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 موسوعة ستانفورد للفلسفة •
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؛حول  ن ، والبعدان لليقي  ن ، ومفاهيم اليقي  ن ، أنواع اليقي  ن جم للـد.  اليقي  موسوعة والمنشور عىل ) بارون ريد  نص متر

ي الموسوعة عىل ستانفورد للفلسفة
جمة هي للنسخة المؤرشفة فن  هذا الرابط(. ننوه بأن التر

ا
ي قد تختلف قليًل

، والتر

ة بعض التحديث أو التعديل من فينة ألخرى منذ تتمة  الدارجةالنسخة عن  للمقالة، حيث أنه قد يطرأ عىل األخت 

جمة. وختاًما، نخّص بالشكر محرري موسوعة ستانفورد، وعىل رأسهم د. إدوارد زالتا، عىل تعاونهم،  هذه التر

جمة والنشر عىل مجلة حكمة.   واعتمادهم للتر
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)بطريقة اثنوية، اليقني هو خاصية معرفية لألفراد أيضا:  مثل املعرفة. للمعتقدات معرفية   اليقني خاصية   يُعد     
S  متيقن منP  فقط يف حالة أنS  يعتقد أبنP   بني  متيقن(. ورغم اعتقاد بعض الفالسفة بعدم وجود فرق

هو إما أعلى  ا،إذ   فاليقني ،ا هلذا املفهوممتزايد. وفق   ا بشكل  بينهما أصبح شائع   إال أن التمييز   ؛املعرفة واليقني
ة للسماح أبنواع من على املعرفة. أحد الدوافع الرئيسشكل للمعرفة، أو هو اخلاصية املعرفية الوحيدة املتفوقة 

 الشائع أبن احلجج املتشككة تنجح يف إظهار أننا اندرا  ما منلك معتقدات   املعرفة أقل من اليقني، هو اإلحساسُ 
جح يف إظهار أن معتقداتنا النوع من احلجة املتشككة( ولكننا ال ننهلذا  Unger 1975 :)انظر أجنر يقينية  

، Williams 1999، وليامز Lehrer 1974ليهرر  :معرفية )انظر على سبيل املثال دون قيمة  من كاملة 
ض يقو   للربهنة على أن التشكيك   ؛Fumerton 1995انظر فيمريتون  ،Feldman 2003وفيلدمان 

للربهنة على أن املعرفة تتطلب اليقني، وهو  ؛Klein 1981االعتقاد؛ وانظر كالين كل حالة معرفية ميلكها 
 ما ميكننا احلصول عليه(.

 ،وذلك لعدة أسباب   ؛للخالف مثري   لليقني غرير  من الصعب تقدمي حتليل  فوكما هو احلال مع املعرفة،      
أنه من الصعب اإلمساك ابلقيمة الكاملة  ،. واثنيهالليقني ميكن دجمها بسهولة   ك أنواع ا خمتلفة  لهو أن هنا ،وهُلاأ

، أو اعتقاد يكون ا يف حلظة  اعتقاد ميكن أن يكون يقين   ،الثالث هو أن هناك بعدين لليقني لليقني. والسبب
 .ا يف زمن أطول  يقين  

 

 . أنواع اليقني1

 . مفاهيم اليقني2

 ن لليقنيا. بعد3

 املراجع •
 أدوات أكادميية •
 نرتنتمصادر أخرى على اإل •
 مقاالت ذات صلة •
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 اليقنيأنواع . 1

ا جد   عندما تكون الذات اليت متلكه مقتنعة   ؛نفسي  هناك أنواع خمتلفة من اليقني، االعتقاد هو يقني      
بسببها، كما أن الذات غري قادرة  ، وهو اخلاصية اليت ُوجد االعتقادُ الرسوخحبقيقته، واليقني هبذا املعىن يشبه 

دون  ،ا هبذا املعىنليس هو نفسه الرسوخ، ميكن أن يكون االعتقاد يقين   النفسي   اليقني   على التخلي عنها، لكن  
ا من األدلة املضادة  جد  ا قوّيً أن يكون راسخا؛ قد حيدث هذا على سبيل املثال عندما تتلقى الذات قدر  

ا دون سخ  )السابق( وتتخلى عنه هلذا السبب. ابإلضافة إىل ذلك، ميكن أن يكون االعتقاد را لالعتقاد اليقين  
 ها مل يرتكب  على التخلي عن االعتقاد أبن ابن   قادرة   ا. على سبيل املثال، قد تكون األم غري  ا نفسيً أن يكون يقين  

 ه.كن إمخادُ بسبب هذا االعتقاد الذي ال ميُ  ؛ابلشكوكر  أن تتعذب   ميكنُ  افظيعة؛ ولذ قتل   جرمية  

 معرفية   عندما ميتلك أعلى حالة   ؛االعتقاد هو يقني هبذا املعىن .ب  بشكل تقري ،معريف  النوع الثاين من اليقني      
فمن املمكن أن يكون للذات  ؛، ولكن ذلك جيب أال  يكونالنفسي  ابليقني  املعريف  ممكنة. غالبا ما يقرتن اليقني 

 اعتقاد أبعلى حالة معرفية ممكنة، لكنه ال يدرك ذلك. 

، Pال يرتتب عليه أن تكون متيقنة من أهنا متيقنة من  ؛P، أن تكون الذات متيقنة من )بشكل أكثر عمومية  
مستوى على  Alston 1980، وانظر ألستون Van Cleve 1979يف هذا الصدد انظر فان كليف 

. ُمربر   ها املعريف  الثقة الكاملة أبن موقف   بعدمر  قد تشعر الذاتُ  ،ويف مثل هذه احلالة .(تباك يف نظرية املعرفةاالر 
 سأحتدث أكثر أدانه عن حتليل اليقني املعريف وعالقته ابليقني النفسي.

