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:ملخص
 وذلك بالوقوف،سنحاول في هذا العمل تسليط بعض الضوء على أهم نقاط الخالف البوبري الوضعاني
 كمعيار جديد مع،) وكذا (القابلية للتكذيب، كصناعة وضعانية،)على مكانة ( معيار التحقق التجريبي
 باإلضافة إلى العمل على تتبع األفكار التي نتجت عن حدة الصراع اإلبستمولوجي المرتبط،بوبر
 التي تعد واحدة من أعقد مشكالت المعرفة، او ما يعرف بمشكلة الفصل،)بمشكلة (تمييز المعرفة العلمية
. في القرن العشرين
:يمكن صياغة هذه اإلشكالية من خالل التساؤل التالي
ما هو المعيار الذي يسمح لنا يتميز العلم عن غيرة من األنسان المعرفية األخرى؟

Résumé:
Dans ce travail, nous tenterons d'éclairer les points les plus importants du
désaccord poppérien positiviste, en nous positionnant sur le statut de (le critère
de vérification empirique), en tant qu'industrie positiviste, ainsi que (la
falsibilité), en tant que nouveau standard avec Popper, en plus de travailler à
retracer les idées résultant de l'intensité du conflit épistémologique. Lié au
problème de (la discrimination des connaissances scientifiques), ou à ce que l'on
appelle le problème de la séparation, qui est connu pour être l'un des les
problèmes de connaissance les plus complexes du XXe siècle. Ce problème peut
être formulé à travers la question suivante: Quelle est la norme qui nous permet
de distinguer la science des autres jalousies humaines cognitives?

www.couua.com

2

عثمان طاهر

القابلية للتكذيب في مواجهة التحقق التجريبي

تقديــــــم عام:
انشغل اإلنسان منذ زمن بعيد ،بكيفية إيجاد حلول ناجعة لمشاكله المتعدد ،والتي اختلفت باختالف
الحقب التاريخية و المجتمعات و كذا ذهنية األفراد و المعتقدات السائدة  ،الشيء الذي ساهم بشكل كبير
في تنوع الحلول المقترحة تماشيا مع روح كل مرحلة تاريخية  ،و على الرغم من اختالف الظروف
والمعطيات التاريخية و عقلية كل مرحلة على حدى ،فقد سعى العلماء و المفكرون الى وضع قاعدة عامة
و معيارا أساسيا يعتمدون عليه في الفصل بين ما هو مفيد في مد اإلنسانية بالحلول لمشاكلها اليومية و ما
هو ثانوي قابع في القدم ال أهمية له سوى تأخير الحلول وتقدم المعرفة اإلنسانية.
من المعارف التي حظيت باهتمام اإلنسان و حاول تنظيمها و تميزها وفقا لمعيار ثابت  ،معرفته بقوانين
الطبيعة المتحكمة في ظواهرها  ،حيث عمل على وضع معايير تهدف للكشف عن المخفي في أعماق
الطبيعة بغية التحكم فيها من خالل معرفة قوانينها األساسية .
هكذا سيكون الحقل العلمي امام تنوع و تعدد في المعايير العلمية  ،و لما كان هذا التنوع مرتبطا أشد
االرتباط بالعلوم الطبيعية ،فإنه فرض على العلماء إعادة النظر في أبحاثهم و مناهجهم المتبعة قصد
التحليل و التفسير .لقد ذهب بعضهم إلى التأكيد على أن التجربة بإمكانها ان تشكل معيارا فعليا للتمييز
بين صحة القوانين العلمية و الالعلمية ،فيما يذهب آخرون إلى أن اقتراح الفروض ،و تأييدها ،و تنوع
الوقائع و المعطيات هو معيار صحة هذه القوانين ،و يقول طرف ثالت ان تماهي الواقعة العلمية مع
خبرة العالم و مالحظته الحسية قد تمثل معيارا لصدق القوانين  ،في حين يرى البعض األخر ان صمود
القانون العلمي أمام االختبار العنيف ،و عدم و جود قانون آخر افضل منه هو معيار صدقه و استمراره .
بهذه الطريقة برزت و جهات نظر علمية كثير أولت اهتماما كبيرا بالبحث عن المعيار العلمي المميز
للعلم عن غيره من األنساق المعرفية األخرى .
لقد كان لهذا اإلهتمام المتزايد من لدن الباحثين بالعلم  ،بالغ األثر في بروز خالفات و صراعات
إبستمولوجية تولدت عن تضارب في األفكار و المواقف حول طبيعة العقل العلمي نفسه ،و طبيعة
المعرفة العلمية كذلك ،و في عصر شحن بشدة التأويالت اإلديولوجية ،صعُب على العلماء إيجاد طريقة
مثلى لتقديم إجابات نهائية ألسئلة العلم المطروحة في الساحة  .غير أن هذه الوضعية المتأزمة لم تمنع
فالسفة العلم من المحاولة  ،لهذا حمل القرن العشرين إجابات جريئة حول " ماهية العلم "  ،من جهة ،و
" المعيار المميز له" ،من جهة ثانية  .فخرجت الوضعية المنطقية محاولة تميز العلم عن الالعلم
باإلستناد الى (معيار التحقق التجريبي) ،الذي يؤكد على ضرورة ارجاع كل الظواهر الى الخبرة و
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الواقع ؛ اي إخضاعها الى التجربة  .فإذا كانت هذه الظاهرة قابلة للتحقق التجريبي ،جاز لنا أن نعتبرها
علما  .و كل ما ال يقبل التجربة هو خارج دائرة العلم.
حضيت أفكار ( الوضعية المنطقية  ،)eieigiLiemP vitisoPالعلمية باهتمام واسع ،امتد إلى درجة
التقديس لبعض مبادئها من طرف روادها ،و بما أن الحقل العلمي هو ميدان للنقد و الموضوعية ،كان ال
بد من أن تناقش أفكار هذا التوجه المعرفي ،و تحظى بالمراجعة،حيث ستظهر مواقف علمية وصفت
بالمتطرفة و الثائرة ،تحمل افكارا جريئة جدا وطموحة ال تقل أهمية عن تلك التي أسست لها الفلسفة
الوضعية .لقد انطلقت مجمل هذه المواقف الجديدة من فكرة ان هذا الذي اتخذته الفلسفة الوضعية (
التحقق التجريبي  ،)muiiisoPE éViiiiaiiiigVال يصلح للتميز في العلم ،خاصة وأن المنهج الذي
نهجته الوضعانية ( اإلستقرائي  ،) nIiocgiiIبات يشكل عند البعض محض خرافة ،و من أبرز هؤالء
نذكر ( ،كارل بوبر  )r.eiuuPi 9111-9120فيلسوف العلم المعروف بنزعته العقلية ،الذي خرجت
جل أبحاته اإلبستمولوجية مناهضة تماما ألفكار النزعة الوضعية ،وصلت الى حد اعترافه بتهافت الفكر
الوضعي برمته .باصما على فكرة جديدة من شأنها الفصل في العلم باعتماد ما سماه ( القابلية للتكذيب
 ،)eiiiaiiiigVaaiaكمعيار اساسي يؤكد على مدى قابلية النظريات العلمية للتكذيب و ليس للتحقق
التجريبي كما درج التقليد الوضعاني:.
كيف ميزت الوضعانية بين العلم والالعلم ؟
ما موقف فالسفة العلم من معيار التحقق عند الوضعانين ؟
بأي معنى يمكن اعتبار القابلية للتكذيب معيارا حاسما للفصل في العلم ؟

