
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

قالمة 1945 يما 08جامعة   

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

   تخصص : فلسفة اجتماعية                                              قسم الفلسفة        

  

                                               

................رقم التسجيل :  

.:..............يالرقم التسلسل  

 الموضوع: 

 
 

 

 مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر في الفلسفة

 املشرف األستاذ                               الطالبتينإعداد     

 أمينة شايب راسو •

 بعبير رحا •

 أعضاء لجنة املناقشة:

 الصفــــــــــــة االسم واللقب

 رئيســـــــــا أ. سعودي كحول

 رامشرفا  و مقر عبد الحميد العالم .أ

 عضوا مناقشا فرحات فريدة .أ
 

 2017/2018: الجامعيةالسنة 

 الحميد العالمعبد  •

 

عند كارل   االستقراء ةيلاشكإ
 بوبر

 



 

وعرفان   شكر  
.هدنا هللا أننا لهذا وما كنا لنهدي لوال االذي هد هلل الحمد  

 األستاذ إلىنتوجه بخالص الشكر والعرفان و االمتنان 

" عبد الحميد العالم المشرف "   

"الحاج علي كمال رئيس قسم الفلسفة " إلى  

،  قسم الفلسفة االجتماعية "كحول ، دباش أساتذة إلى

لواهم، وحميدات"فرحات ، مراح ، شرماط ، ب  

 

 



هداءإ   
الصافي الحنون.... األملرمز العطاء ، ومنبع  إلىثمرة هذا الجهد  اهدي  

اهدي عباراتي ...ورسالتي ... إليكالذي ال يغيب ضوءه كالشمس والقمر  املشرق المل وا  

"زهيرة"والى روح جدتي "ابي الطاهرة" والى روح" امي الغالية" إلىوازكي تحياتي ....  

ولم يملوا من دعمي وتشجيعي لبلوغ هذه املراتب العليا الذين لم يكلوا إلى  

"لجين وانس" أختي وأبناء" محمد ، نورة ، حسام ، هدى" إخوتيالنجاح  من    

الساعات  واحلي األيام أفضلعشت معهن  ياللواترفيقات دربي  إلى  

منى ، صونية ، امينة""  

األقاربعمتي وعمي وخاالتي وكل  إلىعظيم الشكر  أيضا انس يوال   

 "    رحاب، وكل من يحمل لقب " األرحاموذوي                      

"امينةفي هللا " وأختي درييرفيقة  إلى  

ومرها ، حتى وصلنا  يحلوهاالذكريات  أجملالتي تقاسمت معها    

 الى النجاح بفضل هللا وكرمه

 

 عبير

 



 

 إهداء
 بأنامل تحيط بقلم أعياه التعب واألرق وال يقوى على الحراك ...

كل ما يملكون من اجل تحقيق هذه املراتب.... يإلى الذين وهبون  

" نصر الدين زوجي "  

"إسحاق ، مصطفى ، أسامة ،  مسينيسا ، والغالي سيراجإلى أبي و أمي وإخوتي "   

" أميرة ، إيمان ، فريال" و أخواتي " صليحةإلى أمي الثانية "  

" الشريفإلى أبي الثاني "   

 الى كل زميالتي واخص بالذكر رفيقة دربي وأختي "عبير"

                                                              

 أمينة



 

 الفهرس

 مقدمة  

االستقراء من الناحية التاريخية الفصل األول :  

11-05.....ص .............................المبحث األول : االستقراء عند أرسطو   

 13-12..............ص...........المبحث الثاني : االستقراء عند فرانسيس بيكون 

 14................ص ......بيكون.........................................نقد  -1

   15.................ص .........نظرية األوهام ............................... -2

 16-15.............ص.أوهام الجنس أو القبيلة ............................... -أ

 16..............ص.أوهام الكهف...............................................  -ب

 17...........ص.أوهام السوق................................................... -جـ

 17..........ص..أوهام المسرح................................................... -د

 20-18واالستقراء...................................................صبيكون  -3

 23-21تصنيف الوقائع......................................................ص -4

 المبحث الثالث : االستقراء عند جون ستيوارت مل 

 24....ص.........خطوات االستقراء عند جون ستيوارت مل................. -1

 32-25..ص......أصول االستقراء عند جون ستيوارت ميل................  -2

 34-33...........................................صمنهج جون ستيوارت مل  -3

 نقد بوبر لالستقراء الفصل الثاني :

45-35........................................صاألول : نقد بوبر لدافيد هيوم لمبحثا  

 40-38.......ص...................................المشكلة المنطقية  -أ

 41............................................صالمشكلة السيكولوجية -ب

 .42-41......ص...نفس النتيجة بالضبط للتكرار  ...................... -1

 42............ص...........نشأة العادة.................................... -2

 45-42........ص.....خاصية االعتقاد في القانون...................... -3



 

 

 53-46.......ص....................المبحث الثاني : نقد  بوبر للوضعية المنطقية 

 50-46.................ص......................................مبدأ التحقق  -أ

 53-51..............ص.......................................مبدأ االحتمال  -ب

 الحلول المقترحة  من طرف بوبر لمشكلة االستقراء  الفصل الثالث : 

 67-55.....ص................المبحث األول : موضوعية المعرفة العلمية عند بوبر 

 68............ص......................عند بوبرالمبحث الثاني : مبدأ القابلية للتكذيب  

 74..........ص........................المبحث الثالث : النزعة االستنباطية عند بوبر 

 75-74.......ص....االستنباط كبديل لالستقراء................................. -1

 82-75..........ص...المنهج االستنباطي ....................................... -2

 83...........ص....نقد بول فيرابند لالستقراء عند كارل بوبر................. -3

 88-84..........ص..النظرية الفوضوية في المعرفة عند فيرابند.............. -4

 خاتمة

 



 خطة البحث

 مقدمة

االستقراء من الناحية التاريخية الفصل األول :  

 المبحث األول : االستقراء عند أرسطو 

 المبحث الثاني : االستقراء عند فرانسيس بيكون 

 المبحث الثالث : االستقراء عند جون ستيوارت مل 

نقد بوبر لالستقراء  الفصل الثاني :  

هيومالمبحث األول : نقد بوبر لدافيد   

 المشكلة المنطقية  -أ

 المشكلة السيكولوجية -ب

 المبحث الثاني : نقد  بوبر للوضعية المنطقية 

 مبدأ التحقق  -أ

 مبدأ االحتمال  -ب

 الحلول المقترحة  من طرف بوبر لمشكلة االستقراء  الفصل الثالث : 

 المبحث األول : موضوعية المعرفة العلمية عند بوبر

 عند بوبرمبدأ القابلية للتكذيب  المبحث الثاني : 

 المبحث الثالث : النزعة االستنباطية عند بوبر 

 خاتمة

 



  مقدمة

إلى أحكام كلية  ،نتقل فيه من أحكام جزئيةنعلى انه ذلك المنهج الذي  االستقراءيعرف 

هذا األخير يعد من أهم المواضيع التي طرحت للنقاش في فلسفة العلوم ، وذلك نظرا 

سيما ستقراء أن يحظى بمكانة كبيرة الاالاستطاع ألهميته في تقصي الحقائق ، فقد 

المناهج ذلك أن الهدف منه ، هو انتقال الذهن من الظواهر إلى  تقدم العلوم وتطور

القوانين فباالستقراء نستطيع البرهنة على صحة معارفنا ،على اعتبار أنه مبني على 

 أسس ُمحكمة .

، قد وفي هذا الصدد نجد العديد من الفالسفة منذ أرسطو ، حتى الفالسفة المعاصرين 

رائي ، ولكن كل حسب توجهه فهناك من تناول تطرقوا للحديث عن المنهج االستق

ره السبيل األمثل للوصول للحقيقة ، في حين نجد ستقراء في جانبه االيجابي، واعتباال

أن هناك من الفالسفة من تناول االستقراء في شقه السلبي ، بمعنى استبدلوا التحليل 

"بوبركارل "معاصرين بالنقد والدحض لهذا المنهج ، ولعلى من ابرز هؤالء الفالسفة ال  

حوله العديد من البحوث والدراسات ، ونذكر على سبيل  أجريتالذي  األخيرهذا 

المثال "فكرة التفتح عند كارل بوبر" د. لخضر مذبوح ، وغيرها من الدراسات ، 

عل هذا ما جعلنا نسلط الضوء للحديث عن فكرة االستقراء في جانبها النقدي عند ول

."كارل بوبر"  

 ل بوبر وعلى هذا األساس كانت مذكرتنا تتمحور حول إشكالية االستقراء عند كار 

مكانة االستقراء الذي يحتله في :  كاألتيوقد كانت دوافع اختيارنا لهذا الموضوع 

التعرف أكثر على الفكر البوبري  فلسفة العلوم في الماضي وحتى الحاضر وباألخص  

الموضوع هي :  ةشكلمنه كانت ماالستقراء، وفي ما يخص   

 ما قيمة االستقراء عند كارل بوبر؟

ولمعالجة هذا الموضوع بدقة ، قد تطرقنا إلى إشكاليات جزئية منها : كيف كان 

 ستيوارت مل؟ بيكون، وجون االستقراء قبل بوبر، عند كل من أرسطو وفرنسيس

 



هي أهم الحلول  لالستقراء ؟ ومافي نقده   عليها بوبرأهم النقاط التي اعتمد هي  ما

 المقترحة من قبله ؟

 ولشرح هذا الموضوع أكثر قد اعتمدنا على مصدرين مهمين لكارل بوبر

" و" بحثا عن عالم أفضل" أسطورة اإلطار في الدفاع عن العلم والعقالنية"هما :  

  ذلك قد استعنا أيضا بمجموعة من المراجع من بينها : كتاب "كارل بوبر وفي مقابل

االستقراء والمنهج  «منهج العلم ...منطق العلم" ليمنى طريف الخولي ، وكتاب

لمحمد فهمي زيدان و لمناقشة هذا الموضوع ودراسته اعتمدنا على المنهج  » العلمي

وهذا واضح من خالل تحليل أفكار كارل بوبر باالعتماد على مصادره  ،التحليلي

ستعانة بالمنهج التاريخي ، وهذا واضح في وكتبه غير أن هذا لم يمنعنا أيضا من اال

 الفصل األول ، الذي كان كبداية لفهم إشكالية االستقراء أكثر.

  على خطة مبنية على النحو األتي : وعلى هذا فقد اعتمدنا إلعداد هذا البحث

 مقدمة وثالثة فصول وخاتمة .

من  ،لى أهميتهمقدمة : وقدمنا من خاللها لمحة عن موضوع البحث وتمت اإلشارة إ

خالل استخدامه كمنهج لبلوغ المعرفة ، ثم تطرقنا إلى أسباب ودوافع اختيار 

 الموضوع ، وبعدها طرحنا اإلشكالية الخاصة بالبحث ، والتي تندرج تحتها إشكاليات 

 فرعية ، وحددنا المناهج التي اعتمدنا عليها في معالجة ها ته المشكلة

 فصول تتمثل في ما يلي :  وبعدها  قسمنا البحث إلى ثالثة

 أهمالفصل األول : تحت عنوان : االستقراء من الناحية التاريخية ، والذي تناولنا فيه 

كون وجون ستيوارت مل ، فالمبحث األول تناولنا يثالثة فالسفة أرسطو ، فرنسيس ب

المبحث الثاني فكان االستقراء عند بيكون ، والمبحث  أما،  أرسطوفيه االستقراء عند 

أما الفصل الثاني : فكان بمثابة  لستيوارت مالثالث فتحدث عن االستقراء عند جون 

 عنوان : نقد بوبر لالستقراء  حيث وقد كان تحت البداية األولى لشرح فكر كارل بوبر

 احتوى على مبحثين .

 

 



 :هيوم والذي يندرج ضمنه عنصرين  لدافيدحث األول : بعنوان نقد بوبر المب

أما المبحث الثاني فكان نقد  ،المشكلة المنطقية والثاني المشكلة السيكولوجية  األول

بوبر للوضعية المنطقية واحتوى بدوره على عنصرين : نقد مبدأ التحقق ونقد 

رف بوبر أما الفصل الثالث واألخير فكان بعنوان : الحلول المقدمة من ط ، االحتمال

لمشكلة االستقراء ، وتكون من ثالثة مباحث : المبحث األول : موضوعية المعرفة 

والمبحث الثاني مبدأ القابلية لتكذيب والمبحث الثالث : النزعة االستنباطية عند ،العلمية 

 .كارل بوبر

ضيق الوقت  من تتمثل في:   للبحث إعدادناوأما عن الصعوبات التي واجهتنا أثناء  

القيام بالتربص والذي اخذ منا الوقت الطويل غير ان هذه  أثناءالتزاماتنا وخاصة  جهة

على انجاز هذا الموضوع وفق  وإصرارعزم  إلىلم تزدنا  األمرالصعوبات في حقيقة 

 . المعايير المنهجية

  المذكرة.في األخير ختمنا بحثنا باستنتاجات كحوصلة لجل ما ذكرناه في  و



 الفصل األول
 مشكلة االستقراء من الناحية التاريخية

 
 ارسطو : مشكلة االستقراء عند األولالمبحث  -
 المبحث الثاني : مشكلة االستقراء عند فرانسيس  -

 بيكون 

الثالث : مشكلة االستقراء عند  المبحث -
 جون ستيوارت  مل
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علقة بطرق البحث عن لقد عالجت فلسفة العلوم العديد من المواضيع والمشكالت المت

المعرفة والحقيقة ، ولعل من بين أهم هذه الطرق : "االستقراء "، هذا األخير الذي 

، وفرنسيس  أرسطوعني بالدراسة من طرف العديد من الفالسفة ، انطالقا من 

و ذلك نظرا ألهميته وعلى هذا األساس نطرح ، بيكون، وجون ستيوارت مل وغيرهم 

 التساؤل التالي :

وفرنسيس  أرسطوهي أهم اآلراء الجوهرية في تاريخ االستقراء عند كل من ما 

 بيكون وجون ستيوارت مل ؟

 ما هي وجهة نظر هؤالء الفالسفة حول المنهج االستقرائي؟ أخر:أو بمعنى 
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  أرسطواالستقراء عند   المبحث األول :

بصورة أساسية بين المالحظة إن المنطق األرسطي حين عالج االستقراء لم يميز «

والتجربة وأراد باالستقراء كل استدالل يقوم على أساس تعداد الحاالت واألفراد 

 (1) »هاوفحص

، نجد أنه خالل معالجته لالستقراء أرسطومن خالل المنطق األرسطي أو حسب 

 كامل وناقص. إلىتقسيمه  إلىاعتبر أن االستقراء هو كل استدالل وتطرق 

، التي تشملها النتيجة المستدلة باالستقراء فرادواأل الحاالتكان مستوعبا لكل  إذا«

فاالستقراء كامل.وإذا لم يشمل الفحص والتعداد إال عددا محدود منها ، فاالستقراء 

 (2)»ناقص 

لم  وإذا والعكس،استوعب كل الحاالت واألفراد التي تحتويها النتيجة فهو كامل  إذا

 ناقص.يستوعبها فهو 

يبدأ ، أو  أنعندما يتم اكتساب المعارف التي يقدمها االستدالل سيكون بإمكان العلم «

انطالقا من المتشكل. قياس ، والبرهان هو الالعلم هو المعرفة المضمونة بالبرهان  إن

تنطلق من مقدمات تكون  أنفة رمقدمات ضرورية ولكي يكون ثمة علم يلزم للمع

 (3)» صحيحة 

أن البرهان  عتبارلتي يقدمها االستدالل حيث يتكون بامن خالل المعارف ا يبدأ العلم

 هو الرابط بين العلم والقياس.

 

 

 

 

 

 

 

 .11 ص، 2008األسس المنطقية لالستقراء ، مؤسسة العارف للمطبوعات ، بيروت ،  :محمد باقر الصدر (1)
 .11ص :المرجع نفسه (2)
 .108ة ، الجزائر ، صيروبير بالنشي ، ديوان المطبوعات الجامع ، تر:حتى راسل  أرسطوالمنطق وتاريخه من  الدكتور خليل احمد خليل : (3)
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ن القدماء االستقراء ولم يعرف اليوناني«  هان هو القياس المتشكل من مقدماتن البرأل

عن مصدر بمعناه الحالي فقد كان جل اهتمامهم منصبا على االستنباط كوسيلة للبحث 

نجد إشارة إليه في  اهو أول من أشار إلى االستقرار بينم أرسطوالمعرفة ويقال أن 

، عندما كان يبحث في العلم الكلي والمنهج   )ق.م 317-427(مؤلفات أفالطون  

 (1)  »المتوصل إليه والطريق إليه هو  المنهج الديالكتيكي

 إلىفي بداية األمر على االستنباط للوصول  واباليونانيين واعتمدهنا بدأ االستقراء 

الذي أشار إليه وكذلك أفالطون عندما كان بحثه منصبا  أرسطوالمعرفة ومن بينهم 

للطريق الموصل إليه وهنا االرتفاع من الجزئيات إلى الكليات أو باألحرى من 

 الجزئيات إلى الصفات الجوهرية ثم األنواع ثم الجنس.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 . 27، ص1999 ،كلية اآلداب ، دمنهور ، جامعة اإلسكندرية، )المنطق الحديث(منطق االستقراء  :إبراهيم مصطفى إبراهيم (1)
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في التحليالت األولى إلى معالجة مفهوم  أرسطوأوال في التحليالت األولى ويذهب « 

من  الذي ينشأأو الكامل مؤكدا أن القياس محدد لالستقراء يعرف باالستقراء التام 

االستقراء يتألف من تأسيس عالقة بطريقة قياسية بين حد وأخر عن طريق الحد 

 (1) »األوسط 

هوم محدد لالستقراء هنا حسب التحليالت األولى ألرسطو فأنه يذهب فيها إلى إيجاد مف

كون بين الحدود بطريقة قياسية وت أين االستقراء يتألف من تأسيس عالقة قياسية وأ

 .ربط بينها الحد األوسطالتي ي

ترمز إلى ما ليس له  "ب" فـ ترمز إلى طويل العمر "أ" على سبيل المثال إذا كانت «

 طويلة العمر مثل اإلنسان والحصان والبغل فإن تترمز إلى الحيوانا "ج"مرارة و 

 (2) »كل من ليس له مرارة طويل العمر " ألنج"عندئذ تنتمي إلى كل  "أ"

ويمكن  أشياء إلىمن خالل تمثيله بـ أ و ب وج وكلها ترمز  أرسطووهنا يشرح لنا 

 تجسيدها في عالقة قياسية كتالي : 

 اإلنسان والحصان والبغل .........طويلة العمر

 التي ليست لها مرارة  تاإلنسان والحصان والبغل .........هي كل الحيوانا

 العمر.التي ليست لها مرارة طويلة  تإذا كل الحيوانا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 دار المعرفة الجامعية ، ،العربيةو الدراسات الغربية ماهر عبد القادر محمد : االستقراء العلمي في (1)
 .24-19ص ،اإلسكندريةجامعة  
 .24ص:المرجع نفسه (2)
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ترف ويقر بوضوح االستنباطي و االستقرائي يع من بين فرعي االستدالل سطوأر«

يضع بوضوح القوانين األساسية  لم وهو معظم مالحظاته على االستقراء باالستقراء و

للتفكير االستقرائي فهذا لم يتم حتى زمن حديث نسبيا ولهذا فإن اسمه يقترن بصفة 

 .  (1) »خاصة بالمنطق االستنباطي الذي كان هو مؤسسه

انه  إاليعترف ويقر بوضوح باالستقراء مع انه لم يجعل منه علم  أرسطو أننجد هنا 

 أرسطواسمه أي  أننجد  األساسية لكن  القوانينكان شديد المالحظة من خالل وضع 

 يرتبط ارتباط وثيق بالمنطق االستنباطي كونه هو الذي أسسه 

اآلن  هنعرفانه لم يؤسس هذا العلم فحسب بل أكمله من الناحية العلمية أيضا وما  «

ما هو موجود حتى يومنا هذا في كل الكتب الفلسفية و  )المنطق الصوري(على  انه 

 وكتاباته على الموضوع تشمل عناوينه أرسطوهو في جوهره منطق ، الدراسية 

 .  (2) »لقوانين الفكر ومذهب المقوالت العشر

 أرسطووساهم فيه من الجانب العلمي والمنطق الصوري أيضا هو المعروف لمنطق 

 وهو يدرس في المدارس ويعتبر لب وجوهر الفلسفة .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 مجاهد عبد المنعم مجاهد ، مجد للدراسات الجامعية للنشر والتوزيع ،  :تروولترستيس:تاريخ الفلسفة اليونانية ،(1)
 .170ص،  2005 ،2،طبيروت

 .170ص :المرجع نفسه(2)
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كان يعني إيراد األمثلة التي تقوم دليال على صدق  أرسطوأن  ويرى البعض األخر «

يس عن طريق استنباط االستقراء بأنه إقامة قضية عامة ل أرسطونتيجة عامة ويعرف 

هو  أوالتي يكمن فيها صدق تلك القضية العامة ،إلى األمثلة الجزئية   وإنما بااللتجاء

 .  (1) »كليا لبرهنة على أن قضية ما صادقة صدقاا

يعتمد على مجموعة من  أرسطوالفيلسوف اليوناني  أنيجد البعض حسب تفكيرهم 

يكون االعتماد  أرسطوحسب رأي أيضا األمثلة يؤكد لها صدق النتيجة وفي االستقراء 

الذي نتأكد به على برهان العلى األمثلة الجزئية وليس على االستنباط ألنه يعتبر ك

 صدق قضية ما  .

