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حول زعم �ستيفن هوكنغ �أن الفل�سفة ماتت
www.tabahfoundation.org

جميع احلقوق حمفوظة  ، cمينع �إنتاج �أو توزيع �أي جزء من هذا الإ�صدار ب�أي و�سيلة
دون موافقة خطية �رصيحة من م�ؤ�س�سة طابة � ،إال يف حاالت االقتبا�س املخت�رص مع العزو
الدقيق  ،والكامل يف املقاالت النقدية � ،أو املراجعات .
صورة الغالف :ستيفن هوكينغ في حفل العلماء التجريبيين العالمي ،٢٠١٠
حقوق :جمال كاونتس
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نبذة عن مؤسسة طابة :
هي م�ؤ�س�سة غري ربحية تُعنى بتقدمي �أبحاث ومبادرات وا�ست�شارات وتطوير كفاءات،

وت�سهم يف جتديد اخلطاب الإ�سالمي املعا�رص لال�ستيعاب الإن�ساين ،وت�سعى �إىل تقدمي مقرتحات

وتو�صيات لقادة الر�أي التخاذ نهج حكيم نافع للمجتمع بالإ�ضافة �إىل �إعداد م�شاريع تطبيقية

تخدم املثل العليا لدين الإ�سالم وتربز �صورته احل�ضارية امل�رشقة م�ستندين يف ذلك على مرجعية

�أ�صيلة وا�ستيعاب للتنوع الثقايف واحل�ضاري والإن�ساين.

نبذة عن مبادرة سؤال :
“�س�ؤال” مبادرة جمتمعية ترحب بالأ�سئلة الوجودية ال�شائعة بني ال�شباب وااللتزام بحوار

هادئ يحرتم عقل الإن�سان ،وميلأ قلبه ،وينا�سب وجدانه وتعمل على خلق م�ساحة لال�ستفادة

املتبادلة بني فريق املبادرة وال�شباب ،من خالل عدة فعاليات و�أن�شطة متنوعة ملناق�شة الأ�سئلة التي
ت�شغل الأذهان ،وتعتربها �رشائح خمتلفة من املجتمع �أ�سئلة حمرمة �أو ممنوعة ،مبادرة ” �س�ؤال” ال

�سقف لديها للأ�سئلة مهما كانت جر�أتها �أو ح�سا�سيتها ،وقدوتنا يف ذلك �سيدنا عبد اهلل بن عبا�س
حينما قال �إنه �أوتي العلم ب�سبب ل�سان �س�ؤول �-أي كثري الأ�سئلة -وقلب عقول.

نبذة عن الباحث :

غراهام هار َمن (ولد يف � 9أيار/مايو � )1968أ�ستاذ فل�سفة �شهري يف معهد جنوب
كاليفورنيا للعمارة يف لو�س �أجنل�س� .أ ّدت جهوده يف جمال �إلهيات (ميتافيزيقا) الأ�شياء �إىل تطوير
علم وجود ّ
عد �شخ�صية مركزية يف تيار الواقعية النظرية يف الفل�سفة املعا�رصة.
يركز على الأ�شياء؛ و ُي ّ
التميز للجامعة الأمريكية يف القاهرة يف البحوث واجلهود اخلالقة لعام
وهو احلائز على جائزة ّ
أثريا يف
 .2009وهو حما�رض دويل معتاد .وقد نال عام  2013املرتبة  81بني ال�شخ�صيات الأكرث ت� ً
مَ
عال الفنون الدولية ملجلة مراجعة الفنون .وقد �ص ّنف  11كتا ًبا ،كان �آخرها،
( Weird Realism: Lovecraft and Philosophyالواقعية الغر ْي َـبـةُ :لفكرافت والفل�سفة)
(Bells and Whistles: More Speculative Realism ،)2012
حمرر �سل�سلة كتاب
(املزايا التكميلية :واقعية نظرية �أكرث) ( .)2013وهو ّ
وحمرر �سل�سلة كتاب
( Speculative Realismالواقعية النظرية) لدى مطبعة جامعة �إِدنربه؛ ّ
( New Metaphysicsامليتافيزيقا اجلديدة) باال�شرتاك مع (برونو التور) لدى مطبعة �أوبِن
حمرر ريا�ضي �سابق ،وكثري الرتحال حول العامل ،ومن �أبناء اجليل ال�ساد�س لوالية
هيوما ِنتيز) .وهو ّ
�آيوا.
4

متاما .دعونا نبدأ
العالقات بني الفلسفة والعلوم حاليًّا ليست جيدة ً
بكلمات شهرية قاهلا ستيفن هوكِنغ يف شهر أيار/مايو  2011يف مؤمتر "روح
عصر غوغل" يف إنكلرتا:

ً
ً
مجيعا تقريبًا أن نتساءل أحيانا :ملاذا حنن هنا؟ من أين أتينا؟
جيب علينا
وهذه األسئلة تقليديًا متعلّقة بالفلسفة ،ولكن الفلسفة ّ
جيار
لم
إذ
تة.
مي
ِ
ّ
اتلطورات احلديثة يف العلوم ،ال سيما علم الفزيياء ،وقد بات العلماء
الفالسفة
محلة مشعل االكتشافات يف حبثنا عن املعرفة(.(1

ِ
كرما إذ يزعمون أ ّن
فالفلسفة كما يراها هوكنغ ميتة ،بينما آخرون هم أكثر ً
فمثال،
الفلسفة لن متوت إال يف املستقبل القريب ،ولن يكون إال موتًا جزئيًّاً .
خيربنا فولف ِزنغَر الباحث يف الدماغ والفيزيولوجيا العصبية أنّه مهتم بالفلسفة

لسببني :األول أل ّن "التق ّدم يف علم األحياء العصيب سيق ّدم بعض األجوبة
عن األسئلة التقليدية يف الفلسفة" ،والثاين أل ّن "التق ّدم يف العلوم العصبية يثري
كبريا من املشاكل األخالقية اجلديدة ،وأ ّن هذه املشاكل حتتاج إىل أن
ً
عددا ً
يتناوهلا ،إىل جانب علماء األعصاب ،ممثلون عن العلوم اإلنسانية"( .(2بعبارة

ِ
(ستيفن
رمن’Stephen Hawking tells Google ’philosophy is dead ،
((( مات ُو َ
أن "الفلسفة ماتت")20((/5/(7 ، The Telegraph ،
هوكِنغ خيرب غوغل ّ

w.telegraph.co.uk/technology/google/8520033/Stephen-Hawking-tellsGoogle-philosophy-is-dead.html

( (2فولف ِزنغَر ،يف مقابلته مع توماس ِم ِ
تسنغَرThe Ego Tunnel: The Science of the ،