نشأة الفلسفة الوضعية
قبل الدخول في تفاصيل هذا اإلشكال ال بد من ما ليس منه بد ،و ما ليس منه بد هنا ،هو صياغة تمهيد
بسيط حول نشأة الفلسفة الوضعية و كيف أصبحت تمثل تيارا معرفيا جارفا ،يقتدى به في العلم و الفلسفة
مع رواد الوضعانية المنطقية فيما بعد ضمن التقليد األنجلوساكسوني .
إن الحديث عن الوضعانية ،هو حديث يدفعنا بشكل أو بآخر الى الوقوف على التأثير الفلسفي التاريخي،
الذي مارسته الفلسفة الوضعية على رواد (حلقة فينا  ،)PiIPé ePiciP iPوكذا تأثير فالسفة التحليل
فيما بعد ،خاصة ( لودفينغ فتغنشتاين  ،)9199-iggtPIegPiI.9tt1é.vبكتابه الشهير ( رسالة منطقية
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فلسفية ) ،الذي نشر سنة 9109م ،باإلضافة إلى أعمال الفيلسوف األلماني (إرنست ماخ aca EiIPeg
]9[ .) 9191 -9t8t
ارتبط اسم الفلسفة الوضعية كما هو شائع بين عموم الباحثين ،بالفيلسوف الفرنسي المعروف (أوغست
كونت  ،) 9t9t -eimugP9m1t totPegو داع صيتها الفلسفي في العقد األول من القرن العشرين،
الشيء الذي خول لها أن تأخذ تَ َسامي عديدة و مختلفة من قبيل ( الذرية المنطقية ،الوضعانية المنطقية،
حلقة فينا  .]0[،)...لكون هذه الحلقة ،كانت في بداياتها اقرب ما تكون بالنادي من كونها حركة .و كانت
تسعى إلى مناقشة آراء أعضائها التي كانت متشابهة و مشتركة إلى حد كبير.
بعد تواصل اللقاءات بين أعضائها خرجت الوضعانية بأوجه نظر علمية تختصر طموحات و تطلعات
روادها ،معتمدة في بنائها على أفكار فالسفة أخرين تركوا بصمتهم في الفلسفة التجريبية ،كان أبرزهم (
دفيد هيوم  )9mm1-1.7om9m99و (جون ستيوارت ميل ،) 9tm8-6.8. iii9t21لكن معظم
الباحثين يؤكدون على تأثير كونت ،وذلك لعدة اعتبارات أهمها على وجه الخصوص معالجته إلشكالية (
تمييز المعرفة العلمية )،أو ما اصطلح عليه ( بمشكلة الفصل  ،)Démartionإذ شكلت هذه األخيرة
واحدة من أهم مشاغل كونت اإلبستمولوجية في كتابه الشهير ( محاضرات في الفلسفة الوضعية ) ،حيث
َسيُقدم على وضع تصنيف لتطور الفكر البشري ،معتبرا بذلك الوصول الى ما سماه ( بالمرحلة

الوضعية) ،أرقى مستويات الفكر البشري؛ اي المرحلة العلمية ،و هنا تحديدا سيكون « مفهوم العلم عند
أوغست كونت يندرج في نسبه الفلسفي ضمن تصور معرفي عام يتمثل في قراءة تطورية معيارية
لصيرورة الفكر البشري ،حيث يحتل العلم في نظره موقع التتويج في السياق العام لهذا التطور ،و يتحدد
باعتباره مؤشرا على نضج البشرية و اكتمال نموها العقلي ،و ذلك بفعل تطورها و انتقالها من المرحلة
الالهوتية ،حيث كان التفكير يفسر ظواهر الطبيعة بعوامل ما ورائية مفارقة للمعطى الطبيعي ،الى
المرحلة الميتافيزيقية ،حيث صار التفكير في لحظة مراهقته يفسر الطبيعة تفسيرا ماهويا فلسفيا ،ليس
بإرجاعها الى علل مفارقة ،بل الى علل محايثة و انتهاء بالمرحلة الوضعية التي يصل فيها العقل البشري
الى مستوى نضجه حسب كونت ( ،)...فيفكر في المعطى البشري ( ،)...لمفهوم عالئقي يدرس العالقات
السببية الرابطة بين الظواهر دراسة علمية  ،تخلصُ به إلى بناء قوانين منسوجة في لغة علمية ،]8[»...
بهذا يكون كونت من أوائل من حاكموا الميتافزيقا ،على اعتبار أنها مرحلة من مراحل تطور الفكر
البشري ولّت و انتهى عهدها في صفحات التاريخ البشري المطوية .
ساهمت افكار كونت الى جانب افكار أخرى في تشكل العمق المعرفي لرواد الوضعانية المنطقية ،خاصة
الخلفية التجريبية الرامية إلى نبذ الميتافزيقا .و خير دليل على ذلك ما جاء في كتاب دفيد هيوم ( تحقيق

في الذهن البشري  ،)9m1t 7omaiI PIgPIiPmPIg'v EIsoegP 8oiحيث كتب يقول  «:على
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الباحث قبل تصفح أي كتاب أن يتساءل ،ما إذا كان هذا الكتاب بحث في العالقات اللزومية؛أي المنطقية
و الرياضية ؟ أم أنه موجه صوب الخبرة الحسية ؟ .وإن لم يكن ال هذا وال ذاك كان ضربا من الخرافة ؛
أو بمعنى أخر ميتافزيقا ،واجب قبل فتح صفحاته أو لمسها إلقاؤه في النار .]1[»...
أشرنا في البداية الى مدى هيمنة أفكار فالسفة التحليل على الوضعانية المنطقية و اخترنا لذلك كتاب (

الرسالة ) ،لكونه الكتاب الذي ناقش فيه فتغنشتاين فلسفته و « صوب جل اهتمامه على ترسيم الحدود بين
العلم و الميتافزيقا بمعناها الضيق ،وعلى رسم الحدود بين العلم و الدين و هو المنحى الذي سلكه بمعيته
جماعة فينا  .]9[ »...إذ ستحظى مسألة ( تميز المعرفة العلمية ) ،باهتمام بالغ معه ،وسيبحث لها عن
حل ضمن أبحاثه في ميدان فلسفة العلوم ،فال غرابة إن وجدناه في رسالته ألستاذه و زميله ( برتراند

راسل  ،)e.soeePiيقول  « :إنني أعتقد أن المشكلة األساسية الفلسفة ،هي التمييز بين ما يمكن التعبير
عنه أو التفكير فيه ،إستنادا الى دعامات معينة ،وبين ما ال يمكن التعبير عنه و انما يشار إليه فحسب
 .]1[.»...إن محاولة تميز المفكر فيه عن المعبر عنه ،عند فتغنشتاين ،هي ضمنيا تمييز بين العلم و
الميتافزيقا بحسبانها ال علم ،حيث يمكننا تلخيص فكرته بشكل أدق تماشيا مع نظريته في المعنى ،التي
تُختصر في كون القضايا التي لها معنى هي وحدها من تدخل ضمن إطار العلمية و غيرها واجب أن
نصمت عليه لكونه غير واضح  .بهذه التفرقة ترك للوضعانين معيار المعنى كحل إلشكالية التميز بين
العلم و الالعلم ،خاصة في ظل ارتباطه بالتجربة و الواقع .
يتفق رواد الوضعانية المنطقية على مجموعة من األفكار و المبادئ التي شكلت دستورا أساسيا لقاعدتهم
الفلسفية و العلمية ،إذ أنه على سبيل اإلشارة اإلخالل بمبدأ واحد من هذه المبادئ يكفي لتكون ال
وضعاني غير مرحب به في الدائرة ،ومن بين هذه المبادئ نذكر:

أوال :الفلسفة تحليلية:
شكل كما قلنا سابقا التيار التحليلي احد الروافد األساسية في تشكل الفكر الوضعاني و خصوصا
فتغنشتاين ،الذي مارس بكتابه المذكور أنفا تأثيرات قوية عليه وعلى المنتسبين له.فقد امتاز تيار التحليلية
بكونه « ثورة في المنهج ( أسلوب البحث ) وأكثر ثورية في المضمون ( مضمون البحث ) .]m[»...و
اتخذ اتباع هذا التيار من ( التحليل ) ،منهجا للوصول الى الحقائق ،الشيء الذي لم يمنع الوضعانية
المنطقية من نهج المنهج ذاته ،حيث اعتبرت أن المهمة الفعلية للفلسفة ،إن هي ارادت أن تضمن لنفسها
البقاء ،هي السير نحو تحليل منطقي للغة العلم ،هنا ،حيث يؤكد احد الوضعانيين ( الفرد أير ،) t.tAPi

محددا مهمة الفلسفة في « عدم اإلنتهاء الى قضايا فلسفية معينة أو إقامة نسق فلسفي متكامل ،بل توضيح
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و تحليل ؛ اي تحليل العبارات و األلفاظ التي تستخدمها في لغتنا  ،و نصوغ فيها المشكالت الفلسفية و
قضايا العلوم ،]t[»...لتصبح بذلك الفلسفة امام مهمة جديدة تخدم فيما تخدم الفكر الوضعي.

