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حقنا من باهرة. لكن إجنازات العلوم جمال يف وفضوله العقل شجاعة حققت طويلة، ملدة

أن حيصل أمل الطبيعة، لعامل املنظمة اخلاصة الدقيقة القوانني اإلنسان اكتشف ملا نتساءل :  أن

املعرفة حققتها اليت هذه البالغة الدقة من جيعل أن إىل به ذهب إغراء ضحية البشري العقل وقع

مكلفا للطبيعة اإلنسان إخضاع كان ناطقا. فقد صار للتنبئ قابال أصبح ما أن يبدو تفسريا؟

شيء كل قابلية على دليال حققه، الذي النجاح يف ويرى ينصاع الفهم جعل الذي احلد إىل جدا

عنه عّبر الذي التواتر ذلك اجلامدة، األشياء به تتحقق الذي التواتر بأن اإلنسان للفهم. فتوهم

خطاب امام إذن والدينية. أصبحنا األسطورية التفاسري حمل حيل بأن كفيل مناسبة، رياضية بصيغ

بنفسها تنطق ال الوقائع أن واملنطق. إال العقل سوى آخر شيئا ليس املعىن هذا وقوام املعىن قوامه

اكتشف األحاجي، قبضة من الطبيعية الظواهر انتزعت أن وحتمله. فبعد عنه تعرب الذي بالداّل

وصعبة، جديدة مهمة الفلسفي التفكري

الطبيعة، منطق مقولة على شيدها قد الكالسيكي العقل كان اليت

ذاته، السبب هلذا اإلنساين.  الفكر يف الكامن الفطري املنطق  : تليدة  أخرى

الذرات" ، "عامل يف ما شيء فهم يف االرتياب" أمال "عالقات مفهوم الذرية إىلالفيزياء

ذلك  حيصل عندما بأنه بور، نيلز الشهري الدامناركي الذري الفيزيائي رأى

"فهم" !». فعل يعين ماذا

ص.ص. 67-66. ،1997 ونقد: 4، فكر زارو، اهللا ترمجة: عبد وأوثانه، العقل دوديكيز، مانويل  
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تعليله. وال مت وحكم عقدها، مت ومقارنة ا، القيام مت مراحل: جتربة بثالث جتريبية معرفة كل متر
نفسه هو معيار مبساعدة بنا، حتيط اليت الوقائع حول حكم ببناء سوى آخر بشيء التجرييب املنهج يقوم
الوحيد املصدر تصبح العام، املعىن ذا التجربة. فالتجربة وإلنتاج احلكم ملراقبة معدة واقعة إال ليس
أن ميكنه ال لكنه األشياء، بني ضرورية بعالقة إحساس إال ذاته حد يف للفكر اإلنسانية. ليس للمعارف

التجربة. بواسطة إال العالقة هذه شكل يعرف

مضبوطة وقائع على احلصول فّن التجرييب : أوال، املنهج يف االعتبار بعني شيئني أخذ إذن جيب
بقانون منها معرفة الستخالص التجرييب االستدالل بواسطة تشغيلها فّن ثانيا، صارم؛ َتَقّص بواسطة
إحدامها اآلن، نفس يف واقعتني على وبالضرورة دائما ينطبق التجرييب االستدالل إن قلنا الظواهر. لقد

التجربة. مراقبة: وهي أو كخالصة له تصلح واألخرى املالحظة؛ انطالق: وهي كنقطة له تصلح

السابق، التجريدي باملعىن والتجربة املالحظة توجد ال التجرييب، االستدالل وخارج (...) لكن،
البحث إجراءات بواسطة عليها احلصول جيب ملموسة وقائع إال األخرى، يف كما إحداها يف يوجد ال
لكونه ليس وجمربا؛ مالحظا بكونه يتميز أن نفسه الباحث على جيب  (...) والصارمة.  الصحيحة
سيدًا يصبح لكي يؤثر ال أو عليها يؤثر كان إذا ما وفق ولكن الظواهر، إنتاج يف فاعل غري أو فاعال

عليها.
 Claude Bernard. Introduction à l’étude de la médecine expérimentale, coll., Flammarion, 

1984. p 66.
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ضرورة :  عـالقـة

بني السببية العالقة هي

املبدإ هذا بواسطة الظواهر،

الوقائع من العديد تفسري ميكن

يكون اليت الطبيعية واألحداث

للتكرار وقابال حتميا حدوثها

عشوائيا. وليس
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العميقة املعرفة جتاه األساسي تفوقه مييز الذي العقالين التوقع يقدره الذي احلقيقي العلم إن

إلقامتها ضرورية األخرية هاته أن من بالرغم وقائع، من وليس قوانني من أساسا يتكون اخلالصة،

مناسب بشكل ترتبط حىت العلم، يف فعليا مندجمة تكون أن معزولة واقعة ألي ميكن ال ولرفضها: 

جيب السليمة النظرية اإلرشادات أن على مالئمة. وعالوة نظرية مبساعدة األقل وعلى أخرى، مبفاهيم

أبدا ينكر أن ودون الوضعي، العقل أن الواضح فمن وتصححها، الناقصة املالحظات تراقب أن دائما

امليدان ذلك، أمكنه ما يوسع، أن إىل دائما مييل فإنه مباشرة، ُيعاِيُنه الذي للواقع الضروري الرجحان

املباشر: يكمن استكشافها من أكثر بالظواهر التنبؤ وبتعويض التجرييب، امليدان حساب على العقالين

العالقات متديد خالل من واملستقلة، املتميزة القوانني لعدد التدرجيي التخفيض يف أساسا العلمي التطور

