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 مقدمة
 مولد الحداثة

 

 التي اقت ر فت بعد سنوات من الفظاعات المختلفة9 قريبا  سينتهي القرن العشرون
 .ن أخرى من العالمفي البوسنة ورواندا وأماك

سوف يحصل القرن العشرون من قائمة جوائز التاريخ على الجائزة الكبرى في 
الرعب عن جدارة واستحقاق، وسيكون البحث عبثا ، إذ لم يشهد أي عصر آخر اقتراف 

إنها جرائم جماهيرية تم  تطبيقها على . مثل هذا القدر من الجرائم على مستوى كوكبنا
ة جأش، جرائم ناتجة عن انحراف فكري يتعذر سبر أغواره؛ نحو عقالني وبرباط

 .رمزا  أبديا  له  انحراف سيظل اسم أوشفيتس

ومع ذلك، كانت انطالقة هذا القرن جيدة قبل أن تتحول إلى مأساة، إذ كانت 
هناك بدايات تنبئ بالخير، وكانت تلك البدايات دوافع حقيقية إلى التفاؤل بالنسبة 

 .9191و 9881ت أوج قوتها بين ألوروبا التي بلغ

ألم تعش أوروبا خالل الثالثين سنة التي سبقت الحرب العالمية األولى عصرا  
كانت تهيمن على بقية العالم عسكريا  واقتصاديا ، وكانت تعتقد أنها  فقدذهبيا  حقيقيا ؟ 

الوقت وفي . تشهد عهد انتصار الفكر األنواري بفضل تقدم التكنولوجيا والطب والتربية
" الحداثة"نفسه، دخلت بفضل طليعتها من المفكرين والمبدعين عهدا  جديدا  هو عهد 

ولتقييم هذه . الذي أعلنت عن مجيئه التغيرات العميقة التي مس ت النظام الثقافي
التغيرات يتعين علينا أن نتذكر أن  اإلنتاجات الفنية والمعرفية لم تكن تعتبر منذ عصر 

                                                           
 .991 ظهرت الطبعة األولى من هذا الكتاب بلغته األصلية سنة   
 
النازيون أكبر معسكر العتقال  إذ أنشأ فيها. مدينة ألمانية أصبحت ترمز إلبادة اليهود على يد النظام النازي( Auschwitz)أوشفتس   

مليون من الرجال والنساء واألطفال، قضوا في القطارات التي   . ، ومات فيه أكثر من 991 يناير  2 وقد أنشئ يوم . اليهود وإبادتهم

 [.المترجم]كانت تنقلهم وفي غرف الغاز واألفران وبالرصاص واألمراض وسوء المعاملة 
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نما تمثالنهضة إلى نهاية  الت يالقرن التاسع عشر مجرد بناءات ذهنية، وا 
(Représentions) كانت اآللية التي تتولد وفقها . وفية للواقع الذي يسبقها في الوجود

الت بدون شك موضوعا  لتحليالت متنوعة جدا  كانت تعترض أحيانا  على يهذه التمث
. ت الشكية تظل مع ذلك معزولةالت، لكن  مثل هذه النزعايلهذه التمث" الطبيعية"السمة 

أم ا معظم الذين تساءلوا حول تمثالتنا، فإنهم يرون أن  عالماتنا صادقة ولغاتنا حقيقية، 
 .وعقلنا متوافق جدا  مع العالم

بدأت هذه العقائد التي سادت لمدة طويلة تفقد تدريجيا  هيمنتها انطالقا  من 
لكون لم تتغير منذ ثالثة قرون، إذ ارتبطت هذه العقائد بفكرة عن ا. 9881سنة 

وظهرت مجموعة من األسئلة . ووجدت هذه الفكرة والعقائد نفسها أخيرا  عرضة للتساؤل
هل لعالماتنا أساس خارج ذهننا؟ هل القوانين التي : كانت مكبوتة حتى ذلك الحين

آخر  تنظم هذه العالمات هي القوانين الممكنة الوحيدة؟ هل من المؤكد أنها تعكس شيئا  
غير اختيارات ذاتية أو معايير ثقافية؟ وبدأ كثير من العلماء والفنانين والفالسفة 

لكن إذا كان الكثير منهم يعتقدون أن  تطلع لغاتنا إلى . يشككون فيها ألسباب عديدة
قول الحقيقة ليس إال وهما ، فإنهم بالمقابل شغفوا بالعالمات نفسها التي تربح على 

وينطبق الشيء نفسه على آلية التمثل . فقده على مستوى الشفافيةمستوى السرية ما ت
 .التي أصبحت في سنوات قليلة موضوع تأمالت مدمرة

لى حد بعيد كتحرر" أزمة"يتعلق األمر إن شئنا بـ ذلك أنه  . معيشة كإغناء، وا 
إذا لم يكن منطق التمثل في معناه الكالسيكي سوى بناء ذهني، وليس تعبيرا  عن بنية 