ثانيا :الفلسفة علمية
ذهب الوضعانيون المناطقة الى حصر مهمة الفلسفة في تحليل العبارات و األلفاظ التي نستخدمها في
لغتنا ،لكنهم لم يقفوا عند هذا الحد ،بل تجاوزوا ذلك الى حد حصر و اقتصار التحليل على العبارات و
القضايا العلمية ال غير ،و بالتالي أصبحت الفلسفة تابعة للعلم ومهمتها المحورية تحليل عباراته،

ليضربوا بمهة الفلسفة التاريخية عرض الحائط مع اإلبقاء على مكانة المنطق « ،فعلى الفلسفة أن تتمسك
به و تجعله شغلها الشاغل ( )...فإذا هي أرادت لنفسها البقاء ،فلها سبيل واحد هو تطبيق منطقها على
العلم .]1[»...

ثالثا :القضايا إما تحليلية أو تحليلية
إعتمد الوضعانيون كثيرا في أبحاتهم على التحليل المنطقي للعلم ،الشيء الذي جعلهم يقسمون القضايا
إلى نوعين؛ قضايا ذات معنى ،وأخرى فارغة من المعنى  .األولى تحليلية أشد ارتباطا ( بالمنطق و
الرياضيات ) ،و الثانية تدخل عندهم ضمن ما يعرف بالقضايا التركيبية ،و هي المرتبطة (بالعلوم
الطبيعية ) ،حيث تقوم على الخبرة الحسية  .وكل ما يخرج عن هذه القضايا المذكورة هو ميتافزيقا،
مستبعدة عن دائرة العلم .
بهذه الطريقة ذهب التصنيف الوضعاني الى ترتييب القضايا إلى علمية و ال علمية ،على أعتبار ان
القضايا التي لها معنى هي علمية و الفارغة من المعنى هي ال علمية ،و حق اريد به باطل ،فأبقوا بذلك
على القضايا العلمية التي ميزوا فيها بين (التحليلية و التركيبية ) ،قضايا العلوم الصورية و قضايا العلوم
التجريبية .

رابعا :الميتافزيقا لغو
نبذ الميتافزيقا هو مبدأ أساسي داخل النزعات التجريبية ،فهذه السمة تجسدت بشكل عنيف جدا مع رواد
الوضعانية المنطقية ،إال أنها قديمة قدم الفكر التجربي نفسه .فهذا الرفض العنيف للميتافزيقا كان سبب
نعثهم لها بكونها لغوا ،خاصة و أن القضايا الميتافزيقية بالنسبة لهم ليست لها القدرة على الصمود اما
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معيار التحقق الوضعاني ( التجريبي ) *،ألن تحليل قضاياها كان يفضي بهم دائما الى الالمعنى ،مما

عجل بتصنيفهم لها خارج العلم  .فهم يرفضون « كل محاولة عقلية يراد بها تجاوز التجربة للوصول الى
معرفة مجردة  ،يكون قوامها العقل وحده  ،ومعنى ذلك أنه من المستحيل على اإلطالق – من وجهة
نظرهم – إيجاد أسس علمية للميتافزيقا ألنه إذا كان المقصود بها هو البحث الذي يتجاوز موضوعه
نطاق المعطيات الحسية ،فإنه من العبث أن نسمي مثل هكذا مبحث بالعلم .]92[»...
يمكن إنطالقا مما سبق أن نقول على أن الوضعانيين المناطقة ،نهجوا نهج فتغنشتاين ،القاضي بظم
الميتافزيقا إلى خانة الالعلم ،و إعتمدوا باألسماء على معيار التحقق التجريبي كوسيلة لتأكيد نهجهم هذا،
إذ يكفي ها هنا ،أن نستشهد بقول كبير الوضعانيين ( رودولف كارناب  ،)s.eaiIauفي مقالته (

إستبعاد الميتافزيقا من خالل التحليل المنطقي للغة) .المنشورة سنة 9180م) ،حيث قال  « :التحليل
المنطقي للميتافزيقا و معه كل فلسفة للقيمة  ،وكل نظرية معيارية  ،خلص إلى نتيجة سلبية مفادها أن
القضايا المزعومة في هذه المجاالت تخلوا كليا من المعنى  ،و من هنا كان ال بد من استبعاد الميتافزيقا
بشكل كلي  .]99[»...و بالتالي فإن كل ما يقاوم المعيار التاريخي للوضعانيين في الفصل واجب استبعاده
من البحث العلمي في نهاية المطاف

التحقق التجريبي كمعيار للفصل عند الوضعانية:
كان الشغل الشاغل للفلسفة الوضعية مد مرحلة أوغست كونت ،هو البحث في تمييز المعرفة العلمية عن
باقي األشكال المعرفية األخرى ،فميزت بين نمطين من المعرفة ( علمية – ال علمية ) ،و جعلت من
التحقق التجريبي معيارا للفصل بينهما ،مما خول له اإلنفراد بمكانة سامية ضمن مشاريعها العلمية
الكبرى ،لكونه شكل األساس النظري لمذهبهم التجريبي ،و بات يعرف بالوضانية و تعرف به .
تجدر اإلشارة إلى أن أول من قام بصياغة هذا المعيار كان الفيلسوف( موريس شبيك  ،) .eaiPrPوقد
اخده من تصورات فتغنشتاين الفلسفية ،و سيتم إجماع جل رواد حلقة فينا فيما بعد عليه ليسندوا له مهمة
التمييز في قضاياهم بين العلمية والالعلمية ،تماشيا مع الطرح القائل عندهم بأن معنى القضية يكون في
طريقة تحقيقها ،أي أنه لكي نحكم على علميتها يجب ان تكون قابلة لإلختبار في المقام األول؛ بمعنى ان
نتحقق منها بالتجربة ،و إن حدث و قاومت التجربة ولم تختبر فهي ال علم  .ففي تفسير الوضعانيين
لمعيارهم التجريبي ،نجدهم يربطونه دائما بمدى مطابقة القضية للواقع ،حيث يسهل الحكم عليها بالصدق
او الكذب ،فإن هي طابقة الواقع كانت صادقة و تحمل معنى ،وإن خالفته حكمنا عليها بالكذب ألنها
فارغة من المعنى ،بهذه الكيفية أقبلوا على وضع كل القضايا الخالية من المعنى مصنفة ضمن الالعلم ،و
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على النقيض من هذا الصقوا صفة العلمية بكل القضايا الحاملة للمعنى ،ألنه و بكل بساطة يمكننا التحقق
من علميتها بواسطة معيار التحقق التجريبي .
هذه فقط ،بعض المالمح ال بسيطة لمكانة معيار التحقق التجريبي عند الوضعانيين ،ال يمكنها أن تمدنا في
نهاية المطاف بالصورة النهائية له ،بل فقط مجرد تمهيد أولي حول صورته األولى مع األوائل خاصة مع
مع شليك ،الذي اعتبره معيارا حاسما على علمية القضايا او ال علميتها ،لكن ما ينبغي معرفته هو ان هذا
المعيار قد إتخد أوجه متعددة  ،سنحاول فيما يلي الحديث عنها بشكل مبسط .
خلصت الوضعانية المنطقية ،الى جعل معيار التحقق التجريبي فيصال في علمية القضايا ،لكن هذا ال
يخفي حدة االختالف بين روادها في كون ان مجمل القضايا هي مطابقة بشكل دائم للواقع ،بل على
العكس تماما هناك قضايا ال تطابق الواقع بشكل كلي ،الشيء الذي جعل بعض الرواد( هانز ريشنباخ
 ،)9198-9t19 sPicaPIiara.7مثال ،حيث خصص لألمر حيزا هاما في كتابه (نشأة الفلسفة
العلمية 9199م) ،بإدخال عنصر( االحتمال  ،)eiiiaiiiigVفي النتائج ،فاصبحنا بعد ذلك اما نتائج
احتمالية قريبة من الصدق و بعيدة عن كونها يقين ثابت .
يرى بعض الباحثين أن من أبرز االسباب التي دفعت بالوضعانين الى مراجعة معيار الفصل لديهم،
تتجلى بشكل فعلي في صعوبة اخضاع كل القضايا العلمية إلى االختبار التجريبي ،فهنالك قضايا يكتفي
العلماء بالتحقيق منها رياضيا ،تبعا لهذا هناك صعوبة في التحقق من كل القضايا العلمية بطريقة
تجريبية ،فنجد مثال( أوتو نيوارت  ،)t.aPe eaigقد ذهب عكس ما انتهى إليه شيخ الوضعانيين

