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 وأنواعها يف النظرية العلمية الرمزيةمفهوم 
 "الصورية االستحالةدراسة يف منهجية "

    
 الفلسفة قسم-اآلداب  كلية-طربق  جامعة    حممد اهلل جاب احلليم عبد رضاءد. 

 
 

 ثـــحــبــص الــخــلــم

يفي إىل مرحلة اإلدراك الكمي لتفسري الظواهر يف إن تاريخ الفكر اإلنساين يف تطوره وتقدمه، ينتقل من مرحلة اإلدراك الك        
أو الصياغة الصورية  ) الرمزية(هذا التجريد ما يُعرف بـــ أنتججمال فلسفة العلوم، خبطوات ثابتة حنو التجريد والتعميم يف الرياضيات، 

، قانون رياضي بدهي قانون الفيزيائي إىلُمعتمدًا على املنهج الرياضي ورموزه، فحذت الفيزياء بقوانينها حذو الرياضيات؛ وحتول ال
يتسم بالطابع الصوري للقوانني، خاصة  -القانون الفيزيائي والرياضي  - فأصبح كالمها لقواعد املنطقية والشروط الصورية،خيضع ل

االختالف بني طبيعة رمزية لذا تطرقنا إليضاح أوجه التشابه و  إىل رموز كيفية وكمية، ولكن كال الرموز ختتلف يف طبيعتها، عندما يتحول
وذلك هبدف إيضاح حدود التفرقة بني رمزية القوانني الفيزيائية  انني الفيزيائية إىل صورة رياضية،القوانني، وتبيان كيفية استحالة القو 

اإلشكالية ووصوالً  لعرض )التحليلي والمقارن(والرياضية، اليت كثريًا ما ِوصفا بأهنما وجهان ملوضوٍع واحد، لذا التزمنا مبنهجني؛ 
أما  ) القانون الرياضي(للهدف، فاشتمل البحث على ثالثة عناصر؛ يتطرق العنصر األول إىل:) مفهوم القانون الفيزيائي(، والثاين إىل: 

ا أتت ومنه ه االستحالة للقوانني الفيزيائية،حُتقق هذ الذي يتضح من خالله أهم الشروط اليت لة الصورية(،)االستحاالثالث إىل: 
 النتائج على النحو اآليت:

 الرياضيات.        يف نوعان من الرموز: الرموز الدالة كماً وكيفاً يف القانون الفيزيائي، والرموز اجملردة كماً مطلقاً  هناك -1

القـانون الرياضـي فهـي هي رموز صورية دالة علـى ييـع املاصـدقات، أمـا رمـوز  أو الكيفية( المعيارية)الداللة القانون الفيزيائي ذات  رموز -2
القـوانني  ()تنتقـ تسـتحيلمـن أدوات إثبـات الفرضـية يف العلـوم الطبيعيـة  ذات داللة جمردة للكم والرمز، وباستخدام الدوال الرياضية كـأداة

   ." االستحالة الصورية"الفيزيائية إىل صورة رياضية وهذا االنتقال ُيسمى بـــــــ 

 يف القانون الفيزيائي والرموز اجملردة يف الرياضيات تالزماً منطقياً متباداًل. العالقة بني الرموز الدالة متثل -3

 صورية القانون الفيزيائي هي صورة مشابه ملفهوم الصورية يف الرياضيات. إن-4
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  Research Summary 

The concept of symbolism and its types in scientific theory 

The history of human thought in its development and progress moves from the stage 

of qualitative cognition to the stage of the interpretation of phenomena in the field of 

philosophy of science, with steady steps towards abstraction and generalization in 

mathematics. This abstraction produced what is known as symbolism or 

formulations, Physics followed its laws in the same way as mathematics; physical 

law was transformed into a primitive mathematical law, subject to logical rules and 

visual conditions. Both become physical and athletic. They are characterized by the 

visual character of the laws, especially when they became symbols of how and 

quantity, but both symbols differ in nature. So we in this discussion we my to clarify 

the similarities and differences between the nature of symbolic laws, and show the 

Transformation of physical laws to a mathematical visual. In order to clarify the 

boundaries of the distinction between the symbolism of physical and mathematical 

laws, which are often described as two sides of a single subject, so we adhered to two 

methods (analytical and comparative) to present the problem and access to the 

scientific objective. The research included three elements; the first: the (concept of 

physical law), and the second: (Mathematic of law) the third: (the Transformation of 

visual), which shows the most important conditions that achieve this Transformation 

of physical laws. The results were as follows: 

1 -There are two types of symbols; symbols that function as quality and quantity in 

physical law، as abstract symbols as in Mathematics. 

2 The symbols of the law of physical significance (normative or qualitative) are 

symbolic symbols that function on all the charity, and the symbols of the 

mathematical law of the meaning of the abstract code and the use of mathematical 

functions as a tool to prove the hypothesis in the natural sciences Transformation 

(physical laws) This transition is called "Visual Transformation ." 

3 The relationship between the symbols in physical law and abstract symbols in 

mathematics represents a logical and reciprocal correlation. 
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4 The visualization of the physical law is a picture similar to the concept of the 

picture in mathematics. 

 ةــــدمـــقــمــال

ما يتصل  ايتصل بالرياضيات، ومنه يتصل بالعلوم الطبيعية، ومنها ما، منها ما عدة اجتاهاتإىل  يتجه البحث يف مفهوم الرمزية وأنواعها     
ية استحالة ـفـكييان  ـتبرمزية القوانني الفيزيائية والرياضية، و دراسة خيتص هذا البحث ب، و من العلوموغريها ، ومنها ما يتصل بعلم النفس باملنطق

 زيائي إىل صورة رياضية.ـيـري الفـسـفـالت

  واملقادير والقياس واالستنباط بٍ باملنهج التجري يات؛ نظرًا لصلتهاـممزية على الكيفيات والك  يف صياغتها الر  الفيزيائية واننيالعتماد الق      
 عتمدوا، اً نـيـقـكيفيات إىل كميات أكثر دقة ويالنتقال من  ا ستحدثةِ خطوة مُ  الفيزياء علم تقدم العلوم خطىبو  ،كان هذا التخصيص بالدراسة

استحداث كان لذا   ،احلواس وحاالهتاأكثر من اعتماده على   ااخارجيال  لع  القياسية واملقادير يف تفسريه لالوحدات تائج ـنعلى فيزياء ال علم
ال بواسطة اجلانب ـق هذا اهلدف إولن يتحق قي املتجاوز حدود التجربة،ـب، والكمي املنطـفي التجريـالكي :ربط بني االجتاهنيأفكار ومبادئ لل

  .املنطقي الصوري أو الرياضي

 ،فكار واملبادئاأللى ع كيفية  ، حيث دلت رموز  هتقدمصبحت الرمزية هي معيار ، أياسيةس والوحدات القـيــوبصدد اهتمام العلم باملقاي       
نها إىل حدود ـيـبقوان تغدون للفيزياء أدر الفيزيائية، بل قُ لرياضيات الدور األكرب يف صياغة القوانني ل ىوغد ز كمية عن القياس واملقادير،ورمو 
القانون  :صبح كالمهافأ ؛صوريةالشروط الية و ـخيضع للقواعد املنطقأن هي بدو  زيائي إىل قانون رياضيصورية، حيث حتول القانون الفيأكثر 

نا ـلذا تطرق ،لفان يف طبيعة الرمزيةـما خيتـنهـإىل داللة رمزية، ولك عندما يتحوالوخاصة  بالطابع الصوري للقوانني ايتسم ،الفيزيائي والرياضي
وم يف القانون الفيزيائي ـنيه الكمـوما يع، نهماـيـتالف بـشابه واالخـالت وأوجه غية الوصول إىل معرفة طبيعة هذه الرمزيةعدة قضايا بُ عرض حتليلي لل

  .الفيزيائي لصورته الصوريةالقانون  ) انتقال( وكيفية استحالةوعالقته بدرجة التجريد،  والقانون الرياضي

هنما وجهان بأتوضيح طبيعة الصورة الرمزية للقانون الفيزيائي والقانون الرياضي، اليت طاملا ظن الكثريون  إىل البحث لذا يهدف هذا      
 ن االستحالة الصورية للرمز الفيزيائي ماهي إال الصورة الرياضية للقانون. ، وأواحدوضوع مل

 :عناصرثالثة  إىل البحث مقس   ،قارنوامل ـيلـتحليال ـيمبنهجكون إشكالية البحث ُتطرح ونظراً ل       

أيضاً و  نظريـته بالتجربة وفكرة التـزيائي وعالقـناء القانون الفيـية بـفـنطرح من خالله كي الذي ؛(القانون الفيزيائي)إىل  األول العنصريتطرق  
بالقانون الفيزيائي، والكموم  تهـناول قضايا القانون الرياضي من حيث عالقـتـي حيث ؛(لرياضيالقانون ا) والثانيعالقته بالرياضيات. 
األسس اليت كذلك كيفية استحالة القوانني للصيغة الصورية، و مناقشة  من خالله  ويتم ؛(االستحالة الصورية): الثالثالفيزيائي والرياضي. أما 

 .البحث إليها توصلنصل ألهم النتائج والتوصيات اليت  وختاماً . يعتمد عليها يف عملية االستحالة
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 يــــائـــزيــــيــفـــون الـــانـــقــالأواًل: 

 فضاًل عنالذي يهتم بدراسة المادة والطاقة، والتفاعالت فيما بينها، المنهجي  العلم-أنه:  –علم الطبيعة – علم الفيزياءيُعرف     
 قراءة المؤشرات أو علىمن قياسها معتمدًا  ام  أيضًا مع خصائص كونية غير محسوسة يتمكنمفاهيم أخرى كالفضاء والزمن، ويتع

احملسوسة . وبذلك يقوم علم الفيزياء بتفسري الظواهر (1) والشحنة(الطاقة، و )القوة، مثل  ؛الومضات داخ  األجهزة اإللكترونية المعقدة
 اً مؤسس ،والتحليالت الرياضية املالحظة والقياس عن طريق حتكمها، اليتظواهر والقوانني املنهج التجريب لتفسري تلك ال على ، معتمداً وغريها
من وراء ذلك إجياد قوانني  دفةاه، ُتصيغ نتائجها بلغة رمزيةمث تكم إليها، حت اليتمن التجربة  يقينهاستمد ت اليت ،النظريات الفيزيائية بذلك
 .إىل جوهر احلقيقة بغية الوصولدث حت   اليتلتفسري خمتلف الظواهر  ُمكممةفيزيائية 

 ي:ـــــــائـــزيـــيــفـــون الـــانــــقــالة ـــاغــــيــوص ةـــــزيـــرمــــال-أ

وإجياد م وقياس يوتقي وفقًا لدراسة، سيقذات ختطيط وتن أيقوم بصياغة نظرياهتا وقوانينها بطريقة منهجية، تجتريب كعلم  الفيزياء نإ        
 واإلحصاءات البيانيةوالرسوم  الرياضياتباستخدام  ، وذلكوصف تلك العالقاتتُ  اليتوالقوانني  ،قاٍت بني الكميات األساسية يف الكونعال

جتعل من  صوريةذات طابع حسي خالص، بل هبا جوانب  لقوانني الفيزيائيةل املعرفة املنهجية تكونال وهبذا  ،وغريها من الطرق الرياضية
  موحداً. قضاياها كالً 

 صوريالتحليل املنطقي ال علىاملرتكزة  الموضوعية والتجريبية"" ـــتتميز ب فروضهلم الفيزياء يف تتبع عيتبناها  ليتاومبا أن املنهجية         
والتحليل املنطقي  ،ها بالبيانات احلسيةعنمن األسئلة ال يستطيع اإلجابة  اً عددبيف تلك الطريقة العلمية  فكثريًا ما يواجه للمالحظات؛

بروابط وعالقات منطقية جبانب املدركات  ر الظاهرةفسيُ جتاوزه وافرتاض ما  علىفيقف عاجزاً أمام الواقع احلسي ليلزم العقل  والسبب املالحظ،
 .اجلاذبيةيف نيوتن ومثال ذلك قانون  ا القانونفسر هبيُ  رمزيةك،  اتبرمزية دالة جيمع هبا ييع املاصدقاحلسية، مفسراً ذلك 

 Fّن إ، حيث F = G × [(m1m2)/r²]رمزية ]لتحديد القّوة بصورة فيزيائيًا  قانوناً  (مNawton:7261 نيوتن) صاغ         
املسافة بني  تدل على rكتلة اجلسم األّول والثّاين على الّتوايل، وعلى    M2و M1 تدلقّوة اجلذب بني اجلسمني، بينما  تدل على
هذا القانون يسمح حبساب . (2)  ( N m² kg-002-01×  676.6 ) ثابت اجلاذبّية ويساوي حاليًّال على دت Gأّما  اجلسمني؛

