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مقدمة املركز
اإلسالمي للدراسات
تدخل هذه السلسلة التي يصدرها املركز
ّ
اإلسرتاتيجيّة يف سياق منظومة معرفيّة يعكف املركز عىل تظهريها،
وتهدف إىل درس مفاهيم شكلت وملا تزل تشكّل مرتكزات أساس ّية
يف فضاء التفكري املعارص وتأصيلها ونقدها.

وسعياً إىل هذا الهدف وضعت الهيئة املرشفة خارطة برامجيّة
شاملة للعناية باملصطلحات واملفاهيم األكرث حضورا ً وتداوالً
وتأثريا ً يف العلوم اإلنسانيّة ،وال سيّام يف حقول الفلسفة ،وعلم
السيايس ،وفلسفة الدين واالقتصاد وتاريخ
االجتامع ،والفكر
ّ
الحضارات.
يف فيمكن إجاملها عىل النحو
أ ّما الغاية من هذا املرشوع املعر ّ
التايل:

أوالً :الوعي باملفاهيم وأهميّتها املركزيّة يف تشكيل املعارف
والعلوم اإلنسانية وتنميتها وإدراك مبانيها وغاياتها ،وبالتايل التعامل
معها كرضورة للتواصل مع عامل األفكار ،والتع ّرف إىل النظريّات
واملناهج التي تتشكّل منها األنظمة الفكريّة املختلفة.
ثانياً :إزالة الغموض عن الكثري من املصطلحات واملفاهيم التي
غالباً ما تستعمل يف غري موضعها أو يجري تفسريها عىل خالف املراد
منها .ال س ّيام وأن كثريا ً من اإلشكاليات املعرف ّية ناتجة من اضطراب
الفهم يف تحديد املفاهيم والوقوف عىل مقاصدها الحقيق ّية.
ثالثاً :بيان حقيقة ما يؤ ّديه توظيف املفاهيم يف ميادين االحتدام
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الحضاري بني الرشق والغرب ،وما يرتتّب عىل هذا التوظيف من آثار
ّ
سلب ّية بفعل العوملة الثقاف ّية والقيم ّية التي تتع ّرض لها املجتمعات
العربيّة واإلسالميّة وخصوصاً يف الحقبة املعارصة.
رابعاً :رفد املعاهد الجامعيّة ومراكز األبحاث واملنتديات
موسوعي جديد يحيط بنشأة املفهوم ومعناه ودالالته
الفكريّة بعمل
ّ
االصطالحيّة ،ومجال استخداماته العلميّة ،فضالً عن ِ
صالته
العلمي
وارتباطه بالعلوم واملعارف األخرى .وانطالقاً من البعد
ّ
والتحكيمي لهذا املرشوع فقد حرص المركز عىل أن
واملنهجي
ّ
ّ
يشارك يف إنجازه نخبة من كبار األكادمي ّيني والباحثني واملفكّرين
واإلسالمي.
يب
من العاملني العر ّ
ّ

* * *

تنظر هذه الدراسة ضمن سلسلة مصطلحات معارصة يف "دائرة فيينا"
كتيار فلسفي ـ ايديولوجي شغل مساحة وازنة يف فضاء الثقافة الغربية
الحديثة.
يناقش الكتاب الظروف التاريخية والفكرة التي رافقت والدة هذا التيار
واألسس املعرفية التي قام عليها ،وامليادين العلمية والثقافية التي كان له
عظيم األثر عىل تحديد اتجاهاتها.
كام يتناول الباحث االنعكاسات الفكرية لهذا التيار عىل البيئات الثقافية
واالكادميية يف العاملني العريب واإلسالمي.
يل التوفيق
والله و ّ

إهـــداء
إىل الروح الطاهرة
لوالدي بوشتى لشهب ،الذي
علمني األمانة يف القول والعمل ،والرأفة
بالضعيف من البرش والحيوان ،وااللتزام
بحق املظلوم من األفراد والشعوب ،والزهد
يف الحياة واالكتفاء مبا أحتاجه وعدم
اإلرساف يف الرزق والقول.

مقدمة املؤلف
ظهرت «دائرة فيينا» بني الحربَني العامليتني يف العاصمة
النمساوية ،التي ُعرفت آنذاك كمنصة أنتجت واستقبلت وص ّدرت

الكثري من املعارف يف مختلف امليادين .وعىل الرغم من عمرها
القصري ،فإن فلسفة دائرة فيينا انترشت بوتري ٍة رسيع ٍة ج ًدا يف القارة
األوروبية وأثناء الحرب العاملية الثانية يف الواليات املتحدة
األمريكية وبلدان كثرية يف العامل ،مبا يف ذلك العامل العريب .وقد

فرض هيمنتها
نعترب هذه الدائرة استمرا ًرا ملحاولة النزعة العلمية
َ
علمي محض ،بأدواته ومناهجه وطرق تحليليه
وفرض منطقٍ
ٍ
لبياناته وتأويالته للمعطيات .ومتيّزت هذه الهيمنة بإقصاء كل ما
ال يدخل يف العامل التجريبي املختربي واملنطق الريايض من
حضرية العلم ،بل فرضت عىل كل العلوم األخرى ،وبالخصوص
العلم-إنسانية منها« ،تأشرية» دخول ،بل ولرمبا رسوم دخول،

متمثل ًة بلبس معطف الرياضيات واملنطق .كام أنها عملت عىل

وتفصيل واتهامها بعدم الجدوى
ً
إقصاء و«نفي» امليتافيزيقا جمل ًة
وغياب املعنى فيها.

إضاف ًة إىل هذا ،مل يحاول ناقلو الوضعية املنطقية إىل العامل

العريب واملسلم تركيب مقوالت هذا االتجاه الفلسفي وفهم أسسه
وأهدافه القصوى ،بقدر ما اكتفوا بعرضه وتقدميه كامد ٍة خام ،بل

ويف كثري من األحيان بطريق ٍة ِج ِّد رديئة ،إن عىل املستوى املعريف

أو اللغوي .ولعل محاولة «استرياد» فكر دائرة فيينا ونرشه يف ثقافتنا،

المقدمة

بالطريقة التي ذكرناها ،هو أكرب خطر عىل هويتنا الثقافية والحضارية:

«ومتت باملقابل عملية اتصال باآلخر واالقتباس منه ،لكن هذا
االقتباس ال يقف بني كلية النظرية ،بل النظريات الجزئية منطلق من
إمكانية استعارتها ألنها صلحت للغرب ،وهذا محكوم بعالقة القوة
بني هذه الثقافات والثقافة الغربية ،من دون وعي بخصوصيتها،

وقو ًعا تحت موقف ليربايل مفرط ،سيقود الثقافات الالغربية إىل
نتائج مضللة وخطرية ،وال سيام إذا تعاملت مع نظريات الغرب عن

تاريخه الخاص بوصفها نظريات ميكن أن تصلح لتاريخها أيضً ا»[[[.

حا لخندق
حا للمسار وفت ً
من هنا ،نعترب دراستنا هذه تصحي ً
ٍ
جديد لكل التيارات الفلسفية الغربية ،وبالخصوص املعارصة
فهمٍ
منها .ال نرفض يف دراستنا هذه الفكر التجريبي املنطقي لدائرة فيينا
مبدئ ًيا ،وال نقبله عن اقتناع ودون مناقشة ،بقدر ما نحاول فهم أسسه

العامة ومدى تأثريه السلبي عىل العامل الفيزيقي واإلنساين عامةً،
وعىل حضارتنا اإلسالمية بالخصوص؛ ليس من منطق دفا ٍع أعمى

عن خصوصيتنا املسلمة بإيجابياتها وسلبياتها ،بل بوضع اإلصبع

عىل نزعة الهيمنة التي تس ّببت فيها هذه الفلسفة يف امليدان السيايس
واالقتصادي والقانوين واأليديولوجي يف مراكز القرار يف الغرب،

وتطبيق هذه النزعة يف امليدان السيايس الفعيل عىل الشعوب

املغلوبة عىل أمرها ،ومنها الشعوب املسلمة« :من وجهة نظ ٍر

ي كان منذ نشأته
مناهضة لالستعامر ،فالحداثة هي مرشو ٌع
ُّ
تحض ٌ

[[[ -محمد عابد الجابري  ،من أجل تجديد املرشوع النهضوي العريب ،مجلة فكر
ونقد ،الرباط ،املغرب ،العدد  ،40السنة  ،2001ص .44
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يف القرن السادس عرش مرشو ًعا إباديًا واستعامريًا وأورومركزيًا ...
إذا بدأنا من عام  1492فلن نجد مهربًا إلخفاء الوجه الحالك ملسار
الحداثة املرتبط بالتوازي مع االستعامر ،فكل ما يُدعى «مرشوع
الحداثة» بدأ مع ما ُسمي باكتشاف العامل الجديد ،وما خلّفه ذلك

من ثراء وتراكم الرأسامل عىل الصعيد العاملي الذي بدأ مع إسبانيا

ثم انتقل الحقًا إىل باقي أوروبا»[[[.

عكفنا يف دراستنا هذه عىل تت ُّبع تاريخ دائرة فيينا ،وذكر أهم
ممثليها ،واستقراء خلفياتها األيديو-فكرية وأسسها كنظرية للمعرفة،
ورفضها للميتافيزيقا ،والفضاءات الجغرافية النتشارها ،وامليادين
جهت
الفكرية التي أث ّرت فيها .كام حاولنا عرض االنتقادات التي ُو ّ

إليها ،وتأ ّملنا النتائج البعيدة املدى للنزعة الوضعية والوضعية
املنطقية الجديدة يف عالقتها برتاثنا العريب واملسلم .ومبا أن
ميا يف العامل العريب
الوضعية املنطقية الجديدة شبعت عرضً ا وتقد ً
املسلم ،فإننا اكتفينا هنا بتقدميها برتكيز كبري ،ولكل من يريد التعمق

يف معرفة أسسها وممثليها وغري ذلك الرجوع إىل مختلف املؤلفات
التي تفضل بها باحثونا والرتجامت املتعددة التي أثرى بها بعض

مفكرينا معرفتنا لهذه الدائرة.

سائل :وما جدوى إضافة دراسة جديدة لدائرة
ٌ
قد يتساءل

فيينا ،مبا أن هناك ما يكفي يف ساحتنا الثقافية العربية واإلسالمية؟
والجواب بسيط للغاية ،يتمثل يف كوننا مل ننطلق من زاوية التمجيد

[[[ -حوار مع رامون غروسفوغل عن استحالة فصل الحداثة األورومركزية عن
االستعامر .أدار الحوار فرانسيسكو فرينانديز .ترجمة البشري عبد السالم.
/http://hekmah.orgحوار-رامون-غروسفوغل-الحداثة-االستعام/

المقدمة

أو الدحض والرفض لهذه الدائرة ـ كام قلنا سابقًا ـ ،بقدر ما توغّلنا
حا» سحريًا قد
فيها ،معتربين إياها موضوع دراسة وليس «مفتا ً
يساعدنا لسد ثغرة ما يف «تأخُّرنا» أو توفري لبن ٍة من أجل بناء نهض ٍة
عربي ٍة مسلم ٍة متعرث ٍة منذ قرون .إضاف ًة إىل هذا ،وبحكم معرفتنا
الكافية باللغة األملانية ـ لغة دائرة فيينا األصلية ـ ،فقد فُتحت لنا

إمكانية التعامل مع الدائرة مبارشة ودون وسيط لغوي آخر ،سواء

أكان إنجليزيًا أو فرنسيًا .وهذه اإلمكانية مهم ٌة ج ًّدا ،مل تتوفر يف

نصوصا عن الدائرة يف العامل
الغالبية العظمى ممن اهتموا وأنتجوا
ً

العريب اإلسالمي .أضف إىل ذلك أننا نُعايش ونُعاين عن كثب يف
ٍ
بدراسات عديد ٍة عنها،
ربع القرن األخري صحوة دائرة فيينا ،املتمثلة
سواء يف العامل الجرماين أو العامل الغريب بصفة عامة .فقد متكن
ٍ
نصوص ألقطاب هذه الدائرة مل تكن متوفرةً ،أو إعادة
املرء من نرش
نرش مؤلفات املشاهري منهم من جديد.

تتمثل «القيمة املضافة» التي أىت بها بحثنا هذا عن دائرة فيينا يف

كوننا ربطنا منطلقات هذه الدائرة مبختلف التأثريات التي مارستها
يف ميادين مختلفة ،وتأ ّملنا نتائج هذا علينا كأم ٍة عربي ٍة ومسلمة ،بل

«نجحنا» يف وضع اإلصبع عىل بعض ميكانيزمات اشتغال هذه
الدائرة يف تبسيط وتسهيل هيمنة صاحب القرار يف الغرب عىل

شعبه وعىل الشعوب األخرى .مبعنى أننا فهمنا مبا فيه الكفاية ال
تسخري اإلتجاهات الفلسفية يف الغرب لقضاء مآرب سياسي ٍة ذات
نزع ٍة مهيمن ٍة فقط ،بل عرينا عىل االرمتاء «املجاين» لدائرة فيينا يف
أحضان صاحب القرار ،وبالخصوص يف تأثري الدائرة يف ميدان
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السياسة واالقتصاد والقانون .مبعنى أن الوضعية املنطقيةُ ،ممثل ًة

بدائرة فيينا ،ق ّدمت يف تأثريها البعيد املدى لرجل السياسة وصاحب
ٍ
تربيرات ملامرساته الظاملة تجاه شعبه والشعوب األخرى.
القرار
ويتجل هذا بوضوح يف التطورات الحالية لليربالية[[[ (البنت الرشعية
ّ

للوضعية والوضعية املنطقية).

ال نزعم الكامل يف دراستنا هذه ،بل ننادي إىل رضورة توسيع

دراستنا لدائرة فيينا يف الجامعات واملعاهد العربية واإلسالمية لفهمٍ
ح ملنطلقاتها ونتائجها وتقويم سبل التعامل مع الفكر
شاملٍ وصحي ٍ

ميا جدي ًدا ،ألن املوضوعانية واملوضوعية
الغريب يف أوطاننا تقو ً
والحياد الذي يوهمنا املرء بأن هذه العلوم تتمتع بها ،يُخفي يف ثناياه
ٍ
أيديولوجيات تكون نتائجها خطري ًة علينا وعىل مشاريعنا النهضوية.
كان مفعول الوضعية املنطقية الجديدة الذي مثّلته دائرة فيينا

ريا عىل الساحة الفكرية والثقافية العربية واإلسالمية ،ومل يكن
كب ً
ح من املسؤولية تجاه هويتنا
اهتامم رجاالت فكرنا بهذه الفلسفة برو ٍ

الثقافية واستبيان ما قد يُضمره من مخاطر عىل ثقافتنا ،بقدر ما كان
ٍ
حامس مغاىل فيه للكثري من مفكرينا ومحاولة «غرس»
يعب عن
ّ

شجرة دائرة فيينا ،دون االنتباه إىل رشوط هذا الغرس ومخاطره.
ٍ
أيديولوجيات مع ّينة،
فليس هناك فلسفة غربية ال تحمل يف طياتها
بل تخدم أَج ْن َد ٍ
ات كولونيالي ٍة محددة ،حتى وإن أعلنت رسم ًيا
محايدتها ورغبتها يف «االلتزام» باملوضوعية.

[[[ -انظر يف هذا اإلطار :شهريار زرشناس ،الليربالية ،ترجمة :حسن الرصاف ،املركز
اإلسالمي للدراسات االسرتاتيجية ،العتبة العباسية املقدسة2017 ،م ـ 1439هـ.

المقدمة

بهذا يريد الجابري أنه ممكن النظر إىل ثقافة اآلخر الغريب من

خالل أفق الهوية التي فيها قواعد للنظر إىل اآلخر ،ومن هنا يؤكد

«أنه ال بد من االمتالء بالثقافة العربية والرتاث العريب اإلسالمي عند

الخوض يف الحداثة األوربية ،فاالمتالء بالثقافة العربية اإلسالمية
هو امتالء الهوية ،وبدون هوي ٍة ممتلئ ٍة مبقوماتها يكون االنفتاح عىل
الثقافات األخرى ،وخاص ًة املهيمنة ،مدعا ًة لالنزالق نحو الوقوع
فريسة االستالب واالخرتاق»[[[.

نتمنى أن تفي هذه الدراسة املتواضعة بالغرض من تقدميها،

واملتمثل بالنداء إىل التعامل مع الفكر الغريب يف عاملنا العريب
ٍ
كـ«منقذ من الضالل والجهل والظلم
واملسلم كفك ٍر فقط ،ال
والديكتاتوريات» ،وبوعي كونه يف الكثري من جوانبه سب ًبا يف ضاللنا
وجهلنا وديكتاتورياتنا .ال ننفي بأن هناك الكثري من املفكرين
الغربيني من أصحاب النيات الحسنة ،الذين انتبهوا إىل املامرسات
الوحشية للغرب تجاه الشعوب األخرى ،وباألخص الشعوب

العربية واملسلمة ،ويقفون ضدها .إنهم أشخاص يستحقون التنويه
والشكر ،لكن أصواتهم مكتوم ٌة يف أوطانهم األصلية ،بل يعاين
الكثري منهم من التهميش واملراقبة املبارشة أو غري املبارشة.

والغرض من هذا القول هو التأكيد عىل أن مرشوعنا النهضوي
متوقف إىل ٍ
حد كبري عىل وعي أبناء األمة املسلمة قاطب ًة بأن الغرب
ٌ
لن يقدم لنا أب ًدا أدوات هذه النهضة ،سواء أكانت فكري ًة أو تقنية،
[[[ -محمد عابد الجابري  ،من أجل تجديد املرشوع النهضوي العريب ،مجلة فكر
ونقد ،الرباط ،املغرب ،العدد  ،40السنة  ،2001ص .18
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بقدر ما علينا ركوب املخاطر والتحيل بروح التحدي وبناء جسور
بيننا ،واالنتباه إىل أن األغلبية العظمى للسلطات القامئة يف الدول

العربية واملسلمة هي ذيول لالستعامر الغريب الجديد ،بل أدواتٌ
طيّع ٌة يف يده «يحلبها» كام ومتى أراد.

جا
ليس من الرضوري اعتبار الفلسفات والفكر الغربيني منوذ ً
إلقالعنا الحضاري ،بل ال بد أن نفهم بأنها إىل حد كبري ت ُفر ِمل

نهضتنا بكل الوسائل .ليس من الرضوري كذاك أن نبقى مكتويف
ٍ
تقنيات تساهم يف
األيدي منبهرين مبا حقّقه ويحقّقه الغرب من
استالبنا يوم ًيا ،بقدر ما يجب أن نفهم بأن نهضتنا كامن ٌة يف إعادة
إشعال فتيلٍ مل ينطفئ بعد ،فتيلٍ يأخذ بعني االعتبار الجانب

املادي والروحي لإلنسان ،ويركّز عىل مسؤوليته تجاه خالقه والبرش

والحيوان والطبيعة .ال ميكن للحضارة التقنية االستمرار يف هذا

االتجاه وبنفس الوترية ،فكل املؤرشات تيش بأنها آيل ٌة إىل الزوال،
ألنها بكل بساط ٍة مؤسس ٌة عىل الظلم وعىل إحالل عبادة اآللة محل
عبادة إله أوحد .من هنا ،علينا أن نه ّيئ املناخ ألبنائنا ليك يكونوا
مستقبل ،لتح ُّمل مسؤولياتهم تجاه خالقهم وشعوبهم.
ً
يف املوعد
والله املعني

الفصل األول

الخلفية التاريخية،
ظروف النشأة وأقطاب الدائرة

 .1ظهور دائرة فيينا
اعتادت مجموعة من علامء فيينا االلتقاء من  1907إىل  1912يف

مقهى عمومي[[[ ملناقشة اإلشكاليات األساسية للرياضيات الحديثة

والعلوم الطبيعية[[[ .ويتعلق األمر بكل من الفيزيايئ فيليب فرانك

 )1884-1966( Philipp Frankوبعامل االقتصاد أوتو نُويْ َراث Otto

 )1882-1945( Neurathوعامل التقنية املتخصص يف الرياضيات

التطبيقية ريخارد فون ميسس .)1883-1953( Richard von Mises

لكن النقاشات مل تقترص فقط عىل مجاالت تخصصهم ،بل

تعدتها ،حيث نوقشت فلسفة طوماس األكويني واإلنجيل والتورات
والتلمود اليهودي والقديس أغسطني وكذا الفلسفة املدرسية[[[ .وقد
اعترب الكثريون هؤالء مبثابة «حلقة فيينا األوىل» ،وهذا ما ذهب إليه

رودولف هالر  Rudolf Hallerوستادلر  Stadlerوأوبل .Uebel

مهم يف
لعب هانس هان  )1934-1879( Hans Hahnدو ًرا
ً
انتقال الفيزيايئ والفيلسوف األملاين موريس شليك Moritz

[[[ -كان يسمى  ،Café Josephinumبالعنوان التايل بفيينا-Währingerstrasse 33. :
.Wien IX ,35
[2]-Der Wiener Kreis, Ausgewählte Texte, Herausgegeben und
kommentiert von Christian Damböck, Stuttgart: Reclam, 2013
[[[ -من بني أهم املراجع الجديدة هناك كتاب أنا سيغتساليترن« ،علم األخالق واألخالق
يف دائرة فيينا ،فيام يتعلق بتاريخ نزعة إنسانية ملتزمة».2014 ،
Anne Siegetsleitner, Ethik und Moral im Wiener Kreis, Zur Geschichte
eines engagierten Humanismus, Boehlau Verlag, Wien, Koeln, Weimar,
2014.

الفصل األول :الخلفية التاريخية ،ظروف النشأة وأقطاب الدائرة

 )1882-1936( Schlickمن مدينة كييل  Kielاألملانية للتدريس
يف فيينا عام  .1922دأب شليك عىل تنظيم دائرة نقاش من 1924

إىل  1929كل يوم خميس يف منزله يف بداية األمر ،ثم يف قاعة

من قاعات معهد الفيزياء بجامعة فيينا .وبإيعا ٍز من هان ،عكفت
الدائرة عىل دراسة كتاب الفيلسوف النمساوي لودفيغ فيتغنشتاين
« Ludwig Wittgensteinرسالة منطقية فلسفية[[[ Tractus logico-

« :)1922( »philosophicusيف فيينا اكتشف شليك مؤلف
فيتغنشتاين ،وهو مؤلف فهم كارناب أهميته القصوى ،كام فهم هان

أهميته كذلك»[[[.

ُعرفت دائرة فيينا بأسام ٍء متعدد ٍة كالتجريبية املنطقية والتجريبية

العلمية وحركة وحدة العلم والتجريبية الحديثة والفلسفة التحليلية.

ضمت هذه الدائرة مجموع ًة من الباحثني والباحثات يف الفلسفة
والعلوم الطبيعية والعلوم اإلنسانية والرياضيات واملنطقُ .عرفت
«دائرة فيينا» تحت هذا اإلسم بصف ٍة رسمي ٍة عام  ،1929وكان أوتو

نويراث هو الذي اختار االسم.

بالرجوع إىل وثيقة برنامج  ،1929نجد قسمني من املنخرطني

[[[ -هناك تأثري واضح لبريتراند راسل وغوتلوب فريجي يف هذا املؤلف ،الذي أث ّر
بدوره عىل دائرة فيينا يف بداياتها ،ولعل هذا هو الذي يجعل بعض الدارسني العرب لهذه
الدائرة يُقحمون فيتغنشتاين يف هذه الدائرة ،عىل الرغم من أنه ال ينتمي إليها ال من قريب
رصح بذلك أبدًا.
وال من بعيد ،ومل ي ّ
[[[ -انظر يف هذا اإلطار :أناستاسيوس برينري« :الوضعية املنطقية :مثال دائرة فيينا»،
املجلة املتعددة التخصص للدراسات القانونية ،2011/2 ،العدد  ،67ص .133-119
Anastasios Brenner, «Le positivisme logique: le cas du Cercle de Vienne»,
Revue interdisciplinaire d’études juridiques 20112/ (Volume 67), p. 119133. DOI 10.3917/riej.067.0119.
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يف دائرة فيينا :األشخاص الذين كانوا يك ّونون نواة الدائرة وهم:

غوستاف بريغامن ،رودولف كارناب ،هربريت فايغل ،فيليب
فرانك ،كورت غودل ،هانس هان ،أوغا هان ـ نويراث ،بيال يوهوس،
فيليكس كاوفامن ،فيكتور كرافت ،كارل منجر ،ريخار فون ميزس،

أوتو نويراث ،روز راند ،يوسف شخرت ،موريتس شليك ،فريديريك
فايسامن ،إدغارد تيلسل[[[.

ويف محيط هذه النواة نجد ألفريد جول أير ،إيغون برونسفيك،

كارل بولر ،يوسف فرانك ،إلزا فرينكل ـ برونسفيك ،هايرنيك
كومبريتس ،كارل غوستاف همبل ،أينو كايال ،هانس كلزن ،شارل

ف .موريس ،أرنا نايس ،كارل راميوند بوبر ،فيالرد فان أورمان

كوين ،فرانك ب .رامزي ،هانس رايخنباخ ،كورت رايدامايسرت،
ألفريد كارسيك ،أولغا كاوسيك-طود ،أوسكار مورغنسترين،

لودفيغ فيتغنشتاين[[[ ،الذي مل يكن ينتمي للدائرة كام يزعم البعض،
بل كانت تربطه عالقة صداقة بشيليك ،رافقه فيتغنشتاين مر ًة إىل
اجتامع للدائرة ،التي كانت تجتمع مرتني إىل ثالثة مرات يف الشهر.

[1]- Gustav Bergmann, Rudolf Carnap, Herbert Feigl, Philipp Frank, Kurt
Gödel, Hans Hahn, Olga Hahn-Neurath, Béla Juhos, Felix Kaufmann,
Victor Kraft, Karl Menger, Richard von Mises, Otto Neurath, Rose Rand,
Josef Schächter, Moritz Schlick, Friedrich Waismann, Edgar Zilsel.
[2]- Alfred Jules Ayer, Egon Brunswik, Karl Bühler, Josef Frank, Else
Frenkel-Brunswik, Heinrich Gomperz, Carl Gustav Hempel, Eino Kaila,
Hans Kelsen, Charles W. Morris, Arne Naess, Karl Raimund Popper,
Willard Van Orman Quine, Frank P. Ramsey, Hans Reichenbach, Kurt
Reidemeister, Alfred Tarski, Olga Taussky-Todd, Oskar Morgenstern,
Ludwig Wittgenstein..
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تأسست جمعية إرنست ماخ  Ernst Machعام  1928مببادرة من

العصبة النمساوية للمفكرين األحرا ر �österreichische Freiden

رئيسا لها ،وكان نويراث وكارناب مقر َرين
 kerbundواختارت شليك ً

لها .اختارت الجمعية اسم الفيزيايئ وفيلسوف العلوم إرنست ماخ،
الذي كان يعترب نفسه من أتباع ثورة  1789ونظريتها عام  .1848كان
ضد التقليد الديني والعنرصية والقومية األملانية .ويوجد متثال

برونزي ملاخ يف حديقة بلدية فيينا ،وهو التمثال الذي ُدشن يوم

 12يونيو  ،1926رفع عنه الستار كل من البريت أينشتاين وفيليكس
إيرينهافت وموريتس شليك وهانس تريينغ .ومن األهداف املعلنة

لجمعية ماخ هذه كان تشجيع «الفهم العلمي للعا مل �wissen

 ،»schaftliche Weltaufassungعن طريق املحارضات والكتب،
قصد إظهار أهمية البحث العلمي الدقيق للعلوم اإلنسانية والعلوم
الطبيعية[[[ .وتؤكد دامس ماري ياهودا  Dahms Marie Jahodaبأن

سيغموند فرويد كان منخرطًا يف هذه الجمعية.

[[[ -كام أُعلن عن ذلك يف وثيقة التأسيس .انظر يف هذا اإلطار:
Gründungsaufruf und Beitrittserklärung zum Verein Ernst Mach, In:
Stadler 1997a, 366- 367.
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 فإن،Elisabeth Nemeth [[[وكام أكدت إيليزابيت نيمت

 انطالقًا من هدفها،السلطات النمساوية أنذاك فهمت بأن الجمعية

 «من: هي أداة سياسية،»األسايس املتمثل يف «الفهم العلمي للعامل
 بجانب مستواها،املفيد أن نعرف هنا بأن ما كان مييز دائرة فيينا

 وهو التزام، هو التزامها السيايس تجاه الشعب،األكادميي العايل
.)1945-1882( االقتصادي نويراث
مارسه بالخصوص دون هواد ٍة
ُ

 وكام يُظهر هذا الكتاب.حسم كذلك قدر الدائرة
ُ ويف هذا االلتزام
فإن أعضاء الدائرة تعرضوا بطريق ٍة مستمر ٍة للضغط املعادي

لليهود ولرجال الدين املحافظني والدوائر الشعوبية داخل وخارج
 ولهذا السبب تم حظر «عصبة املفكرين األحرار» عام.[[[»الجامعة

، تعترب الفيلسوفة النمساوية إيليزابيت نيمت عميدة قسم الفلسفة بجامعة فيينا حال ًيا-[[[
: نذكر منها، لها مجموعة من الدراسات يف هذا اإلطار.من املتخصصات يف دائرة فيينا
1981:Otto Neurath und der Wiener Kreis, Revolutionäre Wissenschaftlichkeit
als politischer Anspruch, Campus Frankfurt - New York, 213 S.
1994: (Herausgeberin gemeinsam mit Paul Neurath): Otto Neurath oder
Die Einheit von Wissenschaft und Gesellschaft, Böhlau, Wien, 431 S.
1996: (Herausgeberin gemeinsam mit Friedrich Stadler): Encyclopedia
and Utopia, The Life and Work of Otto Neurath (18821945-), Vienna
Circle Yearbook 496/, Dordrecht Boston London: Kluwer
1997: (Herausgeberin gemeinsam mit dem Wiener Philosophinnen Club): Krieg / War,
Eine philosophische Auseinandersetzung aus feministischer Sicht, München: Fink,
1999: (Herausgeberin gemeinsam mit Richard Heinrich): Otto Neurath:
Rationalität, Planung, Vielfalt, Bd. 9 der Wiener Reihe, Wien-Berlin:
Oldenbourg-Akademie Verlag, 232 S.
2000:(Herausgeberin gemeinsam mit Silvia Stoller und Gerhard Unterthurner):
Philosophie in Aktion, Rassismus, Demokratie, Österreich, Wien: Turia und Kant.
، دائرة فيينا، فريديريك شتادلر،ليليناو- كريستوف ليمبيك، انظر يف هذا اإلطار-[[[
.2015 ، فيينا،LIT :النارش
Christoph Limbeck-Lilienau, Friedrich Stadler, Der Wiener Kreis, Verlag:
LIT, Wien 2015.
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 ،1933وتم منع جمعية إيرنست ماخ عام  ،1934بتهمة معاداتها
وخطرها عىل النظام القائم آنذاك .وتجدر اإلشارة هنا إىل أن

أحد أسباب اغتيال شيلك كان هو اتهامه بأنه يفضّ ل اليهود عىل
النمساويني ،يف زمان تصاعد فيه العداء لليهود يف الدول األوروبية
عامة والجرمانية بالخصوص.

 .3بعض أقطاب دائرة فيينا
دائري يسبح فيه الكثري
شكل
ٌ
كام سبقت اإلشارة ،كان لدائرة فيينا
ٌ

من أقطابها واملدافعني عنها ،لكن كانت لها «نوا ٌة صلبةٌ» ت ُعترب
القلب النابض للدائرة .اخرتنا ع ّين ًة من أقطاب الدائرة ،ألن الحديث

عن كل من كان ينتسب إليها من قريب أو بعيد جد طويل ،ال يسمح

به هذا البحث املركّز .إضاف ًة إىل هذا ،فإن أفكار مفكري دائرة فيينا
تتشابه إىل حد ما ـ كام سرنى ـ ونحاول هنا تج ُّنب كل تكرا ٍر غري
رضوري .نن ّبه يف هذا املقام أيضً ا عىل أننا لن نناقش مضامني هذه

الع ّينة ،بقدر ما سنحاول عرضها برتكي ٍز شديد.

 .4فريدريك ألربت موريتس شليك
فريدريــك ألربت موريتــس شــليك Friedrich Albert Moritz

 ،)1936 - 1882( Schlickفيزيــايئ وفيلســوف أملــاين ،كان
متخصصــا يف الفيزيــاء .درس شــليك مشــكالت علــم البرصيــات
ً
النظريــة ،وكان واحــ ًدا مــن أوائــل مفــري نظريــة النســبية.

وأشــهر مؤلفاتــه« :املــكان والزمــان يف علــم الطبيعــة املعــارص»،
و«مدخــل إىل نظريــة النســبية والجاذبيــة» ،و«النظريــة العامــة
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للمعرفــة» ،و«قضايــا علــم األخــاق» ،و«مســتقبل الفلســفة»،
و«الوضعيــة واملنطقيــة».

يطلق البعض عىل فلسفته قبل رحيله إىل فيينا اسم الواقعية

النقدية ،التي تصف األشياء بنفس الطريقة التي تصفها بها العلوم

علم باألشباه،
الطبيعية ،أي مبفردات زمكانية .وتُعترب املعرفة فيها ً
وال تكون هذه األخرية إال من املعطيات الحسية املبارشة أو متث ٍ
ّالت

ٍ
تصورات رياضي ٍة عن الظواهر
من الذاكرة أو أفكا ٍر متخ ّيل ٍة أو
ٍ
معي
ٍّ
ترتيب
كلامت ذات
املجردة .ويتم التعبري عنها من خالل
ٍ
وقواعد لغوي ٍة ومنطقي ٍة مضبوطة .وهذا ما مي ّيز لغة العلم عمو ًما
وتفتقره العبارات امليتافيزيقية.

كانت لشليك عالقة صداق ٍة متين ٍة مع فيتغنشتاين بدأت عام

ري عىل أعامله الفلسفية بعد ،1922
 ،1924وكان لتبادلهام الفكري تأث ٌ

باإلضافة إىل تأثري كارناب بطبيعة الحال .ط ّور شليك بعض أفكار
فيتغنشتاين يف مؤلفه الشهري «الرسالة املنطقية الفلسفية» ،واستعرض
النظرية العامة للوضعية املنطقية يف املعرفة ،بان ًيا إياها عىل أساس
التمييز بني املنطوقات التجريبية (الرتكيبية القبلية) وبني قضايا

العلم املنطقية (التحليلية) ،ونبذ اإلشكاليات امليتافيزيقية الخاطئة.
وبالتايل دعا إىل رضورة ابتعاد الفلسفة عن البحث يف اإلشكاالت

التقليدية للميتافيزيقا ،ألنه كان يرى بأن مهمة الفلسفة هي التحقق

من البناء املنطقي للمعرفة العلمية من خالل توضيح املصطلحات
ورشح استعامالتها املختلفة ،اختالف مضامني االستعامل .وبهذا

كان أحد ر ّواد املنهج التحلييل يف الفلسفة ،الذي قوامه التأكّد من
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قواعد االستعامل اللغوي للمصطلح املبحوث ،ثم تبيان املعنى
املقصود عن طريق دراسة العبارات التي يُستخدم فيها ،ومن ث َّم
تأويل معنى املصطلح والتيقن من صدق التأويل بالرجوع إىل
معيار التحقق الفيتغنشتايني .ومبقتىض هذا املعيار ال يكون التأويل

صادقًا إال إذا كان له صدى من الواقع ،وال يكون اليشء واق ًعا إال إذا

كان باإلمكان اختباره وقياسه .ولهذا السبب يرى شليك بأن ضامن
صحة العلم تأيت من التجربة وليس من مضمونها.

انتقد شليك كانط يف أحد مؤلفاته األوىل« :املكان والزمان يف

الفيزياء الحديثة» ( ،)1917حيث عالج القضايا الرتكيبية القبلية حول

الفضاء (املكان) والزمان كام هي محددة يف التعايل الكانطي رافضً ا

إياها؛ متا ًما كام رفض التنظري الكانطي املتعلق باملعارف الرتكيبية
القبلية الحقيقية .وكانت النتيجة أنه رفض ا ّدعاء تشكيل امليتافيزيقا

كعلم ،وقد كان هذا هو الهدف األسمى لكانط يف بداية «نقد العقل
تتأسس
الخالص» .ولهذا السبب اقرتح شليك نظرية معرف ٍة جديد ًة ّ
عىل التمييز بني ما هو تجريبي (املعرفة الرتكيبية) وما هو تحلييل،

يكون معيار صحتها محد ًدا عن طريق اختبار املقدمات التي تشكل

العلم.

طبقًا لشيلك فإن اإلبستيمولوجيا ،عندما يتعلق األمر فيها

بالبحث عن معيار الواقعية ،ال تكون لها معرف ٌة صحيح ٌة كامل ٌة

عن الواقع بالدرجة األوىل؛ ولهذا السبب اقرتح الرجوع إىل أنسقة
املقدمات التي يحاول العلم من خاللها وصف الواقع .وبدراس ٍة

نقدي ٍة لهذه املقدمات يتوجب إبعاد كل أجهزة املقدمات التي يكون
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من املمكن الربهنة عىل خطئها .وإذا بقي جها ٌز ما ،فإنه هو الذي

يصبغ الواقع كام هو ،يف مقابل اليشء يف ذاته لكانط .وال داعي
للتنبيه هنا عىل أن شيلك حاول يف نقده لكانط بناء واقعي ٍة نقدية

تتموضع بني املثالية والواقعية.

قاد مشكل املعرفة ومعايريها شيلك إىل طرح سؤا ٍل جوهري:

كيف ميكن تص ّور التعبري لغويًا عن املعارف؟ فاملعرفة العلمية،

سواء أكانت منطقيةً-رياضي ًة أو تجريبيةً ،تتقدم يف شكل مقوالت
ٍ
رشوط ملعنى هذه الرتكيبات اللغوية ليك
لغ ٍة ما .ويجب توفُّر
ٍ
مقوالت تحليلي ًة أو تجريبية .وتتلخص فكرة
نتمكن من اعتبارها

شيلك يف هذا اإلطار يف قوله بأن اللغات املستعملة يف العلوم

خلُ ِّوها من أي خلط ،بطريقة ميكن أن نقول
تكون مبني ًة عىل أساس ُ
عنها بأنها صحيحة أو خاطئة .ويفرتض هذا إقامة قواعد ميكن
من خاللها استعامل وتجميع الرموز اللغوية يف تعابري ومقوالت.
فعندما نستعمل لغ ًة ما دون االنتباه إىل القواعد املنطقية واللغوية

املخصصة لهذا األمر ،فإن تركيب الرموز الذي سينتج عن هذا قد

يُعرب عن مقوالت بطريقة زائفة ،لكنها تخالف قواعد الرتكيب التي

تتوقف عليها املقوالت .والنتيجة هي أنها تكون دون معنى ،وال

ميكن أن تكون ال صحيح ًة وال خاطئة.

وينطبق هذا عىل امليتافيزيقا يف نظر شليك ،وبالتايل ال يعترب

امليتافيزيقا هذه معرف ًة علمية .ويكمن سبب هذا األمر يف نظره

يف كون امليتافيزيقا يف بحثها عن معرفة الواقع ال تهتم باكتشاف

عالقات خاصيات األشياء ،بل تكتفي فقط مبعرفة مضمون الظواهر.
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وطبقًا لشيلك فإن العالقات هي وحدها املعارف التي ميكنها إعادة
إنتاج نظام الظواهر .والنتيجة هي تأكيده عىل أن مضمون الظواهر

ال ميكن فهمه عن طريق العالقات العادية التي تشكل كل ما ميكننا

معرفته .وبالتايل فإنه يرى بأن الحدس والتجارب املرتبطة مبشاعرنا
هي وحدها التي تسمح لنا مبعرفة املضمون الفعيل للواقع:

«إن هدف املعرفة هو توجيهنا بني األشياء والتنبؤ بسلوكها

[أي األشياء] .ونصل إىل هذا باكتشاف نظامها وتحديد مكانٍ لكل
منها يف بنية العامل .فمحاكاة يش ٍء ما ال تساعدنا عىل العثور عىل

نظامه .عندما أشاهد السامء الزرقاء وأضيع بالكامل يف تأملها،
دون التفكري يف أي يشء ،فإنني أشعر بالزرقة التي متأل نفيس:
يصبحان متحدان .كان التصور امليتافيزيقي للمعرفة عىل الدوام

تصو ًرا صوف ًيا ،للتواصل املبارش والحميمي .لكن اإلحساس هو
عيش يش ٍء ما وليس معرفته .حاول كل امليتافيزيقيون أن يصفوا
لنا مضمون العامل :حاولوا التعبري عام ال ميكن التعبري عنه .ولهذا
السبب مل ينجحوا .أن أعرف يعني أن أستجيل [أستكشف] :يجب

عيل أن أستجيل [أعرف] هذا اللون كاللون الخاص الذي علموين
تسميته «أزرقًا» ،ويتض ّمن هذا فعل مقارن ٍة وتجميع .فجملة «هذا
تعب عن معرف ٍة حقيقية .فاملعرفة هي التعبري .وليس
اليشء أزرق» ّ
هناك أية معرف ٍة ال ميكن التعبري عنها»[[[.
واهتم شليك أيضً ا مبسائل علم الجامل وعلم األخالق ،فط ّبق

[1]- Moritz Schlick, Formes et contenu: Une introduction à la pensée
philosophique, Traduction Delphine Chapuis-Schmitz, Agone, 2003.
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منهجه التحلييل عىل مسائل األخالق ،وجعل القيم األخالقية
ٍ
نسبيةً ،وقال مببدإٍ
جديد ينادي بالسعادة غاي ًة للفعل.

