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 المقدمة

 يدرس املواد و العالقات املرتابطة بينها مستفيداً من هذه القوانني يفالفيزايء هي العلم الذي 
ايء من العلوم تعد الفيز لذلك  ، التحكم ببعض القوى املوجودة يف الطبيعة خلدمة البشرية

اري ضاألساسية اليت تشكل مع الكيمياء و التقاانت احلديثة الدعامة األساسية للتطور احل
 يف العصر احلديث .

ميكننا دراسة أي علم دون معرفة األسس املبين عليه هذا العلم و معرفة االفرتاضات ال 
 .أو القانون املوجود يف الطبيعة  املناسبة الختيار النظرية

 ولقد عمل العلماء منذ القدمي على فهم هذه القوى الطبيعية و من بينهم أرمخيدس 
 قات ..استخدموا بذلك الرايضيات حملاولة تبسيط هذه العال

و  ؟؟يئية املناسبة  القوانني الفيزاي فهل استطاع التجريبيون حقاً إجياد العالقات املناسبة )إجياد
و إذا كانت صحيحة فما هي األسس العلمية  ؟إىل أي حد كانوا دقيقني يف ذلك ؟

يئيان اران فيزاييإجياد العالقات ، ملاذا يوجد تاً و لو استطاعوا حق ؟الرايضية املبينية عليها ؟
اعتبار  ؟ و ما مدى فايئدة النظرايت الفيزاييئية على  لنظرية و التجريبية)يف العصر احلديث 

 ؟ قيقيح و هل للنظرايت الفيزاييئية مستند واقعي أن التجريب قد أثبت فاعليته حقاً ؟
 هذه األسئلة سنحاول اإلجابة عنها يف هذا البحث ..

 لماذا الفلسفة ؟؟

العلم إذ ال ميكننا فهم جوهر العلم املدروس دون فهم فلسفته و إن الفلسفة هي جوهر 
فة مع سف لقد قل االهتمام ابلفلسبين عليها هذا العلم ، لكن مع األمعرفة االفرتاضات امل

 ظهور العلم التجرييب و جتلي فوايئده على  املستوى الظاهري .
إذ ال يبقى لنا يف  ية و اإلجرايئية ،يف فخ احلتم إن إمهالنا املتزايد للفلسفة حيتم علينا الوقوع

سوى بناء أسس جديدة مبنية على القوعد املوضوعة مسبقاً ، إذ إن العصر  العلم احلديث
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احلديث يعني على الطالب دراسة الفيزايء اإلجرايئية بشكل مكثف مما جيعله يتغاضى عن 
 اإلحبار عن أسس تلك الفرضيات .

و جيب ان نضع ابحلسبان أن اإلجابة عن هذه األسئلة الفلسفية املتعلقة ابلفيزايء إجابة  
على املسار الصحيح أو إذا وجد بعض ا كن  ن  إبدقة و حتمية واضحة حتدد لنا  دقيقة و

 اإلشكاالت .
 1كما أن موضوع حلقة البحث هو حماولة حتليل املنظومات الفلسفية املتعلقة بعلم الفيزايء .

 فيزياء العصر الحديث 

 الوقت ، لكن يفعلم الفيزايء هو حماولة فهم القوانني احمليطة بنا  من أوىل أسباب إحداث
أصبح سعي  ، إذفيه لقد أصبحت الفيزايء يف العصر احلديث منطية بشكل مبالغالراهن 

 ال اننيو الفيزاييئيني هو وضع قوانني جديدة خلدمة أهداف جتريبية حىت لو كانت هذه الق
 .و عام تفسر احلقيقة بشكل دقيق 

 : على ما هو واضح على الشكل التايلمسات الفيزايء احلديثة  لقد أصبحت
 املالحظة هي مصدر و موضوع املعرفة العلمية .  0
جربة شيء حقيقي إال الذي يتصل بت من الفيزايء تتصل ابلتجربة و ليس هنالك  6

 اثبتة، و هكذا أصبحت احلقيقة الفيزاييئية جزء من التجربة اإلنسانية .
النظرايت الفيزايئية ليست إال نتيجة لبعض املالحظات من قبل التجريبيني و كما أهنا   3

 مكتشفة اكتشافاً و ال عالقة هلا ابلطبيعة .
قيدة الفيزايء احلديثة أو كما يسميه " ماريو بونج " عهذا و الكثري من األفكار اليت تتبناها 