دراسة حركة  :يف جماالٍت عّدٍة بدًءا بالفضاء مثل يستخدم هذا القانونو أو املسافة بينهما،  قّوة اجلذب بني جسمني مهما كانت كتلتهما
  كتلتها.، حىت سقوط األجسام باختالف  ناعّيةطّ صاألجرام الّسماويّة وإطالق األقمار اال

بأن أّي جسمين مهما كانت كتلتهما يُؤثّر  "تُفيد  اليت ،(م7261)عام  يف صورهتا اللفظية عن قانون اجلاذبيةفكرته  (نيوتن)قدم          
 علىالصيغة الرمزية الدالة  انون العلمي ذيللق منوذجاً كان هذا الكشف لذا   ؛(3)ك ٌّ منهما بقوة جذٍب وصواًل إلى المستوى الّذرّي للماّدة

 الطبيعة.للمنهج الرياضي يف علم  جبانب كونه مثاالً و  (مدركة وغير مدركة) حسية مفاهيم علمية
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ملاذا تتجاذب كل األجسام تبعًا للقانون العام للجذب؟ ومن أين اكتسبت املادة إىل جانب  :منها نتج عن هذا القانون تساؤالت عدة    
 ،؟اً أم متغري  حًقاً  اً ثابتيُعد وهل الثابت العام للجذب ؟ اجلذب علىتلك القدرة  والحركة أو القصور الذاتي( كاالمتداد) اهتا املعرفيةصف

 .ثباتالتجربة عن اإللعجز  يف ظل التفسري الرياضي تلك التساؤالت اإلجابة عن (نيوتن)لذا حاول 

ملا  وفقاً  سنة، 9.5بزمن دوري مقداره  جيبيهباستمرار بشكل دالة تتغري  Gء أن قيم الثابت اكتشف العلماعن طريق التجربة ولكن        
، هو شيء آخر يؤثر بدوره يف القياسات يتغري؛ ولكن ما يتغري الأن الثابت نفسه  واقرتحوا ،(LOD)حتدده القياسات األخرية لطول اليوم 

تفسري أقل احتمااًل ك ا، إال أهنم يقرتحوهن(G/LOD)ّدعون معرفة ماهية العالقة بني وبالرغم من أن العلماء ال ي وهو غري معروف لديهم،
 اليومالذي يؤثر يف طول  القصوريعدل يف دوران األرض ارات أن تُ التيمن املمكن هلذه و  ،ارات املنتشرة يف باطن األرضالتيإليه تغري  عزىيُ 

 . (4) املقاسة Gويكون مصحوبًا بتغري يف 

يف تلك جتريبية  فسرها ظواهرتُ  ختمني فروض على قدرته، لعدم جتاوزها يستطع لولكنه  بوضوحهذه املشكلة  (نيوتن) ركلقد أد    
عددي ت ابمفرتضًا هبا ث  ،ظاهرة فيزيائية علىدالة  صيغة رمزيةذات  اننيو صياغة تلك الفرضية بصورة ق (نيوتن)حاول قد و  ،(5)اآلونة
يف  (نيوتن)ورقة علمية عن االرتباط احلاصل بني قياسات ثابت مؤخرًا  (J.Andrison جون أندرسون)نشر  بينما ،مع التجربة التساقه

إننا ُنخطط للنظر مرة أخرى في احتمال وجود اتصال مع شذوذ تحليق األرض في الفضاء الذي يبدو اجلاذبية وطول اليوم، قائال: "
 . (6)"دورياً أيضاً، كما قد ندرس شذوذات أخرى

، إمنا شيئاً  لقانون الفيزيائيلالرمزية الداللة غري من يُ  ، الابت اجلاذبيةلث القيمة العددية علىثبات أو عدمه ال عنحباث جيري من أ ن ماإ       
الدالة  لفيزيائيبطبيعة القانون ا من عدمه هايقينها أو قابلية تغري  أوثبات األعداد  يتعلق ، لذا الفقط دث التغري يف القيمة العددية للنتائجيُ 

للهندسة  وفقاً  خالص هندسيبتصور  منظور آخر، عندما فسر اجلاذبية من تلك املأزق واجه (أنشتاين) أماو  .اتييع املاصدق على
 وذلك يف أوائل القرن العشرين من خالل  ،اجلاذبية جمرد التواء يف الزمكان وليس هناك من أي جتاذب بني األجسام الالأقليدية، حيث عد  

، (قوة)اجلاذبية  كانت  (نيوتن) فحسب نظرية ؛بتفسري جديد لجاذبيةل اً مفهوم خالهلما مقد (،م7579 - م7599)مها عامي حبثني ُنشر 
 كان  فكلما كانت كتلة اجلسم أكرب  ،عبارة عن احنناءات يف الفراغ ُتسببها الكتلة اجلاذبية نأ (مAnstien7599: أنشتاين)بينما أثبت 

هبذا  ،(7)واألجسام األقل كتلة سوف تقع يف هذا االحنناء الذي صنعه اجلسم األول وبالتايل سيأسرها جباذبيته، حوله أكرباحنناء الفضاء 
 ، أصبحةوبدمج البعد الزماين الرابع باألبعاد املكانية الثالث ن اجلذب العامالصياغة اللفظية اجلديدة لقانو وبتلك  للجاذبيةالتفسري اجلديد 

 ُعرفت مبعادالت ،مرتبطة ال خطية جزئيةمعادالت تفاضلية  جمموعة من من خالل أنساق جديدةصورة رمزية العام بية اجلاذلقانون 
 (EFE) لمجالل (أنشتاين)

   R μ ⱱ -  1/2  R g μ ⱱ + A g μ ⱱ =  8πG/C4  T μ ⱱ 

ثابت  G، وسرعة الضوء  C، و ابت كوينث  A ، ووتر مرتيم   ⱱ μgاحنناء قياسي،  و  R، وريكسي احنناء تدل على  ⱱ μR حيث 
أو توابع جمهولة هلا عدة  عالقة تتضمن تابعاً الاملعادلة التفاضلية اجلزئية هي نوع من هذه  ،(8) طاقة -موتر انفعال   ⱱ μT، واجلذب العام
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النسبية العامة عن  معادالت ميزلت "يةخط فيما يتعلق باتصافها بـ "الأما  ،املشتقات اجلزئية هلذه املتحوالت فضاًل عن ،متحوالت مستقلة
طية يف توزيعات اجملال الكهربائي واجملال ااخ للكهرومغناطيسية (Maxwiell ماكسوي )معادالت  لمثنظريات فيزيائية أخرى عديدة. 

 .هي خطية يف دالة املوجة اليتيف ميكانيكا الكم  (Shroudenger شرودنجر)معادلة و  ،ارالتياملغناطيسي والشحنة و 

أن املكان ساكن  يف تصوره النسب، (أنشتاين)افرتض غري من قيمة القانون، فقد ل تُ  مهذه االفرتاضات التطورية لقانون اجلذب العا        
تبني له  كنل (9) ،هيةبدهذه الفكرة املوروثة  (أنشتاين)الصعيد الكوين، مبعىن أنه ال يتقلص وال يتمدد بوصفه كاًل كونياً واحداً. إذ اعترب  على

كان و وبني معادالته اجملالية.  منوذجهأقام عليها  اليتنسجام املنطقي بني املبادئ اال انعداماستحالة هذا األمنوذج وفق معادالته اجملالية، مبعىن 
ل على تعديل الصورة وعم عدل معادالته اجملالية، فاختار اإلجراء الثاين.وإما أن يُ  ،منوذجهأضحي ببعض مبادئ إما أن يُ  ؛(أنشتاين) على

سلم 
ُ
صبح التعديل الرياضي يف القانون الفيزيائي ال يقلل من أمهيته وال وبذلك أبصدقها. الرياضية للمعادلة، كي تتوافق مع التجربة واملبادئ امل

ل معادالته اجلربية اليت تتناقض بتعدي (Blanc بالنك)النظرية الكمية، عندما قام  ما أكدته وهذامع التجربة،  اً يقينه، بل جيعل منه كاًل متسق
 .مع التجربة

 فرضعجز ال لتفسري ما اآلين لرياضيا ثباتاإللذلك يأيت  ،يعين نقصانه ال الظاهرةتفسري بعض جوانب  على قانونن عدم مقدرة الإ     
وبذلك يستحيل الفرض الفيزيائي إىل صورة ، اً رياضي، فيقوم العال بتفسري الظاهرة تفسريًا اآلونةيف تلك التجريبية ه وفقًا ملنهجيته إثباتعن 
من  هملفهوم اجلاذبية، وانتقال (نيوتن) مسار (أنشتاين) حدث بتصحيح وهذا ماالتجريب،  ثباتإللواحتمالية الوصول  مثبته منطقياً  رياضية
 ثباتاإلوهذه النقطة ال ختلو هي األخرى من  ،اجملال، ليكون النقطة اجلديدة لتطور العلم ملفهوم علمي جتريب، والقول مبفهوم رياضيمفهوم 

  فيما خيص عالقة التجربة بالقانون.هذا  ،العوامل املساعدة للتطور أ حدالرياضي. وهكذا يتطور العلم ويكون الدعم الرياضي 

 ة: ـــــربـــجــتـــي والــــــائـــزيـــيـــفـــال رــــيــظـــنـــتــال–ب 
وطبقًا لذلك  ياء ينقسم من حيث التكوين إىل جمالني متخصصني متكاملني، وهذان اجملاالن يف ترابط وثيق وتكامل،إن علم الفيز           

وبني الفيزياء النظرية؛ إذ اعترب األوىل بني الفيزياء التجريبية  (Helmoltis هيلمولتز)وقد ميز : )نظرية وجتريبية(،إىلالنظريات الفيزيائية  قسمتُ 
ولكن ال تصاغ النظرية الفيزيائية  (11)،ني اليت ترتد إليها الظاهرة، والثانية تبحث عن األسباب اليت تقف وراء تلك الظاهرةتبحث عن القوان
واآلخر  نظريامها أحدوصف هذان اجملاالن بأن ، ومن جانب آخر كثريًا ما يُ اجملالنين هذيلتحقق قدرهتا التفسريية إال باحتاد  بصورهتا العلمية

للظواهر ذات  وصفللقوانني، والقوانني هي  إال تفسرياً هي  أن النظرية الفيزيائية املعاصرة ما مبا بل تتخلله عناصر نظرية، اً خالص اً بيليس جتري
 ؟   لالختبارقابلة الماذا عن عال الكيانات وااخواص واألشياء غري ف ؛التطبيق التجريب

 ال اليتواملصطلحات  نستطيع مشاهدته ، واملقابل هو ماية بالنقود البد أن يكون هلا مقابالشبه الوضعيون املناطقة املفردات العلملقد       
من العلوم بأهنا زائفة، مثل علم النفس وجمموعة   كثري علىوبذلك حكم الوضعيون املناطقة  (11).هلا المعىنتجريب ال من اجلانب مقابل هلا

ميكن  أنكر الوضعيون مصطلحات ال كما. اً جتريبي معىنً ميكن إعطاؤها  ها مبصطلحات الكبرية من النظريات البيولوجية، نتيجة الستعانت
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إذا كان يدل  اً جتريبي حمتوىً ألن املصطلح يكون له  ؛لمحتوى التجريبل، الذرة الفتقارها ئياجلز االستغناء عنها يف العلم الفيزيائي مثل اجلاذبية، 
 .حسيدرك مُ  على

املصطلحات بوضوح بواسطة مصطلحات من  إذا استطعنا تعريف تلكفبالكينونات النظرية، االستعانة  ىل إمكانيةإ التجريبيونوقد ذهب      
حمل مصطلحات تتعلق  إدراكهحالل مصطلحات تتعلق مبا ميكن وإفهم املصطلح،  علىاملمكن مشاهدهتا، ألننا يف هذه احلالة نكون قادرين 

عرف مصطلح نظري بوضوح من خالل مصطلح قابل ألن من الصعب أن يُ  التجريبيني؛إلشكالية أمام وهنا تفاقمت ا (12)،إدراكهال ميكن  مبا
الكثافة يف جسمني متساويني يف  ىتتساو  ال :مثال ذلك ،بالرغم من تساوي اجلسم املدرك ال تتشابهللمالحظة، فهناك بعض الصفات 

هناك أجسام تتغري درجة حرارهتا، ذلك ا متساوية إذا اختلفت األجسام، مقابل أهن علىميكن تعريف تغريات درجة احلرارة  كما أنه ال  ،الكتلة
أنه  -:رف احلمضعميكن اكتشافها باملالحظة، فمثاًل يُ  هناك صفات وتغريات فيزيائية ال وأيضاً ترمومرت حاليًا أن يسجلها،  أليميكن  وال

 الربوتون إخضاع يستطيعون جتريبياً" ملفهوم "مانح للربوتون" ألهنم ال حمتوىً " تعطيجراء مشاهدة إيستطيع الفيزيائيون  "مانح للربوتون" وال
  (31) .معىن مض مصطلح بالاحلإذن  ، )الحواس الخمس(ليات اإلدراك احلسي آل