 .5رودولف كارناب
ٌ
فيلسوف
رودولف كارناب ،)1970-1891( Rudolf Carnap

ومنطقي أملاين ،ولد يف رونسدورف  Ronsdorfبأملانيا ،وتويف يف
ٌ

كاليفورنيا .درس يف جامعتي فرايبورغ ويينا  ،Jenaحيث تخصص
يف الفيزياء والرياضيات والفلسفة .تأث ّر بأستاذه الريايض املنطقي
غوتلوب فريغه  .Gottlob Fregeكان لراسل  Russellوفيتغنشتاين

 Wittgensteinأعظم األثر يف تكوينه .أصدر بالتعاون مع هانس

رايخنباخ  Reichenbachمجلة «املعرفة  .»Erkenntnisاشتغل
بجامعة فيينا وبجامعة براغ قبل هجرته إىل أمريكا جراء وصول

س بجامعة شيغاغو ،وهناك
النازيني للحكم يف أملانيا ،حيث َد َّر َ
شارك أوتو نويراث  Otto Neurathوشارلز موريسCharles
Morrisيف إصدار «املوسوعة الدولية للعلم املوحد».

ألّف كارناب كت ًبا عديدةً ،منها عىل سبيل املثال ال الحرص:
«البناء املنطقي للعامل»« ،الرتكيب املنطقي للغة» ،و«الفلسفة
والرتكيب املنطقي» ،و«املعنى والرضورة» ،و«األسس املنطقية

لالحتامل».

ج صاغ نسقًا تقنيًا طبّقه عىل بعض
برع كارناب يف تقديم منه ٍ

القضايا الفلسفية بهدف حلها .حاول يف مؤلفه املشهور «البناء

املنطقي للعامل» تطبيق املنهج املنطقي ،الذي طبقه راسل عىل
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املوضوعات الرياضية ،لـ «تنحية» امليتافيزيقا ونفي دور الفلسفة

كعلم شامل« :بفضل تطور املنطق املعارص فقد أصبح من
املمكن تقديم أجوب ٍة جديد ٍة ودقيق ٍة عىل إشكالية صحة ومرشوعية
امليتافيزيقا  ...فقد وصل املرء إىل تجاو ٍز أقىص للميتافيزيقا مل

يعهده معارضو امليتافيزيقا السابقون» [[[.

انطالقًا من رفض كل عنرص تركيبي قبيل يف املعرفة ،واعتقا ًدا

منه بأن القضايا العلمية تكون دامئًا بعدي ًة وتستمد معناها من النسق
املنطقي الذي تندرج فيهَ ،ر َّد الفلسفة إىل تحليلٍ
منطقي للغة العلم
ٍ

يقوم عىل املنطق الريايض ،ويذهب إىل أن املعرفة النظرية التي

جا من التجريبية املثالية يف تفسري
يقوم عليها هذا التحليل متثّل مزي ً
املنطق والرياضيات ،فاملفهوم الفلسفي للوضعية الجديدة يف
متداخل مع دراسات نظرية املنطق والتحليل القائم عىل
ٌ
مذهبه
املنطق ومنهج البحث العلمي.

مييز الباحثون مرحلتني رئيسيتني يف تطور فكر كارناب فيام

يخص طبيعة املنهج املنطقي .اهتم يف املرحلة األوىل بالبناء
اللفظي ،يعني البناء اللفظي املنطقي للغة العلم .أما يف املرحلة
الثانية فقد اهتم باملدلول اللفظي ،يعني أنه اهتم يف منطق لغة العلم
باملعنى واملدلول.

ارتكز منهجه يف مرحلة البناء اللفظي عىل نظريته يف البناء،

مستعي ًنا مبناهج كل من إيرنست ماخ وراسل وفيتغنشتاين .وتتمحور
[1]- Rudolf Carnap, «Le dépassement de la métaphysique par l’analyse
logique du langage» (1931), dans Soulez, op. cit., pp. 155- 156.
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النظرية يف مبدأ قابلية القضايا للتقليص  ،reducibilityوتعريف
الحدود التي يشمل بناءها أي تعريفها البنايئ ،وترتيب التعريفات

يف نسق بنايئ.

بعد نرش كارل بوبر لنقده ملنهج دائرة فيينا ،عمل كارناب عىل
ٍ
جديد ملعيار
تصحيح فهم تركيب املعرفة التجريبية ،بوضع تص ّو ٍر
املعنى التجريبي وقواعد خاصة به .ومتكّن بهذا من التفريق بني

القضايا التجريبية ،التي ميكن التحقق من صدقها وتخضع ملبدأ

التحقق ،أي باإلمكان اختبارها أو التثبت منها ،وهي قضايا علمية؛

وبني القضايا امليتافيزيقية ،التي ال ميكن التحقق من معناها تجريب ًيا
ٍ
معطيات حسية ،وكباقي املنطقيني الجدد ،يعتربها
وال تقوم عىل

قضايا فارغة من املعنى أو أشباه قضايا .ويحرص لغة الواقع والعلم

بالقضايا العلمية ،ويسميها لغ ًة ظاهراتية ،ألنها تقترص عىل وصف
الظواهر فقط .بل فضّ ل تسميتها بلغ ٍة فيزيائي ٍة لتكون لغة العلوم

كلها ،ألنها يف نظره وصفي ٌة كمي ٌة وحسابية ،وعباراتها تقريرية ،أو
ألنها لغ ٌة محدد ُة املعاين والعبارات ،بها تصاغ الحقائق العلمية
التجريبية عامة.

يفرق كارناب بني ما سامه لغة املوضوع ،التي تعرب عن

موضوعات العامل ووقائعه (مثال :إن الوردة حمراء) ،وبني اللغة
ب بها
الشارحة أو امليتالغة ،وهي صورية تعرب عن اللغة التي يُ َع َّ ُ
عن لغة املوضوع أو ترشح هذا املوضوع ،كام يف قولنا :تتكون

عبارة «إن الوردة حمراء» من ثالث كلامت ،وهي عبارة موضوعية
حقيقية .أما عبارة «إن الوردة يشء» فهي شبه موضوعية وغامضة
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وتخلط بني العبارة املادية والعبارة الصورية .ويبني أن الخالفات
يف الفلسفة ترجع إىل سوء فهم أو سوء تحليل التصورات الفلسفية،

ويسبب هذا يف الخلط بني األحكام املصوغة بلغة املوضوع
واألحكام املصوغة بعبارات اللغة الشارحة أو امليتالغة ،فيؤدي

ذلك إىل خالفات بني اآلراء أو املذاهب الفلسفية حول بعض
املسائل .لذلك يقرتح كارناب ترجمة وتأويل العبارات الفلسفية

شبه املوضوعية من شكلها املادي إىل الشكل الصوري بإعادة
صياغتها يف عبارات تركيبية.

أما يف املرحلة الثانية ،بعد نرشه لكتابيه «املدخل إىل

السيامنطيقا» و«املدخل إىل املنطق الرمزي» ،فقد حاول كارناب
ٍ
واحد من املنطق الشكيل ،ق ّدم مبدأً أُطلق عليه مبدأ
بناء نسقٍ
التسامح ،يضمن به حرية التعبري .عالو ًة عىل هذا أكد من خالل
هذا املبدأ عىل أن عمل فالسفة اللغة ال يكمن يف وضع قيود عىل

االستعامالت اللغوية ،بل االهتامم بتحديد الرشوط التي تضمن

صدق العبارات منطق ًيا وتتحدد بها معانيها .وبهذه الخطوة انتقل
كارناب من الرتكيب املنطقي للعبارة إىل معناها وصحتها ،وهذا ما
ساعده عىل تحليل الدالالت ووضع نظرية يف اللغة تربط الرموز

باملوضوعات التي تدل عليها :تكون عبار ٌة ما صادق ًة عندما يكون
ٍ
باعتبارات عملي ٍة،
منسجم مع نسقها ،وال يقاس صدقها
محمولها
ً
ٍ
ٍ
معتقدات قابل ٍة للتحقق وال يبحث عن أسبابه
مرتبط بأي
وهو غري

خارج نسق العبارة نفسها ،ويُعترب النسق السيميايئ تلك القواعد
التي تتحدد بها رشوط صدق العبارة .من هنا فإن مهمة الفلسفة هي
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تحليل سيميائيًا ،أي تحليلها من حيث كونها رموزًا لبناء
ً
تحليل اللغة
اللغة املعرفية.

خالصة القول فقد كان كارناب العضو األكرث نفو ًذا يف دائرة

فيينا ،وكان تأثريه الفكري عىل التجريبية املنطقية يضاهي تأثري راسل

وفيتغنشتاين.

 .6أوتو نويراث
ٌ
فيلسوف وعامل
أوتو نويراث )1945-1882( Otto Neurath
اجتام ٍع واقتصا ٍد منساوي ،ولد يف فيينا ،وماتَ يف أكسفورد ،حيث
استقر بعد ضم النمسا إىل أملانيا من طرف النازية.

كان نويراث يشغل منصب وزير التخطيط يف الحكومة

النمساوية أثناء الحرب العاملية األوىل .وبعد الحرب كان له تعاو ٌن

مع الحكومات املاركسية يف منطقة بافاريا األملانية يف مشاريع
اقتصادي ٍة تنموية .وعندما بدأت حمالت اعتقال املاركسيني من

طرف الحكومة األملانية آنذاك ،اعتُقل نويراث بتهمة الخيانة ،قبل

اإلفراج عنه ،ألنه مل يكن ناشطًا سياسيًا.

بدأ مرشوعه الفكري بدراسة الوقائع االقتصادية واالجتامعية .ص ّمم

ما سامه «طريق ًة رمزيةً» للرتميز للمعلومات الك ّمية عرب «أيقونات»
برصي ل َع ْرض
محددة ،يسهل تفسريها .يعني أنه فكّر يف نظامٍ
ٍ
املعلومات الك ّمية ومتثيل البيانات املدروسة (الساكنة ،االنتامء
االجتامعي ،إلخ) يف أقطا ٍر مختلف ٍة لفهم عوامل التغري االجتامعي:
«مل تُعر حركتنا االهتامم الكايف ألسس العلوم االجتامعية ،بل ارتبطت
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أساسا بأسس الفيزياء والرياضيات [ ]...ومنذ عرص دائرة فيينا ،كنا
ً

متفقني باإلجامع ،وبالخصوص من طرف نويراث ،عىل الحاجة إىل

تظهري وتوضيح مناهج العلوم االجتامعية يف نفس الروح التجريبية.
وهناك الكثري من العمل مل يُنجز بعد يف هذا الطريق»[[[ .وقد أث ّر عمله
هذا يف تقنيات رسم الخرائط وتصميم النقوش والتعليم البرصي.

شارك رودولف كارناب وآخرين يف وضع ميثاق دائرة فيينا العام،

املعروف تحت اسم« :الفهم العلمي للعامل» .وكان هذا امليثاق

دعو ًة رصيح ًة للتجريبية املنطقية .اهتم نويراث بـ «مبدأ التحقّق»

ربا إياها لغ ًوا ،مبا أن املرء ال ميكنه الربهنة
ورفض امليتافيزيقا معت ً
عىل إشكالياتها أو التحقق منها تجريب ًيا .كام أنه كان يعترب املاركسية
ربا إياها أدا ًة لوصف التغريات االجتامعية.
ً
علم قامئًا بذاته ،معت ً

كان نويراث من املدافعني األشداء عىل وحدة العلم ،بحيث

أصدر يف شيكاغو معية كارناب وتشارلز موريس مجلدين من
«املوسوعة الدولية للعلم املوحد» .من أهم مؤلفات يف نويراث

«قضايا الربوتوكول»« ،تطوير حلقة فيينا»« ،علم االجتامع التجريبي»،

«الفيزيائية»« ،مستقبل املادية املنطقية»« ،وحدة العلوم»« ،أسس
ٍ
مؤلفات عديد ٍة له يف االقتصاد.
العلوم االجتامعية» ،إضاف ًة إىل
ما مييز نويراث عن باقي أعضاء دائرة فيينا هو منهجه ،ذلك أنه

رفض اهتامم الوضعيني الجدد للغة.

[[[ -انظر:
Anastasios Brenner, «Le positivisme logique: le cas du Cercle de Vienne»,
Revue interdisciplinaire d’études juridiques 20112/ (Volume 67), p. 119133. DOI 10.3917/riej.067.0119.
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أسس منهجه عىل فرضية قوامها كون «املامثلة الشكلية» بني
ّ
تأمل ميتافيزيق ًيا عديم الجدوى ،ينتج مشكل ًة يف متثيل
اللغة والواقع ً
الكلامت والجمل أشيا َء العامل الخارجي .فالقضايا عنده تقارن
بقضايا مثلها وليس بالخربة أو الوقائع أو بأي يشء آخر .فالخربة أو
الواقع هي أمو ٌر خالي ٌة من أي معنى ،تنتمي إىل امليتافيزيقا ،ال بد
والحالة هذه من رفضها والبحث عن أصلٍ يخلو من كل ميتافيزيقا.
والنتيجة هي أنه دعا إىل رضورة صياغة القضايا بطريقة تكون متّفق ًة
مع القضايا التي أطلق عليها اسم «قضايا الربوتوكول».

ٍ
معي
ٍّ
وصف
تتضمن قضية الربوتوكول عىل «اسم علمٍ أو
ٍ
لشخص ما يالحظ (أو يدرك) شيئًا محد ًدا (زمان ًيا ومكان ًيا) ،أو
ٍ
كلامت تشري إىل فعل املالحظة» .ولتجاوز كل
تحتوي عىل
االعتبارات السيامئية ،اقرتح فكرة «تزامن اللغة والواقع» .فالواقع
ج َمل املحقَّقة سابقًا يف اللغة ،وتتحدد قيمة
يكمن يف مجموع ال ُ
ج َملِ
صدق أيّة جمل ٍة حسب اتساقها مع هذا املجموع ِم ْن ال ُ
حقَّقة ،وإال فإنها ستكون كاذب ًة أو خاطئة ،تفرض تعديل مجموع
امل ُ َ
القضايا التي ت ُك ِّون الكل .يتعلق صدق القضية أو صحتها بهذا
ج َمل مع
املعنى باتساق التأكيدات اللغوية وال عالقة له بتطابق ال ُ
الوقائع أو املوجودات األخرى يف العامل.

إضاف ًة إىل هذا يرى نويراث بأن الخربات الحسية ذاتي ٌة محضة،
حا إلعادة البناء الصوري
وبهذا فإنها ال تصلح لتكون
ً
أساسا صحي ً
للعلم .ولهذا السبب ،وكمعظم الوضعيني الجدد ،طالب برضورة
تعويض لغة الفيزياء الرياضية باللغة االفينومينولوجية ،ما دامت لغ ًة
وصفي ًة كميّ ًة مكون ًة من تتابعٍ منظّمٍ من الرموز أو األصوات ،وهي
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وحدها يف نظرهم القادرة عىل وصف بنيتها الخاصة دون تناقض.
عالو ًة عىل ذلك فإنها يف عرفهم تسمح بالصياغات املوضوعية
الالزمة ملواضيع دراستها ،عىل اعتبار أنها تتأسس عىل تناسقٍ
موضوعي محدد .والهدف من كل هذه الرتتيبات للغة ذات املنحنى
ٍ
الفيزيايئ يف اتجاه العلوم الطبيعية أو االجتامعية يساهم يف نظر
الوضعيني الجدد يف القضاء عىل كل بقايا امليتافيزيقا ويساعد عىل
املرور إىل نظام التأكيدات الخاصة بالوقائع الفيزيائية.

كان نويراث عض ًوا نشيطًا ج ًدا يف دائرة فيينا ،وكان ميثّل الجناح
اليساري فيها ،وكانت له مواقف ماركسي ٌة فيام يخص املسائل
االجتامعية .ويحيك كارناب بأن نويراث كان ينتقد الدائرة لعدم
اهتاممها بالسياسة عالنيةً ،إميانًا منه بأن هذا العزوف السيايس للدائرة
يقيض عىل التأثري الذي يجب أن يُحدثه العلم يف املجتمع .وكان
توحيد العلم الهدف األسمى لنويراث ،ألنه كان يرى بأن التمييز بني
العلوم الطبيعية والعلوم االجتامعية ُيثّل عائقًا يف وجه هذه األخرية،
ألنه يحرم العلوم اإلنسانية من التحليل املنطقي لقضاياها؛ وهو التحليل
الوحيد يف نظره الذي يساعد عىل استخراج البعد األيديولوجي لهذه
القضايا االجتامعية .لكن شليك مل يكن يتقاسم معه هذا الرأي ،ألنه
كان ينفي ـ كام رأينا ـ كل عالق ٍة بني العلم والتقدم املجتمعي« :مل
يُخلق األرستقراطي شيلك واالشرتايك نويراث ليك يتفاهام ،لكن
اختالفاتهم السياسية مل تكن أب ًدا عائقًا أمام تعاونهم العلمي»[[[.

[1]- Malherbe Jean-François, Le scientisme du Cercle de Vienne, In: Revue
Philosophique de Louvain, Quatrième série, tome 72, n°15, 1974, pp. 562573.
http://www.persee.fr/doc/phlou_00351974_3841-_num_72_15_5807
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 .7هانس رايخنباخ
يُعترب هانس رايخنباخ )1953-1891( Hans Reichenbach
ريا ،درس الهندسة يف مدينة
فيلسوفًا وفيزيائ ًيا ومنطق ًيا أملان ًيا شه ً

شتوتغارت األملانية واشتغل كأستاذ للرياضيات يف برلني وغوتينغن
وميونيخ ،قبل أن يرحل إىل أمريكا قُبيل الحرب العاملية الثانية ،حيث

استقر ودرس يف جامعة كاليفورنيا .كان كل من إيرنست كاسرير

وأرنولد سمرفلد وماكس بورن وديڤيد هيلربمتن بني أساتذته ،كام

يُعترب رائد الوضعية املنطقية يف برلني ،حتى وإن كان يعترب نفسه
منطق ًيا تجريب ًيا.

من بني أهم مؤلفات رايخنباخ هناك بالخصوص« :التجربة

والتنبؤ»« ،من كوبرنيك إىل أينشتاين»« ،أهداف فلسفة الطبيعة
الحالية واتجاهاتها»« ،نسق البديهيات يف النظرية النسبية يف

املكان-الزمان»« ،األسس الفلسفية مليكانيكا الكم»« ،نشأة الفلسفة

العلمية» .وعىل الرغم من مساهمته يف إصدار مجلة «العلم
املوحد» مبشاركة كارناب ،إال أنه كان يختلف مع الوضعيني الجدد
فيام يخص نظرية املعرفة.

حاول يف اشتغاله عىل نظرية املعرفة الجمع بني التجريبية

القامئة عىل مبدأ التحقق ،وبني التحليل املنطقي للعلم ولغته،

رافضً ا الحقائق الرتكيبية القبلية؛ مداف ًعا بذلك عن العلم ،الذي
كان يعتربه أفضل طريق ٍة للوصول إىل املعرفة .وككل املنطقيني
وتفصيل ،وأناط بالفلسفة مهمة
ً
التجريبيني ،رفض امليتافيزيقا جمل ًة
التحليل املنطقي لكل أمناط الفكر.
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رفض رايخنباخ نظرية صدق املعنى أيضً ا ،ودعا إىل نظرية

احتاملية املعنى .فالقضية يف هذه األخرية قد تكون ذات معنى إذا تم
التحقق منها بدرجة احتام ٍل معيّنة .ويكون لقضيتان نفس املعنى إذا

كانت لهام نفس درجة احتامل التحقق .من هنا ال تتساوى العبارات
العلمية عن العامل يف املعنى بالعبارات الحسية التي تصفه ،لكنها
ٍ
برباط احتاميل .ومبثل هذا القول يبني رايخنباخ إمكانية
ترتبط بها

ٍ
حاالت فيزيقي ٍة للعامل الخارجي ،مستقلة بدرجة
استنباط وجود
احتام ٍل معيّنة عن االنطباعات التي منلكها عن هذا العامل ،حتى
وإن كانت مسؤول ًة عن هذه االنطباعات .وهذا ما أطلق عليه اسم

نظرية الفهم الوظيفي للمعرفة ،القامئة عىل أساس كون التأثر بأشياء

العامل الخارجي عن طريق الحواس يُنتج ردود فعلٍ شتّى ،ومنها رد
الفعل اللغوي ،امل ُك َّون من نظامٍ من العالمات خاضع ٍة بدورها لنظامٍ
ُعب عن املضمون املعريف للغة .فالعالمات (الرموز
من القواعد ت ّ
ٍ
عبارات معيّنة .إذا كانت هذه
 الكلامت) تتجمع (أو تُج َّمع) لتُنتجٍ
وحاالت واقعي ًة فعلي ًة ميكن مشاهدتها ومالحظتها،
العبارات تتطابق
فإنها تكون عبارات صحيحة ،ميكن التحقق من صحتها أو خطئها؛
وسميت بهذا عبارات ذات معنى .أما العبارات التي ال ميكن فصل
القول يف صحتها أو بطالنها ،أي ال تكون قابل ًة للتحقق مبالحظات

ممكنة؛ فإنها عباراتٌ خالي ٌة من املعنى ،مبا أن مبدأ «قابلية التحقق»

أسايس يف نظرية املعنى هذه.

م ّيز رايخنباخ يف قضية «التحقق» بني «التحقق التقني» و«التحقق

الفيزيايئ» ،ال يتعارضان مع قوانني الطبيعة ،و«التحقق فوق
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التجريبي» امل ُسمى بالتحقق املنطقي .وكانت نتيجة هذا التمييز

هي رفضه لعبارات /قضايا /أطروحات امليتافيزيقا ،باعتبارها غري
قابل ٍة للتحقق بأي نوع من أنواع التحقق السالفة الذكر ،وبهذا فإنها

عبارات فارغة من املعنى وال تدخل يف نطاق املعرفة بصف ٍة عامة.

وحتى يف العلم «الحق» ،فإن معرفة العامل الفيزيايئ الخارجي

هي معرف ٌة احتاملي ٌة وليست يقينية .من هنا ،ال ميكن التعبري عن
الحوادث الفردية وال عن القوانني التي تحكمها بصور ٍة مطلقة ،عىل
اعتبار كون الحقائق العامة أو القوانني العلمية أمو ًرا احتاملي ًة ال
فروض تجريبي ٌة حول «وقائع» قابل ٍة للمالحظة.
يقينية ،بل ما هي إال
ٌ
وال ميكن الوصول إىل اليقني إال يف الرياضيات واملنطق فقط،

عىل الرغم من أن املنطق يبحث يف قوانني اللغة وأمناط الفكر
يعب عن خصائص العامل الفيزيايئ القابل للتجربة.
فقط ،وال ّ

الفصل الثاني

االنتشار الجغرافي لدائرة فيينا
وتأثيرها في ميادين أخرى

أ .االنتشار الجغرايف لدائرة فيينا
كما يؤكـد بعـض الباحثين[[[ ،فـإن تأثري دائـرة فيينـا يف ميادين
مختلفـ ٍة من العلـوم اإلنسـانية[[[ ،وبالخصوص الفلسـفة املعارصة،
ال يكمـن يف وظيفتهـا كَ ِمثـا ٍل إال بصور ٍة ضئيلة ،بقـدر ما يكمن يف

املسـاهامت األساسـية ألعضائهـا بعد هجرتهم خارج النمسـا ويف

النقاشـات املضامينيـة الحاليـة بعد إعادة اكتشـاف هـذه الدائرة يف
[[[ -انظر مثلً :دائرة فيينا ،نصوص حول التصور العلمي للعامل لرودولف كارناب،
أوتو نويراث ،موريتس شليك ،فيليب فرانك ،هانس هان ،كارل مينجر ،إيدغار تيلسل
وغوستاف بريغامن.
Wiener Kreis, Texte zur wissenschaftlichen Weltauffassung von Rudolf
Carnap, Otto Neurath, Moritz Schlick, Philipp Frank, Hans Hahn, Karl
Menger, Edgar Zilsel und Gustav Bergmann, Herausgegeben von Michael
Stöltzner und Thomas Uebel, FELIX MEINER VERLAG, HAMBURG,
2006.
[[[ -تعرف الوضعية املحدثة حاليًا انتعاشً ا يف الكثري من الدول الغربية ،فيام أصبح
معروفًا بـ»عودة الوضعية املنطقية للقارة العجوز» .وتُعترب فرنسا من الدول األوروبية
التي تعود إليها هذه الوضعية بخطى حثيثة« :أصبح تاريخ الفكر النمساوي وما ميكن
تسميته فلسفة اللغة األملانية األخرى  -تلك التي ما هي ال كنطية وال تأويلية  -يُعرف
أكرث يف فرنسا .فبفضل أعامل كل من جيل غرانجر  ،Gilles Grangerموريس كالفالن
 ،Maurice Clavelinجاك بُو ِفريِيس  ،Jacques Bouveresseأنطونيا سوليس Antonia
 ،Soulezيان سيبيستيك  ،Jan Sebestikبيري جاكوب  ،Pierre Jacobجويل بروست
 ،Joelle Proustكيفان موليغان  ،Kevin Mulliganجون موريس مانويي Jean
 Maurice Monnoyerوآخرين ،أصبح ممك ًنا يف فرنسا التع ّرف عىل مؤلفات بولتسانو،
ماخ ،إيرينفيلس  ،Ehrenfelsرايخنباخ ،كارناب ،شليك ،فايغل وهمبل ،دون الحديث
عن موجههم فيتغنشتاين» .انظر:
يف تقدمية لكتاب :العرص الذهبي للتجريبية املنطقية.
Christian Bonnet et Pierre Wagner, dir. L’âge d’or de l’empirisme logique,
Vienne- Berlin- Prague 19291936-, textes de philosophie des sciences,
Paris, Gallimard, 2006.
https://www.unige.ch/lettres/philo/enseignants/pe/Engel20%CR20%Bon
net20%Wagner20%le20%positivisme20%logique20%Quinzaine20%Litter
aire.pdf
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أوروبـا يف السـنني األخيرة .ومنـذ ظهورهـا مارسـت هـذه الدائرة

حـا ،بحيـث تأسسـت عـام  1929يف برلين مجموعـ ٌة
يرا واض ً
تأث ً

مشـابه ٌة لدائـرة فيينـا ُسـ ّميت جمعيـة برلين للفلسـفة التجريبيـة
 ،Berliner Gesellschaft für empirische Philosophieوكان من

بين أعضائهـا هانـس رايخنبـاخ  .Hans Reichenbachإضاف ًة إىل
هـذا ،كان لدائـرة فيينـا تعـاو ٌن مـع مجموعـ ٍة أخـرى كان هايرنيـك

شـولتس  Heinrich Scholzيديرهـا يف مدينـة مونستر Münster

األملانيـة .وخـارج العـامل الجرمـاين ،نجـد تأثير دائـرة فيينـا

يف بولونيـا فيما ُسـمي آنـذاك مدرسـة ليمبيرغ فارسـوفيا
 ،Lemberg-Warschau-Schuleوهـي مجموعـة كانـت ضـد

امليتافيزيقـا الالعقالنيـة ،وكان مـن أبـرز ممثليهـا ألفريد تارسكي

 .Alfred Tarskiنفـس الشيء نجـده يف الـدول اإلسـكندنافية،
ذلك أن أكسـيل هيغرستروم  Axel Hägerströmأسـس عام 1910
مدرسـة أوبسـاال  ،Uppsala Schuleلكنـه مل يدخـل يف اتصـا ٍل

رش مـع دائـرة فيينـا إلّ يف ثالثينيـات القـرن املـايض ،وقد كان
مبـا ٍ
تلميـذ هيغرستروم كونـراد مـارك فوغـاو Konrad Marc-Wogau

وكانـت املجلة الفلسـفية «تيوريـا  »Theoriaهمزة وصـلٍ مهمة مع
دائـرة فيينا.

ٌ
حيوي لألفكار منذ عرشينيات القرن العرشين
تبادل
كان هناك
ٌ
بني املنتمني إىل دائرة فيينا وفالسف ٍة أمريكيني ،وقد هاجر يف
ثالثينيات ذلك القرن تقري ًبا كل املنتمني إىل هذه الدائرة خارج
ٍ
محيط
أملانيا ،وبالخصوص إىل أمريكا« :كان عليهم التكيف يف
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جديد .وكان عىل الوضعيني الجدد وضع قناعاتهم االشرتاكية أو

املاركسية بني قوسني .ربطوا عالق ًة بالرباغامتية األمريكية وأثروا
بعمق يف الفلسفة األمريكية فيام يخص دخول الوضعية املنطقية
إليها»[[[ ،ألسباب اقتصادية أو سياسية أو هام م ًعا.

وهذا ما يرشح أيضً ا سيطرة التجريبية املنطقية لدائرة فيينا يف

كليات الفلسفة األمريكية« :ازدهرت الوضعية املنطقية لدائرة فيينا

يف الواليات املتحدة وإنجلرتا ،ووجدت ما وراء البحار أرضً ا

خصب ًة لها .فقد شكلت األفكار التي نوقشت يف فيينا بني 1920

و 1930أحد أهم منابع الفلسفة التحليلية .وإذا منح املرء لدائرة
فيينا األهمية التي تستحقها فباإلمكان إذًا فهم الحوافز التي ت ُنشّ ط
املامرسة األنجلو ـ ساكسونية للفلسفة .فدراس ٌة متأني ٌة تُظهر لنا بأن

املدافعني عن التجريبية املنطقية الصاعدة مل يرت ّددوا يف قراءة ونقد
ٍ
تيارات فلسفي ٍة
ومناقشة ،دون أحكامٍ مسبقة ،املؤلفات النابعة من

متنوعة ،مبا يف ذلك الكنطية املحدثة والفينومينولوجيا .وقد كان
هذا الرجوع إىل األصل مرحل ًة مهم ًة لربط حبل املناقشة بني اإلرث
التحلييل واألورويب»[[[ ،حصل هناك بينها وبني الربغامتية األمريكية

[[[ -انظر:
Anastasios Brenner, «Le positivisme logique: le cas du Cercle de Vienne»,
Revue interdisciplinaire d’études juridiques 20112/ (Volume 67), p.119133. DOI 10.3917/riej.067.0119.
[[[ -انظر ،دلفني شابوي-شميتس ،دائرة فيينا.
Delphine CHAPUIS-SCHMITZ, LE CERCLE DE VIENNE. Delphine
Chapuis-Schmitz, « Le cercle de Vienne», Labyrinthe [En ligne], 18 | 2004
(2), mis en ligne le 20 juin 2008, consulté le 30 septembre 2016. URL:
http://labyrinthe.revues.org/200; DOI: 10.4000/ labyrinthe.200
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نوع من االرتباط .وقد أصبح هذا االرتباط أسهل عندما شارك

بعض الربغامتيني األمريكيني مثل شارل موريس Charles Morris

وجون ديوي  John Deweyمع رودولف كارناب Rudolf Carnap
ٍ
رش مشرتك لـ«املوسوعة العاملية للعلوم املوحدة
يف
تأليف ون ٍ
 .»International Encyclopedia of Unified Scienceلكن مل

يحدث أي انصها ٍر بني االتجاهني ،نظ ًرا لتصوراتهام املختلفة فيام
يخص املوضوعية يف العلوم.

يوجد يف فيينا منذ سنة  1991معهد دائرة فيينا Institut Wiener
 ،Kreisالذي يعتني بتوثيق والبحث وتطوير فلسفة الدائرة .وأُلحق
هذا املعهد عام  2011بكلية الفلسفة وعلوم الرتبية بجامعة فيينا.

وميكن للمرء أن يقرأ تقديم املعهد لنفسه يف صفحته اإللكرتونية
كام ييل« :يهتم معهد دائرة فيينا (تأسس عام  1991كجمعي ٍة وأصبح
منذ  1ماي  2011فر ًعا للكلية) بتوثيق وإعادة بنا ٍء نقدي وتطوير
التجريبية املنطقية»[[[ .ويرتأس هذا املعهد فريدريك Friedrich

تخصص تاريخ العلوم
 Stadlerأحد أهم األساتذة الجامعيني يف
ُّ
وفلسفة العلوم ونظرية املعرفة بفيينا.

وخصصت جامعة فيينا عام  ،2015مبناسبة مرور  650سنة عىل

مهم لدائرة فيينا ،كان األول من نوعه عىل
تأسيسها ،معرضً ا علم ًيا ً
مثل قاعة كرة اليد يف بنايتها
الصعيد العاملي .خصصت الجامعة ً

لعرض صور أقطاب هذه الدائرة يف أحجامٍ كبرية ،مرفوقة ببعض
[1]- https://wienerkreis.univie.ac.at/

ويوجد مقره يف العنوان التايل:
Institut Wiener Kreis. Spitalgasse 2- 4, Campus Hof 1.2. 1090 Wien.
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وخصصت أكرث من  1000مرتٍ مربعٍ يف قاعات الرياضة
أقوالهم.
ّ
السابقة ،يف قلب الجامعة ،لعرض تاريخ الدائرة .مل يتوا َن مديرا هذا
املعرض الفريد من نوعه ،عامل الرياضيات املشهور كارل سيغموند
 Karl Sigmundوفريدريك ستادلر  Friedrich Stadlerمدير معهد
دائرة فيينا ،يف جمع كل ما كان باإلمكان جمعه من الوثائق األصلية.
ومن بني هذه الوثائق كان هناك النص األصيل لكتاب فيتغنشتاين
«الرسالة املنطقية» ،الذي كان محط اهتامم دائرة فيينا يف بداياتها
األوىل إىل جانب وثائق عديدة أخرى .واقرتض املنض ّمون التمثال
الربونزي إليرنست ماخ ،الذي يوجد عاد ًة يف حديقة بلدية مدينة فيينا،
لعرضه يف الجامعة مبناسبة هذا املعرض الكبري .وإذا استحرضنا
ما قاله أحد فالسفة دائرة فيينا فيكتور كرافت  Victor Kraftعندما
بدأ أعضاؤها يغادرون النمسا قبل وأثناء الحرب العاملية الثانية« :مل
ينته عمل دائرة فيينا ،بل قُطع» ،نفهم األهمية القصوى التي يعطيها
النمساويون حال ًيا لهذه الدائرة ،عىل الرغم من أن كل املؤرشات
كانت تدل بعد  1945عىل أن املرء عمل كل ما يف وسعه ليك ال
ترجع الدائرة مر ًة أخرى لفيينا وال ألية مدين ٍة منساوي ٍة أخرى.

ب .التأثري يف السياسة
مل يقترص تأثري دائرة فيينا والوضعية املنطقية عىل الفلسفة
ونظرية املعرفة بالذات ،بل تعداه ليشمل ميادين علم ـ إنسانية
مثل من أنه ال أثر ظاهر يف «بيان دائرة فيينا» لعام
أخرى .فعىل الرغم ً
ح بالسياسة ،فإن املرء ابتدا ًء من تسعينيات
 1929ألي اهتاممٍ رصي ٍ
القرن العرشين ،أصبح يؤكد بأن السياسة كانت حارض ًة يف هذه
الدائرة مبا يكفي للربهنة عىل ذلك.
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أكرث من هذا ،اتهم املرء هذه الدائرة يف بداياتها األوىل بنوع من

مثل يف
«االمتثالية» للسياسة القامئة آنذاك ،بل طاعتها .وهذا ما نلمسه ً
جهه لها هوركهامير[[[  Horkheimerعام  .1937والواقع
النقد الذي و ّ

رشا عىل
أن املتأمل الهادئ لنقد هوركهامير هذا ،ال يلمس هجو ًما مبا ً
الدائرة بسبب «تقصريها» يف االهتامم بالسياسة ،عىل الرغم من أن

الحقبة التاريخية التي نحن بصدد الحديث عنها كانت غني ًة بالتيارات
أساسا عىل ذاك النوع
انصب نقده
السياسية املتصارعة فيام بينها ،بل
ً
ّ

من الحياد الذي اعتقده فيام يخص موقف الدائرة من إشكالية القيم.

أكرث من هذا فقد خصص هوركهامير نق ًدا الذ ًعا للسوسيولوجيا

التجريبية لنويراث ،ذلك أنه رأى فيها ،كام رأى يف السلوكية كذلك،
بأنها تساهم يف الظلم العام .يعني أن السوسيولوجيني التجريبيني

الجدد يف نظره يتميزون بسلبيتهم تجاه «الواقع كام هو» ،ويف هذا

إحياء لنقد هيجل لتجريبية شولتسا  Schulzeيف عرصه.

يف العمق ،كان الخالف الحقيقي بني «املدرسة النقدية» ،التي

كان هوركهامير ينتمي إليها ،والوضعية التجريبية لدائرة فيينا يتمثّل
يف رفض الوضعية للدياليكتيك كمنهج كانت «مدرسة فرانكفورت»

تستعمله لدراسة ظواهرها االجتامعية .وبهذا اعترب إبستملوجية دائرة
فيينا سياس ًة سلبية ،أو بعبارة هيجل إنها نفي للسياسة .مل يصمد نقد

هوركهامير إال لسنوات معدودة ،ذلك أن البحث عن اهتامم دائرة
فيينا بالسياسة نشط يف تسعينيات القرن العرشين ،بحيث ظهرت
[1]- Max Horkheimer: "Der neuste Angriff auf die Metaphysik", in:
"Zeitschrift für Sozialforschung", 1937.
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دراساتٌ متعدد ٌة اهتمت لهذا املوضوع ،سواء من حيث الوقائع أو
من حيث النظرية يف حد ذاتها[[[ .وتؤكد مثل هذه الدراسات عىل أن
«جناح محافظ» أو غري مبا ٍل بالسياسة
دائرة فيينا ،حتى وإن كان لها
ٌ
كشليك ورايخنباخ ،فإن األعضاء املؤسسني لها اآلخرين كانوا
ينتمون إىل اشرتاكية «فيينا الحمراء» ،وكان لهم كلهم التزا ٌم سيايس،
سواء عندما كانوا شبابًا أو عندما تقدم بهم السن.
إضاف ًة إىل هذا ،وإذا رجعنا إىل «بيان» الدائرة ،فإننا نلمس بأنه
يربط ظهور الوضعية املنطقية بظهور الليربالية السياسية ونظريتها
االشرتاكية .واملالحظ أن املرء غال ًبا ما يتغافل هذا األمر يف دراسته
لدائرة فيينا .وكام أرشنا سابقًا يف عجالة ،فقد ظهرت الوضعية
املنطقية يف فيينا ألن هذه األخرية كانت «عاصمة الليربالية».
ربا لالشرتاكية العلمية
وأصبح هذا العش الليربايل الوضعي مخت ً
بعد الحرب العاملية الثانية .ولهذا السبب أصبح مصري دائرة فيينا
مرتبطًا باالهتاممات االجتامعية لفيينا الحمراء (يعني االشرتاكية)،
وهذا ما نلمسه يف «بيان» الدائرة« :بتعاونها مع جمعية إيرنست ماخ،
كانت دائرة فيينا مقتنع ًة بأنها تستجيب لنداء الحارض :إنتاج وسائل
عمل فكرية للحياة اليومية ،الحياة اليومية لرجاالت العلم وكل من
يساهم بطريق ٍة من الطرق لتنظيم منط حياتنا بطريق ٍة واعية .إن الحياة
املكثّفة التي تتمظهر يف الجهود للتغيري العقالين للنظام االجتامعي
واالقتصادي تسقي أيضً ا حركة التنظري لتغيري العامل علميًا»[[[.

[[[ -من بني من اهتم بهذا األمر هناك هانس-يوأخيم دامس Hans-Joachim Dahms
مثل.
وطوماس مورمان  Thomas Mormannوطوماس أوبل ً Thomas Uebel
[[[ -بيان دائرة فيينا ،ص .114
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ميكن استنتاج معادل ٍة طريف ٍة ُمضمر ٍة يف هذا النص .ذلك أن

املرء يؤكد يف العمق دون أن يذكر ذلك بأن دائرة فيينا تحقّق يف

امليدان العلمي ما تحققه االشرتاكية يف امليدان السيايس ،بل أكرث
من هذا تؤكّد الدائرة عىل أنه من واجب التجريبية املنطقية رسم
الطريق فيام يخص السياسة ذاتها.

