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  : مالحظة

      األمثلة المعروضة أمامك أيها الدارس مقتبسة من تاريخ العلم وتعمدنا هذا قصد توضيح أكثر 
  .للفرق بين العلم وفلسفة العلم

بقة تجد أنها غالبا ما تعبر عن مشكالت مطروحة في علم       تأمل جيدا أيها الدارس األمثلة السا
  :و نستعرض فيما يلي أهم هذه المشكالت. األحياء

  
   إخضاع المادة الحية للتجريب- المشكلة األولى 

  تتميز المادة الحية عن المادة الجامدة بكونها تتمتع بعنصر الحياة 
فهل . ية كثير من الصفات في الكائن الحي، وبوحدة عضويتها، و بخصوص...)األعضاء، النبات:مثل (

هذه الخصائص تسهل تطبيق المنهج التجريبي في دراسة الكائنات الحية؟ أم بالعكس تعقده إن لم تجعله 
  أمرا غير ممكن؟

  
و نقصد بها الصعوبات التي تواجه العالم الباحث :  العوائق اإلبستمولوجية في دراسة المادة الحية -1

  :كائنات الحيةفي مجال دراسة ال
  خاصة في مجال علم وظائف األعضاء:  صعوبة المالحظة -أ
  ، ألن الظاهرة الحية في نمو و تغير متواصل، أي أنها)الفيزيولوجيا(

  .تكتسب صفات جديدة، فيكون من الصعب متابعتها و مراقبتها باستمرار
  :و ذلك لعدة أسباب منها:  صعوبة التجريب -ب
  .قية تمنع تشريح الجثة وجود اعتبارات أخال-   
   نظرا لوحدة الكائن الحي، فمن الصعب عزل العضو عن بقية األعضاء -   

  .التي ينتمي إليها، و حتى في حالة عزله فإن ذلك يفقده حقيقته و وظيفته
إن عملية تعميم التجارب على جميع الكائنات انطالقا من دراسة كائن واحد ليس :  صعوبة التعميم-ج

  سهل، ألن صفات األجسام الحية باألمر ال
  .و ظروف معيشتها ليست واحدة

ونظرا إلى صفة الحياة التي يتمتع بها الكائن الحي، و إلى التغيرات :  صعوبة تطبيق الرياضيات-د
  . التي تطرأ عليه، فمن الصعب جدا  إخضاع المادة الحية إلى التقدير الكمي الرياضي

  
  :ي على المادة الحية إمكانية تطبيق المنهج التجريب-2



 
إن الصعوبات السابقة الذكر ال تدعو إلى إبعاد المنهج التجريبي عن المادة الحية، بل تدعو الباحث إلى 

  . المزيد من الحذر و اليقظة
 و يعتبر العالم الفرنسي كلود برنارد أول من طبق المنهج التجريبي في دراسة المادة الحية في -أ

  :انبتجربته الشهيرة على األر
الحظ كلود برنارد ان بول بعض األرانب صاف و حامض ، مع العلم أن بول :  المالحظة-  

  .الحيوانات اآلكلة للعشب عكر و قلوي
  .افترض أن هذه األرانب هي في نفس الشروط الغذائية مع الحيوانات اآلكلة للحوم:  الفرضية- 
  .و قلويأعطى لألرانب العشب فتحول بولها إلى عكر :  التجربة- 

  .             منعها من أكل العشب فتحول بولها إلى صاف و حامض
إن جميع الحيوانات عندما تفرغ بطونها، فإنها تتغذى             من اللحم أي : استقراء:  النتيجة -

  .من المواد المدخرة فيها
ياء عندما اكتشف  استعمال الرياضيات في علوم األحMendel كما استطاع العالم الشهير مندل -ب

و هكذا فإن البيولوجيا اليوم، تطبق الرياضيات اإلحصائية و الخطوط البيانية في التعبير . قوانين الوراثة
  .عن نتائجها

  
  :يطبق المنهج التجريبي في علوم المادة الحية بالكيفية اآلتية: طريقة علوم األحياء-3
ن خارجية و تهتم بوصف العضو و معرفة قد تكو: Anatomie   في علم التشريح-:  المالحظة-أ

