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 مدخل إلى منطق االحتمال
 

 

 مرتضى فرج
 

 م)2022(نوفمبر/

 

 

ة سي بین القارئ وكتاب "األسس المنطقیَّ فْ الحاجز النَّ  رَ كسْ  ورة تستھدفُ ھذه الدَّ  توصیف للدورة:
ْدر، بسبب الصُّ لالستقراء" للسیِّ  ُم قدِّ ورة من ناحیة، تُ عوبة النِّسبیَّة للكتاب. فھذه الدَّ د محمد باقر الصَّ
خل" إلى "مدْ  ثانیة، بمنزلةِ  ة لالستقراء". وھي من ناحیةٍ "األسس المنطقیَّ  ة لكتابِ نظرةً بانورامیَّ 

ْدر. وھي من ناحیةٍ  دِ االحتمال عند السیِّ  منطقِ  دُ المتلقي بالمفاھیمِ  الصَّ  والكلماتِ  ةِ األساسیَّ  ثالثة، تزّوِ
 ذلك الكتاب.  أكثر تفصیالً وتدقیقاً لدراسةِ لدخول محاضرات  ھُ لُ ؤھِّ لفھم الكتاب، وتُ  ةِ المفتاحیَّ 

 

كاء، والذَّ  ةِ العامَّ  قافةِ طاً من الثَّ ما قدراً متوسِّ من العلوم، وإنَّ  مٍ علْ  بقاً في أّيِ صاً مسْ تخصُّ  بُ وھي ال تتطلَّ 
 نا من أفكار.  جرید، ومھارة فھم ما یجول في أذھانِ والقدرة على التَّ 

 

 

 ة للمحاضرات:ئیسیَّ المحاور والعناوین الرَّ 

 

ْدر لتحقیقھا من خالل تألیف كتاب "األسس المنطقیَّ  .1 ة لالستقراء" األھداف التي سعى الصَّ
 ومجاالت تطبیق المنطق الجدید

 

 سالة" سول الرَّ ل الرَّ سِ رْ وقفة مع "المُ  .2
 

 القضیَّة: الدَّلیل االستنباطي (القیاس ومفرداتھ)/والدَّلیل االستقرائي  .3
 

 ة لالستقراء"ألقسام كتاب "األسس المنطقیَّ  ةانورامیَّ پنظرة  .4
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 ات والمنطقیاضیَّ ة، الفروق بین قضایا العلوم الطبیعیَّة وقضایا الرِّ أنواع الیقین الثالثَّ  .5
 

 اتي للمعرفةالمنطق األرسطي والمنطق التَّجریبي في ضوء المذھب الذَّ  .6
 

 تفاسیر االحتمال .7
 

د الموضوعي ومرحلة والُ االحتمال: مرحلة التَّ  نظریَّةتفسیر الدَّلیل االستقرائي في ضوء  .8
 اتي.  د الذَّ والُ التَّ 
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ْدر لتحقیقھا من خالل تألیف كتاب"األسس المنطقیة لالستقراء"  األھداف التي سعى الصَّ

 ومجاالت تطبیق المنطق الجدید

 

نعرف األھداف التي وضعھا  ة لالستقراء"، من المناسب أنْ نبدأ بقراءة كتاب "األسس المنطقیَّ  قبل أنْ 
ْدر في اعتباره عندما أراد تألیف ھذا الكتاب.   الصَّ

 

ح بھا بشكلٍ  م ضمناً من فھَ واضح، وبعضھا تُ  سأذكر فیما یلي سلسلة من تلك األھداف، بعضھا صرَّ
 ة الكبیرة.   محاولتھ الفكریَّ 

 

ْدر من كتابھ حل مشكلة مشھورة في الفلْ  .1  The"مشكلة االستقراء" سفة یقال لھااستھدف الصَّ
Problem of Induction وذلك من خالل اكتشاف األسس المنطقیة التي یرتكز علیھا االستقراء ،

(وھذا ما یظھر من العنوان الرئیسي للكتاب). ومحاولة حل ھذه المشكلة تمثل خدمة كبیرة لفلسفة 
 المنطق والعلوم. 

 

 : حتى تتضح مشكلة االستقراء، خذ المثال التَّالي

 

 ھذه القطعة من الحدید تتمدد بالحرارة

 وتلك تتمدد بالحرارة
 وھذه القطعة الثَّالثة تتمدد بالحرارة....إلخ

 كل حدید یتمدد بالحرارة. اً إذ

 

مات لم تتناول إال كمیة محدودة من قطع الحدید:  مات، ألن المقدِّ في ھذا المثال، النَّتیجة أكبر من المقدِّ
 ثالثة أو أربعة ...أو مالیین، بینما النَّتیجة تناولت كل حدید وحكمت أنھ یتمدد بالحرارة. 

 

ن النَّتیجة في الدَّلیل االستقرائي الدَّلیل االستقرائي یفقز من شواھد معینة إلى الحكم على فرضیَّة ما، أل
مات أن كمیة محدودة من قطع الحدید  ماتھا، ولیست مستبطنة فیھا. فھو یقرر في المقدِّ أكبر من مقدِّ

الدَّلیل لوحظ تمددھا بالحرارة، ویخرج بنتیجة عامة، وھي أن "كل حدید یتمدد بالحرارة". لذا فھذا 
 ة تدعى بـ "مشكلة االستقراء". مشكل-بسبب الثغرة المستبطنة فیھ-یواجھ
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مشكلة االستقراء تقول بأنھ ال یمكننا أبداً مھما رأینا من قطع حدید تتمدد بالحرارة أو غربان سود أن 
 -نستنبط منطقیاً أن "كل حدید یتمدد بالحرارة" أو "كل الغربان سود"، ألنھ سیبقى من الممكن دائماً 

د المقبلة التي سنفحصھا ال تتمدد بالحرارة، أو أن الغراب المقبل أن قطعة الحدی -من الناحیة المنطقیة 
 الذي سنراه یكون أبیضاً، أو أخضراً، أو ملوناً بعدة ألوان. 

 

. فقبل زیارة الكابتن كوك إلى Captain Cookلبیان ذلك بقصة الكابتن كوك  -عادة  -ویستشھد 
البجع ھو أبیض، ألن كل البجع الذي تم مالحظتھ م، كان یُعتقد في أوربا أن كل 1770استرالیا عام 

، حتى رأى بجعة سوداء تسبح في مائھا. 1ھناك كان أبیضاً، لكن ما أن زار كوك منطقة بوتاني باي
 (نسیم طالب: البجعة السوداء).

 

ْدر من كتابھ حل معضلة انزلقت فیھا الحضارة الغربیة، تمثلت في الصراع  .2 استھدف الصَّ
ھذا الصراع انتھى إلى قطیعة منھجیة بین ھذین المجالین المھمین،  ِعْلم والدین.التاریخي بین ال

ْدر قام في ھذا الكتاب  وانعكست ارتداداتھ على العالم بأسره، بسبب ھیمنة الحضارة الغربیة. الصَّ
بتقدیم حل لھذه المعضلة، من خالل اكتتشاف األساس المنطقي المشترك للعلوم الطبیعیَّة واإلیمان با� 

 ا یظھر من العنوان الفرعي للكتاب). وھذا یؤسس لحوار حقیقي بین الثقافات.(وھذا م
 

حتى نعرف قیمة ھذه الخطوة، ال بدَّ أن نقرأ في التاریخ عن الص�راع المری�ر ال�ذي اش�تعل ب�ین علم�اء 
الطبیعة ورجال الدین المسیحي (المؤسس�ة الدینی�ة)، وكی�ف ُط�رح ھ�ذا الص�راع عل�ى أن�ھ ص�راٌع ب�ین 

لطبیعیَّة والدین، وكیف أدى في نھایة المطاف إلى قطیعة منھجیة بین العلوم الطبیعیَّة واإلیم�ان العلوم ا
 با�. 

 
 وقد تفسر تلك القطیعة باألسباب الخمسة التَّالیة: 

 قصور المفاھیم الكنسیة عما وراء الطبیعة (سذاجة تلك التصورات) )1
 العُْنف الكنسي بحّقِ المعارضین. )2
ر الحی��وي (مث��ل ت��وھُّم ع��دم الت  )3 دارون) ومس��ألة خل��ق هللا  نظریَّ��ةواف��ق ب��ین نظری��ات التط��وُّ

 لإلنسان.
معارضة رجال الدین المسیحي لغرائز اإلنسان باسم الدین (مثل غری�زة الج�نس واالنخ�راط  )4

 في المجتمع)
 طغیان الملوك الحكام باسم الحّقِ اإللھي. )5

 

                                                            
1Botany Bay نطقة تقع في الجنوب الشرقي من استرالیا، قرب سیدني.ھي م 
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ْدر من كتابھ تقدیم  .3 ، من خالل إعادة بناءھا على مستوى المعرفة جدیدة في نظریَّةاستھدف الصَّ
الجدیدة اسم "المذھب الذاتي في المعرفة"، في مقابل المذھب  نظریَّةالتصدیقات. وقد أطلق على ھذه ال

مة الكتاب، حیث قال: "ونحُن  العقلي والمذھب التَّجریبي (وھذا ما صرح باستھدافھ ذلك في كلمتھ بمقدِّ
المعرفة على أساٍس معین، ودراسة نقاطھا األساسیة في  نظریَّةفي ھذا الكتاب إذ نحاوُل إعادة بناء 

ما تقدم في كتاب "فلسفتنا" سوف نتخذ من دراسة الدَّلیل االستقرائي ومعالجة تلك ضوء یختلف ع
ً لمحاولتنا ھذه" ).. وفي ذلك خدمة مھمة للباحثین في مجال  المعرفة في  نظریَّةالثغرة فیھ أساسا

 الفلسفة. 
 

ة ریَّ المعرفة ھو المجال الذي یبحُث معاِرَف اإلنسان، ویقیُِّم ألوانَھا وجذوَرھا (التصوُّ  نظریَّةو
دُ معاییر تمیز الصحیح من الخطأ منھا.صدیقیَّ والتَّ   2ة)، ومصاِدَرھا، ویُحدِّ

 

 ھذا البحث ینقسم عادة إلى عدة أقسام:

 

: ھل لدى اإلنسان القدرة على إمكان المعرفة وحدودھا: وھذا القسم یجیب على أسئلة من قبیل )أ
ك؟ وإذا كانت المعرفة ممكنة، فما معرفة حقیقة األشیاء من حولھ؟ أم أن ھذه القدرة ھي موضع للشَّ 

ً احتمالیَّ  ھا تظلُّ حدود ھذا اإلمكان؟ وھل یمكن الوصول بالمعرفة إلى درجة الیقین؟ أم أنَّ  ة دائما
ھنة؟ وما یعكسھ ترجیحیَّ  ما یدركھ  رجي ھل ھو مطابق لھ مطابقة تامة؟ أو أنَّ عن العالم الخا الذِّ

ھن  د شبح وطیف من الحقیقة، ولیس نسخة مطابقة لألصل؟ ھو مجرَّ  الذِّ
 

ھند موقفنا من إمكان وقیمة المعرفة، وحدود كشف حدِّ وما لم نُ  عن الواقع الخارجي، لن یكون  الذِّ
 ة، وال العلوم الطبیعة. بمقدورنا تحدید الموقف تجاه بقیة المسائل الفلسفیَّ 

 

وقد ظھرت في مجال قدرة اإلنسان على معرفة العالم من حولھ مجموعة من المذاھب واالتجاھات،  
 منھا: 

 

 .أوالً اتجاه الشك المذھبي (یمثلھ تقلیدیاً السفسطائیون الیونان، وقد یلحق بھم البعض: دیفید ھیوم)

 

 كارت).ثانیاً اتجاه الشك المنھجي (رائده رینیھ دی

 

 ثانیاً اتجاه الیقین (الواقعیة الساذجة: توماس رید).
                                                            

 . 153، ص1مصباح یزدي، المنھج الجدید في تعلیم الفلسفة، ج2
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مصادر المعرفة البشریة: وھذا القسم یجیب عن السؤال التَّالي: ما ھي األدوات أو الوسائل  )ب
 التي تتم بھا المعرفة؟ ھل ھي الحواس أم العقل أم الحدس أم وسائل أخرى؟ 

 

 لى النحو التَّالي: ویختلف الفالسفة في اإلجابة عن ھذا السؤال ع

 

ر) ھو الحواس، وأن معارفنا (على مصدر معارفنا (على مستوى التصوُّ  بعضھم ذھب إلى أنَّ  )1
صدیق) مستمدة بأسرھا من التَّجِربة التي نستخدم فیھا الحواس الخمس. وھؤالء ھم مستوى التَّ 

تكلمنا  التَّجریبي (إنْ ر) أو أصحاب المذھب أصحاب المذھب الحسي (إن تكلمنا على مستوى التصوُّ 
 صدیق).  على مستوى التَّ 

رورة صف بالضَّ تتَّ  العقلیَّةمصدر المعرفة ھو العقل، فالمعرفة  بعضھم اآلخر ذھب إلى أنَّ  )2
ة (صادقة في كل زمان ومكان)، وعن طریق االستدالل العقلي ك فیھا بحال) والعمومیَّ (ال یمكن الشَّ 

یمكن أن نصل إلى معرفة العالم، ولدى العقل معارف قبلیَّة مستقلة عن الحس والتَّجِربة. وھؤالء ھم 
 أصحاب المذھب العقلي. 

 

ل دخل میدان ة) والوحي  بوصفھا مصادر للمعرفة، واألوَّ لیَّ قْ ھادة (األخبار النَّ وأیضاً یمكن إضافة الشَّ 
 البحث في الغرب بقوة.

 

ؤال التَّالي: ما ھي طبیعة العالقة بین الذات العارفة السُّ  نطبیعة المعرفة: وھذا القسم یجیب ع )ت
ھنوموضوع المعرفة؟ أي ما بین الفكر والواقع؟ ھل ھناك وراء   عالم خارجي یحكي عنھ؟ أو أنَّ  الذِّ

ھندائرة الوجود منحصرة ب ھن ولیس وراء الذِّ  شيء؟  الذِّ
 

ین، اختلف في تعریفھما اختالفاً شدیداً، جاھین رئیسیَّ انقسم الفلسفة في اإلجابة عن ھذا السؤال إلى اتِّ 
 لكننا اآلن سنختار تعریفاً مشھوراً لھذین االتجاھین:

 

األول االتجاه الواقعي: الذي یرى للعالم الخارجي وجود مستقل عن الذات العارفة (االتجاه 
ْدر..وكثیرون). األرس  طي، واتجاه العالمة الطباطبائي والسید الصَّ

الثاني االتجاه المثالي: الذي یرى أن العالم الخارجي ال وجود مستقل لھ عن الذات العارفة (جورج 
 بیركلي). 

 

ة؟  وھنا یبحث عن الشروط التي تجعل المعرفة متى تكون معارفنا (اعتقاداتنا) عقالنیَّ  )ث
 رة. ویتداخل في ھذا البحث الفلسفة مع المنطق. غة أو مبرَّ مسوَّ 
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إیمانویل كانط، أصبحت أھم  ثمَّ المعرفة، ابتداء من رینیھ دیكارت، مروراً بدافید ھیوم  نظریَّةو
مباحث الفلسفة، وما زالت كذلك، وإن صار االھتمام مؤخراً بعلم اإلدراك، ومباحث من قبیل الوعي 

 المعرفة.  نظریَّةواالنتباه والذاكرة، وھي مرتبطة ارتباطاً مباشراً ب

 

ا ما قیل مؤخراً عن موت االبستمولوجیا ( ولیامز و ریتشارد  المعرفة)، كما ذھب مایكل نظریَّةإمَّ
رورتي، على أساس أن مھمة االبستمولوجیا ھي الرد على النزعة الشكیة، وما دامت ھذه النزعة ال 
تمثل اآلن تھدیداً خطیراً فإن االبستمولوجیا فقدت مبرر وجودھا، فھذا االدعاء فال وجھ لھ على 

 اإلطالق. 

 

الفالسفة والمناطقة المسلمین تقسیم المعرفة  وھناك تقسیمات حدیثة في أنواع المعرفة؛ فالمعروف بین
إلى حصولیة وحضوریة، والیوم یقسمھا البعض (مثل رسل وجیمس) إلى معرفة باالتصال المباشر 
في مقابل المعرفة بالوصف: فمثالً إذا نظرت إلى الكتاب، أجد أنني مع وجوده أعرف باالتصال 

ن ما یظھر من الكتاب، أي لونھ المباشر سلسلة من الكیفیات التي ھي موضوعات الح س التي تكّوِ
وشكلھ وصالبتھ وحجمھ...إلخ، وكل ھذه األشیاء ھي ما أدركھ مباشرة عندما أنظر إلى الكتاب أو 
ً في ذھني، كان ھذا التركیب الناشىء  ألمسھ. فإذا أخذت ھذه المعطیات الحسیة وركبت منھا شیئا

 معرفة بالوصف.

 

ھنذا التمییز جلبرت رایل في كتابھ "مفھوم كذلك یمیزون الیوم (ورائد ھ " بین المعرفة القضویة الذِّ
 knowفي مقابل "معرفة كیف" know thatفي مقابل المعرفة األداتیة، أي التمییز بین "معرفة أن" 

how المعرفة القضویة ھي المعرفة القائمة على القضیَّة التي تكون صادقة، والمعرفة األداتیة ھي  .
ینجز المرء فعالً ما؛ مثل كیف یسبح؟ كیف یركب الدراجة؟ كیف یستخدم الكلمات في  معرفة كیف

الكالم أو الكتابة؟ كیف یمیز الطیور؟ كیف یعزف الموسیقى. وھي كما ترى معارف ترتكز على 
 المھارات. 

 

)، المعرفة القبلیَّة كذلك یمیزون بین المعرفة القبلیَّة والمعرفة البعدیَّة (ورائد ھذا التمییز إیمانویل كانط
ھي المعرفة المستقلة عن كل تجِربة وخبرة، فھي لیست معرفة مستقلة عن ھذه التَّجِربة أو تلك، بل 

 ھي مستقلة استقالالً كامالً عن كل تجِربة. في حین أن المعرفة البعدیَّة ترتكز على التَّجِربة والخبرة.

 

لتركیبیة، على أساس أن القضایا التحلیلیة ینتمي فیھا كذلك یمیزون بین القضایا التحلیلیة والقضایا ا
المحمول إلى الموضوع (بمعنى أنھ مستبطن فیھ)، بخالف القضایا التركیبیة التي تأتي بجدید، بحیث 
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ال ینتمي فیھا المحمول إلى الموضوع. وكذلك القضایا الضروریة والممكنة (وھو تمییز معروف منذ 
 القدم عند المناطقة).     

 

ْدر قدَّم لنا في ھذا الكتاب  وال یھمنا اآلن التفصیل أكثر من ذلك. ما یھمنا ھو أن نعرف أن السید الصَّ
 جدیدة في المعرفة (في مجال التصدیقات الحصولیة).  نظریَّة

 

ْدر في كتابھ خطوة نحو النَّ  .4 ً ة الحدیثة، أي تكمیم المعرفةظرة الِعْلمیَّ تقدم الصَّ عند . فلم یعد كافیا
نسان المعاصر أن تقول لھ أن الشيء الفالني ثقیل، بل ال بدَّ أن تتحدث عن وزنھ الذي على أساسھ اإل

تحكم بأنھ ثقیل. ولم یعد كافیاً أن تقول لھ أن الجو حار، بل ال بدَّ أن تتحدث عن درجة الحرارة التي 
دم لدي مرتفع، بل ال بدَّ على أساسھا تحكم بأنھ حار أو غیر حار. ولم یعد كافیاً أن تقول أن ضغط ال

أن تتحدث عن درجتي الضغط العلویة والسفلیة. ولم یعد كافیاً أن تقول أن الوباء قد تفشى، بل ال بدَّ 
أن تأتیني بإحصائیات دقیقة حتى أعرف درجة تفشي الوباء...وھكذا. فاإلنسان المعاصر یسعى 

 قاً. لتحویل الصفات الكیفیة إلى كمیة، لیكون وصف الظواھر دقی
 

بتنا  ثمَّ ومن تلك الصفات الكیفیة التي یسعى اإلنسان المعاصر لتحویلھا إلى كمیة: االعتقادات. ومن 
أن نتحدث عن درجات االعتقاد أو التصدیق. وكذلك یتم الیوم تكمیم درجة الرغبة في الشيء والثقة 

 باآلخر، وغیرھا من المفاھیم الكیفیة. 

 

ْدر من كتابھ  .5 ل للمنطق األرسطي، یكشف عن الشروط التي استھدف الصَّ تقدیم منطق جدید، ُمكّمِ
 .  وفي ذلك خدمة عظیمة لعلم المنطق وفلسفتھ.  تجعل عملیة التوالد الذاتي معقولة

 

لكن ما ھو باألساس علم المنطق؟ علم المنطق ھو األداة أو اآللة التي یستعین بھا اإلنسان لترشده إلى 
النحو والصرف ال یعلمان اإلنسان النطق، وإنما یعلمانھ تصحیح النطق، تصحیح أفكاره؛ فكما أن 

 فكذلك علم المنطق ال یعلم اإلنسان التفكیر، بل یُرشدهُ إلى تصحیح التفكیر. 

 

علم المنطق یدرس عملیة التفكیر مھما كان مجالھا، ویحدد النظام العام لكي یكون التفكیر سلیماً، 
ھنالل، حتى ینتقل ویضع المناھج العامة لالستد إلى األفكار الصحیحة في جمیع العلوم، لذا سموا  الذِّ

 ھذا الِعْلم بـ "المیزان" أو "المعیار"، وسموه "خادم العلوم". 

 

وساد اعتقاد منذ ردح طویل من الزمن، أن المنطق ینحصر في نوع واحد، وھو المسمى بـ "المنطق 
المنطق الصوري" أو "المنطق الشكلي"، حیث یركز األرسطي"، الذي یعبر عنھ بعض األحیان بـ "

على التالزم الصوري بین القضایا، بقطع النظر عن مضمون تلك القضایا. لكن شھدت اإلنسانیة منذ 
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ً لمنطق أرسطو التقلیدي، ورغبة في استكشاف آفاق جدیدة للمنطق  عصر النھضة في أوربا، رفضا
 یدة في المنطق. بعیداً عن األطر األرسطیة، فظھرت مدارس جد

 

 أستعرض فیما یلي بشكل موجز جداً المدارس المنطقیة المختلفة.   

 

 منطق واحد أم أنماط مختلفة من المنطق؟ 

المنطق التقلیدي: وھو المنطق األرسطي، ویقال لھ في بعض األحیان: المنطق الصوري أو  .1
محمول، واستنباط النَّتیجة بنحٍو الشكلي. ویقوم ھذا المنطق على أساس تحلیل القضیَّة إلى موضوع و

ماتھا، والشكل النموذجي لعملیة االستنباط تتمثَّل في القیاس، والقیاس النموذجي ھو  ضروري من مقدِّ
ماتھ ضروریة ویسمى عندھا بـ "البرھان". لذا یوجد جدل بأن المنطق األرسطي ھل  الذي تكون مقدِّ

ا مفصالً حول البرھان؟ ھو صوري (شكلي) فقط؟ أم صوري ومضموني كذلك بد  اللة أن لدیھ كإلمَّ
 

المنطق الرمزي: وھو المنطق الریاضي (ومن أبرز رواده بوول وپیانو وفریجة ورسل ووایتھید  .2
 ثمَّ وگودل)، ویقوم على أساس عالقات قائمة بین حدود، لذا یسمى أیضاً بـ "منطق العالقات"، ومن 

ة إلى موضوع ومحمول. لكن یقوم ھذا المنطق، یرفض ھذا المنطق االقتصار في تحلیل القضیَّ 
ماتھا.   كالمنطق السابق التقلیدي، على أساس استنباط النَّتیجة بنحٍو ضروري من مقدِّ

 

االستنباطي: ھذا المنطق لھ صیغ مختلفة، منھا تلك الصیغة التي اقترحھا كارل -المنطق الفرضي .3
كفرضیَّة ممكنة لتفسیر الظواھر، فإن قاوم ذلك  پوپر في القرن العشرین، والتي تنطلق من تخمین ما،

زت الفرضیَّة وازدادت الثقة بھا، وإن كذَّبت الشَّواھد ذلك  التخمین ما قد یكذبھ من شواھد، ُعّزِ
التخمین، استبدلت الفرضیَّة بأخرى....وھكذا. لذا قد یسمى ھذا المنطق بـ "منطق التكذیب"، أو 

 "منطق المحاولة والخطأ". 
 

 

مع العالم اآلذربیجاني لطفي  1965المنطق الضبابي: وقد یعبر عنھ بمنطق الغموض (نشأ  .4
زاده)، ویستھدف ھذا المنطق تكمیم المعاني الكیفیة التي تأتي على درجات كالذكاء والطول والحرارة 

 والشیخوخة....إلخ. 
 

 
ه بلیز پاسكال وتوماس منطق االحتمال: وقد یعبر عنھ بـ "المنطق االستقرائي" (من أبرز رواد .5

 نظریَّة -وفقاً لبعض صیغھ  -الحقاً كینز وكارناپ). ویوظف ھذا المنطق  ثمَّ بایز وبرنولي والبالس، 
یاضیَّة لتحدید درجة اعتقاد تنسجم مع المعطیات ذات الصلة.  والمنطق الذي طرحھ  االحتمال الّرِ

ْدر في كتابھ یندرج تحت ھذا النمط بالتحدید.    الصَّ
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ل للمنطق األرسطي، یكشف عن الشروط التي إ ْدر من كتابھ تقدیم منطق جدید، ُمكّمِ ذن استھدف الصَّ
مة القسم الثالث من الكتاب عند التعریف  تجعل عملیة التوالد الذاتي معقولة (وھذا ما صرح بھ في مقدِّ

المذھب الذاتي،  بالمذھب الذاتي، حیث یقول: "ومن أجل ذلك نالحظ أنا إذا انطلقنا من وجھة نظر
فسوف نجد أنفسنا بحاجة إلى منطق جدید، إلى منطق ذاتي یكتشف الشروط التي تجعل طریقة التوالد 
الذاتي معقولة، كما احتجنا إلى المنطق الصوري الكتشاف صیغ التالزم بین أشكال القضایا التي 

 تجعل طریقة التوالد الموضوعي معقولة).

 

ح أو أھم؟ فسأقول: كلھا مھمة، بدرجات متفاوتة من األھمیة، وحسب وإذا سألت أي ھذه األنماط أص
المجال. ففي مجال معین قد یكون المنطق األرسطي أجدى، وفي مجال آخر منطق االحتمال أفضل، 
وفي مجال ثالث المنطق الضبابي أو الریاضي أكثر فائدة...وھكذا، كعدَّة النجار، ینتقي األداة األفضل 

 ي یرید إنجازھا.  وفقاً للمھمة الت

 

ْدر في كتابھ المنطق الثنائي القیمة.  .6 نعم، ألن المنطق األرسطي ثنائي القیمة؛ فالقضیَّة تجاوز الصَّ
ا في منطق االحتمال، فھناك بین الصدق ( ا أن تكون صادقة أو كاذبة. إمَّ ) درجات 0) والكذب (1إمَّ

ات التصدیق. وتجاوز المنطق الثنائي أمر تتمثَّل في الكسر االحتمالي الذي یعبر عن درجة من درج
بالغ األھمیة، على المستوى الفردي وعلى المستوى االجتماعي الثقافي؛ ألن المنطق الثنائي القیمة قد 

 یدفع اإلنسان ویشجعھ على حالة الجزمیة (الدوجماطیقیة). 
 

ي رفض قیمتي الواحد مرة أخرى، تجاوز المنطق الثنائي القیمة، ال یعني رفض ھذا المنطق (ال یعن
والصفر)، بل استكمالھ بمنطق متعدد القیم، یأخذ بعین االعتبار المدى الواسع الذي یقع بین الصفر 

 والواحد. 

 

ْدر من كتابھ تقدیم تعریف جدید لالحتمال .7 ، مع اكتشاف بدیھیات بالغة األھمیة في استھدف الصَّ
ھذا المجال (الحظ الفصل األول من القسم الثالث من الكتاب). وھذه خدمة مھمة للمشتغلین في حقل 
فلسفة احتمال وفلسفة الریاضیات وفلسفة العلوم. ویمكن أن تلقي بظاللھا على مجال الذكاء 

ة الضرب (مبرھنة بایز) في بعض الحاالت، االصطناعي، خصوصاً عندما ینبھ إلى خطأ تطبیق قاعد
 والمقام ال یتسع لتفصیل ھذه النقطة.  

 

ً جدیداً لالحتمال، فمن المناسب أن نتعرف بشكل موجز جداً  ْدر یقدم في كتابھ تعریفا طالما أن الصَّ
ا على االتجاھات الرئیسیة في تفسیر االحتمال. یمكن القول أن ھناك أربعة اتجاھات رئیسیة في ھذ

 المجال: 

اتجاهٌ تقلیدي (كالسیكي): ساد في القرن الثامن عشر، وكانت معظم تطبیقاتھ تتم على ألعاب الحظ  •
مثل زھرة النرد. من أبرز أعالمھ "البالس" و"برنولي". وقد صاغ البالس تعریفاً لالحتمال یتلّخص 

 في أنھ نسبة الحاالت الموافقة إلى كافة الحاالت الممكنة. 
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اري: رفض التعریف التقلیدي رفضاً قاطعاً، وأكد على أن االحتمال یجب أن ال یُفّسر اتجاهٌ تكر •
على أساس عدد الحاالت، وإنما على أساس تكرار الوقوع فعالً. وفي االتجاه التكراري نظریتان 

 الالمحدود) لـ"ڤونالتكرار الالمتناھي ( نظریَّةالمحدود)، والتكرار المتناھي ( نظریَّةمشھورتان: 
 میِزْس" و"ریشنباخ".

اتجاهٌ منطقي: ال یرفض التعریف التقلیدي بشكل تام، وإنما یحاول إجراء تعدیالت علیھ، حتى  •
یتجاوز االعتراضات التي تواجھھ. ویؤكد ھذا االتجاه على أن االحتمال ھو عالقة منطقیة بین 

"جیفرز"ویمكن أن نلحق قضیتین، وأبرز أعالم االتجاه المنطقي "كینز" و"جونسون" و "كارناپ" و
 بھذا االتجاه "رسل"  أیضاً. 

ر االحتمال على أنھ موقف الشخص تجاه الحادثة. وأبرز أعالمھ   • اتجاهٌ شخصي (ذاتي): یُفّسِ
"رامسي" و"دي فینیتي" و"ساڤاج" و"جیفري"، ویطلق على ھذا االتجاه بـ"البیزیة" نسبة إلى بایز 

 صاحب المبرھنة التي اشتھرت باسمھ.  
ْدر الجدید لالحتمال یندرج ضمن االتجاه المنطقي لكن بنزعة  ونستطیع أن نقول أن تعریف الصَّ

 واقعیة، أو ضمن االتجاه البیزي الشخصي لكن بنزعة موضوعیة.  
ْدر من كتابھ إعادة بناء برھان قدیم على وجود الصانع الحكیم .8 ، معروٌف بـ "برھان استھدف الصَّ

 حتمال. النظم"، عن طریق حساب اال
 

وقد طرح ھذا البرھان على أساس حساب االحتمال، بنحو سھل ومفھوم، في مقدمھ كتابھ "الفتاوى 
الواضحة" (التي طبعت بعنوان "المرسل الرسول الرسالة"). وطرح بنحو معمق، في القسم الرابع 

االحتمال، یعتبر من كتاب "األسس المنطقیة لالستقراء". وإعادة بناء ھذا البرھان على أساس منطق 
 خدمة جلیلة في مجال علم الكالم الجدید والفلسفة اإلسالمیة.

 

ْدر في الحقیقة اصطاد في كتابھ "األسس المنطقیة لالستقراء"  انیة عصافیر بحجر ثمَّ إذن السید الصَّ
 واحد (إن صح التعبیر).

 

ْدر لھذا المنطق الجدید:  مجاالت تطبیق الصَّ

 

 : في مجال علم الكالم .1
ْدر الدَّلیل االستقرائي القائم على حساب االحتماالت إلثبات وجود هللا تعالى، كما أشرنا، طب ق الصَّ

مة كتابھ "الفتاوى الواضحة"  في موضعین. كما طبق ھذا الدَّلیل إلثبات نبوة الرسول (ص) في مقدِّ
 (التي طبعت بعنوان "المرسل الرسول الرسالة"). 
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ابھ "بحث حول الوالیة" المخصص إلثبات والیة أمیر المؤمنین (ع)، مضافاً إلى ذلك، نالحظ أن كت
یمكن إعادة صیاغتھ في قالب دلیل استقرائي؛ ألنھ طرح فیھ ثالث فرضیات ممكنة بعد وفاة الرسول 

 (ص)، وضعََّف احتمال فرضیتان منھا، لصالح فرضیَّة ثالثة ممكنة. 

 

 ثبات إمامة اإلمام الثاني عشر المھدي (عج).بتطبیق ھذا المنھج إل 3ومؤخراً قام بعض تالمذتھ

 

 في مجال علم األصول: .2
في شرح معنى التواتر واإلجماع والشھرة (وبیان أسباب سرعة نمو االحتمال في التواتر مقارنة 
باإلجماع على أساس التمییز بین الحس والحدس) وتحلیل مفھوم الشبھة المحصورة وغیر 

 دة منجریة الِعْلم اإلجمالي).  المحصورة (عند تحدید أركان قاع

 

 : عند جرح وتعدیل الرواة. في مجال علم الرجال .3
 

 في عدد من البحوث الفقھیة. في مجال الفقھ:  .4
 

                                                            
 الشيخ ابقر اإليراوين.3
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 وقفة مع "المرسل الرسول الرسالة"

 

مة  ْدر لیكون مقدِّ ٍل مع كتاب "المرسل الرسول الرسالة" الذي كتبھ الصَّ نرید اآلن أْن نقَف وقفةَ تأمُّ
 لكتابھ "الفتاوى الواضحة". 

ھنوالھدف من الوقوف عند ھذا الكتاب، تھیئة  لمعرفة المنطق االستقرائي الذي یتحدَّث عنھ  الذِّ
ْدر والقائم على أساس حساب االحتماالت.  الصَّ

 

ْدر إثبات وجود الصانع الحكیم، وإثبات نبوة الرسول محمد (ص).  في ھذا الكتاب، یستھدف الصَّ
 ویطرح إلثبات الصانع الحكیم دلیل علمي (استقرائي)، ودلیل آخر فلسفي. 

