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بني العلموية و مابعد احلداثنية
يف آخر القرن التاسع عرش اكن لألطروحة العلموية عدد كبري من املؤيّدين و مفادها أن العمل
س يجيب يق هناية املطاف عىل ّ
ميض قرن
لك األس ئةل ذات معىن و املتعلّقة ابلواقع .وبعد ّ
يتطور و
صار العلمويون ال ميث ّلون سوى أقل ّية وأخذ ت ّيار فكري يس ّمى ب"مابعد احلداثنية" ّ
هو ت ّيار يشكّك يف أس بقية ّ
يصور الواقع (اخلاريج) عىل
وحّت يف موضوعية املعرفة العلمية و ّ
أنه بناء اجامتعي .و اس تخلص البعض من كون العمل ال يوجد إال داخل ثقافة و عرص مع ّينني
ّأن حقائق و مفاهمي العمل ال ميكن أن تتعاىل عن الثقافة و عن العرص الذلين تنمتي إلهيام .و
هذا ما فعهل بصورة مضنية عامل اجامتع العلوم برونو التور عندما أنكر دعوى اخلرباء اليت
مفادها أن الفرعون رمسيس الثاين قد يكون مات مبرض الس ّل.
__________
۞ Le titre original de ce texte est : « Qu’est-ce que la réalité ? Les réponses de Quine et de H. Zwirn ». Il a été publié
dans la Revue Philosophia Scientiae, N° 10 (1) 2006, 23-39. Je voudrais remercier Le Directeur de la Revue
Philosophia Scientiae, M. G. Heinzmann, ainsi que son Directeur-Adjoint, M. Manuel Rebuschi, de m’avoir donnée la
permission de traduire et de publier cet article.
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 113يرى التور ّأن الالكم عن إصابة رمسيس الثاين بداء الس ّل هو من قبيل اخلطأ التأرخيي ألن ّه مل
يقع اكتشاف البكترياي ّإال عام  2881من طرف كوش(نوراث ،2111هامش  .).12يرفض
التور الاعرتاف بوضع خارج عن التارخي للمفهوم العلمي عىل عكس ما يفعهل ّ
لك من ن .مولود
و ج.س ميون (مولود .)2181
يعارض ب .داس بانيا بنفس احلدة العلمويني و املابعدحداثويني قائال:
متصافني
ترسع التشكيك يف العلموية عىل أن ّه نقض للقمية املعرفية للعمل أو ّ
مؤولني بكثري من ال ّ
" ّ
هتورا  ،يبين عدد غري قليل من معارصينا
يف رواق املابعدحداثويني ،وهذا املوقف هو أكرث ّ
تصورمه للعالقات بني اإلنسان و العامل ابالعامتد بصورة تاكد تكون حرصية عىل
ّ
الاس تكشافات املفهومية ملفكّرين خلّص( ".داس بانيا  ،1222ص)168 .
س نقوم يف هذا املقال بإظهار كيف أن ّه يوجد موقف وسط ميكن للعمل و للفلسفة عىل ضوئه
جمرد الانطواء داخل الاس تكشافات املفهومية بوسع الفيلسوف
أن يتعاوان بنجاعة .فبعيدا عن ّ
أن يأخذ بعني الاعتبار ماكسب العلوم.

الفلسفة يف ات ّصال ابلعمل
كتب الفيلسوف األمرييك ويالرد فان أورمان كواين ( )1222-2128يف بداية كتابه اللكمة و
اليشء ما ييل " :ماذا يعين الواقع ؟ يه مسأةل يتكهّن هبا مبشقّة رجل العمل ابملعىن األكرث
مشولية لللكمة؛ وامجلل التساؤلية مثل" :ماذا يوجد؟" "ما ّاّلي هو واقعي؟" تقوم بصياغة
جزء من السؤال( ".كواين  .)35 ،2111فهل يكتفي كواين بتلكيف العلامء مبه ّمة اإلجابة عىل
سؤال  ":ما هو الواقع؟" ؟ أبدا .يوجد اتصال و ليست مماثةل بني معل رجل العمل ومعل
الفيلسوف .الكهام جييب عىل سؤال" :ما اّلي يوجد؟" .حسب كواين ،ما ّميّي سؤال
فإن قرار منح الوجود اىل
الفيلسوف عن سؤال رجل العمل يمتث ّل فقط يف مت ّدد املقوالتّ .
الاكئنات اخلرافية و اىل حيواانت األبوسوم يرجع إىل عامل احليواانت و قرار منح الوجود اىل
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 114األعداد املك ّعبة اليت يه مجموع عددين مك ّعبني يرجع اىل عامل الرايضيات ،و لكن قرار قبول
ميدان لألعداد بإطالق يرجع ابألحرى اىل الفيلسوف .يعطي كواين للفلسفة هماما حم ّددة :
(أي) جعل ما هو مضين ظاهر .. .و إعطاء ىشء من ادلقّة ملا ترك غامض .هم ّمة الكشف عن
املفارقات و حلّها ،و حسج ما هو خاريج ،و ازاةل بقااي فرتات ألمنو و تنظيف املدن القصديرية
الانطولوجية( ".كواينّ " .)528-522 ،2111 ،إن وضع تنظمي انطولويج ابلبيت" -إزاةل
املوضوعات الزائدة عن احلاجة ،-ليس "جعل انطولوجيا مضنية تصري ظاهرة بواسطة ترتيب و
نفض الغبار عن اللّغة العادية ،ولكن جيب أيضا أن نبتكر و أن نفرض( ".كواين . >2<)2121
س نقوم يف خطوة أوىل بإعادة صياغة النظرايت اليت ّمت التعبري عهنا ّأوليا يف اللغّة الطبيعية يف
اللّغة الصورية حلساب احملموالت .و متكّننا هذه العمل ّية األوىل من إظهار الافرتاضات اليت
تقوم هبا النظرية من انحية وجود بعض الكياانت (أجناس طبيعيّة ،أعداد أفراد ممكنة ،اخل)،
و يه افرتاضات ميكن لها ان تفلت من انتباهنا فال تكون لهذا السبب موضوع دراسة نقدية.
