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 :كممة الشكر
الحمد هلل المتوحد المتنزه عن األنداد واألمثال نشكره عمى جزيل األنعام واألفضال 

وفقنا بو النجاز ىذا العمل المتواضع والذي ما والحمد هلل الذي أىدانا من العمم ما 
 .يا ربكنا نحققو لوال عونو فمك الحمد والشكر...

عمى كل التوجييات والنصائح  ناصر'' ة''عمار الدكتورنتقدم بالشكر الجزيل إلى    
القيمة التي أىدىا لنا والتي كانت لنا السند القوي في انجاز ىذا البحث فسدد اهلل 

 ي خدمة العمم.خطاه وأبقاه ف

نسانيتو  ''بن جدية محمد ''واالمتنان لمدكتوركما أتوجو بالشكر     عمى صبره وا 
استجابتو  عمى'' قواسمي مراد'' ، وأيضا نشكر الدكتوروتقديم لنا يد المساعدة

 .رحب لتساؤالتنا وتوجيينا بكل صدر

وتحمل استفساراتنا عمى حسن استقباليا لنا '' زهرة ''كما نشكر زىرة قسم الفمسفة    
 ليا منا كل االحترام والتقدير.

كما نتقدم أيضا بالشكر الجزيل إلى جميع األساتذة ودكاترة قسم الفمسفة عامة،    
لى كل أساتذتنا األكارم من الطور االبتدائي إلى الطور الجامعي وال ننسى أن  وا 

عمل من قريب أو نشكر كل من أفادنا باقتراحاتو وكل من ساعدنا في إنجاز ىذا ال
 من بعيد ولو بكممة طيبة أو دعاء لكم جميعا الشكر الجزيل. 



 :اإلهداء                           
يمانا مني بقولو تعالى''ولئن شكرتم ألزيدنكم'' نحمده تعالى حمدا كثيرا عمى ىذه إ

النعمة الطيبة والنافعة نعمة العمم والبصيرة ونشكره شكرا جزيال مباركا الذي كان 
وأعانني عمى بفضمو وعطائو كريما، أحمده عمى منو وكرمو ألنو سيل لي المبتغى 

إتمام ىذا العمل وأسألو أن أكون خالصا لوجيو الكريم الذي ذلل لي المصاعب وىون 
عمى المتاعب وجعمني من عباده الصالحين الشاكرين فمن لم يشكر الناس لم يشكر 

 تعالي. اهلل

أحبتني وفي  أعز إنسانةيشرفني أن أتقدم بجزيل الشكر وخالص الثناء والتقدير إلى 
حضن قمبيا ربتني وبدعائيا ساندتني التي أدميا اهلل فوق رأسي سراجا ينير دربي 

الغالية أدام اهلل بقائيا وأعز مقعدىا  أميوجعمتني إنسانة قوية في لحظات ضعفي 
وجعميا نبعا صافيا أمحو بو كدر الحياة، إلى من كان المدرسة األولى في حياتي 

من لقنني مكارم األخالق واالحترام وزرع فيا  الكرامة إلىفتعممت منو معني العزة و 
، إلى كل من العزيز أطال اهلل في عمره أبيحب العمم والتعمم إلى الغالي عمى قمبي 

( إلى من يربطني بيم صمة الرحم رضا،الحاج،محمد أمين، أمينةقاسمني رحم أمي )
عي عناء ىذا العمل القدر وتحممت م التي جمعني معياإلى األىل واألقارب إلى 

وفقيا اهلل، إلى من قضية معيم أجمل أوقات حياتي وأفضل   خديجةزميمتي ورفيقتي 
،إلى كل من نور الدينصديقاتي إىدائي كذلك موصول إلى  لحظات تغمرىم ذاكرتي

من الطور االبتدائي إلى الجامعي إلى  إلى األستاذة عممني حرف منذ نعومة أظافري
قممي إلى كل من يحمميم قمبي ولم يذكرىم قممي إلى كل من كل اسم غاب ذكره عن 

 دليمة                                          .يعرفني من قريب أو من بعيد



 :اإلهداء
 أىدي ىذا العمل:

 جنة الحياة. أميإلى ي إلى من شجعتني وعممتني عمى أن ما يقيرني ويتعبني يقوين
 بطمي في الحياة. أبيمن أستند عميو ومن حثني عمى مواجية الحياة بكل عزيمة إلى إلى 

 ''.لميس '' وتوأمي الصغير ''ريمة'' و''فردوسإلى فراشات حياتي أخواتي: ''

 ''.حوريةرائحة أمي ومن تمنت لي كل النجاح خالتي ''إلى 

 .''بسناسي دليمة''رقة متناىية إلى بكل حيوية ومجنونتي التي قاسمتني ىذا البحث إلى 

و زميمي األستاذ  بن جديةإلى من كانوا موطني حين اغتربت عني كل األشياء إلى الدكتور 
 .عالمي خالد

 .''نصيرةو''''منصورية'' و''نوال'' و''حميمةصديقاتي ''إلى أمنياتي وحب قمبي المنفرد 

 .''حسام الدينلكنو كل السند إلى ''ى صديقي الثابت رغم وجوده في البعد إل

لى و  ''شهبة حنان'' الحكيمةمعممتي الصغيرة  ديكموفيناك حياتي إلى  ''.يوسف''أخييا ا 

 محبتنا.أدام اهلل  ''أم كمثوم إلى زميمتي وأختي المشاكسة ''

سمموني ''و''بختة عتو''''و أحمد حميمةن ب إلى ورود الفمسفة صديقاتي في القسم خاصة ''
 .  ''غنية عمارةو''''فاطمة

 خديجة                                                                                                                                                                 

 



 أ

 

 :مقدمة
أو المصريين أو الينود أو  البابميين يسجموا تاريخ العمم والفمسفة لدى إذا أمكن لممؤرخين أن

الصين فإن ذلك غير ممكن بالنسبة لإلغريق عمى وجو الذي تناولو في الحضارات األخرى 
كانت عناصر المؤطرة لعمم الفمك بل الألنو لم تكن ىنالك رؤية إغريقية موحدة عن الكون أو 

 ىناك رؤى وفرضيات وأفكار إغريقية طرحيا التألق العقمي لعدد كبير من الفالسفة والمفكرين
اإلغريق حيث شاع الفكر والتأمل في المجتمع اإلغريقي، وقد أدى انعزال اإلغريق عن بابل 

فردية في التفكير يجيز لمبعض اعتبارىا ابتكارا إغريقيا صرفا، التحرر العقمي و الومصر إلى 
مما جعل منيم فالسفة ومفكرين لم ينقطع الحديث عن نتائجيم بالرغم من مئات السنين التي 

فقد كانت كانت تعتبر الفمسفة أم لمعموم قيم الفكري والعممي والفمسفي، و انقضت عمى تأل
 ارتباط أبناء باألم ولم يكن ىنالك تميز بين ما نقول عنو بالفمسفة العموم المختمفة مرتبطة
  التجربة والمالحظة م يكن ىناك فرق بين العموم التي تقوم عمىإذ ل   فمسفة وما نسميو عمما

ليذا فإن الميتمين بالشأن الفمسفي لم تكن ليم  المجرد، وتمك التي تستند إلى النظر العقمي
ر الجرأة الكافية لمتخمص من والتيم لمنسقية وتشيعيم لممذىبية حيث كان ىنالك استغالل ألفكا

الفمسفية وىذا االستغالل أدي إلى أزمة فكرية تفطن ليا الفيمسوف  أنساقيمالعممية لصالح 
عتبارات عامية ن العمم يضعنا أمام اكاأن في فترة المعاصرة  الفرنسي باشالر حيث الحظ

ف لتمك االعتبارات التي كان يقوم عمييا العمم الحديث خصوصا الفيزياء وفمسفية بطابع مختم
الذي أقل ضاق مجال صالحيتيا نتيجة لمتقدم  ية التي ما لبثت أن انيارت أو عمىكالكالسي

حققو العمم المعاصر فحدثت نقمة كيفية ىامة حيث أصبح الفكر العممي محور نقاشات 
ومن نيوتن إلى آينشتين فمن  غاليمو أرسطوكوبرنيكوس ومن  طميموس إلىالعمماء فمن ب

 وباالبستيمولوجياير قضايا ليا عالقة بنظرية المعرفة فمسفة عفوية صامتة إلى فمسفة تث
 الحظ حضور غاستون باشالر الذي يرىخصوصا فيما يتعمق بعالقة الفمسفة بالعمم وىنا ن



 ب

 

لكنو يرفض أن يكون تطوره بالتراكم كما أنو يرفض أراء  أن العمم ىو في تطور مستمر
يس استمرار عمم لرار فيو يعتبر أن الالفمسفة العامية واعتبار أن المعرفة ىي امتداد واستم

زالتيا عن طريق  لمعرفة كالسيكية، ويرى بأن أخطاء العمم عبارة عن عوائق ينبغي تجاوزىا وا 
 العقل.

 إشكالية البحث:

الباشالري ومعرفة سماتو  ةاالبستمولوجي فمسفةولكي نحدد طبيعة العالقة بين الفمسفة والعمم و 
 : عمى النحو التاليإشكالية نطرح كخطاب عممي فمسفي ارتأين أن 

واتفاق أم عالقة صراع  ىل ىي عالقة تكامل؟ ما طبيعة العالقة بين الفمسفة والعمم-
ما الجديد الذي جاءت بو المعرفة العممية الباشالرية في خصوص العالقة بين  وانفصال؟

 .الفمسفة والعمم؟

 خطة البحث:

فضمنا تقسيم عممنا إلى فصمين يحتوي كل فصل ىذه اإلشكالية ألجل الدخول في حوار مع 
 عمى أربعة مباحث وقد ارتأينا أن تكون خطة البحث كاألتي:

 بدايات المعرفة العممية. فصل األول:

كما  ككل معمم ثم عرفنا نظرية المعرفةثنا باألطر المنيجية لمنظرية ثم لارتأينا أن نبدأ بح
لى مسألة إمكانية المعرفة ومصادرىا، وفي  تطرقنا إلى تاريخ نظرية المعرفة وطبيعتيا وا 
المبحث الثاني تناولنا تعريف تاريخ العموم ومجالو ومنطق تطور العموم ثم عالقة العموم 

نا بستمولوجية ثم أىمية تاريخ العموم، وفي المبحث الثالث تناولبالفمسفة العموم ثم عالقتيا باال
ثم  العمم من الناحية التاريخيةالعالقة بين الفمسفة و عالقة الفمسفة بالعمم وبعدىا تناولنا 



 ج

 

إلى توماس كوىن من تطرقنا العمم ثم استقالل العموم عن الفمسفة وبعدىا الصمة بين الفمسفة و 
لى فييرابان لى كارل بوبر من خالل منطق الكشف العممي وا  د خالل بنية الثورات العممية وا 

من خالل ضد المنيج وودعا لمعقل، أما المبحث الرابع فكان عن االبستمولوجيا تناولنا فيو 
 .وميمتيا وعالقة االبستمولوجيا بالعموم المعرفية ةوطبيعة االبستمولوجي تعريف عنيا

 االبستمولوجية الباشالرية.الفصل الثاني: 

، سفتوحيث تناولنا حياتو وفم وفمسفتوغاستون باشالر المبحث األول بعنوان  واستيممنا    
تناولنا فيو فمسفة  ،فكان تحت عنوان النظرية العممية لغاستون باشالر وفي المبحث الثاني

ثم العائق  ،ثم االبستمولوجية الباشالرية ،وسمات النظرية العممية ،العمم عند غاستون باشالر
عقالنية ديكارتية الثالث تناولنا فيو أما المبحث  ،ثم القطيعة االبستمولوجية ،االبستمولوجي

امتداد الفكر الباشالري في الفكر العممي  فيو وفي المبحث الرابع تناولنا ،في فكر باشالر
 .المعاصر

أما فيما يخص الدراسات السابقة حول موضوع بحثنا نجد مذكرة ماجستير تحمل عنوان      
التي تطرق فييا إلى  ،من إعداد عثمان عي ''بينة المعرفة العممية عند غاستون باشالر''

لى أسس االبستمولوجيا الباشالرية ،نماذج من االتجاىات المعاصرة في فمسفة العموم لى  ،وا  وا 
لى االبستمولوجيا  ،الباشالرية االبستمولوجياومجاالت البحث  ،تاريخ العموم الباشالري وا 

وتناولنا أيضا  ،أما نحن فقد تناولنا المعرفة العممية عند غاستون باشالر ،والتحميل النفسي
 ومدى امتداد الفكر الباشالري في الفكر العممي المعاصر. ،عقالنية ديكارتية في فكر باشالر
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 مبحث األول: نظرية المعرفة

 المنهجية واالصطالحية لنظرية المعرفة : األطر

تفرضو عمينا الضرورة الفمسفية  ال بد منو بحيث تحديد مفيـو نظرية المعرفة أمر إف     
الكثير مف االختبلفات حوؿ  واجيتحتى العممية كوف ىذه النظرية اكتسبت عدة معاني و و 

لذا يمكف القوؿ بأف البحث في مفيـو المعرفة قد يدخميا في الكثير  ،وأدواتياتعريفيا ومنيجيا 
مف ثقافة إلى ثقافة والتي قد تختمؼ مف عصر إلى عصر و مف اإلسقاطات اإليديولوجية 

 جعمنا نستعرض األطر المنيجية واالصطبلحية لمفيـو نظرية المعرفة. وىذا ما أخرى،

 :تعريف النظرية

مشتقة  théorieكممة و  ترتبط فييا النتائج بالمبادئ أو بالمقدمات،بناء فكري تأممي ''ىي    
إلى الكوف لمعرفة فمسفتيـ بالنظر  ؤوابدفاليونانيوف  ليذا، التأمؿمف اليونانية ومعناىا النظر و 

فة العممية بالظيور وفؽ قوانيف بدأت المعر  وفي عصر النيضة األفبلؾحركة الكواكب و 
المعرفة الذي يفسر جوانب  ؽ تعبير نظرية عمى ذلؾ النوع مفمدقيقة، فأطايير جديدة و معو 

عبارة عف نسؽ مف المفاىيـ عمى أنيا ''ة النظري وعرفت كذلؾ، 1'' والحياة المعاشة مف الواقع
طرح فرضيات ىي ذات طابع فرضي استنتاجي بمعنى أنيا توالمبادئ التي ترتبط فيما بينيا و 

ممي إنشاء تأي''بحيث ى أندري الالند لمنظرية في تعريؼىذا ما جاء و  ''لتتحصؿ عمى النتائج
عف كؿ معرفة قائمة عمى قوانيف ومناىج  النظرية تعبر، 2''لمفكر يربط النتائج بالمبادئ

، وىي بيذه المفاىيـ ارتباطا وثيقا وأنظمة تحمؿ في طياتيا مفاىيـ دقيقة أو باألحرى ترتبط
                                                           

 .326، ص0222، بيروت، ، 1كميؿ الحاج، الموسوعة المسيرة في الفكر الفمسفي االجتماعي، مكتبة لبناف ناشرونط  1

2
ص ، 0221بيروت،  ،6، منشورات عويدات، طZإلىRأندري الالند، موسوعة الالند الفمسفية، الجزء الثالث، مف   

 .141.144ص
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كما عرفيا جميؿ صميبيا  ،حوؿ مسألة معينة ة إلى موقؼ ما يدلي بو الفيمسوؼكذلؾ إشار 
النظرية قضية تثبت برىاف وىي عند الفبلسفة تركيب عقمي مؤلؼ مف تصورات '': لوبقو 

متناسؽ يعمؿ فالنظرية تصور منيجي منظـ و ، 1''منسقة تيدؼ إلى ربط النتائج بالمبادئ
متداولة كما أنيا عمى تفسير عدة ظواىر فالفرضيات التي تأتي بيا دائما ما تجاور الحقيقة، 

الذي يسعى اإلنساف إلى تفسيرىا التأمؿ في األمور مجتمعنا فمف خبلليا يتـ النظر و  في
 الخروج بمعرفة حقيقية .وتحميميا لمتعرؼ عمييا و 

      تعريف المعرفة:

دراؾ األمور جزئية كانت أو صور الموجودات واألشياء عمى ما ىو عميو،ىي إدراؾ       وا 
حسب المعجـ الفمسفي لمصطفي حسيبة يمكف تعريفيا عمى أنيا''ىي وعي  المعرفةو  ،بسيطة

وفيـ الحقائؽ أو اكتساب المعمومات عف طريؽ التجربة أو مف خبلؿ تأمؿ النفس، المعرفة 
إدراؾ األشياء ''ىي: جميؿ صميبا وعند ،2مرتبطة بالبديية واكتشاؼ المجيوؿ وتطوير الذات''

منيا العمـ مطمقا منيا إدراؾ الشيء بإحدى الحواس و معاف ليا عند القدماء عدة وتصورىا و 
إذف المعرفة ، 3''منيا اإلدراؾ بعد الجيؿيقا أو إدراؾ البسيط أو الجزئي و تصورا كاف أـ تصد

بذلؾ الوصوؿ تعتبر ذلؾ اإلدراؾ والوعي الذي يقوـ بفيـ وتفسير الظواىر عف طريؽ العقؿ و 
التعميـ لبديييات واألفكار المكتسبة مف خبلؿ التجربة و ، كما تمثؿ كؿ الخبرات واالحقائؽإلى 

 .واالستفادة الكاممة منيا

                                                           

1
 .633ص ،1994، الشركة العالمية لمكتاب، د.طني، جميؿ صميبيا، المعجـ الفمسفي، الجزء الثا  

2
 .023، ص0229، عماف، 1مصطفى حسيبة، المعجـ الفمسفي، دار أسامة، ط  

3
 .696، صذكره مرجع سبؽجميل صليبيا،   
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نجد المعرفة غالبا تقـو بالمقاربة والبحث عف الجواب في مسائؿ كبيرة وفي عدة مواضيع    
 والعمؿ عمى إثبات أو نفي قضية ما نسعى لفيميا.

 تعريف نظرية المعرفة:

معروؼ، وأىـ ىذه الفروع االنطولوجيا أو مبحث الوجود، لفمسفة فروع مختمفة كما ىو   
، وا فمسفة فمسفة األخبلؽ، و و أو نظرية المعرفة، إلبستيمولوجيا والميتافيزيقا، وفمسفة العمـو

شبو المحددة، ومف بمباحثو أو موضوعاتو ، وفمسفة الجماؿ، ويتميز كؿ فرع السياسة
والمبحث الذي ، أكثر دوف باقي العمـو الفمسفيةو الفبلسفة مف زاد اىتمامو بأحد ىذه الفروع أ

أفبلطوف رواد البحث في نظرية ويعتبر السفسطائيوف و  مبحث نظرية المعرفة، ييمنا ىنا ىو''
يتضح ذلؾ في و بنظرية المعرفة، )...(المعرفة كما يمكف القوؿ أف الفبلسفة المحدثيف اىتموا 

كانط نبلحظ أيضا أف الفمسفة اإلنجميزية المعاصرة منذ فمسفات ديكارت ولوؾ وىيوـ و 
يتمثؿ ذلؾ في فمسفات ة المعرفة، و حتى ىذا اليـو ازداد اىتماميا بنظري19منتصؼ القرف 

 الفرنسية بنظرية فمسفةال قد اىتمتو  ،)...(التجريبييف فمسفاتو  الجدد)...( الييجيمييف
يتبيف لنا مف خبلؿ ىذا أف نظرية المعرفة تقع و  زاد اىتماميا بنظرية النقديةكما ، 1''المعرفة

في اىتمامات العديد مف الفمسفات كونيا الوسيمة التي تمنحنا األفكار والتصورات والكفاءات 
لنصؿ إلى ما نحاوؿ فيمو ومعرفتو كما نجد أف ىذه النظرية تجيب عف مسائؿ كبيرة وأوليا 

ذا ما إف كانت المعرفة ممكنة أو غير ممكنة؟ ومدى إمكان ية ىذه المعرفة لدى اإلنساف وا 
كانت صائبة أو خاطئة  كما تطرح تساؤالت حوؿ طبيعة ىذه المعرفة ومنابعيا وأدواتيا 

تبحث نظرية المعرفة في المبادئ المعرفية ''إذف، أمور متعمقة بالمعرفة اإلنسانية وغيرىا مف
الذات المدركة والموضوع  اإلنسانية وطبيعتيا ومصدرىا وقيمتييا وحدودىا وفي الصمة بيف

                                                           

1
 ،0210 فبلسفة الغرب المعاصريف، مكتبة المتنبي، السعودية، د.ط،عند مفكري اإلسبلـ و  :ية المعرفةمحمود زيداف، نظر   

 .3ص
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، كما تناقش األفكار المتعمقة بإشكاليا ومناىج المعرفة الحقيقة ووسائؿ بموغيا ،المدرؾ
 ويطمؽ لفظ المعرفة عند المحدثيف عمى معنييف مختمفيف:                                                                          

                               عممية اإلدراؾ.            أي بو إدراؾ الظواىر الموضوعية، الفعؿ العقمي الذي يتـ -1
الذي  حاصؿ ال  بمعنى ،1''ة الشيء في الذىفالفعؿ العقمي الذي يتـ بو حصوؿ صور  -0

 بمعني أف نظرية المعرفة تقوـ عمى البحث في األسس األولى التي، عممية اإلدراؾينتج عف 
ودة بيف الذات المدركة تبحث أيضا في العبلقة الموجتبني عمييا المعرفة اإلنسانية و 

 .بيف الموضوع المراد معرفتولمموضوع و 

 تاريخ نظرية المعرفة :

رفة قديـ قدـ البحث في الطبيعة واإلنساف وما البحث في مسائؿ المع أف''يمكننا القوؿ    
النظر في ذلؾ الوقت الذي أخذ فيو فريؽ مف و مجاال لمبحث  وراءىا فقد كانت مسائميا

 العالـ إلى اإلنساف أو ما يسمونو:يوناف يعودوف عف فمسفات أسبلفيـ في الوجود و الفبلسفة ال
"، سقراطعمى رأس ىؤالء "الذات ومف األشياء إلى المعرفة ، و  االنتقاؿ مف الموضوع إلى

النظر إلى المعرفة وحتى جعميا  والذي حوؿ "،اعرؼ نفسؾ بنفسؾ "الذي كاف جوىر فمسفتو
فة بحيث أف يرى في العقؿ مصدرا لممعر  سقراط ىو معروؼ أف كما، 2''الرذيمة جيبلفضيمة و 

الحس الذي تعتبر  قية يتقبميا  كؿ إنساف، عمى غرارأفكاره حقيو  معطياتو ثابتة ومطمقة
حتى لدى اإلنساف نفسو مما تختمؼ باختبلؼ البشر و  غير ثابتة بحيث معطياتو ناقصة و 

بأف معرفتيـ ناقصة كونيا  السفسطائية عمىسقراط يجعؿ مف أحكامو أحكاـ متغيرة لذا رد 

                                                           

1
، 1999، 1مف سماء الفمسفة إلى أرض المدرسة، دار المصرية المبنانية، ط :لسكري، حامد عمار، نظرية المعرفةعادؿ ا  

 .03ص

2
 .10،ص1990 الرياض، ،1ط، في الفكر الديني والفمسفي، مكتبة المؤيد :ف بف زيد الزبيدي، مصادر المعرفةعبد الرحما  
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يظير ال توجد حقائؽ موضوعية و  ات البشرية حيث أنوبالمعتقدتعتبر أف الحقائؽ مرتبطة 
ا جاء بو يي بذلؾ  تخالؼ م" فأف "اإلنساف مقياس األشياء جميعاذلؾ في شعارىـ القائؿ ب

واىتـ  "سقراط"أستاذه  بخطوات أفبلطوف"" قد أخذو ، عمى أف المعرفة نتاجيا العقؿالعمـ 
فا ىو معيار الصدؽ خبليفيـ الحقائؽ و يقوؿ بفكرة أف العقؿ ىو الذي يدرؾ و ''حيث أفكارهب

في نظريتو ىذا ما تبيف و كاذبة لممعرفة المعتمدة عمى الحس والتي تبقى موضوعيتيا ناقصة و 
لمنظرية الفطرية  المبكرة احتراما في كتاباتو أفبلطوف..(أبدى قد ).ف ،القائمة بالتعقؿ المحض

تفسيره لذلؾ بأنواع معينة مف المعرفة )...( و ىي النظرية التي تقوؿ أننا جميعا نولد مزوديف و 
أي أف كؿ ما نتعممو ىو في ، 1''أنفسا خالدة كاف ليا وجود سابؽىو أننا جميعا نممؾ 

عتبار الحواس مصدرا لتمؾ ال يمكف ابمعنى أف المعرفة فطرية و الحقيقة تذكر واسترجاع، 
ذه كونو لـ لكف لـ يأتي بنفس منيج أستاو  أفبلطوفتمميذ  "أرسطوجاء بعد ذلؾ "و  ،المعرفة

ت المكتسبة مف راالمعتقدات ألنو اعتبر أف المعرفة ىي مجموعة  الخبيقتنع بتمؾ األفكار و 
التجربة معيار لممعرفة عمى غرار ما قاؿ بو أستاذه التجربة وىنا يضع الحس و  خبلؿ

 حيث نسب المعرفة إلى العقؿ المحض.أفبلطوف 

 ربية  تقـو عمى أساس راسخوأرسطو، الفمسفة الغ أفبلطوفو  سقراط ليذا فقد جعؿ
يزاؿ الفبلسفة يبحثوف عف  لقد طرح أفبلطوف جميع األسئمة الصحيحة التي ال'' ،ومتيف

إف الفبلسفة منذ ذلؾ التاريخ قد ساروا في واحد مف االتجاىيف: )...(لقد قيؿإجابات عنيا و 
يسعى االتجاه األفبلطوني إلى الوصوؿ إلى حقائؽ سرية مطمقة مختبئة عف طريؽ استخداـ 

 .العقؿ

                                                           

1
 ،0221د.ط، المشروع القومي لمترجمة، ،لؾ الفمسفة، تر: إماـ عبد الفتاح إماـأقدـ روبنسوف، وجودي جروفز،  ديؼ  

 .03ص

 



- 15 - 

 

أي  1''الحواس الخمس أما االتجاه األرسطي فيو منيجي حذر ال يثؽ إال عمى ما تزودنا بو
 أنو كاف  يعتمد عمى المعرفة التي تمدنا بيا الحواس.

قؿ فمنذ عصر اليوناف كاف موضوع المعرفة مثير لمجدؿ فيناؾ مف جعؿ مف الع  
المقاـ الرئيسي لممعرفة ىناؾ مف يقوؿ بأف الحواس ىي عماد أساسي لممعرفة البشرية و 

بحيث كما سبؽ تعريفيا  ،المعرفة كونيا تيـ اإلنسافنظرية استمر البحث حوؿ و ، الحقيقية
لذا واصؿ البحث  ،ي تقـو بالبحث في طبيعة معرفتو وكيفية استيعابو لمعالـ المحيط بوىي الت
بلسفة العصور معالجة قضية المعرفة مف قبؿ فبلسفة اليوناف ثـ مف بعدىـ فذا األمر و في ى

بحثوا في ىذا الموضوع فبلسفة اإلسبلـ و ـ بيذا الموضوع كذلؾ اىتالوسطى المسيحية، و 
دىـ عمى الوحي والكتب المقدسة باعتماما توصموا إليو و ا باالستناد إلى فمسفة اليوناف و طبع

 مبادئيا.ف أمور وأعمدة تصؿ بيـ إلى تفسير وتحميؿ المعرفة وطبيعتيا و غيرىا مو 

ذاو     د الفبلسفة الغربييف المعرفة سنجاىتماماتيا بنظرية إلى الفمسفة الغربية و  ما قفزنا ا 
عمى أنو أوؿ مف  جون لوك"في ىذه القضية يشيروف إلى الفيمسوؼ االنجميزي "الباحثيف 

كاف أوؿ جوف لوؾ ف، ''ظيرت بوادر ىذه النظرية في كتابوأسس ليذه النظرية المعرفية حيث 
فيـ البشري" الذي مف وضع ىذا المبحث في صورة العمـ المستقؿ وذلؾ في كتابو "مقاؿ في ال

ؿ بحث عممي منظـ يتناوؿ يعد ىذا الكتاب أو و  1960في عاـ  13نشر نياية القرف
قد و ،2''التسميـ بيابالفحص والدرس أصؿ المعرفة وماىيتيا وحدودىا ودرجة اليقيف فييا و 

 أكد عمىمعالـ فمسفتو التجريبية و  لوكارتبط ىذا المبحث بعصر التنوير أف ذاؾ، حدد فيو 
مجرد ظره النظرية األفبلطونية سخيفة و في نالبشرية  تأتي عف طريؽ الحواس و  لمعرفةأف ا

                                                           

1
 .69، صنفسومصدر  ،روبنسوف، وجودي جروفز ديؼ  

2
 . 02، ص 1999، 1النشار، نظرية المعرفة عند أرسطو، دار المعارؼ، ط. ىمصطف  
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 التي نكتسبيا بعد ميبلدنا أننا نولد صفحة بيضاء، وكؿ األفكار لوؾ أيضا'' ، ويرىلغو فارغ
 جون لوكإف األفكار التي حسب ، ار فطريةال توجد لدينا أفكتأتينا عف طريؽ التجربة)...( و 

كاألفكار الرياضية كذلؾ األفكار التي نعتبرىا مجردة  والتجربة و  تأتينا عف طريؽ الحواس
 :1''كما يمي لوكتنقسـ األفكار حسب و  ،ناشئة عف التجربة الحسية مثبل

 . أفكار بسيطة صادرة عف حاسة واحدة 
 .أفكار بسيطة صادرة عف حواس متعددة 
 .أفكار بسيطة صادرة عف التأمؿ 
 تأممية. أفكار حسية 

ف كانت أذىاننا مى ضرورة دراسة قدراتنا الخاصة و يؤكد ع جون لوكنجد مف خبلؿ ىذا     ا 
وضع األفكار  لوك، كما تبيف لنا أف الموضوعات أـ أنيا عاجزة عمى ذلؾقادرة عمى معالجة 

ور األساسي في نظريتو محور مبحثو في "مقاؿ عف الفيـ البشري" بمعنى أف األفكار المح
خيصو ىو أف األفكار ليست فطرية وىي نتاج الخبرة الحسية أىـ ما حاوؿ تمية و المعرف

 ىذا ما التمستاه مف خبلؿ تقسيمو لؤلفكار. ادرىا التي تتمثؿ في اإلحساسات والتأمؿ و مصو 

خاصة التي سماه بنظرية في نظريتو اللوك  لكف رغـ أف ما جاء بو الفيمسوؼ التجريبي   
طوير بالغ في تاريخ الفكر الفمسفي، إال أف مصطمح نظرية المعرفة ما أحدثت مف تاألفكار و 

مف خبلؿ كتابو  الذي يعتبر  ظير ذلؾو   لـ يظير إال مع الفيمسوؼ األلماني ايمانويؿ كانط
تحديد  تكوف قادرة عمى فأمف أىـ مف  كتب في نظرية المعرفة فنجده يقوؿ بأف الفمسفة البد 

 مكانية استعماؿ تمؾ المعرفة ؟.ما إمصدر المعرفة اإلنسانية و 

                                                           

، ص ص ،الجزائر، 0211، الطبعة األولىعبد القادر تومي، أعبلـ الفمسفة الغربية في العصر الحديث، كنوز الحكمة،  1

121،123. 
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رفة أو في العقؿ النظري )العمـ في كتابو الذي يشكؿ بحثا في نظرية المع كانطكما يعمؿ   
وؿ لقصوره  الثاني لتجاوز األ ،فساد كؿ مف التياريف التجريبي والعقبلني ( عمى بيافوالفمسفة
المعرفة التي تتوسط التجريبية  أي نظريتو النقدية في طبيعة كانطىذا ما يميز أفكار  ،حدوده

العقبلنية المتعالية كونو يرفض المبدأ القائؿ بأف التجربة الحسية ىي مصدر المعرفة كما و 
قد المعرفة في العبارة ن كانطلخص ''قدليذا ف، رفة إلى التعقؿ المحضيرفض نسب تمؾ المع

، "أفكارتنتيي إلى و  تصورات،(، ثـ تتحوؿ )حسيةكؿ معرفة إنسانية تبدأ بعينات "البميغة:
 تناظر ىذه العناصر ممكات النفس:و 

 ......الحساسية.العينات الحسية..

