
 Epistemology نظرية المعرفة أو اإلبستمولوجيا

بمعنى : حديث ، عمم ، نقد ،  logos بمعنى عمم و episteme : كممة مؤلفة من جمع كممتين يونانيتين
دراسة فيي اذا دراسة العموم النقدية . تعتبر نظرية المعرفة أحد فروع الفمسفة الذي يدرس طبيعة و منظور 

ذاتو )إبستمولوجيا( يعتقد أن من صاغو ىو الفيمسوف االسكتمندي جيمس المعرفة ، المصطمح بحد 
 فريدريك فيرير . 

يعرفيا الالند في معجمو الفمسفي بأنيا فمسفة العموم ، وىي تختمف بيذا عن عمم مناىج العموم ) 
جيا ميثودولوجيا ( ألن االيبستمولوجيا تدرس بشكل نقدي مبادئ كافة انواع العموم و فروضيا و نتائ

 . لتحديد أصميا المنطقي و بيان قيمتيا
معظم الجدل و النقاش في ىذا الفرع الفمسفي يدور حول تحميل طبيعة المعرفة و ارتباطيا بالترميزات و 
المصطمحات مثل الحقيقة ، االعتقاد ، و التعميل )التبرير( . تدرس اإلبستمولوجيا أيضا وسائل إنتاج 

ول إدعاءات المعرفة المختمفة . بكممات اخرى تحاول اإلبستمولوجيا أن المعرفة ، كما تيتم بالشكوك ح
تجيب عن األسئمة : "ماىي المعرفة؟" "كيف يتم الحصول عمى المعرفة؟" . و مع ان طرق اإلجابة عن 

 . ىذه األسئمة يتم باستخدام نظريات مترابطة فإنو يمكن عمميا فحص كل من ىذه النظريات عمى حدة
ولوجيا مختمفة, فالتجريبيون يردون المعرفة إلى الحواس, والعقميون يؤكدون أن بعض مدارس االبستم

المبادىء مصدرىا العقل ال الخبرة الحسية, وعن طبيعة المعرفة, يقول الواقعيون ان موضوعيا مستقل عن 
فكار. وكذلك الذات العارفة, ويؤكد المثاليون أن ذلك الموضوع عقمى في طبيعتو ألن الذات ال تدرك إال األ

تختمف المذاىب في مدى المعرفة: فمنيا ما يقول أن العقل يدرك المعرفة اليقينية, ومنيا ما يجعل المعرفة 
 .كميا احتمالية, ومنيا ما يجعل معرفة العالم مستحيمة

 :وتنقسم االبستمولوجي إلى
 .ال تكذب بنظرىموىي فمسفة تعتمد عمى االرقام الن االرقام  (Positivism) الفمسفة الوضعية
وىي فمسفة تعتمد عمى  (Phenomenology) لفينومينولوجياأو ا (Interpretivism) الفمسفة التفسيرية

 .الشرح
 وىي فمسفة تقع بين الفمسفة الوضعية والتفسيري (Realism) الفمسفة الواقعية
ٌمق األمر بالمعرفة بوجو عام، ىٌي الٌدراسة التي تٌتخذ من المعرفة موضوعا ليا ويمكن أن يتعاإلبستمولوجيا 

أو بالمعرفة العممٌي بوجو خاص فتحيل عندئذ إلى فمسفة العموم أي الفمسفة التي تٌتخذ من العمم موضوعا 



لدراستيا، فيي دراسة نقدٌية لمبادئ العمم ولطبيعة الحقائق التي يصل إلييا. ويمكن أن نمٌيز بين المبحث 
شياء من حيث وجودىا، مثل أن نقول " العقل جوىر بسيط مفارق". األنطولوجي أي ذاك الذي يتناول األ

والمبحث اإلبستمولوجي وىو الذي يختٌص بدراسة المعرفة مثل أن نقول العقل ىو ممكة إدراك األفكار 
المجٌردة. واإلبستمولوجيا ىٌي لفظ مكٌون من لفظين يونانٌيين "إبستمي" : أي المعرفة والعمم. و"لوقوس" : 

 .والّدراسة أي البحث
فمسفة العموم أحد فروع الفمسفة الذي ييتم بدراسة األسس الفمسفية واالفتراضات والمضامين الموجودة 

