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 التاسيخاًيت عٌذ كاسل بىبش        

 



 

 الحمد هلل الكرٌم المنان 

 ذو الفضل و اإلحسان 

هدانا لإلٌمان الذي   

 ومنى علٌنا بإرساله أكرم خلقه 

 و حسبه و خلٌله عبده و رسوله الكرٌم

 نشكر هللا عزوجل على نعمة اإلسالم 

 و على العقل و العلم الذي به تحررنا من البهتان 

 نشكر األستاذة المشرفة "بوصٌوار نجمة " 

 التً كان لها الفضل بمساندتها لنا و تسهٌل 

ز هذا العمل مند البداٌة حتى مهمتنا فً إنجا  

 النهاٌة حٌث أفادتنا بنصائحها و إرشاداتها

 وتوجٌهاتها القٌمة فلها كامل الشكر و العرفان 

 كما ال ٌفوتنا أن نشكر كل من ساعدنا 

 فً إنجاز هذا العمل وإلى كل من تتبعنا 

 من بداٌة هذا المشوار الدراسً 

 إلى نهاٌته وإلى كل أساتذة 

لسفة  و طلبة الف  

    

 



 

 اهداء

 بسم الّمو والصالة والسالم عمى رسول الّمو وعمى آلو ومن وااله

 ال تزال صمواتها تضيء لي الكون و تنير لي درب الحياة و الى التي كانت 

 " حفظها اهلل  سكينة" امي الغالية الى نبع الحنان و سر الوجداني              

 الى من شق لي في الظالم ليريني النور الى منبع الصبر و الحكمة  

 " حفظو اهلل  بصافي"  والدي العزيزالى رمز الفخر و االعتزاز              

 و الى جدي و جدتي حفظهما اهلل

 لزرقفاطمة  و  :  ايالى اختي و اخو 

 امين" والى زوجها االستاذ بوعالم والى الكتكوت ابن اختي  الصغير  " ايهاب محمد

  بخيريومن يحمل لقب عماتي و خالتي الى كل االقارب      

 " أعز شخص في الوجود سويدي محمد"الى  و " كريمة" حنان" "حياة "اعز صديقاتي الى 

لى أخواتو صارة و فتيحة و أعز أخ في الوجود  والداه حفظهما اهلل "محجوبة و عبداهلل "وا 
لى   كل عائمة سويديحمزة وا 

 "نجمةبوصوار  كل التقدير و االحترام " ةالمشرف ةالى االستاذ                         

 راليكم الف و الف شكر و تقديو 

   اسمهانالى كل من يعرف 



 

 

                                                   



 

 إهداء

 

االهمى رسول الّمو وعمى آلو ومن و بسم الّمو والصالة والسالم ع  

 كل عطف وحنان أمي الغالية "فاطمة"من حممتني وتحممتني ب إلى

 الغالي "أحمد" أبي أحزانيو  أفراحينور دربي و رفيق  إلى

 مريم وفقيم اهلل في دراستيم فوزية:إكرام ، إلىأخواتي

 كل حماة الوطن . إلىالعزيز "سفيان " حفظو اهلل و  إلىأخي

 كل عائمة "بتقة و زيتوني" صغيرا و كبيرا طالبة من المولى تسديد خطاىم وتوفيقيم. إلى

زوجي و رفيق دربي "صحراوي عبد القادر"والى كل عائمتو و خصوصا الكتكوتة  إلى
 "ريحاب".

 مة وكل من يكن الحب ل"بتقة كريمة"،حنان و جمي أسميانصديقاتي :كريمة ،رشيدة ، إلى

 

 

 مني تحية تقدير و شكراليكم و 
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مياج للبشر  ن،ج ل سبطبعياج وخالصةج لمعقلج وج للدياج ج إنسان ةللفمسفةج عالم ةج وج ج أنج داللج ي ال
 .عالمي إنسانيماىوج عقميج ىوج يمسفيج وج يكمج ،منج سمطةج غ رج سمطةج للعقلج وج للبرىان

ج بحثج ييج للحق قةج أ ضاج ج ييي.بالعقلج وج تمظيرلتووج بالمحتوىج ج ،للفمسفةج تقولج بالماى ةالنج 
يمنج ج ،لمتولصلج وج للحولرج وج للمقاءج ب نج للحضارلتج وج للثقاياتج تأس سلممعنىج وج لنج انشوج 

ج داولىاج للنظرودياتج ب نج  ج وج ما ج وج ماج وظ فتيا ى تمكج للوديةج ،للشائعةج ييج تب انج ماى تيا
س ماج للتحم م  نج منيمج للتيج تنظرج الج ، تبناىاج كث رج منج للفالسفةج للمعاصر نللنظرج للتيج منج 

ج  ج بوصفيا ج لفمسفة ج للتيلتحم الج لممقوماتج و ج ييج ج متقوج ج لاعائم، ج للعقم ة ج للح اة للعصرج عم يا
ج ي وج للفمسفةج للذ  مثالج ج كانتج تمكج للاعائمج ا ن ةج كالعصورج للوسطىج يإذلج ب نج ظيرلن وتودا
كانتج ج أخرىمقوماتوج بعبارةج ج إثبات قومج عم ياج للا نج وج ج للركائزج للتيميمةج للفمسفةج تحم لج كانت
ج ميمة ج يمسفة ج ىي ج تحم لج ج ،لألا انللفمسفة ج ميمتيا ج كانت ج لدتماع ة ج س اس ة ج كانت ولن
 الس اس ة.للنظم

للعقم ةج وللفكر ةج ج ولديتوللعممج مكانج للسبقج منج ج ىذلج  حتلعصرناج ج أنغنيج عنج للذكرج وج 
تماش اج معج ىذهج للوديةج منج للنظرج تكونج عصرج للعممج وج ج بأنوعنيحتىج شاعج ،للثقاي ةوج 

للعممج ييماج ج ييمج ظاىرةللتيج تحاولج ج ،وقبلج كلج شيءج ىيج للفمسفةج أواليمسفةللعصرج للرلىنج 
ممناىدوج وج محاولةج حلج مشاكموج لألمثمللتنظ مج يتبحثج ييج خصائصوج ومقوماتوج وج  عمقياج 

ج أقطاب رلهج بعضج ماج ج لأيج يمسفةج للعمم.وىذللعمماءج ج اولئرج لختصاصعنج تخرجج  للت
يامنولج بعمم ةج للولقعج وج للح اةج ج أنظارىمللذ نج بيرج للتقامج للساطعج لمعممج للفمسفةللمعاصرةج 

تنسحبج ىذهج للخاص ةج للعمم ةج عمىج للفمسفةج مثمماج لنسحبتج عمىج سائرج أنأرلاولج وج  ةلإلنسان
.قطاعاتج للح اة  
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ماوج ج ،عمملللج للتقم ا ةج مستف اةج منج لندازلتج تحلج للمشاكج أيعمم ةج ج للفمسفةإماتكونج بالتاليج  ج ل 
 مثال.ج للناطقةعمىج يمسفةج للعممج أيج تبحثج ييج مشاكموج يقطج كمج  رىج للوضع ونج ج مقصورة

ج  ج كارل ج للنمساوي ج للف مسوف ج ندا ج للس اق ج ىذل ج للذيج 2001-2091بوبر)ج ار امونيي )
للقرنج للعشر نج للذ نج ج ييييوج  عتبرج منج أىمج يالسفةج للعممج ج ،للتنو ر  نج خرآ صنفج نفسوج 

ج  توقف ج للعممج بصفةج خاصةج للفكرتار خج عناىم ج تار خج يمسفة ل ش اج ج .للفمسفيج بصفةج عامةج و
كانتج ج لالدتماع،ج يإذليالسفةج للس اسةج وج ج أىم عاج يضالج عنج ذلكج منج وج ،إسياماتيمباورىمج وج 
أنياج لمتاتج لتعالجج كايةج ج للعشر ن،ج إالعمم اج  تسقج وج نظر اتج للقرنج ج أخذتج طابعاقاج يمسفتوج 

ج  ج ،للمباحثج للفمسف ة ج لإلتنظر ج إلىإضاية ج للذو ج للمتفرا ج وطرحو ج ييج بست مولود ة يج صاغو
ج "، ج لمتفن ا ج للقابم ة ج ييج للنقاشج للالئرج حولج لج مقولة" ج إسياماتو ج تعا ج وج كما ج للتار خ ة لمعرية

ج خصائصج للم ج صرحج نيج ج بناء ج يي ج يعالة ج ق مة ج ذلت ج للتار خان ة ج لمنزعة ج نقاه ج و للتار خي
ج للتار خج .

ج ،للتار خان ةج ييج مختمفج صورىاج خصصج بوبرج نص باج ولي اج منج دياهج للعمميج لنقضج بن ان
ج  ج نظر اتج مامرة ج ج لإلنسان ةباعتبارىا ج بوبرج ج إل يالألنظمةتستناأ ا ولود او ج .يكارل للشمول ة

الفكر ةج لكنج بحكمج صالتي،منج ب نج للمنتقا نج لموضع ةج للمنطق ةج آخر ندانبج يالسفةج ج إلى
 قترحج ذمياج إخصوج ب نج روحاتياج حرصج عمىج للتوي قج ب نياج وج تأثرهج ببعضج أطبيذهج للمارسةج وج 

ج للتأو لج ييج للمعريةج للتار خ ةج .مخرداج إلشكال ةج للتفس رج وج 

ج  ج بول ج لاولرا ج لورا ج وصفو ج كما ج ج بأنويبوبر ج للعقم ةج إنسان مفكر ج ح اتو ج وىب ميم
ج غا تو.دياج ييج تحق قج ج أيالتقامج للعمميج وج لالدتماعيج وج لمج  بخلج ييج بذلج لفحصشروط

ج ع ج بنزعة ج بوبر ج تم زتج يمسفة ج كما ج روح ج تستوحي ج وج قم ة ج للخالصة ج عمىللعمم ج للقائم ج منيدو
فج نستكشوج حق قةج للوج ىذلج ماج دعمناج كغ رناج منج للباحث نج نتقصىج ج للخطألستبعااج للمحاولةج وج 
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ليمج للعمماءج وج لثرج ييج أالئيمج للعمميج تأث رلج ل داب اج و ردعج ج أىذلج للف مسوفج للذيج ج ل ووصإلماج 
منيدوج للفضلج ييج إعااةج للفمسفةج إلىج مسارىاج للصح حج وج دعمياج مرشالج لمعمماءج بعاج أنج إلىج 

ج  ج لستطاعيقات ج و ج الي اى ومج ج أنق متيا ج منذ ج للفالسفة ج ح رت ج للتي ج لالستقرلء ج مشكمة  حل
ج كااتج 2122-2111) ج ثق مة ج تدربة ج للغربيج من ج خمصج للعالم ج و ج قوضج للماركس ة ج كما )

ج إثباتج موضوع ةج للمعريةج للعمم ة.ج س مااموج التقطاقتوج وج تعطلج عمىج تقضيج 

بح ثج لمج ج ،عصرج لألنساقج للفمسف ةج للكاممةج قاج ولىج أنتولضعولج عمىيإذلج كانج للمؤرخونج قاج 
رج يإنناج نزعمج أنج بوبج . ظيرج ي مسوفج تمتاج مولقفوج وتفس رلتوج لتشملج كلج مباحثج للفمسفة عاج 

تج أخذتج طابعاج عمم اج  تسقج ونظر اج وج إذلج كانتج يمسفتوج قاج ،بكلج ماج تعن وج للكممةي مسوفج 
ج للتار خان ةج ،نع شوللقرنج للذيج  ج لمتاتج لتعالجج كايةج للمباحثج للفمسف ةج ومنج ب نيا ج ،إالج أنيا

ج للتيج  ج للفكتعتبرج رؤ ة ج قام ج ج ر،قا مة ج للعموم ج تي منج عمىج حقل ج لم ج أنيا إالج ج لالدتماع ةإال
ج للقرنج للعشر نللتاسعج عشرج خاللج للقرنج  ج بال ة ج كارلج بوبرج ج .و يفيج للمعنىج للذيج أعطاه

ج  ج للكممةج  عرييا ج :"ليذه ج للنظر ةج عمىج أنيا ج أوللبحثج عنج قولن نج للتغ رج لالدتماعيج بصفتيا
ج ج عمىج للتنبؤج  ج نارسج ،ج للمستقبم ةج لألحالثبمدر اتج للمذىبج للذيج  ساعانا يبوبرج أكاج أننا

ج .للتار خج أصالج ألنناج نيتمج بوج وج نر اج أنج نتعممج منوج ش ئاج عنج مشاكمنا

للمحور ةج لمموضوعج وج للتيج ج لإلشكال ةعمىج ج لإلدابةلرتأ نايقاج ومنج خاللج موضوعج للبحثج 
للتار خان ةج عناج كارلج بوبرج ؟ج وماج ج ماج مفيومللمطروحج كالتاليج :ج ج لإلشكالمنج خاللياج  بقىج 

ج عمىج للتار خج ؟ج ج أضايوللدا اج للذيج 

 ؟ج ج أخرى ممج بالدانبج للعمميج منج ديةج وج للدانبج للفمسفيج منج ديةج ج أنك فج لستطاعج بوبرج 

فاى مج للمخروجج منج الئرةج لذيج لقترحوج بوبرلماذلج  طالبناج بوبرج بفمسفاتج مفتوحة؟ج وماج للبا اللم
ج ؟ج للمغمقة
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نبحثج ييج موضوعج للتار خان ةج عناج كارلج بوبرج ىوج للسمةج للذلت ةج للتيج دعمتناج ج لألسبابومنج 
ج وج للروحج للعمم ةج للخالصةج للتيج  تم زج بياج كارلج بوبرج وللتناسقج للذيج حققوج بوبرج ب نج للطابعج 

ج  ج للفمسفي ج و ج ج أمالألسبابللعممي ج يتتمثل ج لناج ج أىم ةللموضوع ة ج قامو ج بوبر ج الن للموضع
ج  ج معاصرة ج  ج ولالنفتاحج عمىج ج ءمتتالبصبغة ج للعشر ن ج للقرن ج  تطمبو ج ما ا مقرلط ةج ج أسسمع

ج  ايعناج ج إلىخالقةج تاعوج  منج خاللج للتطرقج إلىج ج للمدتمعج للمغمقج .ج إل وللبعاج عنج كلج ما
ج للبحثج حاولنا ج للتحم ميىذل ج للمنيج ج عمى ج ج إلىللنقا ج لالعتماا ج و ج إشكال ةي مسوفج معاصرة

ج م ج تتطمبج للوقوفج عمىج كلج معاصرة ج النج ارلستو ج للتار خان ة ج بموضوعج ج لأليكارثل للمممة
ج .ارلستناج 

ج عنج ىذهج للتساؤالتج لتبعناج خطةج للبحثج للتال ةج :للمتمثمةج ييج ثالثج يصولج ييج كلج ج ولإلدابة

ج  ج ةثالثيصل ج "وألل فالفصالمباحث. ج : ج للتار خ ج ج للتار خان ةج إلىمن ج ي و ج تطرقنا ج إلى"
ج  ج وللتار خ ة ج للتار خ ج يمسفة ج ، ج كالتار خ ج للمفاى م ج عممج ج مبحثللاوأ ضمدموعةمن للثاني

ج .حثج للثالثج للتار خان ةج عناج للفالسفةبلالدتماعج وللتار خج للم

بحثج للثانيج كانج مللمنيجج للعمميج وللج إلىناتطرقي وج ج و" يمسفةج كارلج بوبر":ج الفص  الثانيأما
بحثج للثالثج يكانج للعقالن ةج وج تطورج مللج أمامنياج وضع ةج للمنطق ةج وج موقفج بوبرج حولج لل
ج للمعرية.

