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ممخص البحث :

تعد فكرة التفتح من االفكار الفمسفية التي تم التعامل معيا وفق المناىج السياسية والفمسفية التي تمت بصمة مباشرة

الى االفكار الديمقراطية والميبرالية والتي تم التداول بيا في المدرسة الفرنسية ( بصورة خاصة ) نتيجة التأثر باالفكار
الميبرالية والفمسفية ىذا من جية ومن جية أخرى فيي فكرة ترفض التعامل مع فكرة ( االنغبلق ) في الفمسفة عمى إعتبار
أن تمك الفكرة تعارض روح التعامل المرن مع االفكار المتداولة في االوساط العممية والفمسفية  ,فضآل عن أنيا كانت
االساس في إرساء مفاىيم االنفتاح ومحاربة فكرة االنغبلق التي سادت بعض االفكار الفمسفية في القرن الثامن عشر
والسابع عشر ,ومن ىنا فيي تمثل صيغأ وأفكا أر جديدة كان من الواجب التعامل معيا بجدية والسيما وأن بداية تمك القرون
كان بداية تقدم مذىل في العموم االنسانية كان من الواجب أن يدخل الى الفمسفة آلنيا وثيقة الصمة بتمك العموم ,باالضافة
الى أن فكرة ( محاربة االنغبلق) كانت تمثل االساس الذي يجب أن يستوعب في الفمسفة المطروحة في ذلك الوقت ومن
ىن ا كانت محاربة فمسفة االنساق ىو اليدف االساسي الذي طرحتو فكرة التفتح في الفمسفة وكان ىدفيا وشعارىا المطروح
ىي محاربة الكميانية واالنساق الكمية التي يمكن أن تطرحيا صيغ متكاممة البناء توثق البناء الفمسفي المطروح .
الكممات المفتاحية  :المقدمة ،االبستمولوجيا والفمسفة المفتوحة ،ماىية الفمسفة المفتوحة ومميزاتيا ،العقبلنية الفمسفية

والفمسفة المفتوحة ،أيدونية كونزت ،غاستون باشبلر والفمسفة المفتوحة ،جان بياجية والفمسفة االرتقائية المفتوحة ،معالجة
ىابرماس لمسألتي االستعياب والمبلئمة.

Abstracter
We regeard the idea of opening as aone of the famous idea in philosophical thing , some
people treated to deals with it as apolitical idea , another one try to deals with it as
aphilosophical idea , the basic reason for this deferent , for best is who to treat ed with , some
( of these thinkers deal es with it as ( alebreaty concept ) and another one deales with it as
ademocreasy concept ) , the freanch school deals with it as albreaty concept and it is result of
aleaberty ideas of that school , beside this sight of thinking there is another sight think who
rejected the idea of ( closed thinking ) in philosophy because that idea contrast with the
flexaible treated of think , in the scientific sight of science and philosophy , beside this idea
become the basic concept who treated with ( the opening ) and to fight the ( closed idea ) of
thing , specially in the beging of seventh and eight century , and so it is become in anew
sight of truth who deal s with the idea of opening and its concept , its connected with
conculation in the ( progress ) of humineaty civilization , and its try to fight anew class of
thinking , as its represent the ( closed thinking ) , and its try to created anew fundamental of
transcendental philosophy try to deals with this reality as accummaidition structure , try to
give what is ready and ultimatey to for this treating think .
Key word: summery. epimestemology and opening philosophy. what is the opening
philosophy and its adjective. the rational philosophy and opening philosophy. the
edenioyeait of konzeoit. gasteoen basheler and the opening philosophy. jaen beajat and
the opening evoulationery philosophy .
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خطة البحث :

( ) 1االبستمولوجيا والفمسفة المفتوحة .
(  ) 2ماىية الفمسفة المفتوحة ومميزاتيا .
(  ) 3مفيوم التفتح ومنيج العمم .

(  ) 4العقبلنية العممية أو الفمسفة المفتوحة .
(أ ) أيدونية كونزت .
(ب ) غاستون باشبلر والفمسفة المفتوحة .

(ج ) جان بياجيو والفمسفة االرتقائية المفتوحة .
(د) معالجة ىابرماس لمسألتي ( االستيعاب واالندماج ) .
( ) 5االبستمولوجيا التوليدية ( التجربة ليست واحدة ) .
(  ) 6التفتح ومنيج العمم .
(  ) 7نتائج البحث .

(  ) 8مصادر البحث .
المقدمة :

باالمكان تعريف فكرة التفتح في الفمسفة ,بأنيا ذلك االتجاه الفمسفي الذي يرفض التقيد بالقيود التي تمتزم بيا (

التجريبية المنطقية ) ويتمسك بالعقبلنية والديالكتيك ,في الوقت نفسو يرفض التقيد فيو بمقوالت المادية الجدلية وقوانين
الديالكتيك الييغمي الماركسي ,وىذا االمر يتعمق بالمدرسة الفرنسية التي تمتزم بالتقميد العقبلني ( والتفتح ) الميبرالي .
وىكذا نجد أنو إذا كانت ( الوضعية الجديدة ) فمسفة لمعموم مغمقة تحرم عمى العمم إقتحام بعض الحواجز كما يقول (

بياجيو) وىي تعتبر مايخرج عن القضايا التحميمية والتركيبية مجرد لغو ,واالمر ينطبق عمى النظرية الماركسية التي تفترض
الوصاية عمى العمم والعمماء ,والتقدم العممي في ميدان الميكروفيزياء قد تخطى الكثير فيما يتعمق بمقوالت العمم القديمة
المتعمقة بفيزياء عالم االجسام الكبيرة ,وحين جعل من االضداد التتصارع عمى ذلك المستوى الصغير ,بل ىي تتكامل من
أجل تحقيق قفزة أفضل في عالم المعرفة ,فيحق لنا القول إن من الواجب االخذ بنظر االعتبار ومن أجل فيم أفضل  ,أوال
ثابت لنواحي العموم االخرى تجعمنا عمى دراية واطبلع بما حققو ويحققو العمم عمى ذلك الصعيد
تحقيق تكامل عممي
ً
المفتوح لذلك المنيج وأساليبو في البحث ,ىذا من ناحية .
ومن ناحية أخرى فأن الدعوة الى فمسفات مفتوحة تعد خاصية من خصائص فكر القرن العشرين  ,والفرق يكمن في
الدرجات واالتجاىات التي يدعو إلييا عمماء وفبلسفة ىذا القرن العشرين  ,لقد كانت ىنالك دعوات في القرن الفائت الى
ضرورة التفتح عمى فمسفات البلمعقول ,ومنيم من كان يدعو الى التفتح عمى الميتافيزيقا ونبذ النموذج العممي والطبيعي

كدعوة ( نيتشة ,وىيدغر) وأتباعيما من أصحاب الخطاب الحداثي ومابعد الحداثي ( كميوتار ) مثآل  ,ومنيم من كان

يدعو الى التفتح عمى المقاربات النفسية واالجتماعية اليامة ,كأعضاء مدرسة ( فرانكفورت ) ,في محاولة منيم لتطوير
نظرية البراكسيس الماركسية الدوغمائية ,والتفتح عمى الجميل النقي الفرويدي ,وأعادة قراءة ىيجل وماركس بمنظور معاصر
أن االتجاىات السابقة في الفكر تقدم تفتحأ عمى أتجاه عدمي ( العقبلني ) في الفكر ,ولكن ظل ىنالك أتجاه عقمي
(منفتح ) حاول قراءة االفكار الفمسفية من وجية نظر عقمية صرفة ,تحاول أن تيتدي بالتقدم العممي والنظريات العممية
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التي أصابت كبد الحقبقة ,وحاولت أن تضفي عمييا حقيقة التكامل العممي بدل ذلك التناقض الذي أفضى الى العرقية وشق
عصا وحدة العمم وتكاممو ,وقد كانت الخطوة االولى في ذلك قد خاضيا الفيمسوف ( كارل بوبر ) بعقبلنيتو النقدية ) ,
ومحاولتو غمق فمسفة ( االطر المغمقة ) واالنفتاح الدائم عمى عالم التفتح ,بنظريات العمم التي فتحت الباب لتقدم أفضل في
العموم والحياة  ,والمتمثمة ( بالفمسفة الميبرالية ,والديمقراطية ,المنفتحة بحوارات التعدد والقبول باالختبلف .
(  ) 1االبستمولوجيا والفمسفة المفتوحة :
ىو أتجاه فمسفي يرفض التقيد بالقيود التي تمتزم بيا ( التجريبية المنطقية ) وتتمسك بالعقبلنية والديالكتيك ,وفي الوقت

نفسو ترفض التقيد بمقوالت المادية الجدلية وقوانين الديالكتيك الييجمي. .

1

ويتعمق االمر بالمدرسة الفرنسية خاصة وىي تمتزم بالتقميد العقبلني (والتفتح الميبرالي ) وىكذا أذا كانت الوضعية الجديدة
كما يقول ( بياجية ) ( فمسفة لمعموم مغمقة تحرم عمى العمم أقتحام بعض الحواجز ) وتعد مايخرج عن القضايا التحميمية
والقضايا التركيبية مجرد لغو ,والكبلم فارغ من المعنى ,ومن ىنا تحصر المعرفة البشرية في ظواىر التجربة وصور الفكر

وقواعد المغة ,واذا كانت المادية الجدلية ( تفرض كما يرى الوضعيون بمختمف نزعاتيم ) نوعأ من الوصاية عمى العمم
والعمماء ,حينما تطالبيم بأن ينتقوا منيا منياجيم العام ونظرياتيم في المعرفة  ,واذا كان التقدم العممي وخاصة في ميدان
كثير من الحواجز التي وضعتيا الوضعية في وجيو ,وكشفت في الوقت نفسو عن ( حقيقة
أ
الميكروفيزياء قد تخطى
ديالكتيكية ) جديدة ,وىي أن االضداد التتصارع في المستوى الميكروفيزيائي ,لتنتيي بالضرورة الى تركيب بل ( تتكافل
لتعبر عن الحقيقة ,بأوجييا المختمفة المتناقضة ,كما يقول بذلك ( بور ) زعيم مدرسة ( كوبنياغن ) ,واذا كان ذلك كذلك
فمماذا النترك الديالكتيك مفتوحأ وقابآل لؤلخذ بعدة حمول .

2

تمك ىي وجية نظر الفمسفة المفتوحة التي نادى بيا ( فيردنناد كونزرت العالم الرياضي السويسري ( ) 1976 – 1891
وتبناىا وطورىا ,الفيمسوف الفرنسي باشبلر (  ) 1964 – 1884فشرحيا في عدة مؤلفات ,كما يمتقي معيا في عدة
مواقف ( االبستمولوجيا التكوينية ) كل عمى حدة في ميدان تخصصيم ( كونزرت في الرياضيات ) و( باشبلر في
3
ٍ
جميعأ ,أنصار الباب المفتوح في فمسفة العموم .
الفيزياء) و ( أنيم
(  ) 2ماىية الفمسفة المفتوحة ومميزاتيا :
أساساً,
(  ) 1ىي نظرية عممية في المعرفة تستقي موضوعاتيا ومسائميا من العمم ذاتو ,وىي تعني بالمعرفة العممية
َ

وتحاول أن تقدم حموالً عممية لقضايا المعرفة عامة بقدر ماتنتمي تمك القضايا الى ميادين البحث العممي ,ومن ىنا فالفرق
كبير بين نظرية المعرفة في الفمسفة التقميدية وبين ( نظرية المعرفة العممية ) المعاصرة ,فقد كانت االولى من إنتاج

الفيمسوف ,أما الثانية فيي من إنتاج العمماء أو الفبلسفة المتتبعين لمتقدم العممي في ميدان واحد أو أكثر .
(  ) 2ىي (فمسفة لمعموم مفتوحة ) إلنيا التريد أن تتقيد بأي نسق فمسفي معين والتجعل من مياميا والمن مشاغميا إقامة
مثل ىذا النسق ,فيي تتمسك بنسبية المعرفة  ,ومبدأ ( القابمية لممراجعة ) إن االبستمولوجيا بيذا المعنى تيتم بجوانب
النقص في الميدان العممي ,أكثر من إىتماميا بالكشف عن الحقيقة ,ومن ىنا تصبح االبستمولوجيا ( الفمسفة العممية
المفتوحة ) التي تواكب العمم في تقدمو وتطوره .

1

د  ,أحمد فاروق  :فلسفة كارل بوبر السٌاسٌة  ,دار رؤٌة للنشر والتوزٌع  ,القاهرة  , 4102 ,ط 0ص . 462
2
د  ,محمد عابد الجابري ( مدخل الى فلسفة العلوم ) مركز دراسات الوحدة العربٌة  ,بٌروت  ,لبنان  ,ط , 4102 , 6ص . 23
3
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(  ) 3ىناك جانب ا‘خر يجمع أصحاب ىذه النظرية عميو ,وىو معارضتيم جميعاً لمنزعة الوضعية وخاصة ( التجريبية
المنطقية ) لكونيا نزعة مغمقة تحصر مجاالت البحث االبستمولوجي في التحميل المنطقي لمغة العمم .

(  ) 4فضآل عن ذلك فإن أقطاب ىذه الفمسفة المفتوحة يختمفون فيما بينيم في المنطمقات والمسائل  ,فبينما إىتم (
غونزرت ) بالرياضيات أساساً ,محاوآل إرجاع المعاني الرياضية الى التجربة ,ومشدداً عمى العبلقة الجدلية بين الذات
والموضوع  ,خطا باشبلر بيذه الفمسفة المفتوحة خطوة الى االمام ,أذ إىتم بتطور ( المعرفة العممية ) وخاصة في ميدان

الفيزياء  ,رابطاَ بين العمم وتأريخو ولكن عيبو االساسي ىو أنو نظر ىو االخر الى تأريخ العمم نظرة مثالية  ,تفصل الفكر

العممي عن النشاط المعرفي لبلنسان ,والمبلحظة نفسيا يمكن توجيييا أيضاً الى جان بياجيو والذي إىتم بتأريخ المعرفة
عمى المستوى السيكولوجي وحده عمى الرغم من إق ارره بأىمية ( العوالم االجتماعية والتأريخية وىو أمر مفيوم تماماً ( فجان

بياجيو ) يريد أن يؤسس نوعاً من سيكولوجيا المعرفة عمومأ وسيكولوجيا المفاىيم المنطقية والعمميات العقمية خصوصأ

4

لقد نبعت فكرة التفتح باالساس من التصور الذي صاغو ( بوبر ) عن العمم وتقف عمى قمة الخصائص التي تشكل

مفيوم العمم في فمسفتو في العموم الطبيعية والعموم االجتماعية سواء بسواء ,وتتأسس ىذه الفكرة من تأكيد بوبر أن ىدف

العمم ليس ىو إكتساب اليقين ,أو االحتمال القوي الممكن ,فميمة العمم ىي ( البحث عن الحقيقة والبحث عن نظريات
سابقة ) كما أشار الى ذلك ( أكسنوفان ) وىو أمر لم نتوصل إليو ,كوننا النصل لممعرفة النيائية لعالم االشياء وان
توصمنا إلييا فأننا النعرف أنيا صادقة كما يقول ( أكسيونوفان ) في قصيدتو :

5

التكشف االلية منذ البداية

كل شيء لكن يسير الزمن
من خبلل البحث يجد االنسان ماىو أفضل
لكن فيما يخص الحقيقة اليقينية فأنو
لم يعرفيا أي من البشر

ولم يعرفيا ولن يعرفيا أيضاً االلية

وال كل االشياء التي سأتحدث عنيا
وىكذا أن وجد بالصدفة من عرف الحقيقة
القصوى ,فأنو ىو نفسو لن يعرفيا

فكل شيء ىو تشبيكات خيوط من تخمينات .
وىكذا تصبح فكرة التفتح  ,ذلك السعي االنساني الدؤؤب لنشدان الحقيقة دون تحديد أو إستناد الى أسس (

 )fundementsراسخة أولى مصادر (  ) sourceغير معصومة ,تؤسس يقينية وبوبر تبنى مقاربة متعارضة مع
مقاربات الفمسفة التقميدية  ,فالحقيقة ىدف وغاية أي عمم وأية فمسفة تبقى صعبة المنال ,ومن ثم فأن أية محاولة كانت

بإسم العممية أو الفمسفية لتقديم منيج يزعم أنو يؤدي الى حيازتيا أو تحصيميا نيائياً  ,فأنو منيج يتجاوز حدود المعقولية
وحدود االنسان ذاتو  ,إلنو كما قال ( كزينوفان ) إن مانحوزه من معارف وعموم حول العالم ,وحول أنفسنا اليكتسي طابع ًا

4

د  ,علً حسٌن كركً ( االبستمولوجٌا فً مٌدان المعرفة ) الناشر  ,مكتبة المعارف  ,بٌروت  ,لبنان  ,ط , 4101 , 0ص . 000
5
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نيائياً ,وان ىو االنسيج طبقة واىية من التخمينات (  ) conjecturesنسيج كنسيج العنكبوت ,إي إنو أفتراضات (
 ) hypothesiesتبقى مفتوحة عمى النقاش النقدي .

6

(  ) 3مفهوم التفتح ومنهج العمم :

( ) 1إ ن بوبر في مؤلفو االول ( منطق الكشف العممي ) يرسم مبلمح أطروحات فمسفتو العقبلنية  ,التي ستجعل من

فكرة التفتح  ,فكرة معيارية منظمة لمنشاط العممي والفمسفي في تعدديتو واختبلفو وحرية إبداعو .

7

إن مصطمح ( تخمين ) ىو المراد االبستمولوجي في فمسفة بوبر لفكرة التفتح  ,وىي الفكرة المحورية إلطروحتو حول منيج
العمم وىدف العمم واالجتماع والسياسة  ,إذ انطمق من التسميم بالطابع المفتوح أو ( االفتراضي ) المؤقت والمفتوح لمنظريات

العممية  ,ولمنظم االجتماعية  ,فيو شرط من شروط نمو المعرفة العممية االجتماعية وتطورىا  ,وىي فكرة تقف أماميا
النظريات العممية الفمسفية التقميدية ( الدوغمائية ) كفمسفات وعموم تعيق تطور البحث العممي والفمسفي والتطور االجتماعي
والسياسي لبلنسان  .وبوبر ىنا يريد تقديم منظور تقدمي معاصر  ٍ.يطور ويتجاوز عثرات عصر االنوار  ,والذي يعتبر
نفسو إ خر ممثميو  ,فيو يريد رسم ( خططات المجتمع المفتوح ) أي ( مدينة مفتوحة ) تمكن العمماء من تجاوز االطر
التقميدية لممعرفة  ,وىي تؤسس إبستمولوجيا عممية  ,قبل أن تصبح نطاقأ أجتماعياً سياسياً  ,ركيزتو التجربة والديمقراطية

والتسامح .

8

(  ) 2المجتمع المفتوح لييئة العمماء المبدعين عموماً وىو نقيض لممجتمع التقميدي الحالي ( المغمق )  ,فالصراعات

واالختبلفات التحل فيو بالسمطة والعنف  ,بل مجتمع تمنح فيو االفضمية عند معالجة ومواجية الصراعات واالختبلفات
لممداولة والنقاش النقدي بإقامة قواعد تؤسس ديمقراطياً عن طريق المداولة النقدية والعمنية .
في المجتمع المفتوح البوبري الينطمق في مسمماتو من أن حمول المشكبلت معطاة سمفاً .

9

وىكذا نجد أن العالم المفتوح

فالحقيقة ليست مدفونة في الماضي لكنيا موضوع إكتشاف من المشتغل والييئة العممية ىي نفسيا يجب أن تكون في حالة
إنفتاح أو ( مجتمع مفتوح ) وىذا اليعني أن المجتمع التراتبية فيو  ,أو أنو خال من القيم  ,بل يعني أن التراتب فيو اليكون
طبيعياً من البدء والى االبد كما ذىب الى ذلك أفبلطون في جميوريتو .

10

إن المجتمع المفتوح الذي يحوز ىذه القيم يمكن أن يتطور وينمو دون قير والعنف تحت وزن الحجج النقدية والبراىين أي

باالقناع واالكتشاف والبرىان الباالكراه والتسمط ,مجتمع طريقة تنظيمو ذاتيا موضوع نقاش نقدي ممكن

11

 ,وكل فرد فيو

تحركو فيو أىواؤه االنسانية جداً ,ولكن النتيجة الجماعية لمجيود العممية واالبداعية والنقدية لمعمماء عمى نحو ما بطريقة
غير إرادية ,ىي تقدم ذو داللة من وجية النظر االبستمولوجية ,وىكذا نجد أن فكرة التفتح ذات قيمة معيارية معدلة في
االبستمولوجيا البوبورية والتي تنطمق من تصور كوسمولوجي الحتمي مفتوح لمكون .

(  ) 1التضامن التأريخي والتصوري مابين الديمقراطية والعمم .

12

ويؤكد فيو بوبر :

(  ) 2رفض أي موقف تسمطي ( شمولي ) وكل تقديس دون التخمي عن القيم الحقيقة والصدق والعدالة .
6

د ,لخضر مذبوح ( فلسفة كارل بوبر ) الناشر  :دار االلمعٌة  ,الجزائر  ,ط , 4100 , 0قسنطٌنة  ,ص . 32
7
كارل بوبر ( منطق الكشف العلمً ) ص . 45
8
كارل بوبر ( المجتمع المفتوح واعداؤه ) ترجمة  :السٌد نفادي  ,التنوٌر للطباعة والنشر  ,مصر  ,القاهرة  ,ط , 4102 , 0ص . 463
9
المصدر نفسه ص . 446
10
المصدر نفسه ص . 041
11
المصدر نفسه ص . 410
12
كارل بوبر  :الكون المحٌر ص . 43

ىىىىىدى.ىرافدىقاسمىهاشمىالخالديى

أبستمولوجواىالتفتحىفيىالفلسفة

(  ) 3إدراك النتيجة المنطقية لتبني الداروينية المحدثة ( كبرنامج بحث ميتافيزيقي عند بوبر ) وىو أن التطور نفسو مسار
لممعرفة ومن ثم يجب أن يتصور مفتوحاً .