عن البحث يف احلقة، (...) يكمن للعقالنية جذريا واهلالك أكثر املشترك أن (...) الّزْيغ باستمرار. إال

أهم بالضرورة هي حقيقة املختزلة غري القوانني عدد تافهة. إن نظريات وفق مكان، كل يف ومهية وحدة

العلمية. إن وللصعوبات العقلية لقوتنا خاطئ تقدير على واملؤسسة اخلطرية، األوهام هذه إليه تشري مما

معارفنا ملختلف الكلي املجموع جتاه عبثيا طوباويا مشروعا فقط تشكل ال التفسريات هذه مثل وحدة

معزوال. تصوره يتم أساسي علم كل داخل التحقق مستحيلة دائما ستبقى أيضا ولكنها الواقعية،

 Auguste Comte. Cours de philosophie positive (1830-1842), 58e leçon, tome VI, Hermann, 1990.p207

الـقـوانـيـن : 

االستنتاجات من جمموعة هي

عالقات وجود تبني اليت

الظواهر، بني وثابتة ضرورية

للتعميم قابلة عامة قواعد وهي

بطريقة الغالب يف وتصاغ

ورمزية. رياضية
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جمهوال: أشكاال عاملا فيها وجد املجهر، عرب ماء قطرة مرة ألول Leeuwenhoek ُلِويُنوك تأمل عندما
للمالحظة.  متناول يف بوضعها املجهر مسح متوقعة غري بأكملها حيوانات فيها؛ تعيش كائنات باحلركة؛ تعج
الكائنات هلذه يقترحه استعمال أي للفكر يكن العامل. مل هذا بكل يفعله ما له يكن مل املرحلة تلك فكر لكن
تستطعهذه احلوارات. أن االكتشاففقطبتغذية احلي. لقدمسحهذا العامل ببقية تربطها عالقة أية وال املجهرّية،
يشكل ما ذا واحلركة. هو والسباحة العيش عنها، الكشف من العني تتمكن ال واليت جدا الصغرية الكائنات
وسخائها. إنه الطبيعة قوة على للربهنة جدا خاصا وموضوعا ذلك، إىل حاجة يف كان إذا لالنبهار، موضوعا
للفضيحة موضوع أخريا اُملَسّلي. إنه للعلم تتعاطى للمنتزهاتوالصالوناتاليت بالنسبة للتسلية موضوع أيضا
للعامل اإلهانة أشكال من شكل املجهرية الكائنات هذه يف يرون الذين ،Buffon ُبوُفون مثل ألولئك، بالنسبة
بالنسبة الكائناتوخصوصا لكل شتيمة فهذه احلية، آالفاألجسام احتواء ماء قطرة تستطيع بأكمله. أن احلي
تبنيأشكاال املجهر، الفلنيبواسطة من قطعة Robert Hookeُهوك ُروِبري رأى عندما الوقتنفسه، ألنبلهم. ويف
النباتية. لكنهم بعضاألنسجة مقاطع يف مشاة أشكاال وآخرون Malpighi وجد خاليا، التجاويفمساها من
األمر كان ،17 القرن اية النباتات. يف تكوين خبصوص نتيجة أدىن باستخالص هلم يسمح وضع يف يكونوا مل
فيه الذييكون الوحيد امليدان إىلوحداتفرعية. إن وليسجتزيئها للكائناتاحلية الظاهرة البنية بتحليل يتعلق
خلط ترافق اليت األحداث إن زمان، كل التوالد. ففي ميدان هو املجهر، يكشفه ما الستقبال مستعدا التفكري
املوضوع يكون الكافية. (...). فلكي احلسية املعدات نقصيف بسبب متخفّية، بقيت قد البيضة ومنو البذور
النظرية بني التبادل الستقباله. ففي مستعدة نظرية هناك تكون أن أيضا رؤيته. جيب تكفي ال للتحليل، قابال
اجلواب. حدود وبالتايل السؤال، شكل حتدد اليت هي احلوار. إا دائما تبدأ اليت هي األوىل تكون والتجربة،
قد املالحظة أن هنا، الصدفة Pasteur. تعين باستور قال كما هلا"، املستعدة العقول إال تساعد ال الصدفة "إن
هو ما بتفسري تسمح وكانت سابقا، موجودة كانت النظرية النظرية. لكن من التحقق وليسدف متتخطًأ

عارض.
 François Jacob, La pratique du vivant, Une histoire de l’hérédité, Ed. Gallimard, 1970, pp. 23-24.

ُلِويُنوك : 
وحبث املجهر آلة طّور عامل
البيولوجية اخلاليا جمال يف

الدقيقة.
: ُبوُفون

بالرياضيات اهتم عامل
وبنظرية والفيزياء، والبيولوجيا

نيوتن.
: الصدفة

على للباحث مساعد عامل
واكتشاف نظريته تطوير
تكن مل جديدة مواضيع

متوقعة.
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مقوماا املعرفة هذه تستمد أين فمن العلمية، ونتائجها أحباثها يف والصرامة واملوضوعية للدقة منوذجا العلمية املعرفة كانت إذا

إىل باالستناد موضوعها: هل العلمية املعرفة تبين كيف منهجها؟ صرامة إىل أم موضوعها دقة إىل راجع ذلك هل ؟ جناحها وعناصر

؟ العقالين الفكر إىل باالحتكام أم احلسية والوقائع املعطيات

التجربة من ينطلق الذي التجرييب املنهج ومراحل خطوات اتباع على تعتمد العلمية املعرفة أن Claude Bernard برنار كلود يرى