ضمن العموم المختمفة، بما فييا العموم الطبيعية مثل الفيزياء والرياضيات والبيولوجيا، واالجتماعية مثل 
وم تكون فمسفة العموم وثيقة الصمة باالبستمولوجيا عمم النفس وعمم االجتماع والعموم السياسية. بيذا المفي

واالنتولوجيا فيي تبحث عن أشياء مثل : طبيعة وصحة المقوالت العممية، طريقة إنتاج العموم والنظريات 
العممية، طرق التأكد والتوثيق من النتائج والنظريات العممية، صياغة وطرق استعمال الطرق العممية 

المنيج العممي، طرق االستنتاج واالستدالل التي تستخدم في فروع العمم كافة، المختمفة أو ما يدعى ب
واخيرا تضمينات ىذه المقوالت والطرق والمناىج العممية عمى المجتمع بأكممو وعمى المجتمع العممي 

 .خاصة

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ىي فرع من فروع Epistemology فمسفة العموم أو االبستمولوجيا

 أو العموم-حث في مبادئ العممالفمسفة موضوعو ىو العمم. اذ نب

 . فندرس مناىجو و نتائجو و مصطمحاتو -

 .و نحدد معنى "العمم" و متى تكون نظرية ما نظرية عممية و متى ال تكون

 .و نحدد الفرق بين العمم و بين غيره من مجاالت الفكر االنساني

 رات؟و ندرس كيفية تطور العمم ىل ىو مثال تراكمي أم بطفرات فجائية أي ثو 

و ندرس مصطمحاتو األساسية كاإلستقراء و السببية أو العمية والحتمية و القانون العممي والفرض و 

 . المالحظة

عمى قيمة العمم .وندرس منطق  و نبحث ان كانت نتائج العمم يقينية أم ظنية واحتمالية و مدى تأثير ذلك

 التجريبي و مدى اختالفو عن المنطق التقميديأو ما يسمى بالمنيج  العموم أو المنطق االستقرائي المادي

و ندرس الفرق بين مختمف العموم من حيث المناىج و النتائج و ىل تكون البحوث  . الصوري النظري

 عن العموم الطبيعية؟ -من حيث المنيج والنتائج-االنسانية واالجتماعية عموما رغم اختالفيا 

انما ىميا دراسة النظريات العممية و و  تجريبية كما تفعل العموم ففمسفة العمم ال تقوم بانتاج نظريات عممية

يستخدميا في و  قيمة نتائجيا معرفيا.و تدرس قيمة المبادئ التي يسمم بيا العالمو  كيفية انتاجيا و منيجيا

ل فمن تمك المبادئ مبدأ العمية أو السببية الذي يعني أن لك، انتاج نظريتو أو اكتشاف القانون الطبيعي

سببا أظيرىا فال شيء بدون سبب و من تمك المبادئ أن األشياء المتماثمة في الحقيقة  ظاىرة طبيعية

 . متماثمة في الحكم و الموازم

ىذه المبادئ النظرية وغيرىا مسّممات عند العالم يستخدميا في عممو العممي دون بحث في قيمتيا و 

 . صحتيا ..فيدرسيا فالسفة العمم



اذ بيذا الفرع نعرف قيمة النظريات العممية عمى المستوى ، الفرع من الفمسفة فكبيرة وىامة جداأما ثمرة ىذا 

موضوعة في صيغة  مع أنيا في الغالب-والنظري أي ىل ىي نيائية يقينية ال تحتمل الخطأ  المعرفي

 .أم أنيا ظنية احتمالية تنتظر دوما تعديميا -رياضية

أي ىل تعتمد كميا عمى التجربة والمشاىدة الحسية أم أنيا تحتاج الى و بو نعرف أسس المعرفة العممية 

 المبادئ العقمية السابقة عمى التجربة؟ .و ىذا ىو مربط الخالف القديم الحديث بين المدارس الفمسفية

 أال وىو رجوع المعارف االنسانية الى الحس والتجربة أم الى العقل أم الييما معا؟

بسند يدعم موقفيا الرافض لممبادئ  تحاول أن تخرج من فمسفة العمم -لممحدة عامةا-و الفمسفات المادية 

 تميز االنسان إلثباتلتيدم األسس التي تعتمد عمييا كل فمسفة مؤمنة  العقمية السابقة عمى التجربة