يق ّربنا هذا النص أكرث من الفهم الصحيح لهجوم هوركهامير
عىل دائرة فيينا ،عندما نفرتض بأنه انتبه إىل أن التجريبية املنطقية

قد ت ُعوض االشرتاكية املادية كنظرية لتحليل وتحرير الجامهري.
فإذا تأملنا العمق البعيد لدائرة فيينا ،فإننا نستنتج أن رصاع الطبقات

يأخذ شكل التقابل بني امليوالت امليتافيزيقية والدينية التي كانت
األيديولوجيا القامئة تلبسها والخطاب ضد امليتافيزيقي واملحرر
الذي كانت دائرة فيينا تقرتحه« :إن اإلتجاهات امليتافيزيقية والدينية
التي تفرض نفسها اآلن أكرث وأكرث يف جمعيات وفرق ،يف الكتب

واملجالت ،يف املحارضات والدروس الجامعية ،تتغذى من
الرصاعات االجتامعية واالقتصادية القوية لليوم :فهناك مجموعة

من املقاتلني املتشبثني باملايض يف امليدان االجتامعي يزرعون

اتجاهات ميتافيزيقي ًة وديني ًة ال فائدة منها ،مضمونها متجاو ٌز منذ مدة؛
بينام يقاوم االتجاه اآلخر ،الذي يدير وجهه تجاه الوقت الحايل،
وبالخصوص يف أوروبا الوسطى ،تلك االتجاهات ،ويبقى ملتصقًا

بأرضية العلوم التجريبية .ويتزاوج هذا التقدم بصريورات اإلنتاج

املعارص ،حيث يتق ّوى التنظيم التقني بسبب اآلالت وال يرتك إال

ريا للتمثالت امليتافيزيقية .كام أنه يتامىش مع القضاء
مكانًا صغ ً
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يبشون مبعتقدات
عىل وهم الجامهري العريضة تجاه أولئك الذين ّ
ميتافيزيقية ودينية باطلة؛ إىل درجة أن الجامهري يف الكثري من الدول
بوعي حا ٍّد كبريٍ باملقارنة مع
األوروبية حاليًا ترفض هذه املعتقدات
ٍ
املايض ،ويخضعون يف نفس الوقت ـ وهذا ما يتامىش مع التوجه

تجريبي محض .كانت املادية
املوايل لالشرتاكية ـ إىل تصو ٍر
ٍ
ريا عن وجهة النظر هذه ،لكن اآلن تطورت التجريبية
فيام سبق تعب ً
املعارصة بتحررها من مخططاتها ،وقد وجدت يف التصور العلمي

للعامل مكانه الحقيقي»[[[.

يُغني هذا النص عن كل تعليل فيام يخص منافسة دائرة فيينا
سياس ًيا ملدرسة فرانكفورت .فقد كانت هذه املنافسة املحرك
القوي الذي دفع بهوركهامير إىل مهاجمة هذه الدائرة .من هنا ميكن
ٍ
جل يف
التأكيد أن نقده ال يتأسس عىل
بنيات واقعية ،بقدر ما يُس ّ

ٍ
مساجالت تنافسي ٍة التجاهني مختلفني من حيث املبدأ عىل
إطار
الطريقة الناجعة لتغيري املجتمع.

مبا أن نقد هوركهامير كان موج ًها باألساس إىل نويرت ومن
خالله إىل دائرة فيينا ،فإن هذا األخري مل يتأخر يف الرد عليه ،بتأكيده
عىل أن املنهج الهيجييل غري ناجعٍ لدراسة السياسة كام يتوهم أتباع
مدرسة فراكفورت .وإذا دفعنا التحليل إىل أعمق من هذا ،ودون إيقاظ
الشعور بأننا ندافع عن نويرت واتجاهه ضد النظرية النقدية ،فإننا نرى
بأم أعيننا ما آلت إليه النظرية النقدية الفرانكفورتية مع هابرماس ،الذي
حولها إىل فلسف ٍة رسمي ٍة ألملانيا االتحادية .بل نتذكر يف هذا املقام
[[[ -نفس املرجع السابق ،ص.129 .
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كذلك نقد هابرماس للمنطقية الوضعية يف ما يخص املعرفة العلمية،
ودورها األيديولوجي يف إمكانية إضفاء الرشعية عىل أشكال الرقابة
والقمع يف املجتمع الصناعي برفع شعار حياد العلم والتقنية .كام
انتقد مناداتها برضورة توفّر مثل هذا الحياد يف الدراسات االجتامعية
ٍ
كرشط
كذلك،
رضوري للحاقها بركب العلوم الفيزيائية وتحقيق تقدّمٍ
ٍ
علمي يف هذا امليدان .وهذا الرشط يتجاهل ،يف نظر هابرماس،
ٍ
خصوصية العلوم اإلنسانية وطبيعة أساسها اإلبستيمولوجي ،كام
يغافل محدودية املنهجية واإلجرائية لكل علم.

يحتوي «بيان دائرة فيينا »le manifeste du Cercle de Vienne
إذًا عىل مجموع ٍة من الخيوط التي تيش بأن هذه الدائرة مل تكن تهتم
«بفلسفة العلوم» فقط وتحاول بناء نظرية معرف ٍة جديدة ،بل كانت

سيايس بعينه ،يجعل
« ُمسيسةً» مبا فيها الكفاية ،بل سابح ًة يف تصو ٍر
ٍ
خف التوجه السيايس لدائرة فيينا
منها «حرك ًة سياسةً» أيضً ا .وقد ّ
بعد الحرب العاملية الثانية ألسباب كثرية ،ومنها بالخصوص فقدان

أو غياب أو نهاية الخلفية الثقافية لها ،التي كانت متثلها «ثقافة
إمرباطورية فاميار»؛ لكنه يرجع روي ًدا روي ًدا يف وقتنا الحارض« :مل

تعد الليربالية الجديدة والوضعية الجديدة مؤسساتي ًة فقط ،لكنهام
أساسا معل ًنا عنه ومعرتفًا به للنظام الترشيعي العام []...
أصبحتا
ً
ٍ
أسس ليربالي ٍة
يتأسس االقتصاد والسياسة العامليَّني بوضوح عىل
جديد ٍة ووضعي ٍة جديدة»[[[.

[1]- Endre Kiss (Budapest), Entre le néo-positivisme-néo-libéralisme
et le post-modernisme.In:TRANS.Internet-Zeitschrift für
Kulturwissenschaften. No. 142002/. http://www.inst.at/trans/14Nr/
kiss14.htm.
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وال يجد الكاتب كمثا ٍل عىل تأكيده هذا إال األحزاب االشرتاكية
الدميقراطية الغربية ،مبا فيها حزب «العامل  ،»Labourالتي طورت
مفهوم «الطريق الثالث» ،التي تسبح يف نقاشات ليربالي ٍة ووضعي ٍة
جديدة .ويضيف باسكال إينجل  Pascal Engelيف هذا اإلطار« :إن
الذين يربطون نسق ًيا الوضعية بالفكر االقتصادي الليربايل ال يُعتربون
مخطئني مطلقًا ،ذلك أن جز ًءا من علم االقتصاد للقرن العرشين
تأسس عىل تربة أطروحات كلٍ من فون ميزس  Von Misesحايك
 Hayekوفريدمان  ،Friedmannوقد كان لهم كلهم يف فرتة من
الفرتات ارتبا ٌ
ط بالوضعية النمساوية .كام أنهم ينسون بأن الجزء
املهم لوضعية فيينا وبرلني (وبالخصوص نويراث  )Neurathكانوا
متجدرين بقو ٍة يف االشرتاكية [ ]...من املفروغ منه ،بطبيعة الحال،
كون الدفاع عن الفلسفة العلمية يقود إىل الرأساملية»[[[.

ج .التأثري يف القانون
يؤكد الحقوقيون عىل أن بذور الوضعية يف القانون توجد منذ
بدايات االتجاه الوضعي نفسه .فبوفندورف[[[ )1732( Pufendort
مثل كان يرى أنه باإلمكان إضفاء صفة العلم عىل القانون الطبيعي.
ً

[[[ -يف تقدمية لكتاب :العرص الذهبي للتجريبية املنطقية.
Christian Bonnet et Pierre Wagner, dir. L’âge d’or de l’empirisme logique,
Vienne- Berlin- Prague 19291936-, textes de philosophie des sciences,
Paris, Gallimard, 2006.
https://www.unige.ch/lettres/philo/enseignants/pe/Engel%20CR%20
Bonnet%20Wagner%20le%20positivisme%20logique%20Quinzaine%20
Litteraire.pdf
[2]- Le droit de la nature et des gens, Bâle 1732, trad. J. Barbeyrac, Liv. I,
Ch. II, § II.
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ويستشهد باربرياك  Barbeyracبأحد نصوص جون لوك ،حيث

يلمس املرء تأكيده عىل ما ذهب إليه بوفندور ،أي إمكانية استنتاج:

«قضايا واضحة بذاتها ،واملقاييس الحقيقية للعدل والظلم ،بنتائج
رضورية وغري قابلة للضحد كتلك التي نستعملها يف الرياضيات»[[[.

وتعززت الوضعية يف القانون يف القرن التاسع عرش ،ويرى
توليي « :Toullierنعني بالعلم تسلسل حقائق مؤسس ٍة عىل مبادئ
واضح ٍة بذاتها أو برباهني ،مجموعة من الحقائق من نفس النوع،
منظمة يف نظام منهجي»[[[ .وكان توليي هذا يعترب القانون ف ًنا وليس
علم ،ألن موضوعه ليس تلقني حقائق ،شأنه يف ذلك شأن بالنيول
ً

 Planiolالذي قال بأن« :القانون يتحرك كالحياة وكرأي الناس»[[[.

كام شبه ألفريد جوردان القانون بالعلوم الطبيعية« :ال تشتغل العلوم
األخالقية [ ]...بطريق ٍة مغاير ٍة للعلوم الطبيعية»[[[.
وميكن إضافة إرنيست روغان إىل الئحة القانونيني الوضعيني

ممن «اعتنقوا» مبادئ الوضعية الجديدة .يقول« :ندرس القانون من
وجهة نظ ٍر تحليلي ٍة وتركيبية ،كام يدرس الكيميايئ األشياء ويصنفها

[ ]...طبقًا لطبيعتها ذاتها ،فإن استنتاجاتنا قوية ،إال إذا كان هناك
خطأً ،متا ًما كاستنتاجات األجسام املادية» .ويرشح بيكار يف كتابه
[[[ -انظر:
Jean-Pascal CHAZAL, «Philosophie du droit et théorie du droit, ou
l’illusion scientifique», Archives de philosophie du droit, T. 45, 2001.
[2]- Toullier, Le droit civil français, 3e éd. 1820, T.I, n° 1.
[3]- Planiol, Traité élémentaire de droit civil , 1908, 5ème éd., T.1, n°3.
[4]- A. Jourdan, Le droit français, 1875, p. 20.
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«القانون الخالص» النزعة الوضعية التجريبية« :إن القانون هو عل ٌم
طبيعي كعلم النبات أو علم الحيوان ،علم وقائع قابل ٍة للمالحظة
ٌ
العلمية ،وليس مجموع ًة من املفاهيم الدماغية»[[[.

إذا استحرضنا لألذهان التصنيف الذي أتىل به نوربريتو بوبيو

[[[

 ،Norberto Bobbioالذي يفهم الوضعية كـ«طريقة لدراسة
القانون» و«كنظرية للقانون» و«كأيديولوجية» ،فإننا ال نتفاجأ بأن

الوضعية كانت قد وطدت أقدامها يف الدراسات القانونية .ومل

يخرج أندري-جون أرنو[[[  André-Jean Arnaudعن التحديد
الذي قام به بوبيو ملصطلح «وضعية» .مبعنى أن القانون طبقًا لبوبيو

هو «واقعة» كبقية «الوقائع» ،وتقترص القوانني القانونية عىل التعبري
ٍ
«عالقات رضورية» بني الناس ،وهي عالقاتٌ تخضع كذلك إىل
عن

ٍ
تغيريات رضوري ٍة هي األخرى .ومبا أنه باإلمكان اختزال القانون يف
«واقعة» ،ومبا أن« :القوانني [ ]...تولد بطريق ٍة عفوي ٍة من العالقات

اإلنسانية» ،طبقًا لرضورة بإمكاننا معرفتها ،فليس هناك ما يُحرم
عىل السوسيولوجيني اكتشاف« :القواعد التي يجب أن تهيمن عىل
ين حقيقي»[[[ ،أفضل وأحسن
العالقات وتُ َك ِّون مضمون قانونٍ عقال ٍ

من املرشعني الذين يُخضعون َسن القوانني إىل اعتباطية مخيلتهم.
[1]- E. Roguin, La règle de droit, F. Rouge, Lausanne 1889, preface, p. VI.
[2]- Norberto BOBBIO, «Sur le positivisme juridique», Mélanges Paul
Roubier, t. 1, Paris, Dalloz et Sirey, 1961.
[3]- André-Jean Arnaud, Dictionnaire encyclopédique de théorie du droit
et de sociologie du droit, 2e éd., Paris, L.G.D.J. 1993.
[4]- Alain RENAUT et Lukas SOSOE, Philosophie du droit, Paris, P.U.F.,
1991, note 6, p. 345.

الفصل الثاني :االنتشار الجغرافي لدائرة فيينا وتأثيرها في ميادين أخرى

ويذكّرنا هذا مبرشوع مونتيسكيو  Montesquieuيف كتابه «روح

القوانني» ( .)1748فقد دافع مونتيسكيو عن فكرة رضورة موافقة
القانون لجسم البلد الذي ُس َّن من أجله وملناخه ولحجمه وملختلف
الفئات االجتامعية واملهنية والدينية للناس الذين يعيشون فيه[[[.

طبقًا لجول كوملان  Jules Colemanوبريان اليرت[[[ Brian

تتأسس عىل فرضيتني اثنتني :من جهة
 ،Leiterفإن الوضعية القانونية ّ
يُعترب القانون بنا ًء اجتامع ًيا وليس معطًى طبيع ًيا .ومن جه ٍة أخرى

فإنه يختلف عن األخالق ،وليس له بالرضورة أي ارتباط بها .وميكن
تعيني موضوعني للتحليل القانوين .من جه ٍة يُعترب نسقًا من القواعد أو
املعايري القانونية (ليست أخالقي ًة وال إستطيقيةً ،إلخ) ،يتميز بإمكانية
التغي يف االستقرار ،ومن جه ٍة أخرى هناك السبب الذي يحتم علينا
ُّ
االمتثال لهذه املعايري .للموضوع األول إذًا عالقة باملرشوعية ،أما

مجال
ً
الثاين فله عالقة باملعايري أو بالسلطة .ونالحظ هنا مبا ال يدع

للشك آثار وضعية الجيل األول القديم[[[ والوضعية التجريبية.

هناك الكثري من الباحثني يف القانون يؤكدون بأن اإلنجليزي

جون أوستني  John Austinهو الذي فرض نفسه يف القرن التاسع
[[[ -انظر:
MONTESQUIEU, De l’esprit des lois, t. I, Paris, Éditions Garnier.
[2]- Jules L. COLEMAN et Brian LEITER, «Legal Positivism», dans Denis
PATTERSON, éd., A Companion to Philosophy of Law and Legal Theory,
Cambridge (MA), Blackwell Publishers, 1996.
[3]- Jean BODIN, Les six livres de la République, Paris, Librairie générale
française, 1993; Thomas HOBBES, Leviathan, Paris, Dalloz, 2004,
traduction Tricaud et Pecharman.
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ين وضعي[[[ .فقد خ ّول للحاكم سلط ًة ال تعلو
عرش كأول منظّ ٍر قانو ٍ

عليه عىل املحكُومني ،تحمل يف ثناياها نظام حكمٍ مطلق .قد تبدو

أطروحات أوستني بعيد ًة كل البعد عن الوضعية ،لكنها يف العمق
ريا وفيًا عن روح الوضعية عمو ًما ،التي ال تعرتف بأية سلط ٍة
تعب تعب ً
ّ
أخرى من غري سلطة القوانني العلمية ،التي يجب أن تخضع لها كل

العلوم األخرى.

تكفي هذه األمثلة إذًا للتأكيد عىل أن نو ًعا من االخرتاق القوي

والرسيع للوضعية وقع يف ميدان القانون ،إىل درجة أن مناهج
القانون التقليدي استُبدلت روي ًدا روي ًدا مبناهج وأدوات بحث
العلوم التجريبية والرياضية واملنطقية .ونلمس تأثري الوضعية هذا

يف القانون إىل يومنا هذا.

ال داعي للتذكري بأن «يد» أوغوست كونت حارض ٌة يف هذا التأثري

كذلك .وكام يقول شازال فإن« :الوضعية العلمية ألوغوست كونت
ليست غريبةً»[[[ يف هذا امليدان .كانت الفلسفة تُعترب روح القانون

يف القرن الثامن عرش ،وما لبثت هذه الروح أن نُزعت ،وتم تعويضها

«بروح علمية»[[[ .وقد كانت القطيعة الفعلية بني الفهم القديم للقانون
[1]- The Province of Jurisprudence Determined, 1832.
[2]- Jean-Pascal CHAZAL, «Philosophie du droit et théorie du droit, ou
l’illusion scientifique», Archives de philosophie du droit , T. 45, 2001.
[[[ -بطبيعة الحال ،بعض القانونيني ظلوا مرتبطني بالفلسفة بعد كانط ،نذكر منهم عىل
سبيل املثال وليس الحرص عن الجانب الفرنيس:
;Lerminier, Philosophie du droit, 1831; Belime, Philosophie du droit, 1843
Oudot, Premiers essais de philosophie du droit, 1846; Beudant, Le droit
individuel et l’État, 1891; Boistel, Cours de philosophie du droit, 1899.
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والفهم الوضعي الجديد مع النمساوي كيلسن  Kelsenالذي عارص
ٍ
جهد إلدخالها يف ميدان
نث أي
«دائرة فيينا» ،وبطبيعة الحال مل يست ِ
القانون ،تخصصه القار[[[.

أسس عام « 1926املجلة العاملية للنظرية القانونية» ،ومن
ّ
األهداف التي كان يتوخّاها من هذه املجلة معارضة فلسفة القانون.
ويرشح يف مقدمة كتابه «نظرية القانون الخالصة» الصادر عام 1934

ما يقصده بهذه النظرية بقوله« :إنها نظرية خالية من كل أيديولوجيا

سياسية ومن كل عنرص من العلوم الطبيعية [ ]...هديف هو رفع
نظرية القانون [ ]...إىل مستوى علم حق»[[[ .من هنا مل يعد القانون

هو البحث عن «الحق» و«العدل» ،بقدر ما أصبح إقامة مجموعة من
ح ُولَ ُه إىل َع ْر ِ
ض وصفي.
القواعد الوضعية ،وبالتايل ت َ َ

د .التأثري يف اإلقتصاد
ٍ
أث ّرت دائرة فيينا بشكلٍ
الفت للنظر يف االقتصاد عندما وصل

ممثلوها الديار األمريكية هاربني من النازية .ولعل أشهر أمرييك

دافع عن الوضعية املنطقية االقتصادية كان هو روتبارد .Rothbard
أسس اهتاممه يف هذا امليدان عىل اإلرث الفكري الذي طوره

كارل مينجر  )1921-1840( Menger Carlيف فيينا .واختار روتبارد
[[[ -من بني أهم كتبه املبكرة يف هذا اإلطار :األسس الفلسفية لنظرية القانون الطبيعي
والقانون الوضعي ،نُرش عام .1928
Die philosophischen Grundlagen der Naturrechtslehre und des
Rechtspositivismus, R. Heise, Charlottenburg 1928.
[2]- Reine Rechtslehre, Einleitung in die rechtswissenschaftliche
Problematik. Deuticke, Leipzig/Wien 1934.
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التطوير الخاص الذي قدمه لودفيغ فون ِم ِ
يسيس ()1973-1881
لفكر مينجر ،سواء عندما كان (أي فون ِم ِ
يسيس) يف فيينا أو عندما
استقر يف الواليات املتحدة األمريكية.

فقد رأى روتبارد يف هذا التطوير العلم الخالص لليربالية يف إطار «قبيل»
جذري ،وهو األساس الذي بنى عليه فون ِم ِ
يسيس ما يُسمى بـ «علم الفعل
اإلنساين» أو «التشكل الداليل  ،»praxéologieوهو العلم الذي يجب

أن يتشكل من خالله كل علم االقتصاد .باإلضافة إىل كون طريق روتبارد
يل».
«منساوي» و ليبريايل إىل الحدود القصوى ،فإن طريقه هذا «كُ ّ

كان عىل املدرسة النمساوية لالقتصاد السيايس الذي اشتغل عليه

روتبارد وكان يعترب نفسه سده املنيع األسايس  -يف الشكل الذي طوره
فون ِم ِ
يسيس بأمريكا ـ تقديم املرتاس النهايئ لليبريالية الحقيقية ،سواء

عىل املستوى النظري أو املؤسسايت .والحقيقة أن النظرية االقتصادية
التي اشتغل عليها املفكرون النمساويون يف املهجر األمرييك قد
بقيت ملد ٍة طويل ٍة يف الظل ومل ت ُرث يف بداياتها أي اهتاممٍ يُذكر.
ما كان طاغيًا يف العلوم االقتصادية يف الواليات املتحدة بعد

الحرب العاملية الثانية كانت هي الكينزية[[[ ،keynésianisme

قبل سيطرة ما يسمى مدرسة شيغاغو[[[ ابتدا ًء من خمسينيات القرن
[[[ -أسس النظرية الكنزية يف االقتصاد  Keynesian economicsاإلنجليزي جون
ميرناد كينز ( .)1946-1883وتقول هذه النظرية بدور القطاع العام والخاص يف االقتصاد،
أي ما يسمى باالقتصاد املختلط ،يف مقابل السوق الحر دون تدخل الدولة.
[[[ -مدرسة شيكاغو لالقتصاد Chicago school of economicsهي من أهم كليات
االقتصاد يف العامل ،إذا أخذنا بعني االعتبار عدد الحاصلني عىل «جائزة نوبل» يف
االقتصاد املتخرجني منها .رفضت الكينزية ودافعت إىل حدود  1980تقريبًا عن
املدرسة النقدية يف االقتصاد ،قبل أن تتحول إىل فلسفة التوقعات العقالنية.

الفصل الثاني :االنتشار الجغرافي لدائرة فيينا وتأثيرها في ميادين أخرى

العرشين .فقد كان ميسيس وحايك  Friedrich Hayekوكارل مينجر

(ابن مينجر) ميثّلون الجيل الثالث للمدرسة النمساوية يف االقتصاد،
بعد مؤسسها مينجر وتالمذته املبارشين أوغني بوم ـ بافريك Eugen

 Böhm-Bawerkوفريديريك فيزر  .Friedrich Wieserفقد كان
إدماج املفاهيم النمساوية يف الجامعات األمريكية جد صعب ،لكن

أتت أجيال من الطلبة األمريكيني مثل روتبارد وجدت فيها ضالتها
وبديل عن الكينيزية« :وضع روتبارد إعادة صياغة الفكر االقتصادي
ً

النمساوي يف خدمة إعادة تأكيد الربنامج الليربايل يف الواليات
املتحدة األمريكية .نجح يف تأسيس مؤسسات ،كمعهد ميسيس،

س حقيقته»[[[.
حيث َد َّر َ

عارض روتبارد بشد ٍة كل محاوالت إدخال تغيريات عىل تعاليم

ميسيس االقتصادية ،التي كان يريد لها أن تبقى «نقيةً» .فعندما بدأ
دون الفوا  Don Lavoieبرنامجه يف جامعة جوج ماسون George

 Masonيف فرجينيا ،التي كانت إىل جانب جامعة نيويورك (حيث
س ميسيس) لعرشات السنوات ،وأعطى االنطباع بأنه ينوي تطوير
َد َّر َ

منساوي يتجاوز الحدود املحذورة للتقليد امليسياين (نسبة
ج
برنام ٍ
ٍ
إىل ميسيس) ،دق ناقوس الخطر عند روتبارد ،وحاول يف مقال له

تحت عنوان« :الدفاع عن املاقبيل األقىص» ،نرشته املجلة الجنوبية

لالقتصاد ،رفع راية نظرية ميسيس .ما كان يهمه يف املقام األول هو
[1]- Gilles Campagnolo, «Seuls les extrémistes sont cohérents…», Rothbard
et l’École austro-américaine dans la querelle de l’herméneutique». suivi
de: «L’invasion de la philosophie et de l’économie par l’herméneutique de
Murray Rothbard», Traduction par Gilles Campagnolo. ENS ÉDITIONS
2006.
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الوصول إىل األصالة الخالصة للفكر النمساوي يف اإلرث الذي

يبدأ مع مينجر وينتهي مع ميسيس .إىل جانب هذه الجبهة العلمية،
فتح جبه ًة سياسي ًة تدافع عن «السوق» ضد كل املدارس االقتصادية
األخرى يف أمريكا .وقد تعززت مواقفه وأفكاره لصالح اقتصاد

السوق ،إىل أن «انترص» يف نهاية القرن العرشين بشكل مذهل ،بل

فُرض عىل املستوى العاملي ،كالنموذج الذي يجب أن يُحتذى.

الفصل الثالث

الخلفية األيديو  -فكرية
لدائرة فيينا

 .1جذور دائرة فيينا

مل تنبت دائرة فيينا يف خالء ،بل يف مدينة انترشت فيها الليربالية
السياسية منذ منتصف القرن التاسع عرش« :نَ َب َع العامل الفكري لدائرة
فيينا من األنوار والتجريبية واملنفعية ومن حركة االقتصاد الحر
اإلنجليزي .فقد كان علامء مشهورين عامليًا يوجدون يف مقدمة
الحركة الليربالية لفيينا .اعتنى املرء بروح ضد امليتافيزيقا ،ول ُن َذكِّر
بتيودور غومبريتس  ،Theodor Gomperzالذي ترجم مؤلفات ميل
 1869( Millـ  ،)1980وسيوس  Suessويودل  Jodelوآخرون»[[[.

ويضيف أناستازيوس بريرن يف هذا اإلطار« :كان كيلسن يف مدين ٍة
عاملية ،كانت تحتل يف ذلك العرص املركز الفكري يف أوروبا .كان
املرء يحاول تخفيف التأثري األملاين بالرجوع إىل الفكر الفرنيس
واإلنجليزي ،وكان املرء يحاول أخذ األفضل من كل اإلرث األورويب،
بهدف إقامة تصور علمي للعامل [ ]...فقد تنافست املذاهب املختلفة:
الكانطية ،الوضعية ،التجريبية ،املاركسية إلخ .وكلها كانت تأثريات
ُمورست عىل جيل  .1900فالبلد الذي تأخر يف التحديث عىل الرغم
من مجهودات بولتزانو وبرينتانو وماخ ومصلحني آخرين ،سيتغري يف
ٍ
سنوات قليلة ،ل ُيصبح مكان تشكيل الحداثة األوروبية»[[[.
غضون

[1]- Wiener Kreis, Texte zur wissenschaftlichen Weltauffassung von Rudolf
Carnap, Otto Neurath, Moritz Schlick, Philipp Frank, Hans Hahn, Karl
Menger, Edgar Zilsel und Gustav Bergmann; Herausgegeben von Michael
Stöltzner und Thomas Uebel, FELIX MEINER VERLAG, HAMBURG, 2006.
[[[ -انظر يف هذا اإلطار :أناستازيوس بريرن« ،الوضعية املنطقية :مثال دائرة فيينا».
Anastasios Brenner, «Le positivisme logique: le cas du Cercle de Vienne»,
Revue interdisciplinaire d’études juridiques 20112/ (Volume 67), p. 119133. DOI 10.3917/riej.067.0119.
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وطبقًا لجون سيباستيك[[[ فإنه عىل الرغم من أن أعضاء دائرة

فيينا كانوا يؤكدون عىل القطيعة مع الفلسفات السابقة (باستثناء

االتجاهات التجريبية والوضعية) ،فإن الدائرة ترمي بجذورها يف

اإلرث الفلسفي النمساوي للقرن التاسع عرش .كانت هناك إذًا

مجموعة من التأثريات األيديولوجية والفكرية[[[ ،غذّت تربة دائرة فيينا
وسهرت عىل ترعرعها وتطورها« :عرفت بداية القرن العرشين تقد ًما
مدهشً ا يف ميادين املنطق والرياضيات ،وكانت الفيزياء القدمية
متر بأزمة ،ألنها ُهزمت من طرف نظرية النسبية وميالد امليكانيكا

الكوانطية [ميكانيكا الكم] .من جهة فلسفية تدفقت االتجاهات

الالعقلية ،التي قامت الدائرة ضدها .اتّضح أنه من الرضوري تطوير
مقارب ٍة فلسفي ٍة يكون بإمكانها فهم ودمج العلم .وبالنسبة ملؤسيس
الدائرة ،كان عىل الفلسفة أن تكون الحليف املميز للعلم ،الذي

يجب أن تكون قادر ًة عىل وصف أساليبه»[[[.

[[[ -انظر يف هذا اإلطار:
Soulez Antonia, Sebastik Jean, Le cercle de Vienne: doctrines et
controversies, In: L’Homme et la société, N. 69- 70, 1983; Actualité des
philosophes de l’École de Francfort. pp. 195- 200.
http://www.persee.fr/doc/homso_00181983_4306-_num_69_1_2148
[[[ -نفس املرجع السابق.
[[[ -انظر :جوينيي باتريك ،دائرة فيينا ،الفلسفة ،العلم واملجتمع.2017 ،
JUIGNET Patrick, Le Cercle de Vienne, Philosophie, science et société
[en ligne], 2017. https://philosciences.com/Pss/philosophie-et-science/
methode-scientifique-paradigme-scientifique/111-cercle-de-vienne.
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يُقال بأن بلومربغ  Blumbergوفايغل [[[ Feiglهام اللذان أطلقا

عام  1931تسمية «الوضعية املنطقية» عىل كل األفكار الفلسفية
التي متيزت بها دائرة فيينا .وعىل الرغم من أن وضعية دائرة فيينا

ال تدين بالكثري للوضعية املوروثة كام نظر لها ميل  Millوسبنرس
وهيوم وأوغست كونت ،بالقدر الذي تدين به للوضعية املحدثة
التي وضعها إرنست ماخ وبوانكاري وأينشتاين وفريجي وراسل

وفيتغنشتاين ،فإننا نرى بأنه من األهمية مبكان التعريج ولو يف

عجالة عىل وضعية هيوم وكونت ،نظ ًرا للتأثري املبارش وغري املبارش

عىل وضعية دائرة فيينا .وال ننىس يف هذا اإلطار أبًا روحيًا آخ َر لدائرة
فيينا ،ويتعلق األمر بإيرنست ماخ.

أ .دافيد هيوم
درس الفيلسوف األسكتلندي دافيد هيوم David Hume

( )1776-1711الفلسفة واالقتصاد واألدب والقانون .عاش بني
 1734و 1737يف فرنسا ،قبل الرجوع إىل إنجلرتا ،حيث نرش باكورة

مؤلفاته «رسالة يف الطبيعة البرشية» عام  1739يف ثالثة أجزاء،

لخصها فيام بعد يف كتاب آخر عنونه بـ «بحث يف الفهم اإلنساين»
سنة  .1740وإىل جانب تأليفه حول تاريخ إنجلرتا ،نرش هيوم من

[[[ -انظر مقالهام املشرتك:
«Logical positivism: a new movement in European philosophy», Journal of
philosophy, 28, 1931, pp. 281- 296.
عىل الرغم من أن بعض الباحثني الفرنسيني يؤكدون أن غاستون ميلو Gaston Milhaud
سبق إىل التسمية عام  ،1905يف كتابه :فلسفة شارل رونوفيي:
La philosophie de Charles Renouvier, Paris, Vrin, 1927, p. 55.
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بني ما نرشه «مقاالت أخالقية وسياسية» عام  1741و«بحث يف
مبادئ األخالق» و«التاريخ الطبيعي للديـن» عام .1757

اعترب هيوم كل معرف ٍة تهتم باإلنسان فلسف ًة أخالقية ،مبا يف ذلك

قسم املعارف
نظرية املعرفة والدين والسياسة واالقتصاد .كام أنه ّ
البرشية إىل فلسفة طبيعية ،أي ما ُسمي فيام بعد العلوم الحقة من

كيمياء وفيزياء ورياضيات وعلوم أحياء إلخ ،وفلسفة أخالقية ،أي
ما سمي بعد ذلك العلوم اإلنسانية ،وبالخصوص الدين واالقتصاد

والسياسة .وما كان هيوم يتوخاه هو «محاولة إدخال املنهج
التجريبي يف املوضوعات األخالقية» ،واملقصود بهذه األخرية هو

الفهم اإلنساين واالنفعاالت واألخالق.

يف تطبيقه للمنهج التجريبي ،حاول هيوم دراسة املعرفة انطالقًا

من اإلدراك الحيس وانطباعات الحواس ،ودرس األخالق انطالقًا

من االنفعاالت .ولهذا السبب بالضبط يعتربه السيكولوجيون رائد
السيكولوجية التجريبية يف بداياتها األوىل ،خاص ًة إذا أضفنا إىل
ذلك مصطلح «الطبيعة البرشية» ،التي كان يقصد بها الطبيعة

السيكولوجية للبرش.

كان «مثال» املنهج التجريبي عند هيوم هو ذاك الذي كان

يُستعمل يف الطب .وكان مبتغاه هو ترشيح الطبيعة البرشية،
رشح الجسد ،بهدف الوصول إىل الدقة العلمية يف ميدان
كام يُ ّ
املوضوعات األخالقية ،متا ًما كالعلوم الطبيعية؛ ومن ثم الوصول
إىل قوانني عامة ،عىل غرار ما قام به نيوتن يف الفيزياء وعلوم

أساسا عل ٌم للحركة ،فإن
الطبيعة .ومبا أن هذه األخريه عند نيوتن هي
ً
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علم للحركة النفسية :االنفعاالت
هيوم اعترب علم الطبيعة البرشية ً
غي وجهة نظره هذه يف غضون تطوير
واألحاسيس واملشاعر .وقد ّ
ربا العلم الذي كان بصدده علم وظائف
دراسته للطبيعة البرشية ،معت ً
ٍ
ملكات
النفس .وأفعال هذه األخرية يف نظره تكون صادر ًة عن
معرفي ٍة (اإلدراك ،والحس ،واملخيلة ،والفهم) وأخالقية.
يف إطار تطبيقه للمنهج التجريبي ،دعى هيوم إىل رفض كل
التصورات القبلية املسبقة عن الطبيعة اإلنسانية وترك البحث يأخذ
مجراه العادي واالعتامد عىل مالحظة السلوك اإلنساين .كام أنه
رفض التأمل الباطني الديكاريت ،الذي ألحق الجسد بالعقل (أو
الروح) .وكنيوتن الذي اعترب الطبيعة مك َّون ًة من ذ ّر ٍ
ات بسيط ٍة ال
حرص لها خاضع ٍة لقانون الحركة والجاذبية ،فإن هيوم حاول دراسة
ٍ
إدراكات بسيطة ،يشكّل الفهم
الطبيعة البرشية باعتبارها مك َّون ًة من
ٍ
إدراكات مركّبة ،عىل أساس ترابطها يف الذهن (نظرية ترابط
منها
األفكار) ،الذي يعتربه هيوم مشاب ًها لتجاذب الذرات يف فيزياء
نيوتن .أكرث من هذا يستعمل هيوم مصطلح «الجاذبية» يف وصفه
ملا يحدث لألفكار عندما تكون يف املخيلة والذاكرة.
ما يحكم سلوك البرش يف نظر هيوم ليس هو العقل الذي ال
يعرتف به إال يف ميدان العلوم الحقة ،بل األحاسيس؛ التي تتحكم
حتى يف العقل عنده[[[ .وتفضيل يش ٍء عىل يش ٍء آخر كام ٌن يف
الطبيعة البرشية ذاتها ،وغري خاضعٍ ألية إرادة ،بل محكو ٌم بنو ٍع من
العادة واملامرسة.

[[[ -يقول« :العقل عبد لالنفعاالت ،وال ميكنه أن يفعل أي يش ٍء سوى أن يخدمها
ويطيعها».
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تجاوز استخدام هيوم للمنهج التجريبي استخدام لوك لنفس
املنهج بكثري .فقد قاد الفلسفة التجريبية إىل حدودها القصوى ،إىل
ٍ
«شك» و«نسبي ٍة» ال غبار عليهام .فقد أقر هيوم بأن
أن انتهت معه إىل
كل املعارف اإلنسانية نسبي ٌة ومؤسس ٌة عىل درجة احتام ٍل عالي ٍة ج ًدا،
وبالتايل ال تساعدنا عىل املعرفة الصحيحة ملواضيع امليتافيزيقا
من ٍ
نفس وحري ٍة وألوهي ٍة وغائي ٍة إلخ .واملعرفة اليقينية الوحيدة التي
منتلكها ،بل أقىص ما ميكننا معرفته ،هي معرفة أشياء العامل الحيس
التجريبي الخاضع لإلدراك الحيس والخربة التجريبية.

ب .أوغست كونت
أوغست كونت  ،)1798-1857( August Conteفيلسوف وعامل
اجتامع فرنيس .من أهم مؤلفاته« :الفلسفة الوضعية» ،الذي خصص
له ستة أجزاء ،نرشت بني  1830و.1842

فكريًا ،يعترب الكثري من الباحثني دائرة فيينا استمرا ًرا للفلسفة
الوضعية كام نظّر لها كونت  .Conteفقد ظهر هذا التيار يف
حقب ٍة تاريخي ٍة خاص ٍة يف القرن التاسع عرش ،يف مناخ سادت فيه
االضطرابات املجتمعية والسياسية يف أعقاب الثورة الفرنسية
جه بني القوى االجتامعية
الكربى .سياس ًيا ،كان الرصاع يف أو ّ
التقليدية ،املتمثلة بالنبالء ورجال الدين وامللك؛ وبني القوى
الثورية الجديدة ،املتمثلة بالطبقة الربجوازية والعامل .كانت
القوى األوىل تسعى إىل الحفاظ عىل مكتسباتها وسلطتها ،بينام
كانت القوى الثانية تحاول إعادة بناء املجتمع سياسيًا واجتامعيًا
ٍ
أسس جديد ٍة يكون لها فيه دور ف َّعال.
واقتصاديًا وثقافيًا عىل
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كان لتطور علوم الرياضيات والفيزياء والكيمياء دو ٌر ها ٌّم يف
دفع بعض املفكرين إىل التنظري إلعادة تفسري العلوم االجتامعية،

طبقًا ملناهج العلوم الحقة ،بهدف إمتام العلوم املكونة للفلسفة

الوضعية .وكان أوغست كونت أهم ممثلٍ لهذا االتجاه ،بل يُعترب
املؤسس الحقيقي للفلسفة الوضعية يف القرن التاسع عرش.
قسم كونت الفكر اإلنساين تاريخ ًيا إىل ثالثة مراحل عنونها،
ّ
وأطلق عليها اسم «مسار الفلسفة الوضعية»:

يفس فيها الناس العامل والطبيعة طبقًا
 املرحلة الالهوتيةّ ،لتمثّالتهم الدينية وتدخل الكائنات املقدسة ،أو املقدس بصف ٍة
عامة ،يف الطبيعة ومصري اإلنسان.

يفس فيها الناس الوجود بنا ًء عىل
 املرحلة امليتافيزيقيةّ ،معارف ثابت ٍة ،متعالي ٍة ،مطلق ٍة وتأملية ،ليس لها أية صلة بالواقع

الفعيل.

 -املرحلة الوضعية ،يستعمل الناس فيها املنهج الوضعي يف

ويتأسس هذا املنهج عىل املالحظة واالستنتاج.
تفسري الطبيعة،
ّ
ونادى كونت يف هذا اإلطار إىل دراسة الطبيعة البرشية اعتام ًدا
عىل علوم اإلحياء والسوسيولوجيا .وكان هدف التقدم عنده يتمثّل
يف الوصول إىل السلطة السياسية واالجتامعية ،باالعتامد عىل
العلم ،الذي أصبح بطريق ٍة من الطرق دين البرشية الجديد .فقد كان
االعتقاد عا ًما بني الوضعيني آنذاك يف كون العلم قاد ًرا عىل تحقيق
حيا ٍة أفضل لإلنسان من خالل تطوير الطب وعلومٍ أخرى.

