفهم، تنا» «ُعدَّ هي األمر حقيقة يف املسبقة األحكام فهذه

منهجه. حسب كلٌّ التأويليون بها أوىص التي «التأويل» خطوات باتباع الصحيح الفهم
اجتماعية ظاهرة أي فهَم بأن القائل البسيط املعنى ذلك «التاريخانية» ل األخرى املعاني ومن
من اقتطاعها وعدم الزمن يف نشأتها وتتبع تاريخها فهم يستوجب إلخ) اللغة، الديمقراطية، (كالليربالية،

الخاص. سياقها
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التاريخي باملذهب «أعني بوبر: يقول ألفاظ. حول للجدل وال للبس مجال أي هناك فليس
الرئيسية، غايتها هو التاريخي التنبؤ أن تفرتض االجتماعية العلوم معالجة يف طريقًة
أو «األنماط» أو «اإليقاعات» عن بالكشف إليها الوصول يمكن الغاية هذه أن وتفرتض

لها.»33 وفًقا التاريخي التطور يسري التي «االتجاهات» أو «القوانني»
التاريخانية: االعتقادات أمثلة من

املختار. الشعب رسالة يف القديم العهد يهود اعتقاد •
«املجيء ب متبوًعا البرشية الجموع اهتداء حتمية يف األوائل املسيحيني اعتقاد •

.Second Coming الثاني»
العالم. تحكم أن روما َقَدَر بأن الرومان بعض اعتقاد •

البرشي. التقدم بحتمية التنوير عرص يف التحرريني اعتقاد •
االشرتاكية. بحتمية االشرتاكيني من كثري اعتقاد •

عام. األلف رايخ تأسيس يف هتلر اعتقاد •

هذه مثل أن يدرك لكي الشهرية األمثلة بعض رسد يف يرشع أن املرء وِبَحْسِب
التصور فإن محددة نظرية أي عن النظر وبرصف تتحقق. قلما التاريخانية النبوءات
هو مرتابط) نمط أو معنى أو خطة األقل عىل (أو محتم تاريخي مصري بوجود العام

واسع. بانتشار يحظى تصور
الثالثة التفسريات أحد من له مناص فال التاريخية الحتميَة يُظاِهر أن املرء شاء وإذا

اآلتية:

الثيولوجي). (التفسري الخاصة ملشيئته وفًقا ما خارجيٌّ عقٌل ه يسريِّ التاريخ أن إما (١)
مصريُ الحياة، سورُة ُمحايث، (روٌح داخيلٌّ عقٌل األمام إىل يدفعه التاريخ أن أو (٢)

(… اإلنسان
مادية عمليات هناك تكون الحالة هذه ويف اإلطالق، عىل روٌح األمر يف ليس أن أو (٣)

لها. وفًقا التاريخ يسري تماًما حتمية

ص١٣. التاريخي، املذهب عقم بوبر، 33
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للتكذيب قابلني غري فهما ثَمَّ وِمْن ميتافيزيقيان، أنهما الجيل فمن األوالن الخياران ا أمَّ
عفا للعلم تصوٍر عىل فريكز الثالث الخيار ا أمَّ تأكيد. بكل علميني وغري Unfalsifiable

الزمن. عليه
بالالحتمية يقول بوبر أن ذلك الثالثة، التفسريات علمية بوبر يرفض َجَرَم ال
وأن مشكالتنا، لحلِّ نحن محاوالتنا عن ينتج إنما التغيري أن ويرى ،Indeterminism
الصدفة، االختيار، منها: بها، التنبؤ يمكن ال أشياء عىل تتوقف مشكالتنا لحل محاوالتنا
ٌ مسريِّ هناك كان فإذا اختيارنا. عن األشياء، هذه بني من مسئولون، ونحن إلخ. التطور،
ومع بعض، مع بعضنا تفاعلنا يف التاريخ: نسريِّ الذين نحن نحن! فإنه للتاريخ حقيقيٌّ
(الذي ٣ العالم ومع نخلقها)، لم الكائنات، من جنًسا بوصفنا نحن، (التي املادية البيئة
قليًال). إال فيه يغري أن يملك وال يرثه منه كالٍّ أن غري صنعناه، — جنًسا بوصفنا — نحن

املعنى. من نشاء ما عليه ونُسبغ غاياتنا، فيه د ونُجسِّ التاريخ، نَُسريِّ الذين نحن
املاركسية َخصَّ وقد التاريخانية، النظريات جميع بوبر يهاجم املنطلق هذا من
التاريخ أن تدَّعي التي هي وأنها الحديث، العالم يف نفوذًا األكثر أنها ذلك هجماته. بأعتى
املاركسية) بهذه تزودنا (والتي القوانني هذه بمعرفة وأننا علمية، لقوانني وفًقا يميض

باملستقبل. نتنبأ أن يمكن

التاريخي املذهب تفنيد (18)

السببية القوانني تقف ُمريد ُحرٍّ كائٍن آثار بدراسة ت اختصَّ أنها اإلنسانية العلوم َقَدُر
الحرية! يقني» «ال يف مرضوبًا الحتمية بيقني نتائجه وتتحدَّد مستأذنًة عنده

ماهيته. وخارج واقعه خارَج يوَجد الذي الخاِلُق املخلوُق إنه
العالم. نسيج يف «الوعي» يُدِخل الذي الكائن إنه

الخليقة. باحة إىل «القيمة» ويجلب

الكون. صمِت عىل «املعنى» ويُسبغ
املكتمل. الشيئي الوجود قلب يف َحولِه34 من «َعَدًما» ويفرز

التفاحة. يف الدودة إنه

سارتر. بتعبري 34
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الرضورة. ُسباِت يف أرٌق
«األشياء». بني َصدٌع

اململكة.35 داخل مملكٌة
بَمآِله. التنبؤ يف للعلم حيلة وال

«التفسري». ال «الفهم» إال بإزائه يُجدي وليس
«التنبؤ».36 ال «التأويل»

م. ع.

إىل وفقت الحني ذلك ومن …» التاريخي»: املذهب «عقم لكتابه مقدمته يف بوبر يقول
وذلك التاريخ، سري بمستقبل التنبؤ علينا يستحيل أنه بيَّنت إذ التاريخي، املذهب تفنيد

اآلتية: الخمس القضايا يف الدليل حرص ويمكن … بحتة منطقيٍة ألسباٍب

املقدمة (وهذه اإلنسانية. املعرفة بنمو قويٍّا تأثًُّرا سريه يف اإلنساني التاريخ يتأثر (١)
العلمية، أفكارنا ذلك يف بما أفكارنا، يف يرون الذين أولئك حتى بها يسلِّم أن من بد ال

املادي.) التطور من لنوٍع َعَرضيٍّا نتاًجا
العلمية. معارفنا نمو بكيفية نتنبأ أن العلمية، أو العقلية بالطرق لنا يمكن ال (٢)

اإلنساني. التاريخ سري بمستقبل التنبؤ يمكننا فال إذن (٣)
علم قيام إمكان أي نظري، تاريخ قيام إمكان نرفض أن يجب أننا معناه وهذا (٤)
التطور يف علمية نظرية تقوم أن يمكن وال النظري. الطبيعة علم يقابل اجتماعي تاريخي

التاريخي. للتنبؤ أساًسا تكون أن تصلح التاريخي
إليها يتوسل التي األساسية للغاية تصوره يف التاريخي املذهب أخطأ فقد إذن (٥)

مقدمة). التاريخي، املذهب (عقم التاريخي» املذهب يتداعى ذلك وببيان بمناهجه،

التنبؤ باستحالة تقول التي (٢) رقم النقطة هي الدليل هذا يف الحاسمة والنقطة
«اآلن»، بحوزتنا تكون فإنها املستقبلية باملعرفة التنبؤ أمكن إذا أنه ذلك املعرفة، بنمو

.Imperium in Imperio 35

ص٧٧. ،٢٠٠٣ بريوت، العربية، النهضة دار الهرمنيوطيقا، إىل مدخل الفهم، فهم مصطفى: عادل 36
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مكتشفات تكون فإنها املستقبلية، باملكتشفات التنبؤ أمكننا إذا «مستقبلية». تكون ولن
عىل هامة مكتشفات أية عىل يشتمل املستقبل كان إذا أنه يرتتب ذلك من «حارضة».
الرغبات عن بمعزل محتمة كانت لو حتى علميٍّا، بها التنبؤ املحال من فإن اإلطالق،

اإلنسانية.37
يعود لن اكتشافه فور فإنه العلمي للتنبؤ قابًال املستقبل كان إذا آخر: دليل وهناك
فضًال يُفيض وهذا فرد، أي جانب من االكتشاف إلعادة املبدأ حيث من قابًال دام ما ا رسٍّ

وقائية. إجراءات أخذ إمكان إمكان/عدم حول مفارقة إىل ذلك عن
الربنامج يف املحورية الفكرة وتنهار التاريخانية. تنهار وحدها املنطقية األسباب لهذه
العلمي التنبؤ فكرة وبانهيار النظرية. للفيزياء مناظر نظري بتاريخ والقائلة املاركيس،
املنطقي التناقض ويتكشف الشامل. االجتماعي التخطيط فكرة أيًضا تنهار باملستقبل
يخطط «من السؤال: عن متسقة إجابة تقدم ال ألنها أوًَّال أخرى: بطرق أيًضا الفكرة لهذه
إغفال وإن مقصودة. غري نتائج دائًما لها آنًفا قلنا كما أفعالنا ألن وثانيًا املخطِّطني؟!»

تفصيلها. لنا سبق التي املؤامرة مغالطة يف اليوتوبيني يوقع ذلك
Scientific Socialism العلمي» االجتماعي «املذهب أسماه بما ماركس دفع حني
فهمه يف ومخطئًا للمجتمع فهمه يف مخطئًا كان واحدة. جهة من ال جهتني من ُمخطئًا كان
ماركس يَِسم ال الذي التهافت هذا ببيان تقريبًا كلها كتاباته يف بوبر تكفل وقد للعلم.
فظنُّوا التنبؤ، يف الطبيعية العلوم نجاح أسكرهم الذين التاريخانيني جميع يسم بل وحده،
بمستقبله. يتنبأ حتى املجتمع تطور قانون عن بالكشف موكولٌة االجتماعية العلوم أن
ظن لقد التاريخاني. املذهب يف املركزية الدعوى بأنها الدعوى هذه وصف أمكن ربما
األجسام حركة قوانني عىل نيوتن عثر مثلما املجتمع» حركة «قوانني عىل عثر أنه ماركس
شبيهة حركة له ليست فاملجتمع للمجتمع، خاطئ فهٍم عىل يقوم ظنٌّ وهو الفيزيقية.
أن يمكن ال القوانني هذه فمثل األنحاء، من نحو أيِّ عىل لها مماثلة أو األجسام بحركة
منتظًما وإيقاًعا خطًة التاريخ يف الناس تبني «لقد فيرش: أ. ه. يقول وجود. لها يكون
كربى واحدة واقعة مجرد أو مفاجأة، تتلوها مفاجأة إال فيه أرى ولسُت مرسوًما، ونمًطا

فردة.» واقعة ألنها بشأنها، التعميمات نصدر أن علينا يستحيل

ص٧-٨. التاريخي، املذهب عقم 37
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إىل ذلك يف ويستندون فردة، عملية التطور عملية بأن دعوانا التاريخانيون يُنكر قد
املجتمع عىل تنطبق الشيخوخة إىل الشباب إىل الطفولة من املتدرجة الحياة دورة أن فكرة
يف فينبشون نفسه»، يعيد «التاريخ أن تبني أمثلة يقدمون وهم الفرد، عىل تنطبق مثلما
من أكثر ليست هذه لكن زعَمهم. تؤيد و«توازيات» «تشابهات» عن وحديثه التاريخ قديم
دققنا ولو تؤيدها. الوقائع أن يبدو التي الكثرية امليتافيزيقية النظريات أمثلة من مثال
اختبارها نريد التي عينها النظريات ضوء يف اختريت أنها لنا لتبنيَّ الوقائع هذه يف النظر

األول). الفصل يف ذلك يف قلناه ما (انظر بها
نوعها، يف وحيدة كانت ولو حتى التطور، عملية أن التاريخانيون يُقرِّر وقد
يف وهم املستقبل. يف بوجهته نتنبأ وأن «اتجاًها»، أو «ميًال» فيه نتبني أن فباستطاعتنا
املدى البعيدة التنبؤات نجاح أن ذلك والفلك. الطبيعة لعلم أعمى تقليد يف يقعون ذلك
تكراري طابع من الشمسية للمجموعة ما عىل االعتماد كل يعتمد إنما الفلك علم يف
إهمالنا عىل الحالة هذه يف معتمد التنبؤات نجاح أن أي  موقوفStationary؛ Repetitive
التنبؤات إمكان عىل ذلك من نستدل أن الخطأ ومن التاريخي. التطور عوارض لكلِّ

التكرارية. غري االجتماعية باألنساق الخاصة املدى البعيدة التاريخية
االجتماعي التغري يف ظاهرة أمور و«امليول» «االتجاهات» إن التاريخانيون يقول وقد
هذه أليست حسابها. باإلحصائيات مشتغل كل وباستطاعة وجودها، يف الشك يجوز وال
بأن بالقول هذا عىل نُجيب ونحن الذاتي؟ القصور يف نيوتن بقانون شبيهًة االتجاهاُت
يُفيدنا ما كثريًا االتجاهات وجود فرض إن أدق بعبارة أو فعًال، موجودٌة االتجاهات
بوجود القائلة فالقضية آخر. يشءٌ والقوانني يشءٌ االتجاهات لكن إحصائيًة. حيلًة بوصفه
وجوًدا، يقرر فال الكيل القانون ا (أمَّ كلية. قضية وليست وجودية، قضية هي معني اتجاه
بوجود القائلة والقضية آخر). أو يشء وجود استحالة يُقرر ذلك من العكس عىل إنه بل
كليٍّا. قانونًا وليست مخصوصة، تاريخية قضية هي معينني وزمان مكان يف ما اتجاه
وجود مجرد عىل نقيمها أن باستطاعتنا إذ كربى، عملية أهمية املنطقي الوضع ولهذا
آالًفا بل مئاٍت يتغري ال ثابتًا بقي الذي فاالتجاه َحِذر). إحصائي كل يعلم (كما االتجاهات
معدودات.38 سنوات يف التغري يعرتيه قد ذلك) عىل مثاًال السكان نمو (وليكن السنني من
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يستعريون أنهم هي التاريخانيون فيها يقع التي املغالطات أهم من إن القول وجملة
أن ويفوتهم العلمي، التنبؤ ماهيَة تُشكِّل باعتبارها الطبيعي العلم من التنبؤات من أمثلًة
يطبقوا أن يريدون ثُمَّ املعزولة، املوقوفة التكرارية األنظمة عىل إال تنطبق ال التنبؤات هذه
بطبيعة اإلنساني التاريخ إن اإلنساني. والتاريخ البرشي املجتمع عىل العلمي التنبؤ منهج
ويف مستمر، تغري يف فهو اإلطالق)، عىل نظاًما ليس أنه (والحق معزوًال نظاًما ليس الحال
جديدة مفردة حادثة هي التاريخ يف حادثة كل نفسه). يُعيد (ال تكراري غري دائب تطور
حيث من املمتنع من فإن السبب ولهذا أخرى، حادثة أيِّ عن أنطولوجيٍّا ومتمايزة فذة،
فكرة ا أمَّ البرشي. بالتاريخ يتعلق فيما مرشوطة غري علمية تنبؤات وضع إمكان املبدأ
تبني فقد البرشي، التاريخ بتطور التنبؤ نجاح يف أمًال يقدِّم بالكسوف التنبؤ نجاح أن
االفرتاضية «الحدوس يف بوبر يقول تماًما. مغلوٌط وأنه فادح، فهٍم سوءِ عىل يقوم أنه
صحيًحا مربًِّرا إذن تقدم ال والخسوف الكسوف بظواهر نتنبأ أننا واقعة «إن والتفنيدات»:

بالثورات.» نتنبأ أن بإمكاننا أن نتوقع ألن

معنى يف نحن عليه نُضفيه ما إال التاريخ يف معنى ال (19)

املذاهب هاجم أن بعد املفتوح»، «املجتمع يف بوبر إليها خلص التي الدعوى هي هذه
يشبه فيما بهم ترمي ألنها وتؤرقهم؛ البعَض تزعج دعوى وهي وأثَخنَها. التاريخانية
جميع تكون أن بدَّ فال بوبر قول صحَّ إذا أنه يخشون اآلخر والبعض الوجودي. الفراغ
سوء رضوب كل «إن بوبر: يقول ذلك ويف .Arbitary اعتباطية تعسفية واملعايري القيم
يتضمن Convention «االتفاق» بأن االعتقاد هو واحد، رضب إىل تَُرد أن يمكن الفهم
من نحبها منظومة أي اختيار يف أحراًرا ُكنَّا إذا أننا أي Arbitrariness؛ «االعتباطية»
القول أن نعرتف أن بالطبع علينا أخرى. منظومة كأي تكون منظومة أي فإن املعايري،
اعتباطي عنرص عىل سينطوي األمر أن عىل يدل اصطناعي أو اتفاقي يشء املعايري بأن
لكي عظيم يشء بينها ليس املعايري، من مختلفة منظومات هناك يكون قد أي مؤكد،
تتضمن ال االصطناعية أن غري يجب). كما بروتاجوراس عليها أكَّد حقيقة (وهي نختاره
أو السيمفونيات أو مثًال الرياضية فالحسابات األشكال. من شكٍل بأيِّ التامة االعتباطية
أو حسبة كل أن ذلك عىل يرتتب ال ولكن كبري. حدٍّ إىل اصطناعية أشياء هي املرسحيات
لذلك الكامل بالتفسري املعرفة تطور يف بوبر نظرية تكلفت وقد كغريها». هي مرسحية
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العالم عن نظريته يف خاصة بصفة ذلك وتجيل لإلنسان. الحق التوجه أنه يعتقد ما وبيان
مواضعها. يف لناها فصَّ التي ٣

الشمويل والتخطيط اليوتوبية النزعة تفنيد (20)

Uto- اليوتوبي املذهب عىل أيًضا ينطبق ما للماركسية املضادة البوبرية الحجج من
ييل: كما اليوتوبية املقاربة وصف يمكن .pianism

يسعى ما بقدر عقالني إنه محدد. هدٌف له يكون أن عقالني فعٍل أيِّ عىل يتوجب
إذن النهائية الغاية تحديد لغايته. وفًقا وسائله يحدد ما وبقدر واتساق، بوعي غايته إىل
تحديد عىل نحرص أن وعلينا بعقالنية. نسلك أن شئنا إذا نفعله أن علينا يشء أول هو
الجزئية، أو الوسطى الغايات تلك عن بوضوح نميزها وأن النهائية، أو الحقيقية غايتنا
النهائية. الغاية إىل الطريق عىل خطوات هي أو وسائل مجرد األمر حقيقة يف هي والتي
األهداف هذه كانت إذا عما السؤال نهمل أن أيًضا بد فال التمييز هذا أهملنا إذا ونحن
بعقالنية. نعمل أن عن نعجز أن بالتايل بدَّ وال النهائية، الغاية تخدم أن يمكن الجزئية
السيايس هدفها نحدد أن ِمنَّا تستلزم السيايس، النشاط عالم عىل تطبق حني املبادئ هذه
هذا نحدد أن قبل فليس عملية. خطوة أي نتخذ أن قبل املثالية» «الحكومة أو النهائي،
برسم شبيٌه يشءٌ لنا يستوي أن قبل وليس األقل، عىل تقريبي تخطيط يف النهائي، الهدف
لتحقيقه، والوسائل الطرق أفضل تدبري يف نرشع أن يمكننا ننشده، الذي للمجتمع هنديس

العميل.39 للتنفيذ خطة رسم ويف
ثُمَّ ،Blueprint «رسم» من يبدأ السياسة إىل مدخل أي لتفنيد حجًجا بوبر قدَّم وقد
يكون أن يريد ا حقٍّ كان إذا يتدبرها أن مثايل أي عىل يتعني حجج وهي تحقيقه، يف يرشع

أوهام: بال مثاليٍّا

ال من فالبدء أنت. حيث من تبدأ أن من لك بديل فال تذهب أن شئَت حيثما إنك •
أو العلم أو اإلبستمولوجيا يف محال هو ما قدر السياسة يف محال أمر هو يشء
تغيريًا يكون أن إال املوهوم، للتغيري كمقال حقيقي، تغيري أليِّ يمكن فال الفنون،
تغيري يمكن أن قبل أنه توكيد عىل اليوتوبيون دأب وقد فعًال. قائمة ظروف يف

.The Open Society, p. 157 39
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القول هذا إليه يُفيض ما أن غري ككل. املجتمع تغيري من بدَّ ال ذاك أو اليشء هذا
تناقض وهو يشء! كل تُغري أن ينبغي يشء أي تغيري يمكنك أن قبل أنك هو