ج بوبرللارلسات: "الفص  الثالث ج كارل ج عنا ج مباحث" النقا ة ج بثالث ج للمبحث ج ، للعمومج لألول
ج لل ج للتار خ ة ج للعموم ج و ج للثاني،نظر ة ج للفمسفيج للمبحث ج للفكر ج يي ج للبوبري ج للمنيج وج ج لثر

ج للثالث ج وج ج للمبحث ج للمسؤول ة ج إإضايةللمستقبل ج قالى ج وج خاتمة، ج للمرلدع ج و ج للمصاار ئمة
 .للمالحق

ج ومعج ىذلج  بقىج للبحثج كغ رهج منج للبحوثج لألخرىج الج  خموج منج للصعوباتج منياج قمةج للمرلدع
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ج باعتبارج بوبرج ي مسوفج معاصرج وج معظمج كتبوج ييج طورج للتردمةج إضايةج إلىج أنج للتار خان ةج 

ج للمعنىج ج  ج إلى ج للوصول ج صعوبة ج كذل ج و ج للممتنع ج للسيل ج  سمى ج بما ج  تم ز موضوع
 .للحق ق مممفاى مج للبوبر ة



 

الفصل الاول : من التاريخ الى 

 التاريخانية

 

 توطئة

  التاريخية التاريخ،فلسفة  التاريخ،(في المفاهيم( 

 التاريخ و علم االجتماع 

 التاريخانية عند الفالسفة 

 خالصة

 



لى التاريخانيةإمن التاريخ                     ول                                      الفصل األ  
 

2 
 

 يمالمفاه في

باإلنسان مند أن ق كل ما يتعمالمشاىدة أي  أوفي المغة اليونانية يعني التعمم  "التاريخ:-1
  1."ضعمى األر  أثارهبدأ يترك 

أنو  :"كما قال ابن خمدون فالتاريخ ىو عمم يبحث في الوقائع و الحوادث الماضية و حقيقتو
و التقمبات لتأنسوىو عمران  العالم و ما يعرضو من أحوال مثل  اإلنسانيخبر عن اجتماع 

لمبشر عمى بعضيم البعض و ما ينشأ عن ذلك من الممك و الدول و مراتبيا و ما ينتحمو 
 أيأن البشر بأعماليم و مساعييم من الكسب و المعاش و سائر ما يحدث في ذلك العمران

 إليذكر أسباب التي أدت  دونو الوقائع  األخبارعمى ذكر  ي يقتصروابعض المؤرخين 
 2."األخبارو ىذا ما جعل المؤرخ ىمو تمحيص  األحداثوقوع تمك 

د فقد كان التاريخ عند أرسطو: لم يكن لكممة التاريخ في الماضي معنى واح
: سقراطأما عند وثائق.التاريخ يتألف من أحداث متفرقة مدونة في  أنأي  "جزئي3موضوعو"

  .فكان التاريخ يدل عمى المعرفة 

 ىو العمم باألمور الجزئية ال باألمور العامة والقوة النفسية الالزمة":فرانسيس بيكون  و عند

 4."مدني و طبيعي إلىينقسم التاريخ عنده  الشعر وىي الذاكرة و ىو ضد  

يشتمل عمى المعمومات التي يمكن من خالليا معرفة نشأة  :"يرى بأن التاريخ األخرالبعض 
خالل كتابو موجز تاريخ العالم   ويمزم منما نجده عند المؤرخ  يحويو وىذاالكون و كل ما 

                                                           
1

 .     154، ص2007القاىرة،  د طمراد وىبة، المعجم الفمسفي، دار قباء الحديثة لمطباعة و النشر و التوزيع،-
.10، ص1988 ،القاىرة ،التاريخ، دار الثقافة لمنشر و التوزيع، د طرأفت غنمي الشيخ، فمسفة  - 2 

155مراد وىبة، المعجم الفمسفي، مرجع سابق، ص  3 
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فيناك من مفيوم التاريخ قد أخد معاني متعددة من حيث التعريف أنومن خالل ىذا كمو نجد 
 1"ع.الوقائك من أعتبره مجرد جمع ربطو بالعمم و ىنا

 الماضي فإنناالتاريخ يشتمل الماضي و الحاضر و المستقبل معا و نحن عندما ندرس  إن
لكل زمان و مكان ظروفو  أنعممنا فالتاريخ يفي نقس الوقت ندرس الحاضر و المستقبل 

حداث و الوقائع ومنو نفيم بأن التاريخ يجمع األ  فكاره و قيمو و أساليبو في التفكيرأو 
 .الماضية في الحاضر و ذلك بالتنبؤ بأحداث المستقبل 

العموم :ثالث أقسام إلى تصنيف العموم يقسم المعارف البشريةإن :يقولكرنو ونجد أيضا "
يشتمل  األقسامالثاني من ىذه و  .م العمميةالعموم التاريخية و العمو  الكونية،م، العمو النظرية

النبات و عمم التاريخ  المعادن، عممعمم  الجيولوجيا،عمم  عممالجغرافيا،الفمك، عمى عمم
الماضي في.عمى العمم بما تعاقب عمىالشيءفكممة التاريخ تطمق .األخالقيو  األدبيو  المدني

و يطمق أيضا عمى األحوال التي مرت بيا  ،من األحوال المختمفة من تاريخ الفمسفة و األدب
بأن التاريخ ليس عبارة عن أحداث فقط أو سجل يحوي ىذه  لويمكن القو .2«البشرية.

األحداث و الوقائع و لكنو عبارة عن خبرات و تجارب حيوية ديناميكية ألناس عاشوا في 
 حديدىا عمميا كفكرة في دراسة موضوع القومية العربية و ت": فمثالماوقت 

 تمثالفيميا عمى أنيا فكرة مجردة لكن البد من دراستيا عمى أنيا فكرة  ديناميكية ال يمكن
نوع أو نوع جديد من السموك يسعى العرب لمقيام بو  أوفكريا موجودا في أدىان العرب تجاىاا

و  اقتصاديةةمب دراسة و معرفة عوامل اجتماعيالعرب معايشتو و ىذا ما يتطالحياة يريدمن 
لقومية العربية  أنأي 3لألفكار".ىنا يتم دراسة التاريخ كتطور ديناميكي  سيكولوجية ومن

معنى التاريخ البد من فيم لزمن أو الوقت لمعرفة " لفيم التاريخ.جاءت كحركة فكرية عممية 

                                                           

.،229، ص1982بيروت،  دط، ، دار الكتاب المبناني،1جميل صميبا، المعجم الفمسفي، ج- 1 
- 231المرجع نفسو، ص- 2

 

13سابق، ص ، فمسفة التاريخ، مرجعالشيخ ميرأفت غند.-1  
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فقد كان اليونانيون و الرومان يعتقدون أن الزمن يسير ببطيء فاليوم طويل  السنة طويمة 
الفرد ال  إنحيثقديما اإلنسانيساعد عمى الفيم و االعتقاد لظروف التي كان يعيش فييا 

قيمة لموقت بينما في المجتمعات الحديثة ىناك تقدير لموقت أنو يمتاز الحركة و يعرف 
الذين 1".الزمن يتضمن اختالفات في فمسفة التاريخ إلىتالف في النظرة االخ السرعة ىذا

د نفسو عييعتقدون بأن الزمن بطيءففكرة التطور و التقدم غير واضحة و يرون بأن التاريخ ي
أما الذين يرون بأن الزمنو الحركة و سرعة الفيم في التقدم و التطور يجدون بأن التاريخ 

 ظروف الحياة.يساعد عمى تطور وتحسين 

كما والمجتمع  عمى الفرديا كائن ما وتصدق األحوال واألحداث التي يمر ب جممة " :التاريخ
 2"واإلنسانية. الظواىر الطبيعية  عمى تصدق

التحميل مجرد دراسة وصفية بل ىو أقرب إلىالتاريخ جزء من الفمسفة ألنو ليس ": هيجلعند 
 3".وبيان األسباب

 

 

 

 

 

 

                                                           

14المرجع نفسو، ص- 1 
،43ابراىيم مذكور، المعجم الفمسفي، الييئة العامة لشؤون المطابع المصرية، القاىرة، ص- 2

 

.44المرجع نفسو، ص- 3 
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 :سفة التاريخفم

بيا: ابن خمدون حيث قصد ناالرحمد ستخدم مصطمح فمسفة التاريخ العالمة عبمن اأول 
عن السرد وتسجيل األحداث دون ترابط بينيا كما أنيا تبحث في العوامالألساسية  بعدال
  و الجماعات وتدرس القوانين العامة المسيطرة عمى النمو التاريخية  سير الوقائعلمؤثرة فيا

 1".وتطورىا عمى ممر العصور  نسانيةاإل

دراسة التاريخ  في القرن الثامن عشر فيي:" التاريخمصطمح فمسفة صاغ أول من  فولتير
و  األساطيروتنقح التاريخ من  تالخرافاناقدة ترفض كل  عمميةتحميميةدراسة 

 يست نظرية مجرد كالم وسردمعناه أنياتدرس التاريخ دراسة واقعية عممية ول2المبالغات".
 ث.لألحدا

العوامل معرفة فمسفية محاولة  ةع التاريخية بنظر إعادة النظر إلى الوقائ :"يى التاريخفمسفة ف
 ثانية األساسية التي تتحكم في سير الوقائع التاريخية والعمل عمى استنباط القوانين العامة

ذلك مع العمم أن التاريخ يسير تتطور بموجبيا األمم والدول عمى مر القرون و  يالت
أي أن فمسفة 3".وفقمخطط معين وفمسفة التاريخ ىي رؤية المفكر لتاريخ والحكم عميو 
 فمسفية.التاريختعيد النظر في سير تمك األحداث و الوقائع التاريخية و لكن بنظرة 

الذي استنبط و هيجل  "تورغو ""مونتسكيو فيكو""د "فالذين بحثوا في فمسفة التاريخ بع
ما جاء قوانينتطور اإلنسانية من مذىبو الفمسفي العام حتى جاء فالسفة التطور و فصحوا 

 ور الحياة اإلنسانية قسما منفيأراء ىيجل من أحكام جدلية و منطقية وجعموا تط
ر فة التاريخ يبحثون عن قوانين تطو ومنو يمكن القول أن جميع فالس  العامة.الكائناتالحية

 تأثير إلىلدين و منيم من يرجعو ا تأثيرإلىنيم من يرجع التطور التاريخي ماألمم ف
                                                           

.16رأفت غنمي الشيخ، فمسفة التاريخ، مرجع سابق، ص- 1 
.18المرجع نفسو، ص- 2 

،8، ص2102المعرفة،  ، دار 426علي القيم، علم التاريخ و التاريخانية، عدد - 3
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أحسن مثال يدل عمى ىذه القوانين قول ابن خمدون إن األحوال في القتصادية، و العوامال
يال الثالثة وىي البداوة ابع لقانون األجتدل األيام و أن التطور التاريخي األمم تتبدل بتب

 .يسير حسب أحوال األمم فيو نسبي متغير و ليس مطمق التاريخ أنأي  ةالحضار 

 هدور البطولي و الدور البشري و ىذال تطور ثالثة أدوار :الدور اإلليي،لم أن:"فيكويقول 
القوانين الكمية  تستقرالدراسات حاولت الكشف عن القوانين تطور البشرية دفعة واحدة و أن 

عاما أن يضعوا لمبشرية تاريخاوهيجل روهردلسنغلقد حاول  1".قبل القوانين الجزئية
يذه تطور العقل البشري أي أن استنباطيحيطبأحوال األمم و حضارتيا ويحدد عالقتيا ب

فمسفي تصور  إلىالجزء ال  إلىي من الكل القوانينيجب أن يعتمد عمى االستقراء الواسع أ
 .سابق

االجتماع حتى قال تعتبر فمسفة التاريخ من الدراسات التي ىيأت لظيور عمم 
عمم  إلىعمم االجتماع كنسبة عمم ما بعد الطبيعة  إلىنسبة فمسفة التاريخ ":بعضيمبأن
 2".الطبيعة 

 :أن فمسفة التاريخ تقوم بمنظورين أساسين هيجليرى 

لمطرق التي يمكن أن يكتب بيا  أي: يجعميا دراسة لمناىج البحث  المنظور األول"
صحة الوقائع التاريخية و الكشف عن مدى صدق الوقائع و كيفية التحقق من و التاريخ

لمنيج المؤرخ ىذا ما  ادقيققديا نحص مناقشة فكرةالموضوعية في التاريخ أعني باختصار ف
 ."يسمىأحيانا بالنشاط التحميمي الفمسفي

                                                           

، 2007بيروت،   3عبد الفتاح، دار التنوير لمطباعة و النشر، ط إمام ر،ت،  1، العقل في التاريخ، مج ىيجلفريدريك -
. 29ص 1 
.34المرجع نفسو، ص-

2
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الفيمسوف  فيو ال يدرسي الذي مسفة التاريخ وىو النشاط التركيبلف الثاني: رالمنظو  أما"1.
نما يقدم وجية نظر من مسار مناىج البحث في  معناه أن ىيجل   2".ككل التاريخ التاريخ وا 

منظور الالدقيق لمنيج المؤرخو منقدي يعطي لنا ركائز فمسفة التاريخ من منظورين ىما الفحص
 .وتطوره الحضاري أي تاريخ اإلنسان مسار التاريخالثاني يقدم وجية نظر عن 

نما بضم العالم كميفي  تكتفي بمجتمع خاصالتاريخ التقف عند عصر معين وال فمسفة  ن"إ وا 
إطار واحد من الماضي السحيق حتى المحظة التي أتى فييا المستقبل فيي لم توجد 
نيا تمبي لإلنسان حاجة فكرية فكمما  ألنياتعوض قصور كل من الفمسفة والتاريخ فحسب وا 

عمى مصيره في المستقبل لجأ إلى الماضي تستوحيو انتاباإلنسان في حاضره ودلك لتطمع 
الذي حاول أن يفسر التاريخ وىو يشاىد تداعي العالم القديم  أوغسطينفمثالجد القديس 

 3".فوضعنظرية العناية اإلليية

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

.  29فريديريك ىيغل، العقل في التاريخ، مرجع سابق، ص- 1 
-47المرجع نفسو، ص -

2
 

-50المرجع نفسو، ص -
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 :التاريخية-3

ىي القول أن األمور الحاضرة ناشئة عن التطور التاريخي ويطمق ىذا المفظ أيضا "
ن يق ناشئة عن إبداع جماعي الشعور عمىالمذىب القائل أن المغة والحق واألخال الإرادي وا 

نك ال تستطيع أن تبدل نتائجيا بالقصد والأن تفيميا  اآلنىذه األمور قد بمغت  نيايتيا وا 
نحكم عمى أناب ىذا المذىب أننا ال نستطيعفيرى أصح1".عمى حقيقتيا إال بدراسة تاريخيا 

قيمتيا   ىبالنسبة إلاألفكار والحوادث إال بالنسبة إلى الوسط التاريخي الذي ظيرت فيو ال 
ذا نسبنيا ن الناحية الذاتية  فقط ربما وجدالذاتية ال غير  ألننا إذا نظرنا إلييا م ناىاخاطئة وا 

اليمكننا "   .             إلى الوسط التاريخي الذي ظيرت فيو وجدناىا طبيعية وضرورية 
وجية نظرتمتزم التاريخيةكأن ندرس التاريخ إال من خالل الوسط التاريخي التي وجدت فيو 

عرض المفاىيم العممية من حيث تطورىا عبر التاريخ و ىيجزء جوىري من 
ليذا فإن و ن القانون من نتاج العقل الجمعيوىو مذىب يقرر أ".)المنيجالديالكتيك
 2التاريخ(.راسة زم لدالالالعرضالتاريخي 

أن التنبؤ التاريخي ىو الغاية المنشودة و ىذه "أما عند كارل بوبر تعني ىذه النزعة 
التحقق من خالل الكشف عن قوانين التطور التاريخي و مع ذلك فإننا نجد كارل  ممكنةالغاية

                                                           

،228، ص1982، دار الكتاب المبناني، دط، بيروت، 1صميبا، المعجم الفمسفي، ججميل - 1
 

2 024، ص 2112القاهرة ،  دط، مراد وهبة، المعجم الفلسفي، دار القباء الحديثة للطباعة و النشر و التوزيع، -
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ىذه النزعة بدعوى أنيا تسيء فيم تطبيق المناىج المستخدمة في عمم الفيزياء  دبوبر ينق
 1". عمىالعموم االجتماعية

 بشيءمجرد القول بأن الوقائع التجربة الحية زمانا خاصا و إنيا تتسم  :"كما نجد أنيا ىي
الماركسية نظرية حتمية التاريخ بذلك معارضين  نالوجوديو بو  المرونة و الطالقة وقد قالنم

لميتغمب أنصار التاريخ اإلنساني عمى أنصار التاريخ الطبيعي ولم يتغمب ىؤالء عمى أولئك 
ي تج عن صراع االتجاىين من تدقيق فكل فريق يستعمل مفاىيم خاصة بو بيد أن ما ن

 2".من الصدفة  التاريخ ليسمفيوم التاريخ ولٌد وعيا حادا بأن ماىية اإلنسان في وجوده في 

قضية الزمان في مقدمة اىتمام الفالسفة في بداية ىذا القرن كما نرى ذلك فيأعمال برغسون ف
و بروست بل يمكن القول إن المذىب الوجودي رغم نقده لتاريخ المؤرخينفيو وليد تعارض 

 .التاريخانية و الوضعانية القائمة بوحدة تطور الكائنات 

د في الزمان وأن الوجدان الحق ىو وعيالفرد عمى أن اإلنسان موجو  كزونير  نالوجوديين إ 
بأنو كائن فان بإطناب حاالت نسيان وتناسي ىذه الحقيقة المرة و طرق باكتشافياالمؤلم وغير 

يراما تعرض في ثضرورة وىي تعابير كالأن الوجدان و تجربة التناىي و الحياة كوعي حاد ب
التاريخي وأطمقتأقصى ما يمكن عن المؤلفات الوجودية تبدو و كأنيا صيغ لمفاىيم السرد 

 .3" اإليحاءات فيعني التاريخ في ىذا النطاق غير ما يعني في العادة

ل الحاضر نتيجة الماضي وأنالمستقبالعالقات العادية بين أقسام الزمان يفترض المؤرخ أن أيأن
المستقبل و الحاضر ىو الكاشف عن الماضيفق الحاضر في حين أن الوجودي يرى أن أل

                                                           
1

، 1986الجزائر،  دط، الجامعية،، تر، سميم حداد، ديوان المطبوعات االجتماع، المعجم النقدي لعمم بور يكوبورون و  -
13ص 1 
24،ص2010الجزائر،  2محمد يعقوبي، معجم الفمسفة أىم المصطمحات و أشير األعالم، دار الكتاب الحديث، ط - 2 
25، المرجع السابق، صوبور يكبورون و  - 3 
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أن اإلنسان و نين متفقان عمى نفي ديمومة ماىية عامل مؤثر في الحاضر غير أن االث
 اإلنسان تاريخي.

ميمة أخرى تمتقي فييا  الكون ىناك نقطة إلىتجربة الزمان أصل كل نظرة "إن 
كونت منيج الطبيعيات عمى دراسة ماضي  أوغستالوجودية و التاريخانية فقد طبق التاريخية

ن قانون المراحل الثالث :الدينية و الماورائية و الوضعية  فقد حافظت اإلنسانتكمم ع
أبعد مدى فعوض أن تربط النظرة إلى الكون  إلىالوجودية عمى ىذا الموقف بل ذىبت بو 

بظروف تاريخية جماعية نراىا تربطيا بتجربة وجدانية أنطولوجية و ذلك انطالقا من تجارب 
 1".ن و التاريخ أولية فمكل مذىب تصور خاص لمزما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

.159مراد وىبة، المعجم الفمسفي، مرجع سابق، ص- 1 
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 :التاريخ و عمم االجتماع

جتماع معني بدراسة الحياة االجتماعية و الجماعات و المجتمعات اإلنسانية إن عمم اال
إنيمشروع مذىل و شديد التعقيد، ألن موضوعو األساسي ىو سموكنا ككائنات اجتماعية، 

باألتساع البالغ و يتراوح بين تحميل المقاءات ومن ىنا فإن نطاق الدراسة االجتماعية يتسم 
العابرة بين األفراد في الشارع من جية و استقصاء العمميات االجتماعية العالمية من جية 

 أخرى.

