تشالرز ساندرز بريس فيلسوف األثر

جملة كلية اآلداب-العدد السادس

________________________________________________________

تشالرز ساندرز بريس
فيلسوف األثر

حممد حسني حمجوب
دّ .

جامعة بنغازي/كلية اآلداب
ملخص البحث :
يروـ ىذا البحث؛ دراسة نشأة الفلسفة الرباصباتية ،من خالؿ دراسة جهود
مؤسسها " تشالرز ساندرز بَتس فيلسوؼ األثر
Charles Sanders Peirce 1839-1914 Philosopher Impact
وسوؼ يتم ذلك :عن طريق ربليل الرؤية اليت طرحها  ،واخللفية العلمية  ،والفلسفية
اليت كانت مرشداً لو ،وكذلك مقدرتو ادلنطقية حيث كانت عامالً مهماً يف بناء ىذه
الفلسفة ،وجاء ىذا التحليل مرتكزاً على النقاط التالية :مقدمة حددت اجملاؿ الذي تقع فيو
ىذه الفلسفة ،خلفية ادلؤسس العلمية والفلسفية ،الفلسفة الرباصباتية وأسسها اجلوىرية،
اإلشارة إذل العديد من مقوتات بَتس ،اإلشارة إذل بعض مسات ىذه الفلسفة  ،كما تضمن
البحث العديد من نقاط النقد كما احتوى ىذا البحث على مقدمة وخاسبة ،إضافة إذل
قائمة ادلراجع العلمية.
املقدمة :
اجملاؿ الفلسفي ،دلؤسس ادلذىب الرباصباٌب ،ىو الفلسفة ادلعاصرة؛ تلك الفلسفة
اليت ُسبقت بالفلسفة احلديثة ،وربصل فيها العقل على أعلى كلمة ؛ وناؿ من التمجيد ما
جعلو احلكم األخَت فيما يوجد وفيما يصدؽ ويكذب؛ عرب عن ذلك العديد من الفالسفة
مثل(:ديكارت) و(سبينوزا) ولكن رجاؿ فلسفة احلس دل يرؽ ذلم ذلك مثل (لوؾ)و(ىيوـ)
فهاصبوا العقل وادلبادئ وادلعاين العقلية ىجوما عنيفا؛ وىنا أراد(كانط  )Kantأف ينقذ
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تلك ادلبادئ وادلعاين باعتبارىا رلرد صيغ جوفاء لتنظيم التجربة؛ يف ظل ىذا وذاؾ ولد
مذىب التطور نتيجة لنظرية (داروف) فقاؿ أصحابو :احلس ،والعقل وظيفتاف من وظائف
احلياة  ،وادلعرفة آلة للعمل؛ ىذا اجلمع بُت (كانط) ونظرية التطور أدى إذل ميالد بعض
ادلذاىب ؛ العملية يف الفلسفة .منها الرباصباتية.
وقد ازدىر ىذا التيار على ما ترى عديد ادلراجع الفلسفية على اخلصوص" يف الوتايات
ادلتحدة األمريكية ويف اصللًتا ،ولكن دل يقتصر ظهوره على ىذين البلدين؛ فقد وجد من
ديثلو ،يف حدود عاـ  1900ـ يف أدلانيا ; حيث ظهر عند أصحاب ادلذىب التجرييب
النقدي (كارؿ ماركس) و (لينُت) و (جيورج سيمل) و(ىانزفيهنجر 1933 -1852ـ)
كما أف اذباه ادلدرسة الوضعية ادلنطقية قريب جداً من اتاذباه الرباصباٌب ،أما يف فرنسا ،فإف
عدداً من شلثلي اذباه نقد العلم وعلى اخلصوص(أبل ري) يشاركوف الرباصباتية يف أكثر من
نقطة التقاء"( )1ىذه ادلشاركة ،واتامتداد من طبيعة الفكر عموماً ،وخصوصاً األفكا ،اليت
ينظر إليها على إعتبار أهنا ثورة ؛ضد األفكار والتصورات السابقة ،ومن ىنا كاف اتاذباه إذل
نقد الفلسفات السابقة .
إشكالية البحث :
تتمثل إشكالية البحث يف توضيح العالقة بُت العمل – الفكر أي زلاولة التدليل
يعد (بَتس)Peirce
على عدـ وجود حدود فاصلة بينهما كما ترى الفلسفة الربصباتية و ُ
الفيلسوؼ ادلؤسس  Funderللفلسفة الربصباتية ،أو الفلسفة العملية ،ىذه الفلسفة اليت
سبزج بُت :العمل ،والفكر أي دبعٌت آخر تا توجد حدود بُت عمل ،وفكر وأوؿ رائد ذلا
(بَتس) قاؿ عنو أحد أعالـ الربصباتية" ذىن فذ وقوي ،دفع إذل األماـ بعلوـ العقل كافة
وبالفلسفة اخلالصة أيضاً (وليم جيمس)"( .)2وتقوؿ ادلراجع الفلسفية يف ذلك" إذا أردنا أف
نرجع إذل أصل احلركة اليت نشأت يف أمريكا باسم " الربصباتزـ " Pragmatisme
فالبد لنا أف نشَت إذل مذىب الفيلسوؼ األمريكي (بَتس) الذي استعمل اتاصطالح ألوؿ
مرة يف مقاؿ نشره بإحدى اجملالت العلمية ربت عنواف " كيف نوضح أفكارنا " Haw
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 "to make our Ideas Clearويف ىذا البحث صلد أف (بَتس) يقرر أف فكرتنا
()3
عن أي شيء إمنا ىي عبارة عن الفكرة اليت نكوهنا عن اآلثار ادلًتتبة على ذلك الشيء"
ومن ىنا جاء مفهوـ األثر يف عنواف ىذا البحث .ويوصف مذىب الرباصباتزـ بالقوؿ"
مذىب يضع العمل مبدأً مطلقاً؛ وإف كانت ىذه الكلمة قددية ومستعملة دبعاف سلتلفة إتا
أف ادلعٌت ادلعروؼ ذلا اآلف ورد يف مقاؿ مشهور للفيلسوؼ األمريكي تشارلس ساندرز
بَتس"(.)4
أمهية البحث :
ترتبط أمهية البحث بتوضيح الدور الفلسفي الذي قاـ بو مؤسس الفلسفة الرباصباتية
ومكانتها يف اجملتمع األمريكي ويف ىذا السياؽ وصف بَتس بالقوؿ " وىو ادلؤسس احلقيقي
للرباصباتية كمنهج لتعريف احلدود واختبار صدؽ القضايا "( )5وديكن إرجاع ىذا العمل
الذي قاـ بو ( بَتس ) إذل اإلحساس العاـ  ،الذي انتاب الفالسفة وادلفكرين يف فًتة زمنية
زلددة  ،وىو الشعور بعدـ قدرة اجلانب اجملرد من الفكر على إصلاز أي تقدـ ذو معٌت يف
أحباث العلم؛ تقوؿ بعض النصوص يف ذلك " ولقد أحس الفالسفة وادلفكروف من عهد
قريب نسبيا منذ حوارل قرف ونصف من الزماف بأف الفكر اجملرد  Vacatedتابد أف ينتهي
إذل طريق مسدود ،وظهر لديهم وعي واضح بأزمة الفكر اخلالص .وأنو قد ثبت عجز
العقل يف رلالو النظري اخلالص عن اإلنتهاء إذل رأي قاطع حاسم يف ادلشكالت األساسية
اليت ظلت تشغل الفلسفة نفسها هبا حىت ذلك احلُت والتأكد من أف احلل احلاسم ذلذه
ادلشكالت إمنا يكوف يف اجملاؿ العلمي تا النظري .وىذا العمل كاف نتيجة جهود رلموعة
من كبار الفالسفة وعلى رأسهم اديانوئيل كانت"( )6الذي " ميز " بُت ما ىو براصباٌب ،وما
ىو عملي ،فالعملي ينطبق على القوانُت األخالقية اليت يعتربىا كانط أولية أو قبلية ،بينما
الرباصباٌب ينطبق على قواعد الفن وأسلوب التناوؿ اللذين يعتمداف على اخلربة ،ويطبقاف يف
رلاؿ اخلربة"( )7من ىذا النص يتضح اإلذباه إذل اجلانب العملي ،دوف التوقف عن اجلانب
النظري دبعٌت آخر؛ اإلندماج أصبح ىدفاً حبثياً من أجل تقدمي حلوؿ للمشكالت
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الفلسفية؛وىناؾ رأي آخر يقوؿ يف مسألة التسمية وانبثاؽ مفهوـ الرباصباتية" كلمة
الرباصباتية  Pragmatismمشتقة أساساً من كانط وأخذىا تشارلس بَتس Charles
 S. periceعن كانط"( )8وىنا نشَت إذل أف بَتس تعرؼ على ىذا ادلفهوـ Concept
من خالؿ دراستو لفلسفة كانط ولكنو دل يشتقو منو ألف ذلذا ادلفهوـ جذر يف اللغة
اليونانية .ولقد اىتم بَتس باجلانب ادلنطقي ،يف الفلسفة وخصوصاً ادلنطق الرمزي ،وجاء
ذلك اإلىتماـ يف العديد من احملاور منها :اإلستدتاؿ احلملي ،ودالة القضية ،وجرب
األصناؼ ،وعالقة اإلحتواء ،و منطق العالقات؛ كما ساىم يف تعديل بعض نظريات
ادلنطق التقليدي .ومع أف البحاث الذين ربدثوا عن ىذه الفلسفة (الرباصباتية) يقروف
بالبداية لبَتس إتا أهنم يؤكدوف على أف" ىذه الفلسفةدل تتكامل إتا على يد (وليم
جيمس 1910 -1842Will James ـ) الذي يعترب ادلمثل الرئيسي ذلذه ادلدرسة
الفلسفية"( )9واحلقيقة أف مسألة اتاكتماؿ يف البحوث العلمية ،والفلسفية أمر تا ديكن
تقريره ولكن ديكن القوؿ بأف الصورة ادلنطقية ذلذه الفلسفة أصبحت واضحة ؛ ويشَت مرجع
آخر إذل أف ىذا ادلفهوـ  Conceptيرجع إذل (الربكما) وىو مشتق من اللغة اليونانية،
والذي يعٍت الفعل أو العمل وىي فلسفة عملية أو فلسفة فعل كما أهنا تا هتتم بالنتائج
الفلسفية بقدر إىتمامها بطريقة البحث الفلسفي"( )10ويرى تصور آخر أف (بَتس) صاغ
ادلفهوـ نتيجة لتحديده دور الفكرة يف البناء الفلسفي يقوؿ" ودلا انتهى بَتس إذل أف الفكرة
ىي ما تعملو أي أف معناىا يرتبط بنتائجها وآثارىا العملية ادلًتتبة عليها ،صاغ لنفسو كلمة
()11
براصباتزـ ادلشتقة من اللفظ اليوناين برصبا  Pragmaالذي يدؿ على الفعل والعمل"
ويكاد يتفق جل الفالسفة والباحثوف على أف ادلفهوـ " Pragmatismمشتق من اللفظ
اليوناين  Pragmaوتعٍت العمل ويؤخذ منها كلمة عملي .وقد عرفها قاموس ويبسًت
العادلي  Websterبأهنا تيار فلسفي أنشأه تشارلس بَتس Charles Senders
 Peirceوولياـ جيمس  Will Jamesيدعو إذل حقيقة أف كل ادلفاىيم تا تثبت إتا
بالتجربة العلمية"( )12وتتمثل الرباصباتية يف تصور بعض الباحثُت  " Researchersفيما
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يتعلق بنظرية ادلعرفة ،يف نفي إمكانية ادلعرفة النظرية احملضة ،ويف نفي ادلعرفة التأملية ،وعموماً
يف إرجاع ما ىو حقيقي إذل ما ىو مفيد"( )13وديكن القوؿ بأف ادلعرفة يف الرباصباتية من
وجهة نظر جوف ديوي" ادلعرفة أداة للعمل ووسيلة للتجربة "( )14وتضيف بعض ادلراجع
الفلسفية يف مسألة نظرية ادلعرفة فتقوؿ" فيما خيص نظرية ادلعرفة ،فإف الرباصباتية تنحصر يف
القوؿ بإنكار أف تكوف ادلعرفة نظرية وتأملية خالصة ،ويف القوؿ بإرجاع احلقيقة إذل ادلنفعة،
ولكن كل واحد من الرباصباتيُت يعرض ىذه ادلبادئ على ضلو خيتص بو ىو  ،وعلى درجات
زبتلف فيما بينهم"( .)15وعرفها ادلعجم الفلسفي بأهنا" مذىب يرى أف معيار صدؽ اآلراء
واألفكار إمنا ىو يف قيمة عواقبها عمالً .وأف ادلعرفة أداة خلدمة مطالب احلياة ،وأف صدؽ
قضية ما ىو كوهنا مفيدة  .والرباصباٌب بوجو عاـ  :وصف لكل من يهدؼ إذل النجاح أو
إذل منفعة خاصة"( )16وديكن القوؿ بأف بنية بَتس العلمية كاف ذلا كبَت األثر يف تصوره
الرباصباٌب .درس بَتس" يف جامعة ىارفارد الفلسفة وادلنطق والرياضيات والعلوـ ،ربصل على

