
  
  
 

 :املعرفة جمزوءة

 :والتجريب النظرية درسحماور 

  .والتجريب التجربة: احملور األول

  .النظرية أو العلمية العقالنية: احملور الثاين

  .العلمية النظريات علمية معايري: احملور الثالث
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 :الطرح اإلشكايل

 هذا املبحث ارتكز لقد ،)العلمية للمعرفة النقدية الدراسة( اإلبستمولوجيا مبحث جند املعاصرة الفلسفة يف األساسية املباحث من

 سواء فلسفية قضايا عدة يطرحان اللذان والتجربة النظرية: مفهومي رأسها وعلى العلمي باال املرتبطة الفلسفية املفاهيم من جمموعة على

 أنواع باقي عن العلمية النظرية لتمييز املعايري تعدد إىل إضافة بينهما، العالقة مستوى على أو التجربة، مستوى على أو النظرية مستوى على

 :منها فلسفية أسئلة شكل تتخذ أن ميكن قضايا وهي األخرى، النظريات

 النظرية؟ خصائص هي وما التجربة؟ شروط هي ما 

 اآلخر؟ صحة يؤكد منهما وأي بينهما؟ العالقة طبيعة ما 

 العلمية؟ املعرفة لتمييز اعتمادها ميكن اليت املعايري هي ما 

 :والتجريب التجربة: احملور األول

 :التجرييب املنهج خطوات -أ 

 :بشرطني اإلحاطة - برينار كلود حسب -  العالم يف يفترض التجرييب املنهج إن

 .الوقائع ضوء يف للفحص خيضعها) فرضية( فكرة لديه تكون أن �

 .مشولية أكثر مالحظة أمامه املاثلة الظاهرة بساطة يالحظ أن �

 بدون يالحظ أن جيب حيث الطبيعة، يف موجود هو ما بالضبط ينقل للظاهرة معاينته أثناء تصوير آلة مبثابة يكون أن املالحظ على

  .مسبقة فكرة

 :التالية اخلطوات عرب التجريبية واملمارسة النظري الفكري بني جيمع الذي هو املتكامل العالم إن

 .املالحظة أي واقعة، يعاين �

 .للمعاينة تبعا ذهنه يف) فرضية( فكرة ميالد �

 .التجربة إىل باللجوء وذلك ذهنيا، معاينتها بعد الفكرة على االستدالل �

 .دواليك وهكذا يالحظها، أن عليه جديدة ظواهر التجربة عن تنتج �

 الثانية املالحظة ومتثل العلمي، االستدالل منطلق األوىل املالحظة متثل مالحظتني بني يشتغل - برينار حسب -  العامل ذهن إن

 .التجربة أي االستدالل، خالصة

 :العلمي التجريب - ب

 بالنسبة غموضا، األمر يف أن غري ،الكالسيكي للعلم متييزا األكثر السمات إحدى شكلت اليت التجربة عن احلديث مت ما كثريا

 التجريب أما ،العائق دور إال اللهم الكالسيكي، العلم نشأة يف دور أي تلعب مل العامية واملالحظة اخلام مبعناها فالتجربة كويري أللكسندر

 أو رياضية، بلغة الطبيعة يسائل حيث أسئلته، العالم خالهلا من يطرح اليت اللغة مسبقا افتراضا فيفترض للطبيعة، املنهجية املساءلة وهو

  .كويري حسب هندسية بلغة أدق بتعبري
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  :النظرية أو العلمية العقالنية: احملور الثاين

 :النظرية تـحدد التجربة -أ 

 :وهي متتالية عمليات أربع خالل من -  دوهيم بيري تصور يف - بناؤها يتم الفيزيائية النظرية إن

 .ومقادير وأعداد، رياضية، برموز عنها والتعبري البسيطة، الفيزيائية اخلصائص اختيار �

 .الفرضيات اسم عليها يطلق املبادئ هذه الستنتاجاتنا، كمبادئ تستخدم اليت القضايا من عدد بواسطة املقادير هذه بني الربط �

 .ضرورية نتائج منها نستنبط وأن الرياضي، التحليل قواعد حسب النظرية فرضيات تركيب �

 .اجلديدة الفيزيائية النظرية تشكل اليت هي الفرضيات من استخرجناها اليت النتائج إن �

 اخلاطئة النظرية أما التجريبية، القوانني من جمموعة عن مرضي بشكل تعرب اليت هي - دوهيم حسب - الصحيحة فالنظرية وهكذا

  .التجريبية القوانني مع تتوافق ال اليت فهي

 :التجربة تـحدد النظرية -ب 

 بواسطة ضروري بشكل منها مستنبطة وقضايا املبادئ تلك بني تربط وقوانني مبادئ من يتكون النظرية للفيزياء كامال نسقا إن

 نسق يف مكانتهما والتجربة العقل من لكل آينشتاين ألبري حدد وهكذا بالتجربة، ترتبط أن جيب اليت هي النتائج هذه املنطقي، االستنباط

 البناء إن النظرية، عن الناجتة القضايا تطابق أن فيجب املتبادلة وعالقاا التجريبية املعطيات أما بنيته، النسق مينح فالعقل النظرية، الفيزياء

 الوقائع كانت إذا، والطبيعة ظواهر بفهم تسمح اليت والقوانني املبادئ اكتشاف من ميكننا الذي هو التجربة وليس اخلالص الرياضي

  .آينشتاين حسب النظرية وليس الوقائع تغيري فينبغي النظرية مع تتطابق ال التجريبية

 :العلمية النظريات علمية معايري: احملور الثالث

 :للتجريب القابلية معيار - أ

 :مها شرطني استوفت إذا إال - طوم رونيه نظر يف -  علمية تكون أن ميكن ال التجريبية الواقعة إن

 أزمنة يف إعادا من للتمكن يكفي مبا دقيقة وإجرائها التجربة إعداد حماضر تكون أن يتطلب وهذا الصنع، إلعادة قابلة تكون أن �

 .أخرى وأمكنة

 أن فيعين النظري االهتمام أما ،بشرية حلاجيات االستجابة يف التطبيقي االهتمام يتمثل نظريا، أو تطبيقيا يكون قد اهتماما تثري أن �

  .قائمة علمية إشكالية ضمن يدخل البحث

 يتم عقلية قضايا تتضمن) نظرية( ما فرضية صدق من التحقق هو - طوم حسب -  التجريب من اهلدف يكون احلالة هذه يف

 .والنتيجة السبب بني الربط أي السببية، كالعالقات بوجودها، التسليم

 :للتكذيب القابلية معيار - ب

 الالتـجريبية، والنظريات التجريبية النظريات بني التمييز معيار هو -  بوبر كارل نظر يف -) التفنيد أو( للتكذيب القابلية نإ

 أنه مقدما نعرف اليت النظرية فإن وبالتايل فيها، العيب تبني حماولة يعين ما نظرية اختبار إن ،لالختبار القابلية معيار كذلك عليه يطلق لذلك

 ألا االختبار، قابلة اجلاذبية يف نيوتن نظرية إن ،لالختبار قابلة غري نظرية ألا علمية غري نظرية هلي تفنيدها، أو فيها العيب تبيان ميكن ال

 ألا كذلك، لالختبار قابلة اجلاذبية يف آينشتاين ونظرية ،تفنيده ميكن التنبؤ وهذا كبلر، عند الكوكبية املدارات عن معينة باحنرافات تتنبأ

 .جمددا تفنيده ميكن التنبؤ وهذا نيوتن، عند الكوكبية املدارات عن معينة باحنرافات تتنبأ

 :استنتاجات عامة

 وتوجيهها تأطريها خالل من التجربة يف تؤثر فالنظرية ،)وتأثر تأثري عالقة أي( جدلية عالقة بالتجربة النظرية تربط اليت العالقة إن

 وبذلك تتضمنها، اليت األخطاء تكتشف عندما تصحيحها، خالل من النظرية يف تؤثر والتجربة التجربة، وتفاعالت عناصر تـحدد عندما

  .والتجربة النظرية بني اجلدل هذا بفعل تتطور متطورة، معرفة العلمية املعرفة جيعل ما وهذا النظرية، تتقدم


