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The question of the method is a renewed dialogue 
between science and philosophy 

The modern period as an example 
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 الملخص: 

إّن املعقولية كمبدأ عاّم يحكم مجال الفكر النظرّي، ال يمكن تلّمسها �ش�ل معزول �� مضام�ن العلم  

ما بالبحث �� تمظهرا��ا املتجّسدة �� م�ونات النسق بأكملھ. وعليھ فإن السؤال ع��ا هو  
ّ
أو الفلسفة، و�ن

املقال هذا  يحاول  املنطلق  هذا  من  النسق.  لهذا  العامة  السمات  العالقة    سؤال عن  �عض مظاهر  تبيان 

ا�جدلّية ب�ن العلم والفلسفة �عد الثورة ال�و�رنيكّية، ومآالت س��ورة الفكر الفلسفّي �� ظّل ا�حوار املوسوم  

 بالّتأث�� والّتأثر ب�ن العلم والفلسفة. 

 معقولية، ثورة علمية، براد�غم، عالقة ا�جدلية، من�ج.ال�لمات املفاتيح: 

 

 

Abstract: 
Intelligibility as a general principle that governs the field of theoretical thinking cannot be 

touched in isolation in the contents of science or philosophy, but rather by searching in its 
figurative manifestations in the components of the whole system. Therefore, the question 
about it is a question about the general characteristics of this system. From this point of view, 
this article attempts to show some aspects of the dialectical relationship between science and 
philosophy post the Copernican Revolution, and the culmination of the process of 
philosophical thought in the light of the dialogue marked by the influence and vulnerability 
between science and philosophy . 

Keywords: Intelligibility, Scientific Revolution, Paradigm, Dialectical relationship, Method. 
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 : مقّدمة  -1

ذات   هو  بما  الفاعل  موقع  احتّل  سواء  بھ،  ولصيقا  اإل�سان  بوجود  مشروطا  الفلسفي  الّتفك��  يبقى 

تبحث فيھ من جهة أصلھ وطبيعتھ ووجوده ومص��ه،  بما هو غاية. فالفلسفة  املوضوع  أو موقع  رة، 
ّ

مفك

هذا الّنحو تحّددت مهّمة الفلسفة    ومختلف العالقات ال�ي تر�طھ بذاتھ و�الغ�� و�ا�جتمع و�العالم. فع��

 حرصا ع�� قيمة اإل�سان.  

 �� والّتأّمل  الّنظر  الفلسفة مدعّوة ملراجعة محاوالت  �انت  تار�خّيا،  الوجود اإل�سا�ّي وجودا  �ان  ولـّما 

هذا   و��  الّتار�خّية.  الفكر  �حظات  مختلف  ع��  الفالسفة  يقّدمها  ال�ي  واألطروحات  والقضايا  اإلش�االت 

ِظَر إل��ا، ومن خالل تار�خها، ع�� أّ��ا قادرة ع�� اق��اح إم�انات ورؤى جديدة، توّسع آفاق الفكر،  املض
ُ
مار ن

غاِت الّنظرّ�ة ال�ي تضفي   َسّوِ
ُ
وتحّرره من قيود الّتقليد واالج��ار. وَ�ْرِجُع ذلك إ�� تبّدل الّسياقات الفكر�ة وامل

ساق ع�� �ل ا�حاوالت
ّ
القائمة ال�ي تبقى بدورها �سبّية، تضمن صمودها بقدر��ا ع��   طا�ع املشروعّية واال�

 من إش�االت. وهذا ما يفّسر حركة النقد والتجاوز ال�ي يكشف ع��ا تار�خ الفلسفة.  
ُ

االستجابة ملا ُ�ْسَتْحَدث

 ��ذا املع�ى تقّدم الفلسفة نفسها، ومن خالل تار�خها، ع�� أّ��ا حوار نقدّي متجّدد. 

ل من سلسلة تطورات مّتصلة ا�حلقات، �ستتبع الواحدة م��ا األخرى،   الوا�ح أن الفكر 
ّ
اإل�سا�ّي يتش�

�اكم: �ل عصر جديد يرى أّن سابقھ لم �عد قادرا ع�� تفس�� األشياء تفس��ا مقنعا، األمر  
ّ
بموجب منطق ال�

ق أك��  بأخرى  الستبدالها  واملنطلقات، وفحصها  املبادئ   �� الّنظر  إعادة  َيْفِرُض  �سق  الذي  ��ج  درة ع�� 

 نظري جديد يقّدم نفسھ كمعقولية جديدة. 

ال �ع�ي هذا املعطى أن ا�جديد انب�ى �ش�ل منعزل عن ماٍض معر�ّ� نظرّي، بل إنھ يتضمنھ و�نطلق منھ  

أشّده،   يبلغ  ح�ى  تنمو  ال�ي  األولّية  عناصره  �ستمد  فمنھ  والذات.  والغ��  للعالم  تصورات  صياغة  إلعادة 

وا مالمحھ  الفكر  و�رسم  ع��  نظرّ�ة  ثورة  بوصفها  نفسها  تقدم  ا�حديثة  الفلسفة  �انت  و�ذا  ستقالليتھ. 

القديم والوسيط، فإّ��ا لم تظهر بموجب ما سلف �ش�ل فجائّي، بل �انت حصيلة ظروف وأسباب وعوامَل  

ى لها ال��وز والّتأث��. إ��ا سليلة س��ورة تطّورات حصلت طوال الف��ة الواقعة ما ب�ن
َّ
�

َ
أ

َ
مطلع القرن ا�خامس    ت

عشر للميالد والقرن الّسادس عشر، أي ما يصط�ح عليھ �عصر ال��ضة. و�ذا وجدت املشكالت املطروحة  

ل �� االنتقال من 
ّ
َر بتحّول إ�ستي�ي مهّم، تمث ات، فإن هذا الواقع ا�جديد َ�شَّ

ّ
ها �� الذ

ّ
  منظومة املوضوع حل

اتإ��  
ّ

ُل  منظومة الذ ِ
ّ
�

َ
ات �� املنظور ال�وسمولو�� القديم، صار مرجعا لفهم  . وهكذا فما �ان ُ�ش

ّ
مرجعا للذ

ّوج ذلك التحّول باملرور من 
ُ
 . منظومة املعرفةإ��  منظومة الوجود الطبيعة وظواهرها، وت

 الّتداعیات النظریة للّثورة الکوبرنیکیة:  -2

َهُم �� �ل تنشئة خلقية سياسية. من هذا  
ْ
لت الطبيعة عند القدماء مرجعا ل�حقيقة، ونموذجا ُ�ْسَتل

ّ
ش�

ا�خلقية وكماالت   الفضيلة  فيھ  ق  تتحقَّ بأن  طبي�� كفيل  أمر  أنھ  البشرّي ع��  إ�� االجتماع  ِظَر 
ُ
ن املنطلق 

 من االستعدادات
ً
ال�ي تحدد مرتبتھ ووظيفتھ داخل    اإل�سان، ما دامت الطبيعة قد وهبت ل�ل واحد جملة

ل ال�وسموس مبدأ للّنظرّ�ة السياسية اليونانية ال�ي منحت األسبقية لل�ل  
ّ
ا�جماعة السياسية. هكذا ش�
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الدولة   منطلق  هو  بما  الفرد  قوامها  سياسية  نظر�ة  قيام  روط 
ّ

ش تبلور  �عطيل   �� وساهمت  ا�جزء،  ع�� 

ال�ي التحوالت  مختلف  ع��  وللوقوف  الفرد،    وغاي��ا.  مفهوم  لتش�ل  النظر�ة  البيئة  إنضاج   �� ساهمت 

 سنحاول تبيان �عض األسباب والعوامل اإل�ستيمولوجّية ذات الصلة ��ذا التحول. 