ومن ىنا كان كتاب ( منطق الكشف العممي ) لبوبر ثورة كوبرنيكية في فمسفة العموم .

13

فمقد جاء ليقول لمفبلسفة والعمماء

المعاصرين االيبحثوا عن تأسيس وال عن تطيير أوعن تبرير في إشارة لنقده لمواضعاتية بوانكارية  ,وتحقيق التجريبين
المناطقة ,وتحميل لمغويي مدرسة أكسفورد ,والوجود لنقطة تثبيت لميقين والوجود لمصادر مفضمية .

فييا أي الوجود لطريق ممكي ويقول ليم إيضاً تخموا عن االوثان وتخموا عن الطوبويات .

15

14

واللمواقف الجدال

وعن االدراك المباشر عن

مفيوم الحقيقة البينة ,تخموا عن وىم النقطة الثابتة  ,أنو يدعو العمماء كذلك الى التخمي عن طمب العمم المطمق  ,والمغة
العممية الموحدة العالمية كدعوة التجريبين المناطقة وما ينتج عنيا من لفظية وقمع وتعسف في حق منتجات وابداعات
الفكر البشري االخرى من ضمنيا الفكر الميتافيزيقي والفني والتخمي عن االختزالية (  ) reducationalismوالكمية .

16

والتحكم الكمي ويدعوىم الى أن اليترددوا في االبداع واالختراع واقتراح فرضيات وحمول جديدة خارج االطر القائمة والنقد

مع دعوتيم فقط بالى أحترام قواعد لعبة العمم وعدم الخمط مابين القواعد والقيم .

17

 .فإذا كان العمم الكبلسيكي قد عرف

كيف ينفصل عن كل حكم أخبلقي برفضو إلعتبار الكون تراتباً أخبلقياً  ,فأن ىذه القطيعة ستسمح أيضأ بأستقبلل
االخبلق ,ونرى أن خطوط ىذه المقابمة البوبرية ىي المسؤولة عن االستقبال العدائي لمعديد من الفبلسفة والباحثين ذوي

الوجيات الييغمية والماركسية واالرثدوكسية  ,ومدرسة فرانكفورت الذين خصوا بو مواقف بوبر خاصة جمعو االبستمولوجيا

بالسياسة  ,وىذه االخيرة إقتحميا ٍ
كياو وك ار ٍع لممجتمع المفتوح الذي تفرض واجبات المواطنة فيو االسيام في مناقشة ونقد

وتحسين الوضع االجتماعي والسياسي

18

 .وعندما تيجم عمى أفبلطون وىيجل وماركس وفرويد ونقده لممناىج المعتمدة

في العموم االجتماعية والتي إعتبرىا مناىج مدرسانية .

19

كميا صبت عميو إنتقادات وتحفظات من كل الجيات ففي أحسن االحوال نجد مياجميو يثنون ويشيرون لفمسفتو العممية

لكنيم يرفضون مقارباتو السياسية واالجتماعية إلسباب منيجية وأيدلوجوية  ,يقول بوبر في كتابو ( الخاتمة ) ( المجتمع
المفتوح وأعداؤه ) ممخصاً فمسفتو المفتوحة والمؤسسة عمى أن العصمة لئلنسان  ,والتي ترجمتيا نزعتو التكذيبية  ,والتي
تعبر عنيا منطقية مايسمى ( المواضعاتية النقدية )  ,والمتجذرة في نزعة التسمط الدوغمائي لمفمسفة التقميدية المعاصرة

والتي تؤسس مفيومياً حول العمم  ,ومنيجيا أنطبلقاً من مفيوم الحقيقة النيائية والمسار االستقرائي الحتمي والمتشبثين
باليقين المطمق وبديمو االحتمال .

إن المقاربة التكذيبية البوبرية تنطمق من إعتبار النظريات العممية فروضاً مبتسرة ,تدرس كمحاولة لبلنسان لحل

مشكبلتو التي يفرضيا عميو تكيفو ( البيوسيكولوجي ) في ىذا الكون سعياً منو لتحقيق تكيف أفضل وفيم أفضل من أجل
حياة أفضل وىذا لن يكون اال إذا سممنا بالمسار التطوري لممعرفة .

20

وأعتبرنا أنو أصبح لدينا اآلن سموكات ومحاوالت

تكون محاوالت ناجحة معززة
متكررة منتظمة تؤسس لفكرة ( االستقراء ) وىي في الواقع التحميل االخير لممسار التطوري و ٌ
13
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15
بوبر  :المجتمع المفتوح وأعدؤاه  ,ترجمة  :السٌد نفادي  ,دار التنوٌر للطباعة والنشر  ,ط . 4102 , 0ص . 046 – 035
16
Popper : unended quest p 49 , 50 .
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Ibid : p 57 - 67 .
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جٌن باوندن  :الفلسفة السٌاسٌة لكارل بوبر  , 0772 ,ص . 406
19
Popper : conjecture and refutation , p : 16 - 36 .
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Popper : conjecture and refutation , p , 16 - 35 .
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سبقتيا مئات المحاوالت الفاشمة ,وىذا يدعونا الى التسميم بالخطأ كوننا نتعمم من أخطائنا

21

 .آلن معرفتنا مسارىا تطوري

مميء بالتصحيحات والتعديبلت والتحسينات  ,لذا وجب عمينا أعتبار عممنا تخمينات وأراء ( دوكسا )

 doxiaفي نظرية

المعرفة عند أفبلطون والرأي حكمو الظن الاليقين  ,إنو قضية أو جممة مفتوحة تحتمل الصدق والكذب والتحقق منو ىو
الفحص التجريبي الواقعي بشيادة الم ارقبة المتبادلة مابين الذوات ,ال االعتقاد الراسخ كونو يعود في أثباتيا ودحضيا الى
ماتتمخض عنو النقاشات الذاتية المتبادلة مابين الذوات ,وىو يعتبر من أجل ىذا أن معرفتنا ليست عمماً حقاً وتعبي اًر صادقاً

ونيائياً عن الحقيقة

22

 .وفكرة االنغبلق تبرز التعارض مع فكرة التفتح  ,فاالولى إستاتيكية ماضوية معيقة لمتقدم  ,والثانية

ديناميكية مستقبمية دافعة الى التقدم .

العقبلنية العممية أو الفمسفة المفتوحة :
إ ذا ماجاز لنا أن نترجم الى المغة الفرنسية تمك الحركة المزدوجة التي تغذي الفكر العممي في الوقت الراىن  ,فأنيا حركة
تتأرجح لزوماً بين ماىو قبمي وماىو بعدي ,حركة ترتبط فييا النزعة التجريبية بالنزعة العقبلنية في الفكر العممي إرتباط ًا
غريباً اليقل قوة عن إرتباط المذة بااللم  ,والواقع أن كل واحدة منيما تعزز االخرى وتبررىا  ,إن النزعة التجريبية في حاجة
الى أن تتعقل والنزعة العقبلنية في حاجة الى أن تطبق ,فبدون قوانين واضحة واستنتاجية مترابطة ومنسجمة اليمكن لمنزعة

التجريبية أن تكون موضوعاً لمتفكير وال مادة لمتعميم ,وبدون براىين ممموسة وبدون التطبيق عمى الواقع المباشر اليمكن
لمنزعة العقبلنية أن تتوفر عمى قوة االقناع التام  ,فالقانون التجريبي ال تتأكد قيمتو اال عندما يصبح أساساً لمتجربة ( إن

العمم الذي يقوم عمى الجمع بين البراىين والتجارب ,وبين القواعد والقوانين ,بين البداىة والحوادث ىو إذن في حاجة الى
فمسفة ذات قطبين  ,وبعبارة أدق ىو في حاجة الى نمو ديالكتيكي إلن المفيوم اليتضح اال بالنظر إليو نظرة متكاممة ,

ومن وجيتي نظر فمسفيتين مختمفتين  .واذا نظرنا الى ذلك من وجية نظر أخرى سنجد أن تحرك المعرفة بين قطبين
أبستمولوجيين متناقضين دليل عاى أن النزعتين االبستمولوجيتين التجريبية والعقبلنية يكمل كل منيما االخر ويسير بو الى
منتياه  ,ولذلك فإن تفكير االنسان تفكي اًر عممياً معناه أن يضع نفسو في المجال ( أو الحقل االبستمولوجي الذي يقوم

واسطة بين النظرية والتطبيق بين الرياضيات والتجربة  ,وأن تكون معرفتو قانوناً طبيعياً معرفة عممية و معناه أن يعرفو في
أن واحد كظاىرة وشيء في ذاتو ) ,ويجب أن نضيف الى ذلك أننا نرى أنو البد من أن نفضل أحد ىذين االتجاىين
الميتافيزيقيين عمى االخر ,وبالذات االتجاه الذي يسير من العقبلنية الى التجربة  ,ومن المبلحظ أن فمسفة العمم الفيزيائي
الراىن تتميز بيذه الحركة االبستمولوجية  ,ومن ىنا كان التفسيرالذي تميزت بو الفيزياء الرياضية وىي االوالنية وتفوق

(عقبلنية االتجاه ) .

23

إن ىذه العقبلنية التطبيقية  ,ىي التي تترجم المعمومات التي يمدنا بيا الواقع الى برنامج لآلنجاز والتحقيق وتتميز في
نظرنا بشيء جديد تمامأ  ,أن التطبيق في ىذه العقبلنية الدائرة االستكشافية ليس نشؤئيا  ,وىي بيذا تختمف إختبلفاً كبي اًر

عن العقبلنية التقميدية  ,ومن ثم فإن النشاط العممي الذي تقوده العقبلنية الرياضية ليس تجارة في المبادىء وال تبلعبا بيا,

إ ن أنجاز برنامج من التجارب  ,برنامج منظم تنظيمأ عقبلنيأ يحدد الواقع تجريبياً ,خالياً من أي عنصر العقبلني ,ومن
المبلحظ أن الظاىرة المنظمة ( لحادث عممي ) ىي أكثر غنى من (الظاىرة الطبيعية = الحادث الخام ) أما األن فمن

المفيد القول إن تمك الفكرة الشائعة التي مؤداىا أن الواقع مرتع خصب لبلمعقول من الضروري إستبعادىا
21
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د  .محمد عابد الجابري ( مدخل الى فلسفة العلوم  ,والعقالنٌة المعاصرة ) ص . 247
24
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أبستمولوجواىالتفتحىفيىالفلسفة

ىىىىىدى.ىرافدىقاسمىهاشمىالخالديى

الفيزيائي المعاصر بناء عقبلني فيو يبعد عن االدوات التي يشيد بيا صرحو كل صيغة عقمية ويجنب الظاىرة المشيدة كل

أنحراف ال عقمي  ,إ ذن فالعقبلنية التي تطرح ىنا تقف ضد المناقشات البوليميكية والتي تستند من أجل تأكيد واقع ما عمى
الصفة البلعقبلنية التي تتصف بيا الظاىرة  ,فالمناقشات الجارية تؤكد أن الظاىرة يبلزميا عنصر عقمي اليمكن سبر
أغواره ,أما بالنسبة الى العقبلنية العممية فيي الترى في التطبيق العممي ىزيمة ليا والتمجأ إليو كحل وسط  ,ومن ىنا فيي
تريد إذا ماطبقت تطبيقاً سيئاً أن تعدل من نفسيا ,وىذا اليعني أنيا تتنكر لمبادئيا بل تجد ليا ( تطبيق الجدل أو
الديالكتيك )  ,ونستطيع القول إن فمسفة العمم الفيزيائي الوحيدة التي تعمل بواسطة التطبيق وخبللو وعمى تجاوز مبادئيا (

تجاو اًز ديالكتيكياً ) ومن ىنا يمكن القول إنيا الفمسفة الوحيدة المفتوحة  ,أما الفمسفات االخرى فيي كميا تضع مبادئيا فوق
كل مراجعة  ,وتعتبر حقائقيا حقائق كمية وميائية وىي بيذا الوصف فمسفة منغمقة وتفتخر بيذا االنغبلق .

25

متطور بإستمرار  ,أن تعمد
من الضروري القول إن عمى الفمسفة التي تريد أن تنسجم مع الفكر العممي فعآل كون ىذا الفكر
اً
تمك الفمسفة الى دراسة ماتحدثو المعارف العممية من تأثير ورد فعل في بيئة الفكر  ,ومن ىنا سنجد أن إصطدامأ سيحدث

مع الدور الذي يمكن أن يكون لفمسفة ما في العموم مع مشكمة أساسية ىي بنية الفكر نفسو وتطوره  ,وىنا سنجد أيضاً
نفس المواقف المتعارضة نفسيا  ,فالعالم يعتقد أنو ينطمق في بحثو من فكر البنية لو  ,وىو فكر ٍ
خال من أية أفكار قبمية
 ,أما الفيمسوف فيو في الغالب ينطمق من فكر تم بناؤه  ,فكر تتوفر فيو المقوالت الضرورية لفيم الواقع ,ومن ىنا فالعالم
تنبثق معرفتو من الجيل  ,كما ينبثق الضوء من الظبلم  ,كونو اليرى أن الجيل عبارة عن نسيج من االخطاء االيجابية

المكينة المتماسكة ,إ نو اليدخل في حسابو أن الظممات الفكرية ( الجيل ) ىو بنية خاصة وأنو بيذا االعتبار يجب عمى

كل تجربة موضوعية صحيحة أن تعمل دوماً عمى تحديد الكيفية التي يتم بيا تصحيح خطأ ذاتي ,فاالخطاء التي اليمكن
تصحيحيا بسيولة والقضاء عمييا ,ىي بناء متماسك يشد بعضو الى بعض  ,ولذلك فأن الفكر العممي اليمكن أن يشيد اال
من خبلل ىدم الفكر غير العممي ,قد يحدث أن يمسخ العالم نفسو البيداغوجية جزئية ,في حين أن الفكر العممي يجب أن

يسعى الى إصبلح كمي وشامل لمذات  ,واذا كان كل تقدم فعمي في الفكر العممي يستمزم تحويؤل ما ,فالذي حصل في
الفكر العممي المعاصر أحدث تحوالت وتغيرات في مبادىء المعرفة بذاتيا .
أما بالنسبة الى الفيمسوف الذي يجد في نفسو تمك المبادىء االولية التي تحكم مينتو ,فالموضوع قيد البحث من غير
حاجة لتأكيد تمك المبادىء العامة ,فأنواع التغير واالنحراف التي تعتري الموضوع التتسبب لذلك الفيمسوف أي إنحراف أو
إضطراب  ,فإذا وجدىا مجرد تفاصيل الفائدة منيا أىمميا  ,أما اذا رأى فييا وسيمة تجعمو يقتنع أنو بدون المعطى
الموضوعي يتصف ببلمعقولية أساسية جمعيا وكدسيا  ,وفي كمتا الحالتين نجد أن الفيمسوف مستعد إلنشاء فمسفة لمعمم

واضحة وسيمة  ,ولكنيا تظل دومأ فمسفة لمفيمسوف وىنا تكفي حقيقة واحدة لمخروج من الشك والجيل والبلعقبلنية  ,وىذه
الحقيقة تتجمى في مراجعتيا وىي وحيدة آلنيا ليس ليا أنواع  ,فحقيقة الفكر تكمن في بداىة ووضوح فكرة ( أنا أفكر )
وىي من الوضوح بحيث أن العمم بيذا الوعي أو ( الحقيقة ) يقمبيا الى ( وعي بالعمم ) والى تأسيس فمسفة لممعرفة ,

فالوعي بسيولة الفكر في مفارقو المختمفة تمد الفكر بمنيج مصون  ,منيج دائم أساسي ونيائي  ,إن المناىج العممية عند
الفيمسوف عمى الرغم من تنوعيا ومرونتيا وتغطيتيا مختمف العموم تنطمق من منيج أولي موضوع سمفاً  ,إنو منيج عام

يشمل المعرفة بكميتيا ويعطييا صورتيا ويتناول جميع موضوعاتيا بالشكل نفسو  ,من ىنا فأطروحتنا االساسية التي تنظر
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الى المعرفة كتطور لمفكر وتقبل التغيرات التي تمس وحدة ( األنا أفكر ) وشأنو وخموده البد أن تقمق الفيمسوف ألنيا تنظر
الى المعرفة ليست في ثباتيا وسكونيتيا وانما في حدوثيا وتغيرىا .

26

وىذا ىو بالضبط مانريد الوصول إليو ألن ( فمسفة المعرفة العممية ) ىي فمسفة مفتوحة بوصفيا وعياً لمفكر يؤسس نفسو

لمعمل في المجيول والبحث في الواقع عما يكذب المعرفة وليس مايحققيا  ,فالتوجو االساسي يجب أن يكون نحو التجربة
الجديدة وليس القديمة ( كوننا قمنا ليا ال)  ,وىذا الموقف الذي تعبر عنو كممة ال  ,ليس نيائياً أبداً بالنسبة لمن يعرف كيف

يخضع مبادئو لمديالكتيك ويبني لنفسو أنواعاً جديدة من البداىة ويبني قواه التفسيرية وفق ماىو متصور ومعقول الحق ًا
وليس من السابق واليعطي ألية قوة تفسيرية أىمية خاصة دون االخريات ألنيا تمتمك الحقيقة النيائية  ,بل يجب المراجعة
المستمرة لتمك االسس والبديييات .
ولكي نوضح وجية النظر ىذه في ميدان النزعة التجريبية نفسيا ىناك مصطمح ينطبق عمى المقولة السابقة وىو مصطمح(
التعالي التجريبي )  ,ومن الواضح أن ىذه المقولة التنطوي عمى إية مبالغة عندما إستخدميا لتعريف العمم الذي تقوم عميو
ٍ
متعال عمى العمم الذي يقوم عمى المبلحظة الطبيعية  ,فيناك قطيعة بين المعرفة الحسية
االالت والقياس ووصفو أنو
والمعرفة العممية  ,فعندما نرى درجة الح اررة المسجمة عمى ( الترمومتر ) ونحس بتمك الدرجة عمى أرض الواقع ( ىل ىما
ينطبقان فعؤل عمى الظاىرة نفسيا ) فموضوعية االختبار والتحقيق لدرجة الح اررة التكتسب فقط من موضوعية اآلت
واالدوات المستخدمة في القياس ,بقدر ماتكون التجربة المعاشة سواء بالمممس أو المعايشة التي تحل محل الدالة الرياضية

التي نتجت عن القياس ,وكان المنحى اليندسي الناتج عن التجربة العممية  .27ىناك من يعارض تمك االطروحة ويستند
الى أن ألة القياس أدق في نقل الوقائع العممية من الحاسة الجسمية  ,وباالمكان رده باالستدالل بعالم الميكروفيزياء ,فذلك

العالم يقوم ويفترض موضوعات تقع خارج مجال الموضوعات العادية  ,إذن ىنالك قطيعة في النظرة الموضوعية الشيء
الذي يجعمنا عمى حق حينما نقول إ ن التجربة في العموم الفيزيائية تجربة غير منغمقة عمى نفسيا ( بل ىي تجربة متعالية
تقع فيما وراء ) و العقبلنية التي تعطي ليذه التجربة صورتيا وشكميا  ,يجب أن تقبل ذلك االنفتاح المبلزم ليذا التعالي
التجريبي  .من ىنا يمكن القول إن الفمسفة التي تقبل ذلك االنفتاح المبلزم ليذا التعالي التجريبي  .يجب أن تقبل
مستمزمات ذلك االنفتاح من تعديبلت  ,أوبمعنى أصح أن نجعل االطر الذىنية التي تحكم ذلك العالم منفتحة( مرنة ولينة )
 ,فسيكولوجية الفكر العممي يجب أن ترسى عمى أسس جديدة  ,فالثقافة العممية مطالبة بإحداث تغيرات عميقة في ىذا
الفكر .