ألجل جتفيل طيور هذه الافرتاضات من خمبهئا معد كواين اىل س بك معياره يف الالزتام
ابملتغريات ّ
ّ
املتصةل لهذه النظرية
الانطولويج الشهري " :تلزتم نظرية ما ابملوضوعات اليت تتعلّق
فقط ّ
حّت ميكن مللفوظات النظرية أن تكون صادقة ".و مكثال عىل ذكل ،يلزتم قانون اجلاذبية
الكونية ابنطولوجيا األجسام مبا انه يصاغ كام ييل يف اللّغة الرمزية ّ ' :
للك أ و ج ،اذا اكن' أ '
فإن أ جيذب ج حسب ّ
داةل كتةل أ و ج
جسام و 'ج' جسام ،و إذا اكن ' أ ' خمتلفا عن 'ج'ّ ،
و املسافة اليت تفصل أ عن ج '.يف خطوة اثنية ،س نحاول ر ّد هذه الانطولوجيا بدون أن
نؤث ّر يف قوانني النظرية املدروسة .و أحد أمثةل هذا الر ّد الناحج يمتث ّل يف إعادة صياغة نظرية
األعداد يف نظرية الفئات ،اليت ال تس تعمل إالّ الفئات كقمي ّ
ملتغرياهتا .و سوف نشري فامي بعد
__________
( )2عن س .لوجييه (لوجييه )32 ،2111
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 115اىل إضافة خشصية لكواين يف التشذيب الانطولويج .و يف خطوة اثلثة ،س نقوم بتقلمي قاموس
احملموالت اخلاص ابلنظرية ،اّلي يشري اليه كواين بلكمة 'ايديولوجيا" ( ليس لها اية عالقة
مبعىن لكمة ايديولوجيا عند املاركس يني .).يق ّدم كواين ،عىل سبيل املثال ،جحجا هتدف اىل تربير
إزاةل محموالت القابل ّية ('قابل لذلوابن'' ،دلن' ،اخل ).لقد جنحت الكميياء يف إزاةل "بقااي ال ّمنو" و
يف تعريف قابلية اّلوابن يف املاء ابس تعامل البنية اجلزيئية( .كواين.)253 ،2161 ،
ان كتابة اللّغة الطبيعية يف لغة صورية ما ميكن أن تس تعمل بطرق خمتلفة .و من بني هذه
الاس تعامالت جند ذكل اّلي ميكّن من تطبيق آليات الاس تنباط اليت ت ّيرس الاس تدالل .و يف
كتاب "اللكمة و املوضوع" تلعب الل ّغة الرمزية دورا آخرا .إذ يه تس تعمل الس تخراج أكرث
خصائص الواقع أمه ّية .يكتب كواين ما ييل آخذا وهجة نظر برنتانو اّلي اه ّمت بعالقة القصدية
ختص موضوعات
و الاس تعدادات او الافعال القضوية ( أعتقد متين )....من حيث يه ّ
قصدية (موضوع أالعتقاد موضوع ال ّمتين " : ).... ،إذا ما حنن أردان وصف بنية الواقع احلقيقية
و األخرية ،فان اخلطاطة الرمزية اليت تتالءم معنا يه اخلطاطة الصارمة اليت ال تعرتف
ابستشهادات اخرى غري تكل املتعلقة ابخلطاب املبارش ،واليت ال تعرتف ابالس تعدادات
القضوية وامنا بتكون املادة و بسلوك الاكئنات احلية( ".كواين  .>1<)522 ،2111أما فامي يتعلق
ابالنطولوجيا ادلنيا اليت حيتاهجا العمل ،فان كواين قد وصفها منذ  2131عىل النحو التايل " :ان
انطولوجيا العمل أملؤقتة أي ميدان تباين قمي املتغريات املسورة ميكن ردّه اىل اآليت :املوضوعات
الفّيايئية ،فئات املوضوعات الفّيايئية ،فئات عنارص هذا امليدان جنبا اىل جنب ،و هكذا
اىل األعىل( " .كواين .)128 ،2182 ،و يف  2111يكتب كواين ما ييل انظرا من جديد يف
املسأةل  " :ان الانطولوجيا اليت ادافع عهنا مؤقتا تتألّف من الكواراكت' و مركّباهتا ،و من
________
) (2حول مسأةل القصدية ،نرجع القارىء اىل كتاب الّيابيت ابرشي :تطبيع القصدية .2115
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جذرا ،مذا مل يقذع تفنيذدها مبعطذى
 116فئات مثل هذذه األشذ ياء ،و مذن فئذات هذذه الفئذات و هذمل ّ
يقيذذذين( ".كذذذواين  .)1 ،2111عنذذذدما يضذذذع كذذذواين عذذذىل نفذذذس املسذذذ توى أسذذذ ئةل الفيلسذذذوف
الانطولوجية و أسذ ئةل العذامل همذام اكن اختصاصذه  ،فانذه يذزالا الاعتقذاد اّلي مفذاده ان أسذ ئةل
الفيلسوف يه أس ئةل لغوية ال معىن لها نس تطيع حلّها هنائيا بواسطة تعريفات مبذارشة .فالسذؤال
مثال " :هل نس تطيع تسذوي اسذ تدالل اسذ تقراد بذدون املصذادرة عذىل فئذة المتناهيذة؟" هذو
سؤال ينمتي اىل الانطولوجيا الفلسفية و هذو غذري مبتذذل و ال نسذ تطيع حذهل ابللجذوء اىل حذل
اتفايق أو مصطلحي .و بصورة مفاجئة  ،ق ّدم كواين عام  2165جوااب بنعم عذىل هذذا السذؤال.
