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 االستقراء: مجد العلم وفضيحة الفلسفة

 

 هد راشد المطيريف •

 
 
 
 

 مقدمة .1
فلسفة العلم أتّمل نقدي يف أفضل طريقة ابتدعها اإلنسان إلدراك حقيقة العامل من حوله. هي ميدان 

البحث، وهلذه احلقيقة أسباب موضوعية، بعضها على عالقة مباشرة مبوضوع البحث  واسع من ميادين  
تعود   والفلسفة  العلم  بني  فالعالقة  هناك سبب اترخيي،  أوال،  نفسه.  العلم  به  ونعين  امليدان،  هذا  يف 

ال    جذورها إىل احلضارة اإلغريقية ومل تزل مستمرة إىل عصران احلاضر، وأمام عالقة هبذا العمر الطويل
نتوّقع من أي ميدان حبث خيتّص أبي شكل من أشكال هذه العالقة سوى أن يكون واسعا من حيث  

هناك سبب فكري، فاملشكالت الفكرية اليت أاثرها ويثريها العلم منظوره التارخيي على أقل تقدير. اثنيا،  
العلم أمرًا  ال حصر هلا، والتعامل مع هذا الكّم الكبري من املشكالت جيعل من اتّساع ميدا  ن فلسفة 

متوّقعا. أخريا، هناك سبب إجرائي، فمن املتعارف عليه تقسيم العلم احلديث إىل فروع متعددة حبسب  
  طبيعة موضوع البحث، ومن الطبيعي أن تّتسع فلسفة العلم مبا يكفي لإلحاطة بفروع العلم احلديث. 

 عن مضموهنا؟  هذا من حيث حجم فلسفة العلم بوصفها ميداان للبحث، لكن ماذا
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فلسفة العلم فرع من فروع الفلسفة وموضوعها هو العلم، وحني يكون املوضوع متعّلقا ابلعلم على  
العامة"، وأّما إذا ارتبط املوضوع بعلم حمدد، فإننا نكون   العلم  إطالقه، نكون أمام ما يسمى "فلسفة 

املثال، ه العلم على وجه اخلصوص؛ على سبيل  فلسفة هذا  أمام  الفيزايء و عندئذ  فلسفة  فلسفة  ناك 
وفلسفة اللسانيات وغريها من فلسفات ختتّص كل واحدة منها بفرع من فروع العلم، ومجيعها    األحياء 

. بطبيعة احلال، تتعّلق األسئلة اليت تطرحها فلسفة العلم  1فلسفات تقع حتت مظلة فلسفة العلم العامة 
يف حني تنصّب األسئلة يف فلسفات العلم اخلاصة على العلم من حيث  العامة ابلعلم من حيث هو علم،  

هو فرع من ضمن فروع العلم األخرى. على سبيل املثال، أسئلة من قبيل "ما طبيعة القانون العلمي؟"،  
أو "ما هي العالقة بني التفسري العلمي والتنبؤ العلمي؟"، أو "ما الفرق بني العلم احلقيقي والعلم الزائف؟"،  
مجيعها أسئلة تنتمي إىل فلسفة العلم العامة، يف حني أّن أسئلة من قبيل "ما الطبيعة اجلوهرية للزمان  

؟"، و"هل ينتمي علم اللغة  نظرية التطور واملكان؟"، و"هل ابت مفهوم الغائية زائدا عن احلاجة يف ظل  
إىل فلسفة الفيزايء وفلسفة    – التوايل  على    – إىل العلوم الطبيعية أم إىل العلوم اجملّردة؟"، هي أسئلة تنتمي  

 األحياء وفلسفة اللسانيات. 

تتناول هذه الورقة أبرز مشكلة من مشكالت فلسفة العلم العامة، وهي مشكلة االستقراء. يف القسم  
العلمي:   أنواع االستدالل  أهم نوعني من  الفروقات بني  التمهيد، سنوضح بعض  التايل، وعلى سبيل 

إىل احلديث حول املعرفة العلمية من حيث احتوائها على    3، مث ننتقل يف القسم  راءاالستنباط واالستق 
يف    اليقني تكلفة استبدال مزية أبخرى، أو بعبارة أخرى أكثر حتديدا، من حيث احتوائها على تنازل عن  

خنتم    املوضوع الرئيس هلذه الورقة، وهو مشكلة االستقراء، مث  4مقابل اكتشاف اجلديد. يتناول القسم  
 بتلّمس أثر هذه املشكلة الفلسفية على مكانة االستقراء يف املنهج العلمي. 5أخريا يف القسم 
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بياات  لم يكن هذا التقسيم بهذا الوضوح عند بروز فلسفة العلم بوصفها ميدانا مستقّلا في النصف األول من القرن العشرين، ومن يطالع على األد  1

ة في هذا الميدان يّلحظ اقتصار فّلسفة   العلم على الفيزياء في كتاباتهم إلى درجة ال يمكن عندها التمييز بين "فلسفة العلم" و"فلسفة  المبكرا

 الفيزياء". 

https://hekmah.org/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7/
https://hekmah.org/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7/
https://hekmah.org/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9/
https://hekmah.org/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5/
https://hekmah.org/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5/
https://hekmah.org/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5/
https://hekmah.org/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%82%D9%8A%D9%86/
https://hekmah.org/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%82%D9%8A%D9%86/
https://hekmah.org/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%82%D9%8A%D9%86/
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  مقدمات.   من  نتيجة   استخالص   هو  واالستدالل   ونتيجة،  مقدمات  طرفني:  من   املنطقية   احلجة   تتكون

  االستدالل   خيالف  وحني   منطقيا،  سليم  استدالل  أمام  نكون  املنطق،  لقوانني   خاضعا  االستدالل  يكون  حني 

  راء، واالستق   االستنباط  االستدالل:  من  رئيسيان  نوعان  هناك  منطقية.  مغالطة   أمام  نكون  املنطق،  قوانني 

  منهما؛  كلّ   نتيجة  احتمال  درجة   يف  يكمن  االستداللني   هذين  بني   فرق   أبرز  اخلاصة.   أشكاله  منهما  ولكل

  على   أوسع   بشكل  للتعّرف   حمتملة.  االستقرائي   االستدالل   ونتيجة   يقينية،  االستنباطي  االستدالل   فنتيجة

  بني   الفرق  لتوضيح  قليال  التوقف  املفيد  من  سيكون  املنطقي،  االستدالل   من  النوعني   هذين  بني   الفروقات 