 .الخالق سبحانو إلثباتعن باقي الموجودات و 

دعم موقف طرف عمى آخر لذلك يكون من المفيد  و الخمفيات الفكرية لفالسفة العمم ليا دخل كبير في

 "جدا لممسممين دخول ىذا الباب و االىتمام بو حتى نخرج منو بأسمحة قوية تقوي "فمسفتنا االسالمية

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 لبحث:اعمم مناىج 

ييتم بدراسة المناىج العممية التي تشكل موضوعا لعمم مناىج البحث الذي يسعى إلى إعداد المناىج ألي 
 .وير والتجديدعمم سواء كان حديث العيد أو قديما يقتضي التط

صحيح أن االبستمولوجيا مدخل لنظرية المعرفة إذ تدرس المعرفة بالتفصيل وتختص نظرية المعرفة :
بدراسة العموم، أم نظرية المعرفة فيي ليست كذلك إذ تتناول المعرفة بشقييا الساذج والعممي االبستمولوجيا 

معرفة + النقد ، ونحن نسرد ىذه التفسيرات تبحث عن النقد أما نظرية المعرفة فتبحث عن كيفية بناء ال
ن كانت العموم في الفكر القديم جزءا من الفمسفة أو  لنؤكد عمى العالقة الوثيقة بين العموم والفمسفة وا 

الحكمة إال أن الصمة بينيما تتمثل في ان الفمسفة تعمل عمى تحميل أو تبرير المبادئ والمسممات التي 
الفكر الحديث الذي شيد استقالل العموم عن الفمسفة بقيت ىذه األخيرة تتبع  تقوم عمييا العموم، أما في

العموم في نطاق اىتماماتيا المنطقية بالبحث في مناىج العموم التي ساىمت في تطور العموم بعيدا عن 
ناىج الفمسفة ومقوماتيا )منطقيا وطرقيا(..وىذا ما أدى إلى نشأة فرع جديد في الدراسات المنطقية يسمى م

العموم، وفي الفكر المعاصر أصبحت العالقة بينيما أكثر اتصاال مما كانت عميو من قبل وذلك نتيجة نقد 
 .ذاتي سائد في العموم في حد ذاتيا وقدمت مشاكميا لمفمسفة لتضع ليا حال

 وعند قراءتنا لتاريخ وفمسفة العموم يمكن أن نسجل منظورين أو أكثر
تقوم فمسفة العموم عمى تحميل قضايا العمم تحميال منطقيا لتحديد بنيتيا العموم : المنظور التحميمي لفمسفة •

وىذا في حد ذاتو حديث عن العمم غايتو اإلضاحة والشرح ومن ثمة تصبح لغة فمسفة العمم شارحة تقوم 
 .عمى تفكيك لغة النص العممي
يات والمنطق ألن مميزات مفاىيم ويرجع البعض ذلك إلى تأثير الرياض 20ظير ىذا المنظور منذ القرن 

الرياضيات في االنتقال من البسيط إلى الكل المركب، وخاصة في الرياضيات المعاصرة وبالتحديد 
اليندسة االقميدية، وساير ىذا التقدم الرياضي المنطق الذي استعمل المنيج التحميمي والبرىان مراعيا أسس 

اسل، ىوايتيد، ألفريد نورث. كما امتد تأثير المنطق الرياضي العممين، وكان من رواد ىذا العمم الجديد ر 
إلى الفمسفة فظيرت الفمسفة التحميمية كما اتضحت ىذه الفمسفة عند مجموعة من الفالسفة جورج مور ، 
راسل وخاصة فتجينشتاين والكل آثر التحميل عمى أية عممية أخرى في الفكر. وانتقمت ىذه النزعة إلى 

لفريد دولزأير ولذلك يعرف العرب الموالون ليذه الفمسفة إذا تناولنا العبارة العممية لمتحميل ردولف كارناب وأ
والتعميق فعندئذ ال يكون مدار كالمنا الظواىر الخارجية بل يكون مداره العبارات العممية ولذا فيي فمسفة 



ايا العمم بالتحميل المنطقي عمم وليست عمما وبذلك يصبح معنى فمسفة العمم ىي الفمسفة التي تتناول قض
ومن ىنا التمييز بين أمرين: العمم من جية وفمسفة العموم من جية أخرى، فالعمم يعبر عن النظرية العممية 