و هذذذا احل ذ ّل ميثّذذل احذذدى مسذذاهامت ك ذواين العديذذدة يف جمذذال انطولوجيذذا الرايضذذيات <.>5
و يقوم برهان إجابة كواين عىل( )2بدهيية فهم نظريذة الفئذات و ( )1عذىل تعريذف جديذد للعذدد
الطبيعي ،و ( )5عىل تطبيق قوانني منطق ادلرجذة األوىل مذع مبذدأ الهويذة( .كذواين -21 ،2165
.>1<)22

كواين و برانمج الزنعة الفّيايئية
احلس املشرتك و بني العلوم و الفلسفة ال مينعنا من وضع
ّإن القول بوجود ات ّصال بني معرفة ّ
احلس املشرتك
سالمل تراتبية .أن يكون العمل قادرا عىل التنبّؤ و عىل تفسري وقائع ال يس تطيع ّ
التنبّؤ هبا و تفسريها (مثال ذكل كسوف الشمس) هو أمر ال نقاش فيه .فلقد ذهب البعض
إىل ح ّد المتيّي بني علوم قويّة و أخرى ّ
هشة .و ميكن ّأال يكون مثّة ات ّفاق عىل اس تعامل
______
) (3أنظر ليفن دكوك (دكوك )1221
) (4أنظر اخلالصة يف قوش يه .25 ،2186
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 117التسميات .و ليك خنفّف من ح ّدة اخلصومة حولها س نلجأ اىل الرباهني اليت تذد حذاةل تراتبيذة
العلوم .يف كتاب "الفلسذفة و الواقعيذة العلميذة" ،يؤكذد ج.ج.س .سذامرت ،اّلي نشذط علميذا
ابسرتاليا ،عىل وجود قوانني حقيقية يف الفّيايء عىل عكس جمايل البيولوجيا و عمل النفس .فهو
ينكر وجود قوانني ابملعىن الصارم يف البيولوجيا و عمل النفس .و قوانني الفّيايء يه حقذا كونيذة،
بيامن معظم ما جنده يف هذذين العلمذني ال يتعذدى تعمذاميت ملسذارات حمليذة تذ ّمت عذىل كوكبنذا مثذل
انقسذذام اخلليذذة .و يذذرى سذذامرت انذذه جيذذب وضذذع هذذذه التعمذذاميت عذذىل نفذذس مسذ توى التذذارخي
الطبيعي و عمل اجلغرافيا و بياانت الاس هتالك لعلامء الاقتصاد .و كام يكتب كواين يف مراجعتذه
لكتاب سامرت ،فان هذا الاخري يرى ان البيولوجيا تصف رضاب من الانتفاخ بيذامن يصذف عذمل
الذذنفس انتفاخذذا مضذذاعفا .إن القذوانني الذذيت جنذذدها يف البيولوجيذذا و عذذمل الذذنفس و ر كوهنذذا ال
تك ّذب بأمثةل مضادة مس تخرجة مذن عاملنذا األر  ،ميكذن ان يقذع تكذذيما يف مذاكن اند مذن
يصح عىل قوانني الفّيايء .ال ميكن طبعا اخزتال البيولذويج يف انقسذام أخلليذة
الكون ،و هذا ال ّ
املوراثت واحلوامض النووية و القانون الورايث ،و
ألهنا تدرس أيضا الصبغيات و الفريوسات و ّ
لكن هذا ال يربهن عىل وجود قوانني يف البيولوجيا أكرث ممذا يذربهن ابألحذرى عذىل وجذود قسذم
من البيولوجيا يرتبط فعال ابلفّيايء الكمييائيذة (.كذواين  ).2182،15و يف مراجعتذه لكتذاب زمذيهل
يفرسذ كذواين وهجذة نظذره ،الذيت يشذاطره فهيذا سذامرت ،يف
نلسون قودمان "طرق بناء العامل" ّ
أفضلية و أس بقية النظرية الفّيايئية عىل النظرايت األخرى " .ال يشء حيدث يف العامل ،يكتب
كواين ،رفرفة جفن اكن أم بريذق تفكذري ،بذدون إعذادة توزيذع للحذاالت امليكروفّيايئيذة .انذه ملذن
انعدام الامذل وإزاحذة الفائذدة ان نسذعى اىل ديذد عذىل وجذه ادلقذة احلذاالت الذيت انهتذت و
احلاالت اليت بقيت خالل حادثة ما ،بل ّأن تغيريا قد وقع عىل هذا املس توى .ال ميكذن للفذّيايء
ان تقترص عىل اقل من ذكل .اذا اعتقد عامل فذّيايء مذا يف وجذود حادثذة ال تقترصذ عذىل معليذة
اعادة توزيع حلذاالت أوليذة و بسذ يطة تسذمح هبذا النظريذة الفّيايئيذة  ،فانذه سيسذعى اىل اكذامل
النظرية .فالتغطية الاكمةل هنذا يه هم ّمذة الفذّيايء وحذدها ( ".كذواين  . )18 ،2182وال ينبغذي
الاعتقاد ابن أفضلية الفّيايء جترب كواين عىل الترصالا ابن لك ما ميكذن ان يقذال ميكذن قذو يف
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 118اللغة الفّيايئية .فكواين ال يفكر عىل هذا النحو .و من املس تحيل وصف األحداث املؤسساتية
يف اجملمتذذع بشذذلك مناسذذب  ،الذذزواج مذذثال ،فحذذاةل ميكروفّيايئيذذة .و ينطبذذق هذذذا أيضذذا عذذىل
تتوسذط وظيفتذه يف ذكل  :أي امذاكن ّمذل ثقذل
اآلالت .و لوصف كريس  ،مثال ،ينبغذي ان ّ
اكئن برشي موضوعا يف اجتاه ّ
معني( ".هاك  .)1222يسمي كواين ابلزنعة الفّيايئية "األطروحذة
اليت تقول ابن لك تغاير يف الوقائع يتناسب مع تغاير يف احملموالت اليت تصف حذاالت فّيايئيذة
متحقّقة يف هجة ماكنية-زمانية حم ّددة  ".و ميث ّل وضع جدول مبثل هذه احلاالت احذدى أولذوايت
ابملرة اىل الزنعة الاخزتالية .لننظر
همام الربانمج الفّييئاين .فالزنعة الفّيايئية أو الفّييئانية ال تقود ّ
يف السؤال التايل " :ما هو  xاذا اكن 8.165 +5.232 = x؟ لنأخذ آلتنذا احلاسذ بة و لنذدخل
املعطيات ّمث لنقم بتشغيل اآلةل .ان وصفا فّيايئيذا آلةل احلاسذ بة و لعمليذة اجنذاز احلسذاب هذو