   .2الرتكيبية والقضية   التحليلية القضية 

  "أصغر  احملمول يتضّمن األصغر" "أخي املوضوع  مين"، أصغر   األصغر "أخي مثل  التحليلية، القضية يف

  تناقض،   إىل  يؤدي  نفيها  أن  حبيث  دائما  صادقة  هي  (1)  خباصيتني:  التحليلية  القضية  تتصف  وهلذا  ،3مين"

  دالليا،   حتليال  مفرداهتا  حتليل  جمّرد  إىل  استنادا  بل  الواقع،  معطيات  مع  مضموهنا  تطابق   إىل  استنادا  ليس

  الواقع.   حدود   إىل  اللغة   حدود  تتعّدى   جديدة  مبعلومة  أتيت  ال  قضية  أهنا  أي  احلاصل،  حتصيل  هي  (2)  وهلذا،

  القضية   تتصف  وهلذا  "ممطر"،   احملمول   يتضّمن   ال   "اجلو"   املوضوع  فإنّ   ممطر"،   جلو"ا  مثل   الرتكيبية،   القضية   أّما

  وال  الواقع،  معطيات مع  مضموهنا تطابق  مدى على  اعتمادا   كاذبة  أو  صادقة  هي  (1) خباصّيتني: الرتكيبية 

 
  تجدر اإلشارة هنا إلى أن زكي نجيب محمود هو من أوائل )إن لم يكن أول( من قداموا الفرق بين القضية التحليلية والقضية التركيبية إلى   2

ك المرء سوى أن يندهش من طريقة عرض محمود لهذا الفرق، حيث شابها خلط كبير بين منطق برادلي المثالي  القارئ العربي، ومع ذلك ال يمل

ر السائد في الفلسفة التحليلية؛ عند   ر برادلي للقضايا وتقسيماتها مختلف تماما عن التصوا برادلي  والمنطق الحديث في الفلسفة التحليلية. تصوا

ج بل ومتدا خل، في حين أنه تقسيم نوعي ومطلق حسب التصور السائد في الفلسفة التحليلية. الجدير بالذكر أن برادلي نفسه  التقسيم نسبي ومتدرا

ر الكانطي لتقسيم القضايا )انظر ما كتبه في الهامش في   ره الخاص والتصوا (، وهو Bradley 1883: 49يُحذار القارئ من الخلط بين تصوا

لي يرى في جملة مثل "عندي ألم في األسنان" مثاال على قضية تحليلية، وهي قطعا ليست كذلك حسب معيار محقا في هذا التحذير، ذلك أنا براد

عرضه للتقسيم  التقسيم السائد بين القضايا في الفلسفة التحليلية. رغم هذا التحذير، يخلط محمود بين فلسفة برادلي المثالية والفلسفة التحليلية في 

من كتابه المعنون  13لقضايا التركيبية، وهو الخلط الذي أداى إلى وقوعه في التناقض. فعلى سبيل المثال، في الصفحة بين القضايا التحليلية وا

بالتقسي إلى تركيبية وتحليلية أمر نسبي، وليس هو  القضية  تقسيم  أنا  ليؤكد "على  المثالية  يتبناى محمود نظرة برادلي  الوضعي"،  م  "المنطق 

قضية الواحدة تحليلية بالنسبة لشخص وتركيبية بالنسبة لشخص آخر"، لكنه سرعان ما ينتقل بعد صفحات قليلة  إلى تبناي  المطلق، إذ قد تكون ال

قضية نظرة آير الوضعية ليؤكد على أن القضية التركيبية محتملة والحقة )أو بَعدية( من حيث اعتماد صدقها على العالم الخارجي، في حين أن ال

(. يذهب محمود أيضا إلى تبناي الرأي السائد في الفلسفة  21وقِبلية من حيث أنا صدقها "ال يتوقاف على طبيعة عقولنا"، )صفحة  التحليلية يقينية  

التحليلية حول القضايا التحليلية بوصفها "تحصيل حاصل"، وهي كذلك فعّل، لكن هذا ال يتسق مع تبناي محمود لمنطق برادلي حين يؤكد على  

تجدر اإلشارة هنا أيضا إلى أنا التقسيم الكانطي السائد    !دة قد تكون "تحليلية بالنسبة لشخص وتركيبية بالنسبة لشخص آخر"أن القضية الواح

ساقها بعض المفكرين ضد هذا  من الحجج القوية التي  بين القضايا التحليلية والقضايا التركيبية يحظى بقبول كبير في الفلسفة التحليلية بالرغم  

 (. White, 1950( أو وايت )Quine, 1951التقسيم من أمثال كواين )
تقسيم الجملة إلى موضوع ومحمول تقسيم له تاريخ طويل ومتعلاق بميادين مختلفة، مثل النحو والمنطق والفلسفة، والموضوع هو الشيء الذي    3

تي تُنسب إلى الموضوع في حالة التأكيد وتُستبعد منه في حالة النفي. تجدر اإلشارة إلى أنا تتحدث عنه الجملة، وأما المحمول فهو السمة ال

لمسند  الموضوع والمحمول، في لغتنا العربية، مصطلحان يقابلهما ما يسميه النحويون "المبتدأ" و"الخبر"، كما يقابلهما ما يسميه البّلغيون "ا 

 إليه" و"المسند".  
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  عطيات مب  لتتصل  اللغة   حدود   تتعّدى   جديدة   مبعلومة  أتيت   قضية   هي   (2)  وهلذا،  تناقض،  إىل   نفيها   يؤدي

  استبدال   تكلفة   أمام  أننا  واضحا   يبدو   الرتكيبية،  والقضية  التحليلية   القضية  بني   االختالف  هذا   إزاء  الواقع. 

