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ومل  ؟".‘س ’من نوع "ما هو أبسئلة مشغولنية، منذ أايم سقراط، لقد كان الفالسف
، ‘س’ـباستكشاف كيف نفكر  وإمنا، عالف ‘س’هو الكشف عن ماهية دائما املقصود يكن 

ية إىل فهم أبمل أن تؤدي هذه العمل، بطرق تفكريان اخلاطئة حيالهاستجالء املظاهر املتعلقة و 
أفضل على حنو متزايد للموضوع املطروح. ولقد قام أحد أكثر الفالسفة طموحا كارل بوبر 
بطرح هذا السؤال نفسه، يف وقت مبكر من القرن العشرين، يف حالة خاصة يكون فيها س 

 ، أي السعي يف‘مسألة احلد الفاصل’مصطلح = العلم. وقد أطلق بوبر على هذا السؤال 
ين )ورمبا ما مييز األمرين األخري ‘ العلم الزائف’، وعن ‘غري العلم’عن ‘ العلم’طلب ما مييز 

 عن بعضهما أيضا(. 

 بوبر أنه متكن من حل مسألة ظن، فقد من هذا الكتاباألوىل  وكما تشرح الفصول
 مامقنعا جدا حين ، وهو حل كان يبدو‘القابلية للدحض’ ضابطاحلد الفاصل عن طريق 

 الفرويديةواء س، بنظرية التحليل النفسي )بال نزاعة العامة القابلة للدحض قارن نظرية النسبي
 حتفظاثر الذين أصبحوا أك –. ولكن الفالسفة احملدثني متاماأو غريها( غري القابلة للدحض 

 هذا يري دوهيم وويالرد كواين يفاثرها كل من بلقضااي اليت أاالستحسان لبسبب انتشار 
بدأوا يدركون . و يف إعالنه االنتصار قليالأن بوبر كان متعجال  يعتقدون أصبحوا – السياق

رتانه يؤدي إىل اققد  مستمرأن العلم ليس نشاطا ذا نوع موحد، وأن املشهد املتغري بشكل 
 .ببعض املساعي غري العلمية

                                                           
ن مالحظات م لرتمجة ومراجعتها، وعلى ما أبداهأشكر الصديق الدكتور عبداحملسن الثبييت لتفضله بقراءة ا 1

ح وتوضيح، اج إىل شر ن هذه املقدمة حتتوي على الكثري املصطلحات اليت حتتأبواستدراكات مفيدة، وأود أن أنّوه 
 لك إىل مواضع ورودها يف فصول الكتاب )املرتجم(. ولكنين اخرتت إرجاء ذ

 



ودان الري ل استبعاداب يعتقدون أيضا أن ومع ذلك، فإن املسامهني يف هذا الكت
قائمة  ةمشكل وصفهاب – مضتيقارب ثالثة عقود  منذ ما – احلد الفاصللشهري ملسألة ا

العلم ’ومضرّة، وأن استبعاده للمصطلحات من قبيل زائفة مشكلة و على سوء تصور، بل 
 .غري انضجو خاطئا مل يكن إال حكما  ،عتبارها جزءا من خطاب منّمق أجوفاب‘ الزائف

ال يقبل و  صوري دقيق،تعريف إىل  توصلقراط: فحىت لو مل ننسي درس سلودان  وقد يكون
نا ، إال أنعاموالكافية ضرورية لاجمموعة قليلة من الشروط  ابالعتماد على ،‘س’لـ  االستثناء

لفاصل د اإننا إذا رفعنا مطالبنا ابلنسبة إىل احل. سعينا لذلك سنتوصل إىل تعلم الكثري أثناء
عاليا، ومل نقنع بشيء أقل من تعريف جوهري وسرمدي، فإنه من السهل جدا إعالن موت 

يف كتابه  (Dennett, 1995) ل دانييل دنيتوكما قاهذه املسألة كما فعل لودان. 
درجة  إىل بشكل كاف ، "ال يوجد شيء معقد‘ور ومعاين احلياةفكرة داروين اخلطرة: التط’

 يكون له جوهر". و يكون معها جديرا فعال ابالهتمام 

. هنما يرونبسهولة حي ‘العلم الزائف’التعرف على  يستطيعون العلماء والفالسفة إن
بني العلماء  لاليت يكثر حوهلا اجلدة املثرية لالهتمام اخلالفي احلاالتبعض  وابلطبع، فهناك