 أن أرسطووكان يتصور  ةتجريبيصادقة في كل حالة جزئية إثباتات  أنهابإثبات   « 

االستقراء بمعنيين مختلفين ذكرهما في موضعين مختلفين من كتبه ولم يربط بينهما 

 .  (2) »أرسطوكانا مرتبطين في ذهن  أنهمانقول  أن عنستطيومن ثم ال 

 .وقد ذكر ذلك في العديد من كتبه ةريبيالتج اإلثباتاتويكون ذلك عن طريق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .35.ص 2002، والنشر  ةلدنيا الطباع االستقراء والمنهج العلمي ، دار الوفاء محمود فهمي زيدان : (1)
 .35ص :المرجع نفسه(2)
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ما يمكن االستقراء هما االستقراء التام  نوعا ولذلك سنعرض لكل منهما على حدى« 

يسمى االستقراء تاما حين نحصي كل  و القياسيأو يسمى باالستقراء الحدسي  أن

 تحتهاندرج نتيجة عامة ت إلىالجزئية في مقدمات تنتهي بنا  األمثلة

   (1) » األمثلةكل تلك  

وهما االستقراء التام أو ما يدعى  أرسطووهناك نوعيين من االستقراء عرضهما  

باالستقراء القياسي ونجد فيه مقدمة أو ومقدمات تندرج تحتها بالضرورة نتائج ناجمة 

 عنها 

إليه كل شكل أخر  األساسي لالستدالل ويمكن أن يرد ي هو النمطإن القياس الحمل «

ي التي قد بالنسبة لبقية األحداث الضخمة عن المنطق الصورو كذلك من االستنباط 

 .  (2) »حدثين بعض الم أنتجها

 يعتبر القياس الكمي هو جوهر االستدالل . أرسطوحسب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 35ص ،االستقراء والمنهج العلمي ،المرجع السابق محمود فهمي زيدان :(1)
 .171ص،، المرجع السابق  نانيةتاريخ الفلسفة اليو ولتر ستيس :و(2)
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وأما استخدام االستقراء للتعميم إلى الحاالت المماثلة والمشابهة في كل الخصائص  «

والمقومات الملحوظة فهو صحيح في المنطق األرسطي ولكن هذا التعميم ال يقوم في 

 .  (1) »رأيه على أساس مجرد التجميع العددي لألمثلة والشواهد 

 ألجل التعميمصحيحا إذا كان م االستقراء يكون حسب المنطق األرسطي أن استخدا

 .وهذا ال يقتصر فقط على مجرد التجميع العددي 

الن مجرد التجميع العددي لألمثلة ال يبرهن على أن الظاهرتين المقترنتين في تلك  «

خالل االستقراء مرتبطتان برابطة السببية صحيح أن كل ظاهرة ال األمثلة والشواهد 

 العقلي القائل إن لكل حادثة سبب ولكن ليسبد لها من السبب وفقا للمبدأ 

من الضروري إذا الحظنا مجرد التجميع لألمثلة أن تكون إحدى الظاهرتين  

     (2) »هي السبب نتينالمقتر

 سبب. ظاهرة لكلمحو الظاهرة السببية ذلك أنه مجرد التعميم فقط ي

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  .29ص  ،األسس المنطقية لالستقراء ، المرجع السابق محمد باقر الصدر :(1)
 .29: صالمرجع نفسه(2)
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 نسيس بيكوناالمبحث الثاني : االستقراء عند فر

حمله لواء ب) 1626-1561(نسيس بيكون االنجليزي فر اسم الفيلسوفاقترن  « 

الحديث ، وهو واحد من العلم  أساسالدعوة للمنهج االستقراء أو التجريبي الذي هو 

الذين قادوا البشرية إلى العصر  الحديث وكل هذا كان راجع أساسا إلى كتابه الذي 

 الجديدة  الجديد " أي األداة والمسمى " ااالورجانون 1620نشره عام 

 .  (1) »أو اآللة الجديدة 

نتائج على حياة  ،إليه أن تكون ألفكارنا ونظرياتنا  وإن هدف بيكون الذي كان يصب

عملية أفضل ، كما يؤكد بيكون أن  والجماعة بصفة عامة ، وجعل الحيةالفرد خاصة 

 : حيث يقول متحقيق رفاهيته بالتاليالعلم باستطاعته أن يحسن من أحوال الناس و

ينبغي أن تثمر المعرفة العلمية أو الفلسفية في رفع مستوى الناس في حياتهم اليومية  «

     (2) »م الصناعي ورفع مستواه

ومن هنا فبيكون يؤكد على أنه ال قيمة للعلم النظري والفلسفة التأملية التي ال 

بل يعطي األهمية لتلك المعرفة التي تمكننا من السيطرة على ، تصلنا بالواقع 

من خالل مالحظة ما يجري   وذلك، العالم إلخضاعه لرفاهيتنا وحاجاتنا 

التجربة و مالحظة الحولنا لفهمه أكثر ومن ثم التحكم في قواه وبالتالي فب

 فهم الظواهر ومن ثم تحقق حياة اجتماعية أفضل . عنستطي

 

 

 

 

 

 

 

 .259 ،ص ،1978، ،طريف الخولي ، عالم المعرفة ىيمن :أسطورة اإلطار في الدفاع عن العلم والعقالنية ، تر :كارل بوبر(1)
 .60ص  ،االستقراء والمنهج العلمي ، المرجع السابق :محمد فهمي زيدان )2)
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ومن خالل هذا الطرح يتبين لنا اتجاه فرنسيس بيكون نحو فلسفة عملية بعد أن رفض 

  أرسطو من منطق"  جكامبردجامعة "المناهج الدراسية التي كانت تدرس في 

وت االكويني على اعتبار أنها دراسة ال فائدة منها في حياتنا العملية وال ه هوميتافيزيقا

 ننا في السيطرة على الطبيعة والعمل على رفاهية اإلنسانية ال تعيوأيضا 

 أسماءكتبه في االستقراء في كتاب له  من خالل ما العملية بيكون وتظهر فلسفة « 

" وقد تطرق في جزء من هذا الكتاب  instauration magna العظيم األحياء"

  (1) »الجديد  ناالورجانوللحديث عن المنهج االستقرائي أو 

الجديد" والذي يحوي نظريته في  ناالورجانوسمى بيكون كتابه االستقرائي "

 االستقراء.

، الذي كان  األرسطيأي المنطق  أرسطوشارة إلى اورجانون إوفي هذا الكتاب  «

سائدا طوال العصور الوسطى والذي يقصد به انه يجب امتالك األداة قبل البدء في 

ال بد من التمكن  أرسطوالبناء والبناء هو أي بحث فلسفي ولكي نقيم البناء حسب 

   (2) »والتسلح  بالمنطق

من خالل وضع منطق جديد يحل محل  أرسطوجعل بيكون يعلن الثورة على ا وهذا م

المنطق األرسطي وبالحديث عن االورجانون الجديد نجد أنه قد تضمن ثالثة مواقف 

: أولها متعلق بنقد المنطق األرسطي واإلشارة أيضا إلى األخطاء التي يقع فيها مهمة 

ثم  ،العقل والفكر البشري ، والتي تحول من التفكير السليم وهذا يعتبر جانب سلبي 

 والحديث عن المنهج الجديد االستقرائي .وهموقفه االيجابي في هذا الكتاب 

 

 

 

 

 

 

 

 .61ص ،االستقراء والمنهج العلمي ، المرجع السابق :فهمي زيدان  محمود(1)
 .259ص ،أسطورة اإلطار ، المرجع السابق :كارل بوبر )2)
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 نقد بيكون ألرسطو  -1

سير ليم الذي يعتمد على خطوات ثابتة نالمنهج السيرى بيكون أن المنطق هو ذلك 

ومن ثمة ، للسيطرة عليها لعالم واكتشاف قوانين الطبيعة عليها حتى نتمكن من فهم ا

 .االستفادة من القوانين العملية فيما يخص الفرد والجماعة 

إذ أو  القياس األرسطي ال يعطي قيمة لعالمنا الطبيعي  أرسطولكن في المقابل نجد  «

إلى مقدمات  و صحة االنتقال منهالمهم عنده و رأيه مجرد استدالل صوري ، هو في 

هنا ، و بالتالي نتائج تلزم عنها ، سواء كانت مقدمات صادقة من حيث الواقع أو كاذبة 

  (1) »ال فائدة من القياس األرسطي إذا في تحقيق هدفنا األكبر

األرسطي يحوي على أفكار جزئية شائعة ثم باإلضافة إلى هذا يرى بيكون أن القياس 

يجعلها أفكار عامة ، ويفترض أنها مقدمات صادقة لكن حقيقة األمر أن هذه األفكار 

 الشائعة قد تكون غالبا كاذبة وبالتالي فضررها أكثر من نفعها .

والى جانب هذا يعتقد بيكون حتى لو أننا افترضنا أننا انتقلنا من نتيجة صحيحة  «

أي ال  ،النتيجة تكون عقيمة اس األرسطي صادقة على الواقع فإنمقدمات القيبمعنى 

 إلىتأتي بالجديد هي تكرار لما في المقدمات وبالتالي مضيعة للوقت فنحن نحتاج 

   (2) »الجديد حتى نكون معارف جديدة  ءالشي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .62ص،االستقراء والمنهج العلمي ، المرجع السابق  فهمي زيدان :محمود (1)
 .63-62ص : هالمرجع نفس)2)
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 نظرية األوهام األربعة  -2

ان  أرادأراد بيكون أن يضع للعقل اإلنساني خطة جديدة يسير عليها ، ولكنه قبل ذلك 

وتبحث  احتى تفكر تفكيرا سليم دوميشوبها من تعصب وجما  كل قول منعيطهر ال

األوهام  ه سفة بيكون قائمة على ما يدعولف أجزاءنجد أهم  لهذاوصحيحا ، و بحثا منتجا

السيئة للذهن والتي تسبب وقوع الناس في الخطأ وهي ما  توالتي يعني بها تلك العادا

 : أنواعمنها وهي  رازبأصنام العقل لذا البد من االحت بيكونيسميها 

 Idols the tribe أو القبيلةأوهام الجنس  -أ

وهي أوهام ناشئة من طبيعة اإلنسان متأصلة فيه لذا كانت مشتركة بين جميع أفراده 

فقد يزعم اإلنسان باطال انه مقياس الحقائق بما يملك من  األوهاموهي من اخطر 

صورة  إالاإلنسان بعقله وحواسه ليس  هما يدرك أنإدراك حسي وإدراك عقلي لواقع 

 خارجي ومثال ذلكلنفسه أكثر من منها تصوير للكون ال

كما هي تماما ولكنه كالمرآة  األشياءتعكس صورة الصافية التي فليس العقل كالمرأة  «

 (1) »فيصيبها الفساد األشياءبصورة نفسها التي تمزج صورة  الملتويةا

 األحكام أنجميع البشر بمعنى  لدىواحدة  أوهامالجنس هي  أوهام أنانستنتج من هنا 

أنانيا أي ال تمثل الواقع المعاش بل تكون فيها هنا يكون فيها  اإلنسانالتي يصدرها 

نوعا من الذاتية بدل الموضوعية ولهدا ال يمكن اعتباره مقياس الحقائق الن هناك 

 .عوامل تحاول من أن يكون كذلك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .64،ص،1936 ،  ةلقاهروالترجمة والنشر ، ا التأليفقصة الفلسفة الحديثة ، لجنة  :زكي نجيب محمود(1)
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نى يعتريه النقص فمثال ضعف حواس اإلنسان ليس كامال بمع أند على ذلك وز

 ألوانفهناك  منها كل شيء قريب إدراك كل شيء فالعين مثال ال ترىاإلنسان على 

هذا الضعف على باقي الحواس  وقس،  رؤيتهاالمجردة عن  اإلنسانيةن تعجز العي

ف في قدرة  الحواس على عضال أنل بيكون وهذا ما يؤكد قو ذنواألوخاصة اليد 

القصور في بلوغ المعارف الصحيحة والدقيقة واليقينية  إلىيؤدي الجيد  اإلدراك  

 الكهف  أوهام  -ب

في بمثابة الكهف  ةفإن الفرديناشئة من الطبيعة الفردية لكل منا  أوهامهي  «

العالم ، وعليه ينعكس نور الطبيعة فيتخذ لونا خاصا وهي  إلىنظر ه نمن ، األفالطوني

وعن التربية والعالقات االجتماعية ، فمثال  األصليةعن االستعدادات  إذاصادرة  أوهام

 أكثر آخروناألشياء من تنوع بينما  بينما  إلى االنتباه إلىميال  أكثرمن الناس من هم 

 (1) »البحث عن وجود الشبه وغيرها من االتجاهات إلىميال 

 اإلنسان هي ذلك الكهف الذي تنعكس عليه شخصية باألحرى آو اإلنسان أنبمعنى 

ة ومختلف وطبيعالشخصية وتكونها من تربية  متعددة تصقل هذه أنوارو  أضواء

يز الناس فكل إنسان ميوله ونزعته اختالف هذه العوامل سبب تمي العوامل لذا كان

 .وأخطاؤه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .48،ص 5 ، طدار المعرفة ، القاهرة ،تاريخ الفلسفة الحديثة:يوسف كرم  (1)
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 Idols markatأوهام السوق  -جـ 

الناس مع بعضهم البعض ذلك أن  واجتماعتجارة الن م هي تلك األوهام التي تنشأ«

على الناس  هاطريق اللغة التي فرضت  كلمات عن عضبالناس يخاطبون بعضهم ال

فقا لعقلية أهل السوق العامة من الناس حيث ينشأ عن سوء تكوين هذه الكلمات و

 (1) »تعطيل شديد للعقل 

صوص خللغة وبال السيئمن العوامل التي تضعف العقل هي استخدامه  أنيرى بيكون 

تستخدم اللغة كوسيلة للتبادل ، هذا الفعل  وألجلفي السوق فهو مكان البيع والشراء 

وعلى هذا يحذر بيكون من استخدام اللغة في البحث العلمي الن الناس يستخدمون 

ال تعرف مدلوالتها  بكل دقة  فاأللفاظاللغة كوسيلة للتفاهم في حياتهم اليومية ومن ثم 

 أكثرضبط لتحتاج  علمية في المقابل الحياة ال لكنستعملها في حياتنا اليومية عند ما ن

 .، وهذا يدل على قصور اللغة  األلفاظلهذه 

  Idols of the theatre أوهام المسرح -د

 منيقصد بها بيكون تلك النظريات الفاسدة والباطلة التي تسيطر على عقول الناس و «

النظريات الطبيعية  إلىف الحقائق والوقائع ، وهو يشير بوجه الخصوص يثم تزي

 .(2) »يقية اإلغر ةوالميتافيزيقي

فبحسب بيكون أن أوهام المسرح من العوامل إلي تعيق اإلنسان من الوصول إلى 

لها من الصحة ويعطي مثال على  ال أساسحقيقة على اعتبار أنها تعطي حقائق باطلة 

 .اإلغريقية ةذلك النظريات الطبيعية والميتافيزيقي

 

 

 

 

 

 

 

 فتح هللا محمد ،تر:في العالم  ةالفلسفرجال  ماأعظ وآراءجون ديوي حياة  إلى أفالطونقصة الفلسفة من  :ويل ديورانت  (1) 
 .66بيروت ، ص ، فالمشعشع ، مكتبة المعار   
 .64االستقراء والمنهج العلمي ، المرجع السابق ،ص :فهمي زيدان  ودمحم (2)
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 واالستقراءبيكون  -3

الفالسفة ذوي العقول العلمية ، والذي أكد على أهمية  أوللقد كان فرنسيس بيكون 

االستقراء كمقابل للقياس ، وقد حاول مثلما فعل أخالفه ان يجد نوعا من االستقراء ، 

أفضل من ذلك النوع الذي يطلق عليه " االستقراء بالعد البسيط" وهذا األخير الذي 

 :هي كاآلتيومثل بحكاية رمزية 

جميع  أسماءسكاني أن يسجل ما انه كان على موظف اإلحصاء ال حدث في زمن «

سكان قرية من قرى مقاطعة "ويلز" فأول واحد سأله كان يدعى "وليام وليامز" وكذلك 

كلهم  أنهموالرابع وأخيرا قال لنفسه  هذا شيء ممل فالواضح ، اسم الثاني ، والثالث 

يدعون "وليام وليامز" سأسجلهم على هذا النحو واظفر بيوم العطلة ولكنه كان مخطئا 

وثقنا للغاية  إذاسنظل  أننا" وهذا يظهر جون جونز"يدعى فقد كان هناك واحدا منهم 

 (1) »ثقة ضمنية في االستقراء بالعد البسيط

اليقين  إلىصلنا أكثر بمعنى يو أفضليقيم استقراء  أن أرادبيكون  أنوهنا نستنتج  -

نخضع كل قول مهما كان مبعثه إلى والمالحظة  أنهذا المثال يؤكد لنا انه يجب ف

اليقين الشك ، وعدم  إلىببعض الحقائق فستنتهي  باإليمان بدأنالو  أنناالتجربة ، ذلك و

قة يينتقد طر بيكون  أن ونجدأما إذا بدأنا بالعكس فإننا سننتهي إلى الحق واليقين ، 

 يتخذوها أسلوبا لتفكيرهم ، بل أنوال يرضى للناس االستنتاج من مقدمات مفروضة 

وهي "طريقة  بل يعطي لنا طريقة علمية جديدة أالو ال يقف عند النقد والهدم فقط  

تؤدي إلى الغاية التي يرضاها من كشف واختراع ينتهيان " Imdnictionاالستقراء 

التجريبي  هاألساس  نجد بيكون يتحدث عن منهجبخير اإلنسان وسعادته وعلى هذا 

 الجديد ، والذي يقوم على ثالثة نقاط أساسية تبين وجهة نظره في المنهج االستقرائي 

 

 

 

 

 

 ،محمد فتحي الشنطي ، المصرية العامة للكتاب  ، تر :الفلسفة الحديثة ( الثالثبراتراند راسل : تاريخ الفلسفة الغربية )الكتاب  (1)
 .82،ص1977،اإلسكندرية

 



مشكلة االستقراء من الناحية التاريخية                                        األولالفصل   
 

 
19 

 تصنيف المالحظات والتجارب )وهو ما يسميه القوائم الثالثة(  -أ

 إصراره على إنكار الفروض   -ب

بعد جمع  إليهمن صدق القانون العام الذي يصل  تأكدطريقته في  -جـ 

وهي  منهج الرفض واالستبعادالمالحظات وتصديقها ، وهو ما يسميه  

 النقطة الجديدة التي أضافها بيكون للمنهج االستقرائي.

 ويقصد به بيكون معنيين : واالستبعادمنهج الرفض  -1

نجد حالة  أوقانون عام عندما نالحظ  فضر آو: انه ال بد من استبعاد  األولنى المع

جزئية تتعارض مع القانون بمعنى سلبية ، مهما تعددت المالحظات المؤدية  آوواحدة 

 .رفضه حتى ن لهللقانون ، فتكفي حالة واحدة مناقضة 

ؤكد ه بإثبات أن كل القوانين آو النظريات وهنا نؤيد القانون العام ونالمعنى الثاني : 

 له باطلة.المناقضة له والمنافسة 

عن المعنى األول فإن بيكون كان يعتبر  االستقراء بالحصاد البسيط  ثأما بالحدي

ا ما يعتبره ناقصقضية عامة نتيجة لعدة مالحظات تؤيد تلك القضية ك إلىالوصول 

المالحظات والتجارب التي تؤدي القانون ال تكفي وحدها للتأكد من  أنقاصرا ، ذلك 

حادثة تحدث  أونتأكد من انه ال توجد مالحظة  أنصدق القانون ، ولكن ينبغي 

كفيلة حتى تجعل القانون  ظهور حالة سلبية واحدة أنوتتعارض مع القانون ذلك 

 .وض حتى وان حصلت حاالت ايجابية مئات أالففمر

 

 
 

 

 

 

 

 

 .65فهمي زيدان : االستقراء العلمي ، المرجع السابق ،ص محمود (1)
 . 66ص( المرجع نفسه :2)
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 العلمي  نالقانوالرفض عند بيكون يتعلق بنظريتين في معنى  أومنهج االستبعاد  نإ«

القانون العلمي تفسير لتجاربنا ومالحظتنا وهنا التفسير علي ، وكان يعتقد بيكون ف

 مناقشتهكمقدمة ولم يحاول  يتخذهكان مبدأ كلي ، العلية  بدأم أن أخربمعنى 

 (1) »البرهان عليه آو  

أن العلم الحق هو معرفة انه يتفق مع في القول  إال ألرسطووهنا نجد بيكون رغم نقد 

العلل ، ومن ثم كان يرى أن هدف القوانين العلمية هي محاولة التفسير العلمي 

 للظاهرة الطبيعية 

 ال فائدة منها فبيكون يصرح انه  –ة والغائية المادية، الفاعل –أما عن العلل األرسطية 

ة ن تعني الطبيعبنظرية المادة والصورة بل أن الصورة عند بيكو كما انه ال يعتنق

علي لظاهرة واحدة قانون العلمي بهذا المعنى تفسير يصبح ال الخفية أو الماهية وهكذا

لى صورة تلك الظواهر ، وهنا ينتقل  بيكون إعن ويكشف  رأو مجموعة من الظواه

 . نالنظرية الثانية من معنى القانو

الطبيعي ، كما هو مرتبط بمبدأ منهج االستبعاد مرتبط بمبدأ الحتمية الكلية في العالم  «

العلية الكلية ، والحتمية الكلية ، وهي القول أن كل حادثة تحدث هي مرتبطة بسلسلة 

من الحوادث السابقة عليها ، ومن هنا مبدأ االعتقاد بالحتمية هو الذي جعل بيكون 

 (2) »"ديتوجه نحو "منهج االستبعا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .66فهمي زيدان : االستقراء العلمي ، المرجع السابق ،ص محمود (1)
 . 67-66ص( المرجع نفسه :2)
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 تصنيف الوقائع -4