( Mind and the Myth of the Selfنفق األنا :علم العقل وخرافة النفس) (نيويوركBasic :

 )2009 ،Booksص.7( .
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أخرىِ ،زنغَر مهتم بالفلسفة باعتبارها هدفًا ذا إمكانية يف االستحواذ على
علوم األعصاب ،على الرغم من تأكيده لنا أنّه ال ينبغي أن خياف الفالسفة
"أيضا"
تضم ً
من هذا املرام ،وذلك أ ّن ِزنغَر ال يزال ً
حمتاجا إىل جلنة أخالقيات ّ
ممثلني عن العلوم اإلنسانية إىل جانب علماء األعصاب .وبعد أن أفلتت
فإنا ستدخل
الفلسفة من منزلة اخلادم لعلم الالهوت يف العصور الوسطى ّ
جديدا لتكون اخلادم األخالقي للعلوم املادية.
عهدا ً
ً

أيضا
وليس العلماء فقط َمن حيلم هبذا الربنامج ،بل إ ّن بعض الفالسفة ً
متلهفون له .وليؤخذ يف االعتبار جيمس ِ
ليد َمن ودون روس ،من أصحاب
ّ
يسرمها اإلعالن أنّه "ينبغي أن تتح ّكم النسبيّة
النزعة الواقعية البنيوية ،الل َذان ّ

الكم مبيتافيزيقا اجلوهر ،وبيولوجيا الكيمياء
ّ
اخلاصة مبيتافيزيقا الزمن ،وفيزياء ّ
(((
بيرت فان إنو ِاغن كتابه
التطور مبيتافيزيقا األنواع الطبيعية"  .ويستفتح الفيلسوف َ
و ّ
ِ
ينمن:
( Material Beingsالكائنات ّ
املادية) بكلمات عال الفيزياء رتشارد فَ َ

"حسن ،خذ الكرسي على سبيل
دائما:
ٌ
ما الشيء؟ يقول الفالسفة ً
عما
املثال" .فهم يف اللحظة اليت يقولون فيها هذا تتَْعلَ ُم أنم ل يعودوا يدرون ّ

معني؟
معني هنالكّ ...
حسن ،الكرسي هو شيء ّ
يتح ّدثون .ما الكرسي؟ ٌ
الذرات
معني؟ ّ
كيف هو ّ
كثريا من ّ
تتبخر منه ّ
الذرات من وقت آلخر ،وليس ً
ِ
ِ
كوليEvery Thing Must Go ،
سربت وجون
َ
(((جيمس ليد َمن ودون روس ،مع ديفد ِ ُ

ّ
(كل يشء جيب أن يذهب) (أكسفورد :مطبعة جامعة أكسفورد ،)2007 ،ص.9 .
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بل قليل ،ويقع عليه الوسخ فيتحلّل يف الطالء؛ فتعريف الكرسي تعري ًفا دقي ًقا

ذرات
ذرات هي اهلواء ،أو أية ّ
ذرات هي الكرسي وأية ّ
بأن تقول بالضبط أية ّ
اخلاص بالكرسي ،أمر مستحيل(((.
ذرات هي الطالء
ّ
هي الوسخ ،أو أية ّ
يعتقد فان إنو ِ
اغن أنّه ال يوجد شيء إال أصغر اجلزيئات الفيزيائية (كائنة

ما كانت( واملخلوقات احليّة ،فلذلك الكائنات املتوسطة احلجم غري احليّة
كالطاوالت والكراسي غري موجودة يف الواقع .وكم كان شعوره ببهجة النصر
ّ
افتتاحية كتابه .بيد أن فان

ينمن يف
ضم ما قاله فَ َ
الذي ال بد أنّه شعر به حني ّ
إنو ِ
اغن نسي أن يضم التعليق اآليت لفيلسوف العلوم بول فايَرابِند" :اجليل الشاب
ينمن وشوينغر وغريمها قد يكونان أملعيني وأذكياء أكثر
من علماء الفزيياء ك َف َ
ِ
وشرودنغَر وبولتسمان وماخ ومن شاهبهم؛
من أسالفهما ،من بور وأينشتاين
ولكنّهما مهجيّني غريا
متحضرين ويفتقران إىل العمق الفلسفي .(2("...كما
ّ
ل يضع فان إنو ِ
اغن الكلمات اآلتية للفيزيائي كارلو روفِللي ،من قبيل مناوئة

هوكِنغ يف وجهة نظره يف عالقة الفلسفة بالعلوم:

ِ
إنواغن( Material Beings ،الكائنات املادية)
بيت فان
(((مأخوذة من كتابة مقتبسة يف افتتاحية َ
(إيثاكا ،نيويورك :مطبعة جامعة كورنِل) ص.vi .

((2يمكن الوقوف عىل هذه الفقرة يف :إمريه الكاتوش وبول فايرابِند،

For and Against Method: Including Lakatos’s Lectures on Scientific Method
and the Lakatos-Feyerabend Correspondence

يتضمن حمارضات الكاتوش عن املنهج العلمي ومراسالت الكاتوش فايرابِند)
(مع املنهج وضدّ ه:
ّ

(شيكاغو :مطبعة جامعة شيكاغو ،)2000 ،ص.385 .
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إذا ابتُغي الوصول إىل تركيبة متآلفة جديدة ،فأعتقد أ ّن التفكري الفلسفي

مكوناهتا ...وبصفيت فيزيائيًّا مستغرقًا يف هذا العمل
سيكون مرة أخرى من ّ
أمتن على الفالسفة املهتمني باملفاهيم العلمية للعا َل أال حيصروا
املهم فإنين ّ
ّ

أنفسهم يف التعليق على النظريات الفيزيائية اجلزئية احلالية أو تلميع هذه

النظريات ،بل جيازفوا يف حماولة النظر إىل

األمام(((.

ّ
ّ
ّ
وأود فيما يأيت أن أتكلم ىلع الفلسفة كيف أنها يمكن مرة أخرى أن
ً
َ
جتازف فتنظر إىل األمام بدال من قبوهلا الطويع بمزنلة اخلادم اجلديدة بعد
ّ
قرون من تفلتها من ذلك ادلور يف السياق ادليين.