شليك ،الذي اعتبر « أن القضايا العلمية تقارن احيانا بقضايا مماثلة ،ال بالخبرة او الواقع،ألن الخبرة او
الواقع امور فارغة من المعنى وتنتهي الى الميتافزيقا ،ومن تم ال بد من رفضها .]90[»...بهذه الكيفية لم
تعد الخبرة هي المحك الحقيقي إلختبار علمية النظريات كما تعودنا ،وانما مقارنتها بقضية مشابهة ،لكن
ما يوسع دائرة النقاش هو السؤال األتي  :كيف يمكن التحقق من القضية التي توصلنا اليها من خالل
الخبرة او الواقع ،دون ان نعود الى الخبرة و الواقع ؟ .و كيف يكون هذا الواقع فارغا من المعنى و هو
أساس قيام القضية ؟.
عمل رودولف كارناب كثيرا على ترميم بعض من هذه الثغرات التي ابان عليها معيار الفصل
الوضعاني ،سواء التي انتهى إليها الوضعانيين انفسهم ،او تلك التي كشفها الخصوم ،خاصة ما قدمه
كارل بوبر في ذات السياق ،فخرج صاحب ( األسس الفلسفية للفزياء ) ،بنموذج أخر قسم فيه التحقق إلى

نوعين " .تحقق تجريبي مباشر " و اخر " غير مباشر " .األول هو « الذي يمكننا من اختبار قضية
معينة بشكل مباشر ،و ذلك عن طريق اإلدراك الحسي الحالي ( الحاضر ) ،مثل أرى مربع احمر على
أرض زرقاء  ،فإذا كنت ارى حاليا مربعا احمر على أرض زرقاء ،لتحققت القضية بشكل مباشر بهذه
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الرؤية ،أما إذا كنت ال ارى ذلك ،لكان ذلك ذحضا القضية .]98[.»..يسمي كارناب هذه القضايا التي ال
يمكن التحقق منها بشكل مباشر ( بالبروتوكول ،) eiigiciiP vPeوهي تلك الجمل التي تؤشر على
وصف مباشر للخبرات المتاحة او الظواهر ،وهي كذلك عبارات ال تحتاج الى تبرير و تخدمنا كاساس
لبقية جمل العلم ،اما الثاني ( غير المباشر ) ،فهو أكثر أهمية عنده ،ألنه يخص النظريات العلمية ،و هو
االصعب ألن نتائجه دائما تكون احتمالية ،ال تتمتع باليقين الذي تحظى به نتائج التحقق المباشر.
عرف معيار التحقق التجريبي كما قلنا عدة ترميمات ،شكلت عالمة فارقة في مساره العلمي ،و جعلت
بعض رواد الحلقة ينشغلون بمحاولة إصالحه تجنبا لإلنتقادات ،وهذا ما تجلى بوضوح مع بوبر في
أبحاثه بشكل عام و فكرة (القابلية للتكذيب) ،بوجه خاص ،التي ستشكل مواجهة حقيقية لمعيار التحقق
التجريبي ،بعد ما وجد هذا األخير نفسه يغرق في مشاكل منطقية تكاد ال تنتهي في ظل تنامي و تطور
الفكر العلمي .

نقد بوبر للنزعة الوضعية
يجمع الكثير من الباحثين على أن مواقف كارل بوبر العلمية ،جاءت كرد فعل مباشر على أفكار النزعة
الوضعية ،و ذلك من خالل إنشغاله بقضايا علمية كثيرة سبق للفلسفة الوضعية ان اشتغلت عليها ضمن
أبحاثها في مجال فلسفة العلوم .
يقول بوبر في كتابه ( المعرفة الموضوعية ) «:سبق لي ،خالل شتاء 9191-9102م ،ان قمت بصياغة
و حل مشكلة الفصل بين العلم و الالعلم ،ولم اكن مقتنعا بكونه صالحا للنشر ،غير أنني  ،و بعد ان قمت
بحل مشكلة اإلستقراء  ،اكتشفت وجود تداخل بين هاتين المشكلتين؛ و هذا ما جعلني أولي أهمية لمشكلة
الفصل  .]91[»...يبين هذا القول بشكل جلي تركيز بوبر الكبير على مراجعة بعض االفكار األساسية
للفلسفة الوضعية ،غير أن إنشغاله هذا كان متفاوتا في الدرجة ،نظرا للتداخل الحاصل بين هذه القضايا
كما يرى و ألهمية بعضها عن بعض لديه .
نقد بوبر لإلستقراء :
استعملت الفلسفة الوضعية المنهج اإلستقرائي كوسيلة لبلوغ اليقين العلمي ،فمعظم روادها اتخدوا منه
أساسا لبناء أفكارهم العلمية ،ففي الوقت الذي طال فيه النقد البوبري كل انشغاالت النزعة الوضعية
المعرفية ،كان ال بد المنهج اإلستقرائي ان يدخل هو األخر في باب المساءلة اإلبستمولوجية من لدن
الرجل خاصة و أن هذا المنهج يرتبط كثيرا بالمعيار الوضعي في الفصل .
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إن المتتبع ألعمال بوبر األبستمولوجية ،خصوصا تلك المسطرة في كتابه ( منطق البحث العلمي 9181م
) ،يكشف بدون عناء حدة النقد العنيف الذي أواله للمبادئ الوضعيانية و على رأسها ( المنهج
اإلستقرائي) ،فقد انبثق هذا النقد من جراء اإلستعمال الوضعي لإلستقراء كأداة منهجية لتمييز النسق
العلمي عن الالعلمي ،خصوصا و أن هذه الفلسفة قد استلهمته كميراث معرفي ضارب في القدم عند
كبارها األوائل اي منذ ( التقعيد البيكوني له) ،لكن رغم هذا اإلنشداد اليه و سلطان مكانته في النزعة
التجربية ،كان ينطوي على بعض الهفوات المنطقية التي انتبه اليها ( دفيد هيوم ) و المتمثلة في تلك
الضمانة الميتافزيقية التي تخول لنا الحكم على جميع الحاالت التي وقعت على انها ستقع بنفس الكيفية في
زمكان مختلف ،إذ « ال يوجد أي مبرر حسبه لذلك عدا (التكرار و العادة)  .]99[»...رغم هذه
المحاوالت بقية وضعية اإلستقراء متأزمة و أبقى هيوم على استعماله ،كما أبقت عليه الفلسفة الوضعية،