الفصل الثالث :الخلفية األيديو  -فكرية لدائرة فيينا

لإلشارة ،مل يُ ِ
قص كونت ـ كام فعل آخرون ـ الل َه من فلسفته
الوضعية ،بل أكّد عىل أن اإلنسان ال يستطيع االستغناء عن اإلميان
بالله« ،الكائن األعظم» عنده .أي إنه ن ّبه إىل عدم غرور اإلنسان
بنفسه بفضل التقدم العلمي والتكنولوجي ،عىل الرغم من أنه حارب
دين العصور الوسطى ،الذي كان يقف ضد حرية الفكر وتطور
العلوم ،كام كان ضد امليتافيزيقا« :ال مكان يف العلم للميتافيزيقا
عند «أوغست كونت»  .Auguste Comteفالعلم ،عنده ،يقترص
عىل وصف املظهر الخارجي لألشياء ،فليس للظواهر جواهر،
إمنا لها مظاهر فحسبُ ،ي ِّك ُن َنا منها املنهج الوصفي ،الذي هو
منهج قائ ٌم عىل رفض اإلطالقية يف املعرفة ،تتعني املهمة األساسية
ٌ
فيه للعقل يف التنسيق بني الوقائع النسبية للمشاهدة .فالوضعية
عند «أوغست كونت»  Auguste Comteتتأسس إذًا عىل منهج
املالحظة والتجربة واملقارنة ،كام ترتكز عىل املنهج التاريخي يف
الظواهر االجتامعية ،وهذا كله قصد إحداث التنبؤ من داخله»[[[.

كام يعترب فلسفة العلوم امتدا ًدا لالتجاه التجريبي أو الطبيعي
عند اإلنجليز ،وبالخصوص عند نيوتن ،يقول كونت« :هناك بدون
ري بني فلسفتي الوضعية ،وما يفهمه العلامء اإلنجليز
شك تشاب ٌه كب ٌ
من ذلك ،منذ نيوتن ،عىل الخصوص ،بالفلسفة الطبيعية .لكن
مل يكن يل أن أختار هذه التسمية األخرية ،وال حتى فلسفة العلوم
التي ستكون أكرث دقةً ،ألن الواحدة أو األخرى ال تفهم كذلك من

كل النظم والظواهر .لكن الفلسفة الوضعية ،التي أفهم منها دارسة
[[[ -محمد خالد الشياب« ،أزمة الخطاب اإلبستيمولوجي الوضعي عند زيك نجيب
محمود» ،دراسات ،العلوم اإلنسانية واالجتامعية ،املجلد  ،43ملحق .2016 ،1
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الظواهر االجتامعية ،وكذلك كل الظواهر األخرى عىل طريق ٍة
منسجم ٍة للتفكري ،ميكن تطبيقها عىل كل املواضيع التي يتعامل
معها الذهن اإلنساين»[[[.

يرجع الفضل إذًا لكونت يف نقل املنهج التجريبي من ساحة
مؤسسا
العلوم الفيزيائية إىل ساحة العلوم اإلنسانية بصف ٍة عامة،
ً

بذلك لفلسف ٍة وضعية ،تؤمن بالحساب واملعادالت الرياضية
ري يف دراسة علم املنطق
والقوانني الفيزيائية .وكان لها أيضً ا دو ٌر كب ٌ

الشكيل األرسطوطالييس ودراسة اللغة ودورها يف أداء املعنى يف
جا نقديًا قامئًا بذاته،
العلم ،وبهذا أصبحت فلسفة تحليل اللغة منه ً

وساهمت أيضً ا يف تأكيد الصلة بني النظرية والتطبيق ،ويف تطوير
تقني ٍة منطقي ٍة لتوضيح الرأي ،إذ ضمنت إمكان اختبار األقوال عرب
التجربة والتطبيق واستخدام التعريف واملصطلحات املستندة أيضً ا

عىل التجربة.

ج .إيرنست ماخ
الواقع أن االسم األول الذي اختاره رواد دائرة فيينا ،أي «جمعية

ماخ» ،كان الغرض منه تسجيل معارضتهم للميتافيزيقا يف حلتها

الكالسيكية .فقد كان ماخ نفسه رافضً ا لها .لكن ال يجب أن يُفهم من
هذا القول أن دائرة فيينا كانت متفق ًة كلي ًة مع كل التعاليم «املاخية»

تتخل الدائرة عن
َّ
(نسب ًة ملاخ) فيام يخص نظرية املعرفة .ومل
سبب آخر من غري إعطاء دائرتهم اسم مدينتهم:
التسمية األوىل ألي
ٍ

[[[ -ذكره محمد خالد الشياب يف نصه السابق.
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«دائرة فيينا» .وتعترب هذه األخرية استمرا ًرا للتجريبية الكالسيكية،
لكنها نفضت الغبار عنها وأحيتها من جديد بطريق ٍة أصيل ٍة يف إطار
التحليل املنطقي للغة« :إن أجداد دائرة فيينا هم من جهة هيوم ،ميل
وماخ ،ومن جه ٍة أخرى فريجي ،راسل ،وايتهيد وفيتغنشتاين»[[[.

مل يكن من قبيل الصدفة تأسيس جمعية إيرنست ماخ Ernst
 1938( Machـ  )1916كحاضن ٍة أوىل للوضعية الجديدة يف فيينا،

مجال للشك
ً
ألن هذا الفيلسوف والفيزيايئ النمساوي أث ّر مبا ال يدع
ٍ
دراسات مشهورة يف ميدان الحركة
يف هذه الدائرة .فقد كان صاحب

فوق الصوتية وسمي «رقم ماخ» عىل اسمه وهو رق ٌم يستعمل لقياس
ٍ
مجاالت علمي ٍة مثل
الرسعات فوق الصوتية .جمع ماخ بني عدة
الفيزياء والرياضيات وعلم النفس الوظيفي والفلسفة .ولد إرنست

ماخ يوم  18فرباير  1838يف تشريليتز ـ توراس (مبدينة برنو بجمهورية
زراعي بالقرب من مدينة
التشيك حال ًيا) .رحلت عائلته إىل منز ٍل
ٍ

فيينا وهو يف عمر الثامنة تقري ًبا .بدأ دراسته الجامعية عام  1855يف

جامعة فيينا يف قسم الفيزياء والفيزيولوجيا الطبية .وأنهى مشواره
الدرايس بأطروحته يف الفيزياء عن التحريض والشحن الكهربايئ

مؤهل للتدريس والبحث الجامع َيني.
ً
عام  .1860سنة بعدها كان

من بني أهم مساهامته العلمية األخرى هناك نقده ورفضه لفكرة

نيوتن املتعلقة بالزمان واملكان ،وهي الفكرة التي ألهمت النظرية
[1]- Malherbe Jean-François, Le scientisme du Cercle de Vienne, In:
Revue Philosophique de Louvain, Quatrième série, tome 72, n°15, 1974,
_pp. 562- 573. http://www.persee.fr/doc/phlou_0035- 3841_1974
num_72_15_5807
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النسبية ألينشتاين .وإىل جانب التأثري الكبري لفلسفته عىل دائرة فيينا،
ٍ
تيارات فكري ًة غربي ًة أخرى كالرباغامتية األمريكية.
فإنه أث ّر وألهم
اهتم ماخ بتاريخ العلوم أيضً ا وكان معروفًا برفضه املنهجي آلراء
املحافظني سواء يف الفيزياء أو الفلسفة .ال يخفي ماخ بأنه رجع

إىل التعاليم الفلسفية لكل من كانط وبريكيل يف عمله .بل اعرتف
يف مرحل ٍة معين ٍة من تطور فكره بأن املثالية النقدية لكانط هي التي

شكلت منطلق تفكريه النقدي بر ّمته ،ألن كانط يف نظره أتقن التمييز
بني الظواهر واألشياء يف ذاتها ،أي بني ما ميكن لإلنسان معرفته وما
ال ميكن معرفته عىل اإلطالق.

انتقل عام  1864إىل جامعة غراتس  Grazالنمساوية ،تاركًا فيينا

وراءه ،لتدريس الفيزياء ،وأضيفت له مادة الرياضيات فيام بعد.

لكنه ترك غراتس أيضً ا بعد ثالثة سنوات (أي عام  )1867ملتحقًا
بجامعة كارلس  Karlsمبدينة براغ (التشيكية حال ًيا) ،حيث درس
الفيزياء التجريبية .ويف براغ بالذات ،حيث عاش ثالثة عقو ٍد تقري ًبا،

أجرى بحوث ًا حول محفزات الشبكية واإلدراك السمعي وحركة
املوجة ،كام درس انتشار املوجات الصوتية باستخدام أجهزة
حي «رقم
التصوير الفوتوغرايف ،التي كانت سب ًبا يف إعطاء مصطل َ

ماخ» و«زاوية ماخ» .أثبت ماخ تجريب ًيا وجود موجات الصدم التي
ٍ
تظهر عىل شكلٍ
مخروط تكون القذيفة يف ق ّمته ،كام أفىض عمله

عىل تأثري التوزع املكاين للضوء املنبه للشبكية إىل مجموعة من
االكتشافات التي ُسميت فيام بعد بـ«حزمة ماخ».

رجع عام  1895إىل فيينا حيث ترأّس القسم الذي أُسس حول
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نظرية العلم االستقرايئ ،ويف هذه الفرتة ( )1896نرش بحثه املشهور

«مبادئ الرتموديناميك».

تويف ماخ يف  19فرباير  ،1916وأعلنت وزارة العلوم واألبحاث

واالقتصاد بالنمسا «منحة إيرنست ماخ» لتشجيع الباحثني األجانب
عىل متابعة التعليم األكادميي يف النمسا.

د .فيتغنشتاين
لودفيج فيتغنشتاين Ludwig Josef Johann Wittgenstein

( 1889ـ  .)1951نُرش لفيتغنشتاين وهو عىل قيد الحياة كتاب وحيد

حل كل املشكالت الفلسفية
«رسالة منطقية فلسفية» ،كان يبتغي منه ّ
األساسية التي كانت تشغل معارصيه ومن جاؤوا قبلهم .القى كتابه

هذا ترحي ًبا يف إنجلرتا ،وكام سبقت اإلشارة إىل ذلك كان مح ّ
ط

دراسة «دائرة فيينا» .وبقدر ما اهتمت هذه الدائرة بالباكورة الفكرية

لفيتغنشتاين ،بقدر ما كانت سب ًبا يف إعادة نظره يف مضمون الكتاب،
تحل كل املشكالت الفلسفية األساسية.
ألنه وعى بأن «رسالته» مل ّ

وساعدته مراجعته ألفكاره هذه إىل االنفتاح عىل عامل أفكا ٍر جديد،

تعارضت يف الكثري من املواقع مع الكثري من أفكار «الرسالة».
بعد سنتني من وفاته ( ،)1953نُرش كتابه «بحوث فلسفية» ،اعتربته
الساحة الفلسفية آنذاك مبثابة املؤلف الذي أثر يف مجموع الفلسفة

الغربية ملا بعد الحرب الكونية الثانية.

حتى وإن كانت كل فلسفة فيتغنشتاين تدور حول اللغة ،فإن

ريا بني كتابه األول ونظريه الثاين .طغى
املرء يالحظ بأن هناك فرقًا كب ً
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عىل مؤلفه األول التجريد والضبط الدوغاميئ ،أما يف الثاين فيشعر
املرء وكأنه كان يشتغل يف ورشات مختلفة ،يصف فيها أكرث مام
يركب وال يلمس املرء الهدف الذي كان يتوخاه إال بصعوبة.
ما يجمع الكتابني معا هو بحث فيتغنشتاين عن منطق اللغة
وتأكيده عىل كون اإلشكاليات الفلسفية هي إشكاليات مفاهيمية
ومنطقية وليست تجريبية .كام أن فيتغنشتاين املتأخر كان يرى بأن
مهمة الفلسفة ال تكمن يف بناء النظريات ،بل توضيح طبيعة تفكرينا
يف هذه النظريات[[[.
من بني األهداف الرئيس لـ«الرسالة» هو بناء نظري ٍة تخص قدرة
اللغة عىل رسم العامل ،بالتأكيد عىل أن الجمل هي شكل من أشكال
التصويرُ ،عرفت فيام بعد باسم «نظرية الصورة يف املعنى».

سار فيتغنشتاين يف بداية مشواره الفلسفي يف خطني متوازيني،
خصص لألول تحليل العامل وخصص للثاين تحليل اللغة .ويف
سريه هذا أكد عىل أن للعامل بني ًة خاص ًة به وللغة بنيتها كذلك .فإذا
كان العامل يتكون من سلسل ٍة مرتابط ٍة من الوقائع ،وتتألف هذه
األخرية من حاالت الواقع ،وتتألف هذه األخرية بدورها من أشياء
إلخ؛ فإن اللغة هي مجموع القضايا ،وتتألف هذه األخرية من قضايا
أولية ،وهذه األخرية من أسامء .فتحليلنا للعامل يفيض بنا إىل أشياء
أما تحليل اللغة فإنه يفيض بنا إىل أسامء ،والعالقة بني التحليلني
هو ما عرب عنه بكون «اللغة هي صورة للعامل» .من هنا فإنه يرى أن

الوظيفة الرئيسة للغة هي التصور الخارجي للعامل.

[[[ -لودفيج فتجنشتني ،بحوث فلسفية ،ترجمـة :د .عزمي إسالم ،مراجعة د .عبد
الغفـار مكاوي ،مطبوعات جامعة الكويت.1990 ،
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وصف لواقعة من الوقائع ،فإنها ـ طبقًا
مبا أن القضايا هي
ٌ

لفيتغنشتاين ـ إما صادقة وإما كاذبة .واملقصود من هذا عنده هو
أن اللغة تنحل إىل قضايا ،أما العامل فإنه ينحل إىل وقائع .فالقضايا

تنحل إىل قضايا أولية والوقائع تنحل إىل وقائع ذرية ،والقضايا
ّ
األولية مك ّون ٌة من أسامء بسيطة ال ميكن تعريفها بغريها ،ولكنها

ري مبارش ًة إىل أشياء ،وكذلك الوقائع الذرية تتكون من أشياء
تش ُ
بسيطة ال ميكن تحليلها بل ميكن تسميتها فقط .من هنا فإن اللغة
عند فيتغنشتاين هي الفكر ،وال توجد حدود بني االثنني ،عىل اعتبار
أنه كان يعترب الفكر قضي ًة ذات معنى.

بتعيينه لحدود اللغة ،فإن فيتغنشتاين وضع ح ًدا بني املعنى

والالمعنى ،وبهذا أصبحت اللغة يف قلب البحث الفلسفي املعارص.
إال أن املتتبع لفكره يف هذا اإلطار يالحظ بشفافي ٍة أن وظيفة اللغة
يف مقدمة «بحوث فلسفية» مغايرة لوظيفتها يف «الرسالة» .يؤكد

يف «الرسالة» بأن للّغة ماهي ًة فريد ًة قابل ًة لالكتشاف ،وتنبني عىل
ٍ
وحيد ميكن تفسريه عن طريق تحليل بنية اللغة والعامل .أما
منطقٍ

منطق وحي ٌد
يف «بحوث فلسفية» ،فرنى أنه يرفض أن يكون للغة
ٌ
وماهي ٌة واحدة ،بل يؤكد عىل أن هناك مامرسات لغوي ًة مختلف ًة
ولكل مامرسة منطقها الخاص.

كانت الفلسفة التحليلية عند فيتغنشتاين نقطة تحو ٍل حاسمة يف

فلسفة القرن العرشين عمو ًما .وال يكمن هذا التحول الجديد يف

النتائج التي انتهى إليها هذا الفيلسوف ،بل يف املنهج الذي اتبعه
يف بحثه الفلسفي.
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كان يرى ،متفقًا يف ذلك مع فالسفة معارصين له (مور وراسل

بالخصوص) ،أن السبيل لحل الكثري من اإلشكاالت الفلسفية
التقليدية يكمن يف تحليل العبارات اللغوية للفالسفة تحليالً دقيقًا.

وكان النقص يف هذا التحليل هو السبب يف نظرهم يف وجود

مشاكل أمام الفلسفة .فالفلسفة يف نظر أقطاب التحليل مل تعد تهتم

باكتشاف املعارف والحقائق الجديدة ،بل تحلل املعارف بهدف

توضيحها وتشخيص الزائف من الصحيح فيها.

 .2الخلفية الفكرية لدائرة فيينا
ٍ
اضطرابات اجتامعي ٍة وسياسي ٍة
ظهرت هذه الدائرة يف وقت

ٍ
وتحوالت علمي ٍة كربى .كانت تعترب نفسها حرك ًة ثورية ،تحاول

تجاوز الفلسفة التي سبقتها ،متا ًما كام حدث يف الفيزياء بعد
اكتشاف النظرية النسبية وتجاوزها لكل املعارف الفيزيائية السابقة

عليها .وعىل عكس الشائع ،فإن الشحنة الثورية لهذه الدائرة مل

تنحرص فقط يف امليدان الفلسفي ،بل تعدته للسياسية ،بالنظر
إىل أن املنتمني لها كانوا مسيسني ج ًدا وكانت لهم عالقات مع

مجموعات نقدي ٍة أخرى.

ويعترب املؤرخ األمرييك دون هووارد  Don Howardوضعهم

اليساري واليساري الليربايل بوضع ممثيل مدرسة فرانكفورت

أو سارتر  .Sartreوخري مثال عىل هذا هو السوسيولوجي وعامل
االقتصاد النمساوي أوتو نويراث  ،Otto Neurathالذي كان يدافع
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عن ماركسية غري دياليكتيكية ،لكنه أصبح بعد الحرب العاملية
األوىل من بني أكرب املمثلني للامركسية يف النمسا .مل يكن نويراث
ينظّر للتجريبية املنطقية كقضي ٍة علمي ٍة محضة فقط ،بل كان يعتربها

كجز ٍء من حرك ٍة تقدمي ٍة عامة.

جه السيايس لدائرة فيينا مشاكل مع
وقد س ّبب هذا التو ّ

املحافظني والدوائر اليمينية ،وهذا ما أدى إىل تحجيمها إىل أقىص

حد يف أوروبا[[[ ،بل وإىل هجرتها إىل العامل األنجلوساكسوين

(أمريكا وإنجلرتا) قُبيل الحرب العاملية الثانية .ومل ينحرص الهجوم
مثل أحد أقطاب
عىل الدائرة عىل األجنحة اليمينية ،بل نجد ً
الجناح اليساري ماكس هوركهامير  ،Max Horkheimerأحد

ألسباب أيديولوجي ٍة
ممثيل مدرسة فرانكفورت ،يهاجمها عام 1937
ٍ
محضة ،تتمثل يف تأكيده عىل أنها لن تؤمن أب ًدا بالنظرية النقدية

ملدرسة فرانكفورت التي كان يُعترب أحد أقطابها.

كان أول هدف لدائرة فيينا هو تشجيع املنطق التجريبي أو

املنطق الوضعي ،وهذا ما ييش بأن لها عىل األقل جذرين فلسف َيني:

العقالنية والتجريبية .طورت الدائرة نق ًدا جذريًا للميتافيزيقا
االحتاملية  ،spekulativوانتمى إىل هذه الدائرة مجموع ٌة من

[[[ُ -منع ترويج وبيع مؤلفات أقطاب الدائرة يف بلدان أوروبية متعددة« :بسبب وجود
يهود يف صفوفها وألن املرء كان يرى يف أنشطتها خط ًرا» ،انظر:
Malherbe Jean-François, Le scientisme du Cercle de Vienne, In: Revue
Philosophique de Louvain, Quatrième série, tome 72, n° 15, 1974, pp. 562- 573.
http://www.persee.fr/doc/phlou_0035- 3841_1974_num_72_15_5807
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الفالسفة املرموقني ومنهم بالخصوص غوتلوب فريجا Gottlob
 ،Fregeإرنست ماخ  ،Ernst Machلودفيغ بولتسامن Ludwig

 ،Boltzmannموريتس شليك  ،Moritz Schlickلودفيغ فيتغنشتاين
 ،Ludwig Wittgensteinبرتراند راسل ،Bertrand Russell

وغريهم.

الفصل الرابع

مرتكزات دائرة فيينا
كنظرية معرفة

 .1أسس دائرة فيينا
كان إصدار دائرة فيينا ملجلة «املعرفة  »Erkenntnisالتي كانت
ٍ
نصوص
تنطق بلسان حالها (عاشت تسعة سنوات) ،مناسب ًة لنرش
مختلفة لروادها األوائل ،بل وأيضً ا «تصورها للعامل» ،أي منهج

وأطروحات الدائرة واإلشكاليات التي كانت تناقشها .وحدد شيلك

التوجه العام للدائرة يف كتابه« :منعرج الفلسفة» ،كام عززت دائرة
فيينا وجودها بتنظيم مؤمترات عدة[[[.

للوضعية املنطقية املحدثة أساسان إذًا :ترتكز يف آخر املطاف
عىل الخربة الحسية املبارشة ،عندما يتعلق األمر بظاهر ٍة من ظواهر
العامل الخارجي ،أي ما طوره دافيد هيوم يف هذا اإلطار ،كام أنها تركز

عىل التمييز بني حقائق العقل وحقائق الواقع ،أي عىل فلسفة ليبنيتز.

وإذا نقلنا هذا التمييز الاليبنيتزي إىل عامل القضايا الفلسفية،

نجد بأن األمر يتعلق يف العمق بالقضايا التحليلية ونظريتها الرتكيبية.
األوىل منها يقينية ،عىل اعتبار أن محمولها يكرر ما يف موضوعها

من عنارص؛ أما الثانية فإنها احتاملية ،عىل اعتبار أن محمولها
ربا جدي ًدا .وبهذا أمكن القول بأن ليبنيتز
يضيف إىل موضوعها خ ً
م ّهد الطريق للوضعية املنطقية بجميع اتجاهاتها الفلسفية اللغوية.
وال ننىس يف هذا املقام التأثري الكانطي كذلك عىل هذا االتجاه.

[[[« -مؤمتر إبستيمولوجية العلوم الحقة» عام  1929يف براغ وعام  1930يف كونيغسبريغ.
و»مؤمتراتها العاملية من أجل وحدة العلوم» يف باريس عام  1935وكوبنهاغن عام 1936
وباريس من جديد عام  1937وكمربيدج عام  1938وكمربيدج عام .1939
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فقد استلهمت الوضعية املنطقية والوضعية املنطقية الجديدة بعض

مرتكزاتها الفلسفية اللغوية من الفلسفة النقدية لكانط ،التي تؤكد عىل

أن التجربة هي املجال الوحيد الذي ميكن لإلنسان أن يستنتج منه
أحكامه العلمية .أكرث من هذا ذهب يف بنائه للميتافيزيقا إىل النداء

بالرجوع إىل الرياضيات والفيزياء لبناء أحكامٍ صحيحة .ويكمن
االختالف بني كانط والوضعيني املنطقيني يف كون كانط كان يرى يف

«اليشء يف ذاته» حقيق ًة تتجاوز اإلدراك الحيس لإلنسان ،عىل الرغم
واقعي يلفت للتجربة .أما «اليشء يف ذاته»
من أنه كان يُقر لها بوجو ٍد
ٍ
عند الوضعيني املنطقيني فال معنى له عىل اإلطالق.

وعىل الرغم من هذه الخلفية الفلسفية للوضعية املنطقية األوىل
والالحقة ،فإن أهم ٍ
رافد لها يكمن دون منازع يف التطورات الكبرية
التي متت يف مجال الرياضيات والفيزياء ،وانسحاب مبدأ «الحتمية»

يف الفيزياء الحديثة وظهور «نظرية االحتامل» التي قامت عىل أساس
مبدأ الشك ،الذي أسسه الفيزيايئ هايزنربج ورشوندنجر وبول ديراك؛

وقادهم إىل إعادة صياغة امليكانيكا يف نظرية جديدة تدعى «ميكانيكا
الكم» .وطبقًا لهذه األخرية« :فإن الجسيامت مل تعد متتلك مواقع

ورسعات محددة ومنفصلة عن بعضها البعض ال ميكن مشاهدتها،

بل إنها متتلك حال ًة كمي ًة ناتج ًة عن دمج املوقع مع الرسعة»[[[.

ٍ
شديد ثالثة محطات تأثريٍ ارتوت منها
هناك عمو ًما وباختصا ٍر

الوضعية املنطقية لدائرة فيينا وهي عىل التوايل:

[[[ -ستيفن هوكنج ،موجز تاريخ الزمن ،ترجمة باسل محمد الحديثي ،منشورات دار
املأمون للرتجمة والنرش ،بغداد .1990
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 -تأثري الفلسفة التجريبية ونظريتها الوضعية السابقة عليها،

وخاص ًة عند هيوم وميل وماخ وأيضً ا بوانكاري.

 -تأثري املنهج التجريبي كام طوره العلامء منذ منتصف القرن

التاسع عرش.

 -تأثري املنطق الرمزي والتحليل املنطقي للغة ،كام تطورت عىل

وجه الخصوص عند كل من فريجه ووايتهيد وراسل وفيتغنشتاين.

ويسمح لنا هذا بالتسليم بإمكانية معالجة خصائص نظري ِة معرف ِة

هذه الدائرة من جانبني متكاملني ،بالنظر إىل االختالفات الكثرية بني

روادها يف أمور بعينها.

اللغوي
والتحليل
َ
أ .اتخاذها لغ َة الحياة اليومية ماد ًة للبحث
َ
منهج اشتغال.

ب .االعتامد عىل التحليل املنطقي ملعالجة اللغة العلمية ،عىل
الرغم من أنها تحاول بناء لغ ٍة اصطناعي ٍة تتوخى تعميمها وجعلها

جا للغة العلم.
منوذ ً
أ .معيار املعنى

كان رفض امليتافيزيقا من طرف هذه الدائرة مرتبطًا مبا يسمى

«معيار املعنى  .»Sinnkriteriumفكل ما ال ميكن التحقق منه
تجريبيًا ال يُعترب ذا قيم ٍة وذا معنى ويجب إلحاقه بامليتافيزيقا .ومن
األمثلة عىل هذا األطروحات املتعلقة بوجود الله ،التي كانت هذه

الدائرة تعتربها فارغ ًة من أي معنى .ويُعترب امللحد واملؤمن عندها

سواسيةً ،ألنهام يضعان فرضيات غري ذات معنى ،وبالتايل فإنهام
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ميتافيزيقيان وحسب .وكان كارناب  Carnapيعترب امليتافيزيقا

ح بني العلم والفن والدين.
جا غري واض ٍ
مزي ً

ات ّضح فيام بعد أن «معيار املعنى» الصارم األصيل لدائرة فيينا

مل يكن قاد ًرا عىل مقاومة نقد كارل بوبر  Karl Popperملنهج
التحقق من صحة أو عدم صحة أطروح ٍة ما ،بإرجاعها إىل الطريقة

العلمية املحضة (سنعود الحقًا إىل نقد بوبر لدائرة فيينا) .كام أن

كارناب نفسه اكتشف يف طريقة عمل هذه الدائرة ما سامه بإشكالية
املصطلحات النظرية  .theoretischen Termeوبعد اكتشافه هذا،
حاول بناء معيار معنى أكرث ليونةً .وطبقا لستيغمولري ،Stegmüller

معياري وتاب ٌع ملجموع
حح هذا هو معيا ٌر
فإن معيار املعنى امل َ
ٌ
ُص َّ

أدوات التجريبية املنطقية لدائرة فيينا.

وبهذا أصبح من املمكن إما رفض هذا املعيار كليةً ،أو فهمه

كمعيار الحدود بني امليتافيزيقا والعلوم التجريبية ،دون اإلعالن بأن
امليتافيزيقا ال معنى لها .وبهذا أصبح من املمكن أيضً ا تطبيق طرق

العمل التي طورتها التجريبية املنطقية من طرف التوجهات الفلسفية
ٍ
اتجاهات يف
أكانت ميتافيزيقي ًة أو عقالنية .والنتيجة هي أننا نجد

الفلسفة التحليلية التي تطورت من التجريبية املنطقيةُ ،درست فيها
إشكالياتٌ ميتافيزيقي ٌة قدمي ٌة بطريق ٍة جديدة.

ب .اللغة
تُعد اللغة محور البحث الفلسفي لدائرة فيينا يف بع َديها الداليل
والرتكيبي .وكانت مهمتها األوىل يف هذا اإلطار هي توضيح الداللة
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اللغوية بإظهار جانبها «السيمي» .وبنا ًء عىل تأكيدهم عىل ضامن
املعنى من التجربة الحسية املرتبطة بالعامل الخارجي الوضعي
قسموا العبارات والجمل وكل ما يتمثل يف الصور
امللموس ،فإنهم ّ
النحوية إىل ثالثة أقسام:

 عبارات ذات معنى ،العبارات التحليلية؛ أي قضايا العلومالصورية :املنطق ،الرياضيات إلخ ،والقضايا الرتكيبية القامئة عىل
التجربة ،أي قضايا العلوم التجريبية.
 -وعبارات خالية من املعنى ،وهي العبارات امليتافزيقية.

 وعبارات زائفة ،ال تنتمي ال إىل األوىل وال الثانية ،تظهربطريقتني :دراسة املتكلم يف عبارته كلمة بغري معنى ،أي كلمة ال
تشري إىل أي يشء من تجارب اإلنسان الحسية ككلمة «جوهر«.
أو استعامل ألفاظ كلها من ذوات املعنى الخربي املعتاد ،لكن
يصفها بطريقة ال تتطابق ومنطق اللغة يف استعاملها العادي ،كأن
يقول املرء« :العقل عنرص».

يطابق الوضعيون الجدد إذن بني املعنى وبني العلم ،فحيث
ال يوجد علم ال يوجد معنى كذلك .ومن هنا تقسيمهم للقضايا
أيضً ا إىل قضايا تحليلية وأخرى تركيبية وثالثة زائفة .تخص القضايا
التحليلية العلم ،بينام تتعلق نظريتها الرتكيبية باملنطق ،أما القضايا
الزائفة فإنها ت ُدرج يف ميدان الفلسفة.

والنتيجة هي أن للقضية إمكانيتني :إما أال تعني شيئًا فيام يتعلق

بالواقع الخربي ،وإما أن تقوم بتحديد اليشء كام تدركه الحواس
يف هذا الواقع الخارجي .فإذا كانت القضية تعني شيئًا ما ،فإن هذا
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اليشء ال يعني غري الواقع ،يف حني تُعترب كل قضي ٍة ال تتحدث عن

الواقع قضي ًة مجرد ًة وحسب.

ج .مبدأ التحقق
يقود كل هذا إىل الحديث عن «مبدأ التحقق» يف فلسفة

دائرة فيينا ،مبا أنه خاصية للمعنى ،ويربطونه مبعنى «التطابق» أو

«االتفاق» ،بشهادة ج .أ .آير ،أحد أقطاب هذا االتجاه« :إن أية عبارة
ال تكون ذات دالل ٍة حقيقي ٍة بالنسبة إىل أي شخص ،إال إذا كان هذا

الشخص يعرف كيف يتحقق من القضية التي توحي هذه العبارة
ٍ
ظروف
بالتعبري عنها ،أي إذا عرف ما هي املالحظات التي تقوده يف
معين ٍة إىل قبول القضية عىل أنها صادق ٌة أو رفضها عىل أنها كاذبة»[[[.
كام أنه يؤكد يف هذا السياق بأن «مبدأ التحقق» يعني تحديد صدق
أو كذب القضية مبعرفة مدى اتفاقها أو اختالفها مع الواقع.

ما املقصود بكلمة «اتفاق» وكلمة «واقع» يف الوضعية املنطقية

الجديدة؟ يقدم املرء املثال التايل لإلجابة عىل هذا السؤال :عندما

نقول القلم األحمر موجو ٌد فوق الطاولة ،فإننا نكون هنا قد حددنا
وجود القلم فوق الطاولة وجو ًدا فعل ًيا ،أي إننا أحدثنا تطابقًا بني
وجود القلم الفعيل والعبارة الدالة عىل هذا الوجود .أي إن هذه
القضية ليست سوى نتيجة للواقعة الخربية املتطابقة مع العبارة
الدالة عليها .من هنا ميكن للمرء التعبري عن التطابق بني القضية
التي تقال وبني الواقع الخارجي كالتايل :إذا كانت القضية تص ّور
[[[ -مجلة الفكر املعارص املرصية ،العدد الثالث والعرشون ،ص  ،21 - 20القاهرة،
يناير .1967
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رسم
الحالة التي نجد عليها الواقع الخارجي تصوي ًرا دقيقًا وترسمه ً
حا ،كانت القضية مطابق ًة للواقع؛ وهذا يعني أنها صادقة .وإذا
واض ً
كانت غري ذلك فهي خاطئة.

لكن هذه املطابقة بني القضية والواقع الخارجي ال تشمل

األشياء املنفردة ،بل األشياء كموضوعات يف ترابطها مع بعضها
البعض .ومبا أن الوضعيني املنطقيني ينظرون إىل العامل من زاوية

الوقائع ،فإن هذا األخري مكو ٌن من الوقائع الذرية فقط .وهذا يعني أن
إدراك العامل يتم بوصفه وجو ًدا فيزيائ ًيا ،وبهذا يتم التطابق بني العلم

واملعنى .وقد دافع عىل هذا التصور نُويْ َراث وكارناب ،القائلَني
بأن للعلم املوحد ،أي الفيزياء عندهام ،لغ ًة واحدة ،خاصيتها أنها
كونية ،وبإمكان املرء التعبري عن طريقها عن كل يش ٍء له معنى.
ويستشهد ميني طريف الخويل[[[ بنص لكارناب يف هذا اإلطار« :إذا

ك ّنا سنتخذ لغة الفيزياء كلغة للعلم بسبب خاصيتها كلغة كونية ،فإن
جميع العلوم ستتحول إىل الفيزياء وستُستبعد امليتافيزيقا باعتبارها

لغ ًوا ،وتصبح العلوم املختلفة أجزا ًء من العلم املوحد».

يف الجهة املقابلة ،نجد الوضعي املنطقي فريديرك فيزمان ميثّل

رأيًا مختلفًا ،ونلمس هذا يف نصه «مبدأ القابلية للتحقق» ،عندما
يؤكد بتلخيص بأن هناك بعض الناس يعتقدون أن هناك عامل وقائع
وعامل لغة ،يف حني أنه ال فصل بني العاملني .فباستعاملنا للغة،
ٍ
اختالفات كثري ًة يف الوضعية
نحدد جز ًءا من العامل .وبهذا نلمس إذًا

[[[ -مينى طريف الخويل ،فلسفة كارل بوبر (منهج العلم  -منطق العلم) ،منشورات
الهيئة املرصية العامة للكتاب ،القاهرة  ،1989ص .247

الفصل الرابع :مرتكزات دائرة فيينا كنظرية معرفة

الجديدة فيام يخص إشكالية الواقع واللغة ،حتى وإن كانت تلتقي
يف إطار التحديد العلمي للغة.

قامت اعرتاضات شتى ضد مبادئ «التحقق» و«القابلية للتأكيد»

و«التجريب» ،وبالخصوص فيام يتعلق بتمييز هذه املبادئ بني
القضايا الدالة عىل املعنى والقضايا الفارغة من املعنى ،كامليتافيزيقا

مثل .وتحت ضغط تأثري نقد كارل بوبر لدائرة فيينا يف هذا اإلطار،
ً

حاولت الدائرة ـ كام أكد عىل ذلك أحد أعضائها البارزين فيكتور

كرافت  -Viktor Kraftتعديل بعض آرائها وعىل رأسها «مبدأ
التحقق» ،الذي استعيض عنه مببدأ «القابلية للتعويض» ،املرتبط

مببدأ «القابلية للتجربة» .مبعنى أن الجملة عندهم ال بد أن تكون

قابل ًة للتجربة ،أي وضعها تحت مجهر التجريب .وعملية التجريب
هذه هي املعيار الوحيد لتأييد أو نفي جمل ٍة ما.
ويف العمق ،فإن مبدأ «القابلية للتجريب» هو صور ٌة مطابق ٌة

لألصل ملبدأ «قابلية التأكيد» ،الذي هاجمه املرء .ويكمن الفرق
بينهام يف التحقق من معنى قوي (القابل للتجربة) ومعنى ضعيف
(القابلية للتأكيد) .وحتى نقد بوبر لـ«مبدأ التحقق» ال يدخل ال

يف إطار القضايا التحليلية وال يف إطار نظريتها الرتكيبية .وقد قبله

الوضعيون عىل أساس تجريبي ،وميز آير ،أحد أتباع الدائرة بني
«التحقق باملعنى القوي» و«التحقق باملعنى الضعيف» .فالتحقق

من قضية ما بـ «املعنى القوي« يتم يف نظره إذا كانت هذه القضية
مؤسس ًة عىل الخربة بطريق ٍة قاطعة .أما إذا ساعدت التجربة عىل
جعلها ممكن ًة فإنها تكون قابل ًة للتحقق بـ «معنى ضعيف».
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مل يعد «مبدأ التحقق« يشكّل املعيار الوحيد للحكم عىل

وسع هذا األمر مجال فلسفة
صدق اإلشكاليات أو خطئها ،وقد ّ

لغة العلم وفتح لها باب ميدان «االحتامل» .واشتغل كارناب عىل
فكرة «التأكيد» و«االحتامل» ،بعد نقد بوبر .وذهب كارل هيمبل إىل

أكرث من هذا برفضه «للتحقق» نظ ًرا لرفضه لالستقراء .وكان يرى
أن النظرية ال ميكن أن تكون علمي ًة إال إذا كانت قابل ًة للتجريب

والربهنة ببيانات تجريبية .وقد رجع همبل إىل «قانون الريبة» الذي
ٍ
ٍ
شديد يف صعوبة تحديد الجسم
بتلخيص
قدمه هايزنربغ ،واملتمثل
(عىل املستوى امليكروفيزيايئ) فضائيًا (موق ًعا) وتحديد رسعته يف

اآلن نفسه .ذلك أن الجسم الفيزيقي أصبح يشكل ماد ًة وحرك ًة م ًعا،
وكان هذا هو سبب إسقاط مبدأ الحتمية والقول باالحتامل.

مل تقد كل التعديالت التي قامت بها دائرة فيينا عىل «مبدأ

التحقق« كمعيا ٍر للصحة ،واالعتامد عىل مفهوم «االحتامل»
كمبد ٍإ لتعديل ومراجعة مبدئهم الرئيس القائم عىل التمييز بني «لغة
العلم» و«لغة الالعلم» ،حتى وإن كانت هناك اختالفاتٌ طفيف ٌة بني
املنضوين يف الدائرة حول هذا األمر.

مل يكن لدائرة فيينا أية نظري ٍة مشرتك ٍة إذًا ،بقدر ما كانت تجتمع

حول برنامج عملٍ مشرتك .طورت هذه الدائرة ما أسمته «تصو ًرا

علم ًيا للعامل« عىل مبادئ أساسية ثالثة:

 .1عىل العلوم أن تتحد يف لغة الفيزياء (اختزال العلوم التجريبية)

أو يف لغة املنطق (املنطقانية  ،)logicismeألن املرء كان يعتقد بأن

كل معرفة ،إما أنها تكون تجريبية أو شكلية.

الفصل الرابع :مرتكزات دائرة فيينا كنظرية معرفة

 .2كانت الدائرة تعترب الفلسفة كتوضيح للمقرتحات العلمية
واألخالقية واإلستيتيقية عن طريق التحليل املنطقي .وال يعني
هذا بأن الفلسفة ت ُختزل يف نظري ِة معرف ٍة ما ،عىل الرغم من أن هذه
األخرية تشكل نقطة انطالقها.
 .3يؤكد هذا التصور بأن املقدمات امليتافيزيقية ال تتوفر عىل أي
معنى ) ،(Unsinnigبل أكرث من هذا ،وضعت اإلشكاليات الفلسفية
القدمية بطريقة خاطئة و ُعرب عن نتائجها بطريقة غري الئقة .وهذه
األطروحة بالضبط هي التي نجدها يف كتاب فيتغنشتاين «رسالة منطقية
فلسفية» ،الذي يرى بأن سبب غياب املعنى يف املقدمات امليتافيزيقية
هو أن هذه األخرية ال ميكن الربهنة عليها عن طريق التجربة ،يعني أنها
ال تُحيل عىل العامل ،بل تُخربنا بالطريقة التي تشتغل بها اللغة.
 .2رفض امليتافيزيقا

ال يستقيم أي فهم لدائرة فيينا دون الرجوع إىل فهم رفضها
للميتافيزيقا .كان تخليص العلوم والفلسفة من قبضة امليتافيزيقا
ح َّمى
من بني أهم األهداف التي قامت من أجلها هذه الدائرة .ففي ُ
البحث عن وحدة العلوم ،باستعامل منهج التحليل املنطقي للغة،
ِ
تكتف برفض امليتافيزيقا وحسب ،بل حاولت الربهنة عىل أن
مل
قضاياها ال معنى لها .وأكدت عىل أن الطريقة العلمية املعروفة
واملتعارف عليها هي الطريقة التجريبية ونظريتها الرياضية ،رافض ًة
الطريقة التأملية والصوفية.