التي تتكون من عبارات شيئية، أما فمسفة العموم فتتكون من عبارات شارحة فيي حديثة عن العمم من 
فمسفة العموم بكونيا تحميالت منطقية لمدركات ذلك العمم الناحية المنطقية، ويمخص نجيب محمود تعريف 

وقضاياه، وفمسفة العمم عمى اإلطالق ىي التحميل الذي يستخرج منو اإلطار المنطقي لبنية العمم كائنا ما 
كانت عميو. إن ميمة العمم )فمسفة العمم( تقتصر عمى التحميل التي ينظر إلييا عمى أنيا مجرد إيضاح 

ل أسمى غايات الفمسفة. إال أن التحميل حّول ىدف الفمسفة إلى مجرد نشاط سمبي ال يضيف واعتبر التحمي
 .أو ال يفيد العمم بشيء ولن يسيم في تشكل وتطوير الفكر العممي

تأثر ىذا التيار بكتابات أنشتين المبكرة وكتابات برتراند راسل في الفمسفة الذرية المنطقية، وكل ما صدر 
قية بكامميا، إذ اعتبر فتجينشتاين أن موضوع الفمسفة يقتصر عمى التوضيح المنطقي عم الوضعية المنط

لألفكار إال أن اقتصار ميمة الفيمسوف في العمم ىي مجرد التحميل واإليضاح ال يفيدنا في الموضوع 
العممي ولن يضيف جديدا لمعرفة العالم. فالوقوف عند ىذا المستوى من النشاط ال يساىم في تشكيل 

الفكر العممي وال يفسح المجال لمنقد الذاتي الذي يعد وظيفة أساسية لفيمسوف العمم وبيذا انفصل العمم عن 
 .الفمسفة

إذا كان التحميل قد ارتبط بالفمسفة التجريبية أو الوضعية المنطقية التي تعتمد بما يأتي المنظور النقدي : •
النقدية كسمة االبستمولوجيا العقمية تتجو إلى  عن طريق الحواس من معرفة ونستطيع التحقق منو فإن

المعقول والمتصور وال ييميا كثيرا المحسوس وقد ظيرت ىذه الفمسفة في فرنسا ابتداء من ديكارت في 
نما أدخمت النقد الذي يشكل أداة 20حتى باشالر في القرن  17القرن  ، ولم تكتف ىذه الفمسفة بالتحميل وا 

العمم وأعيدت عالقة التداخل بين العمم والفمسفة وتخمصت فمسفة العموم من  ضرورية لممفكر أو لفيمسوف
النظرة الواحدية إلى تعدد االتجاىات أي تحميل البناء العممي القائم فعال إلى عناصره وأسسو، ونقذ ىذه 

عادة  النظر في األسس لنبذ ماال ضرورة لو وتقويم الحقيقة العممية في نطاق حقائق المعرفة عند اإلنسان وا 
 .ىذه العموم من جديد بالتحميل والضبط المنطقي، إضافة إلى ذلك المنظور التاريخي

يتتبع ظيور المسائل وتطور حموليا واتجاىاتيا عبر التاريخ بالتحميل والنقد وليذا المنظور التاريخي : •
ل حيث البحث عن نجد تطورا في فمسفة العموم إذ ىي الدراسة التي تعنى بالطرق المختمفة لالستدال

نما تيدف كذلك إلى تحميل األفكار األساسية أي الثوابت في كل عمم واستخراج المبادئ  الحقيقة العممية وا 
التي تقوم عمييا العموم مع النظر إلى كل ذلك في إطار نظرة تقويمية لقوانينيا ونظرياتيا. نممس في ىذا 



 : التعريف عدة عناصر منيا
 .المنيج الفرضي االستنباطي –االستنتاج )االستنباط(  –ستقراء اال –طرق االستدالل  -1
 .(تحميل الثوابت في العموم )األسس -2
 .تقييم النظريات والقوانين -3

ونخمص في األخير إلى القول أن فمسفة العموم تقوم عمى دراسة المناىج وتحميل البناء العممي إلى 
 .عناصره تمييدا لنقد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 االحتمال :

إن موضوع االحتمال ودراساتو من الموضوعات الجديدة في مجال البحث العممي، خاصة إذا كان  
ن كان األمر قد ثبت من قبل في  الحديث يتعمق بصمة ىذا الموضوع بمشكالت الفمسفة أو الفيزياء، وا 