 .......الذىف.التصورات.....

 .1''العقؿ.......األفكار......

طيات القبمية مف الحس إذا يشير كانط ىنا إلى مراحؿ المعرفة  المعارؼ مف المع    
 االستدالؿ فمف خبلؿوالمبادئ و  الذي ىو ممكة التفكير والتجربة ومف ثـ التصورات والعقؿ
ىذا ما جعؿ مف نظريتو النقدية مف أىـ النظريات التي كؿ ىذه العناصر تكتمؿ المعرفة و 

 أبرزت مفيوـ نظرية المعرفة.

ئيسية الفمسفة المعاصرة بصفتيا إحدى مباحثيا الر ولنظرية المعرفة أىمية كبرى''في      
بؿ إنيا تحتؿ المقاـ األوؿ بيف تمؾ المباحث، بعد أف كاف مبحث  المعرفة، القيـ()الوجود، 

ة إنما تبحث تعميؿ ىذه األولوية: أف الفمسفو  -عند القدماء –الوجود مقدـ في مجاؿ الفمسفة 
ي تبحث في إمكاف العمـ بالوجود والقيـ وعدمو القيـ مف خبلؿ نظرية المعرفة التفي الوجود و 

                                                           

 .116المرجع نفسو، ص ،عبد القادر تومي 1
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قد أصبحت نظرية المعرفة العماد األساسي التي ، 1''في قيمتوو  -إف كاف-في طبيعتو و 
تى مسائؿ ترتكز عميو مختمؼ المواقؼ الفمسفية والمباحث الفمسفية األخرى بمعنى أف ح

حث في مختمؼ تفسير مواضيعيا إلى نظرية المعرفة كونيا تبالوجود والقيـ باتت ترجع لفيـ و 
 المعرفة اإلنسانية.ترتبط بمسألة الفيـ و  خصوصا التيالقضايا اإلنسانية و 

 طبيعة المعرفة:

ف صحو ور حوؿ طبيعة المعرفة اإلنسانية كثيرا ما نجد التساؤالت تد     التعبير فإف أىـ  ا 
بحيث  مصادرىابالسؤاؿ حوؿ بنية ىذه المعرفة و  يتعمؽنظرية المعرفة موضوع يطرح في 

ائؿ: ما المقاربة لتجيب عمى السؤاؿ القالبحث و تقـو ىذه النظرية كما سبؽ وذكرنا بعمميات 
مدى لتفسير معرفة اإلنساف لؤلشياء و  انقسـ حياؿ ذلؾ مذىبيفو  ؟طبيعة المعرفة اإلنسانية

          :                        إدراكو ليا

 المذهب المثالي:

يرى أف الفكر، و لذي يرد الوجود كمو إلى التجاه الفمسفي اا عف'' ىذا المذىب يعبر    
بذلؾ يكوف جواب ليا وجود منعزؿ عف ذىف يعيييا، و األشياء الطبيعية ال يمكف أف يكوف 

ىو أف طبيعة المعرفة ىي نفسيا طبيعة الوجود ال  ؟المطروح أمامنا ما طبيعة المعرفةالسؤاؿ 
العقؿ،  بينو باعتباره مدركا مف مدركاتكائنا مف كائنات العالـ، و  فرؽ بيف الشيء باعتباره

أي أنو ليس ىناؾ أصؿ في فمعرفتي ليذا المصباح الذي أمامي اآلف ىي نفسيا المصباح، 
قع عف طريؽ نجد االتجاه المثالي يقوؿ بفيـ الوا، 2''صورة عقمية في الداخؿالخارج و 

                                                           

 .11الفمسفي، مرجع سبؽ ذكره، صفي الفكر الديني و  :عبد الرحماف بف زيد الزبيدي، مصادر المعرفة 1

2
ص  السبلـ الزائدي، مفيـو نظرية المعرفة، مجمة كمية األداب، العدد الثالث، كمية األداب جامعة المرقب،آمنة عبد  

 .631.634ص
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لمعرفة الشيء البد مف المجوء إلى  أيالمعطيات الصادرة مف العقؿ االعتماد عمى الفكر و 
 ، ناقصة لمموضوع الجاري البحث فيوى المادة الفيزيائية كونيا تعطينا صورة العقؿ ال إل

ميعا في تصورىـ فعمى الرغـ مف اختبلؼ الفبلسفة المثالييف فيما بينيـ إال أنيـ يتفقوف ج''
ة باعتبارىا غير مستقمة في اتجاىيـ العاـ نحو النظر إلى األشياء الطبيعيلطبيعة المعرفة و 

نما تعتمد في و بذاتيا و  بنفسيا وال تقـو ..( فاف الحقيقة جودىا عمى العقؿ أو الذىف لذلؾ).ا 
أي  ،1''في النياية تجسيدا لمفكر أو الروح يكوفذىنية نظرىـ ذات طبيعة عقمية أو تكوف في 

 أف الحقيقة تكوف عقمية ال حسية.

                                                                                                                       :الواقعيالمذهب 

الكوف ال يعتمد  يريخر غير العالـ الطبيعي و االعتقاد بوجود عالـ أ يرفض المذىب الواقعي''
ال يكتشؼ عف حقيقتو في التجربة البشرية التي تحدث في خارج عنو و  شيء ىفي وجوده عم

كثر التصاقا بالعمـ ليذا فاف المذىب الواقعي ىو أ ..().الحاضرة والمكاف الحاليالمحظة 
 2 : ''قد اتخذ المذىب الواقعي أشكاال متعددة منياو  ومناىجو

 أنواعيا:لؤلشياء، و بر اإلدراؾ وعي مباشر الواقعية المباشرة التي تعت :النوع األوؿ -

ىي وجية نظر اإلنساف البسيط الذي يعتقد بأف ما يحسو مف خصائص  :الواقعية الساذجة -
 األشياء يعبر عف طبيعتيا.

                                                           

 . 12ص عادؿ السكري، حامد عمار، نظرية المعرفة، مرجع سبؽ ذكره، 1

 .95مرجع نفسه، ص  2
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الشيء في حقيقتو ىو ترى أف الطبيعة ىي األساس والعقؿ جزء منيا، و : الواقعية الجديدة -
قي خاصية واحدة مف خصائص ينتأف العقؿ في عممية اإلدراؾ لمناس، و  مجموع ما يبدو بو

 لذلؾ سميت الواقعية الجديدة بالنظرية االنتقائية.الشيء و 

راؾ لمصور التي تتكوف في العقؿ الواقعية غير المباشرة ترى أف اإلدراؾ إد النوع الثاني: -
 تمثؿ موضوعات العالـ الخارجي.   و 

ى وىو المعطعناصر:الذات والموضوع و  فعؿ المعرفة عمى ثبلث أقامت'' الواقعية النقدية:-
لكنو ليس صورة أو نسخة  مف الشيء الجديد في نظريتيـ والمعطى ىو مضموف الوعي و 

الواقع الفيزيائي أي أف األفكار الحسية معطيات حسية أو محتويات عقمية أولية تتركب منيا 
بعمميات الفحص ة، ، وتقوـ ىذه الواقعي1''الموضوعات الخارجية في اإلدراؾ لحظة إدراكيا

تمؾ و  )...(''لخارجي باالعتماد عمى القوانيف والمبادئ العممية.النقد لتفسير ظواىر العالـ او 
ىي الواقعية النقدية التي تجعؿ الواقع مصدر معموماتنا لكنيا ال تتسرع بوصؼ معرفتنا كميا 

ماذا يتشابو في بوصؼ واحد كأنيا كميا مف طبيعة واحدة بؿ تحمؿ أنواع المعرفة لترى 
 ، أي أف الواقعية النقدية تستميـ معموماتيا مف الوقع.2''أجزائيا و ماذا يختمؼ

 مسألة إمكانية المعرفة:

 لقد اختمؼ الفبلسفة حوؿ مسألة إمكانية المعرفة اإلنسانية و ظير حياؿ ذلؾ مذىبيف:   

 .القائؿ بإمكاف المعرفةالمذىب الدوجماطيقي:       

                                                           

، 1992اإلسكندرية، ، 1ط عممية، حبيب الشاروني، صفاء عبد السبلـ جعفر، قراءة لممصطمح الفمسفي، دار الثقافة ال 1
 .6،61ص ص

 .02ط، القاىرة، ص ، دزكي نجيب محمود، نظرية المعرفة، مطابع وزارة اإلرشاد القومي 2
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 المنكر إلمكاف المعرفة. المذىب الشكي:

القدرة عمى مطمقا بإمكاف المعرفة و ىو االتجاه الذي يؤمف إيمانا '': المذىب الدوجماطيقي 
كانت الدوجماطيقية  تطمؽ قديما عمى كؿ فمسفة تثبت حقائؽ معينة، ؿ إلى اليقيف، و التوص

فقد استعمؿ المفظ في مقابؿ مذىب الشؾ الذي يمتنع عف إثبات الحقائؽ أو نفييا، أما حديثا 
، وىنالؾ نوعاف مف 1''لمداللة عمى التسميـ بالمعرفة دوف البحث عف وجو الحؽ في إقرارىا

 الدوجماطيقية في المعرفة:

العقؿ ىو المصدر عف الفئة المنتسبة إلى فكرة أف  ىذا النوع الدوجماطيقية العقبلنية: يعبر
مبادئ عقمية محضة ال مجاؿ فييا لمخبرة الوحيد لممعرفة بمعنى أف المعرفة تأتي مف خبلؿ 

 الحسية.

ىي النوع الثاني المخالؼ لؤلوؿ القائؿ بالتعقؿ المحض بحيث يعبر و  الدوجماطيقية التجريبية:
ففي رأييـ المعرفة نتاج عف مواقؼ التجريبييف حوؿ إمكاف  المعرفة عف طريؽ التجربة، 

 ىي مستمدة مف العالـ الخارجي.لمحواس و 

النفي ما يدفعو عف الحقيقة يتأرجح بيف اإلثبات و تجعؿ ىذه النزعة الباحث : ؾمذىب الش 
ىناؾ و ، اإليجابا تعتبر أف كؿ قضية تقبؿ الرفض و إلى التوقؼ عف إثبات قضية ما كوني

 ىو أف يتخذ اإلنساف مف الشؾ مذىبا يمغي بو كؿ'' :الشؾ المذىبي كذلؾ نوعيف مف الشؾ:
بمعنى أف ، 2''ىو شؾ مطمؽمعرفة ويبدأ بو وينتيي إليو والشؾ ىنا ىو الوسيمة والغاية معا و 

 ال يسمـ بشيء.الشؾ غاية في ذاتو و 

                                                           

 .66، صونفسعادؿ السكري، مرجع  1

 .61المرجع نفسو، ص 2
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بو  المعرفة أي يبدأ ىإليتخذ اإلنساف مف الشؾ منيجا لموصوؿ  فأوىو  الشؾ المنيجي:  
دود، بحيث أف صاحب ىذا مح ىو شؾشؾ ىنا وسيمة ال غاية في ذاتيا و الو  ال ينتيي إليوو 

، 1ة''يبدأ شاكا لينتيي إلى اليقيف، فيو وسيمة ييدؼ منيا الوصوؿ إلى المعرفة الصادق''النوع 
 .المعرفة اليقينية أي أف الشؾ ىو وسيمة لموصوؿ إلى

 مصادر المعرفة:

تختص ىذه المسالة بالبحث عف الوسيمة أو األداة أو المصدر الذي تتـ عف طريقو   
 قد اختمؼ الفبلسفة في ذلؾ عمى مذاىب:و  المعرفة،

ىو'' الذي يرجع المعرفة كميا إلى ما تمدنا بو الحواس، باعتبار أف العقؿ و  :المذىب التجريبي
أف ه ''االتجاما يقصده ىنا أصحاب ىذا و  ،2صفحة بيضاء ليس فيو إال ما تنقمو إليو حواسنا''

ريا، فالمعرفة تنشأ عف التجربة وتكتسب قيمتيا ليس فطكؿ ما لدينا مف معارؼ مكتسب و 
ف كنا نبلحظ أف لفظ التجريبية  ،فقطاتصاليا بالواقع التجريبي المحسوس  مضمونيا بقدرو  وا 

 التجربة.، أي أف معارفنا ىي مكتسبة عف طريؽ 3''ذاتو لو أكثر مف معنى

بحيث يقوـ  ''وىو الذي يرى أف العقؿ ىو وسيمتنا الوحيدة لممعرفة اليقينية،: المذىب العقمي
ىو أف العقؿ ىو القوة التي تدرؾ ماىيات  األشياء  -رغـ تعدد تفاصيمو-ىذا عمى مبدأ واحد 

                                                           

 .36عبد الرحماف بف زيد الزبيدي،مصادر المعرفة، مرجع سبؽ ذكره، ص 1

تطور الفكر العممي، مركز دراسات الوحدة العربية، العقبلنية المعاصرة و  :فة العمـومحمد عابد الجابري، مدخؿ إلى فمس 2
 .01، ص0220الطبعة الخامسة، 

، 1923محمد محمد قاسـ، كارؿ بوبر، نظرية المعرفة في ضوء المنيج العممي، دار المعرفة العممية، اإلسكندرية، د.ط،  3
 .034ص
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عف أي أف كؿ المعارؼ يجب أف تكوف  1تدرؾ أيضا الحقيقة المطمقة''.و أو المعقوالت، بؿ 
 طريؽ العقؿ.

المذىب الفيـ الفوري لمحقيقة و  مواقع أوالمذىب الحدسي: ''الحدس ىو اإلدراؾ المباشر ل
ف أيرى ة في صورىا المختمفة إلى الحدس و الحدسي في نظرية المعرفة ىو الذي يرد المعرف

عقمي أو استدالؿ منطقي ىو أفضؿ  دوف تفكيرعور المباشر الذي يتـ ببل وسيط و الش
الممكة وىذه  )...(ة مستقمة تمكنو مف فيـ الحقيقةاإلنساف لديو ممك أفمصدر لممعرفة ويعتبر 

س الذي ال عقمية)...( ليذا فاف مصدر المعرفة عند الحدسيف)...( ىو الحدليست حسية و 
، أي أف 2لحياة''يقودوف إلى جوىر ايدرؾ الواقع بغير وساطة ويكشؼ الحقيقة مباشرة و 

  وساطة بؿ يكشفيا مباشرة . الحدس الذي يكشؼ الحقيقة بدوف أيمصدر المعرفة ىو 
 مبحث الثاني: تاريخ العموم.

ف العمـ عمؿ ممتد خبلؿ تكمف أىمية تاريخ العمـ في عدـ انفصالو عف العمـ ذلؾ أل   
يصعب عمى المرء التقدـ في الميتافيزيقي لؤلشياء و  متعارض مع الطابع السكونيالزماف و 

أي عمـ مف العمـو ما لـ يطمع عمى تاريخو ففي داخؿ خبليا العمـ ىناؾ ما يسمى بالنقد 
الداخمي لو مؤسس عمى المعرفة التاريخية بدونو يمكف أف يغدو نمو العمـ نموا أعرج محفوؼ 

قد تاريخي، لكف ىو بطبيعتو ننقد متواصؿ و  لف يوجد بدوفبمخاطر كثيرة، فتاريخ العمـ ال و 
ئؾ لى الكثير مف الناس بما في ذلؾ أو ثمة معرفة إنسانية ما زالت تحتؿ مكانة ممحوظة لد

المتمثمة عمى تطور المنحنى الطبيعي لمناحية العقبلنية التاريخية لتمؾ  الذيف يركزوف

                                                           

 .032مرجع نفسو، ص ،محمد محمد قاسـ، كارؿ بوبر  1

 .16عادؿ السكري، نظرية المعرفة، مرجع سبؽ ذكره، ص 2
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 كيؼ يمكف تأريخ العمـ؟أو كيؼ ىنا يطرح السؤاؿ التالي:بالخرافات والنزعات الصوفية، و 
 ينبغي أف نؤرخ ؟

شاممة لدراسة المواد التاريخية لمتوصؿ إلى رؤية تعميمية المراحؿ المعتمدة لتأريخ العمـ و  
 لمتفسير العممي الدقيؽ لؤلحداث العممية ثبلث مراحؿ:و 

يجب أف يممؾ عدة : تكديس المادة الوثائقية ليذا الحقؿ العممي فالمؤرخ المرحمة األولى
 لتبرير وجية نظرة العممية.ذلؾ حقائؽ تاريخية و 

المسائؿ العممية المتنوعة المرحمة عمى وصؼ تطور األفكار و  : تركز ىذهالمرحمة الثانية
ىذه المرحمة بالشكؿ التالي "إف  أنشطيفبمعنى تحميؿ تمؾ الحالة العممية المحددة، وصؼ 
 تاريخ العمـ ال يعتبر دراما البشر بؿ إنو دراما األفكار"

المرحمة  تغير أيضا في ىذهعمى العمؿ اإلنساني في العمـ، و  ثة: تركز االنتباهالمرحمة الثال
اسة حسب  بؿ أيضا تـ در يكتفي بدراسة العمـو الطبيعية و  برنامج دراسة تاريخ العمـو فمـ يعد

 العمـو اإلنسانية األخرى.و  السوسيولوجياتاريخ الفمسفة و 

التركيز عمى المواد التاريخية  إذف تبيف لنا ىذه المراحؿ كيفية تأريخ العموـ بحيث يجب  
لكف لماذا يمـز عمينا و تحميؿ المسائؿ العممية كما ال يمكف تجاىؿ الطابع اإلنساني لمعمـ، و 

؟. تأريخ العمـ؟  ما ىي األسباب التي تدفع بنا لتأريخ العمـو

السبب  يكمفي سبب تاريخي، وعممي، وفمسف أسباب إلنجاز تاريخ العمـو وىي: ىنالؾ ثبلث
التاريخي وىو سبب خارجي بالنسبة إلى العمـ بوصفو خطابا محققا عمى قطاع محدد مف ''

التجربة)...(، وثمة سبب عممي أكثر صراحة يختبره العمماء بصفتيـ باحثيف ليس بصفتيـ 
ف مف يتوصؿ إلى نتيجة نظرية أو تجريبية لـ يسبؽ تصورىا بؿ ىي محيرة أأكاديمييف. 

يتعمؽ بأنو مف دوف المرجعية )...( لنظرائو مف المعاصريف لو)...(، أما السبب الفمسفي 
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اإلبستيمولوجية سوؼ تكوف نظرية المعرفة تأمبل في الفراغ، ومف دوف العبلقة بتاريخ العموـ 
ىذه مف بيف أىـ األسباب التي دفعت إلى ، 1''ال لزـو لو ستكوف االبستيمولوجيا صنوا

 االىتماـ بتاريخ العمـ مف أجؿ دراسة العمـ مف كؿ الجوانب.

  مجال تاريخ العموم:

يدخؿ في اطار دراسة تاريخ العمـو إعادة تقييـ أعماؿ العمماء الكبار ودراسة تطور ىذا     
المفيـو ودراسة تاريخ المؤسسات العممية واإلشكاليات والمسائؿ التي تشغؿ المؤرخ كما تعمؿ 
عمى دراسة العوامؿ والمواد التي شكمت تمؾ المعرفة والعمـ وتحديد خصائص مادة العمـ، إذف 

خ العمـ ىو قبؿ كؿ شيء تاريخ التمييز بينو وبيف األنواع األخرى مف وعي اإلنساف تاري''
في إطار الحدود الخاصة بالعمـ، وىي متغيرة  ونشاطو المعرفي، وعميو فإف تاريخ العمـ،

تاريخيا، يضـ بوصفة تاريخ النشاط العممي لئلنساف كؿ ما يغذي ىذا النشاط وينميو، كما 
 .2''يضـ سيرورتو

تتعمؽ بالمواضيع التي تتناوؿ تماـ مؤرخي العمـ في ىذا العصر و ؾ مسألة أخرى تشغؿ اىىنا
جي في التأثير عمى القوى المحركة لمتطور العممي منيـ مف أعطى األولوية لمعامؿ الخار 

فاالتجاه األوؿ يعطي األىمية  ،مف أعطى األىمية لمعامؿ الداخمي ىناؾتطور العمـو و 
يرى و ، واإلقتصادية والسياسية والثقافية عامة في تطور العمـوتماعية القصوى لمناحية اإلج

ي أي صمة أف التاريخ الخارجي  يعتبر ثانويا بحيث ينف''ايمري الكاتوس المعاصرالفيمسوؼ 
التاريخ الداخمي ىو ما يتـ تعريفو أو تحديده بأنو التاريخ الفكري، و ، لمتاريخ الخارجي بالعمـ

                                                           

، 0223، 1طالمنظمة العربية لمترجمة، بيروت،  ساسي، تر:محمد بففمسفتيا، دراسات في تاريخ العمـو و جورج كانغيبلـ،  1
 .42ص

، العقبلنية المعاصرة و حمد عابد الجابري، مدخؿ الى فمسم  2  .44مرجع سبؽ ذكره، ص تطور الفكر العممي،فة العمـو
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حيث يرجع ىذا العامؿ بشكؿ  ،1''النظرية غير المرئية لتطور العمـالذي يعمؿ الجوانب 
الحقيقة العممية ىي أف الرؤية األقرب إلى  داخمية المحركة لو، غيرأساسي إلى القوانيف ال

عمى التنسيؽ تؤكد عمى أىمية كؿ منيما و و التي تعترؼ وبشكؿ متساوي بدور ىذيف العامميف 
المنيجية التي تعترض العمماء الذيف المشاكؿ الجوىرية و  ة تعتبر احدىىذه المسألو بينيما 

.  يتخصصوف في دراسة تاريخ العمـو

 منطق تطور العمم:

تقدـ عاش ومازاؿ بعيش فترة تطور و  إذا افترضنا بأف العمـ تاريخ فيذا يعني بأنو افتراض    
غيره ىو الذي متميز بمعنى أنو ينطوي عمى عناصر كثيرة مف بينيا ما ىو أكثر قيمة مف 

ىناؾ مرحمة معينة ما يقاـو التغيير و  يعمؿ عمى رفعو إلى األماـ، فيناؾ بيف عناصره في
أيضا ما يحاوؿ أف يتخطى وضعو الراىف لكي يتطابؽ مع مطالب جديدة في ظؿ شروط 

التقدـ العممي مة أخرى، نجد مشكمة تطور العمـ و ثقافية معينة ناقبل معو العمـ مف مرحمة لمرح
أكثر المشاكؿ التي تفرض نفسيا عمى فبلسفة العمـ حيث تدور كؿ المشكبلت حوؿ ما مف 

 طبيعة التقدـ العممي؟

حدث أحيانا تقدـ العمـ يتـ كسمسمة مف التحوالت أو الثورات، التي تف''أكما سبؽ وذكرنا    
ىي وىذه  ،بغير رابطة داخمية، وعبر انفصاالت جذرية وقطائع في صيرورة التقدـ العممي

كنقيض لمرأي السابؽ نجد الرأي دث التي توصؼ بأنيا راديكالية، و النظرة الثورية األح
متصؿ يمثؿ تقدميا أنيا خط صاعد عمى استمرارية المعرفة العممية و التراكمي الذي يؤكد 

 جورجمؤرخي التاريخ الكبلسيكييف أمثاؿ ىذا ىو رأي االستقرائييف جميعا و و  ،اتصاال متناميا

                                                           

1
 ، 1طالروافد الثقافية ػ ناشروف،المنيجية في برامج البحث، دار : عيد، ابستيمولوجية إيمري الكاتوسيسرى وجيو الس  

 .31، ص0210، بيروت
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 سارتوفجورج حيث يشير  ،1''بيير دوىيـو  إرنست ماخ، أخذ بو أيضا كارؿ بيرسوفو  سارتوف
أقؿ  خطأ مف العقبلنية و لعمـ ىو أكثر تقاليد اإلنسانية أف اأف التقميد ىو جوىر العمـ و  إلى

 فرجؿ العمـ ذو النزعة اإلنسانية فكشؼ نقاب الحقيقة كشفا تدريجيا ىو أنبؿ تقميد البشرية،
ىو و واجب مؤرخ العمـ ىو الحفاظ عمى التقميد العممي الناس وعيا بتقاليد العمـ و أكثر  ىو

 يقوؿ بالقيمة االستمرارية. بذلؾ 

غيرىـ و غاستوف باشبلر و  الكاتوس يمرياو  توماس كوىفعمى نقيض ىذه اآلراء نجد عند و  
حيث يرى ، 2تقود األبحاث"حكومة بصيغة نظرية تنظـ التخصص و "الفكرة التالية: كؿ فترة م

ارية فكؿ مرحمة فييا نظاـ معيف االستمر تطور العمـ ال تتسـ بالتراكمية و كؿ منيـ أف طبيعة 
معرضة لمتغيير بطبيعة الحاؿ، فالعمـ ليس مجرد سمسة متتابعة  ونظريات محددة قابمة أو

 .االكتشافاتالمعارؼ و  وراكـ عميالحمقات تجري عمى خط مستقيـ تت

يقوؿ بثورية العمـ ألنو يرى بأف ىذا األخير ليس مجموعة متراكمة  كوىف توماسلذا نجد     
بقدر ما ىو طائفة مف الثورات فالثورة ىي تغيير الطابع النظري الكبلسيكي لمعالـ أي أنيا 
نظرة جديدة لمحقائؽ حيث يقوؿ: "ثمة أنواع جديدة مف الظواىر ستكشؼ عف نظاـ في جانب 

ففي سياؽ تطور العمـ تحؿ المعرفة  ،تبينو أحد مف قبؿ يعة لـ يسبؽ أفمف جوانب الطب
يقصد و ، 3مناقض"حؿ محؿ معرفة مف نوع أخر مغاير و الجديدة محؿ الجيؿ أكثر مما ت

                                                           

1
األفاؽ المستقبمية، عالـ المعرفة، الكويت، د.ط، ، الحصاد ،األصوؿ: ، فمسفة العمـ في القرف العشريفيمنى طريؼ الخولي  

 421، ص0222ديسمبر 

 ،1طاالختبلؼ، منشورات تر إبراىيـ صحراوي، تياراتيا، مذاىبيا، وقضاياىا،  :فمسفات عصرناجاف فرانسو دورتي،  2
 .093، ص0229 الجزائر،

 .163.161، ص ص1932معرفة، الكويت، د.ط، شوقي جبلؿ، عالـ ال توماس كوىف، بنية الثورات العممية، تر:  3
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بذلؾ أف رؤيتنا لؤلشياء تختمؼ أو ىي تتغير، حيث نكتشؼ عبلقات جديدة بيف األشياء لـ 
المختمفة ال تكوف إال مف يدة و نب أخر فإف ىذه الرؤية الجدنكف نألفيا مف قبؿ، ومف جا

فسرىا تفسيرا معينا. سر األشياء التي سبؽ أف شاىدىا و خبلؿ نموذج جديد يجعؿ العالـ يف
 تفسيرا جديدا مخالفا لذلؾ التفسير الذي كاف يتبناه فيما مضى النموذج القديـ.

ياتو وىذه كاف يرى توماس كوىف أف العمـ في فترة ما كاف يحقؽ ارتباطا كميا بيف نظر     
، paradigmeالنموذجالنظريات تؤلؼ كبل متماسكا حيث كاف يطمؽ عمييا مصطمح 

يعمموف مف خبللو، حاثيـ العممية وفؽ ىذا النموذج و العمماء في ىذه الفترة يسيروف في أبو ''
يضع يده لعمماء بو أف يأتي أحد العمماء و التزاـ او يحدث أثناء وجود ىذا النموذج و إال أن

أو بأخرى عمى كشؼ عممي ىاـ يخالؼ بو اآلراء السائدة في النموذج العممي بطريقة 
المعموؿ بو فعبل فتتغير نظرية العمماء المعموؿ بيا في ظؿ النموذج السائد لتحؿ في مكانتيا 

أراء فكار و يبدأ العمـ مسيرتو مرة أخرى وفؽ أترتبت عمى الكشؼ الجديد و  نظريات جديدة
ج العممي  قد يتغير ويحؿ محمو نموذج أخر جديد مغاير لما كاف ، أي أف النموذ1''جديدة
 قبمو.