يف مقابل رفض امليتافيزيقا ،حاولت دائرة فيينا بناء فلسف ٍة
علمية ،ال يحق لها تكوين قضايا تجريبية ،وبهذا تحولت إىل مجرد
طريق ٍة منطقي ٍة تحليلية ،وبناء قاعدة علمية عامة للعلوم.
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كانت هناك الكثري من املذاهب الفلسفية التجريبية واملادية

ُعرفت مبعاداتها للميتافيزيقا قبل التجريبية املنطقية ،إال أن ما مييز
هذه األخرية هو اعتامدها عىل التحليل املنطقي للقضايا يف جانبها

الرتكيبي والداليل ،مستعين ًة يف ذلك باملنطق الجديد .ويرتكز نقد
دائرة فيينا للميتافيزيقا عىل خطوتني أساسيتني:

 -التأكيد عىل أنه باإلمكان رد كل القضايا إىل قضايا أولية ،أي ما

نربهن عليه بالخربة الحسية مبارشةً.

 -التأكيد عىل أن امليتافيزيقا ما هي إال نتيجة أخطا ٍء يف منطق

الرتكيب اللغوي لعباراتها تطبيقًا ملبدأ تحقيق املعاين .ومن هنا

رفضهم للميتافيزيقا التقليدية ،باعتبار قضايها خالي ًة من املعنى ،نظ ًرا
لغياب طريقة التحقق منها بواسطة التجربة .ويذكرنا رفض دائرة فيينا
للميتافيزيقا التقليدية مبواقف دافيد هيوم ،الذي اعترب امليتافيزيقا

ووهم .كام أن أغوست كونت كان يعترب التفكري امليتافيزيقي
سـفسط ًة
ً

مرحل ًة من مراحل الفكر ،عليه تجاوزها إىل املرحلة الوضعية .ومن
املعروف أن كانط رفض اعتبار امليتافيزيقا صور ًة من صور املعرفة

النظرية ،وحاول تعويضها مبيتافيزيقا شبيهه بالعلم.

يف رفضهم للميتافيزيقا ،ينبه أتباع دائرة فيينا عىل أنه من

الرضوري القيام بتمييز واضح بينها وبني الفلسفة .إنهم ليسوا ضد

الفلسفة ،بل يحاولون ـ يف مقابل هدم امليتافيزيقا التقليدية  -بناء
فلسف ٍة للعلوم .فالخلط بني امليتافيزيقا والفلسفة منذ أرسطو هو ما

تحاول دائرة فيينا التصدي له بكل حزم ،بل تصحيح املسار .كان
لعبارة «ميتافيزيقا» معانٍ كثرية واستعملت مناهج مختلف ٍة لدراسة

الفصل الرابع :مرتكزات دائرة فيينا كنظرية معرفة

قضاياها ،بل اعتربها الكثريون بحثًا يف العلل األوىل واعتقدوا بأنها
متتلك مفاتيح معرفة الحقيقة الكلية يف شموليتها ودون تجزيء،

ألن هذا األخري يُفسد الحقيقة.

بطبيعة الحال هناك مغاال ٌة يف نقد امليتافيزيقا من طرف

الوضعية التجريبية ،ألن هناك دراسات ميتافيزيقية ال تركز عىل

قضايا امليتافيزيقا التقليدية وال عىل مناهجها .ال تبحث يف الوجود
وصفاته وال يف الحقيقة الكلية وال يف العلل األوىل ،بل نجد يف

الفلسفة الحديثة واملعارصة أمثل ًة عىل أنوا ٍع أخرى من امليتافيزيقا
مارسها مفكرون معروفون مبعارضتهم للميتافيزيقا التقليدية.

فعبارة «ميتافيزيقا» غامضة ،ألنها استُعملت مبعانٍ كثرية ،وأنظم ٍة

مختلفة ،ولهذا السبب كان من الالزم التمييز بني أنواع امليتافيزيقا،

طبقًا ملادة البحث التي انبثقت عنها :امليتافيزيقا البحتة ،امليتافيزيقا

الكونية (تعتمد عىل ما يقدمه العلم من حقائق تجريبية وتحاول
ربطها ببعضها البعض يف حقيقة كلية يستنتجها الفيلسوف بعد

تحليل ألبعادها الفلسفية) أو االستقرائية ،امليتافيزيقا الرياضية (نوع
من الفلسفة أساسه النظرية الرياضية وهدفه تفسري العامل عىل ضوء
املعرفة الرياضية) ،امليتافيزيقا اللغوية (ليس لها عالقة بالوجود

واملطلق وغريه ،بل إنها نتيجة لتطبيق التحليل املنطقي للغة)،
امليتافيزيقا الديالكتيكية (تتخذ منطقاً لتفسري الحركة والصريورة

يف الوجود كله .وهي يف استعاملها للمنطق تقصد الحركة الفعلية
للوجود ومبادئ هذه الحركة) ،امليتافيزيقا املتعالية (مقوالت يُعتقد
بأنها رضورية للمعرفة ،وأنها صور عقلية بحتة ال عالقة لها بعامل
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الحس والتجربة .فأفكارنا حول الجوهر والقوة والفعل والحقيقة

وغريها ليست مستقل ًة عن الخربة فحسب ،بل إنها كذلك ال تحتوي
عىل أي معنى تجريبي ،كام نجد يف الكانطية) ،امليتافيزيقا النقدية
(التي أسسها كانط ومارسها أتباعه من بعده) ،امليتافيزيقا الوجودية

(مورست يف غالف أديب له صلة بالوجود اإلنساين) .كام أن كتابات
هيدجر «الكينونة والزمن» وسارتر «الوجود والعدم» تحتوي عل
قضايا ميتافيزيقية كثرية.

 .3انتقادات دائرة فيينا
ككل االتجاهات والنظريات الفكرية والفلسفية الكبرية،

تعرضت دائرة فيينا ومعها كل الوضعية التجريبية النتقادات شتى،
سواء يف بداياتها األوىل ،وباألخص انتقاد كارل بوبر ـ الذي يعد
من صحح منهج الدائرة ـ أو يف اليوم الذي نعيشه ،نظرا النتعاش
االهتامم بدائرة فيينا عىل الصعيد العاملي ،وبالخصوص يف أمريكا

وأوروبا .ومبا أن هذه اإلنتقادات مختلفة املشارب واألمصار ،فقد

لخصناها يف التايل:

أ .نقد كارل بوبر

يعترب كارل بوبر من بني أهم فالسفة العلم الذين أنتجهم القرن

ريا يف مسرية فلسفة العلم الحديثة .وكان
العرشين ،وأكرثهم تأث ً
نقده لدائرة فيينا من بني األسباب الرئيسية يف شهرته هذه ،بل لرمبا
ٍ
خاص به يف نظرية املعرفة.
كانت هذه الدائرة ملهمته يف بناء تصو ٍر
وسنتعرض ألهم مواقفه الفكرية يف هذا اإلطار ولو بإيجاز ،ألنه من
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بني املفكرين الغربيني الذين نال اهتامم دارسني عرب كُرث ،سواء
برتجمة كتبه أو دراسة بحوثه.

ينقسم االستدالل العقيل إىل قسمني رئيسيني :االستقراء

واالستنباط .يقيامن الحجج العقلية ويوصالن إىل استنتاجات،

لكن طريقة عملهام تختلف .فالطريقة االستنباطية متر من العام
إىل الخاص ،يف حني مير االستقراء من الجزيئ إىل العام .ومن

نافل القول التذكري بأن الوضعية الجديدة لدائرة فيينا ،وككل نظريات
فلسفة العلوم ،كانت تستعمل االستقراء للوصول إىل نتائجها

وتعميمها كقوانني .والتقليل من أهمية االستنباط ،أو إهامله الكيل،

من طرف دائرة فيينا ،كان سببا كافيا ليجد بوبر الثغرة التي كان يبحثها
لنقد هذا االتجاه الجديد يف نظرية املعرفة .يتعلق األمر إذًا عنده

بالتمييز بني املذهب التجريبي (حيث يعتمد االستقراء كمنهج)
واملذهب العقيل (الذي يستعمل االستنباط يف دراساته) .وبهذا فإن
مصادر العلم عنده هي عقلية وتجريبية يف اآلن نفسه.

كان بوبر يعتقد أن االستنباط يضمن ح ًدا أعىل من املوضوعية

مقارن ًة باالستقراء ،وهو عنده املنهج املقبول الوحيد؛ بل هاجم

االستقراء والتجربة ،التي يُتوهم بأنها تضمن صحة نتائجه وأحكامه،
عىل اعتبار أن نتائجه تؤدي إىل حال ٍة قار ٍة ال تتغري ،بل تتكرر فقط.
وبطبيعة الحال ،إن الرتكيز عىل االستنباط ورفض االستقراء جمل ًة

وتفصيل من طرف بوبر أمر مغاىل فيه ج ًدا ،ألنه استعمل هو نفسه
ً

االستقراء يف الربهنة أكرث من مرة ،حتى وإن مل يُقر بذلك ،بل نفاه

قطع ًيا .فاالستقراء ،الذي يكتفي بالتكرار وال يقدم أية بدائل ،يقود
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إىل نظري ٍة واحد ٍة دون غريها؛ بينام يقود االستنباط إىل مجموع ٍة من

البدائل تكون أمام الباحث ،يختار منها ما يشاء ،قيمتها متساوي ٌة منذ
البدء ،وحتى عند اختيار بديل من هذه البدائل ،فإن دراسته ال تصبو

إىل تقدميه كالبديل الوحيد ،بل كإمكانية من اإلمكانيات املتاحة

الختيار صحة أفضل البدائل.

وال يعني هذا الكالم ،طبقًا لبوبر ،الوصول إىل بديلٍ نهايئ ،بل

قابل للفحص املع ّمق ،عن
قد يكون هذا الوصول منطلقًا جدي ًداً ،
ٍ
فرضيات إلشكاليات البحث .وما يدافع بوبر عنه يف هذا
طريق طرح
اإلطار هو كون كل نتيج ٍة علمي ٍة ال تكون قار ًة لألبد ،بل تكون مؤقتة،
إىل حني الربهنة عىل نواقصها أو خطئها حتى ،وينبه إىل أن تاريخ

غني باألمثلة عىل ذلك .ويُضمر موقف بوبر
العلوم الحقة نفسها ٌ

هذا جرع ًة شكي ًة ال غُبار عليها يف تصوره لتطور العلم ،بل يعتقد
أن العلم ال يتطور وينمو إال بهذه الطريقة .وعىل عكس االستنباط
الديكاريت ،فإن فرضيات بوبر تنطلق من مقدمات غري مؤكدة ،ألن
ٍ
كفرضيات حدسي ٍة قابل ٍة للرفض
تأكيدها يتم بعد االشتغال عليها

والتغيري والضحد أو التأكيد.

وإذا تذكرنا ما قلناه بإيجاز عن هيوم ،يتضح بأن بوبر ،يف نقده

لدائرة فيينا ،إمنا يذهب إىل الجذور املؤسسة لها ،ونعني بذلك

محاولة تخلُّصه من بقايا تأثري هيوم عىل فلسفة العلوم عامةً،
وبالخصوص فيام يتعلق باالرتداد الالنهايئ ،الذي تتطلّبه العملية

املؤسس
االستقرائية باعتبارها عاد ًة نفسي ًة تتأسس عىل التشابه،
َّ
بدوره عىل االستقراء كذلك .فاعتبار الوضعية الجديدة االرتبا َ
ط بني
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يغي يف نظر بوبر النتيجة ،ألنها تسقط
االستقراء واالحتامل قامئًا ال ّ
بهذا يف ارتداد ال نهايئ.

لرمبا نلخّص شعار بوبر يف نقده لدائرة فيينا يف كونه أق ّر بأنه

ال وجود للحقيقة يف أي علم كان ،أكان تجريب ًيا أو نظريًا ،ألن كل

معارف اإلنسان تقبل الدحض يف نظره ،وال تقبل الربهان .كام أن

تطور العلم ال يتم عن طريق تراكم املعارف ،بل تصحيحه الدائم
من األخطاء .مبعنى أن بوبر يرضب يف العمق فكرة الصحة املطلقة
للعلم وللمعرفة الناتجة عنه ،مؤك ًدا عىل أن كل معرف ٍة قابل ٌة للتصحيح
والتغيري واإلضافة والحذف .وال يعني هذا بحال من األحوال أنه

كان يدعو إىل املعرفة باملحاولة والخطأ ،بل كان يؤكد عىل أن منو
مفتوح دامئًا عىل املستقبل.
املعرفة
ٌ

ركّز بوبر عىل معيار القابلية للتكذيب ،أي ما سامه «معيار

االختبار» .من هذا املنطلق ،تكون امليزة األساسية للمنهج التجريبي

هو طريقته يف تعريضه للتكذيب كيفام كان تصورنا للنسق الذي

يخضع لالختبار .وطبقًا لبوبر فليس هناك تناظ ٌر يُذكر بني قابلية
التحقق وقابلية التكذيب ،التي تنتج عن الصورة املنطقية للمقوالت
العامة .ومعنى هذا بلغة بوبر نفسه أن النظريات العلمية ال تكون

قابل ًة للتربير أو التحقق ،حتى وإن كانت قابل ًة لالختبار ،بل يجب
اختبارها .كام أن درجة االحتامل فيها ضئيل ٌة ج ًدا ،بل ال يؤمن،

كام أكد عىل ذلك بعض أقطاب دائرة فيينا ،باالحتامل يف تحصيل

املعرفة .أي إن الحكم االحتاميل يُط ّبق يف نظره عىل حوادث يف
يئ خالص.
الواقع ليست لنا أية خرب ٍة مسبق ٍة عنها ،وهذا
ٌ
منطق استقرا ٌ
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وتأويل ذاتيَني يف نظرية االحتامل ،ال تتناسب
ً
مبعنى أنه يرى نزع ًة
واملوضوعية الواجب توفرها يف املعرفة ،بل إن االحتامل مرتب ٌ
ط
عنده مببدأ العشوائية .إنها عنده استعداداتٌ موضوعي ٌة وليست أمو ًرا
ُفس حسابيًا ورياضيًا .وتختلف هذه االستعدادات عن مبدأ تكرار
ت َ
وس عن بنية العامل ،تحاول
الحدوث أو الرتدد ،ألنها يف نظره ُ
ح ُد ٌ
التفسري والتنبؤ ولكنها قابل ٌة للتعديل أيضً ا.
عمو ًما ،وكيفام حكمنا عىل نقد بوبر لدائرة فيينا ،فإن هذه
األخرية استفادت من نقده هذا ،وعمل الكثري من أقطابها عىل أخذها
عىل محمل الجد يف إعادة النظر يف بعض قضاياهم املعرفية،
وبالخصوص عند بعض أعضاء نواة دائرة فيينا.
ب .نقد ويالرد فان أورمن كواين

من أعمق االنتقادات للوضعية املنطقية بعد بوبر ،هناك انتقاد
األمرييك ويالرد فان أورمن كواين[[[ ،حيث قام بهدم قاعد ٍة من
أهم قواعد وضعية دائرة فيينا ،ويتعلق األمر بالفصل بني القضايا
التحليلية ونظريتها الرتكيبية ،مؤكّ ًدا أنه باإلمكان عرض القضايا
التحليلية نفسها للفحص ،فالكلامت واملصطلحات قد ال تعني
نفس اليشء من علمٍ لعلمٍ آخر ومن دائر ٍة لغوي ٍة وثقافي ٍة إىل دائرة
أخرى .ونفس اليشء ينطبق ،يف نظره ،عىل القضايا الرتكيبية أيضً ا.
إضاف ًة إىل هذا فإنه يعتقد بأن كل قضي ٍة من هاتني القضيتني ميكن
اختزالها للقضية األخرى ،بطريقة ال عالقة لها باملعنى ودرجة فهمنا
للمصطلحات والكلامت.
[[[« -عقيدتان يف التجريبية»
Quine, W. V (1951), «Main Trends in Recent Philosophy: Tow Dogmas of
Empiricism», The Philosophical Review, Vol. 60, No.1, 20- 43.
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أما فيام يخص مبدأ التحقق ،فإن كواين يفرتض شبك ًة من
الفرضيات املرتابطة فيام بينها ،ال ميكن اختبارها مبعز ٍل عن بعضها
البعض؛ وعندما يتم هذا االختبار أو خالله نضيف إليها مبارش ًة

تصوراتنا ومعارفنا عن األشياء .من هذا املنطلق ،فإن وحدة الداللة
التجريبية بالنسبة له تتمثل يف كل العلم ،عىل اعتبار أن هذا األخري

شبك ٌة مرتابط ٌة من الفرضيات والقضايا واملعاين املؤسسة له .إذا
حدث وتأكد كذب أحدها ،يكون من الصعب تشخيص مكمن
الخطأ .مبعنى أنه يؤكد عىل أننا عندما نحاول اختبار فرضي ٍة منعزلة،
فإننا يف الواقع نخترب العلم كله ،وبذلك يصل إىل مبدأ الكلية.

تؤكد فلسفة العلم عند كواين عىل رضورة عدم الفصل بني العلم

والفلسفة .وبهذا يخالف جذريًا الوضعية املنطقية ،التي حاولت
استخدام الفلسفة لتنقية العلم من «شائبة» امليتافيزيقا وتحديد لغته

تحدي ًدا دقيقًا ،أو كام قال كارناب« :ينبغي أن نستعيض عن الفلسفة
مبنطق العلم؛ أي أن نستعيض عنها بالتحليل املنطقي ملفاهيم
وتصورات العلوم ،وذلك ألن منطق العلم ليس شيئًا آخر سوى
الرتكيب املنطقي للغة العلم...؛ ومن هذا املنظور ،فإن القضايا

امليتافيزيقية عبار ٌة عن أشباه قضايا يثبت التحليل املنطقي أنها إما

عباراتٌ فارغ ٌة من املعنى ،وإما عباراتٌ تخرق قواعد النحو .وحدها
كل ما يُعرب عنه باملشكالت
قضايا منطق العلم تحظى ،من بني ِّ
الفلسفية ،بكونها ذات معنى».
ج .نقد الري الودن

أما الفيلسوف األمرييك الري الودن فإنه يرى بأن سقوط
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ريا
الوضعية املنطقية راجع أيضً ا إىل رفضها لكل يشء« :إن جز ًءا كب ً
من أسباب سقوط الوضعية املنطقية مل يكن فقط بسبب التناقضات
املنطقية التي واجهتها؛ بل يف تعارضها مع مذاهب فلسفية ودينية

واجتامعية ،تلك املجموعة من االعتقادات املقبولة عىل نطاقٍ
يف واسع ،لقد رفضت الوضعية املنطقية كل يش ٍء تقريبًا ،الدين،
ثقا ٍ
التاريخ ،الفن ،األدب ..إلخ» [[[.

من بني أهم االنتقادات املعارصة لدائرة فيينا ،وبالخصوص

فيام يتعلق برفضها للميتافيزيقا ،هناك موقف الفيلسوف األمرييك
بيرت انواجن .يقول من بني ما يقولهِ :
«طبقًا للوضعيني املناطقة،

كل العبارات واألسئلة امليتافيزيقية ال معنى لها .وطاملا أن لكل
رصا
العبارات واألسئلة الفلسفية الرتاثية تقري ًبا (كام أرشنا أعاله) عن ً

ومهم ،فإن كل األسئلة والعبارات الفلسفية
ميتافيزيق ًيا جوهريًا
ً
الرتاثية تقري ًبا ال معنى لها»[[[.
ودون قول ذلك رصاحة ،فإن إنواجن يرى يف ذلك غل ًوا يرشحه

بقول« :لو كانت األسئلة امليتافيزيقية ـ وبشكل أع ّم ،األسئلة
الفلسفية ـ ال معنى لها بهذا املعنى؛ فال عجب أن الفالسفة مل يكن

يف إمكانهم االتفاق عىل كيفية «اإلجابة» عليها .إذا ح ّدق الشخص
[[[ -الري الودن ،التقدم ومشكالته ،نحو نظرية عن النمو العلمي ،ترجمة فاطمة
اسامعيل ،املركز القومي للرتجمة.2016 ،
[[[ -بيرت انواجن ،مقدمة يف امليتافيزيقا :كيف نتعامل مع امليتافيزيقا اليوم؟ ترجمة
إبراهيم الكلثم ،املوقع اإللكرتوين حكمة:
http://hekmah.org/9195- 2.
الكتاب األصيلPeter van Inwagen, Metaphysics, Cornell Univ. Press, :
.Oxford [u.a.], 1993
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يف النار لفرت ٍة طويلة ،سريى هذا الشخص صو ًرا هناك ،ومبا أن
ٍ
انعكاسات نفسيّ ٍة للرايئ،
الصور التي تُرى يف النار هي محض

أشخاص مختلفون صو ًرا مختلفة».
يُتوقع أن يرى
ٌ

«يتهم» أنواجن بطريق ٍة ذكي ٍة الوضعية املنطقية باعتقادها يف

الخيال ،ما دامت مل تخرج عن الفضاء الضيق الذي سجنت نفسها
فيه .ومل يكن مآلها يغاير يف يش ٍء مآل باقي االتجاهات الفلسفية،

كام يؤكد عىل ذلك انواجن« :مثل األنظمة امليتافيزيقية لديكارت
واليبنتز ،تنتمي الوضعية املنطقية بالكامل اآلن إىل تاريخ الفلسفة.
ٍ
أساس ألي شكل من
وكتلك األنظمة مل يكن يف مقدورها تقديم

أشكال اإلجامع الفلسفي» .ويضيف« :مصري الوضعية املنطقية
كل محاوالت تشخيص فشل الفلسفة يف إنتاج بني ٍة
هو مصري ّ
من الحقائق املؤسسة ،أو حتى بنية نظريات مقبولة مؤقتًا .مثل
هذه التشخيصات هي دامئًا «مجرد فلسفة أخرى» ،تعاين من
نفس األعراض التي يفرتض أنها تفرسها :تُق ّدم [هذه األطروحات

الفلسفية] ،يتجادل الناس حولها ،البعض يقبلها ،البعض فقط ،ويف
لتحتل مكانًا يف تاريخ الفلسفة»[[[.
ّ
النهاية ،تنزوي
د .نقد يوسف سايفرت

خصص الفيلسوف النمساوي يوسف سايفرت يف حد أهم

كتبه« :الربهان الفينومينولوجي الواقعي عىل وجود الله»[[[ الباب
[[[ -نفس املرجع السابق.
[[[ -يوسف سايفرت ،الربهان الفينومينولوجي الواقعي عىل وجود الله ،ترجمة :حميد
لشهب ،جداول للطباعة والرتجمة والنرش ،بريوت.2015 ،
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السادس« :املنطق وامليتافيزيقا يف الربهان األنطولوجي» لنقد

املنطق الوضعي ،ومن خالله  -دون ذكر ذلك مبارش ًة  -دائرة فيينا.

تلخيصا مكثفًا لهذا النقد ،نظ ًرا لألهمية التي يكتسبها فيام
ونورد
ً
يخص املوضوع الذي نحن بصدد دراستة« :دائرة فيينا والوضعية
املنطقية التجريبية».

ربا أسس املنطق
يذكر سايفرت أن املنطق الدقيق ألرسطو ،معت ً

الحديث غري مقنعة ،بل يلمس املرء يف بعض األحيان أن املبادئ

الواضحة ترتك املكان للبديهيات غري الواضحة .كام يُسجل
مغادر َة املنطق الرمزي الفلسف َة ليستقر يف العلوم الشكلية الشبيهة
بالرياضيات .كام ينبه إىل أن استعامل املنطق الرمزي والريايض
مهم يف األماكن التي تكون فيه سالسل طويلة وغري ذات
قد يكون ً

نهاية من خطوات التفكري املنطقي الشكيل قد تطورت ،كام هو
الشأن يف الرياضيات .ويكون من الصعب تقديم هذه األسس دون
تقليص وتشكيل املنطق الرمزي الحديث.

ال يجادل سايفرت يف التطور الكبري للمنطق كعلم شكيل

محض ،والذي له عالقة قرابة بالرياضيات ،منذ بوال  ،Booleراسل،

وايتهيد ،وفريجي .لكنه يرى بأن هذا املنطق الجديد الرمزي أو
ٍ
موقف فلسفي ،ألنه ال ميكن التمييز فيه ما إذا
الريايض خا ٍل من أي

كانت القوانني املنطقية قواعد نفسية أو اتفاقية للعب بالرموز ،وال
ٍ
طفيف لإلشكاليات الفلسفية
ح ولو
ميكن للمرء أن ينتظر منه أي رش ٍ
الرئيسية للمنطق ،كإشكالية جوهر الحقيقة والحكم وإشكالية
الشكل الصحيح للرباهني االستنتاجية وجوهر الصالحية« :ال ميكن

الفصل الرابع :مرتكزات دائرة فيينا كنظرية معرفة

للمنطق بطبيعة الحال أن يجيب عن السؤال األسايس والبسيط يف
نفس الوقت ،املتعلق مبعنى الحقيقة يف املنطق ،يعني حقيقة

الحكم وما يؤسسه»[[[.

والنتيجة يف نظر سايفرت هي أن املنطق الريايض مل يعد فلسفةً،

علم مخالفًا لهذه األخرية ومخالفًا للرياضيات نفسها؛ ألن
بل أصبح ً
مثل عن ماهية الرقم يف الواقع وماهية
فلسفة الرياضيات تتساءل ً

جواب لجوهر
أي قانون هنديس إلخ ،وبالتايل فإنها تبحث عن
ٍ
هذه الظواهر املغاير ملا يبحث عنه الريايض ،حتى وإن انطلق

ح عىل املنطق الريايض ،يقول
من نفس األسئلة .ويف هجومٍ رصي ٍ

سايفرت« :عندما يعتقد املرء بأن املنطق الذي يستعمل الرياضيات
قد يعوض املنطق الفلسفي ،أو بأنه قد عوضه منذ مد ٍة طويلة؛ فإنه
إما أنه يعني بفلسفة املنطق ميتا-تفكري حول واجبات املنطق وطرقه
املعرفية ،وحول موضعها باملقارنة مع علومٍ أخرى إلخ ،وبهذا

يكون من املمكن متييز هذا النوع من فلسفة املنطق عن املنطق
الفلسفي الكالسييك؛ وإما أن املرء يعني ذلك الجزء من التفكري
الفلسفي حول املنطق ،الذي ال يتخذ املنطق الفلسفي كموضوع،

لكن املنطق الذي يستعمل الرياضيات ،والذي يبحث عن معنى
وصالحية وقوانني الرموز املستعملة فيه»[[[.

كام ينفي سايفرت نف ًيا قاط ًعا االدعاء الذي يؤكد أن تطور املنطق

الحديث ساهم يف تطور املنطق الفلسفي ،بل يرى العكس .عندما
[[[ -نفس املرجع السابق ،ص .343
[[[ -نفس املرجع السابق ،ص .344
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ٍ
خالص
يعترب املرء األنسقة املنطقية الشكلية والرمزية كموضو ٍع

للفرضيات وللخياالت الرياضية ،فإن خطر الوصول إىل قوانني
خاطئ ٍة يكون وار ًدا« :إن األمر يتعلق إذًا إىل حد ما «مبنطق أصبح

بلعب دقيقٍ أكرث من اهتاممه باملعرفة العلمية
متوحشً ا» ،يهتم أكرث
ٍ
للوقائع املنطقية ،ذلك أنه يبتعد بهذا عن أسسه الفلسفية ،متا ًما كام
ابتعدت الرياضيات عن أسسها الواضحة يف تنظرياتها ومامرساتها
الشكلية أو االصطالحية  ...أعترب كذلك نظرية األصناف لراسل

 Russelوكل أنواع تحديد قواعد اللغة واملتعالية Metasprache

لحل التناقضات املنطقية من بني النظريات الخاطئة واملتناقضة يف

بعض جوانبها»[[[.

لعل األهمية الخاصة لنقد سايفرت للمنطق الوضعي هي من
جهة أنه ينتقده بحكم درايته الواسعة بعلم املنطق عمو ًما ،ومن جه ٍة
أخرى لكونه من الفالسفة الغربيني املعارصين ،ممن ُيثل الفلسفة

الكالسيكية ،املتأثرة إىل حد كبري باإلرث املسيحي الوسطوي.

[[[ -نفس املرجع السابق ،نفس الصفحة.

الفصل الخامس

كيف يجب فهم تأثير
دائرة فيينا على األمة العربية
واإلسالمية؟

 .1مالحظات عامة فيام يخص دائرة فيينا والوضعية املنطقية
عىل الرغم من تب ّني فلسفة دائرة فيينا للعلم واعتباره املنطلق

األساس ـ ورمبا الوحيد عند بعض مفكري هذا التيار ـ يف تفسري

حركة الواقع بشقيه الطبيعي واالجتامعي ،فإنها ظلّت تدور يف
فلك الفلسفات التجريبية املثالية لعلم االجتامع البورجوازي.
فدراسة الكثري من الوقائع املحدودة َز َمكَانِيا مل تضع يف حسبانها

ٍ
استنتاجات عام ًة تتعلق بالنواحي الرئيسية لقوانني حياة املجتمع،
وبالخصوص قوانني الرصاع الطبقي والتناقضات االجتامعية
ٍ
إجراءات خاص ٍة وتقنيات البحث
الرئيسة ،بل ظلت تدور يف نطاق
التجريبي الذي يشمل املالحظة ،املعالجة اإلحصائية للبيانات

املجمعة ،ووضع السالمل والخطوط البيانية إلخ .ويرى الوضعيون

أن املفاهيم العامة مثل :قانون التطور االجتامعي ،الطبقة ،األمة،
الرأساملية ،االشرتاكية ،الفاشية ،الدميقراطية ،وغريها كثري ،هي من
املفاهيم التي ال تخضع لالختبار التجريبي وال تشعر بها الذات

بشكلٍ مبارش ،لذا ال ميكن إثبات صحتها أو بطالنها ،من هنا ال بد

من اعتبارها يف نظرهم غري ذات معنى.

إن فالسفة دائرة فيينا ال يدرسون الوقائع يف صالتها العامة وال

يعملون عىل إبراز طبيعة حياة املجتمع وسري عملياته العميقة،
ٍ
مجموعات منظمة بشكل آيل ،أو
بل يعتربون الحياة املجتمعية
ِ
املنظمة للامدة املدروسة .من هنا ال تقدم
مجموع ًة من األوضاع
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مبسط
الطريقة الوضعية والوضعية الجديدة أكرث من وصف أو تقرير ّ

عن الوقائع والحوادث املنفصلة واملدروسة باملالحظة املبارشة.

عىل الرغم من أن دائرة فيينا مل تُقحم نفسها ال يف املادية وال

يف املثالية ،بل كانت تقدم نفسها كاتجاه ثالث ،إال أنها يف أسسها

معادي ٌة للفلسفة املادية التي تقر بالوجود املوضوعي للعامل املادي
وانعكاسه يف وعي اإلنسان .فالوجود املوضوعي ما هو عندهم إال
إحساسات ،ومن ثم فإن عملية التحقق ال ميكن أن توجد خارج

تجربة الذات ،ويقود هذا بالرضورة إىل الذاتية املحضة ،التي تلغي
الكثري من القضايا املنطقية القامئة عىل املالحظة.

تتأسس عىل جذور الفلسفة الوضعية
مبا أن فلسفة دائرة فيينا ّ

كام نظّر لها الفيلسوف الفرنيس كونت ،هناك الكثري من املالحظات
النقدية ميكن إجاملها يف التايل:

أ .الغلو يف الذاتية :قد يبدو هذا النقد غريبًا بعض اليشء ،ذلك أن

دائرة فيينا كانت تحاول بالضبط االبتعاد عن الذاتية وتأسيس فلسفة

علمية .والواقع أن بذرة الذاتية هذه موضوعة يف الوضعية التجريبية

منذ كونت فيام سامه «قانون الحاالت الثالث» .فقد بنى نظريته عىل
أساس «ميتافيزيقي» يف معنى دائرة فيينا ،أي خا ٍل من أي معنى.
فلم يقدم أية دراس ٍة علمي ٍة للمجتمعات اإلنسانية يف جغرافياتها

املختلفة .كام أنه مل يدرس مبا فيه الكفاية الديانات ،وبالخصوص
ٍ
مقدمات منطقي ٍة وال تجارب ميداني ٍة أن
املوحى بها ،بل استنتج دون
«املرحلة الالهوتية» هي أول مراحل التفكري البرشي.

ب«.هوس» الوحدة :أهم يش ٍء كانت دائرة فيينا تبحث عنه هي
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وحدة العلوم .وال تُعترب هذه الوحدة «مستحيلةً» فقط ،بل تضمر
يف ثناياها نزعة هيمنة العلوم املنطقية والرياضية عىل كل العلوم
األخرى ،وبهذا حاولت تعويض هيمنة الفلسفة عىل كل العلوم .إن

واضح هنا ،أي إن «العلوم الحقة» وصية عىل «العلوم
منطق الوصاية
ٌ
الغري الحقة» ـ اإلنسانية ـ ،وال يُعرتف لهذه األخرية بأي يشء ،إذا
مل تستخدم التقنيات الرياضية ومنطق الحساب لجمع وتصنيف
ووصف وتأويل دراساتها.

وبغض النظر عن كون الكثري من ميادين العلوم اإلنسانية ال ميكن

أن تخضع إىل هذا التصور الضيق للعلم ،فإن محاولة إقحام تقنيات
البحث العلمي الوضعي لدراسة الظواهر اإلنسانية ال يؤدي بالرضورة

إىل نتائج علمية ،بقدر ما يساهم يف الكثري من األحيان يف حرمان

بعض العلوم من حقها يف التطور الداخيل والتعاون املتناسق بني
مثل
تخصصات مختلفة .ففرض مناذج جاهز ٍة يف الطب النفيس ً
ٍ
حاالت مرضي ٍة بعي ٌد كل البعد عن حقيقة النفس اإلنسانية
لتشخيص

مثل تشخيص
املتعددة واملتشابكة واملعقدة بطبيعتها .ال ميكن ً
ٍ
ٍ
ٍ
واستامرات محدد ٍة مسبقًا ،وال
مقابالت
نفيس ما عن طريق
مرض
ٍ
ميكن تعميم هذه االستامرات عامل ًيا وإيهام الناس بأنها صالح ٌة لكل
زمانٍ ومكان .فالتطورات الهائلة يف علوم األعصاب واملخ والغدد،
ٍ
حاالت مرضي ٍة معينة؛ فإنها
ريا يف تشخيص
حتى وإن كانت تساعد كث ً

ٍ
لتشخيص دقيقٍ لحال ٍة إكلينيكي ٍة ما.
مع ذلك ال تكون كافي ًة

بوعي أو دون وعي ،ترك كونت من جديد بصامته يف تفكري

دائرة فيينا يف هذا اإلطار .فتص ُّوره للمجتمعات اإلنسانية عىل
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ٍ
ٍ
لبنات متامثلة ،وخضوع تطورها لقانونٍ
واحد (وحدة
أنها بنا ٌء من

ٌ
واضح لتعددية البرشية،
اختزال
العلوم وتطورها عند دائرة فيينا) هو
ٌ
ومحاولة فرض ِ
منط حيا ٍة وحيد .ونالحظ يف زماننا الحارض نتائج

ٍ
مجتمعات غربي ٍة ت ّدعي التعددية.
مثل هذا التصور ،يف حضن
فسوا ٌء تعلّق األمر بآخر تطورات الليربالية االقتصادية (العوملة،
يف واحد ،فإن
اقتصاد السوق إلخ) ،أو مبحاوالت فرض منوذ ٍ
ج ثقا ٍ
الوضعية بصف ٍة عام ٍة تنفي االختالف الثقايف والحيايت والحضاري،
بل تتميز بفتح املجال عىل مرصاعيه لسلطة القوي ،املتمثل حاليًا
بالغرب ،وبالخصوص جناحه األمرييك .فهوس الوحدة هنا ،ما هو

هوس لبسط النفوذ والسيطرة.
يف العمق إال
ٌ

ومتثّل املراحل الثالثة التي حددها كونت لتطور البرشية شاهد
ٍ
إثبات عىل «هوس الوحدة» هذا .فحتى لو وافقنا افرتاضً ا عىل

تقسيمه هذا ،فال ميكن تطبيقه عىل كل مجتمعات املعمورة ،بل
هناك اختالفاتٌ كثري ٌة بني املجتمعات من حيث مرورها من مرحلة
إىل مرحلة أخرى ،ولرمبا من حيث ترتيبها حتى .فهناك مجتمعاتٌ
مييش فيها تطور العلم ي ًدا ٍ
بيد مع الدين ،بغض النظر عن طبيعة هذا
األخري ومصدره ،وخري مثا ٍل عىل ذلك حال ًيا هو القطر اإليراين.
وهناك مجتمعات كان تطور العلم فيها بعي ًدا عن الدين ،كحالة
الدول الشيوعية لألمس .وهناك مجتمعات مل تعرف أي تطور للعلم

مل متقدمٍ علم ًيا ،بل احتفظت
فيها ،عىل الرغم من وجودها يف عا ٍ
بشبه مرحل ٍة الهوتي ٍة ض ّيقة ،كام هو الحال يف السعودية حال ًيا وبعض
دول الخليج العريب.
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إضاف ًة إىل هذا ،نتفق مع جل الباحثني الذين أكدوا عىل النزعة

العلمية  scientismeلدائرة فيينا« :ميكن اعتبار املوقف الذي يَ ْك ُم ُن
يف التفضيل الخاص للخطوة العلمية ،إىل درجة اعتبار الفلسفة
ح َو)
جز ًءا من العلم املوحد ـ أو باألصح املبدأ املوحد الداخيل (نَ ْ
اللغة العلمية ـ ،نزع ًة علمية»[[[.

ويتأسس نظام هذه النزعة عىل مجموعة من األضداد ،قُبلت
دون تفكري ٍ
كاف فيها .فهناك من جه ٍة التضاد بني الذات واملوضوع،
وهو تضا ٌد حاولت الدائرة تجاوزه دون نجاح برجوعها إىل البيذاتية

(تفاعل الذوات)  .l´intersubjectivitéوهناك التعارض بني
املصالح العلمية ونظريتها السياسية ،وهو تعارض حاولت دائرة

بقطب واحد منهام (العلم) .وهناك التعارض
فيينا إخفاءه ،باهتاممها
ٍ
تعارض حاولت تجاوزه بإلحاق العلوم
بني الطبيعة والثقافة ،وهو
ٌ
مؤسس عىل مثل
اإلنسانية للعلوم الطبيعية .ومبا أن نسق دائرة فيينا
ٌ
هذه التعارضات ،فمن املمكن اعتباره أيديولوجيا إذًا .ومل يكن ،طبقًا

ملا درسناه هنا ،أي عض ٍو من أعضاء الدائرة واع ًيا بالعالقات الضيقة

والعميقة التي كانت تجمع املعارف العلمية والحياة االجتامعية
مثل نويراث؛ وعىل الرغم من ذلك فإنه كان يرى خالص املجتمع
يف العلوم املوحدة املتخلصة بالتحليل املنطقي من كل ميتافيزيقا

 ...ونعارض اليوم أيديولوجيات املوضوعية العلمية .ذلك أنها غري

قادرة عىل األخذ يف الحسبان بطريقة نقدية البعد السوسيو-سيايس
[1]- Malherbe Jean-François, Le scientisme du Cercle de Vienne, In: Revue
Philosophique de Louvain, Quatrième série, tome 72, n°15, 1974, pp. 562- 573.
http://www.persee.fr/doc/phlou_0035 - 3841_1974_num_72_15_5807
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لكل خطو ٍة علمية»[[[ .وينطبق هذا النقد عىل نويراث ،الذي حاول تقديم
موضوعية املنهج العلمي كنقيض األيديولوجيات السياسية لعرصه.

إذا سلمنا بكل هذا ،ميكن أن نستنتج أن دائرة فيينا كانت ت ُأث ِّثُ
مرشو ًعا أيديو-ميتافيزيقا خلف الواجهة العلمية التي كانت تدافع
وعي ومف َّك ٍر فيه ،بقدر ما يهمنا
عنها .ال يهم إن كان هذا التأثيث عن ٍ
ٍ
ح ٍد
نقي،
أنه كان موجو ًدا« :نوقشت أوتوبيا علمٍ مستقلٍ ٍ ،
شفاف و ُم َو َّ

كمرشو ٍع أيديولوجي وميتافيزيقي»[[[.

