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يتم �إج��راء العديد من التجارب يف �أنظمة مغلقة ،ال تعك�س
العامل� ،أو �أنها تعتمد على مناذج خاطئة لظاهرة معقدة ،وال
يزال الكثري من الأو�ساط الأكادميية ،يقلل من �ش�أن الكيفية
التي ت�ؤدي بها االختالفات الطفيفة يف الظروف الأولية �إىل
ان�ح��راف��ات هائلة يف النتائج .خالفا لالعتقاد ال�شائع ،ف��إن
العلم له حدوده ،ويجب �أن نكون على علم به.
ما لفت انتباهي يف كتاب ب��ول ديكن ،هو �أن كل �شيء ترغب
مبعرفته الب��د م��ن البحث عنه بحثا دقيقا ومعرفة جميع
الأق��وال والنتائج املختلفة ،لتتمكن من �إج��راء درا�سة بذاتك
والتعمق فيها ،وذك ��ر �أن الطريقة العلمية ه��ي واح ��دة من
�أق��وى الأدوات التي اخرتعتها الب�شرية على الإط�ل�اق ،لقد
كانت ال�ثروة الب�شرية م�س�ؤولة ب�شكل مبا�شر وغ�ير مبا�شر
عن توجيه التقدم الذي �شهدناه يف جمال التكنولوجيا ،وقد
جنحت يف �إنقاذ �أرواح �أك�ثر من �أي �آلية ب�شرية �أخ��رى حتى
الآن� ،إن�ه��ا عملية ت�صحيح ذات ��ي� ،أعطتنا ق ��درات ك��ان ميكن
معاجلتها ك�شيء من �أفالم اخليال العلمي قبل ب�ضعة عقود
فقط� ،إ َّن امل�ستقبل ال��ذي نعي�شه اليوم هو م�ستقبل ال ميكن
ت�صوره على مر التاريخ ،لقد قطعنا �شوطا طويال!
وم��ع ذل��ك ،ف ��إن الطريقة العلمية مفيدة فقط بقدر فهمنا
لها ،مثل �أي ��ش��يء� ،إذا مل تعامله �ضمن النطاق ال�صحيح،
فعندئذٍ يتوقف عن االحتفاظ بالقيمة .من ال�ضروري على
�سبيل امل�ث��ال ،الإق ��رار ب ��أن العلم ع�ب��ارة ع��ن تقدير تقريبي؛
فالعديد من القوانني والنظريات التي نعتقد �أنها �صحيحة
ميكن �إثباتها ب�شكل خاطئ يف امل�ستقبل .نحن ال نقرتب من
نهاية طريق االكت�شاف ،وتبقى احلقيقة بعيدة املنال .و�إ�ضافة
�إىل ذل��ك ،خ��ارج عدد قليل من امل��واد العلمية الأ�سا�سية ،ف�إن
الكثري من الأبحاث �ضعيفة ن�سبيا ،ومن ال�صعب عدم ترك
عن�صر التحيز الب�شري ينزلق �إىل مالحظاتنا يف علم النف�س
والعلوم ال�سلوكية .وعلينا �أي�ضا �أن نكون حذرين حول كيفية
تف�سرينا للنتائج� ،إن ا�ستخدام العلم لدعم وتوجيه جهودنا
لفهم ال�ع��امل و�أنف�سنا ب�شكل �أف�ضل �أم��ر بالغ الأه�م�ي��ة� ،إن��ه
�أف�ضل ما لدينا ،وم��ع ذل��ك ،من املهم �أن ننظر �إىل ال�صورة
ب�أكملها ،العلم خ�ط��أ بالفعل ،ول�ك��ن �إذا عرفنا كيف ومل ��اذا،
ميكننا ا�ستخدامه لإمكانياته الكاملة.