للتجربة ال بد لها  إخضاعها أومالحظة الوقائع المراد بحثها  وهنا يبين بيكون ان «

 وضعها في قوائم ثالث ة آومن مرحلة ثانية هي تصنيفها 

التي  األشياء وأالوقائع   كل نسجل فيها Tabula pracsntiaقائمة الحضور :  -1

  .قيد البحثالظاهرة  شوهدت فيها 

 التي ال واالشياءنسجل فيها الوقائع  Tabula absentiaقائمة الغياب :  -2

.تبدو فيها الظاهرة    

نسجل فيها وقائع الحضور ودرجة أو   Tabula graduunقائمة الدرجات :  -3

 (1) »كمية وجود الظاهرة 

لتوضيح منهجه االستقرائي هو بحث ظاهرة "الحرارة"   أعطانا بيكون مثاالوقد  «

" حالة تتمثل فيها الحرارة مثل حرارة الشمس ، حرارة 27وضع قائمة الحضور "

من الحرارة ثم وضع قائمة الغياب حالة  أنواعاالحتكاك ، حرارة الكائنات الحية وهذه 

 (2) »لقمر وغيرهمثل ضوء ا ةمشابهة للحالة األولى لكن تغيب فيها الحرار

درجات ، أي الحاالت التي تصدر منها الحرارة بدرجات متفاوتة الووضع قائمة  «

مثل تفاوت درجات حرارة الشمس في الساعات المختلفة من النهار ونحو ذلك وبعد 

ذه القوائم يستخدم بيكون منهج الرفض واالستبعاد بمعنى يستخدمه بالمعنى إعداد ه

 (3) »الثاني الذي أشار إليه ، وهو تأييد قانون ما باستبعاد قوانين أخرى معارضه له 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .68-67فهمي زيدان : االستقراء  والمنهج العلمي ، المرجع السابق ،ص محمود (1) 
 . 68ص( المرجع نفسه :2)
 .68ص( المرجع نفسه :3)
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عن مصدر الحرارة التي تتعارض مع قوائمنا فمثال هدف بيكون هو الكشف  أنونجد 

 أنعلى اعتبار ،  األرضمن مصدر خارج  يالحرارة تأتبيكون استبعد القول بان 

أن كما استبعد بيكون  رة وذلك طبقا لقائمة الحضور لديناحد مصادر الحراأ األرض

احد  ، مثال نارالعلى وجود عنصر معين في الجسم الحار ك قفتتوالحرارة تكون 

لدينا مصادر حرارة لكنها ال تحوى  أن" ذلك سأنبادوإقليد"  ى بهاالعناصر التي ناد

.عنصر النار على   

، لقد حل يتفق مع ما وردفي القوائم إلىنظريات حتى وصل  ةكما استبعد أيضا عد «

الحركة  أنموجودة في كل جسم متحرك ومن ثم قال  أيالحرارة كائنة  أن إلىوصل 

الكون عددا معينا من الطبائع ولم ببيكون نادى بأن  أن)صورة( الحرارة ، نالحظ 

 (1) »غير الحرارة  آخريذكر لنا مثال 

بان ما بالكون من مركبات فهي مؤلفة من درجات متفاوتة من  وبهذا فإن بيكون يعتقد 

ما بالكون من أسرار إذا ما توصلنا إلى  كما أننا نكشف كل ،دة العدد وعدة طبائع محد

 .الطبائع 

جمع الوقائع والتجارب في قوائمه الثالثة كفيل بالوصول  أن كما أن بيكون أكد على «

 Anticipation of nature « (2) الطبيعة باقتاسالقوانين وكان يسمى الفروض  إلى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .68فهمي زيدان : االستقراء  والمنهج العلمي ، المرجع السابق ،ص محمود (1) 
 . 70-69ص:( المرجع نفسه 2)
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، األول و هو" االستقراء  التكراري" هو  نبمعنييلقد استخدم االستقراء في الماضي  «

 أنهذا التكرار يمكن  أساسحظات وتجارب خبرات تكرر دائما على يتألف من مال

 (1) » نظرية )القانون( أوتعميم ما  تأسيستكون كحجة تمكننا من 

" االستبعاديوالذي استخدم االستقراء في القديم هو " االستقراء المعنى الثاني أما  «

النظريات الكاذبة فنيد ت ىاالستبعاد بمعن أوعن طريق منهج الرفض  االستقراءأي 

عي لواء المنهج وغيره من راف وفي هذا الصدد نجد كل من فرنسيس بيكون ومل

كل نظرية كاذبة نستطيع بعدها  دادي بمعنى انه عن طريق استبعااالستقرائي االستبع

 (2) »تأسيس النظرية الصادقة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .14أسطورة اإلطار، المصدر السابق ،ص:كارل بوبر (1)
 . 14ص: المصدر نفسه( 2)
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 االستقراء عند جون ستيوارت ملالمبحث الثالث : مشكلة 

 خطوات االستقراء عند جون ستيوارت مل -1

هو نتبعها لالنتقال مما هو معلوم إلى ما  أن لم ناإن الخطوات االستقرائية التي يريد «

 فرضوالتجربة ثم تكوين ال المالحظةمنها مرحلة  مجهول خطوات ثالثة رئيسية نذكر

هنا  أيالوقائع التجريبية  أيدتهالفرض تحقيقا تجريبيا فإن  ،مرحلة تحقيق ذلك  واخبرا

إذا كانت موافقة له وتتماشى معه في الحاضر وكذلك المستقبل القريب كان الفرض 

 (1) »  ناجحا وصادقا 

يتبع الفيلسوف التجريبي جون ستيوارت مل خطوات في ما يخص االستقراء تبدأ 

لتجربة ثم تكوين الفرض وكمذلك تحقيق اث خطوات رئيسية وهي المالحظة ثم بثال

 هذا الفرض تحقيقا تجريبيا 

في رفض صح التعبير  شترك جون ستيوارت مل مع بيكون كفالسفة ومناطقة إني «

الفلسفة اإلغريقية القديمة ت في شاعالتي  ةالميتافيزيقيالمناهج الصورية والفلسفات 

مبحث هو غرضه من  رلكن الذي شد انتباهنا عند هذا المفك طالعصر الوسية وفلسف

 االستقراء فهو ال تهمه النتائج أو القوانين كبيكون بل تحليل

  (2) »االستقراء وضبط طرقه 

كذلك يرفض جون ستيوارت مل المنهج الصوري باالشتراك مع بيكون وهو يهمه 

 .التحليل

 

 

 

 

 

 

 

 
 .102االستقراء والمنهج العلمي ، المرجع السابق ،ص محمود فهمي زيدان :(1)
 ،كلية العلوم االجتماعية رمنطق االستقراء بين فرنسيس بيكون وجون ستيوارت ميل ، لنيل شهادة الماجستي ( حاج هني علي :2)
 .72،ص2015-2014جامعة وهران  ،،
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 أصول االستقراء عند مل -2

وول وهرشل ومناهجه مأخوذة  مناستمد جون مل فصوله في المنطق االستقرائي  «

عبارة عن استقراء وليست النتيجة فيه مستنبطة من  هعن فرنسيس بيكون فالقياس عند

 (1) » الكبرى ولكنها مكتسبة وفقا للكبرى

ن القياس عنده عبارة عن استقراء " ألرشلهوول و"وقد استمد معلوماته من  -3

 تكون النتيجة فيه مكتسبة وفقا للكبرى أي تتماشى مع الكبرىوقد 

القياس شيء مختلف عن هذا االستنتاج بالمشابهة  أنالنظر لوجد  أمعنمل  أن ولو «

 و من مجرد التعاقبوالمماثلة ووضع منهاج كمنهاج فرنسيس بيكون لتمييز العلة 

 (2) »التالزم

االختالف عن االستنتاج وكذلك  القياس مختلف تمام أننظر يجد ميل في الوبالتدقيق 

 . وضع مناهج كمناهج فرنسيس بيكون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .343الحديثة، المرجع السابق،صيوسف كرم : تاريخ الفلسفة (1)
 .348-347ص( المرجع نفسه:2)
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يين االستقراء الصحيح ، هذه المناهج مشروحة في كتب المنطق وهي منهج عوت «

التالزم في التخلف ومنهج التغيير أو التالزم في الوقوع ومنهج االختالف  آواالتفاق 

 (1) » ومنهج البواقي  يالنسب

ن بينها في كتب المنطق وذكر فيها طرق االستقراء التي م ما نجده مشروحاوهذا 

 األساسيةالنسبي ومنهج البواقي وهده هي المبادئ بير االختالف والتغاالتفاق و 

 مل تبالنسبة لالستقراء عند جون ستيوار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .348الحديثة، المرجع السابق،ص يوسف كرم : تاريخ الفلسفة (1)
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على نوع  التفسيرتفسير للوقائع وكان يقتصر  كان ينظر مل كذلك للقانون على أنه «

وان الوقائع ترتبط  علةلكل حادثة  أنوكان يعتقد   العلمي التفسيرواحد منه هو 

 (1) » تحكم ظواهر العالم الطبيعي  علةالبعض ارتباطا عليا وان ال يبعضها

الكبير في تفسير وتحليل الوقائع وهو التفسير العلمي  الدورللقانون  أنيعتبر مل 

 سبب ألنها هي التي تحكم العالم الطبيعيعلة أو لكل حادثة  أنباعتبار 

ا االستقراء أن يحتل مكانته أال نكتفي بمجرد التسليم باألضرار أردن كان علينا إذا «

أال يكون  و ناقشها  ونوضحها ونجعل لها أساسا متينالية وإنما يجب أن نوالع

 (2) » لقد حمل جون مل هذا العبء و بال أساس االستقراء

ستيوارت  لالستقراء مكانة رفيعة وهامة فال نكتفي حسب جونجل أن يكون فأل -4

لية فقط بل البد أن نحللها ونفسرها ونناقشهما وتكلف جون مل بعرض األضرار والع

 .ستيوارت مل بحمل هذه المهمة أو المسؤولية
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يعتبر جون مل تكوين الفرض مرحلة أساسية بعد مرحلة المالحظة والتجربة ومن  «

لالستقراء التقليدي وأكثرهم تأثيرا ولذلك حين اشرنا إلى أن تكوين  تحمسينالم

 إلىنشير  أنالفروض من مراحل االستقراء التقليدي كنا نعبر عن موقف مل وقبل 

موقفه من تكوين الفروض نالحظ انه كما كان ميل يعتبر الفرض العلمي مرحلة 

 (1) » في االستقراء  أساسية

والمهمة في تكوين االستقراء  األساسيةنه من بين المراحل أيعتبر جون ستيوارت مل 

 بالنسبة لالستقراء. أساسيةشكل مرحلة الفرض العلمي الذي ي أيهي تكوين الفرض 
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وان الطرق الخمسة هي طريقة االتفاق واالختالف وطريقة الجمع بين االتفاق  «

 أن واالختالف وطريقة التغيير النسبي ، وطريقة البواقي ويرى بعض المؤرخون 

 (1) » الطريقة الزائدة هي طريقة البواقي

 من بين الطرق الخمسة التي ذكرها جون ستيوارت ميل وهي طريقة االتفاق

ما بالنسبة لطريقة البواقي هي أريقة التغيير النسبي وطريقة البواقي واالختالف وط

 .طريقة زائدة

طريقة البواقي وطريقة الجمع بين االتفاق  أنويرى بعض المناطقة المعاصرون  «

الطرق  واالختالف طريقتان من قبيل التكرار ومن ثمة فليست لهما قيمة فعالة وانما

 التي تستحق الدراسة ثالثة ، طريقة االختالف وطريقة االتفاق وطريقة

 (1) » التغيير النسبي  

 وأما بالنسبة لطريقة البواقي والجمع بين االتفاق واالختالف فهما طريقتان زائدتان 

  .الطرق المتبقية فهي طرق أساسية تستحق الدراسة  أما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دراسات الوحدة العربية ،بيروتصرة وتطور الفكر العلمي ، مركز المعا عقليةمدخل إلى فلسفة العلوم ال جابري:المحمد عابد (1)
 .281ص

 .281صالمرجع نفسه : (2)
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قرائي ثالث نظريات  يذكر لجون ستيوارت مل بوجه خاص موقفه من المنهج االست «

الفروض ويقول لنا مل انه لية وفي فرض الفروض وفي تحقيق تلك نظريته في الع

 االستقرائية في تحقيق الفرض وسماها أحيانا طرق طرقال ها وضع أربعة طرق سما

 (1) » البحث العلمي

المنهج االستقرائي ثالث  أووهنا نجد أن موقف جون ستيوارت مل من االستقراء 

 أماة وكذلك فرض الفروض ثم تحقيق تلك الفروض ينظريات وهي النظرية في العل

 طرق  أربعفيما يخص تحقيق الفرض فقد وضع 

طرق ونالحظ أوال أن مل يجعل عنوان تلك الفصول في تحقيق الفروض "ال «

نت نتيجة ذلك  سرعان ما نجده يحصي خمس طرق وكا التجريبية األربعة" ولكننا 

 (2) » زائدةالمؤرخون فيما هي تلك الطريقة  فاضطراب واختال

واعتبر مل أن الطرق االستقرائية التي تكلم عنها هي الطرق التجريبية لكن فقط هناك 

 وهناك من يرى خمسة يرى أربعةاختالف في عد هذه الطرق فهناك من 
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من حاالت  أكثر أو حالتاناشترك  إذاطريقة االتفاق : تقول هذه الطريقة انه  « -أ

بحثها في عامل  واحد فإن  ذلك العامل الذي تشترك فيه كل الحاالت الظاهرة المراد 

 (1) » والمعلول لتلك الظاهرة هو العلة 

يعتبر إذا كان العامل مشترك بين ظاهرتين حسب جون ستيوارت ميل فإن ذلك العامل 

 .هو العلة والمعلول

في الواقع بحيث أن العلة والمعلول متالزمتان وتقول طريقة االتفاق بعبارة أخرى  «

 (2) » إذا حدث األول تبعه حدوث الثاني والعكس بالعكس 

العلة والمعلول  أنحسب طريقة االتفاق التي ذكرها جون ستيوارت مل  أنكما 

 .فإذا حدث األول أكيد سيتبعه الثاني بالضرورة متالزمانمتتابعان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .127فهمي زيدان ، االستقراء والمنهج العلمي ، المرجع السابق ،ص محمود(1)
 .127( المرجع نفسه ، ص2)
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ظ شيء لوح إذاطريقة االختالف: يمكن التعبير عن هذه الطريقة بقولنا انه  « -ب

معين "أ" نحن بصدد البحث عن ظاهرة ما يحدث بطريقة متكررة ال استثناء في 

 (1) » "ب" لوحظ تابعا له بطريقة متكررة بال استثناء أخرحدوثه سابقا على شيء 

 "ب" بدون طريقة استثنائيةلـالتكرار كما نجد "أ" تابع بتحظى هذه الطريقة 

 إلىال تحتاج هذه الطريقة الثالثة منا  واالختالف:طريقة الجمع بين االتفاق  « -جـ 

 (2) » ال تختلف في جوهرها عن طريقة االختالف  ألنهامزيد من الشرح 

تشبه كثيرا طريقة االختالف في طريقتها وكذلك من اسمها هي تجمع بين االتفاق 

 واالختالف 

المعلول النقص في  أوالزيادة  أنطريقة التغيير النسبي: مضمون هذه الطريقة   « -د

 (3) » النقض في العلة  أومرتبط بالزيادة 

 ونقصه بالعلة هبزيادتالن المعلول مرتبط  والمعلولهناك عالقة وطيدة بين العلة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .130االستقراء والمنهج العلمي ، المرجع السابق ،ص زيدان :فهمي  محمود(1)
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 .131صنفسه :( المرجع 3)
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  منهج جون ستيوارت مل االستقرائي -03

ة برهانية ونظرا لتأثر جون ستيوارت ميل بفرانسيس وللمنهج االستقرائي وظيف «

بيكون ودافيد هيوم واوغيست كونت فقد اتجه نحو المنهج التجريبي  رافضا كل 

 أنواعوما يتبعها من مناهج صورية وبالتالي فقد رفض كل  ةالميتافيزيقيالفلسفات 

 (1) » المعرفة

الصوري القياسي  أرسطوميل قد تعرض لمها جمة منطق  تستيوارجون  أننجد هنا 

ظيفتان هما كشف و آوويعتمد االستقراء حسب جون ستيوارت مل على مهمتان 

البرهانية وكان يعتمد كل االعتماد على المنهج الوظيفة  إلى إضافةلية الروابط الع

المعرفة  أنواعالتجريبي ويرفض كل ما هو صوري وفطري وهنا يعني رفضه لكل 

 .القبلية ونقده لها
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 املشكلة املنطقية -أ

 املشكلة السيكولوجية -ب

  نقد بوبر للوضعية المنطقية :المبحث الثاني 
 مبدأ التحقق  -أ

 االحتمال  مبدأ  -ب
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خطوة قام بها بوبر من اجل بناء منهج علمي جديد هو انه اجتث جذور  أهم إن

كمنهج ،  وأيضاالعلمية ، بل  للمعرفةاالستقراء تماما ، وليس فقط كتبرير وتمييز 

المعرفة التجريبية  أشكالاكتساب أي شكل من تتمثل في  أنمنهجية يمكن  آليةكمجرد 

فال يوجد عنده شيء اسمه المنهج االستقرائي ، بمعنى ال يوجد منهج يبدأ بالمالحظة 

اء افة ، لذلك نجد كارل بوبر في نقده االستقررمن ذلك اعتبره خ واألكثرالتجريبية بل 

ؤال الذي يطرح لوضعية المنطقية ، ولهذا فالسهيوم و ا آراءقد ركز على كل من 

النقاط التي ينتقد فيها بوبر كال من هيوم والوضعية المنطقية  أهمنفسه في ما تتمثل 

 حول االستقراء  ؟
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 قد كارل بوبر لدافيد هيوم ن:  األولالمبحث 

 آويقيم تمييزا حاسما بين القضايا العلمية والقضايا غير العلمية ،  أنحاول بوبر 

المعيار المستخدم للتمييز  أن، فوجد بوبر  الفصل بين العلم الالعلم أرادبمعنى أخر 

الذي هو االنتقال من قضايا جزئية بمعنى من خبراتنا  األخيرهو "االستقراء" هذا 

رفضه ما نظرية عامة ، وهذا بالطبع  أوقضايا كلية بمعنى تعطينا قانون  إلىوتجاربنا 

ظهور مشكلة  إلى أدىواليقين ، والذي  كارل بوبر على اعتبار انه منافي للوضوح

العام  اإلدراكالذي تناولهما من ناحيتين ، من ناحية  األخيراالستقراء عند بوبر ، هذا 

هيوم حول المشكلة : أي المشكلة المنطقية والمشكلة  أراءمن ناحية  وأيضا

 السيكولوجية .