وإذا استحرضنا للذهن من جديد التعريف الذي يعطيه بوبيو
( Bobbioأحد الوضعيني القانونيني املشهورين) لـ «أيديولوجيا» ،فإننا
لن نندهش إذا تأكدنا أن الوضعية الجديدة هي كذلك أيديولوجيا يف
عمقها ،بكل الخصوصيات التي نعرفها عن األيديولوجيا[[[ .يقول« :أعني
ٍ
ويتأسس
موقف تجاه واقعٍ ُمعطى:
بـ «األيديولوجيا» نو ًعا من اتخاذ
ّ
ويعب عن نفسه عن
هذا املوقف عىل نسقٍ وا ٍع إىل درج ٍة ما من القيم،
ّ
قليل عىل الواقع ذاته ،تحتفظ به كام
طريق أحكام قيمة ،تحاول التأثري ً
هو إذا كان التقويم إيجاب ًيا ،وتعدله إذا كان التقويم سلب ًيا»[[[.

[[[ -نفس املرجع السابق.
[[[ -انظر:
Soulez Antonia, Sebastik Jean, Le cercle de Vienne: doctrines et
controversies, In: L’Homme et la société, N. 69- 70, 1983, Actualité des
philosophes de l’École de Francfort, pp. 195- 200.
http://www.persee.fr/doc/homso_0018- 4306_1983_num_69_1_2148
[[[ -محمد سبيال ،األيديولوجيا ،نحو نظر ٍة تكاملية ،املركز الثقايف العريب ،بريوت
 .1992قدمنا دراس ًة نقدي ًة لهذا املؤلف القيم يف مداخل ٍة لنا بجامعة مكناس املغربية،
مبناسبة تكريم األستاذ سبيال ،يف ماي .2010
[4]- Norberto BOBBIO,«Sur le positivisme juridique», Mélanges Paul
Roubier, t. 1, Paris, Dalloz et Sirey, 1961, note 1, p. 63.
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تتأسس عىل
وللتذكري مبا سبق قوله ،فإن الوضعية القانونية ّ

قابل
ً
افرتاضني :األول يتمثل يف اعتبار القانون بنا ًء اجتامعيًا
للتحليل كام هو ،والثاين يتمثّل يف اعتبار القانون مغاي ًرا لألخالق.
وهنا بالضبط يُهاجم املرء الوضعية بصف ٍة عام ٍة والوضعية املنطقية
بالخصوص باعتبارها أيديولوجية ،يجب مقاومتها أيديولوجيًا أيضً ا.

فالفرضية األوىل تُرجع إىل العرص الذي كان املرء يضع أهمي ًة

قصوى لقانون الدولة .ومبا أن الوضعية القانونية يف فرضيتها الثانية
متيز بني القانون واألخالق ،فإن املرء يهاجمها باعتبارها متدي ًدا

ني جيد ٌة
للدولة ،بنرش االعتقاد بأن كل قوانني هذه األخرية هي قوان ُ
ٍ
بسيط صادر ٌة عنها (الدولة) ،أو إذا كانت
بسبب
بالرضورة ،ألنها
ٍ
هناك ال أخالق ،فإن ذلك يساهم يف الحفاظ عىل النظام القائم.

ومن هنا ،ليس هناك مف ٌر من اعتبار الوضعية بصف ٍة عام ٍة ،يف

جانبها األيديولوجي القانوين ،نواة الديكتاتورية وال ُكلّ ّيانية (الحكم
الشمويل) .ومن خالل قيم املساواة وصالحية النظام واألمن ،فإننا
نجد الوضعية املنطقية تتجول ي ًدا ٍ
بيد مع الليربالية ،التي تعترب يف
حلتها املعارصة قيمة ِق َي ِمها دهس العامل بأكمله من أجل مصالحها.
يعني أن األيديولوجية الحقيقية للوضعية يف القانون هي تقديس

القانون[[[ ،ومبا أنها ليست هي التي تضع القانون ،فهذا يعني

تقديسها لواضع القانون وتربير سلوكه ،سواء أكان عادلً أو ظامل ًا،
متا ًما كام رأينا مع أوستني  .Austinوكام يقول بريتران دو جوفينيل

[[[ -انظر يف هذا اإلطار:
Léon HUSSON, «Analyse de la méthode de l’exégèse», (1972) 17 Archives
de philosophie du droit 115.
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« :Bertrand de JOUVENELلن تنقصنا اليوم وال يف املستقبل

أب ًدا أيديولوجياتٌ سياسية .ال بد منها ،ألننا مطالبون بالبت يف
مشاكل ليس لنا الوقت لدراستها .والوسيلة الوحيدة التي متكّننا

من البت يف هذه الحالة هي األحكام املسبقة .هناك بعض األفكار
العامة تسمح يل بالحكم عىل كل يشء ،بإدخال الوضع الذي ال
ميكنني أو ال أريد أخذ معرف ٍة مضبوط ٍة عنه ،يف فئ ٍة من األوضاع
ريا
التي أخذت فيها موقفي بصور ٍة نهائية .ويعترب هذا اقتصا ًدا كب ً
للجهد الفكري»[[[.

 .2النتائج البعيدة املدى للنزعة الوضعية والوضعية الجديدة
عندما نتأ ّمل العامل املعارص ومختلف التطورات العلمية التي

شهدها ،وبالخصوص تلك املتعلقة «بالثورة الصناعية الثالثة»،
املتمثلة يف غزو التقنية للحياة وبسط نفوذها عىل مختلف مجاالت

األنشطة اإلنسانية ،فال مفر من اعتبار هذا التطور كان من أهداف

دائرة فيينا ،التي كانت تعتقد بأن التطور العلمي سيساهم بالتأكيد يف

رفاهية اإلنسانية.

ال جدال يف كون املرحلة العلمية الراهنة لإلنسانية مرحل ًة

فريدة ،مل يسبق لها مثال يف تاريخ البرشية عىل اإلطالق .وال جدال

كذلك يف كون هذه املرحلة من املراحل التي نلمس فيها «الوجه
علمي
الخشن» للعلم .فالرغبة يف «علمنة» الكون وإخضاعه لنظامٍ
ٍ

[1]- Bertrand de JOUVENEL, De la politique pure, nouvelle édition
augmentée, Paris, Calmann-Lévy, 1977, p. 10.
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ٍ
تفاوتات ال حرص لها يف الحصول عىل هذا العلم،
وحيد ،أنتجت

بل أقامت الدول املص ِّنعة حصونًا عالي ًة حول هذه العلومُ ،ممركز ًة
إياها يف يد حفن ٍة صغرية من الدول.

أكرث من هذا ،مل تخرج املركزية الغربية عن دائرتها الضيقة التي

تكف عن
رسمتها إبان الثورة الصناعية يف القرون التي خلت ،ومل ّ
منطق هيمنتها االستعامرية منذ «االكتشافات الجغرافية الكربى» ،بل

ضاعفتها ،وتف ّننت فيها ،بُغية ضامن املواد الخام لصناعتها« :لقد
رسقوا املعارف والعلوم من باقي الشعوب ثم أعادوا تدويرها ونسبوها

خاصا بهم وبطبيعتهم
ألنفسهم ،عىل أساس أن العلم كان شيئًا
ً
كأوربيني ،مع أن أوروبا وحتى القرن الخامس عرش كانت قري ًة

مظلم ًة مه ّمش ًة من قبل باقي العامل ،فعل ُم وتط ّو ُر القارة جاء بفضل
ٍ
حضارات أخرى ،جاء من حضارة الهنود يف أمريكا ومن الحضارة
الصينية واإلسالمية والهندية واألفريقية [ ]...ففي الوقت الذي كانت

محاكم التفتيش تحارب العلم هناك ،كان العامل اإلسالمي يربع يف
علم الفلك والبيولوجيا والفلسفة ،ولكن تم حجب كل هذا لصالح

تجميل الحداثة األورو ـ مركزية»[[[ .وكل ما تتشدق به من «حقوق
ٍ
و»حريات شخصي ٍة» ال يعدو أن يكون رما ًدا
إنسانٍ » و«دميقراطي ٍة»
أول والشعوب األخرى ثان ًيا.
تذره يف عيون شعوبها ً

إن اإلمربيالية الغربية التي بدأت يف العمق مبجرد إجالء

املسلمني عن األندلس وبداية الحروب الصليبية ،وتعززت
[[[ -حوار مع رامون غروسفوغل عن استحالة فصل الحداثة األورومركزية عن
االستعامر .أدار الحوار فرانسيسكو فرينانديز .ترجمة البشري عبد السالم.
/http://hekmah.orgحوار-رامون-غروسفوغل-الحداثة-االستعامر/
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باالكتشافات الجغرافية ،كانت تستعمل الدين يف بسط نفوذها
عىل الشعوب األخرى .ومثل هذا االستغالل للدين ال يفاجئ ،إذا

استحرضنا إىل الذهن أن كل األنظمة امللكية الغربية كانت تحكم
باسم الدين ومبساعدة رجال الكنيسة ،وبهذا كان الدين املسيحي

الغريب يساعد مبارش ًة يف إحكام قبضة الغرب عىل الشعوب
األخرى .ومن بني املفكرين الغربيني الذين انتبهوا إىل فظاعة هذا
االستغالل كان هناك مونتني[[[ ومونتسكيو[[[ ،كل بطريقته« :بالنسبة

واضح
ملونتني ،وملونتسكيو من بعده ،فإن فشل املسيحية أخالقيًا
ٌ
متا ًما من خالل سلوك اإلسبان يف «العامل الجديد» ،اعتربهم مونتني
املثال األعىل لفشل املسيحية [ ]...املحمديون (املسلمون)

ذبح ال مثيل له
والوثنيون قبلهم ترصفوا بشكل أفضل [ ]...كان هناك ٌ
ٍ
ٍ
زائف عن االهتداء للمسيحية .النفاق
حديث
من أجل الذهب ،مع
والوحشية كانا وال زاال متسقني يوحدهام التعصب .التعصب أخذ
مكان كلٍ من الدين والفلسفة ،ويفعل األعاجيب عندما يؤيد نزوعنا
الطبيعي إىل الكراهية ،والوحشية ،والطموح ،والطمع ،واالنتقاص،

والتمرد».

[[[

وحسب مونتسكيو ،فإن ما ارتكبه اإلسبان أثناء االكتشافات

[[[ -ميشيل دي مونتني  ،)Michel de Montaigne (1533 - 1592أحد رموز عرص
النهضة يف فرنسا وألذع نقاد سلوك وترصفات االستعامر الغريب ،املتمثل بـ»االكتشافات
الجغرافية الكربى» ،وبالخصوص االستعامر اإلسباين.
[[[ -شارل لوي دي سيكوندا املعروف باسم مونتيسكيو  Montesquieu (1689ـ
 ،)1755فيلسوف فرنيس ،اهتم بالسياسة ونظام الحكم .انتقد املجتمعات واألنظمة
الحاكمة يف أوروبا آنذاك ،وكان كتابه الساخر« :رسالة فارسية» سبب شهرته الكبرية.
[[[ -جوديث ن .شكلر« ،الوحشية أولً» ،ترجمة فاطمة الزهراء عل .انظر:
/http://hekmah.orgالوحشية-أوالً-جوديث-ن-شكلر-فاطمة-الزه/
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الجغرافية ،كام تحيك شكلر ،يوحي بأنهم تخلّوا عن كل املشاعر

اإلنسانية يف تعاملهم مع من كانوا يعتربونهم «وحوشً ا» ،بل سلبوا

رشا وامتالكهم لروح« :ومبجرد بدء اإلسبان
عنهم حتى صفة كونهم ب ً
يئ القول بأنه من
مهم عىل نح ٍو استثنا ٍ
مبامرسة وحشيتهم؛ بات ً
املستحيل افرتاض أن هذه املخلوقات برش ،ألن السامح لهم بأن

رشا سيثري الشك يف كوننا مسيحيني»[[[.
يكونوا ب ً

وقد نبه رامون غروسفوغل يف زماننا هذا إىل نفس اليشء:

ٌ
ري حول املواضيع التي عرفتها أوروبا الحقًا،
«حصل
جدل كب ٌ
حا أم
وأقصد مناظرة بلد الوليد حول إن كان للسكان األصليني رو ً
ال ،وهو حوار عنرصي ،وموقف سيبولفيدا  sepulvedaيندرج يف

نطاق العنرصية البيولوجية ،والذي يرى أن السكان األصليني ال
روح لهم ،ومن ثم ،وحسب منطق الرب ،فال ضري من استعبادهم و

ريا،
اقرتاف كل الجرائم بحقهم ،ويجب اعتبارهم و كأنهم بق ًرا ،حم ً
أو جيا ًدا ،ال يدخلون دائرة العمل إال بالقوة.
عىل الطرف اآلخر من املناظرة نجد الس كاساس ،las casas

الذي يقول بأن السكان األصليني هم برابرة يجب تنصريهم .ومن ث ّم
فنحن هنا أمام خطابني كالهام عنرصي ،األول ذو غالف بيولوجي

والثاين ثقايف ،وهام من سيحددان طبيعة العنرصية ومتظهراتها

الحقًا .لكن إبان القرن التاسع عرش ومع علمنة السلطة واملعرفة

«شعوب دون
يف اتجاه تزييفي ،انتقل النقاش من الحديث عن
ٍ
«شعوب بدون ِح ٍ
مض نووي  DNAإنساين» ،مبعنى أنها
روح» إىل
ٍ
[[[ -نفس املرجع السابق.
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ٍ
جينات إنساني ٍة خاص ٍة تؤهلها للخوض يف
شعوب ال تتوفر عىل
ٌ
العلوم البيولوجية والطبيعية ،وهكذا ومع تطور العلوم االجتامعية
واألنرثوبولوجية تم االنتقال من خطاب «الس كاساس» عن

الشعوب الرببرية الواجب تنصريها ،إىل خطاب الشعوب البدائية
الواجب متدينها ،وبالنظر للخطابني يف مناظرة بلد الوليد نفهم
العنرصية املعارصة ،وكيف تأسست الحداثة بعالق ٍة مع احتقا ٍر

عنرصي لباقي الشعوب».

يتضح من كل هذا تأسيس األنظمة الغربية منذ بدايات النهضة

األوروبية  -التي يجب اعتبارها نكس ًة بالنسبة للشعوب املقهورة -

عىل تصور ميكيافييل للحكم ،أي مزج الوحشية والبطش واالستكبار
بالتظاهر بالتدين .ال داعي للتذكري بأن الغطرسة الغربية الحالية متد
جذورها يف إرثها الفكري امليكيافييل .فالسالم عنده يقوم عىل
الحرب ،وفكرة املساواة بني الدول تتأسس عىل مساواتهم يف القوة

العسكرية .لقوة البقاء ألية دولة غربية عالق ٌة بقوة جيشها وبطشه.
وهذا هو السبب وراء رضورة االحتفاظ عىل احتكار سلطة العنف،
تحت ذريعة ضامن األمن الداخيل والتصدي ألي اعتدا ٍء خارجي.

برصيح العبارة ،إن األنظمة السياسية الغربية الحالية ،هي البنت
الرشعية للوضعية بصف ٍة عامة« :تعود البدايات ﺍﻷﻭﻰﻟ للوضعية ﻲﻓ
ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺇﻰﻟ ﺍﻤﻟﺩﺭﺴﺔ السلوكية ﺍﻟﺘﻲ سيطرت ﻋﻰﻠ ﺩﺭﺍسة
ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ منذ العقد الخامس من ﺍﻟﻘﺭﻥ العرشين .ﺇﺫ ﺍﻨﺘﺸﺭﺕ
ﺍﻤﻟﻘﺎﻻﺕ والدراسات والكتب ﺍﻟﺘﻲ تط ّبق ﺍﻤﻟﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻔﻠﺴﻔﺔ

الوضعية ،ﻭﺍﺯﺩﻫﺭﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ االمنية ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻜﺴﺕ ﻁﺒﻴﻌﺔ مرحلة
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ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ سيطر ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻻﻫﺘﺎﻤﻡ باألمن وسبل ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻰﻠ
البقاء للمعسكرين واالنتصار ﻋﻰﻠ اآلخر»[[[ ،هي أنظمة أقل ما ميكن
قوله عنها هو أنها أنظمة إمربيالية ،غري عادلة ،تستغل نتائج العلوم
يف بسط هيمنتها داخل أوطانها وخارجها .تدك الكرامة اإلنسانية
باسم الدفاع عن هذه الكرامة يف بقا ٍع كثري ٍة من املعمورة ،بل توظّف
تفوقها العسكري ،الناتج عن تطور التكنولوجيا ،لرتكيع الشعوب
ٍ
وبطش مل تعرفه البرشية من قبل.
واستعبادها باستكبا ٍر

وقد انتبه الكثري من الباحثني الغربيني أنفسهم إىل االستغالل
األيديولوجي للدميقراطية ،تار ًة بتقديسها «كإله ٍة» وتار ًة بسلب
الشعوب إرادتها مبساعدتها« :مل تنتخب الشعوب حكامها يك
«تعرضها» إىل السوق ،بل السوق هي من يُشكّل الحكومات يك
«تعرض» له شعوبها .يف زماننا ،وهو زمان العوملة الليربالية ،متثّل
السوق وسيل ًة للسلطة الوحيدة بامتياز ،الجديرة بهذا االسم :السلطة
االقتصادية واملالية .وهذه األخرية ليست دميقراطيةً ،ألنها غري
منتخب ٍة من طرف الشعب ،ومل يرشف عليها الشعب ،وخاص ًة ال
تستهدف سعادة الشعب»[[[.
فعل عىل ديكتاتورية الدميقراطية ،وتبنيها
وهنا ميكن الحديث ً
لحكم قل ٍة قليل ٍة للعامل ،من األثرياء ،عندما أصبحت الدميقراطية،
ذاك «الثور الذهبي» املقدس ،ال تطيق ال النقد وال التطوير ،بقدر

[[[ -ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﻭﻨﻘﺎﺩﻫﺎ ﻲﻓ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ،ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻟﻠﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻭﻀﻌية ،ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ
ﺨﺎﻟﺩ ﻤﻭﻰﺴ ﺍﻤﻟﺼﺭي ،ﻤﺠﻠﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺩﻤﺸﻕ ﻟﻠﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ،املجلد ،30
العدد األول.2014 ،
[[[ -آخر مقدس ،الدميقراطية ،جوزيه ساراماغو ،ترجمة سعيد بوخليط:
/http://hekmah.orgآخر-مقدس-الدميقراطية-جوزيه-ساراماغو/
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ما تفرض اإلميان بها فقط« :لنتوقف عن اعتبار الدميقراطية قيم ًة
مل
مكتسبة ،تح َّددت مر ًة إىل األبد وغري قابل ٍة للمراجعة ،وسط عا ٍ

اعتدنا فيه عىل مناقشة كل يشء ،فقط محظور واحد يصمد:

الدميقراطية  ...الديكتاتور أنطونيو ساالزار ( ،)1970-1889الذي

حكم الربتغال أكرث من أربعني سنة ،أعلن ما ييل« :ال نضع الله
موضع تساؤ ٍل وال الوطن وال العائلة» .حاليًا نسائل الله من جديد،
والوطن ،وإذا مل نصنع ذات األمر مع األرسة ،فألنها تتحمل بنفسها

مسؤولية ذلك .لكننا ال نجادل الدميقراطية»[[[.

هناك إذًا هذا البعد للدميقراطية ،ال تنتبه له الشعوب املغلوب

عىل أمرها وهي تجتهد يف «استرياد الدميقراطية» تحت الضغط:

ح عدة ،أنا
«الفاشية الليربالية تختلف عن الليربالية التقليدية من نوا ٍ
ال أنكر هذا .الفاشيون يختلفون عن بعضهم البعض ألنهم نبتوا من

تربات مختلفة ..التقدمية األمريكية ،التي تحدرت منها الليربالية
الحالية ،كانت نو ًعا من الفاشية املسيحية (العديد أطلقوا عليها
االشرتاكية املسيحية)»[[[.
إن التمركز عىل الذات من طرف الغرب ،وهو مترك ٌز ساهمت
فيه الوضعية بالتأكيد ،وبفعل التقدم العلمي ،ساهم إىل ٍ
حد كبريٍ يف

نو ٍع من العجرفة الثقافية والسياسية تجاه الشعوب األخرى ،بل نتج
عنه تحقري كل ما ليس غرب ًيا يف كل املجاالت وعىل كل األصعدة.
[[[ -نفس املرجع السابق.
[[[ -انظر :فاشية الليربالية ،املقدمة (الجزء الثاين) ،جوناه قولدبريغ ،ترجمة :إبراهيم
جابر أبوساق.
/http://hekmah.orgفاشية-الليربالية-،املقدمة--2جوناه-قول/
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ٍ
حركات عنرصي ٍة وعرقي ٍة وجدت مداها الكبري
والنتيجة هي ظهور

يف األنظمة الفاشية ،التي نشطت أثناء الحرب العاملية الثانية
ٍ
نزعات أبارتهايدية يف الدول اإلفريقية ،وبشهادة الكثري من
وتشجيع
الباحثني واملحللني تعترب الحركة الصهوينية نوعا من األبارتهايد،
بل قد يكون أخطر نو ٍع له .بعبار ٍة أخرى ،أدى تطور العلوم بالطريقة
التي كانت الوضعية عام ًة ودائرة فيينا بالخصوص تطمح إليها إىل

إحداث نو ٍع من نزعة الهدم ،ميارسها الغرب تجاه كل ما يقف يف
طريقه أو يُخيّل إليه أنه يعرتض سبيله.

تتجىل النتائج السلبية للطريقة التي شجعت بها وضعية دائرة فيينا

العلوم ،وكان تشجي ًعا غري مرشوط ،يف التطورات الحالية للكثري من
العلوم ،التي مل تعد ترتكز عىل قاعد ٍة أخالقي ٍة يف بحوثها ،بقدر

ما تؤكد أن كل ما هو ممك ٌن تحقيقه علم ًيا ُمتاح ،عىل اعتبار أن
مهمة العامل الوضعي الحقيقية ليست هي مراعات بعض الخطوط

الحمراء يف البحث ،وبالخصوص عندما يتعلق األمر بالكرامة
اإلنسانية ،بقدر ما يفهم مهمته كدفعٍ للبحث يف ميدانه العلمي إىل
مداه األقىص.

مثل تقرف الباحث
فلم تعد التجارب املخربية يف االستنساخ ً

ريا عن األيديولوجية
يف البيولوجيا ،عىل الرغم من أنها ال تبتعد كث ً

النازية املتمثلة يف انتقاء ،ليس فقط العرق اآلري ،بل األقوى
يف هذا العرق .وصل العلم الوضعي إىل مرحل ٍة أصبح اإلنسان
ح يف الكثري من
والطبيعة موضوع بحث فقط .ويتجىل هذا بوضو ٍ
مثل ،بكل ما توفره من موارد
العلوم الوضعية ،إىل درجة أن الطبيعة ً
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للبحث العلمي ،ال تتجاوز أهميتها عند العامل حدود براغامتي ٍة
محددة .ويالحظ املرء يوميًا نتائج هذا التقدم العلمي املزعوم ،إن

كان ممك ًنا أن نسميه تقد ًما حتى ،يف الكارثة البيئية التي وصلت

إليها البرشية باسم التقدم العلمي والطامة الكربى التي تنتظرها نظ ًرا
للتطور املهول فيام يُسمى «العلوم الحربية» التي تُغذي الصناعة
الحربية وتشغّل محركاتها إلنتاج الرعب يف العامل.

ساهمت األيديولوجية الوضعية املضمرة يف فلسفة دائرة فيينا
ٍ
تأكيد يف الكارثة البيئية الحالية ،عىل الرغم من تنبيه الكثري
بكل

من املفكرين الغربيني أنفسهم إىل هذه الكارثة قبل عقود خلت.
ٍ
مساهامت مهم ًة ج ًدا يف هذا
قدم إيريك فروم[[[ ( )1980-1900مثلً
اإلطار ،ويجد املتت ّبع لفكره الكثري من املداخل واملسارب ميكنها

قيادته إىل مواطن اهتاممه مبوضوع البيئة يف ميدان عمله السيكو-

سوسيولوجي.

هناك خي ٌ
ط ناظ ٌم يف فكر فروم يف موضوع البيئة[[[ ،قد نلخصها

كالتايل :مبا أن اإلنسان يهاب نفسه (يخاف من نفسه) ومل ينجح
بعد يف الوصول إىل حري ٍة نقدي ٍة عاقل ٍة بذاته وباملحيط الذي يعيش

فيه ،مبا يف ذلك محيطه البيئي ،ومبا أن التكنولوجيا هي نتاج
عقالني ٍة أداتي ٍة رياضي ٍة وبراغامتية ،فإن عقلية التدمري هي التي تطغى
عمو ًما عىل األفراد وعىل الجامعات اإلنسانية يف العامل املص ّنع،
[[[ -إريك فروم ،حب الحياة ،نصوص مختارة ،ترجمة :حميد لشهب ،جداول للطباعة
والنرش والرتجمة ،بريوت.2016 ،
خصصنا لهذا املوضوع محارض ًة بنفس العنوان قدمناها بداية شهر نوفمرب 2017
[[[ّ -
بجامعة إبك كفيل باملغرب ،لطلبة علم االجتامع بكل مستوياته.
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نظ ًرا لطغيان مبدأ «االمتالك» عىل مبدأ «الوجود» ،وبالتايل التفعيل
املركّز للنزعة التدمريية عىل حساب املبادئ األخالقية اإلنسانية،

وبالخصوص فيام يخص الطريقة «الهمجية» «املتوحشة» التي

مستغل ذلك يف «تبليد» اإلنسان بحرشه يف
ً
ينهب بها التصنيع البيئة،
منطق استهالك أعمى ،يحجب عليه وعي الواقع ومشاكله والعمل
ميس كرامة اإلنسان ومحيطه البيئي .مبعنى أن إهامل
ضد كل ما
ّ
التفكري يف موضوع البيئة ،وأخذ قرارات حاسمة ،ليس فقط قصد

ضامن استمرار حياة األجيال القادمة ،بل لضامن عيش اإلنسان
ٍ
ظروف بيئي ٍة صحية ،كرشط مبديئ ليصبح إنسانًا مسؤولً تجاه
يف
نفسه أولً وتجاه مجتمعه ،يؤدي إىل حلق ٍة مغلق ٍة خطري ٍة يف الوجود
اإلنساين :الخوف ،الربغامتية ،االستهالك ،التدمري .ومهمة املفكر

ثقب يف هذه الدائرة ،أو كرسها بتقديم بدائل
هي بالضبط إحداث ٍ
أساسا عىل مبدأ «تخويف» و«تهويل» اإلنسان من
معقولة ،ال تقوم
ً
احتامل حدوث «كارث ٍة بيئية» ،بل بإثارة االنتباه بأن هذه الكارثة قد
حدثت بالفعل ،واملهمة املنوطة بالتفكري اإلنساين هي محاولة
الحد من قوة هذه الكارثة بهدف إيقافها كمرحلة أوىل ولرمبا

تصحيحها كهدف أسمى.

كان املثال الذي كان العلم الوضعي الغريب يصبو إليه منذ

عرص النهضة هو تطويع الطبيعة لخدمة اإلنسان أو لتصبح خادم ًة

لإلنسان .لكن ما حصل بعد الوضعية الجديدة هو أن التقدم العلمي
اختزل يف التطور التكنولوجي الرقمي املحض .فلم يعد الهدف هو

إخضاع الطبيعة ،بعد إذاللها من طرف العلم ،بل خلق تكنولوجيا

الفصل الخامس :كيف يجب فهم تأثير دائرة فيينا على األمة العربية واإلسالمية؟ 119

تُع ّوض اإلنسان ،أي فتح الباب عىل مرصاعيه ليُصبح اإلنسان
والطبيعة عبدان للتكنولوجيا .واملطلوب هو إرجاع التكنولوجيا إىل

حدودها الطبيعية كخادمة لإلنسان وليس العكس ،ووعي الكارثة
البيئية التي اتضحت مالمحها وبدأت يف هدم الطبيعة عىل كل
املستويات برسعة قل نظريها.

إن الرفاهية التي يتصور اإلنسان أن التكنولوجيا ستحققها له هي،
طبقًا لفروم ،أكرب خط ٍر عليه ،ألن متثلها كأدا ٍة لتحقيق كل رغباته
دون عناء ،تقوده إىل وضع خمو ٍل وتجعل منه رضي ًعا يكون ثدي

األم هو شغله الشاغل .وهذا ضد الطبيعة اإلنسانية ،التي ال تحقق

ذاتها إال بالنشاط والحيوية والتي ال تُختزل الرفاهية عندها يف أشياء
مادية ،بل تكون مصحوب ًة برفاهية الفكر واألحاسيس واالنعتاق من

كل التبعيات لألشخاص واملؤسسات واألشياء.

إذًا ،تكمن رفاهية اإلنسان أولً وقبل كل يشء يف اإلبقاء عىل نار

الثورة مشتعل ًة يف حياته واستعداده للبعث يف كل لحظة .ومصطلح
أول وقبل كل يش ٍء إىل إحداث ذاك
الثورة املستعمل هنا ،يُحيل ً
التغيري املنشود يف عقلية وسلوك البرش ،ليعوا جمل ًة من األشياء

يف حياتهم ،ومنها مشكلهم البيئي ،وليتحول هذا الوعي من مجرد
ٍ
ين يتجاوز فيه اإلنسان الجانب
منطقي إىل
ج
استنتا ٍ
سلوك عقال ٍ
ٍ

عاقل حقًا.
ً
الحيواين الشهواين فيه ،ليصبح إنسانًا

تتجىل النزعة التدمريية الهدامة بوضوح أكرث يف الصناعة الحربية

والرشكات العاملية الكربى ،التي ال تكتفي بإنتاج وسائل الدمار

بكل أنواعها؛ بل تبسط نفوذها عىل القرارات السياسة يف الدول

 120دائرة فيينا (الوضعية المنطقية)

املص ّنعة وتخلق لوبيات مختلفة ،تكون «هوايتها» املفضلة هي

إشعال فتيل الحرب يف ربوع املعمورة قصد ترويج السلع الحربية،

بل وأيضً ا تجريب مفعولها يف أقطار مختلفة من العامل ،باستثناء
األقطار الغربية ذاتها .فُتحت ذريعة تشكيل أي ٍ
بلد ولو صغريٍ خط ًرا

رشا.
عىل الدول الصناعية ،تُعلن الحروب وت ُدمر الشعوب أرضً ا وب ً
وتحت ذريعة «تصدير الدميقراطية» توقد الدول العظمى «مجامري

الحرب» يف مناطق مختلفة ،وبالخصوص يف الرشق األوسط.

وبإيهام البلداء من الحكام العرب بأن سلطتهم رهين ٌة باقتناء أحدث
املعدات الحربية ،تندلع الحروب ويُقىض عىل البيئة بطريق ٍة مهولة.
فالتكنولوجيا الحربية ،يف أحدث صيحاتها« :األسلحة الذرية

والكياموية» ،كافي ٌة لوحدها للقضاء عىل الكون برمته ،إذا مل يرجع

اإلنسان إىل صوابه.

ال داعي للتذكري أيضا بأن عامل االقتصاد املعارص كان من بني
العوامل التي نلمس فيها تأثري الوضعية الجديدة بطريق ٍة مبارش ٍة وغري

مبارشة .فقد كانت فيينا من املدن األوروبية األوىل التي فتحت

ذراعيها لليربالية .ومنذ ذلك الوقت وهذه األخرية تتطور إىل أن

أصبحت ما هي عليه اآلن «توربو ليربالية ،»Turboliberalismus

أي عوملة اقتصادية متوحشة ،اكتست يف الكثري من جوانبها صبغ ًة

ديني ًة محضة« :لربيطانيا كنيس ٌة راسخةٌ ،لك َّن القليل من الربيطانيني

اليوم يولونها اهتام ًما .إنَّهم يتبعون دي ًنا أقوى من الكنيسة ،دي ًنا ط َّوع
حياتنا لتتوافق معه :االقتصاد [ ]...يُق ِّدم االقتصاد عقيد ًة شامل ًة
أخالقي ي ِع ُد أتباعه الخالص يف هذه الدنيا؛ فاالقتصاد
لها قانو ٌن
ٌ
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أيديولوجي ٌة بلغت من الفتن ِة مبلغًا يحمل املؤمنني بها عىل إعادة
ٍ
مجتمعات كامل ٍة لتتوافق مع مطالبها .لالقتصاد غنوصيِّيه،
تشكيل
ومتص ِّوفته ،وسحرته الذين يجلبون املال بتلويح ٍة ب ُعص ِّيهم،
مستخدمني تعويذات مثل «مشتقات» أو«وسيلة استثامر ُمركَّبة».
ومثل الديانات القدمية التي أزاحها االقتصاد ،فإ َّن له أنبياءه
وإصالحييه وأخالقييه ،وقبل كل يشء كهنته العليني ،الذين يحفظون
وس َّنته يف مواجهة البِدع»[[[.
قواعده ُ
وباسم العوملة االقتصادية يُحكم الغرب قبضته عىل العامل برمته،
وكالصناعة الحربية ،ال يهمه يف نرش «عقيدة العوملة االقتصادية»
إال املحافظة عىل مصالحه .ويرى حسن حنفي يف هذا اإلطار بأن
اقتصادي للقوى العظمى
العوملة« :يف مظهرها األسايس تكتُّ ٌل
ٌ
لالستئثار برثوات العامل ،مواده األولية ،أسواق ،عىل حساب
الشعوب الفقرية ،واحتواء املركز لألطراف التي حاولت الفكاك منه
يف الخمسينات والستينات إبان حركة الوطنية»[[[.
للتذكري ،فإن مصطلح «نيوليربالية» مل يكن غري ًبا عىل دائرة
فيينا منذ ظهوره« :استُعمل لفظ النيوليربالية ألول مر ٍة يف اجتام ٍع
يف باريس سنة  ،1938ومن ضمن وفود االجتامع حرض شخصان

بغرض تحديد معامل اإليديولوجيا ،وهام لوفيغ فو ميسيس
وفريدريك هايك ،وكانا َم ْنف َي ْي منساويني .لقد كان فون ميسيس
[[[ -انظر :كيف أصبح االقتصاد دي ًنا؟ قصة تح ُّول الرأساملية من علم إىل رشيعة،
ترجمة أحمد الخطيب:
/http://awajelpress.comكيف-أصبح-االقتصاد-دي ًنا؟-قصة-تح ُّول-ال/
[[[ -ذكره هشام رشايب يف :مقدمات لدراسة املجتمع العريب ،األهلية للنرش ،بريوت،
 ،1977ص .102
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وهايك شاهدان عىل الدميقراطية االجتامعية كام مثلتها الصفقة
الجديدة التي كان بطلها فرانكلني روزفلت ،وشهدا أيضً ا التطور
ٍ
جامعي
لحراك
املتدرج لتشكُّل دولة الرفاه يف بريطانيا كتمظهرات
ٍ
ال يختلف يف يش ٍء عن النازية والشيوعية»[[[.

ليس هناك أم ٌة عىل وجه األرض مع ّرض ٌة ملخاطر «العامل
االفرتايض» الحايل[[[ ـ اإلبن الرشعي لللبريالية الجديدة ـ ،مثل
األمة املسلمة عمو ًما والعربية بالخصوص .ككل املنتوجات
التكنولوجية ،يُعد املسلمون مستهلكني فقط للعامل االفرتايض ،بل
إن تقنيات هذا العامل أصبحت تتحكم ليس يف حريتهم الجسدية
ٍ
متثالت
وحسب ،بل يف عاملهم الفكري والنفيس ،وتسوق عندنا
عن العامل وعن الوجود ليست متثالتنا ،أي إن عامل االستيالب
حرب
وصل حدوده القصوى .فالحرب الحقيقية للغرب علينا هي
ٌ
ناعمةٌ ،يسلبنا كل مقومات حريتنا ويوهمنا بأنه يوفر لنا مبعداته
االفرتاضية ُسبل الرفاهية عىل كل املستويات.

وككل األمراض التي تع ّرضنا لها عىل يد الغرب اإلمربيايل
ٍ
مبسميات مختلف ٍة وتحت أغطي ٍة فكري ٍة وفلسفي ٍة وأيديولوجي ٍة
مختلفة ـ منها ما هو نتاج الوضعية املنطقية مبارشة ـ فإننا مل نطور
أي مناع ٍة ضد أخطر فريوس يشيعه يف مجتمعاتنا« :يبدو أن مصري
الشعوب بات مرتبطًا مبدى مناعتها تجاه وباء الشبكة العنكبوتية،

[[[ -جورج مونبيو ،النيوليربالية ،اإليديولوجيا القابعة وراء كل مشاكلنا ،ترجمة :منادي
إدرييس عبد الباسط،
/النيوليربالية-اإليديولوجيا-القابعةhttp://hekmah.org/
[[[ -انظر يف هذا اإلطار كتاب رايرن فونك ،األنا والنحن ،التحليل النفيس إلنسان ما
بعد الحداثة ،ترجمة :حميد لشهب ،جداول للطباعة والنرش والرتجمة ،بريوت.2016 ،
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وقدرتها عىل كيفية التعايش مع أنظمة العوامل االفرتاضية وقراصنتها
وشبكاتها اإلجرامية .وأن الحروب الحقيقية التي تهدد أمنها
واستقرارها ووجودها ،لن تستعمل فيها األسلحة النارية والنووية
والجرثومية وغريها من مدمرات الحياة والجامد ،بل هي تلك
التي تدار داخل تلك العوامل ،والجارية حال ًيا بواسطة الحواسيب
والهواتف داخل املقاهي واملنازل وحتى غرف النوم»[[[.

يعيد التاريخ الكولونيايل الغريب نفسه مع العرب واملسلمني منذ
قرون ،دون أن يعي العريب واملسلم بأن الهم الرئيس لورثة الوضعية
التجريبية هو بالفعل إقامة كل التجارب املمكنة علينا لتدمري قيمنا
املجتمعية واألخالقية والعقائدية وتفكيك الروابط التضامنية يف
األرسة واملجتمع .بل ال ينتبه أولياء األمر إىل أن اآللة التي يضعونها
تنصل من مسؤولية
ً
طواعي ًة يف يد فلذات أكبادهم قصد التسلية أو
تربيتهم والسهر عىل منوهم وتطورهم الجسدي والعقيل السليم،
ٍ
بهاتف نقا ٍل أو لعب ٍة إلكرتوني ٍة أو آلة البحث عن
سواء أتعلّق األمر
الربامج يف التلفزة أو حاسوب ،هي يف العمق قنابل الدمار الشامل،
تزعزع ثقة األطفال واليافعني بأنفسهم .فغالبية أطفالنا وشبابنا غري
مؤهلني فكريًا ملقاومة هذا املد االستعامري الجامح املبثوث يف
وسائل التواصل مبختلف أشكالها وأنواعها[[[.

ليست هناك أية مرافق ٍة تربوي ٍة لألبناء يف استعاملهم للتكنولوجيا

[[[ -بوشعيب حمراوي« ،حروب حقيقية بعوامل افرتاضية»:
/بوشعيب-حمراوي-حروب-حقيقية-بعوامل-افرتhttps://www.raialyoum.com/index.php/
[[[ -انظر يف هذا اإلطار :خرض إبراهيم حيدر ،امليديا ،مفهومها املعارص وعالقتها باإلعالم
الكالسييك ،املركز اإلسالمي للدراسات االسرتاتيجية ،العتبة العباسية املقدسة2018 ،م ـ 1439هـ.
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التقنية ،ألن اآلباء أنفسهم إما «منبهورون» بإنجازاتها أو «أميون»

اغتصاب
يف علومها« :إنهم يلهثون من أجل التخطيط لعملية
ٍ
جامعي ٍة لهوية وثقافة الشعب املغريب [ ]...مهمتها محاولة تجييش
شعوب مواقع التواصل االجتامعية ،حيث األطفال واليافعون أكرث
جا وتجاوبًا .إن وراء كل هذا الغزو اإلعالمي واللهط األجنبي
ولو ً

مهندسني وخرباء يف علوم الفنت والهدم والخراب ،يسعون وراء

تفكيك الشعوب والرتامي عىل ثرواتها ،بتحريف أهدافها وفرض
والئها لهم .ال يرتددون يف رضب أي جه ٍة ال تواكب مصالحهم
وأهدافهم [ ]...مل نعد ندرك ما نريده من املدارس واملساجد
والسجون واملرافق الرياضية والثقافية والفنية والجمعوية ،وال من

الدكاكني السياسية والنقابية والحقوقية .فبإدراكنا لألهداف الحقيقية

لتلك املرافق العمومية والتنظيامت والتشكيالت املجتمعية ،نكون
قد قطعنا نصف الطريق نحو ترسيخ هوية وثقافة املغاربة األحرار،
ونكون قد رسمنا سبل التخلص من املجرمني والخونة واألرشار،

وحامية العقل املغريب من االنحراف والضياع»[[[.