وثابتة، فإنه من الممكن وجود أنماط بنائية أخرى، ويمكن تصور استعماالت " طبيعية"
قامة قواعد لعب أخرى ن بدورها من ويجب على هذه القواعد أن تمك  . أخرى للعالمات وا 
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مناطق جديدة، وذلك بقدر التعطش إلى التوس ع الذي هيمن على أوروبا في استكشاف 
 .كل الميادين

، حيثما "حديثة"ت التي تسمح لنا بتحديد انبثاق ثقافة هذه بعض االنشغاال
 .9191و 9881رأيناها تزدهر بين عامي 

* 

 Rilkeإن  ريكله . تتجلى هذه االنشغاالت مثال  لدى شعراء تلك السنوات
وبيسوا  Cendrarsوسوندرارس  Traklوتراكل  Sabaوسابا  Appolinaireوأبولينير 
Pessoa  وأنغريتيUngaretti ياكوفسكي وماMaïakovski  ليسوا متقاربين من

نما هم يشتركون في التعامل مع اللغة ب   ري ة لم يكن أحد يجرؤ ح  حيث السن فقط، وا 
صحيح أن  الكلمات تقاوم، إذ ال يمكن التالعب بها بدون . آنذاك على التفكير بها

الروس  Futuristes  "المستقبليين"المجازفة بالداللة، ومع ذلك، ق ب ل  بعضهم أمثال 
 Khlebnikovوسرعان ما ستنتهي محاوالتهم بابتكار خليبنكوف . بمثل هذه المخاطرة

 .Zaoum 1"العابرة للذهن"للغة غريبة، هي اللغة 

كثرت في نهاية القرن التاسع عشر التجارب في عالم األصوات ألنه يخضع 
نجح فاغنر حيث . لقوانين أقل  إكراها  من تلك التي يخضع لها عالم الكلمات

Wagner  وموسورغسكيMoussorgski  ومالرMahler  وديبوسيDebussy  في
وانتهى . Bachالتخلص من قيد التناغم الذي ظل يتحكم في الموسيقى منذ عهد باخ 

                                                           
واستمر إشعاعها إلى سنة ( 4091)فنية أوروبية ظهرت في بداية القرن العشرين المستقبلية حركة أدبية وـ   

وترتكز هذه الحركة على رفض التقليد الجمالي وتمجيد العالم الحديث، وخصوصا الحضارة المرتبطة . 4099
 [.المترجم]بالمدينة واآللة والسرعة 

(. الذهن) oumو ( َعْبرَ ) zaادئة الروسية ، وتتكون من الب 404ابتكرها كروتشنيخ سنة  zaoumكلمة ـ   1
وقد تم . وهذا النوع من الشعر المستقبلي الروسي ليست له قواعد نحوية وال اتفاقات داللية وال معايير أسلوبية

 [.المترجم]اختراعه للتعبير عن االنفعاالت واالنطباعات الحسية األساسية 
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ويشكل عمله . Schönbergاألمر بهذا التناغم إلى االنكسار على يد أرنولد شونبيرغ 
ي، وكان بمثابة نقطة انطالق كل موسيقى أول عمل النغم(  919" )بييرو القمري"

 .تستعمل نظام االثني عشر صوتا  

لكن  لغة الرسم هي التي تعرضت أكثر من غيرها لتغييرات مذهلة؛ والسبب 
إذ ما جدوى . رات هو ازدهار التصوير الفوتوغرافييالمباشر في ظهور هذه التغي

لفترة من الممكن القيام بهذه الوقوف عند إعادة إنتاج المظاهر، بينما أصبح في تلك ا
" التقدم"المهمة بواسطة وسائل ميكانيكية تماما ؟ ولم ا كان الرسامون واعين بكون هذا 

سيضعهم أمام تحدي بناء مشروعية جديدة، فقد قرروا البحث في ذواتهم عن قوانين 
 .ستتحكم منذئذ في عملهم، بدل االستسالم للقوانين التي تفرضها عليهم العين

تاريخ الرسم الحديث، كمغامرة فلسفية حقيقية، مع رد فعل كل من سيزان  بدأ
Cézanne   وفان غوغVan Gogh  وغوغانGauguin  ضد الواقعية البصرية التي

لها االنطباعيون  1من جهة، ومع الحركة الرمزية impressionnisme  بج 
symbolisme هنية للواقع، عادة بناء ذإللقد فتح األوائل الباب . من جهة أخرى

أم ا cubisme (9118 .) 8والتكعيبيونfauvisme (911  ) 1سيمنهجها المتوحشون
أو ريدون  Moreauسواء أعلنوا عن انتمائهم لمورو ف ،فيما يخص  أنصار الرمزية

                                                           
ضل تجمع بعض الفنانين في النصف الثاني من القرن التاسع االنطباعية حركة تصويرية فرنسية تأسست بفـ    

، 4771و 4781الفنية العمومية بباريس بين سنتي  ر الفني عن نفسه من خالل العروضوقد عرف هذا التيا. عشر
 [.المترجم]وسجل بذلك الفن الحديث قطيعة مع المذهب االتباعي التقليدي 