و واضح عن حن علىتعريفه  ال ميكنألن املصطلح النظري  العلم؛جتريب ملصطلحات نظرية يف  حمتوىالعلماء تقدمي  ال يستطيعوبذلك       
 عنصرأنه  -:"الحديدعرف "يُ  مثال ذلك: للمالحظة يف حدود نظرية، ما خيضعطريق مصطلح خاضع للمالحظة، يف حني ميكن تعريف 

ن يعرف املالحظ أفمن املمكن  (14)،معني منوذجصغرية للذرات فيها ترتيب معني، ولكل ذرة وضع نسب جلسيمات  وريةبال  أجزاء  علىيتوي 
وجه التحديد؟ وكذلك  علىليكرتون اإل: ما اآليتالسؤال  عن يقينيةال اإلجابةالفيزيائيون  ال جيدلذا  ،نظرية والعكس غري صحيح مبصطلحات

 .فسريات صورية يف صورة قانونتكامل النظرية إىل ت علىفقاموا باستحالة تلك االفرتاضات الدالة . واجلزيء الكهربية واملغناطيسية، واجلاذبية،

من املصطلحات  فكثري ؛واجهت علماء الفيزياء هي كيفية التوفيق بني املطلب التجريب ومطلب التفسري اليتاملشكلة األصعب أما          
عن املذهب التجريب لصاحل املذهب العقلي الذي يربر بعض اجلوانب  التخليإال  فال جيدأن يفسرها عال الفيزياء جتريبياً،  ال يستطيعالنظرية 
ال )سالب وموجب( مصطلحا جيد أنلكرتون أنه ذو شحنة سالبة والربوتون بالشحنة املوجبة جتريبياً، اإلعندما يفسر و فية دون اختبار، املعر 

لكرتونات كما تعلن واإلالفرق بني الربوتونات  إلظهاريوظفان  إال مصطلحانمها دون اآلخر، فمامها حدإيف  شيءحضور  غياب أو ميثالن
، وكل مصطلح يف واجلزيءلكرتون اإلمتكن العلماء من تفسري وجود  نفسها الطريقةوب (15)،ميكن مالحظتها اليتتجارب عن نفسها يف ال

تُعطى هذه  الذ ،لتفسري النظرية أساسياً  اً عنصر ميثل ميكن مالحظتها جتريبياً، ولكنه  خواص ال شياء أوأ علىالنظريات العلمية يطلق 
 وهوالتحول الصوري، عن طريق  هذا املعىن التجريب اكتساهبا ويتحققفقد النظرية قدرهتا التفسريية، تُ  ي الاملصطلحات املعىن التجريب، ك

ل بناء هيكلها ماكإالنظرية  ةعاستطليس يف ا نهأ  كما للواقع،    التجريبمع التفسري  يتساوى،  له من األمهية  يف التفسري ما صوريعقلي تربير 
إال أهنم أقروا بوجودها واستطاعوا رصد حركتها وقياسها حديثاً، العلماء رؤية اإللكرتونات  إثباترغم من عدم ال علىو  ،التفسريي بدونه

 ليست تفسرياً جتريبياً خالصاً، إذن النظرية الفيزيائية املعاصرة هلا. التفسريية القدرةمن أجل تكامل  كدالة صورية  ربنا بوجودهاالنظرية العلمية ختُ ف
  ميثل التكامل التجريب. جانب صوري تقوم علىبل 
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من عدد  اشتقاقهليست تفسريًا للتجربة، بل هي نسق من القضايا الرياضية يتم  بأهنا يوضح ، نطرح تعريفاً صوريةال ملاهيتهاطبقًا و          
 هذا التعريف نستنبط تداخاًل بني ماخالل  منلكننا  ،والنظرية قدر من البساطة والدقة فئة من القوانني التجريبيةبمتثل  اليتقليل من املبادئ 
 .عالقته باجلانب الصوري الفيزيائيو طبيعة القانون الرياضي هو جمرد يف القانون الفيزيائي، ولتوضيح ذلك علينا تبيان  هو صوري وما

 ي:ـــــــائـــزيــــيــفـــون الـــــانــــقـــي الــــد فــــريــــجـــتـــة والــــوريـــصـــوال ةـــــداللــــال–ج 

أن هناك فرق بني  يرى :  ة النظرية ولفظة القانون، فاألولين كل منهما خُيالف اآلخر بصدد التفرقة بني لفظر ابداية ميكن حتليل آراء تي     
محاولة هي " -:ريةلنظبينما ا (16)،"مجموعة من القواعد لوصف نمط معين أو سلوك في الطبيعة"هو  -:فالقانوننظرية؛ القانون و ال

ولكن النظرية تفسر ملاذا  ،أي كل من القانون والنظرية يفسران ظواهر معينة (17)، "لتفسير سلوك تمت مالحظته مرارًا في العالم الطبيعي
قانون النظرية و الأن التفرقة بني ريى: ف الثانيالتيار  أماو  ف لنمط أو سلوك منتظم يف الطبيعة،يدث شيء ما، بينما القانون عبارة عن وص

ما بالتجربة أو منطقية الرياضيات تصبح قانوناً، وكذلك األمر يف  ا إإثباهتقوانني وعند  ةمن خالل عد تبىنالنظرية  هي تفرقة مفتعلة؛ ذلك ألن
كن تطلق كلمة مبنية على مسلمات وبداهيات تُعد يف حكم القوانني، ولفروض أو فرض واحد أيضاً من خالل عدة  بىنكلمة القانون؛ فهو يُ 

، فهي تطلق أما لفظة القانون ها اليت تفسر الظواهر الطبيعية،النظرية من حيث الداللة العامة على العلوم الطبيعية، مثل الفيزياء والكيمياء وغري 
سه، وهو حمتوى داللة من اللفظني يعربان عن املضمون نف عامًة فإن كلٍ ضية لعلو درجة يقينها ووضوحها،  وبصفة يف نطاق جمال العلوم الريا

  لفظة القانون.

مقذوفات غاية في  مشك  من هأنب " -:بتعاثنظرية االالضوء يف رف ع  قد  (نيوتن)بالنسبة ملفهوم الداللة والصورية والتجريد، فإن و        
ف أجزاء ختالاب الدقة تطلقها الشمس وسائر مصادر الضوء بسرعة هائلة، وهى مقذوفات تنفذ عبر ك  األجسام الشفافة، بسب

لعمليات التجاذب والتنافر حين تكون المسافة الفاصلة بين الجزيئات المتحركة تلك المقذوفات تتعرض و الوسط الذي تنفذ عبره، 
هذه الفروض اليت يتم  (18) ،"كاف ، تشتد قوة تلك العمليات، وتختفى تماما حين تكون المسافة الفاصلة كبيرة إلى حدصغيرة جداً 

 الحقيقة العلميةوعندما تتضارب هذه النظرية مع  ،إىل صياغة نظرية متكاملة يف انعكاس الضوء وانكساره تفضيفروض أخرى،  ةبعدربطها 
من وسط إلى آخر يساوى سرعة المقذوف الضوئي ضمن الوسط الذي يمر عند انتقاله  ن معام  انكسار الضوء في الماءإالقائلة : 

 فإن العال ال يستطيع حتديد الفرض الذي ال تقبله التجربة. (91)  "،وف في الوسط الذي يتركه خلفهفيه مقسوماً على سرعة ذات المقذ

معامل االنكسار وسرعة بني عالقة تُفسر الالستنباط نظرية  (Laplase بالسال) ومن بعده (نيوتن) ن جمموعة الفروض اليت قبلهاإ       
عزل فرض بغية اختباره  (بالسال)أو  (نيوتن)ع يستط لدما تعارضت التجربة مع احلقائق، عنف تفي بالغرض، ال الضوء يف خمتلف األوساط
على األقل ضمن تلك  اً واحدأن من بني تلك الفروض يوجد فرضاً  امع معرفتهمهو اختبار جمموعة من الفروض،  امجتريبياً، ولكن ما تسىن هل

هذه املشكلة اليت تواجه العال  (21) ،ال حتدد أيا من الفروض لتلك اجملموعة يتوجب تعديله ويتعني تعديله، غري أن التجربة عد باطالً اجملموعة يُ 
ريية الفيزيائي يف صياغة النظرية ال يستطيع جتاوزها بسهولة، مما جعل وظيفة التجربة فقط حتقيق الفروض وليس تفنيدها، كما أن القدرة التفس
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واملعادالت الرياضية، هو اجلانب األهم واملبادئ النظرية اد التجريب على العالقات السببية االعتمجعل للتجربة أصبحت قابلة للشك، مما 
 سبها اليقني العلمي. يك لتحقيق التجربة، وهو ما

لتجريب قابل لالتمثل يف اجلانب الصوري غري الذي يًا على ثالثية التحقيق، ون الفيزيائي قائملقانل ثباتهنج اإلأصبح  بناًء على ذلك،      
 دوهيم) وهذا ما ُيشري إليه لالتساق املنطقي. فذلك الدعم الرياضيأيضًا و  ماواملستنبط منه ةالتجربة واملالحظأما  ذاتياً؛ اً لكونه مربهن

Douheim)  يدًا ملا وتأك (21)،" من القضايا الرياضية اً إنها ليست تفسيرا للواقع، ب  نسق" قائاًل:وبنيتها  لنظرية الفيزيائيةليف تعريفه
وماكسوي   ،Bernoly برنولي)افرتضها كل من  اليت  )النظرية الحركية للغازات( ظهر يف القرنني الثامن عشر والتاسع عشر سبق، فقد
 هذه النظرية مت اشتقاقها من االفرتاضات اآلتية :  (Boultisman وبولتزمان

 تتحرك يف خطوط مستقيمة.و  االجتاهاتجزيئات الغاز يف حركة مستمرة عشوائية يف ييع  .1

 أبعاد اجلزيئات مهملة عند مقارنتها باملسافات بينها. .2

 قوى التجاذب بني اجلزيئات مهملة. .3

 تتناسب الطاقة احلركية هلا مع درجة احلرارة املطلقة. ومن مثمع درجة احلرارة املطلقة،  طردياً  تتناسب سرعة هذه احلركة تناسباً  .4

 ئات أخرى أو مع أي سطح فإهنا ترتد دون تغري يف السرعة.عند االصطدام جبزي. 5

  ( 22) .ضغط الغاز ما هو إال نتيجة الصطدام تلك اجلزيئات جبدران الوعاء ااخاوي .6

 نوه إليه ما وليس من واقع التجربة وهذا (Pv = rt) املثالية هذه االفرتاضات يتم استنباط املعادلة احلركية للغازات لمن جمم        
رموز القانون ذات داللة صورية، بينما  :ن اجلانب الصوري يف القانون الفيزيائي خيتلف عن اجملرد؛ أيإىل أ، مشريًا (Douheim دوهيم)

استنباط يف م فروض النظرية احلركية للغازات، استخد ، لذاةعمم للحاالت املشاهبهو قانون رياضي مُ و اجملرد، هو التنسيق الرياضي للمعادلة 
تلك املعادلة الستنباط الغازات ودراسة  استخدمتكما   ،(استنباط المعادلة الحركية أي)وطاقة احلركة له،  وضغطهقة بني حجم الغاز العال

ومن فرض النظرية احلركية استطاع العلماء استنباط قوانني عده  (23) ،باملعادلة احلركية (Pv1/3 MNc2)عرف املعادلة ، وتُ اسلوكياهت
 بويل، قوانني افوجادرو، وقانون دالتون للضغوط اجلزئية.قانون  -:منها

، والتفرقة بني د ما هو إال جزء من النسق الصورير ن اجملأل ذلك بني الصوري واجملرد يف القانون الفيزيائي، (دوهيم) تفرقة نقدولكن ميكن    
تنقسم بدورها إىل دالة منطقية، ويتضمن رموزًا  جزاؤه بروابطأالشكل الصوري اجملرد الذي ترتبط  جزء من كل تُعد تفرقة ُمفتعلة، فالنسق هو

 تستعمل يف بنية النسق الصوري نفسه للتعبري عن كموم وكيفية عالقات تدل عليها الرموز الدالة. جمردة : تدل على ظواهر حمددة، ورموزٍ أي
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م مع تتالءبقدر ما هي قضايا رياضية مشتقة بأحكام  ة خالصة،جتريبيالفيزيائية ليست  قواننييبني أن ال ،نفاً آكر ذُ  ماال مراء يف أن      
سلم الفيزيائي املربهنة اليت يُ  غري البدهياتجديدة، وبناء على ذلك يتم توحيد النظريات من خالل اشتقاق  نظرياتوتقوم بتنبؤ  ،فروض نظرية
 عرف باالختزال البيين. وهوما يُ  ،وخيتزهلا بصحتها

 ون:  ـــــانـــقــــي للــــنـــيـــالب زالـــــتاألخـــ–د 
 قواننيكل من   م(Kiplare :7269كبلر)قوانني تضمنت  فقدقوانني العلمية من مسات التطور، تُعد فكرة االختزال البيين لل         