ٍ
كاف لوحده للتفكري الجدي يف كيفية استفادة
وهذا السبب

الطفل العريب واملسلم من هذه التقنيات ،دون السقوط يف

أيديولوجية االستيالب التي يود املستعمر الغريب تحقيقها مع

الجيل العريب املسلم الحايل والقادم .ولعل الباحث إدريس هاين،
يشخّص مبا فيه الكفاية من وضوح الوضع عندما يقول« :التحول يف
[[[ -راجع :بوشعيب حمراوي« ،املغرب :االغتصاب الجامعي للهوية والثقافة»،
/https://www.raialyoum.com/index.phpبوشعيب-حمراوي-املغرب-
االغتصاب-الجامع/

الفصل الخامس :كيف يجب فهم تأثير دائرة فيينا على األمة العربية واإلسالمية؟ 125

زمن املعلومة وتقنية الصورة والخداع والقدرة عىل تركيب الصور
والترصف فيها وتعزيز وضعية الدماغ املغالط حيث تساعد هذه

الوضعية عىل تقبّل كل أشكال احتواء الوعي من دون مقاومة»[[[.

وكل هذا باسم «الحرية» ،وما أدراك ما معنى مصطلح «الحرية»

يف النيوليربالية الحالية ،امللفوفة بالوضعية املنطقية لدائرة فيينا:

«ومن ضمن ُمخرجات هذا الوضع كام يُع ّددها بُول فريهايغ يف كتابه
«ماذا عني؟»[[[ تنترش أوبئة أذية الذات كاضطرابات األكل والكآبة
والتوحد وقلق األداء يف العمل ويف البيت والرهاب االجتامعي

بأنواعه .ولعله من غري املفاجئ أن بريطانيا ،والتي شهدت التطبيق
األشد وق ًعا للفلسفة النيوليربالية تُعترب عاصمة التوحد األوروبية،
فكلنا اليوم نيوليرباليني»[[[.
ٍ
جديد من
وهذا يعني مبفرداتنا أن الليربالية أدت إىل نو ٍع

العبودية ،ال تقترص عىل الشعوب الغربية ،بل تتعداها إىل الشعوب
األخرى .ففيام يخص األوىل يقول جورج مونبيو« :لعل التأثري

[[[ -إدريس هاين« :وسائل اإلعالم :مأسسة وعوملة للتغليط  -تفكيك مغالطات
مثل:
امليديا» ،نرش هذا البحث القيم يف الكثري من املنابر اإلعالمية العربية ،منها ً
http://www.anfasse.org/2010-31-18-05-12-2010/59-33-01-27-127646- /21وسائل-اإلعالم-مأسسة-وعوملة-للتغليط-تفكيك-مغالطات-امليديا-
إدريس-هاين
[2]- Verhaeghe, Paul, Trs. Jane Hedley-Prole, What About Me? The
Struggle for identity in Market-Based Society, London: Scribe, 2014.
مذكور يف :جورج مونبيو ،النيوليربالية ،اإليديولوجيا القابعة وراء كل مشاكلنا ،ترجمة:
منادي إدرييس عبد الباسط،
/النيوليربالية-اإليديولوجيا-القابعةhttp://hekmah.org/
[[[ -جورج مونبيو ،النيوليربالية ،اإليديولوجيا القابعة وراء كل مشاكلنا ،ترجمة :منادي
إدرييس عبد الباسط/http://hekmah.org ،النيوليربالية-اإليديولوجيا-القابعة/
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األخطر للنيوليربالية ليس األزمة املالية التي خلقتها ،بل األزمة

السياسية التي أنتجتها سياساتها .فبينام ترتاجع سيطرة الدولة عىل
الخدمات العمومية ،ترتاجع قدرة الشعوب عىل التأثري يف مسار

األمور عرب صناديق االقرتاع .وتع ّوضنا النيوليربالية عن هذا النقص

بالقول بأن املواطن ميارس حقه يف االختيار عرب اإلنفاق .لكن
البعض لديه ما يُنفق أكرث من غريه .ففي دميقراطية املستهلك أو
ٌ
عادل للصوت يف صناديق
املالك لألسهم العظمى ال يوجد توزي ٌع

االقرتاع .والنتيجة هي إضعاف صوت الفقراء والطبقة املتوسطة.

وبينام تتبنى أحزاب اليمني واليسار سابقًا السياسات النيوليربالية،

يُصبح إضعاف الصوت حرمانًا من املشاركة الدميقراطية .فقد
أصبحت السياسة حك ًرا عىل القليلني»[[[.

أما فيام يخص ديكتاتورية الليربالية الجديدة ،وبالخصوص

األمريكية ،تجاه الشعوب األوروبية نفسها وكل شعوب املعمورة،
فإنها واضح ٌة مبا فيه الكفاية ،ال تتطلب أي برهن ٍة وال أي دليل« :وفقًا
ملا ذكره الخبري الدميقراطي الري داميند ،فإنه بني عامي (2000م ـ

ريا من
2015م) انهارت الدميقراطية يف سبع وعرشين دولة ،وإن «كث ً

حا وشفافي ًة وتجاوبًا مع
األنظمة االستبدادية القامئة باتت أقل انفتا ً
ٍ
بتصويت للخروج من االتحاد
مواطنيها» ،لقد قامت بريطانيا هذه األيام

مذاهب متعصبة».
كل من بولندا وهنغاريا وإرسائيل
األورويب؛ وذهب ٌ
َ
ِ
املجتمعات الليربالي َة الناجح َة
«لقد نيس الليرباليون كذلك أن

[[[ -انظر :جورج مونبيو ،النيوليربالية ،اإليديولوجيا القابعة وراء كل مشاكلنا ،ترجمة:
منادي إدرييس عبد الباسط،
/النيوليربالية-اإليديولوجيا-القابعةhttp://hekmah.org/
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صورية؛ بل تقوم عىل التزامٍ واسعٍ
ال تكتفي مبؤسسات دميقراطية ُ
ٍ
ومخلص للقيم األساسية يف املجتمع الليربايل ،وعىل رأسها
َبي من أحداث العراق وأفعانستان وأماكن أُخر،
التسامح .وكام ت ّ
أحزاب سياسية ،وإجرا َء انتخابات «حرة
وتشكيل
َ
فإن وض َع دستورٍ،
ٍ

وعادلة» لن تُولد نظا ًما ليرباليًا بكل ما تعنيه الكلمة من معنى ،إال أن

ري الليربالية األساسية.
يتبنى األفرا ُد والجامعاتُ يف املجتمع املعاي َ

وال ميكن تطوير هذا الرضب من االلتزام الثقايف واملعياري بني
عشي ٍة وضحاها أو فرضها من الخارج ،بل وال سبيل إىل ذلك ال

ٍ
ٍ
قوات خاص ٍة وال غريها من أدوات العنف»[[[.
تجسس وال
بطائرات

جله يف هذا اإلطار هو كون
واملشكل األسايس الذي نس ّ
الشعوب العربية واإلسالمية مل ت ُلقّح مبا فيه الكفاية من طرف

مفكريها وأصحاب القرار فيها ضد «فريوس» هذه الليربالية املزيّفة،
بقدر ما نالحظ سباح ًة جامعي ًة لشعوبنا يف هذه الربكة القذرة،
مسلويب اإلرادة ،متوهمني بأنهم أحرا ٌر وص ّناع قراراتهم ،يف الوقت

الذي ُييل فيه عدد ال يُحىص من املؤسسات العاملية (البنك
َبي
الدويل ،األمم «املتحدة» ،إلخ) قراراته عىل الشعوب« :وكام ت ّ
من أحداث العراق وأفعانستان وأماكن أُخرى ،فإن وض َع دستورٍ،

ٍ
انتخابات «حرة وعادلة» لن ت ُولّد
أحزاب سياسية ،وإجرا َء
وتشكيل
َ
ٍ

نظا ًما ليربال ًيا بكل ما تعنيه الكلمة من معنى ،إال أن يتبنى األفرا ُد
ري الليربالية األساسية .وال ميكن
والجامعاتُ يف املجتمع املعاي َ
[[[ -ستيفن والت ،انهيار النظام الليربايل العاملي ،ترجمة :وايف الثقفي،
/انهيار-النظام-الليربايل-العاملي-ستيفhttp://hekmah.org/
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تطوير هذا الرضب من االلتزام الثقايف واملعياري بني عشي ٍة
وضحاها أو فرضها من الخارج ،بل وال سبيل إىل ذلك ال بطائرات
ٍ
قوات خاص ٍة وال غريها من أدوات العنف»[[[.
تجسس وال

 .3نسبية املعرفة
يختلف معنى مصطلح النسبية باختالف املعنى املراد منه
واملضمون أو امليدان املستعمل فيه .ويحيص الباحثون ما يناهز
عرشين تعريفًا لهذا املصطلح .ونورد هنا التعريف اآليت الذي سيكون
أساس اشتغالنا عىل هذا املفهوم يف هذه النقطة« :ت ُطلق «النسبية»
يف العربية املعارصة ،عىل نوعني مختلفني من النظريات ،يطلق عىل
إحداهام يف اللغة اإلنجليزية « ،relativityبصيغة الحال ،»adverb
ليكون معناها الحريف« ،بالنسبية ،أو بالطريقة النسبية» ،ويقصد
بها النظرية النسبية يف الفيزياء والطبيعة ،للعامل الفيزيايئ «ألربت
آينشتاين» ،والتي اشتملت عىل النظرية النسبية الخاصة ،والنظرية
النسبية العامة ،وهي متأتي ٌة من مبدأ النسبية .Relativity principle
ٍ
نظريات يف الفلسفة والعلوم
كام وت ُطلق «النسبية» أيضً ا عىل
االجتامعية ،تسمى يف اإلنجليزية « ،relativismوهي بصيغة
االسم  ،»nounلتكون مبعنى النسبية نفسها ،وهي التي تدعى غال ًبا
بالفلسفة النسبية ،وهي قامئة بدورها عىل مجموعة من النظريات
النسبية ،املرتبطة بأسامء فالسفتها ومفكريها ،وحقولها التكوينية»[[[.

[[[ -نفس املرجع السابق.
[[[ -نسبية النصوص واملعرفة :املمكن واملمتنع ،محارضات :السيد مرتىض الحسيني
الشريازي ،تقريرات :الشيخ معتصم سيد أحمد  -الشيخ حسني أحمد السيد ،النارش :دار
املحجة البيضاء.2012 ،
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نصا أهم من الذي استشهدنا به هنا لتحديد مصطلح
قد ال نجد ً

النسبية الذي نستعمله هنا .ومن ثم ،فإن ما يهمنا منه هو استعامله
يف الفلسفة والعلوم اإلنسانية بصف ٍة عامة ،عىل الرغم من أننا لن

ٍ
بتلخيص
مفصل لالتجاه الفلسفي النسبي ،بقدر ما نركّز
ً
نقدم عرضً ا
عىل تطبيقه يف البحث الذي يهمنا هنا.

ت ُقابِل النسبية اإلطالق واألزلية ،وبهذا تكون هي ذاتها غري
دامئ ٍة وغري كلّي ٍة وغري كامل ٍة ،ال من حيث مفاهيمها وال معرفتها وال

حقيقتها .ومبا أنها تؤكد عىل دراسة القضايا الجزئية ،فإنها تنقض

مقياسا معياريًا موضوع ًيا
نفسها بنفسها .وبهذا ال ميكن اعتبارها
ً
للحكم واالحتكام ،طبقًا لبعض مذاهبها ذاتها .وال ت ُعترب النسبية

صائب ًة بالرضورة ،ألنها خاضع ٌة لعوامل الزمن والظرف املكاين
واملجتمع ،إلخ .ومبا أن املذهب النسبي يحث عىل اعتبار املعارف

املتناقضة واملتعاكسة صائبة ،فإنها طبقًا لهذا املذهب أيضً ا خاطئ ٌة

متا ًما .وال يهم إن كانت الحقيقية يف النسبية مكتسب ًة عن طريق
التجربة أم ال ،فإنها ليست حقيقةً ،ألن العقل هو الذي «صنعها».

بل قد يكون العقل هو خالق النسبية أيضً ا ،ومن هنا تدخل النسبية
عامل األحالم واألوهام .وقد يكون مثل هذا االستنتاج هو الذي دفع
بالوضعية املنطقية رفض امليتافيزيقا ،ألنها مل تكن تعترب معارفها

علمي ًة وصحيحة ،بقدر ما كانت تعتربها أوها ًما.

إ ّن فكرة النسبية تعني إدخال كل املعارف اإلنسانية ،سواء أكانت

علو ًما تجريبي ًة أو رياضي ًة أو فيزيائي ًة أو غري ذلك ،أو علو ًما إنساني ًة

ـ مبا فيها الدين ـ ،ح ّيز النسبية واعتبارها متساوي ًة يف هذا اإلطار
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من حيث «نسبة» النسبية فيها ،فليس هناك حقيق ٌة أكرث مصداقي ًة
ٍ
مقياس
أو صح ًة من األخرى .وكام أرشنا ،تكون النتيجة غياب أي
موضوعي للحقيقة ،أكرث من هذا ،ال تقر النسبية بأية حقيق ٍة مطلقة.
ٍ
ويف نكران هذه األخرية تُقر بوجود حقائق مختلفة ،نسبي ٍة بدورها

كذلك ،ومرتبط ٍة بعوامل شتى أنتجتها.

هناك أنوا ٌع كثري ٌة من النسبية يف العلوم اإلنسانية ،منها ما يخص
رفض املعرفة اإلبستيمولوجية ،الذي يؤ ّدي إىل نسبية أي نظري ٍة

كانت وبالخصوص النظريات األخالقية؛ والنسبية الوضعية ،مبا
ٍ
ورفض للمطلق عمو ًما .هدفنا هنا
تتضمنه من نسبي ٍة أخالقي ٍة أيضً ا
ليس هو استعراض كل نظريات النسبية يف العلوم اإلنسانية ،ألن
ذلك يتطلب مؤلفًا قامئًا بذاته[[[ ،بل الرتكيز عىل بعض مبادئ النسبية
التي تهمنا يف دراستنا هذه ،وبالخصوص مبدأ «الحقيقة» ومبدأ

«املطلق» يف املعرفة ،ألهميتهام البالغة يف إثبات قصور املذاهب
ذات النزعة العلمية ،واختزالها للواقع اإلنساين إىل جانب من

جوانبه فقط ،أال وهو الجانب الذي ميكن قياسه تجريب ًيا ،وبالتايل
التحكُّم فيه وتوجيهه كام يريد املرء ،طبقًا لألهداف التي يتوخاها.

نسبية املعرفة التي ننتقد هي تلك التي تقود إىل الفكر اله ّدام

والنقد الالعقيل ،الذي ميتطي عىل مفهوم العقل املختزل ،ويهاجم

الناس يف ثقافاتهم ومعتقداتهم الروحية وأنظمتهم االجتامعية ،ال
[[[ -انظر يف هذا اإلطار مثلً :النسـبية من «ما بعد الحداثة» إىل «الرجعية العدمية
الخالقة» ،م .فـؤاد الصـادق ،تحرير :محمد األمني ،تشـبيك للتنمية والدراسـات،
العراق.
http://www.siironline.org/alabwab/derasat(01)/1000.htm
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ليش ٍء إال لكونها مغايرةً .والعقل املستعمل يف النسبية التي نرفض:
«ليس جوه ًرا ثابتًا ،فهو ليس جهازًا محاي ًدا وظيفته التفكري ،وهو

ليس نقيًا وبريئًا وال ثابتًا يستقبل املعلومات كالكومبيوتر ،وإمنا هو
نشا ٌ
فكري تُشكّله نُظُم املعرفة ومامرستها يف الواقع.
ط
ٌ

نسبي يف املكان والزمان ويكتسب خصوصيته بالرضورة
والعقل
ٌ
بقدر ما ينتج من معرف ٍة عن العامل وبقدر ما يسهم يف صنع املعرفة.
ومن هنا قامت العقالنية عىل االقتناع مبحدودية العقل البرشي
واتهامه بالقصور وتل ُّبسه باألوهام وانسيابه مع األهواء»[[[.
أ .مبدأ الحقيقة أو الصحة يف املعرفة

يف عجال ٍة مخترصة ،تكون املعرفة بديهيًا إما صحيح ًة أو غري
ٍ
صحيح ٍة .ال ميكن للعقل تقبُّل حلٍ
وسط يف هذا اإلطار ،كام

ال ميكنه تصور أن تنقلب الواحدة منهام إىل األخرى ،أي إنه ال
وجود ألي عالق ٍة متبادل ٍة يف تغيري املكان بينهام .ومعيار الصحة
هو املطابقة للواقع ،والعكس صحيح .هناك حقائق متغري ٌة وأخرى
ثابتة ،ومن األمثلة عىل األوىل متغريات الزمان واللغة إلخ ،ومن
ح
األمثلة عىل الثانية إقالع طائر ٍة من تلقاء نفسها دون سبب واض ٍ

ومؤكّد ،وإال فسندخل عامل الخيال البحت.

والحال أن اعتبار كل املعارف متغريةً ،أي نسبي ًة وغري قا ّر ٍة ،هو

نفي طبيعة اإلنسان كإنسان ،أنطولوج ًيا ،وعقل ًيا ،وجسديًا .منطق ًيا،

تغي الحقائق باستمرار وعدم وجود أي
ال ميكن تأكيد أطروحة ُّ
[[[ -الدكتور إبراهيم الحيدري ،عىل الوردي ونقد العقل البرشي ،املجلة العاملية
للدراسات العراقية املعارصة ،شباط /فرباير.52
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حقيق ٍة قارة ،إال بتقديم قاعد ٍة عام ٍة عىل ذلك وتعميمها .وهذا غري

وارد ،أو عىل األقل مل يحدث إىل حد الساعة ،ويف ظننا لن يحدث

أب ًدا ،ألنه سيقود إىل بطالن أطروحة املنطلق.
ب .مبدأ املطلق

فلسفي ،والذي يعني ما
ال نناقش هنا مبدأ املطلق كمفهومٍ
ٍ
يوجد بذاته دون تبعي ٍة ألي وجود أو موجود آخر .فال يحتاج املطلق
ٍ
رشط وألي عالق ٍة ليك يوجد .مبعنى أنه غري
بهذا املعنى ألي
ٍ
مرشوط وغري محد ٍد ،فهو الكامل والجامع .أي مفهوم املطلق الذي
مطلق نتج عن نوع من
اشتغلت عليه كل املثالية األملانية ،وهو
ٌ
«الحدس الفكري» للفالسفة املثاليني األملان بالخصوص.
ما نقصده باملطلق هنا هو مرشوعية البحث يف املواضيع

امليتافيزيقية املختلفة ،كاملطلقات األنطولوجية (الله ،املادة،

النسق ،الواحد ،إلخ) ،واملطلقات األخالقية (الخري املطلق أو الرش

املطلق) ،واملطلقات السياسية (الحكم املطلق ،الليربالية املطلقة،
امللكية املطلقة ،إلخ) ،واملطلقات اإلستيطيقية (الجامل املطلق)،

واملطلق اإلبستيمي (الحقيقة املطلقة أو الخطأ املطلق).

إذا استحرضنا إىل الذهن الرصاع بني الوضعية والدين ،وتذكّرنا

بأن املشكل الحقيقي للفكر الغريب يف عهد النهضة الغربية كان
الرصاع بني الكنيسة والعلم ،فقد نفهم بصور ٍة أفضل رفض مبدأ

املطلق الذي يؤسس أي تفكريٍ ثيولوجي ،ليس فقط فيام يخص
األنطولوجيا ،بل وأيضً ا ميادين ميتافيزيقي ٍة أخرى ،كثنائية الجسد
والروح ،وفكرة العدل والحرية ،إلخ.
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ومبا أن الظرف التاريخي حيث ترعرعت الفلسفات الغربية الحديثة

واملعارصة ليس هو ظرفنا ،فإن الهجوم عىل مبدأ املطلق ال ميكن فهمه

إال كهجومٍ عىل املسيحية من طرف علامء الغرب ،وتعميم هذا الهجوم
عىل كل الديانات األخرى تقريبًا .وكام حدث مع امليتافيزيقا ،بل وعىل
اعتبار مبدأ املطلق ينتمي إىل امليتافيزيقا ،فإن هذا األخري مل «ميت»

تحت رضبات الوضعية الجديدة والعقالنية والبنيوية والفينومينولوجيا،
إلخ ،بقدر ما نجده يف مختلف جوانب الحياة العامة يف الغرب ،عىل
اعتبار أن الدين املسيحي الذي كان املرء يريد له الفناء ما زال هو اآلخر

حيًا وميارس من طرف ماليني البرش يف الغرب وغريه.

ال يهمنا هنا مبدأ املطلق إال يف حدود أهميته ،ولرمبا رضورته
لإلنسان كإنسان ،يعني مبعزل عن انتامئه بصف ٍة عامة .فطبيعة اإلنسان
ٍ
مطلقات متعددة ،متمثل ٍة يف حقائق مشرتك ٍة
الداخلية ،تدفعه إىل بناء
يؤمن بها املنتمون لجامع ٍة برشي ٍة ما .وما يهم ليس هو صحة أو
ح ٍة للعنرص
خطأ تلك الحقائق املطلقة ،بل االعرتاف بها كرضور ٍة ُمل ّ

البرشي أينام كان ،إذا آمنا بأن مبدأ املطلق هو مبثابة العمود الفقري

رصح الوضعية
لحياة املجموعات البرشية وأفرادها .فحتى عندما ت ّ
مثل بأن ما تعرتف به من العلوم هي فقط العلوم التجريبية
املنطقية ً
تعب عن مبد ٍإ
والرياضية إلخ ،والعلوم التي تستخدم أدواتها ،فإنها ّ

مطلق ،تؤمن به مجموع ٌة برشي ٌة معينة.

ٌ
اختالف
وكام رأينا يف دائرة فيينا نفسها ،فطبيعي أن يكون هناك

يف األفكار ،وطرق «توحيد العلم» ،إلخ ،لكن ظلّت مظلّ ٌة عام ٌة

تجمع من كان يؤمن مببدئهم املطلق .وقس عىل هذا فيام يخص
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جميع التخصصات اإلنسانية األخرى ،وباألخص مبدأ املطلق
ٍ
معي.
امليتافيزيقي ،وعىل وجه الخصوص املرتبط بدينٍ أو
معتقد ّ

ال يؤث ّر االختالف يف ُسبل الوصول إىل مبدأ املطلق يف
قضي ٍة ميتافيزيقي ٍة ما ،بقدر ما يكون إغنا ًء حقيق ًيا للبحث .فإذا كان
االختالف تهدي ًدا للحقائق العلمية ذاتها ،بل ميكنه القضاء عليها،
مثل عىل أن « ،»10 = 5 + 5فإنه عامل إغنا ٍء يف
كأن ال يتفق العلامء ً
امليتافيزيقا والعلوم اإلنسانية بصف ٍة عامة .وغنى مبدأ املطلق مه ٌم
لفتح باب النقاش يف كل املواضيع امليتافيزيقية ،ودونه يصل املرء
إىل حتمي ٍة حقيقية ،ال تتوافق والطبيعة اإلنسانية يف جانبها الباطني،

ألنها طبيع ٌة دينامي ٌة وغري قار ٍة.

ال نحاول تعطيل العقل عندما نؤكد يف بحثنا هذا أن مبدأ املطلق

الذي نطلب االهتامم به يعني كامل موروثنا الثقايف والروحي ،بل

ننادي إىل رضورة االعرتاف بالحق يف االستمرار يف البحث عن
املطلق ،ألنه أساس هويتنا العربية اإلسالمية ،وعن طريق هذا البحث

أخالقي وعقائدي .وال نصل إىل
كمطلب
نقرتب أكرث من الكامل
ٍ
ٍ
هذا إال باملراجعة املستمرة ليس فقط ملوروثنا الثقايف ،بل وأيضً ا
ملا يصلنا من الثقافات األخرى ،وباألخص «الغازية» واملستعمرة

منها .فعندما نعرتف مبحدودية عقلنا ،فإننا نعي أيضً ا إمكانية القيام
ٍ
رضوري ومطلوب ،ذلك أن قوة العقل تكمن يف استعامله
يت
ٍ
بنقد ذا ٍ
ومترينه عىل رفع التحديات الفكرية واالجتامعية والتنظيمية ،إلخ.
وال يعني هذا بتاتًا أيضً ا أننا نغفل حقيقة العقل البرشي أو نُح ّمله أكرث

مام يطيق فيام يخص بحثه عن املطلق ،بل نؤكد عىل أن التمرين
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وحده هو الذي يساعد عىل االقرتاب من املطلق والكامل ،فقد

أكدت الدراسات العلمية بأن اإلنسان ال يتعدى يف املتوسط % 6

من قدرات عقله .ويربهن هذا عىل الكنز العظيم الذي ُيثّله عقلنا.
تأسيس رياضية
ٍ
رص يف املطلق :محاولة
ج .النسبي كعن ٍ

إذا رجعنا إىل العلوم التجريبية عام ًة والرياضية عىل وجه

الخصوص ،فإننا نجدها مؤث ّث ًة مبا فيه الكفاية مبصطلحي «املطلق»
و«النسبي» اللذان قدمنا برتكيز هنا .فاملفهوم الريايض «مجموع ٌة

مقابل ملفهوم املطلق
ً
رياضية  »l´ensembleال يعدو أن يكون

امليتافيزيقي ،ويتكون «املجموع» الريايض من عنارص .élément

ويُك ّون املجموع «الكل  .»toutويُعترب املجموع يف الرياضيات
شامل لكل عنارصه .من هنا ،وباملعنى
ً
«شامل  ،»l´universيعني
ً
الشامل للكلمة فإن «املطلق  »l´absoluما هو يف العمق ـ بل وبكل
بساطة ـ إال «املجموع» ،و«النسبي» هو «العنرص».

ٍ
خاصيات معين ًة مشرتكةً،
متتلك عنارص مجموع ٍة رياضي ٍة «أ»

تجمعها وتجعل منها هذه املجموعة ،هذا الكل وهذا الشامل أو
هذا الشمول وهذا املطلق .وتعترب هذه الخاصية مطلق ًة يف «أ»،

ألنها عام ٌة فيها وألنها شاملة .لكن يف مجموعة «ب» تكون أكرب

من مجموعة «أ» ،يف مطلق آخر ،فإن هذا املطلق يصبح خاصي ًة

مطلق آخر القاعدة
تعمل عىل نسبية «أ» ،يف الوقت الذي يصبح فيه
ٌ
ٌ
شمول تقتسمه عنارص «أ» كذلك،
يف هذا الشامل الجديد ،وهو
ألن هذه األخرية هي جز ٌء من «ب» .وتصبح حاالتٌ خاص ٌة يف هذه

املجموعة الواسعة التي تجمعهام.
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مثل يف «مجموعة البرش» ،أن يكون املرء إنسانًا هو التعميم،
ً

مطلق .لكن عندما
أي القاعدة املطلقة .ولهذا فإن «عالَم البرش»
ٌ
نتحدث عن «الكائنات الحية» ،يعني املجموع الذي يضم «البرش»،

فإن معيار «املطلق» هو «الكائن الحي» ،والذي ال يعترب خاصي ًة
ٍ
حاالت خاص ًة يف «عامل
«للبرش» فقط ،ذلك أن «البرش» يصبحون
«مطلق» أكرب يجعل منهم كلهم نسبيون،
الكائنات الحية» .وهناك
ٌ
ويُحولهم إىل حال ٍة خاص ٍة ليش ٍء ما ،معيار أكرث إطالقًا.

قد يساعدنا هذا التمرين عىل فهمٍ دقيقٍ لـ«النسبية الشكية».
ذلك أن مصطلح «املطلق» يُستعمل باستمرا ٍر من طرف العلامء
والفالسفة واملفكرين ،وحتى يف لغتنا اليومية العادية .يف

مقابل «املطلق» هناك «النسبي» .كيف ميكن الحديث عن فكرة

«املجموع» (فكرة املطلق) دون الحديث عن فكرة «العنرص» (فكرة
النسبي املقابلة له) ،والعكس بالعكس ،والعكس صحيح؟ ليس

للحديث عن كلمة «إيجايب» أي معنى إال إذا تح ّدثنا أيضً ا عن كلمة
«سلبي» ،حيثام كان «السلبي» واق ًعا أيضً ا .نفس اليشء ميكن قوله

عن الصحيح والخطأ ،وحيث ال يوجد الرش ،لن يوجد الخري أيضً ا.
جو َدان
فليس لزو ٍ
ج من هذين الزوجني معنى إال بوجود اآلخر ،أي ُو ُ

متساويان يف نسبيتهام تجاه اآلخر .وعندما قال أوغوست كونت

مقولته الشهرية« :ليس هناك إال حكم ٌة مطلقة ،وهي أنه ال وجود
للمطلق»[[[ ،فإنه سقط يف عني التناقض ،ألنه كان يفكر باملنطق
السلبي القديم ،ومل يسمح له عرصه اكتشاف «املنطق البدي ل �Logi
[1]- «Il n’y a qu’une maxime absolue, c’est qu’il n’y a rien d’absolu».
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مطلق والكل
 »que alternativeالذي جاء متأخ ًرا ،والقائل« :الكل
ٌ

ري والكل صغري ،الكل مجمو ٌع والكل عنرص ،إلخ»،
نسبي ،الكل كب ٌ
يعني التأكيد عىل اليشء ونقيضه يف نفس الوقت .من هنا ميكن
إعادة صياغة «الحكمة» السابقة لكونت كالتايل« :توجد هناك أشيا ٌء
ٍ
تناقض يوضح أن
وجودي إذًا ،وهو
بتناقض
ال توجد» ،يتعلق األمر
ٌ
ٍ
ضده هو «كل يش ٍء يوجد» ،ويتعلق األمر بنظرية الوجود.
ما نعنيه اآلن بـ «املطلق» هو «الكون كله» ،مجموع كل األشياء،
بكلم ٍة مخترص ٍة «الكل» .فكل حاج ٍة توجد يف مجموع كل األشياء.
كل يش ٍء يوجد يف «الكون كله» .إذًا فكل يش ٍء يوجد يف املطلق.

ما ال يوجد هنا واآلن يوجد بطريق ٍة مطلق ٍة بالتأكيد يف مكانٍ آخر ويف
رض أو ٍ
مل ما يوجد
زمانٍ آخر ،مىض ،أو حا ٍ
آت .ما ال يوجد يف عا ٍ

ٌ
مل ما هو
مل آخر ،وما هو
خيال وليس واق ًعا يف عا ٍ
بالرضورة يف عا ٍ

بالرضورة واق ٌع يف عامل آخر.

دون هذا ال ميكن الحديث عن «الكون الكيل» ،مجموع كل

األشياء ،يعني «الكل» .وإذا نفينا وجود هذا األخري ،فإننا ننفي بذلك
أكرب واقعٍ موجو ٍد بالفعل ،أي «الحقيقة العليا»« ،املطلق» ،وهل ّم من
ٍ
تسميات اختارتها امليتافيزيقا لهذا املطلق .فالرتابط بني «النسبي»

رصا»
و«املطلق« ال يُعد ترابطًا ُعضويًا ،بل ميكن اعتبار النسبي «عن ً

ظاهريًا من «املجموع = املطلق» ،ال يؤث ّر عىل املجموع ،بقدر

ما يساعد عىل فهمه .وقد نكون بهذا قد تص ّدينا للنسبية التقليدية،
التي يستعملها البعض يف دراسة تراثنا ،بُغية تجويفه واإلساءة إليه

بسبب ودون سبب .ومهمة املفكر العريب امللتزم ،ليست هي
ٍ
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محاولة هدم تراثنا وواقعنا الحايل بتطبيق فك ٍر دخيلٍ واعتبار هذا

تجدي ًدا ،بل االطالع عىل هذا الفكر قصد االطالع ،والغطس يف

ثقافتنا وهويتنا لتحريرها من القيود التي يظهر لنا أنها سجين ٌة لها،
دون املس بالهوية اإلسالمية الشاملة« :النسـبية ـ بالوصف املتقدم

انشـطاري فتّ ٌ
اك يسـتهدف فيام يسـتهدف سلب األمة
سـالح
ـ
ٌ
ٌ
إرادتها ،رسالتها ،هويّتها ،سيادتها ،ح ّريّتها ،تع ّدديّتها ،حقوقها،
تعايشها ،تعاونها ،وحدة نسيجها االجتامعي ،شوريّتها ،رغيفها،
ماءها ،كرامتها ،متهي ًدا للدول املجهرية بتقسـيم املقسـم []...

نعم إنها كالفلسفة التفكيكية ،والتأويالت االنطباعية الشخصية
الخلقة ،وسياسات
ّ
الهرمنيوطيقية ،والغموض البناء ،والفوىض

الخطوة خطو ًة للتذويب»[[[ .ولعل هذا النص غني باملعاين ملن
اعترب ،وأراد اختيار الخندق النضايل ملقاومة كل أسباب ُّ
تعثنا،
ٍ
نظريات غربي ٍة ،كالوضعية الجديدة
ومنها بالخصوص انسياب

والنسبية واملادية وما إىل ذلك من مسميات ،يف جسمنا الثقايف
ٍ
مؤسس عىل الهيمنة.
يب
وهدمه من الداخل ،دفا ًعا
ودعم لفك ٍر غر ٍ
ً
 .4تقويض االدعاء الوضعي املنطقي القائل بعدم الحاجة إىل

امليتافيزيقا

من املرشوع ،بعد كل الهجامت التي تع ّرضت لها امليتافيزيقا

من طرف الوضعية التجريبية ،إعادة النطر يف التعريف القديم

للميتافيزيقا كـ «علم ما وراء الطبيعة» و«املغامرة» بتسميتها «علم ما
[[[ -النسـبية من «ما بعد الحداثة» إىل «الرجعية العدمية الخالقة» ،م .فـؤاد الصـادق،
تحرير :محمد األمني ،تشـبيك للتنمية والدراسـات ،العراق.
http://www.siironline.org/alabwab/derasat(01)/1000.htm
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قبل الطبيعة» .واملقصود هنا «قبل العلوم التجريبية» ،ليس فقط يف
الخط الكرونولوجي التاريخي املتعارف عليه ،بل وقبل كل يش ٍء

فيام يخص سبق امليتافيزيقا يف دراسة املواضيع التي تعترب حاليًا
ٍ
تخصصات علميةً.
إذا تحدثنا مبنطقٍ أخالقي ،نلمس عقوق العلم ونكرانه
للمعروف ،بل إذا تحدثنا من وجهة نظر تحليلٍ نفسية ،وسلّمنا بنظرية
عقدة أوديب ،فقد نقول بأن العلم الحديث واملعارص عاىن من
هذه العقدة تجاه امليتافيزيقا وحاول جعل حد لسلطة امليتافيزيقا،

مبحاولة قتلها ودفنها يف سلة مهمالت تاريخ الفكر البرشي.

أكرث من هذا ،وكام يؤكّد حال ًيا الكثري من املختصني ،فإن لكل
نظري ٍة علمي ٍة منطلقًا ميتافيزيق ًيا« :ميكن أن نقبل كل ًيا بأن الجوانب

ٍ
ألطروحات ميتافيزيقي ٍة
العلمية أو التجريبية للنظريات تكون مطابق ًة

مختلفة ،دون اإلشارة إىل هذه األطروحة أكرث من األخرى .وسيكون

من السذاجة كام يُقال افرتاض كون العلامء يقومون بأبحاثهم عن
العامل دون أحكامهم امليتافيزيقية املسبقة»[[[.

قبل حوايل ألفي عام كان املنهج االستقرايئ وامليتافيزيقا
دعامتني رئيسيتني للعلامء والفالسفة عىل ٍ
حد سواء لتقديم

ٍ
ٍ
تصورات للعامل الواقعي .وحتى وإن كانت امليتافيزيقا
تفسريات أو
علم باملعنى الدقيق الذي نعرفه اآلن ،فإنها كانت تقدم يف
ليست ً
ٍ
تصورات بعينها عن الذرات والفلك ،إلخ ،كانت
مثل
عهد اليونان ً
[1]- Claudine Tiercelin: «La métaphysique et les sciences, Les nouveaux
enjeux», Collège de France, Paris, 2014.
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ُمتضمن ًة يف الحكايات واألساطري وامللحامت واألشعار .واستمر
األمر هكذا يف العصور التي كانت للكنيسة املسيحية كلمة الفصل

يف أمور الدين والدنيا ،إىل حني بدايات اندثارها إبان الحركات
التنويرية األوروبية .ومن املعلوم أن املنهج التجريبي كان أحد

أسباب إدخال الشك يف العقيدة املسيحية وبداية نفور الناس منها،
بل والثورة ضدها.

لعل الرس وراء مظاهر القوة للمنهج التجريبي وانبهار العلامء

به تكمن يف قوته االستنتاجية ،وبذلك ُدشن مع الوضعية عمو ًما
والوضعية املنطقية بالخصوص عه ٌد جديد ،ظهر فيه وكأنه عىل
املنهج التجريبي تعويض كل املناهج التي سبقته أو االستعانة بها
إذا اقتىض الحال ذلك ،كام هو الشأن بالنسبة للمنهج االستنباطي.

والواقع هو أن هذه الثقة املبالغ فيها للعامء باملنهج العلمي ال يجب

أن تحجب عنا أن امليتافيزيقا مل «متت» تحت رضبات الوضعيني،
كام كانوا يتمنون ،بل لرمبا حدث العكس يف الفكر األورويب ،يعني

تكثّفت الدراسات امليتافيزيقية ،إما نق ًدا للميتافيزيقا املوروثة ،أو
ٍ
التجاهات ميتافيزيقي ٍة جديدة .بل تم التأكيد يف رشق العامل
تطوي ًرا
ألسباب ال حرص لها.
حة للميتافيزيقا
ٍ
وغربه ،عىل الرضورة امللِ ّ

أكرث من هذا ،مل يكن بإمكان الوضعية الجديدة التطور لو مل
ٍ
منطلقات ميتافيزيقي ٍة محضة« :باقرتاح
تنطلق يف عملها العلمي من
ٍ
بافرتاضات ميتافيزيقي ٍة
نظرياتهم وتجربتها ،فإن العلامء كلهم يقومون

تذهب إىل أبعد ما يسمح به العلم .وكاآلخرين فإنهم غري معفيني من
هذه الخطوة النقدية والعالجية ،والتي تشكّل املرحلة األوىل لعملٍ
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ميتافيزيقي يستحق هذا االسم»[[[ .وإذا رجعنا إىل بوبر ،نستنتج
ٍ
بامللموس أنه أكد عىل أهمية امليتافيزيقا« :من الحقائق املسلّم
بها أن األفكار امليتافيزيقية واألفكار الفلسفية ذات أهمي ٍة قصوى
للكوسمولوجيا ،من طاليس إىل أينشتاين ،ومن الذرية القدمية إىل
تأمالت ديكارت عن املادة ،ومن تأمالت جلربت ونيوتن وليبنتز
وبسكوفيك عن القوى إىل تأمالت فارادي وأينشتاين عن مجاالت
القوى ،أضاءت األفكار امليتافيزيقية معامل الطريق».
مالحظ ٌة ال بد منها قبل إمتام الحديث عن رضورة التفكري
امليتافيزيقي ،وبالخصوص يف العرص الحديث .هناك عالق ٌة متبادل ٌة
رصيح ٌة أو ضمني ٌة بني املفكر (الفيلسوف) وبني العامل .بل إىل ٍ
عهد
مشخصني يف نفس الشخص.
غري بعيد ،كان الفيلسوف والعامل
َ
وحتى عند ظهور االتجاه الوضعي املحدث ،كان األمر هكذا .وإذا
أردنا التعبري عن هذا بلغ ٍة رياضي ٍة ،ميكن القول بأنهام «وظائف
رياضية  »fonctions mathématiquesيف مجموع ٍة رياضي ٍة واسعة،
تتمثل يف التطور الكامل لوعي اإلنسان بالعامل.
ليـس هنـاك أي شـعو ٍر جميـلٍ دون فكـر ٍة جميلـة ،وليـس هناك
فكـر ٌة جميلـ ٌة دون فعـلٍ جميـل ،وبهـذا فحيـاة العـامل تسـاوي حياة
امليتافيزيقـي .وإذا حـق لنـا تصـور اإلنسـان الكامـل ال نتردد يف
القول أنه يجب عليه أن يكون يف اآلن نفسـه شـاع ًرا وأدي ًبا وفيلسـوفًا
فاضلا .وهـذا التصـور عـن اإلنسـان موحـى مـن
ً
ورجلا
ً
وعامل ًـا
الطبيعـة اإلنسـانية ذاتهـا؛ ويعـرف اإلنسـان جيـ ًدا ـ كما قـال رينان
 Renanـ أن طبيعتـه هـي يف نفـس الوقـت طبيعـ ٌة عاملـ ٌة ومحبـ ٌة
[1]- Claudine Tiercelin, La métaphysique et les sciences, Les nouveaux
enjeux, Collège de France, Paris, 2014.
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للفضـول (املعرفـة) ،شـاعر ٌة وشـغوف ٌة يف غالـب األحيان مبـا تقوم
بـه ،إذا كان ذلـك ناب ًعـا مـن حـب القيـام بهـذا اليشء.
أ .أهمية امليتافيزيقا

من الصعب مبكان إقناع األشخاص والدوائر الفكرية بأهمية

امليتافيزيقا ،بل برضورتها] ،[1يف وقتنا الحارض ،بعدما أعلن قبل

قرون خلت «فطاحلة» العلم بأنها ماتت تحت معاول نقدهم ،و ُدفنت
تحت ذرات الرتاب الذي أصبح من املمكن تحليله وإلحاقه بفئة
الرتبة التي ينتمي إليها دون غريها.