التعلم من �أخطائنا
نحتاج �أن نتعلم من �أخطائنا حتى ال نخاطر بتكرارها ،يجب
علينا تطوير احلكمة والإح�سا�س باتخاذ ق ��رارات وخ�ي��ارات
ج �ي��دة .احل �ك��م اجل �ي��د ل��ن ي �ت �ط��ور� ،إال �إذا ت�ع�ل�م��ت ح�ق��ا من
�أخطائك .ل�سوء احلظ ،بالن�سبة للكثري من النا�س ،يتطلب
الأمر بع�ض التكرار من نف�س اخلط�أ لتعلم الدر�س .خربات
جيدة �أو �سيئة ،هي ما ت�ساعدنا على تعلم العلم والدرو�س،
وت�شكيل �شعور �أف�ضل باحلكم! يبدو �أن احلكم ال�سيئ يل�صق
بنا لفرتة �أط��ول كدر�س م�ستفاد ،لأننا يف احلقيقة ،ال نريد
�أن نكرر ذل��ك ،فاحلكمة هي املعرفة التي ميكننا ك�سبها من
ارتكاب الأخطاء.
�إذا كان لديك �صعوبة يف اتخاذ القرارات� ،أو �إلقاء اللوم دائ ًما
على نتائجك ال�سيئة على الآخرين ،فهذا يعني �أنك مل تتعلم

العامة التي تكمن يف �أ�سا�س العلم احلديث مت التعبري عنها
لأول م��رة م��ن قبل ال�ق��وة الإدراك �ي��ة للفكر الفل�سفي ،و�أح��د
الأم�ث�ل��ة ع�ل��ى ذل ��ك ،ه��و ف�ك��رة البنية ال��ذري��ة ل�ل�أ��ش�ي��اء التي
عرب عنها دميوقريط�س .مت �إج ��راء بع�ض التخمينات حول
االنتقاء الطبيعي يف الع�صور القدمية من قبل الفيل�سوف
ل��وك��ري�ت�ي��و���س ،ث��م يف وق ��ت الح ��ق م��ن ق�ب��ل امل�ف�ك��ر الفرن�سي
ديرتوت؛ فقد توقع ب�شكل افرتا�ضي ما �أ�صبح حقيقة علمية
بعد قرنني من الزمان .قد نتذكر �أي�ضا املنعك�س الديكارتي،
وفكرة الفيل�سوف حول حفظ احلركة يف الكون .على الطائرة
ال�ف�ل���س�ف�ي��ة ال �ع��ام��ة �أع �ط ��ى ب ��ول دي �ك��ن �أ� �س ����س امل �ب ��د�أ ال�ع��امل��ي
للحتمية ،ومت تطوير فكرة وجود جزيئات كجزيئات معقدة
تتكون من ذرات يف �أعمال الفيل�سوف الفرن�سي بيار غا�سندي،
وك��ذل��ك ميخائيل ل��وم��ون��و��س��وف ال��رو��س��ي ،ورع ��ت الفل�سفة
فر�ضية البنية اخللوية للكائنات احلية النباتية واحليوانية،
و�صاغت ف�ك��رة التطور واالت���ص��ال العاملي للظواهر ،وم�ب��د�أ
الوحدة املادية للعامل .لقد �صاغ لينني �أحد الأفكار الأ�سا�سية
�أي �شيء� .إذا مل تتعلم من �أي �شيء ،ف�ست�ستمر يف احل�صول يف العلوم الطبيعية املعا�صرة  -مبد�أ ع��دم ا�ستنفادة امل��ادة -
أ�سا�سا منهج ًيا ثاب ًتا.
على جتارب �سيئة من �ش�أنها �أن جتعلك �أكرث �سوءا يف �إ�صدار التي يعتمد عليها العلماء باعتبارها � ً
الأحكام ،حتى تدرك ذلك� ،سوف ت�ستمر يف املعاناة.