صحتها سلم باليت يُ  البدهياتوذلك من خالل اشتقاقه لبعض  ،(مCobernicus :7956وكوبرنيق م،Batlimuss :726بطليموس)
اليت  عقليةتُعد من االستنتاجات ال لكون فروضهعلى هذا االفرتاض املسبق،  (كبلر)، ولكن تأسست نظرية رغم من عدم برهنتها جتريبياً الب
 .يف تلك الفرتة الزمنيةبصحتها  سلم  يُ 

يف احلركة من ضمن  (مGalileo 7259:وجاليليو ،)كبلريف القرن السابع عشر على اختزال نظرية كل من  )نيوتن( كما عمل        
 قر بوجود اختالف بني احلركة السماوية واحلركة األرضية ، فقد بنيقوانينه الثالثة اليت أقامها لدحض فكرة ميتافيزيقية سائدة يف تلك الفرتة، تُ 

 وأصبحت نظرية (24)،ومبينهما وما يطبق على احلركة األرضية يطبق على حركات الكواكب والنج ظاهرأنه ال يوجد اختالف  )نيوتن(
 )المختزلة(هيات النظريات السابقة بدوأصبحت  )كبلر وجاليليو(فيما بعد النظرية األساسية يف احلركة بعدما اختزلت قوانني  )نيوتن(

يف القرن  ملتواستعالطريقة االختزالية يف العلم  استمرتو  (25) ،"للنظريات االختزال البيين" أساسية بالنسبة لنظرية نيوتن  وهذا يسمى
ظهرت النظرية النسبية ااخاصة والعامة وميكانيكا الكوانتم، وكانا أكثر عمومية من ميكانيكا نيوتن، لذلك اختزلت نظرية فعندما  ،العشرين

توصل إليها ، وحتديد سرعة الضوء الالهنائية، وأن السرعات األ خرى اليت تعقليةالنسبية ميكانيكا نيوتن األقل عمومية عن طريق افرتاضات 
  (26) .متقطعة يف وحدات جد كوانتات صدرمن كميات مستمرة وال ت تصدر اآلخر أن الطاقةلعقلي من سرعة الضوء، واالفرتاض ا أبطأ

ا من خالل امليكانيك )وتنني(أراد  .يف صور ميتافيزيقيةكان   لو هو اختزال للنظريات حىت ،لنظرياتلجدير بالذكر أن االختزال البيين و       
 اً من خالل ااخربة احلسية، كما أهنا ليست موضوع عمم استقرائياً ل تُ  هألن قوانين ع؛ولكنه ل يستط عن العلم الفيزيائي امليتافيزيقي الفكربعاد إ
بل كانت كثرياً ، ةاملباشر  ةببالتجر  عنها بصيغ رياضية، لذا ل تتحقق رب  لتحقيق املباشر من ااخربة احلسية، وإمنا فروض صورية، ومصادرات ع  ل
 تتعارض مع حقائقها.  ما

فقوى اجلاذبية بني  للحركة؛ثار آمباشرًا جتريبياً، بل هو فرض رياضي ناتج عن  قانون اجلاذبية هو اآلخر ل يقق حتقيقاً  كما أن        
ل يربهن على وجود قوة  (نيوتن)كما أن . األجسام مدركة وقوة اجلاذبية غري مدركة :مباشراً  حسياً  إدراكااألجسام احلاضرة أمامنا ال تدرك 

التجريبية مقدمات ثانية،   (كبلر) ننا إذا اختذنا قوانني احلركة مقدمات، وقضاياأ  جتذب الكواكب حنو الشمس، وإمنا كان يربهن فقط على 
 اً فروض ،قوانني نيوتن الثالثة تُعدلذا  .قاالستدالل املسب بناًء على هذا ،منطقياً  لزوماً  :كانت النتيجة قانون اجلاذبية لتلك املقدمات، أي

املنطقية  ه النتائج الرياضية أوإثباتن ما ميكن إِ  :، أييوجد سبيل لتحقيقها جتريبياً  وال ،صورية ليست مشتقة اشتقاقًا مباشرًا من ااخربة احلسية
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رياضية، العادالت املصادرات و املفروض و المنها و  ،هيات لنظرية النسبيةبد يُعدنيوتن  فقط لتلك الفروض، وهذا التصور الصوري مليكانيكا
بصورهتا الرياضية وهي ما أعطى هلا أحقية  منطقياً مثل سابقاهتا من النظريات اليت تضاربت مع حقيقتها التجريبية، ولكنها متناسقة  زلتختُ وا

 الشرعية العلمية. 

لرمزية، له ما مييزه عن القانون الرياضي اجملرد، بالرغم من وحدة التشابه بينهما ، يتبني لنا أن القانون الفيزيائي وداللته امن جممل ما سبق      
، هو ما سنتطرق إليه يف املبحث الثاين، الذي ما فيما يتعلق بطبيعة تلك الرموزأ ؛لكالمها الرمزيةالعامة يف العالقات املنطقية للقانون، والصورة 

          بيعة االختالف والتشابه لتلك القوانني.ملعرفة ط مراً ضرورياً جعل املقارنة بينهما أ

 ةـــيــاضـــريـــال نـــيــوانــــقـــالثانياً: 

الطبيعية الظواهر تُفسر التجارب العلمية و  غ نتائجتُثبت وُتصيمن خالهلا  اليت لعلما لغة لالرياضيات جبميع فروعها وقوانينه عدتُ            
اكي هذه الظواهر وتقوم تفسري وتبسيط الظواهر الطبيعّية املختلفة وعمل أنظمة رياضّية حتُ  استطاع العلم فمن خالل قوانينها املختلفة،

   .االفيزياء والكيمياء وغريهيف جماالت عدة وأدت إىل تطورها؛ مثل مّت استخدامها  اليت الرياضيةهناك العديد من القوانني بتوضيحها، ف

ألعداد، واملساحات، والعملّيات الرياضية، واألشكال اهلندسية، واالحتماالت، والعديد من اجملاالت ايف  يبحث الرياضيات علمف        
ذلك:  مثالو  يف عدٍد ال حصر له من التطبيقات،املعادلة الرياضية يصلحان للتطبيق املباشر فاملفهوم الرياضي أو جمردة؛  بصور األخرى

، وأنظمة التحكم، ... إخل. والكهروميكانيكيالتطبيقات كاألنظمة الكهربائية، وامليكانيكية،  أساسًا لعدٍد من دعاملعادالت التفاضلية تُ 
،  بعد فرتٍة طويلة من الزمن بل تطبيق يف زمن اكتشافها، أي علىتوّصل إليها العلماء يف هذا العلم من املمكن أن ال تنطبق  اليتفاملعادالت 

التجريد هو الذي تتبع لعلوم خمتلفة يف آٍن واحد، وهذا  اليتالعديد من التطبيقات  علىحدة تنطبق أن جند املعادلة الرياضّية الواميكن كما 
 للعلوم. مرتكزاً جعل الرياضيات 

 ة:ـــــربـــجـــتـــي والــــاضـــــريـــد الــــريـــجـــتــال –أ 

عرف طبقاً مع وظيفتها املعاصرة، فلم تعد تُ  يتماشى هذا التعريف الو  (27)."علم الكم والمقدار اأنه" :قدمياً  الرياضياتت رفعُ                  
تُعرف  فأصبحت (؛متصالً  يدخل بعضها حتت مقولة الكم أياً كان )منفصاًل أو يضم فروعاً عديدة ال اً متسق ملوضوعها، لكوهنا اصبحت ُكالً 

، تبدأ منها أسس أو مبادئ :ضيات لنقطة بدء، أيك حتتاج الرياوبذل (82).هنا العلم االستنباطي، أو العلم الربهاينبأ حسب منهجها؛
هذه  .(تعريفات واألصول والمسلماتال) هيو املبادئ قليلة العدد وغري قابلة للربهان ضاياها ونظرياهتا، وتلك األسس أو ستنباط  قال

العلم، عن طريق مبادئ تستند إليها براهني النظريات الرياضية  لذاك املنطقي الرياضيوإمنا يربهنها التصور  الرياضي؛ربهن يف العلم تُ  املبادئ ال
 .املباشرة أو مما سبق برهانه من النظريات بواسطتها

فاألول يرى أن الرياضة كعلم جمرد،   ؛وجدير بالذكر أن هناك اختالفًا بني الفالسفة على أسبقية التجريد والتجربة يف علم الرياضيات            
على أمور مادية جتريبية، مث متكن العقل بعد ذلك من جتريدها وانتزاعها من مادهتا تدرجييًا فأصبحت جمردة، ومن مث متكن قامت يف األصل 
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لعقل نشاط ال يوي على لوطبقًا لذلك يكون  العقل بقدرته اإلنشائية القائمة على مبادئ العلم الرياضي، إعطاء التجربة صورهتا الصورية،
قوانني صورية ذات  الدالةقدرة على اإلنشاء، وهذه القدرة مكنته من جتريد الواقع، وجعل القوانني الفيزيائية ذات الرمزية أطر مسبقة؛ بل فيه 

أن الرياضيات المشخصة هي أولى العلوم الرياضية نشوًء فقد  "  :م(G.Sartone:7592 جورج سارتون)الرابط املنطقي،  لذا أوضح 
 م(piagete.J:7599 جان بياجيه)أما الثاين  (29)،"عقلياً  ردت من هذه التأثيرات، فأصبحت علماً كانت في الماضي تجريبية ثم تج

أن الواقع احلسي منطلق التفكري بذلك ويعين  (31)".ن الرياضة نشاط بنائي وإنشائي يقوم به العق  ليعطي التجربة صورتهاأ: "فريى
حدى العلوم لذا كانت الفيزياء إ (.)الدالة والمجردةنشاء العقلي لقراءة التجربة والرمزية الرياضي، أما صورته التجريبية فهي نتاج النشاط واإل
 اليت كثرياً ما استعانت بالتطبيق الرياضي يف قوانينها.

   :يــــــائـــزيـــيــفــــون الـــــانـــــقـــالو  اتــــيـــاضـــــريــــال-ب

الظواهر الطبيعية وياول متثيلها وإجياد تفاسري هلا من خالل علم الرياضيات، وما يقّدمه هذا األخري يف املعاصر علم الفيزياء يبحث         
من أهّم  ةالرياضيات واحد ومقنعة يف الفيزياء. وهو ما عد   من معادالت خمتلفة ميكن أن تُوّظف بشكل أو بآخر يف التوصل إىل نتائج مرضية

 .تقدمها اليتوتدعيم النظريات املختلفة  ،إثراء الفيزياء علىميكن هلا أن تعمل  اليت الدعائم

تفسر سلوك  اليتالقوانني الفيزيائية  نتاجيف حماولة لفهم الطبيعة واستالنماذج الرياضية والتجريدات،  -املعاصرة–توظف الفيزياء  لذلك      
أن العلم بصفة عامة   هييأما بالنسبة ألمهية تلك العالقة فمن البد (31) ،، ومن مث التنبؤ هباهبدف تفسري الظواهر الفيزيائية ،ةاألجسام الطبيعي

من املفاهيم املتكررة، ويُعد  عندما استخدمت الرموز بدالً بدورها تقدمت  اليتيتقدم بتطور لغته،  -بصفة خاصة  والفيزياء –
رموزها إىل الفيزياء، هي ب انتقلت اليت، ىل الرياضياتانتقلت إومنه  (32)،أول من استخدم الرموز يف املنطق ق.م( Aristote:692 )أرسطو

 . إليها ياتبعد انتقــــال الريـــاض كبرياً تقدمت الفيزياء تقدماً  ، و إىل صور رياضيةالفيزياء فاستحالت 

 (33) .لقرن السابع عشرعندما صاغ قوانني سقوط األجسام بصورة رياضية، وذلك يف ا (كبلر) مع رياضيات اليزياء بارتباط الف لقد بدأ      
 (نيوتن :)إسحاقكما ساعدت الرياضيات العاِل   ،يف تقديره حلركة الكواكب تقديرًا كمياً  م(Descartes:7299)ديكارت   تابعهومن مث
هتدف بعض التخصصات  يف حني ،اكتشاف القواعد األساسية للحركة؛ بفضِل التقدم الذي أدىل به يف حساب التفاضل والتكامل على
 ،تطوير املعرفة الرياضية البحتة يفكما أدى تطور)اهلندسة اجلربية( بشكل رئيسي   ،إىل فهم الكيانات املادية )الرياضيات التطبيقية(لرياضية ا
غة العلماء منُذ القرن السابع عشر أن يقينية القوانني الفيزيائية ل تتأت إال من خالل صياغتها يف صورة رياضية، لكون ل ثبتوبذلك أ(34)

 . الرياضيات أكثر دقة ووضوحاً ويقيناً من غريها من العلوم

أّن الضوء ييد عندما ميّر صورهتا الرياضية ؛ فقد أظهرت (نشتاينأل) تلك العالقة الوطيدة نظريّة النسبية علىومن أبرز األمثلة املعاصرة        
التأكد بعد ذلك من خالل التجربة العملّية؛  الفضاء ااخارجي، وقد متُ  يوجد يف  باجملال الذي تؤثّر فيه جاذبية أي جرم مساوي ضخم احلجم

