
  

  

 

 :جمزوءة املعرفة
 :اإلنسانية العلوم علمية مسألة :درسحماور 

  :اإلنسانية العلوم يف املوضوعية: احملور األول
  :والفهم التفسري بني اإلنسان علوم: احملور الثاين

  :اإلنسانية العلوم منوذجية مسألة: احملور الثالث
 :اإلشكايل الطرح

 ألن اإلنسانية، العلوم مستوى على متعذرا يصبح األمر هذا فإن الدقيقة، العلوم يف وحتمية ضرورية قوانني يستنبط العلم كان إن
 نتيجة والترجيح، باالحتمال اال هذا يف تتميز العلمية جيعل مما االختيار، على والقدرة واإلرادة بالوعي يتميز كائن هو املرة هذه املوضوع

 اإلنسانية، العلوم يف والتنبؤ التفسري صعوبة إىل إضافة املعرفة، وموضوع العارفة الذات بني الواضحة غري العالقة يف تتمثل قضايا عدة
 :التالية اإلشكاالت خالل من طرحه ميكن ما وهذا املنهج، مستوى على احلقة بالعلوم أإلنسانية العلوم عالقة وأخريا

 اإلنسانية؟ العلوم يف باملوضوع الذات تربط اليت العالقة طبيعة ما 

 بالظواهر؟ والتنبؤ وتفسري فهم على قادرة اإلنسانية العلوم هل 

  اإلنسانية؟ العلوم يف احلقة العلوم لعبته الذي الدور ما 
 :اإلنسانية العلوم يف املوضوعية: احملور األول

 :اإلنسانية الظاهرة موضعة عوائق -أ 
 وجمربة ولغريها، لذاا مالحظة الذات ألن التجريبية، بالعلوم مقارنة تعقيدا أكثر وضعية هلا بياجي جان نظر يف اإلنسانية العلوم إن

ـُخلَق هلذا غريها، وعلى نفسها على  من أصبح حيث الطبيعية، بالعلوم مقارنة اإلنسانية، العلوم يف واملوضوع الذات بني التداخل وضعية ت
 أكثر تكون املوضوعية، لتحقيق ضرورية عملية هي واليت ذاا، حول الذات متركز إزاحة عملية إن واملوضوع، الذات بني الفصل املعتاد

 :ومها لسببني نظرا الذات هو املوضوع فيها يكون اليت احلالة يف صعوبة
 الظاهرة من جزء املالحظ أنا تكون عندما وضوحا أقل يكون العارفة والذات ذاا، حول املتمركزة الذات بني الفاصل احلد إن �

 .اخلارج من ويدرسها يالحظها أن عليه جيب اليت
 .األخرية هذه يف النـخراطه بالوقائع احلدسية معرفته يف لالعتقاد ميال أكثر يكون املالحظ إن �

 .وإيديولوجي فلسفي مبوقف ما بشكل ملتزم هو بل معزوال، أبدا يكون ال بياجي نظر يف فالعالم هكذا
 :باملوضوع الذات عالقة مفارقة -ب 

 فرانسوا نظر يف ،)…أمة  أو مهنة، أو اجتماعية، طبقة كانت سواء( صغرية أو كبرية جلماعة ينتمي عضو هو باحث كل إن
 حترك صراعات وهي والسلطة، واحلظوة االعتراف أجل من ضمنية أو صرحية صراعات يف بالضرورة منخرطا يكون وبالتايل بستيان،

 موضوع هو الذي جمتمعه عن كلية االنفصال يستطيع ال كونه يف االجتماعي الباحث لدى الصعوبة وتتمثل اخل،…واملثل  املعتقدات
 على قامت االجتماعية العلوم مؤسسي جمهودات كل جند لذلك ،)املوضوعية( علمي جهد كل مبدأ االنفصال هذا يعترب حني يف دراسته،

 مبدأ باحترام» فيرب ماكس« توصية وكذلك أشياء، االجتماعية الوقائع اعتبار إىل» دوركامي« دعا حيث مجاعته، عن الباحث تباعد مبدأ
  .القيمي احلياد

  :والفهم التفسري بني اإلنسان علوم: احملور الثاين
 :اإلنسانية العلوم يف والتنبؤ التفسري -أ 

 الإنسانية العلوم في العلمية مسألة 
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 مل ظواهر تفسر أن العلوم هلذه ميكن حيث والتنبؤ، التفسري عملييت بفضل تقدمت ستروس ليفي كلود حسب الدقيقة العلوم إن
 العلوم أما اجلوية، األرصاد علم يف حيدث كما تفسريها على قادرة تكون ال بظواهر تتنبأ أن ميكنها كما الداروينية، فعلت كما ا تتنبأ

 العلوم أكتفت لقد تام، بيقني تتنبأ وال ائيا، تفسريا الظواهر تفسر ال فهي والتنبؤ، التفسري بني الطريق وسط يف نفسها فتجد اإلنسانية
 دائما كان اخلطأ فإن وتطوره، التنبؤ متارس ألن مهيأة أا ورغم الدقة، تنقصها وتقريبية فضفاضة بتفسريات اليوم حدود حىت اإلنسانية