السببية العالقات إدراك يف خصوصا اإلنسانية، للمعرفة الوحيد املصدر هو النهاية يف املنهج هذا لكون باحلكم، وينتهي املقارنة عرب ومير

يعترب االجتاه نفس فيها. ويف التحكم دف الطبيعية الظواهر من القوانني الستخالص التجرييب االستدالل اعتماد ويف الظواهر بني

ينبغي لذا التنبؤ، أو العقالين التوقع تعويض ميكنها ال ومالحظتها، بالظواهر املباشرة العالقة أن Auguste Comte كونت أوغست

أو اخلطإ يف تسقطنا قد اليت املجردة والنظريات العقالنية التقديرات على االعتماد وعدم الواقع من القوانني استخالص من اإلكثار

كوسيلة املجهر، اعتماد نتيجة علمية اكتشافات من إليه التوصل مت ما أن يعترب François Jacob جاكوب فرانسوا أن الوهم. غري
لذا املجردة، بالعني املرئية غري املجهرية الكائنات غرابة من والذهول املفاجأة سوى العلمية الفائدة تلك له يكن مل املالحظة، يف جتريبية
لتوجيه أوال النظرية هو الباحث إليه حيتاج ما بل للمالحظ، إلخضاعه قابال أو رؤيتنا متناول يف العلمي املوضوع يكون أن يكفي فال

العلمية. أبعادها وإدراك الستيعاا التجربة على سابقة العلمية النظرية تكون أن جيب العلمية. إذن الصدف من واالستفادة البحث
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من بالقليل ولو َنُخّصها أن شريطة جتاهلها، ميكننا ال واليت حلواسنا، بنفسها تتقدم اليت تلك إال نستعمل
التجارب هذه أن يف السبب يكمن دراستها: حيث متت واليت النادرة تلك عن نبحث أن على التفكري،
على هي ا تتعلق اليت الشروط وأن شيوعا، األكثر األسباب بعد نعرف ال عندما ختطأ، ما غالبا النادرة
حصلُت الذي الترتيب مالحظتها. لكن يصعب لدرجة صغرية وجد خاصة جد شروط دائما التقريب وجه
يف يوجد ما لكل األوىل األسباب أو املبادئ أجد أن العموم على حاولت التايل. أوال، هو ذلك من عليه
وال خلقه، الذي وحده اهللا إال النتيجة، هذه أجل من شيء ألي اعتبار دون فيه، يوجد أن ميكن ما أو العامل
فحصت ذلك، بالطبع. بعد نفوسنا يف توجد اليت احلقيقة بذور بعض من إال آخر مكان من أستمدها أن
إىل الرتول أردت عندما األسباب... مث، هذه من نستنبطها أن ميكن اليت والعادية األوىل النتائج هي ما
اإلنساين العقل بإمكان أنه أصدق مل أنين لدرجة خمتلفة، بأشكال منها العديد يل تقدمت جدا، اخلاصة تلك
أن ميكنها ائية ال أخرى وأنواع أشكال وبني األرض على املوجودة األجسام أنواع أو أشكال بني التمييز
إذا هلا، استعمالنا قصد إلحضارها بالنتيجة، وال هناك، َوَضعتها من هي اهللا إرادة تكن مل إذا عليها، توجد
اخلاصة. بعد التجارب من العديد نستخدم وأننا النتائج، خالل من األسباب عن سابقة جيعلها ذلك يكن مل
أالحظ مل إنين أقول أن أستطيع عقلي، أمام حلواسي تقدمت اليت األشياء كل استعرضت وعندما ذلك،
قوة أن أقر أن أيضا جيب وجدا. لكن اليت املبادئ بواسطة مالئم بشكل تفسريها ميكن ال شيء أي فيها
أي تقريبا أالحظ مل أنين لدرجة عامة، وجد بسيطة جد املبادئ هذه وأن شاسعة، وجد شاملة جد الطبيعة
هي الكربى صعوبيت وأن ومتعددة، خمتلفة بأشكال استنباطها ميكن أنه أوال أعرف ال واليت خاصة، نتيجة
إال أخرى، وسيلة بتاتا أعرف ال األمر وهلذا تتعلق. ألنه األشكال هذه من شكل بأي أجد أن عادي بشكل
جيب كان إذا وما كذلك، نفسها هي أحداثها تكون وال كذلك تكون التجارب، بعض عن جمددا البحث

آخر. بشكل أو األشكال، هذه من بشكل تفسريها
! René Descartes. Discours de la méthode. Ed. Flammarion, 2000, p. 181.
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من ألنه التجربة، من كلها تشتق أا على يدل ال فهذا التجربة، مع تبدأ معارفنا كل كانت إذا
ومن حسية انطباعات من نستقبله ملا تركيٌب هي التجربة، خالل من معرفتنا حىت أنه جدا املحتمل
األولية املادة عن منيزه ال جتميع حسية): إنه انطباعات ببساطة (تثريها املعرفة إنتاج على الذاتية قدرتنا

فصلهما. (...) كيفية معرفة من ميكننا طويل مترين خالل من عليه انتباهنا نركز حينما إال
ولكن تلك، أو التجربة هذه من تشتق ال اليت تلك قبلية، مبعرفة بتاتا نقصد ال فصاعدا، اآلن من
ال اليت أو اإلمربيقية املعارف تعارضها القبلية املعارف جتربة. هذه أي عن متاما مستقلة تعترب اليت تلك
اخلالصة املعارف منيز القبلية، املعارف بني من التجربة. لكن خالل من أي بعدية، إال تكون أن ميكن
سبب وهو سبب، تغري مثال : لكل القضية هذه يف إمبرييقي.ولننظر شيء أي بتاتا ا خيتلط ال واليت