خاصة وأن « التصور الهيومي للمعرفة ،ال يختلف عن التصور التجرباني ،بل هو محاولة لدفعه الى
مداه األقصى  .]91[»...ولربما كانت هذه الترميمات التي وضعها ( الحل السيكولوجي و المنطقي )،
سببا كافيا لبوبر كي يضرب بنقده في عمق المنهج الوضعي و يعتبره محض خرافة ،الشيء الذي يعني
ان محاوالته في صميمها تختلف كلية عن تلك التي جاء بها هيوم او هي نقد لما اقترحه.
درج التقليد على تعريف االستقراء *،بكونه انطالق من مجموعة من المالحظات الجزئية وتعميمها على

حاالت اخرى بغية صياغة قانون كلي ،او لنقل « إنتقال من مالحظات جزئية الى قوانين عامة ،او من
عبارات مفردة إلى أخرى شاملة .]9m[»...حيث تظهر هنا ،المشكلة التي سماها هيوم نفسه ( بفضيحة
الفلسفة ،في مناسبات عديدة أطلق عليه بوبر اسم "مشكلة هيوم " ) ،و تتمثل هذه المشكلة في طرحها
لمشكلتين اساسيتين :األولى ترتبط فيما ترتبط باألساس الذي تعتمد عليه في العملية اإلستقرائية التي
تأخدنا الى تعميم القانون ،و الثانية تطرح مشكلة الضمانة المعرفية التي قد ننتقل يفضلها الى القانون؛ اي
كيف يمكننا أن ننتقل من الجزئي الى الكلي ؟ ..من الحاالت الفردية الى القانون الكلي العام ؟.
في انشغال بوبر بهذه المشكلة صاغ مجموعة من الحلول التي تولدت عن انتقادته اإلبستمولوجية ،والتي
ركزت اساسا على تفنيد حلي دفيد هيوم ( السيكولوجي والمنطقي) *،حيث رأى أن هذا المنهج ال يستند
على أرضية منطقية صلبة ،لكونه ال يملك خاصية اإلستدالل المنطقي الصحيح ،ومن جهة ما هو
سيكلوجي ،يرى انه موقف يؤدي ال محالة الى الذاتية ،حيث ستغيب الموضوعية المطلوبة في حقل
العلوم التجريبية .
إنبنى المنهج اإلستقرائي في صورته ( البيكونية ) ،على قواعد أساسية وهي ( المالحظة ،الفرضية،
التحقق التجريبي ،القانون) *،لكن هذه القواعد تم الوقوف عليها من لدن بوبر و بين انه من المستحيل
مثال قيام مالحظة مباشرة خالصة او تجربة خالصة ،رغم اعترافه بقبول المالحظة ،وقد جاء هذا بعد
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ايمان للوضعانيين الكبير بأهمية المالحظة في جمع المعطيات العلمية األولية لبناء الفروض ،اما فيما
يخص التجربة ،نجد بوبر قد تكلم عنها كثيرا في كتابه ( منطق البحث العلمي) ،و وصل الى القول بعدم
وجود تجربة خالية الشوائب النظرية،أو حتى ( تجربة حاسمة  ،)eiociai .EcuViiPIcPكما بدا
للفلسفة الوضعية .
لقد شكلت مشكلة اإلستقراء واحدة من بين كبريات مشاكل بوبر اإلبستمولوجية ،و قدم الرجل ضمن
أبحاثه الكثير من األفكار المرتبطة بها و بالخلل المعرفي الذي احدثه المنهج اإلستقرائي،حيث صاغ ضدا
عنه منها جديدا سمي (بالمنهج اإلستنباطي للمراقبة  ،) VgaiiP 1ViocgiLP iP eiIgitiPالشيء
الذي يجعلنا نقول ان ما تضمنته موافقه اتجاه هذه اإلشكالية كبيرا جدا على أن يختصر في صفحات
قليلقة (،أنظر على سبيل المثال ،عبد النبي مخوخ دراسات إبستمولوجية ،ص ،)992 ،لهذا سنحاول
اإلنتقال سريعا الى موقفه من معيار التحقق التجريبي .
نقد بوبر لمعيار التحقق التجريبي.
شكل معيار التحقق التجريبي مبدأ رئيسي في الفلسفة الوضعية ،حيث أن كل حقيقة تركيبية تستمد من
خالل المالحظات و أن كل ما يجود به العقل في المعرفة هو ضرب من التحليل ،و مضمونه في نهاية
المطاف ليس بتحليلي ،واذا ما نحن عدنا الى نظرية المعنى ،فمعروف على الوضعانيون انشدادهم الى
فكرة التمييز بين القضايا الحاملة للمعنى و الفارغة من المعنى ،فاالولى ،لها مبرر واقعي تجربي مبني
على الحواس ،و الثانية ليس لها ما يبررها في الواقع الحسي ،ويكون بذلك العلم هو كل ما يقبل التجربة،
و الالعلم هو ما يخالفها ،فلكي نؤسس للمعرفة الحقة واجب على كل القضايا ان تخضع للتحقق
التجريبي ،الذي تعده الوضعانية معيارا للفصل في العلم.
يبدو من خالل هذه التوطئة ان معيار التحقق التجريبي ،شكل أساسا قويما في أبحاث الوضعانية
المنطقية ،طبعا باإلستناد الى المبادئ المنهجية لإلستقراء ،وفي الوقت الذي طال فيه النقد البوبري
لتصورات للوضعانيين العلمية ( المنهج اإلستقرائي ) ،كان ال بد لنقده ان يطال معيار الفصل الوضعاني،

الذي يرتبط في عمقه بالمنهج المذكور ،حيث عبر قائال « :طالما أني رفضت المنطق اإلستقرائي،
فينبغي أيضا رفض كل المحاوالت لحل مشكلة التميز.]9t[»...و هذا راجع لكون المشكلتين( مشكلة
اإلستقراء و مشكلة الفصل ) ،مرتبطتين فيما بينهم .
إذا ما نحن طرحنا السؤال على صاحب ( منطق البحث العلمي ) ،لماذا هذا الرفض العنيف للمنهج
اإلستقرائي رغم مكانته التاريخية في الفلسفة التجريبة و ايمان التجربانيون به ؟ .لن يتردد في اإلجابة

وسيقول «:النه ال يزودنا بعالمة تميز مناسبة الخاصية األمبريقية ( التجريبية ) ،أو بعبارة ادق ال
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يزودنا " بمعيار مالئم للتميز .]91[»...سبق وأشرنا في معرض حديثنا عن معيار التحقق التجريبي الى
انه يجد أصوله في فكر فتغنشتاين خاصة نظريته في المعنى ،و قد استلهمته الفلسفة الوضعية منه لتبقي

عليهه معيارا في الفصل ،الشيء الذي دفع بوبر الى القول « يمكننا أن نرى ان معيار فتغنشتاين في
المعنى ،يتداخل مع معيار اإلستقرائنين للتمييز ،إذا ما وضعنا الكلمات " علمي " او " مشروع " بدال من
" ذات معنى "  ،]02[.»..فالوصعانيون حسب بوبر سقطوا في مشكلة عويصة وهي مطابقتهم بين
المعنى والعلم األمر الذي يزيد من غموض المسألة.
هذا التطابق الذي اقامته الفلسفة الوضعية بين المعنى و العلم ،يفضي إلى قبول صدق كل القضايا التي لها
معنى و يكذب األخرى ،عن طريق التحقق التجريبي الذي يفصل في صدق القضية ،وفي نفس الوقت
ليست له السلطة المعرفية على نفيها ،فمثال العبارة القائلة " كل المعادن تتمدد بالحرارة " هي عند
الوضعانية علم ،ألن مبررها واقعي ،وبالتالي هي ذات معنى ألنها قابلة للتجربة ،لكن مشكلتها الكبرى
هي نفيها ،كأن نقول " ليست كل المعادن تتمدد بالحرارة " ،قابلة للتحقق التجريبي ،ألن كلمة ( ليست)،
ضمنيا تستثني فقط حاالت و تبقي على اخرى ،حيث تظهر هنا ،مشكلة معيار التحقق و سقوطها في نفس
هفوات منهجه اإلستقرائي ،الذي يقضي بمالحظات حاالت جزئية للحكم على على اخرى بالكلية .
يبدو من الوهلة األولى أن هذا المعيار ينم عن اديولوجية تجربانية ،تطورت عبر مراحل الفكر التجربي
ونمت بين رواده ،وذلك ما يتجسد عند كثير منهم في فكرة هدم الميتافزيقا و نفيها من خانة المعرفة ،فال