 

ز على في مقامنا ھذا، ال یھمنا الدَّلیل الفلسفي، وإنَّما یھمنا الدَّلیل الِعْلمي (االستقرائي)؛ وأرید التركی
ْدر في كتابھ ھذا.  خطوات المنھج االستقرائي كما استعرضھا الصَّ

 

ْدر بالدَّلیل الِعْلمي: الدَّلیل الذي یعتمد على الحس والتَّجِربة، ویتبع منھج الدَّلیل االستقرائي  یعني الصَّ
الثقة في  القائم على حساب االحتماالت. ھذا المنھج نستخدمھ عادة في استدالالتنا التي نثق بھا كل

حیاتنا الیومیة االعتیادیة أو في البحوث الِعْلمیة التَّجریبیة على السواء. إذن األساس المنطقي 
المشترك للعلوم الطبیعیَّة ولإلیمان با� تعالى وللمعارف التي نعول علیھا في حیاتنا الیومیة ھو 

 الدَّلیل االستقرائي القائم على حساب االحتماالت.  

 

ْدر): خطوات منھج  الدَّلیل االستقرائي (كما استعرضھا الصَّ

 نواجھ في مجال الحس والتَّجِربة ظواھر عدیدة. أوالً:

 

ننتقل بعد مالحظتھا وتجمیعھا إلى مرحلة تفسیرھا، والمطلوب في ھذه المرحلة أن نجد  ثانیاً:
لتفسیر تلك الظواھر وتبریرھا جمیعاً، ونقصد بكونھا "صالحة لتفسیر تلك  فرضیَّة صالحة

الظواھر" أنھا إذا كانت ثابتة في الواقع فھي تستبطن أو تتناسب مع وجود جمیع تلك الظواھر التي 
 ھي موجودة فعالً.

 

ك الظواھر نالحظ أن ھذه الفرضیَّة إذا لم تكن صحیحة وثابتة في الواقع، ففرصة تواجد تل ثالثاً:
كلھا مجتمعة ضئیلة جداً، بمعنى أنھ على افتراض عدم صحة الفرضیَّة تكون نسبة احتمال وجودھا 
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جمیعاً إلى احتمال عدمھا أو عدم واحد منھا على األقل ضئیلة جداً، كواحد في المائة أو واحد في 
 األلف...وھكذا. 

 

نستخلص من ذلك أن الفرضیَّة صادقة ویكون دلیلنا على صدقھا وجود تلك الظواھر التي  رابعاً:
 أحسسنا وجودھا في الخطوة األولى.

 

 ً ً مع خامسا : إن درجة إثبات تلك الظواھر للفرضیَّة المطروحة في الخطوة الثَّانیة تتناسب عكسیا
ً إلى احتمال عدمھا أ و عدم واحد منھا على األقل على نسبة احتمال وجود تلك الظواھر جمیعا

افتراض كذب الفرضیَّة، فكلما كانت ھذه النسبة أقل كانت درجة اإلثبات أكبر حتى تبلغ في حاالت 
 اعتیادیة كثیرة إلى درجة الیقین الكامل بصحة الفرضیَّة. 

 

ْدر مثال الرسالة ال تي تصل إلیك وكمثال تطبیقي لھذا المنھج وخطواتھ من الحیاة الیومیة، قدم الصَّ
 فتعرف على الفور أنھا من أخیك، من خالل سلسلة من الشَّواھد والمعطیات.  

 

ْدر مثال  نشوء الكواكب  نظریَّةوكمثال تطبیقي لھذا المنھج وخطواتھ من المجال الِعْلمي، قدم الصَّ
واھد السیارة المنفصلة عن الشمس كقطع ملتھبة قبل مالیین السنین، وعرض معھا سلسلة من الشَّ 

 . نظریَّةوالمعطیات، التي أدت إلى قناعة الِعْلماء بصحة ھذه ال

 

ْدر ھذا المنھج  إلثبات الصانع الحكیم: فالتوافق المستمر بین  -بخطواتھ الخمس  -بعد ذلك طبق الصَّ
 الظواھر الطبیعیَّة ومھمة ضمان الحیاة وتیسیرھا ال یمكن أن یفسر إال بفرضیَّة وجود صانع حكیم. 

 

ْدر ھذا المنھج إلثبات صدق نبوة الرسول محمد (ص)؛ مھد في البدء بمثال الرسالة  ثمَّ  طبق الصَّ
أكد على أن النَّتیجة إذا جاءت أكبر من  ثمَّ المستلمة من صبي ریفي یدرس في مدرسة إبتدائیة، 

ن وجود كشفت تلك النَّتیجة ع -بحكم االستقراء للحاالت المماثلة  -الظروف والعوامل المحسوسة 
 شيء غیر منظور وراء تلك الظروف والعوامل المحسوسة.

 

 خطوات ھذا المنھج كما تُستعرض تقلیدیاً: 

ْدر للمنھج االستقرائي، والخطوات التي  حتى  نقارن بین الخطوات الخمس التي استعرضھا الصَّ
ھا ھؤالء، حتى یقدمھا التَّجریبیون عادة لھذا المنھج، من المناسب أن نذكر الخطوات التي یقدم
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ْدر،  تصبح المقارنة واضحة. وسأحاول أن أصیغ كالمھم بألفاظ قریبة من األلفاظ التي استخدمھا الصَّ
 حتى یتضح الفارق. التَّجریبیون یطرحوه عادة أربعة خطوات، كالتَّالي:  

 

 نواجھ في الخارج في مجال الحس والتَّجِربة ظواھر عدیدة. أوالً:

 

 ً ھن: ننتقل بعد مالحظتھا وتجمیعھا إلى ثانیا لتفسیرھا، والمطلوب في ھذه المرحلة أن نجد  الذِّ
 فرضیَّة صالحة لتفسیر تلك الظواھر وتبریرھا جمیعاً.

 

ھننعود من  ثالثاً: من خالل التَّجِربة والتحقق منھا (للصدر تفصیل  نظریَّةإلى الخارج الختبار ال الذِّ
 دھا عند اآلخرین). خاص في ھذه المرحلة ال نج

 

مرحلة صیاغة القانون بعد التحقق واإلثبات بالتَّجِربة لنستخلص من ذلك أن الفرضیَّة  رابعاً:
 صادقة.

 

ْدر قدم خمس خطوات، والتَّجریبیون یقدمون عادة أربع خطوات. ویوجد تناظر واضح بین  الصَّ
 خطواتھ وخطواتھم، باستثناء إضافتھ للخطوة الخامسة. 

 

ْدر ھي  تفصیل لما یحدث في الخطوة  -كما أرى  -والحقیقة أن الخطوة الخامسة التي قدمھا الصَّ
الثَّالثة، ألن الخطوة الرابعة عنده تتلخص في النَّتیجة التي نصل إلیھا، ولیس بعد النَّتیجة خطوة، إال 

ْدر عندما أرا د تطبیق ھذا المنھج اللھم تفصیل وشرح ما جرى في الخطوات السابقة. لذا نجد الصَّ
 إلثبات نبوة الرسول (ص) لم یطبق إال أربع خطوات.    
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 الِعْلم اإلجمالي:

ْدر الخمس للدلیل االستقرائي، أرید أْن أشرح فكرة أساسیة في  قبل أْن أعید صیاغة خطوات الصَّ
ْدر، تتمثَّل في ما یصطلح علیھ بـ "الِعْلم اإلجمالي". "الِعْلم اإلجم الي" مصطلح یستخدم منھج الصَّ

ْدر   في تفسیر الدَّلیل االستقرائي. -ببراعٍة شدیدةٍ  -كثیراً في مجال أصول الفقھ، وقد وّظفھ الصَّ

 

ْدر یشرح ھذا المصطلح في كتابھ "دروس في علم األصول" على النحو التَّالي:   الصَّ

 

ِه، لكنك تعلم على أّيِ حال أنَّ أحدَ " قد تعلَم أنَّ أخاَك األكبَر قد سافر إلى مكة. وقد تشكُّ في سفرِ 
أخویك "األكبر أو األصغر" قد سافر فعال إلى مكة . وقد تشّك في سفِرِھما معاً وال تدري، ھل سافر 

 واحدٌ منھما إلى مكةَ أو ال؟

 

م فھذه حاالت ثالث، ویُطلَُق على الحالِة األولى اسم "الِعْلم التفصیلي"، ألنََّك في الحالة األولى تعلَ 
أنَّ أخاَك األكبر قد سافَر إلى مكة، ولیس لدیك في ھذه الحقیقة أّي تردّد أو غموض، فلھذا كان علماً 

 تفصیلیَّاً. 

 

ویُطلق على الحالِة الثَّانیة اسم "الِعْلم اإلجمالي"، ألنََّك في ھذه الحالة تجدُ في نفِسَك ُعنصریِن 
خفاء. فعنصُر الوضوح یتمثَّل في عْلِمَك بأنَّ مزدوجین: أحدُُھما عنصر الوضوح، واآلخر عنصر ال

الِعْلم بالجاِمع)، وعنصر الخفاء والغموض فأنت ال تشكُّ في ھذه الحقیقة (أحد أخویك قد سافَر فعالً، 
یتمثَّل في شّكك وتردّدك في تعیین ھذا األخ، ولھذا تُسمى ھذه الحالة بـ"الِعْلم اإلجمالي". فھي ِعلٌم 

 ألنك ال تشّك في سفر أحد أخویك، وھي إجماٌل وشّك ألنََّك ال تدري أّي أخویك قد سافر. 

 

ى كلٌّ من سفِر األخِ األكبر وسفِر األصغر طرفا الِعْلم اإلجمالي، ألنََّك تعلَم أنَّ أحدَُھما ال على  ویُسمَّ
 . 4سبیِل التَّعیین قد سافر بالفعل"

 

وبعبارةٍ أخرى "إذا حلّلنا الِعْلم اإلجمالي نجدُ أنَّھ مزدوٌج من الِعْلم بالجاِمع بین الشیئین، ومن شكوٍك 
 .5ذلك الجاِمع"واحتماالٍت بعدِد األطراف التي یتردّدُ بینھا 

 

                                                            
 .327حممد ابقر الصَّْدر، دروس يف علم األصول، احللقة األوىل ص  4
 .372املصدر السابق، احللقة الثَّانية ص  5
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ْدر فیقول "أفضُل صیغٍة لُغویٍة تُمثِّل ھیكل الِعْلم اإلجمالي وُمحتواهُ النَّفسي بكال  ویُضیُف الصَّ
ا أخي األصغر".  ا أخي األكبر وإمَّ ا"، إذ تقول في المثال المتقدّم: "سافر إمَّ ا وإمَّ ُعنصریھ ھي "إمَّ

یغة یُمثِّل  رهُ كلمة فإنَّ جانَب اإلثبات في ھذه الّصِ عنصَر الوضوح والِعْلم، وجانَب التردّد الذي تُصّوِ
ا" یُمثِّل عنصَر الخفاء والشَّك. وكلَّما أمكَن استخدام صیغة من ھذا القبیل، دّل ذلك على وجود  "إمَّ

 ِعْلٍم إجمالّيٍ في نفوِسنا". 
 

ا الحالة الثَّالثة فیُطلَُق علیھا  ھذا بالنِّسبِة للحالِة األولى "الِعْلم التَّفصیلي" والثَّانیة "الِعْلم اإلجمالي"، أمَّ
اسم "الشَّّك االبتدائي" أو "البَْدوي" أو"الساذج". "وھو شكٌّ محٌض غیُر ممتزجٍ بأّيِ لوٍن من الِعْلم، 

ى بالشَّّكِ االبتدائي أو البدوي تمییزاً لھ عن الشَّّكِ في َطَرِف الِعْلِم اإلجمالي، ألنَّ الشَّكَّ  في ویُسمَّ
طرِف الِعْلم اإلجمالي یوجدُ نتیجةً للعْلِم نْفِسِھ، فأنت تُشكُّ في أنَّ المسافَر ھل ھو أخوَك األكبر أو 
ا الشَّكُّ في الحالِة الثَّالثِة فیوجد  األصغر نتیجة لِعْلِمَك بأنَّ أحدَُھما ال على التَّعیین قد سافر حتماً، وأمَّ

 6.بصورةٍ ابتدائیٍَّة دوَن عْلٍم ُمسبق"
 

ومن األمثلِة التَّقلیدیَِّة التي تُضَرُب عادةً في أصوِل الفقھ للعْلِم اإلجمالي: الِعْلم اإلجمالي بنجاسِة أحِد 
 7اإلناءین بدون تعیین.

 
 ویوجدُ بین علماء أصول الفقھ المتأخرین ثالثة اتجاھات في تحلیِل حقیقِة الِعْلم اإلجمالي:

أولھما یدّعي أنَّ الِعْلَم اإلجماليَّ مركٌَّب من أمرین: عْلٌم تفصیليٌّ بالجامع وشكوٌك تفصیلیَّةٌ بعدٍد 
 األطراف. 

 وثانیھما یدّعي أنَّ الِعْلَم اإلجماليَّ یْرجُع إلى أمٍر واحد وھو الِعْلم بالفْرِد المردّد. 
 بالجاِمع وال بالفْرِد المردّد بل بالواقع. وثالثھما یدّعي أنَّ الِعْلَم اإلجماليَّ ال یتعلُّق 

 
اً عن ھذه الفكرةِ  راً عامَّ ق فعالً في حقیقة الِعْلم اإلجمالي، ویكفینا أْن نأُخذَ تصوُّ وال یھمنا اآلن التعمُّ

ة.   المھمَّ
 

 خطوات منھج الدَّلیل االستقرائي (وفقاً للصدر لكن بلغة أبسط):

ْدر الخمس للدلیل االستقرائي، لكن بلُغٍة أبسط، على النحو دعونا اآلن نعید صیاغة خطوات الصَّ 
 التَّالي: 

 

 نواجھُ في مجاِل الحّسِ والتَّجِربة ظواھَر عدیدة. أوالً:

 

البحث  ثمَّ صیاغة مجموعة متكاملة من الفروض، ننتقُل بعد مالحظتِھا وتجمیِعھا إلى مرحلِة  ثانیاً:
 ً عْلٌم . عندئٍذ سیكون لدینا عن فرضیَّة منھا قادرة على تفسیر تلك الظواھر وتبریرھا جمیعا

                                                            
 .328-327حللقة األوىل ص املصدر السابق، ا 6
 .372املصدر السابق، احللقة الثَّانية ص  7
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ي أنَّ إجماليٌّ  ِة فرضیٍَّة من مجموعة الفروض ال على التَّعیین. ولو اكتشفنا خالل التقّصِ ةَ ثمَّ بصحَّ
جموعة الفروض، فسوف یتبدَّل فرضیَّة جدیدة ال بدَّ أْن تدُخَل في الحسبان، وأنَّھا لم تكن ضمن م

 وینحل الِعْلم اإلجمالي السَّابق إلى عْلٍم إجمالّيٍ جدید.   

 

ننتقُل إلى طرحِ التساؤل التَّالي: لو كانت الفرضیَّةُ المقترحةُ غیر صحیحة، فإلى أّيِ مدى  ثالثاً:
ق: ما ھو احتمال تستطیع الفرضیَّات المنافسة تفسیر تلك الظواھر وتبریرھا جمیعاً؟ وبعبارة أد

ة تلك الفرضیَّات المنافسة؟ ھنا سنجد أنَّھ كلَّما ضعَُف احتمال الفرضیَّات المنافسة ازداد احتمال  صحَّ
ة الفرضیَّة المقترحة حتى تبلَُغ في حاالٍت اعتیادیٍَّة كثیرةٍ إلى درجِة الیقین الكامل بصحتھا.   صحَّ

 

 قترحةَ صادقةٌ. نستخلُص من ذلك أنَّ الفرضیَّةَ الم رابعاً:

 

فنا على  اآلن إذا أردنا تطبیق ھذه الخطوات األْربع على مثاِل الرسالة التي وصلتنا من أخینا، وتعرَّ
بط في أذاھننا حتى وصلنا إلى ھذه القناعة، فسنالحظ ما یلي:   الفور أنَّھا منھ، لنعرَف ما جرى بالضَّ

سالة من  ُف احتمال فرضیَّة أْن تكون الّرِ سالة مع اسِم أخیك، سیُضعِّ أنَّتطابَُق اإلسم الذي تحِملُھُ الّرِ
سالة وطریقة تنسیق الكلمات وأسلوب التعبیر ودرجة متانتھا، سوف  غیره. وأنَّ كتابةَ حروف الّرِ

سالة من غیره. وأنَّ كون بعض ف احتمال فرضیَّة أْن تكون الّرِ األخطاء اإلمالئیَّة متطابقة مع  تُضعِّ
سالة من غیره. وأنَّ  ُف احتمال فرضیَّة أْن تكون الّرِ األخطاء التي یقع فیھا أخوك، سوف یُضعِّ
ُف  سالة والتي تعِرفُھا أخیك وتتطابُق مع آراءِه وحاجاتِھ، ستُضعِّ المعلومات التي تتحدَُّث عنھا الّرِ

سالة  سالة احتماَل فرضیَّة أْن تكوَن الّرِ من غیره. اآلن بقدر ما یْضعُف احتمال فرضیَّة أْن تكون الّرِ
سالة من أخیك فعالً.  -بالقْدِر نْفِسِھ  -من غیره، سوف یزدادُ   احتمال فرضیَّة أْن تكوَن الّرِ

 

انِع الحكیم، فسنالحظ أنَّ التوا فَُق وإذا أردنا تطبیق ھذه الخطوات على االستدالل على وجوِد الصَّ
ة ضمان الحیاة وتیسیرھا، لھ تأثیٌر مباشٌر في تضعیِف فرضیٍَّة  المستمر بین الظواھر الطبیعیَّة ومھمَّ
ة ضمان الحیاة وتیسیرھا  لصالحِ أخرى. فكلُّ حالٍة من حاالِت التوافق بین الظواھِر الطبیعیَّة ومھمَّ

ُف فرضیَّ  ة أْن یكون العالَُم قد ُوِجدَ ُصْدفةً. (وھي بالمناسبة ال یمكُن إحصاؤھا كثرةً)، سوف تُضعِّ
 وبقدر ما یضعُف ھذا االحتمال، سوف یزدادُ احتمال فرضیَّة وجود صانع حكیم. 

 

ْدر في كتابھ بـ "ب"، والفرضیَّة المقترحة  مالحظة مھمة: الظاھرة المراد تفسیرھا یرمز لھا الصَّ
 یرمز لھا بـ "ت". كتفسیر للظاھرة یرمز لھا بـ "أ"، والفرضیَّة المنافسة 
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 مثال تطبیقي:

ا أْن  لو وقعت جریمةُ قتٍل إلمراة، وافترضنا، أنَّا نعلُم من خالل المعطیات المتوافرة أنَّ القاتَل إمَّ
 یكون ھو زوج القتیلة أو صدیقة القتیلة أو الخادمة أو سارق أجنبي. 

 

 ثمَّ نَّ واحدة منھا صحیحة، ومن ھنا توجد لدینا أربعة فرضیات ممكنة، بناء على علٍم إجمالي بأ •
ینقسُم رقُم الواحد علي الفرضیَّات األربع، فیكون احتمال أْن یكون كلُّ واحٍد من ھؤالء األربعة ھو 

 %.  25القاتل ھو الربع أو قل 
 

 لو علمنا بأنَّ خالفاً حاداً قد نَشَب بین الزوج والزوجة في اآلونة األخیرة، وأنَّ الزوَج ھدَّدَ زوجتَھُ  •
سینخفُض احتمال أْن یكون القاتُل ھو صدیقة القتیلة أو  -في ضوء ھذا المعطى الجدید  -بالقتل، فھنا 

ً لذلك سیرتفُع احتمال أْن یكون الزوُج ھو القاتل....لماذا؟ ألنَّ فرضیَّة أْن  الخادمة أو السارق، وتبعا
تنا بأنَّ القتیلة كانت مھدَّدةً بالقتل یكون الزوج ھو القاتل أقدر على تفسیِر جریمة القتل في ضوء معرف

 من قِبَِل زوجھا.
 

لو اكتشفنا معطى جدید، وھو صدیقة القتیلة كانت شدیدةَ الغیرة منھا، وأنَّھا كانت تودُّ فعالً أْن  •
سینخفض من جدید احتمال أْن یكون  -في ضوء ھذا المعطى الجدید  -تخُرَج القتیلةُ من حیاتھا. فھنا 

ً لذلك سیرتفع احتمال أن یكون صدیقة القتیلة ھي من ارتكب القاتل ھو الخ ادمة أو السارق، وتبعا
ً على  جریمة القتل...لماذا؟ ألنَّ فرضیَّة أْن تكون صدیقة القتیلة ھي القاتل صارت لھا قدرة أیضا

كانت تفسیر جریمة القتل في ضوء معرفتنا بأنَّ القتیلة كانت محسودة من قبل صدیقتھا وأنَّ األخیرة 
 ترغب بموت القتیلة. 

 

ستصبح كالتَّالي: احتمال أْن تكون  -في ضوء المعطى األول والثاني  -لنقل مثالً أنَّ االحتماالت 
%، احتمال أْن یكون الزوُج ھو  10%، احتمال أْن یكون السارُق ھو القاتل  10الخادمةُ ھي القاتل 

 %.       40%، احتمال أْن تكون صدیقة القتیلة ھي القاتل  40القاتل 

 

في ضوء  -فنا معطى ثالث، وھو أنَّ بین زوج القتیلة وصدیقتھا عالقة حب وغرام. فھنا لو اكتش •
سیْدُخل في مجموعة الفرضیَّات األربع فرضیَّة جدیدة خامسة، وھو أْن تكون  -ھذا المعطى الجدید 

اء تعاون بین الزوج وصدیقة القتیلة. ھنا لدینا علم إجمالي جدید، وال  بدَّ من جریمة القتل وقعت جرَّ
إعادة توزیع القیم االحتمالیة على أساسھ...لنقل مثالً ستصبح كل فرضیَّة لھا في البدء قیمة الخمس أو 

سرعان ما تنخفض قیمة احتمال أن یكون القاتل ھو الخادمة أو السارق، بل سینخفض  ثمَّ %،  20
لح زیادة احتمال فرضیَّة أن أیضاً احتمال أن یكون القاتل ھو الزوج فقط، أو صدیقة القتیلة فقط، لصا

 رة تعاون على العدوان بین الزوج وصدیقة القتیلة.ثمَّ تكون جریمة القتل 
 



 20 

%، احتمال أْن یكون  6لنقُل أنَّ االحتماالت ستصبح كالتَّالي: احتمال أْن تكون الخادمةُ ھي القاتل 
مال أْن تكون صدیقةُ القتیلة %، احت 22%، احتمال أْن یكون الزوُج ھو القاتل  6السارُق ھو القاتل 

 %.   44%، احتمال أْن یكون القاتُل ھما الزوج وصدیقة القتیلة معاً  22ھي القاتل 

 

لنفترض أنَّا اكتشفنا سلسلةً مثیرةً من المعطیاِت الجدیدة، وھو أنَّ بین زوج القتیلة وصدیقتھا  •
ً إْن ماتت الزوجة، وأنھ ة اتفاق بینھما على أْن یْرتبثمَّ لقاءات سریة متكررة، وأنَّ  طا ویعیشا معا

باإلضافة إلى تھدید الزوج لھا بالقتل، وحَسد الصدیقة لھا، ُعثَِر على تسجیٍل صوتّيٍ لھما یكشُف عن 
اتفاقِِھما على الغْدِر بالزوجة وقتِلھا، وأنھ ُرفِعَت بصماٌت على الخنجر المغروس في جَسِد الزوجة، 

ً لم یكونا في وقت  فُوِجدَ أنھا بصمات أحِدِھما، وُوِجدَ على قبضِة الباب بصماِت اآلخر، وأنَّھما معا
ة شھود رأوھا في غیِر مكان ثمَّ وقوع الجریمة في مكان عملھما، وأنَّ الخادمةَ كانت في إجازةٍ و
بشكٍل  -...ھنا سینخفُض أصالً  وقوع الجریمة لحظة وقوعھا، وأنَّھ لم یُسَرق شيٌء من البیت

ً  -دراماتیكي   -بشكٍل دراماتیكي  -احتمال أْن یكوَن القاتُل ھو الخادمة أو السارق، وسینخفُض أیضا
احتمال أْن یكون القاتُل ھو الزوج فقط، أو صدیقة القتیلة فقط، وسیرتفُع في المقابل وإلى أقصى درجة 

 القتیلة....لماذا؟ رة تعاون على العدوان بین الزوجِ وصدیقةِ ثمَّ احتمال فرضیَّة أْن تكون جریمة القتل 
 

ألنَّ ھذه الفرضیَّة ھي القادرة على تفسیِر جمیعِ تلك المعطیات. وإال لو كانت الفرضیَّة المقترحة غیر 
صحیحة، لماذا یشھد الشھود بأنَّ الخادمةَ لم تكن في مكاِن وقوع الجریمة؟ ولماذا لم یُسَرق شيٌء من 

ر العالقة الغرامیة بین ا ر ما عثرنا علیھ من المنزل؟ وكیف نُفّسِ لزوجِ وصدیقِة القتیلة؟ وكیف نُفّسِ
ر عدَم وجوِدِھما في مكاِن عمِلِھما ووجودَ بصماِتِھما في مكاِن وقوع  تسجیٍل صوتي؟ بل كیف نُفّسِ

ر حالة االرتباك التي كانت تزداد كلَّما تبتعد الشُّبُھات عن غیِرِھما؟  -مثالً  -الجریمة؟ و   كیف نُفّسِ

 

ظ أنھ كلما ضعف احتمال الفرضیَّات المنافسة، ازداد احتمال الفرضیَّة المقترحة، وقد ھنا نالح •
ا بجریمِة القتل.   -مع معطیات إضافیة  -یصل   إلى درجِة الیقین بأنَّ الزوَج وصدیقةَ القتیلة ھما من قإمَّ

 

 مثال آخر: التواتر

 التواتر ھو إخبار جماعة یمتنع تواطؤھم على الكذب ویمتنع اتفاق خطأھم في فھم الحادثة.  

 اإلخبار بوجود بلدان لم نشاھدھا .1
 مثال آخر للغزالي في المستصفى: وصول اللبن إلى جوف الرضیع .2
مثال ثالث للغزالي في المستصفي: إخبار خمسة أو ستة عن موت إنسان مع وجود  .3

 قرائن على صدقھم
ْدر: الخصائص العامة والخصائص النِّسبیَّة. .4  التواتر عند الصَّ
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 القضیَّة: الدَّلیل االستنباطي/الدَّلیل االستقرائي
 
 القضیَّة

المركَِّب التام الذي یُصحُّ أْن نصفَھُ مصطلح في عْلِم المنطق یطلق على  Proposition"القضیَّة" 
 ي علم النحو بـ "الجملة الخبریة". ویُعبُّر عنھا ف بالصدِق أو الكذِب لذاتِِھ.

 
، في مقابل الجملة اإلنشائیة (كاألمر واالستفھام والتمنى والعقد القضیَّة ھي الجملةُ الخبریَّةُ إذن 

 واإلیقاع). 
 

م شربُھُ في اإلسالم، الجو حار، أمثلة للجملة الخبریة ( القضیَّة): ھذا أحمر، سقراط فان، الخمر محرَّ
ضت قطعةُ الحدید للحرارة فإنَّھا تمدَّد، إذا وصلت درجة حرارة الماء  سیلیزیة فإنَّھ  100إذا تعرَّ

 یغلي.....إلخ. 
 

تَُك أمثلة للجمل اإلنشائیة: أقِْم الصالةَ، ھل دخَل وقُت الصالة؟، أال لیَت الش باُب یعودُ یوماً، زوجَّ
 نفسي، أنَت حرٌّ لوجِھ هللا.  

 
القضیَّة ھي وحدة التفكیر، أعني أنھا الحد األدنى من الكالم المفھوم، فإذا حللت جزءاً من مجرى 
الفكر، كفقرة من مقالة مثالً، كانت الوحدات التي ینتھي إلیھا التحلیل ھي ما نسمیھ "القضایا"، فھي 

ر كاألسرة من بناء المجتمع، فكما أن الحد األدنى للمجتمع ھو األسرة، مع أن األسرة في من بناء الفك
ذاتھا مؤلفة من مجموعة أفراد ارتبط بعضھم ببعض على نحو ما، فكذلك الحد األدنى للتفكیر ھو 
 القضیَّة، مع أن القضیَّة في ذاتھا مؤلفة من مجموعة ألفاظ أو رموز یرتبط بعضھا ببعض على نحو

 ما. 
 

. ألنھا متعلق تصدیقاتنا واعتقاداتناوھمُّ المنطقي بالدرجة األولى ھو دراسة القضایا (الجمل الخبریة)، 
فطالما أنَّ علم المنطق یفترض أْن یعصمنا عن الوقوع في الخطأ في الفكر، وحتى ال نتورط في 

یاَر صدقِھا، والطریقةَ الصحیحةَ اعتقادات موھومة، ال بدَّ أْن ندرَس في المنطق أقساَم القضیَّة، ومع
 في االستدالِل على قضیَّة من قضایا أخرى.   

 
 أقسام القضیَّة:   

 . وقضیَّة شرطیَّة، قضیَّة حملیَّةجرت العادة على تقسیم القضیَّة إلى 
 

م، الجو حاّر، العراق الذي عانى طیلة  أمثلة على القضیَّة الحملیَّة: ھذا أحمر، سقراط فان، الخمر محرَّ
َر الیوم.....إلخ.    تاریخھ من الطغاة والمستبدین قد تحرَّ

 
أمثلة على القضیَّة الشرطیَّة: إذا تعرضت قطعة الحدید للحرارة فإنَّھا ستمدَّد، إذا وصلت درجة حرارة 

ا  100ء الما ا صامت وإمَّ ، الحیوان إمَّ سیلیزیة فإنھ سیبدأ بالغلیان، إذا زالت الشمس فصّلِ
 ناطق.....إلخ.
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 تحلیل أجزاء القضیَّة:
عالقة تربط بینھما)، وعلیھ ففي كل لھا طرفان ونسبة ( -أو شرطیَّة سواء كانت حملیَّة  -وكل قضیَّة 

 قضیَّة ثالثة أجزاء. 
 

 أجزاء القضیَّة الحملیَّة: 
 موضوع. .1
 محمول. .2
 عالقة). رابطة ( .3

 
 الموضوع: ھو الجزء المحكوم علیھ، أي الجزء الذي ننسب إلیھ صفة ما. 

 
 المحمول: ھو الجزء المحكوم بھ، أي الجزء الذي ھو بمثابة صفة نرید أْن ننسبھا إلى الموضوع.

 
 وع. الرابطة: ھي العالقة التي تربط المحمول بالموض

 
 مثال: سقرط فان. 

 
 الموضوع في ھذه القضیَّة: ھو "سقراط" الذي نرید أْن نحكم علیھ، وننسب إلیھ صفة الفناء.

 
 المحمول في ھذه القضیَّة: ھو "فان" وھي بمثابة الصفة التي نرید أْن ننسبھا إلى سقراط.

 
في العربیة، لكنھا تنطق باإلنجلیزیة الرابطة في ھذه القضیَّة: تتمثَّل في "ھو"، لكنھا ال تنطق عادةً 

"is" ."وفي الفارسیة "است ، 
 

ابطة (عالقة).  وأجزاء القضیَّة الشرطیَّة (المتَّصلة): المقدَّم، التَّالي، الرَّ
 

ضت قطعةُ الحدیِد للحرارةِ فإنَّھا تمدَّد.   مثال: إذا تعرَّ
 

 المقدَّم في ھذه القضیَّة: یتمثل في تعرض قطعة الحدید للحرارة، وھو بمثابة الشَّْرط. 
 

 التَّالي في ھذه القضیَّة: یتمثل في التمدُّد، وھو بمثابة المشروط أو الجزاء.   
 

ابطة في ھذه القضیَّة: یتمثل في "إذا....فـ..."، وتدُلُّ على أنَّ التَّالي مشروٌط بالمقدَّ  م، وینتج عن الرَّ
 ذلك أنَّ أداةَ الشَّْرط تدُلُّ على انتفاِء الجزاء في حالِة انتفاِء الشَّْرط.  

 
ف على كیفیة االستدالل على قضیَّة من  بعد أْن عرفنا معنى القضیَّة وحلَّلنا أجزاءھا، ننتقل اآلن للتعرُّ

 قضایا أخرى من خالل الدَّلیل االستنباطي والدَّلیل االستقرائي. 
----------------------------------------------------------------------------------  
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 االستدالل على قضیَّة من قضایا:
 تقلیدیاً، االستدالل الذي یمارسھ الفكر البشري یقسم عادة إلى قسمین رئیسیین؛ أحدھما: االستنباط

Deduction وااآلخر: االستقراء ،Induction  ولكّلٍ من الدَّلیل االستنباطي والدَّلیل االستقرائي .
 منھجة الخاص وطریقھ المتمیِّز. 

 

 أوالً: االستنباط

ن منھا ذلك االستدالل: االستنباطیُراد بـ  مات التي تكوَّ . ففي كل دلیل كلُّ استدالٍل ال تكبر نتیجتھ المقدِّ
ماتھا.   استنباطي تجیئ النَّتیجة دائماً مساویة أو أصغر من مقدِّ

 

 مثال: 

 

 

مة)  سقراط إنسان    (مقدِّ

مة)   كل إنسان یموت  (مقدِّ
 فسقراط یموت    (نتیجة)

 

ماتھ ً یموت بطریقٍة استنباطیة، وھذه النَّتیجة أصغر من مقدِّ ا، في المثال أعاله، استنتجنا أنَّ سقراطا
مة الثَّانیة القائلة: "كل إنسان یموت" تشمل  ألنھا تخصُّ فرداً من اإلنسان وھو سقراط، بینما المقدِّ
األفراد جمیعاً. وبذلك یتخذ التفكیر في ھذا االستدالل طریقھ من العام إلى الخاص، فھو یسیر من 

منطق األرسطي على الطریقة الُكلِّي إلى الفرد، ومن المبدأ العام إلى التطبیقات الخاصة. ویطلق ال
، ویعتبر الطریقة  Syllogismالتي انتھجھا الدَّلیل االستنباطي في المثال السابق اسم "القیاس" 

 القیاسیة ھي الصُّورة النموذجیة للدلیل االستنباطي. 

