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من جمموعات ال�صدق التي ال ترد �إىل جمموعة
عد
واح���دة� .إن ال��ق��ول ب��وج��ود نظرية لكل ���ش��يء ُي ّ
ت�صو ًرا وهم ًيا� .إن العلم مير مبرحلتني الأوىل �أن
هدف العلم هو االقت�صاد .والأخرى مرحلة ي�سعى
فيها العلم �إىل اكت�شاف جماالت جديدة ل�صقلها
وتنميتها.
ويدعو �شفلر �إىل «الواقعية التعددية» وهي واقعية
م�ضادة للواقعية والال واقعية يف �آن م ًعا .واقعية
م�����ض��ادة للواقعية ال��ت��ي ت��ق��ول ب����أن ال��ع��امل واح��د،
وتعددية ترف�ض �أن تكون العوامل هي تقريراتنا
و�أو�صافنا عنها� .أي يرف�ض �أن يتم ت�شكيل العوامل
عن طريق و�ضع الن�سخ التي حتمل الر�ؤى املتعددة
عن العامل.
والواقع �أن النزعة الو�سطية املعتدلة التي يدعو
أي�ضا عند بع�ض زمالئه من
�إليها �شفلر جندها � ً
الفال�سفة املعا�صرين ل��ه �أم��ث��ال :ه��ي�لاري بنتام،
وكاثرين �إجل�ين ،وم��اري هي�س ،على اخ��ت�لاف ما
بينهم.
واجل���زء ال��ث��اين م��ن ال��ك��ت��اب ب��ع��ن��وان «م��و���ض��وع��ات
براجماتية ذات �صلة» وهو جزء يتمم �صورة فل�سفة
املعرفة كما يراها �شفلر .ويت�صل الف�صل الرابع
بتوجهه الرباجماتي ومب�صدره الكال�سيكي عند
«بري�س» م�شد ًدا على نقده لديكارت ،وعلى مذهبه
امل�ضاد للنزعة الأ�صولية ،وعلى فهمه للعلم.
وي��ق��دم ال��ف�����ص��ل اخل��ام�����س حم��اول��ة لتطبيق ر�أي
�شفلر التفاعلي عن التربير لي�س فقط بالن�سبة
أي�ضا بالن�سبة للأخالق .وتُعد فكرة
للعلم ،ولكن � ً
التربير �أح��د مفاتيح الأخ�لاق املعيارية .يف حني
يذهب بع�ض املفكرين �إىل �أن الق�ضايا الأخالقية
مي��ك��ن رده����ا ف��ع ً
�لا �إىل ق�����ض��اي��ا ع��ل��م��ي��ة حقيقية.
ف��ي��ق��ول ج����ون دي������وي� :إن ال���ع���ب���ارات الأخ�ل�اق���ي���ة
م�ساوية لالدعاءات التجريبية.
�أم���ا الف�صل ال�����س��اد���س ف�يرب��ط �شفلر ف��ي��ه الفهم
بالعواطف��� ،س��واء يف العلم� ،أو يف الفل�سفة� ،أو يف
الفن ،ومن ثم ي�ضرب مث ً
ال للت�أكيد الرباجماتي
ع��ل��ى رب���ط ال��ن��ظ��ري��ة ب��امل��م��ار���س��ة .ومل ي��ع��د العلم
وح��ده هو م�صدر املعرفة ،بل �إن املعرفة العلمية
منط من �أمناط املعرفة ي�شرتك يف عالقة تفاعل
م��ع الأمن���اط الأخ���رى ،فلم يعد هناك ف�صل حاد
وحا�سم بني العلم والفل�سفة والفن والأخالق .بل
�إن هناك عالقات تداخل وت�شابه ،وتعاون وت�أثري
وت���أث��ر ،فالفل�سفة لي�ست ب���أك�ثر م��ن العلم ميكن
لها �أن توحي نتائجها بب�ساطة ولي�ست ب�أقل من
العلم ح�ين تنا�ضل م��ن �أج��ل املو�ضوعية املتعلقة
ب��ال��ت��ق��ي��ي��دات امل��ن��ه��ج��ي��ة امل�����س��ت��ق��ل��ة ب��ذات��ه��ا وال��ت��ي
قد تتغري.

