








5

المحتويات

15 بيبلوغرافيا كارل بوبر  .............................................................  

21 تقديم المترجم إلى العربية  ........................................................  

توطئة المحرر  .....................................................................  25

شكر وتقدير من الناشر  ............................................................  27

تقديم الطبعة األولى األلمانية، 1978  ...............................................  29

31   .....................................................................  1978 مقدمة، 

1 - تعليق تاريخي موجز حول المعرفة العلمية كجهل سقراطي  ................  31

39 2 - بعض التعليقات النقدية حول نص هذا الكتاب، خصوًصا نظرية الصدق  ...  

52 عرض ]1933[  ................................................................  

52 ]1.[ تعليقات حول المحتوى  .................................................  

52 ]2.[ تعليقات حول عالقة الكتاب بالنظرية الراهنة في المعرفة  .................  

الكتاب األول:

مشكل االستقراء )الخبرة والفرضية(
المشكالن األساسيان في نظرية المعرفة

الجزء األول:

55 الفصل األول: صياغة المشكل  ....................................................  

1 - مشكل االستقراء ومشكل التأريف  .........................................  55

59 الفصل الثاني: النزعة االستنباطية والنزعة االستقرائية  ..............................  

2 - تعليقات حول كيفية الوصول إلى حلول وعرض مبدئي للحلول  ...........  59

المحتويات



المشكالن األساسيان في نظرية المعرفة 6

3 - النزعة العقالنية والنزعة اإلمبيريقية - النزعة االستنباطية والنزعة االستقرائية  ..  64

4 - إمكان علم نفس استنباطي النزعة في المعرفة  .............................  74

الفصل الثالث: مشكل االستقراء  .................................................  89

5 - المتراجعة الالمتناهية )حجة هيوم(  .......................................  89

6 - مواقف نصير النزعة االستقرائية  ..........................................  96

الفصل الرابع: مواقف اإلقرار العادي:  ............................................  99

والوضعية ال��س��اذج��ة،  االستقرائية  النزعة  ال��ع��ادي:  اإلق���رار  م��واق��ف   -  7
المتشددة، والنزعة القبلية  .....................................................  99

101 8 - نقد الوضعية المتشددة – ترانسندنس ثنائي الجوانب لقوانين الطبيعة  .....  

9 - المنهج الترانسندنتالي – عرض النزعة القبلية  .............................  111

10 - نقد النزعة القبلية  .......................................................  128

143 الفصل الخامس: كانط وفرايز  ...................................................  

كانط عند  الترانسندنتالية  والنزعة  )النفسانية  القبلية  النزعة  لنقد  ملحق   -  11

143 – في مسألة القاعدة اإلمبيريقية(  ......................................   وفرايز 

الفصل السادس: أوضاع االحتمال  ...............................................  205

12 - مواقف االحتمال – االعتقاد الذاتي في االحتمال  .......................  205

13 - إقرارات حول االحتمال الموضوعي لألحداث  .........................  208

211 14 - االحتمال كدرجة موضوعية لصحة إقرارات إمبيريقية كلية  ..............  

الفرضية )احتمال  الفرضية  احتمال  لمفهوم  أقرب  لتعريف  سبيل   -  15

األولي والثانوي(. مفهوم البساطة  ............................................  214

واحتمالية وبراغماتية  وضعية،  تأويالت   – الفرضية  تعزيز  مفهوم   -  16

222 لمفهوم التعزيز  ..............................................................  



7

226 17 - المتراجعة الالمتناهية في إقرارات االحتمال  ............................  

الفصل السابع: مواقف اإلقرار الزائف  ............................................  231

18 - مواقف اإلقرار الزائف: صياغة المشكل  ................................  231

19 - القوانين الطبيعية ك�»تعليمات لصياغة اإلقرارات«  .......................  233

237 20 - »صادق-كاذب« أو »مفيد-غير مفيد«؟ البراغماتية المتسقة  .............  

239 21 - صعوبات تواجه البراغماتية المتسقة  ....................................  

22 - األداة والخطاطة كبناءات براغماتية صرف  ..............................  243

23 - القوانين الطبيعية كدوال قضوية  .........................................  244

الفصل الثامن: المواضعتية  .......................................................  249

24 - مواقف اإلقرار الزائف سوف تحيَّد جانًبا بشكل مؤقت: المواضعتية  .......  249

25 - ثالثة تأويالت لألنساق األكسيومية )مشكالت الدور المنطقي المحيطة 

بالمواضعتي��ة(  ...............................................................  257

26 - التعريفات المواضعتية الضمنية والتنس��يقية. الدالة الصدقية والمعادلة 

القضوية  .....................................................................  263 

269 27 - المعادالت القضوية المواضعتية كاستلزامات تحصيل-حاصلية عامة  ...  

28 - هل يمكن فهم األنساق األكسيومية-االستنباطية أيًضا على أنها فئات من

الدوال القضوية الصرف )الخاصة بإقرارات زائفة(؟  ..........................  272

278 النزعة اإلمبيريقية: استلزامات عامة تركيبية  ....   التنسيقية عند  التعريفات   -  29

30 - تأويالت مواضعتية وإمبيريقية النزعة، موضحة بمثال الهندسة التطبيقية  ...  283

الفصل التاسع: اإلقرارات الكلية تماًما واإلقرارات الفردية  ........................  301

301 31 - االستلزام واالستلزام العام  .............................................  

32 - االستلزام العام والتمييز بين اإلقرارات الكلية تماًما واإلقرارات الفردية  ...  309

المحتويات



المشكالن األساسيان في نظرية المعرفة 8

33 - المفهوم الكلي والمفهوم الفردي – الفئة والعنصر  ......................  313

324 – مشكل االستقراء ومشكل الكليات  ...........   - اإلقرارات الكلية تماًما   34

35 - تعليقات حول مشكل الكليات  ..........................................  328

335 الفصل العاشر: عودة إلى مواقف اإلقرار الزائف  .................................  
335 36 - عودة إلى نقاش مواقف اإلقرار الزائف  .................................  

338 37 - تماثلية أو التماثلية في تقويم القوانين الطبيعية؟  ........................  

تماًم��ا التماثل��ي  التأوي��ل  نق��د  الكلي��ة.  لإلق��رارت  الس��لبي  التقوي��م   -  38

لإلقرارات الزائفة  ...........................................................  342
39 - متراجعة المتناهية في اإلقرارات الزائفة  .................................  349

40 - موقف إقرار زائف قبلي النزعة  ..........................................  353

41 - تأويل للنقد حتى هذه المرحلة؛ تعليقات حول وحدة النظرية والتطبيق  ...  354

42 - الفرصة األخيرة لمواقف اإلقرار الزائف  ................................  361

365 الفصل الحادي عشر: مواقف اإلقرار الزائف ومفهوم المعنى  .....................  
365 43 - مفهوم المعنى في الوضعية المنطقية  ....................................  

النزعة في  األساسية  األط��روح��ة   – التأريف  ومشكل  المعنى  مفهوم   -  44

371   .................................................................. االستقرائية  
383 45 - نقد دوغما المعنى استقرائية النزعة  .....................................  

46 - اإلقرارات اإلمبيريقية القابلة للبت كلًيا والقابلة للبت جزئًيا – متناقضة قابلية

العالم ألن ُيعرف )خالصة نقد مواقف اإلقرار الزائف(  .......................  394

الفصل الثاني عشر: خالصة  ......................................................  413

47 - التعزيز الديالكتيكي والترانسندنتالي للحل  ..............................  413

48 - هل ُحّل مشكل االستقراء؟  .............................................  425

ملحق: نقد مشكل االستقراء في خطاطات تمثيلية  ................................  429



9

الثاني: الكتاب 

الخبرة والميتافيزيقا التأريف:  مشكل 
المشكالن األساسيان في نظرية المعرفة

الجزء الثاني )شذرات(

القسم األول: شذرات 1932  ...................................................  441

443 مسودة مقدمة  ................................................................  

هل يوجد علم فلسفي؟ )اعتبارات تمهيدية لمشكل التأريف(  .................  443

الفصل األول: صياغة المشكل  ...................................................  449

1 - مشكل التأريف  ..........................................................  449

449 2 - نطاق مشكل التأريف  ....................................................  

3 - مشكل االستقراء  .........................................................  451

4 - نطاق مشكل االستقراء  ...................................................  451

453 الفصل الثاني: في مسألة استبعاد النفسانية ذاتية النزعة  ............................  

الفصل الثالث: نقلة إلى نظرية المنهج  ............................................  457

457 - اعتراض على معيار القابلية للتكذيب  ....................................    1

459 2 - نقد النظريات غير المنهجية في المعرفة  ..................................  

461 3 - تعليقات حول السؤال: المواضعتية أم النزعة اإلمبيريقية؟  ................  

مسبق كشرط  المنطقية  الرؤية   – العامية  اللغة  في  النزعة  إمبيريقي  الطابع   -  4

للرؤية المنهجية  ..............................................................  464

5 - بخصوص نقد النظريات غير االستنباطية وغير الترانسندنتالية في المعرفة  ......  466

6 - هل هناك علم للمناهج؟  .................................................  469

7 - المفهوم الكلي والمفهوم الفردي – الفئة والعنصر  ........................  473

المحتويات



المشكالن األساسيان في نظرية المعرفة 10

8 - فيما يتعلق باالعتراض اللغوي-النقدي على إمكان علم المناهج  .........  475

481 الفصل الرابع: منهج االستنفاد - »الوضع« و»الواقعة« – التنوع الكلي  ............  

الفصل الخامس: مخطط نظرية في المناهج اإلمبيريقية-العلمية )نظرية الخبرة(  .....  485

مبدأ القابلية  ..................................................................  485

1 - مبدأ االستمرارية  .........................................................  485

485 2 - أطروحة ضد الوضعية المتشددة  .........................................  

3 - أطروحة أولى ضد المواضعتية: مبدأ غلق األنساق  .......................  486

المساعدة االف��ت��راض��ات  تقييد  مبدأ  المواضعتية:  ض��د  ثانية  أط��روح��ة   -  4
486   ........................................................ اآلدهوكية(   )الفرضية 

القسم الثاني: شذرات 1933

توجه  ............................................................................  493

495 الفصل السادس: الفلسفة  ........................................................  

]تقديم[  ......................................................................  495

1 - مشكل االستقراء ومشكل التأريف  .......................................  497

الفصل السابع: مشكل علم المناهج  ..............................................  499

1 - علم المناهج وإمكان التكذيب  ...........................................  499

2 - معيار التأريف ونظرية المنهج  ............................................  503

الفصل الثامن: تعليقات حول ما يسمى بمشكل حرية االختيار  ....................  507

]تقديم[  ......................................................................  507

- »الحدث« و»شريحة الواقع«  .............................................  509  1

511 التاسع: مشكل حرية االختيار  ............................................   الفصل 

1 - األفراد والكليات  ........................................................  511



11

512 - مذهب العاَلَمين  .........................................................    2

3 - هل غيرت ميكانيكا الكم الوضع؟  ........................................  516

519 الفصل العاشر: مشكل عشوائية اإلقرارات االحتمالية  ............................  

]تقديم[  ......................................................................  519

1 - فئات النوع األول من السالسل القابلة للمد إلى ما ال نهاية  ................  521

2 - شروط فئات النوع األول من السالسل القابلة للمد إلى ما ال نهاية  ........  525

3 - مشكل السالسل العشوائية  ...............................................  527

ملحق

مقتطفات تلخيصية )1932( من المشكالن األساسيان في نظرية المعرفة

533 هامش تمهيدي  ..................................................................  

1 - صياغة المشكل: مشكل االستقراء ومشكل التأريف  ......................  533

535   ................................ المعرفة   نظرية  في  الترانسندنتالي  المنهج   -  2

537 - النزعة االستنباطية والنزعة االستقرائية  ...................................    3

537 - النزعة النظرية، الموضوعية العلمية  ......................................    4

538 5 - مخطط حلول لمشكلي نظرية المعرفة األساسيين  ........................  

6 - شروط مسبقة للقابلية للتكذيب، بناء النظريات  ...........................  540

541 - المنهج الترانسندنتالي والنفسي. استبعاد القاعدة الذاتية-النفسية  .........    7

8 - منهج التكذيب - اإلمبيريقي  ...............................................  545

بوصفها األساسية  اإلقرارات  لبعض  المواضعتي  لالشتراط  منهجية  مبادئ   -  9

»صادقة« أو »كاذبة«  ..........................................................  550

551 - تبرير النزعة النفسية  ....................................................    10

مالحظة ختامية  ................................................................  552

المحتويات



المشكالن األساسيان في نظرية المعرفة 12

553   .................................................................. المحرر   حاشية 

553 - تقديم  ...................................................................    1

555 - النسخ األصلية وتحرير المخطوط  .......................................    2

3 - تنقيح بوبر ل�مخطوطات المحرر عام 1975  ...............................  558

559 4 - العنوان وجدول المحتويات  .............................................  

560 5 - الشعارات  ...............................................................  

6 - الكتاب الثاني: مشكل التأريف  ............................................  561

دليل األسماء  ....................................................................  567

573 دليل المواضيع  ..................................................................  

مسرد  ............................................................................  593



13

 Die beiden Grundproblems der وصف   ،1932 عام  بوبر  كارل  كتبها  رسالة  في 
... هي  أزمة،  »وليد  بأنه  المعرفة(  نظرية  في  األساسيان  )المشكالن   Ekenntistheories

هذا،  صّح  وإذا  األزمة؛  بقاء  يقّر  الكتاب[  ]أي  وهو  الفيزياء.  علم  أزمة  األول  المقام  في 
فإنها أزمة الوضع المعتاد لعلم عقالني غاية في التطور«. وكتاب المشكالن األساسيان في 
نظرية المعرفة، الذي يرصد بأسلوب مفّصل إلى حد كبير البحث المهم الذي أنجزه بوبر 
بين عامي 1930 و1933، لم ُينشر باأللمانية حتى عام 1979. وقد أصبح في النهاية متوفًرا 
القرن  فلسفة  في  رئيًسا  المعرفة وإسهاًما  نظرية  رئيًسا في  إسهاًما  باإلنكليزية، وهو يشكل 

العشرين.

