
ة  ة والمعرفة العلم  المعرفة العام
عة من اجل    طرة على الطب ان العمل .فقد اتجه نشا االنسان الفاعل اوال الى الس في البدء 
ة تمييزا لها من نم  ة ،وتولد من هذا النشا نم معرفة نسمَيها العام تأمين حاجاته الماد

ة.  المعرفة العلم
ة:– 1   خصائص المعرفة العام

ست  لعقل ل الحواس و ة  تس هذه المعرفة لفئة دون اخر من الناس،بل انها نعرفة شائعة وم
أقل ما فيها من خصائص  اء  ة المتراكمة تكتفي من معرفة االش العملي .انها وليدة الخبرة اليوم
ة محدودة .فهي اذا لعموم الناس ،وال يتميز فيها انسان من  ات عمل تساعد على استعمالها لغا

اتها،محددة  آخر غا ة  ا حاذقا ، انها معرفة نفع اال بدرجة الممارسة والخبرة التي تجعل منه حرف
موازاة العمل االنساني على اساس مبدأ التجرة والخطأ. ة    بوسائلها ،متنام

ة على مالحظات محدودة ،فال تقع المالح عند  وتصل هذه المعرفة الى قواعد عامة مبن
اء بل العامي في اطار منهج النها تعتمد على الممارسة    هادف الستقصاء خصائص االش

ة.   والمصادفة وتتوقف عند منفعة عمل
ة القواعد التي تتولد عنها فال تصل هذه  س على نوع ة المالحظات عند العامي تنع ان محدود

الكثير  ة مختلطة  ة .والى ذلك فإن المعرفة العلم ة القوانين العلم من العناصر القواعد الى مرت
ة مفتوحا  اب المعرفة العام ان  السحروالرقى والتعازم .فقد  م والمعالجة  ة مثل التنج الالعقل

  دائما امام الخرافات.
ة  ة العلم ونت الذهن ة انقطاعا نحو اساليب واهداف جديدة  ان االنتقال الى المرحلة العلم لقد 

  الحديثة.
ة – 2 قة المعرفة العلم   حق

ة والتي المعرفة  ع اب الطب االس ة هي المعرفة المقتصرة على الظواهر والقائمة على العلم  العلم
المالحظة ن التحق من صحتها  ان    م االثنين معا .هنا يبرز السؤال :هل  ار او  اواالخت



ة ،هو مصدر المعرفة  ة الخبرو ات والمعرفة العام النشا االنساني الذ تولدت منه التقن
  ة؟العلم

شر الذ تولدت  اء ال ة ،فان الذ ة هى امتداد للمعرفة العام عتقد ان المعرفة العلم هناك من 
ان الدوافع  ة ،مما يدفعنا الى االعتقاد  ات العمل منه المعارف برز ونما في مجابهة الصعو

  ذاتها في اصل المعرفتين .
شر الكتش اء ال ت الذ ة هي التي حر انت هذه الحاجات ان الحاجات البيولوج ات ؛و اف تقن

ر المراف    تضغ اته ،االمر الذ استوجب العمل الف استمرار لتحسين تقن على االنسان 
ة ادت الى ظهور علوم مثل الفلك  ة محاوالت معرف ات فظهرت مع التطورات التقن لهذه التقن

ة واحد ة والمعرف ه التقن ان ذلك النهج في حالت ات ....ف المالحظة وٕادراك    ا يرتكزالى،الراض
ة عن المعارف  ميز المعرفة العلم عة .فما الذ  طرة على الطب م والتنبوء للس العالقات والتصم

ة ة منها ؟  غير العلم ما المعرفة العام   الس
ن حصرها في ما يلي: م   هناك فروقا جوهرة 

ة ال تلتزم –أ  قة : ان العرفة العام ة ومعرفة الحق ة هادفة وال تتوقف عند مسائل  المنهج منهج
عضها عن  اء  ة تميز االش قة .فحيث يرىالعامي متشابهات واختالفات سطح ة لمعرفة الحق جدل