�إفال�س العلم
ح��دث اجل��دل ح��ول «�إف�لا���س العلم» يف نهاية ال�ق��رن التا�سع
م�س�ألة التجربة واخلط�أ
م �ع �ن��ى ال �ت �ج��رب��ة ون �ظ ��ري ��ة اخل� �ط� ��أ� � :ش ��رح ب ��ول دي �ك ��ن ه��ذه ع���ش��ر .ل�ق��د ك ��ان ال�ن�ق��ا���ش ��س��اخ�ن��ا ب�ين ال�ع�ل�م��اء وال�ف�لا��س�ف��ة
النظرية ،وو�صل �إليها بعد عدد من التجارب .وفقا له ،التعلم والنقاد الأدبيني والروائيني وال�شخ�صيات العامة املختلفة،
يحدث من خالل عملية التقريب والت�صحيح ،يقوم ال�شخ�ص ال �ت ��ي مت الإع� �ل��ان ع�ن�ه��ا ع �ل��ى ن �ط ��اق وا� �س ��ع يف ال���ص�ح��اف��ة،
بعدد م��ن ال�ت�ج��ارب ،وبع�ض ال ��ردود ال تعطي الر�ضا للفرد ،واكت�سبت انتباه اجلمهور الأو�سع� .إن الأمر يتعلق يف البداية
لكنه ي�ستمر يف �إجراء مزيد من التجارب ،حتى يح�صل على بنطاق وح��دود النظرة العلمية للعامل ،والعالقة بني العلم
ا�ستجابة م��ر��ض�ي��ة .ال�ت�ج��رب��ة واخل �ط ��أ ه��ي ط��ري�ق��ة �أ�سا�سية وال��دي��ن ،ولكن يف املراحل الالحقة (خا�صة عندما انخرط
حلل امل�شكالت ،وتتميز مبحاوالت متكررة ومتنوعة ت�ستمر فيها هرني بوانكري) كان يركز على فكرة املو�ضوعية للعلوم
حتى ال�ن�ج��اح� ،أو حتى تتوقف امل�ح��اول��ة ،وه��ي �أي�ضا طريقة والتقدم العلمي ،يف الوقت نف�سه ،وكان هناك نقا�ش �آخر حول
�إر�شادية حلل امل�شكالت ،والإ��ص�لاح ،والتوليف� ،أو احل�صول «�إف�لا���س ال��ذري��ة» امل��زع��وم ب�ين العلماء يف �أوروب ��ا ،وا�ستهدف
على املعرفة ،يف جمال العلوم ،وت�سمى هذه الطريقة توليدا الذميم كمنظور علمي للعامل� ،إ�ضافة �إىل نظرية حول بنية
واخ �ت �ب ��ارا ،يف اجل�ب�ر االب �ت ��دائ ��ي ،وع �ن��د ح ��ل امل� �ع ��ادالت ،هي امل��ادة .مت طرح العديد من احلجج الهامة امل�ؤيدة واملعار�ضة
للمفهوم الواقعي للعلم يف �سياق ه��ذه املناق�شات املرتابطة
«تخمني وحتقق».
مي �ك��ن ال �ن �ظ��ر �إىل ه� ��ذا ال �ن �ه��ج ع �ل��ى �أن � ��ه �أح � ��د امل �ق��ارب �ت�ين مثل ما يطلق عليه «التحري�ض املت�شائم» ومت تقدمي مناذج
الأ��س��ا��س �ي�ت�ين حل ��ل امل �� �ش �ك�لات ،م �ق��ارن��ة ب��ال�ن�ه��ج ب��ا��س�ت�خ��دام من الواقعية البنيوية ا�ستجابة لها ،ومما له دالل��ة على �أن
ال�ب���ص�يرة وال�ن�ظ��ري��ة .وم��ع ذل ��ك ،ه�ن��اك ط��رق و�سيطة مثل تاريخ العلم وخمتلف �أ�شكال الثبات قد ا�ست�أنفه امل�شاركون
ا�ستخدام النظرية لتوجيه الطريقة ،وه��و النهج امل�ع��روف من �أجل الدفاع عن املفهوم الواقعي للعلوم.
--------------------با�سم التجريبية املوجهة.