  ...، و قد تكون داخلية تهتم بالكشف عن بنية العضو و أجزائه...عالقته بغيره
قد تكون المالحظة كيميائية التي تعتبر أن  : Physiologie في علم وظائف األعضاء -              

  الحياة تعود إلى اإلمتزاجات الكيميائيبة
  . تكون فيزيائية تعتبر وظائف األعضاء ظواهر فيزيائية و تفسرها كذلكو تفسرها كذلك، و قد

و تقوم على قطع العضو أو تخريبه قصد التعرف على وظيفته و :  تجارب التهديم -:  التجربة-ب
  ).مثل قطع عصب( تأثيره على بقية األعضاء 

  . تجارب تغيير شروط الغذاء-             
  . شروط البيئة تجارب تغيير-             

كما أن تطور التكنولوجيا الحديثة قد يسر كثيرا على علماء األحياء القيام بالمالحظات و التجارب 
  .باستعمال األشعة و مختلف اآلالت



 
إن إنكار تحليل الكائنات الحية عن طريق التجربة هو إيقاف للعلم و إنكار : قال كلود برنارد : النتيجة

تطبيق التحليل الفيزيولوجي دون االنتباه إلى الوحدة المنسجمة للكائن الحي هو للمنهج التجريبي، و لكن 
  ."تجاهل للعلم و تجريده من طابعه

  
  اآللية و الغائية  في علوم األحياء:  المشكلة الثانية -

  :حتى تتضح المشكلة في ذهنك أيها الدارس، لنأخذ المثال اآلتي
أي (، فمعنى هذا أن وظيفة الرؤية )الوظيفة(جل الرؤية وجدت من أ) العضو( إذا قلنا أن العين -

فكأنما الوظيفة .. هي التي حددت العين و جعلتها تكون بشكل معين و تتكون من أجزاء معينة) الغاية
  .تسبق العضو ما دامت هي التي جعلت العين تكون كذلك، و بالتالي فالوظيفة تخلق العضو

ت و اتحدت تدريجيا فأدت إلى تركيب العين التي أصبحت تقوم  أما إذا قلنا أن أجزاء العين التق-
فكأنما وظيفة الرؤية جاءت نتيجة . بوظيفة الرؤية بصفة آلية، ففي هذه الحالة العضو يخلق الوظيفة
  .اللتقاء أجزاء  يمكن أن نفسر تركيبها و نشاطها فيزيائيا و كيميائيا

تخلق ) الغاية(بها الغائية و في هذه الحالة نعتبر الوظيفة فبماذا ينبغي أن نفسر الظواهر الحية؟ هل بأسبا
  العضو أم نفسرها بأسبابها اآللية الفاعلة و في هذه الحالة نعتبر العضو يخلق الوظيفة؟

  
  : موقف المذهب الغائي -1
 و هو المذهب الذي يرى بأن األعضاء الحية تتخذ شكال معينا و بنية معينة و نشاطا معينا ألنها -

غائية داخلية تتمثل في التكامل بين أعضاء الكائن : و الغائية ذات معنيين . دة بغاية سابقة عليهامحد
إن هذا النظام الذي يسود في . الحي الواحد، و غائية خارجية تتمثل في التكامل بين الكائنات الحية 
  .الطبيعة الحية يدل على أن هناك نظام مسبق وجدت وفقه الكائنات الحية

ـ يرى أنصار المذهب الغائي أن اآلليين مخطئون لما أرادوا تفسير الظواهر البيولوجية مثل      
ألن الظاهرة البيولوجية مبنية على مبدأ االنتقال . الظواهر الفيزيائية أي باالنتقال من األجزاء إلى الكل 

  من الكل إلى الجزء
أما االنتقال من . سهل فهم وجود عناصره و هذا يعني أن فهم الغاية من وجود العضو ككل هو الذي ي

  .  فهو تفسير يخلط بين السبب و النتيجة- كما يفعل اآلليون–الجزء إلى الكل 
      ـ هناك حجة يرددها اآلليون فيرون أن التكامل الموجود بين أعضاء الكائن الحي يعود إلى نشأة 