28

ولقد قامت تمك الفمسفة وأساسيا العامة عمى أشكال ثبلثة ىي :

( أ ) أيدونية كونزت :

وصف كونزت فمسفتو بأنيا أيدونية ( وتعني المبلئمة لميدف المرسوم ) أي الفمسفة التي تقوم عمى أساس ضرورة إخضاع
المبادىء والنتائج لمتجربة  ,مما يجعميا قابمة لممراجعة والتعديل بكيفية مستمرة وعمى العموم ( فالديالكتيك االيدوني) ىو
الديالكتيك العممي بنظر كونزت  ,وىو يقوم عمى المبدئين الرئيسين األتيين وىما :
(  ) 1التسميم من الناحية المبدئية عمى االقل بأن كل حقيقة محممة  ,وأن كل فكرة في حالة صيرورة  ,وأن أية قضية ميما
كانت يجب أن تقبل المراجعة .
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(  ) 2إ ن المعرفة الموضوعية والديالكتيك اليبنيان بواسطة عممية تنظيم تنطمق من مواقف معيارية ثابتة التتغير بل
بواسطة إ ٍ
عادة وتنظيم متبادلة  ,تبدأ من حقل التجربة لتصل الى اعادة تفسير المعطيات المباشرة  ,وتإسيساُ عمى ذلك فإن
الخطة الديالكتيكية االولى ىي ( تطيير المعرفة تحت ضغط التجربة التي تتوافق معيا ) وىذا يعني أن الفكر يجب أن

يبقى مفتوحاً مستعداً لتقبل أية فكرة جديدة واية ظاىرة تتناقض مع االفكار المسمم بيا  ,ومن ىذا المبدأ االساسي في كل
فمسفة مفتوحة مبدأ القابمية لممراجعة الذي يدعو العالم الى ان يبقى مستني أر بأستم ارر آلعادة النظر في مبادئو وافكاره
29
ٍ
مطمقا ضروريٍا وعاماً .
ومناىجو ألنو ليس من الحكمة إعتبار أي قانون منيما كان  ,قانوناً

وعمى ىذا االساس ينتقد كونزت المادية الجدلية ألنيا في نظره تفرض عمى العقل خطوات معينة  ,و تعتقد الوضعية

المنطقية إنو باألمكان معالجة صور الفكر دون إعطاء إعتبار لممادة أو المحتوى  ,والحالة أنو اليمكن االنطبلق من نقطة
الصفر في ميدان المعرفة  ,ومن ثم فإن الصورية المطمقة مستحيمة حتى ولو إقتصرت عمى جممة من الرموز التي الترمز
ألي شيء معين  ,وفي الوقت نفسو ترمز لكل شيء ذلك ألنو في كل عممية تحرير راسب من حدس الواقع  ,كما أن

ٍ
ماض معرفي وىذا الماضي يقدم لو االدوات ( االفكار والمفاىيم ) التي
االنسان الذي يمارس البحث والتعقب ىو كائن لو

بيا يبحث وينقب من أجل ىذا كمو  ,كان من غير الممكن الفصل في المعرفة بين ماىو تجريبي وماىو عقمي محض
والمعرفة بطبيعتيا تجريبية وعقمية معاً ,ففي كل معرفة عقمية راسب من التجربة ,وفي كل معرفة تجريبية جانب عقمي يتمثل
عمى االقل في بعض االفتراضات النظرية المسبقة  ,وذلك ىو فحوى مبدأ الثنائية الذي تمسك بو كونزت في ىذا المجال .

30

( ) 1من الممكن القول أن الفكر ينشىء المفاىيم المجردة ولكنو اليقف عنده بل يعمل بأستمرار عمى أعطائيا تحقيقات
مشخصة أكثر مرونو من تمك التي أستقاىا منيا تحقيقات جديدة نشتق منيا تجريدات جديدة مستعينأ في ذلك بالرموز .
(  ) 2ليست ىناك معرفة تجريبية محضة والمعرفة عقمية محضة و بل كل ما ىنالك أن أحد الجانبين العقمي أو التجريبي
قد يطغى عمى االخر ولكن دون أن يمغيو تمامأ .

(  ) 3وىكذا نجد أن الفكر الرياضي يستقي أصولو من التجربة الحسية  ,وأنطبلقأ من ىذه التجربة نعمل عمى صياغة
أفكار مجردة ثم نرتفع درجة أعمى من التجريد ونسيبدليا برموز أصطبلحية و وبواسطة ىذه الرموز يبني الرياضي عالمأ
ذىنيأ جديدأ يحاول التخمص فيو من التجربة .
(  ) 4أنو يقوم بتجارب ذىنية ( حينما يقوم بتركيب االشكال اليندسية ) وضمنية ( بواسطة رموز تبدو بعيدة كل البعد عن
التجربة ) ولكنيا في الحقيقة المعنى ليا االبفضل ماض ما من التجربة المكررة المعادة .

(  ) 5يقول غونزت

31

( ىنالك رابطة تربط المنظر بالمجرب رابطة قد تنحل قميآل أو كثي أر لكنيا التزول نيائيأ ,أن البحث

العممي  ,آلسم عمى مستويين مستقمين أحدىما عن االخر  ,مستوى نظري أو رياضي ال عبلقة لو بالعالم الحسي ,ومستوى
تجريبي تؤخذ فيو الوقائع بكيفية مباشرة أن االمر ىو بالعكس من ذلك تمامأ  ,فالمبلحظ ال يبلحظ أال أنطبلقأ من فكرة ما

والبناءات التجريدية الرياضية أنما تكتسب الفعالية واالنسجام من أسسيا الحسية  ,فاالنسان يكتسب المعرفة بواسطة عممية
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متصمة من التشمبك والتداخل بين الفعل والنظر وبالتالي فأن البحث العممي يتأرجح بين دومأ بين ىذين القطبين المذين
اليمكن تصور أحدىما من دون االخر فالنظر العقمي من جية والتجربة الحسية من جية أخرى )

32

.

(  ) 6من الواضح أن الحمول التي تعطي ىنا لمشاكل المعرفة عند ( غونزت ) تستوحى دومأ من المعطيات العممية
القائمة ومن االفاق التي تفتحيا أمام الباحثين .
( ب ) غاستون باشبلر والفمسفة المفتوحة :
عند محاولة رسم صورة لممناخ الفمسفي والعممي الذي كان يتحرك ضمنو باشبلر يتبين لنا أنو جاء أثر مرحمة حرجة من

تأريخ العمم  ,مرحمة تجديد فعمي  ,وعندما نقول تجديد فأننا نعني أن ىناك حركة تقدمية وتطو أر واضحأ عمى جميع
االصعدة العممية  ,ففي مجال الرياضيات ىناك طرح جديد لميندسة االقميدية ,فمقابل مسممة التوازي االساسية في النسق
االقميدي أطمق ( لوباتشفسكي ) مسممة جديدة تقول ( أنو من نقطة واحدة خارج المستقيم باالمكان أن نمد عدد المتناه من
المستقيمات الموازية ليا  .وقد وجد لوباتشفسكي نفسو أمام ىندسة جديدة متناسقة منسجمة مثل ىندسة أقميدس ,معو أصبح

مجموع زوايا المثمث أقل من مئة وثمانين درجة ,أما ريمان فقد أنطمق من مسممة مختمفة ,أفترض أنو من نقطة واحدة خارج
المستقيم اليمكن مد أي مستقيم أخر مواز لو ,وأوجد بدوره نسقأ ىندسيأ ثالثأ تكون معو مجموع زوايا المثمث أكثر من 181
درجة .

33

أما في الفيزياء فقد شكمت النظرية النسبية ونظرية الكوانتا ثورة عمى النسق العممي النيوتوني معمنة عن قيام فكر عممي
جديد ,لقد أعادت النظرية النسبية النظر في مسألة السرعة والزمان والمكان ,ولقد كان ثمة جدل يدور في الفيزياء الجسيمية
والنظرية التموجية ,فقد تبادل النظريتان السيادة ,وحين قامت نظرية الكوانتا كانت السيادة لمنظرية التموجية فأعمن ماكس

ببلنك أن الظواىر الكيرومغناطيسية مكونة من جزيئات صغيرة ودعاىا ( بالكوانتم ) ,وكرس بذلك سيادة نظرية الجسيمات
من جديد ,أال أن ( لويس دي برولي ) زاد من تثويرالنظرية عندما برىن أن المادة بكامميا في العالم االصغر ذات طبيعة (
مزدوجة ) جسيمية وتموجية  ,كما أن ثورة أخرى حصمت عمى يد ( ىايزنبرج ) الذي بدراستو عالم الجسيمات الصغيرة

برىن عمى أن البلحتمية مقابل الحتمية السائدة في الفيزياء الكبلسيكية .34

أما المناخ الفمسفي الذي أنتج باشبلر فيو عممو االول  ,فقد كانت تغمب عميو ( فمسفة تك اررية ) تردادية ىميا الدفاع عن
المذاىب الفمسفية الكبرى التي تنتمي ألييا والتي يمكن ردىا جميعيا الى تياريين كبيرين ىما  ,المثالية والواقعية  ,وأحد
روافد المثالية ىي الروحانية  ,فمسفة مسرحية لم تنشغل بعموم العصر بل أكتفت بما قدمتو ليا فمسفات الماضي من أراء

حول العموم ,لقد حممت ىذه الفمسفة معرفة ميتة في عصر كانت فيو تغيرات عميقة تعتري العمم .

35

وأذا كان ثمة مذىب يتميز وسط ىذه البلمباالة العامة بأىتمامو بعموم العصر ,كمذىب ( ميرسون ) فأن ىذا االىتمام لم
يكن مجردأ عن أية غاية  ,أذ أن ىدفأ ما يرتسم في أفقو و لقد ألم ميرسون باليندسة البلأقميدية ونظرية النسبية ونظرية
الكوانتا  ,ولكن آلثبات الموضوعة المثالية ذاتيا  .أن العقل االنساني ينطمق من قواعد جوىرية  ,وأىميا عمى االطبلق
قاعدة تحويل المتنوع الى المتناىي .

32

36

وفي االتجاه نفسو الذي يسير نحو المثالية سيواجو باشبلر فمسفة برغسون  ,التي

. 0734 ,

فردٌنناند غونزت ( مبادىء الرٌاضٌات والجبر االقلٌدي ) بارٌس  ,بالنشرد
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ىىىىىدى.ىرافدىقاسمىهاشمىالخالديى

أبستمولوجواىالتفتحىفيىالفلسفة

كانت أحدى الفمسفات المييمنة وشكمت البقيض التام لموضعية  ,فبينما تقر الوضعية بالمعرفة العممية كأرقى أنماط المعرفة
تسعى البرغسونية آلفساح المجال لمعرفة من نمط أخر كالمعرفة الحدسية مثآل  .أن التعارض بين فمسفة برغسون والعمم

يبدأ من التمييز الذي يقيمو برغسون بين المعرفة العممية والميتافيزيقية ,فالمعرفة العممية برأيو التبمغ اال النسبي  ,أما
الميتافيزيقا فتصل الى المطمق  ,ىذه المعرفة تنفذ الى جوىر الشيء وىي تعتمد الحدس كوسيمة عمى عكس ( المعرفة
العممية ) التي تعتمد التحميل والتركيب أن باشبلر يريد أن يقيم فمسفة مطابقة لعموم العصر ,اليمكن أن يناصر تيا أر فمسفيأ

يعارض العمم ويحده  ,عمى أن سجال باشبلر لم يكن وقفأ عمى الفمسفة المثالية التي تشكل الروحانية أحد وجوىيا بل تعداىا
الى الوضعية التي قبل بيا باشبلر الى حد وأبتعد الى حد ,فقد حدد باشبلر موقفو الفمسفي بين الفمسفة الوضعية والفمسفة
الروحية الوضعية والتي تؤدي من جية الى التجريبية  ,فالواقعية والروحية التي تفضي الى المثالية .

37

أن مايجعل باشبلر قريبأ من الوضعية ىو فيميا المتطور لعبلقة العمم بالفمسفة  ,فميمة فيمسوف العمم التنسيق بين النتائج
العممية والتحميل المنطقي ليا ,عمى أن ثمة جانبأ أخر من الفمسفة الوضعية الكوميتية يجعميا أقرب أليو من بقية الفمسفات
التقميدية ىي نظرية كومت حول تأريخ العموم والحاالت النظرية الثبلث البلىوتية والميتافيزيقية والوضعية  ,أال أن باشبلر

لم يقبل بيذه النظرية قبوآل كامآل  ,فيو يرفض ىذا التصور االستمراري لتأريخ العمم  ,وأىم مايرفضو باشبلر في الوضعية
ىو ماتبمور عمى يد الوضعيين الجدد من أتجاه نحو التجريبية  ,ذلك أنيم يجعمون معيار صدق الحقائق مرتك أز عمى
أختبارىا التجريبي ,وىو مايرفضو باشبلر في الوضعية ,ىو ماتبمور عمى يد الوضعيين الجدد من أتجاه نحو التجريبية ,
ذلك أنيم يجعمون معيار صدق الحقائق مرتك أز عمى أختبارىا التجريبي ,وىو مايرفضو باشبلر آلنو يفضي الى االخر في

المعادلة أي الى الواقعية  ,لقد كان المنطمق االساسي في فمسفة باشبلر ىو ( الباب المفتوح ) فبل يقبل بأي مبدأ عقمي وال
أية فكرة مسبقة  ,ولكنو مع ذلك يعتقد أن الفعل قادر عمى أن يقوم أنطبلقأ من التجربة بصياغة منظومة لممعرفة يتححق
فييا االنسجام تدريجيأ بفضل التقدم العممي والمراجعة الدائمة التي يفرضيا العمم عمى العمماء  ,فالعمم نقدي العقل وعميو (

أي العقل ) أن يخضع لمعمم الذي يتطور بأستمرار .

38

لقد وصف باشبلر فمسفتو بأنيا ( فمسفة لمنفي ) وذلك ىو عنوان أحد كتبو وىي فمسفة مؤسسة عمى العمم الحديث  ,والتي
ترفض االراء العامة والتجربة االبتدائية والوصف المبني عمى مجرد الخبرة  ,أنيا الفمسفة التي تقول ,ال لعمم االمس ولمطرق
المعتادة في التفكير وال تأخذ ( البسائط ) أي االفكار البسيطة عمى أنيا أفكار بسيطة فعآل يجب التسميم بيا دون مناقشة,
بل أنيا تجتيد في نقد ىذه ( البسائط ) نقدأ جدليأ لتكشف عما تنطوي عميو من لبس وغموض ,ولكن ذلك اليعني أنيا
فمسفة سمبية كآل  ,يقول باشبلر  ( :أنو من الواجب أن ننتبو دومأ الى أن فمسفة النفي ليست من الناحية السيكولوجية نزعة

سمبية وال ىي تقود الى تبني العدمية أزاء الطبيعة ) بل ىي بالعكس فمسفة بناءة  ,سواء تعمق االمر بنا نحن أو بما ىو
خارج عنا  ,فمسفة ترى في الفكر عامل تطور عندما يعمل  ,أن التفكير من الموضوعات الواقعية معناه االستفادة بما
يكتنفيا من لبس وغموض قصد تعديل الفكر وأغنائو وتجديل الفكر ( تطبيق الديالكتيك عميو ) معناه الرفع من قدرتو عمى

أنشاء الظواىر الكاممة انشاءأ عمميأ  ,عمى أحياء جميع المتغيرات الميممة التي كان العمم والفكر الساذج قد أىمميا في
الدراسة االولى )
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أذن وبيذه الطريقة تصبح الموضوعات العممية عبارة عن مجموعة من االنتقادات التي وجيت الى صورتيا الحسية القديمة,
فميست الذرة مثآل ىي ىذه الصورة التي أعطاىا ليا ىذا العالم أو ذاك  ,بل ىي مجموع االنتقادات التي وجيت ألييا ( أي

الى تمك الصورة ) من طرف العمماء والباحثين البلحقين ,أن الميم في العمم ليس الصورة الحسية المتخيمة التي يقدميا ىذا
العالم أو ذاك عن أشياء الطبيعة أن الميم ىو االنتقادات وأنواع الرفض التي تبلقييا ىذه الصورة من طرف العمماء
االخرين .

40

أن فمسفة ( النفي ) أذن ترفض كل تصور عممي يعتبر نفسو كامآل نيائيأ  ,أنيا الفمسفة التي ترى أن كل مقال في

المنيج ىو دائمأ مقال ظرفي مقال مؤقت اليصف يصف بناءأ نيائيأ لمفكر العممي ) ,بل فقط بناءأ يبنى عمى الدوام ويعاد
فيو النظر بأستمرار  ,ولذلك كان العمم وتأريخ العمم الينفصبلن  ,بأعتبار أن العمم محاولة دائبة لمكشف عن الحقيقة ,وأن
تأريخ العمم ىو ( تأريخ أخطاء العمم ) .

41

لقد كان باشبلر يحاول االبتعاد عن طرفي الميادلة الفمسفية أي الروحانية والواقعية آلن كبل الطرفين لم يستطيعا التطابق

مع عموم العصر  ,وىذا ماكان باشبلر يحاول تشخيصو وعبلجو ,أن مايمح عمنأ ىو تحديد ماىية المشروع الباشبلري وسط
تمك االىواء الفمسفية المتناقضة  ,وتبيان أذا كان باشبلر قد أتى فعآل بجديد أم أن االمر اليعدو محاولة تغذية تيار فمسفي
كبير كالمثالية بدماء جديدة حتى يستطيع االستمرار .

42

أن أىم ماجمبو باشبلر الى الفمسفة ىو النظرة الجديدة الى االبستمولوجيا التي تتقاطع في المفيوم الفمسفي التقميدي لنظرية
المعرفة ولعبلقة الفمسفة بالعمم  ,ىذا الموقف الذي تدعي الفمسفة مطابقتيا لمعموم العصر مما يعطييا الحق في بناء

نظريات في المعرفة لمفصل في نظريات العموم  ,أزاء ىذه المقولة يعمن باشبلر في ( فمسفة النفي ) عن ىذفو صراحة ,
فيو يبشر بفمسفة عموم جديدة  ,فمسفة مطابقة لعموم العصر  ,أن ىذا التطابق مع عموم العصر ىو الذي يميز فمسفة
العموم لدى باشبلر  ,أذ أنو من خبلل سجمو مع فمسفات عصره من روحانية ووضعية أدرك أن ثمة ىوة تفصل ىذه

الفمسفات عن عموم العصر  ,ثمة التطابق جار يباعد بينيا  ,وىذا معناه أن الفمسفة الوضعية والروحية لن تستطيعا

التطابق مع ماأفرزتو الثورة العممية في الفيزياء والرياضيات من جديد  ,ويتبدى ىذا البلتطابق عبر نقطتين أساسيتين مفيوم
العقل ومفيوم الواقع  ,أذ أن العموم المعاصرة تناقض المفيوم الكبلسيكي لمعقل  .كما أنيا من جية أخرى التقر بالواقع كما
يراه الفبلسفة  ,يقول باشبلر في ( العقل العممي الجديد ) ( أن المذىب الفمسفي الذي يؤمن بأن العقل مطمق منتياه ىو
فمسفة بائدة ) أن ىذا التصور لعقل مغمق يتطابق والتصور القائل أن الواقع مخزن البلمعقول .

43

يرى باشبلر أنو حتى يتسنى لنا بناء فمسفة مطابقة لعموم العصر عمينا أن نمحظ تأثير المعارف العممية عمى بنية العقل ,

وىذا مالم تفعمو الفمسفات التقميدية ,أذ أن موقفأ تقميديأ كموقف كانط القائل ( أن العقل حائز بصفة قبمية عمى كل المقوالت
التي البد منيا لمعرفة الواقع ,اليمكن أن يتطابق مع ماحصل من تطور بخاصة مع اليندسات البلأقميدية )  ,ولكي نوضح
الموقف الباشبلري من العقل البد من معرفة مالذي يعنيو باشبلر ( بالعقل )  ,يقول باشبلر في ( فمسفة النفي )  :أن
العقل نشاط مستقل يطمح آلن يتكامل )  ,ويكمل في ( العقل العممي الجديد )  ( :أن المذىب الذي يؤمن بعقل مطمق

ومتناه ىو فمسفة بائدة )  ,أن ىذا التطور الباشبلري لمعقل يطرح جديدأ  ,أنو ييز االسس التي يتركز عمييا الرؤى الفمسفية
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الكبلسيكية ,ىذا التصور التطوري لمعقل تأثر بو باشبلر من خبلل سجالو الفمسفي مع فمسفات عصره والتي من عدداىا
فمسفة برونشفيك فيذا االخير كان يتبنى فيمأ تطوريأ لمعقل يعارض بو تماىي العقل وثباتو لدى الفمسفات التقميدية )

44

.

وىو لم يأخذ عنو ىذا التصور فقط آلنو يخدم مشروعو الفمسفي  ,وينطمق باشبلر في نقده لمتصور التقميدي من زاويتين
االولى قولو بعقل تأثر في بنيتو بتطور االفكار العممية  ,بعقل توحد في عبلقة ديالكتيكية مع المعارف التي ينتجيا  ,وىذا
الموقف لن يقبل بالنظرة الوضعية القائمة اليممك في مواجية الواقع البنية والمعارف ,وىذا يعني أن فمسفة العموم تحكميا

الوقائع ال مبادىء ثابتة مستقمة عن أي تجربة  ,كما أنو لن يقبل بالنظرة العقبلنية التي ترى أن بنية العقل تظل ثابتة  ,وأن

العقل حائز بصفة قبمية عمى كل المقوالت التي البد منيا لمعرفة الواقع  ,أما النقطة الثانية فرفضو لما تصفو الفمسفات من
حدود لقدرة العقل عمى المعرفة  ,وبخاصة أن ىذه الحدود تأتي من خارج العمم من الفمسفة  ,وأزاء ىذا الفيم التقميدي طرح
باشبلر فيمأ ديناميأ منغمسأ في عموم العصر ,العقل في رأيو ليس معطأ ثابتأ اليتأثر بتقدم العمم ,كما أنو اليواجو الواقع
من دون بنية أو معارف  ,ذلك آلن بنية معارفو السابقة التي تساعده عمى فيم الوقائع الجديدة التي تعرض لو  .أما
بخصوص حدود المعرفة العممية ( فيرى باشبلر أنو اليمكن التحدث عن حدود المعرفة العممية أنطبلقأ من عجز العمم عن

حل مشكمة ما ,آلن تأريخ تقدم المعرفة العممية أثبت أن المشاكل التي كانت تبدو غير قابمة لمحل  ,أنما ىي المشاكل التي
طرحت طرحأ سيئأ معطياتيا الموضوعية وىي تغدو قابمة لمحل عندما يوفر ليا التقدم العممي  ,أن وضع حدود لممعرفة
العممية يتم من خارج العمم ,من الفمسفة وليس لمفمسفة الحق في الحكم عمى حقيقة العموم ,ليس ليا أن تحدد لمعمم مواقفو

ومثمو ىذا الفيم لمعقل ,ولعبلقة الفمسفة بالعموم ىو أحد أيجابيات المشروع الباشبلري ,ففي العبلقة بين الفمسفة والعموم يممك
العمم وحده حق تنظيم الفمسفة  ,وأذا كان البد من حكم فاالفضل أن يكون حكم العمم عمى الفمسفة ال العكس  ,كما فعل
باشبلر بالنسبة الى المفيوم الكبلسيكي لمعقل ,سيفعل االمر ذاتو بالنسبة الى الواقع  ,فأزاء الواقع المباشر البلمعقول الذي
يراه الفبلسفة يفرض باشبلر الواقع العممي  ,وينتقد باشبلر بصدد مفيوم الواقع الفمسفتين المثالية والواقعية  ,فيو يعارض

االولى منيما آلنيا تجعل الذات مركز المعرفة وتعتبر
حائزة عمييا قبل أي أتصال بالواقع .