العام هو ذلك الحس والذوق العام المشترك الموجود لدى  باإلدراكيقصد هيوم  «

ذلك الموقف العلمي التطبيقي المرتبط  أيضاجميع الناس في حياتهم اليومية ، وهو 

 (1) »بسلوكنا الواقعي في هذا العالم 

العام هو شيء متفق عليه بمعنى انه موجود  اإلدراك أنهيوم من خالل قوله هذا  يبين

هو استعداد طبيعي فينا ، وهذا االستعداد فينا يتشابه مع استعدادنا لدى جميع الناس ف

 والشرب والنوم فهي استعدادات فطرية ، طبيعية فينا يشترك فيها جميع الناس. لألكل

 

 

 

 

 

 

 

 .130،ص1986محمد قاسم : كارل بوبر ، نظرية المعرفة في ضوء المنهج العلمي، دار المعرفة الجامعية ، محمد (1)
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النزوع الطبيعي لدى جميع البشر   « أنهيوم يؤكد على  أننجد  أخرىومن ناحية 

هذه النظرة  أن إلىخارجة عنا ، راجع  أشياءالعالم على انه ينطوي على  إلىوالنظر 

 (1) »هي الوحيدة التي تسيير لنا سلوكنا العملي 

لو  األمرالعام ، لكننا في حقيقة  لإلدراكما يعاب على هيوم قوله بالصدق المطلق  أن

العلمية لوجدنا اختالفات كثيرة بينهما  التطوراتالعام لمحك  اإلدراكعرضنا موقف 

دوران الشمس حولها   األرضالعام حسب ما قدما هيوم فهو يعتقد بثبات  اإلدراكفمثال 

واكتشافات   فقد كان مسلما بها تسليم مطلقا ، لكن عندما قام علماء الفلك بإجراء بحوث

فكرة مفادها هو  إلىتامة في اليقين ، فقد توصلوا  أنهاولم يؤخذوا بهده الفكرة على 

بقية الكواكب  أفالكعنها من بحث عن  أيضانتج  حول الشمس ، وما األرضدوران 

هذا إن الرجل العادي أو العامي ال  إلىالسيارة ، وموقع كل الكواكب باإلضافة 

اإللكترونات بالعين المجردة مثال ، لكن هذا ال ينفي وجودها يستطيع إدراك الذرات و

  أثبتتهاالبحث المتطورة قد  أساليبألن 

العام تفترض انه ال وجود لمعرفة في الذهن ما لم نكتشفها  اإلدراكنظرية  إن «

المالحظات السابقة التي تم  أنالقول بأهمية المالحظة ، ذلك  إلىبالحواس ، باإلضافة 

 (2) »الشمس سوف تشرق غدا  أنتكرارها في الماضي تفترض مثال 

 

 

 

 

 

 

 
 .131محمد قاسم : كارل بوبر ، نظرية المعرفة في ضوء المنهج العلمي ، المرجع السابق ، صمحمد (1)
 .132ص  :المرجع نفسه(2)
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اإلدراك العام نكتشفها عن طريق معرفة بحسب ال أنهيوم من خالل هذا القول  يبين

الحواس ، وذلك انطالقا من المالحظة التي هي ضرورية  لكل بحث ، وبحسب هيوم 

أن تلك المالحظات التي قد أجريت في الماضي يمكن االعتماد عليها من خالل أنها 

تكرر بنفس الطريقة كقوله مثال : الشمس سوف تشرق غدا ، وهذا في رأي هيوم 

رارات حدوث الظاهرة ، وهذه الفكرة بالذات يرفضها كارل بوبر حيث مستند على تك

إن اليقين دائما مستحيل والشمس قد ال تشرق غدا ، فقد تنفجر أو تقوم القيامة « يقول :

ولكن إذا كان المبرر العقالني للشعور باليقين مستحيال فهناك اعتقادات مثال كاحتمال 

المستوى المبدئي أيضا تتسق عالقة العقل عدم شروق الشمس غدا ، وهنا في هذا 

اإلنساني بالعالم التجريبي ، كما اتسقت في المستوى األعلى مستوى البحث العلمي 

 (1) »وبالتالي ال توجد قفزات ال عقالنية غير مبررة أي تتبخر مشكلة االستقراء تماما

الظاهرة في نالحظ من خالل قول بوبر هذا أنه  يرفض القول في اليقين بأن تكرار 

الماضي هو دليل حدوثها أيضا كما هي في المستقبل ألن هذا في نظره أمر ال عقالني 

ومستحيل أن نجزم بيقينه ، لهذا فهو يرى من األحسن القول باالعتقاد واالحتمال ألن 

 هذا ما يتفق مع العقل اإلنساني والعالم التجريبي وحتى البحث العلمي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 .344،ص1978افاق المستقبلية عالم المعرفة ، الكويت ،  : فلسفة العلم في القرن العشرينيمنى طريف الخولي  (1)
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بعد أن تطرقنا إلى مشكلة اإلدراك العام عند هيوم فان بوبر يرى أن هيوم قد اثأر 

 أيضا بشأن االستقراء مشكلتين هما : مشكلة منطقية ومشكلة سيكولوجية 

 المنطقية :المشكلة  -أ

الالزمة  و وهي متعلقة بتبرير صحة االستقراء بمعنى هل لدينا المبررات الكافية «

االنتقال من حاالت )خبرات وتجارب( متكررة إلى الحكم على حاالت لم  عحتى نستطي

 (1) »تقع في خبرتنا ؟ وهنا قد أجاب هيوم بالنفي 

االستقراء وصحته ، من أجل  يقصد هيوم بالمشكلة المنطقية هو ما مدى القول بصدق

أن نحكم على التجارب المتكررة من خبراتنا إلى حكم كلي لم يقع بعد في خبراتنا وهنا 

 إجابة هيوم بالنفي تتفق مع االتجاه العام لدى بوبر 

 االعتقاد وغيرها ، أثناء تناوله ن بوبر ما يعيبه على هيوم هو استخدامه أللفاظ مثلإ «

للمشكلة ال مجال لها عند النظر في المشكالت المنطقية ، لهذا فقد استبدل بوبر هذه 

بالنظرية التفسيرية وكذلك استبدل الحديث عن   Beliefاأللفاظ بأخرى فمثال االعتقاد 

 statement Observation  بالحديث عن قضية مالحظة  Impression عانطبا

وكذلك استبدل التبرير اعتقاد ما إلى القول  Test Statementأو عن طريق اختبار 

 (2) »بان نظرية ما صادقة 

ها بوبر ليست في نظره حال للمشكلة ،فهو يرى انه ال إن هذه التعديالت التي أجرا

توجد مشكلة أصال ، بل غايته من هذه التغييرات هو إعادة طرح المشكلة المنطقية 

 لالستقراء على نحو جديد .

 

 

 

 

 

 
 . 116،ص1989يمنى طريف الخولي : كارل بوبر منهج العلم ... منطق العلم ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ،  (1)
 .134محمد محمد قاسم : كارل بوبر نظرية المعرفة في ضوء المنهج العلمي  ، المرجع السابق ، ص (2)
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تقوم على هل يمكن تبرير القول بصدق نظرية كلية تفسيرية  «وهنا نجده يتسأل 

أسباب امبريقية مثل افتراضنا صدق قضايا اختبار معينة أو قضايا مالحظة تستندان 

 (1) »إلى الخبرة ؟

وفي اإلجابة عن هذا السؤال نجد كل من دافيد هيوم وكارل بوبر قد اتفقا في الرد على 

ليس لعدد ممكن من قضايا االختبار الصادقة أن يبرر  «هذا السؤال بالنفي بمعنى  

ي هالقول بصدق النظرية ، ذلك أن الخبرة سواء ارتبطت بالمالحظة أو نتيجة تجربة ف

قضية مفردة جزئية وليست كلية ، وبالتالي فإن القول بأن معرفة صدق القضية الكلية 

ط بصدق القضية المفردة راجع إلى الخبرة فهذا يدل على أن صدق القضية الكلية مرتب

 (2) »دون سند منطقي 

من خالل هذا الطرح نستنتج أن القول بصدق نظرية ما انطالقا من الخبرة التي هي 

مبنية في األساس على المالحظة ونتيجة للتجارب فهي ترجع إلى استناد جزئي 

 وبالتالي فهي ليست كلية ، وهذا يدل على أن الحكم على صدق القضية الكلية من

خالل الخبرة هو بالضرورة مرتبط بصدق القضية الجزئية آو المفردة ، ومن هنا فهي 

ال تعتمد على أساس عقالني منطقي ، وهنا نجد كارل بوبر يعيد عرض المشكلة 

المنطقية بأسلوب يستطيع من خالله التمهيد لمنهجه حيث يتسأل هل يمكن تبرير القول 

 على أسباب امبريقية ؟بأن صدق أو كذب نظرية كلية تفسيرية 
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راض صدق قضايا االختبار يسمح تان اف «وهنا كانت اجابة بوبر ايجابية ففي رأيه 

بتبرير القول بأن احدى النظريات التفسيرية نظرية كاذبة ، وهذا  لنا في بعض االحيان

التعبير يعد المدخل االساسي لفلسفة بوبر العلمية ، والتي تقوم على مبدأ تكذيب 

النظريات الباطلة والفاشلة من اجل التوصل الى نظريات ادق واصح لكن بوبر في 

ينا ان ظريات المتكافئة وعلل الثاني نجده قد افترض وجود عدد من النؤهذا التسا

 (1) »ختار واحدة منها ، ولن يتم هذا االختبار الى بناء على اسس معينة  ن

مفاضلة بين النظريات الكلية الل اخر هل يمكن تبرير عملية ؤوهنا يطرح بوبر تسا

وهنا يجيب بوبر انه من الممكن  «المتنافسة اعتماد على مثل هذه االسباب االمبريقية ؟

في بعض االحيان اذا كان الحظ بجانبنا النه قد يحدث ان ترفض قضايا االختبار التي 

تعتمد عليها بعض النظريات وطالما اننا بصدد البحث عن نظرية صادقة ، فإننا سوف 

يوم نفضل تلك التي لم يثبت كذبها بعد ، وهكذا انتقل بوبر من مجرد رفضه لما قدمه ه

في اقامة منهج استقرائي على اساس منطقي ، الى التمهيد لنظرية ترى انه من الممكن 

الحصول على معرفة تجريبية  دون اللجوء الى استخدام خطوات استقرائية واالختبار 

 (2) »بين النظريات العلمية المتنافسة دون االستعانة باالستقراء  

 

 

 

 

 

 

 

 

 .135بوبر نظرية المعرفة في ضوء المنهج العلمي  ، المرجع السابق ، ص محمد محمد قاسم : كارل (1) 
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  المشكلة السيكولوجية : –ب 

المشكلة المتعلقة بعملية تكرار الحوادث  هي  يقصد هيوم بالمشكلة السيكولوجية«

نفس الوقائع والتجارب التي  أن، بمعنى اليقين  لإلنسانوعالقتها بالجانب النفسي 

ذين لهيوم عن هذا انه بسبب العادة والتعود ال أجابوقعت سوف تقع في المستقبل وقد 

عن طريق التكرار وبالتالي  أفكارهبحسب هيوم يربط  فاإلنسانيتولد عنهما التكرار ، 

 أساسالمعرفة  ومن هنا فالمعرفة العلمية مبنية على  أساسيكون التكرار هو 

 (1) »مشكلة االستقراء عند بوبر  إلى أدىوهذا ما  ،النيالعق

نفسي سيكولوجي  أساساالستقراء على  بنيهيوم قد  أننستنتج من خالل هذا الطرح 

 أساسهاتجين عن التكرار وبالتالي تكون المعرفة اباالعتماد على العادة والتعود الن

 أسبابمية تكون مبنية على على اعتباران المعرفة العل بوبر التكرار وهذا ما يرفضه

 منهاجوانب  د هذه النظرية السيكولوجية من عدةوقد تم تفني ،نفسية عقالنية ال

 وله ثالث نقاط النقد العلمي التجريبي:

  نفس نتيجة بالضبط للتكرار : -1

التكرار قد جعلنا نعتقد في القانون بمعنى القانون متوقع ،  أن إلىوهنا انتهى هيوم  

 . وإدراكهالتكرار يحطم فينا الوعي بالقانون  أنلكن هذا غير صحيح على اعتبار 
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عي ومرة بكل تركيز و ألولصعبة تكون  ةموسيقيلعزف على قطعة ا «مثال ذلك 

 األمرغيب الوعي وبالتالي عدم االنتباه للقانون ، وكذلك وشعور لكن بمجرد التكرار ي

ر على حذمن تعلمه للركوب يكون و ىاألولبالنسبة لسائق الدراجة فإنه في المراحل 

وعلى هذا القانون ومركز على القانون ، لكن مع التكرار والتعود على العملية ينسى 

االساس نجد بوبر يصب جام غضبه على هيوم ويؤكد ان التكرار ال يخلق فيينا عادة 

 (1) »االعتقاد في القانون بل العكس فالتكرار يحطم ويقتل فينا الوعي بالقانون

 : العادة نشأة -2

ق العادة لكن التكرار بمعنى التكرار يخل إلى أوالالعادة تعود  نشأة أنيرى هيوم  «

من خالف  إالعادة  أصبحخالف ذلك فنحن عند ممارستنا لسلوك ما نقول انه  األمر

ء العادة كراره وبهذا يسبق نشونقوم بت ومن ثم أوالالسلوك ينشأ  أنمعنى التكرار  ب

 (2) »هيوم  إليهالتكرار وهذا عكس ما ذهب 

 خاصية االعتقاد في القانون :  - 3

 ةملفتاالعتقاد في القانون او التوقع قد يكون بسبب مالحظة واحدة  أنيرى هيوم 

يستبعد هذا القول  أنللنظر وبالتالي هنا ال وجود للتكرار ، لكننا نجد هيوم هنا يحاول 

التي تكونت لعدد كبير من  ، العادة االستقرائية إلى إرجاعهامهدد لنظريته بأن  ألنه

مالحظة واحدة كفيلة بخلق  أنومية الفاشلة ، ذلك هذه المحاولة الهي أنإال التكرار 

 .التوقع في السلوك  أوخاصية االعتقاد 
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التكرار يخلق في الدجاجة عادة  أن «مثال "راسل " وهو نأخذوفي هذا الصدد 

ترى شخص يحمله ، حتى لو كانت تراه  أن  استقرائية تجعلها تتوقع الطعام بمجرد

 (1) »مرة وبالتالي ال ينشئ االعتقاد وال يقويه  ألول

به لكان  ةومرتبطلو كانت قوة االعتقاد نتيجة للتكرار  همن خالل هذا المثال نستنتج أن

في  عتقاد مع تزايد الخبرة ، فيكون أقوىبينهما تناسب طردي بمعنى تزيد قوة اال

قوة االعتقاد دائما نجدها   نظرا لزيادة خبرتهم لكننا نجد العكس المتمدنين األشخاص

 غ ذروتها في الدوغماطقية مع المرحلة البدائية للحضارة .تبل وفي الخبرة 

ار والعادة يجعالن هيوم فظي التكرأن لنقد "وايتد" وهو نضيف لنقد بوبر  أنويمكن «

لو دقق فيهما لوجدهما بغير تعريف تجريبي سليم فكيف يتخذها  ألنه، مزيفا تجريبيا 

 (2) »أساسا لفلسفته التجريبية

هيوم ، وهو انه لماذا يتوقع كل امرئ  إليه أشارالذي  ساؤلالتن إف األساسوعلى هذا  

 الخبرة سوف تطابق الحاالت  إلىالحاالت التي تفتقر  أنيعتقد  آو

 الخبرة ؟ إلىالتي تفتقر 

حيث  بوبر حكم العادة والناتج عن التكرار يرفضه إلىوالذي يجيب عنه انه يعود 

التشابه  أوقائم على التماثل بين الوقائع  هيوم هانالتكرار الذي ع أن «يصرح قائال 

 أوالعقل البشري هو الذي يحكم على الوقائع بأنها متشابهة  أنلهذا البد من تبيان 

، فليس هناك تكرارات في الطبيعة بل هناك وقائع يحكم العقل تكرارات  بأنهامتماثلة 

 (3) »متماثلة ، وبالتالي متكررة  بأنهاعليها 

 

 

 

 

 

 . 118ابق صيمنى طريف الخولي : كارل بوبر منهج العلم ... منطق العلم ، المرجع الس(1)
 .119المرجع نفسه : ص (2)
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الفرض على المالحظة والعقل على  أسبقيةبوبر يستمر في تأكيد  أنوهنا نستنتج 

الذي يفرض مفهوم التكرار على الواقع بناءا على أن العقل هو الواقع على اعتبار 

توقعاته الفطرية السابقة على التجربة ، هذه التوقعات كفيلة بأن تجتث االستقراء من 

الحيوان الجائع يقسم  إن «"J.katzالجذور يقول عالم النفس" جيرولد كاتس  أعمق

 أمامهال يرى  ربالخطيشعر ، وحينما  لألكلغير قابلة  وأشياءتؤكل  أشياء إلىالبيئة 

العقلية هي  هواهتماماتفالحالة الداخلية للكائن الحي  اختباء وطرق الهروب ، أماكن إال

 وإذاالتجريبية  اوقائعه وتصنف إطارهاالبيئة ، وترسم له  إزاء أفعالهالتي تحدد ردود 

وعقله  علمية معينة بمشكلةفان العالم مهتم  واألمان ،كان الحيوان مهتم فقط بالطعام 

أيضا علمه دائي ، فثمة اإلنسان البليس مقصورا بالطبع على التوقعات الفطرية كحالة 

علمية واالفتراض الذي  كخلفيةجعله عالما أي نظريات التي درسها ويقبلها الذي 

  (1) »تصوره لحل المشكلة  

استقراء من أي نوع كان ال في أي  أمامناومن خالل هذا المثال يتبين لنا انه لم يعد 

مرحلة من مراحل المعرفة ، و ال أي مجال من مجاالت العالقات بين العقل والواقع 

انه ال يوجد ما يسمى استقراء  يرى بوبر انه على حق عندما أعلن وبهذا ، التجريبي

س يطبق نفس هذا الرأي في مجال علم النف أن  هب أحرىبالتكرار في المنطق ، وكان 

 Principale transfrenceوهنا يشير بوبر إلى احد مبادئه الشهيرة وهو مبدأ التحويل 

تطبيق هذا  إلى أنأن ما  يصدق في المنطق يصدق على علم النفس مشيرا  ومنطوقه

بمعنى  االستقراءالمبدأ عند هيوم من اجل إزالة ما هو ال عقالني ، وبالتالي فإنه يعتبر 

طريق التكرار" هو محض خرافة ويعطي بوبر مثال  تحليله غة اعتقاد ما عن ا"صي

والحيوانات ثم لدى الفتيان حاجة  األطفالقد توجد لدى  «االعتقاد فينا فيقول  مصدرل

 باألسىيشعرون  أنهمالطراد ، بمعنى حتى وان وجدت هذه االطرادات وحتى ماسة ل

المقترحة  داتهمأطراالجنون وهذا يحطم  إلى األمرواليأس وربما ينتهي بهم 

 (2) »والمفترضة

 

 
 .345-344في القرن العشرين ، المرجع السابق صالعلم  فلسفةيمنى طريف الخولي : (1)     
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ية من نفرضها على العالم هي قبل االطرادات التي نحاول أن أنهنا نجد بوبر يبين ف

 إلىالحاجة  أنالناحية السيكولوجية لكن يوجد سبب واحد يقول بصحتها القبلية ذلك 

 الغرائزيقوم على   Imbornهذه االطرادات على بيئتنا هو فعل فطري محاولة فرض

ه وهذا ما اويماثل لما توقعن يطابقلدينا حاجة عامة لعالم  أنعلى اعتبار  عوالدواف

التوقعات  د وال دور يلعبه التكرار فقط تنشأاعتقا القول انه ال مجال لنشأة يؤدي بنا إلى

هذا فإن كارل و بوجد  إنحسب ما يرى يوبر دون تكرار، وقد تكون قبل التكرار 

ى نظرية هيوم االستقرائية التي تقول باالعتقادات المبنية عل أن إلىبوبر ينتهي 

إنما هو ناتج عن تلك  باالعتقاد دقة وان اهتمام الفالسفةاالتكرارات هي ليست ص

   Inductivesmالفلسفة الخاطئة التي يطلق عليها بوبر المذهب االستقرائي 

حاالت مؤقتة نفسية وليست دائمة   إلىوالبديل البوبري هو القول بتوقعات ويشير  «

فة فهم يقولون باالعتقاد الراسخ الثابت وهذا ما القول باالعتقاد فإن معظم الفالس أما

 (1) »يحاربه ويرفضه بوبر 
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 ضعية المنطقيةنقد كارل بوبر للو المبحث الثاني :

 :معيار التحقق –أ 

المذاهب التي  إلى اإلشارة إلىري امصطلح الوضعية المنطقية النعت المعي أصبح«

الرياضيين وقد ضمت جماعة  العلماء" من الفالسفة فيينايسمى "حلقة  ما أصالقدمها 

" وغيرهم ، وكان دولف كارنابور"و  "موريتس شليك" أمثالالبارزين  األعضاءمن 

الميتافيزيقية  اآلراءية وحقا كانت كل نالعقال أسسالوضعي هو تقويض  البرنامجهدف 

 (1) » إزالتهافي الفلسفة يجري العمل على 

فلسفة نوع من ال فيمكن القول هي حركة تبنت أكثرية قاتجاه الوضعية المنطولتوضيح 

ال  أنوذالك من اجل الزائفة(  زيقية ) القضاياالميتافي العلمية الخالية من القضايا

لعلم والمشكلة معرفة جديدة للعلم الوضعي بقدر ما تلقي الضوء على هذا ا أيةضيف ت

هي توضيح معنى  وإنمانسق من العبارات الفلسفية  إلىتوصل ال فيها ليست األساسية

الربط التجريبي  أيوالمناهج المنطقية   األساسيةوالمفاهيم العلمية  التصورات

الذي ركزت  المبدأكان  «في المنطق المتضمن في الخبرة بغير التجريبي المتضمن 

وان يكن من الممكن وضعه على النحو  هسياقات تعددت مبدأالتحقق وهو  مبدأعليه هو 

طتها التحقق من هذا يتحدد بطريقة التي يتم بواس إنمامعنى الحكم ودالالته  أنالتالي 

التي  األحكام أماالتجريبي  الحسي اإلدراكطة وبتالي فتحقق هنا يتم بواس (2) »الحكم  

 األساسخالية من المعنى وعلى هذا  أحكامالحسي فهي  باإلدراك أثباتهايع ال نستط

تحقق ية مادامت ال توجد طريقة ممكنة  للالتقليد االوضعيون الميتافيزيق ةرفض المناطق

قضايا صادقة وال كاذبة بل هي جميعا خالية  سطة التجربة وعليه فهي ليستمنها بوا

 من المعنى

 

 

 

 .121،ص1997الهاشمي، مركز اإلنماء الحضاري  ،  حلب ،  ية فلسفة متجددة ، تر: محمود منقدجون كوتنغهام  : العقالن (1)

 .83، ص1993فؤاد كامل : أعالم الفكر الفسلفي المعاصر ، دار الجيل ، بيروت ،   (2)
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 الوضعية المنطقية في أصحابقد شارك  األخروفي هذا الصدد نجد كارل بوبر هو 

انه اتخذ موقفا معارضا في  إال األخرى واألنشطةاالهتمام بتمييز بين العلم و القضايا 

المعنى كما  آوتحليل اللغة  أخرى عبر إشكالية أي أو اإلشكاليةحل هذه  بإمكانالقول 

والميتافيزيقا  األخالققابلية لتحقيق من علم  أكثركونه  إلىانه لم يرجع نجاح العلم 

جابي من يقدر ا بأيرية علمية كلية حتى التدليل على نظ آوالتحقق  أن مثال ذالك

ات المتسقة مع دها في حين انه ال عدد من المالحظال نستطيع تفني أننااالحتمال غير 

حتى  آوصحة الفرض  إثباتلكل كوكب فلك اهليليجيا بمقداره  «الفرض القائل بان 

فلك ي مالحظة واحدة لكوكب ذي ذا يكفكوكب الغد سوف يكون له فلك كه أثبات أن

في الوقت الذي يكون  ائينتج شي أنض الفرض بمقدور الدحض غير اهليليجي لدح

يكمن في  إنماعلم نا معيار التمييز بين العلم و الالجابي خارج نطاق قدراتياال اإلثبات