 املعرفة بني وسيطا شيئا نتائجها من انطالقا ميارسوا للذين تقدم أن ميكن ستروس حسب اإلنسانية العلوم فإن ذلك ومع، تنبؤاا حليف
 .والفهم التفسري بني الفصل غري من لكن النافعة، واملعرفة اخلالصة

 :اإلنسانية العلوم يف الفهم - ب
 

 علم يف اإلنسان نفهم فإننا دلتاي نظر يف والطبيعية الفيزيائية العلوم يف وخارجية معزولة ظواهر باعتبارها الطبيعة نفسر كنا إذا
 عن لنا يعطى كال وتكون جتتمع وعناصرها والنفسية العقلية الوظائف وخمتلف االكتساب، فعمليات النفسية، حياته فهم خالل من النفس
 احلياة ا ندرس اليت املناهج أن هذا عن وينتج ،ذلك بعد إال أجزاء إىل يتجزأ وال األساسي،  هو املعيش فالكل ،الداخلية التجربة طريق

 منهجها تبين اليت هي دلتاي حسب احلقيقية اإلنسانية العلوم إن، الطبيعة معرفة إىل تقود اليت املناهج عن ختتلف واتمع والتاريخ النفسية
  .موضوعها من انطالقا بنفسها

 :اإلنسانية العلوم منوذجية مسألة: احملور الثالث
 :اإلنسانية العلوم يف املنهج خصوصية -أ 

 ألن أكيدة وغري قليلة فهي نتائجها أما النشأة، حديثة وارنيي طولرا من كل نظر يف الطبيعية بالعلوم مقارنة اإلنسانية العلوم تعترب
 فإن وبالتايل الطبيعية، الظواهر من انتظاما وأقل غىن أكثر هو ،)…السلوكيات العقليات، اتمعات،( به اإلحاطة حتاول الذي احلي الواقع

 الطبيعية، العلوم يف مثيلتها من تطورا أكثر تكون بأن مطالبة العلمية الروح أن كما حذرا، يكون بأن مطالب العلوم هذه يف العقل استخدام
 ويعترب خيالفها ما لفهم مستعدة الذات تكون أن وارنيي طولرا حسب املوضوع إدراك وحامسا، ويفترض مباشرا حمكا التجربة تكون حيث

 أي تلقائية، لكل ومزعج غريب هو ما مواجهة على والقدرة التناقض استيعاب على القدرة يف العلمية الروح تتمثل احلالة هذه ويف آخرها،
 .الواقع مع الدائم اللقاء

 :العلمية النظرة خداع -ب 
 من أعرفه أو يب، خاصة نظر وجهة من انطالقا أعرفه مريلوبونيت موريس يقول العلم مصدره كان ولو العالَم عن أعرفه ما كل إن

 وانطالقا) لألنا الذاتية التجربة أي( املعيش العامل على بكامله يبىن العلم ألن شيء، أي العلم رموز تعين لن بدوا اليت اخلاصة جتربيت خالل
 فإن أحد، وهكذا مكان يف أوجد وال مكاين أحد يوجد ال متفردا، وجودا يوجد الذي الوحيد وأنا أنا، أجلي من أوجد الذي فأنا منه،

 حسبها حويل العامل يكون نظر وجهة ألا خادعة، نظر وجهة دائما هي العامل حلظات من حلظة جمرد مبقتضاها أكون اليت العلمية النظر وجهة
 معرفة فكل وهكذا معرفة، موضوع يكون أن قبل املعيش العامل إىل الرجوع هو ذاا األشياء إىل الرجوع إن ألجلي، يوجد وال موضوعا،
 غري الواقع يف هي الذوات، كل عن تتعاىل لذات موضوعية نظرة وجود يفترض العلم ألن ذاتية، معرفة هي مريلوبونيت حسب لإلنسان
 .موجودة

 :عامة استنتاجات
 إا روسو،. ج. ج حسب باإلنسان املتعلقة تلك هي نفسه اآلن يف اإلنسانية املعارف كل من تقدما وأقلها فائدة املعارف أكثر إن

 اليت وهي جدا، متأخرا جاء نشأا زمن ألن تقدما وأقلها ووعيا، عقال ميلك الذي الكون هذا يف الوحيد الكائن تدرس ألا فائدة أكثر
 واملوضوع، الذات تداخل يف جهة من تتمثل اليت بأزمتها ولدت ألا مأزومة، علوم هي اإلنسانية العلوم اإلنسانية، إن العلوم تشكل

 الذي موضوعها وطبيعة تتواءم مناهج إبداع بدل التجريبية العلوم مناهج استعارة يف أخرى جهة من تتمثل كما بينهما، العالقة واضطراب
  .بالتعقيد يتميز
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