 كما كان .احلسابات الرياضية علىكانت مبنّيًة أساسًا   اليت (أنشتاين)وضعها العال  اليتحيث أظهرت نتائج الدراسات صّحة الفرضيات 
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ن املكان والزمان ليسا مطلقني وأن اجلاذبية ليست ببساطة قوة بأهو القول  ؛للكونكيفية رؤيتنا   ر متاماً ــي  غ ــ وأساسياً  اً كشفا مهم  (نشتاينأل)
األساس يف هذه النظرية اعتمدت  ،املكان والزمان )الزمكان( نفسه حنناءبام أو كتلة، بل إن اجلاذبية املرتبطة بأي كتلة تقوم ـــجس علىتعمل 
 مستقبل فيزياء الفضاء وعلم الكونيات، فقد فسرت شذوذا حسابياً  ىعلكما كان هلا تأثريات هائلة   ،( Remannريمان)هندسة  على
 (35)ولكن غري متوقع يف مدار عطارد، وأظهرت كيف أن ضوء النجوم ينحين ووضعت األساس النظري للثقوب السوداء.  بسيطاً 
املساحات ذات األبعاد لدراسة تطوير أدوات رياضية  (D.Hilpert ديفيد هيلبرت)، بدأ عاِل الرياضيات م7595ويف عام        
م منذ أكثر من   اليت ،الالهنائية ميكانيكا الكم، وأدى هذا التطوير التجريدي الرياضي  علىسنوات إلضفاء الطابع الرمسي  11كانت ُتستخد 

؛ باملنطقية-بالفيزياءلرياضيات ا–كثريًا ما تُوصف هذه العالقة لذا   ،لفيزياءيف االنظريات األساسية  يفإىل تطوير التطبيقات العلمية للبحث 
 (63)."إتقاناً ودقةإن الفيزياء تقدم للرياضيات املشكالت )املسائل البحثية( األكثر "

دور اقتصادي للجهد العقلي والوقت أكثر من األلفاظ، جبانب دقة  فالرموز، ة ورموزها( دورًا مهمًا للفيزياءأدى كلٌّ من )الرياض         
الرياضة العالقات الفيزيائية بني مفاهيمها عالقات كمية ال كيفية، جعلت ما ك  (73)،ملعىن اصطالحي نتيجة لتكرارها داللتها واكتساهبا

القات استطاعت الفيزياء استنباط ع –الرياضة ورموزها- ، وباحتادمها معاً ة كيفيةيت وصفبعدما كان الفيزيائية مكممة ت التفسرياتفأصبح
  (83) .، وبذلك أصبحت لغة الفيزياء لغة استنباطية منطقية ورمزية يف آن واحدبسيطة من العالقات املعقدة

 برنشفيك ليون) ويف ذلك يقول النظريات الفيزيائية دون الرياضيات، يقينيةذلك ال حديث عن  علىوبناًء          
schiwengnL.Bra) " : اس لكيفيات قابلة للوصف ال ، صارت مجرد إحسزياء طابع التقدير الكمي للظواهرإذا فقدت الفي

أما  والمنهج الوصفي أقرب للعلوم اإلنسانية من التطبيقية، .رياضياتنهجًا وصفيًا بدون ال النهج الفيزيائي كونوبذلك ي (56) ،غير"
  (41) ." يةالفيزياء ال تجيب إال عن األسئلة المطروحة عليها بصيغة رياضإن : "فقد أكد على أهمية تلك العالقة بقوله )جاليليو(

 ، مما جعلال يتخللها الشك أو الريب، ملا متتاز به من دقة ووضوح اليتالوسيلة الوحيدة لبلوغ احلقيقة  ت الرياضياتنتيجة لذلك أصبح     
اءت فيه ن العصر الذي ج، يبدأ مفكرن العم  الحر الخصب للإ" قائاًل:لوحيد لليقني العلمي أهنا املعيار اعلى ينظر إليها  (برانشفيك)

، وإمنا معظم العلوم، ليس خياالً  علىوهبذا املعيار هيمن عال األعداد  (41)،"زودت اإلنسان بالمعيار الصحيح للحقيقة، ألنها الرياضيات
 .واقع يُعاش

نظومة من القضايا ، ب  هي ميساوي الواقعليست النظرية الفيزيائية تفسيرًا " قائاًل:الفيزيائية  النظرية (بيير دوهيم)عرف كما         
والهادفة إلى صياغة مجموعة من القوانين التجريبية بأكثر ما يمكن من البساطة  ن عدد قلي  من المبادئ،الرياضية المستنتجة م

ني ، بربط العالقة باألساسية للنظرية ، غايتها دعم الفروضن االستنباط الرياضي عملية وسيطةأ من التعريف يتبني (42)،" والشمول والدقة
   .املقدمات والنتيجة رياضياً  لتفسري الواقع
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هذا  -، وترية هذه الظروف يف صورة أرقام عرب القياسات أن يضمن يف صياغته ظروف التجربة هذه العالقة عليه الرياضي كي يُقيمول     
عليه أن يلحق بالتعبري  أيميكن مالحظتها،  يناظرها من حقيقة حنو مماثل يشري يف قياسات النتيجة ما علىو  -فيما خيص مقدمات املعادلة 
أنصار املذهب العقلي  أىر  ويف هذا ااخصوص ءة تصاغ بلغة التجربة،، وحتويل اللغة العددية إىل قرايناظره يف الواقع الرمزي يف بدئه ومنتهاه ما

فقد صنف القضايا  (مKant:7299 كانط)أما  (34)،وأحكام الرياضة أحكام تركيبية ،واملثايل أن املفاهيم الرياضية مفاهيم عقلية قبلية
ياضية هي معاٍن يف العقل قبلية وبذلك تكون املفاهيم الر  (44)،الرياضية، قضايا قبلية، الحتوائها على الضرورة اليت ال تستخلص من التجربة

 .الواقعوباإلمكان تطبيقها على ييع الوقائع اجلزئية بصرف النظر عن ، فطرية

فسرة للواقع معان قبلية، التُ  اليتصور غدت الرياضيات هبذا الت        
ُ
خُتربنا عن الواقع شيئاً، بل هي  تُقوم النظرية وال صاغ هبا التجارب امل

ذف فهي ُتستخدم لرتتيب القوانني دون ح استعاضة استخدمها الفيزيائي عن القوانني ذات النهج التجريب املباشر، لتحل حمل التعبري اللفظي،
وهي  ،وضع تقسيمات منهجية موضع الدراسةمن خالهلا يتم  اليتيشبه فهرس احملتويات والفصول  ، فتقوم النظرية بوضع ماتعديلها منها أو

فضلية، خرى، وال أحدامها عن األسبقية إلخيص طبيعة العالقة بينهما، فال أ أما ما ؛يتعني ترتيبها حتت كل فصل اليتتشري إىل القوانني 
 خر. فكالمها مكمل لآل

 ال تُ  اليت الصورية، لوجدنا أن هذه الدقة متثل احلقيقة فيزيائيةرياضية يف صياغة النظرية النظرنا للدقة ال ولو        
ُ
الحظة، بقدر رتجم احلقيقة امل

لظواهر  اً تفسري يقدم  النظرية ال ثباتإلوأدوات للقياس،  ةز أجهيوجد يف معمل الفيزيائي من  ، فماشري إليه العالمة بالشيء الذي تُ شريتُ  ما
وفقًا لروابط منطقية ذات الصيغة الرياضية اليت ال تتعارض  داللة الرمزية للمفاهيمال تنسيق على قائمفيزيائية بطريقة متاثل الواقع، بل صدقها 

املبادئ الرياضية غري  أما ؛وتيقنهااحلقائق العلمية  إثبات، إن للتجربة دور يف صياغة النظرية يتكافأ مع الرياضيات يف مع القوانني التجريبية
 جعل الفيزيائيني ماوهذا ، جتريبيةأكثر من كوهنا  رياضيجتعل ميل النظريات الفيزيائية للجانب الو  للتجريد تُعد الركيزة األوىل املربهنة جتريبياً،

 علىف التعبري عنها يف صورة أدق وأوضح؛توصلوا إليها، لتسهيل فهم الظواهر و  اليتيستخدمون قواعد الرياضيات ومناهجها لصياغة النتائج 
وهذه احلقيقة منها  (54) ،بالصيغة الرياضية أن لكل جسم ذي كتلة طاقة مرتبطة به والعكس تنبئ 2E= M Cسبيل املثال املعادلة الرياضية 

هي كما عرب عنها و أوضحته املعادلة، بذلك أصبحت الرياضيات ضرورية، فسر غموض الواقع الذي ال يدرك باحلس مثل الطاقة، ولكنها تُ ما 
وتتحدد تلك  ،ينالنموذج األمثل للضرورة املنشودة يف االستدالل العقلي واليقني اآل يهف (46)،"علم الضرورة" بأهنا (E.Petroe بوتروإمي  )

 لنظرية يف صورة أكثر دقة.رمزي ل صياغة تفسريو  ، عيةيهما أصح من الناحية الواقأ ،كثرأحدى الفروض أو إإثبات العالقة يف 

  ي:ـــــاضــــريـــــي والــــــائــــزيــيــفــال يــــقــــطــمنـــال طــــرابــــال–ج 

 يلسهتيط و لتبس الرياضيات هتدف بقدر ما النتائج فقط إلثباتليس  ةالفيزيائي النظريةو  الرياضياتسبق وأن أوضحنا العالقة بني          
صحتها،  ثباتالنتائج املستخلصة من الواقع إل علىالفيزياء التجريبية بإجراء التجارب  لذا عملت قيقية له،احلقل الصورة ونقع لواافهم 

عن طريق عادلة الرياضية صحة امل ثباتوالتجريب( إل النظري) الفزيائينيإذ تتحد العالقة بني اجملالني  (74) ،واكتشاف ظواهر طبيعية جديدة
  .عرف بالتوافق املنطقي الرياضيالتجربة من خالل ما يُ 



 
 م 2810ديسمبر-العدد الثامن        يةمجلة جامعة البحر المتوسط الدول

 

 

 07 

خاصـة ، فـاهيم الكالسـيكيةعلـى املالنقـالب اجلـذري ل يتطلـب معرفـة البعـد التـارخيي يف نظريـة النسـبية املنطقـي لتوافـقإن احلديث عن ا         
 مبــدأ العطالــة :: مبــدأ النســبيةانطقيــاً بعــد أن كانــا غــري منســجمني ومهــ منين متــوافقاملبــدأي (أنشــتاين)معــه جعــل الــذي ، املتعلقــة بالزمــان واملكــان

ــــ الـذي املـنهج النقـدي علـى  (أنشـتاين) عتمـدقـد اف .( Lowrantesينتزلـورا) ضـوء النـاتج مـن حتـويالتومبدأ ثبوت سـرعة ال ،(نيوتن)عند 
نظريــة ليــربر اكتشــاف  ،يف نقــده ملفهــومي الزمــان واملكــان فلســفياً وانتهــى بالنقــد العلمــي ــــــ ( Macheمــا و   Lepentensليبنتــز)بــدأ مــع 

بتعـديل مبــدأ النســبية يف امليكانيكــا الكالســيكية حــىت أصــبح قــادراً  (أنشــتاين) فقــام ؛النسـبية ذات املــنهج النقــدي الفلســفي ذي األبعــاد العلميــة
اسـتيعاب  علـىحـىت أصـبحت األخـرية قـادرة  ،(ورا ينتـزلـ)بتحـويالت  ، أي اسـتبدل حتـويالت جـاليليواستيعاب النظريـة الكهرومغناطيسـية على
، ال يتغـري( هـو هـو) لزمـان ثابـت مطلـق، وأن اجلسـم يبقـيأسـاس أن ا علىتقوم  جاليليوالطريقة املستعملة للتحويل عند  لقد كانت (84)،األوىل

وهــي صــارو  يســير بســرعة  )ظومتنــا املرجعيــة ك بالنســبة إىل منيوجــد يف منظومــة مرجعيــة تتحــر  -أو حادثــه -فلــو فرضــنا أننــا نريــد قيــاس جســم
 " C"  للعمـق، و " D" ، و للعـرض "B" للطول، و  "A"إن إحداثيات هذا اجلسم يف منظومتنا املرجعية قبل حركته هي و ، (ومنتظمة كبيرة
 حتدد ذلك اجلسم عند حركته :  اليتتعطينا اإلحداثيات التالية  (جاليليو)الزمن:  فإن حتويالت  نفرتض أن هذا اجلسم مشعة حترتق يفو ، للزمن

C.A+H= A\ 

 B = B\ 

 D = D\ 

الجسم(= سرعة    H) C =C\ 

يتبني  ومن تأمل املعادلة ااخاصة بذلك، ،بالنسبة إلى الزمان() التمدد أو )بالنسبة إلى الطول( ""اللوراينزيوبإدخال معامل االنكماش   
وليس  ،هذا التغري يعين أن لكل ظاهرة تتحرك بالنسبة إىل األخرى زمنًا خاصًا هبا؛ التمدد أن الطول مييل إىل االنكماش، وأن الزمن مييل إىل

