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الظاهرة العلمية عند بول فريابند
The scientific phenomenon at Paul Feyerabend
 حياة مشاط.د
- الجزائر-  بالبويرة، أكلي محند أولحاج،جامعة1
* ،1
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This study aims to shed light on the Feyerabend’s analysis of the scientific phenomenon. That
is for the great debate that his theory"epistemological anarchism" sparked in the scientific
philosophical world. It is enough that it undermined the most important concept in science,
which is the concept of scientific method. It refused the existence of a single method for science
because it applies several methods. Feyerabend sought to eliminate the dominance of science
over man, refusing to distinguish it from the rest of other knowledge, removing the character
of sanctification and considering it as a simple human production that interacts with various
human activities. Because, in his view, the contemporary science has become an ideology and
man has become its slave, after having invaded his life and enchained his freedom, Through
his approach. He tried to free him from the new slavery by restoring consideration for all
human knowledge, so his philosophy came to express an upscale humanism. We found in his
approach to originality, innovation and novelty what we did not find in other approaches. It
opened up new perspectives and insights into the study of the scientific phenomenon.

scientific method
anarchism
irrationality
humanism.

ملخص
قدمه بول فيرابند للظاهرة
ّ تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على التحليل الذي
 لما أثارته نظريته "الفوضوية االبستمولوجية "من جدل كبير في الوسط،العلمية
 يكفي أنها قوضت أهم مفهوم في المعرفة العلمية وهو مفهوم المنهج،الفلسفي العلمي
 لقد سعى. إذ رفضت وجود منهج واحد للعلم ألنه تسري فيه مناهج متعددة،العلمي
فيرابند إلى القضاء على سطوة العلم وهيمنته على اإلنسان رافضا تميزه عن باقي
 رافعا عنه طابع التقديس ومعتبرا إياه مجرد إنتاج إنساني،المعارف اإلنسانية األخرى
 ألن العلم المعاصر في نظره أصبح أيديولوجية.يتفاعل مع مختلف صنائع اإلنسان
 وقد حاول من خالل.وكبل حريته
وأضحى اإلنسان عبدا لها بعد أن اقتحم حياته
ّ
 فجاءت،مقاربته تحريره من العبودية الجديدة بإعادة االعتبار لجميع المعارف اإلنسانية
 لقد وجدنا في مقاربته من اإلبداع واألصالة.فلسفته معبرة عن نزعة إنسانية راقية
والتميز ما لم نجده في مقاربات فلسفية أخرى كونها فتحت آفاقا واستبصارات جديدة
.في دراسة الظاهرة العلمية
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 .1مقدمة

.2اخللفية الفكرية لنظرية فريابند

تأثرت فلسفة العلم يف النصف الثاني من القرن العشرين
تأثرا عميقا بالتطور العلمي السريع ،وخاصة أن الثورات
العلمية اليت عرفها هذا العصر قد أدت إىل زعزعة كل
املبادئ واألسس النظرية واملنهجية اليت قام عليها العلم
الكالسيكي برمته .فجاءت االبستمولوجيا املعاصرة بتيارات
جديدة متيزت بنزعة نقدية حادة هزت الثقة يف كل ما
هو مطلق وثابت يف العلم ،ولعل أهمها فلسفة بول كارل
فريابند )PAUL KARL FEYERABEND (1924–1994
اليت متيزت بنقدها الالذع للمنهج العلمي -الذي طاملا تبارت
الفلسفات السابقة يف الدفاع عنه -وأعادت النظر يف مكانة
العلم وعالقته بأشكال املعرفة األخرى ،فقدمت قراءة جديدة
للعلم ،وثارت على كل النظريات املعروفة يف احلقل الفلسفي
العلمي ،وعارضت كل مناهجها ،ورفضت أن يكون للبحث
العلمي منهجا حمددا كونه خيضع لتعددية منهجية وقد
عب عنها فريابند فيما يعرف بالفوضوية االبستيمولوجية.
رّ
انطالقا من هذا التصور نتساءل عن وضع تقدم العلم يف خضم
هذه الفوضوية االبستمولوجية؟ وما هي مسوغات فريابند يف
تقويض املنهج العلمي؟ وما هي االستبصارات اجلديدة اليت
حتملها نظريته للمشروع العلمي؟

كان فريابند يف بداية مشواره متأثرا بكارل بوبر ،وليس
مستبعدا أن تكون فكرة مترده على املنهج قد نبهه إليها بوبر
الذي يؤمن أن ليس هناك طريق ملكي للنجاح ،بل حنن نتعلم
باحملاولة واخلطأ .غري أنه سرعان ما حتول من مناصر لبوبر
إىل خصم له (اخلولي ،2000 ،صفحة  )425حيث عمل على دحض
نظريته يف خمتلف مؤلفاته وخاصة يف "طغيـــــــــــــان العلم
و"ثالث حمـــــــــــــاورات يف املعرفة" الّلذان كانا هجوما صرحيا
على العقالنية النقدية البوبرية ،فأفكار العلمـــــــــــــاء قد ح ّرفت
من طرف "كنيسة العقالنيــــــــــــــة النقديـــــــــــة "على حد
قــــــــــــوله ( .)Feyerabend P. , 1984, p. VIIIومل يكتف بهذا
فحسب بل ذهب إىل حد اعتبار معيار القابلية للتكذيب البوبري
غري سليم ألنه يقضي بإقصاء النظرية مبجرد ظهور مفند هلا،
يف حني أن العلم "يف حاجة إىل طريقة إلبقاء النظريات على
قيد احلياة على الرغم من [وجود] حقيقة تعارضها" (فريابند
يعب عن طبيعة
ب ،1993 ،.صفحة  .)43فالتكذيب يف نظره ال رّ
املعرفة العلمية ،حيث يرى "أن العديد من التحوالت اهلامة يف
العلم حدثت دون تكذيب .وأن التكذيب ...خيفق إخفاقا ذريعا
كشرط للعقالنية العلمية" (فريابند ب ،1993 ،.صفحة .)229
فهو يرفض العقالنية النقدية ويعتربها عائقا حيول دون
تقدم املعرفة العلمية ،وال جيد فيها قراءة سليمة لبنية العلم.
ويف جل مؤلفاته يظهر تنصله من العقالنية عموما ويكفي
أن نتأمل عنوان كتابـه "وداعـا للعقل" لتتجلى لنا رغبته يف
اغتيال العقالنية ،ألن العلم يف نظره ال يتقدم إ ّ
ال خبرق قواعد
العقالنية السائدة واإلفالت من قبضتها ،فاعتنق الالعقالنية
كطريق جديد لتفسري الظاهرة العلمية.

إن األداة املنهجيــة اليت مت اعتمــادها يف حبثنا جتمــع ما أمكـن
بني أربعــة منــاهـج :املنهـج التحليــلي يف التعــامل مع نصــوص
فريابند ،واملنهـج املقــارن مبقــارنته بفالسفة آخرين .واملنهـج
التــارخيي بالعـودة إىل تــاريخ العـلـم واالستعــانــة بشــواهد
علميــة لتربيــر مواقفه .واملنهـج الـنقدي بوصـفـه منهجاً
بدور
يعصمنا من الوقوع يف املزالت واألحكام املسبقة ،ويضطلع ٍ
أساسي يف إظهار مثالب ومناقب نظريته .إن تنوع هذه املنــاهج
فرضه طبيعــة املوضوع ،وبال شك يوجد ارتباط بني هذه املناهج
يف أداء املعنى.
اهلدف من حبثنا هذا هو الكشف عن تلك الرؤية النقدية
الفلسفية اليت صاغها بول فريابند الذي يلقب بنتشه العلم،
كونه حاول أن حيطم ذلك التصور الذي جيعل من العلم
كيانا مقدسا وخاصة بعد طغيان العلم وسطوته على حياة
اإلنسان .فالعلم الذي كان من قبل أداة للتنوير أصبح اليوم
أداة للقمع واالستبداد واخلراب حني ح ّول إىل أيديولوجيا ،وما
حيدث يف عاملنا احلاضر من حروب وجمازر بأسلحة الدمار
الشامل لدليل على ذلك وخاصة يف ظل تعاظم قوى الشر .لقد
حتول فريابند من فيلسوف علم إىل فيلسوف إنساني حينما
وضع كينونة اإلنسان وكرامته يف صميم اهتمامه ،فأراد أن
يسرتجع ذلك اجلانب الروحي يف اإلنسان الذي غ ّيب يف املشروع
العلمي املعاصر ،فنادى إىل إعادة االعتبار جلميع املعارف
اإلنسانية رافضا امتياز العلم واستعباده لإلنسان.