واضح.
قد والتي مقصودة، غري نتائج لها يكون فسوف نتخذها التي األفعال كانت ما أيٍّا •
مرشوِعنا نطاُق اتسع وكلَّما رسمناه. الذي للرسم مخالفًة أشياء ببساطة تكون
املجتمع لتغيري شاملة خطط يف العقالنية وادِّعاؤنا املقصودة. غري النتائج عدُد زاد
أن كما نملكها، ال ببساطة نحن لة مفصَّ سوسيولوجية بمعرفٍة ادِّعاءٌ هو ككل
استعارة استخدام بمثابة هو والغايات الوسائل عن اليوتوبية بالطريقة الحديث
األحداث من مجموعة غري األمر حقيقة يف ثمة فليس مضلِّلة، بطريقة بالغية
يُطَلق األحداث من أبعد بمجموعة متبوعة «الوسيلة»، عليها يُطلق زمنيٍّا القريبة
لم ما — بدورها تُتبع سوف األخرية املجموعة هذه أن غري «الغاية». عليها
«الغاية» فإن ثَمَّ وِمْن األحداث. من متتالية بمجموعات — تماًما التاريخ يتوقف
ليشءٍ ندَّعيها مزايا عن الدفاع يف تُرجى فائدة وال األمر. حقيقة يف غاية ليست
عن وفضًال متناهية. ال سلسلة يف األحداث من ثانية مجموعة يكون أن يعدو ال
بالشكل تحقيقها احتمال فإن زمنيٍّا، أقرب هي األوىل املجموعة إن وحيث ذلك،
يقينًا. واألقل زمنيٍّا األبعد الثانية املجموعة تحقيق احتمال من أكرب هو املطلوب
التي التضحيات من ضمانًا أقل هي األخريُة بها تَِعدنا التي فاملكاسب ثَمَّ وِمْن
فمن متساوية، أخالقية دعاوى األفراد لجميع كان وإذا األوىل. يف لها ُقدَِّمت

التايل. الجيل ملصلحة بجيٍل نضحي أن الخطأ
يريدونه الذي املجتمع نوع حول الناس اختالف إن نفسه: بالرسم خاصة حجة •
ال لكي واالشرتاكيني، والتحرريني التقليديني املحافظني حتى واقعة، حقيقة هو
بهدف السلطة تتقلد التي الجماعة طبيعة كانت ما فأيٍّا ثَمَّ وِمْن أحًدا. نستثنى
لم إن اآلخرين، معارضة تكبح سوف فإنها للمجتمع، املتصور رسمها تحقيق
فرض عن الحر املجتمُع يربأ حني ويف يريدونه. ال هدٍف خدمة عىل تقرسهم
أن إىل مضطرٌة اليوتوبية األهداف ذات الحكومة فإن مشرتكة، اجتماعية أهداف

استبدادية. تكون أن ومصريها استبدادية، تصبح
أن له املقدر فمن ضخم، مطلب هي للمجتمع الجذرية التشييد إعادة كانت ملا •
االجتماعية واملثل واألفكار األهداف أن الضامن َمِن ولكن طويًال. زمنًا يستغرق
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التعريف؟ بحكم ثوريٍّ فوراٍن زمُن وهو الزمن، هذا خالل جوهريٍّا ًا تغريُّ تتغري لن
أفضل أنه عىل الرسم لواضعي حتى بدا ما أن يعني فهو بالفعل ذلك حدث فإذا
أيِّ عن يختلف وسوف منه، اقرتبوا كلما ذلك عن يتباعد سوف املجتمع صور

يشء. كل قبل الرسم بهذا لهم عالقة ال الذين للَخَلف بالنسبة مطلوب يشء
يرغبون الذي املجتمع من جزءٌ أنفسهم املخطِّطني إن أخرى: بحجة ذلك ويتعلق •
فروضهم ثَمَّ وِمْن االجتماعية، تجربتهم إن بل فحسب، هذا ليس محوه. يف
يعني مما بعمق، به مكيفًة تكون أن لها َر ُقدِّ قد نقديتُها، بلغت مهما وأهدافهم

أيًضا! خططهم ومحَو محَوهم يتضمن املجتمع هذا محو أن
يعني زمنيٍّا، ممتدة بصورة وبالتايل جذرية، بصورة االجتماعي البناء إعادة إن •
نفسية محنًة بذلك خالًقا الناس، من ا ِجدٍّ كبريًا عدًدا وتُشتت تستأصل أن
اإلجراءات يناهضون سوف األقل عىل الناس بعض أن املتوقع ومن هائلة. ومادية
الحاكمة الفئة تراهم سوف املناهضني هؤالء مثل اآلثار. بهذه تهددهم التي
من بباعث كله للخري مناهضون أنهم عىل املثايل املجتمع تحقيق تحاول التي
أعداء أنهم عىل ثَمَّ وِمْن الحقيقة)، من يشءٌ ذلك يف (وسيكون الشخصية املصلحة
البعيدة املثالية األهداف كانت فلما سيأتي، ما ضحايا هؤالء وسيكون املجتمع.
فأكثر، أكثر تطول واملعارضة النقد خنق وفرتة طويًال، مجيئها يتأخر املنال
ألن وبالضبط النوايا!)، خلصت (وإن حدة سيزدادان واالستبداد االضطهاد فإن
يؤدي بأن جديٌر تحقيقها يف املستمر الفشل فإن مثالية تَُرى واألهداف املقاصد
تخريبًا، هناك أن بد ال القارب!» يهز ما «شخًصا أن وادِّعاء بالتهم القذف إىل
تستثني التي املمكنة التفسريات جميع إن (إذ فاسدة قيادًة أو أجنبيٍّا، تدخًال أو

ما). شخٍص جانب من ا ورشٍّ خبثًا بالرضورة تتضمن نفسها الثورة نقد

وجد مذنبني َطَلَب وَمْن شأفتهم، واستئصال املذنبني كشف رضورة تربز حينئٍذ
ونتائج متوقعة غرِي عواقب يف لألذقان غرق قد الثوري النظام يكون وهنا مذنبني!
األهداف ستظل جزاءَهم الثورة أعداءُ يَلَقى أن بعد حتى ألنه ألفعاله؛ مقصودة غري
املبارشة بالحلول األخذ إىل فأكثر أكثر الحكام يضطر وسوف تتحقق. ال متعرسًة الثورية
يشءٌ عادة وهو املخطَّط») غري «التخطيط بوبر عليه يُطِلق (ما امللحة العاجلة للمشكالت
املعلنة أهدافهم بني الفجوة تتسع وسوف السابقة. األنظمة عليها ازدروا التي األشياء من
تصنعه الذي ذلك من فأكثر أكثر يصنعونه ما يقرتب وسوف بالفعل. يصنعونه ما وبني
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تسري أن بد ال يشءٍ كلِّ بعد الحياة أن ذلك اليوتوبية. عن البُعد الشديدة الحكومات
بد وال يتعلموا، أن لألطفال بد وال ويسكنوا، ويلبسوا يطعموا أن للناس بدَّ ال يشء، بأيِّ
املجتمع يف تعتمد أشياءُ هذه وكل واإلطفاء، والرشطة والنقل الطبية الخدمة تستمر أن
أن هو واحدة مرة األشياء هذه كل تمحو أن ومعنى النطاق. واسِع تنظيٍم عىل الحديث
يمكن الَعماء هذا من أنه تعتقد أن الجنون من َلَرضٌب وإنه الكلمة. بمعنى فوىض تخلق
أفضل مجتمًعا أن تعتقد أن حتى الجنون من ورضٌب مثايلٍّ! مجتمٌع يبزَغ أن ما بشكل
املجتمع هذا من يبزغ أن يحتمل مما أكثر العماء من يبزغ أن يحتمل قليًال هذا من
أحالمنا برغم نستطيع، فلن ذلك عىل صممنا لو فحتى هذا ورغم اآلن. إليه وصلنا الذي

ثانية. مرة جديد من ونبدأ يشء كل نمحو أن بالكمال،
يمكنهم البحر، ُعرض يف سفينة ببحارة أشبه نويرات أوتو قول حد عىل البرش إنَّ
كلها السفينة يُصلحوا أن ويمكنهم فيها، يعيشون التي السفينة من جزء أيَّ يُصِلحوا أن

واحدة. دفعًة كلها يصلحوها أن يمكنهم ال ولكن جزءًا، جزءًا
هي فاضل مجتمع «رسم» فكرة تجعل حقيقٌة وهذه األبد، إىل يتوقف لن التغري إن
سيبدأ فإنه للرسم، مطابق مجتمع عىل حصلنا لو حتى إذ معنى. ذات غري فكرة ذاتها بحد
مستحيلة املثالية املجتمعات فإن ثَمَّ وِمْن «الرسم». عن االبتعاد يف التغري حقيقة بحكم
يكون أن يستلزم اإلطالق عىل «رسم» أي مطابقة ألن بل فحسب، مثالية ألنها ال التحقيق،
أو تصوره يمكن املواصفات بهذه مجتمع هناك وليس يتغري، ال سكونيٍّا ثابتًا املجتمع
بعد عاًما مستمر ازدياد يف تبدو االجتماعي التغري خطوات تسارع أن والحق به. التنبؤ
توجه أيَّ فإن ثَمَّ وِمْن حد. عند تنتهي لن إدراكنا، حد عىل التغري، عملية أن ويبدو عام.
بالتغري. بل الثابتة باألحوال ال ُمكيًفا يكون أن يجب الحقائق يُطاِبق أن له يُرَجى سيايس
فهذا عليها، واإلبقاء للمجتمع معينة صورٍة تأسيس هي مهمتنا تكون أال إذن يجب
يف تحدث التي الفعلية التغريات عىل أقىصسيطرة إىل نصل أن بل مستحيل، أمٌر رأينا كما
يكون لن املجتمع إن وحيث بحكمة. الضبط هذا نستعمل وأن لها، نهاية ال تحول عملية
كما بوبر إن أكاديمي. نظري سؤال هو املثايل؟» املجتمع شكل هو «ما السؤال فإن كامًال
… الحياة؟ هي ما العدالة؟ هي ما الجاذبية؟ هي ما هو؟»: «ما أسئلة يكره مراًرا قلنا
أن: مثلما العلم. يف ًما تقدُّ تصنع أن منها يُرجى ال أسئلة هي القبيل هذا من أسئلة إن
هذه مثُل السياسة. يف ًما تقدُّ تصنع ال أسئلة هي إلخ … العدالة؟ هي ما الحرية؟ هي ما
يُدِرجها أن إىل ببوبر حدا ما هو تعريف يف الواقع ماهية لحبس السحرية شبه املحاوالت
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أن السياسة يف املاهوي املدخل هذا طبيعة ومن .Essentialism «املاهوية» تصنيف تحت
من أسئلة فهي وجدوى أصالة األكثر األسئلة ا أمَّ املذهبي.40 والرصاع اليوتوبية إىل يؤدي
فإجابات … مقرتحاتك؟» هي «ما الظروف؟»، هذه يف نفعل أن علينا ينبغي «ماذا قبيل:
جديرة فهي لذلك صمدت فإذا مثمرة، بطريقة وتنقد تناقش أن يمكن األسئلة هذه مثل
بل املفاهيم تحليل هو ليس العلم، يف كما السياسة، يف األجدى فالعمل عمليٍّا. نجربها بأن

التجربة.41 الختبار وتعريضها للنظريات النقدي التمحيص

Piecemeal Social Engineering الجزئية االجتماعية الهندسة (21)

يميض التي فالحجج العلمي. وفكره السيايس بوبر فكر بني العنُي تخطئه ال تطابٌق ثمة
عليه، واإلبقاء للمجتمع معني شكل تأسيس بإمكان القائلة السياسية للنظرة نقُده بها
أن يمكنه العلم بأن تقول التي للنظرة نقُده عليها يقوم التي حججه لنقطة نقطة تُناِظر
رأيه يناظر العلمي املنهج هو العلم بأن القائل ورأيه عليها. ويُبِقي يقينيًة معرفة س يؤسِّ
نستخدمه أن بوبر يريدنا ما فإن الحالتني كلتا ويف السيايس. املنهج هي السياسة بأن
يتم جريئة جديدٍة بأفكاٍر فيها ندفع تنتهي، ال Feed-back راجعة» «تغذية عملية هو
هذه ي يَُسمِّ وهو التجربة. ضوء يف الخطأ الستبعاد قاٍس لتمحيص جميًعا تعريضها
السياسة يف يها ويسمِّ الفلسفة، يف Critical Rationalism النقدية» «العقالنية الطريقة

.Piecemeal Social Engineering الجزئية» االجتماعية «الهندسة
وهو قليًال. إال يعلم ال أنه يعلم سقراط، مثل مثله الجزئي، االجتماعي واملهندس
خطوًة طريَقه س يتلمَّ فهو ثَمَّ وِمْن التعلم. إىل الوحيد سبيلنا هي أخطاءنا أن يعرف
عىل يرتقب وهو بالفعل، تحققت التي بالنتائج يتوقعها كان التي النتائج يقارن خطوًة،
عن فضًال هذا إصالح. كل يف منها مفرَّ ال ولكنها فيها يرغب ال التي النتائج ظهوَر الدوام
التمييز عليه يمتنع بحيث النطاق وسعة التعقيد من كانت إذا اإلصالحات عىل يقِدم ال أنه

يرى فقد البرشية، الطبيعُة تكونه عما واضٌح تصوٌر Essentialist «املاهوي» للطاغية يقع «حني 40

نفسه تُحدِّثه َمن كل وسحق الزب، رضبَة قالبها يف وصبِّهم رعاياه عىل بالقوة فرضها إىل مضطرٍّا نفَسه
كتابنا يف السياسية» «الربوكروستية عن قلناه ما ذلك يف انظر «… الواحد األزيل القالب هذا عىل بالتمرد

ص٢٥١–٢٥٥. ،٢٠٠٧ للثقافة، األعىل املجلس املنطقية»، «املغالطات
.The Open Society, pp. 158–168 41
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القيام سبيل يف هو ما إدراك لذلك نتيجة عليه فيمتنع فيها، املتشابكة واملعلوالت العلل بني
حقيقته. عىل به

أسلوب ويتبنى نقديٍّا، موقًفا يتخذ إذ والسياسة، املجتمع تناول يف علميٌّ منهجيٌّ إنه
ويُفتش منها أيًضا يتعلم بل األخطاء، يف الوقوع فقط يتوقع ال وهو والخطأ، املحاولة
دائًما أننا نعتقد يجعلنا العلمية والروح يتناىف ضعًفا جميًعا بنا أن ذلك عامًدا. عنها
منهم املحرتفني السياسيني بني خاصة بصفة شائٌع الضعف هذا أن ويبدو صواب. عىل
أعمالنا يف التسليم هو السياسة يف العلمي املنهج من لالقرتاب الوحيد والسبيل والهواة.
غري نتائُج عليه ترتتب ال عمل أو العيوب، من خاٍل سيايسٍّ بعمٍل القيام يمكن ال بأنه
والتعلم وتحليلها عنها والكشف عليها والعثور األخطاء لهذه «الرتصد» ولكن مرغوبة.
معناه السياسة يف العلمي فاملنهج علميٍّا. يكون أن شاء إذا السيايس عمل هو هذا منها.
نقرتف لم بأننا أنفسنا إقناع إىل بواسطته نوفق الذي العظيم الفن ذلك َعنَّا نطرح أن
عليها. اآلخرين ولوم وإخفائها األخطاء هذه تجاهل عىل به نستعني كما األخطاء، من ً خطأ
منها والتعلم أخطائنا مسئولية تحمل عىل يُساعدنا أعظم فنٍّا العظيم الفن بهذا فلنستبدل

املستقبل.42 يف تجنُِّبها عىل والعمل العلم هذا من واإلفادة
وإصالحها، املجتمع يف امللحة العيوب عن للبحث اهتمامه يُويل الجزئي واملهندس
بني بعيد والفرق سبيلها. يف والنضال للمجتمع القصوى املثالية الغايات عن للبحث ال
الكلية الهندسة تدعو بينما وقت، أيِّ يف تطبيقه يمكن منهج الجزئية فالهندسة الوجهتني،
إصالحات تحَظى أن األرجح ومن مواتية. ظروٌف تحني ريثما للفعل املستمر التسويف إىل
واملعاناة فالشقاء الرأي، يف تضارب أو خالف أي تثري وأال الجميع، بقبول الجزئي املهندس
أن يود ال وسواه َجيًِّدا يعرفها قبضتها يف فالواقع الناس، عليها يختلف ال أموٌر والبؤس
الخطط عليه وتكون املجتمع عليه يكون أن ينبغي ملا الكلية التصورات ا أمَّ بها، يُبتَىل
يكثر أمور فهذه عواقب، من تجره أن يمكن وما تحققه أن يمكن وملا النطاق العريضة

والخالف.43 والحرية الرتدد فيها
ضد التأمني الصحة، واحًدا: نظاًما تخص بسيطة رسومها أن الجزئية الهندسة سمة
فأخطاؤها الجزئية الهندسُة أخطأَت إذا إلخ. الكساد، معالجة ميزانية املحاكم، البطالة،

ص١٠٠-١٠١. التاريخي، املذهب عقم 42
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خطًرا أقلَّ كانت وملا عسرية. غري التأقلم وإعادة بعيد غري األخطاء وتداُرك فادحة غريُ
السلطة مركزية فيقتيض املثايل الكيل التخطيط ا أمَّ والتصدع. للشقاق إثارًة أقلُّ فهي
الرضورية الراجعة التغذية وفقدان النقد، وقمع الديكتاتورية، إىل مبارشًة ويؤدي وقوتها،
الكثريين، بمصالح يرض أن َحريًا الكيل التخطيط كان وملا الخطأ. وحذف الصائبة للرؤية
جعل وربما كثرية، شكاوى عن أذنيه يَُصمَّ أن إىل مضطرٍّا نفسه يجد الكيل املهندس فإن
مع — يقول وأن الناشزة، األصوات يُسكت وأن السفيهة، االعرتاضات يكبح أن مهمته
سيكون ذلك يفعل إذ أنه غري بيًضا.» تكرس أن دون عجة تصنع أن بإمكانك «ليس لينني:

املخلص. والتوجيه أيًضا الحكيم النقَد خرس قد
ومؤدَّى الديكتاتور. خليفة مشكلة هي اليوتوبية بالهندسة تتعلق أخرى مشكلة ثمة
حكٍم خالل التحقق عن متعذًِّرا تجعله نفَسها اليوتوبي املرشوع ضخامة أن املشكلة هذه
اليوتوبية الرتكة نفس خلفائه، من سلسلٌة أو الديكتاتور، خليفة يرث أن فاألغلب واحٍد،
تكون دربه عىل ويسريوا خطة) بَقيَت قد كانت (إن خطته يواصلوا لم وإذا املتحققة. غري

ُسدى!44 ذهبت قد املثال وهِم أجل من األجياُل َلتها تحمَّ التي التضحيات كل
يغفل الكيل «واملخطط الصدد: هذا يف بوبر يقول التاريخي» املذهب «عقم كتابه يف
املعارف كل تركيز املستحيل من ولكن السلطة، تركيز السهل من إن اآلتية: الحقيقة
يمكن حتى املعارف هذه تركيز من مفر وال .«٣ «العالم الفردية العقول كثرة عىل املوزعة
محاولة إىل الكيل املخطِّط يدفع ما هذا ولعل حكيًما. ترصيًفا املركَّزة السلطة ترصيف
السيطرة محاولة إىل ذلك يف مضطر وهو الفكرية. التعددية باستبعاد مشكالته تبسيط
والغرس املوحدة الرتبية بواسطة وتجميدها واملعتقدات امليول يف والتحكم العقول عىل
أن ومن الناس، عقول يف ا حقٍّ يجري ما عنه يحجب أن من بد ال هذا ولكن العقائدي.
وأهَون املعرفة، عىل املطاف نهاية يف يقيض أن ومن والنقدي، الحر التفكري عىل يقيض
يتبني ال وتجعله ترشيعاته نتائج الكيل املخطط عىل ي تَُعمِّ أن هو الطريقة هذه تثمره ما
النجاح مقدار تبني السهل فمن الجزئية الطريقة يف ا أمَّ الطيبة. ومقاصده تتفق كانت إن
الكفاح يجد أن أيًضا واألرجح النقد. وقمع السلطة تكديس إىل حاجة من وليس والفشل،
مجتمع تحقيق ألجل الكفاح يلقاه مما أكثر تأييًدا املعينة واألخطار املحددة العيوب ضد

