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 :أل�ّم�ما�جاء�ف��ا�ت��يص��عرض مة�املقال،�أل��ا�طو�لة��س�يا،�ونكتفين��جم�مقّد �لم

ھ�،����مقدمة�مقالھ،خلص�ال�اتبيَ 
ّ
ا��انت�اال�ستمولوجيا�(املشتقة�من�ال�لمة�اليونانية�إ���أن

ّ
�  epistêmê مل

ا��ان�ل�لمة�العلم�عدة�معان����لغة�ا��ياة�اليومية،�فإنھ�يتعّ�ن��،،�بمع���دراسة)�دراسة�للعلم�logosبمع���العلم�و 
ّ
ومل

معارف،��ةمجموع"بالعلم�صد�إنھ�ُيق�:����ذا�العرض�التقدي���للتيارات�اال�ستمولوجيةاملقصود�تحديد�مع���العلم�

،�"التحقق�م��ا�موضوعية،�يمكنع���عالقات��وترتكز بموضوع�محدد�ومن��،�تتمّ���ودراسات�ذات�قيمة�عاملية�عامة،�

  .[18]�(Robert)����قاموس�رو�رت��و��عر�ف�العلمو 

  

  الرئ�سية�ستمولوجية�التيارات�اال .1

�Begin�([4](�بيج�نكما�صّنف�ا�بال�شاط�العل����صلةالرئ�سية�املتّ ��ستمولوجيةاال�نقّدم،�فيما�ي��،�التيارات

ما�فيھ�ب��عر�ف،�دقيقتقديم�والواقعية،�محاول�ن�أي�العقالنية�والتجر��ية�والوضعية�والبنائية��،Alters�([1]لت��ز(أ�أو 

ب�،�ل�ل�م��ا،�وملحة�مختصرة�عّماالكفاية
ّ
ء�وأسما�جديدة،�رفاالبحث�عن�مع�من�آثار�ع���املعتمد�التعر�فعن��ي��ت

 �بيداغوجية�املحتملةال�ولو�اتاأل �اوكذ�املتبّ��،�التعر�فت���م�مع�مواقف��ت�ّنوا�عض�العلماء�الذين�
ُ
��إ�ن�سب�ي�علممل

  .العلومتصّوره�لدرس�و ��ذا�التيار 
  

  العقال�ي�(القرن�السا�ع�عشر)�التيار  .1.1

�ل�معرفة���يحة�،�تيار�ا�ستمولو����عت���أن�"[14]العقالنية،�حسب�ما�جاء����قاموس�التعليم�ا��ا���

 و�ال�شارد�[1]�وألت��ز�[4]�".�و�ذ�ب�بيج�نوحدهلعقل�حصر�ة،�اإن�لم�يكن�بصورة��أساسية،��ذامصدر�ا،�بصورة�

Blanshard�[5]من� �أنھ �إ�� �إقليدس�، �مثل �اليوناني�ن �الفالسفة �أن �عموًما �بھ )�م.ق�Euclide )~�300 املع��ف

�وأفالطون م.ق�Pythagore)475-569 وفيثاغورس (� Platon)428-347العقال�ي�نا�قد�،م).ق�� �املن�� �جميع�م ت��

تيار�العقال�ي�ألن�ال�يالفالسفة�اليوناني�ن�بالتيار�العقال�ي�إ��اق��عد��ؤالءاألولو�ة�لألف�ار.�ووا���أن�إ��اق���م�بإعطا

� �كتلم �محّددة �معاملھ �ع�د�من ��.�� �من �مّنا �أقرب �زمن �ُرِ�طو�� �دي�ارت�ذلك، �الر�اضيات �عال�� ��Descartesاسما

)���ذا�التيار�الذي�1724-1804(�Kantاسم�الفيلسوف��انط�كذا�)�و 1646-1716(� ��Leibnizي�نوال )�1596-1650(

ملحسوس�د�إ���اأي�االنطالق�من�املجرّ �،االست�تا���(أو�التحلي��)��ش�ل�خاص�عام،�واالستداللل�التفك����ش�ل�يفضّ 

  .كس�يل�إلنتاج�املعرفة

ما���أن�نف�م��نا�أن�التجر�ب،�بال�سبة�للعقالني�ن،�مس�بعد�من�آلية�إنتاج�معارف�جديدة،�فأق���من�امل�ّم و 

 �تّم قد�يمكن�للتجر�ب�(أو�التفاعل�والواقع)�أن�يفيد�بھ��و�التحقق�مّما�
ّ

�تّم �.است�تاجھ،�ل�س�إال �و�قدر�ما�ي�ون�ما

إذ�أّن�مجموعة�االستدالالت�املمكنة،��،ح�التجر�ب�عديم�ا��دوى،�ال�طائل�من�ورائھاست�تاجھ�بد��يا،�بقدر�ما�يصب
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حسب�العقالني�ن،��شمل�بالضرورة�مجموعة�التجارب�املمكنة،�والعقل�وحده�يكفي�للفصل�ب�ن�التجارب�املمكنة����

����عالم�ا��يال.
ّ

 الواقع�وتلك�ال���ال�ت�ون�ممكنة�إال

��العقالنية�وتأييد�ا.�فع��ةتوطيد�املدرسل�ال�ندسة،�تار�خًيا،�دور�م�م����لقد��ان�للمعارف�املتصلة�بمجا

،�قد�أبرز�(Ménon)�ن أن�أفالطون،����حواره�املعنون�مينو �[5]�(Britannica)س�يل�املثال،�ذكرت�موسوعة�بر�تاني�ا�

ا�ع�اليقي�
ّ
أن��شاب،�أّمي،�منتمك�ن�عبد���� Socrate والعام�والفطري�للمعرفة�ح�ن�روى�كيف�ن���سقراط��الط

�ع���قطر�مر�ع،�نظر�ة�فيثاغورس،ي���ن�ع���
ً
بدون�أن��علمھ�إّيا�ا.�و���وقت�الحق،����مطلع��بخطوة،خطوة� ُمطّبقة

محاولتھ�باملوقف�العقال�ي��دي�ارت،��مخ��ع�ال�ندسة�التحليلية،�عالم�الر�اضيات�الفر�����ا�ع�عشر،�تب�ّ القرن�الّس 

�الر�اضي �دقة �الفلسفةتطبيق �مجال ��� �ووضوح�ا �اإليطا����ات �الفلك �وعالم �الف��يا�ي �انت��ھ �الن�� �ونفس (العلوم).