، وذلك ضدا على المذهب الطبيعي 4711رنسا وبلجيكا حوالي سنة الرمزية حركة أدبية وفنية ظهرت في فـ   1
وتنحدر هذه الحركة من روسيا، وخصوصا بفضل فاليري بريوسوف، الشاعر المؤسس . والحركة البرناسية

 [.المترجم]للمذهب الرمزي الروسي 
  409لضبط في خريف تيار في الرسم ظهر في بداية القرن العشرين، وبا( fauvisme)المدرسة التوحشية ـ   8

وتتميز هذه المدرسة التشكيلية . 4097الذي أثار ضجة كبيرة، وانتهى سنة " معرض الخريف"بمناسبة تنظيم 
 [.المترجم]ومن رواده هنري ماتيس وأندري ديران وموريس دوفالمينك . بالتركيز على تحرير اللون

بمبادرة من الرسامين بابلو بيكاسو وجورج  4041و 4098التكعيبية حركة فنية تطورت أساسا بين عامي ـ   7
 [.المترجم]براك وجون ميتزينغر وألبير غليز وأخرين 
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Redon  أو كليمتKlimt فإنهم اختاروا التنكر للعالم المحسوس، وهدفوا إلى ،
 1وسينشأ الرسم التجريدي. يخترقه القلق الدينيتصوير عالمهم الذهني الخاص الذي 

أو غير التصويري عن هذه القطيعة الروحية تحت تأثير كل من كاندينسكي 
Kandinsky  وكوبكاKupka ثم مالفيتش ،Malevitch  وموندريانMondrian 

 .بعد ذلك

(  919) مربع أسود على خلفية سوداءلنتفاهم أوال ، إذا كانت لوحة مالفيتش 
، فإنها ال تفتقد إلى قيمة تصويرية، بل إنها ترجع إلى "الالموضوعي"ي للرسم تنتم

لت لوحة . مطلق روحي فقط وليس إلى موضوع مرئي وبعد ثالث سنوات من ذلك، سج 
وعندما بلغ الرسم هدفه . نهاية المسار المساراتي مربع أبيض على خلفية بيضاء

 .لفيتش عن ريشاتهاألسمى، اعتقد أنه وصل إلى نهايته، فتخلى ما

وتشهد عودة مالفيتش إلى ممارسة الرسم بعد اعتزاله، إلنجاز لوحات تصويرية 
، على أنه ال يمكن تقرير موت الرسم بمرسوم، وال موت "بدائي"غريبة ذات إغراء 

 .الفلسفة أيضا  

* 

إن  ظهور الحداثة بالنسبة للعلماء ال تترجمه الطفرة الجذرية التي مست الصورة 
يحملونها عن العالم فقط، بل يترجمه أيضا  السؤال الجد ي الذي طرح حول أساس التي 

 .ليالعلوم، وكذلك ابتكار فروع معرفية تتمحور حول تحليل التمث

كانت الرياضيات أول ما مسته عملية إعادة السبك التي بدأت في سبعينات 
و التفكير في القرن التاسع عشر، حيث انخرط علماء الرياضيات في مشروع شجاع ه

                                                           
عندما رسم لوحة مائية تغيب عنها كل  4049الفن التجريدي مدرسة في الرسم أسسها فاسيلي كاندينسكي سنة ـ   0

 [.المترجم]مرجعية إلى العالم الخارجي 
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لغتهم الخاصة، وذلك عندما الحظوا أن  مفاهيمهم الرئيسة، وخصوصا  مفاهيم علم 
ويرتبط مشروع إعادة التفكير هذا باالزدهار الفريد . الحساب، تفتقد إلى الصرامة

 .من بين العلوم األخرى" جوهرية"للمنطق الذي كان يميل إلى أن يصبح العلم األكثر 

يائية والكيميائية بدورها مرحلة ازدهارها في السنوات األخيرة ودشنت العلوم الفيز 
إذ صاغ بالنك : من القرن التاسع عشر، حيث تالحقت عدة اكتشافات أساسية

Planck  الكوانطوم"مفهوم "quantum ؛ وتوطدت أخيرا  الفرضية القديمة المتمثلة في
، وهذه النظرية ( 911)ية نظرية النسب Einsteinالبنية الذرية للمادة، وصاغ أينشتين 

فج رت الفكرة الموروثة عن نيوتن والمتمثلة في المكان والزمان المطلقين، ولذلك كانت 
بالنسبة للتمثل العلمي للعالم نظرية ثورية، مثلما كان االبتكار المالزم للتجريد ثورة 

 .بالنسبة للتصوير الرسمي

ريت حول بنية الذر ة، وعرفت عن البحوث التي أج" الكوانطية"تولدت الميكانيكا 
هذه الميكانيكا، بصيغتها المهيمنة التي دافع عنها . في السنوات الالحقة نموا  سريعا  

