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المنھج العلمي والحقيقة الكونية•

المنھج العلمي والتنجيم•

المنھج العلمي والفقه•



مقدمة للمنھج العلمي

المعرفة حب و المجھول من الخوف على ا5نسان فطر•

 والسيطرة الفھم أجل من للوجود نظره صرف•

بالوجود عBقته تحكم التي والبنى ا?نماط 5كتشاف سعى•
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 والمعاني النظم استشراف في للمساعدة العلوم أبتدعت•
الطبيعية الظواھر في الكامنة

وا5ختبار المBحظة على المبنية النظامية المعرفة :العلم•



تعريف المنھج العلمي

 الظواھر لبحث المستخدمة والوسائل الطرق مجموعة ھو 
 المعرفة وتكامل وتحقيق جديدة، معارف وتحصيل الطبيعية،
.السابقة
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.السابقة



عناصر المنھج العلمي

تحديد وتعريف موضوع البحث:طرح السؤال•
إجراء التجارب أو ا?رصاد:جمع المعطيات•
محاولة تفسير ما نراه والتنبؤ بنتائج جديدة:وضع الفرضية•
) ٢خ (الرجوع الى جمع المعطيات:إختبار الفرضية•

5ختبار صحة التنبؤ
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) ٢خ (الرجوع الى جمع المعطيات:إختبار الفرضية•
5ختبار صحة التنبؤ

إختبار الفرضية، وإعادتھا 5كتشاف أي مغالطة :نقض الفرضية•
:مBحظات•

حتى تكون المعطيات علمية ]بد أن تكون قابلة لZعادة–
حتى تكون الفرضية علمية ]بد أن تكون قابلة لZختبار والتخطئة–
الفرضية العلمية ]بد أن تتنبئ بنتائج جديدة–



المنھج العلمي والحقيقة الكونية
)ا5ستقراء مشكلة( به؟ معتد العلمي المنھج ھل :إشكال•
قياس + استقراء من مركب العلمي المنھج :جواب•

 يمكن ھل .)دور( التكرار من حلقة العلمي بالمنھج :إشكال•
؟)الكونية السنة( الكاملة الحقيقة 5كتشاف الخروج
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؟)الكونية السنة( الكاملة الحقيقة 5كتشاف الخروج

اثباتھا؛  يمكن و] )فرضيات( مؤقتة دائما النظريات :الجواب•

:والرياضيات بالمنطق خاص ا5ثبات  
دائما )اليقين عدم( للخطأ مجال ھناك–

  )التجارب( الظواھر حدود و المتغيرات حصر يمكن ]–

كامل )قياس/رصد( تجربة إجراء يمكن ]–



المنھج العلمي والحقيقة الكونية

)المسلمة( المختبرة الفرضية مصطلح :البديل•

علمية حقيقة المسلمة الفرضية تصبح•

 السنة من البشري للعقل إقتراب أدنى العلمية الحقيقة تعد•
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 السنة من البشري للعقل إقتراب أدنى العلمية الحقيقة تعد•
الكونية



المنھج العلمي والتنجيم

ھي العلوم التي ] تلتزم ): Pseudo-sciences(العلوم الكاذبة •
بالمنھج العلمي

... التنجيم، السحر، الشعوذة: أمثلة•

:خصائص العلوم الكاذبة•
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:خصائص العلوم الكاذبة•
استخدام إدعاءات عامة وغير قابلة لZختبار–

)النقض(ا5عتماد الزائد على التوكيد بدل التفنيد –

عدم ا5نفتاح على ا5ختبار من قبل الخبراء–



الخاتمة

 الغرض إنما الدائمة، المعرفة ھو العلم من الغرض ليس“•
بريشت بيرتول ”الدائم للخطأ حد وضع

 يصاحب الذي النجاح من والسعادة الرضا يستمد الباحث إن“•
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 يصاحب الذي النجاح من والسعادة الرضا يستمد الباحث إن“•
بBنك ماكس ”ناصيتھا امتBك في ] الحقيقة، عن البحث

 في ھي كما الحقيقة ناصية على للقبض محاولة ھي الفيزياء“•
أينشتين البرت ”مراقبة موضوع كونھا إلى نظر دون الفكر



المنھج العلمي والفقه

الفلك فقه الكون•

غاية الفلك الحقيقة العلمية•

المنھج العلمي ليس كامBً عن حقيقة السنن الكونية، وربما •
] تمت إليھا في بعض ا?حيان بأية صلة، حتى وإن كانت 
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] تمت إليھا في بعض ا?حيان بأية صلة، حتى وإن كانت 
تبدو لھم خاضعة للعالم الخارجي ومستمدة من وقائعه و] 

.عBقة لھا بأمور ذاتية