 ختبار في طريقة التخلي عنها حالطريقة طرح النظرية العلمية لتنبؤات قابلة لال

 (1)  »في االختبارات إخفاقها

بأن معيار العلمية والقضية كونها ذات معنى  فيينا إتباعقول  أن أيضاكما يرى بوبر 

 (Verifibility theraryالتحقيق  إمكانتحقيقها تجريبيا ) نظرية  إمكانهو 

وكانت  ين العلمية (،سير معنى القضايا الكلية )القوانهو معيار ال يصلح لتقويم وتف«

"هيوم"  آثارهادائرة فيينا هي تلك التي  أتباعالتحقيق عند  إمكانالصعوبة في نظرية 

القضايا العلمية لما كانت مطلقة  أنالتعميم االستقرائي باطل منطقيا ، ذلك  أنوهي 

تجميع مهما كان عدد المالحظات  أيفانه من غير الممكن تحققها عن  طريق 

 (2) »ال إمكان التحقيق " والبيانات ، ومن هنا جاء بوبر"

ستخدام أي نوع من با في الواقع إليهاالعلمية لم يتم الوصول فهو يقرر أن القضايا 

هو ممارسة خالقة يقوم بها  وإنما العلمية،االستقراء وتكوين أي فرض من الفروض 

 و ال توجد مشاهدة  الظواهر،وليس استجابة لمشاهدة انتظام في حدوث  التخيل،

 دة هي دائما انتقاء لعينات ونواحيمشاهال آوالمالحظة  أن) مالحظة ( محضة ، بل 

 أسبقيةيؤكد على  ريء المشاهد ، وهي غالبا مسبوقة بفكرة مفترضة وهنا بوبمن الش

انه حتى ولو كان االستقراء هو الطريق الذي به  الفرضية على المالحظة ، ويقول

 .174: تر: نجيب الحصادي، الجزء األول ، ص ةللفلسف أكسفورددليل  (1)
 .369عبد الرحمان بدوي : موسوعة الفلسفة ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، بيروت ، ص  (2)
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هذه الفروض الن أي حشد من  ريبر أنالفروض ، فأنه ال يستطيع  إلىتوصلنا 

 لكذ أية يبرر قضية كلية بمعنى)قانون(و أنال يمكن   -الحظ هيوم  –المشاهدات كما 

 أنالحظات كما باطلة عليها عدد من الشواهد والم إنهابعض النظريات المعروفة ، 

ر بوبر يتم بفعل العقل ودور الخيال في اقتراح الفروض  ، وهذا نمو المعرفة في نظ

غير ممكن وبالتالي ينبذ الجبرية أي القول بالحتمية العلمية ويؤكد  ؤيجعل التنب أمر

ظل للمنطق الصوري  انه على اعتبار «أيضا بوبر على رفضه المطلق لمبدأ التحقق 

القانون العلمي ، تجمع المدركات  إلىي ما نجمع المالحظات التجريبية لتفضبمعنى فك

 (1)  »يةالعبارة العلم إلىالحسية لتفضي 

مبدأ التحقق  أنفبوبر هنا ال يفرق بين االستقراء والتحقق وهذا يدل على وبالتالي  

الوضعية  أنمرفوض عند بوبر مثل رفضه لالستقراء ،باإلضافة إلى هذا نجد 

المعرفة  ، وبالتالي جعلت من  إلىمن التحقق معيارا نصل به  المنطقية قد جعلت

ال الخبرة  «الخبرة الحسية مصدر للمعرفة العلمية وهذا ما ينفيه بوبر حيث يقول 

يكون المصدر النهائي للمعرفة.....بل وينفي إمكان  أنيمكن  آخرالحسية وال أي شيء 

 ( 2)  »الوصول إليها

ر المعرفة واصلها نحو معرفة مصد اهتمام الفالسفة كان موجه أنبوبر كما يبين 

وبالتالي فهم يبحثون عن سلطة تحكم حياتهم المعرفية وهذا هو بالضبط ما صارت 

اتبعت المذهب التجريبي الحسي الذي يعتبر  آخرعليه الوضعية المنطقية بمعنى 

 .المعرفة الحسية أي القابلة للتحقق هي مصدر المعرفة المثالي

 

 

 

 

 

 .292في العالم الجديد ، دار الشروق ، صزكي نجيب محمود :.حياة الفكر (1)
 .294-293يمنى طريف الخولي : فلسفة كارل بوبر، المرجع السابق ، ص (2)
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المعرفة كما يدعى  يارلكن بوبر يواصل رفضه للخبرة الحسية واعتبارها مصدر ومع

 أنالتحقق ، بل هي على العكس من ذلك فكل العبارات الصحيحة والسليمة التي يجب 

 مثال:ن لها معنى ال تكون على المالحظة بل على كل مصادر المعرفة يكو

سئل شخص عن عبارة ما : كيف عرفتها ؟ وكانت إجابته قرأتها في جريدة األهرام   «

في دائرة المعارف البريطانية ، فال بد وان تكون هذه اإلجابة مقنعة أكثر من  أو

 (1)  »وقعت في خبرتي الحسية  آوالحظتها 

الوضوح ال بد لها  إلىبوبر يرفض القول بان العلوم االمبريقية حتى تصل  أنكما نجد 

من االعتماد على الخبرة والمدركات الحسية ، وقد بلغ بوبر ذروة رفضه لالستدالل 

إذ يقول : االستقراء أي االستدالل القائم على خرافة  بأنهاالستقرائي عندما وصفه 

نه ليس واقعة سيكولوجية ، وال هو واقعة حياتية ، وال مالحظات عديدة ، هو خرافة ا

 (2)  »هو احد اإلجراءات العلمية 

فاالستقراء عند بوبر هو عاجز عن التمييز بين العلم ويقول فمثال أنصار معيار قابلة  

التحقق يرتكزون في تمييزهم بين المعنى والال معنى ، على الخبرة الحسية 

اد التحقق من صحتها يجب تفكيكها إلى قضايا ذرية ، وإذا واالستقراء ، فالقضية المر

كانت القضايا الذرية معينة في الواقع فأنها تعد صادقة وصدقها ينتقل إلى القضايا 

 (3)  »الكلية وبالتالي أمكن تمييز هذه األخيرة وعدها داخل النسق العلمي

 

 

 

 

 

 

 .194(المرجع نفسه : ص1) 
 .99ص 2010قبلية التكذيب ، كارل بوبر في النظرية والتطبيق، وزارة الثقافة ، دمشق،معيار  إشكاليةماهر اختيار: ( 2)

 .100( المرجع نفسه : ص3)
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 ألنهالقضية كلية باطل  إلىالقول بالصدق انطالقا من قضية جزئية  أنلكن بوبر يرى 

قة ينتقد إلى طريقة استقرائية ، واالستدالل االستقرائي قاصر عن تقديم الطري

ليل من قيمة االستقراء  النتقال وبالتالي فبوبر يسعى للتقالصحيحة العلمية لهذا ا

الفروض الميتافيزيقية والحدسية  وهنا  أهميةالحسية من اجل تأكيده على  والمالحظة

هدف كارل بوبر من رفضه ودحضه لمعيار قابلية التحقق وركائزه  أنيمكن القول 

، والخبرة الحسية ، وانتقال  والمالحظةاالستقرائي ،  ، المؤلفة من المنهج األساسية

الكلي ، وهو تهيئة خطوة ايستيمولوجية تمنحه الحق في  إلىحكم التصديق من الجزئي 

، وبديل عما هو سائد حيث يقول في نقده لركائز معيار قابلية  أفضلصياغة معيار 

مضاد للمذهب مضاد لمذهب االستقراء ، ، ، أنني على وجه التخصيص التحقق 

 (1)  »الحسي ، نضير األولوية النظري والفرضي واقعي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .99ص 2010( ماهر اختيار: إشكالية معيار قبلية التكذيب ، كارل بوبر في النظرية والتطبيق، وزارة الثقافة ، دمشق،1) 
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 نقد كارل بوبر لالحتمال : -ب 

في حساب االحتماالت تعد من المعالم يتخذ بوبر نظرة مناقضة للنظرة التقليدية 

  المفهوم التقليدي الحتمالية أنذلك العلم التجديدي مع كارل بوبر ،  البارزة لمنطق

نطق ، لذا كانت معالجة بوبر لم ايحدث كثير أوالحدث يتكرر  أنالصدق العالية تعني 

 ك ؟ النظرية العلمية ذات احتمالية الصدق المنخفضة فكيف ذل إلى فدالعلم ته

قابلة النظرية العلمية  أن أساسكما هو معروف ، يقوم منطق العلم عند بوبر على 

في محتواها المعرفي كانت أكثر  كلما كانت النظرية أكثر تقدما وأغزرللتكذيب ، و

  قابلية للتكذيب ومثال ذلك

مئوية عبارة علمية ألنها قابلة للتكذيب تمنع حدوث  100الماء يغلي في درجة  «

العبارة كاذبة ،  أصبحت 90الغليان  في أي درجة أخرى لو حدث الغليان في درجة 

في مستوى سطح البحر  100وقلنا الماء يغلي في درجة  أخرتحديد  أضفناولو 

تمنع حدوث الغليان في درجة  ألنهاتقدم في المستوى المعرفي  أكثرالعبارة  أصبحت

 (1)  »يكذبها  األمرعلى قمة جبل أو في هوة سحيقة ، وحدوث هذا  100

كان محتواها المعرفي أكثر  وعليه نستشف من هذا المثال انه كلما تقدمنا من النظرية«

نع أكثر وما تسمح بحدوثه اقل  ، ومن هنا كان أغزر ، وما تخبرنا به أكثر كانت تم

الصدق العالية وتكرار الحدوث ويبحث عن  قيمة بوبر المفهوم التقليدي يناقض

 النظرية األعلى في درجة القابلية للتكذيب  واألقل احتمالية في الصدق أي 

الحاسم حتى تتفق مع  ييحاول جعل قضايا االحتمال في متناول الرفض التجريب

 (2)  »الخطوط العامة لمنهجه العلمي 

 

 

 

 

 

 .300-299أسطورة اإلطار في الدفاع عن العلم والعقالنية ، المرجع السابق ، صيمنى طريف الخولي :  (1)

 .205ابراهيم مصطفى ابراهيم : منطق االستقراء "المنطق الحديث"، المرجع السابق،ص (2)
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ويؤكد بوبر رفضه لقضايا االحتمال التي تؤكد على مبدأ التحقق حيث يقدم مثال يبين 

 .نظرهفيه وجهة 

 أوتتمثل في صعوبة اإلتيان بنتيجة واحدة نقول أن "األلفات ليست باء" لكي تتنافى  «

ترفض بصفة قاطعة القضية القائلة " معظم األلفات هي باء فالقضية األخيرة بوصفها 

 (1)  »قضية احتمالية تقرر أمرا  له طبيعة استقرائية أكثر من كونها قابلة للتكذيب 
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 .204إبراهيم مصطفى إبراهيم : منطق االستقراء "المنطق الحديث"، المرجع السابق،ص(1)
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ز على منهج نفاه من البنية رة االحتمال على اعتبار أنها تركويواصل  بوبر رفضه لفك

انه يرفض االستقراء ، وما يؤدي إليه ، وسبب ذلك انه إذا كان  ، العلمية وعده خرافة

ولكي نسوغ  ه يحيلنا إلى مبدأ استقرائيإن تسويغصادق ف كلي قانون لدى الباحث

نت صفة االتساق اك إذاما ال نهاية ف إلى ، وهكذاليل صحتها صحة هذا المبدأ يجب تع

 ذلك فكرة االحتمال متمثلة في المبدأ االستقرائي، كما يرى بوبر فك

 :يقول بوبر  ذلكفي  الناتجة عنه و

إذا نسبت درجة معينة من االحتمال للقضايا المستندة إلى االستدالل  االستقرائي  «

دل على نحو مالئم وهذا لالستقراء ، معفإنه البد من تبريرها باستحداث مبدأ جديد 

المبدأ الجديد ال بد من تبريره ، وهكذا  فإن منطق االستدالل االحتمالي ، آو منطق 

ما إلى إ صورة أخرى من المنطق االستقرائي يفضياالحتمال مثله في ذلك كأية 

 (1)  »ة والى مذهب القبليأارتداد ال نهائي للوراء 

 ردلة للفكرة التي تفسر االحتمال بالتكراة معوالذي نجد بوبر يقترح صيغ

 النسبي للحدوث. 

عبارات  تدحض وبالتالي تكون  نلكي يجعل العبارات المحتملة الصدق قابلة أل «

ختلف عن فكرة تكرار الحدوث ورا لالحتمال المنطقي يعلمية  ولكنه يضع كذلك تص

ور يعتقد انه انسب لتقدير قيمة الشواهد التي يستشهد بها على صحة فرض وهو تص

 (2)  »علمي معين

 

 

 

 

 

 
 .106-105( ماهر اختيار: إشكالية معيار قبلية التكذيب عند كارل بوبر في النظرية والتطبيق، المرجع السابق ،ص1) 

 .133، بيروت ، ص قلم، دار ال الموسوعة الفلسفة المختصرة فؤاد كامل :  (2) 
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 الثالث

الحلول املقترحة من طرف بوبر ملشكلة 

 االستقراء

العلمية  رفةموضوعية المع:  األولالمبحث  -
 عند بوبر

مبدأ القابلية  للتكذيب المبحث الثاني :    -
  بوبرعند 

 ةالنزعة االستنباطيالثالث :  المبحث -
   عند بوبر
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في األخير تطرق كارل بوبر بعد النقد والتهجم العنيف الموجه لدافيد هيوم والوضعيين 

ا تكون أكثر فعالية و ناجعا ليبين سبب هويأتي بحلول يقترح ،أن يصحح هذه األخطاء

تطرق إلى ثالث حلول من بينها موضوعية المعرفة العلمية ، و  رفضه لالستقراء

ومبدأ القابلية للتكذيب الذي يتم فيه اختيار القضايا ودحضها من اجل التوصل إلى 

قضية أكثر صدق ونجاح وكذلك النزعة االستنباطية التي ستعرض لها بالتفصيل وذلك 

يل لالستقراء .كارل بوبر يعتبر االستنباط كمنهج متبع أو كبد أنمن خالل   
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المعرفة العلمية عند كارل بوبر موضوعية المبحث األول :   

 نمو وتطور العلم :  -1

دة وهذا دوة محين كل أنواع المعارف وليس تقنية ضيقجعل المنهج واحد مشتركا ب«

ومفتاح منهجه هو النقد ،بهما  م المنهج المفتوح هو الذي يطور المعرفة والعلم ويتقد

ونقد الحلول باستمرار إلظهار ما يمكن أن يكون فيها من أخطاء لدحضها وهكذا 

 (1) » يصبح النقد هو محور تقدم المعرفة 

حسب كارل بوبر أن التطور العلمي والمعرفة يتوقف على المنهج الذي يكون مشترك 

 إليها من خالل النقد  بين جميع أنواع المعارف واكتشاف أخطاء الحلول المتوصل

دئها الكالسيكية واقتراح منهجا اومب اويمكن القول بأنه قلب  وضع االبستومولوجي «

جديد أو نظرية معرفة جديدة واتى بمبدأ جديد فالمعرفة عنده موضوعية ويبتغي 

بارات الكلية أو عفال تتصل بعقالنية معتقداتنا وإنما تتعلق بال يتجريدها من كل بعد ذات

 (2) »ظريات وكيف يمكن قبولها أو رفضها الن

 ةإن المبدأ األساسي لتطور المعرفة هو النقد والدحض واعتبر أن المعرفة موضوعي

 .من خالل انه أبعدها عن كل ذاتي  
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 شعورية مما هو اختصاص علم النفس أوالمعرفة ال تتكون من حالة عقلية أي أن  «

وإنما المعرفة تتكون من أفكار علمية وفلسفية مما تخترنه المؤلفات والعقول 

اغتها في عبارات لغوية فموضوع المعرفة يااللكترونية وكل النظريات التي وقعت ص

عن الذات ، هي ما يميز المعرفة هو كل الموضوعات القابلة للنقد المستقلة 

 (1) » الموضوعية عن الذاتية

فهي مبنية على كل ما هو علمي وفلسفي وليس على الشعور كما هو في علم النفس 

مستقلة عن الذات وهذه أهم سمات المعرفة  أيحيث يتم نقدها بعيدا عن الذات 

 الموضوعية . 

كارل بوبر ر الخالف بين هي محور أخر من محاو مسالة األساس التجريبي إن«

رة الحسية المباشرة ب الوضعية المتمثل في جعل الخبوالوضعية المنطقية فمطل

رد مضمون النظرية إليه هو مطلب يوشك أن يدمر في نظر يطى األول الذي عالم

 (2) »البناء العلمي من أساسه  بوبر

األساس التجريبي تجادلت حول مسألة و  اختلفت الوضعية المنطقية مع كارل بوبر

بها الوضعية المنطقية   رة الحسية حسب كارل بوبر التي تناديباعتبار أن الخب

 .وتخرب البناء العلمي .ستدمر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .218لسفة ، المرجع السابق ،صمدخل إلى عالم الف عمار الطالبي :(1)
 .144، بيروت ، ص ةدار الروافد الثقافينعيمة ولد يوسف : مشكلة االستقراء في ايستمولوجيا كارل بوبر ، (2)
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فالنظريات العلمية كما أوضحنا ال يمكنها أن ترد إلى مثل هذه المدركات الحسية  «

المباشرة لكلتيهما ولتجاوزها حدود المعطى األدنى في الزمان و المكان ومن هنا فليس 

من شأن قضايا الخبرة األولية وهي المسماة بقضايا الخبرة األولية وهي المسماة 

 (1) » نظرية أو تحققها عن طريق االستقراء بقضايا البرتوكول ، أن تأسس ال

باعتبار أن النظرية العلمية ال يمكن أن ترد البتة إلى مثل هذه المدركات الحسية وهي 

                                 المسماة بقضايا البرتوكول وهي تعتبر قضايا الخبرة األولية 

المقارنة بين مشكالتنا القديمة ومشكالتنا الجديدة  ،م نقد متناهيوأفضل طريقة لتقي «

وإذا كان التقدم المحرز عظيما فسنجد المشكالت الجديدة من نوعية لم تترأى  لنا من 

قبل سوف يمكن ثمة المزيد من المشكالت األعمق وكلما تقدمنا أكثر في المعرفة تبين 

 (2) »بوضوح أكثر ضخامة ما نجهله 

 المعرفة أكثر وكانت أكثر عمقا في ما يخص المشكالت. كلما تطور اإلنسان في

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .144نعيمة ولد يوسف :مشكلة االستقراء في ايستمولوجيا كارل بوبر، المرجع السابق ،ص(1) 
 .    03،ص ( كارل بوبر: أسطورة اإلطار في الدفاع عن العلم والعقالنية، تر: يمنى طريف الخولي ، المصدرالسابق2) 
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جديدة وإذا كان هنا الت القديمة وإذا كانت المشكالت المشكونقاربها مع  ةالجديد

تقدم وتطور أكثر فأكثر سنتعمق أكثر فأكثر في المشكالت ألنه كلما زاد فضولنا 

 ورغبتنا في معرفة المجهول والمزيد من المعارف 

عقالنيته ال ترجعان إلى ينبغي أن يتضح أمامنا أن موضوعية التقدم العلمي و «

العظيم والعلماء العظام شأنهم شأن الشعراء كثيرا ما يستلهمون حدوسا غير عقالنية 

 (1) »وكذلك علماء الرياضيات العظماء 

أن العلم ال يمكن أن يستمد فقط من الموضوعية والتقدم والعقالنية الشخصية الن 

 العلماء يشبهون في ذلك الشعراء إذ أنهم يستلهمون حدوسا غير عقالنية كذلك 

يمكن لإلنسان أن  صفيةإن استكشاف المنهج النقدي يفترض مسبقا لغة بشرية و «

  (2) »ابتهيطور فيها حججه النقدية بل ويفترض أيضا كت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .   09السابق ،ص لمصدرأسطورة اإلطار في الدفاع عن العلم والعقالنية،ا :كارل بوبر (1)
 .32كارل بوبر ، الحياة بأسرها حلول لمشاكل ، تر: بهاء درويش ، منتدى مكتبة اإلسكندرية،ص (2)
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أن محاوالت الحل ي المنهج النقدي يكمن بصورة جوهرية ف أنمعينة وذلك  «

يكون من الممكن صياغتها بلغة  أنوالنظريات والفروض التي نضعها جميعا يجب 

 (1) » معينة ووضعها بصورة موضوعية تجعل منها موضوعات بحث نقدي واع

خطوات منضمة وذلك من  إتباعحيح ال بد من لكي يكون هناك منهج نقدي ص -

طريقة وضعية موضوعية  لتكون  عبإتباوالحلول  خالل صياغة الفروض و النظريات

 .بذلك بحث نقدي

ال يمكن أن تبدأ المعرفة من ال شيء من لوح مصقول ال وال حتى من المالحظة ،  «

أن التقدم من معرفتنا يتضمن تحوير وتصحيح المعرفة السابقة طبيعي انه ممكن في 

كتشاف ثم بعض األحيان أن  نخطو إلى اإلمام خطوة من خالل مالحظة أو من خالل ا

 (2) »بالصدفة 

للوصول إلى المعرفة جديدة ومتطورة ال تنطلق من الالشيء أو من نقطة الصفر  -

بل من خالل إعادة تحويل وتصحيح المعارف السابقة وفي بعض األحيان حالة طبيعية 

 تكون عن طريق المالحظة أو الصدفة . أن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .09لمشاكل ، المصدر السابق ،صكارل بوبر : الحياة بأسرها حلول  (1)
 .70.ص1999كارل بوبر : بحثا عن عالم أفضل ، تر: احمد مستجير، الهيئة المصرية العامة للكتاب، (2)
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كانت تمكننا من  إذاعلى ما  االمالحظة أو االكتشاف تعتمد عموملكن أهمية  «