 -1تقسيم العمل

عامة قبل الرتكيز على إشكالية فلسفية
دعونا نبدأ ببعض اعتبارات ّ
حد كبري ،عن
خاصة .فقد انفصلت العلوم الطبيعية يف مرحلة احلداثة ،إىل ٍّ
ّ
الفنون والعلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية مبوجب تقسيم

العمل .ويبدو

ّ
للوهلة األوىل أن هذين انلموذجني من املجاالت العلمية يبحثان يف نوعني خمتلفني

ً
ً
وفقا لقانون ثابت ال ّ
يتغي ،وهي مسألة
تماما من الواقع .فالطبيعة موضوعية ،وتعمل

مادة فيزيائية غري عاقلة ينبغي حساهبا بدقّة رياضية ُحم َكمة .وباملقابل ،الوقائع
ّ
((( كارلو روفِليل ،أورده جيمس ِ
ليد َمنWho’s Afraid of Scientism? Interview with“ ،

( ”James Ladymanمن خيشى ِمن النزعة العلمية؟ مقابلة مع جيمس ِ
ليد َمن)،Collapse V ،
َ
ص.(85-(35 .
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وتتكون
اإلنسانية اليت يبحث فيها صنف اجملال العلمي اآلخر هي ذاتية،
ّ

من إسقاط القيم واملناظري االعتباطية على املو ّاد اخلاملة .وإذا ل يكن الوجود

الثنائي للشيء املمتد والشيء املف ّكر عند رينيه ديكارت سببًا هلذا االنقسام

معلما منوذجيًّا على امتداد املسار احلداثي بتصنيفه نوعني
احلداثي ،فإنه يبقى ً
أساسيني فقط من الكائنات :الطبيعية واإلنسانية.

نوعا ما ،مع مستويات متبادلة من
صمودا ً
وقد صمد هذا التقسيم ً
جيدا ً
احلرة هي امللِك،
االعتبار لكال اجلانبني .ففي التعليم األصيل كانت الفنون ّ
إذ كان اكتساب تضلُّ ٍع يف اليونانية والالتينية يع ّد أشرف من التنقيب حبثًا يف
الطبيعة الفيزيائية .واليوم انقلب الوضع إىل ٍ
حد كبري ،فقد حققت سلسلةٌ
املهمة خالل القرون األربعة املاضية الثورَة يف
مدهشة من اإلجنازات العلمية ّ

الفيزياء الرياضية وعُدَّت إحدى أهم األحداث يف التاريخ البشري .وأفضى
عمق الفكر والنظر اإلبداعي باجلنس البشري إىل إدراك قانون اجلذب العام،

موحدة ،وقوانني العناصر الكيميائية وأصل األنواع ،والنسبية
وكهرومغناطيسية َّ
اكب جماورة ٍ
العامة ،ونظرية الكم ،وحقائق عن كو ٍ
وجنوم منفجرة بعيدة
ّ
اخلاصة و ّ
ّ
وأصل الكون نفسه .ومثّة بصائر جديدة هي بالتأكيد قريبة جدًّا ،ولكن حىت
املتحقق من هذا التق ّدم العلمي قد ولَّد قائمة معروفة من اإلجنازات العلمية

التطبيقية ،من البنسلني والسيارات حىت الليزر واحلواسيب والطاقة الذرية.
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وباملقابل ،قد يرتاءى أ ّن امليتافيزيقا ،اليت كانت تُعرف فيما مضى مبَلِكة العلوم،
ل تكد ُحتدث تق ّدما مفهوميًّا أو حتقق نتائج عملية ،مما قد جيعل ِ
ستيفن
ً
ونادرا ما ميكن إلقاء
هوكِنغ يبدو غري ِّ
متسرع حني يقول إ ّن الفلسفة ماتتً .
اللوم على احلكومات ووكاالت التمويل الهتمامها بالنتائج امللموسة للعلوم

املادية أكثر من اهتمامها بتنظريات الفالسفة اليت كانت فيما يبدو بال غاية.
يف عام  ،1959كتب ت .ب .سنو عن "الثقافتني" وفصل العلوم اإلنسانية
(((
الكل فكرة تقسيم العمل هنا،
والفنون عن العلوم الطبيعية  .على أنّه ل يقبل ّ

التفوق على الطرف اآلخر .وجرت حماوالت يف
وما برح أحد الطرفني مدعيًّا ّ
بعض األحيان الختزال العلوم يف حقائق اجتماعية تتعلّق بالتطبيق العلمي أو

النصوص العلمية أو السياسة العلمية .وقد جاء التعبري عن انزعاج العلماء من
هذا اجلنوح يف خدعة سوَكل الشهرية عام  ،1996حيث كتب مقالة فيها حماكاة
هت ّكمية فارغة املعن حول اجلاذبية الكميّة ،إذ جتنّبت جلان الرقابة ونُ ِشرت يف
جملة ( Social Textالنص االجتماعي) اليت هتتم بدراسات ما بعد احلداثة،
لتثبت ظاهريًا أ ّن الفلسفة الفرنسية احلديثة ليست إال لغة مضطربة بال معن(.(2

وكان العمل جاريًا يف اجلهة األخرى مبحاوالت عديدة من أجل اختزال الواقع

((( ت .ب .سنو( The Two Cultures ،الثقافتان) (كمربدج :مطبعة جامعة كمربدج.(20(2 ،
ونص مقالتها ،انظر :ألَن سوَكل وجان ب ِركمونتFashionable ،
( (2لالطّ الع على بيان هذه اخلدعة
ّ

( Nonsense: Postmodernist Intellectuals’ Abuse of Scienceهراء متأنّق :ابتذال مفكري
ما بعد احلداثة للعلوم) (نيويورك :بيكادور.((998 ،
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اإلنساين كلِّه يف حقائق تتعلّق بأشياء فيزيائية أصغر بكثري .وتقوم علوم الدماغ
باحملاولة الشرسة األخرية ملصادرة اإلشكاليات الفلسفية أو إقصائها ،ورمبا
أيضا حيلة كحيلة
سيأيت يوم تتسلّل إليها ً

كل(((.
سوَ

تقسيم للعمل يف احلياة الفكرية.
دائما
ٌ
فمن ناحية ،اآلن ال بد أن يكون ً

متطورة
فاألمر يستغرق دراسة طويلة وخربة مصقولة معيّنة لتحقيق اكتشافات ّ
حول الصفائح التكتونية ،أو الرتكيب الوراثي للفريوسات ،أو انتقال الفوتونات
عن بعد ،أو كيمياء األمحاض ،أو تاريخ الرأمسالية ،أو قصة صيد القبطان
إيهاب للحوت األبيض ،أو علم صرف اللغات التوركية ،أو السمات األسلوبية
للتكعيبية التحليلية ،أو امليتافيزيقا .وال ميكن ألي حقل من هذه احلقول أن
لكل قَ ْدٌر من االستقاللية ،فال يقبل
يتحول إىل خادم للحقول األخرى .ولكن ٍّ
ّ

