
 الفصل الثاين

 اصلاحلد الفبعد الوفاة )املزعومة( ملسألة  ضع احلد الفاصلالعلم والعلم الزائف: كيف ن

 1ترمجة: د. عقيل بن حامد الزماي مارتن ماهنر
 

 هية العلم،امعن ة احلال على أن ختربان إننا نتوقع من فلسفة العلم أن تكون قادرة بطبيع
عموما، وعن العلم الزائف بصفة خاصة. بيد أنه من املستغرب أن ‘ غري العلم’وكيف يتم متييزه عن 

جند أن موضوع احلد الفاصل قد خرج منذ فرتة طويلة عن وترية االهتمام. بل إنه يف ورقة مؤثرة نشرت 
د ( وفاة مسألة احلLaudan, 1983م، أعلن الفيلسوف الري لودان )1983سابقا يف عام 

وهو رأي يبدو أنه شق طريقه حنو التيار الرئيسي يف الفلسفة )انظر، على سبيل املثال  –الفاصل 
 ب(. ويف تناقض صارخ مع، وكذلك يف هذا الكتاNickles ،2006االستعراض الذي كتبه نيكلز/

يواجه عامة الناس، وال سيما معلمو العلوم، دعاة  انصراف كثري من الفالسفة عن هذا اجلانب،
النظرايت واملمارسات العلمية الزائفة الذين يعملون جبد إما للمحافظة على وضعهم يف اجملتمع أو 

. فإ.ا كان 2انيةقل  الطب البديل، والتنجيم، والخ  على سبيل املثال:كتساب املزيد من النفو.. خذ ال 
العلم تكاثر حة مية ملكافتا، فإنه يبدو أن أولئك الذين حياولون الدفاع عن النظرة العلمي   احلد الفاصل

مل يعد إبمكاهنم االعتماد على مساعدة فالسفة العلم. واألسوأ، أنه جيب والروحانيات الباطنية  الزائف
عليهم أن يكونوا على استعداد لسماع )من لودان وأتباعه، على سبيل املثال( أن جهودهم ال أساس 

 ؟" أدانه(. ميتة حقا لاحلد الفاصمسألة هلا، وهي ابلتايل مضللة )انظر "هل 

                                                           
أود أن أتقدم ابلشكر اجلزيل لـ أ.د. رفيق بن محودة لتفضله مبراجعة الرتمجة، وعلى ما زودين به من مالحظات واستدراكات  1

 مفيدة )املرتجم(. 
‘. Naturalismالطبعانية/’، يف مقابل مصطلح Creationismهو املصطلح الذي استخدمناه لرتمجة: ‘ قانيةل  الخ ’ 2

والفكرة املركزية يف اللقانية هي فرض القول ابللق على العلم الطبيعي. ورغم أن العلم ال يعارض القول ابللق، إال أنه حمايد إزاء 
أما القول ابللق فهو موقف إمياين ‘. methodological naturalismاملنهجية/الطبعانية ’.لك، ألنه يفرتض ما يسمى بـ

اليت حتاول أيضا فرض استبعاد فكرة اللق ‘ philosophical naturalismالطبعانية الفلسفية/’من مستوى آخر يقابل 
 على العلم )املرتجم(. 



سفة إال بشكل متقطع يف فل مل تعد تظهر منذ فرتة طويلة احلد الفاصلواحلق، أن مسألة 
العلم، كما تدل عليه ندرة املنشورات األكادميية يف هذا املوضوع. ومن املرجح أن السبب الرئيسي 

حلد ا ضوابطصعب للغاية. فجميع  وضع احلد الفاصللنقص االهتمام هذا هو أنه قد ثبت أن 
ل فالسفة العلم تبني عمليا أهنا إما أن تكون ضيقة جدا أو واسعة بخ اليت مت اقرتاحها من ق   الفاصل

وعة ضرورية جمم بكل بساطة ال توجداصرين يعتقدون أنه جدا. ولذا فإن غالبية فالسفة العلم املع
بل أكثر من مسح قوابلطبع، فإنه قد مت إجراء  .ضوابط احلد الفاصل ادها وكافية مبجموعها منأبفر 

ن أظهر أ ،عضوا يف رابطة فلسفة العلوم يف الوالايت املتحدة 176كثر من ألمخس عشرة سنة 
 لفاصلللحد اة كلي    ضوابطعلى  بعدتقدون أنه مل يتم العثور من املستطلعة آراؤهم يع 89%

(Alters 1997). 

للحد  ةاألكثر شهر  الضابطنظرة سريعة على  لق  ن ولتوضيح هذه اإلجابة السلبية، دعوان
للدحض  ةقابل العبارةأن  فيد. وي(Popper 1963: شرط القابلية للدحض عند بوبر )الفاصل

)منطقيا(، إ.ا، وفقط إ.ا، كان هناك مالحظة )عبارة( واحدة على األقل قابلة للتصور ميكن أن 
، فإهنا غري قابلة ظرف ممكن متوافقة مع كل تتعارض معها. وخبالف .لك، إ.ا كانت العبارة

القابلية للدحض، أن كثريا من العلوم الزائفة حتتوي ابلفعل على  ضابطللدحض. ولكن مشكلة 
يف  ب من العلوم. وعلى سبيل املثال، فإن الزعم املركزيسخ ت قابلة للدحض، ولذا فإهنا سوف حُت  عبارا

بار ني الربوج والصال الشخصية لدى البشر، قابل لالختب علم التنجيم، وهو أنه يوجد ارتباط جلي  
(. ولذا فإن Dean 1977; Carlson 1985ة مرات )إحصائيا وتفنيده عد   مت اختبارهوقد  –

يل قبوله ابعتباره لدى بوبر، ويتعني ابلتا ضابط احلد الفاصلستجيب له قابال للدحض يالتنجيم بكون
بوبر،  طال ميكن ضبطها تبعا لضاب يف التنجيم اليتاألخرى علما. ولكن هناك العديد من املشكالت 

 ,Kanitscheider)ما أوضح كانيتشيدر فكباره علما زائفا. ومتنحنا أسبااب وجيهة جدا العت
يف علم التنجيم معتلة جدا حبيث أهنا غري قادرة على ‘ النظرية’، على سبيل املثال، فإن (1991

السحر احملض، حىت يف حالة إظهار االختبار لوجود إىل جوء تفسري البياانت الاصة هبا دون الل
 بدأه. فمللقانيةااين. واملثال اآلخر هو ارتباط كبري بني التشكيالت الكوكبية املختلفة والسلوك اإلنس



ق العامل، غري قابل للدحض بطبيعة احلال: فهو متوافق لخ خخ  3طبيعي-املركزي، وهو أن هناك كيان فو
مع أي مالحظة ممكنة، ألن أي ظرف من الظروف ميكن النظر إليه ابعتباره ابلضبط ما أراد الالق 

 10000إىل  6000 ما بني األخرى مثل أن عمر كوكبنا اللقانينيالقادر فعله. ولكن ادعاءات 
القابلية للدحض يتيح لنا التعرف على  ضابط. ولذا فإن 4سنة فقط، قابلة للدحض، وقد مت دحضها

لم ولكنه خيذلنا يف حاالت كثرية من ادعاءات الع بعض االدعاءات ابعتبارها من قبيل العلم الزائف،
ليلها ورفضها األخرى ميكن حتضوابط احلد الفاصل نفس املنوال، فإن الزائف القابلة للتفنيد. وعلى 

 ,Mahnerلالطالع على استعراض هلا، انظر: غري كافية أو كليهما ) ية أوغري ضرور إما ابعتبارها 
 . (Hansson, 2008؛ 2007

مقبولة بشكل عام، فإننا جند اتفاقا بني  ضوابط للحد الفاصلوعلى الرغم من عدم وجود 
الستنباء ، وا5ةلي  ث  ، واملعاجلة امل  اللقانيةالتنجيم، و مثل  جماالتوالعلماء تقريبا على أن مجيع الفالسفة 