عمى أنو:"يجعل من الظواىر االجتماعية الموضوع الرئيسي لعمم  دوركايميعرفو 
تميز الظواىر االجتماعية عن  ومن ىنا نحده قد اجتيد في تجديد الخواص التي1االجتماع"

 ىا من ظواىر الطبيعة و الحياة غير اإلنسانية.غير 

فيرى أن" عمم االجتماع ىو العمم الذي يحاول الوصول وتفسير فيبر ماكس أما 
 الفعالالجتماعي من أجل التوصل إلى تفسير عممي لمجراه و نتائجو "

بأنو "عمم العمميات االجتماعية، وىو أيضا دراسة اإلنسان في تأثره  صامويلونجد أيضا 
 2وتأثيره في المجتمع"

                                                           

12، ص 2009دط، األسري ، جامعة المالك فيصل ، االجتماعد، زىير احمد، عمم  1 
13المرجع نفسو، ص  2 
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وىو عمران  العالم و ما  اإلنسانيابن خمدون أنو:" خبر عن االجتماع :"وفيعرف التاريخأما 
 وىو عمران  العالم و ما يعرضو اإلنسانييعرضو من ابن خمدون أنو:" خبر عن االجتماع 

الناس مثل: التأنس و التقمبات لمبشر عمى بعضيم البعض و ما ينشأ عن  أحوالن م
و الدول ومراتبيا و ما يتحمى بو البشر بأعماليم و مساعييم من الكسب و المعاش  الممكذلك

 1وسائر ما يحدث في ذلك العمران".
 

 نأحوال الناس مثل: التأنس و التقمبات لمبشر عمى بعضيم البعض و ما ينشأ عن ذلك م
م و مساعييم من الكسب و و الدول ومراتبيا و ما يتحمى بو البشر بأعمالي الممك

 سائر ما يحدث في ذلك العمران".المعاشو 
بعض المؤرخين يقتصرون  عمى فالماضية".يبحث في الوقائع و الحوادث  اعممأي أن التاريخ

و ىذا ما جعل  األحداثوقوع تمك  إلىو الوقائع دون ذكر األسباب التي أدت األخبارذكر 
 .األخبارالمؤرخ ىمو تمحيص 

 التاريخ بالرجوع إلى"فمعمم االجتماع قوانين و ىو موضوع يدرس بكل منيجية و يمزم الدخول 
أصمو وىذا ميم جدا حتى و لو أن التاريخ ىو معرفة قوانينيا و التحكم فييا و يكون  إلى

 .2تفسيرا مالحظ و مدروس من قبل عمماء االجتماع بالتساؤل و البحث لالبتعاد عن العوائق"
وكان ىذا أول عمل يعده عبد الرحمان ابن خمدون المؤرخ الذي انتقل من الحياة السياسية 

وقد برزت العالقة بين التاريخ و عمم »وىذا من خالل قولو: طموح.إلى حياة العمم بكل 
المشابيات ففيحاالت  و الفرو قاتاالجتماع فقد  أقام كل منيما عالقات معقدة مصنوعة من 

اتخاذ قرار حاسم حول ما إذا كانت دراسة معينة تختص بيذا العمماو ذاك  كثيرة من الصعب
يقتضي إذن أن نحذر التميزات القاطعة ألن االقتراح الذي سنبسطو مؤداه أنو منالمغاالة 

                                                           

10، ص1988 القاىرة، ،رأفت غنمي الشيخ، فمسفة التاريخ، دار الثقافة لمنشر و التوزيع، د ط 1
 

.133بورون و بوريكو، المعجم النقدي لعمم االجتماع، مرجع سابق، ص- 2 
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في حينأن التاريخ ىو ‘ الزعم بأن عمم االجتماع ىو أساسا عمم ييدف إلى إبراز قوانين عامة 
 "1أساسا عمم وصفي

في عمم االجتماع العام أن أن نرى في التاريخ عمم المفرد و  ون من المغاالةقد يك.
متناقضاتبيذه الكثافة قد يكون ليا فضيمة تعميمية و لكنيامقتضبة جدا لوصف المشابيات 

 والفروقاتبين عمم االجتماع كما ىو التاريخ .
لعالم جدلية .فيي تسمح  و الحق يقال غالبا ما يكون ليذه التمييزات و وظيفة عممية و أحيانا

بأن يضع معالم منطقة ذات حدود غير أكيدة و لكن إذا كان صعبا التفريق  عاالجتما
بينالعممين بواسطة تمييزات حاسمة فمن الصحيح كذلك من وجية النظر المثالية 

ميالين إلى  بردويلالنموذجيةأنيما يميالن بعكس رأي بعض المؤرخين الذين أنيم عمى غرار 
 إنكارخصوصية لعمم االجتماع إلى التميز لناحية األغراض و الطرائق.

في مقدمتو لمنظام الجديد و الثورة ففي  توكفيل"إن أولى ىذه السمات شرحت من قبل 
الغالبحتى ال نقول دوما يبدأ البحث السوسيولوجي  بسؤال يتعمق بأسباب وجود 

الذي يتساءل ىل أدت الثورة إلى إعادة إنتاج  توكفيلوىنا نجد  2ظاىرةسوسيولوجية كبيرة".
الذي م خر دوركاي؟ كما نجد الفيمسوف اآلعددمعين من السمات المميزة لمجتمع النظام القديم

لماذا تظير مع معدالت االنتحار و كأنيا في زيادة منتظمة طوال القرن التاسع يتساءل 
 ا صناعية.عشر في كل المجتمعات التي ستوصف فيما بعد بأني

 لماذا  تميل الفردية ألن تكون القيمة الجوىرية لممجتمعات الصناعية مدوركايو يتساءل أيضا 
و باختصار مما ال شك فيو أن عالم االجتماع يعطي نفسو غالبا الحق أكثر من المؤرخ في 

التي يسعى إلظيار  تمكأن يعزل وسط المد التاريخي ليذه الظاىرة االجتماعية الكبيرة أو 
 أسباب وجودىا. 

                                                           

.134المرجع نفسو، ص- 1
 

، تر، د سميم حداد، ديوان المطبوعات لمنشر و التوزيع، د ط، االجتماعبورن و بوريكو، المعجم النقدي لعمم -
125، ص1990القاىرة، 2 
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نموذجي في ىذا الصدد إذا كان مشروعة في النظام القديم ال يتعمقبالتاريخ  "توكفيل""إن عمل
 1كما يؤكد ىو نفسو ذلك و يعتبر بصورة عامة بأنو يرتبط بعمم االجتماع."

وحة إلىالعمومية "أما السمة الثانية المميزة لعمم االجتماع عمى مستوى مثالي نموذجي فيي طم
و ىذا الطموح ال يدل عمى أن عمم االجتماع مدعو فقط إلى إقامة قوانين عامةمشابية 
لقوانين الفيزياء عمى سبيل المثال تبين األمثمة الواردة أن عمم االجتماع يمكن أنييتم و ىو 

شكل  ةوميإلى العمييتم غالبا في التطبيق بتحميل الظاىرات الفريدة و يمكن أن يتخذ الطموح 
 2البحث عن القوانين العامة" .

 ىذا: ليس مؤكدا بمعزل عن المقاصد المعمنة لعمماء االجتماع أن البحث عن قوانين عامة
اقتراحا أكثر تكرار أو األكثر يمكننا تعريف قانون عام باعتبارىىو من الناحية العممية  طالنشا
 مشروط.األمر إذن باقتراحات ذات نمط  ع يتعمق=ع   د و بصورة أعم ن =  ن

أن معدالت االنتحار ن ىي نتيجة متزايدة لالرتباك إذتبين ىذه  ماي"و ىكذا يعتبر دورك
حد  ىالكالسيكية إلاألمثمة أنو ليس من الصعب إقامة الئحة من المقترحات السوسيولوجية 

ألمثمة السابقة منميدان ما من نوع الذي يمنحيا عمماء االجتماع مدى عاما لقد استعيرت ا
عمم االجتماع و يمكننا أن نجد األمثمة عديدة أخرى في مجاالت أخرى مثل عمماالجتماع و 

 3". الخالتربية أو التنمية... 

نوع يمكننا الخروج باستنتاج حول ىذه النقطة بالقول " إن طموح عالم االجتماع إلقامة قوانينمن
يصف فعميا خصوصيات عمم االجتماع بالنسبة لمتاريخ إن ىذه الطموحيصطدم  ع د=  ن

بحد ىو الصفة المحمية لمقوانين القائمة  إن الصفة المحمية لمقوانين السوسيولوجيةمقترنة 

                                                           

127المرجع نفسو، ص- 1 
129المرجع نفسو،ص- 2

 

79، ص2003، القاىرة، 2، ط، مركز البحوث و الدارسات االجتماعيةاالجتماعفي عمم دراساتمصطفى الخشاب، - 3 



لى التاريخانيةإمن التاريخ                     ول                                      الفصل األ  
 

15 
 

عمى االقتراح الذي تميز بواسطتو عمماالجتماع عن  ذلكبصعوبة تحديد شروط صحتيا و 
 1التاريخ".

 : وريةالبحث عن قوانين تط

"إنو أحد الطموحات األخرى المعترف بيا عمم االجتماع من أوغست كونت و كارل 
م و سبنسر إن القانون التطوري ىو مقولة االجتماع المعاصر مرورا بدوركاي ماركسإلى عمم

 تدألن نظاما معينا مدعو لممرور في سمسمة من الحاالت القابمة لمتحديد مسبقا 

ثوابت مشابية التي أوضحيا جون بياجي في حالة إن تطور المجتمعات يخضع ل
تطورالشخصية في الواقع يمكننا إخضاع ىذا الطموح الثاني لعمم االجتماع أي ثتبيث 

 2وجودالقوانين التطورية لنقد مشابو لمسابق".

إن السمة المحمية و الجزئية لمقوانين التطورية التي وضحيا عمماء االجتماع تدخل 
 القاطع الذي أراد رواد عمم االجتماع إقامتو بين عمم االجتماع و التاريخ. النسبيةعمى التمييز

 : البحث عن نماذج بنيوية

يتخذ غالبا طموح عمم االجتماع إلى العمومية شكال ثالثا و ىو شكل البحث و ىذا 
ىو بالتأكيد عممية مميزة عن  ىيرمانماسنسميو النماذج البنيوية ومن األمثمة نجد نموذج 

 تي تقتضي إما بإقامة قوانين شرطية عامة أو بإقامة قوانين تطورية.تمكال

"و لربما كان يقتضي البحث عمى ىذا المستوى عن الخصوصية الحقيقية لعمم 
االجتماعبالنسبة لمتاريخ فمجموعة القواعد المشار إلييا بتعبير عن النظرية السوسيولوجية 

                                                           

-87المرجع نفسو، ص - 
1
 

131،صمرجع سابقاالجتماع، المعجم النقدي لعمم وبور يكبورون و - 2 
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فعندما يحمل عالم االجتماع ظاىرة فريدة سواء ون عناء دتبيان ذلك  تتشكألساسا كما يمكن
 1تعمقاألمر بعصابة من الجانحين أو بحادثة تاريخية أو بميزة فريدة بيذا المجتمع ".

" فقد كان  كاتبا غزير ماكس فيبرفنجد من أكثر المنظرين االجتماعيين تأثيرا  و شيرة" 
و مفكرا تناول الكثير من األعمال منيا ، أخد جزء كبير من عمم االجتماع و قدناقش  اإلنتاج

أوال عمينا أفكاره حول منيج العموم االجتماعية ألن الفيم الواضح ليذه األفكار ضروري و يجب
العالقة بين التاريخ و عمم االجتماع عنده: فبالرغم من أن فيبر كانطالب قانون  ىالتطرق إل
 فيبر" ىتمام بالتاريخ سيطر عميو مند بداية حياتو األكاديمية ومع تحول" لكن اال

أكثر في اتجاه عمم االجتماع الجديد نسبيا و في ذلك الوقت حاول توضيح عالقة التاريخبعمم 
 االجتماع.

" شعر بأن كل مجال بحاجة لألخر كانت رؤيتو أن:" ميمة عمم االجتماعيي "فماكس فيبر
الضرورية لمتاريخ فقد ذكر بأن عمم االجتماع يؤدي فقط ميمة متوسطةو توفير الخدمات 

الفرق الذي نجده بين التاريخ و عمم االجتماع أي أن عمم االجتماع يحاول صياغة 
مفاىيمنموذجية و نظم ميمة لمعمميات الميدانية ىذا ما يميزه عن التاريخ الذي يتوجو نحو 

بالرغم  كبيرةو الشخصيات التي ليا أىمية رد البنيات ألفعال الف نسبيل الالتوضيح و التحمي
الموجود بينيما إلى أن فيبر حاول المزج بينيما فقد كان عمم اجتماعو متجيا  قلفر اىذا من 

.و ليذا نجد أن 2لمظواىر التاريخية " نسبيتمكنو من القيام بالتحميل ال مفاىيم رنحو تطوي
كير فيبر عن عمم االجتماع تأثر بعمق بسمسمة فيبريعتبر أن" عالم االجتماع تاريخي فتف

منالمجاالت الفكرية أىم تمك المجاالت نجد عالقة بين التاريخ و عمم االجتماع فيناك من 

                                                           

 .47، ص2005، بيروت، 4أنتوني غدنز، عمم االجتماع، ترد د.فايز الصياغ، المنظمة العربية لمترجمة، ط-1

.48المرجع نفسو، ص-
2 
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و ىناك من يحصر التاريخ في أفعال و حوادث  .1"التاريخ يتكون من قوانين عامة :"أنيرى
 فردية.

طريقتو الخاصة و التي تحتوي عمى دمج التوجيين. ففيبر يرى بأن:"  فقد أظير فيبر
التوحيد التاريخ وعمم االجتماع ييتمان بالفردية و التعميم في أن واحد قد يحقق ىذا منكم
بالفردية و التعميم في أن واحد قد يحقق ىذا التوحيد من خالل تطوير و استخدام من

مجتمعات و دراسة أحداث أفراد ذلك من خالل  مفاىيمعامة وسنسمييا بنماذج مثالية و
عمم االجتماع التاريخي تشكمت جزئيا بوفرة المعمومات التاريخية  حولفيبر نظرة ف2محددة".
بأن:" التاريخ االجتماعي مكون من عدد من الظواىر المستمرة لدارسة ىذه  دفيو يعتق

عمم يتعامل بعدل مع الطبيعة لمزاوجة بين الخاص و العام في محاولة تطوير الالظواىر حاو 
كما نجد األخر عبد اهلل العروي يؤكد عمى مسؤولية األفراد بمعنى  .3"جتماعيةاال لمحياة

 يو صانع التاريخ مع التأكيد عمى صيرورة الحقيقة لمحدث التاريخي و تسمسلاإلنسانن:"أ
خل إطار أن اإلنسان يمكن أن يصنع تاريخو الخاص بو دا ال يعنيو لكن ىذا األحداث
 4.»التاريخ 

 
 
 
 
 
 

                                                           

40المرجع نفسو، ص - 1 
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 التاريخانية

لعموم تييمن عمى حقالمما ال شك فيو أن التاريخانية رؤية قديمة قدم الفكر إلى أنيا لم 
االجتماعية إاٌل خالل القرن التاسع عشر و بداية القرن العشرين وىنا نجد الفيمسوفالنمساوي 
كارل بوبر في المعنى الذي أعطاه ليذه الكممة التاريخانية ىي:" البحث عنقوانينالتغير 
 االجتماعي بصفتيا النظرية أو الرؤية التي تعتبر أن ىذا التغير أو التطورالتاريخي يخضع

 اتجاىا.وجية أو  خعطي لمتارييلقوانين التعاقب الغير المشروط و بذلك 

التاريخانية ىدفيا كشف قوانين التطور االجتماعي وفيم التبادالت الحضارية  أنوىذا يعني 
فيي في حقيقتيا اختراق  الفمسفي لعمم التاريخ ولمجالو  العام و  اإلنسانالكبرى في تاريخ 

بتسمسميا  أحداثوفي وصف الماضي و االكتفاء بسرد  أنفسيمالذي كان حكرا عمى المؤرخين 
 الزمني .
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التنبؤ التاريخي ىو  إن"التاريخانية ىي طريقة في معالجة العموم االجتماعية تفترض 
 أوىذه الغاية بالكشف عن القوانين  إلىالوصول  مكانيةإغايتياالرئيسية ،كما تفترض 

 1التي يسير التطور التاريخي وفقا ليا ". اإليقاعاتأو األنماطأو االتجاىات 

المعنى الواسع تتطابق التاريخانية مع مجموعة النظريات التي تريد أن تخضع "وفي 
ذلك أن يصدر  االجتماععمماء  يريده اوىذا مدورية قوانينأو  إلى قوانين تطورية االجتماعيالتغير 
"أنو نوكيسور يقر يث بح .التغير الثقافيفي في بعض األوضاع و بتحديد أكبر  التغيير
 القيم المحسوسة و دور مثالييتميزإليقاع ثالث أدوار دور تمثيمي يتميز بأىمية  خاضع
لقائل بأن الواقع ىو نوع من يتميز بالمبدأ اوره الحسي الذي مفاىيم المجردة ودالبأىمية 
 2".الحسي 

 المجتمع.عبارة عن مذىب قوامو الكشف عن القوانين ومنو نفيم أنيا 

تعتبر التاريخانية ميزة لجميع النظريات التي تطمح بكشف قوانين التغير االجتماعي "
النظرية التي يكون أنيا  خرآفي التغير أو بمعنى ةالعامأوالضوابط ذات المدى 

انطالقا من المالحظة الشاممة لنظام معين في ز  بمقتضاىامستقبل النظام االجتماعي
 .من ز +جاستنتاج تطورى

التاريخانية بالمعنيين األولين تتضمن بصورة عامة الفرضية القائمة بأن النظم االجتماعية ف
تاريخ التي تخضع إلى الحتمية وىكذا تكون القوانين تطورية ونجد أيضا النظريات الدورية لم

 3".يخضع بموجبيا التغير االجتماعي لقوانين مطمقة

                                                           