45

أن المعرفة تعتبر تامة بفضل المقوالت القبمية التي تكون الذات

كما تعتبر أن النجاح في عممية في عممية المعرفة يبدأ عندما تنطبق المقوالت

القبمية عمى الواقع أو عندما يتدرج الواقع من تمك المقوالت  ,ويعارض باشبلر الثانية آلنيا بدورىا تتبنى مفيومأ لمواقع
اليطابق ماجاءت بو الثورة العممية المعاصرة ,أذ أن ىذا التيار يعتبر أن ىناك مانعأ موضوعيأ خارجي مستقآل عن
معرفتنا  ,يرى باشبلر أن الواقع الذي يدرسو العمم المعاصر يتصف باالصطناع أي أنو الواقع الذي يكون نتيجة لعمل تقنين
الالواقع الطبيعي المعطى ,ومن ىنا التشخيص الباشبلري  :أن عمى الفمسفة أعادة النظر في الكثير من مقوالتيا في صورة
مايطرح التقدم العممي من مقوالت جديدة  ,ومن ىنا المشروع الباشبلري البديل  :أقامة فمسفة مطابقة لعموم العصر .

46

اال أن أقامة فمسفة مطابقة لعموم العصر تتطمب أعادة بناء بعض المقوالت الفمسفية في ضوء مايطرح الفكر العممي
المعاصر من معطبات عمى وجو الخصوص مفيومي الديالكتيك والحقيقة ,والنقطة االولى التي تسترعي االنتباه والنقاش,

ىي التصور الباشبلري لمديالكتيك فيل ىو الديالكتيك نفسو الذي عرفو ىيجل أم أنو مختمف ,الحقيقة أن باشبلر يشكل
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ديالكتيكو أنطبلقأ من معطيات العمم المعاصر فقد كانت صفة الديالكتيك لديو بأنو ( تكامميأ ) مستفيدأ من نظرية نيمز بور
الذي برىن عمى تكامل النظريتين ( الموجية والجسيمية ) لمضوء .

47

أن ىذا الديالكتيك يختمف عن ديالكتيك ىيجل بمعنى أن االطروحة ونقيضيا  ,أذا أستعممنا المصطمح الييجمي عمى
تمايزىما تكمل كل واحدة منيما االخرى بحيث يمكن أعتبارىما عنصرين لمتركيب .
وثمة أنواع من التكامل في الفكر العممي المعاصر التكامل بين االتجاه العقبلني والتجريبي تكامل بين القبمي والبعدي بين
العالم الرياضي والعالم التجريبي  ,وأذا نظرنا الى التكامل بين االتجاه العقمي والتجريبي يرى باشبلر أنو حتى يتسنى لنا فيم
الفكر العممي المعاصر ومظاىر الجدة فيو  ,البد من التخمي عن الموقف الفمسفي ذي االتجاه الواحد بشأن الفمسفة

العقبلنية و الواقعية والمجوء الى موقف يتكامل فيو االتجاىان ,أن التكامل يعني يعني أن االكتشافات العممية تفيم أنطبلقأ
من الموقفين العقبلني والتجريبي كموقفين متكاممينآلن كآل منيما يمقي الضوء عمى جوانب ىذا االكتشاف  ,أن الفمسفة
العممية التي يعمل من أجميا باشبلر ليست عقبلنية وال تجريبية  ,أنيا العقبلنية العممية التي تسعى الى أن تضيق التجريبية

العممية التي تسعى آلن تكون معقولة ىناك شكل أخر من التكامل في الفكر العممي المعاصر ,أنو التكامل بين ماىو قبمي
وبين ماىو بعدي  ,فعبل خبلف الفمسفات المثالية التي ترى أن المعرفة عممية يتم كل شيء فييا بصورة قبمية ويكون الفكر

فييا مصدر كل المعارف ,أو تمك التي تعتبر أن المعرفة بعدية مصدرىا التجربة ,يقدم فييا باشبلر فيمأ تكامميأ لمموقف
فيرى أن القبمي والبعدي يتكامبلن في العموم المعاصرة  ,فالعقل يدرك التجارب الجديدة من خبلل مالديو من مقوالت وىذه
المقوالت من جية أخرى ليست مقوالت ثابتة ونيائية بل تتأثر بدورىا بالتجربة .

48

كيف يتكامل المحسوس والمجرد في الفكر العممي ( الموضوع العممي )  ,وىذا يعني أن المسوس اليكون العنصر المطمق

لممعقول ,بل يصبح وأياه طرفين لحقيقة واحدة  ,واليقف التكامل عند ىذه الدرجة بل يمتد الى العموم الفيزيائية والرياضية,
فثمة حوار دائر بين الرياضي والفيزيائي اليستطيع الفيمسوف التقميدي فيمو أنطبلقأ من الرؤية الديالكتيكية التقميدية,
فبالنسبة الى الواقعي والعقبلني الفيزيائي والرياضي اليتكممان المغة نفسيا واليتحدثان عن االمر نفسو  ,أما في العمم فيما

يتحدثان عن المسألة ذاتيا  ,فحين يتوصل الفيزيائي الى ظاىرة جديدة اليتونى الرياضي عن التعديل من النظريات السائدة
لتصبح قادرة عمى تمثل ىذه الظاىرة الجديدة  ,وحين يكون الرياضي ىو السباق الى االعبلن عن ظاىرة جديدة يسير
الفيزيائي بحثو في االتجاه الذي أفرز ىذا االعبلن الرياضي  ,والنظرية النسبية مثال واضح عمى تكامل العمل الفيزيائي
والرياضي ىذا في مجال الفكر العممي نفسو  ,أما بشأن تأريخ العموم فيذا الديالكتيك اليغيب بل يعني عمى العكس بأثبات

أن الحقائق في العمم ىي نسبية النيائية  ,وأن تأريخ العمم اليعرف نياية بل ىو في تطور مستمر  ,سواء من حيث نتائجو

أم مبادئو  ,كما يعنى بالعبلقة ضمن التأريخ العممي بين القديم والحديث فالديالكتيك ىنا أيضأ تكاممي واليعني رفض القديم
بل أحتؤاه من أجل القيام فكر عممي أشمل  ,ولعل النظرية النسبية ىنا أيضأ تشكل مثاآل موضحأ ليذا التكامل  ,لقد ىزت
ىذه النظرية المفاىيم التي تعتمدىا الفيزياء الكبلسيكية لكنيا لم تعمن عن عدم صحة ىذه الفيزياء  ,أي أن التكامل أحتواء
وليس رفض  ,وكما تجاوز باشبلر مقوالت العقل الواقع والدياكتيك فيتم كذلك تجاوز لمقولة الحقيقة .

49

ويناقش باشبلر الفبلسفة في مفيوم الحقيقة الذي يأخذون بو معتمدأ عمى مقوالت العمم المعاصر وأن أول مظاىر ىذا

التجاوز رفضو لمحقيقة المطمقة التي يتبناىا التيار العقبلني  ,فالحقيقة بالنسبة أليو نسبية وىي كذلك آلن تأريخ العمم أثبت
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أن ليس ىناك حقيقة تظل ثابتة وتكون نيائية وأن خطأ العقبلنية أنيا بنيت أبستيمات فمسفية عمى حقائق عممية برزت في

فترات تأريخية معينة معتب أر أياىا حقائق مطمقة نيائية ,وىذا التصور لحقيقة مطمقة  ,أحدث ال تطابقأ بين المعرفة العممية
المعاصرة والفمسفة العقبلنية .

50

يرى باشبلر أن الحقيقة نسبية كذلك آلن العمم المعاصر أثبت تقريبية المعرفة ونزع عنيا صفة المطمق  ,وذلك بعكس
العمم الكبلسيكي الذي كان يعتبر المعرفة تقريبية غير تامة  ,بل خاطئة ومؤقتة آلنيا ناتجة عن نقص في الوسائل

والمناىج ,بينما أثبت العمم المعاصر أن المعرفة التقريبية حقيقية وىي التتأتى عن نقص في وسائمنا ومناىجنا  ,بل بالعكس
ىي نتيجة لصعوبة وتحوير وتدقيق ىذه الوسائل والمناىج .

51

يرفض باشبلر كذلك الحدود االبستمولوجية التي تصطنعيا الفمسفة الكبلسيكية أذ أنيا تضع حقيقة مطمقة مفارقة لكل
مايمكن أن تصل أليو المعرفة العممية كفكرة المثال عند أفبلطون أو أن تكون محايثتو لمشيء المدرك واليكون أدراكيا
ممكننأ االبالنسبة لمعقل كما ىو الشأن بالنسبة الى فكرة الجوىر عند ديكارت ,أو تستحيل أدراكيا عمى الحواس والعقل
كفكرة الشيء ذاتو لدى كانط أو أن ىذه الحقيقة المطمقة تستعصي عمى المعرفة العممية بينما يمكن أن نبمغيا عبر الحدس

كما عند برغسون  ,يرى باشبلر عمى العكس أن الحقيقة العممية ىي نتيجة لتطور الفعاليات التقنية والفعاليات العقبلنية
فالشيء ذاتو مثآل لم يعد حدأ نيائيأ لممعرفة العممية أذ أن التقدم التقني فتح الطريق لمعرفة موضوعات يمكن أعتبارىا في
نظر الفمسفة التقميدية أشياء في ذاتيا ,أذا فالحقيقة العممية مرتبطة بتطور وسائمنا ومناىجنا المعرفية .

52

لم يقصد باشبلر تجاوزه في ىذه المسألة عمى الفمسفات العقبلنية بل تعداىا الى الواقعية  ,والتي تجعل مصدر الحقيقة

الموضوع المعطى في التجربة  ,لقد أثبت باشبلر أن الموضوع الذي تدرسو المعرفة العممية المعاصرة ىو الموضوع الذي
تم بناؤه بتدخل من الفعاليات التقنية والفعاليات العقمية .

53

وعند التسأول عن ماىية ىذا التطابق الذي يقوم عمى أساسو المشروع الباشبلري ومالذي نعنيو بيذا التطابق  :أن مايعنيو

باشبلر بالتطابق ىو خمق فمسفة تتوافق مع نظرية الكوانتا والنسبية واليندسات البلأقميدية  ,وىذه الفمسفة يسمييا باشبلر
بالفمسفة التعددية ذلك أن مايميز فمسفة العموم الجديدة التي يفترضيا باشبلر ىو تعدديتيا  ,فمكي نواكب التطور العممي
والبحث العممي اليمكن أن نعتمد فمسفة واحدة تجريبية أو عقبلنية بل البد من تجميع فمسفي في فمسفة تيضم داخميا
مقوالت وجدت في فمسفات سابقة ولم تفقد فعاليتيا .

54

أال أن ثمة تناقضأ في ىذا الطرح وىذا مأشار أليو ( الكون كيف يفسره باشبلر ) أستعانة فمسفة العموم بالمقوالت الفمسفية

الكبلسيكية التي أثبت لنفسو عجزىا عن التطابق مع عموم العصر ,وىذه المقوالت التي حطمتيا المفاىيم العممية المعاصرة
وقضت عمييا  ,وبالنسبة الى باشبلر أن التطابق مع العموم التي تعاصرنا اال التي عاصرت ىذه التيارات الفمسفية

الكبلسيكية  ,فالعقبلنية الكانطية مثآل عاجزة بمقوالتيا القبمية عن الزمان والمكان عن فيم الميكانيكا النسبية لكنيا من جية
أخرى كانت متطابقة مع الميكانيكا النتيوتونية  ,كما كانت متطابقة مع اليندسات البلأقميدية  ,ومن ىنا دعوة باشبلر الى

تجميع ىذه التطابقات الجزئية لبناء فمسفة مطابقة لعموم العصر .
50
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أن ىذا السجال الفمسفي وىذا السعي الحثيث لردم اليوة بين العموم المعاصرة والفمسفة مكن باشبلر من حيث أطروحتو
الفمسفية  ,وقد يصعب عمينا تحديد ىذه الطروحالت تحديدأ مباش أر أذ أنيا مبعثرة ومشتتة توصل ألييا باشبلر خبلل سجالو
الفمسفي وتحميمو المفاىيم العممية وتأريخيا ولكنيا تتمحور بمعظميا حول مقولة فمسفية أساسية أال وىي موضوعية المعارف

العممية ,أن ىذه المقولة عمى بساطتيا مثقمة بالمضامين الفمسفية ,ومن المعروف أن كانت كان قد سبق وتحدث عن
موضوعية المعارف العممية فقد كانت المشكمة االساسية التي تحدث بيا في ميدان المعرفة ىي الشروط التي تجعل المعرفة
ممكنة  ,ولكن فضل باشبلر أنو لم يبني نظرية في المعرفة تحاول أن تؤسس العمم وتبرره كما كانت الحال في الفمسفة
المثالية  ,حيث يتم تحويل العمم لصالح الفمسفات تحويآل يأخذ شكل المطابقة بين الفمسفة والعموم .

57

وأذا أتينا الى ميمة فمسفة العموم من وجية نظر باشبلر فأننا نجده يوكل ألييا ميمة مختمفة تمامأ  ,فيو ( أي باشبلر )
يرفض التدخل الفمسفي في العمم  ,وقد نوه الى عقم أستخدام التسميات الفمسفية في فيم تطور الفكر العممي  ,ذلك أن ىناك
تعارضأ بين خاصية التسميات الفمسفية وخاصية التفكير العممي  ,فالسمات الفمسفية تتميز بغائيتيا لذا فيي التبحث في
القضايا العممية االعما يؤكد غائيتيا الفمسفية بينما التفكير العممي لديو حقيقة نيائية وىو يخضع مبادئو لممراجعة المستمرة

ومن ىنا فيو يتميز بتفتحو أمام أنغبلق الفكر الفمسفي ومن ىنا أتت أىمية االبستمولوجيا وما يوكل ألييا باشبلر
من ميام.

58

ومن ىنا فالميمة االولى واالساسية ىنا ىي أبراز القيم االبستمولوجية التي تفرزىا الممارسة العممية وذلك لقطع الطريق
عمى كل ما تحاول الفمسفة أدخالو في العمم من قيم أخبلقية ودينية وجمالية ,ولكن ماىي ىذه القيم االبستمولوجية

ومصدرىا ,وكيف تفرض نفسيا ,أن مصدر ىذه القيم ىي النظريات العممية ,وليست كل النظريات العممية بل الجديدة منيا
والثورية فالقيمة االبستمولوجية لميندسات البلأقميدية مثآل ترتبط بما تقدمو ىذه اليندسات من تصور جديد لممكان ,وىذا
التحديد لميمة فمسفة العموم تحديد أيجابي  ,فبموجبو التكون فمسفة العموم تدخآل فمسفيأ في العمم لتبرير أىداف خارجة عنو,
بل يكون أستيعابأ لمقيم العممية الجديدة التي يفرزىا التصور العممي وبكممة أخرى أن باشبلر اليريد أن يقيم نظرية في

المعرفة تحتوي النتائج العممية لتحديد أىداف أيدلوجية .

59

ولكن ثمة شروط البد منو لتتمكن فمسفة العمم من أبراز القيم االبستمولوجية التي ينتجيا التطور العممي  ,البد من أن يكون
االبستمولوجي يقظأ أزاء العمم المعاصر ,عميو قبل كل شيء أن يتجاوز المبدأ القائل أن االولى كان دائمأ االساسي
وبالعكس عميو أن يتمرد عمى تأريخية التجربة وتأريخية ماىو عقبلني فيو لن يكون قاد أر عمى أبراز القيم االبستمولوجية أال
أذا قطع مع االصول والبدايات المطمقة وأدرك أن النظريات العممية المعاصرة النظير سابق ليا في تأريخ العمم وىي جديدة

تمامأ لذا اليمكننا أن نبحث عن أصول اليندسات البلاقميدية في اليندسة األقميدية  ,كذلك عمى االبستمولوجي أدراك
مايحمل مايحمل العصر من جدة  ,فمن خصائص مرحمتنا نثآل أن الواقع فييا واقع مباين المعطى  ,حيث تمعب االلة دو أر
كبي أر في عممية أدراكنا لمواقع فعميو أوآل وأخي أر أذا أراد أن يكون محددأ أن يختار أولوية النتائج العممية عمى السستم
الفمسفي  ,فواكب بذلك سير تأريخ العمم وتقدمو معارضأ أسموب الفمسفات التقميدية وبموجب ىذا االختيار يخضع فيمسوف
العمم السستم الفمسفي لمقيم االبستمولوجية ويجبره عمى التجدد وفق القيم الجديدة التي يفرضيا تأريخ العمم وىذه ىي الميمة

االولى  .أما الثانية فيي البحث في أثر تطور المعارف عمى بنية الفكر  ,وسيؤدي ىذا البحث الى موقف من العقل
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مخالف لمموقف الفمسفي التقميدي أنو موقف مربك لمفكر  ,فالعقل بفعل تطور المعارف العممية وتأثيرىا عمى بنيتو سيغدو

ديناميأ فعاآل  ,أن فمسفة العموم مع ىذا الفيم الدينامي لبنية العقل لن تتعارض وتطور العمم بل تقبل القيم الجديدة وأن كانت
مخالفة ومناقضة لتصورات فمسفية سابقة  ,أما الميمة الثانية وىي التحميل النفسي لمفمسفة الموضوعية .

60

لقد نقل باشبلر ىذه النظرية الى االبستمولوجيا فأفترض أن ثمة مكبوتات عقمية لدى الباحث العممي عمى االبستمولوجي أن
يبحث عنيا ليظير أثرىا في البحث العممي عمى فيمسوف العمم أذأ أن يكون المحمل النفسي لعمل الباحث بمعنى أن عميو

افتراض جانب باطني ودينامي في العمل العممي مؤثر عمى العمل ,لذا وكما أن أدراك المكبوتات والعقد النفسية من شأنو
مساعدتنا عمى فيم السموك االنساني والحياة النفسية فأن التحميل النفسي لممعرفة الموضوعية سيمكننا من فيم ىذه المعرفة
في تطورىا أو نكوصيا وتوقفيا وما يسميو فرويد عقدأ نفسية ويسميو باشبلر عوائق أبستمولوجية  ,وىو يكرس دراسة ميمة
ك ( تكوين العقل العممي ) و ( التحميل النفسي لمنار ) لمكشف عن ىذه العوائق وتحديد الميكانزم الذي عمى أساسو تتوقف
المعرفة الموضوعية وتتقيقر .

61

أن الميدان الذي ينطمق عميو باشبلر منيجو التحميمي ىو تأريخ العموم وعمى وجو الخصوص المرحمة التي يدعوىا (

ماقبل عممية ) والمتمثمة في كتب القرن ( الثامن عشر العممية )  ,وذلك في مقابل المرحمة الراىنة والتي يسمييا عممية ,
وىي مرحمة ( الثورة في العموم ) فرضت نفسيا بفضل ماجاءت بو من قيم أبستمولوجية جديدة  ,كانت المادة التي عالجتيا(
فمسفة العموم الباشبلرية )  ,عمى أنو تجب االشارة الى أن تصور باشبلر ( لتأريخ العموم ) تصور مرتبط بنظرية تأريخ
العموم  ,يرفض باشبلر ( والبد من ىذا الرفض ) أنسجامأ مع موقفو االبستمولوجي النزعة االستم اررية في النظر لتأريخ

العموم  ,وبخاصة موقف ( ميرسون ) الذي يرى أن الفكر العممي ليس سوى أستمرار لممعرفة العامة  ,ذلك أن الفكر يظل
ىو ذاتو في المعرفة العامة والمعرفة العممية  ,وحتى أنو يبحث لمنظريات العممية المعاصرة عن أصول في المعرفة العامة ,
ذلك أن الفكر يضل ىو ذاتو في المعرفة العامة  ,وفي ىذا السياق نجد ميرسون ينظر الى النظريات العممية عمى أنيا

أستمرار لمنظريات العممية السابقة ليا  ,وىذا الموقف يناقض تمامأ رأي باشبلر الذي يرى أن تأريخ الفكر العممي ليس
سمسمة من المسائل يؤدي بعضيا الى البعض االخر  ,والتي يمييا بالضرورة تطوير آلوليا  ,عمى العكس عرف التأريخ

العممي ضمو أر ونكوصأ وركودأ  ,كما عرفت قفزات وثورات و وماالتحميل النفسي لممعرفة الموضوعية الذي أعتمده باشبلر
االوسيمة لفيم ىذا التعرج في تأريخ الفكر العممي و وأذا أردنا أيضاح ماىية ىذا العائق ومتى يظير في العمل العممي وفقأ
لتجريد باشبلر  ,فأن العائق يوجد في صميم المعرفة و أنو ليس نتيجة لشروط خارجية كتعقد الظاىرة وزواليا  ,والضعف

الحواس والفكر االنسانيين بل أن المعرفة العممية تنتج بذاتيا عوائقيا .