  .4يقني  دون   من جديدة   معرفة وإّما جديدة، معرفة  دون من  يقني  إّما  أبخرى: مزيّة

  احلجة   تتصف   الرتكيبية.   قضية وال  التحليلية   القضية   بني   ابلعالقة   شبيهة   واالستقراء   االستنباط   بني   العالقة 

  حتصيل   حجة  بذلك  وهي  نتيجتها،  تتضّمن  مقدماهتا  أن  ذلك  حتليلي،  استدالل  استدالهلا  أبنّ   االستنباطية

  صادقة   نتيجة  السبب  هلذا  وهي  مقدماهتا،  يف   أصال  موجودة  تكن  مل   مبعلومة   أتيت  ال   نتيجتها  أن  أي  احلاصل،

  واملقدمة  ص" من أكرب "س املقدمة من املثال، سبيل على لواقع.ا معطيات عن ومستقّلة املنطقية ابلضرورة

  وذلك   ع"،  من   أكرب  "س   املنطقية:  ابلضرورة   صادقة   نتيجة   إىل  االستنباط  طريق  عن   نصل   ع"  من  أكرب  "ص

  حمتوى   أن  ندرك  كي  من"  "أكرب   العالقة   منطقيا  حنّلل   أن  يكفي   إذ   الرموز،  هذه  إليه   تشري   عّما   النظر   بصرف 

  استدالهلا   أنّ   جند  االستقرائية،  احلجة  نتأّمل  حني   املقابل،  يف  عنهما.  املنبثقة   النتيجة  حمتوى   تضّمن  املقّدمتني 

  معلومة   أضافت  نتيجتها  أنّ   أي   نتيجتها،  تتضّمن  ال   مقدماهتا   أنّ   ذلك   توّسعي،  استدالل  أبنه  يّتصف

  قدرتنا  مدى  على  صدقها   يف   تمد وتع  حمتملة  نتيجة  السبب  هلذا   وهي  مقدماهتا،  يف   ُمتضمَّنة  تكن  مل   جديدة 

  جمموعتنا   كواكب  "كل  املقدمة   من   املثال،  سبيل  على  الواقع.  معطيات  مع  مضموهنا  تطابق  من  التحقق  على

  االستقراء   طريق   عن  نستخلص   أن   إبمكاننا  الشكل"  بيضاوي   مدار   هلا   اآلن   حىت  اكتشافها   تّ   اليت   الشمسية 

  وهي   الشكل"،  بيضاوي  مدار  له  الشمسية   جمموعتنا  يف  كوكب   "كل   تعميم:  شكل   على  التالية   النتيجة

   يقينية. وليست  حمتملة  نتيجة

  املقدمات   لعالقة   مشاهبة  التحليلية   القضية   يف  ابحملمول   املوضوع   عالقة   إنّ   –  إًذا   –   القول   نستطيع

  مشاهبة   يبيةالرتك  القضية  يف  واحملمول  املوضوع  بني   العالقة   أنّ   حني   يف  االستنباطي،  االستدالل  يف  ابلنتيجة

  القضية   بني   االختالف   مع  احلال  هي  كما   االستقرائي.  االستدالل   يف   والنتيجة  املقدمات  بني   للعالقة 

  االستقرائي،   واالستدالل  االستنباطي  االستدالل   بني   االختالف   هذا  أيضا   جند  الرتكيبية،  والقضية  التحليلية

 
قيقة أنا القضايا التحليلية هي قوام العلوم المجردة مثل الرياضيات والمنطق، والقضايا التركيبية هي قوام العلوم الطبيعية  إذا أضفنا إلى ذلك ح 4

اللغز الذي انشغل به فّلسفة وعلماء من أمثال كانط -مثل الفيزياء واألحياء، نكون قد خطونا خطوة إلى األمام على طريق إدراك ذلك السؤال

 (.3التماثل بين الرياضيات والطبيعة )انظر القسم  وآينشتاين حول
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  غري   لكنها  يقينية  معرفة  على  حنصل   االستنباط  مع  أبخرى:  مزيّة   استبدال   بتكلفة  املرتبط  االختالف  به  ونعين

 يقينية. غري لكنها  جديدة   معرفة على حنصل االستقراء  ومع جديدة؛

  ُمتضّمن   غري  لنتيجته  املعريف  احملتوى  أن  مبعىن  ذكران،  كما  توّسعي  استدالل  أنه  هو   لالستقراء  خاصية  أبرز

  لنعطي   شكله.  عن  النظر   بصرف  لالستقراء  مالزمة  توسعيةال  اخلاصية  وهذه  ملقّدماته،  املعريف  احملتوى  يف  ُكلّيا

  التعدادي   االستقراء   االستقرائي:  االستدالل  أشكال  من  شكلني   عند  التوقف   خالل   من   ذلك   على   مثاال

   االستبعادي. واالستقراء 

  ن م  ذلك   على  مثاال   رأينا   وقد   ُجزئي،  تعداد   إىل   استنادا   ُكّلي   تعميم   إىل   نصل   التعدادي،   االستقراء   يف
  بيضاوي   مدار  هلا  الشمسية  جمموعتنا  يف  اكتشافها  ت  اليت  الكواكب  كل  أن  مالحظة  من  االنتقال  خالل 

  مدار   هلا   املكتشف،  وغري   منها   املكتشف   الشمسية،  جمموعتنا  يف   الكواكب   كل   أنّ   إىل   يشري   تعميم   إىل

  يف   العلماء  مهمة   تكمن   حبيث   التعدادي،  االستقراء   على   قائم  العلمي   املنهج  أبن  اعتقاد  هناك  بيضاوي.
  بصرف   الطبيعة.  ظواهر  حول   تعميمات   اكتشاف  هبدف  وتصنيفها  الواقع  معطيات  حول  املعلومات  مجع

  من   توّسعي   استدالل   ألنه  استقراء   التعدادي   االستقراء   أن  هنا  يهمنا   ما  االعتقاد،  هذا   دقة   مدى   عن   النظر 

  تعدادي   استقراء  وهو   احلسية،  للمالحظة  املعريف  وىاحملت  من  أبعد   إىل  يذهب  للتعميم  املعريف   احملتوى  أن  حيث

  أيضا   التعدادي   االستقراء   يُعرف   السبب   وهلذا   الواقع،   معطيات   تعداد   جمّرد   على  قائمة   احلسية   املالحظة   ألن

 البسيط. ابالستقراء

  رضبغ ابستنباط يبدأ أنه ذلك  ُمرّكب، االستبعادي االستقراء فإن بسيطا، التعدادي االستقراء  كان  إذا

  منهما   كل  تُفّسر  خمتلفتني   فرضّيتني   أمام  نكون  حني   مثال،  االختيار.  بغرض  ابستقراء  وينتهي  االختبار

  حيتاج   وهذا  جديدة،  بظواهر  التنبؤ  على   منهما  أي  قدرة  إىل   استنادا   أحدمها  اختيار  إبمكاننا  نفسها،  الظاهرة 

  هي   االختبارية   اخلطوة  هذه   عنهما.  ينتج  ما   صحة  مدى   خنترب   كي  حدة   على  منهما   كل  بصحة   التسليم   إىل

