
ان تاريخ العلم مرتبطا بظهور المنهج التجريبيي إذا ك   *** هل التجربة شرط في كل معرفة علمية ؟؟؟

 التجربة هي شرط المعرفة العلميية أنالذي مكن العلماء من التحقق من صدق فروضهم ، هل هذا يعني 

 ؟ تقوم علي  التجربية وفي هذه الحالة ماذا نقول عن المعرفة الرياضية التي تعتبر معرفة علمية ، وال ؟

العالم بحثه بمالحظة  ** ليبدأ ؟ال  أموالمشكل المطروح هل المعرفة العلمية بالضرورة معرفة تجريبية 

يجيب عن السؤال ، ويكيون هيذا الجيوا   أنظاهرة غريبة فيتساءل عن سبب ظهورها  ، عندها يحاول 

به ، وتكون التجربة بذالك عمليية التحقيق المخبر ليجر إل ينزل به  أن إل مؤقتا يحتمل الصدق والكذ  

بنيياء الظيياهرة ميين يديييد فييي ظييرو  اصييطناعية  إعييا ةعيين طريييق  عييدم صييحتها أو أفكارنيياميين صييحة 

بول األرانب التي اشتراها من السوق صا  وحيام  ،  إن * كلو يرتار *بواسطة الفرض فلما الحظ  

يكيون بولهيا عكيرا  أنب آكلية عشيب ،  يجيب األراني أنوهاتان الصفتان خاصتان بآكلة اللحوم في حيين 

مين فرضيه  كلو برنار الداخلية ، لكي يتأكد  أحشائهامن  وأكلتاألرانب كانت يائعة  أنقلويا ، افترض 

هو الفرض الذي  اوهذ أخرىهذا ، اطعم األرانب العشب ، فكان بولها عكرا قلويا ، ثم تركها يائعة مرة 

بناءهييا بواسييطة  أعييا وهييذه هييي الظيياهرة التييي الحظهييا وقييد  بولهييا صييافيا حامضييا ، فأصييب افترضييه 

يكرر التجربة عدة  وإنمايقوم بتجربة واحدة  العالم ال أنالفرض الذي استنتجه من الظاهرة نفسها غير 

تحليييل الظيياهرة وعييزل مختليي  شييروطها  إليي ، كمييا يعمييد  أكثييرمييرام مييي تشييير شييروطها للييتحكم فيهييا 

رة في الطبيعة قد تختلط بشيرها مين الظيواهر ، فيان العليم فيي المخبير يعميل كانت الظاه فإذالتبسيطها ، 

الفيرض ،  إليهياعل  حذ  الشروط التي ال تهمه ، ليحتفظ فقط بالعناصر األساسية للظاهرة التيي يشيير 

والتي تويد في كل الحوا ث التيي لهيا نفيل الخاصيية ، مميا يمكنيه مين اسيتخالج النتيائج ثيم تعميمهيا 

يثبيت صيحته فيي الواقيي ، فيان  أنتوقي  العيالم عنيد مرحلية الفيرض ، وليم يسيتطي  وإذااء  عل  األييز

كيان يبنيي األفكيار ، فيان الواقيي هيو اليذي يحكيم إذا عمله ال ييدر  ضيمن المعيار  العلميية ، ألن العقيل 

قي األمير ة عل  عدم تناق  الفكر مي الواقفصحة المعرفة العلمية متو أنال ،  أمكانت صا قة  إذاعليها 

المالحظية هيي ييوا   إن$كلو برنيار التجربية المخبريية ، يقيول  باسيتعمالالذي ال يمكن التأكد منيه إال 

ان  ييون سيتوارتملوييرى  الطبيعية $  اسيتنطاقبه  ون سؤال ، لكن التجربة هي   الطبيعة الذي تجو

ن التجربة قا رة عل  تقديم اإليابة الحاسيمة لهيا م ميا كانت تثير فينا تساؤالم ، فا إذاالمالحظة العلمية 

وكأنيه يعيل مين بليوم المعرفية العلميية الصيحيحة هيد  وييو ه وغايتيه ،  اإلنسيانيبدو واضحا لنيا ان 

وكييان عليييه ان يعيير  معيييار هييذا الصييدق ، فكييان يوابييه أن الصييدق عكييل التنيياق  وكييان قانونييه أن 

ية من التناق  غير أن التناق  نوعان : تناق  الفكر مي الواقي المعرفة  ال تكون علمية إذا كانت خال

تجعييل ميين التجربيية  اإلنسييانية، وتنيياق  الفكيير مييي نفسييه ، وإذا كانييت المعرفيية فييي العلييوم الطبيعييية و 

وسيلة لتحقيق شرط عدم التناق  أحكامها مي الواقي ، بل تجعلها تتطابق معها ، ما ام الحكم يعو  إل  

المعرفة العقلية التي تمثلها الرياضيام والمنطق التسيتعمل التجربية للتحقيق مين فروضيها الواقي ، فأن 

بصييفتها علميييا مجيير ا ، وإنميييا تسيييتعمل البرهييان العقليييي الييذي يجعيييل الفكييير ال يتنيياق  ميييي المبيييا   

قل  رية فإننا لم نن 360قلنا في الرياضيام أن مجموع  زوايا  المربي  فإذاوالفرضيام التي وضعها ،  

منطقيا مين المسيلمة التيي تقيول  استنتايا استنتجاههذا الحكم من الواقي كما يحدث في الفيزياء ، وإنما 

 رييية وإذا كيان المربييي ضييع  المثليي  ، كانيت مجمييوع زواييياه تسيياوى  180أن مجميوع زوايييا المثليي  

هجيا يختلي  الرياضيية وان كيان يسيتعمل من  رية غير الن الرياضيي فيي بنائيه للمعرفية360= 2*180

فأنه يمر بنفل الخطيوام التيي يمير بهيا العليم الطبيعيي ، فهيو أوال  يالفيزيائعن المنهج الذي يستعمله 

يشعر بويو  مشكلة تستويب الحيل ، ليم يحيد ها وعنيدها يسيتخلر الفيروض الممكنية التيي ال يتوقي  

اضي ال تقل قيمة عن المعرفة عندها وإنما يحاول التحقق منها بالبرهان العقلي ، هذه المعرفة التي الري

التييي يبينهييا الفيزيييائي ، إذ كالهمييا قبييل أن يسييتخلر النتييائج يتحقييق ميين صييحتها ، وان كانييت عملييية 

، وفيي الرياضييام برهانيية  فيأن غايتهميا واحيدة وهيي الوصيول  ةمخبرييالتحقيق في العلوم التجريبية 



في المعرفة العلمية  أساسيج أن التجربة شرط : هكذا نستنت النتيجة بالفكر إل  حكم خال من التناق  م

لكنها ليست الشرط الكافي ، فالمعرفة العلمية العقلية تقوم عل  البرهيان العقليي ولييل علي  التجربية ، 

 المعرفة نوعان معرفة علمية تجريبية ومعرفة علمية عقليةم  إنلنقل في النهاية 
  

 