الهوتّيا   لبوسا  وألبستھ  أخصبتھ  دينّية،  بمعطيات  الوسطى  العصور   �� ال�وسمولو�ّ�  املنظور  �شّبع 

ال�ي يمكن التعديالت  ��ّم �عو�ض    محافظة ع�� جوهره. فأهّم  ال�ي  �� هذه ا�حقبة، تلك  الوقوف عندها 

لقيا: فالّناس جميعهم من آدم، وآدم من تراب، وهللا خلق  
ُ

بع الّتفاضلية بفكرة اإل�سانية الواحدة خ
ّ
فكرة الط

هم من نفس واحدة ثم خلق لها زوجا. فضال ع�� أّن ا�خطاب الّدي�ّي �ان موّجها ل�ل واحد من حيث  
ّ
البشر �ل

ّل عن اآلخر�ن �� وجوده، فيمكن عّده محر�ا إ�ستيمولوجّيا لفكرة الفرد ال�ي ي�ون بموج��ا �ّل  هو مستق

 واحد مسؤوال عن أفعالھ. فالّدين جاء لينفي �ّل انصياع لآلخر�ن ولألساط��.  

ھ فرد حر ذو إرادة يحاسب ع�� اختيارا��ا وأفعالها.    ،لقد أدرك �ّل واحد
ّ
بموجب خطاب إل�ي سماوي، أن

بيعة ال�ي فرضت عليھ. إّن الغايات ال�ي �ان َيْحِو�َ�ا ال�وسموس، ل
ّ
قد أخذ الفرد �� الّتحرر من غايات الط

َواٍه ع�� �ل واحد الّتقّيد ��ا، �ي ينجو من الوعيد و�ظفر بمفازه.  
َ
صارت مبثوثة �� ا�خطاب الّدي�ي �أوامر َون

 طابا��ا املهيمنة. وأبقى هذا الوضع اإل�سان مح�وما بحدود الّتيولوجيا وخ

دور   الّسماوي  املعطى  اإل�ستيمولو��لعب  الفرد    ا�حّرك  قبيل  جديدة، من  نظر�ة  إلش�االت  بإفرازه 

وخلق اإل�سان والعالم. و�الرغم من ذلك، بقي التصور ال�وسمولو�ّ� صامدا �� وجھ اإلحراجات الدينّية، 

� التصور  بمقدوره خ�خلة هذا  يكن  لم  الّسماوي  الّدين  القياس  ألن  والعلمّية، وألن  امليتاف��يقّية  � أسسھ 

ب  
ّ
األرسطّي �ان مالئًما للّتعامل مع الكتب املقّدسة الحتوا��ا حقائق �لّية صادقة �ش�ل مسبق، وال تتطل

الوسطى   العصور  طبعت  الّسمة  وهذه  املنطقّية.  القياس  عملية  خالل  من  جزئية  نتائج  استنباط  سوى 

 ة وفقا لقواعد القياس األرسطي. ووسمت مسار البحث عن ا�حقيق

ش�ل عصر ال��ضة حقبة أساسية شاهدة ع�� توجيھ بوصلة االهتمام نحو الشؤون الدنيو�ة ومعرفة  

بيعّية  القوان�ن الناظمة لها. قد ُيَردُّ هذا الّتحول إ�� االهتمام باألشياء املادية ا�جزئية ال�ي تّتخذها  
ّ
العلوم الط

ومهما يكن األمر، فإّن تطور العلوم الطبيعّية ال يمكن رّده إ�� الّرصيد الّنظرّي    مواضيع للّدراسة.  االختبار�ة

ما هو ثمرة التقاء ب�ن الّنظر�ة والعمل. وهذا ما    1اليونا�ّي وحده
ّ
أو إ�� االهتمام بالبعد العم�ّ� ا�حيا�ّي، و�ن

  �� التفك��، وجعلھ �حظة فارقة  النظر وأسس  �� طرق  ال��ضة بتحول  . و�ذا �ان  تار�خ العلمبصم عصر 

سؤال املن�ج الذي أفرزتھ الّتحوالت الفكرّ�ة واإل�ستيمولوجّية، قد احتل صدارة الّنقاش اإل�ستي�ي بفعل  

او�ة �� ذلك �امنة �� ضرورة تحر�ر البحث من  
ّ
  املثال العل�ي االستنباطّي الثورة ال�و�رنيكّية، فإن الغاية الث

مات للوصول إ�� نتيجة ّما، ال �ع�ي ّ◌ عصور الوسطى. فاالنطالق من مقدالذي طبع الفلسفة املدرسّية �� ال

  
ً
قا

ْ
أن هذه الّنتيجة تقّدم نفسها كمعرفة جديدة، ما دامت موجودة ضمنّيا �� املقّدمات، وتّم استنباطها َوف

 
مر بالنسبة لنيكوال  -1

ٔ
ساسية للعلوم. كما هو اال

ٔ
فالطونية الجديدة الواقعية التصورية الخاصة بالرياضيات مرجعية ا

ٔ
شكلت الفلسفة اال

وائل عصر النهضة، ومن بعده كوبرنيكوس1464 –م 1401( الكوزائي
ٔ
 . وكيلر م) في ا
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املرئّي، للّتأكد  لقواعد املنطق الّصوري وقوانينھ، دون ا�حاجة إ�� الّرجوع إ�� عالم الّتجر�ة ا�حسّية أو الواقع  

لم يخدم    القياس األرسطّي من �ّح��ا. و�ذا �ان العلم �� عصر الّ��ضة يطلب معرفة جديدة �ّل ا�جّدة، فإن  

 هذه الغاية، ألنھ ال يفيد �� معرفة حقائق جديدة، وال يص�ح ملعرفة العالم ا�خار�ّ�.

بيعة وظواهرها ال
ّ
علمّية �ش�ل مستقّل عن التأث��ات  هكذا لم يكن ممكنا �� العصور الوسطى دراسة الط

�ي عرفها علم الفلك �� 
ّ
الّدينية. هذا املطلب لم تتبلور شروطھ الّنظر�ة إال بفعل اختمار الثورة العلمّية ال

م).  لقد أف�ىى هذا الوضع العل�ّي إ�� 1543-م1473القرن السادس عشر ع�� يد ني�والس �و�رني�وس (

قافية...إ�خ، كما �شهد    �غي�� زوايا الّنظر �� فهم الوجود
ّ
اإل�سا�ّي �� مختلف أ�عاده الّسياسية والفنّية والث

 ع�� ذلك عصر الّ��ضة. 

