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  كلمة شكر  

  "نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي  ربي أوزعني أن أشكر"

  الحمد هللا والشكر هللا الذي وفقنا إلتمام هذا العمل

نتوجه بآيات الشكر و خالص الثناء إلى كل أساتذة على ما قدموه إلينا من أنوار  أضاءت  

  .درب مشوارنا الدراسي

ماأنجزناه، مراجعة منه وتمحيصا وإشرافـا  ونخص بالذكر من امتدت أياديه في أحضان  

  األستاذ  إبراهيم أحمد....

نشكر كل األساتذة الذين أفـادونا ولو بكلمة في مشوارنا الدراسي من االبتدائي إلى  

  اليوم

 نشكر كل من ساعدنا من قريب أو بعيد



 مقدمـــة

 

 ~  أ~ 

 

  ــةمقدم

 ������ ���	
 �����ت ا����	���، ����� ا����وام ����اھ� ����� ا��������!��� ����ن ���

�%�/&�� وإ��دةو%	,دھ� %* (�)�،  �����'&�%$�#"�ت &�% 0��، ا�$3�4 2�1 أ#�&� و1

 5����1 "���
�� /��!�� درو#�&� %�* " )�1 6�7� ا����5وا������ %>�;3ة :ن /�9�ن %��

 2/=/ ��ا/�<، وإ���� /���ول أن /��!�A وإ#�!�ط�/&�?=
�9%&�  إ�	<و;C  ��	ن و���9/ 2��

 ���(2?���!�	� ا����	�، ھFا ا���!A ھ� %� )D9E ��	5 ا�"�����?Gء  اI�) �ا��Fي ھ�

	�� )�IKأ %* ا�����	� ا����. 

  Gث ا�����(	� ذات ����9%� ��N��?� ا:ھ�	��� ����C� M���/ ا����2 �����91 ا:?������?

 D�C%�* دا �?���� �!�)�� ��	��3ت �����رة ا����	� ا���)P� ا��3/";� ?Pأ�!�ب ا� �;E�

�ار ا�,�!����ي  وا�������/���7	0 ا������5  إ�����ا:����ق ا����	��� ذا/&����،  ھ�د��1� ���%���* ا�


S �!�ي، *% >? I	��/ �% D<�? روث��M�F /��� %�* ?�	* ا��را#��ت ا�>�3ور)�  ا��

�K� 2	T ا:?��ث ا�����	� ا�3اھ$��، وا���2 /"���رت 	U3ان ا���213 ا��	ا�� DP�/ 2�ا�

 T% *(3Eا�!3ن ا�� �ا)�? T% �&����% �K<ر �����ن"و��	�
"  *�% 5V3���1 ا�� ،


	��ل  "
�	��ر"أن /9�)$< ��ن ���	�� W�1ن  X�Yو�	)������?Gا  ��ف ��X�Y ا��	�%

�XY ا����5%، �	)�����?G�1  2�&1 M�Fف ، و����"� �< )AK أن /�9�ن �!�D ا��	�$��?

�ف �����4� ، و)��"��3 ا��	�� D��� 2��1 >���� T��)ي )3اF2 ا�������K2 وا����ذ���M ا�"���� ا���

 2
�	�ر"ا���3"  ������K أن 3�91ه أ
��ث ا�!,?�� 1	���  إذ%* ?	* ا���Kد)* 21 ا���

��2����13 ?����	* ا��������رف %����� D����"Y ا����	����� وا��������رف ا����	����� )0����7 ا���ا�����D ا�

��	�، وھFا ?��>"\ %� )"	$�< أ)>�� 2�1 ]��"أو " �1��� ا�$��2" إ���ارها�� ����1 "


�	�ر"�1ر/"\ ا5# "  ،�!?���� ا�!;	�� أو ا�,/�ا�T% D ا�����رف ا���? ��( ��?

�(	�  ظ&�ر %��ھ	5 ط"�� ا����� ا�"�',ر)� إ��وھFا %�أدى �����?�%$&�� ا�!;	��� ا

�ى ����� M���/ 5��&1 �ا���� ������ 2�	��K� ����Kوز ا�7;���ب ا������2 ا��Fي ����ن (�!( �%���ا 

����Yم � ?���;����D ا�����dدي �$�����cU ا������5، ا�!����Iات ا�����2 
�����b 2���1 أرض ا������5 9%��	���



 مقدمـــة

 

 ~  ب~ 

 

�(	� /�ر)e ا����م  ?�;"	6"?�',ر"�������� ���ن ذ��M ���� ا��3�9 ھFه ا�!;	�� 21 ا?

 . ا����2

 ���������ن "%����* ھ$����� /$�و�$����� ?�P$����� ھ����Fا   ������ �������������
ا���������� ا�


�	���ر" D��	���ن : /��D��P اG'����9	� ا:#�#��	� 2��1  إذ?���را#��� وا�����#�V ر����? X��	�

�(	�؟ ����?�   ?�',ر Y;	��< ا

��� %* ا���ؤ�ت اG'��9	�وھFه �K% �&$� 3ع��/ �&$%:  

�رات ا����	� ؟  Pا� �	��) ��P�/ ��	1 21 دورھ� ��(	� و%�ھ����  ؟"?�',ر"إ?

�(	� ا�"�',ر)�؟ و   ����?Gا ��	؟%� ط"�	)�����?�  1	�� Y ��K/;	�� ?�',ر ا

�(	� و����  ؟ "?�',ر"%� ھ2 ا���!�دات ا��2 و(&� إ�� إ?

%��* ��C,ل �F��&� �$��]3ا ا�"���� ا/"�$��� ا����$&c ا����	���2 ا�$!���ي 2��1 /�[��	i و

�ع )!�>��2 ذ���M و)���K����? ���$� iو?��;&� :ن ا�� ا:���91ر��]�?��3وح ���	��� إذ  ���< 

�ن ?�'��,ر، وذ�����C *��% M,ل ���#�V ���$� ����	;!م  ا����&��� �	������* ?���kد درا#��� �1�

�ل �����و[���T %������5  ا�!;	�����  إ�����/�[���	i ا:#���S ا�����2 ار/I���9 ��	&���� ?�'���,ر ��

�	)�����?�   .ا

 6�Uا�و�T�K ا���دة ا����	� %* ا���kدر وا��3ا(T ا��"�# ��]3	�l��? �$ ا��

�?�ت /��=/2 2��1 ا��!���م ا:ول %$&������kوا� : T��)در وا��3ا���kا�� ���	0 ا�����دة  ا������!�

�ع 2�1 ا��9�"��ت �3�P9ة ا�;��A، وا��3(��� ا��	m� ��l�" ا����kدر %��� �]��ل ا��


5 �$< ���?�ت 21 ا�� إ��أدى K1!�ان ا���$� ، و�D	��  .&5 وا��

�P$� ھFا   ? �$�Y �	K&$% إ��و�>3ورة *	�k1 : ان�ا��Dk ا:ول و�Y (�ء ?�$�

 ��������ا������������
�ن ?��K	���� : ا��"����� ا:ول ،���b,ث %"�
���� إ�����%!���5  ا����$�%

�رات ا����	���، وھ��Fه ا���K	��� '����� %	���ا�2 ا�3)�[��	�ت وا��	I)���ء 1	D���E ھ��Fا ��Pا�

 ��% T�% ��&�	���)و ��	رة ا�����P5 ا�<C 21 ر�;/ *% *	��Kا�� *(F13< ھ� �% ��ا��"



 مقدمـــة

 

 ~  ت~ 

 

/�X���(3  إ�����أ%���� ا��"����� ا�1 2�����P�Y3;$���� 1	���< ,����13< ا������5 ا�9,#���	29 %���* /;����ر

	)�����?Gا�  *% D� T% �&�Y,� 3�F? Mوذ� : e(م، /��ر��34)� ا����13�، �1��� ا����

 ،cم و��5 ا��$��ھ��(	�، ا���2 : أ%�� ا��"��� ا�����Pا��������?�1	��D�P 2�1 ا:���ل ا

D /�ر)27 �  .ذ���3ھ� �"3 /

2 $�1���ه ��Pا� Dk�)07 ا� ��	و1������ ���
��
 ا%ول ا��"���،ا�"�	�ر!� 

�ن �$�% Dk�ا ا�F&���?�?�	)����(	�(�)��ة %�ا�"�� ��;��ر ا����5 أي  ������?G2  ا��ا�

�(	� أي ا�!��	5 ا����2 أ31ز/&���  إ?��3از/$�و�$��� 1	&���  "
�	���ر"(���ء ?&��� ������?�ا�!��	5 ا

�رات ا����	��� و���Yم ��Pر"ا����	�
ا��!,�	��� ا��;"!���  إ����و/;W?  M�F��� ���$Y3?3ازھ��� "

�(	� ،و�1�� ا�$�2 ا�"�',ر)� �����?�أ%�� ا��"��� ا�2���P )�7�0 ?�را#�� ا�!;	��� ا

�(2/$�و�$��� 1	��< %�&���م ا�����6U  "�������ن 
�	���ر"�$��� ������?G2  ا���6 ا���Uا�وا��

 ���$Y3;/ ،و?����ھ��	ا���� �3[��� ا�����13�"��3  إ����ا��2 /����ا� �	)�������?�ا�!;	���� ا

 ��	
 D�9� 2�13ا��� >�;C ���,C D�P�/ 2��6  وا�Uا�)�3ى أن ھ$��ك ���Kوز �&Fه ا��

Y;	�� ?	* ا���13� ا���%� وا���13� ا����	� %* (&�� وھ$��ك Y;	��� 2�1 ا��3�9 ا�����2 

 ��&)��ن  إ���ذا/< %* (&� أ3�Cى أ%�� ا��"��� ا�0�k71 ����P �,��!��دات ا����#�V

 3�	C:2�1 ا Dk$� ھ�5 ا:��91ر  إ���?�',ر: �����
��� ��#��$��ج و"�� ��%�� ���/�C

 ��  .ا:#�#	� 21 ا�"

  ���
���ود 3Y)"��� و?�	���ة %;����A ھ��Fا ا�"���� وأن  إ����أن /���5 درا#���$� ھ��Fه  �1

�ب %$&� �;% �  .  /dدي %� ھ
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  :الفصل  تمهيد

� دورا ھ	���	 ���� ����	ة ا�����	ن ����� ظ�رھ	،������� �������#��� ا�"!���رات ا��

 	�	 ا�-�,*	ء وا�'*	(��	ت و�)�'ا �"��& ا��%	��	ت ا�"�� �$$"�� �1��2 ا���	د*0 /	.

 3���� 5 *�07 ا���& ���	 إ5 أن ا�"8	9 	?'�� ��?	 �0 ا5ط=:�� �"> أ(;� :�ا���

�!� �� '1 ا�$'ن ا��	� '�? 18	 �D" أن أ��Aث أز��� ��	دة 0��8 ا����3 ا�;A*@ ��	 ظ

� ا�"��� :�#��� ا�����از*0 وو���Aت ��������'ت ا���E�رات ا�(� @*A��;�3 ا����ا��7���F=7 وا�

� ��	 ?'�H ا���G 0� 3!�ر، و�#Iة ��اA*A2 ت	*'(�'��E7�& ا?"#�' ا��3 ��0 ذK'�	8 07 

� ا���3 ھ� ا�"� ��8 N-7"G�M8 &ن ا���3 5 *-7' ،وإذا I	ن ا���3 5 *-7' �� ذاL� HGن �-��

ظ�ر اG%	ھ	ت ���-�� A*A2ة، و�Aارس �7'*� 9MG'ت N78 ��	  إ�>ا��Pء ،ھ�ا �	 أدى 

��A*=ت و��0 0��8 أھ�3 ا�"!��رات ا�-���-�� ا�"�� Gات و'���RG 0�� @*A;�3 ا��2	ء H8 ا�

�����	 ?$P ا�E�رات ا�G	F"� ��!� درا�ا 	�2��ذا?� ا��8"��.  
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  :جدلية الثورات العلمية   :ولالمبحث األ

   D�"� 	�� ، '��? 18	���دس ?��' وا	��$'ن ا�1 ا�!� �� @*A;�3 ا����	 ظ' ا�

&����� ����� N���E�"��ا @*A���;�3 ا����� "أن أ����Aث أز����� ����	دة 0����8 ا������3 ا��7����F=7 وا�


�"و��,*���	ء  	����������س����������N ا�"���S�رات " ��������"و "-8 �وا�"���Aت اTز����

Tا 	� ا�"� ا?"	دت ?��UF'ا�ا�*�-�	 ا�Gا'��-G �� ن	1.ذھ   

   0��� 5A��8 V�����ا ���*,I'� ض'��� @*A��;�3 ا����� ا�#��Aء ���� ����X ا���!$� A���Gو

� اTرض*,I'�. 2  

ا��-���'ط  ا�*����	ن8����Aھ	 راح أ:!���	ب ا������3 ا�;������S* @*A'��ن ���Z8'ب ����0   

 	���"�'�� و������، أ����3 ?����> و\���& ا������!'ة ?����> ا�!#��������8	�P���*'%" و8	�;"������ ا�

� ا�"	�� وا��'�� �S"G	دم ا�������8�A :'��0 �0 ا�,�A8 0أت ا���"$Aات ا� Hإ5 أ� ،��^	�

 1!"��G 3�� ��Z�	K ��S�"�� 1^	:�8��	، ?�A^�� و(��� اTز��� أوزارھ�	  ا�2	�8�?

G3  3%	وزھ�	وأ.#_ ا����K 3' :	در ?�> Gرا��SG ��� '�(��ء ا	����، ��0 ھ��	 أ?�	د ا�

'ت 9�رات ?����� :�#�� ا����از*0(� 	 Thomas Cohn"ھ������س 	�� "و.�-

)1922-1996(  H��: �� ":إن أI &��G ھ�� ������� و(��	 ?��> ا��E�رات ا��E�Tا 'E

���  .و:G 1;� ط	^�� ا�E�رات �N�#: 0 ا�ASف ا����رة �� ا�"!�ر ا����� ا��ي��F

��'ض ا��%�	ل ا���ي G ء	��FM8 c#G'���ا �����'ارا c$�8 ا�";�ل ا�7#'ى �� ا�"!�ر ا�

��	 �K 0� 'EIM8'ھ	 �� ا�"	ر*d ا����� و?��> اAG ��� N�:Tور ���H ا�E�رات ا��I ���

 ���  4"ا����م ا�!#�

                                                           

  .58، منشورات خمترب الفلسفة وتارخيها، دط، دس، ص صالمختصر في تاريخ االبستمولوجيامالح أمحد، . 1
  .114،ص1978، دار املعرفة، الكويت، دط، فلسفة العلم في القرن العشرينميىن طريف اخلويل، .  2
  .59مالح أمحد، مرجع نفسه،ص .  3
  .37النهضة العربية للطباعة والنشر والتوزيع،دط، دس ص  ،دار شوقي جالل ، ترمجة، العلميةبنية الثورات  -اس كوهن، فلسفة العلومتوم.  4
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ا����م G;�5ت I#�'ة ��� 1��2 ��	د*��	 و��3Z/ �� ��'? 0 ھ�ه ا�E�رة و  

Aت ظ��ر ا����م ا�"� ط	�	 ھ�ا ا�"�R' ا�'*	(�	ت وا�-�,*	ء،أ�\ A$�، ت	(�	'*�ا 	�

FAت 5ھ�	ذإ A�%G ء	-�,*�و�� ا �*A��: �   .�& �� :�	م �)'*� ا�37 وا��)'*� ا���#�

  : الفيزياء -1

�	ت ا�'*	(��� ا���S"U'ة *;�Aد *A�#�م ��0 ا	�(� <�? ��7�F=7�ء ا	-�,*�م ا�$G

�	 وA�;Gد ھ��ه ��� �2=ء �? '��#��;"�اھ	 ا�-�,*$� 8	���7	ت ا��U"	رة ا�"� AU"�Gم ��"

�، و?��> ھ��ا A�#Gو .�;� ا���	ت ?��> ا�!#�*A#�ا �?��%� X�#!G ��7��F=7�ء ا	�*,�-�

	 \��Mن أي ���g ر*	(��� آ/'،�M��\ ���$�!�	���I أ ��7� د:�$�����F=7�ء ا	-�,*���ن د?���ى ا

  1و�;Aدة

�7� �� 9=ث �$	ط �F=7�ء ا	*,�-�� ��	�  :وgU�"G ا��)	ھ' ا�

�	��7	ن H��I ��'ة وا��Aة ��� 9#�	ت وا�")�	م 5 ،ا�,�	ن وا��7	ن �!�$	ن  •

 .اA8T إ�>�	^�، وا�,�	ن *"�G �� X�A	و �1 اTزل 

� ��?	ن •I';�ل 2: ا	ا�"$ ���Gو �$�!�� X�!��ن ا	7��0 ا� P�	2 0� 3

8�A 3��2 ��	 ?�0 3��2  آ/'2	�P  إ�> '��RG ���Gو �، أ/�'��H، و��#�

�!���X و*����� ا��F"�'ار 3���2 ���� ا�%	���H���-� P ���� : وا����7�ن ��?��	ن

 3��2 0� H�-� A�ا��7	ن ا��!�X، و��#� و*��� اF"�'ار 3�2 ?�> ا�#

 .آ/'

 .�� ا��7	ن وا�,�	ن و!F	 G$�م ��H ا�2T	مI'� P�!"G	ت  :�9T'ا •

 ��7�F=7�ء ا	*,�-�� ��	�  2 .ھ�7ا M"G�h ا�U!�ط ا�

                                                           

 .114، ص 2009، 3املغرب،ط –،الدار البيضاء المعرفة العلميةبنعبد العايل،  حممد سبيال وعبد السالم.  1
، ص 1995، دار املعرفة اجلامعية،كلية اآلداب جامعة اإلسكندرية،دط،نظرية المعرفة في ضوء المنهج العلميحممد حممد قاسم، كارل بوبر،.  2

91. 
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 0��7�0���8 �ا��F";	�� أن  ا�����3 ا��7���F=7 وا�����3 ا�;��A*@، ���1 ظ���ر اTز���

 �� 'S;�G'أط  &�G"�85ا	�2��ء  ��	-�,*��$��ا��0 ا�ى '�/Tھ�� ا 	?�Z/ يA#G أو

	 �8%	ح G	م ����	 I	�� �S$�رة ?�> ا�)�اھ' ا���7	����7� A��8 أن �7	�� iGد�	ي �

N�E� ةA�*A2 5ت	%���ء 	-�,*��م ا	ت ا:";�A�\ '��? 1�F	"�$�'ن ا�ة �0 ا'�/Tد ا�$�: ا�

?��3 ا��A*�	��7	 ا�;'ار*�� وG!��ر ا��Z�ء وا�)��اھ'  إ�> أدتا�����	ت ا�;'ار*� ا�"� 

�  1.ا�7'و��R	ط���

�� ?#	رWerner Heisenberg)1901-1976(  H�G " ھ������غ"��S�ر 

�7� A�"�G إ:"G�اPI ا��7"�-	ت ھ�ه ('ورة :�	م �-	ھ�3 ?���� A*A2ة�F=7�ء ا	-�,*�ن ا

��=  �"��N ا��Aى ا��ي H�� X#!G ا7�T	ر� 	���UG ر	7�T07 ھ�ه ا�و ،	��? ,7G'G �"�ا

�� NI ��	د*0 ا����3  إذا �	 ط#$� ?�> ?���	ت ا�-�,*	ء ا���و*�، و�UG��	 N7�8 أو(_

�N�I 3 زوا*�	 ا�;��	ة -G ��� N��Tن اL�� و?��> ھ��ا ،��7�F=7�ء ا	-�,*�ا ?0 اA�8 'EITا

�7� �� V�H �	 *#'ره�F=7�ء ا	-�,*�ا A?ا�: X*'0 ط? �  2"ا��ھ��

 	7��	7�� ��	Iا�����ما�   ��	 ا�$�'ن ا����'*0 ھ��	 ا������ او�)'*?A�8ن أ	"��

 ������ ا����	ر ا�;"����� ا���7	�����7� و8	�"��	�� ا����	ر ا����U'ج ���0 اTز���* 	��2'U� ن	��Iو

� ا���3 ا��"	ن ��	 "�����"F	د ا�)0 أن SG�ر �$�$� ا�7�ن وط#�-�"Iا A:.3  

  : ومالكوانت -1- 1

� ،وھ���   ���������0 أھ��3 ا��)'*��	ت ا�-�,*	^���� ا�"��� ظ��'ت ���� /3��Z ا���E�رة ا�

����  ا�����	نأول ���	 و?��	ه  �)'*��� G#;��@ ���� ا����	دة و��8	�3K' ���0 أن ھ���ا ا��-���م ھ���

� ا�����	ن -�F=-�ول ا	�G A:و ،	)��K ������ �0 أ\A ا��-	ھ�3 ا�� ،����اره �1 ا�!#�

                                                           

 . 10جع سبق ذكره ،ص ، مر فلسفة العلم في القرن العشرينميىن طريف اخلويل، .  1
 .122، مرجع سبق ذكره ،ص نظرية المعرفة في ضوء المنهج العلميحممد حممد قاسم، كارل بوبر،  2
  .188ميىن طريف اخلويل، مرجع نفسه، ص . 3



 ل االبستمولوجيالتأثي                        الفصل األول                                             

 

 ~9 ~ 

 

 ���?��Gو ،N����;"�	8 م����  آراؤھ��3ھ���ا ا��-���'���S;� P���;8�ل N��I �������ف ���0 ا��

H$�$;G A*'*.1   

  3�	�  .و8�ا أ?!� ��7	��7	 ا�7�ا�"G 3-��'ا �U"�-	 �)�اھ' ا�

 إ���>ا���I �7���F=7	ن ا������	ء *�)��'ون ����3 ا�-"��'ة ا�"��� ��F	د ����	 ا� ���9	ءأ����   

�� وا�;'ارة وا�Z�ء وا�7'8	ء MI\7	ل �0 ا�!	:�، ا�!	:� ا���7	���7�، وا�!	:I';�ا 

،�^��وا�;'ار*	8'� وا�!	:� ا�7�^�Z�ا �  2 .ا�!	:

   ،N�S"� N7��8 3"�G 0*د	����ا h��"U� ��� ��7	ن ا�'أي ا��	^A أن G%���	ت ا�!	:�

�، N��S"� N7���8 ك=��FTي ���� ا'���G ����^	8'� ا�7��:	!�	  ���	 �N��E أ����اع ا�!	:���E�

، و�NE ذ�& ا�!	:� ا�;'ار*�، ��$I A	ن ا5?"$	د ا��	^A أن در�2� ��'ارة 3��2 اT/'ى

�، أي ���78	ت *�0�7 ا�,*�	دة ���	 أ��S"� ��-�78 	Z-/ أو 	�ا��$�S	ن  و�	 *�07 ر�

$G 5 دةA;� ���78 A�$"�دون ا ،	�، إذا ���^��Z�ا �#N ا�"%,^�� و��I�& ا���Mن ��� ا�!	:�

ا�Z�^� ?�> أ�H �7�ن �0 ��2	ت N�;G ?#' ��	�	ت 8���Aة،  ا���	ع إ�>I	ن *�)' 

 �� ا�!	:��������I n����-UG 0���7�* Hأي أ���� 'R���S�ودة اA���;� '����K ت	�����78 ��^����) �ط	:���

	� �*	� 5 ��S"� رة�S8 ��^�Z�3.ا  

��'ض ھ��ا ا�"�S�رG أن @#� 	�  ���)	: �8'�Z�م	�? ��o2	-�  1900  A�* <��?

 ��	���Tا"����� �	���" ) Max Planck1858-1974( �ا���ي ��	دى M�8ن ا�!	:�

�،أي ?�> \�N7 �#�	ت �!$"� ��' إS8 5�رة ��$!(G 5 ء	8'	 �NE ا��	دة وا�7�E�

 <����G دةA��;� اتA��8ـ أو و��� ������وأ?���H��)'� 0��? 0  "ا�����ا�� "���� ا5.��!=ح ا�

 X��� �0 ا�!	:�� *�0�7 إط=:�	 أو ا ا��ي ھ� �����ا���ا��"��I 'R.أ	�.	S"� ، ھ��ا

                                                           

، 2007القاهرة، دط، ،دار قباء احلديثة للطباعة والنشر والتوزيع فلسفة العلوم،العلم ومستقبل اإلنسان إلى أين, بدوي عبد الفتاح حممد.  1

  .216ص
 ،5،2002مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت،ط ، مدخل إلى فلسفة العلوم العقالنية المعاصرة وتطور الفكر العلمي،حممد عابد اجلابري.  2

 .365ص 
 .365ص مرجع نفسه،.  3
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ا�-'ض ا��ي ���8 ?�> أF	HF ��7	��7	 ا�7�ا�"3 ا�"�� اI"��� أھ���� I#�'ى ��� �%�	ل 

   1.ا����م

X���!�* 5 ��0 ا����	دة ?���>  ا�\���	عوأھ���� 3	 �H�"$$ ا��)'*��� ھ��� ا�"'ا(�	 أن   

أ\#H 8!�$�	ت ا�'.�	ص  N8 ھ�.\�G N7	ر �"�G NE� NS	ر ا��	ء ا��"X�A �0 /'ط�م 

 	���? Xأط�� ���S-�� '*د	�$� ��oع ?��> ھ�	�1�A� 0� X�!�G ر\	ش ��@ *�!�X ا�\

 3�F"��ت"8=�& ا��ا" Quanta ىA�� ه	�%G5و*#�'ز ھ��ا ا ،"�����"  ���U"�ورة ا'�)

� ���� ا����7	ن ���S"� ت	��I'� 0��� ��7�ن"G 5 ��7�ن�ات ���� ا'�R"�	��� ل	��SG50 ���7'ة ا��?

'���K 	��� ���;� <���? N��8، ن	,����وا ����S"�. 	ھ��	���8 �������� 1��ZUG 5 	���L� ��	��"�	8و

 '#�ا���##�  ا�"-���' ا����7	���7إن : "?�0 ھ��ا ا�"�S�ر �$8��H  "����و"ا���'وف و*

	 I#�'ا إذا ��	 :��رن �8	�37 �� N�8� 5 *�07 إ�G	�H إ5 �� ا�;	5ت ا�"� *7�ن ا�-'%"��

   2"و�8�& *7�ن G%,يء ا�)�اھ' ���7	 

�ا�"3 :-��,ة ?�=:��� ���� ����Aان ا�-�,*��	ء Tن ا?"���	د ا������	ء �;$$��� ��7	����7	 ا���7  

s 3��	ت ��,*	ء ا�%,*o	ت وا��7"'ون �  .?�> ا�"-��' ا���7	���7 �	ل دون �

  : النسبية

 ��� ���?�� ���$� �9A"� أ��ا ��"#' ا��)'*� ا���#�� �0 أھ3 ا��)'*	ت ا�-�,*	^�G

� �8�& ا��)'*� ا���7	��A��7� ����0Gا�-�,*	ء ا���	.'ة ��.  