اآللة  نكمشت حركة عقاربالدرك واقعيًا ألنه لو اُ  ؛ال الواقع املدرك للمعادلة، املنطقي ثباتاإلما يثبته  اوهذ (94) ،هناك زمنا عامًا وال مطلقاً 
 .  ااخاصة بضبط الوقت

 ،هذه التصوراتبقلب  (أنشتاين)فقام ، كانت تطبق وفق قوانني تركيب السرعات   -جاليليو ولوراينتزإحداثيات  -حداثيات هذه اإل     
طبقاً كان  (نشتاينأل) االفرتاضهذا (51)،أن أمر يع السرعات ال يستقيم إال إذا ما تعلق األمر بسرعات كبرية تصل إىل سرعة الضوء أىور 

  Meklson)ميكلسون، وخاصة جتربة الكهرومغناطيسيةعلم مبا قدمته النظرية  على )أنشتاين(ك الفرتة كان يف تل ،حلسابات رياضية
، توصلت جتارهبما ــ األثريوجود وتأكيد أو إبطال سرعة الضوء  علىودراستهما اهلادفة ملعرفة مدى تأثري حركة األرض  ( Mamorlyومورلي

ألف كلم يف  311ا دومًا ، إهنالشمس ال تتغريمع قانون تركيب السرعات، وهي أن سرعة أشعة  ــ إىل نتائج ال تتوافق ميكلسون ومورلي
أن حركة جسم ما يسير بسرعة قريبة من : "بافرتاض فرض مؤداه ( Fetsgiraldeفيتزجيرالدفقام ) .األثري، وهذا يعين عدم وجود الثانية

عام  لورانيتزمقدار هذا االنكماش، حىت توصل  إىل قياس العلماء  بفذه (15)."سرعة الضوء تسبب له في انكماش من جهة حركته
  (25 ).نزيامعام  االنكماش اللور  ىم  س  تُ النكماش وصياغته يف عبارة جربية حتديد مقدار هذا اإىل  (م7596)
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 (زلوراينت) شرعية حتويالت علىكد ، وأطول أو التمدد بالنسبة إىل الزمنبالنسبة إىل ال ()معام  االنكماشإدخال  على (أنشتاين) عمل    
باتخاذ  ":(أنشتاين)يف ذلك يقول ، و   رياضية فأصبحت قيمة االنكماش تقاس وفقًا ملعادلة (جاليليو)حتويالت  وحدود

  (35)."قانون تحوي  اإلحداثيات المتعامدة  علىهاتين الفرضيتين األساسيتين حصلنا 

، وفهم هذا ية وانسجام وتناغم ظواهر الطبيعةعندما أشار بكل (ما )تأثره بـ و  أنشتاينإدراك قي بني املبدأين يؤكد إن هذا الرتابط املنط       
حداث يف الطبيعة، وهذا ما أن النظرية العلمية جيب أن تستجيب ملنطق األ أي، هم العالقات املنسجمة واملتناغمةاالنسجام ال يكون إال بف

وقدم للعال تفسرياً  ،(ما )، وتأثرًا بـ بطريقة منطقية إميانًا منه بذلك شأ نظريته النسبية من فك اللبس بني النظريتنيعندما أن (أنشتاين)فعله 
العلوم الرياضية ألمهيتها يف الربط املنطقي للعالقات ويف ذلك  علىمعتمدًا  ،منطقيًا واضحًا للقياسات املرتبطة بالزمان واملسافات يف الفضاء

  (45).بينها ابط املنطقية هلذه املفاهيم فيمااهلندسة ليست معنية بالعالقات بني املفاهيم واألشياء الواقعية، ولكن فقط معنية بالرو  إن: "يقول

رين فكمن أكثر امل (مPoincarea :7565بوانكاريه)ويُعد املنطقية اجملردة، العقلية  تعوزه الرياضي الذيمن هنا ندرك أمهية التفكري       
، فيزيائياً  ه، لكونه رياضياً أكثر منجتريبياً  إىل الطريق املؤدي إىل نظرية النسبية دون أن يسم املسألة (بوانكاريه) اهتدى فقد اً يف النسبية،طقيمن

وء والظواهر يبدو لي من وجهة أولى أن انزياغ الض"إذ يقول :  )العلم والفرضية( هندسي يف كتاباهل هامبفهوم ها" جندفعبارة "نسبية الفضاء
، ولكن بالنسبة كتها ليس بالنسبة للكواكب األخرىالبصرية المترابطة تمنحنا الوسيلة لتحديد الحركة المطلقة لألرض، أي حر 

كانت مبثابة نقطة حتول   اليتلة علمية وهي احلركة املطلقة لألرض بالنسبة لفرضية األثري، ألهم مسأ (بوانكاريه) وبذلك يشري (55) "،رلألثي
 . مة يف تاريخ الفيزياءمه

، نتيجة ن حدود علمية أبستيمولوجية معينة، ولكنها ظلت غامضة ضمنسبية الزمان والفضاء (لوراينتز)و (بوانكاريه) رفكما ع          
لق منها فكانت كل تلك األحباث العلمية قاعدة ينط (65)،لةاملسأ، ول يقطعا ااخطوة احلامسة يف اجتاه تلك األثري لةالشك حول مسأ

 .للظواهر أكثر من كوهنا جتريبية ملنطقيالصورة الرياضية والنقد والتحليل ا علىلبناء النظرية النسبية  (أنشتاين)

لكنها تنسيق  عد األساس العلمي للنظرية النسبية، ال ميكن مشاهدهتا حسياً،تُ  اليت ،(أنشتاين)دث عنها حت   اليتإن ييع التغريات         
ييعها  -باستثناء ما يتعلق بالزمان  -فما يلحق األطوال من انكماش، والكتلة من متدد، وفكرة الزمكان، والتحويالت بنوعيها  رياضي جمرد،

ـــ وغريه من  (أنشتاين)خصائصها، لذا كثريًا ما استعان  ال ميكن إدراكها حسياً، فاملعادالت الرياضية وحدها تثبت إمكانية وجودها وحتدد
كان   هذا اجلانب العقلي اجملرد ناسقه.، وإليضاح الرتابط املنطقي وتلتقريب الفكرة الرياضية لألذهان (ال نجوفان توأم)  بأمثلة خياليةالعلماء ـــ 

 وتفسريه لواقعية العال بفرضيات (أنشتاين) نإ تعكس جوهر العال. اليتالفرضيات الرياضية  علىاألهم يف البناء العلمي للنسبية القائمة 
 ة بني الفرضيات الرياضية والواقع.يتضح يف الصلاضية جمردة ري
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  ع.ــــــــواقــــــن الـــــرد مــــجـــر مــــيـــظـــنـــت اتــــيـــاضـــــريــــال–د   
لواقع، وهكذا إن الفرضيات الرياضية تعود إلى مواضيع خاصة بخيالنا، وليس إلى مواضيع ايف هذا ااخصوص: " (أنشتاين) يقول       

كيف لنا أن نفسر هذا القول بعدما أصبحت الفيزياء املعاصرة ال   (75)،"للفكر البشري المستق  عن التجربةفإن الرياضيات كانت نتاجًا 
  .صورة معادالت رياضية وما عداها ال معىن له عنتعرتف إال باحلقيقة التجريبية املعطاة 

من المؤكد أن الرياضيات ن حاجة الناس العلمية هلا قائاًل: "متجذرة يف العال ااخارجي، وتنشأ مأن الرياضيات  (أنشتاين)لقد بني       
ألنه يرى أن إدراكنا للعال هو  (85)،" عموماً، والهندسة خاصة تدين بوجودها إلى الحاجة لمعرفة شيء ما حول سلوك مواضيع الواقع

ميكن أن تؤدي إىل اعتقاد أو توقع، ولكن ليس إىل معرفة،  :دراك، ولكنها غري معاجلة، أيلإل متثل املادة األولية اليتنتاج اإلدراكات احلسية 
 لعجزها عن معرفة القوانني والعالقات الثابتة، لذا من خالل العمل العقالين ومن وراء اإلدراكات احلسية ندرك حقيقة الظواهر، ونضعها يف

 . من العال الواقعي من خالل وعيناخيالنا، أي هي تنظري جمرد ومستنبط  علىتستند  الرياضيات -:صورة رياضية، وهذا ما يعين بقوله

وضح اجلانب األهم يف إميانه بالرياضيات كصورة حقيقية للواقع، واقع من وراء اإلدراكات احلسية، تإلدراكه لل (أنشتاين)إن إمكانية        
 حملكومة بقانون "السببيةيعة اإميانه العميق بوجود سلسلة القوانني يف الطب وأيضاً 

ُ
نتائج  علىرك من خالل العمل العقالين القائم د  " امل

الصورة املثلى للعال الواقعي حىت وإن كانت ال تستنبط من التجربة،  أهنا اضيات وتناسق أجزائها بشكل منطقييف الري ىأاإلحساس، لذا ر 
، ة رياضية أكثر من كوهنا فيزيائية" معادل 2E= M Cة يف األوساط العلمية: " تُعد املعادلة األكثر شهر  ، وكذلكولكنها استنتاج عقلي
ء تتغري بتغري سرعته، ولكنه تلة اجلُزيأن ك( نتزايلور )لقد افرتض  (95) .حول تقلص اجلسم يف اجتاه حركته (لورا ينتز) وتعود أصوهلا إىل حبوث
نفسه ؛ إذ يقول  أنشتاين وظل هذا االفرتاض حمل الشك حىت من األثري،استبعد  -لةوفقاً للمعاد - "أنشتاين" بينما ظل يفرتض وجود األثري،

مبعىن  حدث واقعي أم جمرد خيال (نتزايتقلص لور )فيما إذا كان ما نسميه بـ  القد واجهت صعاب"يف حوار معه:  ( Erenfest أرنفست)لـ 
بني الواقع وااخيال موضحًا أن ما  (أنشتاين)وهنا يفرق  (16)،"واقعياً  اً ... رغم ذلك فإنه يوجد تقلص "ويضيف قائاًل : (61)،"رياضي فقط 

 على، وبذلك يصرح ضمنياً أن األساس العلمي للنظرية النسبية ااخاصة القائم جمردة اً رموز  الكوهن أسس رياضية هو ضرب من ااخيال علىيبىن 
 .الرياضي، هو جمرد خيال مبعىن رياضي ثباتاإل

وتتضمن جديد الزمان واملكان  ""السينماتيكيةاملرحلة  :: الفرتة األويلفرتتني يفجنزت أُ  قدأن نشأة النسبية ااخاصة  ذكروجدير بال        
 علىنيت املرحلة الثانية وتتضمن معادلة تكافؤ الكتلة والطاقة، ولقد بُ  ،" الديناميكية "ية، وهي املرحلة تأسست عليها الفرتة الثان اليتواحلركة 
م وذلك لكون املفهو  ،وهنا تكمن مشكلة النسبية. وهي تعارض اإلطار الرياضي وفيزياء الفضاء الفارغ مع مفهوم الديناميكا (26)األوىل، نتائج 

، بل أين تنتقل املوجات ؟" تتعلق بالقياسات املادية، فكيف( يصف فضاًء فارغًا مثالياً، وفكرة " التكافؤاجلديد للفضاء الفارغ )الزمكان
ما قياس مدرك )الكتلة( وبني  ف لنا أن نكافئ بني ما هو مادي ذي؟ وكيغرية جدًا يف هذا الفضاء املثايلومغناطيسية واجلزئيات الصالكهر 

 .لتطور النسبية ااخاصة وصواًل ملا يعرف بالنسبية العامة (أنشتاين)وغريها كانت الداعم الفكري لـ  هذه األسئلة؟، )الطاقة( يستنتج عقلياً 
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لتأثير أية قوة  ، مادام غير خاضع يبقي الجسم في حالة سقوط حر: " ، نصه كما يليمبدأ أساسي على ترتكز النسبية العامة         
من تساٍو بني  (أنشتاين)وأهنما معًا عبارة عن سقوط حر، وما توصل إليه  ك أن التسارع واجلاذبية متكافئانومعىن ذل (36)،"كهرومغناطيسية
ن الفيزيائي ال أ"  :(أنشتاين) وبذلك يرى (46)جعله يقرر أن اجلاذبية ليست قوة، بل هي عبارة عن سقوط حر. ة التسارع ــقوة اجلاذبية وقو 

؛ ب  من النظرية المفترضة وال يذهب من الوقائع إلى النظريةيتوص  إلى نظريته إال عن طريق التأم  الفكري واالستنتاج في طريقته، 
  (56) .لتجريبيةإلى الوقائع والمعطيات ا

حظ تأثره مبنهجه االستنباطي، كما نلالنقدي و  ( Heaumeهيوم)كان نتيجة الستثمار فكر   ،(نشتاين)أهذا االجتاه الفكري الذي اختذه  
 اليت ،ةجيسدها العال يف صورة املعادالت الرياضي اليتاملتناسقة ة العقل عن الظواهر لتكوين الصور استقاللي على (أنشتاين) مدى اعتماد

هو اإلطار :" ( Bashlareبشالر)املمكن، واملمكن كما يقول  حتكمها عالقات منطقية يؤكدها توافقها مع الواقع ألننا نعيش يف إطار
 (66). " الماقبلي للواقع

 :يـــــائـــــزيــــيـــفــــوالي ـــــاضـــــريـــــال رــــــاظــــنــــــتـــال–ه  

وبذلك تتجلى  ، لقول بأن أحد األسباب الكامنة وراء جناح الرياضيات يف الوصف الكمي لسلوك الطبيعة هو التناظراتمُيكن ا           
فالتناظر هو التطابق وعدم التغري؛ فقولنا بتناظر مثلث ما حول حمور  الفيزيائي:اليت يفيض هبا الع ال  كوصٍف مناسب هلذه التناظرات

 :ذلك مثال ،يم املثلث إىل قسمني متطابقني، وميكن تعميم مفهوم التناظر على القوانني الفيزيائية والرياضيةمودي، يعين قيام احملور بتقسع
 لهيزنبرج)قانون حفظ الطاقة، هذا القانون غري حمقق عند قياس طاقة يلة كمومية أثناء فرتة قصرية من الزمن، فوفقًا ملبدأ االرتياب 

Hesenpearge)، غري تلك اليت تصف التناظرات. وهو نتيجة مباشرة لرياضيات أخرى (76)ة بقياس الزمن،يُقايض قياس الطاق 

ل النيوترون إىل بروتون، ويف هذا التفاعل جند أن  اجلسيم )البوزون( احلديث عن التفاعل الضعيف الذي ُيوّ  يف هذه املقايضة وتتضح        
يتمتع بطاقة أعلى بثمانني مرة من طاقة التفاعل ككل، وفرتة استقرار هذا البوزون قصرية  احلامل للقوة الضعيفة،الذي يُعرف جبسيم )دبليو(، 

 (86).يبدو األمر وكأنه قام مبقايضة الطبيعة ومساومتها على فرتة وجوده ومن مثللغاية، 

، سيسعى رتة القياس كبرية جداً فلو كانت ف )رياضي إحصائي(،إن قانون حفظ الطاقة، الذي يُعد من أهم أسس الفيزياء، قانون        
 .هو قانون  تقريب ، لكن ه يتمتع بدرجة هائلة من الدقة، وليس مطلقاً  إذناالرتياب يف حتديد الطاقة إىل الصفر، 

الرياضيات  إن :مُيكننا القول إذن ،وهذه التقريبات ستبقى غري مساوية للحقيقة املطلقة، اليت يغيب وجودها حىت اآلن عن عال الفيزياء      
التحليل الرياضي، جند أن  القوانني تعكس حالة الطبيعة، لكن هذا االنعكاس يدث وفقاً لتقريٍب في لغة احلقيقة، فكما هي لغة املطلق اآلين،  

جنهل  ،ابع فيزيائي مالول عددية تقريبية، أو نشر تحبللمعادالت التفاضلية الفيزيائية، غالبًا ما ينتهي األمر  حمدد، فعند حماولة إجياد حلولٍ 
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تجاهل األعداد الصغرية جداً، اليت لن نتمكن من تصيغته التحليلية إىل سلسلة ال متناهية، وتُأخذ فقط أوىل حدودها، أو صيغة أخرى، 
 وبناًء على ذلك، جند أن دقة قوانني الفيزياء مرتبطة بدقة القياس الرياضي. ،قياسها يف التجارب

القانون الفيزيائي تُعد رمزية دالة على  رمزية، ولكن والرياضي القانون الفيزيائيإن الصورة الرمزية جتمع بني  :ميكن القولسبق  امم     
أما رمزية القانون الرياضي فهي ذات طبيعة جمردة  ري احملسوس؛خاضعة لإلدراك احلسي أم العقلي غ الظواهر الطبيعية، سواء أكانت صدقاتما

 .لرياضيات النهج اليقيين للقانون الفيزيائي الذي يستحيل إىل الصيغة الصورية اليت يتسم هبا القانون الرياضيتتصف باليقني، لذا تُعد ا

 ةــــصوريـــة الــــالـــحــاالستثالثاً: 

 نسؤاال الطبيعة؟وما الذي جيعلنا نستخلص قوانينًا متوافقة مع  ما الذي جيعل الطبيعة متوافقة مع القوانني اليت نستخلصها منها؟       
والتفرقة بينهما، متمثلة يف  هلما ئيلتكوين املبدسيات سامن أو  الفيزيائية والرياضية()للقوانني اعتبارية  اشروط مابني من خالهلستن انحموري

وصواًل لالستحالة الصورية، أخرى ة من جه يةالتجريدالرمزية و  لة من جهةاالدية الروابط املنطقية، واملنهج املستخدم، وكيفية التوفيق بني الرمز 
  اليت تعين انتقال الدالالت واملفاهيم الفيزيائية إىل الصور الرمزية الرياضية بعالقاهتا املنطقية.

 ن.ــــيــوانـــقــللة ـــيــقـــطــــمنـــال رورةـــضـــال–أ 

 هـذهصبح وكي ت ،ة أو الظـواهر موضع اإلشكال أو السـؤالوسيلة لتفسـري الظاهر  هي إن الفروض اليت تستخدم حلل املشاكل العلمية        
كلية، ولكن ليس    قضية اعلى أهن القانون العلميقضية عرف تُ  ما عادةً و  ،المجردة( ) الدالة أو الصورتني ىحدبإرمز تُ ، ض قانوناً علمياً و الفـر 

م فكلية قضايا العل هبا دون غريها، قضايا العـلم الكلية وتنفرد هناك صفات مميزة ختتـص هباألن  ،علمياً  كل قضية كلية ميكن أن تكون قانوناً 
منطـقية  عرب عن عالقة ضرورية بني األشياء املذكورة يف القانون، سواء كانت تلك الضرورة ضرورة، بل جيب أن تُ ال تتسم بـــ" الكلية العرضية"

  (96).بـني الكليات القانونيةمفـهوم الضـرورة ال ميكن التمـييز  استخداملـّية، وأنه بدون أو عِ 

القضية القـائلة د عتُ  ال ذلك:مثو ؛ يف القول إذا كان نفيها ميثل تناقضاً قضايا الرياضيات بالضرورة املنطقية، صف و تُ  ويف هذا الصدد          
قـانون  أيـذا التعريف ال ينطبق على ه إىل تناقض، بينما منطقياً، لكون نفيها يؤدي ثنني يسـاوى أربعة " قضية ضروريةاثنني زائد ابأن " 
حىت لو ختـيلنا مرحلة من هذه الصفة سيفقد العلم مسة التطور،  إثباتألن ب ،منطقياً  ضروري، إذ ال يوجد قـانون ميكن أن نقـول أنه طبيعي

صحة  وابينيُ أن م بإمكاهن هيكون معـىن هـذا أن، فسـضرورية منطـقياً  الطبيعية قوانينهمأن كل بقـول ال العلماء فيهاع ا سـتطا العلميمراحل التقـدم 
من النوع املوجود يف  استداليلبيان صدق القضايا الضرورية هـو إعـطاء برهان لتألن الطريق  ؛رجوع إىل التجربة احلسـيةالالقانون دون 

  ميدان العلوم التجريبية.وهـذا ما ال ميكن أن يثبت يف ،الرياضيات واملنطـق، حيث ال يشار إىل التجربة احلسـية إطالقاً 
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أن القضايا العـليـّة ليسـت يف  (ديفيـد هيـوم)بني يُ ليـّة، لكن عن ضـرورة عِ  اكما يعـتقد البعـض أن القـوانني الطـبيعية تتميز بكوهنا تعـبري           
بني النار واإلحـراق، ولكن  لـتجربة احلسـية جنـد ترابطاً فبا؛ ضرورة أي االرتباطدائم بني األشـياء، وليـس يف هذا  بارتباط حقيقة األمر إال حـكماً 

النحـاس  "إذ أخـد يثبت بـأن القـانون القـائل ،عن رأيه حبجج قوية (هيوم)لقـد دافع  (71)،حراقباإلة ضرورية" تربط النار ل  عِـ " شـاهد باحلـسال يُ 
يقق الشروط املطلوبة  الذيأو سـيوجد يف املسـتقبل  املاضيجـد يف مـوجود اآلن أو وُ  شيء أي: إن  اآليت يعـين "موصـل جـيد للكهرباء

 ليوصف بأنه حناس هو يف الواقع موصل جيد للكهرباء. 

، وأرجع ربط هذه العالقة ملبدأ عموميتهاو بط بني فكرة ثبات القوانني ر هذه اإلشكالية يف إطار فلسفي معريف، عندما  (هيوم)طرح         
 –وهي ترجع إلى العادة  –فالرابطة السببية قائاًل : "  الفكرمن احلوادث الطبيعية إىل  –السببية  –دما نقل هذا املبدأ السببية، وذلك  بع
وضوعية إىل املنتيجة لذلك حتولت السببية من  (17)،"ال بين الظواهر، والضرورة ليست في األشياء، ب  في الفكر قائمة بين أفكارنا

املنطقي  ثباتيضمن يف الطبيعة وتغرياهتا صحة التوقع، وهذا ما جعل كانط يبحث عن اإل رمبا ال شيء توقع، الوم على تق اليت ذاتيةالسببية ال
 يف العلوم مثل يقينيته يف الرياضيات.

كامل يقينية القانون شكال الصورية له لكوهنا قائمة يف الفكر، ووسيلة لتسببية للقانون الفيزيائي أوىل األوبذلك يتبني لنا أن الضرورة ال    
 عرف بالدالة الرياضية.، بينما هناك من يرى التفسري املنطقي لصورية القانون قائم على ما يُ التجريب

 ة: ــــيـــاضـــريــــال ةـــــدالــــال–ب 

: ابأهنيف الرياضـيات  الدالـةعـرف  الرياضي، تُ ين هو دالـة لآلخـر باملعـىنتغري يوجد يف عـلم الطبيعة نوعًا ثالثًا من القوانني يقرر بأن أحد مُ       
التحديد  (27)،"لقـيمة اآلخر، فإن الثاني يكون دالة األول اً عطى ألحدهـما ينتج منها تحديدن بحيث أن أي قـيمة تُ اتغـير رتـبط مُ اإذا "

الـقائـل بأن ضغـط  قانون الغازات مثال ذلك: .ن أي تغـري يف الكم األول يصاحبه تغري يف الكم الثاينإهـنا هو لعالقة بني كميات حبيث 
  درجة احلرارة ري. فهو ال يقول بأن تغلـّياً عِ  هـذا ليس قانوناً  ،درجة الحرارة المطلقة×  حجم الغاز= مقدار ثابت×  كمية معـينة من الغاز

يقول بأن املسافة اليت يقطعها  الذياألجسام،  لسقوط "جاليليو"، كذلك قانون لتغـري يف الضغط أو احلجم أو االثنني معاً  يكون مصاحباً 
ما يقوله القانون هو أن التغـري يف  ،هـي الزمن الذى يسـتغرقه اجلسـم يف السقوط 6ن حيث ،6ن× مقدار ثابت ×  6/7جسم ساقط = 

فنحن هنا  ،ليـّةفيان بالشرط الرابع للقوانني العِ ألهنما ال ي ،لّينين ليـسا قانونني عِ هذاو  ،املسافة يرتبط باملدة الزمنية املستغرقة يف قطع املسافة
 نسـتطيع حتديد حالة تالية من حتديدنا حلالة سـابقة، كما نستطيع حتديد حالة سابقة من حتديد حالة تالية.