نھ)،�ع���الرغم�من�Galilée�)1564-1642جاليليو�
ّ
�مية�التجر�ب�واملالحظة����البحث�عن�معارف�جديدة�(إذ�أل �تفط

ش��ي�ومراحل�أطوار��وكب�الز�رة)�ألقمار��وكب�امل�-مالحظات��انت�حاسمة-�ان��و�نفسھ�قد�رصد�مالحظات�فلكية�

د����كتابھ
ّ

كتاب�ال�ون�العظيم�مكتوب�بلغة�الر�اضيات.�وال�يمكنك�" أن 1623عام��)L'essayeur(�"�املخت�ِ "�ح�ن�أك

 
ّ
تب���ا.�إّن�حروف�ا����املثلثات�والدوائر�و�ل�األش�ال�ال�ندسية�ف�م��ذا�الكتاب�إال�إذا��عل

ُ
�لغتھ�واألبجدية�ال���ك

ً
مت�أوال

 ."رموز�أد�ى��لمة�األخرى�ال���بدو��ا�ي�ون�من�املستحيل،��شر�ا،�فّك 

نھ�وع���الرغم�من��و �.أورو�ا�القار�ة،�طوال�القرن�الّسا�ع�عشر�إ���سب��يمن�التيار�العقال�ي،�الذي�غالبا�ما�يُ 

 
ّ
�أنھ�ما�يزال�يوجد�عند��عض�املنظ

ّ
رح�ين��عتقدون�أن��ل�صر�ن�الذل�س�بواسع�االن�شار�ب�ن�العلمي�ن�املعاصر�ن،�إال

ضوي�تنمن��ندسة�فضائية�مؤسسة�ع����عض�البد��يات�الصرفة.�و �است�تاجھما،�يوًما��املمكن،العلوم�سي�ون�من�

مال�����األفالطونية:�أخرى ب�ن�مدارس��من�العقال�ي،التيار��تحت
ّ
وجود�ا���ام�جب�ّ��ب،�"Barreau�[3]،�حسب�بارو�سل

الذي�يرى�أن�املعرفة��عتمد�ع���ب���منقوشة�بصورة�قبلية��انط��نقديةو�،"أذ�انناأصيل����الطبيعة�ينعكس�بذاتھ����

 ممكنا.الواقع�أمرا�إدراك��من����العقل�ال�شري�و���ال���تجعل

اب�(ع���حس�ستداللة�اال ،�إ���التأكيد�ع���أ�ميّ ا�ةب�للتيار�العقال�ي�سيميل،�بدإن�مدرس�العلوم،�املن�ِس 

ك،����ا��االت�القصوى،�إ���اس�بعاد�التجر�ب�تماًما�من��عليمھ.�فدرس�العلوم،�بال�سبة�ور�ما�ذ�ب�بھ�ذل�،التجر�ة)

 
ُ
�امل �يتل�ذا صعلم،

ّ
�إنتاج�ا���� �وإعادة �ف�م�ا �من ن

ّ
�يتمك �أن �الطالب �ع�� �يجب �ال�� �التفك���التحلي�� �من �سلسلة ��

  وامتالك�ا.
  

 التيار�التجر����(القرن�الثامن�عشر) .2.1

د�أّن��ل�املعرفة�تأ�ي�أساًسا�من�التجر�ة.�ولقمن��ذ�ب�إليھ�ِملا�يوالتيار�العقال�عارض�التيار�التجر����جذر�ا�يت

مة�للفيلسوف�اليونا�ي�أناكسيم�ن��Popper�[16]رأى�بو�ر  )�ن���م.ق�Anaximène�)610-545،����االف��اضات�املعّمِ

ما��و��تجر���ال�بالتيار ذا�الفيلسوف��ووا���أن�إ��اق��تجر���.تفك���
ّ
ن�معاملھ�كتم�ل�تجر���لاألن�التيار��يإ��اق��عدإن

د�،���ع�دهمحّددة�
ّ

��Bacon،�أّن�الفالسفة�اإلنجل���بي�ون �Quinton�[17]من��عده،����مطلع�األلفية،��و��تون �وأك

أّن��يرى ن���ذا�التيار�الذي�و )�مرتبط1685-1753(�Berkeley)�و���ك���1632-1704(�Locke)�ولوك�1561-1626(

 
ُ
��)�ست�بط�م��ا�القوان�ن�بواسطة�االستدالل�االستقرا�ي�(أو�ال��كيالعلوم�تتطّور�بفضل�تجميع�املالحظات�ال���يمكن�أن��

  �.بوصف�الواقعتفي�فق�التجر��ي�ن،�يمكن�للمالحظات�أن�فوِ �.الذي�ي�تقل�من�املحسوس�إ���املجرد

تاج�عند�التجر��ي�ن�ُمس�بَعد�من�آلية�إنتاج�املعارف�ا��ديدة،�ف�و�ال��عدو�أن�الف�م��نا�أن�االست��من�امل�ّم 

لك�أّن�إ���ذ�يضافي�ون�مرحلة�مؤقتة��سمح�بوضع�فرضية�أو�ت�سيط�وصف�جملة�مالحظات�العلمي�ن����وقت�مع�ن.�

 
ّ
�.را�ير�باالستدالل�االستقق�األمالتجر��ي�ن��عطون�قدًرا�أك���من�املرونة�لتعر�ف��لمة�االستدالل،�خاصة�عندما�يتعل
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ل�الدذلك�ألن�التجارب،�من�وج�ة�نظر�م،����وحد�ا�فقط�امل�مة�حًقا������اية�املطاف،�فإن�الغرض�الوحيد�من�االست

�و�إنتاج�أف�ار��سمح�بالقيام�بتجارب�جديدة.�لذلك�يفّضل�التفك���اإلبدا���عن�التفك���االستدال���الدقيق�املجّرد،�

 �ن،�أ[3]بارو�لنا،�حسب����ر�ما�ي�ب�وعليھ�فإنھ
َ
التخم�ن�الذي�ب)�أو�abductionف�االستقراء�العل���باالحتما���(ِص ن

�ت �املعروفة، �مجموعة�من�التجارب �خالل ��خّيليجعل�من�املمكن،�من �القول�إن �وحاصل �جديدة. ��االفتقار�إ�تجارب

يقية�،�ما�دامت�الّدقة�الوحيدة�ا��قارف���تقدم�املع�س�امالّدقة����االستدالل�عند�التجر��ي�ن�ال�يمنعھ�بالضرورة�من�اإل 

  مستمدة�من�التجر�ة�وما�دامت�الطبيعة�ل�ست�ملزمة�بالضرورة�بتقديم�ت��ير�إ���العقل.