. يف النسخة (Markie 1986)انظر ماركي  األخالقي  يستفيد بعض الفالسفة أيض ا من مفهوم اليقني      
"بعض  :إن Descartesالالتينية من اجلزء الرابع من مبادئ الفلسفة على سبيل املثال، يقول ديكارت 

للتطبيق على احلياة العادية، رغم أهنا قد تكون غري متيقنة يف  ؛اا كافي  ا، أي يقين  ا أخالقيً األشياء تعترب يقين  
ا يف يبدو معرفيً  (. ومن مث فإن اليقني األخالقي  90-289، صPW 1) .هللا" :العالقة مع القوة املطلقة

 :يقول يف النسخة الفرنسية، إن Descartes. لكن ديكارت طبيعته، رغم أنه يف وضع أقل من اليقني املعريف  
يقني األخالقي هو اليقني الذي يكفي لتنظيم سلوكنا، أو الذي يرقى إىل مستوى اليقني يف األمور املتعلقة "ال

 PW) "املمكن بكل أتكيد أن تكون خاطئة ، رغم أننا نعلم أنه مناليت ال نشكك فيها عادة   ،بسلوك احلياة
فة، ابلنظر إىل أن االعتقاد ميكن أن (. إن فهمنا هبذه الطريقة ال يبدو أنه نوع من املعر 2 رقم 289، ص1
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فمن وجهة النظر  (.36، ص contra Markie  1986ا، لكنه خاطئ )كونرتا ماركيا أخالقيً يكون يقين  
 .عالية   جيب أن يكون عقالنيا  إىل درجة   ؛اليكون االعتقاد يقينا أخالقيً  ،هذه

هو الذي  لالهتمام من الناحية الفلسفية، إال أن اليقني املعريف   مثرية  ، ورغم أن مجيع أنواع اليقني الثالثة     
 من اليقني. على هذا النوعر  فيما يلي سأركز بشكل أساسي  و . مركزية   حيتل أمهية  

 

 . مفاهيم اليقني2

يط ا من فهمنا البسمفهوم منها جيسد جزء ا أساسيً  كل  و كان هناك العديد من املفاهيم املختلفة لليقني.       
 .شكالياتلليقني، لكن كما سنرى ال يوجد مفهوم خال  من اإل

 ، وحيدث هذا بطرق عدة.ال يرقى إليه الشكوغالبا ما يُفسر اليقني ابلشيء الذي      

أحد القيم البارزة لليقني من خالل عرضه لنقطة أرمخيدس الشهرية  Descartesيقرتح ديكارت      
"cogito" يستعرض ديكارت  ذن أان موجود(. يف التأمل الثاين)أان أفكر، إDescartes  الشكوك الواسعة

للقوة العليا خيدعن بشكل متعمد ودائم"  ر  كر ن  قبل أن يقول إنه حىت لو "كان هناك خمادع مُ  ،يف التأمل األول
 Descartesديكارت  (. مث خيلص17، صPW 2إال أنه "لن يغري حالة أنن ال شيء طاملا أان شيء" )

" له حالة معرفية cogitoكلما فكر به. غالب ا ما يُعتقد أن "  إىل أن االفرتاض أبنه هو نفسه موجود حقيقي  
" املثارة يف التأمل األول )انظر ماركي فريدة بفضل قدرته على املقاومة، حىت مقاومة الشكوك "املتسمة ابلغلو  

Markie 1992  وبروفتونBroughton 2002لو أخذ ديكارت  ،(. ومع ذلك حىتDescartes 
"، فإنه مل يقبل االدعاء العام أبن اليقني يستند إىل عدم قابلية الشك. يف التأمل cogitoهذا الرأي عن يقني "

إنه متيقن من أنه شيء مفكر، ويشرح يقني هذه "الفقرة األوىل من  Descartesالثالث، يقول ديكارت 
أنه إدراك  ؛"( بوصفها نتيجة للحقيقةcogitoح ما إذا كان يعتربها متميزة عن "املعرفة". )من غري الواض

يقول أيض ا  Descartes(. )ومع ذلك األمور معقدة بسبب أن ديكارت 24، صPW 2واضح ومتميز )
 وليس خمادع ا(. أن هللا موجود   أن اليقني يعتمد على معرفةر  ،يف التأمل الثالث
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يربط بني اليقني وعدم الشك. يقول: "إذا  Ludwig Wittgensteinيبدو أن لودفيج فيتجنشتاين      
إن لعبة التشكيك  ،فلن تصل إىل ما ميكن أن تصل إليه عند الشك يف أي شيء ؛حاولت الشك يف كل شيء

 فرتاضات معفاة  (. ما جيعل الشك ممكنا هو "حقيقة أن بعض اال115§، 1969حبد ذاهتا تستلزم اليقني")
 (.341§، 1969) .من الشك، كما لو كانت مفصالت يعاد عليها"

ا للشكوكية يف بعض األحيان ا ُمرضيً ا معرفيً تُعترب  ردً  Wittgensteinرغم أن وجهة نظر فيتجنشتاين      
(. )انظر على سبيل املثال، رايت ر  لرد معريف مُ  م األساس  )أو تقد ر  (، إال أنه 2004و Wright 2003ض 

بطبيعته )يف هذا الصدد،  ، أكثر من كونه جمرد نفسي  من الصعب أن نرى نوع اليقني الذي يصفه أبنه معريف  
"إن الصعوبة تكمن : Wittgenstein(. وعندما يقول فيتجنشتاين Pritchard 2005انظر بريتشارد 

 ؛ا أن ما يسمى ابالفرتاضات املفصليةدو واضح  (، يب166§، 1969معتقداتنا" ) يف أننا ندرك عدم منطقيةر 
 ا على التشكيك هبا. وهذا ابلطبع متوافق مع كوهنا زائفة.هي تلك اليت ال نكون قادرين نفسيً 

عام، ستواجه كل قيمة لليقني غري قابلة للشك مشكلة مماثلة. قد ُتطرح املشكلة على أهنا معضلة:  بشكل       
وجيهة لعدم  على الشك يف أحد معتقداهتا، فإما أن يكون لديها أسباب   عندما جتد الذات نفسها غري قادرة  

دم قدرهتا على الشك يف لعقدرهتا على الشك يف ذلك، أو ليس لديها. إذا مل يكن لديها أسباب وجيهة 
أخرى، إذا كان  ا فقط، وليس معرفيا بطبيعته. من انحية  ميكن أن يكون نفسيً  فإن نوع اليقني املعن   ؛املعتقد

 ا. ا معرفيً لعدم متكنها من الشك يف االعتقاد، فقد يكون االعتقاد يقين   وجيهة   للذات أسباب  
أن هذا  سيكون هو سبب الذات للتمسك به، وليس حقيقة   ؛الكن يف هذه احلالة، ما جيعل االعتقاد يقينً 

 االعتقاد غري قابل للشك.