 

 القیاس:

مات) متى ما سلَّمنا بھا، لزم عنھا قضیَّة أخرى (نتیجة) لزوماً  یتركَّب القیاس من قضایا (مقدِّ
 ضروریاً. 

 

مات القیاس تنطوي على حدود: فھنا حدٌّ أوسط، حدٌّ أصغر، حدٌّ أكبر.  مقدِّ
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ھ ھو ففي المثال السابق "إنسان" حد مشترك ومتكرر في المقدمتین، ویسمى بـ "الحد األوسط"، ألن
الرابط بین "سقراط" و"یموت"، فسقرط یموت ألنھ إنسان. والحد األصغر ھو "سقراط" ویكون 

مة المشتملة علیھ تسمى  ً في النَّتیجة، والمقدِّ مة صغرى"موضوعا . والحد األكبر ھو "یموت" "مقدِّ
مة المشتملة علیھ تسمى  مة كبرى"ویكون محموالً في النَّتیجة، والمقدِّ  . "مقدِّ

 

بتوسط (في مثالنا "سقراط")  للحد األصغر(في مثالنا "یموت")  القیاس نحن نثبت الحد األكبر ففي
 (في مثالنا "إنسان").  الحد األوسط

 

ر ثالثةَ دوائر، دائرة كبیرة، تمثل فئة "األشیاء التي تموت"، وبداخلھا  ولتقریب الفكرة یمكن أْن نتصوَّ
دائرة صغیرة تمثل الفرد "سقراط". فھنا طالما أنَّ الدائرة  دائرة وسطى تمثل فئة "إنسان"، وبداخلھا

الصغیرة ھي بداخل الوسطى، وطالما أنَّ الوسطى ھي بداخل الكبیرة، إذن أيُّ حكٍم نطلقھ على 
 الدائرةِ الكبیرِة سیصدُُق بالضرورة على الدائرةِ الصغیرةِ بتوسُّط الدائرة الوسطى. 

 

(الفئة ھنا  عنصراً من فئة(ھنا "سقراط")  كلما كان شيءٌ ویمكن أْن نصیغ ذلك بقانون واضح یقول: 
فإنَّ ذلك (الصفة ھي أنھا "أنھا تموت")،  وكانت كل عناصر تلك الفئة تتَّصف بصفةھي "إنسان")، 

   (یعني أنھ یموت).  متَّصفاً بتلك الصفة(یعني سقراط)  یستلزُم أْن یكون ذلك الشيء

 

 طبیعة االستنباط المحدودة:

مات كاذبة من  validإذا كان الدَّلیل االستنباطي صحیحاً  من الناحیة الصُّوریَّة، لكن ینطوي على مقدِّ
 حیث المضمون، ففي ھذه الحالة ال یوجد ضمان بأن تكون النَّتیجة صادقة.  

 

 مثال: 

 

 كل إنسان مفكر

 ھذا القط إنسان

 إذن ھذا القط مفكر

 
مات، ومن  م�ة  ث�مَّ في ھذا المثال، النَّتیجة مستبطنة في المقدِّ االس�تدالل ص�وریاً ص�حیح، لك�ن توج�د مقدِّ

 كاذبة أدت بنا إلى نتیجة كاذبة. 
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ویمكن��ك التأك��د م��ن ص��حة االس��تدالل م��ن خ��الل اس��تبدال ح��دوده برم��وز. فل��و كان��ت (أ) ترم��ز إل��ى 

�ورة اإلنسان، و (ب) إلى مفك�ر، و (ج) ترم�ز إل�ى ھ�ذا  الق�ط. یمكنن�ا أن نض�ع المث�ال الس�ابق ف�ي الصُّ
 التَّالیة. 

 
 كل (أ) ھو (ب)
 و(ج) ھو (أ)

 (ج) ھو (ب) اً إذ
 

مة  من الواضح أن ھذا االستدالل صحیح. لكن ما المشكلة في ھذا المثال؟ المشكلة تكمن في كذب المقدِّ
�وریَّة، فھ�و ال  الثَّانیة "ھذا القط إنس�ان". إذن االس�تدالل االس�تنباطي إذا ك�ان ص�حیحاً م�ن الناحی�ة الصُّ

مات صحیحة أیضاً.   یضمن صحة النَّتیجة إن لم تكن المقدِّ
 

مات لكن إذا ك ً من الناحیة الصُّوریَّة، فال یمكن أن ال یأخذك من مقدِّ ان الدَّلیل االستنباطي صحیحا
مات االستدالل االستنباطي صادقة من حیث  صادقة إلى نتیجة كاذبة. بعبارة أخرى: لو كانت مقدِّ

 المضمون، واالستدالل صحیح من الناحیة الصُّوریَّة، فالنَّتیجة صادقة بالضرورة.  

 

مات ا نص��ل إل��ى نتیج��ة مھم��ة، وھ��ي أن وھن�� االس��تدالل االس��تنباطي معن��ٌي بص��حة ال��ربط ب��ین المق��ّدِ
مات أو النَّتیج��ة ��وریَّة، ول��یس معنی��اً بص��دق مض��مون المق��ّدِ . ف��إن كان��ت والنَّتیج��ة م��ن الناحی��ة الصُّ

مات التي بحوزتنا صادقة من حیث المضمون، فاالستدالل االستنباطي یض�من لن�ا ص�دق ا لنَّتیج�ة المقدِّ
مات التي ننطلُق منھا صادقةً أم ال.   إْن امتثلنا لقوانینھ، لكنھ ال یقول لنا ما إذا كانت المقدِّ

 
مات ص�ادقة، بعبارة أخ�رى:  ُدن�ا بآل�ٍة معیاری�ٍة تُخبُِرن�ا مت�ى تك�ون المق�ّدِ االس�تدالُل االس�تنباطي ال یزّوِ

ُدنا بآلٍة معیاریٍَّة تُخبُِرنا متى یك  . وُن االستدالُل صحیحاً من الناحیِة الصُّوریَّةوإنَّما یُزّوِ
 

ْدَت الكمبی�وتر بمعطی�اٍت معین�ة، فإنَّ�ھ  نتیجة الدَّلیل االس�تنباطي م�ن قبی�ل مخرج�ات الكمبی�وتر. ف�إْن زوَّ
ْدتَھُ بھا. فإْن كانت المعطی�اُت  دَُك بنتیجٍة ما، وستكون تلك النَّتیجة منسجمة مع المعطیات التي زوَّ سیُزّوِ

ا كم�ا رأین�ا صاد ْدتَھُ بمعطیاٍت كاذبة، فالنَّتیجة قد تكون كذلك. تمإمَّ قةً، فالنَّتیجة ستكوُن صادقة. وإْن زوَّ
م�ة كاذب�ة، ك�ذلك ھ�ي النَّتیج�ة "ھ�ذا الق�ط  مة "ھذا القط إنسان" ھ�ي مقدِّ في المثال السابق: فكما أن َّالمقدِّ

المعطی�ات ص�ادقةً أم ال، ألنَّ ص�ْدَق المخرج�ات  مفكر"! الكمبیوتر ال یمكنھ أْن یق�ول ل�َك م�ا إذا كان�ت
 مرھونةٌ بصْدِق المدخالت. 

 
 ً �ورة والمض�مون   Soundنتیجة الدَّلیل االستنباطي تكون صادقةً إذا كان ال�دَّلیل س�لیما م�ن ناحی�ٍة الصُّ

مات ص�ا دقة معاً. نقول عن الدَّلیل أنھ سلیم عندما یكون صحیحاً من حیث الصُّورة وینطوي عل�ى مق�دِّ
 من حیث المضمون. 

 
�ورة)، لكن�ھ غی�ر معن�ي بالشَّ�ْرط  -كم�ا أش�رت  -والدَّلیل االستنباطي  یف�ي بالش�رط األول (س�المة الصُّ

ھو یعصمنا عن الوقوع في الخطأ من حیث الشَّكل والصُّورة، وال  ثمَّ الثاني (سالمة المضمون). ومن 
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ھذا النوع من االس�تدالل ذو طبیع�ة مح�دودة،  یعصمنا من حیث المضمون والمادة. لذا صح القول بأنَّ 
مات صادقة أو ال. مات والنَّتیجة، لكن ال یخبرنا ما إذا كانت المقدِّ  ألنَّھ یھتم بالعالقة بین المقدِّ

 

 ثانیاً: االستقراء

مات التي ساھمت في تكویِن ذلك :االستقراءویُراد بـ   كلُّ استدالٍل تجیُئ النَّتیجة فیھ أكبر من المقدِّ
ماتھا.   8.االستدالل  ففي كّلِ دلیٍل استقرائي تجیُئ النَّتیجة دائماً أكبر من مقدِّ

 

 ): 1مثال (

 ھذه القطعة من الحدید تتمدد بالحرارة

 وتلك تتمدد بالحرارة
 وھذه القطعة الثَّالثة تتمدد بالحرارة....إلخ

 كل حدید یتمدد بالحرارة. اً إذ

 

مات لم تتناول إال كمیة محدودة من قطع 9)1في المثال ( مات، ألن المقدِّ ، النَّتیجة أكبر من المقدِّ
الحدید: ثالثة أو أربعة ...أو مالیین، بینما النَّتیجة تناولت كل حدید وحكمت أنھ یتمدد بالحرارة، 

مات ولم یجر علیھا الفحص. وفي ھذا  المثال وبذلك شملت القطع الحدیدیة التي لم تدخل في المقدِّ
ً دوراً كبیراً في تأیید النَّتیجة، التي تستھدف في النھایة  تكرر األمثلةیلعب  ا  تعمیما ً كلیاً. فكلمَّ وحكما

رت األمثلة، أصبحت النَّتیجة مؤیدة بشكل أكبر، وزاد احتمال صدق التعمیم.      تكرَّ

 

ً للسیر ومن أجل ھذا یعتبر السیر الفكري في الدَّلیل االستقرائي، كما یرى ال مناطقة القدماء، معاكسا
وفق الطریقة  -في الدَّلیل االستنباطي الذي یصطنع الطریقة القیاسیَّة، فبینما یسیر الدَّلیل االستنباطي 

 من الخاص إلى العام.  -خالفاً لذلك  -من العام إلى الخاص عادة، یسیر الدَّلیل االستقرائي  -القیاسیَّة 

 

لكن في االستقراء نحن نُثبُِت الحدَّ األكبَر للحدِّ األصغِر بتوسُّط الحدّ األوسط.   أنَّا -قُلنا  -في القیاس 
(قطع بتوسُِّط الحدِّ األصغر (كّل قطع الحدید)   للحدِّ األوسطِ (التمدُّد بالحرارة) نُثبُِت الحدَّ األكبَر 

 الحدید التي تمدَّدت فعالً).   

 

                                                            
لون  -كما يرى الصَّْدر   -، فهو تقسم األرسطيون االستقراء إىل كامل و�قص، لكن طاملا أن االستقراء الكامل يستقصي كل األفراد، والنَّتيجة فيه أتيت مساوية للمقدمات8

 منا هنا على االستقراء الناقص. من ألوان االستنباط. لذا سيقتصر كال
 هذا مثال للشكل األول من الدليل االستقرائي كما سنرى.  9
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قد ال  -بالمعنى الحدیث  -نى أوسع من ذلك. االستقراء مع -باالصطالح الحدیث  -لكن لالستقراء 
قد ال یستھدف  ثمَّ ، ومن سیراً من شواھدَ معیَّنة إلى فرضیَّة مایكون سیراً من الخاص إلى العام، بل 

ل في التَّالي.             االستقراء تعمیماً، ألنَّ النَّتیجة قد تكون خاصة. تأمَّ

 

 ): 2مثال (

 ُوجدت على السكین الملوث بدم عمروبصمة أصابع زید 
 خالد رأى زیداً یدخل على عمرو قبل قتلھ بدقائق

 لم یُر شخص یدخل على عمرو إال زید
 زید ھو قاتل عمرو اً إذ

 

مات لم تتناول  -من حیث المضمون  -، النَّتیجة أیضاً 10)2في المثال ( مات، ألنَّ المقدِّ أكبر من المقدِّ
التي  -شَّواھد والقرائن: بصمة األصابھ، شھادة خالد...إلخ، بینما النَّتیجة إال مجموعة محدَّدة من ال
كما  -حكمْت على زید بأنَّھ قاتل عمرو. وال یوجد ھناك تالزٌم منطقيٌّ  -تعبر عن فرضیَّة معیَّنٍة 

 بین الشَّواھد والفرضیَّة.  -سنرى 

 

 evidenceتراكمالشَّواھد ) تلعب 2ي المثال (اجتماع كل تلك الشَّواھد معاً. وف تفسیروظیفة الفرضیَّة 
. فكلما زادت الشَّواھد على فرضیَّة ما، زاد احتمال  hypothesisدوراً كبیراً في تأیید الفرضیَّة 

صدقھا. وكلما كانت الفرضیَّة أكثر قدرة على تفسیر اجتماع كل تلك الشَّواھد، كانت أرجح من غیرھا 
 من الفرضیَّات. 

 

فیھ الحكم الُكلِّي  أو التعمیم، ونعتبر تراكم للشواھد) بمثابة 1في المثال ( تكرر األمثلة لكن قد نعتبر
ً  -) 1وعندئذ یصبح معنى االستقراء واسعاً. فالمثال (فرضیَّة، بمثابة  یصبح  -الذي استھدف تعمیما

ا كالمثال ( . لكن نتیجة الذي استھدف تأیید فرضیَّة خاصة -) 2حالة من حاالت االستقراء، تمإمَّ
ماتھا، والفرضیَّة التي یستھدف تأییدھا قد تكون  االستقراء في كل األحوال تتجاوز مضمون مقدِّ
ماتھا، بخالف الدَّلیل االستنباطي،  ةً وقد تكون عامة. إذن نتیجة الدَّلیل االستقرائي أكبر من مقدِّ خاصَّ

ماتھا.  ا مساویةً أو أصغر من مقدِّ  حیث تجیئ نتیجتُھُ إمَّ

 

 

 

                                                            
 هذا مثال للشكل الثاين من الدليل االستقرائي كما سنرى. 10
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 ثغرة في الدَّلیل االستقرائي: 

منذ أْن بدأ اإلنسان یدرس مناھج االستدالل والتفكیر ویحاول تنظیمھا منطقیاً، طرَح على نفِسِھ السُّؤاَل 
مات التي تقررھا في الدَّلیل االستنباطي أو الدَّلیل االستقرائي صحیحة حقاً، فكیف  التَّالي: ھْب أنَّ المقدِّ

مات ً لتبریر االعتقاد بھذه النَّتیجة؟ وقد  یتاح لك أن تخرج منھا بنتیجة وتتخذ من تلك المقدِّ سبباً كافیا
ً بین االستنباط واالستقراء، واكتشف على ھذا  ً أساسیا أدرك اإلنسان لدى مواجھة ھذا السؤال فارقا

 األساس ثغرةً في تركیِب الدَّلیل االستقرائيِ، ال یوجد في الدَّلیل االستنباطي ما یُماثِلُھا. 

 

ماتھا فف��ي االس��تنباط یرتك��ُز ا  11Theعل��ى مب��دأ ع��دم التن��اقض -دائم��اً  –س��تنتاُج النَّتیج��ة م��ن مق��دِّ
principle of non-contradiction َرهُ المنطق��ي م��ن ھ��ذا المب��دأ، ألنَّ النَّتیج��ة ف��ي ، ویس��تمدُّ مب��ّرِ

ماتھا أو أصغر منھا كما تقدم. فمن الضروري أن تك�ون النَّتیج�ة ص�ادقة  حاالت االستنباط مساویة لمقدِّ
مات دون النَّتیج��ة یس��تبطن تناقض��اً منطقی��اً م��ا دام��ت إ مات، ألن افت��راض ص��دق المق��دِّ ذا ص��دقت المق��دِّ

مات. وھك�ذا نج�د أن  ماتھا، أي مستبطنة بكامل حجمھا ف�ي تل�ك المق�دِّ النَّتیجة مساویة أو أصغر من مقدِّ
مات إل��ى النَّتیج��ة االس��تدالل االس��تنباطي ص��حیح م��ن الناحی��ة المنطقی��ة، وأن االنتق��ال فی��ھ م��ن الم ق��دِّ

االس�تنباط بأن�ھ دلی�ٌل ش�ارٌح (أو بع�ض الب�احثین ولذا وصف ضروري على أساس مبدأ عدم التناقض، 
ر)  مات عل�ى نح�و اإلجم�ال، وم�ن  explicativeمفّسِ ال  ث�مَّ ، ألنَّ نتیجتھ تفصل ما تم تقریره في المق�دِّ

 یزودنا بمعرفة جدیدة. 
 

ا في حاالت االستقراء، فإن الدَّلیل االستقرائي یقفز من شواھد معینة إلى الحكم بفرضیَّة ما، ألن  وإمَّ
مات  ماتھا، ولیست مستبطنة فیھا. فھو یقرر في المقدِّ كما  -النَّتیجة في الدَّلیل االستقرائي أكبر من مقدِّ

ددھا بالحرارة، ویخرج بنتیجة عامة، أن كمیة محدودة من قطع الحدید لوحظ تم -) 1رأینا في مثال (
مات  أن مجموعة  -) 2كما رأینا في مثال ( -وھي أن "كل حدید یتمدد بالحرارة". أو یقرر في المقدِّ

معینة من الشَّواھد بإمكانھا تفسیر وقوع حادثة قتل عمرو، ویخرج بفرضیَّة معینة، وھي أن "زید ھو 
ع (أو توسیعي) قاتل عمرو"، ولذا وصف بعض الباحثین االست ،  ampliativeقراء بأنھ دلیٌل موّسِ

مات الدَّلیل، ومن   یزودنا بمعرفة جدیدة.   ثمَّ ألنَّ نتیجتھ تتجاوز ما تم تقریره في مقدِّ

 

وھذا االنتقال من الشَّواھد إلى الفرضیَّة، ال یمكن تبریره على أساس مبدأ عدم التناقض، كما رأینا في 
مات وكذب النَّتیجة ال یستبطن تناقضاً، فباإلمكان حاالت الدَّلیل االستنبا طي. ألن افتراض صدق المقدِّ

أن نفترض أن تلك الكمیة المحدودة من القطع الحدیدیة قد تمدد بالحرارة فعالً، ونفترض في نفس 
الوقت أن التعمیم االستقرائي القائل: "كل حدید یتمدد بالحرارة" خطأ، دون أن نقع في تناقض 

ن ھذا التعمیم غیر مستبطن في االفتراض األول. وبإمكاننا أن نفترض أن بصمة أصابع منطقي، أل
زید كانت على السكین فعالً وأن خالداً صادق فیما رأى، ونفترض في الوقت نفسھ أن الفرضیَّة 
القائلة: "زید ھو قاتل عمرو" خاطئة، دون أن نقع في تناقض منطقي، ألن ھذه الفرضیَّة غیر 

 في تلك الشَّواھد. مستبطنة 

                                                            
  مبدأ عدم التناقض يقول أبن: "س" ال ميكن أن تكون"أ" و"ال أ" يف وقت واحد. 11
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وھكذا نعرف أنَّ منھَج االستدالل في الدَّلیل االستنباطي منطقي، ویستمد مبرره من مبدأ عدم 
التناقض. وخالفاً لذلك منھج االستدالل في الدَّلیل االستقرائي، فإنھ ال یكفي لتبریره منطقیاً مبدأ عدم 

التي یصطنعھا الدَّلیل االستقرائي في سیره من  التناقض، وال یمكن على أساس ھذا المبدأ تفسیر القفزة
 من الشَّواھد إلى الفرضیَّة، وما تؤدي إلیھ من ثغرة في تكوینھ المنطقي.

 

 :(وما تنطوي علیھ من مشكالت ثالث) مشكلة االستقراء

 The‘مشكلة تدعى بـ "مشكلة االستقراء" -بسبب الثغرة المستبطنة فیھ  -الدَّلیل االستقرائي یواجھ 
problem of induction’  وعادة ما تلخص ھذه المشكلة على النحو التَّالي: ال یمكننا أبداً مھما .

رأینا من قطع حدید تتمدد بالحرارة أو غربان سود أن نستنبط منطقیاً أن "كل حدید یتمدد بالحرارة" 
أنَّ قطعةَ الحدید المقبلة  -من الناحیة المنطقیة  -أو "كل الغربان سود"، ألنھ سیبقى من الممكن دائماً 

التي سنفحصھا ال تتمدد بالحرارة، أو أنَّ الغراب المقبل الذي سنراه یكون أبیضاً، أو أخضراً، أو 
 ملوناً بعدَّةِ ألوان. 

 

ً للصدر، وتحت عنوان "مشكلة االستقراء الناقص"، یقول أن الدَّلیل االستقرائي یثیر ثالثة  وفقا
 مشاكل:

 

ْدر في كتابھ بـ "ب"، والفرضیَّة لكن الحظ قبل ذلك، أن  الظاھرة المراد تفسیرھا، یرمز لھا الصَّ
المقترحة كتفسیر للظاھرة یرمز لھا بـ "أ"، والفرضیَّة المنافسة یرمز لھا بـ "ت". اآلن، الصدر یقول 

 أن الدَّلیل االستقرائي یثیر ثالثة مشاكل:

 

 

إذ  لیل االستقرائي أن یثبت أن "لكل حادثة سبباً" (مبدأ السَّببیَّة العام)،یجب على الدَّ  المشكلة األولى:
بدون إثباتھ یصبح من المحتمل أن یكون وجود الظاھرة (تمدد الحدید، أو "ب") غیر مرتبط بأي 
ً بدون سبب، فلیس من  سبب (صدفة مطلقة)، وإنما وجود تلقائي، وإذا جاز أن یكون وجوداً تلقائیا

أن یتكرر وجود الظاھرة (تمدد الحدید، أو "ب") عند وجود ما یفترض أنھ ھو السبب الضروري 
 (الحرارة، أو "أ"). 

فاالعتقاد بھذا المبدأ (مبدأ السَّببیَّة العام) سوف یسد الباب أمام إمكانیة وجود حادثة من خالل صدفة 
 مطلقة، أي بدون سبب.   
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 یجب على الدَّلیل االستقرائي أن یثبت العالقة السَّببیَّة بین الظاھرة التي شوھدت المشكلة الثَّانیة:
(الحرارة أو "أ"). ألنھ إذا أتیح للدلیل االستقرائي أن یثبت  والسبب المفترض(تمدد الحدید، أو "ب") 

تبطة بسبب معین، أن "لكل حادثة سبباً" (مبدأ السَّببیَّة العام)، فھذا یعني أن الظاھرة التي شوھدت مر
ولكن ال یكفي ذلك إلثبات أن سبب الظاھرة (تمدد الحدید أو "ب") ھو ھذا السبب المفترض (الحرارة 

 أو "أ") الذي اقترن بالظاھرة في كل التجارب المتعاقبة. 

ألنا إذا نظرنا من زاویة مبدأ السَّببیَّة العام فحسب، نجد أن من الممكن أن یكون السبب الذي یرتبط 
وجود الظاھرة شیئاً آخر، غیر ھذا السبب المفترض (ولیكن "ت" مثالً)، ألن مبدأ السَّببیَّة العام بحكم ب

بأن للحادثة "ب" سبباً، ولكنھ ال یعین ما ھو ھذا السبب؟ فیجب على الدَّلیل االستقرائي بعد أن یثبت 
ة ما ھو السبب المفترض الذي مبدأ السَّببیَّة العام أن یفتش عن برھان یثبت بھ أن سبب وجود ظاھر

 اقترن بوجود الظاھرة خالل التَّجِربة.  

 ً من الناحیة  -وال یصلح مجرد االقتران بین وجود الظاھرة وسبب ما مفترض أن یكون برھانا
على السَّببیَّة بینھما، ألن االقتران بینھما كما یمكن أن یكون نتیجة للسببیة، كذلك یمكن أن  -المنطقیة 
رد صدفة (صدفة نسبیة)، ویكون وجود الظاھرة مرتبطاً بسبب آخر غیر السبب المفترض. یكون مج

ْدفة، جاز استعمال  ً تفسیر االقتران بین الظاھرة وسببھا المفترض على أساس الصُّ وإذا جاز نظریا
بة األولى یجوز نفس التفسیر إذا تكرر االقتران في التَّجِربة الثَّانیة أیضاً، ألن ما یجوز عقالً في التَّجرِ 

ً من الناحیة المنطقیة، فال یمكن لالقتران  ْدفة قائما في التَّجِربة الثَّانیة أیضاً. وھكذا یظل احتمال الصُّ
 بین الظاھرتین مھما تكرر أن یبرھن على السَّببیَّة بینھما.  

وجود سبب آخر  فاالعتقاد بھذه العالقة السببیة بین الظاھرة وسببھا، سوف یسد الباب أمام إمكانیة
 مختلف عن ذاك الذي آمنا بكونھ سبباً للظاھرة.   

 

(استمرارھا في  یجب على الدَّلیل االستقرائي أن یثبت إطراد العالقة السَّببیَّة المشكلة الثَّالثة:
رھن المستقبل أیضاً). فالدَّلیل االستقرائي إذا أتیح لھ أن یثبت مبدأ السَّببیَّة العام في الطبیعة، وأن یب

على أن "أ" ھو سبب "ب" التي اقترنت بھ خالل االستقراء، فیجب علیھ أن یثبت أن ھذا السبب 
سوف یظل في المستقبل، وفي كل الحاالت التي لم تشملھا التَّجِربة فعالً، سبباً لتلك الظاھرة. إذ بدون 

لطبیعة اقترنت بھ إثبات ذلك ال یمكن أن نصل إلى تعمیم شامل یؤكد أنھ كلما وجد "أ" في عالم ا
 "ب". 

فاالعتقاد بھذا االطراد في العالقة السببیة بین الظاھرة وسببھا، سوف یسد الباب أمام إمكانیة انفكاك 
 ھذه العالقة بین الظاھرة وسببھا في ظروف أخرى، أو في المستقبل (وھنا نظفر بالتعمیم).   

 

لدَّلیل االستقرائي، وتبریر الطفرة التي ھذه مشاكل ثالث یمكن أن تثار عادة عند محاولة تفسیر ا
 یستبطنھا.  
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 أنواع الیقین الثالثة

& 

 الفروق بین قضایا العلوم الطبیعیَّة وقضایا الریاضة والمنطق

 

 تمھید: 

ْدِق في القضایا ھو المطابقة مع الواقع. 12جرْت عادةُ المناطقة على القول بأنَّ مناَط ومعیاَر الّصِ
إْن لم تطابق الواقع. فمثالً "العصفور على  14إْن طابقت الواقع، وكاذبة 13صادقةً فالقضیَّةُ تعتبُر 

الشجرة" قضیَّة صادقة لو كان العصفور على الشجرة فعالً، وقضیَّة كاذبة لو لم یكن العصفور على 
 الشجرة في الواقع. 

 

 لكن خذ اآلن األمثلة الثالثة التَّالیة. 

 

 ): 1مثال (

 تین الجملتین: اآلن، لنقارن بین ھا

 

 "لكّلِ حادثٍة سبباً". .1
 أعتقدُ أنَّ "لكّلِ حادثٍة سبباً". .2

 

 ھل تجدُ فرقاً بینھما؟

 

ستجد أنَّ األولى قضیَّةٌ منطقیة، وجملةٌ خبریة، تكون صادقةً إْن طابقت الواقع، وكاذبة إْن لم تطابق 
الواقع، سواء اعتقدنا أنا وأنت بصدقِھا أو لم نعتقد. فصدقُھا وكذبُھا أمٌر موضوعي غیُر مرھوٍن 

ا أْن تكون القض  یَّةُ صادقةً أو كاذبة.  باعتقادي واعتقاِدك. وقیمةُ الصدِق ھنا ثنائیة، أي إمَّ

 

وستجد أنَّ الثَّانیة تتحدَُّث عن اعتقاِدنا بصْدِق القضیَّة ومطابقتھا للواقع، وعادةً ما یكوُن اعتقادُنا 
 بصْدِق ھذه القضیَّة على نحو البداھة، وربَّما لسنا بحاجٍة ألیِة شواھٍد للتأكُِّد من صْدقِھا.

                                                            
12Correspondence. 
13True. 
14False. 
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 ):2مثال (

 قارن بین الجملتین: خذ اآلن المثال الثاني، و

 

 "األرُض لیست مسطَّحة وإنَّما بیضاویَّة الشَّكل". .1
 أعتقدُ أنَّ "األرَض لیست مسطَّحة وإنَّما بیضاویَّة الشكل".  .2

 

 ھل تجدُ فرقاً بینھما؟

 

ستجدُ أنَّ األولى قضیَّة تكون صادقةً إْن طابقت الواقع، وكاذبة إْن لم تطابق الواقع، سواء اعتقدنا أنا 
أو أنت بصدقھا أو لم نعتقد. فصدقُھا وكِذبُھا أمٌر موضوعي غیر منوط باعتقادي واعتقادك. وقیمة 

ا أن تكون القضیَّة صادقة أو كاذبة  .  الصدق في القضیَّة ثنائیة، أي إمَّ

 

وستجدُ أنَّ الثَّانیة تتحدَُّث عن اعتقاِدنا بصْدِق القضیَّة ومطابقتھا للواقع، وعلى األغلب سیكون اعتقادُنا 
بصدق القضیَّة على نحو الجزم والیقین، استناداً إلى المعطیات التي زودنا بھا الِعْلم الحدیث من صور 

دة صدق ھذه لألقمار الصناعیَّة وشھادات رواد الفضاء وكم ھائل م ن الشَّواھد المنسجمة والمؤّكِ
القضیَّة. لكن اعتقاد البشریَّة اآلن بھذه الحقیقة الِعْلمیَّة مرَّ بمراحل، تزایدَ خاللھا درجات اعتقادھا 

قیمة الصدق في االعتقاد على درجاٍت متفاوتة، ربَّما بدأ من الصفر، وانتھى  ثمَّ بھذه القضیَّة، ومن 
 ب منھ.   بالواحد أو ما یقرُ 

 

 ):3مثال (

 واآلن خذ المثال الثالث، وقارن بین ھاتین الجملتین:

 

 "زیدٌ ھو الذي قتََل عمرو". .1
 أعتقدُ أنَّ "زیداً ھو الذي قتََل عمراً".   .2

 

 ھل تجدُ فْرقاً بینھما؟
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كون ستجدُ أنَّ األولى قضیَّةٌ، تكوُن صادقةً إْن طابقت الواقع وكان زید ھو قاتل عمرو بالفعل، وت
كاذبةً إْن لم تطابق الواقع ولم یكن زید قاتل عمرو. وصدُق القضیَِّة وكذبُھا أمٌر موضوعي غیُر منوٍط 

ا أْن تكون القضیَّةُ صادقةً أو كاذبة.   دِق ھنا ثنائیة، أي إمَّ  باعتقادي واعتقاِدك. وقیمةُ الّصِ

 

ومطابقتھا للواقع، وعلى األغلب، ووفقاً للشَّواھِد  وستجدُ أنَّ الثَّانیة تتحدَُّث عن اعتقاِدنا بصْدِق القضیَّة
والمعطیات، سیكون اعتقادُنا بصْدِق القضیَّة على نحو الترجیح، إْن لم تْرَق الشَّواھد والمعطیات إلى 

قیمةُ صْدِق االعتقاد لیست ثُنائیَّة  ثمَّ درجٍة تجعلُنا نعتقدُ بھذه القضیَّة على نحو الجزم والیقین. ومن 
 ا تأتي على درجاٍت، تتراوُح بین الصفر (الجزم بكذب القضیَّة) والواحد (الجزم بصدقھا).وإنَّم

 

 السُّؤاُل األساسي:

السُّؤاُل اآلن ھو التَّالي: إْن كان معیاُر صْدِق القضایا (في الجمل األولى من األمثلة الثالث السابقة) 
ة االعتقاد  بتلك القضایا (في الجمل الثَّانیة من األمثلة ھو مطابقتھا مع الواقع؟ فما ھو معیاُر صحَّ

ومتى نقول أنَّھ اعتقادٌ  15الثالث السابقة)؟  وبعبارة أخرى: متى نقول عن اعتقاٍد ما أنَّھ صحیح؟
 16خاطئ؟

 

 معاني الیقین: 

 ال بدَّ أْن نمیَِّز بین ثالثِة معاٍن للیقین:

 

وھو یقیٌن مركٌَّب من یقینین، األول ھو الِعْلم والیقیُن بالقضیَّة،  الیقین المنطقي (أو الریاضي): .1
 والثاني الِعْلم والیقیُن بأنَّ من المستحیِل أْن ال تكَون القضیَّةُ بالشكِل الذي ُعِلم. 

 

فلو افترضنا أنَّ القضیَّةَ "كلُّ إنساٍن فان" صادقة، فالقضیَّة "سقراط اإلنسان فان" صادقةٌ قطعاً، 
 قین بالقضیَِّة الثَّانیة یكون یقیناً مركباً طالما افترضنا صدق القضیَّة األولى. والی

 

كذلك لو افترضنا أنَّ القضیَّةَ "ھذه البجعة لیست بیضاء" صادقةٌ، فالقضیَّةُ "كلُّ البجع أبیض" كاذبةٌ 
ً طالما كانت القضیَّة ا ألولى صادقة (ألنَّ السَّالبة قطعاً، والیقیُن بكذِب القضیَّة الثَّانیة یكون مركَّبا

 الجزئیة تناقُض الموجبة الُكلِّیة). 

 

                                                            
15Correct.  
16Error.  
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ألنھ  -بالمعنى الحدیث  -لھ معنى أوسع من الیقین الریاضي  -بالمعنى األرسطي  -والیقین المنطقي 
یشمل أيَّ قضیَّة یكون ثبوُت محموِلھا لموضوِعھا ضروریَّاً، كالقضیَّة القائلة "الخطُّ المستقیم أقرُب 

 مسافٍة بین نقطتین". 