129ص،1986بوعات الجامعية، الجزائر، المط، تر، سميم حداد، ديوان االجتماعالمعجم النقدي لعمم و بور يكبورون و  1
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وجعل التنبؤالتاريخي يساعدنا عمى التنبؤ بمجريات األحداث المستقبل  "إن التاريخانية مذىب
تقبع  ن خالل معرفة االتجاىات العامة والقوانين التيويمكن أن نحقق اليدف م ىدفا أساسيا

نكتشفيا واضحة  لصيرورةفي خمق التطورات فيي بذلك النظر إلى التاريخ كتطور محدود 
مل من خالليا عمى تحديد المستقبل أي أنو ال يمكن أن نطور التاريخ الماضي و نعخالل من

 1".قبل أن ننظر إلى االكتشاف المسبق لكي نبني الجديد

 نا نيتم بو و نريد أن نتعمم منو شيئا عنيؤكد كارل بوبر أننا ندرس التاريخ أصال ألن
 .شاكمنام

التاريخ ال يمكن أن يؤدي ىذين الغرضين إال إذا كان محكوما بتأويل موضوعي نعرض  "إن 
فنحن ممزمون بمثل ىذا العرض لنرى ىذا االتصال مشاكمنا فيو تمك المشاكل التاريخية 

سيرىا نحو التقدم  و ذلك من خالل  إمكانبالماضي و مسارىا عبر التاريخ لنرى 
توضيحوقائع التاريخ كما ىو الحال في الفيزياء فميما احتوت رصيدا ضخما فيي تحتاج إلى 

بوبر يرى أن التاريخ شامل لتطور الكائن ف2".ديدة لكي تختبر النظرية القديمةجوقائع
 ة.و يؤكد عمى ىذه الفكرة باعتبارىا صادرة عن نظرة حدسي االجتماعي كمو

غرار ى النظريات التاريخية لمتغير و عملقد ثمة لمفيوم القانون غير المشروط التي يتضمن "
وغست كونت  في ميدان العموم الطبيعية المتمثل في نظرية عمم األحياء من الناحية أ

كذلك و في العالم اإلنساني و االجتماعيتواجد قوانين التعاقب و ليس فقط  الظاىرية وبرعوا في
نون التطور ينجم عن أوليات تعقيدا منيا يفترض قا لعالم الطبيعي و توجد قوانين أكثرفي ا

تحدد في  وو يتضمن القانون الغير المشروط نظريات تاريخية وقد تكون غير مطمقة أساسية
 3".ن منيا الطبيعي ميادي

                                                           

70، ص2008كارل بوبر، درس القرن العشرين، تر، زواوي بغورة، دار العربية لمعموم، الجزائر،  - 1 
71المرجع نفسو، ص - 2
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التاريخ مثل مجرى الماء و يعتقد أنو أكثر ذكاء و ىذا الموقف عمى  :"يرى أن التاريخاني
المستوى خاطئ كميا و بإمكاننا أن ندرس التاريخ كما نشاء لكن ىذه الفكرة الخاصة بالنير 

و يمكن أن ندرس ما مضى و  ليست أكثر من مجاز وال عالقة ليا بالواقع و بالحقيقة
ن نتحرك و أن نحاول جعل األشياء أفضل و أحسن عمينا فقط و ببساطة أمضى انتيى لكنما

ريخاني ادون التطمع إلى ماضيو و ليس لمت ال نعتقد أن بإمكاننا أن ندرس التاريخ و معرفتو
اننا أن نتكين بو الفضل في التطمع لممستقبل دون الرجوع إلى ما كان نحن نعتقد أنو بإمك

 1".أو االتجاه  مجرى الماءل بفض

 ما نسميو معنى التاريخ ألنو يزج دائما في اتجاىات خاطئة يجب أن نذىب بعيدا "ليس ىناك 

أصل النظرة ماركس لقد عبرت عن رأي في التاريخانية و يمكن أن نعود إلى إلى ما قبل 
 .لمتاريخ و إلى الشمولية  الغائية

عممية وتحديدمن تطور لممعرفة ال باعتبارهلقد أوليت دوما أىمية كبيرة لمفيوم التاريخ و ذلك 
 2".خاللو المستقبل 

عما :" ينجميرون أن التاريخ الذيندم سميتآو  فيلماندماركس بوضوح مستندا إلى  يرأأما 
جماعية معقدة غير الرجال و ىم يسعون وراء أغراضيم الفردية من أثار  يثيره

 3."أخرى غير مرغوب فييا أحيانا و متوقعةأحيانا

كشف قوانين التطور و :"ىدفيا  الن األخر لفمسفة التاريخالوجو التاريخانية   تمثل
جتماعي وفيم التبادالت الحضارية الكبرى في تاريخ اإلنسان و ىي في حقيقتيا االالتغير 
أنفسيم في وصف  فمسفي لعمم التاريخ و لمجالو العام الذي كان حكرا عمى المؤرخيناختراق

                                                           

69كارل بوبر، درس القرن العشرين، المرجع السابق،ص- 1
 

-150ص1966كارل بوبر، بحثا عن عالم أفضل، تر د . أحمد مستجير، األلف كتاب الثانية، الييئة المصرية لمكاتب -
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نقطة في الماضي  أقصىي المنتظم من بتسمسميا الزمن أحداثبسرد  واالكتفاءالماضي 
 1". الزمن المعاش إلىالسحيق 

المحركة  طبيعة القوانين الطبيعيةجادل بين فمسفة التاريخ والتاريخية فيت ال يوجدانو  أي
حتى في الماضي  األمورسير قوانين كمية وضروريةفي  المنطقية فييلمتغيير ولضوابطيا 

 المستقبل.

التاريخ واعتبار خط األدنىإلىاألعمىمن مراحل  إلىتيتم التاريخانية بتقسيم الزمن والتطور "
وىي  التعقيببعضا بما يسمى  بعضياالمراحل ويطويفي  بالضرورة تتعاقبخطا تطوريا 

نية التي فعمت فعميا في العموم االجتماعية  يو ار تقسيمات مستعارة من البيولوجيا والد
من الفمسفة  اإلنسانيةفالمفكرون قد اجتيدوا في تحديد طبيعة تمك المراحل في العموم 

تصنيفات تتجاوز   األساسعمم االجتماع وىي في  إلىواالقتصاد والتاريخ 
 2".إلىأخرىخط التطور والتفسير من مرحمة  نموذجيةأىميتيااإلجرائيةإلى

نجد  التعقيبمراحل ىذا  أشير.ومن  أخرىرحمة من انية في طبيعتيا تنتقل من مالتاريخ نأيإ
 ."إن التاريخانية تشملوغست كونت الخ أعند  الثالثاالجتماعية المراحل تالتشكيالنظرية 

قوانين العمم  مقاربة الواقع وتميزىا عن ما يفيدأيالقوانين العممية بالمعنى الخاص لمعمم 
 اإلنسانومضمونيا المعرفي االجتماعي فيي قوانين خاصة لممارسة الطبيعي بفاعميتيا

 3".تعميمات ومفاىيم تتجاوز المعرفة  إلىاليادفة والواعية لموصول  

 

 

                                                           

-160ص المصدر نفسو،-
1
 

-161المصدر نفسو، ص- 
2
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 خالصة
تاريخ عندما يكتب بطريقة في ختام ىذا الفصل توصمنا إلى نتيجة مفادىا أن ال

ارو" منفرا ال طعم لو و ال م ىنريخالصة يصبح حسب تعريف المؤرخ الفرنسي" موضوعية
بد من استخدام المفاىيم حتى يصبح التاريخ ذا مذاق مقبول عمما بأن المؤرخ في وال رائحة

 النيايةيعبر في كتاباتو عن نفسو و زمانو و عن الماضي الذي يدرسو .
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 :المنهج العلمي

المنيج ىو الطريقة بمعنى الطريق الواضح المستقيم الذي يمكن التوصل بصحيح النظر إلى 
غاية معينة و يوضح اصطالح المنيج كترجمة لالصطالح األوربي وىو كميا تعود في 
النياية إلى الكممة اليونانية وىي كممة ستعمميا أفالطون بمعنى البحث أو النظر أو المعرفة 

د أرسطو بمعنى البحث والمعنى االشتقاقي ليا يدل عمى الطريق أو كما نجدىا أيضا عن
 .1المنيج المؤدي إلى الغرض المطموب خالل المصاعب و العقبات 

فيو وسيمة تحقيق اليدف و ىو الطريق المحدد لتنظيم النشاط أو معناه الفمسفي عمى وجو 
ق وتنظيم لممبادئ و أما المنيج العممي فيو تحميل المنسالمعرفة.الخصوص فيو وسيمة 

ماتؤلف بنية العموم  أوالتي توجو بالضرورة البحث العممي  ةالتجريبيالعمميات العقمية و 
 .الخاصة 

ونجد تعريف عبد الرحمان البدوى بأن المنيج العممي ىو الطريق المؤدي  لمكشف عن 
الحقيقة في العموم بواسطة طائفة لتنظيم من القواعد العامة .ومنو نستنتج أن المنيج العممي 

 .بصفة عامة  بالعالمالمعرفة  اكتسابأنو مجموعة من القواعد التي توضع  لتنظيم عممية 

 ;مي بصورته التقميديةالمنهج العم1-1

ىام ىو الخبرة التجريبي عمى أساس  األحيان المنيجيقوم ىذا المنيج الذي يسمى في أغمب 
األساسي لممشاىدات  الدورالعقمي بجانب  االستداللعامة حيث يتوارد تأثير الحسية بصفة 

العممية في ذلك الوقت كما يسمى أيضا  االكتشافاتتمعب دور كبيرًا في الحسية التي كانت 
كمنيج وحيد لمبحث العممي معناه المنيج  استقراءعمى  باعتمادهو ذلك  االستقرائيبالمنيج 

 .ًً 2أو التجريبي يقوم عمى مراحل أساسية لكي يكون منياجا متكامال االستقرائي

                                                           
 35,ص:9:9المصرية العامة لمكتاب , دط, يمنى طريف الخولي, فمسفة كارل بوبر , منيج العمم منطق العمم , النيضة 1
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 في;ل تتمث االستقرائي المنيجمراحل 

معينة أو مجموعة  ظاىرةإلى  االنتباهتعني المالحظة توجيو الحواس و  التجربة;المالحظة و 
توصال إلى كشف معرفة جديدة عن الظواىررغبة الكشف عن صفاتيا أو خصائصيا من 

أي يشير إلى ما يتطمبو البحث العممي من أداة و دقة تمك الظاىرة أو الظواىر, وىذا 
لسقوط  جاليميواكتشاف;مثال في التنسيق  الحس و العقل , منيامشاىدة الظواىر مستخدما 

 الجسم من األرض. اقتربمن مالحظة السرعة كمما أ األجسام قد بد

إال إذا وجد الفروض قيمة لممالحظة و التجربة من الناحية المنيجية  ; الالفروضفرض 
عن  ظم الظواىر و يفسرىا تفسيرًا عمميًا يسمح بالتنبؤ بالمستقبل فالفرض ىو عبارةالذي ين

فال جدوى وظيفتو أن يربط بين عدد من المالحظات و التجارب  لتفسيرتكين ومحاولة 
متى ا لممالحظة و التجربة إذا لم توجد الفروض فالفرض ىو نوع من الحس بالقانون ألني

 .ثبت صحتو أو صدقو أصبح قانون عاما يمكن الرجوع إليو في تفسير الظواىر

منيج  عمى اعتماداوضع تمك الفروض المناسبة نبدأ في تمحيصيا  بعد الفروض:تحقيق 
الفروض  استبعاديتمثل الجانب السمبي فيمزدوج سمبي في جانب و إيجابي في جانب آخر 

أننا نأتي ببرىان مسمم بيا  من قبل القوانين الثابتة,معناه التي ال تتفق تقنيا مع الحقائق ال
فنقوم بإثبات صحة أمكن, أما في المنيج اإليجابي مضاد عمى الحالة التي أثبتناىا إن 

ليكون مثاًل المرايا القوية  "فرانسيس"الفروض في كل األحوال المتغاير الممكنة, كما ذىب 
بل ضوء القمر أو تركيز الحرارة في مصدر أرضي , وذلك من في تركيز ضوء الشمس 

نبدأ في الفروضمن وضع تمك  االنتياءأو صورتيا , أي عند خالل البحث عن عمة الحرارة 
من تفسيرىا من خالل المنيج المزدوج يقوم عمى جانبين إيجابي و سمبي  و ذلك من التأكد 

  » .1صحة تمك الفروض

                                                           

26فمسفة كارل بوبر ,المرجع نفسو,صيمنى طريف الخولى,   1
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 المنهج العممي المعاصر:1-2

الكشف إلى الميادين الجديدة لن العمم من ميادين الخبرات السابقة  انتقاليقول "ىايزينبرج";إن 
الجديدة بل عمى معروف من القوانين عمى ىذه الميادين  ما ىويكون أبدا مجرد تطبيق 

منيج جديد من  بمورةحقال من الخيرات سيقود دائما إلىمن ذلك إن لميدان الجديد العكس 
أقل من قدرة القوانين العممية , أي ان تكون قدرتيا عمى التحميل المنطقي بالمفاىيم و 

تكمن في مدى الحاجة الممّحة لمنيج و طرائق عممية في البحث ىذا معناه ,1المناىج القديمة 
 تناسب ذلك القدر اليائل من المعمومات لمظواىر التي تصّدى ليا العمماء.الجديد

أن نود المعاصرة الجديدة فأول ما  فاالتجاىاتلمعاصرين " ال يمثل كل اكارل بوبر"إن منيج 
 نيبدأ ميث ينتيي المنيج التقميدي حيث أن المنيج الجديد يبدأمن حنوجو إليو األنظار 

ثم لدى البعض اآلخر  استقرائيةمن تقسيمات غير لدى بعض العمماء  استقرائيةتعميمات 
أي أن صورة عن المنيج العممييكفي عمى مفسر , و التفسيرات أو الفروض العممية فرض 

إذا <<;بحيث يقول  الذي ينفرد بتصوره بين عمماء عصره "كارل بوبر"ذلك مثال الفيمسوف 
ال  ىذلك أنوءاأحدنا المنيج العممي كطريق يقود نحو النجاح في العمم فسوف يخيب رج ظن 
 .طريق ممكن لمنجاحيوجد 

لنا نقد الذي يعتبر من أىم فالسفة العمم المعاصرين الذين قدموا  "كارل بوبر"نعود إلى 
في المقال  س"و تالمعاصرة ألنو كما  يقول "الكااالتجاىاتالمنيج في العموم الطبيعية في ضوء 

جوانب فكرة ألفكار "شيميب" لدراسة الذي كتبو عن "بوبر" في إطار الجزء الذي خصصو 
 .2 "أىم تطورحدث في فمسفة القرن العشرينبوبر 

                                                           

3:ص الوحدة العربية, دط, اإلسكندرية,  تساار الدمركز  الكشف العممي, ترجمة ماىر عبد القادر, منطقكارل بوبر,  1
 

911المرجع نفسو, ص 2
 



 الفصل الثاني                                                                    فلسفة كارل بوبر
 

28 
 

ذات الطابع المنيجي منيا; منطق الكشف العممي   "بوبر"فيسيل عمينا مالحظة كتب 
و تنتيي ء ستقرااالتتفق في أمر واحد وىو أنيا تبدأ في العادة بمناقشة المعرفة الموضوعية 

منيجو فنحن نجده يفتتحمؤلفو بنقده و تفنيده ثم يبدأ "بوبر" بعد ذلك في عرض 
 االستقراءتقد أنني تمكنت من حل مشكمة بالتقرير التالي;" أع>>المعرفة الموضوعية<<القيم

 .مكنتني من حل عدد كبير من المشكالت الفمسفية األخرى و ىذا الحل كان مثمراً 

بين القضايا العممية و القضايا غير العممية أو بصفة  التمييز»بوبر كارل "فقد حاول >>
بين العمم عمى وجو الحقيقة و العمم , فالحظ أن معيار التميز  démarcationالفصل عامة 

من قضايا مفردة أو االنتقاليعني  ستقرائيل االاالستداللما كان ىذا , االستقراءالسائد ىو 
قضايا كمية مثل الفروض و النظريات ة تعبر عن نتائج المالحظات و التجارب إلى جزئي
القضايا  إلىالقضايا الكمية  استداللنصوغ ألنفسنا وىذا يعني عند "بوبر" أننا  عندما >>

 .لموضوعافي المفردة و ىذا أمر من

مبررة فقد وضع الستقرائيةالت ااالستدالبما إذا كانت التي تيتم  االستقراءىنا نطرح مشكمة  
ىل "عمى النحو اآلتي; (المعرفة الموضوعية)"كارل بوبر" المشكمة و إجابتو عمييا في كتابو 

صدق قضايا  بافتراضير الدعوى القائمة بأن نظرية ما كمية مفسرة صادقة أي تبر يمكن 
ىنا ",تماماً  "ىيوم"عمى مشكمة كانت مثل إجابة أو قضايا مالحظة معينة فإجابة  اختيار

إذا يتناول نمو المعرفة و ىما يشكالن عن تصور "بوبر" المنيج العممي  ينبغي أن نعمم شيئاً 
من وجية نظر"كارل بوبر" بالطبع منيج البحث النقدي عنده و من المعروف أن صدق العمم 

أن يقترب أكثر من الصدق و العمم ىو الذي يستطيع أن يفعل ذلك عن طريق المنيج 
 .1"النقدي
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يحمل ما  "conjectures et réfutationفقد نجد في تصوير كتابو حدوس و تفنيداً 
بصفة يقصده بنمو المعرفة و يرى أن الطريقة التي تتقدم بيا المعرفة بصفة عامة و العممية 

مؤقتة  اجتياديةة تخمينات غير قابمة لمتبرير و أيضا عن طريق حمول خاصة يتم ذلك بواسط
وفي ىذا  اختباراتتقوم عمى باالستعانةبتفنيداتو ذلك غير نيائية لمشكالتنا بالحدوس 

أنيا  إننا نجد في الغالب األمر عمى تخميناتيا يمكن رفضيا أوالموضوع يقول "كارل بوبر" 
ممكن القول أن معرفتنا تنموكمما تقدمنا من مشكالت  كامل. وىكذالنا تحل مشكالتنا عمى 
 "1رفض نظرياتنا أو برفض توقعاتنا. احدوس و تفنيدات وذلك أنمجديدة و ذلك عن طريق 

من الصدق و ىذا تدنو بالباحث مام األوأن الرفض التام لنظرية ما ىو دائما خطوة إلى 
حتى ولو تعمم فكمما تعممنا من األخطاء كمما تقدمت معارفنا  األخطاءبين لنا كيف نتعمم من 

و ما طبيعة ىذا النمو عند "كارل بوبر" شيئا بصورة يقينية فإذا تسألنا عن نمو المعرفة 
إلى حد كبير بالتطورية و أن المعرفة  أثراً يمكن القول أن "كارل بوبر" كان مت2".ببساطة 

ءًا من عممية التطور فبعض خصائص المعرفة اإلنسانية نجدىا اإلنسانية ذاتيا تعد جز 
)الجينات( وىي نقطة البداية التي يشترك فييا اإلنسان المعرفة الحيوانية متمثمة في التوقعات 

و بعدىا تميز اإلنسان عن الحيوان  االعتقادبدال من "كارل بوبر"  قترحيااو الحيوان و التي 
عف الذي لعناصر الطبيعية وذلك من خالل الضصاالباستئة التطوريي كي يتم التقدم ف

كارل بوبر" تتقدم بفاعمية مع تقدم "تمارسو البيئة عمى الكائنالحي, فالمعرفة العممية في رأي 
 النظريات األفضل.

