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 نبيل مسيعد: األستاذ  إعداد
www.nabilmasad@yahoo.fr  

  

   

  طرح المشكلة

  

إذا لم يتم استخدام المنهج التجريبي استخداما صارما في دراسة المادة 
على نتـائج دقيقـة ؟ وهـل يمكـن تطبيقـه      الجامدة ، فهل يرتجى الحصول 

بنفس الصرامة في دراسة المادة الحية ؟ ما مدى تطبيق المنهج التجريبـي  
  في علوم المادة الجامدة ؟ وهل يمكن تطبيقه على المادة الحية ؟ 

   

I . و العلومالتجربة  

   

  المنهج التجريبيظهور

التجربـة فـي   لم يظهر العلم إال عندما اهتدى الباحثون إلى اسـتخدام  
مفهومها المنهجي، ولم يتأت لهم ذلك إال بعد أن اتضحت لـديهم خطـوط   

وتحقق لهم هذا االنفصال يوم أعرضوا عن . االنفصال بين الفلسفة والعلم 
طرح المسائل الميتافيزيقية واهتمـوا بدراسـة الظـواهر التـي تقـع تحـت       

ي المـنهج  وهو األمر الذي اقتضى مـنهم تبنـ  . المشاهدة دراسة موضوعية 
  .التجريبي 

  
    التمييز بين المادة الجامدة و المادة الحية

اختالف بين عالم الكائنات الحية وعالم األجسام الجامدة ؛ األول  يوجد
ومـع   .تسـتجيب لنظـام آلـي   يأساسها الحياة والحركية ، وأما الثاني فإنه 

، فهي ذلك ، فإنه مهما اختلفت طبيعة األجسام سواء كانت جامدة أو حية 
في نهاية األمر واحدة مـن حيـث إنهـا تسـتجيب لنظـام واحـد هـو نظـام         

الظوار و الكائنات ادى  إن تنوع). السببية وإطراد الظواهر والحتمية(الكون
اخـتالف طبيعـة موضـوعاتها ومقتضـيات     وذلك بسـبب   الى تنوع العلوم 
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ادة علـوم المـ  الـى  يمكـن تصـنيفها   و بالتالي العمل الميـداني في دراستها 
تتناول ظواهر الطبيعة الجامدة كما هو حال الفيزياء والكيمياء ،  الجامدة

وتتناول ظواهر الطبيعـة    علوم المادة الحيةو  وعلم الفلك والجيولوجيا
ل البيولوجيـا ، ومـا يتفـرع عنهـا مـن علـم النبـات والحيـوان         مثلالحية 
ا أو مجتمعـا  وتتناول أحـوال اإلنسـان منفـرد     العلوم اإلنسانية و .والبشر

بغيره أي من حيث إنه يشعر ويفكر وينفعل ويريد ، ومن حيث إنه كـائن  
اجتماعي ينسج مع غيره عالقات اجتماعية ، وأخيرا مـن حيـث إنـه يشـكل     

 . لحظة من لحظات التاريخ 
  اصناف العلوم

  

  
  
  

 العلم

 تقريري

 انساني رياضي مادي

علم النفس

علم االجتماع

إنسانيةعلوم 

 تاريخ

 جغرافيا

 لغويات

 تصاداق

 مكتبات

 طبيعة

 آيمياء

 نبات

 حيوان

 الحيوان علم

 ميكانيك

 حساب

 جبر

 هندسة

 فلك

 معياري

 منطق

 اخالق

 جمال
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II .حيةإمكانية استخدام المنهج التجريبي في المادة ال  
  

إن المنهج التجريبي الذي وضعه العلماء من أجل دراسة عالم األشياء 
. الجامدة واجه تطبيُقه في عالم األشياء الحية عوائق جمة وعقبات معتبرة 

ما هي هذه العوائق والعقبات ، وكيف يمكن اقتحامها ؟ وما هي الحكمة 
  الفلسفية من ذلك ؟

  

  المادة الحيةعوائق تطبيق المنهج التجريبي في علوم 

عرفت العلوم التجريبية تطورا ملحوظا خاصة ما تعلق منها بالمادة 
الجامدة اال ان البحث في مجال المادة الحية لم يواكب هذا التطور 

 أحاطالمتسارع وظلت نتائجها بعيدة عن الدقة المطلوبة ، هذا الوضع الذي 
ف وراء ذلك التي تق األسباببالبيولوجيا كان باعثا على التساؤل عن 