ت الفلسفية ارغم االختالف د األشهر لبوبر يقر أنهكون الناقوالفالسفة، ولكن حىت توماس  
سألة احلد الفاصل، إال أهنما على اتفاق اتم بشأن احلاالت النموذجية، كما حيال مبينهما 

ليت نعتمد ا الضوابطتوضيح  يس مبقدورهمواالدعاء أبن الفالسفة ل هو حال معظم زمالئهما.
على تقييم  لككذ  قادرين وأهنم ليسواالزائف، العلم و العلم بني تمييز الا من أجل يعليها ضمن

)ما  :لسفةاألساسية يف الف واحدة من املهام يعين التخلي عن إمنا ،صقلهازايدة تلك املعايري و 
التقنية  ليف املشاك إن الفالسفة مل ميعنوا لوقت طويلاملعرفة؟ وكيف نتوصل إليها؟(. 

 دون رويّةبمن أجل أن نستنتج فقط الصورية ملسألة احلد الفاصل،  للضوابط واالستثناءات
عتقد أن إننا ن ‘.فالعلم الزائ’ من قبيلتت وأنه ال يوجد شيء أن مسألة احلد الفاصل قد ما

 جمانب للصواب. هذا



ة، فاء حول احلد الفاصل بني الفالسمفعم وبنّ  إن هذا الكتاب يشهد بوجود نقاش
ا فرعي اصختص إننا هنا ابقرتاحنا. و ، واملتشككني من املهنينيؤرخنيوعلماء االجتماع، وامل

 أنمل أن نقنع أولئك الذي اتبعوا خطى، ‘فلسفة العلم الزائف’ ، وهويف الفلسفة جديدا
أن نتوصل ا وليس صعبيـَْفرِز شيئا حقيقيا يستحق منا االهتمام. ‘ العلم الزائف’لودان أبن 

–عني ملؤها مع أنه سيبقى هناك الكثري من الفراغات اليت يت –التقرييب للعلم الزائف للرتسيم 
، فإذا كان هناك نظرية ما حتيد مبقدار كبري جدا عن املآرب املعرفية، مع إصرار مؤيديها على 

 . ‘العلم الزائف’تروجيها بوصفها علما، فإنه ميكن بشكل مربر حينئذ ومسها بـ

لنسبة لفالسفة اب ضروراين وضوعانم ‘لزائفالعلم ا’بينه وبني  فرقإن طبيعة العلم وال
العلم ومؤرخيه، واملشتغلني يف اجتماعيات العلم لسببني أساسيني. أوهلما أن العلم أصبح له 

، ويتم لدى العموم االهتمام واحلظوةكثري من أتثري متزايد يف اجملتمع احلديث. فالعلم حيظى ابل
امعات وأقسامه يف اجلت والقطاع اخلاص، متويله على مستوايت عالية جدا من قبل احلكوما

أو  نيةاجاته ميكن أن تكون مفيدة جدا لرفاهية اإلنسو ، ومنتأتخذ مساحات وموارد متزايدة
ابلنسبة مللحة ا ه من املصاحل. ولذا فإنأن جتلب معها دمارا واسعا على نطاق مل يسبق له مثيل

وهذا  – وده، وكذلك بنية السلطة فيهأن نفهم طبيعة العلم، وأسسه املعرفية، وحد لنا مجيعا
 هو ابلضبط ما أنشئت ألجله التخصصات املتعلقة بفلسفة العلم، واترخيه، واجتماعياته. 

اثنيا وبشكل متمم ملا سبق، فإننا حنتاج فهما فلسفيا )واترخييا واجتماعيا( لظاهرة 
د من فية مستمالعلم الزائف. إن عدم االهتمام ابلعلم الزائف يف بعض األوساط الفلس

افرتاض مضمر أبن بعض النظرايت واألفكار خاطئة بشكل واضح جدا لدرجة أهنا ال 
رد جموكذلك فإن العلم الزائف يف كثري من األحيان ال يزال يعد حق أي جدل بشأهنا. تست

ادي يهم ولع غري عنسبيا من البشر الذين لد حمدودفيها عدد يتمادى  مؤذيةهواية غري 
 قانيةلْ خلَ اوالعبادة. وهذا بعيد جدا عن احلقيقة. فالعلم الزائف يف شكل  التنسك حاجيأب