كما كان لتوماس كون أثرا عميقا على فريابند السيما يف
فكرة الالقياسية اليت دفع بها إىل أقصى احلدود وافتنت بها
إىل حد اجلنون ،واستحضرها يف كل حلظات فكره ،ومن شدة
متسكه بها جنده يف بعض كتاباته يوحي أنها من وضعه ،فهي
على حد قوله "هبة منه للفالسفة والسوسيولوجيني" (فريابند
ب ،1993 ،.صفحة  .)230وإن كان فريابند ال ينكر أن توماس
كون هو الذي أدخلها إىل العلم حيث يقول":لقد اكتشف كون
لونا من ألوان الالقياسية خالل دراسته التارخيية" (فريابند ب،.
 ،1993صفحة  .)232على الرغم من اتفاقهما يف مواضع عديدة
إالّأن هناك بعض االختالفات اجلوهرية بينهما .حقيقة كون
ال يشاطر بوبر يف تصوره لعقالنية التحوالت العلمية ،إذ
يرفض وجود منطق النبثاق الثورات العلمية ويرى أن االنتقال
من منوذج اىل آخر "أشبه بالتحول اجلشطاليت" (كون،1992 ،
صفحة  )213ال حتكمه قواعد عقالنية ،فهو أشبه بالتحول
الديين .رغم ذلك فهو على األقل يسّلم بوجود معايري عامة
منظمة للممارسة العلمية تكون موضع اتفاق بني أعضاء
اجملتمع العلمي .لكن فريابند ال يؤمن أساسا بالعقالنية وال
يقبل بوجود قواعد ومعايري من هذا القبيل .باإلضافة إىل أنه
يرفض فكرة النموذج اإلرشادي عند كون ألنه حيصر النشاط
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العلمي يف إطار منوذج واحد مما حيد من حرية الباحث وقدرته
اإلبداعية.
أما اميري الكاتوس فقد اعتربه فريابند شريكا له يف الفوضوية،
وإن كان فوضويا متنكرا ألن فوضويته مسترتة ومضمرة
وتتجلى من خالل التنافسية املفتوحة بني برامج البحث
ومنحه فرصة التقدم لكل الربامج املوجودة حتى املتهالكة
منها .وفكرة إمكانية تعددية برامج البحث اليت حتدث عنها
الكاتوس راقت جدا لفريابند الذي يلح على أهمية وضرورة
تعدد النظريات رغم تضادها واختالفها ،ألن التماثل واالنسجام
يضر بالعلم ويعيق منوه .كما أن ميتودولوجيا الكاتوس ال
تفرض على الباحث شروطا على أساسها مينح التفوق لنظرية
أو برنامج ما ،لكن تقدّم فقط املعايري اليت تساعد املشتغل
بالعلم على تقييم الوضعية التارخيية ليتخذ قراراته لكن
دون أن تلزمه بقواعد حتدد له ما ينبغي فعله (شاملرز،1991 ،
صفحة  .)135أي ال وجود لقواعد صارمة تفرض على العلماء
يف نظرية برامج البحث الالكاتوسية .وهذه الفكرة وجد فيها
فريابند ضالته ،إذ يرى أن هذه "القواعد واملعايري تؤخذ عادة
على أنها تؤلف العقالنية ...قد أضحت لفظية متاما يف نظرية
الكاتوس" (فريابند ب ،2000 ،.صفحة  .)23،22ففريابند كان
ضد كل ميتودولوجية تريد أن تفرض نفسها على العقل
العلمي ،وال تفوتنا اإلشارة هنا إىل أن كتابه الشهري" ضد
املنهج" الذي نشره يف عام  1975كان مقررا أن يكون مناظرة
بينه وبني والكاتوس ،إ ّ
ال أن هذا املشروع مل يكتمل بسبب وفاة
الكاتوس املفاجئ عام  ،1974فصدر الكتاب بصورته املعروفة
لفريابند" وأشار فيه إىل األثر القوي الذي تركه "الكاتوس"
فيه ،فجاء الكتاب تكرميا له ،إذ ظل يرفع من خالله آيات الثناء
اجلميل لذكرى رفيقه (اخلولي ،2000 ،صفحة  .)425حاول من
خالل مشروعه الفوضوية االبستمولوجية أن يصور النشاط
العلمي وكيفية تفاعله مع أشكال املعرفة األخرى .فما هي
الفوضويــــــــــة وماهي معاملـــــها األساسية؟
 .3الفوضوية االبستمولوجية
يستهل فريابنـد مشروعه الفلسفي برفض املناهج التقليدية
بكافة صورها واليت ما مل يتوقف أصحابها بإقناعنا أنها الفيصل
بني العلم وغريه من املعارف ،ويقول يف هذا الصدد ":مهما بدت
لنا أن قواعد املنهج اليت يتفاخر بها فالسفة العلم ضرورية ...
لكن دائما هناك ما يستدعي جتاهلها" (Feyerabend, 1984,
 .)p. 23لذا قدّم مقاربة جديدة مل تعرف االبستمولوجيا هلا
مثيال من قبل وخاصة عندما ج ّرد العلم من قيود املنهج ونادى
إىل الفوضوية املعرفية ،فوضوية نقلها من عامل السياسة
إىل ميدان العلم (موسى ،2012 ،صفحة  .)364والفوضوية يف
األصل مذهب سياسي يرفض كل نظام دولة يفرض نفسه
على الفرد (الالند ،2001 ،صفحة  ،)68وينادي بإلغاء الرقابة
السياسية على اجملتمع معتربا الدولة وقوانينها أكرب أعداء
الفرد (مذكور ،1983 ،صفحة  .)142،141األمر نفسه ينطبق
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على العلم يف نظر فريابند فال جيب أن يكون أسيـــــر منهج بعينه
ألن "العلم أساسا مشــــروع فوضوي(...)Anarchic Entreprise
والفوضوية  ...تشجع تقدم العلم أكثر من البدائـــــــــل املنهجيـــــ
ــــــــــــة[األخرى]" ( .)Feyerabend, 1984, p. 17أي أن العلم يف
صميمه مشروع فوضوي ال سلطة عليه ،إذا كانت الفوضوية
مرغوب فيها يف جمال السياسة فهي مطلوبة وضرورية يف
االبستمولوجيا يف نظر فريابند.
 .1.3مسوغات فريابند لتقويض أحادية املنهج

يرى فريابند أن منو العلم ال يكون بااللتزام بقواعد منهجية
صارمة ،ألنه أصال "ال توجد قاعدة [منهجية] واحدة مهما ...
استندت على أسس ابستمولوجية راسخة إ ّ
ال ومت جتاوزها"
( .)Feyerabend, 1984, p. 17وأن خمالفة هذه القواعد
وجتاوزها ال ينم عن قصور يف معارفنا علينا تداركه ،بل على
العكس متاما ألن هذا التجاوز هو الذي يدفع العلم حنو التقدم.
فحصر املمارسة العلمية يف إطار منهج حمدد هو انتحار للعلم
ذاته كونه حييل إىل إلغاء العديد من النظريات العلمية
الواعدة ،كما يقصي الكثري من املعارف من دائرة العلم بذريعة
عدم التزامها بقواعد املنهج العلمي املتواضع عليه .ففريابند
يرفض اختزال العلم يف منهج واحد بعينه وينشد التعددية يف
املناهج ألنها تؤدي إىل إثراء املعرفة العلمية وانتعاش الفكر
اإلنساني بصفة العامة .فما هي احلجج اليت أقامها لتقويض
أحادية املنهج؟
كان مفهوم االتساق يف املنهج العلمي من الدعائم األساسية
للعلم الوضعي وينص على ضرورة توافق الفروض اجلديدة
مع النظريات القائمة .ويف إطار مناهضة فريابند ألحادية
املنهج وسعيا منه لتقويضه نقد أهم أساس له وهو مفهوم
االتساق .إذ يعترب حالة االتساق اليت يناشدها العلماء -واليت
تتطلب أن تكون الفرضية اجلديدة متوافقة مع النظرية
مصممة خصيصا حلماية
املعمول بها -خمالفة للمنطق ألنها ّ
النظرية القائمة وليس حلماية النظرية األفضل (موسى،
 ،2012صفحة .)368
فهو يرفض مبدأ االتساق ألنه مبدأ نابع من تصور يؤمن
خبضوع العلم ملنهج واحد ثابت ال يتغري ،مما جيعل املمارسة
العلمية حمصورة يف هذا املنهج بعينه دون غريه ،وهذا يؤدي
اىل قتل اإلبداع وقمع السري احلر لألفكار العلمية .ألن النظرية
اجلديدة قد حتمل أفكارا غري متسقة مع القدمية لكن باإلمكان
أن تتعايش معها دون أن تقصيها ،وبالتالي تضيف إىل النشاط
العلمي ثراء وتنوعا ،هذا التنوع والتعدد هو الذي يدفع عجلة
العلم قدما إىل األمام.
لقد عارض فريابند مجيع فالسفة العلم السابقني وسار يف
منحى معاكس ملا طرحه كل من التجريبني والعقالنيني،
فجميعهم جعلوا من خاصية التماسك واالنسجام عامال مهما
عند املفاضلة بني النظريات العلمية ،لكن فريابند يرى أن الذين
يتمسكون "باالنسجام يبدون طغاة ...اذ يريدون أن خيضعوا أي
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تنوع جيدونه لقاعدة االنسجام اليت ختصهم" (فيريابد،2017 ،
صفحة  )39فيقضون بذلك على التجديد واإلبداع .يف حني