العمـو في  أو نظرتو إلى الكيفية التي يتقدـ بيا عمـ مف كوىفبإمكاننا أف نختصر تصور     
 أزمة -عمـ سوي جديد  –أزمة  -عمـ سوي  -العمـ  -ما قبؿ'' ىي:عممية ال نياية ليا و 

العمـ السوي الجديد أو كما يطمؽ العمـ في النموذج القديـ و السوي يقصد بالعمـ و  2''جديدة
ديد ىو الذي خضع لمثورة بمعنى العمـ في النموذج الجالعمـ الشاذ أو الثوري و  كوىفعميو 

نتقالية مف نموذج إلى ىذا المخطط يعبر عف المراحؿ االالذي جاء بعد الكشؼ العممي و 

                                                           

 .33،33ص، ص 1921ماىر عبد القادر محمد عمي، نظرية المعرفة العممية، دار النيضة العربية، بيروت، د.ط ،  1
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واجيوف أو قب كؿ ثورة مف ثورات العمـ يمما يمكننا القوؿ أف العمماء ع، نموذج أخر
خمؽ رة عمى النظرة العممية السابقة و العمـ يتقدـ مف خبلؿ إحداث ثو يستجبوف لعالـ مختمؼ و 

 نظرية عممية جديدة.

النقدي لمنظرية االستمرارية التي تقوؿ بأف  غاستوف باشبلرمشروع  كوىفيرافؽ ثورية      
حتى التاريخ العممي ''العممي الجديد ويقوؿ في ىذا الصدد:ديـ متصؿ بالفكر الفكر العممي الق

ـ، يزيد قيمة براىيف نفسو، عندما يعرض في مقدمة قصيرة كتييئة لمجديد بواسطة القدي
في تاريخ العمـ قفزات كيفية تجعؿ مف العمـ ينتقؿ '' فيو يريد أف يبيف ىنالؾ، 1''االستمرارية

النظر إلييا عمى أنيا مجرد استمرار لمفكر العممي  بفضميا إلى نظريات جديدة ال يمكف أبدا
ؽ السابؽ ليا، فبقدر ما تحقؽ ىذه القفزات الكيفية مف حدة مطمقة لمتفكير العممي فإنيا تحق

النظريات النظريات العممية السابقة و و  ،2 ''المعرفة العمميةالقطيعة بيف المعرفة العامية و 
ـ اإلبستيمولوجي الذي جاء بو  كأساس تعتمد مف خبلؿ المفيو قد عبر عف ىذا و الجديدة 

 .اريةاالستمر نقدية اتجاه النظرية التراكمية و عميو نظرتو ال

في ر بيا عف مراحؿ االنتقاؿ الكيفي الذي يعب  "ىو "القطيعة اإلبستيمولوجيةىذا المفيـو    
، الذي يعرؼ  وقد عبر  ،التجارب الجديدةفترات تعطؿ وتوقؼ بسبب األزمات و تطور العمـو

ذي يعمؿ عمى الفصؿ بيف المعارؼ ال''عف ثوريتو لمعمـ مف خبلؿ ىذا المفيـو  باشبلر
األفكار السابقة باألفكار الجديدة، كما تعني أف التقدـ العممي مبني عمى أساس قطع الصمة و 

بحكـ حدودىـ المعرفية لـ يرد ليـ بحاؿ  شؽ طريؽ جديد لـ يتراء لمقدامى و بالماضي فيي 
                                                           

، 1924بيروت،  ،1طاـ، المؤسسة الجامعية لمدراسات والنشر والتوزيع، غاستوف باشبلر،العقبلنية التطبيقية، تر: بساـ ىش 1
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نكاره و و األكثر قصورا األسبؽ وبالتالي األضيؽ و  التنكر لو ليس بيذا المعنى نفي الماضي وا 
سار، أو )...( القطيعة تعني أف التقدـ ليس مجرد تواصؿ ميكانيكي أو استمرار تراكمي لمم

غاستوف فالقطيعة عند ، 1''، بؿ ىو شؽ طريؽ جديد كؿ الجدةتعديبل أو إضافة كمية لو
ف أىـ المظاىر الثورية لتطور العمـ فيي فكر يتبيف مف خبللو أف التقدـ تعبر ع باشبلر

استحالة االتصاؿ في ىذه المسألة.فتاريخ الطابع الحركي لمعمـ و  العممي يعتمد عمى انفصاؿ
يدة تثبت خطأ النظرية السابقة  العمـ يبرىف عمى أنو تاريخ األخطاء كؿ ما تأتي نظرية جد

 في مسألة التطور العممي.  بلرباشىذا ما يريد إثباتو و 

 عالقة تاريخ العموم بفمسفة العموم:

ىذا أنو ال يعني كثيرا يمكف أف نضيؼ إلى "إف العمـ ال يفكر في ذاتو"، و ىيدجريقوؿ     
يتجاوز الوضع ىو أف يصحح ذاتو ويجدد نفسو و فديدف العمـ  ،بذاكرتو وال يمفت إلى ماضيو

ذا كافالقائـ. في بالتفكير بيذا وتقـو لعمـ ىي التي تتكفؿ العمـ ال يفكر بذاتو، فإف فمسفة ا وا 
منيجو ومنطقو وخصائص المعرفة العممية وشروطيا وطبائع تقدميا وكيفياتو  ''ذات العمـ في

ذا كاف العمـ ال يمتفت كثيرا إلى ماضيو فإف فمسفة العمـ أصبحت ال تنفصؿ عف و  عواممو.و  ا 
المتابع لتطورات  فغدت شديدة العناية بتاريخ العمـ بحيث أفة لظاىرة العمـ يخياألبعاد التار 

فمسفة العمـ في القرف العشريف يبلحظ أف أبرز ما أسفرت عنو ىذه التطورات ىو حموؿ 
فمسفة العمـ أصبحت تيتـ بأبعاد التاريخية لمعمـ، كما أصبحت  2''الوعي التاريخي في صمبيا

 تيتـ بالذات العمـ.

                                                           

1
 .423يمنى طريؼ الخولي، فمسفة العمـ في القرف العشريف، مرجع سبؽ ذكره، ص  
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لكانط استخدـ في ذلؾ قوؿ مأثورا يضع لتاريخ العمـ صبغة عقبلنية و '' ايمري الكاتوسنجد   
 ".عمياءتاريخ العمـ دوف فمسفتو ف فمسفة العمـ دوف تاريخو خواء و يقرر فيو "إ

المتواتر:"إف المدركات الحسية مف دوف تصورات  كانطقد صاغو عف طريؽ تعديؿ قوؿ و    
العمـ  كأف وقائع تاريخو  ،قمية مف دوف مدركات حسية خواء"العالتصورات اء و يعقمية عم

تصورات عقمية فارغة، فبل  نظريات فمسفة العمـ محضمحض مدركات حسية عمياء، و 
أي أنو يركب بيف الحس والعقؿ وال قيمة  ،1''ال قيمة ألحدىما دوف األخرمعنى وال جدوى و 

 ألحدىما دوف األخر. 

العمـ فيما يجتمعاف في ذلؾ  العمـ يفضياف معا إلى إدراؾ ظاىرة تاريخإذف فمسفة العمـ و     
البحث في العوامؿ يما، في األخير ليما نفس العمؿ وىو احتواء العمـ و ال يمكف الفصؿ بينو 

يرى  ''كما، التطورمميزة التي تقود بو إلى التقدـ و دراسة صفاتو الوالمواد التي يتكوف منيا و 
العكس تعمميا مف فيمسوؼ العمـ و  ية لمعمـ يجب أف يتـأف الصورة التاريخ الكاتوس
 تعميمو مف فيمسوؼ العمـ.ف تاريخ العمـ يجب أف يتـ أخذه و أي أ ،2''بالعكس

 عالقة تاريخ العموم باإلبستيمولوجيا:

البحث في األسس أنو ما داـ األمر يتعمؽ في الميداف اإلبستيمولوجي ب ''لنؤكد مرة أخرى  
مف تاريخ العموـ المفكر العممي، فإنو ال غنى لمباحث في ىذا الموضوع التي يقوـ عمييا 

كما يقوؿ بيير بوترو"إف تاريخ العمـو المدروس بشكؿ مبلئـ يزيد مف يدرسو ويحممو ويستفتيو و 
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"إنو المقدمة الطبيعية  ، ويقوؿ أيضا:اتجاىاتو"في اكتشاؼ أسس التفكير العممي و  حظوظنا
"  ف دراسة الجيدة لتاريخ العمـو تمكننا مف معرفة أسس التفكير العممي.أي أ، 1''لفمسفة العمـو

طرؽ التفكير العممي ولوجيا مف خبلؿ تطوير المفاىيـ و يخدـ تاريخ العمـو االبستيم       
يعتقد أف تاريخ العمـ ليس ذاكرة العمـ فقط إنما ىو كذلؾ مختبر '':فديكتارويسيقوؿ 

ييتماف بمسألة  االتصالية  االبستيمولوجياتاريخ العمـو و  نجد أف كؿ مف 2''االبستيمولوجيا
العوامؿ بخاصية التطور أي تجديد األسس و  االنفصالية لتطور العمـ، فتاريخ العمـ يتميزو 

ىذا ما تقوـ بو كذلؾ االبستيمولوجيا بحيث تعمؿ ع بالمعارؼ العممية إلى األماـ و التي تدف
ضفاء صبغة عممية وتحديد فرضياتيا ونتائجيا و  اسة  مبادئ العمـو دراسة نقديةعمى در  ا 
 يجعميا ذات طابع موضوعي منطقي.مى المعارؼ مما يغير مف طابعيا و جديدة ع

بينيما  معا المعرفة العممية، ال يفصؿ االبستيمولوجيا يدرسافتاريخ العمـو و '' ليذا فإف  
إلى ىذا الموضوع الواحد ذاتو.  كميدانيف متميزيف غير وجية النظر التي ينظر كؿ منيما بيا

مف جية أخرى فإف عبلقة االبستيمولوجيا بتاريخ العمـو تبدو أكثر تعقيدا ألنو يصعب أثناء و 
الممارسة الفصؿ بصورة كاممة بيف العمميف.)...( فتاريخ العمـو يمارس دائما مصحوبا 

يامو عمى خير وجو معيف، كما أنو ال يمكف لبلبستيمولوجي أف ينجز م إبستيمولوجيبتصور 
بالعمـ عبلقة وطيدة ال يمكف  ابستيمولوجيا عبلقة3''دوف أف يكوف عمى صمة بتاريخ العمـو

 التميز بينيما إلى عف طريؽ النظر إلى الموضوع نفسو.
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بيف االبستيمولوجيا إذ أف معرفة التاريخ العممي تتطمب العبلقة وثيقة بيف مؤرخ العمـ و  إذف   
عادة تركيب المعرفة التقميدية وىنا يجب االستعانة بعمـ المنطؽ العقبلني إلالتسمح بالتفسير 

معرفة العمـو تتطمب الرؤية المنيجية لتاريخ العمـو و بنظرية المعرفة العممية إلى جانب و 
ريقة ألعماؿ العمماء في الماضي ومعرفة وسائميـ الخاصة ولحججيـ وبراىينيـ المعرفة الع

 االبستيمولوجيا.العمـو و وىذا عمؿ كؿ مف تاريخ 

 أهمية تاريخ العموم:

دراسة تاريخ العمـو ليا أىمية منيجية نظرية وعممية فيي تييئ القاعدة التجريبية لتعميـ     
أي نوع مف الدراسة العممية وتساعد عمى تكويف رؤيا نظرية عممية متكاممة لتجد تجسيدىا 
في الميداف العممي في توجيو العمـو ومنظماتو المتنوعة " ويعمـ مؤرخي العمـ أف مادة تاريخ 

العمـ الذي أقر"، " مـ ىي مادة العمـ ذاتو، ولكف تظؿ المسألة دائما بتعبير غاستوف باشبلرالع
، إنو تاريخ يكتبو العمماء وىو في  أو بتعبير أخر، تاريخ يطور الماضي بمقياس العمـ اليـو

إذف إف دراسة تاريخ ، 1''ىدفا عمميا ىو جعؿ العمـ مفيوما نفس الوقت تاريخ يضع لنفسو
ميمة جدا ذلؾ ألف فيـ طبيعة العمـ في المراحؿ التاريخية تساعدنا عمى فيـ العمـو 

الحضارات والثقافات البشرية مف ىنا تتطمب الضرورة استعراض وتحميؿ وتقييـ أىـ 
 االنجازات واالكتشافات العممية في تاريخ الحضارات المتنوعة.

 مبحث الثالث: عالقة الفمسفة بالعمم

يمكف أف تقوـ  ةئما أف يتحدث المرء عف وظائؼ ىاميقاؿ عادة أف ليس مف السيؿ دا      
والمتطمبات الممحة لممجتمع  فالنجاح الذي حققو العمـ التطبيقي،في ظؿ بيا الفمسفة، 

                                                           

1
، دار الوفاء لدنيا الطباعةمصطفى إبراىيـ، في فمسفة الإبراىيـ    ، 1999اإلسكندرية، النشر، الطبعة األولى، و  عمـو

  .10ص
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 ىطي لمرجؿ العممي أفضمية كبيرة عمكؿ ذلؾ قد أع المعاصر الذي يتميز بالتنافس الحاد،
 تفكير شخصا حالما أومجرد التأمؿ وال ىالذي ينصب اىتمامو عموجعؿ الشخص  ،غيره

تتفؽ أو  "الفمسفة والعمـ"دة حوؿ الموضوع أراء عدي ىوعمى ىذا سنقؼ عم ربما طفيميا،
تختمؼ مع بعضيما تبعا لتوجيات أصحابيا الفمسفية والعممية، وغاياتيـ التي ينشدونيا مف 

قبؿ أف  ''ر،وأثر كؿ واحد منيما في األخ، لمصمة بينيماونظرتيـ  بحوثيـ في الفمسفة والعمـ،
تي تدخؿ في ميداف البحث العممي الفمسفية لبعض المسائؿ النستعرض الرؤى العممية و 

المسائؿ لسواء يجب أف نفرؽ بيف الفمسفة والعمـ أو بيف المسائؿ الفمسفية و الفمسفي عمى او 
ؿ قد يجعؿ العالـ الطبيعي يصوؿ في ميداف العممية بشكؿ دقيؽ الف ىذا التداخؿ بيف المسائ

طبيعة المشكمة موضوعة منا نعالج المشاكؿ وفؽ المناىج وأساليب تتناقض و مما يجع العمـ،
 العمـ:سوؼ نحدد مفيوـ كؿ مف الفمسفة و  ىذا ىوعم ،1البحث''

دؿ تعريؼ الفمسفة :''كممة معربة)بصيغة فعممو(عف األصؿ اليوناني فيمو صوفيا التي ت     
ر أي توصؼ الفمسفة أحياف بأنيا التفكير في التفكيحرفيا عمى محبة أو طمب الحكمة، و 

التدبر كما تعرؼ الفمسفة بأنيا محاولة اإلجابة عف لتأمؿ و االتفكير في طبيعة التفكير و 
مركبة مف األصؿ فيميا  فمسفة لفظة يونانية(...)الكوفة األساسية التي يطرحيا الوجود و األسئم

 ''، أي أف الفمسفة ىي محبة الحكمة.2ةصوفيا أي الحكمة و أي محب

يودا بذؿ العمماء في تخصصاتيـ المتنوعة جحيث  ويعتبر العمـ ظاىرة حضارية،     
العممية حتى أصبح العمـ يساىـ إلفادة منيا في الحياة العممية و اعظيمة إلتماـ ىذه الظاىرة و 

 واقعو. تغيرو عقمو تكويف في لئلنساف مساىمة فاعمة في البناء المعرفي 

                                                           

 .09ص ،0221 المغرب، ،1المركز الثقافي العربي، ط جاسـ حسف العموي،العالـ بيف العمـ والفمسفة،  1

2
 .409بؽ ذكره، صمصطفى حسيبة، مرجع س  
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يقابمو الجيؿ حقيقة والواقع و ما ىي عميو في ال ىإدراؾ النسبة بيف طرفيف عم ىو''العمـ:    
 .واالعتقادوالظف 

 : ىو جممة معارؼ كمية موضوعية مكتسبة بالبحث المنيجي تعبر عف عبلقات ثابتةعمـ    
المعارؼ باألوصاؼ السابقة ىذا تكوف كؿ جممة مف  ىعمبيف الظواىر يمكف التحقؽ منيا و 

 ىد أو عمـ خاص عمسبيؿ التجري ىاد بػػو جممة العمـو المختمفة عمير عمما وقد يطمؽ عمـ و 
العمـ ىو المعرفة ، 1''التفضيؿ أو وجية النظر ألمشتركة بيف مختمؼ العمـوسبيؿ التعظيـ و 

 مف الدراسة المنظمة وىذه المعرفة تكوف موضوعية. التي نتحصؿ عمييا

أراء أعظـ المبدعيف في العمـو القرف  ستعرضناا والصمة وثيقة بيف الفمسفة والعمـ، فإذا    
بيف العمـ والفمسفة ومف  وقوية العشريف، وجدنا أنيـ يؤكدوف عمى حتمية وجود رابطة وثيقة

ىنا فإف دراسة تاريخ العمـ والفكر الفمسفي ضرورية لمبحث العممي والفمسفي وتكشؼ حتما 
عف كثير مف الصبلت بينيما حد التبلحـ مف حيث أنيما يبحثاف معا عف الحقيقة وليذا فإف 

يدة العناية الفمسفة العمـ أصبحت ال تنفصؿ عف األبعاد التاريخية لظاىرة العمـ فغدت شد
 :نجد مف الضروري أف نقدـ نظرة عف ليذا بتاريخ العمـ،

 العالقة بين الفمسفة والعمم من الناحية تاريخية:

ما قبؿ التفكير اليوناني حينما  ىبيف الفمسفة والعمـ عبلقة تاريخية ترجع إلإف العبلقة ''    
جانب اىتماماتيـ  ىإلموضوعات عممية بالدرجة األولى كاف فبلسفة الشرؽ يبحثوف في 

 ى، أو بعبارة أخر عمـ عند القدمي كانا شيئا واحداً الحتى يمكف القوؿ بأف الفمسفة و الفمسفية، 

                                                           

 .110، ص0222، 1طدار الكتاب ألحديث،  أىـ المصطمحات وأشير أألعبلـ، الفمسفة:محمود يعقوب، معجـ   1
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ة أي أف عبلقة لفمسف. 1'كاف العمـ يشكؿ أخر االىتمامات الكبرى التي تشغؿ باؿ الفبلسفة'
نسانية، اتسعت المعارؼ اإلليذا لما  ما قبؿ التفكير اليوناني، بالعمـ قديمة وتاريخية ترجع إلى

أي نظاـ فكري  ىمقدر ىائؿ مف المعمومات التي يصعب ع ىوأصبحت العمـو تنطوي عم
ليذا فاف الكثير مف ''االختصاصات كانت تعتبر عمما ولـ تكف تعد  ،واحد أف يستوعبو

 نحو متبايف، ونظر إلى ىرزت مجاالت متعددة مف المعرفة عمفمسفة، ومنذ أياـ أفبلطوف ف
أساس أنو عمـ لو موضوعو الخاص في البحث، مثؿ الحساب باعتباره عمـ  ىكؿ مجاؿ عم

، والفمؾ باعتباره دراسة حركة الكواكب عتبارىـ عمـ األشكاؿ الفراغيةاألعداد واليندسة با
انشقت العمـو عمى ''، ''2والنجـو والضوء باستخداـ العدسات باعتباره عمـ انكسار الضوء

د استقبللو عنيا مثؿ:عمـ مو األخر، ومازاؿ بعضيا يجاىد حتى اآلف لتأكيالفمسفة واحدا ت
، أي أف الفمسفة استقمت عف العمـو والزالت العمـو تجاىد لتثبت 3''االجتماععمـ النفس و 

 استقبلليا عنيا.

ف ال ننسي ولكف يجب أ وكما ىو معمـو أف الفمسفة اليـو تختمؼ عف العمـو مف وجوه عدة،  
حيث كاف العمـ  مجاؿ المعرفة اإلنسانية كميا، يشمؿ-عيد قريب ىإل-الفمسفة كافأف لفظ 

 كاف ديكارت يعالج جميع المسائؿ العممية التي كانت معروفة في زمانو.و  نفسو جزاء منيا،

                                                           

: عمي حسف الجابري، 1 غداد، ب والتوزيع، دار الفرقد لمطباعة والنشر دروس في األسس النظرية وأفاؽ التطبيؽ، فمسفة العمـو
 .06ص ، 0212

 ،1ط المنظمة العربية لترجمة، تر:نور الديف شيخ عبيد، مقدمة لفمسفة العمـ المعاصرة، صور المعرفة: ىيمي، باتريؾ  2
 .10ص بيروت،

           .11ص ،1924 جامعة القاىرة، ،0ط دار الثقافة، دراسة الفمسفة المعاصرة، ىمدخؿ إل ،محمد ميراف رشواف  3
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عند الفبلسفة اليوناف في العصور المتأخرة ففي الوقت الذي كاف أرسطو  تطور ذلؾوقد     
عمـ  ،عياتكاف كذلؾ ييتـ بالطبي ''بالميتافيزيقا(ييتـ مثبل بالفمسفة األولى )التي عرفت 

صوره الخاص عف لو ت (..).وفي الوقت الذي كاف فيو فيثاغورس  الحيواف،عمـ الفمؾ،
بعض النظريات في عمـ اليندسة مستفيدا مف عموـ  ولو الفضؿ في الكشؼ عف(...)الوجود

إلسبلمي فمقد امتزج العمـ بالفمسفة الشرؽ وال سيما في واد الرافديف ووادي النيؿ أما الفكر ا
بحيث  الفيمسوؼلـ و بشكؿ واضح في اىتمامات المفكريف ولـ يعد ىناؾ تمييز بيف العا  

وفي الفكر اإلسبلمي برز عدد مف  ،1''دةالفمسفية في شخصية واحتكاممت المفاىيـ العممية و 
فيؽ بينيما أمثاؿ جابر بف حياف والكندي والرازي المفكريف الذيف كاف ليـ الفضؿ في التو 

 آخريف.بي والحسف بف الييثـ و االفار و 

خاصة منذ بدايات عصر النيضة لكف تمييدات و  ،إف العموـ انفصمت عف الفمسفة''حقا      
حيف استقؿ كؿ عمـ بدراسة ظوىر  سفة الحضارة اإلسبلميةىذا االستقبلؿ حققيا فبل

العمـ، بؿ ظمت قائمة ة مع ذلؾ لـ تنقطع بيف الفمسفة و إال أف العبلق ،وموضوعات خاصة بو
فضؿ اىتماـ الفيمسوؼ ببحث موضوعات ىي مف شأف العمماء أو ب ،ربينيما بشكؿ أو بأخ

 ىحيف انتقاؿ العمـو إل ىوىكذا إل ،الفمسفيالتفكير  ىف طريؽ تطبيؽ الطريقة العممية عمع
 والعمـ إال أنو بقي اتصاؿ بينما. ، أي وبعد الفجوة التي أصابت الفمسفة2''الغرب

                                                           

 .06ص بؽ ذكره،مرجع س عمي حسف الجابري، 1

 
2
 .04المرجع نفسو،ص  
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رخوف عادة إال أننا سنقؼ في حديثنا عند تمؾ الحقبة مف التاريخ التي يطمؽ عمييا المؤ     
العممي الفمسفي و ففي ىذه الفترة نبلحظ تغير واضح في االىتماـ  "العصور الوسطي"اسـ 

 عما كاف عميو اآلمر أياـ اليوناف.

ما عرؼ  ىرت قواعد فمسفتو العقمية توصؿ إلبعد أف أرسي ديكاو  ''مثبل 13ففي القرف     
متغيرات ليندسية باستخداـ اي أراد فييا أف يعبر عف الخطوط واألشكاؿ باليندسة التحميمية الت

ال تزاؿ تعرؼ المحاور التي استخداميا ديكارت في الرياضيات باسمو )أي المحاور و  ،الجبر
أراد أف يطبقو عمي التفكير منيج الرياضي ىو المنيج األمثؿ و الديكارتية( كما عد ديكارت ال

 حاوؿ أف يطبؽ المنيج التجريبي(...)ىذا الوقت الذي كاف فيو جوف لوؾ فيو  (...)الفمسفي 
، أي أف كبل مف 1ص''نظرية المعرفة بوجو خا ىمعالتفكير الفمسفي بوجو عاـ، و  ىعمالعممي 

 حاوال تطبيؽ المنيج الرياضي عمى التفكير الفمسفي.ديكارت و لوؾ 

مف بيف ة الذيف كاف ليـ اىتماـ بالعمـ و في الفمسفة المعاصر نجد العديد مف الفبلسفو    
 ىؤالء نجد:

لتطور كما نجد فبلسفة ا ،ف في الرياضياتالفريد نورثوايتيد المتخصصيبرتراند راسؿ و     
كما كاف وليـ جيمس الفيمسوؼ  الكسندر غيرىـ مف الميتميف بالعمـ الحياة،مثؿ: مورجف و 

عف تصوره لمعبلقة بيف الفمسفة  ولقد عبر راسؿ ،غماتي متخصصا في الفينومينولوجياالبرا
متغيرات االنقبلبية التي ما كانت ليس في وسعيا أف تتنكر ل إف الفمسفة كائنة"العمـ بقولو''و 

الميتافيزيقا يجب أف يقتربا بأف العمـ و " القوؿ ىكما ذىب وليـ جيمس إل "،ـالعم ىطرأت عم

                                                           

 01المرجع نفسو،صعمى حسف الجابري،   1
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 ، أي أف وليـ جيمس1''"تقدمياو  ف يعمؿ يدا بيد لصالح اإلنسانيةمف بعضيما بؿ يجب أ
  يدعو الفمسفة والعمـ لكي يعمبل جانبا إلى جانب.

ىتماـ المتزايد بمسألة الفمسفة اال ومف الظواىر البلفتة لمنظر في الفكر االروبي المعاصر،  
ونوا في أمومة دائمة أـ انفصاؿ طبيعة العبلقة بينيما ىؿ ىي اتصاؿ بحيث يكالعمـ و و 
الساحة سواء في ميداف  ىيستجد عم استقبلؿ العمـو عف الفمسفة بحيث تجعؿ أحدىماو 

 الفمسفة أو في ميداف العمـ .

 استقالل العموم عن الفمسفة: 

مند القدـ كانت ىي  أنيا أـ لمعمـو فالفمسفة ىر اليوناني كانت تعرؼ الفمسفة عمالعص في   
النيج التي تسير عميو بقية العمـو مـو فيي التي كانت تصنع الطريؽ و تسيير العالتي تواجو و 

 مر الزماف خرجت جميع العمـو مف عباءة الفمسفة. ىولكف مع تطور العمـو عمالعممية 

فالعمماء وكانوا ينظروف نظرة  الفبلسفة،ف التاسع عشر حاجز بيف العمماء و في القر ''نشأ    
ا الدقة في الصياغة كما أنيقد أعوزتيا لفبلسفة التي كثيرا ما بدت ليـ و تأمبلت ا ىشؾ إل

أما الفبلسفة فمـ يعودوا بدورىـ ميتميف بالعموـ  ال حؿ ليا،تدور حوؿ قضايا عديمة الجدوى و 
ا التباعد ضار بكؿ مف الفبلسفة لقد كاف ىذو  ألف نتائجيا كانت تبدو محدودة، الخاصة

بخروج عمـ الفيزياء  قد بدأ ذلؾتخرج تدريجيا مف عباءة الفمسفة و بدأت العمـو  ،2''العمماءو 
تـ في المسائؿ التجريبية  التي تميز بيف المسائؿ الميتافيزيقية و يد نيوتف ألنو ىو مف  ىعم

                                                           

 .01المرجع نفسو،ص حسن الجابري،  علي  1

:ا فيمب فرانؾ،  2  ،1ط مؤسسة العربية لمنشر والتوزيع، تر.عمي عمي ناصؼ، لصمة بيف الفمسفة والعمـ، فمسفة العمـو
 .3ص ،1926
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 ىا الخروج عمؿ فجوة بيف الفمسفة والعمـ فالعمماء كانوا ينظروف إلىذالظواىر الطبيعية و 
ال يمكف إثباتيا  ف  في موضوعاتأنيـ يبحثو الفضاء و أنيـ يحمقوف في الفراغ و  ىالفبلسفة عم

ألف قيرة و حاألشياء جزئية و  ىقع أما الفبلسفة كانوا ينظروف إلبالتالي فيـ معزولوف عف الواو 
المواضيع التي  غيرىا مفوالنفس و  وجوه اهللو  "الوجود ككؿ"الفبلسفة كانوا يبحثوف في الكؿ 

كميا أشياء و  حشرة ماأما العمماء فكانوا يبحثوف في نبات مف النباتات أو  ،تتناوليا الفمسفة
 في نظر الفبلسفة ىذه نظرة حقيرة ) البحث عف حشرة(.و  جزئية

مة في القرف العشريف مف الجيود والصراعات تقدـ البشرية وصمت الفمسفة لمرح''مع و     
أبعدى عف دورىا القيادي مما  ابتعادىا عف لغة واحدة لكؿ المدارس،وكثرة االختبلفات و 

، ىذه و  ،1 ''العمـو بأساليب خاصة بيا بعيدا عف قيادة الفمسفة ليا استقمت أغمبو  لمعمـو
ىذا ما جعؿ  بعض العمماء وحتى الفبلسفة سفة و الفمفجوة التي حصمت قد أضرت بالعمـ و ال

نظرا نجد أينشتايف ونيوتف ومف الفبلسفة نجد راسؿ وكارناب و بيف العمماء ينتبيوف ليا ومف 
يكوف ىناؾ تواصؿ بينيا حتى يتمكف العمـ مف  حتىعمموا عمى إغبلقيا لخطورة ىذه الفجوة 

كاـ الموجودة في أحنظرة الكمية وشمولية لمفمسفة وتستفيد الفمسفة مف الدقة و  استفادة مف
ة العمـ الذي يبحث في المفاىيـ والمصطمحات ىذا ما تـ بمبحث فمسفالمنيج العممي و 

قاط التي حالت عمـ يختمفوف في عدة نالفمسفة و  ع ذلؾ فإفمونظريات ومناىج العممية و 
مصطمحات فحتى البلفات في المغة و في مقدمة ىذه العوائؽ وجود اختو ، ''عائؽ أماـ اتفاقيا

فإنيما في الغالب  الفمسفة ال يتكمماف بمغتيف مختمفتيف تماـ االختبلؼ،إذا ما كاف العمـ و 
 المغة فمكؿ منيما لغتو الخاصة بو.أي أف ىنالؾ عائؽ ، 2''يستخدماف مصطمحات مختمفة
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الناس أثناء بحثيـ عف الحقيقة  قد كتب فرانسيس بيكوف عف األوىاـ التي تصاب بياو    
ذلؾ أف الكممات ال يمكنيا أف تعبير عف أيو ىي أوىاـ السوؽ و أكثر األوىاـ خطورة في ر و 

خاصة بو أي لغة  غةأف يقـو بإنساف ل ىالدقيؽ وىكذا فاف العمـ اضطر إل الفكر العممي
لكؿ  ىء أي كؿ كممة تكوف ليا نفس المعنمتفؽ عمييا لدى جميع العمماعممية واضحة و 

 العمماء.