.Ibid, p. 159 44

173



بوبر كارل

يلقي ما هذا يف كان وربما األعىل. املثل بصبغة املخططني نظر يف اصطبغ مهما يوتوبي،
التأييد تجد العدوان ضد نفسها عن دفاعها يف الديمقراطية البالد أن عىل الضوء بعض
االنطباع حدِّ إىل (تذهب متطرفة ترشيعات من الحال طبيعة إليه تضطرها ملا الكايف
تستعد التي البالد أن حني يف العام، النقد كبت إىل بها حاجة دون الكيل) التخطيط بطابع
من تتمكن حتى العام، النقد كبت إىل الغالب يف تضطر عدائية حرب لشن أو للهجوم

الدفاع.45 صورة يف االعتداء بتصوير الشعبي التأييد تعبئة

التاريخ التاريخي/معنى التأويل (22)

التأويل. بل للعلم مجاًال ليس فالتاريخ للتاريخ، «علم» إذن هناك ليس
اختبارها، يمكن ال «تأويالت» أو نظر» «وجهات بل تاريخية، «نظريات» هناك ليست
ولو لها قيمة ال تؤيدها أنها يبدو التي املالحظات فكل ثَمَّ وِمْن «التكذيب»، تقبل ال هي إذ

عدًدا. السماء نجوم بلغت
مثالبه إحدى وهذه نظريات، أنها عىل خطأ التأويالت هذه يفهم التاريخي واملذهب
تاريخ أو الطبقات، بني رصاع تاريخ باعتباره التاريخ تأويل مثًال املمكن فمن الكربى.
أو الدينية، األفكار بني الرصاع تاريخ أو السيادة، أجل من البرشية األجناس بني الرصاع
وكل والصناعي. العلمي التقدم تاريخ باعتباره أو املقفل، واملجتمع املفتوح املجتمع بني
من خلوها حيث من عليها اعرتاض وال أهميتها، يف تنقص أو تزيد نظر وجهات هذه
وإنما باالهتمام)، جديرة نقطة وهذه بالخصوبة، بعض عىل بعضها تميز (وإن اإللزام
هو تاريخ كلَّ أن فيقرِّرون نظريات، أو مذاهب أنها عىل التأويالت هذه يعرضون هم
يف «الخصوبة» من شيئًا اكتشفوا إذا وهم ذلك. إىل ما أو الطبقات بني الرصاع تاريخ
ضوئها، يف تنظيمها يمكن الوقائع من كثريًا أن فتبينوا بها، يأخذون التي النظر وجهة

صدقه. عىل برهان بل ملذهبهم، تأييد أنه عىل ً خطأ ذلك فهموا
حيث من املختلفة، التأويالت أن غري واضح، بشكل بينها فيما التأويالت تختلف
«متتامة» تكون فقد بالرضورة، متضاربة ليست اليشء، لنفس متعددة نظر وجهات هي
مختلفتني زاويتني من لقطتان تكون مثلما تماًما اآلخر. أحُدها يكمل Complementary
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وسياسية اجتماعية متضمنات ويحمل باالعتبار، جدير أمر وهذا الطبيعي. املنظر لنفس
نظره ووجهة الخاصة مصالحه لديه ثَمَّ وِمْن الخاصة، مشكالته لديه جيل فكل هامة.
ليظفر زاويته، من التاريخ تأويل» «يعيد أن جيل كلِّ عىل أن ذلك عىل ويرتتب الفريدة.
وال السابق الجيل تأويل يكمل تأويل وهو يعنيه، الذي والتأويل يهمه الذي بالتاريخ
من بلغ أنه يظن الذي الساذج التاريخي يكتبه عما شأنًا يقل ال وتأويل يناقضه،
هناك ليست إذ ا». حقٍّ وقعت كما التاريخ «أحداث يرسد أن له يسمح مبلًغا املوضوعية
تتجنب أن املوضوعية من ُجهُدها «تأويالٌت» هناك بل التاريخ، يف موضوعية» «حقائق
عىل قدرتها أي «الخصوبة»، هي عندئٍذ وفضيلتها النقدي، غري والتحيز الالشعوري امليل

الحارضة.46 مشكالتها وتوضيح املعني موضوعها وإبراز املاضية الوقائع إضاءة

يمكن بل بالفعل»، حدث كما «املايض ل تاريخ هناك يكون أن يمكن ال إنه القول ومجمل
التاريخ كتابة وإعادة نهائية. غري احتمالية جميعها تاريخية»، «تأويالت هناك تكون أن
بها. يَفي أن يريد حاجة جيل لكل ألن عليه. «واجبًا» بل فحسب، جيل لكل ا» «حقٍّ ليست
الذي الخط نرى أن ونريد باملايض، الحالية مشكالتنا تتصل كيف نعرف أن نريد إننا
التي هي الحاجة هذه إن الرئيسية. مشكلتنا أنه نشعر ما حل تجاه تقدمنا يف سنأخذه
تحت وإنما التاريخانية. التأويالت إىل الجيدة والوسائل العقالنية اإلجابة تجد لم إذا تؤدي
بوصفه ننتقي أن علينا «ماذا العقالني بالسؤال التاريخاني يستبدل الحاجة هذه ضغط
لحلها؟» نتخذ أن يمكننا الطرق وأي املشكالت، هذه نشأت كيف إلحاًحا؟ األكثر مشكالتنا
أن التاريُخ لنا َر َقدَّ الذي الدور هو «ما :Factual وقائعيٍّا يبدو الذي سؤاله به يستبدل

نلعبه؟»47
تقطعه. أن البرشية عىل ُكِتَب الذي «الطريق» عن ليبحث التاريخي املذهُب خرج لقد
هل ولكن التاريخ. «معنى» عن ليبحث خرج التاريخ، لغز «مفتاح» عن ليبحث خرج

معنى؟ للتاريخ هل للتاريخ؟ «مفتاح» هناك
عن ونتحدث «تاريخ» كلمة نلفظ جميًعا إننا يقول أن يشءٍ كل قبل بوبر يريد
الذي باملعنى «التاريخ» أن فالحق تفسري. إىل يحتاج ال شيئًا ذاته هو كان لو كما التاريخ

.The Open Society, p. 267 46
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التي األسباب من واحد األقل عىل وهذا له. وجود ال ببساطة هو الناس معظم به يتحدث
التاريخ، عن الحديث الناس اعتاد لقد معنى. للتاريخ ليس بأن يقول ألن بوبر تدعو
هذه يف يعاَلج ما ورأوا حوله، كتبًا وقرءوا الجامعة، أو املدرسة يف منه شيئًا وتعلموا
ينظروا أن عىل ودرجوا البرشي»، الجنس «تاريخ أو العالم» «تاريخ اسم تحت الكتب
الجنس تاريخ تُشكِّل الوقائع هذه أن واعتقدوا الوقائع، من محددة سلسلة بوصفه إليه

البرشي.
من لنا مناص ال وأن منها، له نهاية ال بما يعج الوقائع عالم أن رأينا أننا غري
«العادات أو «اللغة» أو «الفن» تاريخ عن الهتماماتنا، وفًقا نكتب أن مثًال بوسعنا االنتقاء.
البرشي الجنس تاريخ هو هذه من واحد ليس يقينًا التيفوس». حمى «تاريخ أو الغذائية»
البرشي الجنس تاريخ عن يتحدثون عندما الناس ذهن يف يقرُّ فالذي مجتمعة). كلها (وال
يومنا إىل وصوًال إليها وما والرومانية واملقدونية والبابلية املرصية اإلمرباطورية تاريخ هو
السلطان «تاريخ يعنون ولكنهم البرشي»، الجنس «تاريخ عن يتحدثون إذن هم هذا.

السيايس».
الجوانب تواريخ من له حَرص ال عدد هناك بل البرشي، للجنس تاريخ هناك ليس
أنه غري التواريخ، هذه من واحد سوى السيايس التاريخ وما البرشية. الحياة من املختلفة
وما البرشي). الجنس عن سام تصوٍر لكلِّ إلهانة هذه (وإن العالم تاريخ هو ليكون ُرِفَع
الجنس تاريخ بوصفه السم دس أو النهب أو االختالس تاريخ تعرض أن من بأقَوَم هو
الجماعي والقتل الدولية الجرائم تاريخ إال هو ما السيايس النفوذ تاريخ أن ذلك البرشي.
التاريخ، هو هذا أن املدارس يف نتعلم ونحن ذلك). لكبح املحاوالت بعض ا حقٍّ نًا (متضمِّ

أبطاَله. بوصِفهم املجرمني ُعتاِة من حفنة تمجيد عىل ونُحَمل
بما الكثريين، جانب من شديدة معارضة تلقى سوف اآلراء هذه أن بوبر يعلم
يكشف هللا أن املسيحية التعاليم يف ترسخ فقد املسيحية. عن املدافعني من العديد فيهم
وقر وهكذا هللا. مشيئة هو املعنى هذا وأن معنى، للتاريخ وأن التاريخ يف نفسه عن
االعرتاف يأبى بوبر أن غري الدين. عنارص من رضوري عنرص التاريخانية بأن االعتقاد
أو العقالنية النظر وجهة من وخرافة، «وثنية» محض هو االعتقاد هذا أن ويؤكد بذلك،

نفسها. املسيحية النظر وجهة من بل اإلنسانية،
إىل التاريخانية هذه تنظر هيجل مع الثيولوجية؟ التاريخانية هذه وراء ماذا
املرسحية من نوًعا بوصفه باألحرى أو مرسًحا بوصفه الحال) بطبيعة (السيايس التاريخ
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«البرشية» أو الكربى» التاريخية «الشخصيات فيها املشاهدون يرى الطويلة، الشكسبريية
املرسحية؟» هذه كتب الذي «َمن عندئٍذ: يسألون ثُمَّ للمرسحية، كأبطال املجرد، بمعناها
محض وجوابهم مخطئون، ولكنهم «هللا» يقولون: حني تقيٍّا جوابًا يُقدِّمون أنهم ويظنون
التاريخ أساتذة كتبها بل ذلك)، يعرفون (وهم هللا، يكتبها لم املرسحية أن ذلك تجديف،

املستبدين.48 والحكام الجنراالت إرشاف تحت
ما كلَّ أن يعني ال الترصيح هذا أن غري بوبر. يُرصح هكذا معنى، للتاريخ ليس
ننظر أن أو السيايس، النفوذ تاريخ إىل املشدوه نظرة ننظر أن هو بإزائه نفعله أن يمكننا
السياسية املشكالت تلك عىل وأعيننا «نَؤوِّله»، أن بوسعنا أن ذلك فظة. نكتة أنه عىل إليه
السيايس السلطان تاريخ نؤول أن بوسعنا نحن. زمننا يف نجربها لكي حلولها ننتقي التي
أجل ومن العقل، حكم أجل ومن املفتوح، املجتمع أجل من الحايل نضالنا نظر وجهة من
ولكن غايات، للتاريخ ليس الدولية. الجرائم من الحد أجل ومن واملساواة، والحرية العدالة
نُْضِفي أن نحن بوسعنا ولكن معنى، للتاريخ وليس غاياتنا. عليه نفرض أن نحن بوسعنا

املعنى. عليه
املواضعة، (االتفاق، Convention و«العرف» ،Nature «الطبيعة» مشكلة إنها
ينبئنا أن يمكن التاريخ وال الطبيعة فال ثانية. مرة هنا تواجهنا التي تلك االصطالح)،
ال العلوم، وقائع أو الطبيعة وقائع كانت سواء Facts فالوقائع نفعل. أن علينا ينبغي بما
إنما اختيارنا. عليها سيقع التي الغايات تحدد أن يمكنها وال لنا، القرار تصنع أن يمكنها
«بالطبيعة»، سواسية ليسوا الناس التاريخ. ويف الطبيعة يف واملعنى الغاية يُدِخل من نحن
من اإلنسانية، واملؤسسات الحقوق. يف مساواة أجل من نقاتل أن نقرر أن بوسعنا أن غري
عقالنية. أكثر نجعلها لكي نناضل أن نقرر أن بإمكاننا ولكن عقالنية، ليست الدولة، مثل
بمقدورنا ولكن العقل، من فينا مما أكثر االنفعال من فينا العادية، ولغتنا أنفسنا، نحن
الذات عن للتعبري كأداة ال اللغة استخدام عىل أنفسنا نَُروض وأن عقالنية أكثر نصبح أن

العقيل. للتواصل بل
ليس وقائع، بوصفها الوقائع، أساسية. ثنائية هي والقرارات» «الوقائع، الثنائية هذه
من واحدة مجرد التاريخانية إن قراراتنا. خالل من إال باملعنى تحظى وال معنى، لها
أننا إدراك من ترتعد ألنها الخوف، وليدة إنها الثنائية. هذه عىل للتغلب كثرية محاوالت

.Ibid, pp. 269-270 48
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ما تمثل املحاولة هذه أن غري نختارها. التي املعايري عن حتى الكاملة املسئولية نحمل
نزرع. لم حيث نحصد أن بإمكاننا أن تفرتض ألنها «خرافة»، أنه عىل دائًما يوَصف
عىل سيكون يشءٍ كلَّ فإن يسري حيث التاريخ بمسايرة اكتفينا إذا أننا تقنعنا أن وتحاول
عىل وتضعها املسئولية َعنَّا ترفع أن تريد جانبنا. من جوهري قرار أي دون يُرام، ما
أفعالنا تؤسس أن وتريد أنفسنا، خارج الشبحية الُقَوى رواية إىل ومنه التاريخ، كاهل
بحدوس أو باطنية بإلهامات إال لنا تتكشف ال والتي القوى، لهذه الخفية املقاصد عىل
املحظوظ رقمه يتخري لرجل األخالقي املستوى عىل وتضعنا أفعالنا تضع وبذلك صوفية.
وليدة هي كالقمار، التاريخانية األحالم. ومن الربوج خرائط من بوحي اليانصيب يف
ومحاولٌة ممذوق، وإيماٌن زائٌف أمٌل هي أفعالنا، عن مسئولياتنا ومن العقل من يأسنا
للثروة، وازدرائنا األخالقية أريحيتنا من ينبعان اللذين واإليمان األمل عن لالستعاضة

التاريخي.49 وباملصري البرشية، وبالطبيعة بالطالع، زائف علم من ينبع بيقني
بأنه القديم اإلنسان شعور ترتجم بدائية وغائية عتيقة مذاهب وريثة التاريخانية
الخوَف ذلك تبلور إنها مقاومتَها. يملك وال يعرفها ال ُقوى بتأثري املستقبل نحو يُساق
الحتواء التفافية مناورٍة يف بالتغري يبرشون التاريخانيني أن يبدو نفسه. والعجز نفسه،
التغريَ يروضوا أن يريدون أنهم أو التغري، من خائفون لعلهم جماِحه. وكبح خطره
حدِّ عىل أنهم أو وهمهم، من وتصوراٍت صنِعهم من مصطلحات يف مارَده ويحبسوا
يتغري ال عالم فقدان عن أنفسهم تعويض «يحاولون املذهب»: «عقم خاتمة يف بوبر قول

يتغري!» ال بقانون محكوم ألنه به التنبؤ يمكن التغري بأن باالعتقاد فيتشبثون

الديمقراطية عىل يعتمد التقدم (23)

لكننا السياسات، وضع عىل القادرة هي األثينيني نحن ِمنَّا قلة تكون ربما
أنه عىل الحوار إىل ننظر أن من وبدًال عليها، الحكم عىل القدرة نملك جميًعا
سديٍد فعٍل لكلِّ عنها غنى ال مقدمة نراه فنحن الفعل، طريق يف عثرة حجر

اإلطالق. عىل
بركليز

.Ibid, pp. 278-279 49
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بها قال التي التقدم يف السيكولوجية النظرية التاريخي» املذهب «عقم يف بوبر يفند
يمكن التقدم قانون أن كونت اعتَقَد مل. ستيوارت وجون كونت، أوغست مثل مفكرون
يف مل ويتبعه فأكثر. أكثر الكمال طلب إىل يدفعهم البرش طبيعة يف ميل من استنباُطه
إن يقول التي النفس هذه اإلنسانية»، النفس «تقدمية أسماها التي بنظريته ويدفع ذلك
يف اتخذ فقد بوبر ا أمَّ املادي.» الرخاء تحقيق يف الرغبة هي … فيها دافعة «قوة أول
ولكي التقدم.» لرشوط (التكنولوجي) املؤسساتي أو النُُّظمي «التحليل أسماه منهًجا ذلك
عىل يرتتب التي الظروف نتخيل أن نحاول أن يقتضينا ذلك فإن التقدم، رشوط عىل نعثر

التقدم! وقوف تحقيقها
قانون كل أن ُمفاَدها موضع، غري يف بوبر بسطها فكرة عىل الطريقة هذه تقوم
ال معينة أموًرا أن مؤداها عبارة يف وضعه يمكن (واالجتماعية) الطبيعية القوانني من
يف املاء تحمل أن يمكنك «ال القائل املثل صورتها يف تُشبه عبارة يف أي تحدث! أن يمكن
تبني أن يمكنك «ال اآلتية: الصيغة يف وضعه يمكن مثًال الطاقة بقاء فقانون مصفاة».
أن يمكنك «ال كاآلتي: عنه التعبري يمكن Entropy اإلنرتوبي وقانون الحركة»، دائمة آلة
الطبيعية القوانني صياغة يف الطريقة هذه شأن ومن املائة». يف مائة كفايتها آلة تبني
إنها نقول أن التبسط من بيشء ويمكننا القوانني. لهذه التكنولوجية املتضمنات تربز أن

التطبيقي!» وجَهه لتكشَف القانوَن «تَقِلب
وقف نستطيع كيف نسأل: أن يقتضينا ذلك فإن التقدم، رشوط بحث بصدد ُكنَّا وإذا
فيها، التحكم أو العلمية البحوث معامل بإغالق والجواب: والصناعي؟ العلمي التقدم
والكتابة، الكتب ومنع الطباعة آالت وبوقف العلم، دور من وغريها الجامعات وبإغالق
عليها) السيطرة (أو قمعها بالفعل يمكن التي األشياء هذه كل الكالم. بتحريم وأخريًا
العلمي التقدم تصور يستحيل اجتماعية (نظام) مؤسسة فاللغة اجتماعية. مؤسسات هي
مؤسسة والكتابة تنمو. وال التقاليد تتقدم ال وبدونها بدونها، للعلم وجود ال إذ بدونها،
يتخذها التي املؤسسات وسائر والنرش بالطباعة الخاصة املنظمات كل وكذلك اجتماعية،
العلمي والتقدم فالعلم، اجتماعي. جانٌب نفسه العلمي وللمنهج له. أدواٍت العلمي املنهج
حرية عن ينتجان بل بعض، عن بعضها املنعزلة الجهود عن ينتجان ال خاص، بنوع
إىل ومحتاج الفرضيات، بني املتزايد التنافس إىل محتاج العلم أن ذلك الفكري. التنافس
عنها يَنُوب أو يُمثلها َمن إىل املتنافسة الفرضيات وتحتاج االختبارات. يف املتزايدة الدقة
إىل تحتاج بل ومحلفني، محامني إىل تحتاج أنها أي التعبري، صح إن األشخاص، من

179



بوبر كارل

وهذه املؤسسات. صورة اتخذ إذا إال بوظيفته يقوم ال الشخيص التمثيل وهذا جمهور.
نهاية يف التقدم، ويعتمد بالقانون. حمايتها من بد وال باملال، إمدادها من بد ال املؤسسات
التي السياسية املؤسسات عىل يعتمد أنه أي بعيد، حدٍّ إىل السياسية العوامل عىل األمر،

الديمقراطية.50 عىل يعتمد الفكر: حرية تحمي
املؤسسات عىل ما حد إىل تعتمد صفة العلمية» «املوضوعية أن نالحظ أن ويهمنا
لدى سيكولوجي أو ذهني موقف وليدة العلمية املوضوعية بأن الساذج فالقول االجتماعية،
الحيطة عىل تعود من اكتسبه وما تجربة من حصله ما عىل تعتمد وأنها العلماء، من الفرد
التشكيك إىل يذهب الذي املعارض الرأي يستثري أن شأنه من القول هذا التحيز، وتجنب
افتقار إن األخري الرأي هذا أصحاب يقول موضوعي. موقف اتخاذ عىل العلماء قدرة يف
يثري ما يوجد ال حيث الطبيعية العلوم يف يُذكر تأثري له يكون ال قد املوضوعية إىل العلماء
والتحيز االجتماعية األهواء من أبحاثها تنجو ال التي االجتماعية العلوم يف ا أمَّ انفعالهم،
الرأي وهذا فتاك. أثٌر املوضوعية إىل االفتقار لهذا يكون فقد الشخصية واملصالح الطبقي
عما تماًما يغفل املعرفة»، يف االجتماعية «النظرية ى يَُسمَّ فيما مفصلة بصورة ظهر الذي
بأن الساذج القول عىل يرتكز ألنه مؤسساتي؛ أو اجتماعي طابع من العلمية للمعرفة
موضوع جفاف أن يرى ال وهو العلماء. من األفراد سيكولوجية عىل معتمدة املوضوعية
واملصلحة التحزب يمنعان ال الشخصية األمور عن بعده أو الطبيعية العلوم يف البحث
نزاهة عىل االعتماد كل اعتمدنا لو أننا والحق العالم، معتقدات إىل التسلل من الذاتية