 

ھو االعتقاد بقضیَّة من القضایا بأعلى درجة ممكنة سواء كان  الیقین الذَّاتي (السَّیكولوجي): .2
رات  ً ال یرتكُز على تلك المبّرِ رات موضوعیَّة لھذه الدَّرجة من االعتقاد أم ال (ألنَّھ أساسا ھناك مبّرِ

 َن أيَّ فكرةٍ عن استحالِة الوْضعِ الُمخاِلف لما ُعِلم.حتى لو ُوِجدَت)، ولیس من الضَّروري أْن یستبطِ 
 

فاإلنساُن قد یرى رؤیا مزعجة في نوِمِھ، فیجُزُم بأنَّ وفاتَھُ قریبة. ولكنَّھ في الوقِت نفِسِھ ال یرى أيَّ 
 حیل. استحالة في أْن یبقى حیَّاً، رغم أنَّھ ال یحتمُل ذلك، ألنَّ كونَھُ غیُر محتمٍل ال یعني أنَّھ مست

 

االعتقاد بقضیَّة من القضایا بأعلى درجٍة ممكنٍة بحیث تكوُن ھذه  الیقین الموضوعي (المعرفي): .3
رات الموضوعیَّة. وبتعبیٍر آخر: الیقیُن الموضوعي  الدَّرجة متطابقةً مع الدَّرجِة التي تفِرُضھا المبّرِ

رات الموضوعیَّة إ  لى الجزم.  ھو أْن تِصَل الدَّرجة التي تفِرُضھا المبّرِ
 

ف): إذا میَّزنا بین  ْدر (مع بعض التصرُّ درجة التَّصدیق التي تعلَّق بھا الیقین، و القضیَّةیقول الصَّ
التي یُمثِّلُھا ذلك الیقین، أمكننا أْن نالحَظ أنَّ ھناك نوعیِن ممكنیِن من الصدق (درجة االعتقاد) 

 والكذب، أو الصَّواب والخطأ، في المعرفة البشریَّة: 

 

ْدق والكذب في الیقین من النَّاحیِة األولى، أي من ناحیِة القضیَّة التي تعلَّق بھا. والصدُق  أحدُُھما: الّصِ
حیة مردُُّھما إلى تطابُِق القضیَّة التي تعلق بھا الیقین مع الواقع وعدم تطابقھا. فإذا والكذُب من ھذه النا

 كانت متطابقةً فالیقیُن مصیٌب في الكشِف عن الحقیقة، وإال فھو مخطئ. 

 

واُب والخطأُ في الیقیِن من الناحیِة الثَّانیة، أي من ناحیِة الدرجة التي یُمثِّلُھا من درجا ِت واآلخر: الصَّ
ً عن الحقیقِة من النَّاحیِة األولى، ولكنَّھ مخطٌئ في درجِة  ً وكاشفا التَّصدیق، فقد یكون الیقیُن مصیبا

 التَّصدیق التي یُمثِّلُھا. 

 

َع شخٌص وھو یُْلقي قطعةَ النقد، فجَزَم بأنھا سوف تُبِرُز وجھَ الصُّورةِ نتیجةً لرغبتِِھ النَّْفسیَّة  فإذا تسرَّ
وجھُ الصُّورةِ فعالً، فإنَّ ھذا الجزَم والیقین المسبق یعتبُر صحیحاً وصادقاً من ناحیِة  في ذلك، وبرزَ 

ً من ناحیِة  ً خاطئا القضیَّة التي تعلق بھا؛ ألنَّ ھذه القضیَّةَ طابقت الواقع، ولكنھ رغم ذلك یعتبُر یقینا
ِھ أ ْن یُعطي درجةً للتَّصدیِق بالقضیَّة درجِة التَّصدیق التي اتَّخذَھا بصورٍة مسبقة، إذ لم یكن من حقِّ
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"إنَّ وجھَ الصُّورةِ سوف یظھر" أكبَر من الدرجِة التي یُعطیھا للتَّصدیِق بالقضیَِّة األخرى "إنَّ وجھَ 
 17الكتابِة سوف یظھر".

 

ً قْبَل أْن یبدأَ سباُق الجیاد، عن الجواِد الذي سیفوز، ولم تكن لدیھ أّي  كذلك األمر لو سألنا شخصا
علومات تجعلھ یرجح جواداً على آخر، ومع ذلك أجاب بأنَّ الجوادَ "أ" سیفوز، فإنَّ جوابَھُ ھذا م

ُح جواداً على آخر، تكوُن  مخطٌئ وإْن فاَز ھذا الجواد بالفعل، ألنَّھ، وبغیاِب أي معلومات تجعلُنا نُرّجِ
یدُ بأنَّ الجوادَ "أ" كان قد اشترك احتماالت الفوز بین الجیاِد متساویة. نعم، لو كانت لدینا معلومات تف

َح فوَز الجواد "أ"  مثالً في مائِة مسابقة مع بقیَِّة الجیاد، وفاَز في سبعین منھا، یمكننا مثالً أْن نرّجِ
 بنسبة سبعین في المئة. 

 

اآلن، ما دمنا قد إفترضنا إمكانیة الخطأ في درجة التَّصدیق، فھذا یعني افتراض أنَّ للتَّصدیِق درجة 
ً في درجة  ً أو مصیبا رات موضوعیَّة، وأنَّ معنى كون الیقین مخطئا محدَّدة في الواقع طبق مبّرِ

تطابق أو ال تطابق الدَّرجة التي  التَّصدیق أنَّ درجةَ التَّصدیق التي اتَّخذھا الیقیُن في نْفِس المتیقِّن
رات الموضوعیَّة للتَّصدیق.     تفِرُضھا المبّرِ

 

في كّلِ یقین: تطابق القضیَّة التي تعلَّق بھا الیقین مع الواقع، وتطابق درجة  -تطابقان  -ھناك 
رات الموضوعیَّة.  دُھا المبّرِ  التصدیق التي یُمثِّلُھا الیقین مع الدَّرجِة التي تُحدِّ

 

وعلى ھذا األساس قد یوجد یقیٌن ذاتيٌّ وال یقین موضوعي، كما في یقین ذلك الشَّخص الذي یرمي 
قطعةَ النَّْقد ویجُزُم مسبقاً بأنَّ وجھَ الصُّورةِ سوف یبرز. وقد یوجدُ یقیٌن موضوعيٌّ وال یقین ذاتي، 

رات الموضوعیَّة ھي درجة الجزم ، ولكن إنساناً معیَّناً ال یجُزُم أي تكون الدَّرجة الجدیرة وفق المبّرِ
 فعالً، نظراً إلى ظرٍف غیر طبیعي یمّر بھ. 

 

وھكذا نعرف أنَّ الیقیَن الموضوعي لھ طابٌع موضوعي مستقلٌّ عن الحالِة النفسیة والمحتوى 
ا الیقیُن الذاتي فھو یمثُِّل الجانَب ال سیكولوجي السیكولوجي الذي یعیُشھُ ھذا اإلنسان أو ذاك فعالً، وإمَّ

 من المعرفة. 

 

 

 
                                                            

أن من طرق اكتشاف ذاتیة االعتقاد وعدم تطابق درجة التصدیق مع الدرجة التي تفرضھا المبررات الموضوعیة،  الصَّْدروسوف یبین  17
تناقض تلك الدرجة مع درجات أخرى للتصدیق ال یمكن التنازل عنھا. أقول: أیضاً من مؤشرات موضوعیة االعتقاد وتطابق درجة التصدیق 

 عیة، انسجام تلك الدرجة مع درجات أخرى للتصدیق ال یمكن التنازل عنھا.  مع الدرجة التي تفرضھا المبررات الموضو
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رة لالعتقادات):  الدَّرجة الموضوعیة للتَّصدیقات (الدرجة المبرَّ

قد یتبادُر إلى األذھاِن أنَّ سعَي اإلنسان دائماً یجُب أْن یكون نحو الیقین الموضوعي...لكن ھذا الفھم 
غیر صحیح، ألنَّ المبررات الموضوعیة قد ال تسمُح لك بنمیِة االحتمال حتى یصَل إلى درجِة 

 الجزم. 

 

م مع الدرجِة التي تفرضھا ما المطلوب إذن؟ المطلوب ھو أْن تكون درجة تصدیقاتنا تتطابق وتنسج
 المبررات الموضوعیة. 

، كما یوجد یقین موضوعي في مقابل الیقین الذاتي، كذلك یوجد احتمال موضوعي في مقابل ثمَّ ومن 
االحتمال الذاتي. فاالحتمال الموضوعي یعبر عن درجة محدَّدة من التصدیق االحتمالي، وھي 

یكون االحتمال موضوعیاً إذا كانت درجة تتطابق مع الدرجة الت تفرضھا المبررات الموضوعیة، ف
الدرجة التي تفرضھا المبررات الموضوعیة. واالحتمال الذاتي یعبر عن الدرجة االحتمالیة 

 الموجودة فعالً في نفس شخص معین سواء كانت متطابقة مع تلك المبررات أم ال. 

 

ْدر بكلمة "التصدیق الذاتي" عن الیقین الذاتي واالحتمال الذاتي بدرجاتھ المتفاوتة  لذا یعبُِّر الصَّ
 18أیضاً.

 

 عودة لألمثلة الثالثة:

إذا ُعْدنا لألمثلة الثالثة، فقد نقول أنَّ یقینَنا بأنَّ "لكّلِ حادثٍة سبباً" ھو یقیٌن منطقي، أو على أقّلِ تقدیر 
ا أْن نؤمَن بھا بالبداھة، أو نؤمَن بھا على أساس مبررات  ھو یقیٌن موضوعي، ألنَّ ھذه القضیَّةَ إمَّ

 موضوعیة جدیرة بأْن تصل بنا إلى درجة الجزم. 

 

نقول أنَّ یقیننا بأنَّ "األرَض لیست مسطَّحة وإنَّما بیضاویَّة الشَّكل" ھو یقین موضوعي، أو على  وقد
أقل تقدیر ھو تصدیق بدرجة احتمال موضوعي تكاد تصل إلى الجزم، طالما أنَّھ تصدیٌق مبتٍن على 

اد فضاء وحسابات فلكیِّین وفیزیائیِّین  معطیاٍت علمیٍة ھائلٍة من صور أقمار أصطناعیَّة وشھادات روَّ
 وتجارب متعاضدة من حقوٍل علمیٍَّة مختلفة، باإلضافة إلى غیاِب أي شواھد عكسیَّة.   

 

ةَ من یُكابر ویدَّعي أنَّ "األرَض مسطَّحة ولیست بیضاویَّة الشَّكل" متجاھالً ثمَّ ولو افترضنا أنَّ 
رات موضوعیَّة. المعطیات الھائلة فسیكون اعتقادُهُ اعتقاداً ذاتیاً یفتق  ُر إلى مبّرِ

                                                            
ْدرأنظر، محمد باقر 18 ، األسس المنطقیة لالستقراء، الدلیل االستقرائي في مرحلة التوالد الذاتي، الیقین المنطقي والموضوعي والذاتي، الصَّ

 طبعة دار التعارف).  326-322، صالصَّْدرطبعة المؤتمر العالمي لإلمام الشھید  415-410(ص
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وقد نقول أنَّ اعتقادنا بأنَّ "زیداً ھو الذي قتل عمراً" ھو تصدیٌق بدرجٍة عالیٍة من االحتماِل 
دَ احتماٍل ال یْرقى إلى  الموضوعي، طالما أنھ تصدیٌق مبتٍن على شواھدَ كثیرة، لكنھ قد یظلُّ مجرَّ

وشواھد عكسیَّة لصالح فرضیَّات أخرى تفرُض إعادةَ  درجِة الیقین، لوجود إمكانیَّة ظھور معطیات
 توزیع القیم االحتمالیَّة من جدید.  

 

َق أنَّھ ھو قاتُل عمرو، ویرفُض أْن یضَع في حسبانِِھ  ً لزید، ال یریدُ أْن یُصدِّ ولو افترضنا صدیقا
"، فتصدیقُھُ لیس تصدیقاً ذاتیَّاً الشَّواھد الواضحة التي تُدیُن زید، ویدَّعي جازماً بأنَّ "زید لم یقتل عمراً 

فحسب، بل موقفھ ھذا سیُشلُّ حركة حساب االحتمال عنده مھما تراكمت المعطیات (ألنَّ قضیَّة "زید 
)، إال إذا أعاد النظر في موقفِھ، وبدأ ینُظر للفرضیَِّة 1لم یقتل عمراً" بالنسبة إلیھ قیمتھا االحتمالیة = 

 على أنَّھا ممكنة.  

 

 مھمة للسید السیستاني: ةنظریَّ 

ً مشھوراً عند علماء أصول الفقھ المتأخرین، ثمَّ  ة موقف الفت  للسید السیستاني، یخالف فیھ رأیا
ةٌ (و ر) وأنَّ حجیَّتَھُ ذاتیة. الذین یدَّعون فیھ أنَّ القطَع (الجزم والیقین) حجَّ ز وُمعذِّ  ُمنّجِ

 

ریة لیس القطع بما ھو قطع، حتى یُعلِّق السید السیستاني على نظریَّتِھم قائالً  زیة والُمعذِّ : "منشأ الُمنّجِ
راً للبحث عن القطع بعنوانھ، بل منشأ المعذریة وعدمھا ھو روح المسؤولیة  حاً وُمبّرِ یكون ذلك ُمصّحِ
مات بروحِ المحاسبة والمسؤولیة فھو  مات الحكم. فإن ساَر الُمكلَّف مع المقدِّ وروح التقصیر في مقدِّ

 عند مخالفِة الواقع، وإال فھو مداٌن سواًء في ذلَك وجود القطع وعدمھ.  معذورٌ 

 

فإنا ذكرنا في بحث القطع، الفرَق بین الیقیِن الذاتي والیقین الموضوعي. فالیقیُن الموضوعي ھو 
ر، ألنھ  الیقیُن الناشئ عن تراكم االحتماالت والقرائن في محوٍر واحد. وھذا العمل بذاتِھ عمٌل ُمعذِّ

 الذاتي ھو الناشئ عن مستبِطن للمسؤولیة والمحاسبة الداخلیة سواًء كان ھناك قطع أم ال. والیقینُ 
راً بنظِر العقالء؛ فإنَّ قائدَ الجیش لو  العوامِل المزاجیة والنفسیة كالِحلم واالستخارة. وھذا لیس ُمعذِّ
اعتمدَ على معلوماٍت ناشئٍة عن مصادَر واھیة أوجبت لھُ القطع بأمٍر معین فرتََّب علیِھ آثاَر الحرِب 

لم، ال یكوُن معذوراً أماَم ال قانون والشعب. ولیس السرُّ في ذلَك إال أنَّ القطَع بما ھو قطع، لیس والّسِ
مات الحكم  زیة، بل المداُر على روحِ المسؤولیة وروحِ التقصیر في مقدِّ ریة والُمنّجِ ھو مداُر الُمعذِّ

 سواًء كان ھناك قطٌع أم ال. 



 38 

عندَھم، بأنھا ظنوٌن وجھاالت ال  ولذلك نرى القرآَن یُعبِّر عن عقائِد الجاھلیة، مع أنھا عقائد قطعیة
حتى یكون محوراً للبحوث  -بما ھو قطع  -یُعذروَن فیھا. وبناًء على ذلك، فال موضوعیة مھمة للقطع 

 19الِعْلمیة".

--------------------------------------------------------------------------------------------
---------------- 

 

 ن قضایا العلوم الطبیعیَّة وقضایا الریاضة والمنطق (القضایا البعدیَّة والقبلیَّة):الفروق بی

 

یمكن تلخیص الفْرق بین قضایا الریاضة والمنطق (وھي أمثلة على قضایا أولیة قبلیَّة)، وقضایا 
 العلوم الطبیعیَّة (وھي أمثلة على قضایا بعدیَّة استقرائیَّة) في النواحي اآلتیة:     

 
 لدَّور الذي یمكن أْن تلعبھ الشَّواھد والمعطیات الجدیدة: ا .1

 
یاضیَّة، بینما یْلعَُب دوراً كبیراً  حیُث أنَّ تكرار األمثلة والتَّجاِرب ال أثٌر لھ بالنِّسبِة إلى القضیَّة الّرِ
في القضایا الطبیعیَّة. فنحُن كلَّما وجْدنا أمثلة أكثر لتمدُّد المعادن أو غلیاِن الماء بالحرارة، 

دد،  نزدادُ تأكُّداً من التَّعمیِم ووثوقاً بھ. وإذا وجدنا قطعةً ومارسنا عدداً أكبَر من التَّجاِرب بھذا الصَّ
مغناطیسیَّة واحدة تجذُُب الحدید، لم یكِفنا ذلك لكي نؤمن بأنَّ "كلَّ مغناطیس یجذُُب الحدید"، ما لم 

ر التَّجِربة ونستوعُب عدداً أكبَر من األمثلِة والنَّماذج.   نُكّرِ
 

ً كبیراً؛ فإنَّ اإلنساَن في ولكن األمُر بالنِّسبِة إلى القضای یاضیَّة والمنطقیَّة یختلُف اختالفا ا الّرِ
اللَّحظِة التي یستطیُع فیھا أْن یْجَمَع خمسةَ ُكتُب وخمسةَ كتٍُب أخرى، ویعرُف أنَّ مجموَعھا 

ً أو أشی10=  5+  5عشرة، یُمِكنُھُ أْن یحُكَم بأنَّ "كلَّ  اًء "، سواٌء كانت األشیاُء المعدودةُ كتُبا
 أخرى، وال یزدادُ الیقیُن بھذه الحقیقة ترسُّخاً بتكراِر األمثلة وجْمِع النَّماذجِ العدیدة. 

 
یاضیَّة یصُل منذُ اللَّحظِة األولى من إدراِكھا إلى درجٍة  وبتعبیٍر آخر: إنَّ الیقیَن بھذه الحقیقة الّرِ
كبیرةٍ ال یمكُن أْن یتجاوَزھا، بینما نجدُ اعتقادَنا بالقضایا الطبیعیَّة یزدادُ باستمرار كلَّما تظافرت 

 تَھا.  التَّجاِرب وأكَّدت بإستمرار ِصْدَق القضیَّة وموضوعیَّ 
 

لیَِّة  ویمكُن القوُل عموماً، أنَّ من العالماِت الفارقة بین القضیَِّة االستقرائیَِّة البعدیَّة والقضیَِّة األوَّ
القبلیَّة، نوع الدَّور الذي یمكُن أْن تْلعبَھُ الشَّواھدُ واألمثلةُ اإلضافیَّة. فأيُّ قضیٍَّة تزدادُ وضوحاً 

لحصوِل على شواھدَ وأمثلٍة جدیدة، تُعتبُر قضیَّةً استقرائیَّةً بعدیَّة. وأيُّ وتترسَُّخ أكثَر فأكثر عند ا
ُزھا الحصوُل على شواھدَ وأمثلٍة إضافیَّة، وتتمتَّع بدرجٍة من الوضوحِ ال تزدادُ كلَّما  قضیٍَّة ال یُعّزِ

لیَّةً قْبلیَّة؛ ألنَّھا إذا ً أكبَر من  ازدادت الشَّواھدُ واألمثلة، تُعتبُر قضیَّةً أوَّ كانت ال تستمدُّ وضوحا
الشَّواھِد االستقرائیَِّة اإلضافیَّة، فھذا یعني أنَّ وضوَحھا ذاتيٌّ ومنفصٌل عن االستقراء، أي أنَّھا 

لیَّةٌ قْبلیَّة.   قضیَّةٌ أوَّ
                                                            

 .35-34الرافد في علم األصول، تقریرات السید السیستاني، صقطیفي، السید منیر ال 19
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لشَّواھِد " حین یعیھا اإلنساُن ویؤمُن بھا، ال یجدُ أيَّ تأثیٍر الزدیاِد ا2=  1+  1فالقضیَّةُ القائلة "

ً أكبَر في نْفِسِھ؛ ألنھا قضیَّةٌ قْبلیَّة. وخالفاً لذلك،  التَّطبیقیَِّة لھذه المعادلة في منحِ القضیَّة وضوحا
القضیَّةُ القائلةُ إنَّ "المعادَن تتمدَّدُ بالحرارة"، فإنَّھ كلَّما حَصَل اإلنساُن على أمثلٍة وشواھدَ جدیدٍة 

 ثمَّ ةُ وضوحاً. وھذا یعني ارتباطھا العضوي باألمثلِة والشَّواھد، ومن مؤیِّدةٍ لذلك، ازدادت القضیَّ 
 أنَّھا قضیَّةٌ استقرائیَّةٌ بعدیَّة. 

 
ھذه العالمةُ الفارقةُ ال یمكُن استخداُمھا واالستفادةُ منھا بسھولٍة في التَّمییِز بین القضیَِّة  ولكن

لیَِّة القْبلیَّة والقضیَِّة االستقرائیَّةِ   البعدیَّة؛ ألنَّ كثیراً من القضایا االستقرائیَّة التي تمِلُك عدداً األوَّ
إلى درجٍة من الوضوحِ ال  -نتیجةً لذلك  -ھائالً من الشَّواھِد واألمثلِة في حیاِة اإلنسان، تصُل 

 تسمُح عادةً بأْن نُدِرَك أيَّ نمّوٍ لھا على أساِس شواھد إضافیَّة. 
 

ة" استقرائیَّة، ولكنَّھا  فالقضیَّةُ القائلةُ "كلُّ  إنساٍن فُِصلت رقبتُھُ عن جَسِدِه یموت" و"كلُّ ناٍر حارَّ
نتیجةً المتداِد االستقراء الذي یْدَعُمھا واستیعابِِھ عدداً ھائالً من الشَّواھدَ  -بدرجٍة من الوضوحِ 

عادةً ال نتعامُل مع حتى لیبدو أنَّ وضوَحھا ال مجاَل فیھ لالزدیاد. فنحُن  -والحاالِت المؤیِّدة 
نِھا  ھنالقضایا االستقرائیَّة التي ھي من ھذا النَّوع في بدایاِت تكوُّ ي، لكي نستطیع أْن نُدِرَك الذِّ

بعد أْن تكوَن قد  -عادةً  -بسھولٍة مدى ارتباطھا باألمثلِة والشَّواھد، وإنَّما نواِجھُ ھذه القضایا 
أساِس األمثلِة والشَّواھد. وفي ھذه المرحلِة قد ال أحرزت درجةً كبیرةً جداً من الوضوِح على 

 نُالِحُظ فْرقاً بینھا وبین أّي قضیَّة قبلیَّة في عدِم ازدیاِد وضوِحھا بازدیاِد األمثلة والشَّواھد.    
 

 شعوُر اإلنسان بإمكاِن التَّناُزل عن االعتقاِد بھا ما إذا توافرت معطیات ضدَّھا:  .2
 

یاضة والم َر إمكاَن الشَّّكِ فیھا، على عكِس فقضایا الّرِ نطق تبدو یقینیَّة، بدرجٍة ال یمكُن أْن نتصوَّ
" أو أنَّ "المثلََّث لھ ثالُث أضالع" أو أنَّ 2=  1+1قضایا العلوم الطبیعیَّة. فھناك فْرٌق كبیٌر بین "

د" و"المعدََن "، وبین قضایا العلوم الطبیعیَّة، نظیر أنَّ "المغناطیَس یجذُُب الحدی4نْصُف  2"
اً بدرجِة مائة" و"كلَّ إنساٍن یموت".    یتمدَّدُ بالحرارة" و"الماَء یغلي إذا صاَر حارَّ

 
فلو أنَّ عدداً كبیراً من النَّاس الموثوق بفْھِمِھم وإدراِكِھم للتَّجاِرب الِعْلمیة، أخبرونا بوجوِد نوعٍ من 

ة  الماِء ال یغلي بالحرارة، أو أنَّ بعَض المعادن ال تتمدَّدُ بالحرارةِ، لتوقََّف إیمانُنا بالقضیَِّة العامَّ
َر الشََّك في الحقیقِة  (ألنَّ السَّالبة الجزئیَّة تُناِقُض الموجبة الُكلِّیة). بینما ال نستطیُع أْن نتصوَّ

یاضیَِّة القائلة "  !   4ثُْلث أحیاناً تكون  2" ولو أخبرنا أكبر عدٍد ممكٍن من النَّاس بأنَّ 4نصف  2الّرِ
 

بالوجدان) بإمكاِن التَّناُزل عن االعتقاِد المطلق ى العموم، أنَّ شعوَر اإلنسان (وھذا یعني عل
لیَِّة القبلیَّة والقضیَِّة  بقضیٍَّة ما إذا توفَّرت بعُض القرائِن ضدَّھا، عالمةٌ فارقةٌ بین القضیَِّة األوَّ

 االستقرائیَِّة البعدیَّة. 
فإذا تحدََّث عددٌ كبیٌر من الثُّقات عن شخٍص معیٍَّن رأوا بأنفُِسِھم أنَّ رقبَتَھُ فُِصلَت عن جَسِدِه فلم 
یُمت، بأنَّ ظلَّ یتكلَّم كما كان یتكلَّم قْبَل ذلك، فمن المحتمِل أْن تُوِجد شھاداُت ھؤالء الثّقات احتماالً 

ثنائیَّة. ولكنَّنا مھما نفترض من شھاداِت ثقات بأنَُّھم لصْدِق ھذه الحادثة بصورةٍ است -ولو ضئیالً  -
رأوا بأعیُنِھم شیئاً موجوداً ومعدوماً في الوقِت نفِسِھ، ال نجدُ في أنفُِسنا أيَّ استعداٍد لتقبُِّل احتمال 

 ذلك.    



 40 

 
ْدُق المطلق أو النِّْسبي في كّلِ العواِلم المفترضة:  .3  الّصِ

 
قضایا العلوم الطبیعیَّة، وإْن كانت تستبطُن تعمیماً وتجاوزاً عن حدوِد التَّجِربة، ولكن ھذا التَّجاُوز 
ُر أنَّ "الماَء  المستبَطن ال یتعدَّى حدودَ عالَم التَّجِربة، وإْن تعدَّى نِطاقُھا الخاص. فنحُن حین نُقّرِ

ة إلى یغلي لدى درجة مائة من الحرارة"، نتجاوُز المیاه الت ي وقعَْت في نطاِق تجاِربِنا الخاصَّ
ً آخَر غیر ھذا العالَم  رنا عالما سائِر المیاه في ھذا الكون. ولكنَّنا إذا اجتْزنا عالَم التَّجِربة، وتصوَّ
َر الماَء في ذلك العالَم وھو ال یغلي عند درجِة مائة من  الذي نعیُش فیھ، فمن الممكِن أْن نتصوَّ

ً لتعمیِم القضیَّة القائلة بأنَّ "الماَء یغلي لدى درجة مائة من الحرارة" الحرارة، وال نجدُ  غا مسّوِ
على ذلك العالَم اآلخر. وھذا یعني أنَّ التَّعمیَم في تلك القضیَّة، إنَّما كان في حدوِد العالَِم الخارجي 

 الذي وقعَْت التَّجِربةُ فیھ. 
 

یاضیَّة والمنطقیَّ  یاضیَّة "وعلى عكس ِذلك القضایا الّرِ " صادقةٌ على 4=  2+  2ة؛ فإنَّ الحقیقةَ الّرِ
َر عالَماً تنتُج فیھ عن مضاعفِة اإلثنین خمسة! ومعنى ذلك  ُرهُ، وال یُمِكنُنا أْن نتصوَّ أّيِ عالٍَم نتصوَّ

یاضیَِّة یتخطَّى حدودَ الكون المعاش، ویشمُل كلَّ ما یمكُن أْن  یُفتَرَض أنَّ التَّعمیَم في القضیَِّة الّرِ
 من أكوان. 

 
ویمكُن القوُل عموماً، أنَّ القضیَّةَ االستقرائیَّةَ البعدیَّةَ، مھما كان االستقراُء الذي یْدَعُمھا شامالً، ال 
یمكُن أْن تكوَن قضیَّةً مطلقةً صادقةً على أّيِ عالٍَم من العواِلِم المفترضة، وإنَّما یختصُّ صْدقُھا 

لیَّةُ القبلیَّةُ بصْدٍق مطلٍق بالعالَِم الخارجي المعاش  الذي وقََع االستقراء فیھ، بینما تتمتَُّع القضیَّةُ األوَّ
 ال یختصُّ بھذا العالَم، بل یمتدُّ إلى أّيِ عالٍَم یمكُن افتراُضھُ. 

ة" قضیَّةٌ استقرائیَّة؛ ألنَّھا رَغم وضوحِ صْدقِھا على حقائِق ھذ ا فالقضیَّةُ القائلةُ "كلُّ ناٍر حارَّ
العالَم الخارجي المعاش، لیس من الضَّروري أْن تكوَن صادقةً على أّيِ عالٍَم آخَر مفترض، بل 
ة،  وال یوجدُ في نفوِسنا رفٌض لھذا  ً توجدُ فیھ نیراٌن غیر حارَّ باإلمكاِن أْن نفترَض عالَما

ا القضیَّةُ القائلةُ إنَّ "النَّقیضیَن ال یجتمعان"، أي أنَّ  النَّفَي واإلثباَت ال یْصدُقاِن االفتراض. وإمَّ
معاً، فھي قضیَّةٌ تصدُُق على أّيِ عالٍَم نفتِرُضھُ، ولیس بإمكانِنا أْن نحتمَل وجودَ عالٍَم یتعایُش فیھ 
النَّفُي واإلثبات. وھذا یعني أنَّھا منفصلةٌ عن االستقراء؛ ألنَّ االستقراَء ال یمكُن أْن یعطَي ھذا 

ْدق،  دِق في إطاِر العالَم الذي یُماَرُس االستقراُء فیھ.   التَّعمیم في الّصِ  وإنَّما یُبرِھُن على الّصِ
 

یاضة والمنطق، وقضایا العلوم الطبیعیَّة، أو على العموم بین  ھذه فروٌق ثالثةٌ بین قضایا الّرِ
لیَّة القْبلیَّة، والقضایا االستقرائیَّة البعدیَّة، وھي باختصار:   القضایا األوَّ

 
 ازدیاِد الوضوح تبعاً الزدیاِد األمثلة والشَّواھد. عدمُ  •
عدُم استعداِد اإلنسان لتقبُّل احتمال أيَّ استثناٍء للقضیَّة، مھما افترضنا وجود شواھد  •

 لالستثناء.
ْدُق المطلُق للقضیَِّة الممتدّ إلى غیِر العالَم الخارجي من العواِلِم األخرى  • الّصِ

 20المفترضة.

                                                            
ْدرأنظر، محمد باقر 20 ، أیضاً 553-550، األسس المنطقیة لالستقراء، القسم الرابع، المعرفة البشریة في ضوء المذھب الذاتي، (صالصَّ

 من طبعة دار التعارف). 440-437أیضاً   448-445، صالصَّْدرمي لإلمام الشھید من طبعة المؤتمر العال 543-541ص
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 ألقسام كتاب "األسس المنطقیة لالستقراء"نظرة پانورامیَّة 
 

ة:  مالحظة مھمَّ

 

یستخدم بنحوین على األقل:  Objectiveومصطلح "الموضوعي"    Subjectiveمصطلح "الذاتي"
 وصفي وتقییمي. 

 

  Descriptiveالمعنى األول: وصفي 

 

 ھو األمر الذي یُعبِّر عن حقیقٍة داخلیَّة، أي حقیقة غیر مستقلِّة عن ذاِت اإلنسان.  الذَّاتي:

 

 : ھو األمر الذي یُعبِّر عن حقیقٍة خارجیَّة، أي حقیقة مستقلَّة عن ذاِت اإلنسان. الموضوعي

 

لتَّالُزم ھنا یكوُن بین مثاُل الذَّاتي االعتقاد بوجود تالُزم بین سلسلٍة من الشَّواھد، وصْدِق فرضیٍَّة ما. ا
ً ألنَّھ  معرفتي بالشَّواھد من ناحیة، ومعرفتي بالفرضیَِّة من ناحیٍة أخرى. ھنا التَّالُزم لیس ضروریَّا

 تالزٌم ذاتي، داخلي غیر مستقل عن ذاِت اإلنسان.

 

ماِت القیاس والنَّتیجة المستْنبط ة منھا، أو مثاُل الموضوعي االعتقاد بوجوِد تالُزم بین صْدِق مقدِّ
، ھنا التَّالُزم ضروري، ألنَّھ تالزٌم موضوعي، خارجي مستقل 4و  2+ 2االعتقاد بوجوِد تالُزم بین 

 عن ذاِت اإلنسان.

 

   Evaluativeالمعنى الثَّاني: تقییمي

 

رات عقالنیَّة.  الذَّاتي:  ھو االعتقادُ المزاجي الُمتحیِّز، الذي ال یْرتكز على مبّرِ

 

رات عقالنیَّة.  ھو  الموضوعي:  االعتقادُ النَّزیھ البعید عن المزاجیَِّة والتحیُّز، الذي یْرتكز على مبّرِ
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ِد  ً سيٌء لمجرَّ مثاُل الذَّاتي اعتقادُ الكفَّار بربوبیَِّة األصنام تقلیداً لآلباِء واألجداد، أو االعتقاد بأنَّ فالنا
 أنِّي رأیتُھُ في الُحْلِم بھیئٍة معیَّنة. 

