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«فلسفة العلم»
تأليف جماعي
وليد العبري *
يقدم هذا الكتاب الواسع والثاقب المنح الدراسية الحالية في الحقول الفرعية الهامة لفلسفة العلوم ،ويتناول صورة صافية عن مبحث مهم من مباحث
الفلسفة ،وهو تجمع مساهمات مختارة بعناية في المجاالت األربعة ،فلسفة الفيزياء ،وفلسفة علوم الحياة ،وفلسفة العلوم االجتماعية والقيم في العلوم،
وأخيرا فلسفة الرياضيات والنمذجة الرسمية ،ومن لدن فالسفة علوم متخصصين في مضمار فلسفات علومهم ،كما أن هذا الكتاب يفتح نقاشا عميقا
بين ثالوث :فلسفة العلوم الحقة ،وفلسفة العلوم االجتماعية ،وفالسفة العلوم اإلنسانية .وهذا الكتاب عبارة عن تدوين لما كان قد راج في مؤتمر الجمعية
األلمانية لفلسفة العلم العريقة الشهيرة ،الذي كان قد انعقد في  11-8مارس من عام .2016

يف م �ق��دم��ة ال �ك �ت��اب و� �ض��ع ع ��دة ت �� �س ��أوالت و�أه �م �ه ��ا هل
هناك حجج جيدة �ضد الواقعية العلمية؟ وناق�ش �أي�ضا
خ�صو�صية اجل��دل ب�ين الواقعية والع�صيان� ،إذ يو�ضح
ال�ك�ت��اب ب� ��أنّ ه�ن��اك بع�ض ال� ُك�ت��اب ال��ذي��ن ي��داف�ع��ون عن
املنا�صب امل�ضادة للأفكار يف مناق�شة فل�سفية ال يتفقون
م��ع م��ا يفعلونه عند معاجلة امل ��واد العلمية ،ويف حالة
�أخرى ،يت�صرفون كواقعيني؛ �إذ �إنه ميكن حل هذا التوتر
من خ�لال التمييز بني اخلطابات املختلفة التي تنتمي
�إىل م�ستويات ع��دة من التطرف الفل�سفي اعتمادا على
م�ستوى االحرتام ،كما يتم منح �أو توقع بع�ض الفر�ضيات
امل�سبقة.
انتقل بعد ذلك الكتاب �إىل مناق�شة احلجة املعجزة من
خالل مناق�شة مثال ب�سيط لرتكيب املنحنى .يف املثال،
ميكن التنب�ؤ بتعدد اال�ستخدامات اجلديدة دون الإ�شارة
�إىل حقيقة منحنى الرتكيب؛ لأن هذا الو�ضع له �أوجه
تت�شابه مع احلاالت العلمية احلقيقية ،ف�إنه يلقي بظالل
من ال�شك ال�شديد على حجة املعجزة .بعد ذل��ك ،ناق�ش
ا�سرتاتيجية الواقعية االنتقائية ،خ�صو�صا عن�صرها
الأ�سا�سي الإ�ضايف ،وحجة اال�ستمرارية.
ه �ن��اك �إج ��اب ��ة ظ��اه��ري��ة م�ع�ق��ول��ة ع �ل��ى ال �ت �� �س ��أول ال ��ذي
�أو�ضحناه يف مقدمة امل�ق��ال ،عما �إذا كانت هناك حجج
جيدة �ضد الواقعية العلمية ،التي هي بب�ساطة ال! �إذ �أن
م�صدر هذه الإجابة هو �سلوك العلماء يف كل مكان ،وب�شكل
�أك�ثر حت��دي��دا م��ن علماء الفيزياء؛ فهم ع��ادة واقعيون
مبا�شرون عندما يتعلق الأمر مبناق�شة النتائج العلمية.
يتمتع الفيزيائيون اجل �ي��دون بتعليم م�ت�ين ،وع ��ادة ما
يكونون جمتهدين ،عقالنيني ،و�أذكياء ،وناقدين للنقد
الذاتي ،على الأقل طاملا �أنهم يتحدثون عن العلوم ،ولي�س
بال�ضرورة عندما يتحدثون عن العلم.
ويف الف�صل الثاين حتدث الكتاب عن اجلاذبية الكمومية
«ع�ق�ي��دة ال�ت��وح�ي��د» .م��ن امل�ف�ه��وم ع ��ادة �أن ال���س�ع��ي وراء
نظرية اجلاذبية الكوانتية يكون مدفوعا باالفرتا�ضات
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الفل�سفية اخل��ارج�ي��ة للفيزياء املنا�سبةُ .ي�شتبه يف �أن
املقاربات املحددة يف �سياق فيزياء اجل�سيمات ت�ستند �إىل
مقدمات ميتافيزيقية �أكرث من البيانات التجريبية� ،أو
احلجج املادية.