فإن احتمال  مرات،عدة  (اً تتشابه وجوهه الستة تمام) مكعباً  و اإلحصائية، مثل القانون القائل بأنه لو ألقي نرداً أ االحتماليةالقوانني و      
مثل هذه القوانني ال تقرر عالقة مضطردة غري متغرية بني حادثني، كل ما تقرره أنه بعد سـلسلة من  ،2/7 ظهور وجه معني سيكون

عىن الدقـيق، وإن كانت ال ليـّة باملاحملاوالت، فإن حادثاً معـيناً يكون مصاحباً حلادث آخر بدرجة تردد نسـبية غـري متغـرية، هـذه ليسـت قوانني عِ 
  ـليـّة، ولكنها دالالت رياضية.تتناقض مع مفهوم العِ 
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 .نــــــيـــوانــــقـــي الــــدالل فـــتــاالس ةـــيـــجـــهـــنـــم–ج 
وهو استدالل  التناقض(، وعدم مبدأ الهوية) يقوم على الذي بني نوعني من االستدالل؛ االستدالل االستنتاجيالعلم  يفعادًة  يز  ميُ         

لضمان صحة النتائج  ومبا أنه يتناول صورية الفكر، فإن التقيد مببدأ اهلوية يكفي واملنطق معتمدًا على صورية الفكر:ستخدم يف الرياضيات يُ 
إىل القانون العام،  جزئية ثحواداالنتقال من و يتناول معطيات التجربة،  فهو أما النوع الثاين: االستدالل االستقرائي ية الصورية؛من الناح

لذا ُتستخدم الصورة الرياضية يف الصياغة العامة للقانون  ،أما القانون العام فهو من إنشاء الفكر ،احلوادث اجلزئية موجودة يف الطبيعةو 
 لعام العديد من اإلشكالياتقانون اوقد سببت عملية االستقراء وصواًل لل .ته للصياغة الصوريةاالستدالل االستنتاجي الستحالو الفيزيائي، 
 )االستقراء(.يرتكز عليها االستدالل التجريب  السؤال عن طبيعة املبادئ غري املنطقية ااخاصة باالستدالل االستنتاجي اليتما يتعلق بمنها: 
 ساسيات صدق هذه املبادئ يف نفوسنا. تتمحور حول أ واألخرى

الفصل بني االستقراء واالستنتاج، والقول بأن األول خاص بالعلوم إىل أن  ( K.Bernandeبيرناردكلود ) أشاريف هذا الصدد، و     
ق إىل التحقن االستنتاج االستقرائي مؤقتًا ويتاج أل؛ من التعسف التجريبية والثاين خاص بالرياضيات، أمر ينطوي على قدر كبري

يف الرياضيات  فاألشياء غري املدركةدراكها، شياء نعتقد إأشياء مدركة وأألن هبا  ني؛ومن جهة أخرى ييع العلوم تستعمل املنهج (37)التجريب،
عن املبادئ أو القوانني فكالمها يستقرئ ويقرتح الفروض ويبحث عن التجربة، دون اختالف بصدد البحث م باستقرائها مثل علم الفيزياء، قو ن

؛ القضايا العامة، وهذا يرجع الختالف املبادئ اليت ينطلق منها كل علمل منهما إىل ال عندما يصل كعن عال الفيزياء إخيتلف الرياضي وال 
ن القضايا العامة واملبادئ اليت فاألمر خيتلف أل ،ستدالل التجريبأما اال ه تؤخذ على أ هنا يقينية لكوهنا مطابقة للفكر:العلم الرياضي مبادئف

ترن في قأن رؤية الظاهرة ت" الباحثون لذلك يرى ،سع الباحث اجلزم فيهاو  عن عالقات معقدة ليس يفيستند إليها نسبية لكوهنما يعربان 
في عملية  –الفرضية  -ثم تدخ  هذه الفكرة تها،لّ فكرة السببية، فمن مالحظة ظاهرة ما تتكون لدينا فكرة عن ع  ب دوماً األذهان 

  .نراقب بها تلك الفرضية"استداللية تنتهي بتجربة 

إن "فكرة االستحالة قائاًل: كيفية إىل   ( Le.Roiلوروا) شار، فقد أالصورية صبغ القوانني بتلك ااخاصيةيات، تُ ساسومن جممل تلك األ    
مما يبعدنا أكثر فأكثر من االتصال المباشر مع  عية، فهي تُعيد صياغتها وتشكيلهاالقوانين العلمية تغير بالتدريج المعطيات الواق

  -جمرد رموز –ُتشري حلوادث، ولكن مبجرد صياغتها يف صورة قانون  املرحلة األوىل هلا جمرد رموز وانني يفموضحًا بأن هذه الق (47)،"الطبيعة
العالقات بني القوانني  ل  د  ع  حيث  يهذا الرأ (بوانكاريه)وقد انتقد  ،ثبناء رمزي ُيشيد عليه احلواد :ساسًا تقوم عليه األشياء، أيُتصبح أ

 بينما أكد .ال حقائق العقل مكان ال قوانني الضرورة، مبعىن أهنا حقائق الواقعني الطبيعية هي قوانني اإلالقوانوالواقع، موضحًا أن 
حني يف  سباهبا، الظواهر ومعرفة كيفية حدوثها وأالفكر البشري لتفسري ال تكفيعلى أن هذه القوانني وحدها  ( Mearsoneميرسون)

يف منو  اً وأساسي اً مهم اً فإن للعقل دور  على ذلكأن عال التجربة عال فقري وسطحي، وبناًء  أىور  بشدة، كل االجتاهات  (برانشفيك)عارض 
بادئ وحدها، لكوهنا بذلك تصبح أن تنمو بواسطة امل ال ميكناملعرفة ونشوء عوال جديدة للتواصل مع الطبيعة، وأن النظرية الفيزيائية الرياضية 
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ق التجريب من الشروط وعمليات التحقالرياضي بداعات الفكر لذلك وجد إلزام الربط بني إ (57)ه بالواقع،ل ال عالقة اً حمض اً صوري اً نظري اً امنظ
  .األساسية لصياغة القانون العلمي

ت عليها بنهذه العالقة بني الرياضيات والنظريات الفيزيائية جعلت من تطورها شيئًا حتمياً، فهذه الفروض املستنتجة عقليًا اليت      
القضية وغري ذلك تكون رتباط بني املقدم والتايل يف نسق معادلة صدقها ضروري الرجع ليبل  صدقها ال يتعلق بالواقعفإن  عادالت:امل

ال ترتبط بأي شروط زمانية أو مكانية بل  (5=  6+6) القضيةفيف أي ظرف وشرط،  فكذهبا يستحيل إطالقاً  لذا، الرياضية متناقضة ذاتياً 
 وحتوهلان العدد ال يدل على شيء يف الواقع، بينما يف حال ارتباط القيمة العددية بالواقع أل ؛هذا ما جيعلها صحيحة وجمردةو  ،تصدق دائماً 

 وأر صدقه انكإ ميكنوهذا االفرتاض ال  (2A × A = A) العدد يتبع الرمزية مثل القانون الرياضي يف اجلرب فإن لدالة،من صورة عددية 
عرف ه من خالل ما يُ إثباتدرك ومت كل رمز البد أن يشري ملفهوم علمي ُمسلم بوجوده أو مُ ف (M C E =2)ون الفيزيائي بينما القان إثباته،

يف طبيعة النظام  ا، وخيتلفجزاءاألالقانون الفيزيائي والرياضي يف صورية القوانني والروابط املنطقية اليت تربط  يتشابهبالروابط املنطقية، وبذلك 
 غم من طبيعتهما الصورية.بالر الكمي، 

 :وزـــــرمـــــــالو  ومــــــمــــكــــال– د   

 )2C)للطاقة، بينما  (M) للكتلة، كما يرمز (F(ترمز ؛  2F= M Cالقانون الفيزيائي يف ختتلف الدالة الرمزية من علم إىل آخر،         
بقوله: "   ( Carnapeكارناب) وهو ما أكده  ،ثبات يقينية القانونإل يعلى كم معيار  عن رمز دال هو عبارة (6) العددأما  ملربع الزمن:

 إىل تنقسم والداللة الكيفية كيفية )نوعية(،ذات داللة  يف حني باقي الرموز هي رموز  (67) ،نه تأكيد كمي لتأكيد الفرضيات بنسبة مئوية"إ
يق االستنتاج ثبت عن طر النوع الثاين: ما يُ ربة مثل )الكتلة(، أما من خالل التج هإثباتالنوع األول: هو ما مت  :ثباتنوعني من حيث اإل
 صدقات.يف القانون الفيزيائي تقع على ماوجممل هذه الدالالت )الطاقة(. املنطقي العقلي مثل 

القوانني ة صياغة أشياء واقعية، ويف حالإىل  هو عبارة عن كم جمرد ال ُيشري (9=  3× 3) بينما الكم العددي يف القانون الرياضي     
ذات داللة جمردة.  (A) ، وكذلك الرمزأيضاً  هو كم جمرد (3) ن الكم العددي، فإ(2A = 3A× 3A )الرياضية يف صورة جربية مثل 

 جملردةيف القانون الفيزيائي هي رموز صورية دالة على ييع ما صدق، مقابل الداللة ا )المعيارية أو الكيفية( وبذلك تكون الرموز ذات الداللة
، وباستخدام الدوال الرياضية كأداة من أدوات إثبات الفرضية الطبيعية تستحيل القوانني الفيزيائية إىل صورة للكم والرمز يف القانون الرياضي
 .االنتقال " باالستحالة الصورية" رياضية وميكن أن ُيسمى ذلك
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 ةـــــمــــاتـــــخــــال

 اآلتية:مما سبق ميكن استخالص النتائج 

، ولكــن مــا لبــث أن تطــور العلــم وأصــبح أكثــر بتفســريات تأمليــة لفظيــة اســتقرائياً مــن عــال الواقــعشــتق تُ  كانــت  القــوانني الفيزيائيــة قــدمياً  إن-1
 ختذها سبياًل لبناء مفاهيم أكثر عمومية وجتريدية.واهتم باملفاهيم النظرية والرياضيات فا، جتريداً 

 ة فهــيالثانيـأمـا  ؛وكيفيـة( )كميـةوتنقسـم إىل نـوعني:  القـانون الفيزيـائيب جمـردة، ختـتص األوىل اورمـوز  ،دالـة ارمـوز  نوعـان مـن الرمـوز: هنـاك- 2
 صورية. أنساقتستحيل القوانني الفيزيائية إىل ، وعن طريقها الرياضياتجمردة وختتص ب

إىل  الداللـة الرمزيـة ُتشـري  الرياضـيات تالزمـاً منطقيـاً متبـاداًل؛ فـإذا كانـتوالرمـوز اجملـردة يف القانون الفيزيـائيالعالقة بني الرموز الدالة يف  متثل-3
 كانــت الرمــوزكلمــا ابتعــدت الداللــة الرمزيــة عــن الواقــع،  و ، وأقــل جتريــداً  القــانون الفيزيــائي أكثــر بســاطةســتعني هبــا فــإن الرياضــيات الــيت ي ؛لواقــعا

  .التفاضلية ن(نيوت(قل جتريداً من رياضيات األ ذات الرياضيات (ركبل) ال ذلك فيزياءومث ،عالية من التجريد ذات درجة الرياضية املستخدمة

كليـاً مـن التجربـة عـن طريـق االسـتقراء، كمـا أنـه ال   اً شـتقمالقانون الفيزيائي ليس صورة مطابقة لالنطباعات احلسية، وال ميكـن أن يكـون  إن-3
ألن التجربــة املعيــار الوحيــد للتثبــت مــن صــالحية البنــاء الرياضــي يف  دلــياًل؛ن التجربــة ميكــن أن يكــون مقطــوع الصــلة بالتجربــة، ولكنــه يتخــذ مــ

 الفيزياء.  

 على أقل عدد ممكن من املفاهيم األساسية والعالقات مع أعلى معيار من التجريد. القانون الفيزيائي يف بنائه يتوي- 4

ن الطبيعـة ُتظهـر نفسـها للباحـث علـى إالقائـل "االعتقاد  على قائم-والكميةنسبية ال –التفكري الرياضي الصوري يف الفيزياء املعاصرة  إن- 5
 ."وعلى عالم الفيزياء معرفة البناء الرياضي للطبيعةهي الجانب الواقعي للمبادئ الرياضية، و هيئة رياضية، 

ذات أبعــاد  - واهلندســة خاصــة –ت الرياضــيات فــإذا كانــ لرياضــيات؛يف ا الصــورية ملفهــوم ههــي صــورة مشــاهب لقــانون الفيزيــائياإن صــورية  -2
جبانب كوهنا مستوفاة الشـروط املنطقيـة، بعـد تفسـري تلـك صورية وُأخرى جتريبية، أي أهنا تتألف من بدهيات وقواعد استنتاجية ومربهنات ذاتية 

 أو كـذهبا بالتجربـة ولـيس بالربهـان،على صـدقها  كمل من قضايا صورية إىل جتريبية، ويُ فإهنا تتحو  بالواقع؛ اقرتاهناساسية عن طريق ألاملفاهيم ا
مت إثبـات تفسـري مفاهيمهـا األساسـية  أهنـا تتحـول لقضـايا جتريبيـة إذا مـا لقوانني الفيزيائية صورية باملعىن الـذي جنـده يف الرياضـيات، أيا وكذلك
  جتريبياً.

علــى الباحــث أن يُعيــد النظــر يف اســتدالالته، أي مراجعــة املعادلــة الرياضــية  الرياضــية،حالــة تنــاقض القــانون الفيزيــائي جتريبيــاً مــع املعادلــة  يف- 1
املعادلــة الــيت كــذبتها  اعنــدما قــام مبراجعــة األسـاس الــيت تقــوم عليهــ (Ralieghe رايليــ )ىن عليهــا االســتدالل، وهــذا مـا قــام بــه واألسـس الــيت بـُـ

 .وتر موجاهتاالتجربة إلثبات العالقة بني كمية األشعة يف اجلسم األسود وت

* * * * * * * * * * * * * * * 
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