F	ھ�� �� h�I �	 �� ا�#�	ء ا�-�,*	^� �ASG 0ع �I	 F	ھ�� �� ?=ج ھ�ا 

� ا�"ASع 8!'ح �'وض A*A2ة، واF"!	?� أن NI <�? �Z$G ا�"�S�رات �ا�"���#�

�Aت "�Fوا ���9' ?�0 8��A وو��Aت 0��8 ا�7"��� وا�!	:�Tة اA�?	: �R�ء ��@ أ	-�,*�ا ��

  X�. 3 ��,�	ن وا��7	نا�9T' و أ��R ا��-�م ا�=ھ��G ا��!

                                                           

 .225،ص  1982ة العربية للطباعة والنشر والتوزيع، دط،،دار النهض، من نظريات العلم المعاصر إلى المواقف الفلسفيةحممود فهمي زيدان.  1
 .111، مرجع سبق ذكره ،ص كارل بوبر نظرية المعرفة في ضوء المنهج العلميحممد حممد قاسم ،.  2
 .108مرجع نفسه، ص .  3
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ا���ظ�Albert Einstein  )1879-1855(  ��� h" أ����ت ا��$����" 2	ء 

�� F�*�'ا ���"'ط ?�> ا�%��1 ا�"�G ���U	��	 ?�0  "���ن"�P"7 8'اءات ا5/"'اع 

'���9Tأي  و ���'ض ا ���I';�� ����	? ���*'(� 1��Z*��7�ن، و���7 ��	��7���ر ا���S"�0 ا��?

��� ���*'(� 0��� 5A�8 ���";8 ����^	*,�� ���A أ\��' �)'*��	ت �)'*�Gو ،	���0G وأM��-I وأدق ��

�  1.ا�$'ن ا���'*0 وھ� �)'*� ا���#�

ھ�� ا����7�  )1727-1642("������"�� و:�� ����A�8 ،0ا ����	س أن ��,*�	ء و

 	��، ودام ھ��ا ا5?"$�	د ��	 *$�'ب ��G 0اT/�'ة ��� ���Aا�	، وأ��$�!� ��$�$� 0�? '�#�

�� ��,*�	ء �	8 "ا��$���":'��0 �0 ا�,�	ن، 39 2	ءت ��,*	ء �""������"  	���� دا/�

� ���V ��� ا��ا:�1 �$�!� ��$�$� A��	 وأ9#"� أن ��	 �I	ن *Gوز	%Gأو  إ5و ،��#��� ��$�$�

1 ��	 وأ?3Fأو �� �0 �	5ت �)'*�	�.2  

� �)'*"�0 اTو�> I	��  "أ��$���" �S	غ  �F1905  	ھ	�F ������ ا�)�'��ا�

 ��  ا�(���ا������ G 39	18 أ;8	H9 و/'ج �8)'*�F1915.  

  : النسبية الخاصة •

8"��،أي   	9 �?'��8 	�Z�#� �G"�	ول ا�2T	م أو ا��%��?	ت ا�"� G";'ك 8	����#

�� ���0 دون ?%������("�� ���I'�3 ، ل	���/ 	���#��Aأ ا*����"�L8 0���R	ء �)'*��� ا���9T' ?���> أ�

 H-.�8 ن	7��7'ة ا� <R�أ �� �"=ز�-S8 39 ،�G%�'ي  9	8"	 و�!�$�	 إط	راو���� �$�$

� A8ا/�H اA�Tاث��$�8 H)�? 8'ح أن 	ن، و�	7��#�  ا����ا...  �?'�F أن g�U"�Fوا

5 ��  ا���Z�ء 9	8"��� و����"$����I';8 5ر وA��S��ا ���I';8 '9M��"G ن	��I اء���F .���ل��ا

                                                           

 , 197، مرجع سابق ذكره،ص فلسفة العلم في القرن العشرينميىن طريف اخلويل، . 1
  .17ص.1978،عامل املعرفة،الكويت،دط، العلمي التفكيرفؤاد زكريا،. 2
 .193، مرجع سبق ذكره،ص، فلسفة العلم في القرن العشرينيف اخلويلميىن طر . 3
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� ���� ا���7�ن 5 �I';"� أ/��'ى �����I �ا��A�Sر \����	 أو :��'ا أو �%���	 أو أي ��)����

	R�#* دي أن	ي 3�2 �T 07�*.1   

    ������F ����.	U�ا ��  إذا ا��)'*�������	�� ����0 ا��)'*���� ا����.	/ �����	� 	����T ھ����7ا

8"��� *�0��7 ا?"#	رھ��	 G";��'ك ���� ?%���� �$��Aارھ	 	9 ��	��%��?��	ت ا�"��� G";��'ك ���8'?

Nوھ� . .-'F&  أ����ة، '��R"� �	 ��0 ا��%��?�	ت ا�"�� G";�'ك ��8'?"�Fدرا ���

� أن ا��$�����ا��F"!	ع ��.	U�ا �أو5 و��S8�رة �7"����� أ���EI '��EI'ا  ���1��Z*  0 ا��)'*��

�� ا���#��	�� أA8ا ا��	� ��0  ?0 أي، و�0 ا��	��� ا���!$�� ا�-��-�� �U"G 5> ا���#�� ا�

 	Z:	�G 5و �.	U�ا ��#���� ��F	FTا �  2ا��#	دئ ا��"�85���2

  :النسبية العامة   •

���	�w ا���2T	م وا��%��?��	ت ا�"��� G";��'ك ���8'?� �",ا*��Aة أو G �ھ��� �)'*��

��%�� أي G";'ك 8S:	�"�.3  

ن و ا���7	ن �8	�$�ل أن ا����	� 3	8	�A�;*@ ?�0 ���7'ة ا�SG	ل ا�,��" ��$����أ"A�8أ   

� أ8�	د، ��� *�'�n ا�-N�S 0��8 ا�,��	ن وا���7	ن 8	?"#	رھ��	 �ا��ي ���H�� x ذو أر8

'ط����� إط��	ر*0I ة���: �و�����> ذ���& أن ا�"���	رع . �!�/ '���K 0���$	 1��)��9M��"' أ*��

�	 ?#	رة ?F 0$�ط �'� 	�  4.وا�%	ذ�8� �"7	�o	ن، وأ�

  I 0��8 ھ�7ا Aھ	����1���2 ا N���G 	�����3 ا���#�� و2G <�*0 إ	ن ط��ح ا*��"	

��	 �I	ن ا���(�1 ا���ي � ،�����I 	�ا���0��7 وإ�> ا�#'ھ�	ن أن ا�-�,*�	ء ��R"G 5'، وأ�

H�� M��G.5  

                                                           

 .71ص ،،مرجع سبق ذكرهالمختصر في تاريخ اإلبستمولوجياأمحد مالح،  1
  .193،مرجع سبق ذكره، صفلسفة العلم في القرن العشرينف اخلويل،يميىن طر  2
 .194،مرجع نفسه، ص، فلسفة العلم في القرن العشرينيف اخلويلميىن طر . 3
 .349مرجع سبق ذكره ،ص  ، مدخل إلى فلسفة العلوم والعقالنية المعاصرة،حممد عابد اجلابري.  4
 .88منشورات عويدات، بريوت، دط،دس،ص النسبية،بول كوديرك، تر،مصطفى الرقي،. 5
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  ������� 0������� ���������Z� و5ت	������;� �������.	U�وا ��������	��8)'*������� ا���������#�� ا� c#Gر	

P�	2"���$�	 1��2 ا� "ا��� A��"G 3?أ �*'(� 3�$�� 0��8 c8'* نM8 ��%	5ت ا�-�,*	^�

�� وا�-�,*	ء ا���7�	�    1.ا���#�� ا�

  :الرياضيات   - 2

 <��?Tذج ا�����ا '�#"�G دة'�%� ��$I A	�� ا�'*	(�	ت ?#	رة ?�0 �-�	ھ�3 ?$���

 ���	Iو ،�� ا�> أن أ.#;� ��%	 �I'G#�	 :�ا�H ا�5!=ق ��? 0	��8 '.!���$����

����$��� 3����(?Tذج ا�������Tس ھ����� اA������:إ �����FAھ� H����G55$�����0 ود��ا ��	������ N����78 0�

   2.ا�85"�����2� وا�5!����2� و�	 :#�	 و�	 8�Aھ	

  : الهندسة االقـليدية والالاقـليدية   -2-1

 	�	�G h:���ا '�RGاءA"8ا  ��0 ا��hS ا��E	�� ��0 ا�$�'ن ا�"	1�F ?��' و/	.�

' �� ?	�3 ا�'*	(�	ت �-	ھ�3 وI	^�	ت X-"G 5 �1 ا��ا:�1 ا�"%(G أ/�ت 	�A�? ،��#*'

	 ��FA	 ا�;��R��"�* 53.و  

ظ����ر ا��)'*����  إ����>Mدى ا�"!����ر ا�����ي ?'�"���H ا�'*	(����	ت ا���	.���'ة ����

 	�� �0 ا������	ت ا�"�� و(�?��%�� 1ZUG �*A��:5ا �8��A	 I	�� ا��)'* �*A��:=ا�ا

  . إ:��Aس

� 8= ر*� ���� P���I' أو5 FA�و�Aة ا�"�	ر ا���FA ا�!�*�� اA$� ،A�T �$�� ا�


���,سإ*"" Euclide )300 -��7' ) م.ق�0��7 ا�ة، وA��*A? Aروا��� ����F ���-�و/��=ل أ

                                                           

 .113، مرجع سابق ذكره،صمعرفة في ضوء المنهج العلميكارل بوبر نظرية الحممد حممد قاسم، .  1
 .205، مرجع سبق ذكره،ص فلسفة العلم في القرن العشرينميىن طريف اخلويل،. 2
 .74-73، مرجع سابق ذكره، ص ص كارل بوبر نظرية المعرفة في ضوء المنهج العلميحممد حممد قاسم، .  3
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ا�'^��� ظN ھ� ھ� و:A ا?"$Aوا أن ھ�ا ا�-7' ا���FA أF	س ا��$N ا�#��'ي �"�> أن 

" .��	"  Kant Immanuel )1724-1804( د	أ\ �"8	E�ا �-S�1.?�> ھ�ه ا  

   A���\"س,���
� ���0 ا�-��'وض ?����	 *"�:��h  "إ*��?��%� <���? H"��FAق ھ�A��.

'/sھ� ا H:A. h:�"* -'وض�ض �0 ھ�ه ا'� NIو w^	"��ت وا	)'*��ض  ا'�� <��?

 ,���� H�� �$8	�F س"أو �'وض أ/'ى,��
0��8 9=�9� أ���اع  "إ* H"�FAھ� ��� H��-� 0��

�	ت وا�������	ت، وا�"���	ر*h, ا��#��	دئ*A��#�ا ���0   ا'���EI رت	"��� أ��9�ا �وI	���� ا�������

����8� ا�"�از �� /	رج : ي، وSG	غ ?	دة �I	 *�� ا�"'دد وا��& �G& ا���'و�!$� 0�

 ���"$�3 *�07 ر3F ��"$�3 وا�c$� A ��از �yول و����م أ�H ?�> أ�F	س ھ��ه ا������

� ?�> ?�Aة :�Z	*	 ��� �8	H�^ ا����FA، و���	 ?��> ا��SU�ص  ا*
�,س*#'ھ0 ��Z$�ا

�   2.در/� 180إن �%��ع زوا*	 ا���E@ *�	وي دو�	 :ا�$	^�

� ا�=ا:�  ��FA�� N��I 0��? h���"U* H���T و:���	م ا���FA��"#��' ��9�رة ���� ?���3 ا�* ���*A�

 X����ھ���0 ا A�$�� �� ��� ا�$�'ون ا���	$8�FA�ا�(	�	ت ا��	$8� ا�"� 2	ء 8	 ?���	ء ا�

 	��اA����:5ي ا����ي *$���م ?���> ���S	درة ا�"���ازي :��'ون ط�*���� I	���� N��I ا�(��	�	ت ��

�3 ا�!=:�	-G ت	�	ا�(� &�G & ظ�����و ،X���ھ�ا ا V-� ور ��لAG  ��� '��7-"�0 ا��

 X���� <�وTدئ ا	#��ه ا�� ا�";����� �E	ل �FA�أي أ��	 A�*A%G  ا�(�	�	تاA��:5ي، ا�

 X�����3 (���0 ا��-* A��*A%G H���7�و ،���FA�� �"$��Aم ?���3 ا�#�����	8 	��5 *�0��7 ���7'ان :��"

  3.اA��:5ي

I	ن ا�#;@ �� ����� ا�"�ازي :A اF"�' ط�ال ا��S' ا�;I A�* <�? @*A#�	ر و  

� �$��	 ھ��� ���G& ا�"��� :��	م 8��	 ا�'*	��o*'%�ا � "�����L��� ،0����)"2����3�$ن ا��;	و���

)1793-1856(  ، �� "�$���A أراد ھ����ا ا�����	�3 ا�'و����F أن *E#���� ھ����ه ا���������������

� ا�#'ھ	ن 8	��U" ا�"�ازي!Fو8�ا ، h���$* h�U�	�8 ن	#'ھ�م أن ا���?��> ا�"�'اض م 

                                                           

 .2،ص1994لبنان،  -دل العوا، تقدمي جياليل اليابس،لألنيس، سلسلة العلوم اإلنسانية بريوت،تر عاالفكر العلمي الجديدغاستون باشالر،.  1
  .74حممد عابد اجلابري،مدخل اىل فلسفة العلوم العقالنية املعاصرة، مرجع سبق ذكره،ص . 2
 .19- 18،ص1980، 1،دار الطليعة للطباعة والنشر، بريوت، طفلسفة المعرفة عند غاستون باشالر,حممد وقيدي.  3
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���"F5ھ�ا ا�5"'اض /=ل ا 	أدى �8 <"� ،��Z$�ا V7? خ	>��إ n:	��"�& . ا��ن ذ	�I

���.ًTا ��Z$�� 	G	#91 .إ  

  X�!�	���" 2����3�$�����" 0���  ةAوا��� ���!$� 0��� H���M8 ����S	درة A��*A2ة ا�$	^���

0 ا���"$��	ت ا���از*� ��H و��Z> ��� �3 *�07 أن �'A? 3Fدا 5 �"�	ھ�	 /	رج ��"$�

	S��ا w^	"��ج ا	"�"Fن *'ا	�I ي���ا n:	��"�ة دون أن *$�1 ��� اA*A%�درة ا A�"��* أن A�*

H��ت إ	درة  �9#	S� قA. &�ذ '#? �#E�� 	ھ	س/!A��:2.إ  

� A�*A2ة V-��8 د:�� وا���%	م  "�����$�2���3 " وA�?A2ھ	    �FAم ھ�	أ�� H��-�

 	��? h�"UG 5 �*A��:5ا �FA��	 و8	���"	w^  إ5ا��� X��!�G ��"�ا ���F	FTدرة ا	�S��	8

� ����	و*	 إذا ��I	ن �%����ع زوا*��	 ا��Eا�"��� N��SG إ����	 وھ���7ا ��*A��:5ا ���FA����@ ���� ا�

 ��FAھ� ��� H��L� 0�"�^	�: 0�"*%��ع زاو��$�2���3" �����0 " �� 'R�.أ 	�7�ن دا^��*

ھ�H"��FA ھ���ه  "�����$�2����3 "ذ���& و*��7�ن ���I�����I &	 ��I	ن ا�����E@ أI#��' و:��A د?��>

�� ا��	��FA��	8.3   

  h��"UG ةA�*A2 ��FAت ?�0 ھ�'-�Fأ ��,ز ھ�ا 8$��	م �;	و��� أ/�'ى ��	��9G A:و 

 ���FA0 ھ���� N��I 0��? "س,���
�  "إ*��FA2����3 "وھ��$�����"، ���FA& ھ�����8 A��S$*و 

 "ر�"���ن"ا�'*	(��� اT����	�� ا�G ،'���#7%��	وز )Reimen )1826-1866 "ر�"���ن"

�� 	�$�!�� �UGوا ،�*A��:5"�ازي ا�ا ��، �$�A ا�"�'ض A8وره �����-�	U� أ/�'ى ������ H

0 �$!�� /�	رج ���"$�3 5 *�0�7 ر3�F أي ���از ��H وأأ� H� ن	�I 	��-�I 0���$"��� ن أي

�.�G A�*A%�-�'ض ا�0 ھ��ا ا�� 	وا�!=:�، 	���	 A�8 5 أن *"$	ط� إ��> "ر�"��ن "Nو(

 w^	"� 0� 'EIأ 	وي دو�	�G @�E��ا 	أن زوا* 	  4.در/� A*A2180ة ��

  

                                                           

 .75ص,، مرجع سبق ذكرهالجابري مدخل إلى فلسفة العلوم والعقالنية المعاصرةحممد عبد .  1
  .18،ص ، مرجع نفسهفلسفة المعرفة عند غاستون باشالرحممد وقيدي، . 2
  .19، ص ،مرجع سبق ذكرهفلسفة المعرفة عند غاستون باشالر حممد وقيدي،.  3
 .76، مرجع سبق ذكره ،ص ى فلسفة العلوم العقالنية المعاصرة وتطور الفكر العلميمدخل إلحممد عابد اجلابري، .  4
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   اإلبستمولوجيا: المبحث الثاني

  : تعريفها-1

  :��4 -أ   -1

� وا�����3  "ا������"2"ھ��� �-��| �'P��I ���0 �-)"���0 *����	��"�0 ھ���	 ���'�أي ا��

�8����> ا���85"�����2	  "��*���س"و ���FراA�وا �� ا�����3  إذنأي ا��)'*����*'(�

ا�-�������ف اA��"7���F5ي  إ����>ھ����ا ا�����S!�_  إد/���	لو������-� ا�������م و*����,ى 

�#;��@ ا����2�د  إ���>إذ :���3 ا�-����-� 0���F1854 ا���"	��,*$��	  "������3.ف.ج"

�  "ا�7�8��/��"�'� 1"ا���8"���/��"و�#;@ ا��

�، �	��85"�����2	 إذن ��0 ���@ و�Fدرا ،��*'(� ،A$� ،3�? 	��	�� 0�

���م"أو " ?�3 ا����م"ا5\"$	ق ا��R�ي ھ� �� �*A$��ا �FراA�5 " .... ا 	وھ��ا ��

  �EI h�"U*.2'ا ?0 ���	ھ	 ا5.!=�� 

  :اصطالحا -ب -1

   	��	 و��	ھ%��	 و�"	^%G	���)'م و������� �#��	دئ ا���FراA8 <����G 	�2����"���85ا

� G'�� إ�> إ8'از �8	^	 و��!$	 و:��"	 ا���(�?��د*A$� �F3.را  

���� ا��7�5,*��� ���'ادف 5.��!=ح  "ا���85"�����2	"و���1 ذ���& ���	ن ا.��!=ح   

� ا�-'�����0 -F=-�3 ا(�� �T H�? h�"Uن �� �� ا�-'���R��ا �� 	أ� ،��'�� ا��*'(�

 H����$�!* 55-����-�، وإ إ�ا 	��U*ر	Gم و�����1 �����	ه ?���> �����-� ا���F�* 3��Z�ذا ��I	ن 8

�2� ا����م، ��'د ذ�& ��7��F <�? H$�!*>و�إ  N�S-�G 5 م���� G!�ر ا�F0 أن درا�?

                                                           

  .دار اجلنوب للنشر،دط،دس,، معجم المصطلحات الفلسفيةجالل الدين سعيد. 1
  .18،مرجع سبق ذكره،ص مدخل الى فلسفة العلوم العقالنية المعاصرة وتطور الفكر العلميحممد عابد اجلابري،. 2
 ,33، ص1982، دار الكتاب اللبناين، بريوت، لبنان، دط، 2ج ، المعجم الفلسفيامجيل صليب. 3
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 ���SU��;���� ا�ا 	�����Z� 0��? 5!$��� و���ا 	ھA��$�1 ، ن����S-* -'������ن�إذ أن ا

 0�8 ��	? �-S8"2����"�85ا� 	و""���'�إذا ��	 ا���E"�F	 ا��-�7'*0 أ��E	ل  "�)'*�� ا��

"2/�����"Jean Piaget 1896)-1980(  3  ����/2و��أ���	 اF��%�T	���I����ن �

 ���'�	 A�� ��� @�;#Gود ا��-�.�8 ���'�*$ASون S�8!�_ ا�85"�����2	 �)'*�� ا��

  2.و\'وط	 و�S	درھ	

  �I م و�����ه ا��#�	دئ، 	 ھ� �#;@ �$Aي �� �#	دئ ا�� ���� اT.��ل ا���!$��

 A��� و��Aودھ	  	 ا�85"�����2 "	��. " و "ھ��م" و "د���رت" ��'�G#;@ �� ا��

وھ��  "ھ�>�;" و "ا:�����زا"  ا���"	��,*$�	 ?��A إ��>�0 ��@ إ�	 ��N/A (�'وري 

A� ،?�A ا *"�'�ا��85"�����2	 ھ�� �)'*��  "����� "���"	��,*$	 ھ� أF	س �)'*� ا��

������ ا��'�  3.ا��

  ���������� ا������'�� ا������*'(� h����S"G 0������ ������"	�2����"�����85ا " �����?,��	8

�'*hا���(�?G ورد @�� ��	   "ا��85"�����2	" " ��%�H ا�-��-� �� "�88, "��M8

� ا������م"-����� "h���Z* 3��9" : c#��Z�	8 ������ ���� ،����.�S/ '��EIأ <����و��8 0��7

 N7��G ��"�وا 	��2��"�دو���"�� ھ�� ��(��ع ا�ا ��FراA�ھ��ه ا ،������ ا���	ھw ا�Fدرا

��$�� 	:	#"�Fأو ا 	�#�I'G &���I �����و ،X!���2,ءا �0 ا ������?��> �K'ار ��	 ( ا��0 ا�

���N ا�����ھP ا��(���� أو ا�����ھP ا�"!���ري -*( ���*A$��ا ���FراA�ا 	��F	Fھ��� أ 	وإ���� ،

5 (و�"	^%���	 A���*A;G A���S$8 أ.����	 ا���!$���� و�-'و(���	��#���	دئ �h����"U ا�������م، 

	 ا���(�?��) ا���7����2"��Sو� 	    4."و�8	ن :��"

� ا�$�'ن ا�"  �*	� �� �-F=-�ء وا	���?��'، و�!��1 ا�$�'ن ا����'*  0	1�FاX-G ا�

��	 ?���3  ط��=ق �-��| ا���8"�����2	?���> إ�� ���.	/ ،3����� ا�"��� �G	و���� ا���FراA�ا <���?

 �������� ا�����(���� ����F	FTدئ ا	#����ا n���ا�-�,*��	ء وا������7	ء، ��#;��@ وا��)��' ���� 8

                                                           

 .، معجم سبق ذكره، معجم المصطلحات الفلسفيةجالل الدين سعيد.  1
 . 6-5، ص ص 1،1995لبنان، ط -،دار الطليعة بريوتاالبستمولوجيا مثال الفيزياء النيوتونيةعبد القادر بشته، .  2
  ,12،ص2007دار قباء احلديثة للنشر والتوزيع القاهرة،دط ،, عجم الفلسفي، الممراد وهبة.  3
 .18، مرجع سبق ذكره ،ص وتطور الفكر العلمي مدخل إلى فلسفة العلوم العقالنية المعاصرةحممد عابد اجلابري، .  4
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 �� أF-'ت ?"� 0	w^ إ*%	�8�، أي أ�	 �I-� ?�0  �اكآ�ا�$	^�FراA�رأوا أن ھ�ه ا 	��و

�، ��	ل ��)�3 ا�#�	�0�E ا������� ا��'�ا?"��	د ھ��ا ا���S!�_  إ��>$	^n ا�7	��� �� ا��

 �� �I-| ر�. ��F	� _��H?��)�� H وط':�H ا�2'ا^��-�F=� |�-;G 0�� 3K'��و?��> ا

 |�������-�8 H�������Z*��G-�������| و��ل ھ��������ا ا	��"�������Fا�5%���������, ?�������0 ا"��/����������:��" 

"gnoséologies"     �����'�� ������G ����"�ر���2_ ����اTل ا	��"���F5ل إ5 أن ا	>����إ 

    1.ا�85"�����2	 

��8�	 و0��8 ا���S!�;	ت    ����5A�ت ا	=����ا �0 ا'�EI 	�2����"�85ط'�� ا

 ���'��	 ��� �-�V ا����Aان ا��� ا�-��-�� اT/'ى ا�"�� G$	ر8�	 ��� ا�����> و�UG�ض �

wھ	���م، ?�3 ا���� ا����م، G	ر*d ا�-��� ،��'�� ا��*'(� NE� انA���ا V-� ��.  

  :تمولوجيا بنظرية المعرفةعالقة االبس-2

   �� @;#�	8 g"UG ��'�� ا��*'(��� �	 ?0 ا���2�د h��"U�8 :� إ�7	���'�	م �

  .	�H و�)	ھ'ه7أ\

�"�"#Aو ��	   ��'�� ا��*'(�"  0�� ��U"G ��"�ا ���#�I'"�ا 	�2��أ:�'ب ��0 ا��85"��

�5 ��%��	، ���K' أن ا�"%��	�A��IM"� V 0���8 ا���85"�����2	 و�)'*�� 	��� ��G	ر*d ا������م �'2

�،�$���A :���	ل�'��، و?���	دل "����88, "ا������'�� ا�����*'(�� A�����G ھ���� 	�2��أن ا����85"��

�  0�8 ا�85"�����2	 "���/2"��	E�> ا�إ 	دي �"�iG <�وTن اT ��'�  2.و�)'*� ا��

 0�8 ��" ا�-��-�"و" ا�85"�����2	"ھ�	ك .=ت �"���	? ���8�	 و0��8  و �78-�

"��'�� ا��*'(�" I وإذا �.	/ �	ن ا��E7' ��0 ا�#�	�0�E *�'ون (�'ورة ا�"����, �78-�

��"3  أن ا���85"�����2	 إ���>��8��	 ا��F"�	دا G ول	���"G 0���� ���� 	ھAو��� �������� ا����'���	8

��7�8	 ا�"$��Aي ا���'وف أ��اع ا�� ��'�� ا��*'(�		�I 3.رف  

                                                           

  ,25،دس، ص 1لنشر والتوزيع،ط، املكتب العاملي للطباعة وااالبستمولوجيا في طور الفكر العلمي الحديثعلي حسن كركي، . 1
 .25املرجع نفسه، ص.  2
 .21مرجع سبق ذكره ،ص مدخل إلى فلسفة العلوم العقالنية المعاصرة وتطور الفكر العلمي،حممد عابد اجلابري .  3
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�8��	ھ��	 ا�-����-� ا����	م،    ����'�و8	�"��	�� ھ���	ك ا��SG	ل وا�-��S	ل 0���8 �)'*��� ا��

�8��	ھ	 ا�X�:A ا��U	ص، وإذا �I	ن ا�SG5	ل ھ�� ا��)�' ا�#�	رز ?��> وا�85"�� 	�2��

��A ا�";����N ا��-���� ا��%'د،���Lن ا��ا:��1 ا�"%'*��Aي وا:��G 1!���ر ا������م، :��A ���'ض ��.