خذ من األرض مركزا  
ّ
مس يتعارض مع النظام البطلي�ي الذي ات

ّ
أ�شأ �و�رني�وس نموذجا فلكّيا مركزه الش

�� األرسطي، فإن نظر�ة �و�رن�وس  لھ.  واعتبارا للتماسك والتوافق ب�ن املعطى الّدي�ي والّتصور ال�وسمولو 

ل اختبارا  
ّ
ش�

ُ
دت صراعا حول معاي�� ا�حقيقة، استمر طوال حقبة اإلصالح الدي�ي وعصر ال��ضة. ولم �

ّ
ول

الّدعاءات الكنيسة والتصّور األرسطي البطلي�ي وحسب، بل أثارت ثورة �� خ��ة ا�حياة املباشرة. وهو األمر  

قرّ  �و�رني�وس  دعوة  عّززه 
ُ
� منظور  الذي  من  العالم  يالحظوا  وأن  املركز،  خارج  أنفسهم  يتخيلوا  بأن  اءه 

مختلف تماما. و�� دعوة تحمل تصورا جديدا �ّل ا�جّدة للبشرّ�ة والعالم. إ��ا تخاطب اإل�سان بوصفھ ذاتا  

يسھ  ، سيجد تأستأم�ّ� ا�ع�ا��يّ تنظر �� ذا��ا و�� العالم من وجهة نظر مختلفة تماما، وتطلق شرارة منظور  

 امليتاف��يقّي والفلسفّي عند دي�ارت. 

هكذا، لم �عد األرض مركزا �� الّنظام الفل�ّي ا�جديد، وصارت �وكبا كبا�� ال�واكب. فبات ال�ون ا�جديد 

ھ مجال لتصادم القوى وفق قوان�ن 
ّ
رف. إن

ّ
عاملا مفتوحا ماّدتھ واحدة، ال �ع��ف بأي تراتبية أو أفضلّية �� الش

�عد ال�ون ينطوي ع�� نموذج يمكن االقتداء بھ �� تر�ية اإل�سان و�دارة ا�جتمع. ولم تبق    املي�اني�ا. فلم

بيعة مرجعا قيمّيا وأخالقّيا وسياسّيا وتر�وّ�ا. 
ّ
 الط

إن استبدال التصّور ال�وسمولو�ّ� بتصّور مي�اني�ّي قائل بتصارع القوى، وضع اإل�سان أمام صعو�ِة  

بيعة  قبول مجتمع ت�ون فيھ القّوة أ
ّ
ساسا ل�حّق، و��ون فيھ اإل�سان مجّرد حيوان �عيش تحت ��ديد الط

حظة  
ّ

ا�خارجّية وأفراد نوعھ. لقد دعت ا�حاجة الّنظر�ة إ�� البحث عن أساس صلب قادر أن ي�ون �� ال�

بيعة ا�خارجّية. 
ّ
 نفسها مرجعا نظرّ�ا وعملّيا، ال �ستلهم نموذجھ من الط

ف الفالسفة ا�حّل الذي  
ّ
ضة عن حركّية  لقد وظ

ّ
قدمھ �و�رني�وس �� حّل مشكالت ميتاف��يقّية متمخ

الفكر، وا�سداد األفق أمام ال��اد�غم الكالسي�ّي. تمت العودة إ�� الذات واالرتداد إل��ا، ولم يكن االهتمام  

(ال�واكب السيارة) مردّ  �� املوضوع  ھ 
ّ
أن ُ�عتقد  ه  منصّبا ع�� موضوع املالحظة فحسب. فا�خلل الذي �ان 

ها �� 1حركة املالحظالذات املتحركة، فحركة الشمس �� �� األصل  
ّ
. لقد وجدت املشكالت املطروحة حل

 
فالك السماوية وسإن صدور كـتاب كوبرنيك  -1

ٔ
م، وهو تاريخ 1543نة س  ibus Orbium CelestiumDe Revolution في ثورة اال

نّ ل ثورة حقيقيّ نفسه، سيشكّ  وسموت كوبرنيك
ٔ
رسطيّ ه جاء بنظريّ ة في تاريخ علم الفلك، ليس ال

ٔ
، ة فقطة جديدة تضاهي النظرية اال



ذار(  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ة رابعالسنة ال  - عشر    الخامسالعدد    – مجلة نقد وتنوير  
ٓ
 3202)  مارس   - ا
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ات املفكرة القادرة ع�� بناء   الذات إذا. فإذا �انت 
ّ

 فلكّيا، فإن دالل��ا الفلسفّية �� الذ
ُ
ات �� املالحظ

ّ
الذ

 حقيقة موضوعات املعرفة.  

ورة ال�و�رنيكّية إ�� تحط
ّ
يم ثنائية العاملْ�ن ال�ي قامت ع�� �شر�ف العالم الفو�� وتحق�� العالم أفضت الث

لت مفتاحا  1الّسف��
ّ
. فمعها تبلورت رؤ�ة جديدة اه�ّ�ت ف��ا  لتوحيد العالم تحت قوان�ن واحدة. لقد ش�

رف. لقد توارت املرجعية  
ّ

بقية ال�ي �انت تضع الناس مراتب ومنازل مختلفة بحسب قيمة الش
ّ
�اتبية الط

ّ
ال�

ات، ولتعطي انطالقة البحث عن دالالت جديدة للوجود والعالم، �عدما  
ّ

ال�وسمولوجية لتف�ح ا�جال للذ

عن   اإللهية  الّرعاية  ذا�ّي  ُرِفعِت  بو��  يتمّتع  و�ات  واال��جام،  بالتناغم  االن��ار  عن   
َّ

ف
َ

ك الذي  اإل�سان 

بيعة والّسيطرة عل��ا. 
ّ
 إيجا�ّي، قوامھ القدرة ع�� فهم الط

ْنَفَدِت العقول  
َ
بيعة دون أّي حماية. إنھ مسؤول عن أفعالھ �عدما ٱْست

ّ
ھ �� مواجهة الط

ّ
أدرك اإل�سان أن

الغيبّية ص نقطة  املفاِرقة والقوى  ي�ون سوى  أن  �عدو  �ائنا ال  ا�جديد. وأصبح  سق 
ّ
الن  �� الّنظر�ة  الحي��ا 

صغ��ة جدا �� هذا العالم ال قيمة لھ فيھ، اللهم �ونھ فردا حّرا مسؤوال عن أفعالھ ال�ي ال تصدر إال عن  

ود، وتم ّاالرتداد  إرادتھ الفردية، واعيا وعاقال لذاتھ وللعالم. وهكذا �غ��ت النظرة إ�� العالم وال�ون والوج

 مّما ف�ح مجال التأمل �� اإل�سان ومفهومھ. إ�� الذات الذي 

املنجزات   لقد فتحت  بّينت هشاشة أسسها.  الّسابقة عل��ا عندما  الّتصورات  �ل  ال�و�رنيكّية  زعزعت 

تنا��، وتبّ�ن أن العالم شاسع جدا، إن ل1642م/1564العلمية مع غالي��(
ّ
م يكن م) وآخر�ن امل�ان ع�� الال

مس ا�حسية ما �� إال مجرد  
ّ

ال متناهيا. إن الّداللة الهامة لل�و�رنيكية تتمثل �� �و��ا بّينت أن حركة الش

مس هو دوران  
ّ

. يقول �انط: «عندما لم  املالحظ لألنامظهر �حركة حقيقية �� حركة األرض. إن دوران الش

سليم بأن �اف
ّ
ة ال�واكب تدور حول املالحظ، حاول أن يبّ�ن  يف�ح �و�رني�وس �� تفس�� حر�ات الّسماء بالت

نجاح سي�ون حليفھ ع�� نحو أفضل، إن هو حّرك املالحظ»
ّ
، وهو األمر الذي يقر بھ غالي��  2ما إذا �ان ال