درجة ادلاجستَت يف الفلسفة من ىذه اجلامعة عاـ  1862ـ ،وعلى درجة البكالوريوس يف
الكيمياء عاـ  1863ـ"( )17وتقوؿ بعض ادلراجع " أنو زبرج يف ىذه اجلامعة سنة 1855
ـ وحصل على درجة ادلاجستَت يف الرياضيات من اجلامعة نفسها عاـ  1862ـ .وطُلب
عُت زلاضراً
لتدريس ادلنطق جبامعة جونز ىوبكنز يف الفًتة من  1884 -1879ـ كما ّ
يف فلسفة العلوـ دلدة ثالث سنوات جبامعة ىارفارد وكذلك قاـ بالتدريس يف معهد لووؿ
 Lowellببوسطن وتقاعد عاـ  1887ـ"( )18وعند احلديث عن ىذا الفيلسوؼ
ادلؤسس  Establisherفأنت تفتح جل األبواب اليت فتحتها الفلسفة الرباصباتية ،بشكل
شامل يف النسق الذي يعرب عن ىذه الفلسفة؛ على الرغم من وجود تباين يف رؤى باحثيها
تكوهنا مع أعالمها وىم" أقطاب ثالثة تا تكتمل صورة
حلظة ميالدىا،أقصد ىنا مرحلة ّ
الفلسفة الرباصباتية إتا هبم (تشارلز ساندرز بَتس) و( وليم جيمس) و(جوف ديوي).
أما أوذلم فقد وضع األساس وابتكر اتاسم ذلذا اتاذباه؛ وأما ثانيهم ،فقد أقاـ البناء وأعلى
طوابقو طابقاً فوؽ طابق؛ وأما ثالثهم ،فقد أكمل البناء وصبّلو ،وأضاؼ إليو اللمسات
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األخَتة .ومن ادلفارقات الغريبة أف الرائد األوؿ وىو(بَتس) كاف أكثر ىؤتاء الثالثة عمقاً،
وأقلهم حظاً من الشهرة ،بل إف مؤلفاتو دل تنشر رلتمعة إتا بعد وفاتو بأعواـ طويلة ،وإف
()19
تكن قد نشرت متفرقة أثناء حياتو على ىيئة مقاتات يف عديد من الصحف واجملالت"
اتفق ىؤتاء يف أصوؿ  Principlesالفلسفة الرباصباتية ولكن لكل واحد منهم لوناً يتميز
بو عن البقية .وقد وصف جوف ديوي الرباصباتية بأهنا " فلسفة معاكسة للفلسفة القددية
اليت تبدأ بالتصورات ،وبقدر صدؽ ىذه التصورات تكوف النتائج أما الرباصباتية فهي تدع
الواقع يفرض على البشر معٌت احلقيقة  ،وليس ىناؾ حق أو حقيقة إبتدائية تفرض نفسها

على الواقع"( )20وقد ضبل لواء" ىذه الفلسفة من بعدىم كل من ( ولياـ كلباتريك ،وجوف
تشايلدز  ،وجورج كاونش ) ،وقد أطلق على ىذه الفلسفة ألقاب عدة مثل النفعية ،ألهنا
ترى أف األعماؿ اليت يقوـ هبا الفرد تستمد قيمتها من نفعيتها لو واجملتمع"( )21كما مسيت
ىذه الفلسفة بالفلسفة التجريبية .وىنا ديكن القوؿ بأف مربر  Justifiedالًتكيز يف ىذا
البحث على فيلسوؼ واحد ؛ ىو زلاولة اإلحاطة بنشأة فكر ،يف عادل يرى العديد من
الباحثُت ،بأنو دل يتجذر فيو فكر فلسفي سابق ،دبا يشابو بعض ادلناطق مثل اليوناف واذلند،
والشرؽ العريب على سبيل ادلثاؿ؛ خصوصاً وأف ىذه الشخصية الفلسفية سبيزت بالصرامة ،
بداية من إختيار العنواف والتعديل الذي أجرتو عليو  .والدارس للفلسفة الرباصباتية  ،يالحظ
أهنا تقوـ على أسس معينة ،كما أهنا تتسم بسمات زلددة يف إطار الرباصباتية .ونشَت ىنا
إذل أف ىذا البحث قد اتبع ادلنهج التحليلي ادلقارف كما أنو استفاد من السياؽ التارخيي
ذلذه الفلسفة والفلسفات اليت ذلا عالقة هبا .

أهداف البحث :
يهدؼ ىذا البحث إذل العديد من األىداؼ منها  :توضيح العالقة بُت الفكر
والعمل يف نسق الفلسفة الرباصباتية؛ أيضا توضيح اجلهود القيمة للمؤسس يف رلاؿ ادلنطق
التقليدي والرمزي ،مع اإلشارة إذل أف ىذه الفلسفة وإف كانت جديدة يف أمريكا إتا أف ذلا
جذور يف مناطق أخرى من العادل ولكنها كنسق ًب تشكيلة يف أمريكا .
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أسس الفلسفة الربامجاتية :
تقوـ الفلسفة الرباصباتية ،على رلموعة من األسس،اليت تُعد يف ذات الوقت منابعها،
ودليل عملها ،وبناء إشكالياهتا ومنها :
 " -1ادلكانة اليت سبتع هبا العلم وادلنهج العلمي يف منتصف القرف التاسع عشر.
 -2قوة تطابق النزعة التجريبية يف الفلسفة ادلعاصرة مع الواقع.
 -3قبوؿ نظرية التطور البيولوجي.
 -4قبوؿ ُمثل الدديوقراطية األمريكية )22(".وديكن ذكر التصور التارل؛ لتوضيح النقطة
الثانية اليت زبص تطابق النزعة التجريبية مع الفلسفة ادلعاصرة " تصاغ الفرضية ٍب تكشف
ادلالحظة واقعة جديدة ذبعل منط التفسَت مستحيالً؛ وإذ ذاؾ تولد احلاجة إذل طريقة تفسَت
جديدة .فتصاغ فرضيات جديدة سيكوف من الواجب تصحيحها أيضا.
إف ىذا التحوؿ الديناميكي ،وىذا التنامي يف الفروض وتصحيحها تا جيري إعتباطا،
بل على أساس التجربة واحلاجة ،وعلى أساس أف العادل نفسو يتحوؿ بإستمرار وينمو على
الدواـ؛ ومن ٍب فإف كل شيء يتعلق بشروط الزماف وادلكاف ،والصراع تا ينقطع بُت الواقع
وفرضيات العلم"( .)23ويف النقطة األوذل ديكن التأكيد على تصور (ىانز جورج غادامَت)
القائل" ليس شبة فلسفة ،بادلعٌت الراىن ،من دوف العلم احلديث .والفلسفة دبعناىا األمسى
ىي دراسة العلم األمسى ،ومع ذلك علينا يف النهاية أف نعًتؼ بأف الفلسفة ،من جهتها،
ليست يف احلقيقة ،علماً كالعلوـ األخرى"( )24ىذه العناصر تشكل نسيج اإلشكاليات اليت
أفرزهتا وعاجلتها الفلسفة الرباصباتية .وديكن ىنا اتاستشهاد وبصورة موجزه بنظرية (بَتس)
ادلوسومة (إمكاف اخلطأ  ) Fallibilimواليت تقوؿ بشكل موجز " :توجد ثالثة أشياء تا
نطمع يف الوصوؿ إليهاٍ ىي اليقُت ادلطلق ،والدقة ادلطلقة ،والعمومية ادلطلقة ،يف إطار
ادلعرفة التجريبية ! أما معرفتنا للرياضيات ،وادلنطق ،فيتوفر فيها اليقُت وىذه الدقة (يربر
بَتس ذلك حسبما يذكر ادلرجع بالقوؿ) ليس للكلمات اليت ذلا دتالة ذبريبية معٌت دقيق
وربديد مطلق لكن هبا دائماً غموضاً طبيعياً ،وديتد ىذا الغموض إذل كل قضية ذبريبية بوجو
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عاـ وكل قضايا اإلدراؾ احلسي بوجو خاص؛ أف أي حكم من أحكاـ اإلدراؾ احلسي أمر
معقد يتضمن صدؽ قضايا أخرى مثل إفًتاض صدؽ ما يقولو لنا علم وظائف األعضاء
عن اإلحساس باأللواف .ولذلك فكل قضية ذبريبية تقبل التصحيح ولسنا على يقُت من
معناىا وصدقها؛ نالحظ أف ىذا ادلوقف موقف فيلسوؼ علم ناقد يتجاوز ادلوقف
اإلدراكي احلسي من الناحية ادلعرفية "( )25ويف ىذه النقطة يتفق العديد من الفالسفة
الرباصباتيُت " ويتفق (كلَتنس أيرفنج لويس  1964 -1883 C.I.Lewisـ ) يف ىذا
مع الفالسفة الرباصباتيُت وعلى رأسهم جوف ديوي الذي يؤكد أنو تا ديكن أف نصل يف
ادلعرفة إذل اليقُت أبداً"(")26واليقُت  Certitude ،Certaintyكما ربدده ادلراجع
الفلسفية يعٍت"أف اليقُت ىو اتاعتقاد اجلازـ ادلطابق الثابت ،الذي تا يزوؿ بتشكيك
ادلشكك .وىو حالة ذىنية تقوـ على إطمئناف النفس إذل الشيء مع اتاعتقاد أنو كذا ،وأنو
تا ديكن أف يكوف إتا كذا"( )27ويف مسألة الرياضيات واعتبارىا يقينية ؛ وىنا أقوؿ يقينية يف
ذاهتا؛ ألهنا تا سبنع وجود نوع آخر من الرياضيات ،دبعٌت أف ىذا العلم قادر على إنتاج
نظريات تعيش جبانب بعضها بالتجاور ،دوف أف زبتزؿ إحداىا األخرى و من األمثلة على
ذلك ،علم اذلندسة الذي أوجد ثالث ىندسات متجاورة :ىندسة أوقليدس ،وىندسة
ردياف ،وىندسة لوباتشفسكي .وكذلك يف مسألة التطبيق فإف بعض التصورات ترى أف
ذلك راجع إذل" أف قابلية تطبيق الرياضيات على العادل اخلارجي على ادلواضيع الواقعية
وإستخدامها عمليا معها دليل على أهنا مستخلصة من العادل الواقعي وتا ديكن خلق علم
خارج التجربة ٍب تطبيقو على العادل فذلك معناه أننا نفرض على العادل قوانُت ليست
قوانينو"( )28ىذا يشَت إذل أف اجلوانب العملية؛ ىي اليت أوجدت علم الرياضيات مثل:
عملية تقسيم ومسح األراضي .وتعترب الرباصباتية يف بعض التصورات" مذىباً علمياً نفعيا
ساعد يف نشأهتا إستخداـ الطريقة العلمية أو ما ترتب عليها من نفع علمي صناعي؛
وجدت الرباصباتية يف النظاـ الرأمسارل األمريكي خَت تربة للنمو واتازدىار ،ألف الرأمسالية
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عامة تقوـ على مبدأ ادلنافسة الفردية احلرة اليت يرتبط فيها العمل ادلنتج النافع  .وأصبحت
()29
قيمة األفكار فيما ينتج عنها من آثار عملية تفيدنا يف حياتنا "
املنطق دليل الربامجاتية :