� ا����85"�����2�، و�������"� 0	w^ ھ����ه  ������?���	 ����0 ا���S-�5	ل ��8����	، ��?���	 ����0 ا�$!�

 ،0*'����، ا�"� G#��رت �A8 1ا*� ا�$�'ن ا��أن أ.�#;� ا��85"�����2	 ��0 > إ��ا�$!�

 �� ����� 0	NK ا�-���-�*A��$"�ا 	�I	���8 ���'�ا/"S	ص ا����	ء،���8	 ���$8 �)'*�� ا��

�  1.ودار�F ا�-��-

  : بفـلسفة العلوم  اإلبستمولوجياعالقة  -3

� ظ'ت �� A8ا*�� ا�$�'ن ا�"	1�F ?��'، وھ�� ا�"����� ا�"�� ���G م���� ا�-���

�G,ا�0 ��1 ظ ا�"�	ر ا�-��-� ا��ي أط�$� ?�>	��I ���أ����G H	ر *���> إ��>  �ر ا��(�

 H�#*'$G فA�8 ������ وا��ا:�1 ا�;���  إ��>إ/Z	ع ا�"N�M ا�-��-� إ��> ا�����> ا��:A�ا

 H���	و���0 3��9 ���"_ أ�	:��	آ� ����Fوا ������?،  '*A��%�رةا	\���	ھ���ا  8 N��"��Fأن أول ���0 ا

-André Ampère)"1775 " أ��,ري أ�����" ا���S!�_ ھ�� ا�-�,*�	^� ا�-'����

1836(  H8	"I ��" م�
23 3
�<� ا�( ?@� "��� ��و1834،2  &\ 5 :��� أن ا��(�

� ا�������م -������ _�!���S� ر���� �-�i0و�����P رأي ����، 3ھ���� ا�����#P ا�'^������ ����� ظ

h��-"�0 *�07 ا*'.	��  أ�'*0��7 ��  :�� ا���3، �0 و2�ه أر8

� ?=:	ت ا���N78 3 �0 ا��	�3 وا��%"��1، أي ا����3 ��0 ���@ ھ�� ظ�	ھ'ة - أFدرا 

� .ا2"�	?�

 . ا���	����;	و�� و(1 ا���3 �� ا��7	ن ا�U	ص H8 (�0 �%��ع ا�$�3  -  ب

� ا�!=:	 �"� 0	w^ ا���3 -  ت�� ا�!#�-��� A���G �� �#K'�ا . 

� -  ث����� ا�R�� �$!���ا N��;"�ا. 

                                                           

 .22،صمرجع سبق ذكره  مدخل إلى فلسفة العلوم العقالنية المعاصرة وتطور الفكر العلمي،حممد عابد اجلابري .  1
  .24املرجع نفسه ،ص . 2
 .24املرجع نفسه،ص .  3
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 H%^	"� �� ،H^د	و�# H3، �� :�ا��������3"أو :��"H ھ�وG NI-�7' �� ا��� �-���� "

 3Fا c#G'*و��)A��ا positivisme   8 ـ"B���	 B� Auguste Comte"أو

)1798-1857(  0��� 	��	 ���P در2"#G'� ،	�R��8 	��	�"م اھ������	ھ"h���S"8 3 ا�

� أ.���	ف"��F <���دا، إ����. 	78	���Gو 	ھA���$�G ارA��$و5، و�,��� A��*'%"�3 وا�����: ا�"

 	�2������F���، ا	���2��#���ء، ا	�����7�ء، ا	-�,*���-���&، ا�ت، ا	(���	'*�ء (ا	-�,*���أو ا

?��ا	3 )25"���� X�#!G %'د� 	ه، إ�'(� �� ،�  1. آ/'، أ�	 �$8� ا����م �

  ���K 0��? ةA����� 5 *�0��7 أن G$���م، إذا 8$���� ا������م 8��' أن ھ���ه ا�-����-� ا��(��

 0�� ��'��'ض �H ا��"G A: 	� P�%G <�? N��	، ���& 8	ت �0 ا�Z'وري ا�Z�8

� ا��R	5ة �� ا�"gSU، وذ�& ��L8	ء ا/"�S	ص ?���� �Z* A�*A2	ف %�"� �"�G

� ا�"�����	ت ا���� إ�>�Fدرا ،H�"�� ���	 ��F,ود�	 اS"/5	.	ت ا�$	^��� �7G�ن ���

� ھ� ���-� ا����م���? �-��-8.2  

  0�8 �:=�� ا�����م"و "ا�85"�����2	"وا�-����" X8	�!Gادف و'�G �، ھ�� ?=:�

��0 ��@ ا�"7�*0 ا�"	ر*L� �Uن �-| ���-� ا����م أX#�F ز�	��	،أ��	 ا��85"�����2	 

���N ا�"$Aم ا������ ا�	^�N و8--8 <Rط H�	��"Fإ5 أن ا،A�N ا�"��	رات �-| �A*@ ا�

 ���	 ���0 ا�"%'*#���?	#Gوأ �� ا���!$������ ا�"��� ظ��'ت أ���E	ل أ���S	ر ا��(��������ا�

��	ل �"Fدت ?�> اA\ �"�ا ��H أن M-| ا�8"�����2	 ور�NI �Z �	 ��0 \�ا���!$�

� ا�M�!U وا��S�اب، A�$8ر ��	 �M���8 X����	ل 5 *""F5أن ا �*��ه 8	�-��-�، وا�;$�$

��	�H وA2واه"Fا X��* 	�8 X��"* ، ��FراA�ا ��� �و:A�8 Aا ?��> �-�| ا��8"�����2	 د:�

�7� إذن  اوأداء����	� ،	��^	� Hو��A�"��;�7	 �Z$	*	ھ	، ا�T' ا���ي 2��N ا�����	ء *

�$�$� �� و���� ���7FراA�	8 X��* 	� ر	وا/"� |-� ��7��.3   

                                                           

 . 25، مرجع سبق ذكره ،ص وتطور الفكر العلمي مدخل إلى فلسفة العلوم العقالنية المعاصرةحممد عابد اجلابري، . 1
 .30، مرجع سبق ذكره ،ص االبستمولوجيا في طور الفكر العلمي الحديثعلي حسن كركي، . 2
 .16مرجع سبق ذكره،ص يخ االبستمولوجيا المختصر في تار أمحد مالح،.  3
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: ��� ذ���& )Blanché Robert )1898-1975"رو���� ���$�2"��$��ل 

� ا���3 و���-� ا���3، :��	 إ�	 أ�H *�7�ن وإذا �	 �'.�	 ?�> ا�"�" *'(� 0�8 ,��

8-��'ق ���� ا���G5	ع، ?���> أ��F	س أن �)'*��� ��2,ء ���0 �����-� ا�����3 ھ��� أ:��'ب 

 	��أ2,ا^��	 ���0 ا�����A��8 3ون \��&، وا�����م أ��EI' ���0 أي و:��� ���Z>، 8'و�

 	� 0��8 ا����3 وا�-���-� وA��G ��ا\��!�F�"� ��$!�� N";G 	و��	ھ%	، وإ�	 إ�

  .1"اكا�> ھ�ه أو ذ

  : بتاريخ العلوم  اإلبستمولوجياعالقة   - 4

   X^	$;�ا H8 '�G ي��ا N���"�& ا�م ھ� ذ���� �8"> أ��ا?�	 ?#�' G	ر*d ا�����ا�

إن ��G	ر*d ا������م ا����Aروس A��*,* 3��^=� N7���8 ���0 " "������ ������و "و*$���ل.ا����S�ر

 H�G	ھ	%Gوا ����� "" �)�ظ�	 �� اI"�	ف أVF ا�"-�7' ا����� ا�!#���A$��ا Hإ�� �-���-�

� أ��اع �G 0	ر*d ا���3  "����و"و*��, "ا����م �  :0�8 أر8

� ا�����	ء ا�$�Aا�> ���3  - أ��%��8 ��$��ا�#;@ ا���9	^$� وھ�� 1��2 ا���S�ص ا��"

0�9A;��وا. 

� ا��)'*��	ت : وھ���	ك 9	����	 -  ب�����F 1���%* ي����ا gU����ا H��8 ي *$���م����ا N����ا�

	 ا����	ء /=ل �h��"U ا���S�ر�� ا�"� و(����وإ�$�	ء ا��Z�ء  وا�-'وض ا�

	��?. 

وھ����	ك �-����م أ/���' �"���	ر*d ا�������م، وھ���� ا�����ي *���"3 8	�#;���@ ?���0 وط���0  -  ت

� ا�7#'ى���� .2�I="�	�	ت ا�

وھ���	ك ا�����ع ا����ي *��3 ا�Aرا��F	ت ا���85"�����2� ���0 أ����اع ��G	ر*d ا�����3 إ���H  -  ث

 wا�"��	ر*d ا����ي *���	?G <���? A#���	ن أV��F ا�-��7' ا������� وا����ي *�"���A ا�����

A��$��ا �U*ر	"���ا ������� ا�"���	رات ا�7#��'ى ��-��7' ا���F> درا���ف إA��، ھ���ا 3ي و*

                                                           

 . 25.حممد يعقويب، ديوان املطبوعات اجلامعية، دط،دس،ص: ، تر نظرية العلم االبستمولوجياروبري بالنشي، .  1
  .54، مرجع سبق ذكره،ص االبستمولوجيا في طور االفكر العلمي الحديثعلي حسن كركي، .  2
 .54ص نفسه ،، مرجع  ر الفكر العلمي الحديث، االبستمولوجيا في طو علي حسن كركي. 3
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�����	 *�0��7 أن �!���H����? X  -"������و " ���I	 *$���ل –ا�����ع �����G 0	ر*d ا������م 

"d*ر	"�3 ا��ا�"	ر*d ا��ي *'c8 اI5"�	�	ت أو ا�"��	رات ا������، " " ا�-��-� ��

� ا�"���� اA�"���Fت ?�����	 ���8 N���8	�h����"U�8 5 '7- ا�-�����-	ت ا���"	��,*����$ �������ا�

HG3 ذا�� 1"و8"!�ر ا�

� h����I أ.���#;� ھ����ه ا��=�)���� أو ذاك   ����'�وا�#;���@ ا����85"�����2 ھ���� �

� A*A2ة، أو ?Z�ا *'7� �أF	�F	 �0 ?�	.'ھ	، إذ ��V ا���3 اI5"�	ف 2,ءا ���8 0

 M����G ���"�ة اA��*A%�رات ا	"����3 ھ��� ا���، N��8 ا��������� أو ا����%ظ���ر اI5"���	�	ت ا���

	�?.2  

3 ا��"�85���2	 �G 0	ر*d ا����م ھ� G!�ر ا��-	ھ�3 وط'ق ا�"-L�  '��7ن �	  إذن*

� A*A2ة��'��، و�	 *��M ?0 ذ�& �0 :�	م �)'*	ت �����  3.ا�

 d*ر	�Gو 	2#��0��8 ا��85"�� N/اA"�وھ� ا ��A%� 07 أ�-��	 أ�	م ���7� ا��"�8���2

���8��	، ھ�� ا� ا����م، وو2 N�S-�ا <�? �� �G'ى أن  ��	^Aة، ھ��ها��)' ا�$	^��ا��2

V��-� <���إ 	دو��� A�"���* 5 �������� ا����'���	 G!���ر ا����;G ���"�0 ا��	��Z��ھ�3  ا	-����ا

 ������� �"'ة ��0 �"�'ات G!��ر ا����N�8 3 إ��G H!��ر *��"�A ?��> إ?�	دة وا�"!�رات ا�

 ��������	 وإ?!	^��	 ����Z��	 ��8	ء ا��-��	ھ�3 وا�"��S�رات وا��)'*��	ت ا�-*'�G دة	وإ?�� ،

  A*A2.4ا 

��8�	 ا/"=��	 ��2ر*	،�'ا�N �"	ر*d ا�   	���� h��"UG Nرة ?0 �'ا��	م ھ� ?#���

 <���� ا�8"�����2�، و�8��!: 	��G �"�وا 	،إ��H 5 *�0�7 آ/'NI 0�8 NS-G وا�Aة ��

A�*A%�3 وا*A�$�ل 0�8 ا	SGأو ا c8ا'G أي A%� أن. c�$� V��� ،3���وھ��7ا *�G _#�S	ر*d ا�

                                                           

 .42، مرجع سبق ذكره ،ص مدخل إلى فلسفة العلوم والعقالنية المعاصرةحممد عابد اجلابري، .  1
 .54، ص االبستمولوجيا في طور الفكر العلمي الحديث، علي حسن كركي.  2
 .43حممد عابد اجلابري، املرجع نفسه،ص .   3
  .54رجع نفسه،ص علي حسن كركي، امل. 4
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 d*ر	Gراءsا �	 ا��� h�M"* �"�ت ا	)'*��ن و ا�o���* 0*���س ا	���ا d*ر	�G 	�Z*أ N8،3�

  1 .ا���3 وا��*0 *7��3 ا���o���� ،3�ن �Z	رة

� 8"	ر*d ا����م �0 ��@ �S�ا �AGرس G	ر*d ا���3، و�0�7  أ�	�	�85"�����2	 و$�9

�.	U�ا �  .5 ��اN8 ،HG �0 زاو*� H��I ����=  ��8� ا�-	?��� ا�#�'*�، ا�-7'*

  : وعلم المناهج  اإلبستمولوجيا

� وا��$�A ا�!�'ق وا����	ھw ا���"��Aة ���   �FراA�	8 ول	8;�@ �)�'ي *"�� ��%ا���

 	���8 	���? ���)	�"F5وا 	دھ��	�ا������م ��h���7 ?��0 ا��$��	^g ا�"��� G=ز���	 و�;	و���� إ8

 ���� 	��� ،0*'����، :A8 Aا �#�n ا�Aار0�F �� �!�1 ا�$�'ن ا�;�;S�ا ��'�*AUم ا��

 ��F	FTا 	�	Iم وھ,ت أر����	8 �� أناTز��%�  ا���FراA�� 5و �� �yز��S8 A�G 5

���F رA�. ي���-���-� ا�ا HF��	: �-� ،� "أ��,ري ��88,"*��'ف  1906ا��"�85���2

H���$8 ��%� ?��> أ��	 �2,ء ��0 ا���!�X و�;�اھ�	 أ��	 A�Gرس " : ا��������ا����	ھw ا�

 ���G �"�ا 	�2��دئ "/=ف ا�85"��	#��� �*A$��ا �FراA�ت و�"�ا	-'(��وا h��"U� w^	

  2" .ا����م

�"$�A أن ھ��ا  "�88,"و8	�"	�� *'ى * 	��I ،	�2����"��85ا '�K �ھ wھ	���أن ?�3 ا

 3��  3.ھ� 2,ء �0 ا���!X �-':	 ھ�7ا 0�8 ا�85"�����2	 وا���!X ا�

��$2"أ�	 �" :wھ	����و?��3 ا 	�2��0��8 ا��85"�� �:=�� ا��M�� ورهA8 x:	���  

 H��8	"I ����l'épistémologie  H��8 م	ي :������ا X��*'-"�أن ا <���? A��Ii��",���88"  0���8

 @���� P���;� 	����'� ���� '���? 1��F	"�$��'ن ا�ا g��U* 	���2��"�دو���وا 	�2��ا���85"��

�;���H�8 5 ��� ���"�ى I	�� ا���"�دو���2	 2,ءا 5 *"%,أ �0 ا���!� P�� X	 I	ن 

h�S*و �� ا�-'�����G#;�@ ��� 5 *�0�7 �=��8"�����2	 أن  "���$�2 " ا�"$	��A ا�%	�

                                                           

 .55، مرجع سبق ذكره،ص االبستمولوجيا في طور االفكر العلمي الحديثعلي حسن كركي، .  . 1
 .56مرجع سبق ذكره،ص , البستمولوجيا ا نظرية العلمروبري بالنشي، .  2
 .56املرجع نفسه، ص. 3
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� ا����	ھw �#	دئ ا����م و:��"	 و8�Aھ	 ا���(�?� A�8ون ا�"��	ؤل ���ل :���� وط#���

� �� NI ذ�&���  1".ا���"

أن ا�"-�7' ا��"�85��A#* �2أ ?���A	 �7G�ن ھ��	ك أز��	ت "��$�ل "���/2" أ�	

   2"�� ا����م، ���& *AIi ?�> ('ورة ا���	ھw دا/N ا�85"�����2	

�P ?�> ا�#	�@ ��   S*و��ت دون أن ا�85"��	-'(���وا w^	�"��ا A�$"�* أن 	�2

	 ا�����م ��� ا�%�	ز ا��"�	^w وG$'*'ھ�	 GA��"?"� ا�ا P��	FT!'ق وا�و*#;@ �� ا A$"�*

w^	�"��ا '*'$G �� �R�	8 �w أھ������ &��� ،X^	$� : 	���i* ��"�ا ��!U�أو5 ��0 ���@ ا

M�!U أو ا��S�اب، و:�A�. Aق �0 ��@ ا�"�H�2 ا��ي *��N ?�> �8	ن ا�: ��#	�@، 9	��	

���7� أن ا�"-��7' ا��"���85��M���* �2 دا^���	 ��1 ظ���ر  "/��ن �����/2"� N�78 ل	��: 	���

اTز�	ت وأن اTز�	ت M��G ?	دة �1 ا��$	^g ا�7	��� �� ا���	ھw، وG 07�* 5%	وزھ�	 

�  "����/2"  8	/"'اع ��	ھA*A2 wة، و���ا ا���#h�S* P  إ5�FراA�0 ا��) ���%ا���

�  8	�\��	رة��، وا�%��A*' ا���85"����2���%� ا�����2�دة 0���8 ا���*���Z�� ا���:=�ھ��� أن ا�

 H�%^	"� �7�نG 	�S�	/ 	����F ن	�I إذا w��	�� ،	����8 ��:'-"�	8 _���G 5 �����وا��"	^w ا�

  �������F �����'�� وا���،V7	�-"	N���? وا�"%���	�V 0����8 ھ����ا وذاك ھ���� ?����	د ا�����S�	/

 �;�;S�3.ا  

   ����  ��
�-��| أط���X  ":����:������"�(��, ا�(
��  أو ا�����8"���/�� و���� �(��, ا�(

� A��#Gأ 8���A أن *�"��� ا�����3 ���0 و(��"� 1	H��%^ وG$'*'ھ��	 ��Fدرا 	ا���"���8���2	 8�.��-

 '��G �� إ(	�����G ��، وھ� �� ا�;$�$�^	� X^	$�<�1  إ�)��G ��"�ا �ا��;)� ا�,����

� و?���> ��K'ار ��*A$��ا 	"��Fدرا H����? '��\	#G(���ع و���ا 	��� ا�"�� "ا���"	ر*	(���	ت"��

���2	 أط�$��� ?���> ا���85"�����2	 ا�'*	(����ـ وا���"	���2$��	 ا�"��� أط�$��� ?���> ا���8"��

�	  "�F	�Vا���"	"ا���!�I ،X�& أط�$� � ����� �����G 3، وھ����?�> ا�8"�����2	 ا�

                                                           

  55ره،ص مرجع سبق ذك, ، االبستمولوجيا في طور الفكر العلمي الحديثعلي حسن كركي . 1
 55 املرجع نفسه، ص. 2
 .18- 17، مرجع سبق ذكره ، ص ص المختصر في تاريخ االبستمولوجياأمحد مالح،.  3
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	 إ5 �Fر	"�� 5 *��ا ������� وا��S'ا�� ا��:A�ا ��R"#G 	�� �0 زاو*� أ����? ��.�S/

�	 ��0 ا����3 ��:-�	  ذوي ا�"gSU ا����� ?�> ��0 أن-:�� ��� ��;�G 	�2����"�85ا

ا�'.�A  إ�>�S!�_ أ(�h ط	��	 *H��? P�R ا���;> ا�-��-�، وا�;$�$� أن ا���"	?�3 

�� ?�> أن ا��$�0 ا����� *�07 أن *7�ن �;�MG N=ت ���-��5A�� �-��-�1.ا  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

 . 18-17مرجع سبق ذكره ،ص ص  المختصر في تاريخ االبستمولوجيا،أمحد مالح، .  1
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  األصول االبستمولوجية   :حث الثالثالمب

   @*A;�ا 'S��، أي ا���S' ا���ي H��� 0�!-G ��7' ا������� ا��Zھ� ?S' ا��

� ا����	�3 ا���U	ر��Z/L8 �2	H?  إ���> ا�����	ن���'�� ا�7	\��-� ا�"���  إ���>(��'ورة ���FراA�ا

3 ا�$�ة ا�7	��� ��� H��U��"'ھ	 -Gو ،HG	�^,%8 3�Gو ،HG	�^	I �S;Gظ�اھ'ه و �� @;#G

 _�	S�ن	ا( ا���'KT 	?	Z/وإ ��H و�MرH8، وا�-7' �0 أN2 ا���!'ة ?�> ا�!#�

 	� ا�"�� /	(����'�� ا���I'�ا�85"�����2 �� أc��8 .��ره إ���	 *"���G ��� N�E& ا��

� اT\�	ء  ا���	ن�'�� N25 �0 أ�� N�20�7 ��0 أ�و ،	�Gذا A�� إ:�'ار�  h��I �ط'*$�

� �N��E رو���� د*��7	رت ���� �'����	 ��E*A;�ا ����'ف، ھ���ا ���	 \��	ھ�A	ه ?���A رواد ا�-����-�

���	 وV*'��7G ھ���ه ا�!'*$��� ���� ا��%��	ل ا�-�,*��	^� ?���A و�'�����V ��7�8�ن ���� 8'*!	�

"�
������ 2
������"  A����? &����-�3 ا����? ����� V������ا ����*,I'� ������ ا*!	�����	 و�)'*���

وھ�� :��ل " أ�	 أ�7' إذا أ��	 ���2�د"أن ا�#'ھ	ن ا��$�� إ��5 ھ���Aا  "*�������Cس"

 H����$*و H����)�8 ,���'*<���إ  <���? P��%* ن	ا����� <���? P��%* �����? P���!�I �ا�;$�$��

�"��	ن ا:"�	^	 �"��I ،H��7	 *$�ل ا��  1"�0 ��	زة ا���	دة وا���!'ة ?�> ا�!#�

   	����� V�FM"* 3�� A�����  إ5و?�> ا�'3K �0 أن ا��"��85���2	 A�� 3��?*@ ا�

� �%Aھ	 �U*ر	"�ا ��!�1 ا�$'ن ا���'*0 إ5 أن ��	رH"F ا��)'*� إذا ���MG	ھ	 �0 ا��	��

�  :�Aم ا����7�، و�G	ر*d ا�-���-�*A: A��* ���'�� �� N�78	 H���;G ��0 ا/�"=ف و��G�ع �

 N7� ،&�3 ?�> ذ$#�F 0�� ل	و:-��ا ��� ���'���� 3G	��� ا��F'I 0*���ر ا	7#��ا �-F=-�ا

� و8;��@ ��Fدرا h��:���و���� ھ���ا ا ،X����� ��:��h ا��	:��A وا�����	:x وا��-��F=-�0 ا���

���Fم دراA���$* H3 أ������������I 3	ن *����� Aأن 5 أ���� A����Iر، وأ	5?"#���	8 '*A���2 �2����"����8ا �

 �  2  .ا��"�8���2

   	�"��: g�;و� ��$I A	ن ا�R'ض �0 ا��$A ا��)' �� .�;� ا�-�7'ة ا��!'و��

 w���	��8 	��!#G'� '���Tن ا	��I اء���Fو ،h��*,�ھ3 وا����0 ا��� 	*���7�ھ 	ن ���	8#��� �����'�ا��
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 ���'�8�	 ا�� X�$;"G ��"�ا '�*	��و8	���Z�ن، �	���:I h	ن وا�Aا وھ� ا�#;@ ?�0 ا��

�����  1.ا�

  8 N�	� d*ر	"�ذه أ�=ط��ن وا	"�Fأ ��*'(� �!�Fأر A�$"ا� A�$� ،ل	��?Tھ��ه ا NE�

 N*A�#�م اA: 8'ح أن 	ة، و�A�	U�ا ��'���� ��و?	ب ?��H ا���w ا��E	�� ا��ي ا�UGه ذر*

 	�Aا���%� ا��ي *"�U �0 ا��ا:�1 ا�;��� �A�Sرا، ��� �"�'ة �"�M/'ة ?�0 ا�����	ن \�

A�$"ا� A�$� ،0�������ا A�? =9	�� 	�2����"�8ا 	-:�� ",�D<��را�2" "ا��� ر�ا��� "و "ا

��� و0���8 أ���	 ط'*$��� A��%G 5ي  ":������'�و?��	ب ?�����	 ط'*$"���	 ا5\��'ا:�� ���� ا��

 N^5A��8 A��Ii* 3��9 راح ،����'������0 ����@ أن هللا ���@ ?����H  �{����	نأن ����w  وا(��;

ا�$��'ان، أ���	 ���� ا����S' ا�;��A*@، و8	�-��� N�A��$ اI"���;� ا��"���85���2	 N��I ا�-��'وع 

� وأ.#;�����ا��FراA�ا �  ��$�G A'ا1�2 ا�����Aة ا��iھ��� ���)�' ��� ا�����م أ��	 ا�-���-

 ����	 ا���MG ل	إ إ�5%��? ���	$E8 	��� I#��'ة �UG�ل ��H ا��U�ض ذا I	ن ا�-�����ف ���

 	�	%� ��.2   

   ���I إنépistémologie    	���'� ����G ��"�اthéorie de la science  

) 
�� ) ����E ا�(� ،A��� ا��#*': ����I ، ��� 53، و�%�� ��� 5 A�2�G 5nouveau 

Larousse illustré    	وأ��le dictionnaire robert  ��� 	رھ���H��L *'1�2 ظ

 3�%�، و���ا�� ھ��ا 1906�����  Larousse illustréا���	32 ا�-'���� إ�> ذ*�N ا��

 3��%�� h��M��G A���? ،	��Z*أ H���-� d*ر	"���اvocabulaire la philosophie de 

Lalande  ���   �D8" jules Lachelier��2 /�ن "0���I 	ھ�'#"�I	ن �	 *�,ال *

	� hFi* �9A;"��.3  

��G' إ�� H��V ھ� أ*Z	 �*A:	 A2ا، ����& وإذا I	�� ا���7� A*A2ة، ���& إن �	   

� �SG 0��Z"G�را . Tن �	 ��G' إ�� H��V ھ� أ*Z	 �*A:	 A2ا-���� N�I أن A��ITو�0 ا
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�، و?��> N�#�F ا���E	ل، ��Lن��'���� 	�����'ض  )�������س(�;�	ورة أ�=ط��ن  �G،=E�

1، �)'*��� ���� ا������I،3	 *����' إ���> ذ���& ?��ا���	 ا�-'?��� ��Fوا <��������ل (8	�-���N و�8

3��  1.  )ا�

  )�;	و����� ����� ا�-���3 ا�#����'ي(و�$"���'ب �����	 :�����= ����� ا�7"���	ب ا�'ا1���8 ����0   

��������(، و�������F 5	 ������1 رد  Locke "�������ك"ـ��������� (Leibnitz     ������� H�������?