التجربة. من إال استخالصه ميكن ال مفهوم هو التغري أن مبا ذلك، مع خالصا ليس ولكنه قبلي،
إمربيقية. ُتَعّلمنا ومعرفة خالصة معرفة بني اليقيين بالتمييز يسمح معيار اآلن لدينا يتوفر أن جيب
آخر. إذن، بشكل يكون قد بأنه بتاتا ُتَعّلمنا وال ذاك، أو الشكل ذا يكون أن إما الشيء بأن التجربة
عالوة القضية، هذه تكن مل وإذا مسبق؛ حكم فلدينا ضرورا، إىل الفكر يفضي قضية وجدنا إذا أوال،
قبلية قضية فهي ضرورية، قضية باعتبارها نفسها هي تساويها أخرى قضية أي من مشتقة ذلك، على
مفترضة كونية فقط ولكن وصارمة، حقيقة كونية ألحكامها أبدا التجربة متنح ال مطلق. ثانيا، بشكل
مل فإا اآلن، حىت مالحظاتنا كثرة من يلي: بالرغم ما إال هلا معىن ال واليت اإلبعاد)، خالل (من ونسبية

تلك. أو القاعدة هلذه استثناءات إىل أبدا تتوصل
االستثناء أشكال من شكل أي أن مبعىن صارمة، كونية خالل من فيه املفّكر فاحلكم لذلك، ونتيجة
اإلمربيقية الكونية مطلق. ليست بشكل قبليا صاحل ولكنه التجربة، من أبدا ُيشتق ال كإمكان، ُيقبل ال
الكل، على ينطبق قانونا احلاالت أغلب يف مشروعة قاعدة من جنعل إننا للقيمة؛ اعتباطيا تساميا إال إذن
صارمة كونية احلكم ميتلك عندما ذلك، مقابل وزن. ويف هلا األجسام قضية: كل يف مثال الشأن هو كما
قبلية. (...). معرفة سلطة من أي املعرفة، من خاص مصدر من مستمد أنه ذلك من نعرف باألساس،

 Emmanuel Kant. Critique de la raison pure (1787),  PUF, pp. 31-33.
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عالقة بينهما تقوم أن جيب وإمنا بالصيغ، مزّود جمرد للفيزيائي بالنسبة يكون أن ينبغي ال الرياضي إن
اجلوار، حسن بعالقات ترتبطان جماورتني قّوتني فقط ليستا والتحليل، الرياضية عمقا. فالفيزياء أكثر تعاون

واحدة. وروحهما بعمق يتداخالن ولكنهما
تستفيده، وما الرياضيات من الفيزياء تتلقاه ما بّينت قد أكون عندما أحسن بشكل فهمه سيتم ما هذا

الفيزياء. من الرياضيات املقابل، يف
أن ميكن الرياضي أن غري جديدة، حقيقة له يكتشف أن الرياضي من يطلب أن ميكن ال الفيزيائي إن
ببناء يقوم أن أو التجربة يتخطى أن بباله خيطر من هناك يعد مل طويل زمن حدسها. فمنذ على يساعده
منذ بسذاجة ا ُيتلّذذ كان اليت البناءات السريعة. وتلك الفرضيات بعض أساس على جزءا جزءا العامل
إىل حيتاج عنها التعبري التجربة. ولكن من مستمدة القوانني فكل األطالل. إذن إال اليوم منها يبق مل قرن،
رهيفة، جد عالقات عن التعبري على قادرة غري أي وغامضة، جدا فقرية العادية اللغة مادامت خاصة لغة
: إا الرياضيات عن االستغناء عن عاجزا الفيزيائي جيعل أول سبب إذن دقيقة. وهذا وجد غنية، وجد
جمال عن خنرج ال أمهية. ولكي بال مسألة ليست اجليدة ا. واللغة يتكلم أن ميكن اليت الوحيدة باللغة متده
احلرارة عوملت اخلطأ. فلقد إىل بأجيال دفع قد احلرارة لفظ خلق الذي املجهول الرجل نقول: إن الفيزياء
خلق الذي فإن ذلك، من العكس للتلف. وعلى قابلة غري أا فاعُتِقد باسم، إليها ُأشري أنه ملجرد كجوهر
حفظ قانون هو جديدا قانونا ضمنية بطريقة الفيزياء منح إذ يستحقه، ال حبظ حظي قد الكهرباء لفظ

األقل. على اآلن حىت الصدفة، مبحض صحته تأكدت الذي الكهرباء،
ص.ص. 89-88. ،1982 بريوت، التنوير، دار شغموم، ترمجة: امليلودي العلم، قيمة بوانكاري، هنري  
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على العلمية النظرية هذه تبىن نتساءل : هل أننا إال عناصرها، بني االنسجام خاصية هلا نظرية تأسيس هي العلمية املعرفة غاية إن

؟ التجربة معطيات على باالعتماد أم اخلالص العقالين التفكري أساس

النابعة واملعارف التجارب على باالعتماد املعرفة بناء ميكن ال احلديثة) أنه العقالنية مؤسس (وهو Descartes ديكارت يؤكد

اليت املبادئ على يعتمد فهو احلقيقة، وإنتاج التفكري من متكنه اليت واملؤهالت اخلاصيات مجيع له اإلنساين العقل ألن احلواس، من

أي التجربة، ومعطيات العقل قدرات بني فيه جيمع متكامال موقفا علينا يقترح Kant كانط أن اهلدف. غري هذا بلوغ على تساعده

