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أهـمــية البـــــــــــــــــحـــث العلـمي
 أ .د .سلیم حسن الكتيب  /كلية العلوم جامعة الكوفة

اخلالصة:

األول للعلوم الصرفة و التطبيقية يف جامعةِالكوفة يف
أعطيت كمحاضرة افتتاحية
هذه الورق ِة تُق ّدم دراسة
ْ
للمؤمتر العلمي ِ
ِ
العنوان «أهمية البحث العلمي».استخدمت الدراس ُة احلدو َد األيديولوجي َة جملموع ِة مصطلحات و
آذار  2008حتت
 12مارسِ /
ِ
أفكار ،و مفاهيم لبيان أن «ليس هناك سعادة بدون حبث علمي» .إن جمموعة املصطلحات هي {فضاء البحث العلمي ،أربع
نواف ِذ خمتلف ِة ِم ْن احلقيق ِة ،القضايا الشكلية ،القضايا ال َق ْبلية ،القضايا البعدية ،القضايا الرياضياتية ،القضايا العلمية ،النقد،
التحويالت ،واقع األدب و
التحليل ،الطبيعة ،ما وراء الطبيعة ،بنية شكلية ،حتويل بنيوي ،مناذج عقالنية ،مدار ديناميكي لتكرار
ِ
تطورات ِيف بعض األمور ،االستنتاج،
مدارات ديناميكي ِة تعرب عن
واقع األسطور ِة ،التشاكل الديناميكي بني املقاطع العرضية يف
ِ
ِ
بوظائف و واجبات
العلمي} .وقد اختتمت الدراسة
ِ
االستقراء ،النظام البديهي ،أوجه اخلالف بني التَفْكري الرياضياتي والتَفْكري ِ
ومهام البحث العلمي.
تنويه
لقد قدمت املحاضرة على شكل شرائح نظام (Power
 .)Pointاحتوت كل شرحية على سياق تعبريي يتكامل
مبا قبله ومبا بعده ،ومبا تفترضه طبيعة التناول .وقد طلب
بعض احلاضرين أن اكتب املحاضرة مضمنا بعض التعقيبات
والشروح غري املكتوبة يف الشرائح واليت حتدثت يف قسم
منها .املكتوب يف هذا النص هو حماولة االيفاء مبطالبة الزمالء
احلاضرين.

أوال  :التكريم
ال خيفى عليكم التكرمي الواضح للعلم والعلماء يف القران
الكرمي واحلديث الشريف وبشكل يصعب اإلملام به ،لذلك

نتناول بعض الشواهد.
كرم اهلل العبد الصاحل بعلمه :
(ّ )1
اه َر ْح َم ًة ِم ْن ِع ِ
اه ِمن
َّمَن ُ
﴿َف َو َج َدا َع ْب ًدا ِّم ْن ِعَبا ِدنَا آَت ْيَن ُ
ندنَا َو َعل ْ
َّدنَّا ِعل ًْما﴾ الكهف . 65
لُ
( )2دعوة اخلالق لنبيه لطلب العلم
ْح ُّق َولاَ َت ْع َج ْل بِالُْق ْر ِ
آن ِمن َق ْب ِل َأن يُ ْق َضى
﴿َفَت َعالَى اللهَُّ ال َْمِل ُك ال َ
ا ل َْي َك َو ْحُي ُه َوُقل َّر ِّب ِز ْدِني ِعلْمًا﴾ طه .114
( )3قال النيب (صلى اهلل عليه واله وسلم):
إن املالئكة لتضع أجنحتها
العلم رضا مبا يصنع.
ِ
لطالب ِ
صدق رسول اهلل
( )4وقال عليه السالم:
املهد إىل ِ
العلم من ِ
اللحد.
اطلبوا َ

صدق رسول اهلل
( )5وقال عليه السالم

تناصحوا يف العلم فان خيانة أحدكم يف علمه اشد من خيانته يف

ماله وان اهلل عز وجل سائلكم .صدق رسول اهلل

( )6وقال عليه السالم

طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة

صدق رسول اهلل
وكأن احلديث األخري مسوغا ملا يفترضه القانون
الوضعي بأن

ـ القانون ال حيمي املغفلني ـ

وكأن مصدر الغفلة غري املقبولة هو عدم أداء فريضة
العلم ،فضال عن إن طلب العلم والبحث العلمي صنوان
شأهنم شأن اجلهالة والوقوع اخلطأ

ثانيا  :الحدود
للحدود أمهية كربى يف كل احلوارات ولعل ما قاله
املهندس وليم بليك يشري إىل تلك األمهية)2( .
(كلما كان اخلط احلدودي أكثر بيانًا وحدة ووترية
ازداد العمل الفين تكام ً
ال وكلما كان اقل دقة وحدة عظم
الدليل على ضعف املحاكاة واالنتحال وعدم اإلتقان ...كيف
متيز السنديانة من الزان واحلصان من الثور إال بواسطة اخلط

ِ
املحدد (بكسر الدال)؟ ...ما لذي مييز الزناهة عن النذالة سوى
اخلط الوتري الشديد لالستقامة واليقني يف األفعال والنيات؟
ختل عن هذا اخلط وستتخلى عن احلياة نفسها ويعود كل
شيء إىل الفوضى والبد خلط القدرة العظمى من أن يرسم
فوقه قبل أن يستطيع أي إنسان أو حيوان أن يوجد).
فهل هناك حبث علمي بدون حدود مصطلحات
واضحة؟ وهل تسمح حلوارات املقبولة فكريا أن متارس
بدون حدود مصطلحات واضحة؟ .إذن ال بد من وجود
حدود للمصطلحات اليت سنستعملها من اجل امتالك نقطة
بدء (شروط ابتدائية حلركة احلوار) واضحة قدر اإلمكان.
وهناك أمثلة كثرية يف العلم والرياضيات .فالتقدم العلمي
جدير بان يفتح نوافذ جديدة لإلطاللة على حقيقة ما ،أهنا
دعوة للنقد والتحليل دعوة للبحث العلمي .الن اجلديد يف
ما يرى باحلس والبصرية هو اختالف يف احلدود ،او يف
الصياغات أو اإلبعاد أو املتغريات .ولعل كل متتبع للمعرفة
ال خيلو من أمثلة هبذا االجتاه .فاعتماد الكلمات األولية
يف بناء فكر هو قبول حدود لتعريف حدود .واملغالطات
الرياضية سببها عدم االكتراث باحلدود،واملثال االيت:
نفرض إن:

س= 1ــ1+1ــ 1 = ...1+1ــ (1ـ1+1ــ= )...1
1ــ س
إذن 2س =  1إذن س=  2/1السبب يف الوصول
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إىل هذا اخلطاء هو عدم جتنب حدود معينة يف بعض أنواع
تقارب املتسلسالت.
 1-2البنية :
توصف بُنية املجموعة أو بُنية الفضاء من خالل جمموعة
عالقات ثابتة فضال عن جمموعة قيم (بديهيات) تصف
املجموعة والعالقات .تتمظهر البنيات بعدد ال حمدود من
النماذج املتنوعة ،وقد تتألف البِنية من بِنيتني أو أكثر.
وإذا مثلت املجموعة بالرمز س فان البنية على س تتمثل
بالزوج املرتب (ع ،ق)،حيث ع متثل جمموعة العالقات وق
متثل جمموعة القيم .أما مقارنة البىن فيعرب عنها بالتحوالت
البنيوية .وقد تُشكل جمموعة التحوالت بِنية جديدة تسمى
بنية التحويالت.

 5-2مناذج املعقولية :
أهنا اتفاقات تفرضها طبيعة االختصاص .وقد تكون
أساسا لتصميم التجارب يف العلوم التجريبية،و ختتلف من
اختصاص ألخر،فضال عن رمسها خلارطة طريق البحث
بنقطة بدء واضحة.

ثالثا  :مناهج البحث []6[ ]5

ِيد ملؤمترنا أن تؤلفه اهتمامات البحث العلمي يف
لقد أُر َ
ين مبنهجني مها
جماالت العلوم الصرفة والتطبيقية .انه َمع ٌ
املنهج العلمي التجرييب واملنهج ألرياضيايت.

 2-2الفضاء أو الكيان :

 1- 3املنهج العلمي التجرييب:

وهو جمموعة متتلك بنية وميثل بالثالثي (س ،ع ،ق) حيث
س هي املجموعة اليت تعرف عليها البنية تسمى جمموعة
الطور وع جمموعة العالقات وق جمموعة القيم اليت ترسم
حدود العالقات وبعض مواصفات جمموعة الطور]3[ .

هو جمموعة العمليات املرتبة بنوعيها العقلية والعملية اليت
يقوم هبا الباحث من بداية حبثه حىت هنايته من اجل الكشف
عن احلقيقة الواقعة خبارطة طريق ميثلها املخطط اآليت

 4-2التحويل البنيوي :
هو ذلك التغري احلاصل على الشىء دون التأثري على
بنية الشىء .ويعرب عنه يف الرياضيات والعلوم األساسية بأنه
الدالة بني كيانني تقارن بني عدد عناصر الكيانني وال تؤثر
على بنيتيهما]3[ .
فالتحوالت البنيوية للجامعة حتت تأثري الزمن هي
تغريات صور اجلامعة على مر الزمن.

 4-3االكسيوماتيك)1( :
هو جمموعة األوليات اليت خيتارها ألرياضيايت لتشيد بناء
رياضيايت معني .انه األساس الذي ميثل نقطة البدء انه يشمل
النظام البديهي واألدوات الرياضياتية الرئيسة يف احلدس
واملنطق واملنهج الفرضي أالستنتاجي.
إن االكسيوماتيك هو البنية التحتية للرياضيات أفضل
مناذج املعقولية .لذلك فإن البنية التحتية ألغلب فروع املعرفة
الرياضيات والعلم .الن
 5-3الرياضيات :

 3-2اجلامعة :
كيان يتألف من عناصر وعالقات ومثل .أهنا جمتمع
توليد ذايت للخربات تبين وتطور نفسها بنفسها وهي تتقدم يف
إنتاج ونشر املعرفة بالتعليم والبحث والتواصل .تعليم كيف
نفكر ،والبحث بكيفية متميزة حلل مشاكل ال علم لنا حبلوهلا
مسبقا ،وتكوين اجتاهات فكرية حسب القدرة واإلمكانات،
التواصل مع النتاج املعريف العاملي تأثريا وتأثرا.

ومتكاملة قدر اإلمكان.
الرياضيات احلديثة ال تفرق بني البديهيات واملسلمات
والتعريفات،وتسمي جمموعة البديهيات واملسلمات
والتعريفات مبجموعة البديهيات.
طموح اجلامعة ليست متنيات.و إمنا هو النتاج بعد حني،
املترتب على ما تتبناه اجلامعة من أصول متسقة غري متناقضة
تعرف نظام

هي طريقة تفكري متفردة خالية من مادة موضوعية []5
بنيتها التحتية االكسيوماتيك.
اهتماماهتا  :التناول البنيوي للبنيات الثالث اجلربية
والتبولوجية والترتيبية وتأليفات البىن وحتويالهتا.
 2 -3املنهج الرياضياتي:
هو املنهج الفرضي االستنتاجي ويتمثل يف

 3-3النظام البديهي:
جمموعة البديهيات واملسلمات والتعريفات وهي
اتفاقات حمضة خارج دائرة الصدق والكذب ،واليت تكون
ــــ بوصفها مجال خربية ــــ مستقلة ،وغري متناقضة

 6-3العلم:
هو جمموعة النتائج املوضوعية اليت توصل إليها الباحث
متخذا املنهج العلمي طريقا .أي إن لتعريف املنهج العلمي
أسبقية على تعريف العلم.
و إذا مثلنا بناء علمي بالزوج املرتب (علم ،منهج علمي).
فان البناء ألرياضيايت سيمثل بالزوج املرتب (رياضيات،
رياضيات) .وذلك الن الرياضيات هي منهجها
لذلك ال تصنف الرياضيات على أهنا علم بسبب بعض
التقسيمات منها.
( )1تبعا للتعميم  :فالرياضيات تتناول الذهاب من العام

إىل اخلاص بينما يتناول العلم الذهاب من اخلاص إىل
العام.
( )2تبعا للمشاهدة فقضايا الرياضيات قبلية(قبل
املشاهدة) أما قضايا العلم فهي بعدية (بعد املشاهدة)
( )3تبعا للتحليل والتركيب :فقضايا الرياضيات حتليلية
وقضايا العلم تركيبية.
( )4تبعا للتسليم فقضايا الرياضيات مسلم هبا وقضايا
العلم الحقة.
( )5تبعا للمادة املوضوعية فقضايا الرياضيات خالية من
مادة
موضوعية وقضايا العلم متتلك مادة موضوعية.
( )6تبعا للواقع فقضايا الرياضيات غري واقعية وقضايا
العلم واقعية.
أما املقصود بالواقع فسنتناوله بعد البحث العلمي.
( )7الرياضيات شكلية القضايا (املقصود قالبيه أو
صيغية  formalوليست مظهرية) ال تدرس الكائنات
وإمنا تدرس الكيانات ،وان مقولة رسل « الرياضيات
موضوع ال يعلم املرء فيه أبدا عم يتكلم وال يعلم إذا
كان ما يقول صحيحا » تؤكد ذلك .أما العلم فانه يدرس
الكائنات والكيانات داخل دائرة الواقع.