 
نه كذلك خلخل 

ٔ
سس الميتافيزيقية للعلمبل ال

ٔ
،  الفلسفّي و الحقل العلمّي ، وخرج عن الوصاية التي كانت تفرضها الكنيسة على اال

رض من مركزيّ فالفرضيّ 
ٔ
خرجت اال

ٔ
 ك مع حركة باقي الكواكبتها وجعلتها تتحرّ ة الجديدة التي ا

ّ
حل

ٔ
مس مركز الكون، جعلت  ت الشّ ، وا

رسطو ة التقليديّ ظر في النظريّ يعيدون النّ  ين بالحقل العلمّي المهتمّ 
ٔ
مام نظريتين مبطليميّ  -ة (اال

ٔ
صبحنا ا

ٔ
ننا ا

ٔ
تناقضتين،  ة) خصوصا وا

  م)1642م/1564( بل ومتعادلتين من حيث الحجج، وخصوصا تلك التي سيقدمها فيما بعد غاليلي
ّ

ات  باكـتشافاته الجديدة، ففكرة الذ
  وسظة مع كوبرنيكالمالِح 

ّ
 ستعيد االعتبار للذ

ّ
ات هي  ات بعدما كان التركيز من قبل منحصرا في الموضوع، (ولعل هذه العودة إلى الذ

و الشّك العقالنّي   رت في منهجه الجديد، منهج الشّك لهمة ديكامُ 
ٔ
ن السّ   ، ا

ٔ
رض مع المنهجي)، بمعنى ا

ٔ
بب في عدم إدراكنا لحركة اال

رسطو،
ٔ
نّ  ا

ٔ
 هو ا

ّ
حتى   ات من مركزيتهانا نوجد عليها ونتحرك مع حركـتها، وبالتالي يتعذر على المالحظ إدراك حركـتها، إذن لُنخرِج الذ

رض
ٔ
دور ذات المالحظ في خلخلة  مؤكدا  في مؤلفه نقد العقل الخالصم) 1804م/1724(. وهذا المعطى ذكره إيمانويل كانط تدرك حركة اال

ّن 
ٔ
سس الفيزياء الحديثة وصياغة قانون الجاذبية بعدما افترض كوبرنيكوس ا

ٔ
كملها تدور حول المالحظ الثابت.   ا

ٔ
الكواكب المتحيرة با

 انظر: 
Kant, Critique de la raison pure, trad. E. Renaut, Flammarion GF, Paris, 2006, p.78. 

الذي صنعه، شاهد جباال ووديانا على القمر. وكانت النتيجة هي  )Télescope( لسكوب. فبواسطة التاحقق غاليلي اكـتشافا مهم -1
ن القمر ليس بالكرة الكاملة كما ساد في االعتقاد السّ التّ 

ٔ
ن الكوكب فينوس/الزهرةوصل إلى ا

ٔ
لم مظاهر   )Vénus( ابق. كما اكـتشف ا

 تشبه وجوه القمر. 
2-Kant, Critique de la raison pure, trad. E. Renaut, Op.cit. p.78. 
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ظام�ن الرئيسي�ن للكون �ش�ل صر�ح �� مؤلفھ  
ّ
، عندما اعت�� أن الّتجارب ال�ي يمكن إجراؤها  حوار حول الن

غ��   ست�ون  األرض  دوران  ع��  إثبات  من  تمنع  لن  االستحالة  هذه  فإن  ذلك  ومع  حرك��ا  الستنتاج  �افية 

 األرض.

املعا�جة صيغة   �� الّتحول  هذا  و��   يحيل  ا�حّسية،  األشياء  إدراك   �� جديدة  طر�قة  ع��  ومنطلقا��ا 

ة القابلة  تنظيم املوجودات وفق ثنائية املوضوع والذات: فاملوضوعات ��ّم �ّل األشياء ذات الصفات الكميّ 

لقد   العلم.  املوضوعات ضمن نطاق  رة قادرة ع�� االشتغال ع�� 
ّ

بما �� مفك ات 
ّ

والذ والتفس��،  للّدراسة 

ات سلطة ع�� موضوعات العالم، و�اتت لها إم�انية تكميمها و�عادة تنظيم وجودها وفق نماذج  
ّ

أصبحت للذ

الذي تأّسس عليھ    ملن�ج الفر��ّي االستنباطّي انظرّ�ة وعالقات ر�اضّية ج��ّية. وهو املطلب الذي ساهم فيھ  

يبدأ   إنھ  العل�ي.  االشتغال  دورة   �� أساسا  مركزا  الفرضّية  احتلت  حيث  لغالي��،  الف��يائّي  النموذج 

باالف��اضات، ثم ينت�ي بإجراء التجارب واملالحظات ال�ي تؤكد االف��اض أو تنفيھ. والعالم �� هذا النموذج  

واهر، ألن الطبيعة تحتاج إ�� تدخل الـُمجّرِب  الّتجر�ة و�صنعها  يخلق
ّ
ودراس��ا وتحديدها تحديدا    لعزل الظ

يا ور�اضّيا �غية صياغة القانون العاّم بلغة الر�اضيات ا�حكمة.  كّمِ

بيعة هكذا، أصبح بمقدور العالم 
ّ
موذج العل�ي الف��يائّي �بقى  وتر�يضها. و   استنطاق الط

ّ
الذي قاد    الن

بإم�انية   لألخذ  إ�ستيميا  عامال  الفراغ،   �� حّرا  سقوطا  األجسام  سقوط  نظرّ�ة  لبناء  التخّيل  غالي�� 

المتناع القيام بالّتجر�ة والّتحّقق العي�ّي من الفرضّيات. إن هذا املنظور ا�جديد إلعادة    واالف��اض أيضا،

ا�جال   فتح  العلمّية،  وظواهره  الطبي�ّ�  العالم  لدن  تنظيم  من  ا�جتمع  خلق   �� الّتفك��  إم�انية  أمام 

العقد   نظر�ات  طبعت  �ي 
ّ
ال الّتفك��  لروح  تاّم  انضباط   �� للّتجر�ة  العالم  خلق  شا�لة  ع��  الفالسفة 

 االجتما�ّ�. 

لقد قادت الّتحوالت الفكرّ�ة والعلمّية واإل�ستيمّية إ�� ميالد نمط جديد �� الّتعامل مع العالم وظواهره  

أ َق 
ْ
للفلسفة  َوف ا�جوهرّ�ة  املبادئ  الّس�والئية تؤسس عليھ تصّورا��ا. ومن  �انت  ملا  سس ومبادَئ مخالفة 

جاه املي�اني�ّي الذي �ستند �� نظرتھ لطبيعة الوجود إ�� «فكرة أن �ّل ما يجري �� ال�ون  
ّ
ا�حديثة، نذكر االت

صاال
ّ
 أع�ى، وأن �ل موجود ال  من حوادث، و�ل ما يظهر فيھ من ظواهر، إنما يّتصل �عضھ ببعض ات

ً
يا ِ

ّ
 ِعل

ة لغ��ه أو معلوال لھ ��ذا املع�ى، كما هو ُمشاَهٌد �� ظواهر العالم الطبي��. وقد سّميت  
ّ
�عدو أن ي�ون عل

أل��ا تفّسر جميع الّصالت ال�ي ترتبط ��ا األشياء تفس��ا يرجع ��ا    –أع�ي املي�انيكّية    –الّنظر�ة ��ذا االسم  

. و�نب�� التنبيھ هاهنا أن لفظة  1�� قوان�ن ا�حركة، وعلم قوان�ن ا�حركة وهو علم املي�اني�ا»�� ��اية األمر إ

"املي�اني�ّي " �ستعمل لتشبيھ العالم بآلة �س�� دون تدخل عق�� أو أي توجيھ. و�رى هذا املنظور أن أحداث 

جميع ا�حر�ات الديناميكية ال�ي    )، وهو حال causalitéLaالعالم ال ترتبط فيما بي��ا إال بر�اط السببية (

 تخضع لقانون ا�جاذبية.