ه��ل مي�ك��ن للفل�سفة �أن ت�ت�ط��ور مب�ف��رده��ا ،دون دع��م العلم؟
ه��ل ي�ستطيع ال�ع�ل��م «ال �ع �م��ل» ب ��دون فل�سفة؟ يعتقد بع�ض
ال�ن��ا���س �أن ال�ع�ل��وم ميكن �أن تقف ب�ع�ي��داً ع��ن الفل�سفة ،على
�أن العلماء يجب �أن يتفادوا فعليا الفل�سفة ،وغالبا ما يُفهم
هذا على �أنه نظريات غام�ضة ال �أ�سا�س لها� ،إذا كان م�صطلح
الفل�سفة يعطى مثل هذا التف�سري ال�ضعيف .لقد �أفاد العلم
والفل�سفة دائما من بع�ضهما البع�ض .ت�ستمد الفل�سفة بال
كلل م��ن االكت�شافات العلمية ق��وة ج��دي��دة ،م��ادة لتعميمات
وا�سعة ،بينما العلوم ت�ضفي على العامل ر�ؤيتها ومنهجيتها،
م��ن حيث م�ب��اد�ؤه��ا العاملية .العديد م��ن الأف�ك��ار الإر��ش��ادي��ة
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"إساءة فهم العلم" ..لبول ديكن
زينب الكلبانية *
فلسفة العلوم مثيرة لالهتمام ،من األبحاث متعددة التخصصات ،عند التقاطع بين العلوم واإلنسانيات؛ إذن ما الجيد الذي
ُيمكن للفلسفة فعله للعلم؟ يجادل البروفيسور ميشيال ماسيمي بأن فلسفة العلوم تلعب دورًا أساس ًّيا في البحث العلمي،
وتعددي وديمقراطي .هذا ما يشيرإليه
ووظيفة اجتماعية رئيسة ،وربما هي األساس في ذلك تخدم حاجات مجتمع متسامح
ُّ
بول ديكن في كتابه المشهور ،والذي حظي بقبول واسع في مجال العلم والفلسفة ،ونال إعجاب الفالسفة والمجتمعات
المتحضرة ،وأشار بول ديكن في كتابه الذي يعالج مسألة إساءة فهم العلم ،وألوان الخطأ وأشكاله ،ويظهر أهمية فلسفة
العلوم باعتبارها صمام أمان ضد أخطاء وانزالقات العلم والعلماء.

م��ا ذك ��ره ب ��ول دي�ك��ن وك ��ان الف � ًت��ا ب�ح��د ذات ��ه ق�صة جاليليو،
و�أث��ره��ا على العلم والفل�سفة ،عندما ق��ام جاليليو ب�إ�سقاط
ك��رات املدافع من �أعلى ب��رج بيزا املائل ،ق��ام بقلب ق��رون من
العقيدة العلمية ،ويف حلظة ما ق��ام بت�أ�سي�س مفهوم جديد
للأ�سلوب العلمي القائم على التجريب الدقيق واملراقبة
ال�صارمة ،كما و�ضع الأ��س��ا���س ل�صراع م�ستمر ب�ين االنفتاح
النقدي احلرج للعلم وعقيدة الدين املتمردة التي �ست�ستمر
يف الع�صر احلديث �إىل يومنا هذا.
وتكمن امل�شكلة يف �أن جاليليو مل يخترب جتربته الأكرث �شهرة
يف بيزا ،يف الواقع ن��ادرا ما أ�ج��رى �أي��ة جت��ارب على الإط�لاق،
واحتفلت الكني�سة بعمله علنا ،وح�صل جاليليو على رعاية
الأقوياء واجلمهور الذي كان يعاي�شه ت�شجيعا له ولأعماله.
ب� � ��د�أت � �ص �ع��وب��ات��ه ال�ك�ن���س�ي��ة ف �ق��ط ع �ن��دم��ا �أط� �ل ��ق ال ��زم�ل�اء
ال�ساخطون حملة لت�شويه �سمعة مناف�سهم الأكادميي ،ولكن
م��اذا يخربنا ه��ذا عن العلم احلديث �إذا تبني �أن �أ�سطورته
اخلا�صة لي�ست �أكرث من دعاية �سيا�سية؟
يناق�ش كتاب «�إ�ساءة فهم العلم» بع�ض �أكرث املفاهيم اخلاطئة
�شيوعًا حول العلوم ،ودورها امل�ستمر يف اخليال العام ،باالعتماد
على تاريخ وفل�سفة العلم ف�إنه يتحدى االفرتا�ضات الوا�سعة
االن�ت���ش��ار ،و� �س��وء ال�ف�ه��م ،م��ن اخل �ل��ق ،وال�ت�غ�ير امل�ن��اخ��ي �إىل
ا�ستخدام الإح�صاء ودجمه مع مقتنيات الكمبيوتر ،والنتيجة
هي مقدمة جذابة للق�ضايا املثرية للجدل يف فل�سفة العلم
وطريقة جديدة للنظر يف دور العلم يف املجتمع.
