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تقدیم:

بستمولوجیا" و"فلسفة العلوم" وتاریخ العلوم" من أكثر أصبحت مصطلحات "اإل

ا والتراث ا وتاریخ العلوم خصوصً المصطلحات جاذبیة في دراسة تاریخ األفكار عمومً 

المعرفي اإلسالمي على وجه أخص. 

بدأ النظر في التراث العلمي اإلسالمي منذ فترة غیر یسیرة على ید وقد 

، اختلفت فیها الرؤى والمواقف في قضایا كبرى رساالمستشرقین الذین كونوا مد

مهمة، أبرزها یتعلق بالقیمة العلمیة لما أنجزه المسلمون وأهمیته في التاریخ العلمي 

اریخ العلوم من اإلبستمولوجیا. وظل األمر ا بتالعام، وكان هذا النظر أكثر التصاقً 

على هذا النحو على ید المدرسة اإلسالمیة في تاریخ العلوم بفضل علماء ركزوا 

جهودهم على تحقیق النصوص العلمیة التراثیة والتعریف بها، وبیان اإلضافات 

النوعیة التي قدمها المسلمون لتاریخ العلوم.

ه المعارف العلمیة لم ینشأ إال في فترة ولكن "النظر اإلبستمولوجي" في هذ

أقساممتأخرة، بعد التطورات في البحث اإلبستمولوجي في الغرب نفسه، واهتمام 

اإلسالمي بهذا النحو من النظر، ویبدو و  ربيلعین االفلسفة والعلوم اإلنسانیة في العالم

نشأ دائما عن لم یأن اطالع أساتذة الجامعات على التیارات اإلبستمولوجیة الغربیة 

التي تتغافل یدیولوجیةالدوافع األا غالبً أغراض علمیة أكادیمیة صرفة، بل صحبته 

اإلسالمیةمراعاة شروط هذا المنهج وحدوده، وخصوصیة الموضوعات عن

أشباه الباحثینالمثقفین العلمانیین وبعض بعض وركب  .المدروسة وخصائصها

ا، مركب فلسفة العلوم وتاریخها، وما هم بفرسان المیدان وال بأبنائه دراسة واختصاصً 

في أصول و والمفاهیم، : في الموضوع فظهر في أعمالهم ومناهجهم فساد عریض

.النظریة واللغة المستعملة في صیاغتهاالنتائجفي و وقواعده وآلیاته، المنهج 



العلوم اإلسالمیة الیوم، لیسوا أكثر أهل االختصاص فيا منكثیرً  والواقع أن

:ا بهذا التراث العلمي اإلسالمي من غیرهم، وال هم أقل ضررا علیه من غیرهمعلمً 

المتوجه منهم إلى كلیات الشریعة غلب فیهم التردید على التجدید، وصار فقد 

نظر إلى مفاهیم العلم الذي یدرسه یوالدراسات اإلسالمیة في كلیات اآلداب ال 

الناظر في باطن التاریخ ال في مجرد ظاهره كما اهجه ونظریاته نظرة مؤرخ العلمومن

الذي یربط بعمق بین  العلم مؤرخأعني كان یقول العالمة ابن خلدون رحمه اهللا. 

ا ذلك العمل إلى فتركو یة وبین طبیعة العقل الذي أنتجها.المفاهیم والمناهج العلم

لم یفقدوا االنتماء لهذا العقل فقط، ل اإلسالمي" ممن دعاة "نقد العقل العربي" أو "العق

یلزموا أنفسهم عبء لم و ، ابتداء ا عادوهمَّ بل فقدوا شرط اإلنصاف العلمي أیضا لَ 

فضًال ، ولم یالمس حناجرهم غبار مخطوطاته المعدودة بالمالیین، هتمرس بمنتجاتال

لسفة العلوم وتاریخها، والجهل المطبق بفیدیولوجيعن مشكالت الغرق في الوحل األ

!

الكیفیة التي نشأ بها العلم، مستقًال التساؤل عن  علىا ثم لم یقدر الفریقان معً 

بذاته في مفاهیمه ومناهجه ونظریاته، وكیف تطور واغتنى، وما هي العوائق النفسیة 

والموضوعیة التي وقفت في طریق استمراره في التطور الطبیعي. وكیف تفاعل مع 

ألخرى التي أنتجها نفس العقل الذي أنتجه؟ وما هي طبیعة هذا العقل نفسه؟ العلوم ا

ألن  ؛ینبغي السكوت عنها الهي من أهم األسئلة في فلسفة العلوم وتاریخها، التي و 

استئناف الثورة العلمیة في البالد اإلسالمیة ال یتم من فراغ، وال یكون بالنقل اآللي 

"بتجدید العقل" المنتج للمعرفة العلمیة، وهو جزء أساس من للعلوم الغربیة، بل یكون 

"تجدید الدین" إذ هو صقل ال إلغاء.