، انتهت بوضع (1 91) التغيروالتي سهلت انتشارها نظرية هينزبرغ في  Bohrبوهر 
الحتمية الكالسيكية محط تساؤل، ونازع في هذا التساؤل كل  من أينشتين وشرودنجر 
وبروغلي الذين ما زالت اعتراضاتهم حول مستقبل الفيزياء موضع نقاش ضروس إلى 

 .اليوم

. ولم يكن التجديد في مجال البيولوجيا أقل شأنا  من غيره في المجاالت األخرى
فمن جهة، عملت نظرية التطور الداروينية على إدخال الطبيعة في التاريخ، ومن جهة 

بين النزعة الميكانيكية والمذهب الحيوي، تاركا  مكانه  أخرى، خبا لهيب الصراع الدائر
وبفضل هذا التغيير في الرؤية، حققت الفيزيولوجيا وعلم . لمقارنة وظيفية لألحياء
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األعصاب تطورا  مهما ، بينما فتحت أعمال باستور الطريق للطب الحديث، وأعمال 
 .ماندل لعلم الجينات أو نظرية الوراثة

لعلوم االجتماعية، فقد ظل  اهتمام هذه العلوم منصب ا  لمدة وأخيرا  جاء دور ا
التاريخ والجغرافيا واالقتصاد وعلم )طويلة على دراسة المكان والزمان البشريين 

، ستغتني بثالثة تخصصات جديدة قاربت 9881، لكنها انطالقا  من سنة (االجتماع
 .ظاهرة التمثل من زوايا مختلفة

جيا الكالسيكية، المنشغلة بالتطور التاريخي للغات فعلى مسافة من الفيلولو 
 de أكثر من انشغالها بنمط اشتغالها الداخلي، قد م العالم اللغوي السويسري دوسوسير 

Saussure (98 1-919  ) مبادئ علم لغوي جديد، لن تمارس أفكاره كل  تأثيرها إال
 .بعد مرور نصف قرن على ذلك

في حضن الغزوات االستعمارية، مساهمة في من جهتها  اإلتنولوجياوستنمو 
. الوقت نفسه في تقويض إيديولوجيا المركزية العرقية التي كانت تلهم تلك الغزوات

 -ليفي" )ما قبل منطقية"غنى العادات والتمثالت  اإلتنولوجياوبالفعل، كلما اكتشفت 
ق"؛ انقادت إلى االعتراض على (Lévy-Bruhl برول ارة المزعوم للحض" التفو 

لى تقييم الوحدة العميقة للحدث الرمزي، أي الجنس البشري، وذلك بغض  األوروبية وا 
 .المجتمعات بدون كتابة" غرابة"النظر عن 

الطبيب  9811وهي كلمة صاغها سنة  ،أما فيما يخص  التحليل النفسي
ن كان ال يشكل علما   ،Freud (98 1-91 1)النمساوي سيغموند فرويد  فإنه، وا 

، ال يمكن اعتباره نوعا  Popperى المتعارف عليه كما سيوضح ذلك كارل بوبر بالمعن
والالشعور . من الميتافيزيقا الجديدة وال فرعا  من فروع علم النفس أو الطب النفسي
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نما هو  كوني يبدو " كيان"الفرويدي ليس مدلوال  رومانسيا  وال مقولة لوصف األمراض، وا 
ويرتبط اكتشافه بممارسة نوع من فك . الرمزي عموما  أن  ظهوره الزم ظهور اللغة و 

دراسات في الهيستيريا، باالشتراك مع )الرموز، سواء من خالل الع ر ض  الع صابي 
اإلنسان ، أو من خالل الحلم أو فلتة اللسان أو النكتة لدى ( 981جوزيف بروير 

التي كان ينجزها  الذي يبدو أنه لم يكن على علم بالبحوث، وقد بذل فرويد". السوي"
جهودا  كبيرة لتوضيح نظريته في أعماله الثالثة، تأويل األحالم  ،معاصره دوسوسير

والنكتة في عالقتها بالالشعور ( 9119)وعلم النفس المرضي للحياة اليومية ( 9111)
" المشهد"وتشترك هذه األعمال الثالثة في كونها تحمل التصور نفسه عن (.  911)

ومقارنة بالثورات . يكون فيها الالشعور هو مؤلفها الخفي" مسرحية"ـالنفسي كمكان ل
التي كانت تحدث في مجالي الفن والعلم، كان اإليقاع الذي تتطور به األفكار الفلسفية 

أقل  9191و 9881ومع ذلك، إذا كانت التحوالت الفلسفية بين سنتي . هادئا  وبسيطا  
 .نها لم تكن أقل عمقا  إثارة من غيرها في المجاالت األخرى، فإ

ترتبط هذه التحوالت بظهور انشغال علماء الرياضيات باألسس التي تقوم 
ذلك أن  صالبة باقي األنشطة المعرفية األخرى تتوقف على صالبة . عليها هذه األخيرة