  9، وعلم األطباق الطائرة8الرقية(، واالستبصارأو اإلمياين ) ستشفاء، واال7، واجلذب النفسي6ابلعصا

                                                           
 املرتجم(. ) supernaturalطبيعي" لرتمجة: -طبيعي كلمة منحوتة من "فوق-فو 3
ادعاءاهتم من الدحض عن طريق إضافة افرتاضات واقية خمصصة لذلك. فيقولون، على سبيل يقوم اللقانيون عادة بتحصني  4

املثال، إنه يف حني أن عمر األرض ال يتجاوز عشرة آالف سنة، فإن الالق جعلها تبدو كما لو كانت أطول عمر من أجل 
وهذا غري قابل للتفنيد حىت ولو مل يكن إضافة خمصصة، ولكنه جزء من الدعوى األساسية  .(Pennock 2009)اختبار إمياننا 

 يف النظرة الالهوتية اليت تسمح، على سبيل املثال، خبالق يضللنا ابلوهم )املؤلف(.
لنسبة املرض ابهي معاجلة املرض عن طريق جرعات ضئيلة من املواد اليت تسبب نفس أعراض  homeopathyاملعاجلة امل ثلية/ 5

 )املرتجم(.  للشخص السليم
تقنية شعبية للكشف عن املياه اجلوفية واملعادن أو غريها من األشياء غري املرئية يف ابطن األرض  dowsingاالستنباء ابلعصا/ 6

 ابستخدام مؤشر أشبه ابلعصا يتعرض للتغري استجابة ملؤثرات غري مرئية كما يزعم املمارسون لذلك )املرتجم(.
ق القوة العقلية يعن طر  ئيالفيزايهو الزعم ابلقدرة على حتريك األشياء ابلتأثري يف النظام   psychokinesisاجلذب النفسي/ 7

 )املرتجم(. أو الروحية فقط
هو الزعم بوجود قدرات خارقة ميكن عن طريقها رؤية األحداث واألشياء يف املستقبل وخارج  clairvoyanceاالستبصار/ 8

 .اإلدراك احلسي )املرتجم(نطاق 
 األشياء اليت يزعم أهنا مرتبطة أبجسام فضائية طائرة جمهولة اهلوية )املرتجم(. دراسة بعضهو  ufologyعلم األطباق الطائرة/ 9



الحظ يوكما . 10اجلد حتمل حمخ مل ا تفتقد إىل املسو  املعريف لكيكلها إما أهنا علوم زائفة أو أهن
، فإننا نواجه موقفا متناقضا هنا، ففي حني يبدو أن (Hansson, 2008, 2009) هانسون

 وابطضمعظمنا يستطيع التعرف على العلم الزائف حينما نواجهه، ولكننا حينما يتعلق األمر بصياغة 
 .11كنغري ممالوصول إىل مثل .لك احلد الفاصل يقال لنا أن  العلم والعلم الزائفكل من   لتحديد

 احلد الفاصلمشكالت 

لتمييز اب لقال يتعاية لعدة أسباب. أوهلا أنه أنه صعب للغ احلد الفاصل حتديدثبت أن لقد 
ليس كل و لتمييز بني العلم وغري العلم على وجه العموم. اببني العلم والعلم الزائف فحسب، بل أيضا 

ا هاملعرفة العادية، ابإلضافة إىل الفنون واإلنسانيات ليست علوما، ولكنف. ليس علميا علما زائفاما 
. (Nickles 2006) والفاسد السديدليست من قبيل العلم الزائف. اثنيا، هناك التمييز بني العلم 

رده الذي يتبع بروتوكوال جتريبيا غري حمدد وغري متقن، أو حىت من حيذف بعض البياانت فيما يو  فالعامل  
العلمي(  ليستدمن الا يقرتب )وهو م ‘أكثر صقال’على نتائج ورسوم بيانية من تقارير لكي حيصل 

. ما بتداعواال 12ولكنه ليس )بعد( ممارسا للعلم الزائف. اثلثا هناك مشكلة العلم البدئي فاسد، عامل  
 انشئا علما بدئيا بدال من كونه علما زائفا؟ وحبكم التعريف، فإن العلم ميداانهي الشروط اليت جتعل 

ت علم النفس ميكننا تقييم وضعه؟. هل جماال البدئي ال ميتلك كل مسات العلوم املكتملة، ولذا كيف
 الناشئة واملثرية للجدل علوم بدئية أو علوم زائفة أخرى، كما يرى نقادها 13اتالتطوري وعلم امليم

                                                           
 ,Pigliucci. وقام بيغلوتشي )Hines, 2003جملاالت العلم الزائف، انظر:  من أجل االطالع على استعراض شامل 10

 بدراسة عدد من احلاالت الالفية املثرية لالهتمام، مثل علم النفس التطوري ونظرية األواتر )املؤلف(( أيضا 2010
فنحن جند وضعا مشاهبا يف جمال الدراسات الدينية، حيث يوجد آراء تذهب إىل أن تعريف ليس فريدا من نوعه،  الوضعوهذا  11

(، Platvoet & Molendijk, 1999ملمارسات الدينية )انظر مثال: غري ممكن، بسبب التباين اهلائل بني الرؤى وا‘ الدين’
 ولكن .لك كما هو ظاهر مل مينع أي شخص من اإلدالء آبراء وأقوال هلا معىن حول األداين )املؤلف(.

املراحل األولية من تشكل العلم ككل أو تشكل جمال علمي  science-protoالبدئي/ابلعلم املقصود  12
، ويف هذه املرحلة يكون العلم عبارة عن معلومات جمم عة بال إطار واضح واثبت، ولذا فإهنا عرضة لكثري من معني

 حىت تصل إىل مرحلة العلم الناضج )املرتجم(الشك 
لتفسري السلوك الثقايف اإلنساين بناء على نظرية التطور العامة، ويعتمد على مفهوم  انشئعلم  memeticsعلم امليمات/ 13

 ولكن على املستوى الثقايف، وليس على املستوى اإلحيائي. فامليم عنصر ميثل‘ geneاجلني/’الذي مياثل مفهوم ‘ memeامليم/’



ىت . ملالطالع على أمثلة أخرى خمتلفة من هذه احلاالت الالفية( Pigliucci, 2010)وانظر: 
مييز زائف، ومىت تكون جمرد رأي مبتدع فحسب؟ وهذا التابلضبط تكون نظرية بديلة جزءا من العلم ال

مهم ألن االبتداع ينبغي أن يرحب به ابعتباره مثريا للبحث والنقاش النقدي، وأما العلم الزائف فمجرد 
 مضيعة للوقت. 