يسعنا اال ان نقول ان معيار التحقق التجريبي ليس سوى « دريعة اتخدتها الوضعية إلقصاء الميتافزيقا،
من حيث هو ال يكعس في نظر بوبر اال رغبتهم في إدانة الميتافزيقا و التخلص من خياالتها ،]09[»...
هذه الفكرة ( نقد الميتافزيقا ) ،ساهمت في ظهور انتقادات خطيرة للفلسفة الوضعية ،خاصة وأنها ربطتها

بمعيار التحقق التجريبي ،هذا األخير في نظر بوبر « فشل في وضع تقسيم بين األنساق الميتافزيقية و
العلمية ،وله بين النسقين مكانة متساوية  ،]00[»...فبدال من أن يقدم هذا المعيار فضال حاسما في العلم،
سهل على الميتافزيقا غزو الحقل العلمي ،ويضاف إلى هذا أن استخدمه في مجال المعرفة يؤدي حتما
إلى رفض مجاالت معينة ،وبالمقابل االنتصار ألخرى بعيدة كل البعد على أن تكون علما ،فقد يؤدي الى

« اعتبار السحر و التنجيم علمين،الن اقرارتهما قابلة للتحقق التجريبي ،في حين ستخرج السببية من
دائرة العلم ،الن معظم القضايا ال تقبل الى حد األن سبب غياب وسائل قياس مالئمة  .]08[» ...هذا نفسه

النقد الموجه من طرف بوبر لمعيار التحقق التجريبي ،إذ كتب يقول  «:إن نقدي لمعيار القابلية للتحقق
كان على الدوام هو الصياغة اآلتية؛ إن ما يؤخد على الهدف الذي يسعى انصار هذا المبدأ الى تحقيقه،
هو استخدام هذا المبدأ كمعيار لن يؤدي الى استبعاد القضايا الميتافزيقية فحسب ،بل سوف يؤدي ايضا
الى استبعاد معظم القضايا العلمية الهامة  ،اي سوف يؤدي الى استبعاد النظريات العلمية ،]01[...
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وبالتالي سياخدنا الى ابعاد التفسير من خانة العلم اي الفروض العلمية ،وهذا ما يخالف خطوات
اإلستقراءانين المتبعة في المنهج اإلستقرائي ،لكون هؤالء يؤكدون على ضرورة الفرضية في بناء على.
اعتبار أنها ثاني خطوات االستقراء.»..
إن ما خلص له بوبر فيما يتعلق بمعيار التحقق التجريبي ،يبين خطورة استعماله للتميز في العلم ،حيث
ستصبح نظريات العلم التي شكلت ركيزة اساسية في تاريخ العلم ( النسبية مثال) *،غير مشروعة ،وهنا،
تكمن خطورة األمر ،ألن هذا من شأنه تدمير اسس العلم األساسية .
سيعود بوبر في أبحاثه لبين ان تميز العلم عن الميتافزيقا باستخدام معيار التحقق التجريبي يستند إلى
مرجعية طبيعانية كما لو كانت مشكلة في العلم الطبيعي ،فهدفهم األساسي لم يكن التمييز في حد ذاته،
وانما اسبعاد الميتافزيقا عن النسق العلمي ،فبالنسبة لبوبر ال يمكننا تسوية االمر اال باعتماد معياره في
التميز القاضي باخضاع النظريات ( للتكذيب) ،حيث يضعه في مكان معيار التحقق التجريبي ،بغية
تمييز العلم عن الميتافزيقا ،فقد شق لنفسه طريقا مخالفا عن الذي سلكته الوضعانية و حاول تمييز
النسقين بهدف ابعاد الميتافزيقا ،فمعياره الجديد كان هدفه االقرار بمكانتها و دورها في سير وتقدم
البحث العلمي ،فهي في نظره  ،ليست خالية من المعنى تماما كما ترى الفلسفة الوضعية ،وهذا ما يميز
موقف بوبر عن الوضعانين ،ألنه عمل على إعادة النظر في الميتافزيقا رغم ظهور أبحاثه في زمن
هوجمت فيه بشدة .
رغم المواقف العنيفة التي خرجت بفكرة هدم الميتافزيقا ،لم يتردد بوبر في االعتراف باهميتها في مد
العلم بمقدماته األولى ،فحتى لو كانت هناك نظريات ميتافيزيقية شكلت عائقا معرفيا امام تقدم المعرفة
العلمية ،فإن هنالك قضايا ساهمت في بلورة تقدمها بصورة ما .وبالتالي ال يحق للوضعانيين بمعية
معيارهم استبعادها.
سيخصص بوبر ضمن أبحاثه حيزا هاما لفكرة ( القابلية للتكذيب ) ،وسيحاول بكل الطرق بسط موقفه
حولها ،باعتبارها سبيل معرفي خول له اغناء النقاش في قضايا اخرى ال تقل أهمية ،منها على سبيل
المثال ال الحصر ( إشكالية تقدم المعرفية).

القابلية للتكذيب في مواجهة التحقق التجريبي:
خالفا للوضعانيين عمل بوبر على صياغة موقفه حول مشكلة الفصل باستحضار معياره الجديد ( القابلية
للتكذيب ) ،و يمكن اعتبار هذا االخير سليل مجموعة من المالحظات التي قدمها بوبر ضدا التأويل
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الوضعاني لمعيار الفصل في العلم ،فهذا المعيار الذي أسند له بوبر مكانة فريدة ضمن موافقه المضادة
للوضعانيين ،اضحى يشكل بالنسبة إليه عالمة فارقة للتمييز في العلم.
ال احد يشك في هذا االهتمام المتزايد من طرف بوبر بالقابلية للتفنيد ،خاصة وأن جل اعماله األساسية بدأ
بكتابه ( منطق البحث العلمي ) ،الى الكتاب االخر الموسوم ( بافتراضات و ابطاالت ) ،تحتوي على
صفحات كثيرة كلها تصب حول أهمية هذا المعيار في الفصل بين العلم وباقي األنسان المعرفية األخرى،

يقول بوبر « لكي نصف قضية ما او نسقا من قضايا العلم ،ينبغي ان تتعارض هذه القضية مع مالحظات
محتملة او يمكن تصورها  ،]09[.»..مما يعني أن ما يمكن ان نصفه بالقضايا العلمية ،هي تلك التي تقبل
التكذيب ،و ما عداها زائفة او كاذبة ،و صفة التكذيب هذه تبين لنا أن النظرية ال تقدم لنا اي شيء ،ألن

القضايا العلمية هي قضايا تركيبية ،و في نفس الوقت« النظرية العلمية هي نسق من القضايا المنطقية .و
القضية المنطقية هي عبارة خبرية ؛ تخبرنا عن الواقع  ،]01[»...و ما دامت كذلك فإنها في الغالب
تتأرجح بين الصدق و الكذب ،باإلستناد الى الواقع ،فإن هي طابقته صدقت ،ولئن خالفته حكم عليها
بالكذب .