اشرة(التنفس واالحتراق). تشف العالم تشابهات ومماثالت غير محسوسة م   عض،
اه من بئر اما العالم " ستعمل مضخة لرفع الم يف  في العامي معرفة  تورشلي "فقد توقف ف

اه الى علو محدود ( لة ارتفاع الم ة ، وتوصاللى فرضيته  10,33 امام مش م)في مضخة ساح
ارات منظمة . فههنا مثل   الرائعة عن الضغ الجو التي اطات واخت استن ال " اس   برهنها "

ات معللة ومعقولة    زة وموجهة ،وفرض ة قائمة على مالحظات مر ة علم ا على منهج ،واستن
ات ووضع القوانين ار الفرض  براهين الخت

 من الكيف الى الكم -ب  



ة في اطار  قى المعرفة العام ة ،ففي حين ت يز على الجانب الكمي في المعرفة العلم يجب التر
ة من  م ات الى حقائ  ف حول الك ات المحسوسة ،فان العالم  ات مستندة فق الى المعط ف الك

اس".اجل تحقي معق الق اشالر" "ال علم اال  اء .وهذا معنى قول  ة لالش ة موضوع   ول
م العلمي من القواعد الى القوانين -ج   التعم

ما  ة العامة . قى محدودة فال تصل ق الى مستو القوانين العلم ةت ان شمول المعارف العام
قة الموجودات ،فل ة هي فهم حق ة االولى من القوانين العلم صمم او ان الغا س العالم مهندسا 

قة .والى ذلك نفان العمل العلمي يؤد الى رد  ا ينفذ،بل هو انسا متعطش الى معرفة الحق تقن
ن ان ترد الى حولي مئة من  م ة التي ال تحصى  ع الكثرة الى الوحدة فإن االجسام الطب

استمر  حاول العالم  لها. و ب منها المواد  طة التي تتر س ار توحيد القوانين في العناصر ال
ء ونظرات اد ارة ،اذ ان هدفه هو الوصول الى شرح شامل   م ة واخت على اسس راض

  للكون .
ة -د ة الى العقالن   من الالعقالن

قتها مرحلة  ونت "مرحلة متأخرة س  " ما ير ة فهى  ة والموضوع العقالن ة  ة العلم تتميز الذهن
ة .لذلك  ة واخر فلسف اشالرالهوت هذه االنما االولى من المعرفة معوقات امام نشوء    اعتبر 

ة . ع ة الطب ة هي تطبي خاطيء للسبب ة العام ر العلمي .فالذهن   الف
ونت": عض المالحظات على موقف " *  

ة تماما عن  - ر االنساني لم تكن غر ونت تطور الف ة التي ختم بها  ان الحالةالوضع
قة ،اذ اته .فإن الممارسات  الحاالت السا ا تأثير افعاله في امور ح ل ن يجهل  ان االنسان لم 

اء . والسبب في ذلك ان االنسان  ة لم تكن تمنع البدائي من التعامل الواقعي مع االش الالعقل
ة الغرز . اته االولى امتدادا لسلو قتضى غرائزه .لذلك ظلت تقن ضا    عمل ا

ار ما انفصال الحالة الوضع - منعها من ان تتالقى عند علماء  قة لم  ة عن الحاالت السا
بلر"و"نيوتن" و"آنشتين"مع ة  امثال " ة للكون .فقد قال آينشتين" ان هللا ال يلعب لع نظرة تأليه

."   الح



ة ثابتة  اء من خالل سبب فان هذه النظرة تعبر عن االعتقاد بوجود نظام الهي يتبد في االش
س العالم    اذا في وضع صدام قطعي مع المفهوم االلهي للكون.،فل

اكتشاف تفي  ابها ل اس اء  العالقات الثابتة   ما ان الموقف الوضعي يتحاشى شرح االش
اء ا القوانين..   والضرورة بين هذه االش