العقلية املبادئ على احلكم مبوجبها يتم وسيلة جمرد إال ليست التجربة أن البعدية. إال التجريبية واملعرفة القبلية العقلية املعرفة بني

التجربة. من مستفيد عقلي تفكري إىل حيتاج الكونية األحكام بلوغ أن ذلك القبلية،

املتبادلة، واالستفادة التعاون أساس على تقوم أن جيب والفيزيائي الرياضي بني العالقة أن Poincaré بوانكاري يرى حني يف

ذلك عقالين، تفكري بدون جتريبية عن أو جتربة دون عقالنية عن للحديث جمال فال واحد. إذن هدف حتقيق إىل يسعيان أما مادام

كانت اليت املكانة تقلصت لذلك، قوانينه. ونتيجة صياغة أجل من الرياضية اللغة على الفيزيائي يعتمد أن اقتضى العلم تطور أن

الفيزيائية. النظرية يف بقوة حاضرة الرياضيات عقالنية وأصبحت التجربة، تشغلها
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رغم املظاهر، بينها تفصل اليت احلوادث تقريب يف وطريقة تصنيف، شيء كل قبل إنه ؟ العلم ماهو
قلنا أن سبق فقد هذه، العالقات. واحلالة من نسق العلم أخرى، وخفية. بعبارة طبيعية بقرابة مرتبطة أا
الكائنات يف عنها البحث العبث من وسيكون وحدها، العالقات يف إال املوضوعية عن البحث الميكن إنه

البعض. بعضها عن معزولة إليها املنظور
فهو عالقات، إال نعرف جيعلنا ال ألنه موضوعية، قيمة له تكون أن ميكن ال العلم بأن القول أما

موضوعية.  تعترب أن ميكن اليت هي بالضبط، والروابط وحدها، العالقات ألن باخللف، استدالل
ليست بالضبط ألا موضوعات وتعترب موضوع، كلمة ابتدعت أجلها من اليت اخلارجية، واملوضوعات
موثقة ُزمر هي وإمنا األحاسيس، من ُزَمر جمرد ليست وألا ا، اإلمساك يتعذر عابرة مظاهر جمرد

عالقة. (...) الرابط هذا موضوعا. إن فيها يشكل ما هو وحده، الرابط وهذا ثابت، رابط بواسطة
األول، اليوم يف النظريات يوما، (...). تولد يتعدى ال النظريات عمر أن األوىل، للوهلة لنا، يبدو
ويف متخلفة، تصري الرابع اليوم ويف الثالث، اليوم يف كالسيكية وتصبح الثاين، اليوم يف موضة وتغدو
هي الشكل ذا يسقط ما أن لرأينا قرب، عن املسألة إىل نظرنا لو أننا منسية. غري تصبح اخلامس اليوم
يستمر شيء النظرية يف أن األشياء. إال هي ما نعرف جعلنا على القدرة تزعم اليت تلك مبعىن النظرية،
وستجدها ائيا، تتقرر العالقة هذه فإن حقيقية، عالقة نعرف إحداها جعلتنا األحيان. فإذا أغلب يف
نظرية واحدا : كانت مثاال بالتتايل. سنأخذ مكاا تسود أخرى نظريات يف جديد، ثوب يف متنكرة
أن تعلمنا اليت الكهرطيسية النظرية تفضل املوضة فإن اليوم حركة. أما الضوء أن تعلمنا األثري متّوجات

تيار. الضوء
ص.ص. 161-160. ،1982 بريوت، التنوير، دار شغموم، ترمجة: امليلودي العلم، قيمة بوانكاري، هنري !
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(1912-1854)

باخللف :  االستدالل

القضية عكس افتراض هو

وبالتايل عليها، الربهنة املراد

القضية على الربهنة

صادقة كانت فإن األصلية،

خاطئة األوىل فقضيتنا

صحيح. والعكس
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النظر وجهة ومن شيء، كل قبل القياس مناهج تعرفه الذي باإلتقان يتعلق الفيزياء تقدم إن
املكونة احلسية االنطباعات أن يف يكمن معه اختالفنا أن الوضعي. إال االجتاه مع متاما نتفق فإننا هذه،
من العكس وعلى إلينا، علم. بالنسبة أي منطلق تشكل اليت األولية املعطيات هي نظره، يف للقياسات
بني التأثريات من تعقيدا أكثر أو أقل ائية كنتيجة الفعلية الفيزياء يف القياسات تعترب أن جيب ذلك،
احلسية أعضائنا ويف قياسنا أدوات يف جتري اليت الظواهر وبني اخلارجي العامل يف حتدث اليت الظواهر
معقد جمموع يف بالتوجه يسمح الذي الرابط اخليط إجياد هو األساسية العلم أهداف بني من إن ذاا.
ما، قياس دف عّدٍة إعداد ألن الئق؛ بشكل منظم قياس كل يكون أن اهلام من الشكل. لذلك ذا