أن خاصية عدم االتساق متنح للعامل فسحة من احلرية
ليبتكر ،ألن التجارب اليت يقوم بها ستؤول حسب ختميناته
وفرضياته ،والـتأويالت اليت سيقدمها سرتتبط برتســـــــــــانته
الفكرية وثقافته العلمية واعتقاداته ،وهذه األخرية ال ميكنها
أن تكون موضوع اتفاق بني مجيــع العلماء .يف مقابل مفهوم
"االتساق" واالنسجام واملفاهيـــم األخرى الراسخة يف العقل
العلمي نزل فريابند ببمفهـــــوم معاكــس هو مبدأ الالتسـاق
) (principle of inconsistencyواعتربه عـــــــــــــامال مهما
لدينامية العلم ألنه يفتح الطريق أمام اإلبداع اإلنساني
ويرفع كل احلواجز اليت تعيق حرية الفكر العلمي .وجنده
يتساءل عن العيب يف اعتبار الالتساق عنصرا ضروريا لنمو
لعلم؟
يلح فريابند على ضرورة استحضار الالتساق يف حتليل الظاهرة
العلمية ،ويعتربه إجراء مشروع ومطلوب يف العلم ،ويذهب إىل
أبعد من ذلك بالقول إن العلم ال يستطيع أن يوجد بدونه فهو
صميمه وجوهره .ومفهوم الالتساق يف نظره يتعارض متاما
مع مبدأ االستقراء وبتعبريه هو خطوة ضد االستقراء ويسميه
االستقراء املعاكس الذي يسمح للفرضيات العلمية أن تنبثق
حتى ولو كانت األرضية التجريبية ال تسوغها -أي ال تستند
على مالحظات أو وقائع جتريبية -ألن رحاب الفكر العلمي
يتسع حبرية التأمل ال بقيود املنهج ،ويرى أن بفضل هذا
االستقراء املعاكس انفجرت أكرب الثورات العلمية ،ولعل
الثورة الكوبرنيكية خري مثال على ذلك ،ألن كوبرنيك وضع
موضع شك حركة الشمس حول األرض وأخذ باالستقراء
املعاكس حني انطلق من عكس القضية ،أي من حركة
األرض حول الشمس مستندا على التحليل الرياضي للنظام
الفلكي الشمسي ومن دون أن يكون لديه أي سند جترييب
(موسى ،2012 ،صفحة .)366
يتمسك فريابند بضرورة حترير النظريات من أغالل املنهج
وحترير العقل من أصنام املفاهيم القدمية والقواعد املنهجية
الصارمة إلطالق العنان للعبقرية من أجل أن تبدع وتبتكر،
وال يرتدد يف القول بعدم وجود قواعد منهجية أو باألحرى عدم
جدواها ،وجنده يسّلم مببدأين أساسيني ضروريني لنمو العلم
ويأمل يف أن يأخذ العلماء بهما وهما :كثرة النظريات ومبدأ
ال ّتشبث بالنظريات.
مبدأ كثرة النظريات :يتمثـل يف السمـاح باخرتاع وتطويــــــر
نظريــات ال تتسق مع النظريات املعمول بها حتى وإن كانت
هذه األخرية على درجة عالية من التأييد وحتظى بقبول
اجملتمع العلمي ،ألن ذلك يؤدي إىل وفرة النظريـات وبالتالي
إثراء احملتوى املعريف واتساعه ،ألن وفرة النظريات تفيــــــــــد
العلم يف حني أن هيمنة نظرية واحدة عليه ستحد من قدرته
التفسريية وتعيق منوه .أما مبدأ التشبث فيتمثل يف اإلبقاء على