62

أن التجربة االولى ىي أبرز العوائق وأوليا ذلك أن الوقوف عند التجربة االولى المتمثمة في االتصال االول بالموضوع
يخمق عائقأ يحول دون المعرفة الموضوعية  ,أذ أن الشيء االكثر مباشرة في التجربة االولى ىو ذواتنا فنحن ننطمق عندما
نريد مبلحظة الظاىرات الميمة من غرائزنا وأىوأنا وذواتنا  ,لذا فميس مستغربأ أن تكون المعرفة االولى خاطئة ومستعصية
عمى كل نقد  ,وبالتالي فالتوصل الى معرفة عممية يتطمب ىدم التجربة االولى  ,أي تجاوزىا وعقمنتيا واال فستبقى عائقأ
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أبستمولوجيأ  ,فمثآل حين ينظر آلول وىمة الى جسم متحرك في الماء توقف عن الحركة  ,يخطر لنا أن الجسم ىو الذي
يقاوم الماء وىذا خطأ  ,تقابمو حقيقة تأتي نتيجة لعقمنة التجربة االولى بل ىي تحديدأ نتيجة القطع مع ىذه التجربة .

63

أما الشكل الثاني الذي يتخذه العائق االبستمولوجي فيو التعميم ال التعميم الدينامي والموضوعي الذي يفسر الظاىرات

ويكشف القوانين  ,بل التعميم المتنوع واالسيل أو التعميم الذي يقودنا الى مماثبلت زائفة يتم عبرىا أزدراء التفاصيل وأىمال
الفروق الدقيقة بين الظاىرات و فمنأخذ مثآل ظاىرة كظاىرة ( التخثر ) نراىا واحدة في الدم والحميب  ,وأذا كان فرق بسيط
بين ىذين السائمين فميس من االىمية التوقف عنده  ,أن أحتقار كيذا لمتفاصيل والدقة ينبىء الى أي مدى يعيق التعميم

المعرفة العممية  ,وىناك باالضافة الى العائقين السابقين عوائق تنتج عن االمتداد البلموضوعي لمفظة ,والتعبير بيا عن
ظواىر أخرى غير التي تعبر عنيا باالصل ,كمفظة ( االسفنجة ) التي خاصتيا ( التشرب )  ,فتستخدم لتعبر عن ظاىرة
أخرى كاليواء  ,ذلك أن اليواء يبدو شبييأ باالجسام القابمة لمتشرب  ,لذا قد يستغني عن المفظة ويحتفظ بداللتيا ( وبما أن

خاصة االسفنجة التشرب  ,فقد تشمل كل ظاىرة ليا قابمية االمتصاص أو التشرب  ,فالزجاج مثآل أسفنجة تمتص الضوء ,
آلن المادة التي تكون الضوء تخترقو أختراقأ تامأ  ,وبما أنو يمتص الضوء أمتصاصأ كامآل فيو أسفنجة الى المادة

الكيربائية أيضأ كذلك الحديد الذي ىو موصل جيد لمح اررة يمكن أن تنسب أليو صفة التشرب فيو يتشرب التيار كما
تتشرب االسفنجة الماء .
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إن التفسير بالنافع أي التفسير البرغماتي يقود بدوره الى تعميمات مبالغ بيا تثمينات واستبعادات خصبة تعيق المعرفة
العممية و فالصاعقة التي تزرع الخوف في أكثر النفوس شجاعة تمآل النفس الجدباء خصوبة  ,مثل أخر عمى تجذر

التفسير البرغماتي في العقل ماقبل العممي القول مثآل أن البرد يجعل االرض أكثر خصوبة فعندما يزرع القمح بعد موجة
من البرد فأنو يعطي محصوآل أكثر غ ازرة مما لوزرع في مواسم لم ينزل فييا البرد .
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ولكن أىم العوائق االبستمولوجية وأكثرىا خطورة ىي تمك التي يذىب العقل العممي بعيدأ جدأ عن الموضوعية  ,يرى
باشبلر أنو بفضل فكرة الجوىر والحياة تشكل الى تثمينات من شأنيا طمس القيم االبستمولوجية الحقيقية وأقصائيا  ,ىذه

التثمينات الجوىرية واالحيائية ىي ماسماه با شبلر ( العائق ) الجوىري و ( العائق ) االحيائي  ,أما العائق الجوىري فيدفع
الى البحث في الظاىرات عما ىو خفي فييا بأعتباره جوىريأ  ,ىذا البحث عن الخفي المستور الجواني قائم عمى أسطورة
الباطن وبفعل ىذه االسطورة تصبح حقيقة االشياء في باطنيا  ,ففي كتابو ( التحميل النفس لمنار ) يأخذ باشبلر ظاىرة
النار كمثال واضح لمعنى العائق االبستمولوجي عمى وجو الخصوص الجوىري واالحيائي منو ( ,فيورد مقطعأ صغي أر ل (
بوزىافية ) يوضح فيو بجوىر النار  ,أن عناصر النار توجد في كل مكان  ,أنيا توجد في الذىن الذي ىو أصمب االجسام

المعروفة وفي خبلء تورتشممي ) ىذا التفسير الذي يجعل النار جوىر االشياء موجودة في كل االجسام ويستقطب حوليا كل
التناقضات ,يعيق المعرفة العممية آلنو اليدرس حقيقة الظاىرات  ,بل ىو جواني أساس مايفترض أنو جوىرىا أي النار
ويبرز ىذا االيمان العميق بالنار كجوىر في أقوال ( االب كاسل ) (أن المون االسود في التصوير بالنسبة الى الغالبية نتاج
النار ,وتترك النار دائمأ في االجسام التي وسمتيا بطابعيا الحار شيئأ ما أكآل ومحرقأ  ,ويذىب بعضيم الى أن االجسام

المتقدة ىي من نار حقيقية تبقى في الكمس والرماد في القمم والدخان ) أن ىذه الديمومة لمنار في المادة الممونة أنما يرجع
لكون النار جوى أر  ,والبد لكل جسم تمقى ىذا الجوىر من أن يبقى مثمو محرقأ وأكاآل  ,أما الحار فيرى أن ( الفموجستون )
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أبستمولوجواىالتفتحىفيىالفلسفة

الشامل نادر جدأ في القش والورق بينما توجد بغ ازرة في الفحم الحجري  ,بيد أن المادتين االوليتين تشتعبلن مع أول تماس

مع النار ,في حين أن االخيرة تحتاج الى وقت أطول لتشتعل ) .

66

ويمكا كار شرحو لتفوت قابمية االحتراق في الجسم الى أخر يردىا الى تفاوت الجوىر المحرق فييا ( اليمكن تفسير
أختبلف التأثير ىذا أال أذا أعترفنا أن الفموجستون الشامل لمورق والقش مع مع كونو أفرد من الفموجستون الفحم الحجري أال
أنو أقل تركي أز وأثر توزعأ وبالتالي أسرع تنوعأ .

67

تقترن بالعائق االبستمولوجي الجوىري عائق أخر اليقل عنيا ترسخأ في العقل ماقبل العممي  ,أنو العائق االحيائي المتمثل
بأمتداد معارف بيولوجية أو فيزيزلوجية الى غير ميدانيا  ,والمعادن تمرض كاالنسان وتخضع لدورة الحياة والموت مثمو
فالصدأ ظاىرة مرضية تصيب الحديد  ,يقول ( دي برونو ) في ىذا الصدد :
الصدأ مرض يصيب الحديد  ...يفقد المغناطيس خاصيتو عندما يتأكمو الصدأ والتعود لو قوتو االعندما تزال الطبقة

المصابة بالمرض ) يمكن كذلك بفضل الحدس االحيائي إن ننسب الى المعادن فكرة التناسل والخصوبة ,يقول ( ىيكيو )

تنمو المعادن وتتوالد كالنبات تمامأ  ,فكما أن النبات يفرخ جذو أر في باطن االرض كذلك المعادن أذا دفنت في االرض
تفرخ أحجا أر أو ماسأ ) وىنالك وقائع أخرى تدل عمى خصوبة المعارف وتكاثرىا فيرى أحدىم ( أنو في بعض الببلد يبرز
فتات الحديد من المناجم المستيمكة  ,وبعد خمسة عشر سنة من ىذا البذار يمكن الحصول عمى كمية ىائمة من الحديد )
أن الحديث عن نماء النار ومزاجيتيا وأرادتيا الذي يشخصن النار ويسبغ عمييا صفات أنسانية مرتبطة أرتباطأ وثيقأ

بالحدس االحيائي وينتج عن ىذا العائق االحيائي عوائق أخرى مثل ( أسطورة اليضم ) والتي عمى أساسيا تتحول النار
الى كائن يتغذى ويأكل يقول ( جبيميو ) ( أن القديسين عندما كانوا يضحون لمنار كانوا يقدمون ليا عمى المذبح ماتأكمو ,
مستعممين ىذه العبارة أولي وكمي أيتيا النار ياسيدة العالم كمو ) وبتعميم ىذا الحدس اليضمي تفسركثير من النظرية
القديمة التي تبحث في تكوين الكواكب وكثيرأمن التخيبلت المتعالمة المثقمة بسذاجتيا البدائية والتي تعود لعصر أتصف

بالعممية  ,آلن الكواكب تجذب البخرة نيا أر لتتناول منيا وجبتيا الخفيفة في الميل وقد دعا أوربيدوس الميل بدفع النجوم
المذىبة ) .أن رأيأ كيذا اليمكن أن يجد تفسيره المنطقي أال في أسطورة اليضم ,وأال في تخيبلت تفترض أن الكون كائن
يأكل وينام  ,أن التجارب والتخيبلت الخيميائية تقدم خير مثال عمى مدى تحكم ىذه االسطورة في العقل ماقبل العممي و
يقول بولمان ( أن المواد القارضة الشائعة ينيميا المعروف  ,تحاول أن تمتيم المعادن لتشبع جوعيا فتياجميا بضراوة ) .

68

يشكل المبيدو بدوره عائقأ في وجو المعرفة الموضوعية  ,عائقأ ماك أر بقدر ماىو مكبوت ومنبوذ ,أن المبيدو وحده يمكن أن
يعطي معنى ليذه الصفات التي ينسبيا الكيميائي الى الزئبق ,فالزئبق عقيم ,لقد أعتقد القدماء أنو عقيم بسبب برودتو
ورطوبتو بالنسبة الى كاتب أخر ىناك نوعان من الياقوت  ,الذكور واالناث  ,فالذكور فييا ىي االجمل واالكثر بريقأ أما
االناث فبريقيا أقل  ,أما روبنيو فيعترف أنو لم يتم التوصل الى أالن الى الفرق بين الجنسين في المعادن ولكنو قد يحصل

ونصل يومأ الى التمييز بين الذىن المذكر والذىن المؤنث  ,الواس المذكر والماس المؤنث  ,غالبأ ماتشير المعادالت
والتجارب الكيميائية الى تخيبلت جنسية فيوصف الحامض بأنو ذكوري والقاعدةأنثوية والممح خشن أن أراد كيذه البد أن
تعيق المعرفة الوصفية وتشكل عوائق حقيقية تحتاج الى تحميل نفسي معمق حتى يتمكن العقل العممي من االنفصال عن
66
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الخيال الذي الينفك يفرقو عن جناستو  ,أن مفيوم العائق االبستمولوجي الذي عرض لو باشبلر في كتابو ( تكوين العقل
العممي ) والتحميل النفسي والنار أرسى قواعد الفيم المتقدم لتأريخ العمم فيي تبتعد عن النظرية االستم اررية التي من شأنيا

أعاقة أي فيم موضوعي لما يعتري ىذا التأريخ من تغيرات .

69

وعند االنتقال الى مفيوم ( القطع االبستمولوجي ) ومالذي قصده باشبلر بيذا المفيوم سنجد أن ىذا المفيوم ىو رد مباشر
عمى نظرية االستم اررية في تأريخ المعرفة والتي بشر بيا ميرسون  ,وعمى الوضعية الكوجيتية كذلك فتأريخ العموم في نظر
باشبلر ليس مجرد أنتقال ميكانيكي من المشاكل االبسط الى المشاكل االعقد  ,أنو ليس أستم ار أر فقد عرف تأريخ العموم

فترات نكوص أو تعطل أو توقف كما عرف فترات أنتقال وقفزات وثمة بين المظيرين ديالكتيك الأستمرار  ,في المقابل
يشدد ( ميرسون ) عمى أن ىناك أستمرار في التفكير العقمي الى التفكير العممي وأستمرار بين العقل العممي الجديد والعقل
السابق وىذا مايرفضو باشبلر فالقفزات التي تحدث في تأريخ العمم تنقل أليو نظريات جديدة تقطع تمامأ سواء مع المعرفة

العامة أو مع العقل العممي السابق .
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وعند التسأول عن منشأ ىذا االعتقاد باالستم اررية فيقول أن ىذا االعتقاد باالستم اررية ناشىء عن الرغبة في العودة الى

أصول كل نظرية والى بداية كل عمل فيرد العمم الحاضر الى المعرفة العامة وىذا خطأ  ,ويعطي باشبلر عمى ذلك مثبل
المصباح العادي والمصباح الكيربائي فالعبلقة بينيما عبلقة ىدف  :فكبلىما يضيء عند الظممة  ,أن المصباح الكيربائي
مزدوج الطبيعة أنو الموضوع المجرد المحسوس لذا اليمكن فيمو أنطبلقأ من المصباح العادي  ,كذلك يمذ لدعاة
االستم اررية أن يبرىنوا عمى أن كل أكتشاف عممي جديد جاء نتيجة تييؤ سابق  ,وىذه الطريقة في التفكير في نظر باشبلر

منقولة من تأريخ الفمسفة الى ميدان تأريخ العموم  ,وعند التساؤل عن كيفية حدوث القطع ضمن العقل العممي نفسو  ,وىل

النظريات العممية الجديدة ىي أمتداد لنظريات عممية سابقة قطعأ ال ,فثمة نظريات جديدة ىي بمثابة قفزات المثيل سابق
ليا ,لذا اليمكن فيميا عمى أساس أنيا أستمرار أو تطوير لعمم سابق ,فمثآل اليندسات البلأقميدية في الرياضيات والميكانيكا
النسبية والكوانتا في الفيزياء ,فيل يمكن أعتبارىا أمتداد لميندسات االقميدية والميكانيكا النيوتونية عمى العكس ىي نتيجة

لقطع أبستمولوجي ,أي نتيجة لقيام نظام معرفي شامل يقطع مع نظام معرفي سابق أقل شموآل  ,فاليندسات البلأقميدية تعمن

عن قيام عمم ىندسة أكثر شموآل  ,ىندسة اليمكن فيميا أنطبلقأ من اليندسة االقميدية  ,آلنيا ليست تطوي أر وال أستم ار أر
ليذه االخيرة بل العكس اليندسات البلأقميدية تقوم عمى مسممات جديدة مختمفة تمامأ عمى أن ىذا القطع ليس تناقضأ بل
أحتواء  ,كذلك االمر بالنسبة الى لمفيزياء النسبية التي قطعت مع الفيزياء النيوتونية وىي ليست بأي شكل من االشكال

أستم ار أر ليا فيي أكثر شمولية  ,ويصدق االمر أيضأ بالنسبة الى الفيزياء الكوانتية فيي أشمل أيضأ وىي التنقص الفيزياء
النيوتونية أو تثبت خطأىا بل ترسم حدودىا فقط  ,فالفيزياء الكوانتية التي درست الجسيمات الصغيرة اليمكن أن تفيم
أنطبلقأ من الفيزياء النيوتونية التي درست الظاىرات فوق الذرية ( وىي تمك الفيزياء التي تحدث بين االجسام المرئية
وتطبق عمييا الفيزياء الكبلسيكية " المكروفيزياء " يجب التشديد عمى أن ىذا القطع ديالكتيكي بحيث أنو اليعني االنفصال
بل االحتواء .

71

لقد حاول باشبلر بناء فمسفة مطابقة لعموم العصر وقد أطمق عمييا باشبلر أسماء عديدة منيا ( االنتقائية أو التعددية أو

تنائية أو مت فتحة ) عمى أنو يجب عدم فيم ىذه االنتقائية كما أنتقائية تقميدية ذلك أن الصراع التقميدي بين التيارات يدور
69
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أبستمولوجواىالتفتحىفيىالفلسفة

في الفمسفة فقط  ,فالعمم اليعد من ىذا النوع من الصراع بل بالعكس  ,فكل تيار يوجد في حالة تتساكن أو تتكامل مع

االمر  ,فأذن باشبلر يدعو الى أنتقائية الوسائل ال الغايات .

72

آلن ىذه ( الغايات ) أنتقائية تقميدية من شأنيا أن تقحم الفمسفة في العمم  ,أما أنتقائية الوسائل فتتمخص بأستخدام مقولة
أبستمولوجية موجودة في سستم فمسفي ما  ,مقولة من شأنيا أن توضح مسألة عممية أو فيم أو أكتشاف عممي ,ىذه
االنتقائية متقدمة وأيجابية  ,آلنيا قطعت مع االنتقائية التقميدية المغمقة .

وعند تحديد ماىية ىذه الفمسفة وأبراز ماجمبت الى الفكر الفمسفي من جديد فالحقيقة أن باشبلر أثار لدى قارئيو جدآل

عميقأ فمن دراسة نقدية تستخمص النتائج المادية آلبستمولوجيا باشبلر ,الى دراسة نقدية تحدد باشبلر في أطار التيار
العقبلني المثالي وتقصي أية قراءة مادية لو ,

73

وأذا تتبعنا الدراسة التي قام بيا ( لكور ) فسنجد أنيا أحدى القراءات المادية لباشبلر ,فيي قراءة تحاول أن تبرز الجديد
في ىذه االبستمولوجيا وتمقي الضوء عمى الوجو االيجابي ليذه الفمسفة من دون أخفاء الوجو المثالي الذي تمتعت بو تمك

الفمسفة و يرى لكور أن االيجابية االولى تمثمت :

( ) 1أنيا محاولة لبناء فمسفة مطابقة لعموم العصر .
(  ) 2فمسفة تقطع مع المقوالت الفمسفية الكبلسيكية .
(  ) 3أنيا تنظم العبلقة بين الفمسفة والعمم  ,وأن ىذه النظرة الى لعبلقة الفمسفة بالعمم تمثل نظرة متقدمة في فمسفات
العصر الحاضر .

(  ) 4لقد رفض باشبلر االنطبلق من أنظمة فمسفية لمحكم عمى الفكر العممي فميس لمفمسفة أن تفرض نفسيا بوصفيا ( أنا
أعمى ) لمعالم وليست ليا أن تحدد مواءمة أو مثمو .
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(  ) 5بيذا الطرح يكون باشبلر قد خرج عن الطوق المثالي في عبلقة الفمسفة بالعمم  ,ذلك المفيوم الكبلسيكي لتمك

العبلقة  ,أي عند نياية العمم تبدأ الفمسفة .

(  ) 6إنو إنطمق من كل نظرية معرفة في كل فمسفة أو مذىب فمسفي تطرح جميعيا في مذىبو الفمسفي ( أي إن مجرد
وجود ذلك العنصر في تكوين ذلك النسق الفمسفي الذي يقدرىا كونيا مادية ثم كونيا عممية أو وصفية أو فينو مينولوجية .
(  ) 7االنطبلق من كون تمك الفمسفات االحادية لم تعد قادرة عمى أستيعاب المنطمق الجديد في فمسفة العمم  ,إذ إنو تبلقح
بين تمك االتجاىات االحادية .

(  ) 8إنو الينكر من كون فمسفتو ذات طابع أحادي .

(  ) 9ومن ىنا كان مذىب باشبلر عمى إنو ( تجميع فمسفي ) فمسفة ىضمت في داخميا كل مقوالت الفمسفة السابقة ولم
تفقد فاعميتيا .
(  ) 11كون تمك الفمسفات أو المقوالت مطابقة لعموم عصرىا ولم نعد قادرة عمى مطابقة عموم العصر الحاضر  ,فمثبلً
العقبلنية الكانطية عاجزة بمقوالتيا القبمية عن الزمان والمكان عن فيم الميكانيكا النسبية  ,ولكنيا كانت متطابقة مع

الميكانيكا الكوانتية واليندسة االقميدية  ,ومن ىنا كانت الدعوة الى تجميع ىذه التطابقات الجزئية لبناء فمسفة مطابقة عن
مفيوم الذاتية أو ( أولوية الذات ) بالعموم الرياضية وجعميا تأخذ مكان الذاتية فأصبحت الرياضيات عنده ىي الفمسفة
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العممية المعاصرة نفسيا .

75

وفي مقابل ىذه القراءة االيجابية لباشبلر ىناك قراءة أخرى مقاطعة ليا وىي القراءة السمبية

لتمك الفمسفة والتي تركز عمى الناحية الذاتية في الفمسفة وقد تزعميا ( فادية ) وجاء فييا :

(  ) 1إن ليذه النظرية داللة ( مثالية ) واضحة من ناحية إن العوائق االبستمولوجية موجودة في أصل المعرفة  ,وىي

مبلزمة لفكرنا والتنتج عن شروط خارجية كتعقد الظاىرة ( أو زواليا) والضعف الحواس والفكر االنسانيين .
(  ) 2أن المعرفة تنتج عوائقيا بنفسيا .
(  ) 3إن ىذا الفيم مثالي لعوائق العمم إلنو ناتج عن تصور مثالي أو ( ذاتي ) .

(  ) 4ىو اليؤمن بأن القواعد الحقيقية لمعمم مرتبطة بعجمة االنتاج المادية والتطور االجتماعي .
(  ) 5بالرغم من إنو يشدد عمى دور االدوات المادية في العمم والمعرفة وانتاجيا اال إن ىذه االدوات ىي شكل من الفكر
الذي يخترع االدوات ويستعمميا بون ىدف محدد  ,ومن ىنا كان من الضروري ,
(  ) 6تنشيط الحركة الفكرية إلنيا القوة المحركة لعجمة العمم و ىذا أوالً .