هل بإمكاننا ،بل هل يحق لنا ،السباحة ضد التيار ،بعزمنا هنا عىل

تقديم بعض الرباهني عىل رضورة امليتافيزيقا؟ أسيأخذ املفكر العريب
واملسلم ،املتأثر مبا فيه الكفاية باملذاهب الفكرية الغربية ،والراضع

من ثديها وعيناه مغمضتان ،خطوتنا محل الجد؟ أال نُشعل بأيدينا نار نقد

مثل هؤالء املثقفني لنا ،ألننا نهلنا ـ لرمبا أكرث منهم ـ من الفكر الغريب؟

إن األمر بالفعل هكذا ،لكننا عندما كنا ندرس الفكر الغريب ،كانت

عينانا مفتوحتني ،لرنى ما كنا نرشبه .ومن ضمن ما انتبهنا إليه كان

عدم االنجرار املجاين يف مياه وديانهم الفكرية املختلفة واملتنافسة
واملتعاونة واملتصارعة والب ّناءة واله ّدامة ،إلخ .ومن ضمن ما انتبهنا
إليه كانت النكسة املحققة ملحاولة «اغتيال» امليتافيزيقا من طرف

االتجاه الوضعي والوضعي الجديد .وال نركز عىل هذه النكسة من
منطق انتامئنا لحضار ٍة وثقاف ٍة تعطي أهمي ًة قصوى للميتافيزيقا ،بل
[1]- Ermoni V., Nécessité de la métaphysique, In: Revue néo-scolastique,
13 année, n°51, 1906, pp. 229- 245; doi: 10.3406/phlou.1906.1942.
http://www.persee.fr/doc/phlou_07761906_5541-_num_13_51_1942
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إن هذه األخرية معشش ٌة يف كل ثنايا ثقافتنا العربية املسلمة[[[ ،بل
سنربهن عىل أن محاولة «االغتيال» للميتافيزيقا مل تفلح ،بالرجوع
برتكيز شديد إىل الفكر الغريب املعارص نفسه.

«دون ميتافيزيقا معافا ٍة ميكن لكل فلسفة االنحراف والسقوط
يف عد ٍد من األخطاء .إن امليتافيزيقا هي أعىل العلوم الفلسفية،
التخل عن امليتافيزيقا
ّ
وتبقى رئيسي ًة ملعالجة الثيولوجيا .ويف حقبة
مطلقًا ،نجد من الرضوري إعادة العثور عليها وإعادة اكتشافها .ال
ميكن لإلنسان االستغناء عن امليتافيزيقا [ ]...إذا مل تكن للمرء
ٍ
مشكوك فيها ،ت ُسقط
ميتافيزيقا قوية ،فإنه سيتشبث بأنسق ٍة فلسفي ٍة
جه الفالسفة
يف الخطأ كل تصوره عن الواقع .ويكمن الرهان يف تو ّ
ورجال الدين إىل املثالية والذاتية يف غياب الفلسفة»].[2
وتضيف كلودين تريسيلني « : Claudine Tiercelinعىل عكس
الحكم املسبق املنترش ،فإن امليتافيزيقا والثيولوجيا كانتا جز ًءا
مهم يف اإلرث التحلييل ،ويكفي االهتامم بالتحاليل التي تولّد عنها
ً
مفهوم «التحليل» لفهم املواقف املتباينة تجاه امليتافيزيقا ،والتي ال
ميكن اختزالها يف العمل البسيط لتقويض هذه األخرية»[[[.

[[[ -ليس فقط فيام يخص الفالسفة العرب واملسلمني الذين اهتموا بامليتافيزيقا ،بل
ميتافيزيقي جميل ،يختلط فيه الخيال،
مل
ألن الوعي الشعبي العريب واملسلم
سابح يف عا ٍ
ٍ
ٌ
والوقائع ،وامليتافيزيقا ،واألساطري ،إلخ .ومن أهم املراجع املسلمة يف هذا اإلطار هناك
مؤلف :مهدي قوام صفري ،كيف ميكن قيام ميتافيزيقا؟ ،تعريب حيدر نجف ،النارش :املركز
اإلسالمي للدراسات االسرتاتيجية ،العتبة العباسية املقدسة ،الطبعة األوىل2017 ،م ـ 1439هـ.
[2]- Importance première de la métaphysique, Publié le 18 septembre 2010
par André Gindorff. http://fa544091.over-blog.com/article-importancepremiere-de-la-metaphysique-57292040.html
[3]- Claudine Tiercelin, «La métaphysique et l’analyse conceptuelle», Revue
de métaphysique et de morale, Université de Paris XI, Institut Jean-Nicod,
Presses Universitaires de France 20024/ (n° 36), p. 144.
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تلعب امليتافيزيقا وظيف ًة معياري ًة مهمة ،ألنها تنظم وتنسق كل

معارفنا .ذلك أن املهمة األساس للعقل اإلنساين هي بالضبط قيادة
ٍ
تعميامت
كل العلوم التي ميارسها اإلنسان إىل الوحدة ،عن طريق

شاملة .وإذا مل تكن الوحدة ممكنةً ،فإن استخراج بعض األفكار
العامة يسمح لنا بتصنيفها يف مجموعات وربطها ببعضها البعض:

«عىل امليتافيزيقا إذًا تحديد األفكار املشرتكة التي تحكم كل ميدان
املعرفة ،وربط كل أنسقة املعرفة .احذفوا امليتافيزيقا وستزيحون
اإلسمنت الذي يربط الحجارة بالعامرة»[[[.

ري
باكتشافها لسبب وجود األشياء ،فإن امليتافيزيقا إذًا
ٌ
تتويج كب ٌ
لهذه العامرة ،مبعنى أنها شارح ٌة للعلوم ،بل أكرث من هذا إنها مفتاح
العلم .وكيفام كانت معارضة العلم لطريقة عمل امليتافيزيقا ،فإن
تكف عن البحث عن أجوب ٍة للمشاكل
ميزة طريقتها هذه هي أنها ال ّ
التي يطرحها عقلنا تجاه معطيات الطبيعة ،ال يهم ما إذا كانت هذه

األجوبة صحيح ًة أم خاطئة ،يقيني ًة أم فقط محتملة ،املهم هو الوعي
امليتافيزيقي بأن هذه املعطيات تتطلب ،بل تطالب عقلنا بتقديم

أجوبة.

من هنا فإن طبيعة العقل اإلنساين تكمن يف كونه متعطشً ا

للرشح ،رشح ما يكتشفه أو يُقدم له .ويعترب هذا الرشح طبيع ًيا
ومرشو ًعا وممك ًنا .وهنا بالضبط تكمن أصالة امليتافيزيقا باملقارنة
مع العلم ،فالعلم يف مجمل رشوحه ،حتى وإن كان ينطلق من الواقع
الطبيعي امل ُعاين وامللموس ،فإنه يبرت ويحذف ويشوه ويختزل،

[[[ -نفس املرجع السابق..Ermoni V ،
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لكيال يذهب ملعانقة امليتافيزيقا ،عىل الرغم من أنها تساعده إىل
ٍ
حد كبريٍ يف الكثري من أموره .أما امليتافيزيقا فإن أسلوبها يف العمل
مخالف متا ًما .فحتى عندما يُحاول املرء سجنها يف حدو ٍد ضيق ٍة
ٌ

للغاية ،فإنها تكرس القيود وتطفح وتتجاوز ،وبطريقة اشتغالها هذه

تلمح وراء حدود التجربة مناطق معرفي ًة شاسع ًة ال ميكن للعلم ،أو
مل يتمكن بعد ،من الوصول إليها.

وعندما يعرتف العلم بأنه مل يكتشف بعد كل يش ٍء ،وبأن ما

ضئيل من الواقع ،وحتى ما تم
ً
اكتشفه ال يعدو أن يكون إال جز ًءا

ألسباب عديدة ،فإنه يعرتف
اكتشافه ال ميكن تطبيق التجربة عليه كله
ٍ
بطريق ٍة غري مبارش ٍة بامليتافيزيقا ،التي ال تتوقف عن الدفع بالعقل
اإلنساين إىل البحث «ما وراء الطبيعة» ،ذلك أن التأمل املبارش

للطبيعة ،التي تتقدم يف كل تجلياتها ومكنوناتها لحواسنا ،يفرض

عىل عقلنا ويطالبه ،بل يثريه ويستفزه ويح ّرضه ويهيجه ويغريه،
للبحث عن أجوبة ،وبهذا يُقاد حتم ًيا تقري ًبا إىل ما وراء املعطيات
العلمية.

قد ال يكون رضوريًا التذكري مبا قُدم للعلم من مواضيع من
عامل امليتافيزيقا ،أصبحت فيام بعد مواضيعه الخاصة .ليس من
الرضوري كذلك التذكري بأن الخاصية األساس للواقع الطبيعي هو

أنه ال يكتفي بذاته ،بل يق ّدم قصو ًرا ظاه ًرا ،وهذه الخاصية بالذات

سبب لوجوده ،أي
هي التي تفرض عىل املرء أن يبحث له عن
ٍ
حا .وهنا بالضبط تكون امليتافيزيقا «ناجعةً».
يش ٍء يجعل منه واض ً
بهذا املعنى فإن الرشح امليتافيزيقي يبحث يف الالمريئ سبب
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وجود املريئ ،ويف غري املحسوس سبب وجود املحسوس ،ويف

الروحي سبب وجود املادي ،ويف املتعايل سبب وجود التجريبي.
ٍ
اتجاهات فلسفي ٍة رافض ٍة للميتافيزيقا
ب .الجانب امليتافيزيقي يف

إذا رجعنا إىل الوضعية عامةً ،والوضعية املنطقية بالخصوص،

التي ت ُعترب بحق العدو اللدود للميتافيزيقا ،فإننا نالحظ ،كام الحظ

ذلك الكثري من الباحثني ،أن هذه الوضعية تسجن امليتافيزيقا يف
أساسا لها (نعني هنا الوضعية) .فالوضعية تقول
املبدأ الذي يُعترب
ً
مثل بأن املعرفة اإلنسانية تقترص عىل الوقائع التي ميكن التحقق
ً

منها عن طريق التجربة .وهذا التحديد بالضبط هو ميتافيزيقا
واضحة .فبإقامة نظرية معرف ٍة عام ٍة بهذه الطريقة ،نخرج من
ميدان الوقائع للدخول يف ميدان املبادئ واألفكار .يعني نخرج
من الوضعية للدخول إىل العقالنية ،التي ت ُعترب عن جدار ٍة ميدانًا

للميتافيزيقا.

ج ميكن طرحه عىل أي وضعي هو :متى
وأهم سؤا ٍل محر ٍ
استنتجنا وضعيًا بأنه عىل معرفتنا أن تنحرص يف الوقائع التجريبية؟

ريا خفيفًا للنزعة الحسية (لوك وكوندياك
وإذا اعتربنا الوضعية تغي ً
مثل) ،أو كونها نتيجتها الطبيعية ،والتي تؤكد عىل أنه ال ميكننا
ً
تجاوز نطاق املحسوس ،ألننا ال منلك إال معرف ًة حسية ،أال يقرتح
املرء هنا أيضً ا نظري ًة حول طبيعة املعرفة اإلنسانية من طبيعة
ميتافيزيقية؟ والحقيقة أن التجربة مل تربهن يف يوم من األيام بأنه
ال توجد معرف ٌة أخرى وراء اإلدراكات الحسية .ويكفي التذكري أيضً ا
بأن تحديد حدود املعرفة واختزالها يف املعرفة الحسية أو الوضعية
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ٌ
اعرتاف صار ٌخ بوجود نو ٍع آخر من املعرفة ،تكون أحاسيسنا
هو
وتجاربنا عاجز ًة عن معرفته والوصول إليه.
هناك زاوي ٌة أخرى من الوضعية نلمس فيها حضور امليتافيزيقا
بشكلٍ واضح .فالوضعية بصف ٍة عام ٍة مارست نو ًعا من الحتمية
العلمية ،بل نتذكر «الحتمية الكونية الشاملة» التي نادى بها أوغوست
كونت .ويتمظهر الجانب امليتافيزيقي يف الحتمية الوضعية يف كونه
نسقًا قامئًا بذاته ،ألنه يدافع عن فكر ٍة مؤداها أن كل الظواهر مرتبط ٌة
بالرضورة ببعضها البعض ،وتحدث بطريق ٍة حتمية ،وبأن سبب
وجود الالحق هو ما سبقه .وهذا التسلسل هو الذي يكون الحتمية
العلمية ،وهنا يُطرح السؤال الحاسم أيضً ا :متى اكتشف املرء هذا
االرتباط تجريبيًا؟ ال يرتبط األمر بارتباط الظواهر ببعضها البعض
بوقائع وال مواضيع ملموسة ،وبهذا ميكن اعتبارها مستقل ًة عن
سلطة الوضعية العلمية .تتجىل امليتافيزيقا يف الوضعية يف حاجتها
إىل رشح االنتظام واالتساق يف الظواهر وما هو ثابت فيها .مبعنى
استخراج الجانب الواضح من نظام األشياء وتسلسلها ،وهذا يف
ميتافيزيقي بامتياز ،ألنه ال يتأسس عىل أية مالحظة وال
عمل
العمق ٌ
ٌ
تجريب وال تحقق وال احتامالت.

ميكــن اعتبــار ســبينرس  Spencerمــن أهــم امليتافيزيقيــن

املعارصيــن ،ال تقــل ميتافيزيقــاه أهميـ ًة عــن هيجــل وروســميني

وضعــي «قــح» .فــإذا كانــت
 ،Rosminiعــى الرغــم مــن أنــه
ٌ
امليتافيزيقــا تلتقــي بــروح الرتكيــب ،وإذا كانــت الرياضيــات

ـا تجــد ضالتهــا يف األنســقة الشــاملة ،يف البنــاءات العلميــة
مثـ ً
الشاســعة واملفهومــة ،فيمكننــا التأكيــد عــى أن ســبينرس هــذا كان
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ميتافيزيقيًــا ،ألنــه كان يهتــم بجمــع شــتات العلــم وتركيبــه ليصبــح
ـل عــى قولنــا هــذا.
وحــدةً ،ومــا فكرتــه عــن التطــور إىل دليـ ٌ

عندمــا نتأمــل تطــور الوضعيــة املنطقيــة إىل نزعــة ال-أدريــة

 Agnosticismeيف أمريــكا ،فإننــا نجــد األمر نفســه ،وبالخصوص
يف تأكيدهــا عــى عــدم القــدرة عــى معرفــة املطلــق .فـ«مالحقة»
املثــايل هــو اتبــاع الــراب ،وهنــا نلمــس النفحــة امليتافيزيقــة

الواضحــة لال-أدريــة ،بــل اعـ ٌ
ـح بعــدم إمكانيــة معرفــة
ـراف رصيـ ٌ
ٌ
واعــراف بأنــه قــد ميكــن أن نعرفــه .مــن هنــا فــإن
املطلــق

الــا ـ أدريــة هــي ميتافيزيقــا ســلبية ،باملقارنــة مــع امليتافيزيقــا
اإليجابيــة.

قيــل يف أوســاط الوضعيــة التجريبيــة بــأن امليتافيزيقــا تهتــم

باإلشــكاليات الخاليــة مــن املعنى ،التــي ال توصل إىل أيــة نتيجة.
وباعتبارهــا هكــذا ،أقحمهــا البعــض يف عــامل الخيــال واألســطورة

ومــا شــابهها .وبرهانهــم يف ذلــك أنهــا معــا يتحدثــان عن أشــياء
متعاليـ ٍة تخالــف الواقــع .وهــذا هــو الخطــأ بعينــه ،ألن األســطورة

ليســت بنيـ ًة ميتافيزيقيـةً ،وليســت لهــا أيــة عالقــة بهــذه األخــرة.
فامليتافيزيقــا توجــد يف مفــرق الطــرق بــن العــامل الواقعــي

والعــامل امل ُضمــر .ووظيفتهــا هــي محاولــة الربــط بــن العاملــن

املحســوس وغــر املحســوس .يعنــي الربــط بــن اإلنســان ومــا
هــو غائــب يف لحظ ـ ٍة مــن اللحظــات عــن وجــوده ،لكنــه يريــد
تحيينــه وإحضــاره يف هــذا الواقــع ،يعنــي البحــث عــن الحقيقيــة
الغائبــة القابعــة يف عــامل مــا وراء الظواهــر الحســية .وهــذا بعي ـ ٌد
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ـران عــن الخيــال والال-واقــع.
عــن الخرافــة واألســطورة اللتــان تعـ ّ
وبهــذا االعتبــار ،فامليتافيزيقــا ليســت تجــاوزًا للواقــع وال ابتعــا ًدا

أساســا
عنــه ونفيًــا لــه ،بــل عــى العكــس مــن ذلــك إنهــا تركّــز
ً
عــى التعمــق يف دراســة الواقــع والكشــف عــا وراء ظواهــره،
بطريق ـ ٍة عقلي ـ ٍة مجــرد ٍة خالصــة ،بغيــة الوصــول إىل اليقــن ،ويف
هــذا تُشــبه العلــوم التــي تهــدف إىل نفــس الــيء.

مل تــذُب امليتافيزيقــا وتغيــب يف عــر «الرقــم والرقمنــة»

و«العــوامل االفرتاضيــة» ،بقــدر مــا اتســع مجــال وموضــوع بحثهــا

أكــر .فقــد أضافــت لألنطولوجيــا التــي انتُقــدت بســببها وكانــت

موضوعهــا الرئيــس ســابقًا ،اإلبســتيمولوجيا ،التــي أصبحــت

مبحثًــا مــن مباحثهــا املهمــة .فإشــكاليات اإلبســتيمولوجيا التــي
تتســاءل عــن أســس العلــم ذاتــه ،وعــامل الحــواس بالخصــوص،
ومــا إذا كانــت هنــاك حــواس أخــرى غــر تلــك التــي ميتلكهــا
اإلنســان ،هــي نفســها إشــكالياتٌ ميتافيزيقي ـ ٌة محضــة كذلــك.

أكــر مــن هــذا ،كانــت هنــاك محــاوالتٌ جــاد ٌة لبنــاء

امليتافيزيقــا بنــا ًء علم ًيــا تجريب ًيــا ،كــا حــدث مــع الكانطيــة

الجديــدة[[[ .ففيخــر  Fichnerحــاول دراســة العالقــة بني األشــياء
حــا النفــس وجــو ًدا فيزيائ ًيــا
الفيزيائيــة والنفــس اإلنســانية ،مان ً
فعل ًيــا ،باإلضافــة إىل حقيقتهــا املجــردة .وتكمــن النتيجــة التــي

توصــل إليهــا يف هــذا اإلطــار يف تأكيــده عــى أن املاورائيــات
ّ
هــي تكمل ـ ٌة للعلــوم املاديــة وللعلــوم األخــرى عمو ًمــا ،هدفهــا
ٍ
مؤلف قائمٍ بذاته.
[[[ -سرنجع إىل هذا املوضوع يف
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تقديــم صــور ٍة عامـ ٍة عــن الواقــع يف حقيقتــه قــدر اإلمــكان .مــن
ثــم فــا قطيعــة يف نظــره ـ ولــو جزئيـ ًة ـ بــن امليتافيزيقــا والعلــم.

خالصــة القــول يف هــذه النقطــة ،حتــى وإن كانــت رغبــة

ألســباب
الوضعيــن الجــدد كبــر ًة يف «إقبــار» امليتافيزيقــا
ٍ
أيديولوجيــ ٍة بالخصــوص ،ألن املــرء اختزلهــا عمو ًمــا يف
امليتافيزيقــا األنطلوجيــة الكنســية يف جانبهــا الالهــويت ،فــإن
امليتافيزيقــا مل تنتــ ِه أو ينتهــي أمرهــا ،بقــدر مــا اســتمرت يف

أشــكا ٍل متعــدد ٍة ومبواضيــع مختلف ـ ٍة مــع فالســف ٍة غربيــن وغــر
غربيــن ،مختلفــن ومتعدديــن إىل يومنــا هــذا .وإن دل هــذا عــى
يش ٍء ،فإمنــا يــدل عــى أن امليتافيزيقــا مرتبطــ ٌة ارتباطًــا قويًــا
بحيــاة اإلنســان ،وهــو ارتبــا ٌ
ط قــد يتجــاوز نطاقــه اإلمربيقــي،

ألن اإلنســان ال يكــف عــن طــرح األســئلة ويحــاول الوصــول إىل

أجوبــة ،ســواء أتعلــق األمــر بعاملــه الطبيعــي أو عاملــه الرمــزي
وامليتافيزيقــي.

ومـن غير العلمي وغري املنطقـي وغري التجريبـي حتى حرما ُن

اإلنسـان مـن جانـب مـن جوانبـه األسـاس ،على اعتبـار أنه مـاد ٌة

حـا ميكـن فهمهـا
ميكـن دراسـتها عمو ًمـا علم ًيـا وترشيح ًيـا ،ورو ً

بالتأمـل امليتافيزيقـي الجـدي .ولعـل أجمـل مـا ميكـن الختـم به
هنـا هـو هـذا النـص العميـق« :إن امليتافيزيقـا اليـوم تنمو بشـكلٍ

رشا على أن حاجتنا
مل يكـن يف السـابق أبـ ًدا ،ورمبـا كان ذلـك مؤ ً
إىل امليتافيزيقـا حاجـ ٌة أصيلـ ٌة مبقـدار حاجتنـا إىل الفلسـفة []...
وهكـذا يـدل تاريـخ الفكر الفلسـفي املعـارص عىل أن أيـة محاولة
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تجاهـل لألسـئلة
ٌ
إلقصـاء علـم امليتافيزيقـا ونبـذه هـي يف الواقـع
التـي ال يسـتطيع العلـم التجريبـي اإلجابـة عنهـا وتركهـا مـن دون

حقيقي مبسـتطاعه
فلسـفي
وواضـح أنه ال يوجد أي فك ٍر
إجابـات،
ٍ
ٍ
ٌ

تجاهـل تراكـم مثـل هـذه األسـئلة املتعلقـة عمو ًمـا بالبنيـة الكلية
والنهائيـة للواقـع ،واملـرور عليهـا مرور الكـرام»[[[.

[[[ -مهدي قوام صفري ،كيف ميكن قيام ميتافيزيقا؟ ،تعريب حيدر نجف ،النارش:
املركز اإلسالمي للدراسات االسرتاتيجية ،العتبة العباسية املقدسة ،الطبعة األوىل،
2017م ـ 1439هـ ،ص .366

خامتة
مل تنل دائرة فيينا حقها الوايف من الدراسة يف العامل العريب

واإلسالمي[[[ ،عىل الرغم من انخراط بعض مفكري العرب

جانب من جوانب هذه املدرسة ،بل إن بعضهم
واملسلمني يف
ٍ

أعلن انتامءه إليها ،ومتثيلها يف العامل العريب .ولعل زيك نجيب

محمود[[[ يبقى الوجه املعروف أكرث يف هذا اإلطار .فقد حمل عىل

عاتقه لواء الفلسفة الوضعية املنطقية ،وزعم أنه يقوم بتنقيح الفلسفة
مام كان يراه عبئًا عليها ،شانًا بذلك حربًا عليها[[[.

وقد علّل اختياره للوضعية املنطقية بغياب ثقاف ٍة عربي ٍة يف زمانه

[[[ -ال تدخل الدراسات التي عرضت وقدمت هذه الدائرة يف إطار الدراسات املعنية
باألمر هنا ،ألنها مل تتجاوز حدود التعريف بها ،متا ًما كام وقع مع بعض الرتجامت
ملؤلفات بعض أقطاب دائرة فيينا .ذلك أنه شتان بني التقديم وبني الدراسة العميقة
املتأنية.
[[[ -روج بعض تالمذة زيك نجيب محمود للوضعية املنطقية أيضً ا ،كياسني خليل
وفؤاد زكريا .كام روج زيك نجيب محمود نفسه لهذا االتجاه يف «مجلة الرسالة»،
لصاحبها أحمد حسن الزيات ،وأصبح بعد عد ٍد من املقاالت فيها عض ًوا يف لجنة
التأليف والرتجمة والنرش ،برئاسة أحمد أمني .واستمر هذا الرتويج عند صدور أول
رئيسا لهذه املجلة
عد ٍد ملجلة «الفكر املعارص» عام  ،1966وكان زيك نجيب محمود ً
لسنوات عديدة.
[[[ -يعد كتابه «املنطق الوضعي» أهم ما ألّفه عن الوضعية املنطقية .ونقرأ يف كتابه
اآلخر «قشو ٌر ولباب»« :إنني نصري الفلسفة الوضعية املنطقية التي ما فتئ أصحابها حتى
طويل لتستقر يف
ً
اليوم يجاهدون يف تبليغ دعواها؛ وإن دعواها لتتطلب جهادًا شاقًا
عقول الناس؛ ذلك ألنها حديثة العهد من جهة ،مل يكد عمرها يجاوز ثلث القرن األخري
[ ]...ومن جهة أخرى إذا ما استقر بها املقام وطاب لها املثوى ،قمين ٌة أن تق ّوض أنظم ًة
فكري ًة بناها أصحابها عىل ُع ُم ٍد من الباطل» .ومن مؤلفاته األخرى يف هذا امليدان هناك
بالخصوص كتبه« :خرافة امليتافيزيقيا» « ،1951املنطق الوضعي» « ،1961نحو فلسف ٍة
علمي ٍة» .1962

خاتمة

كان بإمكانها املساهمة يف تطوير املجتمعات العربية بالرجوع إىل
تعليل يغطّي يف نظرنا عدم وعيه
ٌ
العلوم الحقة والتكنولوجيا ،وهو
بأنه مل يكن إال أدا ًة طيّع ًة يف يد أفكار هذا االتجاه الفلسفي الغريب،

استيالب َسلَبه ملكة ضبط
بل يلمس املرء حتى نو ًعا من السقوط يف
ٍ
ما «انخرط» فيه من أفكا ٍر للتيار الوضعي املنطقي ،بل أكرث من هذا
ـ وهذا هو األخطر يف نظرنا ـ طالب الفكر العريب واإلسالمي عمو ًما
بتقليد الغرب ،كوسيل ٍة للخروج من تخلّفه الحضاري.
وحتى وإن كان تراجع جزئ ًيا يف زمنٍ من األزمان ،بداية
السبعينيات من القرن العرشين ،عن هذا املوقف و«اقتنع» ،بل

اعرتف ،بأن تحديث الواقع العريب واإلسالمي ال ميكن أن يُع ّول
فيه عىل الفلسفة الوضعية املنطقية فقط ،بل ال بد من الرجوع

إىل الرتاث العريب اإلسالمي ،نقول حتى وإن كان هناك نو ٌع من
االنعطاف عنده ،إال أنه بقي وف ًيا النتامئه لالتجاه الوضعي املنطقي:

«إن تب ّني زيك نجيب محمود للوضعية املنطقية إمنا يعكس موقفًا

يعب عن اللحظة التاريخية
أيديولوج ًيا ـ رغم أنه ي ّدعي عكس ذلك ـ ّ
ريا عن منطقٍ انتقايئ ،ذلك
التي نشأ فيها ،وهذا املوقف يُع ّد تعب ً
التكسب عىل فتات الحضارة الغربية ،ويتجاهل
املنطق الذي يعني
ّ
منطق ال تاريخي ،ال يتصالح مع
الحارض واملايض واملستقبل ،إنه
ٌ
الرتاث ،بل همه أن يكون امتدا ًدا وتاب ًعا للنموذج الغريب»[[[.

عىل غرار زيك نجيب محمود ،الذي تع ّرف عىل الوضعية

[[[ -انظر يف هذا اإلطار مثلً :محمد خالد الشياب« ،أزمة الخطاب اإلبستيمولوجي
الوضعي عند زيك نجيب محمود» ،مجلة دراسات ،العلوم اإلنسانية واالجتامعية،
املجلد  ،43ملحق  ،1الجامعة األردنية ،2016 ،ص .431
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املنطقية يف حلتها اإلنجليزية وهو طالب يف إنجلرتا ،فإن الفهم
العميق لهذه الفلسفة مل يت ّم بدق ٍة يف العامل العريب ،بل مل يضبط
املرء عندنا حتى من كان منضويًا تحت لوائها .فهناك من يؤكد بأن
مثل هو أحد روادها ،وهذا مل يحدث يف تاريخ الدائرة،
فيتغنشتاين ً

وهناك من يجزم بأن بوبر كان أحد منظريها ،إلخ .أكرث من هذا ركّز
املرء عندنا عىل وصف وتقديم الدائرة دون عنا ٍء تأ ُّملٍ ،ما قد يجعلها

قو ًة هدام ًة لرتاثنا ومق ّوماتنا الحضارية والثقافية .وال نعني هنا بالرضورة
نزعتها املادية النافية لكل نسمة دين ،بل لكل الروحانيات اإلنسانية،
بل للنتائج التي أصابت األمة املسلمة بسبب التغلغل املمنهج لهذه
الفلسفة يف القرارات السياسية الغربية ويف عقول ثل ٍة من طلبة البعثات
الدراسية العربية بعد الحرب العاملية الثانية.

عندما نتم ّعن كيف تتسلل النظريات الغربية اإلمربيالية إىل
النسيج الفكري والثقايف والحضاري لألمم التي تستويل عليها،

فال يفوتنا  -إضاف ًة إىل منوذج الكثري من العرب واملسلمني ،سواء
إبان «البعثات الطالبية» أو حال ًيا ـ التذكري باملكسييك غابينو باريدا

 ،Gabino Barredaالذي تتلمذ مبارش ًة عىل يد أوغوست كونت.
حاول بكل قواه يف منتصف القرن التاسع عرش ،بعد استقالل

بالده ،إقحام الوضعية يف النظام السيايس املكسييك ،تحت غطاء
الليربالية ،وبكلم ٍة مخترص ٍة إدخال القانون الوضعي يف الواقع
االجتامعي للمكسيك ببناء العلوم الوضعية« :وضع الوضعيون
املكسيكيون أفكارهم يف الدولة [ ]...طبقًا لغابينو باريدا ،فإن

الوضعية تق ّدم إمكانية الوحدة واالندماج الوطني ،جسديًا وأخالق ًيا

خاتمة

وثقافيًا ،باإلضافة إىل خلق ودعم فريق يف السلطة من أجل التنمية
الشاملة للدولة الوطنية»[[[.

وال داعي للتذكري بأن محاولة االسترياد هذه مل تغري أي يش ٍء

يف املكسيك ،ألن االسترياد ميكن أن يشمل بضائع استهالكيةً ،أما
ٍ
بتفاعالت مختلف ٍة مع الذات ومع
الفكر فال يُستورد ،بل يُنتج محل ًيا،

الغري.

نفس اليشء ُيكن قوله فيام يخص األمة العربية واملسلمة،
فحتى وإن مل ينجح أي مف ّك ٍر يف إدارة شؤون ٍ
يب ما أو
بلد عر ٍ

املشاركة يف ذلك كام كان الشأن بالنسبة للمكسييك غابينو

باريدا ،فإن فيالق عربية من «الجنود األوفياء للغرب» اكتسحوا
الساحة الثقافية العربية بعد االستقالل السيايس لألوطان املسلمة،

ومتوضعوا يف حصونهم ،مدافعني ومج ّندين لهذا االتجاه الفكري

أو اآلخر ،مق ّدمني إياه كالحل الوحيد لحل أزماتنا وبناء أسس

إقالعنا الحضاري والثقايف.

حت ساحتنا الثقافية عىل أيدي الكثري من مفكرينا ،الذين
ج ِتي َ
ا ْ

أداروا املعارك فيام بينهم للدفاع عن املذهب الفكري الغريب الذي
اختاره واحدهم ،ظ ًنا منه بأنه ميلك املفتاح السحري لحل كل

[[[ -نص لليوبالدو زييا  Leopoldo Zeaذكره روبني طوريس مارتينيز:
Catholicisme, libéralisme et positivisme au milieu du XIXe siècle, Rubén
Torres Martínez.
http://journals.openedition.org/etudesromanes/4838; DOI: 10.4000/
etudesromanes.4838
Leopoldo Zea, El positivismo en México, Nacimiento, apogeo y decadencia,
México, Fondo de Cultura Económica, 1968, p 481.
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مشاكلنا .هذا الوضع غري السوي هو الذي نحاول تجاوزه ،بل نحن

ريا ألمتنا وأبنائنا .ليس هناك أي
ُمضطرون لتجاوزه إذا كنا نريد خ ً
عيب يف االنفتاح عىل مشارب فكري ٍة غريبة ،لكن العيب كل العيب
ٍ
هو محاولة «استريادها» وفرضها كالنموذج الذي يجب أن يُحتذى.
يب بني
ٌ
ال نومن بـ «عاملية» فكر ما ،إال إذا كان هناك
تفاعل إيجا ٌ
ٍ
مجتمعات أخرى .وال نؤمن البتة بقدرة فك ٍر
هذا الفكر وفكر بيئات
دخيلٍ عىل تغيري وضع مجتمعٍ آخر ،ألن ظروف هذا اآلخر مغاير ٌة
متا ًما لظروف نشأة وتط ّور الفكر الدخيل .لذا ،ال ن ِك ُّل عن معاودة
النداء إىل رضورة تصحيح املسار يف العامل العريب واإلسالمي فيام

يخص «استقبالنا» ـ لرمبا كنت أود أن أقول تبعيتنا ـ للفكر الغريب
منذ نهاية القرن الوسيط حسب التأريخ الغريب.

ال نزعم أننا أوفينا باملراد يف هذه الدراسة املتعلقة بدائرة فيينا،

ألنها تبقى متواضع ًة وتحتاج إىل توسيع أكرب وتأ ّملٍ أعمق ،بل ما نود
التنبيه إليه عن طريق االهتامم بها هو أننا بحاج ٍة يف عاملنا العريب
املسلم إىل مراجعة مواقفنا مام «ورثناه» عن الفكر الغريب ،الذي
ف ّرقنا ِش َي ًعا و ِف َرقًا منذ احتكاكنا به منذ قرون خلت .فهناك من ُيجده

ويعتربه طوق نجا ٍة لعتق األمة العربية واإلسالمية ،وهناك من يرفضه
وتفضيل ألنه دخ ٌيل علينا ،وهناك من يحاول التوفيق بينه وبني
ً
جمل ًة

فكرنا.

ما مل يحدث بع ُد هو تعاملنا مع الفكر الغريب عام ًة كامد ٍة
للدراسة« :استطاع الغرب أن يحقق أهدافه باستغالل نقاط الضعف
يف األمة ،عرب دراسة كل ما يتعلق بها بشكلٍ دقيق ،منذ ظهور الحكم

خاتمة

اإلسالمي وحتى اآلن ،وهذه املعرفة ساهمت يف إدارة الغرب للرصاع

مع املسلمني بنجاح؛ لكونها بُنيت عىل علمٍ ودراية .يف املقابل فإن
املسلمني مل يقوموا بدراسة الغرب دراس ًة حقيقي ًة تساعد عىل وضع
ٍ
ٍ
أسس واقعي ٍة وعلمي ٍة ورشعي ٍة لتوجيه األمة
اسرتاتيجيات قامئة عىل
نحو تصو ٍر شاملٍ لهذا الكيان»[[[ ،كموضوع بحث ،نحاول فهمه
دون رضورة االنخراط فيه أو الوقوف ضده ،بل بغربلته واستنطاق

خلفياته الفكرية واأليديولوجية ومدى مساهمتها يف الضغط علينا

لنبقى عبي ًدا للغرب عىل كل املستويات« :ومن أجل استمرار الهيمنة
عىل املسلمني يوجد يف الغرب ويف بالدنا آالف املراكز والهيئات

الحكومية وغري الحكومية لدراسة العامل اإلسالمي ،ومل تتوقف
طوابري الباحثني والخرباء عن التدفّق إىل املدن والقرى لترشيحنا،
ودراسة كل ما يتعلق باإلنسان املسلم واملجتمعات اإلسالمية .إنهم
ٍ
خطط مرسوم ٍة وموضوع ٍة سلفًا ،قامئ ٍة عىل
يتعاملون معنا بنا ًء عىل

قواعد بيانات تم جمعها عرب مئات السنني»[[[.

مبا أننا نعي هذا األمر ،بل نرى بأم أعيننا طوابري «باحثني» غربيني

يجولون ويصولون يف مدننا وقرانا ،فقد أصبح من مسؤولياتنا
الثقافية والدينية والحضارية التصدي لها ،بالثورة ضد أصحاب

القرار الذين ـ تحت ضغط الغرب وتهديده ومكافئاته  -يفسحون
املجال لكل من هب ودب من الغربيني لتطويعنا بدراستنا من كل
النواحي .ال عجب إذا الحظنا كذلك «مراكز بحث» (عربية) ال ت ُع ّد

[[[ -عامر عبد املنعم ،عدوانية الغرب :غريزة سفك الدم وتصدير الكراهية ،مكتبة
«مدبويل الصغري».
[[[-

157

 158دائرة فيينا (الوضعية المنطقية)

وال تُحىص يف العامل العريب .بغض النظر عن التعتيم املقصود

عن مصادر متويلها ـ ونتحدث هنا عن ماليني الدوالرات سنويًا
ري ج ًدا ،ألن جل املراكز العاملة يف كثري من
ـ فإن الوضع خط ٌ
أساسا البنية العقلية والعاطفية لشبابنا ،يعني
الدول العربية تستهدف
ً
استعام ًرا محققًا ومضمون النتائج .فقد عوضت هذه املراكز الدور
الذي يجب عىل الجامعات العربية وأكادمييات أحزابها السياسية

القيام به يف تكوين أبنائها.

والغريب يف األمر أن الساهرين عىل هذه املراكز هم ،نظريًا
عىل األقل ،زبدة ما جادت به الساحة الثقافية العربية :أساتذ ٌة
جامعيون مرموقون ،ليس من حقهم نظريًا تشجيع مثل هذه املراكز

يف سلب شبابنا عقولهم والزج بهم يف فيايف االستيالب والتغريب.
وال ميكن تشبيه مديري املراكز الحالية ـ عندما ننتبه إىل التسميات

نفهم كل يشء  -مبفكرينا إىل حدود الثامنينيات من القرن املايض،
ألننا نفرتض بأن دفاع الجيل املثقف ملا بعد االستقالل عن
االتجاهات الغربية كان دفا ًعا ال ـ واع ًيا يف غالب األحيان ،فرضته
املرحلة واالعتقاد الساذج يف استقالل الفكر يف الغرب عن القرار

السيايس .فمديري املراكز الحالية يشتغلون بوعي ،الكثري منهم

يسرتزق أيضً ا ،ويوهمون شبيبتنا من املحيط إىل الخليج بأن الغرب

ٌ
ودميقراطي ويحرتم حقوق اإلنسان ويريد الخري ألوطاننا،
عادل
ٌ
وهلم ج ًرا من «األساطري املؤسسة» للوهن العريب اإلسالمي تجاه
جربوت الغرب.

مبا أن هذه املراكز مدعوم ٌة سياس ًيا من طرف أصحاب القرار يف

خاتمة

الكثري من الدول العربية واإلسالمية ،ومبا أن مرتزقة هذه املراكز ك ُْث،

فمن واجبنا تنبيه شبابنا املتعلم من خطر هذه املراكز ،وتحفيزهم

عىل رفضها وعدم االنضامم إليها ،ألنها من الوسائل الفعالة ـ متا ًما

كوسائل اإلعالم وتقنيات التواصل الرقمية ـ الستمرار الغرب يف
نخر هوية أمتنا من الداخل عىل املستوى الطويل.

جا ـ ولو متواض ًعا
نتمنى أن تكون دراستنا هذه لدائرة فيينا منوذ ً

ج ًدا ـ لكيفية تعاملنا مع الفكر الغريب وفتح عيوننا عىل ما ال يكون

يف الحسبان ،إذا استمر وضعنا كمستهلكني سلبيني للفكر الغريب
وثقافته.

والله ويل التوفيق
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