جمذرد هذذا
أمر معقول  ،و لكن اس تنباط كونه يطابق معلية امجلع بذدال مذن معليذة المذب مذن ّ
الوصف س يكون مس تحيال .فالفّييئذاين ال يقذوم بإزاحذة الفذرق بذني العقذيل و الفذّيايد ،و امنذا
يضعه يف ماكن آخر .فهذو ال حيذدد هذذا الفذرق بذني العقذيل و الفذّيايد عذىل انذه اخذتالف يف
اجلوهر (جذوهر العقذل اّلي خيتلذف عذن جذوهر اجلسذد) ،و إمنذا يف طريقذة خمتلفذة يف تنظذمي
األحداث الفّيايئية  .يشذاطر هنذا كذواين وهجذة نظذر تلميذذه دافدسذون .ففذي كتذاب "مطذاردة
احلقيقة" يكتب كواين" :ان التفسذري الفّييئذاين للحذاالت و األحذداث املتعلقذة ابجلهذاز العصذ
يتق ّدم خبطى واثقة بدون تدخّل القوانني العقلية.....مفا يبقى بصورة ال ميكن ردّها اىل يشء آخر
هو الطريقة اليت ننظمها و جن ّمعها هبا  :ان نضع يف نفس اجملموعة عددا مذن الادرااكت الفّيايئيذة
عن جدارة عىل اهنا ادرااكت ابن "ب" ،و ان نضع عددا من التواجدات اليت يه ايضا فّيايئية
عن جدارة عىل اهنا الاعتقاد ابن "ب" .فأان أقبل مبا يسذميه دافدسذون ابلوحذدة الشذا ّذة ،أي
مبعىن آخر أقبل ابلفّييئانية مكبدأ  :ال وجود جلوهر عقذيل ،و لكذن توجذد عذ ّدة طذرق عقليذة ال
ميكن ارجاع بعضها اىل بعض أو اىل أش ياء اخرى يف تنظمي احلذاالت و األحذداث الفّيايئيذة يف
مجموعات حم ّددة .فالزنعة الفّيايئية يه برانمج يف البحث و فرضية معل لها مذدافعني مذثلام لهذا
منافسذذني .جف .االكس مذذثال يتبذذىن الفرضذذية الذذيت تمتثذذل يف ثنائيذذة فذذاعةل داخليذذا تسذذمح للوقذذائع
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 119العقلية بإماكنية "ان تثري الاعصاب يف بعض مناطق اللحاء ادلماغي( ".آالكس .)35 ،2182
و لكن ر .أومناس يعارض هذذا الذرأي ألنذه يظهذر بذأن انظمذة مقذادير أو مكيذات التذأثريات
الكوانطية و السريورات البيولوجية تزالا اماكن ان يظهر اقل تأثري كوانطي يف اجلهاز العصذ .
ليست املناس بة ساحنة هنا ملناقشة مشلكة العالقة بني العقل و اجلسد بأكرث معق .و لكن مذا
يش ّد انتباهنا هو املهنج املسذ تعمل حللّهذا .ان املشذاركني يف هذذا احلذوار حذول عالقذات اجلسذد
ابلعقل مه اليوم قلقون خبصوص شلك امتحان النظرايت املتعلقة بعالقة ادلمذاغ ابلعقذل جتريبيذا
وس ّ
نبني من خالل امثةل اخرى الصورة اليت ينبغي ان يكون علهيا التعاون بني الفالسفة وبذني
العلذذذذذذذذذذذذذذذذامء يف دراسذذذذذذذذذذذذذذذذة خمتلذذذذذذذذذذذذذذذذف املشذذذذذذذذذذذذذذذذالكت الفلسذذذذذذذذذذذذذذذذفية.

أثر مياكنياك الكوانطا يف مسأةل الواقعية يف الفلسفة
تصوره من حيث هو مؤلّف من موضوعات
يف نظر آنش تاين اكن من املمكن للعامل أن يقع ّ
ميكن ديدها يف الزمان و املاكن ولها خصائص ّ
تشلك واقعها الفّيايد(.الكن .)1222،215
ّ
التصور.
التخيل عن هذا
تفرض علينا املياكنياك الكوانطية
ّ
و لنبدأ قبل ّ
لك يشء ابلتذكري ببعض مفاهمي هذه النظرية اليت حنتاج إلهيا.
نسمي نظاما فّيايئيا نس بة من الواقع يقع عزلها بواسطة التفكري ، .و ي ّمت متث ّل حاةل النظام يف
املياكنياك الكوانطية بواسطة مو ّجه-حاةل وهو مبثابة كيان راي يف فضاء هيلبارت  .و تر ّمز
املقادير الفّيايئية بضوارب خط ّية .و يقع اخضاع ّ
موهجات احلاةل اىل مبدأ الرتاكب  " :اذا اكن'
أ' و 'ب' حالتني ممكنتني للنظام الفّيايد اّلي نفحصه  ،فيجب اذن عىل احلاةل (أ  +ب) أن
تكون يه بدورها حاةل ممكنة من النظام ( ".الكن ).288 ،1222
تطورية تضمن تباينا س ببيا ّ
دلاةل املوجة حسب
ان النظام الفّيايد خيضع تلقائيا اىل معادةل ّ
ّ
املتغريات ادليناميكية  ،و لكن اذا ما وضعت حاةل الرتاكب اخلطي اّلي ميثل النظام قبل
القيس ،يف عالقة تفاعل مع آداة قيس ،ي ّمت مبارشة ارجاعها اىل احدى احلالتني (برشط ان
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 120تكون 'أ' و 'ب' موهجني خاصني ابملالحظ اّلي يمت قيسه بواسطة آةل < .)>3هذا الانتقال
الفظّ اّلي سببه القيس يس ّمى ب" ر ّد مك ّية املوجة"( .انظر يف هذا الشأن م .ابيت 2181
 ).2221لنضع  > x lحاةل فهريب حيت ّل ماكن  ،xو  >'lxحاةل فهريب حيت ّل ماكان  .'xبناء
عىل مبدأ الرتاكب ،حاةل  >'lx + >lxيه حاةل ممكنة .و عىل السؤال التايل اّلي يطرح قبل
القيس " :ما هو املاكن اّلي يكون فيه فهريب ما يف حاةل الرتاكب هذه؟"  ،جتيب املياكنياك
الكوانطية ابن الكهريب يف هذه احلاةل ال حيت ّل ماكان حم ّددا يف الفضاء .و بعد القيس ،يصري
مو ّجه احلاةل  > lxأو  .> 'lxو هكذا تضع معل ّية القيس ح ّدا لال ديد.