حىت املعتقدات اليت هي  وهي أنه من انحيةر  ،عدم القابلة للشك ،هناك مشكلة اثنية تتعلق بقيمة اليقني     
 أدانه. 3§معقول. سأذكر املزيد عن هذا يف  شك    ميكن أن تكون موضع   ،معريف   يقني  

، فإن اعتقاد الذات يكون يقين         -ا ا فقط يف حالة أنه ليس من املمكن أن يكون خاطئ  ووفق ا لتصور اثن 
ا (. وبدال  من ذلك، فإن اعتقاد الذات يكون يقين  Lewis 1929أي كاذاب  )انظر على سبيل املثال، لويس 

الشعور "بتقييم احلقيقة"  Roderick Firth. هذا ما يسميه رودريك فريث صحته مضمونةعندما تكون 
. لكن اليقني أقوى Pيستلزم حقيقة  P، يتم التيقن أن P(. مع معرفة 8-7، ص. 1967مبعىن اليقني )
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ا حقيقيً  Pدون أن تكون متيقنة، يكون  Pبكثري من أشكال املعرفة األقل. يف احلاالت اليت تعرف فيها الذات 
 – Pا أن ، ال يتحول فقط إىل كونه حقيقيً Pلذات متيقنة من ا. لكن عندما تكون ارغم أنه قد يكون خاطئ  

 بل يف بعض احلاالت ال ميكن حدوث العكس.

هي حتديد املعىن الدقيق الذي ال ميكن أن يكون االعتقاد فيه ابطال . ما  ،إن صعوبة مفهوم اليقني هذه     
ستحالة املنطقية. رغم أن بعض املعتقدات هو مقصود ال ميكن أن يكون ما يسمى ابمليتافيزيقية أو بشكل عام اال

منها ليست كذلك. على سبيل املثال، رغم  ابلضرورة هبذا املعىن، إال أن العديد   اليقينية النموذجية صحيحة  
، فإنه ليس صحيح ا ابلضرورة أنن موجود )ابملعىن امليتافيزيقي(. أي أنه من cogitoأنن متأكد من حقيقة الـ

مل أكن موجود ا. قد حناول حل هذه الصعوبة ابلقول أبن صحة االعتقاد مضمونة لدى الذات  املمكن أنن رمبا
(. لكن هذا يثري مشكلتني 9-218، ص. Audi 1998اليت أسست هلا )انظر على سبيل املثال أودي 

أسست للتمسك ة لدى الذات اليت أوال ، إذا كانت حقيقة االعتقاد مضمون ،إضافيتني هلذا املفهوم من اليقني
فيبدو األمر كما لو أن يقني االعتقاد جيب أن يعزى إىل تلك األسس أيض ا. مبعىن أن االعتقاد سيكون  ؛به
. وسيكون األسس اليت جتعل هذا الضمان ممكن  ، بل حبكم عالقته ابليس حبكم كون حقيقته مضمونة   ؛قيناي

 أكثر من حقيقة أن االعتقاد مضمون الصحة. ،داالعتقا ليقنير  ا أعمق  ستوفر تفسري   هذا بسبب أن األسس  

للمعرفة الالمعصومة  كبري تلك اليت ظهرت للفالسفة الذين حياولون تقدمي قيمة    املشكلة الثانية تشبه إىل حد        
 املعيارية، فإن الذات لديها معرفة المعصومة )ختطيئية( )التخطيئية( )أي املعرفة األقل من اليقني(. وفقا للقيمةر 

، ومع ذلك ميكن أن يكون اعتقاد الذات خاطئ ا يف Jعلى أساس بعض التربير هو  Pعندما تعرف أن  Pأن 
، وليهرر 26، ص BonJour 1985)راجع على سبيل املثال، بوجنور  Jحني أنه ال يزال قائم ا على أسس 

Lehrer 1990 بدال من ذلك، تعرف الذات 45، ص .)P  على أساس بعض التربيرJلكن ، J  ال يرتتب
، Fogelin 1994 ؛ فوغيلن91، ص Cohen  1988)انظر على سبيل املثال كوهن Pعلى حقيقة 

 تا(. تكمن املشكلة يف القيمة املعيارية، يف كل5-334، صJeshion 2000؛ وجيشيون 9-88ص
الصحيح ابلضرورة النسختني، يف أنه ال يسمح ابملعرفة الالمعصومة )التخطيئية( للحقائق الضرورية. إذا كان من 

P فإن اعتقاد الذات أبن ،P  ال ميكن أن يكون خاطئا، بغض النظر عما قد يكون عليه تربيرها. وإذا كان
 . Pسوف يستلزم أو يضمن  -مبا يف ذلك تربير الذات إلمياهنا -، فإن كل شيء Pصحيح ا ابلضرورة 

خبصوص  إن حماولتنا لتعليل اليقني تصادف املشكلة املقابلة: أهنا ال تسمح للذات أبن يكون لديها اعتقاد  



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ
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حىت عندما  -ا فال ميكن أن يكون خاطئ   ؛ذا كان االعتقاد صحيح ا ابلضرورةا. إيقين   عد  تُ ال حقيقة ضرورية 
ا )على سبيل املثال  يءس تكون الذات قد وصلت إىل التمسك إبمياهنا لسبب   نتيجة للتخمني أو التمن(. جد 

سوف  ،إىل أن املعتقدات هي صحيحة ابلضرورة، فإن حىت هذه األسس السيئة للتمسك ابالعتقاد اونظر  
 تستلزم أو تضمن أهنا صحيحة.