رابعا :البحث العلمي
بنية
تتألف املجموعة من :
إجراء حبوث متخصصة ،تأليف كتب ،ترمجة كتب،
ترمجة حبوث ،االشتراك يف املؤمترات ،االشتراك يف الندوات،
تقدمي االستشارات ،اإلشراف على الدراسات العليا ،حتديث
أداء العاملني ،أخرى.
وحتدد العالقات والقيم
بناءا على أولويات اإليفاء حباجات املجتمع ،اإلمكانات
البشرية ،اإلمكانات املادية ،إمكانات اإلدارة والتخطيط
اجليد ،طبيعة التخصصات (مناذج معقوليتها ،مناهج البحث
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واليت اشرنا إىل ما نقصده سابقا)
ولكن من يقع على عاتقه حتديد مسات فضاء البحث
العلمي؟
القسم؟ ،الكلية؟ ،اجلامعة؟ ،الوزارة؟ ،الدولة؟ .إن معرفة
جهة التحديد يف غاية األمهية الرتباط الفضاء بتعريف
األهرامات اجلامعية تلك اليت يقع على عاتقها توجيه حركة
البحث العلمي على مستوى الكيانات العلمية املذكورة.

خامسا :الواقع والالواقع
تتردد بعض املصطلحات يف فضاء البحث العلمي .يقتضي
الوقوف عندها .ومن هذه املصطلحات اليت تبدو ضبابية
احلدود هي الواقع والالواقع.
وبشكل عام ميكن االتفاق على إن الالواقع هو ما ليس
بواقع .فإذا كان الواقع مطابق للطبيعة فان الالواقع يطابق ما
وراء الطبيعة أو امليتافيزيقا.
وقد قيل يف مصطلح امليتافيزيقا (ما وراء الطبيعة) الكثري.
ويقال إن ظهور املصطلح حبد ذاته كان بسبب البحث عن
اسم الكتاب الثاين من كتايب أرسطو ( )322-384ق.م
الذي يلي كتاب الطبيعة .أدناه بعض ما قيل يف امليتافيزيقا.
[]7
أر سطو .....................الفلسفة األوىل
ديكارت .....................جذور الفلسفة
ديكارت ......................جذور املعرفة يف امليتافيزيقا
فولتري ..................رقصة حبركات رشيقة تنتهي حيث
ابتدأت
رسل ......................الرياضيات هي امليتافيزيقا اجليدة....
رسل ...............من اجل خلق فلسفة صحية جيب عليك
اعتزال امليتافيزيقا ولكن كن رياضيا جيدا
آخرون ....................علم الوجود العام
آخرون ..............تلمس تفسري للكون خارج حدود الكون
نفسه
فهناك من يتصور بان فضاء الواقع هو املهم وفضاء
الالواقع غري مهم .واحلقيقة إن لكل منهما دوره الواضح يف
اكتمال صورة األخر .فان اتفاق األعمال (واقع) مع النيات
(ال واقع) يقدم لنا مفهوم اإلخالص .وإذا كانت امليتافيزيقا

( )3نتائج منظومة املعتقدات
تنتمي إىل الالواقع فأن الرياضيات الواقع يعني الواقع وال
يستعني به ،ومقولة اينشتاين تؤكد ذلك []12
“الرياضيات أكيدة إذا كانت غري مرتبطة بالواقع وهي
غري أكيدة إذا ارتبطت بالواقع .ويالحظ ذلك املتأمل عند
حماولته اإلجابة على السؤالني اآلتيني]7[ .

يعد من يتصف بصفات فريوس االيدز كائن حي ورمبا سيأيت
اليوم الذي يكتشف فيه كائنات ببعدين وتعد من الكائنات
احلية ويكون هذا الكالم مطابق للطبيعة حبيث يضاف البعد
بوصفه متغريا للتصنيف ،وإذا كان األمر كذلك فهل ستشكو
األخرية من التأثريات اجلانبية لالرتفاع واالخنفاض؟

األول  -هل ميكن إجياد حلول ملشكالت الطبيعة من خارج
الطبيعة (ما وراء الطبيــعة) أو (امليتافيزيقا).؟

( )2بعد الوقوع

الثاني  -هل القانون العلمي وطبيعـته مفروضان على
الطبيعة من خارج الطبيعة؟ أو كامنان فيها؟ أوهما جمرد
إجراء للفهم اإلنساني؟.
ومن ميارس بناء الفكر يتطلب منه حتديد العبارات
األولية ،وهي البديهيات أو القيم أو اطر معقولية النتائج،
وكلها اتفاقات حمضة خارج دائرة الصدق والكذب (ال
واقع) بوصفها أصول قل وال تقل ،اعمل وال تعمل ،...حدود
ملعرفة خالقة .ويبدو إن احد العلماء استحضر ذلك عندما
قال[]12

«الرياضيات للعلم كاألخالق للرجل».