(. فيذهب بعض Cat 2006واملشكلة الرابعة هي الالف حول وحدة العلم أو جتزؤه )
اجملاالت العلمية، ومنهجياهتا، ومقارابهتا خمتلفة جدا إىل درجة أنه من الفالسفة إىل أن موضوعات 

(. وابلطبع، فإن الوضعيني Dupré 1993الطأ التمسك ابلفكرة القدمية حول وحدة العلم )
دخثني يذهبون إىل وحدة العلم مبعىن أن كل العبارات العلمية ميكن )وينبغي( اختزاهلا إىل عبارات  الـُمح 

ابت غري املقار  فإنال تزال حتظى برواج واسع،  ختزالية الفيزايئية )املادية(اال ورغم أن .14فيزايئية
حتالل مساحات واسعة، وبذا فإن فكرة وحدة العلم اليت تكمن يف يف ااالختزالية جنحت أيضا 

 أنوهو  ،.لك، فهناك تصور آخر لوحدة العلماالختزال إىل الفيزايء مل تعد هي رأي األغلبية. ومع 
فتوافق العلم، وطابعه املتشابك هو الذي جيعل منه وحدة ية موحدة ومتسقة للعامل. العلوم تقدم رؤ 

(. وعلى وجه العموم، فإن الفالسفة الذين يؤمنون Reisch 1998; Wilson 1998) واحدة
 من أولئك الذين يذهبون إىل جتزئه.  ابحلد الفاصلبوحدة العلم أكثر ميال حنو االهتمام 

اوالت . فقد كانت احمللوحدات املستخدمة لوضع احلد الفاصلكلة الامسة تتعلق ابواملش
، 15سائلاملو حتيل إىل جوانب ومستوايت خمتلفة من العلم: العبارات،  رسم الط الفاصلالرامية إىل 

واملنهجيات، والنظرايت، واملمارسات، والتسلسل التارخيي للنظرايت و/أو املمارسات )برامج البحث 
تتعلق ال، سبيل املث على لدحضيةرفة. فقد كانت مقاربة بوبر افهوم الكاتوس(، وجماالت املعمب

                                                           

من املعلومات الثقافية خيزن يف الذاكرة وينتقل انتقاال وراثيا. وعلم امليمات يستند إىل هذه االفرتاضات وحياول دراستها  منطا
 )املرتجم(. 

املالحظة  لى مجيع العبارات العلمية إىل عبارات فيزايئية تعتمد ع اختزال هو إن اهلدف األصلي للوضعية احملدثةوبتعبري أدق، ف 14
، ولكن هذا اهلدف سرعان ما مت التخلي عنه، ولذا فإنه ميكننا جتاهل هذا اجلانب الظواهري والرتكيز على  االختزالية املباشرة

  الفيزايئية )املؤلف(.
، وهي ‘مسألة’فاملقابل الصحيح هو كلمة ترمجة حرفية غري دقيقة،  ها، ولكن‘مشكلة’لمة ترتجم عادة بك‘ problem’كلمة   15

 الكلمة املستخدمة يف الرتاث. ولذا فإننا نستخدمها، إال إ.ا اقتضى السياق خالف .لك )املرتجم(. 



 ؛ وأما الكاتوس16النايف ثنائيتالقياس االس تطبيق قاعدةعلى أساسا  تقومابلعبارات ألهنا 
(Lakatos, 1970)  ونإىل النظرايت وبرامج البحث، وكُ فيشري (Kuhn, 1970)  يركز على

 ولو  (Kitcher, 1982ر )وأما كيتشاملشكالت وقدرة النظرايت على حل املشكالت، 
(Lugg, 1987) النظرايت واملمارسات، وأما ابنج فيدرسان (Bunge, 1983, 1984) 

 ,Wilson) ل املعرفة بكاملها، وحيلل ويلسونفيشريان إىل حقو  (Thagard, 1988) واثغرد
االختالفات يف التفكري بني العلماء وأصحاب العلم الزائف، أي اختالف منطقهم  (2000

ومنهجيتهم. ومن السائغ مبدئيا أن تكون هذه اجلوانب كلها إما علمية أو غري علمية حبسب كل 
 .كانت توجد، إن  للحد الفاصلثلى وحدة املالجد إمجاع على حالة، ولكن حىت اآلن ال يو 

سم احلد ر اوالت الساعية ل، فكثري من احملد الفاصلت صلة بوحدات احلة السادسة .اواملشكل
ون . وهلذا السبب فإهنا ال بد أن تكالضوابطواحدا، أو عددا حمدودا من  ضابطاال تقرتح إال  الفاصل

بيل املثال، . وعلى سلرسم احلد الفاصلة نظرا لوجود جمموعة متنوعة من الوحدات احملتملة يخ ض  ر  غري مُ 
 طضابون يف حل املشكالت، وكذلك كُ   ضابطواحد، ومثلها  ضابطدحضية مقاربة .ات فإن ال

شرط التقدم يف برامج البحث. ويسلم املؤلفون اآلخرون ابملزيد من الشروط مثل يف الكاتوس 
، االختباري أو عدمه ق ابلتأكيدالصوبة، والقابلية لالختبار املستقل للفرضيات املساعدة، فيما يتعل

فقط عدد قليل نا من ضبطها بنُ ك  املنهجية العلمية، وحنوها. ولكن يبدو أن تنوع العلوم ال ميُ وتطبيق 
 . من ضوابط العلمية

رخيية أو أن تكون غري ات ضوابط احلد الفاصلما إ.ا كان ينبغي لواملشكلة السابعة هي مسألة 
، 17اترخييةالعترب تمنطقيا  طاضابمشروطة بزمنها. وعلى سبيل املثال، فإن القابلية للدحض ابعتبارها 

معني وتطوره،  ميدانأي ميكننا اختيار أي عبارة من أي زمن، دون أن نعرف أي شيء عن اتريخ 

                                                           
، لثاينذي ينتفي فيه الطرف األول يف الشرط النتفاء الطرف االشرطية القيسة يف العبارات القياس االستثنائي من أنواع األ 16

مد بوبر على . ويعتتقبل الدحض، ولكن س ال تقبل الدحض، إ.ن س ليست عبارة علمية إهنا: إ.ا كانت العبارة علمية، فهومثال
إ.ا انتفت االستتباعات ، فالدحض التجرييبعلى هذا املبدأ يف نقض النظرايت العلمية لنقض االستتباعات اليت تشتق منها بناء 

 )املرتجم(.  انتفت النظرية
 )املرتجم(.  وقد أجازت اجملامع اللغوية .لك ،‘ahistorical’كلمة واحدة منحوتة لرتمجة ‘  الاترخيية’ 17



بزمنه،  طبكل بساطة. وعلى النقيض من .لك، فإن شرط التقدم عند الكاتوس مشرو  الضابطونطبق 
ا على مدى معني وتطورمه ميدانلنظرية معينة أو  سابقيخ الأن ندرس التار  حنتاج لكي نطبقهأي أننا 

ركود أو تراجع خالل .لك  إ.ا كان يف حالة تقدم أوفيما ، ومن مث ننظر اسنوات، إن مل تكن عقود
جديد، فإننا ال نستطيع أن نصدر حكمنا على  ميدانما يف حالة وجود نظرية جديدة أو أالوقت. 

 املستقبلي للميدان لعدة سنوات على األرجح. ولذا فإن الفور، بل حنتاج أن ننتظر ونراقب التطور
 ، تثري مشكالت عملية إضافية. الالاترخيية الضوابطاملشروطة بزمنها، خبالف  الضوابط

نطقي أن من املفهل  .اته، احلد الفاصلواملشكلة األخرية اليت سننظر فيها هنا هي منطق 
نة من لوحدة معي حد الفاصل الصحيحلل وكافية مبجموعها ضرورية أبفرادها ضوابطنبحث عن 

وحدات العلم )عبارة، نظرية، برانمج حبث، ميدان( ابعتبارها إما علمية أو غري علمية. إن املنطق 
تعريف فئة أبفرادها والكافية مبجموعها ل ضروريةيتطلب جمموعة من الشروط ال القياسي يف التصنيف

طقي. ولكن نالعلم حاولوا االمتثال هلذا املطلب امل ، ولذا فإنه ليس مفاجئا أن معظم فالسفةصحيحة
 جيب علينا أن نقبل بطريقة أقل صرامة يفهل ب ميكن التمسك به، أو هذا املطلهل إن السؤال هو 

 اما. مت احلد الفاصل، ونتخلى عن فكرة رمبا نعدل عن طلب أي شيء مطلقاأو  – رسم احلد الفاصل

 حلد الفصل مّيتة حقا؟هل مسألة ا

 يتبناه لودان احلد الفاصلالرأي القائل أبنه من األفضل أن نتخلى متاما عن فكرة 
(Laudan, 1983) ق أن ينبغي حب ةأهنا مشكلة زائفقد تبني  احلد الفاصل. ويدعي أن مسألة
العامل  ما ندعيه عن دع ماتم" ما يهم حقا، خبالف احلد الفصل، قد يكونإن ن ويوضع حد هلا. ر كخ تُـ 

