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 د. توفيق شومر

)*( جامعة فيالدلفيا

يف  العقل  استخدام  هو  العقالنية  من  املقصود  بأن  الكثريون  يعتقد 
البسيط يصبح كل من يستخدم  التعريف  النتائج. بهذا  الوصول إىل 
عقله عقالنياً، وهذا بالتأكيد غري صحيح البتة. فاإلنسان يتميز عن 
املخلوقات األخرى بقدرته على التفكري، ومن ثم فلكل إنسان القدرة 
على استخدام العقل وإنتاج األفكار املعقدة. لكن هذا ال يعين أن من 

يستخدم عقله ميكن أن يوصف بالعقالني. 

اإلنسانية ال  املعرفة  بأن  يقر  الذي  الفلسفي  املوقف  العقالنية هي   
ميكن أن تدرك إال باستخدام العقل.أي أن العقالنيني هم من يؤكدون 

أولوية التفكري املنظم العقالني يف الوصول إىل املعرفة.
املبنية  املعرفة  األولوية،  هذه  من  انطالقاً  العقالنيون،  ويناقض     
على التجربة اخلالصة أو املشاعر أو املنطلقة من سلطة عليا. ويتضمن 
املوقف العقالني عدداً من املواقف املعربة عن العقالنية، فالعقالنيون 
ليسوا مجيعاً على اتفاق يف الطريقة اليت يتناولون بها التفكري املنطقي 
املنظم للوصول إىل املعرفة. وميكن تصنيف العقالنية الكالسيكية إىل 

املواقف التالية: 
    -الحدس والبرهان: ويعتمد هذا املوقف على القول بأننا 
أن  ميكننا  سليماً  يكون حدسنا  ؛وعندما  باحلدس  املعرفة  إىل  نصل 
الصمود. وعندما ال يكون احلدث  أكثر قدرة على  نصل إىل معارف 
املرء  يتمكن  ولكي  خاطئة.  نتائج  إىل  الوصول  املمكن  فمن  سليمًا، 
من تدريب حدسه على الفطرة السليمة فال بد له أن يتقن نوعاً من 
من  بد  ال  وبالتالي  االستنباط.  على  يعتمد  الذي  الربهاني  التفكري 

التوفيق يف التفكري العقالني بني املنطق/الربهان واحلدس/الفطرة. 

إىل  القدرة  متنحنا  العقلية  قدراتنا  إن  الذاتية:  -المعرفة 
الوصول إىل املعرفة الصحيحة، ويؤكد هذا املوقف على أن القدرات 
العقلية ، وهي جزء من طبيعتنا وقدرتنا على املعرفة هي نتاج هذه 

الطبيعة. 

-الفرضيات الذاتية: وهي تنطلق من القول بوجود قدر عال من 
الفرضيات واملفاهيم اليت نتبناها ذاتياً ونعكسها يف فهمنا للمواضيع 

املختلفة. 

ويف تاريخ األفكار الفلسفية خالل بدايات عصر النهضة، تشكل نوع 
وإذا  التجرييب.  واملوقف  العقالني  املوقف  بني  الواضح  الصراع  من 
أردنا أن حندد القطبـني املتــطـرفـيـن للــمــوقـفــني فيمكن اعتبار 
أبا  جبدارة  اعتباره  ميكن  ديكارت(  رينيه  الفرنسي  الفيلسوف   (
العقالنية احلديثة، يف الطرف األكثر صالبة من الناحية العقالنية 
، حيث ال يقر بأي معرفة جتريبية أياً كانت، ويؤكد أن املعرفة ال 
بد أن تنطلق من الذات العارفة، وهو يشك يف كل شيء إىل أن يصل 
إىل الشيء الوحيد الذي يثق به وهو ذاته القادرة على التفكري وهذه 
املنطلق  إىل  ليصل  موجودة  أنها  بد  ال  التفكري  على  القادرة  الذات 

األساسي ألي معرفة ممكنة.