حتليل املعرفة الالمعصومة )التخطيئية( هي الرتكيز، ليس على العالقة الرتاتبية،  إن أفضل طريقة حلل مشكلة     
 (. Reed 2002بل على العالقة االحتمالية القائمة بني مربر الذات واالفرتاض الذي تعتقده )انظر ريد 

عصومة ، تكون معرفة الذات الم1( أقل من P /J) P، وأن Jعلى أساس التربير  Pعندما تعلم الذات أن 
)ختطيئية(. )رغم أن علماء املعرفة سيختلفون حول املفهوم املناسب لالحتمالية، وهنا مثال صريح على كيفية 

أن  ،. سيقول أحد التارخييني األساسيني املوثوقني]التخطيئية[ظهور االحتمالية يف نظرية املعرفة الالمعصومة 
إذا  ن،، إذأسفرت عن رجحان اعتقاد حقيقي   االعتقاد له ما يربره فقط يف حال مت إنتاجه من خالل عملية  

٪ من الوقت، فإن احتمال أن االعتقاد املقبل سيكون صحيح ا 90، لنقل أسفرت العملية عن اعتقاد حقيقي  
من  ا من جمموعة  واستُنتج منطقيً  ،ةحىت إذا كان املعتقد املعن صحيح ابلضرور  ،٪؛ وهذا هو احلال90هو 

  :املعتقدات، كل منها صحيح ابلضرورة(. لتكييف هذا احلل ملشكلة اليقني، ميكننا القول
هو مربر أو أساس االعتقاد )انظر فان كليف  J، حيث P (P /J = )1إذا كان  Pإن الذات متيقنة أن 

Van Cleve 1977 ولويسLewis  1952 لكن لكي ينقل .)J إىل  1حتمالية من االP جيب أيض ا ،
 ا.يقين   ا للذات قبل أن جيعل أي شيء آخر  جيب أن يكون يقين   J. وهذا يعن أن P (J = )1أن تكون 

، فإننا نقع يف تراجع ابطل. الطريقة Jابالستناد إىل اليقني أبن  Pولكن إذا أردان أن نفسر اليقني أبن      
)انظر راسل  1الوحيدة لوقف ذلك هي السماح لبعض املعتقدات أبن يكون لديها احتمالية جوهرية لـ 

Russell 1948وفان كليف 396، ص ،Van Cleve 1977 لكن من الصعب رؤية كيف أن .)
اتية لالحتمالية، واليت ميكن أن تتمسك ابليقني )طبعا ابستثناء القيم الذ االحتمال اجلوهري من هذا النوع ممكن  

 فقط(. النفسي  

ا يف أعلى درجة. هذا هو يقني عندما يكون مربر   Pمن اليقني، فإن اعتقاد الذات أن  وفقا ملفهوم اثلث       
 Bertrand(. وهكذا يقول برتراند راسل 12-8، ص. 1967ما يسميه فريث "مذكرة تقييم" معىن اليقني )

Russell عندما يكون لديه أعلى درجة من املصداقية، سواء يف جوهره أو نتيجة  ؛ا"االفرتاض يكون يقين   :إن



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ
 

 

 Copyright 2018© حكمة  8

أو مربر ا  ،مصداقية   ا(. هناك طرق خمتلفة لفهم ماذا يعن أن يكون املعتقد ذ396، صفحة 1948للحجة" )
ي اعتقاد تتمسك به الذات. ولكن مثل أ ،يف أعلى درجة. قد يعن ببساطة أن هذا االعتقاد له ما يربره متام ا

 اأن االعتقاد ذ ن ا،معتقدات مربرة بدرجة عالية، فإن هذا يعن ضم ةُ يف احلاالت اليت ال يكون فيها للذات أي
ا من الناحية املعرفية. رمبا ميكننا القول بدال  من ذلك أن االعتقاد له ما يربره ،املربر املنخفض نسبيا    ،يكون أكيد 

 ،اذات. ولكن هذا أيضا يرتك الباب مفتوح   أي  عندما يكون مربر ا مثل أي اعتقاد حتمله  ؛ة  إىل أقصى درج
ا من الناحية العلمية: إذا كانت كل الذوات املوجودة ا يقين  نسبي   الحتمال أن يكون االعتقاد مبربرات منخفضة  

سيكون هلا مستوى منخفض من التربير.  -حىت أفضلها  -يف حالة من اجلهل العام، فإن مجيع معتقداهتم 
من التربير.  ممكنعندما يكون لديه أعلى مستوى  ؛يف أعلى درجة إن االعتقاد مربر   :رمبا، إذن، جيب أن نقول

لكن حىت هذه القيمة غري مرضية. لنفرتض أن الشكوك العاملية صحيحة ابلضرورة: إهنا حقيقة ضرورية أنه ال 
إال  ؛وكأن قدر ا كبري ا من التربير ممكن   ،من معتقداهتا. رغم أنه قد يبدو لنا ر الكثرير على تربي قادرة   يوجد ذات  

ال يرقى إىل مستوى  ن كل اعتقاد  أأن نقول  . عندها سيكون من الصحيح بداهة  صحيح   أن هذا يف الواقع غريُ 
 تشكيك يف هذا التنوع القوي  اليقني، رغم أن قيمة اليقني قيد النظر لن تسمح بذلك. قد نشك ابلطبع يف أن ال

 صحيح، مع ذلك ال ينبغي استبعادها بوصفها مسألة قضية للتعريف.

ا حول املنهج السابق. طبق ا لتعريفه األول اختالف   Roderick Chisholmيقدم رودريك تشيزهومل      
 لالفرتاضات والذوات، واألوقات، على التوايل(: ،متغريات H ،S ،Tلليقني )حيث 

H يقني ابلنسبة لـ  هوS  علىT  =df (I يعترب قبول )H  أكثر منطقية منS  علىT  من حجبH 
ابلنسبة  أكثر منطقية   Iمثل قبول  ،I( ال يوجد II)و .(Hوعدم قبول أن ال  H)على سبيل املثال عدم قبول 

 (27، ص 1976. )Hمن قبول  Tعلى  Sل 

مربر  إذا مل يكن لديها - H( تضمن أنه قد يكون للذات بعض املقاييس للمربرات اإلجيابية لـ Iفقرة )     
( أن معتقدات هذه الذات IIمث تقول الفقرة )  .Hسيكون من األفضل هلا أن حتجب ما يتعلق بـ  ؛لذلك

هو  Hال يزال هذا يرتك االحتمال التايل مفتوح ا:  ،مع ذلكو  ،وهي يف أعلى مستوّيت التربير هلاهي يقني 
أعلى املعتقدات املربرة اليت متتلكها هذه الذات، ولكنها ال تزال غري مربرة بدرجة كبرية )على سبيل املثال قد 

