
أغيرى التي حققها المنهج التجريبيي فيي وميوم الميالج الجاميدج ان التقدم الهائل والدقة الفائقة  ♠إلى أي مدى يمكن تطبيق المنهج التجريبي في البيولوجيا ؟ ☺♦

ن لقية وتقيدم ل لي لن ونيدما و يع معمم الفيزياء ب التجريبومهم يصمون بها الى ما وصل اليه جميع العمماء في مختمف العموم لتطبيق نفس المنهج في ومومهم 

لويى وسيما  البيولوجييا  1878ـي 1813ومم الطيب التجريبيي العمم ال ي يدرس المالج الحية في كتابه المدخل الى  برنارل أسسفرنسي كمولوالفيمسوف الالعالم 

لشيرو  الميالج ى أي ميدى يمكين إخعيال الرياهرج الحيية نطبيق هي ا المينهج فيي البيولوجييا واليالى تطبيق المنهج التجريبي وميه ولكن هيل نسيتطيع وممييا أن 

: المنهج التجريبي في البيولوجيا لأن هي   الصيعوبات تعيول فيي مجممهيا اليى ااسيباي التاليية يرى بعض العمماء أنه من الصعب جدا تطبيق  /1ق ♣الجامدج ؟ 

وذلن أن الرياهرج الحيية تتصيف بخصيائ  فأر المختبر يختمف ون قطعة حديد و ل بيعة المالج الحية وخصائصها فالراهرج الحية تختمف ون المالج الجامدج 

وتخصي  ...الخ لكميا أن اخيت ف كيل وعيو فيي الكيائن الحيي والتغير والنميو والتغ يية والتينفس والعيرق و اح يرات والتكيا ركثيرج من أهمها صفة الحركة 

في البيولوجيا صعبا باح يافة اليى صيفة الحيياج جعل التجريب ي ون بععها كل ذلنوتعقد  وصعوبة وزل ااوعاء وظيفة كل وعو وتكامل ومل ااوعاء 

ل اليى جانيب هي   الصيعوبات والتي تجعل أي خطأ أو إهمال ييدلي إليى فقيدانها أي جممة الو ائف التي تقاوم الموت ....حنها الروت التي تميز الكائن الحي >

وتكرارهييا إذا كانييا التجربيية بييالتعريف هييي اصييطنال الريياهرج وبة تكرارهييا فكيييف يقييوم التجريييب وصييعهنيياص صييعوبة كبيييرج فييي اصييطنال الريياهرج الحييية 

اليوجيد فيرلان ز ل) اليبينتيوه ا لمفرلية التي يتصف بها كل كائن حيي ل يقيول وصعوبة أخرى تكمن في ودم القدرج ومى تعميم نتائج أي تجربة في البيولوجيا 

فرليية النسيتطيع تعمييم نتائجهيا ويعياف اليى كيل هي   الصيعاي ال يصيدق وميى الفايران ل فميا هيي  يرورج  تجربية ر فمايصدق ومى فأر المختبي (متشابهان 

هيل هي ا يعنيي أنيه مين المسيتحيل تطبييق التجرييب فيي  مناقشية :☻وميى ااحيياء .  التجرييبوتمنيع  مجمووة الموانع الدينيية والخمقيية والقانونيية التيي تحيرم 

يقول غوبمو ) الشييء مسيتحيل فيي  /2ق ♦أن يكفوا ون التجريب ويبحثو ون منهج أخر . رل صعوبة يمكن تجاوزها ؟ وهل ومى العمماء أم هو مجالبيولوجيا 

وميى البيولوجييا أن تعتميد وميى مينهج لهيم جعمهيم يتحيدون كيل الصيعاي يقيول بارنيارل ) إن إصرار ومماء البيولوجيا ومى إتخاذ التجريب منهجا وممييا العمم( 

يتجياوز كيل العوائيق مسيتعينا بيالكثير مين المعطييات نعم انيه تجرييب وميى مقياس الرياهرج الحيية  (بشرو  المالج الحية وقوانينها الفيزيائية مع االحتفاظعموم ال

حلكترونيية التيي تمكين مين زج اوأهمها التقدم الكبير لوسيائل التجرييب والتطيور الهائيل ل جهيالتي ساودت ومى تحقيق المنهج التجريبي في البيولوجيا الحديثة 

المسياودج لمبيولوجييا مثيل : وميم ) كجهياز الرالييو احيكيوغراف( باال يافة اليى اكنشياف الكثيير مين العميوم لون إيقيال أي أذى بالكيائن الحيي إجراء التجاري 

إليى الحيد الي ي جعيل بعيض اافيرال لتجريب في البيولوجييا و أيعا تطور الووي احنساني وموما ال ي سمح بالتشريح واالورا ة لومم التشريح لومم الخمية ...

يجيب أن ال نبيالف فيي إباحية التجرييب مناقشة : ◘ وميها بل و احستفالج منها إذا أمكن . و أوعائهم بعد وفاتهم لمراكز البحث العممي لمتجريب يهبون أجسامهم 

نسل إن في ذلن إنتهاص فا ح لشرل هللا فيي خمقيه احستنساخ وتهجين ال  وممنول قانونيا ....لينيا وما هو محرور أخ قيا في البيولوجيا فتستبيح ما هو محرم  

ل ويمنيع القيانون اليدولي إجيراء التجياري وميى جراء التجاري الطبية ومى الحيوانات لتجريب االوية إال تعبير ون أنانية احنسان وه ا مرفوض أخ قيا وما إ

 تركيب: ♥ما جرى من تجاري ومى أسرى الحربين العالميتين. ونعني هناالنفس مهما كان جنسه وو عه تقديسا لإلنسانية سواء ون  ريق الجسد أو احنسان 

خاتمة : هك ا نرى أن التجرييب إذا كيان ممكنيا أو سيه   ♦ئ  الكائن الحي . من التجريب في البيولوجيا يجب ااخ  بعين احوتبار  بيعة وخصاإذا كان البد 

   في العموم احنسانية . ستحيل مالجامدج فإنه صعب وغير ميسور في ومو المالج الحية .... وسيكون شبه لمالج في وموم ا