مجيع النظريات اليت ال زالت خصبة وتقدم تنبؤات جديدة
والتمسك بها على الرغم من الصعوبات اليت تواجهها .فاملبدأ
األول يف نظر فريابند حيقق التنــــوع والثراء ،فالتعددية مسـة
جوهريـــــــة لكل معرفة )،(Feyerabend P. , 1968, p. 14
أما املبدأ الثاني فيسمح باحملافظة على النظريات الواعدة على
الرغم من التحديات اليت تواجهها ،ألن البد من إعطائها فرصة
إلثبات فعاليتها وخصوبتها ،إذ ال ينبغي تكذيبها مبجرد ظهور
حاالت تفندها مثلما يدّعي بوبر .ويرى أن هذين املبدأين نابعني
من صميم النشاط العلمي.
إن هذين املبدأين يسمحان باألخذ بأكرب عدد ممكن من
النظريات حتى وإن كانت متعارضة وغري منسجمة مع
بعضها البعض ،ألن الالتساق بني النظريات خيلق يف العلم
تنوعا وثراء ،وتاريخ العلم حافل بالشواهد اليت تثبت أن
تعارض النظريات غالبا ما يؤدى إىل فهم الطبيعة على حنو
أفضل .ففي علم البصريات جند أن املدرسة الذرية واملدرسة
الطاقوية هما مدرستان متنافستــان ينتميان إىل نفس احلقبة
الزمنية إ ّ
ال أنهما قدمتا تصورين خمتلفني عن طبيعــة ّ
الضوء:
الطاقويــون يقولون بالطبيعة املوجية ،أما الذريون يؤكدون
على الطبيعة اجلسيمية .فبالرغم من اختالف وجهات النظر
بينهما إلاّ أنه وال واحدة ألغت األخرى (Hoyningen-Huene,
 .)1993, p. 10فكالهما حققتا اجنازات علمية كثرية
وساهمتا يف بناء صرح علم الفيزياء ،مما يؤكد أن الالتساق
عامل جوهري لنمو العلم ،فوفرة النظريات املتعارضة أو غري
املتسقة ليس نقمة على العلم بل نعمة تثريه وتنميه.
إن هذين املبدأين اعتربهما البعض مبثابة منهجية جديدة
يدعو اليها فريابند كبديل عن املناهج اليت طرحتها فلسفات
العلم السابقة ،لكن األمر غري صحيح ألن فريابند مل يكن
يهدف إىل إحالل منهج جديد حمل املناهج القدمية وال
يسعى إىل إرساء قواعد منهجية أكثر ثورية ،ومل يكن يريد
أن جيعل من الوفرة يف النظريات أو من االستقراء املعاكس
ميتودولوجيا جديدة (موسى ،2012 ،صفحة  .)376فكيف ميكنه
أن ينادي بذلك هو ضد كل من يريد أن يفرض منهجا حمددا
على العلم ،ألن كل امليتودولوجيات يف نظره حتى األكثر
تأييدا ال ميكنها أن حتيط باآللية الفعلية لنمو العلم ،ففريابند
ينفي على نفسه وعلى غريه إمكانية وضع منهج واحد للعلم،
ألن ذلك سيقف حجر عثرة أمام تقدمه ويعيق السري احلر
لألفكار العلمية .فاملعرفة العلمية تبلغ من التنوع واالتساع ما
ال ميكن اختزاله يف منهج واحد بعينه .لذا جنده يعارض مجيع
املناهج السابقة وينادي إىل منطق جديد ميتاز بالتعدد يف الفهم
وال يض ّيق اخلناق على املمارسة العلمية يف قالب أحادي املنهج.
فكانت نظريته التعددية املنهجية أو الفوضوية أو الالسلطوية
املعرفية اليت ترفض منح سلطة ألي منهج علمي ،ألن التقدم
املعريف يكون بإطالق العنان لإلبداع اخلالق وليس بالتشديد
على اقتفاء خطى منهج حمدد دون سواه.
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واالبتكار .فيصبح جمال العلم رحبا وواسعا ويستقبل كل
.2.3التعددية املنهجية
وجهات النظر على اختالفها وتنوعها حتى تلك اليت تراجعت
إن فلسفة العلم وبالتحديد يف ختصص ميتودولوجيا العلم
منذ زمن بعيد وأصبحت يف طي النسيان ،كل هذا من أجل
حسب فريابند قد وقعت يف خطأ جسيم يف حبثها عن املنهج
زيادة حميط البدائل وإثراء املعرفة.
الصحيح املالئم للبحث العلمي ،وحجته يف ذلك أن مجيع
املناهج املقرتحة سواء أكانت استقرائية أم استنباطية مل مل يكتف فريابند باملساواة بني العلم والثقافات القدمية بل أحل
تستطع اإلحاطة بالظواهر العلمية وال تتوافق مع ما ورد يف على ضرورة األخذ واالستفادة من هذه املصادر ،ألنها كثريا ما
تاريخ العلوم ،فميتودولوجيا العلم قد أخفقت بشكل ذريع يف كانت عامال ملهما للعلم .ويرى أن العلم البد أن يؤسس على
تقديم املنهج املناسب الذي يرشد العلماء ويوجههم يف أحباثهم .امليتودولوجية التعددية اليت تستخدم العديد من البدائل حتى
ويقول يف هذا الصدد" :حنن اليوم مضطرون إىل ممارسة األساطري القدمية ،فإذا عدنا مثال إىل النظرية الذرية اليت
العلم دون أن تكون لدينا القدرة على الركون إىل أي منهج قدّمها دميوقرطس منذ قرون طويلة واليت طاملا ما اعتربت
علمي حمدد متاما وراسخ متام الرسوخ" (فريابند ب ،2000 ،.فكرا بدائيا ال مكان هلا يف العلم ،قد ب ّينت الدراسات احلديثة
صفحة  .)113وكانت نظريته دعوة صرحية إىل الفوضوية أو أنها قدّمت الكثري من اإلسهامات للعلم املعاصر .وأيضا حركة
التعددية املنهجية ورفضا لألحادية املنهجية يف البحث العلمي .األرض اليت عرفت منذ زمن سحيق وانتقدها أرسطو نقدا حادا،
لكن هذه الفكرة مل تندثر واستمرت ووجدت طريقها فيما بعد
يرفض فريابند السطوة املعرفية للمنهج الواحد ،فالعلم ال ميكن
مع كوبرنيك الذي تب ّناها وح ّوهلا اىل نظرية ناجحة (فريابند
أن يكون رهني منهج بعينه ،بل هو مشروع يبلغ من التفرع إىل
ب ،1993 ،.صفحة .)43
حد أن كل املناهج ميكن أن تفيد فيه ،فجميعها جمدية يف رحاب
العلم الواسع طاملا أنها حتل املشكالت املطروحة ،وهذا التعدد سعى فريابند إىل جعل العلم مفتوحا على كل املناهج بعد
والتنوع يف املناهج ضروري لالبتكار وهو الذي يزيد يف رصيد تقويضه لفكرة أحادية املنهج ،ألن فهم طبيعة العلم يف
العلم ويثريه .فاالبستمولوجيا اليت ينشدها فريابند ترفض نظره يستوجب تطبيق مناهج متعددة ،لذا دعا إىل ما يعرف
حصر املمارسة العلمية يف منهج واحد ألن قواعده الصارمة بامليتودولوجيا املفتوحة القائمة على التعددية املنهجية ،فهي
تعرقل العلم أكثر مما تنميه .فالعلم مل يكن يوما نتاج إتباع الوحيدة اليت من شأنها أن جتعل جمال العلم يرحب بكل
ال حمصلة لعملية البحث النظريات على اختالفها وتنوعها .يف حني أن األحادية القطبية
قواعد منهجية حمددة ،بل ما هو إ ّ
املستفيض ،فال ميكن االحتكام إىل هذه القواعد القطعية املطلقة تضع موضع خطر السري احلر لألفكار العلمية .فهو خيالف
يف تقييم النظريات العلمية (فريابند ب ،1993 ،.صفحة  ،)88لذلك "كون" يف فكرة اإلمجاع يف اجملتمع العلمي ألن مطلب اإلمجاع
يف نظره خيدم الدين ال العلم .هلذا حيث العلماء أال خيضعوا
جلأ إىل فتـح جمال البحث أمام أمناط جديدة من التفكري.
لصرامة القواعد وعقالنية املناهج اليت يفرضها عليهم أي
يرى فريابند أن تاريخ العلم يبينّ أن أكثر فرتات العلم ازدهارا
ميتودولوجي مهما كانت مكانته ،كونها تؤدي إىل عقم
هي تلك اليت عرفت تعددا وتباينا يف الرؤى واملناهج ،وخري دليل
العقل وقتل روح اإلبداع .فنادى إىل امليتودولوجيا املفتوحة
على ذلك " ما أجنزه البابليون واإلغريق يف جمال علم الفلك،
اليت تفسح اجملال للباحث ليخرتع ويبتكر .يرى فريابند أن
حيث اعتمد علم الفلك عند البابليني على حساب مستمد من
تعب بإخالص عن حقيقة
هذه امليتودولوجيا املفتوحة هي اليت رّ
مالحظة تناوب رؤية القمر وبعض األجرام السماوية األخرى،
العلم وطبيعته الفوضوية ،ويتقدم مبيتودولوجته خطوة إىل
إذ ش ّكل هذا احلساب دالة رياضية تناوبية .يف حني اعتمد علم
األمام حني صاغ شعاره الشهري "كل شيء مقبول" أو " كل
الفلك عند اإلغريق على هندسة توزيع األجرام السماوية يف
شيء مير"( "ANY THING GOESاخلولي ،2000 ،صفحة
قبة الفلك مما مك ّنهم من وضع أول خمطط هندسي للفلك،
 .)422ألن هذا الشعار هو املبدأ الوحيد الذي ال يعيق تقدم
إذ ش ّكل احلساب الفلكي لديهم دالة هندسية .وكان كل من
العلم ،وميكن الوثوق فيه يف كل الظروف .فكل شيء جائز