ألي منها أن ُخي َتزل بالكامل
حملي حت ّك ًما من اخلارج .وال ميكن ٍّ
نسيج أو لون ّ

يف نظام مشرف أعلى يقلل من أمهيّته بتفسري أنّه نتاج مشتق من طبقة ما
تفسره أعمال هذه الطبقة .وهلذا السبب فللفلسفة
أعمق و ّ
أدق ألشياء قد ّ
املتوهجة هلوكِنغ بني الناس.
مهمة وهي ليست ميتة ،على الرغم من السمعة ّ
ّ

((( لال ّطالع عىل مثال حديث بارز ملزاعم فلسفية مبالغ فيها تستند إىل علم األعصاب ،انظر :توماس
ِم ِ
تسنغَر( Being No One: The Self-Model Theory of Subjectivity ،أن تكون ال أحد:

نظرية النموذج الذايت للذاتية) (ماساتشوستس ،كمربدج :برادفورد بوكس .)2004 ،ويمكن
اال ّطالع عىل نقد مفصل مل ِ ِ
تسنغَر يف مقالة يل بعنوان( The Problem with Metzinger :املشكلة
ّ
مع ِم ِ
تسنغَر)( Cosmos and History ،الكون والتاريخ) ،العدد  ،7رقم ( ،20(( ،ص.36-7 .
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ً
ً
ألنا تبتغي
طموحا
فالفلسفة يه األكرث
وتواضعا بني األنشطة ،فهي طموحة ّ
أي شيء ،ومتواضعة أل ّن أصلها االشتقاقي من كلمة "فيلوسوفيا"
الكالم على ّ

ومعناها حمبة احلكمة ،وهذه احلكمة ال تستنزف األشياء حىت القاع .والفلسفة

أيضا ال ت ّدعي السيادة
ال بد أن تفسح اجملال ِّ
لكل موضوع موجود ،وهي ً
أي من هذه املواضيع أو التسلّط عليها .وليس ألي نظام معريف
أو اختزال ٍّ
جمسمات الكرة األرضية يتعامل
الزعمنيً ،
أن يطرح هذين َ
متاما كما أ ّن صانع ّ
شامال ألي جزء من الكوكب.
منوذجا ً
فقط مع العال أمجع دون أن يزعم ً

األعم للبحث ،على أ ّن هذا
ومن التفاهة القول إ ّن الفلسفة هي النموذج ّ

عامة .يف عام
ّ
مثريا أكثر لالهتمام حني ّ
نعني فقط ملاذا هي ّ
االدعاء أضحى ً
 ،1894كتب الفيلسوف البولندي املبخوس قدره كازميريس تفاردوفسكي اآليت:

عموما ،بأخذ
ال بد أنه من املمكن تعريف امليتافيزيقا ّ
بأنا علم األشياء ً

أيضا
هذه الكلمة باملعن املطروح هنا؛ وهذه هي احلالة بالفعل .والعلوم اجلزئية ً
اصها باإلضافة
ال تبحث يف أي شيء آخر سوى األشياء املتعلّقة ّ
بتغرياهتا وخو ّ

دائما يف
إىل قوانينها اليت مبوجبها تؤثّر األشياء بعضها يف بعض .وال يبحث ً

جمموعة حم ّددة من األشياء تقريبًا إال العلوم اجلزئية ،وهذه اجملموعة من األشياء

فمثال العلوم الطبيعية باملعن األوسع
ش ّكلها سياق طبيعي أو غاية معيّنةً .
تسمى
أجساما العضوية وعضوية؛
ً
للكلمة هتتم مبيّزات تلك األشياء اليت ّ
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ويبحث علم النفس يف اخلواص والقوانني املميّزة للظواهر الذهنية ،أي األشياء

الذهنية .غري أ ّن امليتافيزيقا علم يدرس مجيع األشياء ،الفيزيائية ،العضوية
والالعضوية ،وكذلك الذهنية ،والواقعية وكذلك غري الواقعية ،واألشياء املوجودة
وكذلك األشياء غري املوجودة؛ وهو علم يبحث يف تلك القوانني اليت ختضع هلا
عموما ،وليس فقط جمموعة أشياء
األشياء ً

معيّنة(((.

فالفلسفة عند تفاردوفسكي (وأنا على وفاق معه هنا) ال يقيّدها أي
تقسيم للعمل ،إّمنا جيب أن تبحث يف مجيع األشياء :من شخصيات خيالية،
وتصورية،
إىل أجسام عضوية والعضوية ،وأشياء ذهنية والذهنية وواقعية
ّ

وأعمال فنيّة ،وجمموعات كبرية من أجهزة فنيّة تدور يف أرجاء املزارع وتكمن

حتت سطح البحر .الفلسفة جيب أن ختاطب مجيع هذه األشياء دون اختزاهلا

يفسر األنواع األخرى .للفلسفة حاجة أصيلة إىل الكالم
يف ٍ
نوع مميّز واحد ّ

عضوا يف جلان
على األشياء الطبيعية واالصطناعية ،وال تقتصر على كونا ً
عمال "متعدد
لألخالق كما يقرتح فولف ِزنغَر ،وال على قيامها مبا مسّي ً
تاما لنتائج
التخصصات" وهو ما يعين يف الواقع أن ختضع الفلسفة
خضوعا ًّ
ً
ّ
ِ ِ
اغب يف ذلك.
العلوم ّ
املادية ،كما يبدو أ ّن توماس متسنغَر ر ٌ
((( كاسيميس تفاردوفسكيOn the Content and Object of Presentations: A ،

( Psychological Investigationحول حمتوى األفكار ومادهتا :بحث فلسفي) ،ترمجة ر.
ِ
(دوردرخت :مارتينوس نيهوف ،)(977 ،ص.36 .
غروسمن،
َ
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إىل جانب هذا الطموح يف املنهج بأن يكون للفلسفة ما تقوله خبصوص
قدرا من التواضع .فسقراط،
أي شيء ،فإنّه ال بد هلا ً
أيضا من أن تستبقي ً

البطل يف أسالف حقلنا املعريف ،اشتهر بأنّه كان يرى أ ّن الشيء الوحيد الذي
ساخرا ،بل له معن
يعرفه هو أنّه ال يعرف شيئًا .وهذا ليس ً
طرحا فار ًغا وال ً

دقيق جدًّا .ففي افتتاح "حماورة

مينون" ألفالطون ،نقرأ احلوار اآليت اذلي دار بني

سقراط والشخصية الصغية:

مينون :هل تستطيع أن تقول يل يا سقراط إذا ما كان ممكنًا تعلُّم الفضيلة،
وإذا ل يكن تعلّمها ممكنًا ،فهل هي شيء يأيت باملِران ،أم ّأنا ،تظهر عند
البشر هبةً طبيعية ،أو بطريقة أخرى؟