تقوؿ ادلراجع العلمية ،عن حركة ىذا الفيلسوؼ (تشالرز بَتس) العلمية وكيفية دخولو
اجملاؿ الفلسفي" بدأ حياتو الفكرية باحثاً يف الكيمياءٍ ،ب دخل إذل الفلك والفيزيقا،اىتم
بعدىا دبناىج البحث يف العلوـ ،ومن ىذه اذبو إذل ادلنطق؛ ومن ادلنطق اذبو ضلو
الفلسفة"( )30وتقوؿ ادلراجع الفلسفية عن جهوده يف ادلنطق الرمزي" أف مسامهاتو يف ادلنطق
()31
الرمزي أكثر عدداً وأكثر تنوعاً من مسامهات أي مؤلف آخر يف القرف التاسع عشر"
ويف مسألة ادلنطق التقليدي ،اىتم بطبيعة القضية احلملية واإلستدتاؿ حيث اعترب عالقة
التضمن اليت كاف يسميها  Illative relationعالقة منطقية أساسية" وىي ما نعرب
عنو باحلروؼ(إذا .....إذف) استخدـ ىذه العالقة أوتاً لتقدمي فهم جديد للقضية احلملية،
ويف ذلك يقوؿ" لقد أعلنت منذ عاـ 1867ـ أنو توجد عالقة منطقية أساسية وىي
التضمن ...ليست القضية عندي سوى إستدتاؿ عزلنا عنو تقرير مقدمتو الكربى ونتيجتو،
وذلك جيعل كل قضية يف أساسها شرطية متصلة .وبادلثل ليس احلد أو اللفظ الداؿ على
صنف عندي سوى قضية خال مكاف موضوعها أو أف موضوعها غَت زلدد ...تعطي ىذه
النظرية للمنطق وحدة كربى" فالقضية كل إنساف فاف مثالً تعٍت أنو" إذا كاف س حاصالً
على الصفة أ يلزـ أف يكوف حاصالً على الصفة ب ،أو إذا كاف س إنساناً فهو فاف ومن ٍب
يرد بَتس القضية احلملية إذل شرطية متصلة؛ تا أف يرد الشرطيات إذل ضبليات كما حاوؿ
التقليديوف"( )32ومن أمثلة القضية احلملي" كل الطلبة رلتهدوف.وتا طالب رلتهد وبعض
الطلبة رلتهد وليس بعض الطلبة رلتهد ،ادلوضوع يف القضايا السابقة واحد وىو الطلبة
واحملموؿ واحد وىو اتاجتهاد والرابطة فعل الكينونة الذي يضمر يف اللغة العربية"( )33ومن
أمثلة القضية الشرطية ادلتصلة" إذا تبع السائقوف التعليمات انتظم ادلرور .يف القضية السابقة
ادلقدـ  Antecedentسبب للتارل  .Consequentودييز بعض ادلناطقة ما ىو
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نسيب وما ىو مطلق يف ىذا النوع من القضايا ادلنطقية فالشرطية ادلتصلة النسبية ىي اليت
ذبعل عالقة الشرط بُت ادلقدـ والتارل يف إطار زماين مكاين مثل إذا عرفت مفتاح الشفرة
فهمت الربقية والقضية الشرطية ادلطلقة مثل :إذا تساوت أضالع ادلثلث تساوت زواياه
"( )34ىذا يف اذلندسة اتاقليدية .الفرؽ بُت القضيتُت خروج القضية ادلطلقة عن إطار الزماف
وادلكاف .وتشَت ادلراجع ادلنطقية إذل أف" دراسة العالقات أحدث موضوع يف ادلنطق
احلديث ،كما أهنا تشكل أىم أجزاء ىذا ادلنطق إذ أف اتاستنباط بأكملو إمنا يقوـ على
اخلواص ادلنطقية للعالقات وبالتارل يكوف دلفهوـ العالقة أمهية أساسية"( )35ىذه الفكرة
ادلنطقية ،من األفكار اليت أبدعها بَتس كما تؤكد ذلك السياقات التارخيية ،فقد ذكرىا
دوف فرجية ىذه الفكرة يف كتابو
برادرل يف كتابو ادلنطق الذي نشر عاـ  1883ـ كما ّ
التصورات  Begeriffsschriftالذي نشر عاـ  1879ـ وكانت ىذه الفكرة واضحة
عند رسل ،وتقوـ ىذه الفكرة على تصور بَتس للعالقة حيث يقدـ التعريف التارل" إذ
يعرؼ احلد العالقي بأنو زوج أو ثالثي ......اخل من األشياء اجلزئية "( .)36وتذكر ادلراجع
ّ
ادلنطقية أف تعريف مفهوـ العالقة" غالباً ما يتم على أساس ادلاصدؽ ،وىذا ما صلده عند
معظم ادلناطقة مثل :بَتس ،فلفظ حيب يتطلب أف يكوف ىناؾ فرداف يرتبطاف هبذه العالقة
مها احملب واحملبوب ولفظ بُت يتطلب ثالثة حدود ترتبط هبذه العالقة؛ فهذا تعريف ماصدؽ
العالقة"( )37ولقد وظف بَتس فكرة التضمن أو عالقة التضمن يف رلاؿ اإلستدتاؿ" رأى
بَتس أف احلد والقضية تا خيتلفاف من حيث الًتكيب ادلنطقي وإمنا من حيث أف القضية
تقرير صريح بينما احل ّد تقرير ّأورل  ،Rudimentary assertionواحلدود اليت
يقصدىا بَتس ىنا ىي احلدود العامة مثل :إنساف ،حيواف"( )38ىذا ادلوقف من قبل بَتس،
مبٍت على تصور مفاده :أف ادلنطق التقليدي قد تعسف يف التمييز بُت احل ّد والقضية،
والقضية واتاستدتاؿ .ويرى بَتس أف القضية واتاستدتاؿ من تركيب منطقي واحد وأف
أورل،حذفت مقدمتو ونتيجتو؛ خذ
مكمن اتاختالؼ يتمحور يف" :القضية إستدتاؿ ّ
القضية :كل إنساف فاف ،واتاستدتاؿُ :سقراط إنساف ،وكل إنساف فاف ،إذا سقراط فاف.
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نعرب عن القضية بقولنا إذا س إنساناً فهو فاف ونعرب عن اتاستدتاؿ بقولنا س إنساف وىو
إذاً فاف؛ الفرؽ بُت الصورتُت السابقتُت :أف األوذل تا تنطوي على تقرير صريح ،وإمنا على
صيغة شرطية ،بينما تنطوي الثانية على تقرير صريح"( )39ىذا يف نطاؽ ادلنطق التقليدي،
أما يف رلاؿ ادلنطق الرمزي فإف بَتس يعد وفق بعض التصورات ادلؤسس الثاين للمنطق
القائم على منوذج اجلرب" ديثل بَتس اخلطوة الثانية يف تطوير جرب األصناؼ بعد بوؿ ،كما
ديثل شرويدر اخلطوة الثالثة ،ومن ٍب نقوؿ أف بوؿ _ بَتس _ شرويدر ديثلوف حلقة إقامة
ادلنطق على منوذج اجلرب"( )40وترى بعض التصورات أف رؤية بَتس يف نظرية اإلعتقاد
 Beliefىي أساس مفهومو للمنطق تقوؿ" بَتس فيلسوؼ كما ىو عادل وىو خباصة
مؤسس الرباسجماتية .اليت تقوـ على نظرية اتاعتقاد و إذل ىذه النظرية اإلعتقادية يستند
مفهومو للمنطق ديكننا حد ادلنطق بأنو علم القوانُت اليت تسمح بوضع ادلعتقدات على ضلو
()41
ميز بَتس بُت العمليات احلسابية اليت تعرب عن عالقات
ثابت" ويف جرب األصناؼ" ّ
منطقية كاجلمع والضرب ،والعمليات احلسابية اليت تا تعرب عن تلك العالقات كالطرح
والقسمة ،وىو سبييز دل يفطن إليو بوؿ  .وقد صاغ بَتس بعض قوانُت جرب األصناؼ منها:
أ +أ = أ  ،أ أ = أ  ،أ  +ب = ب  +أ  ،أب = ب أ"()42وإذل بَتس" يرجع الفضل
الكبَت يف إقامة نظرية العالقات بادئاً من تلك اإلشارات والتوجيهات اليت ق ّدمها دي
مورجاف.ورأى بَتس إمكاف النظر إذل أي قضية حىت احلملية على أهنا قضية عالقة،إذ ديكن
النظر إذل احملموؿ على أنو ح ّد يتعلق بشيء واحد وىو ادلوضوع ،ويسميو عالقة واحدية
Monadic relationنقوؿ يف القضية(سقراط حكيم)أف حكيم ح ّد يتعلق بسقراط،
أي ح ّد عاـ على أنو ينطوي على عالقة واحدية ،أي عالقة بشيء واحد
ومن ٍب نظر إذل ّ
يسمى بَتس العالقة ثنائية  Dyadicإذا ربطت بُت حدين ،مثل أ أكرب من ب.
ويسميها ثالثية  Triadicإذا ربطت بُت ثالثة حدود مثل :أ أعطى ب إذل ج
ومتعددة األطراؼ  Polyadicإذا ربطت بُت عدد أكرب من احلدود .ورسل يستخدـ
العالقة الواحدية للدتالة على احملموؿ يف القضية احلملية دوف إشارة إذل أف بَتس ىو أوؿ
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من استخدـ التعبَت"( )43ولقد عارض رسل" ىذا اتاذباه ادلاصدقي لتعريف العالقة ،ألف
قياـ مثل ىذا التعريف وإف كاف يف حد ذاتو شلكناً من الناحية الفنية تا يوجو إنتباىنا مباشرة
إذل ما ىو ىاـ يف منطق العالقات  ،وىو أف يكوف منطقا سلتلفا عن الفئات"( )44بعد ىذه
اإلشارة إذل جهود بَتس يف ادلنطق ننتقل جلهوده يف بناء الفلسفة الرباصباتية.
يقوؿ بَتس" أف الفكر يف عصرنا ىذا العلمي العملي دل يعد حباجة إذل السكوف
والظالـ اللذين كاف يستعُت هبما فيما مضى ،بل أصبحت حياتو مرتبطة بتجارب ادلعامل
اليت تقاـ يف وضح النها "( )45ىذا القوؿ من (بَتس) تا يتضمن أي مفارقة؛ لسبب بسيط
وىو أف الفلسفة اإلصلليزية كانت على صلة باتاذباىات الفكرية يف أمريكا ،وكاف ذلا صدي
كبَتاً قبل أف تظهر فلسفة بَتس وبشكل متعُت  ،ألف فالسفة مثل ( ،لوؾ ) و (ىيوـ )
كانوا يعتمدوف على اخلربة احلسية ،من خالؿ ادلالحظة والتجربة كما تأٌب من احلس ،وىذا
األمر ردبا يربر القوؿ بأنو تا جديد عند بَتس يف اإلذباه إذل الواقع  ،فهيوـ على سبيل
ادلثاؿ" أوصى بأتاّ نبقي من صنوؼ ادلعرفة إتا العلوـ الطبيعية والعلوـ الرياضية  ،وأما ما
عدا ىذين ومنو ادليتافيزيقا فيلقى بو يف النار"( )46وىنا يكوف السؤاؿ ما اجلديد إذاً؟ "
اجلديد يف بعض الرؤى ىو يف إسستبداؿ النظر إذل ادلستقبل بالنظر إذل ادلاضي .التجريبية
اإلصلليزية تلتفت إذل الوراء إذل ادلاضي والرباصباتية األمريكية تنظر إذل األماـ إذل ادلستقبل.
ادلذىب الرباصباٌب يربط معارفنا بعادل التجربة  .الفيلسوؼ األمريكي إذ يقف أماـ عبارة تعرب
عن واحدة من أفكارنا تا يسأؿ كما سأؿ زميلو اتاصلليزي – كيف نشأت وكيف جاءت؟
بل يسأؿ نفسو ما النتائج اليت تًتتب على ىذه الفكرة يف عادل الواقع"( )47وردبا كاف ىذا
اتاذباه ىو ما دعا بعض مؤلفي ادلعاجم الفلسفية إذل وصف (بَتس) بأنو منشئ الذرائعية
تقوؿ يف ذلك" وأرسى بَتس دعائم الذرائعية يف ىذه الدراسة(كيف نوضح أفكارنا)اليت
تركت أصداء واسعة يف عادل الفكر.ومن أعماؿ بَتس؛دراسات يف ادلنطق 1883ـ
()48
واذلندسة ادلعمارية للنظريات 1890ـ،وما الذرائعية1905ـ،ونشأة الذرائعية 1905ـ"
جل اعمالو تتجو للمستقبل ،ىذه السمة اجلوىرية(إستشراؼ ادلستقبل) ىي اليت
كانت ّ
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دعتنا للكتابة ،والبحث يف ىذه الفلسفة؛ ألف الفلسفة دل تعد حباجة إذل صيغ كالمية
جوفاء ،ولكنها حباجة إذل صبل ،وكلمات تدفع للعمل للسلوؾ ادلنتج ،حباجة إذل صبل ذبعل
القارئ حيس بأف عليو واجب الفهم أوتاً ،وواجب نقل الرغبة يف الفهم للغَت ثانياً ،وحباجة
إذل صبل كلية وىذا من طبيعة الفلسفة ،وبراصباتية اإلصلليز إذا صح ىذا الوصف كانت وقفاً
على األخالؽ؛ كما يف مذىب ادلنفعة عند (مل) والذي ينص على أف الفعل يكوف فضيلة،
أو رذيلة حسب ما يًتتب عليو من نتائج تشقي الناس أو تسعدىم؛ والعلم حيث كاف
يسعى إذل أف يكوف مقياس الفرض العلمي مطابقة نتائجو للواقع .أما ما يدعو إليو (بَتس)
فهو الشموؿ يف كل مناحي احلياة ،ويف الكلمة ذاهتا أي الفكرة فهي غَت براصباتية إذا دل
تدعو إذل سلوؾ .الفضل إذل بَتس يف وضع األساس القائل" إذا أنتجت الفكرة عمالً
تصلح بو حياة الناس كانت فكرة صائبة وإتا فهي فكرة خاطئة ىذا جوىر الفلسفة
الرباصباتية األمريكية" وعمادىا اجلمل ادلنتجة وليس اجلمل العوانس والسؤاؿ ىنا أيضاً؛ ما
ىي مشكلة بَتس اليت يريد تقدمي حل ذلا؟ ذبيب بعض ادلراجع عن السؤاؿ بالقوؿ"
ادلشكلة ادلركزية اليت شغلت (بَتس) ىي التوفيق بُت (أرسطو  322- 384ؽ.ـ)
و(كانت 1804–1724ـ) من حيث نظرة كل منهما إذل نظرية ادلعرفة :فعلى
حُت يذىب أرسطو إذل أف العقل يكتشف يف الكوف نظاما كاف موجوداً من قبل ،يقلب
كانت ىذا الوضع األرسطي فيزعم أف النظاـ يف معرفتنا يأٌب من العقل وحده وىنا يتقدـ
(بَتس) حبلو اخلاص للتوفيق بُت الطبيعة الذاتية للفكر وبُت دعوانا بأننا نعرؼ ما ىو خارج
أفكارنا"( )49وبالنظر إذل رؤية (أرسطو) يف ادلعرفة  Knowledgeفإنو على الرغم من
أنو" دل يقبل نظرية ادلثل فقد رأى أف ادلعرفة تكوف دائماً معرفة باألشياء الثابتة وىي صور
األشياء احملسوسة وىذا تطوير دلوقف (أفالطوف) رأى أف العادل احملسوس موضوع معرفة
دبعٌت أف موضوع ادلعرفة ىو الصور ادلنبثة يف ادلادة ويشرح ذلك بقولو أف ادلعرفة تتألف من
إدراؾ العالقات األساسية بُت الصور"( )50ويف ىذا التصور يتفق أرسطو مع التصور القائل
" مصدر اإلحساسات ىو العادل اخلارجي ،ىو ادلادة ،ىو الوسط ادلادي ،الظواىر واألشياء
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ادلكونة لو .إف اإلحساسات ىي اإلساس الذي تقوـ عليو صبيع ظواىر الوعي وتاوجود ذلذا
الوعي بال تلك اإلحساسات إف اإلحساسات واإلدراكات عبارة عن إنعكاسات لألشياء
ادلادية وصور ونسخ عنها"( )51أما تصور ( كانط 1804 – 1724 Kantـ) فهو "
ادلعرفة تبدأ باإلنطباعات احلسية كما رأى التجريبيوف  ،لكنو اختلف عن التجريبيُت يف قولو
إف ىذه اتانطباعات تا تكفي حلدوث اإلدراؾ احلسي ،بل جيب أف يضاؼ إليها أفكار
قبلية يسميها مقوتا مثل تصورات اجلوىر والعلية؛ ويفًتض أف ىذه ادلقوتات أو التصورات
القبلية جزء من تركيب العقل اإلنساين ") (52ادلالحظ ىنا على تصوري (أرسط)و( كانط)
أهنما يف احلقيقة يستنداف على رؤى سابقة عليهما؛ يف نظرية ادلعرفة (أرسطو) يستند على
رأى أفالطوف وإف خالفو ،وكانط يستند على رأي التجريبيُت وإف خالفهم ،ىذا إذا دل يكن
من الصواب القوؿ بأف الرأيُت تطوير دلا سبقهم! ىذه احملاولة لتقدمي حل أوجدت القاعدة
الرباصباتية الشهَتة القائلة" انظر إذل اآلثار اليت ديكن تصورا أف تكوف ذات نتيجة عملية،
واليت نتصور أهنا آثار تًتتب على الشيء الذي ىو موضوع إدراكنا ،فعندئذ يكوف إدراكنا
عن ىذه اآلثار ىو كل إدراكنا عن الشيء"( )53من ىذا التصور تربز رؤوس الفلسفة احلسية
اإلصلليزية ،وخصوصا عند لوؾ القائل العقل صفحة بيضاء احلواس تنقش عليو،ويتصور
بَتس أف ىذه القاعدة ديكن أف تكوف أداة للتمييز بُت ادلعرفة الصحيحة،وادلعرفة اخلاطئة،
الصح واخلطأ مفاىيم من طبيعة البحث العلمي يف العلوـ الطبيعية ،اليت تقاـ على إجابات
األسئلة اليت تطرح على الطبيعة بشكل مباشر فروض العلم! والسؤاؿ ىل طبيعة العلم
الطبيعي ،والفلسفي متطابق أو حىت متقارب يف أسسو؟ ىذا السؤاؿ حيتاج إذل حبث خاص
بو لقيمتو وتشعبو.
تشَت ادلراجع الفلسفية إذل أف نشأة الفلسفة الرباصباتية كانت" يف النادي ادليتافيزيقي
األمريكي بُت عامي  1874 – 1872ـ وكاف بَتس قد تقدـ إذل ىذا النادي ببحث
نشر بعد ذلك يف مقالُت منفصلُت أحدمها ظهر يف عاـ  1877ـ ربت عنواف تثبيت
اإلسعتقاد  The Fixation of Beliefواآلخر بعنواف كيف نوضح أفكارنا
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 How to make our ideas clearظهر يف عاـ  1878ـ وقد حاوؿ بَتس
يف ىذا البحث أف جييب على ىذه األسئلة :مىت يكوف للفكرة معٌت؟ ومىت تكوف العبارة
()54
معربة عن فكرة ومىت تا جيوز؟"
صادقة ؟ ومىت جيوز لنا أف نتكلم عن العبارة بوصفها ّ