 
1-  

ٔ
بي العال عفيفي،  زفلدا

ٔ
قالم عربية للنشر والتوزيع كوليه، المدخل إلى الفلسفة، ترجمة وتعليق ا

ٔ
 . 240ص ،2017القاهرة، ، ا

https://twitter.com/intent/tweet?text=%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%B7%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%A9%D8%8C%20%D9%88%D9%8A%D8%AC%D8%B9%D9%84%D9%87%D8%A7%20%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB%20%D8%A5%D9%84%D9%8A%D9%87%D8%8C%20%D9%88%D9%87%D8%B0%D8%A7%20%D9%87%D9%88%20%D8%AF%D8%B1%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A%20%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%AA%D9%87%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20https%3A%2F%2Fmanshoor.com%2Fp%2F14285%2F%20via%20%40manshoor
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-م  1642إن الداللة العلمّية للن�عة املي�انيكّية، تجد مضمو��ا وأساسها �� الف��ياء كما صاغها نيوتن (

م) وغالي�� وأكملھ، بل بّ�ن أيضا أن  1630-م1571م) حيث «لم يكتف نيوتن بأن وّحد مي�انيك كبلر( 7271

الّديناميكّية يمكن أن توصف �عالقات ر�اضّية أساسّية تص�ح �� أي م�ان �� هذا ال�ون،  حر�ات العالم  

ح�ى لقد أعطت فائدة الّر�اضيات املؤكدة هذه الفلسفة الطبيعية (كما �انت �سّ�ى الف��ياء آنذاك) أساسا  

«
ّ
 .1نظرّ�ا قائما بذاتھ لم يكن لها مثلھ من قبل قط

 فة: العلم ومطلب تجدید منهج الفلس  -3

م). وال  1679-م1588يظهر تأث�� علوم العصر ا�حديث �� طر�قة التناول الفلسفّي لإلش�االت مع هو�ز (

ف من جزئّيات مادّية تتحّرك  
ّ
شّك �� أّن فلسفتھ الطبيعّية �شهد ع�� ذلك الّتأث�� القوّي: فالعالم عنده مؤل

رفة. لقد حاول أن يفهم ا�جتمع والّسياسة  مي�انيكّيا. وهكذا �انت فلسفتھ مح�ومة بمرجعّية مي�انيكّية ص

بيعة اإل�سانّية ثابتة ال تار�خّية �ش�ل أسا�ىّي. وهو �� دراستھ للمجتمع  
ّ
فهما عقلّيا وعلمّيا. إنھ يرى أّن الط

لم يكتف باملن�ج الوصفي وال بتعميمات قائمة ع�� دراسة األحداث ا�جزئّية. لقد �ان اختياره للمن�ج مر��نا  

 � شرٍح أعمق للظواهر االجتماعية املعاشة. بالقدرة ع�

لقد انطلق البحث الذي قام بھ هو�ز لفهم ا�جتمع ومنطقھ الوظيفّي من اإل�سان لتفس�� ا�جتمع، و��   

ب و�رجاعھ إ�� ما هو �سيط لُيعاد تركيب األجزاء من جديد. ونجد ��   إ�� األصل  ذلك ارتداد
ّ

بتحليل املرك

رح. ففهم   ) (Du citoyenاملواطن   كتابھ حول 
ّ

شبيھ والش
ّ
مثاال شاهدا ع�� ذلك حيث �ستخدم الساعة للت

تجميع   و�عادة  وخصائصها،  م�ونا��ا  ودراسة  تفكيكها  تفرض  الساعة،  بموج��ا  �عمل  ال�ي  هذه  الكيفّية 

األجزاء ع�� نحو يضمن للّساعة العمل من جديد. ��ذه الطر�قة يتّم الكشف عن الكيفّية ال�ي تر�ط ب�ن  

أجزاء الّساعة لفهم ما الّساعة. وهذه الفكرة �� ال�ي طبقها هو�ز بطر�قة مماثلة ع�� ا�جتمع، و�� ما افتتح  

يفيتان (
ّ
َفُھ الل

َّ
ل

َ
دها   بيعة (أي ) قائال: «إّن الطviathanéLe Lبھ ُمؤ

ّ
الفنَّ الذي صنع بھ هللا العالم و�حكمھ) يقل

نا نرى أن ا�حياة  
ّ
د أشياء كث��ة أخرى، إ�� حّد إم�انية صنع حيوان اصطنا�ّ�. و�ما أن

ّ
نُّ اإل�سان، كما يقل

َ
ف

آلالت  ليست إال حركة لألطراف تكمن بداي��ا �� قسم رئي�ىّي ّما �� داخلها، فلماذا ال يمكننا القول إّن ل�ل ا

 اصطناعية؟» 2(ال�ي تتحّرك ذاتّيا بواسطة زن���ات
ً
 .3[نوابض] و�جالت كما تفعل الساعة) حياة

إن القسمة ال�ي يتحّدث ع��ا هو�ز هاهنا، ال �ع�ي قسمة واقعية، و�نما �� قسمة متخّيلة قائمة ع��  

بي��ا.  من�ج تفكي�ّي تركي�يّ  الّرابطة  . وهكذا، فإن ا�جتمع ُ�شرح ع�� أساس أجزائھ امل�ّونة لھ والوظائف 

فال�ّل ال ُيْفَهُم إال بأجزائھ ووحداتھ الوظيفية. وهذا املعطى سمح لهو�ز بتجاوز مستوى املالحظة إ�� ما هو  

 
تاسي، ووائل تربدار طاهر ترجمة الفيزياء، قصة ،رويف  هين وجيفرسون متز لويد -1

ٔ
 ،2. ط والنشر، والترجمة للدراسات طالس دار اال

 .61-60ص ،1999دمشق،
ْنُبُرُك اَ  -2 وابض   لز� َك َدَواليَبها، فهو يستخدم في الن� ف� على محور الساعة ونحوها، فاذا انبسط حر�

َ
س ُيل شريط من الفوالذ طويل مقو�

عة؛ لتعمل كوحدة واحدة رائط المعدنّية المرنة المجم� فع، ذو عّدة طبقات من الش� و الد�
ٔ
اتّية الحركة ا

�
 . الذ

صول الطبيعية والسياسية لسلطة الدولةتوماس هوبز،  -3
ٔ
و اال

ٔ
، ترجمة ديانا حبيب حرب وبشرى صعب، مراجعة  الليفيتان ا

بو ظبي
ٔ
 .  17، ص2011،، بيروتللثقافة والتراث ودار الفارابي وتقديم رضوان السيد، هيئة ا
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الذا�ي، يكمن هدفها الّرئيس    امل�ّونة للمجتمع �� �ائنات �شرّ�ة تتمّتع باالستقالل فالعناصروعليھ،  أعمق.  