الطبيعة. على سؤال وضع هو
إمكانية نتصور أن جيب ال فإنه معقولة. وبالفعل، نظرية دعم يستلزم معقول سؤال طرح لكن
ميتلك الذي السؤال أن حيدث ما أخرى. فغالبا نظرية أي عن استقالل يف معينة نظرية على احلكم
السؤال نفس معىن أن أيضا أو أخرى؛ نظرية حسب ذلك من جمردا يكون ما نظرية حسب ما معىن
الزئبق حتويل مثل خبس، معدن حتويل سؤال مثال، املتبناة. لنعترب، النظرية بتغري الوقت نفس يف يتغري
الباحثني من العديد ضحى إذ عميقا، معىن السؤال هلذا كان القدامى، الكيميائيني زمن ذهب. يف إىل
ينظر وكان معناه السؤال فقد ذلك، بعد الذرات ثبات نظرية َتَبّني حلله. وعند وبصحتهم بثروم
منذ ملحة راهنّية ذو السؤال نفس اليوم أمحق. أصبح أنه على له حل عن يبحث شخص أي إىل
بفقدان إال الزئبق ذرة عن ختتلف ال الذهب ذرة أن يفيد والذي ،Bohr لبور الذري النموذج تبين
احلالة يف إذن، نرى جدا. إننا احلديثة البحث أدوات بواسطة جديد من به األخذ ومت واحد؛ إلكترون
تصل مل اليت الدراسة. فاملحاوالت تسبق املحاولة أن األخرى، احلاالت كل يف األمر هو كما الراهنة،
بشكل يفسرها ملن بالنسبة احلدود أقصى إىل مهمة حقائق معرفة إىل بالوصول تسمح نتيجة، أي إىل

صحيح.
! Max Planck, Initiation à la physique, Ed. Flammarion, 1941, pp. 217-218.
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يعىن فيزيائي منوذج هو

يف ويبحث الذرة بدراسة

ومكوناا. عناصرها فهم
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املعرفة إىل بالنظر خطرية، مشاكل يطرح والظافر والفاتح واخلصب الشارح العلم أصبح لقد
حرر الذي العلم التحول. هذا على بالتايل، ويرغمه، املجتمع على ميارسه الذي والفعل ينتجها اليت
املدمر اخلراب جتلب اليت هي نفسها، املعرفة هذه أن خميفة. كما عبودية إىل يعيده اآلن هو اإلنسان،

لإلنسانية (...)  
للواقع.  انعكاس هي العلمية املعرفة أن يعتقد أنه طاملا ذاته، يف التفكري عن عاجز العلمي الفكر إن
التجريبية باملالحظات للفحص قابلة (معطيات التجرييب الربهان نفسها هي املعرفة هذه متتلك أال
قد للعلم املوضوعية فاحلقيقة والتماسك). إذن باالنتظام تتسم (نظريات املنطقي املختلفة) والربهان
أو الشرح إىل حيتاج ال وواضح، جلي هو ما فكل نفسها، سيدة أا مادام العلمية املراقبة من تنفلت

الوضوح.
شبيهة العلمية النظريات أن توضح اليت النقاط من العديد حول تتفق املواقف خمتلف أن واحلال
اجلزء هذا العلمي. ويف للتطور ضروري ذلك لكن الضخم، السفلي جزءها ختفي اليت اجلليد جببال
مهمة أن للواقع. غري انعكاس هي العلمية النظرية أن يعتقد الذي العلم من املظلمة املنطقة توجد اخلفي

والتكذيب (...)  للتغيري قابلة نظريات إىل الواقع ترمجة وإمنا كذلك، ليست العلم
والقطائع بالتحوالت يرتبط وإمنا التوسع، أو بالتراكم فقط يتسم ال العلمية املعرفة تطور إن
على تتطور فاملعرفة إذن علمية.  ألا كذلك وهي فانية، فالنظرية أخرى.  إىل نظرية من وباالنتقال
األخطاء. إن إلغاء طريق عن النظري مستوى وعلى "احلقائق"، تراكم طريق عن التجرييب املستوى
ضد والصراع احلقيقة أجل من املعرفة بني التمييز فيها يصعب اليت احلقيقة امتالك لعبة يلعب ال العلم

اخلطأ.
ساذج وهم إىل “جيد” يقودنا اليقني لكنه الاليقني، بالتايل ينتج الذي هو العلمي اليقني تقدم إن

(...) أسطوريا حلما نعيش وجيعلنا
فيه تتصارع لكي مفتوحا حقال يظل وإمنا الصحيحة، للحقائق تراكما فقط ليس فالعلم وهكذا،

ميتافيزيقية. مسلمات وعلى للعامل رؤية على تتوفر اليت تلك أي التفسريية، والنماذج النظريات
 Edgar Morin, Science avec conscience, Ed  du Seuil, coll. « Points» , 1990.pp. 15-25.
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: الـقـطـائـع

احلد وتعين قطيعة مجع

نظريات بني يفصل الذي

قدمية علمية وحقائق

لكن جديدة، وأخرى

القادرة العناصر بقاء مع

إطار يف االستمرارية على

اجلديدة. العلمية املرحلة
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القدرة منحتها اليت األسباب من العديد إىل راجع ذلك فإن اشتغاهلا، جماالت يف وتطورا جناحا شهدت قد العلمية املعرفة كانت إذا
ذه حتظى العلمية النظريات جيعل الذي وما العلمية؟ املعرفة علمية معايري إذن هي العلمية. فما والقيمة واملوضوعية الدقة حتقيق على

؟ العلميتني والقيمة املكانة

بشكل إليها ُينظر يعد مل وبالتايل الظواهر، بني املوجودة العالقة يف يتحدد العلم موضوعية معيار أن Poincaré بوانكاري يرى
متّيز اليت اخلاصية أن للدراسة. غري اخلاضع املوضوع وبني بينه الضرورية العلمية املسافة حتقيق إمكانية للباحث يتيح ما وهذا معزول،
مكاا، وتأخذ جديدة نظرية لتأيت كالسيكية ما يوما تصبح قد والتغيري. فالنظرية واملراجعة للتطور قابليتها هي العلمية، النظريات

جديد. ثوب شكل بعدها النظرية لتتخذ اجلديد، العلم إطار يف املوجودة االستمرارية على القادرة العناصر تبقى ولكن

تكتفي ال بذلك وهي القياس، مناهج اعتمادها رهني الفيزيائية، النظرية تطور أن فريى ،Max Blanck بالنك ماكس أما
السابقة، النظريات من املستخلصة املعطيات ربط على تعمل وإمنا املنهج، هذا توظيف عملية ختلفها اليت احلسية باالنطباعات
العلم جناح سر هو باملحاولة. وذلك والقيام جيد بشكل السؤال طرح يتم أن هي األساسية القاعدة جديدة. وتبقى نظريات وبناء

وتطوره.