بدوف مصطمحات دقيقة متفؽ عمييا ىذا في الفمسفة فيي مازالت  يما يواز ''وليس ىناؾ    
في ىناؾ عدد ىائؿ مف األلفاظ الشائعة وحتى المصطمحات المتخصصة كثيرا ما نستخدـ و 

ذا استعممت الفمسفة إحدى الكممات  بواسطة الكاتب نفسو،و  كثير مف المعاني المختمفة، وا 
ذلؾ  ىباإلضافة إل (...)العمـ ىيختمؼ عف معناىا لد ىفيذا المعن بمعني دقيؽ مميز،

تشؼ التفكير بمغة الحقائؽ كما تك ىف لغة العمـ الف الفمسفة تميؿ إلتختمؼ لغة الفمسفة ع
                     1''العمـ فيما كما تكتشؼ لؤلجيزة الدقيقة البدائية في حيف يفكرحواسنا 
متضاربة فيما بينيا منيا التي ظيور أراء مختمفة و  ىنفصاؿ العمـ عف الفمسفة إلاوقد أدى 

ما يقدمو العمـ مف  ىأف يبقي شغميا منصب عم ىبمعنمية أف الفمسفة يجب أف تكوف عم ىتر 
بدا أف الفمسفة ال يجب أف  ىوىناؾ مف ير  كشوؼ ثـ يبدأ بيا تأمبلتيا،عات و نظريات وا 

أف الفمسفة إذا أصبحت خاضعة  ىنتكوف عممية بؿ العمـ ىو الذي يكوف عنصر فييا بمع
ف العمـ ليذا اتتحدث عنو ال تصبح فمسفة بؿ ىي جارية في ببلط سمطة  لمعمـ و خادمو 
ي موقؼ ىي وجية نظر مف فة في نظرىـ ىفالفمس ،فمسفة ىي التي تخضع العمـ لياال

 ىغة الفمسفة تميؿ إلحيث المغة فمكذلؾ تختمؼ الفمسفة عف العمـ مف  الكوف،المجتمع و 
 حيف العمـ يستخدـ معاني موضوعية. ىالكممات ذات معاني ذاتية عم استخداـ
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تنشأ مف المصطمحات المختمفة التي يستخدميا كؿ مف الفيمسوؼ  ىىناؾ صعوبة ''أخر    
ىما نفسيا تميؿ ألف تسمؾ كارىما بمغتيف فحسب، بؿ أف أفكار والعالـ، فيما ال يعبراف عف أف

 إلى يفكروف بأسموب يرجع إلى أياـ المبكر لدراستيـ، لوامازافالفبلسفة  مسارات مختمفة )...(
الحواس البشرية الخمس عمى حيف يصفيا العالـ بمغة تأثيرات عمى  ...() أزمة لـ تكف تزيد

فالفيمسوؼ ال يتكمـ فحسب بؿ يفكر أيضا  التي تحدثيا في أدواتيا الحساسة)...(
في أفكارىما وحتى  ،1''موضوعيةبمصطمحات ف يتكمـ العالـ بمصطمحات ذاتية، عمى حي

كذلؾ يختمفاف مف حيث المنيج فمكؿ مف ىما منيجيتو الخاصة بو  ىنالؾ اختبلؼ بينيما،
تمر باستمرار مف الفمسفة  ليذا فاألسئمةىي ما ال نعممو و  العمـ ىو ما نعممو أما الفمسفةليذا ف

كؿ أنواع األسئمة و  عمـ، ىال يصبح فمسفة ويتحوؿ إل شيءدما تتحقؽ مف ليذا عن ،العمـ ىإل
 أصبحت أسئمة عممية .التي تعتبر ألسئمة فمسفية 

لبدء افمف حيث نقطة  ىمـ عموما بصور شتأف الفمسفة تختمؼ عف الع''مف المعروؼ و    
ذه الوقائع أو موضوع دراستو ىي ىمف واقعة جزئية محدودة و  لكؿ منيما فالَعالـ ينطمؽ

د مف تبقي الفروؽ بيف العمـو فروقا بيف نوع الوقائع التي يجعميا كؿ واحالظواىر الجزئية و 
اختبلؼ أنواعيا  ىئنات الحية عمىذه العمـو موضوعا لو فعموـ الحياة تختص بدراسة الكا

بينما  عمـو الطبيعة تختص عموما بدراسة كؿ ما يتعمؽ بالظاىر اإلنسانية بوجو عاـ،و 
ما  ىيتجو بيذه التأمبلت إلالمحسوس و ما وراء ىذا الواقع  ىتأمبلتو إل ينطمؽ الفيمسوؼ في

غير ىذا ال يعني أف الفيمسوؼ و  ،2''وراء تمؾ الظواىر المادية المحسوسة أيا كاف نوعيا
و الواقع المعاش ىو يتأمؿ الكؿ أيعني أف الفيمسوؼ و يتأمميا  بؿ ىذا ال ميتـ بالجزئيات و 
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مدى ارتباط ىذه الجزئيات مع بعضيا البعض  ىجزئيات بقدر ما يركز عم ىفإنو ال يركز عم
 .لظاىرة كمية

فنقطة ومف ىذا المنطمؽ يتبيف لنا أف الفمسفة كذلؾ تيتـ بدراسة الظاىرة جزئيا ثـ كميا''    
بما أف نقطة بدء الَعالـ ىي  ،جزئياتوبدء الفيمسوؼ حقيقية ىي دراسات الكؿ الماثؿ في 

ستو مستخدما حواسو في اأي أف الَعالـ يبدأ در ، النتيجة الكمية ىلموصوؿ إلدراسة الجزئيات 
مبلحظة الظاىرة موضوع الدراسة بينما يبدأ الفيمسوؼ مستخدما رؤيتو العقمية العامة حوؿ 
عمـو الظاىرة دوف أف ييتـ بتمؾ التفاصيؿ الجزئية التي ييتـ بيا الَعالـ ومف ىنا يمكنؾ فيـ 

الفيمسوؼ منيج عقمي يستند  دعن فمنيج البحث ،ج الفيمسوؼالـ ومنيالفرؽ بيف منيج العَ 
ؿ ىذه لك فسرالتي ت العمة الكمية ىالوصوؿ إلويريد  ،1''النظرة الكمية الشاممة لمظواىر ىعم

ظاىرة ما عند السبب )العمة( لتمؾ الظواىر  ىنما العالـ نجده يركز في بحثو عمبي الظواىر
الجزئية أو عند حدود العمة القريبة التي تفسرىا الظاىرة الجزئية التي يبحث عنيا أو التي 

 يريد أف يفسرىا.

المنيج الفمسفي منيج عقمي استنباطي بينما المنيج العممي منيج تجربي ''إف        
ا الميتافيزيقعف العمـو العقمية كالرياضيات و  التجريبية تختمؼ العمـو(..'').ليذا  ،2''استقرائي

ومف ( ...)نتائج قطعية في أغمب األحياف  ىلالوصوؿ إ ىمف حيث قدرة العمـو العقمية عم
العكس مف ذلؾ  ىيداف الطبيعيات تكوف عرضة لمشؾ والتغير، وعمىنا فإف النتائج في م

تقبلؿ التاـ عف تأثيرات المكاف ا تتمتع باالساالستقرار ألنيتتسـ الحقائؽ الرياضية بالثبات و 
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، أي أنيما 1''التي ىي عوامؿ فاعمة في ميداف الطبيعيوالزماف واألدوات واألشخاص و 
 يختمفاف في المنيج فممعمـ منيجو ولمفيمسوؼ منيجو.

اف ىدفيا معرفة قوانيف الطبيعة وتسخيرىا لخدمة اإلنساف بيذا فاف العمـو الطبيعية كو        
  ىالوصوؿ إل ىا العمـو الفمسفية فكانت تنشد إلازدىار بينمواإلنسانية والعيش في رفاىية و 

 ،إجابات مصرية يبحث عنيا اإلنساف ىالحقيقة الكمية )الوجود( وذلؾ ابتغاء الحصوؿ عم
ىذا فالفمسفة ليا ارتباط وثيؽ بالبعد الروحي لئلنساف بينما العمـ أو العمـو الطبيعية ليا  ىوعم
ذا كانت حقيقة اإلنساف في محتواه الروحي فيذا يعني تباط وثيؽ بالبعد المادي لئلنساف، و ر ا ا 

 ىذا نتيجة ارتباطيا بالجانب الروحي لئلنساف.العمـ و  ىلمفمسفة أىمية بالغة عم أف

 الصمة بين الفمسفة والعمم:

 الفمسفة اليونانية ''ارتبطت العمـو المختمفة بالفمسفة ارتباط األبناء باألـ، وبداية منذ فجر   
إذ لـ تكف ىناؾ فوارؽ "، فمسفة"عنوما نقوؿ تمييز واضح بيف ما نسميو عممًا و ولـ يكف ىناؾ 

تمؾ التي تستند إلى النظر العقمي و  تقوـ عمى المبلحظة والتجربة، بيف العمـو التي
يوناف أف نقوؿ باختصار إف الفمسفة كانت ترادؼ عند فبلسفة ال نستطيعو ( ...)المجرد

مستمدة  كانت كممة العمـ تدؿ عمى المعرفة إطبلقًا سواء أكانتمجموعة المعارؼ البشرية، و 
كؿ  جمعتالتي ، 2''خير مثاؿ عمى ذلؾ، فمسفة أرسطوو  ،مف الحواس أـ مف العقؿ ومبادئو

 معارؼ عصرىا.
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فضمت صمة الفمسفة بالعمـ مرتبطة ارتباط وثيؽ نظرا لسيطرة  ىطأما في العصور الوس     
 فبلسفة تمؾ العصور. ىوغمبة رجاؿ الديف عم فمسفة أرسطو حتى لذلؾ الوقت

 يد رواد البحث العممي التجريبي  عمىانفصؿ العالـ تدريجيا في العصور الحديثة و      
اىر الطبيعية عف طريؽ المبلحظة دراسة الظو  ىإل لجئواالذيف  -وفى مقدمتيـ اسحؽ نيوتف''

بد كاف آلوالتجربة واختراع األجيزة واآلالت التي تمكنيـ مف فيـ وتفسير ىذه الظواىر، و 
فأخذ  منيجًا،ـو الجزئية عف الفمسفة موضوعًا و استقبلؿ العم ىلمتطورات العممية أف تؤدي إل

القوانيف التي تسير  ىليصؿ فيو إل يقتطعو لنفسيو ،حث كؿ عمـ في جزء محدد مف العالـيب
منذ ذلؾ الحيف لـ يعد العمـ مجرد مناقشة نظريات في ضوء نظريات و ، الظواىر وفقا ليا

، ففي العصور الحديثة كاف 1''أساس التجربة العممية الدقيقة ىسطو إنما أصبح قائما عمأر 
 العمـ مستقؿ عف فمسفة منيجا وموضوعا.

سة إنما أسرار الكني ىث لـ تصبح نتائج العمـ محتكرة عموبيذا االنفصاؿ الذي حد     
 ىواتو.ؽ في حميا جميع الميميف بالعمـ و مسائميا يتسابأصبحت النتائج العممية و 

وة يساوي ضرب الكتمة في أي حاصؿ الق f=ma ىالقانوف الثاني لنيوتف عم''ينص و      
إف (...)ا ىو الزمفالمشتقة لمسرعة بالنسبة لمزمف لكف م dv/deالعجمة بدورىا ىيالعجمة و 

قد و ( ..).أف يقولوف لنا ما ىو الزماف( ...) صعوبة)...( الفيزيائييف يجدوف الناس لعادييف و 
وبحموؿ نظرية النسبية بدأ  (...)ترؾ العمـ مسألة التفسير الدقيؽ لمعني الزمف لمفمسفة

وتديف أفكار أينشتايف الخاصة ( ..).إجابة عف ىذا السؤاؿ  الفيزيائييف يتشاركوف في محاولة
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الزماف  نقده لمفيوـقد و  ،1''زنيالفيمسوؼ ليب ىديف ىذه األفكار بالكثير إلت)...(حوؿ الزمف
كاف العمـ يترؾ األسئمة التي ال يتمكف أبدا مف اإلجابة عنيا ميما طاؿ بحثو والمكاف لنيوتف، 

ما  مف األسئمة تستطيع الفمسفة وحدىا أف تتعامؿ معو مثؿ حوؿفييا لمفمسفة ألف ىذا النوع 
 . ىو خير وما ىو شر أو أخبلقية

أف  ستمرمتطور الذي ىو في أف تنسجـ مع الفكر العممي تواد فعمي الفمسفة التي ليذا    
فالعالـ  دراسة ما تحدثو المعارؼ العممية مف تأثير وردود فعؿ في بنية الفكر،'' ىتعتمد إل

فكر خالي مف أية أفكار قبمية، أما الفيمسوؼ  يعتقد أنو ينطمؽ في بحثو مف فكر ال بنية لو،
، المقوالت الضرورية لفيـ الواقع ىفكر يقـو عم ،مف فكر ثـ بناؤه فيو ينطمؽ في الغالب

فيو يري أف الجيؿ عبارة عف نسيج مف  (...)العالـ المعرفة تنبثؽ مف الجيؿ ىفبالنسبة إل
لذلؾ  (.)..اإليجابية المتماسكة، إال أنو ال يدخؿ في حسابو أف الجيؿ بنية خاصة  األخطاء

معني ىذا أف و  ،2''فالفكر العممي ال يمكف أف يشيد إال مف خبلؿ عممية ىدـ لمفكر الآلعممي
الفيمسوؼ  ىينطمقا في بحثيما أما بالنسبة إلكميما يري ال بد مف أف يكوف ىناؾ فكر حتى 

يقنعو أخذ بيا أما إذا لـ  يءالموضوع إذا وجد فييا ش ىالتغير الذي يطرأ عمفبل االنحراؼ و 
  يجد أي فائدة أىمميا.

لكنيا تظؿ فمسفة ( ...)ـ كمتا الحالتيف الفيمسوؼ مستعد إلنشاء فمسفة لمعم ''فيف ليذا  
، والعمـزادت صمة بيف الفمسفة  ،ا زاد تعمقنا في العمـو الحقيقيةىكذا كممو ( ...) الفيمسوؼ

الفكر الشرقي القديـ  ىالفكر اليوناني فقط بؿ تعدتو إل فأمومة الفمسفة لجميع العمـو ال تبلمس
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المصري أيضا والفكر الغربي )...(الفكرببلد ما بيف النيريف و واليندي و كر الصيني أعني الفو 
بعبارة توأماف و الفمسفة والعمـ (...)تى الفكر العربي الذي بو نفتخر ونعتزحبجميع اتجاىاتو و 

ألنو  ،1''أصح ىما في أمومة دائمة ألف الفمسفة ىي المظممة الواقية التي تحمي جميع العمـو
يتقدـ خطوة واحدة مف دوف فكرة  في الوقت الذي كاف فيو العمماء أو العمـ ال يستطيع  أف

يا فإنيـ أف يفكروا مقوالت منطقية فانو مف غير أف ينتقدون ىولما كاف  في أمس الحاجة إل
ف بأقؿ وقوعا تحت سمطة الفمسفة والذيف ىـ أكثر استنكار لمفمسفة في ىذه الحالة ال يكونو 

 عبيدا ليا . اصبحوالذيف ىؤالء ىـ الذيف و 

 توماس كوهن: بنية الثورة العممية.

لطالما كانت المعرفة العممية محور النقاشات العامية والفمسفية مف العصر الحديث       
العمـ المعاصر في القرف العشريف وما يشير اىتماـ ىذه النظريات ىو كيفية  وصوال إلى

تطور ىذا الفكر العممي، التي تعرقؿ طريقو مشكبلت عممية ولي حؿ ىذه المشكبلت حسب 
نتيجة ىدـ النموذج  ىذا النموذج يكوف قد بنيإرشادي جديد و توماس كوىف يتطمب نموذج 

عمى النموذج اإلرشادية لعمـ البصريات حتى الثورة  تعاقبو''ىذه التحوالت التي  ،القديـ سابقو
العممية، واالنتقاؿ المتعاقب مف نموذج إرشادي إلى أخر مف خبلؿ ثورة ىو نمط عادي 
ننا لو تأممنا التاريخ فيما بيف الماضي البعيد ونياية القرف  لتطور العمـ الناضج )...( وا 

بمعني لكي  ،2''أي فترة زمنية قد شيدت اتفاقا في الرأي بشأف الضوءالسابع عشر فمف نجد 
وبيذا فاف فترة النموذج ىذه  ،االنتقاؿ مف نموذج إلى أخر البد مفيكوف تطور العمـ ناضج 

ليذا جاء كوىف بفكرة النموذج الجديد ألنو يدة وىدـ القديمة و تتطمب استيعاب النظريات الجد
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مؤرخي العمـ فيـ يخطئوف في  ىؿ التراكـ احدث صعوبة عمحاصؿ بفعأوجد أف التطور ال
يري أف تطور العممي ليس عممية تراكمية و تصوراتيـ بأف العمـ يتطور بفعؿ التراكـ فال

األدوات التي ة القواعد والمسممات والمفاىيـ و ىو مجموعالنموذج اإلرشادي أو البراديغـ و 
ي الخمفية التبمثابة قع بعيف البراديغـ فيو الوا ىلإ رؾ مف داخميا العمماء،فيـ ينظروفيتح

غـ يكوف بحسب تعبير توماس يىو يشتغؿ وفؽ مبادئ البرادتسمح برؤية دوف أخر في العمـ و 
أف ىذه التحوالت في البراديغمات عمـ البصريات الفيزيائية '' ،"عمما سويا أو معياريا"كوىف 

أخر عف طريؽ الثورة ىي  ىبراديغـ إلاالنتقاؿ المتبلحؽ مف وأف عممية  ىي ثورات عممية،
و العمـ السوي )العمـ الناضج(عند كوىف ىو ''، 1''المكتمؿبمثابة التطور العادي الخاص بالعمـ 
ىي ثر مف انجازات الماضي العممية و انجازات أو أك ىيعني البحث الذي رسخ بنيانو عم

يكوف انتقاؿ مف براديغـ إلى أي أنو ، 2''انجازات يعترؼ بيا مجتمع عممي محدد لفترة زمنية
 أخر جديد وىذا االنتقاؿ يكوف عف طريؽ الثورة.

أف عدـ لنموذج لما كاف لدينا عمـ عادي و دقيؽ با إلزاـحسب كوىف إف لـ يكف ىناؾ و   
 .ليس في النظرياتلعمماء يفقدوف الثقة في أنفسيـ و الحموؿ يجعؿ ا إيجادالنجاح في 

بيف  ىو العمـ الذي كاف شائعا يصطمح عميو كوىف عبارة العمـ العادي: ''ما ليذا فإف   
يـ ونشاطيـ في البحث في قضاياه يقضوف معظـ وقتالعمماء في عصر مف العصور و 

التشبث بو  ىميؿ العمماء إلىذا النشاط مف العمـ ىو الذي يو ، وممارسة تجاربو وتطبيقاتو
( ...)ر تصورتيـ لممشكبلت التي تسود عصرىـ الطبيعة بقد ىوالدفاع عنو بحسب نظرتيـ إل
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ما إف تكثر ىذه عمـ العادي عف حؿ بعض المشكبلت و الواضح إذا ىو أنو مثير ما يقصر الو 
بيذا و ، وذلؾ ألنو يصبح شائعا 1''الحاالت الشاذة حتى واجب إعادة النظر في العمـ العادي

جابة عناد حموؿ ليا و لعمـ العادي مف إيجفاف تراكـ المشكبلت التي ال يتمكف ا يا يبدأ العمـ ا 
العمماء إيجاد تصور جديد وىنا يحدث ما يطمؽ عميو كوىف    ىيخطو خطوة جديدة ويحتـ عم

فييا يحؿ النموذج اإلرشادي حداث التطورية الغير التراكمية و وىي سمسمة األ"''الثورة العممية"
جديد محؿ النموذج اإلرشادي قديـ ألف ىذا األخير أصبح عاجزا عف إيجاد حموؿ لممشكبلت 
القائمة أو الحاضرة فتاريخ العمـ يؤكد أف الكثير مف المعارؼ السابقة تتناقض مع المعارؼ 

، أي أف الثورة 2''لخ العممية الجديدة سواء تعمؽ األمر بالفمؾ أو الفيزياء أو الرياضيات..ا
العممية ىي التي يتـ فييا التخمي عمى النموذج القديـ ألنو أصبح غير قادر عمى إيجاد 

 الحموؿ المناسبة لممشكبلت وفي ىذه الحالة يحؿ نموذج إرشادي جديد .

األولي ت العممية منيا الثورات الصغرى والكبرى و وقد ميز كوىف بيف نوعيف مف الثورا      
الثانية يقصد بيا جممة ية التي تخص مجموعة مف العمماء و ا تمؾ االكتشافات العمميقصد بي

العالـ رات التي تيدـ المعارؼ القديمة وتؤسس لرؤية جديدة لؤلشياء و االبتكامف االكتشافات و 
 الخارجي .

العمـ  ىاء باالنتقاؿ مف العمـ العادي إلأي أف الثورة العممية تكوف عندما يقـو العمم
ذاتغير جوىري في النظرة لمعالـ و  ىلإوتؤدي  جديد معايير كاف البراديغـ ىو نموذج العمـ و  ا 

حظة تكثر األحاجي التي تتراكـ في ىذه لكـ عمد جماعة عممية معينة فإنو و مشتركة لمح
                                                           

1
 الكويت، ،د ط األدب،لفنوف و االمجمس الوطني لمثقافة و  تاريخية،ة العمـ الحديث: دراسة تحميمية و ظاىر  ،العـعبد اهلل   

 . 019-012ص ص، 1926

 .161ص بؽ ذكره،مصدر سمحمد دبس ، ر:م حيدر الحاج إسماعيؿ، بنية الثورات العممية، توماس كوىف،  2 

 



- 50 - 

 

شاكمة حاالت شاذة والعمـ الشاذ ىو النشاط العممي الذي يخرج عف المقياس العاـ أي  ىعم
درجة تجعؿ  ىليس ليا حؿ في البراديغـ  تصؿ إلأف المشكبلت التي يجب أف تحؿ ولكف 

عادة تشكتغير القواعد و  ىد الثقة فيو مما يضطر العمماء إلالبراديغـ في أزمة بحيث تفق يميا ا 
 .باختصار خمؽ عمـ معياري جديد ف سابقتيا وبالتالي إقامة ثورة عممية و مف جديد مختمؼ ع

 كارل بوبر:ومنطق الكشف العممي.

يتناوؿ بالتحميؿ مشكبلتو في عندما يتحدث بوبر عف العمـ كنظرية مف خبلؿ كتاباتو فإنو ''
 عمينا ىذه المشكبلت في رأي بوبر لتوضع وضعا صحيحا يجبو ( ...)صورة تساؤالت وأراء

ىذا مف جية المعرفة مف سيكولوجية المعرفة و  البلعمـ ثـ نميز منطؽأف نميز أوال بيف العمـ و 
تي قد تفسد ثانية كما يبدو مف الضروري طالما نحف في ميداف العمـ أف نستبعد الذاتية ال

ىذا مف الجانب ثالث وأخيرا البد مف اتخاذ قرار في المشكمة وىو ما العمـ موضوعيتو و  ىعم
اء باحثو باحث العمـ أثن يري بأنو عمى، أي أف بوبر 1عند بوبر''بالقرارات المنيجية'' يعرؼ

 .موضوعية العمـ ى يحافظ عمىذاتيتو حت البد لو مف أف يتخمي عمى

صياغتيا ثـ يقوـ ديد نظريتو و ليذا فبوبر مف خبلؿ نظريتو في العمـ يبدأ أوال بتح        
حقيقة مطمقة بؿ  ىيري بأف البحث العممي ال يؤدي إلبتحميميا ولكف بصورة نقدية فيو ال 

كؿ نظرية عممية ىي قابمة و ، ة مرحمة معينة صالحة لتمؾ الفترةفكؿ عقبلنية عممية ىي وليد
 ف النظرياتأساس أ ىالمعرفة العممية عم ىحسب بوبر أي أف التكذيب ينطبؽ عملتكذيب 

نظريات أكثر عمقا لكف دوف  ىالعممية ىي في تطور وتقدـ مستمر وىذا التطور يقودنا إل
 بموغ الحقيقة المطمقة.
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 ىىي معيار يشير إل تيف ومدلوليا فالقابمية لمتكذيببيف الكممليذا ميز كارؿ بوبر ''     
 ىر التكذيب إلبينما يشي، دةالخاصية التجريبية لنسؽ مف القضايا العممية أو القضية الواح

الحديث عف قابمية ا لتعيف شروط تكذيب ىذا النسؽ، و القواعد الخاصة الواجب اتخاذى
التكذيب ىو حديثنا عف طالما نتحدث عف النظرية أما تكذيب النظرية فيتـ عندما نقبؿ 

، أي أف نظرية ما تكوف قابمة لمتكذيب عندما تقبؿ ىذه 1''القضايا األساسية التي تناقضيا
 ية القضايا أخرى التي تناقضيا.النظر 

ىو ما ينتج لنا أف تبقي النظرية أو تبار و فإف كؿ نظرية عممية معرضة لبلخ ''ىذا ىوعم     
االختبار المنتظـ تضمف الصياغة الواضحة لممشكبلت و ترفض، وىذا المنيج بطبيعة الحاؿ ي

لذي يبيف لنا أف نقبؿ ىذه ، أي أف االختبار ىو ا2''لمحموؿ المفتوحة وفقا لمقواعد المنيجية
 النظرية أو نرفضيا.

وبناء عمى ىذا التمييز'' يمكننا أف نقوؿ إنو يكفي أف يشير إلى أف المعرفة تكوف        
موضوعية إذا وجدت باستقبلؿ تاـ عف الحالة الذاتية لعقؿ الفرد أو عقوؿ األفراد وليذا 

أي أنو البد لمباحث  ،3التركيب خصائص الموضوعية والمستقمة تماما عف الذاتية اإلنسانية''
موضوعي ويتخمي تماما عمى ذاتيتو، وليذا فالخبرة الذاتية أو الشعور باالقتناع لف أف يكوف 

يبرر قضية عممية ومع ىذا فميما كاف ىنالؾ شعور باقتناع اتجاه قضية ما فإنو لف يبررىا، 
ولقد ساىـ بوبر إسياما واضحا في تطوير العمـ وذلؾ مف خبلؿ مساىماتو في تطوير 

العديد مف الفبلسفة وعمماء االجتماع بعده تبني نظريتو وتنقية  النظريات العممية وحاوؿ
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لعؿ اإلنجازات العممية الحديثة الفمسفية مف كؿ ما ىو غير عممي و األفكار والنظريات 
 والمتجددة ىي أكبر دليؿ عمى صحة نظرياتو المتميزة.

 ىالتي تدؿ عم ،اءالصراع ،البق صمحواألكممات االختبار  في مقولتو: "بوبر"لقد استعمؿ     
 ىإف التفضيؿ ال يرجع بالتأكيد إلتبنيو لمفيـو التطورية وفي جزء أخر حيث يقوؿ بوبر''

 ىال يرجع لمرد المنطقي لمنظرية إلمف قبيؿ التبرير التجريبي لمقضايا المكونة لمنظرية و  شيء
أي النظريات  خرى التجربة إننا نختار النظرية التي تضع نفسيا في منافسة مع النظريات األ

التي أي أف النظرية األصمح ىي ، 1 أنيا األصمح لمبقاء باالختبار الطبيعي'' ىالتي تبرىف عم
 ليا.و ينبغي قبحتى تأكد أنيا أصمح و  ة مع النظريات األخرىتضع نفسيا في مقارنة  منافس

 .وداعا لمعقل ،ضد المنهج فييراباند:

أف العمـ ليس سوى ال يتبع أي منيجية خاصة، و لعممي أف اإلجراء ا يؤكد بوؿ فييراباند   
أثار ىذا التصور  ،شكؿ مف التفكير مف أشكاؿ أخرى، وىو ليس أكثر سدادا مف األساطير

 انتقادات عديدة، لكنو أعطى قوة ألبحاث عديدة في سوسيولوجيا العمـ.

 contre laفي كتابو ضد المنيجية  "العمـ مؤسسة فوضوية أساسا" ''ويقوؿ أف    
méthode وضوي ليست إلى مفاجأة القارئ غير أف كممة ف فييراباند، ييدؼ مؤرخ العمـو

إذف لقد جاء بيذه الفكرة محاربا  ،2''إبستيمولوجيلكف بمعنى مستعممة بمعنى سياسي و 
ال يخرج مف فالعمـ بالنسبة لو خادع و  ،كنشاط عقبلنيالتصور التقميدي لئلجراء العممي  
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الفكرة األساسية التي جاء بيا في ىذا الكتاب ىو أف العمـ ال ينحصر في و  ،ميداف األساطير
 منيج واحد بؿ يعرؼ عدة مناىج لذا يطمؽ عمية بالمشروع الفوضوي.