H8	"I)5و	ة�;A*A2 0 ). ت��#� N7��8 N�E�* ي���ب ا	7"��ن اL�� '��? 0�	�E�$'ن ا�و�� ا

)'*�� ا����3، ھ�� ��0 دون \�& � H��7"�F 	�� ،N�E�G NZا^'ة (أ�A�� يA��ا�U!�	ب ا�"�

��. d'Alembert�,ا����8 ) ا���	رف� ��	E�$'ن ا�ا N0 ا�%�,ء ا��E	�� ��0 و�� ��"

، 1814) �ھ0 ا�#���'ي�����-� ا���(  Dugald Stewart) د������, :�����ارت(I"��	ب 

�(و��� ) دروس ا�-��-� ا��(��F 0� اءA"8ـ 1826ا��"B���	 B�� August " "أو

comte" و ،)������� ا�-�����-� ا�!#����FراA� يA����/����ن "����ـ   )1830(  )ا�U!���	ب ا�"�

;Dھ�" John Herchel 	#"?*0 ، *�07 ا����ن ا	'^�����ن ا	�8	7"�0�7 ا� ،'��\	#G 	رھ

 H������ 	���� �ا�����م إ���8"�����2	 و���� أن ا�����7� ���0��7G 3 ����2�دة ����Aھ�	 ط�?��	، A8ا*��

أ���Aھ�	 *"����X : وا���G A$'*#��	 آن، إ����	 ظ��'ا ���� ا����E@ ا���E	�� ���0 ا�$��'ن ���� آ����اك

 Bernard) �����ر ����ا���(8	�����0 ا�S�ر*�0 ا���!�X وا�'*	(��	ت، وھ�� I"�	ب 

Bolzano  )3��� ا�*'(� )'/sـ   وا��م ھ����ل(����و( William Whewell "* X���

� وھ� �8���م ا�!#�)�� ا����م اF5"$'ا^�-��� (1840.2   

  H;"� ي��ا X*'!�ر أ9'ان �0 أھ3  "ھ���ل" و�� ا	Fر	9sا  ��� �ا���(��?

8��A ذ��&، أوI 5"�	ب  '("�F ��"�3 وا��ا���ي  )أو����7 	�ر��� أ���7ان( �)'*� ا�

� أن ��"#'ه أI#' ا�85"����R�	#��ا �� V��1F	"�$'ن ا�3.?�' 0��2 �� ا  
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   '�9M��G أن H���� &��\ 5 	ھ�����ل "و����"  A���? h��/خ(أ���� (Mach،  H��8	"I 0��7�

ا��ي اF"'?> ا�5"#	ه وI	ن �E	5 *;"�ي، ھ� أ*Z	 دو " ا���7	��7	 وG!�رھ	 " ا��#7' 

� ��I	 ذ�I' ذ��& .�'*;	 ��� ا�����ان *A$� ��U*ر	G روح " ���U*ر	G ��F، درا	�7��	7���ا

� �"!�رھ��	 ��*A$و� " H���� A��%� 	إ���� '��Z� ������G����ت ا	!�$����� 	ا د:�$��A��$� ص	��/ H��2�8

   Einstein. 1) ا��$����(وأ�3 2,^�	 ا���7	��7	 ا���#�� ا�"� SG�رھ	 

?����A	 A��8أت إ?��	دة ا��)��' A��2 N7���8ي ���� 8���n �#��	دئ ���	  �1900 و����ا�  

 3��8�A ذ�&، ا� <���F "يA��$"�ا"���F �"�7#'ى ا�ا �I';�ا ���Gم" ، ا����". �$A ا�

� وا���ي :�	م i� H�8�-��ن ذو �7G�*0 ?����،  إن ھ�ا���	���ا��$A ا���A�) H�2 ا��9�:��� ا�

� :�ا��0 و�)'*	ت ا�-�,*	ء�  PS�*.2 �� 2�ھ'ه ?�> ط#�

�  )Descartes )1596-1650"د�������رت" و  ����*'(�� H������FMG 0 /����=ل�����

 ����'��> إ���> ا�#;��@ ?��0 ا�����w ا��ا���A ا����	�N ا����ي *�0��7 ���0 *�"���Aه ���0 ا����F

��'�� N�S;G 	�$*,��	"���& ا��0 ذ�� ��E"��* 0�7* 3�م، و���� �� 1��2 ا����$* . &��	��

 ��2 0�� �� ا����	����'��، وو��Aة ������ �)' د*7	رت و�Aة ���$N ا����	�� ��2 0

أ/�'ى، إن ا�����'وع ا���A*7	ر��I �G	ن *�Aف ���� 2	���H���� P ا��> أن *�$��N إ���> ا�"-���7' 

أ���I H	ن *'*�A أن *�N/A ا�"-��7'  و(�ح 8'اھ�0 ا����w ا�'*	(��، أي  ا���"	��,*$� 

 ww ا�������� ا�����ي *���7�ن ا������������� N�	����ر ا	ا�ط��� ����� ����� ا�$���Z	*	 ا���"	��,*$����

H� 	2(� ���ذ	'*�3.ا  
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  خالصة الفصل

������Gا ��و:"����	 ط�����*= 8	�'(����	 وا�����Aوء �7	������ :�����ا��0 ?�������	 G"�����3  ا�������	��

�� وا��0����$، �0���7 8����A ذ����& ?	\���� أز����� ھ���,ت ا�����:A�	8 	�A����"$���Aات ھ���,ا ?��-���	 8

8���	 و���2�ه ا�������	ء و ����G'ب ا�����Mس ا����>  P����"7* �A���8أت ?=����	ت ا�$����X وا�'*#���

 3�������������ر �����9�رات ?��������� (�����A ا�(8 ��-������س ا�#�����	�0�E، و�0�����7 ا�"������ اTز������

� �)'*���	ت ?������� A���*A2ة ����� 1�����2 ا��%���	5ت /	.���� ا�-�,*���	ء ���-�U� �7����F=7�ا

إ���> ��7	����7	 ���� ا����I ،3��7	 N���\  ا�"��� \��Aت �)'*��� ا�����#�� ، و���RG' ا���7	����7	

��"$����0 ھ���ا ا�"!���ر ا�'*	(���	ت ����@ \��7& ���� ا��)'*��� ا�"��� ��2	ء 8��	 ا:����Aس 

� ا��"���	^w ا�"���� *�.���N  إ����>���Fدرا �� ا�-�����-����� �����	7� ،����*A��:5 ا ����*'(�	��� إ��

� ا�"��� I	���� 0���8 ا���E�رات ����A%�� �ا�����3 وذ���& ���	 ����F ا���8"�����2	، أ���	 8	�����#

	�Fأ ��	I A$� 3��� ا�-F=� ت	0 ���-� '�E7�.  

      

    



 ــداءــإه

  "دأمح"اىل رمز العز والشموخ أطال اهللا يف عمره جدي الغايل 

  "ميمونة" اىل من ربتين و أنارت دريب شفاها اهللا وأطال يف عمرها جديت الغالية 

نبع احلب  إىل... اىل من محلتين وهنا على وهن ....اىل اليت أوصاين ا املوىل خريا وبرا

  " فاطمة"اىل أمي الغالية .... واحلنان

  " جياليل"اىل أيب الغايل... اىل من أمحل امسه بكل افتخار...اىل من كلله اهللا باهليبة والوقار 

زينب، فريال، صابرين واىل نورا عيوين : اىل مصدر غبطيت وتوائم دنياي أخوايت العزيزات 

  وشعيب  إسالم

  ة صغريا وكبريا لاىل كل أفراد العائ

  ل من ساندين وساعدين اىل كل صديقايت اللوايت تقامست معهم أحلى األيام اىل ك

  .اىل كل من حيله قليب ومل يكتبهم قلمي 
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  :المصادرقـائمة   -أ

ا����
�� ا�����������
	ن ����ر،  - 1�، : � ،ا������ ا�������� �����������م ا�

  .1وا�
	ز$#، ��وت، ط


	ن ����ر،  - 2���، '��& أ(�) '���&، ا������� ا�������� ����� ا���� ا�����،

  .2011، 7ط��)را��ت وا��� وا�
	ز$# ، 

 ������� ا�����������
	ن ������ر،  - 3��� ،.�'&����' (������� ا�������� ا�����،, ���& أ(

وت�� ،  .1985، 1،ط�+��ن-��)را��ت وا���


	ن ��������ر، - 4��������������� �����1دل ا������	ا، �.����)$� -�������, ا�������� ا�������� ا������،

  .�1994+��ن،  -ا����4�25�،4، ����� ا���	م ا��2��23 ��وت

 : المراجعقـائمة   -ب

01 - (��،دار �� ا)
��'ن إ��$ أ��������� ا�����م،ا���  و�����, �)وي 1+�) ا�8
��ح �6

  .2007?+�ء ا�6)$=� ��>+��1 وا��� وا�
	ز$# ا�.�ھة، دط، 

02 - ,����2��   ا)+���������*�'
(������ ا������  رو��������� ، : ،,�	���.�$ (����د$���	ان �6

  .ا��>+	�1ت ا�������، دط،دس

03 -  ، (��� ، ر$���ض ا�����	م ���ا���0/��� ��� ���'ر�- ا�������� ا�,�+��������ح أ(���

، ط BاCز$#، ا��	
  .2006، 1وا�


D 1+���) ا�.����در ،  - 04����������
،دار ا�>������� ا6+���������*�' ����5'ل ا�������3'ء ا�����1

  .1995، �1+��ن، ط -��وت

���� (+�� ا������ وا��� ،، +�و
8��9 و +'7�ر(�E ا���) ��+�ن ،  - 05�
درا:�� 

�
وت )��'ر�� ، ��>+��1 وا���$	�
 .�+��ن ، دط، دس –، دار ا�

06 - � ا����F8
$� �Gاد، ا�Hدط،،>'�  ا������,ز،I$	F1978،ا�. 

 –،ا��)ار ا�+����Jء ا������� ا���������+�� �6��) و ���+�) ا�����, 1+�) ا����م ،   - 07

ب،طL� .2009، 3ا�
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08 - (����?� إ���$ ������� ا������م ا����
���� ا���'<���ة و�����ر ����1) ا������ي �6��� ،

،وت،ط ا���� ا������ ،���2002، �5CH درا��ت ا�	()ة ا��. 

��� د���'رت إ��$ :�'ر��ا�-�ن ، �Gل  - 09 ����
$��، دار . ، ������� ا���Hاد ز��G

 وا�
	ز$#، ا�.�ھة، دط،دس���� �G�.=ا�. 

�, ز$)ان �6�	د  - 10�Gا�������� A�Bت ا���  ا���'<� إ��$ ا���ا'��)
 ��،دار ، 

 .1982ا����J ا����� ��>+��1 وا��� وا�
	ز$#، دط،

11 - ���م -	رج ، �L2�H :،,��� E� (�6�، �'ر�- ا�����م و������C' درا:'ت �

��، �+��ن، ط-
�� ����� ا��N�� ،2007، 1ا�

12 -  ، E��) ,�1 ,HHD���Eا� 
�O ا6+�������*�' �� ط��ر ا����� ا�����F�، ا�

 1ا�����, ��>+��1 وا��� وا�
	ز$#،ط

13 - ،,��?�����	رات 1	$��)ات، ����وت،  ا���H،������1	د$ك ���	ل ، �،�P8<��Q ا�

 .دط،دس

����ا��������+����1 ا����5رات  -��H	ھE �	����س، �8����G ا�����	م - 14- ���	?, -���ل :، �

 .،دس��� ��>+��1 وا��� وا�
	ز$#،دطا����J ا�� ،دار

15 - ،�، �Hرل �	���? (�6� (�6� ���)
، دار ا������ �� ��Hء ا���GC1 ا�����

�G ا�������،���H اSداب -���� ا3��F)ر$�،دط،�� .1995ا�

16 - (��� ا��8����8  ، ا���0/��� ��� ��'ر�- ا6+��������*�'،���ح أ(��+
T� رات	�����

��، دط، دسT$و��ر. 

17 - �1 &+��،ا��)ار ا������  إ�7'��� ا���ا<�� �� ا������� ا�,�+��� ا���'<��ة,�

وت������	م ، �����	را���� ،,���C��H ا�=.���G, ا���
�ف، ا���'V�1+����ن، ط -ت ا ،

1980. 

18 -  ، (�����Cم ا���'ر:�� ا6+�������*�� >�1� +'�7�ر، ھ��م �6 ������ ���.$Gإ

ب،دط، -ا��قL� 2006ا�

19 -  ، (�، 1، دار ا���ون ا�=.����G ا������ ��L)اد،ط�' ھ ا)+������*�'و?�)ي �6

1980. 
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20 - (���،دار ا�>������ ��>+����1 :����ن +'��7�ر������� ا�������� >��1� J',و?���)ي �6

وت، ط�� ، .1980، 1وا���

�?� إ�$ ����� ا����م$L	رة ا�Cواوي، - 21�
	ري، ?��>���، دط،دس�� ����-،. 

22 -  �دار ا�>����� ��>+����1  ، ا����
���� ا���'<��ة +���� ا���1� وا�������E،$�8	ت ����

وت، دط��، .1989،وا���

23 - ،����C' $��8	ت ������C��،دار ا�>������ ،����وت، ���ا�������K��B ا�����  ا���'<��� و

 .1996، 1ط

24 - ،,�	Tا� Y$��G ، ا�F	I�$، ����� ا���  � ا���ن ا��$���9��P ط��،دار ا�

 .1978دط ،دس 

 :قـائمة المعاجم والموسوعات -ج

01 -  E$(ل ا��- (��� ��� ، �، دار ا���	ب ����، ��	42، ا��/��E'ت وا��9اھ

 .2004دط، 

02 - &��- �+��Z
�ب ا��+��2,، ��وت، �+���ن، دط، 2ج ، ا����  ا�����Fدار ا� ،

.1982 

� ا���ب - 03�1�ق ��1986، ��2وت، ط–، دار ا�. 

اد وھ+��،  - 04��
��ب ا��+���2,، ���وت2ج،ا�����  ا������Fن،دط، -، دار ا����+�

1982. 

 :قـائمة المذكرات -ح

، ر����� �.)��� ����& +��1 ا������ ا������� >�1� J':���ن +'�7�ر1, 1=��ن ،  - 01

� G, ا��8��8، -���� ��
	ري��
�-��  .2008، ?��>��� -�دة ا�

ر����� �.)��� ����& ، ا�����م ا���5ري �� ا����  ا���'<���G Y�8Hط�� ا�Cھاء، - 02


	راه G, ا��8��8H(دة ا��� .2013 -2012، -���� وھان،�
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   :المجــــــــــــــــــالت -خ

01 - ، (��6� ���? (Gن +'را���:'J ��1���� �7�رإ+�������*�' ا������� >�1 ����� ،

 ����T$ر�
C��H �����& ��)را����ت ا����J6ر$� وا�� ، ����F6�–(����� &����� ������-3 ،

  .1ا��)د

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  �ـ��ــــ� �ـ��ــــ��

  

  

  



  

  

 ا��� ا�ول 

  

  

  



  

  

  ا��� ا�����

  

  

  



  

  

  �ــ���ــ� �ــ��ــ� 

  

  

  



  

  

�ـ��ـ�� ا���ــ�در 
  وا���ا�ـــ�

  

  



  

  

 ا���ـــــ�س
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  :الفصلتمهيد  


ء  أ�������   ���رة ا������ و��� رأ��
 ا����
 ا������'ت ا�%$#ى ا��! أ (�ا�


���3 �5(� ذھ��3 ھت ���ل ا����
ء وا���%#�1، /%
ن ا�# ھ,ه ا�*��(� ���� �ا'�63

 1����5 : 
ا=ول ا�*��� ا��%#ي ��; :3$9 ا����
ء وا���%#�1 ��� أ 9 ���8 ھ3�
ك (�

��
?� و(<� �
 ! أن ھ�����A�# وا��#ا@���، وا��� B�?
C ء!�D B�E F وأ Fان ا�����) !/ #

�رات وا�����
ھ�� F��� �J:��H I��#ورة ظ����ر /%��# @����� �<��
ظ����ر ا�����F ا�����J��# ا�

 B���� أن �����# ا��,ا ا��%�ھ ��5#ة ، وأن ��

 ا�#ؤ�� ا������ ا����$�J�: !�ا�����ة ا�


ت ا��%��# ا������F، و(��1 ?�������L 1��) 9��>�  #����J: ����� ,ا��#وا ھ��5
�1 ا���M���� ا���,�1  


د ����ط���#ة /�<����� :�
���B ا��J��#ة ا��������  إ����اثا���,ي أراد  "�����
	ن ������ر"ا'�

�@�� ?�1 ا������ ا����F وا��I�J ا����! ا����� ����
 ا�����J ا'?<�? F>(� .  
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  جديدة مواكبة لتطور العلم    إبستمولوجيا:  المبحث األول

   R�
  *)Gaston Bachelard )1884-1962" ر����
	ن �����"أ �)���)


ا'?<�@���ا �1 �@����رات :)�� ھ�,ا  ��*: 1�) SH�
ن �E 
) S) 
��E رض
��� '

�ا ���ل �$�E 1�,�ا� FU�) �3� Vا���"F�ا��� " B���� �����3E 
�W�8 أ��X� 9�3%و� I�>و�


ب ا���<���! ����ل ا������م��J[�� ���)

 :[L��, /���9 ا���\��� ا����
%��Dإ M���� ^��رض ذ�
���� ا�


�#ا ' ��� ����<�� ?9A) 
  1.وا���
ر�� ا������ و@�

  _
/

ر���� !�
 ا��@�������B :)�د ��3<�
 ھ "����ر "?<��: ،
���

 أو���
 أ�/�



(B  /! أ ���D ^��%��
ت:���م ?���`  1��W�� ;��� !%���M%! ا���ا���< a3�ل ا�
A��Dا

6
ف �
�" /�<�� ا����م"?
�W#ورة �Eا ^�%��
ف (�
 و���  �F �1 ھ,ا ا��6�Eا �F، وھ

3
د �? ،

9c، /! وإ5#ارا@���ت ا���<�� دو(�Lإ Bc
��2.?6�� ا�J#ق وا�  


�رات ا�)�J�5��� /�! ا��%�# ا�����! ھ! /�<�� �#اد ��
 أن :%�ن (�%��� (�S ا�

   .ا�����

�رات ا�������م ، أ:���� :%����ن /�<����� أن أراد "�������ر"و?����
 أن   ���J�� ����$Eا�) 9

e?ة�����@ 
�@������@�� ������F :<���# /��! ر ?<������E��I ا�����F ا�������،($#زا ا�����F ا'?<��

 ����� !���� B��� 8���]�
م ?Cو ،��?
�ل ' ����<�
ت ا�<�: !���� ا���9 ا����>�/ 
���)

 9�ML 1)إ�� ��$J) �� M��.  

                                                           

  .12، ص 2006املغرب،دط، -إفريقيا الشرقجية عند باشالر، تكوين مفهوم الممارسة االبستمولو �	�د ھ��م، .  1
   .12مرجع نفسه،ص . 2

،  1913وبعد دراسته يف ثانوية عمل موظفا يف الربيد حـىت سـنة bar-sur-Aubeولد يف بار على  ر األوب، ،فيلسوف وابستمولوجي فرنسي*. 

 1930، ويف سـنة  1927من السـوربون يف سـنة ) قسم الفلسفة(مدرسا للفيزياء حني حصل على الليسانس يف الرياضيات والعلوم، ويف إثر ذلك عني 

جبامعـة بـاريس واسـتمر يف ) السـوربون(، مث عني أستاذا لتاريخ العلـوم وفلسـفتها يف قسـم الفلسـفة بكليـة اآلداب "دجيون"أصبح أستاذا للفلسفة يف جامعة 

، والنزعـة   épistémologieتـدور حـول موضـوعني أساسـيني مهـا نظريـة املعرفـة  "الرباشـ"، ومؤلفـات  1954هذا املنصب إىل وقت تقاعد يف سـنة 

 1948/العقالنيـة والتطبيقيـة 1938/تكـوين العقـل العلمـي 1934/ العقل العلمـي اجلديـد ومؤلفاته االبستمولوجية . الشعرية املقرتنة بالتحليل النفسي 

 .1953/املادية العقالنية 
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   :القيم االبستمولوجية  إبراز - 1

�م ا���
5��#ة  "������ر"�#���� ������ ����?
J) ن�
 أن :%�����? 
 ����� !���
���<���� ا�?

 ����
 ا���<���
ت ا����
ھة ����اء ����ى ا���M���� أو ������$: !���
?���� ا�Jم ا�����وز �
����:


وز  إزاءا����
ء ��ا��! :S$J :�^ ا���<��
ت، و���م C��ر:�
 ���� ا���رة  ��ما����م و:


ھ# ا�����ة /��! ا������م ا���
5��#ة ��U) ب
����@��  وإ?��#ازا�������
 ا'?<�������C#ازا��إ? 

 
�?
J).1  


د   ����#ا ( "����ر"ا�E �3�� !�/ زات ا������

?�9  11929 ا' ��E ر��5 "

�@��  إ?#از�)
ول /�9 " ا����� ا'���#اU3�� ��c#�� ا�3<$������  2.ا���F ا���#/�� ا'?<

  B��/  إ?#از���  !�
ھ�� /�!  أ/#ز:�
ا���F ا���#/�� ا�� !��رات ا������ ا��ا�

�%��M%ا� �� Mا���<�� ا��� !/ ���Jرات ا���*�
وز ا��: #�U  g�%/ ، � "ر����� " 

  ھ,ه ا���F؟ إ��

�@�� (1 أھF ا���
م ا��!  �,رت و  ����
:�� ا���F ا'?<�@����� " �����ر"  إ?<�

 

 /! ھ,ا ���ل  �<�����(�وا@I /�<�� ا����م ھ� أن :$�#ز C��F ا����F وأن :����  إن" �

�ر�(���ح ا�������ي ا���H��ر ا���F، درا��� ا�J: B1 (#ا�) ���#) BE !/ !�/  ����C


'ت ا��3<��A6 'ت وا
)
��
 (��� درا�� ا'ھW�أ 
  3."ا���F و���د إ���

�@�� ا���3�#دة ���� أ ��
 أ �9  "�����ر" �#ى   �����A$3�! أ'  U3���� #��F ا'?<�

 F���� �)
� F�C!ر ا��%# ا�����J�� 
��� (1 ا���F ا�����دة :$���) 
    B?.4 أ �

                                                           

 . 161، ص 1986، 1، دار الطليعة، بريوت، ط علم المعاصر ومفهومها للواقعفلسفة السامل يفوت،. 1
، 3جامعة بابل جملد–، جملة علمية حمكمة ، مركز بابل للدراسات احلضارية والتارخيية إبستمولوجيا المعرفة عند غاستون باشالرحممد رافد قاسم ،.2

 .185،ص 1العدد
 . 63،مرجع سبق ذكره، ص باشالر، فلسفة المعرفة عند غاستون حممد وقيدي. 3
لبنان،  -،الدار العربية للعلوم ، منشورات االختالف، املركز الثقايف العريب، بريوت إشكالية التواصل في الفلسفة الغربية المعاصرة,عمر مهيبل. 4

 .67ص1980، 1ط
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   9����>� 
�H���j أھ����� (���
ر�k ا�����F ���#ى " ��������ا������� ا"و���: !��/ 
 و:[��#ھ��


  إ���أ A$3� 9! أن  U3�#  "����ر"�@�����
 :)����ا �����F ا'?<����5�/�<��� ا�����م ?