ىذه األسئلة دل تتبلوريف سنتُت ،ولكنها نتاج جلهد طويل ،كاف من أىم نتائجو رفض
(بَتس) لالذباه ادلثارل ،وتاسيما ادلثالية اذليجلية ويقرب بعض البحاث ذلك بسنة 1870
ـ ،ويف سبيل الوصوؿ إذل ىذا الرفض ،حدد بَتس طريقة للدراسة يقوؿ عنها " إنو عندما
كاف يدرس ادلدارس الفلسفية كلها ،ويتتبع طرائق الفكر عند أصحاهبا ،دل يكن ينظر إليها
من وجهة نظر الفيلسوؼ الالىوٌب ،الذي يتناوؿ مادتو وكأمنا ىي معصومة من اخلطأ ،بل
كاف ينظر إليها من وجهة نظر الباحث العلمي يف معملو ،فيبحث عن اجلديد الذي دل
يُعرؼ بعد .ولقد أمضى على ىذا ادلنهج ما يزيد على ثالثة أعواـ ،دبعدؿ ساعتُت يومياً
"( )55ومسألة رفض ادلثالية شارؾ فيها العديد من الفالسفة العظاـ مثل " كارؿ رديوند بوبر
 1902 K.Poperوىو فيلسوؼ ذبرييب رافض للفلسفات ادلثالية ،وناقد تاذع للتجريبية
اإلصلليزية احلديثة آمالً أف يصححها  .وكاف ىدفو من البحث يف نظرية ادلعرفة بياف طريقة
منو ادلعرفة العلمية وتقدمها"( )56وىنا يلتقي مع بَتس يف رحم الفلسفة ،والعلم ،وديكن
اإلشارة إذل بعض النقاط ،اليت ردبا تكوف قد قادت جل الفالسفة ادلعاصرين لرفض
ادليتافيزيقا ،أوادلثالية بشكل عاـ ومنها " كانت تع ّد األشياء أبدية تا تتغَت؛ ىي شبرة علم
الطبيعة الذي كاف يدرس األشياء ادليتة واحلية على أهنا تا تتغَت ،وإف عدـ القدرة على
التفسَت ع ّد منتهى التفسَت ،وىكذا أصبح اإلقرار باجلهل ،وإرجاع كل شيء ،إذل قوى
عليا ،منتهى العلم؛ ادلثالية تعبَت عن عجز اإلنساف أماـ الطبيعة ،ميل اإلنساف إذل
التشخيص ،تشخيص قوى الطبيعة وإسقاط صفات اتانساف عليها ،وقد أدى ىذا إذل
تصور وجود اآلذلة ،وتصور الطبيعة أو أجزائها حية"()57ىذه السمات ادلثالية زبالف التصور
الرباصباٌب فعلى سبيل ادلثاؿ يف النقطة األوذل مسألة الثبات ترى الرباصباتية" أف احلقيقة تا
تعرؼ الثبات ،بل ىي تسيل وزبلق ألوانا من اخللق احلر ،ويعجز العقل عن إدراؾ ىذه
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احلقيقة ،وتقوـ كل معرفة على أساس التجربة"( )58وتشَت بعض ادلراجع  ،خبصوص التجربة،
وتفسَتىا إذل استفادة الرباصباتية من كانط تقوؿ يف ذلك " الرباصباتيُت أخذوا عن كانط
أمهية الذىن يف تفسَت التجربة  ،كما أخذوا عنو القوؿ بأف األفكار تا ديكنها أف تشَت إذل
موضوعات تقع خارج نطاؽ اخلربة احلسية "( .)59بعد الرفض والقراءة انتهى ( بَتس) إذل
اإلجابة اليت ستكوف عماد فلسفتو ،واألسئلة كلها سبحورت حوؿ الفكرة فأجاب بأف
الفكرة" الفكرة ىي ما تعملو أي أف معناىا يرتبط بنتائجها وآثارىا العملية ادلًتتبة
()60
عليها" عند ىذه اإلجابة صاغ مفهوـ الرباصباتية .الذي أراد لو أف يكوف" منهجاً
لتوضيح معاين الكلمات والتصورات والقضايا"( )61والسؤاؿ ىنا ما معٌت الرباسجماتية عند
بَتس؟" وضع كلمة براصباتية  Pragmatismعلى أهنا اسم لقاعدة خاصة بتوضيح
معاين الكلمات ودل يتخذىا على أهنا موقف فلسفي كامل"( )62ىذا التصور تغَت فيما بعد،
ومن أعالـ الربصباتية نفسها ،حبيث أصبح ىذا ادلفهوـ يعٍت امساً ألي موقف يؤكد أمهية
النتائج من أهنا اختبار لصالحية األفكار ىذا األمر دل يرؽ للمؤسس (بَتس) وىو دل
يكن يقصده  ،فقاـ بتغيَت ادلصطلح كتب قائالً " إنو لكي خيدـ الغرض الدقيق الذي من
أجلو صاغ مصطلحو األصلي ،فهو يود أف يعلن مولد كلمة أخرى ىي الربصباطيقية
ينجيها من أيدي اخلاطفُت"( )63وحيافظ على
 Pragmaticismاليت فيها من القبح ما ّ
الدتالة ادلقصودة ،من طرؼ ادلؤسس ولقد أوجز بَتس فلسفتو فقاؿ" إف فلسفيت ديكن
وصفها ؛ بأهنا زلاولة فيزيائي أف يصور بنية الكوف ،تصويراً تا يتعدى ما تسمح بو مناىج
البحث العلمي ،مستعيناً يف ذلك بكل ما قد سبقٍت إليو السالفوف لكنٍت لن أصطنع يف
ىذا طرائق ادليتافيزيقيُت يف اإلستنباط الذي يقيمونو على فروض يصفوهنا بالصواب القطعي
الذي تا يتعرض للتعديل على ضوء ما قد تكشف عنو البحوث العلمية فيما بعد كال ،بل
طريقيت ىي طريقة العلم نفسها ،وىي أف أقدـ صورة للكوف على سبيل اتافًتاض الذي
ينتظر اإلثبات على أساس ما قد يتكشف لنا من حقائق ،ولذلك فهو يتميز أوؿ ما يتميز
بقابليتو للصواب وللخطأ ،وفق ما تقدمو ادلشاىدة لنا بعدئذ من شواىد"( )64وىنا نالحظ
66