 .الرياضيات عمى يد البالس و باسكال
ر الثاني يتعمق بتطور النظريات في العموم الطبيعية وخاصة الفيزياء، وكان ذلك في النصف أما األم

األول من ىذا القرن، وقد تميز بالسرعة نظرا لما تميز بو العمم من كشوفات لم تكن معروفة في الفيزياء 
 .الميكانيكية أو النيوتنية

يسية من بينيا : المدخل الكالسيكي )المدخل ويمكن تصنيف دراسة االحتماالت أو حسابيا إلى مداخل رئ
أو الداللة( التي تنظر عمى االحتمال كشبو بين عد الحاالت الممكنة والمالئمة في حادث من األحداث، 

 .وعدد الحاالت الممكنة إن كانت متساوية بيذا الحدث، ويمثل ىذا الموقف عمى سبيل المثال البالس
فيم فمسفة العمم والمنيج العممي، ألنو يساعدنا عمى فيم عالقة الشواىد إن االحتمال فكرة رئيسية في فكرة 

 .بالنظريات وبالقانون العممي، كما ييسر لنا فيم االعتقاد من جية أخرى
 : وقد تعددت مراحل تطور االحتمال وتعددت نظرياتو، ويمكن حصرىا في ثالث نظريات

: تعتبر االحتمال نسبة بين عدد الحاالت المالئمة لحادث ما من الحوادث وعدد النظرية التقميدية -1
 الحاالت الممكنة إمكانا متساويا ليذا الحادث ويمثميا برنييو و البالس

ترجع االحتمال إلى عالقة منطقية بين قضايا منطقية، ويمثميا كينز و كارناب، النظرية المنطقية:  -2
 .الف فيما بينيم في شكل النظرية ومدى تطبيقياعمى اخت

: ترجع االحتمال إلى التكرار النسبي بصفة من الصفات في صنف معين من عناصر النظرية التكرارية-3
 .مجموعة ما، ويمثل النظرية ميزس و رايشنباخ ، وسنقتصر في االحتمال عمى رايشنباخ

عمم الحديث، ولذلك جاءت منكرة لمفمسفات العقمية أقام رايشنباخ فمسفتو عمى أسس تمتد في تربة ال
الكالسيكية التأممية، وبالتالي منكرة ليقين المعرفة. وسايرت فمسفتو العمم بالقول بالمعرفة االحتمالية التي 

تفسر عمى أساس نظرية االحتمال، والتي تستخدم االستقراء أداة لمتنبؤ. وما دامت نظرية رايشنباخ تستخدم 
لمتنبؤ، فيذا بالنسبة إليو أن دور االستقراء يتمثل في استعمالو من أجل إعطاء درجات االحتمال االستقراء 

لعدة نظريات وفروض متاحة، ثم نقبل أكثر النظريات احتماال، ذلك ألن االستدالل االستقرائي ال يستعمل 
نما يستعمل في تبريرىا )التحقق( عمى أساس  معطيات المالحظة. ويؤخذ في االىتداء إلى نظرية بعينيا، وا 



االحتمال بمعنى التكرار، ويفترض أن نسبة التكرار في الماضي ثابتة في المستقبل، والمنيج االستقرائي 
ىو أفضل وسيمة متاحة لمتنبؤ بالمستقبل. وباختصار فإن المعرفة عند رايشنباخ ىي معرفة تنبؤية 

 .اليا ىو االستقراءاحتمالية، وأفضل أداة لتحصيل ىذه المعرفة وقياس احتم
ن لم نكن نعرف أنو  يرتبط االحتمال عند رايشنباخ بالترجيح، والترجيح حكم ننظر إليو عمى أنو صحيح، وا 

كذلك، ونحن نحاول أن نختار ترجيحاتنا عمى نحو يوضح صحتيا في أكبر عدد ممكن من الحاالت، 
وترجيح  5/6ن نختار بين ترجيح نسبتو وتمدنا درجة االحتمال بنسبة معينة لمترجيح، فإذا كان عمينا أ

لفضمنا األولى ألنو يصدف في حاالت أكثر عدد. فميمة درجة االحتمال ىو النصح المتعمق  2/3نسبتو 
 : أما كيف تحسب درجة االحتمال طبقا ليذه النظرية فاألمر كما يمي لطريقة اختيارنا ألفضل الترجيحات