 الفيزاييئي الساذج .
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ن مع فلسفة العلوم األخرى ، إذ أ امشكلة أخرى تواجه الفيزايء احلديثة و هي قلة ربطه
 اً ط بينها ربطول الرباالعصر التحديث يرتك للفيزايء عملها و لباقي العلوم عملهم و ال حي

، حنن هنا ال حناول نفي حماولة ربط العلوم ببعضها البعض و لكن ليس  حقيقاً ، إال ما ندر
 2.و عامة ذلك الربط الذي يعطينا الصورة كاملة 

 مشكالت أسس الفيزياءبعض 

من أهم عوامل تقييم حبث ماهو معرفة املشكالت و العواقب اليت حتيط هبذا البحث و 
 ، سنأيت على ذكر بعضها .خاصة يف جمال الفيزايء إذ  يعد من العلوم املهمة 

حداثيات و الزمان و املكان ففي أي سس الفيزايء هي مشكلة اإلأشكاليات يف من أهم اإل
أو حىت يكون من الضروري برهة من دراسة نظرية أنيت على ذكر بعدي الزمان و املكان 

حداثيات ، و هل توجد قوانني فيزاييئية تدلنا على خواص الزمان و إاستخدام منظومات 
ن تعترب ،و ملاذا حىت األو هل هناك تعادل و تكافؤ بني األبعاد املكانية و الزمانية املكان ، 

 األبعاد املكانية أكرب من الزمانية .
 هل ميكن تفسري املصادفة ؟

 ء النظرية ؟كيف تتصل فيما بينها اليوم خمتلف جماالت الفيزاي
 ما هو اجلرب الذي يقوم يف أساس القواعد املألوفة املتعلقة ابألبعاد و مبنظومات الواحدات ؟

 اية عالقة حتكم بني منظومات الواحدات وواحدات القياس ؟
لة تتعلق ابلفهم األمشل و األكرب لكنها قد أساسية إذا كانت املسأئلة كلها سإن هذه األ

هو االستفادة من  و شغلهم الشاغل هلمالتجريبية الذين  حاب النزعةتعترب أسئلة مبتذلة ألص
 من الفيزايء .صغري جداً جزء 
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ظرايت استطاع وضع لنلقد وجدان إن من قام بدراسة الفيزايء بشكل جمرد و عميق و كبري 
 يقة دوماً.، و كانو جديرين ابحلقحىتتنبئ هبا لاليت مل يستطع ابقي العلماء وضعها أو ا

 الفيزياء النظريةأسس 

إن دراسة أسس الفيزايء هدفها هو إيضاح هذه األفكار و من مث إعادة تنظيمها ، مما 
يسهل دراستها فيما بعد ، و من أهم عوامل أتسيس الفيزايء هي عملية التبديه اليت 

 سنتحدث بشروطها فيما بعد .
لفيزاييئيني بل لني يف اجملال اإن حماولة دراسة أسس الفيزايء النظرية ال تتعني على مجيع العام

على بعض الفالسفة النظريني فقط ، بيد أن هكذا دراسة حنتاج إىل تعمق يف أصول 
 األسس و اإلحبار و هذه الدراسة قاليئل من يقومون هبا .

يضاً ألن أ عملية وضع األسس ال تتعني على النظريني فقط بل على التجريبيني لكن
ملتوصلة ضعون يف اعتبارهم استنتاجات التجريبيني و النتايئج اثناء وضع النظرية يأالنظريني 

 إليها التجربة .
 ملإحدى أهم العمليات من أجل وضع نظرية هي عملية التبديه ، إذ يتوجب على أي عا

 بعض املعطيات و يعطيها اعتباراً مناسباً. فليستطيع الوصول لنظريه أن يعر 
اً معمقاً لبديه ، ألهنم يرون فيه مجوداً و عدم فهمو لكن أغلب الفيزاييئيني حيتقرون عملية ا

 للحقيقة .
 ن التبديه عامل أساسي يف فهم الظواهر .أاء دراستنا ألسس الفيزايء ، جند و لكن أثن 

التحقق  مث نقوم بتجربتها أو و نعتربها مسلمات فنحن نقوم بفرض جمموعة من املعطيات
هذا الفرض ، أما إذا وصلنا إىل طريق  من صحتها نظرايً ، فإذا كانت صحيحة نعتمد

اقع و ما يلزم حىت يصبح ماليئم لل مسدود تدعوان احلاجة إىل العودة إىل الفرض و تغيري
 .و مطابق للنظرية األساسي



5 
 

تعد هذ الطريقة أكثر جنعاً يف عملية وضع نظرية فيزاييئية من حماولة االبتعاد عن التبديه ، 
 ةتتيح لنا نقد النظرية بشكل أكرب و حذف األفكار الغامضابإلضافة إىل أن عملية التبديه 