يبدو أن هناك أربعة إطالالت على الواقع والالواقع
نناقش بعض
حدودها الكفافية.
( )1مطابقة الشىء للطبيعة.
واملقصود بالطبيعة ذلك الكيان احليايت املحسوس.
والواقعية  :مذهب جيعل للكيان احليايت املحسوس
االعتبار األول.
إن مطابقة الشىء للطبيعة بشكل عام ال تعد من املسائل
السهلة وال الواضحة وال الثابتة .فقد يعتقد البعض أن أفالم
الكارتون تكون واقعية إذا كانت شخوصها بشر وغري واقعية
إذا كانت شخصوها نباتات تتكلم.
فهل تتطابق ثالث صور مأخوذة بنفس الوقت لشجرة.
وهل هناك وصف دقيق للكائن احلي .قبل زمن غري بعيد مل

وكأن هناك جدار ــ وقع ــ يكون الواقع بعد اجلدار
ويكون الالواقع قبل اجلدار .وكأن واقع الكائن يف وجوده.
فبعد والدة الكيان حيق لنا أن نتكلم عن واقع الكيان وحنن
نطل على مصطلح الواقع من هذه النافذة نافذة بعد الوقوع.
أما قبل والدته فالكيان صورة يف املخيلة تعرب عن كيان
ليس له وجود فهو فعل يف الالواقع سيكون واقعا أو يعني
واقعا معينا ليتخذ واقعا جديدا .وكأن بلورة مشروع واقع
الكيان (نقطة بدء واقع الكيان) يف الالواقع .إن واقع الكيان
يتغري من واقع إىل أخر .فالطفل يف بدء تكوينه وهو يف بطن
أمه واقع .وهذا الواقع يتغري بتغري جسمه وشكله واكتمال
أعضاءه وفاعلية بنيته .أما إجراءات القوانني الوضعية قد ال
تعد الطفل موجودا إال بعد والدته .ولذلك فأن تسجيل الطفل
غري املولود يف دوائر النفوس قضية غري واقعية .وان تسجيل
نفس الطفل بعد الوالدة يف دوائر النفوس قضية واقعية .وان
“ س2+س=3س“ قضية غري واقعية والقضية “ املاء يغلي
بدرجة مئة مئوية مبستوى سطح البحر “ قد يعدها البعض
غري واقعية ألهنا متثل قانونا.إال أهنا قضية واقعية تصف
واقعا وهي قضية تستمد واقعيتها من واقعية املاء ودرجة
احلرارة والغليان والضغط اجلوي ومعتمدة على جتارب
إنسانية وقعت فعال ولذلك تعد من القضايا التركيبية الالحقة
(قضايا العلم) كما الحظنا ذلك يف تصنيف القضايا،إما قضايا
الرياضيات فلم يكن هلا واقعا ومل تتخذ قانونا بعد جتارب
أهنا قضايا قبل املشاهدة “ من القضايا التحليلية املسلم
هبا (غري واقعية) ،وقضايا بعد املشاهدة القضايا التركيبية
الالحقة (واقعية) .الن األوىل قبل وقوع املشاهدة والثانية
بعد وقوع املشاهدة.

املقصود باملعتقدات هي جمموعة من القضايا غري
املتناقضة وغري املعتمدة بعضها على البعض واملتكاملة
قدر اإلمكان لتمثل نظاما يكون األساس لنماذج معقولية
صاحبها ،ويكون حبيسا هلا ،بذلك السجن الذي يفتخر
بإتقانه السجني ،الفضاء املنيع املسوغ لكل تصرفاته املنبثقة
من معتقداته والكاشفة لكل نفاقه إن وجد .أو هي تلك
القلعة املنيعة اليت ال تناهلا األهواء والتصرفات الغريبة واليت
شيدت من معتقدات أمري .أتقنت معمارية نظامها بشكل
يكفل توسيع فتاءاهتا باستمرار .وبناءا على ذلك فان لكل
إنسان واقعه ،وللمعرفة واقعها وللعلم واقعه وخيتلف واقع
الفنون باختالف اجتاهاهتا الفكرية والفنية .وقد خيتلف واقع
املوضوعات يف االختصاص الواحد.
ففي اهلندسة هناك أنظمة خمتلفة  ،ففي نظام إقليدس
يعد الكون فيه مسطحا وتكون القضية (جمموع زوايا املثلث
180درجة) قضية واقعية .ويف نظام بوالياي يعد الكون
فيه على شكل سرج احلصان وتكون القضية (جمموع زوايا
املثلث اقل من  180درجة) قضية واقعية .أما يف نظام رميان
فان الكون فيه على شكل كرة وتكون جمموع زوايا املثلث
أكثر من  180درجة قضية واقعية.
لقد كرم اهلل عز وجل اإلنسان بالبصرية احلاضنة ملنظومة
معتقداته والكاشفة عن نتائج تلك املعتقدات لتعرب عن واقعه
ان َعلَى نَف ِ
ريٌة﴾ القيامة .14
إِْنس ُ
ْس ِه بَ ِص َ
بقوله تعاىل ﴿ :بَ ِل ال َ
وقد كرم اهلل عز وجل اإلنسان مرة أخرى بأن جعل
بداية تبديل واقعه بيده وهناية األمر مبشيئة اخلالق اعتمادا
على طبيعة التبديل ملنظومة معتقداته بقوله تعاىل َ ﴿ :ذلِ َك بِ َأ َّن

َم يَ ُك ُم َغِّي ًرا نِّ ْع َم ًة َأْن َع َم َها َعلَى َق ْو ٍم َحَّتى يُ َغِّي ُروْا َما بِ َأنف ِ
ِم َوَأ َّن
ُسه ْ
اللَهّ ل ْ
يم﴾ األنفال . 53
اللَهّ َس ِم ٌ
يع َعِل ٌ