اء تتوقف العاصفة على انتقال الرح من منطقة ضغ  ة لالش مقتضى هذه المقارة الوضع و
ظهر اال نتيجة جو مرت ن ل فع الى منطقة ضغ جو منخفض. بإختصار فأن العلم لم 

اشالر ة ،لذلك تحدث  ال المعرفة االولى غير العلم ام    موقف رافض لكل اش عن ضرورة الق
ة. ة والعام ة البدائ قى فيها من رواسب الالعقالن صها مما ت ة للمعرفة لتخل ة تحليل   عمل

يف بدات انطالقة العلم ؟*ظهور المعرفة العلم   ة : 
ان ذلك يوق  ة قد تؤد الى الفشل ،ف ما فيها من جوانب غير عقالن ة  ات العام ان التقن
ثيرا من اآلالت قبل  ة عند االنسان.هذا وان االنسان استعمل  ة النزعة العلم صدمات متتال

ة ،فإن المعرفة معرفة قوانينها .فقد استعمل القطار البخار قبل معرفة قوانين ان ه الم
الخبرة ة التخمير    الحاصلة  ما لجأ االنسان الى عمل انا عن معرفة القوانين ( انت تغنينا اح

ة ؟ ة التخمر)؛لكن لماذا تأخرظهور المعرفة العلم عرف آل   من غير ان 
معتقدات الجماعة           - وم  ائن اجتماعي مح ة :فاالنسان  اب اجتماع التي تقاوم في الس

ام التجرة . ان اح   ثير من االح
  
  

م ...ونحن           - الصنعة والتنج ة  ر معارف ال علم ة خلفت في مسار الف ة العام ان العقل
اء . م م غير علم الفلك والصنعة غير الك  نعرف ان التنج

ة  ال من المعارف االولى وغير العلم يدفعنا الى القول بإختصار فان الفرق بين هذه االش
النتائج  ة ذاتها .الن االكتفاء  ان العلم لم ينشأ نتيجة تحسن تدرجي داخل المعارف العام
عرف لماذا  ان هدف "تورشلي" ان  ام البناء العلمي .فقد  قا لق ل قصورا وتعو ش ة  العمل

صعد الماء في المضخة الى اكثر من ان هدف عمال ا 10.33  ال  لضخ متر، في حين 



نتيجة الجبرة شيء ومعرفة تاثيره شيء    الفلورنسيين رفع الماء اكثر (استعمال دواء شاف
  آخر) .

ات الناتجة عن العلم الموضوعي          - ة التقن تشهد على   اما على المستو التقني فإن نوع
ة م ة االضاءة الكهرائ ة مثل تقن ة للمعرفة العام النس ة  ن غير اصالة المعرفة العلم

ات  ما يوازها من التقن ست  ة االضاءة اذا ما ق ة في مجال تقن ل قفزة نوع اشتعال تش
ة .   العام

حتاج الى النقلة ذاتها           - ة الى العلم  ات والمعارف العام التنيجة فان االنتقال من التقن
بل انت هذه لالنتقال من العقل العملي عند الشامبنز الى العقل الراضي عند " ر" و

نة الن طلب معرفتها . وجاء    النقلة مم اء و قة االش سأل عن حق ائن عاقل  االنسان 
حث عن المعرفة للمعرفة فق فعند هذا الحد  وقت صار خالله هدف العقل االنساني ال
 ، عة فق طرة على الطب س العلم في وثبته الهائلة مجرد اداة للس الظهور .ول اخذ العلم 

ونت" تعبير عن ميل  بل انه " ما ير ة واسعة المد .انه  الجواب عن تساؤالت عقل
ان ارها النم    فطر في العقل لفهم حقائ الكون ،ف اعت الفلسفة  العلم اذا مسبوقا 