 لعدها معرفة(. ال يكون حىت مربر ا بشكل كاف  



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ
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 ا خمتلفا لليقني:ف  تعري يف وقت الحق   Chisholmرمبا هلذا السبب، قدم تشيزهومل      

P يقني لـ S =df  ابلنسبة لكلQن ، اعتقادا أبP   لـ  أكثر   مربرS من اإلمساك بـQ   ا أبن ، واعتقادP  هو
 (12، ص1989. )Qكما هو اعتقاد   Sعلى األقل لـ  مربر  

أبن  ،يقني للذات( أعاله، ومن مث يتطلب من االعتقاد الذي هو II للفقرة )ال يزال هذا التعريف معادال       
مربرا  بدرجة  Pعند ت طل ب أن يكون  ؛هلا. لكن التعريف الثاين يبدو أكثر جناح ا مربر   يكون هو أكثر اعتقاد  

ا ، جيب أن يكون أيض  Pجيب أال يكون فقط أكثر تربير ا للذات من اإلمساك بـ Pكبرية. لكن االعتقاد أبن 
على  -رتاض آخر. هناك العديد من االفرتاضات اليت ميكننا تقبلها مربر ا أكثر من اإلمساك فيما يتعلق أبي اف

بينما ال  –سبيل املثال، االفرتاض أبن عدد األشخاص الذين يعيشون يف هذه اللحظة الدقيقة هو متكافئ 
يوجد أدىن سبب جيعلنا نعتقد أهنا صحيحة أو خاطئة )رغم أنه ابلطبع قد يكون صحيحا أو خاطئا(. يف 

 Chisholmا  لالفتقار التام لألدلة فيما يتعلق ابفرتاضات من هذا النوع، فإن تعريف تشيزهومل الواقع نظر 
افرتاض  ، ألنه من الصعب أن نرى كيف ميكن أن يكون هناك أي  أكثر من الالزمجيعل معيار اليقني مرتفعا 

من  بتكافؤ عددر  -على سبيل املثال- ض آخر ممسك ابالعتقاد فيما يتعلقا يف االعتقاد من افرتاتربير   أكثر  
 على قيد احلياة يف هذه اللحظة ابلذات.الذين الناس 

يعمل فقط من خالل االعتماد ضمنا  Chisholmإىل أن تعريف تشيزهومل  ومع ذلك، جتدر اإلشارةُ      
ما يتعلق ببعض من اجلهل التام في . حيدث أننا جند أنفسنا يف موقف  على ما هو مسة مرتبطة بوضعنا املعريف  

 يوجد فيه قدر   يف عامل   بنا املطافُ  . كان من املمكن أن ينتهي  هكذامل تكن  هذه احلاجةُ  االفرتاضات. ولكن  
 أكثر   كل افرتاض. إذا كان أحد معتقدات الذات قد حصل على تربير    أو ضد ر  سواء لصالر  ،معتدل من األدلة

 هًيا؛لليقني، رغم أنه قد اليزال لديه ما ميكن أخذه بد Chisholmفإنه سيقابل تعريف تشيزهومل  ؛من غريه
 للتربير. ليكون أقل من املستوى املثايل  

 إىل ذات   اليقني   بُ سر ن  يـ   يهما؛ ألن كلChisholmتشيزهومل  هناك مشكلة أخرى يف كل من تعريفي       
، ويف كل حالة ُيربر االعتقاد إىل درجة Pا: تعتقد كل من هاتني الذاتني مما جيعل الوضع التايل ممكن   ؛معينة
N  من معتقداهتا األخرى ليس هلا مستوى أعلى من  ألن أّيً  ؛ا. ابلنسبة للذات األوىل، يعترب االعتقاد يقين

أكثر تربير ا. إذا  ا آخر  ألن لديها اعتقاد   ؛اليس يقين   التربير. ولكن ابلنسبة للذات الثانية، فإن االعتقاد املعن  



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ
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معني جيعل  . إذا كان هناك تربير  افإن هذا ال ميكن أن يكون ممكن   ؛ يستند فعال  إىل مربرات معرفيةكان اليقني
 فإنه جيب أن يفعل ذلك للجميع. ؛يقينا لذات واحدة املعتقد

أسلوبه املفضل يف نظرية . وفقا للتخصصية، وهي Chisholmهناك منهج آخر قد يتخذه تشيزهومل      
)تشيزهومل  .املعرفة، جيب علينا استخدام حاالت خاصة من املعرفة والتربير ليكون دليلنا يف صياغة نظرية املعرفة

Chisholm 1973 مبعايري للمعرفة املنهجية(. )على النقيض من ذلك، تبدأ 7-6، ص1989و، 
ضمن هذه املعايري( ومن خالل  ،رفة أو معتقدات مربرة فعال  مث حتاول التحقق مما إذا كان لدينا أي مع ،والتربير

لليقني يف ضوء احلاالت النموذجية  تكييف هذا النهج مع قلقنا احلايل، فإن االقرتاح هو أن نقوم بصياغة قيمة  
من املعتقدات اليت وصلت إىل أن تكون يقينا. وهكذا، بعد إعطاء التعريف الثاين أعاله ، يقول تشيزهومل 

Chisholm  إن مفهوم اليقني يتضح من خالل افرتاضات حول ما يسميه احلاالت العقلية "اليت تقدم
 (.12، ص1989نفسها" وببعض املسلمات املنطقية وامليتافيزيقية )

ال أنه يواجه العديد ا ما يفكر هبا معظم الفالسفة ابليقني، إرغم أن هذا النهج احملدد هو الطريقة اليت غالب       
ما تكون عن الوضوح. وابلنظر إىل أننا على ما يبدو  أبعدُ  بداهةأحدها هو أن نظرية املعرفة  ،صعوابتمن ال

ا مع احلقائق الضرورية، فمن الصعب أن نرى كيف ميكن لعقولنا الوصول إليها. هناك صعوبة ال نتفاعل سببيً 
ابملعرفة االطالعية ، ها أحياان  واليت يشار إلي - بنا للحاالت العقلية اخلاصة ،أخرى تتعلق ابملعرفة
acquaintance وفق ا ملشكلة "الدجاجة املرقطة"، هناك جوانب من حاالتنا العقلية، مثل التفاصيل الغنية .