وت��ق��دم امل�ترج��م��ة يف م��ق��دم��ت��ه��ا ل��ل��ك��ت��اب خال�صة
املوقف الإب�ستمولوجي عند �شفلر الذي يقوم على
تفعيل ال��ك��ث�ير م��ن امل��ب��ادئ ال�براج��م��ات��ي��ة ،ومنها
مبد�أ الال ع�صمة من اخلط�أ فال يوجد يف املعرفة
ما هو حم�صن �ضد ال�شك� ،أو مبن�أى عن التغيري
امل�ستمر .لذا يرف�ض �شفلر اال�ستناد �إىل معتقدات
�أ�سا�سية تبعد عن تهديد التغري .فاملعرفة عنده
ت��ب��د�أ بعملية ن��ق��دي��ة ت��ق��وم ع��ل��ى ال��ت���أم��ل امل�ستمر
يف معتقداتنا الأ�سا�سية التي تزخر بها عقولنا.
ولي�ست ه��ذه املعتقدات ثابتة ولي�ست مع�صومة
من اخلط�أ ،وي�ؤدي التجديد امل�ستمر �إىل التغيري
حتى يف املعتقدات الأ�سا�سية التي نبد�أ منها عملية
املعرفة �أو الفرو�ض التي نبد�أ بها العلم.
وال يرى �شفلر �أي فجوة بني الرباجماتية واملناهج
التحليلية يف الفل�سفة ،فجمع بينهما حتى �أ�صبح
رائ ًدا من رواد االجتاه التحليلي يف ع�صرنا .وذلك
لإدراك��ه �أن الرباجماتية ب��دون احلجة والتحليل
ت�صبح جم���رد م��وق��ف ول��ي�����س��ت فل�سفة ح��قً��ا .ل��ذا
ي��رى �شفلر �أن ك��ب��ار ال�براج��م��ات��ي�ين الأم��ري��ك��ي�ين
مل يتخل�صوا م��ن التحليل الفل�سفي ،ب��ل قاموا
بتطبيقه مب��ع��ن��ى مبتكر ع��ل��ى ن��ط��اق وا���س��ع على
امل�شكالت املعا�صرة.
وتعقب املرتجمة على الكتاب الذي بني �أيدينا ب�أن
ما يعني باحث الفل�سفة يف جمتمعاتنا العربية،
لي�س طائفة املعلومات التي ي�أتي بها الفال�سفة �أو
املفكرون يف م�ؤلفاتهم� ،أو كم النتائج التي ي�صلون
�إل��ي��ه��ا ب��اع��ت��ب��اره��ا ث��م��ار ف��ك��ره��م اخل���ا����ص؛ فلي�س
املطلوب �أن نقف عند جمرد ح�شد من املعلومات

امل���ج���ردة ،دون �أن ن��ع��ل��م �أو نتعلم ال��ط��ري��ق��ة التي
و�صلوا بها �إىل هذه املعلومات� ،أو كيف و�صلوا �إىل
نتائجهم� ،أو كيف يحلون م�شاكلهم التي تواجههم.
و«منهجية التفكري» هي ما ينبغي �أن نهتم بها على
ال��دوام فال يعنينا املذهب بقدر ما يعنينا املنهج.
فاملنهج هو املفتاح ال��ذي يفتح لنا الغرف املغلقة،
وي�ضيء لنا الطرق املظلمة ،ويقود التفكري نحو
الهدف املن�شود.
وت�����س��ت��خ��ل�����ص امل�ت�رج���م���ة جم���م���وع���ة م����ن امل���ب���ادئ
املنهجية التي تفيد باحث الفل�سفة �أو تفيد القارئ
عموما من خالل املمار�سات املنهجية عند
العربي
ً
�شفلر .ومن هذه املبادئ املنهجية:
يثبت لنا �شفلر �أن املعرفة �أو العلم �أو �أي جمال
معريف ال يبد�أ من اجلهل املطلق ،وال ينتهي �إىل
الكمال املطلق ،بل يبد�أ من املعتقدات الأ�سا�سية �أو
الآراء ال�سابقة �أو ال�سائدة ،فتنمو املعرفة وتتطور
م����ن خ��ل��ال ال���ت���وا����ص���ل واالت���������ص����ال ب��ي�ن ال���ق���دمي
واجلديد.