  التسليم   أّدى   حني   يف   خاطئ،  تنّبؤ   إىل   أّدى   األوىل  الفرضية   بصحة   التسليم   أن   لنفرتض   استنباطية.  خطوة 

  ابلفرضية   واالحتفاظ   األوىل  الفرضية   استبعاد   احلالة   هذه   يف  إبمكاننا  صحيح.   تنّبؤ   إىل   الثانية   الفرضية   بصحة 

  احتفاظنا   يربّر   الذي  ما   لكن   االستبعادي.   االستقراء   جُيّسدها  واليت   ستقرائية اال   اخلطوة  هي   وهذه   الثانية،
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  حمددة   ظاهرة   بتفسري  تكتف    مل   الثانية   فالفرضية   مباشرة:  اإلجابة   تبدو   األوىل،  للوهلة    الثانية؟   ابلفرضية 

  بار غ  ال  اإلجابة   هذه  أن  يف   شك  ال  جديدة.  بظاهرة  الصحيح  التنبؤ  حدّ   إىل  أيضا   ذهبت   بل   فحسب،

  على   للتدليل  التنبؤ  بصحة   فاالستشهاد   الثانية،  ابلفرضية   االحتفاظ  منطقيا  تربّر  ال  ذلك   مع   لكنها  عليها،

  مغالطة   ابلطبع   وهذه  مقدماهتا،  إحدى  صحة   على   للتدليل   النتيجة   صحة   استخدام   يعين   الفرضية   صحة 

  القسم   يف   التفصيل  من   شيء ب  عندها  سنتوّقف   اليت   االستقراء  مشكلة   مظاهر   من   مظهر   يكمن   هنا  منطقية.

  حيتفظ   واالستبعادي،  التعدادي   االستقراء،  من   النوعني   كال  أن  على   فقط   التأكيد  هو   هنا  يهمنا   وما   ،4

    لالستقراء.   التوسعية ابخلاصية

 

 . يقني بال جديد أو جديد بال يقني 3

  ضرورية  أداة   املنطق   كان  وإذا   وجديدة،   موثوقة   معرفة   اكتساب   هو   العلم   من   األمسى  اهلدف   كان   إذا 

  اليقني   بني   جتمع  علمية  معرفة   على  العثور   املمكن   من  هل   نتساءل:  أن   الطبيعي  من   فإن  اهلدف،  هذا   لتحقيق

  هذه   يف  تكون  لن نهالك  االستنباط،  مثل   استدالل  إىل  حتتاج اليقني   حدّ   إىل  املوثوقة   العلمية  املعرفة  واجل ّدة؟ 

  العلمية   املعرفة  أن  حني   يف  احلاصل،  حتصيل  سوى  ليس   استدالل  على   ستعتمد  ألهنا  جديدة،  معرفة   احلالة

  موثوقة   معرفة   احلالة   هذه   يف   تكون  لن   لكنها   االستقراء،   مثل   استدالل   إىل   حتتاج  جبديد   اإلتيان  إىل   تطمح   اليت

  هذه   عن  انجل   وتلميذه  كوهني   عرّب   لقد منطقيا.  سليم  ريغ  استدالل  على  ستعتمد   ألهنا  اليقني،  حدّ   إىل

 : 5العلمي"  واملنهج املنطق  يف  "مقدمة واملعنون القّيم   كتاهبما  يف الفكرة 

 

  سليما؛   االستدالل   يكون   فلن  املقّدمات،   يف   ُمتضمَّنة   غري  االستدالل   نتيجة   كانت  إذا 

  بوسع   ليس   لكن   مفيدة؛   غري  نتيجة   فإهنا   املقّدمات،   عن  خمتلفة   النتيجة   تكن   مل  وإذا 

 
5 (Cohen and Nagel, 1934: 173 .) 
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  ليس   وابلتايل،  جديد؛  هو  ما  على  أيضا  وحتتوي  املقدمات  يف  ُمتضمَّنة   تكون  أن  النتيجة

   واحد. آن يف  ومفيدا سليما  يكون أن  استدالل أي  بوسع

 

  هو   وهذا صرفة،  منطقية   ألسباب  مستحيل  أمر    العلمية  املعرفة   يف  واجل ّدة   اليقني  بني   اجلمع  أنّ   واضحا   يبدو

  اإلبستمولوجي   ابلفرق   اتمة  دراية  على  نفسه  أرسطو  كان  احلديث.  العلم  فلسفة  ميدان  يف  السائد  أيالر 

  األمثل   النموذج  يُشّكل  جديد  هو  وما  يقيين  هو  ما  بني   اجلمع   ظلّ   ذلك   ومع  واالستنباط،  االستقراء  بني 

  الفلسفة و   الفلسفية   اإلسكندرية   مبدرسة   مرورًا   أرسطو،  عند  العلم   بفلسفة   بدًءا   طويلة،  لقرون  العلمية   للمعرفة 

  . احلديثة  الغربية   الفلسفة  يف  العقالن   املذهب  ـ ب  وانتهاء   املسيحية،   املدرسية   والفلسفة   اإلسالمية   العربية 
  معريف   يقني   إىل  الوصول  إبمكانية  يؤمنون  ال   ممن  التشكيكي  املذهب   أنصار  القدم   منذ  هناك  كان  ابلطبع،

  العلمي   اليقني   يقصرون  ممن   العصور   مرّ   على  أرسطو  أتباع   ضمن   من  أيضا   هناك  كان   بل   اإلطالق،  على

  يقينية   معرفة  بوصفها  العلمية  للمعرفة  األرسطي  النموذج   لكن  الفلك،  علم  وحىت   واهلندسة  احلساب  على

   عشر. السابع  القرن  يف العلمية   الثورة نضوج  مع  حىت  حاضرا ظلّ  وجديدة

  العلمي   املنهج   من  التجريب   اجلانب   تغليب   يف  حامسا   امال ع  ديكارت   فيزايء   على   نيوتن   فيزايء   تفّوق   كان

  اليقني   مسألة   من   املوقف   الفور   على   حيسم   مل   التجريب  اجلانب   تعزيز   لكن   احلدسي،  اجلانب   على   احلديث

  متضادين  موقفني   عشر   الثامن   القرن   شهد   نيوتن،  فيزايء   ظهور   على   كامل   قرن   قرابة   مرور  فبعد   العلمي، 

  وموقف   علمي،   يقني   إىل   الوصول   على   البشري   العقل   بقدرة   واملتشكك   السلب  "هيوم"  موقف   إبستمولوجّيا:

  حني   الحقا   فسنتناوله  "هيوم"  موقف   أّما  اليقني.  هذا   مثل   إمكانية  إثبات  إىل  والطامح   اإلجياب   "كانط"

  سفة بفل  متعّلق   أحدمها  جانبني،  فذو  "كانط"  موقف   وأما   التايل،  القسم  يف  االسقراء  مشكلة  إىل   نصل

  إقليدس   هندسة  أنّ   على   كانط  إصرار  يف  يكمن  بينهما  والرابط   العلم،  بفلسفة  متعّلق   واآلخر  الرايضيات،

 يلي. فيما  اهلاّمة النقطة  هذه لنشرح واحد. آن  يف وتركيبية  ق بلية معرفة  على  مثاالن نيوتن  وقوانني 

  املعرفة  طبيعة  حول   تدور   وهي  كانط"،  "مشكلة  ابسم  تُعرف  مشكلة   هناك  الرايضيات،   فلسفة  يف

  لكنّ   جديد.  هو  وما   يقيين  هو  ما  بني   جتمع  معرفة  هي  الرايضية:  للمعرفة  صفتني   كانط  يالحظ  الرايضية.

https://hekmah.org/%D8%A3%D8%B1%D8%B3%D8%B7%D9%88/
https://hekmah.org/%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8/
https://hekmah.org/%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8/
https://hekmah.org/%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8/
https://hekmah.org/%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8/
https://hekmah.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%84%D9%8A/
https://hekmah.org/%D8%AF%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AA/
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  الرتاكم   أخرى،   ة جه  ومن   الواقع،  عن   مستقلّ   املعريف  اليقني   جهة،   فمن   متناقضتني:  تبدوان   الصفتني   هاتني 

  مقوالهتا   صحة   اعتماد  عدم   رغم  معرفّيا   غنية   الرايضيات  تبدو   أخرى،   بعبارة  الواقع.   مبعطيات   مرتبط  املعريف 

  إىل   نشري   أن  ينبغي  اإلبستمولوجي،  التناقض   هذا  جتاوز   كانط   حاول  كيف   لفهم   الواقع.   معطيات   على

  الحقة،   وقضااي  ق بلّية  قضااي  بني   األول   تقسيمال  نفسه:  كانط   ابتداع   من   منهما  الثان   للقضااي،  تقسيمني 

   تركيبية. وقضااي  حتليلية  قضااي بني  الثان والتقسيم

  التحليلية  القضااي  بني   الفرق   أن   إىل  أشران  حيث  السابق،  القسم  يف   األخري  التقسيم   هذا   تناولنا  أن  سبق

  غري   شخص  "األعزب  مجلة  يف  مثال،  احملمول؛  على  املوضوع  اشتمال   مدى  يف   يكمن  الرتكيبية   والقضااي

  عن   تعرّب   مجلة  هي  وهلذا  متزوج"،  غري  "شخص  احملمول  معىن  على  "األعزب"  املوضوع   معىن  اشتمل  متزوج"،

  "اليوم"   املوضوع   معىن  أن   ذلك   تركيبية،  قضية   إىل  تشري   األربعاء"   يوم   "اليوم   مجلة   أن  حني   يف   حتليلية،  قضية 

   ء".األربعا "يوم  احملمول  معىن  على يشتمل  ال

  القضية   تكون   حني   احلس؛  عامل   أو   الواقع   مبعطيات  عالقتها   على   والحقة   ق بلية   إىل   القضااي   تقسيم   يعتمد

  قضية   هي  احملسوسات،  بعامل  االستعانة   دون  من  صحتها   تربير   ميكن  حبيث   الواقع  معطيات   عن   متاما  مستقلة

  حني   أخرى،   جهة   من   ق بلية.   ية قض  إىل   تشري   العشرين"  نصف   يساوي  اخلمسة   "ضعف   مجلة   فمثال،  ق بلية،

  بعامل   االستعانة  دون  من  صحتها  تربير  ميكن  ال  حبيث  الواقع  معطيات  من   ُمستمّدة  القضية  تكون

  من   أقل   اهلواء   من  جزئيا   مفرّغ  وعاء   يف  سائل   غليان   "درجة   مجلة   فمثال،   الحقة،  قضية   هي  احملسوسات،

   الحقة. قضية  إىل  تشري اجلوي" الضغط  حتت  غليانه درجة 

  فيها،  جديد   هو   ما   ولضمان   ق بلّية،  معرفة   أهّنا  يف   كانط   جيادل   الرايضية،   املعرفة   يف   يقيينّ   هو   ما   لضمان 

  يعين   تركيبية   أبهنا  الرايضية   املعرفة   وصف   أن   كانط  عن  يغب   مل   ابلطبع،  .6تركيبية  معرفة   أهنا   على   كانط   يصرّ 

  أي   ق بلّية،  معرفة  أيضا   وهي  كذلك  تكون  كيف  لكن   الواقع،  معطيات  على  صحتها  يف   تعتمد  معرفة  أهنا

  وال   ان،واملك  الزمان  ق بلّية  إىل   كانط  يلجأ  والرتكيب،  الق بلي  بني   التزاوج  هذا   لتربير  الواقع؟  عن   متاما  مستقلة

  إقليديّ   حولنا  من  الفضاء  أن   على  كانط   أتكيد  وهي  نتائجه،  أهمّ   إحدى  تعنينا  ما  بقدر   التفاصيل  هنا  تعنينا
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  الفضاء   تصّور   يف  إاّل   تسمح  ال  البشري  الذهن  بُنية  أن  ذلك   ابلضرورة،  األبعاد   ثالثي   فضاء  أنه  أي  ابلضرورة،

  أيضا   تشري  نيوتن  نظرية   يف   احلركة  قوانني   أن  على  للتأكيد   أيضا   املتعالية  فلسفته  إىل   كانط  يلجأ  !الصورة  هبذه

  معرفة   بني   اجلمع  خاصية  يف   تشرتكان  إقليدس  وهندسة   نيوتن  قوانني   أن  يعين  هذا  وتركيبية.  ق بلية   معرفة   إىل

 واحد.  آن يف  وجديدة يقينية

  ابملنظور   اإلطاحة   إىل   نّية الّرميا  نسختها   يف  الالإقليدية   اهلندسة   على   العامة  النسبية  النظرية   اعتماد   أّدى

  إقليدي   حولنا   من  الفضاء   ليس    املعرفة؛   نظرية   يف   الزلزال   يشبه  ما   التطور   هذا   أحدث   وقد   الكانطي،