وقد طالب بعض املفكرين يف حتديد واقع بناء فكري
معني بأن ينسجم مع واقع الفكر العام الذي ينتمي إليه البناء
الفكري املعني.
فقد قال []9
ثروب “من اجل إعطاء أي شيء يف األدب حياة واقعية
ال ينبغي علينا أن نكون شبيهني باحلياة ،جيب أن نكون
شبيهني باألدب « وهناك قضايا عدت واقعية يف مرحلة
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من مراحل تطور الفكر الذي تنتمي له القضايا وأصبحت
غري واقعية يف مرحلة أخرى من مراحل الفكر ،واألمثلة
كثرية يف فروع املعرفة كافة .فقي الفلسفة ال جند تعريفا
واحدا هلا وال فلسفة واحدة وإمنا هناك فلسفات متعددة،
مواقفها متعددة االهتمامات متناقضة املصاحل .وهذا يقضي
بوجود نظم معتقدات خمتلفة ،مما يؤدي إىل اختالف بواقعية
املواقف .فقد صنفت الكائنات احلية يف علوم احلياة سابقا
بناءا على ظروف تواجدها ،برية وجوية ومائية وبرمائية
واليوم تصنف الكائنات احلية بناءا على بنيتها ،فقريات وال
فقريات كذلك األمر يف تصنيف املواد الكيميائية يف اجلدول
الدوري على أساس معني مث صنفت املواد بناءا على أساس
أخر يف اجلدول الدوري احلايل ،واألمر يف الرياضيات
ال خيتلف فالقضية «الكل اكرب من اجلزء» واقعيــة قبل
أزمة املــثل (حوايل  )1950 - 1820أي قـبل ظـهور
املـجموعات غري املنتـهية (النصف الثاين من القرن التاسع
عشر) وهي غري واقعية اليوم .ويف الشعر كان من يعد السياق
التعبريي غري املوزون وغري املقفى شعرا ال ميكن أن يكون
واقعيا ،أما اليوم فهناك القصيدة النثرية واليت هي جزءا من
الواقع الشعري .ومازال االجتاه البنيوي يف النقد األديب اجتاها
نقديا ال يعده بعض النقاد واقعيا بينما يعتقد آخرون بأنه
النقد الواقعي يف عصر ما بعد احلداثة (كل حسب منظومة
معتقداته) .إما يف الطب فاالستئصال بدون جراحة وتفتيت
احلصى باملوجات مل يكن عمال واقعيا مبنظومة املعتقدات
السابقة أما اليوم فهو جزء من الواقع الطيب ،كما إن الوخز
باإلبر واقعا بالنسبة ملنظومة املعتقدات الصينية ومل يكن واقعا
طبيا بالنسبة لكثري من بلدان العامل.
أما يف عامل األدوية (الصيدلة) فالدواء الواقعي ذلك الدواء
الذي جياز عامليا ويباع يف الصيدليات ويصفه األطباء إال إن
مثل هذا الدواء (األسربين يف اخلمسينات من القرن العشرين
مثال) ذو االستعمال الشائع سرعان ما ينحسر استعماله
بسبب معتقدات طبية مستجدة .مث تستجد معتقدات طبية
مرة أخرى فيتبني انه مفيد بنسب معينة وألعمار معينة
والستطبابات مغايرة لتلك اليت انتشر استعماله بسببها .انه
تغري يف واقعية الدواء بسبب تغري معتقدات.
ومل يعتقد احد اخلرجيني الشباب بواقع جغرايف معني

بسبب منظومة معتقداته املعرفية عندما اعتقد بأن النقل ملباراة
كرة القدم من استراليا ال ميكن أن يكون حيا الن املباراة
تقام يف الصيف وهو يشاهدها يف الشتاء يف العراق  ,وال
يعتقد الكثريين بواقع جغرايف أخر بسبب منظومة معتقداهتم
املعرفية بان طريان الطائرة  1000كم حنو الشمال مث 1000
كم حنو الشرق مث  1000كم حنو اجلنوب مث  1000كم حنو
الغرب ال يوصلهم إىل نقطة االنطالق األوىل .ويف التاريخ
والعرض التارخيي األمثلة كثرية على تغري الواقع بسبب
اختالف املصاحل والرؤى وظهور الفرق والطوائف.
أما يف االجتماع فان طلب الشاب االختالء بالشابة
أمرا غري واقعي وغري مقبول يف بعض املجتمعات ،أما يف
جمتمعات أخرى فهو من صميم الواقع وإذا مل يطالب الشاب
باالختالء بالشابة يقتضي عرضه على طبيب نفسي.
و للفيزياء تفسرياهتا للطبيعة ،فمسارات الضوء جتعلنا
نرى جنم مل يعد يضيء ،وقد يزن السنتمتر املكعب من
الثقوب السوداء بقدر وزن األرض.
وقد يتوهم البعض بان ما يعتقده هو الصحيح ،أو إن
واقعه هو الواقع ،فيسقط واقعه على واقع الغري ويطالبه
بقضايا ال تنتمي إىل واقعه مث يتيه يف حفرة نصف قطرها
يتوافق مع نصف قطر دائرة اطالعاته اليت قادته إليها
بوصفها فخ مل بكن حبسبانه.
ـر ْف املنافق بأنه الشخص الذي يعلن عن نظام
وقد يُ ًع َ
معتقداته دون أي إجبار لتكون ساترا الفعاله اليت ال تنتمي
إىل نتائج نظام معتقداته.
ومن خالل اإلطاللة على الواقع من نافذة نظام املعتقدات
نالحظ
أن مهارات فنان  +معتقداته هي مهارات فنان  +واقعه
وقد تنتج لوحة فنية تكون هي واقعها.
مهارات قاص  +معتقداته تنتج قصة أو رواية هي واقعها
من جهة وهي واقع اإلنتاج األديب للقاص عند االنتهاء من
كتابتها من جهة أخرى.
واقع املحاضرة هو حوار علين مع الذات وهو نتاج
منظومة اعتقادايت

( )4مقطع املسار الديناميكي للتحوالت البنيوية لشيء حتت
تأثري الزمن يف تلك اللحظة
يتكون املسار الديناميكي للتحوالت البنيوية لكيان ما
من تكرارات صور الكيان حتت تأثري الزمن .فإذا مثلنا
صورة الكيان يف نقطة بدءه بالرمز ك أو بالزوج املرتب (ك،
صفر) فسيمثل واقعه بعد ن من الزمن بالزوج (ك ،ن) لذلك
فان ما يؤول إليه الكيان يف حلظة ما هو واقع الكيان يف
تلك اللحظة .وبناءا على ذلك فان اختاذ القرارات يف الكثري
من أمور احلياة ترتكز على الطبيعة اآلنية لألمر وقد ال
يشفع التاريخ اجليد لطبيعة األمر إذا كانت الطبيعة اآلنية
لألمر غري جيدة ووال يؤثر التاريخ السيئ كذلك واألمثلة
كثر ،منها املخالفات املرورية ،نتائج االمتحانات ،الكفر قبل
املوت ،طلب صورة حديثة للهوية أو املعامالت الن الصورة
احلديثة هي أخر ما آلت إليه التغريات على شكل صاحب
املعاملة ،وإذا كانت صور الفرد على مر الزمن هي مسار
التحوالت البنيوية لكيان وجهه فان صورة صاحب املعاملة
هي مقطع املسار يف حلظة البدء باملعاملة فهي واقع وجهه يف
حلظة البدء باملعاملة.
تنحصر اهتمامات هذه اإلطاللة على الواقع بالتغريات
اللحظية احلاصلة على الشىء دون التأثري على العالقات
املكونة لبنية الشىء .وكأهنا تستحضر القول «لن ترى
النهر مرتني» الن الرؤيا الواحدة هي مقطع واحد للمسار
الديناميكي للتغريات ،فهي واقع واحد ،وهذا يعين إن واقع
الكيان وحيد نسبة إىل حلظة القطع.
وبناءا ذلك فان كل من واقع الفكر القدمي وواقع الفكر
اجلديد مقطع يف املسار الديناميكي لتطور الفكر خيتلفان يف
حلظة القطع األوىل قدمية واألخرى جديدة ،اى أن الواقع
القدمي منغمر يف الواقع اجلديد ويؤسس له وان كل من الواقع
القدمي والواقع اجلديد هو الواقع لألخر .وال ميكن التقليل
من شأن الواقع القدمي الن الواقع اجلديد سرعان ما يكون
قدميا .ولذلك يقال إذا استهزأنا بأفكار أجدادنا فسيستهزئ
بأفكارنا أحفادنا.
وان مسار التحوالت الديناميكية لكيان فكري هو مسار