والتي ارجعها البعض الى طبيعة الظاهرة الحيوية نفسها التي تتفاعل مع 
المنهج التجريبي المعروف واذا صح هذا فهل يجب اقامة منهج اخر يتالءم 

هي قسم من الكائنات تتميز بالتغدية  والمادة الحيةمع المادة الحية ؟ 
  .   يئة المتغيرة والنمو والتناسل واالحساس والتنقل والتكيف مع الب

  
  خصائص المادة الحية  

  . حتى تحافظ على استمرار النوع : ـ التكاثر  1
  . لحفظ حياة الكائن الحي : ـ التغدي  2
  . بالتغذية عن طريق الهدم والبناء : ـ النمو  3
  . ويكون نتيجة للنمو : ـ التغير  4
  

مكن التعامل وهذه الخصائص ال نعثر عليها في المادة الجامدة والتي ا
معها حسب ما يقتضيه المنهج التجريبي هذا االخير تعترضه عدة عقبات 
عندما يشرع في دراسة المادة الحية سواء في مرحلة المالحظة او 

إن الموضوع الذي تعتني بدراسته البيولوجيا يختلف عن . التجريب 
الموضوع الذي تدرسه علوم المادة الجامدة وذلك ألن الموضوع 

. وجي كائن حي ، كل جزء فيه تابع للكل ولكل األجزاء األخرى البيول
. بينما ال تشكل المادة الجامدة أيَّ وحدة متعاضدة تحافظ على تماسكها 
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إذا . فهي ليست فردية بحيث لو وقع تدمير جزء منها ، استحال تعويضعه 
ن أن كان باإلمكان تْفتيُت المادة الجامدة وتفكيكها إلى أجزاء المتناهية دو

تفقد هذه المادة طبيعتها ، فإننا نالحظ بأن المادة الحية ـ إذا نحن أجرينا 
عليها نفس العملية كأن ننزع عضوا من أعضاء كائن حي كاإلنسان مثال 

كوفيي " يقول . ـ تستجيب كوحدة جديدة تختلف تماما عما كانت عليه 
ال تستطيع فهي . إن سائر أجزاء الجسم الحي مرتبطة فيما بينها ": " 

والرغبة في فصل جزء من الكتلة . الحركة إال بقدر ما تتحرك كلها معا 
  "معناها نقله إلى نظام الذوات الميِّتة ومعناها تبديل ماهيته تبـديال تاما 

  
على المادة  التي يحصل عليها عند تطبيقه المنهج التجريبيالنتائج و
يستخدم تجارب على ف . وتوسيعها على جميع أفراد الجنس الواحد الحية

بعض الحيوانات قصد دراسة ظواهر بيولوجية معينة حتى إذا اهتدى إلى 
نتائج نهائية سحبها على مجموع الكائنات الحيوانية أو البشرية وهي 

  وهـذا تعسف واضح. الكائنـات الداخلة في الجنس الواحد أو النوع الواحد 
  .مع أنواع أخرى  نفسها ، ألن الكائنات الحية عموما ال تكون هي 

  
ويمكن حصر عوائق التجريب على المادة الحية في صعوبة تكرار 
التجربة واستحالة تركيب التجربة بعد تحليلها واالختالفات الفرية بين 
الحيوانات واالختالفات الفردية داخل النوع الواحدة والتغير الدائم للكائن 

ما يعرفه البيولوجيون مند ولعل من اهم مظاهر التمييز البيولوجي ك" 
زمن غير بعيد ، عدم تقبل الفرد للخاليا او االنسجة التي تنتمي الى فرد 

هذا باالضافة الى الى " اخر ، اذا ما وجدت هذه االخيرة طريقها الى جسمه 
العوائق القانونية والدينية واالخالقية التي تحضر التجريب على المادة 

  .تجارب  الحية وترفض تحويلها الى حقل
  

وقد وجد بعض المفكرين في هذه العقبات مبررات لمعارضة تطبيق 
وأضافوا إلى ذلك ، عقبة أخرى . المنهج التجريبي على الكائنات الحية 

تتمثل في العفوية الحرة التي تتمتع بها الكائنات الحية والتي تخضع 
ث إنهم يسلمون بأن هناك قوة حيوية تحرك سائر حواد. لقوانين خاصة 

وكأنها بمثابة قوة باطنية مستقلة تتحكم . الحياة وتخضعها لنظامها الحر 
  . في أفعال هذه الحوادث وتعفيها من تأثير التغيرات الداخلية والخارجية 
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      العوائق تجاوز