تشالرز ساندرز بريس فيلسوف األثر

جملة كلية اآلداب-العدد السادس

________________________________________________________

أف فلسفة بَتس أعتمدت على العمل ادلشًتؾ ،وادلتتابع ،ففي ىذه الفلسفة قد يصل إذل
النتيجة ليس الفيلسوؼ الذي طرح السؤاؿ ،ولكن شخص آخر فهي ليست باإلنتاج
العقلي الصرؼ الذي ينتجو فرد واحد من أولو إذل آخره ،وىذا من مسات العمل العلمي،
وذلذه الفلسفة العديد من األسس منها" :وجو أخالقي أو ديٍت يقوؿ إف صحة العقيدة
تابعة لإلرتياح الذي تولده يف الضمَت ،ووجو علمي يقوؿ إف صحة القانوف تابعة للتطبيقات
اليت ديكن استخراجو منها ،ووجو يقوؿ تا يوجد يف العادل حقيقة ثابتة تا تتغَت  ،وكل شيء
يف حالة تغَت مستمر ،و الطريقة العلمية ىي أسلم طريقة إلختبار األفكار ،والعمل وادلنفعة
()65
مها مقياس احلكم ،والوحيد اجلانب اتاجتماعي من احلياة جانب مهم بالنسبة للفرد"
ىذه بعض الفروض ،اليت قدمتها الفلسفة الرباصباتية  ،وحاولت تقدمي إجابات ذلا عرب
مسارىا البحثي  .وذلذه الفلسفة عدة أُسس ومبادئ منها  :تتمثل مبادئ الفلسفة
الرباصباتية يف  :احلقيقة – اإلنساف – العادل – التغيَت – اجملتمع – وغَتىا .وقد قدمت
ىذه الفلسفة خصوصا يف ادلرحلة األوذل مع بَتس عديد التصورات من أجل فهمها بصورة

جلية منها أف فلسفة بَتس تقوـ على رلموعة من التصورات  Conceptsمنها":
زلورين أساسيُت يلتقياف يف النهاية عند نقطة واحدة ،ومها مشكلة ادلعٌت ،ومشكلة اإلعتقاد
 -أما األوذل فهي زلاولة اإلجابة عن ىذا السؤاؿ  :مىت يكوف للكلمة أو العبارة معٌت؟لدي إعتقاد معُت بأف ىنالك يف العادل
وأما الثانية فهي ذبيب عن ىذا السؤاؿ :إف كاف ّ
اخلارجي شيئاً ما ذا صفة ،فما التحليل الصحيح دلثل ىذا ادلوقف ؟ "( .)66إذاً ادلعٌت
واإلعتقاد مها احملاور اجلوىرية يف الفلسفة الرباصباتية ،وتعرؼ القواميس الفلسفية اتاعتقاد
بأنو" اتاعتقاد يف ادلشهور ىو احلكم الذىٍت اجلازـ ،القابل للتشكيك ،خبالؼ اليقُت.
وقيل ىو إثبات الشيء بنفسو وقيل ىو التصور مع احلكم "()67ويف مسألة معٌت اجلمل
والعبارات يف اللغة خصوصاً يف البناء الفلسفي فإف ىنالك العديد من التصورات اليت
ناقشت ىذه اإلسشكالية منها التصور الوضعي ادلنطقي الذي يقوؿ" إف ما ديكن قولو من
اجلمل ذوات ادلعٌت ،يقع يف قسم من ثالثة أقساـ :فهو إما قوؿ ربليلي يقيٍت الصدؽ حبكم
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كونو ربليالً ،أي أف الشطر الثاين من اجلملة يكرر شطرىا األوؿ بألفاظ مًتادفة مع ألفاظ
الشطر األوؿ ،كقولنا :إف العم ىو شقيق الوالد؛ أو ىو قوؿ متناقض مقطوع ببطالنو ألف
شطره األوؿ ينفي شطره الثاين ،كقولنا :اللوف األخضر ليس أخضر اللوف؛ أو ىو قوؿ
ذبرييب حيتمل أف يكوف صادقا وحيتمل أف يكوف كاذبا ،كقولنا سكاف العراؽ شبانية ماليُت
نسمة؛ ىذه ىي اتاقساـ الثالثة للجمل ذوات ادلعٌت سواء كانت صادقة ادلعٌت أـ باطلة
()68
ادلعٌت"
وىناؾ تصور آخر ينص على أف ادلعٌت ىو" أف مفهوـ ادلعٌت يف نظريتنا العامة على نوعُت :
معٌت يرتبط بأشكاؿ وصيغ اللغة وترتيب الرموز فيها ونطلق عليو ىنا إسم ادلعٌت الصوري
 ، Formal Meaningومعٌت يرتبط باألشياء واحلاتات والوقائع واحلوادث ونطلق
عليو ىنا اسم ادلعٌت الواقعي  . Factual Meaningاجملاؿ الصوري :ويشتمل على
ادلتواليات والصيغ واألشكاؿ شريطة أف يكوف للمتواليات والصيغ وغَتىا معاين صورية ،وإتا
ربولت إذل رلرد ترتيب من رموز تا معٌت ذلا  .ادلعٌت الواقعي وىو الفكرة أو األفكار اليت
نشأت عند اإلنساف من خالؿ صلتو بالعادل اخلارجي"( )69يف ادلعٌت األوؿ ديكن وضع
الرياضيات ،وادلنطق حسب تصور ( بَتس ) ألنو يرى فيهما اليقُت ،وبادلعٌت الثاين تدخل
قضايا العلوـ الطبيعية وبقية القضايا ،واليت حدد ذلا يف فلسفتو مفهوـ اتاعتقاد يف صحة
قضاياىا ،ىذا ادلفهوـ الذي يقودنا إذل مرحلة السلوؾ وما يرتبط هبا من عمليات شعورية،
تقود إذل الشك الذي يقود بدوره إذل عملية حبث عن إعتقاد آخر .مع مالحظة أف
ادلفهومُت للمعٌت الصوري والواقعي يلتقياف يف دراسة جل القضايا .وىنا صلد أف فلسفة
بَتس يلتقي فيها :اتاعتقاد وادلعٌت؛ والصوري والواقعي يف اللغة .كما رباوؿ اجياد تكافؤ بُت
القضايا يف العلوـ الطبيعية والعلوـ اإلنسانية .وادلعٌت  Meaningكما تشَت إليو القواميس
الفلسفية ىو" الصورة الذىنية من حيث وضع بإزائها اللفظ ،ويطلق على ما يقصد
بالشيء ،أو على ما يدؿ عليو القوؿ ،أو الرمز أو اإلشار"( )70وحيدد بَتس قاعدة للتحقق
من دتالة ادلعاين اليت نستخدمها فيقوؿ" إف تصورنا دلوضوع ما ىو تصورنا دلا قد ينتج عن
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ىذا ادلوضوع من آثار عملية تا أكثر .وىذا يعٍت أف عالمة احلقيقة أو معيارىا العمل ادلنتج
تا احلكم العقلي ،وأف العمل مبدأ مطلق"( )71يلزـ حسب التصور الرباصباٌب ،عن مطلقية
العمل حريتو يف كل اإلذباىات؛ األمر الذي يًتتب عليو مرونة العادل حبيث نستطيع التأثَت
فيو وفق فروضنا وتصوراتنا .وتعد الفكرة إضافة إذل ادلعٌت واتاعتقاد من أسس الفلسفة
عرؼ بَتس" الفكرة بأهنا رلاؿ الفعل  Plan of Actionوكاف ىذا
الرباصباتية وقد ّ
التعريف اجلديد للفكرة ىو جوىر اتانقالب الذي أحدثتو الفلسفة الرباصباتية يف الفكر
ادلعاصر"( )72وتتفق معو يف ىذا ادلعٌت رؤية ديوي عن الفكرة حيث يعتربىا أداة للفعل"
الفكرة أداة فعل لديو"( )73وىنا أيضاً نشَت إذل إتفاؽ ( جوف ديوي وجيمس ) أعالـ
الرباصباتية مع ادلؤسس يف مسألة صواب الفكرة الرباصباتية يقوؿ بعض الباحثُت يف ذلك"
اتفق ديوي ووليم جيمس مع بَتس على أف الفكرة تا تكوف صواباً ما دل تتحوؿ إذل سلوؾ
ناجح يف حياة اإلنساف ،فاحلق ىو النتائج ادلوفقة اليت تًتتب على إعتناقو وجاىر ديوي
بأف الفكرة ىي اقًتاح يف كل احلاتات حلل إشكاؿ  ،أو حلظة للتغلب على صعوبة أو
مشروع للتخلص من مأزؽ ،فهي يف كل احلاتات أداة للعمل  ،ودبقدار صلاحها يف توجيو
سلوؾ اإلنساف دبقدار حظها من الصواب"( )74والدارس لفلسفة بَتس يالحظ إصراره "
على أف يكوف مقياس الفكرة أي فكرة ىو نفسو مقياس العلم للفكرة العلمية  ،وىو أف
تكوف عامة للناس تا ذاتية فردية  ،وأف يشهد اجلميع نتائجها تا أف يكتفي يف ذلك على
صاحبها"( )75هبذا ادلعيار تكوف دعوات (فرنسيس غالتوف) متسقة والبحث العلمي يف
نطاؽ ادلعرفة اليت يدعو ذلا بَتس  .ويف ىذا السياؽ نالحظ إتفاؽ (كلَتنس لويس) مع
(بَتس)" يف ضرورة أف يكوف للتصورات مضامُت عملية ،ىدفها من ذلك ىو إمكانية
()76
تفسَت حقيقة ومنفعة التجريدات  ،واليت يتم التحقق منها يف إطار التجارب ادلقدمة"
ألف (بَتس) يرى أف فكرتنا عن الشيء ىي فكرتنا عن آثاره احملسوسة  .إضافة إذل ما سبق
من أسس يأٌب ادلنهج؛ وادلنهج الذي يراه (بَتس) ىو منهج العلوـ الطبيعية،فالتفكَت عنده
جيب أف يسَت على نفس األساس ،الذي يسَت وفقاً لو يف معامل الطبيعة ويف أذىاف
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العلماء ،الذين يقوموف بتجارهبم يف ىذه ادلعامل ،وادلعرفة كائنة ما كانت تا تستحق ىذا
اتاسم إتا إذا كانت ذلا نتائج عملية ،ديكن لكل إنساف أف يشاىدىا؛ ويرى بعض الباحثُت
أف ىذه النقطة ىي احملور اجلوىري يف فلسفة (بَتس) يقوؿ" إمنا كاف زلوره الرئيسي ىو أف
جيعل كل تفكَت جيري على أساس ما جيري يف معامل العلوـ الطبيعية؛ (والنتائج العملية)
ىي مبدأ نظريتو يف ادلعرفة"( )77ىذا ادلوقف من (بَتس) يكاد يتطابق مع موقف الرباصباٌب
التصوري (كلَتنس لويس) الذي يهدؼ إذل بياف الوظيفة األساسية للمعرفة التجريبية حيث
"يؤكد أف وظيفتها ىي اإلنتقاؿ من احلاضر إذل ادلستقبل  ،الذي نستهدفو فادلعرفة تعٍت فهم
ادلستقبل كما تصفو القيم اليت يدركها الفعل  ،فادلعرفة التجريبية ىي أساساً معرفة نفعية
وبراصباتية "( )78كما ديكن القوؿ بأف ىذا ادلوقف حياؿ ادلنهج  ،يتفق مع موقف ديكارت
الذي ىو طبقاً لو " ليس ىناؾ سوى منهج واحد يقود إذل احلقيقة إذ يؤكد ديكارت على
ضلو تافت للنظر يف كتابو مقاؿ يف ادلنهج ويف كتابات أخرى أيضاً أف ىناؾ منهجاً كلياً
واحداً فقط جلميع موضوعات ادلعرفة ادلمكنة"؛ ( )79وىنا نالحظ إصرار بَتس على النتائج
وإعتبار فلسفتو فلسفة مضموف ،أكثر من كوهنا فلسفة صورة منطقية ،وىو هبذا كأنو يعلن
أف منطق فلسفتو خيالف تصورأرسطو والوضعية ادلنطقية اليت تقوؿ عنها بعض ادلراجع " كاف
أرسطو يعلن دائماً أف ادلنطق متعلق بصورة القضايا واحلجج ادلنطقية أكثر من مضموهنا،
يعلن الوضعيوف ادلناطقة أيضاً أف فلسفة العلم تتعامل مع صورة العبارات العلمية – أي مع
منطقها الصوري أكثر من مضموهنا فهي تتعامل مع البنية ادلنطقية ذلا"( )80الصورة اليت يراىا
بَتس يف فلسفتو ىي نتيجة سلوؾ مبٍت على اعتقاد وىذا ادلنهج الذي يراه (بَتس) يعًتض
عليو فالسفة الفنومنولوجيا وبعض فالسفة آخرين؛ مربرين ذلك بعدـ قدرتو على النفاد إذل
جوانية الظاىرة اإلنسانية  ،النص التارل يوضح ذلك "الوجود اإلنساين أو الظاىرة اإلنسانية
على كافة مستوياهتا تتعُت بالوعي ،الذي يقصد إذل ادلعٌت ،ويهدؼ إذل القيمة من خالؿ
ذبربة معاشو ذلا تارخييتها اخلاصة ادلتفردة يف الزماف وادلكاف .وعلى ىذا ،فإف البحث العلمي
عليو أف يستنبط طرائقو اليت تُػيَسر لو النفاد إذل ىذا الداخل احلي لبلوغ ادلوضوعية عرب
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تفهم  Verestehenمباشر ديضي بالباحث إذل األساس الصلب الذي يقيم عليو