تطور الكيان على مر الزمن .وان االنعطاف يف املسار هو
تعبري عن تغري يف نظام املعتقدات اويف مناذج املعقولية أو يف
منهج التفكري أو يف حدود املصطلحات .وما معاصرة الكيان
إال قطعة مسار حتوالت الكيان ملدة زمنية معينة.
وبوساطة هذه الرؤيا للواقع والالواقع ،ميكن تقدمي
صياغات بعض املصطلحات أو ألكشف عن بعض العالقات
بني موضوعات تبدو خمتلفة.
إن واقع اجلامعة هو مقطع املسار الديناميكي لتغيري صور
(التحوالت البنيوية) اجلامعة حتت تأثري الزمن يف حلظة ما.
فالقصة هي جمموعة من العناصر تتحرك مبسارات تتجه
حنو املغزى ميثل املقطع العرضي (املشهد) لتلك املسارات
طبيعة احلدث حسب رؤى القاص يف حلظة القطع]4[ .
ولألسطرة (جعل الشيء أسطوريا) منوذجها املشابه
لنموذج القصة ،متثله املتتابعة اآلتية.
واقع ← احنراف يف مكوناته ← تكرار االحنراف ←
تأسيس كيان جديد غري واقع.
ويؤكد أهل األدب[ ]10بان كل ما هو خملق ومبتكر
ومتخيل وومهي يندرج يف املؤسطر .وأن األسطرة تنبعث
من ثنائية (الواقع ،اخللق) ،وكأن خالق األسطورة مينح بنية
تصوير جديدة للواقع املعني فيجعلها متتلك دالالت تالزم
الشيء ومتتلك استمرارية البقاء بعد زواله .وكأن األسطرة
حتويالت بنيوية من واقع إىل ال واقع .فالتحويالت الوسطية
هي مستويات من اخللق الالواقعي.
ومن الناحية الشكلية فأن تطور الكيان ال خيتلف عن
ابتكار أسطورة الن تطور الكيان ينبعث من ثنائية (الواقع،
اخللق) أيضا .واملقصود باخللق هنا هو جممل التحوالت
الديناميكية يف فترة تطور الكيان .ولوحيت الزيتية هي واقع
أما اللوحــات األربعة فهي مرشـحات (فلترات) لوحـيت
(ال واقع) باستعمال احد براجميات احلاسبة.
(انظر شكل)1
ومن الناحية الشكلية فأن تطور كيانات التقريب
واإلشاعة واألسطرة متالئمة الكيفية مع فهم الناقل لإلشاعة
أو اهلدف من التقريب أو قابلية صانع األسطورة .وناتج
املراحل العشرة اآلتية لتغريات قليلة توضح القصد.
(انظر الشكل )2
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إن الوعي الثقايف حبدود املصطلحات وما تؤول إليه
بعض املعتقدات بسبب احلدود واختالف نوافذ اإلطاللة
أمور البد منها يف حماكاة البصرية عند الشروع يف أي حوار
كان مع الذات أو مع اآلخرين إلنتاج شيء نافع فكيف
يكون مستوى الوعي إذا كان األمر بلورة حبث علمي.
فكثريا ما يقال قي احلوارات  :هذه قضية شكلية أو هذه
قضية غري واقعية أو هذه قضية ميتافيزيقية أو هذه قضية
خالية من مادة موضـوعية
للتقليل من قيمة قضية معينة يف بلورة حوار ،إن إطالق
التعميمات بدون حدود واقية للمعىن كالم ينقصه الكثري
من الدقة ،يتطلب جتنـبه متاما .الن القواعد النحوية ...قضايا
الرياضيات ...استمارات التقييم ...أخرى .كلها قضايا شكلية
قضايا غري واقعية قضايا ميتافيزيقية قضايا خالية من مادة
موضوعية بنفس الوقت .فضال عن إعانتها للواقع وحماكاهتا
للبصرية .الن إمكانات احلواس بشكل عام غري دقيقة وغري
كافية .إن أمثلة األوهام البصرية كثرية .منها احلروف (انظر
الشكل )3اليت تبدو مائلة وهي ليست كذلك.
وملمارسات البحث العلمي مناذج معقولية حتررنا من
بعض التزامات احلواس بناءا على اهلدف املنشود من البحث.
ففي الفضاءات اليت ال تعرف هبا املسافات ال يكون للدائرة
الوصف املعروف ويكتفى باملنحين املغلق البسيط وان كان
بالشكل األيت.

حيث املستطيل األسود خارج الدائرة واملثلث األسود داخل
الدائرة.وقد نستطيع أن نرسم صورا ألمور ال نستطيع أن نراها
وكيف نرى املستقيم مثال إذا كان عرضه صفرا ،وهذا شأن
اإلشكال اهلندسية األخرى.
أدناه حماولة لرسم مراحل تكوين املكعب بالبعد اخلامس
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(تأمالت شخصية مل أراها يف املصادر).