(  ) 7وثانياً االخطاء التي تعيق العمم ليست اال عامبلً ذاتيأ كون باشبلر اليؤمن بالطبيعة المادية الموضوعية لمعائق

فالعوائق التنتج اال عن الواقع الفيزيائي وال االجتماعي .

(  ) 8ىي (عوائق محض إبستمولوجية ) مرتبطة بالذات نفسيا ( إي الذات العارفة ) .
(  ) 9بموجب تمك الرؤية فإن باشبلر يرتبط ( بيونغ ) أكثر من أرتباطو ( بفرويد ) فالعوائق ىي ثقافية بالدرجة االولى أي
إنيا من إنتاج جمعي وىي الطبيعية وال موضوعية .
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(  ) 11إن نظرية العائق االبستمولوجي ليست أال تعبي اًر عن أزمة الفمسفة العقبلنية إزاء التطور العام لمعموم والفمسفة
المادية .

(  ) 11لو كانت العوائق االبستمولوجية موجودة لما إستطاع العمم أن يتطور إلنو بحسب باشبلر موضوعي أثر مما ىو
ذاتي  ,ومن ىنا كان العائق وفق وفق ماقيل سابقأ في حالة وجوده يشكل تمك الضربة العممية لما ىو موجود في الجيود
االنسانية نحوه .

(  ) 12لقد كان نقد ( لكود ) ينصب عمى مسألة أساسية تتمثل في إن كل الفمسفة السابقة كانت مطابقة لروح عصرىا ,
أي إنيا تنطمق من مقولة أساسية ىي إن العمم ىو مطية أيدلوجية تحاول أن تجعل منو غاية في أثبات مقولة مطروحة من
قبل (فيمسوف معين ) وىذا ماينطبق عمى الفمسفات الكبلسيكية جميعيا .

(  ) 13في حين إن الطرح الجديد قد إنطمق من موضوعية المعارف العممية إي ( المادية الموضوعية ) والتي تغدو
وتعترف إن العالم الموضوعي موجود دون تدخل الذات العارفة سواء أدركيا أم لم يدركيا  ,ومن ىنا كان إستبعاد الذات في
بناء تمك المعرفة ( فالعمم عمم والفمسفة ىي الفمسفة ) سواء إعترفنا بذلك أم لم نعترف .
(  ) 14كان من الطبيعي وفق تمك الرؤية ( إستبعاد نظرية المعرفة من ذلك النظام الفمسفي ) ألنو اليعترف بوجود الذات
في العمم أصبلً فالذات التمثل ذلك الدور الفاعل الذي ينف ي البحث العممي ويشربو في مطاوعة المعرفة بين يديو ( العالم )
أو ( الفيمسوف ) أو يأتي النظام أو النظام الفمسفي .
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(  ) 15لقد كانت فمسفة باشبلر موضوع إنتقاد الفبلسفة المثاليين كونو ( يستبعد الذات بصورة نيائية من عممية المعرفة )

واعتبارىم فمسفتو فمسفة بائدة كون الذات حيث من النسبية ليا دور فاعل في إحداث قراءات متعددة لمحقيقة العممية
المطروحة لمبحث .

77

(  ) 16إذن الطرح الفمسفي لممقوالت السابقة التي تنطمق من إن المعرفة العممية موضوعية وصادقة ىي بالضرورة ووفق
تمك الرؤية الباشبلرية قد إستبدلت بسؤال جديد ىو :

( أ ) ىل الحقيقة العممية ليا مستقبل وىو الذي يطرح مسألة ( التطورية في مجال البحث الجديد) .

( ب ) إستبعاد المطمقيات من مجال المعرفة االنسانية بصورة عامة سواء كانت عممية أو فمسفية ( فيي وكما يسمييا
لكود) بإ نيا مقاربة متنامية لتمك المعرفة والتممك حقيقة مطمقة بل ىي في طور ( االمكان ) والشكل أو الصيرورة الدائمة
ومن ىنا كان نموىا الدائم وعدم موضوعيتيا المطمقة .78 .

(  ) 17ويستنتج " ليكود " من الطرح السابق إن باشبلر لم يستطع الخروج من المثالية أو الذاتية بصورة نيائية  ,إذ إن
إستناده الى الرياضيات أو أولوية العموم الرياضية وىذا التشديد عمى أولوية العموم الرياضية برأي باشبلر أعاق تحقيق (
التقدم العممي ) .
واذا أردنا إن نحدد المسار العام لممشروع الباشبلري فنقول إن باشبلر  :لم يخرج عن كونو مثاليأ عقبلنيأ حاول تطوير
التيار العقبلني وحل أزمتو أزاء تطور العموم  ,إال إن ىذا الينفي إن إبستمولوجيتو إمتمكت ناحية نقول عنيا إيجابية تتمثل
في تخميو عن تمك المفاىيم الكبلسيكية القبمية في العقل و كذلك الحقيقة والواقع  ,كذلك محاولتو تفسير التغيرات التي

تعتري تأريخ العمل مبتدإ من عموم العصر  ,ومن ىنا كانت النقمة النوعية في فمسفتو والتي تتمثل في العقل المفتوح " والتي
تتمثل في التخمي عن االراء السابقة والمبادىء القبمية أو المكتسبة التي أورثت ألينا " .
لقد وصف باشبلر فمسفتو بأنيا فمسفة النفي أو ( البل ) :

79
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(  ) 1إنيا فمسفة تقول ( ال ) لعمم االمس وال لمطرق المعتادة في المعرفة والتفكير .
(  ) 2إنيا التتخذ االفكار البسيطة عمى أنيا بسيطة فعبلً يجب التسميم بيا من دون مناقشة .

(  ) 3إنيا فمسفة تجتيد في ( نقد البسائط ) نقداً جدلياً لتكشف عما تنطوي عميو من غموض .

(  ) 4إن ذلك اليعني إنيا فمسفة سمبية ( يقول باشبلر إنو من الواجب أن ننتبو دوماً الى إن فمسفة النفي ليست من
الناحية السيكولوجية ىي سمبية والىي تدعو الى تبني العدمية إزاء الطبيعة  ,بل ىي عمى العكس فمسفة بناءة سواء تعمق
االمر بنا نحن  ,أو بما ىو خارج عنا  ,فمسفة ترى في الفكر عامل تطور عندما يعمم أن التفكير في الموضوعات الواقعية

معناه االستفادة مما يكتنفيا من لبس وغموض بقصد تعديل الفكر واغنائو وتجديل التفكير ( أي تطبيق الديالكتيك عميو )
معناه الرفع من قدرتو عمى إنشاء الظواىر الكاممة إنشاءاً عممياً وعمى إحياء جميع المتغيرات الميمة التي كان العمم والفكر
الساذج قد أىمميما في الدراسة االولى .

(  ) 5من ىنا فالموضوعات العممية ىي مجموعة اإلنتقادات التي وجيت الى الصورة الحسية القديمة .
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(  ) 6من ىنا كان العمم من وجية نظره ليس الصورة الحسية المتخيمة والتي قدميا ىذا العالم أو ذاك لتفسير المعرفة  ,بل
إن االنتقادات وأنواع الرفض التي تبلقييا تمك الصورة من طرف العمماء أو االخرين  ,ألن الصورة الحقيقية لكل حقيقة ىي

كما طرحيا الواقع الموضوعي  ,أما التخيبلت أو التفسيرات والنظريات التي قيمت فيما بعد فيي التتعدى رؤى ذاتية لحقيقة

عممية نافصة .
( ) 7من ىنا كانت الحقيقة ( الفينومينولوجية ) بإستخداميا ظاىرة ( الرد الماىوي ) ىو المنيج االفضل في دراسة الظواىر
أو االفكار لكي تصل الى الحقيقة بعد تعريتيا أو تقشيرىا .

(  ) 8من ىنا كانت فمسفة الرفض تعنى أوالً وقبل كل شيء بمسألة تكون الحقيقة  ,والحقيقة ىنا التطرح بل تدرس وتبقى
في طور الدراسة ال ( ماشاء اهلل ) ليا كونيا التطرح بصورة نيائية بل ىي طرق لنشدان ( الحق ) أو الحل النيائي .

(  ) 9يقول باشبلر في فمسفة النفي إن عمى الفمسفة التي تريد أن تستخدم أو تنسجم مع الفكر العممي المتطور بإستمرار
أن تعمد الى دراسة ماتحدثو المعارف العممية من تأثير ورد الفعل في بيئة الفكر .

81

(  ) 11في أنظمة المنيج الذي يحاول باشبلر ( أن يعمم بيا بنية الفكر ) ىو إن التجربة الموضوعية الصحيحة أن تعمل
دومأ عمى تحديد الكيفية التي يتم بيا تصحيح ( خطأ ذاتي ) .
(  ) 11إ ن المعني بالدراسة والبحث واالستقصاء ىو نسيج الشبكة التي حيكت في سبيل أن تصل الى الحقيقة .
(  ) 12إ ذا نظرنا الى العبارة أدناه نجد أن تفسير الفرق بين العالم والفيمسوف وفق رؤيتو فقد قال ( أن العالم يعتقد أنو
ينطمق في بحثو من فكر البنية لو  ,فكر خال من أية أفكار قبمية  ,في حين أن الفيمسوف فيو ينطمق في الغالب من فكر

قد تم بناؤه  ,فكر يتوفر عمى مقوالت ضرورية لفيم الواقع .

لقد كانت أب حاثو االساسية ىي محاولة دراسة بنية الفكر ثم نتاج تطور ىذا الفكر  ,االولى تتعمق بالعالم كما ىو في أرض
الواقع في حين أن الظاىرة المدروسة تتعمق ببنية االفكار التي صيغت حول تمك الحقيقة ودراسة تأريخيا يعني دراسة
االفكار البلحقة أو االفكار والمقوالت التي صغيت بيا تمك الحقيقة وطرحيا .

جان بياجيو والفمسفة االرتقائية المفتوحة :

عند االنتقال الى فكر أخر لمفمسفة المفتوحة سنجد إن ( جان بياجية ) خير من قدميا  ,فبياجيو كان قريبأ من باشبلر في
إنو درس االبستمولوجيا االرتقائية في حالة صيرورتيا الفي حالتيا الراىنة  ,وىو ىنا قريب جداً من المعرفة ( وجية النظر
التإريخية ) في دراسة عممية المعرفة.

82

ومن المبلحظ أنو ميد لتمك الدراسة أوليذا المنظور الجديد في البستمولوجيا بدراسات متعددة بعضيا فردي واالخر جماعي

" عمى عمم نفس الطفل " مثل  :تحميمو ىياكل التفكير المنطقي البسيط عند الطفل أو دراساتو المتعمقة بأفكار االطفال عن
العدد والشكل والمصادفة  ,إ ن عمم نفس الطفل الذي يدرس الطفل من حيث ىو كذلك ىو الوسيمة المميدة لتكوين عمم
النفس االرتقائي والذي يبحث في التفسير العممي " السببي " لمميكانزمات " العقمية من خبلل تحميل الطريقة التي تكونت بيا
تمك الميكانزمات  ,ومن ىنا كان عمم النفس االرتقائي ىو أخر الميادين االساسية التي يتحتم عمييا أن تسيم في تكوين
االبستمولوجيا االرتقائية ووظيفتيا ىي الوصل بين ( عمم النفس االرتقائي واالبستمولوجيا بشكل عام ) وىدفيا ىو إثراء

مبحث االبستمولوجيا من خبلل المنظور االرتقائي .
81
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إن نقطة االتفاق االساسية بين االبستمولوجيا واالبستمولوجيا االرتقائية ىو النظر الى المعرفة نظرة تطورية إبتداً مع نشأة

تأريخ العمم ويأتي التفسير النفسي لممعرفة ليكمل التفسير االجتماعي  ,إن العمم حتى في بدايتو يمجأ الى إستعادة مفاىيم

سبق إ عدادىا بواسطة عموم أخرى وىذه المفاىيم اليمكن فيميا داخل العمم الجديد االبواسطة عموم نوع من التحميل العقمي
نفسو الذي يساىم في إعداد ىذه المفاىيم  .إن الذي يميز االبستمولوجيا االرتقائية عند بياجيو عن غيره من بعض الباحثين
من بعض الباحثين في االبستمولوجيا االرتقائية ىو اإلستناد المستمر والمنظم الى التجربة بمعناىا العممي الدقيق ( أي

التجريب العممي ) وغني عن البيان إن العمماء الذين ينظرون الى عموميم نظرة أبستمولوجية غالبأ مايمجأون الى ىذه
االعتبارات التجريبية مثل ( جان بياجية ) ولكن محاوالتيم كانت فاشمة ليذه االسباب منيا أن البناء العقمي االرتقائي قد
سيطر عمى بعضيا فجاءت نتائجيا ذات طابع فمسفي أكثر منو عممي .

84

ومن االمثمة التي تضرب بصدد ىذه االبحاث بحوث فريجة ورسل التي ردوا فييا مفاىيم عمم الحساب ومبادئو الى
مبادىء المنطق الخالص كذلك عند ذكر التبني العقمي لبلبستمولوجيا فمن الواجب ذكر وجية نظر عمماء النفس والذين
تركوا أنفسيم ينساقون لبلبحاث النفسية ومنيم ( ىنري بوانكاريو ) وراء بعض االفكار ذات الطابع التأممي الذاتي .

ومن االسباب االخرى رغبة بعض الباحثين مثل ( أيزيك ) في إقامة نظرية لبلبستمولوجيا عمى أساس من عمم النفس ,
والظاىر إ ن عمم النفس الذي يقصدونو ىو عمم النفس التقميدي بما فيو من أحكام مسبقة وأفكار خالصة التمت الى التجربة
بأية صمة وعمى العكس من ذلك فإن جان بياجيو يبحث في عمم النفس الطفل كان قد إستند الى التحميل العممي التجريبي
المستند عمى ( الناحية العممية ) في ىذا البحث االبستمولوجي نكون قد توصمنا الى نتائج تجريبية فيي إذا لم تكن

مضبوطة اال إنيا قد تكون قريبة من ( النتائج المضبوطة ) وبالتالي الى نظرية عممية في االبستمولوجيا من شإنيا أن تحل
محل النظريات إالبستمولوجية التي تطغى عمييا ( الناحية الفمسفية ) .

85

( ) 2أما السمة الثانية لمبحث االبستمولوجي المعاصر ىي ذلك الطابع الموسوعي  ,وىذه السمة تبدو طبيعية خاصة في

وقت تتجو فيو المشكبلت االبستمولوجية الى التواصل والتخصص والتكامل مع العموم االخرى  ,ومن ىنا كان ىم عمم
النفس ىو نقل ىذه المشكبلت االبستمولوجية الى الميدان التجريبي بحيث يمكن حميا بصورة عممية دقيقة  ,ومن ىنا كان

تعاون عمم النفس مع المنطق ويرجع ذلك لمصمة الوثيقة بين ىيكل التفسير والتفكير الذي تغطيو ليذا التفكير نفسو  ,وكذلك
التفكير نفس يتم عمى مراحل وكل مرحمة تتميز ببنية خاصة  ,وأن حصر ىذه المراحل وفيميا يقتضي منا أن نحمميا تحميآل
بنيويأ  ,وخير وسيمة لذلك ىي الطريقة المنطقية الرمزية التي تسمح لنا بالتعبير بدقة عن ىذه المراحل  ,وأن الخمط بين

ميمة عمم النفس والمنطقي خطأ كبير ذلك أن كآل منيم يتولى جانبأ معينأ من تمك الميمة أآل أن التعاون بينيما ميم
جدا.

86

وأذا عممنا أن تأريخ العمم يعمل بالطريقة الرأسية التطورية نفسيا وىي الطريقة نفسيا التي يعمل بيا عمم النفس التطوري
االرتقائي  ,كما أن االثنين ىما عممان واقعيان  ,إال إن ىناك فوارق قد التدعوا االثنين الى االلتقاء  ,من ضمنيا أن البحث

التأريخي يتم وفق مناىج تختمف عن تمك التي يتعامل بيا ومعيا عمم نفس الطفل والتي تعتبر االساس التجريبي لعمم

النفس االرتقائي .
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إال إن العبلقة وثيقة بين التفسير االجتماعي لموقائع وبين التفسير النفسي ,فالتفسير االجتماعي ىو في نياية المطاف
االمتداد الطبيعي لمتفسير النفسي واالثنان يفترضان وجود التحميل البنيوي ,وقد أشار بياجيو الى العبلقة التي يجب أن توجد

عمى صعيد االبستمولوجيا بين وجية نظر التحميل المنطقي لمقضايا كونيا صورية خالصة  ,ووجية النظر التي تعتمد عمى

عمم النفس االرتقائي وكذلك وجية النظر التي تعتمد عمى التحميل النقدي التأريخي .

87

ىناك نقد خاص توجيو النزعة التجريبية المنطقية الى االبستمولوجيا االرتقائية وىو يقمق بالمقابل بياجيو نفسو خبلصتو ,
أن أبحاثيم ميمة وثيقة ولكنيا تنبع من عمم النفس وليس من االبستمولوجيا نفسيا .

88

وفي المقابل فنحن نرى إ ن ميدان االبستمولوجيا االرتقائية أوسع من ميدان االبستمولوجيا العامة كونو أي ( االرتقائية )

تتبع تطور المعرفة منذ نشإتيا لغاية تحوليا الى معرفة عممية ,فيي أذن من وجية نظر بياجية أوسع من االبستمولوجيا
العامة  ,وعمى الرغم من ذلك يمكن القول إن إبحاث ( جان بياجيو ) في مجال عمم النفس االرتقائي قد أفادت البحث
االبستمولوجي بشكل كبير واحدى ىذه المميزات ىي :

(  ) 1إن دراسات بياجيو قد حاربت وجيتي النظر التي كانت تقوم عمى التحميل المحدود الضيق لممعرفة العممية .
(  ) 2وقد لفت عمماء النقس أنفسيم الى ىذه الحقيقة  ,وىي أن االفكار البدائية واالكثر بدائية ىي االفكار التي تصل
متأخرة لترى النور عن غيرىا من االفكار .
(  ) 3إن العمم يصل أو يتكون من خبلل الواقع الشيئي ويصل تدريجياً وبصعوبة الى المبادىء العامة أو الكمية لكي يعيد
فحصيا وامتحانيا من جديد .

(  ) 4ومن ىنا كانت وجية النظر التأريخية خادعة إذا قبمنا حقائقيا من دون تمحيص نقدي .
(  ) 5إن وجية النظر النقدية من شأنيا أن تدعم بواسطة الشواىد التي تتفق مع الحقائق التي تأصل بيا عمم النفس
االرتقائي الى أكتشافيا .
(  ) 6لقد سبقت اليندسة االقميدية لزمن طويل اليندسات البلأقميدية فقد كانت االولى تقوم عمى أساس إستواء السطح ,
بينما يسير عمم النفس االرتقائي بطريق عكس أي من اليندسات البلأقميدية  .الى اليندسات األقميدية عن طريق التطور
االرتقائي لمفكرة .
(  ) 7كذلك الحال فيما يتعمق بالميكانيكا األقميدية التي أخضعت مفيوم السرعة لمفيومي الزمان والمكان  ,أما ميكانيكا
أينشتاين فقد قمبت الوضع بحيث تناسب النظري ة الجديدة التي تنادي بيا مع الطريقة التي ينادي بيا لنمو الطفل العقمي .

(  ) 8وىنا البد من االشارة الى إن بياجيو يرى إن الخطأ الذي وقع فيو الفبلسفة في موضوع المعرفة ىو أنيم كانوا
ينظرون الى المعرفة عمى إنيا نيائية ومتكاممة وليست كعممية نمو وتطور عقمي  ,وىذه الظاىرة تشمل كذلك الرياضيات
والعموم الطبيعية واالنسانيات  ,أذ كانت تنظر الى بعض القضايا عمى أنيا نيائية واليجوز الشك فييا أو الطعن في
صدقيا  ,أما اليوم وبفضل تقدم العموم فمم يعد ىناك مثل ىذه القضايا النيائية  ,فجميع القضايا العممية (المبدئية ) قابمة
لممراجعة والتصحيح .

89

(  ) 9لقد كان من أبرز مظاىر ىذا التطور الذي عرفتو المعرفة وفمسفة العموم ىو الفصل بين نظرية المعرفة و (
االبستمولوجيا )  ,وىذا يعود الى دخول العمماء ميدان البحث في فمسفة العموم أو االبستمولوجيا كل في ميدانو الخاص ,
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وفي ىذا الصدد فقد إنكب بياجية في دراسة العبلقة بين المعرفة والنمو السيكولوجي لممبادىء والمفاىيم الفكرية " مثل مبدأ
السببية  ,مبدأ عدم التناقض  ,مفيوم العدد والمكان " وكان من نتائج ىذه الدراسة الجديدة قيام نوع من نظرية المعرفة ىي

( االبستمولوجيا التكوينية ) والتي تيتم بدراسة المعرفة دراسة سيكولوجية عممية بوصفيا عممية إنتقال من حال دنيا الى
حال عميا .
(  ) 11وتعتد االبستمولوجيا التكوينية عمى عمم نفس المعرفة وكيفية نمو المفاىيم العقمية  ,كذلك تعتمد عمى المنطق بقصد
دراسة صورية ليذا النمو بمراحمو المختمفة  ,ومن ىنا كان منيجيا مختمطأ ومتكوناً من (  ) 1التحميل المنطقي ( )2

التحميل التكويني .

