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�إ�شكالية العلم وا�ستع�صاءاته على التحديات ال�شائعة
يف الع�رص احلديث

وليد العربي

يف مقاله «�إ�شكالية التقدم العلمي ..درا�سة يف فل�سفة الري لودان» ،واملن�شور مبجلة «التفاهم» ،ي�شري الكاتب �أحمد عبدالفتاح حممد �إىل �أ َّن الفيل�سوف الأمريكي الري لودان �أو�ضح
يف كتابه «التقدم وم�شكالته» توجيه �سهام النقد يف فل�سفة العلم املعا�صر ،مُعربا يف نظريته اخلا�صة يف املحافظة على العلم يف مراحله املتقدمة ذات الطبيعية املتفردة؛ من �أجل
مواجهة التحديات ال�شائعة يف الع�صر احلديث.
وق��د ت�ض َّمن الكتاب مُ��وج��زا لنظريته املتعلقة بحل امل�شكالت،
واالخ��ت��ي��ار العقالين ب�ين النظريات العلمية ،وطبيعة التقدم
يف العلم ،واملوجز الآخ��ر �أخ��ذ عنوان «تطبيقات»؛ ال��ذي يناق�ش
العالقة بني التاريخ والفل�سفة وعلم االجتماع ،ووج��ه اتهامه
لفال�سفة ال��ع��ل��م ،ب��االن�����س��ي��اق وراء وج��ه��ة ال��ن��ظ��ر ال�����س��ائ��دة ب���أن
�أ�سا�س الطبيعة العلمية هو البحث يف �أ�س�س امل�شكالت ،وطرقها،
مع التخلي عن بع�ص املفاهيم ال�ضمنية.
الكتاب نف�سه له قيمة �أ�سا�سية كبرية؛ لأنه يدفع ال�شخ�ص �إىل
�إعادة التفكري يف الق�ضايا املعا�صرة من منظور وزاوية �أخرى.
وتعدُّ عملية حل امل�شكالت بنا ًء على ر�ؤى معينة ذات دور مهم يف
عملية التقييم؛ حيث حل امل�شكلة من الناحية الفل�سفية يتحدد
مبدى عالقتها بالتقييم النظري ،و�أو�ضح ل��ودان �أن امل�شكالت
تنق�سم �إىل نوعني مهمني؛ هما :جتريبية ،ومفاهيمية.
�إ َّن التقدم العلمي هو الق�ضية الأ�سا�سية يف املناق�شات العامة،
التي ترتكز ح��ول الطريقة التي يتغري بها العلم عرب الزمن.
ومن هنا ،يربز دور ل��ودان وكتابه ال�شهري «التقدم وم�شكالته»
يف �إ���س��ه��ام �إ���ض��ايف ل��ه��ذه الق�ضية امل��ع��ا���ص��رة ،و�أو���ض��ح الفال�سفة
�أن العلم هو �أوال و�أخ�يرا جم��رد جهد حلل امل�شكالت ،والهدف
امل��ح��وري ال��ذي ي�سعى ل���ودان �إىل �أن يعاجله م ٌ
ُتمثل يف تف�سري
ف��ك��رة ال��ت��ق��دم يف ال��ع��ل��م ،واف�تر���ض �أن ال��ع��ل��م ت��ق��دم��ي ،و�أن ه��ذا
التقدم يك ُمن �أ�سا�سا يف االختيار بني النظريات املتناف�سة ،ف�إذا
فهم ال�شخ�ص النظرية التقدمية ف�سوف ي�ساعده ذل��ك على
حتديد العقالنية العلمية.
وكما ي��رى ل��ودان ،ف���إذا كانت امل�شكالت متثل نقطة �أ�سا�سية يف
التفكري العلمي؛ ف�إن النظريات تعد مبثابة النتيجة النهائية،
وكون امل�شكالت ت�ؤ�س�س ت�سا�ؤالت العلم؛ ف�إن النظريات ت�ؤ�س�س
الإج��اب��ات ،وحت��ل الغمو�ض ،وت��رد الفو�ضى �إىل ال��ن��ظ��ام ،ولكن
فيل�سوف العلم املعا�صر يعجز ع��ن تقدمي املعيار امل�لائ��م حلل
م�شكلة ما.
