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 : أهذاف انذسس 2
 

يعنى انعمالنيت انًنفخحت نكارل بىبز باعخبارها  يحاونت انخًكن ين  عهىانطهبت يساعذة يعًم هذا انذرس عهى .

لزاءة بىبز نًنهح أهى  عناصز  وانىلىف  عهى في األسينت انحذيثتنهخزوج ين األسيت انخي حزّدث فيها  انعمالنيت 

ادرة  عهى في إرساء يعانى عمالنيت يفخىحت ونمذيت قانًعاصز و وحىضيح  كيف ساهًج هذه انمزاءة انعهى 

ححصين انفكز ضّذ كم حطّىر انثباث وهى ،  وفك بىبز،السخفادة ين أخطائها يمابم انعمالنيت انًنغهمت انخي هاخسهاا

 .  يحخًم

 

 : مهخص انذسس3

 على طرٌقة كانط قّدم كارل بوبر مشروعه الفلسفً بوصفه نقدا لضرب من العقالنٌة الطاغٌة فً عصره أي .

هذه العقالنٌة تّدعً استلهام مبادئها من العلم فً حٌن أنها واقعة، فً . المنتصف األّول من القرن العشرٌن

فغاٌة العلم فً رأي بوبر لٌست الكشف . نظره، تحت تأثٌر فهم خاطئ للعلم من جهة طبٌعته ومنهجه ومراده

عن حقٌقة ٌقٌنٌة وإنما الكشف عن األخطاء التً تتضمنها البعض من معارفنا وتعزٌز الثقة التً لدٌنا فً 

أي علم ما بعد نظرٌة )لذلك تستدعً، فً رأٌه، معقولٌة العلم المعاصر . المعارف التً لم نكتشف أخطاء فٌها

ٌّة ألٌنشتاٌن عقالنٌة مفتوحة ٌكون هاجسها الكشف عن األخطاء المتضمنة فً معارفنا ولٌس عقالنٌة   (النسب

وسٌتطرق هذا الدرس إلى تأوٌل بوبر لمنهج العلم . مغلقة هاجسها البحث عن أساس ذي ٌقٌن مطلق لمعارفنا

المعاصر وذلك من خالل التركٌز على جدلٌن  هامٌن خاضهما بوبر وكان لهما أثر كبٌر فً توضٌح مفهومه 
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ضد هؤالء دافع بوبر على أن . األول كان مع أنصار منهج االستقراء. للمنهج العلمً وللعقالنٌة المفتوحة

االستقراء ال ٌصلح ألن ٌكون منهجا للعلم فمعارفنا ال تنطلق من المالحظات وإنما من معارف وتوقعات 

أما الجدل الثانً فقد كان مع الوضعٌة المنطقٌة متمثلة . وانتظارات نخضعها فٌما بعد للنقد واالختبار التجرٌبً

ضّد هؤالء دافع بوبر على أن منهج المعرفة العلمٌة هو منهج االستنتاج . فيينافً فالسفة وعلماء حلقة 

 عبر االختبار التجرٌبً ولٌس منهج االستنتاج  méthode déductive de contrôle والمراقبة 

كما أن دور التجربة فً منهج العلم كما ٌفهمه بوبر لٌس إثبات الفرضٌات وإنما تفنٌد الفرضٌات . االستقرائً

والتوقعات التً ٌضعها العالم فً شأن الظواهر حتى إذا ما تحقق من أن فرضٌته صمدت أمام محاوالت تفنٌدها 

وعلى هذا األساس ٌأتً الخالف الثانً بٌن بوبر والوضعٌة . corroboréeاحتفظ بها على أنها نظرٌة معّززة 

المنطقٌة فمقٌاس التمٌٌز بٌن العلم والالعلم ٌتغٌر فً نظر بوبر إذ لم ٌعد ما ٌمٌز النظرٌة العلمٌة عن النظرٌة 

 والتكذٌب  réfutabilité وإنما قابلٌتها للتفنٌد حلقة فيينا كما تقول  vérifiabilitéغٌر العلمٌة قابلٌتها لإلثبات 

falsifiabilité   . 
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  انجذل انمعاصش حىل انعقالنيت  – 1

 نقذ بىبش نهمنهج االستقشائي - 2

 قابهيت انتفنيذ مقابم قابهيت اإلثباث - 3
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  :  نىعيت االمتحان5

 مراقبة مستمرة امتحان نهائً مزدوج

 

 

 

  

 

 : بيبهيىغشافيا مىجزة 6 
 كتب كارل بوبر :

 ماهر عبد القادر. منطق الكشف العلمً ترجمة وتقدٌم د:     كارل بوبر 

 . بهاء دروٌش. الحٌاة بأسرها حلول للمشاكل، ترجمة د:  كارل بوبر

 .ٌمنى طرٌف الخولً. أسطورة اإلطار ترجمة د: كارل بوبر

 ماهر عبد القادر . فلسفة الذرٌة المنطقٌة، ترجمة وتقدٌم د: برتراند رسل 



 3 

 كتب حول كارل بوبر 

 فلسفة كارل بوبر : ٌمنى طرٌف الخولً . د

Renée Bouvresse , Popper et le rationalisme critique 

 : قائمت االشغال انتطبيقيت 7  .1
 سنعتمد باألساس على شرح نصوص  مقتطفة من كتب بوبر ٌتمرن الطلبة على التعلٌق علٌها فً القسم بعد اإلعداد فً البٌت 
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