ِ
ين حول هذا املوضوع،
سقراط :أنا ً
أيضا يا مينون ،عوزي يشبه عوز مواط َّ

وإين أللوم نفسي على أنين ال أدري شيئًا على اإلطالق عن طبيعة الفضيلة،
ّ

فإذا كنت ال أدري طبيعة الشيء فكيف يل أن أعرف خصائصه(((؟

نظن أنّنا نعرف شيئًا معرفة دقيقة من
الحظوا املفارقة هنا .حنن عاد ًة ّ
خصائصه؛ بيد أ ّن يف هذه الفقرة ويف غريها يقول لنا سقراط إننا يف حاجة إىل
كل
كل املناهج و ُّ
أن نعرف األشياء قبل خصائصها ومبعزل عنها .فإذا كانت ُّ
العلوم تسعى لتحديد اخلصائص احلقيقية لألشياء بدقّة ،فالفلسفة هي منهج
((( أفالطون( ”Meno“ ،مينون) ،يف ( Five Dialoguesاملحاورات اخلمسة) ،ترمجة ج .م .أ.
غرب واملوقر جون م .كو َبر( ،إنديانابولِس :هاكِت ،)2002 ،ص.60-59 .
ُ
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معاكس وعلم معاكس ،تطمح إىل الشيء حب ّد ذاته مبعزل عن خصائصه.
نوع من األشياء (مبا فيها
كل ٍ
ولكن إذا استقلّت الفلسفة بطموحها يف دراسة ِّ

معاكسا
منهجا
األشياء غري الواقعية)ّ ،
فإنا ليست وحدها يف حالتها باعتبارها ً
ً

جار هلا وصديق قريب منها .غري أنّه
وعلما
معاكسا؛ فالفلسفة هنا لديها الفن ٌ
ً
ً
بأنا تتطلّع إىل أن تكون معرفة،
حىت أصل كلمة “( ”scienceعلم) يوحي ّ

مباشرا إىل خصائص األشياء وموق ًفا تشكيكياً جتاه أي
مما يعين ً
دائما بلو ًغا ً
غلو خيايل يف األشياء اليت ليس باإلمكان وصوهلا إىل العقل االستداليل
ٍّ
(حىت لو كانت احلساسية والذوق املوجودان يف مجيع األنشطة العلمية الكبرية

ينبهاننا إىل أنّه حىت العلم يبدي مسات فن ما) .ولقد حبثت يف هذا املوضوع
فيما كتبته يف ( ”The Third Table“ dOCUMENTAالقائمة

ً
وسأعود إىل املوضوع الحقا يف هذا املبحث(((.

الثالثة(،

 -2اتلنقيب

االدعاء أ ّن مجيع اجملاالت الطبيعية واالصطناعية واإلنسانية والالإنسانية
ّ

مهمة الفلسفة أن تق ّدم نظرية عن
مكونة من أشياء ،وأ ّن ّ
والواقعية والالواقعية ّ
محيدا وبدهيًّا مبا يكفي ليكون فار ًغا من املعن
هذه األشياء ،قد يبدو ّادعاء ً
هارمن( The Third Table/Der Dritte Tisch“ ،القائمة الثالثة)dOCUMENTA ،
(((  .غراهام َ

زاوركِندَ ر ،ترمجة النسخة األملانية:
( (13)، Notebooks seriesسلسلة تأليفات) ،حترير :كاترين َ
باربرا ِهس.20(2 ،
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االدعاء العريض الشامل؟ واجلواب أ ّن
متاما .فمن يسعه أن يرفض مثل هذا ّ
ً
الفلسفة و ِ
ِ
العلوم كلَّه يف واقع األمر يرفضه .وإنّه ملن املذهل مدى االتفاق
يخ
تار َ
على اهلجوم على األشياء بوصفها التجسيد عينه للسذاجة اإلنسانية.

كثريا ما
سردت قصة املفكرين قبل سقراط يف اليونان القدمية ،من حوايل
ُ
و ً

كامال من أشياء بعد التنقيب
نظاما معرفيًّا ً
 600قبل امليالد ،كيف ّأنم سبكوا ً

العميق فيها مثّ اختزاهلا يف عنصر أصغر وأسبق يف األوليّة ،ومنه بنَوا مجيع
األشياء بشىت أحجامها املختلفة .وقد ابتدأ هذا األمر مع طاليس امللطي
لكل شيء .مث جاء بعده أنكسيمينِس وكان
بزعمه أ ّن املاء هو املبدأ األول ِّ

اختياره أ ّن اهلواء هو العنصر األويل .مث أتت مرونة أكثر مع نظرية إمبادوقليس

الشهرية القائلة إنّه ال يوجد أقل من أربعة عناصر أوليّة بنسب

متساوية :املاء

أكثر ما عرف به مناصرته لنظرية الذرات الفيزيائية غري القابلة

للقسمة .واكن

واهلواء والرتاب وانلار ،تتحد باحملبة وتنفصل بالكراهيةّ .أما دميقريطس فكان
ّ
إىل جانب أوئلك
املنظرين للعنارص األويلة جمموعة خمتلفة ،ولكن متداخلة ،من

املف ّكرين يف عصر ما قبل سقراط الذين حبثوا عن شيء أعمق حىت من املاء
الذرات ،شيء أسبق يف األوليّة :كتلة غري متعيّنة ال ب ّد أن تنبثق
أو اهلواء أو ّ
منها مجيع هذه األشياء املستقلة؛ وهي  Apeironاألبريون (الالنائي( عدمي

كل شيء .وكان
كل شيء وإليها يرجع ُّ
الشكل ،نقطة غري حم ّددة نشأ منها ّ
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اجلدل الوحيد يدور حول وجود هذا "الالنائي" :هل كان يوجد يف املاضي
أم أنّه يوجد يف احلاضر دون عل ٍم لنا به ،أم أنّه سوف يوجد يف املستقبل
أنكساغورس يريان أ ّن
فيثاغورس و
بعد هالك مجيع اخلصائص احملدودة؟ وكان
َ
َ

األبريون (الالنائي) كامن يف املاضي البعيد ،قبل أن يشفط الفراغ أو يدور

بسرعة كبرية ،متسببًا يف تبعثره إىل أشياء متباينة متمايزة حتيط بنا اليوم .ورأى
ِ
برمنيدس أ ّن األبريون (الذي أطلق عليه "املوجود") يوجد يف احلاضر على
متنوعة عديدة .ول َير
اجملردة ختدعنا برؤية أشياء ّ
الرغم من أ ّن حواسنا وآراءنا ّ
إال
أنكسيمندر ،املنذر بالشؤم ،أ ّن األبريون كامن يف املستقبل البعيد ،بعد أن
َ
تقضي العدالة بالفناء على مجيع األضداد ،أي مجيع األشياء املتباينةُ ،فرتجع

األويل (وجهة نظر رمبا تأثّر هبا مفهوم الصراع
كل شيء إىل الرحم
َّ
ّ
الالمتعني ّ
الطبقي عند كارل ماركس).