أملتھ   أنانّي�ن،  ب�ن أفراد  فاق 
ّ
ات ذي يفسر جميع رغبات األفراد. وا�جتمع هو �عب�� عن 

ّ
ال ات 

ّ
الذ �� حفظ 

ظهر  
ُ
الّضرورة واملص�حة. و�ا�حّصلة ي�ون الفرد وطبيعتھ أساسا لشرح ا�جتمع. و�ذا �انت فلسفة هو�ز ت

 فلسفة الدي�ارتية �ش�ل أساسا ميتاف��يقّيا لعلم الف��ياء.   بجالء الّتأثر �علوم العصر، فإن ال

م) فلسفتھ بالف��ياء ا�حديثة قائال: «كنت قد عزمت  1650  – م  1596"، �عضد دي�ارت ( �� كتاب "العالم

ھ و�ينما  Le Mondeع�� أن أ�عث إليك بكتا�ي "العالم  
ّ
�ي سأخ��ك أن

ّ
" �� أعياد امليالد هذه الّسنة...غ�� أن

حرقت    �سق العالم"بحث هذه األيام عن كتاب "كنت أ
ُ
�خ أ

ّ
بع حّقا، غ�� أّن �ّل الن

ُ
ھ ط

ّ
خِ��ُت أن

ُ
لغالي��... أ

ھ جعل�ي أقّرر َحْرَق جميع أورا��، أو ع�� األقّل 
ّ
دين. وهذا ما أثار دهش�ي إ�� حّد أن

ُ
�� روما، وأن صاحبھ قد أ

�ي لم أكن أتخّيل أ
ّ
طلع عل��ا أحًدا، وذلك ألن

ُ
 أ

ّ
�ي ألع��ف  أال

ّ
ِبُت حركة األرض... و�ن

ْ
ن يجّرم ال ل�ىيء إال ألنھ ُيث

ھ إذا �ان هذا باطال فإّن �ّل أسس فلسف�ي ست�ون باطلة كذلك، أل��ا ت��هن عل��ا، أي ع�� حركة األرض،  
ّ
أن

ء  بوضوح. إن هذه األخ��ة مرتبطة ارتباطا وثيقا ب�ل أجزاء رسال�ي، بحيث ال أستطيع فصلها عن هذه األجزا

�ست�ج��ا   �لمة  أقل  بھ  توجد  خطاب  عّ�ي  يصدر  أن  أر�د  ال  كنت  لـّما  ولكن   .
ّ
مختال البا��  يبقى  أن  دون 

 .1الكنيسة، فإن�ي أحببت أن ألغيھ ع�� أن أجعلھ يظهر ناقصا»

الثورة   عن  املنبثق  الف��ياء  علم  ب�ن  تجمع  ال�ي  القوّ�ة  العالقة   
ّ

�ستشف املهم  املقطع  هذا  خالل  من 

"ال�و�رنيك �شر كتابھ  امتنع دي�ارت عن  الدي�ارتية. فح�ى و�ن  الف��يائي) والفلسفة  (النموذج  العالم"  ية 

ھ بادر إلقامة أساس ميتاف��يقي للعلم ا�حديث بديال ألساس ال��اد�غم الّس�والئي. ولهذه الغاية، يرى  
ّ
فإن

َھ إ�� أّيِ موضوع نر�د    دي�ارت أّن ال��ك�� ينب�� أن ينصّب ع�� مسار الفكر وطر�قھ وت�ّونھ، فقبل َتَوجَّ
َ
أن ن

ز انتباهنا ع�� فعل املعرفة نفسھ. فالسؤال الهاّم هاهنا ليس هو:  
ّ

ما املوضوع الذي  معرفتھ، علينا أن نرك

 كيف أتوصل إ�� معرفتھ؟  ؟ بل هو أعرفھ

 " كتاب  مشروع  هو  املعرفة  فعل  تأسيس    Les Méditationsامليتاف��يقيةالتأمالت  إن 

uesmétaphysiq"" انية كما هو ا�حال �� كتاب
ّ
أو �عض    العالم" ، فا�حديث فيھ ال يدور حول الفلسفة الث

" الفلسفة. وهذا    "،Discours de la méthod خطاب �� املن�ج  أجزاء كتاب  بل يدور حول أساس هذه 

جر�ةاألساس هو الفلسفة األو�� ال�ي يحاور ف��ا الفكر نفسھ  
ّ
اء السائدة. ومن  أو إ�� اآلر   دون عودة إ�� الت

ھ معرفة تاّمة يقينّية،  
ّ
خالل هذا ا�حوار �س�� الفكر إ�� إقامة ا�حّق، أي ما هو �حيح، ليقّدم نفسھ ع�� أن

م) أيضا ح�ن يقول: «فبعدما استعرضُت  1778  –م  1712وهو املوقف الذي يأخذ بھ جان جاك روسو (

�جيح، وتوافقها  مختلف اآلراء ال�ي أثارت�ي منذ والد�ي، وجد��ا جميعها غ� 
ّ
� مقنعة ع�� الفور و�لها قابلة لل�

مع وجدا�ي ي�ون ع�� درجات متفاوتة. وع�� أساس هذه املالحظة األولية، و�عد مقابلة اآلراء املتعارضة مع  

 
1-Descartes, Discours de la méthode, Flammarion GF, Paris, 1992, p. 245-246. 
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�عضها البعض �� إخراس تام لألح�ام املسبقة، وجدت أن أو�� األف�ار وأعّمها إ�� الناس �� أ�سطها وأقر��ا  

 . 1إ�� العقل» 

إن املطلب الّسابق لن يتحقق من دون إعادة النظر �� املعرفة الّسابقة فحسب، و�نما �� أسس ومبادئ  

ص من جميع  
ّ
هذه املعرفة أيضا. �عبارة أخرى: ينب�� تأسيس العلم ع�� مبادئ يقينية را�خة تقوم ع�� التخل

ا من�جّيا  اآلراء دون استثناء. والشك هو األداة األ�سب لتحقيق ذلك. إّن ما يم��  
ّ
الشّك الّدي�ار�ي �ونھ ش�

أنھ شكٌّ �و�يٌّ ال يقف عند اآلراء   القائمة. كما  الّسابقة واآلراء  الفكر من �ل األح�ام  إراديا، غايتھ تحر�ُر 

منفصلة، بل يقّوضها جميعها من خالل توظيف اف��اضات كفرضية هللا الضامن ليق�ن األف�ار الفطر�ة  

ل الذهن. لقد شك دي�ارت �� وجوده ووجود العالم، وهو ما لم    وفرضية الشيطان املارد الذي 
ّ
يخدع و�ضل

اك أبدا، ليجد أساسا يقيم عليھ العلم ا�جديد.  
ّ
�

ّ
ْك فيھ الش ِ

ّ
ك

َ
 ُ�ش

ك الشامل. فيش��ها بوضعية من سقط ��  
ّ

ا�ي يصف دي�ارت وضعّية الفكر �عد الش
ّ
�� بداية الّتأمل الث

وال هو بلغ العمَق، فيّتخذه رك��ة يضرب عليھ برجليھ و�دفع نفسھ إ��    جّبِ ماء عميق، فال هو ظّل طافيا،

أي عن حقيقة   ،2الّسطح. هنا يجد دي�ارت ضرورة للبحث عن نقطة ارت�از أرخميدية لبناء العلم بأكملھ

أو��    و�النتيجة أّدى الشك امل���� إ�� إثبات حقيقة.  3أو�� يقينية وثابتة. ونقطة االرت�از هذه �� ال�وجيطو

رأال و�� 
ّ

ب األنا املفك
ّ
ات واملوضوع. . أمر ترت

ّ
 عنھ الفصل ب�ن الذ

إن اإل�سان بوصفھ جسما ال �ساوي شيئا بالقياس إ�� امتداد العالم، لكّن قيمتھ ال تتحدد با�حجم أو  

بل   لالمتداد،  أحوال   �� بما  بالفكراملقدار  بفكره  تقاس  واإل�سان عمالق  امتداد قاصر وعاطل  العالم   .