الميثودولوجية ىي "التعددية المنيجية" التي ىي  باندفيرناكانت نظرية  ''إذف مف ىنا     
لمعمـ فيو "العقبلنية ئنا عنوانا لفمسفتو ذاتيا الفوضوية أو البل سمطوية المعرفية، فإف ش

ترفض أيضا تنصب ب السمطة المعرفية لمنيج محدد، و التي ترفض بشدة تنصيالفوضوية" 
ي عف طريؽ إطبلؽ طاقات السمطة المعرفية لمعمـ بالذات عمى أساس أف التقدـ المعرفي يأت

معيف، أو اقتفاء خطى نظاـ  ليس البتة بالتشديد عمى إتباع منيجاإلبداع والخمؽ واالبتكار، و 
بطبيعة أف العمـ نسبي بالدرجة األولى و  أراد فييراباند التأكيد عمى  1''معرفي محدد دوف سواه

غير ثابت إذف ال وجود ؿ فاألحكاـ العممية نسبية كذلؾ وىكذا فالمنيج العممي متغير و الحا
 لمنيج واحد بؿ يجب أف تسود فكرة التعددية المنيجية.

رة فكيياجـ فكرة العقؿ و  " Adieu la raisonوداعا لمعقؿ"نجد كذلؾ فييراباند في مؤلفو      
يعتبره أساسا لحضارة ىمشت القيـ اإلنسانية ىي الحضارة الموضوعية، حيث مفيـو العقؿ و 

، ''حيث ينتقد فيرناباند عممي يقـو بدورة عمى أسس عقبلنيةالغربية القائمة عمى أساس 
الغربي لمعمـ، واتخاذه ذريعة ألسطورة الغرب المتفوؽ، والقير الذي يمارسو الغرب االستغبلؿ 

وقد خرج مف ىذه ، 2عمى مختمؼ الحضارات باسـ العمـ وبدعاوي العقبلنية والموضوعية''
ليس لمعقبلنية اليـو أي مضموف طة العقؿ ىي سمطة خادعة و أف سمالمسألة بنتيجتيف أوال 

عرؼ عميو خارج المبادئ الحزبية التي توصؼ باسـ العقبلنية، إف يمكف عمى حد تعبيره الت
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ة، ليذا ينبغي التحرر مف األثر الوحيد لمعقبلنية اليـو ينحصر في التوجو نحو نوع مف الرتاب
أف مقياس الموضوعية ليس في حد ذاتو إال اختيارا ثانيا  ،أي قيود العقبلنية طبعا، قيودىا

 األشخاص.شخصيا أو اختيارا لجماعة مف 

رغـ زعميا وترويجيا ليذا المصطمح،  فييراباندالحضارة األوروبية غير عالمية في نظر   
ألف العالمية تقتضي لعدة معايير، وال يمكف لحضارة أفرزت العنصرية ونيب األخر أف تكوف 

 فيرنا بند، ويقوؿ وقيره أف تكوف عالميةعالمية، وال يمكف لحضارة قامت عمى استبلب األخر 
في ىذا الصدد:''إف أفضؿ تعميـ ىو مساعدة الناس عمى كسب مناعة ضد كؿ الجيود 

  النظامية إلنجاح التعميـ''.
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 .66جميؿ صميبيا، المعجـ الفمسفي، مرجع سبؽ ذكره، ص   1

 .21، ص 1926مدكور، المعجـ الفمسفي، مجمع المغة العربية، القاىرة، د.ط،  إبراىيـ  2
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المعارؼ وىذا ما يتبيف لنا كذلؾ  المعرفة العممية غير أف المفيـو الثاني ييتـ بدراسة مختمؼ
النتائج "أنيا الدراسة النقدية لممبادئ و حيث :بلبستيمولوجيال أندري الالند ؼيعر مف خبلؿ ت

 ثقميا الموضوعي".ي تيدؼ لمعرفة أصوليا المنطقية وقيمتيا و الخاصة بالعمـو الت

معرفة ي تيتـ بالعمـ و تمؾ الدراسة الت مف خبلؿ ىذه التعاريؼ نجد أف االبستيمولوجيا ىي    
وطرؽ اكتساب الطابع المنطقي والموضوعي، األسس التي يعتمد عمييا في تحصيؿ النتائج 

االندماج في ىذه العمـو شرط راسة نقدية قائمة عمى االختبار والتحقؽ و ذلؾ بدراسة العمـو دو 
في فحص  أساسي االبستيمولوجيا ىذا ما يجعؿ منيا نظرية عممية  يمكف االرتكاز عمييا

 المعارؼ المختمفة.

 :ااالبستمولوجي طبيعة

أبرز اإلشكاليات التي تدور حوؿ مسألة البحث اإلبستيمولوجي كانت تسعى لمعرفة إذا      
تباعا لما ذكرنا في تعريؼ ىذا المصطمح ما كاف مجاؿ االبستيمولوجيا ىو الفمسفة أـ العمـ  وا 
يث سميت باإلبستيمولوجيا نظرا التخاذىا نجد أف مجاليا ىو العمـ أكثر منو الفمسفة، ح

المعرفة العممية موضوعا ليا واالىتماـ البالغ بالمواضيع العممية دوف استثناء، ففي نظرىا 
يجب الخضوع لمبحث العممي وقطع الصمة بالجذور الفمسفية وااللتزاـ بالموضوعية والمناىج 

اىج العممية كالرياضيات مثبل وىناؾ العممية وبالمفاىيـ العممية كذلؾ فيناؾ مف ييتـ بالمن
 يعتمد المفاىيـ العممية ونستند في ذلؾ إلى مفيـو القطيعة والعقبلنية عند باشبلر مثبل.مف 

تتميز االبستيمولوجيا بتنوع الموضوعات نظرا لتعدد العمـو وتفرعيا فقد تعددت أنواع    
ييا الرياضيات والفيزياء وعموـ االبستيمولوجيا كونيا تيتـ بدراسة قضايا كؿ العمـو بما ف

الحياة والعمـو اإلنسانية كذلؾ، حيث تتوجو في ذلؾ إلى تحديد األسس التي يرتكز عمييا كؿ 
 عمـ وتقـو بالبحث في مبادئيـ وقوانينيـ وعبلقاتيا بعضيا ببعض.  



- 56 - 

 

 مهمة االبستيمولوجيا:   

ماداـ أف طبيعة البحث اإلبستيمولوجي تنحصر في مجاؿ العمـ والتركيز عمى دراسة كؿ      
المواضيع المتعمقة بو دراسة نقدية مف ىذا المنطمؽ نجد أف ميمة االبستيمولوجيا تكمف في 
عطاء العمـ صفة  النقد أي ىدـ كؿ ما سبؽ وتجاوزه بتركيب وبناء أفكار مغايرة وجديدة وا 

والجدة الحقيقة مما يؤدي إلى إثبات عممية تمؾ المعرفة العممية ويضفي عمييا الموضوعية 
صبغة عصرية ومتطورة عمى تمؾ المعرفة العممية، وىذا ما يؤكد عميو غاستوف باشبلر أنو 

عادة  بناءه  ومعرفة األمور التي تحاوؿ إعاقتو.           مف الضروري إثراء الفكر العممي بنقده وا 

نا الدكتور محمد وقيدي المياـ التي عمى اإلبستيمولوجي التقيد بيا حسب ما جاء يذكر ل     
 بو باشبلر وتتمثؿ ىذه المياـ في ما يمي:

 أثر المعارؼ العممية في بنية الفكر.متابعة  -
القياـ بالتحميؿ النفسي لممعرفة الموضوعية مفادىا اكتشاؼ العوائؽ التي تعيؽ المعرفة  -

 وتطورىا.
 براز القيـ اإلبستيمولوجية.العمؿ عمى إ -
  إظيار داللة االكتشافات العممية مف الجانب الثقافي ومف الجانب النفسي.  -

براز أىميتيا وموضوعيتيا  إذف أىـ المياـ اإلبستيمولوجية تتمثؿ في متابعة المعرفة العممية وا 
ذا ما تطرقنا إلى اىتمامات جوف بياجيو اإل ثبات فرضياتيا وصدؽ نتائجيا، وا  بستيمولوجية وا 

وفي ذلؾ عممو عمى تأسيس مفيـو جديد لممعرفة العممية وبناءىا عمى أساس النمو بالتطور 
حيث يقوـ بربطيا بعمـ النفس التكويني  فيو يعطي االبستيمولوجيا مياـ مختمفة عف سابقيا

و وذلؾ لدراسة المعرفة العممية باعتماد في ذلؾ عمى تشكميا التكويني وىذا ما دفع بياجي
''ليحدد لبلبستيمولوجيا ميمة مغايرة مؤكدا ضرورة اىتماميا وتركيزىا عمى البحث في نشوء 
المفاىيـ والمقوالت العممية وتطورىا، وىذا ما يفسر الميؿ الواضح لدى بياجيو إلى ربط 
االبستيمولوجيا بعمـ النفس التكويني وىو ما يفسر أيضا صياغتو لمفيوـ االبستيمولوجيا 

التي تعني نظرية المعرفة المؤسسة عمى تحميؿ  épistémologie génétiqueالنشوئية 
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، إذا ما 1نمو المعرفة، كما تيتـ بنسؽ المفاىيـ التي يستخدميا كؿ عمـ خبلؿ مسيرة تطوره''
يحاوؿ القياـ بو بياجيو ىو ربط االبستيمولوجيا بالتحميؿ النفسي التكويني وذلؾ لتحميؿ نمو 

ىتماـ بنسؽ المفاىيـ والبنيات  الذىنية في عممية التطور المستمر لتمؾ المعرفة ما يقتضي اال
المعرفة فيذا كمو يجتمع عند بياجيو في مفيـو االبستيمولوجيا التكوينية بحيث يعرفيا 
''بوصفيا دراسة المعرفة وبوصفيا محاولة لتوضيح المعرفة العممية استنادا إلى تكوينيا 

لى األصوؿ السيك  2ولوجية لؤلفكار والعمميات التي تعتمد عمييا بصفة عامة''االجتماعي وا 
إذف نبلحظ ىنا أف بياجيو أخذ بالمعرفة العممية إلى فحص جديد ومتطور حيث قاـ بتحميميا 
مف جانب أخر وىو الجانب النفسي أو التكويني واالىتماـ بدراسة نمو تمؾ المعارؼ حيث 

ارؼ العممية باالعتماد عمى تاريخيا ونشاطيا ''تدرس االبستيمولوجيا التكوينية نمو المع
الحالي في عمـ معيف مف جية ومف جية أخرى عمى مظيرىا المنطقي، وعمى تشكميا 
النفسي التكويني أي عمى عبلقتيا بالبنيات الذىنية في تطورىا، "فدراسة نمو المعارؼ )وىو 

التحميؿ المنطقي والتحميؿ  موضوع اإلبستيمولوجية التكوينية( تقتضي منيجيف متكامميف)...(:
، إذف مف خبلؿ ما تطرقنا إليو حوؿ اىتماـ بياجيو باإلبستيمولوجيا 3التاريخي أو التكويني''

نجده يمخص مياـ اإلبستيمولوجي في تحميؿ نمو المعرفة ومراقبة تطوراتيا مف الناحية 
 كويني.التكوينية وىذا ما دفعة إلى الربط بيف االبستيمولوجيا وعمـ النفس الت

نجد كذلؾ الفيمسوؼ األمريكي ويبلرد كويف في نظريتو العممية التي ترى أف المعرفة     
البشرية تتطور بشكؿ طبيعي دوف الخضوع ألي قواعد سابقة وأولية يعرؼ كويف 
باإلبستيمولوجيا الطبيعانية التي تسعى إلى أف المعرفة العممية تعتمد عمى نظرياتيا العممية 

ا إلى غير العمـ، يؤكد كويف عمى ''أف ميمة االبستيمولوجيا لـ تعد ىي وال تحتاج في تأسيسي

                                                           

1
العياشي عنصر،االبستيمولوجيا وخصوصية العمـو اإلنسانية، عناصر أولية لمتفكير، مجمة دراسات عربية، مجمة فكرية  

  .32ص، 1991، 2-3اقتصادية اجتماعية، بيروت، العدد

 
2
  .16، ص0224جوف بياجيو، االبستيمولوجيا التكوينية، تر: السيد نفادي، دار التكويف، دمشؽ،  

 
، 1921بف عبد العالي، سالـ يفوت، درس االبستيمولوجيا، دار توبقاؿ لمنشر، المغرب، الطبعة األولى،عبد السبلـ 3

 .11ص
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، وىذا ما 1تأسيس المعرفة بؿ التحقؽ مف كيفية توصؿ اإلنساف إلى الحالة الراىنة لممعرفة''
يرتبط ويتماشى مع مفيـو االبستيمولوجيا التي عرفت بأنيا دراسة نقدية لمعمـو بحيث ال تيتـ 

يدة ولكف تقـو بفحص الموضوعات  العممية مف حيث مبادئيا وقوانينيا بإنتاج المعارؼ الجد
كما ترتكز عمى التحميؿ التاريخي والمنطقي والتكويني لتمؾ المعارؼ والموضوعات الذي 

 تحرص عمى أف يكوف منطمقيا الرئيسي العمـ.

 والعموم المعرفية: االعالقة بين االبستمولوجي

 المعرفة:/ عالقة االبستمولوجية بنظرية 1

موض عف مشكمة معرفية رفع الغ محاولة نظرية تسعى إلى مجرد ''نظرية المعرفةأصبحت   
تعاقبت في بالعديد مف النظريات التي ظيرت و قد عرفنا تاريخ الفمسفة و  ،بقيت مطروحة

نظرية المعرفة عند و  ديكارتنظرية المعرفة عند ، و وأرسطالزمف مثؿ نظرية المعرفة عند 
العمـو ومادامت  ،اسة خاصة تنظر فيما ىو عممي خالصأما االبستيمولوجيا فيي در  ،لوؾ

تمعف النظر تتابع كؿ تخصص و  مفصمة فكذلؾ االبستيمولوجياتنقسـ إلى تخصصات دقيقة و 
، أي أنو ىنالؾ تواصؿ وقطيعة أحياف بيف نظرية 2''وتفاصيموو إلى غاية اإللماـ بأجزائو في

أفضت ىذه القطيعة إلى وضع في معناىا الخاص،  مولوجيايوابستاـ المعرفة في معناىا الع
كؿ ما يخص العمماء بحيث أصبحت ذو طابع نقدي عممي في مجاؿ العمـو و  االبستيمولوجيا

األفكار السابقة ذات الفمسفية التقميدية و  محض، بينما بقيت نظرية المعرفة منشغمة باألمور
 دارسي الفمسفة عمى حد السواء.فبلسفة و بيا الالطابع التأممي التحميمي التي ييتـ 

 /عالقة االبستمولوجية بفمسفة العموم:2

                                                           

  .06، ص95يوسف تيبس، االبستيمولوجيا الطبيعانية عند ويالرد كوين، ملف الثقافة العلمية، رؤى تربوية، العدد  1

مختبر الفمسفة وتاريخيا، دار القدس العربي، الجزائر، د.ط،  مبلح أحمد، المختصر في تاريخ االبستيمولوجيا، منشورات  2
 .10ص 
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الفمسفة تعبر عف كؿ تفكير وتحميؿ ونقد عمـ فيي تعمؿ عمى كشؼ عدة جوانب فيو سواء 
أكانت مف ناحية فرضياتو أو مبادئو أو إظيار قيمتو الخمقية والمنطقية، فمف المعروؼ أف 

مؾ الدراسة النقدية لممعارؼ العممية أو لمعمـ بصفة عامة وبما أف فمسفة العمـو ىي ت
لئلبستومولوجيا نفس الدور تقريبا بحيث أنيا تقـو بدراسة العمـ واىتماـ بكؿ مواضعو 

 ومختمؼ مجاالتو.
إف'' العبلقة بيف االبستمولوجيا وفمسفة العمـو عبلقة ترادؼ وتطابؽ، فمف حيث التكويف   

ة فمسفة العمـو أسبؽ زمنيا، أما االبستمولوجيا)...( لفظ حديث العيد، إال التاريخي فإف لفظ
أف استعمالو طغى بفعؿ التقدـ العممي اليائؿ وبفعؿ التيارات العممية التي ظيرت أمثاؿ 
لوضعية المنطقية والتجريبية المنطقية التي شددت عمى استعماؿ لفظ االبستمولوجيا ورفضت 

في ما جعؿ التوجو إلى االبستمولوجيا أكثر  ولعؿ السبب ،1مفمسفة''كؿ ما مف شأنو أف ينوه ل
منيا إلى فمسفة العمـو ىو مجرد لفظ جديد بحيث أف األولى ىي نفسيا الثانية غير أنيا 
حصمت عمى تنقيو في القضايا وأخذت لمعة جديدة عمى غرار فمسفة العمـو التي أصبحت 

 تأمميا العممي ناقصا كونو قديـ الحضور.
فكبلىما يقـو بدراسة  وابستيمولوجيا لكف رغـ ىذا ال يمنع مف اتصالية كؿ مف فمسفة العمـو

العمـ والخروج بمعرفة عممية جديدة حقيقية مخالفة لتمؾ التي سبقتيا وذلؾ عف طريؽ األسس 
التي يقـو عمييا كؿ منيما في تحميؿ ونقد المبادئ العممية ونتائجيا إضافة إلى الطابع 

والمنطقي والتأممي في كؿ ما يخص العمـ ىذه كميا تبرىف عمى عبلقة االتصاؿ  الموضوعي
.  بيف االبستمولوجيا وفمسفة العمـو

 /عالقة االبستمولوجية بالميثودولوجيا:3 

                                                           

 .16، مرجع سبؽ ذكره، صأحمد مبلح  1
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اليونانية  méthodosىي مشتقة مف و  méthodeمشتقة مف  ''الميثودولوجيا: تعريؼ     
بعد تطور الكممة باتت تدؿ عمى و ( ...) ؤدي إلىأو المنيج الم(...)ومعناىا الطريؽ إلى

العممية الممارسة التي يقـو بيا العالـ مف بدء بحثو إلى نيايتو مف و مجموعة العمميات العقمية 
،  1''البرىاف عمى الفرضيات الموضوعة لموصوؿ إليوالكشؼ عف حقيقة أمر أو واقع ما و أجؿ 

معناىا عمميات عقمية التي يستخدميا الباحث حتى يصؿ إلى الحقيقة بمعنى ىي الطريؽ 
 الذي ينتيجو الباحث  لموصوؿ إلى النتيجة. 

تصميمية جزء مف المنطؽ فيو الدراسة الوصفية  ىو méthodologieعمـ المناىج       
، بينما  مؼلمختلمناىج البحث المعتمدة تحميمية لبياف مراحؿ الكشؼ العممي  العمـو

                             وكذلؾ القواعد والنتائج المبادئتبحث عف المناىج في االبستيمولوجيا ىي دراسة نقدية 
بيذه التفرقة بيف االبستيمولوجيا وعمـ المناىج فقط ألف األولى أعمؽ وأدؽ   ال يمكف األخذ

يا أف تقـو بدارسة مبادئ العمـو وبعدىا مف الميثودولوجيا فرغـ ذلؾ ال يمكف لبلبستيمولوج
، فبل يمكف لبلبستيمولوجيا االستغناء  الموضوعي دوف البحث في طبيعة المناىج المستخدمة

العبلقة بينيما تتمثؿ في أف عمـ المناىج يقدـ الدراسة الوصفية  ليذا فإف'' عف عمـ المناىج، 
ستيمولوجيا ذلؾ إلى الدراسة النقدية المستخدمة في تحصيؿ المعارؼ العممية ثـ تتعدى االب

، أي أف العبلقة بينيما تكمف 2''الرامية الستخبلص المبادئ التي ينطوي عمييا التفكير العممي
في العمـ فعمـ المناىج يقـو بتقديـ الدراسة الوصفية التي تستخدـ في تحصيؿ المعارؼ بينما 

               .نتائج التي يحتوييا التفكير العممي االبستمولوجيا تريد في دراستيا النقدية إلى استخبلص
        

                                                           

1
مميكة جابر، إسياـ االبستيمولوجيا في تعميمية عمـ االجتماع، مجمة العمـو اإلنسانية واالجتماعية، الجزائر، العدد الثامف،   

 .693، ص0210جواف

 
2
 .753مرجع نفسه، ص  
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 فمسفتهغاستون باشالر و  مبحث األول:

  حياته:

أحد العالمات البارزة في الفمسفة الفرنسية  ر"غاستوف باشال"يعد الفيمسوؼ والمفكر       
 "فمسفة العمـو"ممية ودراساتو الخاصة في مجاؿ ع أعماؿ المعاصرة وذلؾ بفضؿ ما قدمو مف

كاف لساحة االبستمولوجية والعممية بمجموعة مف األطروحات والمفاىيـ التي قدـ الكثير حيث 
-فيمسوؼ فرنسي ولد في بار، ''ر مف القضايا العممية والفمسفيةفي توضيح الكثيليا تأثير 

كاف جده فالحا  1962تشريف األوؿ  12ومات في باريس  1884حزيراف 27أوب -سور
تو الثانوية وداخؿ إلي إدارة البرؽ والبريد والياتؼ وأبوه اسكافيا ولكنو مع ذلؾ أكمؿ درس
-1905(ثـ بصفة كاتب في باريس)1905-1904بصفة مستخدـ متقاعد في رميرمونت )

في المساء بعد االنتياء مف  ( لكف غاستوف باشالر ما كاف يتوقؼ عف تثقيؼ نفسو1914
ي وصفيا في كتابو ليب عمؿ النيار وليالي الدراسة والكدح والعزلة التأممية ىذه ىي الت

وقد درس لسنوات الفيزياء والكيمياء في الثانوية وقد توفيت زوجتو وعاش  ،1("1961شمعة)
ة في شياد ىمؿ تعميمو في الجامعة وقد حصؿ عممع ابنتو الذي ربيا بمفرده مع أنو كاف يك

تطور  دراسات في"كاف عنواف أطروحتودكتوراه في األدب و  ىالتبريز في الفمسفة وحصؿ عم
لمرموقة التي ئ بموضوعيا عف المكانة ابلتن "ية االنتشار الحراري في الجوامدمسألة الفيزيائ

 يشغميا في تطور الفمسفة المعاصرة.سوؼ 

أستاذا لمفمسفة  1930عيف في سنة الجامعة و  ىدخؿ باشالر إل''ذ حيثوقد عمؿ كأستا     
-1940مف السنوات وبيف )في كمية األدب في ديجوف وىو منصب بقي يشغمو عشرا 

                                                           

الفالسفة، )الفالسفة، المناطقة، المتكمموف، الالىوتيوف، المتصوفوف(، جورج طرابيشي، دار الطميعة، بيروت،  معجـ 1
 .143، ص2006، الطبعة األولى
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أستاذا فخريا  1955شغؿ كرسي فمسفة العمـو في السريوف ولما صار في عاـ  (1955
معيد تاريخ العمـو وانتخب عضوا في أكاديمية العمـو األخالقية  ىاإلشراؼ عمتوالي 

حيث ألؼ كتاب نظرية في  ،1''منح الجائزة القومية الكبرى لألدب 1961والسياسية وفي عاـ 
أخرجيا فيمسوفة وىي صاحبة كتاب ''وعي ابنتو سوزاف  وقد عمميا و األدب، وقد ربي باشالر 

)...( باعتباره الممثؿ الرئيسي لقد عرؼ باشالر'' ،العقالنية عند فينومينولوجيا ىوسرؿ''
أىمية نتائج  ىوىو مف نبو بقوة إل لتطور االبستمولوجيا في فرنسا خالؿ القرف العشريف،

االكتشافات النظرية العممية في الفيزياء والكيمياء المعاصرتيف منذ بدايات ىذا القرف 
 2"''العمـ ينتج فمسفة"محاولة فيـ أف  ىفية والمعرفية داعيا الفالسفة إلخصوصا نتائجيا الفمس

ت رواجا آي أف باشالر كاف ممثؿ الرئيسي لتطور االبستومولوجيا في فرنسا وأف مؤلفاتو لقي
كبيرا في مختمؼ أنحاء العالـ لما قدمو باشالر مف نظريات عممية جديدة ميمة وقد كتب 

''تنقسـ  المغة العربية وحسب سعيد بوخميط: ىة الفرنسية وقد ترجمة أغمبيا إلمؤلفاتو بالمغ
إلى قسميف متميزيف قسـ يظير االبستمولوجيا حولي تطور  أعماؿ غاستوف باشالر)...(

عممي المعاصر، والعوائؽ التي تواجييا حينما تنتقؿ مقوالت الحس المشترؾ إلى الفكر ال
ويفكر باشالر أيضا مف خالؿ ذلؾ في الدور الذي تمعبو الرياضيات في  مقوالت ليذا العمـ،

ىذا التطور العقالني، والدروس التي يمكف استخالصيا خاصة بالنسبة لمبيداغوجيا العمـو 
 الثاني كرسو باشالر لألدب والفف.والقسـ  3''الدقيقة

                                                           

  .143المرجع نفسو ، صجورج طرابيشي،   1 

، 1العربي، طدار المستقبؿ درويش الحموجي، تر: ، :نصوص مختارةابستمولوجيا:نظرية المعرفة غاستوف باشالر،  2
  .12، ص1998القاىرة،

  .9، ص2011،بيروت، 1سعيد بو خميط ، نحو نظرية في األدب، دار الفارابي، ط 3
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ت باشالر يقوؿ أيضا وقد تأثر باشالر بفريدرؾ نيتشو وألبرت اينشتايف وحوؿ مؤلفا
''ومؤلفات باشالر تدور حوؿ موضوعيف أساسيف ىما نظرية المعرفة العممية الدكتور بدوي

يكشؼ عنو  فإف ما ،عنده موضوعاف مرتبطافوالنزعة الشعرية المقترنة بالتحميؿ النفسي و 
ىو ما يكشؼ عنو العمـ عف  ،اطات لرغباتنا عمي تصورنا لمعالـالتحميؿ النفسي مف إسق

طريؽ مجيود دؤوب وفي اتجاه مضاد ألف النظريات العممية تدمير لمنظرات أو القصائد 
مف فيو في الحقيقة يكاد أف يكوف ب، في األدبيف األدباء لنفسو مكانة صنع حيث 1الشعرية''
أف نظرياتو  الفمسفية التي تناولت الطبيعة واإلبداع و السفة شعبية في صفوؼ األدباء أكثر الف

 وقد لقيت كتاباتو شيرة كبيرة*.، النفساني قد أثرت في العديد منيـاألدبي والفني والتحميؿ 

  فمسفته:

تاريخ العموـ وفمسفتيا كما في قضايا إف بحوث باشالر لقيت أىمية كبيرة في 
التحميؿ »ويف مثؿ التي تحمؿ عناومف كتبو التي لقيت شيرة كبيرة ىي االبستمولوجيا، 

األرض »و« األرض وأحالـ اإلرادة»و« اليواء واألحالـ»و« الماء واألحالـ»و« النفسي لمنار

                                                           

 .292، ص1984، ، بيروت1ط ، المؤسسة العربية لمنشر والتوزيع،1فة، جعبد الرحماف بدوي، موسوعة الفمس  1

 أشير مؤلفاتو*

"- essai sur la connaissance approchée .paris.1928،- le nouvel esprit scientifique 
.paris.1934،- la formation de l’éprit scientifique .paris.1983،- la psychologie du feu 
.paris.1983،- la philosophie de non .paris.1940،- l’eau et les rêves .paris .1942 ،" - l’air et 
les songes .paris.1943،- la terre et les rêveries de la volonté .paris.1943،- la terre et les 
rêveries du repos .paris.1948،- le rationalisme applique .paris.1949،- matérialisme 
rationnel .paris.1953،- la poétique de l’espace .paris.1957،- la poétique de  la revenu 
.paris.1961 (292رحماف بدوي، موسوعة الفمسفة، مرجع سبؽ ذكره، ص)عبد ال  
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وبيذا  ،بيرة، ونالت شعبية ك1948و 1938ف ، وىي كميا وضعيا بي«وأحالـ السكوف
تركيزه  ، وعمؽالقوية ةموضوعيقراراتو الالواسع، و بفكره عف باشالر انو بإمكاننا القوؿ 

تمّكف مف أف يجعؿ لنفسو مكانة شبو  قد في البحث الدائـ عف الحقيقة، انضباطوتحميمو، و و 
 روجيو غاروديوىذا ما جعؿ مفكرًا مثؿ  مجمع عمييا في الفكر الفرنسي الحديث،متفؽ و 

يكتب عنو قائاًل: "في زمف كاف فيو التيار األقوى بيف تيارات الفمسفة الفرنسية المعاصرة ال 
يكؼ عف المطالبة برفض العمـ، كاف الفضؿ األكبر لغاستوف باشالر يكمف في استمراره 
بالتمسؾ مف دوف ىوادة بالمأثور العقالني، متتبعًا تطور العمـ عف كثب، ولساف حالو الدائـ 

ى عم ىأي أف ىذا المفكر أثن 1إف تاريخ العمـو ىو تاريخ ىزيمة كؿ مفكر ال عقالني"يقوؿ: 
 ما قدمو باشالر.

قمب فمسفة العمـو التي  ىاؿ المفاىيـ الجديدة لمكيمياء إلكما أف باشالر حاوؿ" إدخ 
إرساء أسسيا في التعددية المتالحقة لمكيمياء الحديثة )...(وفتحت الحدوس الذرية  ىعمؿ عم

شعبة جديدة في الفكر الباشالري:الدراسة األركيولوجية  1933)محاولة في التصنيؼ (
والتحميمية النفسية لمفكر العممي قيد التطور )...( وقد كاف مؤلفو ىذا يشير بسفر عظيـ في 

خيا ىو تكويف الروح العممية مساىمة في التحميؿ النفسي لممعرفة فمسفة العمـو وتاري
كما تناوؿ في ىذا الكتاب التحميؿ النفسي   2الموضوعية وىي دراسة منيجية لبعض المفاىيـ"

 .الموضوعيةلممعرفة 
بالشعر فمسفة ) باشالر ( ىي اىتمامو يتـ بػتجعمنا ناألسباب التي إّف أحد أىـ         
عمومًا، بؿ وَعػندِِّه التخيؿ الشعري ذا أىمية فمسفية كبيرة. ولعؿ في كتابو )شاعرية واألدب 

التخمص مف جميع القيود التي تحّد مف تذوقنا لإلبداع فيو دعوة عامة إلى أحالـ اليقظة( 

                                                           

 .144بؽ ذكره، جورج طرابيشي، مرجع س  1

  .143مرجع نفسو، ص 2
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عمومًا ولمشعر خصوصًا، ونحف بحاجة ماسة لذلؾ، ويقوؿ أحد النقاد الفرنسييف أّف أفكار 
إف العمؿ الفمسفي  بأىمية أكبر في المستقبؿ ويبدو أّف ىذا ىو ما نراه اآلف، باشالر سنحظى

وأخر شاعري والواقع أف  وفمسفي أحدىما عممي والعممي الذي يقدمو لنا باشالر ذو شقيف:
 باشالر حذرنا مرارا مف ضرورة عدـ الخمط بينيما.