جر����بإيال��ا�أ�مية�كب��ة�التّ �تّيار )،�تار�خًيا،��ش�ل�الفت،����إشعاع�ال1726-1642(�نيوتن�أس�مت�أعمال

�مف�،للتجارب ��� �نيوتن �كتب األصول� أي�"Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica"�كتابھ�قدمةقد

قى�املل�لالعبء�األثقيبدو�أن�"��سبق،����املعتاد،�ال���ان:أّن�مالحظة�الظوا�ر�،�1686سنة��للفلسفة�الطبيعية الر�اضية

ص��لھ���:�االنطالق�من�ظوا�ر�ا��ر�ات�للبحث�عن�قوى�الطبيعة،�و�عد�ا،�االنطالق��ع����ا�ل�الفلسفة
ّ

(العلم)�يت��

  ".من�قوى�الطبيعة��ذه،�لل���نة�ع���ظوا�ر�أخرى 

ن�تطبيق��ذه�الطر�قة�نيوتن�ومعاصر�ھ�من�وصف�القوى 
ّ

�،���املي�اني�ا�(ع���وجھ�ا��صوص�قوة�ا��اذبية)�مك

)��عد�ذلك�بقليل،�نفس�الطر�قة�للكشف�Coulomb)1736-1806 �ولقد�استعمل��ولوم�،و�ناء�نموذج�جسي���للضوء

من�عمل�نيوتن��استل�م،قد�-���مجال�الكيمياء�-)�Lavoisier�)1743-1794أّن�الفواز�ي� ونذكر�.عن�القوة�الك�ر�ائية

ن�من�الكشف�عن�العناصر�األساسية.حول�الضوء
ّ

 ،����وضعھ�أسس�الكيمياء�ا��ديثة�باستحداث�طر�قة�تجر��ية�تمك

�سب�إ���ال��يطاني�ن،�طوال�القرن�الثامن�عشر�ليف���املجال��عده،��يمن�التيار�التجر���،�الذي�غالًبا�ما�يُ 

����ء،الالتيار�اال�ستمولو���موجودا��عض��ش�ئا�فش�ئا،�إ���التيار�الوض���خالل�القرن�التاسع�عشر.�وما�يزال��ذا

 �مختلفة،بأش�ال�
ُ
  ف:صنّ ���أوساط�العلمي�ن�املعاصر�ن.�فداخل�التيار�التجر���،�ت

 املادية�)matérialisme؛بأن�ال�وجود�ل�ل�ما�ل�س�بتجر�ة�مادية�مباشرة�رى )�ال���ت  

 ا��سية�)sensualisme؛بأن��ل�املعرفة�تأ�ي�من�األحاس�س�رى )�ال���ت  

 ألداتيھاو�)instrumentalisme(فالنظر�ة�ال�تفيدنا��رى ال���ت��،
ّ

بأّن��ّل�نظر�ة����أداة،�أداة�للعمل�ل�س�إال

  ������ء����معرفة�طبيعة�الواقع.

�العلوم �مدرس �قِ املن�ِس  يميل �من �التجر�ب �أ�مية �تأكيد �إ�� �التيار�التجر��� �إ�� �إبراز�ب �أجل �من �الطالب بل

املنطق�الذي��سمح�باست�تاج��ذه�القوان�ن�بدقة�غ���ضروري،��ت�� من�الفرضيات.�و�ع�القوان�ن�التقر��ية�أو�التحقق

  ور�ما�ذ�ب�بھ�ذلك،����ا��االت�القصوى،�إ���االستغناء�عنھ�تماما�����عليمھ.
ُ
علم،�فدرس�العلوم،�بال�سبة�إ����ذا�امل

ن�من�ف�م
ّ

  �ا�وإعادة�إنتاج�ا�وامتالك�ا.يتمثل����سلسلة�من�التجارب�ا��اسمة�ال���يجب�ع���الطالب�أن�يتمك
  

  التيار�الوض���(القرن�التاسع�عشر) .3.1

��Sextus�Empiricusي�وس��سكتوس�أمب الفيلسوف�اليونا�ي�يذكر�بأّن ��Feigl�[6]فيجل�ع���الرغم�من��ون 

�أّن�التيار�وضعيا�ب�مطلع�القرن�الثالث،�قد�تبّ���موقًفا�ح��الذي�عاش��،)160-210(
ّ

إصراره�ع����عليق��ل�األح�ام،�إال

�Mach �)�وإ���الف��يائي�ن�ماخAuguste Comte)1718-1857 �الوض���ُي�سب�عموًما�إ���الفيلسوف�أوغست��ونت

  ).�1885-1962(��Bohr)�و�ور 1882-1961(��Bridgmanو�ر�دجمان�)،1838-1916(

�لألحداث�امل��وظة،�
ّ

ذلك،��لكنھ،�معإن��ذا�التيار�مستل�م�من�التيار�التجر����من�حيث��ونھ�ال�يو���عناية�إال

�ية��ط�ب�ن�املعطيات�التجر�بأ�مية�االستدالل�إذ�يقر�أن�العلوم��س���جا�دة،�لتوظيف�ا��ساب�الر�ا���،�للرّ ��ع��ف

ب�ن�التفك���والتجر�ة�بالفعل��ش�ل�وا���جًدا����التعر�ف�.�تظ�ر��ذه�املزواجة�)[4]�بأ�سط�صورة�ممكنة�(بيج�ن
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إنھ�إذا��ان�من�ال��يح�أن�" :��Kremer-Marietti�[9]مار��وأورده�كر�مر��1820مھ�أوغست��ونت����عام�الذي�قّد 

�باعتماده،�بصورة�حصر�ة،�ع���األحداث�املرصودة،�وال���ي�ون�ثبات�
ّ

�ل���شمقبوال ����ا�العلم�ال�يصبح�وضعيا�إال

�ح�ن�يمكن�ر�ط�جميع�األحداث،�ال���تؤلف�[...]�عام،�فمّما�ال�جدال�فيھ�أيضا�
ّ

أن�فرعا�من�معارفنا�ال�يصبح�علًما�إال

 ."قاعدتھ�األساسية،�بواسطة�فرضية

ن�االنتقال�من�األحداث�إ���
ّ

وتجدر�اإلشارة�إ���أن�الوضعي�ن�يصرون�ع���دقة�االستدالل�االستقرا�ي�الذي�يمك

)�وعالم�Stuart Mill�)1806-1873مثل�الفيلسوف�واالقتصادي�س�يوارت�ميل��،الفرضيات.�و�كذا،�طّور�الوضعيون 

�ف�شر ��،)Fisher(�)1890-1962( الوراثة �بناًء �استقرائية، ا
ً
�ل�طرق �واإلحصاءات، �االحتماالت �إع�� �قوان�ن��لوص ��

يومنا��يوجد،�ح��،�بأنھ�ال�[3]،�ال�مناص�من�اإلقرار،�حسب�بارو�غ���أنھمحتملة�انطالقا�من�مجموعة�من�القياسات.�

�منطق �تقليدي��ذا، �جزء �ع�� �ال�ينطوي �دقيق ��اصطال���استقرا�ي �ال�غ�صرف. �أنھ �ا�عند(��و�ما عن�لوضعي�ن)

ل�س��َجةتَ لنظر�ات�املنا�)،�فإّن "نرى��ي�نت�ّبأالعلم�(وفًقا�ملقولة�أوغست��ونت�الش���ة�"�الستقرا�ي�لتطور ااالستدالل�

�����ء�عن�الواقع�غ���ذلك�الذي�تنطوي �فيدناال�ت�إّ��ا.�تلك�الناجمة�عن�ارتباط�ا�بالواقع�ذا��ا�سوى �قيمة����حّد �ل�ا�من

األشياء�دون�أن�ي�ون�قادًرا�ع���قول�أي��''����ظوا�ر كيفالـ�"يصف��،الوضعي�ن"العلم،�عند��ثّم،�فـ ومن�.عليھ�األحداث