المشكالن الرئيسان في نظرية المعرفة اللذان يتموضعان في محور الكتاب هما مشكل 
االستقراء؛ أنه على الرغم من أننا ال نستطيع مالحظة سوى عدد محدود من الوقائع العينية، 
فإن العلم يطرح إقرارات كلية غير مقيدة، ومشكل التأريف الذي يتساءل حول الفصل بين 
العلم اإلمبيريقي والالعلم. ويحاول بوبر حل هذين المشكلين بنظريته التي ينادي بها في 
بقابلية نظرياته للتحقق بل  يتمّيز عن الالعلم  العلم ال  إذ يجادل في أن  القابلية للتكذيب، 
استنباطًيا؛  بل  استقرائًيا  ليس  العلم  في  يمارس  الذي  االستدالل  وأن  للتكذيب،  بقابليتها 
فالعلم ال يبدأ من مالحظات ثم يشرع في تعميمها، كما يفترض كثيرون، بل يبدأ بمشاكل 

بتخمينات جريئة.  ويقاربها 

بها  المحتفى  الحجج  من  الكثير  بذور  المعرفة  نظرية  في  األساسيان  المشكالن  يشمل 
 )The Logic of منطق الكشف العلمي  التي عّبر عنها بوبر الحًقا بصيغة محددة في كتابه 
)Scientific Discovery الذي احُتفي به كثيًرا. ولهذا فإنه عمل أساسي لكل مهتم بكارل 

بوبر، وبتاريخ العلم وفلسفته، وبمناهج العلم نفسه ونظرياته.

ترجم هذا الكتاب أندريا بكل وحّرره ترولز إيغرز هانسن.
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بيبلوغر�فيا كارل بوبر

للحفائظ.  إثارة  العشرين  القرن  ومفكري  فالسفة  أكثر  من  واحًدا  بوبر  كارل  كان 
 ،)The Logic of Scientific Discovery( العلمي  الكشف  منطق  األشهر  لكتابيه  ويظل 
)The Open Society and Its Enemies(، أثر عميق على  والمجتمع المفتوح وأعداؤه 

الفالسفة، والعلماء، والساسة، وآخرين من المهتمين بمستقبل الحرية والديمقراطية.

وإثارة.  اهتياج  بحالة  تمر  كانت  التي  المدينة  هذه  في  وشّب   ،1902 عام  فيينا  في  ولد 
معلمة  العمل  هذا  وكان   .1934 عام  باأللمانية  العلمي،  الكشف  منطق  أعماله،  أول  ظهر 
فيينا« ذائعة الصيت، وفيه  الذين شكلوا »حلقة  العلماء والفالسفة  بوبر مع مذاهب  قطيعة 
عرض الكثير من حججه األكثر تأثيًرا، وفي المقام األول نظريته في نمو المعرفة العلمية. 
وقد صفته مجلة العالِم الجديد )New Scientist(، إثر صدوره باإلنكليزية عام 1959، بأنه 

»واحد من أهم وثائق القرن العشرين«.

 ،1937 عام  ففي  بوبر.  حياة  في  درامي  منعرج  حدث  الثانية،  العالمية  الحرب  عقب 
تولى  حيث  نيوزيلندة،  إلى  فهاجر  بغزوها،  األلمان  تهديد  بسبب  النمسا  ترك  على  ُأرغم 
يتأمل  كان  حيث  وهناك،  تشرش.  كرايس  في  كوليج  كانتربري  جامعة  في  تدريسًيا  منصًبا 
في الطغيان الذي كان يكتسح أرجاء أوروبا، أّلف كتاب المجتمع المفتوح وأعداؤه، الذي 

نشر أول مرة عام 1945.

التي  لالقتصاد،  لندن  جامعة  في  الفلسفة  لتدريس  دعوة  بوبر  قبِل   ،1946 عام  وفي 
 (The 1969. وقد شهدت هذه الفترة صدور عقم التاريخانية  دّرس بها إلى أن تقاعد عام 
 1957 السنداي تايمز )Sunday Times) عام  )Poverty of Historicism، الذي وصفته 
انتهاء  بعد  يبقى  وسوف  العام  هذا  ُنشر  الذي  الوحيد  الكتاب  يكون  أن  المرّجح  »من  بأنه 

هذا القرن«.

وإلهام  الكتابة  واصل   .1982 عام  شرف«  »رفيق  ووسام   1965 عام  النبالة  وسام  تقّلد 
الزمالء والطالب واألصدقاء إلى أن وافاه األجل عام 1994.

بيبلوغرافيا كارل بوبر





�أهدي هذ� �لكتاب �إلى زوجتي

لقد قدمْت تضحيات كبيرة من أجل هذا الكتاب، ولكتاب منطق 
كان  مما  أعظم  الالحقة؛ وهي تضحيات  وكتبي  العلمي  الكشف 

عليَّ قبوله، وأكبر مما تستحقه كتب أفضل.

1978 الثاني/نوفمبر  تشرين 





الراهن أن اإلجابة عن هذه األسئلة لم تكن من القبيل الذي 
يجعلنا  أن  المعرفة  على  والرؤوي  الدوغمائي  لإلصرار  كان 
ال  سحرية  أدوات  عبر  إال  به  للظفر  سبيل  ال  والذي   – نتوقع 
مجابهة  في  تتمّثل  الفلسفة  مهمة  إن   ... استخدامها  أحسن 
التي  الموقرة والمبجلة  تأثيرها المضلل، مهما كانت األحالم 
سوف يلزمنا التخلي عنها. لقد جعلُت الكمال في هذا البحث 

غايتي األساسية.

كانط )1781)
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تقديم �لمترجم �إلى �لعربية

كارل بوبر فيلسوف بريطاني، نمساوي األصل، وهو واحد من أبرز فالسفة العلم في القرن 
العشرين. وكان قد تأّثر في بداية حياته بحلقة فيينا، وبمدرسة الوضعية المنطقية التي انبثقت 
من هذه الحلقة، إذ أعجب بمسحتها اإلمبيريقية، وبتوقيرها النشاط العلمي. غير أنه ما لبث 
حتى أنكر قدرة تحليل اللغة على حل المشكالت الفلسفية، وارتاب في النزعة االستقرائية 
للميتافيزيقا.  المناوئة  الوضعية  المزاعم  بعض  في  وشكك  المعنى،  في  التحقق  ونظرية 
 Outto( نيوراث  أوتو  وبأن  فيينا،  حلقة  في  عضًوا  أبًدا  يكن  لم  بأنه  مرة  ذات  صّرح  وقد 
Neurath( كان يصفه بالمعارضة الرسمية، وبأنه، بسبب معارضته المعروفة للوضعية، لم 

 Nelson( يدع أبًدا ألي من اجتماعات الحلقة)*). الحال أن بوبر، فضاًل عن نيلسون غودمان
أكملها  التي  المنطقية،  الوضعية  لتقويض  الطريق  الكثيرين،  تقدير  في  مّهد،   ،)Goodman

.)Paul Feyerabend( وبول فيرابند )Thomas Kuhn( تومس كون

الخاص  اهتمامه  في  يتعّين  المنطقية  والوضعية  بوبر  بين  للخالف  آخر  مكمن  وثمة 
التاريخ في تشكيل رؤية فلسفية وجيهة في النشاط العلمي. ومن  بتاريخ العلم وبدور هذا 
العلمي كما يمارس، قدر  بالنشاط  لم يكونوا يحفلون  المدرسة  أنصار تلك  أن  المعروف 
احتفالهم بالكيفية التي ينبغي أن يمارس بها، كما أن أمثلتهم التي كانوا يضربونها لتوضيح 
يومية  سياقات  من  مستحدثة  كانت  ما  بقدر  العلم،  تاريخ  من  مستمدة  تكن  لم  أفكارهم 
عّبر  قد  بوبر،  تالميذ  أبرز   ،)Imre Lakatos( إمري الكاتوش  التسبيط. ولعل  في  تسرف 
أفضل تعبير عن رؤية أستاذه في أهمية تاريخ العلم لفلسفية حين قال »إن فلسفة العلم من 

دون تاريخ العلم جوفاء، وتاريخ العلم من دون فلسفة العلم أعمى«)�).

وحسب النزعة التكذيبية )Falsificationism( التي استحدثها بوبر، ال يتقدم العلم عبر 
والحلول  المشاكل،  من  تنتهي  ال  دورة  عبر  بل  فرضياته،  على  تشهد  التي  األدلة  مراكمة 

تقديم المترجم إلى العربية

كارل بوبر، بحًثا عن عالم أفضل، ترجمة أحمد مستجير، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1996، ص 215.  )*(
 I. Lakatos, «History of Science and its rational reconstruction», in Boston Studies in the  )�(
Philosophy of Science, Vol. 8, 1971.
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من  مستنبطة  لنتائج  الصارم  االختبار  عبر  أي  األخطاء؛  واستبعاد  والتخمينات،  المؤقتة، 
إلى  بوبر  لم يذهب  المنطقيين،  للوضعيين  الفاشلة. وخالًفا  التخمينات  فرضيات ودحض 
أن النشاطات غير العلمية ال معنى لها أو تعاني على المستوى المعرفي من سمعة شائهة، 
الناتج   ،)pseudo-science( الزائف العلم  إنما يكمن تحديًدا في  الخلل  أن  بل كان يرى 
للدحض.  نظرياتهم  تتعرض  حين  وجهتهم  تغيير  اإلمبيريقية  النظريات  معتنقي  رفض  عن 
مقابل  في  برقبتها،  تغامر  التي  العلمية،  النظرية  الزائف هو جرأة  العلم  العلم عن  يميز  وما 

قدرة العلوم الزائفة على تكييف أنفسها مع كل ما يستجد من وقائع)*).

الماركسية على سبيل المثل علم زائف ليس ألنها باطلة، بل ألنها ال تقبل ابتداء إمكان أن 
تسفر المالحظة عن وقائع تبطلها. وكذا شأن التحليل النفسي عند فرويد، ونظرية آلفرد أدلر 
)Alfred Adler( في علم النفس الفردي، التي أعجب بها في البداية، وحين صادف حالة 
طفلة بدت له معارضة لمزاعم صاحبها، طلب مقابلته، ولم يكن آنذاك قد بلغ السابعة عشرة 
من عمره، وعرض عليه الشكوك التي أثارتها تلك الحالة في نظريته، فما كان من أدلر إال أن 
اقترح أن ثمة سبياًل لمواءمتها مع نظريته. »لكنك لم تر الطفلة بعد«، قال بوبر محتًجا؛ فرد 
أدلر »لكن لدي ألف دليل على نظريتي«، فعّلق بوبر ساخًرا »واآلن لديك ألف دليل ودليل«)
�). ومن هذه الواقعة قّر في نفسه أن ما يميز العلم ال يتعّين في ما يحشده ممارسوه من شواهد 

على نظرياتهم، فالمرء يجد الشواهد حيثما يلتمسها، ولدى البشر قدرة فائقة على تحصين 
مزاعمهم ضد ما تبدو وقائع مناوئة لها. ما يميز العلم هو ذلك االستعداد المستمر للتخلي 
عن المزاعم حين يستبين أن الوقائع تعارضها. أما النظرية المحصنة ضد التكذيب، فال تليق 
التي تقول إن أشياء  الفرضية  بالعملية، حتى إن تصادف أن كانت صادقة.  بشرف تسميتها 
العالم، بما فيها أدوات القياس، تتمدد كل يوم ضعف حجمها، قد تكون صادقة، لكن مجرد 

تحصنها ضد الدحض يشكك في علميتها ويوجب من ثم نبذها.

القرائن  تعجز  الغزالي،  حامد  أبو  قبله  ومن  هيوم،  ديفيد  بعيد  زمن  منذ  أوضح  وكما 
الفرضيات  صدق  في  االعتقاد  عقلنة  عن  والمالحظية  المعملية  واالختبارات  التدليلية 
أدلة  من  للبشر  متاح  هو  ما  يتجاوز  الفرضيات  هذه  نطاق  أن  أقلها  ليس  ألسباب  العلمية، 

 The Oxford Companion to Philosophy, edited by Ted Honderich, Oxford University Press,  )*(
2005, p. 793

K. Popper, «Science: Conjectures and Refutations», www.calpoly.edu/~fotoole/321.1/popper.  )�(
html.
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وشواهد، وألن المالحظة، على حد تعبير الغزالي، »تدل على الوقوع عندها وال تدل على 
فعل  تطاول  شكوكه  فإن  المنطقية،  الحقيقة  هذه  بوبر  يؤكد  حين  وفي  بسببها«.  الوقوع 
التأويل المتضمن في فعل التدليل. إن قراءة سريعة ألبرز وقائع تاريخ أي علم من العلوم 
الوقائع على نحو يجعل منها قرائن،  لتأويل  العلماء يبدون استعداًدا وافًرا  لتبيان أن  تكفي 
بل إنهم قد يجدون في الوقائع نفسها ما يشهد على فرضيات متنافية يستحيل الجمع بينها. 
دعاة الماركسية ال يجدون غضاضة في اكتشاف شاهد جديد على صدق دعواهم في كل 
واقعة تاريخية يقفون عندها، وكذا يفعل ممارسو التحليل النفسي الفرويدي حين يجدون 

في كل حالة تعاني من اختالالت نفسية دلياًل آخر على صحة نظريتهم.

وعلى الجبهة السياسية دافع بوبر عن المجتمعات المفتوحة ضد طموحات المخططين 
والساسة الذي يزعمون حق فرض خططهم على اآلخرين بفضل معرفتهم المفترضة بمسار 
التاريخ. وحسب بوبر، ليست هناك معرفة من هذا القبيل، فالتاريخ يتأثر باكتشافات نقوم 
بها في المستقبل لكننا نجهلها في الوقت الراهن، والسبيل الوحيدة للتغلب على جهلنا هي 
حكامهم  تغيير  من  الناس  وبتمكين  انتقاداتهم  عن  بالتعبير  بالسياسات  للمتأثرين  السماح 
االجتماعية  المؤسسات  كاهل  على  تقع  التي  األساسية  والمهمة  ومنتظم.  سلمي  بشكل 
النقد  على  التشجيع  هي  أعماله،  أشهر  من  واحد  عنوان  وهذا  المفتوح،  المجتمع  في 
تدريجية،  بإصالحات  والقيام  تجنبها،  يمكن  التي  المعاناة  من  األدنى  الحد  إلى  والتقليل 
بتغييرات ثورية جائحة.  القيام  أو  النطاق  الطوباوي واسع  التخطيط  التعويل على  بداًل من 
أو  للنجاح  المناسب  التقويم  التي تمّكن من  الوحيدة  السبيل  التدريجي هو  فهذا اإلصالح 

الفشل، والوسيلة المثلى للتعلم من الخبرة ومن أخطائنا)�).