ھ    براد�غم املوضوعى  ّ◌ وليس بامتداده. هكذا يتنح
ّ
اتليحّل محل

ّ
ذي جعل من    براد�غم الذ

ّ
ر  ال

ّ
الفرد املفك

�ي مّ��ت األزمنة ا�حديثة  نقطة البداية
ّ
. 5خلق العالمإلعادة    نقطة بدء. هكذا جعل دي�ارت من الذات  4ال

 
1- Jean-Jacques Rousseau, Émile ou de l’éducation, présentation et notes par André Charrak, Éditions 
Flammarion, Paris, 2009, p. 386. 

درك  -2
ٔ
رخميدسا

ٔ
رض بواسطة رافعة إن توفرت نقطة ارتكاز ثابتة. ق.م) 212-ق.م287( ا

ٔ
نه من الممكن نظريا تحريك اال

ٔ
 ا

ن يؤدي مهمته حتى  )Cogito(الكوجيطو -3
ٔ
نه مكـتف بذاته. ويمكنه ا

ٔ
فكر محض، مهمته الوحيدة هي التفكير. وكونه جوهرا يعني ا

ن  
ٔ
ن اتضح ا

ٔ
نا المفكر نقطة ارتكاز هامة جديدة للعلم والفلسفة، بعد ا

ٔ
لو لم يوجد الجسم. فالجسم مجرد امتداد، واالمتداد ال يفكر. اال

رض ليست نقطة ارتكاز
ٔ
نه حيوان   ما اال

ٔ
ساس المعرفة المطلقة. فال مجال هنا لتعريف اإلنسان على ا

ٔ
دامت تتحرك. وبحركـتها يسقط ا

رض التي يقف عليها تجوب الفضاء. ال وجود لنقطة ارتكاز مادية  ،الجسم  خصيصة عاقل، فالحياة 
ٔ
والجسم ليس ثابتا ما دامت اال

حسب. إنه متمايز عن موضوعاته، ففكر. وماهية الفكر تكمن في فعل التفكير نستند عليها. فنقطة االرتكاز الوحيدة الممكنة هي ال
فكار واقعها الموضوعّي 

ٔ
شياء وانطباعات عنها. فلال

ٔ
فكاره ليست نسخا لال

ٔ
ن ا

ٔ
ّن  ذلك ا

ٔ
ن يبدل   والدليل على ذلك، ا

ٔ
الفكر ال يستطيع ا

 فيها ويجعلها غير ما هي عليه.
ضعف ما في الطبيعة، غير  «إن    يقول باسكال مؤكدا هذا الموقف: -4

ٔ
الفكر يصنع عظمة اإلنسان. وما اإلنسان إال قطعة قصب، وهي ا

و قطرة ماء تكـفي لقتله.
ٔ
ن بخارا ا

ٔ
ن يتسلح العالم بكامله لسحقه، إذ ا

ٔ
نه قطعة قصب تفكر. ال يلزم ا

ٔ
ولكن حتى عندما يهشمه العالم،  ا

نه يعلم
ٔ
نبل ممن يقتله، ال

ٔ
ن فإن اإلنسان يبقى ا

ٔ
نه يموت وا

ٔ
م ا

ٔ
 العالم فال يعرف شيائ عن ذلك». االعالم يغلبه، ا

Blaise Pascal, Pensées, Edition Brunch, Seuil collection intégrale, Paris, 1963,  p. 346-347. 
ي لعب المنهج التكويني دورا هاما في إعادة تشكيل الظواهر العلمية بهدف الكشف عن قوانينها، وهو المنهج الذي وجه روسو ف -5

سسه بين البشر. يقول روسو  
ٔ
صل التفاوت وفي ا

ٔ
اإلجابة على سؤال: ما اإلنسان؟ الذي شكل الموضوع الرئيس لمؤلف خطاب في ا
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فھ �
ّ
� مجال فلسفتھ العملية باحثا عن قاعدة  وهذا املوقف الفلسفّي نجد تأث��ه حاضرا لدى روّسو، فقد وظ

للّسلوك بقاعدة  ثابتة  ا�حقيقة ومن�ج  �� سوى حب  الباب: «�عد �ل هذا ال فلسفة  �� هذا  يقول روّسو   .

�سيطة سهلة �غني�ي عن خوض جدال عقيم. وع�� هذا األساس أعدت النظر �� �ل املعارف ال�ي ��م�ي. فما  

حقي حسبتھ  تردد  دون  قل�ي  إليھ  عنھ  اطمأن  حكمت  ا�حقيقة  هذه  عن  نظري   �� ترتب  وما  بد��ية،  قة 

بال�حة، وما دون ذلك وضعتھ ب�ن املن�لت�ن، ال أقره وال أنفيھ، بل دون أن أخوض فيھ إذا �ان ال يقود ألي  

 . 1منفعة عملية»

إذ    �شهد تار�خ الفلسفة، وخصوصا الّسياسية م��ا، ع�� حقيقة العالقة ا�جدلّية ب�ن العلم والفلسفة.

 �� االختالفات  عن  الّنظر  �غّض  االجتما��،  العقد  فالسفة  بعھ 
ّ
ات الذي  الفلسفي  املن�ج  إّن  القول  يمكن 

مواقفهم، يبقى أك�� تمثيال و�عب��ا للّتحول اال�ستي�ّي امل���ّ� �� تناول القضايا الّسياسية وتأسيسها فلسفّيا.  

ا�حديثة ُمْسَتَمدٌّ من الّنموذج العل�ي الذي أسست    إّن املن�� الذي طبع البحث �� أسس ا�جتمع �� الف��ة

يلّية وامليتاف��يقا الدي�ارتّية. إذ نجد أن مفهوم حالة الطبيعة ش�لت  
ّ
لھ الثورة ال�و�رنيكية وعلم الف��ياء الغال

 وا�حا لهذا الّتحول. فبات معھ فالسفة العقد االجتما�� ُيجمعون ع�� أّن حالة الطبيعة ليست ��  
ّ
حال

الة البدائّية ال�ي ُوِجَد عل��ا البشر أول أمرهم. إ��ا مجّرد �سويغ فلسفّي يحتاجھ الفيلسوف لفهم حالة  ا�ح

�س��.   نحو  ع��  لها 
ّ
�ش� منطق  استنباط  يصعب  حاصلة،  اصطناعّية  كحالة  لھ  منظورا  القائم  ا�جتمع 

�� طبيعة اإل�سان  اصطنا��  وما هو  نفرز ب�ن ما هو أص��  فروّسو مثال، يرى أنھ «ليس بالعمل اله�ن أن  

ا�حالّية، وال من الّسهل أن �عرف حّق املعرفة حالة لم �عد توجد، ور�ما لم توجد قط، ومن ا�حتمل أال  

. 2توجد أبدا؛ ومع ذلك ضروري أن تحصل لنا ع��ا أف�ار �حيحة ح�ى نحسن ا�حكم �� حالتنا ا�حاضرة»

�سمح للفكر بالت�ّون  مفهوم مجّرد  تار�خية، ف�ي  هكذا، ت�ون حالة الطبيعة غ�� مخصوصة بأي حقبة  

 والبناء واالنتظام.  