الطبيعة. علم ذلك يف بما تماًما، العلم الستحال الهوى، عن العالم
للمعرفة، االجتماعية الصفة عني هو املعرفة» يف االجتماعية «النظرية عنه غفلت ما إن
عىل األفراد قدرة عىل العلم قيام أهملت إنها إذ عام: أو اجتماعي طابع من للعلم ما أعني
هما األمران وهذان ومناقشتها، الجديدة األفكار نرش يف املؤسسات واستخدامها اختباره،
من نوًعا العالم ذهن عىل يفرضان اللذان أيًضا وهما العلمية، املوضوعية يصونان اللذان

به.»51 يلتزم النظام

ص١٥٦-١٥٧. التاريخي، املذهب عقم 50

ص١٥٨. السابق، املرجع 51
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الصيني لالنفتاح يحمله وما املفتوح بوبر مجتمع

ولعل الصني. انفتاح من املبكرة املرحلة يف ومحرًِّرا بارًزا دوًرا التكذيبي بوبر مذهب «لعب
املفتوح. مجتمعه لتطبيق أذن قد الوقت

بوبر عند املفتوح واملجتمع املشكالت. لحل تنظيًما بوصفه املجتمع إىل بوبر ينظر
الحدوس منهج العلم، يف منهجه بتطبيق يسمح الذي العلمي باملجتمع عمله يف شبيه

أمينًا. تطبيًقا ،Conjectures and Refutations والتفنيدات االفرتاضية
باإلبداع جهة أي من تأتي أن املمتازة للحدوس يمكن العلم، يف كما املجتمع، ويف
أيًضا صاعًدا املعلومات تدفق يكون أن بالتايل ويتوجب أعىل. من بالرضورة ليس الحر،
عىل ويرتتب القاعدة. إىل القمة من االتجاه عىل مقصوًرا يكون وأال القمة، إىل القاعدة من
بني الحر والتواصل املستويات، جميع عىل الحر الحوار يقتيض السيايس القرار أن ذلك
التجريبي لالختبار النظرية تعرض حيث العلمي باملجتمع واقتداءً املجتمع. أعضاء جميع
الخطة فإن األخرى، النظريات من املوجه والنقد والتجربة املشاهدة محك عىل وتوضع
عىل املرتتبة للنتائج النقدي لالختبار تعرض أن يتعني املفتوح املجتمع يف السياسية

للخطة. واملناهضني املعارضني شاملًة القاعدة، من إليها املوجه وللنقد تنفيذها،
توزع أن يمكن كيف قبيل: من الشائكة املسائل لبعض حالٍّ يُقدِّم لم بوبر أن غري
وتعليميٍّا، اقتصاديٍّا ناٍم كالصني بلد يف املجتمع أعضاء جميع عىل الصلة ذات املعلومات
إىل لهم سبيل ال هؤالء فمثل واألمية؟ الشديد الفقر من سكانه من كبريٌ شطٌر ويُعاني
واتخاذ الحر الحوار يف املشاركة منهم يُطَلب حني استيعابها عىل قدرة وال املعلومات
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كيف هي أخرى، ملشكلة حالٍّ بوبر يُقدم لم كذلك النقد. تقديم منهم يُطَلب حني أو القرار،
والعرقية االجتماعية الفئات بني للخالفات حكيًما حالٍّ نقدِّم أن مفتوح مجتمع يف يمكن
1،Incommensurable املقايسة تقبل ال مختلفة منظومات تعتنق التي والثقافية والدينية

متماسك. قرار صناعة بصدد نكون حني
السيايس اإلصالح يف كبرية قيمة ذو املفتوح بوبر مجتمع فإن أمر، من يكن ومهما
ولكن املعنى، ملتبَس املجال محدوَد بداياته يف بعُد يَدُرج االنفتاح أن صحيح بالصني.
َخِطر. يشءٌ هو القمة من االتجاه عىل املعلوماتي التدفق اقتصار أن علمتنا التجربة
وتعرِجه. بطِئه رغم مستمر خطٍّ يف يميض القمة إىل القاعدة من املتجه النقد هو وها
الحايل االنفتاح يَُودِّ لم ما ورخائه، الصني استقرار من إليه نصبو ما لتحقيق ضمان وال
خصوصيَة تأخذ ليربالية وديمقراطية ناضجة، بسوق يتمتع مفتوح، بوبري مجتمع إىل

االعتبار.» بعني وطابَعه الصني

كيو رن-ُزنج
االجتماعية للعلوم الصينية األكاديمية الفلسفة، معهد

مشرتك. مقياس تحت وضعها أو مشرتٍك ما معياٍر عىل بعرضها بينها املقارنة يمكن ال أي 1
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دائم تعاقب أنها عىل تؤوَّل وقد األفكار، مليالد دائٌم تعاقٌب أنها عىل الفلسفة ل تَؤوَّ قد
ِقبَل من به يقل لم للعقل مخالف رأي يوجد ال إنه شيرشون قال وقديًما األفكار. ملصارع
من له يجد لم محكم سديد رأي يوجد ال أنه منه وأحق حق، قول وهو الفالسفة. بعض
لم األخري. الصنف هذا من بوبر آراء كانت وقد وجاهته. من وينال يناوشه من الفالسفة
أوارها. أرضم التي العنيفة املعارك كثرة َكثَُرْت نقدية سهام من حياته طوال الرجل يَسَلم
أن أخرى جهة من بنا وتهيب جهة، من الهائل الفكري تأثريه لنا تعكس انتقادات وهي
النقَد جعل الذي الرجل صورة لنا تكتمل حتى النظر، فيها ونُنْعم االنتقادات هذه نتدبر
الرتاث يف عزيًزا مكانًا لنفسه وأفرغ كله مذهبَه به َوَسم حتى النقد وأحبَّ الفلسفة، ماهيَة

النقدية». «العقالنية اسم تحت الفلسفي
مجموعة (وهو بوبر»1 كارل «فلسفة كتاب من الذاتية بالسرية الخاص القسم يف
عن بوبر يحكي بوبر)، بردود مشفوعة والعلماء الفالسفة كبار من لعدٍد نقدية مقاالت
تصور بني ما يَفِصل كان الذي الكبري البوَن لنا يعكس مثال وهو بفتجنشتني. األول لقائه
وحتى الثانية العاملية الحرب نهاية منذ إنجلرتا يف سائًدا كان الذي والتصور للفلسفة بوبر
كمربدج يف علمية ورقة لتقديم بوبر ُدِعَي ١٩٤٦ عام يف التقريب. عىل الستينيات أوائل
فتجنشتني هو كاتبها بأن تَِيش الدعوة صياغة كانت الفلسفية». األحاجي بعَض «تعرض
«أشباه الفلسفية املشكالت ويرى حقيقية، فلسفية مشكالٍت وجوَد يُنكر كان الذي
العادية». «اللغة باستخدام بتبديدها الدقيق التحليل يتكفل «ألغاز» مجرد أو مشكالت»

Schilpp, P. A. (ed) The Philosophy of Karl Popper. (2 Vols). Open Court Press, La Salle, 1
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مشكالت هناك ليس أن رأى إذا إنه قال بأن مواربة دون التحدي بوبر واجه وكعادته،
أن أيَقَن قصرٍي نقاٍش بعد فتجنشتني أن الواضح ومن فيلسوًفا. كان َلَما حقيقية فلسفية

خلَفه. الباَب وَصَفَق الغرفة من خارًجا فاندفع منها، ميئوس حالٌة بوبر
اإلنجليزية، للفلسفة الرئييس التيار خارج بوبر بقَي فتجنشتني نفوذ أوج يف هكذا
تناُقٍر مجرُد هو وما ا حقٍّ مهم هو بما عنيٍد وِحسٍّ وعزٍم بإرصاٍر الفلسفي طريقه يف ماضيًا
حقبًة هذه كانت فقد ذلك، غري يكون أن يمكن كان وما الحال. كان هكذا ألفاظ. حول
عن الناجمة األحاجي من حفنٍة بتبديد الفالسفُة وانشغل نفسها عىل الفلسفة فيها انقلبَت
كان أن عجب وال كاذبٍة. مشكالٍت يف وأوقعتهم أسالفهم ضللت والتي اللغوي االستخدام
وبينما والسياسة، والتاريخ االقتصاد وأهل الفيزيائيني عند ل امُلفضَّ الفيلسوف هو بوبر
فالسفة كان نفسه، لها نَذََر والتي بوبر َشغَلت التي املسائل أهميَة يَُقدِّرون هؤالء كان

القدرة. محدوَد املستوى متواضَع يرونه األكاديميون السائد التيار
الشخيص أسلوبه كان فقد الخاطئ؛ االنطباع هذا عن مسئوٌل نفَسه بوبر أن والحق
موضوعه، بأهمية الشديد بالتزامه تنَضح ومقاالته كتبُه كانت اإلنجليز. لزمالئه محبَّب غري
بالحجج خصومه ويُمطر خطأ، يراه ما ضد حربًا بها يشن أسلحٍة إىل الكتب هذه فتحولت
التكرار يف أحيانًا يقع كان بل بذلك، يكتَِف ولم باب. والسُّ بالسخرية وأحيانًا َصوب، كل من
ثالثة يف املوضوعية» «املعرفة كتابه يف كرر أنه نذكر أن (ويكفي ر. املنفِّ واالعتداد اململ
وربما هيوم»!) «مشكلة اسم االستقراء مشكلة عىل أطلق الذي هو أنه األقل عىل مواضع
قويًة حجًة يخلط فجعلته قواه وملكت بالحجج خصومه يُمطر أن يف الرغبة عليه ت ألحَّ
يؤيد املرء أن ورغم طبُعه. به ويناجيه قريحتُه عليه تورده ما كلَّ ويقبَل ضعيفٍة، بحجٍة
فتجنشتني اعتاد التي املوِحية املالحظات من أجَدى الحقيقية الحجة بأن قناعته يف بوبر
باستخدامه الحجة» عملَة «أرَخَص قد نفسه بوبر فإن أعمالهم، يف ينثروها أن وأتباُعه

تمييز.2 دون يُده عليها تقع حجة ألي
عرضها، يف والنصوع الدقة وتحرِّيه وتحديدها، أفكاره وضوح عىل حرصبوبر ورغم
يف أتباُعه اختََلف فقد اللفظية، للمماحكة أو الفهم إلساءة مجاًال يفتح التباس ألي وتجنبه
فيمن التأويالت وتعددت مذهبه. تصور حول وانقسموا املحورية، أفكاره من الكثري فهم

.Peter Singer, Discovering Karl Popper, In The New York Review Books, May 2, 1974 2
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فهمه. يُساء أنه من كثريًا يشكو نفسه بوبر كان وقد تأويًال! يصري أال عىل حريًصا كان
ونُقاده بوبر بني الحوار يفشل إذ باإلحباط يُصاب بوبر» كارل «فلسفة كتاب محرر وكان
اإلحباط هذا تكرر وقد قط! بها يَُقل لم آراءٍ ضد موجهٌة بوبر، لقول وفًقا مقاالتهم، ألن
مسئوًال — بوبر أي — الكاتب يكون أن يف شكٌّ ليُساوره املرء إن بحيث كثرية مناسبات يف

الناقد. أو املفرسِّ مسئوليِة قدَر ذلك عن
باقتضاب نرسدها بوبر، فلسفة إىل َهت ُوجِّ التي الشهرية االعرتاضات بعض ييل وفيما
هي الفلسفة أن نَعي ولكي النقد، لفيلسوف اآلن حتى رسمناها التي الصورة تكتمل لكي

نفسه.3 للنقد حتى نقٌد بطبيعتها

العلمية فلسفته (1)

إنجاُزه يرتبط وكيف العلم؟ فلسفة يف بوبر أنجز ماذا (1-1)
االستقراء؟ بمشكلة

املالحظات تراكم من ينطلق بيكون، فرنسيس إىل الزمن يف يرتد لرتاث وفًقا العلم إن
قد معيَّنًا «نمًطا» أن سيالحظ فإنه البيانات من يكفي ما العاِلُم يجمع أن فبعد املستنرية.
هذا يؤيد أن يحاول عندئٍذ ما. علميٍّ قانوٍن إىل يُومئ النمط هذا أن وسيفرتض يبزغ. بدأ
Verified «حقق» قد يكون ذلك يف نجح فإذا تدعمه، التي األدلة من مزيٍد بإيجاد القانون

الطبيعة. قوانني من جديًدا قانونًا اكتشف قد يكون فرضيته؛
العبارة بأن تفيد التي البسيطة املنطقية النقطة من ويبدأ النظرة هذه بوبر يرفض
البجع من كان عدد أي بمالحظة عليها الربهنة يمكن ال أبيض» البجع «كل مثل من الكلية
تَُكذَّب أن املمكن من ولكن ما)، مكان يف سوداء بجعة اكتشاف يف فشلنا (فلعلنا األبيض
الصياغة ذات العلمية القوانني أن ذلك من يتبني مفردة. واحدة سوداءَ بجعًة رأينا حاملا
أن الخطأ فمن ولذا دحضها؛ يمكن حني يف حاسم نحو عىل «تحقيُقها» يمكن ال الكلية
ينبغي بل للنظرية، مؤيِّدٍة شواهَد عن نبحث أن الخطأ ومن مالحظات، بتكديس نبدأ
شئت)، ما أو العبقرية أو الحدس من (مستمدة جريئٍة افرتاضيٍة حدوٍس من ننطلق أن
لخطٍر تعرضت التي النظرية نعترب متنافستنَي نظريتنَي أي بني من تفنيَدها. نحاول ثُمَّ

.Stanford Encyclopedia of Philosophy, entry: Karl Popper, by Stephen Thornton, 1997 3
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.Corroboration «تعزيًزا» األكثر النظرية هي تكذيبُها يتم لم ولكن التكذيب، من أكربَ
الصدق» إىل «أقرب أنها يعني بل املستقبل)، يف تُكذَّب (فقد صادقة أنها ذلك يعني وليس
هذه مثل وجود رغم الحقيقة اكتشفنا أننا نعرف أن العلم يف املمتنع فمن منافستها. من
الوصول. من التيقن نستطيع ال ولكن االقرتاب، نحاول أننا مرشدٌة» «فكرٌة إنها الحقيقة.
بأننا T. Kuhn كون وتوماس Hilary Putnam بُتنام هيالري من كلٌّ اعرتض وقد
للوهلة تبدو مالحظٍة خالل من تكذيبُها تم قد ما نظريًة أن ننكر أن دائًما املمكن من
إنه مثًال نقول أو صادقة، غري لة املسجَّ املالحظة إن مثًال نقول فقد تكذبها. أنها األوىل
البجَع شابََه مهما بجعًة ليس التعريف بحكم فهو إذن أسوَد املالَحظ الطائُر كان إذا
مرتبطة بل منفصلًة، تُختَرب ال العلمية النظريات فإن عامة، وبصفة األخرى. صفاته يف
إىل الخطأ ننسب بأن املالحظة وتفسريُ النظرية إنقاذُ فباإلمكان ثَمَّ وِمْن أخرى؛ بفروض
والحق االعرتاض. هذا يُغِفل لم بوبر أن أوضحنا أن سبق وقد األخرى. الفروض أحد
نتجنب أن علينا تُوجب املنهجية القاعدة أن هو ُه ردُّ وكان كتاباته. أقدم يف ذََكَره أنه
أن املواقف بعض يف الحكمة من أن يعرتف أنه رغم الطريقة، بهذه نظرياتنا «تحصني»
املسألة هذه يف بوبر قول أن غري الشاذة. املالحظات برغم بالنظرية االحتفاظ نحاول
طلب من بوبر يحذرنا نفسه الوقت ويف ناقديه. يُقِنع لم لذلك وربما الدقة، إىل يفتقر
بكل الخاصة بالظروف نسرتشد أن علينا إن ويقول الدقة، فيها ل تؤمَّ ال مواطن يف الدقة
التحقيق بني Asymmetry الالتماثل وهو املحوري، بموقفه بوبر يتشبث وبذلك حالة.

والتكذيب.
بوبر انتباه اسرتعى الذي املثال ولعل بمثال، ذلك نوضح أن املفيد من يكون وقد

غريه: من أكثر يُفيدنا أن حاسٍم بشكٍل
كالشمس ثقيل جسم من بالقرب تمر التي الضوئية األشعة بأن أينشتني ن خمَّ عندما
عىل قبل من لوحظ قد التأثري هذا يكن لم الطبيعي، مسارها عن انحراًفا تعاني سوف
تنبؤ وتأيَّد املالحظة تمت فلما الظاهرة. هذه بمثل النيوتونية الفيزياء تتنبأ ولم اإلطالق،
َلِقيَته الذي «التحقيق» من الهائل الكم رغم نيوتن لقوانني تكذيبًا ذلك اعتُِربَ أينشتني
وذلك نيوتن بنظرية نتمسك أن األمر حقيقة يف باإلمكان كان فقد ذلك رغم القرون. عرب
مقبول غريَ بَدا هذا أن غري الظواهر. ترشح لكي ad hoc (تحايلية) عينية فروض بإدخال
نجح لقد (اقتصاًدا). «بساطة» أكثر بطريقة األمور تفرس الجديدة النظرية أن َ تَبنيَّ إذ
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َفِشل4 مما واحدٍة تفسرِي عىل عالوًة تفسريه يف نيوتن نجح ما كلَّ يفرس أن يف أينشتني
أكثر هي أينشتني نظرية إن إذ الصمود، من نيوتن نظرية تتمكن لم ثَمَّ وِمْن تفسريه. يف

االختبار. من مزيًدا تواجه لكي البقاء استحقت وقد الحقيقة. من اقرتابًا
االستقراء؟ ملشكلة حلٌّ أيًضا هو هل ولكن ريب، بال العلمي املنهج يف كبريٌ ٌم تََقدُّ هذا
َحلَّه يميزوا لم اآلخرين الفالسفة أن من ويشكو حل، أنه موضع من أكثر يف بوبر يدَّعي
االستقراء؟ مشكلة … العتيدة رة امُلشهَّ املشكلة هذه هي ما تَُرى يفهموه. لم نقاده وأن

اآلتي: يف االستقراء حول هيوم مشكلة تتلخص
خربة؟ بها لنا ليس أمثلٍة إىل خربٌة بها لنا أمثلٍة من االستدالل يُربر ما لدينا «هل
اعتقادنا يربر هذا فهل عديدًة، سابقًة مراٍت تُرشق املثال، سبيل عىل الشمس، شاهدنا لقد

مثًال؟» غًدا تالية، مرًة ترشق سوف بأنها
سؤال يُفرسِّ كيف نالحظ أن أوًَّال الواجب من هيوم؟ سؤال عن بوبر يُجيب كيف
بل الحاالت، جميع إىل مفردة حاالت من تعميم مشكلة مجرد ال بحق اعتربه لقد هيوم.
هيوم يوافق وهو مفردة. مستقبلية حالٍة إىل ماضيٍة حاالٍت من االستدالل حول كمشكلٍة

املشكلة. يحل ال يقيني غري احتمايل بأنه الغد برشوق اعتقادنا وصف أن أيًضا
إعادة من يريد وهو صياغتُه، تُعاد أن يجب هيوم سؤال إن بوبر يقول عندئٍذ
تفسريية نظريات عن سؤال إىل مفردة حاالت عن سؤال من املشكلة ل يحوِّ أن الصياغة
تربِّر أن يمكن ال املالحظات أن وهي املتوقعة، إجابتَه املعدَّل السؤال عن يجيب وهو كلية.
بأنها القول لنا تتيح أن فقط يمكنها بل صادقٌة، نظريٌة هي كلية نظريًة بأن الدعوى

األخرى. عىل النظريات لبعض تفضيَلنا تربر أن يمكن املالحظات وأن كاذبة،
فالنظرية هيوم! سؤال عن إجابة أنه يبدو ال هذا أن إىل أشاروا بوبر نقاد أن غري
هذا يَُعد فهل باألمس، للتكذيب صمدت قد كانت وإن يوم كل ترشق الشمس بأن القائلة

يعرفه. أن هيوم أراد ما هو هذا غًدا؟ للتكذيب تصمد سوف بأنها لالعتقاد سببًا
فكون مربر. من له ليس االستقراء ال، وجوابه: السؤال. هذا عن أجاب بأنه بوبر يرد
املستقبل»، يف أدائها عن ُمطَلًقا يشءٍ بأي لنا يُفيض «ال املايض يف «تعززت» قد النظرية
كما العالم أن تماًما الجائز «من غًدا. تخفق أن الجائز من تعزيًزا النظريات أشد وإن