على سبيل املثال، إذا نظر املرء إىل دجاجة مرقطة،  -للتجربة البصرية احلالية للمرء، واليت ال نستطيع معرفتها 
على معرفتها فقط من  اصرية، واليت لن يكون املرء قادر  من البقع يف جتربة املرء البسيكون هناك عدد حمدد 
 Fumerton، فيمرتون Chisholm 1989، تشيزهومل Ayer 1940خالل امتالك اخلربة )أّير

هي جزء من خربتنا الواعية،  ،من خالل إدراكنا هلا ،(. لكن تلك اجلوانب اليت ال ميكننا أن نعرفها فقط2005
بني  أن نكون قادرين على معرفة تلك اجلوانب؛ الصعوبة هي حتديد الفرق اجلوهري   يفرتضنفس الطريقة اليت ب

االثنني. ميكن أن يقال الكثري عن املشكلتني األوىل والثانية، لكنها تقع خارج نطاق هذه املقالة. والصعوبة 
 الثالثة هي أنه يبدو، على األقل ظاهرّي  

prima facieاحلقائق الضرورية. ليس من  عن معرفةر  ،ختتلف نوع ا ما ،عرفة ابحلاالت العقلية للمرء، أن امل
 .حقيقي    الواضح يف البداية، أننا نضمن أن أنخذها لتكون اقرتاحات منوذجية لنوع معريف   
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فقط  ،تأكيد، فإن االعتقاد "هو يقني ابلPeter Kleinلليقني، دافع عنه بيرت كالين  ووفق ا ملفهوم رابع       
 (. ويوضح ذلك ابلطريقة التالية:63، ص1992") وموضوعي ا ايً ذاتيف حالة كونه حمصن ا من الشك 

P  هو يقني ابلتأكيد لـS ( 1إذا فقط كان )P  ُمرب ر  لـS (2و )S  ،ُمرب ر يف رفض أي عرضG حبيث إذا ،
( ال يوجد افرتاض 3لـ )حىت لو كان بشكل قليل جدا(، و) P، يتم تقليل مربر  Sإىل معتقدات  Gمت إضافة 
لـ )حىت ولو كان بشكل  P، يتم تقليل مربر  Sإىل املعتقدات احلقيقية لـ  D، حبيث إذا مت إضافة Dحقيقي، 

 (.63، ص1992قليل جدا(. )

ذلك ألن املعتقدات احلصانة ضد الشك؛  أن الشرط الثاين هو ما جيعل االعتقاد ذات   Kleinيقول كالين      
يف إنكار مجيع االفرتاضات اليت من شأهنا أن تقلل مربرات  جتعلها مربرة   Sواخلربات اليت تشكل املنظور الذات لـ 

Pومع ذلك، قد حيتوي نظام االعتقاد لـ .S   ميكن أن تربرها يف إنكار كل  على معتقدات خاطئةG  ذات
قد تفي  Pنفسه صحيح ا، ومن مث فإن اعتقادها أبن  Gحيث يكون  ،حىت يف بعض احلاالت - Pصلة بـ 

ا، فإن خاطئ   P( يهدف إىل منع هذا الوضع؛ إذا كان 3( ومع ذلك ال تزال خاطئة. الشرط )2ابلشرط )
. عند حتقيق Pلـ  S، ومن مث فإن تقليل مربر Sميكن إضافته إىل نظام اعتقاد  Pاالعتقاد احلقيقي أبن ~

القيمة تركز على املعتقدات حيث تكون حالة الذات املوضوعية متوافقة بشكل (، فإن 3( و )2الشرطني )
 (.Pollock 1986مع البنية املوضوعية لألسباب )لرؤية مماثلة، انظر بولوك  صحيح  

  من هذا النوع. هناك نوعان من الصعوابت الرئيسة تواجه رأّي       
العتقاد أن يقلل من مربرات اعتقاد آخر. لنفرتض أنن أعتقد كيف يُفرتض تبيان  أوال ، ليس من الواضح 

متاما. الشرط األول من قيم كالين  ، يقني  وأن اعتقادي هو، يف حدس بديهي   ابشكل صحيح أن لدي صداع  
Klein   ا إىل معاانت من الصداع، لكن هل الشرط الثاين حمقق أيض ا؟ أي حمقق: االعتقاد له ما يربره استناد

يف الواقع؟ إذا كان هذا اعتقاد ا مضاف ا  ن هناك مثال ما يربر إنكاري الفرتاض أنه ليس لدي صداع  هل سيكو 
إىل نظامي االعتقادي، فستكون لدي ابلطبع معتقدات متناقضة. هل يستلزم ذلك أن املربر لكال االعتقادين 

على ذلك،  ا. عالوة  ا متام  يقين   ليس بصداع   جيب أن يتقلص؟ إذا كان اجلواب نعم، فإن اعتقادي أبنن مصاب  
ا أن نضيف إىل أنظمة ا، نظر  ا متام  اعتقاد يقين   أي  من الصعب أن نرى كيف ميكن أن يكون  ا ألننا نستطيع دائم 

معتقداتنا التناقض يف أي من معتقداتنا. إذا كان اجلواب ال، جيب أن يكون هناك بعض التفسري ملاذا ميكن 
لدي صداع. من احملتمل أن التفسري سيكون له عالقة بتعرضي للصداع. ولكن ما يوضح رفض افرتاض أنه ليس 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ
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لكونه  هو جمرد نتيجة   ،أنه يرتكز على التجربة. إن حصانة االعتقاد الذاتية من الشك االعتقاد هو حقيقةُ  يقني  
إىل نوع من التربير اخلاص.  وليس لتفسريه. وهذا يعن حتول تركيز وجهة النظر من احلصانة الذاتية للشك ؛ايقين  

لتوضيح هذه النقطة، الحظ  رغم أنه حيتاج إىل قيمة. ،ولكن كيف ميكن أن يكون هناك مثل هذا املربر اخلاص
( نة، عندما يكون اعتقاد الذات )بشكل حدسي  فقط يف حاالت معي   أن احلصانة الذاتية للشك ستكون ممكنة  

 ا ابلتأكيد. يقين  
ميكن   Bا، ميكن إضافة االعتقاد التايل إىل نظام االعتقاد للذات: التربير لـن كونه يقين  أقل م Bألي اعتقاد 