 المنهج العممي: خصائص1-3

 يكم تنا إليو ترتبط إلى حد كبير بموقفالتساؤل عن المنيج العممي وقواعده و مدى حاج
عنده ينمو مفيوم المنيج العممي  ارتباطمن مسألة نمو العمم و ىذه العبارة البوبرية تبين مدى 
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لتميز نظرياتالعمم عن غيرىا فبعد  استقراء"كارل بوبر" القابمية لمتكذيب كبديل  وبارتباطوالعمم 
أشار أنو لن يتناول أي نسق عممي تناواًل إيجابيًا كما ىو كمنيج و مبدأ  لالستقراءرفضو 
في التحقيق و في التبرير و يجب عمينا أن نأخذه ن الجانب السمبي ألن منيجو الحال 

ت الجزئية المؤيدة كمما كانت الحاالأنو يتحقق من خالل التكذيب و تفسير ذلك يعود إلى 
ة سوداء جعالجزئية الواحدة تقر بوجود بففي ىذه الحاالت   ",أبيضبجع كل ال ;"لمحكم مثال

 "  1ليس كل البجع أبيض "ومن ىنا نستنتج منطقيا أن

ئية القضايا الجز  تماثل ىو ما يحكم العالقة بينومن ىنا يقر "كارل بوبر" أن الال
الدور تبرير القضايا الكمية فكل ما يجب أن نفعمو ىو أن نكذبيا.فالقضايا المفردة ال يمكنيا 

 باالستنباطكمية ال الذي ينشأ عن ىذا التصور حسب "كارل بوبر" ىو أننا نصل إلى القضايا
و تبرز قضية كمية عن فبعد أن كانت القضايا الجزئية تجتمع لتؤيد  باالستقراءو ليس 
و الدافع إلى ىذا التصور البوبري كذيب القضايا فقط القضايا الجزئية تور أصبح د االستقراء

حد معين فال يمكن التحقق منيا د أن النظريات العممية تتصف بالعمومية ال تقف عن
النظريات تكذيبا تجريبيا و  تكذيبيمكن عمى أي تراكم من البينات المشاىدة بينما اعتمادا

المعروف فسادىا تحتوي عمى عدد كبير " "كارل بوبرذلك عن طريق األمثمة السالبة, فيرى 
يتمثل  في محاولة االقتراب من القضايا من الشواىد أو البيانات المؤيدة و ىدف العمم ىنا 

 ".2و تكذيب القضايا ستبعاداالالصادقة ال يتسنى لو ذلك 

 طبيعة المنهج العممي:1-4

 .بطريق منطقيعتمد عمى التوصل إلى نتائج  استنباطييصف "كارل بوبر" منيجو بأنو 
الذي يعتمد عمى البيانات و الوقائع الجزئية و في بيان  االستقراءالبحث في مقابل منيج 
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 االستنباطيشير "كارل بوبر" أواًل إلى التعارض بين  االستنباطيوجود التعارض بين المنيج 
 " . 1االستقراءو 

ر بالتميز التقميدي بين صو التعارض بين المناىج فيو ينا االختالفأي أنو بين لنا 
و تصور العموم جميعا في صورة لمذىب العقمي و التجريبي فمثال نجد "ديكارت" الذي رأى ا

"فرانسيس بيكون" الذي سمك مسمك منالتجريبيين فقد تصور و نجد الفيمسوف  أنساقاستنباطية
 .االستقراءالتخميناتمنيا بطريق  استنتاجو أن العموم قائمة في جميع المالحظات 

االعتقادبأن وعمى رفضيا  االستقراءة"و"ديبردوىيم" يوافقان عمى رفض إن "ىنري بوانكاري
 اعتقادىمإال أنو يختمف معيما في ا ألف من القضايا صادقة صدقًا أوليً الفيزيائية تت النظريات

بحيث نجد أن "كارل بوبر" يرى التجريبي  االختباروضع األنساق النظرية موضع  ستحالةبا
تركيبية و ليست تحميمية كما و ذلك من حيث المبدأ فيي  لالختبارأن بعضيا قابل 

أدوات كما يزعم دوييم و ىذا يعني أن يذىباألخر "بونكارية" إلى أنيا معرفية و ليست مجرد 
ور المنيج العممي و البوبري لو معناه الخاص المرتبط بنظرية في د االستنباطيالمنيج 

 2".معيار التكذيب و نمو المعرفة

 قواعد المنهج العممي:1-5

التي يسترشد بيا العالم عندما يكون مشغوال ثل في تمك المعايير قواعد المنيج تتم
 دليا قواعبما أن ىذه المعبة بالبحث أو بالكشف يقول "بوبر" وىي مثل قواعد الشطرنج 

يعني  عمميفالمنيج ال 3."ةقد يعرف بواسطة قواعده المنيجي تحكميا فكذلك العمم التجريبي
قائمة عمى التنبؤ مثل ما ىو  اكتشافصياغة مجموعة قواعد محكمة التي يؤدي إتباعيا إلى 

ثمن سبيل منطقي يفضي  "إنو ليسأينشتاين"نشير إلى قول  و ىنا يمكننا أن باالستقراءفي 
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س يعتمد عمى فرع من الشغف الحدالقوانين الكمية العامة و إنما سبيمنا إلى ذلك  بنا إلى
 ".العقمي

من القواعد المنطقية البحثة في أنيا  قواعد تواضع عمييا  بريخت إال أن ما يقدمو "بوبر" ىنا
"بوبر" مباراة أو خطة العمم في الكشف أنيا قواعد خاصة لما العمماء لكي تحكم ما يسميو 

تعبير دقيق "كارل بوبر" لمفيوم مباراة  فاستعمالمنطق الكشف العممي, يسميو "كارل بوبر" 
كبرى تصبح بمثابة و "بوبر" يضع قاعدة  أخبار مسبقةلنمو المعرفة العممية التي تخمو من 
 ارتباطياتأتي ىذه القواعد مترابطة فيما  بينيا باإلضافة المعيار بالنسبة لبقية القواعد بحيث 

 .بمعيار التميز ال تخمو أي قضية في العمم من التكذيب

أ بحيث يميل إلى العموم العمم مباراة مفتوحة بال نياية; و ذلك من حيث المبد خطة :أولا 
لممجتمعات المفتوحة أي بحيث غير متوقف ال يعرف  المفتوحة كما ىو الحال بالنسبة

في يوم ما أن القضايا العممية ال تدعوا التوقف عند حد معين و منو نفيم بأن الذي يقرر 
وىذه القاعدة تمثل روح المنيج >>نيائياً  إلييا إلى أنيا تحققتو يمكن النظر  اختبارألي 

و إنما أن خطة العمم تقدم نحو  صدقا ثابتاالبوبري بحيث تنبينا بأنو ال تنتظر من المناىج 
أيدينا من قضايا عممية عن قضايا  ما بينو ذلك من خالل التكذيب درجة أعمى من الصدق 

 .أخرى أكثر صدقاً 

و ثبت صالبتو فال يتسنى لنا أن نتخمى عنو دون اختيارىفرضا ما و تّم  افترضناإذا  ثانيا:
قد يكون السبب الجيد أن يستبدل فرضًا أكثر قابمية عمى سبيل المثال فتقديم سبب جيد لذلك 

فرض و أختبر و أثبت جدارتو فال يجب طرحو دون تقديم  اقترحإذا "بفرض أخرلالختيار 
 في مواضع أخرى."رل بوبر"كاإضافة إلى ىذا ىناك قواعد أخرى أشار إلييا  "الجيد السبب

معيار وىذا ىو لالختبار قابمة  أنياالنظرية العممية التبرير ال التحقيق و  قبلت ; الثالثاا 
القاعدة في كتابة "المعرفة الموضوعية" حاجتنا ليذه  مدى»بوبر و بوضوح " تياموضوعا
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عمى التبرير و التحقيق في  اعتمادىمفي االستقرائيينفي مواجية الوضعين و تنيض حيث 
لنظرية التفسيرية تؤكد دائما أكثر ما يجعل االتنبؤ بما يقع في المستقبل ذلك التنبؤ الذي 

 .1موضوعات التفسيربالفعل من تحتويو 

أ العممية الذي يعمن أنو لن يرفضو لكنو لن يقبمو أيضًا كبديل المبدبوبر"  رليقترحيا "كا;رابعا
أي معناه ال يجب أن تتخمى عن البحث عنالقوانين كمبدأ ميتافيزيقي ا باستبعادىو إنما يكتفي 

تفسير أي نوع منالحوادث محاولة الكمية أو عن ترابط النسق النظري وال أن تتوقف أبدًا عن 
توجو الباحث العممي في عممو و بيان ذلك التي يخضع لموصف تفسيرًا عمميًا و ىذه القاعدة 

تتطمب التنبؤ من ىذه القاعدة و كل ل بأن التطورات األخيرة في الفيزياء عند بوبر أن القو 
 قواعد أخرى منيا و ىي بمثابة  وجية نظر "بوبر" استنباطىذه القواعد مترابطة و يمكن 

 الفمسفية.
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 بوبر" منها:كارل "الوضعية المنطقية و موقف 

الوضعية المنطقية ىي مذىب عمى قدر عظيم  من قوة الرأي وصالبة الحجة ووضوح الرؤية 
أال وىي العمم الحديث وأقطاب ىذا المذىب ذو ثقافة عالية ’ دعامتو وسنده أقوى الدعامات

الذي تحصل  "موريس شميك"معظميم عمماء ونجد مؤسس الجماعة إنعميقة و أصيمة بل 
عمى شيادة الدكتوراه برسالة كان موضوعيا انعكاس الضوء في وسط غير متجانس وكان 

صاحب الكشوف الفيزيائي التي استحدث  "ماكس بالنك"ىذا تحت إشراف عالم الطبيعة 
 .1الكممات بوصفيا وحدات لمطاقة 

 ا لو .لذلك اصطنع شميك لنفسو لقب العالم الفيمسوف فقد كان شميك شارحا كبير 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

633,ص:9:9طريف الخولي, فمسفة كارل بوبر , الييئة المصرية العامة لمكتاب,دط, 1
 



 الفصل الثاني                                                                    فلسفة كارل بوبر
 

35 
 

 

 :معايير الوضعية المنطقية 

العبارات ذات المعنى وىي عبارات التحميمية أي قضايا العموم الصورية والقضايا التركيبية 
تقوم عمى الخبرة والعبارات التي تخمو من المعنى وىي تخرج عن ىذين النوعين أي العبارات 

مم لذلك البد أن يقتصر الحديث عمى الميتافيزيقية فالوضعيون يطابقون بين المعنى والع
 نوعين من القضايا .

القضايا التحميمية ىي قضايا العموم الصورية بحيث تنحصر قيمة القضية داخل ذاتيا فيي 
تحصيل حاصل شقيا األول ال يكون ليا أي محتوى معرفي او قوة إخبارية تصل إلييا 

ح تحميل تحميال منطقيا لغويا فإذا أوضاستنباطا نعرف صدقيا وكذبيا  فقط بتحميل تحميال 
أربعة أضالع الشق األول يساوي الشق الثاني ىنا القضية صادقة  لديومثال المربع منطقيا ,

أنيا مطمقة الصدق ألن صدقيا يعتمد عمى الضرورة  أيلميوية  إثباتألن التحميل مجرد 
 1المنطقية فال مجال إطالقا لمخطأ.

يي العموم الطبيعية التي تنقل خبرا عن العالم الواقع من حولنا ف القضايا التركيبية ىي قضايا
لخبرة الحواس و التحميل المنطقي  االستقراءصل إلييا إذن إخبارية ذات محتوى معرفي ي

ألمثال ىذه القضايا يردىا إلى سمسمة من القضايا الذرية أي القضية التي تشير إلى واقعة 
في قيمة الصدق أو الكذب ىو خبرة الحواس ينبغي معينة من نقاط المكان إذا المرجع 

 2قو.التحفظ فالصدق أوالكذب ىو نسبي يستحيل إطال

مقد اعتبروا أن الميتافيزيقا مجرد لغو فيم فلقد أصبحت الفمسفة ىي البناء المنطقي لمغة 
ا ضاقوا بعقم المشاىدة الميتافيزيقية التي بقيت ثالثة و عشرين قرن بحيث خمفيا أرسطو بينم
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أن يبني ليا  بالمغة الصورية ىي المغة التي حاول كار ناف 1ةتحقق من المباحث التجريبي
جميع العموم عمى البروتوكول وىو عبارة  العتمادنسقا منطقيا ويضع قواعد الصياغة فييا .

 .تشير إلى المعطى أي المعطيات الحسية التي ترتبط بوجود كممات مثل يرى , يدرك 

نا بأن الوضعية المنطقية لم تأتي بالجديد كما ظنت التحميمية عموما فقد نجد أن بوبر يخبر 
رأسا عمى عقب أو باألصح قمبتيا فوق رأس  الدنياأقاموا ثورة مذوبة في عالم التفمسف قمبت 

 الفمسفة حيث أدعوا أن المشاكل الفمسفية زائفة وان التحميل المغوي منطقي .
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 نظرية المعرفة:

و مفاىيم و لقد شيد القرن العشرون تطورات عممية دفعت بيا مجموعة  من النظريات 
فتاريخ بوبر من الناحية العمم, فقد كان "كارل بوبر" من معاصري ىذا القرن  تصورات فمسفة

ى تقبمو ىو صراع بين طرفي التراث اليائل الذي تركو لو األسالف من جية و مدالفكرية 
فالمعرفة عنده قائمة بل يدور مسألة إمكان المعرفة لمجديد من ىذا التراث  فيو ال يناقش 

ا فالحديث عن مصادر المعرفة و كيفية تطورى رفةم إنتاجو الفكري  حول موضوع المعمعظ
المذىب التجريبي و تفنيدات" حيث يخطئ  حدوس»كتابو "كارل بوبر" من خالل  يبدؤه

ركمي" ىل كما يخطئ المذىب العقمي عند "ديكارت" "بيكون" و "لوك" و " با الكالسيكي عند
و العقميين لم يعد ليما نفس نالتجريبييو يرى أن كال من المالحظة التي وردت عند  "بنزو "لي

عا و ىنا نجد "كارل بوبر" يطرح منيما دورًا جديد أكثر تواضدورىا القديم بل يؤدي كل من 
 معارفنا التي نتمقاىا.تساؤاًل عن مصادر 

 ة الفطريةإن أساس المعرفة ىو التقميد سواء من الناحية الكمية أو الكيفية فبعيدا عن المعرف
و د النقنجد أن معظم  ما نعرفو من األشياء قد تعممناه باألمثمة و بقراءة الكتب و بتعمم كيفية 

 الفمسفة إذاخمت منوىو روح النقد "يقول في ىذا الصدد فالسفة مراعاتنا لمصدق فنجد أحد ال
أي أنو .1>>ض"ذي ال ينطق و الفؤاد الذي ال ينبالمسان الصارت كالعين الذي ال تبصر و 

 الظروفو  ,ر الفمسفةم تكون فييا النقد فيو جوىإذا لال يوجد لممعارف التي نتمقاىا أىمية 
-181" عن سقراط "بوبرتمميذا "لسقراط" فقد قال  جعمتو»بوبر التي مر بيا "كارل 

3::SOCRAT>>"  أي كان سيدي الذي عممنا كم ىو قميل ذلك القدر الذي نعرفو و أّن
و ال حدود يتعاظم مع مرور الوقت بما لدينا من جيل حكمة نتبعيا ليست سوى إدراك 

معارفنا تقميدي فبوبر ال يقصد بقولو أن معظم فتحصيل المعارف كاممة عند سقراط "لو
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ية معرفتنا الفطرية أيضا إلى التقميدي حيث أن كل جزء من معرفتنا التقميد تجاهاللتعضيدا 
 تقميد أو نقل.عرضة لمفحص النقدي فال يمكن أن نتصور قيام معرفة دون 

" البيضاء التي قال بيا ةكالموحتبدأ من فراغ فقد رأى "كارل بوبر" أن المعرفة ال يمكن أن 
أن تقدم المعرفة يتمثل بصفة رئيسية في تعديل جون لوك" و ال يمكنيا أن تبدأ من المالحظة 

لجيمنا ىو أن معرفتنا يمكن أن تكون محدودة فنا المبكرةو ليذا فإن المصدر الرئيسي معار 
 فقط.