القادمة.» الثانية يف تماًما ينهار قد العملية، الوجهة من الدالة اطِّراداته بكل نعرفه،

نيوتن. أي 4
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الرهان يربر ما لنا أن الواضح من أن غري ممكن، أمر بالطبع العالم انهيار إن
لم العالم أن هو الوحيد مربرنا كان لو حتى القادمة الثانية يف االنهيار حدوث ضد بثقل
لالعتقاد أساًسا نملك ال وأننا علم، بها لدينا التي الثواني من سابقة ثانية أيِّ يف يتقوض

أخرى. ثانية أي يف كان مما القادمة الثانية يف احتماًال أكثر هو االنهيار هذا بأن
املاضية املالحظات أن ببساطة تفرتض املعقولة الحجة هذه أن ذلك رغم هيوم أثبت
أن أساس عىل االفرتاض هذا عن ندافع أن نحاول وعندما املستقبل. تنبؤات بالفعل تربر
عىل أنهم تبني املايضقد غرار عىل يجيء سوف املستقبل املايضأن يف افرتضوا الذين أولئك
افرتاض فهو ثَمَّ وِمْن نثبته. أن األصل يف أردنا ما ثانية مرة افرتضنا قد نكون فإننا صواب،
اتخاذه. نتفادى أن أيًضا املحال ومن منطقي» «دور دون عنه ندافع أن املحال من يبدو قد
من (أو يجيء سوف املستقبل أن افرتاض نتجنب أن بإمكاننا إن يقول أن بوبر يريد
االستقراء. مشكلة حل أنه يزعم ألن دعاه ما هو وهذا املايض، غرار عىل يجيء) أن املحتمل
افرتاضية حدوس صياغة من انطلقنا إذا االفرتاض هذا اتخاذ عن ِغنى يف إنني بوبر يقول

نكذِّبها. أن وحاولنا
الصنبور من املاء انبثاق أن أفرتض لم أنا فإذا بعد. تُحَسم لم لألسف املسألة أن غري
يل الجائز فمن اليوم، سينبثق بأنه أعتقد ألن سبب هو املقبض أدرت كلما املايض يف
يرد الصنبور! من بدًال الكهربي املصباح تحت الكوب أمد أن املعقولية من الدرجة بنفس
األفضل «النظرية نفضل أن للفعل كأساس يجب بأننا الرباجماتية املسألة هذه عىل بوبر
ولكن املايض، يف للتفنيد صمدت التي النظرية من أكثر يعني أن يمكن ال وهذا اختباًرا».
يف النظرية بأداء له عالقة ال املايض التعزيز بأن يقول بوبر دام ما عقليٍّا نفضلها ملاذا
معاني من يل األوضح «باملعنى ذلك، نفعل أن «العقالنية» من إن بوبر يقول املستقبل؟

بكفاءة.» يدور نقدي نقاش من «عقالنية» أكثر شيئًا أعرف ال فأنا … الكلمة هذه
ملناهضتها! نفَسه نَذََر التي اللغوية «املماحكة» يف بوبر يقع هكذا

التحليليني الفالسفة حجُة اآلن راَقته أن إىل اللغوي التحليل فلسفة ازدَرى طاملا لقد
 «عقالني» أو «عقيل» كلمة هي هنا والكلمة The Paradigm Usage of a Word املسماة
نسمح ال دمنا ما تهم ال مراًرا بوبر قال كما فاأللفاظ شيئًا، تُثبت ال حجة وهي .Rational
Strawson سرتوصن حجة من حاًال أفضل ليست بوبر حجة أن والحق تضللنا. أن لها
هو االستقرائي االستدالل ألن (منِتج/صائب) صحيح استدالل هو االستقراء أن زعم الذي
مساواة إن بل .Valid صحيح» «استدالل كلمة من نعنيه ملا شارح) (نموذج «برادايم»
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لن أننا ذلك خذالنًا، أكثر هي «العقالنية» فكرة وبني الجيد» النقدي «النقاش بني بوبر
أن عىل نُربهن كيف نعرف أن قبل َجيًِّدا» نقديٍّا «نقاًشا ندير كيف عن فكرٌة لنا تتوافر

املستقبل. يف تصمد بأن احتماًال األكثر هي بعينها نظرية
نفضل أن النظرية الوجهة من حتى يمكننا كيف هو: جوهرية األكثر السؤال يزال وال
املايض لتعزيزات تكن لم إذا األخرى، من للصدق أقرب نظريًة نعترب أو أخرى، عىل فرضيًة
ُفنَِّدت قد ما نظريًة أن لحقيقِة تكون لن االستقراء فرضية فبدون مستقبلية. داللة أيُّ
النتيجة «هذه قولنا يستغرقه الذي الوقت يف أنه والحق اليوم. بصدقها صلة أيُة باألمس
وال املالحظة، لهذه داللة كل تبددت قد تكون نيوتن» نظرية دون أينشتني نظرية تعزز
يتبني الصدق». من اقرتابًا أكثر هي أينشتني نظرية «إذن لنقول نميض أن بإمكاننا يعود
بال العلمية املعرفة نمو يف نفسه بوبر نظريَة يجعل االستقراء فرضيِة اطِّراَح أن ذلك من
ال ً مبدأ يبقى فإنه العلمي للكشف وسيلًة ليس االستقراء أن يف ُمِحقٌّ بوبر أن فرغم معنى.
اقرتابًا أكثَر وليست الحل، عن وبعيدًة عصيًة لالستقراء املنطقية املشكلُة وتظل عنه، غنى

بوبر.5 يعالجها أن قبل عليه كانت عما منه

Conventionalism االصطالحي مناهضللمذهب أنه بوبر يؤكد (2-1)

by بالطبيعة ًدا محدَّ أو Objective موضوعيٍّا لنا يبدو ما كل بأن القائل املذهب (هو
االتفاق عىل يتوقف وأمٌر Artifact اإلنسان صنع من ظاهرٌة حقيقته يف هو Nature
دائًما بوبر ويؤكد القانون). أو النحو أو اللياقة آداب شأن شأنه اإلنساني والقرار البرشي
يف يضعه الذي األمر الصدق، يف 6Correspondence (التناظر) التطابق بنظرية التزاَمه
ُخَطى ذلك يف (مقتفيًا يشجب فهو ذلك ورغم جدارة. عن Realist «الواقعي» املعسكر
Basic األساسية» «العبارات بأن القائلة الوضعية/التجريبية النظر وجهَة بشدة كانت)
هي املضارع) زمن يف مصوغة الحس معطيات عن املالحظة عبارات (أي Statements
العبارات هذه مثل أن عىل بإقناع بوبر ويربهن .Infallible الخطأ» من «معصومة عبارات
هي وإنما سلبي، نحو عىل لة مسجَّ إحساسات عن «تقارير» مجرد ليست األساسية

.Peter Singer, Discovering Karl Popper, In The New York Review of Books, May 2, 1974 5

«التناظر». اللغوي للمجمع الفلسفي املعجم ويرتجمها «التطابق»، زكريا فؤاد الدكتور يرتجمها 6
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وِمْن محدَّد. نظري إطار إىل باإلحالة املالِحظ جانب من تأويله بعد مالَحظ، هو ملا أوصاف
هذه بأن يقول عندما بوبر يعنيه ما وهو معصومة، غري األساسية العبارات هذه فإن ثَمَّ
فيها يتمثل نَِشطة عمليٌة نفسه فاإلدراك — Theory-Laden بالنظرية» «محملة العبارات
ذلك عىل بناءً بوبر ويؤكد مفرتضٍة. نظريٍة خلفيٍة إىل باإلحالة الحسية املعطيات العقُل
سببيٍّا مرتبطٌة هي نعم محسومة: غري فرضياٌت هي نفَسها األساسية العبارات هذه أن
الخربة. بواسطة تحقيقها أو تأييدها يمكن وال بالخربة، «محدَّدة» غريُ ولكنها بالخربة

عىل َ تعنيَّ فإذا نفسها: مع بوبر نظرية باتساق تتعلق صعوبة يضع هذا ولكن
أن بد فال علميًة) نظريًة بالتايل (وتكون ا حقٍّ لالختبار قابلًة تكون أن س النظرية
تُكذِّب أن صدقت، إذا يُرَجى (التي األساسية القضايا كانت إذا ما تحديُد باإلمكان يكون
مكذِّبات هي بالقوة مكذِّباتها كانت إذا ما تحديد (أي كاذبة أم فعًال صادقة هي النظرية)

حقيقية).
تحقيقها يمكن ال األساسية العبارات هذه دامت ما ذلك نعرَف أن لنا كيف ولكن
بل املبارشة، بخرباتنا تربيرها يمكن ال األساسية العبارات هذه أن بوبر يجيب بالخربة؟
يكون أن إىل أقرُب يشءٌ هذا فإن بوبر، أنكر مهما ولكن حر. بقراٍر … بإرادة نقبلها نحن
بينه التوفيق الصعب ومن .Conventionalism االصطالحي» «املذهب من حة منقَّ صيغًة
ضوء يف يتصورها التي (الحقيقة الحقيقة ليقارَب ُقُدًما يميض العلم بأن بوبر قول وبني
الحقيقة. عن التصور لهذا مناقٌض االصطالحية من النوع هذا إن إذ التطابق)؛ نظرية

I. Lakatosالكاتوش إمري بني كما (3-1)

«االختبارات قبيل من أشياء وجود عىل أساسيٍّا ارتكاًزا بوبر عند التمييز نظرية ترتكز
درجة تمنحها أو حاسًما تكذيبًا النظريَة تُكذِّب أن إما التي Critical Tests الحاسمة»
الحاسمة: االختبارات هذه عىل معني مثاٍل بذكر ُمغَرم نفسه وبوبر التعزيز. من عالية
فرضها التي للمشكلة ،Adams and Leverrier وليفرير آدمز به جاء الذي الحل وهو
هذان توصل فقد عرش. التاسع القرن فلكيي عىل أورانوس لكوكب الشاذ الفلكي املساُر
وجود بحتمية أورانوس ملسار الفلكي االنحراف هذا تفسري إىل ِحدة، عىل كلٌّ العاِلمان،
الجديد. الكوكب لهذا الدقيق املوقع حساب من تمكنَّا وقد مكتَشف، غري سابٍع كوكٍب
بعد فيما الكوكب هذا اكتشاف من برلني مرصد يف Galle جول تمكَّن عندما وهكذا
استُقِبل بالضبط، ولفرير آدمز حدَّده الذي املوضع يف موجوٌد أنه وتبني نبتون» «كوكب
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بوبر مصطلح وبحسب النيوتونية. للفيزياء مؤزًَّرا نًرصا واعتُرب بالتهليل، الكشُف هذا
بنٍرص منه وخرجت Critical Test فاصٍل» «الختباٍر تَعرََّضت قد كانت نيوتن نظرية فإن
يمكن نجاٍح «أروَع النيوتونية للفيزياء القوي التعزيز هذا نفُسه بوبر اعتََربَ وقد عظيم.

برشي.» فكري إنجاٍز أيُّ به يظفر أن
يف البوبري باملعنى فاصلة اختبارات وجود العبارة برصيح ينكر الكاتوش أن غري
فاصل) اختبار أنه بوبر يزعم (الذي السابق املثاَل يقلب إذ ُمقِنع بشكل رأيه ويثبت العلم،

الكاتوش: يقول عقب. عىل رأًسا

سنهجر أكنَّا نبتون؟ كوكب يجد لم جول أن لو يحدث أن يمكن كان ماذا
ال. بالطبع هو: الجواب ُكذِّبَت؟ قد نيوتن نظريَة نَُعد أو النيوتونية الفيزياء
كذب غري كثرية أسباب إىل يُعَزى أن عندئٍذ املمكن من كان جول فشل ألن
حزام وجود التلسكوب، مع لألرض الهوائي الغالف تدخل (مثل نيوتن نظرية
الفصَل أن هي هنا املشكلة إلخ). … األرض عن الكوكَب يحجب نجمي شبه
عدم إن مفرطة: بدرجة منطقيٍّا دقيٌق والتعزيز التكذيب بني بوبر قدَّمه الذي
ال املستوى العالية النظريات وتكذيب بالرضورة. التكذيَب يعني ال التعزيز
املتفق ومن املالحظات. من بمجموعٍة أو معزولٍة بمالحظاٍت يتأتى أن يمكن
تُكذََّب أن أمكن إن إنها التكذيب. عىل ا ِجدٍّ عصيٌة النظريات هذه أن اآلن عليه
السياق داخَل بل الفاصلة، بوبر باختباراِت ال ذلك يتم فإنما اإلطالق عىل
يالحظ إذ بها املرتبطة Research Programmes البحث» «برامج ل د املعقَّ
بني باستمرار تتسع فجوًة يخلق الذي األمر تتوقف، حتى بُعٍرس تتحرك أنها

نفسها.7 البحث برامج وبني تفسريُها املطلوب الوقائع

تفسريًا املطاف نهاية يف يُقدم ال ومنهجه التكذيب منطق بني بوبر تمييز إن
شذوذات وجود برغم وتعيش تنمو املستوى العالية النظريات جميع أن لحقيقة شافيًا
هذه مثل وجود وإن النظريات). مع متفقة غري ظواهر أو أحداث وجود (أي Anomalies
إنهم العكس، عىل بل النظرية، كذب عىل كدليل العلماء جانب من عادًة يؤخذ ال الشذوذات

Lakatos, I. The Methodology of Scientific Research Programmes, (ed. J. Worrall & G. Cur- 7

.rie). Cambridge University press, 1978
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املقرتنة Auxiliary Hypotheses املساعدة الفروض أن وبالرضورة دائًما سيفرتضون
ها. وتُفرسِّ املوجودة الشذوذات تستوعب بحيث تُعدَّل أن يمكن بالنظرية

الصورة تأخذ أنها (أي كلية عبارات يف العلمية القوانني صياغة تتم (4-1)
لها) مكافئًا أو التالية املنطقية

ب. هو أ كل
عبارات أنها عىل نفهمها أن وينبغي متخفية، رشطية عبارات بمثابة تَُعدُّ لذلك وهي
ليست ذاتها بحد وهي معينة، مثالية ظروف تحت الحال عليه يكون عما تخرب افرتاضية

فإن: ذلك وعىل الطابع. «وجودية» عبارات
ب. فهو إذن أ، هو يشءٍ أي كان إذا تعني: ب هي أ كل

الوجهة من يمكن ال فهي وجودية، غري قضايا هي العلمية القوانني إن وحيث
وجودية عبارات هي األساسية العبارات دامت ما أساسية، عبارات أي تتضمن أن املنطقية
تُكذِّب أن أساسية عبارة أليِّ يتسنى كيف هو: إذن يربز الذي السؤال رصيح. بشكل
علمية؟ قوانني من ذاتها بحد مستنبطة غري األساسية العبارات دامت ما علميٍّا، قانونًا

«الرشوط تحدد عبارات مع مقرتنًة دائًما تؤخذ العلمية القوانني بأن بوبر يُجيب
وجودية عبارات هي والتي األخرية، العبارات وهذه بالبحث، املشمول للنظام املبدئية»
فإن وهكذا وثابتًة. صلبًة متضمنات العلمي القانون مع تَُضم حني فعًال تُنِتج فردية،
يُنِتج ط» يف أ من واحدة «هناك املبدئية الحالة بعبارة مقرتنًا ب» هو أ «كل القانون

األصيل. القانون تُكذِّب فهي كاذبة كانت إذا والتي ب»، هي ط يف التي «أ املتضمنة
ستقوم الفردية الوجودية العبارات أن صحَّ إذا إال بالغرض وافيًا الرد هذا يكون ال
بتنام هيالري اعرتض وقد التنبؤ. وبني النظرية بني ما الفجوة سد بمهمة بوبر يزعم كما
تكون تقدير أقل عىل األحيان بعض يف ألنه صحيح، غري االفرتاض هذا بأن خاصٍّ بوجٍه
ال كلية عبارات املساعدة») «الفرضيات يها يُسمِّ (والتي الفجوة لسد املطلوبة العبارات
بسبب هذا كان إن نعرف أن إىل سبيل فال كاذٌب التنبؤ أن َف تكشَّ فإذا ثَمَّ وِمْن جزئية.
أن دائًما العلماء دأب ومن املساعدة. الفرضيات كذب بسبب أم العلمي القانون كذب
القوانني أن فقط ليس لنا يُبنَيِّ الذي األمر املساعدة، الفرضيات كذب البداية يف يفرتضوا

عصية. هي ملاذا أيًضا يُبني بل بوبر، يقوله ما بعكس التكذيب، عىل َعِصية العلمية
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العلم نميز أن املمكن غري من أن يعرتف أنه هو بوبر به ع يتذرَّ الذي األخري واملوقف
النظريات أن أدرك فقد وحدها، العلمية العبارات تكذيب قابلية أساس عىل الالعلم من
فرضيات مع مقرتنة أُِخذَت إذا إال (منعية)، حظرية وبالتايل تنبؤية، تكون ال العلمية
متمم جزءٌ هو املساعدة الفرضيات هذه تحوير أو تعديل أن أيًضا أدرك وقد مساعدة،
متى تبني التي الرشوط يحدد أن هو بالتايل النهائي ه َهمَّ جعل وقد العلمية. للممارسة
.ad hoc (عينية) تحايلية تعديالٍت مجرَد تكون ومتى أصيلًة علميًة التعديالُت هذه تكون
يَُعد لم جانبه: من جوهريٍّا تراجًعا ويمثل بوبر، موقف يف كبريٌ تغيريٌ ذاته بحد هذا
التكذيب من النظرية حفظوا دعاتها أن ملجرد بالالعلمية املاركسية نرمي أن املمكن من
إن تماًما). وجيٌه علميٌّ مسلٌك أنه اتضح قد اتخذوه الذي اإلجراء هذا مثل (ألن بتعديلها
أُدِخَلت التي للتعديالت الوحيد املنطقي األساس ألن بالالعلمية اليوم ماركسيَة يرمي بوبر
هي التعديالت هذه وأن التكذيب، من التملص لها تضمن أن هي األصلية النظرية عىل
أنها رغم بوبر، جانب من الدعوى هذه علمية. وليست ad hoc (عينية) تحايلية بالتايل
املاركيسَّ تؤرِّق أن امُلستبَعد ومن تحايلية، مسحٍة من تخلو ال اإلطالق، عىل ممتنعة غريُ
«مذهب أن عىل دليًال النقاد بعض يعتربه بوبر ملوقف الواضح الرتاجع وهذا الصميم.
نهاية يف يحرز لم واضحة، مزايا من به يتحىل ما كل رغم ،Falsificationism التكذيب»

.Verificationism التحقيق» «مذهب أحرزه مما أكثر نجاًحا التحليل

واالجتماعية السياسية فلسفته (2)

الفلسفية وغري الفلسفية األوساط يف وتأثريًا شأنًا أقل السياسية بوبر فلسفة تكن لم
أن بوبر» كارل «فلسفة بكتاب املدرج مقاله يف بويل إدوارد ويذكر العلمية. فلسفته من
جيل من األذكياء يف هائل أثر له كان وأعداؤه» املفتوح «املجتمع يف اإليجابي «املذهب

الثانية.» الحرب بعد بريطانيا يف الرئيسيني الحزبني كال من الشبان السياسيني
ملوضوعه معالجتها يف جمع أنه هي الديمقراطية عن بوبر لدفاع املميزة السمة كانت
بني املوحد العنرص وكان السياسية. والفلسفة العلم فلسفِة تَباُعَد متباعدة مجاالت بني
النقيض وعىل والسياسية. االجتماعية املسائل عىل النقدي ملنهجه تطبيقه هو املجاالت هذه
أكثر الحكومة من شكل هو العادل» «االستبداد أو الديكتاتورية بأن الشائع االعتقاد من
بمؤسساته املفتوح املجتمع أن الدامغة بالحجة بوبر أثبت الديمقراطي، الشكل من كفاءة
املدى عىل مشكالته لحل أفضل ُسبًُال يجد أن عىل أقدر هو النقد عىل وانفتاحه الحرة
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وأن الُحكم عليه يكون أن ينبغي فيما رأينا نُغري أن لنا تتيح الحرة فاملؤسسات البعيد.
دماء. إراقة دون التنفيذ موضع التغيري هذا نضع

الجزئية» االجتماعية «الهندسة اسماه ما إىل بوبر يدعو بهذه شبيهة أسس وعىل
شأن فمن اليوتوبي. الكيل للتخطيط كمقابل Piecemeal Social Engineering
الكيل التخطيط بينما خطأ، عىل أنها تبني إذا التصويب تقبل أن الجزئية التحسينات
الوضع من بكثرٍي أسوأ وضع إىل تؤدي قد كبريًة اضطراباٍت يُولَِّد بأن جديٌر اليوتوبي
طريقة بوبر يفضل العلمي، املنهج مجال يف كما السيايس، املجال هذا ويف منه. بدأ الذي