و ُي�شتبه يف �أن املقاربات املحددة يف �سياق فيزياء اجل�سيمات
ت�ستند �أ�سا�سا ،على �سبيل املثال� ،إىل امليتافيزيقية بدال من
البيانات التجريبية �أو احلجج املادية .وا�ستغالل القدرات
التف�سريية لنظرية را��س�خ��ة ،تكفي ال�ستك�شاف البحث
ع��ن نظرية اجل��اذب�ي��ة الكمية .ت�ستند بع�ض املالحظات
حول الفيزياء الأ�سا�سية للكم اجلماهريي �إىل نظريتني،
النموذج املعياري للج�سيمات الكهرومغناطي�سية ،والتفاعل
ال�ضعيف والقوي للطبقات الفرعية ،الذي يعالج التفاعل
الأ�سا�سي الرابع �أي اجلاذبية ،من حيث الأر�ضية امل�شرتكة
الكال�سيكية� ،أو ب�شكل �أك�ث�ر حت ��دي ��دا� ،إي �ج ��اد النظرية
الكمية للثقالة التي يفهم �أ ّنها التحدي الرئي�سي لتوحيد
الفيزياء املعا�صرة .قد يكون املرء بب�ساطة مهتما مب�سائل
االت�ساق �أو النظرية العامة للن�سبية .يف ح�ين �أنّ الأول
ي�صف ج�سيمات امل��ادة ،وكذلك �آلية هيغز يف �إط��ار نظري
كحقل كمومي ،ونظرية املجال الأخري .وللتوفيق بني هذه
الأركان الأ�سا�سية يف �إطار واحد يك�شف النقاب عن كليتها،
�أو حتى نظرية ث��ري��ة �شاملة ت�شملها «ن�ظ��ري��ة الأوت� ��ار»،
يرا م��ا تكون ه��ذه امل�صاحلات ال ت ��ؤدي بال�ضرورة �إىل
ك�ث� ً
نوع كبري من االرتباطات ال�شبيهة بالقانون .على �سبيل
املثال ،كمحاولة �أوىل ،ميكن للمرء فقط حماولة دمج �أو
جمع املوارد التقليدية والكال�سيكية من دون �أي تعديالت
�إ�ضافية ،لت�شكيل ما ي�سمى النظريات �شبه الكال�سيكية،
يف ح�ين تقر ه��ذه النظريات �أن��ه وفقا لنظرية الكم ف��إنّ
جماالت املادة هي نظرية كمومية �أ�سا�سية.
كما حتدث الكتاب عن املفارقات على مدار ال�ساعة ون�سبية
ال ��وق ��ت ،ودف� ��اع ل��وي����س الجن ( )1978-1891ع��ن نظرية
الن�سبية ��ض��د ال �ت ��أوي��ل الفل�سفي ،م��ن خ�ل�ال �إظ �ه��ار �أن
ال�ساعة الظاهرة املفارقة لي�ست تناق�ضا ،ولكنها تتعار�ض

مع الفطرة ال�سليمة ،وهي مبنية على �سوء فهم للنظرية.
ت�ستك�شف الدرا�سة م�سرية لوي�س الجن الوا�ضحة واملتطورة
يف النقا�ش على مفارقة ال�ساعة للمرة الأوىل.
ويف ك�ل�ت��ا احل��ال �ت�ين ،ق ��ال الجن �إن ال�ت�ن��اق����ض ع�ل��ى م��دار
ال���س��اع��ة ال يبطل ه ��ذه ال�ن�ظ��ري��ة ،لكنه ين�ش�أ م��ن خ�لال
واحدة �أو عدة �أخطاء خاطئة يف النظرية الن�سبية ،والنظر
يف ال�ساعات التي جمعت يف نف�س املرجع بالق�صور الذاتي.
وغالبا ما يزعم �أن الن�سبية اخلا�صة قد حلت حمل املفهوم
التقليدي للوقت العاملي املطلق عند اعتماده على الإطار
املرجعي واملو�ضع امل�ك��اين .وم��ع ذل��ك ،فهو لي�س مفهوما
جديدا للوقت ،ولكنه �إطار مفهوم جديد للعالقات املكانية
الزمانية التي تنبثق من الن�سبية اخلا�صة� ،أي �أن حتوالت
لورنتز حتافظ على الفا�صل الزماين ،وهي مزيج جربي
من الفراغ والزمان.