قدم بوبر صياغته األولية لمعيار القابلية للتكذيب بقوله  «:سأسمح بان يكون النسق امبريقيا او علميا فقط،
اذا كان هذا األخير قابال لإلختبار عن طريق الخبرة ،و هذه االعتبارات تقترح علينا انه ليست قابلية
للتحقق و انما قابلية تكذيب النسق هي ما يمكن ان ناخده كمعيار للتمييز.]0m[»...هذا يعني أن ما يميز
النظريات العلمية هي قابليتها للتكذيب ،وبالتالي فليست علميتها في معزل عنه كما جرت العادة ،فاتحا
الفرصة في االختبار كعامل من شأنه السماح لها بإمكانية التكذيب ،لكن ال يعني هذا ال يعني انها علمية،

ألنها فقط تسمح بإمكانية تكذيبها ،وانما يجب ان يكون قد تم تكذيبها حتى الالحظة ،لتكون « كل نظرية ال
تقبل التكذيب نظرية زائفة .]0t[»...
عمل بوبر في ( منطق البحث العلمي ) ،على تقديم مثال لتعزيز موقفه حول العبارات غير العلمية و قد

صاغه على النحو االتي « سوف تمطر او ال تمطر هنا غدا ،سوف لن ينظر اليها على انها امبريقية،
ألنه ال يمكن رفضها ببساطة  .]01[»...بالمقابل يقدم لنا نموذجا لعبارة علمي فيقول  « :سوف تمطر هنا
غدا ،سينظر اليها على انا امبريقيا  ،]82[»...ونفس االمر تقريبا ينطبق عن النظريات العلمية ،حيث
قديم ثلة من األمثلة على نظريات علمية و اخرى غير علمية و اخد بذلك نظرية ( اينشتاين ) ،كمثال قوي
للنظرية العلمية ،لكونها بالنسبة إليه تستجيب بوضوح للتكذيب ،وقدم كذلك أمثلة لبعض النظريات غير
العلمية ،لعل ابرزها في نظره ( التحليل النفسي عند فرويد و سيكولوجيا ألفرد ادلر و الماركسية ).
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ان اخضاع نظرية ما للتكذيب بالنسبة لبوبر ،ما هو اال مساءلة نقدية ألسسها النظرية ،بغية .التأكد من
مدى صحتها او زيفها ،و بالتالي هنالك شروط موضوعية ينبغي استحضارها في كل محاولة لتكذيب

نظرية ما ،و قد رسم الرجل معالمها في ثالثة أساسية ،اولها فكرة االصدق« إننا نناقش النظرية مناقشة
نقدية على أمل استبعاد النظريات الخاطئة ،و هو ما يعني ان فكرة البحث عن النظريات الصادقة هي
الفكرة التي توجهنا ،]82[»...و ثانيها فكرة المحتوى التجريبي و المنطقي للنظرية،ألنها « توجهنا ()...
الى البحث عن النظريات ذات المحتوى المعلوماتي الضخم  .]89[»...يقصد باالولى اي المحتوى
التجريبي للنظرية كمية او فئة القضايا التجريبية التي تمنحها النظرية ،أي فئة القضايا التجريبية التي
التي تتناقض مع النظرية ،]80[...فمثال العبارة الشهيرة " كل الغربان سوداء "هي بالنسبة اليه لها
محتوى تجريبي كبير ،النها ال تمنع فقط وجود غربان بيضاء  ،ولكن غربان بألوان مختلفة ( زرقاء .

حمراء ،)... .فيما يقصد بالثانية اي المحتوى المنطقي « كتلة النتائج التي نستدل منها ،أي فئة من القضايا
التي يمكن اشتقاقها منطقيا من نظرية ما ،فكلما زادت هذه الفئة كلما كبر محتواها المنطقي .]88[.»..
قدم بوبر عدة خالصات نظرية في شكل أمثلة ضمن كتابه ( الحياة بأسرها حلول للمشاكل ) ،ليبين
النظريات ذات المحتوى المنطقي ،مثل ( الجاذبية لنيوتن – نسبية انشتاين – ميكانيكا الكم لبالنك ) ،و

كانت ثالث شروطه مركزة على صدق النظرية و االقتراب من الحقيقة ،فهي« مثلها في ذلك مثل فكرة
الصدق كمبدا موجه لنظرة او رؤية واقعية للعالم ،فهي ال تفترض ان الوجود الفعلي هو على النحو الذي
وصفه نظرياتنا العلمية ،ولكنها تفترض ان هناك وجودا فعليا و اننا يمكن ان نصل اليه بنظرياتنا التي
هي افكارنا التي خلقناها إلى وصف نقترب به من الفعلية متى استخدمنا منهج المحاولة و
الخطا .]81[»...هذه الفكرة هي تجسيد للروح النسبية التي طبعت علم العصر في القرن العشرين ،ألنه
لم يعد بوسعنا عكس ما ساد تاريخ العلم ،التأكد بشكل مطلق من صحة النظريات ،بل فقط القول بأنها ال
زالت لم تكذب حتى اآلن ،وبهذا ال يمكننا الحديث عن حقيقة علمية مطلقة ،و انما اقتراب تدريجي منها.
تجدر اإلشارة إلى أن فكرة المحتوى المعلوماتي عند بوبر تحظى بأهمية كبرى ،حيث تشكل ركيزة
وسطى لمعيار القابلية للتكذيب ،ألنه يصعب الحديث عنه دون ربطه بمحتوى النظرية المعلوماتي ،فلو
فعلنا ذلك ،سنجرد النظرية من أسها النظري ،و تتضح مكانة هذا المحتوى اكثر ،في كونه كلما زاد

محتوى النظرية المعلوماتي زاد احتمال كذبها ،وبالتالي علميتها ،حيث ان « درجة علمية عبارة ما،
تتناسب طرديا مع درجة قابليتها للتكذيب ،فكلما زادت قابلية عبارة ما للتكذيب ،كلما ازدادت درجة
علميتها  ،]89[.»..يتضح اذن ،ان العبارات العلمية تنفرد بتفاوت ملحوظ من حيث درجة قابليتها
للتكذيب ،و بهذا تكون علمية انتقاد النظريات العلمية مرتبطة بالرتبة االعلى في درجة التكذيب ،ويمكن
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أن نقدم لذلك نفس المثال المقدم من لدن بوبر  " :أوال :القضية ( " ) cقابلة للتكذيب بدرجة عالية " او "
قابلة لإلختبار بدرجة افضل " من القضية ( ) Aاي :
: )A((X)Fsbباللغة الرمزية ،إذ و فقط ،اذا كانت هذه الفئة من المكذبات بالقوة ل ( )cتحتوي على فئة
المكذبات ل ( )Aكفئة فرعية تامة .
ثانيا :اذا كانت فئة المكذبات بالقوة للقضيتين ( )cو ( )Aمتطابقة ،عندئذ لهما نفس درجة القابلية للتكذيب
(x)Fsb = (y)Fsb.