 

ً سيٌء بناًء على مواقِفِھ السیِّئة  مثالُ  الموضوعي: االعتقاد بربویَِّة هللاِ تعالى، أو االعتقاد بأنَّ فالنا
رة والمتعمدَّة.    الُمتكّرِ

 

ل.  ْدر عندما یتحدَّث عن التَّوالُِد الذَّاتي والتَّوالُِد الموضوعي، یقُصد المعنى التَّوصیفي األوَّ والصَّ
 ِن الذَّاتي والیقیِن الموضوعي یقصد المعنى التَّقییمي الثَّاني. وعندما یتحدَّث عن الیقی

 

وقد یُستخدَم المعنیان في جملٍة واحدة (وھذا قد یُسبِّب سوء فھم)، كما لو قُْلت: "علینا ربط درجة 
احتماالتنا الذَّاتیَّة باالحتماالِت الموضوعیَّة"، فكأنِّي أقول: علینا رْبط اعتقاداتنا الدَّاخلیَّة، باالحتماالِت 

راٍت عقالن یَّة. وھذا ھو الھدف األساس لمنطِق االحتمال (على المستقلَّة عن ذاتِنا والقائمة على مبّرِ
ْدر).   األقل عند السیِّد الصَّ

 أقسام الكتاب:

ْدر الدَّلیل االستنباطي والدَّلیل االستقرائي ویمیز بینھما، یقسم بحوث الكتاب إلى  بعدما یعرف الصَّ
 أربعِة أقسام:

 

، ویشتمل على في المنطق األرسطي" "االستقراء والمذھب العقلي للمعرفةبعنوان  القسم األول:
استعراض لموقف المذھب العقلي، الذي یمثلھ المنطق األرسطي، من الدَّلیل االستقرائي، فیُمیِّز بین 

یُبیِّن طریقة المنطق  ثمَّ االستقراِء الكامل (االستنباطي) واالستقراء النَّاقص (الذي یواجھ ثغرة)، 
لُُھما  األرسطي في عالج الثَّغرة التي ینطوي علیھا االستقراء النَّاقص (اإلیمان بثالثة مبادئ قْبلیَّة، أوَّ

مبدأ السَّببیَّة العام، والثَّاني المبدأ القائل بأنَّ "االتِّفاق ال یكوُن دائمیَّاً وال أكثریَّاً، والثالث المبدأ القائل 
ي إلى نتائَج متماثلة"). وفي ھذا الق ْدر عجز المنطق بأنَّ "الحاالِت المتماثلة تؤدِّ ح السیِّد الصَّ ْسم یُوّضِ

األرسطي عن إعطاء تفسیر مقبول للدَّلیِل االستقرائي، ووضع أساس منطقي لتبریِر تلك الثَّغرة فیھ، 
د على أنَّ الدَّلیَل االستقرائي لیس بحاجٍة لھذه المصادرات القْبلیَّة.   ویؤّكِ

 

، ویشتمل على استعراٍض لموقِف المذھب جریبي""االستقراء والمذھب التَّ : بعنوان القسم الثاني
التَّجریبي من االستقراء، ودراستِِھ بمختلِف اتِّجاھاِتِھ الثَّالثة:  اتِّجاه النَّْزعة الیقینیَّة (االنجلیزي: جون 

النَّْزعة ستیورات ِمْل)، واتِّجاه النَّْزعة التَّرجیحیَّة أو التَّأكیدیَّة (االنجلیزي: برتراند رِسل)، واتِّجاه 
ح أنَّ المذھب التَّجریبي ال  ثمَّ السَّیكولوجیَّة (االسكتلندي: داڤید ھیوم،  السُّلوكیَّة). وفي ھذا القسم یُوّضِ

َم لنا تفسیراً مقبوالً للدَّلیِل االستقرائي.   یمكنھ أْن یقدِّ



 43 

 

ن الكتاب، وفیھ ، وھو القسم األساس م"االستقراء والمذھب الذاتي للمعرفة": بعنوان القسم الثالث
ْدر الدَّلیل االستقرائي على أساس االحتمال. ویشتمل ھذا القسم على بحثین:  یفسر الصَّ

 

وصیاغتھا بالطریقة التي تجعلھا صالحة لكي تكون أساساً  االحتمال نظریَّةالبحث في  .1
ئیس (التقلیدي) لالحتمال (الپالس)،   ثمَّ للدلیل االستقرائي، حیُث یُناِقش التَّعریف الرَّ

م تعریفَھُ  ثمَّ التَّعریف التِّكراري القائم على أساِس التِّكرار الُمتناھي (فیتْشنِر وَرِسل) ،  یُقدِّ
الجدید لالحتمال، ھذا التَّعریف القائم على أساس فكرة العْلِم اإلجمالي، ویْدَعم ھذا التَّعریف 

 بخْمِس بدیھیَّات إضافیَّة.    
 

. وھذا البحث یشتمل على االحتمال نظریَّةتفسیر الدَّلیل االستقرائي في ضوء البحث في  .2
 فصلین: 

 

االحتمال على المرحلة األولى من الدَّلیل االستقرائي، وھذه  نظریَّةتطبیق  1.2                  
ل االستقرائي في "الدَّلیالمرحلة یطلق علیھا اسم "المرحلة االستنباطیَّة من الدَّلیل االستقرائي"، أو 

وھذه المرحلة تُمثِّل عملیَّات ریاضیَّة ِصْرفة، یمكن أْن یقوم بھا حتى مرحلة التوالد الموضوعي"، 
 الكمپیوتر.

 

ل فیھا االحتماُل  2.2                   دراسة المرحلة الثَّانیة من الدَّلیل االستقرائي، التي یتحوَّ
"الدَّلیل االستقرائي في مرحلة التوالد الذاتي"، لق علیھا اسم االستقرائي إلى یقین، وھذه المرحلة یط

ا ینبغي أْن یحدُث في  ھنوھذه المرحلة تتحدَّث عمَّ ، نتیجةً لما حدََث في المرحلِة الموضوعیَّة، وما الذِّ
 ھو مسموٌح بھ وما ھو غیر مسموح بھ من النَّاحیِة المنطقیَّة. 

 

ئیسیَّة في ریَّة في ضوء المذھب الذاتي""المعرفة البشبعنوان  القسم الرابع: ، ویدُرس فیھ النقاط الرَّ
المعرفة في ضوء النَّتائج المستخلصة من البحوِث السَّابقة، ویُبیِّن في ھذا القسم األثَر الكبیر  نظریَّة

عة من ا نظریَّةالذي تعِكُسھُ تلك النتائج على  لمعرفة المعرفة. ویفحُص في ھذا القْسم المیادین المتنّوِ
ر المعرفة فیھا بالطریقِة نْفِسھا التي فسَّْرنا بھا الدَّلیل االستقرائي، ویتخذ من القضایا  التي یمكُن أْن نُفّسِ
لیَّات، الفطریات، المحسوسات،  الیقینیة الرئیسیة الستة (المعروفة في المنطق األرسطي: األوَّ

 اِن موقِفِھ المعرفي.  التَّجریبیَّات، الحْدسیَّات، المتواترات) وسیلةً لبی
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 القسم األول: االستقراء والمذھب العقلي للمعرفة

 

 بحوث الكتاب مقسمة إلى أربعِة أقسام:قلت في المحاضرة الماضیة أن 

 

 "االستقراء والمذھب العقلي للمعرفة في المنطق األرسطي".بعنوان  القسم األول:

 

 التَّجریبي"."االستقراء والمذھب : بعنوان القسم الثاني

 

 ، ویشتمل ھذا القسم على بحثین:"االستقراء والمذھب الذاتي للمعرفة": بعنوان القسم الثالث

 

 االحتمال نظریَّةالبحث في  .1
 

. وھذا البحث یشتمل على االحتمال نظریَّةتفسیر الدَّلیل االستقرائي في ضوء البحث في  .2
وضوعي"، و"الدَّلیل االستقرائي في فصلین: "الدَّلیل االستقرائي في مرحلة التوالد الم

 مرحلة التوالد الذاتي". 
 

 "المعرفة البشریَّة في ضوء المذھب الذاتي".بعنوان  القسم الرابع:

 

ھذا القْسُم یستعرُض وینقد المذھب العقلي في المعرفة، الذي یمثلھ المنطق األرسطي، والذي آمن بھ 
الفالسفة اإلسالمیون. فیستعرُض أوالً تقسیَم المنطق األرسطي لالستقراء إلى: استقراء كامل، 

 واستقراء ناقص. 

 

فإذا كان تعداد فحص الحاالت واألفراد مستوعباً لكل الحاالت واألفراد التي تشملھا نتیجة االستقراء، 
فاالستقراء كامل (كما لو فحصنا كل من في الغرفة، فوجدنا أنھ مصاب بكورونا مثالً). وإذا لم یشمل 

 الفحص إال عدداً محدوداً منھا، فاالستقراء ناقص. 

 

لیس استقراء، وإنما  -في رأیھ  -قراء الكامل، لینتھي إلى أن االستقراء الكامل ویدرس في البدء االست
ماتھا (كما لو قلت بعد الفحص: "كل من في الغرفة مصاٌب  استنباط، ألن النَّتیجة فیھ تأتي مساویة لمقدِّ
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ال یدخل  ھو ال ینطوي على ثغرة وقفزة (ألن التعمیم فیھ مساٍو للمقدمات)، لذا ثمَّ بكورونا"). ومن 
 یدرسھ في ھذا الكتاب.     ياالستقراء الكامل في الموضوع األساس الذ

 

ینتقل إلى االستقراء الناقص، لیؤكد على أن المشكلة تكمن في ھذا االستقراء الذي ینطوي على  ثمَّ 
مات. بعد ذلك یحلل مشكلة االستقراء الناقص إلى  ثغرة وطفرة، ألن النَّتیجة تأتي فیھ أكبر من المقدِّ

 ثالث مشاكل: 

 

حاجة الدَّلیل االستقرائي إلثبات السَّببیَّة العامة (أنَّ لھذه الحادثة التي وقعت سبباً، مثل  .1
داع).  زوال الصُّ

حاجة الدَّلیل االستقرائي إلثبات العالقة السَّببیَّة (أن سبب ھذه الحادثة ھو "أ" ولیس  .2
داع ھو تناول الپانادول، ولی  س أكل الفستق مثالً). "ت"، سبب زوال الصُّ

حاجة الدَّلیل االستقرائي إلثبات إطراد واستمرار العالقة السَّببیَّة في المستقبل (العالقة  .3
داع).   بین "أ" و"ب" عامة ومستمرة، أي بین تناول الپانادول وزوال الصُّ

 

مات إلى ومن دون حل ھذه المشكالت الثالث، ال یمكن تبریر طفرة الدَّلیل االستقرائي من الم قدِّ
مات.   النَّتیجة التي تتجاوز تلك المقدِّ

 

ْدفة النِّسبیَّة، یكمن  ْدفة المطلقة والصُّ ْدر معنى االتفاق (الصدفة)، ویذكر أن المائز بین الصُّ ویبین الصَّ
ْدفة المطلقة تعني أن یوجد شيء بدون سبب إطالقاً، كغلیان الماء إذا حصل دون أي سبب،  في أن الصُّ

ْدفة النِّسبیَّة تعني أن توجد حادثة معینة نتیجة لتوفر سببھا ویتفق اقترانھا بحادثة أخرى وأن الصُّ 
صدفة، كما لو تعرض ماء معین لحرارة بدرجة مائة فحدث فیھ الغلیان، وتعرض ماء آخر في نفس 

ھا الوقت النخفاض في درجة الحرارة إلى الصفر فحدث فیھ االنجماد في نفس اللحظة التي بدأ فی
 غلیان الماء األول. 

 

ْدر أن المنطق األرسطي انطالقاً من تقسیمھ المعارف  ثمَّ  إلى قسمین: معارف أولیة  العقلیَّةیبین الصَّ
بدیھیة مستقلة عن الحّسِ والتَّجِربة، ومعارف ثانویة بعدیَّة مكتسبة، وانطالقاً من إیمانھ بأن المعارف 

ھناألولیة توجد بداھة في  ، من قبیل "مبدأ عدم التناقض"، وأن المعارف الثانویة ھي البشري الذِّ
المعلومات التي تستنتج من المعلومات األولیة، من قبیل "زوایا المثلث تساوي قائمتین"، یرى أن كل 
معرفة من القسم األول ال یمكن أن یبرھن علیھا، ألنھا أولیة ولیست مستنتجة، وكل معرفة تنتمي من 

 إلى برھنة علیھا عن طریق المعلومات األولیة....القسم الثاني تحتاج 
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انطالقاً من ھذا الموقف المعرفي حل المنطق األرسطي المشاكل الثالث بافتراض ثالث مبادئ آمن 
 بأنھا قبلیَّة مستقلة عن الحس والتَّجِربة. 

 

ْدفة حیث حل المشكلة األولى من خالل مبدأ قبلي مستقل عن الحّسِ والتَّجِربة ینكر الصُّ  .1
داع ال بد أن یكون  المطلقة، والذي یقول "لكل حادثة سبباً" (مبدأ السَّببیَّة العام، زوال الصُّ

 لھ سبباً، إما تناول الپانادول أو أكل الفستق أو تغیر ذاتیة في ھرمونات الجسم). 
ْدفة  .2 وحل المشكلة الثَّانیة من خالل مبدأ قبلي مستقل عن الحس والتَّجِربة ینكر تكرر الصُّ

ْدفة) النِّسبیَّة، والذي یقول "االتفاق  ً وال أكثریاً" (أي ال یمكن أن (الصُّ ال یكون دائمیا
داع بتناول الپانادول بالصدفة، ألن الصدفة النسبیة ال تتكرر دائ ماً یكون تكرر زوال الصُّ

 وال في أغلب األحیان، وإنما نادراً فقط).  
وحل المشكلة الثَّالثة من خالل مبدأ قبلي مستقل عن الحس والتَّجِربة یتحدَّث عن ضرورة  .3

االنسجام بین السبب والمسبَّب (السنخیة بین العلة والمعلول)، والذي یقول "إن الحاالت 
(تناول الپانادول في ظروف أخرى، المتشابھة من الطبیعة تؤدي إلى نتائج متماثلة" 

داع).    للشخص نفسھ أو لشخص آخر، یؤدي لزوال الصُّ
 

ْدفة النِّسبیَّة، والذي یقول "االتفاق  ْدفة) ما یھمنا اآلن ھو المبدأ الثاني القبلي الذي ینكر تكرر الصُّ (الصُّ
ً وال أكثریاً". ھذا المبدأ یقدم  ً للمدرسة األرسط -ال یكون دائمیا مة كبرى ضمن قیاس  -یة وفقا مقدِّ

مة الصغرى فیھ تكرر اقتران "أ" بـ "ب" بكثرة، على النحو المبین:    استنباطي، تكون المقدِّ

 
 "أ" اقترن بـ "ب" بكثرة (مقدمة صغرى)

كلّما اقترن "أ" و "ب" بكثرة فأحدھما سبب لآلخر ألن االتفاق ال یكون دائمیاً وال أكثریاً (مقدمة 
 كبرى)

 سبب لـ "ب" إذن "أ"
 

ویشرح الصدر وجھة نظر المنطق األرسطي بالتفصیل، ویوضح أن النقطة الجوھریة في خالفھ مع 
المنطق األرسطي ال یكمن في قبولھ في المبادئ الثالثة، فھو یقبل ھذه المبادئ، ولكنھ ینكر أن یكون 

التَّجِربة. بعبارة أخرى، یرى المبدأ الذي جاء كحل للمشكلة الثَّانیة أنھ مبدأ قبلي مستقل عن الحس و
ْدفة النِّسبیَّة، والذي یقول "االتفاق ال یكون دائمیاً وال أكثریاً"،  ْدر أن المبدأ الذي ینفي تكرر الصُّ الصَّ
لیس مبدأ قبلیَّاً، وإنما ھو مبدأ بعدي، نصل إلیھ من خالل استقراء الطبیعة، الذي یكشف لنا عن عدم 

ْدفة النِّسبیَّة  فیھا على خط طویل.  تكرر الصُّ

 

ْدر بعد أن یسجل سبعة اعتراضات مفصلة على دعوى المنطق األرسطي بأن المبدأ الذي  وینتھي الصَّ
ْدفة النِّسبیَّة ھو مبدأ قبلي، یقول بأن ھذا المنطق لم یخطئ فقط في ھذه النقطة، بل  ینفي تكرر الصُّ

بإمكان الدَّلیل  ثمَّ رات قبلیَّة أیضاً. ومن أخطأ في االعتقاد بحاجة الدَّلیل االستقرائي إلى مصاد
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باالستقراء نفسھ دون حاجة  -التي آمن بھا الدَّلیل االستقرائي  -االستقرائي إثبات المبادئ الثالث 
 لإلدعاء بأنھا مبادئ قبلیَّة.

 

ْدفة النِّسب مالحظة مھمة: ْدر لم ینكر إال قبلیَّة المبدأ الثاني الذي ینفي تكرر الصُّ یَّة، ولم ینكر قبلیَّة الصَّ
ً قبلیَّة المبدأ الثالث ( المبدأ األول (مبدأ السَّببیَّة العام)، ولم ینكر مبدأ اإلنسجام بین السبب أیضا

یمكن إثباتھما باالستقراء أیضاً، دون الحاجة  -حتى وإن كانا قبلیین  -والمسبب)، وإنما قال بأنھ 
 الوصول إلى كلمة سواء مع المذھب التَّجریبي.  لإلدعاء بأنھما قبلیان. ومن خالل ذلك یمكن
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 القسم الثاني: االستقراء والمذھب التَّجریبي

 

ْدر في البدء بمشاكِل االستقراِء الثالث: ر الصَّ  یُذّكِ

 

حاجة الدَّلیل االستقرائي إلثباِت السَّببیَّة العامة (أنَّ لھذه الحادثة التي وقعت سبباً، مثل زوال  .1
داع).  الصُّ

داع ھو تناول الپانادول،  .2 حاجة الدَّلیل االستقرائي إلثبات العالقة السَّببیَّة (أنَّ سبب زوال الصُّ
 ولیس أكل الفستق مثالً). 

حاجة الدَّلیل االستقرائي إلثبات إطراد واستمرار العالقة السَّببیَّة في المستقبل (أي استمرار  .3
داع).   العالقة بین تناول الپانادول وزوال الصُّ

 

بدأ بدراسة ثالثة اتجاھات للمذھب التَّجریبي، استعرضھا تبعاً لدرجة وثوقھا بالدَّلیل االستقرائي، ال  ثمَّ 
 وفقاً لتسلسلھا التاریخي. 

 

 م).1873-1806، ویمثلھ الفیلسوف اإلنجلیزي جون ستیورات مل (االتجاه األول: اتجاه الیقین

 

ن مشاكل االستقراء، یعترف ھذا االتجاه بحاجة االستقراء لمبدأ فیما یتعلق بالمشكلة األولى والثَّالثة م
كما ادَّعى المذھب  -السَّببیَّة العام ومبدأ اإلنسجام بین السبب والمسبب، لكنھ یرفض طابعھا القبلي 

 لیؤكد على أنھما نتاج استقراء عالم الطبیعة.  -العقلي 

 

 كما یختلُف ھذا االتجاه عن المذھِب العقلي في مفھوم السَّببیَّة. 

 

ْدر بین المفھوم العقلي للسبببیة والمفھوم التَّجریبي للسببیة، مبیناً أن  السَّببیَّة بمفھومھا وھنا یمیز الصَّ
اً، تعبر عن عالقة ضرورة بین ظاھرتین، فأي ظاھرتین إحداھما تؤثر في إیجاد األخرى حتم العقلي

فالظاھرة المؤثرة منھما ھي السبب، والظاھرة الموجودة نتیجة ذلك التأثیر ھي المسبب، وعنصر 
 الضرورة بین الظاھرتین مستنبط من حتمیة التقارن والتزامن بینھما. 

 

یعني مجرد تبعیة إحدى الظاھرتین لألخرى تبعیة زمنیة بنحو  السَّببیَّة بمفھومھا التَّجریبيفي حین أن 
 دون افتراض ضرورة بینھما.       مطرد
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ْدر یناقش ھذا الموقف، لیؤكد على أنَّ الدَّلیل االستقرائي لیس بحاجة لمبدأ السَّببیَّة ومبدأ االنسجام  الصَّ
 بین السبب والمسبب كمصادرات (یقینیة) لكي ینتھي بنا إلى التعمیم بنتیجة االستقراء. 

 

نتاج االستقراء ال یعني أنَّھ یرفض الطابع القْبلي لھما، وإنما كما یؤكد بأنَّ كون ھذین المبدأین من 
یعني أنھ حتى لو لم یدَّعِ أنھما قبلیان، فبإمكانھ أْن یثبت صحتھما من خالل االستقراء دون مصادرات 

 قْبلیَّة یختص بھا الدَّلیل االستقرائي. 

 

ْدر إلى الدور الذي تورط فیھ ھذا االتجاه عندم ثمَّ  ا ادعى بأن التعمیم االستقرائي یرتكز على یشیر الصَّ
 السَّببیَّة، وزعم في الوقت نفسھ أنھا نتاج استقرائي! 

 

ْدر على أنَّھ عندما یؤمن بأنَّ الدَّلیَل االستقرائي كفیٌل بإثبات السَّببیَّة بدون حاجة إلى  وأخیراً یؤكد الصَّ
وم العقلي، ال التَّجریبي؛ ألن االكتفاء بالمفھوم مصادرات قبلیَّة، فإنَّما یعني بذلك السَّببیَّة بالمفھ

التَّجریبي للسببیة لن یؤدي إلى عجز الدَّلیل االستقرائي عن إثبات أي تعمیم، بل سیؤدي حتى إلى 
 عجزه عن ترجیح أي قضیَّة بأّيِ درجٍة من درجاِت الترجیح.  

 

ْدر موقف ھذا االتجاه من المشكلة  الثَّانیة (إثبات العالقات السَّببیَّة)، لیقدم لنا بعد ذلك یستعرض الصَّ
 طرق مل األربعة لمواجھة ھذه المشكلة:

 

مثال: إذا فَحْصنا شخًصا أُصیَب بالمَرِض أثناَء العَشاء، نِجدُ أنَّھُ أَكَل السََّمَك  طریقة االتفاق: .1
فَحْصنا شخًصا آخَر أُصیَب  وربَّما التَّْمَر أیًضا. التَّْمُر ھو إذن سبٌَب منافٌس محتمل. لكن إذا

بالمَرِض أثناَء العَشاء، فسنِجدُ أنَّھ أكَل السََّمَك وربَّما التِّیَن أیًضا. لنفتِرَض أنَّنا مَضْینا على 
ھذا المنوال، وفَحْصنا المزیدَ والمزیدَ من األشخاِص الذین أصیبوا بالمرض، وافتِرض أنَّ 

ْدر، وأنا أُوافِقُھُ على ذلك، تِقلُّ درجةُ  الشَّيَء الوحیدَ الذي أكلوهُ جمیعًا ھو السََّمك. وفقًا للصَّ
ْدفِة النِّسبیَّة. ِم الغذائي ھو نتیجةً للصُّ  احتمال أْن یكوَن االقتراُن بین السََّمِك والتَّسمُّ

 

د مثال: لنفتِرَض أنَّ أحدَُھم الَحَظ أنَّ المْصباَح الكھربائيَّ ال یعَمُل إال عن طریقة االختالف: .2
توصیِل ِسْلَكْیِن معیَّنیِن، وینطفُئ عند فْصِلِھما. یمكُن للمْرِء أْن یستنتَج أنَّ االتِّصاَل بین ھذیِن 

وِء أو جْزٌء ضروريٌّ من السَّبَِب. ْلكیِن ھو سبَُب الضَّ  الّسِ
 

ةٌ أخرى "إنَّ الظَّاھرةَ التي تتغیَُّر على نحٍو ما كلَّما تغیَّرْت ظاھر طریقة التالزم في التغیر: .3
، تُعَدُّ مرتبطةً بتلك الظَّاھرةِ بنوعٍ من العالقِة السَّبَبِیَّة".   على نحٍو خاّصٍ
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فإذا كانت لدینا ظاھرتان، ودَرْسنا إحداُھما في حاالٍت مختلفٍة، فوَجْدنا أنَّھا موجودةٌ على درجاٍت 
ي جمیعِ تلك الحاالت، وأنَّ تغیُّراٍت متفاوتٍة في تلك الحاالت، والَحْظنا أنَّ الظَّاھرةَ األخرى موجودةٌ ف

دُ درجتَھا، فسوف نخُرُج  معیَّنة تطرأُ علیھا تتناسُب مع التغیُّراِت التي تطرأُ على الظَّاھرةِ األولى وتُحدِّ
 من ذلك بنتیجٍة، وھي اكتشاُف عالقٍة سببیٍَّة بین الظَّاھرتین. 

 

ع الحاالِت التي ال یُمِكنُنا فیھا إزالةُ إحدى الظَّواھِر تماًما. یھِدُف ِمْل، من ھذه الطَّریقِة، إلى التَّعاُمِل م
على سبیِل المثال، عندما نْدُرُس العالقةَ بین الحرارةِ وحْجِم الغاز، ال یُمِكنُنا إزالةُ كّل الحرارة من 

 الغاِز لمعرفِة ما سیحدُُث لحْجِمھِ 

 
مات إلى  طریقة البواقي: .4 مجموعٍة أخرى من النَّتائج، وأمكَن إذا أدَّْت مجموعةٌ من المقدِّ

مات في  -ما عدا نتیجة واحدة  -إرجاُع جمیعِ النَّتائجِ في المجموعِة الثَّانیة  إلى جمیعِ المقدِّ
مة واحدة  -المجموعِة األولى  مِة والنَّتیجِة  -ما عدا مقدِّ حِ أْن توجدَ عالقة بین المقدِّ فمن المرجَّ

 الباقیتین"
 

ھذه الطَّریقةَ مكَّنَْت علماَء الفلَِك من اكتشاِف كوكِب نِْبتون نظری�ا. لقد اعتبروا أنَّ  مثال: یُقاُل إنَّ 
نیوتن للجاذبیَِّة صحیحة، لكنَّھم الحظوا بعَض االنحراِف في مداِر كوكب أورانوس، عن  نظریَّة

المالحظِة إلى تفسیٍر، لذلك و نظریَّةالجاذبیَّة. احتاَج االختالُف بین ال نظریَّةالموقِِع الذي تفتِرُضھُ 
طَرَح الفلَِكيُّ الفرْنسيُّ أوربان لوڤِرییھ الفْرَض اآلتي، وھو: أنَّ مثَل ھذا االنحراف في مداِر أورانوس 
ِل تأثیِر كوكٍب مجھوٍل ال یقُع تحَت مالحظتِنا بسبَِب شدَّةِ بُْعِدِه وقلَِّة ضوئِِھ. في وقٍت  یْرِجُع إلى تدخُّ

 شاُف الكوكِب وأُطِلَق علیھ اْسم "نِْبتون".الحٍق، تمَّ اكت

 

ْدر بشكٍل صریحٍ من یمثِّل ھذا االتجاه، لكنھ االتجاه الثاني: اتجاه الترجیح.  من حیُث  -ولم یذُكر الصَّ
ْدُر اتِّجاهَ الترجیح  -ھو االتجاه الغالب في الغرب، لكن  -المبدأ   -وفقاً للطریقة التي عَرَض بھا الصَّ

ا م) الممثل األبرز لھذ1970-1872یمكن أْن نعتبَر الفیلسوف والریاضي االنجلیزي برتراند رسل (
ْدر في توضیحھ لھذا االتجاه استشھد بعبارات لـ د. زكي نجیب محمود ( -1905االتجاه. والصَّ

 م). 1993

 

یؤمُن ھذا االتجاه بأنَّ التعمیَم االستقرائي یحتاُج إلى افتراِض مصادراٍت ال بدَّ من اإلیماِن بھا بصورةٍ 
مصادرات ال یمكُن االدعاء بأنَّھا قبلیَّة، كما منفصلٍة عن االستقراء، ویؤمُن في الوقِت نفسِھ بأنَّ ھذه ال

ال یمكُن إثباتُھا بدعوى أنَّھا بعدیَّة نتاج استقراءات سابقة. وطالما تعذََّر ھذاِن الطریقان، فال یُتاُح ألّيِ 
ي إلى الیقین بالنَّتیجة، وإنَّما یقتصُر دوُرهُ على تنمیِة احتماِلھا بازدیا ِد استدالٍل إستقرائي أْن یؤدِّ
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الشَّواھد والتَّجاِرب. فالعلوُم الطبیعیَّة كلُّھا قائمةٌ على الترجیح، ال الیقین. وحتى نؤمُن بنتیجِة 
ح احتمال النَّتیجة االستقرائیَّة. ٍر عقلي" یُرّجِ  استقراءنا لعالَِم الطبیعة، فنحُن ال نحتاُج ألكثر من "مبّرِ

 

ي إلى الیقین بالنَّتیجة، فھو ال یعني بذلك أنَّ  ْدر بأنھ عندما یؤمُن بأنَّ الدَّلیَل االستقرائي یؤدِّ ویعلُِّق الصَّ
ً على النَّحو الذي نِجدُهُ في نتیجِة الدَّلیِل االستنباطي، وإنَّما یعني بذلك  نتیجتَھُ الزمةٌ لزوماً ضروریا

راٍت ال یمكُن أْن یتجاوَزھا اإلنساُن السَّوي. من ناحیٍة إمكانیة الظفر بیقیٍن موضوعي یستندُ إ لى مبّرِ
ي بنا ذلك ال إلى إنكاِر الیقین بنتیجِة  أخرى، إذا انطلقنا من مفاھیِم المنطِق التَّجریبي، فسوف یؤدِّ
 االستقراء فحسب، بل إلى إنكاِر أّيِ درجٍة من درجاِت الترجیح، ألنَّھ سوف یُبرِھُن في ھذا الكتابِ 

على أنَّ ازدیاد االحتمال بنتیجِة االستقراء ال یمكن أْن یتحقََّق إال إذا أدَّى في الوقِت نفِسِھ وبالدَّرجِة 
 نْفِسھا إلى ترجیحِ فرضیَِّة السَّببیَّة بمفھومھا العقلي، ال التَّجریبي. 

 

السكتلندي دافید ھیوم ذو النَّزعة السَّیكولوجیَّة، ویمثلھ الفیلسوف ا االتجاه الثالث: اتجاه الشك.
 م). 1711-1776(

 

ي إلى تجریِد االستدالل االستقرائي من أّيِ قیمٍة موضوعیة، ویربُط االعتقادَ  ھذا االتجاه یؤدِّ
ھناالستقرائي بالعادةِ  راً منطقیاً، الذِّ ر اعتقادنا بالعالقاِت السَّببیَّة لیس مبّرِ د على أنَّ مبّرِ یَّة. حیُث یؤّكِ

ر اقتران اقتحاِم النَّار باالحتراق، تحصل لدینا عادة ذھنیَّة وإنَّما ھو مب ٌر سیكولوجي. فمن خالِل تكرُّ ّرِ
ھن(تداعٍ للمعاني)، ففكرةُ النَّار ستْستدعي في  ِر األمثلة  - الذِّ فكرةَ االحتراق، ومن ھنا تنشأُ  -مع تكرُّ

 ن النَّاِر واالحتراق عالقة سببیَّة موضوعیَّة. فكرة العالقة  السَّببیَّة بین النَّاِر واالحتراق، ال أنَّ بی

 

ُص من خاللھا  ثمَّ  قٍة مع ھیوم، یُمّحِ ْدر بمناقشٍة موسَّعٍة ومعمَّ التي ادَّعى  -فكرةَ االعتقاد یدُخل الصَّ
ي  ْدر  -ھیوم أنَّھا نسخة النطباعٍ على أساس أنَّ كلَّ فكرٍة عندَهُ ھي نسخةٌ من انطباعٍ حّسِ كاشفاً الصَّ

یة. ع  ن وجوِد اعتقادات لیست نسخاً النطباعاٍت حّسِ

 

ْدر  ُص الصَّ ، ویالحظ على موقِف ھیوم الحاجةَ إلى التمییِز بین مبدأِ عالقة السَّببیَّة بالعقلكما یُمّحِ
ئ السَّببیَّة من ناحیة وعالقاِت السَّببیَّة القائمة بین األشیاء من ناحیٍة أخرى. مشیراً إلى أنَّ ھیوم لم یُخطِ 

في معارضتِھ لمبدأِ السَّببیَّة كقضیٍَّة قبلیٍَّة فحسب، بل أخطأَ أیضاً عندما ذھَب إلى أنَّ ھذا المبدأ ال یمكُن 
 االستدالُل علیھ بالتَّجِربة. 

 

ْدر  ثمَّ  داً على أنَّ أقصى ما بمقدوِر ھیوم القیام بھ ھو التَّشكعالقةَ السَّببیَّة بالتَّجِربةیدُرُس الصَّ یك ، مؤّكِ
د عادة ذھنیَّة، لكن لیس بمقدورِه إثبات عدم كونھا حقیقة  بالسَّببیَِّة كحقیقٍة موضوعیَّة، بدعوى أنَّھا مجرَّ
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د  موضوعیَّة. وبحوُث ھذا الكتاب سوف تُثِبُت بالدَّلیِل أنَّ للسَّببیَِّة واقعاً موضوعیَّاً، وأنَّھا لیست مجرَّ
:  عادة ذھنیَّة، على أساس أنَّ

 

 االحتمال المسبق للواقع الموضوعي = الدَّلیل على الواقع الموضوعي للسَّببیَّة الخبرة +

 

ْدر مناقشتَھُ لھیوم من خالِل نقد  ثمَّ  ر السَّببیَّةیُكِمُل الصَّ داً أنَّ تعمیَم ھیوم القائل "كلُّ فكرٍة تصوُّ ، مؤّكِ
ي"  ال  -رغَم عدم كونِھا مشمولةً باالستقراء والذي طبَّقَھُ على فكرةِ السَّببیَّة  -مسبوقةٌ بإنطباعٍ حّسِ

 یمِلُك الشُّروط التي یجُب توفُّرھا عادةً في االستقراءاِت الناجحة. 

 

ْدر  دُنا بقضیَّتین: االعتقادَ بالسَّببیَّة وأخیراً یُناِقُش الصَّ داً على أنَّ االعتقادَ بالسَّببیَِّة یُزّوِ وفقاً لھیوم، مؤّكِ
َر القضیَّةَ الفعلیَّةَ فلیس بمقدورِه تفسیُر القضیَِّة فعلیَّة وشرطیَّة، وموق ُف ھیوم إْن استطاَع أْن یُفّسِ

 الشرطیَّة. 

 

ً في الدَّلیل االستقرائي، لكن ال على أساِس  ْدر بدوِر التَّكرار بوصفِھ عامالً رئیسیا كما اعترَف الصَّ
ھندوِرِه السَّیكولوجي في تكویِن العادة  یوم، بل على أساِس دوِرِه الموضوعي في یَّة كما ذھَب ھالذِّ

ً ل ْدفة النِّسبیَّة وفقا وال  ثمَّ االحتمال.  نظریَّةتخفیِض قیمة احتمال الصُّ ْدر عن ِسرَّ الزَّ یتساءل الصَّ
ھنالمفاجئ للعادةِ  د اختیار الذِّ ِد اكتشاف الُمماِرس للتَّجِربة أنَّ شریَكھُ كان یتعمَّ یَِّة المزعومة بمجرَّ

یة إلى وجوِد تلك الظاھرة! مضافاً إلى أنَّ فرضیَّات ھیوم إْن  الحاالت التي تتوافر فیھا الظروف المؤدِّ
كانت قادرةً على تفسیِر االحتمال القائم على أساِس التَّكرار، فھي غیُر قادرة على تفسیِر االحتمال 

 القائم على أساٍس منطقّيٍ خالص. 