وكتاب بوبر هذا، الذي قمنا بترجمته إلى العربية، والذي ألفه بوبر في األعوام 1930-
33، عبارة عن مخطوطات وأعمال مّهدت لكتابه األهم واألشهر في حقل اإلبستمولوجيا 

يشكل  تعبيره،  العلمي. وعلى حد  الكشف  منطق  بوجه خاص،  العلوم  وفلسفة  عام  بوجه 
عليه  أجريت  الذي  العلمي  الكشف  منطق  من  وسعة  تفصياًل  أكثر  »عرًضا  العمل  هذا 
حذوفات جمة«، طاولت بوجه خاص األمثلة المفصلة المستقاة من تاريخ العلم، التي قد 
نظرية  في  األساسيان  المشكالن  كتاب  اعتبار  ويمكن  العام.  القارئ  فهمها على  يستعصي 

تقديم المترجم إلى العربية

 The Cambridge Dictionary of Philosophy, edited by Robert Audi, 2nd ed., Cambridge  )�(
 University Press, 1999, p. 722.
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المعرفة الصيغة البكر لمنطق الكشف العلمي، وهو وإن اشتمل على آراء لم يجد بوبر بًدا 
من التنصل منها في فترة الحقة، يرهص بأفكار طّورها بوبر بعد سنوات عديدة. وقد يبين 

هذا أن هذا العمل يحوز قيمة تاريخية، بقدر ما يحوز قيمة فلسفية.

والدقة  المفاهيم،  تأصيل  الحرص على  الكتاب هو  تمّيز هذا  التي  المالمح  أبرز  ولعل 
التفكير  في  ممتاًزا  كتاًبا  يكون  ألن  يؤهله  ما  الحجاج،  في  المنطقي  واإلحكام  التعبير،  في 
يختلف  ما  نقد  في  صاحبه  إنصاف  في  يتعين  خاص،  بوجه  يميزه  آخر  ملمح  وثم  الناقد. 
معه من رؤى، فهو يعطي الخصوم، ما وسعته السبل، فرصة كاملة في الدفاع عن رؤاهم، 
ما يكون  أبعد  أنه  يعني  ما  فيها،  أنفسهم  لم يفكروا هم  لتعزيزها  بدائل مختلفة  بل ويقترح 
التي تصنع خصوًما وهميين يسهل طرحهم  القش،  بأغلوطة رجل  فيما يعرف  الوقوع  عن 

أرًضا، وهذه آفة تعاني منها كثير من السجاالت التي تدور في ثقافتنا العربية المعاصرة. 

يبقى أن أشير إلى أنني أضفت في نهاية هذا العمل مسرًدا يأتي على تعريف أهم المفاهيم 
اإلبستمولوجية التي ينطوي عليها، وقد عولت في إعداد هذا المسرد، فضاًل عن كتاب بوبر 

هذا، على ثالثة مصادر:
� The Cambridge Dictionary of Philosophy, edited by Robert Audi, 2nd 

ed., Cambridge University Press, 1999.
� The Oxford Companion to Philosophy, edited by Ted Honderich, 

Oxford University Press, 2005.
� Philosophy of Science, a contemporary introduction, authored by Alex 

Rosenberg, Routledge Contemporary Introductions to Philosophy, 
Routledge, London, 2000.

أشير أيًضا إلى أني آثرت استخدام كلمة »تأريف« ترجمة لكلمة »demarcation« )من 
»أّرف األرض« بمعنى قسمها وحددها، حسب »لسان العرب«( على استخدام التعبير »رسم 
الحدود الفاصلة«، ليس إحياء لتلك اللفظة المهجورة فقط، بل أيًضا لسهولة االشتقاق منها 

)»أّرف«، »يؤرف«، »تأريفا«(، وألنها كلمة مفردة تغني عن تعبير متعدد األلفاظ. 

الدكتور  األستاذ  الكتاب،  هذا  ناشر  إلى  الخالص  بالشكر  أتوجه  أن  بوّدي  وختاًما، 
يوسف الصمعان، لحسن ظنه بي، بلفته انتباهي إلى أهميته، واقتراحه علّي ترجمته.

بنغازي، 30 حزيران/يونيو 2016
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توطئة �لمحرر

الن�ص

تكن  لم  إضافات  معكفة  أقواس  بين  توضع  التي  الكلمات  مجموعات  أو  الكلمات 
أعدها  اإلضافات  هذه  من  قليل  نزر  ك4(.  ك3،  ك2،  )ك1،  األصلي  المخطوط  نسخ  في 
ر« )MS( عام 1975.  المحرر، أما البقية فقد أعدها المؤلف حين نّقح »المخطوط المحرَّ

طبعت األجزاء 27-29 )بشكل شامل( والجزء 31 ببنط أصغر لإلشارة إلى أن المؤلف 
األلمانية  األولى  الطبعة  تقديم  )انظر  األجزاء  هذه  عن  تخليه  في  واضح  بشكل  رغب 

.)1978

الهوام�ص

الهوامش المميزة  الهوامش المرقمة: إما من نسخ المخطوط األصلي أو من المحرر. 
بعالمة )�( تعزى إلى المحرر.

كل الهوامش واإلضافات إلى المالحظات التي قام بها المحرر موضوعة بين قوسين 
معكفين وعادة ما يشار إليها باالختصار »Ed«. )]»المحرر«[(.

الهوامش  إلى  المحرر  إضافات  مثاًل(؛   +1(  )*( بعالمة  المترجم  هوامش  إلى  يشار 
الموجودة أصاًل ُوضعت أيًضا بين أقواس معكفة ويشار إليها ب�»Tr«. )]»المترجم«[(.

مالحظة من �لمترجم

إلى  الهوامش  في  الواردة  اإلحاالت  رصد  في  صادفتنا  مشكلة  هناك  أن  إلى  أشير 
بحيث  حدة،  على  صفحة  كل  هوامش  م  يرِقّ العربية  ترجمته  في  فالعمل  أخرى،  هوامش 
م هوامش  يبدأ الترقيم في كل صفحة بالرقم 1، في حين أن العمل في نسخته األصلية يرِقّ
 .1 بالرقم  صفحة،  كل  في  وليس  جزء،  كل  في  الترقيم  يبدأ  بحيث  حدة،  على  جزء  كل 
ويترتب على هذا أن يحيل العمل في نسخته العربية إلى هوامش بأرقام تختلف أحياًنا عن 

توطئة المحرر



تلك الواردة في العمل األصلي. غير أنه في وسع القارئ التغلب على هذه المشكلة على 
النحو الموضح في المثال التالي: حين يحيل الهامش 1 في الجزء 41 من النص األصلي 
إلى الهامش 6 في الجزء 39، فإن هذا الهامش األخير سوف يظهر في النسخة العربية في 
الصفحة. وكل  بداية  6، ألنه جاء في  بداًل من   1 39، لكنه سوف يظهر تحت رقم  الجزء 
ما يلزم القارئ القيام به هو أن يعود إلى الجزء 39 من النسخة العربية ويبحث عن سادس 
بالعنت  يقارن  ال  لكنه  للقارئ،  العنت  بعض  يسبب  سوف  هذا  أن  أعلم  وهكذا.  هامش. 
الذي كان لنا أن نلقاه لو أننا قمنا بالتعديالت الالزمة. وعلى أي حال فإننا نستميح القارئ 

عذًرا عن هذا التقصير.
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�صكر وتقدير من �لنا�صر

ترولز  الترجمة؛  إعداد  على  بكل  أندريا  يشكر  أن  الناشر  يوّد 
إيغرز هانسن على العمل التحريري الذي أنجزه على الترجمة 
على   )John Kinory( كينوري  وجون  األخيرة؛  والمراحل 
إياها.  وإعداده  وتنقيحه  الترجمة  من  النهائية  النسخة  قراءته 
 )Gordon Wells( ولز  غوردن  أيًضا  يشكر  أن  الناشر  وبود 

للعون الذي قّدمه في عملية الترجمة.
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1978 تقديم �لطبعة �لأولى �لألمانية، 

من  مجموعة  المعرفة،  نظرية  في  األساسيان  المشكالن  الكتاب،  هذا  اعتبار  يمكن 
للتحضير   1933-1930 األعوام  في  بها  قمت  التي  التمهيدية  واألعمال  المخطوطات 
 .1934 عام  خريف  في  طبعاته  أول  صدرت  الذي  العلمي،  الكشف  منطق  األول  لكتابي 
المشكالن األساسيان في علم   )Schopennhauer( إلى كتاب شوبنهور العنوان إشارة  في 
األخالق)Die beiden Grundprobleme der Ethik( )1(. أما األعمال التمهيدية األسبق 

عهًدا، وبعض أعمال األعوام 1930-1933، فقد ضاعت.

سيرتي  من   16 الجزء  في  قلت  وكما  األقدم.  العمل  هذا  لنشر  خططت  قد  أكن  لم 
الذاتية))(، كان هربت فايغل )Herbert Feigel( هو من شجعني عام 1929 أو 1930 على 
 .)Rudolf Carnap( تأليف كتاب للنشر، ثم نّسق لي بعد ذلك مقابلة مع رودلف كارناب
 ،1932 صيف  في  المعرفة  نظرية  في  األساسيان  المشكالن  مخطوط  على  كارناب  اطّلع 
ومن بعده اطّلع عليه أعضاء عدة في حلقة فيينا. وقد كتب كارناب عن الكتاب في مجلة 
رسالتين   )Heinrich Gomperz( غومبرز  هنريتش  كتب  كما   ،)3()Erkenntnis( تبّصر 
النشر.  دار  من   )Oskar Sieeck( سيبيك  ألوكار  واألخرى  لي  واحدة  عنه،  مفصلتين 
بنشر  عاًما  وستين  أربعة  مرور  بعد  يقوم   ،)J.C.B. Mohr( مور  جي.سي.ب.  وهاهو 

الكتاب.

 )Robert Lammer( المر  روبرت  القديم  صديقي  فعل  فايغل،  هربرت  جانب  وإلى 
الكثير من أجل الكتاب. لقد قام بنقد عرض كل جزء جديد، ونتيجة لذلك عرفت الكثير 

 Arthur Schopenhauer, Die Grundprobleme de Ethikm behandelt in zwei akademischen  (1(
 Preisschiften: 1. Uber die Freiheit des menschlichen Willens ..., II. Uber das Fundament
der Moral … )1841; 2nd ed, 1860(.
 Karl Popper, «Intellectual Autobiography», Philosophy of Karl Popper !. (edited by Paul Arthur  (2(
 Schilpp, 1974(; Unended Quest: An Intellectual Autobiography (1976(; Ausgangspunkte:
 Mein intellektuelle Entwicklung (German translation by Friedrich Griese and the author, 1979(.

 Rudolf Carnap, :«Uber Protokollsatze», Erkenntnis 3 (1932(, pp. 223 ff.  (3(
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ويظالن   )Russell( ورسل  شوبنهور  وكان  واضح.  بأسلوب  كتاب  تأليف  صعوبة  عن 
قدوتين يستعصي علّي التأسي بهما. 

عرض هذا الكتاب أكثر تفصياًل وسعة من منطق االكتشاف العلمي، الذي أجريت عليه 
العلمي  االكتشاف  منطق  يد  على  جزئًيا  تجاوزه  جرى  الحال،  وبطبيعة  جّمة.  حذوفات 
بتحرير  تعّطف  الذي  هانسن،  إيغرز  ترولز  صديقي  أن  غير  بعده.  ما  بطريقة  جاء  الذي 
اكتشافها ونشرها إال  ُأعد  التي لم  إلى حقيقة أن كثيًرا من األفكار،  انتباهي  الكتاب، لفت 

بعد سنوات، كنت أرهصت بها في المشكالن األساسيان في نظرية المعرفة.

القديمة  الرسائل  أيًضا على بعض  بحثه عن مخطوطات ضائعة، عثر هانسون  وخالل 
 ،1932 حزيران/يونيو   30 في  كتبتها  رسالة  من  اقتبست  بفقرة،  هنا  أستشهد  أن  واقترح 
 .)Egon Friedell( توجهت فيها إلى شاعر ومؤرخ ثقافة من البندقية يدعى إيغون فريديل
المقام  في  ... هي  أزمة،  »وليد  بأنه  األساسيان  المشكالن  كتاب  الرسالة وصفت  في هذه 
المعتاد  الوضع  أزمة  فإنها  بقاء األزمة؛ وإذا صح هذا،  يقر  الفيزياء. وهو  األول أزمة علم 

لعلم عقالني غاية في التطور«. 

الكتاب،  هذا  تحرير  في  سنوات  استغرق  الذي  لعمله  إيغرز  لترولز  كثيًرا  مدين  أنا 
الذي   ،)Jeremy Shearmur( شيرمور  جيرمي  وكان  المهمة.  هذه  تأدية  في  وإلخالصه 
معيًنا  لي،  مساعًدا  باحًثا  السياسية  والعلوم  لالقتصاد  لندن  وجامعة  نفيليد  مؤسسة  كلفته 
آكسل  قام  األدلة.  بتجميع  وقام  األولى  المحرر  مخطوطات  قرأ  لقد  وللمحرر.  لي  كبيًرا 
المطبوعة  المخطوطات  بقراءة   )Erwin Tegtmeir( وإروين تغتمير )Axel Buhler( بولر
لهم  أدين  وأنا  برمته.  المشروع  ودعم  شجع  فقد   )Hans Albert( آلبرت  هانز  أما  أيًضا. 