الفلكني صحيحني من الناحية التجريبية وأتاحا استنتاج
يف لعبة العلم مادام أن كل ما أبدعه اإلنسان ميكن االستفادة
تنبؤات فلكية سليمة (موسى ،2012 ،صفحة  .)353وبالتالي تعدد
منه .فالقاعدة الوحيدة اليت ميكنها أن تنفلت من تلك القوالب
الطرق واملناهج يف العلم ليست أمرا سلبيا بقدر ما هو اجيابي
اجلامدة لنظام أحادية املنهج هي كل شيء مير ،وكل املناهج
ألنه يضفي على العلم تنوعا وثراء ،كما أن التعددية املنهجية
جمدية يف العلم.
تزود الباحث بروح النقد واالعرتاف باالختالف واالنفتاح ،فال
يسلم بالعلم كدومجا بل حيلل ويناقش وينتقد .هلذا جند بناء على هذا فإن "فريابند" يرفض وجود منهج قادر على
فريابند يدعو إىل أن يكون التعليم حرا حيث تدرس فيه مجيع اإلحاطة بتقدم العلم ،ألن العلم خيضع لالعقالنية وحمكوم
أشكال املعرفة اإلنسانية حتى السحر والتنجيم دون تفضيل عليه بعدم التساؤل عن املنهج األفضل ،ألن كل املناهج صاحلة
منط معريف على آخر ،ودون تقييد قرارات العامل بتلك القوالب ومفيدة فيه .لقد جعل فريابند من التعددية يف املناهج ووفرة
املنهجية اجلامدة ،ألن تنوع املناهج وتعددها هو طريق اإلبداع النظريات باختالفها وتباينها منطلقا لنزعته الالعقالنية،
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ورفض تلك العقالنية اليت طاملا تغنى بها فالسفة العلم صياغة اجلزئيات األساسية هلذه النظرية مبصطلحات نظرية
السابقني ،ويرى أن بالالعقالنية والفوضوية تتقدم املعرفة أخرى (موسى ،2012 ،الصفحات  .)380-382وبالتالي سينعدم
العلمية أما "العقل فلم يكن القوة احملركة هلا" (فريابند ب ،.التماثل بني النظريات باالستناد على العبارات اجلزئية أي
منطوقات املالحظة والتجريب ،وهكذا بينّ فريابند عدم جدوى
 ،2000صفحة .)22
املنهج الردي التحليلي يف العلم ليفتح الباب على مصراعيه
.3.3الالقياسية
لالقياسية.
أخذت فكرة الالقياسية  ) )incommensurabilityبعدا
حامسا يف نظرية فريابند ،والالقياسية تعين "ما ليس له قد انطلق "فريابند" يف دراسته لالقياسية من عالقة املالحظة
قياس مشرتك مع حد آخر" (الالند ،2001 ،صفحة  )42أي أن بالنظرية ،فداللة املفاهيم وتأويلها ومنطوقات املالحظة اليت
النظريتني الالمتقايستني ال تزنان األشياء بنفس امليزان ،ألنهما تستخدمها النظريات العلمية تتوقف بالدرجة األوىل على
تستندان إىل تصورات خمتلفة إىل حد عدم قابليتهما للقياس السياق النظري الذي ترد فيه .أي أن عبارة املالحظة تتوقف
املتكافئ ،وعليه استحالة احلكم عليهما بنفس املقاييس .لقد على النظرية اليت تفسر ما نالحظه ،ومعنى املالحظة يتغري
وجد فريابند يف الالقياسية ضالته وافتنت بها إىل حد اجلنون ،بتغري النظرية اليت تؤوهلا .أي أن األساس الذي تستند عليه
واعتربها "خاصية هامة لكل فكر خالق" (فريابند ب ،1993 ،.النظريات ليس ثابتا ،هلذا عند االنتقال من نظرية علمية
صفحة  .)229ففي منظوره ال مانع أن يسري العلم يف خضم إىل أخرى حتدث تغريات جذرية يف معنى منطوقات املالحظة
كثرة من النظريات العلمية الالمتقايسة مادام سيكون لكل واملفاهيم املستخدمة (شاملرز ،1991 ،صفحة .)138،137
واحدة منها أنصارا يدافعون عنها ويؤمنون بهدفها ويعملون فالنظريتني املتنافستني ال تشرتكان يف حدود املالحظة،
على التغلب على الصعوبات اليت تعرتضها .وهذا بالذات ما وبسب هذا التباعد بني مبادئ النظريتني سيتعذر االستنباط
جيعل النشاط العلمي يف حركية دائمة وصريورة مستمرة املنطقي لنتائج إحدى النظريتني انطالقا من مبادئ النظرية
ومنو متزايد .وهذا ليس غريبا على فريابند ونزعته الفوضوية املنافسة هلا ،مما يؤدي إىل انعدام امكانية املقارنة بينهما.
ففريابند يرفض ثبات معنى منطوقات املالحظة وثبات داللة
املؤسسة على احلرية والتعددية.
املفاهيم العلمية ألن ذلك يؤدي إىل ركود العلم وتوقف
جعل فريابند مفهوم الالقياسية مفهوما ضروريا لفهم بنية ديناميته ،وهو أصال تبنى الالقياسية ألنها تسمح بتعدد
العلم ،وكان هدفه منها هو نقد نظرية التفسري والرد حيث املفاهيم وتنوعها يف العلم مما يفســح اجملال للتجديد واالبتكار
يقول  ":أردت من هذا املفهوم [الالقياسية] نقد وجهة نظر شائعة واإلبداع ،حتى وإن أدت إىل النسباوية ( )Relativismاليت جتعل
ومضللة يف التفسري والرد ،و لكي أنقد تلك الفكرة كان علي أن كل النظريات صائبة يف إطار نسقها ،هذه النسباوية يف نظره
أشري إىل خاصية متيز التغري العلمي ال تشملها عملية التفسري ال تقلل أبدا من شأن املعرفة العلمية ألنها تصادر أصال بالتقدم
والرد وأطلقت على هذه اخلاصية اسم الالقياسية والالقياسية العلمي" (اخلولي ،2000 ،صفحة  .)441من بني األمثلة اليت
يف اعتقادي ال تشكل صعوبة للعلوم  ...ولكنها تشكل صعوبة يرددها "فريباند" إلظهار جدوى الالقياسية هي الالقياسية
لبعض النظريات املغرقة يف السذاجة" (فريابند ب ،1993 ،.اليت جندها بني امليكانيكا الكالسيكية وامليكانيكا النسبية،
صفحة  .)228فجاء بلالقياسية لدحض النزعة الردية اليت فامليكانيكا الكالسيكية تصف الكون ومكوناته الطبيعية القابلة
قال الفيلسوف برتراند راسل ( )1970-1872وبعض فالسفة للمشاهدة وغري القابلة للمشاهدة ،فاألجسام الطبيعية وفق
العلم .والنزعة الردية هي باألساس طريقة تفسر األشياء نظرية نيوتن متتلك شكال وكتلة وحجما ،ومجيعها خواص
املركبة يف حدود أجزائها وخصائصها على وجه نستطيع معه جوهرية وثابتة يف األجسام الطبيعية وال تتغري إ ّ
ال إثر تفاعل
االمتناع عن تقرير تلك األشياء املركبة واالكتفاء بتقرير فيزيائي متبادل بني األجسام .يف حني ال تقر امليكانيكا النسبية
أجزائها خبواصها وعالقاتها .ألنه من اليسري التعامل مع إلنشتاين بوجود هذه اخلواص الثابتة يف األجسام الطبيعية
األشياء واملفاهيم مهما بلغت درجة تعقيدها بردها إىل أجزائها  -الشكل والكتلة واحلجم  -وتنفي هذا الثبات الذي ال يتغري
البسيطة ،وعليه سيكون باستطاعتنا عقد مقارنة بني املفاهيم إلاّ بوجود تفاعل فيزيائي متبادل ،وتعتربها متغرية لكن وفق
والنظريات املركبة بعد ردها إىل مكوناتها اجلزئية البسيطة ،مراجع اإلسناد من دون احلاجة إىل تفاعل فيزيائي ،أي تتغري
ألن املقارنة ستكون بني هذه اجلزئيات يسرية وواضحة .هذا باالنتقال من مرجع إسنادي إىل آخر .وعليه فإن النظريتني ال
األمر يرفضه فريابند ويرى أن التحوالت العلمية تنفلت من تقبالن القياس املتكافئ ،ألن معاني املالحظات األساسية اليت
منهج الرد ،وذلك بسبب اخلصوصية التجريبية اليت حتظى تعد وحدات القياس بالنسبة إليهما خمتلفة .ويرى فريابند
بها النظريات العلمية وعباراتها األساسية – أي املالحظات أن منظومة املفاهيم اجلديدة اليت جاءت بها النظرية النسبية
وكل املعطيات التجريبية -ألن التأويل يتوقف على السياق ال تنكر فقط وجود احلاالت والوقائع الكالسيكية بل ال تسمح
النظري الذي وردت فيه هذه اجلزئيات األساسية اليت تنحل حتى بصياغة منطوقات تعرب عن تلك احلاالت والوقائع .إن
إليها هذه النظرية بذاتها دون غريها ،لذا سيكون من املستحيل هذه املنظومة املعرفية اجلديدة ال تشرتك مع سابقتها ولو يف
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منطوق واحد (شاملرز ،1991 ،صفحة  )137ما يعين أن النظريتني
غري قابلتني للمقايسة .ولكن هل عدم إمكانية القياس املتكافئ
بني النظريات عند فريابند يعين استحالة االختيار بني
النظريات العلمية وانعدام املفاضلة بينها؟