بما نعرفو فما االىتمامبما نجيمو أكثر من  حد كبير إلى بوبر" يدفع بنا  رلإن منيج "كا"
يتصل صمب في جانب نستطيع أن نقف بثبات عميو و الجانب األخر ىو ما نعرفو 

أنيا في  مثااًل متواضعا لتصور "كارل بوبر" عن المعرفة بالمجيول و يمكن أن نعطي 
و في الجانب الصنع أما عن خيوط تحاول أن تكون دقيقة الجانب الظاىر منيا عبارة 

ننا أ غير محدود و عممأي أنو 1".الشكل مير ىب الخفي بمثابة القطن األعظم منيا وىو الجان
ك -ذلالغزل في تقدم مستمر و بأن الخيوط نظيفة و مترابطة و أن عممية  نتأكد أوالً يجب أن 

 تحصيل المعرفة.عممية  انتياءجية وألن ىو السبب أننا ال نعرف مقدارىا من 

 نتخمى من فكرة المصادر األوليةو نجد موقف "كارل بوبر" من الموقف التقميدي أن عمينا أن 

و تخميناتيا  أخطائنانقبل أن المعرفة جميعيا إنسانية و أنيا محممة لممعرفة و عمينا أن  
 نا نحو الصدق رغم أنو فوق أحالمنا و آمالنا ىو أن كل ما يمكننا عممو ىو أن نتممس طريقو 

 اإلنسانية ألنوبفكرة فحواىا أن لصدق يقع فيما وراء السمطة وليذا يجب أن نحتفظ ناتاستطاع

 .نقديإذا ما وجدت ىذه الفكرة لن توجد معايير لمبحث لن يوجد مذىب  
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بمشكمة نمو المعرفة " كارل بوبر" معنى بالدرجة األولى منذ أن وضع أول كتبو لقد أعطى"
تتجاوز  تزال متمثمة في  كانت و ما لألبستمولوجياحيث يرى أن المشكمة الرئيسية 

و نطمق المعرفة القائمة عمى اإلدراك الموضوعات التي ندرسيا بصدد نمو المعرفة 
وال سيما إذا كانت تتعارض في جانب منيا مع المعرفة العممية COMMON SENSEالعام
<<1

 بالطريقة التي تتقدم بيا المعرفة. اشتيرمعناه أن "بوبر" بال شك . 

تقوقع فمسفتو المعرفة ال يعني  لنموإن تمسك "كارل بوبر" بنمو المعرفة العممية كنموذج  <<
بيذا الصدد قابمة لمتطبيق و منيجو عمييا بل إنو في إطار نظرية الشاممة يرى أن أراء 

عمى الطريقة العامة  انطباعياتغيير كبير عمى نمو المعرفة السابقة عمى العمم بمعنى دون
 2.>>لمعامعرفة واقعية جديدة عن ال األنسبالتي تكتسب بيا 

 يتيح لبوبر نتائج طيبة عن المعرفةمما ال شك فيو أن تناول المعرفة العممية كمبحث أساسي 

في الفقرات و الفصول إلنتاج  كما سنرى جتمعمبصفة عامة و عن المغة و التطور و ال 
 .في نطاق اإلدراك العامالمعرفة نظرية رتانحصإذ
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 خالصة

 في ختام ىذا الفصل يمكن القول أن فمسفة كارل بوبر تميزت بسمة عممية إضافة إلى روح
. ففمسفة بوبر عالمة بارزة في تاريخ الفكر اإلنساني ألنيا جاءت لتعمن أن العمم الخالص

إدا سادت النزعة التقميدية حياتنا مقر أن كانت  تتوقفناشط العمم و المعرفة و الحياة تكاد م
المعرفة اإلنسانية ذات طابع ذاتي في الماضي أصبحت ذات طابع موضوعي في الوقت 

لراىن.ا  
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 و العموم التاريخيةلعموم النظرية ا -1
في حدود معينة يصح القول بوحدة المنيج العممي وىوا القول الذي دافعت اآلن عن 

لنا دون الحاجة إلى التخمي عن  وذلك ممكنلى العموم النظرية عمى التاريخية نفسيا إتطبيقي
والنظرية بين العموم النظرية والعموم التاريخية كالتمييزيين عمم االجتماع  التمييزاألساسي

 واالقتصادي والسياسي منمن ناحية وبين التاريخ االجتماعي  االقتصاديةوالنظرية السياسية
 1" .كثيرا ما ألح في توكيده بعض المؤرخين مرة بعد أخرى وىو تمييزناحية أخرى 

و التمييز بين االىتمام بالقوانين الكمية وبين االىتمام بالوقائع وىنا يرى كارل بوبر إن ىذا ى
الدفاع عن الرأي الذي ىاجمو التاريخانيون كثيرا بوصفو رأيا عنى  وأنا أودالجزئية وىنا يقول "

ي القائل بأن" التاريخ يتميز باالىتمام بالحوادث الواقعية المفردة أالر  الزمان. أعنيعميو 
 2بالقوانين أو القضايا العامة ". معينةلا

فقط بالوقائع الجزئية المفردة بل يعالج القضايا  مال ييتأي بالنسبة لكارل بوبر التاريخ 
"ويتضح ىذا من خالل تحميل المنيج متكاممة.حور حوليا التاريخ في صورة كاممة مالتي

العموم النظرية في  إلى انو بينما تيتم ويرجع األمروخاصة تحميل التفسير العمي  العممي
تسمم العموم التاريخية تسميما بالكثير منا لقوانين  ،واختبارىااألكثر اكتشاف القوانين الكمية 

   3.»واختبارىا كل نوع ثم توجو جل اىتماميا إلى اكتشاف القضايا المخصوصة  الكمية من
      
"مثال ذلك أننا إذا وضعنا حادثا مفردا موضع التفسير فقد تبحث ىذه العموم عن الشروط 
األولية الخاصة التي يمكن )باقترانيا مع كثير من القوانين الكمية القميمة األىمية أن تفسر 

يولف  وذلك باعتبارهالحادث الذي نطمب تفسيره أو قد تمجا إلى اختبار فرض خاص معين 
القضايا الخاصة مجموعة مقدمات تستنبط منيا نبا جديدا قد يصف حادثا وقعمع غيره من   

                                                           

.293كارل بوبر، عقم المذىب التاريخي، مرجع سابق، ص -
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 ثائقو كالالتجريبية الماضي البعيد وىذا النبأ تمكن من مواجيتو بالبيئة األمبيريقية في
                                                                          .الخ"...شقو نال

تاريخي ما دامت العمة  بأنوكل تفسير ألي حادث مفرد يمكن وصفو  إنيعني ىذا التحميل 
خاصة و ىذا موافق لالعتقاد الشائع بان تفسير الحادث تفسيرا عميا  أوليةل عمييا بشروط يد

يقوم في بيان كيف وقع ،و لم وقع ا ي انو يقوم في حكاية قصتو و لكننا ال نيتم حقا بتفسير 
  في التاريخ ففي العموم النظرية تكون مثل ىذه  إالتفسيرا عميا  المفردة أوالحوادث الخاصة 

                 وسائل لغاية مختمفة ىي اختبار القوانين الكمية. األكثرتفسيرات العمية في ال
ذا" كنا عمى صواب في ىذه االعتبارات فان  االىتمام الحار بالمسائل المتعمقة باألصول و  وا 

 لتطوريين و التاريخانيين الذين يحتقرون التاريخ بمعناه القديم و ىو ما نجده عند بعض ا
المسائل  أنمرتبة العمم النظري ىو اىتمام في غير موضعو ذلك  إلىاالرتقاء بو  يريدون 

نظرية نسبيا و  أىميةليست ذات  أيالمتعمقة باألصول ىي مسائل تختص بكيف و لماذا "
                                         . 1تاريخية محدودة" ةإال أىميغالبا ما ال تكون ليا 

"وقد يحتج في معارضة ىذا التحميل لمتفسير التاريخي بان التاريخ يستخدم بالفعل القوانين 
التاريخ ال يتم البتة بمثل ىذه القوانين  أنلكمية عمى عكس ما يؤكده المؤرخون الكثيرون من ا

ىو معمولو – آخرالحادث المفرد ال يكون لعمة لحادث مفرد  أن و لمرد عمى ىذه الحجة نقول
                                                              قانون كمي "إلى بالنسبة  إال–
"لكن ىذه القوانين قد تكون من قمة الشأن حيث نعتبرىا جزء من معارفنا المشتركة التي ال  

 جيوردانو برونوالحرق كان عمة موت " أنقمنا  فإذانحتاج إلى إيرادىا و ينذر أن نالحظيا 
التصريح بالقانون الكمي القائل بان الكائنات الحية كميا يصيبيا  إلىلم تكن بنا حاجة »

تعرضت لمحرارة الشديدة و لكن قانونا كيذا كان مفترضا ضمنا في تفسيرنا  ذاإالموت 
                                                                                   2العمي"
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"ىناك بالطبع من بين النظريات التي يفترضا المؤرخ السياسي بعض النظريات االجتماعية 
عية في السمطة لكن المؤرخ يستخدم ىذه النظريات ذاتيا دون الشعور بيا كالنظرية االجتما

يستخدميا في األكثر ال ألنيا قوانين كمية تساعده في اختبار  واألحوال. وىفي غالب 
يستعمميا، تكون ىذه النظريات متضمنة في األلفاظ االصطالحية التي  الخاصة، بلفروضو 

الحكومات أو األمم أو الجيوش يستخدم عن غير وعي منو النماذج التي  يتكمم عنحين  فيو
يمده بيا التحميل االجتماعي العممي أو التحميل الذي ال يكون قد ارتقى بعد إلى مرتبة العمم 
."1  

إن العموم التاريخية ال تنفرد تماما بموقفيا تجاه القوانين الكمية، إذ يوجد ما يشبو ىذا الموقف "
                      أينما صادفنا تطبيقا فعميا لمعمم عمى مشكمة خاصة بشيء مفرد معين.                     

المنازعات المشيورة التي قامت بين بعض الباحثين  اعتقد، بعض"يوضح ىذا التحميل فيما 
ذىبت جماعة من أصحاب المذىب التاريخاني إلى أن التاريخ لما كان  التاريخ، فقدفي منيج 

ال يكتفي بتعداد الوقائع بل يحاول وصفيا في نوع من الترابط العمي فواجبو أن ييتم بصياغة 
2حيث أن العمية في أساسيا تفيد التعيين بواسطة القانون ". التاريخية، منالقوانين                

اآلن أن ىاتين  نبين نوباستطاعتنا أالتاريخ، من العمية ىو الذي ييتم بو  ")...( فيذا النوع
وشيء منالجماعتين كانتا معا عمى شيء من الصواب  والحوادث الكمية  الخطأ، فالقوانين 

إذا خرجنا عن نطاق العموم النظرية  عمي، ولكنناضرورية جميعا في كل تفسير  المفردة
أي أن العموم النظرية 3".القميل في غالب األحوال إال باالىتمام وجدنا القوانين الكمية ال تحظى

 توجو جل اىتماميا إلى القوانين الكمية عمى غرار العموم التاريخية.                         
ذا نظرنا إلى العموم التاريخية في ضوء المقارنة التي عقدناىا بينيا  النظرية،  وبين العموم"وا 

 القوانينالعموم النظرية تؤدي  الكمية، ففيوقفيا نتيجة إىماليا لمقوانين تبينت لنا صعوبة م
عدة منيا أنيا مركز االىتمام الذي نصل بو المشاىدات أو وجيات النظر التي  فوظائ
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   نسترشد بيا في مشاىداتنا، ولكن لما كانت القوانين الكمية في التاريخ قميمة الشأن في أكثر
استخداميا عن وعي، فميس باستطاعتيا أن تقوم   بيذه الوظيفة، والبد من  وال يكونر، ألما              

1أن يضطمع بيا شيئا آخر ".     
الطبيعية، التاريخ كالعموم  نظر، فعمم"ومما ال شك فيو أن التاريخ مستحيل من دون وجية 

ال خنقو سيل الوقائع المجدية التي ال تر بط بينيا  يجب أال يكون انتقائيا في اختيار وقائعو وا 
جدوى من محاولة تعقب العمل في الماضي البعيد الن وراء كل معمول عيني واحد  رابطة، وال

ا وراءه كثرة بالغة التعقيد من الشروط  المختمفة، أينبدأ منو عددا ىائال من العمل الجزئية     
2ولية التي ال يحظى معظميا إال بالقميل من اىتمامنا ".األ    

أي انو ال مخرج من ىذه الصعوبة، إال أن نقصد في كتابة التاريخ إلى اتخاذ وجية انتقائية 
       نتصورىا أوال.

ال يعني تزييف الوقائع حتى تالئم اإلطار  كتابتو، وىذا"يجب كتابة التاريخ الذي تيمنا 
 اإلطار، بليعني إىمال الوقائع التي ال نجد ليا مكانا في  أوال، والورناه الفكري الذي تص

يجب عمى العكس من ذلك أن نمتحن كل البنيات المتصمة بوجية نظرنا امتحانا مدققا 
ال  التي كالصفاتحاجة لنا إلى البحث عن  ولكننا ال"الموضوعية العممية "موضوعيا بمعنى 

"مثل ىذه الطرق االنتقائية تؤدي في دراستنا لمتاريخ وظائف مماثمة ."صمة ليا بوجية نظرنا
السبب كثيرا ما فيمت عمى  العمم، وليذامن بعض الوجوه لموظائف التي تؤدييا النظريات في 

التي يمكن وضعيا  النادرةوالحق أن ىذه الطرق تحوي بالفعل بعض األفكار نظريات.أنيا 
ي إما فروض خاصة أو كمية.في صيغة فروض قابمة لالختبار، وى       

لكن الغالب عمى ىذه "الطرق "أو "وجيات النظر "التاريخية انو ال يمكن اختبارىا أي أنيا ال  
 تقبل التفنيد".
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.66المرجع نفسو، ص-
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 يأثر منهج بوبر في الفكر الفمسف -2
 

تكون  حيثوالالعمم. لقد تبنى كارل بوبر معيار التفنيد أو القابمية لمتفنيد لمتمييز بين العمم "
الذي وضعو  بيا. فالمعياركذنظرية ما عممية إذا كانت قابمة إن تحدد أمثمة من التجربة تبين 

إلثبات معيار التكذيب أو بدقة أكثر معيار القابمية  التجريبية، أيبوبر لتمييز المعرفة العممية 
مبدأ إذا خضع  وىدا المعيار ىو صمب فمسفة بوبر فمعيار القابمية لمتكذيب ىو اقتراح الكذب

 ةمعرفيا وقو ومحتوى لو نسق من األفكار اعتبرناه عمما تجريبيا طبيعيا أي يعطينا إخبارا 
1"منطقيا.عن العالم التجريبي عن سائر العوالم الممكنة  ارحةش              

نسق العمم  والذي يفردفبوبر يزعم أن معيار القابمية لمتكذيب ىو المعيار الذي يميز كل ىذا 
     التجريبي عن سائر األنساق المعرفية األخرى ميما كانت صورتيا المنطقية.
 

ة:في النظريات الفيزيائي2-1  
 

الشمس ىي مركز الكون نموذج عمى ىذا  بان كوبرنيكوسو أرسطاخوسمن كل إن نظرية "
 فرض كاذب، فقد ورغم انوث كان فرضا جزئيا ال يمكن تصديقو في ذلك الوقت يح.المعيار

لكن ،2األفالك حوليا ليست دائرية ةمس ليست ىي مركز الكون، وان حركالش فنذوا فكرة أن
عمى وال بوبر يقول صحيح انو فرض كاذب، لكن ىذا ال يؤثر عمى جرأة الحدس االفتراضي 

ليا عمى  الكون، وانمن أىم نتائجو ىي أن األرض ال تقبع في مركز  ، فواحدةوخصوبت
 ينا،يعنليس ىذا ىو ما اليوم، ولكنيزال ىذا مقبوال حتى  سنوية. والاألقل حركة يومية وحركة 

                                                           

3117شيادة الماجستير في الفمسفة، جامعة الجزائر، خوني ضيف اهلل، المنيج النقدي عند كارل بوبر، مذكرة مقدمة لنيل  1
 

المرجع نفسه،
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ال كنا ببحث وا  ظريات التي الن ألن  ىو جرأة الفرض، وقد كان جريئاايعنينفماو.تحقيقن ع 
كل1كانت مقبولة في وقتو". عممية  أصال، فييولكنيا عمى أية حال نظرية قابمة لمتكذيب   

أي اقتراح وجية نظر إلى الكون جريئة وجديدة أسيمت إسياما عظيما في تقدم العمم 
ابعد. إلى ما ىو  أعمى، مضىفنجد نظرية ذات قابمية لمتكذيب  كبمر"أما مع  الحديث.
 وجميع الكواكبميتافيزيقية قائمة إلى حد كبير عمى نظرية كوبرنيكوس بان األرض  فنظريتو

أن وجية نظره أدت بو إلى العديد من  دائرية، غيرالشمس مدارات  األخرى تدور حول
"ففي نظر بوبر ىذه القوانين تمثل اقترابا  2التشابكات التفصيمية الجديدة عن المظاىر البادية.

 عممية. فبإمكانناكانت ليست صادقة تماما كأية قوانين  الصدق، وانتقديريا جيدا من 
عن  وبالطبع الحديث" لتكذيب.وا أنيا قابمة لالختبار غيرفييا، التوصل إلى مواطن الكذب 

لمشرح، نظرية نيوتن بقوانينيا الثالث تمثل نظرية عممية عمى األصالة وبما ال يدع مجاال 
ذامنيا ا نستنبط القوانين التي تحكم حركة أي أجسام طالما ليا سرعات  فيمكن لم  معينة. وا 

يذا سيمثل تفنيدا ليا )...(خصوصا أننا النحو الذي تنبأت بو النظرية ف تتحرك األجسام عمى
 3نسمم في فمسفة العمم المحدثة بأنو ليس ثمة ما يمنع األجسام من أن تغير قوانين حركتيا ".