. وبعبارة أخرى، فإن التمييز املهم، حبسب لودان، (125)ص.  يتني التصورية واالختبارية"من الناح
ليس بني الدعاوى العلمية وغري العلمية، بل بني املعرفة املوثوقة وغري املوثوقة، أو بصورة أعم، بني 

العلم ’املعتقدات السائغة معرفيا وغري السائغة. ولذا فإنه ينصح إبسقاط مصطلحات "من قبيل 
ا عاليانفمن قاموسنا" ألهنا "ليست سوى عبارات جوفاء ال تؤدي إال دورا ‘ غري العلمي’و‘ الزائف

 . عا جمهود ضائومكافحته‘ العلوم الزائفة’عريف (. ونتيجة لذلك، فإن ت125ص. ) ابلنسبة إلينا"



 لك. عن وترية االهتمام، إال أن احلد الفاصلورغم أن ورقة لودان الشهرية سامهت يف خروج موضوع 
 الكثري فيما يتعلق ابلوضع املؤسسي لفلسفة العلم. فإ.ا مل يكن هناك أي شيء خاص يف غري  مل ي

ون لنا أن معرفيا وغري السائغة، أفال يك السائغةالعلم، وإ.ا كان كل ما يهم هو التمييز بني املعتقدات 
أي ما يقرب اآلن ) تكتخصص أن تكون قد تالش  ينبغي هلانفرتض أن فلسفة العلم نتيجة لذلك 

حملها  بستمولوجيا العامة لتحلأليس من املفرتض أن تقفز اإلمن ثالثني عاما من نشر مقال لودان(. 
 كالت .ات الصلة ابلتربير املعريف؟ ولكن كما يشري بينوكألنه ميكن هلا التعامل مع مجيع املش

(Pennock, 2009)  حبق، فإن اجلامعات ال تزال تقدم مقررات يف فلسفة العلم. وال تزال
توظف فالسفة العلم بدال من استبدال مواقعهم ابملتخصصني يف اإلبستمولوجيا العامة. والدورايت 

 يتم التخلي عن ، فإنه ملكذلك  ال تزال موجودة. ويف تعليم العلوم ‘فلسفة العلم’دورية املتخصصة مثل 
ملتعلق بكيفية تدريس طبيعة العلوم، على الرغم من أنه من البديهي أن .لك سيكون أمرا الربانمج ا

 ورغم أن حجة بينوك ليست‘. طبيعة العلم’مضلال وال أساس له إ.ا مل يكن هناك شيء من قبيل 
قل أن توضح على األفإهنا للجمود املؤسسي والتارخيي،  حامسة ألن كل .لك قد يكون جمرد نتيجة

بدو مل يتم قبوله بكل تبعاته الطبيعية. ولذا فإن العلم على ما ي احلد الفاصلمسألة  لودان ملوتإعالن 
ينطوي على شيء خاص ال نرغب يف التخلي عنه. ولكن إ.ا كان األمر كذلك، فلما.ا إ.ن فالسفة 

 ه؟نالعلم مرتددون جدا يف حتديد موضوعهم املعريف؟ وتبعا لذلك، هل يعرفون حقا ما يتحدثون ع

إن املشكلة الرئيسية يف مقرتح لودان، حبسب رأيي، هي أن التمييز بني املعتقدات السائغة 
علقة بكيفية فاملسألة املت ينقل موضع رسم الط الفاصل إىل دائرة أوسع،سائغة فقط معرفيا وغري ال

قبولة على م توجد مقاييس هالتمييز بني املعتقدات السائغة وغري السائغة ستظل بال حل. فرغم أن
نطاق واسع للتربير املعريف، إال أنه يف احلقيقة حىت يف هذه احلالة )ولودان على األرجح مدرك لذلك( 

ال يوجد إمجاع. ولنتذكر فقط الالهوت. الالهوتيون والفالسفة التوحيديون يزعمون أن معتقداهتم 
ذلك. فكيف  أهنا ليست كمربرة، وابلتايل عقالنية، يف حني أن الفالسفة الطبعانيني يذهبون إىل

فق مرة ألننا سنخ؟ د؟ هل حنن إزاء مشكلة زائفة أيضاعلى هذا الصعي الفاصل ميكننا أن نرسم الط
 أخرى يف العثور على حد قاطع. 



واملشكلة األخرى يف نقد لودان هي أنه قائم على مقاربة تقليدية ال تتطلب جمموعة من 
لى ما يبدو، ألنه ع اترخييةال أيضا ضوابط، بل حسبجموعها فأبفرادها والكافية مبضرورية ال الضوابط

يتحدث عن العلم على مر التاريخ، منذ أرسطو حىت العلم احلديث، كما لو أن سالف العلم القدمي 
حتقيقه  ال ميكن احلد الفاصلمع ما بلغه العلم املعاصر من نضج. ما.ا لو أن يقف على قدم املساواة 

مشروطة بزمنها؟ فالعلم احلديث على أية حال مل يبدأ إال منذ أربع مئة سنة مضت،  ضوابطإال عرب 
وقد تطور إىل حد ما منذ زمن غاليليو ونيوتن. ولذا فإنه من املمكن جدا أن يكون معتقد ما علميا 

ودان[، وملزيد من النقد ]لرؤية لم، ولكنه مل يعد كذلك فيما إ.ا مت تبنيه اليوم )1680ابلعودة إىل عام 
 (.من هذا الكتاب Pigliucci & Boundryانظر: 

ان هو األكثر ك  التمييز بني املعرفة اجلديرة ابلثقة واملعرفة غري اجلديرة ابلثقة أنوأخريا، حىت لو 
تعلق إبنتاج طريقة أكثر تقييدا فيما ي تعينييف هناية املطاف، فإنه ال يزال من املشروع حماولة  أمهية

ال يزاالن  قنيةتواللطرق األخرى الكتساب املعرفة. فالعلم اب ، مقارنةريقة العلمية(وهي الطاملعرفة )
يعتربان يف هناية املطاف .وي حظوة من الناحية املعرفية، بسبب مقاربتها املنهجية والصارمة، وهو ما 

 افتنا. قنتيجته أهنما ينتجان املعرفة األكثر موثوقية. وهلذا السبب فإهنما جزءان مهمان جدا من ث

 ؟أمر مطلوب احلد الفاصلملاذا 

ن املواطنني يف أل بل، فحسبألسباب اقتصادية ين مهمني قنية ليسا يف الواقع أمر إن العلم والت
حياهتم  قادرين على اختا. قرارات مستنرية فيما خيص واينبغي أن يكون ةاجملتمعات املتحضرة واملتعلم

الشخصية وأدوارهم يف اجملتمع، والسياسة، والثقافة. فكلنا، على سبيل املثال، نواجه أسئلة من هذا 
 (:Mahner 2007القبيل )

 األساليب التشخيصية والعالجية اليت مل يتم التحقق من صحتها علميا أن أنمتن  هل ينبغي
 ؟وصحة اآلخرين )بل حىت حياهتم(حتنا على ص



  هل ينبغي أن تشمل التأمينات الصحية العامة التداوي السحري مثل املعاجلة املثلية والعالج
 ؟18ابللمس

  لجية وحتت يف البحث عن املدفونني يف االهنيارات الث ابلعصا املستنبئنيهل ينبغي استخدام
 املباين املنهارة؟

  ملساعدة ابلعرافني يف البحث عن األطفال املفقودين ويف اهل ينبغي على الشرطة أن تستعني
 على حل اجلرائم؟

 طاء ع التنجيمي أو شهادات وسلة املقدمة يف احملاكم حتليل الطاهل ينبغي أن تشمل األدل
 حتضري األرواح؟

  ألفضل أن العلم الزائف، أم من ا‘ أحباث’هل ينبغي أن تنفق أموال دافعي الضرائب يف متويل
 يف متويل البحث العلمي فقط؟تستثمر 

  هل ينبغي للناس الذي يعيشون يف اجملتمع الدميوقراطي احلديث أن يستندوا يف قراراهتم
 19السياسية على املعرفة العلمية بدال من الرافات واأليديولوجيا؟

قانونية، ألهنا و إن األسئلة السابقة ليست جمرد أسئلة يف السياسة العامة، ولكنها أيضا أسئلة أخالقية 
ثال، ملقد تنطوي على ]االهتام[ ابالحتيال أو القتل ابإلمهال فيما إ.ا مات مريض، على سبيل ا

علم دجال. وبذا فإنه ميكن تقدمي احلجة على احلاجة إىل التمييز بني ال تطبببسبب مداواته بعالج مل
 والعلم الزائف.