شكل رقم 1

الشكل ( = )1النقطة = مكعب بالبعد صفر
الشكل ( = )2قطعة مستقيم = مكعب بالبعد  = 1نقطة سحبت بعدا
الشكل ( =)3قطعة مستقيم سحبت بعدا
الشكل ( = )4مربع = مكعب بالبعد  = 2شكل( + )2شكل ()3
الشكل ( = )5مكعب بالبعد  2سحب بعدا
الشكل ( =)6مكعب = مكعب بالبعد  = 3شكل( + )4شكل ()5
الشكل ( = )7مكعب بالبعد 3سحب بعدا
الشكل ( = )8مكعب بالبعد  = 4شكل( + )6شكل ()7
الشكل ( = )9مكعب بالبعد  4سحب بعدا
الشكل ( =)10مكعب بالبعد  = 5شكل( + )8شكل ()9
وإذا تصورنا املكعب بالشكل التايل:

شكل رقم 3

شكل رقم 2

شكل رقم 4
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والشكل األيت يوضح ذلك

سادسا :السعادة

دميومته ليكون موردا ملسوغات التطور بشكل عام.

اذا كانت السعادة هي احلالة املثلى ملالئمة اإلمكانات مع

وكيف ال يكون النقد كذلك وموقفه أخالقي ألنه[]8
إي أننا نقلنا احلوار من احلالة الواحدة إىل املاالهناية من احلاالت.

احلاجات .فأن لتلك املالئمة كم ونوع .إن

سيكون املكعب بالبعد خلامس بالشكل التايل

أما نوع السعادة فإنه يرتبط باملوقف االجيايب لإلمكانات

واحلاجات من:

احلق

واخلري

واجلمال

و ارتباط البسط واملقام باألخالق حيسن نوع السعادة

فما هي األنشطة اليت تزيد اإلمكانات وحتسن نوعها

و تقلل احلاجات وحتسن نوعها؟

اجلواب هو
إن تلوين املناطق املتجاورة بألوان خمتلفة للمكعب بالبعد

اخلامس قد ينتج زخرفة إسالمية ،ويف احلاسبة هناك ثنائية يف

اللون فتكون الزخرفة بنوعني

و إذا درسنا  nمن األشياء فان عدد العالقات تكون

البحث العلمي ...الذي مسته التحليل والنقد
وإذا كان التحليل هو فن إرجاع التكوين إىل عناصره األولية فانه

أي إن عدد العالقات بني شيئني هي 15

فضال عن إن النقد يدمي تطور املعرفة بشكل عام والعلم بشكل

خاص بوساطة :

وان عدد العالقات بني أربعة أشياء هي 65535

االبيستومولوجيا

وان عدد العالقات بني مخسة أشياء هي 33554431

وهي كلمة مركبة من االيبستمو ...معناها علم

ولوجيا ...معناها علم ،نقد ،فقه ،دراسة أو نظرية ولذلك

امتالك نظام

يطبق بالكامل
قليل املتغريات

أخرى كما يف الشكل رقم .6

حركة حتوالته مستقرة

إلنشاءات اجلربية تكون لوحات جديدة (كما يف الشكل )7

يتالءم مع كيفيات املعاصرة

واالستفادة من تلك اإلنشاءات اجلربية للوحات املكعب بالبعد

فهل هناك سعادة بدون نظام؟ وهل يسمى النظام نظاما إذا مل

واضح مما تقدم بان بأن احلواس غري كافية الختاذ القرارات

إن كثرة املتغريات أو األبعاد تشكل صعوبة يف التخطيط

األساس لرسم حدود املصطلحات وحسم القرارات وتبين أهم

املعتقدات .فهل هناك عالقة بني السعادة والبحث العلمي بوصفه

رؤى البصرية؟.

يطبق بالكامل؟.

مفردات الكيان ومالحمه وما ينبغي له إن يكون حسب مواصفات
الصورة القبلية املتوفرة عند الناقد ،ووجه يكشف طبيعة النقد
حسب ثقافته املتلقي النقدية .وقد جيد البعض يف الوجه الثاين

بوابة لدائرة االيبستمولوجيا .وبالتفاعل بني الوجهني يستمد النقد

من  2إىل 496 3

و إذا كان السبيل للسعادة هو

وقد يستعمل املكعب بالبعد اخلامس ال نتاج لوحات فنية

املهمة وان أهم املعتقدات رسخت بالبصرية .وان دور البصرية هو

واحد

أو نظرية املعرفة.

كما يف الشكلني (.)4

و إذا كان النقد هو تلك املرآة مزدوجة األوجه .وجه يكشف

الحظ التصاعد يف زيادة عدد العالقات عند زيادة شيء

اصطلح على االيبستمولوجيا بعلم العلوم أو الدراسة النقدية للعلم

كثري الثوابت

اخلامس لتكوين لوحات جديدة كما يف الشكل 8

وان عدد العالقات بني ثالثة أشياء هي 411

من 3إىل 65124 4

من أربعة إىل مخسة أكثر من ثالثة وثالثون مليون مما يتطلب

القيام بسلسلة من فعاليات اإلنشاءات املحسوبة بدقة .وباملقاسات
اليت تتطلبها مراحل االجناز.يترتب على ذلك اختاذ سلسلة من

القرارات تعرف بنية اإلنشاءات وتؤمن خطوات منهجها.

وعلى أية حال ومهما كان القرار مجاعي أم فردي ،فانه حيتاج

خربة واخلربة من خزين املعلومات وخزين املعلومات من نتاج
البحث العلمي.ومبا إن اهلدف هو السعادة .إذن ال سعادة بدون
حبث علمي .الن

الرصني وتعيق حركة التطور .فمن يدرس التحوالت الديناميكية
اليت متثل حركة تغريات كيان يعتمد النظام اخلطي(متغري واحد).
فإذا كان احلوار عن املثلث املرسوم جانبا حوار
حول شكل ببعدين وأردنا أن نظيف بعدا آخر،

فإننا جند أنفسنا أمام ماال هنابة من املثلثات.
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الفوضى:
من نتائج االنفجار املعريف وثورة املعلومات أصبح

فضاء املعلومات متسارع االتساع ،وان االهتمامات عند

الباحثني متغرية باستمرار وأولويات االختصاصات متغرية

باستمرار .ترتب على ذلك االهتمام بفضاء املعلومات لتتخذ

مسميات مثل نظرية املعلومات أو الدراسات املعلوماتية أو

ديناميكية املعلومات وجل اهتماماهتا هو فعل الزمن على
فضاء املعلومات جاعال التحوالت البنيوية للمعلومات تعرف

حركة غري عشوائية وغري قابلة للتنبؤ نظامها الديناميكي
حياكي صياغات الفوضى يتقبل القياس واملسافة والترميز

والتشفري ولغة ثنائية األجبدية مبواصفات خزن واسترجاع

منتظم ,

شكل رقم 7

إذن جيب االهتمام بالبحث العلمي بشكل يسمح لنا التعامل

مع هذه النظم الديناميكية املعقدة واالستفادة من فضاء املعلومات

وعدم الضياع وسط هذه الفوضى.