كل هذه النظريات ،فإ ّن األشياء املتوسطة احلجم أضحل من
وبالنظر إىل ّ

مكونات أسبق يف األولية تعتمد
أن تكون احلقيقة ،فال بد أن ُخت َتزل كلّها يف ّ

عليها .وإشكالية هذه املذاهب ّأنا ال تستطيع تفسري االستقاللية النسبية
لشيء ما من أجزاء ِّ ِ
فإين أميل إىل
ذرات جسمي ّ
مكونه .فإذا أزيلت مجيع ّ
ذرات عديدة دون أن
التفكري ّ
بأين هلكت .ولكن ميكن استبدال أو إزالة ّ
متاما كما أ ّن االحتاد األوريب لن يهلك بالضرورة لو مات ثلة من
ّ
يتغري كياينً ،
15
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كل دقيقة أو حىت لو انضمت أو غادرت عدة دول أعضاء .واألشياء
مواطنيه َّ

مكوناهتا مثلما أ ّن األطفال هم زيادة عن والديهم؛ وذلك ليس
هي زيادة عن ّ
ٍ
متاما ،وبرؤية فوق
ألن النتائج "غري متنبّأ هبا" ،بل ألنا حىت لو كانت متنبّأً هبا ً
بشرية ،فإ ّن االعتماد الفيزيائي لشيء أكرب على مكوناته األصغر ال يستلزم

املكونات وموضعها بالضبط؛ أو على
تطاب ًقا بني الشيء األكرب وعدد تلك ّ
األقل هذا أسلوب من أساليب تعريف مفهوم "االنبثاق" الشهري.

ويف مقابل هذه الفلسفات املن ّقبة يف العمق واملضادة لألشياء ،اليت كانت

شائعة يف الفكر اليوناين القدمي ويف تاريخ العلوم الطبيعية ويف فلسفات "ما قبل
أيضا على وجه اخلصوص جيلبري
املتفرد" األخرية (يأيت على البال جيل دولوز و ً
ّ
سيموندون( ،جند ً
أيضا احلركة املعاكسة اليت سمهتا مقاربة التنقيب السطحي

“ .”overminingففيها يُعامل الشيء بأنّه ال ميكن أن يكون احلقيقة من
سطحي جدًّا .فلماذا نفرتض اكئنات غي
"عميق" جدًّا ،وليس ألنّه
حيث إنّه
ٌّ
ٌّ
ّ

لك شيء مظهر أو عالقة أو حدث أكثر
مرئية تكمن وراء املظاهر؟ وذلك ّأن َ

التغري واجلريان أكثر من كونه كائنات
كل شيء تدفّق دائم ّ
من كونه ً
جوهرا .و ّ
مستقلة ساكنة .وكل ٍ
شيء مظهر يف الذهن ليس إال ،أو ميكن معرفته بالكامل
ُّ
مبعادالت رياضية .وال يوجد يف العال ترسبات داكنة أو آثار أشباح ،وال يوجد
شيء ال ميكن أن يعرفه العقل الواعي املراقب بعناية .وتكمن إشكالية هذه
تغري أي
النظريات ذات التنقيب السطحي يف أنّه ليس لديها نج يعلّل سبب ّ
18 16

أي شيء غري
شيء .ولو نُ ِشر العال بالكامل على حالته الراهنة ،دون أن يُرتك ُّ

حتول أي شيء
َّ
معرب عنه يف الوقت احلاضر ،لكان من املستحيل تعليل سبب ّ

كل مظاهر التغيري تقتضي
أو انتقاله مما هو عليه اآلن إىل شيء آخر .فإ ّن َّ
فائض أو ٍ
وجود ٍ
مكو ٍن غري عقالين يف أشياء يسمح هلا
باق غري َّ
معرب عنهّ ،
بدخول سلسلة من العالقات اجلديدة.
على أ ّن أكثر ما يلفت النظر رمبا بشأن هاتني االسرتاتيجيتني لتدمري دور

لتكملها .ويف
دائما تتكئ إحدامها على األخرى ّ
األشياء ،مع تعارضهما ،هو أنّه ً

مقاربة تنقيبية يف العمق كاملذهب الذري ،يُعت َقد أ ّن مجيع الطاوالت والكراسي

الذرات يف مرتبة
للذرات ،ولذلك تضع ّ
جتمع ّ
واحليوانات إن هي يف الواقع إال ّ

الذرات قابلة للمعرفة
العلّة هلذا العا َل .ومع ذلك ،يف الوقت نفسه ،جتعل ّ
الذرات؛ وهبذه الطريقة
حتما نسبتها إىل ّ
وللتبادل مع مجيع اخلصائص اليت ميكن ً

كل
فإ ّن أصغر عمق للعال يؤتى به إىل السطح الذي ميكن الوصول إليه حيث ّ
شيء ميكن رصده ومعرفته .وتتطابق الطبقة الفيزيائية األصغر مع أعلى طبقة من
الوعي اإلنساين النري .وىلع نفس املنوال ،يؤخذ يف االعتبار ميتافيزيقا فوق عالئقية
كتلك اليت عند برونو التور الذي يقول لنا إ ّن األشياء ليست سوى ما تُغيتُِّر أو
ُّ
يشء
لك
ش أو ُحت ِدث((( .ولو صح ذلك لاكن
جمرد تأثرياته احلاليّة على
ُحت ّوُل أو تُ ِّ
شو ُ
ّ
((( برونو التور( Pandora’s Hope: Essays in the Reality of Science Studies ،أمل

باندورا :مقاالت يف واقع دراسات العلوم)( ،ماساتشوستس ،كمربدج :مطبعة جامعة هارفارد،
 )(999ص.(22 .
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غريه من األشياء؛ ولكانت األحداث والتفاعالت الظاهرة للعا َل يف هذه اللحظة

حمرك للتغيري .وكأ ّن
جمرد طبقتها املوجودة وال شيء آخر م ّدخر وال إمكانية لوجود ّ
ّ
التور استشعر هذه الصعوبة احملرجة ،فعمد يف السنوات األخرية إىل تقدمي مفهوم
حد كبري ملفهوم
"بالزما" غري مهيَّأة كامنة حتت العالئق ،ويبدو هذا مشاهبًا إىل ٍّ

األبريون الالمتعني العدمي الشكل يف عصر ما قبل سقراط(((.