ويف العام 1894م ،تنب�أ �أل�برت ميت�شل�سون ب�أنه مل تكن هناك
اكت�شافات ُتركت يف الفيزياء ،و�أن��ه يتذكر ب�أنه �أول �أمريكي
ي �ف��وز ب �ج��ائ��زة ن��وب��ل يف ه ��ذا امل �ج ��ال ،و�أن� ��ه مل ي�ك��ن ال��وح�ي��د
ال��ذي يعتقد ذل��ك ،يف ال��واق��ع ،مل يكن ه��ذا �شيئا غري معتاد
ل��وج�ه��ة ال�ن�ظ��ر ب�ين ال�ع�ل�م��اء يف ذل��ك ال��وق��ت ،يف ال� �ـ� 500سنة
ال�سابقةَّ ،
مت �إحراز تقدم مذهل يف كل مكان ،لقد �ألهم العقول
م�ث��ل ك��وب��رن�ي�ك��و���س ،وك�ب�ل��ر ،وج��ال�ي�ل�ي��و ،ون�ي��وت��ن ،وف� ��اراداي،
وماك�سويل ومناذج جديدة .وبدا فج�أة �أن لدينا �أ�س�سا دقيقة
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للغاية فيما يتعلق بقوانني الطبيعة ،ومل يكن هناك �شك
يف �أننا �سن�ستمر يف �إح��راز التقدم .ولكن يبدو �أن ح�ساباتنا
ونظرياتنا كانت دقيقة مبا يكفي لعدم حدوث �شيء جوهري،
ثم تغري كل �شيء بعد ح��وايل ع�شر �سنوات من ه��ذا التنب�ؤ.
ويف العام 1905م ،ن�شر رجل �سوي�سري جمهول �أرب��ع مقاالت
علمية م�ؤثرة على الإطالق ،و�أجاب عن �أ�سئلة مل ندرك �أنها
كانت لدينا ،وقدم العديد من الأ�سئلة اجلديدة .لقد �شوهت
ر�ؤيتنا للف�ضاء والزمان والكتلة والطاقة ،ثم ا�ستمر العلماء
يف توفري الأ�سا�س للعديد من الأفكار الثورية ،التي �صيغت
خالل ن�صف القرن التايل؛ �إذ مت زرع بذور النظرية الن�سبية
العامة وامليكانيكا الكمومية -وهما الركيزتان الفيزيائيتان
احل��دي�ث�ت��ان -و�أ��ص�ب�ح��ت م��ن �أك�ث�ر الأ��ش�ي��اء ان�ت���ش��ارا يف ذل��ك
الوقت .يف غ�ضون عام ،قام �أل�برت �أين�شتاين بتحويل فهمنا
الكامل للكون!
وب�ح�ك��م ال�ت�ع��ري��ف� ،إذا �صنفنا �شيئا م��ا ب�ق��ان��ون �أو نظرية،
ف�سنحدد ح ��دودا ملعرفتنا ،ومب�ج��رد �أن ت�صبح ه��ذه احل��دود
جزءا من حياتنا ،وعندما يت�أ�صل فينا �أن هذا هو ال�صحيح،
ف��إن��ه لي�س م��ن ال�صعب �أن ن��رى كيف ينتهي بنا الأم ��ر �إىل
ت�ضييق افرتا�ضاتنا.
�إذا �أخ��ذت �أنا�سا م��ن ال�ق��رن ال�سابع ع�شر ،و�أخ�برت�ه��م �أن��ه يف
يوم ما� ،سنتمكن من الطريان ،فذلك املكان والزمان قابالن
للتبادل ب�شكل �أ�سا�سي ،و�أن الهاتف اخللوي ي�ستطيع �أن يفعل
م��ا ميكنه فعله ،فهناك اح�ت�م��ال كبري ب��أن�ه��م مل ي�ك��ون��وا قد
�أخذوك على حممل اجلد على الإطالق.