  .[14]�"ملاذا"�سب��ا�الـ����ء�عن

عت����ذا�التمي���الوا���جًدا�ب�ن�املالحظات�(كيف)�والنماذج�الر�اضية�(ملاذا)�م�ًما��ش�ل�خاص����تار�خًيا،��ُ 

-�Dalton�)1766فع���س�يل�املثال،�أثار�العمل�التجر����لدالتون �عن�التجر��ي�ن.�االبتعادالوضعي�ن�إ���بف�م�ما�دفع�

عموًما�أن��آنذاكللذرات.�لقد�اعتقد�التجر��يون��فع��السؤال�األسا����عن�الوجود�الالذرة،�أسس�علم��)،�الذي1844

 �الذرات،�نظًرا�ل�و��ا�ضرور�ة�لشرح�النتائج�التجر��ية،�موجودة�بالفعل�وعارض�الوضعيون 
ّ

��ا�لم�رات�أل�شدة�وجود�الذ

تكن�م��وظة��ش�ل�مباشر:��انت�الذرات�نماذج�(ملاذا)�لشرح�التجارب�(كيف).�والنماذج�بال�سبة�للوضعي�ن،�مجرد�

�
ّ

العملية.�و�كذا�عارض�الوضعيون��شدة��ّل��فائد��اإ�شاءات��شر�ة�ل�س�ل�ا،����حد�ذا��ا،�من�فائدة�ع���اإلطالق�إال

  :[6]�فيجلومثل�عن�تلك�النماذج�عند�الوضعي�ن�حسب��،���النماذج�العلمية��ش�ل�مباشر ال�تمكن�مالحظتھ��ما

 ال���استخدم�ا�نيوتن����حسابات�حركة�األجسام�ال���تمارس�عل��ا�قوى،�ع���أ��ا�الالمتنا�يات����الصغر�،

 ؛مصطنعة��ائنات�ر�اضيةمجرد�

 ؛األث���قي:حقيال�يمكن�أن�يوجد،�فُفّضل�عليھ�وسط��فراغ�ب�ن�الذراتال 

  ھ�البد�دائًما�من�حقيقًيا،اللذين�استخدم�ما�نيوتن��مف�وم�امل�ان�والزمان�املطلق�نيمكن�أن�ي�ون��ال
ّ
�فإن

 .قياس�امل�ان�والزمان�بال�سبة�إ������ء�مادي

ا��ان�ل�س�للنماذج�قيمة����حد�ذا��ا،�فذلك�يفتح�الباب،�من�وج�ة�نظر�الوضعي�ن،�أمام�احتمال�أن�
ّ
إنھ،�مل

ر�عدة�نماذج�مختلفة�(و  متناقضة)،�بنفس�الفعالية،�نفس�املالحظات.�و�كذا،�فإن�ظ�ور�التيار�الوض����ّ�ع،��رّ�ماتفّسِ

د�النماذج.�و�عد�ا��دل�حول�النموذج�ا��سي���للضوء�الذي�اق��حھ�نيوتن�والنموذج�املو���الذي�ع���نحو�ما،��عّد 

�ع���ذFresnel�)1788-1827اق��حھ�فر�نل�
ً

 لك.)�مثاال

غالًبا�ما�ُيقرن�التيار�الوض���بميل�مفرط�إ���التص�يف�والتنظيم.�فالوضعيون،�ع���س�يل�املثال،�ي��عون�إ���

�الوض���أيًضا�بفكرة�وُ�قرن�التيار ،�يضمن�تقدم�العلوم.�علومةمن�مراحل�م�مؤلفاالعتقاد�بوجود�من���تجر����عام،�

ما�يقرن�بفكرة�ترت�ب�عام�للمعارف�وللمجتمع�ال�شري.�وأدت�ك�،تبعية�العلوم�لبعض�ا�البعض�وفًقا�لتص�يف�دقيق

 األطروحات�املبتورة�عن�الوضعية،����ا��االت�القصوى،�إ���ظ�ور�األيديولوجية�العلمّو�ة�(نزعة�علمية�مغالية).
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��يمن�التيار�الوض���طيلة�القرن�التاسع�عشر�وما�يزال�موجودا�ح���أيامنا��ذه����األوساط�العلمية،�ال�سيما

الذين��ستخدمون�االحتماالت�واإلحصاءات�ع���نطاق�واسع�للر�ط�ب�ن�مالحظا��م�وتوقعا��م.��الكمب�ن�مؤ�دي�ف��ياء�

 
ُ
  :[9]�صنف�ضمن�التيار�الوض��،�وفًقا�لكر�مر�مار���وت

 بوان�اري��تقليديةPoincaré�)1854-1912؛)�ال����عت���أن�الفرضيات�ل�س�ل�ا�قيمة�معرفية����حد�ذا��ا������������������  

 جامس�براغماتية�James�(1842-1910)حسب�� �يؤكد، �"�،�Le Moigne�[13]ملوا�ي�الذي ا��قيقي�أن

  ؛"يت��ص�ب�ساطة�فيما��و�مفيد�للفكر

 ل�ارناب��الوضعية�املنطقيةCarnap�)1891-1970ال���تقول�إن�العمليات�املعرفية�إل�شاء�التمثيالت�يجب��(

 إعادة�البناء.أن�ت�ون�قابلة�للبناء�أو�

 
ُ
 عّد�الوضعية�املنطقية�أحياًنا�كإحدى�املقّدمات�املمّ�دة�للتيار�البنا�ي.�

إ���اإلقرار�بأ�مية�الت�امل�ب�ن�التجر�ب�واالستدالل�����،الذي�ي�ت���إ���التيار�الوض���،يميل�مدرس�العلوم

�عليم�التلميذ،�مع�ال��ك���ع���املس���الذي�ي�يح�إم�ان�تحليل�مجموعة�من�القياسات�إحصائيا�ل��صول�ع���نموذج�

 إ����سيط،�ما�أمكن�ذلك.�ودرس�العلوم،�بال�سبة�
ُ
ن�الطالب�ذا�امل

ّ
�نم�علم،�سلسلة�من�التجارب�ال���يجب�أن�يتمك

  ف�م�ا�وإعادة�إنتاج�ا�وإتقا��ا�ور�ط�ا�منطقًيا�ببعض�ا�البعض�عن�طر�ق�استدالل�استقرا�ي�دقيق.