أنا موجود". وعلى  أنا أفكر إذن  "أنا أشك ،إذًا   
ينكر  والذي  بيكون  الربيطاني فرنسيس  املفكر  الطرف اآلخر جند 
إال مصدر لألوهام  ما هو  العقل  أن  بإطالق ويؤكد  العقالنية  املعرفة 

اليت تربك املعرفة وتشوهها. 

إىل  بصاحبها  بالضرورة  تؤدي  ال  الكالسيكية  العقالنية  املواقف 
التفكري العلمي. فكثري من العقالنيني األوائل كانوا أبعد ما يكون عن 
العلمية. فالتفكري العقالني املتعالي كتفكري أفالطون مثاًل، يصل يف 
استنتاجاته العقالنية إىل مواقف مثالية كالقول بأن النفس اإلنسانية 
تتعلم يف عامل املثل كل ما تعرفه، لكنها عند حلوهلا يف اجلسد حلظة 
واملعرفة  التعلم  يصبح  احلال  وبهذه  تعلمته.  ما  كل  تنسى  الوالدة 
من  بل  اخلارج  من  تأتي  ال  املعرفة  أن  أي  تذكر،  فعل  عن  عبارة 
النفس، من الداخل، فهي تتذكر ما كانت قد نسيته حلظة امليالد. 
وتكتمل القصة األفالطونية بالقول بأن العامل الذي حنيا به هو عامل 
الال-معقول، واإلنسان حبيس اجلسد عاجز عن الوصول إىل حقيقة 

الـعــقـــل و العـــقــــالنــيـــة
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احلقائق.  صور  ظالل  إىل  إال  يصل  ال  هو  ذلك  من  أكثر  بل  األشياء 
)حبسب أسطورة الكهف كما قدمها أفالطون يف الكتاب السابع من 

اجلمهورية(.  
تطورت العقالنية كثرياً عرب العصور، وال أريد هنا أن أقدم عرضاً 
توضح  ومضات  أقدم  أن  أريد  ما  بقدر  ؛  العقالنية  لتاريخ  تارخيياً 

املواقف العقالنية احلالية. 
     املوقف العقالني مل يبق يف حالة مجود مع معطيات التجربة. فقد 
التجربة ضرورية بوصفها مصدرا من مصادر  العقالنيون بأن  أدرك 
املعرفة لكنهم أكدوا أن املعارف التجريبية ال تقدم لنا إال "معلومات 
حسية" ال ميكننا من خالهلا الوصول إىل أي معرفة نظرية مركبة 
املعرفة  رافقناها مع  إذا  إال  االعتماد عليها  أي معرفة ميكن  إىل  أو 
العقلية املناسبة. فإذا أخذنا أي معرفة بسيطة كمعرفة اللون األمحر 
مثاًل فإن احلواس، وحاسة النظر هنا، تلتقط موجات معينة ترسلها 
امللتقطة ال  للموجة  ما  الذي ال ميلك مفهوماً  الدماغ  لكن  الدماغ  إىل 
يستطيع أن حيدد األمحر. ولذلك فالدماغ غري املدرك مفهومياً للون 
امللتقطة. أي أن  األمحر هو بالضبط كاألعمى الذي ال يرى املوجات 
التقاط املوجة ال يؤدي إىل املعرفة ولكن التقاط املوجة وحتديدها ضمن 
مصنفات األلوان املعرفية اليت حددها العقل اإلنساني اجلمعي على 
أنه مصنفات حتددها تعبريات ككلمة أمحر أو أصفر أو أخضر ميكن 
العقل من إدراك أن املوجة امللتقطة من العني ميكن ربطها عقلياً مع 
املصنف اللوني )أمحر(. عندها وعندها فقط ميكن للمرء أن يقول إنه 

وصل إىل معرفة أن اللون الذي خيتربه هو اللون األمحر.
 