تتحقق. ال التي اليوتوبي الكمال أحالم عىل الخطأ ونبذ املحاولة
Negative Utilitarianism السلبية» «النفعية عن بوبر مذهب يقع ذلك كل ووراء
وهو املنفعة). جلب عىل مقدم الرضر دفع بأن القائل اإلسالمي املذهَب يجاوب (الذي
يعيشوا بأن لألفراد الحرية من قدر «أكرب ب القائل الثاني باملبدأ بالرضورة ومقرتن متبوع

يرغبون.» ما وفق
جهًدا وأعداؤه» املفتوح و«املجتمع التاريخية» النزعة «عقم كتابيه يف بوبر َكرََّس
Historicism التاريخية» «النزعة أو التاريخي» «املذهب أسماه ما لتقويض ومنظًَّما كبريًا
عن نكشف أن بمجرد تُدَرك غايُة هذا أن ويظن التاريخ، بمسار التنبؤ إىل يهدف الذي
املحورية الحجة وكانت لها. وفًقا يسري التاريخ أن يُفرتض التي واألنماط العامة القوانني
املعرفة بتقدم حتًما يتأثر التاريخ مسار ألن مستحيل التاريخي التنبؤ أن هي لبوبر
املبدئية» «الرشوط يُغري أن شأنه ومن املبدأ، حيث من للتنبؤ قابل غري أمر وهو البرشية،

التنبؤات. عليها تقوم التي Initial Conditions
يف املدَرج التاريخي» «املذهب عن مقاله يف Alan Donagan دوناجان اآلن ويذكرنا
فيه كان وقت يف التاريخي» املذهب «عقم كتابَه كتَب بوبر أن بوبر» كارل «فلسفة كتاب
وأن العالم؛ يف االنتشار واسع اعتقاًدا املستقبل مسار تحدد صارمة قوانني بوجود االعتقاد
ح رصَّ وقد الغربية. الفكرية الدوائر يف الفكرة هذه شعبية تقلص يف بوبر إىل يعود الفضل
أقوى كان لها مصداًقا تجيء أن عىل األحداث وتأبِّي ماركس تنبؤات فشل بأن البعض
يكون أن يعدو ال ِصدقه عىل القول هذا أن غري بوبر. نقد من املاركسية تقويض يف تأثريًا
األيديولوجيات من خصبًا أكثر هو العقالني النقد بأن وشهادة بوبر، لفكر آخر تمجيًدا

الحقيقة. من اقرتابًا وأكثر
التاريخي» املذهب «عقم من األوىل الخطوط كتابة عىل قرن ثلثي قرابة ميض ورغم
تفقده سوف أنها نحسب وما األول، بريقها عىل تزال ال الثاقبة استبصاراته فإن (١٩٣٥)
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املنطقي الدليل يضفر الذي األصيل الفلسفي الفكر صفة هي وتلك يأتي. زمن أي يف
.a Posteriori البعدية اإلمبرييقية بالشواهد a Priori القبيل

يف النقدي منهجه بوبر يطبق الجامع، املحكم البيان يشبه الذي الكتاب هذا يف
التاريخ تأويل أن يظنون الذين أولئك إن بوبر يقول والسيايس. االجتماعي املجال
يرتكبون علمية نظرية هو اآلري) وغري اآلري الجنس بني كرصاع (أو للطبقات كرصاع
خصب مصدر إنه نظرية. ليس ولكنه وملهم، مهم التاريخي فالتأويل أساسيٍّا. ً خطأ
املنطقية املهمة هذه وبدون لالختبار، قابلة تكون بحيث وصياغتها فروض الستخالص
أن عليه إن أدلة. من واستنفَر شواهد من التاريخاني له َحَشَد مهما تأويًال التأويل يبقى
تدحض أن شأنها املايضمن عن الجدية االكتشافات أو املستقبلية التطورات أي لنا يقول
يؤخذ أال يجب لتنبؤاته العلمي الوضع ادعاءه فإن يقدر، لم أو يفعل، لم فإن النظرية.
النجوم موقع بني تربط قوانني وجود يَدَّعي الذي املنجم بتأويالت تلحق فهي الجد، مأخذ
معني حال أي مسبق بشكل لنا يحدد أن دون تُحىص ال بشواهد ويأتي األرض، وأحداث

ألقواله. مكذِّبًا يكون أن صدق إن يمكن

لهيجل نقده (1-2)

أقذُع لعله هيجل، عن طويًال فصًال بوبر يفرد وأعداؤه»، املفتوح «املجتمع كتابه يف
فصول بني نشاًزا نرى، فيما الفصل، هذا ويقف الجديل، الرتاث تاريخ يف جميًعا الفصول
الفلسفي، الجدال يف رؤيتَه نعتد لم وقدٍح سباٍب غري فيه ترى لست البوبرية، املكتبة
Argumentum الشخصية» «الحجة ى يَُسمَّ بما يلحق تعريضشخيص غري يحوي وليس
شخَص يهاجم َمن فيها يقع التي الصورية) (غري املنطقية املغالطة وهي ad Hominem
ُدِمَغت! قد حجته كأن فيبدو حجته، من بدًال إلخ) … أخالقه دوافعه، (قدراته، الخصم
حيٌة بعُد وحجته وتُصميه فتُدميه بباطل، أو بحق الخصم، شخص تهاجم قد أنك فالحق
املوضوع» عن «خارج أمر هو شخصه تفنيد وإن حجته، ال شخصه تفند إذن إنك تُرَزق!

حجة.8 تفنيد املقام كان إذا Irrelevant

،٢٠٠٧ القاهرة، للثقافة، األعىل املجلس املنطقية»، «املغالطات كتابنا انظر املغالطة، هذه عن للمزيد 8

ص٦٨–٨٤.
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حصن وال يتناولها، حجة وال يعالجه، دليٍل أيَّ الفصل هذا يف يجد ال املرء أنَّ الحق
هيجل؟» أين ولكن «حسنًا، الفصل: هذا قراءة بعد نفسه ليسأل املرء وإن بالهجوم، يغريه
يأتيه؟ أين من وال يناله أين من الخصم يعرف ال الذي الشامخ العقيل الرصح ذلك أين

فكره. من النيل يف الحيلُة أعيَته أن بعد الخصم شخص إىل بوبر اتجه لذلك ربما
فكره، فراغ عىل به يغيشِّ لفظي طنني استخدام إىل يعمد اٌق أفَّ بأنه هيجل يصف إنَّه
الربويس امللك نعمته وويل سيده عرش تمكني إىل مذهبه من يهدف ذليل متملق وأنه
الدعاوية لبضاعته ثمنًا سيده عليه أفاضه مما هو املطبق الفكري نفوذه وأنَّ الرجعي،
املغلوطة أفكارهم لهم صورته ما فيه وجدوا الذين النَّاس عامُة عليه أفاضه ومما الخبيثة،
هيجل نصوص من مطوَّلة بشواهد دعواه يؤيد هذا كل يف وبوبر وطبيعتها، الفلسفة عن
أحمق لبدا كتاب أعمق عىل طبقتها لو طريقة وهي تلفيًقا، قها ولفَّ سياقاتها من اقتلعها
رشح عىل دأب أنَّه ذلك العرض، من الطريقة هذه ملثل ضحيٍة أليُرس هيجل وإن مأفونًا،
عىل يُركز فإنَّه «الدولة» عن مثًال تحدث فإذا حدة، عىل موضوعه جوانب من جانب كل
النزعة عىل تركيًزا أكثر فهو املدني، املجتمع عن تحدث وإذا السياسة، من الجمعي الوجه
وضمهما الوجهني باجتماع إال يرسمها أن يريد التي الحقيقية الصورة تكتمل وال الفردية،

يدمره. أن بل هيجل يفهَم أن الفصل هذا يف مقصده يكن لم بوبر أنَّ غري سويٍّا،
عنده، الدولة بناء يف الزاوية حجر هو فرًدا بوصفه املواطن إىل هيجل نظرة إنَّ
الدولة شئون ينظم الذي النهائي املبدأ هو الشعب إرادة من ينبع الذي والدستور
القانون صياغة يف أي السياسية، العملية يف يُشارك هيجل دولة يف واملواطن ومؤسساتها،

بطريقتني: وتنفيذه،

مجلس هي التي الترشيعية السلطة بواسطة مبارشة غري بطريقة يشارك فهو (١)
بصياغة املؤسسة هذه وتقوم أعضاءه، الشعب ينتخب للفئات أو للطبقات أو للمقاطعات

ككل. للمجتمع الرخاء تكفل التي الربامج ووضع الدولة قوانني
التصويت طريق عن السياسية العملية يف مبارش نحو عىل املواطن ويُشارك (٢)
يف هيجل يقول الدولة، بشئون املتعلقة املسائل يف الخاص الشخيص رأيه بإبداء العلني
وأحكامهم الخاصة آراءهم يُكوِّنون أنَّهم عىل الذاتية األفراد حرية «تعتمد الحق»: «فلسفة
عىل الحرية هذه وتتجىل الدولة، شئون يف توصياتهم عن فضًال عنها ويعربون الشخصية
وجوهري كيل هو ما فيه يرتبط الذي العام» «الرأي اسم عليها نطلق فيما جمعيٍّ نحٍو
.(٣١٦ (الفقرة املجموع» أو للكثرة شخصية وبآراء جزئي هو بما أعني بضده؛ وحق
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الجاد من والالعقل، العقل من والجزئي، الكيل من خليط هو العام» «الرأي أنَّ نجد وهكذا
وبواعثهم، واهتماماتهم ومزاجهم ذكائهم درجة يف املختلفون األفراد عنه يعرب إذ والتافه،
الدولة لكن منظمة، غري بطريقة الحكومة أمام يبدو العام الرَّأي أنَّ عىل لنا يظهر وهذا
تلك انتقاء ينبغي وبالتايل الفكري، والتخطيط النظام من جوٍّ يف عملها تؤدي أن ينبغي
هام هو وما ككل، للمجتمع العقلية املصلحة عن تعبري أعظم تعرب التي اآلراء أو األفكار
بل عددهم، أو الرأي ذلك أو الفكرة هذه عن يُعرب من ليس االختيار أو االنتقاء ذلك يف
للشعب! الكلية الحاجة ينظم أن يستطيع َمن عظيم العظيمة؟ أو الخرية الفكرة هي ما
إن كلمات، يف عرصه إرادة يضع أن يستطيع الذي الرجل هو ما عرص يف العظيم «فالرجل
وماهيته، عرصه قلُب هو يفعله وما بإنجازه، يقوم ثُمَّ يريد بما لعرصه يتنبأ الذي الرجل

بالفعل. عرصه يحقق إنه
فإنه اإلشاعات، يف يتجسد الذي العام الرأي الحتقار الكايف الحس ينقصه َمن ا أمَّ
العام الرأي نحرتم أن نستطيع فإننا وبالتايل .(٣١٨ (الفقرة عظيًما» شيئًا أبًدا ينتج لن
أن يمكن لكننا ذاتية، ومصالح أكاذيب من يتضمن ما بمقدار نحتقره إننا نحتقره، أو
هو العام الرأي فإن ثَمَّ «وِمْن لألمة، حقيقية مصالح من يتضمن ما بمقدار نحرتمه
أيًضا هو بل العامة، الحياة يف الصحيحة وامليول األصلية للحاجات فقط ليس مستودع،
وللترشيع كله للدستور الحقيقي املضمون أعني األزلية الجوهرية العدل ملبادئ مستودع

.(٣١٧ (الفقرة للدولة» العام والوضع االجتماعية والحياة

العكس عىل هي وإنما تناقش، ال سلطة ليست هيجل عند الدولة أنَّ ذلك من يتبني
بالتصويت مبارش نحو عىل الناس يقوله مما فقط ليس الشعب: إرادة من سلطتها تستمد
السلطة طريق عن مبارش غري بطريق يقولونه ما أيًضا بل مشافهة، أو كتابة آرائهم عىل
هو ملا غنية استبصارات لديهم الذين املواطنني أولئك حكمة طريق عن وأيًضا الترشيعية،

ككل.9 للدولة أفضل
سلطة وتمارس يشء كل تعرف دولة أو مطلقة سلطٍة أليِّ أثًرا ذلك يف ترى لست
العقل، سلطة هو هيجل عند الدولة أساس إنَّ مواطنيها، عىل والقوة املعرفة يف عليا

،١٩٩٠ بريوت، الحداثة، دار إمام، الفتاح عبد إمام د. ترجمة والديمقراطية، هيجل متياس، ميشيل 9

ص٦٠-٦١.
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غاية «إنَّ الحرية: وهي أال القصوى اإلنسان غاية عن عرب ما إذا عقليٍّا الدستور ويكون
.(٢٥٨ للفقرة ملحق الحق، فلسفة (هيجل، بالفعل» الحرية تتحقق أن املطلق» «العقل
نقول: أن وبالتايل بالعقالنية؛ الدستور يوصف أن نقبل أن نستطيع ال فإنَّنا ذلك وعىل
عن له نبحث الذي السؤال أنَّ غري الحرية، لبلوغ كافيًا رشًطا يوفر لم ما مرشوع، إنَّه
كان ولقد عقيل؟ دستور ذات دولة يف ممكنة العينية الحرية تكون كيف هو: ة ُمِلحَّ إجابة
كتب الدولة عن الشاملة للفكرة تحليله بداية يف ألنَّه السؤال؛ هذا بأهمية وعي عىل هيجل
الوحدة عىل تقوم فإنها مجرد، نحو عىل عامة، بصفة أُِخذَت، ما إذا العقالنية، «إن يقول:
الدولة يف عينية تصبح عندما العقالنية وتعتمد و«الفردي»، «الكيل» بني والكاملة التامة

التايل: عىل

الكلية اإلرادة حرية (أي املوضوعية الحرية وحدة عىل تعتمد مضمونها حيث من •
غايات يريد وأن يعرف أن يف فرد كل حرية (أي الذاتية والحرية الجوهرية) أو

جزئية).
أفكار هي التي واملبادئ القوانني طريق عن ذاتها تحدد فهي صورتها حيث من •

.(٢٥٨ فقرة الحق، (فلسفة كلية» ثَمَّ وِمْن

قادر وهو والفعل، والشعور الفكر من عاَلم هو فرد هو إذن الدولة يف املواطن
فريد نحٍو عىل نفسه يميز وهو شخصيته، إىل تنتمي غايات تحقيق نحو السعي عىل
دولة، يف عضو كذلك لكنه الشخصية، وسمات والقيم واألفكار الشخصية باالهتمامات
حياته، يف والعادات والقانون الحكومة أعني الكيل؛ تحقيق إىل يسعى كذلك هو بما وهو
األساسية، القيَم ويجسد ككل الشعب إرادة تحت يكمن الدستور هو الذي الكيل وهذا
يف بعضويته وعي عىل هو الذي املواطن فإن ثَمَّ وِمْن العقل، تصديق يتلقى ما بمقدار
عن تعبري ألنَّه الدستور؛ أو الكيل خالل من تتجسد الحقيقية حريته أن كذلك يعي الدولة
عليه محايدة خارجية أوامَر بعُد تَُعد لم الدستور بها يقيض التي والقوانني الكلية، إرادته
تعرب التي القوانني الخاصة، قوانينه هي وإنَّما معينة غايات ينجز أن أراد لو يطيعها أن
ناحية من املؤسسات وهذه القوانني، هذه أنَّ «غري الدولة: يف ُعضًوا بوصفه إرادته هي
بوصفها عليها تشهد الذات روح فإنَّ العكس عىل بل الذات، عن غريبًا شيئًا ليست أخرى
يف تعيش كما فيها تعيش والتي بذاتيتها، الذات فيها تشعر التي املاهية أعني ماهيتها،
يمكن حريته أن يف السبب هو وهذا .(١٤٧ (فقرة عنه» تنفصل ال الذي الخاص عنرصها
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وإذا الدستور، من تنبع التي القوانني نُُسق يحقق أن أفعاله يف يريد عندما فقط إنجازها
عندما الحرية نسيم ويتنسم نفسه يحدد املواطن إنَّ قلنا: أخرى، بطريقة ذلك عن عربنا
توحيد يف يفشل الذي املواطن فإن وبالتايل الدستور، يضعها التي للقوانني طبًقا يعمل
العقالنية، من القصوى الدرجة تجسد التي املوضوعية اإلرادة مع الذاتية الشخصية إرادته

الكاملة. حريته فعله يف يحقق لن
هي وتلك للحرية، الفعيل التحقق إنها أخالقي، كلٌّ هي ولذاتها ذاتها يف «الدولة
وبالتايل .(٢٥٨ للفقرة (ملحق فعليٍّا» ًقا تحقُّ الحرية تتحقق أن للعقل املطلقة الغاية
هي دامت وما — بوعي هناك تتحقق وهي — األرض عىل الروح هي الدولة دامت فما
أبى أم شاء — املواطن أن ذلك من ينتج فإنه األرض، عىل األخالقية للفكرة األعىل التحقق
التي الغاية لتحقيق يتطلع كعضو الدولة، يف كعضٍو إال حريتَه يُحقق أن يستطيع لن —
الكاملة بالحرية الكيل اتحاد أنَّها هي الحديثة الدولة ماهية «إن الكلية، اإلرادة عن تعرب
أن بد ال املدني واملجتمع األرسة مصلحة إن حتى األفراد، وبمصلحة الجزئيني ألعضائها
وإرادة شخصية، معرفة بغري تتقدم أن يمكن ال الكلية الغاية أن رغم الدولة، يف تتمركز
من الكيل تعزيز من بد ال أنَّه نجد وهكذا الخاصة. حقوقهم تتأكد أن بد ال الذين أعضائها
هاتان توجد وعندما الكامل، الحي تطورها تبلغ أن أخرى ناحية من للذاتية بد وال ناحية،
عضوي تنظيم أنها عىل الدولة إىل يُنَظر أن يمكن فقط عندئٍذ قوتهما، ويف مًعا اللحظتان
املجتمع يف الحكومة بخالف الدولة أن نجد ذلك وعىل .(٢٦٠ للفقرة (ملحق منسق» أصيل
هي وإنما عنهم، خارجي يشء أنها عىل أو «آخر»، أنها عىل أعضائها أمام تقف ال املدني
بشكل الدولة غاية مع الفرد غاية تنسجم لم فإذا ومصالحهم، حقوقهم تجسد وحدة اآلن
ثَمَّ وِمْن املدني. املجتمع مكان وتأخذ الهواء» يف «معلقة تصبح الدولة فإن بآخر، أو
الذي القانون ألن حريته؛ يحقق فإنه الدولة سنَّتها التي القوانني يُطيع حني املواطن فإن
الدعوة أساس هو وهذا هو، قانونُه الحقيقية-إنه وغايته إرادته عن تعبري هو إنما يطيعه

.(٢٦١ (فقرة حقوق» من عليها لهم ما بمقدار الدولة تجاه واجبات األفراد «عىل بأن
بأنها الدولة عن فكرته نََعتوا حني الصواب جانبوا قد هيجل نقاد أن يتبنيَّ هكذا
من وإقصائها Individualism اإلنسانية الفردية بتجاهل اتهموه وحني شمولية، فكرة
هيجل تصور ضد قدمت التي االعرتاضات أغلب أنَّ ويتبنيَّ واالجتماعي، السيايس تخطيطه
الحق»، «فلسفة من مبتورة شذرات قراءة عىل تقوم الجانب أحادية اعرتاضات هي للدولة

199



بوبر كارل

الدليل بنية إن السيايس. الواقع إىل هيجل لنظرة العميقة العضوية الوحدة تلك وتغفل
باملجتمع املبدأ حيث من حتى تسمح، ال الحق» «فلسفة يف هيجل ساقه الذي الفلسفي
عليه أقام الذي األساس كاٍف بوضوح يتبيَّنون ال هيجل فنقاد السلطوي، أو الشمويل

أخرى. ناحية من الدولة وغاية ناحية من الدولة

الدولة يف الفرد حياة ويحدد يحكم فما القانون، هو هيجل عند الدولة أساس •
الذي القانون القانون، هو وإنما الفرد، عن خارجة قوة وال خارجيٍّا، عامًال ليس
الذي املواطن فإن ثَمَّ وِمْن ُحرٍّا، عاقًال موجوًدا بوصفه وعي عن املواطن يدركه
أعني السلطة؛ مصدر وبوصفه فردية ظروف يف يوجد إنَّما الدولة يف عضو هو

عامة. بصفة املجتمع وحياة حياته تحدد التي الدولة
الوسط هي الدولة فإن وبالتايل ألعضائها، الحرية هي هيجل عند الدولة وغاية •
تستخدم أن للدولة يمكن وال برشيٍّا، فرًدا بوصفه حريته املواطن فيه قق يُحِّ الذي
كدولة خاصيتَها تبلُغ إنها العكس عىل بل أنانية، جزئية لغاية كوسيلة املواطن