األشياء ثالث مرات مقارنة باملناظر القدمية ومبالحظاته
بعث الروح يف نظرية كوبرنيك وبينّ أنها مادة علمية كفيل
الدفاع عنها .فاملالحظات الغاليلية أجربت التخلي عن النظرية
وفجرت الثورة الكوبرنكية
القدمية وتبنيّ النظرية اجلديدةّ ،
( .)Cohen, 1985, pp. 9-10فال جيب الوثوق يف نظرية ما مل
تنطوي على ما يربرها من تقريرات املالحظة ،وبالتالي العلم
يتضمن عناصر كشفية إهلامية وأخرى جتريبية تسوغه.

حسب "فريباند" عدم قابلية النظريات املتنافسة للمقايسة ال
يعين استحالة املقارنة بينها ،بل هناك وسائل كفيلة بإجراء
املقارنة ،وهو مواجهة إحداهما باألخرى يف سلسلة من األوضاع
والوقائع القابلة للمالحظة ،وتسجيل درجة توافق كل منهما بعد أن بينّ فيـرابند استحالة الفصـل بني سياق الكشف وسياق
مع الوقائع وترمجة هذه الدرجة وفق للحدود اخلاصة بكل التربيــر رفض أيضا التمييز بني علوم الطبيعة والعلوم
اإلنسانية واعتربه متييـزا مصطنعا ،ألنها كلهـا علـوم نشـأت
منهما (شاملرز ،1991 ،صفحة .)138
وفق شروط ذاتية وموضوعية ،فجميعها علوم من صنيـعة
.4.3العالقة بني سياق الكشف وسياق التربير
إنسانية حيث يقول ":فكل العلوم إنسانيات وكل اإلنسانيـــات
اتسمت جل املقاربات االبستمولوجية قبل فريابند بالتمييز تتضمن معــــرفة" (فريابند ب ،1993 ،.صفحة  ،)217وال ميكن
بني سياق الكشف وسياق التربير .فاالجتاه الالوضعاني اهتم وضع خط فاصل بني األنشطـة الفكريـة املختلفة .ألن العلم
بالبحث عن قواعد وتقنيات تستخدم يف منطق الكشف ،أما يف نظره ليس نسقا عقالنيـا مستقال ،فكان ضد كل من يلغي
االجتاه الوضعاني فاهتم بدراسة املعايري املوضوعية لتربير دور الفعـالية اإلنسانية يف بناء صرح العلم ،ونادى إىل أنسنة
النظريات على ضوء األدلة التجريبية إلميانه بعدم وجود الظـاهرة العلمـة.
طريقة الكتشاف النظريات ،ألن منطق الكشف يدخل
 .4أنسنة الظاهرة العلمية
يف دائرة علم النفس ،فاإلهلام واحلدس هي أمور يصعب
إخضاعها للدراسة التجريبية ،يف حني أن منطق التربير يقوم  .1.4تهافت امتياز العلم
على املالحظة والتجريب وهذا هو رأي االستقرائيني مجيعا .شغل النقد حيزا واسعا يف فلسفة فريابند حيث انتقد كل
رفض فريابند هذا التمييز بني سياق الكشف وسياق التربير امليتودولوجيات اليت عرفتها فلسفة العلم ،ليس هذا فحسب
الذي كرسته حلقة فيينا ويقول ":إن التمايز بني الكشف بل امتد إىل درجة الطعن يف مصداقية العلم ،ورفض االمتياز
والتربير يف الواقع غري حقيقي على اإلطالق ،فال ميكن أن الذي منح للعلم منذ أزمنة طويلة ،ألنه ال يعدو أن يكون شكال
يكون الكشف جمرد خبط عشوائي ...كما أن التربير ال يكون من أشكال املعرفة اإلنسانية األخرى ،فال يوجد ما مييزه
أبدا إجراء موضوعيا تاما" (فريابند ب ،1993 ،.صفحة  .)217من عن السحر والتنجيم .وبذلك يكون فريابند قد نقد احلضارة
األخطاء اجلسيمة اليت وقعت فيها الفلسفات السابقة يف نظره الغربية يف صلبها ،عندما أصاب أغلى أيقونة صنعت جمدها
أنها فصلت بني منطق الكشف ومنطق التربير ،لكن يف حقيقة وهي أيقونة العلم ،فطاملا تبارت هذه احلضارة يف حراسة
األمر الفصل بني اجلانبني أمر غري ممكن ،فال نستطيع إقصاء الكهنوت العلمي بإحاطته مبختلف القواعد املنهجية واألغالل
أي واحد منهما كونهما يعمالن جنبا إىل جنب يف إنتاج املعرفة
ّ
لتفضله عن باقي املعارف ولتكرس تفوقها على احلضارات
العلمية .ألن "عملية قبول نتائج أي جتربة ختتلط بالعناصر الشرقية.
الذاتية والنزعات الشخصية  ...متاما كما ...ال ميكن أن يكون
يرى فريابند أن املدافعني عن امتياز العلم يستندون على أساسيـن
الكشف جمرد  ...حلم وإمنا يدخل فيه الكثري من عناصر
هما :أوال :امتالك العلم منهجا صحيحا قائما على جمموعة
االستدالل" (فريابند ب ،1993 ،.صفحة  .)217أي أن الكشف
من القواعد الصارمة .ثانيا :أن نتائجه موثوق منها مقارنة مع
ليس عمال اعتباطيا بل حيوي عناصر من االستدالل املنطقي،
نتائج باقي املعارف األخرى .غري أن فريابند يعارض هذا املوقف
كما أن التربيـر أيضا يتضمن النزعات الذاتيـــة واالعتقادات
ألن فكرة خضوع العلم ملنهج ثابت من خالله فقط ينمو العلم
الشخصية للعامل.
ويتواتر هي فكرة خاطئة ،بدليل أن العديد من العلماء حققوا
يقول فريابند ":الكل يقر أن الكشف قد يكون ال عقالنيا ومليئا جناحات باهرة عندما انتهكوا تلك القواعد املنهجية الراسخة
بالعناصر الذاتية ...لكن ما يتم اكتشافه بهذه الطريقة يف عصرهم ،ويرى أن ليس مثة قاعدة واحدة مل تنتهك ،وان
الالعقالنية خيضع بعد ذلك لالختبار ،ويفرض هذا االختبار هذه االنتهاكات ليس حوادث عارضة وإمنا متكررة وهي اليت
عليه مقاييس صارمة ويصبح بعد هذا موضوعيا" (فريابند ب ،.تضمن تقدم املعرفة العلمية ،وعليه فإن الفكرة القائلة بوجود
 ،1993صفحة  .)216مثال كان ينظر يف البداية إىل الكشف منهج كلي راسخ إمنا هي فكرة غري واقعية (فريابند ب،2000 ،.
الذي قدّمه كوبرنيك على أنه كومسولوجيا سخيفة أو صفحة  .)113،112وعليه فكرة تفوق العلـم على املعارف األخرى
ال عقالنية ،لكن حازت على علميتها ومكانتها بعد أن صنع لصحة منهجه هي فكرة واهية.
يكب
غاليلي( Galileo Galilée )1564-1642منظارا جديدا رّ
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أما األساس الثاني الذي ينص على أن نتائج العلم مستقلة الفشل حمايث هلا ،فهو حيتل حيزا ليس بالصغري يف تارخيها،
بذاتها ال صلة هلا مبعارف أخرى هو أيضا تصور غري صحيح فإخفاقات العلم أكثر من جناحاته.
ألن أغلب النظريات العلمية نشأت يف حضن األسطورة يؤكد فريابند "أن العلم ليس مقدسا  ...وليس مقياسا
واستمدت من معارف إنسانية قدمية ،ويرى أن خري مثال على لالمتياز" (فريابند ب ،2000 ،.صفحة  ،)25كما أن سطوة العلم
ذلك هو الثورة الكوبرنيكية اليت رّ
غيت نظرة االنسان إىل الكون وظلمه للمعارف األخرى ال يسوغه أي أساس معريف ،بل إن
 "،إن كوبرنيك استقى أفكاره من اإلرث الفيثاغورثي وخاصة األمر يعود يف احلقيقة إىل قرارات سياسية صاغت قوانني من
من أعمال فيلوالوس ،وكان فيلوالوس فيثاغوريا وصوفيا أجل فرض هيمنة العلم وحضر أشكال املعرفة األخرى ،فمثال
مشوش الذهن" (فريابند ب ،2000 ،.صفحة  .)119وبالتالي فإن ما يف عامل الطب ":حاول األطباء مؤخرا بسبب جهلهم بأسلوب
توصل إليه كوبرنيك من نتائج كانت مثرة جهود مفكرين الوخز باإلبر  ...أن مينعوا ممارسته وبطرق قانونية" (فريابند
قدامى طاملا ما اعتربت نظرياتهم أساطري تنحو صوب اخلرافة .ب ،1993 ،.صفحة  .)123أي استخدموا القانون إلقصاء خربات
ومثلما انتفع علم الفلك من املذهب الفيثاغوري جند أن إنسانية قدّمت خدمات جليلة لإلنسان ،وبالتالي أصبح العلم
امليكانيكا والبصريات تدينان كثريا حلرفة الصناع ،كما يدين أيديولوجيا شأنه شأن األيديولوجيات األخرى .لكن كيف
الطب للقابالت والعرافني وبائعي األدوية املتجولني (فريابند ب ،.هيمن هذا التصور على النسيج الثقايف للمجتمع؟
 ،2000صفحة .)120
كان العالج باإلبر الصينية من الطرق املعروفة يف احلضارة
الصينية القدمية .وبسبب عجز الطب احلديث عن عالج بعض
األمراض املعقدة عاد هذا النوع من العالج جمددا لالستعمال،
وبعودته قدّم خدمات كثرية للطب املعاصر ويقول فريابند
يف هذا الصدد ":فنحن نعلم أن الطب العشريي البدائي والطب
الشعيب واألشكال التقليدية للطب يف الصني واليت ال تزال قريبة
الصلة من رؤية احلس املشرتك ...،والطبيعة لديها يف الغالب
وسائل أفضل يف التشخيص والعالج من الطب العلمي" (فريابند
ب ،2000 ،.صفحة  .)79وال خيفى على أحد أن العلم قد نشأ يف
حضن السحر واألسطورة وامليتافيزيقا واملعتقدات القدمية ،ومل
يكن وليد إجراءات جتريبية "فالعلم اجل ّيد حيتاج للميتافزيقا
ليستمر ،وما كان للعلم أن يبلغ ما بلغه دون االستعانة بهذا
البعد الفلسفي" (فريابند ب ،1993 ،.صفحة .)44
أشاد فريابند بالدور الفعال لألسطورة يف بناء صرح العلم،
فاألساطري يف اعتقاده هي أنساق تفسريية تنقصها فقط
الدقة ،لذا ينبغي أن حتاط باالهتمام شأنها شأن مجيع
النظريات العلمية .رغم أن األسطورة متيل صوب اخليال إ ّ
ال
أن فريابند يفضلها على العلم ،إذ يشيد بدور الفكر األسطوري
يف بناء احلضارة اإلنسانية ،ألن واضعي األسطورة األوائل هم
الذين صنعوا احلضارة وهم أفضل من العلماء الذين اكتفوا
بتغيريها وليس دائما حنو األفضل.
كان فريابند ضد ذلك التصور الذي مفاده أن العلم بدأ بعد
أن أحدث قطيعة مع الدين واألسطورة والفكر امليتافزيقي،
وأن اجنازات العلم كانت نتاج حبوث علمية خالصة .ألن هذا
املوقف يريد احتكار التفوق للعلم وينكر إسهامات باقي املعارف
يف بناء احلضارة اإلنسانية .لكن تاريخ العلوم قد بينّ بوضوح أن
العلم قد بدأ من األساطري واملعتقدات القدمية ،فحسب فريابند
ال يوجد ما يربر أفضلية العلم وتفوقه على املعارف اإلنسانية
األخرى .كما أن العلم ليس مشروعا مكلال دوما بالنجاح
كما ير ّوج له ،فإذا ما استقصينا املمارسة العلمية جند أن