تفرض هذه الاجابة عىل الفيلسوف مراجعة معيقة ملفهوم اخلاص ّية أو الصفة .و عىل أساس
ابن القيس هو اّلي
مالحظة يقوم هبا ه .زفرين ،فانه بإماكننا القول من هنا فصاعدا " ّ
مكجرد حاةل
خيلق اخلاصية أو ابن اخلاصية تردّت من وضعها فكيان مس تق ّل اىل وضعها ّ
ابلقوة .خفاصية ما ليست سوى اماكنية احلصول عىل انجت خالل معلية القيس( ".زفرين،
ّ
 . )286 ،1222ان جتربة الفكر الشهرية اليت قام هبا لك من انش تاين و بودولسيك و روزن و
اليت اقرتهحا اينش تاين عام ( 2153قروجون و آخرين  )2121 ،س تفرض مراجعة اخرى
مثرية لدلهشة .لنقم مبتابعة العرض اّلي قام به ابيت لهذه التجربة .لنضع فئة من نظامني 'أ' و
'ب' يف حاةل تفاعل يف حلظة اولية و هام بصدد الابتعاد عن بعضهام اآلخر.
________
) (3ندين اىل زفرين ابلرشط الوارد بني قوسني و ابلتوضيحات التالية " :ميكن التعبري عن حاةل نظام معني
عىل اية قاعدة من فضاء هيلبارت مضن احلاالت املمكنة .و مبا ان لك مقدار فّيايد يكون مقرتان مبقدار ميكن
مكونة من ّ
موهجات خاصة بذكل
مالحظته' ،املضارب الهرمييس' ،فانه توجد دامئا قاعدة من فضاء هيلبارت ّ
املالحظ .و عندما يمت التعبري عن هذه القاعدة ،ي ّمت الربوز عىل واحد من موهجات الرتاكب بعد معلية القيس
عندما تكون حاةل املوقع <  xlو<' ، xlو تكل يه احلال الن الك ّ
املوهجني هو موجه خاص مبالحظ املوقع".
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 121متكننا املياكنياك الكوانطية من معرفة حاةل النظام الشمويل يف لك وقت الحق ،و لكهنا "ال
متنحنا حاةل لك واحد من النظامني-التحتيني :و ابلفعل ،فانه ال ميكن تقس مي داةل املوجة
للنظام الشمويل اىل عنرصين مكونيني خمتلفني حسب حاةل الواحد و اآلخر( ".ابيت ،2181
).2223
و كام ان النظامني التحتيني ' أ' و' ب' قد انمتيا اىل نظام أويل مشرتك  ،فاهنام يبقيان فامي
بيهنام عىل عالقة ترابط و ثقى ألن قوة دفعهام و زايدة و نقصان مكيهتام ترتبط بقوة دفع و زايدة
و نقصان المكية يف البداية و هذا بناء عىل قوانني احلفاظ لهذه المكيات .جند هذا الوضع
كذكل يف الفّيايء الالكس يكية .و املشلك هنا مع املياكنياك الكوانطية يمتثل يف كوننا حنصل بعد
معلية القيس عىل حاةل جديدة للنظام .ولكن بفضل هذا الرتابط فان معلية القيس خبصوص
النظام التحيت الاول تسمح بتحديد مقدار النظام الثاين و ذكل بدون قيس و بدون اخالل
ابلظروف العادية .ان معلية قيس قوة دفع و مكية 'أ' اليت متنح حاةل مع ّينة ل' أ' يه اليت
متكن ' ب' من اكتساب حاةل فردية يف الان ذاته .ان النظاميني-التحتيني غري منفصلني.
مس تفيدا من مربهنة ق ّدهما ابل عام  ،2161قام أ .آس باكت بتجربة عام  2185مكّنت من
بيان بصورة هنائية كيف ان حاةل الالنفصال ليست مرتبطة بصورية املياكنياك الكوانطية و امنا
توجد يف الواقع.
ميكل البعد الانطولويج لالانفصال امهية قصوى .و يالحظ ه .زويرن بأننا " اذا ما اخذان
مأخذ اجل ّد الالنفصال ،فنحن نس تطيع ان نتساءل عام اذا اكن مناس با لنا ان نتحدث عن
موضوع خبصوص لك واحدة من اجلزئيات مبا انه مل يقع فصلها بواسطة معلية قيس عىل و
حيق وصفها
احدة مهنا .قبل اية معلية قيس ،ابماكننا القول ابن فئة اجلزئتني يه و حدها اليت ّ
ابس تعامل مصطلح موضوع( ".زفرين  .)212-216 ،1222بوسعنا القول اىل اقىص ح ّد ابنه ينبغي
الانقطاع عن احلديث عن "موضوعات فّيايئية" يف صيغة امجلع مثلام يفعل ذكل كواين يف
أغلب األحيان ( ما عدا يف مقالته " املوضوعات الفّيايئية  :اىل أين ؟" –كواين  -2126اين
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 122يتصور نظرية يف اجملال ).و ابنه ينبغي ادراج الكون يف مجلته فعضو يف انطولوجيتنا مثلام
يذهب اىل ذكل ب .ديس بانيا.
س نعرض ابقتضاب مثاال اثلثا خبصوص تأثري املياكنياك الكوانطية يف هنج التفكري الفلسفي.