ة املعريف الاص يثري مشكلة واضحيف فلسفة العلم عن حتديد موضوعها ظاهر العجز إن 
حياء التطوري وليس علم التنجيم؟ وملا.ا علم اإلأيضا ابلنسبة إىل تعليم العلوم. ملا.ا ندرس علم الفلك 

؟ وملا.ا الفيزايء وليس الفيزايء الزائفة آلالت الطاقة احلرة واألجهزة املضادة للجا.بية؟ اللقانيةبدال من 

                                                           
الذي حييط ببدن  جمال الطاقة م أنه حيددع من أنوع االستطباب البديل يزعنو  therapeutic touchالعالج ابللمس/ 18

 عن طريق اللمس )املرتجم(.  م بهاملريض ويتحك
 ( )املؤلف(. Pigliucci, 2010‘ )االحرتار العاملي’ومن األمثلة على .لك اجلدل حول موضوع  19



؟  von Däniken/20كنت الفضائيني القدمية عند فون دانيس آاثرايملا.ا التاريخ املعياري ول
وعلى العموم، ملا.ا ندرس العلم وليس العلم الزائف؟ بل أعم من .لك، كيف نعر ف الطالب بطبيعة 

 Alters, 1997; Eflin et)انظر مثال:  ضوعات الرئيسية يف تعليم العلوموهو أحد املو  –العلم 
al., 1999; Matthews, 2009) –  الذي تتخلى فيه فلسفة العلم عن حتديد  الوقتيف
كيك من قبل لودان التش طالهؤال األساسي يف تعليم العلوم طبيعة العلم؟ ونتيجة لذلك، فإنه حىت الس

 (.Martin 1994; Afonso and Gilbert 2009وأتباعه )

 ؟ممكنا احلد الفاصلكيف يكون 

جيب أن تتجنب أخطاء املاضي. والطوة  الفاصلللحد من الواضح أن املقاربة اجلديدة 
األوىل حنو الرتسيم املمكن عمليا هي اختيار الوحدة األمشل يف التحليل: حقول املعرفة بكاملها، أو 

(. وبشكل جممل، فإن اجملال Bunge 1983; Thagard 1988, 2011اجملاالت املعرفية )
نوع ما.  ارساهتم اليت هتدف إىل حتصيل معرفة مناملعريف يتمثل يف جمموعة من الناس ونظرايهتم ومم

لم من الفيزايء والالهوت جماالت معرفية. وابملثل، فإن ع من علم الفلك والتنجيم، وكال وبذا فإن كال
بشكل خاص جماالن معرفيان. ويظهر املثاالن األوالن أن املعرفة  21اإلحياء بشكل عام، وعلم التبيؤ

عرفة عن  صادقة: فقد يتم اكتساب موال حقيقية ابلضرورة أن تكون املكتسبة يف جمال معريف ليس 
. ويوضح املثال الثاين أن 22كياانت حمض خيالية وليست حقيقية، ومعرفتنا قد تكون خمتلقة أو ومهية

 اجملاالت املعرفية غالبا ما تكون أكثر أو أقل مشوال، أي تشكل تسلسالت هرمية. 

                                                           
مقولة تزعم وجود اتصال قدمي بني الكائنات الفضائية  ancient astronaut archeologyآاثرايت الفضائيني القدمية/ 20

 والبشر وحتاول تتبع آاثر .لك، ومن املشهورين يف تبين هذا الزعم وتروجيه الكاتب السويسري إريك فون دانكن )املرتجم(. 
 حياء يدرس العالقة بني الكائنات احلية وبيئتها )املرتجم(. فرع من علم األ ecologyعلم التبيؤ/ 21
رفة قابلة للخطأ منا املقاربة البوبرية للمعرفة، اليت تنص على أن كل معوثوقة واملعرفة املتومهة يفرتض ضإن احلديث عن املعرفة امل 22

من قبيل ‘ املعرفة املتومهة’وغري معصومة.  وأما يف املقاربة التقليدية اليت تعترب أن املعرفة هي االعتقاد املربر الصادق، فإن مصطلح 
ل التقدم االقرتايب من من قبي ئاشييفرتض ضمنا ‘ املعرفة املوثوقة’وكذلك فإن احلديث عن ف الُل في )أو التناقض اللفظي(. اإلردا

 احلقيقة )املؤلف(. 



ة من العلم، نظر يف جوانب كثري ه نقطة البداية يسمح لنا ابلإن اختيار جماالت املعرفة ابعتبار 
أنه يف نفس الوقت جسد من املعرفة، ومنظومة اجتماعية جملموعة من الناس، تشمل أيضا ما  منهاو 

إىل  هرقد ظس شيئا يقومون به من أنشطة مجاعية. و.لك أيخذ بعني االعتبار أيضا أن العلم لي
من املعرفة العادية، وامليتافيزيقيا،  من خليط قد تطورحرى أل، ولكنه اببشكل جاهزالوجود 

. وبعبارة أخرى، فإن .لك ال يسمح لنا ابلنظر يف على مدى عدة قرون واالستقصاء غري العلمي
. وفوق .لك، 23فلسفة العلم فقط، ولكن يف اتريخ العلم، وعلم اجتماع العلم، وعلم نفس العلم أيضا

 تتطلب منا أيضا أن حنلل مكوانهتا. وهبذه الطريقة، فإنه ميكن تضمني فإن دراسة اجملاالت املعرفية
من قبيل العبارات والنظرايت واملنهجيات وحنوها بوصفها مكوانت رئيسية  دنيا والصغرىال اتالوحد

ألخذها بعني االعتبار. ويف ضوء هذا التحليل، فإنه من غري احملتمل أن نتمكن من النجاح ابستخدام 
(. Bunge 1984وحيد أو بضعة شروط لتحديد املنزلة العلمية جملال من جماالت املعرفة ) ضابط

فقد ينجح .لك يف بعض احلاالت، ولكن من احملتمل أن يفشل يف كثري من احلاالت األخرى. وهلذا 
 من ضوابط احلد بقدر اإلمكان شاملةالسبب فإنه من املستحب أن يكون لدينا قائمة مرجعية 

 من مؤشرات العلم. خمزون كامل أي : الفاصل

 هانسون  بهأدىل‘ العلم الزائف’نظرة على تعريف حديث لـ ولتوضيح هذه النقطة، دعوان نلق  
(Hansson, 2009, p. 240)  )فهو يعرف القول أبنه من قبيل العلم الزائف إ.ا )وإ.ا فقط .