 3.منها
من املهم أن نقوم بتعريف كل ما جيب التعامل معه من معطيات حىت يسهل علينا لكن 

التعامل معه ،و علينا أيضاً أن نتذكر أن عمليه إعطاء تعريف دقيق ألي معطى حيد من 
ألهم خواصه ، و هذا ما حيدث غالباً عند إمكانيات هذا املعطى و قد يؤدي إىل إمهالنا 

 إعطاء املعطيات حجم حمدد .
تعد من سلبيات التبديه أننا حند من اإلطار العام للنظرية ال نستطيع اخلروج خارج املنطق 

 املتبع هلا .
 ماريو بونج : الثالث للنظرية حبسب رأي طرق الوصول

اف و التارخيية و املعينة على االكتشإن أي نظرية علمية ميكن أن تعرض بثالث صور هي 
 التبديهية .

أواًل : حىت يكون العرض التارخيي أميناً ، يتوجب علينا طرح اإلطار الذي عرضت فيه 
الهلا خ النظرية مث جمموعة احملاوالت حللها حىت اليت أخفقت منها و الطريقة اليت توصل من

رات اندرة جداً يف االستخدام يف املنشو  إىل احلل و أخرياً أتثريها يف منو النظرية ، و هي
 العلمية .

اثنياً : تقوم على عزل النقاط اهلامة يف النظرية لكي نستنتج منها طرقاً مباشرة يف التطبيق ، 
 و كثرية االستخدام يف املنشورات العلمية .
 اثلثاً : التبديه )قد شرحنا عنه فيما سبق 
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ل دقيق أسس النظرية وال فهمها بكليتها ، و إذا وىل و الثانية ال تشرح بشكإن الصور اال
اً أن كل منها االعرتاف أيضأردان فهم النظرية بشكل عام علينا بتبديه النظرية ، لكن علينا 

 اء عنه .غنه اخلاص الذي ال ميكن االستهله وج
 السابقة . فاألوىل مركزة على فهم اتريخ النظرية و طرق التفكري

 الفايئدة املمكنة من هذة النظرية .أما الثانية ترتكز على 
 . على ما ميكن أن يسمى صفة النظريةو الثالثة فهي مرتكزة 

 تقنية التبديه 

ن نصوغ ، بصورة تبديهية ، نظرية سبق وأن صيغت بصورة واضحة أكيفية العمل من أجل 
 نسبياً .
استعراض خمتلف الصياغات املوجودة هلذه النظرية ابسلوب نقدي ، فمن احملتمل أ،    0

تكون انقصة أو أن هناك بعض االفرتاضات ال جدوى منها أو أن التأويل الفيزاييئي 
 ليس كاماًل .

مجع العبارات األكثر مشواًل ، أي القادرة على حل مشكالت عامة ، و ترتيب   6
 ماتبقى حبسب أمهيتها.

 ز املفاهيم األساسية هلذه العبارات ، فبعض منها هو من املفاهيم البدايئية للنظرية.إبرا  3
همة إذا دة ، و تعد خطوة مإنشاء متييز بني املفاهيم األساسية و تلك املمعرفة احملد  4

 ن نعرف عما نتحدث .أأردان 
  .حصلنا عليها من القاعدة الثالثة إعادة صياغة العبارات األساسية اليت   5
 قايئمة العبارات اليت سبق احلصول عليها ، جيب أن حناول إبراز العبارات و يف  2

 األكثر خصوصية ، كما أهنا نتايئج العبارات األكثر عمومية .
 جيب الفصل بني العربات املستنتجة بني تلك اليت تستخدم لالستنتاج .  2
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 مث إنشاء قايئمة جديد للمفاهيم البداية .  8
الداللية اليت جيب أن هلا املفاهيم البدايئية اليت جيب أن حندد الشروط الرايضية   9

  2لكي تاليئم البديهيات املذكورة يف رقم  8حصلنا عليها من تطبيق القاعدة رقم 
 ميكن اعتباراها موضوعات .  01
جيب أن ننشئ قايئمة بكل النظرايت اليت تستند إليها هذه البديهيات و   00

 ت النظرية   موضوع حبث.تؤلف هذه النظرايت ما كنا مسيناه ابسم ) مفرتضا
و  00-01-8ان جنمع النتايئج اليت حصلنا عليها من تطبيق القاعدة رقم   06

ننشئ القايئمة الكاملة لكل املفرتضات و املفاهيم البدايئية و البديهيات املتصلة 
 ابلنظرية و هكذا حنصل على األسس التبديهية للنظرية املبحوث يف أمرها.