ن��ح��ن ن��ع��ل��م �أن ال��ع��ل��م ي���زي���د م���ن م���دارك���ن���ا وف��ه��م��ن��ا ل�ل�أ���ش��ي��اء
والأح���داث .مل ينكر ل��ودان الإجن���ازات املعرفية للعلم ،واعتقد
�أن املمار�سة العلمية جتعل العلم �أكرث و�ضوحا �إذا ما ُوجِ ��د حل
للم�شكلة! وكل عمل -ماديا كان �أو ذهنيا -يعد حال مل�شكلة ما،
وقد ذكر ل��ودان �أن امل�شكلة قد ترى غام�ضة �أو غريبة ،وحتتاج
لأ�سلوب معني ميكن تطبيقه على كل املجاالت.
كيف ُتقدِّم النظرية حال للم�شكالت التجريبة؟ �أو مبعنى �آخر:
كيف ا�ستطاع العلم زيادة املفاهيم واملدارك لدينا؟

ي��ت��ع��ل��ق من����وذج ال��ت��ق��دم ال��ع��ل��م��ي �إم����ا ب��امل�����ش��ك��ل��ة ال��ت��ج��ري��ب��ي��ة �أو
املفاهيمية؛ فامل�شكلة التجريبية متمثلة يف الطبيعة مما يلفت
انتباهنا ب��غ��راب��ة ،والب���د م��ن �إي��ج��اد ح��ل وتف�سري وا���ض��ح لهذه
امل�شكلة بعد االقتناع من قبل العلماء ،ومثال على ذلك :الأج�سام
ال�صلبة عندما ت�سقط نحو الأر����ض بانتظام مُ��ذه��ل ،فامل�شكلة
التجريبية هنا كيف ومل��اذا ت�سقط؟ انتقال ال�صفات من الآب��اء
�إىل الأبناء ميثل م�شكلة جتريبية...وهكذا.
ال��وق��ائ��ع ت�صبح م�شكالت؛ فهي ال تكون م�شكالت جتريبة �إال
ع��ن��دم��ا ن�����س���أل ع��ن احل���ل وال��ت��ح��ل��ي��ل وال��ت��ف�����س�ير ،وه���ي ب��دوره��ا
تقود �إىل امل�شكالت التجريبية التي تخ�ص الكون� ،أم��ا امل�شاكل
املفاهيمية ف�إما �أن تكون داخلية والتي تن�ش�أ عن التناق�ضات �أو
اخللط ،بينما اخلارجية تن�ش�أ عن التعار�ض مع نظريات �أخرى
مقبولة .وا�ستفاد لودان من �إغفال الفال�سفة يف �أخذ امل�شكالت
املفاهيمية يف احل�سبان عند عر�ض النظرية العلمية.
الب��د من التمييز بني النظريات العلمية املوجهة للتف�سريات،
وال��ت��ن��ب���ؤات التجريبية والتقاليد البحثية ال��ت��ي متثل مبادئ
وف��رو���ض��ا .واجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن التقليد البحثي �أك�ث�ر �شموال
ورحابة من النظرية؛ لأنه يحدد نظرية عامة للطبيعة ،و�أ�سلوبا
عاما حلل امل�شكالت يف �إطار جمال طبيعي معني.
و�إ�ضافة لذلك ،التقليد البحثي يت�ألف من مكونني �أ�سا�سيني؛
هما :جمموعة اعتقادات عن العمليات التي ت�ؤلف حقل البحث،
وجمموعة معايري معرفية ومنهجية عن الكيفية التي يتم بها
ال��ب��ح��ث ،وق��د ارت��ك��ز ك��ذل��ك على ت��وج��ه��ات لتطور النظرية عن
ط��ري��ق حت��دي��د ال��ك��ي��ان��ات الأ���س��ا���س��ي��ة وط���رق البحث امل�لائ��م��ة يف
جمال معني.
ويف ر�أي لودان ،تكت�سب النظرية كفاءة وفقا لعدد امل�شكالت التي
تنجح يف حلها ،والبد من مراعاة امل�شكالت التي عجزت النظرية
عن حلها؛ فعملية التقييم ت�أخذ يف االعتبار امل�شكالت املحلولة
بحيث تعد يف �صالح النظرية.
�إ َّن اجلزء الثابت من العقالنية العلمية يهتم بالكفاءة ،ويعني
م��زي��دا م��ن احل��ل��ول ال��ت��ي تتطابق م��ع معايري املجتمع وت���ؤط��ر
املعايري؛ فهي تتغري من وقت لآخر ،ومن جيل لآخر ومن حقبة
لأخ��رى ،وغالبا ما يقبله العلماء على �أن��ه حل مالئم يف فرتة
معينة ي�صبح غري مالئم يف فرتة �أخرى.