بالعرفان. جميًعا 

بكنغهامشاير بن، 
1978 الثاني/نوفمبر  تشرين 
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1978 مقدمة، 

1 - تعليق تاريخي موجز حول �لمعرفة �لعلمية كجهل �صقر�طي

في عمل أفالطون اعتذار سقراط )Apology of Socrates( – الذي ربما يكون أجمل 
الوحي في معبد  – يتحدث سقراط عن مدى استغرابه من أن وسيطة  عمل فلسفي أعرفه 
دلفي أجابت بالنفي عن السؤال ما إذا كان هناك من هو أكثر حكمة من سقراط. ما الذي 
يعنيه اإلله؟ سأل سقراط نفسه، وهو يعلم تماًما العلم أنه لم يكن حكيًما. بعد ذلك خلص 
أني  أعرف  اآلخرين ألني  من  بقليل  أكثر حكمة  األمر  واقع  في  »إنني  التالية:  النتيجة  إلى 
ال أعرف شيًئا، في حين أن اآلخرين ال يعرفون حتى هذا القدر؛ ذلك أنهم يعتقدون أنهم 

يعرفون بعض األشياء«.

مغزى  شيًئا«،  أعرف  ال  )أكاد(  أني  »أعرف  جهلنا،  بخصوص  سقراط  تبصر  يحوز 
عظيًما. في الغالب، لم يكن هذا التبّصر ُيحمل محمل الجد؛ الراهن أنه اعتبر مفارقًيا؛ وال 

ريب في أنه ُقصد من صياغته في اعتذار أن يبدو مفاجًئا ومفارقًيا)1(.

تخلى أفالطون، تلميذ سقراط، عن أطروحة الجهل السقراطية كما تخلى عن مطلب 
التواضع الفكري. وقد أكد كالهما أنه ينبغي على رجل الدولة أن يكون حكيًما. غير أنهما 
كانا يعنيان من هذا شيئين مختلفين. فحسب سقراط، يلزم رجل الدولة أن يدرك جهله، في 

حين يلزمه حسب أفالطون أن يكون مفكًرا راشًدا، بشكل كامل، فيلسوًفا خبيًرا.

تاريخ  خالل  متكرر  بشكل  بالجهل  المتعلقة  السقراطية  األطروحة  تأكيد  ُأعيد  وقد 
أسسها  )التي  األكاديمية  في  الوسيطة  الفترة  أثناء  المثل  سبيل  على  اإلبستمولوجيا، 

أفالطون(.

يمكن اعتبار »أعرف أني ال أعرف شيًئا« تنويعة في مفارقة الكاذب )»ما أقوله كاذب«(. المثير أن كلمة »أكاد« تتجنب   (1(
بّيًنا«، كما يقول  صورًيا مظهر المفارقة. ولهذا فإنه ال شك في أن »االرتيابية« )بهذا المعنى على األقل( ليست »هراء 
الصياغة  فإن  كذلك   .)Tractatus Logico-Philosophicus، 1918/1922، proposition 6.51( فتغنشتاين 
أن  الحال  ]]الهراء[[:  الداللة  من  الخلو  عن  تكون  ما  أبعد  للصدق«،  كلي  معيار  هناك  »ليس  لالرتيابية،  الكالسيكية 

االرتيابية بهذا المعنى نظرية صادقة. غير أنه ال ينبغي أن يستنتج المرء من هذا أنه ال سبيل إلى تحقيق تقدم في العلم.

مقدمة، 1978
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على  قادرون  نحن  متفائلة:  رؤية   )1( المعرفة:  نظرية  في  رؤى  ثالث  أساًسا  وهناك 
النوع البشري عاجز عن الحصول على أي معرفة، وهذه  فهم العالم. )2( رؤية متشائمة: 
مفادها  ثالثة  ورؤية   .)scepticism( )3( باالرتيابية  األيام  هذه  إليها  يشار  التي  الرؤية  هي 
»األكاديمية  في  األصلي  بالمعنى  يبحث(  يتأمل،  يفحص،   =  spektomai( االرتيابية  هو 
الوسيطة«. وهذه أيًضا هي رؤية كزينوفانيس )Xenophanese( الفيلسوف قبل-السقراطي: 
قد  وبالبحث  البحث،  نستطيع  أننا  غير  للمعرفة؛  معيار  أي  وال  للصدق،  معيار  لدينا  ليس 
وسع  في  االرتيابية،  من  الشكل  لهذا  ووفًقا  أفضل)1(.  بشيء  الظفر  النهاية  في  لنا  يتسنى 

معرفتنا أن تحرز تقدًما.

وكان لدى شكلي االرتيابية حجج أقوى في صالحهما إلى أن جاء نيوتن، الذي 
اعتباره تحقًقا  كلًيا. ويمكن  إلى موقف جديد   )Principia( )((المبادئ كتابه  أفضى 
كبير  حد  إلى  يتجاوز  وأفالطون،  قبل-السقراطيين  الفالسفة  لدى  البحثي  للبرنامج 
ال  بدقة  نيوتن  نظريات  تنبؤات  على  التدليل  تم  لقد  جرأة.  األقدمين  أحالم  أكثر 
البداية زيًغا عن تنبؤاته أدى إلى اكتشاف كوكب نبتون. وكانت  تصدق؛ وما بدا في 
هذه، بال شك، معرفة، يقينية )episteme(، بالمعنى الذي أراده أفالطون وأرسطو. 
قبل-السقراطيين  الفالسفة  يكد  لم  نوع  من  معرفة  باألكوان؛  يقينية  معرفة  إنها 

وأفالطون يحلمون به.

ُهزم المرتابون، فيما بدا، على الرغم من أنهم لم يدركوا هزيمتهم مباشرة. وبعد اثنين 
وخمسين عاًما، كتب هيوم )Hume(، أحد أعظم المرتابين مقالة )Treatise()3( على أمل 

استحداث نظرية للعلوم االجتماعية تقارن بنظرية نيوتن في الجاذبية.

بشكل  أدرك  من  هو  هيوم،  بسبب  االرتيابية  إلى  تحول  الذي   ،)Kant( كانط  وكان 
واضح تماًما الطابع الذي يكاد ينافي العقل والذي تتسم به المعرفة الجديدة. لقد أدهشه 

)1)  ليست أطروحة سقراط المتعلقة بالجهل أقدم صور االرتيابية. ثمة أطروحة أقدم عهًدا بكثير نجدها عند كزينوفانيس؛ 
انظر

Hermann Diels and Walther Kranz، Die Fragmente der Vorsokratiker )below cited as D-K(.  
ارتيابية كزينوفانيس مهمة بوجه خاص، فهي تقبل صراحة التقدم في معرفتنا )D-K B 18(. انظر   

 Book 1: Section 11، text to notes 28a and 28b، and my book Logik der Forschung )3rd ed.، 1969،  
and subsequent editions(، Preface to the 3rd ed.، esp. p. XXVI.

 Isaac Newton، Philosopiae Naturalis Principia Mathemateca )1687(.  (2(
 David Hume, A Treatise of Human Nature (1739/40(.  (3(
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السؤال  هيوم،  تأثير  تحت  المبادئ،  صدور  على  سنة  مائة  بعد  فأثار  نيوتن  نظرية  نجاح 
التالي:)1(

»كيف يكون علم بحت بالطبيعة ممكًنا؟«

قوانين  بحت«(  طبيعة  »علم  )أو  بالطبيعة  بحت  علم  عبارة  من  أساًسا  يفهم  وكان 
نفسه  التي طورها كانط  المادة  في  الديناميكية-الذرية  النظرية  وأيًضا  النيوتنية،  الميكانيكا 

.)(((Boscovic( فضال عن بوسكوفك(

وجود  بأن  هيوم،  ارتيابية  من  منطلًقا  شعر،  أنه  بمعنى  إال  كانط  سؤال  لفهم  سبيل  وال 
فيزياء نيوتنية مفارق. وقد أفضى به سؤاله إلى سؤال آخر، اعتبره أكثر أساسية:)3(

»كيف يمكن لرياضيات بحتة أن تكون ممكنة؟«.
وقد كتب يقول:)4(

بالفعل،  موجودة  البحتة[  الطبيعة  وعلم  البحتة  ]الرياضيات  العلوم  هذه  أن  »بحسبان 
إمكانها  أن حقيقة  بها ممكنة؛ ذلك  التي تكون  الكيفية  نتساءل عن  أن  تماًما  المناسب  من 

إنما تثبتها حقيقة وجودها«.

ُيعتقد أن كانط صاغ السؤال بأسلوب غير مباشر بشكل مثير. ولكن إذا  وغالًبا ما كان 
نيوتن  ميكانيكا  وجود  تماًما:  ومباشر  طبيعي  السؤال  فإن  هيوم،  بارتيابية  بدأ  أنه  تذكرنا 

 Immanuel Kant، Kritik der reinen Vernunft )2nd ed.، 1787(، Introduction، p. 20 ]English  (1(
translation by N. Kemp Smith )1929(، 1965: Critique of Pure Reason، p. 56 Tr.[
 See Immanuel Kant، Metaphysische Anfangsgrunde der Naturwissenschaft )1786(. )English  (2(
translation by N. Kemp Smith )1929(، 1965: Critique of Pure Reason، p. 56 Tr.[
 Immanuel Kant، Kritik der reinen Vernunft )2nd ed.، 1787(، Introduction، p. 20 ]English  (3(

translation by N. Kemp Smith )1929(، 1965: Critique of Pure Reason، p. 56 Tr.[
بإمكان  المتعلق  السؤال  يتناول  ولم  أفالطون  نظرية  بسبب  بحت  طبيعي  علم  بإمكان  المتعلق  السؤال  كانط  طرح   

الرياضيات إال في فترة الحقة.
 Immanuel Kant, loc. Cit.  (4(

الشكوك  المقتبسة، يقول كانط: قد تظل  بالفقرة  يتعلق   )pp. 20 ff.( English translator، loc. cit[ في هامش  
القضايا  اعتبار  سوى  المرء  يلزم  ال  أنه  غير  واقعيته[.  بخصوص  ]أي  بحت  طبيعي  علم  بخصوص  كثيرين  تساور 
الذي يوصف بشكل  ثم ليس »بحًتا«[(  الفيزياء )اإلمبيريقي ]ومن  بداية علم  العثور عليها في  التي يمكن  المتنوعة 
بأنه كذلك، في ما يتعلق مثاًل ... بالعطالة ]قانون نيوتن األول[، ولتساوي الفعل ورد الفعل ]قانون نيوتن  مناسب 
الثالث[، إلخ.، كي يقتنع أنه يشكل علم فيزياء بحت أو عقالني ..«. ]التعليقات المحشورة بين أقواس معكفة تعزى 

إلى مؤلف الكتاب وليس كانط، .Tr[ ق. 

مقدمة، 1978



المشكالن األساسيان في نظرية المعرفة 34

مفارقي عند المرتاب؛ وهو يقود مباشرة إلى السؤال: كيف يكون هذا ممكًنا؟ كيف يمكن 
لمثل هذا العلم أن يوجد؟

إجابة كانط هي:)1( »ال يستنبط الفهم قوانينه ]أي قوانين العلم الطبيعي البحت[ ... من 
الطبيعة، بل يفرضها عليها«.

بتعبير آخر، لم تكن نظرية نيوتن مستمدة إمبيريقًيا من الظواهر، بمساعدة حواسنا، بل 
هي غير إمبيريقية، خلق »بحت« من قبل الفهم؛ إنها شيء يفرضه فهمنا على الطبيعة.

إن  أقول:  أن  أفضل  لكانط،  خالًفا  لكني،  األهمية؛  في  وغاية  صحيح  هذا  أن  أعتقد 
النظرية شيء يحاول فهُمنا فرضه على الطبيعة؛ غير أنه فرض ال تتسامح الطبيعة دائًما معه؛ 
إنها فرضية خلقها فهمنا، ولكني أرى، خالًفا لكانط، أنها ال تنجح بالضرورة، فقد تتعرض 

الفرضية التي نحاول فرضها على الطبيعة للهزيمة على يديها.

الثورة  كانط؛  رحيل  من  عديدة  سنوات  بعد  إال  يقع  لم  حدث  إلى  صياغاتي  تشير 
األينشتاينية.

لنظرية أينشتاين في الجاذبية، التي بّينت أن النظرية النيوتونية فرضية أو تخمينية، تاريخ 
أهم  بين  ومن  العلمية.  المعرفة  منزلة  في  النظرية  أينشتاين  أفكار  شأن  وكذا  مديد،  سابق 
األسماء في هذا التاريخ السابق برنارد ريمان )Bernhard Reimann(، وهرمان هلمهولتز 
 )August فوبل  وأوغست   ،)Ernst mach( ماخ  وإرنست   ،)Hermann Hemholtz(

.)Henri Poincare( وهنري بونكاريه ،Fopple(

أينشتاين  لنظرية  السابق  التاريخ  إلى  األسماء  تنتمي هذه  أن  المصادفة  قبيل  وليس من 
في الجاذبية ونظريته اإلبستمولوجية.

في عشرينيات القرن العشرين أدركت أول مرة أهمية الثورة األينشتاينية لإلبستمولوجيا. 
مما  أفضل  بشكل  وتعززت  االمتحانات  تعرضت ألصعب  التي  نيوتن،  نظرية  أن  تبّين  إذا 
كان ألي عالم أن يحلم به، غير يقينية ومجرد فرضية مؤقتة، لن يبقى أمل في توقع أن تتبوأ 

أي نظرية فيزيائية أخرى منزلة تتجاوز منزلة الفرضية.

 Immanuel Kant, Prolegomena (1783(, # 36, p. 113. English translation by Paul Carus,  (1(
extensively revised by James W. Ellington (1977(, p. 62. Tr.]
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من  الكثير  هناك  كان  أنه  صحيح  عام.  بقبول  حال  بأي  اإلدراك  هذا  يحظ  لم  آنذاك، 
جميعهم  لكن  العلمية،  معرفتنا  يسم  الذي  الفرضي  الطابع  أكدوا  الذين  المعرفة  منّظري 
تقريًبا افترضوا أن الفرضية قد تصبح عبر التعزيز أكثر احتمااًل بحيث تبلغ درجة من اليقين 
اليقين،  من  الدرجة  هذه  الفرضية  تبلغ  إن  وما   .1 درجته  احتمال  عن  لتمييزها  سبيل  ال 
ال  إنها  التشريفي.  نظرية  بلقب  جديرة  وتصبح  بالفرضية  وصفها  إلى  الحاجة  تنتفي  حتى 
أن  ذلك  للتبرير.  قابلة  يقينيتها  وكانت  يقينية،  كانت  إذا  إال  العلمية  المعرفة  ضمن  ُتقبل 
العلم معرفة، والمعرفة تستلزم اليقين والتبرير: القدرة على أن تكون مكرسة )أو مؤسسة( 

إمبيريقًيا أو عقالنًيا.