وحتدايهتا لدراسة التطور أحدث الكثري من الضرر يف التعليم العام يف الوالايت املتحدة 
ب طعن طريق الوغريها، وأدى كذلك إىل االحتيال على الناس وسلبهم مليارات الدوالرات 



ة ألانس مت العاطفي لكثري من االضطراابت، كما تسبب اب‘املثليةاملعاجلة ’مثل  ‘البديل’
هنم وفئات متنوعة من املشعوذين أنه إبمكا ةاملتصوفإخبارهم، على سبيل املثال، من قبل 

تشر يف كثري اليت تن –التحدث مع مواتهم احملبوبني. وقد أدت نظرايت املؤامرة بشأن اإليدز  
لبشر حرفيا إىل قتل عدد ال حيصى من ا  -والايت املتحدة من الدول األفريقية، وحىت يف ال

عذر اليت يبدو أنه من املت –يف مجيع أحناء العامل. وحالة اإلنكار بشأن التغري املناخي 
زال هناك قد تتسبب يف إحداث كارثة عاملية. والت – السياسية احملافظةاستئصاهلا يف الدوائر 

ثل م، املبنية على نظم عقدية من العلم الزائف، العديد من الطوائف واملذاهب اخلطرية
تواصل اجتذاب العديد من األتباع وتعيث يف حياة الناس فسادا. وحىت لو اليت  علمولوجياال

للعلم الزائف، فإننا جيب أن نتوقف للنظر يف املوارد  الوخيمةعن العواقب  الطرفغضضنا 
، ، واملعاجلة املثليةنيةلقاوثوقة مثل اخلم نظرايت غري الفكرية اهلائلة اليت يتم إهدارها يف تدعيم

والتحليل النفسي، انهيك عن السعي الدائم من أجل العثور على شواهد للخوارق، والنشاط 
 الذي ال يعرف الكلل ملنظري املؤامرة. 

إن العلم الزائف ميكن أن يسبب الكثري من املتاعب، وذلك يعود جزئيا إىل أن العامة 
لعلم. الفرق بني العلم احلقيقي واألشياء األخرى اليت تتنكر يف زي ال يستطيعون إدراك ا

بسبب  همإىل صف ابستمالة املتحولنيتطيعون الظفر يس أصحاب العلم الزائفويبدو أن 
تركيبة معينة متزج بني تقليد العلم واالرتياب يف السلطات األكادميية، وكل منهما يبدو أنه مغر 

انحية أخرى، يبدو أن العلم الزائف يزدهر ألنه مل يتأت لنا  جدا لعدد كبري من الناس. ومن
ذا هو هعرفية هلذه الظاهرة. و حىت اآلن القبض التام على اجلذور اإلدراكية واالجتماعية وامل

مسألة احلد الفاصل ليست جمرد أحجية فكرية مثرية للفالسفة وحنوهم من  الذي جيعل
ا لذلك، الفلسفة ذات صلة وثيقة جدا ابجملتمع. وتبعالباحثني، ولكنها أحد األمور اليت جتعل 

فإن الفالسفة ليس لديهم واجب حبثي جمرد يف هذا اجملال، بل واجبات اجتماعية وأخالقية  
كذلك. ومن أجل هذه األسباب كلها، طلبنا من بعض أكثر املفكرين أصالة وشهرة يف 

جمموعة  رر. وكانت النتيجة عبارة عنموضوع العلم والعلم الزائف املسامهة يف هذا الكتاب احمل



من أربع وعشرين مقالة، قسمت إىل ستة أقسام من املوضوعات، من أجل إضفاء نوع من 
 التنظيم على هذا امليدان الواسع واملعقد وذي التخصصات املتعددة بطبيعته. 