C ل�� ��#U  �6C
�ل أ�� (3(�: ;�(? ،
�� 
ا�)<�$
ن ��� ا�U3# دون ا=L, /�! و:#:�$


Rc ا������ إ�� @�ال ���F ' �]�م ا���F وا���#/� ا�������  .ا�3


ء و/3J�� ھ�� ا��,ي /  E,�? 9�? ��ط��ف ا=B5 ا�,ي ���م ?�[د�� ا���
م ا��3>����


 gC�) ،Fة ا���#�>) !/ g��ا�� ;�� F%( S) Sط
��: 
�����5
?�B ����9  (<�#:9 ا�]


ر (<�#ة ا���F، وأن ��$# أن �<�^  >) 8� B�ت ا���

رھ
 إ��ى :���$��
? 
����C 1�

! 
  1.ا_ <


 أن  �[(���B �%���!  ����رك ا�������� ا'?<����و  ���3��� ،��������CاMت ا�
�����3��� ��@����

 
�م ا�]�l، و���3����� 
�ر ا����� ا�6
(B ا�,ي :��(3� 9*�
ا��[(�B  ����  أنا��W�أ  !�/

 �$>3�

"و "�U3#�� ا�3<�$���"(���م ا��%
ن وا�6!ء  �<9 ?��، و����9 أن " U#��� ا�%�ا 

����1 ا?<��C ��$>3ا� ��#U ن و
)1�*�# (���م ا�<#�� وا����@���.2  

إ?���#از C����F  "�������ر" ���<����� ا�������م /���!  U���#  ا=و�����ا��������  إذنھ���,ه   

 B��� !�
 ا��! :�#زھ
 ا���
ر�� ا������، /
���F ا��@�����(�1 (����  "����ر" ا'?<

 F��ف ا������>��/ ،
ا�����F ا����!  (<���#ةC���F :���#ض ذا:���
 /��! :)�����ھ
 و:#:�$���
 وإ?#ازھ��

��ع (�H 1�#ورة (<��3� 
��$: #��>: �����(�
 ھ�,ا ا���?
��� و���3��
 /�! ا��اC�S أن  ���ر ا��

 ML���: م�������� /�<���� ا������م ذ���^ = ��� 9��n/# (��1 @���� أو���� أن :%���ن /�<���� ا�����


 /��! ا������>�/��� Rc
���F ����1 �$���1 أ' /
c���ة (��1 ا����]�ام ا= <��
ق ا���<����� /��! /���F ا�3

  .ا������

                                                           

  .64حممد وقيدي، املرجع نفسه،ص .  1
 .64ص , مرجع نفسه، حممد وقيدي.  2
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ت ا��)�J��� و  ��WC
3��ل ����1 �6���# /��<���ف ا�����W? F��lA ا������ 
���� ]����� 9��? 


ء ?�ور ا��Xرخ إ�� "����ر"��E'1 .ا   

  ! 
����ى ا��#وري ا�����F ا���
5��# وھ��� H�� إزاء/��eن D��#ط ا���U���  :أ(��
 ا��<��

 1�) 
3:#�/ #5
�9، �$#ز /! أن ��� /��<�ف ا���F ا�,ي ������ Fف ا����
ز /��<� _

 9$�
ك إ��:
ر�k ا���F، أن �3�3�/ ،
���/ ���5�
ھ# ا���ة ا�]*U)  F��ا�� ��رك (�3����

�@�� @�����ة ����
 ا?<������C #��5

ac ا�����F ا�����*L !��/ ������ 9�� = ،��@�����ا'?<��

 !A$3�إ?#از 
��  2.د'�

  

  أ(���������>� !��������� ا��
�
5����� ا����������� �������F  "�������ر" ا�]
5����� ا�[�
?


���ف (�3
 أن �1�$ / #5

، ذ��^ أ �� 9�F ���� أن ا�����
�@ M�� j$5ا����! أ Bا���


ت /
�6�E'ا B�E !�/ ،��ت وا���*? ��3� !��� B��� ن
%) #5
ھ3
�^ /! ا���F ا���

��� (�1 ا��) B�� 1�? B)

ون ھ�,ا �%��ن ا������ ا���
5#ة :�
ون و:%����

ء، /�����

1��3��  3.?�1 ا�U3#��1 وا�

   !���A$3� !����
(����� وھ���! ا�%�) 

ھ��� #Eذ !�����E����F  إ?#ازھ���
وھ���,ه ا�]*���
ac ا�

�ل ������ ��@��������� ا����3����� : " "�ر�������" ا?<��������H����� ا����������، ا������H�ا��

��������� ا���H�
" وا����C 
  . ھ! ا�]*
ac ا����M ا��#:$�J ار:$
ط

  : العقـالنية المطبقة   - 2

   ����L3, ا���م، ��� ا) B���� ���Mة ا��#U :#U  I>� اه#� BE9  !��
�<�� ا�/،

 1���) ���������� 348-347 \م .ق427-428( "أ��ط���	ن"ط$����� (�C���g ا���<����
ت ا�

�رة ��
?��   "����"إ��  Platon)م.ق�*? M�5
� #��L=,ا ا�ر ھ
�$�(1 ا���B ھ! ا�

 S�) �����@ ��CM� ���= S�W[� ' ء

(�B ا�3$�E 
��c
�  M��� ه#�$��: !��/ ،��?#����� ا�

                                                           

 .66، مرجع سبق ذكره ،ص ، فلسفة المعرفة عند غاستون باشالريديحممد وق.  1
 .70، مرجع سبق ذكره ،ص التواصل في الفلسفة الغربية المعاصرة إشكالية، عمر مهيبل.  2
 .69عمر مهيبل،  املرجع نفسه،ص . 3
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�رة ا�������� ا����!  "������ر"ا�)����; ���1 ا�����B �3��� ا���
رف،أ(����
��? 
���c9 دا��J?ر

/ ،
�����9 وا��! أ ��
B5 ��1 ط#��p ا����ل، أ � �?#��
دل ?�1 ا���B وا�$�3
ء (? ��

���3� B�����
�3���9 ھ��� ����B @����! " ������ر" /? !��/ #�]����ر و���J��ن :���ر���
 و���%��


ر%/=
  1.ا������ ?

 9��
q p�' ج
�
Rc ا���F، وھ� إ �  1) ����  ���1 ا��3�
ھR  ا_/*
ح/
���B ھ

  2.ا������

��1 إن ا���B ا����!  %: 1) 
3�3�� 
�����  ' 
�
�WC ل�
 '  ،رأي ��
�WC ل���

 !�/ F��/و S�Hو ����E �/#�) 1) �? ' ء!D BE B$C ،ح�H�? 
��q
ا�)��
ة  )<�5 1

e�/ ا������: ' BE
J�#ح ذا:��
 و(�1 ا��اH�j أن ھ�,ا ا���3�� ���6�%�� ھ�� ا��,ي ن ا��6�

 �$>3�
$/ ،9�?
�ا?�
 ���� (6� إ����B���� !J ا����! ط@ ��/#�) B�E #�$��: B�ا��� ،��%

 ��� 1%� F� ذاe/"��%6) "����� �/#�) ��� ن�  3.' ��%1 أن :%


 و������ 
�E ،����ا����! ا� Bدئ ا���
$) 
' ، "�����ر" �%! :��ر ��C pرھ


ت ا���B ا����! ا����F، /�! رأي �� S) 
��أن ھ�,ه ا�<��
ت  "�����ر"?� (1 (�ا@�

 #*�1 :#@�
ن :]��3�
���5 وھ�
 إ��?*L n�  :  

�ن ا���F ا 9  -%� ' ،Bوح وا���#�� �)
� ��#U  !/ Fا��� B(�'إ 
  .:�<��ا ��


ر�� ا��
�F إ�� (�#د (�3��� �<��  -�) S@#� 9 ت إ�� "����ر"أ

،  إ�$����


رة أ?�� (1 ا���
ر�� : S�� !ا���� Bأي أن ا��� ��ر ا أد �ا������ ا�)�����، وط�


�3).4 

�� "����ر" /��%: !/ Bث (#ا�M� 1�?!ا���� B1 ا��� :  

                                                           

 .25قسنطينة، دط، دس، ص -، جامعة منتوريمدخل إلى فلسفة العلومالزواوي يغورة ، . 1
 .9ص 1984، 1بسام اهلاشم ،املؤسسة اجلامعية للنشر والتوزيع، بريوت، ط: ،ترالعقالنية التطبيقيةاستون باشالر، غ.  2
 .194، مرجع سبق ذكره، صابستمولوجيا المعرفة عند غاستون باشالرحممد رافد قاسم ،. 3
 . 9،مصدر سبق ذكره،ص  العقالنية التطبيقية غاستون باشالر،.  4
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  ��� ا=ز(�3  آن:��B ا�)
�� ا��
B$C ����� و:6��B /! : المرحلة األولى -1

 S?
ا�%�M���%�� ا�������� و�*��# ا�W�3��� وا������د ا��<�����ة /��! ا�<��
دس �6��# وا�<��

#6� 1)
�  . �6# و��� /! ا��#ن ا�

1 :����B ا�): المرحلــة الثانيــة -2)
���
���� ا��������، ا����! ?���أت /��! أواL��# ا����#ن ا� ،#��6�


�S �6# و(S�J ا��#ن ا��#6�1� . و���D ا��#ن ا�

���� ?���أت  1905(��1 ���
م  ا?����ءاا������! ا�������  (#����� ا�����B: المرحلــة الثالثــة -3�


د ���
ن �<��د ا'��E !���#ا (1 ا���
ھ�F ا=و��� ا�E 1 /! ا�3<$�� :$�ل�� U#�� ا�63

 B��*/9 و:
��Hا#�
�g ا�����B ا���H ،k�ر
�������، و(3��, ذ���^ ا�?
� 
?���1 ا�����
ھ�F أ ���

�����

  25و/*��B ا��#?��� ?��3��
، /�U��#ت أ/%��
ر L��Mل  ا=���%� 
���B ا���%) ،�3���

!@���
 ا�%� 
 1.ا�%�ا J! وا���%

 !�/ �@�� ;�(? Fcر دا�J: !/ B���
/�) �����@ ��CM� 
����3� !��S ا����
رف ا�

�[��# ھ,ه ا����
رف ���� ?�3��9 آL#أو ?���3 � SW[� 93%رف و�
3�R ا���� B��2 ،

 ��/ !/Bث (#ا�M�  :ط�ر :%� 9 ا��#دي ��# ?

�ر : األولـىالمرحلة  *�
? Bا��� ����� ;�� ���
ھ#ة و�����  ا=و��ا�)
�� ا����U��

/�<���� :���� ا�J$����، و:3A�J? !#ا/�� و?�
ن وا��� �����ة ا���
�F و:3���9  أد?��
ت��� 

!3A3.ا�  

ا���#?����  �����إ�����; �W����g ا������B : ا�)
����� ا���������� ا������#دة: المرحلـــة الثانيـــة


��c ا�#��م ا������3 �ال ا����B /�! وH�S  إ��� و�<��3ا����� ' 
/�<��� ا�$<�
ط�، ھ3�

�ح /! ��س (���س H�? M�
) ��#���ن ھ,ا ا�%� 
3
WC! ?��ر (:  

                                                           

  . 10ص 7،2011،تر، خليل أمحد خليل، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، طتكوين العقل العلميشالر، غاستون با . 1
 . 73، مرجع سبق ذكره ،ص فلسفة المعرفة عند غاستون باشالر،, حممد وقيدي.  2
  .10سبق ذكره، ص  ، مصدرتكوين العقل العلميغاستون باشالر، .  3
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�ذة : المرحلة الثالثـةL]�ت ا��
�)�
���� ا������? B�ا��� #�D
ا�)
��� ا����#دة، ���; �$


 (��1 ����س ا������ان ا����ا�C! وا��3����
 ���1 ا���#?��� ا��$
D��#ة و����� ط�����*���� ط

 SCا�
ر�� ��3
 (S ا�*�
ا=ولا���cدا B%6�
، و�q# ا���cا��3! دا #�q ،1.  

 !�
��
�ن او?%�ا����B ا��$����!، ?3�
ء (��B ھ�,ا  أ �
ض���  إ'���B ا����! ' �

���A: I�J#ا @,ر�
 ����F�C S ا���#/�، = 9 ' و@��د ��%�# �$�
رة ��1 5��)� � Bا���


��J#ة ��1 (���'ت ?�? c
�� B���� د�
 ' و@��W�وأ ��#� 
�E SCا�
 ا���/ B�>� ء
W�

 Fا������
  2.ا=�

 ��/  9� ]? 9:#$�
 رأ:9 ا���<�
ت ا���M �� ا�������� ا��! ا����) S3*ا� B)
E 8��

����@ �CM� ��= SW[� '.  

 !:]:��?

?�9  "�����ر" إ@�E !�/ ه��EX� 

��3! وھ�,ا (��?"n/#�ا� ���>�/ " !�/

9��C " : ،l�>$: �%�) أ?�ا B3!،  = 8��9 ا����A:�3# و��ر(�%� :<�J�� �/�! ا:��
ه  وھ�

Fظ
��) I�E#: "p�A) p>  !/ ن�
���B ' ��%1 أن �%/" .  

�ر ا�]��Mق ا���,ي �*��B /��! ا������م �#ا/���9  "������ر" ���#ى ��J�
ز(��
 أن ا�@

Mت ا���
�6�
ده ا�*
رم ?[ن ا��%��
@F �1 ا�  Bر /! ا����J: 1)
C$� /! ا��� �� ا��

 #��>�
�)���� ا=و���  ?e?�اع�? 
�� �CM� ' �/#�)3  

 
�E ر"أراد����" �������  .إر�
ء د�
M�� Fc �� @���ة ?��3ه ����M �� ا�

 p���J3�"#ة  "������ر��/% ���! و' أ���أ ������أي ($ B��$�� M��/ ،ح����(��1 ا�$��
ب ا���


در ��C Bأن ا��� ���
�q (<$�� و�S) 93% ذ�^، ����*? ��?#��
 (�1 ا��CMJ م ا�� أن ��


 ا' <���
م :���ر���
، ?�W��B ا������م ا������! وا��#ا@���� ����/ p���(�� ���/#���� ���)�U3)

                                                           

  .10، ص، مصدر سبق ذكره ين العقل العلميتكو غاستون باشالر، . 1
قسنطينة،  - ، رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف الفلسفة، جامعة منتوريبنية المعرفة العرفة العلمية عند غاستون باشالرعثمان عي،  . 2

  . 199ص
 .190،ص 2006، 1ئر، ط ، رياض العلوم للنشر والتوزيع، اجلزاالمختصر في تاريخ الفلسفة الغربيةأمحد مالح، .  3
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 ا�����F ����� ا������
ء، /��
���A� F��,ي ا�����B و����� ھ��,ا ا=�L��# أن ���H#�� !���ا��ا�c��� ا�

��#ار�
�ر ?J� F���� SW[� .1 ا�,ي �


 �#/n ا���M ��� ا��������� إ' أ 9 �E ;��� ��������ھ�� E�� ^�,�n�3 ا��ا��C�� ا�


ء ا���
5#ة�
 ا����:#�q !��$# ا��اSC (1 ا���
ھ�F ا��� .  

9 ���اC��S، و ا��%�# ا������! ا�������:#U  #���q #��U3� F����� ي��������ر ا��*� إ����ا�

�ر ا����! *��ظ���� ا��وظ��� ا��اSC ��� أ �
 وظ��� ا���#ار، أ(
 ا�� #�U3� 9� e/ ���

) ���? SCا��#، /��! '  ا�)#��E و 1ا�E]�/ #��Eأ ��� M�� ��/#�) ���#� 9� = ،���)
ا���3

 �
ھ�) nC

ھn ا��اC�S، و�3��3� 
���Cوا 

 �� أي (,ھ$�
 (1 ا��ر@� ا���Cوا 

?B (,ھ$�:


 ا���B ا���)�p، ا���B ا���#ب�)
�C ���Cا وا#�Lول أ
3�
D# ، و�$).2  

�EX� "ذ�^ ���"����ر ��	ل ?:" �� ��33%
 ا���� #��%��
ط# أن ا��L ��$ط� B�%

 �����Cا�? l$:#��� #��5
��! ا������! ا�����H��اSC ا���
��? !����%� 1��� 
� ط$������/ ،�������(:

�د �@�
ھ# ا�6$�
c# ا=و���� ���U) 1�) ����: F�� ��ف ا��ا�C! ا�3�� ا��,ي ���د ��>�����

 �A$�*ع ا�
ت  ������ 1�) �����د ا��ا�C! ��<�� ط@�ا��اB? ،!�C ��#ي ��� ھ,ا ا�

 ،���Cا�
ت ' :�W�! ا���c@ 

���U�� وا'���#اس، و:%��ن دو(�? F>�
ت :���� 
إ' أ �


��� إ��?9 ��ي ?�n ا���<�
ت ا����>: !��ع /! ا�U3#ة ا�*�ر�� ���اSC ا�C�  3".ا�

 
���E I,ھ��9  "������ر"���?
�E !��/" ������ا���,ي �����B إ����ى "ا�#!"��! ا� ���� ا�


�@�� أ ������ و' ��%�1 أن :%��ن وا��C�� ?�B ' ��%1 أن :%��ن ��M �� ا�$�ا�
ت ا'?<

 1���#��U31 وا�����#��Jق ا�#����) ����� !@�����(��1 ا�W��#وري أن ��@��� ا�����B ا'?<��

1���ل/��  4ا���#/��� " ;�
�@!��� ا�$������#ق ا�J�#ق  إذن ا_?<�) ���� g��� أن

                                                           

 .73، مرجع سبق ذكره، ص فلسفة العلم في القرن العشرينميىن طريف اخلويل، .  1
 .83، مرجع سبق ذكره،ص ، فلسفة العلم المعاصر ومفهومها للواقعسامل يفوت. 2
 .109ص ، مرجع سبق ذكره ، فلسفة العلم المعاصر ومفهومها للواقعسامل يفوت.  3
 .48، مرجع سبق ذكره، صاإلبستمولوجيا مثال فلسفة الفيزياء النيوتونيةه، عبد القادر بشت.  4
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?���1 ا��ا��C��� وا���M ����، وھ3��
ك �<���S�J أن ����رك ا�)#�E��� ا�������ة ����,ه ا���<���
ت 


دة،W�
 �$<l ا���F ا��اSC و���� ا���B ا���? !�  1.ا�)#�E ا��دو@� ا�

�م ����� �q��# أن ���� ����� F��� !��# ا������ءا��%
��Jاد  إ�����
ت ا'(���*� g��5و

 1�? ��c

ت ا��CM<���� وا���ما�

  ا=@<
م?B أj$5 �$�ع  ا=@<�>� 

  إ?�ا���H
ر�


ء������#د ($
D��#ة  إ 6��
ء أ5��j$(���#دا ، أي ���Hوإ ����Cا�� �����9، و?���,ا ��*��$�A ا�

 
�@�� ا����! ار:%��ت ����������
ت ا'?<������J1 ا����; �����ر ا�)
ا���3��� ��%��1 ا ����

"�� ��
 ا��3%� 
وا����F ا�����F وھ�,ا (�
 @��B ا���M ��� ا�$
D�Mر�� :�,ھI إ��� أن  "ا���%

 1) ���: F� ��د ا���%�# ا����! ا���
5# ا�,ي ��د ��@�أ(
م  
ظ#�9 ا�6$�
c# ا=و���� ��

? !�Cا�ع ا�*�$�A ا��ا��C��، ا��  1) �����د ا��ا�C! ��<�� ط@�B ��#ي ��� ھ,ا ا�


 /! ا=��
ن ) ��?
J) B? ،ن

 /! ا=ذھ
ن ��
 /! ا=��) ��?
J) ��: F� ����(أي أن ا�

2.��
 /! ا=ذھ
ن  

�ن (��� %�
ت ا�63
ط ا����! /�! ����9 ا���دوج ا��,ي  "����ر"��� ���(:

A$5ت و
��H�3.�
 ?*$�A ����3 /! ا���C ذا:B�6�9 :�#�� ا��   


 أن ��E 

/�<���� ا�����F ا������� ' :��#ى ���� (��,ھ$����Cوا 
����J)،  
������ 
و' (��,ھ$


م، ���  )%F ��� ا��%�# ا�����!، � !�>�/ gC�) 1) p�J3  ' أن !A$3� 9 وأ ،
��J)

�رة /�<�� @���ة وھ! /�<�� ا��%# ا����! ا������? I�J�� #)=
/، � #�#(�3
 وذ�^ ?�A

#5

درة ��� أن :�#@F ا��%# ا���C j$*: ��� �������  4.ا���<��� وا�

/ �����أو "ا���M ���� ا��J$������"أو "ا���M ���� ا�#�
H����"أو "ا���M ���� ا�������� "

��� ا�"�
  "��<�� ا����? g*� ف

  "����ر"@���
 أو5\��D !�3�:9 ا������، و��>�/

                                                           

  .13،مصدر سبق ذكره ،ص الفكر العلمي الحديدغاستون باشالر، .  1
 .81، ص 1989 دار الطليعة للطباعة والنشر،بريوت، دط، ، العقالنية المعاصرة بين النقد والحقيقة،سامل يفوت. 2
 .181فؤاد زكريا، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة، دط،دس، ص. ، ترنسية من ديكارت إلى سارترالفلسفة الفر جان فال، . 3
 .81،مرجع سبق ذكره،صفلسفة العلم المعاصر ومفهومها للواقعسامل يفوت،. 4
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�م ��� ا�)�: وا��ا �: !�ار ?��1 ا����B وا���#?��، و:�#/n ا' J�Mق (�1 ا���M �� ا�



ت ا���#�$�� و��ھ�J���
? 9:

 :#/n ر?l ا��%# و�����E ���$C دئ
$).1  

�:��>�/ #$��/��p ?��1 ا=/%�
ر وا��اC�S (�1 @��� ود���ة  "����ر "�
و��� ��()


��� ا�����J إذ أراد �?�1  �� ا����ة  "����ر"���)#ر (1 :[��# ا��ا���C ا�<
ذ@� وا��

 ،����W(ا�� ������
�
وم ���ا��C���� ا�<���
ذ@� وا������) !���3�: S���Cا�ا������B وا���#?���� وا������ل ?

�)�� ���� ا= <�
ق ا���<���� ا=L�#ى، = ��
 :#��� أن :%��ن ��) ��>�/ ��$Jا�� �� Mا���


���M �� ا�$
MDر�� ' :<��� / #5

�j  إ���/�<�� ����F ا����*� F�ا��� Rc
��ا���MAل  

���ة >) B? ��>ا���  ��� M�� 

 أ ����E ة�c

/� ا������� ا�<���3
�S) I ا���� 
�cد
$) #��A��

�ر ا����! J��� 
�:#�

��� (�#دة@���� ��<%D1 إ) p�J3: 
  2.و@���� = �

�ل����/ 9���� M�� 1���" : F@#���: !���إن ھ��,ه ا���M ���� ا��J$������ ھ��,ه ا���M ���� ا�

 S��Cا�
 ا����? 
 ����� !���
ت ا���)�
(M� R ��� إ����ا������ #? ،
�� #U  !��/ �����: ،p����(�
ز وا�

 M,ه ا����ھ !�/ p��$J�
، إن ا��)
��?6!ء @��� :��8 :6��� ��/
�6%�
، ���، ا�#اc��ة ا'��

�������
 E$�#ا �1 ا���M �� ا�/M�Lا g��  3."وھ! ?�,ا :]

 ،S��Cا�
 ا��#�E��I ا������! ?���1 ا�����B وا�������) ����$Jا�� ���� Mن ا���e��/ !�
����
و?

 #$�
 (1 ا���M ��� أ "����ر"و��,ا ��CMJ ا FU�3: 

ت ا���#/� ا������ إ ��>�/ BE ن

��$Jا�� .  

   : فـلسفة الرفض-3

����"ـ ?� Ferdinand Gonsth"ت��"�!"%�ن ��	�$" 
دى � إذ "ا���<��� ا���

��>�/ �/#� 9��م ���� أ��
س H�#ورة  "ا'��و ���"��: !��
عا���<��� ا��WLدئ  إ
ا��$�

                                                           

 .463،ص ، مرجع سبق ذكره، مدخل إلى فلسفة العلوم العقالنية المعاصرة وتطور الفكر العلميحممد عابد اجلابري. 1
 .218،ص ، مرجع سبق ذكرهإبستمولوجيا المعرفة عند غاستون باشالرحممد رافد قاسم ، . 2
 .463،ص نفسه، مرجع ، مدخل إلى فلسفة العلوم العقالنية المعاصرة وتطور الفكر العلميحممد عابد اجلابري.  3
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����?
C 
������� 
���) ، ���?#���� Rc
�����#ة، وھ��! :����م  وا�3��>) ������%? B���������#ا@���� وا�

 1��>�cأ�1 ر�$) ���:  

 .?� أن :�$B ا��#ا@�� ��� ھ! ����� (����، و��WC BE ' أن BE �� - أ

��^  -  ب%�
���� وا�����H�
ن �$3ا���#/� ا����? �J�ا���ا5���، :$��أ  إ��
دة�) F��U3:

 B*�� �?#��
ت ا��$
D�#ة، وھ�,ا  إ��
دة إ��(B�� 1 ا���J# ا�����! أن :�<�3��

�) 
���ا ���$�B أ��� /%�#ةا��%# ��I أن �$��� دو(��>) 
����ظ�
ھ#ة  وأ���@����ة  

B$C 1) 
�? F�>ر ا��
3
S) nC ا=/%�:.1  


�@�����>?_
/  ���#: ' 
�� = ���������� ?�[ي  أنا�����ة ھ! /�<�� ا�����م ا���:

�B ھ�,ا ا ) �)
Cإ 
��q

 و' (6) 1�)
�) 1) B��: '1، و��) !�>�/ p> 
�>3�p ، إ ��


 إن، ���:��<^ ?3<$�� ا���#/� و?�$�أ ا��
?��� ���#ا@�@�����?��,ا ا���3��، :���F  ا'?<�

 

�g6% �1 ا�)�����، و(�1 ھ3�? 
�)
���# (1 اھEا����ان ا����!، أ !/ a�3ا� I ا��?

 
�@������ره " :*���$j ا'?<������J: !���/ F���ا��� I���Eا�: !���������� ا��ا���<����� ا��������� ا���

  2."و:��(9


 و(�1 �JL 
����ا���<���� ا��"?��,ه   "����ر�"ھ3���ة " ��JL��م إ�
 ����; ا=(�

 F���# ا���#/� ا������ اھJ�
 ?�1 ا���F و:
ر�]9?J?ء را
�
�5 /! (��ان ا���L3.و  

�ح"(�1  9ا CMJ� و��3��� ?�,�^ ' ��$�B أي ($��أ ����! و' أ��� " ا�$�
ب ا�����/


در �/%#ة (<$�� و�3%�) 9�S ذ��^ ������ ?�[ن ا��C B��� 1�) 
�CMJ م ا�ا���#?�� ��� أن ���

 �����
 ا' <�
م :�ر���
 ، ?��B ا����م ا�����! وا�3��/ p�(�� �/#���� �)�U3) �q
�*?