الفاصلة  الفترة  في  العلمية  المعرفة  في  الرؤية  هذه  على  مهمة  تغّيرات  أي  تطرأ  لم 
البنية  وعمل كارناب   )Critique of Pure Reason( الخالص  العقل  نقد  بين عمل كانط 
في  العظيمان  المناوئان  وحتى   .)1()Der logisch Aufbau der Welt( للعالم  المنطقية 
هيول  ووليام   )John Stuart Mill( مل  ستيوارت  جون  االستقرائية؛  للعلوم  التقويم  هذا 

)William Whewell(، يوافقان على هذا الموقف.

يمكن  تعزيز  درجة  أعلى  على  تحصل  نظرية  هناك  كانت  إذا  أنه  اآلن  أدركت  وقد 
التي  الناجحة  العلمية  التنبؤات  كل  أخرى،  جهة  من  نيوتن.  نظرية  أنها  بد  فال  تصورها، 
استنبطت بمساعدة نظرية نيوتن قابلة ألن تستنبط بمساعدة نظرية أينتشتاين. كل ما يوصف 
أينشتاين.  يتكلم وفق هذا في صالح  إنما  نيوتن  اإلمبيريقية في صالح  بأنه يشكل األسس 
تناقضت مع بعض  نيوتن  نظرية  باستخدام  استنباطها  تنبؤات يمكن  وهناك فضاًل عن هذا 
تنبؤات أينشتاين. ولهذا فإن النظريتين متعارضتان: وكان في الوسع إجراء تجارب حاسمة 

)experimenta cruces( بينهما.

انثناء أشعة  أينشتاين في زمنه )باستثناء  اقترحها  التي  الحاسمة  التجارب  تنفذ معظم  لم 
الضوء في المجال التثاقلي للشمس، وربما حركة الحضيض الشمسي لعطارد؛ غير أنه كان 
اليوم فقد أجريت كل  أما  أينشتاين(.  لنظرية  الظاهرتين بسبل مغايرة  الوسع تفسير كلتا  في 
النتائج في  أن  التجارب. ويبدو  أينشتاين، كما أجري عدد آخر من  اقترحها  التي  التجارب 

 Rudolf Carnap, Der logisch Aufbau der Welt (1928(;  (1(
انظر على سبيل المثل ص. V، حيث يشترط كارناب »مطلب التبرير ومطلب اإلثبات الملزم لكل أطروحة«.   

 (The passage quoted in the 2nd ed., 1961, and in the 3rd ed., 1966, on p. XIX(.  
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والنتائج  الحاالت،  كل  في  صعبة  القياسات  فإن  ذلك  على  نيوتن.  وضد  أينشتاين  صالح 
دحضها  تم  قد  النيوتنية  النظرية  أن  زعم  في  إذن  أرغب  ال  بالثقة.  تماًما  جديرة  ليست 
أينشتاين  نظرية  عنه  كشفت  الذي  المنطقي-اإلبستمولوجي  الموقف  أن  غير  )تكذيبها(. 
النظرية ن1 األكثر نجاًحا إمبيريقًيا )أي نسبة إلى  أنه حتى نسبة إلى  يبين  إنه  موقف ثوري. 
تكون  أن  يرجح  إمبيريقًيا(،   – عليها  مدلل  أو   – مكرسة  أو  ومبررة  يقينية  أنها  ُيزعم  نظرية 
هناك نظرية منافسة ن2 تتناقض منطقًيا مع ن1 )ومن ثم يلزم أن تكون إحداهما على األقل 
كاذبة(، تم تعزيزها من قبل كل التجارب السابقة التي عززت ن1. بتعبير آخر، على الرغم 
للتمييز  سبيل  ال  تنبئين  إلى  تقودان  قد  فإنهما  متبادل،  بشكل  متناقضتان  ون2  ن1  أن  من 
إمبيريقًيا بينهما ضمن نطاقات واسعة بشكل اعتباطي، وضمن أي واحد من هذه النطاقات، 

وكالهما معزز بدرجة كبيرة.

وألن النظريتين ن1 ون2 متناقضتان بشكل متبادل، تتضح استحالة أن تكون كل منهما 
»يقينية«. ووفق هذا، يستحيل حتى على النظرية التي تعززت بالقدر األعظم من الشمولية 

أن تكون يقينية: نظرياتنا خّطاءة وتظل خّطاءة، حتى حين تتعزز بشكل كبير))).

البدهية  التبصرات  مهم  بشكل  أتجاوز  لم  بعدها،  كثيرة  ولسنين  المعرفة،  نظرية  في  األساسيان  المشكالن  كتابة  )1)  أثناء 
نيوتن  نظريتا   )3( نفسه.  بالقدر  األقل  على  معززة  أينشتاين  نظرية   )2( كبير.  بشكل  معززة  نيوتن  نظرية   )1( اآلتية: 
وأينشتاين متفقتان إلى حد كبير؛ على ذلك، فإنهما متناقضتان منطقًيا مع بعضهما البعض ألنهما، كما في حالة أفالك 
الكواكب الغريبة إلى حد كبير مثاًل، تفضيان إلى تنبؤات متعارضة. )4( ولهذا يستحيل على التعزيز أن يكون احتمااًل 

)بمعنى أن يكون حساًبا لالحتماالت(.
لسوء الحظ أني أغفلت إلى عهد قريب التفكر بشكل مفصل قي الحكم )4( الغاية في الوجاهة بداهة، كما تغاضيت عن   
إثباته عبر األحكام )1(، و)2( و)3(. غير أن اإلثبات بسيط. لو كان التعزيز احتمااًل، لكان تعزيز »إما نيوتن أو أينشتاين« 
مساوًيا لمجموع التعزيزين، ألن كالهما يستبعد اآلخر منطقًيا. ولكن ألن كليهما معزز بدرجة كبيرة، يلزم أن يكون لكل 
منهما احتمال أكبر من نصف )ألن النصف يعني أنه ليس هناك تعزيز(. وعلى هذا النحو يلزم أن مجموعهما أكبر من 

واحد، وهذا مستحيل. ووفق هذا يستحيل أن يكون التعزيز احتمااًل.
ويمكن تعميم هذه األفكار: إنها تقود إلى إثبات أنه حتى احتمال القوانين الكلية التي حصلت على أكبر قدر من التعزيز   

)Peter Havas( يساوي صفرا. وقد أثبت بيتر هافاز
 Four-Dimensional Formulations of Newtonian Mechanics and their Relation to the Special«(  

 ،.)and the General Theory of Relativity«، Reviews of Modern Physics 36 )1964(، pp. 938 ff
أنه يمكن ترجمة نظرية نيوتن إلى صيغة شبيهة إلى حد كبير بصيغة نظرية أينشتاين، بحيث يساوي الثابت k في حالة   
أينشتاين c )سرعة الضوء( ويساوي في حالة نيوتن ψ. ولكن سوف يكون هناك في هذه الحالة عدد أكبر من النظريات 
المتنافية التي تكون فيها k ≥ c ≤ ∝ وتكون قابلة للعد، وجميعها معززة على األقل بقدر تعزيز نظرية نيوتن. )نتجنب 

االحتماالت القبلية الموزعة بشكل اعتباطي(.
وفي كل الحاالت، يمكن للمرء أن يختار من هذه الفئة من النظريات فئات قابلة للعد؛ على سبيل المثل نظريات تكون   
k = c; k = 2c; …, k = cn; k = ψ. وألن أي نظريتين مختلفتين في هذه السلسلة الالمتناهية متناقضتان  فيها 
منطقًيا مع بعضهما البعض، فإنه يستحيل أن يكون مجموع احتماليهما أكبر من واحد. وعن هذا يلزم أن لنظرية نيوتن 
=المعززة إلى حد كبير حيث k = ψ احتمال يتناقص. )ولذا يستحيل أن يكون التعزيز احتمااًل بالمعنى المراد في حساب 
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على  المترتبة  النتيجة  هذه  على  فيها  أعثر  أن  اًل  مؤمِّ أينشتاين،  أعمال  أقرأ  كنت  آنذاك 
 )Geometrie und Erfahrung( »ثورته. وما وجدته بالفعل هو دراسته »الهندسة والخبرة

التي كتب فيها يقول:)1(

تكون  ما  وبقدر  يقينية،  غير  تكون  الواقع،  عن  الرياضية  اإلقرارات  تتحدث  ما  »بقدر 
يقينية، ال تتحدث عن الواقع«.

في البداية، عممت من الرياضيات على العلم بوجه عام:))(

ال  ما  وبقدر  للتكذيب،  قابلة  تكون  الواقع،  عن  العلمية  اإلقرارات  تتحدث  ما  »بقدر 
تكون قابلة للتكذيب، ال تتحدث عن الواقع«.

)يتضح أن أينشتاين يشير بهذه العبارات اليقينية التي ال تتحدث عن الواقع إلى بونكاريه 
)Poincare( والمواضعتية )conventionalism(، أو فكرة أن قانون العطالة تعريف ضمني 

للحركة دون قوة، وُيعد من ثم تعريًفا لمفهوم القوة(.

وهذه الفكرة المتعلقة بال يقينية أو خطئية كل النظريات البشرية، حتى األفضل تعزيًزا 
منها، هي ما اسميتها الحًقا »الخّطائية« )falliblism(. )في مبلغ علمي كان تشارلز ساندرز 

بيرس )Charles Sanders Pierce( أول من استخدم هذا المصطلح(.

باختصار،  السقراطي.  الجهل  عن  تختلف  تكاد  ال  الحال،  بطبيعة  الخّطائية،  أن  غير 
التالي: لدينا 

)1( سقراط: أعرف أني ال أعرف شيًئا. )وال أحد يعرف أكثر من هذا(.

االحتماالت(. وسوف يكون من المثير سماع ما كان لمنّظري االستقراء – كالبيزيين )Bayesians( مثاًل، الذين يماهون 
البسيط  – شيء يقولونه بخصوص هذا الدحض  التعزيز )أو »درجة االعتقاد العقالني«( ودرجة االحتمال  بين درجة 

لنظريتهم. 
 Albert Einstein، Geometrie und Erfhrung )1921(، pp. 3 f.  (1(

 Karl Popper، »Ein Kriterium des empirischen Charakters theoretischer Systeme )Vorlaufige  (2(
Mitteilung(’، Erkenntnis 3 )1933(، p. 427:
»بقدر ما يتحدث اإلقرار العلمي عن الواقع، يكون قاباًل للتكذيب، وبقدر ما ال يكون قاباًل للتكذيب، ال يتحدث عن   

الواقع«.
وكان هذا »البالغ التمهيدي« قد نشر ثانية في منطق الكشف العلمي )الطبعة الثانية؛ والطبعات الالحقة(  

 ]The Logic of Scientific Discovery )1959(2 ؛nd ed.، 1968؛ and subsequent editions(. Tr.[، New  
Appendix* )see text to note 4(. Cf. also below، Appendix: Section V، text to note 4.

مقدمة، 1978
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)ولهذا  يقينية.  معرفة  تشكل  فإنها  ولذا  للتبرير،  قابل  علم  نيوتن  نظرية  كانط:   )2(
ُدحض زعم سقراط بحقيقة وجود العلم(. وهكذا يخلص إلى السؤال: كيف يمكن للعلم 

أن يكون ممكًنا؟

ليست  العلمية  المعرفة  فإن  )ولهذا  يقينية.  غير  بالعالم  العلمية  المعرفة  أينشتاين:   )3(
االستخدام  وفق  وال  السارية،  اللغة  بمعنى  حتى  وال  للكلمة؛  التقليدي  بالمعنى  معرفة 
نيوتن  إنجاز  من  الرغم  على  وهكذا،  بنية)))(.  كارناب  كتاب  حتى  األقل  على  الفلسفي، 

العظيم، تظل خّطائية سقراط في النهاية صحيحة.

مرة  المتواضع في جهلنا  السقراطي  التبّصر  أن يصبح  أملي في  أعّبر عن  أن  بودي  هنا 
التبّصر:  العلماء الطبيعيين العظماء يتفقون على هذا  أخرى منقبة فكرية سائدة. ولعل كل 
الحكيمة  الكلمات  »تلك  عن   )Dialogue( محاورة  كتابه  في  يتحدث  الذي  غاليليو  من 
كل  بعده.  من  أتوا  ومن  أينشتاين  ثم  ونيوتن)3(  بكبلر  مروًرا  أعرف««))(،  »ال  والمتواضعة 
كانوا  لقد  العلم:  سلطة  في  الدوغمائي  لالعتقاد  خصوًما  كانوا  هؤالء  الطبيعيين  العلماء 

.)scientism( خصوًما لما نسميه اليوم العلموية

أن  أيًضا  يفهموا  لم  ولعلهم  بعد.  هذا  يفهموا  لم  اليوم  العلموية  خصوم  أن  غير 
العلم  سلطة  في  الدوغمائي  لالعتقاد  خصوًما  ليسوا  إنهم  العلموية.  تقوض  الخّطائية 
مناوئة  أليديولوجيا  دوغمائيون  أشياع  إنهم  للعلم؛  ناقدين  غير  خصوم  هم  ما  بقدر 

للعلم. 