أال ( 2لعلم، )اب الاص الاجملداخل بقضية  يكون متعلقا ( أن1ط الثالثة التالية: )كان يستويف الشرو 
( أن يكون جزءا من عقيدة حياول أتباعها خلق انطباع أنه 3، )يكون له ما يربره من الناحية املعرفية

إىل العناصر  فإنه ال يشري إال ،تتأكد فائدة هذا التعريف يف اإلحالة السريعة وبقدر مامربر معرفيا. 
يف جمال ما، وهي األقوال )أو العبارات(، ويرتك الباب مشرعا أمام التساؤل  ن املستوى األدىناليت تكو  

. ولذا يف هذا الكتاب( Hansson)وانظر: ة حتقيق التربير املعريف ابلضبط عن األمر املتعلق بكيفي
اليت حتدد  وابطالضمن  تساعاصطلحا خمتزال لقائمة أكثر افإن التربير املعريف ال ميكن أن يكون إال م

                                                           
يف احلقيقة مشكلة من  مشكالت علم ‘ العلم الزائف’( إىل أن Kitcher, 1993يذهب كيتشر )على سبيل املثال،  23

 النفس، ال فلسفة  العلم. فالرتكيبة الذهنية لبعض البشر هي اليت جتعلهم من أصحاب العلم الزائف )املؤلف(. 



ا يقوم عليه التربير. إن يف اإلشارة إىل حقول املعرفة بكاملها، وإىل قائمة أكثر مشوال من مؤشرات م
تتيح لنا  ا لن. ولكن عيبها أهنقيمة كل منهاو العلم ميزة تتمثل يف القدرة على تغطية كل هذه اجلوانب 

 صياغة تعريفات قصرية وجاهزة، سواء للعلم أو العلم الزائف. بعد .لك 

من مؤشرات العلم، فإن السؤال الذي يطرح نفسه خمزون كامل  علينا االعتماد على ا كانوإ.
هنا هو ما إ.ا كانت هذه املؤشرات وصفية أم معيارية أم كليهما. وبطبيعة احلال، فإنه ال ميكننا إال 

سم للخط ر االت املعرفية األخرى. وأي الوصف الواقعي ملا يقوم به العلماء وما يقوم به ممثلو اجمل
تضمن ي ولكن الط الفاصل الصحيحسيضطر إىل االعتماد على مثل هذه التوصيفات.  الفاصل

 ، فمن املتوقع أن خيربان ملا.ا تنتج النظرايت واملمارسات يفإصدار حكم على املنزلة العلمية جملال ما
ألخرى ختفق االت اجمال معني معرفة ميكن االعتماد عليها أو صادقة أيضا، يف حني أهنا يف بعض اجمل

لية للدحض، على ب، فإننا حنتاج إىل ضوابط معيارية. ويف حني أن القاالتقييميف .لك. ولتربير هذه 
تعلقة مبا إ.ا  املنهجية(، فإنه يبدو أن املعلومة امل-ضابطا معياراي )من الناحية املنطقية تعدسبيل املثال، 

و ال يشكلون( مجاعة حبثية ليست إال مسة كان األشخاص املنخرطون يف جمال معريف يشكلون )أ
ابلط علقة .ات الصلة ابألغراض املتفقط املعيارية هي  الضوابطاجتماعية وصفية. ولذا فإنه يبدو أن 

الوصفية ليست كذلك. وإ.ا كان التربير املعريف هو ما يهم يف هناية  الضوابط، يف حني أن الفاصل
برسم قة ملنهجية، هي .ات الصلة الوثياملتعلقة ابية، وخاصة املعيار  الضوابطاملطاف، فإنه يبدو أن 

 .لقد قلنا الكثري ابلنسبة إىل الرؤية التقليدية على األقل. الط الفاصل

م عند دولكن التمييز بني املؤشرات املعيارية والوصفية ليس ابألمر اليسري. هل ضابط التق
وصف  دايةالبتقدم أو يف حالة ركود هو يف  كون جمال معني يف حالةإن  الكاتوس وصفي أم معياري؟ 

حل  .لك اجملال يستمر يفأن واقعي. ولكننا مع .لك نعزو للتقدم قيمة إجيابية ألنه يشري إىل 
وما يتضمنه )إىل أن اجملال املقصود املشكالت، حبيث يكون هناك منو يف املعرفة. وهذا بدوره يشري 

حيقق على األرجح فهما أعمق أكثر فأكثر، فضال عن التمثيل الصحيح إىل حد معقول  من نظرايت(
ميكن أن التقدم ط ضابملوضوعه املعريف، مبعىن التقدم االقرتايب من احلقيقة حسب ما يبدو. ولذا فإن 

 ضابطا معياراي، وليس وصفيا. يعد



األوىل  ة؟ يبدو .لك يف الوهلةواآلن ما.ا عن مسة اجتماعية من قبيل االنتظام يف مجاعة حبثي
مارسات .ات صلة وثيقة ابلتربير املعريف للنظرايت وامل غرية وصفية حبتة، وهو ما جيعلها وكأنه مس

ت البحثية مسة مهمة من مسااملقصودة. ولكن النظرة الفاحصة تبني أن النشاط اجلماعي للجماعة 
ال ، وهو جم‘ابلعصااالستنباء ’رة على نظ نلق  . دعوان يف هذا الكتاب( Koertge)انظر:  العلم

يهم يشرتكون يف بعض املعلومات، ولكن معظمهم لد ابلعصااملستنبئون فمجاعة حبثية. ليس له 
ن حتقيقه ميك ، وعما ميكن والوآلياته املزعومة ة الاصة عن قوانني االستنباءنظرايهتم الشخصي

لغوي ال  الذي يعود يف معظمه إىل تشاكلو  ،فيما بينهم . فرغم بعض التشاكل الطفيفءابالستنبا
كة بني مة مشرت ، فإن هذه النظرايت ليس بينها توافق متبادل. أي أنه ال يوجد نظرية عامفهومي

حيح الطأ، وهلم عية لتص، وال تقييم متبادل للنظرايت واملنهجيات، وال آلية مجاابلعصااملستنبئني 
ليس  هؤالء الناسة مؤشر واضح على أن ما يقوم به فإن عدم وجود مجاعية حبثي تبعا لذلك،جرا. و 

، فقد يتبني أن مسة اجتماعية من هذا القبيل تشتمل على مكون معياري يف ابلنتيجة. و 24علما
 النهاية. ولكن .لك ال يزال حمال للنظر.

قتصر قبليا تينبغي أال والثمرة اليت حنصل عليها من كل هذا هي أن القائمة الشاملة ملؤشرات العلم 
 هذه القائمة؟ دعوين أقدم بعض األمثلة تكونكيف ميكن أن إ.ن  على الضوابط املعيارية فقط. 

لتو، فإنه . وكما .كرت ل(Mahner, 2007؛ وانظر: Bunge, 1983, 1984)متابعا لـ: 
 يف البداية أن نلقي نظرة على األشخاص املشاركني يف جمال معني: ناميكن

 صه مبا خي، كل منهم مشغول ن األفرادة أم أهنم جمرد مجع فالت مهل يشكلون مجاعة حبثي
 وحده؟

  ميثل السلطة وميرر  حجةتبادل واسع للمعلومات، أم ال يوجد إال معلم بينهم هل يوجد
 تعاليمه ألتباعه؟

                                                           
رون فاللقانيون، على سبيل املثال، ينظمون مؤمترات وينشتقوم بتقليد اجلماعات العلمية.  ةالزائفالحظ أن بعض العلوم  24

دورايهتم احملكمة الاصة هبم. ولكن هذه اجلماعة معزولة ألنه ليس هلا اتصال تقريبا أبي مجاعة حبثية أخرى، أي أهنا ال متثل مجاعة 
يف الكتب ‘ ياإلعجاز العلم’ا يسمى فرعية صحيحة من اجملتمع العلمي العاملي )املؤلف(. ومثلها كذلك اجلماعات اليت تعىن مب

 السماوية )املرتجم(. 