فمسفة "أو " فمسفة الال"خر األوكتابو  )...("تكويف الروح العممية''"عمؿ فيـ باشالر وقد قد
في العقؿ العممي الجديد وفي الروح العممية المعاصرة يشكالف مبحثاف فمسفييف  )...("الرفض

الفكر العممي و  ويوضحاف القطيعة االبستمولوجية بيف الفكر العممي القديـ )الفكر قبؿ العممي(
 الحديث )الفكر ما بعد العممي(.

موقؼ باشالر مف وضع العمـ الراىف ىو أف باشالر يسمح في والواقع أف ما يميز        
الحديث ويرفض أف باشالر قاطع بيف عمـ القديـ و أي  1''داخؿ )العمـ( بنوع مف المعقولية

 االستمرار بينيما. 
ناقش تتمر لمطرؽ المعتادة في التفكير و النقد المس ىتقـو فمسفة النفي عند باشالر عم 

ألف غايتيا  ،وىي بيذا المعني فمسفة ايجابية مف غموض، وعمياألفكار لتكشؼ ما تنطوي 
وكؿ عمـ يدعي الكماؿ واالنتياء ال يمكف أف يكوف عمما حقيقيا، ما  البناء ال اليدـ فحسب،

ة ويقوؿ في كتابو''فمسفة فيو مجرد مثالية ساذج النقد المستمر،اجعة و لـ يخضع لممر 
فيي بالعكس مف ذلؾ فمسفة  ،كولوجية نزعة سمبيةالناحية السي ''فمسفة النفي ليست مفالنفي

بناءة سواء تعمؽ األمر بنا نحف أو بما ىو خارج عنا فمسفة تري في الفكر عامؿ تطور 
يا مف لبس عندما يعمؿ، إف التفكير في الموضوعات الواقعية معناه االستفادة مما يكتنف

ء الظواىر الكاممة إنشا ىو عمؿ الفكر معناه الرفع مف قدرتوتجدي ،ديؿ الفكرجوغمض قصد ت

                                                           

 .8، ص1993، بيروت،1العمـ:دراسة نقدية مقارنة، دار التنوير، ط:بيف الفمسفة و باشالربرونشفيؾ و  شعباف حسف،  1
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ىمالىما إحياء جميع المغيرات الميمة التي كاف العمـ والفكر الساذج قد أ ىإنشاء عمميا وعم
 .ىفي الدراسة األول

كاف و  ،الليا في إثراء الفمسفة المعاصرةترؾ باشالر مدونة فمسفية غنية ساىـ مف خ
قوؿ المعرفة المعاصرة وطور النظر فيمسوفا وعالما مف العمماء المعرفة متميزا، أثري ح

 الفمسفي مستفيدا مف تكوينو الذي جمع بيف العمـ والفمسفة.
وقد برز كواحد مف أىـ وأشير المتخصصيف بفمسفة العمـو حيث درس بعمؽ الوسائؿ 

كتابو  أصدر ، ولكنو عندما ى المعرفة العممية عف طريؽ العقؿالتي يحصؿ بيا اإلنساف عم
( حيث تحوؿ تمامًا مف منيجو المعروؼ في فمسفة العمـ إلى موضوع ) التحميؿ النفسي لمنار

وربما ، جديد حتى في مجاؿ التحميؿ النفسي حيث اإلنساف ىو ميداف التحميؿ النفسي لممادة
ت تكمف ميزة باشالر الرئيسة وجاذبية فكرة في امتالكػو ذىنًا حػرًا ال تقيده أي مف المواصفا

بداية الجزء فبعد أف اىتـ بفمسفة العمـو في  ،اختيار موضوعاتو أـ في معالجاتياسواء في 
مع بدء مف حياتو نراه يتحوؿ إلى دراسة التخيؿ الشاعري وفمسفة الجماؿ والفف إذ األوؿ 

)اليواء والرؤى( ثـ ثـ  1941ثـ)الماء واألحالـ( عاـ  1937)التحميؿ النفسي لمنار( عاـ 
 1957ثـ )جماليات المكاف(عاـ  1948وأحالـ اإلرادة والتراب وأحالـ الراحة( عاـ التراب )

د أصبح الموضع الرئيس عند . لق1960ثـ كتابو األخير )شاعرية أحالـ اليقظػة( عاـ 
 ،و عمؿ المخيمة، بعد أف كاف العقؿ، في الجزء الثاني مف حياتو، ىو التخيؿ أباشالر

لذلؾ كتب مجموعة الكتب،  ،الشعرة فمسفية شاممة لإلبداع سوأصبح يسعى إلى القياـ بدرا
طبؽ فييا منيجو ىذا"إف االتجاىات الفمسفية المعاصرة ال تمثؿ في الجزء الثاني مف حياتو ،

وفي مؤلفاتو "األخيرة ينتيي فكر باشالر  1في حقيقتيا مدارس فمسفية بالمعني التقميدي القديـ"

                                                           

، 2004، بيروت، 1محمد أبو قاسـ حاج حمد، ابستمولوجيا المعرفة الكونية: إسالمية المعرفة والمنيج، دار اليادي، ط 1
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ونظرا لما قدمو  ، 1تأمؿ أرحب في الكمي" ىإل ،أف يفسر شيئا مف خصائصو النقدية و بدوف
باشالر جعؿ نخبة مف المفكريف يتحدثوف عنو مثاؿ المفكر جاف فاف الذي قاؿ: ''إف عقالنية 

قاؿ عنو المفكر جاؾ  وقد الحمـ معا"،النية وىو يعرؼ كيؼ يعمـ العمـ و باشالر ما فوؽ العق
اشالر األشياء بالمقموب فيو يبني متاىة مف المفاىيـ ليحاوؿ أف يستخمص ب ىصولوموف''ير 

 2الواقع مف رأس العالـ الفيزيائي عمي حيف أف العالـ الفيزيائي يجاىد ليستخمص فكرة الواقع ''
ىو أف تكوف تدخال فمسفيا في العمـ و وقد قاؿ عنو لوي التوسر''ال يريد باشالر لفمسفة العمـو  

التي كانت تجعؿ اليدؼ مف فات التقميدية التي كانت سائدة و جميع الفمس في ىذا يعارض
النتائج العممية  واستغالؿلعممية لصالح المذاىب الفمسفية تأمميا في العمـ احتواء النتائج ا

حديثنا '' ونقوـ بمواصمة 3بالتالي لصالح أىداؼ تبريرية تخرج عف إطار الممارسة العممية''و 
وقد قاؿ عنو أيضا المفكر 4''عمي النظرية العممية بإطاللة سريعة موجزةعف معايير الحكـ 

ميشيؿ فاديو''ندرؾ مع باشالر أكثر مما ندرؾ مع غيره مف فالسفة عصره أف العقالنية 
البورجوازية تدخؿ في مرحمة األزمة لذلؾ نقترح أف نري في باشالر واحدا مف الفالسفة الذيف 

عف مة الفمسفية المثالية الفرنسية و وأكثر داللة عف أز  يعبروف بالصورة األكثر وضوحا
أي أنو يعترؼ بما قدمو باشالر لمفمسفة ،  5''جيودىا لتقديـ حؿ جديد عمي الصعيد الفمسفي

 أنو مف الفالسفة الذيف بينوا أزمة الفمسفية المثالية الفرنسية.  و 

                                                           

  .144بؽ ذكره، ص جورج طرابيشي، مرجع س 1
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، 2006، اإلسكندرية، 1التجريبي، دار الوفاء لدنيا، ط عادؿ عوض، منطؽ النظرية العممية المعاصرة: وعالقتيا بالواقع 4
  .300ص

  .144، صابؽجورج طرابيشي، مرجع س 5



- 69 - 

 

أف في كما  وبيذا فإف فمسفة باشالر سعت إلى أف تبقي مفتوحة عمى العالـ،
الذي يحاوؿ باشالر فيو أف يبيف إنساف وىو يواجو جميع  مؤلفو"شاعرية أحالـ اليقظ"

الصعوبات والتحديات وأف يبيف اإلنساف وىو يبدع ويخترع وكأنو يتحدي المحظة وىو يناضؿ 
 ضد الكسؿ والنـو وخموؿ العالـ. 

الثورات العممية مف ىذه وقد قامت ثورات في الفيزياء والرياضيات وقد استفاد باشالر 
والتي حاوؿ مف خالؿ ىذا الكتاب أف  مة االستقرائية لمنظرية النسبية"يالقو "حيث أصدر كتاب

سنوات عديدة  ؾماكس بالن''وقد كاف  يبرز القيـ االبستمولوجية الجديدة لمفيزياء المعاصرة،
 الفيزياء ىو نظرية'' ألكمات ''ي أستاذ لمفيزياء النظرية في جامعة برليف وأبرز ما ساىـ بو ف

ويمي ماكس بالنؾ في ، ف تقدـ الفيزياء الذرية الحديثةالتي ىيأت األساس لكؿ ما حدث م
ت ىذا المضمار أينشتايف الذي كاف رائدا مف رواده حيث قدـ قبؿ كؿ شئ نظريتو في ألكما

د كاف ىو الذي وق 1907نظريتو في الحرارة النوعية عاـ و  1905الضوء أو الفوتونات عاـ 
، وقد 1''أدرؾ أكثر مف أي شخص أخر طابع األساس الشامؿ لفكرة ألكمات في كؿ تفرعاتو

 الكمات. ىنظرية جديدة تدعقداـ بالنؾ لمفيزياء 

 مبحث الثاني: النظرية العممية عند غاستون باشالر.

 / فمسفة العمم لغاستون باشالر:1

 ىجانب كبير منو إل ىويرجع ذلؾ إلتقدـ تعرؼ عنو فمسفة العمـ موضوع يصعب 
قوية  ،والفمسفةالفيزيائية واالجتماعية  عريفيا ليذا فالعالقة بيف العمـوالفمسفة ذاتيا  يصعب ت

ينيـ مف بالعمماء و لدرجة التي تجعؿ مف فمسفة العمـ اىتماما محوريا لكؿ مف الفالسفة و 
                                                           

  ، 1986، الييئة المصرية لطباعة الكتب، 1ج تر: رمسيس شحاتة، ألبرت اينشتايف، العمـ لمجميع: أفكاره وآراءه،  1 
 .8ص
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التقميدية التي تأخذ مف العمـ ف توظيؼ النظريات المعرفة الفيمسوؼ باشالر الذي رأي أ
ف مثؿ ىذه الفمسفات ىذا ما أعابو عمييا ألمسفاتيا يعد ىذا استغالؿ لمعمـ و نتائجو لخدمات ف

االستغالؿ اإليديولوجي لمعمـ ال يمكنيا مواكبة التطور الحاصؿ في العمـ  ىالتي تقوـ عم
لعممية فإف التصورات ،''ومف حيث ىذا العنصر الذي يأتييـ مف داخؿ ممارستيـ االمعاصر

التي يكونيا عف العمـ بصفة عامة، وعف ممارستيـ العممية بصفة خاصة، تختمؼ عف 
التصورات الفمسفات التقميدية التي تريد أف تستغؿ النتائج العممية، وتعمؿ عمى تحويميا 

ستفكر فيو وىذه الفمسفات إذا ما فكرة في العمـ فإنيا  1لصالح أنساقيا الفمسفية الجاىزة سمفا.''
عقيـ ال يمكنو مواكبة التطور ىنا سوؼ يصبح العمـ جامد و بطريقة فمسفية ميتافيزيقية و 

ناه استغالؿ سيثير غضب العمماء العممي كما أف ىذا التوظيؼ الفمسفي لمعمـ أو كما أسمي
يرفضو الفالسفة وذلؾ أف العمماء يرفضوف إدخاؿ الفكر الميتافيزيقي في العمـ خصوصا إف و 

ف كالتجربة و  ىجريبية سوؼ يركزوف عموا في مجاؿ التكان انوا مف العمماء سوؼ يركزوف ا 
الشمولية في الفكر العمومية و  ىالفالسفة يركزوف عم العمـو الرياضية في حيف نجد ىعم

''وحيف ندعي مزج النظريات العممية بالنظريات الفمسفية نجد أنفسنا)...( سنواجو البشري
وبيا يأخذ الفيمسوؼ ما يساعده مف العمـ  ،2: العمماء والفالسفة''خطر عدـ إرضاء الجميع

 وفؽ مذىبو الفمسفي.

في نطاؽ طرفي المعرفة  ،تظؿ فمسفة العمـو محصورة أغمب األحيافوبيذا '' 
مماء لمنتائج وفي نطاؽ دراسة الع العمـ:في نطاؽ دراسة الفالسفة لألصوؿ البالغة العمومية،و 

الفمسفة تستفيد ذاتيا في مواجية العقبتيف المعمومتيف البالغة الخصوصية و 
دي تارة والبع وىي تقـو القبمي تارة،ر، العاـ والمباش يف تحداف كؿ فكر:)االبستمولوجييف(المت

                                                           

1
 .68-67، الرباط، ص2لمنشر والتوزيع، طمحمد وقيدي، ما ىي االبستمولوجيا، مكنية المعارؼ   

2
 .71مرجع نفسو، صوقٌدي،  محمد  
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التحوالت داخؿ القيـ المعموماتية التي يجرييا الفكر العممي أخري متجاىميف الطفرات و 
 ىوعم، 1''القيـ العقالنيةدي بيف القيـ االختيارية و لبعواعاصر إجراء متوصال بيف القبمي الم

ضرورة قياـ ابستمولوجيا وظيفتيا أساسية تحديد الشروط الذاتية  ىىذا أكد باشالر عم
والموضوعية في الوقت واحد التي تمكنت مف الربط بيف المبادئ العاـ والنتائج الخاصة حتى 

عممية المعاصرة وتتمكف مف مزاوجة بيف تتمكف ىذه االبستمولوجية مف مواكبة التطورات ال
جمع بيف  ىو فمسفة العمـو المعاصرة تقـو عمالتجربة والعقؿ أي أف ىذه االبستمولوجي أ

وبيذا كاف  خالؼ الفمسفة التقميدية التي كانت تفصؿ بينيما، ىالتجريبية والعقالنية عم
ألف في نظره التجربة  باشالر يصر عمى ضرورة إقامة ابستمولوجية مزدوجة األقطاب وذلؾ

 التطبيؽ. ىوفي حيف أف العقالنية في حاجة إلبرىاف عقمي  ىفي حاجة إل

وىنا نجد باشالر يزاوج بيف العقالنية والتجريبية''فإف االزدواجية االبستمولوجية في 
نظرنا دليؿ عمى أف كال مف المذىبيف الفمسفييف)...(المذىب التجريبي والمذىب العقالني 

ى االنطالؽ مف المجرد إلإال أنو يصرح بضرورة تغميب العقؿ عمى التجربة و ، 2''مكمؿ لألخر
''وال بد في نظرنا مف تفضيؿ واحد مف ىذيف المحسوس مف العقالنية إلى االختبار

االتجاىيف)...(أنو االتجاه الذي يذىب مف العقالنية إلى التجربة وبيذه الحركة االبستمولوجية 
الفيزياء المعاصرة، سنحاوؿ إذف في ضوء فمسفة عقالنية السائدة سنحاوؿ أف نميز فمسفة 
ليذا فإف باشالر استداؿ عمى ىذه القطيعة ابستمولوجية بفمسفة  3الحديثة لمفيزياء الرياضية''

الفيزياء وما حققتو مف نجاح فيو يري بأنيا بناء عقالني وذلؾ ألنيا تمكنت مف التخمص مف 

                                                           

، لبناف 1دار الحدثة، طتر:خميؿ أحمد خميؿ، غاستوف باشالر، فمسفة الرفض: مبحث فمسفي في العقؿ لعممي الجديد،   1
  7، ص 1985،

2
 .74-73بؽ ذكره، صدي ،ما ىي االبستمولوجيا، مرجع سمحمد وقي  

3
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ليذا فإف باشالر قد أتي بالعقالنية المطبقة كالبديؿ عف الفمسفة  الالمعقولية مف مواد بنائيا،
 المثالية حيث دعي إلى ضرورة تغميب العقؿ عمى التجربة.

أي أف العمـ المعاصر يسعى إلى أف ينطبؽ مف خالؿ العقالنية العممية وعندما ال 
تكوف فمسفة العمـ وفي نياية المطاؼ ربما  يتـ ذلؾ بالكيفية المالئمة فإنيا تغير ما بيا''

إف كؿ تقدـ حقيقي في الفكر العممي يستوجب .( ..)الطبيعي ىي الفمسفة الوحيدة التي تطبؽ
ف تقدـ الفك ر العممي المعاصر عيف التحوالت وطفرات في أساس المعرفة انقالب/تحوال وا 

 ليذا فإف باشالر عمؿ عمى أف يقدـ لنا ابستمولوجيا خاضعة لمتطور ترفض شئ 1''،ذاتيا
اسمو معرفة قبمية أو مكتسبة ابستمولوجيا تعمؿ عمى مزاوجة بيف العقؿ والتجربة أي عقؿ 
عممي قابؿ لتغير جذري لجميع قيـ الفيـ أو المعرفة الكالسيكية ىو عقؿ منفصؿ تماما عف 

 العقؿ القبؿ عممي.

و وراء ويمكف تعريؼ فمسفة المعرفة العممية ىي ''كفمسفة مفتوحة وكوعي يرسي دعائمو بجري
المجيوؿ وبحثو في الواقع عما يعارض معارؼ سابقة عمينا أف نعي قبؿ كؿ شئ أف التجربة 

ال لما كاف األمر متعمقا بطبيعة الحاؿ، بتجربة جديدة'' ، 2الجديدة تقوؿ ال لمتجربة القديمة وا 
المعرفة فيو  أي أف عقؿ، 3مع المعرفة الشائعة، ولغتيا''وباعتبار ''أف المعرفة العممية تقطع 

ىذه ''الال "أو القطع مع المعرفة السابقة ليست ال لممعرفة التقميدية القديمة و  الجديدة، تقوؿ
عقؿ استطاع التخمص مف ترسبات وتراكمات  ،بالنسبة لعقؿ يجيد تجديد مبادئو مطمقة

تي وقد حدثت قطيعة ابستمولوجية مع المعرفة العامية والمعرفة العممية ال، الالعقمية القديمة
                                                           

1
 .11-10ص ص  بؽ ذكره،فمسفة الرفض،مصدر س ستوف باشالر،غا  

2
 .76بؽ ذكره، ص لوجيا، مرجع سمحمد وقيدي، ما ىي االبستمو   

عبد اهلل إبراىيـ، االتجاىات والمدارس في عمـ االجتماع: دراسة في فمسفة العمـ االبستمولوجية، المركز الثقافي العربي،  3
 .23، ص 2005، المغرب، 1ط
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مجرد الخبرة فيي فمسفة التي تقوؿ ال  ىالعامية والوصؼ المبني عم رفض اآلراء ىتقـو عم
أنيا  ىذ البسائط أي األفكار البسيطة عمال تأخمس ولطرؽ المعتادة في التفكير و لعمـ األ

لكي  تجتيد في نقد ىذه البسائط، إنياأفكار بسيطة فعال يجب التسميـ بيا دوف مناقشة بؿ 
غموض وىي ترفض كؿ تصور عممي يعتبر نفسو كامال تنطوي عميو مف لبس و تبيف ما 
''ىناؾ قطيعة أدوات عممية ىجة اعتمادىا عمىي معرفة تتصؼ بالتعالي التجريبي نتي نيائيا،

بيف المعرفة الحسية والمعرفة العممية، فنحف نري الحرارة عمى الترمومتر وال نحس بيا، ولو 
بينما المعرفة  1الظاىرة'' ما كاف نراه وما نحس بو يوافقاف نفسالنظرية لما عممنا قط إذا 

 العامة تتصؼ بثقتيا بالحواس وما تقدمو ليا مف معارؼ ىذا ما شكؿ أماـ تقدىما.

وحسب باشالر الفكر العممي ىو في حاجة لمبادئ تطعيـ فمسفي ''فإذا كانت 
االنتقائية في الوسائؿ لف ترفض مف طرؼ االنتقائية في الغايات تفسد األنساؽ الفمسفية فاف 

فمسفة العمـو تريد أف تواجو كؿ مياـ الفكر العممي والتي تريد أف تأخذ بعيف االعتبار مختمؼ 
أنماط النظرية وتريد أف تقيس مدي أىمية تطبيقاتيا، وتريد قبؿ كؿ شئ أف تثير االنتباه إلى 

في أف يجدوا وجية نظر واحدة  خموا)...(الطرؽ المتنوعة)...(كما سنطمب مف الفالسفة أف يت
،  وبيذا فمسفة العمـو سوؼ تعرؼ بأنيا فمسفة مشتتة وموزعة وفي 2ووجية نظر ثابت''

المقابؿ سيبدو الفكر العممي منيج يقـو بتحميؿ كامؿ ودقيؽ لمختمؼ النظريات الفمسفية والتي 
 تكوف ضمف األنساؽ الفمسفية.

 باشالرسمات المعرفة العممية لغاستون 

 أىميا:ممية سمات تتميز بيا حدد باشالر لممعرفة الع
                                                           

1
 .77، ص سبؽ ذكرهمرجع ىي االبستمولوجيا،  ماحمد وقيدي، م  

2
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أف المعرفة العممية تتميز بالطابع الالنيائي لممعرفة، وتتميز برفضيا لمفكر العممي  -
وىنا  الكالسيكي''وىذا يعني أف المعرفة أصبحت إبداعا مستمرا ويتطمب تصحيحا مستمرا،

فميس ىنالؾ دائما معرفة تقريبية عف  اشالر،يكمف معني المعرفة التقريبية بحسب مصطمح ب
، وأف باشالر يقوؿ بأف المعرفة 1الواقع)...( وىي معرفة قابمة لمتدقيؽ أو لمتصحيح باستمرار''

سعي وتنشد لبموغ الحقيقة المطمقة، وليس ليس ليا نياية فيذا يزعج الفمسفة المثالية التي ت
 ىي فمسفة بناءة. معني ىذا أف فمسفة باشالر ىي فمسفة سمبية بؿ

يدعوا إلى  حمف بدوي الذي يري بأف باشالرمقابؿ ىذا الرأي نجد عبد الر  وفي 
عادة بناء لممعرفة يري إلى بياف أف '' ديالكتيؾ سمبي والسمب ىو في أساسو حركة تدمير وا 

التقابالت زائفة بيد أف التقابؿ الوىمي لمتصورات يميؿ إلى منازعات حقيقية في الممارسة 
ذا كانا  فإف العالـ ىو )...(المنتجة لمعمـ، إف العمـ يضع قضايا تخضع لمتعديؿ المستمر وا 

أنؼ أبحاثو العقيمة في الظاىرة، ومصير العقؿ ىو ناتج غير إنساني لمعمؿ األخر يست
النظري لبني اإلنساف والفكر ينتج مقوالتو خالؿ ممارستو لما ىو تجربي والعمـ ىو حالة 

، أما بدوي فيري بأف باشالر يدعو 2'' الحؽ إلنتاج فييا المقوالت العميا ىيخاصة مف ذلؾ ا
عادة بناء معرفة جديدة.إلى ديالكتيؾ سمبي بحيث   يقوـ بتحطيـ لممعرفة التقميدية وا 

ومف سمات االبستمولوجية باشالر''أنيا تمتـز بالنظر إلى المعرفة مف زاوية تطورىا في  -
الزماف بوصفيا عممية تطور ونمو متصمة بعبارة أخري البد مف النظر إلى المعرفة أية 

 عمييا.3معرفة بوصفيا نتيجة لمعرفة سابقة''
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يقدـ باشالر نظرية في المعرفة تكوف غير مكتممة '' يرفض باشالر الفمسفات الكالسيكية  -
 حيث تري بأنيا مكتممة ونيائية. 1تقدـ نظرية عامة في المعرفة''

 تستقي االبستمولوجيا الباشالرية موضوعاتيا مف مناىجيا مف العمـ في حد ذاتو. -

دة وعمى مستويات مختمفة ومتنوعة والتي تكوف في تقـو المعرفة العممية بالمقارنة المتعد -
شكؿ تاريخي نقدي وخصوصا ثقافة القرف الثامف عشر والتي ركز فييا عمى الغير عممي وقد 

.  طبؽ ىذا المنيج التاريخي النقدي عمى تاريخ العمـو

ؿ وأىـ سمة يراىا باشالر في نظرياتو لممعرفة العممية ىي تركيزىا عمى جانب الخطأ والفش -
والنقص أي بأشياء التي ترفضيا بمعني تيتـ بأشياء السمبية أكثر مف اىتماميا باألشياء 

 االيجابية.

  االبستمولوجيا الباشالرية:

إف''االبستمولوجيا تدرس المعرفة بالتفصيؿ في العمـو المختمفة )...( وقد يقتصر 
، ومف بيف ىؤالء الفالسفة نجد باشالر الذي 2البعض المعرفة)...( عمى العقؿ والحس معا''

أنتج مفيـو جديد عف "االبستمولوجيا"ال يختمؼ مع ما كاف يوضع مف أراء تحت ىذا المفظ 
عند معظـ الفالسفة الذيف كتبوا حوؿ العمـ، وقد نتج عف ىذا الموقؼ أف االبستمولوجيا التي 

تعمؿ عمى رفض ونقد آلليات اشتغؿ  يمارسيا باشالر تضع لنفسيا ىدفا أوليا يتمثؿ في أنيا
النص الفمسفي الكالسيكي مف حيث أنيا تتضمف فمسفة لممعرفة، وأثناء عمؿ باشالر عمى 
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المعرفة العممية عمؿ عمى أف يوافؽ بيف المذىب العقمي والواقعي، أما بالنسبة إلى العقؿ 
 يسمييا بالحاالت:العممي فإف باشالر يقسـ تكويف العقؿ العممي إلى ثالث مراحؿ والتي 

وىي الحالة التي  18مف العصور القديمة الكالسيكية حتى القرف تبدأ  :الحالة ما قبؿ عممية
 يتحدث باشالر فييا عف العقبات والعوائؽ المتراكمة التي تواجو العمـ.

 19ف إثر ذلؾ وتراكمت طواؿ القر  13مع نياية القرف  التي بدأت بالظيور: الحالة العممية
 .20القرف بداية متواصمة حتى 

النظرية مع بالتزامف  1905زمف الروح العممية الجديدة: التي حددت بداياتيا في العاـ حالة 
 النسبية التي طورىا أنشطيف.

وقائع العمـ وفروض  أراد باشالر أف يربط االبستمولوجيا بتطور العمـ فاستميـوىنا''
موضعا جديدا، وىذا ىو "المادة"ة حتى تأتي لو أف يضعالفيزيائي العموـبوبدأ  ،الرياضيات

، 1''مذىبو في المادية العقالنية أو العقالنية العممية ىيؽ الذي ضمف لباشالر االنتياء إلالطر 
ف  كنا قد رأينا مع باشالر مراحؿ تقسيـ االبستمولوجيا فإنو سيحدد لنا سمات كؿ مرحمة وا 

 حتى يميز كؿ مرحمة عف أخرى:حسب مفيوميا لتطور العقؿ العممي وذلؾ 

 /الحالة الممموسة: ''يتيمي العقؿ بالصور األولي لمظاىرة ويعتمد عمى صيغ فمسفية تمجد1
، أي أف العقؿ يكوف ميتـ بالصور األولى 2الطبيعة وتغني بطرافة وبأف واحد لوحدة العالـ''

 لمظاىرة .

                                                           

 .127بؽ ذكره، صنقدية مقاربة، مرجع سعمـ: دراسة شعباف حسف، وبرونشفيؾ وباشالر: الصمة بيف الفمسفة وال  1

2
تر:خميؿ أحمد خميؿ، غاستوف باشالر، تكويف العقؿ العممي: مساىمة في التحميؿ النفساني لممعرفة الموضوعية،   

  .10-9، ص1982، لبناف، 2ط المؤسسة الجامعية لدراسات والنشر والتوزيع،
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 ، ئيةالتجربة الفيزيا ىالعقؿ إليتـ فييا إضافة ىي التي /ىي الحالة الممموسة المجردة: 2
العقؿ متناقض فيو متأكد مف تجريده يكوف يستند إلى فمسفة البساطة ىنا األشكاؿ اليندسية و 

 بقدر ما يكوف ىذا التجريد ماثال بوضوح في حدس''ممموس'' أو''محسوس.

مف  وفي ىذه المرحمة يقـو العقؿ بتصحيح المعمومات التي نأخذىا/وىي الحالة المجردة: 3
 الحدس والتي تكوف مستقمة ومنفصمة عف التجربة الحسية المباشرة، وفي ىذه المرحمة أيضا

معرفة عممية يتحدد  أف كؿ منيما متمـ لألخر وبما أنو يفترضمعا يكوف فييا العقؿ والتجربة 
بنائيا في كؿ لحظة حسب تطور العمـ فإف براىيننا العممية والمعرفية سيكوف المجاؿ كافي 

يا لكي تتطور عمى مستوي المسائؿ الخاصة دوف أف تعطي أية أىمية لتحافظ عمى أمام
 تطور التاريخي لنظرية المعرفة.

وحسب باشالر فإنو مف الخطأ أف نعتقد أف المعرفة التجريبية ال يمكنيا أف تبقي في 
مناص  ميداف المعرفة اليقينية وىذا ما قالو باشالر في كتابو تكويف العقؿ العممي''أنو ال

لمعقؿ العممي مف أف يتكوف بمواجية الطبيعة بمواجية ما يكوف فينا وخارجنا بمثابة حافز 
 فباشالر يزاوج بيف التجربة والعقؿ. 1والموجو لمطبيعة''

يري باشالر أف الفمسفات التقميدية لـ تنتبو إلى أف الفكر اإلنساني ىو منتجا ومتأثر 
اشالرية تقـو عمى معطيات الثورة العممية خصوصا في الوقت نفسو وأف االبستمولوجيا الب

مجاؿ العمـو الرياضية والفيزيائية، وأف الثورة العممية لـ تشمؿ مبادئ العمـو فقط بؿ وشممت 
 بنية الفكر اإلنساني في حد ذاتو.