الذي يميل نحو سمسمة وقد يكون الخالف الرئيسي بين رايشنباخ إن درجة احتمال تكرار الحدوث ىي الحد 
وراسل نشأ عن رأي األول بأنو ال حاجة بنا إلى افتراض بداية قبمية لمعارفنا ميما كانت صورتيا ما دمنا 
ي نعتقد بالمنيج التجريبي ونستخدم االستقراء أداة لممعرفة. بينما يفترض راسل ىذه البداية القبمية لمعارفنا ف

اقتراحو لدرجة االحتمال أولية لتعميمات سابقة عمى عمل االستقراء، وتوجد المصادرات قبل ىذا االحتمال 
األول لتقطع عمينا كل سبيل لمتراجع الالنيائي، ويحاول راسل أن يوضح خطورة الموقف الذي تؤدي غميو 

 .نظرية رايشنباخ
ن خالل عام من اآلن فالجواب المنتظر ىو أن فإذا تساءلنا عن درجة احتمال أن يموت رجل بمغ الستي

نقسم عددا ممن توفوا أثناء السنة الماضية عمى العدد الكمي )المجموع(، لكن إذا أدركنا أن كل مادة 
إحصائية عرضة لمخطأ كان عمينا احتمال ىذا الخطأ في ضوء مجموعة من اإلحصائيات المماثمة التي 

جري الدقة قد أخطأ ىو اآلخر؟ ويدفعنا الموقف األخير إلى الحصول تعقبيا بدقة، لكن ما يدرينا أن من ي
عمى اإلحصائيات في األخطاء، وىكذا نتراجع ونحن نفترض في كل مرحمة أن االحتماالت المرحمية عبارة 
عن حقائق ثابتة ويمكن أن يستمر الحال عمى ىذا المنوال حتى تصل درجة االحتمال التي نبحث عنيا 

 .إلى الصفر
األخير ىذا التخريج أو االستنتاج ال يطعن في رايشنباخ وال يقصده أيضا، لقد أكد أن المعرفة  وفي

ذا ما أثبتت المالحظات التالية عميو أنو ترجيح خاطئ فسوف نصححو  االحتمالية عبارة عن ترجيح ، وا 
لعممية أن تصدق ونستبدلو، باإلضافة إلى أن نظرية المعرفة عنده ذات طابع عممي، يكفي من الناحية ا

إحدى النظريات التي جمعنا مادتيا اإلحصائية وحددنا مدى تكرار الحدوث في ظواىرىا لمدة تصل إلى 
أمثال المدى الذي وضعت فيو لكي نقبميا، فمثال شركة التأمين ال ييميا إن كان حسابيا الحالي  10



 .المائة عام المقبمة عمى األكثرآالف عام، إذ يكفييا أن يظل صحيحا في  10سيظل صحيحا إلى ما بعد 
لقد اختمف رايشنباخ عن راسل، فمصادرات راسل جاءت من خالل بديييات ومصادرات العموم الطبيعية، 

 .بينما اعتمد رايشنباخ عمى المنيج التجريبي البحت الذي يخمو من أي أفكار قبمية
ل بمعناه االستقرائي، وبين موقف بوبر من االحتمال: يمكن أن نسجل تعارضا من حسابات االحتما

 .العناصر المتعددة لمنظريات المتعددة مثل فكرة المحتوى المعرفي وفكرة رجحان الصدق وغيره
إن السعي وراء محتوى لمنظرية ودرجة عالية من االحتمال في نفس الوقت، مطمبان متعارضان في فمسفة 

حان الصدق، رغم أن كال منيما يرتبط بفكرة بوبر الذي أكد عمى التعارض القائم بين فكرة االحتمال ورج
الصدق من حيث االقتراب من الصدق قدر اإلمكان. ففي المفيوم القابمية لمتكذيب ال ييمنا عدد البينات 
المؤيدة بقدر ما نكد بالبحث عن بينة سالبة واحدة. وبالتعزيز فإننا نالحظ أنو رغم وراء النظريات ذات 

ل إننا نبحث باألحرى عن تفسيرات يمكن أن تكون نظريات قوية وقميمة الدرجات العالية لالحتمال ب
 .االحتمال