و قد رد عليهم الغائيون بأنه ال . بيراتدريجية تطورية عبر أحقاب طويلة تلعب فيها الصدفة دورا ك
يعقل أن مثل هذا التكامل المعقد في الكائنات الحية يكون نتيجة التقاء مصادف لمجموعة من األسباب 

 -إن احتمال حدوث الصدفة في نشأة األعضاء قليل جدا ـ إن لم نقل مستحيل .  الفيزيائية و الكيميائية



 
لو كان عندنا أنبوب فيه صفين من : و هو" لو كونت دو نوي"ه مثلما يدل على ذلك المثال الذي ذكر

الحبيبات أحدهما أسود واآلخر أبيض و حركنا األنبوب لتختلط هذه الحبيبات ، ثم أردنا إعادتها إلى 
كذلك الخاليا هل يمكن أن . حالتها األولى، فإن  نسبة احتمال الرجوع إلى صفها األول ضعيفة جدا

إذن فالبد من وجود غاية . يب األعضاء بسهولة؟ بطبيعة الحال، فهذا مستبعدتنتظم وتتجه إلى ترك
  .توجهها وتنتظم وفقها أعضاء من أجل تأدية وظيفتها

  :   االتجاه اآللي- 2
ن يفسر الظواهر بأسبابها المباشرة القريبة  إن العلم وضعي ، و صفة الوضعية تفرض على العالم أ- 

وهذا يستوجب علينا أن نفسر ظواهر المادة الحية بأسبابها الفاعلة التي هي من طبيعة . القابلة للمالحظة
 فهذا يؤدي بنا إلى - كما يفعل الغائيون–أما ربط تفسير الظواهر الحية بالغايات . فيزيائية و كيميائية

فال نقول أن الهضم سبب وجود المعدة . فيزيقا، وهذا ال شأن له بالمعرفة العلميةالدخول في عالم الميتا
، بل نقول أن توفر مجموعة من الشروط الفيزيائية و الكيميائية هو الذي )هذا تفسير غائي غير وضعي(

  .يؤدي آليا إلى عملية الهضم
ربون و هيدروجين و آزوت، و  إذا نظرنا إلى جسم الكائن الحي ، وجدناه يتكون من أكسجين و كا- 

و عليه فإن المادة الحية . أي نجده يتكون من نفس العناصر التي تتكون منها المادة الجامدة...كالسيوم
  ينبغي أن نفسرها بنفس األسباب التي نفسر بها المادة الجامدة أي باألسباب الفيزيائية و الكيميائية 

  )يعملية الهضم ناتجة عن تفاعل كيميائ: مثال(
فتفسير العضو بغايته ليست له فائدة علمية أو .  ـ إن فكرة الغائية عقيمة من الناحية العلمية و العملية

  .هو المفيد بالنسبة للعلم.. طبية، بينما معرفة أجزاء العضو و شروطه الفيزيائية و الكيميائية
بات سوداء و بيضاء لها   ـ أما عن الصدفة، فإن مثال لو كونت دو نوي غير مناسب، فلو اخترنا ح

  .قابلية التجاذب، لكان احتمال رجوعها إلى مكانها األصلي أكبر
   :النتيجة

إذ ال مانع من :     إن التضاد الموجود بين التفسيرين ال يصل إلى حد التنافر بل يوجد تكامل بينهما 
  أن نفسر الظواهر الحية بأسبابها الفاعلة

  .ت و بأسبابها الغائية في نفس الوق
  

  مشكلة ثبات و تطور األنواع:  المشكلة الثالثة 
هل األنواع الحيوانية التي نشاهدها خلقت منذ الوهلة األولى كما نراها اليوم بأوصافها و خصائصها     

و فروقها أم أنها خضعت لعملية تحول عبر مختلف األحقاب الزمنية و في هذه الحالة تكون قد انحدرت 
  من أصل واحد؟



 
  :  ثبات األنواع  مذهب-1
   أن األنواع ثابتة - تماشيا مع مبدأ الهوية – يرى الفيلسوف أرسطو -

فالنوع يشمل أفرادا متشابهين في الخصائص تتكرر فيهم عن طريق . و مفصول بعضها عن البعض
فال يعقل ). و هو الفصل النوعي الذي مر معنا في درس المنطق( التوالد، لكنها مفصولة بحاجز جنسي 

  .ن يكون نوع اإلنسان قد تولد من نوع القردة مثالأ
   إلى االعتقاد بأن اهللا وهب الحياة للمادة Cuvier و قد ذهب العالم كوفييه-

و جعل لها صورا صلبة و ثابتة، و فصل بين األجناس و األنواع و جعل صورها ثابتة كثبات صور 
  .ه و إبداعهاألشكال الهندسية، و هي بذلك تعبر عن منطق اهللا و قدرت

إن نظرية أرسطو تتماشى مع قواعد منطقه الصوري التي تعتبر أن ماهية األشياء جملة من  : نقد
  .الخصائص الثابتة، و لذلك غفلت هذه النظرية عن الصلة الموجودة بين الكائنات الحية

  :مذاهب التطور -2
   J.Lamarck نظرية المارك- أ
  

ت التي قام بها في المتاحف بأن األنواع متغير أثناء تاريخها استنتج المارك من خالل الدراسا     
إن التغير الذي يقع في بيئة الكائن الحي يؤدي إلى خلق حاجات جديدة لديه، فيضطر إلى . الطويل

فيكتسب هذا الكائن . التكيف مع ذلك عن طريق تغيير وظيفة أو عدة وظائف عضو أو عدة أعضاء
 العادة تؤدي إلى تحول في صفات العضو الذي مارسها، فيكتسب صفة إن ممارسة هذه. عادات جديدة 

لقد كانت الزرافة ذات عنق عادي : مثال . أو صفات جديدة تنتقل عبر مرور الزمن إلى أبنائه بالوراثة
عندما كانت تعيش في منطقة معشوشبة، لكن عندما تحولت بيئتها إلى صحراوية، اضطرت إلى مد 

  و مع مرور الزمن، امتد عنقها .  مار األشجارعنقها لقطف أوراق و ث
  . و أصبحت قامتها و قوائمها األمامية طويلة، فانتقلت هذه الصفات الجديدة إلى األجيال التي بعدها

  :تتلخص إذن نظرية المارك في فكرتين أساسيتين هما
عمل العضو الذي يستعمل استعماال كبيرا ينمو و يتطور في حين أن العضو الذي ال يست -

  .يضمحل تدريجيا إلى أن يزول
 إن الصفات التي يكتسبها الكائن الحي تنتقل إلى ذريته عن طريق الوراثة شريطة أن تكون  -

 .هذه الصفات عند الجنسين
 

 C. Darwin نظرية داروين -ب



 
و .    رفض داروين تفسير التطور بالعوامل الخارجية كما فعل المارك و قال بمبدأ االصطفاء الطبيعي

قد تأثر بمالحظاته لمربي الحيوانات الذين، عندما يرغبون في الحصول على نوعية جديدة، يقومون 
 التي تقول أن الزيادة في Malthusكما تأثر بنظرية العالم مالتوس. بإحداث تزاوج بين أنواع يختارونها

  .ية عدديةعدد السكان تتم بمتوالية هندسية بينما الزيادة في كمية الغذاء تتم وفق متوال
و معنى هذا أن كمية الغذاء كانت دائما ال تكفي حاجات الحيوانات، فتدخل هذه في صراع من أجل 

غير أن الصراع من أجل البقاء يكون يكون فيه التفوق لألصلح و األصلح هو القوي الذي يملك . البقاء
  .صفات ال تتوفر عند غيره و تسمح له بالتفوق في الصراع و بالتالي البقاء

و قد أضاف داروين مبدأ االصطفاء الجنسي ليفسر به بقاء بعض الصفات التي ال تفيد في الصراع 
  .، حيث أن اإلناث تختار من بين الذكور المتصارعين عليها، أجملهم و أزهاهم)كاللون مثال(

  :لقد تعرضت نظريات التطور إلى انتقادات كثيرة من بينها: نقد 
  . بالضرورة قابلة للتوريثـ إن الصفات المكتسبة ليست

  .ـ المحيط يؤثر كثيرا على خاليا الجسم وليس على خاليا التوالد والتي بها تم وراثة الصفات
ـ ليس صحيحا أن البقاء دائما لألقوى ألن الصدفة تلعب دورا أساسيا هنا فكثيرا ما هلك األقوى وسلم 

  .الضعيف من الحوادث الطبيعية الكبرى كالزالزل
فإما أنها نشأت . روين عن تفسير األعضاء المعقدة المركبة من عدة أجزاء كالعين مثال ـ عجز دا

تدريجيا كما يدعي، و في هذه الحالة فهي ال تفيد الحيوان و بالتالي من المفروض أنها زالت ، و إما 
  أنها نشأت دفعة واحدة 

  .و في هذه الحالة فال يوجد تحول و ال تطور
ور األنواع يستنتج التطور أكثر مما يالحظه، و بذلك فهي ليست سوى فرضا إن مذهب تط : النتيجة

  .علميا قد يفيد في عملية البحث، و ال يمكن أن تصعد إلى مرتبة القانون أو أن تعتبر عقيدة جديدة
  

  :تطبيق
  :النص

      لقد أوتي ذات يوم في مخبري بأرانب من السوق، فوضعتها على منضدة حيث بالت، الحظت 
فلفت نظري هذا األمر لألرانب في العادة بوال عكرا وقلويا . دفة أن بولها كان صافيا وحامضاص

وقد أوحت إلي . بصفتها معتشبة، بينما الالحمة كما هو معلوم لها على العكس أبوال صافية وحامضة
ذائية هذه المالحظة لحموضة البول لدى األرانب، أن هذه الحيوانات يجب أن تكون في الحالة الغ

المعروفة لدى الالحمة، ففرضت أنها ربما لم تأكل منذ مدة طويلة،وأن الصيام قد حولها إلى حيوانات 
الحمة حقيقية تتغذى من دمها ذاته، وكان من السهل جدا التحقق بواسطة التجربة من هذه الفكرة  



 
بوالها عكرية فأعطيت األرانب عشبا تأكله، وبعد بضع ساعات صارت أ. المسبقة أم هذا الفرض

 ساعة على األكثر عادت أبوالها صافية وشديدة 24ثم أخضعت األرانب ذاتها للصيام وبعد . وقلوية
  .  الحموضة، ثم أنها كانت تصير من جديد قلوية عند إعطائها العشب إلى آخره

  : أنقل الجمل إلى هذا الجدول كما يلي:المطلوب 
  

 الموقفعبارات  عبارات الحجة العبارات الهامشية
   

  
  …الدارس أيها تدرب

   تصميم مقالة-الموضوع األول
  :السؤال

       ـ هل ترى أن اليقين في العلوم التجريبية في مستوى اليقين الرياضي؟
   تحليل نص-الموضوع الثاني

ـ لقد بلغت النظرية الخلوية درجة من الكمال بحيث ال يستطيع الفكر الفلسفي أن يتردد أمام طابع علم 
بيولوجيا، وهل هو طابع عقالني أو تجريبي؟ إن عيني العقل هما اللتان تريان األمواج النيرة، ولكن ال

وعندئذ تكون . يبدو صحيحا أن العينين أي عضوي اإلحساس، هما اللتان تتعرفان خاليا مقطع نباتي
  .النظرية الخلوية مجموعة من تسجيالت المالحظات

كائن الحي المكبر مركبا من خاليا مثل ما ترى العين المجردة الكائن إن العين المجهزة بالمجهر ترى ال
ومع ذلك فإن المجهر يعد امتدادا للذكاء أكثر منه امتدادا للعقل، ومن . الحي األكبر يكون محيط الحياة

جهة أخرى فإن النظرية الخلوية ال تكمن في القول بأن الكائن الحي يتألف من خاليا وإنما هي تقول 
لك بأن الخلية هي الكون الوحيد لجميع الكائنات الحية، وتقول بعد ذلك بأن كل خلية تأتي من خلية قبل ذ

غير أن هذا القول ليس مما يسمح بالمجهر، بل ما يمكن أن يفعله المجهر هو أن يكون . سابقة عليها
التحقق من ولكن من أين جاءت فكرة هذا القول قبل . وسيلة للتخفيف من صحته بعد اإلعالن عنه

  صحته؟ 
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