ذاته.10 يف غاية أنه عىل أعني شخص، أنه عىل مواطن كل تعامل عندما فقط

ثُمَّ للدولة، الهيجيل التحليل عمق عن أنظارنا نرصف أن واملغالطة العبث من أليس
من أن ذلك ليربايل؟ غري ديمقراطي، غري شمويل، مثل: وعناوين أسماء ببساطة عليه نطبق
هيجل أن والحق كافيًا. وصًفا هيجل موقف يصف أن األلقاب هذه من لقب ألي املحال
الجوهرية الطبيعة يحلل أن ببساطة هو األسايس واهتماُمه األلقاب، هذه من يَنُفر نفسه
يستطيع التي الرشوط … دولة املنظم املجتمع من يجعل ما … للدولة األسايس املبدأ أو
يتخذه الذي الشكل إن حريته. أو اإلنسانية فرديته يحقق أن املجتمع هذا يف عضو أي فيها
وإنما الحاسم األمر هو ليس إلخ) … الكيل، الديمقراطي، (الشكل هيجل عند الدستور
تشكيل يف عامًال يصبح عندما — الدستور يستطيع طريقة بأية هو: الحقيقي السؤال
التي الشخصية البرشية، الشخصية من األعىل النوع نمو يف يساعد أن — املواطنني سلوك

الفاضلة؟ الشخصية باختصار أو مصريها، تحديد تستطيع
تربيًة ابنه لرتبية طريقة أفضل عن فيثاغوريٍّا فيلسوًفا اآلباء أحد سأل «عندما
قوانني ذات دولة يف مواطنًا منه اجعل بقوله: الفيثاغوري الفيلسوف أجاب أخالقية،

ص١٩-٢٠. والديمقراطية، هيجل 10
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ال القيم تطور أن عىل هيجل يُلح هكذا إضافة). ،١٥٣ فقرة الحق (فلسفة صالحة»
عامة، بصفة واملؤسسات والعرف القوانني من عيني وسٍط يف يتم وإنما فراغ، يف يتم
الشخصية ازدهار يف العوامل هذه دور نتجاهل أن نشأ، لم أم شئنا استطاعتنا، يف وليس

البرشية.
تاريخيًة دوًال يفحص بأن الدولة لفكرة تحليله يف يهتم لم إنَّه بوضوح: هيجل يقول
بتحليل يهتم هو وإنما نشاطها، وتمارس معينة دول فيها توجد التي الرشوط وال معينة،
نحو عىل ذلك يفعل ال وهو عقيل؟ كيشء الدولة نفهم كيف أكثر بعينية أو الدولة فكرة
ناحية من البرشية الطبيعة إىل نقدية بنظرة وإنَّما خيايل، يوتوبي نحو عىل أو مجرد
الحق» «فلسفة لكتاب تصديره يف أخرى، ناحية من العالم يف للدول الفعيل والتاريخ
من أكثر يكون أن يريد ال الدولة علم عىل يحتوي وهو إذن الكتاب «هذا هيجل: يقول
بوصفه له بد وال ذاتها، يف عقليٍّا شيئًا بوصفها لها صورًة ورسم الدولة لفهم محاولة
عليه تكون أن ينبغي ما نحو عىل ما دولة بناء محاولة عن بعيًدا يكون أن فلسفيٍّا عمًال
عليه تكون أن ينبغي ما تعليم عىل يعتمد أن يمكن ال يتضمنه الذي والدرس الدولة.
أخالقيٍّا.»11 عامًلا بوصفها الدولة بها تفهم أن ينبغي التي الكيفية إال يُبني ال إنه الدولة،

وبوبر هيجل بني الشبه أوجه (2-2)

«املعرفة األحدث كتابه يف يعود بوبر فإن الشديد، والعداء اللدد ذلك من الرغم عىل
نفسها، املوضوعية املعرفة نظرية من كلٍّ يف سبقه قد هيجل أن فيعرتف املوضوعية»،
للمشكلة، اختباري بحل ومروًرا ما، مشكلة من (بدءًا املعرفة لنمو التطوري واملخطط
تالمذة فإن الفروق إبراز بوبر حاول ومهما جديدة). بمشكلة وانتهاء الحل، لهذا نقد ثُمَّ
الهيجيل والديالكتيك هيجل، يف للمعرفة البوبري التصور تَبنيُّ يف صعوبة يجدوا لن هيجل
لتقدم مخططه وبني الهيجيل الديالكتيك بني كبريًا فارًقا هناك أنَّ بوبر يدَّعي بوبر، يف
يحتمل الهيجيل النظام بأن تقول خاطئة فكرة عىل قائم الفارق هذا أن غري املعرفة،
مما أكثر التناقض يقبل ال هيجل أن فالحق بوبر، مخطط يحتملها ال بينما التناقضات،

٥ العدد ١٩٨٣م، بريوت، التنوير، دار إمام، الفتاح عبد إمام د. ترجمة الحق، فلسفة أصول هيجل، 11

ص٨٧-٨٨. الهيجلية، املكتبة من
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يدفعنا املراحل من مرحلة أيِّ يف التناقض احتمال استحالة فإنَّ لهيجل ووفًقا بوبر، يقبله
تربز عندئٍذ سابًقا، املتناقضتني النظر وجهتي بني يوفق أن يمكن آخر وضع إىل التقدم إىل
هيجل فكرتي بني التوازي إنَّ القول: ومجمل العملية، نفس وتتكرر جديدٌة تناقضاٌت
يدري، ال حيث من نفسه بوبر شمل قد العقيل هيجل سلطان وأنَّ الوضوح، شديد وبوبر

للنعمان: النابغة بقول يُذكِّر ذلك يف بوبر حال وأن

واس��ُع ع��ن��ه ال��ُم��ن��تَ��أَى أن ِخ��ْل��ُت وإن ُم��دِرك��ي ه��و ال��ذي ك��ال��ل��ي��ل وإن��َك

ملاركس نقده (3-2)

ًقا ُموفَّ كان وأنَّه نشأتها، منذ املاركسية إىل َه ُوجِّ نقد أعنف قدَّم بُوبر أنَّ عليه املتفق من
وال والسباب القدح من يخلو موضوعي بأنه ملاركس بوبر نقد ويتميز . حدٍّ أبعد إىل فيه
قيمتَه ملاركس يعرف مجمله يف ُمنِصٌف نقٌد هو بل حجته، دون الخصم شخَص يتناول

َمقاصِده. وسالمَة نواياه نبَل ويُقدِّر الفلسفية
جارفة، فكريٍة بتطوراٍت وَمرَّت الجوانب بتعدد تميزت شخصية ماركس أنَّ غري
فاختلفت وفاته بعد أعنف لتحوالٍت مذهبه تَعرَّض ثُمَّ حياتها، يف لها الناس فهُم فاختلف
ثمة واألسطورة، الحقيقة بني هائلًة فجوًة خلق اختالًفا الشخصية لهذه الناس تصوراُت
أي تُرى خصومه، من أو أتباعه من كانوا سواء الناس، أذهان يف ماركس من أكثر إذن

املفتوح»؟ «املجتمع يف بالنقد بوبر تناوله الذي ذاك «ماركس»
يعتقد متصلبًا Determinist «حتميٍّا» ُمفكًِّرا املفتوح» «املجتمع يف ماركس لنا يبدو
إزاءها، حيلًة نملك ال التي القوانني تلك البرشية، لألقدار الصارمة القوانني اكتشف أنه
اقتصادية، خيوٌط تحركها ُدَمى مجرد فيه ونحن الكل، يف الكل هو االجتماعي فالنسق
اعتَربَ أنه يُفرتَض مخلص، تاريخاني كل شأن شأنه وماركس شيئًا، أمرها من تملك وال

البرشي. للتاريخ املحتوم باملصري يتنبأ نبيٍّ وضع يف نفسه
لم ماركس أن فالحق الطريقة. بهذه ماركس فهم أساء من أول هو بوبر يكن لم
له يَُمد ملؤلٍف النادرة األمثلة من هي ماركس حالة ولعل فهمه، أساء من حياته يف يعدم
ا ردٍّ كتبها رسالة هناك ماركس رسائل بني فمن الفهم! سوء بنفسه يُبِطل حتى األجُل يف
«نظرية قدم أنه ماركس ينكر الرسالة هذه يف ميخائيلوفسكي، هو له، معارص ناقد عىل
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ا: محتجٍّ ماركس ويكتب تطأه»، أن للناس َر ُقدِّ الذي العام الطريق عن تاريخية-فلسفية
نفسه».12 الوقت يف وتسفيهي تمجيدي يف يبالغ ميخائيلوفسكي «إن

يف ماركس دأب ألفكاره الدوجماوي املتصلب الحتمي التفسري من الصنف لهذا إنما
ماركسيٍّا!» «ليس بأنه: يقول أن أيامه أواخر

بلوك، إىل رسالة يف إنجلز كتب وكما اليشء، بعض ماكًرا كان ماركس أنَّ الحق ومن
إبراز إىل الحاجُة عليهما ت ألحَّ أن بعد الفهم سوء عن مسئوالن وماركس إنجلز فإن
ويميض التاريخ، يف اإلطالق عىل له دور أيَّ أنكروا الذين أولئك ملعارضة االقتصادي الجانب
The (وبخاصًة نفسها التاريخية ماركس كتابات يف ينظر أن املرء [ِبَحْسِب قائًال: إنجلز
(كما تام وعي عىل ماركس يجد لكي (Eighteenth Brumair of Louis Napoleon
يكن وإن الخاص»، تاريخهم يصنعون البرش «بأن العمل) هذا من األوىل الصفحة تقول
نظريٍة نصوٍص يف نجده اليشء ونفس املايض، من إليهم انحدر الذي لإلرث وفًقا ذلك

فيورباخ»]. يف «أطروحات يف نجده عليها مثال وأفضل تاريخية، وغري تماًما
األحيان بعض يف ماركس كان فقد ذلك، كل عن مسئولني وإنجلز ماركس كان لقد
العلمية املعرفة من َرصًحا املاركسية كانت لو كما يكتب األحيان) من كثري يف (وإنجلز
للماركسية التصور هذا كان وملا كله، التاريخ تطوَر تحكم عامة قوانني عىل تحتوي
أخرى، مجاالت يف العلم بإنجازات فيها الناُس انبهَر لحقبٍة بالنسبة وجذَّابًا الفهم سهَل
عن التنبؤات معظم إن وحيث املتأخرين. املاركسيني بني رائًجا ًرا تصوُّ كان أنَّه تبنيَّ فقد
امُلفِرط امليل عن نفسه يملك أال حقيٌق املرء فإن كذبُها، َ تَبنيَّ قد األصلية العامة القوانني
يستطيع الذي للماركسية املمكن الوحيد التأويل هو هذا اليوم، النظرة بهذه للتمسك
ماركس أن رأينا ولقد هذا، يومنا يف مقبول غري تأويٌل وهو َدَحَضه، إنه يقول أن بوبر
كله. التاريخ مسار يف املتحكمة الكلية القوانني فكرَة أيامهما أواخر يف رفضا قد وإنجلز

ماركس من يبقى ما

ماركس كتبها الطابع هيجلية نصوٌص فهناك ال، بالطبع كلُّه؟ ماركس هو هذا هل ولكن
النصوص هذه يف ماركس يكن لم املفتوح»، «املجتمع كتب يوم بوبر عليها يطَّلع ولم

Marks and Engels: Basic Writings on Politics and Philosophy, edited by L. Fruer (Dou- 12

.bleday Anchor, 1959)
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واملصطلحات املقوالت يستخدم حصيًفا فيلسوًفا كان بل االجتماعية»، العلوم «نيوتن
االستبصارات تلك الواقعي العالم عىل يطبق أن يحاول بل علميٍّا، يقينًا يَدَّعي وال الهيجلية،

هيجل. من استمدَّها التي
الحقيقي والفهم ومضيئًة، مرشقًة تبَقى االستبصارات هذه أنَّ الحق والواقع
بطرائق إلهاًما فيه ونرى الفلسفي، التوجه هذا نُقدِّر أن عىل يحملنا الحقيقية للماركسية
بوسعنا الكامل، باملعنى علًما تكن لم وإن علميٍّا مثمرة واملجتمع اإلنسان إىل النظر يف
نبوءاته وعن األحيان، بعض يف اليقني ادِّعاء يف ماركس إرساف عن صفًحا نرضب أن
العلوم فيه تتقدم أن يمكن طريٍق إىل أشار أنه عىل ذلك رغم نوافق وأن الخاطئة،
تاريخهما كان لو كما وأفكاره اإلنسان يُدَرس أن ماركس قبل السائد كان لقد االجتماعية،
امللحة، األرضية الحياة وحاجات اليومية العيش بمتطلبات البتة له عالقة ال وتطورهما
واالجتماعية والسياسية األيديولوجية اإلنسان أنشطة أن عىل اإلجماع انعقد ماركس ومنذ
السبب لهذا البعض، بعضها عن بمعزٍل فهمها يمكن وال مًعا، مشتبكٌة واالقتصادية

ممكنًا. أمًرا للمجتمع علٍم نشوءَ جعلت قد استبصاراته إنَّ بحق: نقول أن يمكننا
مع االتفاق تمام يتفق فكله ذلك، من يشء أي بوبر يُنكر ألن داعيًا نرى ولسنا
للفرضيات كمصدر العلم، يف امليتافيزيقا به تضطلع أن يمكن الذي الدور عن نظرته

منها. الصامد ويجتبي يختربها، لكي العلم إىل تُقدَّم التي
وال مكانتُه اهتزت فما «تأويًال»، وأصبح العلم ادِّعاء عن الحقيقي ماركس َكفَّ لقد
Critical النقدي» «التأويل عظام بني فلسفيٍّا مكانًا له اليوم يُفِرغ ولعله ركنُه، َهَوى
يفهمونه، قوٍم بني Emancipating Hermeneutics امُلَحرِّر» و«التأويل Hermeneutics
زمنًا إقامته فيه وحددوا السوقة، عليه َفَرَضه الذي الديني شبه مكانه عن يقل ال مكانًا

أسلوبًا. وأروعهم نبًال وأكثرهم فكًرا الكتاب أعمق من كاتبًا َعنَّا َحَجَب حتى طال
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ُبوَبر لَِكارل ُموَجز

يُشكِّل الجديد العلم أن الغرب مثقفي أغلب عقول يف َوَقَر األقل، عىل عام مائتي طوال
علمية Fact «واقعة» اكتشاف يتم إن وما الثبوت، كل ثابتة صلبة وحقائَق يقينية، معرفة
اليقني هذا كان للتغيري، قابلة غري نهائية حقيقًة ذلك يُعد حتى علمي قانون أو جديدة
ومن معارف، من البرش يمتلكه ما أرسخ هي العلمية فاملعرفة للعلم، املميزة السمة يَُعد

.Incorrigible التصويب) تقبل (ال معصومًة حقائق اعتباُرها املمكن
حديثِة يقينية حقائق إضافة من السائد، للتصور وفًقا يتألف، فكان املعرفة نمو ا أمَّ
شأن شأنها الدوام، عىل وتتسع تتمدد التي القائمة الحقائق مجموعِة إىل االكتشاف
يبقى أصًال فيها فاملوجود الزمن: َمرِّ عىل ازدياد يف محتوياتها تزال ال نفائَس خزينِة
ا أمَّ ُمطَِّرد، تزايٍد يف املخزون فيظل إليه الجديُد يُضاف فيما الحال، بطبيعة هو كما
لم العلمية القوانني أنَّ يعلمون فكانوا وهيوم، لوك بأفكار إملام عىل كانوا الذين أولئك
القوانني هذه لتطبيقات الساحق النجاح ظل يف أنه غري نهائية، بصفة عليها الربهنة تتم
العلمية القوانني اعتبار إىل يميلون هؤالء كان فقد الزمن، من طويلة أحقاب مدى عىل
بحيث اليقني من القرب شديُد أنه بمعنى االحتمال»، نهائي «ال ى يَُسمَّ أن يمكن بما أشبه

العملية. األغراض صعيد عىل الفرُق ينعدم

اليقينية غري املعرفة (1)

نيوتن، عن حجًما يقل ال جديٌد علميٌّ عبقريٌّ الساحة يف ظهر العرشين القرن منعطف يف
ال نظرياٍت أينشتني قدَّم (١٨٧٩–١٩٥٥م)، أينشتني ألربت يُدَعى أملاني يهودي إنه
جوهرية. بأفكار يضج الخصب مذهل نيوتن، مثل عقلُه وكان نيوتن، نظريات مع تتفق
١٩١٥م، عام العامة وبنظريته ١٩٠٥م، عام النسبية يف الخاصة بنظريته أينشتني دفع
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لم أهميتَهما ولكن البداية، يف كبرٍي خالٍف َمثاَر كانتا النظريتني أن املستغرب من وليس
ذلك قلق، مبعث ذاتها بحد الحقيقة هذه وكانت خالف، محلَّ متخصص أي لدى تكن
لم أننا يتكشف الحالة هذه ويف خطأ، عىل نيوتن لكان صواب عىل أينشتني كان إذا أنه

الحقب. هذه طوال النيوتوني العلم مضامني «نعرف» نكن
النظريتني، بني لتحكم فاصلٌة إمبرييقيٌة تجارُب َمت ُصمِّ فقد ف، تََكشَّ ما بعينه وهذا
مجال يف ذلك آثاُر وكانت أينشتني، ملصلحة للشك، مجاًال يدع ال بما نتائجها، جاءت
لُباِب لُبَّ يمثل اليقني عن البحث كان ديكارت، عهد فمنذ بالزلزال، أشبه الفلسفة
أماط قد أنه الغربي اإلنسان اعتقاد يف خ ترسَّ النيوتوني العلم ومع الغربية، الفلسفة
عاَلمه يتجاوز وعما فيه، يعيش الذي عامله عن الوثيقة املعرفة من هائٍل كمٍّ عن اللثام

كبرٍي. ونفٍع جوهرية أهمية ذات هي املعرفة هذه وأن أيًضا،
محكمة مناهَج تَُعد كانت املعرفة هذه أثمرت التي البحث مناهج فإن ذلك وفوق
لها وتكفل يقينها للمعرفة تضمن املناهج هذه أن يُعتَقد وكان التنظيم، دقيقة الصنع
ويتبنيَّ أمرها يفتضح الوثيقة املعرفة تلك اآلن هي ها ولكن وثيقة، كمعرفة رشعيتها
ًما تقدُّ بها وحققنا استخدمناها لقد إذن؟! كانت ماذا اإلطالق، عىل «معرفة» تكن لم أنَّها
تاريخيٍّا عهًدا لنا ففتحت التكنولوجي التطبيق يف وجربناها للعالم، فهمنا يف عظيًما
غري أنَّها نكتشف نحن فها ذلك ورغم الحديثة، الصناعية الحضارة عهد هو جديًدا
ليس خطأ، عىل ُكنَّا أننا ظهر «فقد الحرية، غاية محريِّ موقٍف يف ذلك وضعنا لقد دقيقة،

اإلطالق.»1 عىل املعرفة نفسها، «املعرفة» تكونه فيما أيًضا بل نعرفه، ُكنَّا فيما فقط

طائلة وحياة ثرية تنشئة (2)

من يحمله وما النيوتوني، العلم منطويات عن بالتعبري سابًقا لوك جون تكفل مثلما
عاتِقه عىل حمل الذي العرشين القرن فيلسوف كان وسياسية، واجتماعية فلسفية دالالت
١٩٠٢م، عام فينا يف ُولد الذي بوبر كارل هو العلمية أينشتني لثورة بالنسبة املهمة هذه
املاركسية واعتنق لوثرية، مسيحية تربيًة اليهودي أصله رغم وتلقى ناِبه، ملحاٍم ابنًا
العاديني بالبرش التضحية يُجيزون «الشيوعيني» رأى حني عافها ثُمَّ الباكر صباه يف

.Bryan Magee, The History of Philosophy, DK Publishing, INC. 1998, p. 220 1
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بوبر وعاش االشرتاكيني، الديمقراطيني جانب إىل َل وتحوَّ ُمخططهم، يخدم هذا كان إذا
هذا وكان املعاقني، األطفال ويخدم العاطلني ويخالط العمال ثوب يرتدي «اشرتاكيته»
بالحركة تعرَّف أيًضا الوقت هذا ويف أدلر، ألفرد النفيس باملحلل لتعرُّفه سببًا األخري امليل
يف ا أمَّ فيربن، باملوسيقار الصداقة وجمعته «شوينربج»، وزعيمها املوسيقى يف الطليعية