ثالثا :إذا لم تكن اي من فئات المكذبات بالقوة للقضيتين تحتوي على األخرى كفئة فرعية تامة ،فإن
القضيتين ال تكون لهما نفس درجة القابلية للتكذيب يمكن مقارنتها .
(Y)Fsb # (x)Fsb “[36].
هكذا تكون علمية مقارنة النظريات العلمية و من تم اختيار النظرية األنسب ،اي النظرية ذات المحتوى
المعلوماتي االكبر ،و التي صمدت اما االختبار للتكذيب ،تتم باالستعانة بفئة المكذبات المتضمنة في كل
نظرية ،حيث تكون المقارنة وفق الحاالت الثالثة التي ذكرنا ،اي في حالة كانت فئة المكذبات الممكنة(
لعبارة  )aigiiIeما تتضمن فئة المكذبات الممكنة للعبارة االخرى ،اي ان المحتوى المعلوماتي للعبارة
( )cمثال ،اكبر ،و يتضمن المحتوى المعلوماتي للعبارة ( .)Aمن هذه النقطة يمكننا ايضا أن نقارن بين
نظريتي الجاذبية لنيوتن و النسبية ألنشتاين ،هنا ،نجد ان المحتوى األمبريقي و قوة التفسير الممكنة
لنظرية النسبية اكبر من محتوى نظرية نيوتن في الجاذبية [ ...]8mوفي حالة ايضا كانت فئة مكذبات
العبارتين متساوية ،اي أنهما متساويتين من حيث المحتوى المعلوماتي ،وفي حالة ثالثة ،إذ يستحيل فيها
إجراء مقارنة بين النظريتين إلختالف سياقهما .
وفقا لمعيار القابلية للتكذيب ،فإن النظريات العلمية هي وحدها التي تتصف بصفة القابلية للتكذيب ،اما
النظريات التي تخالفه فهي زائفة في نهاية االمر ،لهذا يجب ان ال تدعي العلمية ،وبناء عليه فكل نظرية
تقبل التكذيب هي نظرية علمية ،لكن ماذا لو كذبت النظرية او فقدت علميتها بمجرد تكذيبها ؟! ،الجواب،
طبعا بالنفي ،فهذه النظريات رغم تكذيبها اال انها دائمة االحتفاظ بطابعها العلمي ،فهي تبقى صالحة على
الرغم من أنها غير مقبولة من وجهة نظر الصدق الصارم الذي يبحث عنه العالم.
خير توضيح لما سبق هو ان نظرية نيوتن تم تكذيبها من طرف نظرية اينشتاين ،لكن رغم ذلك ال يمكن
تجريدها من خاصيتها العلمية ،الن النظرية الجديدة ال تقطع جذريا مع النظرية السابقة ،وهذا ما يضمن
السير المتقدم للمعرفة العلمية ،و بالتالي تكون النظريات العلمية سائرة نحو التقدم ،يضاف إلى هذا أن كل
تكذيب الحد نقط النظرية السابقة هو تهديد مباشر للنظرية الجديدة و األمر ذاته ينطبق على نظريتي (
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الجاذبية و النسبية ) ،إذ كما يرى بوبر « كل تفنيد لنقطة او اخرى في ميكانيكا نيوتن سيمس نظرية
اينشتاين للجاذبية ،و ذلك االقتراب ميكانيكا نيوتن من نظرية اينشتاين .]8t[»...
عمل بوبر في مناسبات عديدة على تبيان ،ان قبول قضايا أساسية مناقصة لنظرية ما ،هو شرط
ضروري في تكذيبها ،لكنه استدرك األمر فيما بعد عندما اعاد النظر في هذه الفكرة ،وخلص إلى أنه
شرط غير كاف للتكذيب ،ألنه ال يكفي استنباط كذب نظرية ما من قضايا فردية تناقضها و بالمثل نقول
ال يكفي بمجرد اكتشاف و جود بجع اسود في أستراليا لتفنيد و تكذيب الفكرة القائلة :كل البجع أبيض،
النها « واقعة تنقلها عبارات أساسية شاردة ال يمكن استرجاعها ،]81[»...لهذا يدعو بوبر الى تعزيز
هذه الواقعة الشاردة او لنقل الفرض المستنبط او المكذب ،بفرض اخر مؤيد ان جاز ذلك ،اي بآخر
يصفها ،وبالتالي يمكن استنباطها منه .
تطبيق معيار القابيلة للتكذيب امر محاط بصعوبات عدة ،ابرزها على االطالق استعصاء تكذيب النظرية
من خالل فرض او حادثة فردية مكذبة .ذلك الن العالم غالبا ما يلجأ إلى إضافة فرض اخر مساعد يرد
به على كل محاولة للتكذيب ،و لتوضيح هذا نستعين بمثال وصفه بوبر في كتابه ( الحياة بأسرها حلول

لمشاكل ) ،و المتمثل في صعوبة تكذيب نظرية ،وهو كالتالي  « :عندما يصاب فرد واحد فقط من اكثر
من مليون شخص بالجذري فعندئذ ال تقول ان النظرية قد تم تكذيبها ،وانما يمكننا افتراض أن المادة التي
تناولها الشخص لتطعيمه لم تكن على ما يرام .]12[»...

ختام:
رغم التغيير القوي الذي احدثه معيار القابيلة للتكذيب في الفصل ،و اختالفه التام لمعيار التحقق
التجريبي الوضعاني ،فإنه هو األخر لم يسلم من النقد و المساءلة ،رغم ما قدمه من خدمة لحفل المعرفة
العلمية ،حيث تعددت حوله المواقف و القراءات ،خاصة في ظل ارتباط هذا المعيار بمشكلة كبرى وهي
المتعلقة ( بطبيعة تقدم المعرفة العلمية ) ،كما أشرنا سابقا.
على العموم يمكنا القول ان أبحاث بوبر في مجال فلسفة العلوم الهمت جيال كبيرا من الباحثين ،و مهد
الطريق أمام إبستمولوجيا تاريخية تؤكد على الوعي التاريخي للمعرفة العلمية ،وقد برزت هذه النزعة
في النصف الثاني من القرن الماضي ،وعرفت بإسم التوجه الالوضعاني ،النها إبتعدت عن الفكر
المعياري الصوري الضيق الذي راكمه اصحاب حلقة فينا.
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استفاد هذا التوجه كذلك من تاريخ العلوم كثيرا من اجل فهم تحوالت العقلية العلمية ،األمر الذي سيغني
سجل البحث اإلبستمولوجي المعاصر ،خاصة مع طوماس كون الذي رفض معيار القابيلة للتكذيب رفضا
تاما وخصص له مكانة كبيرة ضمن كتابة ( بنية الثورات العلمية) .كي يبرر تصوره لتقدم المعرفة
العلمية في تعارض تام مع كارل بوبر ،وهذا ما سنحاول اإلشتغال عليه مستقبال كي نكشف خبايا
الصراع الالوضعاني حول تقدم المعرفة العلمية.

الهوامش:
[ -]9محمد عابد الجابري ،مدخل الى فلسفة العلوم  :الجزء االول ،بيروت ،لبنان :مركز دراسات الوحدة العربية ،ص
.0m
] -[2محمد عابد الجابري ،المرجع نفسه ،ص 0t
)*( قانون الحاالت الثالثة:

-

] -[3الطيب بوعزة ،مقال الفلسفة الوضعية والدين ،مؤمنون بال حدود ،ص 8
دفيد هيوم ،نقال عن :يمنى طريف خولي ،فلسفة العلم في القرن العشرين ،عالم المعرفة - ،العدد  ،011يناير ،91mt
][4بتصرف ،ص 902 -991
دونالد جيل ،فلسفة العلم في القرن العشرين ،ترجمة حسين علي ،دار التنوير ،بيروت لبنان ،ط  ،0221 ،9ص -]9[ 81.
] [6المرجع نفسه ،ص 812
[ -]mيمنى طريف خولي ،فلسفة كارل بوبر ،منهج العلم ،منطق العلم ،الهيئة المصرية للكتاب ،مصر ،91t1 ،ص،
.880
] -[8محمد عابد الجابري ،مدخل الى فلسفة العلوم ،ص98 ،
] -[9يمنى طريف خولي،فلسفة العلم في القرن العشرين ،ص081،

هو معيار استخدمته الفلسفة الوضعية للتمييز بين نوعين من المعرفة (علمية-ال علمية)،بمعنى أن كل قضية هي قابلة
معيار التحقق  Vérifiabilité Empiriqueللتحقق التجريبي تعتبر علما و ما ال يمكن التحقق منه تجريبيا هو ال علم
)*(التجريبي
] [10المرجع نفسه ،ص 08t ،
 -]99[nI .رودولف كارناب ،نقال عن ترجمة علي حسين ،فلسفة العلم في القرن العشرين ،ص 1m -11

19

www.couua.com

عثمان طاهر

القابلية للتكذيب في مواجهة التحقق التجريبي
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