ونريد امسًا لوصف هذه االسرتاتيجية املزدوجة من التنقيب العميق والتنقيب

مؤخًرا بعبارة "تنقيب
شائعا جدًّا يف احلياة الفكرية ،وقد عبثت ّ
السطحي يكون ً
ثنائي" ،وهي مصطلح صناعي يشري إىل االستخدام املتزامن للبيانات والتنقيب

النصي( .(2على أنّه فيما يتعلّق جبميع هذه السبل لتقويض األشياء بتقطيعها من
ّ

مهمة الفلسفة
األسفل ،ميكننا استعمال املصطلح البسيط "تنقيب" .وال تقتصر ّ

متنوع األصناف
جمرد إلقاء شبكتها على أوسع نطاق ممكن لصيد مسك ّ
على ّ
((( برونو التورReassembling the Social: An Introduction to Actor-Network- ،

( Theoryإعادة جتميع االجتامعي :مدخل إىل نظرية الشبكة الفاعلة)( ،أكسفورد :مطبعة جامعة
أكسفورد )2005 ،ص ،50 .تعليق  .48ولال ّطالع عىل نقدي ملفهوم البالزما عند التور ،انظر:
هارمن( Prince of Networks: Bruno Latour and Metaphysics ،أمي الشبكات:
غراهام َ
ِ
برونو التور وامليتافيزيقا)( ،ملبورنِ :
ريربس )2009 ،ص.(35-(32 .

( (2لال ّطالع عىل االستخدام األكثر تناوالاً ملصطلح "التنقيب الثنائي" ،انظر :أديتي تشاوال وديبي
ساشديفا( ”Impact of Duomining in Knowledge Discovery Process“ ،أثر التنقيب

للثنائي يف عملية اكتشاف املعرفة) ،عدد خاص من International Journal of Co -

( puter Science & Informaticsاملجلة الدولية لعلوم احلاسوب واملعلوماتية)ISSN(( ،
 ،5292-223( :((PRINTاجلزء  ،IIالعدد ( ،2-ص.(26-(2( .
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أيضا تشمل
كربوتونات وجيوش وقطط ووحيدي قرن ونابليون وزوايا قائمة ،بل ً

حتاشي أي شكل من أشكال "التنقيب" ،وأعين بذلك أي شكل من التنقيب
العميق أو التنقيب السطحي أو كالمها يف أحيان كثرية .وليس بوسع الفلسفة
أن تطمح إىل أن تكون صورة من صور املعرفة لألسباب اليت بيّنها سقراط
ّ
متاما ،ولكن هذا ال جيعلها "ميتة" كما يفرتض هوكِنغ .إنما الفلسفة ذات
ملينون ً

ّ
قدرا من الوصول غري املباشر لألشياء مبعزل
منحنا
لتها
و
حما
يف
متناقضة
ة
مهم
ً

عن خصائصها ،على الرغم من أ ّن األشياء يف الغالب يُعتقد ّأنا ليست سوى

أي تفاحة محراء ليست يف واقع األمر سوى
حزمة من خصائصها ،وهكذا فإ ّن ّ

حتديدا
خو ِّ
اص التفاح السبع أو اخلمس عشرة أو رمبا الثالمثائة ،اليت حنددها فيها ً

الكل هو "أكثر من جمموع أجزائه" كما يف العبارة املبتذلة
صحيحا .إذ ليس ُّ
ً

الكل هو "أقل" من جمموع أجزائه .فالتفاحة هي شيء "أقل" من
املألوفة ،بل ُّ

مجيع التدفّقات الزائدة من الطعم احللو واللون األخضر والربودة اليت هبا يعلن
املفصل.
الكل َّ
عنها .على أ ّن هذا "األقل" رمبا أكثر جاذبية وفتنة من ِّ
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خاتمة

السري احملتمل بني الفلسفة
دعونا يف ناية املطاف نعود إىل احللف ّ
اضحا مبا يكفي أ ّن الفن ليس هدفه املعرفة
والفنون .إذ ينبغي أن يكون و ً
النظرية االستداللية ألي شيء يف العال .بعض الفالسفة ،على خطى ويلف ِرد
يفرقون بني الصور الظاهرة والصور العلمية للعال((( .وحىت لو كانت
سيلَرزّ ،
تغري النظرية احلتمية مع
الصورة العلمية مستحيلة التحقق مباشرة بسبب ّ

الوقت ،فإنّه يقال ّإنا موجودة باعتبارها هدفًا أو غاية قصوى ميكننا االقرتاب

منها أكثر من أي وقت مضى تقريبًا .فما املنطق يف القول إ ّن الرسام سيزان
قد اقرتب من "الصورة العلمية" لسلسلة لوحات "مون سانت

فيكتوار" أقرب

ما يمكن مع لك لوحة زيتية ،أو أ ّن الرباعية األوبرالية للموسيقار فاغنر ختربنا
عن "الصورة العلمية" للذهب أو التنانني أكثر مما تفعل األوبرات األقل شأنًا؟
ولْتتصورا أ ّن مجيع األعمال املعروضة يف معرض
ٍ
ِ
أوصاف
ووضع مكانا
ٌ
احلايل قد ُشحنَت ً
بعيدا عن مدينة كاسل إىل خمزن ناء ُ
مفصلة هلذه األعمال طُ َبعت على صفحات قليلة من الورق .ولئن
مكتوبة ّ
كان ممكنًا أن ي ِ
بأنا متعهدة
كسب هذا كارولني ك ِرستوف با َكرجيف مسعة ّ
ُ
DOCUMENTA

ِ
ويلفرد سي َلرز( ”Philosophy and the Scientific Image of Man“ ،الفلسفة والصورة
(((

العلمية لإلنسان) يف ( Frontiers of Science and Philosophyختوم العلوم والفلسفة) ،حترير:
روبرت كونيل( ،بتسبورغ :مطبعة جامعة بتسبورغ )(962 ،ص.78-35 .
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دادائية عظيمة فمن السالمة أن نقول إ ّن الكثري كان سيضيع هبذه

العملية(((.