من اإلنسان حرر وإن فهو العلم، عرفه الذي والشموخ التطور هذا خطورة من حيذرنا Edgar Morin موران إدغار أن غري
ألن حمتاجة العلمية فالنظرية والدمار. لذا باخلراب مليئة حياة إىل به وقذف جديدة، عبودية يف سجنه فقد اخلرايف، التفكري عبودية
وتعيد أخطاءها تصحح وأن والقطائع، التحوالت ملنطق ختضع وأن جديدة، نظريات على االنفتاح بضرورة تقتنع وأن اآلن، ذاا تعي

للعلم. حلقيقية القيمة هي السابقة. تلك التفسريية ومناذجها قناعاا يف النظر
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بوبر: كارل يقول
lLK>KM'(6R(m-n8'(o#JOp(:$Q18'(0,q%8'(rTs(tZ@JG(l

؟ أخطائه من العلم يستفيد حد أي إىل

جماالت شىت يف احلقائق من للعديد اكتشافها وعلى العلمية النظريات إنتاج على قدرا على برهنت قد اإلنسانية املعرفة كانت إذا

اليت واهلفوات األخطاء من جمموعة عن كشف قد واملوضوعية الدقة إىل يسعى كان الذي العلمي التطور هذا فإن الدقيقة، العلوم

واألزمات األخطاء تعترب حد أي وإىل ؟ وموضوعية دقة من إليه يسعى ما حتقيق إذن العلم استطاع العلمية. هل النظريات فيها سقطت

؟ ونضجه تطوره على مساعدا عامال العلم سبيل تعترض اليت
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تعرضت اليت واألزمات تارخيها مستوى على العلمية النظريات يف تبحث اليت املعاصرة اإلبستيمولوجية املواقف ضمن القولة تندرج
إىل سعيه خالل من وذلك واملوضوعية، الدقة عن البحث حاول تارخيه، امتداد وعلى العلم، أن إىل القولة تشري السياق هذا ويف هلا،
املجاالت كل يف املطلق وحتقيق الكمال حنو تسعى كانت العلمية الزمن. فاألحباث يف االستمرارية على والقادرة املطلقة احلقائق بلوغ
اليت األزمات خالل من ذلك واتضح وخطئها، العلمية النظريات بعض زيف عن كشف املسعى هذا أن غري عليها.  اشتغلت اليت
فكلما تفكريها. وبالتايل ومنطق ومناهجها حقائقها يف النظر إعادة إىل العلوم هذه اضطر مما بعدها، من الفيزياء مث الرياضيات عرفتها
يف القصورات بعض عن وكشف واهلفوات األخطاء ارتكاب إىل ذلك به أدى كلما واملوضوعية، الدقة إىل احلثيث حبثه يف العلم سعى
وإعادة تطور من عموما اإلنسانية املعرفة تعرفه عما منأى يف ليس العلمي الفكر أن يبني ما فيها. وهذا يبحث اليت والقضايا املواضيع
استخدام خالل من وذلك املقصود، واملعىن الداللة حيث من ومكثفة قصرها رغم دالة القولة جاءت ونقد. ولقد وتصحيح النظر
وهذا اخلطأ، يف تسقط جعلتها والدقة احلذر توخي على العلمية النظرية حرص أن مفاده مهما شيئا ليوضح واخلطأ، الدقة بني التقابل

اإلنسانية. املعرفة قدر هو
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من إال يتأتى لن وهذا الزمن، يف العلمية النظريات استمرارية وعلى األزمات مقاومة على مساعدا عامال تشكل قد العلم أخطاء إن

شأن من الثابتة. إن النظريات عن أو املطلق، عن أو اليقني عن للحديث جمال واألدوات. فال واملناهج للنظريات الدائمة املراجعة خالل

تاريخ هو العلم تاريخ "إن قال حينما باشالر إليه أشار ما ونضجه. وهذا تطوره يف تساهم أن العلم يعرفها اليت واألزمات األخطاء هذه

التمييز ميكن تقدم، ما خالل الاليقني". فمن ينتج الذي هو العلمي اليقني تقدم قوله: "إن يف موران إدغار عنه عرب وما العلماء"، أخطاء

هلا خيضع اليت التطور بعوامل املرتبط اإلجيايب اخلطأ هو القولة، صاحب قصده ما ولعل السليب؛ واخلطأ اإلجيايب اخلطأ بني العلم أخطاء يف

بقاء تضمن اليت احلوافز هي واألصح. وتلك األدق إىل الوصول دف العلمية نظريته وتصحيح املنهجية أدواته تغيري إىل وسعيه العلم

عالقة نطاق يف تدخل وإمنا اإلبستمولوجي، البحث جمال يف تدخل ال اليت تلك فهي السلبية، األخطاء البحث. أما يف واستمراريته العلم

األمد. طويلة حروب إىل وتسوقها اإلنسانية تدمر اليت األخطاء وهي وباألخالق، بالسياسة العلم