  األكادميية   أمام  الشهرية   حماضرته  يف  .7الفيزايء   ميدان   يف  األخرية  الكلمة   نيوتن  نظرية  جتّسد  وال  ابلضرورة،

  الرايضيات   عالقة   حول  الفلسفي   كانط   سؤال   طرح  آينشتاين  ألربت   أعاد  (،1921  )برلني،  للعلوم   الربوسية

  اإلنسان   العقل   نتاج  املطاف   آخر   يف  هي  اليت   الرايضيات،  استطاعت  "كيف  حولنا:  من   األشياء  بعامل  احملضة 

  إزاء   .8الواقع؟"   عامل يف   األشياء  لوصف   –  لإلعجاب مثري  بشكل  - مالئمة  تكون   أن  الواقع،  عن  املستقل

  شكلها   يف   بسيطة  إجابة   الفذ   الفيزايئي   هذا   جييب   آينشتاين،  يصفه   كما   اللغز   أو   الشائك،   ال السؤ   هذا

  وابلقدر   يقينية؛  قوانني   ليست   فإهنا  الواقع،  إىل  الرايضيات  قوانني   فيه  تشري  الذي  "ابلقدر  حمتواها:  يف   وعميقة

  .9الواقع" إىل  تشري ال  فإهنا يقينية،  القوانني  هذه  فيه تكون  الذي

  مجيعها   تدور  مشكالت  أهنا  لوجدان  العلمي،  اليقني   عن  التخّلي  على  ترتّبت  اليت  املشكالت  أتّملنا  لو

 وأبرزها  العلمي،  االستدالل  مبشكالت  جمملها   يف  تتعلق  مشكالت   أهّنا  ذلك   آينشتاين،  إجابة   مضمون  حول 

 االستقراء.   مشكلة هي

 

 مشكلة االستقراء  .4

 
الإلقليدية في بروز مواقف متباينة في فلسفة الرياضيات حول طبيعة المعرفة الرياضية، إذْ ال  ساهم اكتشاف الهندسة  في ميدان الرياضيات،    7

 يمكن فهم منطق فريجه أو حدسياة برووير أو مشروع هيلبرت وراسل وآخرين بعيدا عن فلسفة كانط والهندسة الّلإقليدية.
8 (233  Einstein, 1954: .) 
قا  9 نفسها.  الصفحة  في  السابق،  مع  المصدر  آينشتاين  ألبرت  إجابة  كذلك  الموضوع  ما  رن  هذا  حول  بوانكاريه  هنري  قاله  أن  سبق 

(20[:1958 ]Poincaré, 1905.) 
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استدالل توّسعي من حيث الفارق املعريف بني مضمون مقدماته قياسا إىل    –كما رأينا    – االستقراء  
مضمون نتيجته، ونظرا إىل أن هذا الفارق يشري إىل معرفة جديدة تضّمنتها النتيجة ومل تتضّمنها املقدمات،  

ظ  فإّن مشكلة االستقراء هي يف جوهرها مشكلة تربير هذه املعرفة اجلديدة. فعلى سبيل املثال، قد تالح
أن مجيع األجانب الذين تعّرفت عليهم يف حياتك أانس لطفاء، مث تصل بواسطة قفزة استقرائية من هذه  
املقدمة إىل نتيجة تعميمية مفادها أن مجيع األجانب لطفاء. لو طُلب منك تربير صحة املقدمة فلن  

حني يُطلب منك    تواجه مشكلة يف القول إهّنا قائمة على دليل مستمد من واقع جتربة شخصية، لكن 
تربير صحة النتيجة التعميمية، فلن يكفي أن تستنجد ابلدليل نفسه، ذلك أّن النتيجة ذهبت يف تعميمها  
إىل أبعد من قدرة هذا الدليل على تربير صحة التعميم. يف ميدان العلم، قد ال يلجأ العلماء كثريا  إىل  

ّنهم مع ذلك حيتاجون إىل تعميمات ال ختتلف  مثل هذا التعميم القائم على استقراء تعدادي بسيط، لك
عن هذا النوع البسيط من حيث أهنا تعميمات قائمة على استقراء توّسعي ينتقل مما هو جزئي وحمسوس  
لو كان   املعىن حىت  تعميم هبذا  قانون جتريب، مثال، هو  ومعلوم إىل ما هو ُكلي وجمّرد وجمهول، فكل 

ّيل قدرة العلم على جين معرفة جديدة من دون اللجوء إىل االستقراء  حمدودا بشروط أولية، وال مُيكن خت
 بوصفه استدالال توّسعّيا، والعجز عن تربير صحة هذه املعرفة هو ما تشري إليه مشكلة االستقراء.  

لو أتّملنا أفكاران وسلوكنا الروتيين، لوجدان أننا نستخدم االستقراء ابستمرار وبكثرة يف حياتنا اليومية،  
ما أّن استخدام اإلنسان لالستقراء أقدم من نشأة املنطق أو الفلسفة. أّما أّول حماولة فلسفية لتأّمل  ك

مفهوم "االستقراء" بوصفه انتقاال من اجلزئيات إىل الكلّيات فنجدها عند أرسطو، وأّما االستقراء بوصفه  
لثان بعد امليالد، حيث جندها عند  مشكلة إبستمولوجية فريجع اترخيها على أقل تقدير إىل أواخر القرن ا

سيكتوس إمربيكوس، أحد األنصار املتأخرين للمدرسة البريونية الشكوكية اليت نشأت يف القرن الرابع  
قبل امليالد، كما جندها أيضا عند أحد أشهر أتباع أرسطو يف القرن الثالث من امليالد وهو الفيلسوف  

جندها   األفروديسي، كما  اإلسكندر  املسلمني كاإلمام  الشهري  فالسفة  من الغزايلعند  يكون  وهبذا   ،
 . 10الواضح أن مشكلة االستقراء، وإن ارتبطت ابلفيلسوف اإلنكليزي ديفيد هيوم، قدمية جدا 
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ديفيد هيوم، مع ذلك، مل يكن فقط أكثر من ساهم يف تسليط الضوء على مشكلة االستقراء، بل  
لعميق واملستفيض بوصفها مشكلة فلسفية. ينطلق هيوم يف  كان أيضا أّول من قام إبخضاعها للتحليل ا