فلكي تنمو المعرفة في أمان يجب أن تصاغ المبادئ الرياضية األساسية . الرياضيات
رمة وخالية من كل فرضية مسبقة، حدسية كانت أو تجريبية أو في لغة دقيقة وصا

 .9881بيد أن  الوضع لم يكن كذلك سنة . ميتافيزيقية

 لم يكنظلت الطريقة التي كانت تدرك بها هذه اللغة آنذاك سجينة مذهب 
وهذا المذهب، الذي كانت تدافع عنه مدرسة ماربورغ . يرضي مجمل علماء الرياضيات

، يعود في Cohen (981 -9198)وف الكانطي الجديد هيرمان كوهن بقيادة الفيلس
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في  Kantجزئه األساسي إلى النسق الذي عرضه قبل قرن من الزمان إيمانويل كانط 
 (.9189)كتابه نقد العقل الخالص 

عند كانط؟ إنه نظرية متعلقة باألسس  criticisme" المذهب النقدي"ما هو 
وحدودها، وترتكز هذه النظرية على وصف وتصنيف " رفيةقدرتنا المع"التي تقوم عليها 

 .قابلين للمناقشة ألحكامنا

يرى كانط أن  كل حكم هو فعل عقلي يقيم عالقة بين محمول وموضوع،  
ويمكن أن يكون هذا الحكم تحليليا  (. س هي ص)ويعب ر عنه بجملة تصاغ على نحو 

: مثال  . تضمنا  في تعريف الموضوعففي الحكم التحليلي يكون المحمول م. أو تركيبيا  
ن من فالقول بأن االمتداد يشكل جوهر كل جسم هو حكم يمك  ". كل  األجسام ممتدة"

وبالتالي ال تحقق المعرفة نموا  حقيقيا  إال بفضل . توضيح المعرفة، لكنه ال يغنيها
 .األحكام التركيبية

ففي الحكم . ام بعديةأحكام قبلية وأحك: وتنقسم األحكام التركيبية إلى نوعين
التركيبي البعدي، يجب أن يأتي الدليل على العالقة بين المحمول والموضوع من 

، مادام الثقل، على خالف االمتداد، ال ينتمي لجوهر "كل األجسام ثقيلة: "مثال  . الخارج
وبالمقابل، فإن  تلك العالقة تمثل في الحكم التركيبي القبلي طابعا  ضروريا  . األجسام
مستقلة عن كل واقع، وباختصار، إنها تقوم " تجربة فكرية"إذ أنها تستند على . وأبديا  

الخط المستقيم : "، أو" 9= +1: "مثال  . على حدس خالص وليس على حدس تجريبي
 ".هو أقرب مسافة بين نقطتين
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الجمالية "يفس ر كانط في الجزء األول من النقد، الذي يحمل عنوان 
والحدس . أن  كل هذه القضايا الرياضية هي أحكام تركيبية قبلية، كيف 91"المتعالية

يدرك عقلي وجود عالقة بين النقط : الخالص في الهندسة ينتمي إلى النظام المكاني
وفي الحساب، ينتمي الحدس . والخطوط والمساحات الموجودة في فضاء ذهني

يحدث  نت بتتابع أرقام  كيفما كا جمع   يماثل عقلي عملية  : الخالص إلى النظام الزمني
وبالمقابل، فإن  كل قضايا . عملية التفكير تماما  ل كما هو الحال بالنسبةفي الزمن 

الفيزياء والعلوم الطبيعية عموما  تشكل أحكاما تركيبية بعدية؛ ولذلك تظل دوما  قابلة 
 .للمراجعة

وهي : ةومع ذلك، تقتسم القضايا الرياضية والقضايا الفيزيائية خاصي ة مشترك
وسواء كان الحدس خالصا  أو تجريبيا ، . كونها تفترض أن  كل  تجربة معطاة في الحدس

ى فيه أية  معرفة بدون اللجوء إلى التجربة وبدون حدوث من الممكن أن ت عط   ليسفإنه 
إن  األفكار بدون محتوى تظل : "يقول كانط في هذا السياق. لقاء بين مفهوم وحدس
 .99"ن مفهوم تظل عمياءفارغة، والحدوس بدو 

إذ ال . يتعي ن على العقل إذن أال يتجاوز مجال التجربة بأي ة حال من األحوال
". الظواهر"معرفة إال بما هو معروض في هذا المجال؛ وبصيغة أخرى، ال معرفة إال بـ

، أي بمعزل عن الطريقة التي تظهر لنا "ذاتها"فال أحد يستطيع أن يعرف األشياء في 
 .هي أطروحة كانط األولى تلك: بها

                                                           
49

عند كانط هي دراسة األشكال القبلية للتجربة الحسية، وهي المكان ( Esthétique transcendantale)الجمالية المتعالية  ـ  
وبالفعل، يعتقد كانط أنه يوجد إطار قبلي تعطى لنا ". الجمالية المتعالية"عنوان  نقد العقل الخالصويحمل الجزء األول من كتاب . والزمان