 Rudolf Carnap، loc. cit. )See above، note 10(.  (1(
 Galilio Galilei, Dialogo ... Doue ne congressi di Quattro giornate si discorre sopra due  (2(
 massimi sistemi de mondo Tolemaico, e Copernicano (1932(, Giornata quatra, p. 439;
 dialog uber die beiden hauptsachlichsten Welstsysteme: Das Ptolemaische und das
 Kopernikanische (German translation by Emil Strauss, 1981(, Vierter Tag, p. 465. [English
 translation by Stillman Drake (1953(, 2nd ed., 1967: Dialogue Concerning the Two Chief
Systems, p. 445. Tr]

يمكن العثور في المصدر التالي على االقتباس الشهير اآلتي الذي يعزى إلى نيوتن: »ال أعرف كيف أبدو للعالم، لكني   (3(
أعتبر نفسي مجرد طفل يلهو على شاطئ البحر، أسلي نفسي بين الحين واآلخر بالعثور على حصاة أشد نعومة أو أكثر 

جمااًل مما نعتاد، فيما يستلقي بحر الحقيقة العظيم مجهواًل أمامي«: 
 Volume II, Chapter 27 of Sir David Brewster’s Memoirs of the Life, Writings, and Discoveries  
 .of Sir Isaac Newton (1855(, p. 407
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ا نظرية �ل�صدق.  2 - بع�ص �لتعليقات �لنقدية حول ن�ص هذ� �لكتاب، خ�صو�صً

يكن  لم  العلمي،  الكشف  منطق  وأيًضا  األساسيان  المشكالن  كتابتي  أثناء   )1(
عمل آلفرد تارسكي )Alfred Tarski()1( العظيم في الصدق )truth( قد نشر بعد. 

ومثل كثيرين غيري، لم أكن أفهم بشكل واضح مفهوم الصدق.

أن  ذلك  العلمية.  المعرفة  خصوًصا  المعرفة،  لنظرية  أساسية  أهمية  الصدق  ولفكرة 
العلم بحث عن الحقيقة ]]الصدق[[: ليس امتالكها، بل السعي وراءها.

من  األخيرة  قبل  الفقرة  في  أيًضا  عليها  العثور  يمكن  التي  الصياغة،  هذه  وتفترض 
منطق الكشف العلمي، التمييزات الحاسمة بين الصدق والتيقن )اليقين(، أو بين الصدق 
أحافظ  األساسيان،  المشكالن  في  الذاتي.  واالعتقاد  الموضوعية  الحقيقة  وبين  والتبرير، 

أحياًنا على التمييز بينهما بشكل كاف.

ليس عذًرا أن االستخدام الساري للغة يغذي الخلط؛ وأنه يمكن قفوه إلى كزينوفانيس 
في  وأنه حتى  فكرة سائدة))(؛  يتجلى  الصدق  أن  فكرة  وأن  )Homer(؛  وحتى هوميروس 

أيامنا هذه، يظل بالمقدور العثور على هذا الخلط في كتب فلسفية كثيرة.

نظرية  الجاد:  بالتأمل  جديرة  الصدق  في  واحدة  نظرية  فحسب  هناك  تقديري،  في   )2(
التطابق. حسب هذه النظرية يكون اإلقرار صادًقا إذا كان يتفق، أو يتطابق مع الوقائع أو الواقع. 
غير أن هذه النظرية تثير مباشرة مشكاًل: يبدو كما لو أنه سوف يكون من الصعب جًدا شرح ما 
يعنيه »االتفاق« أو »التطابق« بين إقرار ما وواقعة ما. غير أن آلفرد تارسكي تمّكن من حل هذا 

المشكل بشكل كامل، وقد قام بهذا بأسلوب بسيط بشكل مفاجئ وُمرض بشكل بدهي.

 Alfred Tarski, «Der Wahreitsbegriff in den Sparchen der deduktiven Diszplinen [Summary]»,  (1(
 Anzeiger der Wissenschaften in Wien: Mathematisch-naturwissenschaftliche Klass 69
 (1032(, pp. 23 ff,: «Projecie prawdyw jezkach nauk dedukcjnych:, Travaux de la societe de
 sciences et des letters de Varsovie, Classe III: Sciences mathematiques et physiques 34
 (1933(; «Der Wahreitsbegriff in den formalisierten Sparrchen», Sudia Philosophiica 1 (1935(,
 pp. 262 ff.; «The Concept of Truth in Formalized Languages» (English translation by Joseph
.Henry Woodger(, in: A Tarski, Logic, Semantics, Mathematics (1956(, pp. 152 ff
 For Xenophanes (D-K B 34(, see my translation (:Certain Truth»( in Book I: Section 11, text to  (2(
 note 28b; also in Logik der Forschng (3rd ed., 1969; and subsequent editions(, Preface to the
 Third Edition.
عند هوميروس الصدق في الغالب عكس الكذب؛ ولهذا فإنه ما ُيعتقد أنه صادق. بخصوص النظرية المهمة تاريخًيا أن   

.)1963( )Conjectures and Refutations( الصدق يتجلى، انظر مقدمة عملي تخمينات وتفنيدات
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عادة ما نستخدم لغتنا في الحديث عن وقائع: واقعة أن هناك قطة تنام هنا مثاًل. إذا 
نتحدث  أن  نستطيع  لغة  إلى  نحتاج  والوقائع،  اإلقرارات  بين  التطابق  نشرح  أن  أردنا 
أعمال  صدور  ومنذ  وقائع.  وعن   – بعينها  لغوية  كينونات  أي   – إقرارات  عن  فيها 
»لغة  تسمى  لغوية  كينونات  عن  فيها  التحدث  نستطيع  التي  اللغة  أصبحت  تارسكي، 
كينوناتها،  عن  ونتحدث  عنها،  نتحدث  التي  اللغة  أما   .)metalanguage( ماورائية« 
نتحدث  أن  نستطيع  التي  الماورائية  اللغة   .)object language( شيئية«  »لغة  فتسمى 
فيها ليس فقط عن لغة شيئية بل نستطيع أن نتحدث فيها أيًضا عن وقائع )كما هو حال 
 .)semantic language( الداللية«  ب�»اللغة  تارسكي  يسميها  ما  هي  الطبيعية(،  اللغة 
كي يتسنى لنا شرح التطابق بين اإلقرارات والوقائع، يتضح أننا نحتاج إلى لغة داللية 

ماورائية.

نتحدث  أن  نستطيع  ماورائية،  داللية  كلغة  ]]العربية[[  اإلنكليزية  اللغة  استخدمنا  إذا 
مثاًل عن إقرار باللغة األلمانية )لغة شيئية(، مثل »Ein katze shlaft hier«. آنذاك يكون في 

وسعنا أن نقول في لغتنا الداللية الماورائية:

اإلقرار باأللمانية )لغة شيئية(، «Ein katze shlaft hier»، يطابق الواقعة إذا، وفقط إذا، 
كانت هناك قطة تنام هنا.

وعلى هذا النحو، إذا كانت لدينا لغة ماورائية ال نستطيع أن نتحدث فيها عن إقرارات 
فحسب بل نستطيع أيًضا أن نصف فيها وقائع من قبيل أن هناك قطة تنام هنا، تكاد تصبح 
حقيقة قدرتنا على الحديث عن تطابق بين اإلقرارات والوقائع، والكيفية التي نستطيع بها 

القيام بذلك، حقيقة عادية ال تثير خالًفا.

إلى  حاجتنا  أو  الماورائية،  اللغة  هذه  مثل  إلى  حاجتنا  أن  في  ريب  ال  أنه  حين  وفي 
استخدام لغتنا كلغة ماورائية، كي نتحدث عن التطابق بين إقرار وواقعة، ليست أمًرا تافًها، 

فإنها سهلة تماًما على الفهم.

بهذا الشرح للتطابق بين إقرار )لغة شيئية( وواقعة توصف في اللغة الداللية الماورئية، 
ُيردُّ على االعتراض األساسي على نظرية التطابق في الصدق، ونستطيع أن نقول بعبارات 

عامة إن اإلقرار يكون صادًقا إذا كان يتطابق، أو يتفق، مع الوقائع.

)3( سوف أذكر هنا بإيجاز أمرين آخرين
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)أ( حين أقول،

»اإلقرار في اللغة الشيئية، Ein katze shlaft hier، يطابق الواقع«،

فإن هذا اإلقرار ]]باللغة العربية[[ حول إقرار باللغة األلمانية ينتمي إلى اللغة الماورائية 
]]العربية[[. وقد أثبت تارسكي أنه يلزم لتجنب المفارقات أن تميَّز اللغة الماورائية بدقة 
الماورائية،  اللغة  إلى  ينتميان  و»صادق«  الوقائع«  »يطابق  المحموالن  الشيئية.  اللغة  عن 
اللغة  محمولي  عن  نتحدث  حين  ذلك،  عن  فضاًل  بعينها.  شيئة  لغة  بإقرارات  ويرتبطان 
ونتيجة   .)meta-metalanguage( ماوراء-ماورائية  لغة  في  نتحدث  فإننا  هذين،  الورائية 
محاميل  أن  حقيقة  ونعي  هذا،  نتذكر  دمنا  وما  الماورائية.  اللغات  من  هرمية  ثمة  لذلك، 
الشيئية )اإلقرارات مثاًل(  اللغة  الهرمية أعلى من تعبيرات  الماورائية خطوة في هذه  اللغة 
الطبيعية نفسها )أو باألحرى أجزاء  اللغة  إذا كنا نستخدم  فإنه ال يهم ما  إليها،  تنتمي  التي 

مختلفة من اللغة الطبيعية نفسها(، ]]العربية مثاًل[[، كلغة ماورائية وكلغة شيئية.

)ب( ال تنتمي كلمة »صادق« إلى اللغة الماورائية في كل استخدامتها: 

عن  يستعاض  قد  حين  في  الماورائية،  اللغة  إلى  دائًما  ينتمي  صادق«   ...« المحمول 
 .».. أن  »يصدق  التعبير  أن  غير  الشيئية.  اللغة  في  إقرار  معيِّن(  )أو  باسم   .»..« الفراغ 
العبارة  إليها  تنتمي  التي  الشيئية نفسها  اللغة  الماورائية، بل عبارة في  اللغة  ليس تعبيًرا في 

المستعاض بها عن »..«.. 

فعلى سبيل المثل، اإلقرار »يصدق أن هناك قطة تنام هنا« ينتمي إلى اللغة نفسها التي 
ينتمي إليها »هناك قطة تنام هنا«.

قطة،  يتحدث عن  ماوراء-لغوي: فكالهما  بطابع  يتسم  اإلقرارين  واحد من هذين  ال 
وال واحد منهما يتحدث عن أي تعبيرات لغوية. ومن وجهة نظر منطقية، يتخذ كل منهما 
القيمة الصدقية نفسها: فإما أن كليهما صادق )إذا كانت هناك قطة تنام هنا( أو أن كليهما 
كاذب )إذا لم تكن هناك قطة تنام هنا(. من وجهة نظر منطقية، اإلقراران متكافئان وينتميان 
إلى اللغة نفسها. في المقابل، فإن اإلقرار: »اإلقرار <هناك قطة تنام هنا> صادق«، أو بتعبير 
أكثر اختصاًرا، »<هناك قطة تنام هنا> صادقة«، ينتمي إلى اللغة الماورائية للغة الشيئية التي 

ينتمي إليها اإلقرار »هناك قطة تنام هنا«.

بأي  يقوم  »... صادق« ال  المحمول  أن  البداية  في  يبدو  لتونا،  اعتبرنا  التي  األمثلة  في 
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قواعد  وضع  نستطيع  أننا  غير   ..».. أن  »يصدق  العبارة  شأن  ذلك  في  شأنه  مهمة،  وظيفة 
ماوراء-لغوية مهمة، من قبيل:

صادقة  إقرارات  من  تتألف  نسق(  )أو  فئة  من  منطقًيا  اشتقاقه  يمكن  كاذًبا  إقرار  »ال 
جميعها«.

بدور مهم. وسوف يصبح هذا  يقوم  قد  ماوراء-اللغوي »صادق«  الحد  أن  هنا  يتضح 
األمر أكثر وضوًحا حين نترجم هذه القاعدة وفق نظرية التطابق.

اإلقرارات(  من  )أنساق  نظريات  من  منطقًيا  اشتقاقه  يمكن  الوقائع  يخالف  إقرار  »ال 
الوقائع«. تطابق 

وهذا يفسر جزئًيا لماذا نبحث في العلم عن الحقيقة، أي عن نظريات صادقة.

)4( يمكن بسط نظرية التطابق في الصدق على النحو التالي:

إذا كان إقرار ما باللغة اإلنكليزية إقراًرا صادًقا، يستبين أن مكافئاته باأللمانية، والفرنسية، 
واليونانية، إلخ.، سوف تكون صادقة هي األخرى: اإلقرار يكون صادًقا أو كاذًبا رفقة فئته 
إلقرار  خاصية  بوصفه  ال  الكذب  أو  الصدق  اعتبار  يلزم  ولهذا  المتكافئة.  الترجمات  من 
مفرد، بل كخاصية لمعناه؛ ويمكن اعتبار معنى اإلقرار فئة ترجماته المتكافئة، أو ما تشترك 
فيه كل الترجمات المتكافئة. وهكذا فإن اإلقرار يكون صادًقا إذا كان معناه صادًقا؛ أي إذا 

كان اإلقرار وكل مكافئاته تطابق الوقائع.

وعلى نحو مشابه، يمكن وصف اعتقاد أو فكرة بأنه صادق إذا كان اإلقرار الذي يصوغ 
هذا االعتقاد أو الفكرة صادًقا.

تغييًرا  تحدث  ال  التطابق  في  تارسكي  لنظرية  هذه  البسط  حاالت  كل  أن  البّين  ومن 
مهما. إنها تشترك جميعها في فكرة أن الصدق أو الكذب هو في األساس خاصية تختص 

بها إقرارات وصفية تم التعبير عنها لغوًيا.

وفي تقديري أن الفكرة السائدة – التي تبّناها أيًضا برترند رسل)1( - أن التطابق يكمن 
في  يكمن  التطابق  أن  لو  كما   – الوقائع  وبين  مفاهيمنا  أو  الذهنية  صورنا  بين  التشابه  في 
أنها صحيحة  – خاطئة بشكل أساسي. غير  الفوتوغرافية وموضوعها  بين الصورة  التشابه 

 Bertrand Russell, Human Knowledge: Its Scope and Limits (1948(, p. 170.  (1(



43

بقدر ما تتضمن نظرية التطابق بوصفها كذلك. ما يتم إغفاله هو أنه حتى الشخص األعمى 
 Helen( واألصم-األبكم يستطيع استيعاب فكرة الصدق إذا تعّلم، كما فعلت هيلين كيلر
في  يكون  فلن  اللغة  استخدام  يتعلم  لم  الذي  البشري  الكائن  أما  اللغة.  اتقان   ،)Keller

وسعه استيعاب هذه الفكرة.