تفسَتاتو وتأويالتو للظاىرة اإلنسانية واتاجتماعية "( )81وهبذا يكوف معٌت اللفظ أو العبارة
يوجو اإلنساف ويرشده إذل نوع السلوؾ أو الفعل " .فاألفكار أي الكلمات
ىو الذي ّ
والعبارات إما أف تكوف خططاً للسلوؾ العملي أو تا تكوف شيئاً على اإلطالؽ ،فإذا
وجدت فكرة مهما يكن أمرىا تا تدلك على أنواع السلوؾ الذي تسلكو يف عادل الواقع،
فاعلم أهنا فكرة باطلة ،أو قل إهنا ليست شيئاً "( .)82ويفرؽ بَتس بُت نوعُت من
ادلشكالت :ادلشكالت احلقيقية ؛ تكوف كذلك لو أمكن أف خيضع حلها للتجارب العلمية
أعٍت أف يكوف جواباً سلوكياً يؤدى يف عادل الواقع  .وىي اليت ربتمل احلل إف دل يكن اآلف
ففي ادلستقبل وىذا األمر يدخل يف نطاؽ ادلمكن يقوؿ يف ذلك" ادلشكلة احلقيقية ىي ما
حيتمل احلل يوماً ما ،إف دل يكن اليوـ فغداً أو بعد مئات السنُت أعٌت أنو تا بد أف يكوف
احلل شلكناً"( )83وىنا نشَت إذل فرؽ بُت تصورين داخل النسق الرباصباٌب تصور ادلؤسس
للرباصباتيىة وأحد الرباصباتيُت" رغم اذباىو الرباصباٌب الذي تا يعًتؼ إتاّ دبا ىو منتج
ومؤدى ،دل ينكر التصورات األوتانية بشرط اإلستفادة منها عملياً وإخضاعها للتجربة
ومطابقتها للواقع؛ وبناء على ذلك ديكن القوؿ بأف لويس يؤمن بالنظرية الرباصباتية اخلاصة
باحلقيقة األوتانية وليس احلقيقة التجريبية"( .)84ونالحظ على ىذا التصور كأف بَتس يراىن
على قدرة العلم وإمكانية تطوره كما يف علوـ الفلك اآلف ودراسة اجملرات فتعليق القضايا
احلقيقية هبذه الصورة كاف من ادلمكن أف يؤدي إرل القوؿ باألدري ولكٍت أحسب أف
ادلقدمات اليت بٌت عليها بَتس فلسفتو تقوده إذل ىذه النتيجة  .عند اإلشارة أو احلديث
عن التجارب يف البحوث العلمية دائماً يتبادر إذل الذىن التجارب ادلقامة على مواد كما
يف ذبارب الصيدلة و الوراثة مثالً؛ ولكن ذبارب العلم ليست وقفاً على ىذا النوع من
التجارب النص التارل يوضح ذلك" لقد لعبت ذبارب الفكر Thought
 ،Experimentsوألكثر من مرة ،دوراً نقدياً ىاماً يف تطور العلم الفيزيائي .وجيذر
بادلؤرخ على أقل تقدير ،أف يتعرؼ عليها بوصفها أداة فعالة يف بعض األحياف لزيادة فهم
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اإلنساف للطبيعة ،فهي تتعامل غالباً مع مواقف دل تفحص يف ادلعمل كما ىو احلاؿ مع

قطار آينشتُت ادلنطلق بسرعة الضوء من كال حافتيو وىي تفًتض ،يف بعض اتاحياف ،وكما
ىو احلاؿ يف ميكروسكوب بور – ىيزنربج  ،مواقف تا ديكن أف تفحص بشكل كامل ،بل
وليس من الضروري أف ربدث يف الطبيعة على اإلطالؽ"( )85وبناء فلسفة على منط معُت
من ذبارب العلم يواجو صعوبة كبَتة  ،وىنا يأٌب جواب آخر يقوؿ :دبا أف تصور بَتس
يتضمن يف ذاتو  :مرونة العادل  ،وإمكانية التأثَت فيو  ،من خالؿ تصوراتنا ،وفروضنا؛ فإنو
يعتمد على " التجربة الوجدانية اخلالصة ويقتصر عليها  ،وىذه ىي التجريبية البحثة
 Radical Empiricismوتبدو التجربة الوجدانية متنوعة متغَتة ،فهو مذىب كثرى
 Pluralisticيتصور الكوف متكثراً فيعارض األحادية واجلربية "( )86ويف مسألة صحة
القضية  Propositionيف الفلسفة الرباصباتية فإف ىناؾ تصور يقسم ىذه الفلسفة إذل
تيارين مها  :التيار ادلتشدد  ،التيار ادلعتدؿ ،يقوؿ عنهما" على حُت أف التيار األكثر تشدداً
يعلن أف القضية الصحيحة ىي اليت تؤدي إذل صلاح فردي ،فإف التيار األكثر اعتداتاً يرى
أف احلقيقي ىو ما ديكن التحقق من صدقو بوسيلة الوقائع ادلوضوعية .وسواء كاف ىذا أو
ذاؾ ،فإف كل براصباٌب يرى أف ادلنفعة والقيمة والنجاح ىي ادلعيار الوحيد للحقيقة ،وىي
أيضا بصفة عامة جوىر احلقيقة"( )87وىنا نشَت إذل أف الرباصباتية دل تكن على منط واحد
أي أهنا أزبذت صور متباينة عن الصورة األوذل اليت أسسها هبا ( بَتس ) النص التارل يدلل
على ذلك" وقد حضر لويس يف ىارفارد زلاضرات لكل من جيمس  W. jamesوجوزيا
رويس  Josiah Royceوكاف متأثراً دبا كاف لدى رويس من قوة حجة وإقناع خارؽ تا
يعرؼ التعب ،حيث يقوؿ عنو من ىنا أصبح رويس وظل حىت اآلف الصورة ادلثلى دلا جيب
أف يكوف عليو الفيلسوؼ كما كانت الرباصباتية ادلطلقة Absolute Pragmatism
عند رويس دبثابة اجلذور اليت استمد منها لويس براصباتيتو التصورية
 .)88("Conceptualistic Pragmatismادلشكالت الزائفة وىذا النوع من
ادلشكالت تا ديكن حلو ألنو  :حيتوي على ألفاظ أو عبارات خالية من ادلعٍت أومن ادلمكن
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القوؿ بأف موضوعها تا يدخل يف حدود اخلربة اإلنسانية فعالً أو إمكانا؛ واألمر الذي جيعل
حل ىذه ادلشكالت مستحيل حسب تصور بَتس" ألهنا ليست دبشكالت حقيقية ،ألهنا
ليست بذات أفكار ،وكل ما فيها كلمات تا ربمل معٌت ألهنا تا ترسم سلوكاً؛ ويضرب
عليها بعض األمثلة مثل  :ىل الروح خالدة أـ فانية "( )89وىنا يقًتب بَتس كثَتاً ،من رؤية
الوضعية ادلنطقية يف تقسيم القضايا إذل قضايا علمية ،وقضايا غَت علمية ،مع قبوذلم
لقضايا ادلنطق ،والرياضيات بإعتبارىا قضايا علمية ،دوف التأكيد على اختبارىا وىي تعادؿ
قضايا ادلنطق والرياضيات ،اليت يرى إمكانية الوصوؿ فيها إذل يقُت بعكس القضايا
التجريبية .ويتحدث بَتس عن العالقة أو اإلرتباط بُت مشكلة اإلعتقاد ومشكلة ادلعٌت
واتاعتقاد عند بَتس" ىو اتاعتقاد بصحة فكرة ما ،فهو أقرب أف يكوف تصديقاً على
صحة ادلعٌت .وأساس اإلعتقاد ىو إقامة أو تكوين عادة معينة .ولكي نتمسك ببعض
ادلعتقدات فال بد من اختبارىا ،بوضعها على زلك التجربة وخَت الوسائل لتثبيت اتاعتقاد
ىي ادلنهج العلمي الذي جيعل صواب ما نعتقده أمراً يشاىده كل الناس"( )90وعند طرح
السؤاؿ ما ادلقصود حُت تقوؿ إف لديك فكرة أو اعتقاد بأف يكوف صواب؟ جييب(بَتس)"
ادلقصود ىا؛ ىنا ىو أف لديك عادة سلوكية معينة أنت شاعر بوجودىا وتستطيع شلارستها
إزاء ىذا الذي تقوؿ عنو إنو صواب  .فالفكرة اليت تظن هبا الصواب تأويلها ىو ما أنت
على إستعداد للقياـ بو من عمل ازاءىا  .ويضرب مثاؿ على ذلك بوجود قطعة حديد يف
غرفة"( )91ويرتبط باتاعتقاد عند (بَتس) الشعور بالشك" ألهنما حالتاف متصلة إحدامها
باألخرى ،ذلك لو أعتقدت يف أمر معُت ٍب سلكت إزاءه حسب اعتقادؾ فيو ،فوجدت ما
يعطل ىذا السلوؾ أو يغَته على أي وجو من الوجوه شككت يف إعتقادؾ األوؿ الذي كاف
باعث ذلك السلوؾ ،أو بعبارة أخرى ،حيدث الشك كلما وجدنا اختالفاً بُت السلوؾ
الواقع والسلوؾ ادلتوقع ؛ ويعود إذل ثقل احلديد والسلوؾ ضلوه يف احلالة اإلجيابية ويف احلالة
السلبية "( )92يف احلالة اإلجيابية يستمر اتاعتقاد ويف احلالة السلبية يتغَت اتاعتقاد األمر
الذي يًتتب عليو تغَت السلوؾ يف احلالة الثانية؛ كذلك يتولد عن احلالة السلبية الشعور
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بالدىشة ٍب يأخذؾ الشك يف صواب ما كنت تعتقد فيو فيتغَت اإلعتقاد  .من ىذه العالقة
بُت اتاعتقاد والشعور بالشك اليت نتيجتها الدىشة يصل (بَتس) إذل القوؿ" ىا ىنا نضع
أيدينا على مبدأ منهجي خطَت وىو " أف الباعث على التفكَت العلمي والبحث اجملدي ىو
الشعور بالدىشة الذي ينتابنا حُت تدلنا ادلشاىدة على أف ظاىرة معينة من ظواىر الطبيعة
دل ذبر معنا يف خرباتنا على النحو الذي توقعناه ذلا ،فعندئذ فقط نشك فيما كنا قد اعتقد
"()93
ناه حياذلا ،وضلاوؿ أف نعتقد يف أمرىا اعتقادا جديداً ،يتضمن منطاً سلوكياً جديداً
وعلى ىذا ديكن تصنيف الشك عند (بَتس) إذل :شك حقيقي وىو الذي يستوجب تغَت
الفعل السلوكي وطرح اعتقاد آخر يقوـ على سلوؾ يتفق واحلالة ادلراد معرفتها .شك زائف
وىو الذي تا يصل إذل مرحلة تغيَت اإلسسعتقاد ولكنو يثبتو والسلوؾ ادلرتبط بو .والسؤاؿ
ادلهم الذي يطرحو عديد الباحثُت ما الغاية من نظرية فيلسوؼ الرباصباتية يف اتاعتقاد
وادلعن؟ اإلجابة ادلختصرة ذلذا السؤاؿ ىي" أف تسري قواعد البحث العلمي على
الفلسفة"( .)94وىنا يكوف السؤاؿ يف تصور (بَتس) دلاذا يسمح الفيلسوؼ لنفسو أف يقوؿ
قوتاً تا ديكن أف تًتتب عليو نتيجة عملية ومع ذلك حيسب أف لقولو معٌت؟ أين يكوف
ادلعٌت إذاً ؟ " نعم  ،إنو تا معٌت لقوؿ ،وتا أساس إلعتقاد إتا إذا كاف ذلك ادلعٌت أو ىذا
اتاعتقاد ىو نفسو خطة سلوكية ديكن أداؤىا  ،وما ليس كذلك فال ىو بذي معٌت وتا ىو
بالفكرة اليت جيوز أف تكوف موضع إعتقاد ىذا ىو لباب ادلذىب الرباصباٌب عند
(بَتس)"( )95ويؤكد بَتس أنو تا أحد حيب اتاستمرار أو البقاء يف حالة الشك ولكن العمل
دائم من أجل الوصوؿ إذل حالة اإلعتقاد ورغبة اإلنتقاؿ من الشك إذل اتاعتقاد يسميها
(بَتس) باسم البحث Inquiry ألف الدافع إذل البحث دائماً ىو أف يصطدـ أحد
اعتقاداتنا حبقيقة الواقع .ويوصف مذىب بَتس بأنو" قاعدة منطقية لتحديد ادلعٌت ،أو
بعبارة أخرى ،براصباتية بَتس ىي نظرية يف ادلعٌت وتا شأف ذلا بعد ذلك ،أصدؽ الكالـ أـ
دل يصدؽ على الواقع؛ حيث إهنا تنظر جلميع األفكار بنفس ادلنظار ،وأنو ليست ىناؾ أية
فكرة معصومة ،وينبغي إخضاع اجلميع للبحث العلمي ،ومن خالؿ النتائج يتم احلكم
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بصحة تلك الفكرة من عدمها ،مع مالحظة أف النتائج قد تا تتم على يد نفس الفيلسوؼ
()96
وإمنا قد تتم بعده بزمن "