هذا التحليل البسيط ملفهوم احلمرة يصبح أكثر تعقيداً وتداخاًل بني 
فبينما  معه.  املرتافقة  العقلية  واملفاهيم  املباشرة  احلسية  املعلومات 
كنا نتحدث عن مفهوم احلمرة لنفسر اختبارنا ملوجة معينة، وجدنا 
أن اختبارنا للتفاحة مثاًل ال ميكن أن ينحصر ضمن قولنا أن هناك 
مفهوماً معني امسه تفاحة. إذ أن التفاحة ال ترتبط فقط مبدخل حسي 
احلواس  توظف  اليت  احلسية  املدخالت  من  ولكن مبجموعة  واحد 
كلها. فمن حيث اللون جند أن لوناً واحداً ال يعرب عن لون التفاح، 
بل جيب أن نقول إن التفاح ميكن أن يكون أمحر أو أصفر أو أخضر 
أو تركيباً منها كلها. ويف كل من احلواس املختلفة يكون عندنا أكثر 
من مستوى للتفاح. وبالتالي خنرج من "مفهوم" حمدد إىل "نظرية 

للتفاح". 

أنه  نستنتج  تعقيداً،  أكثر  قضايا  مع  تعاملنا  يف  ارتقينا  وكلما     
النظري  الفهم  املعلومات احلسية عن  نفصل  أن  الصعوبة مبكان  من 
املرافق هلذه املعلومات؛ ألن املفاهيم اليت حنددها على أنها تعبريات 
نظرية  تعبريات  هي  احلسية  للمعلومات  املرافقة  عن احملسوسات 
التجربة والعقل: فال  الفصل بني  أساساً. وبالتالي نصل إىل صعوبة 

جتربة ممكنة بال نظرية وال نظرية ممكنة بال جتربة. ويعود هذا 
كانط. وقد متكن موقف  أمانويل  األملاني  للمفكر  األساس  املوقف يف 
كانط العقالني من التأقلم مع العلم النيوتوني إال أنه فشل يف التعامل 

مع العلم احلديث. 

نقطتني  يف  العقالني  كانط  موقف  على  األساسية  املآخذ  وتتمثل    
أساسيتني هما: 

العلمية  النظريات  وبالتالي  العقالنية  النظريات  أن  كانط  اعترب   )1
واألخالقية هي معطى عقالني مطلق ميكن أن تصلح دائمًا، أي أنه 
يعتقد أن األفكار والنتائج العقلية حتيا خارج التاريخ وباستقالل تام 

عن أي تطور حمتمل هلا. 
إىل  تصل  أن  عقالنياً  ميكنها  املعرفية  قدراتنا  أن  كانط  اعترب   )2
تفسري الظواهر الطبيعية والعلمية دون التمكن من الولوج إىل ما وراء 
الظاهر وال تتمكن من الوصول  الظواهر. أي أن معرفتنا تنحصر يف 

للباطن. 

   متكن الفيلسوف الفرنسي غاستون باشالر من التمسك بقاعدة كانط 
من  وذلك  والعقالنية،  العلمية  للخربة  والتجربة  العقل  ضرورة  يف 
جتاوز  ميكنها  واليت  التطبيقية،  العقالنية  ملصطلح  تقدميه  خالل 

الكثري من املعضالت املهمة للعقالنيات السابقة بشكل عام.    

    والعقالنية التطبيقية هي نوع من العقالنية اليت تتجاوز اجلمود 
العارفة يف نهاية  الذات  أن  السابقة واليت حتدد  للعقالنيات  املخل 
التحليل هي املصدر األساسي للمعرفة. فما نعرفه ال ينطلق فقط من 
الذات ولكنه يتفاعل بني ذات عارفة وموضوع للمعرفة يكون مصدره 
إىل  العقل  اليت حيوهلا  املشاهدات احلسية  األغلب جمموعة من  يف 

معلومات منظمة بشكل ما. 