ُيكننا القول ب�أن لودان مل يفعل �شيئا لإ�ضعاف الر�أي التقليدي،
و�أن تقدمي التف�سريات هو الهدف الأ�سا�سي للعلم ،فقد رجح
وجهة النظر القائلة ب�أن الهدف هو حل امل�شكالت؛ كونه �أن�سب

لعمليات التقييم والوزن ،وكلما كانت امل�شكلة �أكرث عمومية كان
حلها �أكرث �أهمية؛ لأنها تتعلق مبو�ضوعات احل�س امل�شرتك.
�إن مقيا�س ال��ك��ف��اءة الن�سبية حل��ل امل�شكالت ي��ت��ح��دَّد ب��ن��اء على
نقاط �أ�سا�سية ،الب��د �أن تطرح امل�شكلة احلقيقية ب�شكل دقيق،
وتتم معاجلتها ونوعها من حيث م�شكلة جتريبية �أو مفاهيمية.
وهل النظرية �صادقة؟ وهل هي ممكنة؟ وهل هي �أكرث قربا من
احلقيقة عن �سابقاتها؟ ال�سبب يف ذلك �أن معظم نظريات العلم
يف املا�ضي تعر�ضت لل�شك يف م�صداقيتها.
�إ َّن مفهوم التقدم العلمي عند ل���ودان ،ه��و ه��دف العلم يف حل
امل�����ش��ك�لات امل��ع��رف��ي��ة ،وت��ق��ي��ي��م ال��ن��ظ��ري��ة ح�����س��ب ال��ك��ف��اءة يف حل
امل�شكلة ،والبحث العلمي يف �إط��ار التقليد البحثي ال��ذي يحدد
النظريات ،والنظرية متيل �إىل �أن تكون ق�صرية العمر.
وخ�لا���ص��ة الأم�����ر ،مي��ك��ن �أن ن��ق��ول �إ َّن ك���ل م���ا ي��وج��ه �إىل عقل
الإن�سان يختلط مع ما يوجه �إىل �إح�سا�سه وم�شاعره ،وي�ؤثر
ب��دوره يف ثقافته ال�شخ�صية؛ فالعلماء حاولوا �إثبات �أن العلم
ما هو �إال م�شروع ي�سعى من �أجل احلقيقة ،ويتمثل منوذج لودان
(النظرية -املنهج -القيم) يف �أن كل عن�صر مرتبط بالآخر ،و�أن
الهدف الأ�سا�سي للعلم؛ هو حل امل�شكالت؛ بحيث يكون الهدف
هو امل�سوغ الأ�سا�سي يف العلم .وبنا ًء عليه ،ن�ستطيع احلكم على
عقالنية فعل معني ،وعدم عقالنية الفعل الآخر يف نطاق العلم،
و�أن ال�شخ�ص الذي يف�شل يف تعزيز �أهدافه من خالل ت�صرفاته
ُيكن �أن ي�صبح يف النهاية عقالنيا .قدم لودان يف النهاية حال
مقبوال للم�شكالت؛ فالتقدم العلمي لي�س مبعنى احل�صول على
�أف�����ض��ل احل��ل��ول ،و�إمن���ا م��زي��د م��ن احل��ل��ول؛ بحيث تتطابق مع
معايري املجتمع .و�إ�ضافة لذلك ،جند �أن الطبيعية املعيارية �أمر
افرتا�ضي وو�سائل مطلوبة ،وه��ي عُر�ضة للتعديل التجريبي،
وفِكر لودان �أ�سهم �إ�سهاما جيدا يف ت�شكيل وجهة نظر تتعار�ض
م��ع الأه���داف التقليدية القدمية ،وال��ت��ي ي���ؤم��ن بها بع�ض من
الفال�سفة والعلماء الذين يبدون جهودهم من �أجل الو�صول �إىل
مبادئ عامة ثابتة ،مع االفرتا�ض ب�أن معايري التقييم للمبادئ
والعلوم البد �أن تكون ثابتة� ،أي لي�ست تاريخية ،وهناك وجود
افرتا�ض للم�ستقبل؛ بحيث متكن ال�شخ�ص من الإبداع ككتابة
ق�صة مثال بخيال وا�سع مبتعة جمالية ،وتكون هدفا للعلم ،لكن
لودان �أ�شار بالقول �إىل �أنه البد من التحقق يف الوقت نف�سه �أو
الحقا ،و�شجع على العلم للبحث التطبيقي من �أجل التفاعل مع
البيئة وحتقيق امل�صالح اخلا�صة؛ فتتحدد قيم احلياة و�أهدافها
مبا ينا�سب عاملنا احلايل.
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