
 
 اإلبستيمولوجيا

 إبراهيم خضر
 خضر إبراهيم، إبستمولوجيا، تعريف اإلبستمولوجيا. الكلمات المفتاحية: 

. العربية الفكرية البحث ميادين اىل حديثا   (Epistemology) اإلبستيمولوجيا املصطلح هذا دخل
. الغرب يف احلداثة أنتجتها اليت األخرى املصطلحات من سواه مثل استخدامه أسيء ما كثريا   أنه إال

 احلقول يف تداوله تم  عندما املصطلح هذا سوء يف أيضا   هو وقع نفسه الغريب الفكر فإن ذلك ومع
 . اإلنسانية للعلوم املختلفة

 
 املصطلح؟ هذا يعين ماذا

 فريدريك جيمس األسكتلندي الفيلسوف األوىل للمرة استخدمه جديد مصطلح هو اإلبستيمولوجيا
: قسمني اىل الفلسفة قسمم حيث1754  عام امليتافيزيقا مبادئ كتابه يف 1864-1808 فرييي

 مها نانيتنييو  كلمتني من مركمب فهو املصطلح هذا أصل اىل بالنسبة أما. وأبستيمولوجيا أنطولوجيا
(Epistémé)  علم ومعناها (Logos) معىن أن القول ميكن وعليه)دراسة(.  نظرية ومعناها 

 داللة يف اخُتلف أنه إال. العلم نظرية أو العلم دراسة هو اللغوي االشتقاق حيث من اإلبستيمولوجيا
(Epistémé)  ،لكلمة املعىن هي هل ههنا (Knowledge) ،من اهامعن يف وما اإلنكليزية 

 احلديث؟ باملعىن علم(Science)  لكلمة مرادفة أهنا أم اللغات،
 وهو (Science) أي احلديث، باملعىن العلم هو املراد املعىن اعتبار ىلإ مبعظمهم الفرنسيون ذهب

 من وغريها واألحياء، والكيمياء الفيزياء، علوم حتته تندرج الذي وميداهنا، اإلبستيمولوجيا موضوع
 كعلم البحتة، العلوم مصاف اىل ترق   مل أخرى علوما   لتطال البعض عند واتسعت بحتة،ال العلوم

 (Scientia) من مشتقة(Science)  كلمة أن اىل االشارة مع هذا. النفس وعلم االجتماع
 فيما اسُتخدمت أهنا أي (Knowledge) لكلمة كمرادف أيضا   تستعمل كانت واليت الالتينية،

 هذا. بعينها ميادين خصوص على داللتها يف اليوم تقتصر فيما املعرفة أنواع كل على للداللة مضى
 واليت اليونانية، (Sophia) سوفيا كلمة على يسري الذي وتطورها، األلفاظ دالالت يف التحول
 كانت اليت (Philosophy) فلسفة كلمة كذلك العلوم، أنواع لكل جنس ككلمة تستعمل كانت

 عصره يف يصنمف كان كفيزيائي، اليوم نصنمفه الذي نيوتن فإسحق. مالعلو  أم قريب وقت اىل
 التحويل للفرنسيني سومغت أهنا واملصطلحات للكلمات الداللية الصورة ولعل(. طبيعي فيلسوف)كـ

 (Knowledge) من أي واخلاص، العام معناه من (Epistémé) للمصطلح النقل أو االستعمايل
 برمته، املعريف للحقل تغيري نفسه، الوقت يف هو الداليل، املعىن يف التغيري وهذا (Science) اىل



 اإلبستيمولوجيا موضوع تغيري اىل النقل هذا أدمى لقد آخر ومبعىن. جدا   كبرية وآثاره فنتائجه وتاليا  
 املعرفة وحدها هي العلمية املعرفة أن فهو مسومغه أما البحتة، العلوم موضوعها أصبح لقد. برمته

 . ةاحلقيقي
 : وهو املعاصر النقاش جمال يف ماثال   يبقى فإنه النقماد عليه أمجع الذي السؤال لكن

 عن تكشف إبستيمولوجيا اىل نفسها هي حتتاج أفال ذاته للعلم علما   اإلبستيمولوجيا كانت إذا
 تواجهها؟ اليت والصعوبات مشكالهتا

 واخلارجية الداخلية الشروط ألن وذلك. بعد السؤال عن قاطع جواب اىل اإلبستيمولوجيون يتوصل مل
 نزوعها من الرغم فعلى لذلك. اإلبستيمولوجيا هلا ختضع اليت نفسها الشروط هي العلم هلا خيضع اليت

 ما غالبا   مناهجها، إطار يف العاملني فإن والتفسري، والتحليل، النقد، يف احلياد، وادعائها العلمي،
 .العلمية الظواهر حيال ةاإليديولوجي األحكام مطب يف يقعون

 
 
 
 
 