الن  انبتون. ربمفنظرية نيوتن أثارت القابمية لمتكذيب فيما يتعمق باكتشاف كوكب 
كانت ىي نفسيا التي ينشتاين إن نظرية ا ليم.نا منيعا االستقرائيون يصورون فييا حص

 بحثو وجريئةجعمت بوبر يتوصل إلى فكرة معيار القابمية لمتكذيب أصال فقد كانت نظرية 
جدا تختمف في خطوطيا العامة اختالفا كبيرا عن نظرية نيوتن والتي كانت في وقتيا صادقة 

عنياالخروج  ديستطيع أحوال   اتعد انحرافغاية الجسارة فيي  في اينشتاين"إن نظرية    
رغم ما حققتو ىذه األخيرة من نجاحات باىرة في الفيزياء لمدة  نيوتنواضحا عن نظرية 

نما قابمةترى ا صدق نظرية ال يقرر أنيا أصبحت عممية تماما  طويمة. حيث لمتكذيب. وا   

                                                           

.215بناصر البعزاتي، االستدالل والبناء، دار األمان، المركز الثقافي العربي، ص -
1
 

.81، ص3113، 2عادل مصطفى، مائة عام من التنوير ونصرة العقل، دار النيضة العربية، ط- 2 
.97المرجع نفسو، ص-
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"إن فكرة العبارات المساعدة ال تخل إطالقا بمعيار القابمية لمتكذيب الن بوبر قد أوضح في 
دائما إلى فروض  عمومية. تحتاجكل المواضع أن النظريات البحثة التي ىي انساق كمية 

لن يدعو إلى تكذيب النظريات كي يظل العمم سابحا في اليواء  مساعدة، فبوبروتعريفات 
ذا لمنظريات أفضل  نتوصل ولكن لكي نتوصل إلى نظرية أفضل فإننا ال نممك إال ما  وا 

1.تبقى عمى النظرية، رغم عممنا بمواطن الكذب فييا "     
 2-2في الميتافيزيقا:

مطالبة بان تكون قابمة  وال ىيقابمة لمتكذيب  والميتافيزيقا غيرإن نظريات الفمسفة الخالصة 
عدم القابمية لمتفنيد تدخل في صميم تعريف  نإ»بوبر;  ليقو لذلك وال منيجيا. لو، ال منطقيا 
العمم، وال عن  وانو متميزنشاط محدد بأنو ليس عمما  والنظريات الفمسفية، فييالميتافيزيقا 

تصورات  التجريبي، إنياعن وقائع العالم  تنبؤيوأن يعطينا محتوى إخباريا أو قوة  يحاول
يم جانب منو بغير تحديد وال تعيين فتتخذ صورة عامة لمكون تعين عمى فيمو أو عمى ف

"ويضرب بوبر مثاال عمى 2القضايا الالوجودية أصال إذا كانت ميتافيزيقية أو مثالية متطرفة "
الميتافيزيقية التي ترى أننا لو عرفنا كل  نطكابحتمية –الوجودية غير محددة –الصورة األولى 

 البيئة، فسنستطيعمتغيرات  كل اسيولوجية وأيضالفالسيكولوجية، والحياة مقتضيات الحياة 
التي نتنبأ بيا بخسوف القمر أو بكسوف  وبنفس الدقةالتنبؤ بكل تفصيالت السموك اإلنساني 

بمستقبل السموك حتى اآلن فقط ألننا لم نعرف بعد  ىذا التنبؤ"فنحن ال نستطيع  " .3الشمس.
اآلتية; أن نضع منطوق ىذه النظرية عمى الصورة  وعوامل الحاضر، ويمكنكل مقتضيات 

وصف صادق لحالة اإلنسان الحاضر يكفي تماما في حالة ارتباطو بالقوانين الطبيعية  يوجد
الصادقة لمتنبؤ بكل تصرفاتو المستقبمية كما ىو واضح فالنظرية تتخذ شكل القضية الوجودية 

ففي نفس  محددة.تيا أي بما ىي غير القابمة لمتكذيب في ذا وبالتالي غيرغير المحددة 

                                                           

.:53الخولي، فمسفة كارل بوبر، مرجع سابق، صيمنى طريف - 1 
.:6كارل بوبر، بؤس األيديولوجيا، مرجع سابق، ص  - 2 
.71المرجع نفسو، ص-
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السياق أيضا يرى بوبر أن ثمة قضايا فمسفية أكثر تطرفا ليست وجودية أصال عمى رأسيا 
. 1النظرية المثالية التي ترى أن العالم التجريبي بأسره مجرد فكرة في الذىن أو حمم أو تصور

                                                                              
، 29في القرن  الحديثة، خصوصاالالعقالنية التي انتشرت في الفمسفة  األبستمولوجيا")...( 

والفالسفة أن أوضح كانط أن العقل اإلنساني غير قادر عمى استنكاه األشياء في ذواتيا  ذفمن
األشياء في ذواتيا  دعاءاستإما أن نتخمى تماما عن حمم -2يرون أماميم إال طريقين ; ال
أننا ال نستطيع التخمي  وطالما’ العقلإما أن نحاول معرفتيا عن طريق آخر غير طريق -3.

أو اليام  مثل; الغريزة، العاطفةيبقى أمامنا إال إتباع الوسائل الالعقمية  الحمم، فالعن ىذا 
التي " 1861-1788-ارثور شوبنهاور ىنا يعطينا بوبر مثاال عن فمسفة "».الشعراء 

أشياء في ذواتيا إذن فاإلرادة بدورىا يجب أن  لكننا’ إرادةسارت عمى ىذه الحجة ")...(نحن 
من المستحيل  وأكد انوتكون ىي الشيء في ذاتو فشوبنياور مثالي ىاجم المذىب المادي 

يجب  ثانيا، بلحل المغز الميتافيزيقي وكشف سر الحقيقة بفحص المادة أوال ثم فحص الفكر 
يجب أن نبدأ بأنفسنا وعمى نيج الميتافيزيقيين في  وعن كثب. أيبدأ بما نعرفو مباشرة أن ن

أخرى  وثمة أمثمةاعتبار العقل صورة الواقع "المثل تماما ىو حال كل النظريات الفمسفية 
واضحة يمكن أن ترد في ىذا السياق. ألنيا ال تعدو أن تكون صورا أخرى لمذىب اإلرادة 

صحيحا في رأي بوبر إنو متروك لوقائع في تاريخ الفمسفة كما  سفمي»ر. شوبنياو ىذا عند 
يبدو بل الصحيح ىو انو متخف تحت أسماء عدة ىي موضات الفمسفة المعاصرة مثل فمسفة 

 عمى أساسفيي تقوم الخصوص.عمى وجو  والفمسفة الوجوديةعموما  العدمية ةينتشو والفمسف
في ذواتيا ىي اإلرادة و ىي  شيء. فاألشياءال  بوصفنا انعرف أنفسنم والسأأننا بالممل 

العموم الزائفة يجب أن ننحييا جانبا و ال نفكر  لنا، فقضايااألخرى تماما منطوق الالعقالنية 
بالذات  إن بوبروبالتالي يمكن القول 2إطالقا في أي رفض أو قبول ليا أو مفاضمة بينيا " 

                                                           

.336، قطر، ص2عالم الفمسفة، دار الحكمة، ط إلىعمار طالبي، مدخل  -
1
 

.559يمنى طريف الخولي، فمسفة كارل بوبر، مرجع سابق، ص - 2 
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أىم مناشط العقل. فيو يشير  والميتافيزيقا منالخالصة الفيمسوف الذي يؤكد عمى أن الفمسفة 
يقبل تعزيزا أو تكذيبا أو  وىو الإلى انو من أين لنا بالمعيار الذي يحكم ىذا المنشط اليام 

تفاوتا في درجة القابمية لمتكذيب التي توضح النظريات التي ينبغي أن نفصميا عن غيرىا 
عم يعرف بوبر النظريات الفمسفية عمى أنيا غير قابمة "ن نأخذ بيا أو نتركيا. والنظريات التي
في بعض األحيان يسيطر عميو نزوع  األساس، ولكنىذا  عمى فيعامميا ويتفمسلمتفنيد، وىو 

 ويحكمو فيفيؤكد أن معيار القابمية لمتكذيب يميز العمم  والنظرة الكميةالفالسفة إلى التعميم 
ألولى حيث نجد النظريات الفمسفية التي ميدت كل األطوار حتى في األطوار البدائية ا

لم يكن فيزيائيا كأسالفو  فيو ،بارمينيدسسبيل المثال نظرية  العممية. عمىلمنظريات 
األيونيين عمى األقل. غير أن بوبر يراه أب الفيزياء النظرية البحثة ».21-3في التحميل 
 النفسي
 
"التحميل النفسي: هو مصطمح يطمق عمى نسق من النظريات السيكولوجية ومنيج لعالج 

سيغموند التحميل النفسي باسم الطبيب النمساوي  العصبية. ويرتبطاالضطرابات العقمية 
ن أعقبومؤسسو  و( في1939-1856)فرويد  عمماء آخرون أضافوا الكثير مما لم يقمو  وا 
 مة فرويد فتقوم عمى أن الشخصية تتكون الكثير مما قالو أما عن نظري وأيضا رفضوافرويد 

ثالثة نظم أساسية".2"األنا; يقوم بالتعامالت المناسبة مع العالم الموضوعي الخارجي متميزا 
عن اليو بأنو يفرق بينيا وبين األشياء التي توجد في العالم الداخمي فيو الجياز اإلرادي 

والسموك.لمشخصية الذي يسيطر عمى منافذ الفعل   

                                                           

.85كارل بوبر، درس القرن العشرين، مرجع سابق، ص -
1
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 األنا األعمى: الممثل الداخمي لمقيم لممجتمع والمثل العميا. الهو; ىو نظام الشخصية 
الواقع النفسي  فرويد وكالغرائز ويسميسيكولوجيا; كل ماىو موجود وموروث  ويتكون من

1الحقيقي ألنو ال يتأثر بالدوافع المكتسبة".  
الممكنة عمى  وبكل األثقالبكل ثقمو  جيده، ويتحاملفينا بوبر حين ينقد يبذل قصارى 

إبان نشأة  فييناموضوع النقد وعمى الرغم من سيطرة التحميل النفسي عمى المناخ العممي في 
بل اكتفى  ادلرجيدا كبيرا في نقد نظريتي فرويد و ولم يبذلبوبر فانو خالف تمك العادة 

أن  من لأضعف واقما عمما ربما ألني وأنيما ليساباإلشارة إلى أن المعيار ال ينطبق عمييما 
أكثر.يستحقا أي نقد   

من السمة  وليس ليما"فميس التحميل النفسي وال عمم النفس الفردي عموما عمى وجو اإلطالق 
ليما أي فئة مكذبات  لمتكذيب، وليسببساطة نظريات غير قابمة  نصيب، ألنيماالعممية أي 

وفقا  ويمكن تفسيرهإال  التالي"، وبثمة آي سموك إنساني يمكن أن يعارضيما محتممة، فميس
2ىاتين النظريتين".لمصطمحا  

ثم رجل أخر  الماء قصد إغراقويضربو بوبر عمى ىذا ىو رجل يدفع بطفل إلى  والمثال الذي
 تفسيره بنفسمن ىذين السموكين المتناقضين يمكن  كل’ الطفليضحي بحياتو من اجل إنقاذ 

 السيولة وفقا لمصطمحات نظرية فرويد وأيضا وفقا لمصطمحات نظرية إدلر.
بعضا مما يقوالنو لو أىمية  صحيحة. وان"فبوبر ال ينكر أن فرويد و إدلر رأيا أشياء معينة 

تطورت  والتكذيب كمايطور بحيث يمعب يوما دوره في عمم نفس قابل لالختبار  ويمكن أن
3».قية البارعة ولعبت دورىا في الفيزياء القابمة لمتكذيب بعض من النظريات الميتافيزي  

وىنا نجد بوبر ينوه عمى أن اختالف إدلر عن فرويد ىو في صالح اإلدلرية إذ تالقى مواطن 
اجتماعيا.نقص خطير لفرويد حين أكد عمى أىمية النظر إلى اإلنسان بوصفو كائنا   

                                                           

.1:عادل مصطفى، مائة عام من التنوير ونصرة العقل، مرجع سابق، ص- 1 
.2:المرجع نفسو، ص- 2 
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لمتكذيب;ومن أمثمة التحصينات المضادة   
2"-التناقض الوجداني: بمعنى وجود شعورين متناقضين يختمجان في نفس المرء تجاه شيء 

نترك ىذا المفيوم  أالوىذا حق ال يمكن إنكاره كما يقول بوبر لكن عمينا واحد.واحد في وقت 
ال تحوليتداخل مع كل شيء دون ضابط أو معيار  في النياية إلى فرض عيني. وا   

3-غريزة الموت: افتراض آخر قد يكون شديد المراوغة في التطبيق مع غريزة الحياة 
تاما من التكذيب. فيو مفيوم يتميز بالغموض وال يمكن أن نشتق منو أي  ويشكالن تممصا

فروض تجريبية. وقد يعد ممجأ سيال لتفسير ما نعجز عن فيمو من ميول عدوانية أو 
1غيرىا."  

4-تكوين رد فعل:وىو كذلك تناقض ال ينبغي أن يترك كأداة بسيطة لتفسير سموك اإلنسان 
لتكتمل بو ما لم تكتمل من صور الشخصية. مثال إذا وجدت شخصا تعرض لصدمة نفسية 
مرتبطة بالكالب ولكن داىمتنا مشاىدات ألشخاص تعرضوا لنفس الصدمة لكنيم ال يخافون 

الناس ممن يضمر  ضبع»يقول; د أسيل أن نمجأ إلى فرض مساع ايحبونيم. فمالكالب بل 
2المخيفة ". واحتضان المواقفمخاوف ال شعورية يستجيب تجاه ىذه المخاوف باإلنكار   

 ويجعميا غيرقد يكون ذلك حقا، لكن قد يتحول ىذا إلى درع يحمي النظرية من التكذيب 
نظرية وماذا السؤال يبقى مطروحا ما ىو المحتوى المعموماتي لم نالعممي. ألقابمة لالختبار 

كاذبة.قدمت من تنبؤات محددة فيل ىناك مشكل إذا كانت   
 
 2-4في النظرية الماركسية

وأقوى أىم  الماركسية، فييمن أىم حصائل المعيار حصيمة تطبيقو عمى النظرية 
الفمسفية التي وضعت من اجل االشتراكية أي من أجل تحقيق نظام اقتصادي النظريات

                                                           

.:27، مرجع سابق، وأعداؤهكارل بوبر، المجتمع المفتوح  - 1 
.571يمنى طريف الخولي، فمسفة كارل بوبر، مرجع سابق، ص -
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يقوم عمى الممكية العامة لوسائل اإلنتاج منعا من استغالل أقمية من المالك  اجتماعيعادل
عاممة.ألكثرية   

"ولعل أىمية النظرية الماركسية دونا عن سائر النظريات االشتراكية والتي سميت 
خاصية عممية فقد أراد كارل  الماركسية منباالشتراكيات الطوباوية إنما تأتي مما تدعيو 

يكون عالم التاريخ الذي يفيمو ويحممو فيستطيع أن يتوصل إلى  ن( أ1883ـ1818)ماركس 
بالتالي من التنبؤ بما سيكون تبعا لطبيعة العمم  والذي يمكنوالقانون الحتمي الذي يحكمو 

معروف اصطنع ماركس المادية الجدلية ليصل إلى القانون التاريخي الذي  وكما ىوووظيفتو 
.1ارتآه يحكم التاريخ "  

أعظم أقطاب الفكر البشري وانو حاول أن يكون ممخصا  ماركس منفبوبر ال ينكر أن 
 وكونو لمبتطبيق المنيج العممي العقالني عمى أكثر مشاكل الحياة العممية إلحاحا نجح إلى 

يؤكد انو ال يمكن أن يوجد أي  رفبوب»محاولتو. ينجح إلى حد كبير فان ذلك ال يمغي قيمة 
ن يدينون لماركس حتى  وىو منيمالكتاب المعاصرين  وأن جميعماركس عمم اجتماعي قبل  وا 

2بذلك ". لم يشعروا  
خالص ناذر  المقيورين. كانت متأججة لمساعدة  وأن رغبتو"فماركس تميز بعقل مفتوح وا 

والعمم اجل تحسين أحواليم وكان اىتمامو عظيما بالفمسفة  وفعال منخالصة حياتو قوال  لفبذ
قاس وعنيف  الماركسية بنقدأن بوبر مع تسميمو بيذا انيال عمى النظرية  إالاالجتماعيين، 

المسيبة  بالبراىين المنطقيةإال وفندىا  وال كبيرةمن كل صوب وحدب فمم يترك صغيرة 
غريبا أن نعرف أن نقد بوبر لمماركسية  وقد يبدوالمطولة الدقيقة المثالية  والمناقشات الفمسفية

3المغوية".  والفمسفة التحميميةده لالستقراء أو حتى لموضعية المنطقية يتضاءل بجواره وبنق  

                                                           
1

 .293كارل بوبر، عقم المذىب التاريخي، مرجع سابق، ص-

.241عبد اهلل العروي، ثقافتنا في ضوء التاريخ، مرجع سابق، ص - 2 
6المرجع سابق،خوني ضيف اهلل، المنيج النقدي عند كارل بوبر،- 3 
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رأى فييا بوبر أنموذجا لممنيج التاريخي أي الذي يرى أن التاريخ يسير في مسار محتوم  فمقد
يمكن قولبتو في مراحل أو أنماط أو إيقاعات ومن تم يمكن التنبؤ بو.")...(رأى بوبر أن 

قائما عمى أساس ىندسة اجتماعية جزئية  مرحميااإلصالح مثل النقد يجب أن يكون جزئيا 
سات االجتماعية كل عمى حدة بل وكل من مشكالت المؤسسة الواحدة تتعامل مع المؤس

"1عمى حدة باألسموب الذي يناسبيا ىي وليس بأسموب كمي محدد سمفا   
"ولما كان ماركس مجرد مفكر تاريخي فمم تتضمن نظريتو أي تكنولوجيا اجتماعية ولينين 

ي النظرية الماركسية أية نفسو أعمن أن الحزب الشيوعي بمجرد أن تولى السمطة لم يجد ف
تكنولوجيا أو خطط لإلصالح االجتماعي فكل بحوث ماركس االقتصادية كانت مكرسة 

ىذا فان ماركس نفسو قد أكد تأكيدا عمى التعارض بين  وأكثر منلخدمة نبوءتو التاريخية بل 
شاكل منيجو وبين أية محاولة إلقامة تحميل اقتصادي ييدف إلى التخطيط العقالني لحل الم

2الجزئية ".  
وخاتمة فمقد راح بوبر في مناقشات مطولة ينقد الفكر اليوتوبي الذي يعني تصور نياية العالم 

الدعوة إلى العنف الدموي التي  ونقد أيضايقف أمامو من استحالة منطقية  تطورىويوضح ما
استحالة التقاء العقالنية التي تعني االعتراف بالوقوع في  ويوضح أيضامجدتيا الماركسية 

تأتي.الثورة من اجل أجيال لم تأت بعد وقد ال  والتضحية بجيلالخطأ مع الدعوة إلى العنف   
خاطئة تماما تغفل عوامل أساسية في  وأوضح أنيا"كما نقد بوبر أيضا نظرية فائض القيمة 

الرغم من الرأي الشائع بأنيا أىم نظريات ماركس فان  مىوالشراء وعالبيع  وفي قوانيناإلنتاج 
أقوىوأفضل بوبر حمميا تحميال يوضح أنيا ال ضرورة ليا عمى اإلطالق وان الماركسية تصبح 

ومنطقيا حذفنا نظرية فائض القيمة منيا وأساس كل ىذا نقده لمقيمة العممية الماركسية  لو
3الجدلي ". المادي  

                                                           

.265المرجع نفسو، ص- 1 
.563يمنى طريف الخولي، فمسفة كارل بوبر، مرجع سابق، ص -
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وليس منيا النقد  وزاوية يمكنر الماركسية نقدا مدمرا من كل موضع وباختصار شديد نقد بوب
اقتناع بمبادئيا أو حتى عمى  ويظل عمىنقد بوبر لمماركسية  أحدالسيل أن يدرس  من

واىم نقاده المعاصرين. أبرزتعاطف معيا لذلك يرى الماركسيون فيو   
ين األمثمة المؤيدة فما بالنا لو "إن منطق التكذيب يعممنا أن مثاال واحدا نافيا أىم من مالي

كان األمر مثاال واحدا مؤيدا في مقابل العديد من األمثمة المكذبة أي أن النتيجة المنطقية 
نظريتو خاطئة  كاذبة، وبالتالي تكونالتي يجب أن ننتيي إلييا ىي أن تنبؤات ماركس 

والسبب و قد فشمت الن يستخمص المستقبمية من الوقائع المعاصرة ل ومحاولتو العبقرية
1في ىذا ىو عقم المذىب التاريخي الذي اتبعو ماركس ". األساسي  

القابمية لمتكذيب ىاىو ذا يقدم حجة جديدة تضاف إلى حجج  إن معيارلذلك يمكن القول 
 بوبر الكثيرة عمى عقم المذىب التاريخي وقبل ىذا يقدم أقوى واىم نقد لمماركسية.