يقدم بعض الفالسفة الاتفاق احلاصل بني فردين خبصوص حضور موضوع خاريج ما عىل انه
جحّة تد ّ أطروحة وجود هذا املوضوع بصورة سابقة عىل إدرافهام و هذا ما يسبّبه عندهام
ابلفعل .تعلّمنا املياكنياك الكوانطية عىل العكس ابن زيد و معرو يتفقان عىل انه اذا ما اكنت
مكية فهريب ما  ، 1 /2+فذكل ليس الن مكية الكهريب اكنت  1/2+قبل معلية القيس ،بل
العكس هو اّلي حيصل .ان ما يسبب القمية املمتثةل يف  1/2+هو إدرافهام .عالوة عىل ذكل
تفرس كيف اهنام يتفقان جيّدا عىل ان احلاصل املدرك ال
متنح املياكنياك الكوانطية اآللية اليت ّ
يوجد بصورة سابقة عن ادرافهام( .زفرين).553 ،1222 ،

امتناع ّ
البت يف النظرايت العلمية بواسطة املالحظة
لقد رأينا بأمثةل ملموسة كيف ّأن العمل النظري و التجري يس تطيع أن يسامه يف اإلجابة عىل
سؤال فلسفي و كيف ّأن الفلسفة تس تطيع يف املقابل أن تسامه يف طرح أفضل لبعض
املسائل اليت تظهر خالل بناء النظرايت العلمية .لقد مت ّت مثل هذه املسامهة عندما أدخل
كواين مفهوم امتناع ّ
البت يف النظرايت العلمية ابلتجربة.
مفصال بعد
يدخل كواين هذا املفهوم يف كتابه " اللكمة و املوضوع " ،و يعطي ليال ّ
مرور مخسة عرش عاما يف مقا  " :أنظمة العامل املتوازية جتريبيا " (كواين  .)2123و ابلنس بة
ملوضوعنا ،فان الصياغة التالية اليت تعود اىل عام  2122يه اليت تناسبنا عىل أحسن وجه " :
ميكن لنظرايت فّيايئية ان تكون يف حاةل خالف الواحدة مهنا مع الاخرى ،و يف اآلن نفسه
متوافقة مع لك املعطيات املمكنة ّ
حّت ابملعىن الشمويل .و بلكمة واحدة ،ميكن لهذه النظرايت
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 123ان تكون منطقيا غري متوافقة ر كوهنا متوازية جتريبيا( ".كواين  .)221 ،2122ميكّن هذا
املفهوم اّلي ادخهل كواين من التفكري يف العالقات القامئة بني نظرية املياكنياك الكوانطية
احملافظة و بني نظرية اخرى ذات ّ
متغريات متوارية و غري حمددة يف ماكن كتكل اليت يقرتهحا
بوم .تقوم لكتا النظريتان بنفس التنبؤات و لكهنا متعارضة منطقيا .و ابلفعل فعىل سؤال " :
هل يسري الكهريب حسب مسار حم ّدد ؟ " ،و جتيب املياكنياك الكوانطية ابلنفي بيامن جتيب
نظرية بوم ابالثبات( .زفرين ).121 ،1222
كيف يكون بإماكننا دراسة هذه املشلكة العويصة اليت يطرهحا منط التنافس هذا بني
النظرايت؟ و لكن  ،قبل ان نواجه مبارشة هذا السؤال  ،س نحاول التخفيف من وطأة هذه
املشلكة .و ستمتث ّل اسرتاتيجيتنا يف ر ّد التعارض بني النظرايت اىل حاةل اإلختالف القامئة
بيهنا .و سنبدأ ببيان كيف ان بعض احلدود النظرية ال صل عىل معىن إال داخل النظرية  ،و
أن ّه اذا ما ابدران بتغيري النظرية فان ذكل يرتت ّب عليه تغيري يف معىن احل ّد ذاته.
ّإن للنظرايت دورا وظيفيا أو مهنجيا .فبدون املفاهمي الناجتة عن نسق املياكنياك الكوانطية،
يالحظ زفرين ،فإننا ال نس تطيع البتّة أن نفكّر يف امتحان الانفصال اس تقطاب الفوتوانت .ان
املفاهمي تس بق املعطى التجري و تضعه داخل بنيات عقلية ،و يه ال ّ
تتأّت ببساطة من
املالحظة بواسطة التجريد .و يطرح هنا سؤال ما إذا اكنت هذه املفاهمي ترجعنا اىل يشء
حم ّدد يف الواقع .طرح اكرانب هذا السؤال يف كتابه " األسس الفلسفية للفّيايء " .و يقبل
اكرانب بأن تس مت ّد احلدود النظرية داللهتا من س ياق النظرية  :ح ّد " الكرتون أو الكهريب "
ي ّمت تأويهل بواسطة مصادرات فّيايء اجلزيئات( ".اكرانب  ).112 ،2125ولكن هذه اإلجابة ،
يعلّق اكرانب ،تثري الاشاكالت التالية  " :كيف حن ّدد املعىن التجري ّ
حلد نظري ما ؟" ما يه
املعلومة اليت متنحنا ّاايها نظرية ما خبصوص العامل من حيث هو موجود ؟ فهل يه تصف بنية
جمرد هجاز جتريدي و صناعي يس تعمل هبدف وضع
العامل الواقعي ،أم أهنا ال تعدو ان تكون ّ
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 124هذا العدد الهائل من التجارب املرتامكة يف حاةل نظام؟ و هل ميكن لنا القول خبصوص
الكهريب مثال ابنه يوجد عىل نفس النحو اّلي توجد عليه قطعة من حديد؟".
جييب زفرين عىل السؤال الاخري ابلسلب .معمتدا يف ذكل عىل ماكسب الفّيايء الاخرية
(املياكنياك الكوانطية  ،نظرية األواتر الفائقة  ،اخل) يكتب زفرين ما ييل.... " :يظهر انه من
ابب املس تحيل ان نوفّق بني الوجود املس تقل لكياانت نظرية (جزئيات أو جماالت) و بني
املطالب النظرية للفّيايء( ".زفرين  ).511 ،1222و لهذا السبب يرفض زفرين موقف
الواقعية النظرية التقليدي .جييب م .قيزن عىل السؤال التيل ابالثبات  " :ما هو الالكرتون؟
هو ما يطابق ّ
تطورها خاضع ملعادةل رشودنقار و اليت تتناسب
داةل موجة مع ّينة حبيث يكون ّ
معها مجموعة من المتظهرات التجريبية .ويبقى هذا التقرير حياداي ابلنس بة اىل خمتلف التأويالت
.)215-211
،2113
(قيزن
الكوانطية".