 ا�����F ����� ا������
ء، /��
���A� F��,ي ا�����B و����� ھ��,ا ���H#�� !���وا��#ا@���� ا��ا�c��� ا�

#�L=ار ا#���
�ر ?J�  4 .أن �]F���� SW ا�,ي �

                                                           

 .35-34، مرجع سبق ذكره ، ص ص ر الفكر العلمي، مدخل إلى فلسفة العلوم العقالنية المعاصرة وتطو حممد عابد اجلابري. 1
 .56، مرجع سبق ذكره ،ص  االبستمولوجيا في طور الفكر العلمي الحديثعلي حسن كركي، . 2
 .20،مرجع سبق ذكره، صفلسفة العلم في القرن العشرينميىن طريف اخلويل، . 3
 .56، صجع سبق ذكره، مر  االبستمولوجيا في طور الفكر العلمي الحديثعلي حسن كركي، . 4



 مولوجيا الباشالريةاالبست                                                     الفصل الثاني           

 

 ~43 ~ 

 

�9 ا"�����
 ا �J���p  (���1 و   ����>�/ ���������� " ������: !����ر/���n ?���,�^ ا�3<������ ا�

3
ھ�
 ا�)����! ��? �����
 ا���<�
ت ا�%�M��%�� وا���<��� ا����? �/#� !�
' MAق، وا�?

n/#�3 ا��3! أو ا��) B�(� ار�  .ھ! /�<�� ا�)�ار، ھ,ا ا�)

�S�J :�<���#  ا���<�����H��#ورة :���
وز ا= <��
ق  "������ر"رأى   ��>: ' 
��� =


Bc ا����F :" "����ر"/���ل  ا����! ا����� ا��%#�>) #��
ص :3��L 9�@�? 
وإذا �
و�3�

B)]��
? ،!�$�Aم  وإذاا�
اد��3�
 :�$��8 ا��*�
درات ا�U3#��� وا���<����، �#أ�3�
 أ �<�3
 أ(�

 ��>�/ p�$J: ورة#H��c
q  ض#���  

�W#ورة، ��� /%# ���! (�3��j، إ 3�? ���A)و

 #J[ب�
Wqو إ ���Mء ، ا��
  1".ا��Xر1�Lا�3
س أ@���1 ، ا����

  #$�
ت ا���#/�  :<�BA ا���F  وا��#U  أن
�@���
Rc ا����F إ�����
 وظ���  � = ،

�[�) S�J��>: ' 
��>�  ���� ���Aت ا��
�م ����
، إن (�B ھ,ه ا���<��: !�� ا���<�
ت ا�

�
?���� ا���رات ا�������� ا���
5��#ة /�����ل (��J"9 "����ر����?
�E !��/" !�� Mط ا���
ا�63��


ء ا���
5���#ة����
 ا�������م " ����������� #����>� !����
 :����رس ا��<���
�^ ا��������دة  ا�)����3�

��������[U  #*C 1) �E# ا���<�
ت ا�  

ن (�#� ��@�
 ا��%� 
%���� !H
   2"وا�#�

   ���>�/ 
���5��3�)��/��<�� ا���#/�� ا������� ?) ��[��8 وھ�� B��� !�! و��ھ ،

 ،��?

رف ����) nC
�3� 
��� S�Cا�و�A$3�$C !�B��� B ��� ا�����ل، وھ� �$); /! ا�


ر ا����p، و(�1 ا�$��1 أ �9 ?��ون $�LM� ' ل�
ر ا����� ��$�L'ن ا�E !�  ء أن!D BE


ر @���$�L
? 
�����ن ا=(# (%� ' n/#3.ھ,ا ا�  

   g�5ر"و�����"  
��� ]? 9�، ا���<���� ا���X<�� ���� ا�����F  "/�<��� ا��3�!"/�<��

 n/#: !�وا��g5 ا��$3! ���� (��#د  ا��
(�� وا���#?� ا'?��ا��c ا`راءا�)��; وا�

                                                           

 .6-5لبنان، ص-املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر، بريوت،, خليل أمحد خليل.، تر فلسفة الرفضغاستون باشالر، . 1
 .23ص 1980،،1، دار الشؤون الثقافية العامة بغداد،ط ما هي اإلبستمولوجياحممد وقيدي، . 2
 .12، ص، صدر سيق ذكرهفلسفة الرفضغاستون باشالر،. 3
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�
دة /�! ا����ل ' ���F ا=(8 و��J�#ق ا����: !��%��#، و' :[L�, ا�]$#ة، إ �
 ا���<�� ا�

"c
���ض" lا��qي ���9 (1 �$8 و�J3: 
�� g6%�� 
  1. ��ا @���


�@�����>?_

��c، ھ! /�<�� (�#/���  /�qد #�q ����ا�$
MDر�� ھ! /�<�� (�


�����  "������ر"/���� ا=L��#ى، وھ3��
 ��%��1 أن  3��ل  ���� ����<���
ت ا���# ':����ل ���


دئ (�#/�� د�%
رت $�?  1)X: 
��5�
 ا���#/��  أو���?����� 8��]�:�� 
?*���  ا_ <�

�[��8 ا���#/�، وھ� ��#ى  "����ر"�
(� و� 
�3) p�J3  ��?
�د أ�8 �@�? 1)X� '


 :��ل � أن�) �
ل وھ��� ���� #��
دئ ا���#/�� (��A�#ة و' :<��$) BE ح��Hو B�%? 9���

  2 .و@Mء ا�*�#ورة ا������

 ��<��� (��1 "/�<���� ا��3��!"�����ل ا��اC��S أ ��9 (��1 ا��ا@��I أن  3$��9 دو(��
 إ���� أن 

 !�/،����$Jإزاء ا� ��! ا���(��:$3 ��د إ���� ���$��، و' ھ�! :��  ��@���ا�3
��� ا�<�%

 ،

رج �3��L �
��%8 (1 ذ�^ /�<�� ?3
ءة، ��اء :��p ا=(# ?3
  )1 أو ?��
 ھ�? ���>�/


ه �3�) ����Cا�
ت ا����H��ر �3��(
 ����B، إن ا���%��# /�! ا��J: B)
� Fى /! ا���#:

3
c�9، و:����B ا��%�# q# وإ�ا��% B����: ��*C ض���q$8 و�1 ��) 
���3�%� 

دة (����ا'�

)�$J:9��� ^��%��

ه ا�#/�p ( S ا����3�) ���)
�اھ# ا�%�Uء ا�
 إ 6�
ء(��C 1ر:�9 ���� إ 6�

��A��#ات @����S ا� إ����
ء������
، و����� �
��E !���ن ا�����F، وا��%��# ا�<��
ذج، C��� ا�������� ا�


  3 ./! ا��را�� ا=و�� أھ���

   j��H9  "������ر"/[و��?
�E !��/"' ����>�/"  !"أو��ا��3 ����ق" /�<
ا��������  ا`/��

5�ل إ���
 �1 ط#�p ا���ل أو ا��3! ���ل �أ �9  "����ر"ا�����ة ا��! (1 ا���%1 ا�

�� و:Xدي": !��ر إ�� :�A#ات  إ�� @
 I ا���#/� ا��J�:�ر���� (1 ا��%# ا�����! و�

                                                           

  .37مرجع سبق ذكره ، ص مدخل إلى فلسفة العلوم والعقالنية المعاصرة،حممد عابد اجلابري .  1
  .45، مرجع سبق ذكره ،ص االبستمولوجيا مثال فلسفة الفيزياء النيوتونيةالقادربشته، عبد . 2
 37، ص جع سبق ذكره مر  مدخل إلى فلسفة العلوم العقالنية المعاصرة وتطور الفكر العلمي،حممد عابد اجلابري . 3
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 ������C'ا ��1 ا����3) M�) B��3� 1�Hر
��ا���C��� و(�M 1ا����3�
ت ا� إ���?�1��� 1 (

 �� �:�
 ا��3%� 
� �� ��ى  إ��ا���%:�� Mا� 
%� 
  1."ا"%(
)'"ا���%


، إ ��
 " /�<�� ا��3�!"  ��c
�  M)
�E 9�>�  #�$��ر ����! ���*: B�E n/#�: ،إذن


ل /��! ا����R�3 ھ��� دو(��
  أن"ا���<���� ا����! :��#ى ���) B��E ' ���CX) ل

ل ظ#/��!، (������)

 #��U39 ا���د /�

ء �$3��� ����� ا����وام و������3? l���/ B��? ،!��ا���� #��%��� 
���c

ء  ���3? g��*�

 ���$cدا ���و�
() F��ر أن ا���
��$��

ن ا�����F وا�)������ ' �*�3��Mن، ?��E ^�,��ار، و�#�����
?

 Fا��� k�ر

ء ا���F " ھ� ��g6% �1 ا�)����، وأن :JLأ k�ر
:". 2  

����� @���ل  "������ر"، ھ��! /�<���� أ�<���
 "ا���M"��<���� ا���#/n أو /�<���� /  

 pc

Fc ?�1 ا��C Bره ا����*)!@������@�� ا_?<����  . وا�����J ا'?<

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

 .219، مرجع سبق ذكره،ص ابستمولوجيا المعرفة عند غاستون باشالرحممد رافد قاسم ، . .1
 .37حممد عابد اجلابري، مرجع نفسه،ص . 2
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  عند غاستون باشالر  القطيعة االبستمولوجية:  المبحث الثاني

 ������@�� B$C ا��)�ث �1 ا�����J ا'?<���� @�� ��I ذE# ا���اpc ا'?<

 ��@��������! H#ورة ���JC ا?<>� 
�#ض �$�B ا���e/ ، Fن و@�دھ�: !�ا�

  .�Mھ��اء  )� ا�*�اب

  : لعوائق االبستمولوجيةا -1

pc
�م ا����) p���A� 1)   �C و�6� 
C�� 9C��� 9C
� pc
��C

9C، وإ�� إ�


C
���ق:(1 �1 ھ,ا 5#/9 و�$9J وأL#ى ، � ا�� ( #L]:و l$��ق /Mن":�:" 

1. 9�5 ��
 أراد و�$<9 �93  

 

وأ(�MJ5ا pc
�اj�J*�/ !3��  9�q ا��Dا��ھ# و pcا�� 1� 9�AD9�3 و)

�ق ا��%# أو �� 
) 
3�MJ5ا !/ pc
�اBq دا���L  أو  ا_رادةوإ��ا�9 وا��D 1)


ر@��L2 . 
�م إ��ر@�3
  إذاأ(��)  pc
�@!ا������
pc ا�,ي ا /��*� ?9 ا_?<��

3.���#ض �$�B ا���BC#��/ F :��(9 و��BJ ��#ه  


ه إ����3��3:9��
  و?���,ا ،  "������ر"ـ و���#:$l ھ��,ا ا'5��MJح ?���@�����/��!  ا?<��

�ل :��
ر�k ا������م،��� 
�����#U  1���ى (�����م  ا��:%�����>)" *+���� "ا.�-��
�	�	,�ا�


ن E (#ة ، و/! "����ر"وا�)���� أ 9 إذا 
) #�q �Eأ �C �H�) 
�) #�q 9�:
?
�E !�/ S

 ،
�رھ�J:و 
� �%: k�ر
: !/ B? ،ر�� ا������

م ?
�]J[ /! درا�� ا�������� أن ا'ھ

 �$��>3�
? #������xأ/���� ?%��>?
�@���
ر �����  ���*�C'1 ا��#از(��ن  إ?e��/ ،pc

Rc وا�)������ا�3

9 �����م@
� e?"pc
�ة �
����، ' ���� 5���� ا�$إ ��
 C�� " ا���JL 
�JL�� ���#U3رة ا��


 ����� 5����� إدراك ا����C��� =ط#و��W�1 أ��و�% ،I��>,ه و���ھ ]��J[ا� ���#ورة����ا�* 

                                                           

نان ، دط، لب –، دار التنوير للطباعة والنشر، بريوت )دراسة نقدية مقارنة(بين الفلسفة والعلم،، برونشفيك و باشالرشعبان حسن السيد، . 1

 . 130دس،ص
 .506،ص 1986، 2بريوت، ط–، دار املشرق منجد الطالب. 2
 .273، ص2004، دار اجلنوب للنشر، تونس، دط، المصطلحات والشواهد ، معجمجالل الدين سعيد. 3
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 1���H !��ا���� 
�����
ت :)C
��1 ا���#/��� ا�������� و������%�� �����
ر�]���� ا����� إ����
عا�

  1.ا �*
�! @,ري


 و(��Xرخ ا������م �@������@! �����B (����� ا_?<������إن و@���د ا����
pc ا_?<��

�ر ا��%�# J: Fأن ���� ر� !@�����ا�����!، و���I (�1 أ@�B ذ��^ (]����، /��� ا_?<

 
���� F%(� رخ، وأنXا�� 
��(� !�
pc ا���
ر (1 ا����� !A$3�� )�Xرخ ا�����م "أن �]

 1�) p�>  !�/ 
��L��� ر ?[ن

 أ/%�? SCا��@! /L]� 9 e, ا�����
Sc، أ(
 ا_?<Cو ,L]� أن

� j��>�� B�?
�@�� /�! ا�������
ه إ��� ا���اc�p ا'?<�$�
ر�k أ <
ق ا���%�#، إ' أن ا' ��

�رة أ���5*? #%��� 
  2.ا����م أن �%�ن :
ر�]


  *�B :" "����ر"���ل   �3 e/ ، F�م ا�������
  $); /�! ا�6�#وط ا��3<��� �)�3�

 #��q ،p�cا�3
ع وھ� أ A$3� 9! ط#ح (6�%�� ا���#/�� ا������� ?*���A ا���C'إ�� ا 
3��

،
�اھ# وزوا����Uا� �����E ���@ر
L p�cا�
ر �$��
? p���و' ?�
�1�J /�!  أن ا=(# ' �

ا_ <��
 !، ?��B إن /��! ا�����B ذا:��/#���� 9��� �U:�����%? ،#��� H���g ا�)���اس وا��%��# 

�����5 و?3�ع (1 ا�W#ورة ا��ظ���� :$�
طXات واH�J#ا?
ت، ھ
ھ3�
 ��3$�1 أ��$
ب 

 p��cا�� 
��3�ھ��� !����د و����� ا��#ا@��S، وھ3��
 �6%3��g ���1 أ���$
ب ا������د ا���E#ا�

��@�����  3 ."ا?<

 pc
�@!ا_?</�
 ھ� ا������  #�U  !�/"؟"�����ر #��%��، و(��� ��U�# /�! ا�

  .ا����!؟

 I���"ر����"  pc
�@!?�[ن ا��������@�� /�! 5���F ������ ا���#/��  ا_?<��

،
وا��%��# ، و' ��)���اس �إ ��9 ����8  ������ ' ��6��#وط ا�]
ر@���� �������� ا���#/�� ذا:���

 �3� �/#���� 1����1 ذا:�����Eن
�@�ا_ <����� :$�#ز /�! ا�6�#وط ، إن ا���اpc ا'?<

                                                           

  .194،مرجع سبق ذكره، ص تكوين مفهوم الممارسة االبستمولوجيةحممد هشام ،. 1
 .268،ص 2007، 1، املنظمة العربية للرتمجة، لبنان، طدراسات في تاريخ العلوم وفلسفتهان ساسي،حممد ب: جورج كانغهيالم، تر. 2
 .194حممد هشام، مرجع نفسه، ص  3
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�ع، �H��م ��CM ?��1 ا��,ات وا���: 
ا��3<�� ����#/� :$�
 �W#ورة وظ����، ?��#د (

��@�����
 ا'?<��cا�� 
3�R ?,ا:�: !�    1.ا���#/� ا������ إذا ھ! ا�

 
�Ep�J3� ��
ده أن ا���#/� ا������ ����� :��H F��D 1�#وط  �<���  
د(1 ا��)


 ?B%6 أو ���� 
�:
��#ض :�#ك ?*��: p�cا�� �A�5 !/ ����?[L#، ھ,ه ا��[��#ات :

  2.ط#�p ا���#/� ا������


ت ا�)��8 ���J��� اد����
 (�J��� و' ھ��! (���#د ا(\���D ���>�� ���ا����� ���/#���
/


ت ()���دة ��U(� !��/ ن���%: !���/ ،^�,��E !��; ھ��1 ����و( ������� ���/#�) 
ا��$
D��# إ ���

�ا5�
ت (���3، ?
���SJ ا��C
�� !/ B%6��$#ه ��و:�  
) BEو B أو B%6? ض#�#Ly�? 


pc /! ھ,ا  �5#ورة�E 9�) SJا�� Bو�� 
�c
  3."ا�#أي"ھ� ا_ط
را 3$

3����ا أن �%��ن ا����F ا����#ارا  ":%���1 ا��%�# ا�����!"/�!  "�����ر"/���ل   )


س>�x�  #أي�9 "وا���@
� !�/ F�أن ا�����رض  إ�
��� 9�c�$) !�/ 
��E ل
���E'#ا�يأا� 

���J) ��*?ا�� S3) 6#و��� ، وإ 9 إن ��ث أن) F^  ��#أي��ن ذ�e/ ، دة�() �J�  !/

 S@#� 'ب
$��=  !���[��8أL�#ى �q�# :��^ ا��  

 ، ?)��; أن ا��#أيا��#أي�������cدا 

�رة ��\�*? #%�� 9 = zط
L  #%�� ' B?ت  أ?�ا
@
�#@F ا�)� �4"(�
رف إ��، /�  


 "����ر"���$# و  ���J(: !A$3� �$�� أول �  5.?[ن ا�#أي ھ


 �����#ى أ ����9 '  �����E 
�م وا������ �������
pc أو ����اc����p ا�)������;  ��33%����������) 1�����

��@�����
  ا'?<�����c

(M و ���D ن����#ة ز(�3��� (��1 :��
ر�k ا���#/��� ، �%��/ B��%� ^ أن��ذ�

 ���#�/ 
�:

 و��$��cا�
ن ��
 اا������ �E �����C'���3 ا��
��cا�و(#��� ا����3
ت  �

 
�� �� �:�
ء ا��3�
، و(#��� ا���W�أ �����CاMاا���
��c  ء
���5 ?�
، و(#��� /�
ا�]

                                                           

 .111-110،مرجع سبق ذكره،  ص ص فلسفة المعرفة عند غاستون باشالرحممد وقيدي، . 1
 .83مرجع سبق ذكره، ،ص ، إشكالية التواصل في الفلسفة الغربية  المعاصرةعمر مهيبل، .  2
 .195،مرجع سبق ذكره ،ص تكوين مفهوم الممارسة االبستمولوجية عند غاستون باشالرحممد هشام، .  3
 .157ص,، مرجع سبق ذكره العقالنية المعاصرة بين النقد والحقيقةسامل يفوت، .  4
  .13سبق ذكره،ص ، مصدر تكوين العقل العلميغاستون باشالر، .  5



 مولوجيا الباشالريةاالبست                                                     الفصل الثاني           

 

 ~49 ~ 

 


  ا�63����1 أو ا�3<��$������ 
��W�أ
����cا��ر (��1 (#�����  ���J: B��E ���3� 9��:[ن ذا��وا�6���إ� 


ب  "����ر"[ (#��� ����� أL#ى و��,ا ���E !/"!�# ا�����1 ا��%�� :����F إ���" :%

 ��@�����
 ��%�1 أن ����#ض ا���#/�� ا������� (�1 :ز(#ة (�1 ا���اc�p ا'?<��) a�[�

،pcا�� ��@!ة ���
pc رأول 5����  1."ا���#?� ا=و��""���ر�"(
 �<��9  ا_?<

��1 /%# ���!، ھ�� ا���#?�� ا=و��� ، ا���+* ا1ول إن ""����ر"���ل   %: !/


�W�#ورة �*3�) #��R) /�! ا��%�# ? ��ق ا��3�� ا��,ي ھ��/ 
أي ا���#?� ا��
$C ��c�B و(�


 ?��9 ا���#?��� ا=و���� ھ��! ا���#/��� ا��$
D��#ة ?
 ،2ا������!  ����: 
��) ����� ��c
�6��!ء،ا��


رج وB$C أي :�%�#  ��ي L ����$Jت ا�
�J���
? 
��
أي /�! :*��ر –ا�)�اس /! ا:*

�ع ا������! ���,�^ $C��B ا�$����رة ا������� -"������ر"��H�وظ�اھ#ھ��
  "ا�J$�����" و� ���

�ع ا���<�� ا�)<��،ا�]
م، ا�H�) B%6: !� 9���(: 1) ' !cا�� (�#/! ا?@
�". 3  

�6%^ /! ا��ور ا'��
?! ا�,ي :��$9 /�! ������ ا���#/�� ، و�%3�9 ��#ى '  ��ـ/

 
��c
� B%�6: ،ع��H���
�ف ��3 ا���#?� ا=و�� ا������� /�! ا':*�
ل ا=ول ?C�أن ا�


ب ا��%�# ا�����! ا������ ��E I�
�5 #�U  !�/ !:]: �/#�) BEو ، ����H���� 
�/#�)



رب ا=و���، ' �%�! :���� ا���#/�  ا�����. �1 ط#�p ا���#?� و:�
وزھ���� ���� ا�


D�#ة $) 
��3) B�*:��إ�  ���� ����: !�%� B��? ��ا����� ��ا���#/�3���
��  !��/ 
���Hأي و

�رة ��5 gC���
��/ ،B%��6ا�� S��H��@!������� �)���دھ
 ا�����ا�<����/ F��U  !��#  ا_?<��


وز :
ر�]�� ا���#?�  "����ر"��
وز :
ر�]�� ا�]J[ = 9ھ� ا�,ي ��: ��#�.4  

                                                           

 .85- 84، مرجع سبق ذكره ،ص إشكالية التواصل في الفلسفة الغربية  المعاصرةبل، عمر مهي. 1
 . 21سبق ذكره،صمصدر تكوين العقل العلمي، غاستون باشالر، .2
 197،مرجع سبق ذكره ،ص  تكوين مفهوم الممارسة االبستمولوجية عند باشالرحممد هشام، ، . 3
 . 111ع سبق ذكره،ص ،مرجفلسفة المعرفة عند باشالرحممد وقيدي،.4
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3� jH�� 
ط$��� ا���#?�� ا=و��� (%�L 1�Mل C�#اءة  �����  "����ر" و(1 ھ3

 S�H�
س ���� ا���=
ا ?�E#) #�6� 1)
���ن ا��%# ا����! /! ا���#ن ا��W�� ة���)

F��E 8�]��@� ا�%�#?
ء B$C أن :: � 
E 1.ا�,ي  

 

 �<����9  ا�����+* ا������2أ(����) �
���#/���" "������ر"أ(��
م ا���#/��� ا�������� ھ��? 

�<" ا�����F"أو "ا������  
33%�
 
�c
� F����
ءل (
 ا�,ي ���B ا��@������ض أن  إ?<��

  .؟�%�ن �9 دور ���ي /! ?��غ :�^ ا���#/�


 ا����,ھI  :""������ر"�����ل ���C

 أ����E ���ا����� ���م ا���#/����: ]��J?ء أ!��D '

 1�) #���%� �$�>3�
? B%6� ن، وا�,ي 'زال�� إ�� ?�%Jد (1 أر�

م ا�,ي ���� zط
ا�]


 /! ا���#/�ا���%#�1 (,ھ$��

 أ�".  


ل ا�������9 ?��[ن ا=@<��
م :<���l ھ��� ا��Cدو����� g���E 1��� B������ه ���,ي �<���]�م ��

 !cا#��
ن �#ى ?�[ن  إ��ا'���'ل ا'�E ا�,ي �Jم، /#دا ��� أر�
�ن ا����! ا�� 
ا��

��
 /�! :���م ا���)
����F دورا د�3�
/ ،9�$J? 9�/ ن�
 9 ا�J$��! ا�,ي �%%) F>@ BE #��%

�اھ# وھ,ا =ا����!، وUا� F�/ Sc
C�و��ة ا���ا �1  إ��ن ا�����B�3� F ا��%# (1 :$�د ا�

 BE !/ ^�,E ن�%� F����
 ا=��الا��! ��<#ھ
، �q# أن ا��#�>�) 
�ن :������%� ���/ ،

 
�c
� 
�ن /��%� !�
و��M، وھ,ه ھ! ا�)
�� ا��@�����     2 .إ?<

 #���%��
 /��! :����م ا����)
�اھ#، ' D��^ أن ��������F دورا د�3��Uا� F���/ !��/! و��ا����


Sc إ�� و���ة ا����ا �1 ا���!  �<�#ھ
 �q�# أن C�وھ,ا =ن ا�����B�3� F ا��%# (1 :$�د ا�

 
�#�6) 
�ن E,�^ /! ا=��ال /�� �%�ن :����%� ' F����و���M، وھ�,ه ھ�! ا�)
��� ا�

 
���c
� 
�ن /������%� !���
ا��@�����
 ����وره  إ?<����>E
�����I /��! ا���%���# ا������! دورا (�

3 .���3
(! ا��[��فا  

                                                           

1
 .197،ص ،مرجع سبق ذكره  تكوين مفهوم الممارسة االبستمولوجية عند باشالرحممد هشام، .
 .114،مرجع سبق ذكره ،ص فلسفة المعرفة عند غاستون باشالرحممد وقيدي، . 2
 .113املرجع نفسه، ص . 3
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�ن %� ��
� !�/ ��$qور ،��W() ����� ورة#W� �?
��
 ا�����B%D !/ F ا���/

�اھ#Uع  :�<�# ا��
، وھ,ا ا�3�� �E#(وا�� 
��/ ��%(�?A#ض ا�g6% �1 ا���ا �1 ا��

3
 ���� ا���#/�� ا�������، ?�B إ �9 ���*� B�$�� !/ 
�c
� B%6� ' ه#U  !/ F����(1 ا�

��$� B�/وري و#H ع�   1.غ ھ,ه ا���#/� 

 �� 
�
 ا������F أ(
 ا�)
�� ا����/ j$�*� !��(1 ا������F ?)<�$9 /��! :��^ ا�)
��� ا�

�غ ا' <��
م ��? 
���� ������  U#��� ھ��/��� �?
��
?� �W#ورة �����، ?B ا�����8 ا�

�اھ#U1 ����� ا�� !��H�
ب ا�$); ا��>� ��� �  .ا�U3#ي و�

�ن��%� 
)���3� F����������� � ���F ا��� �?
���<��#ع و����B، و����� ا��)����B ا���) ������

�ل ���� ، ������� أن �����)E 1��B إq��#اءات ا�<�����H� :"������ر"ا��3<��! ����#/��� ا��

��� ����� �JL#ة (1 ا�����F ا���<�#ع وا�<��B، وا��)���B ا��3<�! ") SCا�3
ك /! ا��/

���� أن ���H��)E 1��B إq��#اء����#/��� ا����� B��*3� #ط��ا ا�6,���$/ ،��� إ����ات ا�<���

#��
 U#�� ا��� !)

