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 ا����ة أھ�اف

تشكل التقليد العلمي بأوربا الحديثة في القرنين السادس عشر والسابع البدايات األولى لة إلى تعريف الطالب بوحدتهدف هذه ال

 تليتمكن من إدراك عمق التحوال ،ومده بمعلومات وافية عن إحدى المراحل األكثر ثراء وداللة في تاريخ العلوم الحديثة ،عشر

 ، وتأثيراتها المستقبلية على باقي الحقول المعرفية األخرى.في الفترة المعنية تي حصلتال ةوالعلمي ةالفكري

 ا����ة ����ى

  موضوع "نشأة العلم الحديث" أسئلة كثيرة منها: يطرح - 1

 كيف تتقدم المعرفة العلمية؟ هل تتقدم بطريقة متصلة ومسترسلة، أم تتقدم بطريقة منفصلة ومتقطعة؟ �

ما هي العوامل التي أدت إلى ظهور العلم الحديث؟ هل هي عوامل داخلية: عوامل منهجية، ترد إلى اعتماد  �

مجهود الذي بذل من أجل ترييض الطبيعة واعتماد الرياضيات كلغة، أم عوامل المنهج التجريبي أو إلى ال

علمية ترد إلى الرصيد العلمي المتراكم لذلك، أم عوامل ابستمولوجية ترتبط بالتحوالت التي عرفها العقل 

 .؟البشري ذاته؟ أم هي عوامل خارجية عن العلم مثل التحوالت االقتصادية والسياسية والدينية

حدد العلم الحديث طبيعة موضاعاته وما هو المنهج الذي اعتمده لسبر أغوارها؟ هل هو المنهج كيف  �

التجريبي/االستقرائي كما بدا للتجربيين والوضعيين، أم إنه المنهج االستنباطي كما بدا للعقالنيين، أم أنه 

 منهج تركيبي، يجمع بين االستقراء واالستنباط على نحو من األنحاء؟

ة العلم بأنماط معرفية أخرى غير خاضعة لالختبار التجريبي كالالهوت والكيمياء والميتافيزيقا؟ هل ما عالق �

 قطع كل صلة بها، أم تفاعل معها وتطور بتطورها؟

وبناء عليه إنه من المالئم تكريس القسم األول من المقرر لمناقشة جملة من القضايا اإلبستمولوجية التي  �

  قترح الخطاطة التالية:نالسياق  في هذا .رها الموضوعييث

أطروحة كارل  -أطروحة غاستون باشالر -أطروحة بييردهيم :نفصالتقدم المعرفة العلمية بين االتصال واال  �

 .أطروحة توماس كون- بوبر

المقاربة  -المقاربة الوضعانية   -المقاربة الداخلية والمقاربة الخارجية: طبيعة العلم الحديث وعوامل نشأته �

  -النية المعاصرةالعق

يتفق معظم مؤرخي العلم على اعتبار إسحق نيوتن "مؤسس العلم الحديث" غير أن هذا العلم  لم يتبلور دفعة  -2

واحدة ومن عدم إنه تتويج لجهود كثيرة ومضنية بذلت على مدى عدد ال يستهان به من العلماء مثل أمثال كوبونيك 

ولذلك يبدو لنا من المتعذر تعقل العلم الحديث دون استحضار تلك الصيرورة التي أدت  وكيلر وغاليلو وديكارت وويجنز

  إليه. ونظرا الستحالة اإللمام بمختلف جوانبه/ نقترح التركيز في هذا القسم على مفاهيم وقوانين العلم الحديث.

  :مفاهيم وقوانين العلم الحديث (الميكانيكا العقلية) -3

 .مفهوم القوة- مفهوم الحركة- مفهوم المادة- مفهوم الزمان والمكان – :العقليةمفاهيم الميكانيكا  �

 قانون العطالة نموذجا. :قوانين الميكانيكا العقلية �
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 .من نقطة امتحان نهائية الفصل 100%

  

 