 

ْدر كالَمھُ باستعراٍض نق ِدّيٍ موجز للمدرسِة السُّلوكیَّة التي ظھَرْت في عْلِم النَّْفس وفسََّرْت ویختُم الصَّ
ً من تجِربِة پاڤلوڨ على  ً على أنَّھ فعٌل منعكٌس شرطيٌّ انطالقا الدَّلیَل االستقرائي تفسیراً فسیولوجیا

د سماعِھ لدّقِ الجرس.   الكلِب الذي كان یسیُل لعابُھُ بمجرَّ
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 والمذھب الذاتي للمعرفة القسم الثالث: االستقراء

 

ف القارئ ب مٍة بالغة األھمیة تُعّرِ ْدر ھذا القسم بمقدِّ المعرفة الجدیدة التي یتبنَّاھا، والتي  نظریَّةیبدأ الصَّ
 أطلَق علیھا اسم "المذھب الذَّاتي"، الذي یِقُف في قِباِل المذھِب العقلي والمذھِب التَّجریبي. 

 

عرفة، یؤمُن المذھُب الذَّاتي بوجوِد معارف قبلیَّة مستقلَّة عن الحّسِ في تحدیِد المصدر األساس للم
والتَّجِربة، وفي ھذه النُّقطة یتَّفق مع المذھِب العقلي، ویختلُف عن المذھِب التَّجریبي الذي یُنكر أيَّ 

ل).   معرفٍة قبلیٍَّة مستقلٍَّة عن الحّسِ والتَّجِربة (العقل األوَّ

 

عرفة، ال یعترُف المذھُب العقلي عادةً إال بطریقٍة واحدةٍ لنمّوِ المعرفة، ھي طریقة وفي تفسیِر نمو الم
ْرفة)، بینما یرى المْذھُب الذَّاتي أنَّ في الفكِر طریقتین لنُموِّ   التَّوالد الموضوعي (االستنباطیَّة الّصِ

قل الثَّالث)، ویعتقد أنَّ الجْزَء األكبر العثَّاني)، والتَّوالد الذَّاتي (العقل الالمعرفة: التَّوالد الموضوعي (
 من معرفتِنا باإلمكان تفسیره على أساسِ التَّوالد الذَّاتي. 

 

. والقیَّاُس نشوء قضیَّة من قضیٍَّة أو قضایا أخرى تستلِزُمھاالمقصود بـ "التَّوالِد الموضوعي":  
ماتِھ ونتی  جِتِھ لزوماً ضروریَّاً. األرسطي ھو نموذُج ھذه المعرفة، حیُث نجدُ بین مقدِّ

 

نشوء معرفة من معرفٍة أخرى دوَن أّي تالُزم ضروري بین والمقصود بـ "التَّوالِد الذَّاتي":  
ِة فرضیٍَّة ما، تنشأ من معرفتِنا بمجموعٍة من الشَّواھد، مع أنَّھ ال یوجدُ تالزم المعرفتین  (معرفتنا بصحَّ

ِة الفرضیَّة من ناحیٍة أخرى).والتَّعمیماُت ضروري بین معرفتِنا بالشَّواھِد من ناحی ة واعتقاِدنا بصحَّ
وابط) ھي نموذُج ھذه المعرفة؛ ألنَّ التَّعمیَم مستنتٌج من مجموعِة أمثلٍة  االستقرائیَّةُ (المستوفیة للضَّ

 وشواھد ال یوجد أّي تالُزم ضروري بینھا وبین ذلك التَّعمیم. 

 

ة، حتى ال یفسح  والمذھُب الذَّاتي یتكفَّل ببیانِ  الشُّروط التي تُكِسب التَّوالد الذَّاتي المعقولیَّة والصحَّ
المجال الستنتاج أّي قضیَّة من أّيِ قضیٍَّة أخرى بنحٍو اعتباطي. والدَّلیُل االستقرائي یُمرُّ بمرحلتین: 

لى درجٍة عالیٍة جدَّاً، مرحلة توالُد موضوعي، تُستنبَُط فیھ المعرفةُ استنباطاً من خالِل نمّوِ االحتمال إ
ومرحلة توالُد ذاتي یتخلَّى فیھ الدَّلیُل االستقرائي عن منھِجِھ االستنباطي، فیْصطنُع طریقةَ التَّوالُد 
الذَّاتي لتصعیِد المعرفة االستقرائیَّة إلى درجِة الیقین. إذن ال بدَّ أْن یُفسََّر الدَّلیُل االستقرائي في مرحلِة 

ر في مرحلِة التَّوالد الذَّاتي. لكن قْبَل ذلك ال بدَّ من استعراِض  ثمَّ ي، التَّوالد الموضوع  نظریَّةیُفّسِ
 االحتمال، وتفسیِرِه تفسیراً مناسباً، ومعرفة ما إذا كان بحاجٍة لبدیھیَّاٍت إضافیَّة. 
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 االحتمال نظریَّة .1
 

ْدر في ھذا الفْصل بدیھیَّات  ، وھي Broadة التي ذكَرھا برود االحتمال الستَّ  نظریَّةیستعرُض الصَّ
 كالتَّالي:

 

لإذا افترضنا (ل) و (ح)، فھناك قیمةٌ واحدةٌ فقط لـ  .1
ح
، وعلیھ نستطیع أْن نتحدَِّث عن احتماِل  

 (ل) على أساِس (ح).
 

لإنَّ القیَم الممكنة لـ  .2
ح
ھي األعدادُ الحقیقیَّةُ من صفٍر إلى واحد، وبِضْمنِھا: العدد واحد والعدد  

 صفر نْفسھما.
 

لإذا كانت (ح) تستلزُم (ل)، كانت  .3
ح
 ) للدَّاللِة على الیقین.1، ویُستخدَم (1=  

 

لإذا كانت (ح) تستلزُم ال (ل)، كانت   .4
ح
) للدَّاللِة على االستحالة، أي 0= صفر، ویُستخدَم ( 

 الیقین بالنَّفي.
 

إنَّ احتماَل كّل من (ل) و (ك) في وقٍت واحٍد بالنِّسبِة إلى (ح) ھو احتمال (ل) بالنِّسبِة إلى  .5
(ح) مضروباً باحتماِل (ك) بالنِّسبِة إلى (ل) و (ح). وھو أیضاً احتمال (ك) بالنِّسبِة إلى (ح) 

ُف بـ "بدیھة االتِّصال".مضرو  باً باحتماِل (ل) بالنِّسبِة إلى (ك) و(ح). وھذه تُعرَّ
 

یاضیَّات معاً، فـ (ح)  مثال: ً في المنطق والّرِ قا إذا أردنا معرفة درجة احتمال أْن یكوَن الطَّالُب متفّوِ
ق في الرِّ  ق في المنطق، و (ك) تعني التفوُّ  یاضیَّات. وعلیھ نقول:تعني عدد الطالب، و (ل) تعني التفوُّ

 

ِقِھ في المنطق  قِِھ في كلیھما في وقٍت واحد = درجةُ احتمال تفوُّ درجة احتمال أْن × درجةُ احتمال تفوُّ
یاضیَّات. قاً في الّرِ ق في المنطِق متفّوِ  یكوَن الطَّالُب المتفّوِ

 

إلى (ح) مضافاً إلیھ احتمال  إنَّ احتمال (ل) أو (ك) بالنِّسبِة إلى (ح)، ھو احتمال (ل) بالنِّسبةِ  .6
ً منھ احتمال (ل) و (ك) معاً. وتُعَرُف ھذه بـ "بدیھة  (ك) بالنِّسبِة إلى (ح) مطروحا

 االنفصال".
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یاضیَّات، نقول:  مثال: قاً في المنطق أو الّرِ  إذا اردنا  معرفة درجة احتمال أْن یكوَن الطَّالُب متفّوِ

 

قِِھ في المنطق  یاضیَّات + درجةُ درجةُ احتماِل تفوُّ قِِھ في الّرِ یاضیَّات = درجةُ احتمال تفوُّ أو الّرِ
ِقِھ في المنطق  ً  –احتمال تفوُّ قِِھ فیھما معا  درجةُ احتمال تفوُّ

 

ْدر قواعدَ حساب االحتمال: كقاعدةِ الجْمع في االحتماالِت المتنافیة، ناتج جْمع  ثمَّ  یستعرُض الصَّ
، قاعدة الجْمع في االحتماالت غیر المتنافیة، قاعدة الضَّْرب 1ملة = االحتماالت في المجموعِة المتكا

في االحتماالِت المشروطة، قاعدة الضَّْرب في االحتماالِت المستقلَّة، مبدأ االحتمال العكسي، مبرھنة 
مٍة لدراسِة ال نظریَّةبایز والتي یطَرُحھا بمثال الحقائب،  تَّفاسیر التَّوزیع لبرنولي.....كلُّ ذلك كمقدِّ

 والتَّعاریف المختلفة لالحتمال. 

 

 مبدأ االحتمال العكسي:

ھُ ھنا بالذكر. ھذا المبدأ مشتٌق من  ألھمیَِّة مبدأ االحتمال العكسي في االستدالِل االستقرائي، نُخصُّ
دُنا بأدا ةٍ رائعٍة لتحدیِث قاعدةِ الضَّْرب، وناتٌج عن بدیھیَِّة االتصال، ویُمثُِّل أساساً لمبرھنِة بایز، ویُزّوِ

دَْت   نظریَّةقیمة احتمال  -كما یُقال  -معارفِنا في ضوِء الشَّواھد والمعطیاِت الجدیدة، وعن طریِقِھ ُحدِّ
 الجاذبیَّة بعد اكتشاِف نبتون. یقول ھذا المبدأ:

 

 یَّة ما في ضوء شاھد جدید ذو صلةاحتمال فرض

= 

 على تقدیر صحة الفرضیَّةاحتمال ذلك الشاھد × احتمال تلك الفرضیَّة 

 احتمال الشاھد

 

P (h/e) = P (h) P (e/h) 

P (e) 
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 مبرھنة بایز:

إذا افترضنا أن الحادثة ال یمكن أن تفسر إال من خالل فرضتین متنافیتین، فمبرھنة بایز تؤكد على 
 أن:

 

الفرضیَّة + احتمال احتمال ذلك الشاھد على تقدیر صحة × قیمة احتمال الشاھد = احتمال الفرضیَّة 
 احتمال ذلك الشاھد على افتراض كذب الفرضیَّة× كذب الفرضیَّة 

 

 :ثمَّ ومن 

 احتمال فرضیَّة في ضوء شاھد جدید ذو صلة

= 

 احتمال ذلك الشاھد على تقدیر صحة الفرضیَّة× احتمال تلك الفرضیَّة 

× ) + (احتمال كذب الفرضیَّة احتمال ذلك الشاھد على تقدیر صحة الفرضیَّة× (احتمال الفرضیَّة 
 احتمال ذلك الشاھد على افتراض كذب الفرضیَّة)

 

ھذا الشكل للمبرھنة قائم على أساس فرضیتین متنافیتین، وللمبرھنة شكل آخر، قائم على أساس 
 مجموعة من الفرضیَّات المتنافیة. 

 

 التعریف الرئیس لالحتمال: •
ْدر باستعرض  ، والذي ) لالحتمال(الكالسیكي التفسیر الرئیسفي مجال تفسیر االحتمال، یبدأ الصَّ

 یدعي أن: 

 
 عدد الحاالت الموافقة للحادثة (ر)احتمال وقوع الحادثة (ر)     =        
 مجموع الحاالت الممكنة بالتساوي                                               

 
 إذا رمینا بزھرة النرد، فما ھو احتمال أن نحصل على عدد زوجي؟  مثال:

 

عدد الحاالت  ثمَّ ، ومجموعھم ثالثة، ومن 6، 4، 2األعداد الزوجیة في زھرة النرد ھي  الجواب:
احتمال ظھور عدد زوجي  ثمَّ ، ومن 6، ومجموع الحاالت الممكنة بالتساوي = 3الموافقة للحادثة = 

1= في أي رمیة للزھرة 
2

  . 
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ْدر المشاكل التي تعترض ھذا التفسیر (وأھمھا ما یتعلق بتفسیر "تساوي" الحاالت  یستعرض الصَّ
الممكنة الذي یفترضھ مبدأ تساوي اإلمكانیة)، واإلجابات الممكنة لھذه المشاكل، لیبین في النھایة عقم 

 الواقعي واالحتمال الریاضي. ھذه اإلجابات وعدم كفایتھا، مستعرضاً خالل ذلك الفارق بین االحتمال

 

 تعریف االحتمال على أساس التكرار: •
 (المتناھي)، والذي یدعي أن:  تفسیر االحتمال على أساس التكرارینتقل إلى  ثمَّ 

 

 عدد أفراد الفئة (ل) الذین ینتمون إلى الفئة (ح)احتمال وقوع الحادثة (ر)  =   
 العدد الُكلِّي ألعضاء الفئة (ل)                                          

 
 ما ھو احتمال أن یكون الفرد الذي نختاره عشوائیاً من العراقیین ذكیاً؟ مثال:

 
ھنا لدینا فئتین، لكل منھما أعضاء موجودة فعالً، فئة "العراقیین" وفئة "األذكیاء"، وھناك  الجواب:

 األعضاء الداخلین في كلتا الفئتین فعالً.  فئة ثالثة مركبة وھي فئة "العراقیین األذكیاء" تشتمل على
 

 راقیین منتمیاً إلى فئة األذكیاءدرجة احتمال أن یكون الفرد الذي نختاره عشوائیاً من فئة الع
= 

 عدد أعضاء فئة "العراقیین األذكیاء"
 العدد الُكلِّي ألعضاء فئة "العراقیین"

 
ْدر أن ھذا التعریف یفي ببدیھیات االحتمال، كما أنھ یتخلص من االعتراضات المثارة ضد  یرى الصَّ
التعریف السابق، لكنھ یعاني من المحدودیة ألنھ ال یشمل كل المجاالت التي یمكن لالحتمال الریاضي 

الفتراضي، ویبین أن یمتد إلیھا، ویستعرض لتواضیح ذلك الفارق بین االحتمال الواقعي واالحتمال ا
 في ضوء ھذا التمییز محدودیة تعریف االحتمال على أساس التكرار. 

 
من مشاكل التعریف على أساس التكرار أن العدد الُكلِّي ألعضاء الفئة (وھو ما یمثل مقام الكسر) إذا 

 كان غیر متناه، تعذر حینئذ تحدید قیمة االحتمال.  
 

 تعریف جدید لالحتمال: •
 ، القائم على أساس فكرة الِعْلم اإلجمالي، ومفاده اآلتي: تعریفھ الجدید لالحتمالْدر یطرح الصَّ  ثمَّ 

 

تحددھا نسبة عدد -ألیة قضیَّة-إن االحتمال یقوم دائماً على أساس علم إجمالي، والقیمة االحتمالیة
 الُكلِّي.األعضاء التي تستلزم تلك القضیَّة من مجموعة أطراف الِعْلم اإلجمالي إلى عددھا 
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بعبارة أخرى: االحتمال الذي یمكن تحدید قیمتھ ھو دائماً عضو في مجموعة االحتماالت التي تتمثَّل 
ً ناتج قسمة رقم الیقین على عدد أعضاء مجموعة  في علم من العلوم اإلجمالیة، وقیمتھ تساوي دائما

 األطراف التي تتمثَّل في ذلك الِعْلم اإلجمالي. 
 

ا التعریف لیس عالقة ونسبة موضوعیة بین حادثتین، ولیس مجرد تكرار وجود فاالحتمال في ھذ
 إحدى الفئتین في أعضاء الفئة األخرى، بل ھو تصدیق بدرجة معینة ناقصة من درجات االحتمال.  

 
 والتعریف الجدید لھ صیغتان:

 
 الصیغة األولى: 

 
 الیقین)رقم الِعْلم  (  احتمال وقوع الحادثة (ر) =               

 أعضاء مجموعة أطراف الِعْلم اإلجمالي                                                           
 

 الصیغة الثَّانیة:  
 

 عدد المراكز التي یحتلھا الشيء داخل مجموعة أطراف الِعْلم اإلجمالياحتمال وقوع الحادثة (ر) =   
 العدد الُكلِّي ألعضاء مجموعة أطراف الِعْلم اإلجمالي                                           

 
تشتمل إلى جانب بدیھیات الحساب األولیة على خمس -على أساس ھذا التعریف-االحتمال نظریَّةو

 بدیھیات إضافیة، وھي:     
 

رقم الیقین) ینقسم بالتساوي على أعضاء مجموعة الِعْلم اإلجمالي ( البدیھیَّة اإلضافیَّة األولى:
 األطراف التي تتمثَّل فیھ. 

 

في قطعة النقد مثالً نحن نعلم إجماالً أننا لو قذفناھا فإن أحد وجھیھا سوف سوف یظھر، فعدد  مثال:
 أعضاء مجموعة األطراف اثنین، كالھما محتمل بالتساوي، فھذه البدیھیَّة تؤكد أننا ال یمكن ابتداء
افتراض أن احتمال ظھور وجھ الصُّورة أكبر أو أصغر من ظھور وجھ الكتابة، بل كالھما محتمالن 

 بالتساوي.  

 

إذا أمكن تقسیم أحد أطراف الِعْلم اإلجمالي، دون أن یناظره تقسیم  البدیھیَّة اإلضافیَّة الثَّانیة:
ا أن  ا أن تكون أصلیة وإمَّ تكون فرعیة، فإذا كانت أصلیة، كان لألطراف األخرى، فھذه األطراف إمَّ

كل قسم من أقسام الطرف عضواً في مجموعة أطراف الِعْلم اإلجمالي، وإذا كانت األقسام فرعیة، 
فالطرف عضو واحد. ( بعبارة أخرى: إن مجموعة أطراف الِعْلم اإلجمالي ھي المجموعة التي تضم 

ا فرعیة، المتصفة ثانیاً: بأن ال یكون قد كل أطراف الِعْلم اإلجمالي المتصفة أوالً: بأنھا لیس ت أقسإمَّ
أُھمل في بعض تلك األطراف التقسیم إلى قسمین أصلیین أو أقسام أصلیة إال إذا كان ھناك إھمال 

 مناظر لھ في سائر األطراف). 
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إذا علمنا إجماالً بأن واحداً فقط سوف یأتي ( محمد بن حامد، أو علي بن حامد، أو ماجد)،  مثال:
فكیف نحدد أعضاء مجموعة أطراف الِعْلم؟ إننا في ھذه الحالة افترضنا أن مجموعة األطراف تشتمل 
على ثالثة أعضاء وھم محمد وعلي وماجد. ولكن باإلمكان أن نحدد األعضاء بأشكال أخرى فیختلف 

م، وقد عددھا، مثالً قد نقول أن مجموعة األطراف تشتمل على عضوین وھما علي ومن یبدأ اسمھ بمی
نقول أن مجموعة األطراف تشتمل على عضوین وھما ماجد وولد حامد، وكل ھذه العبارات صادقة، 
ً لتحدید االحتمال، ألننا على أساس التعبیر األول سوف نجد أن  لكن أي منھا یمكن اتخاذه أساسا

نجد أن االحتمال ھو  احتمال ذلك ھو ثلث ألن األعضاء ثالثة، بینما على أساس التعبیر الثاني والثَّالثة
 النصف ألن األعضاء اثنین فقط. وبكلمات واضحة:  

 

 التعبیر األول: مجموعة األطراف تشتمل على ثالثة أعضاء، ھم:
 محمد بن حامد. .1
 علي بن حامد.  .2
 ماجد.  .3

 
 التعبیر الثاني: مجموعة األطراف تشتمل على عضوین، ھما:

 علي بن حامد. .1
 محمد بن حامد، وماجد). من یبدأ اسمھ بحرف المیم (وھما: .2

 
 التعبیر الثالث: مجموعة األطراف تشتمل على عضوین، ھما:

 ماجد.  .1
 أبناء حامد (وھما: محمد، وعلي).  .2

 
والسؤال المثار في ھذا المثال: ما ھو مقیاس تحدید أعضاء مجموعة األطراف؟ على أساس التعبیر 
األول، أو الثاني، أو الثالث؟ أن تحدید ھذا المقیاس یصبح بالغ األھمیة إذا علمنا أن درجة احتمال 

 مجيء أحد الثالثة یتوقف على التعبیر الذي نختاره. 
 

انیة تجیب على ھذا السؤال بأننا ال بدَّ أن نختار التعبیر األول؛ ألن محمد وعلي البدیھیَّة اإلضافیَّة الثَّ 
وماجد أقسام أصلیة، في حین أن من یبدأ اسمھ بحرف المیم أو أبناء حامد أقسام فرعیة. وھذه البدیھیَّة 

ھما إلى قضیَّة تحدید وتفسیر لموضوع البدیھیَّة اإلضافیَّة األولى، فالبدیھیتان مرد -ھي في الواقع  -
 واحدة.  

 
إذا وجدت قیمتان احتمالیتان مستمدتان من علمین إجمالیین، إحداھما مثبتة  البدیھیَّة اإلضافیَّة الثَّالثة:

تنفي -في إثباتھا أو نفیھا للقضیَّة-لقضیَّة ما، واألخرى نافیة لھا، وكانت إحدى القیمتین االحتمالیتین
لي اآلخر، دون العكس، فھي حاكمة على األخرى، وال تصلح طرفیة تلك القضیَّة للعلم اإلجما

األخرى للتعارض معھا (على ھذا األساس، ال مبرر لضرب أحد الِعْلمین باآلخر وتكوین علم إجمالي 
 ثالث). 
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ا زید أو خالد، وعلمنا عن طریق شھادة  مثال: لو كنا نعلم بوجود أحد شخصین في المكتب: إمَّ

الشخص الموجود في المكتب أبیض، ونحن نعلم أن خالداً أبیض، وال أشخاص رأوا الشخص، أن 
نعلم عن لون زید شیئاً. ففي ھذه الحالة یكون أي عامل یضعف قیمة احتمال زید بالبیاض، حاكماً 
على القیمة االحتمالیة لوجود زید في المكتب، فبقدر ما یثبت أنھ أبیض یثبت أنھ الشخص الموجود 

 ھو خالد. 
 

ذه البدیھیَّة تكمن في أنھا تبرھن على أنھ من الخطأ في بعض الحاالت تطبیق مبدأ االحتمال وأھمیة ھ
 العكسي، ذلك بأن نضرب إحدى القیمتین باألخرى بزعم أنھما متعارضتین. 

 
إن التقیید المصطنع للكلي المعلوم بالِعْلم اإلجمالي في قوة عدم التقیید،  البدیھیَّة اإلضافیَّة الرابعة:

لتقیید المصطنع یتمثل في كل قید ال یحدد من انطباق الشيء المقید، ألن جمیع احتماالت انطباق وا
 الشيء تستلزم أو تستبطن توفر القید. 

 
ً بأن أحد أخویك سیزورك، ولنفرض أن مبررات زیارة كل منھما  مثال: ً إجمالیا لو كنت تعلم علما

مل على عضوین، وقیمة احتمال كل منھما ھو النصف مساویة لمبررات زیارة اآلخر، فھذا الِعْلم یشت
حسب الفرض. ولنفرض أن األخ األكبر لیس لھ إال ولد واحد، واألخ األصغر لھ أربعة أوالد، وأنت 
تعلم بأن أي واحد من أخویك إذا جاء، فسوف یصحب معھ ولداً لھ، فھذا یعني أنك تعلم علماً إجمالیاً 

 سوف یزورك أیضاً، وھذا الِعْلم یشتمل على خمسة أعضاء.  آخر بأن أحد أوالد أخویك الخمسة
 

إذا حسبنا القیمة االحتمالیة لزیارة ابن أخیك األكبر لك بناء على الِعْلم اإلجمالي األول سنجد أنھ 
یساوي نصف، ألن احتمال زیارة والده أصالً تساوي نصف. لكن إذا حسبنا القیمة االحتمالیة لزیارة 

لك بناء على الِعْلم اإلجمالي الثاني سنجد أنھ یساوي خمس، ألنھ عضو من خمسة ابن أخیك األكبر 
أعضاء، فقد یقال بأن ھذا یؤدي إلى أن یكون احتمال زیارة أبیھ (األخ األكبر) أیضاً یساوي خمس. 

 والسؤال اآلن: احتمال زیارة األخ األكبر یتحدد على أساس أي من القیمتین؟ 
 

أْن یتحدَّد االحتمال على أساس القیمة االحتمالیة األولى  -یھیَّة اإلضافیَّة الثَّالثة بناء على البد -ال شك 
(أي نصف)، ألنَّ مجرد وجود عدد أكبر من األوالد لألخ األصغر ال یمكن أن یؤدي إلى تنمیة 

. احتمال زیارتھ وخفض احتمال زیارة األخ األكبر، ما دام عدد األوالد ال أثر لھ في زیارة األب
وتقیید األب بعدد معین من األوالد ال یزید أو یقلل من احتمال زیارتھ، ألن ھذا التقیید مصطنع، ولیس 
حقیقي. في حین أن احتمال زیاره ابنھ یتحدد على أساس الِعْلم اإلجمالي الثاني، ألن تقیید حقیقي، 

 ولیس مصطنع. 
 

یَّة اإلضافیَّة الثَّالثة، ألننا كلما ظفرنا بشواھد ولو صح ذلك، لكانت ھذه البدیھیَّة حالة من حاالت البدیھ
احتمال زیارة أحد أوالد األخ األصغر -بنفس الدرجة-تؤكد أن األخ األكبر سوف یزورنا، فسوف یقل

 األربعة، ألن األول حاكم على الثاني. 
 

غیر محدَّد في  كلما كان الِعْلم اإلجمالي الشرطي یتحدَّث عن جزاء البدیھیَّة اإلضافیَّة الخامسة:
ً لتنمیة االحتمال بتجمع عدد من قیمھ االحتمالیة في محور واحد،  الواقع، فال یصلح أن یكون أساسا
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أن یكون معبراً  -على أساس الِعْلم اإلجمالي الشرطي  -وھذا یعني أن الشرط األساسي لھذه التنمیة 
 عن جزاء محدَّد في الواقع.  

 
ة ال بدَّ أْن نمیَِّز بین الِعْلم اإلجمالي الشرطي الذي یتحدَّث عن جزاء حتى نستوعب ھذه البدیھیَّ  مثال:

 محدَّد في الواقع، والِعْلم اإلجمالي الشرطي الذي ال یتحدَّث عن جزاء محدَّد في الواقع. 
 

ا فال ً وإمَّ ا فالنا ً ...الخ، مثال األول لو كنَّا نعلم بأنَّا إذا ذھبنا في ساعة كذا إلى المستشفى لوجدنا إمَّ نا
ً على المستشفى، نسألھ عن تحدید نوع  فإن باإلمكان أن نرجع إلى من كان في تلك الساعة مشرفا
األشخاص الذین كانوا في المستشفى وقتئذ، والذین كنا سنراھم لو ذھبنا في تلك الساعة.  فھنا الجزاء 

كثر معرفة مني بالموضوع قادر في ھذا المثال محدَّد في الواقع، وإْن كنت أجھلھ، بدلیل أن من ھو أ
 على تعیینھ لي. 

 
ومثال الثاني لو كنَّا نعلم بأنَّ زیداً وعمراً وبكراً وخالداً لم یكونوا في المستشفى في ذلك الوقت، بل 

الذین نعلم  -كانوا في مكان آخر، ومع ذلك نطرح السؤال التَّالي: لو افترضنا أنَّ أحد ھؤالء األربعة 
نصادفھ لو ذھبنا إلى المستشفى؟  فھنا كان بالمستشفى، فما ھو احتمال أْن  -أنھم لم یكونوا بالمستشفى 

نواجھ علماً شرطیاً، شرطھ: افتراض أنَّ أحد ھؤالء األربعة كان في المستشفى، وجزاؤه مردَّدٌ بین 
 أربعِة بدائل، إذ على ھذا االفتراض قد یكون زیداً، وقد یكون عمراً..وھكذا. 

 
في المثال الثاني الجزاء غیر محدَّد في الواقع، بل إنھا ال تتحدث عن الواقع وال تنبئ عنھ، وإنما تعبر 
ا  عن استحالة التناقض، ألتا ما دمنا افترضنا أن أحد ھؤالء األربعة في المستشفى، فال بدَّ أن یكون إمَّ

ھذا الِعْلم الشرطي ال یمكن تعیینھ في زیداً أو عمراً أو بكراً أو خالداً، وإال فسنقع في تناقض. لكن 
 الواقع، حتى لذات كلیة الِعْلم. 

 
أْن یجعلوا من القضایا الشرطیَّة  -مثل البالس وكینز  -االحتمال  نظریَّةلقد حاول بعض المشتغلین ب

لیھ ھو أن التي لیس لھا جزاء محدَّد في الواقع أساساً لتنمیة االحتمال. وما ترید ھذه البدیھیَّة التأكید ع
ما یصلح أن یكون أساساً لتنمیة االحتمال إنما ھو الِعْلم الشرطي الذي لھ جزاء محدَّد في الواقع، غایة 
ا الِعْلم الشرطي الذي ال یتحدَّث عن الواقع أصالً، فال یمكن جعلھ  األمر أننا نجھل ھذا الجزاء. إمَّ

ْدر، وابتعاده عن الحالة المنطقیة الصرفة التي أساساً لتنمیة االحتمال. وھذه البدیھیَّة تؤكد واقعیة  الصَّ
 أخذھا االتجاه التكراري على االتجاه المنطقي. 

 
اكتشفنا بعد ذلك أنَّ  ثمَّ وفي مثالنا السابق، لو ذھبنا إلى المستشفى واكتشفنا أنَّ زیداً لم یكن موجوداً، 

داً، ففي ھذه الحالة ال یمكن القول بأنَّ احتمال اكتشفنا أنَّ بكراً لم یكن موجو ثمَّ عمراً لم یكن موجوداً، 
وجود خالد سوف یزداد بالتدریج مع اكتشاف عدم وجود اآلخرین. ألنَّنا نعلم أساساً أنَّ األربعةَ غیر 

احتمال وجود خالد غیر محدَّد في الواقع. لكن في المقابل، لو كنَّا  ثمَّ موجودین في المستشفى، ومن 
عة موجود في المستشفى بالفعل، فإنَّ اكتشافنا لعدم وجود زید سوف یزید من نعلم بأنَّ أحد األرب

احتمال وجود خالد، واكتشافنا لعدم وجود عمرو سوف یجعل احتمال وجود خالد أكثر احتماالً. ألنَّ 
 علمنا في ھذه الحالة لھ جزاء محدَّد في الواقع.    
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 الحتمالا نظریَّة. تفسیر الدَّلیل االستقرائي في ضوء 2
 

 الدَّلیل االستقرائي في مرحلة التَّوالد الموضوعي 1.2
 

ْدر تعریفَھُ لالحتمال، ینتقل اآلن إلى الدَّلیل االستقرائي لیدرسھ بوصفھ تطبیقاً بحتاً  بعد أْن أسََّس الصَّ
ي قیمةَ االحتمال.  ویریدُ في ھذا بحثِِھ لھذه المرحلة أْن یُثبَِت أنَّ االستقراَء یُمِكنُ  نظریَّةل ھُ أْن ینّمِ

ً ذلك من  احتمال التَّعمیم، ویرتفَع بھا إلى درجٍة عالیٍة من درجاِت التَّصدیِق االحتمالي، مستنبطا
ً للتَّعریِف الجدید والبدیھیَّاِت اإلضافیَّة، من دون حاجٍة إلى مصادراٍت  نظریَّة االحتمال نفِسھا، وفقا

 ي (كما ادَّعى رسل مثالً). إضافیٍَّة یختصُّ بھا الدَّلیُل االستقرائ
 

 الشَّكل األول من االستدالل االستقرائي: 
 

 یستھدف ھذا الشَّكل إثبات أنَّ "أ ھو سبَُب ب"
 

ْدر في تفسیِر الدَّلیِل االستقرائي في ھذه المرحلِة االستنباطیَّة، تتمثَُّل في أربعِة تطبیقاٍت  وطریقة الصَّ
 السَّببیَّة. مختلفٍة تبعاً لموقِِفھا القْبلي من 

 
داع"، و"ت"  -من أجِل التَّسھیل  -ولنفترض  أنَّ "أ" ھو "ُشْرب البنادول"، و"ب" ھو "زواُل الصُّ

داع"، والفرضیَّةُ  ثمَّ ھو فرقعةُ األصابع (سبب منافس). ومن  الظَّاھرة المرادُ تفسیُرھا ھي "زواُل الصُّ
المقترحةُ لتفسیِر الظَّاھرة ھي "ُشْرب البنادول"، والفرضیَّة المنافسة لتفسیِر الظَّاھرة ھي "فرقعة 

 األصابع".  
 

ْدُر التَّذكیر بالفارِق بین السَّببیَِّة بالمفھوِم العقلي، والسَّ  مالحظة: ببیَِّة بالمفھوِم التَّجریبي، یُعیدُ الصَّ
داً على أنَّ األولى ھي عالقةٌ بین مفھومین (ماھیَّتین)، كالعالقِة بین "ُشْرب البنادول" و"زوال  مؤّكِ

دُ تتابُعٍ أو اقتراٍن بین حادثتین، ومن  داع"، في حین أنَّ الثَّانیةَ ھي مجرَّ ھي عالقةٌ بین فْردین،  ثمَّ الصُّ
داع1كالعالقِة بین "شرب البنادول " وزوال 2" والعالقة بین "شرب البنادول1" و"زوال الصُّ

داع "...إلخ. إذن السَّببیَّةُ بالمفھوِم العقلي ھي عالقةٌ واحدةٌ یْنبُع منھا سلسلةٌ من االرتباطات، في 2الصُّ
دُ سلسلٍة من العالقاِت بین األفراد.  حین أنَّ السَّببیَّةَ بالمفھوِم التَّجریبي ھ  ي مجرَّ

 
ْدُر بین السَّببیَِّة الوجودیَِّة والسَّببیَِّة العدمیَّة، مثاُل األولى "وجودُ السُُّحب واصطداُمھا  كما یُمیُِّز الصَّ

 سبٌب لنزوِل المطر"، ومثاُل الثَّانیة "عدُم وجوِد السُّحب سبٌب لعدِم نزوِل المطر". 
 