منوذجا عمل ًيا ملعنى التحليل بو�صفه
يقدم �شفلر
ً
ن��ق�� ًدا ل�ل��آراء ال�سابقة وال�����س��ائ��دة ،ن��ق�� ًدا ي��ق��وم على
اال���س��ت��ب��ع��اد واالن���ت���ق���اء ،ال��ه��دم وال��ب��ن��اء .وي�ستبعد
اجل��وان��ب ال�سلبية ويبقي اجل��وان��ب الإيجابية ،ثم
ي�ضعها يف مركب جديد حتكمه �ضوابط �صادقة،
تقوم على التفاعل املتبادل فيما بينها.
�إن امل��ب��د�أ ال��ذي نحن �أح��وج م��ا نكون �إل��ي��ه يف وقتنا
احلا�ضر هو ربط النظر بالعمل� ،أو ربط النظرية
باملمار�سة� .أي �أن �أفكارنا ت�صبح �صحيحة بقدر ما
ت�ؤديه بنجاح يف حياتنا العملية ،و�أن اختبار �صدق
�أفكارنا �أو �صالحيتها يعود �إىل ما حتققه من جناح
يف حتقيق �أهدافنا.
�إن املعرفة مل تعد حلية ت�ضاف �إىل ال�شيء لتزيينه،
ومل يعد املق�صود منها ا�ستنارة العقل حتى يتحول
�صاحبها م��ن ج��اه��ل �إىل ع���ارف� ،إمن��ا ه��ي ال�ضرب
الذي ال يغري الإن�سان فح�سب ،بل يغري العامل من
حوله.
----------------الكتاب« :عوامل ال�صدق :نحو فل�سفة للمعرفة».
ت�أليف� :إ�سرائيل �شفلر.
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«عوامل ال�صدق :نحو فل�سفة للمعرفة» ..لإ�سرائيل �شفلر
منى �أحمد �أبو زيد *
م�ؤلف الكتاب هو فيكتور �إ�س توما�س ،فيل�سوف تربوي �أمريكي ،وهو براجماتي النزعة ومن �أبرز الفال�سفة املعا�صرين يف ميدان فل�سفة الرتبية،
وفل�سفة اللغة ،وفل�سفة العلم ،ورائد اجتاه التحليل الفل�سفي يف ميدان فل�سفة الرتبيةُ .ولد �شفلر يف مدينة نيويورك �سنة  1923ويعمل حال ًيا
�أ�ستاذًا فخر ًيا يف جامعة هارفارد.
نتاجا حل�صاد
و ُيعد كتاب �شفلر «ع��وامل ال�صدق» ً
ال�سنني التي عا�شها ،فهو من �أواخر ما كتب .ففي
تعب عن
هذا الكتاب تربز اللحظة التاريخية التي ّ
�أ�صالة الن�ص الفل�سفي حني يجمع يف طياته خربة
�صاحب الن�ص ممزوجة بخربات الآخرين ،وتربز
�أ�صالته يف عمق حتليله ،ويف نزعته النقدية.
ومو�ضوع هذا الكتاب فل�سفة املعرفة .وقد ارتبطت
املعرفة بوجود الإن�سان منذ حلظة ميالده ومنوه
وت����ط����وره .ف���ب���د�أ حم������او ً
ال ال��� َّت���ع���رف ع��ل��ى ن��ف�����س��ه،
والتعرف على موجودات العامل حوله .فحدث نوع
من االت�صال والتوا�صل بينه وبني املوجودات .وهي
حم���اوالت مم��زوج��ة بالعاطفة �أح��ي��ا ًن��ا ،وباخليال
�أحيانًا �أخرى ،وباملنفعة يف كثري من الأحيان.
ومو�ضوع املعرفة يف ذاته قدمي ِق َدم الفل�سفة نف�سها،
ح��ي��ث مي��ث��ل م��ب��ح��ث امل��ع��رف��ة �أح����د م��ب��اح��ث الفكر
الفل�سفي ،بل �إن �أهم م�شكلة تناولتها الفل�سفة منذ
ن�ش�أتها ،وتعددت فيها الآراء وت�شعبت فيها املذاهب
على م ّر تاريخ الفل�سفة وعلى الأخ�ص يف ع�صرها
احلديث يف القرنني ال�سابع ع�شر والثامن ع�شر.
وقد ا�ستمر االهتمام بفل�سفة املعرفة حتى يومنا
ه��ذا ،وب�صفة خا�صة مع التطورات العلمية التي
�أثرت بدورها على االجتاهات الفل�سفية املعا�صرة.
و�أ���ص��ب��ح االه��ت��م��ام ين�صب على درا���س��ة كيفية ُّنو
املعرفة وتطورها ،باعتبارها ظاهرة طبيعية مثل
�أي ظاهرة طبيعية �أخرى .والك�شف عن العالقات
ال��راب��ط��ة ب�ين عنا�صرها وب�ين العنا�صر الأخ��رى
التي تك ِّون فل�سفة املعرفة.
يتك َّون الكتاب م��ن مقدمة و�ستة ف�صول .تندرج
ه���ذه ال��ف�����ص��ول يف ج��زئ�ين :اجل����زء الأول مق�سم
�إىل ثالثة ف�صول .الف�صل الأول يتناول مو�ضوع
«ال��ت�بري��ر» ،وال��ث��اين ي��ت��ن��اول م��و���ض��وع «ال�����ص��دق»،
وال��ث��ال��ث ي��ت��ن��اول م��و���ض��وع «ال���ع���وامل» .والف�صول
ال��ث�لاث��ة ال�لاح��ق��ة ال��ت��ي مت��ث��ل (اجل�����زء ال��ث��اين)
تو�ضح بع�ض املو�ضوعات الرئي�سة يف هذا الكتاب
وتتو�سع فيها.



�أم��ا الف�صل الأول ،وع��ن��وان��ه «ال��ت�بري��ر» ،فيتناول
م�سائل �إب�ستمولوجية تهتم بكيفية اختيار احلقائق
ال�صادقة .ويف التربير يعالج �شفلر االع��ت��ق��ادات،
وطرق بلوغ ال�صدق ،وفكرة اليقني� ،سواء اليقني
ال��ري��ا���ض��ي �أو ال��ي��ق�ين يف امل��ن��ط��ق ال��ك�لا���س��ي��ك��ي� ،أو
لدى االجت��اه التجريبي ،وذل��ك برف�ضه الدعوات
ال��ع��دي��دة ال��ت��ي ت��ط��ال��ب ب��ال��ي��ق�ين ب��و���ص��ف��ه خ��امت��ة
�سال�سل التربير التي تزعم �أنها توفر ملعتقداتنا
طريقًا غري ُمبا�شر لل�صدق.
وينتقد �شيفلر العقليني وع��ل��ى ر�أ���س��ه��م دي��ك��ارت،
مفن ًدا اليقني الريا�ضي ،وكذلك اليقني يف املنطق
الكال�سيكي املبني على قانون عدم التناق�ض.
وي���رت���ب���ط ال���ت�ب�ري���ر ع���ن���د ���ش��ف��ل��ر ب���االع���ت���ق���ادات
ارتباطً ا ق��و ًي��ا ،حيث �إن التربير ما هو �إال تربير
ل�لاع��ت��ق��ادات .ل���ذا ي���رى �شفلر �أن ف��ك��رة ال��ت�بري��ر
متاحا
احلقيقية عبارة عن �إجن��از ُمعقد ال يكون
ً
قبل وج��ود املعتقدات .ومهما كان فهمنا للتربير
ف�لا مي��ك��ن��ه �أن ي��ت��م دون ت��ن��اول ب��ع�����ض امل��ع��ت��ق��دات
املحددة بو�صفها م�سلماً بها ،و�سابقة على تربيرها
ذاته.
ويتناول الف�صل الثاين مو�ضوع «ال�صدق» ويعر�ض
االنتقال من الإب�ستمولوجيا �إىل الإ�شارة ،مرو ًرا
ب��االه��ت��م��ام بكيفية اكت�ساب احل��ق��ائ��ق و���ص��و ً
ال �إىل
ما تثبته هذه احلقائق ال�صادقة .ويتوقف �شفلر
عند فكرة ال�صدق املطلق ،ويرى �أنها فكرة لي�ست
�شائعة حال ًيا حيث �ساد اعتقاد خاطئ ب�أن العلم قد
حل حملها.
و�إذا ك��ان��ت امل��ع��رف��ة ع��ن��د ���ش��ف��ل��ر ت��ب��د�أ ب��ن��ق��د ك��اف��ة
م��ع��ت��ق��دات��ن��ا ،و�إخ�����ض��اع��ه��ا للتنقية ،والإب���ق���اء على
امل��ع��ت��ق��دات الأك��ث�ر ���ص�لاح��ي��ة والأك��ث�ر معقولية.