تزوید الطلبة بـ"الضروري القضایا هو الهدف األسمى لهذهنا نرى أنلذلك فإن

ف بهذا النحو من النظر، من عرِّ في فلسفة العلوم وتاریخها"، برؤیة نقدیة ال نقلیة، تُ 

األداة وتحرر والمدارس،المصادرو المشكالت و األعالم و تطور الو جهة المفهوم 

یدیولوجیة، وتبین حدود فعالیتها المنهجیة، وقیمتها العلمیة، العلمیة فیه من الظالل األ

في دراسة موضوعات العلوم عامة، وموضوعات العلوم اإلسالمیة خاصة بما یسمح 



عن  ةعلمین خالل دورةویتحقق هذا الهدف مبه اإلطار الزمني المخصص لها.

ألنه إذا أمن الباحث وتطبیقاتها في دراسة العلوم اإلسالمیة، ، فلسفة العلوم وتاریخها

ما ،من الغلط في النظر العام، فقد ال یأمن منه في النظر الخاص بالعلوم اإلسالمیة

دمنا سنقتصر على الضروري من العلم.

  :ةوهذا هو برنامج الدور 

والثمراتوالموضوعاتأوال ـ التعریف

اللغة واالصطالح – ١

بستمولوجیا، مناهج فلسفة العلوم، تاریخ العلوم، اإلنظریة المعرفة، التقاطعات: – ٢

  العلوم

الموضوعات – ٣

المفاهیم العلمیة.١

. المناهج العلمیة٢

. الیقین العلمي (النظریات والقوانین)٣

. تصنیف العلوم٤

. تحقیب العلم٥

العلمي. العقل٦

. التقلید العلمي (الجماعة العلمیة، مجتمع العلم، البرادیغم...)٧

. العلم واالعتقاد٨

الثمرات: فیم ینفع تاریخ العلوم؟ – ٣ 

دمج التاریخ في تدریس العلومالمستوى البیداغوجي:.  ١

.لباحثینل العلميسلوكالتأثیر في المستوى المنهجي: ال.  ٢

تطور العلم وفقه العلم.المستوى العلمي: .  ٣



. المستوى الحضاري: تجدید األنساق الفكریة. ٤

التطور:نیااث

رحالت الضمائم – ١

من علوم الفلسفة إلى فلسفة العلوم

من تاریخ األفكار إلى تاریخ العلوم

التطور العام  – ٢

فلسفة العلوم الیونانیة

فلسفة العلوم اإلسالمیة

فلسفة العلوم الحدیثة

العلوم الوضعیةفلسفة

فلسفة العلوم المعاصرة بین تقلیدین:بستمولوجیااإل:

oمن دائرة فیینا إلى التقلید األنكلوسكسوني.

oالتقلید الفرنسي.

:نماذج من إبستمولوجیا العلوم الدقیقة:ثالثا

أوقلیدس والالأقلیدیة:الریاضیات. ١

نیوتن والالنیوتونیة:الفیزیاء .٢

داروین والالداروینیةالبیولوجیا:. ٣

:بستمولوجي في العلوم اإلسالمیةحدود النظر اإل:رابعا

:نتبین فیه

بستمولوجیا) المعاصرة في دراسة (أو اإل حدود استعمال آلیات "فقه العلوم" . ١

مع التركیز على ثالثة مجاالت كبرى:.التراث العلمي اإلسالمي



أنفسهم، وجهودهم في المسلمینعند العلماء فلسفة العلوم استخراج .١ .١

ت تصنیف العلوم وكثرة أبنیتها وفي تكوین نظریا.ا ونقدً ا وتحلیًال ریخ للعلوم: وصفً أالت

بستمولوجیة ومعاییر ترتیبها أو تجاورها أو تقاطعها.اإل

وكیف یمكن استخالص "فقه للعلوم" من هم،عندفلسفة المنهجبیان  .٢. ١

خاللها.

النسق من خالل إبراز :العلمیة اإلسالمیة وخصائصهاالعقالنیة . ٣. ١

، وطبیعة ، وبعض خصائصهبستیمیةالعلمي اإلسالمي: مرجعیاته العقدیة وقیمته اإل

مفاهیمه.

سوسیولوجیا المعرفة العلمیة .٢

"مجتمع العلم" في التراث العلمي :المؤسسات العلمیة والمدارس.٢.١

ا، ا وتاریخیً جغرافیً  ةلعمل الجماعات العلمیالمتنوعةمراكز اإلسالمي، من خالل ال

وأبنیتها التحتیة، وأنظمة تسییرها المالیة واإلداریة، وموقع العلوم الدقیقة في مناهجها 

بالمشروع العلمي والتربوي العام لألمة....التعلیمیة، وعالقتها 

اث "فقه من خالل أبحوغیرهم. التفاعل المعرفي العلمي بین المسلمین٢. ٢

العلوم": وذلك بالنظر في بنیة العقل العلمي اإلسالمي بین االنغالق واالنفتاح، وفي 

تاریخ العلوم اإلسالمیة وشروط استیعاب علوم األوائل واألواخر، وفي صور الحوار 

العلمي مع اآلخر بین النقد والنقض، وفي عالقة العلوم اإلسالمیة بالحداثة 

تطبیقیة، مثل: دیكارت والخوارزمي، وباسكال أمثلةالل الكالسیكیة الغربیة، من خ

وابن منعم العبدري...