الوقائع  إنما يكمن في تطابقه مع  – مبدأ أن صدق اإلقرار  التطابق  قبلنا نظرية  إذا   )5(
للتبرير أو  القابلية  اليقين، أو عن  التيقن أو  أنه يلزمنا تمييز الصدق عن  البّين  – يصبح من 

البت أو اإلثبات.

يثبت  وهذا  كاذب.  أنه  أو  صادق،  ما  إقرار  أن  من  ثقة  أو  تيقًنا  أقل  أو  أكثر  نكون  قد 
بوضوح الفرق بين التيقن أو اليقين من جهة، والصدق من جهة أخرى.

قابلية اإلقرار لإلثبات أو التبرير تستلزم صدقه؛ لكن العكس ليس صحيًحا: قد يطابق 
طريقة  بأي  للتبرير  أو  لإلثبات  قاباًل  يكون  أن  دون  يصدق(  أن  يمكن  )أي  الوقائع  إقرار 

أخرى.

المشكالن  في  بعينها  رديئة  لصياغات  الناقد  للتقويم  خاص  بوجه  المهم  من   )6(
لنا  يمكن  أو   – للبت  قاباًل  اإلقرار  كان  إذا  ما  مسألة  بين  قاطع  بشكل  نميز  أن  الرئيسان 
إثبات أنه صادق أو كاذب – ومسألة صدقه. لم أكن آنذاك أدرك هذا التمييز بشكل واضح 
بما يكفي. لقد كنت أتحدث بين الحين واآلخر عن »نمط الصحة«، قاصًدا القابلية للبت 
)القابلية للتحقق والقابلية للتكذيب(؛ أي إمكان إثبات أن إقراًرا ما صادق أو ربما كاذب. 
ومن البّين أنني لم أميز دائًما بين الصدق أو الكذب القابل للبت من جهة، والقيمة الصدقية 
بشكل  »صادق  بمعنى  »صادق«  أستخدم  أحياًنا  أخرى:  جهة  من  وكاذب()1(  صادق  )أي 

قابل للبت«.

)7( النظريات الكلية فرضية وتخمينية بشكل أساسي، ألنها ليست صادقة بشكل قابل 
للبت. غير أن هذا ال يعني أن صدقها مستحيل. كل ما في األمر هو أننا ال نستطيع التيقن 
من صدقها. ولكن إذا لم تميَّز »صادق« على نحو كاف عن »صادق بشكل قابل للبت« أو 
)بالمعنى  »بالتخييالت«  الفرضيات  وصف  إلى  بسهولة  المرء  يخلص  قد  يقيًنا«،  »صادق 

التي ترد  بالهامش *1، والعبارة »قابل للبت بشكل نهائي«  6، والنص الخاص  الكتاب األول: الجزء  )1)  انظر خصوًصا 
هناك، وأيًضا المصطلح »قيمة صدقية« في الفقرة الموالية. 
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المشكالن األساسيان؛  الذي يريده فينغر )Vaihnger((. وهذا خطأ آخر أرتكبه أحياًنا في 
وهو خطأ جسيم)1(.

بعد  )وحتى  آخرين  مؤلفين  لدى  أيًضا  نجدها  التي  األخطاء،  هذه  من  الرغم  وعلى 
سنوات عدة(، ثمة فقرات أخرى في الكتاب تخلو من هذه االختالالت؛ وفي مبلغ علمي، 

لم تعد مثل هذه األخطاء ترد في منطق الكشف العلمي.

معيار   ،)criterion of demarcation( التأريف  معيار  أسميه  ما  اآلن  أناقش  )8( سوف 
الطابع اإلمبيريقي-العلمي للنظريات )أنساق اإلقرارات(.

للتكذيب«  )»القابلية  اإلمبيريقية  للدحض  القابلية  اقترحُت  معروف،  هو  كما 
إذا  تكذيبها  يتم  أو  إمبيريقًيا  النظرية  ُتدحض  قد  للتأريف.  معياًرا   ))»falsifiability«(
كانت هناك إقرارات مالحظية )»إقرارات أساسية«، »إقرارات اختبارية«( يدحض صدقها 
النظرية؛ أي يثبت كذبها. أو بداًل من ارتهان القابلية للتكذيب لوجود مثل هذه اإلقرارات، 
النظرية  تستبعد  أحداث  أي  للمالحظة؛  قابلة  ممكنة  أحداث  وجود  نشترط  أن  أيًضا  لنا 
بات ممكنة«. المعنية أو »تحظر« وقوعها. أحياًنا أسمي مثل هذه األحداث الممكنة »مكذِّ

لمدة  للشمس  )البادية(  الحركة  اتجاه  في  عكس  حدوث  متطرًفا؛  مثاًل  نضرب  كي 
أنكسماندر  من  تقريًبا،  الفلكية  النظريات  لكل  ممكن  ب  مكذِّ ساعات  ست  )مثاًل(  تبلغ 
وبطليموس وحتى نيوتن وأينشتاين. ولهذا فإن هذه النظريات قابلة للتكذيب؛ إنها نظريات 

إمبيريقًيا«(. إمبيريقية )لديها »محتوى  علمية 

أن مصطلح  الفهم وبسبل عجيبة. مثل ذلك  للتأريف مراًرا لسوء  )9( تعّرض معياري 
يعني  أن  من  بداًل  الفساد«  أو  للتزييف  »عرضة  يعني  أنه  على  ُشرح  للتكذيب«  »القابلية 
»القابلية للدحض« – وبّين أن هذا تم على يد شخص بحث عنها بضمير في معجم دودن))) 

)Duden( أو معجم آخر.

وبداًل من ذلك، تعرضت الغاية من التأريف لسوء فهم تام عبر افتراض أنني رغبت في 
تحديد خصائص النظريات المقبولة في الوقت الراهن في العلوم اإلمبيريقية؛ في حين أني 

 See Book I: Section 34، text to note *4 and *5 as well the text to these notes.  (1(
 Cf. Duden: Das groBe der deutschen Sprache II. )ed. Gunther Drosdowski، 1976(. P. 794.  (2(
 ]See also A Dictionary of the English Language، Vol. I )ed. Samuel Johnson، 1755/1967(:
»FALSIFIABLE: liable to be counterfeited or corrupted«. Tr[
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إمبيريقية-علمية،  نظريات  صحيح  بشكل  اعتبارها  يمكن  التي  القضايا  كل  فصل  قصدت 
الصادقة  اإلمبيريقية  النظريات  كل  أي   – دحضها  تم  أو  الزمن  عنها  عفا  نظريات  فيها  بما 
البحتة،  والرياضيات  المنطق،  عن  وأيًضا  الزائفة،  العلمية  النظريات  عن   – والكاذبة 
والميتافيزيقا، واإلبستمولوجيا والفلسفة بوجه عام. وثمة افتراض آخر مؤداه أني اقترحت 
وجوب اعتبار كل اإلقرارات المستبعدة وفق معيار التأريف »خالية من المعنى«، أو »غير 

معقولة«، أو »غير مقبولة«.

التأريف  لمعياري في  استجابوا  أستاذ واحد(  المهتمين )وأكثر من  الطالب  تقريًبا كل 
في البداية بالتساؤل: »ولكن هل معيار التأريف هو نفسه قابل للدحض إمبيريقيا؟« وبطبيعة 
الحال هو ليس كذلك، فهو في النهاية ليس فرضية إمبيريقية-علمية بل مبدأ فلسفي: مبدأ 
النقاشات  كل  في  حصل  اقتراح  بل  دوغما  ليس  فإنه  ذلك،  عن  فضاًل  بعد-العلم.  ما  في 

الجادة على تعزيز قوي.

إليه عبر مالحظة ما يقوم  الوصول  يتم  إمبيريقًيا. لم  التأريف ليس  وفق هذا فإن معيار 
أنه  العلم. غير  تاريخ  أو دراسة  الحياة  بقيد  بدراسة علماء  العلماء، سواء  به  يقوم  أو ال  به 
معين لنا في تاريخ العلم؛ فهو يحدد لنا ما ينبغي علينا تضمينه وما ينبغي علينا استبعاده في 

تاريخ العلم اإلمبيريقي.

»أساسي«،  مالحظي،  إقرار  صدق  أي  بالفعل،  متحقًقا  ما  ممكن«  ب  »مكذِّ أصبح  إذا 
يتضارب مع نظرية ما؛ أي إذا وقع بالفعل حدث تحظر النظرية وقوعه، فقد تم تكذيب النظرية؛ 
بة قابلة للتكذيب،  وأصبحت نظرية كاذبة مفّندة. ويتضح أن مثل هذه النظرية الكاذبة والمكذَّ
وتتسم من ثم بطابع إمبيريقي-علمي، على الرغم من أنها ُتستبعد، بمقتضى دحضها، لكونها 

نظرية كاذبة )ولكن ليس لكونها نظرية غير علمية( من فرضيات العلم المقبول.

توقفت األرض  أو  لنا( عن حركتها  يظهر  )فيما  الشمس  توقفت  لو  النحو،  وعلى هذا 
فجأة عن الدوران دون أن تقع كارثة، لُدحض علم الفلك والفيزياء النيوتونية واألينشتاينية. 
يشهد  من  هناك  يكن  ولم  البشري،  الجنس  فناء  بعد  وقع  الحدث  هذا  أن  لو  الشأن  وكذا 
وقوعه: »الحدث القابل للمالحظة« حدث يمكن من حيث المبدأ مالحظته إذا كان هناك 

مالحظ مناسب في الوقت المناسب)1(. 

 See Karl Popper، Logic der Forschung )19342 ؛nd ed.، 1966(؛ and subsequent editions( ]The  (1(
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عدد  الجاذبية  في  والنيوتونية  األينشتاينية  النظريات  شاكلة  على  تكون  التي  للنظريات 
الممكنة  واألقمار  الكواكب  حركات  من  كبير  عدد  ثمة  الممكنة.  بات  المكذِّ من  المتناه 

محظورة تماًما من قبل مثل هذه النظريات.

في  فحسب  محظورة  لكنها  )»محظورة«(،  مستبعد  وهلة  أول  تبدو  الحركات  بعض 
الكواكب وأننا أخذناها في  أننا نعرف جميع  المثل،  بافتراض، على سبيل  بعينها؛  ظروف 

الحسبان.

اكتشاف  إلى  يورانيوس  لكوكب  المحسوب  الفلك  في  انحراف  أدى  نعرف،  وكما 
ب لنظرية نيوتن أضحى يشكل انتصاًرا  نبتون. الحدث الذي ظهر في البداية كما لو أنه مكذِّ

لها. مقنًعا 

أساء فهمه.  السابقين  بعًضا من طالبي  أن  مراًرا. غير  األمر  إلى هذا  قد أشرت  وكنت 
افتراض  انتصاًرا عبر  النيتونية قابل ألن يصبح  لقد اعتقدوا أن أي تكذيب مزعوم للنظرية 

وجود كتلة مجهولة )وربما غير مرئية(.

لكن هذا مجرد خطأ فيزيائي )أو رياضي(. أواًل، قد تكون هناك حركات قابلة من حيث 
)عكس  القبيل  هذا  من  مساعدة  فرضية  أي  عبر  لتفسيرها  سبيل  ال  لكنه  للمالحظة  المبدأ 
نعرف  أن  الفضائية  مجساتنا  باستخدام  نستطيع  ثانًيا،  مثاًل(.  الحركات  وجهة  في  مفاجئ 
وجودها،  استنبطنا  التي  المرئية،  غير  الثقيلة  الكتلة  أو  المرئي،  غير  الكوكب  كان  إذا  ما 

موجودة بالفعل في الموقع المحسوب.

تستبعدها  التي  الكوكبية  الحركات  من  المتناه  عدد  ثمة  ذكرنا،  أن  سبق  وكما  وهكذا، 
النفسي  التحليل  نظريات  تستبعده  ممكن  بشري  سلوك  هناك  ليس  أنه  غير  نيوتن.  نظرية 

.))Yung( وينغ ،)Adler( وإدلر ، )Freud( فرويد(

لدينا هنا تقابل حاسم أنكره كثيرون، تماًما كما هو متوقع.

بة )أي حوادث فعلية تقوم بالتكذيب(  )10( تحدثت حتى اآلن عن حوادث فعلية مكذِّ
بة صادقة. أو عن إقرارات مكذِّ

 Logic of Scientific Discovery، 1959 )2nd ed.، 1968(؛ and subsequent editions(. Tr.[، Section 28،
 .penultimate paragraph

=
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ومن  بالفعل،  ب  المكذِّ الحدث  هذا  مثل  وقوع  من  التأكد  وسعنا  في  كان  إذا  مسألة 
ب المناظر، مسألة مختلفة تماًما.  صدق اإلقرار المكذِّ

هذه المسألة ال تمت بصلة لمعيار التأريف بوصفه كذلك. إن معيار التأريف ال يتعلق إال 
بحوادث وإقرارات أساسية ممكنة من حيث المبدأ. ويتضح تماًما أنه توجد هنا التماثلية 
قابلة من  بعينها  نظريات كلية  ثمة  للتكذيب.  للتحقق والقابلية  القابلية  بين   )asymmetry(
حيث المبدأ للتكذيب، أو الدحض، بسبب حدث قابل للمالحظة )أو إقرار أساسي وصفي 

مناظر(؛ غير أنه يستحيل تبريرها أو التحقق منها عبر مثل هذا الحدث أو اإلقرار.

بيقين  بالظفر  تتعلق  مشكالت  بأي  تتأثر  ال  أساسية  منطقية  حقيقة  الالتماثلية  وهذه 
إمبيريقي يتم بواسطة مالحظاتنا.

الكشف  منطق  في  الحقيقة  هذه  أكدت  وقد  بالفعل،  قائمة  المشاكل  وهذه   )11(
العلمي)1(. لكنها ال تتعلق إطالًقا بالقابلية للتكذيب كمعيار للتأريف.