.L{�#J2'9(3>Q-%8'(6I(#y�h�%^'(67�(|8'(!#�#%J%^"'(�;p(6$Z%.(L>n>4H.(L�hs(L�#>�(WJI(c,QT2'

واردة اخلطإ إمكانية مادامت اليقني، بلوغ يستطيع وال احلقائق ينتج ال العلم أن نستنتج أن ميكن ومناقشته، حتليله مت ما إىل استنادا

التغلب أجل من العلم منها يستفيد قد قوة عامل إىل يتحول أن ميكن علته، على اخلطأ، أن العلمية. غري النظريات يف الوقوع حمتملة أو

أهدافه. وبلوغ أزماته على

( (234#567"'(,(3

( (8#1519:';(<.=>"'(,(4

.L{�#J$Q8(LJ7\(L�#>�(�FKG(:8#Y8'(+#Y2'9

.�#%J%^"'9(k>4[Q8(LJ7\(L�#>�(�FKG(:8#Y8'(+#Y2'9
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النقذ وفوقه. ويعترب نقد كل قبل نفسها تضع اليت التجربة األوىل. وهي التجربة هو العلمي العقل تكوين يف يواجهنا عائق أول إن

األحوال من حال بأي ميكن ال فإنه األوىل، للتجربة واضحا اهتماما يعر مل النقد أن العلمي. ومبا الفكر ضمن ومندجما ضروريا عنصرا

جدي. بشكل عليها االعتماد

الفلسفة معارضة سريع، بشكل ، كذلك نود األوىل. ولكننا املعارف هشاشة عن لنا تكشف اليت األدلة من العديد على نتوفر إننا

وثابت، ومؤكد وصريح واضح معطى من دروسها تستمد أا تعتقد واليت بالوضوح، تقريبا تتسم واليت احلسي الرتوع ذات املتساهلة

منفتح. فكر مع دائما، وتتجاوب

وتعليماا، اندفاعاا وضد الطبيعة ضد يكون أن العلمي الفكر عليه : على االعتماد نود الذي الفلسفي، املوقف إذن إليكم

يستطيع ال تكوينه. فهو إعادة خالل، من يتكون أن العلمي الفكر واملختلفة. على امللونة الواقعة وضد وخارجها ذواتنا داخل املوجودة

املشتتة. الظواهر وتنظيم الطبيعية املواد تطهري عرب إال الطبيعة من الدروس تلقي

يوجد ما أن إىل انتبهت وإذا الفيزياء، مثل استداليل- منطقي علم إىل حتولت إذا علمية، تصبح أن نفسها السيكولوجا بإمكان

عليها. نتغلب و الطبيعة نفهم عندها ذواتنا، خارج يوجد ما يشبه داخلنا

Bachelard, La formation de l’esprit scientifique, Ed.Vrin, 1996, p.23. 

o#Z@8'(6I(o:�(34(k�'H.(|8'(B,>18'
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. (S�',8'(�n=.(LGHVJ8'(BU(?:Qn�(37{A(SJq.(L>K>KM'(o#G�>@8'(B*(5(u(`HG,4(+,KG !

؟ الواقع على النظرية بأسبقية القول يصح معىن  - بأي

.:8#7�D'(�HT8'(PQR(BH p

: القولة يف الواردة املفاهيم * أحدد

احلقيقية - القبلي - النظرية - الواقع.  - الفيزياء

: إشكالية أسئلة إىل التالية املضامني * أحول

القبلية. لألفكار األولوية تعطي احلقيقية الفيزياء  - أصبحت

التجربة. أو الواقع على اعتمادها من أكثر النظرية على باالعتماد موضوعها بناء على املعاصرة الفيزياء  - تقوم

العلمية. مصداقيتها عن نتساءل جيعلنا التجربة أو الواقع عن املعاصرة الفيزياء ابتعاد  - إن

.#y{�#Cp9(L>8#%8'(!",K8'(3Q&p9(?L8,K8'(3>Q-%A(L�#v'(L>�yJ2'(!',Tv#A(N1%^p

 x>-$%Q8(LQA#�(L>dH�(+hs(6I(3G9r%8#A(#y%�hR(b("*(PJ1I(6I(#_(¡>8(LV&h2'(B*5u(,$¢8*(+,KG !

؟ العلمية املعرفة لبناء كافية املنهجية اخلطوات هذه تكون مدى أي إىل -"

 j>�(H7@C(`a8'(W8X(jJ789(?EFK%1C(Bp(#JJ7�(#I(#I9f(,;(¡>8(S�',8'(B*(5(u(0h�#A(+,KG !

؟ العلمية احلقيقة بناء يف والتجربة الواقع عن االستغناء ميكن مدى أي - إىل

(£H@8'(#¤*9(?:I,>8'(`f#18'(+"F%^"'9(:$Q18'(+"F%^"'(NA(L1>nT8'(b(£H�("(5(u(WChA(¡4#I(+,KG !
 �fH¥'(N18'9(Hy¥'(NA(/h%s"'(#I(#¦>�(jn{G(/h%s"'('a;9(?L�F8'9(o#KJ8'(L�0f(b(#$yJ>A

؟ املوضوعية بقيمته العلم ينفرد حد أي  - إىل

(�A#T.(Bp(k�>�(?L8f#n%2'(#y.#�hR9(LAH�%8'(!#>T1I(#Ip(?j%>JA(�=J8'(tJ�(3K18'(B*(5(u6G#%{C*(+,KG !
. LGHVJ8'(�]#%C

؟ العلمية النظرية لبناء وحدها التجربة تكفي  - هل

�¡>.0,A(f,Q4�(L�H1$¢8'(�H��


