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  مقدمة
  

وهذه . تتصف القضية الرياضية بخصائص يمكن أن نلتمسها في براهين الرياضيات البحتة ال التطبيقية
  :الخصائص هي 

  . بعضتالزم القضايا بعضها عن: ـ اللزوم المنطقي 
  .ـ تداول التغيرات بدل الثوابت ، ماعدا الثوابت المنطقية

  .كل حكم على جزء يمتد بالضرورة إلى الجزء اآلخر: ـ تحصيل حاصل
ترى هل يمكن أن تمتد .          هذه الخصائص تجعلنا نتأكد من دقة وصرامة االستنتاجات الرياضية

  هذه الروح إلى أشكال أخرى من المعارف منها 
  م المادة الجامدة و علوم المادة الحية؟ علو

  

  :أمثلة 
 

 القضية أو المفهوم المعنى العلمي المعنى الفلسفي التبرير
القانون العلمي يعبر 

.عن عالقات  

العلم ليس باألجزاء بل 
بترابط تلك األجزاء 

.وتكوين عالقات فيما بينها  

للشمس هنا عالقة بالقمر 
.واألرض  

.كسوف الشمس  

 
" 

لسيول ناتجة عن هذه ا
الترابط الموجود بين درجة 
.الحرارة، والهواء والتبخر  

 
 

سيول مائية تنفذ داخل 
. التربة  

.سقوط المطر  

القانون العلمي يعبر 
.عن عالقات  

إدراك لعالقة ثابتة بين 
.ظاهرتين طبيعيتين  

:العالقة عكسية   
كلما زاد األول قل الثاني 

.و العكس بالعكس  

ة الضغط العالقة بين ظاهر
 الجوي 

.و ظاهرة ارتفاع السوائل  

صيغة العالقة 
 صياغة رياضية

إدراك لعالقة ثابتة بين 
 الظواهر

 قانون سقوط األجسام
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2
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أيها الدارس، تمعن جيدا في األمثلة السابقة، تجد أنها عبارة عن عدد من القوانين التي :  المالحظات 
و قد تم التوصل إليها باستعمال منهج استقرائي علمي هو المنهج . قات بين ظواهر طبيعيةتعبر عن عال

إن تطبيق هذا المنهج في مجال علوم المادة الجامدة هو . التجريبي الذي سبق أن تعرفت على خطواته
  ، أما دراسة اإلشكاالت التي يفرزها هذا المنهج فيدخل في نطاق " علم"
  :سنتعرض اآلن إلى أهم المشكالت الفلسفية في هذا المجال و ". فلسفة العلم" 
  

  :  المشكلة األولى
إذا كان البحث العلمي في مجال الظواهر الطبيعية يعتمد على المالحظة و التجربة فهل هذا يعني        

  أن العقل يلعب دورا ثانويا هنا؟
ة الدور الرئيسي في المعرفة العلمية، يرى أنصار هذا المذهب أن للتجرب:  موقف النظرية التجريبية-1

  :وحججهم على ذلك هي
إذا كان العالم الباحث يبدأ بمالحظة الظواهر، فهذا يعني أن بداية البحث هي معطيات : المالحظة * 

  .الحس أو التجربة
" قال ماجندي . يرى التجريبيون أن الفرضية ال دور لها في البحث العلمي ألنها خيالية: الفرضية * 

فيكفي أن نشاهد التسلسل بين الحوادث لندرك ". حوادث مالحظة جيدا أفضل من كل فرضيات العالم
  .و هذا معناه أن التجريبيين يقللون من شأن البناء العقلي في المعرفة العلمية. العالقات بينها

 جوع إلىيرى التجريبيون أن العقل ال يستطيع أن يحكم على الصحة أو الخطأ إال بالر: التجربة* 
و قد ذهب الفيلسوف استيوارت مل أن هناك قواعد يمكنها أن تعصم العقل من الخطأ، تسمى . التجربة

  ، بقواعد االستقراء
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 القاعدة تعريفها رمزها تقييمها

 إن تعاقب ظاهرتين ليس -
دليال كافيا على أن إحداهما 

فالليل يعقبه . سبب لألخرى
نه النهار لكن هذا ال يعني أ

.سببه  

 من المحتمل أن ب تكون -
مركبة بدورها من عدة 

عناصر أحدها هو السبب 
.الحقيقي لوقوع س  

 
 

 الظاهرة س تقع في -
 الحالة أ ب ج

 الظاهرة س تقع في -
 الحالة ب ع ك

إذن ب سبب س*   

إذا كانت ظاهرة تقع في أحوال 
 مختلفة، 

و كانت دوما مرفوقة بعنصر 
سبب ثابت، إذن هذا العنصر هو 

.وقوع تلك الظاهرة  

 قاعدة االتفاق
التالزم في (

 )الوقوع

من الصعب أن نطمئن إلى أن 
ظاهرتين قد اتفقتا في كل شيء 
.و اختلفتا في شيء واحد فقط  

 الظاهرة س تقع في -
 الحالة أ ب ج

 الظاهرة س تغيب في -
  الحالة 
 أ ب

إذن غياب ج سبب * 
 غياب س

إذا وقعت ظاهرة في حالة 
عناصر معينة، ثم مرفوقة ب

غابت بغياب أحد هذه العناصر، 
فإن العنصر الغائب هو علة 

 غياب الظاهرة

قاعدة 
 االختالف

التالزم في (
)التخلف  



 
ال يمكن تطبيق هذه الطريقة 

إال في العلوم التي بلغت درجة 
 كبيرة من التقدم 

و التي يمكنها أن تحلل 
الظواهر تحليال كافيا يسمح 

ر التي بمعرفة جميع العناص
.تتألف منها الظواهر  

 الظاهرة أ ب ج تنشأ -
.عنها الظاهرة س ص و  

 عرفنا أن أ هو سبب -
ص ، و أن ج هو سبب 

  .س
 .إذن ب هو سبب و* 

لدينا ظاهرة مؤلفة من عدة 
عناصر تنشأ عنها ظاهرة مؤلفة 

استطعنا أن . من عدة عناصر
نربط كل عنصر من الظاهرة 

الثانية بسببه من الظاهرة 
ولى، ما عدا واحدا في كل األ

منهما، نستنتج أن العنصر الباقي 
في الظاهرة األولى هو علة 
العنصر المتبقي في الظاهرة 

 الثانية

 قاعدة البواقي

 إن هذه الطريقة تتركنا في -
أي الظاهرتين سبب و : حيرة 

 أيهما نتيجة ؟
 و مع ذلك تعتبر هذه القاعدة -

أفضل من سابقتها ألنها تناسب 
هوم القانون العلمي الحديث مف

.كما سنرى  

الظاهرةج تالزمها 
 الظاهرة ب

 1 تتغير ج لتصبح ج-
فيالزمه تغير ب لتصبح 

.1ب  

 2 تتغير ب لتصبح ب-
فيالزمه تغير ج لتصبح 

  .2ج
بين ج و ب عالقة * 

 سببية

إذا كان كل تغير يقع في حادثة 
 يتبعه 

و يالزمه تغير  يقع في حادثة 
أن بين أخرى، نتج عن ذلك 
.الحادثتين عالقة سببية  

قاعدة التالزم 
 في التغير

  
  : نقد النظرية التجريبية

 الناتج عن تعارض العقل ليس صحيحا أن المالحظة هي بداية البحث العلمي، بل البداية هي تساؤل -
  .بين فكرة سائدة في الماضي و ظهور حادثة جديدة

 بين الظواهر، بل هذه العالقات مختفية، فعلى العالم إذن أن  إن الطبيعة ال تمنح عفويا للعالم العالقات-
كما أن دور الفرضية يتمثل في كونها تحدد إطار .  قبل أن يتحقق منهابعقلهيتخيلها و أن يفترضها 

  .التجربة



 
 مجموعة من الطرق العملية العلمية التي من - رغم قيمتها العلمية–تعتبر قواعد استيوارت مل  -

دي بها العالم إلى اكتشاف العالقات بين الظواهر، لكن الحكم النهائي على الصحة أو الخطأ  شأنها أن يهت
  .يرجع دائما إلى العقل

  
  : االتجاه العقلي -2

فإذا كان . و هو المذهب الذي يرى أن المعرفة عموما تعتمد على العقل ال على معطيات التجربة    
رية أو تعتمد على مبادىء فطرية، فإن أنصاره في العصر قدماء المذهب العقلي يعتبرون المعرفة فط

و من أدلة . الحديث يستبعدون فطرية المعرفة، لكنهم يعتبرون أن الدور األساسي في اكتشافها هو العقل
  :اإلتجاه العقلي 

 إن الظواهر الطبيعية تعطى لنا في أول وهلة كمادة خامة ، فعلى العقل أن يعيد بناءها و تنظيمها -
  ق منهج معين، أي أن يحولها إلى ظواهر علمية، وف

  ".العالم) يبنيها(الحوادث يحدثها : " و في ذلك يقول لوروا 
 إن العالقات بين الظواهر الطبيعية خفية ال تظهر للحواس، فعلى العقل أن يتخيلها و يفترضها قبل أن -

ين الضغط الجوي و ارتفاع يتحقق منها، فقد وصف برونشفيك اكتشاف العالم طوريشلي للعالقة ب
  ".إن اكتشاف طوريشلي هو اختراع: " السوائل قائال 

 إلى أن المعرفة العلمية تتطلب قطع G. Bachelard كما ذهب الفيلسوف الفرنسي غاستون باشالر -
  .الصلة مع المعرفة الحسية ، و هي بذلك تشترط صفات عقلية خاصة

ات التجربة، بل هو بناء عقلي جديد، و صياغة رياضية  إن القانون العلمي ليس مجرد وصف لمعطي-
  .للعالقات بين الظواهر
لكن النظرية العقلية تبالغ في دور العقل مهملة دور التجربة ، فالعقل في دراسته : نقد االتجاه العقلي

  .   للظواهر الطبيعية ال يستطيع أن يجزم بصفة نهائية صحة افتراضاته إال بالتجربة
  .تعتمد المعرفة العلمية على معطيات التجربة و بناء العقل في نفس الوقت:  النتيجة 

 
 السببية و القانون العلمي: المشكلة الثانية 

   لقد قلنا أن العلم عندما يدرس الظواهر، فهو يسعى إلى معرفة عناصرها و تفسيرها، و يكون 
العالقات؟ هل يستطيع أن يجزم العالم بأن لكن ما نوعية هذه . تفسيرها بمعرفة العالقات التي تربط بينها

هو سبب سقوط المطر؟ أم يقول أن بينهما عالقة ثابتة فقط ؟ بعبارة أخرى ،هل العلم " تبخر الماء" 
يبحث عن العالقات السببية فيعتمد بقاعدتي التالزم في الحضور و التالزم في الغياب أم عن العالقات 

  زم في التغير؟الثابتة فقط فيعتمد على قاعدة التال



 
أي أنه إذا حضر السبب تحققت الحادثة وإذا غاب السبب . هو ما يتم به وجود الشيء:  معنى السبب-1

  وللسببية عدة مفاهيم في تاريخ الفلسفة.غابت الحادثة
  : نجد عند أرسطو ما يلي-أ

  .وهو المادة التي صنع منها الشيء:         ـ سبب مادي
  .هيئة التي يكون عليها الشيءأي ال:        ـ سبب صوري
  .الكيفية و العوامل التي بها يتم تكوين الشيء:        ـ سبب فاعل 

  .وهو الغاية التي من أجلها وضع الشيء:        ـ غائي
  إلخ... المكان، اإلسمنت، اآلجر ← المادة -: المسكن:          مثال

  ون عليها المسكن  الهيئة التي يك← الصورة -                        
  .كيف يتم بناء المسكن ـ التقنيات:  الفاعل-                        
  .من أجل السكن:  الغاية-                        

  : وهي) قانون األحوال الثالث( بينما نجد أوغست كونت يرى أن السببية مرت بثالث مراحل -ب
  .هر بقوة غيبية مفارقة للظواهرحيث كانت تفسر الظوا:   الحالة الالهوتية- 

  .حيث تفسر الظواهر بقوة محايثة و داخلة في الظواهر:  ـ الحالة الميتافيزيائية
  .وهي مرحلة توصف فيها الظواهر وصفا واقعيا حسب ما هو موجود:  الحالة الوضعية- 
نظر في الظواهر و  تغير مفهوم العلة بعد انفصال العلوم عن الفلسفة ، حيث أصبح العلم يكتفي بال-ج

إن العلم ال يبحث إال عن األسباب الحقيقية أعني : "قال فرانسيس بيكون . إدراك العلل المباشرة بينها
األسباب التي يمكن مشاهدتها في عالم الحس و التجربة، أما األسباب الخفية فهي ال تدخل في نطاق 

  ."العلم
  
  االقتران بين الظواهر:  إنكار مبدأ السببية-2
رى دافيد هيوم  أننا ال نرى في الطبيعة قوة مبدعة تنتقل من العلة إلى المعلول، بل نرى أن الظواهر ي

  :ففي المثال . تتعاقب و تتتابع فقط، و هذا ال يدل على وجود عالقة سببية بينها
ية كرة تدحرجت فاصطدمت بكرة أخرى و حركتها فهل معنى هذا أن األولى سبب والثان: كرة البيليارد 

  .نتيجة؟ بالطبع ال
  .إن العادة اليومية هي التي تولد لدينا االعتقاد الخاطىء بأن بين الظواهر عالقة سببية

وقد ذهب اإلمام أبو حامد الغزالي إلى أن الظاهرة ال يمكن أن تحدث ظاهرة أخرى، بل إن اهللا تعالى 
  .هو محدثها

  



 
  : القانون العلمي-3
 هي البحث عن علل الظواهر، بل البحث فقط عن كيفية حدوثها، و قد لم تعد وظيفة القانون العلمي  

و قد عرف أوغست ". كلما تكامل العلم، قل استخدامه لمفهومي العلة و المعلول " Machقال ماخ 
  :كونت القانون العلمي قائال 

 درجة →لتبخر  ا←ففي المثال المشهور    الماء " . عبارة عن العالقة الثابتة بين حادثتين أو أكثر" 
  100ºالحرارة 

↓ 
                              توجد عالقة ثابتة فقط

  و معنى هذا أن القانون ال يهتم بإعطاء أسرار هذه العالقات، بل بالكشف 
عنها فقط ليتم التعبير عنها بطريقة رياضية وفقا لمبدأ الحتمية القائل أن في نفس الشروط تقع نفس 

  :القانون العلميو من صفات . الظواهر
  . يدرك العالقات و ال يكشف عن أسرارها-
  . له أهمية علمية و عملية ألنه يسمح بالتنبؤ بوقوع الظواهر-
  . تتم صياغته رياضيا-

أي تابع ومتحول لكننا نجد أيضا ) س ( و قد حرص أوغست كونت على أن القوانين كلها عبارة تا 
  .ذكرها كونتأشكاال أخرى من القوانين غير تلك التي 

  
  
  

:ما يلي" الالند"ـ أنواع القوانين العلمية حسب   
الماء مركب من هيدروجين                       :           ـ قوانين تدل على تركيب الشيء

.    وأكسيجين  
.ثا/ ألف كلم300سرعة الضوء هي :           ـ قوانين عددية  

.           ـ قوانين تفيد عالقات ثابتة  
لكن ، و إذا كان العلم الحديث يبدو  أنه علم العالقات الثابتة ، فإنه في الحقيقة ال يستطيع أن يستغني  

.عن السبب حتى وإن تصورناه مجردا  
 

الحتمية و قوانين المصادفة: المشكلة الثالثة   



 
. ـ إذا كان العلم الحديث علم العالقات الثابتة فإن الواقع الذي نالحظه يظهر أمامنا كأجزاء منفصلة

ومالحظة الباحث وفرضياته وتجاربه تنصب على هذه األجزاء . فهذه معادن مختلفة وتلك سيول متنوعة
ممها على كل ثم يع. و بها سنحصل على مفاهيم وأحكام تعبر عن تلك األشياء والحوادث الجزئية

وهذا االنتقال من حكم على جزئي ثم تعميمه  على كل األجزاء . األشياء والحوادث المماثلة لها
وبمعنى آخر إنني أنتقل من الخاص إلى العام ـ من حكم على جزئي إلى . المشابهة، يسمى باالستقراء

  .تعميم ذلك الحكم ـ فكأننا نحكم على جزء معلوم ونعمم الحكم على المجهول
   لكن، ما هي الضمانة التي أستند إليها في االنتقال من حكم خاص إلى حكم 

  عام ؟ كيف يسمح العالم لنفسه بالحكم على الكل استنادا إلى جزء فقط؟
  :الواقع أن هناك مبدأين أساسيين يعتمد عليهما العالم في ذلك 

تقاد بأن لكل معلول علة ، أي أن و هو االع: Principe de causalité  مبدأ السببية – المبدأ األول
نسبة ارتفع الزئبق أو انخفاضه مرتبطة بنسبة ارتفاع أو : كل ظاهرة تقع ضمن شروط معينة ، مثال 

  .انخفاض الضغط الجوي
و هو الذي يسمح بعملية التعميم أي :  Principe de déterminisme  مبدأ الحتمية-المبدأ الثاني
علل تحدث نفس المعلوالت أو بعبارة أخرى إذا تكررت نفس الشروط ، و مفاده أن نفس ال. االستقراء

تكررت نفس الظواهر، ألن العالم متسق تجري حوادثه على نظام دائم ال يشذ عنه في الزمان أو المكان 
و بفضل هذا المبدأ، نحكم على المستقبل بما حكمنا به على الماضي، األمر الذي يسمح لنا . أي شيء

  . في المستقبل إذا عرفنا شروط وقوعهابتوقع الظواهر
: مثال ( هناك حوادث تقع فجأة  و ال يستطيع العالم أن يتنبأ بوقوعها :     غير أن المشكلة اآلن هي 

، فهل معنى ذلك أن هذه الحوادث ال تخضع لمبدأ السببية أو لمبدأ الحتمية؟ و بعبارة )وقوع زلزال
  وادث خارجة عن نطاق الحتمية؟أخرى، هل الحوادث التي تقع صدفة هي ح

  
   المعنى األدبي للصدفة-1

         و هو يعني أن بعض الظواهر ال تخضع لمبدأ السببية أو لمبدأ الحتمية
  و هناك من حاول أن يدحض مبدأ. نظرا لكوننا ال نستطيع أن نتنبأ بها

على الحكم بأنها تخضع السببية باعتبار أن هناك حوادث تظهر صدفة ثم تختفي بحيث ال يقدر العقل 
  .لنظام ما

  .إن هذا المفهوم غير صحيح، ألنه محاولة لتغطية جهلنا باألسباب التي تخضع لها الظواهر:  نقد 
  
  



 
  :  المفهوم العلمي للصدفة -2

   يمكن القول بأن الصدفة تعني فقط عدم إمكانية توقع حدوث الظواهر، دون أن يقصد من ذلك أن 
إن عدم توقعنا لوقوع الظاهرة ناتج عن تداخل . ة هي ظاهرة ال تخضع لسببالظاهرة الغير متوقع

  .عوامل و أسباب كثيرة يصعب حصرها و معرفتها بدقة
إنها التقاء سلسلتين من األسباب إحداهما مستقلة : "  و قد عرف أنطوان أوغستين كورنو الصدفة قائال 

  ".عن األخرى 
لقد كان . ر في السماء ، يسقط أحد أجزائها على رأس شخص ماتقلع طائرة من العاصمة ، تنفج: مثال 

( من المستحيل التنبؤ بهذا الحادث مسبقا، ألن من غير الممكن معرفة سلسلة األسباب الخاصة بالطائرة 
ساعة (، و سلسلة األسباب الخاصة بالشخص ...)ساعة اإلقالع، الحالة الميكانيكية، الظروف الجوية

  .لكن هذا ال يعني أن الحادثة وقعت دون سبب أو نظام...). تهخروجه، اتجاهه، سرع
  .أن يوفق بين الصدفة و الحتمية" كورنو " و هكذا استطاع 

  
  )االحتمال: ( قوانين المصادفة-3

  لكن ماذا فعل العقل أمام هذه الظواهر التي يصعب التنبؤ بها؟
يقوم . نبؤ باستعماله لحساب االحتماالتلقد حاول التقليص من دائرة الصدفة و التوسيع من دائرة الت

االحتمال على دراسة أكبر عدد من الحوادث المشتملة على نتيجة كلية جامعة، أو معدل عام، أو نسبة 
  .حاصل قسمة الحوادث الواقعة على مجموع الحوادث الممكنة: و يكون تعريفه . مئوية

  
ن لو كانت الظواهر ال تخضع للحتمية فلما إن حساب االحتمال يقوي إيماننا بالحتمية، أل : النتيجة

  .خضعت للحساب
 

الحتمية و الالحتمية: المشكلة الرابعة  
    لقد سبق أن قلنا أن مبدأ الحتمية هو أساس العلم، ألنه هو  الضمانة بأن الظواهر ستقع في المستقبل 

ن الشخص الذي ينكر إ. على غرار ما وقعت عليه في الماضي أو اآلن باعتبارها تخضع لنظام صارم
و لكن من أين لنا أن نجزم جزما مطلقا بذلك؟ هل . هذا ال يستطيع أن يكون باحثا في مجال العلم

  الحتمية مبدأ مطلق أم أنه مبدأ نسبي؟ 
  
  
  



 
  : مطلقية مبدأ الحتمية-1

ة في نظر      لقد ذهب الفالسفة العقليون إلى أن مبدأ الحتمية مبدأ عقلي مطلق، بل وسابق على التجرب
فقد أدت اكتشافات . كما أن، و إلى غاية القرن التاسع عشر، ساد اعتقاد بأن الحتمية مبدأ مطلق .بعضهم

علماء الفيزياء إلى االعتقاد بأن الطبيعة تخضع لنظام صارم و مطلق ال يمكن أن تحيد عنه كما هو 
  .الحال في فيزياء العالم نيوتن 

ا قد يؤدي إلى صعوبة اكتشاف العالقات بينها، كما أن القياسات و  لكن تشابك الظواهر و تعقده:نقد 
  المالحظات قد ال تجري بمنتهى الدقة في مستوى

  .مستوى معين من البحث 
    
  بداية ظهور الالحتمية:  الكشوف الحديثة -2

 عقب ،     غير أن الكشوف الحديثة في مجال الفيزياء الذرية غيرت اآلراء التي كانت سائدة رأسا على
 نتائج أبحاثه في Heiseinbergو بدا للعلماء أن مبدأ الحتمية فقد مطلقيته بعد أن نشر العالم هيزنبورغ 

  :بداية القرن الماضي و التي أدهشت العلماء، و هذه النتائج هي 
  .كلما تم قياس موقع جسيم صغير بدقة، تغيرت كمية حركته -
 .وقعهكلما تم قياس كمية حركة جسيم بدقة، تغير م -

 .يمتنع قياس موقع جسيم و حركته بدقة في نفس الوقت -

جعلت هذه النتائج في بداية األمر كال من هيزنبورغ  و دي بروغلي يعتقدان أن في مجال الفيزياء 
و بدا للكثير أن الوثوق . الذرية يسود مبدأ الالحتمية باعتبار أن اإللكترون ال يخضع لنظام صارم

فهل األمر . يزياء الميكانيكية لم يكن سوى حلما انهار بمجرد ظهور هذه النتائجالعلمي الذي ساد في الف
  كذلك؟ هل نشهد انهيار مبدأ الحتمية؟

  :هناك موقفان إزاء هذا التساؤل
  
  : التفسير-3
  انهيار مبدأ الحتمية:  النظرية األولى -3-1

ق في مجال الظواهر المركبة أن مبدأ الحتمية في طريق الزوال ألنه يصد" إيدينغتون"يرى العالم 
)Macroscopique( و ال يصدق في مجال العناصر الصغيرة ،)Microscopique . ( أما العالم
فهو يرى أن الطبيعة تجد نفسها في لحظات معينة في مفترق طرق، فتختار اتجاهها بنفسها، فال " ديراك"

  .يمكن التنبؤ بنتائجها إال على سبيل االحتمال
  نسبية مبدأ الحتمية: الثانية النظرية -3-2



 
أن النظريات الحديثة في ميدان الفيزياء الذرية ال تهدم مبدأ الحتمية، بل تهدم " النجفان"يرى العالم 

أما  الالمتناهيات فلها قوانينها الخاصة التي . القوانين الصارمة األكيدة أي المذهب الميكانيكي التقليدي
  تعتمد على االحصاء 

إلى أن ال يمكن قبول الحتمية بالمعنى القديم المطلق، لكن هذا ال " بارودي"م ذهب العالم ك. و االحتمال
  .يعني أن الطبيعة حرة و تفعل ما تشاء، بل عدم معرفة هذا النظام هو الذي يعوق عملية التوقع

  
  : االستنتاج

يدل فقط على أن العقل ال     إن ظهور الالحتمية أي االحتمال، ال يعني أن مبدأ الحتمية قد انتهى، بل 
و لهذا، فمن األحسن أال نعتبره . يزال عاجزا على معرفة الحتمية التي تخضع لها الظواهر الصغيرة

  .مبدأ مطلقا، بل فرضا نعتمد عليه في عملية البحث
    قلنا أن القضية الرياضية من أكثر القضايا العلمية صرامة ألن مركب البرهان الرياضي صادق من 

  المفاهيم والبديهيات والمسلماتحيث 
لكن البرهنة في القضايا الفيزيائية .     والنظريات وال ننتظر من النتيجة في هذا البرهان سوى الصدق

غير ذلك ألنها غالبا ما تركز على الواقع ـ أي مدى تطابق الفكرة مع الواقع ـ وهذا الواقع كل 
كما أن مبدأ الحتمية في حد ذاته ال يمكن أن . النتائجمتشابك وهذا التعقيد قد يحول بيننا وبين صدق 

ولهذا ال يمكن أن . نقول بأنه مطلق نظرا لتعقد الحوادث ووقوعها صدفة فهي تفاجئنا من حين آلخر
. نؤكد على صدق وصرامة القضايا في علم الطبيعة بالمقارنة إلى صدق وصرامة القضايا الرياضية

ة تكشف لنا عن ثبات األحكام الرياضية وتغير النظريات والقوانين وفي تاريخ العلم نجد أمثلة عديد
  .الفيزيائية

  
  

  سؤال التقويم الذاتي
   

:تصميم مقالة  
:    نص السؤال  

        هل البرهنة في الفيزياء كالبرهنة في الرياضيات ؟
 
 



 