حتليله ملشكلة االستقراء من تقسيم ثنائي ُعر ف فيما بعد ابسم "شوكة هيوم": عالقات بني األفكار،  
ومعطيات حول الواقع. من ضمن األمثلة اليت يوردها هيوم على العالقات بني األفكار تلك احلقائق  

اجلرب واحلساب، مثل حقيقة أن مربّع الوتر يف املثلث قائم الزاوية يساوي حاصل  املرتبطة بعلوم اهلندسة و 
مجع مربّع كّل من الضلعني اآلخرْين، فهي حقيقة تعقد عالقة ذهنية بني فكرتني جمّردتني، وميكن اكتشافها  

نة مبعطيات  بواسطة االستعانة ابلذهن فحسب، أي أهنا حقيقة ق بلية ال حتتاج إلثبات صحتها إىل االستعا
. يف املقابل، تشري احلقائق املتعلقة مبعطيات الواقع إىل العكس من ذلك  11الواقع أو احلس أو التجربة 

يعرّب عن حقيقة   أعلى تسقط على سطح األرض  املقذوفة إىل  قطعة احلجر  القول أبّن  فمثال،  متاما؛ 
 االستعانة مبعطيات الواقع. مستمدة من التجربة، أي أهنا حقيقة الحقة حتتاج إلثبات صحتها إىل 

فيما يّتصل ابحلقائق اليت تشري إىل العالقات بني األفكار، إبمكاننا تقدمي برهان عقلي على صحتها، 
كأْن أنيت، مثال، ابستدالل استنباطي جيعل من هذه احلقائق نتائج يقينية، أي حقائق مُيكن التعبري عنها  

ّدي إىل الوقوع يف التناقض. لكن ماذا عن تلك احلقائق اليت  بواسطة قضااي حتليلية من حيث أّن نفيها يؤ 
تشري إىل معطيات الواقع؟ كيف بوسعنا تربير الوثوق بصحتها؟ قبل حماولة التربير هذه، يفحص هيوم  
األساس الذي تقوم عليه احلقائق املرتبطة ابلواقع لينتهي إىل اجلزم أبهنا مجيعها تقوم على عالقة ثنائية بني  

والنتيجة؛ حني أسألك عن السبب وراء ارتداء معطف ثقيل، مث جتيب، مثال، أّن املعطف حيميك  العّلة  
من الربد، فإن مضمون إجابتك )العلة( ومضمون سؤايل )النتيجة( كالمها يشري إىل حقيقة مرتبطة ابلواقع،  

وقوع يف التناقض. هذا  أي أهنا حقيقة الحقة تُعرّب عنها قضية تركيبية من حيث أّن نفيها ال يؤدي إىل ال
يعين أّن تربير صحة احلقائق املرتبطة مبعطيات الواقع هو يف جوهره تربير لصحة العالقة الع ّلّية بني قضية  

 تركيبية وأخرى.  
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تربير صحة هذه العالقة العّلّية؟ ال ميكن إلجابة هيوم عن هذا السؤال أن تكون    –إًذا   –كيف لنا  
مبعىن آخر، ال ميكن تربير احلقائق املرتبطة    !ر هذه العالقة على اإلطالقأشّد وضوحا: ليس بوسعنا تربي

مبعطيات الواقع عن طريق العقل احملض أو عن طريق التجربة احلسية. لو سلكنا طريق العقل احملض،  
حبقائق الحقة،   رأينا  مرتبطة كما  العّلّية  العالقة  أن  ق بلية، يف حني  مع حقائق  نتعامل  أننا  يعين  فهذا 

لذلك ال ميكن اللجوء إىل االستدالل االستنباطي لتقدمي برهان عقلي على صحة حقائق مرتبطة ابلواقع،  و 
ذلك أن نفي مثل هذه احلقائق ال يتعارض مع قوانني املنطق؛ األمر هنا مشابه ملا سبق أن ذكرانه حول  

"أخي األصغر أصغر مين" يؤدي  الفرق بني القضااي التحليلية والقضااي الرتكيبية، فنفي قضية حتليلية مثل  
 إىل تناقض، يف حني أّن نفي قضية تركيبية مثل "األرض تدور حول حمورها" ال يؤدي إىل تناقض ابلضرورة. 

إذا كان طريق العقل احملض مسدوًدا أمامنا لتربير صحة احلقائق املرتبطة مبعطيات الواقع، فماذا عن  
ن تتخّيل أّن أحدهم قّدم إليك شيئا ما مل تره من قبل على  طريق التجربة احلسّية؟ هنا يطلب منك هيوم أ

اإلطالق وال تستطيع أن جتد له شبًها أبي شيء آخر سبق أن شاهدته يف حياتك. يف هذه احلالة، يؤكد  
هيوم أنك لن تستطيع، مهما أمعنت النظر يف هذا الشيء اجلديد، أن تكتشف العّلة من وجوده أو  

آدم"، كما يقول هيوم، حني رأى املاء والنار ألّول مرة، "مل يكن ليستطيع أن  األثر الناتج عن وجوده. "
يستدّل من سيولة املاء وشفافيته على أّن من شأن املاء أن يُغرقه، ومل يكن ليستطيع أن يستدّل من ضوء  

ن متاما، وال  . العّلة والنتيجة، كما يؤكد هيوم، خمتلفتا12النار وحرارهتا على أّن من شأن النار أن حترقه"
 .13ميكن يف هذه احلالة االستدالل على إحدامها من خالل التعّرف على األخرى 

قدرات مثل احلذر من الغرق يف وجود املاء أو احلذر من    –إًذا    –كيف اكتسب اإلنسان أو احليوان  
اكم اخلربة حول  االحرتاق يف وجود النار؟ اإلجابة عن هذا السؤال بطبيعة احلال تشري إىل التجربة؛ فمع تر 

العّلة والنتيجة املنبثقة عنها، تتوّلد القدرة على مالحظة الرتابط فيما بينهما، وابلتايل، تتوّلد القدرة على  
عقد عالقة استداللية بني العّلة والنتيجة. حني أُهمُّ يف إزاحة كتاب عن حافة مكتب، فإّن أتوّقع سقوطه  

على جدران كهف مهجور، فإّن أستدّل على حقيقة أنّه  على األرض، وحني أكتشف رسومات كتابية 
 

 . 20و  19انظر المصدر السابق، الصفحتان  12
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كان مأهوال. يف احلالة األوىل، استطعت التنبؤ ابلنتيجة الغائبة بفضل العّلة احلاضرة، ويف احلالة الثانية،  
استطعت االستدالل على العّلة الغائبة بفضل النتيجة احلاضرة، ويف احلالتني هناك انتقال من املعلوم إىل  