�إ َّن ج �م��ال وم �غ��زى امل �ع��رف��ة ال�ب���ش��ري��ة ،ه��و �أن ��ه يف ك�ث�ير من
الأحيان ال يكون من ال�ضروري متاما �أن تكون مفيدة!! لهذا
ال�سبب� ،إذا جنح الأمر ،فمن ال�صعب �أن نرى ملاذا وكيف ميكن
�أن يكون ذلك خط�أ .على �سبيل املثال ،عندما و�ضع �أين�شتاين
ال�صيغة النهائية لنظرية الن�سبية العامة� ،أدان الكثري من
عمل نيوتن ،ور�سم �صورة �أكرث دقة ملا كان يحدث يف الواقع،
وم ��ع ذل ��ك ،ال ي�ع�ن��ي ذل ��ك �أن ق��وان�ين ن�ي��وت��ن ال ت ��زال قابلة
لال�ستخدام �إىل حد كبري وذات �صلة مبعظم الأن�شطة.

ومب��رور ال��وق��ت ،نقرتب م��ن احلقيقة ع��ن طريق كوننا �أق��ل
خط�أ ،ومن املحتمل �أال نكون �أب��داً على حق متاماً يف قدرتنا
على فهم ال�ع��امل .هناك الكثري م��ن التعقيد ،هناك فر�صة
ب�أن ينظر �إىل نظرية الن�سبية العامة ،وي�أخذنا التطور يوما
ما على �أنها �أولية ،كما نرى الآن بع�ض �أعمال نيوتن .العلم
دائما ما يكون خاطئا ،والبد من تعيني احلدود ملا نعتقد �أننا
ن�ع��رف��ه ه��و كيفية احل��د م��ن �إم�ك��ان�ي��ة ت�ق��دم امل�ستقبل .وم��ن
اجلدير توخي احلذر ب�ش�أن كيفية تعريف احلقيقة ثم ن�شرها
وفهمها.
بول ديكن والكثري من العلماء الفال�سفة و�ضعوا نقطة مهمة
جدا ،والبد من �أخذها بعني االعتبار ،وهي حدود املختربات،
فعدم اليقني يف املنهج العلمي هو ق��وة! �إنها الطريقة التي
ن�صحح بها �أنف�سنا.
ومع ذلك ،خارج هذه الفيزياء ال�صلبة والكيمياء ،هذه القوة
نف�سها هي �أي�ضا الرذيلة! هذا هو احلال خا�صة عندما يتعلق
الأمر باالقت�صاد وعلم النف�س والعلوم ال�سلوكية.
ومتيل ه��ذه احل�ق��ول �إىل مراقبة ال�سلوك ال��ذي يتم احلكم
عليه ذاتيا ،وهذا يرتك جماال للكثري من الأخطاء الب�شرية.
ويف ال �ع��ام 2005م ،ن���ش��ر �أ� �س �ت��اذ يف ج��ام�ع��ة ��س�ت��ان�ف��ورد ج��ون
يوانيدي�س ،بحثا بعنوان «مل��اذا يعترب معظم نتائج الأبحاث
املن�شورة خاطئة ،و�أحد الأ�شياء التي �أظهرها ،هو �أن حوايل
 % 80من الدرا�سات ال�صغرية غري الع�شوائية ،ثبت الحقا �أنها
خاطئة».
وبالنظر �إىل �أن معظم البحوث تقع �ضمن ه��ذه الفئة ،و�أن
و��س��ائ��ل الإع �ل�ام ت�ث�ير �أي درا� �س ��ة ت�ن�ت��ج ع�ن��وان��ا ج �ي��دا ،وم��ن
ال��وا� �ض��ح ج ��دا �أن ه ��ذه م���ش�ك�ل��ة! ويف ال ��واق ��ع �أن ��ه يف الآون ��ة
الأخرية ،انت�شرت �أزمة التكرار �إىل العديد من وجهات النظر
ال�ط��وي�ل��ة ،ال�ت��ي ي�ج��ري الت�شكيك ف�ي�ه��ا ،ح�ت��ى �إ َّن الباحثني
لديهم م�صاحلهم اخلا�صة للبحث عنها ،و�أحيانا حتى لو مل
يفعلوا ذلك ،فهناك العديد من املتغريات التي ميكن �أن ت�ؤثر
يف طريقة �أو أ�خ��رى ،لدرجة �أن درا�سة واح��دة مبفردها هي
مقيا�س �شديد التعقيد ،وقاعدة للنظر عليها.