الفرتات الزمنية عندما ينظر �إليها من �أي �إطار مرجعي
تت�صف بالق�صور الذاتي ،ولي�س الفا�صل الزمني الثابت
بني حدثني .الح��ظ �أين�شتاين �أن ت�أثري التمدد الزمني
ينطبق �أي�ضا على الكائنات احلية التي ت�سري ب�سرعات
عالية جدا .يجب �أن ن�ضيف �أن ما ينطبق على هذه ال�ساعة
التي قدمناها كمثال ب�سيط لكل التقدم امل ��ادي ،ينطبق
�أي�ضا على �أي نظام فيزيائي �آخر مغلق.
كما حتدث الكتاب عن الوكالة احليوية و�إمكانيات الوكالء
ال�صناعيني� ،إذ �أنه يف �إطار فل�سفة علم الأحياء ،مت اتخاذ
خ�ط��وات مب�شرة م��ؤخ��را نحو مفهوم م�ؤ�س�س بيولوجي،
ت�صف الوكالة ب�أ ّنها وكالة بيولوجية ،و�أن ال�سلوك التكيفي
ه��و معيار ج��وه��ري للكائنات الب�شرية وغ�ير الب�شرية،
النا�شئة عن ا�ستقاللها البيولوجي.
ويقيم الكتاب نهج الوكالة احليوية من خالل درا�سة النقد
املوجه حديثا من قبل م�ؤيديها �ضد م�شروع الروبوتات
املتج�سدة ،وقد ادّعى املدافعون عن نهج الوكالة احليوية
�أن الروبوتات املج�سدة ال ميكن لأ�سباب �أ�سا�سية �أن تت�أهل
كعوامل ا�صطناعية؛ لأنها ال حتقق ا�ستقالال بيولوجيا
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ب���ش�ك��ل ك ��ام ��ل .وع �ل��ى وج ��ه اخل �� �ص��و���ص ،مت االدع � ��اء ب ��أن
الروبوتات املتج�سدة تف�شل يف �أن تكون وكالء؛ لأن الوكالة
�أ�سا�سا تتطلب الأي�ض� .س�أزعم �أن هذا النقد قوي للغاية،
ويعتمد على اال�ستدالالت من الوكالة ،كما ميكن �أن تكون
م�بررة بحيث �أن�ه��ا لي�ست جتريبية وال مفاهيمية ،رغم
كونها قيما يف تقدمي الفوارق املهمة بني العوامل احليوية
والروبوتات املتج�سدة احلالية.
كما مت اتخاذ خطوات مب�شرة م�ؤخرا نحو مفهوم م�ؤ�س�سي
بيولوجي للوكالة ،ويعتقد العديد من الفال�سفة �أن مفتاح
الفهم املنا�سب للوكالة الب�شرية ه��و االع �ت�راف بوكالة
الب�شر ع�ل��ى �أن �ه��ا �شكل م�ت�ط��ور م��ن ال ��وك ��االت احل�ي��وي��ة،
والوكالة التي يقوم بها العاملون احليويون.
يعتمد هذا االجت��اه اجلديد يف فل�سفة البيولوجيا ب�شكل
ح��ا� �س��م ع �ل��ى امل �� �س��اع��ي احل��دي �ث��ة (غ �ي�ر االخ �ت ��زال �ي ��ة) يف
بيولوجيا النظم ،للح�صول على فهم �شامل للأع�ضاء
ك �ن �ظ��ام ف� �ع ��ال ،وال ��س�ي�م��ا ب �� �ش ��أن م �ف �ه��وم اال��س�ت�ق�لال�ي��ة
البيولوجية ،والذي يعتمد يف حد ذاته على املفهوم الأقدم
(الإن�ت��اج الذاتي) ويتمثل االدع��اء يف �أن الوكالة احليوية
تن�ش�أ من اال�ستقاللية البيولوجية للكائنات احلية� ،أي من
قدرة الكائنات احلية على احلفاظ على نف�سها بن�شاط من
خالل تفاعل م�ستمر مع البيئة بحيث تتكيف مع التغريات
البيئية.