ل: في التَّط  بیق األوَّ
ر قَْبلّي لرفِض عالقِة السَّببیَّة بین "أ" و "ب" بالمفھوِم العقلي  .1 نفترُض أنَّھ ال یوجدُ أّي مبّرِ

 للسَّببیَّة. 
ْدفِة المطلقة (اإلیمان بمبدأ السَّببیَّة العام).  .2  ونفترُض أنَّا نعلُم مْسبقاً باستحالِة الصُّ
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ْدُر على إمكاِن تنمیِة احتمال العالقة ھذا التَّطبیُق ینسجُم مع الموقِف األ رسطي، وفیھ یُبِرھُن الصَّ
ْدفِة المطلقة من خالِل تطبیِق الب دیھیَّة السَّببیَّة بین "أ" و "ب" في ضوِء اإلیمان المسبق باستحالِة الصُّ

ثال، حتى تتَّضح الحكومة). ھذا التَّطبیُق سنشَرُحھُ بشيٍء من التَّفصیل، كنموذجٍ وماإلضافیَّة الثَّالثة (
ْدر في تفسیِر الدَّلیِل االستقرائي في المرحلِة االستنباطیَّة.       لنا طریقة الصَّ

 
داع، والحظنا اقتران  فمثالً لو أجرینا تجِربةً لنعرَف مدى تأثیر "شرب البنادول" على "زواِل الصُّ

داع"، ولم نْدِر ھل أنَّ "ُشْرَب  سبب "زوال فعالً البندول" كان ھو "ُشْرب البنادول" بـ "زواِل الصُّ
داع" كان شیئاً آخر كـ "فرقعِة األصابع" مثالً؟  داع"؟ أم أنَّ سبَب "زوال الصُّ  الصُّ

 
داع" كما یمكُن أْن یُفسََّر على أساِس وجوِد عالقٍة سببیٍَّة  ھنا اقتراُن "شرب البنادول" بـ "زواِل الصُّ

داع" حَصَل نتیجةً لـ بینھما، كذلك یمكُن أْن یُفسََّر بوصفِھ  د صْدفة نسبیَّة ویُفتَرض أنَّ "زواَل الصُّ مجرَّ
داع"،  "فرقعِة األصابع". فأماُمنا إذن تفسیراِن لظاھرةِ االقتران بین "ُشْرِب البنادول" بـ "زواِل الصُّ

داع" أنَّھ حصل بدون أي سبب، ألنَّنا في ھذا التَّطبیق، َر "زواَل الصُّ ، 2ووفقاً للنُّقطِة  وال یمكُن أْن نُفّسِ
ْدفِة المطلقة.   نحُن نفترُض الِعْلَم المسبق باستحالِة الصُّ

 
داع" بـ "شرِب البنادول"،  رنا التَّجِربة، ونجحت التَّجِربةُ الثَّانیةُ أیضاً، واقترَن "زواُل الصُّ ھنا لو كرَّ

ْدفةُ النِّسبیَّةُ محتملة في التَّجِربِة فسوف نواِجھُ تَّجاھھا التَّفسیریِن السَّابقین نفسیِھما، إذ ما دامت  الصُّ
 األولى، فھي محتملة في التَّجِربِة الثَّانیة. 

 
داع"، وفقاً  ُل عْلٌم إجماليٌّ لتنمیِة احتمال سببیَّة "ُشْرب البنادول" لـ "زواِل الصُّ في ھذه الحالة، یتدخَّ

االحتمال. فبعد تجربتین ناجحتین، نحصل على عْلٍم إجمالي تُضمُّ مجموعةُ أطراِفِھ أربعةَ  نظریَّةل
أعضاء، ھي الحاالت األربع المحتملة في "فرقعِة األصابع" (أي أنَّ حاالت الفرضیَّة المنافسة 

 محصورةٌ عقالً بأربعِ حاالت ممكنة)، كما یلي:
 

التَّجربتین (وھذه الحالة لصالِح الفرضیَّة  أنَّ "فرقعةَ األصابع" لم یوجد مع كلتا .1
 المقترحة)

أنَّ "فرقعةَ األصابع" ُوِجدَ مع التَّجِربِة األولى فقط (وھذه الحالة لصالح الفرضیَّة  .2
 المقترحة)

أنَّ "فرقعةَ األصابع" ُوِجدَ مع التَّجِربِة الثَّانیة فقط (وھذه الحالة لصالح الفرضیَّة  .3
 المقترحة)

 األصابع" ُوِجدَ مع التَّجِربتین (وھذه الحالةُ حیادیَّةٌ تجاه الفرضیَّة المقترحة) أنَّ "فرقعةَ  .4
 

وطالما أنَّ ثالثةَ حاالت ممكنة ھي لصالحِ الفرضیَِّة المقترحة التي تقول "أنَّ ُشْرَب البنادول ھو سبُب 
داع"، في حین أنَّ حالةً واحدةً حیادیَّةً تجاهَ ھذه الفرضیَّة،  إذن احتمال سببیة "شرب زوال الصُّ

داع" بعد تجربتین ناجحتین   8البنادول" لـ "زوال الصُّ
7

4
2

13
=

، وتكون بعد ثالثِة تجاِرب ناجحة 

16
15

 . 
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داع" كلَّما ازدادت التَّجاِرب النَّاجحة، تبعاً  وھكذا یزدادُ احتمال سببیَّة "ُشْرِب البنادول" لـ "زوال الصُّ
داع". وھذه  الرتفاعِ عدِد الحاالت أو األعضاء التي تُثْبُِت سببیَّةَ "ُشْرب البنادول" لـ "زوال الصُّ

دُهُ مبدأُ االحتمال ا  لعكسي. النَّتیجةُ تتَّفُق مع ما یؤّكِ
 

ْدر یؤكد على أنَّ االحتماَل  ً للبدیھیَِّة اإلضافیَِّة الثَّالثة (بدیھیة الحكومة)  -لكن الصَّ ینمو بنحٍو  -طبقا
 ً ل  أسرع؛ ألنَّ الِعْلَم اإلجماليَّ الثَّاني (البعدي) یكوُن في ھذه الحالِة حاكما على الِعْلم اإلجمالي األوَّ

 القْبلي). (
 

ل الِعْلُم اإلجماليُّ  داع"  -في ھذا التطبیق  2بناء على النقطة  - األوَّ ھو الِعْلُم بأنَّ سبََب "زوال الصُّ
شيٌء موجودٌ في كْلتا التَّجِربتین، والِعْلُم اإلجماليُّ الثَّاني ینفي بقیمٍة احتمالیٍَّة كبیرةٍ أنَّ "فرقعةَ 

تین  األصابع" حدََث في كلتا التَّجِربتین. وھذه القیمةُ النَّافیةُ  ِر "فرقعة األصابع" في كلتا المرَّ  -لتكرُّ
داع"، أي تنفي  -والمستمدَّةُ من الِعْلم البعدي  تنفي كون "فرقعة األصابع" ھو السَّبُب في "زواِل الصُّ

ً في الِعْلم اإلجمالي القَْبلي، وعلى ھذا األساس أيُّ قیمٍة  ً للكلي الُمقیَّد المعلوم كونھ سببا كونھ مصداقا
یٍَّة تنفي حدوث "فرقعة األصابع" في كْلتا التَّجِربتین، تنفي بالدَّرجِة نفِسھا كونھ سبباً لـ "زوال احتمال

داع"، أي تنفي كونھ مصداقاً للمعلوم بالِعْلم القْبلي....  الصُّ
 

داع" بعد أّيِ عدٍد من  وھذا یبرھُن على أنَّ قیمةَ احتمال سببیَّة "ُشْرب البنادول" لـ "زوال الصُّ
لتَّجاِرب النَّاجحة تُحدَّدُ على أساِس الِعْلم اإلجمالي البعدي فقط، ال على أساس الِعْلم اإلجمالي الحاصل ا

داع" أكبر من قیمتِِھ على  بالضَّْرب، وسوف تكوُن قیمةُ احتمال سببیَّة "شرب البنادول" لـ "زوال الصُّ
ْرب الذي یفتِرُضھُ مبدأُ االحتمال العكسي.              أساِس الضَّ

 
 في التَّطبیِق الثَّاني: 

ر قَْبلي لرفِض عالقة السَّببیَّة بین "أ" و "ب" بالمفھوِم العقلي  .1 نفترُض أنَّھ ال یوجدُ أّي مبّرِ
 للسَّببیَّة. 

ْدفة المطلقة، أي نحتمُل أنَّ "ب" یمكُن أْن توجدَ  .2 ونفترُض الشَّكَّ المْسبَق في استحالِة الصُّ
  أنَّ وجودَھا بدون سبب مستحیل (الشَّّكِ بمبدأ السَّببیَّة العام). بدون سبب، كما نحتملُ 

 
د عن القبلیَّاِت السَّببیَّة، ومن  یُثبُِت نقطةً في  ثمَّ ھذا التَّطبیُق الثَّاني ینسجُم مع الموقِف الفْلسفي المجرَّ

ْدفة  -بالمعنى المتقدم  -االحتمال  نظریَّةغایِة األھمیَّة، وھي أنَّ  یمكُن تطبیقُھا إلثباِت استحالة الصُّ
ة مبدأ السَّببیَّة العام)، وتنمیة احتمال السَّببیَّة العدمیَّة إلى درجٍة كبیرٍة على أساِس  المطلقة (إثبات صحَّ

 عْلٍم إجمالّيٍ شرطي. 
 

 في التَّطبیِق الثَّالث: 
ر قْبِلي لرفِض عالقة السَّببیَّة بین "أ" و "ب" بالمفھوِم العقلي  .1 نفترُض أنَّھ ال یوجدُ أّي مبّرِ

 للسَّببیَّة. 
ْدفة المطلقة لـ "ب"، أي إمكان وجود "ب" بدون سبب  .2 ونفترُض الِعْلَم المْسبَق بإمكاِن الصُّ

ة مبدأ السَّببیَّة العام).   (اإلیمان بإمكان عدم صحَّ
 

ائج في الفكِر الغربي المعاصر.ینسجُم مع طبیق والذي یلیھ ھذا التَّ   الموقِف الرَّ
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ابع:  في التَّطبیق الرَّ
ر قَْبلي لرفِض عالقة السَّببیَّة بین "أ" و "ب" بالمفھوِم العقلي للسَّببیَّة، فال یوجد  نفترُض وجود مبّرِ

یُحتَمُل قبِلیَّاً السَّببیَّة بالمفھوم التَّجریبي بین "أ" و "ب"  ، وإنَّماالعقلیَّةأّي احتمال قْبَل االستقراء للسَّببیَِّة 
 الذي یعني التَّتابُع المطَِّرد بین "أ" و "ب". 

 
ً كامالً ال یمِكنُھُ  ْدر أنَّ من یرفض عالقات السَّببیَّة بمفھوِمھا العقلي رفضا في ھذا التَّطبیق یُبیُِّن الصَّ

َر الدَّلیَل االس ر نمو االحتمال بنتیجِة االستقراء. وذلك أبداً أْن یُفّسِ تقرائي في مرحلِتِھ االستنباطیة، ویُبّرِ
أنَّ الِعْلَم اإلجمالي الشَّْرطي الذي یمكن أْن یُبَرَز في ھذا التَّطبیق ال یمكن أْن یُتَّخذَ أساساً لتنمیِة احتمال 

 د في الواقع. القانون السَّبَبي؛ ألنَّ ھذا الِعْلم الشَّْرطي ال جزاَء لھ محدَّ 
 

:  مضافاً إلى أنَّ
 
دُھا الِعْلُم الشَّْرطي ھذا =    عدد األلفات التي شملھا االستقراءقیمة احتمال القانون السببي التي یُحدِّ

 العدد الُكلِّي ألفراد "أ"                                                                                    
 

العددُ الُكلِّي ألفراِد "أ" كبیراً جداً، فسوف تكوُن النِّسبةُ ضئیلةً مھما ازدادت األلفات التي یمتدُّ فإذا كان 
إلیھا االستقراُء ضمَن االمكاناِت االعتیادیَّة لالستقراِء البشري. بخالِف قیمة احتمال السَّببیَّة بمفھوِمھا 

ب النَّاجحة بصورةٍ مستقلٍَّة عن عدِد المجموع الُكلِّي ألفراِد العقلي، فإنَّھا تُحدَّد بعد أّيِ عدٍد من التَّجارِ 
ْدر  -فئة "أ"؛ ألنَّ قیمةَ االحتمال البعدي للتَّعمیم  دُھا تفسیر الصَّ ال تتمثَُّل في نسبٍة بین عدِد  -التي یُحدِّ

راد فئة "أ"، وإنَّما األفراد التي اختُبَِرت إلى مجموعِ أفراِد فئة "أ" لكي تتناقص القیمةُ مع ازدیاِد أف
 تُمثُِّل دائماً:

 
 عدد األلفات التي شملھا االستقراء

 مجموع الحاالت الممكنة لوجوِد "ت" وعدِمِھ في كّلِ التَّجاِرب النَّاجحة
 

 أو:
 

 عدد األلفات التي شملھا االستقراء
 كّلِ التَّجاِرب النَّاجحةالحاالت الممكنة لوجوِد "ب" وعدِمِھ على افتراِض عدم سببیَّة "أ" لـ "ب" في 

 
وھذا المجموع كمیَّةٌ محدودةٌ نظریَّاً وعملیَّاً دائماً، وال یتأثَّر عددُ أعضائِھ بازدیاِد العدِد الُكلِّي ألعضاِء 

ْدفة في كّلِ التَّجاِرب النَّاجحة  -فئة "أ". كما أنَّ كلَّ تلك الحاالت  ر الصُّ  -باستثناء حالة افتراض تكرُّ
 لسَّببیَّة، وبھذا تكوُن النِّسبةُ المحدَّدةُ لقیمِة احتمال سببیَّة "أ" لـ "ب" كبیرةً. في صالح ا

 
ْدر رأي البالس ( ثمَّ  م) في سیِر الدَّلیل االستقرائي في المْرحلِة 1827-1749یستعرُض الصَّ

یِرِھما م)، لیكِشَف عن الخطِأ األساس في تفس1946-1883االستنباطیَّة، كما یستعرُض رأي كینز (
 في ضوِء التَّعریِف الجدید لالحتمال وبدیھیاتِِھ اإلضافیَّة.  

 
رات قبلیَّة تدعو إلى  وأخیراً، وطالما أنَّ الشَّْرَط األساس للمْرحلِة االستنباطیَّة ھو عدم وجود مبّرِ

فض ال رات الرَّ ْدر یستعرُض مبّرِ ممكنة للسببیَِّة رفِض عالقاِت السَّببیَّة بمفھومھا العقلي، لذا تجد الصَّ
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رات عملیَّة.  العقلیَّة رات عْلمیَّة، ومبّرِ رات فْلسفیَّة، ومبّرِ رات منطقیَّة، ومبّرِ ویُصنِّفُھا إلى: مبّرِ
رات الواحد بعد اآلخر.   ویُناقش ھذه المبّرِ

 
 الشَّكل الثَّاني من االستدالل االستقرائي: 

 
 وجودَ أ"یستھِدُف ھذا الشَّكل إثباَت أنَّ "ب یُثبُِت 

 
 ولھ ثالث حاالت: 

 
ي الدَّلیُل االستقرائي في ھذه الحالة  الحالة األولى: قیمةَ احتمال وجود "أ" على  -من خالل "ب"  -یُنّمِ

ُف قیمة احتمال وجود "ت".   أساِس علٍم إجمالّيٍ یُضعِّ
 

نھم عن الشخص الذي لو اشترك عدد كبیر من الناس في احتفال، وبعد انتھائھ سألنا كلَّ واحٍد م مثال:
دُ أنَّ فالناً ھو الذي ألقى محاضرة في ذلك الحفل.   حاضر في ذلك االحتفال، فجاءت األجوبة كلھا تؤّكِ

 
ھنا اتِّفاُق العدِد الكبیر من المحتفلین على جواٍب واحد، عند السُّؤاِل منھم عن الشَّخص المحاضر في 

ادرة منھم، كون الشَّخص الذي اتَّفقوا على ذكرِه الحفلة یُعبُِّر عن باءاٍت عدیدةٍ بعدِد اإلخب ارات الصَّ
ر  -تقریباً  -ھو المحاضُر حقَّاً یُعبُِّر عن "أ"، ألنَّھ إذا كان ھو المحاضُر حقَّاً فھذا وحدَهُ یكفي  لكي یُفّسِ

صلحیَّة ھو أْن نفترَض توفُّر دواع م -یعني "ت"  -لنا كلَّ الباءات. وما ھو المنافس والبدیل لـ "أ" 
لدى كّل المخبرین دعتُْھم إلى الكذِب بطریقٍة واحدة، وھذا البدیل یشتمُل على افتراضاٍت عدیدةٍ 

 مستقلَّة.  
 

ي الدَّلیُل االستقرائي في ھذه الحالِة  الحالة الثَّانیة: قیمةَ احتمال وجود "أ"،  -من خالل "ب"  -یُنّمِ
ُف قیمةَ احتمال سببیَّة "ت".   على أساِس علٍم إجمالّيٍ یُضعِّ

 
یَّاً الظاھرةَ المسبَّبَةَ "ب"، دون الظَّاھرة "أ"التي عرفنا باالستقراء أنَّ  مثال: ھا یُتفَّق كثیراً أنَّا ندِرُك حّسِ

عدَ دون أْن نرى البرق،  سبب لـ "ب". فنحن نحسُّ بالضوِء دون أْن نبِصُر قْرَص الشَّمس، ونسمُع الرَّ
ي عملیَّةَ وضع الماء على مسافٍة محدَّدةٍ من النار.   ونشاھدُ الغلیان دون أْن نُعاِصَر بإدراكنا الحّسِ

 
ً  -فنحُن ھنا نرى "ب" فعالً، ونعلُم على ھذا األساس  بأنَّھ قد ُوِجدَ مصداٌق لماھیَِّة، بینھا  - إجمالیَّاً عْلما

ا ماھیة "أ" التي نریدُ باالستقراء إثباَت سببیَّتِھا لـ  وبین ماھیَِّة "ب" عالقةٌ سببیَّة. وھذه الماھیَّة ھي إمَّ
ا ماھیَّة أخرى نجھُل سببیَّتَھا لـ "ب"، نْرمُز إلیھا بـ "ت".    "ب"، وإمَّ

 
ي الدَّلیُل االستقرائي في ھذه الحالِة  ة:الحالة الثَّالث قیمةَ احتمال وجود "ط"  -من خالل "ب"  -یُنّمِ

ُف احتماَل وجود "ت" في "ھـ".   على أساِس علٍم إجمالّيٍ یُضعِّ
 

 -مثالً  -نفترض أنَّ عددَ "أ" من الكتب تعتبُر مراجَع في دراسِة القیاس األرسطي، وھذا یعني  مثال:
من بین مجموعِة الكتب یستندُ إلى أنَّ المطالَع لدیھ دراسةٌ حول القیاِس األرسطي تْدفَعُھُ أنَّ اختیاَرھا 

إلى استیعاِب المراجع المتوفرة لتلك المادة. ونفترُض أْن نعلََم بأنَّ خالداً یمارُس دراسةً للقیاِس 
راسة التي یُماِرُسھا زید.   أحدَُھما دخَل المكتبة، والحظنا بعد عِلْمنا بأنَّ  ثمَّ األرسطي، وال نعلُم نوَع الدِّ
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خروِجِھ أنَّ الكتَُب التي ُسِحبَت للمطالعِة ھي مراجٌع في دراسِة القیاِس األرسطي، فسوف ینمو لدینا 
 احتماٌل كبیٌر بأْن یكون خالد ھو الشَّخص الذي دخَل المكتبة.   

 
ا تقدَّم إلى أنَّ الدَّلیَل االستقرائي ْدر ممَّ إنَّما یُثِبُت التَّعمیم "كّل أ یعقبھا ب" عن طریِق  ویخلُص الصَّ

تنمیِة احتماِل السَّببیَّة. وتنمیةُ ھذا االحتمال ھي نتیجةُ احتمال عدم وجود سبب آخر لـ "ب" قد اقترن 
بـ "أ" في التَّجِربِة األولى +  احتمال عدم وجود سبب آخر لـ "ب" قد اقترن بـ "أ" في التَّجِربِة الثَّانیة 

احتمال عدم وجود سبب آخر لـ "ب" قد اقترن بـ "أ" في التَّجِربِة الثَّالثة....إلى التَّجِربة األخیرة،  +
 حسب قاعدة الجْمع بین االحتماالت. 

 
وبعبارةٍ أخرى تنمیةُ احتمال السَّببیَّة بین "أ" و "ب" ھو نتیجةُ احتمال عدم وجود "ت" في التَّجِربِة 

 ود "ت" في التَّجِربِة الثَّانیة....إلى التَّجِربة األخیرة. األولى + احتمال عدم وج
 

 المتطلبات الالزمة للمرحلة االستنباطیة:
 إال أنَّ نجاَح الدَّلیل االستقرائي في مرحلتِِھ االستنباطیَّة یتوقَُّف على شرطین: 

 
د تجمیع أعمى ألشیاٍء  .1 أْن یكون األلفات فئة ذات مفھوم موحد أو خاصیة مشتركة، ولیست مجرَّ

قة.   متفّرِ
 أْن ال یُالَحظ تمیُّز األلفات التي شملتھا التَّجِربة على سائر األلفات في خاصیٍَّة مشتركٍة أخرى.   .2
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 الدَّلیل االستقرائي في مرحلة التوالد الذاتي 2.2
 

ْدر الدَّلیلَ  رَ فسَّ  بعد أنْ  ً استنباطیاً،  خذَ والد الموضوعي، الذي اتَّ التَّ  االستقرائي في مرحلةِ  الصَّ طابعا
 اتي. الذَّ  والدِ في التَّ  المرحلة الثَّانیة منھ، والتي تتمثَّلُ  رَ فسِّ لیُ بعد ذلك ینتقلُ 

 
ْدر ھنا التساؤل التَّالي: بعد أنْ  ثیرُ یُ  صدیق التَّ  لدرجةِ  كبیرةٍ  احتمالٍ  یمةَ االستقرائي ق أعطانا الدَّلیلُ  الصَّ

 من الدَّلیلِ  تالیةٍ  في مرحلةٍ  إلى یقینٍ  الكبیرةُ  ةُ االحتمالیَّ  ل ھذه القیمةُ عمیم، فھل تتحوَّ والتَّ  بالسَّببیَّةِ 
 االستقرائي أو ال؟ 

 
 ثالث معان للیقین:

ْدر ببیانِ   للیقین: ثالث معانٍ  یبدأ الصَّ
 
 بأنَّ  ، والیقینُ نةٍ معیَّ  بقضیَّةٍ  الیقینُ  ؛من یقینین مركبٌ  یاضي): وھو یقینٌ المنطقي (أو الرِّ  الیقینُ  .1

من ناحیة  روري بین قضیَّةٍ زوم الضَّ الذي ُعِلم. واللُّ  كلِ بالشَّ  القضیَّةُ  ال تكونَ  من المستحیل أنْ 
 موذجي لھذا المعنى من الیقین. النَّ  ثانیة، ھو المثالُ  أو قضایا أخرى من ناحیةٍ  وقضیَّةٍ 

 
 أو احتمالٍ  شكٍ  أيُّ  هُ دُ راوِ ال یُ  من القضایا بشكلٍ  اإلنسان بقضیَّةٍ  مُ اتي: ھو جزْ الذَّ  الیقینُ  .2

 ة لھذا الیقین. رات موضوعیَّ ھناك مبرِّ  فیھا حتى لو لم یكُ  للخالفِ 
 
تكون ھذه  على أنْ  ممكنةٍ  بأعلى درجةٍ  صدیقُ اإلنسان والتَّ  مُ الموضوعي: ھو جزْ  الیقینُ  .3
ْدر زُ میِّ ة.  ویُ رات الموضوعیَّ ھا المبرِّ ضُ التي تفرِ  رجةِ مع الدَّ  متطابقةً  رجةُ الدَّ   من أجلِ -الصَّ

 صدیق بالقضیَّة. فمعیارُ وكذب القضیَّة، وصحة أو خطأ درجة التَّ  قِ بین صدْ -ھذا المعنى توضیحِ 
التي  رجةِ صدیق بالقضیَّة مطابقتھا للدَّ رجة التَّ ة دصحَّ  القضیَّة ھو مطابقتھا للواقع، ومعیارُ  قِ صدْ 
 ة. رات الموضوعیَّ ھا المبرِّ ضُ تفرِ 

 
 الموضوعي، لكن ھذا الیقینُ  الیقینِ  بإثباتِ  لُ االستقرائي تتكفَّ  اتي من الدَّلیلِ والد الذَّ التَّ  ومرحلةُ 

تلك  في صیاغةِ  صُ یتخلَّ  حلةِ البحث الِعْلمي في ھذه المرْ  ودورُ  ؛إلى مصادرة الموضوعي بحاجةٍ 
بیان حاالت  رھا في ھذه المصادرة من خاللِ زم توفُّ الالَّ المنطقیَّة روطِ ھنة على الشُّ المصادرة، والبرْ 

فعالً في  موجودةٌ المصادرةِ  رھا فيزم توفُّ روط الالَّ تلك الشُّ  على أنَّ  ھنةُ ھا، والبرْ بِ قیام برھان على كذِ 
 الدَّلیلِ  بإمكانِ  االستقرائي، فیصبحُ  األولى من الدَّلیلِ  رحلةِ دراستھا في الم التي تمَّ  المجاالتِ 

 روط الالزمة للمصادرة. ر الشُّ توفُّ  الثَّانیة على أساِس  ھِ مرحلتِ  االستقرائي ممارسةُ 
 

 المصادرة وشروطھا:
 المصادرة على التَّالي:  دُ تؤكِّ 

 
 لذلك على قیمةٍ  نتیجةً  ھذا المحورُ  واحد، فحصلَ  في محورٍ  ةِ االحتمالیَّ  مِ یَ من القِ  كبیرٌ  عددٌ  عَ ما تجمَّ كلَّ 

 إلى یقین. -نة معیَّ  شروطٍ  نَ ضمْ  - لُ تتحوَّ  الكبیرةَ  ةَ االحتمالیَّ  ھذه القیمةَ  كبیرة، فإنَّ  ةٍ احتمالیَّ 
 

 قیمةٍ  فأيُّ  ؛اً جدَّ  غیرةِ الصَّ  ةِ االحتمالیَّ  مِ بالقیَ  ظَ تحتفِ  لھا أنْ  تیحُ ال تُ  بطریقةٍ  مةٌ مصمَّ  ةَ البشریَّ  المعرفةَ  فكأنَّ 
 غیرةِ الصَّ  ةِ االحتمالیَّ  القیمةِ  المقابلة. ولیس فناءُ  الكبیرةِ  ةِ االحتمالیَّ  القیمةِ  نى لحسابِ فْ من ھذا القبیل تَ 
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 ھذا الفناءَ  أنَّ  تفترضُ  المصادرةَ  ر منھا، بل إنَّ ب علیھا والتحرُّ التغلُّ  باإلمكانِ  عواملَ  لِ لتدخُّ  نتیجةً 
. هِ اً في تفكیرِ سویَّ  اإلنسانُ  ر من ذلك ما دامَ التحرُّ  ة، وال یمكنُ البشریَّ  بیعي للمعرفةِ ك الطَّ التحرُّ  ھُ ضُ یفرِ 

 في درجةِ  یختلفونَ  اسَ النَّ  أنَّ  نعرفُ  اتي، نحنُ الذَّ  واقع ممارسة اإلنسان االعتیادي للیقینِ  ومن خاللِ 
ي عند قد تؤدِّ  نٍ معیَّ  في محورٍ  ةِ االحتمالیَّ  مِ یَ القِ  مِ من تراكُ  فدرجةٌ غیرة؛ الصَّ  القیمةِ  لفناءِ  زمةِ الالَّ  آلةِ الضَّ 

آخر، إال  تائج عند إنسانٍ إلى یقین، بینما ال تحصل ھذه النَّ  الكبیرةِ  ةِ االحتمالیَّ  القیمةِ  لِ إلى تحوُّ  إنسانٍ 
 أكبر.  ة درجةً م االحتمالیَّ یَ تراكم القِ  غَ إذا بلَ 

 
 ةِ االحتمالیَّ  القیمةِ  فیما إذا لم یكن فناءُ  قَ یصدُ  أنْ  ة یمكنُ المضادَّ  غیرةِ الصَّ  ةِ االحتمالیَّ  القیمةِ  وفناءُ 
 ةُ االحتمالیَّ  ل القیمةُ ، وإال فسوف لن تتحوَّ ة الكبیرة ذاتھاتلك القیمة االحتمالیَّ  یعني فناءَ  غیرةِ الصَّ 

ط االنسان في عدِم  ھاذاتَ  يفنتُ  غیرةِ الصَّ  ةِ االحتمالیَّ  ھا للقیمةِ ھا بإفنائِ ألنَّ  ؛إلى یقین الكبیرةُ  (بحیث یتورَّ
 . االتِّساق)

 
كتاباً واحداً  إجماالً بأنَّ  مُ ألف كتاب، ونعلَ  100 مُّ ھا تضُ أنَّ  ا نعلمُ ، وكنَّ لو دخلنا مكتبةً مثال عدم االتِّساق: 

ً واحداً منھا، اخترنا عشوائیَّ  ثمَّ ، ھِ في أوراقِ  نقصٌ  عَ فقط منھا قد وقَ  تبعد جدَّاً أْن یكون ھو فسوف نسا
 ألف.  100: 1الكتاب الذي فیھ نقٌص بأوراقِِھ؛ ألنَّ قیمةَ احتمال أْن یكون ھو ذاك ھي: 

 
َع وجزَم على أساِس ھذا االستبعاد بأنَّ ھذا الكتاَب لیس ھو  ً ما تسرَّ ولكن إذا افترضنا أنَّ شخصا

ذي ُوِجدَ لدیھ ھو یقیٌن ذاتي، ونستطیع أْن نقول بأنَّھ الكتاب الذي بأوراِقِھ نقٌص، فھذا یعني أنَّ الیقیَن ال
مخطٌئ في یقینِِھ ھذا، حتى لو لم یكْن ھذا الكتاب ھو الكتاب الذي بأوراقِِھ نقٌص...لماذا؟ ألنَّھ سوف 

ھُ قائلین: وما رأیَُك في الكتاِب الثَّاني، وفي الكتاِب الثَّالث...وھكذا. فإنْ  أكَّدَ  یكوُن بإمكانِنا أْن نُحاجَّ
جْزَمھُ ویقینَھُ الذَّاتي بأنَّ الكتاَب الثَّاني لیس ھو الذي بأوراقِِھ نقٌص أیضاً، وكذلك الثَّالث، 
ابع...وھكذا، فسوف یُناِقُض نفَسھُ؛ ألنَّھ یعترُف فعالً بعْلِمِھ اإلجمالي بأنَّ ھناك كتاباً بأوراِقِھ نقٌص  والرَّ

الجْزِم في الكتاِب الثَّاني أو الثَّالث، طالبناهُ بالفْرِق بین  ضمن مجموعة الكتاب. وإْن لم یُسِرع إلى
ل، ونجعل درجةَ تصدیِقِھ بأنَّھ لیس  ل والثَّاني...وھكذا، حتى نُغیَِّر موقفَھُ من الكتاِب األوَّ الكتاِب األوَّ

ة في ھذه ھو الكتاب الذي بأوراِقِھ نقص ال تتجاوز القدَر المعقول لھا (فدرجة التَّصدیق الموضوعیَّ 
 من ألف)، فال تصُل إلى الیقیِن والجْزِم (وإْن كانت عالیةً جدَّاً).  999ألف و 99الحالة ھي 

 
بعبارةٍ أخرى إنَّ تصدیَق ھذا المْرء الجازم بأنَّ الكتاَب الذي سحبناهُ بشكٍل عشوائي لیس ھو الكتاب 

ً وا حداً بأوراقِِھ نقٌص في المجموعة. وإذا كان الذي بأوراِقِھ نقٌص، یُناقُِض تصدیقَھُ بأنَّ ھناك كتابا
جْزُمھُ بعدِم النُّقصان یختصُّ بكتاٍب معیٍَّن دوَن آخر، فھذا یُناقُِض تصدیقَھُ بأنَّھ ال یمِلُك أيَّ فكرةٍ عن 

 تعییِن الكتاب الذي بأوراِقِھ نقص، فكیف یجزم بأنَّھ لیس ھذا ویُشكُّ في أنَّھ ذاك؟!  
 

ھذا یعني أنَّ عدَم االتِّساق جاء نتیجةَ عْلِمنا بأنَّ كلَّ كتاٍب في المكتبِة یحظى احتماُل أْن ال یكون ھو 
ُل محوراً  الكتاب الذي بأوراِقِھ نقٌص بجْزٍء من قیمِة ھذا العْلم، یساوي ذلك الجزء تماماً؛ ألنَّھ یُشّكِ

عٍ مماثل. ففي ھذه الحالِة ال یمكُن لذلك الج ع لتجمُّ أْن  -مھما كان كبیراً  -ْزء من العْلم الذي یُمثِّلُھُ التجمُّ
ع  ي إلى فناِء القیمة االحتمالیَّة الصَّغیرة المضادَّة لمحوِر التجمُّ  The Dutch(قارن ھذا بـ: یُؤدِّ

Book Argument جّلِ الھولندي  ).: حجة الّسِ
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ا ألنَّ  ؛ینإجمالیَّ  مینِ علْ  نفترضَ  أنْ  ط یجبُ رْ شَّ ق ھذا الوحتى یتحقَّ ، معقولةً  لكي تكون المصادرةُ اآلن، 
 األعضاء في مجموعةِ  دِ متساویة بعدَ  ةً دائماً قیماً احتمالیَّ  ھُ اً واحداً فسنواجِ ماً إجمالیَّ علْ  ما دمنا نفترضُ 

 م. یَ عضو یعني فناء سائر تلك القِ  قیمة ألّيِ  أيّ  ھذا الِعْلم، وفناءُ  أطرافِ 
 

في  فیھ نقصٌ  كتابٍ  بوجودِ  إجماليٌّ  مٌ المكتبة كالتَّالي: طالما لدینا علْ  مثالِ ھذا األمر على قَ طبِّ نُ  أنْ  ویمكنُ 
ً لیس ھو عشوائیَّ سحوب الم الكتابَ  بأنَّ  لنا یقینٌ  یحصلَ  أنْ  ، ال یمكنُ ھِ أوراقِ  بعِض  الكتاب ذلك ا

 منا بأنَّ كما لو علِ  ؛بذلك محُ ثان یسْ  إجمالّيٍ  مٍ ضئیالً، إال إذا حصلنا على علْ  الناقص مھما كان االحتمالُ 
 بٍ واستبدالھا بكتُ  أسبوعٍ  ھا كلَّ في أوراقِ  ب التي فیھا نقصٌ الكتُ  على سحبِ  المكتبة اعتادَ  صاحبَ 

لسلیمة ت عدَّةُ أسابیع مثالً على عْلِمنا األوَّ ففي مثل ھذه الحالة ینھاُر ویْنحلُّ العْلُم اإلجماليُّ . ، وقد مرَّ
ل؛ ألنَّ   العْلَم بوجوِد كتاٍب في أوراِقِھ نقٌص ضمن مجموعِة كتب المكتبة لم یعُد موجوداً، وإنَّما األوَّ

 مشكوك الوجود (فیصبح الشَّكُّ بدویَّاً، ولیس عْلماً إجمالیَّاً).
 