ة ة يجب ان ال تنسينا    االول للمعرفة العقل ة التي تنشأ عن المعرفة العلم ما ان التقن
ع المجرد لهذه المع ا الطا م وال تقن ستن من القوانين تصام س العالم مهندسا  رفة .فل

قة.   ينفذ مشارع بل هو انسان نذر نفسه لمعرفة الحق
ة -4 ة العلم والتقن   جدل

ات  ة وايجاد حلول للصعو مته اذا تجند لخدمة االغراض العمل ان العلم اليخسر شيئا من ق
ات في الواقع .فإن العلما عناد الكتشاف دواء شاف التي تصادف التقن ء يناضلون اليوم 

لة هي ة هو    للسرطان والسيدا .لكن المش ان التجرد عن االهداف العمل معرفة ما اذا 
ان اقل التزاما .اال  لما  أن العلم يتقدم اكثر  قول  اكثر مالئمة للتقدم العلمي .فهناك من 

اعتبرنا ان االلتزام في مجال ا ان مثل هذا الرأ له ما يخالفه من وجهة االخر اذا 
.  لعلم ة فيذهب اكثر في العم   يوفر له صفة التخصص



ضا ان يوسع من  حث المجرد من شأنه ا ل االحوال ،اذ ان ال قى االعتراض قائما في  و
ة حوث الفضائ ع   دائرة االبتكار عند العالم .وهذا هو حال ال غلب عليها الى اآلن طا التي 

  علم .العلم الجل ال
.فلن يؤثر في عمل العالم ان  قى قليل الجدو والى ذلك فإن االختالف في هذه المسائل ي
العلم  ا .فالعالم في مختبره هو في االساس انسان يؤمن  ون الهدف مجردا او نفع
ة .وان من  سعى الى شرح عقلي موضوعي للظواهر الكون ة وهو  مبدأ السبب قة و الحق ،

لما صادفت شأن هذه المعرفة  ما انه  ات متطورة ، الضرورة الى تقن ة ان تؤد  العلم
ه ان يجد حال لمشاكلها  ة ال اب العلم طال ات على ارض الواقع ،قرعت  ات صعو التقن
سديها العلم  التالي حوافز العمل العلمي من جديد .والى ذلك فإن الخدمة التي  ،فتتحرك 

ة مضاعفة ستردها من التقن ة  حث،فالعلم  للتقن ة  ن القول ان العلم هو تقن م لدرجة انه 
ات التي  ة العلم" ان عمر العلم هو من عمر التقن قدر ما تولد التقن ة  يولد التقن

ة هي الصفة المميزة لعصرنا. ة بين العلم والتقن ة المتنام   ستعملها،"فإن الجدل
ة) ة واالخالق ة (الصفات العقل ة العلم   *الذهن

ة : –أ    الصفات العقل
ة . -   يجب ان تتوافر للعالم ثقافة علم

منهج الشك والنقد. -    أخذ العالم 
ة. - ة والموضوع   العقالن
قة . - ة الدق   استعمال اآلالت واللغة الراض
ة. - ة والنسب   االرتكاز الى مبدأ السبب

ة: - ب     الصفات االخالق
غالي في حقوقه          -   وال يتنقص من حقوق اآلخرين . ان العالم ال 
ح اآلخرن .          - عترف  ه الى نفسه بل  قتنص اكتشافا مبهم االصول لينس   ان ال 
  العلم حاكم مجرد.          -



م التجرة .          - خضع اخيرالح ار و   انه متواضع يخضع افتراضاته لالخت
ة.          - طلب الشهرة والمنفعة الماد   زاهد ال 
قة .          - رة اذ يتصد للتقاليد واآلراء والتصورات المس   الجرأة الف
عمل في إطارها لتحقي هدف مشترك .          - االنتماء الى جماعة    شعر العالم 

ة واسعة ،جرأة ،امانة     ة ،ثقافة علم ة ،موضوع د ان العلم هو عقالن ل ما سب يؤ ان 
قة.واسع هو عال  ،تعاون في عالم   م الحق

 