الوكالة احليوية هي �شكل من �أ�شكال ال�سلوك التكيفي
امل��رت�ك��ز ع�ل��ى اال��س�ت�ق�لال�ي��ة ال�ب�ي��ول��وج�ي��ة ،واع �ت �م��ادا على
م�ستوى تعقيد اال�ستقاللية ،تكون �أكرث �أو �أقل تطورا� .إن
االع�تراف بالوكالة الب�شرية واعتبارها وكالة بيولوجية
له �آث��ار بعيدة املدى على فل�سفة العمل كحقل فرعي من
امليتافيزيقيا .والأه� ��م م��ن ذل ��ك� ،أن ��ه يعالج ب�شكل جيد
امل�شكلة ال�ب��ارزة ح��ول الكيفية التي ميكن �أن تتنا�سب بها
الإج ��راءات م��ع ال�ع��امل الطبيعي ،ع��ن طريق ح�ساب هذه
الأم � ��ور م ��ن م�ن�ظ��ور ب�ي��ول��وج��ي مت ��ام ��ا ،وجت �ن��ب التحيز
الإق�صائي للمناهج العامة املوجهة نحو الفيزياء .ب��د�أ
امليتافيزيقيون باكت�شاف الطبيعة البيولوجية للوكالة
الب�شرية ،دون الأخذ بعني االعتبار �أي ر�ؤى من بيولوجيا
الأنظمة وبدون ربط �أنف�سهم بالنقا�ش احليوي يف فل�سفة
البيولوجيا حول هذه النتائج والنماذج الناجتة عنها من
الوكالة احليوية.
�إنّ ملء هذه الثغرة قد فات �أوان��ه من �أج��ل التغلب دائما
على الأنرثوبو�سنرتية ال�ضمنية والكارتونية يف النقا�ش،
ومع ذلك ،فهناك �أي�ضا درو�س لفل�سفة علم الأحياء التي
ميكن ا�ستخال�صها من االع�ت�ب��ارات الفل�سفية العامة �أو
امليتافيزيقية حول الوكالة.
كما حت��دث الكتاب يف ف�صوله الأخ�ي�رة عن �أ�صل حقائق
النوى والتف�سري العلمي� ،إذ �إن النداء �إىل �آليات يف التف�سري

العلمي �شائع يف فل�سفة العلم املعا�صرة ،و�أن��ه باخت�صار،
ي�ج��ادل امليكانيكيون ب ��أن تف�سريا ل�ظ��اه��رة م��ا يتمثل يف
الإ�شارة �إىل الآلية التي جتلب الظاهرة .ويف هذا الكتاب،
يقدم حجة تتحدى عاملية التف�سري الآيل  -يف التف�سريات
للمالمح املعا�صرة خللية الكائنات حقيقية ال�ن��واة � -إذ
ينادي علماء الأحياء ب�أ�صلها املتالزم ،وبالتايل ف�إن فكرة
التنا�سخ تلعب الدور التو�ضيحي الرئي�سي .ويدافع الكتاب
عن الفكرة القائلة ب�أن التوالد غري ميكانيكي بطبيعته،
و�أن �أي حم��اول��ة ل�شرح بع�ض ال�سمات املعا�صرة للخلية
حقيقية النواة ب�شكل �آيل تبني �أنها غري كافية على الأقل،
و�أحيانا تف�شل يف معاجلة ال�س�ؤال املطروح .و�أخريا ،يقرتح
�أن تكون التوافقيات �أف�ضل فهما كقانون علمي عملي،
وت �ق��دمي من ��وذج ب��دي��ل غ�ير �آيل للتف�سري ال�ع�ل�م��ي .ويف
النموذج ال��ذي ا�ستعر�ضه الكتاب ،من املفرت�ض �أن يكون
ا�ستخدام ال�ق��وان�ين العلمية ه��و احل��د الأدن ��ى م��ن جميع
التف�سريات العلمية ،لأن الغر�ض من التف�سري العلمي هو
جعل الظواهر متوقعة .لذلك ،ف�إن هذا النموذج من �ش�أنه
�أن ي�ساعد يف فهم علماء الأحياء ملفهوم التكافل ،وبالتايل
يظهر �أنه �أف�ضل ،يف حالة الفح�ص ،من البديل الآيل.