ف�إنه يزعم ب�أن هذه ال�صالحية لي�ست ثابتة ب�شكل
نهائي ،بل تتعر�ض للتغري والنمو .والنتيجة بناء
على ذل��ك �أ ّن���ه ال يوجد اعتقاد ل��ه مدخل ُمبا�شر
ل��ل�����ص��دق ،ب���ل �إن م��دخ��ل��ه ل��ل�����ص��دق غ�ي�ر م��ب��ا���ش��ر.
وبالتايل فالأمر يتطلب تربي ًرا يعتمد على الدليل

ال���داع���م ل��ه��ذا ال�����ص��دق .وم���ن ث��� َّم ت��ظ��ه��ر ب��و���ض��وح
العالقة الرابطة بني االعتقاد وال�صدق والتربير.
وي�ستعر�ض �شفلر ط��رق ال�����ص��دق عند العقليني،
وك��ذل��ك ع��ن��د ال��ت��ج��ري��ب��ي�ين ،م����ؤك��� ًدا ن��زع��ة نقدية
وا���ض��ح��ة .وي��ن��ق��د ال�����ص��ورة امل���أل��وف��ة ع��ن ال�����ص��دق
يف ت��اري��خ الفل�سفة عند العقليني والتجريبيني،
فينتقد الطابع الت�سل�سلي يف عملية بلوغ ال�صدق،
�إذ �إن ك ً
ال من االجتاهني يبد�أ من نقطة انطالق
حم��ددة متثل الأ���س��ا���س الرا�سخ يف عملية املعرفة
وب��ل��وغ ال�����ص��دق .ف��اع��ت��م��د ال��ع��ق��ل��ي��ون ع��ل��ى رواب���ط
�أول���ي���ة يف ال��ع��ق��ل ج��ع��ل��وه��ا حم�����ص��ن��ة م���ن ال�����ش��ك،
والتجريبيون �أ���س�����س��وا يقيناً مثل ه��ذه ال��رواب��ط
ولكن تقوم على امل ُعطيات احل�سية امل ُ�ستمدة من
ال��ت��ج��رب��ة .وك�ل�ا االجت���اه�ي�ن ي��ف�تر���ض جم��م��وع��ة
عنا�صر يتعاملون معها على �أنَّها �صادقة .وهذا ما
متاما� ،سواء
يرف�ضه �شفلر وي��رى �أ َّن��ه مت نق�ضها
ً
يف الريا�ضيات �أو يف العلوم التجريبية .فلم تعد
الريا�ضيات -موطن الفل�سفة العقالنية -ملج�أ
ل��ل�����ص��دق ال����ذي ال ���ش��ك ف��ي��ه ،ب���ل �أ���ص��ب��ح��ت تنمو
وتزدهر على ال�شك والت�أمل .والعلم التجريبي-
�إلهام الفكر التجريبي� -أنتج الكثري من النظريات
املوثوق بها والتي �صدت النزعات الدجماطيقية
املوروثة.
�أم��ا الف�صل الثالث وهو بعنوان «ع��وامل» فيتناول
امل��و���ض��وع��ات امل��ي��ت��اف��ي��زي��ق��ي��ة ،وي��ع��ر���ض �شفلر فيه
املناق�شات الفل�سفية التي دارت بني �أ�صحاب مذهب
الوحدة وب�ين القائلني مبذهب التعدد .ويرف�ض
اجتاه هاتني املدر�ستني يف التفكري ،ويتحدث ع َّما
ي�سميه ب��ال�� َّت��ع��ددي��ة ال��واق��ع��ي��ة ،وه��و امل��ذه��ب ال��ذي
ي�شري �إىل وج���ود ال��ع��دي��د م��ن ال��ع��وامل الواقعية،
ولي�س كما يدعي غري الواقعيني من �أنه ال يوجد
�أي �شيء� ،أو كما يدعي الفيزيائيون من �أنه يوجد
عامل واحد فقط.
ويعتقد �شفلر �أننا نعي�ش يف عوامل عديدة ،نتعرف
عليها من خ�لال الطرق العلمية ،وتخ�ضع لعدد