 (1) » نظريات موجودة 

االعتماد على المالحظة واالكتشاف كذلك تمكننا من تحويل  كما قلنا في السابق ،

 نظريات موجودة 

على نحو يليق لكل نظرية او يتحقق منها تقريبا  تمن السهل أن نحصل على تأييدا «

إذا كنا بصدد البحث عن تأييدات تؤخذ التأييدات في الحساب فقط إذا كانت قد جاءت 

لم نكن  على دراية بالنظرية محل للبحث فينبغي نتيجة التنبؤات خطيرة بمعنى أننا إذا 

 (2) » نتوقع حادثا يناقض النظرية ويجعلها مرفوضة  أن

خاصة إذا كانت هناك تنبؤات خطيرة وإذا كنا بحاجة  تيجب أن تكون هناك تأييدا

أن نتوقع حادث يكون مناقض للنظرية مهما تكون مرفوضة  إليها ويمكن كذلك

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .70كارل بوبر : بحثا عن عالم أفضل ، المصدر السابق ،ص (1)
 .162محمد محمد قاسم :كارل بوبر نظرية المعرفة في ضوء المنهج العلمي ، المرجع السابق ،ص  (2)
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أنها تحضر وقوع أشياء  بمعنى حضر أونظرية علمية جيدة هي بمثابة تحريم كل 

را أو تحريما هي النظرية األكثر حضومن ثمة فإن النظرية ، بعينها  تناقضها 

ن النظرية الغير قابلة للرفض بواسطة أي حدث ممكن تصوره هي نظرية األفضل إ

أن كل اختيار حقيقي للنظرية هو محاولة تكذيبها  و غير علمية  

النظرية الجيدة والناجحة هي التي تمنع التناقض ومن ثمة كل ما كانت النظرية  إن

 أكثر حضرا أو تحريما كانت أفضل نظرية بالنسبة للنظريات األخرى

االستقرائي التي تنتج من كون المشاهدة واالستدالل كليهما وموضوعية العلم  

يؤكد قضايا  إن موضوعيين ويمكن ألي مشاهد يستخدم حواسه استخدام طبيعيا

لبعد الشخصي الذاتي ليس له هنا دور وصحة قضايا المشاهدة التي المشاهدة ، فا

 حصل عليها بشكل صحيح ال تتوقف على ذوق المشاهد وال على رأيه 

وذلك من خالل كون المشاهد واالستدالل  على الموضوعيةوهنا االعتماد التام 

 ين.يموضوع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .162قاسم:كارل بوبر  نظرية المعرفة في ضوء المنهج العلمي ، المرجع السابق ،ص محمد محمد (1)
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قضايا الن الشخص موضوعي  يكون  والبعد الشخصي والذاتي هنا ال ينفع يجب أن

نها ال تتوقف على ذوق المشاهدة المشاهدة هنا ليست شخصية أي أ  

.وعلى رأيه   

ذلك الحال بالنسبة للمحاكمة االستقرائية التي كوال على أماله وال على توقعاته و «

والشروط   االستقراءات أن تلبى ماإانطالقا من قضايا المشاهدة العلمية، تولد المعرفة 

 (1) »ليس األمر موضوع رأي ذاتي  المطلوبة أو ال تلبى

وكذلك ال تعتمد على توقعات المشاهد وأماله باعتبارها ذات بعد شخصي وهنا ال 

هنا االعتماد على الموضوعية والبعد عن كل ما هو  أييتعلق األمر بالرأي الذاتي 

 ذاتي 

حد العوامل التي حولت له هذه األولوية هي حله أن بوبر فيلسوف العلم األول وإ«

المعرفة  عتبارهي اا راسخا للعلم فيكون محقا فلمشكلة االستقراء وإخراجه منطق

رفع ضروب المعرفة وأكثرها تقدما ونجاحا واقدرها على المشاكل وبالتالي أالعلمية ، 

 (2) » من الضروري تميزها عن غيرها من المعارف إذ إنها جميعا موضوعية 
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حله لمشكلة االستقراء وجعل من المعرفة  كارل بوبر فيلسوف العلم باعتبار اعتبر

 كل وضرورة تمييزها عن بقية المعارفل المشااألقدر على ح ألنهاالعلمية مهمة 

 باعتبارها تعتمد على الموضوعية 

هذا الحل يمثل الوجهة المنطقية لضرورة حذف الخرافة االستقرائية  أنواالهم  «

بوبر في موضوعية المعرفة  نظرية نعرض إذا فإنناالمنهج الحقيقي للعلم  أمامنافنرى 

من العبارات المحكومة بالعالقات  انسق تجعلها  و بعد ذاتي أيالتي تحررها من 

 (1) »صياغة مشكلة هيوم  إعادة إلىالمنطقية الخاضعة للمناقشة النقدية سنجدها تقودنا 

منهج  إلىعن الخرافة االستقرائية للوصول  واالستغناءمن في الحذف كوهذا الحل ي

تربطها عالقات منطقية  و في الموضوعية والبعد عن الذاتيكمن صحيح للعلم وت

 .صياغتها إلعادةانطالقا من مشكلة هيوم  في االستقراء 

 لعقالنية أوصياغة تجعلها موضوعية فال تعود  مشكلة لمعتقداتنا  «

لية أو النظريات وكيف يمكن قبولها آو رفضها على العبارات الكمشكلة بل  معتقداتنا 

ا تمكن بوبر من حل المشكلة وحينمغة أسس منطقية عقالنية وعن طرق هذه الصيا

 (2) » فيه البتة حلت وجدنا أمامنا  منهجا جديدا سليما للعلم ال اثر لالستقراء
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باالعتماد على صياغتها صياغة موضوعية حيث تمكن بوبر من حل المشكلة عن  

مخالف  على االستقراء اي هو  منهج جديد طريق وضع منهج جديد للعلم ال يعتمد 

 .لالستقراء 

 ادةإع          نظرية في موضوعية المعرفةسار بوبر على المنهج التالي :  أي«

 منهج جديد          استقراء البتة ال علم ب          صياغة مشكلة االستقراء وحلها

 (1) » للعلم

في منهجه الجديد بعد رفضه لالستقراء كالالتي انه أعاد وهنا كان سير كارل بوبر 

حلول مما نتج عنها، علم  إلىالنظر في مشكلة االستقراء وأساس صياغتها للوصول 

 وهنا التحصل على منهج جديد من اجل العلم . ، لكن ال يوجد بين طياته االستقراء

نه واقعي ويعتبره نقطة البدء أيمارس النقد الذاتي و بأنه إعجاببوبر على  أنورغم  «

 (2) »النقدية  للمناقشةفي المعرفة شريطة تعريضه 

 طة أولى للوصول إلى المعرفة الحقةالنقد كنق رألنه يعتب داعتبر كناقوهنا كارل بوبر 

انه يرى في نظريته المعرفية وهي حسية محضة غلطة ذاتية جعلت إال  «

تنحرف عن جادة الطريق الموضوعي لذلك يكشف بوبر جهوده  ااالبستومولوجي

 (3) »ليستأصل هذا الخطأ
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ال انه يرى فيها خطأ ذاتي حيث انحرفت إوباعتبار نظريته المعرفية حسية محضة 

 وابتعدت عن الموضوعية محاوال إيجاد لهذا الخطأ 

تدور حول بهذه الصورة غير مالئمة فالمباحث التي  ااالبستومولوجي أن يؤكد «

 (1) » رة في عالم  المعرفة العلميةذاعتقادات الذوات ال تساوي مثقال 

تكون له مكانة رفيعة في عالم  أني ال يمكن هو شخص ما فكل ما يتعلق بالذات و 

 المعرفة العلمية

ية و هذه الموضوعية الن المعرفة بكل ضروبها طالما صيغت في لغة فهي موضوع

متقدمة أو ظاهرة اجتماعية أو  اابستومولوجيم فسواء اعتبرناه تنسحب على  العل

 .بيولوجية

ل أنواعها بها وهذا ما وتعتمد الموضوعية على اللغة ويجب ان تصاغ المعرفة بك

 وأداة في اإلنتاج الصناعي  اعلى العلم مع اعتباره جوهر االبستومولوجي ينطبق كذلك

فهو بناء موضوعي مجرد عن معرفة الذوات على هذا يقول بوبر انه ينتهك هذا  «

يضع مكانه نظرية مالئمة في المعرفة  إنالتقليد الذي يمكن تتبعه إلى أرسطو ويحاول 

 (2) » تجعلها موضوعية
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ووسيلة يستعملها المرء كسالح إلى انه يبقى بعيد عن معرفة الذوات باعتباره يتميز 

 بالموضوعية ولهذا أراد بوبر أن يأخذ بنظرية معرفة جديدة تعتمد على الموضوعية

حيث هو إن كل القوانين العلمية تقوم على االستقراء ولو نظرنا إلى االستقراء من  «

 (1) » ةللشك و عاجزا عن إعطاء نتائج يقيني عملية منطقية لوجدناه عرضة

هنا كارل بوبر يعتبر أن االستقراء قد يتخلله شك ألنه ال يصل إلى نتائج مؤكدة 

 ويقينية 

كان فرض من  إذانحو التالي ، ال قريبا علىفاالستدالل االستقرائي يجري ت «

وهذه الحقائق  أمامشاهدة ،  إذنن هذه الحقيقة وتلك ستكون إالفروض صحيحا ف

ومثل هذه االستدالالت تختلف درجتها  األرجحصحيح على  إذنمشاهدة ، فالفرض 

 (2) »الظروف  باختالفمن الصحة 

 .تلف حسب صحتها ووفق الظروفخهنا االستدالالت االستقرائية قد ت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 . 14،ص2،1996عبد السالم بن عبد العالي : المعرفة العلمية ،تر: محمد سبيال ، دار طوبقال للنشر ، الدار البيضاء ،ط (1)  

 .14(المرجع نفسه :ص2)
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الصيغ الرياضية هي الحقيقة الموضوعية الوحيدة في هذا  نأ ينسجكما يرى  «

من التجربة والمالحظة  بتأييدجميع الصور التي يرسمها العلم الطبيعي  إنالكون و 

س ترتبط بالتطورات جين إليهاالنتيجة التي توصل  و يبدو أنوهي صور رياضية 

 (1) » العلمية الحديثة في حقل الميكانيكا 

الرياضية بتأييد  الموضوعية الوحيدة هي تلك الصيغ ع الحقيقةنه يرجإف سجينحسب 

 .من التجربة والمالحظة 

صور رياضية لفهم  آوعلم الفيزياء في رسم نماذج  إليهاوبالحقيقة التي توصل  «

 (2) »تمدنا بالمعرفة الدقيقة أنها بالتجربة والمالحظة أثبتتالطبيعة والتي 

الطبيعة علم الفيزياء في ما يخص الصور الرياضية في فهم  إليهوكذلك ما توصل 

 .والوصول إلى معارف دقيقة 

معظم األعمال التي أنجزت في فلسفة العلم في هذا القرن بأنها تعول كثيرا على  «

 رتقنيات المنطق الرمزي المعاصرة هكذا إنما وسعت السبل لتصاغ اإلشكاليات عب

تحليل في صياغتها عبره يعود معيار نجاحه في أداء بل إن مدى نجاح ال ،ك المنطقلذ

 (3)» مهمته

وخاصة في ما يخص فلسفة العلم وقد شهدت  االعتماد على المنطق الرمزي كثير كان

 . ألنه قد أدى مهمته نجاحا في صياغتها

مأتى كثير من النقاشات المعاصرة  مالهعأكارناب الذي تشكل  فوان رودول «

إلشكالية الحدود النظرية فضال عن العديد من اإلشكاليات األخرى في فلسفة العلم  

 يصف موضوعه بأنه منطق العلم بل انه يزعم أن الفلسفة بأسرها

 (4) »هي منطق العلم  

 كارناب أن الفلسفة بأكملها هي منطق العلم . فيعتبر رودول

 

 

 

 
 

 .20للعلم ، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة ، ص ةالدكتور حسن علي حسن : األسس الميتافيزيقي( 1)  
 .20(المرجع نفسه :ص2)
 .30( ددلي شابير : إشكاليات فلسفية في العلم الطبيعي ، تر: نجيب الحصادي ، المكتب الوطني للبحث والتطوير ، ص3)
 .30( المرجع نفسه:ص4)
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 المبحث الثاني : مبدأ القابلية للتكذيب عند كارل بوبر 

 النزعة التكذيبية عند كارل بوبر : -1

ي هتمثل النزعة التكذيبية المرتبطة بتصور بوبر لفكرة التكذيب لب فلسفته العلمية ف «

بلية الوقوع في الخطأ اوان كانت تحمل في مضمونها مفاهيم سلبية كالنقد والتكذيب وق

 مباشر ي على العلم طابعا ايجابيا من حيث هي سببتضف إنها إال

 (1)»في نموه وتطوره  

، هي رمز التكذيب وجوهره بالنسبة لفلسفة العلم هنا النزعة التكذيبية عند كارل بوبر 

تكون سلبية في نظرنا مثال التكذيب  أنمفاهيم وصيغ ممكن  ىرغم احتوائها عل

عندما نقوم بالتكذيب  أنناسبب تطور العلم ذلك  أنهافي  عها االيجابيطاب أن إالوالتفنيد 

انجح  أخرىلها بنظرية ااستبدونقدها فنحن نزيد من صالبة المحتوى من خالل  نظرية

  .وأصلح

المدعمة  االيجابيةفنمو العلم ال يتم كما تعتقد النزعة االستقرائية بتجميع المعلومات  «

 (2) » والمحصنة بنظرياتنا العلمية ولكن بمحاولة تكذيبها ومناقشتها نقديا 

وهنا حسب كارل بوبر نمو العلم كما في نظر النزعة االستقرائية ، فقط تجميع 

نمو العلم وتطوره يتم فقط من  أنالمعلومات المدعمة لنظرية العلمية لكن في الواقع 

 .ومناقشتها ونقدها خالل تكذيب النظريات العلمية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 139كارل بوبر، المرجع السابق ،ص ا(نعيمة ولد يوسف : مشكلة االستقراء في ابستومولوجي1)  

 .139(المرجع نفسه :ص2)
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وإصالحها آو   منحنا اإلمكانية الوحيدة لمراجعتهاوان هذه الطريقة لهي التي ت «

 (1) » استبعادها واستبدال نظريات أخرى أفضل منها 

 ناوهنا ومن خالل هذه الطريقة أي المقصود قابلية التكذيب حسب كارل بوبر تجعل

اقتضى  إذاكانت ضعيفة و ال تصمد واستبدالها  إذا ونستبعدهانصلح النظرية العلمية 

 وانجح  أفضلتكون  أخرىذلك بنظريات  األمر

و يرتفع تحديدها بارتفاع درجة قابلية تفيدها ولذا يمكننا  داد عمومية نظرية ماتز «

درجة  أنا يبين ممطابقة درجة االنتظام القانوني للنظرية مع درجة قابلية تفنيدها م

 (2)  »تلعب الدور الذي أراد شليك وفيكل للبساطة  التكذيب قابلية

في العلم وبناء نظرياته وكلما طبق تلعب درجة تفنيد قضية أو نظرية ما دور هام 

عليها االختبار والدحض كانت أكثر عمومية وتداول أي النظرية العلمية حسب كارل 

 .بوبر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .139كارل بوبر ،المرجع السابق ،ص ا(نعيمة ولد يوسف : مشكلة االستقراء في ابستومولوجي1)  

 .107،ص2007:محمد بغدادي، مؤسسة  الفكر العربي ، الطبعة العاشرة،(كارل بوبر: منطق البحث العلمي ، تر 2)
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ذيب الذي اقترحه فيلسوف العلم كارل بوبر واحدا من كمعيار قابلية التوقد شكل  «

المعايير التي حاولت ترسيخ مبدئها في سياق العلم ونسقه النظري وتتمثل أهمية هذا 

 (1) »المعيار في عدة نقاط منها 

دئها في االمعايير التي رسخت مب أهمذيب من كمبدأ القابلية للت أناعتبر كارل بوبر 

 هذا المعيار . ألهميةفحوى العلم ومضمونة نظرا 

مرحلة العلم الحديث  إلىذيب كعود بعض الركائز التي يقوم عليها معيار قابلية التت «

ذيبي ال كالت سلوبمثل خطوة االستبعاد وحذف الخطأ ويتجسد هذا المعيار في األ

ي ويتسم بالخاصية الكشفية ال التبريرية كما يعلن بوبر حول هذه النقطة شعاره التأييد

 (2) » العلمية السائدة القوانينالثورة الدائمة على 

عاد بالعلم الحديث ويعتمد على الميزات منها االست إلىيرجع معيار قابلية التكذيب 

ألجل حذف الخطأ وعدم  ، الضعيفة والقابلة للنقدستبعاد النظريات ا أيوحذف الخطأ 

الوقوع فيه إضافة إلى الخاصية الكشفية وهنا نكذب وال نؤيد أي نتبع األسلوب 

 أيالتكذيبي وليس التأييدي حسب كارل بوبر وإعالن الحرب على القوانين العلمية 

 . تعديلها عن طريق مبدأ القابلية للتكذيب حسب كارل بوبر و الثورة ضدها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .07(ماهر اختيار: معيار قابلية التكذيب عند كارل بوبر في النظرية والتطبيق، المرجع السابق ،ص1)  

 .07(المرجع نفسه :ص2)
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ترتبط القابلية للتكذيب عند بوبر بتصوره عن نمو المعرفة العلمية فالمعرفة في نمو  «

 مغلقة نظريات مفتوحة وليست إلىدائم مطرد وليست جامدة ومن ثمة فهي بحاجة 

 (1) » نظريات تكون أكثر قدرة على التطور والتقدم نحو أعلى درجة من الصدق

المعرفة  باعتبارمبدأ القابلية للتكذيب تعلقا كبيرا بنمو وتطور العلم والمعرفة  يتعلق

من وجود نظريات  إذاتكون دائما في تجديد و ال يكون هناك ركود وجمود فال بد 

 .والرقي نحو الصدق واليقينلتقدم  مفتوحة

بعض العناصر التي تحتمل  جنباتها في كانت تحوي إذا إالذلك للنظرية  تأتيولن  «

 رقد رإال إذا كانت شاملة وعامة وتعطي تفسير اكبالتكذيب ولن تكون النظرية كذلك 

 (2) »ها كان علينا اإلتيان ببديل لها بعدمن الظواهر فإذا ما حولنا أن نست

تحمل جوانب يجب تكذيبها  أوولن تكون النظرية كاملة إال إذا كانت جوانبها تحتوي 

ولن يتوفر هذا الشرط  إال إذا احتوت النظرية أي تحتمل التكذيب وال بد من تكذيبها ، 

العلمية على عدد أو كم كبير من الظواهر لكي نستبعدها وبعد ذلك يجب أن نأتي ببديل 

لها وهكذا نساهم في بناء نظرية علمية مثبتة ويصعب كسرها وكذلك تساهم في نمو 

 العلم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .164(محمد محمد قاسم : نظرية المعرفة في ضوء المنهج العلمي ، المرجع السابق ،ص1)  

 .164(المرجع نفسه:،ص2)
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قابل ما عرف منهج الوضعين مفي  أخربر هذا المنهج اسما وكارل بعطي ي «

 مالمنطقيين الذي يعرف معنى القضية بإمكانية التحقق من صدقها تجريبيا وهو اس

 (1) »إمكانية تكذيب القضية آو التحقق بعدم صدقها بالفحص 

كان منهج كارل بوبر مناقضا ومفارق  لمبدأ الوضعيين فهم يعتمدون على إمكانية 

التحقيق ويعني إمكانية التحقق من صدق القضايا ويقابل هذا المبدأ أي منهج الوضعيين 

بقا يتمثل في دحض واختيار اسإليه  شرنا امبدأ كارل بوبر وهو إمكانية التكذيب كما 

 نظرية علمية وتكذيبها .