فقط( لو متت  )حىت ولو بشكل قليل   Bال. هذا االعتقاد قد يقلل من مربر الذات ابلنسبة لـ أن يكون مضل ر 
 Bيكون متيقنا متام ا أن دون أن  ؛ا ميكن للذات أن ينكرهإضافتها إىل نظام معتقداته، ولكنه ليس افرتاض  

للعب دور يف قيمة اليقني. بدال من  ،امتام   صحيح. إذن النتيجة هي أن احلصانة الذاتية للشك ليست مناسبة  
 يعتمد على فهم مسبق ملاهية اليقني. ؛ذلك، يبدو كما لو أن فهمنا للحصانة الذاتية للشك

من املفرتض أن يؤم رن احلصانة املوضوعية للشك. رغم أنه (، الذي 3الصعوبة الثانية هلا عالقة ابلشرط )     
( ستكون يف وضع مرغوب، ال يبدو أنه ميكن نسبته هلا ابلطريقة 3ال ميكن إنكار أن الذات اليت حتقق الشرط )

 للشخص املتيقن. حىت نرى ، ليس ابلطريقة اليت نتوقع هبا أن يكون اليقني منسواب  وابألخص   -الصحيحة 
هو فقط جيد ابعتدال. ومع ذلك، حيمي مالكي احلارس اعتقادي،  Pض أن مربري لالعتقاد أبن لنفرت  ؛ذلك

سيؤدي )إذا أضيف إىل نظام  -إذا كان صحيح ا-من خالل التأكد من أن أي افرتاض من هذا القبيل 
مجيع ما ، فهو غري صحيح. وهذا يعن أن مالكي احلارس يتأكد من إزالة Pمعتقدات( إىل تقليل مربري لـ 

ميكن أن حيبط اعتقادي. لنفرتض مثال أنن أرى شيئا يشبه الصقر من مسافة كبرية. يبيد مالكي احلارس على 
فهو أن هناك كائنات  ،غري الصقور؛ أما اإلحباط احملتمل العتقاديالفور مجيع األجسام الطائرة يف املنطقة، 

 أبهنا خطأ.  مت التسليمُ  ها عن الصقر، ومن مث   ال ميكن متييزُ  ،حتلق ابلقرب

فإنه  ؛( حمقق3، وبقدر ما )من الشك ر  ة  موضوعي   له حصانة   Pأبن  اعتقادي   رغم أن هذا من شأنه أن جيعل  
ابعتدال،  أن مربر اعتقادي هو فقط جيد   ال يبدو كما لو كان سيجعل اعتقادي أقرب إىل اليقني. حقيقة  

ابلعامل خارج معتقدات. )كما ال ميكن تعزيز الوضع  ري ذي صلة  غ جيعل العمل الذي يقوم به مالكي احلارسُ 
قد حيتوي على العديد من املعتقدات  ا؛ نظر ا ألن نظامي االعتقادي  أيض   ( حمقق  2إذا حددان أن الشرط )



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ
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ضد  وموضوعية   ذاتية   حصانة   اكن أن حيبطه، قد يكون اعتقادي ذاخلاطئة اليت قد تربر رفضي جلميع ما مي
 .ومع ذلك ميلك درجة منخفضة نسبيا من التربير( -الشك 

 لإلجابة عن مجيع االعرتاضات.اليقني األربعة اليت نوقشت أعاله  مفاهيمر  أحدر  قد يكون من املمكن حتسنيُ      

 ولكن إىل أن حيدث ذلك، من اآلمن القول إنه ال يوجد تصور مرض  متاما  لليقني يف الوقت احلاضر.

 

 . بعدين لليقني3

 ،معينة يف حلظة   Pاملعرفة ابلظروف اليت قد تعرف فيها الذات أو تكون متيقنة من  ما يهتم علماءُ  عادة       
 مبا أن هذا كان مصدر  و أن هناك قضاّي خمتلفة لليقني نشأت على مدار الوقت.   ،لكن من املثري لالهتمام

  ،، الذي خيربان يف التأمل األولDescartesلديكارت  رئيس   قلق  
" ميكننا أن نرى كيف تظهر هذه القضاّي ا ستستمرُ وغالب    العلوم اليت كانت مستقرة  "يف شيء   أنه يريد أتسيس  

 (.12، صPW 2) Descartesنظرية املعرفة لدى ديكارت  يف سياقر 

املشكلة التالية: رغم أن ديكارت  Mersenneيف اجملموعة الثانية من االعرتاضات، يطرح مريسني      
Descartes وأنه  ،أبن هللا موجود   ،يعتمد على معرفتنا األوىل ؛قد جادل أبن قدرتنا على معرفة أي شيء

ليس خمادعا ، فمن الواضح أن عامل رّيضيات ملحد ميكن أن يكون له نوع املعرفة الرّيضية نفسها إذا كان 
( حلقائق cognitio) واضح   أبن يكون للملحد وعي   Descartes ا. ردا  على ذلك، يسمح ديكارتمؤمن  

، PW2" ) [scientia]الواضح هو "املعرفة احلقيقية رّيضية بسيطة، لكنه ينكر أن يكون هذا الوعيُ 
 ؛ابلتحديد scientiaو cognitioمييز بني Descartes(. للوهلة األوىل، يبدو أن ديكارت 101ص

لالعتقاد أبنه ليس هذا ما يدور  وجيه   مل الرّيضيات امللحد. ولكن هناك سبب  حىت ينكر وجود اليقني عند عا
 ه.در ل  يف خ  

د ابكتساب املعرفة من خالل إدراك واضح ومتميز   Descartesأنه إذا مل يسمح ديكارت  الحظ        ، للملحر
اليت حددها -. تظهر هذه املشكلة Cartesian Circleفسوف يسقط فيما يسمى الدائرة الديكارتية 

بكل  Descartesيف اجملموعة الرابعة من االعرتاضات، إذا احتفظ ديكارت  -ألول مرة Arnauldأرنولد 
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إذا علمت أوال أن إهلا  ؛أن أعرف أن تصوري الواضح واملميز حقيقي  فقط ( أستطيع Iمن االدعاءات التالية: )
فقد إذا علمت أن تصوري الواضح  ،( أستطيع أن أعرف أن إهلا غري خمادع موجودII) ،خمادع موجود   غري  