(  ) 11إ ذن فالمنيج التكويني في االبستمولوجيا يستمزم دراسة المعرفة من ناحية تطورىا في الزمان  ,أي بوصفيا عممية
تطور ونمو متواصمة يستعصي عمينا بموغ بدايتيا االولى أو نيايتيا االخيرة ومن ىنا كان النظر الى أية معرفة من الناحية
المنيجية بوصفيا نتيجة المعرفة سابقة بالنسبة الى المعرفة أكثر تقدماً ومن ىنا كان المبدأ االساس الذي تنطمق منو
االبستمولوجيا التكوينية وىو المبدأ الذي تشترك فيو جميع الدراسات التي تتخذ ( النمو العضوي ) موضوعاً ليا  ,كون

الموضوع الم دروس اليمكن الكشف عن أس ارره بدراسة وقائعو االولى وشواىده االخيرة بل بدراسة حركية تحوالتو خبلل
صيرورة الزمن .

90

جاىز  ,بل ىي
اً
(  ) 12ومن ىنا كان المنطمق االساسي في فيم بياجية لنظرية المعرفة في أنيا ليست معطى نيائياً
تخضع لعممية تشكل مستمرة  ,ومن ىنا كان من الضروري من أجل دراسة أية عممية معرفية ىو النظر ألييا من خبلل
نموىا وتطورىا عند الطفل ثم أنيا مظير من مظاىر عبلقة االنسان بالعالم .
(  ) 13ولكن الجديد عند بياجية ىو أنو الينظر الى التكيف نظرة وحيدة الجانب بل ىو يميز بين عنصرين ميمين
متباينيين  ,وفي الوقت نفسو ىما مترابطان :

(  ) 1االستيعاب  ) 2 ( assimilation :التبلؤم  , accommodation :أما التكيف فيو حركة دورية تتم بين ىذين
العنصرين .

األني  ,فيو يتمثمو عمى
(  ) 14وىكذا نجد الكائن الحي ( يتمثل ويستوعب ) العالم المحيط بجسمو بمبلحظة الشكل
ٍ

الصعيد الفسيولوجي بوصفو عضوياً  ,وعمى صعيد النشاط العممي الحسي بوصفو حيواناً  ,وعمى المستوى التطبيقي العممي

بإعتباره إنسناً وىذا التمثل أو االستيعاب ىو دينامي ومحافظ مع ًا .

(  ) 15ىو دينامي من حيث إن الذات تعمل دوماً عمى توسيع مجال فعاليتيا وحدود إستيعابيا لمعالم المحيط بيا  ,وىو
بالجية المقابمة محافظ من حيث إن ىذه الذات نفسيا تحرص أشد الحرص عمى الحفاظ عمى بنيتيا الداخمية حتى

اليحتوييا العالم  ,وحتى تتمكن من إن تفرض بنيتيا عميو .

91

(  ) 16من ىنا كانت أساس كل تقدم عمى صعيد الوعي ىي ( المقاومة الخارجية ) مقاومة العالم لمذات  ,ومن ىنا كان
الكائن الفاعل في ىذا العالم ىو االنسان الذي يؤثر في العالم ويعيده في الوقت نفسو يغير أو يعدل نفسو خبلل عممية

التغيير تمك  ,وتمك ىي عممية التبلؤم التي تشكل مع عممية االستيعاب السابقة المسار الدائري الذي تتم من خبللو عممية
المعرفة  ,يقول بياجيو  :عمى مستوى الذكاء العممي اليفيم الطفل الظواىر ( مثل العبلقات المكانية  ,والسببية  )...اال
باإل ستيعاب بواسطة الفعالية الحركية لكنو يعود ليبلئم بين تخطيطات ىذا االستيعاب وبين تفاصيل الوقائع الخارجية  ,ولقد
90
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أوضحت مراقبة المراحل الدنيا من تفكير الطفل إن ىناك دومأ إتحاداً أو ألتحاماً بين إستيعاب االشياء وفق فعالية الذات

وبين مبلءمة بنية أفعال الذات مع التجربة وبمقدار مايمتزج االستيعاب أمتزاجاً أكبر مع التبلؤم بمقدار مايتحول االول (
االستيعاب ) ليصبح ىو الفعالية االستداللية نفسيا  .ويصير ( التبلؤم ) ىو التجربة بعينيا وتصبح الوحدة المكونة منيما

معأ  ,ىي ىذه العبلقة التي الإنفصام ليا  ,العبلقة التي تقوم بين االستنتاج والتجربة والتي تشكل جوىر العقل .

92

(  ) 17وباالستناد الى تمك الفكرة  ,يمكننا أن نفيم التفرقة التي يقيميا بياجيو عندما يبحث في العبلقة بين ( الرياضيات
والتجربة ) االولى تنصب عمى الموضوع أي عمى الشيء المادي  ,وتعمل عمى إكتشاف خصائصو  ,لمحصول منو عمى

فكرة محددة  ,والثانية تنصب عمى نشاط الذات وفعاليتيا تضفي عمى االشياء خصائص لم تكن تممكيا بنفسيا أي قبل أن
تصبح موضوعأ ل مذات ( خصائص جديدة تضاف الى خصائصيا االصمية ) والتجربة المنطقية الرياضية تنصب عمى ىذه
الخصائص الجديدة  ,وعمى ال األصح عمى تمك العبلقات التي تقوم بين الخصائص  ,بمعنى إن المعرفة المنطقية
الرياضية تستقي التجريد من نشاط الذات وفعاليتيا المنطقية عمى الموضوع .
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(  ) 18إن الدراسات التي تستيدف فيم كيفية تشكل المفاىيم المنطقية الرياضية لدى الطفل أثبتت كما يقول بياجيو ( إن
من الضروري االعتراف إ ن التجربة ضرورية لعممية التشكل ىذه فالطفل في مرحمة مبكرة من مراحل نموه العقمي  ,يحتاج
لقبول النتيجة المنطقية الى مبلحظة المعطيات الحسية  ,بمعنى أن الرياضيات ( ومثميا المنطق ) تستقي من التجربة التي
تتخذ موضوعأ ليا خصائص العبلقات التنظيمية التي يضفييا العقل االنساني عمى االشياء من أجل تحقيق حاجات معينة
(  ) 19وعندما نقول إن الرياضيات ذات أصل تجريبي اليعني أنيا والفيزياء في مستوى واحد وأنيا تستقي من نوع واحد

من التجربة  ,ذلك آلنو بدآل من تجديد محتواىا من الموضوعات الخارجية كما ىي المعرفة التجريبية تقوم منذ البداية
بإغناء الموضوع بروابط صادرة عن الذات عمى االشياء من إستقبلل عن الخصائص الفيزيائية لمموضوع  ,وىذا مايفسر لنا
إن بع ض الفعاليات التي تقوم بيا الذات عمى صعيد المنطق الرياضي  ,يمكن أن تصبح في وقت معين مستقمة عن
التجربة  ( ,أي إن ىذا مايفسر لنا أنو إبتداً من مستوى معين يمكن أن يتأسس منطق صدق ورياضيات محضة التغير

فييا التجربة بشيء  ,وىو مايفسر كونيا قد أصبحا قادرين عمى تجاوز التجربة تجاو اًز الحدود لو إلنيما غير مقيدين

بالخصائص الفيزيائية لمموضوع .

94

(  ) 2من الواضح أن بياجيو قد ربط بين المعرفة والنشاط العممي بين التقميد والممارسة ربطأ جدلياً معتمداً الدراسة العممية
لنمو المفاىيم العقمية لدى الطفل  ,ومن ىنا كانت فائدتو إنو أدى خدمة لنظرية المعرفة من ناحية  ,وكذلك لمسيكولوجيا

وتطبيقاتيا من ناحية أخرى  ,وكذلك عموم االنسان من ناحية ثالثة .
( د ) معالجة ىابرماس لمسألتي االستيعاب واالندماج :

إن الجانب االكثر تحديداً في معالجة ىابرماس لبلستيعاب واالندماج تتمثل في محاولتو تحديد المراحل الفعمية لمتطور

المعرفي واالخبلقي الذي يميز عممية االستيعاب  ,وىذه المراحل مستمرة الى حد كبير من بياجيو ولكنيا تمثل محاوالت

أعادة وضع تصورات جديدة تتفق بصورة أوفى مع إتجاىات ىابرماس النظرية  ,ويحدد ىابرماس أربع مراحل تميز العممية
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التطورية النموذجية التي ليا عبلقة بإستيعاب االنماط الثقافية وتحقيق الكفاءة في الكبلم والفعل وىي  :التكافمية  ,والتمركز
حول الذات  ,والتمركز االجتماعي الموضوعي  ,والعمومية أو الكمية .

95

وتحدث المرحمة التكافمية في المحل االول في أثناء السنة االولى من حياة الطفل ففي تمك المرحمة يكون الطفل غير قادر
بصورة واضحة عمى التمميز بشكل واضح بين جسمو أو حاالتو الداخمية وعالم االشياء المحيطة بو  ,كما أنو يظل معتمدأ
تمامأ عمى غيره من االشخاص القريبين منو وعمى البيئة الفيزيقية التي تحيط بو ,أما مرحمة التمركز عمى الذات فأنيا

تتحقق بالنسبة الى الطفل العادي في أثناء السنتين الثانية والثالثة من عمره  ,وىذه المرحمة يتمكن الطفل من التمييز بين

الذات والبيئة ويدرك وجوده الجسمي كما يستطيع تحديد االشياء في العالم الخارجي  ,ويكون ذلك بشكل عام نظ اًر لتعقد

العالم االجتماعي والفزيقي وعمى إنو حال  ,فإن الطفل يظل عاج اًز عن إدراك البيئة وفيميا اال من زاوية مصمحتو المباشرة,

بل إنو يحكم في الحقيقة عمى مدى قوة صمة االشياء الخارجية في حدود إحتياجاتو ومشاعره الشخصية فحسب ,وتستمر
مرحمة التمركز االجتماعي عمى االشياء في سن الرابعة أو الخامسة حتى مرحمة المراىقة وفي ىذه المرحمة يتعمم الطفل

كيف يميز بصورة أكبر بين فئات التعقيد والتحديد المختمفة  ,بل أنو يتعمم بوجو أخص كيف يميز بين الرموز والمعاني ,

كما يميز بين عالم االشياء وعالم االفكار وبين مدركاتو الخاصة ومنظورات االخرين وتبلزم ىذه التصورات يزيد السيطرة
عمى االتصال والتفاعل االجتماعي  ,وأخي اًر تأتي مرحمة العمومية بالنسبة لمعظم االفراد في أثناء المراىقة والتي يتضمن
القدرة عمى التفكير االفتراضي والنظرة االنتقادية الى مقومات الذات ودعواىا  ,وفي أثناء ىذه المرحمة يحصل المراىق عمى

االستقبلل النسبي عن مسممات الجماعات الفرعية الخاصة التي نشأ وتربى فييا  ,وينجم ىذا االستقبلل من المشاركة
الشخصية في أنواع وأشكال متنوعة من االوضاع االجتماعية ومن التأمل النقدي ومعرفة العمميات الموجية نحو القيم
العامة الكمية .
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ولكن ىابرماس لم ييتم كثي اًر بتطوير مناقشتو لتمك المراحل أو تبين عبلقتيا بدراسة بعض القضايا الثقافية المجردة  ,ومن
الجدير بالمبلحظة أن التمييز بين المراحل نفسيا يعتمد أعتمادا رئيساً عمى االختبلفات في مدى وضوح العممية المعرفية

وبنموىا عمى االخص القدرة عمى إقامة تميزات أكثر دقة بين فئات العالم الفيزيقي واالجتماعي والثقافي المختمفة  ,وىذا
معناه إ نو يمكن رد ىذه التنوعات أو االختبلفات في االساليب الثقافية بين الجماعات أو الطبقات المعينة الى االختبلفات
في الوظيفة المعرفية لدى أعضاء ىذه الجماعات كما يمكن رد ىذه االختبلفات الى مظاىر جوانب البناء االجتماعي
المختمفة والمراحل الرئيسة لمتطور الثقافي .

97

وبالعودة الى بياجيو نفسو نجده يرى من جيتو إن الخطأ الذي إرتكبو الفبلسفة في موضوع المعرفة والذي جعل أراءىم فييا

تبقى عقيمة غير منتجة وغير مواكبة لمتطور ىو إنيم كانوا ينظرون الى المعرفة كواقعة نيائية كاممة وليست عممية تطور
ونمو (  ) processusلقد شغل الفبلسفة أنفسيم دومأ من أفبلطون الى كانت بالبحث عن مبادىء أو حقائق نيائية تقوم
عمييا المعرفة البشرية ولم تسمم من ىذه الظاىرة المعيشة حتى العموم االخرى من رياضيات وطبيعيات وعموم إنسانية حيث

كانت حتى عيد قريب تأخذ بعض القضايا المبدئية كل في ميدانو عمى إنو قضايا نيائية اليجوز الشك فييا أو الطعن في

صدقيا ,أما اليوم يقول بياجيو  ( :وبفضل تقدم العموم لم يعد ىناك من يقول بمثل ىذه القضايا " النيائية " فجميع القضايا
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العممية " المبدئية " قاب مة لممراجعة والتصحيح  ,ىذا من جية ومن جية أخرى ليست ىناك (قضايا فارغة من المعنى )
ٍ
حاليا ) بمعنى إنو قد يأتي يوم يكشف فيو العمم عن " معاني " ىذه
والى االبد بل ىناك فقط ( قضايا فارغة من المعنى
القضايا  ,آلن المعرفة ليست نيائية بل ىي تنمو وتتعدل وتتطور بأستمرار .

98

ومن أبرز مظاىر ىذا التطور الذي عرفتو المعرفة وفمسفة العموم في العصر الحاضر ىو الفصل بين الفمسفة
واالبستمولوجيا وىذا راجع كما يرى بياجيو وغيره الى إن العمماء قد أصبحوا ييتمون بأنفسيم بدراسة الجوانب التي تيم
فمسفة العموم أو االبستمولوجيا كل في ميدانو الخاص  ,وفي ىذا الصدد إنكب بعض عمماء النفس وعمى رأسيم بياجيو
نفسو عمى دراسة العبلقة بين المعرفة والنمو السيكولوجي لممبادىء والمفاىيم الفكرية ( مبدأ اليوية  ,عدم التناقض  ,مبدأ

السببية ,مفيوم العدد  ,مفيوم المكان والزمان  ).....وكان من نتائج ىذه الدراسة الجديدة قيام نوع جديد من ( نظرية المعرفة
) ىو ( االبستمولوجيا التكوينية ) التي تيتم بدراسة المعرفة دراسة سيكولوجية عممية بوصفيا عممية إنتقال من حالة دنيا
الى حالة عميا .
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تعتمد االبستمولوجيا التكوينية التي أسسيا ( بياجيو ) عمى عمم النفس وعمم نفس الطفل بكيفية خاصة لمعرفة كيف تنمو

المفاىيم العقمية يعتمد كذلك عمى المنطق قصد دراسة صورية ليذا النمو بمراحمو المختمفة ليذا كان المنيج الذي تتبعو
منيجأ مزدوجأ التحميل المنطقي والتحميل التأريخي – النقدي أو التكويني .
واذا أتينا الى ميمة التحميل المنطقي فيي دراسة كيفية أنتقال المعرفة من حالة دنيا من الصدق الى حالة عميا فيو  ,أما
التحميل التأريخي – النقدي فيو يدرس كيفية ترجمة المعرفة الى الواقع الموضوعي ومن ثم عبلقة الذات بالموضوع ذلك

إلن مثل المعرفة ليس محصو اًر في مسألة الصدق المنطقي فقط و ليس شكآل صوريأ صرفأ أو محضأ بل ىو أيضأ مسألة

عبلقة الفكر بالواقع  ,ولذلك فالعمميات العقمية المنطقية والمفاىيم والمعاني الرياضية يمكن بل يجب بنظر بياجي أن تقسر

تفسي اًر سيكولوجيا إذا مانحن إردنا تجنب تفسيرىا تفسي اًر مثالياً أفبلطونياً  ,أي النظر إلييا كحقائق نيائية قائمة بذاتيا ( مثل
أفبلطون ) واذا ما إردنا كذلك تجنب إعتبارىا مجرد ألفاظ ورموز لغوية .
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إذن فالمنيج التكويني في االبستمولوجيا يستمزم النظر الى المعرفة من زاوية تطورىا في الزمان  ,أي بوصفيا عممية تطور
ونمو متصمة يستقي منيا بموغ بدايتيا االولى أو نيايتيا االخيرة  ,وبعبارة أخرى فإنو البد من النظر الى المعرفة أية معرفة
من الناحية المنيجية بوصفيا نتيجة لمعرفة سابقة بالنسبة ال المعرفة االكثر تقدمأ  .وبإختصار فإن المبدأ االساسي الذي
تنطمق منو االبستمولوجيا التكوينية ىو المبدأ نفسو الذي تشترك فيو جميع الدراسات التي تتخذ موضوعااً ليذا النمو
العضوي وىو أنو اليمكن الكشف عن طبيعة واقع حي بمجرد دراسة مراحمو االولية وحدىا والبدراسة مراحمو االخيرة وحدىا

بل بدراسة حركة تحوالتو نفسيا .

101

إ ذن كل مانستطيع أن نخرج بو من نتائج في نظر ىوالء الفبلسفة ىي ( نظرية عممية في المعرفة ) أو ( فمسفة لمعموم )
مفتوحة – فيي نظرية في المعرفة عممية لكونيا تستقي موضوعاتيا ومسائميا ومناىجيا من العمم نفسو و من المشاكل التي
يطرحيا تقدم العمم عمى العمماء المختصين  ,كل في ميدانو فيي إذن تعين بالمعرفة العممية أساساً وتحاول إن تقدم حموالً
عممية لقضايا المعرفة عامة  ,بقدر ماتنتمي ىذه القضايا الى مبادىء البحث العممي  ,إن الفرق كبير إذن بين نظرية
المعرفة في الفمسفة التقميدية وبين ( نظرية المعرفة العممية ) المعاصرة  ,لقد كانت االولى من إنتاج الفيمسوف  ,أما الناحية
98
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الثانية فيي من إنتاج العمماء أو الفبلسفة المتتبعين لمتقدم العممي في ميدان واحد أو كثير  ,كانت االولى تطمح الى إيجاد
حل لمشكمة المعرفة ككل بكل جوانبو وأبعاده منطمقة من الخبرة الحسية أو من النظر العقمي أو منيما معاً  ,أما االخرى

فبل تطرح مشكل المعرفة ىذا الطرح الواسع الشامل بل يقتصر في الغالب عمى بحث القضايا والمشاكل التي تعترض

العمماء في أروقتيم العممية الخاصة وبكيفية عامة القضايا والمشاكل القابمة آلن تكون موضوع بحث عممي أي تمك التي
يمكن إخضاعيا لبلختبار والمراقبة والتحقيق.

102

وىي ( فمسفة لمعموم مفتوحة ) إلنيا التريد أن تتقيد بإي نسق فمسفي معين والتجعل من مياميا والمن مشاغميا إقامة مثل

ىذا النسق وانيا تتمسك بنسبية المعرفة  ,ومبدأ ( القابمية لممراجعة ) تمسكأ صارمأ  .إن االبستمولوجيا بيذا المعنى وكما
يرى باشبلر تيتم بجوانب النقص والفشل والخطأ في الميدان العممي أكثر من إىتماميا بالكشف عن الحقيقة  ,الحقيقة التي
طالما أضاع الفبلسفة جيودىم في البحث عنيا  ,ومن ىنا تصبح االبستمولوجيا في نظر ىوالء ىي ( الفمسفة المشروعة )
أو ( الفمسفة العممية المفتوحة ) فيي الفمسفة التي تواكب العمم في تقدمو وتطوره .

ىناك جانب أخر يجمع ىوالء الثبلثة ىو معارضتيم جميعاً لمنزعات الوضعية وخاصة ( التجريبية المنطقية )لكونيا نزعة

مغمقة تحصر مجاالت البحث االبستمولوجي في التحميل المنطقي لمغة العمم  ,ىذا في حين يتبنى ىوالء الثبلثة المنيج (
التأريخي النقدي ) أو مايسمى ( بالتأريخ العممي ) كل من زاوية إختصاصو واىتمامو وفيما عدا ذلك بل لربما بسبب من
ذلك فأن أقطاب ىذه (الفمسفة المفتوحة ) يختمفون فيما بينيم في كثير من المنطمقات والمسائل  ,وىكذا فبينما إىتم

كونزرت بالرياضيات أساسأ محاوالً إرجاع المعاني الرياضية عند نياية التحميل الى التجربة مؤكدأ العبلقة الجدلية بين
الذات والموضوع  ,بين الشخص المجرد ناظ أر الى ىذه العبلقة نظرة مثالية وضعية تسقط من حسابيا إرتباط الوعي

وأشكالو بالوجود االجتماعي والممارسة االجتماعية  ,وبينما فعل كونزت ذلك خطا باشبلر بيذه ( الفمسفة المفتوحة ) خطوة
الى االمام حيث أى تم بتطور المعرفة العممية وخاصة في الميدان ( الفيزياء ) رابطأ بين العمم وتأريخ العمم ولكن عيبو

االساسي ىو أنو نظر ىو االخر الى تأريخ العمم نظرة مثالية  ,نظرة تفصل الفكر العممي عن النشاط المعرفي لبلنسان و,

والمبلحظة نفسيا يمكن توجيييا أيضاً الى ( جان بياجية )  ,والذي أىتم بتإريخ المعرفة عمى المستوى السيكولوجي وحده
عمى الرغم من إق ارره بإىمية العوامل االجتماعية التإريخية وىو شيء مفيوم تماماً فقد كان ىدف بياجية تأسيس

االبستمولوجيا عمى ( عمم النفس التكويني ) وىو الشيء الذي يجعل من أبستمولوجيتو نوعاً من سيكولوجيا المعرفة عموماً

أو سيكولوجيا المفاىيم المنطقية والعمميات العقمية خصوصاً .