  من األشخاص أحرار يف نشر ما يريدون، أم أهنم خاضعون للرقابة  املعينةهل تلك اجملموعة
، 25يديولوجيا السائد يف اجملتمع الذي يعيشون فيه )مثل: الفيزايء اآلريةمن قبل نظام اإل

 (. 26نكونيةوالليس
  وجاتمت’و‘ طاقات’هل يتكون ميدان الدراسة من كائنات واقعية حمددة، أم أنه حيتوي على ‘

 غامضة، إن مل يكن أيضا على أشباح وكياانت روحانية أخرى؟
 الفلسفية األساسية للمجال املقصود؟ ما هي االفرتاضات اليت متثل األرضية 
 ني، أم أنه يسمح قوان اقتضي فقط عاملا طبيعيا، سببيا، .هل الكيان الوجودي الاص ابجملال ي

 طبيعية؟-ث فواأيضا بكياانت وأحد

ومن الناحية التقليدية، فإن عددا كبريا من املؤشرات ميكن العثور عليها يف املنطق واملنهجية اليت يتبناها 
 ال املقصود:اجمل

 هل يسلم بقواعد التفكري املنطقي العقالنية والسليمة؟ 
 هل يهتم ابملبادئ املتعلقة بعدم الدور والتناقض املنطقيني؟ 
 ؟ وعلى نصل أوكام أم على 27هل يعتمد على القابلية للخطأ أم على القطع الدوغمائي

 التكهنات والتأمالت املرسلة؟
  لالختبار؟ما هو موضع النقد والقابلية 
 ما أمهية الدعم املعتمد على الشواهد الظاهرة؟ 
 هل ميكن اختبار مصداقية منهجياته وأساليبه التقنية بشكل مستقل؟ 

                                                           
توجه نشأ يف أملانيا النازية ملعارضة ألربت أينشتاين وغريه من الفيزايئيني اآلخرين الذين يوصمون أبهنم يهود الفيزايء اآلرية  25

  إلخضاع علم الفيزايء ملبادئ العقيدة النازية )املرتجم(.
اول أحد املشتغلني بعلم األحياء يف االحتاد السوفييت، وحي ‘تروفيم ليسنكو’توجه ينسب إىل  Lysenkoismالليسنكونية/ 26

 إخضاع هذا العلم يف اجملال الزراعي ملبادئ العقيدة الشيوعية، ال سيما عرب معارضة فكرة املور اثت )املرتجم(.
ية قد يف العرب‘ وثوقية’صحيحة إمجاال، إال أن كلمة ، ورغم أهنا ترمجة ‘الوثوقية’بـ ‘dogmatismالدغمائية/’يرتجم بعضهم  27

ت اباليت حتمل إحياء ابلسلب، ولذا اخرتان اإلبقاء على الكلمة وتعريبها، وهي من املعر  ‘ الدغمائية’حتمل إحياء ابإلجياب، خبالف 
 الشائعة )املرتجم(. 



 هل متتلك نظرايته قدرة حقيقية من انحية التفسري، أو التنبؤ، أو كليهما؟ 
 هل نظرايته مثمرة؟ 
 هل بياانته قابلة إلعادة اإلنتاج؟ 
  للتخلص من الطأ؟ وهل دعاواه متوافقة مع املعارف الراسخة، ال هل هناك آليات منهجية

 سيما يف األقوال املتعلقة ابلقوانني؟
 هل يقتبس اجملال املعارف واملنهجيات من اجملاالت املعرفية األخرى املقاربة له؟ 
 وهل هو بدوره يقوم إبمداد اجملاالت اجملاورة وإثرائها، أم أنه معزول؟ 
  تم يتم تناوهلا يف اجملال تنبع بشكل طبيعي من البحث والبناء النظري، أم يهل املشكالت اليت

 28استالهلا بشكل عشوائي؟
  هل املدونة املعرفية للمجال املقصود حمدثة ومت أتكيدها بشكل جيد، أم أهنا ابلية وعتيقة، إن

 مل تكن خارج إطار العصر؟ وهل اجملال ينمو أم يعاين من الركود؟

 ملمكنةاإن كمية املؤشرات هبذه األمثلة.  ولكن دعوان نكتف  كن متديدها أيضا، هذه القائمة ميو 
ال ن يكون كل واحد منها قابأ املرجَّحأو الوصفية، توضح أنه من غري  منها فقط، سواء املعيارية

. وعلى سبيل املثال، هل شرط القابلية إلعادة احلد الفاصلبه يف كل حالة من حاالت  يفاءلإل
علم مولوجيا )ز أو الكو  29وراثيةتارخيية مثل علم السالالت الكن االحتفا  به يف العلوم الاإلنتاج مي

ينتج الكثري من البحوث، بل إن بعضا منها  31)أو خوارق الالشعور( ا. والباراسيكولوجي30(الكون
يستخدم أيضا أساليب إحصائية حديثة، ولكن هل هذا كاف العتباره علما؟ ولذا فإن املؤشرات 

                                                           
لة عن يقية، ولكنها تقوم ابختالق مشكالت مفتععلى سبيل املثال، آاثرايت فون دانكن الزائفة ال تقوم حبل مشكالت حق 28

 ,Mahnerطريق احلقائق احملرية يف اآلاثرايت العادية، لكي تقوم حبل هذه األلغاز ابفرتاض تدخالت من خارج األرض )
 ( )املؤلف(2007

للكائنات احلية بناء على نظرية التطور العامة  علم يدرس التاريخ التطوري phylogeneticsعلم السالالت الوراثية/ 29
 )املرتجم(. 

 هو اجملال املعين ابلدراسة العلمية ملبدأ الكون وتطوره )املرتجم(.  Cosmology)أو علم الكون(/مولوجيا سالك 30
ة يف الشعور مثل من العلوم الزائف اليت تدرس ظواهر خارق parapsychology)أو علم الوارق النفسية(/ االباراسيكولوجي 31

 االسرتقاد والتخاطر وحنوها )املرتجم(. 



لى عذكورة آنفا تفشل يف أن تشكل جمموعة ضرورية أبفرادها وكافية مبجموعها. فشرط العقالنية، امل
 نه توجدأللكي يتم اعتبار جمال من اجملاالت علما، ولكنه ليس كافيا  ضروري بال شكسبيل املثال، 

لضروية ا. وإ.ا كان علينا التخلي عن إجياد جمموعة من الضوابط ممارسات عقالنية أخرى لدى البشر
 ؟رسم الط الفاصل بشكل معقولميكن لنا إ.ن ، فكيف ‘العلمية’لـوالكافية 

عاين ذي يال 32يف األحياء‘ علم التصنيف’فيد أن نلقي نظرة على ولرؤية كيف ميكن .لك، فإنه من امل
)وغالبا حىت على مستوى وحدات  ةنواع اإلحيائيحتديد األ عب جدامن الصفمن مشكلة مماثلة، 

،  الصفاتالتنوع اهلائل يف فبسبب .معا والكافية ضروريةلعليا( مبجموعة من السمات الالتصنيف ا
الاص  جيعلها ال تفي ابلتعريف عضوايت من نوع معني قد تفتقد إىل بعض السمات، مماعض الب

يف  33تهاومعارض انيةالنزعة اجلوهر  حولجدا اثر . وهلذا السبب فإنه يوجد خالف واسع بذلك النوع
. واملوقف التوفيقي يقرتح ما (Mahner & Bunge, 1997) فلسفة علم التصنيف اإلحيائي

 34لم ةم بأن األنواع اإلحيائية تتس ، وهي فكرة مفادها‘املاهية اجلوهرية املخففة يف األنواع’يسمى بـ
أبفرادها والكافية مبجموعها ضرورية من السمات ال صارمةمن املالمح، وليس جمموعة  ةمتغري 