 ظنأما مقياس نمو العلم أو امتحانه فال يتمثل في ما سمي بالتحقيق كما  «

برة تعدل أو خذيبها بواسطة الكفالنظرية التي يمكن ت ،ذيبكاالستقرائيون بل في الت

 (2) »تستبدل بكل بساطة هكذا ينمو العلم 

مثل في التحقيق كما يتلكن أساس نمو العلم وتقدمه وتطوره حسب كارل بوبر فال 

غير التكذيب  ءمن في التكذيب و ال شيكالوضعيون ولكنه ي أييعتقد االستقرائيون 

 لتعديل النظرية وان كانت ال تصلح فال بد من استبداله. ةالذي يكون عن طريق الخبر

ان بوبر يعطي العقل الدور األكبر في اكتساب والخطأ وكهو منهج المحاولة وهذا  «

 (3) »المعرفة ومنهج البحث النقدي هو وفقا لوصف بوبر نفسه أكثر المناهج العقالنية 

ويمكن أن نقول منهج البحث النقدي الن جوهره ولبه على األصح هو النقد أكثر 

 عقالنية كونه يعتمد على النقد حسب كارل بوبر هو األنجع واألقوى.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .15،ص 2007(توماس كوهن : بنية الثورات العلمية ، تر: حيدر حاج إسماعيل، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ،1)  

 .25(المرجع نفسه :ص2)
 .26(المرجع نفسه :ص3)
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الستقراء بأنه  غير قادر على تمييز العلم فمثال أنصار لو يصوغ بوبر سبب رفضه  «

معيار قابلية التحقق يرتكزون في تمييزهم بين المعنى والال معنى على الخيرة الحسية 

ها إلى قضايا ذرية وإذا كفالقضية المراد التحقق من صحتها يجب تفكي ، واالستقراء

 قة وصدقها ينتقلالقضية الذرية متعينة في الواقع فإنها تعد صادكانت 

 (1) »إلى القضية الكلية 

يبدو مما تقدم أن أسلوب بوبر التكذيبي هو أسلوب مزدوج فهو ال يكتفي بتقييم  «

النظرية العلمية والتقرير بأنها النظرية القابلة للتكذيب بل يطلب من الباحث إخضاعها 

إلى اختبارات قاسية وغايته من وراء ذلك إبعاد سياق العلم عن الجهود وادعاء اليقين 

 (2) »التام 

وج وذلك عن طريق إخضاع النظرية يب عند كارل بوبر أسلوب مزديعتبر التكذ 

ختبار صدقها والتأكد من صحتها لتكون هناك حركية وتطور في ما يخص المعرفة ال

 .والعلم والوصول إلى اليقينية 

فالنظرية التي تجتاز االختبار تؤكد صدقها و صحتها في الوقت الراهن فقط كما  «

ز فيها جتكذيبها قائمة وتحقق هذه اإلمكانية في اللحظة التي تعيرى بوبر بان إمكانية 

النظرية عن حل مشكلة من مشاكل البحث العلمي ومثلما يبذل الطالب جهدا كبيرا في 

الوسام كذلك النظرية العلمية تجاوز االختبارات المدرسية في سبيل الحصول على 

 (3) »ة لتكريس مبادئها  تتعرض الختبارات قاسي

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .100(ماهر اختيار: معيار قابلية التكذيب عند كارل بوبر ، المرجع السابق،ص1)  

 .127( المرجع نفسه : ص2)   
 .127( المرجع نفسه:ص3)   
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 المبحث الثالث : النزعة االستنباطية عند كارل بوبر

 االستنباط كبديل لالستقراء -1

عن  ةاالستنباط إذ أننا نتوصل فيه إلى النتيجيطلق على البرهان المنطقي اسم  «

طريق استنباطها من قضايا أخرى تسمى بمقدمات االستدالل ، نفسه مركب بحيث أذا 

 (1) »صحت المقدمات وجب أن تكون النتيجة بدورها صحيحة 

نتوصل في االستنباط إلى نتيجة يتم استنباطها من مقدمات االستدالل بحيث انه إذا 

 كانت المقدمات صحيحة تكون كذلك النتائج صحيحة ويقينية  

فاالستقراء على خالف االستنباط ينصب على أشياء للوجود الخارجي ومداره هناك   «

نتوقع  أنلضوء مثال نستطيع هو اتخاذ الحاضر شاهدا على الغائب فمن علمنا بطبيعة ا

 (2) »ظواهر ضوئية معينة تحدث في المستقبل حين تتوافر ظروف معينة

فمثال بعلمنا بالمستقبل  مرجع لتنبؤكويتخذ من الحاضر  االستنباط يخالف االستقراء 

 في المستقبل قد تحدث أخرى نتوقع ظواهر ضوئية أنبالضوء وطبيعته يمكننا 

النتائج بطريقة  إلىيعتمد على التوصل يصف كارل بوبر منهجه بأنه استنباطي  «

 (3) »منطقية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .44( هانز رايشنباخ : نشأة الفلسفة العلمية ، تر: فؤاد زكريا، منتدى ليبيا ، ص1)  

 .24-23( زكي نجيب محمود :جابر بن حيان ، مكتبة مصر ،ص2)  
 .150نظرية المعرفة في ضوء المهج العلمي ، المرجع السابق ، ص ( محمد محمد قاسم :3)  
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يعتمد على البيانات والوقائع الجزئية الذي  منهج االستقراءبحث في مقابل  «

وبين االستقراء  االستنباطي وفي بيان وجوه التعارض بين هذا المنهج األولىبالدرجة 

ه وجوهره االعتماد على الوقائع الجزئية وان هناك تعارض بين االستقراء االذي مؤد

ج اهبيان ما يتميز به من خصائص عن بقية من إلى باإلضافة، والمنهج االستنباطي 

 (1) » االستنباط

 المنهج االستنباطي  -2

 هنا نجد أن كارل بوبر يعتمد على المنهج االستنباطي الذي يقابله منهج االستقراء الذي

مؤداه وجوهره االعتماد على الوقائع الجزئية وان هناك تعارض بين االستقراء 

 والمنهج االستنباطي 

ي واالستقراء يناظر التمييز التقليديشير بوبر أوال إلى أن التعارض بين االستنباط  «

قد تصور العلوم  تالمذهب العقلي والمذهب التجريبي فإذا كان ديكاربين 

جميعا في صورة انساق استنباطية ممثال أصحاب المذهب االستنباطي فإن 

قائمة الطور العلوم االنجليزيين قد  نالتجريبييمن بيكون و من سلك مسلكه 

 (2) »في جمع المالحظات واستنتاج التعميمات منها بطريق االستقراء 

التعارض الجلي والواضح بين االستقراء واالستنباط  هنا يبين كارل بوبر 

الفيلسوف  أنكحد التمييز بين المذهب العقلي والمذهب التجريبي بحيث 

 العلوم تكون في صورة انساق استنباطية أنالعقالني ديكارت قد اعتبر 

أما بيكون فقد تصور العلوم تقوم وتتمحور على المالحظات وجمعها واستخالصها  أو 

ج التعميمات منها وهو الطريق الذي نسلك لالستقراء استنتا  

 

 

 

 

 
 .363،ص2006-2005(خوني ضيف هللا :المنهج النقدي عند كارل بوبر ، لنيل شهادة الماجستير ، جامعة الجزائر،1)  

 .150( المرجع نفسه ،ص2)  
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إال أن معنى االستنباط عند بوبر يختلف عن الذي عند ديكارت فبينهما كان ديكارت  «

يعتقد أن المبادئ وهي مقدمات األنساق االستنباطية ، يجب ان تكون مضمونة الصدق 

 (1) »على عكس ذلك  ربذاتها واضحة ومتميزة وقائمة على حدس عقلي فإن بوببينة 

 كان  الذي ديكارتالفالسفة خاصة عند  عن ر يختلفد بوبهنا معنى االستنباط عن

بذاتها واضحة جلية وبينة و  يعتبر أن المبادئ كونها مقدمات لألنساق االستنباطية

  بأنها تقوم على الحدس العقلي لكن بوبر مناقض لهذا وعكس ذلك ألنها معروفة 

 فروض وان هذه الفروض يجب أوحدوس مؤقتة  أويتصورها كارل بوبر تخمينات  «

القائلين بالمذهب  أعظممن  اثنينتكون قابلة للتنفيذ عند بوبر وهنا يختلف عن  أن

قهما على رفض فهيم" فبينما يواانكاريه و دواالستنباطي في العصر الحديث وهما "بو

قضايا صادقة  تتألف من االستقراء وعلى رفضهما االعتقاد بأن النظريات الفيزيائية 

 (2) » أولياصدقا 

بوبر يختبر التخمينات  والفروض ، و لكن ال بد أن تخضع إلى الدحض لنجد ما زال  

انه يختلف في هذا مع الذين يقولون بالمذهب االستنباطي وهما "بوانكاريه" إضافة 

إلى"دوهيم "رغم إنه يؤيدهما في رفض االستقراء كونهما يرفضانه وكذلك رفض أو 

 غير صادقة ذلك الصدق األولي دحض القضايا الفيزيائية  إجماال وان القضايا

إلى انه يختلف معهما في اعتقادهما باستحالة وضع األنساق النظرية موضع  «

االختبار التجريبي حيث يعتقد بوبر أن بعضها قابل لالختبار أي انه قابل للتنفيذ من 

حيث المبدأ فهي تركيبية وليست تحليلية كما يذهب بوانكاريه على  أنها معرفية 

 (3) »جرد أدوات كما يذهب دوهيم وليست م

لكن هذا التوافق والتأييد ال يمنع كارل بوبر في االختالف معهما خاصة في ما يخص 

وضع األنساق النظرية وتعريضها لالختيار التجريبي ألنه يعتبر انه يمكن أن يكون   

بعضها قابل لالختبار حسب كارل بوبر فهي تركيبية واعتبرها كارل بوبر كذلك 

 رفية وليست عبارة عن أدوات فقط كما اعتبرها  دوهيم.مع

 

 
 .151( محمد محمد قاسم : كارل بوبر  نظرية المعرفة ،المرجع السابق ، ص1)  

 .151( المرجع نفسه :ص2)  
 .151( المرجع نفسه :ص3)  
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التصور الشائع  أن ااتهترى بمقتض  تستند النزعة االستنباطية إلى أطروحة أساسية «

 أنتعتقد  فهي ذلك وألجلالذي يجعل التعميم منهجا علميا هو تصور قائم على خطأ 

 (1) » يكون وفق اإلجراءات االستنباطية  إنماالعلم 

 تصورالتعميم ال يعتبر منهجا علميا ألنه خطأ حسب  أنتعتبر النزعة االستنباطية 

 تنباطي لمنهج االسالخضوع ل إلىاألغلبية وترجع العلم 

ويعرف جول تريكو االستنباط عموما بأنه نوع من االستدالل ينتقل فيه للفكر من  «

المعلوم إلى المجهول وبأنه عملية منطقية يميزها النزول من العام إلى الخاص 

واالنتقال من المبدأ إلى ما يلزم عنه وهذا النوع من االستنباط هو الذي يسمى 

 (2) » االستنتاج 

ة آو انتقال من  المعلوم إلى كو فإنه يعتبر أن االستنباط هو قفزتريوحسب جول  -

عنه من نتائج أي   ننتقل فيه من المبدأ إلى مل يلزمالمجهول أي عبارة عن استنتاج 

 من مقدمات إلى نتائج ومن العام إلى الخاص

 ية وهذا يعني أن االستنباط حركة استداللية يعكس فيها الفكر نظام الحركة االستقرائ

وهو ما يسمح لنا بالقول أن النزعة االستنباطية تعارض النزعة االستقرائية في  «

 (3) »مبدأها  و أساسها

 .عبارة عن حركة استداللية هما وهنا نجد أن االستنباط واالستقراء حسب كارل بوبر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .102كارل بوبر ، المرجع السابق ،ص ا(نعيمة ولد يوسف: مشكلة االستقراء في االبستومولوجي1)   
 .102( المرجع نفسه :ص2)  
 .102( المرجع نفسه: ص3)  
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طريق القياس وهو يسير في اتجاه معاكس  أيضاوالتفكير االستنباطي يطلق عليه  «

االستقرائي  جريبيون وهذا يعني انه مكمل لألسلوباالستقرائي الذي يتبعه الت رتفكيلل

ينقل العالم الباحث بصورة منطقية من المبادئ التي  األسلوبوليس مناقضا له وهذا 

 (1) » الفردية استنتاجاتجزئيات و إلى ةيمالعلتقوم على البديهيات والمسلمات 

يمكن أن نسمي االستنباط كذلك بالقياس هو يعتبر مكمل لالستقراء وليس معارضا آو  

 االنتقال من المقدمات إلى النتائج بالضرورة نقيضا له وفيه يكون 

عن طريق االختبار  وإثباتهافاألسلوب االستقرائي يهدف إلى التحقق من الفروض  «

حث امل البعفهو الذي ينشأ من وجود استفسار علمي ثم ي ياالستنباط األسلوب أما

 (2) »على جمع البيانات والمعلومات وتحليلها إلثبات صحة االستفسار أو رفضه 

مع علمنا أن األسلوب االستقرائي يعتمد على إخضاع القضايا والنظريات لالختبار 

من  هوتفيدها ودحضها أما بالنسبة إلى األسلوب االستنباطي ينطلق ويكون لبدايات

استفسار علمي والخطوة الثانية بعدها تكمن في جمع المعلومات من اجل التأكد من 

بول أو الرفض.صحة االستفسار ليختم ذلك بالق  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .21( ماتيو جدير: منهجية البحث ، تر: ملك ابيض، ص1)   

 .24( المرجع نفسه :ص2)   
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إن منهج اختيار النظرية النقدية واختبارها تبعا لنتائج االختبارات يسير على نحو  «

مطرد بصفة دائمة وفقا للخطوات التالية وهي انه انطالق من فكرة ما جديدة وضعت 

  (1) »وسيلة من وسائل التوقع واالفتراض  بأيبصورة مؤقتة ولم يتم تبريرها بعد 

ما جديدة تكون فكرة يعتبر منهج اختبار نظرية أي نقدها ودحضها وذلك انطالقا من 

 .قد وضعت بصورة مؤقتة 

عن طريق  االستنباط  إليهاأو وفق نسق نظري أو ما يشاء لك فالنتائج يتوصل  «

 (2) »المنطقي وبعد ذلك تقارن هذه النتائج الواحدة  باألخرى وكذلك بالقضايا المالئمة 

يكون ذلك وفق نسق نظري المهم أن النتائج التي يمكننا التوصل إليها تكون عن  أو قد

والخطوة األخيرة نلجأ فيها إلى مقارنة النتائج بعضها مع  يطريق االستنباط المنطق

 بعض 

أن االستنباط بلغته الرمزية له الدور األمثل في منهج العلم ومنهج بوبر النقدي «

العقلي باإلضافة إلى تصوره للمنهج العلمي ، يتضح انه إذا عشنا في نطاق تصوره 

النظرية العلمية نبدأ دائما بأمر له طبيعة النظرية كالفرض او المشكلة او الحكم 

 (3) »المسبق

بالنسبة للعلم ومنهج كارل بوبر كذلك وتمر النظرية العلمية  ولالستنباط دور كبير

 بخطوات أهمها تبدأ بالفرض آو المشكلة آو الحكم المسبق 

ونوجه لهذه األمور مالحظاتنا على نحو معين بحيث إذا أردنا أن نختبر فرضا ما  «

لوحيدة فإننا نستخدم منطقا استنباطيا عاديا في استنتاج قضايا تقوم على المالحظة ا

 (4) »وسوف يؤدي كذب هذه القضايا إلى رفضها 

ولمن أراد أن يختبر فرضا ما البد من اللجوء للمنهج االستنباطي الستنتاج قضايا ما 

ولكن إذا كانت كاذبة يمكن رفضها واستبدالها وهذا ما رأيناه في مبدأ القبلية للتكذيب 

 عند كارل بوبر .

 

 

 
 .69( كارل بوبر : منطق الكشف العلمي ، دار النهضة  العربية للطباعة والنشر ، بيروت ، ص1)  

 .69( المرجع نفسه : ص2)  
 .161( محمد محمد قاسم : نظرية المعرفة في ضوء لمنهج العلمي ، المرجع السابق ،ص 3)  

 .161المرجع نفسه :ص (4)
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كون عن إليها تالنتائج التي يمكننا التوصل  أنأو قد يكون ذلك وفق نسق نظري المهم 

مقارنة النتائج بعضها مع  إلىنلجأ فيها  األخيرةوالخطوة  يطريق االستنباط المنطق

 بعض 

في منهج العلم ومنهج بوبر النقدي العقلي  األمثلأن االستنباط بلغته الرمزية له الدور 

لنظرية عشنا في نطاق تصوره اإذا يتضح انه  ،تصوره للمنهج العلمي  إلىباإلضافة 

 العلمية نبدأ دائما بأمر له طبيعة النظرية كالفرض او المشكلة او الحكم المسبق

ر كذلك وتمر النظرية العلمية بولالستنباط دور كبير بالنسبة للعلم ومنهج كارل بو

 الحكم المسبق  آوالمشكلة  آوبخطوات أهمها تبدأ بالفرض 

فرضا ما فإننا  رختبلى نحو معين بحيث إذا أردنا أن ننا عهذه األمور مالحظاتلونوجه 

نستخدم منطقا استنباطيا عاديا في استنتاج قضايا تقوم على المالحظة الوحيدة وسوف 

 يؤدي كذب هذه القضايا إلى رفضها 

االستنباطي الستنتاج قضايا ما منهج أن يختبر فرضا ما البد من اللجوء لل أرادولمن 

القبلية للتكذيب  مبدأفي  يمكن رفضها واستبدالها وهذا ما رأيناه اذبةكن إذا كانت كول

 .ر عند كارل بوب
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بة والحاالت المكذ دالشواهويتمثل االختبار العلمي في مثابرتنا في البحث عن  «

ضل  إذا أماالبحث عن فرض جديد  أوالفرض  أوتنفيذ النظرية  السالبة وذلك بعينه 

ن هذا يعد تعزيزا وال يهتم بوبر بالتأييد إيده فمع استمرار محاوالت تفنلفرض قائما ا

 (1) »البحث عن الحاالت المؤيدة للفرض  أي

ستبدالها بفرض ا تفنيد النظريات الكاذبة ال في منكس االختبار العلمي وفحواه يافأس

 .ظل الفرض صامدا وهنا يكون التأييد  إذا والتفنيداترغم االنتقادات  أماجديد 

عن  هتساؤالتعبر العصور للبحث عن المعرفة التي تجيب عن  اإلنسان راستم «

مصادر متعددة  إلىحياته وقد لجا  أساليبوتساعده في تحسين به  العالم المحيط 

لجأ إلى السلطة  لظاهرة حيثلأو التفسير   للمعرفة عندما كان يبحث عن حل للمشكلة

 (2) »والخبرة الشخصية والتفكير االستقرائي واالستنباطي والمنهج العلمي 

كان اإلنسان ومنذ القدم باحثا عن المعرفة ليحسن في حياته ومعايشته من خالل حل  

 المشاكل وتفسير الظواهر عن طريق التفكير االستقرائي واالستنباطي والمنهج العلمي 

كارل بوبر يرى أن مفتاح العلم ليس في التحقق واإلثبات وإنما هو نجد الفيلسوف  «

وغاية العلم هو  يفي اإلبطال والرفض الن العلم قائم عل منهج االفتراض االستنباط

واضحا واستنباط النتائج التي تخضع الختيار صارم  وضع الفروض  وضعا جزئيا

عتقاده أن أفضل ما يقوى عليه ونقد قوي ويبدو أن نظريته تمثل لون من ألوان الشك ال

 (3) »العالم هو فرض الفروض واختبارها اختبارا شديدا هذا هو طريق تطوير العلم 

هنا الفيلسوف كارل بوبر يعتبر أن أساس العلم ولبه في التفنيد والرفض واإلبطال 

 باعتبار المنهج األساسي هو منهج االفتراض االستنباطي .

 

 

 

 

 

 

 .171قاسم : نظرية المعرفة في ضوء المنهج العلمي ، المرجع السابق، ص(محمد محمد 1)  
 .13،ص2003( سهيل رزق ديلب: مناهج البحث العلمي ، فلسطين ، 2)  
 .217( عمار الطالبي: مدخل الى عالم الفلسفة ، المرجع السابق،ص3)  

 
 
 

 



لمشكلة االستقراءالفصل الثالث                           الحلول المقترحة من طرف بوبر   
 

 
82 

 عضتخ أنالالزمة طبعا بعد  نتائجستنباط الالفروض وينتهي النبدأ من خالله بوضع 

  .تلك الفروض الختبارات ونقد وشك

بر منهجا جديدا يسمه ، منهج الفحص ستقراء يضع بواالوبعد نقده و رفضه منهج  «

فقط وفقط بعد  و يمكن فحصها تجريبيا يةالفرض أناالستداللي ومفاده المختصر ، هو 

وضعها وهذا المنهج يمكن تسميته المذهب االستداللي في مقابل المذهب األخر الذي 

 (1) » هو المذهب االستقرائي

وضع منهجا جديدا الذي يتمثل في  اعرض كارل بوبر عن االستقراء فقد أنهنا بعد 

هو مقابل للمنهج وفحص النظرية الذي  نهج االستداللي الذي يقوم على نقدالم

 .االستقرائي 

سم موقفه جوبعد أن  يتوسع بوبر في شرح مذهبه الجديد في منطق العلوم ، يعود لي «

من المذهب األخر قائال وبصورة قاطعة " واآلن في نظري ال يوجد عاينا طبعا 

 الستقراء في العلوم الطبيعية "ل

 سبة لالستقراءويقول بالن يددقدم كارل بوبر على شرح منهجه الجهنا أ

 فحسبه ال يوجد شيء اسمه استقراء البتة (2) » انه ال يعترف به 

علمي ينطلق وكل بحث ، والمطلق  وبر صحيح أن العلم يطلب الموضوعيحسب ب «

وما  النظرية  ةومن مشكالت  أو برامج بحث ميتافيزيقي للمعرفة ميق علمن سيا

بشكل حر وهي تشرح الظواهر  تبدعالعلمية سوى جواب شرطي على مشكلة وهي 

  (3)  »المالحظة بما ليس مالحظا

  حسب كارل فأن العلم يحاول الوصول  إلى كل ما هو مطلق وموضوعي ويقيني

من النظرية النتائج تستنبط  ةوتكون انطالقة البحث العلمي من المشكالت الميتافيزيقي

  معرفة قدرة النظرية على التنبؤلن تجريبيا تحوتم

قوم باختبارها تجريبيا للمعرفة هل نالنظرية وإلى نتائج  لخالل االستنباط نص من

 نظرية قدرة على التنبؤ؟لل

 

 .15توماس كوهن ، بنية الثورات العلمية ، المرجع السابق ،ص (1) 
 .15ص :المرجع نفسه  (2)
 ..27المرجع نفسه :ص (3)
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كارل بوبر:عند  لالستقراء دنول فيراببنقد   