103

وبالجممة يمكن القول إن المنيج ( التأريخي – النقدي ) الذي يتبناه ىوالء الثبلثة بدرجات متفاوتة يتحرك فقط عمى
المستوى السيكولوجي  ,وباشبلر يقوم بنوع من التحميل النفسي لتطور الفكر العممي  ,وبياجيو يعني بكيفية خاصة بنمو
المعرفة لدى االنسان الفرد  ,إنطبلقأ من سيكولوجيا الطفل  ,في حين اليمتزم ( كونزت ) بفرع خاص من فروع عمم النفس
بل يتبنى النزعة السيكولوجية الوضعية في خطوطيا العامة .

104

االبستمولوجيا التوليدية ( التجربة ليست واحدة ) :
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لقد كانت منطمقات بياجية في نظريتو لممعرفة من حقيقة أساسية وىي أن المعرفة ليست معطاً جاى اًز أو نيائياً فقط بل ىي

عممية تتشكل بإستمرار ولذلك فمن الضروري عند دراسة إية عممية معرفية  ,النظر ألييا من خبلل نموىا وتطورىا لدى
الطفل بإعتبارىا مظيراه من مظاىر عبلقة االنسان بالعالم .

105

وفي نظر بياجية فإن عبلقة االنسان بالعالم يمكن إيجازىا في كممة واحدة ىي إنيا ( متسمسمة من التكيف التنقطع اال
بانقطاع حبل الحياة فييا ) .
وىو شيء معروف ولكن الجديد في نظر بياجية ىو أنو الينظر الى التكيف نظرة وحيدة الجانب  ,أو نظرة عامة إختزالية

غامضة بل ىو عرض عمى التمييز فيو بين عنصرين متبايين  ,وفي الوقت نفسو مترابطان ىما  :التمثل واالستيعاب (
 ) assimilationوالتوافق أو التبلؤم (  ) accommodationوالتكيف في حقيقتو وجوىره ىو حركة دورية مسترسمة تتم
بين ىذين العنصرين  ,وىكذا فالكائن الحي سواء أكان حيواناً أو أنسناً أو جماعة يتمثل أو يستوعب العالم المحيط بجسمو
والذي يشكل في الوقت نفسو مجاالً لفاعميتو وذكائو فيو يتمثمو عمى الصعيد الفسيولوجي بوصفو عضواً  ,وعمى الصعيد
النشاط العممي الحي بوصفو حيوانأ  ,وعمى المستوى التطبيقي الفعمي بإعتباره إنساناً  ,وىذا التمثل أو االستيعاب ىو في

أن واحد دينامي ومحافظ  ,فيو دينامي من حيث إن الذات تعمل دوماً عمى توسيع مجال فعاليتيا وحدود إستيعابيا لمعالم
المحيط بيا  ,وىو محافظ من حيث إن ىذه الذات نفسيا تحرص أشد الحرص عمى الحفاظ عمى بيئتيا الداخمية حتى

اليحتوييا العالم وحتى تتمكن من أن تعرض بنيتيا عميو.

106

ولكن بما إن العالم اليقدم نفسو لقمة سائغة لمذات التي تريد إستيعابو بل يعمل دوماً عمى مقاومة محاولة االستيعاب ىذه

فإن الذات تضطر بسبب ذلك الى إجراء التعديبلت عمى فعاليتيا ( الحركية والعقمية لتتمكن من مواجية المشاكل الجديدة
التي تعترضيا وا يجاد الحمول الكفيمة بالتغمب عمييا  .وىكذا فالمقاومة الخارجية مقاومة العالم لمذات ىي أساس كل تقدم
عمى صعيد الوعي  ,ومن ثم يغدو االنسان في العالم ليس ذلك المشاىد المنفعل وال ذلك الخالق القوي بل الكائن الفاعل ,
الكائن الذي يؤثر في العالم ويغيره وفي ذلك الوقت يعدل نفسو خبلل عممية التغيير التي يقوم بيا وتمك ىي عممية التبلؤم
التي تشكل مع عممية االستيعاب السابقة المسار الدائري الذي تتم من خبللو وبو عممية المعرفة يقول بياجيو ( وعمى

مستوى الذكاء العممي اليفيم الطفل الظواىر " مثل العبلقات المكانية والسببية  " ....اال بأستيعابيا بواسطة فعاليتو الحركية
لكن اليمبث أن يعود ليبلئم بين تخطيطات ىذا االستيعاب وبين تفاصيل الواقع الخارجية .

107

لقد أوضحت مراقبة المراحل الدنيا من تفكير الطفل أن ىناك دومأ أتحاداً؟ أو ألتحاماً بين إستيعاب االشياء وفق فعالية

الذات  ,وبين مبلئمة بنية أفعال الذات مع التجربة  ,وبمقدار مايمتزج االستيعاب إمتزاجاً أكبر مع التؤلوم بمقدار مايتحول
االول ( االستيعاب ) ليصبح ىو الفعالية االستداللية ذاتيا  ,ويصير الثاني ( التآلوم ) ىو التجربة بعينيا وتصبح الوحدة

المكونة منيما معاً ىي ىذه العبلقة التي الإنفصام ليا  ,العبلقة التي تقوم بين االستنتاج والتجربة والتي تشكل جوىر
العقل.

108

وانطبلقاً من ىذه الفكرة المركزية في نظرية بياجيو بإمكاننا أن نفيم التفرقة التي يقيميا بياجية عندما يبحث في العبلقة

بين الرياضيات والتجربة  ,وىنا يفرق بين نوعين من التجربة  ,فيناك التجربة الفيزيقية (  ) physical experienceوىي

المقصود غالباً بكممة التجربة في االصطبلح الفمسفي القديم  ,والتجربة التي يسمييا بياجية (التجربة المنطقية الرياضية )
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االولى تنصب عمى الموضوع الشيء المادي وتعمل عمى أكتشاف خصائصو لمحصول منو عمى فكرة محددة والثانية
تنصب العمى الموضوع وخصائصو بل عمى نشاط الذات أو الفعل الذي تقوم بو يضفي عمى االشياء خصائص لم تكن

تممكيا بنفسيا  ,مثل أن تصبح موضوعأ لمذات خصائص جديدة تضاف الى خصائصيا االصمية  ,والتجربة المنطقية
الرياضية تنصب عمى ىذه الخصائص الجديدة  .أو عمى العبلقة التي تقوم بين الخصائص بمعنى إن المعرفة المنطقية
الرياضية تستقي التجديد من نشاط الذات وفعاليتيا المنصبة عمى الموضوع ال من الخصائص الفيزيقية البلزمة ليذا

الموضوع .

109

أن الدراسات التي تستيدف فيم كيف تتشكل المفاىيم المنطقية الرياضية لدى الطفل  ,قد أثبتت بقول بياجية أنو من
الضروري االعت ارف أن التجربة ضرورية لعممية التشكل ىذه فالطفل في مرحمة مبكرة من مراحل نموه العقمي اليقبل أن ( أ
= ج أذا كان أ = ب و ب = ج ) فيو يحتاج لقبول ىذه النتيجة المنطقية الى الرجوع الى مبلحظة المعطيات الحسية
وكذلك الشأن فيما يتعمق بكون حاصل جمع عدة عناصر مستقبلً دوماً عن الترتيب الذي يسود ىذه العناصر  ,وىكذا فيما

يبدو واضحاً وبدييياً من العقل  ,اليكون قاببلً لممعرفة االبمعرفة التجربة  ,ومن ىنا اليتضح إن الرياضيات ذات أصل

تجريبي تماماً  ,ولكن بالمفيوم الثاني لمتجربة ال بالمفيوم االول  ,بمعنى إن الرياضيات ومثميا المنطق تستقي من التجربة
التي تتخذ موضوعاً ليا الخصائص والعبلقات التنظيمية التي يضفييا العقل االنساني عمى االشياء من أجل تحقيق غاية

معينة .

110

وىكذا فالطفل الذي يكتشف مثبلً إن كرة من الحديد ليا الوزن الذي لقضيب من المعدن أخر  ,عندما يقًع القضيب والكرة
بيديو معاً من أجل قياس وزنيما يقوم بتجربة فيزيقية ويجدد إكتشافو ( تساوي وزن الكرة والقضيب ) من االشياء نفسيا

مستعمبلً نشاطاً معيناً ىو الفعل الذي يمكنو من قياس الوزن بواسطة اليد  ,إما حينما يعد ىذا الطفل مجموعة من االقبلم

ويجدىا عشرة  ,وعندما يعيد من ترتيبيا م ارت ومرات ويكتشف دوماً إنيا تبقى عشرة ميما غيرنا من ترتيبيا فأنو يقوم
بتجربة من النوع الثاني فيو يجرب في الحقيقة العمى االقبلم التي تقوم بالنسبة إليو بدورة االداة أو الوسيمة فقط بل ىو

يجرب عمى فعمو الخاص فعل العد والترتيب .

111

إن ىذا الفعل فعل العد والترتيب وبالجممة النشاط الذي بواسطتو تضفي الذات نوعأ من الترتيب والنظام عمى االشياء
يتميز عن التجربة الفيزيقية بخاصتين أساسيتين :
( أ ) فمن جية نبلحظ  ,أن فعالية الطفل ( فعل العد والترتيب ) تغني الموضوع بخصائص لم يكن يتصف بيا وحده ,

آلن كتمة من االقبلم التشتمل بذاتو العمى نظام وال عمى عدد  ,فالذات ىي التي تحدد مثل ىذه الخصائص ( الترتيب

والعد ) من أفعاليا الخاصة التي تنصب عمى الموضوع المن الموضوع نفسو .
( ب ) من جية أخرى نبلحظ أيضأ أن فعالية الطفل ىذه ىي عممية تنظيمية لمطفل ذلك آلننا نمارس فعاليتنا عمى
االشياء بأدخال نوع من النظام والترتيب عمى أفعالنا نفسيا في حين أن قياس الوزن باليد ىو فعل جزئي اليحتاج الى

عممية تنظيم وترتيب ىذه  ,ويرى ( بياجية ) أن ىذه العمميات التنظيمية لمفعل سرعان ماتتحول إبتداً من السابعة أو
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الثامنة الى عمميات مستبطنة  ,عمميات ذىنية يجرييا الطفل داخل نفسو دونما حاجة الى الرجوع الى التجربة والتي تقنعو
بأن عشرة أقبلم ىي دومأ عشرة أقبلم ميما كان ترتيبيا  ,وميما كان الترتيب الذي يسمكو في عممية العد .

112

وىكذا فالقول بإن الرياضيات ذات أصل تجريبي اليعني إنيا ىي والفيزياء في مستوى واحد وانيا تستقى من أصل واحد

من التجربة ذلك إل نو بدآل من تحديد محتواىا ( أي الكائنات الرياضية ) في الموضوعات الخارجية كما ىي  ( ,كما ىو
الشك في المعرفة التجريبية ) نقوم منذ البداية بإغناء الموضوع بروابط صادرة عن الذات  ,أي بجممة من الفعاليات
التنظيمية التي يمارسيا فعل الذات عمى االشياء  ,ولكن الفعالية الذات النصبة عمى الموضوع  ,والكون بعض أنواع

التجربة ضرورية لمذات مثل  ,أن تعرف كيف تستنج أجرائياً  ,الشيء من ذلك يمنع تمك الروابط من أن تعبر عن قدرة
الذات عمى البناء في أستقبلل عن الخصائص الفيزيائية لمموضوع .

113

إ ن ىذا ىو مايفسر لنا كون بعض الفعاليات التي تقوم بيا الذات عمى الصعيد المنطقي الرياضي يمكن أن تصبح في وقت
معين مستقمة عن التجربة وفي غنى عن االنطباق عمييا  ,ومن ثم يمكن أن تتحول ىذه الفعاليات الى نشاط مستبطن ال

فعاليات تقوم بيا الذات داخل نفسيا مستعممة فييا الرموز بدل االشياء  ,وبعبارة أخرى ىذا ىو مايفسر أنو إبتدأ من مستوى

معين يمكن أن يتأسس منطق صرف ورياضيات محضة  ,التفيد فييا التجربة شيئاً وىذا مايفسر كذلك كون ىذا المنطق
المحض وىذه الرياضيات الصرف يصبحان قادرين عمى تجاوز التجربة تجاو اًز الحدود لو  ,إال إنيما غير مقيدين

بالخصائص الفيزيائية لمموضوع .

ولكن بما إ ن النشاط االنساني ىو نشاط صادر عن عضوية ىي جزء اليتج أز من العالم المادي فأنو من اليسير عمينا أن

نفيم كيف يمكن أن تتقدم ىذه التنظيمات االجرائية التي تقوم بيا الذات عمى التجربة ونسبقيا سبقاً ممكناً في التنبؤ

بالظواىر قبل حدوثيا  ,ومن ثم يفسر لنا كيف يحصل االتفاق بين خصائص الموضوع وأجراءات الذات بين مايبينو العقل
ومايقدمو الواقع .
ومن الواضح إننا أمام حل عممي أصيل لمشكمة المعرفة مشكمة إنطباق ماىو عقمي عمى ماىو تجريبي  ,فاالفكار الفطرية

التي نسبيا العقميون الى العقل  ,موحدين بينيما وبين قوانين الطبيعة بإعتبار إن مصدرىما واحد ىو اهلل  ,والقضايا
التركيبية القبمية التي بناىا ( كانت ) عمى ( قوالب عقمية ) فارغة تنظم فييا وبواسطتيا التجربة والقضايا الرياضية المنطقية
والتي جعل فييا التجريبيون الوضعيون مجرد تحصيل حاصل كل ذلك رده بياجية الى منبعو الحقيقي والذي ىو االنسان
بإعتباره كائناً فاعبلً .

114

لقد ربط بياجية بين المعرفة والنشاط العممي بين التفكير والممارسة ربطاً جدلياً محكماً معتداً عمى الدراسة العممية لنمو

المفاىيم العقمية لدى الطفل فأدى خدمة التقدر ال لنظرية المعرفة وحسب بل أيضأ لمسيكولوجيا وتطبيقاتيا البيداغوجية .
التفتح ومنيج العمم :

يقول بوبر  :انا وا ٍع ببل عصمتي الشخصية والتي ستؤثر عمى ماسأقولو األن  ,أعتقد إن لممقاربة التكذيبية الكثير مما

يمنحو لمفيمسوف االجتماعي من خبلل االعتراف بالنقد الجوىري و بالطابع الثوري لكل فكر إنساني من واقع كوننا نتعمم

من أخطائنا أكثر مما نتعمم من تجميع مبلحظات ( خبرات ) .
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واعترف أيضاً من جية أخرى بأن كل المشكبلت وكذلك مصادر أفكرنا غير تسمطية ىي متجذرة في التقاليد  ,فالنقد

والتكذيب المتدرج يجعمنا بحاجة الى منظور تقويم لكل من التقاليد والفكر البشري  .إنو التقميد العظيم لمعقبلنية الغربية ىي
في جوىرىا تعددية وألجل ىذا فإن الغاية االجتماعية الواحدية يعني موت الحرية  ,موت حرية الفكر  ,موت البحث الحر
عن الحقيقة والتي بموتيا تموت العقبلنية وكرامة االنسان .115) .

ومن ىنا كانت النظرة التكذيبية التخمينية أساساً أبستمولوجياً لفكرة التفتح  ,فالتفتح دعوة الى التعدد والتنوع واالختبلف في

إطار منظم متواضع ومتفق عميو ديمقراطياً  ,وىكذا تتساند المواقف االبستمولوجية والسياسية لبوبر إلن موضوعيا واحد ىو
االنسان وابداعو وحريتو وكرامتو .

ففي عالم المعرفة والعمم الموجو بفكرة التفتح تقبل كل المقاربات وكل المناىج ويقر فييا باالختبلف والتعدد والتنوع فيو
عالم شبيو بعالم المجتمع ديمقراطي تعددي  ,إذن إن أريد لمعمم أن يتطور وينمو ويتقدم  ,وأن أريد لممجتمع أن يتجدد
ويعيش عيشة ديمقراطية أفضل فأنو يجب التخمي عن الواحدية المنيجية التصورية العممية والسياسية  ,وكما أن فكرة التفتح

تفضي بنقد فكرة االنغبلق فأن بوبر قام بنقد الفمسفات الدوغمائية المغمقة (الواحدية ) في العموم الطبيعية  ,كما قام بنقد
الفمسفات االجتماعية والسياسية منيا عمى الخصوص المغمقة أيضأ  ,وقدم الفمسفات القائمة عمى الواحدية المغمقة " العمى
التعددية والتنوعية )) المفتوحة وىذه الفمسفات رتبيا من ضمن نظريات كبرى ىي :
(  ) 1النظرية االولى  :ىي النظرية الحتمية  :وتقول ىذه النظرية بإن المستقبل محتوى ومتضمن في الحاضر  ,إلنو

محدد كمية في الحاضر .

(  ) 2النظرية الثانية  :النظرية المثالية التي يقول صاحبيا إن العالم حتمي .
(  ) 3النظرية الثالثة  :البلعقبلنية (  ) IRATIONALISIMتقول لدينا تجارب العقبلنية  ,أو فوق عقبلنية نجرييا
بإنفسنا كأشياء في ذاتيا وىكذا لدينا نوع من المعرفة بالشيء ذاتو .

(  ) 4النظرية الرابعة  :النظرية الئلرادية (  ) VOLUNTARISTالتي تقول إنو من إختياراتنا نفرق أنفسنا كإرادات ,
فالشيء في ذاتو ىو االدراك .
(  ) 5النظرية الخامسة  :النظرية العدمية (  ) NIHILISMتقول إنو في ضجرنا وسأمنا نعرف أنفسنا كعدم كبلشيء
فالشيء في ذاتو ىو العدم البلشيء .

116

وفي تحميمو وتقويمو ليذه النظريات بين أنيا نظريات خاطئة في مقاربتيا لمحقيقة ومعيار الحقيقة وقابميا بموقفو الفمسقي

فيو الحتمي وثانييما واقعي  ,وثالثاً عقبلني .

117

خاتمة ونتائج البحث :
(  ) 1يتضح من العرض السابق أن ىدف العمم والفمسفات السابقة ىو ليس الحصول عمى اليقين أو الوصول الى أفكار

نيائية تمتمك جادة الحقيقة والصواب بل الوصول الى مقاربات جدلية تمتمك جزءاً من الحقيقة وليس الحقيقة النيائية .
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( ) 2لم تكن االفكار بل اال ارء التي طرحيا الفبلسفة السابقون تبحث في حقيقة واحدة بل ىي كانت تدور حول حقيقة
غائية لم تتج َل في منيج واحد والعمم واحد بل في مناىج وعموم متعددة غايتيا النيائية تحقيق قفزة نحو أفضل االمكانات
المتاحة .
(  ) 3تعددت المناىج التي بحث فييا الفبلسفة السابقون عن الحقيقة منيا ( رياضية ومنيا نفسية ومنيا عممية فيزيائية )
تحث النظر لموصول الى أعمق سبل المقاربة .
(  ) 4لم تأخذ الفمسفات السابقة بالواحدية والحتمية عمى إعتبار إنيا غاية البحث بل كان أحدىا وأىميا التبلؤم النفسي

والتكامل االدائي وأىميا إ تقاء القبمي مع البعدي أو التركيبي والذي تجمى في صيغة رياضية فتحت الباب لمتفتح المقبل
لمعمم في العالم .

(  ) 5اليجب أن ننسى أن الحقيقة صعبة المنال بل ىي صعبة التعريف أيضأ ومن ىنا أطمق عمييا بعضيإ فكرة المطابقة
مع الواقع في حين إن تارسكي قدم مفيومأ لمصدق والحق جعمو مؤلئماً لمتفكير المعاصر .

(  ) 6تبقى النظريات العممية ىي عبارة عن شباك نصطاد بيا المعارف العممية  ,وىي ليست إآلفرضيات مبتسرة جسورة
تبقى دائماً تحت النقد القاسي ومبدأ عمومية النظريات العممية .

(  ) 7تأكيد جدلية عممية مفتوحة تعتبر حياة االنسان حبلً لمشكبلت مفتوحة  ,والحل نفسو يصبح ىو نفسو مشكمة جديدة

تدعم بحثنا لنبقى متيقضين متطمعين ألجوبة أفضل وحمول مبتكرة لم تط أر عمى بالنا من قبل .

(  ) 8لقد إفترضت تمك النظريات مبدأ الحوار والتثاقف في مدينة العمم التخميني المفتوح والمجتمع الديمقراطي التعددي
المفتوح  ,ومن ىنا كان الجمع بين الديمقراطية والعمم ىو أحد أفضل الحمول التي تطرح في ىذا العصر .

(  ) 9لقد أليمت النظريات السابقة فتح باب الشك أمام المقوالت المقالة في مفاىيم العمم الحاضر  ,وأسست طرح مفاىيم
جديدة تتبلء م مع فرضيات العمم المعاصر وأىميا عمى االطبلق فتح باب الحرية ( واالنقبلب ) المستعصي عمى الحصر
لكل المفاىيم والبديييات المتعارف عمييا .

(  ) 11لم تكن الدوغمائية تقميداً سار عميو أغمب مفكري العصر الحاضر بتقديميم لتمك العموم  ,بل كان التفتح ىو
المضان االول ليم  ,والرائد االول في تقديم تمك الفكرة  ,فيو االستناد الى النقد والحرية الفكرية التي ىي أساس التعددية

السياسية الفكرية .
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