التحقق من أن كل الصياغات الشايئعة للنظرية اليت وضعت ما علينا يف النهاية هو 
.او أهنا تسنتنج منها أو جيب  03تنتسب للقاعدة رقم  6قايئمتها طبقاً للقاعدة رقم 

 4حذفها .

 والعالقات بينها  النظريات الفيزيائية

ع م ميكن تعريف النظرية الفيزاييئية اهنا صياغة رايضية جمهزة بتأويل فيزاييئي تقبل االنسجام
 التحقق منها بطرق جتريبية . نظرايت فيزاييئية أخرى و ميكن

كن سلوب متقن و دقيق، لنذ القدمي وضع النظرايت ووصفها أبلطاملا استطاع العلماء م
السؤال الذي اليزال عالقاً يف ذهننا منذ البداية ، هل من املمكن مجع كل تلك النظرايت 

 قي النظرايت ؟يف نظرية واحدة ميكنمن خالهلا استنتاج اب
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لقد كان هذا حلم قدمي ، إذ حاول العلماء يف بداية املئة سنة األخرية توحيد النظرايت ، 
لكن ما حدث ليس فقط عدم قدرهتم على فعل ذلك بل ايضاً ما لبث عدد النظرايت 

 ابلتزايد و بعض النظرايت اليت ظنوا أهنا مستقلة تبدو و كاهنا تتعلق بنظرية أخرى .
ضافة إىل إ حىت تستطيع الدمج مع نظرية أخرى اب منها أهنا حتتاج إىل تغيري كبريسبهذا أل

 5اهنا غري منسجمة مع بعضها .
 بعض التصورات اخلاطئة عن العالقات بني النظرايت :

ية اليت تتابع مينص على أن خمتلف النظرايت العل يعد هذا التصور من التصورات الشايئعة و
يف جمرى التاريخ تؤلف سلسلة انمية و ذلك ألن كل نظرية جديدة تتضمن النظرايت اليت 

، يعد هذا التصور خاطئاً ألننا هنا ال نطرح سوى النظرايت اليت جنحت عرب التاريخ سبقتها 
 متناسني النظرايت اليت استبعدت.

إجياد العالقات بينها ، أنه ال  ما حاولنا اجلمع بني النظرايت أو على األقل  سنجد إذا
كل   بينها و أن املتناثرة فيما جمموعة من املالحظاتهي ا و ثيقة ، و امنتوجد عالقات 

 6نظرية تبحث يف جمال و هلا األفق اخلص هبا .

 التجريب في الفيزياء 

رضية و تطيع وضع نظرية إذا مل نقم بتبديه فسبق و حتدثنا عن التبديه و يف أننا ال نس
هنا جند تفسري و التبديه حتدد األفق الذي نتعامل معه ،التسليم هبا ، و مع ذلك فإن عملية 

منطقي لعدم قدرة العلم التجرييب على إجياد قوانني دقيقة إىل حد بعيد جداً ، لكننا ال ننكر 
 .كانت مستعصية يف القرن املاضي  قدرته على حل الكثري من املشكالت العملية اليت
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 الخاتمة و النتائج 

وجدان أن عدم قدرتنا على وصف الظاهرة أبسلوب دقيق جداً ، جعل الفيزايء تدخل يف 
تيارين خمتلفني و مها التجريبية و النظرية و لكل منها فوايئده و الميكن االستغناء على أي 

 منهما .
النظرية املوحدة ، ذلك بسبب أن كل نظرية  يوجد الكثري من األخطاء و العقبات بشأن

 تتماشى مع الفرض اخلاص هبا ، و يصعب اجلمع بينها .
أما على املستند الواقعي الذي تستند عليه النظرايت الفيزاييئية ، فال ميكن إدراكه حىت اآلن 
 .ألن كل نظرية تتاليئم مع املعطيات املفروضة ، و يصعب دجمها ، آملني ذلك يف املستقبل 

 المقترحات

وجدان أن علم الفيزايء غري منظم بشكل كايف حىت حيوي النظرايت ابلتتايل املناسب ، لذا 
فمن املقرتحات أن يتم جتميع النظرايت و التأكد من صحتها ومعرفة الفرض الصحيح و 
 املناسب لكل نظرية و عالقتها مع ابقي النظرايت حىت نستطيع وضع النظرية الصحيحة.

 المراجع

 كتاب فلسفة الفيزايء ، ماريو بونج 
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