الحقيقي كارل بوبر يرجع  اعلى العقالنية النقدية وعلى مؤسسه دفيربا نولعل هجوم  «

حر وقوي يعارض محاوال ت العلماء  بأسلوب أفكارهم غونييصهؤالء النقديون  أن

فشل االتجاهات الكالسيكية  إلى دفيربا ن أشارالسيطرة على المجتمع وقد  في 

 (1) »في معالجة النظريات العلمية 

فشل كل اتجاه كالسيكي في ما  إلىيشير  باعتبارهكارل بوبر بشدة  فيرابندبول انتقد 

 .يخص معالجة للنظريات العلمية 

 أنكان بوبر يرى  إذا، انه  هي بوبر إلىابند فيرومن بين االنتقادات التي وجهها  «

 أماس هناك منهج للعلم يعتقد انه لي فيرابندمنهج العلم هو منهج المحاولة والخطأ فإن 

مضر بالتقدم  انه مجرد فصل اصطناعي رأىفي قضية الفصل بين العلم والال علم 

 (2)  »وتطور المعرفة 

منهج العلم هو منهج المحاولة والخطأ فيقول عليه انه ال  أنأما في ما يخص قول بوبر 

 . علملليوجد البتة منهج 
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 . 56، ص 2014-2015
 .56ص :المرجع نفسه (2)
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  دالنظرية الفوضوية في المعرفة عند فيربا ن -1

ء بما هو العلم قائمة لم يتوصل أي منها إلى اإلنباالميتودولجيا ال يبرز فيرابند أن «

ال تتوافق مع  الميتودولوجياتهذه  أنوتقوم حجته الرئيسية وليست الوحيدة في تبيان 

عليها مصطلحي النزعة  أطلقتوالتي  تللميتودولوجياطريق الفيزياء ونقده 

 (1) »االستقرائية والنزعة التكذيبية 

ال تكون متوافقة مع  تالميتودولوجياهذه  أنعن الميتودولجيا ويبين  دفيربا نيتكلم 

 جيات ولوتوديطريق الفيزياء وذلك عن طريق نقده للم

دولوجية  يتبعض القواعد الم إلىنأمل في اختزال العلم  أنويؤكد أن من العبث 

 البسيطة وذلك نظرا لتعقد تاريخه وقد كتب يقول في هذا الصدد 

ق قواعد ثابتة وشمولية في الفكرة القائلة أن العلم يمكن له وينبغي له أن ينتظم وف أن «

ل ومفرط البساطة ح اوذات بريق خادع ألنها تتضمن تصور طوباوية واحد فكرة  أن

 (2)  » استعدادات اإلنسان أو قدراته 

ونظرا لتعقد تاريخ العلم فمن العبث أن نأمل في اختزاله وقال بفكرة الطوباوية او ما 

 .تسمى بالفوضوية بالنسبة للعلم ويتميز بالخداع

إذا قصدنا بميتودولوجيات العلم قواعد للتوجيه اختيارات وقرارات المشتغلين بالعلم  «

فال يسعنا إال أن نتفق مع فيرابند ، فكل وضعية علمية واقعية هي وضعية معقدة تنمو 

غير قابلة للتوقع ولذلك فمن العبث أن نتمنى العثور على منهج يمكنه أن يدل  ةبكيفي

سياق معين فيما إذا كان عليه أن يتمنى النظرية "أ" برفضه  العالم العقالني في

 (3) »للنظرية "ب" آو العكس  تبني النظرية التي تطابق من وجهة نظر استقرائية 

كل وضعية علمية هي وضعية معقدة وال يمكننا أن نتوقعها البتة وال يمكن أن  يعتبر

 يكون هناك منهج مثالي وعقالني يحكم العالم آو يسير العالم حسب بول 

ورفض النظرية غير المتوافقة مع الوقائع المتداولة بصورة عامة، هاتان القاعدتان  «

واللحظات التي جرت العادة بتحديدها على أنها  تتوافقهما من القواعد التي ال 

 (4) »العلوم  خاللحظات البارزة في تاري

 .34ص، تر: الحسين سحبان وفؤاد الصفا، دار توبقال،الدار  نظريات العلم ، :(االن شالمرز1)
 . 34ص :المرجع نفسه (2)
 .35ص :المرجع نفسه  (3)
 . 35ص :المرجع نفسه (4)
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وكذلك صرح برفضه للنظريات التي تتوقف مع  كل الوقائع التي نتداولها في ما 

 .تاريخ العلوم    يخص

 رية العوالم الثالثة المتيافيزقيةند قول بوبر بالمعرفة الموضوعية ونظرابويعارض في

تظل موضوعية  أنها إلىالمعرفة رغم أنها من نتاج اإلنسان  أنوالتي يبين فيها بوبر 

 آوال يمكن ردها للعمليات الفيزيقية  أيومستقلة ذاتيا )معرفة دون ذات عارفة( 

عرفة تعد من إنتاج العقل تناقض ، فالم دالعقالنية فهذا التصور يحمل حسب فيربا ن

وهي ليست مستقلة عن اعتقاداتنا وميولنا ياإلنسان  

لموضوعية فحسب كارل بوبر قول كارل بوبر بالمعرفة ا ابندهنا يعارض بول فير

رغم أن لإلنسان يد في المعرفة وتحصيلها إال أنها تضل وتبقى موضوعية لكن فير 

باند يعتبر أن هذا تناقض وخطأ ذلك الن المعرفة ال يمكن أن تكون بعيدة كل البعد عن 

 .اعتقاداتنا وميولنا الشخصية والذاتية 
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فيرابند لكارل بوبر فيأخذ طابعا هجوميا عدائيا كثيرا ما ال يكون له تبرير أما نقد  «

الشديد بكارل بوبر بل وبالتسليم  باإلعجاب ميةياألكادموضوعي فقد بدأ فيرابند حياته 

ثم استأنف حياته العلمية  أسسهاالقابلية للتكذيب في دائرة كرافت التي  أبمبد األعمى

 أفكارعلى  شديداوالعملية مع كارل بوبر ، وغير انه سرعان ما انقلب انقالبا 

 (1) »وشخصية بوبر 

الشديد بكارل  باإلعجاب أوالعلى كارل بوبر مع انه قد بدأ  نبدوقد اشتد هجوم فيرا

في االتجاه وقام بالنقد الشديد له عاكسهسرعان ما   ألنهبوبر لكن هذا لم يدوم   

إلى أن الكثير من النظريات العلمية ال تقبل التكذيب بالطريقة التي  ابندإذا يذهب فير «

أفكار بوبر يلعب دورا أساسيا آو يصفها بوبر ويعترض أيضا على ان التفنيد أهم 

ما في تاريخ العلم ، فالعلماء ال يتخلون عن نظرياتهم لمجرد تعارض بعض حاس

استبعاد النظريات  أورفض  الوقائع معها ، كما يزعم بوبر فإذا كان بوبر يؤكد على

 (2) »فإن فكرة فير بند هي استبقاء النظريات العلمية واإلكثار منها 

النظريات العلمية التي ال تقبل  بند يعتبر أن هناك الكثير مناوهنا الفيلسوف فير

.التكذيب  

كما ال يعتبر التفنيد الذي يقر به بوبر ويعترف به ويجعله مهم في تاريخ العلم حسب 

انه ليس من الممكن ان يتخلى العلماء عن فيرابند هذا األخير ليس له دور أساسي كما 

ريات بل البد من نظرياتهم لمجرد تعارض فقط بها بل هو ال يقبل فكرة استبعاد النظ

 قبولها واإلكثار منها 

وإذا كان فيرابند ال يتحدث عن النموذج كما يتحدث توماس كوهن فانه يشير إال إن  «

التي يدعونا  مفندةالنظرية قد تطوق بعدد كبير من النظريات المساعدة القديمة أو ال

بوبر للتخلي عنها ومن هنا قد تبدو لنا نظرية معينة كاذبة ، بينما يتضح لنا بعد فترة 

 (3) » من خالل النظريات األخرى المساعدة أنها ليست كذلك 

حسب بول فيرابند فإنه قد ال تكون النظرية كاذبة إذ أننا قد نضن أنها كاذبة لكن من 

كذلكة لها قد ال تبدو والمحيط خالل النظريات األخرى المؤيدة  

 

 .19السيد ، منشأة المعارف ، اإلسكندرية،ص أحمد محمد ثالث محاورات في المعرفة ، تر: :فيرابندبول  (1)
 .  19ص :المرجع نفسه  (2)
 .19 ( المرجع نفسه:ص3)

 
 
 



لمشكلة االستقراءالفصل الثالث                           الحلول المقترحة من طرف بوبر   
 

 
87 

بقوله بأن قواعد بوبر المنهجية ال تساهم في نمو وينتهي فيرابند من نقده لبوبر  «

في واقع األمر تعوق هذا النمو وهذه القواعد باختصار ال فائدة لها  وإنماالمعرفة 

 (1) »بالنسبة للعلم 

قواعد كارل بوبر المنهجية ال تساهم في  أنيعتبر  ابندالفيلسوف بول فير أنهنا نجد 

.تطور المعرفة وإنما تعتبر عائق بالنسبة لنموها   

فإنه  نتقوم أساسا على مناهضة العقالنية والفالسفة العقالنيي ابندإذا كانت فلسفة فير «

الالذعة التي  هيكاد يتخذ من العقالنية النقدية البوبرية الموضوع الرئيسي النتقادات

 (2) » جيا وفلسفة العلم إلى مجال األحكام القيمية لووانا مجال االبستميتجاوز أح

ضد العقل والعقالنية البوبرية حيث اعتبر العقلية النقدية  لقد ثار الفيلسوف بول فيرابند

 .البوبرية موضوع رئيسي له 

يعارض فير باند جميع صور العقالنية وضمنها العقالنية النقدية التي تتثبت  «

بالقواعد والمعايير والتي كانت من نتائجها تدمير الوحدة الثقافية والمعرفية للحياة 

 (3) »  معارف وتصورات عاميةو  ة أي صور التفكير المختلفة من ديناإلنساني

 بهفإنه يرى أن العقالنية النقدية التي يقول بها كارل بوبر بأنها حس ابندحسب بول فير

.تدمر كل صور التفكير من دين ومعارف وثقافة   

وذلك من خالل حصر العقالنية بالنشاط المعرفي اإلنساني في دائرة ضيقة دائرة  «

ملة من القواعد والمعايير ال ينبغي الحياد جالمعرفة العلمية الموضوعية التي تحكمها 

 (4) »عنها أو تجاوزها 

في دائرة أكثر ضيق والذي  ورلإلنسان يد الن العقالنية تجعل من النشاط المعرفي

 تعتبر دائرة المعرفة العلمية موضوعية حسب كارل بوبر والتي ال ينبغي تجاوزها 

 ماتية حيث يقول ثاال للدوغمن العقالنية النقدية عند بوبر م ابندويتخذ فير «

قالنية "ال تكاد توجد حركة في مثل دوغماتيقية الحركة العقالنية النقدية "معتبرا ع

  (5) »بوبر بمثابة عقالنية ليبراليين القائمة على القمع والتخويف

اكبر مثال لدوغماتية مشبها عقالنية  ر هيأن عقالنية كارل بوب ابندفيريعتبر بول 

 بوبر بعقالنية الليبراليين التي تقوم في لبها وجوهرها على التخويف والقمع.

 .19د: ثالث محاورات في المعرفة ، المرجع السابق،صابنبول فير (1)
 .70حدة مراح: النقد االبستيمولوجي للنزعة التاريخانية عند كارل بوبر ، المرجع السابق،ص (2)
 .70( المرجع نفسه: ص3) 
 .70نفسه: ص المرجع (4)
 .70المرجع نفسه: ص (5)
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دية التعدلمنهج محدد ويدعو في المقابل إلى  المعرفيةفيرباند يرفض السلطة «

سلطاوية المعرفية فسميت فلسفته الال المنهجية التي تعني عنده الفوضوية و

يؤسس العلم على قواعد  أنبالالعقالنية الفوضوية هذه العقالنية المتفتحة التي ترفض  

من  أخرى وأساليب أنماطصارمة يريد فير باند من خاللها فتح مجال البحث أمام 

 يدعي اليقين الذيساهم في عملية بناء العلم والقول بالمنهج الواحد الصارم تالتفكير 

 (1) »يعيق العمل و  

التعددية المنهجية وفتح المجال  أييقول بالتعددية  ابندالفيلسوف بول فير أنونجد هنا 

مناهج عديدة وليس االختصار على منهج واحد ضيق وسميت فلسفته بالالعقالنية  إلى

كثيرة وتعدد  وأساليبفي فكر مختلفة  أنماطعلى  ويؤسسالن العلم يبنى  الفوضوية

فيه نوع  احدالقول بالمنهج الو أنبتعدد المناهج واعتبر بول فير باند  واألفكارالتفكير 

ويكون هناك نوع  ،امة والتقييد ويكون عائق في وجه نمو وتطور وتقدم العلممن الصر

.المتعددة التي تضيف دوما الجديدعكس المناهج  نوالروتي دمن الجمو  
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 خاتمة

منهج االستقراء يتكون من ثالث مراحل يبدأ بالمالحظة والتجربة  أنسابقا لقد اشرنا 

ثم فرض وتحقيق الفرض وقد سمى العلماء هذا النوع من االستقراء باالستقراء 

عصره ولعلهم  السفةوكل من بيكون وف أرسطوبه  أخدالتقليدي وهو االستقراء الذي 

 .وارت مل يلجون ست رياضيا وكذلك بالنسبة أساسالمنهج لم يجعلوا لهذا ا

كان بسيطا يعتمد على المالحظة والتجربة  ألنهسمي االستقراء التقليدي بهذا االسم 

 .االستقراء المعاصر فإنه يعتمد على االستدالل الرياضي أماوالفرضية 

 باألحرى أوفيلسوفنا كارل بوبر الذي اهتم بمشكلة االستقراء  إلىومن هنا ننتقل  

مسألة االستقراء نجد انه لفيلسوف العلم المعاصر نظرية تأسيس القضايا العلمية كرد 

التعويل على الدليل االستقرائي واعتبره فعل على تيار الوضعية المنطقية برفض 

 .خرافة وتكرير لألحداث فقط ونتائجه غير سليمة وغير يقينية

ديل لالستقراء فأطلق عليه المذهب منهج جديد كب إلىكارل بوبر قد لجأ  أننجد  

كارل بوبر يبدأ عمله بوضع فرض الذي يعتبره فرضا مؤقتا وهو  أناالستنباطي كما 

 .يقبل االختبار وال يحتاج لشواهد لتأييده مثلما نجده في العملية االستقرائية 

لجأ كارل بوبر إلى المبدأ التكذيب لدحض واختبار القضايا من اجل تحقيق معارف 

و أخذ بمسلك التأييد لكن  مبدأ التحقيق عبارة عن تبرير أننمو واعتبر  سعة وأكثروا

ة يحسب كارل بوبر فالنظريات العلمية تقبل التكذيب وهذا ما يجعل المعرفة موضوع

وقد تعرض الفيلسوف كارل بوبر للعديد من االنتقادات من بينها االنتقادات التي أدلى 

 .دبها فيربا ن

 

 

 

 



والمراجعقائمة المصادر   

 قائمة المصادر : 

كارل بوبر : أسطورة اإلطار في الدفاع عن العلم و العقالنية ،تر : يمنى طريف  -1

.1978الخولي ، عالم المعرفة بيروت   

كارل بوبر : الحياة بأسرها حلول لمشاكل ، تر: بهاء درويش ، منتدى مكتبة  -2

.اإلسكندرية   

 .عن عالم أفضل ، تر : احمد مستجير ،الهيئة المصريةكارل بوبر : بحثا  -3

كارل بوبر : منطق البحث العلمي  ، تر: محمد بغدادي مؤسسة الفكر العربي 

 .10،2007ط

كارل بوبر : منطق الكشف العلمي ، دار النهضة العربية للطباعة والنشر ،  -4

.1999بيروت العامة للكتاب ،  

 المراجع 

إبراهيم : منطق االستقراء )المنطق الحديث(، المعارف ، اإلسكندرية ، إبراهيم مصطفى  -1

1999. 

 االن شالمرز : ماهو العلم ، تر:لطيفة ديب عرنوق ،منشورات وزارة الثقافة. -2

 االن شالمرز:نظريات العلم ، تر: الحسين سحبان وفؤاد الصفا ، دار توبقال ، الدار البيضاء. -3

الفلسفة الغربية )الكتاب الثالث الفلسفة الحديثة (،تر: محمد فتحي  برتراند راسل : تاريخ -4

 .1977الشنطي ، المصرية العامة للكتاب ، اإلسكندرية ،

 بول فيرابند:ثالث محاورات في المعرفة ، تر: محمد احمد السيد، منشاة المعارف اإلسكندرية. -5

يل،مركز دراسات الوحدة توماس كوهن:بنية الثورات العلمية ،تر:حيدر حاج إسماع -6

 .2007العربية،بيروت ،

جون كوتنغهام: العقالنية فلسفة متجددة ، تر:محمد منقذ الهاشمي ، مركز اإلنماء الحضاري ،  -7

 .1997حلب ،

 الميتافيزيقية للعلم،دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة. األسسحسين علي حسن: -8



ريخه من أرسطو حتى راسل ،تر: روبير بالنشي ،ديوان خليل احمد خليل :المنطق وتا -9

 المطبوعات الجامعية ،الجزائر.

ددلي شابير:إشكاليات فلسفية في العلم الطبيعي،تر:نجيب حصادي ،المكتب الوطني للبحث  -10

 والتطوير.

 .1936والنشر،القاهرة  ةزكي نجيب محمود : قصة الفلسفة الحديثة ، لجنة التأليف والترجم -11

 زكي نجيب محمود :حياة الفكر في العلم الجديد ، دار الشروق .  -12

 زكي نجيب محمود:جابر بن حيان ،مكتب مصر . -13

 سهيل رزق دياب :مناهج البحث العلمي ،فلسطين. -14

عبد السالم بن عبد العالي:المعرفة العلمية ،تر:محمد سبيال،دار توبقال للنشر ،الدار  -15

 . 2،1996البيضاء،ط

 . 1999عمار طالبي : مدخل إلى عالم الفلسفة ،دااار الحكمة ، قطر ، -16

 ماتيو جدير :منهجية البحث ،تر:ملك ابيض. -18

وزارة ماهر اختيار : إشكالية معيار قابلية التكذيب عند كارل بوبر في النظرية والتطبيق ،  -19

 .2010، دمشق، الثقافة 

ماهر عبد القادر محمد: االستقراء العلمي في الدراسات الغربية والعربية ،دار المعرفة  -20

 الجامعية ،جامعة اإلسكندرية .

محمد باقر الصدر :األسس المنطقية لالستقراء ،مؤسسة العارف للمطبوعات ،  -21

 .2008بيروت،

وتطور الفكر العلمي  مركز  محمد عابد الجابري : مدخل إلى فلسفة العلوم العقلية المعاصرة -22

 دراسات الوحدة العربية ، بيروت .

محمد محمد قاسم : كارل بوبر نظرية المعرفة في ضوء المنهج العلمي ، دار المعرفة  -23

 .1986الجامعية ، اإلسكندرية ،  

محمود فهمي زيدان : االستقراء والمنهج العلمي ، دار الجامعات المصرية ، اإلسكندرية،  -24

1877. 

نعيمة ولد يوسف : مشكلة االستقراء في ابستيمولوجيا كارل بوبر ، دار الروافد الثقافية،  -25

 بيروت.

 هانز رايشنباخ:نشاة الفلسفة العلمية ،تر:فؤاد زكريا، منتدى ليبيا.



وولتر ستيس : تاريخ الفلسفة اليونانية ، تر: مجاهد عبد المنعم مجاهد ، مجد للدراسات  -26

 . 2015، 2للنشر والتوزيع ، بيروت ، طالجامعية 

ويل ديورانت :قصة الفلسفة من أفالطون إلى جون ديوي ،حياة وأراء أعاظم رجال الفلسفة  -27

 في العالم ، تر: فتح هللا محمد المشعشع ، مكتبة المعارف ، بيروت . -28

، عالم المعرفة ، يمنى طريف الخولي: فلسفة العلم في القرن العشرين األفاق المستقبلية -29

 .1978الكويت

يمنى طريف الخولي: كارل بوبر ، منهج العلم ....منطق العلم ، الهيئة المصرية العامة  -30

.  1989للكتاب ،   

 .1911، 5يوسف كرم: تاريخ الفلسفة الحديثة ، دار المعارف ، القاهرة ،ط -31

 قائمة المعاجم :

، المكتب 1ادي ، تدهوندرتش ، جدليل أكسفورد لفلسفة : تر، نجيب الحص -32

 الشعبية االشتراكية العظمى . ةالوطني للبحث والتطوير الجماهيرية العربية الليبي

عبد الرحمان بدوي: موسوعة الفلسفة ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،  -33

 بيروت.

 .1993الفكر الفلسفي المعاصر ، دار الجيل ، بيروت ، إعالمفؤاد كامل :  -34

 فؤاد كامل : الموسوعة الفلسفية المختصرة ، دار القلم ، بيروت  -35

 قائمة المجالت:

تصدر عن حوار الحضارات  2012مجلة الحوار : مجلة فصلية أكاديمية ،  -35

 .التنوع الثقافي ، فلسفة السلم ، جامعة مستغانم ، الجزائر 

 قائمة المذكرات :

فرانسيس بيكون وجون استوارت ميل ، حاج هني علي:منطق االستقراء بين  -36

 .2015-2014لنيل شهادة الماستر كلية العلوم االجتماعية جامعة وهران ،

حجاج غنية: المنهج العلمي عند كارل بوبر ، لنيل شهادة الماستر منشورة،    -37

 جامعة اوكلي اولحاج ، البويرة .



عند كارل بوبر ، شهادة حدة مراح :النقد االبستميلوجي للنزعة التاريخانية  -38

 . 2017-2016الماستر، جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة 

خوني ضيف هللا  : المنهج النقدي عند كارل بوبر ، لنيل شهادة و الماجستر ،  -39

 .2006-2005جامعة الجزائر


	00
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14