حيث أعطي باشالر لإلبستمولوجيا اىتماـ كبير ونجد أف ابستمولوجيا عنده تقـو بثالث 
 ميمات أساسية :

                                                           

 .21، صنفسومصدر غاستوف باشالر تكويف العقؿ العممي،  1
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األولي عمييا''أف تعمؿ أوال عمى إبراز القيـ االبستمولوجيا، وعمييا أف تعمؿ ثانيا عمى البحث 
عف أثر المعارؼ العممية في بنية الفكر، وعمييا أف تقـو أخيرا بتحميؿ نفسي لممعرفة 

 ،وسوؼ نقوـ بتفصيؿ في كؿ ميمة:1الموضوعية''

ليذا فيو يرفض كؿ  2االبستمولوجية ىي قيمة عممية''الميمة األولي: يري باشالر'' أف القيمة 
ما تحاوؿ الفمسفة إدخالو في العمـ، وىنا نطرح سؤاؿ ما مصدر القيـ االبستمولوجية؟ حسب 
باشالر فيو يري بأف القيـ االبستمولوجيا مصدرىا ىو النظريات العممية الثورية الجديدة 

ية عميو أوال أف يتجرد مف تأريخ التجربة ولكي يتـ إبراز القيمة االبستمولوجوالمعاصرة، 
وتاريخية العقالنية في العمـ أي أف يقطع الصمة مع ما ىو كالسيكي وأف يدرؾ أف النظريات 
العممية المعاصرة ال تشبو النظريات التقميدية بؿ ىي جديدة، ومف خصائص مرحمتنا نجد أف 

ذا أراد أف يكوف مجددا عميو أف  يأخذ نتائج العممية عمى الطريقة الواقع مبيف ال معطي وا 
الفمسفية وبيذا سيسير وفؽ تأريخ العمـ وتقدمو وبيذا سوؼ يختار فيمسوؼ العمـ طريؽ 

، والخاصية الثانية ىي الدور الذي يمعبو الكتاب في المعرفة لفمسفي لمقيـ االبستمولوجياا
عمـ المعاصر والتي العممية المعاصرة، والخاصية الثالث تتمثؿ في الخاصية المجتمعية لم

يري باشالر  سعي باشالر مف خالليا إلى أف يبيف أف العمؿ العممي أصبح عمال جماعيا،
 3أف ميمة الفمسفة ىي تحديد وىي ''أف تكوف فمسفة العمـو تدخال فمسفيا في العمـ''

                                                           

1
 .63بؽ ذكره، صمعرفة عند غاستوف باشالر، مرجع سمحمد وقيدي، فمسفة ال  

2
 .64المرجع نفسو، ص  

3
 .66المرجع نفسو، ص  
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بنية الفكر وىذا سيؤدي إلى في في أثر تطور المعارؼ الميمة الثانية: تقوـ عمى البحث   
فعؿ تطور المعارؼ العممية بمى عكس الموقؼ الكالسيكي فالعقؿ وضي في العقؿ عف

 وتأثيرىا في بيئتو سيغدو دينامكيا فعاال.

عف التحميؿ النفسي  أخذ باشالر  ''ميمة الثالثة: ىي التحميؿ النفساني لمفمسفة الموضوعية فقد
حيث أخذ  1ياتنا الشعورية''فرضيتو العامة المتعمقة بوجود حياة الشعورية التي تؤثر في ح

أف ثمة مكبوتات عقمية لدي باحث باشالر افترض ىذه النظرية إلى ميداف االبستمولوجيا و 
أف يبحث عنيا ليبيف أثرىا في البحث العممي وفيمسوؼ العمـ ىو العمـ وميمة االبستمولوجي 

العممي ىنالؾ  ستكوف ميمتو بمثابة محمؿ نفسي لعمؿ الباحث، أي أنو يعتقد بأف في العمؿ
باطني يؤثر عميو ليذا فإف إدراؾ المكبوتات التي قد تساعدنا عمى فيـ ظاىر وجانب جانب 

وعمى ىذا فإف التحميؿ النفسي لممعرفة الموضوعية سيمكننا مف فيـ ىذه  ،السموؾ اإلنساني
المعرفة، وأف ما يسميو فرويد عقدا نفسية يسميو باشالر بعوائؽ ابستمولوجية وىو يكرس 

 دراسة ميمة "كتكويف العقؿ العممي"و"التحميؿ النفسي لمنار"لكشؼ ىذه العوائؽ.

 مفهوم العائق االبستمولوجي:

شالر مفيـو العائؽ االبستمولوجي الذي عبر بو'' في أكثر مف مرة عف كؿ قد قداـ با
مظاىر التعطيؿ أو النكوص التي قد تحدث في سير النظريات العممية، وىذا العائؽ يوجد 
في صميـ عممية المعرفة ذاتيا، وىو ليس نتاج الشروط الخارجية لعممية المعرفة وال لمحواس 

نما يبرز العوائؽ االبستمولوجية في الشروط والفكر كوسيمتيف ذاتيتيف لمم عرفة عند اإلنساف وا 
أف  بمعنى2''الموضوعبمجرد ما تقـو عالقة بيف الذات و النفسية لممعرفة تبعا لضرورة وظيفية 

                                                           

1
 .76المرجع نفسو، ص، محمد وقٌدي، فلسفة المعرفة عند غاستون باشالر  

 
2
 .98بؽ ذكره، ص اؿ الديف، العمـ والتطور، مرجع سقوعيش جم  
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العائؽ االبستمولوجي يكوف في داخؿ العممية المعرفية وذلؾ عندما تنشأ تمؾ العمقة بيف 
 روط النفسية لممعرفة.الذات والموضوع فيو يظير في الش

ف يمنع وبيذا فإف العائؽ ىو الذي  تقدـ الفكر المعرفي العممي أو يساىـ في تأخيره وا 
وجود عوائؽ ابستمولوجية مرتبطة  ىالذي يعيشو العمـ دليؿ عم أو التوقؼ لتعطيؿىذا ا

بالذات أي أنو في صمـ المعرفة  ،عرفة في حد ذاتيا وليست الخارجيةبالشروط النفسية لمم
تظير التباطؤات واالضطرابات والعوائؽ التي تحوؿ بنوع مف الضرورة الوظيفية، أي أف 
العائؽ المعرفي يتعمؽ بالذات العارفة وعالقتيا بموضوع المعرفة أي أف الذات تقـو بإسقاط 

ليذا  أحكاـ مسبقة وذاتية عمى الواقع بطريقة ال شعورية وبيذا يكوف العائؽ مف طبيعة نفسية،
إف معرفة العممية تمر بمرحمتيف األولى ىي مرحمة النكوص أو التوقؼ وثانية ىي ف

إف العائؽ االبستمولوجي كاف يشكؿ أحد  االنطالؽ، وفاصؿ بينيما ىو ما نسميو بالعائؽ،
أىـ المفاىيـ نظرية تاريخ العمـو أي أنو كاف يتصؼ بالتاريخانية فيي ليست واحدة بؿ ىي 

مواكبة التطور العممي الحاصؿ ليذا وجب عمى الفكر العممي أف  متجددة باستمرار تحاوؿ
يسعي جاىدا ألف يخرج القيـ السمبية الميتافيزيقية الموجودة في المعرفة العممية واإلبقاء عمى 
القيـ التي تواضعت مع التطورات العممية، فالعائؽ ال يقـو بوظيفة سمبية دائما بؿ قد يؤدي 

معرفة العممية، ومنو فال يمكف الحديث عف تطور لمفكر العممي أدوار ايجابية في تقدـ ال
بدوف وجود العوائؽ ولذلؾ نعود لقوؿ باشالر: "ففي صميـ فعؿ المعرفة بالذات تظير لنا 

في المعرفة ذاتيا تظير العوائؽ  1التباطؤات واالضطرابات بنوع مف الضرورة الوظيفية"
 ويتطور الفكر بوجود ىذه العوائؽ.

 االبستمولوجية:العوائق 

                                                           

1
 .13بؽ ذكره، صس تكويف العقؿ العممي، مصدرالر، غاستوف باش  
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في كتاب تكويف العقؿ العممي تحدث باشالر عف عوائؽ أساسية التي ينبغي تجاوزىا 
 لقياـ االبستمولوجية ومف ىذه العوائؽ نجد:

 ما تمدنا بو الحواس في اتصاليا ىالقائمة عم بالشيءمعرفة المباشرة ىي ال'':لتجربة األوليا
عقمية أي في تصور باشالر قبؿ البمورة القبؿ أي تفكير نقدي بمعطيات الطبيعة خارج و 

ظواىرىا التي تشكؿ موضوع الفمسفة الحسية حاجز معرفي لمموضوع العممي فالطبيعة و 
تحديد طبيعة ىذه التجربة مف خالؿ  ىإلىنا ينصرؼ باشالر (...)ابتدئي البد مف تحطيمو

الوضع الذي  ىعم مركزا باألساس 18مي في القرف قراءة نقدية مستمرة لمضموف الفكر العم
،ىي المعرفة التي تقوـ عمى ما تمدنا بو 1''كانت توجد عميو الكيرباء قبؿ أف تتأسس كعمـ

كانت الكيرباء تعتبر عمما سيؿ تسيطر عميو تجربة الجوىرية التي الحواس وتكوف مباشرة، 
الصرؼ لوقائعي اعرفي يتمثؿ في الطابع االختباري كانت تجمع داخميا الخرافة والعائؽ الم

بدوف بناء عقمي و  باشالر بأنو بدوف بمورة عقمية تجريبية ىظواىر الكيرباء ير  ىلمنظر إل
تحميؿ نفسي شعور لمفكر العممي الذي سيطمب سيكوف ىناؾ مجاؿ لتشكؿ نوع مف ال

أف اليقيف مباشر مف أف تكوف التجربة األولي ال يمكنيا أف  ىوبالقناعات األولية وبالحاجة إل
ىذه األوليات فالتجربة  ىفكر الذي يريد أف يكوف عمميا عم ليذا وجب تحطيـ تكوف صحيحة

 أولية ىي خطأ أولي.

يشكالف عائؽ أماـ  افالمذالعممية سوي العاـ والتعميـ ال شيء أبطأ المعرفة : ''المعرفة العامة
 تقدـ المعرفة الصحيحة وقد ساد التعميـ عمى الفكر البشري منذ زمف أرسطو حتى بيكوف،

في الفراغ تسقط كؿ ''ىو أقرب إلى الدقة العممية يقوؿ:ىناؾ تعميـ أخر يقدمو لنا أرسطو و 
ذا  ''أجساـ بنفس السرعة ىذا التعميـ قد يعطؿ التفكير إذا ما أخذ بو في المعرفة العممية وا 

                                                           

-197صص  ،2006المغرب،  د.ط، إفريقيا الشرؽ، تكويف مفيـو الممارسة االبستمولوجيا عند باشالر، محمد ىشاـ،  1
196. 
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كاف فاعؿ في المرحمة الما قبؿ عممية فإنيا لـ تعد كذلؾ في وقتنا الحالي ألف مثؿ ىذه 
، تعتبر المعرفة 1''التعميمات ليست قائمة عمى أساس عقالني بؿ قائمة عمي أساس لغوي

العاـ عائقا ألنيا تساىـ في إبطاء المعرفة العممية بإضافة إلى أنيا تفتقر إلى الدقة واليقيف 
، ''يقرر ىذا ومع نيوتف يصبح قانوف أرسطو مبرىف عميو عقالنياوعدـ استعماؿ العقؿ فييا،

، وىذا أيضا 2بأف كؿ األجساـ خفيفة أو ثقيمة، تسقط إلى األسفؿ بدوف استثناء'' التعميـ
يعتبر عائؽ عمى الرغـ مف أنو صحيح عندما نقـو بتجربتو إال أنو يعتبر عائؽ وذلؾ ألنو 
قاـ بالتعميـ وبيذا فإنو قد جمد الفكر وذلؾ ألف مفيوـ السرعة الذي قدمو نيوتف لـ يترؾ 

 سارع.المجاؿ لمفيـو الت

ىو الذي يكوف فيو المفظ يعبر أو يفسر عف ظواىر غير الذي عبر عنيا في العائق المفظي:
األصؿ، وىنا يقدـ لنا باشالر مثاؿ عف ىذا'' لفظ االسفنجة ذلؾ أف خاصيتيا تكمف في 
التشرب، ويقع تمديدىا لتفسير أو لتعبير عف ظواىر أخري كاليواء فاليواء يبدو شبييا 

، كما كاف الفكر قبؿ العممي كانت فيو كممة واحدة تعتبر قاعدة 3بمة لمتشرب''باألجساـ القا
 .ابستيمولوجيشاممة وعامة وليذا كانت تعتبر المغة أو بالتحديد المفظ عائؽ 

 عائق المعرفة الموحدة أو البرغماتية:

ىا كاف ''الفكر العممي يسعي دائما إلى الوحدة)...(غير أف ما يميز الوحدة التي يعتبر 
، ويقدـ لنا باشالر 4باشالر ىنا كعائؽ ابستمولوجي ىي كونيا مؤسسة عمى عامؿ المنفعة''

                                                           

 .197بؽ ذكره، صمحمد ىشاـ، مرجع س  1

2
 .198مرجع نفسو،   

3
 .118بؽ ذكره، صمعرفة عند غاستوف باشالر، مرجع سمحمد وقيدي، فمسفة ال  

4
 .117مرجع نفسو،   
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مثاؿ عمى ىذا يقوؿ نأخذ ميؿ مجموعة مف العمماء في القروف السابقة التي تسعي إلى 
تفسير أكبر عدد ممكف مف الظواىر بالرجوع إلى القوانيف الخاصة بالتيار الكيربائي.فقوانيف 

 بيذا الميداف قد عمؿ بيا أي أنيا عممت لتفسر ظواىر في مياديف  أخرى.الخاصة 

ىناؾ عائقاف أساسيف في ابستمولوجيا يعتبراف مف أكثر العوائؽ تجدرا ويصعب 
 .''العائؽ اإلحيائي''و''العائؽ الجوىري  ''ىما تجاوزىما بسيولة

: ىو متعدد األشكاؿ فيو مكوف مف تجمع لمحدوس األكثر تعارضا حيث العائق الجوهري
يوقؼ التفكير الما قبؿ عممي، ويدور حوؿ موضوع معيف فيو يوحد مباشرة بالجوىر كؿ 

العائؽ الجوىري يتمثؿ في أف لو ''الكيفيات المتنوعة السطحية والعميقة والظاىرة منيا والخفية 
الباحث أف يبذؿ قصار  ىا الخفي ىو الذي ينبغي عمخفي وىذجانباف ىما الظاىر وأخر 

)...(يتكوف مف الجزء الخارجي أو الظاىر وىو السطح والجزء الداخمي أو جادهيجيده إل
الخفي وأف ما يميز الفكر الما قبؿ عممي ىو اىتمامو بالباطف إليمانو أف المعرفة الصحيحة 

ف ىذا االتجاه ينتج ما يسميو باشالر وىـ الداخؿ وىـ ىو  تكمف في دراستو لمجانب الخفي وا 
، أي أف العائؽ الجوىري يتكوف مف جانبيف أحدىما جوىري وأخر خفي وىذا 1''العائؽ نفسو

مف التجارب ''الوىـ يقدـ لنا باشالر مثاؿ عف الخفي ىو ما يمثؿ العائؽ بالنسبة لمباحث، 
مما كانوا يتمقوف معمومات الكيميائيوف منيـ بصفة خاصة يتمقوف أسرار أكثر كاف العمماء و 

 يرورات األساسية لمتفكير الالشعوري األكثرسال ىحدإ ىو الوىـ بالداخؿ الذي يشكؿ وذلؾ
أي أف أسرار العمماء وىو ما كاف يمثؿ ليـ الوىـ حيث يشكؿ استمرار    .2''صعوبة في تجاوزه

 أساسي لمتفكير ويكوف ال شعوريا.

                                                           

1
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لمعائؽ الجوىري''تتمثؿ في التركيز عمى جانب يري باشالر بأف ىناؾ مظاىر أخرى 
معيف في الظاىر، المدرؾ حدسيا، وتحويمو إلى الجوىر، أي إلى ماىية  لمظاىرة، وتمؾ ىي 
العممية)التجوىر( التي تشكؿ عائقا معرفيا أماـ تكويف الفكر العممي وحسب بؿ إنما تشكؿ 

بأف الصورة المباشرة  ''فيقوؿاؿ أخر ويقدـ لنا مث، 1''عائؽ أماـ التقدـ الالحؽ ليذا الفكر
لبعض األجساـ الخفيفة التي تعمؽ بالجسـ المكيرب والتي تمثؿ مف حيث إنيا صورة منعزلة 
إال لحظة مف ظاىرة الجذب الكيربائي تتحوؿ إلى وسيمة مطمقة لمتفسير بمعني أف الظاىرة 

قؼ البحث والتدقيؽ ألف وىذا ما يو ة جوىرية تدرؾ في ىذا الفكر عمى أنيا عالمالمباشرة 
  2''الجواب الجوىري يحذؼ كؿ األسئمة

 باشالر ىو:3يعطميا، وىناؾ عائؽ أخر''مف العوائؽ التي نبو عمييا''

المسألة و  حدس معيف عف الحياة" ''حيائية حسب ما عرفيا باشالر ىو واإل'': العائق اإلحيائي
أي أف العائؽ بالمعرفة البيولوجية" ىنا ال تتعمؽ بالحياة في ميدانيا الحقيقي لكنيا تتعمؽ

 عاـ ىو أيضا ليضع تفسيرات''عمـ''عامة عف الحياة يقـو عمييا  يتمثؿ في فكرة.(..)اإلحيائي
أسئمة ال تمت  ىكيميائية وليقدـ أجوبة جاىزة عم ليضع تفسيرات معينة لظواىر فيزيائية أو

اني والمعدني وقد كاف النباتي،الحيو  مجاالت الطبيعة ثالث:، 4''اىتمامومجاؿ  ىبصمة إل
فة في المادة الحسية تكوف النباتي يتمتع بنوع مف السمو بالنسبة لمجامد فالمعر الحيواني و 

                                                           

1
  .202، صنفسو مرجعمحمد ىشاـ،   

2
 .203مرجع نفسو، ص  

3
، 2010، اإلسكندرية، 1، طالجامعي، درجات المعرفة بيف الديف والفمسفة والعمـ، دار الفكر بيوميمحمد مصطفي أحمد   
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أبسط مف الجامد وىذه النظرة يرفضيا التفكير العممي المعاصر ففي البيولوجي يواجو أوضح و 
 الباحث عراقيؿ أكثر مف التي يواجييا دارس المادة الجامدة.

 القطيعة االبستمولوجية عند غاستون باشالر:

ىو مفيوـ مولوجي أساسي و ياشالر كمنطمؽ ابستوىنا سوؼ نتحدث عف مفيـو عرفو ب
 .''القطيعة االبستمولوجية''

ىي مجموع العمميات  :اصطالحا، االنفصاؿ: ''ىي التشقؽ واالنقطاع و لغةالقطيعة 
نظامو الخاص، وىو نظاـ لو مفاىيمو التي عف طريقيا يظير المجاؿ نظري كعمـ لو 

ومواضعو وتقنياتو التجريبية كما أف القطيعة االبستمولوجية تسمح لمعمـ بالتخمي عف 
أما االبستمولوجيا فقط سابؽ وأف عرفناىا في الفصؿ األوؿ مف المبحث ، 1اإليديولوجية''

ر عف مراحؿ االنتقاؿ ''تعبوجية حسب ما عبر عنيا باشالر فييالثالث أما القطيعة االبستمول
الكيفي في تطور العمـو الذي يعرؼ فترات تعطؿ أو توقؼ بسبب األزمات والتجارب 

فإف  محمد وقيدي وحسب والتي يكوف مف نتائجيا تجاوز العوائؽ االبستمولوجية، 2الجديدة''
في القطيعة االبستمولوجية ىي'' المفيوـ الذي يعبر في نظر باشالر عف فترات االنتقاؿ الكي

)...( يريد أف يبيف أف ىنالؾ في تاريخ العمـو قفزات كيفية تجعؿ العمـ ينتقؿ  في تطور العمـو
بفضميا إلى نظريات جديدة ال يمكف أبدا النظر إلييا عمى أنيا مجرد استمرار لمفكر العممي 
السابؽ ليا وبقدر ما تحقؽ ىذه القفزات الكيفية جدة مطمقة في الفكر العممي فإنيا تحقؽ 

أي أف باشالر يضع قطيعة بيف الفكر  3قطيعة بيف ىذا الفكر العممي والمعرفة العامة''
                                                           

1
 .101بؽ ذكره، صمرجع س قوعيش جماؿ الديف،  
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القطيعة ىي الفعؿ بأف تاريخ العموـ ليس استمرار أي أف  العممي والفكر العامي ويرى
كتابو جدلية الزمف  فيالر االبستمولوجي الذي مف خالليا يتـ تجوز العوائؽ لذا فإف باش

عائؽ، -النظر إلى تاريخ االكتشافات العممية وفؽ منيج إيقاعي عمى وزف ويدعوا إلىيحث 
بيف إننا حيف نفحص ن''يقوؿ باشالر:وليس استمرار  ليس ترابطا زمنيا فتاريخ العموـ ،قطيعة

ثمة  النتاج النفساني فإف كاف فيية ورقة ورقة نالحظ اإلنقطاعات تصميـ تسمسؿ الحياة النفس
فحص خاص مثاؿ ذلؾ إف   التعميـ الذي يجري فيو فيبدا تواصؿ فيو غير موجود أ

تعميـ األىواء  فييا فعالية الدوافع الذىنية ال يمكف في تعميـ الذىني إننا نفترض فيالتواصؿ 
بأف ىنالؾ تصور جدلي بيف العوائؽ والقطيعة  ، ليذا فإف باشالر يرى1ح''المصالوالغرائز و 

ة االستمرارية ابو دع عنده أتى كرد فعؿ عمى ما جاءي في تاريخ العمـو وىذا التطور الجدل
  :عمى مستوييف

 .االستمرار مف التفكير العامي إلى التفكير العممي/ 1

 االستمرار بيف الفكر العممي  الجديد والفكر العامي القديـ. /2

ال يعني القطيعة بؿ يعني التفتح أي"الفمسفة الجدلية" بيف القطيعة والعائؽ وىذا الجدؿ 
باستمرار، وىذا  ومعارفيا أف يعاد النظر في حقائقياترحب بفكرة ىي"فمسفة المنفتحة" التي 

ة فيي قطائع نابعة مف داخؿ بتاريخ العمـو فيو تاريخ القطائع االبستمولوجيمتعمؽ الجدؿ ىو 
باطؤات نتيجة عوائؽ أو بسبب حدوث قطيعة بيف ، فالعمـ يمر بمراحؿ يعرؼ فييا تالعمـ

ونقدىـ ورفض فكرىـ الذيف يدعونا فيو  مرحمة وأخري وليذا ثار باشالر عمى مؤرخي العمـو
العمـ كروية تاريخية ىؤالء أصحاب  فقدمو وكأنيـ ي إلى االستمرار في المعرفة بصفة عامة

                                                           

 .8ص، 1983 الجزائر،، 1غاستوف باشالر، جدلية الزمف، تر: خميؿ أحمد خميؿ، المطبوعات الجامعية، ط  1
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المرحمة سمة فكؿ مرحمة تؤثر في الذيف يروف أف التاريخ حوادثو متسم ،النظرية االتصالية
فيي  بالنسبة إلى المعرفة العممية ىي امتداد لممعرفة التي تمييا يءالتي بعدىا، كذلؾ ىو الش

 .في تواصؿ مستمر

مختمؼ كتاباتو فيو يتحدث  وعندما ''يتحدث باشالر حوؿ القطيعة االبستمولوجية في 
 مستوييف:  ىعنو عم

ىنا يحاوؿ باشالر  :1''بيف المعرفة العامية والمعرفة العمميةىناؾ قطيعة ابستمولوجية أوال: 
الرد عمى دعاة االستمرارية الذيف يريدوف العودة دائما إلى أصوؿ كؿ نظرية أي يقوـ بحثيـ 
عمى ما يعتبرونو بداية لمعمـ أي أنيـ يقوموف دائما أثناء بحثيـ بالعودة بالعمـ المعاصر إلى 

ثيـ إال عندما يصموف إلى المعرفة العامة التي يروف أف العمـ أصولو القديمة وال يتوقؼ بح
المعاصر أو الحاضر قد انطمؽ عنيا بصورة باطنية، أي أنيـ يروف أف المعرفة العممية ميما 
بمغت مف درجة تجريد إال أنيا تبقي ىي استمرار وتطور لممعرفة العامة وقد رد باشالر 

طابؽ مع واقع المعرفة العممية المعاصرة''يبدو إذف أف عمييـ يري بأف ما يقولونو ىؤالء ال يت
دعاة االستمرارية وىـ يؤكدوف عمى قوليـ ذلؾ ال ينتبيوف إلى عناصر الجدة المطمقة التي 
تتميز بيا النظريات العممية المعاصرة، ذلؾ أف ىذه النظريات سواء نظر إلييا مف الناحية 

أف نجد ليا أصوال في المعرفة العامة، في عالقاتيا النظرية أو مف الناحية التطبيقية ال يمكف 
، وىنا يقدـ لنا باشالر مثاؿ لكي نتمكف مف 2بالمعرفة العامة فيي نظريات بدوف أصوؿ''

بأنو  لكيربائي والمصباح العادي فيو يرىالفيـ ومثاؿ الذي يقدمو ىو الفرؽ بيف المصباح ا
لعامية لتمكف مف فيـ المصباح الكيربائي لو كاف استمرار بيف المعرفة العممية والمعرفة ا
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انطالقا مف المصباح لعادي فميس ىنالؾ عالقة بينيما سوي أف ىدفيما واحد أنيما يضيئاف 
 .في الظالـ

توجد قطيعة ابستمولوجية تتحقؽ مع النظريات العممية المعاصرة في الفيزياء ثانيا: ''
جديدا جاء كقطيعة مع القروف والرياضيات، ىذه النظريات التي أنجبت فكرا عمميا 

حسب باشالر ىذه نظريات الجديدة ومعاصرة قد قامت بقفزة في مسار الفكر  ،1''.السابقة
العممي بحيث تبدو مغيرة لسابقتيا ليذا ال يمكف أف نفيميا كاستمرار لمعمـ السابؽ عمييا ليذا 

يتمكف مف أف يعكس فمسفتو حتى  قاـ باشالر بتقسيـ تاريخ العمـو إلى ما قبؿ وما بعد وذلؾ
مف خالليا ويعكس التقدـ الحاصؿ في العمـو ويمكف أف نستخمص ثالث مظاىر 

وىي تعني ثانيا مراجعة  لإلبستمولوجيا''االبستمولوجيا تعني أوال قياـ فكر عممي أكثر شموال،
أي أف  2لممفاىيـ األساسية لمعمـ السابؽ عمييا، وتعني أخيرا قياـ فكر عممي أكثر تفتحا''

القطيعة االبستمولوجية مع أي نظرية تعمف عف قياـ فكر عممي جديد أكثر شمولية وقطيعة 
ىنا ال تعني االنفصاؿ النيائي عف العمـ السابؽ إنما تعني االحتواء الفكر العممي الجديد 

وىرىا تعني قياـ فكر عممي ومعني ىذا أف القطيعة ابستمولوجية في جلمفكر العممي السابؽ، 
أف  وليس معني ذلؾ، مراجع لممفاىيـ العممية األساسية السابقة عميو،ؿ ومنفتح و شام

تطويرا ىي احتواء لو و  ''"القطيعة "انفصاال عف الفكر العممي األسبؽ أو رفضا مطمقا لو، بؿ
يطور ألف أنو جدلي فيو ال يترؾ بؿ يحتوي و  ىيظير ىنا عم ألطره المعرفية، فالرفض
ىذا  ىومعن، 1المعاصر تقـو عمي المراجعة لمفاىيـ العمـ الكالسيكي'' النظريات الفكر العممي

وحسب  ،نقطاعا مطمقا بؿ ىو احتواء متجددأف النفي أو الرفض ىنا ىو جدؿ وليس ا
ميداف الفمسفة  ىإلباشالر كاف ىناؾ محاولة لنقؿ القطيعة االبستمولوجية مف ميداف العمـ 
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الفكر ووسيمة النقؿ تتمثؿ في محاولة استيعاب الموقؼ الفمسفي ليذه القطيعة التي عرؼ 
يقـو بإزالة اليوة بيف المجاؿ الذي  كوف ىذا النقؿ ىووسي، العممي المعاصر مظاىر منيا

العمـ التي تزداد اتساعا بفضؿ التناقض الذي وقعت فيو الفمسفات المعاصرة الفمسفة و 
الصفة النسقية  ىنتائج العمـ الجديد والمحافظ عم مع بيف التفكير فيورغباتيا في أف تج

المعاصرة لو  لمواقفيا الفمسفية في الوقت نفسو كما أف باشالر حاوؿ تجاوز بعض الفمسفات
ىنا الفرؽ واضح بيف تطور العمـ وتطور استجابة لمتطور العممي و  ىبحجة عدـ قدرتيا عم

لعمـ أف يجد ا ىف الفمسفة بؿ يجب عمعطور بمعزؿ ىذا أف العمـ يت ىمعن ليسفمسفة و 
لقطيعة أو تجاوز الفمسفات السائدة ليس كما أكدنا انفصاال وانقطاعا ،''فاالفمسفة المالئمة لو

ية المثالية التي مف شأنيا بعض المفاىيـ الفمسف ى، فقد يظير التجديد بالمحافظة عمكميا عنيا
أي أف ،1''تمولوجية في عممية التطور العمميالبستطور المعارؼ منيا إبراز القيـ ابعث و 

  .القطيعة ىي احتواء لمقديـ وبيذا يكوف ىنالؾ تطور لممعارؼ

 عقالنية الديكارتية في فكر باشالرمبحث الثالث: 

تبيف لنا أف الطرح الباشالري يتمثؿ في العقالنية المعاصرة التي حرصت عمى أف تقرأ     
العمـ قراءة دقيقة وموضوعية بعيدة عف المنطمقات الجاىزة مف الفكر السابؽ، وقد حرص 
عمى تشكيؿ فمسفة مماثمة لمفكر العممي المعاصر وذلؾ مف خالؿ ما سبؽ ذكره القياـ بعممية 

عممي المعاصر والنسؽ المعرفي التقميدي العاـ في عقؿ العالـ نفسو، فيو فصؿ بيف الفكر ال
يحث العالـ أف يجعؿ المعرفة العامية بعيدة عف المعرفة العممية وذلؾ االبتعاد يكوف بالتجاوز 
والنقد وااللتفاؼ حوؿ المعرفة العممية واالىتماـ بيا والعمؿ عمى تطويرىا، ىذه كميا تعتبر 

 ر الباشالري  والتي خصص ليا القسـ األكبر مف إنتاجو المعرفي والعممي.                                مف أولويات الفك
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وقد كاف لفكر باشالر مرجعيات فمسفية وكانت فمسفة ديكارت مرجعا لفكره حيث انتيج     
 باشالر خطوات ديكارتية في مسألة العقالنية وىي خطوات بالغة مف ديكارت فيو أوؿ مف
أرسى قواعد ومبادئ اإليماف بالعقؿ والثقة في أفكاره الواضحة والمتميزة، فيو يرى أف العقؿ 
وثوقي وتوكيدي يعطينا أفكارا خالصة وصافية مف الشوائب التي لطالما حصمنا عمييا في 
المعرفة الناتجة عف طريؽ الحواس كوف تمؾ المعرفة مباشرة وعفوية عمى عكس المعرفة 

يغمبيا الطابع المنطقي والموضوعي وتعد ممارستيا حقيقية حيث يتـ اكتشافيا العممية التي 
باعتماد االستدالؿ العقمي والتحميؿ الواقعي،''فديكارت شأنو شأف أفالطوف، يمح عمى أف 
العقؿ يجب إبعاده عف الحواس إذا كنا نريد بموغ المعرفة الحقيقية وسبب ىذا جزئيا كما رأينا 

العالـ الخارجي عرضة لمخطأ، وقد تخضع إدراكاتنا الحسية لمخطأ  ىو أف أحكامنا بشأف
، ليذا نجد ديكارت يدعو إلى التقيد بالعقؿ لمتحصؿ عمى المعرفة الحقيقية المحضة 1والوىـ''

بعيدا عف المعرفة التي تشكميا الحواس ففي نظره ميما قامت ىذه األخيرة مف عمميات إلنتاج 
استدالالت عفوية ليس مف شأنيا تكويف نظرة حقيقية حوؿ  المعارؼ واألفكار ستبقى مجرد

 الظاىرة أو الواقع المراد دراستو ومعرفتو.