االدعاء ال يفنّده االهتمام الذي يوليه كثري من الناظرين برسالة االعتذار
وهذا ّ
بدال من صورة فنية ،إذ مبوجب الوضع الذي
اليت كتبها الفنان كاي ألتهوف ً

وصف مكتوب من الدرجة الثانية:
أيضا بدل رسالة ألتهوف ٌ
وصفته ،سيوضع ً

"العمل هو رسالة اعتذار من الفنان إىل مديرة الفنون يف

dOCUMENTA

وهلم جرا( .(2وقد لوحظ منذ مدة
ُكتبَت بنربة مرتعة بأل يعتصر النفسّ "...
طويلة أ ّن األعمال األدبية ال ميكن إعادة صياغتها( .(3وقد أوضح الفيلسوف
التحليلي ماكس بالك هذا ال سيما يف حالة

االستعارة(((.

ومن التجربة الفكرية حول إزالة مجيع األعمال الفنية من معرض
 ،dOCUMENTAنتنبَّهُ لعدم قابلية إعادة صياغة األعمال يف الفنون
((( كارولني ِ
كرستوف باكَرجيف هي مديرة الفنون يف [ .)(3( dOCUMENTAالدادائية حركة
ثقافية انطلقت من زيورخ أثناء احلرب العاملية األوىل ،نو اًعا من معاداة احلرب ،بعيداً ا عن املجال السيايس].

( (2الفنّان األملاين كاي ألتهوف (مولود سنة  )(966دعي للمشاركة يف عرض عمل فن ّّي يف
ٍ
عمل كامل يف الوقت
 ،)(3( dOCUMENTAولكنّه أدرك يف مرحلة ما أنّه ال يستطيع تقديم

املحدد ،فكتب رسالة اعتذار للمديرة الفنّية التي أقنعته بعد ذلك أن يقدّ م الرسالة عىل ّأنا مسامهة
ِ
مطلوبة للمعرض .ف ُع َ
فريدرشانوم يف صندوق زجاجي كام لو كانت قطعة
رضت الرسالة يف متحف
فخارية أو كتاب قديم.

( (3انظر :كلينث بروكسThe Well Wrought Urn: Studies in the Structure of Poetry ،

(اجلرة املصنوعة بإتقان :دراسات يف بنية ِ
الشعر)( ،نبويورك :هاركورت وبريس وورلد.((947 ،
ّ

( (4ماكس بالك( Models and Metaphors ،النامذج واالستعارات)( ،إيثاكا ،نبويورك :مطبعة
جامعة كورنِل.((962 ،
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البصرية ،وللحماقة املفضوحة يف حماولة إجياز "معن" هذه األعمال يف

ّ
تصرحيات الن ّقاد املبالغني يف نقدهم .وقد رأينا أن اليشء ذاته ينطبق ىلع الفلسفة.

فبالنسبة لسقراط حني قال إ ّن ما يعرفه ليس سوى أنّه ال يعرف شيئًا ،فهذا

تناقضا يف العبارات ،بل هو رفض إعادة صياغة باعتباره
تعبريا فار ًغا أو ً
ليس ً
كل موضوع آخر ناقشته حماورات
منوذجا للفلسفة :إذ الفضيلة ،على شاكلة ِّ
ً

تستبدل هبا سلسلةُ حقائق عن الفضيلة .وهذا ال يعين
أفالطون ،ال ميكن أن َ

أبدا ،إّمنا يعين ببساطة أ ّن هذا السبيل ال
أنّنا تُركنا بال سبيل معريف إىل الواقع ً
سبيال تعريضيًّا أو غري مباشر ،وليس إعادة صياغة.
ب ّد أن يكون ً
وال يكاد يوجد سبب يدعو للتساؤل :مىت تستدعي الفلسفة العلمية
املعرفة (والحظوا أنين أقول الفلسفة العلمية وليس "العلم" الذي غالبًا ما
يعمل بطريقة فلسفية ،خبالف أغلب أصناف الفلسفة العابدة للعلم)؟ وهي
فمثال،
أيضا أ ّن هذه املعرفة تأخذ شكل إعادة صياغة استدالليةً .
تستدعي ً
ِ ِ
تذوق
يف فقرة مسلّية يسخر الفيلسوف اآلثاري العلمي دانيل دينت من عادة ّ
املتذوق على األرض ويصف النبيذ بقوله" :عنب المع
النبيذ .فحني يبصق ّ
يتصور دينِت آلة قادرة على إحالل هذه
خمملي وإن كان يعوزه قوة ّ
حتمل"ّ ،
حمل ِصيَ ٍغ كيميائية موضوعية ،بإعادة صياغة جتربة بشرية نوعية مع
األوصاف َّ
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جمموعة أوضاع فيزيائية كامنة تتولّد

عنها(((.

أبدا للوصول
على أننا رأينا أ ّن هذا النوع من "التنقيب العميق" ال يفسح ً
جماال ً

وفعل
إىل ّ
تذوق النبيذ ،وكذلك ليس بوسع قول شارب النبيذ أعاله أن يستنفدهُ .
دائما إعادة صياغة شيء بعبارات ال ترجع للشيء يف ح ّقه وحده،
ذلك هو ً
بل ال ترجع إال لعالئقه بشيء آخر .وبرفض إعادة الصياغة كلّها تضم الفلسفة
تذوق النبيذ واألدب والفن وجماالت علوم عديدة أخرى بتأكيد أ ّن اسرتاتيجيتها
ّ

األصليّة جيب أن تكون مقاربة غري مباشرة لواقع األشياء الالعالئقي.

ميل لربط مقاربات عالئقية يف الفلسفة
وال يزال يوجد يف زماننا ٌ
والفنون باملستج ّد والعصري احلديث ،بينما تُعامل أشياء مستقلة معاملة

بقايا منحسرة حلقبة رجعية ماضية .ولكننا حني ندرك أن تلك العالئقية
هي صورة من إعادة الصياغة أي نج ترمجة شيء إىل شيء ليس هو ،فإ ّن

نظرة جديدة إىل املشكلة ممكنة .وقد بدأت العالئقية لتبدو كأنا فكرة فيما
مضى ولكنها ل تعد ُخمَلِّصة .وبالنظر إىل أ ّن األشياء فائضة ،نواة مظلمة

العَرضية اجلارية مع أشياء أخرى ،فإ ّن تناول هذا الفيض
خارج تعامالهتا َ
أبدا .هذا وإ ّن
عن طريق وسيلة غري مباشرة هو برنامج ال ميكن أن يُستنفد ً

الفلسفة ليست ميتة وكذلك الفن.

((( دانيِل دينِت ”Quining Qualia“ ،يف(Consciousness in Modern Science :الوعي
يف العلم احلديث) ،حترير :أِ .
مارسل و إ .بيسياتش( ،أكسفورد :مطبعة جامعة أكسفورد.((988 ،
روجع إلكتون اًيا يف  20(2/8/(6عرب.http://ase.tufts.edu/cogstud/papers/quinqual.htm :
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