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 محور : إشكالية المنهج في العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 : مفهوم العلوم اإلنسانية واالجتماعية إشكالية المنهج1المحاضرة

 تمهيد : 

 جاءت تلك النشأةو متأخرة النشأة قياسا بالعلوم الدقيقة،  واالجتماعية لقد جاءت العلوم اإلنسانية

أصبحت فالمجتمعات الحديثة من قضايا نفسية واجتماعية جديدة ارتبطت بتطورها السريع.. عرفته نتيجة لما 

سان هذه العلوم تسعى إلى تحويل اإلنسان إلى ظاهرة قابلة للدراسة العلمية الموضوعية. إال أن تميز اإلن

واختالفه عن الظواهر الطبيعة جعل العلوم اإلنسانية تعرف مشاكل إبيستيمولوجية من نوع خاص، ومن ثم 

تعتبر ٍاشكالية المنهج العلمي  .بدأ العلماء يتساءلون حول مدى قدرة هذه العلوم على بلوغ دقة العلوم الطبيعية

لقد حققت العلوم الطبيعية  بستمولوجية المعاصرةفي العلوم ااٍلنسانية وااٍلجتماعية من أهم ااٍلشكاليات االٍ 

نجاحا كبيرا بفضل استخدامها المنهج التجريبي وقوانين الحتمية، فهل يمكن أن يتحقق ذلك مع العلوم 

اإلنسانيـــة؟ بمعنى هل يمكن دراسة الظواهر اإلنسانية بطريقة تجريبية تماما كما يحدث في العلوم الفيزيائة 

  و الكيميائية ؟

 ما هي العلوم اإلنسانية ؟ ف

 االعلوم المعنوية وهي تتخذ من أحوال الناس وسلوكاتهم موضوعأيضا تسمى  العلوم اإلنسانية

مختلف ب واقع اإلنسان و كل ما يصدر عنه من سلوكات الى دراسة فهي تسعى منهج منظم، لدراسة وفقل

 .النفسية واالجتماعية و التاريخيــــــة  اأبعاده

 ماالفرق بينها وبين العلوم المعيارية ؟ -

تدرس الحالة الراهنة للسلوك أي ما هو كائن أما العلوم  S.Humaines أن العلوم اإلنسانية

الذي يبحث في  Logique كعلم االمنطق وتتمثل .فهي تهتم بما يجب أن يكون  Axiologieالمعيارية

وكيفية التمييز ي يدرس  أسس التعبير الجمالي الذ Esthétique قوانين التفكير الصحيح .وعلم الجمال
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التي تبحث في  Ethique . وعلم األخـــــــــالقبين القبيح و الجميل  ويسعى الى غرس القيم الجمالية .

 .على أساسها يتم التمييز بين الخير و الشر التيالقواعد و القيم التي ينشأ عليها السلوك الفاضل و 

هي تلك الفروع المعرفية التي تهتم باإلنسان وثقافته، وهي تكون مجموعة من العلوم اإلنسانية ف

التخصصات لها مضمون وأسلوب مختلف عن العلوم الفيزيائية والبيولوجية، تهتم العلوم اإلنسانية بالتجارب 

ويعبر عنها  اإلنسانية وكيفية تعامل الناس مع الواقع  المعاش و أساليبهم  المختلفة لفهم العالم من حولهم 

انتج كل هذه العلوم من أجل تسجيل خبرته فاالنسان باألدب، والفلسفة، والدين، والفن، والموسيقا، والتاريخ ، 

تعد المعرفة بهذه السجالت والخبرة اإلنسانية من أهم الفرص التي تربط اإلنسان بماضيه  اذ االجتماعية،

وما بكل ما تعنيه الكلمة من معنى فالبد ان تستوفي العلوم االنسانية عللكن كي تصبح هذه  وبمعاصريه.

 خصائصه وماهي عوائقه إزاء العلوم اإلنسانية.وماهي  العلمي فما هو المنهج شروط المنهج العلمي.

 :العلمي  المنهج مفهوم

الطريق المؤدي إلى الكشف عن الحقيقة في العلوم بواسطة طائفة من القواعد العامة ان المنهج  هو 

المنهج هو مجموعة من القواعد التي  .1تهيمن على سير العقل وتحديد عملياته حتى يصل إلى نتيجة 

يتم وضعها بقصد الوصول إلى الحقيقة في العلم، أو هو الطريقة التي يتبعها الباحث في دراسته للمشكلة 

إن المنهج العلمي هو األداة  التي يستخدمها اإلنسان ليوسع من آفاق :2 .من اجل اكتشاف الحقيقة

رة والموثوق بها، فهو طريق الباحث للوصول إلى المعارف معرفته ويزيد ثروته من المعلومات المختب

 .والحقائق ووسيلته للتحقق من مدى ثبات وصدق صحة هذه المعارف والحقائق

 

                                                           
 -1 - عبد الرحمن بدوي، مناهج البحث العلمي،ط3،وكالة المطبوعات، شارع فهد السالم ، الكويت، 1977، ص05

 .-2 - عبد الرحمن بدوي، مناهج البحث العلمي ، ص19-18
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الحقائق من أي   التي يمكننا عن طريقها الوصول إلى الحقيقة أو مجموعةالوحيدة الوسيلة  فهو 

صالحيتها من مواقف أخرى، وتعميمها لنصل إلى ما موقف من المواقف، ومحاولة اختبارها للتأكد من 

 .  1نطلق عليه اصطالح نظرية وهي هدف كل بحث علمي

ويستلزم تطبيق المنهج العلمي أن ينتقل الباحث من األشياء إلى المعاني وأن يالحظ جميع الظواهر 

ة األشياء عن طرق التي يدرسها حتى االجتماعية منها على أنها أشياء وال يجوز له أن يصل إلى معرف

 .اآلراء الشائعة

ويجب إن ” أشياء“إن الطريقة الموضوعية تقوم على أساس الفكرة القائلة بأن الظواهر االجتماعية 

ُتعاَلج وُتالَحظ على أنها أشياء، ولما كان اإلحساس هو الوسيلة التي ترشدنا إلى معرفة الخواص الخارجية 

أو البحث العلمي لن يكون موضوعيا إال إذا جعل اإلحساس نقطة بدء  لألشياء فإنه يمكننا القول بأن العلم

 الدراسة بدال من تلك المعاني العامة التي لم تنشأ طبقا لطريقة علمية

الهدف الرئيسي ألي علم هو تفسير الظاهرة موضوع ولبلوغ ذلك البد من التعرف على مكانها من 

يها، وصياغة التعميمات الكلية، هي من أهم أهداف العلم، اإلطار الكلي للعالقات المنظمة التي تنتمي إل

ولن يكون ذلك  وخاصة تلك التي تصل إلى درجة من الشمول ترفعها إلى مرتبة القوانين العلمية والنظريات

 .اال بتطبيق منهج علمي

والقدرة  إن تفسير الظواهر االجتماعية المختلفة تزداد قيمتها العلمية إذا ساعد اإلنسان على التنبؤ 

على توقع ما قد يحدث إذا سارت األمور سيرا معينا، كما أن أقصى أهداف العلم والبحث العلمي هو 

  ، ولن يكون ذلك اال بالخضوع لقواعد المنهج العلمي.في جميع حاالتها” الضبط والتحكم ” إمكانية

 

 

                                                           
 -1 - مروان عبد المجيد إبراهيم، أسس البحث العلمي إلعداد الرسائل الجامعية،ط1، مؤسسة الوراق، عمان، األردن،2000، ص69
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 واإلنسانية. عيةم االجتماو علال: عوائق المنهج العلمي في 2المحاضرة 

 تمهيد:

ذا كان من السهل تطبيق المنهج العلمي على و ية ليست كالظنساناال اهرو الظان  اهر الطبيعية وا 

لوجود الكثير من العقبات التي  ، وذلكاالنسانيةفانه من الصعب تطبيقه على الظاهرة  ،الظاهرة الطبيعية

، ومن بين االنسانيةتقف كعوائق أمامها وكل هذه العوائق والصعاب إنما تنبثق من خصائص الظاهرة 

 :ما يلي عليهاالعوائق التي تعيق تطبيق المنهج العلمي 

هما ألن لكل منيمكن قياس ظاهرة على أخرى ال ية ال تشبه بعضها البعض، فنسانفالظواهر اال

 خصوصياتها

الموضوعية بمفهومها الكالسيكي تعني الفصل بين الباحث والظاهرة التي  :عدم تحري الموضوعية-

نجد صعوبة عند عملية  االنسانيةيدرسها، وهذا ما يمكن ممارسته في الظاهرة الطبيعية لكن مع الظاهرة 

مقارنة مع فيها تحقيق درجة كبيرة من الموضوعية  فال يمكن، االنسانية الفصل بين الباحث ا والظاهرة 

البحث العلمي في الظاهرة الطبيعية، كما أن الموضوعية بمفهومها العلمي كذلك تعني دراسة الموضوع كما 

يجد يتفاعل مع الظاهرة ، وذلك من حيث أن الباحث  الظواهر االنسانيةهو عليه، وهذا ما يغدو عصيبا في 

وذلك راجع إلى عدم تخلي الباحث عن  ذاتيته وأهوائه  يط االجتماعي الذي يعيش فيه،ُألفة بينه وبين المح

تصورات ومفاهيم عامية ويضيفها إلى  احمل معهتهذه األُلفة تجعله عملية البحث  ورغباته و إيديولوجياته.