 

 

 

 

 
لة

ٔ
، إذا، بإزاحة جميع الوقائع فهي ال تمت البتة بصلة للمسا

ٔ
صل التفاوت  جان جاك روسو، . »بهذا الخصوص: «لنبدا

ٔ
خطاب في ا

سسه بين البشر
ٔ
، 2009 ،بيروت، العربية الوحدة دراسات مركز، لبيب العزيز عبد وتقديم وتعليق تدقيق. انمغ بولس ترجمة. وفي ا

 .66ص 
1- Jean-Jacques Rousseau, Émile ou de l’éducation, Op.cit., p.387. 

صل في خطاب روسو، جاك جان -2
ٔ
سسه وفي التفاوت ا

ٔ
 . 54 ،ص سابق، مصدر  البشر، بين ا



ذار(  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ة رابعالسنة ال  - عشر    الخامسالعدد    – مجلة نقد وتنوير  
ٓ
 3202)  مارس   - ا
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 خاتمة:  -4

سبة إليھ معيارا للمعرفة  
ّ
ل بالن

ّ
مكنت الّتحّوالت الّنظر�ة اإل�سان من �غي�� نظرتھ إ�� العالم الذي ش�

العالم   بموضوعات  العل�ي  العقل  عالقة  م 
ّ
تنظ باتت  �ي 

ّ
ال ا�جديدة  فالنظرة  لوجوده.  موضوعيا  و�طارا 

متنا��، فرضت �غي�� املنطلقات واملرجعات ومراكز االهتمام 
ّ
�حظة تأّمل عالقة اإل�سان بذاتھ    الطبي�� الال

أو بالغ�� أو بالعالم. لقد حول العقل اهتمامھ باألنطولوجيا و�الثيولوجيا ال�ي وسمت العصر الوسيط إ��  

مجال اإل�سان �� مختلف أ�عاده السياسية واألخالقية والثقافية بفعل ما مارسھ العلم من تأث�� وما أبان  

ھ موضوع عنھ من�جھ من فعالّية. فع�� سبي
ّ
ھ معطى طبي�ّ� ثابت، إن

ّ
ُر إ�� ا�جتمع ع�� أن

َ
ل املثال لم �عْد ُيْنظ

وتكو�نھ  يمكن   وجوه  خلقھ  من  وجها  اعتباره  يمكن  ما  وهو  منطلقا.  �ان  �عدما  نتيجة  ليص��  جديد  من 

ورة ال�و�رنيكية �� مختلف مباحث الفلسفة وموضوعا��ا. 
ّ
 الّتداعيات الّنظر�ة والفلسفّية للث

ذي مارسھ العلم ع�� الفلسفة، نجد تأث��ا �� االتجاه املعاكس يتج�� �� االستجابة  
ّ
�� مقابل هذا التأث�� ال

ملطلب التأسيس امليتاف��يقي للعلم ا�حديث، �� ظل إخفاق األسس امليتاف��يقية األرسطية �� تقديم إجابات  

سس ميتاف��يقية جديدة قادرة ع�� حّل فلسفية متسقة إلش�الية املالحظ، ما جعل العلم �� حاجة إ�� أ

ات الذي أسسھ دي�ارت وجعل بھ إم�انية املعرفة ممكنة.  
ّ

�ي وجدت خالصها �� مفهوم الذ
ّ
هذه اإلش�الية ال

ْعُتِ�َ�  وعليھ،  
ٌ
ات ا

ّ
ُر إ�� ال�ائن  مفهوم الذ

َ
نقطة ارت�از جديدة �� النسق النظري ا�حديث. فبموجبھ صار ُيْنظ

ھ ذا
ّ
ر وتقّدر وتحكم وتقوم �عيدا عن أي تأث�� خار�ّ�، إّ��ا  اإل�سا�ي ع�� أن

ّ
رة حرة، قادرة ع�� أن تفك

ّ
ت مفك

رط الالزم لتأسيس ا�جال العم�� ع�� تصورات  
ّ

ل الش
ّ
�سمع لصوت األنا املفكر. هذا املفهوم ا�جديد ش�

مرجعا لها   �� امل�ا�يالتفسالعابثة بماضيھ املتخذة من    النظرة الّستاتيكّيةمحمولة عن اإل�سان �عيدا عن  

فس�� زما�ي ع�� حساب �ل 
ّ
كو��يِ يجعل من  ت

َّ
 حائزا ع�� ضرورتھ اإل�ستيمولوجية.    املن�ج الت

تكو��ّي  ما �ان لنظرّ�ة ا�جتمع والسياسة إذا، أن ت�ون مؤّسسة �� العصر الكالسي�ي ع�� أي معطى  

إ�� أصلھ باملا��ي و�رجعھ  يفّسر ا�حاضر  ي  زما�ي،  حّدد غاية اإل�سان ووظيفتھ من خالل  �� ظل تصّور 

املوقع الذي �شغلھ داخل الّنظام ومن خالل تصارع القوى بداخلھ. وع�� هذا النحو، و�� سياق حوار العلم 

أصبح العلم الّنظرّي وسيلة لتغي�� العالم والّسيطرة والهيمنة عليھ. و�مكن إرجاع هذه الرغبة  والفلسفة،  

األقل: ف اثن�ن ع��  أمر�ن  إعادة خلقكرة  إ��  الظاهرة واإلبقاء ع��    إم�انية  للعالم من خالل عزل  العاِلِم 

ات  
ّ

األسباب والعلل املباشرة لوقوعها، و�� فكرة تحيل ع�� إم�انية وقوع الّتجر�ة وتكرارها، وفكرة قدرة الذ

التجر  بإم�انية تنظيم وضبط مسار  بناء حقيقة موضوع املعرفة، و�� فكرة مرتبطة  �ة. هذه  املفكرة ع�� 

ة  
ّ
ات نفسها ال�ي أصبحت مستقل

ّ
ات ال�ي باتت قادرة ع�� س�� أغوار ال�ون والكشف ع�� قوانينھ، �� الذ

ّ
الذ

عن اإللھ والعالم املوضو�ّ�، و�اتت مصدرا ل�ل �شريع أر�ىّي، مادامت واقعة الفكر واقعة أساسية �ع��  

ع املعرفة، علميا أ�ان أم فلسفيا، لرسم  عن جوهرها املفكر. فالذات �� ال�ي تنطلق من تحديد أصل موضو 

مسارات البحث فيھ وضوابطھ وممكناتھ وحدوده وكشف طبيعتھ. هكذا، فكما تجددت أسئلة العلم بتجّدد  

من�جھ، تجّددت معها إش�االت الفلسفة وسبل معا�ج��ا �� انضباط تاّم ملبدأ املعقولية العام الذي يحكم  

 م أو الفلسفة. مسارات اشتغال العقل سواء �� العل
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