ويف ال�سنوات الأخ�ي�رة� ،أ�صبح احلديث امليكانيكي �شائعا
للغاية ب�ين فال�سفة العلم .على وج��ه اخل�صو�ص� ،شرد
احلديث امليكانيكي النهج التقليدي للتف�سري العلمي من
حيث ال�ق��وان�ين العلمية .وي��دع��ي امل��ؤل�ف��ون �أن التف�سري
العلمي يتكون من البحث عن عملية �سببية بهذا املعنى،
ف�إن احلركة الآلية هي فقط اجلانب الآخر لعملية النماذج
ال�سببية التقليدية للتف�سري ،م��ن خ�لال رب��ط خمتلف
الكيانات والأن�شطة التي ت�شارك يف العملية ،و�إن الظاهرة
التي يحاول الكتاب �شرحها ،تظهر بب�ساطة هذا االدعاء يف
تناق�ض مع ادعاء املدافعني عن هذه النماذج.

وم��ن التف�سري العلمي �أن هناك علماء طالبوا ب ��أنّ يكون
ه�ن��اك ��ش��رح ل�ه��ذه ال�ظ��اه��رة جلعلها متوقعة على �أ�سا�س
االن�ت�ظ��ام غ�ير ال�ع��ر��ض��ي .وع�ن��دم��ا ي��دع��ي علماء الأح�ي��اء
�أن يكون هناك تو�ضيح �أك�ثر لهذه الظاهرة ،و�أن علماء
الأح �ي��اء ال ت ��روق لهم ق��وان�ين الطبيعة� ،أو احل�ج��ج غري
املنطقية� ،أو �أي نوع �آخر من املنطق ،فهي بب�ساطة تروق
الآليات وال تروق لهم ،وبالتايل ،ف�إن التف�سري العلمي هو
على هذا التف�سري امليكانيكي.
ويف هذا الكتاب ،ي�ؤكدون هذا االدع��اء ب�شروطه اخلا�صة،
م ��ن خ�ل�ال ت �ق��دمي م �ث��ال م ��ن ال�ب�ي��ول��وج�ي��ة حت ��دي ��دا� ،إذ
يقدمون حالة �أ�صل اخللية حقيقية النواة ،ويجادلون يف
تف�سري ال�سمات البارزة للحالة الكاذبة؛ �إذ �أنه �أكرث مالءمة
للتخل�ص من احل��االت الكاذبة ،من حيث من��وذج التوقع
للتف�سري العلمي .ولهذا نو�ضح نوعا من االنتظام العام
ال��ذي يبدو �أن علماء الأحياء يتحملونه عندما يقدمون
تو�ضيحات عن �أ�صل اخللية حقيقية النواة ،وي�شكل �أ�سا�سا
لنوع املقرتحات التي يتخذونها ك�شرح لبع�ض احلقائق
التي يعتربونها خا�صة ،وبحاجة �إىل تف�سري.
قدم الكتاب العديد من النظريات الدقيقة يف هذا املجال،
التي ي�صعب �شرحها يف هذا املقال� ،إذ حتتاج �إىل املزيد من
الإ�سهاب والتو�ضيح .ومن هذه النظريات ،نظرية التكافل،
وال�ن�م��وذج الكن�سي ل�شرح �أ��ص��ل اخل�لاي��ا حقيقة ال�ن��واة،
وغريها من النظريات الأخرى.
«العلم» يقف يف هذا الكتاب فيما يتعلق باجلدل الفل�سفي
القائم حاليا حول التجريب اال�ستك�شايف ،ويحاول تر�سيم
ف �ك��رة «اال� �س �ت �ك �� �ش��اف» م ��ن م �ف �ه��وم «اال�� �س� �ت ��دالل» ،ال ��ذي
ك ��ان م��و��ض��وع ج ��دل ل �ف�ترة ط��وي�ل��ة ح ��ول م �ك��ان التفكري
اال� �س �ت��داليل يف ال�ع�ل��وم .ع�ل��ى وج ��ه اخل���ص��و���ص ،ي�ق��ال �إن
بنية البحث اال�ستك�شافية تتميز با�سرتاتيجيات متكررة،
وكالهما قابلة للتحليل والتقييم ،وميكن ال�ق��ول �أي�ضا
�أن ه��ذا الكتاب متغلغل نوعا ما يف امل�ع��ادالت والنظريات
العليمة الدقيقة ،التي قد ت�صعب على الأ�شخا�ص غري
املخت�صني بهذه العلوم.
----------------------------------------------الــكــتــاب« :فــلــســفــة الــعــلــم :بــيــن الــعــلــوم
الطبيعية والعلوم االجتماعية والعلوم
اإلنسانية».
المؤلف :تأليف جماعي.
الناشر :سبرينغر أنترناسيونال.
اللغة :اإلنجليزية.
السنة2018 :م.
عدد الصفحات 281 :صفحة.
* كاتب ُعماني

9