تعرب عن
مقوتات  Categoriesبَتس ":أراد بَتس أف يضع مقوتات جديدة ّ
جوانب العادل تعبَتاً نستمده من خربتنا احلسية ادلباشرة ،بدتا من مقوتات (أرسطو) اليت
تعد تصورات أقُحمت بُت خربة الذات ادلباشرة وبُت موضوعات اخلربة"( )97وردبا ديكن
القوؿ أف العملية اليت تبناىا بَتس للتوفيق بُت تصور(أرسطو) و(كانط) كانت ىي العامل
احلاسم يف طرح ىذه ادلقوتات ألف مقوتات أرسطو تا تستجيب للعملية التوفيقية اليت
أرادىا بَتس .وىذه ادلقوتات ىي :مقولة الرتبة األوذل :وىي ادلظهر التلقائي لألشياء ،وىي
تشَت إذل ما يف الكوف من حياة ومنو وتنوع ويف أي مثاؿ من أمثلة ىذه ادلقولة توجد وحدة
تا سبايز بُت أجزائها مقولة الرتبة الثانية  :تشَت إذل عنصر الثنائية يف اخلربة ،ومن خالؿ ىذه
ادلقولة يؤكد بَتس قياـ الوجود اخلارجي مقولة الرتبة الثالثة ويطلق بَتس على ىذه ادلقولة
اسم القانوف وتشَت إذل اتاستمرار وخباصة اإلستمرار يف الفكر  .ىذه ادلقوتات من ادلمكن
أف هتيئ اتانتقاؿ إذل ثالثة أفكار رئيسية يف فلسفة بَتس وىي :
هللا " :Godهللا علم داؿّ على اإللو احلق دتالةّ جامعة دلعاين األمساء احلسٌت .وذلذا
اتاسم عند الفالسفة عدة معاف منها :ادلعٌت اإلجتماعي ،وىو إطالؽ لفظ اتالو على
معبود اجلماعة .وادلعٌت اتاخالقي وىو اتاعتقاد أف هللا مصدر صبيع القيم األخالقية ،وادلعٌت
الثالث ىو ادلعٌت ادلنطقي وىو القوؿ أف هللا مصدر نظاـ العادل ومبدأ العقل ،واألساس
الذي يضمن مطابقة احلقائق اليت يف األذىاف لألشياء ادلوجودة يف األعياف وادلعٌت الرابع ىو
ادلعٌت الوجودي  ،وىو القوؿ أف هللا مبدأ العادل  ،وغايتو  ،ومصدر وجود الكوف ،وضابط

