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 .الواليات املتحدة والربازيل، وهو متخصص يف جماالت فلسفة العلوم وتاريخ العلمجامعات 

 

 :التعريف باملرتجم

أستاذ الرتبية العلمية املشارك بقسم املناهج وطرق التدريس بكلية الرتبية جبامعة  صاحل بن عبداهلل العبدالكريم. د

 .امللك سعود

 

 :التعريف بالكتاب

وصدرت ، يف لندن Continuumعن دار كونتينم  م7002أكتوبر عام  9يف  يزيةباللغة اإلجنل الكتابطبع 

 .عن مركز الرتمجة جبامع امللك سعود، (م7037)هـ 3411ترمجة الكتاب يف 

املاجستري والدكتوراه يف تعليم العلوم، وبعض التخصصات اإلنسانية  طالب مرحليتموجه لوالكتاب 

والكتاب مقرر كجزء من قراءات طالب املاجستري والدكتوراه يف عدد من اجلامعات يف بريطانيا  ،وغريهم األخرى

 Dukeضمن قواعد أحباث عدد من مكتبات اجلامعات مثل جامعة ديوك  كما أنه موجود، والواليات املتحدة

University  وهو ضمن قاعدة بياناتPhilosophical reviewل جامعة كورنيمطبعة ، وUniversity 

Cornell ومطبعة جامعة شيكاغو ،The University of Chicago كما تستخدم النسخة املرتمجة يف وغريها ،

 .بعض مقررات الرتبية العلمية يف قسم املناهج وطرق التدريس بكلية الرتبية جبامعة امللك سعود

 دراسيةة فصول وأربعة تطبيقات عشر، وتشتمل على صفحة من القطع املتوسط 749تقع النسخة املرتمجة يف 

وكشاف  ،ومعجم للمصطلحات ، وقراءات إضافية،ومالحظات ،يسبقها مقدمتا املؤلف واملرتجم، ويليها ملحق

 .للموضوعات

ويعتمد أسلوب الكتاب على احملاورة واحملاكمة لفريقني أو أكثر حول موضوعات الكتاب دون تبين وجهة 

املدارس الفلسفية ذات العالقة بالعلوم  واستعراضإذ يعتمد أسلوب الكتاب على النقد والتحليل . نظر أو موقف حمدد

 مع الرتكيز على البحث عن مواضعتاريخ االكتشافات العلمية وما صاحبها من مالبسات يف وقتها، و ومفكريها،

موضوعات فلسفة العلم مما  التناقض يف آراء أصحاب كل اجتاه، مع ميل املؤلف إىل أسلوب الفكاهة رغم عمق

وعدم إظهار موقفه أو رأيه  ، وال خيفى حرص املؤلف على التوازن يف طرح آراء كل فريقخيفف على القارئ صعوبتها

ويتميز  .مما يطرح، وهو ما جعل هذا الكتاب مناسبًا لطالب الدراسات العليا الشخصي حيث يصعب حتديد موقفه

، إذ حتدث الكتاب يف كل فصوله "الفيزياء"األمثلة بتخصص املؤلف األصلي الكتاب كذلك بعدم تأثر النماذج و

 .عن فروع العلم املختلفة على حد سواء، حيدد ذلك أهمية احلدث العلمي وعالقته باملوضوع



 الفصل، االكتشاف :الثاني الفصل، مقدمة :األول الفصل: وأتت فصول الكتاب العشرة على النحو التالي

: السابع الفصل، التجربة :السادس الفصل، املالحظة :اخلامس الفصل، التربير :الرابع الفصل، املوجهات :الثالث

 .التحيز ألحد اجلنسني: العاشر الفصل، االستقاللية التاسع الفصل، معاداة الواقعية: ، الفصل الثامنالواقعية

، وهو ما بل قراءة الكتاب وما اخلطوة التاليةواختتمت الفصول العشرة مبلحق يعيد القارئ ليتأمل يف منطلقاته ق

، مع مالحظات حول مصادر نقوالت بنوعيها املبسطة واملعمقة املقرتحة يهدف إليه وضع قائمة بالقراءات اإلضافية

 .املؤلف

تطبيق  بعد الفصل الرابع؛ املنهج العلمي،: 3تطبيق دراسة: على النحو التالي الدراسيةفيما أتت التطبيقات 

تطبيق  احلقيقة والوجود، بعد الفصل الثامن؛ :1تطبيق دراسة بعد الفصل السادس؛ ة،يالتفسري والسبب: 7دراسة

وتعتمد هذه التطبيقات على وضع خالصة للفصل السابق مع ربطه مبا  .، بعد الفصل العاشرالعلوم واجلنس: 4دراسة

اءة نص منقول وعليه أن يتأمل وأن حيلل هذا النص سبقه من فصول، ثم وضع القارئ يف مرحلة تأمل إذ يطلب منه قر

 .يف ضوء فهمه ملا سبق مناقشته

احلديث  بعد مقدمته اليت وضعت أساسًا للتأمل يف دراسة العلوم وتارخيها، ومن أبرز موضوعات الكتاب

اع والتعليل وهل حتدث للجميع أم للعلماء فقط؟ مع ربطها مبوضوعات اإلبديف الفصل الثاني " وجدتها"حول حلظة 