ة، التي آمُل أْن تتَِّضَح الحقًا، ُخْذ المثال التَّالي:  لتوضیحِ ھذه النُّقطة المھمَّ
 

ین وروسیا، عددُ السُّكاَّن في كّلِ منُھما ملیار نسمة. وفي  لو افترضنا مثالً  أنَّ بلدیِن كبیریِن مثل الّصِ
ي وباء كورونا،  ینفي األیَّاِم األولى منھا، بدایِة تفّشِ (مطلقة  عِلْمنا إجماًال بوجوِد حالٍة واحدةٍ في الصَّ
 ، ولم نعلم إجماًال بوجوِد أّي حالة في روسیا. السَّراح وتسیُر في الشَّارع)

 
ین، والتقینا صدفةً بشخٍص ما، فاحتماُل أْن یكوَن ھو المصاُب بھذا  اآلن، إذا نزلنا إلى الشَّارعِ في الّصِ

بأنَّھ لیس ھو المصاُب بھذا ونطمئن نجزُم نفسی�االوباء، ضئیٌل جد�ا؛ واحد على ملیار. ورْغَم أنَّنا قد 
، نظًرا لضآلِة احتماِل أْن یكوَن ھو المصاب، مع ذلك، ال یمكُن وْصُف ھذا الجزم بأنَّھ "یقیٌن الوباء

طنا بسِجّلٍ ھولندي).  " لبقاِء اإلجماِل في العْلم (وألنَّ ھذا الجزم یوّرِ  موضوعيٌّ
 

بأنَّھ لیس مصابًا بھذا  لكن لو نزلنا إلى الشَّارعِ في روسیا، والتقینا صدفةً بشخٍص ما، فیُمِكنُنا أْن نجُزمَ 
الوباء، ال لضآلِة االحتمال فحسب، بل لعدَِم وجود عْلم إجمالي بوجوِد حالِة إصابٍة واحدة (فحتى 
احتمال واحد على ملیار، فإنَّ نْصَف ھذا الواحد الموجود في بْسِط الكسر، ھو لصاِلحِ كونھ غیر 

یمكُن وْصُف ھذا الجْزم بأنَّھ "یقیٌن  مصاب بالوباء، ونصفُھُ اآلخر محاید). في ھذه الحالةِ 
طنا بسِجّلٍ ھولندي).    "، أو قُْل "یقیٌن یرتكُز على أُسٍس موضوعیَّة" (وھذا الجْزم ال یوّرِ  موضوعيٌّ

 
ین، فبوجودِ  إجماليٌّ  مٌ طالما لدینا علْ ویمكن أْن نقول ھنا:  ال شخٍص واحٍد مصاٍب بكورونا في الّصِ

ین بشكٍل عشوائي لیس بأنَّ موضوعيٌّ لنا یقینٌ  یحصلَ  أنْ صحُّ منطقیَّاً ی الشَّخَص الذي التقینا بھ في الّصِ
ً بھذا الوباء،  (حتى لو كان االحتماُل ھو واحد على ملیار؛ ألنَّ  ضئیالً  مھما كان االحتمالُ مصابا

نصَف ھذا الواحد الموجود في بْسِط الكْسر، ھو لصالح كونھ غیر مصاب بالوباء، في حین أنَّ نصفَھُ 
إال إذا حصلنا اآلخر ھو لصالحِ كونھ مصاب بالوباء، فھذا النِّصف اآلخر ال یمكُن أْن یفنى منطقیَّاً). 

المسئولین الصحیِّین قد عزلوا المصاَب الوحید في نا بأنَّ مْ كما لو علِ  ؛مح بذلكثان یسْ  إجمالّيٍ  مٍ على علْ 
محجٍر صحي (وإْن لم نعلم تفصیالً من ھو ھذا المصاب المعزول)، ومن ثمَّ لم یعُد لدینا عْلٌم إجماليٌّ 

ین مصاب بكورونا یسیُر في الشَّارع.   بوجوِد شخص في الّصِ
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 لتطبیق المصادرة:الشكالن المعقوالن 

 ل: األوَّ  كلُ الشَّ 
 

 المصادرة مباشرةً  تطبیقِ  ب" عن طریقِ  بُ سبِّ الفرضیَّة "أ یُ  كل  لتأییدِ في ھذا الشَّ  جھُ نتَّ 
 

في ھذا الشَّكل، العْلُم اإلجماليُّ الالَّحق یُسبُِّب فناَء قیمٍة احتمالیٍَّة ألحِد أطراِف العْلِم اإلجمالّيِ السَّابق، 
عِ عدٍد كبیٍر من قیِمِھ االحتمالیَّة في محوٍر واحد.    عن طریِق تجمُّ

 
 اني: كل الثَّ الشَّ 

 
المصادرة مباشرة، بل عن  تطبیقِ  ب"، ال عن طریقِ  بُ سبِّ الفرضیَّة "أ یُ  كل لتأییدِ في ھذا الشَّ  جھُ نتَّ 

 اتالمرَّ  استبعاد احتمال وجود "ت" في كلِّ  طریقِ 
 

حُق ال یُسبُِّب فناَء قیمٍة احتمالیٍَّة ألحِد أطراِف العْلِم اإلجمالّيِ  في ھذا الشَّكل، العْلُم اإلجماليُّ الالَّ
 یَِم االحتمالیَّة للعْلِم اإلجمالّيِ السَّابق توزیعاً غیر متساٍو. السَّابق، وإنَّما یُسبُِّب إعادةَ توزیع القِ 

 
يإعادةُ توزیع القیمة االحتمالیَّة لھا طریقتان؛ الطَّریقةُ األولى مْشروعةٌ منطقیَّاً لكنَّھا  إلى یقیٍن  ال تؤدِّ

 موضوعي.  إلى یقینٍ  وتُؤدِّيموضوعي، في حین أنَّ الطَّریقةَ الثَّانیة مشروعةٌ منطقیَّاً 
 

ْدر إلیھا، ھي النَّتیجةُ التَّالیة:  ة جدَّاً التي یصُل الصَّ ابت في ء الثَّ ما كان دور الجزْ كلَّ ومن النَّتائج المھمَّ
ما كان دور الجزء ات عدیدة أقوى. وكلَّ مرَّ نفسھا اھرة ر الظَّ ب تكرُّ الحادثة أكبر، كان ترقُّ  وقوعِ 

 اھرة أقوى. الظَّ ب اختالف ك أكبر، كان ترقُّ المتحرِّ 
 

 ھِ كِ تحرُّ  الھواء ونوعِ  عِ ك (كوضْ ء المتحرِّ ة الجزْ احتماالت سببیَّ  د، طالما أنَّ قْ ففي مثال رمي قطعة النَّ 
الحركة  عناصرِ  لكونِ  ..إلخ) أكثر نتیجةً رمي وھي ت ة في الكفِّ القطعة النقدیَّ  عِ الكف ووضْ  عِ ووضْ 

الوجھ نفسھ  رِ احتمال تكرُّ  یكونَ  بیعي أنْ بات، فمن الطَّ الثَّ  أكثر من عناصرِ  والمالبساتِ  روفِ في الظُّ 
 اً.  ات ضعیفاً جدَّ المرَّ  في كلِّ 

 
ْدرُ  ،الطریقة الثَّانیة وفي ضوءِ  ْدفة المبدأ األرسطي الذي ینفي تكرُّ  صیاغةِ  بإعادةِ  یقوم الصَّ ر الصُّ

ْدفة) ("االتفاق ( النِّسبیَّة الجدیدة "قاعدة  ھِ ھذا المبدأ بصیاغتِ  يسمِّ ویُ )، أكثریاً"ال یكون دائمیاً وال الصُّ
 ل".  ماثُ عدم التَّ 
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ْدر  مَ قدَّ  بعد أنْ  م في ھذا القسْ  االستقرائي، ینتقلُ  لیلِ امل للدَّ الشَّ  هُ تفسیرَ  -ابق السَّ  مِ في القسْ  -الصَّ
ر ظھِ راسة، لكي یُ فسیر أساساً لھذه الدِّ خذاً من ذلك التَّ ة فیھا، متَّ ئیسیَّ قاط الرَّ المعرفة والنّ  نظریَّةلدراسةِ 

 المعرفة.  نظریَّةقھا على صعیدِ حقِّ یُ  فسیر أنْ لھذا التَّ  مدى اآلثار التي یمكنُ 
 

ْدر باستعراِض  یبدأُ  ً للموقفِ  - لُ شكِّ ة التي تُ ئیسیَّ ة الرَّ القضایا الیقینیَّ  الصَّ المنطلقات  -األرسطي  وفقا
 سلسل في استنتاج القضایا بعضھا من بعض. حیثُ اً للتَّ حدَّ  ، وتضعُ ةالبشریَّ  ة للیقین في المعرفةِ لیَّ األوَّ 

(سوف أُرتِّبُھا وفقاً لدرجِة  أصناف ةِ إلى ستَّ (البدیھیَّة) ة األرسطي ھذه القضایا الیقینیَّ  المنطقُ  فُ صنِّ یُ 
البداھة فیھا كما أِجدُھا في نفسي، وتحدَّث عنھا الشَّیخ المظفَّر في "المنطق" في الباِب السَّادس 

ناعات الخمس")  : "الّصِ
 
ر اتلیَّ األوَّ  .1 ُق بھا العقُل لذاتِھا، أي بدون سبب خارج عن ذاتِھا، بأْن یكون تصوُّ : وھي قضایا یُصدِّ

(الموضوع والمحمول) كافیاً في الحكِم والجْزِم بصْدِق القضیَّة، من قبیل قولنا "النقیضان ال الطَّرفین 
 یجتمعان" أو "الكل أعظم من الجزء".

 
ھا ر طرفیْ تصوُّ  دِ بھا بمجرَّ  قُ صدِّ ال یُ  العقلَ  ھا معھا، أي أنَّ : وھي القضایا التي قیاساتُ اتالفطریَّ  .2

ھن حتى یحتاَج إلى عن  ا یذھبُ لیس ممَّ  ھذا الوسطَ  لھا من وسط، إال أنَّ  ات)، بل ال بدَّ لیَّ (كاألوَّ  الذِّ
ھنفي  ةُ الفطریَّ  ةُ القضیَّ  تْ ما حضرَ . فكلَّ طلٍَب وفكر  فوراً، لحضورِ  من العقلِ  صدیقَ التَّ  اكتسبتْ  الذِّ

 آخرَ  مٍ إلیھ وإلى قسْ  تنقسمُ األربعةَ  ف األربعة"...لماذا؟ ألنَّ "االثنین نصْ  الوسط معھ، مثل حكمنا بأنَّ 
 نصف األربعة. ذلك العدد، فاالثنانُ  فُ یساویھ فھو نصْ  آخرَ  مٍ إلیھ وإلى قسْ  عددٌ  مُ ما ینقسِ  ، وكلُّ یساویھ

 
ر  المحسوسات .3 (المشاھدات): وھي قضایا یحُكُم بھا العقُل بواسطِة الحّس، وال یكفي فیھا تصوُّ

الطَّرفین (الموضوع والمحمول)، ولذا قیل "من فقَدَ حسَّاً فقد فَقَدَ ِعْلماً". والحسُّ على قْسمین: ظاھٌر 
ى "ح یَّات"؛ كالحكِم بأنَّ وباطن. والقضایا المتیقنة بواسطِة الحّسِ الظَّاھر (الحواس الخمسة) تُسمَّ ّسِ

ائحة".  رةَ حلوةٌ"، وأنَّ "ھذه الوردةَ طیِّبةُ الرَّ ةٌ"، وأنَّ "الشَّْمَس مضیئةٌ"، وأنَّ "ھذه الثمَّ "ھذه النَّاَر حارَّ
ً ولذةً  ً وخوفا ى "وجدانیَّات"، كالعْلِم بأنَّ لنا فكراً وألما والقضایا المتیقَّنة بواسطِة الحّسِ الباطن تُسمَّ

 اً وعطشاً ونحو ذلك. وجوع
 

ر المشاھدة منَّا في إحساِسنا،  التَّجریبیات .4 بات): وھي قضایا یحُكُم بھا العقُل بواسطِة تكرُّ (المجرَّ
ة"،  َخ في النَّْفِس حكٌم ال شكَّ فیھ؛ كالحكِم بأنَّ "كلَّ ناٍر حارَّ ر المشاھدة ما یوِجُب أْن یُرّسِ فیحصل بتكرُّ

 وأنَّ "المعدَن یتمدَّدُ بالحرارة". 
 

؛ مثل : وھي قضایا اتالحدسیَّ  .5 یحكُم بھا العقُل على أساِس حْدٍس قوّيٍ من النَّْفِس یزوُل معھ الشَّكُّ
ُ الحْدس الذي یُسبُِّب ھذا الحكم ھو اختالُف  حكمنا بأنَّ "القمَر مستفادٌ نوُرهُ من نوِر الشَّْمس"، ومنشأ

س بأنَّ "األرَض على ھیئِة كرة"، تشكُّل نور القمر عند اختالِف نسبَتِِھ من الشَّْمِس قُْرباً وبُْعداً. أو الحدْ 
ل ما یبدو منھا أعالیھا، ثمَّ تْظَھر بالتَّدریِج كلَّما قُربَْت من  وذلك لمشاھدةِ السُّفُن مثالً في البحِر أوَّ

 الشَّاطئ.
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: وھي قضایا یحكُم بھا العقل بواسطِة إخباِر عدٍد كبیٍر یمتنع تواطؤھم على الكِذب، المتواترات .6
 خطِأِھم في فْھِم الحادثة (قْیدٌ إضافيٌّ للمظفَّر)؛ كالعْلِم بوجوِد البالِد البعیدة التي لم ویمتنع اتِّفاقُ 

نُشاِھدُھا، أو األمم واألشخاص الذین لم نُعاِصُرُھم (مثل نابلیون أو االسكندر المقدوني أو المسیح بن 
 مریم أو محمد).

 
ْدر ویبدأُ  • ة، وھي ة مستدلَّ ھا قضیَّة ثانویَّ ة، لینتھي إلى أنَّ سیَّ حدْ ة والالقضیَّة التَّجریبیَّ  بتفسیرِ الصَّ

ً لمنھجِ من القضایا الجزئیَّ بشكٍل استنباطّيٍ مستنتجةٌ  (الذي یحتاُج إلى  االستدالل االستقرائي ة وفقا
ا على بدیھیَّاِت نظریَّة االحتمال مع االحتماِل القْبلي للسببیَِّة بمفھوِمھا العقلي)، ثمَّ قد یحصل الیقین بھ

أساِس ضوابط التَّوالُد الذَّاتي. فھي لیسْت بدیھیَّة كما یرى المذھب العقلي، كما أنَّ االعتقادَ بھا قد یصُل 
 إلى الیقیِن الموضوعي، ال كما ذھَب اتِّجاهُ التَّرجیح والتَّأكید في المذھِب التَّجریبي.

 
 ریقةِ ة، بالطَّ مستدلَّ  ةٌ استقرائیَّ  ھا كذلك قضیَّةٌ القضیَّة المتواترة، وینتھي إلى أنَّ  إلى تفسیرِ  ینتقلُ  ثمَّ  •

 حسابِ  حلتین، على أساِس مرْ  رَ أخرى عبْ  ةٍ استقرائیَّ  قضیَّةٍ  االستقرائي أيَّ  بھا الدَّلیلُ  جُ عالِ التي یُ  نفِسھا
 واحد.  ة في محورٍ م االحتمالیَّ یَ االحتمال وتراكم القِ 

 
الذي  خِص سألنا كلَّ واحٍد منھم عن الشَّ  ھِ في احتفال، وبعد انتھائِ  اِس من النَّ  كبیرٌ  عددٌ  كَ لو اشترَ  مثال:
دُ أنَّ كلُّ  األجوبةُ  تْ في ذلك االحتفال، فجاءَ  رَ حاضَ   في ذلك الحفل.  ھو الذي ألقى محاضرةً زیداً ھا تؤّكِ

 
المحاضر في  ھنا اتِّفاُق العدِد الكبیر من المحتفلین على جواٍب واحد، عند السُّؤاِل منھم عن الشَّخِص 

ادرة منھم، كون الشَّخص الذي (ظواھر عدیدة) الحفلة یُعبُِّر عن باءاٍت عدیدةٍ  بعدِد اإلخبارات الصَّ
ألنَّھ إذا كان ھو  (سبب ھذه الظَّواھر أو تفسیرھا)؛ اتَّفقوا على ذكرِه ھو المحاضُر حقَّاً یُعبُِّر عن "أ"

ر لنا كلَّ الباءات. وما ھو المنافس والبدیل لـ "أ"  -تقریباً  -المحاضُر حقَّاً فھذا وحدَهُ یكفي   -لكي یُفّسِ
ھو أْن نفترَض توفُّر دواع مصلحیَّة لدى كّل المخبرین دعتُْھم إلى الكذِب بطریقٍة واحدة،  -یعني "ت" 

وتقدیُر اجتماع مثل ھذه االفتراضات المستقلَّة وھذا البدیل یشتمُل على افتراضاٍت عدیدةٍ مستقلَّة. 
ْعٌب، وفي بعض األحیاِن صْعٌب جدَّاً، وفي أحیاٍن أخرى مستحیل تقریباً، كما لو كانوا من مناطَق ص

مختلفة، وال یعرفوَن بعَضُھم، ولن یفُرَق بالنِّسبِة إلیھم في أْن یكوَن الُمحاِضر ھو زید أو غیره...إلخ 
 (ھذا الموضوع حیوي جدَّاً الیوم في الدَّوائِر الفْلسفیَّة). 

 
 
ْدر  ھنا یبحثُ و ھذا  على أنَّ  دَ ؤكِّ اآلخرین، لیُ  باالعتقاد بعقلِ  فیبدأُ  ؛العاقل مسألة االعتقاد بالفاعلِ الصَّ

 إلى إثباتِ  ینتقلُ  ثمَّ االستقرائي.  لیلِ اني للدَّ الثَّ  كلِ األولى من الشَّ  للحالةِ  االعتقاد ما ھو إال تطبیقٌ 
سالة") االستقرائي بالدَّلیلِ  انعِ الصَّ  سول الّرِ  . (ھذا األمر شَرَحھُ بشكٍل مبسٍَّط في "الُمْرِسل الرَّ

 
ْدرمَ بعد ذلك قدَّ  • ً التَّمییز بین الحّسِ الظَّاھر والحّسِ المحسوسة،  للقضیَّةِ  هُ تفسیرَ   الصَّ مراعیا

 ة. التَّجریبیَّ  كالقضیَّةِ  ةُ ھا مستدلَّ لینتھي إلى أنَّ الباطن، 
 

ألنَّھ یكفي في وجوِد ة، استقرائیَّ  ھا معرفةٌ على أنَّ  دَ ؤكِّ لیُ للعالَم، الموضوعي  الواقعِ نا بمعرفتِ  وھنا یبحثُ 
الواقِع الموضوعي للعالَم أْن تكوَن بعُض القضایا المحسوسة على األقّل ذات واقع موضوعي. ومن 
أجِل ذلك كان التَّصدیُق بواقعٍ موضوعّيٍ للعالَِم أكبُر درجةً من التَّصدیِق بموضوعیَِّة أّي قضیَّة 
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لقضایا المحسوسة كلُّھا تُثِبُت موضوعیَّةَ العالَم محسوسة؛ ألنَّ االستقراءات التي تْدعم موضوعیَّة ا
دُّ على المثالیَّة).  (وفي ھذا الضوء یمكُن الرَّ

 
ً باالستقراِء  االحساس منھ إلى االعتقاد بشروطِ وینتقل ُ (شروط فاعلیَّة الحواّسِ الخمس تأتي أیضا

(بین الصُّورِة  والواقع ین المحسوِس شابھ ببالتَّ  إلى االعتقادِ ینتقُل ثمَّ ، القائم على حساِب االحتمال)
 بین األشیاء لِ ماثُ بالتَّ  االعتقادِ یتحدَُّث عن ، وأخیراً المحسوسِة التي نُْدِرُكھا والواقع الموضوعي لھا)

(االعتقاد بأنَّ جزئیات معیَّنة ھي جزئیات لُكلِّي محدَّد) والذي یتطلَُّب الحصول على قیمٍة احتمالیٍَّة 
 . یُّر في البناِء الدَّاخلي لجھاِز اإلدراك)كبیرةٍ تنفي التغ

 
ْدرُ  صُ ویخلُ   والمحسوسةِ  والمتواترةِ  ةِ سیَّ والحدْ  ةِ الموضوعي بالقضایا التَّجریبیَّ  صدیقَ التَّ  إلى أنَّ  الصَّ
االحتمالیَّة ؛ فكلُّھا قضایا استقرائیَّة تقوُم على أساِس تراُكم الِقیَم االستدالل االستقرائي على أساِس  یقومُ 

 . في محوٍر واحٍد، وفقاً للمْرحلتین اللَّتین حدَّدَُھما (ھو) للدَّلیِل االستقرائي
 
اً االستدالل استقرائیَّ  د على إمكانِ ؤكِّ ة، لیُ الفطریَّ  والقضیَّةِ  ةِ لیَّ األوَّ  إلى القضیَّةِ  ینتقلُ وأخیراً  •

فة) بشكٍل بمعنى إمكان إثبات عالقة اللُّزوم والضَّرورة ب ما،علیھِ  ین الموضوعِ والمحمول (الّصِ
 . استثناء مبدأ عدم التناقض ومصادرات الدَّلیل االستقرائيباستقرائي؛ 

 
ْدر وھنا مالحظةٌ بالغةُ األھمیَّة، وھي أن  لیَّة والفطریَّة  بذلك أنَّ ال یعني الصَّ  ةٌ استقرائیَّ القضایا األوَّ

االستقرائي  ھا لالستداللِ دَ ریقة التي حدَّ الطَّ  تفسیرھا على أساِس ما یعني إمكان قبلیَّة، وإنَّ  فعالً ولیستْ 
 ة قبلیَّة.       لیَّ تكون قضایا أوَّ  ، وال ینفي ھذا أنْ نظریَّةال احیةِ من النَّ 

 

 
 


	المحاور والعناوين الرَّئيسيَّة للمحاضرات:
	قبل أنْ نبدأ بقراءة كتاب "الأسس المنطقيَّة للاستقراء"، من المناسب أنْ نعرف الأهداف التي وضعها الصَّدْر في اعتباره عندما أراد تأليف هذا الكتاب.
	سأذكر فيما يلي سلسلة من تلك الأهداف، بعضها صرَّح بها بشكلٍ واضح، وبعضها تُفهَم ضمناً من محاولته الفكريَّة الكبيرة.
	وتلك تتمدد بالحرارة
	وهذه القطعة الثَّالثة تتمدد بالحرارة....إلخ

	منطق واحد أم أنماط مختلفة من المنطق؟
	مجالات تطبيق الصَّدْر لهذا المنطق الجديد:
	وقفة مع "المرسل الرسول الرسالة"
	نريد الآن أنْ نقفَ وقفةَ تأمُّلٍ مع كتاب "المرسل الرسول الرسالة" الذي كتبه الصَّدْر ليكون مقدِّمة لكتابه "الفتاوى الواضحة".
	والهدف من الوقوف عند هذا الكتاب، تهيئة الذِّهن لمعرفة المنطق الاستقرائي الذي يتحدَّث عنه الصَّدْر والقائم على أساس حساب الاحتمالات.
	في هذا الكتاب، يستهدف الصَّدْر إثبات وجود الصانع الحكيم، وإثبات نبوة الرسول محمد (ص). ويطرح لإثبات الصانع الحكيم دليل علمي (استقرائي)، ودليل آخر فلسفي.
	في مقامنا هذا، لا يهمنا الدَّليل الفلسفي، وإنَّما يهمنا الدَّليل العِلْمي (الاستقرائي)؛ وأريد التركيز على خطوات المنهج الاستقرائي كما استعرضها الصَّدْر في كتابه هذا.
	في مقامنا هذا، لا يهمنا الدَّليل الفلسفي، وإنَّما يهمنا الدَّليل العِلْمي (الاستقرائي)؛ وأريد التركيز على خطوات المنهج الاستقرائي كما استعرضها الصَّدْر في كتابه هذا.
	في مقامنا هذا، لا يهمنا الدَّليل الفلسفي، وإنَّما يهمنا الدَّليل العِلْمي (الاستقرائي)؛ وأريد التركيز على خطوات المنهج الاستقرائي كما استعرضها الصَّدْر في كتابه هذا.
	يعني الصَّدْر بالدَّليل العِلْمي: الدَّليل الذي يعتمد على الحس والتَّجرِبة، ويتبع منهج الدَّليل الاستقرائي القائم على حساب الاحتمالات. هذا المنهج نستخدمه عادة في استدلالاتنا التي نثق بها كل الثقة في حياتنا اليومية الاعتيادية أو في البحوث العِلْمية الت...
	خطوات منهج الدَّليل الاستقرائي (كما استعرضها الصَّدْر):
	أولاً: نواجه في مجال الحس والتَّجرِبة ظواهر عديدة.
	خطوات هذا المنهج كما تُستعرض تقليدياً:
	حتى  نقارن بين الخطوات الخمس التي استعرضها الصَّدْر للمنهج الاستقرائي، والخطوات التي يقدمها التَّجريبيون عادة لهذا المنهج، من المناسب أن نذكر الخطوات التي يقدمها هؤلاء، حتى تصبح المقارنة واضحة. وسأحاول أن أصيغ كلامهم بألفاظ قريبة من الألفاظ التي استخد...
	أولاً: نواجه في الخارج في مجال الحس والتَّجرِبة ظواهر عديدة.
	العِلْم الإجمالي:
	قبل أنْ أعيد صياغة خطوات الصَّدْر الخمس للدليل الاستقرائي، أريد أنْ أشرح فكرة أساسية في منهج الصَّدْر، تتمثَّل في ما يصطلح عليه بـ "العِلْم الإجمالي". "العِلْم الإجمالي" مصطلح يستخدم كثيراً في مجال أصول الفقه، وقد وظّفه الصَّدْر - ببراعةٍ شديدةٍ - في ...
	الصَّدْر يشرح هذا المصطلح في كتابه "دروس في علم الأصول" على النحو التَّالي:
	" قد تعلَم أنَّ أخاكَ الأكبرَ قد سافر إلى مكة. وقد تشكُّ في سفرِهِ، لكنك تعلم على أيِّ حال أنَّ أحدَ أخويك "الأكبر أو الأصغر" قد سافر فعلا إلى مكة . وقد تشكّ في سفرِهِما معاً ولا تدري، هل سافر واحدٌ منهما إلى مكةَ أو لا؟
	" قد تعلَم أنَّ أخاكَ الأكبرَ قد سافر إلى مكة. وقد تشكُّ في سفرِهِ، لكنك تعلم على أيِّ حال أنَّ أحدَ أخويك "الأكبر أو الأصغر" قد سافر فعلا إلى مكة . وقد تشكّ في سفرِهِما معاً ولا تدري، هل سافر واحدٌ منهما إلى مكةَ أو لا؟
	" قد تعلَم أنَّ أخاكَ الأكبرَ قد سافر إلى مكة. وقد تشكُّ في سفرِهِ، لكنك تعلم على أيِّ حال أنَّ أحدَ أخويك "الأكبر أو الأصغر" قد سافر فعلا إلى مكة . وقد تشكّ في سفرِهِما معاً ولا تدري، هل سافر واحدٌ منهما إلى مكةَ أو لا؟
	فهذه حالات ثلاث، ويُطلَقُ على الحالةِ الأولى اسم "العِلْم التفصيلي"، لأنَّكَ في الحالة الأولى تعلَم أنَّ أخاكَ الأكبر قد سافرَ إلى مكة، وليس لديك في هذه الحقيقة أيّ تردّد أو غموض، فلهذا كان علماً تفصيليَّاً.
	فهذه حالات ثلاث، ويُطلَقُ على الحالةِ الأولى اسم "العِلْم التفصيلي"، لأنَّكَ في الحالة الأولى تعلَم أنَّ أخاكَ الأكبر قد سافرَ إلى مكة، وليس لديك في هذه الحقيقة أيّ تردّد أو غموض، فلهذا كان علماً تفصيليَّاً.
	فهذه حالات ثلاث، ويُطلَقُ على الحالةِ الأولى اسم "العِلْم التفصيلي"، لأنَّكَ في الحالة الأولى تعلَم أنَّ أخاكَ الأكبر قد سافرَ إلى مكة، وليس لديك في هذه الحقيقة أيّ تردّد أو غموض، فلهذا كان علماً تفصيليَّاً.
	ويُطلق على الحالةِ الثَّانية اسم "العِلْم الإجمالي"، لأنَّكَ في هذه الحالة تجدُ في نفسِكَ عُنصرينِ مزدوجين: أحدُهُما عنصر الوضوح، والآخر عنصر الخفاء. فعنصرُ الوضوح يتمثَّل في علْمِكَ بأنَّ أحد أخويك قد سافرَ فعلاً، فأنت لا تشكُّ في هذه الحقيقة (العِلْ...
	ويُسمَّى كلٌّ من سفرِ الأخِ الأكبر وسفرِ الأصغر طرفا العِلْم الإجمالي، لأنَّكَ تعلَم أنَّ أحدَهُما لا على سبيلِ التَّعيين قد سافر بالفعل"3F .
	وبعبارةٍ أخرى "إذا حلّلنا العِلْم الإجمالي نجدُ أنَّه مزدوجٌ من العِلْم بالجامِع بين الشيئين، ومن شكوكٍ واحتمالاتٍ بعددِ الأطراف التي يتردّدُ بينها ذلك الجامِع"4F .
	خطوات منهج الدَّليل الاستقرائي (وفقاً للصدر لكن بلغة أبسط):
	دعونا الآن نعيد صياغة خطوات الصَّدْر الخمس للدليل الاستقرائي، لكن بلُغةٍ أبسط، على النحو التَّالي:
	دعونا الآن نعيد صياغة خطوات الصَّدْر الخمس للدليل الاستقرائي، لكن بلُغةٍ أبسط، على النحو التَّالي:
	دعونا الآن نعيد صياغة خطوات الصَّدْر الخمس للدليل الاستقرائي، لكن بلُغةٍ أبسط، على النحو التَّالي:
	أولاً: نواجهُ في مجالِ الحسِّ والتَّجرِبة ظواهرَ عديدة.
	كل إنسان يموت   (مقدِّمة)
	وتلك تتمدد بالحرارة

	وهذه القطعة الثَّالثة تتمدد بالحرارة....إلخ
	بصمة أصابع زيد وُجدت على السكين الملوث بدم عمرو

	لم يُر شخص يدخل على عمرو إلا زيد

	أنواع اليقين الثلاثة
	&
	الفروق بين قضايا العلوم الطبيعيَّة وقضايا الرياضة والمنطق
	يمكن تلخيص الفرْق بين قضايا الرياضة والمنطق (وهي أمثلة على قضايا أولية قبليَّة)، وقضايا العلوم الطبيعيَّة (وهي أمثلة على قضايا بعديَّة استقرائيَّة) في النواحي الآتية:
	القسم الثاني: الاستقراء والمذهب التَّجريبي
	الاتجاه الأول: اتجاه اليقين، ويمثله الفيلسوف الإنجليزي جون ستيورات مل (1806-1873م).
	الاتجاه الثالث: اتجاه الشك. ذو النَّزعة السَّيكولوجيَّة، ويمثله الفيلسوف الاسكتلندي دافيد هيوم (1711-1776م).
	الخبرة + الاحتمال المسبق للواقع الموضوعي = الدَّليل على الواقع الموضوعي للسَّببيَّة
	القسم الثالث: الاستقراء والمذهب الذاتي للمعرفة
	2. تفسير الدَّليل الاستقرائي في ضوء نظريَّة الاحتمال
	1.2 الدَّليل الاستقرائي في مرحلة التَّوالد الموضوعي
	الشَّكل الأول من الاستدلال الاستقرائي:
	يستهدف هذا الشَّكل إثبات أنَّ "أ هو سبَبُ ب"
	في التَّطبيق الأوَّل:
	في التَّطبيقِ الثَّاني:
	في التَّطبيقِ الثَّالث:
	هذا التَّطبيق والذي يليه ينسجمُ مع الموقفِ الرَّائج في الفكرِ الغربي المعاصر.
	في التَّطبيق الرَّابع:
	الشَّكل الثَّاني من الاستدلال الاستقرائي:
	يستهدِفُ هذا الشَّكل إثباتَ أنَّ "ب يُثبِتُ وجودَ أ"
	المتطلبات اللازمة للمرحلة الاستنباطية:
	ثلاث معان لليقين:
	المصادرة وشروطها:
	الشكلان المعقولان لتطبيق المصادرة:
	الشَّكلُ الأوَّل:
	نتَّجهُ في هذا الشَّكل  لتأييدِ الفرضيَّة "أ يُسبِّبُ ب" عن طريقِ تطبيقِ المصادرة مباشرةً
	الشَّكل الثَّاني:
	القسم الرابع: المعرفة البشريَّة في ضوء المذهب الذَّاتي