ويؤكد في ذلؾ عمى أف العقؿ ىو الوحيد الذي يتحكـ بيذه العممية بمعنى أف 
االدراكات العقمية  الخالصة وحدىا القادرة عمى تحصيؿ المعارؼ واألفكار وال عالقة 

بذلؾ فيي تمثؿ المعرفة العامية فقط، مف ىذا المنطمؽ نالحظ اتفاؽ  لالدراكات الحسية
باشالر وديكارت في القوؿ بضرورة الفصؿ بيف المعرفة التي تعتبر سطحية ومباشرة بحيث 
تمدنا بيا الحواس فيي غير موضوعية معرفة عفوية والمعرفة العممية التي ممارستيا حقيقية، 

األولي أو العامي ىو بمثابة عائؽ يحوؿ دوف تطور النسؽ يريد باشالر أف يبرز بأف الفكر 

                                                           

.50، ص1997، حمب، النماء الحضاري فمسفة متجددة، تر:محمود منقذ ىاشمي، مركز :العقالنية     جوف كوتنغياـ، 
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المعرفي العممي بحيث ىو مف يمنع الفكر المعاصر مف التقدـ والتطور فيو ال يعبر إطالقا 
 عف النضج الفكري كونو ال يتقيد بآليات العقؿ واستدالالتو.

ر مرحمة وىذا ما التمسو باشالر وتأثر بو في فكر ديكارت فقد بيف لنا ىذا األخي
جديدة مف الفكر العممي ''مرحمة يعود فييا العقؿ إلى ذاتو، يفكر...ويختبر أفكاره يتخيرىا 
وينفييا، يشؾ فييا ويتقينيا، وكاف ذلؾ يقتضي أف يرتاب ولو لمحظات ريثما يطمئف إلى 
نزاىة الفكر وبراءتو مف شبية الحواس كما كاف يمزمو بإنكار كؿ ما سبقو مف معارؼ 

، أي أف كؿ ما نشيده مف الفكر العممي المعاصر الحالي مف تطور مذىؿ ىو دليؿ 1وأراء''
عمى تجاوزه لذلؾ الطرح األولي أي الطرح البسيط الذي ال يمكنو فيـ واستيعاب أو حتى 
مواكبة تطورات العصر الجديد، ونقفز إلى مسألة ديكارتية أخرى أثرت في تفكير باشالر 

الديكارتي أي النقد والتجاوز عند باشالر وتعد ىذه المفاىيـ مف تتمثؿ ىذه المسالة في الشؾ 
أىـ العمميات التي يجب عمى الفيمسوؼ التقيد بيا وذلؾ لمتخمص مف األفكار الغامضة 

  ىو قديـ ومتكرر. والتحرر مف الفكر السابؽ أي تخميص الفكر العممي مف كؿ ما

ب ديكارت إلى أف البحث عف الحقيقة وىذا ما أقر بو قائد الحركة العقالنية حيث ''ذى  
البد أف ينطوي عمى ممارسة الشؾ، فقميؿ مف الشؾ يصمح العقؿ والكثير منو ضار وليذا 
كاف ديكارت يرى أف كؿ إنساف البد أف يشؾ ولو مرة في حياتو_في كؿ ما أمف بو مف 

كد عمى ذلؾ ، بمعنى أف ديكارت قد اعتمد الشؾ شرط مف شروط التفكير السميـ ويؤ 2حقائؽ''
في كتابو تأمالت ميتافيزيقية في الفمسفة األولى في التأمؿ األوؿ الخاص باألشياء التي يمكف 
أف توضع موضع الشؾ في القاعدة األولى القائمة بأنو''ينبغي لنا كي ال نقيـ العمـو عمى 
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عمى  ، نجد ديكارت ىنا يؤكد1قواعد ثابتة، أف نرفض كؿ أرائنا القديمة مرة في حياتنا''
وجوب االعتماد عمى الشؾ والنقد وىذا ما يحث عميو في عدة مواضع مف انتاجاتو الفكرية 
فالشؾ ىو المعالج الوحيد والضروري لممعرفة العممية الحقيقية وقد تتبع باشالر ىذه الخطوات 
حيث نجده ىو األخر يقوؿ بالنقد والتجاوز في العممية المعرفية نظرا ألىميتيما في تصحيح 

معمومات وتنقيحيا مف المبادئ األولية وتغييرىا وتجديد تمؾ المعارؼ إذ''يؤكد باشالر كثيرا ال
عمى أىمية النقد أو حسب تعبيره ىذا الشؾ المسبؽ المنقوش عمى عتبة كؿ بحث عممي 

، إذف تعد مسألة 2يتصؼ بأنو متجدد، وىو سمة أساسية ال موقوتة في بنية التفكير العممي''
مف بيف المسائؿ التي التقى عندىا كؿ مف باشالر وديكارت في مجاؿ الفكر الشؾ والنقد 

العقالني، وقد تبيف لنا أف الفكر الباشالري يتمتع بمرجعية ديكارتية بالدرجة األولى حيث اخذ 
باشالر الكثير مف الفيمسوؼ العقالني رينيو ديكارت ليدعـ بو فمسفتو ونظريتو العممية التي 

 نية وعمى النقد المعرفي العامي والدعوة إلى فكر عممي جديد ومعاصر.ترتكز عمى العقال

ولكف رغـ ىذا التوافؽ الذي بينيما إلى أف باشالر يختمؼ مع ديكارت في مسألة أبدية     
العقؿ واعتباره المنيج الوحيد المعتمد عميو في المعرفة البشرية طيمة العصور أي اتخاذ 

مكاف كما يعتقد ديكارت حيث يقوـ بذلؾ عمى حساب استدالالت العقؿ في كؿ زماف و 
 التجربة التي قاـ بييمنة دورىا نيائيا في خصوص المعرفة العممية.

وىذا ما يرفضو باشالر وقد خصص لو فصال كامال عف اإلبستيمولوجية الال ديكارتية 
اكتشفت  في كتابو "الفكر العممي الجديد" حيث يرى ''أف الروح العممية ال تتقدـ إال إذا

                                                           

1
بٌروت، رٌنٌه دٌكارت، تأمالت مٌتافٌزٌقٌة فً الفلسفة األولى، تر:كمال الحاج، منشورات عوٌدات، الطبعة الرابعة،  

  .8811بارٌس، 

2
مكانية حميا، دار الثقافة لمنشر والتوزيع، د.ط، القاىرة، يمنى طريؼ الخولي، مشكمة العمـو اإلنسانية،    ، 1990تقنينيا وا 

  .17ص



- 93 - 

 

باستمرار مناىج جديدة بؿ إف التصورات العممية ذاتيا قد تفقد عموميتيا مع الزمف، وفي ىذا 
يقوا جاف بيرف" إف التصور يفقد معناه ودوره في البحث عندما نبتعد تدريجيا عف الظروؼ 

، إذف باشالر يرفض فكرة ديكارت القائمة بأف ممكة العقؿ 1التجريبية التي نشأ فييا" ''
استدالالتو ىي المنيج الوحيد المستخدـ في المعرفة العممية ويرى عكس ذلؾ حيث أف التقدـ و 

سيتوقؼ بأزلية المناىج التي نتحصؿ بيا عمى المعارؼ واألفكار وىذا ما أكد عميو جاف بيرف 
في تصوره حوؿ الموضوع القائؿ بأف المعرفة التي نتحصؿ عمييا بعيدا عف ميدانيا التجريبي 

اقصة وتفقد معناىا فالبد أف نعطي المجاؿ لمتجربة لتظير ما يمكنيا مف إحياء تكوف ن
 المعارؼ العممية الجديدة وتغيير األفكار القديمة.

وباشالر بيذا ال يرفض جميع األفكار التي جاء بيا العقالني ديكارت ''إذ يؤكد باشالر      
يكف ييدؼ إلى إدانة المنيج الديكارتي أنو عندما يتحدث عف "إبستيمولوجية ال ديكارتية" لـ 

أو إدانة نظريات الفيزياء التي قاؿ بيا ديكارت، بؿ ىو ييدؼ بالدرجة األولى إلى إدانة 
، ويقصد 2التي ينصب عمييا الحدس الخالص الديكارتي'' البسيطة والمطمقة مذىب الطبائع

ألشياء معرفة مباشرة  بالحدس الخالص ىنا العقؿ الذي يتصؼ بالوضوح والبداىة ومعرفة ا
دوف استخداـ مقدمات منطقية لمحصوؿ عمى نتائج واستدالالت، وينفي باشالر وجود الحدس 
الخالص بؿ يقوؿ بالمقدمات المنطقية أو كما يسمى بالفكر المقالي، قد تبيف لنا مف خالؿ 

ينيـ ولكف ىذا أنو رغـ تأثر باشالر بفمسفة ديكارت وعقالنيتو إلى أنو ىناؾ نقاط اختالؼ ب
ىذا ال يعني أف باشالر يرفض جميع تصورات ديكارت وأكبر دليؿ عمى ذلؾ كونو ىو 

 المرجع األساسي في فكرتو حوؿ الفصؿ المعرفي العممي بيف ما ىو قديـ وجديد.
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 امتداد الفكر الباشالري في الفكر العممي المعاصر. المبحث الرابع:

لقد ساىـ الفكر العممي الباشالري كثيرا في إلياـ الفمسفات العممية المعاصرة بحيث كاف     
ليذا الفكر امتدادات إبستيمولوجية معاصرة ميمة حيث استند الكثير عمى المبادئ والمفاىيـ 
، كما سبؽ وعرفنا  التي جاء بيا باشالر لتطوير العمـ المعاصر وفصمو عف سابقو مف العمـو

اشالر يسعى إلى بناء معرفة عممية تتميز بالجدة المطمقة الخالية مف الروابط المعرفية أف ب
العامة والقائمة عمى االستدالالت العقمية باإلضافة إلى الطابع التجريبي وىذه المالمح 
الباشالرية أصبح ليا األىمية القصوى في أبرز المعالـ الفكرية الفرنسية، إذف فيما تمثمت ىذه 

 دادات الفكرية الباشالرية في الفكر العممي المعاصر؟    االمت

كمشروع بال نشي العقالني  لقد ظيرت ىذه االمتدادات في شاكمة مشاريع فمسفية عقالنية    
الذي أظير فيو ىذا األخير تأثره بعقالنية باشالر حيث اعتمد عمييا خالؿ مشروعو 

تمداف العقؿ أساس لممعرفة العممية اإلبستيمولوجي، حيث كؿ مف باشالر وبال نشي  يع
رافضيف في ذلؾ النظرة العقالنية الكالسيكية المشيرة إلى أف العقؿ ثابت وبما في ذلؾ 
المعارؼ ثابتة ال تتغير بحيث يضع كؿ منيما حدا قاطعا مع ىذه األفكار القديمة أي يجب 

 والتقدـ العممي. نقد العقالنية الكالسيكية لمدفع إلى عقالنية معاصرة تواكب التطور

تميزت العقالنية البالنشية المعاصرة باعتمادىا العقؿ أساس البناء المعرفي العممي وكما      
أعطى الرياضيات األىمية الكبيرة في ىذا البناء، وعقالنيتو تقـو عمى التركيب القائـ بيف 

عمى العقؿ  العقؿ والتجربة وذلؾ ما كاف في التصور الباشالري الذي يدعو إلى التفتح
والتجربة وبذلؾ رفع أي تناقض بينيما فكالىما يكمؿ األخر ويسعى إلى تكويف بنية معرفية 
عممية وىذا ما أكد عميو بالنشي أيضا، وأكد كؿ منيما عمى ضرورة النقد واليدـ ومحاولة 
تأسيس ثورة عممية يتجاوز بيا الفمسفات السابقة وذلؾ بإعادة النظر في ما سبؽ مف أنساؽ 
فكرية كالسيكية والتمييز بيف المعرفة العامة والمعرفة العممية، ''إف الثورة العممية بما أفرزتو 
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ومفاىيـ عممية جديدة كاف ليا األثر نفسو في ذىف روبير تماما كاف األمر مع باشالر مف 
ضرورة التأسيس اإلبستيمولوجي وتعكس نتائج وقيـ العمـ المعاصر التي أفرزتيا نظريات 

، حيث اىتـ روبير بالثورة العممية تماما كاىتماـ باشالر بيا فالقطيعة 1رة العممية''الثو 
اإلبستيمولوجية الذي جاء بيا ىذا األخير كانت عبارة عف تغذية لمشروع بالنشي 
اإلبستيمولوجي الذي ىدفو األساسي كاف في إقامة عقالنية معاصرة التي تحقؽ مع التطور 

ت العممية التي جاءت قاطعة الستمرارية العمـ السابؽ وعممت عمى العممي الناتج عف الثورا
 اكتشاؼ عمـ جديد ومعاصر ال صمة لو بالمعرفة السابؽ.

نجد ألتوسير كذلؾ ميتما بالمفيـو اإلبستيمولوجي الباشالري ىو القطيعة      
ى إشكالية اإلبستيمولوجية حيث استخدمو ليفيـ الفكر الماركسي وطريقة تطوره مف إشكالية إل

أخرى جديدة، ألتوسير مف خالؿ ىذا المفيـو يظير موقفيف في فكر ماركس الموقؼ السابؽ  
ويمثؿ الفكر اإليديولوجي والموقؼ الجديد الفكر العممي، وألتوسير مف خالؿ اعتماده ليذه 
و القطيعة ال يسعى إلى تجديد المفيوـ الباشالري أو إعادة صياغتو وتركيبو بنقده أو ما شاب

بؿ مفاده الوحيد ىو الوصوؿ إلى نتائج تحميمية يدرؾ مف خالليا المالمح التطورية في 
شكاليات جديدة وىنا  األفكار الماركسية ومعرفة منو القديـ مف الجديد مف نظريات ومفاىيـ وا 
يتقابؿ ألتوسير وباشالر ويظير اىتماـ األوؿ بنظرية الثاني حيث أف باشالر قاـ بفيـ 

كالسيكية والفصؿ بينيا وبيف النظريات العممية الجديدة و ذلؾ  الفصؿ لـ يكف النظريات ال
عادة التركيب  قطعيا بؿ كاف عبارة عف احتواء لما سبؽ مف خالؿ النقد والتحميؿ والتجاوز وا 

 وتحصيؿ معرفة عممية معاصرة تتماشى مع التطور الحاصؿ آنذاؾ.

الماركسي حيث الحظ أف القطع لـ يكف جذريا  وىذا ما التمسو ألتوسير في تقدـ الفكر       
بالنسبة لإلديولوجيا، بؿ انسب حوؿ عينة معينة كما يرى محمد وقيدي وىذه العينة ىي 
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ىو عممي ليس  ىو إيديولوجي إلى ما بورجوازية الذات وبيذا يكوف انتقاؿ فكر ماركس مف ما
ية ىو عمـ تاريخ المجتمعية ىذا فقط بؿ مف خالؿ ىذه القطيعة يقوـ عمـ جديد في الماركس

أو عمـ تاريخ، ىذا حسب ألتوسير وما حاوؿ معرفتو وتقريب مفيومو مف خالؿ المفيوـ 
اإلبستيمولوجي الباشالري حيث ''كاف ىدؼ باشالر مف مفيـو القطيعة اإلبستيمولوجية 

فضؿ التعبير عف الثورات العممية في العمـو المعاصرة، ويريد ألتوسير بالمثؿ أف يفيـ ب
استخدامو لذلؾ المفيوـ الثورة التي حدثت في فكر ماركس والتي جعمتو ينتقؿ مف التفكير 

، فالقطيعة اإلبستيمولوجية تمثؿ االنتقاؿ مف المعرفة العامة 1اإليديولوجي إلى التفكير العممي''
ؿ إلى المعرفة العممية الجديدة وكذلؾ ألتوسير مف خالؿ ىذا المفيـو حاوؿ معرفة االنتقا

الحاصؿ في الفكر التاريخي والمجتمعي الماركسي مف وعي قديـ إلى وعي جديد حيث يرى 
ألتوسير أف ماركس عند تطور فكره استخدـ مفاىيـ أكثر وضوحا وشمولية لتفسير الظواىر 

 التاريخية والمجتمعية.

تو في لقد احتؿ الفكر الباشالري مكانة ممحوظة في الفكر العممي المعاصر وذلؾ ألىمي    
تطوير العمـ واقتحاـ عدة معارؼ عممية جديدة فعقالنية باشالر ومفيومو اإلبستيمولوجي 
أحدث ثورة حقيقية في النظريات العممية وذلؾ مف خالؿ تجاوز النظريات الكالسيكية 
وتصنيع مرحمة مف الفكر الخالص والوعي والعمؿ عمى التجديد المستمر ألنو في نظر 

أف العمـ في تطور مستمر وكؿ نظرية جديدة تثبت خطأ النظرية  باشالر كما ىو معروؼ
التي سبقتيا وىنا يكمف دور الثورة العممية المعاصرة التي خمقت ظروؼ جديدة لنشوء روح 
عممية جديدة تخضع كؿ تجارب العمـ في مراحمو التاريخية إلى المزيد مف التأويؿ والتقييـ 

 يبية والعقالنية السابقة موضوع إعادة تحميؿ وتركيب.واالستنتاج وتضع كافة النظريات التجر 

                                                           

154. ص مرجع سبؽ ذكره، محمد وقيدي، العمـو اإلنسانية،   1
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لذا اعتمد بالنشي العقالنية الباشالرية إلنشاء عقالنية عممية معاصرة  وذلؾ مف خالؿ      
إتباع خطوات الثورة العممية  بإعادة النظر في اآلراء العقالنية الكالسيكية حوؿ دور العقؿ ال 

نما يقصد بذلؾ توسيع الميداف العممي وتجاوز يقصد بذلؾ ىدـ األصوؿ التاريخية ل معمـ وا 
العوائؽ الذي فرضتيا عمييا بعض الظروؼ السياسية والدينية واألنثروبولوجية حينيا، 
فالعقالنية المعاصرة في نظر بالنشي تسعى ألف تعطي العقؿ العممي المعاصر روحا جديدة 

ح ومتطور عمى منجزات التجربة ومنيجا عممي جديدا وتسعى بذلؾ إليجاد عقؿ عممي متفت
 والمالحظة وىذا ما يحرص عمية باشالر في نظريتو العقالنية.

كما يجب أف تنفتح العقالنية في نظر كؿ مف باشالر وبالنشي عمى إنجازات 
الرياضيات والعمـو الطبيعية والفمسفات معا إذف تـ توظيؼ العقؿ كأداة لبناء العمـ ليبدأ ىذا 

ة وفؽ أراء وأفكار جديدة مف خالؿ ثورة عممية جديدة، فعقالنية بالنشي األخير مسيرة جديد
تسعى إلى خمؽ دراسات جديدة والخروج باكتشافات عممية معاصرة وبذلؾ إحداث تغيرات 
حوؿ الرؤية التقميدية لمعمـ، ومف خالؿ ىذا أظير بالنشي أىمية العقالنية الباشالرية في 

في اىتمامات الكثير مف الفالسفة والعمماء وأصبحت الفكر العممي المعاصر مما جعميا 
مرجعا لكؿ يعتمد عمييا في النظريات العممية المعاصرة سواء في مجاؿ العمـ والفمسفة أو 

 مجاالت أخرى حيث اخترؽ الفكر الباشالري عدة فمسفات ونظريات العمـ.

ذي أسقطو عمى والحظنا كذلؾ اىتماـ ألتوسير بالمفيـو اإلبستيمولوجي الباشالري ال
الفكر الماركسي لتحميمو وفيمو وذلؾ مف خالؿ اعتماد القطيعة اإلبستيمولوجية الذي جاء بيا 
باشالر حيث استخدميا في الفصؿ بيف الفكر السابؽ لماركس والفكر الجديد وبعد معرفة 
المفاىيـ واإلشكاليات المعتمدة في ذلؾ التطور الفكري الذي نتج عنو عمـ جديد ىو عمـ 
التاريخ بالنسبة إلى ماركس، إذا ما ييمنا في األمر أف ألتوسير استند إلى مفيـو القطيعة 
اإلبستيمولوجية لباشالر وذلؾ الستخدامو كسالح معرفي كاشؼ لمتطور الحاصؿ في الفكر 
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الماركسي ولـ يسعى في ذلؾ إلى مراجعة أو إعادة النظر في مفيوـ القطيعة بؿ استخدمو 
عى إليو مف تحصيؿ نتائج حوؿ المنظومة الفكرية الماركسية مف الداخؿ في ما يفيده ويس

 ومف الخارج وفي ما سبؽ مف تفكيره وما جاء بو مف جديد.  

إذف أصبحت المعرفة العممية عند باشالر مرجعية لعدة مواضيع عممية جديدة والحافز       
ة وتميز فكر باشالر بنقمة األساسي لطمب معرفة جديدة والتحرر مف ىيمنة المعرفة القديم

نوعية ثورية في الفكر العممي المعاصر كما مثمت إبداعاتو الفكرية المتنوعة روح العصر 
 الجديد. 

    

               

 

 

 

 

 

 



 د

 

 خاتمة:
لقد اختمف الفالسفة حول مسألة تحديد طبيعة العالقة بين الفمسفة والعمم في إذا ما كانت     

عالقة تكاممية أم عالقة تصادمية وكان البد من ىذه اإلشكالية نظرا لمصراع الجدلي القائم 
 بين الميتمين بالمعرفة الفمسفية والمعرفة العممية إذن المعرفة ىي مطمب لكل منيما فكالىما
يمثالن المصدر األساسي ليا ورغم اختالف مبادئ ومناىج كل منيما إلى أن ىناك صمة 
ن كانت ىناك فكرة انفصال الفمسفة عن العمم فذلك يرجع إلى  تجمع بين الفمسفة والعمم، وا 
اختالف المناىج والمبادئ لكل منيما كما سبق وذكرنا حيث أن الفمسفة تعرف بمفاىيميا 

 ية بينما العمم يحتوي دالالت عميقة ومحضة.العفوية غير المنطق

لكن رغم ذلك نمحظ أن الفالسفة منذ العصور القديمة يحاولون تفسير الظواىر وتحميميا     
ومعرفة ماىيتيا وبالضرورة اعتماد قواعد محددة  ومناىج لتحصيل األجوبة حول تمك 

ا المادية لتجيب عن تمك الظواىر لذا تأتي النظريات العممية بطابعيا المنيجي ووسائمي
األطروحات حول الظاىرة وىذا ما يحيمنا إلى أن الفمسفة تعتمد عمى النتائج العممية من 
نظرياتيا وتنبؤاتيا التي تعرف بالسمة الموضوعية والمنطقية بحيث ينتج عنيا معرفة جدة 

ممكن الفصل بينيما وحقيقية، وىذا ما يؤكد الفكرة القائمة باتصالية العمم بالفمسفة فميس من ال
 وتجاىل حقيقة أن العمم خمق في أحضان الفمسفة.

تحصمنا عمى نتائج الفمسفة العممية لباشالر فقد استطاع ىذا األخير سد الفجوة بين      
رأي يستحيل عمى وفق في وضع العمم في إطار نسق فمسفي واحد ألنو العمم والفمسفة حيث 

اإلحاطة بكل جوانب المعرفة سواء كانت عامة أو عممية لذا فمسفة عممية واحدة  عمم واحد أو
مفيوم لموصول إلى غاية عممية واحدة، و  يرى باشالر بضرورة االعتماد عمى وسائل متعددة

الغاية أو الوسيمة ال يرتدي طابع اإلطالق بل يخضع لمبدأ النسبية غير أن ىذا ال يمتقي مع 



 ه

 

ى مخاطرىا في التعامل مع اليدف يسير إلينقدىا و بل إنو  النزعة الوثوقية أو االنتقائية
عمم يحتاج بوصفو مجموعة براىين الغاية العممية فيو يقول في كتابو "فمسفة الرفض": ''الو 
وقائع يحتاج إلى فمسفة مزدوجة ، مجموعة مبادئ وقوانين، مجموعة بيانات و اختباراتو 

، زاويتين فمسفيتين متباينتين'' القطب يحتاج إلى تعامل جدلي ذلك ألن كل مفيوم يضاء من
وىذا ما يميز العقالنية الباشالرية حيث نجدىا تجمع بين الفمسفة والعمم وتقرب بين 

 مفاىيميم.

ن يعم كل عنصر في الفمسفات المتنوعة حاول كل منيا أففي نظريات العمم الكالسيكية و    
، لالقتصاد، لممجتمع رفةيشكل المحور األساسي برؤيتو لممعو نظريتو أساسي في فمسفتو و 

لمعمم بحد ذاتو غير أن الفمسفة العقالنية المعاصرة تدعو إلى خطاب عممي متنوع جديد، و 
يحاول ل فمسفة من الفمسفات و ىذا الخطاب يستفيد منو كل عنصر من العناصر القوية في ك

ق  يضفي عمى العنصر صفة اإلطاليحرص أنو الوبشكل خالق في الفكر العممي و  توظيفيا
التعميم بكممة أنو الفكر العممي المعاصر يرتكز عمى فمسفة مفتوحة ال تتردد من االستفادة و 

من كل المزايا التي تمدىا بوسائل تابعة لمتحميل المعرفي العممي الدقيق في كل مجاالت 
 العموم.
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 .1111، بيروت، 1الثقافية، ط
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مكانية حميا، دار الثقافة لمنشر  - يمني طريف الخولي،مشكمة العموم اإلنسانية: تقنيتيا وا 
 .1991والتوزيع، د ط، القاىرة، 
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 قائمة الموسوعات والمعاجم:

 ، 1ط، مكتبة لبنان ناشرونكميل الحاج، الموسوعة المسيرة في الفكر الفمسفي االجتماعي،  -
 .1111بيروت، 

عويدات، ، منشورات ZإلىRموسوعة الالند الفمسفية، أندري الالند، الجزء الثالث، من  -
 .1111بيروت،  ،1ط

 .1999، المعجم الفمسفي، جميل صميبيا، الجزء الثاني، الشركة العالمية لمكتاب، د.ط -

 .1119، عمان، 1دار أسامة، طالمعجم الفمسفي، مصطفى حسيبة،  -

محمود يعقوب، دار الكتاب ألحديث،  أىم المصطمحات وأشير أألعالم، معجم الفمسفة: -
 .1119، 1ط

 .1991مغة العربية، القاىرة، د.ط، مدكور، مجمع ال إبراىيمالمعجم الفمسفي،  -
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معجم الفالسفة، )الفالسفة، المناطقة، المتكممون، الالىوتيون، المتصوفون(، جورج  -
 .1111طرابيشي، دار الطميعة، بيروت، الطبعة األولى، 

، 1التوزيع، طلمنشر و ، المؤسسة العربية 1جموسوعة الفمسفة، عبد الرحمان بدوي،  -
 .1999، بيروت

، القاىرة، 1مكتبة مدبولي، طعبد المنعم الحنفى، المعجم الشامل لمصطمحات الفمسفة،  -
1111. 

 المقاالت والمجاالت:

 مجمة كمية األدب، العدد الثالث، كمية األدب، جامعة المرقب.-

 .1111جوان مجمة العموم اإلنسانية واالجتماعية، العدد الثامن، الجزائر، -

 .1991، 9-9اجتماعية، بيروت، العددمجمة دراسات عربية، مجمة فكرية اقتصادية  -

يوسف تيبس، االبستيمولوجيا الطبيعانية عند ويالرد كوين، ملف الثقافة العلمية، رؤى  -

 .98تربوية، العدد
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