 
  )العشرونالبنا�ي�(القرن��التيار  .4.1

ق�ا�من�املصّوغ�إ��االسفسطائي�ن�اليوناني�ن��عض�األف�ار�ال����عند،�أن�يجد�[13]�لـموا�ي�للمرء،�حسبيمكن�

)�ومقولة�م.ق�Héraclite�)550-480تصور�غموض�الواقع�عند����اقليطس�:�و�ضرب�مثال�ع���ذلك�،املوقف�البنا�يب

�".ق�Protagoras�)485-410بروتاغوراس� ��ل����ءم) �األمر �."اإل�سان��و�مقياس �التيار�البنا�ي�وواقع بمف�ومھ��أّن

�و�و�يُ الشا�ع ����القرن�العشر�ن،
ّ

�يظ�ر�إال �لم �عالم�الر�اضيا، �برو�ر �سب�عادة�إ�� �ال�ولندي -�Brouwer�)1881ت

 �تحديد)�الذي�استعمل�مصط���البنائية�ل1966
ُ
شك���وقف�الاملسس����الر�اضيات�ال����عارض�موقفھ�من�مسألة�األ

 �.)Largeault [11]�الرجوات(���Hilbertيل��تل
ّ
�،ھ�ي�ون�من�املناسب��نا،�لتعميق�تفك��نا�حول�العلوم،�وتحديًداولعل

 
ُ
  سس�الر�اضيات�بإيجاز�شديد.حول�مف�وم�املوضوعية،�تقديم�مسألة�أ

ما�ُيصّنف�علماء�الر�اضيات�الذين��ةومت�امل؟�عاد�ل�يمكننا�تقعيد��ل�الر�اضيات�ع���نظام�واحد�متماسك�

  حاولوا�اإلجابة�عن��ذا�السؤال�إ���ثالث�مدارس:

 ؛طق�ا��ملال���تحاول�بناء��ل�الر�اضيات�ع���من�املدرسة�اللوجس�ية  

 ؛ال���تحاول�إثبات�تماسك��ل�املسلمات�األساسية�للر�اضيات�املدرسة�الش�ليةو  

 ما�يمكن�بناؤه�(���عدد�محدود�من�املراحل)�انطالقا�من�أف�ار�يقبل�املدرسة�البنائية�و�
ّ

ال���ال��عّد���يحا�إال

  .ب�ّ���اا��دس�

عقبات�عديدة�مستعصية.��و�الفعل،��،[3]�ش���إ���ذلك�بارو��والثانية،�كمااج�ت�املدرستان،�األو���لقد�و و 

�ألف �الحظ ��تباعقد �ن�يجة��اللوجس�يةاملدرسة �إ�� �ال��وء �دون �تاّما �تحديدا �الر�اضيات �بناء �منطق �تحديد استحالة

أي��،�أن1931،�عام��Gödelمستمّدة�من�الر�اضيات�ذا��ا.�أّما�بال�سبة�أل��اب�املدرسة�الش�لية،�فلقد�بّ�ن�جودل

نظر�ة،�قو�ة�بما�يكفي�لت�ون�قادرة�ع���احتواء�نظر�ة�األعداد�ال��يحة،�ال�يمكن�إثبات�تماسك�ا.�و�مكن�القول����

��اية�املطاف،�إن�املدرسة�البنائية�نفس�ا��ان�عل��ا�أن�تقر،�مكر�ة،�بأنھ�ال�يمك��ا��غطية�مجال�الر�اضيات�الكالسيكية�

لذلك�يبدو�من�املستحيل�توحيد�الر�اضيات����نظام�متماسك�و�امل�ال�يحتوي�ع���مركبة��.بأكملھ،�بمجموعة�واحدة
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�و��أ�،�ا��دس�واملنطق،�[...]رك��ت�نالر�اضيات�ع����رتكز ،�"ت[3]ذاتية��سّم��ا�البنائيون�ا��دس.�فكما�استخلصھ�بارو�

  .املنطق"و�أ�ي�من��عد�نتاج�ا��دس،��ا��طى

)�املوقف�البنا�ي����الست�نيات�لشرح�أساس��Piaget�)1896-1980ي�بيا��لقد�تب���عالم�النفس�السو�سر 

ا��قيقة����[...]�دائًما�حاصل�تركيب،�ب�ن�جزء�توفره�األشياء،�ير�ان�أّن�"��Garciaوجارسيااملعرفة.�وفعال�فإّن�بيا���

  ".��وجزء�آخر�يب�يھ�املالحظ�الراصد

�غ �ع�� �بتأكيده �التيار�البنا�ي، �إّن �القول �العلمية�وخالصة �واملعارف �عموما �املعارف ��� �البنا�ي �ا��انب لبة

 �خصوصا،�يلقي
ُ
ب���عل��ا�العلوم.�إن�ا�عدام�وجود�بظالل�الشك�ع���إم�انية�ا��صول�دائًما�ع���عالقات�موضوعية�ت

ن�إ�عالقة�موضوعية�يبطل،�بدا�ة،��ل�عملية�ش�لية�للتحقق�و�جعل�تطبيق�معيار�بو�ر�بالدقة�املرجوة�أمرا�مستحيال.

 التيار�البنا�ي،�بتخ
ّ
�من�أن�ل

ً
يھ�عن�املوضوعية،��سّوي�ب�ن�املعرفة�العلمية�وأي�معرفة�أخرى�و�رى�بأن�العلوم�تب���(بدال

  تكشف)�حقيقة�محتملة�انطالقا�من�تجارب�معرفية�متعاقبة.

وجود�واقع�مطلق،�لك��م��،�Désautels�[12]ود�سوتال��Larochelleالغوشال ال�يرفضون�حسب�البنائي�نإّن�

املعرفة�والواقع��ت�ناسب"�:ولتوضيح��ذه�النقطة،��ستعمل�املؤلفون�ال�شابھ�مع�املفتاح�.يؤكدون�أنھ�ال�يمكن�معرفتھ

مثلما�ي�ناسب�املفتاح�والقفل.�و�نطبق�التناسب�ع���املفتاح�ال�ع���القفل.�أي��عبارة�أخرى،�إنھ�يمكن���وصف�املفتاح�

 .�"وكما�أن�املفتاح�ال��عيد�إنتاج�القفل،�فإن�املعرفة�ال��عيد�إنتاج�الواقع�أيًضا[…] �ي�وصف�القفل.�دون�أن�ي�ون�بإم�ا

يحتل�التيار�البنا�ي،�الذي�لم�يكد�يكن�لھ�ذكر����األوساط�العلمية�التقليدية،�م�انة��امة����علم�النفس�

(استولفي��اصلة�فيما�بي���متقار�ة،�ذاتستعمل�مصط���البنائية����عدة�مستو�ات�مختلفة،�بمعان�والتعليميات�حيث��ُ 

��ستعمل�لوصف�النموذج���فع��.)Astolfi et al.�[2]وآخرون� �النفس �علم �نجد�مصط���البنائية��� س�يل�املثال،

عينة�عليميات�لوصف�طرق�تدر�س�ماملصط������الت�نفسستعمل�املعتمد�لف�م�ال�شاط�املعر���ملوضوع�ما،�ب�نما��ُ 

ي�ون�ف��ا�التلميذ����قلب�عملية�التعلم.�وإ���جانب��ذا�االستعمال�للمصط���نجد�االستعمال�اال�ستمولو���الذي�

  ر��عض�املعلم�ن�وعلماء�النفس�واألساتذة�للعلوم��ش�ل�عام.يصف�تصوّ 

  :[12]�الغوشال�ود�سوتال�صنف�ضمن�التيار�البنا�ي،�حسبيُ 

 شاركة�ب���بناء�بم،�وأنھ�يجب�أن�يُ تلقا�يالعلم�ال�يمكن�أن�ي�تقل��ش�ل�"ال���ترى�أن����صيةال�البنائية