 [.المترجم]، أي السابق على التجربة intuition pureالقبلي يسميه كانط الحدس الخالص وهذا اإلطار . فيه األشياء ويسمح لنا بتمثلها
11

. Kant, Critique de la raison pure, trad. Fr, Paris, 1968, «Introduction à la logique 
transcendantale», p. 77. 
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ومع ذلك، ليست الكلمة األخيرة للتجربة، ذلك أن  شروط إمكانها نفسها ليست 
وتنتمي ( المكان والزمان)سبق أن رأينا أن  حدوسنا تصاغ في أشكال قبلية . تجريبية

عام ة تنتمي لبنية " مقولة"لبنيتنا اإلدراكية، كما أن  كل مفاهيمنا تصدر عن اثنتي عشرة 
وسابقة على كل تجربة ممكنة، ألن  " متعالية"وباختصار، إن  الذات العارفة ذات . همناف

وتلك هي أطروحة كانط : موضوعية العلم تظل  مستقلة عن الشروط التي تنتج فيها
 .الثانية

إن  هاتين األطروحتين متكاملتان؛ فاألولى تنقذنا من الوثوقية التي ال يمكن 
، وتنقذنا الثانية من النزعة (Leibnizاليبنتس )قط فيها لعقل مستسلم لذاته أن يس

هكذا أمكن لكانط أن . الشكية التي يمكن للمذهب التجريبي المعمم أن يسقطنا فيها
لقد . يشعر بالرضى بعد أن وضع المعرفة في منأى عن الخطرين اللذين يتهدداننا

ها فيها الميتافيزيقيات التي كانت تسجن" ساحة المعركة"استطاع أن ينتزع الفلسفة من 
ومنذئذ، لم تعد .  9"الطريق اآلمنة للعلم"المتصارعة، كما استطاع أن يضعها في 

مهمة الفلسفة تتمثل في استخدامها كأرضية للنظريات المتضاربة، العقيمة واالعتباطية، 
بل أصبحت تتمثل في مصاحبة العمل العلمي من خالل تسليط الضوء على المفاهيم 

وبعبارة أخرى، أصبحت مهمة الفلسفة هي التحقق مم ا إذا كان العمل العلمي . العلمية
 .يتم  في اإلطار الذي وضعه كتاب النقد

ر ة ، يشكل بصورة ما  ذ  إن  النسق الكانطي، المتمثل في فلسفة العلم كفلسفة ح 
 فعندما نتفح ص عن قرب نظريته في المعرفة، نالحظ أنها تتضمن. أوج  الفكر األنواري
لكن وعلى الرغم من هذه الصعوبات، فإن العقالنية الكانطية . بعض الصعوبات

                                                           
12. Ibid, Préface de la seconde édition (1787), p. 20. 
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ستجس د نموذجا  سيتبناه، ألزيد من مئة سنة، كل  من سيعتقد، مثل كانط، أن  مهمة 
 .الفلسفة هي التأسيس للعلم، وأنه يمكن لهذه المهمة نفسها أن تتم  بطريقة علمية

ين وهميان، لكن  فتغنشتاين يعرف الجميع اليوم أن  هذين المعتقد
Wittgenstein (91 9 ) وهايدغرHeidegger (91 1 ) هما أول فيلسوفين

ذلك أن  الحركة المناهضة للكانطية التي تفج رت انطالقا  . سيؤكدان ذلك على نحو جلي
لم تكن موجهة ضد هذه األفكار العظيمة أكثر مم ا كانت موجهة ضد   9881من سنة 

كان أكبر المناهضين لهذا التصور . نظرية الرياضيات للحدس الدور الذي تسنده
فاألول . Husserlوهوسيرل  Fregeهما فريغه  9191و 9881الكانطي بين عامي 

لكن . رفض الحدس جملة وتفصيال ، بينما احتفظ به الثاني ومنحه معنى ودورا  مختلفين
، أي بعد وفاة كانط 9891الحقيقة أن  االعتراض ظهر قبلهما بشكل خفي، وذلك سنة 

وظهر هذا االعتراض في اإلمبراطورية المجرية، المنطقة الثقافية الواسعة . بست سنوات
 .أن يتجذر فيها" البروسي"التي صعب على الفكر الكانطي ذي األصل 

هو بيرنهارت  الفلسفية،" الحداثة"رائد األول لـوبالتالي ال أول ناقد لكانط، إن  
ولد بولزانو في براغ، وهو رجل دين كاثوليكي Bolzano (9189-9818 .)بولزانو 
 :وسوعي يعلن انتماءه لفكر اليبنتسوهو ذو عقل م. بجامعة شارل" علوم الدين"يدرِّس 

أوال  نظرا  ألنه عالم رياضيات متألق، صاغ نظريات أساسية للتحليل كفرع من 
بالمنطق؛ هذا التخصص وثانيا ، نظرا  الهتمامه . الرياضيات الذي يرجع إلى اليبنتس

الذي ظهر قديما  بفضل جهود أرسطو والمدرسة الرواقية، والذي فتح له رامون لول 
Llull واليبنتس آفاقا  جديدة لم يفهمها معاصروهما. 