جواب سؤال التقويم الذاتي
 

  :مرحلة الفهم:أوال 
وواضح :  في دروسك أيها الدارس على معنى البرهان وأنواع البراهين            ـ سبق وأن تعرفت

  .هذا خاصة في الرياضيات
  .            ـ لدينا اآلن الرياضيات من جهة والفيزياء من جهة أخرى

 يماثل، يشابه ـ ومعنى هذا أنني أقوم بعملية مقارنة ←تعبر عن التشبيه كأنني أقول كا " كا " وبينهما 
  .كل من البرهان الرياضي والبرهان الفيزيائيبين طبيعة 

  
  .بعد انتهائي من مرحلة فهم الموضوع أنتقل إلى مرحلة جمع المعلومات والقيام بعملية اإلدماج: ثانيا

  .  يستحسن أن أضع أمامي مثاال عن برهان رياضي و مثاال عن برهان فيزيائي 
  .. مرحلة وضع التصميم على المسودة-  : ثالثا

  :مقدمة ـ ال1
      ـ التساؤل حول طبيعة البرهان في كل من الفيزياء والرياضيات هل هما من طبيعة واحدة؟

   التحليل-2
  :       ـ التشابه

  ).المنسق(          ـ البرهانان قائمان على أساس عقلي من حيث التنظيم 
  . البرهانان حريصان على تحقيق الدقة-         

  ...         إلخ 
  : ـ االختالف      

         ـ معيار الصدق في الرياضيات هو عم تناقض قضاياها مع المبادىء الرياضية، بينما في 
  .الفيزياء هو التجربة

  . االستدالل الرياضي عبارة عن استنتاج، بينما في الفيزياء فهو عبارة عن استقراء-         
  رية الرياضيات تكرارية بينما الفيزياء إخبا-         

  ...           إلخ
  :     ـ التداخل

       ـ الفيزيائي بحاجة ماسة إلى الرياضيات ، ألنه يصوغ نتائجه صياغة كمية رياضية، كما أن 
  . تطبيق الفيزياء للرياضيات يطمئن الرياضي على قيمة نائجه



 
   النتيجة-3  

التي تعتمد التجريب كالهما يهدف إلى      المعرفة العقلية التي تعتمد على المنطق والمعرفة العلمية 
  .الحصول على الحقيقة

  .مراجعة التصميم جيد:رابعا
  .النقل من المسودة إلى المبيضة بعد المقدمة: خامسا

  
  

  
  ...الدارس أيها تدرب

  :تحليل النص
ذلك أننا نعثر ـ حتى في العصور .       ليس من الصحيح تماما القول بأن العلم ينطلق من الحوادث

ومثل هذه التأويالت، . لبدائية جدا ـ على تفسيرات لبعض الحوادث، تفسيرات كاذبة، خرافية أو مشبهةا
حتى ولو كان يمت بصلة إلى العلم، فإنه يكشف مع ذلك عن طموح الفكر اإلنساني واتجاهه، إلى 

كر إلى وهندما تكتشف حوادث جديدة فمن الطبيعي أن يتجه الف. تجاوز المعطيات الحسية األولية
  .إدماجها في نسق المعتقدات والتأويالت التي سبق له أن تبناها

ولكن قد يتفق لهذه الحوادث المكتشفة حديثا أن تتعارض مع النسق السابق، الذي قيل من قبل أن هذه 
والتي تفرض على العالم أن يتساءل ويطرح » حوادث جدلية« " باشالر" الحوادث هي التي يدعوها 

 االنطالق، بالنسبة إلى البحث إذن، ليست الحادثة الحسية في حد ذاتها، وإنما هي فنقطة. المشكل
  .المشكل الذي تطرحه الحادثة، يعني التعارض بين الحادثة المكتشفة وبين المفاهيم النظرية السابقة

  أندري فيرجس ودوبنس ويسمان                                           
   79 -72ص .                 دروس الفلسفة                   

  .أكتب مقاال فلسفيا تعالج فيه مضمون النص
  

 