  .الظاهرة االنسانيةبحثه فيتعانق ما هو علمي وما هو غير علمي في 

ا كانت الدراسة العلمية وفق المنهج العلمي تقتضي أن تكتفي بالوقوف على لم :خاصية التعقيد -

، فان ذلك مستطاع في الظاهرة الطبيعية لكنه غير متيسر في الظاهرة نسانيةعلل وأسباب الظاهرة اال

 .االجتماعية ألنها معقدة وأسبابها عديدة
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لتجريب، وهذا ما يؤدي إلى تقدم العلوم لخضوع الضرورة  يالعلم من شروط المنهج :التجريب

حيث نرى أن التجربة مرحلة مهمة من مراحل البحث العلمي  االنسانيةالطبيعية بدون استثناء مقارنة بالعلوم 

 مختلفةعلى فترات بصورة متكررة لتجريب لفالظاهرة الطبيعية قابلة  وخطوة أساسية ال يمكن االستغناء عنها،

  اإلنسانية.ليس في المستطاع تطبيقها على الظاهرة بمفهومها المخبري التجربة  في أماكن متفرقة، لكنو 

محددة التي يمكن التحقيق منها  قوانينالى الطبيعية  ظواهرلتنتهي جميع ا :القوانين والتعميمات

نظريات العلوم الطبيعية، لكن لهذه القوانين المبادئ واألسس العامة  وتصبح، وتعميمها على ظواهر أخرى 

من  تحيط بجميع الظواهراستخالص قوانين علمية  االنسانية يحول الى عدم في العلومصعوبة التجريب 

غير الممكن بلوغ قوانين اجتماعية أو انسانية ألن التاريخ البشري يتكون من أحداث فريدة متتابعة وليست 

ها. وبناء على ذلك يصبح التاريخ اإلنساني هدفه هو الربط متكررة، وهي فريدة في بنائها وروحها وتاريخ

 بين هذه األحداث الفريدة وتفسيرها، دون استخالص أي تعميمات يمكن أن تصبح قانون أو نظرية عامة.

حققت العلوم الطبيعية درجة كبيرة من التقدم واالنجاز العلمي، وجاء هذا التقدم ذا ا :التنبؤ

تعجز عن التنبؤ الدقيق والحسم فإن العلوم اإلنسانية  .بحدوث الظاهرة أو عدمهاقدرتها على التنبؤ  نتيجة

بحدوث ظاهرة ما من عدم حدوثها، ألن في حدوث الظواهر االنسانية تتدخل عوامل كثيرة معقدة تتعلق 

القضايا بالتنشأة االجتماعية والتركيبة النفسية. وتكون النتيجة المحتومة من هذا التشكك هو العجز عن فهم 

 .االنسانية فهمًا علمياً 
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 العوائق االبستيمولوجية في العلوم اإلنسانية واالجتماعية:- 3المحاضرة

 تمهيد

االجتماعية اإلنسانية و قابل للتطبيق في مجال العلوم غير  كمفهوم العلمي أن المنهج  يرى البعض

هنالك صعوبات تحول فمن ناحية األسس العامة ومبادئه وخطواته األساسية  طبيعة الحوادث االجتماعية،ل

وبالتالي ال يمكن أن تكون  .على اختالف تخصصها العلوم هذه دون التطبيق الكامل للمنهج العلمي في 

 :موضوعا لمعرفة علمية نظرا للعوائق االبستيمولوجية التالية

 المنهج في علم التاريخ:عوائق  -أ

الحادثة التاريخية فريدة من نوعها ال تتكرر، ألن الزمن الذي حدثت فيه ال يعود من جديد، ان 

واالطار االجتماعي الذي اكتنفها يكون قد تغير و لذلك ال يمكن للمؤرخ إخضاعها للتجريب عن طريق 

فقد ية ، لقوانين الحتمتخضع اصطناع حربا تجريبية حتى يتحقق من صحة فرضياته ، ثم انها ظواهر ال 

قد تلجأ األطراف ف دون ان تثير حربا في الحاضرماضي في الوقوع حرب ل اأسباب تجتمع ظروف كانت

المتنازعة الى السلم بدل الحرب ، وما دام اإلنسان يتصرف عادة بحرية فان التنبؤ بأحواله يكون شبه 

 في سوريا اوليبيااألهلية  وبمعنوية كالحر الحادثة التاريخية لها طبيعة . أضف الى ذلك الى ان مستحيل

، ال تالحظ بالعين المجردة أو باألجهزة كما نالحظ الظواهر الطبيعية ، و ما يمكن مالحظته الخليجأو حرب 

ال  حادثة من انتاج اإلنسان. فهي فقط آثارها و هذا يعني أن الخطوة األولى في المنهج التجريبي منعدمة

دقة ، و نتائجها و أبعادها وقت حدوثها ، فالكثير من الحروب غير لذلك يصعب تحديد أسبابها ب الطبيعة 

من  منعائق الذاتيــــــــــة .كما يعد ، يخفي مقرروها أسبابها الحقيقية  متوقعة تقع بطريقة  يكتنفها الغموض

حوادث ، بل  عنه ، ألن المؤرخ ال يواجه ظواهر طبيعية مستقلة علم التاريخأكبر العوائق االبستيمولوجية في 

بكيانه الشخصي و الوطني و االديولوجي ، فيكون هو الدارس و المدروس في نفس الوقت ، مرتبطة به، 

 القضية الفلسطينيةتاريخ  يدون على سبيل المثال ال  العربيالمؤرخ فيتأثر حتما بانتمائه السياسي و الديني 
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 فال يتفاعل مع األحداث ألنه ملته ونحلته.مؤكدا س، اسرائليوما جرى فيها من مجازر كما يكتبها مؤرخ 

يقوم بتأويلها و يصدر بشأنها أحكام تقييمية ، بل يفسر الحادثة كما وقعت ال يلتزم الحياد و الموضوعية و 

تزييف مما يؤدي الى فتراه يضخم الوقائع التي تخدم قضيته ، و يتغاضى عن الوقائع التي تسيئ اليها . 

 التاريخية. لحقيقةا

 :االجتماع المنهج في علم وائقع-ب 

اإلنسان ف،  وعالقته مع غيره انها ظاهرة بشرية  من صنع اإلنسان و ترتبط بحياته الخاصة و العامة

غير معهودة و غير متوقعة ، كما أنه ال يستقر ظواهر اجتماعية يتصرف بحرية له القدرة على إبداع مادام 

على حالة واحدة و عليه ال يمكن اخضاعها لقوانين الحتمية ، مثال اذا وقع الطالق بين زوجين ألسباب 

معينة ، فان نفس األسباب قد نجدها في عائلة أخرى دون ان يحدث الطالق ، نفس الشيئ بالنسبة لظاهرة 

ظواهر متشعبة  تتدخل وخاصة انها ها ب التنبؤ بشكل كبير يحد منو هذا ما االنتحار و العنف و غيرها ، 

فيها عوامل كثيرة ، اقتصادية و اجتماعية و سياسية و عقائدية ، فقد يقول البعض أن سبب الهجرة الى 

تنطوي على  االجتماعيةظواهر الان  .الخارج اقتصادي محض ، لكن يمكن أن يكون سياسي أو اديولوجي

و محركات ذاتية ، ،و ما هو ذاتي ال يكون قابال للدراسات التجريبية النعدام المالحظة الخارجية ، عوامل 

  ال يمكن صياغة قوانين علمية تحكمه.و 

  النقس: المنهج العلمي في علم عوائق -ج

ظواهر داخلية يدركها صاحبها وال تدرك من الخارج ، فنحن ال نرى الشعور  الظواهر النفسية هي ان

 مرئي لها لها ، و ال حجم مادي ال مكانفغيرها ، و  االنتقام وأ والالشعور ، أو الحب و الكراهية و االنانية 

منه . فعندما يتحول الحزن الى فرح ال ندري المكان الذي اختفى فيه الحزن، وال المصدر الذي جاء 

انها ظواهر كيفية ، تقبل الوصف ال تقبل التقدير الكمي ، فاذا كان العلم قادر على قياس درجة حرارة .الفرح

الجسم أو ارتفاع ضغط الدم بالوسائل التقنية ،فان هذه الوسائل غير قادرة على قياس درجة القلق أو الحب 
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ة ، وما دامت هذه المقومات مختلفة من مقومات الشخصيالإنها ظواهر خاصة تتعلق ب. غيرهاالكره و و أ

ا ظواهر شديدة .كما أنه وسلوكياته ته ،اكل واحد و انفعاالته ، ، و قناعلفيها التعميم ،  شخص آلخر يتعذر

 .اإلرادة و االنتباه ، و الالشعور بما تحت الشعورو بك فيها اإلحساس و اإلدراك ، اشتالتداخل و االختالط ،ي

ظواهر ال تتكرر بنفس الطريقة و نفس الشعور و نفس األثر ، فال يمكن للباحث  نهاأضف الى ذلك الى أ

أن يصطنع الحب والكره أو التفاؤل و التشاؤم حتى يتحقق من صحة فرضياته ، فهي ظواهر تفلت من 

دأ . لذلك يستحيل تطبيق المنهج التجريبي عليها أو نعمم النتائج، و هذا يعني أن  مبقبضة اإلرادة و المنطق

  االستقراء المعروف في العلوم التجريبية غير قابل للتطبيق في الدراسات النفسية.

  (وعلم النفس )علم التاريخالتجريبية المكيفة للعلوم اإلنسانية واالجتماعية هجاالمن –4المحاضرة 

 تمهيد :

تعقيد الظواهر اإلنسانية سواء كانت تاريخية او اجتماعية أو نفسية  من رغمال علىيرى بعض المفكرين  

وفق لكن يكون دراستها بطريقة علمية موضوعية  هذا ال يلغي إمكانية خصوصيتها كظواهر معنوية، ل نظرا

هل لكن أفضل طريقة للدراسات اإلنسانية، كالتجريب المكيف بفقالوا مناهج خاصة تنسجم مع طبيعتها . 

  ؟هذه العلوم المعنوية عيضاطبيعة مو مع  كيف اذاالسابقة الذكر  تجاوز العوائقمنهج التجريبي أن ييمكن لل

 ابن خلدون والمنهج التاريخي:  في علم التاريخ :-أ

لقد استطاع 'عبد الرحمان ابن خلدون' أن يجعل من التاريخ علما له منهجه، فالتاريخ في نظره ليس مجرد 

  :لقوانين التاليةوهو يخضع لسرد لألخبار بل تحليل وتعليل لها 

دت الى وقوعها، و هنا يربط ابن خلدون بين أ: ما من حادثة تقع اال و لها أسباب قانون السببية

من حالة المجتمع السياسية و االقتصادية ما يعرض لطبيعته من األحوال و العمران البشري وبين حركة التاريخ 

 و الثقافية.
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دائرة اإلمكان و ما كان غير  يدخل في: ما كان من األخبار معقول قانون اإلمكان واالستحالة 

حة و األخبار الخاطئة بشكل االستحالة ، وبهذا المبدأ يمكن لنا التمييز بين األخبار الصحي من يعدمعقول 

 برهاني

ان األحداث التاريخية تتشابه في عللها ونتائجها، فالحضارات تنمو على عصبية  قانون التشابه:

معينة ولما تصل الى قمة الهرم يلجأ أفرادها الى الترف فيبدأ التقهقر واالنحطاط لتبدأ حضارة أخرى في 

  .الحتميةالنمو بنفس العملية، فالتاريخ يخضع لمبدأ 

: ان العمران البشري في تطور مستمر، و أحوال الناس في تغير و تنوع ، وأن قانون قانون التطور

التشابه ليس مطلقا و أن تغير االعراض و المظاهر كتغير الشخصيات والوسائل ال يغير العلل و قوانينها، 

  .فالوقائع ال تتكرر بذاتها بل بكيفيات مختلفة

من أجل معرفة هل ما ورد  ،الخبرفحص مصدر وذلك ب والتمحيصالنقد تطلب يالموضوعية مبدأ 

 الذي نسب إليه، وهل هو متفق مع ما روي في مراجع أخرى وكذلك معرفة  المجتمع  يتماشى مع عقلية هفي

 فيبتعد عناألحداث  التشويه فيو دفعه المبالغة ألن ذلك غد يوموفقه اتجاه هذه الحادثة  الكاتبأيديولوجية 

 الحقيقة التاريخية.

في ذاتها وكما هي في الواقع  تحليل الحوادث التاريخيةإن ابن خلدون كان لديه منهجا واضحا في  

اعتمد على في دراسته على المالحظة واالستقراء التاريخي واالستدالل حيث دون أن يتأثر برأي سابق ، 

 .1المؤرخينالمنطقي واستخدام كافة العلوم لتأييد أو رفض رأي 

  المنهج السلوكي والتحليل النفسي في علم النفس:-ب

مع  المنهج السلوكيهو في دراسة الظواهر النفسية تطورا من أهم المناهج العلمية التي أدخلت 

( الذي رفض منهج االستبطان القائم على المالحظة الذاتية لألحوال  1878-1958 ) Watson واطسون 

                                                           
 -1 - جان ديفينيو، مدخل إلى علم االجتماع، ت، فاروق الحميد، دار الفرقد، دمشق، سورية،ط1، 2011، ص19
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فكرة فلسفية ميتافيزيقية ، وعوضه بمصطلح السلوك الذي يقبل المالحظة أشبه بألن الشعور في نظره  النفسية

الخارجية و تجسيد حي لما يقوم به الكائن من ردود أفعال منظمة ، فكل فعل هو في الحقيقة استجابة 

لتحليل واالتجريبية  لمنبهات خارجية ، فالظواهر النفسية لها بعد خارجي و بالتالي فهي قابلة للدراسة

 الموضوعي ، و أحسن مثال على ذلك قانون المنعكس الشرطي الذي استنتجه العالم الروسي بافلوف

التجارب التي أجراها على الكلب ، حيث تحولت االستجابة الطبيعية و هي سيالن اللعاب عند رؤية الطعام 

اع الجرس . و نفس المنبهات تعطي نفس عاب عند سملأو شم رائحته الى استجابة شرطية و هي سيالن ال

االستجابات، وهذا يعني أن التنبؤ ممكن ، وأن البيئة الخارجية التي يعيش فيها الفرد هي التي تحدد طبيعة 

طريقة علمية في تحليل الظواهر النفسية فهو  لمنهج التحليلي أو التحليل النفسيأما ا .السلوك المكتسب

و يقوم التحليل  .غناطيسي.مكبديل للتنويم ال العالم النمساوي سيجموند فرويداالضطرابات العقلية أبدعها و 

تتعلق و النفسي على الحوار و التداعي الحر لألفكار من خالل األسئلة التي يلقيها الطبيب على المريض 

ر الغرض من ذلك هو اخراج الرغبات المكبوتة في الالشعو و  .أساسا بماضيه و أحالمه و رغباته و ميوله

فرويد الالشعور فرضية الزمة  .يعتبر الى ساحة الشعور، حتى تزول العقد و تختفي األعراض المرضية 

  .لتفسير األفعال الي ال تتمتع بشهادة الشعور ، سواء عند األسوياء أو المرضى على حد سواء
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 في علم االجتماع:المنهج التجريبي  المحاضرة الموالية:

  لمدرسة الوضعيةواأوجيست كونت 

ستند أساسًا وااألسس المنهجية لعلم االجتماع أول من وضع ( 1857-1798أوجيست كونت ) كان

خاضعة لقوانين عامة. والمعرفة الوضعية تستمد عن االجتماعية أيضا ا أن الظواهر مفادهإلى الفكرة التي 

دعا إلى استخدام المنهج الوضعي . و 1طريق عدد من المصادر واإلجراءات هي المالحظة، التجربة، المقارنة،

دراسة مثل االجتماعية  اهرو يهدف من وراء هذا المنهج إلى دراسة الظوكان في الدراسات االجتماعية، 

أن تكون الظواهر خاضعة لقوانين عامة، وال تسير حسب البد  ذلك . حتى نتمكن منالظواهر الطبيعية

متوفر في الظواهر االجتماعية ألنها جزء من ظواهر الحياة، وجميع  وهذااألهواء والمصادفات، وقد رأى 

وحدة المنهج العلمي  علىكثيرا أن كونت ركز  .ظواهر الكون يسير وفق قوانين ال وفق األهواء والمصادفات

أي أن المنهج المستخدم في معالجة الظواهر الطبيعية هو نفسه المستخدم في معالجة الظواهر االجتماعية 

اختلفت هذه الظواهر في تعقدها وفي عدد األساليب المستخدمة في دراستها إال أنها جميعًا خاضعة  ناو 

كونت أدرك أن القوانين االجتماعية تقل في شدتها وصمودها عن قوانين العلوم البيولوجية التي .لمنهج واحد

ت الظواهر تعقيدًا كثرت وتعددت تقل شده بدورها عن قوانين العلوم الطبيعية وهو يذهب إلى أنَّه كلما زاد

األساليب المنهجية التي يمكن استخدامها في دراستها وهنا يصبح لعلم االجتماع أساليبه الخاصة به، 

  2.باإلضافة إلى األساليب المستخدمة في العلوم الطبيعية

جميع الظواهر سواء أكانت عضوية أم غير عضوية،  سار علىكونت يقرر مبدأ الحتمية  لكن

أن  .تخضع على نحو مستمر لقوانين ال تقبل التغيير مطلقاً كلها فردية أو اجتماعية،  ،طبيعية أم خلقية

العيب كل العيب في  لكنيتواءم مع ما هو قائم،  ذا على اإلنسان أنلالقوانين األزلية الثابتة ال تتغير، 

                                                           
 .-1 - جان ديفينيو، مدخل إلى علم االجتماع، ت، فاروق الحميد، دار الفرقد، دمشق، سورية،ط1، 2011، ص21

[ 
 -2 - عبد الباسط عبد المعطي، اتجاهات نظرية في علم االجتماع، عالم المعرفة، العدد 44، أغسطس، 1981،  ص 77 – 80
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ليس ضد اإلنسان ألنه  رفضه فريق من المفكرين تصورالهذا  . في الظروف المحيطة به اإلنسان وأخالقه ال

يرى أن العلوم االجتماعية  طرح كونت الذي عارضواأي  .ماهيتهو  إلنسانلفحسب بل هو مشوه ومزيف 

أن المناهج المستخدمة في العلوم الطبيعية  مؤكدينيمكن دراستها بالمناهج التي تدرس بها العلوم الطبيعية 

ألن  غير صالحة لكي تستخدم مع الظواهر االجتماعية وذلك نظرًا الختالف الظواهر الطبيعية عن اإلنسانية

غير الظاهرة االجتماعية ف ،العلوم الطبيعية تدرس العالم الخارجي والعلوم االجتماعية تدرس العالم الداخلي

يستوجب بالضرورة  وهذا طبيعتهما ختالفالالمناهج التي ُتدَرس بها الظواهر الطبيعية قابلة للدراسة بذات 

 منهج الفهـم( 1911-1833) فلهليم ديلثاي  فاقترح. عتمده في دراستهاناختالفا في طبيعة المنهج الذي 

أوجست  عندن أهم الفالسفة األلمان الذين انتقدوا الوضعية مفلهلم ديلثاي  كان :.لدراسة الظاهرة االجتماعية

م، ويعد أيضا من الرواد األوائل 1883كونت، والسيما في كتابه )مدخل إلى علوم الروح( الذي نشره سنة 

الذين تبنوا المقاربة الهيرمونطيقية في العلوم االجتماعية، وقد دافع ديلثاي عن استقالل العلوم اإلنسانية، 

ما العلوم التاريخية والعلوم االجتماعية عن العلوم الوضعية أو العلوم الفيزيائية. وقد سمى ديلثاي العلوم والسي

وبذلك أحدث . التي تتضمن النزعة التاريخية بعلوم الروح، مثل: علم االجتماع، وعلم التاريخ، وعلم الثقافة

من  وهو…ت، والفيزياء، والكيمياء، والبيولوجياقطيعة إبستمولوجية مع العلوم الوضعية التي مجالها الرياضيا

 الباحثين األوائل الذين فرقوا بين علوم التفسير وعلوم الفهم، ودافع عن الفهم والتأويل. وقد تأثر بقولة نيتشه

(Nietzsche):” آراء على آراء، مجرد اعتبر التاريخ عبارة عن و ”. ليست هناك وقائع، بل مجرد تأويالت

يرتبط الفهم عند ديلثاي بعالم الروح أو عالم الوعي، في و  .قد مهد للنزعة الذاتية التفهميةوبذلك قد يكون 

بيد أن هذا التمييز بين الفهم والتفسير كان واضحا   .1حين يرتبط التفسير بالمادة وعالم الطبيعة واألشياء

  ”الحياة النفسية.نفسر الطبيعة، ونفهم “وجليا مع ماكس فيبر الذي قال قولته المشهورة: 

 

                                                           
 .-1 - محمود عوده، تاريخ علم االجتماع، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، 1982، ص70
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 وركايمالمنهج السوسيولوجي عند اميل د -2

منهج ( زعيم المدرسة الفرنسية لعلم االجتماع 1917-1858إميل دوركايم )يعارض وركايم" داميل 

لكن بتكييفه مثل بقية الظواهر القابلة للدراسة وفق النهج التجريبي  أعتبر الظاهرة االجتماعية مثلهاو الفهم 

من اعتماد المقارنة بين الحاالت واستنتاج  هقواعد االستقراء التي مكنتوبتطبيقه ل االجتماعيةالظواهر بطبيعة 

قانون دوركايم حول االنتحار ) الميل الشخصي الى االنتحار  القوانين التي توصل اليها أهم ومن  القوانين

 يزداد مع قلة الروابط التي تربط الفرد بالمجتمع (

والتقاليد  توجد خارج شعور األفراد أي خاضعة للعادات "دوركايمفي نظر االجتماعيةالظاهرة 

تعتبر قوانين المجتمع القوة اآلمرة القاهرة و . والمعتقدات التي هي موجودة قبل أن يولد اإلنسان وتوجه سلوكاته

 ها صفة جماعيةلكما  .باإللزام واإلكراه لذلك تفرض نفسها على الفرد ما يجعل الظاهرة االجتماعية تمتاز

أنما هي من صنع المجتمع وهي و أي أنها ال تنسب إلى فرد  تتمثل فيما يسميه "دوركايم" الضمير الجمعي،

 ن هذا التحديد للظاهرة االجتماعيةإ .قترة طويلة من الزمنل وتدومعامة يشترك فيها جميع أفراد المجتمع 

الموضوعية واحراز نصيب من لتقدم الى اجتماعية لدراسات االبامما أدى  سابقةعارف المصحح بعض ال

 .1بعدما كانت عبارة عن تصورات 

 ويعتبر إميل دوركايم أن الظاهرة االجتماعية تتميز بخاصتين رئيستين هما: 

  القهـر: الظاهرة تفرض نفسها على الفرد أراد ذلك أم لم يرد إذا حاول الخروج عليها فإنها تتصدى

 .مثل العقاب المادي، الجزاء الخلقيلمقاومته بصورة مختلفة 

  الموضوعية: الظاهرة االجتماعية لها وجود مستقل وسابقة في الوجود على الوجود الفردي وهي

 .2اجتماعية ولذلك فهي عامة

                                                           
-1 - إميل دوركايم، قواعد المنهج في علم االجتماع، ت محمود قاسم والسيد محمد بدوي، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، مصر، طبعة 

178ص م،1988  
 -2 - السيد علي شتا، المنهج العلمي وعلم االجتماع، ج3،مؤسسة شباب الجامعة،اإلسكندرية، مصر،1995،ص 17-16
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كما حدد ايميل دوركايم الخطوات التي صاغها في شكل قواعد خاصة بتفسير الظواهر االجتماعية   

 :وحصرها فيما يلي

 .خطوات البحث بنقد اآلراء السابقة حول الظاهرة والتحرر منهاتبدأ  -

البحث عن نشأة الظاهرة االجتماعية وعناصرها، وذلك قبل الشروع في البحث عن الوظائف التي  -

تؤديها الظواهر ، وذلك لمعرفة الكيفية التي وجدت بها الظاهرة في حالتها الراهنة، وتحديد العناصر التي 

لك الن دراسة نشأة الظاهرة وأسباب وجودها يهدي الباحث إلى حقيقة الوظيفية التي تؤديها تشمل عليها، وذ

 الظاهرة

 .دراسة العالقة التي تربط الظاهرة االجتماعية موضوع البحث بالظواهر االجتماعية األخرى 

بدال من الكشف عن الوظيفة االجتماعية التي تؤديها الظاهرة ، واستخدم دوركايم مفهوم الوظيفة  -

مصطلح الغاية لقناعته بان الظواهر االجتماعية ال توجد بصفة عامة من اجل تحقيق النتائج المفيدة التي 

تؤديها، وهو بذلك يفضل الحديث عن الطبيعة العامة للظاهرة االجتماعية وبأنها نتيجة الظروف التي تحيط 

 .صة التي توجد في شعور األفرادفي جملته وليست نتيجة لبعض الحاالت الخا بالكائن االجتماعي

االستناد إلى منطق المقارنة في دراسة الظاهرة االجتماعية ، إذ أن البرهنة على أن ظاهرة  -

أخرى ، تعتمد على المقارنة بين الحاالت التي توجد بها كلتا هاتين  ةاجتماعية سبب في وجود ظاهر 

 .1الظاهرتين

المدرسة السوسيولوجية الفرنسية مع دوركايم  ومع باالتجاه الوضعي عامة وقد ارتبط منهج التفسير 

وبما أن التفسير يقوم .في محاولتها الرقي بعلم االجتماع إلى مصاف العلم الدقيق بعيدا عن المناهج التأملية

على على ربط ظاهرة بأخرى ربطا سببيا، فإننا نعثر في دراسة دوركايم لظاهرة "االنتحار"  –كما أسلفنا  –

حالة تكاد تكون نموذجية لمنهج التفسير في العلوم اإلنسانية: فبناء على إحصائيات االنتحار في عدد من 

                                                           
 -1 - السيد علي شتا، المنهج العلمي وعلم االجتماع، ج3،مؤسسة شباب الجامعة،اإلسكندرية، مصر،1995، ص .18
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الدول األوروبية، خلص إلى أن معدالت االنتحار تتناسب عكسيا مع درجة التماسك الديني، لذلك ينتحر 

تحر العازبون أكثر من المتزوجين، البروتستانت أكثر من الكاثوليك؛ و مع درجة التماسك األسري، لذلك ين

والمتزوجون بدون أطفال أكثر من ذوي األطفال؛ وأخيرا مع درجة التماسك السياسي، إذ ترتفع معدالت 

 االنتحار في أوقات الهدوء السياسي والسلم االجتماعي أكثر من فترات الحروب واألزمات الدبلوماسية

 

   :خالصة

يمكن الجزم  لكن البفضل هذه المناهج  اإلنسانية واالجتماعيةعلوم رغم التطور الكبير الذي عرفته ال

بأنها وصلت الى الدقة و التحليل الموضوعي المعروف في العلوم الطبيعية، فال تزال مشكلة الموضوعية 

مطروحة في التاريخ، كما أن المنهج السلوكي في علم النفس غير كاف ألن المظاهر الخارجية ال تعكس 

وال النفسية الداخلية، كذلك مبدأ التعميم ال يصدق كثيرا في علم االجتماع فإذا كان سبب الطالق حقيقة األح

وهكذا  .عند الزوجين هو عدم اإلنجاب مثال، فان نفس السبب قد يتواجد عند زوجين دون أن يتم الطالق

نما يتعلق األمر بنقاش  تظل اإلشكاليات المطروحة ليس بالضرورة تشكيكا في القيمة العلمية لهذه العلوم، وا 

 ةالصعوبأكبر . ألن قدر االمكان تتوخى الدقةأن العلوم اإلنسانية إلى  يدفعإبيستيمولوجي من شأنه أن 

تغيرة، وأن اإلنسان يكون هو الدارس والمدروس في طبيعة الظاهرة اإلنسانية باعتبارها ظاهرة معقدة، م تكمن

 .في نفس الوقت
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 : عند هيوم وبوبراالستقراء  مشكلة: محور

 :وعالقته بالسببيةعند هيوم  االستقراءمشكلة : االولىالمحاضرة 

 تمهيد

نعرض و  ي،تاريخال هاسياق االستقراء، سنعيدها إلى بشأن مشكلة بعمق وشمولما قيل  تحديدبغية 

جذور االستقراء تمتد لتصل إلى أسالف الوضعيين، وبالضبط  ألن، الفلسفية التي قيلت بشأنهاالمواقف أهم 