المالحظات.  عبر  نظرية  بتكذيب  بالفعل  قمنا  كنا  إذا  ما  بمسألة  فحسب  تتعلق  إنها 
مسألة ما إذا كان التكذيب حدث بالفعل قد تكون مهمة وصعبة؛ ولكن يلزم فصلها بشكل 

قاطع عن مسألة القابلية الممكنة من حيث المبدأ للتكذيب )أي مسألة معيار التأريف(.

وينزع مصطلح »النزعة التكذيبية« )falsificationism( الذي تجادل بعض نقادي بحرية 
كثيًرا حوله، إلى المزج بين المسألتين. ولكن لعل عرضي لم يكن دائًما واضًحا بما يكفي.

النهائية  »القابلية  قبيل  من  أشياء  عن  تحديًدا  تحدثت  الرئيسان  المشكالن  في   )12(
ولكن،  للتكذيب،  نهائية  قابلية  بالفعل  هناك  اقترحت،  أن  سبق  وكما  للتكذيب«))(. 
يقيني  لتكذيب  أنه ال وجود  تقريًبا  المؤكد  من  العلمي)3(،  الكشف  منطق  في  أكدت  وكما 
الجهل  فيه  يرد  الذي  الموضع  هو  الضبط  وجه  على  هذا  المالحظات.  عبر  حاسم(  )أو 
السقراطي، والخّطائية )Fallibilism(، وعدم يقينية المعرفة العلمية. يمكن دائًما، أو دائًما 

تقريًبا على األقل في كل الحاالت المهمة، أن نكون مخطئين.

 See Karl Popper، op. cit.، Sections 29 and 30. Cf. also Book I: Section 11 near the end؛ and  (1(
Appendix: Sections VIII )C، D( and IX.

 See e.g. Book I: Section 37، text to note *2.  (2(
 See note 8.  (3(
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نكون  أن  فيها  يستحيل  يكاد  تافهة،  حاالت،  بوجود  نسّلم  أن  يلزم  الحال  وبطبيعة 
أهمية.  ذات  ليست  لكنها  الحاالت،  هذه  من  هائل  عدد  وجود  في  ريب  ال  مخطئين)1(. 
ويمكن بوجه عام تحصين النظريات العلمية ضد التكذيب. )هانز آلبرت )Hans Albert( هو 
أول من استخدم مصطلح »التحصين«))(، وقد تحدثت في منطق الكشف العلمي بأسلوب 
غير مناسب بعض الشيء عن »حيلة نصير المواضعتية«)3((. غير أن أهم سبل تحصين كل 
النظريات العلمية، أو معظمها على األقل، ال يؤثر فيما أصفه بالقابلية للتكذيب؛ أي القابلية 

بات ممكنة«. للتكذيب بالمعنى المقصود من معيار التأريف: وجود »مكذِّ

أن  بودي  تجنبه(،  إلى  أميل  )الذي  التكذيبية«  »النزعة  بمصطلح  يتعلق  وفيما   )13(
ألحظ أنني لم أقل إطالًقا إن التكذيب مهم، أو أنه أكثر أهمية من التحقق. القابلية للدحض 
التطبيق  تقبل  للتحقق ال  القابلية  تحديًدا ألن  التحقق،  القابلية من  أهمية من  )وأكثر  مهمة 
المنهج  النقدي:  الموقف  المهم بوجه خاص هو  األمر  أن  العلمية(؛ ذلك  النظريات  على 

النقدي.

نحاول دحضها.  بل  نظرياتنا  من  التحقق  نحاول  أننا ال  بحقيقة  النقدي  الموقف  يتميز 
الوحيد محاولة جادة  المهم  التحقق  بالبحث عنه.  العثور عليه  إذ يسهل  التحقق رخيص، 

للتكذيب لم تنجز غايتها، بحيث أدت إلى تحقق بداًل من أن تؤدي إلى تكذيب.

وبطبيعة الحال، يمكن دائًما أن ينتج تكذيب عن االختبار التالي للنظرية نفسها.

وكما يتضح، فإن الموقف النقدي هو موقف البحث عن خطأ. وهذا ال ينطبق فحسب 
على اختبار نظرياتنا اإلمبيريقية، بل ينطبق أيًضا، بوجه أعم، على نقد النظريات الفلسفية. 
ومن الطبيعي أنه ال ينبغي على المرء أن يسرف في االهتمام باألخطاء التي يسهل إصالحها، 

بل عليه إذا أمكن له أن يصلحها قبل الشروع في ممارسة النقد الجاد.

)1)  َمثل رسل هو: »ال يوجد اآلن وحيد قرن ]مكتمل النمو[ في الغرفة«.
 Cf. Ronald W. Clark، The Life of Bertrand Russell )1975(، pp. 170، 680؛ Bertrand Russell،  
.»Ludwig Wittgenstein«، Mind، NS.، 60 )1951(، p. 297
 See Hans Albert، Traktat uber Kritische Vernunft )19684 ؛the.، ed.، 1980( ]English translation  (2(
].by Mary Varney Rorty، 1985: Treaties on Critical Reason. Tr
 See Karl Popper، Logic der Forschung )19342 ؛nd ed.، 1966(؛ and subsequent editions(، Section  (3(
 20. ]The Logic of Scientific Discovery، 1959 )2nd ed.، 1968(؛ and subsequent editions(، Section
 ].20، Tr
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أدرك  أن   )Francis Bacon( بيكون  فرنسيس  االستقرائية  النزعة  لنصير  سبق  وكان 
أهمية الموقف النقدي، والبحث عن تكذيبات، عوًضا عن البحث الناجح دائًما تقريًبا عن 

تحققات؛ ما لم يدركه هو أن التحققات ال تحوز أهمية، ما لم تكن دحوًضا فاشلة.

الذي  المبدأ  أي  االستقراء،  مبدأ  عن  الرئيسان  المشكالن  في  مراًرا  أتحدث   )14(
على  به  استشهدت  الذي  المثل  صحيًحا.  االستقرائي  االستدالل  صادًقا،  كان  إذا  يجعل، 
مبدأ االستقراء)1( )على الرغم من أنه قد ال يكون مهًما لحجتي( ليس مناسًبا بوصفه مبدأ 
مرضًيا،  يبدو  لالستقراء  مبدأ  صياغة  إمكان  بخصوص  تساورني  شكوك  ثمة  لالستقراء. 

ابتداء على أقل تقدير. قد يكون التالي صياغة لمبدأ استقراء ممكن:

عن  يقل  ال  بما  المدعومة  )االفتراضية(  الممكنة  القاعدة  إن  بحيث  هي  العالم  »بنية 
بشكل  صحيحة  قاعدة  بيكون(،  يريده  الذي  بالمعنى  )»عينية«  مفردة  تحقق  حالة   1000

كلي«.

مقدمة   1000 من  استقرائي  الستدالل  كبرى  كمقدمة  المبدأ  هذا  مثل  استخدام  يمكن 
تصف حاالت فردية على نتيجة تصوغ قانوًنا كلًيا.

قدر  عن  النظر  بصرف  كاذًبا.  يكون  سوف  القبيل  هذا  من  مبدأ  أي  الحال،  وبطبيعة 
تضخيمنا لعدد الحاالت، سوف يكون دائًما كاذًبا يمكن أن نرى بندول الساعة في الجانب 
األيسر أي عدد من المرات؛ لكنه ليس دائًما في الجانب األيسر. وقد أدى هذا إلى حض 

بيكون على البحث عن حاالت سلبية بغية التحصن من تعميميات مبتسرة.

ولكن حتى هذا ال يكفي. إن سلسلة من الحاالت اإليجابية، مهما طالت، مرفقة بغياب 
لتأكيد تواتر ذي طابع قانوني )law-like regularity(. ثمة عدد  حاالت سلبية، ال تكفي 
ال يحصى من األمثل على هذا – أمثلة على قوانين استقرائية بدا لفترة طويلة أنها صحيحة 
)سوف أشير إليها بالتعبير »إقرارات الوجودية«))((، تدعهما سلسلة من الحاالت اإليجابية 
ذات حجم اعتباطي وبغياب موضوعي للحاالت السلبية، لكنها ُدحضت في النهاية بحالة 

 See Book I: Section 5, note *3 and text to note.  (1(
)2)  بخصوص القوانين التي تتخذ صيغة »إقرارات-الوجودية«، انظر:

 Karl Popper، Logic der Forschung )19342 ؛nd ed.، 1966(؛ and subsequent editions(، Section 15  
 ]The Logic of Scientific Discovery، 1959 )2nd ed.، 1968(؛ and subsequent editions(. Section
 15 Tr.[؛ and Karl Popper، »The Poverty of Historicism II«.، N.S.، 11 )1944(، pp. 121 f. )The
..)Poverty of Historicism، 1st ed.، 1957؛ and subsequent editions، pp. 61 ff
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سلبية جديدة تماًما. أمثلة: »ال وجود لسحب طولها 1000 متر وعرضها أقل من 30 متًرا« 
– »ال وجود لطيور أو آالت طيران تزن أكثر من طنين«. إننا نرى مباشرة أنه مع كل اختراع 
التي بدت صحيحة  الممكنة  يتم دحض عدد هائل من االستقراءات  ينتج عنه،  جديد وما 
حتى ذلك الوقت، وآلالف السنين وربما أكثر. كي تكون جديرة بالتأمل الجاد، يلزم نظرية 
نظرية  وال  القبيل،  هذا  من  نظرية  أعرف  ال  االستقراءات.  هذه  مثل  تستبعد  أن  االستقراء 

يمكن أن تلهمنا بالقيام بشيء من هذا القبيل.

إلى صياغة مبدأ في االستقراء ويفضي من  يقود مطلب استدالل استقرائي صحيح  ال 
مبدأ في االستقراء  باإلمكان صياغة  ليس  أنه  يبدو  بل  متراجعة المتناهية فحسب؛  إلى  ثم 

يتسم بقدر متواضع من الوجاهة.

يتعين في  إنه ال  النزعة االستقرائية )Inductivism( األساسي؟  )15( ما ممكن ضعف 
هدفها؛ ذلك أن النزعة االستقرائية والنزعة االستنباطية )Deductivism( تتفقان على حقيقة 
بمساعدتها  نستطيع  قانوني،  طابع  ذات  تواترات  اكتشاف  في  يتعّين  إنما  العلم  هدف  أن 
في  يكمن  إنما  االستقرائية  النزعة  في  الحاسم  الخلل  إن  وفهمها.  طبيعية  حوادث  تفسير 
نظريتها الرائجة والخاطئة بشكل أساسي في الذهن البشري، نظرية الصفحة البيضاء، التي 
أساًسا.  خامل  البشري  الذهن  النظرية،  هذه  حسب  الذهن«.  في  »الدلو  بنظرية  وصفُتها 
هذه  عن  خامل  تعبير  جوهرها،  في  ومعرفتنا،  )»الحسية«(،  »البيانات«  تؤّمن  الحواس 

»المعطيات«. 

أصاًل،  نشطة  تكييفات  حواسنا  أن  لنا؛  »معطى«  شيء  ال  أنه  نظريتي  تقر  المقابل،  في 
وأنها نتيجة لتغيرات، أي أنها نذور فرضيات؛ والفرضيات محاوالت نشطة للتكيف.

باالختيار  محكومة  اختراعاتنا  كانت  لو  حتى  مبدعة،  خالقة،  نشطة،  كائنات  نحن 
 = )تغير  تغير-اختيار  بخطاطة  المثير-االستجابة  خطاطة  عن  ُيستعاض  وهكذا  الطبيعي. 
اكتساب  تحديًدا،  روتيًنا.  ليست  البشر،  خصوًصا  العليا،  الحيوانات  حياة  جديد(.  فعل 

المعرفة، واكتساب العلم، ليسا كذلك.

ومفهوم اكتساب المعرفة غير المعتاد هذا لن يحظى بسهولة بالقبول. ذلك أن الخبرة 
اليومية تعّلمنا فيما يبدو أن إغالق عيوننا هو كل ما نحتاجه للتقليل بشكل حاد من معرفتنا 
وخامل  مباشر  وبشكل  ثانية  نستقبل  كي  لفتحها  إال  نحتاج  لن  وأننا  الخارجي؛  بالعالم 
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تعليمات العالم الخارجي. غير أن هذا الوصف مضلل. إدراكنا الحسي نشط، فهو تشكيل 
نشط لفرضيات، حتى إن لم نكن واعين بذلك.

البشرية(  الحياة  في  )بل  المعرفة  اكتساب  في  الجديد  المفهوم  هذا  يحظى  أن  وإلى 
بالقبول، من المرجح أن يظل معظم الفالسفة يراهنون على االستقراء.

على  الناشر  مع  اتفقت  بأني  ألحظ  أن  بودي  المقدمة،  هذه  في  أخيرة  وكنقطة   )16(
التنصل بوجه خاص من هذه  ببنط صغير ألني أرغب في  بعينها)1(  طباعة مجموعة أجزاء 
األجزاء. أواًل، هذه أجزاء ليست مهمة، فهي، جزئًيا على األقل، ذات طبيعة اصطالحية؛ 
كبير  حد  إلى  األصيل  كارناب  عمل  على  جزئًيا  )المؤسسة  المصطلحات  ألن  وثانًيا، 
AbriB der Logistik ))( قد عفا عنها الزمن(. ومن بين المصطلحات التي أصبحت اآلن 

نادرة االستخدام )أو يندر استعمالها بالمعنى الذي استعمله كارناب( مصطلح »منطقاني« 
الرياضي«.  »المنطق  أو  الرمزي«  »المنطق  عن  اآلن  نتحد  أصبحنا  حيث   ،)»logistic«(
إلى قانون طبيعي(. ومن  أيًضا عبارة »استلزام عام« )أحياًنا في اإلشارة  يستخدم كارناب 
األشياء األخرى التي عفا عنها الزمن تحليل فكرة االستنباط المنطقية المركزية. ال يلزمنا 
االستنباط  أو  لالشتقاق  والقابلية  الصوري(  عن  فضاًل  )المادي  االستلزام  بين  التمييز 
يصبح  لم  هذا  أن  غير  المنطقي.  واإلثبات  المنطقي  االستنباط  بين  أيًضا  بل  فحسب، 

.)AbriB der Logistik( واضحا، على األقل بالنسبة لي، إال بعد كتاب كارناب
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  Rudolf Carnap, AbriB der Logistik (1929(.  (2(

مقدمة، 1978