  ،"للمتعلم�شطة�

 ع���أ��ا��نظر�إ���عملية�التعلميف�إليھ�"ي�ب���أن�يُ ضابق�وتال���ت�بّ���التعر�ف�الّس البنائية�الرادي�الية�و

�من�اك�شاف�الواقع�الوجودي"�تكييفيھوظيفة�
ً
  �.�عمل�ع���تنظيم�عالم�التجر�ة�بدال

أو�الذا�ي�للنماذج�العلمية،�مما����ع���زا��يميل�مدرس�العلوم�ذو�ال��عة�البنائية�إ���التأكيد�ع���الطا�ع�ا�

 
ُ
الداخ����ماسكعلم،�فإن�التجر�ب��ستخدم�فقط�للتحقق�من�التالطالب�ع���بناء�معرفتھ�ا��اصة.�و�ال�سبة�ل�ذا�امل

ن�يجب�أن�يتمك�العل��،�نماذجللبناء.�ودرس�العلوم،�بال�سبة�إليھ،�سلسلة�من�نماذج�مع��ف���ا�حالًيا����الوسط�

  الطالب�من�ف�م�ا�و�نا��ا�وإتقا��ا.
ُ
علم�الذي�ي�ب���املنظور�البنا�ي�للعلم�سيميل�أيًضا�إ���تب���عمليات�ووا���أن�امل

  الطالب����قلب�عملية�التعليم.التدر�س�البنائية�ال���تضع�

 
 )ن�العشر (القرن��التيار�الواق�� .5.1

�أرسطو �ي�ون  �اليونا�ي �حسب.ق��Aristote�)384-322الفيلسوف ��م)، ��عض��ال�تمامھ-�[4]بيج�ن ب�ناء

لواقعية�ترى�الواق��.�وا�وصفھ،��عديا،�باملوقفتب���موقفا�يمكن��قد-للطبيعةاملن��ية��ھمن�مالحظات��باطانماذجھ�است

.�إّن��ذا�التيار،�داملالحظ�أو�الراصأن�النماذج�العلمية�تقديرات�تقر��ية�لواقع�موضو���موجود��ش�ل�مستقل�عن�
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امل�املقار�ات�يقر�بت��ف�و ر�املعرفة،�و��عي��ا�بتط�مقار�ة�ال�يخّص والوضعية،�ل�ونھ�عن�العقالنية�والتجر��ية��يختلف

  املختلفة.

�أو���  �Owens �و�رى �Starkey�[15]وستار�ي �بالنك �الف��يائي�ن �أن ،Planck�)1858-1947وآي�شتاين�� (�

ض���"�مقارنة�باملوقف�الو هللا�ال�يلعب�ال��داألخ��:�"اس�نادا�إ���رّد�فعل��ذا��تميان�عموًما�إ����ذا�التيار�ي)�1879-1955(

 .مقدار�مق�سدائًما�ألنھ��،الذي�يرى�أن�االرتياب�الكّ��،�خاصية�جو�ر�ة�للواقع�لبور 

بوجود�واقع�ت��ع�النماذج�العلمية�(ال������أيًضا�بنايات��شر�ة)���اإقرار ��و ما�يم���الواقعية�عن�البنائية��إّن 

يب���الواقع"�عند�البنائية�الرادي�الية،�تقول�الواقعية�"الراصد�جزء�من�الواقع".��دمن�املقولة�"الراصإ���وصفھ.�فبدال�

م�م،�ألن�املوقف�الواق��،�مع�اع��افھ�بالطا�ع�ذي�الدرجة�الكب��ة�من�البناء�للمعرفة�العلمية،�يقر��التمي���جد�ذا�و 

عھ.�و�التا��،�يمكن��نا�تطبيق�معيار�بو�ر�ب�ل�بوجود�آلية�لتخ�ّ 
ّ
���ذه�املعارف�تتوافق�والتفاعل�مع�الواقع���دف�توق

سم�دائما�باال�ساق�(بقدر�ما�ي�ون��ردّ ��أن�ما��ع��،ركبة�ذاتيةدقة،�ح���وإن��ان�للمعرفة�العلمية�ُم 
ّ
فعل�الواقع�ي�

 .الواقع�م�سًقا)�بصرف�النظر�عن�النموذج�املختار�لوصفھ

عدم�اعتماده�آلية�محّددة�لبناء�املعرفة�العلمية،�ال�يمكنھ�أن�لأن�املوقف�الواق��،���نا�من�امل�م�أن�نالحظ

ھ،�����الواقع،ّن�العلوم�تتقّدم�بمحاول��ا�وصف�أ���يّد 
ّ
اء�بن�فإّن �تزداد،�التوقعاتدقة��األحوال،�إذا��انتأفضل�فإن

�،اقبل.�و�كذ�ذي��انت�عليھ�ا��ال�من�كما�اذاتيا،�تمام�النموذج،�الذي�يجعل�من�املمكن�إنتاج��ذه�التوقعات،�يظل

�(�و�ن �العل�� �للمجتمع �والذا�ي �الضم�� �االتفاق �عن �ناتجة �مناو�ل �تحت �النظر�ات شرح��،�Kuhn�[10]تنضوي

 .)�Jarroson�،[8]جاروسون 

فيما�ي�شتاين�آ)�فيما�يتعلق��سرعة�الضوء�وعمل�Michelson�)1852-1931تار�خًيا،�سا�م�عمل�مي�لسون�

ق
ّ
���التقليل�من�تأث���املدرسة�الوضعية�(لصا���املوقف�الواق��)�وذلك�من�خالل�ال�شكيك��1905بال�س�ية�عام��يتعل

مال�أع�نفس�املن��،�وعّززتبجدية����ضرورة�مف�وم�األث���الذي�ما�انفك�الوضعيون�يدافعون�عنھ�ح���ذلك�ا���ن.�

النواة�ال���تؤكد�اإللك��ونات�حول��)�املتعلقة�بنواة�الذرة�وأعمال�بور�حول�مداراتRutherford�)1871-1937رذرفورد�

�و��فرضية�الوجود�الفع���للذرات�ال���عارض�ا� �ذا�السياق،��ش���إ���أّن�املوقف�الواق���يختلف�عن��الوضعيون.