، هذا الكتاالني المعروف باسم رايمون لول (91 9-   9)كان رامون لول 
Raymond Lulleبواسطة " الحقيقي"ى اإليمان ، يرغب في هداية اليهود والمسلمين إل
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قادرا  على ( ars combinatoria" )فنا  عظيما  "قوة االستدالل الجيد فقط، لذلك تصو ر 
التي منحت  Alchimie  9حل أي ة معضلة نظرية، كما هو الشأن بالنسبة للسيمياء

 ولم يتو ج هذا الجهاد المنطقي الالهوتي بالنجاح، بل. للبشر سلطة مطلقة على المادة
وبعد مرور أربعة قرون على ذلك، حل  ديكارت . جنى خيبات األمل فحسب

Descartes ليتهكم بدوره على تأمالت لول وينزع عنها كل  مصداقية. 

الذي " الفن"كان اليبنتس حذرا  أكثر من سابقيه، لذلك بذل جهده لتحسين 
يساهم بدوره في  لقد أراد هذا الدبلوماسي المحنك والمسيحي المسكوني أن. اقترحه لول

لكن كيف يمكن الربط بين . توحيد الجنس البشري من خالل تيسير وحدة المعارف
الفروع المعرفية المنفصلة عن بعضها البعض؟ يمكن الربط بينها بترجمتها في لغة 

لذلك بذل اليبنتس جهوده للحفاظ . إنها لغة الرياضيات: كونية تكون في متناول الجميع
لصورية المكونة من عدد قليل من العالمات األصلية القادرة على أن على نوع الكتابة ا

ولإلجابة على أي  . تسجل كل  المفاهيم المفكر فيها تبعا  لقواعد قابلة للتركيب فيما بينها
سؤال بمجرد إجراء عملية حسابية بسيطة، يكفي تطبيق بعض العمليات الحسابية على 

صري اليبنتس لم يروا في هذه البحوث التي ظلت لكن  معا. هذه الرمزية المتفق حولها
 .مجهولة لمدة طويلة إال نتيجة لنزوع غريب نحو الحلم

كان كانط يجهل تلك البحوث، وكان فضال  عن ذلك يعتبر المنطق عموما  
وهذا هو . 91مجرد تخص ص معرفي ال جدوى منه، ولم يحقق أي  تقدم منذ أرسطو

 .سي إلى رفض كانطالسبب الذي دفع بولزانو الاليبنت

                                                           
  

صنع الحجر " العلم"وكان الهدف من هذا . ء، أو الخيمياء، مذهب يغطي عدم ممارسات وتأمالت في عالقة بتحويالت المعادنالسيميا  

كما كانت السيمياء تهدف إلى (. كالذهب والفضة)إلى معادن نفيسة ( كالرصاص مثال)الفلسفي الذي يسمح بتحويل المعادن الرخيصة 

 [.المترجم] دد الحياة العثور على إكسير الحياة الذي يم

 14
. Ibid, Préface de la seconde édition, p. 4 . 
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 فيتمثل في أنالمؤمن بفضائل المنطق،  بولزانو ، حسبالسبب الثاني أما
االستعمال الجيد لهذا األخير يمكنه أن يقدم لمشكلة أساس الرياضيات حال  م رضيا  

هذه هي األطروحة التي يناقشها بولزانو بتفصيل . أفضل من الحل الذي اقترحه كانط
وعلى الرغم (. 9891)يس الرياضيات على أفضل األسس في كتابه مساهمة في تأس

من أن  هذا الكتاب مر  خفية في عصره، فإنه أول كتاب عارض مدلول الحدس 
فالحدس دوما  تجريبي، سواء كان . ومتناقضا  " صعبا  "الخالص، الذي يعتبره بولزانو 

شأن اللجوء إلى  ويمكنه أن يقوم بدور تكميلي ذي سمة تربوية، شأنه. مكانيا  أو زمنيا  
لكن ال يمكن للمرء أن يستخرج منه أي ة نظرية جديرة . الشكل في البرهنات الهندسية

فإذا أراد الباحث، كما يريد كانط، أن يؤسس الرياضيات على أسس صلبة، . بهذا االسم
فإنه يتعين عليه أن يدرك تلك األسس بطريقة منطقية خالصة بعد تطهيرها من كل 

 .عنصر حدسي

وما ، إن  رغبة بولزانو في النجاح حيثما فشل كانط هي التي قادته إلى وعم
وعلى الرغم من الوضعية الهامشية التي كان يشغلها ". الجمالية المتعالية"رفض مذهب 

بسبب اختياره هذا، تابع بولزانو نشاطه ونشر في جو  من الالمباالة النسبية عمال  
، ثم  ظهر له بعد وفاته كتاب مفارقات في (1 98)عظيما  يحمل عنوان نظرية العلم 