 .2.4العلم أيديولـوجيا

حاول فريابند أن يقف وقفة تصحيحية ونقدية من مفهوم
العلم ،ففي نظره العلم الذي جاء من قبل حملاربة األيديولوجيات
األخرى كسلطة الدين واملذاهب الفلسفية والسياسة أصبح
اليوم هو أيضا أيديولوجيا ،ويقول يف هذا الصدد ":العلم إمنا هو
أيديولوجيا ضمن أيديولوجيــــات متعددة" (فريابند ب،2000 ،.
صفحة . )120ومنذ انطالقة النهضة األوروبية دخل العلم
مضمار املنافسة مع باقي األيديولوجيات باحثا عن السطوة
واهليمنة على اجملتمع ،شأنه شأن الكنيسة يف العصور الوسطى.
وإذا مل يتمكن العلم من أخذ املكانة والنفوذ يف ذلك احلني فقد
حاز اليوم على الدور ال ّريادي ،ليس لكونه عثر على احلقيقة
وال لنجاعة منهجه ،ولكن النتصاره على مجيع األيديولوجيات
ومن بينها الدين .فالعلم بعد حسمه للمنافسة لصاحله أضحى
األيديولوجية املقرتنة دائما باالمتياز والتفوق.
إن العلم يف نظر فريابند قد أصبح أيديولوجيا طاملا أنه يقوم
على مسلمات خاطئة تتمثل يف اعتبار اخلطاب العلمي
اخلطاب العقالني الوحيد ،وكون أن رأي العلماء هو وحده
السديد واملوثوق فيه ،وأن العلم والتكنولوجيا كفيالن حبل
ّ
مجيع مشاكل اإلنسانية .ويتأسف ألن هذا التصور قد هيمن
على النسيج الثقايف للمجتمع املعاصر أين أصبح العلم فيه
أيديولوجيا ،حيث تبارت الدساتري القانونية يف محايته وأقصت
كل أمناط املعرفة األخرى ،وجعلت من العلم نشاطا متميزا
ومتفوقا على غريه من النشاطات اإلنسانيـة ،مما أدى إىل
عملقـة العلم وسطوتـه على كل شيء ،فأصبح وحشـا كاسرا
اقتحم حيـاة االنسـان ،لذا علينا كبح مجاحه قبل أن يصل
إىل السلوك البشري ويكممه ،ألن العقالنية اليت يتباهى بها
العلم "كثريا ما تستخدم الستعباد الناس" (فريابند ب،1993 ،.
صفحة  .)228وإذا كان العلم الذي ساد يف القرنني السابع عشر
والثامن عشر أداة للتنوير والتحرر فإن علم اليوم أصبح أداة
للتدمري واخلراب حني ح ّول اىل أيديولوجيا .فالعلم هو الذي
أدى إىل ابتكار كل أنواع أسلحة الدمار الشامل ،وما حيدث يف
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عاملنا اآلن من حروب وجمازر وحصد ألرواح آالف البشر لدليل "التبادل احلي" بني املعارف (فريابند ب ،1993 ،.صفحة .)46
قاطع على ذلك.
كان فريابند ضد تلك احلرية اليت تكّبل الفرد وجتعله عبدا
يشري فريابند إىل مفارقة غريبة يف اخلطاب الغربي تتمثل يف لسياسة ما أو عقيدة ما أو حتى للعلم ،فتحرير األفراد ال
هذا التناقض الذي حيمله :فمن جهة يدعو إىل الدميوقراطية يكون بإخضاعهم لنوع جديد من العبودية ،سواء أكانت هذه
اليت تتميز بروح النقد وحرية الرأي واالنفتاح ،ومن جهة العبودية منهجا علميا أو أيديولوجية سياسية .بل يريد تلك
أخرى جند أن املعمول به يف الواقع على عكس ذلك ،إذ نستـطيع احلرية اليت تعيد لإلنسان إنسانيته .وهدفه من وراء هذا هو
أن ننتـقد ما نشـاء وكيـفما نشـاء باسـتثناء العـلم ألنه يعترب حترير املمارسة العلمية من قيود املنهج الواحد الذي تك ّرس
شيئا مقدسا ال ميكن أن يطاله النقد .ويعطي لنا فريابند بالطابع املؤسساتي للتعليم ،ويدعو إىل احرتام خصوصية
مناذج من مفكرين غربني انتقدوا كل املنظومات مبا فيها الفرد من عادات وتقاليد ومعتقدات ألن يف ذلك إعادة اعتبار
الدين واألنظمة السياسية باستثناء العلم ،وعلى سبيل املثال ال إلنسانيته .وهذا ال داللة على نزعته اإلنسانية اليت جندها
احلصر ليفي سرتاوس ( Lévi-strauss)1908-2009الذي جعلنا مبثوثة يف كل فكره،.
ندرك أن الفكر الغربي ليس هو القمة املنفردة باإلجنازات
 .3.4من االبستمولوجيا إىل النزعة اإلنسانية
اإلنسانية كما كان ير ّوج له الغرب ،وانتقد كافة املؤسسات
التقليدية الغربية غري أنه استثين العلم من ذلك (علي ،2001 ،يبدو جليا من خالل املشروع الفلسفي لفريابند أنه انتقل من
الفوضوية االبستمولوجية إىل النزعة اإلنسانية ،فأصبح من
صفحة .)138
دعاة املوقف اإلنسي الذي ينادي إىل ضرورة حتقيق أكرب
إن فريابند يدعو إىل فلسفة جديدة وإىل مقاربة نقدية
قدر من احلرية لإلنسان بإلغاء كافة اإللزامات اليت حتد من
تصحيحية ملفهوم العلم ،فال جيب أن ننظر إليه كنظام
حتقيق إنسانية اإلنسان ،وذلك برفضه لسطوة للعلم اليت ال
معريف مقدس يستلزم رفض كل ما عداه وخالفه ،بل نعتربه
زالت تتسع أكثر فأكثر واقتحمت حتى أدق تفاصيل حياة
نسق معريف جيب أن ينمو ويزدهر وسط األنساق املعرفية
عب عن مناهضته هليمنة العلم وظلمه للمعارف
اإلنسان .وقد رّ
األخرى" ،ويتعني علينا أن ندع مجيع التقاليد تتطور حبرية
األخرى يف كتابه طغيان العلم.
جنب اىل جنب" (فريابند ب ،2000 ،.صفحة  .)121قد حصل العلم
على التفوق واالمتياز ليس لكونه أرقى من النشاطات اإلنسانية إن موقفه اإلنسي نابع من االبستمولوجية الفوضوية اليت
األخرى وامنا يعود ذلك إىل قرارات الساسة وأصحاب النفوذ لذا تعمل على إزاحة مجيع العقبات امليتودولوجية اليت تقف
"ينبغي فصله متاما عن الدولة مثلما يعترب الدين اآلن منفصال حجر عثرة أمام تقدم املعرفة العلمية .أي أن نزعته اإلنسانية
عن الدولة" (فريابند ب ،2000 ،.صفحة  .)120ففريابند يطالب تبلورت من مشروعه العلمي من خالل سعي االبستمولوجيا إىل
بالفصل بني العلم والدولة ،ويسعى إىل تأسيس اجملتمع حترير اإلنسان من عبودية العلم إلميانه أن البحث والتقصي
احلر الذي متنح فيه احلرية للعلماء والباحثني وذلك يكون عن احلقيقة لن يكون إلاّ بتوفري احلرية للعامل وذلك بتحرير
بعدم أسرهم بني أسوار العلم أو تكبيلهم بقواعد املنهج العلمي فكره من كل القيود املنهجية لفسح اجملال واسعا أمام العقل
الصارم ،ألن احلرية هي اليت تشجع على اإلبداع واالبتكار العلمي ليبدع ويبتكر.
وتقدم املعرفة.
كما يتجلى البعد اإلنساني يف فكر فريابند من خالل إعادة
هذه احلرية ال تتحقق حسب فريابند إ ّ
ال بالتحرر من قيود االعتبار للخربات اإلنسانية على مر احلضارات واحرتامه
اجمللدات العلمية ورقابة مؤسسات التعليم اليت تدرس للتنوع الثقايف والديين للمجتمعات ،فاحرتام هذه العادات
احلقائق العلمية كما لو كانت حقائق الدين ،وتفرض والتقاليد والطقوس هو احرتام وتقدير ألصحابها ،هلذا جنده
مناهجها لتسيطر على العقول ،فالتعليم جيب أن يع ّود الطالب يهاجم كل من جيور على اجملتمعات املستضعفة وحياول
على الروح النقدية وحرية االختيار ويتيح له الفرصة للعيش فرض قيمه الثقافية عليها ،ألن من حق كل ثقافة أن تعيش
يف جمتمع يضم مجاعات متباينة تلتزم مبعايري خمتلفة وفق خصوصياتها ،إلميانه أن اجملتمع احلر هو الذي يكون فيه
ومتنوعة لينشأ يف جو احلوار والنقد ،حتى تكون قرارات لكل التقاليد والثقافات حقوق متساوية بغض النظر عن أصلها
سيادية ال مفروضة عليه ،لذلك أقر فريابند بالالقياسية ورفع وعرقها.
لواء النسباوية اليت هي ميزة كل فكر حر ،وهدفه هو حترير يرفض فريابند التعامل مع الظاهرة العلمية كنسق منجز
الباحثني من هذه املناهج التعليمية الصارمة اليت تقمع فكرهم يف منهج متعني ،بل البد من النظر إليها كفعالية متفاعلة
وتقتل روح اإلبداع فيهم .فهو يدعو إىل تكوين باحثني متفتحني مع عوامل سوسيولوجية وسيكولوجية دون إغفال املتغريات
حيرتمون ثقافة التعدد والتنوع واحلوار ،ألن الذي يكتفي فقط التارخيية .ألن العلم بعد كل شيء نشاط انساني ،وال ميكن
مبا حيدث يف جمال ختصصه دون فهم ما يدور حوله قد يصاب أن يكون مبعزل عن الثقافة اإلنسانية ،ولدراسة بنيته البد
باليأس واإلحباط ،ففريابند ضد االنغالق وينادي إىل ما يسميه من تكامل النظرة إليه من الداخل واخلارج باستحضار مجيع
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الالعقالنية .فمثال عقالنية مركزية الشمس اليت أبدعها
كوبرنيك انتصرت على نظرية مركزية األرض ،ألن من
املعقول أن اجلسم الصغري هو الذي يدور على اجلسم الكبري
وليس العكس .وبهذا التصور العقالني صحح كوبرنيك
النظرة إىل الكون.