واالستقراء واالكتشاف، وربط ذلك بأبرز اكتشافات العلماء التارخييه وبعض االكتشافات اليت توصل إليها بعض 

فبعد التمهيد للموضوع ، بفضلها، مع أنهم مقارنة بغريهم من العلماء أقل جهدًا وعلمًا العلماء وحازوا على جائزة نوبل

عرض الكتاب لعدد من األمساء يف هذا اجملال من أبرزهم مخيدس عرضيًا، حبادثة اكتشاف قاعد الطفو من قبل أر

مولر مكتشف احللزون املزدوج يف تركيبة احلمض النووي ومالبسات اكتشافه لذلك رغم كونه عامل مغمور 

أتى ليعمل أيامًا معدودة مع عامل مشهور قضى وقتا طوياًل من  تذكر املرجعيات حوله أنه يتعاطى بعض مواد اهللوسة،

وهو ما يقود إليه موضوع الفصل الثالث وهي املوجهات اليت تقود . دون جدوى عمره يف حبث تركيب احلمض النووي

، الت، وكيفية بناء االحتماإىل االكتشاف ومدى إمكانية االستفادة منها من قبل بعض العلماء وإهماهلا من آخرين

، ومميزاتها وعيوبها ومتيز العرض لذلك بالنقاش حول التعارض والتطابق بني النظري والتطبيقي يف دراسة العلوم

قابلية اإلثبات أم "، واليت أخذت طابع املقارنة بني نقاش التربير العلمي ومنطلقاتهأثناء الواليت تعمق فيها الفصل الرابع 

 .بناًء على موقفهم ، وعرض لرؤية كل فريق حول آلية عمل العلومة العلميةكأساس لبناء الفرضي" قابلية اخلطأ"

مبدخل سلس مزود بالرسومات حول  كما متيز العرض يف الفصل اخلامس عند احلديث عن املالحظة

 أطلق عليها املؤلفنقاش هادئ حول مدى صحة عبارات  كيف يرى الناس األشياء بصورة خمتلفة متامًا، أعقبه

، وحماولة عرض املنهج العلمي بأنه موضوعي وخاٍل "املالِحظ غري املتحيز"و" املالحظة املوثوقة"مثل " أسطورة"وصف 

، مع تأمل يف إمكانية أن يبقي من التحيز مع إغفال مؤثرات مهمة أثبت التاريخ الحقًا أنها أثرت على املنهج العلمي

وُربط عرض الفصل السادس حول . دخوله إليه أو ارتداء لباس املختربالعاِلم آرائه ومعتقداته خارج غرفة املعمل مبجرد 

، مع التطرق لبعض أخالقيات وبناء النماذج العلمية ودراسة الظواهر التجربة بهذه املنطلقات حول املالحظة العلمية

  .العلم ومدى مراعاتها يف كل األحوال والشواهد على خالف ذلك أحيانًا

، التاسع يف عرض فلسفي مركز حول الواقعية ومعاداتها وأبرز التوجهات حول ذلكوتعمق الفصالن الثامن و

، أعقبه احلديث حيث متت مقارنة الواقعية بالذرائعية والتجريبية البناءة، ثم تركز احلديث حول الواقعية العلمية

قاش حول موضوعات احلقيقة مع ن حول املذهب التجرييب البنائي ومقارنته بواقعية الكينونة وبالواقعية البنيوية،

 .والوجود وتفسرياتها

، بدأ فيما أتى الفصل التاسع حول االستقاللية يف سياق مميز يناقش مدى تأثر العلوم باجملتمع ومسلماته

، وحتديدها كذلك بعرض للعلوم كنشاط اجتماعي وبنقاش لكيفية حتديد العوامل االجتماعية ملا يدرس يف العلوم

العلوم، وعالقتها بتحديد حمتوى القناعات العلمية، انتهاء باحلديث حول البناء االجتماعي للحقائق لكيفية دراسة 



واختتم الكتاب بالفصل العاشر للحديث حول التحيز ألحد اجلنسني  .العلمية ومقارنة بني النائية االجتماعية والواقعية

، وكيف أن التحيز ألحد اجلنسني قد حيدد طبيعة اجلنسنيومدى التسليم بأن العلوم منشط ال يهتم بالفوارق بني 

، وكفية دراسة العلوم كذلك، إضافة إىل عالقة التحيز بتحديد حمتوى األشياء اليت ميكن دراستها يف العلوم

مية مع إدخال السياق التارخيي يف دراسة علم اإلنسان ومقارنته بواقع االكتشافات العل. القناعات أو املعتقدات العلمية

مما يركز عليه بداية على املرأة، واستعراض لنسبة من يعملون يف  حبوب مع احلمل وغريهاتجارب احلديثة ك

 .جماالت العلوم من اجلنسني مقارنة بدراستهم املتساوية هلا يف مراحل التعليم العام

ني وآخر مبا مت ومن املالحظ يف بناء فصول الكتاب تسلسل موضوعاتها املنطقي، مع ربط املوضوع بني ح

 .نقاشه يف فصل سابق

 

 

 