قد أصبح من الواضح اآلن أن بوبر عمى حق  أنفسيميعترفون انوالمتطرفون "فالماركسيون 
تماما حين يسمي النظرية الماركسية بأنيا عقيدة دوجماطيقية مقواة فقد كانت عممية غير أن 

إلى استئصال النظريات الكاذبة ونبذىا باكتشاف مواضع  والتكذيب يرميكذبيا قد تبث 
والضعف فييا.الكذب   

ذا شاء أنصارىا فيمكنيم االنصراف عن العمم  "إن الماركسية بما ىي عممية نظرية كاذبة وا 
العممية وحينئذ لن يستطيع معيار القابمية لمتكذيب التطاول عمى نظريتيم  وعن السمة

نظرية فمسفية مجرد تأويل لمتاريخ وتصور يوتوبي  السابق، وسنعتبرىاوسيسقط كل النقد 
تنطوي عمى أي  وبالتالي الرورية منطقية بالواقع عمى عالقة ض وال تنطويلمستقبل البشرية 

2إلزام باألخذ بيا كي نفيم ىذا الواقع وتصبح فقط محال لمنقاش النقدي الفمسفي ".  
لقد كانت النظرية الماركسية محاولة لعممنة التاريخ ولم تنجح لعميا نجحت في أن تكون أقدر 

 خرجت فمعميالمنظم االشتراكية نظرية فمسفية طرحت حتى اآلن لوضع إيديولوجية عامة 
                                                           

.2:2المرجع نفسو، ص-
1
 

.2:6المرجع نفسو، ص
2
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النظرية الفمسفية الوحيدة التي خرجت إلى عالم التطبيق الفعمي ولكنيا لم تنجح في وضع 
 نظرية عممية لمتاريخ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المسؤولية والمستقبل -3
ل "التاريخانية خطأ من أقصاىا إلى أقصاىا يرى التاريخاني أن التاريخ مثل مجرى الماء مث

إنو اكاء يعتقد التاريخاني أنو أكثر ذيستطيع أن يتوقع أين يمر الم ويعتقد أنوالنير الجاري 
بالمستقبل.يتخيل أنو بإمكانو أن يتكين  ويتصور أويرى الماء   

يذه لكن نشاء كما التاريخسنا أن ندر ىذا الموقف عمى المستوى األخالقي خاطئ كمية بإمكان
1.»وبالحقيقة ليا بالواقع  قةوال عالالفكرة الخاصة بالنير ليس أكثر مجاز   

ىنا  وانطالقا منيرى كارل بوبر أنو يمكننا أن ندرس ما مضى لكن ما مضى انتيى 
ط االتجاه عمينا فق وبالتالي نتابعسنا في المستوى الذي يسمح بالتنبؤ بأي شيء كان لفإننا

.وأحسنجعل األشياء أفضل  وأن نحاولنتحرك  نأ ببساطة  

                                                           
. 07كارل بوبر، درس القرن العشرٌن، مرجع سابق، ص 
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أن ننظر إلىالمستقبل  وليس بمقدورنا"فالمحظة الحاضرة ىي المحظة التي انتيى فييا التاريخ
كنت أعرف أن  "ن نقول;كأ أنو بإمكاننا أن نتكين بو بفضل المجرى أو االتجاه ونحن نعتقد

".المجرى سيمر من ىنا  
 أعرف أشعر بالسعادة ألنني استطعت أن ولكن الإنني سعيد ألن األشياء حدثت كذلك 

ىو  وأن نبحثعماالتفكير فيما يجب أن نفعمو  اآلنىذا الوقت أين يكمن الخمل يجب  لخال
1واجبنا فما فات قد فات". وما ىوأفضل   

 ليجب أن نقوم بإسقاطات من أج والدروس ولكن اليمكننا بالتأكيد أن نستخمص العبر 
الفنية الكبرى في الماضي  اآلثارالذين رأوا  إن كلالمستقبل أريد أن أقول  تساقا

كل  اآلنمؤكد فمماذا  وانحطاط ىذاسيعتبرون أن الفن في حالة تدىور  أنجمو رمايكلثاآ;مثل
يصبحوا رقم واحد في المستقبل إنيم يسمعون بكيفية  ويحاولون أنلفنانينيحمقون من حولو ا
أو  همتابعة االتجاويحاولون "فالتاريخانيون الذين يتحدثون عما سيقع في المستقبل ما

ىذا أنيم ميتمون  واألكثر مندال من أن ينتجوا أعماال قيمة في الوقت الحاضر بالمجرى
 السيئين ةالسيئين والفالسفلألنبياء  وأيضا يضعونثر من اىتماميم بنوعية عمميم أكبأنفسيم 

2يحاولون التكين بالمستقبل ".الذين  
 فكرة غبية ألنيا محاولة الستكشاف كمثالالتكنولوجية يعطييا  الثوراتفيرى كارل بوبر أن 

متوقعة وغير غير منتظرة  ثورةريخ في حين أن خاصية التاريخ ىو أنو دائما يضعنا أمام التا
.كثورةاإللكترونيك  

بتطور التاريخ خطأ فكري فال حاجة لنا بمعنى التاريخ يمكن لنا أن داالعتقا»أن يرى أيضا   
أن يعممنا نرائعين ويمكصاإلعجاب وبأشخانعجب بالتاريخ ألنو غني باألحداث التي ستسحق 

األشياء التي يجب أن نخاف منيا ىنالك ما سنسميو بمعنى  ومن بينما يجب أن نخاف منو 
3التاريخ ألنو يزج بنا دائما في اتجاىات خاطئة ".  

                                                           
.07المزجع نفسه، ص

1
 

. 221، ص7111، اإلسكندرٌة، 7الفكرٌة، ط األعمالكارل بوبر، بحثا عن عالم أفضل، تر أحمد مستجٌر، مهرجان القراءة للجمٌع،  
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من الناس  وأفعمو ويفعمو غيرنامو تفع ومتعمق بمالمستقبل مفتوح إنو متعمق بنا جميعا ا
 وآمالناورغباتنا متصل باألخر بفكرنا  وما سنفعمووما تفعمو  غدوبعد وغدا ليوما

والواسعة ة  الكبير  وبحكمنا وتقديرنا لإلمكانياتإنو متصل برؤيتنا لمعالم  ربتعبير آخاوتخوفاتن
1".يحمميا لنا المستقبل والمفتوحة التي  

يعي الحقيقة التالية نحن ال نعرف شيئا أو  وتعظم عندمايعني أن عمينا مسؤولية كبيرة  "مما
 شيءفي أحسن األحوال نحن نعرف القميل من األشياء بحيث نضطر إلى تقديرىا بأنيا ال 

2الصائبة " القراراتمقارنة بما يجب معرفتو حتى نتخذ   
 يدركون فيما يبدو قدم مذىبيم فيم يعتقدون"إن المحدثين من أصحاب المذىب التاريخي ال 

يد بأن المذىب التاريخي في صورتوكل جد لتأليييمفي خيار ليم في ىذا النتيجة  مم يكنأني  
باىر في العمم وأن ىذاالتي يأخذون ليا ىو أخر ما حققو العقل البشري من نتائج أكثر جرأة 

نيم ىم الذين اكتشفوا مشكمة التغير وىي جدتو ال يقوى عمى إدراكو إال القميمون بل يعتقدون أ
 من أعرق المشكالت التي تناولتيا الميتافيزيقا النظرية ".

التزال جماعة متعينة من أفراد متعينين يرتبط كل منيم باآلخر ليس عن طريق عالقات إنيا 
نما عن طريق عالقات فيزيقية متعينة وتبادل السمعاجتماعية مجردة فحسب كتقسيم العمل   وا 

3.»والممس والرؤية كالشم   
فعمى الرغم من أن مجتمعا كيذا قد يكون قائما عمى العبودية إال أن وجود العبيد ال يحدث 

 تختمف في األساس عن تمك التي تحدثيا حيوانات مروضة ومع ذلك فثمة مشكمة بالضرورة
مفتوح.اىر منقوصة تجعل من المستحيل تطبيق النظرية العضوية بنجاح عمى مجتمع مظ  

اعنييا ترتبط بحقيقة انو في مجتمع مفتوح يكافح أعضاء كثيرون من اجل  والمظاىر التي"
.الصعود االجتماعي واحتالل أمكنة أعضاء آخرين  

                                                           
.167ٌمنى طرٌف الخولً، فلسفة كارل بوبر، مرجع سابق، ص 
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.162المرجع نفسه، ص
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أن  وال يمكنناوقد يؤدي ىذا عمى سبيل المثال إلى ظاىرة اجتماعية ىامة كالصراع الطبقي  
 وأنسجة الكائنمع عضوي إذ أن خاليا نعثر عمى أي شيء شبيو بالصراع الطبقي في مجت

»تنطبق عمى أعضاء الدولة قد تتنافس عمى طعام  إنيا أحياناي التي يقال الح  
يعني انو ليس ثمة ميل متأصل في عضو السيقان يسعى إلى أن يصبح الدماغ أو  اوىذ

 األعضاء األخرى لمجسم أن تصبح البطن الن ال شيء في الكائن العضوي يناظر واحدة من
المفتوح.أكثر الخصائص أىمية لممجتمع   

وىذا يعني أيضا المنافسة عمى المكانة بين أعضائو فما يسمى بالنظرية العضوية لمدولة 
ند إلى مماثمة باطنية)...(أما المجتمع المغمق من ناحية أخرى فال يعرف الكثير عن ىذه ستت

 الميول فمؤسساتو بما في ذلك طوائفو ال تمس أنيا محرمات.
 وكذلك فالنظرية العضوية ىنا تجد مكانا فميس من الغريب أن نجد أن معظم محاوالت 
 طبيق النظرية العضوية عمى مجتمعنا ليست سوى أشكال مقنعة من الدعاية لمعودة إلىت

لعصبية القبمية.ا  
المجتمع المفتوح نتيجة لفقده السمة العضوية يمكن أن يصبح  "يريد بوبر الوصول بنا إلى أن

المجتمع المجرد" إذ يرى في نظره إلى انو يفتقد إلى حد كبير »درجات ما مثمما يسمييا في 
يريد بوبر الوصول بنا إلى أن المجتمع المفتوح نتيجة لفقده السمة العضوية يمكن أن يصبح 

المجتمع المجرد" إذ يرى في نظره إلى انو يفتقد إلى حد كبير »في درجات ما مثمما يسمييا 
1الحقيقية".تمع متعين أو جماعة حقيقية من البشر أو نظام من ىذه الجماعات سمة انو مج  

 

 

 

 
                                                           

.761، مرجع سابق، صوأعداؤهكارل بوبر، المجتمع المفتوح  
1
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 خالصة
 

فصل يمكن القول بان كارل بوبر كان فيمسوف العمم و الفمسفة بامتياز فقد في ختام ىذا ال
المعيار الذي اسماه بمعيار القابمية لمتكذيب و الذي طبقو في كل من التحميل  إلىتطرقنا 

مفيوم التاريخانية في  أيضاالنفسي النظرية الماركسية و في النظريات الفيزيائية كما عالج 
نكون ال حتميين و ان نفيم   أنمنظورىا الواسع كما قام بنقد التاريخية حيث يقول "عمينا 

ٌنقادون  االتفاقيات و كيف أوو الغايات و القواعد األىدافمثل  بأشياء الناس يتأثركيف 

 .نظريةالمعرفة"  األشياءىذه  إلى
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 خاتمة
يعد كارل بوبر من أىم النوابغ التي أنجبتيا البشرية في الفكر الغربي المعاصر، موضحا 

بذلك تأمالتو حول االكتشافات العممية، كما تعتبر فمسفتو تصويرا صادقا الى حد بعيد 

 إلىلمتطورات التي دخمت عمى الفمسفة في القرن العشرين ونعني بيذه التطورات التي تنتمي 

                                                     نتائج العموم الطبيعية وخاصة الفيزياء.

كانت المعرفة االنسانية ذات طابع ذاتي في الماضي كانت ايضا  المعرفة العممية  أنفبعد 

اال تعد نوعا من االعتقاد االنساني الراسخ وذلك طوال األبستمولوجيا التقميدية منذ" ارسطو" 

ان قال بوبر بنظرية فريدة تخمصت من النزعة التقميدية في مصادر المعرفة و ركزت عمى 

عنده في عالم المعرفة فحص المعرفة بنقدىا اكثر من البحث في مصادرىا، وتمثمت المعرفة 

 رنكالتي تحفظ تجاىيا و ان لم يو فيو كافة المالمح الميتافيزيقية  انعكستالموضوعية  الذي 

                                                                                 .وجودىا 

كما قال بمفاىيم جديدة كالقابمية لمتكذيب و التعزيز وىذا يوحي الى قدرة بوبر عمى تجاوز 

 و فمسفة بوبربداع و قام بنقد حتمية التاريخ من سبقو من الفالسفة و االبستيمولوجيين في اال

عالمة بارزة في تاريخ الفكر االنساني، ألنيا جاءت لتعمن ان مناشط العمم و المعرفة و 

                                              تتوقف اذ سادت النزعة التقميدية .الحياة تكاد 
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 قد أصر عمى ضرورة و بوبر قد اىتم بالتغير االجتماعي بجميع أنواعوليذا نجد أن 

العمم ان  النقد يميز في فمسفة العمم مفادىا أن فقد أسس من خاللو نظريةبو، االعتراف 

   األفكار البشرية األخرى، ليذا فقد درس بوبر التاريخ اليوناني و تاريخ العمم وذلك ليبرىن 

                         .عمى صحة و صدق أقوالو في فمسفة العمم و الفمسفة االجتماعية  

عن التاريخانية باعتباره ميزة  في النياية إال أن نختم حديثنا بما كان بوبر يتصورهو ال يسعنا 

                              النظريات التي تطمح بكشف قوانين التغير االجتماعي علجمي
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لفاتهؤمارل بوبر:حياته و ك  

 
 ن ينحدران من أصول ييودية اعتنقمن أبوي 2091ولد الفيمسوف كارل بوبر بفينا سنة   

ين   درسة الطمبة االشتراكين الشيوعيفي جمعية م انخرط 2020المسيحية الموثرية في سنة 

 ر.     بوىمبإشراف كارل   2011وراه سنة غادرىا بعد شيور قميمة نال شيادة الدكتلكنو 

 العممي كبيرة و ىو منطق الكشف الذي حقق لو شيرة الرئيسينشر كتابو  2091وفي سنة 

 2011نيوزلندا و ذلك تحت ضغط النازية و في سنة  باتجاهغادر النمسا  2091وفي سنة 

 أستاذا لممنطق 2011نشر كتابو السياسي اليام :المجتمع المفتوح و أعداؤه عين سنة       

لقب " السير "نشر 2091و منحتو ممكة بريطانيا سنة لالقتصادالعمم في كمية لندن  مناىجو  

 نطقمصميمة كتابو " المعرفة الموضوعية " و ظيرت الطبعة األولى ألجزاء  2011سنة 

 نا عو ىدف العمم الكون المفتوح دفاع و منيا : الواقعية 2011الكشف العممي سنة 

   درس ىذا القرن 2009الختالف في الفيزياء نشر سنة نظرية الكوانتا و ا و ةالالحتمي

                                     1"2001سبتمبر  21القرن العشرين و توفي في  درس

            

 

 

 
                                                           

19، ص1991كارل بوبر، درس القرن العشرين، تر، زواوي بغورة، دار العربية لمعموم، الجزائر،  - 1
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