الظروف احمليطة به دون رفعه فوق املعارف األخرى .وقد
بينّ تهافت امتيازه بإخراجه من القداسة واأللوهية إىل وضع
النسباوية اليت هي مسة كل موقف إنساني (اخلولي،2000 ،
الصفحات  ،)425-441وعمل على أنسنة الظاهرة العلمية،
وانتهي إىل اعتناق النزعة اإلنسانية ،فتحول من فيلسوف علم
إىل فيلسوف إنساني.
إن فريابند يؤمن بالتعددية املنهجية والفوضوية يف العلم
ويدافع عن الالعقالنية ،فكيف له أن يعترب الكاتوس شريكا
 .5حدود املقاربة الفريابندية
أثارت نظرية فريابند جدال عاصفا يف الوسط الفلسفي له يف الفوضوية عندما أثار فكرة التنافس املفتوح بني برامج
العلمي ،فتضاربت اآلراء بشأنها بني مؤيد ومعارض :املؤيدون البحث .إن الكاتوس عندما أقر ذلك مل يكن يسعى إىل االنفالت
يرون أنها النظرية االبستييمولوجية الوحيدة اليت متكنت من من قبضة املنهج الذي يوحد املمارسة العلمية ،وخاصة أنه
القضاء على كل أشكال الدوغماتية يف العلم ومعها انهارت دافع كثريا من خالل ميتودولوجية برامج األحباث العلمية
أيقونة امتياز العلم .أما املعارضون يرون أن مقاربة فريابند عن العقالنية ،وأحل على ضرورة استحضار اجلوانب املنطقية
غريبة من نوعها يف فلسفة العلم ،إذ ختطت وجهة نظره كل يف العلم وعدم التفريط فيها.
خرجت كل فلسفات العلم باملنهج العلمي املالئم للممارسة
العلمية بعد نقدها للنظريات اليت سبقتها ،فمثال بوبر قدم
مبدأ التكذيب بعد أن نقد مبدأ التحقق الوضعي ،وكون قدّم
النموذج االرشادي بعد أن نقد التكذيبية البوبرية ،والكاتوس
قدّم ميتودولوجية برامج األحباث العلمية بعد أن نقد مقاربيت
بوبر وكون .أما فريابند مل يقدم بديال معرفيا بعد أن طال
نقده اجلميع .واألمر الذي زاد يف تعتيم الرؤية هو إقحامه
ملختلف املعارف االنسانية يف القرارات العلمية بعد مترده على
العقالنية وتأكيده على حضــور الالمعقــول يف العلــم.

احلدود وبلغت إىل حد اجملاهرة بأن العلم ليس أفضل وال أرقى
املعارف .والسبب الكايف لرفضها هو مناهضتها للمنهج العلمي،
ألنها بذلك تكون قد حرمت العلم من الوسيلة الوحيدة اليت
مت ّيزه عن النشاطات اإلنسانية األخرى ،إذ ال فرق بني العامل
والساحر واملنجم يف كنف فلسفته .كما أنه من غري املعقول
التأكيد على الطبيعة الفوضوية للعلم ألن التاريخ يشهد
أنه النسق الوحيد الذي يتم ّيز باالنسجام ووحدة املنهج وهو
األمر الذي مي ّيزه عن باقي املعارف األخرى وإ ّ
ال ال فرق بينه
وبني امليتافيزيقا ،فاقرتان الفوضى بالعلم هو أمر ال يرضاه
منطق العلم ذاته .إذا كانت االبستمولوجيا عامة تسعى إىل كما أن إقرار فريابند بفكرة الالقياسية سيقضي على كل
املوضوعية والعقالنية فإن االبستمولوجية الفريابندية تدعو إمكانيــة لالتفـاق على معيار عقالنـــــــــي -يكون موضوع
إىل الالنظام والالعقالنية.
إمجـاع بني العلماء -من أجل حسم مسألة االختيار بني
حاول فريابند أن يبينّ باملعطيات التارخيية أن الثورات العلمية النظريات العلمية .ومادامت مجيع هذه النظريات غيـر قابلـة
الكربى ما كانت لتتحقق لوال انتهاكها املتكرر لقواعد املنهج ،للقيــاس املتكـافئ فهـذا حييـل حتمـا إىل النسباوية والــذاتية
وأن العلم حيرز تقدما كلما سلك طريقا ال عقالنيا ،وقدّم وهدم كل أساس موضوعي لقيام املعرفة العلــمية .فبعد أن
بعض الشواهد التارخيية على غرار الثورة الكوبرنيكية وثورة أقصى العقالنية أقحم االعتبارات اجلمالية واألحكام الذاتية
الكوانتم .لكنه يف تعامله مع تاريخ العلوم انتقى فقط اللحظات كمعايري للمفاضلة بني النظريات العلمية .ففي نظره علينا
التارخيية اليت تنسجم مع تطلعاته الفكرية وقام بتعميمها أن مننح للعامل احلرية يف اختيار النظرية اليت يرغب فيها
على مجيع الوقائع العلمية ،وأغفل ما حيدث يف أطول فرتات دون إكراه ،ألن املمارسة العلمية عنده حرة ال ختضع لقواعد
تاريخ العلم ّ
وركز على ما هو نادر احلدوث .أضف إىل ذلك أنه وشروط ،فكل شيء جائز يف لعبة العلم.
اكتفى بالتناول التارخيي السطحي ملادة حبثه وموضوعات .6خامتة
دراسته عازفا عن التناول املنطقي.
يعد الطرح الفريابندي تصورا جديدا يف الوسط الفلسفي
ينّ
كما نالحظ أن يف كل شواهده التارخيية يب بأن كل العلمي جلرأة مواقفه ومناهضته للعقالنية العلمية .لقد سعى
اإلجنازات العلمية حدثت بعد أن انتهكت قواعد املنهج املعتمد ،فريابند من خالل مشروعه االبستيمولوجي إىل إلغاء مجيع
لكنه مل خيربنا ماذا قال تاريخ العلم ّ
عما سيحصل بعد هذه احلدود اليت رمستها امليتودولوجيات التقليدية ،فبعد أن رفض
الثورات العلمية اليت انتهكت العقالنية السائدة ،أمل تتأسس وجود منهجية مضبوطة للعلم تب ّنى الفوضوية كطريق
عقالنية علمية جديدة ناصرها باحثون وعلماء ودافعوا عنها جديد لتفسري تقدم املعرفة العلمية وذلك من خالل دعوته
ووضعوا هلا قواعد ومبادئ جديدة .ملاذا ينظر فريابند دائما إىل التعددية يف املناهج ،ألن الوقائع العلمية تبلغ من التعدد
إىل هذا املنجز اجلديد على أنه ال عقالني يف حني أن املنجز والتفرع ما ال ميكن أن حييط به منهج واحد ،فجعل املمارسة
القديم عقالني؟ على الرغم من أن الدراسة املوضوعية لتاريخ العلمية أكثر انفتاحا ،وخاصة بعد أن منح احلرية املطلقة
ينّ
عبت فلسفته
العلم تب عكس ذلك ،فالعقالنية هي دوما اليت تنتصر على للعامل عندما ح ّرره من قيود املنهج .كما رّ
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عن نزعة إنسانية راقية مبحاولته أنسنة الظاهرة العلمية
وبدعوته إىل حرية الفرد والتعددية واحرتام التنوع مبختلف
أبعاده الثقافية وتثمني كل صنائع اإلنسان .فهو مينح قيمة  -12موسى كريم .)2012( .فلسفة العلم من العقالنية إىل الالعقالنية .بريوت:
دار الفارابي.
لكل النشاطات اإلنسانية مهما كانت رافضا فكرة تقديس العلم
وامتيازه بذريعة متتعه باخلطاب العقالني ،ألن العلم نشاط قائمة املراجع األجنيبة
إنساني بالدرجة األوىل وهو يف تفاعل مستمر مع خمتلف 13-Cohen, Bernad. (1985). revolution in science. (Cambridge united States:
Belknap press of Havard university press.
املعارف اإلنسانية األخرى .متيزت مقاربة فريابند باألصالة
14-Hoyningen-Huene, P. (1993). Reconstructing Scientific Revolutions:
واإلبداع ألنه نقل جمال البحث من التساؤل عن املنهج األصلح Thomas S. Kuhn's Philosophy of Science. a Foreword by Thomas S. Kuhn
للعلم إىل جدوى البحث عن االستغالل األمثل لكل ما أنتجه
(2 ed.). (A. T. Levine, Trans.) Chicago: University of Chicago Press.
اإلنسان من علوم وصنائع جلعلها يف خدمة املشروع العلمي،
فأعاد االعتبار إىل كل أشكال املعارف والنشاطات اإلنسانية
حتى الغابرة منها.
 -11مذكور إبراهيم  .)1983( .املعجم الفلسفي .القاهرة :هليئة العامة للشؤون
املطابع األمريية.

كان هدفنا من هذه الدراسة هو لفت االنتباه إىل احلركة
الفكرية اليت شهدها الوسط الفلسفي العلمي يف النصف الثاني
من القرن العشرين من خالل أحد أبرز فالسفتها بول فريابند
إليصال فكره للقارئ العربي وتبسيطه له .ألن نظرية فريابند
يشوبها الكثري من الغموض ويستعصي فهمها دون التوغل
يف عمق أفكاره ،وسنعمل الحقا على التوسع أكثر يف حقل
فلسفة العلوم والتعرف على أقطاب آخرين من سفراء الفكر
االبستمولوجي.
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