
  العلوم اإلختبارية
 مقّدمة

ة"؛ هذه الخصائص تميّ   ارة"، و "علوم المراق عة: "العلوم االخت زها عن علوم ُتسّمى علوم الطب
ات التي ال تهتمّ  عة  الراض ارها الرمّزة المجّردة. وعلوم الطب عي ألف ، أو الطب المضمون الماّد اشرًة  م

اء  م عًا في إطار أرع مجموعات: الفيزاء والك ارها جم ن اعت م اضّطراد، ولكن  عديدة، وعددها يزداد 
ا)؛ إذًا، موضوع ع اء (البيولوج ة والفلك واألح ة، القابلة للمراق ة، الماد ع عة هو األجسام والقو الطب لوم الطب

ار.  واالخت
  ولكن ماهي المنهجّة المعتمدة في هذه العلوم؟

لود برنار ( تاب شهير للفيزولوجي الفرنسي  عنوان: "مدخل الى دراسة Claude Bernardفي   (
حسب  ة  عة، وهذه المنهج ات المعتمدة في مختلف علوم الطب " عرض لمواصفات المنهج ار الطّب االخت

ار. ة، واالخت ة، والفرض   برنار، هي مسيرة على ثالث مراحل، هي على التوالي: المراق
                                I.              ار   :المنهج االخت

انًا متداخلة: ة وأح ار ثالث لحظات متعاق   يتضّمن المنهج االخت
ة     .1   المراق

عي (إّن   ة الحدث الطب شاهد الحدث، observationمراق ) هي الخطوة األّولّة. فالعالم المتخّصص 
انًا  ة تكون أح ات العلمّة المعاصرة تتّم عبر أجهزة مراق ّل المراق العين المجردة أو بواسطة آالت. ف إّما 

ة اليوم من غير آال ع ننا القول أّن ال علوم طب م اهظة التكاليف. حتى ل ة و ة التقن ت فائقة التعقيد وعال
ل علم من  اشالر: "إّن تارخ  ًا هي ذاتها. بهذا المعنى قال  ار تكون غال ة وآالت اخت متطّورة: آالت مراق

ضًا). ار أ ة ال مثيل لها، وآالت اخت ة، مثًال، هي آالت مراق ات الفضائ  العلوم، هو تارخ آالته". (إّن المر
ة هو أن العالم ينظر الى مسألة  إال أّن أهم ما في المراق ، بل  اد عي اعت منظر طب س  الحدث، ل

ة الى غير العلماء، أّما العالم  النس  " ة (علمّة تحتاج الى حّل. إّن سقو تفاحة من شجرة هو حدث "عاد ه مسألة علم ة.fait-problème(نيوتن مثًال) فير ف الغة الصعو  (  
قًا،   ًا سا أّنها تعارض تفسيرًا علم حث العلمي هي التي تبدو و واألحداث التي تحّرض أو تدفع الى ال

عتقد أّنه تفسير "علمي"! إّنه حدث/مسألة، أو حدث مثير للنقاش والجدل ( قول fait-polémiqueأو  ما   ،(



فعل العلم إزاء هذا الحدث ة الى تجارب أولّة، أكثر دّقة، - اشالر. فماذا  المسألة المراقب؟ وقد تقود المراق
اغة الفرضّة.  وذلك قبل ص

ة:     .2   Hypothèse الفرض
ة. ة، أ جواب نظر أّولي عن المسألة التي طرحتها المراق ضًا نظرة أول هدف هذه  وتسمى أ

أّنه  ة  المراق عد أن بدا  ًا، أ تفسيره، ومصالحته مع العلم،  النظرة جعل الحدث مفهومًا فهمًا معقوًال علم
عض قوانين هذا العلم.   متعارض مع 

ل صفات اإلبداع  ه  ر ف قة، بناء ف ون متسّرعًا. بل هو، على الحق هذا الجواب ال يجوز أن 
حّل بها ما بدا تناقضًا.والخل واالكتشاف. إن ع ة التي س ة العالم تبرز في صوغه الفرض   قّر

ًا والع  نة عقل ّلها مم ات عدة،  ضع فرض حّل محتمل لمسألته، بل  فترض نظرة واحدة  الم ال 
بلر ( ًا.  نة لخ دوران المرخ حول الشمس، Keplerوعلم ة مم ما قال، تسع عشرة فرض )، مثًال، وضع، 

، ورما من دون أ استثنا استثناء واحدة فق ل نظراته هي خاطئة  ان قبل أن يختبر أّن  ء في أح
)، لتفسير عدم Torricelliمثًال: تورتشللي ( ثيرة! ة وجود ضغ هوائي غير منظور (ضغ جو ) وفرض

 أمتار)... 10،33ذراعًا (أ  18صعود الماء في األنابيب الفارغة الى علو يتجاوز 
يبي إبداعي، تهدف، من جملة ما تهدف، الى إعادة الوفاق  ة هي عمل عقلي تر إّن الفرض
ة الجديدة، وذلك بإدخال النظرة الجديدة في نظامه  واالنسجام داخل العلم الذ تعّرض لمناقشة من الفرض

ل األسئلة التي système المتماسك ة عن  ة يجب أن تكون قادرة على االجا طرحها . إّن الفرض
ون عندها التفسير العلمي. لها من دون أ استثناء. يجب أن    الحدث/المسألة، 

أتي دور التجرة. يف نمتحن صحة النظرة أو خطؤها؟ هنا    ولكن 
ة أو التحّق من الفرضّة     .3   التجر

م على علموّة (  س من scientificitéالتجرة وحدها تح ات ل ن ) الفرضّة. هناك فرض المم
ًا. فنطل عليها اسم: "نظرة"، على الرغم من أّن عناصرها  ًا أو جزئ ل ة الراهنة، إّما  الوسائل التقن ارها  اخت

ة" ألينشتاين (  )، "نظرة الثقوب السوداء"...Einsteinّلها علمّة. مثًال: "نظرة النسب
اره ة حصلت في التارخ وال سبيل لمراقبتها والخت ا، مثل نظّرة االنفجار الكوني األعظم وثّمة فرض

غ بنغ ة:Big bang (ب ار الفرض   ). هناك نوعان من اخت
ة جديدة: -1 مراق ار فيها، مثل علم الفلك. فإّن  إما  صعب االخت ًا في العلوم التي  حصل غال وهذا األمر 

ب نبتون تأّكدت صحتها بهذه الطرقة، عندما تمت مشاهدته فعًال. و   نظرة وجود 



2- : ار المختبر االخت ة إعادته مّرات عدة  وٕاما  ان عي، وٕام ه للحدث الطب يب اصطناعي مشا أ بتر
انت النتيجة واحدة، تكون النظرة قد تّم التحق منها.نف  الشرو   سها. فإذا 

عني أّن هذه  ة ما، ال  ار االيجابي من فرض ال بّد من مالحظة هامة ههنا، وهي أّن التحّق االخت
قى  حة. وت ة وخاطئة، وتكون نتائجها صح ثيرة تكون النظرة غير علم انًا  الضرورة. فأح حة  النظرة صح

ذا ة  ه لفترة من التارخ! مثال ذلك، أننا وضعنا روزنامات جّيدة ظّلت شائعة آالف السنين انطالقًا من فرض
  خاطئة هي أّن األرض ثابتة!

الدقة نفسها صّحة   د  ع أن يؤ ستط ة. ولكّنه ال  د بدقة خطأ فرض ار قادر على أن يؤ إًذا االخت
ل أكيد. ش ست قادرة أن تقول نعم  د؛ ولكنها ل ل مؤّ ش عة قادرة أن تقول "ال"  ة. لكأّن الطب  فرض

  خاتمة
حّل  ، أو  شر حّل لمعضالت تطرح على العقل ال عة تتطور  عة إّن علوم الطب لتناقضات بين الطب

ضًا من تعاون واسع  م هذه الحلول. ولكن ال بّد أ ر والتقني (العلمي) يتآزران لتقد شر الف وعلمنا. فالجهد ال
ام بهذه اإلنجازات العلمّة  ضًا، للق افة) وتعاون بين البلدان أ مؤازرة دعم السلطات  داخل البلد الواحد (و

ل ناجح وسرع ش اّرة    ومستمر ومن غير توّقف. االخت
 

  