شكل رقم 5

شكل رقم 6
شكل رقم 8
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سابعا :عطاء البحث العلمي:
وأالن وبعد أن قدمنا أدوات البحث العلمي ومواصفاته وحدود

بعض املصطلحات املتعلقة به ،نقدم أالن أهم وظائفه وما تتميز به

تلك الوظائف.
البحث العلمي

النشاط األمثل المتالك املعلومات واألدوات واملشاريع األكثر
قبوال واألقل كلفة واألكثر متانة واألكثر مرونة واألوسع دائرة
لالستعمال.
البحث العلمي
نشاط ميتلك منهجا يورث العلم رمز املعرفة الوضعية املوثوق
بها لفهم الطبيعة .وقد يذهب بعض املفكرين أكثر من ذلك يف
توسيع دائرته ،فيعد املعرفة املوثوق بها ،يف الطبيعة ويف ما وراء
الطبيعة.
البحث العلمي
فضاء لتوليد اخلربات يصون ذاته بذاته وهو يتطور.
البحث العلمي
يتناول العالقات بني مكونات األشياء كائنات وكيانات .يدرس
بنيات العناصر وبنيات اجملموعات وبنيات حتويالت تلك البنيات.
البحث العلمي
أداة الكشف عن صدق القضايا  :افرتاضات ،استنتاج ،استقراء،
توقع ،تنبؤ ،احتمال ،حل ،برهان....
البحث العلمي
مترس على احرتام اخلطوط الكفافية لفضاءات استعمال
املصطلحات واملفاهيم والقوانني والعالقات كافة.

بغداد.1997/
البحث العلمي
يقدم حلوال للواقع من الالواقع ،يقدم حلوال لفضاء الطبيعة
من فضاء ما وراء الطبيعة.
البحث العلمي
حماكاة البصرية والنظرة الكلية وسند التأمني لتطور مستمر
على طريق السعادة.
البحث العلمي

البحث العلمي
الواحد األحد.

اجلدولني اآلتيني رمبا تكون كافية.

األول يبني اإلنفاق على البحث العلمي كنسبة من الناتج:

البحث العلمي

البحث العلمي()11
يدعم االقتصاد الوطين
 %66من قوى العمل يف إحدى الدول املتقدمة تعمل يف جمال

1985

1996

الواليات املتحدة

% 63

السويد

% 84

الوطن العريب

% 0.2

الوطن العريب

15

26

فرنسا

211

840

النمو يف قطاع املعلومات يف أوربا يبلغ  %30وهو يبلغ مخسة
أضعاف منو االقتصاد العام يف أوربا البالغ.%6
البحث العلمي
السبيل لإليفاء بأهم أهداف اجلامعات تعليم كيفية التفكري.
البحث العلمي
مغامرةعقالنيةتتحدىاملستحيل،تروضبعضهفيصبحطيعاممكنا.

للطباعة والنشر ،بريوت.1965 ،
[ ]6موي (بول):

املنطق وفلسفة العلوم ،ترمجة د .فؤاد زكريا ،دار هنضة مصر

للطبع والنشر ،القاهرة ،من دون تأريخ.
[ ]7املوسوي (حممد جواد) :

حماضرات كلية اآلداب ،جامعة البصرة1975 ،

االجتاه العقلي يف الثقافة العربية اإلسالمية و مسألة القيم

اإلنسانية ،كتاب مكانة العقل يف الفكر العريب ،مركز دراسات

الوحدة العربية واملجمع العلمي العراقي 1996
[ ]9فراى (نور ثروت) :

سويسرا
496

1878

املعلومات سنة .2003
 %50من الناتج اإلمجالي يف الدول املتقدمة مبين على ناتج املعرفة.

[ ]5كمىن (جون):

[ ]8املوسوي (حممد جواد) :

الثاين يبني نسبة املنشورات لكل مليون شخص
السنة

( )9العدد (.2002 ،)1

الفيلسوف والعلم ،ترمجة د .أمني الشريف ،املؤسسة الوطنية

ثامنا :هل أن نشاطاتنا كافية واهتماماتنا معقولة

ومعرفة ميوله واجتاهاته الفكرية

ويالزمه مذهبا

البنية الشكلية (قصة وثن منوذجا) جملة جامعة تكريت ،املجلد

يكشف عن تأمالت خلق الكون واإلمعان يف التقوى واخلشية من

يشبع رغبات الفرد يف حب االستطالع والتخطيط لثقافته

يبعد الفكر عن ممارسة اخلطأ ويغلب عليه الصدق واالمانة

[ ]4الكتيب (سليم):

[ ]10ياسني (فرج) :
( )11علي (نبيل) :

تشريح النقد ،ترمجة د .حممد عصفور ،اجلامعة األردنية،

.1991

أمناط الشخصية املؤثرة يف القصة العراقية القصرية أطروحة

دكتوراه جامعة تكريت2006
املصادر
( )1اجلابري (حممد عابد):

مدخل إىل فلسفة العلوم ،دراسات ونصوص يف االبيستمولوجيا

املعاصرة (اجلزء األول) ،تطور الفكر الرياضي والعقالنية املعاصرة،

دار الطليعة للطباعة والنشر ،الطبعة الثانية.
( )2روجرز (فراكلني):

الفجوة الرقمية عامل املعرفة

]12[ Kapur, J. N :

The Spirit of Mathematics, ARYA

.1966 ,Book Depot, New Delhi
Ì Ì Ì

الشعر والرسم ،ترمجة مي مظفر ،دار املأمون للترمجة والنشر،

.1990

[ ]3الكتيب (سليم):

منهج البحث العلمي يف الرياضيات  ,مكتب علي السعدي،
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