سبب تاخر البيولوجيا هو طبيعتها المعقدة وهو سبب غير مقنع عند 
 وأمالحعبارة عن ماء  امدة فهيتختلف عن المادة الج البعض فهي عندهم ال

 واألكسجين الكربونمعدنية كالحديد والرصاص ويتكون من غازات مثل 
الجسم الحي بمثابة الة فيزيائية كيميائية تتحكم يكون االزوت وبالتالي  و

يقول " كلود برنار " هذا الموقف يمثله ويدافع عنه  .اآلالت فيه قوانين 
ة ان شروط وجود كل ظاهرة سواء يجب ان يقبل كبديهية تجريبي:" 

كان ذلك بالنسبة للكائنات الحية او بالنسبة الى االجسام الجامدة ،هي 
يمكننا :" وفي نفس الموضوع يقول " محددة مسبقا تحديدا مطلقا  شروط

في ظواهر االجسام الحية على غرار ما يمكننا في ظواهر االجسام الجامدة 
تدبر امر الظواهر وتمكننا فيما بعد ان نتوصل الى معرفة الشروط التي 

  " من السيطرة عليها 
واذا كان الرأي السائد ان سبب تاخر البيولوجيا هو تعقدها فان  

فرانسوا جاكوب يرجع ذلك الى نقص المالحظة ونقص الوسائل وضعف 
فمن المحتمل اذن ان تكون الكائنات :" القدرة على التحليل احيانا يقول

وانين الفيزياء وانما تتطلب قوانين فيزيائية جديدة تفلت من ق الحية ال
ماتزال مجهولة ، لكنها متى اكتشفت ستكون جزءا ال يتجزأ من هذا العلم 

ود في المادة الحية ، لكن مع مرور الوقت بدأ دومنه فان للتجربة ح" 
العلماء يتجاوزون هذه الحدود بفضل التطور التكنولوجي الهائل الذي شمل 

فلم يعد البيولوجي في حاجة الى  حظة وادوات التجربة ،وسائل المال
التشريح الذي كان يتم على األموات و بالطبع ال يحقق النتائج المرجوة 

فانه  األحياء تشريحالنه يتعامل في هذه الحالة مع المادة الجامدة اما 
كما ان العقبات االخالقية  تترتب عنه مخاطر تمس حياة الكائن الحي

هذه المواقف كان لها اثرها . ة والدينية اضحت متفهمة اكثر والقانوني
الطيب على البيولوجيا حيث عرفت تقدما ال سيما في عصرنا هذا بفضل 
التطور التكنولوجي دون ان تقضي تماما على العوائق التي تعترض المنهج 

  .التجريبي في علوم المادة الحية 
  

    خاتمة   
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أنه حقيقًة المقياُس المثالي لكل  لقد برهن المنهج التجريبي على
بحث يريد لنفسه أن يكون علميا أي موضوعيا تحترمه كل العقول 

فهو المحك الذي يزن مصداقية العلوم ويقدر نتائجها والمنهل . البشرية 
الذي تستقى منه المعارف واألداة الطيعة التي تساعد على غزو مناطق ما 

في صرامة تطبيق خطواته ، فألن  وإذا سجلنا بعض القصور. تزال شائكة 
فإذا كان المنظرون . هناك المبدأ المنهجي ، وهناك أمامه الواقع العملي 

يشجبون االنطالق من أحكام سابقة ، فإن العلماء الميدانيين يأخذون بدءا 
بمسلمات أو مبادئ فلسفية ضرورية غير مبرهن عليها مثل مبدأي الحتمية 

صدقها وفائدتها مع استمرار االكتشافات  واالطراد وهي مسلمات يتأكد
وإذا لم تكن العلوم التجريبية دقيقة في استخالص نتائجها ، . العلمية 

فألنها ليست علوما استنتاجية محضة ، وال علوما صورية تبحث في المعاني 
الرياضية والتصورات المجردة ؛ إنها تتعامل مع العالم المحسوس الذي 

والعمل بمقياس المنهج التجريبي ليس . لتغير ليس في مأمن مطلق عن ا
فقط مثاليا في مجال علوم األشياء الجامدة بالقياس إلى مبادئه النظرية ، 
بل إنه وباإلضافة إلى ذلك ، يحتاج إلى تهذيب مستمر مع تطور معرفتنا 

  . لخصائص الظواهر المبحوثة وخاصة إذا تعلق األمر بالكائنات الحية 

  