َرة وَّ
َ
ط

ُ
فأك����،�أك�� تقر�باتُيقصد���ا�أن�ت�ون��ال���املوقف�الوض���من�حيث��ونھ��ع��ف�ببعض�الواقعية����النماذج�امل

 اقع�واحد.لو �،ةدق

ل�وج�ة�النظر�[1]�لت��زأت�ون�ال��عة�الواقعية،�حسب�
ّ
،�موجودة�بقوة�لدى�العلمي�ن�املعاصر�ن�و���أيًضا�تمث

� �العلوم. �فالسفة �ب�ن �ج�بي�و�رى السائدة ��[4]ن �أّن �التيار�اال�ستمولو��، �لتيارات�حصّ م�ذا �املعتدلة �للمواقف لة

كأنھ�الرؤ�ة�األك���أصالة�بما�لھ�صلة�بالعلم�املعاصر.�ينضوي�تحت�التيار�الواق��،�دائما�و ا�ستمولوجية�مختلفة�و�بدو�

� �لبيج�ن، �الساذجةوفًقا �و�الواقعية ��واقع" �النموذج �اتخاذ �إ�� �"ال��عة �بـ �املرتبطة �النقدية �أنالواقعية �ترى �ال��

 "النظر�ات�العلمية�تقر�بات�متتالية�للواقع".

� �مدرس �اليميل �الذي �االستدالل�علوم، �ب�ن �األدوار�الت�املية �ع�� �التأكيد �إ�� �الواقعية، �املدرسة �إ�� ين�سب

االستقرا�ي�واالستدالل�االست�تا���والتجر�ب����البحث�عن�معارف�علمية�جديدة،�وإ���التأكيد�أيضا�ع���الفروق�ب�ن�

قة��،بوجود�مركبة�ذاتية�ذا�اإلقرار وكالنماذج�(ال���ي�تج�ا�العلميون)�والواقع�(املوجود��ش�ل�مستقل�عن�النماذج)،�
ّ

خال

 �مبدعة،���
ُ
علم،�سلسلة�من�التجارب�وإعمال�الفكر�تطو�ر�النظر�ات�العلمية.�وت�ون�دروس�العلوم،�بال�سبة�ل�ذا�امل

 �التلميذيجب�ع���والنماذج،�سلسلة�
ّ

 ��وإتقا��ا�ليصبح�قادرا�ع�ن�من�ف�م�ا�و�نا��ا�أن�يتمك
ّ
املحيط��ع�سلوك�الوسطتوق

  بھ.
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 ب�ن�التيارات�اال�ستمولوجية�املقّدمة�خع���التار�تقارب� .2

ل
ّ
التيارات�اال�ستمولوجية�ال���عرضنا�ا،�يمكن�أن�نالحظ�أنھ،�ع���الرغم�من��تار�خًيا،�تطور �،عندما�نحل

�ال ��عاقب �مع �التال�� �إ�� �تميل �املعتدلة �املواقف �فإن �املختلفة، �للتيارات �الرادي�الية �املواقف �ب�ن .��منز التناقضات

ھ�يمكن�النظر�إ���الوضعية����القرن�التاسع�عشر�(ال���تحتكم�إ���التجر�ة�واملنطق)�ع���أ��ا�موقف�وسطي�
ّ
فبالفعل،�إن

ب�ن�عقالنية�القرن�السا�ع�عشر�وتجر��ية�القرن�الثامن�عشر.�وكذلك،�يمكن�اعتبار�البنائية�والواقعية����القرن�العشر�ن�

ية.�إن��ذين�التيار�ن�(البنائية�والواقعية)،����مظ�ر�ما�املعتدل،�يؤكد�كال�ما�كرد�فعل�عن�السذاجة�املن��ية�للوضع

ھ�لم�يحدث�ع���الطا�ع�الذا�ي�والبنا�ي�للنماذج�العلمية�و�قرّ 
ّ
ان�بوجود�واقع�مستقل�عن�النماذج.�و�طبيعة�ا��ال،�فإن

�نھ،�ر�ماأبھ�املفتاح�عن�القفل،�غ����اخ��ن�عد�توافق�ك�ّ��ب�ن�مختلف�التيارات�حول�جميع�النقاط،�و�التحديد،�فيما�ي

  األف�ار.تقار�ا�ع���صعيد��ش�د��أننا�أن�نأمل�يمكننا،

  

  حدود�التص�يف�املقّدم .3

�اال�ستمولوجية �التيارات �مختلف �ل�سمية �سابًقا �املستعملة �املصط��ات �ترّدد �من �الرغم �معظم�ع�� ���

�أنھ�ال�مناص�لنا�من�اإلقرار�بأّن��ذه�املصط��ات�ال�تقرن�دائًما�بنفس�املع��.�فع���
ّ

النصوص�ذات�الصلة�باملوضوع،�إال

ية�املثالموقف�وسطّي�ب�ن�باشالر)�ع���أ��ا�(كما�عند��التطبيقية�العقالنية�[2]وآخرون�ف�استولفي�عرِ س�يل�املثال،��ُ 

)��ولة�بم�ان�(����ذه�ا��الةالّس �ومن�،األحداث)والتجر��ية�(مصدر�املعارف�تراكم��فكر)ال(مصدر�املعارف�ا��صري�عمل�

استولفي��من�منظور �وأن�العقالنية�،���تص�يفنا�والعقالنية�كما�جاءتمنظور�استولفي�تتوافق��املثالية�منأن�ندرك�أّن�

د�وع�إ���النصوص�حول�اال�ستمولوجيا،�التأككما�جاءت����تص�يفنا.�ولذلك�يتعّ�ن،�عند�الرج�آخر�ن�تتوافق�والواقعيةو 

  دائًما�من�التعر�ف�الذي�يقرنھ�املؤلفون�ب�ل�مصط����ستخدمونھ.

،�فإّن�تص�يفنا��ذا�ثمرة�ج�د�تفك���طو�ل�لفالسفة�وعلماء�ومختص�ن����التعليميات�أخرى �ذا،�ومن�ناحية�

  ما�ع���العلم.�لٍم رجل�عِ حول�تار�خ�العلوم�وال�يتوافق�بالضرورة�والفكرة�ال���ي�ّو��ا،�تلقائيا،�

ھ�
ّ
ت�ون�لديھ،�ع���املوضوع:�فقد��،�أن�يتوقف�تصّور�العلم�لدى�عالٍم [1]�لت��زأ�إ���ذلك كما��ش��يمكن،�إن

ع���س�يل�املثال،�ميول�إ���التيار�الوض���عندما�يتعلق�األمر�بتفس���ف��ياء�الكم�وميول�إ���التيار�العقال�ي�عندما�يتعلق�

مليول�املجموعة�العلمية��ش�ل��صورةزمن.�وحاصل�القول،�إن�التص�يف�الذي�اعتمدناه�-األمر�بتفس���انحناء�الفضاء

ا�مش�وًرا�واحًدا�ع���األقل�ب�ل�تيار،�فذلك�ال�ي�يح�لنا�أن��ست�تج�أنھ�يمكننا�ر�ط�عام،�وع���الرغم�من��وننا�نر 
ً
�ط�عامل

يمن����التيار�التجر����(الذي��إ�����س�ناهالذي��تيار�ا�ستمولو���واحد�ب�ل�عالم.�فنذكر،�ع���س�يل�املثال،�أّن�نيوتن

  .التيار�الواق��إ���أيًضا�أحياًنا���سبعصره)،�يُ 

إضافية�عند�محاولة�تحديد�التصّور�الذي�ي�ّونھ�األساتذة�عن�العلم،�أل��م�ل�سوا�معني�ن�����ت�شأ�صعو�ةو 