ويتصل ىذا المعنى بما يشير إليو بوبر من أن وسيمتنا في تفضيل نظرية عممية عمى أخرى ترتكز إلى 
ضل درجة تعزيزىا وال ترتكز إلى احتماليا ألن كافة النظريات العممية عند بوبر بما فييا النظريات األف

ال ما كانت عممية  .تشترك في درجة احتمال واحدة ىي الصفر دائما وا 
إن قضايا االحتمال القائم بالتحقق ال تعني عنده شيئا، وبيان ذلك أن تمك القضايا التي تعبر عن تقديرات 

ىي  1/6مثال  5احتمالية غير قابمة لمتكذيب. فالقضية )درجة احتمال ظيور وجوه زىرة النرد وليكن 
ة من نوع قضايا تحصيل حاصل غير التجريبية، ألن محاولة التأكد من صحتيا ال تستمزم غير مزيد قضي

من الرميات لوقت كاف إن لم نتأكد من صحتيا بعد قميل من الرميات(، طبقا لما تراه نظرية تكرار 
 .الحدوث ومن ثم فيي كقضية احتمالية تحدد مسبقا نتيجة معينة غير قابمة لمتكذيب

 

 

 

 

 



 االبستيمولوجي لمجياز العصبي : الدور

 : إن البحث عن دور الجياز العصبي في المعرفة ذو اتجاىين

ظير كرد فعل لمفمسفة السكوالئية )الروحية( التي تفسر سموك اإلنسان كمو اإلرادي االتجاه المادي: 

 .والالإرادي بنشاط الدماغ

نشتاين، ىايزنبرغ وبور. انتيى ىذا االتجاه ظير في مطمع القرن العشرين من رواده : إياالتجاه المضاد: 

إلى نتيجة أن المادة ليست أزلية فجميع األجرام في الكون زائمة، ومن وراء ىذا االنسجام والجمال في 

الكون ىدف وغاية وخطة ظيرت قبل المادة وتبقى بعد فنائيا، وقد تأثر عمماء مبحث األعصاب وجراحة 

 .الدماغ بيذين االتجاىين

قال بوجود جوانب كثير مما نسميو وعيا ليست قاصرة عمى اإلنسان بل يمكن إدخاليا في  منيم من

 .اآلالت

فريق آخر رأى أن اإلنسان مكون من عنصرين جوىريين : جسد يفنى وروح ال تفنى. فالعقل والدماغ 

من إفرازاتيا، شيئان مختمفان تماما وبالتالي فاإلرادة واألفكار ليسا من صنع ليسا من صنع المادة وال 

وسنبحث في ىذا الموضوع عن نظرية المعرفة في العمميات التالية: اإلدراك الحسي، الذاكراتي والوعي، 

ومحاولة التعرف عمى طبيعة ىذه العمميات نظرا لما يطرأ عمييا من تغيرات عمى مستوى المركز العصبي 

 .ومن نشاط عقمي

لعصبي؟ وىذا الموضوع ينطوي عمى عمم األحياء، فمسفة متى يبدأ دور العقل ومتى ينتيي دور الجياز ا

طار الفمسفة  .العموم، إطار المعرفة العممية وا 

 :المفاىيم األولية

يحمل اإلنسان فوق منكبيو كتمة تمأل تجويف الجمجمة يشمل األعصاب والمخ والمخيخ والنخاع، الدماغ: 

لمفاىيم ميزة الترميز )المغة( وىي رموز تحتوي عمى دماغ وعمى عقل، واإلنسان يكتسب من خالل ىذه ا



لمتواصل وتحتوي عمى أفكار كثيرة التعقيد، وسنتعرض في ىذا الجزء من العمل إلى بيان المقصود ببعض 

المصطمحات األساسية كالخمية العصبية، الدماغ أو المخ، العقل والدماغ، ثم ابستيمولوجيا عمم 

 .األعصاب

اسية لبناء الجياز العصبي المنبث في جميع أجزاء وأطراف الجسم ىي المبنة األسالخمية العصبية: 

البشري، والذي يتجمع في نياية األمر في الدماغ، والخاليا العصبية ىي وحدات لنظام خموي خاص، 

وتشكل ىذه الخاليا العصبية النسيج العصبي، أىم األنسجة الحية عمى اإلطالق، فييا يتركز الشعور 

 أجسامنا في كل أحاسيسيا بالوجود وعميو تعتمد

 
 