يف ]، يقدم ماسيمو بيغلوتشي ‘مسألة احلد الفاصليف  املشكل’األول  قسميف ال
ذه املسألة، املتعلق هبتقييما مفصال العرتاضات لودان على برانمج البحث األول[  الفصل

لدى ‘ سريالتشابه األ’مفهوم صيغة قابلة للقياس من ستند إىل ي مقرتحتقدمي واصل لوي
على مفهوم  ]يف الفصل الثاين[ مقاربة تقوم، يقرتح مارتن ماهنر وعلى حنو مماثل. فيجنشتاين

ضع  خي ال الذي، مستوحيا ذلك من تصنيف أنواع األحياء، احلد الفاصل يف تناول ‘ّمةالل  ’
هاري ليل فيستخدم حت ]يف الفصل الثالث[ كذلك لتعريفات جوهرانية. وأما جيمس ليدميان

والتدليس  ‘فالعلم الزائ’تسليط الضوء على الفرق بني أجل من  ‘اهلراء’فرانكفورت الشهري لـ
مسألة احلد ’كذلك إبعادة صياغة ]يف الفصل الرابع[  نسون . ويقوم سيفن هااملباشرالعلمي 
لى املستوى املعريف، ع العلم موحدأن  تعترب مقاربةويقرتح  ،من منطلق التربير املعريف ‘الفاصل

يف الفصل ] دريو . وأما مارتن بمع ذلك متكنننا من تفسري ما فيه من تنوع يف املنهجياتو 
احلدود بني )‘ احلد الفاصل الصميم’بني ما يسميه  ض اللبسفيحاول أن يزيل بع اخلامس[

لسفة بني العلم واحلقول املعرفية األخرى )الف ‘انيباجل احلد الفاصل’والعلم الزائف(، و العلم
 والرايضيات(. 

. فيبدأ هبالجتماعيات املتعلقة وأما القسم الثاين فيتعامل مع اتريخ العلم الزائف وا
 الذي يقدم حملة موجزة ولكنها شاملة لتاريخ ل السادس[]يف الفص النقاش بتوماس نيكلس

ورس حتليل دانيال ثلـ]الفصل السابع الذي يتضمن[ ، وذلك يقودان احلد الفاصلمسألة 
وروانلد منربز التارخيي للعلم الزائف، الذي يقوم بتتبع املسائل املتعلقة ابستحداث املصطلح 

لعلم. ويف حني لاملتشكلة مع اهلوية التارخيية  وتداوله، ويشرح معناه املتحول جنبا إىل جنب
ملستوحى من التشييدية أننا نسعى إىل االبتعاد بشكل مقصود عن علم االجتماع ا

إال ، -ة نوعا من التخصصات الزائفواليت نعتربها حبد ذاهتا  –، وما بعد احلداثة االجتماعية
ارها "ختصصا ابعتب يال للخوارقيةحتل يقدم ]يف الفصل الثامن[ عامل االجتماع إريك غوودأن 



 فصل التاسع[]يف ال جتخيالف التوافق املعمول به يف العلم الراسخ. وأما نوريتا كوير ‘ اذشا
البعد  التنظيم االجتماعي للعلم الزائف كوسيلة لتسليط الضوء علىصفة فتلفت انتباهنا إىل 

 االجتماعي للمسعى العلمي. 

وم اليت متثل مناطق احلدود بني العلم والعلم وأما القسم الثالث فيستكشف التخ
سببية فكرة ال ]يف الفصل العاشر[ الزائف. فتستخدم كارول كليالند وشريايل براندل

 ‘الصلبة’يشار إليه أحياان ابلعلوم بني ما  للتخالفيف االستدالل اإلثبايت  تناظرةالالم
نسوب م ر ارتفاعتفس االختالفاخلاطئة حول هذا  التصوراتأن يذهبان إىل ، و ‘الرخوة’و

الفصل احلادي  ]يف مايكل شريمرا م يف العلوم غري التجريبية. وأمالعلم الزائف ومعارضة العل
يف يتم التعامل كالدميوغرافية للعقائد املرتبطة ابلعلم الزائف ويدرس  يف اجلوانب فينظر  عشر[
]يف  سيدهش، خيربان مايكل رو يف القضااي القانونية. وعرب منعطف م سألة احلد الفاصلمع م

كان يتم التعامل فيه مع فكرة التطور على أهنا علم   الذي وقتالعن  [عشر الفصل الثاين
تصور احلد  كفيتحدى بذل، ر يف العلم املهين أو االحرتايفهِ تـُزْ ، قبل أن دارجمث علم زائف، 

