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   :النص الثالث  

اتها ذب علي تجر آووذلك الن الذات التي تالحظ  لهي اشد تعقيدا اإلنسانيةوضعية العلوم  إن

ظة  صادرة عن الظواهر المالحعلي غيرها من الذوات قد تعرض لها من جهة تحوالت  أو

ات مصدر تحوالت بشان سياق هذه بل وبشان طبيعتها في ذ  أخريكما قد تكون من جهة 
جه يها بوف وضعية العلوم الطبيعية التي يمكننا الفصل  إلىبالقياس  إضافيةصعوبات   اآلن

ط فان خلخلة التمركز الذاتي التي هي شر أخرو بتعبير عام بين الذات و الموضوع 
 وات.شديد الصعوبة حينما يكون الموضوع متكونا من ذ أمراضروري  و الموضوعية تغدو 

 47ة صفح ،اإلنسانعلوم  ابستومولوجياجان بياجيه 

 األسئلة:

 عن العلوم الطبيعية؟ اإلنسانيةضعية العلوم ذا تختلف ولما-1

 ؟اإلنسانيةلماذا يصعب الفصل بين الذات و الموضوع في العلوم -2

 مقصود بتكون الموضوع من ذوات؟ما ال-3

 :الرابعالنص  

جة و حاحصل بالتزامن مع مشكلة ما، أ ال شك أن البروز التاريخي لكل من علوم اإلنسان

رضها فلتي ملحة، أو عقبة نظرية كانت أو عملية، وكان ال بد بالطبع  من ظهور المعايير ا

 ل القرنخال المجتمع الصناعي على األفراد كي تنشأ البسيكولوجيا، وتتكون شيئا فشيئا كعلم

ورة التي أخذت منذ الثالتاسع عشر، وكان البد أيضا، دون أي شك، من بروز المخاطر 

نشأ ألذي اتضغط على التوازنات االجتماعية، وبخاصة على ذلك التوازن بالذات  الفرنسية()

 البورجوازية، كما يظهر فكر ذو طابع سوسيولوجي.

,’ 1990افوت، لم يميشيل فوكو، الكلمات واألشياء، ترجمة سا                                  

 283ص 

 األسئلة:

 وضح أسباب ظهور علوم اإلنسان؟ /1
سب حاع، كيف أثّرت المعايير االجتماعية والسياسية في ظهور علم النفس وعلم االجتم /2

 فوكو؟
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ناهج الم هل تؤثر الشروط الثقافية التي حددها فوكو في ظهور علوم اإلنسان  كونية   /3
 الغربية وأهمية هذه العلوم في البيئة العربية؟

 

 النص الخامس:

 
ية طبيعيصادر كل بحث علمي على وجود ثنائية المالحظ وموضوع المالحظة، ففي العلوم ال

علوم نت الدور المالحظ، ويمثل العالم الخارجي موضوع المالحظة... وإذا كا اإلنسانيلعب 
التي  ائية،علوما على وجه الحقيقة فعليها أن تحافظ على تلك الثن واإلنسانيةاالجتماعية 

 موضوعالمالحظ وال اإلنسان، فننتقل بالتالي من ثنائية اإلنسانها داخل تحويلها لوضع

ة على المالحظ)فتح واإلنسانالمالحظ )كسرة تحت الحاء(  اإلنسانثنائية  إلىالمالحظ، 
 األشخاصالحاء(، أو األشخاص المالحظين، ومن الضروري أيضا أال يعي هؤالء 

ار ر مسجربة، وإالّ أفضى وعيهم إلى تغييالمالحظون)فتحة فوق الحاء( بأنهم موضوع الت

سواء  ،اإلنسانالتجريب، بصورة غير متوقعة. وهكذا يبدو الوعي بمثابة عدو سري لعلوم 
وعي الوعي -تأمليتعلّق األمر بالوعي التلقائي، المحايث لموضوع المالحظة، أو بالوعي الـ

 )كسرة تحت الالم(.-عند العالم

 .345-344لوك ليفي ستروس، األنتروبولوجيا البنيوية، صك                          

 :األسئلة 

 الفارق وضيحميز بين موضوع العلوم الطبيعية والعلوم االجتماعية واإلنسانية،  مع ت    /1

 بالشرح.
ية حسب نسانما هي العوائق المنهجية التي تعترض الباحث في العلوم االجتماعية واإل    /2

 كلود ليفي ستروس؟

ضح ي، و/   أال تعتقد أن ستروس في ذكره لهذه العوائق يتحدث من موقعه كأنتروبولوج 3
 ذلك بناء على ما درسته في وحدة األنتروبولوجيا. 

 انتهى، بالتوفيق

 

 

 

 

 

   



 جامعة أكلي محند أولحاج بالبويرة 

    واإلنسانية كلية العلوم االجتماعية 

 

 