املعتاد�بمجال�محّدد�من�البحث�العل��.�إّن�دور�م�يت��ص�أساسا����تقديم�العديد�من�النظر�ات�العلمية�ال���غالًبا�

يؤدي��ذا�إ���ارتباك�من�املحتمل�أن�ي�ون�مرّده�إ���ما�ي�ون�ان�سا��م�اال�ستمولو���إل��ا�غ���وا���املعالم.�و�مكن�أن�

��جالج����(عل���العلوم�غ���قادر�ن�ع���صوغ�مف�وم�للعلم�ي�ون،����نفس�الوقت،�عميقا�ومتماس�ا�أن�العديد�من�ُم 

([7] Gallagherمع�ن،�ومن�تحديد�ان�ساب�أستاذ�إ���تيار�ا�ستمولو���م�انبو�ة�.�لذلك�غالًبا�ما�ي�ون�من�الّصع�

  .دروسھقياس�آثار��ذا�االن�ساب�ع���أيضا�الصعب�جًدا�
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  ا��اتمة

�والوضعية� �والتجر��ية �العقالنية �و�� �الرئ�سية، �ا��مسة �اال�ستمولوجية �التيارات �الوثيقة، ��ذه ��� قّدمنا

ورات�ور�ال�يتفق�دائًما�مع�التصوالبنائية�والواقعية.�وقد�الحظنا�أن��ل�تيار�م��ا�يق��ح�تصّوّرا�للعلم�ممّ��ا�وأن��ذا�التص

  .ال���تق��ح�ا�التيارات�األخرى 

�نفاجأ
ّ

نحن��إن-واحدال�ي�ت���بالضرورة�إ���تيار�ا�ستمولو����امعّين�أّن�رجل�علمانطالقا�من��ون�-إنھ�ي�ب���أال

�تصوّ  �أّن �ُم وجدنا �التيار�ر �ل�ذا �معلم �انتماء �إثبات �الّس�ل �من �ل�س ھ
ّ
�وأن �دائًما �بامل���م �ل�س �للعلم �العلوم علم

� �أن �يمكننا �فإنھ �ثّم، �ومن �أو�ذاك، ھاال�ستمولو��
ّ
�أن �بم�ان�نف�م، �الصعو�ة �آثار�ان��،من �تيار ُم �سابقياس �إ�� �علم

  .دروسھا�ستمولو���ع���

البيداغوجية�وتصور�لدروس�العلوم�م�ساوقة�وانتماء��و�اتوللأل �صورةإّن��ل�ما�يمكن�ا��صول�عليھ،��و�

 
ُ
الطالب،��و�أن�يتفق�العلماء�والفالسفة�واملعلمون�ع���تصور�لل�شاط�فائدة�علم�إ���تيار�مع�ن.�وما�يمكن�أن�نأملھ،�لامل

الب�من�اك�ساب�رؤ�ة�موّحدة�ومتماسكة�للعلم.
ّ
ن�الط

ّ
  العل���ح���يتمك

 
  الرئ�سية�اال�ستمولوجيةللتيارات��م��ص

  و�العالمأالفيلسوف�  امليول�البيداغوجية  الوصف�  التيار

  العقالنية

(القرن�السا�ع��

  عشر)

  

�ال��يحة� �املعرفة �ل

�إعمال� �من �أساًسا تأ�ي

  العقل.

�االستدالل� �أ�مية �ع�� التأكيد

  العق���ع���حساب�التجر�ب

  �م).ق�347-428فالطون�(أ

  )��������1650-1596دي�ارت�(

  )1716-1646الي�ن���(

  )1804-�1724انط�(

  التجر��ية�

  (القرن�الثامن�عشر)

�ل�املعرفة�الصا��ة�تأ�ي�

  أساًسا�من�التجر�ة.

التأكيد�ع���أ�مية�التجر�ب�ع���

  حساب�االستدالل.

  )م.ق 545-610 (أناكسيم�ن

  )1626-1561(�بي�ون 

  )1704-1632( لوك

  )1726-1642( نيوتن

  )1753-1685ب��ك���(

  الوضعية

التاسع�(القرن�

  عشر)

�ع��� �بناًء �العلم يتقدم

�ال��� �املق�سة ا��قائق

�النماذج� �م��ا �ستخلص

�االستدالل� بواسطة

�ال� �الدقيق. االستقرا�ي

وجود�ملا�ال�يمكن�قياسھ�

  �ش�ل�مباشر.

�ب�ن� �الت�املية �باأل�مية االع��اف

�بالتأكيد� �الفكر �وعمل التجر�ب

ع���املن���العل���الذي�يمكن�من�

  تطو�ر�العلم.

 )210-160(�وس�أمب���وسسكت

  )1857-1718( �ونت

  )1873-1806( س�يوارت�ميل

 )�1916-1838ماخ�(

  )1961-1882بر�دجمان�(

  )1962-1885(بور 

  )1970-�1891ارناب�(

 البنائية

  )القرن�العشر�ن(�

  

�العلمية� املعرفة

(املالحظات�والنماذج)����

�تخ��نا� �ال �ذاتية ب�يات

  ����ء�عن�الواقع.

� �ع�� �ا��زافية�التأكيد الطبيعة

الذاتية�للنماذج�العلمية�ب���يع�

  .الطالب�ع���بناء�معارف�م

  )م.ق�480-��550اقليطس�(�

  )م.ق�410-485(�بروتاغوراس

  )1966-�1881(برو�ر

  )1980-1896بيا���(
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 الواقعية

  )القرن�العشر�ن(�

���� �العلمية النماذج

�الت�بؤ� �إ�� ���دف ب�يات

�الواقع� �جوانب ببعض

املوجود��ش�ل�املوضو���

  مستقل�عن�الراصد.

التــأكيــد�ع���الفرق�ب�ن�النمــاذج��

�العلمـــــــاء�والواقع� ال���أ�شـــــــــــــــــــأ�ـــــــا

�عن� �مســـــــــــــتقــــــل ��شـــــــــــــ�ــــــل املوجود

�عـــن� �عـــبـــــــارة �الـــنـــمـــــــاذج الـــنـــمـــــــاذج.

  تقديرات�تقر��ية�متتالية�للواقع.

  )م.ق�322-384أرسطو�(

  ) 1796-1710(�ر�د

  )1947-�1858(�بالنك

 )1955-1879ي�شتاين�(آ

  )1970-1872راسل�(

  

ة�البيداغوجيوامليول��فيھ،�وسمتھ�الغالبة،�ادالذي�س�زمنوال�اال�ستمولو��،التيار��يتضّمن�ا��دول�اسم

  الفالسفة�أو�العلماء�املرتبط�ن�بھ.�عض�أسماء��اوكذھ�ل�صاحبةاملامل��وظة�

  

  ھرابطالعنوان�األص���للمقال�امل��جم�و:�“Épistémologie et enseignement des sciences” (2005) 
 https://bit.ly/3hD7sTi 
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