للمياكنياك
املمكنة
لرنجع اىل أطروحة انعدام ّ
تصور
بت النظرايت ابلنس بة إىل املالحظة و نتساءل  :كيف ميكن ّ
طبيعة النظرايت العلمية ّ
حّت يتس ّىن لنا تفسري إماكن أن تكون خمتلفة أو أن تكون منطقيا
تصورها فحلول حسابية "تسمح
متعارضة ومع ذكل متوازية جتريبيا؟ جييب ه .زفرين بوجوب ّ
ابس تخراج امللفوظات اليت ّتقر بتجارب مع ّينة ( ".زويرن  .)531 ،551 ،1222و من
املعروف ج ّدا أن ّه ميكن لنظامني حسابيني خمتلفني أن حيس با نفس ّادلاةل مموب عدد عىل
تصور النظرايت عىل أهنّ ا أنظمة حسابية خوارزمية نس تطيع أن نفهم
سبيل املثال .و إذا أمكن ّ
ابلتايل كيف ميكن أن تكون خمتلفة فامي بيهنا بل متعارضة منطقيا و ر ذكل متوازية جتريبيا.
ومن الصواب أيضا أن نعارض هذا الرأي مؤكدين عىل ّأن فكرة ارجاع النظرايت اىل أنظمة
فإن
حسابية خوارزمية تزنع عنّا إماكنية تطبيق محمول "الصدق" عىل النظرايت .و ابلفعل ّ
نظاما حسابيا خوارزميا ميكن أن يكون سلامي أم ال ،رسيعا أم بطيئا ،و لكن ال ميكن إخضاعه
التصور
ملعياري الصدق و الكذب .يعرتف ه .زفرين ّ
تصوره للنظرايت العلمية ليس ّ
بأن ّ
التصور اجلاري به العمل " تكون ملفوظات نظرية ما متناس بة
املعمول به عادّة .فبالنس بة إىل ّ
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 125جتريبيا قادرة عىل م ّدان مبعارف صادقة عن الواقع عىل نفس النحو اّلي يسمح لنا به فمل
التصور يقع
رسدي مبعرفة ما حدث فعال يف هذا الفمل"( .زفرين  .)512 ،1222ولكن هذا ّ
ابلضبط التشكّك من ّ
حصته بواسطة أطروحة انعدام ّ
البت .ذكل أن ّه يف الواقع توجد نظرايت
متوازية جتريبيا و متعارضة منطقيا (املياكنياك الكوانطية و نظرية بوم) ،و لكن يكون " من
املس تحيل ان ّنقر برسدين يكوانن يف نفس الوقت متناقضني و وفيني لنفس الفمل ".توجد إزاء
نظريتني متنافس تني ت و ت ' (مبعىن انعدام ّ
البت) ثالثة مواقف ممكنة .يمتث ّل املوقف األول
يف إماكنية القبول بصدق نظرية و رفض صدق األخرى .و يمتث ّل املوقف الثاين يف الرأي اّلي
يقر بقبول النظريتني بعد ازاةل التعارض فامي بيهنام و ذكل ابس تعامل بعض اللكامت مثل لكمة
ّ
مسار اليت جندها يف لكتا النظريتني عىل أهنّ ا لكامت متجانسة .و يمكن املوقف الثالث يف القول
األولني ،و ي ّ
تبىن ه.
بأن ال واحدة من هذين النظريتني بصادقة .يرتاوح كواين بني املوقفني ّ
بأن الواقع التجري هو قابل ابملفهمة بطرق خمتلفة حبمك
يقر " ّ
زفرين املوقف الثالث .فهو ّ
انعدام ّ
البت يف النظرايت املتوازية( ".زفرين  ،)512 ،1222و لكنّه يذهب اىل أن ّه من
مشويل.
املس تحيل أن جن ّمع و نركّب خمتلف طرق مفهمة هذا الواقع بغية احلصول عىل وصف ّ
هذه املواقف اخملتلفة ازاء حقيقة انعدام ّ
البت هم ّمة ج ّدا ابلنس بة إىل موضوعنا ألهنّ ا تقود الك
عن سؤال  :ما هو الواقع؟
من كواين و زفرين اىل م ّدان بإجاابت خمتلفة
ِ

إجاابت ّ
لك من كواين و ه .زفرين عىل سؤال" :ما الواقع؟
منذ الصيغة األوىل لكتاب مطاردة احلقيقة ،اّلي ظهر عام  ،2112كتب كواين ما ييلّ ":إن
امللفوظات الصادقة سواء اكنت صادرة عن املالحظة أم نظرية يه أجبديّة املنظومة العلمية،
تربط بيهنا بنية ما و ّ
جمرد عقد .ما تكون عليه تكل
لك املوضوعات اليت تتض ّمن علهيا يه ّ
املوضوعات يف خصوصيهتا هو أمر غري هم ّم ابلنس بة اىل صدق ملفوظات املالحظة و هو
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 126كذكل غري هم ّم ابلنس بة اىل ادل اّلي تقوم به للملفوظات النظرية و لنجاح النظرية يف
تنبّؤاهتا( ".كواين .)35 ،2115
بأن كواين يقبل التأويل الواقعي للملفوظات النظرية و مللفوظات املالحظة ،و
يراودان الاعتقاد ّ
لكنّه ينكر التأويل الواقعي للحدود النظرية مثل 'ألكرتون' و 'جمال' .ولكن ليس األمر كذذكل.