إليه فضل إثارة هذه المشكلة وانتقاد مصوغاتها  فيد هيوم، الذي يعوداد"إلى أحد رواد التجريبية الكالسيكية 

أو صياغة قوانين كلّية لبناء صرح العلم. تتم هذه قضايا عاّمة،  اكتشاف هواالستقراء  غاية إن.ومبرراتها

قفزة غير هو االنتقال من الجزئي إلى الكلي، التعميمات االستقرائية انطالقا من حاالت جزئية. لكن هذا 

واحتمالية. وقد االستقراء تظل تخمينّية لى إلى أّن المعرفة العلمّية التي تقوم ع هيوم نتفطّ وقد . مضمونة،

 Charlie Broad(1971-1971) برود عليها أطلقوالتي  ،أثارت انتقاداته ما يسمى "بمشكلة االستقراء"

أس ـــــــــــــــ''ي أن يسميها  Alfred Whitehead(1947-1861)وايتهدبينما فّضل ، ''فضيحة الفلسفة''

 ته علىقدر  ، ويشكك فياالستقراء دعائمأهم  الذي يهّدم الهيومي النقد هذا ما فحوى ف. (1) الفلسفة''

 ؟الوصول إلى نتائج يقينية

 األولى :مسألتين أساسيتين انطالقا منالستقراء ل هنقد وكان االستقرائية األسسكان هيوم يشك في 

 الفهم الخاطئ للسببّية. هي الثانية، و الظواهر اطّرادمشكلة  هي

 الظواهر: اطرادإسقاط مبدأ  -1

أي  .ة"ـــالطبيعواهر في ــالظ اطــرادمى "راء المبدأ المسّ ـــا االستقــوم عليهــأهم األسس التي يق من

 ،االنتقال من وقائع الحاضر إلى وقائع المستقبلمن الممكن  ، وبالتاليل سيشبه الماضيــراض أّن المستقبـــافت

                                                           
 العربي، االنتشار اإلسكندرية: ،1ط) ،الصدر باقر محمد الكبير المفكر آلراء شاملة تحليلية دراسة: الذاتي والمنطق االستقراء ،محمد يحي (1)

 .169 ص ،(2005
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لتنبؤ الذي يسمح لنا باالنتقال ايقود إلى طرح مشكلة  فهذا المبدأ .اهرو نفس الظروف المحيطة بالظ توفرتإذا 

" حاالت لم تقع في خبرتناالى "جزئّية  من قضايا وأ "،في خبرتناالحاالت التي تقع  من" هيوموفق تعبير 

معها خبرة أن تأتي  ناالتي ليس ل وقائعن الننتظر ملماذا هيوم أي قضايا كلية أو قوانين عامة. تساءل 

فيها  ناهذه التوقعات والتي ل نال من أينلماذا هذا االعتقاد؟  سابقة؟معها خبرة نا التي كانت ل تلكمطابقة ل

المشكلة وهذه هي  تتحكم فينا التكرارات ونظام ترابط األفكار.و  سبب ذلك هو العادة. هيوميجيب  كبيرة؟ثقة 

العامة ، إنَّما يركن  التجارب مهما تكّررت ال تبرر منطقيًا التعميمات واألحكاملكن  لالستقراء. السيكولوجية

 ة.ار والعادالتكر  منتنشأ  ه التياء اعتقاداتجرّ  إليها اإلنسان

يمكننا أن هل  لالستقراء، حيث تساءلالمشكلة المنطقية  هيومما يسميه  إلى االطراد نعود مبدأ لتوضيح

نبرر انطالقا من حاالت متكررة لنا معها خبرة، حاالت أخرى ليس لنا معها خبرة؟ إجابة هيوم على المشكلة 

حتى إذا أدخلنا  أن الحالة المنطقية تبقى نفسها، ويؤكد مهما كانت عدد التكرارات. النفي،بالمنطقية كانت 

ينتقل  االستدالل االستقرائي إن احتمال حاالت أخرى".باستبدلنا كلمة "حاالت أخرى" " أو احتمال النتائج،

مستمّدة وال ،موضوع مالحظتنا ، والتي هيرة عن الظاهرةمن مقدمات تنطوي علىّ  الحاالت الجزئية المعبّ 

صدق منطقية، ألن وهو حكم فاسد من الّناحّية ال .نتيجة لم تقع تحت خبرتنالنصل الى ، ناتجربتنا وخبرتمن 

من  الذي ينتقلاالستدالل  . أي من المتعذر تبرير صحةالقضية الجزئية ال يلزم عنه صدق القضية الكلّية

 ا.دود خبرتنــم على ما لم يقع في حـا الحكــمكنني ألنه ال الكلي،الجزئي إلى 

 هل يمكن أن نضمن أن المستقبل سيشبه الماضي؟ وما جواب هيوم على ذلك؟ 

بحث م تمييز بين نوعين من موضوعات البحث:القتضي ت هذا السؤال نعأن االجابة  هيوميرى  

 .التي تنتمي الى مجال االحتمال بحث أمور الواقعاألفكار، ومالعالقات الضرورّية بين 
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القضايا المنطقّية والرياضية، وهي صادقة صدقا مطلقا،  : يتضمناألفكاربحث العالقات الضرورّية بين م

نصل إليها عن و  ال يمكن أن تتخلف، ،عالقة ضرورّيةوتوجد بين قضاياه  .نقيضها تصورمن المستحيل و 

  طريق عمل عقلي محض دون االستعانة بما هو خارجي.

هي قضايا و والتعميمات االستقرائية،  التجريبي يتناول قضايا العلم :أو مجال االحتمال بحث أمور الواقعم

المشهور في ذلك هو القضّية التجريبية  هيومومثال  .هامنتجريبية يتوقف صدقها على التحقق التجريبي 

فنحن نميل إلى هذا االعتقاد ارتكازا على عادة عقلّية قياسا بالماضي،  .القائلة أّن ''الشمس سوف تشرق غدا''

 ،هدم لقواعد الفكردون غدا''، الشمس أي: '' لن تشرق  ،ممكن يبقى ذه القضّيةولكن احتمال عكس ه

 اخرج مبدأ االستقراء الى مجال االحتمال ألن نتائجه ال يمكن ان تتتميز بالضرورة العقلية. وبالتالي

 الفهم الخاطئ للسببّية: -2

 .لكل فكرة بسيطة انطباع حسي تشتق منه هو أنّن األساس الذي انطلق منه في نظريته للمعرفة إ 

ته. على صحة استدالال ألّنها ُأتخذت دليال ،الستقراءللعلية التي هي قوام اوقد انعكس هذا المبدأ على تحليله 

 . األفكارمنها قانونا لترابط  جعل أنه إليها، رغمموجها وكان نقده 

ّن ما يراه اإلنسان ألة، مى العليّ تمثله عالقة تسّ  ئاالحسية شي نابين انطباعات أننا ال نجد من هيوميرى 

لن ، و سيالحظ أّن حادثة تتبع أخرى  لألحداث. أوسيالحظ تتابعا متصال  أي توالمعلوال لمن تتابع بين العلّ 

عالقة ألّن  أو العالقة بينهما. فكرة السبب والمسبب يصل إلىوبهذا لن  اكتشاف أكثر من هذا.يستطيع 

 متعاقبتينفما يمكنه أن يحصل عليه هو مالحظة حادثتين . ال يمكن للحواس تشكيل انطباع عنها السببية

أثر هو حدث  كلّ ف .بين الحوادث عّليالرتباط اال يالحظال يستطيع أن  هوهو أمر ينكشف بالخبرة، لكن

، أو المعلول أحد عناصرها أن ،علّيةال لعالقة تحليلنا عندمن غير الممكن القول  أي .(1)مستقل عن سببه 

 .أي ال عالقة ضرورية بينهما ته،لذا يعتبر المعلول متميز عن علّ  هو الذي أحدث األثر،

                                                           
 55 ص ( 2008، دار الفارابي بيروت:)، 1تر: موسى وهبة، ط ،البشرية الفاهمة في مبحث ،هيوم دافيد- (1)
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فكرة الضرورة هي ما يستلزم و ، ألثرأّن الّناس يعتقدون بوجود صلة ضرورية بين السبب واهيوم يرى 

ن أّن هذا االقتران بين السبب والنتيجة ضرورة منطقّية، و العقالني قد أكد .تنبني عالقة العلّية ، فعليهاالتحليل

ّن المالحظة ال تفيدنا أ يرفض ذلك، ويرى هيوم لكن  .ألثرا إلحداث وبالتالي السبب يتضمن العّلة الكافية

وهو شعور يرسخ في الذهن  .الخبرة والتكرار ااهمنا إيّ تعلّ  عاقبوفكرة الت ، ،بفكرة االقتران الضروري  أبدا

 المعلول يتضمن عّلته والمعلول، التضمن تالعّلة ال ف .(1) نتيجة التعّود

التكرار جّراء  ومن .تحدثها مالحظات متكررة ،توقعات معتادة ناتجة عنالضرورة السببّية فكرة  إنّ 

لد عادة عقلّية التكرار يوّ ف هما.بين عالقة لزوميفترض وجود يرتقب األثر، و  يصبح الّذهن فور وقوع الحدث

انطباع حسي سليمة  كل فكرةل هيوم وتبعا لمبدأ الضرورّية.في الذهن، وعن هذه العادة تصدر فكرة الرابطة 

في العالم  لها وجود ، وليسفقط في الذهن ألّنها قائمة ،يمثل فكرة الضرورة اانطباع نجدال  لكن ،تشتّق منه

تنشأ و لة، حصيلة اقتران األفكار في المخيّ  وهي، تنقل الذهن إلى أبعد مّما هو محسوس فكرةهي ف .الخارجي

  .فكرة الضرورة نتفيتومن هنا  )2(،عادةال بفعل

ّنما مبدأ ينكر  لم هيوم البد من اإلشارة إلى أن الضروري بين العّلة اللزوم عالقة  رفضالعلّية، وا 

ليس في ف عرضّي واحتمالي.عرفه عن تلك العالقة ما هو إاّل ارتباط يألّن ما  ،بالمعني التحليلي والمعلول

ومن ، ادةــــــالع من االعتقادات التجريب شيء من الضرورة والعلية، إنَّما تنشأ هذه   عالم الحس الذي تناله يد

ان، ــنسلإل)السيكولوجي(  رفة تستند من حيث األساس إلى الميل النفسيمع هيوملدى  التجريبية هنا فالمعرفة

  .دون أن يكون لها سند واقعي أو منطقي

فصل السبب  ، إذ يمكنليس قضية تحليلية هعلى مبدأ السببّية، ألنّ  االستدالل امكان هيوم رفضلقد 

القضايا التركيبية  جميع شأنه شأنو  ،مبدأ هو قضية تركيبيةفهذا ال .تناقضال الوقوع فيعن النتيجة دون 

. ويكون بذلك قد أخرج العلّية من عالم العقل والبداهة إلى عالم التجربة ال يمكن البرهنة عليهاالتي األخرى 
                                                           

 .14،13 ص نفسه، المصدر -(1)
  219-216 ص (.2001ليبيا: دار الكتاب الجديد المتحدة،  )،2ط  ،نقدي عرض الحديثة الفلسفة ،متى كريم  (2)
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أرجع السببية حيث ،  ون كليــانــر عن قــاالستقراء ال تعبّ  عليهايتأسس التي عالقة السببية واالحتمال. أي أن 

 .(1)إلى االعتقاد 

إذ ما كان بوسعه إاّل أن ُيرجع كل . هيوم إلى كونه تجريبيالذي قدمه تفسير هذ ال يمكن أن نعيد

مفهوم إلى انطباع حسي، ولكن ال وجود النطباع حّسي تشتق منه العلّية، وبالتالي ال وجود لشيء ُيمثلها، 

عوامل سيكولوجية  إلى االطراد إلى إرجاع هيومبل الموجود هو تعاقب بين األحداث ال غير، وينتهي 

الظواهر، حيث أّنها تجعلنا  اطرادمبدأ بالتي ترتبط بصفة مباشرة  يسقط مفهوم العلّية وبالتالي)العادة(، 

في  ماال أساس له نالمبدأي فكال .نفترض االطراد في الطبيعة قياسا إلى حاالت تكّرر وقوعها في الماضي

 وبالتالي ال مسوغ لالستقراء.، هيوم نظر

 خالصة:-

أعقد المشكالت الفلسفية أال وهي مشكلة االستقراء وكان ذلك بأن شكك في أسسه،  هيوملقد أثار 

 االنتقال من الجزئي إلى الكلي يمكنه تسويغألّنه ال تحطيمه، الظواهر الذي انتهى إلى  اطراد مبتدئا من

 ثم انتهى إلى .أّن ما يحدث في الماضي سيشبه المستقبل يبرر فال وجود ألساسالدور. الوقوع في  دون 

العادة، فهي التي  هوّلدتوهذا االعتقاد  الوقائع. نتيجة تكرار نعتقد بها احتماليةمبدأ العلّية مجرد عالقة اعتبار 

. وخلص في األخير الى ، في حين ال وجود لها في الواقعضرورية بين الحوادثأن العالقة  نتصور تجعلنا

 المنطق.قواعد بالّتجربة وال ال باالستقراء ال يمكن أن نستدّل عليه  يجة مفادها أن مبدأنت

 

  : موقف بوبر من مشكلة االستقراء: المحاضرة الموالية

 تمهيد:

                                                           
 107 ص ،(1997 المصرية، الجامعات داراإلسكندرية: ) العلمي والمنهج االستقراء ،زيدان فهمي محمود (1)
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إلى  خاصةأحوال  ، واالنتقال منتدور مشكلة االستقراء أساسا حول مشكلة ضمان صّحة التعميم

صدق هذه و ، ذاتها من المقدمات أكبـرة ـــالنتيج. ألن ة والتي لم تستقرأا المستقر الحاالت قانون عام يشمل كّل 

م الدور ــعلى حج بوبـــرق ــال يواف .يال يصح الحكم الكلّ وبالتالي صدق النتيجة،  أبدا المقدمات ال يبرر

إذا كانت االستدالالت االستقرائية ا التساؤل عمّ  ناالحتمـــال. إن أو ـــاليقي ويرفض منحــهراء، ــلالستق أسندالذي 

فما هو التحليل البوبري لالستقراء وماهي الحجج  االستقراء.رة، أو يمكن تبريرها هو تساؤل عرف بمشكلة مبرّ 

 التي يقدمها لتقويض االستقراء؟

 التحليل البوبري لمشكلة االستقراء:-1

 des énoncés) ةــــانتقل من قضايا جزئي راء" إذا ماــــأنه غالبا ما نسمي االستدالل "استق بوبريرى 

singuliers ou particuliers ) ـةـــــايا كليّ ـقض نحوكنتائج المالحظات والتجارب (des énoncés 

universels ) كالفرضيات والنظريات. ليس من البديهي من الناحية المنهجية أن نقوم بتبرير استدالل

كل نتيجة مستخلصة بهذه الطريقة قد تكون ، عددهاكثر  جزئية مهماالقضايا الكلية انطالقا من القضايا ال

ننا من مالحظته، فهذا ال يبرر النتيجة القائلة مهما كان عدد حاالت البجع األبيض التي تمكّ  . فمثالكاذبة

  .(1) أن كل البجع أبيض

 منطقيا. وحــاستدالل نظريات من قضايا جزئية محققة بالخبرة أمر غير مسم أن بوبـــريؤكد 

االستقراء راجع في ّن سبب وثوق الوضعيين . ويرى أ(2) ة للتحقق االمبريقي إطالقاــــفالنظريات ليست قابل

من الواضح أن الخبرة المتعلقة  .أن صدق القضايا الكلية يعرف بالخبرةو  ،إلى اعتبار التجربة أساسا للعلم

رة ،عادة ما ــــة يعرف صدقها من الخبــالقضية الكلين إن و القائلو  وليست كلية.قضية جزئية  هيبالمالحظة 

مكن أن يعرف صدقها بواسطة ي ، فهي فقط التيد إلى صدق القضية الجزئيةن يرّ أيقصدون أن صدقها يمكن 

                                                           
(1) Karl Popper, la logique de la découverte scientifique, p23 

(2)-Ibid, p37 
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فالتساؤل  (،référence inductiveي)وهذا يعني أن القضايا الكلية تستند إلي االستدالل االستقرائ الخبرة،

هو صورة أخرى من التساؤل هل هناك استدالالت استقرائية يمكن تبريرها  ؟بيعية صادقةهل توجد قوانين ط

 . (1)؟ منطقيا

القضية التحليلية  أومبدأ منطقيا خالصا مثل التحصيل الحاصل أن يكون االستقراء  بوبر يرفض      

(un énoncé analytique ou une tautologie)، أصال مشكلة االستقراء ما وجدتل فلو كان كذلك، 

 ،ة أو تحصيل حاصلبحتعلى أنها تحويالت منطقية  تؤخذألن في هذه الحالة كل االستدالالت االستقرائية 

دأ ــذا المبـغير ذلك فإّن هعـلى ر ــاألموما دام  .يــــاجــكما هو الحال في استدالالت المنطق االستنت اتمام

 . (2)تناقضيوقعنا في  ونفيها ال  )oncé synthétiqueun én (ةـــبيّ ــتركي هــو قضـيـــة

 زعة التحقيقية: نقد الن -أ

مصدر لصدق االستدالل كالخبرة ب ونأخذ ،بمبدأ االستقراء ونّقر الوضعيينمذهب  لو نتبع بوبريرى 

ذا ألأكثر حّدة،  أخرى  تواجهنا مشكلةساالستقرائي  ّن البرهنة عليه تتطّلب استدالالت استقرائية أخرى، وا 

 في مشكلةالوقوع بإما  وننتهي مستوى أعلى. منآخر  ااستقرائي استدالال نفترض هذه األخيرة حاولنا تبرير

إخبارية تركيبية التجريبي واإلقرار بوجود قضايا  التسلسل والتراجع الالنهائي أو الخروج عن قاعدة المذهب

 سابقة على التجربة.

نكارها ال  عن هذا الواقع، تخبر الواقع التجريبي يجب أن يكون قضيةتعميمات االستقراء  مبدأكي يبرر   وا 

ذا كان. تحليلية التركيبية قضية كون يأي أن  .يؤدي إلى الوقوع في تناقض مبدأ االستقراء قضية تركيبية  وا 

اء تكرار التجارب الناجحة، أم أنه جرّ من الخبرة صدق على ال حاز، فهل هقلزم االستفهام عن مسّوغ صد

إذ ال يمكن تأسيس صدق ، للعلم االستقراء منهًجاأن يكون  بوبررفض ي ؟ةالعقل قبل التجرب مبدأ قبلي يقرره

                                                           
(1)- Ibid, p24   
(2)-Ibid, p24- 25  
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بعض يقوم في صورته المبسطة على مالحظة  ألنه القضايا الكلّية على أساس صدق القضايا الجزئّية،

وصف القضايا الكلّية بصفة العمومّية  . لكنصياغة قانون عامومن ثم العناصر المشتركة بين الوقائع 

ال  ال يمكن تسويغهاالستقراء  وبالتالي .(1)يتطّلب استقراء كّل الجزئيات الموجودة في العاَلم وهذا مستحيل

 .من صنع القائلين به و مشكلةهبل خبرة أو على مبادئ منطقّية أخرى، ال استنادا على

 باعتراف بوبرهي محاولة فاشلة في نظر االستقراء  لتسويغ الوضعيون المحاولة التي قام بها  إن

 لقضايا الكلية.لأساس مشكلة االستقراء يتمثل في البحث عن التبرير المنطقي إن  «بقوله: نفسه شليك

. (2) »ن هذه القضايا ليست قضايا حقيقية أل... التبرير المنطقي  هذانه ال يوجد مثل أونعترف مع هيوم 

مضمون تجريبي.  ليس لهاة كليّ القضايا ، فالقابلة للتحقق بمقتضى طابعها المنطقي غيرقوانين الطبيعة  ألن

 القضايا المشروعة ة ما، أي أنأن تكون ممثلة لواقع البدكل قضية دالة وتبعا لمنطق الوضعيين المناطقة 

 اللةهي أن القوانين الطبيعية تصبح فاقدة للدّ التي سننتهي إليها النتيجة و  تجريبي.هي تلك التي لها مقابل 

 .وبالتالي يصبح من العبث الحديث عن قوانين علمية ألنها ال تعّبر عن وقائع عينية بذاتها.

، ويقصيه من إلبطال الميتافيزيقا يبطل العلم الطبيعي معها في سعيه يمعيار الداللة الوضعإن 

 نافإذا طبق «  ذلك أن القوانين العلمية ال يمكن ردها منطقيا إلى قضايا الخبرة األولية.دائرة العلوم الحقيقية. 

رفض القوانين الطبيعية نتهي إلى يسفانه  فتجنشتينل (critère de signification)معيار االمتالء بالمعنى 

هذه القوانين هي على الرغم أن البحث عن قيقية أو مشروعة. كقضايا ح يقبلهاال و  ،باعتبارها بال معنى

 .  (3) »ول اينشتاينـــ"كما يق فزيائيلل األسمى"الهدف 

في وضع خط فاصل بين  فشال ذريعا فشلاالستقرائي الوضعي قد على أن معيار التمييز  هذا يّدل   

العلمية  األنساق إلى اعتبار بوبراألمر بالوضعيين حسب ينتهي وس .والميتافيزيقيةاألنساق العلمية 

                                                           
 208 ،ص،1ج  (1984 ، الّنهضة العربّية للطباعة والنشر بريوت:: املنطق االستقرائي) فلسفة العلوم ،ماهر عبد القادر حممد علي -(1)

(2) Karl Popper, la logique de la découverte scientifique, p33. 
(3) Ibid, p32-33. 
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ص العلوم االمبريقية من يخلتن مبدال . و من القضايا الزائفة المفرغة من المعنى انساقأوالميتافيزيقية 

  (1)الميتافيزيقا للمملكة العلمية. لوضعية إلى غزوا الميتافيزيقيا، أدت

أن تكون المالحظة أو التجربة المحك للتحقق من علمية القضايا كما يّدعي الوضعيون  بوبر يرفض

 ...بــة والتجريـالحظـلما اهلمعيار العلمية رغم استحضار بتاتا ستجيب تال  «المناطقة، بدليل وجود معارف 

، رغم أن التنجيم ليس علما. (2)»على المالحظةأساســا ة ــية مبنيــة امبريقـأدل إلى دـيستنالذي م ـل التنجيـمث

 وبالتالي معيار الوضعيين عاجز عن التمييز بين العلم والعلم الزائف.

 نقد النزعة االحتمالية - ب

لم يأخذوا بعين ، فسيئة للغاية همصياغت أنموقف الوضعيين االحتماليين ويرى  بوبر يعارض

 بررت ألي قضية من القضايا ال المثبتة والمالحظات الناجحةالتجارب  . ألناالعتبار النقد المنطقي لهيوم

ألي  وال يمكنالكلي.  القانون  وأالمحدودة إلى الحكم العام  المالحظات وأالنتقال من التجارب الجزئية ا

 الحادثـة مهما كانت قوتها.رفع درجة احتمال وقوع ت أننظرية 

المذهب  حتى مع ال يمكن تجاوزها بوبرفي نظر  ات المرتبطة بالمنطق االستقرائيـالصعوب إن

ألنه  للكلمة، تــامليس صحيحا بالمعني الفي صــورته القديــمة الذي يرى أن االستدالل االستقرائي  ،االحتمالي

 ةــدالالت االستقرائيـاالستف .هــادقـص احتمــالإلى فقط الوصـول  هيمكن نتـــائجه، بل صدقال يمكنه ضمــان 

القضايا العلمية أن  رايشنباخ .رغم تأكيد(3)( rences probablesdes inféة )ـــاستدالالت احتماليهي 

، لبوبرأن هذه الصياغة المعّدلة لالستقراء لم ترق  إال ،درجات متواصلة من االحتمال تحقيق   فقط يمكنها

االختالف  يرى أنويعتبرها محاولة جديدة لتسويغ االستقراء من أجل اإلبقاء عليه كمنهج للعلم الطبيعي. و 

 على األمثلة الموجبة ون يركز  أنهم ومقاربة االستقرائيين جميعا حتى االحتماليين منهم هاألساسي بين مقاربت

                                                           
(1) Karl Popper, la logique de la découverte scientifique p33. 
(2) Karl Popper , conjectures et réfutations , , traduction de Renée Bouveresse, 3ème édition, )Paris : presses 

pocket, 1986. (pp.  60,59. 
(3) Karl Popper, la logique de la découverte scientifique, p25-26. 
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(les exemples positifs) الحجج ب استدالالتهم. في حين هو يهتم ضمان صحة نتائجل ويستخدمونها

 (1) ومحاوالت التفنيد. كاألمثلة المضادة( Arguments négatifs) السالبة

ما هو إاّل صورة من صور مبدأ التحقق إلنقاذ االستقراء  يشنباخار مبدأ االحتمال الذي اعتمده  نإ

إن الذين يعتقدون بالمنطق االستقرائي يأخذون بفكرة االحتمال سأرفضها «ويقول في هذا القبيل: ،بوبرحسب 

إذا ما أسندنا درجة من ألنه  يتم عالجها بالرجوع إلى االحتمال، ال ألن الصعوبات السابق ذكرها ...

ل معدّ  االحتمالّية عن طريق مبدأ استقرائي جديدهذه البّد من تبرير فاالستقرائي،  المنطقلقضايا االحتمالّية 

ن كل صورة إ قولال ة... خالصوهكذا دواليك من جديدوهذا المبدأ بدوره البّد من تبريره  على نحو مناسب.

يخلصنا لم  يشنباخار  اقتراح أي أن. (2) »من صور االستدالل االستقرائي تفضي إلى ارتداد و تراجع النهائي 

أّنه إليه على نظرنا ما إذا جديدا شيئا  ألننا لن نجن ،بوبرفي نظر  التي تعترض االستقراء مشكالتمن ال

 المنطق االستقرائيصور أي صورة من مثل باختصار المنطق االستداللي االحتمالي مثله فحسب.  محتمل

 يفضي الى مشكلة االرتداد الالنهائي.

التحقيقية أو  ةــالنزعة االستقرائي محاوالت أصحابعلى استحالة تبرير االستقراء رغم  بوبر 

ليس منهجًا  ستقراءاالباختصار  .الحوادث ة احتمالـــإلى رفع درج حتى راء ال يفضيـــاالستق االحتماليـــة، ألن

ال إننا  ..." اختبار النظرية ]القضية كلية[ بالقضايا الجزئية ال يبرر أبدا المنطق االستقرائيللعلم، ألن 

أن ة ــة للنظريــائج المحققــلنتلوال يمكن  .دق النظرياتـمن خالل صدق القضايا الجزئية صأن نؤكد نستطيع 

ال  بوبرف. متكررةتجارب بَدة المَؤيَّ تلك النظرية العلمية ليست . ف(3)" ــتهاأو حتى احتمالي هــادقـص ن علىتبرهـ

 بالحدوس والفروض والتخمينات،بدأ تالطبيعة  أن قراءة يرى تراكم التجارب سبيالً للكشف عن الواقع، بل  يعتبر

                                                           
(1) Karl Popper, la connaissance objective : une approche évolutionniste, traduction et préface. Jean  Jacques 
Rosat ,)France : Flammarion ,1998(, p 64. 
(2) Karl Popper, la logique de la découverte scientifique,, p26. 
 
(3) -Ibid. p30 
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، ألن يقينالإلى  ناصلو ت نلف، الناجحة التجارب تراكمتمهما أي  من أجل اختبارها.إلى التجربة  نلجأ بعدها

 وتأييد. هي عوامل تكذيب ال تحقيق المعرفة في صميمها تخمينية. كما أن هذه التجارب

 ورة،ــراء هو أسطــاالستق«، ألن  كل المحاوالت العالجية لمشكلة االستقراء يخلص بوبر الى رفض

من  هفال يوجد مبرر لالدعاء أن، تأويل منطقي بحساب االحتماالتإذا وجد  ق استقرائي.ــوجد منطــال يف

ليس موجها  هذا ال وجود له . ونقدهونؤكد أن االستقراء  منه بل علينا ان نستريح، (1)»االستقرائي المنطق

يريد تبرير االستدالل االستقرائي المؤسس على التكرار، بل إلى كل مبدأ يريد تبرير الثقة في  «لمنفقط 

 ، ويجعل منه معيارا للتمييز بين العلم والميتافيزيقا.(2) »االستقراء 

 :الحل البوبري لمشكلة االستقراء-2

 :في نظر بوبر دواعي ظهور االستقراء-أ

في ذلك يعود الى  وتوّصل إلى أن السبب باالستقراء. دون يعتق السبب الذي جعل الكثيرون  عن بوبرتساءل 

م أن العلم الطبيعي يعرف بالرجوع الى المنهج حاجتهم الى التمييز بين العلم والالعلم. وتشبثوا به العتقاده

ن و  االستقرائي. الى  انما يعود في نظرهم والنظريات الميتافزيقية أو العلوم الزائفة الفرق بين العلم الحقيقيا 

بمعيار مقنع للتمييز. من  همالوحيد الذي يزود فرأوا فيه المنهج .هعدم استعمال هذا المنهج مناستعمال 

 (3)هذا  الغرض. جلأخصيصا من  وجدصحة االستقراء االعتقاد بالواضح أن 

 ن العلوم الطبيعية هي علوم استقرائيةأ والتي مفادها بوبرفي نظر النظرية الخاطئة  قد سادت هذه

ي لالهوتنشاطهم عن العلم الزائف والتفكير ا كانوا بحاجة إلى معيار يمّيز من جهة . ألن العلماءبيكون  منذ

انة تبرير نظرياتهم باالستع أرادواومن جهة أخرى  ،المنهج االستقرائي بيكون فاستعاروا من  ،والميتافيزيقي

إلى معيار للتمييز،  همحاجت ناتج عنباالستقراء  شبثهذا الت. أي أن (4) امنهبمصادر المعرفة الموثوق 

                                                           
(1) -Karl Popper, la quête inachevée, pp 208-209. 
(2) -Karl Popper, la connaissance objective : une approche évolutionniste, p.76 .  
(3)  - Ibid, pp..88-89.  

(4) -Karl Popper, la quête inachevée, p106 
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 مشكلة التمييزب مرتبطةوجرى العرف على أن االستقراء هو وحده الذي يفي بها. فإذا كانت مشكلة االستقراء 

 .ن حل مشكلة التمييز يزودنا بحل لمشكلة االستقراءإف

 (،ألنinductionء )راــواالستق (démarcationـــــز)قة بين التمييـــــة وثيـاك صلــأن هن بوبر الحـــظ

 أي أن . (1) ىيحيل الى حل األول ةاألخير  هز، وحل هذــجانبا من مشكلة التميي مشكلة االستقراء ليست إالّ 

شأنه  بكل صوره التحقق ه فيفمعيار  ،مشكلتي التمييز واالستقراء هما بمعنى واحد. إذا كان االستقراء خرافة

 .المنهج االستقرائي تمييزه خاطئ شأن

 والمتمثلة في هيوملتمييز يفضي إلى حل مشكلة االستقراء لدى ل الذي يقترحه معيارأن ال بوبريرى 

 الذي تتضمنه أطروحةفعمق هذه المشكلة يكمن في التناقض الظاهر  مشكلة صحة القوانين الطبيعية،

ن هذا التناقض . إرى أن الخبرة وحدها هي التي تقرر صدق وكذب القضايا العلميةت التيلمذهب التجريبي ا

إذا لكن  نه باإلمكان أن نقرر بطريقة حاسمة صدق أو كذب قضايا العلم االمبريقي.أ ناافترض كلمايظهر 

وهي  فحسب ها بمعنى واحدكقضايا امبريقية القضايا التي يمكن الفصل في ناطلب وقبلمحنا بهذا الصرّ 

 .(2) يزول التناقضحينئذ س،إمكانية تكذيبها

 :أسطــورةراء ــاالستق -ب

ي وصوال الى النزعة التحقيقية هيومال انطالقا من الطرحعلى دراسة مشكلة االستقراء  بوبرلقد عكف 

هو ذلك  من ولم يكن غرضه ج للعلم الطبيعي.واالحتمالية، مبرهنا على استحالة تسويغ االستقراء كمنه

 ةــة منطقيّ ــوأثبت بأدلّ  .لّ ــحالى مشكلة تحتاج  أصال ليس هناك ألنه يؤمن بأنالبحث عن حّل لهذه المشكلة، 

ورة ــراء أسطــاالستق  «يومــا استقرائيـــا، معتبــرام لم يكن ـالعلأن االستقــراء ال أســاس له بل هو خــرافــة. ألن 

                                                           
(1) -Karl Popper, conjectures et réfutations , p 90. 
(2) - Ibid, p39 
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االستقراء ال يوجد ف  «وجد.ــرار ال يــراء بالتكــل االستقـا مثــأن شيئ . وأّكـد في كـل مؤلفــاته(1) »ومــهيا ـمههدّ 

الخيال من فكرة ناتجة عن خطأ هو  بل اريخ العلوم.ـوال في ت وال في المنهج العلمي، ال في علم النفس،

 . (2) »(illusion optique)المرئي 

المعرفة ، مثال يقول في كتابه نه حل مشكلة االستقراءأفي أكثر من موضع  بوبرعي يدّ 

هذا الحل  أن يبدوو  أعتقد أنني أني وجدت حال لمشكلة فلسفية كبيرة وهي مشكلة االستقراء،« :الموضوعية

 عــأنا مقتنو ة...ــــسمح بحل عدد كبير من المشكالت الفلسفي جدا، ألنه امثمر  كان

 .(3) »هاة لالستقراء هي التي سمحت بحلّ ــة التقليديـــياغتي للمشكلادة صــأن إع

 حاالتبعض المجرد مشكلة تعميم من يعتبره لم ف، الستقراءاتبرير استحالة  بكل وضوح هيوم بّينلقد 

العتقادنا بمبدأ  مستقبلية تبل مشكلة استدالل من حاالت ماضية الى حاال ،الحاالتكل الى الخاصة 

 ن الماضيأل هما.تماثل بين وفي الحقيقة الالماضي،  يشبهفترض أن المستقبل ي نحن من بوبراالطراد. يرى 

لنتفادى  نجهله ألنه ال يمكننا التنبؤ به ومعرفته برمته.المستقبل و عرفه ن الماضيمفتوح. المستقبل  مغلق

عن  ىغن ونحن أصال فيمستقبل على غرار الماضي. أن نتجنب افتراض مجيء ال علينا مشكلة االستقراء

هدفها التكذيب ، وتقديم تخمينات جريئة يكون صياغة حدوس افتراضيةبل كل ما نحتاجه هو  هذا االفتراض،

 (4) .للمعرفة خمينيوهذا ما يؤكد الطابع الت .ال التحقيق

بواسطة  قوانينهاتصل إلى علوما استقرائية، أو أن  كون العلوم التجريبيةفي أن ت بوبريجادل 

 فقط يمكن دحضها بلألن النظريات الكلية ليست مستنبطة من القضايا الجزئية،  «،االستقرائي الستداللا

بورن العالم الفيزيائي قد أشار . والعلماء أنفسهم متيقنون أن االستقراء ليس منطقا للعلم. ف(5) »بقضايا جزئية

                                                           
(1) -Karl Popper, la quête inachevée, p108 

(2) -Karl Popper, la connaissance objective : une approche évolutionniste, pp.46, 47. 

 
(3) - Ibid, p.39.  

(4) -Karl Popper, l’univers irrésolu : plaidoyer pour l’indéterminisme, pp50-52 

(5) -Karl Popper, la quête inachevée, p 115. 
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Born على العقل م دليل منطقي يحتّ  الوجود دستور استقرائي يتضمن معايير صحة االستقراء لكن  إلى

نو  ،قبوله العلمي أن االستقراء  يرى  بوبرلكن االستقراء مبدأ ميتافيزيقيا.  لذلك يعتبر ،مسألة ايمان هو اما 

رغم ال يعتقد بصدق الفيزياء النيوتونية نفسه  بورن ف ببساطة. ، بل ال وجود لهاميتافيزيقي مبدأ ليست حتى

قواعد بل يستعين ب لى قواعد استقرائيةإالعلم ال يستند  ، ويؤكد أنعلى االستقراء بنيتنها نجاحاتها الكثيرة كو 

الحل االستنتاجي منزلة المنهج باالستقرائي نزل  المنطق بوبر . لّما رفض(1) من طبيعة استنباطية خالصة

 بهذاو صارم. منطقي منهج ستند إلى يينبغي أن  ، وصاغه في مبدأ التكذيب. فالعلمللعلمالمناسب و الحقيقي 

  والموضوعية. إلى العقالنيةقد أخرج العلم من االعتقاد والوثوقية  يكون 

 خالصــــة:-

يفقد المقومات  وبالتالي  سيكولوجيةو  منطقية في متاهات مادام يسقطإلى أن مبدأ االستقراء  بوبريخلص  

ذا كان الوضعيون  معيار التحقق  اختارواقد  المناطقة  التي تمنحه الحق في أن يكون معيارا للحد الفاصل، وا 

ن كل متطلبات المنطق االستقرائي، فإن نتائج فحص انطالقا من كونه تطبيقا مصغرا لالستقراء، ألنه يؤمّ 

، وتجعل منه تراكميا ة للعلمسكونينه يؤسس لرؤية لالستقراء قد انتهت إلى سلبه صفة العلمية، أل بوبر

فاقترح معيارا جديدا معارضا تماما لمعيار  ،ويسعى إلى تبرير النظريات وتكريس منطق الثبات والجمود

تطور يا ألنه يعبر عن اآللية الفعلية لورأى فيه بديال موضوع االستقرائيين والمتمثل في القابلية للتكذيب،

 العلم. 

 لمراجـع:قائمـة ا

 :بالعربيــة المراجــع 

                                                           
(1)-Karl Popper, conjectures et réfutations , p.89. 
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