 . صورية خالصةو من مبادئ أبدية  ينطلق ذيالالفاصل 

فصل الثالث ]يف اليبدأ ف، طبيعيةال-ق، حول العلم والغيبيات فو الرابعأما القسم و 
إىل ن اللجوء أب -مبا خيالف بعض اآلراء الفلسفية األخرية  – فاليسابحتجاج إيفان عشر[ 

ط، بل ألن من جمال العلم ألسباب منهجية فق أن يستبعدال ينبغي  الطبيعية-فوقالغيبيات 
ابربرا ستدعي ت. ويف الوقت نفسه، رةمدمّ اين غالبا من عيوب فكرة التدخل الغييب اخلارق تع

لم هيوم الجتياز األراضي املخاتلة بني العلم والع ديفيدعشر[ ]يف الفصل الرابع فورست 
 الطبيعية.-مستند الغيبيات فوقالزائف املتدين من أجل تقييم 

ابلعلم  ‘يوناملؤمنون احلقيق’كز على التكتيكات اليت يستخدمها وأما اجلزء اخلامس فري 
 بنقاش جني بول فان بندجيم ألخالقيات احلجاج]يف الفصل اخلامس عشر[ ، ويبدأ الزائف

الطب  احتجاج جسرب جريكريت أبن ]يف الفصل السادس عشر[ يف العلم الزائف، ويلي ذلك
ديه خبالف اسرتاتيجيات التحصني اليت يستخدمها بعض مؤي –ميا البديل ميكن تقييمه عل



]يف الفصل  ، فيلخص2013األكثر صخبا. وأما فرانك تشويف، الذي ننعى وفاته عام 
شكوكه حول التحليل النفسي الفرويدي، وحيتج أبن علينا أن نتجاوز  السابع عشر[

، ونركز بدال من ية األخرى للنظرايتالتقييمات املتعلقة ابلقابلية لالختبار واخلصائص املنطق
 األخرى املتكررة من قبل أصحاب العلمواملخالفات ، املختلقةذلك على ادعاءات التثبت 

تخدمها االسرتاتيجيات اليت يس]يف الفصل الثامن عشر[ الزائف. ويصف دوانلد بروثريو 
 ‘التقليديني’بني  ما"املتشككون" يف التغري املناخي وغريهم من املنكرين، ملخصا الصالت 

 واجلدد من أتباع العلم املزيف.

ان اجلذور اإلدراكية املعقدة للعلم الزائف. فيتساءل ستيف يتفحصبقسم خنتم أخريا و 
ري عما إذا كنا فعال نتطور لنكون غ ]يف الفصل التاسع عشر[ بالنكي وجوهان دي مسيدت
ات العالقة ت ذعقالنية يف اجملاال التطور اليت تكونموجهات عقالنيني، ويصفان عددا من 

-، ولكنها تقودان إىل الضالل يف سياقات أخرى. ويستكشف كونراد اتملونتببيئتها اخلاصة
رية وحيلل غري االختباالوظائف غري اإلدراكية للمعتقدات  ]يف الفصل العشرين[ كامنسكي

]يف الفصل  يلكنزق جون و ويفرّ . املعتقدات البديهية منعلم والعلم الزائف لل املواقف املختلفة
لقة لعلم ويستكشف األساليب اإلدراكية املتعحيال ابني منطني ذهنيني  احلادي والعشرين[

يف الفصل الثاين ] . ويقرتح نيكوالس شاكيلالعلم والعلم الزائف كل من  ابلسلطة والتقاليد يف
يات النظرية طريق اخلصوصأن اإلميان ابلعلم الزائف رمبا ميكن تفسريه جزئيا عن  والعشرين[

تاب بفصل عن الك ]يف الفصل الثالث والعشرين[ ألخالقيات اإلميان، وخيتم فيليب ديوكنز
 . كري القصديعلم النفس املعريف وفلسفة التف علىندا ، مستاهلريمونيطيقيا الزائفة ووهم الفهم

د احلة إن هذه اجملموعة بكل أتكيد ال ميكن أن متثل الكلمة النهائية يف مسأل
هو إعادة النقاش وحتفيزه يف أحد  بل إن املقصود منها، على النقيض من ذلك،. الفاصل

جماالت فلسفة العلم املثرية لالهتمام حبد ذاهتا من الناحية الفكرية، واليت ميكن أن جتعل 
 الفلسفة ذات صلة مباشرة حبياة الناس.

 



 