فلقد ّ
وّض كواين موقفه الحقا يف مقا "البنية و الطبيعة" .ويؤكّد فيه عىل أن ّه يواصذل الثقذة يف
العمل خبصوص معرفة ما هو موجود .و كواين غري مس تع ّد العتبار األش ّعة الضذوئية واجلزيئذات
و األعصاب عىل أهنا كياانت خيالية .يقول كواين " :العامل هو ما يقذول لنذا العذمل الطبيعذي بأنّذه
كذا و كذا ( ".كواين  .)1 ،2111و من انحيذة أخذرى،يعترب مسذأةل معرفذة مذا هذو عليذه الواقذع
توسذذط املقذذوالت اإلنسذانية أمذرا ال معذذىن  ." .طذذرح هذذذا النذذوع مذذن
بصذذورة واقعيذذة بذذدون ّ
األس ئةل مياثل التساؤل "عن طبيعة طول النيل واقعيذا بصذورة مسذ ّ
تقةل عذن املفذاهمي اإلقلمييذة
لذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ الف و األمتذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذار( ".كذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذواين .)1 ،2111
ّميّي زفرين من هجته بني ثالثة مس تواايت  :الواقع الظذاهرايت و الواقذع التجذري و الواقذع اّلي
ال يعذذرف .يتذذألّف الواقذذع الظذذاهرايت مذذن الادرااكت الذذيت تتفذذاوت بذذني خشذذص و آخذذر .فهذ ي
"ليست حمايدة و موضوعية ،و ي ّمت احلصول علهيا بوسائل مفهومية خمتلفة عذرب اللغذة و الثقافذة
و الرتبيذذة و املصذذفاة الفّيايئيذذة حلواسذ نا (".زفذذرين )563 ،1222؛ ميثّذذل هذذذا املسذ توى مذذا هذذو
معروف دلينا و هو الواقع القابل للمفهمة و للمتث ّل .و يمتث ّل الواقع التجري يف مجموع اإلماكنيات
ينجر عن قّقها انبثاق ادرااكتنذا .و هذذا الواقذع
أو القدرات-اخلاضعة لرشوط أو ضغوط -اليت ّ
هو فريد و افرتا  .و يكتب زفرين قائال ابن هذا الواقع ال يتألّف من موضوعات و من قوى
و جماالت .إذ هو ابألحرى مجموع الاماكنيات القابةل للتحقّق .يشري أيضذا بذدوره ج.ج .قراجنذي
اىل البعد الافرتا للواقع الكوانطي كام ييل  " :ميتكل الواقع العلمي للموضوعات و الاحذداث
الكوانطية الصفة اخلاصة املمتث ّةل يف ّأن بعدها الفعيل و املتحقّق ال ينكشف ّإال مبناس بة حذدوث
لقاء مع مذاكرو-موضذوعات (أو موضذوعات ماكروفّيايئيذة) الذيت يه أدوات القذيس( ".قراجنذي
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ّ .)222 ،1222 127إن معل ّيذذة التحقّذذق الذذيت أرشان إلهيذذا تذذ ّمت وفذذق رضورات تتجذذاوزان .أن تكذذون
النظرايت متعارضة منطقيا و ر ذكل متوازية جتريبيا مثلام هو احلال مع املياكنياك الكوانطيذة و
نظرية بور هو أمذر صذادر عذن احذرتاهمام لبنيذة الواقذع التجذري أي للمذورات الذيت يلذزم هبذا.
(زفذذرين ّ .)562 ،1222إن املضذذمون التجذري اّلي تشذذرتك فيذذه النظذذرايت الذذيت يه متعارضذذة
منطقيا و متوازية جتريبيا ميكّننا هكذا من الاستيالء عىل جزء صعب من الواقذع  ،عذىل تركيبذة
و عىل 'قالب' .و يلفت ه .زفرين الانتباه اىل أن الواقع التجذري هذو قابذل للمفهمذة مذن قبذل
اإلنسان و لكنه ليس قابال للمتث ّل .و من انحية أخرى تكون أغلب مفاهمينذا العلميذة غذري قذابةل
خيذص مذا ال
يتصورها دماغ قرد .و ينبغي أن يطرح مس توى اثلث و هذو املسذ توى اّلي ّ
ألن ّ
يعرف ،و حنن ال نس تطيع احلديث عنه ّإال سلبيا .و يعين عدم طرح هذذا املسذ توى أن نلذزتم
بأن ما يقوم اإلنسان مبفهمته يستنفذ العذامل اخلذاريج .و لكذن يذرى زفذرين ،أنّذه ال
ابلقول مضنيا ّ
التطذور حبيذث اليشء
وجود لسبب عقيل جيعلنا نعتقد ّ
بأن دماغ اإلنسان قد بل درجذة مذن ّ
ميكن أن خيرج عن نطاق س يطرته .و يبدو لنا ّأن املصادرة عىل هذذا املسذ توى الثالذث لهذا مذا
ّيربرها .وال يوجد سبب عقيل جيعل اإلنسذان مقياسذا لذ ّ
لك يشء ،ألنّنذا نقذع ذت اإلعذرتاض
صذور مذن طذرف اّلات
اّلي يقول ّ
يتصذور مذن طذرف اإلنسذان قذد ال ميكذن ّأال يت ّ
بأن مذا ال ّ
اخلاص مبا ال يعرف ابليشذء يف ذاتذه أو ابلواقذع اّلي
الاالهية .وال ميكن تسمية هذا املس توى ّ
ألن يف ذكل ديدا موجبا  .و ميكن للرابط بني هذذه املسذ تواايت الذثالث أن يقذع
ال يعرف ّ
وصفه عىل النحو التايل  :نصنع الواقع الظاهرايت (اإلدرااكت) عرب قق جذزء ممّذا ال يعذرف مذن
خذالل قالذذب الواقذذع التجذري  .هذذذه الرصذذح املتكذ ّذون مذذن ثالثذذة طوابذذق هذذو بذذلك تأكيذذد بنذذاء
ميتافّييقي ،و لكذن األمذر يتعلّذق مبيتافّييقذا مسذؤوةل ليسذت حباجذة إىل ّأي مذهنج ال يقبذل بذه
العلامء (عىل غرار اللجوء اىل حدس ميتافّييقي فريد من نوعه) .ويه ميتافّييقا تأخذ بعني
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