
 ملخص التصورات لمجزوءة المعرفة

 

 النظرية والتجربة

 التجربة والتجريب

 التجريب هو ذلك الحوار بين الفكر النظري، والواقع المادي، ويقوم على خطوات المنهج التجريبي: كلود بيرنار :

 .التجربة/الفرضية/المالحظة

 ات، وإحداث خلل في المنظومة وتسجيل التجربة تقوم على ضرورة توفر مختبر، ووسائل وأدو: رونيه طوم

 .استجاباتها

 العقالنية العلمية

 العقالنية العلمية هي عقالنية تجريبية محضة، تقوم على التجربة في منطلقها ومنتهاها من خالل : كلود بيرنار

 .المالحظة والتجربة ضمن المنهج التجريبي

 العقل والتجربة، وعدم االستغناء عن أي طرف منهما العقالنية العلمية تقوم على الحوار الجدلي بين: باشالر. 

 تقوم العقالنية العلمية على إبداع العقل بالدرجة األولى، أما التجربة فإن دورها ينحصر في التطابق مع : آينشتين

 .البنية العقلية المنتجة للنظرية

 معايير علمية النظريات العلمية

 عدم التناقض مع  -الصدق الداخلي  –تغير الفرضيات : ختباراتمعيار علمية نظرية ما هو تعدد اال: تويليي

 .النظريات األخرى

 معيار علمية نظرية ما هو قابيلتها للتكذيب والتزييف التجريبي في جزء من مكوناتها، وهو ما يسمح : كارل بوبر

 .بالتطور العلمي

 كسيوماتيكي ذي القاعدة الرياضيةمعيار علمية نظرية ماهو قيامها على العقل وعلى المنهج األ: آينشتين. 

 الحقيقة

 الحقيقة والرأي

 الرأي يتعارض مع العلم ألنه ال يقوم على التفكير، لذلك ينبغي رفضه باعتباره عائقا أمام قيام المعرفة : باشالر

 .العلمية

 بل وتعتبر أساسا لقيامها(االستنباط)لها نفس قيمة حقائق العقل ( المبادئ)حقائق القلب : باسكال ،. 

 يمكن للرأي أن يرقى الى مستوى الحقيقة شريطة قيامه على أعلى درجات االحتمال: ليبنتس. 

 معايير الحقيقة

 لى اليقين وعلى الوضوح والبداهة معيار الحقيقة هو ذاتها ويتمثل في عدم الشك فيها وقيامها ع: اسبينوزا

 .واالكتمال

 الحقيقة تقوم على معيارين أساسين هما الحدس العقلي البسيط واالستنباط باعتباره تلك الحركة المتصلة : ديكارت

 .لالستنتاج

 معيار الحقيقة هو قيامها على البرهنة السليمة سواء من حيث الشكل أو المضمون، المادة أو الصورة: ليبنتس. 

 الحقيقة بوصفها قيمة
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 الحقيقة تستمد قيمتها من كونها مضادة للعنف القائم على الخطاب المتفكك المعبر عن المشاعر : إريك فايل

 .الشخصية

 الحقيقة ال قيمة لها لكونها نوعا من التيه الذي يفتح الباب أمام الغلط: هيدجر. 

 ظ على بقاء اإلنسان ويشكل أساس كل ماهو جميل قيمة الحقيقة تتمثل في كونها وهما يساهم في الحفا: نيتشه

 .وخير

 

  Talamidi.com  تم تحميل هذا الملف من موقع