ويعتبر هذا الكتاب األخير مقدمة للبحوث التي سيجريها الحقا  (. 9 98)الالمتناهي 
حول طبيعة األعداد Dedekind (98 9-9191 )عالم الرياضيات ريتشارد ديديكاند 

م آخر على يد عال(  981)الالعقالنية، كما يعتبر مقدمة لظهور نظرية المجموعات 
 Cantor (981 -9191.)سيعلن بدوره مناهضته للكانطية هو غورغ كانتور 

أم ا كتاب نظرية العلم، فقد عاود الصلة بطموح اليبنتس إلى تأسيس رياضيات 
وأقحم بولزانو أيضا  . كونية، أي بمشروع توحيد المعرفة بواسطة قواعد منطقية خالصة
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ف تسليط الضوء على ضرورة التمييز بين بهد" التمثل في ذاته"مدلوال  جديدا  هو 
المحتوى المفهومي لتمثل معين من جهة، والصور الذهنية القادرة على التعبير عنه من 

إنه ال يمكن : وعموما ، فقد طو ر األطروحة ذات النفس األفالطوني القائلة. جهة أخرى
ذاتيتنا، في العمليات مستقلة عن " حقيقة في ذاتها"اختزال القوانين المنطقية، المزودة بـ
 .التي تصاحب صياغتها في عقلنا

أي لمذهب ) Logicisme" المذهب المنطقي"هكذا يظهر بولزانو كرائد لـ
الذي سيعاود الظهور من جديد في نهاية القرن التاسع عشر ( واقعي للكيانات المنطقية

وفاته، وستؤثر ولن يعود اإلشعاع ألعمال بولزانو إال بعد . لدى كل من فريغه وهوسيرل
هذه األعمال في بعض الفالسفة الذين لن يدخروا جهدا  في نقد كانط، مع أنهم لم 

إقحام الفلسفة في : غير استعادة اإليعاز الكانطي -كل بطريقته الخاصة -يفعلوا
 ".الطريق اآلمنة للعلم"

حيث ظهر هذا التأثير . كان تأثير بولزانو أكثر وضوحا  في النمسا وبولونيا
الذي ولد في ألمانيا ودرس Brentano (98 8-9191 )ال  لدى فرانتس برينتانو مث

الذي Meinong (98  -91 1 )في فيينا، وكذلك لدى أليكسيوس فون مينونغ 
وقد عم ق . بعد أن تتلمذ على برينتانو Grazقضى مجمل مساره المهني في غراتس 

وخصوصا  في العالقة التي تربط بين  مينونغ وبرينتانو التفكير البولزاني في بنية الفكر،
وألحا معا  على ضرورة تجنيب المحتوى . الفعل الذهني والموضوع الذي يستهدفه

 .وستلهم أعمالهما كال  من فريغه وهوسيرل. المنطقي لمفاهيمنا كل  تأويل ذاتي

ومن جهة أخرى، سيعمل تلميذ آخر لبرينتانو على نشر األطروحات البولزانية 
Twardowski (9811-91 8 )وهو البولوني كاسيمير تواردوفسكي  في بالده،

وكو ن طوال ( 9811)موضوعها  الذي ألف كتابا  يحمل عنوان في محتوى التمثالت و
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، جيال  من 1 91و  981، بين عامي Lwowسنوات تدريسه بجامعة لفوف 
. ريبيالمناطقة المهووسين بتخليص نظرية العلم من كل اختزال سيكولوجي أو تج

، ليسنييفسكي Lokasiewiczـ لوكازييفتش : وسيؤسس هؤالء المناطقة
Lesniewski تراسكي ،Traski كوتاربينسكي ،Kotarbinski -  بعد الحرب

وبوبر  Carnapالعالمية األولى مدرسة فرسوفيا التي ستغذي ببحوثها أعمال كارناب 
Popper  وكواينQuine. 

ذي لم يتطو ر منذ اليبنتس، أن يحقق وفي غضون ذلك، استطاع المنطق، ال
، واألمريكي شارل بيرس Booleاأليرلندي جورج بول : تقدما  بفضل ثالثة علماء

Peirce واأللماني غوتلوب فريغه ،Frege . وستقدم أعمالهم، وخصوصا  عمل فريغه
. الذي يعتبر االنطالقة الحقيقية للفلسفة الحديثة، إجابات جديدة على لغز أسس الفلسفة

 .وستثير، بالموازاة مع أعمال نيتشه، اهتماما  جديدا  بمسألة اللغة

التمثل، لكنها على األقل ستمكن الفلسفة " أزمة"ومع ذلك، لن يتم  القضاء على 
ر من الكانطية، ثم  لتكتشف أن  مالحقتها لمشروع كانط عبر سبل أخرى  من أن تتحر 

زم مفكري القرن العشرين، باإلضافة وهو اكتشاف سيل. سيقودها إلى الطريق المسدود
لعوامل أخرى، بالتساؤل من جديد حول التصو ر الكالسيكي للعقل الذي يمثله ديكارت 

 .وفالسفة األنوار

 