بالفعل  املمكنة ممكنة  املعرفة  أن  من  التطبيقية  العقالنية  تنطلق    
فقط من خالل العقل وقدرته على حماكاة املفاهيم وربطها والتعامل 
معها، لكنها أيضاً تقر بأن املعارف التجريبية مهمة أيضاً يف سياق 
املعرفة اإلنسانية. وهذا الرتابط والتبادل بني العقل والتجربة ينبع 

من جدلية العالقة بني الذات واملوضوع بني الطبيعة والعقل. 
  وترى العقالنية التطبيقية أن على العلم أن يكون قادراً دوماً على 
أن يصوب نظرياته ومعارفه من خالل "جدليات التحليل والرتكيب، 
تصويب  إىل  يؤدي  مما  والتحقيق."  واالنتقاء  والبناء،  والتشذيب 
فقط  ليس  "جدلي،  بالتالي  وهو  ومواده"  "مبادئه  يف  للعلم  مستمر 
يف دقة مناهجه، بل أيضاً يف املثال املزدوج لرتابطه النظري ودقته 

االختبارية". )باشالر: العقالنية التطبيقية ص 40( 
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  وبالتالي فاحملاكمة العقلية للمعارف اليت يكتسبها اإلنسان إما عن 
طريق التجربة أو من خالل البناء النظري العقالني املتعالي للمعرفة 
التجريبية املباشرة متكن اإلنسان من الوصول إىل املعرفة الصحيحة. 
أن  بل  العقل  على  تعتمد  أن  فقط  العقالنية ال جيب  املعرفة  أن  أي 
تتبنى منهجاً يف التفكري العقالني املنظم الذي يؤدي إىل الوصول إىل 

نتائج حمكمة ال إىل نتائج ظنية. 
وقت  إىل  العقالني  التحليل  يف  السائد  املنهج  هو  املنطق  كان  لقد 
قريب، أما اليوم فقد أصبح املنطق منهجاً من مناهج متعددة توصلنا 
إىل احلقيقة وإىل االستنتاجات الصحيحة من املقدمات، لكننا اليوم 
حناكم املقدمات ال املنهج فقط. ففي املنطق ميكن الستنتاج ما أن يكون 
صحيحاً ومنطقياً حتى لو كانت مقدماته غري ذلك. أي أننا ميكن من 
حيث املبدأ أن نصل ببناء منطقي حمكم إىل معلومات خاطئة. وهذا 
مناف ألغراض العقالنية واليت تريد أن نصل إىل النتائج الصحيحة 
من خالل حتليلنا املعمق للمقدمات. وبالتالي فمن الضروري يف البداية 
أن حناكم املقدمات وأن نتحقق من قدرة هذه املقدمات على الوصول 
إىل النتيجة من خالل جمموعة من املناهج التحليلية والنقدية أو من 

خالل املنطق املباشر. 

العلمية  النظريات  التطبيقية هي عقالنية تارخيية تربط  العقالنية 
واألفكار  هلا  السابقة  باألفكار  وبارتباطها  التارخيية  مبرحلتها 

الالحقة هلا. 

ولذلك فالتفكري العقالني العلمي ميكنه أن حيدد التواصل مع األفكار 
السابقة أو أن حيدد القطع معها حبسب قرب هذه األفكار من تفسري 
املآخذ  تتجاوز  التطبيقية  العقالنية  فإن  وبهذا  الطبيعية.  الظواهر 
األوىل على كانط.  كما أنها ال تقــر بـــوجـــود أي شــــيء خـلـف 
الظاهر، فالظاهر هو ما ميكن احلصول عليه ألنه هو الوحيد املوجود. 
وبالتالي فعندما تفسر النظريات العلمية ظاهرة ما فإنها تفسرها كما 
هي دون الدخول يف معضلة أن يكون هناك أي معرفة حمتملة خلف 

الظاهر املتاح. 

الثقافية- فالعوامل  اجتماعية.  عقالنية  التطبيقية  والعقالنية 
تفسرينا  يف  نتخذها  اليت  العقالنية  املواقف  على  تؤثر  االجتماعية 

للظواهر حولنا. ولذلك فإننا جند باشالر يف كتابه فلسفة الرفض
)The philosophy of No(  يقول للعلماء: ال تسجلوا ما 
حيدث معكم داخل املخترب فقط ولكن سجلوا أيضاً ما حدث معكم قبل 

الدخول إىل املخترب.