 وا���3�� F��>2.�� ا����! ا�  

 
���c
� F�������ن /����
 ا���%� ���J$:#) ى#��Lرة أ�
وھ3��
ك 5���@�����، وذ���^ إ?<��

�ل ��(�� 

pc وا����#وض ?���1 (���
�Mت زا�c���  إ����:������
ت :����د  إ�����3���(C���ا� B����:

 ������H�
 ' ���a�3 ���1 ا������� ا������
�ى أن إھ�����? B���5
���اھ# و���دري ا���Uا�


�د ����ا �1 ا����� ،F�����(�#ة أL�#ى  "�����ر"(� و������B ��� ھ,ه ا�*��رة (�1 ا�


(1 �6# ، ا�,ي ���B �3�� ا��#���� (
$C�B ا�������، و����م �
ج ا��#ن ا��إ�� ا���#اء إ 


ء ا���#ن ���� B�
�اھ#، /�� (Uا��#وق ?�1 ا� B��: !��ل ا���
�Mت ا�� 
��) '
�) 
3�

[����# وا�[�
(1 �6��# ?���1 ظ��
ھ#:! ا����
ول ھ��X'ء درا���� ظ���اھ# ���# ا���� 
و���3��

 ������cا
ت ا�����������ا /����! ا������Cو ،#�����[�
ت ?�����1  أنا��������وا  = �����Fا������5�*L '

1�)�  3.ا����

                                                           

  .113،ص ،مرجع سبق ذكرهفلسفة المعرفة عند غاستون باشالرحممد وقيدي،  1
 .115-114ص مرجع نفسه،ص ، . 2

  . 89، مرجع سبق ذكره، ص ، إشكالية التواصل في الفلسفة الغربية  المعاصرةعمر مهيبل . 3
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 pcا��@��و(1 ?�1 ا��������#ض :%���1 ا��%�# ا�����!  ا'?<�: !��ا=�
���� ا�

 

ن �M%6ن ر?���c
��#ھ3
ك �Eرا  أ���: 
 �<���9  وأ5��$�
ا�)��ا@�) 

وزا، وھ����:

�ا�! ?ـ "���ر�"�  "ا.5)�+�ا���+* "و " ا���+* ا�#	ھ�ي": ��� ا�

�@��إن ا���
pc ا����ھ#ي، %E�B ا���اc�p :""�����ر"���ل ��������د ا'?<�) ،


ل%��D=ا  B��? ،دا���$: #���E=وث ا���(�� S�����: 1��) ن���%) ����/#���E=ا  B����?و ،
��Hر
�:

��� ��/ ،��$�#��
م ?�#ا:I ا=دوار ا����ھ# E�B ط$��! @�ا، ��/p ا'ھ��

D#ة ?$) �


ھ#ة (�3
 وا�]���Uوا������، ا� 
�3) ��(J>ا� ، ���3�  1"ا�%���
ت ا��


د ?�� "ا�����+* ا�#��	ھ�ي" �������B /��! ا'���
 [إذن ���$ 

ھ#ة @��Uا� !��/ ^���
ن ھ3


 ��I ��� ا�$���
، أو (]��L
  .�; أن �*#ف BE @��ه (1 ا@B إ?#ازه وا��]#ا@9


=(# ا���? 8���� pc
�C��g ����� (���#د ا�����
م و:���
وز ھ��,ا ا������ ' 9�� = B���>

 ��?#���*)�j أول، ذ�^ أن ��]�
ل دور E$��# /�!  6�[ة ھ�,ا ا���
pc و:�
رH�) 9�S ا�?


ھ#ة ا���رو��U�� 1ط
�#اض و@�د @�ھ# أو ?/
?. 2  


 ! H���1 ھ��,ه ا�(��#ة /�<����9 ��� "ا�����+* ا.5)���+�" "������ر"أ(��
 ا����
pc ا�

[���@��� و:����@�� وا������ a[�� 9 ا(��اد ا���
رف ا�$�E !/ pc
a د'�� ھ,ا ا��


��� ا��<�����ة ?<��$I ھ��,ا %��D_ا �����(�
�c���، و���اھ# ا�����Uا� #���>�: ����� ����E��[ن :�

 93� #$�� 
9$ " ?����9  "����ر"ا��
pc، وھ,ا (�D B��C1 ا��#ا�� #�U3ا� n�A?,ا و�ھ%

���� /��! ا��H�
 ا������CM: !���
ف ����س (����1 ا��
د���� ا���W� ،���W(ا�� ���د�
�م ا�������

 #U3�إ�� 

، ھ,ا ا�)��س ���%�ن /���
 ?��� ا���)
)
 و�Hوا �J(� 9�5�(�� ا�)�
ة ?

 

م (� F�� 
��3 إ���>� !�
ء  ،ا������
�م ?��� F9، ھ,ا ا�����H���F وا�p (1 و��ة (

                                                           

   201، ص،مرجع سبق ذكره  تكوين مفهوم الممارسة االبستمولوجية عند باشالرحممد هشام، ، . 1
 .202مرجع نفسه ،ص  2
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?

Rc ا����  ���� B�$C 1�) M�*� �C 
 
E 1���H��@�� ا�3
D\� �3��ة (����� وھ��
 ا�$�


ء�  .1"ا�%���
ء وا���


وز ?
D�Mر ا���
pc ا_ �: 
�و(1 ھ3�>? !@����@����JC��  �إ������� أراد إ?<�


3$
 �93 ھ,ه ا���اpc ا'ھ��اء  ?��(: !�  .إ�� ا�*�اب ا�

  :مولوجيةالقطيعة االبست-2

 

 ��A� 
�@�����
��g�#�: 1% ا_?<���J�:و 
���J�:و 
��J�)و 
��JC S�JC �6ء ا�!


 ��9، /*���9 ���1 ����9 (�3��9 أ?  @��ره أي 
�MJ��5ا 
ا�����#ان '  :�3��! ا����J���أ(��

   2.ا��ظ��� (
 ��SJ (1 ارض أي :#ك ا�*��

��@��ا����J��� ا'?<����
  ا�%������ھ��! ا�����ات  �����c
��ر ا������م و(��1  ��J: !��/

 pcا�
وز ا���:��@�����  .ا��
��c ا'?<

� �$>3�

�; ا����! ?$�
� أن��I  "����ر"ـ /� BE 1) a�[ pc
��B ا����� 
�)

��@!ا_?<��
عا��ا�L! وذ�^  �WLe?  9>� إ��  ;�($�
? S/��� ,ي�ا� #���J��ع (�1 ا� 

���#اب (��1 ا�)������، و(��1  إ����C'!ا�����ح  ا�$#��J� pc

حأن ا������(�e?  ���/#ا��� BE
��6)

 !W�� وزه
�ة  )�� ا����ف ا��63��د، /����
  إ��ا������ وان :��JL !�ھ !��ا����J�� ا�

 ���Jا�� ����:��@��ا'?<��   ؟"���
	ن ����ر"��3  �

�م��) ���  ����Jا_ا��?��@�����/�! ا�3$�
ء ا���3��!  ا=�
����(�1 ا��)�
ور  <�

 l?#� �
���  أط#افا�$
MDري /�q !�/ ��%�6) ح#�J�و n�$�? 
�W�? 9� ا=ھ����/�<�

 ����*�
 و:��
ر�k ا������م وھ��B ھ��,ه ا�*���� (�@������ أم:���ور ����ل ا�*���� ?���1 ا'?<��

�ا5��B /��! ا���#/��� (<�� أو �����#ار��اMا� أو���J��� *�3)���� W�/���� ا�:Mا�] ������� ��

                                                           

  120، ص،مرجع سبق ذكره ستون باشالرفلسفة المعرفة عند غاحممد وقيدي، .  1
  165، مرجع سبق ذكره، ص منجد الطالب2
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 !�/ ����Jم ا������) a[���(� ا���<���� ا���
5�#ة و��U3��
? 
�>�  �H#/ر  أن��J:

�ى ���>) 1��) 
���%� 
%�) '
�����ى، و��<����3 دو(��
  إ����ا���#/��� ا���<����� ����8 ا � إ����(<��

�رات ا������ /! �*J�
 ا����(: !�
، ا��>�  Fھ�
�ر ا����J: 9� ا B�? ،ر�# (1 ا��*�

 ������ �3�
ت ا���������،  إ����
دة�<�������#U3و ا� Fھ�

  وإ����
دة?3���
ء ا������������#�:
����c
Jوإ� 

 �����J��

 @�����ا وا���*���د ? ����W)_ا��@����� أي ����  أن��%��E  1��,ا�^ ا ��9 ' ?<��

 l?أو:#ا  F�1 ا����? B5ا�
ھ� �q# ���! ا����� و?�1 (
ھ� ���! و أو:).1  

 �����J��
/��@��ا'?<���� U#���� ������� @�����ة  أو����F @�����   6��[ة:)���ث �3���  �


) S) ��*�� ط��
C ��$�
  #��A: 1� ��رMD
1 ���م و(�
رف، و' :�$# ا�����J ا�$)

 z@
�)
�ن /!  إ �%�
م �F ��#ف ($C 1�B ،  أ�3
9cا���*�د ا��<
ر ا����� ا�,ي �U إن 

��U31 ا���%�� ' #��*� B��E !��/ ة���
ت ا�������� ا��<�����#U3ا� #
ا�����#ار  أ ���
�����  إ�����


ت���#U3��  ء
���
ء  إ���� "ا"%(��
)'"ا�<��
?�� و' ��%��1 إر@��
ع /����و'  "�)��	6'"/�

 1:�
ء  ������
ء  إ����/����و(3��9 أن E���#U  B��� ������� )$�3��� ����� أ�����(�����"  8"/�

�م ����) S��) دل
����
D��Mر�� (? ���A�? �����Jم ا���
 و(�������3� ��?

ت ا�<�����#U3�� �����
[)

�� 
E ذاe��/ pc
�Mل ا���#/��� ا�������� و@��دھ��
 /��ا������Lوا Xط
��$: !��/ 
$$��� p��cا� eن� ا��

 B�! ا����ھ ���Jا��!@�����
وز ھ�,ه ا���اc�p و 6�l ا��%�# ?���  ا_?<���: 9�? F�: ,ي�ا�


?��9  "������ر"و���,�^ /��eن  2،@����ده�E !��/" ن
��) إ�����)��; ����� ا�U3��# " @������ ا�


ت /
6�E'ا k�ر

pc: ���� وزن إ���
�!ا������� و/�) p�R�3  وا_?�ا�
ت:��/ ، ����JC

�ل�L/ �� ��>q#$ا� ��)��ال ا�����3) ���� ،
�� 

 ز(�J?8 :#ا��م ��
ر�k ا�����6
ط ، / 


(�>�>: F�B ا�)��
ة ا��3<��� ورC�� ورC��  إ 3
:""����ر"���ل �*: 1��$�  a�(�  1���

 V�M ع
J� '!  ا�ا /��د أ?��@�) #��q ���/ B�5ا�
ن ���� :�E نe/، ! 

ج ا��3<�/! ا�3


����� ا����وا/S ا�������F ا���,�/ !��/ B��5ا��
ل ذ���^ أن ا����
ص، (��L a��(/ 9���/ #ي���ي �

                                                           

94-95، مرجع سبق ذكره، ، إشكالية التواصل في الفلسفة الغربية  المعاصرةعمر مهيبل : 1 
  .99ص ,، مرجع سابق ذكرهبنية المعرفة العلمية عند غاستون باشالرعثمان عي،  . 2
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  أ 3��
ا�,ھ�3��� ' �%���1 /��! ا�������F ا���,ھ3! ��cا#Aاء وا��
 /��! :*����F ا=ھ�����H#�� 

j�
   1."وا��*

  ��ى  و:
ر�k ا����م ھ��>) ���� �����3) Sc
�JC ،��@�����
Sc ا'?<J��� k�ر
:

?
  Sc
JC !وھ ،Rھ
�ى ا��3��رات و��� (<*��� (1 داL�B ا����F ،و:�
ر�k ا�����م ا�

 F��� B�%/ ،��رات ا�������*�
ج ا���
ر�]��� إ : S$��? F�
ر�]�� ��: ���
 5��#ور:1)9  


 أL�#ى � 

رة :$
طXات  ����� ا���اc�p، وأ��: 
ا�]
�5، ��# ا���F ?�#ا�B ��#ف /��


رع ?<$I ��وث ���JC ?�1 (#��� وأL#ى>�
 (1 ا��� .2     

�ى  "����ر"و��1 ��#ض   ��)��ث ��1 (<�� 9� e/ 9:
?
�E !/ ���Jم ا�������

  .أL# (1 ا�����J، وھ! ا��! :)�ث ?�1 ا���#/� ا��
(� وا���#/� ا������

  : لقطيعة بين المعرفة العامة والمعرفة العلميةا-2-1

���:��@�� ، إ' ?ا���#/��� ا��������،  م����
وز ا���اc��p ا'?<������
وز  أن����ھ��,ا ا�

 #�%�: !/ ,[�
ت ا��%�#  ا' �*
لط
?S  "����ر"��$>) BE 1�?و F��E Fم ?�1 ا���
�ا�

���1 (��1 ا���#/���، " ا' �*��
ل"ا�J$������، و������م ھ��,ا ��  1���? B��5
����� أ ��9 ا�)��� ا��


?����  "�������ر"���$���#ه  ا �*���
لا���#/���� ا��
(���� ا��6����#�E وا���#/���� ا���������، ��?

 #�%���� �$>3�
? ���

درة أ�*)!@�����  3.ا_?<

  #���
/� ا������ :���� ا���
س ، أ(�
 ا���#/�� ا��
(��� ا�)<��� /���%1 ا�)*��ل /

��)��ا��J ا�)�اس وا���B وا�]$#ة ا��? 
����.4  

أن ا��%# ا�����! ا���
5�# ' ��%�1 أن  " /! ا��
د�� ا���M ��  "����ر" ��#ر  

 l�>$ا� F��>8 ا�(ا� S) #D
�����! و )1  ���� ?�[ن ا�����م ا(...) ��SH /! ا:*
ل ($

                                                           

 .99ص ,، مرجع سابق ذكرهية عند غاستون باشالربنية المعرفة العلمعثمان عي، . 1
 .211،مرجع سبق ذكره، ص ابستمولوجيا المعرفة عند غاستون باشالرحممد رافد قاسم ، .2
 .215،مرجع سبق ذكره ،ص تكوين مفهوم الممارسة االبستمولوجية عند باشالرحممد هشام، ، . 3
  .26،ص مرجع سبق ذكره, الحديث ، االبستمولوجيا في طور الفكر العلميعلي حسن كزكي. 4
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 9�

?��B ���1 ا ���*��j دو(��
 ���1 ا �*����* �E#������دة ?���1 ا���#/��� ا��6��) ����cت دا'

  1...."وا���#/� ا������ 


ء  "����ر"�)
ول �J�e? 
ا�#د ��� اد�
ءات د�
ة ا'���#ار��، و��#د �����


ت ����� (�
5#ة/
6�E1 ا) ���   .أ(

 �k ا������م (��1��#ار�� :��#ى أن :��
را���U��# ا=ول ��$���1 /��! أن ا������ى ا'���  

 #$�
ر�k ا��
م ، /���
ر�k ا�����م ����  "����ر"ا��� Fدر�1 ?�,ا ا���
C #�q F� أ ^�,?

 ، k�ر
������#ار��ن/����F ا������ل ا�]���
ص ?����,ا ا�����'
/  F���
��#ون /���! ا������دة ?������>�

 #5
$3��p (�1 ا���#/�� ا��
(��،  إ��ا���� #�H
أ5�ل �C����، و���$�#ون أن ا����F ا�)


��#ق ?��1 ا��*�$
ح ا�%�#?�
c! وا��*�$
ح (�� "�����ر"و���م �? p����
ل ���� ذ��^ �

1��
���3�� ?��1 ا��*�$%: ��CM� ك
�ن ?�
�#?l ?��1 .2ا��
دي، /���8 ھ3��)��� ^�,�? F��/

 ����  .ا���#ات ا������ ا��]

�ن (��
ل ا���ا@��� (�1 ا����
ل ا�����! /  ���3� ���
ل  إ���[5)
ب ھ�,ه ا�3��)

F����
 �#��ون أن  3.ا��#?�� وا��E: ن�% ��A��
/ ، ���)

 (1 ا��A�� ا��CMJ ا������ ا �Aا��

 #U  !/ F�6"����ر"ا������ :�ھ  ��ل ��
���E، و��د�
�) ���JC B�S ا��A�� ا���: 
� =

���g ��1 (�3�� " ا�)#ارة"ذ�^ (���م[� �)
/eن ا����3 ا�,ي ���F (93 /! ا���#/� ا��

4.����� ?3�اة ا�,رة(���(9 ��3 ���; ا����
ء /! (�
ل ا�,رة �1 ا�)#ارة ا�  
��E Fوھ

  .�#ون أن ھ3
ك :�
رب ?�1 ط$��� ا���اS�H ا��
(� و(�اS�H ا���#/� ا������ 

   ،�����
ل (]%�D]? ،I��A: أو !��[: 
� = ���W)د�� و
L ��[�ر
�ا'���#ار�� ا�

���
��#ة و�E ت'

 �$# ا �*���J(: I�� ن
E !�
، ا��? !��  5.واSC ا���اpc وا�

                                                           

1
  .215ص ،،مرجع سبق ذكره  تكوين مفهوم الممارسة االبستمولوجية عند باشالر حممد هشام.
  . 132-131،مرجع سبق ذكره، ص المعرفة العلمية عند غاستون باشالرحممد وقيدي ،. 2
 .103، صكره، مرجع سبق ذ ، إشكالية التواصل في الفلسفة الغربية  المعاصرةعمر مهيبل .3
 .135-132املرجع نفسه، ص ص ,حممد وقيدي. 4
 .216،ص ،مرجع سبق ذكره  تكوين مفهوم الممارسة االبستمولوجية عند باشالرحممد هشام، ، . 5
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   ' 
 �6�M%ن��%�1 أن  ��� :�#ا?l أو ا:*�
ل ?��1 ا�����F وا������ /���
  و(1 ھ3

 1� I�#q 
��3) BE ر

���1 (1 ا=/%�#L`ك  "����ر"ـ ، /ا
�#/n أن �%��ن ھ3�

 I�� 

 ��I و(��1 ا���#/��� ا�������� (��1 @@ 1��)  ���)
ا�����#ار�� ?���1 ا���#/��� ا�)<���� ا��

#Lن ��� آ��! ا�����F، وا��%�# ا�����! ?�1 ا��%# ا��� ا���#ار��، وn/#� ^�,E أن �%


ء ا���
5�#ة، ��
ء ا���
5�#ة :]���g ��1 ا�������%�

' ��1 ذ��^، /�) ,L5# و
ا���


ء ا���
5#ة :]��g �1 ا�%���
ء ، �
ءوا�����دا '  و ا�����: F��/ 1��B$C �*# ا�63�

���
ء :��
 ھ� ا�%���
ء و' ا����E ة#D

ء و���E�ان ��� ا���#?� ا��$�
ء ا�6[ن /! /�


 ا��
 I ا�#�
H! وا���#��ي ��/ BL6#، /�� أد� S�
�دل  إنوھ�,ا ) ا����!(ا��#ن ا�


 ���ل ���� ا��J�#ة ا���! ا ���D ���e B!ء /� 

 ا���F، إ���� #�*� !�/ 
�)�وا�����م ��

  1.ا�#اھ1

    

 : القطيعة االبستمولوجية في العلم ذاته  


ن E ر"إذا����" ? ��@������#/�� ا�������، �1 ا���C :)�ث �1 ا�����J ا'?<

/ ���)
�ع eوا���#/��� ا����  1��) �����JC 
��W�1 أ���9 �$�� #��L! آ��وھ ،�����J#  ا����1 ا��%���?

  .ا����! /! �� ذا:9


����J��� ?���1 ا��%��# ا������!، ھ��! ��JC��� دا��L��� �:��H S���1 5���#ورة ا��%��#  /


ر ا��%�# ا�����!، �>) !�/ ����
ت @���ة، :)�p ط�#ات  �#U  ك
ا����! ذا:9، أي ھ3

1%�� ' 
����� p?
��# �����F ا�<��J: ار أو#��
ت 1 و(� /���
 ��� أ ��
 ا����#U3ا� F�أھ

�ر���� �
 ھ��,ه ا������� p��$J3: !���
تا�ا�����3�  ����H

ل ا������م ا�#����) !��/ �������CاMا�


 ا�3<��$��"و��%� 

"، و"ا���%���
 ا�%�ا ��%� 
%�)" ����c
��ن  2./��! ا������م ا�����%: 
و���3��

 ��H#/ BE S) ��@������'، ا�����J ا'?<��D #�Eم /%# ���! أ
�C 1� 1��: ��#U و

                                                           

 .152-151، مرجع سبق ذكره، ص ص)دراسة نقدية مقارنة(برونشفيك وباشالر، بين الفلسفة والعلم،شعبان حسن السيد، . 1
 .135مرجع سبق ذكره، ص .فلسفة المعرفة عند غاستون باشالر حممد وقيدي،. 2



 مولوجيا الباشالريةاالبست                                                     الفصل الثاني           

 

 ~58 ~ 

 

 
���J) 
�W/أو ر p?
/��!، ا�����J /! ھ,ه ا�)
�� :�3! ا �*
' �1 ا��%# ا�����! ا�<�

 !�/U  ن��اء ا��%# ا����! ا����� ���%# ا����! ا�<
?p ����9، و?��,ا :%��#��� :�3! ا�

 ���JC #5
�@��إا��%# ا����! ا�������>?.  

  ��CاMت ا�
����3��
/ 9����/ 1��%�� ' ،'����D #���E! أ��# �����م /%
���C 1��� 1����: �����

 ،9��/ 
��C��: 9، أو�را ���J: 8�� 
� = 9� ��?
� � 
E ا�,ي �����C'1 ا�����3 ا) 
CMJ ا


����
? 8���� �! ا�����#ار�� ، إن ھ��,ه ا����3��
ت :����م ����� ا�<��
?p (��1 ا��*��
درات �ھ��

 F�� ة، وإذا����دئ ا�

 إF ا����3�
ت ا�M�%�1 (�1 ا���%�1 /��ا�����ة وا��$�CMJ ا ������C


5�� H��1 إ���
e/ �����Cن ا��8% (�1% ?
�U3# (1 ا�����3 ا_L ��
، (1 ��; ھ! �


ق ا�����ةھ,ه ا=> .1   

�م ��� (*
درات @���ة /)<B? I ���� (#ا@��� (����م  /�,ه ا����3
ت  �: '

 
�(�1ا��%��
ن، و(�����م ا�]��l، إذ :����م �3������) ���D #���Eم ا��أ������/ '� �$��>3�

ن ?��%

�3���Mت ا�

ن ()��ود أو /�#اغ، إ��%) �
ن (<jJ ذو �Mث أ?�
د، ?B ھ%) 8�� �����C

F���>) lL ورة#W�
  2.و��8 ?


�! /��eن   ����

"و " U#���� ا�3<��$��"و?����م ?�#ا@���� ا�����
ھ�U "  F#���� ا�%�ا ���:

�����
�اC���J) S��p ' � ا=�E 9��إ�� #��U31 أن ا����$�
ن ���)�
E ،!%����M%ا� F��ا��� !��/ F��cM

 9�@�
�<Xال ا�,ي :/ ،SCا��M " ا���[ !" ا�U3#��� ا�3<�$�� ?*��د /%�#ة  إ��3�
����� ا��)


 أن  ����د ��3) I���J����ل  إ��3�$��� (6��#و��� ھ��,ه ا��%��#ة وا����� ���?#�� "ا����[ !"ـ ?��ا�

Cا�
?p ا�J� ' ،p�Jا��S.3   


) ا�3<�$!(  إن:""����ر" ���ل #����ن /%�#:%F ا�$<���J؟ : �<�)�[��>: g��E

 g�E 1�(  ؟ 
����� 
�3�Mن اط���#��: g�E ؟ 
� �/#�: g�E ؟�$Eا�:$#ھ3�ن ��� ا��

 !���ن (����(%��� F�B؟  إ���ا�,�3  ' 1����: g��E ز
���e?؟ و 
�ن (�3����J3: ��)�U3)

                                                           

 . 136مرجع سبق ذكره، ص.فلسفة المعرفة عند غاستون باشالرحممد وقيدي، . 1
 .139املرجع نفسه، ص. 2
 .139مرجع سبق ذكره ، .فلسفة المعرفة عند غاستون باشالرحممد وقيدي، . 3
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�: ����$�#��
 دام :W����1 ا�����
ھ�F /��! ا�)%��F ھ��� (�3��/��! أي ا=�%��
م ا���) ،9 �3���W� 


�>�  �?#��  1."ا�

#���Lأ �����c
��/ �����#U  ك

ھ�F أو������ �������� ?
�>3������� �$���F ى :#ا@���S ھ3�������)


�  2.ا�%��M%!، وھ!  U#�� ا�%�ا 

�ء  W6%�� ا�) ،���
�) �
س  )�=
�اھ# ا:��� ?�Uأن ا� ��إ� ��*�L ;��� ،

 
��E ،���@دو���c (��1 ا�J$����� ا���Wاا� 
��W�أ �����:���دة إ�

���� (6��%�� ا�����)-  
���E


ء ا�%M -"�������ر"����#ى ����
 ?����1 ذ����^ (���L 1���Mل (����
وزة ا��������*/ !���/ ،��%�����


 ا�(*ا�]��*c
*L 1�?دة و
3
ac ا������3 ��� #�U3وا� �����إ�  
��*c
ا���
دة ?]*

 ��3)
 "  U#ة :%
(���"ا������3 وا����5�? �E#(م ا������ �5
L أھ��� !J�: ة#U 

 B���(�دة و
�م  إ�������
() M���X#ا /��! :6��B�% ?�3��� ا��������)#��Lآ ،���C
Jم ا������) �، وھ��

Jا� ���: �E#(�
�3��� (S ا��
دة/? �CM� !/ BL�: �C
Jوا� �C
.3  

  
�@��9 إ��3��: ���
�)ا�%�ا ? p�����
 ���Xا' ��(6��%�� إن :""������ر"����� ����; �����ل 


ل��
ت وا��<��
ت :<�]�l :�ر���
 ?�<[�� ا�)���� وا'�@�   4.وا���C ا��

   

ل أ(���@�� �A$3! ا' ����
�; ������J ا'?<��� إ��ا���U# ا�Eأ  !���� #%/ #

 ���� F%(�
�/ ������C'ت ا

، ھ�,ا �$J3�p ���� ا����3�(�ا����3��� ا���M�� '  ا= <�
ق:�

 B��? 1�� 
��%) 1��Cا��ر:�1، أو ?����*? p������A$3��! أن �%���ن )���#دا />(��I =ن ا=(��# �

 #U  !/ p���
ن ا��%�# ا�����!  "�����ر"��%/ ،1�����[) 1�)
�U3?د�1، و��1 ()�#�%�?