واملميز حقيقي؛ ألن معرفة شيء واحد هو شرط مسبق ملعرفة اآلخر، والعكس صحيح، ال أستطيع معرفة أي 
وقع يف الدائرة.  Descartesمر كما لو أن ديكارت منهما عند عدم معرفة اآلخر. يف الواقع، ال يبدو األ

يف التأمل الثالث، يقول: "إذا كنت ال أعرف ]ما إذا كان هناك إله غري  -( Iرغم أنه من الواضح أنه ملتزم بـ )
ال يوجد سبب  -( 25، صPW 2” )خمادع[، فيبدو أنن ال أستطيع أن أكون متيقنا من أي شيء آخر

 ،على استعداد للسماح للمتأمل ابستخدام تصوره الواضح واملميز Descartes. ديكارت (IIجيعله ملتزم ا بـ )
. أوال ، يصل املتأم ل ملعرفة أنه cogitoابلطبع، هو الـ مثال   قبل أن يعرف أنه صحيح بشكل عام. أوضحُ 

مؤسسة على وضوحها ومتيزها إال  cogitoا، وال يصل إىل معرفة أن معرفته ابلـر  موجود بوصفه شيئا مفك ر 
اليت ترتكز على بعض املبادئ املدركة السببية  -الحق ا. الشيء نفسه إذن ميكن أن يقال عن معرفة املتأم ل 

أبن التصورات  بوجود هللا. يف استخدام هذه املبادئ، ال حيتاج املتأم ل أوال  إىل معرفة عامة   -الواضحة واملمي زة 
 (.Van Cleve 1979حيحة )انظر فان كليف الواضحة واملميزة ص

ابستخدام مبادئ ال يعرف حقيقتها.  ومع ذلك، قد يعرتض بعض الفالسفة على أن املتأمل ليس له عالقة       
، Burmanمتعاطفا مع هذا االعرتاض. كما يقول يف حمادثته مع بورمان  Descartesلن يكون ديكارت 

سببية، "فهو يف الواقع يهتم هبا، وطاملا أنه يهتم هبا، فهو على يقني من أنه طاملا أن املتأمل يستخدم املبادئ ال
؛ وانظر 48، 25، صPW2؛ انظر أيضا 334، صPW3موافقته عليها") إلعطاءر  ال خُيدع، وأنه مضطر  

 Descartes(. لذا، فإن الشك الذي يثريه ديكارت 67، صCottingham  1986أيضا كوتنغهام 
  من ذلك، هناك شك  يم الواضحة واملميزة ال ميتد إىل أمهية ما يتمتع به املرء يف الواقع. بدال  فيما يتعلق ابملفاه

(. 194، ص Kenny 1968ا للمعتقدات )كين ا موثوق  مصدر   واملميزُ  الواضحُ  أبن قد ال يكون اإلدراكُ 
فرضية الشيطان الشريرة يف التأمل األول، فإنه يهدف إىل تغليف جهله  Descartesعندما يقدم ديكارت 

خمادع موجود، من املمكن للمتأمل غري الدون معرفة أن هللا من وجه اخلصوص، اجلهل ببناء عقله.  أبصله، وعلى
دما حىت عندما يتفكر يف أبسط األسئلة. يذهب هذا الشك عن ،جتعله يقع يف اخلطأ ؛أن يعمل ذهنه بطريقة  

عندما تتحول أفكاره إىل  ؛يف وقت الحق   يف مثل هذا السؤال، لكنه ميكن أن يعود بسهولة   ابلفعليتفكر 
 عامل الرّيضيات امللحد، أو الوعي الواضح له، غري   cognitio. هذا هو املعىن الذي يكون فيه آخر   مكان  
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ا فيه يف وقت ا، فإكامل. رغم أنه يقني يف الوقت الذي ميلك فيه امللحد إدراك   ا أن يكون مشكوك  نه ميكن دائم 
 من ذلك، إذا كان كل منهما يتمتع إبدراك واضح ومتميز. بدال   ؛على امللحد ميزة   ةُ آخر. ليس للمؤمن أي

ا بيقنير -تكمن ميزة املؤمن يف حقيقة أنه  ا من الشك )ديكارت خالي   دائم اسيبقى  -خمادع غرير  إله   وجودر  مسلح 
Descartes PW2؛ انظر أيض ا كين 48، صKenny 1968ا (. ومن مث، سيكون قادر  193، ص

رمبا ما هو أكثر  -، وحول ما إذا كان لعمله قيمة   ،على بناء نظرّيته العلمية دون الوقوع فريسة للمخاوف
ا ظرية مع اآلخرين. )الرواقيون يبدون متييز  للخالفات الن هنائي    ميكنه من وضع حد    أنه سيكون يف موضع   -أمهية
 .(84ص Cicero On Academic Scepticism؛ انظر مماثال  

، ميكننا اآلن أن نرى أن كال من Descartesإىل هذه القيمة لنظرية املعرفة لديكارت  ابلنظرر      
مها نوعان من املعرفة ومن اليقني كذلك. وهذه نقطة هامة ينبغي مالحظتها؛  scientiaوالـ cognitioالـ

ا لعدم قابلية الشك. حىت يكون اإلميان املعروف بشكل وفق   ألهنا تعن أن اليقني ال ميكن متييزه بشكل مباشر  
يتجزأ من  ا الجيب أن يكون جزء   -ليس فقط يف حلظة واحدة بل على اإلطالق  -ا من الشك حمصن   يقين   

، انظر سوسا Descartes)للحصول على حتليل مماثل لنظرية املعرفة لديكارت  متماسك   نظام اعتقادي   
Sosa 1997  رغم أن سوساSosa أيخذ الـcognitio   من الـأي أقل من املعرفة  ليكون درجةscientia ؛

 (. Descartesيف أمهية االستقرار لنظرية املعرفة ديكارت  Loeb 1992لوب  ،وانظر أيضا
قادرين  إذا كان البشرُ  !قابل للتحقيق ، لكنه غريُ ، هدف ا مثري ا لإلعجابر ، أو اليقني املنهجي  Scientiaمتثل الـ

 من النوع الذي ميكن أن ختالطه شكوك.ا يقين  ، فمن املؤكد أنه سيكون بشكل  دائم   ،على اليقني
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