(Boyd 1999; Wilson 1999; Pigliucci 2003)35 ولذا ففي حني أنه ال توجد .
من ‘ ما يكفي’خاصية حمددة ال بد أن تكون قائمة يف كل ما ينتمي إىل نوع معني، فإنه يوجد 

ل مسات هذه الكائنات العضوية تنتمي إىل طائفة معينة. فإ.ا قمنا بتمثيالصائص املشرتكة اليت جتعل 

                                                           
أحد فروع علم األحياء، وهو معين بتصنيف ‘( املنظوميات’أو ‘ النظاميات’)وقد يرتجم بـ Systematicsعلم التصنيف/ 32

 شجرة الكائنات احلية يف املاضي واحلاضر، وما بينها من عالقات )املرتجم(. 
موجود يف الواقع، ميثل خاصية فريدة يشرتك فيها مجيع األعضاء ‘ جوهر’تذهب إىل وجود  essentialismالنزعة اجلوهرانية/ 33

 اليت تنتمي إىل نوع معني، وحيدد ماهيتها دون ما سواها.
كن ميو  ،‘ملات’على  ‘ملة’ ، وجتمع‘يلتم’و‘ التم’، ويف الفعل نستخدم ‘cluster’هي الكلمة اليت اخرتانها لرتمجة كلمة ‘ ةمل’ 34

 للوصف واملصدر الصناعي )املرتجم(.‘ اللميانية’ كذلك  منهاأن يشتق 
(، Pigliucci, 2003؛ Dupre, 1993الضبايب لدى فيجنشتاين )‘ التشابه األسري’ابكورة هذا التوجه مفهوم  35

الفصل، قام . وبعد أن سلمت مسودة هذا بشكل متفاصل حول تعريف األنواع  (Beckner, 1959وكذلك فكرة بكنر )
 (. يف حتديد طبيعة العلم يف تعليم العلوم )املؤلف‘ التشابه األسري’( الستجالء مقاربة Irzik & Nola, 2011إرزك ونوال )



، رغم ابرزة لـم ات شكلأهنا غالبا ما تالسمات، فسنجد  ي زتلفة بيانيا يف خمطط بياين حلاألنواع املخ
 أحياان. بينها وجود نوع من التداخل 

العلم الزائف  صيف العلم أوتو يتيح لنا أيضا على مسألة احلد الفاصل إن تطبيق هذه املقاربة 
منهما. وعلى سبيل املثال، إ.ا كان لدينا عشرة شروط  من الصائص اليت تناسب كال ةمتغري لخم ة ب

ه (، فإننا حنتاج يف ميدان معريف، مثال، أن يفي بسبعة من هذقيمتهاللعلمية )وكلها متساوية يف 
هذه الشروط مت استيفاؤه يف الواقع. الشروط العشرة لكي يعد علميا. وال يهم، مع .لك، أي من 

، n = 8، وإبضافة التباديل لـ n = 7، وN = 10!، حيث أن N!/n!(N–n)وتبعا للمعادلة  
من السبل املمكنة  176، فإنه سيكون لدينا يف هذه احلالة ما جمموعه n = 10، و n = 9و 

. وبطبيعة احلال، فإنه ال يزال هناك حاجة ألن 36(Mahner, 2007الستيفاء شروط العلمية )
يـُبـخني  كم عدد الضوابط املوجودة فعال )وختميين هو أهنا على األقل ما بني الثالثني إىل المسني(، 

. دث يف الواقع فعالما حياملبين على  احلد الفاصلحبيث أن األرقام أعاله ميكن تكييفها تبعا لسيناريو 
ن هذه املؤشرات ليست على نفس القدر من األمهية، فإنه رمبا يكون هناك وعالوة على .لك، نظرا أل

أكثر واقعية. وعلى وجه الصوص، فإنه رمبا  لم ةجح من أجل جعل حتليل الحاجة إلضافة عامل مر 
 هيتعني النظر يف التمييز بني الصفات املعيارية والوصفية يف هذا اإلجراء املتعلق ابلرتجيح. وأخريا، فإن

ة مل  علينايتعني لضوابط اوخاصة من أجل احلصول على عدد ) قائمة مثل هذه من مؤشرات العلمع ريخ
 إجراء مقارنة حتليلية فاحصة لعدد من حاالت ،د(من أي قائمة كاملة يف هذا الصداملطلوبة  اإلجيابية

ف يف كوهنا  الالعلوم الزائفة اليت ال خالف يف كوهنا كذلك مع عدد من العلوم ]الصحيحة[ اليت ال خ
 ألطروحة دكتوراه. مثايل وضوعكذلك أيضا. وهي م

ذي تبلغ احلد ال قائمة على اللمةهن: هل هذه املقاربة القد يرد إىل الذ وهناك سؤال أخري
الصحيح؟ ففي النهاية، قد جيادل أحدهم أبنه إ.ا كان علينا التخلي عن  وصلنا إىل احلد الفاصلي

تؤدي  والكافية مبجموعها، فإن نتيجة حتليلنا مل تعد ضروريةعن طريق الضوابط ال رسم احلد الفاصل

                                                           
، Pigliucciمن املنطق مثل املنطق الضبايب، كما اقرتح بيغلوتشي/ ةغري قياسي مثل هذا ال يتطلب أشكاالتصورا الحظ أن  36

 . )املؤلف( لفصل األول من هذا الكتابعلى سبيل املثال، يف ا



ن فصاعدا نب من اآل. فقد نتنازل ونتجعلى .لكالصحيح. ويربز جواابن حمتمالن  احلد الفاصلإىل 
، ‘التمييز’ أو حىت‘ عينيالت’أو ‘ سيمالرت ’احل مصطلحات أخف منه مثل لص‘ د الفاصلاحل’مصطلح 
تغري يف وقبول .لك ابعتباره مثاال من أمثلة ال‘ احلد الفاصل’لنا ببساطة إعادة تعريف مفهوم  أو ميكن

املفاهيم. وأما أاي منهما خنتار، فإهنا مسألة مرتبطة ابلتفضيل. وقد اخرتت يف هذا الفصل مصطلح 
 مبعناه اجلديد املخفف. ‘ احلد الفاصل’

 خامتة

اب سابقا بعض الكتملسألة احلد الفاصل، كما قد اقرتح  قائمة على اللمةنتيجة املقاربة الإن 
، هي أن منضي بناء على صورة تقريبية (Eflin et al., 1999؛ Thagard, 1988)مثل: 

معقولة ألي جمال معني بدال من التقييم القاطع. وتستند تلك الصورة إىل قائمة مرجعية شاملة 
تستتبع أيضا  م ةلَّ . إن املقاربة املبنية على الالتحليل الدقيقيتم ملؤشرات العلم والعلم الزائف، ومن مثخ  

أن األسباب اليت نقدمها لتصنيف جمال معني ابعتباره علما زائفا قد تكون خمتلفة جدا من جمال إىل 
ا قد تكون خمتلفة وممارستها ابعتبارها علما زائف ابلعصافض هبا نظرية االستنباء جمال. فالضوابط اليت نر 

ابط احلد فكرة أن جمموعة قليلة من ضو نعرض عن . وينبغي أن اللقانيةسباب اليت نرفض هبا األعن 
الت علمية وأخرى إىل جما واضح متامارفة مبا يسمح لنا بتقسيم الفاصل تنطبق على مجيع جماالت املع

غم من ر غري علمية. إن الوضع احلقيقي أكثر تعقيدا من .لك، ولكنه أيضا ليس ميؤوسا منه. فعلى ال
غي أن تتيح لنا التوصل ينب لَّم ةالاملقاربة املبنية على  فإنالتصنيف الذي ال لبس فيه،  أننا سنفقد ميزة

ا يف .لك عقالنية فيما يتعلق بوضع أي جمال معريف )مب تكون إىل نتيجة معللة بشكل جيد، وابلتايل
 .ن انحية كونه علما أو علما زائفامكوانته( م
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