جيله. حسناوات من بطالبٍة وتزوج الجبال، بتسلق مغرًما كان فقد عطالته
بااللتزام ومليئًة الجوانب ومتعددة حد، أبعد إىل ثريًة فينا يف بوبر حياة كانت
من عام قبل أي ١٩٣٧م، عام ألجأه النازية مجيء أن غري املثري، والنشاط املتحمس
العاملية الحرب سني قىض حيث نيوزيلندا، يف جامعيٍة وظيفٍة قبول إىل النمسا، احتالل
وقىض إنجلرتا إىل بوبر انتقل ١٩٤٥م عام أوزارها الحرُب وضعت وعندما الثانية،
والعلوم لالقتصاد لندن بمدرسة العلوم ومناهج للمنطق أستاذًا الوظيفية حياته بقية
عىل َفَرض إذا فينا، يف شبابه حياة عن تماًما مختلفًة حياًة عاش إنجلرتا ويف السياسية،
وكان املوضوعات، من ا ِجدٍّ عريًضا مجاًال شملت التي لكتاباته يتفرغ لكي العزلَة نفسه
وتسعني اثنني عن نحبه قىض حني ١٩٩٤م عام يف مثريًة جديدًة أفكاًرا ينرش يزال ال

بأكمله.2 وقرٍن بأرسه لعرص ُمحوًِّال كان ما بقدر شاهًدا فيها كان عاًما،

العلم يقني (3)

بها استأثر التي 3Corroborations «التعزيزات» من قرون كانت إذا أنَّه بوبر أدرك
عىل يشءٍ أيُّ يُربهن أن املستبعد فمن العلم، هذا صدق عىل تربهن لم النيوتوني العلُم
نهائية حقائق ليست علمية» «قوانني ى تَُسمَّ ما «إن اإلطالق. عىل علمية نظرية أي صدق
اإلنساني، للعقل منتجاٌت الصفة بهذه وهي نظريات، إنَّها التصويب، تقبل ال العالم عن
أنَّه غري الحقيقة»، من «تقرتب أنَّها يعني هذا فإن العميل، التطبيق يف نجاُحها تبني فإذا
بنظريٍة ما شخص يأتي أن العميل النجاح من األعوام مئات بعد حتى دائًما، الجائز من

الحقيقة».» من «اقرتابًا وأكثَر أفضَل

.Ibid, p. 221 2

«تعزيز عنوان تحت األول الباب يف العلمية بوبر فلسفة يف املحوري املصطلح لهذا عرضنا أن سبق 3

النظريات».
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يَُعد النظرية لهذه وفًقا املعرفة، يف مكتملة نظريٍة إىل االستبصار هذا بوبر َر طوَّ
خربة عن جذريٍّا مختلف نظام وله اإلنسان، عقل عن بمعزٍل موجوًدا الفيزيائي الواقع
معقولًة نظريات نُنتج فنحن مبارش، بطريق فهُمه يتسنَّى ال عينِه السبب ولهذا اإلنسان،
وتؤدي بنجاٍح تعمل دامت ما النظريات هذه نستخدم ونظل الواقع، هذا نفرس لكي
النظريات، هذه تضُعنا سوف تقريبًا الحاالت جميع يف أنه غري ناجحة، عمليٍة نتائج إىل
نُِجيل سوف هنالك معني، جانب يف قصوُرها يتبني عندما مصاعب أمام آجًال، أم عاجًال
النظريُة تمكنت ما كل بتفسري تضطلع رحابًة أكثَر نظريٍة أفضل: لنظريٍة طلبًا النظَر
النظرية عليها تنطوي التي القصور أوجَه نفسه الوقت يف وتتالىف تفسريه من األوىل
النشاط حقول من حقل كل يف بل وحَده، العلم يف الطريقة هذه نَستَنُّ ال ونحن األوىل،
هي األمور معالجة يف طريقنا أن ذلك يعني اليومية، الحياة أفعال فيها بما األخرى،
يقنٍي إضافة طريق عن ال تقدُّمنا نحرز «وأننا مشكالت»، «حل طريقُة صميمها يف
القائمة، النظريات َمَحلَّ أفضَل نظرياٍت بإحالل بل القائم، املعارف كم إىل جديٍد معريفٍّ
البحث ذلك اليقني، عن البحث عن نتخىلَّ أن علينا فإن ثَمَّ وِمْن دائمة؛ وبصفٍة باستمراٍر
أن ذلك بَرِسل، وانتهاءً ديكارت من بدءًا الغرب فالسفة أعظم عقول عىل استحوذ الذي

له.» وجود ال اليقني هذا
العلم نقيم أن أو علمية، نظرية أي صدَق نهائية، بصفة نثبت، أن املتعذر من إن
Justificationism التربير» «مذهب إن اليقني، مطلقة أسس عىل كلها الرياضيات أو كله
عليك فإن مستنقع، يف دعائم عىل منزًال بنيت إذا فأنت تام، خَطٌل هو بوبر يُسميه كما
أن عليك سيكون املنزل تضخيم شئت وكلما البناء، لحمل يكفي بما الدعائم ق تُعمِّ أن
ليست العملية، لهذه رضورية حدود هناك ليست أنه غري فأكثر، أكثر الدعائم ق تُعمِّ
أساس هناك ليس كان، يشء أي بحمل يضطلع سوف األسس من «نهائي» مستوى هناك

لغريه. وال البناء لهذا ُمعًطى أو «طبيعي»
وهذا دحضها، باإلمكان فإنَّ كليَّة، نظرية أي إثبات يمكن ال حني ففي ذلك، ورغم
تلزم التي البيضاء البجعات لعدد نهاية ثمة تكن لم فإذا اختباَرها، باإلمكان أن يعني
واحدة بجعة مالحظة فإن أبيض»، البجع «كل الكلية العبارة صدق إلثبات مالحظتها
هو الكلية للعبارات املمكن االختبار أن يتبنيَّ ذلك من العبارة، لدحض تكفي سوداء
الرئيسية الوسيلة هو «النقد» يصبح كذلك، األمر كان فإذا مضادة، أمثلة عن بالبحث
أن يمكن مالحظٍة أيُة توجد ال التي «فالعبارُة األمر، حقيقة يف ًما تقدُّ بها نُحرز التي
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أنه ذلك علميًة، عبارًة تَُعد أن يمكن ال ثَمَّ وِمْن اختباُرها؛ يمكن ال عبارٌة هي تدحضها،
يُعترب أن يمكن إذن يشء فال العبارة، مع متفًقا سيكون الحدوث ممكن يشء أي كان إذا

صدقها.» عىل بينًة

املفتوح املجتمع (4)

الذي العلمي» الكشف «منطق كتاب هو األفكار هذه بوبر نَه َضمَّ الذي الرائد الكتاب كان
نجاح من يستوثق أن قبل وليس ١٩٥٩م، عام وباإلنجليزية ١٩٣٤م عام باألملانية نُرش
ويف االجتماعية، العلوم عىل أيًضا تنطبق أنَّها بوبر أدرك الطبيعية العلوم بصدد أفكاره
قام وفيه مجلدين، يف وأعداؤه» املفتوح «املجتمع بعنوان كتابًا بوبر نرش ١٩٤٥م عام

واالجتماعية. السياسية النظرية عىل العلمية أفكاره بتطبيق
له وجوَد ال هو مثلما السياسة يف له وجوَد ال اليقني أنَّ عىل بالحجة بوبر يربهن
صور وأسوأ له، مربر ال أمٌر هو الرأي من لواحدٍة وجهٍة فرَض فإن ثَمَّ وِمْن العلم، يف
تسمح وال مركزيٍّا تخطيًطا تَفِرض التي املجتمعات تلك هي جميًعا الحديث املجتمع
قبل االجتماعية السياسات تنقيح فيه يمكن الذي الرئييس الطريق هو فالنقد باملعارضة،
نبِذها أو السياسات لتعديِل سبٍب أوَجُب هي املرغوبة غري النتائج ومالحظُة تنفيذها،

تنفيذُها. يتم أن بعد
بوبر يُسميه (ما النقدي والحوار باملعارضة يسمح الذي املجتمع أنَّ ذلك من يتبنيَّ
السياسات لُصنَّاع العملية املشكالت حلِّ عىل أقَدَر بالتأكيد سيكون املفتوح») «املجتمع

تكلفة. وأقل أرسع تقدمه وسيكون بذلك، يسمح ال الذي املجتمع من
نتوسم ما لصالح الراسخة األفكار عن نتخىل نحن العلم يف كما إذن السياسة يف
وإذا مطردة، زيادة يف التغري ومعدل دائم، تغري يف أيًضا فاملجتمع األفضل، أنه فيه
األفضل الخيار هو ليس عليها واإلبقاء للمجتمع مثالية حالة خلق فإن كذلك، األمر كان
فإن لذا، حد، عند يتوقف ال الذي املستمر التغري عملية يف نتحكم أن هو وواجبنا لنا،
االجتماعية الرشور أسوأ عن الدائم البحث هو شغلنا املشكالت، حل هو الشاغل ُشغلنا
وألن إلخ، الطبية، والخدمة التعليم مساوئ األمن، تهديد والبؤس، الفقر إزالتها، ومحاولة
ومستشفيات مدارس بناء إىل ننرصف أال واجبنا فإن تُدَرك، ال غايٌة اليقني أو الكمال
من الناس نصيب وتحسني األسوأ الخدمات من التخلص عىل ننكبُّ ما بقدر نموذجية
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يمكن ما رفع بإمكاننا ولكن سعداء، الناس نجعل كيف نعرف ال إننا الخدمات، هذه
والضنك.4 املعاناة من رفعه

املاركسية قرب يحفر بوبر (5)

وأهمهم املثايل، املجتمع ُعتاة عىل رشًسا هجوًما يشن كان األفكار هذه بوبر يقدم فيما
أقوى هو املاركسية عىل هجومه أن واسٍع نطاٍق عىل عليه املتفق ومن وماركس، أفالطون
عىل مرة ألول بوبر اسم أذاع ما هو الهجوم هذا كان وقد حياتها، يف له تعرَّضت هجوٍم
فيه كان املفتوح» «املجتمع نرش بعد الدهر من حنٌي العالم عىل أتى لقد الدويل، املستوى
وهذه «ماركسية»، نفِسها أسَمت حكوماٍت إمَرِة تحت يعيش البرشي الجنس ثلِث ُزهاءُ
الكتاب من الجانب هذا يَُعد لم ربما كونية، داللًة الكتاب أفكاَر تمنح وحَدها الحقيقٌة
إيجابي دفاع من الكتاُب يتضمنه ما أن غري املاركسية، سطوة أيام كان كما اليوم ا ُمِلحٍّ
يف قلٌم يسطره دفاٍع أقوى — ربما — يَبَقى التسامح وعن الديمقراطي االنفتاح عن

العصور.5 جميع

.Ibid, pp. 223-224 4

جون دفاع إىل يَرَقى ال الكربى، أهميته رغم الديمقراطية، عن بوبر دفاع أن إىل سينجر بيرت يذهب 5

منزَلتَه. يَنزل وال مل ستيوارت
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أحاديثَه، به يختم أن بوبر يحب كان بما حديثَنا نختم أن إال النهاية يف يسعنا وال
مراًرا وأكده بوبر عليه أَلحَّ ذكي تصور إنه النظريات»، «رصاع عن املبِدع تصوره وهو
«النفس أعماله أََجلِّ من عمًال به ختم وقد كلها، كتاباته تضاعيف يف ُمنبَثٌّ فهو وتكراًرا،

الهامة. مقاالته من مقال من أكثر به وختم ودماغها»،
للنمو، جديد مبدأ بدأ ذلك، قبل وربما ،Homo Sapiens العاقل اإلنسان ظهور مع
الكائنات من األخرى األنواع تحكم التي التطور مبادئ مع التفاعل يف الثقايف، التطور وهو
(املصنوعات) املنتجات يف التعديل أن هي كانت التغيري هذا يف األساسية السمة إن …
أو الفك مثل الترشيحية أو املورفولوجية الخصائص يف التعديل من بدًال — Artifacts
إىل بيكرتون يذهب التكيف. آلية يف األسايس الشكل هو أصبح — األيدي أو األسنان
من نوعيٍّا الجديد للشكل الحفاز العامل هي كانت املنتجات خلق عىل والقدرة اللغة أن
،Homo Sapiens Sapiens العاقل» العاقل «اإلنسان ل املميِّز والبيئة النوع بني التفاعل

الثقايف.1 التاريخي املنظور مع بوضوح يتفق موقف وهو
كما والتغري الوراثة من جديد شكل فكرة W. La Barre البار وستون ويلخص
الجسد طريق عن التطور يف القديمة الطريقة أصبحت البرشية األيدي ظهور «مع ييل:
(ترقيع أوتوبالستي لتطوٍر اإلنسان عىل السابقة الحيوانات كل خضعت باليًة، طريقًة
أجل من أعمى نشوئي رهاٍن يف التكيف، يف لتجارب أجسادها ُمسِلمًة ملادتها، ذاتي)

Cole, M., Cultural Psychology, The pelknap press of Harvard University, 1998, 1
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تطوره، تم فقد اإلنسان ا أمَّ املوت، أو الحياة عالية: اللعبة هذه يف املقامرة كانت البقاء،
خارج األشياء عىل غريي) (ترقيع «ألوبالستية» تجارب خالل من ذلك، من العكس عىل

نفسه.»2 بجسده وليس وعينيه، ودماغه يديه بمنتجات فقط وتتعلق جسده،
اللغة/الثقافة تتوسطه الذي العمل من الجديد الشكل لهذا األساسية الخصائص من
التغري يُعد حني عىل بالتايل الجسم، خارج البيئة مع «الناجحة» التفاعالت يراِكم أنه
يقع الذي الطبيعي االنتخاب طريق عن يحدث أنه (أي داروينيٍّا تغريًا أساًسا الوراثي
أن بمعنى الماركي، تطور أساًسا هو الثقايف التطور فإن موجهة)، غري تغريات عىل

يليه. الذي الجيل إىل مبارشًة نقلها يتم جيٌل بها يقوم التي املفيدة االكتشافات
ويف واعية، لقرارات واستجابة مورِّثاتنا عن بمعزل تنترش أن يمكن إذن الثقافة
تركيباتها أو املوروثات تلك جانب من واٍع اختياٍر أي الطبيعي االنتخاب يتضمن ال حني
املتعمد االختيار طريق عن الغالب يف تتقدم الثقافة فإن تناسيل، نجاح أعىل تصادف التي
«غائية» الثقافة تُعد إذن املعنى بهذا منها، املتاح من كبري عدد بني من معينة ملمارسات

البيولوجي.3 للتطور اإلطالق عىل متاح غري بشكل هادفة أو Teleological
االجتماعي العلم إليه وصل ما أرقى يف ًدا متجسِّ العلمي بوبر فكر نرى هكذا
كارل تميز التي اآلرسة العالية اللغة بهذه مصوًغا العلَم هذا نجد قلَّما أننا غري الجديد،

كتاباته. يف يشيع الذي األخاذ العقيل الجالل بهذا وال بوبر،
وهذه األساطري، هذه نعد أن لنا «إن املوضوعية»: «املعرفة كتابه يف بوبر يقول
شأن شأنها إنها، وأميزها. اإلنساني العمل منتجات أهم من النظريات وهذه األفكار،
نَُعد أن ثَمَّ ِمن ولنا الجسد، خارج مصنوعات إنها ِجلِدنا. خارج تتطور أعضاء األدوات،
«معرفة» لفظة آخذين البرشية»، «املعرفة أسميناه الذي ذلك املنتجات هذه أخص من
أو كتاب يف توضع إنها نقول أن لنا يُتيح الذي الشخيص، غري أو املوضوعي باملعنى

جامعة.» يف تُدرَّس أو مكتبة يف تُذَخر
لرصاٍع نتاجان أنهما عىل االنتخابي والضغط الطبيعي االنتخاب إىل عادًة «يُنَظر
وصار األمر، َ تََغريَّ والنظريات، ،٣ وعالم العقل، انبثاق مع أنه غري الحياة، أجل من عنيٍف

.La Barre, W. 1954, The human Mind. Chicago: University of Chicago Press, p. 90 2

Barash, D. P., 1986 The Hare and The Tortoise: Culture, Behavior and Human Nature. 3

.New York: Viking, p. 47
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االنتخاب نظر وجهة ومن ِمنَّا، بدًال وتموت َعنَّا، نيابًة تصطرع نظرياتنا نرتك أن بوسعنا
استخدام املمكن من جعال أنهما هي ٣ وللعالم للعقل الرئيسية الوظيفة فإن الطبيعي
البقائية القيمة تكمن هنا ها ألنفسنا، عنيٍف إقصاءٍ بدون الخطأ وإقصاء املحاولة منهج
لقد العنف: إىل بحاجٍة االنتخاب يَُعد لم ٣ العالم انبثاق فمع ،٣ وللعالم للعقل الكربى
الثقايف التطور يَُعد لم عنفي، ال نقٍد بواسطة الزائفة النظريات نستبعد أن بوسعنا أصبح
االنتخاب خالل من العقل لبزوغ ممكنة نتيجة أصبح بل يوتوبي، حلم مجرد الالعنفي

الطبيعي.»4

.The Self and Its Brain, pp. 209-210 4
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ُكتبللمؤلف

مراجعة. يالوم، وإرفني ماي، رولو (ترجمة)، الوجودي النفيس العالج إىل مدخل •
بريوت، العربية، النهضة دار اللبنانية، بالجامعة النفس علم أستاذ يعقوب غسان أ.د

.١٩٩٩
بك، آرون د. تصدير ِبك، آرون (ترجمة)، االنفعالية واالضطرابات املعريف العالج •
النهضة دار اللبنانية، بالجامعة النفس علم أستاذ يعقوب، غسان أ.د. مراجعة

.٢٠٠٠ بريوت، العربية،
العربية، النهضة دار الفن، كتاب يف وقراءة الشكلية اإلستطيقا يف دراسة الشكل، داللة •

.٢٠٠١ بريوت،
وعلم الفلسفة أستاذ متياس، ميشيل أ.د. وتقديم مراجعة (ترجمة)، ِبل كاليف الفن، •
العربية، النهضة دار الكويت، جامعة اآلداب بكلية الفلسفة قسم ورئيس الجمال

.٢٠٠١ بريوت،
مع. باالشرتاك (ترجمة النفسية لألمراض الرابع واإلحصائي التشخييص الدليل •
املنار دار النفيس، للطب األمريكية الرابطة النفس)، علم أستاذ السماك، أمينة أ.د

.٢٠٠١ الكويت، اإلسالمية،
كمال أ.د. مع باالشرتاك (ترجمة كول مايكل ومستقبله، ماضيه الثقايف: النفس علم •

.٢٠٠٢ بريوت، العربية، النهضة دار اللغويات)، أستاذ شاهني
.٢٠٠٢ بريوت، العربية، النهضة دار العقل، ونرصة التنوير من عام مائة بوبر: كارل •
العربية، النهضة دار جادامر، إىل أفالطون من التأويل نظرية الهرمنيوطيقا، إىل مدخل •

.٢٠٠٣ بريوت،
بريوت، العربية، النهضة دار والنفس، الفلسفة يف ودراسات قراءات األعماق: صوت •

.٢٠٠٤
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.٢٠٠٥ القاهرة، ،٩٦٢ رقم كتاب للرتجمة، القومي
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الالتيني األدب أستاذ عتمان، أحمد أ.د. الالتينية عىل (راجعه بوئثيوس الفلسفة، عزاء •
.٢٠٠٧ القاهرة، للنرش، رؤية دار القاهرة)، جامعة اآلداب بكلية واليوناني

.٢٠٠٨ القاهرة، العربية، اآلفاق دار النسبية، من ألواٌن •
.٢٠٠٨ بريوت، العربية، النهضة دار اللغة)، (ثنائي إيسوب حكايات •

أحمد أ.د. اليونانية عىل راجعه ودراسة)، (ترجمة أوريليوس ماركوس التأمالت: •
.٢٠١٠ القاهرة، للنرش، رؤية دار عتمان،

.٢٠١٢ القاهرة، للنرش، رؤية دار (ترجمة)، إكلس وجون بوبر كارل ودماغها: النفس •
للنرش، رؤية دار العربية، اللغة فقه يف مراجعات جديدة، فصحى إىل الثالث الطريق •

.٢٠١١ القاهرة،
.١٩٩٧ بريوت، الفارابي، دار األفكار، نغم •
.١٩٩٧ بريوت، الفارابي، دار النثر، ديوان •

الطبع). (تحت للنرش رؤية دار ودراسة)، (ترجمة املخترص إبكتيتوس: •
.٢٠١٢ القاهرة، للنرش، رؤية دار الديمقراطية، فقه •

الطبع). (تحت النثر شجون •

الفلسفة يف التشجيعية الدولة وجائزة للفلسفة، الالند أندريه جائزة عىل حائز املؤلف
.٢٠٠٥ لعام
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