 أ(�
م ا�%��M%�� أ(�
م  <�/! ا����3
ت ��)
�C B�W�? j$�59 أ�و�%3 ،��� M���� ��وا� p

 ����� 
��W�ق أ���*� ��@�����أ <��
ق ��M��� ����M ����، وھ��,ا ا���U����J��� #��� ا'?<��


�c�� وھ%�,ا ?
�>3�U3� �$#��� ا�>3�/ ��$�eن �
 /! ا����م ا������/ ����: 1����1 ا���#U3ا�

                                                           

 .50-49ر سبق ذكره، ص ص ، مصدالفكر العلمي الجديدغاستون باشالر، . 1
 .139،ص  املرجع نفسه.فلسفة المعرفة عند غاستون باشالرحممد وقيدي،  2
 . 106،ص  ، مرجع سبق ذكره، إشكالية التواصل في الفلسفة الغربية  المعاصرةعمر مهيبل. 3
  .110، مصدر سبق ذكره، ص الفكر العلمي الجديدغاستون باشالر، . 4
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 !3q p>3? p������1  ���1ا=(# ��
ن و@�د (<%) 9 �1)
�C 1� ������(1 ا���ا �1 ا��

  �E#(?.1 ا=@<
م :�^ ا��! :�F ا=@<
م ذات ا�<#�� ا�� ��

   / B���
�$�� j�e Bو?���
م /%# ���! (�C 1� 1��: 
�ا�)�����  ($��أن  U#�� ا�%�ا 



ل (���  2.وا'�

   ��@�����' :�3��!  ا �*��
ل ���1 ا�����
ھ�F ا�������� /��! ا��%��# /
����J��� ا'?<��


 ?B :�3! ا�� p?

 إ�� (�
ھ�F أB�D ا�<���@ '
�� .  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .143،مرجع سبق ذكره، ص ص لمعرفة عند غاستون باشالر، فلسفة احممد وقيدي . 1
 .144-143،مرجع سبق ذكره، ص ص ، فلسفة المعرفة عند غاستون باشالرحممد وقيدي. 2
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 ا@�
?�دات ا��	,=: إ�; ��- : ����ر: ا��789 ا�7��2

   

م ?���C !��
ت ا�)

	ن �����ر"��� ا�#Fq (�1 :��^ ا_�������"  ���>�/ !�/

 1���) #�����
ت و:����#ض �%���WC
3������# (���1 ا�E !���/ S���C9 و���إ' أ  
�رھ���J: ل�ا�������م ����


دات��  .ا' 

 �
ت ا���
5�#ة و(1 ھ3
 ��%1 ا�����>���� 
ل أن ا���<��
ت ا�$
D�Mر�� /�!  ���ھ

 ،��3��H #�)� أو�ة 5
ھ�@ ����>�/ ���H�3 إ�� أر�
 :p�J3 (1 ($�أ /�<�!، و' :<��


رات ا���<���� ا'��#ا/��� أو /�! ���B /! ا���
م ا���<�! ا��E#1 ?��3 ھ�م ا�) p�J3: B?


�) F�/ !/ Fا��� 
�? ;$6�� !��)��د ?�ـ ا=/%
ر ا���<��� ا�: ���>�/ !��/ !�
��
ر���F و?

"��>�/ Mا� "I�E g��[) !/ 
��?
J� 

?��� �����F أو  "����ر" (Jا�� ���ا���< ^�: �ھ


��(�>� !�  1.ا���<�� ا�

  

ب " ����ر"�#6$ ��E j���� �
:9 ا=و�� /�?
�E ,3) ��>ه ا���,�?"' ���>�/ "

�ن 1940ا�,ي أ��9 ��3 %: ��>��? ����$�6# وا��
�ر  ?�J�
 ���%# ا����! ا���� ��?
J)

��#ار �
?.  


ت   �?
�E !�/ ار#����
�%�#ر ?� ����ا���M�� دون أن  "�����ر"و�C ?��! ھ�,ا ا�

p�$J�
 أو �]#ج إ�� �� ا�) 
)�� �3�.2  

�@�� ?�[ن   ����
���� ا'?<����

 أ���
ه ?��� 9�6
ل /
دي /! ��
ق درا���) I�%�/


����� ���F :]��# "������ر"/�<���� �) ����>�/ ����>��� �����
�
��� ا��%��D_ا ���إ� 
���c
��ج ���1 ا 

 1�) #���E F�q#�1، ر�#ن ا��6�1 ا���ت (
3��M�
�� ا�q إ�� 

 � :��م ذا:�E 
�E ، م�ا���


ھ# ا���ة /��
، و��$#ھ1 /
دي ��� 5)� أط#و��9، ��[ إ��� (<�
ء�� U)"ر����� "

 1���"9���
د�) "

��F ا=������ا/��) p��S ا���ا/��p أو ' :�
رE<����، وا���� أي (���ى :��� �����

�ل���� 
���E ����#� 9��?
�%/ : !@�����
pc إ?<����� S��/ر !��/ F���>� ر ..... أن���J���#C��B ا�

                                                           

  .159، مرجع سبق ذكره، صالعقالنية المعاصرة بين النقد والحقيقةسامل يفوت،.  1
  .160املرجع نفسه ،ص .2
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ر�]������ /����! ا��%����# ا��
رE<����!، ا��# <����! �ا�����#اھ1 ���
د������ ا���������� وا��
د������ ا�

�ص*[�
?".1 

�ى   ���>) ����� �����

ت أ���WC
�ت ����� :3��J ا ���C ��رM��D

 ا�$�@�������>?_
/

�) ، 

دھ��C ي#��U3ا� 
@�
زھ�� �����5 ����� �����
�) g��Cا�
 /��! ا' ��'ق إ���� (�����H


ا�J#ح �>�  �Aي أو ��� ���5 ا��#U32.ا�  


ر�k ا���<����   ���
ده ����<���
ت ا���������� ' �*���ر ���1 اط��Mع @���� ?����و���$��# ا 

 ���$� ،B����� ��%���M%ات ا����(��)�ث �1 ا�� 
)�3�/ ،

ت (,اھ$�� ��? ���Cو(�#/� د

�
 �q# ذي ()H
�W/و 
)

ت ' ���c�ى (��1 و?�,�^ ھ�� �#��� أن ' ���BL /�! ا��


ر�]���� و' ا��,ھ$���� =ن H#q��9 ا�)������
ھ# ا�����ة /����
 ��%��1 أن  !ا���U) #از��إ? �ھ��


 أن ��� ���#: !��3
ع ا���<�
ت ا�Cإ ��را @���ا ����B /! ا����م ا���
5#ة، ھ*: #$���

? !�/ BL��� [ن�ار ?#����
�ر ?J�
?�� ���%# ا����! ا��J) ن�
 ا �%�
س ا����
رف :%���


Bا��� �\�? ��� 
�رھJ:3. ا������ و  

   l���>� ^�,��?ر"و������"  F����� ����?

?���� أي أن E���B /�<���� طJا�� F��وھ !���/


ن :��م ا�����م ' ���F ��1 ط#��p ر/�n ا������ ��E�� ������F، و(�
 دام E 
�*#ھ
، و��

�� p?
J: � 
E ��>�/ BE !�/ ،����ا� BL�3<9 دا? V��(� F�1 ا���) n�? ،
F �*�#ھ

 I��>، و�������ا� F��ا��� B��L9 دا���M��*? V��
?p ا������F ا���,ي ' زال �)����J� #��*3�

 B�? ، ���>���� ار#����
E !�ا���� g�C�
MDر /�9 أن �63[ /! ا��? 
�$�J�� !�ا�6#وط ا�


 أ���H

، و�33%��
  ��#ى  ي����� أ ����$ 
ه و�3�$��9 (��1  "������ر"?����� ����JA: ول
��(�


?F���� p ا��,ي ���8 ا����#ار ����<��� ?�#��C�9 إ(%
 �� إ��
د ھ,ا ا���gC ا���Jا�� !�>


ت ا���ا�c ا���<�� ا�������� و()
و�� إظ�
ره ?
���U# ا������/ 1).4  

                                                           

 .248، مرجع سبق ذكره، ص البستمولوجية، تكوين مفهوم الممارسة احممد هشام. 1
 .164، مرجع سبق ذكره،ص ، العقالنية المعاصرة يبن النقد والحقيقةسامل يفوت . 2
  .167ا��ر�� ���، ص. 3
 .166ص  املرجع نفسه، .4
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�@�����
 دام أن ا_?<����) ،�����
���ع (�1 ا�3<��$�� وا'���  
�����/ 9������H�) 
أ(�

�را:9 ا������ة :EX�� ���� دور ا��,ات /�! :�#��*�? 
# ا�)����� ا�Mد�%
ر:�� ا��! أ�<�

 F�
�ع، ذ���^ أن �����H��@���� ?���1 ا���,ات وا����J =ا �/
ا��������، ����; H����� ا��<��

 B�Lدا �����H��ر ا=�
دي ���*��)�B ذ�^ ا�� j$5أ ،���Cة وا��#�A*ت ا�
ا��<��

!%��M%ا� F1.:�#�# ا���  

��1 ا�����م ?���ر ���د (�1 ا=ط#و��
ت ا���<����،  "�����ر"/�ML 1ل د/�
ع   

!���رة  �%1 ا�<�� ا��*? j�*�: ' ت

 ھ�! ا�<��� ا�<��
��� إ ��
 أط#و������� ��$�q

9W/#: 
  2.ا��
?�� ، ?ML 1) ��$�� Bل (


دف ��ى C#اء:3
 �ـ   *  
�E"ر����"  p��[? رة#�%�(1 @��� و���دا ?#اC�� و(

 ���3: ' ;���� ����?�C#� م
/�<���� ا��%��# ا������! ا�������، و(��1 @���� أL��#ى :���� 
 أ(��

�د أ(��
م ()
و���� ا���ج����
 ��� ھ���/
 ���3��� وا���#/n ?����  ا�E !���
ت ا���������� ا����>���
?

�دة��$5
غ ��� أ �
 ھ! ا���<�� ا��=
? 
�cMوط 

 و:���������3:.3  

   

دات ا������� ا����! أ?���اھ����
?S ا' ���  ،���U�M,ه ا����ل ھM��L 1��)رو	���	�  !��/

9?
�E" A(ز  "����ر، ا�%=�ر و ا��#$� 

ت���3)
,ا ا�*��د، ا���gC ا�$
MDري ?� ا:�


 ���#ى ���E ،#��D
�رات ا�������� ا�������ة أدى إ����  �	���	رإن ا'5���Jام ا��$��*�?���1 ا�

 F�رات ا����
ب :*���� ا�����'ت ا��������� ��1 ا����� !�/ #��U: 
��وث ھ�ة ?���3�

  .4ا�����ة

   B5ت " ����ر"وو
�CM� B��) ،
�@������>?M� �����(ا� BE

ب ا��6���إ�� أ�


ر�������

nC (��1  ا���
ر���� ا�������� ?��3�
�����، و�%��1 (��C��9 ا����
ر�]���� وا'@�ا�

�ل��� 
��E ��>ر ا���	��	�  k�ر
���
? p����: BE
�6) 

رھ�
، إ ���q ض��L 1�) 9�3%�� F��

                                                           

 . 116، مرجع سبق ذكره، صفلسفة المعرفة عند غاستون باشالرحممد وقيدي، . 1
  .116املرجع نفسه، ص. 2
 .164، مرجع سبق ذكره، صالعقالنية المعاصرة بين النقد والحقيقةفوت، سامل ي 3
 .165املرجع نفسه، ص. 4
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 F��وھ ���| �����:� �����ود /�<���� !��/ 
������

ر�]����، و�%3��9 أ5��# ����� (��وا��
د���� ا�

B�E n/#�� 9� أ ��أدى إ� 
�م ا���
5#ة ، (������ ��?
J) ��>�/ ��� ر��ا�����'ت  ا��

 F��� ،#��5

?p ا�����F ا�����J: ' 

ت ا���#/��� ا�%�M���%�� أ ������#U3� ���������ا���<����� ا�

���?
Jا�� ���ا���< p��[� n�$�� 
��W�? F�Hو 

د �������'
(�JW�1.  1# إ�� ا���ل ?


MDر? 9�/ SCا�,ي و nC
3�  .ھ3
 ��U# ا�


ء " ������ر"وھ%��,ا ��%��1 ا�����ل ?��[ن (6��#وع   ��6 _"���? 
��J) ����>�/ F������ �

#5
�ن ��ى ا����S ?��1 " ا���%� 1�"���c
ت ا����?
Jت " ا��
�3
 ا���<����W�: !��ا�

�ن :���^ ���W) B�%��6: 1��) دة���() ����$�E#: �����#J? 1��%�� S����1 ا���) 
����  ��%����M%ا�


�U3# إ���� E��B ھ��,ا، �����ل ��? F���
ھ��� أن " ،�	���	را���<���� ، وا�)������ أن ا�6��!ء ا�)


?�" ����ر"J) 1� ءل أ?�ا
>�
5�#ة ' ��) � 
E !��م ا����� ��%��M%ت ا�
� ا���<�


?p ا�����#ض إ��� �J���A�e? #ر@�
ع ھ�,ا ا�: ' �����%? p���: 9�
��e/ ، 8%ن ?#ھ3? ،
��

   �H.2 ا���<�
ت ا�����H وا�#و���

�@! ا���,ي    ��������� ����� ������� ا�����B ا_?<��L !���
ت ا���WC
3�و(��L 1��Mل ا�

���ف "..... : �	����	ر ������ل /���! ذ����^ ،"�������ر"أ ����ه ���>: 
�@�����إن ھ���,ه ا_?<���

 1�) F����� p?
Jس ا��

��� ا�%$#ى، ا��! ھ! ا' �%�
��� ، ا�]#ا/� ا���L ،���L#ا/� (

��#ار ���
? nC

 ا�]
5���، ط#����� :3����������ن ا���<����، و��3%��
 :#(��! إ�����
 ����� ط#��


  3."ھ�/�

    #��Eذ ���ا�� "������ر"�3 ���9  ����#/��:)��� ���و�

pc ا��3<��! و()����� ������H�

 B�����(: ����د إ������ �����I أن ��������H�
م ا���#/���� ا�����U  !���/ 1������: B���E ا أن#���$��)

 
)��3� 
�)
�: nC
�3) g�C��@��1 ا���
5�#�1 إ��� (����
ر ا_?<��$E ا�� Iھ,�،!>� 

I����ا���3� �J����E !��� ��(:��>�  B��/ ،!��eن E��B ا�����روث ا=CML��! ھ��� ا���,ي : " �%$/

                                                           

 .168ص ، مرجع سبق ذكره،العقالنية المعاصرة بين النقد والحقيقةسامل يفوت، . 1
 .147، مرجع سبق ذكره، ص تكوين مفهوم الممارسة االبستمولوجيةحممد هشام، . 2
 .250املرجع نفسه، ص 3
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رع إ�� ا�$�#وز>����8 ھ3�
ك ��E�� وا���ة (�1 : ($
D�#ةو����3�
 ?%����� واH�)� و. ��

��1"ا��)��B ا��3<! /! %�
 �، :)��B "ا�)]? 

  *A! إ���)�3� ،
�����>� !�
���A ا�/ ،


���CMLرا أ��ن / e��(�) 9��F. و:����� :*�����Wا�� B����(: 
و(�3��� ھ��,ا أن  U#����  1."أ(��


MDر /! ا��
pc ' :���و أن :%��ن (���� ?"!�CMLأ j��*) " ���� ��)
�D 
�?#� 1����

ا���J#ة (1 أ@�B إ5�Mح @�,ري  "ا�, $��"ا���ھ#�� ����#/�، أو ا���#/� " ا�, �ب"


(B ���%# ا�,ي �#�� أن ��#فE2.و  

   �����?  ����� 

 ا�$
D��Mر�� :���
رس ا��3��� وا�<���
ل، و:���� ?�3<����@�����ا_?<��

 B���
ر ط�U�
، و/�! ا ��1  �<�� I�cدا ;�(? 
�@������ى ا���3 ' ا����B، إ ��
 إ?<��>)



  ����� أ/#ز:��
 ظ�#وف ا�<��
ل  
��  9 ، وھ� أ���Mدھ�@������>?eE 
�����$J? ��CM�

�ى ا�3$�
ء وا��6���� وا������� /�! ا����م ذ��^ ��>) ���� 
وا���
ل ا�,ي (
ر��  �<��


ل ھ�,ه ���
 �� :<��l /�! وھ�F إ(%
 ��� ا��E 
� 
أ��)� ا�]*F، ا=��)� ا���<���� وأ��

 
ن ?3
ء �3�%/ ���6��ى ا�]�
ل وا�)�F ا���<�!ا=��)� ��3$
ء وا��>) ���.3  

   
��9 (�1 :���م ا' أ ��/#� 
�) 1�) Fq#�

 ا�$
MDر�� ?�@�����
�! /eن ا_?<��
و?

 
�ي ��� �A#ات @,?� أ��1 ا��3
د إ����(: 
�@�����  .?��� إ?<

  

  

  

  

  

  
                                                           

1
  .211املرجع نفسه،ص.
 .211، مرجع سبق ذكره، ص تكوين مفهوم الممارسة االبستمولوجيةحممد هشام، . 2
169�د وا�	����، �ر�� ��ق ذ�ره،ص العقالنية املعاصرة بني النسامل يفوت، 3.  
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  : خاتمة الفصل

�D

 ا�$
MDر�� ���� ا��3��، /
��6�#وع ا��3��ي ا�$�@�����Mري ��� ط$�� ا_?<

���1، ا=ول��را @�����ا ���<���� ا������م �����م �����  ���� : ��%��1 :)�����ه /��! (<����J: م�����

! 
��
ن ��
�cا، وا��E ,ي�ر ا��J�
ت ا������� ���� أ ��
 د���ة إ��� : ا���#U3ا� ��إ� #�U3�

 ^���: 

ءت ?�����@ !����@! @����� �$��#ز ا�����F ا���#/���� ا�������ة ا������C��g ا?<��) ���)
Cإ

�
ت، /<�� ?
MDر /�<��#U3ا� �����
���M ��  ا��J$�����، و/�<��� ' أو ا���<��� ا���? 9

����م �� 

���� E$��#ة /�! :�<���ھ�/ 
��� �� 
E !��
م ?$��رة /%�#ة ا����J�� ا�C 
�E ،
 
أ��

�رة :*�3��B ���1 ا��
H��! و:6��p ط#����
 @�����ا، وھ��,ا ا��*��B ' ��3��! أن ���E !��ا����


H! و��8 ��
3
ه  ��9 وإ %
ره وا��3%# ا����م ا����! ($3! ��� أ�
س SJC ا�*�� ?�)

�رة ���? 9���ML 1��) ع
J�
D��Mر /�<���� �������م ا������! ا���,ي ا���? ����>�/ ��� 
E ^�,��$/ ،9���

 F�>� F� ھ,ا BE 1) Fq#�
�رة،و�93% ?�
دات ا��! أدرE��  "����ر"(���م ا���(1 ا' 

 1) 9��>�/ !/ 
)nC
3:.  
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  ــــةــــــــخاتمـــــــــ

إن "! ���� ا�����ة ا�������� ا����� ������ �������ت ا������ ���� ا�������ت ا�������� 

ا�����ل +���0�ء ������� ".�+���� ���-�� ا�������  إ���, "������ر"+��ـ  ا�()���)ة ھ��� ا����� د����%

��4�ه �-��س 4���)ھ� ���� درا���2 ��ا�()���) ��.�+���� �������7 ������� ھ��� "��� ����4% إ+�����

ا�?���رات ا�������� ا����=��ة <�=��� ���� "(���ل ا���)���2 وا���;����ء، "������� +��8�9 ���� 

+���ADB!ق وا�(����د واA���2B!ل  "������ر""0� ��@ ا�������� ا�����)���� ا����� و=����� 

Eھ��  ا������ا����� F�0��� ����(ا����4 ا���������JK ا������، ���Iراد +��8�9 ا������م +����ع "��� ا��

 �����D ���" (������� ول أن�8�9  ����M و ����ا�����)���� ا���رو���N "��� ا��������  ���ل ا���

 ��4���ا�������� ا������� "��� أ���4 ����� أ����P �������� ا������� ا��������، ��ظ����� إ+�����

وط ا���-���� "������ر"��Rن ھ��9ا ����  ھ��� درا���2 ا�����DU�ج ا������رف ا�������� و�-��

����� ������� ا��" P� .ط

  ا��اW�X  "����ر"�M� أن ا�?�رات ا������ ا��� V�)ھ� ���NYا ���ن ���M

 ���=��� آ9��Dاك���, �-��ه، ����� أ<��9 "����, 4)���)ا "������ ����, ا��.���ر ا������� ا����� ،

 �رات ��� "��)ان ا������ت ا����=�ة "��  ��@ ����% ��� إ��,�)�� ا���� �����N \

�4 4)���) ���0ز ا������  إ^�"��� إ���,��?��� د����ى ��"���  وإ���D�ا������م ����^��` ا+�����"

  .ا������ ا�()�)ة

������� "����� ا��������JK ا������� ط%�����0 �)" ��������a�2ھ����9ا ا ������?�و"����� <����!ل +


	ن ����ر"�-���"  B����4،  ��@ أراد   إ�,وا��� " +�� و=������+U7 ا���.^

������a�" ��4� ا��������  إ+����از "��������ر"���������+Bا�ھ�����إ� bK������> ث!����N ������ :

���� ا��(�������� "���X����� ا��������� وا�����X����� ا���������، ا�����X����0ا أن " ا����"

 ��" 7��N( أ �ة و"�ا������ت ا�����)�� ا9���2ت ذا��� "�(�ھ�� ا�?�رات ا������� ا����=�

���4 ��, ا��- �M ،7��D� أراد +��)ه ����!�����+Bا���� ا �� �A� ��(ا����� ��Dء�إر�2 

 "�����ر"د����D!�� �K 4)�)ة "����� ا��f�M ا�()�� +�� ا���� وا��ا^�e، و��(��وز 
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�������ت ا�����)�� ا��� M��2 %D�K)ة �M�ن B +�) ��7 "�� ����0 "���ھ�� ����0 ������ ������7 

  ".����� B"ا�()�)ة 

���?�� ��� ���8 ا��ا �� ا�������� ا���� ������   "����ر"أ"� ��ر�g ا����م ��) 

���4، إذ �.�ر ا���� ����) +)وره ��إ��دة +���ء ا�����ھ�� وا�����رات  إ�,^.��� إ+���

 ��.a� ��" -�� ا������� �ن "����D� 4)��)ا إذ �2��h" ���K�.ت ا�������، وإ���وا���

��)ث � ���M ،�"ز!" �i ط�ا��-� ��� ��)ة ��اP�K  ���% دون ���)م  "�����ر"<.

7+��M �� ،ا���� ا�����"ا����� ���� ��.�P "� ا����ده "���ده أن ا��-� ا������ " �-��

وري ����"���7، وا�)را����2 ���X ط���RM �وزھ���������2 ������7 أن ��(�أ2 P���Kا������.)م +�

���4 �)ى �����+Bر"ا����" `��Mو P�Kا�����h أ2�2� ا���ف ��, ط���0 ھ�9ه ا��

 ا�������� ا������ "�� ��ر�7�a ا���^��0 �����، و"����م ��� ا��h�ء ����� "�� أ��4 �

���4 ��)ه، ھ� ا������م ا��9ي ���0 ��� ا����;ات ا�-����� ��� �.��ر �����+Bا��.��� ا

 ��0���� ،����K�ا�� P��Kا�+��Iن ھ��9ه  "������ر"ا������م و�-���ن "��� �D�K(���� �(���وز ھ��9ه ا��

���4 وھ������+Uا +���h��� 8�9  ا��.��� ھ� +�?�+� "��درة أ2�+ ��2�����0 ����-�

+��ن ����% ����� ا���B�ل و.i�K��� ا����ر��a ھ�9ا "�� 4��� و"�� 4��� أ<�ى، ��kن 

 ��� ���K��;ر��2 ا����ا��� ���  ��� %N(�  ات ا������A8�9 ا��M ���� �" ا�?M ���.ا��

��Rن ا��  . +)ا�� ا��

 +B 7�DI ��-��  ا���2B�دة "�� ا��)رس ا�0��V!ري  M9D �>Yر +و�� ا����^B�

���4 ودون ا��0�DB�ه �������+Bا ط�����0  إ���,����, ا����� إ���, أ�-���ره "��� زاو���� ا�����

 (�� B ،7�(� ر�2 ا��������ر��2  "����ر"ا����ر "��+���ء ������ ���� 4)��)ة +�� ���0

 ،�����B ���, إ��, +���ء ا��DY�ق، I� B<�9 و4)�)ة ������� ^�ا"�� ا���)،  و��l +��ء ا�

�ر أو اU�(��ب، ا������� ����)د �)��7 +������، أي "�� ا�� "����ر"�h������ +����, ا�

 �������M ,����)�� Bو ��������M ������ B ����� 7���h������ ����������� و�����  إB<��!ل "���� �

  ."��ر�X�� أي �� ا��n<9 ا��� �I<9ھ� ��, ا����رف ا������
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 ������ ������h� ا���� ���+�)�Bط ا�ا���� ��" �iإB أD��� B  "�����ر"و�-� +��

� "� +�F ا����bK، ��� إ^�"�7 ������ "����� ��)ت ����f ا������ت ا�����)��� �a�

 F^���� ��� 7��^7 ھ�9ا أو��^�وھ9ا +�7h ا�(�زم ��o-�ر ا���+�� ��l�2I ا����، �-� "

 ��� ��(�0��+ ��I�� ��� 7��-� ،�X�7 ���� ا��h�وھ9ا ا����^F "��?� �� ا��)م وا���� +

 7N��4�ع إ��, +��F ا�������ت ا���� �M�ن �.ة أ+���4 إ�, ا��2B�د وا�+ 7��D (4��

�M� أن "�.��P ا��.���ر �����V ���h-! "��� ا����B�ل ���� ا������رف ����, أن ^��) ھ��)"��،

�ل ا������ ا���"���� إ��, "����� ������ +��� ��-��� أن ���ورة ��h��+ ������ B ل����Bا

7 ������; ��-��� ����ر�g ا������ �-���ن ا����B�ل +���k�دة ا�����، و��a�ر����0 �^ ���" م ��-���

���4 �)ار7M واD(�زه �����+Bت ا�و�% ا�)را2�  ��4 وھ9ا "���  .�M�ر�g إ�)�

  

 