الكل ")(98النفس  :Soulوقد عرفها (أفالطوف)"بالقوؿ اف النفس ليست جبسم،وإمنا ىي
جوىر بسيط زلرؾ للبدف .والنفس مبدأ احلياة أو مبدأ الفكر ،أو مبدأ احلياة والفكر معاً.
وىي حقيقة متميزة عن البدف ،وإف كانت متصلة بو"( .)99ويف تصور أرسطو للنفس يقوؿ
()100
احلي "
بأهنا " طاقة اجلسد ،ومن ىنا فهي احلقيقة التامة للكائن ّ
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اخللود  Immortalityعن ىذا ادلفهوـ تقوؿ بعض ادلراجع الفلسفية " إف اجملادلة األوذل
تتوسل البنية الدائرية للطبيعة .ودبا أف احلياة ظاىرة
(يف زلاورة فيدوف ) بصدد خلود النفس ّ
طبيعية  ،فردبا تا يكوف ادلوت أيضاً غَت طور يف دورة الوجود والفناء ،التكوين Genesis
واتاضلالؿ  .Phthoraإف رلرى اجملادلة الذي يبٍت نفسو على السمة الدورية للطبيعة
يوصف ىنا برباعة لغوية رائعة .بقدر ما يقرر سقراط حقيقة البعث ،بشكل حاسم ،فإف
مفهوـ الطبيعة بوصفها دورة يصبح رلادلة صرحية عن عودة النفس .ويبدو أنو ينشأ عن ىذا
احلي من ادليت ،فعندئذ تا ديكن ألرواح ادلوتى أف هتلك ،بل جيب أف
األمر أنو إذا تولد ّ
تستمر يف الوجود "( )101هبذا التحديد للنفس قد يكوف إعًتاض (سيبس) أحد احملاورين
يف زلاورة فيدوف منطقياً والذي مؤداه " أف اخللود تا ينشأ ضرورة من التناسخ ،إذ ديكن
تنحل أخَتاً
للنفس  ،باررباذلا عرب األجساد ادلختلفة ،أف تستهلك نفسها أكثر فأكثر حىت ّ
يف اجلسد األخَت .ومن دوف ريب ،يعكس ىذا اتاعًتاض أحد اكتشافات علم األحياء يف
ذلك الوقت "( )102واخللود يف تعريف القاموس الفلسفي" اخللود ىو الدواـ والبقاء تقوؿ
خلد يف النعيم داـ وبقى ،ومنو خلود النفس ،أي بقاؤىا بعد ادلوت ودار اخللود اجلنة.
والقوؿ خبلود النفس عندما كانت مسلّمة من مسلّمات العقل العملي ،وىي القوؿ أف
اإلنساف ادلتناىي يستطيع أف حيقق كمالو اخللقي ،وأف يرتقي إرتقاء غَت زلدود ،حىت يبلغ
درجة القداسة"( .)103و اخللود من األفكار اليت حازت إىتماـ البحث الفلسفي منذ القدـ
تطورت عرب وصف اليوـ
يقوؿ بعض الباحثُت يف ذلك" إف موضوعة زلاورة فيدوف اليت ّ
األخَت من حياة سقراط ىي مشكلة احلياة وادلوت ومسألة ماىية حياة الكائن اإلنساين،
وماىية عالقتها دبا نسميو النفس  .Soul Psycheتتضمن احملاورة مناقشة عن مشكلة
النفس واتاعتقاد باخللود الذي علمتنا إياه األدياف .فهل دبستطاع عقلنا أف جيد أساساً
عقالنياً ذلذه ادلسائل"( )104ويعتقد اتباع الفيثاغورية باخللود النص التارل يدلل على ذلك"
كانوا يعتقدوف خبلود النفس وبانتشار األرواح احلارسة يف اذلواء  ،وبأف ىذه األرواح تزور
الناس يف األحالـ"( )105واخللود طموح اإلنساف منذ وجد  ،وادلوت اذلاجس" األوؿ الذي
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طارده يف كل خطواتو ،فراح يبحث عن اخللود ىرباً منو  ،بيد أف جلجامش احلائز على نبتة
اخللود ضيّع ويف حلظة اسًتخاء كنزه الثمُت ليواجو بذلك أفراد جنسو ادلصَت احلتمي الذي
تا مفر منو ،إنو ادلوت !"( )106ولقد تضمنت ادليثولوجيا اليونانية احلديث عن مسألة اخللود
أو الرغبة يف اخللود النص التارل يدلل على ذلك " يف األورفية كانت دديًت يف الوسيس
بالفعل يف بيت ألحد الفقراء وامسو  Dysaulesوزوجتو  Bauboعندما جاء ابناؤمها
 Triptoiemusو Euboulesإذل دديًت بأخبار ما حدث تابنتها؛ صلد زلاولة دديًت
()107
جعل الولد الرضيع دلضيفيها خالداً بدىنو بنوع من الدىاف اإلذلي وطرحو يف النار"
وىنا نشَت ويف مسألة اخللود ،إذل أنو بعد أف تناوؿ (غادامَت) زلاورة فيدوف بالتحليل
والدراسة  ،وصل إذل النتيجة التالية " إف التأويل األكثر انتشاراً الذي ش ّدد على ىذه الفقرة
ىو أف اخللود مؤَكد فقط من أجل فكرة احلياة ،من أجل فكرة النفس ،وليس من أجل عدـ
القابلية على زواؿ الفرد .تلك ىي ادلشكلة اليت انتظمت تاريخ الفلسفة برمتو "( .)108أما
عن حديث (بَتس) عن ىذه ادلشكلة فهو دليل على أف القضايا الفلسفية تا يقتلها الزمن،
وقد تا نكوف مبالغُت إذا قلنا وتا يستوفيها البحث ،فمن زلاورة فيدوف ومن دىاف دديًت،
إذل استنساخ دوللي ،ديكن القوؿ بأف ىاجس اخللود ىو العامل ادلشًتؾ بُت كل احملاوتات،
مشخصة
والتفسَتات دينها وعلمها ،ويف فلسفتو يقبل بَتس فكرة هللا الذي" ىو ذات ّ
وقادرة قدرة مطلقة على أهنا فرض فلسفي  ،وضع عدة براىُت للتدليل على ذلك الفرض
منها  :ذلك التنوع ،والتلقائية اليت ذبد أعلى تعبَت عنها يف الشخصية اإلنسانية يساعدنا
على أف نرى تلقائية تا متناىية أو رتبة أوذل .وقاؿ بإلو يستطيع اإلنساف أف يدخل معو يف
عالقة حية "( )109ويف النفس رفض النظرية الديكارتية ؛ القائلة إف النفس وحدة غَت
منقسمة وذات شفافية ،وأصر على صالت الذات بغَتىا من الناس والكوف؛ ورفض بَتس
الرأي ادلتداوؿ بُت الرباصباتيُت اآلخرين والذي يرد الشخصية اإلنسانية إذل حزمة من
ادلوحدة .ويف
العادات إذ تابد ىنا من إدخاؿ الوحدة باعتبارىا مركزاً للعادات ؛ قبل النفس ّ
ما خيص مسألة اخللود دل يبلغ يف ىذا اتاذباه إذل احلد الذي يقوؿ معو إف مثل ذلك الربىاف
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قاطع "( )110مالحظات على فلسفة بَتس :بعد ىذا اتاستعراض لفلسفة مؤسس الرباصباتية
نقدـ بعض ادلالحظات على تصوره العاـ منها :تعترب فلسفة (بَتس) من ضمن اتاذباىات
الوضعية اليت تأخذ دبنحى" الوقائع اخلارجية وادلعطيات احلسية ادلقيسة ; فأصحاهبا يقنعوف
بإحالة القضية بأسرىا إذل النموذج القياسي  Paradigmللعلم الطبيعي; حيث ينكروف
الفروؽ بُت العلوـ اإلنسانية والطبيعية ،وحسب الباحث أف يلتزـ دبزاولة ادلنهج ادلتفق عليو
يف العلوـ الطبيعية ،ألف فيو احلل احلاسم دلشكلة ادلوضوعية"( )111يف مقابل ىذا التصور
ىناؾ من يرى أف العلوـ اإلنسانية زبتلف عن العلوـ الطبيعية يقوؿ" يف احلقيقة تنطوي
العلوـ اإلنسانية على منط جلي من الًتابطات البنيوية وعلى صيغة فهم .ىذه الًتابطات
سلتلفة غاية اتاختالؼ عن اإلجراءات اليت تعمل عليها العلوـ الطبيعية"( )112دبا أف
معلق حيتمل إمكانيات عدة يتوقف ربقيقها
الكائنات تقررمصَت الكوف فإف" مستقبل العادل ٌ
على فعل الكائنات اليت تقرر مصَته"( )113يتداخل العلم الطبيعي واإلنساين يف ىذه
الفلسفة مع وجود فوارؽ بُت العلمُت يتصالف بادلوضوع وادلنهج معاً" أوذلا :الطبيعة النوعية
للظاىرة اإلنسانية .وثانيها :العالقة اخلاصة بُت الباحث وموضوع حبثو"( )114يف ىذه
الفلسفة ادلنهج جاىز وىو منهج العلوـ الطبيعية أما عند أصحاب الفنومنولوجيا فإف ادلنهج
تاحق أو تابع دلوضوع الدراسة وليس لو األولوية اليت أفردىا لو الوضعيوف .
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اخلامتة
وبعد ىذه النظرة إرل الفلسفة الرباصباتية صلد أهنا تتسم ببعض السمات منها " الرباصباتية
رؤية فكرية  ،تنطبق على قواعد الفن  ،والصنعة واحلرفة  ،وتعتمد مًتاكم التجربة لتكوين
اخلربة  ،إهنا تؤمن بالنظاـ ادلعملي للعقل أو النظاـ اإلنتاجي لو )115(" ،واخلربة يف الفلسفة
الرباصباتية ىي أداة الربط بُت الفكر والعمل بُت الرمز وادلعٌت ،اخلربة ىي احلياة يف ىذه
الفلسفة " الفلسفة العملية تريد أف تتمسك بادلشخص  Le Conبدتا من أف تكتفي
بالنظر إذل اجملرد ،الفلسفة العملية فلسفة امسية تا تؤمن إتا باجلزيء أو الفردي؛ أعٍت أهنا
ئ الواقع وربللو ،الفلسفة العملية تقوؿ; بأف الروابط ادلوجودة بُت األشياء قابلة للتغَت
ذبز ُ
باستمرار  ،تتسم الفلسفة العملية بالالعقلية; ألف الواقع تا يتطابق دائما مع تصوراتنا
العقلية "( ،)116ومن مسات الفلسفة الرباصباتية أهنا تؤكد على" السَت باحلياة ضلو السمو
والكماؿ.
وكانت الفلسفة الرباصباتية واحدة من أىم الفلسفات اليت أحدثت فعالً مغايراً يف األمناط
الفكرية اليت تعاملت مع الفن وادلواقف اجلمالية"( )117وقد كاف من مساهتا ادلهمة واجلديدة
ىي استبداذلا للنظر من ادلاضي إذل ادلستقبل واىتمامها بالرؤية الكلية بدؿ اجلزئية كما كاف
يف الفلسفة اإلصلليزية.
ولقد سامهت الفلسفة الرباصباتية يف مناقشة عديد القضايا الفلسفية; واليت من بينها
مشكلة الصدؽ األمر الذي كثرت ادلناقشات حولو بعد كتابة (رسل) عنو تقوؿ بعض
النصػ ػوص يف ذلك " :لقد شاع اتاىػ ػتماـ دبشػ ػكلة الص ػدؽ ،وكثػ ػرت ادلناقش ػات حوذلا يف
أوؿ ى ػ ػ ػذا الق ػ ػرف ف ػ ػقط حُت كتػ ػب فيها برتراند رس ػل وذكػ ػر ثػ ػالث نظ ػ ػ ػريات تفس ػ ػرىا،
وىي نظ ػ ػ ػرية ادلطػ ػ ػابقة ونظػ ػ ػرية اإلتساؽ  ،والن ػ ػظرية البػ ػراصباتية"( )118وتب ػ ػدو ى ػ ػذه الػ ػ ػنظرية
وى ػ ػػي :نظرية ادلطابقة  The Correspondence Theoryللصدؽ يف صياغتها
البسيطة واضحة وىي:أف القضية تصدؽ إذا كانت توجد واقعة ما تطابقها ،وتكذب
القضية إذا دل توجد واقعة تطابقها .ىذه النظرية تقًتب كثَتاً من التصور الوضعي القائل"
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أف القضايا الوحيدة ذات ادلعٌت ىي قضايا العلوـ ،ألهنا تتحقق بادلطابقة مع وقائع العادل
اخلارجي؛ وىا ىنا صلد ركناً من أىم أركاف الوضعية ادلنطقية يف رفضها لكل صبلة ربتوي
على لف ػظة تا تشَت إذل واقع ذبرييب"(ٍ )119ب تػ ػأٌب نظػرية اتاتساؽ; قاؿ هبا الفالسفة
العقليُت مثل سبينوزا وربمس ذلا بعض فالسفة الوضعية ادلنطقية مثل كارؿ جي مهبل
وديكن القوؿ  :بأف ىذه النظرية تنص على أف وجود األشياء تا يستقل عن وجود الكائن
العاقل الواعي بذاتو ،أو أف األشياء على عالقة دائماً بفعل ما ٍ .ب تأٌب النظرية الربصباتية:
وصاحب ىذه النظرية ىو الفيلسوؼ (وليم جيمس 1910-1842ـ) يقوؿ" إف أىم
جزء يف كتاىب براصباتزـ ىو احلديث عن عالقة الصدؽ اليت ديكن أف تنشأ بُت فكرة
وموضوعها; سواء كانت ىذه الفكرة رأيا أو اعتقاداً أو خرباً ،كما يقوؿ :الصدؽ يف
األفكار ىو مطابقتها للواقع ،واخلطأ فيها عدـ مطابقتها لو .ويعرؼ جيمس الصدؽ :بأنو
عالقة بُت فكرة وواقع خارج على الفكرة ،وذلذه العالقة أساس ذبرييب جيعلنا نعرفها تعريفاً
ذبريبياً ونصفها وصفاً زلدداً ويضيف ":أُ َِمسّي الفكرة صادقة حُت أبدأ بتحقيقها ذبريبياً; فإذا
()120
ما ًب ذلك مسيتها فكرة نافعة "
وبكلمة سلتصرة ؛ نقوؿ لقد عاجل بَتس يف ىذه الفلسفة  ،كما أوضح ىذا البحث عديد
ادلسائل مثل :مفهوـ الصدؽ ،والفكرة ،وقدـ عديد ادلقوتات مثل :مقولة النفس،واخللود،
وساىم بشكل فاعل يف إصالح ادلنطق التقليدي يف بعض أجزاء ،وقدـ نظريات يف ادلنطق
الرمزي،وخصوصا يف منطق العالقات ،وكل ىذه اجلهود تدخل ضمن إطار البحث من
خالؿ العقل اإلنساين ،مقتفياً يف ذلك أثر الكلمة واجلمل وما تدعو إليو من سلوكيات.
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 ظهرت ذبربة القطار ألوؿ مرة يف تبسيط آينشتُت لنظرية النسبية .
- 85إياف ىاكينج " الثورات العلمية " مرجع سبق ذكره ص 27
- 86يوسف كرـ " تاريخ الفلسفة احلديثة " ص 418
- 87بوشنسكي ص 158
 تقوـ براصباتيتو على " ثالثة دعائم أساسية  -1 :احلقيقة األوتانية  Aprioriتنشأ ربليل التصورات  ،كما أهنا زلددة يف طبيعتها
 - 2اختيار األنساؽ التصورية لتطبيقها على اخلربة لضرورة أداتية  Instrumentalبراصباتية  ،كما إف احلقيقة تا تزيد عن كوهنا احتماؿ -3
إف اخلربة قابلة للتفسَت التصوري  ،وإذا دل تكن كذلك فال ديكن إدراكها " القماطي ص 16
- 88ىنية مفتاح " نظرية القيمة عند كلَتنس لويس " ص 12
- 89زكي صليب ص 124
- 90فؤاد كامل ص 101
- 91زكي صليب زلمود ص 129
- 92كي صليب زلمود ص 130
- 93زكي صليب ص 130
- 94زكي صليب ص 131
- 95زكي صليب ص 132
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 وىو عند بَتس  :رغبة اتانتقاؿ من حالة الشك إذل حالة اتاعتقاد
- 96منصور بن عبد العزيز احلجيلي " الرباصباتية عرض ونقد " ص 284
 " ادلقولة ىي احملموؿ  ،ووجو إطالقها على احملموؿ كوف احملموؿ يف القضية مقوتاً على ادلوضوع " معجم صليبا اجلزء الثاين ص
410
- 97فؤاد كامل ص 102
- 98صبيل صليبا " ادلعجم الفلسفي " اجلزء األوؿ  ،ص 128
 تشَت بعض ادلراجع إذل أف " أفالطوف تا يبدي تعزيزاً للمجادتات النظرية إلثبات خلود النفس " غادامَت ص 59
- 99صبيل صليبا ادلعجم الفلسفي  ،اجلزء الثاين  ،ص 481
- 100ىانز جورج غادامَت " بداية الفلسفة " ص 61

 - 101ىانز جورج غادامَت " بداية الفلسفة " ترصبة  ،على حاكم صاحل  ،حسن ناظم ،الطبعة األوذل ،دار الكتاب اجلديد ادلتحدة،
بَتوت ،لبناف  2002 ،ـ  ،ص 57
- 102ىانز غادامَت " بداية الفلسفة " ص 63
- 103صبيل صليبا " ادلعجم الفلسفي " اجلزء  ،األوؿ  ،ص 544
 - 104ىانز جورج غادامَت " بداية الفلسفة " ترصبة  ،على حاكم صاحل  ،حسن ناظم  ،الطبعة األوذل ،دار الكتاب اجلديد ادلتحدة،
بَتوت  ،لبناف  2002 ،ـ  ،ص 55
- 105حسُت حرب " الفكر اليوناين قبل أفالطوف " الطبعة األوذل  ،دار الفكر اللبناين  ،بَتوت  ،لبناف  1990 /ـ  ،ص 50
 - 106ميخائيل ماركوفيتش فيلينتشيك " األسس البيولوجية للشيخوخة وطوؿ العمر " ترصبة  ،زىَت إبراىيم جبور  ،الطبعة األوذل ،
دار الكتاب اجلديد ادلتحدة  ،بَتوت  ،لبناف  2000 ،ـ  ،ص 9

- 107حساـ زليي الدين اآللوسي " بواكَت الفلسفة من ادليثولوجيا إذل الفلسفة عند اليوناف " الطبعة األوذل  ،الدار الدولية
لالستثمارات الثقافية ش  .ـ  .ـ  2002 ،ـ  ،ص 273
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- 108غادامي " بداية الفلسفة " ص 82
- 109فؤاد كامل ص 103
- 110فؤاد كامل ص 104
- 111ابراىيم مذكور  .تصدير " دراسات فلسفية " دار الثقافة للطباعة والنشر ،القاىرة ،مصر  1979 ،ـ ،ص 293
- 112ىانز جورج غادامَت " بداية الفلسفة " ترصبة ،على حاكم صاحل ،حسن ناظم  ،الطبعة األوذل  ،دار الكتاب اجلديد ادلتحدة ،
بَتوت  ،لبناف  2002 ،ـ  ،ص 27
- 113يوسف كرـ " تاريخ الفلسفة احلديثة " ص 418
 -114مذكور ص 294
 -115إيناس الصفار ص 1014
- 116زكريا إبراىيم " دراسات يف الفلسفة ادلعاصرة " مكتبة مصر  ،القاىرة  ،مصر  ،ص 31- 29
- 117إيناس مهدي إبراىيم " أبعاد الفكر الرباصباٌب يف فن الباو ىاوس " مرجع سبق ذكره ص 1011
- 118زلمود زيداف " نظرية ادلعرفة " مرجع سبق ذكره ص 131
- 119حساـ زليي الدين اآللوسي "بواكَت الفلسفة " ص 114
- 120زيداف نظرية ادلعرفة ص 141
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