 علوم. هل مبقدوري تربير صحة املعرفة الناجتة عن هذا االنتقال؟ إجابة هيوم تشري إىل النفي القاطع. غري امل

السابقة   التايل: كل مشاهدايت  الوجه  التنبؤ يف احلالة األوىل على  لنفرتض أن حاولت تربير صحة 
رض، وابلتايل،  تؤكد على أّن األجسام الثقيلة تسقط حنو األرض حني ال حيول شيء بينها وسطح األ

من الطبيعي التنبؤ بسقوط الكتاب حني أُهمُّ إبزاحته عن حافة مكتب. إّن األمر أشبه ابلتنبؤ بطلوع  
 . الشمس من املشرق غدا صباحا استنادا إىل عدد مشاهدايت السابقة للشمس وهي تظهر من املشرق

من املشرق لعدد المتناٍه   هيوم، مع ذلك، له رأي مغاير، فحىت لو استطعنا مالحظة طلوع الشمس  
من املرّات، ليس بوسعنا التيّقن ُمسبًقا من ظهورها من املشرق يف اليوم التايل، فالتيّقن املسبق أو احلُكم  
الق بلي من أي قضية يقتضي منطقيا أن يؤدي نفيها إىل تناقض، وال تناقض يف إمكانية تصّور العقل  

 .   الحتمال عدم طلوع الشمس من املشرق

يف حياتنا اليومية، فلماذا ال يصلح هذا الرتابط املستمر  نا نالحظ ترابطا مستمرا بني العّلة ونتيجتها  لكن
الظواهر   الطبيعة"، أي تكرار  العّلة والنتيجة؟ هذا ما يسّمى مببدأ "انتظام  العالقة بني  يف تربير صحة 

املاضي حتت ظروف حمددة ما جرى يف  االعتقاد أبّن  إىل  تدفعنا  املستقبل حتت    بطريقة  سيجري يف 
الظروف نفسها، حبيث نتوّقع النتائج نفسها من األسباب املرتبطة هبا، كما نستدّل على األسباب نفسها  

سبق  من النتائج املرتبطة هبا. يُقّر هيوم ابستنادان إىل هذا املبدأ،  
ُ
فهناك نوع من "اهلارمونيا" أو التوافق امل

وهذا التوافق املسبق نستقيه حبكم العادة منذ نعومة أظفاران، وهو    بني مسار الطبيعة وتسلسل أفكاران،
بل إن هيوم يذهب إىل أبعد من ذلك ليؤكد  . 14الذي يتيح لنا عقد عالقة استداللية بني العّلة والنتيجة 

على أن أي معرفة جديدة، وابلتايل أي معرفة علمية استقرائية، غري ممكنة من دون التسليم مببدأ "انتظام  
. غري أن هذا املبدأ نفسه، كما يؤكد هيوم، ال ميكن تربيره إاّل من خالل االستقراء نفسه؛  15الطبيعة" 

م الطبيعة" يفرتض ضمنّيا أّن املستقبل يشبه املاضي حتت الظروف نفسها،  فاالعتقاد بصحة مبدأ "انتظا
 

 . 40و  39الصفحات انظر المصدر السابق،  14
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لكن ما الذي يربّر صحة هذا االفرتاض؟ ليس أمامنا سوى أن جنيب: يف املاضي، الحظنا كيف تشاهبت  
أحداث كانت مستقبلية قبل وقوعها مع أحداث املاضي بعد وقوعها، وهلذا، من الطبيعي أننا يف املستقبل  

تشاهبا بني أحداث مستقبلية مع أحداث املاضي. هذا التربير األخري يقوم على انتقال مما هو  سنشهد  
معلوم إىل ما هو جمهول، وهو هلذا السبب تربير استقرائي، وهبذا نكون قد بّرران صحة االستقراء بواسطة  

  – ي تفكري دائري  االستقراء نفسه، وهذا تفكري دائري يشري إىل مغالطة منطقية هي مغالطة الدور، وأ
 يستطيع تفسري كل شيء، وهو هلذا السبب ال يصلح أن يكون تفسريا ألي شيء.   – كما هو معروف 

 

 . جمد العلم وفضيحة الفلسفة5

املعرفية: االستقراء الذي نثق بنتيجته على ضوء ما تقّدم، نصل إىل نتيجة ال تبدو ُمرضية من الناحية  
إىل حّد اليقني يشري إىل مغالطة منطقية، واالستقراء الذي نثق بنتيجته إىل درجة من االحتمال ال ميكن  
تربيره منطقيا. حني نتأّمل مكانة االستقراء يف االستدالل العلمي، تبدو هذه النتيجة صادمة من حيث  

بوصفه أوثق طريقة متاحة جلين املعرفة، ال يقوم على أساس منطقي حُمكم،  أهنا تشري ضمنا إىل أّن العلم،  
 وهنا يربز دور التحليل العميق الذي قام به هيوم يف تناوله ملشكلة االستقراء.  

من جهة أخرى، حني نتأّمل اجلانب التارخيي ملكانة االستقراء يف املنهج العلمي، فإّن مضاعفات  
  لالستقراء   كان  سنة  ألفيْ   من  أكثر  قبل   للعلم   فلسفة   أول   فمنذ وضوحا،    مشكلة االستقراء ستبدو أكثر

  )أو   االستقراء   احتلّ   عشر   والتاسع   عشر   السابع  القرنني   بني   املمتّدة   الفرتة   يف  لكن   العلمي،   املنهج   يف   دور 

  يف   جانض   غري  بشكل  االستقرائية   النزعة   هذه  بدأت  العلمي.  املنهج  نظرية   يف  األوحد  الدور  حيتّل(  أن  كاد
  م ل   ستيوارت  جون  فلسفة  يف  نضوجها  ذروة  بلغت  مث  عشر،  السابع  القرن  أوائل  يف  بيكون  فرانسيس  فلسفة

   عشر. التاسع  القرن أواخر  يف

  فيها  االستقراء  حيّتل   مراحل،  ثالث  إىل  العلمي  املنهج  بيكون  يقّسم  اجلديد"،  "األورغانون  كتابه  يف

  واملتعلقتني   والثانية،  األوىل  املرحلتني   حول  بيكون  ذكرها  اليت  ريةالكث  التفاصيل  رغم  لكن  األخرية،  املرحلة

 من   أمهيته  على  التأكيد  من  أبعد  إىل  "االستقراء"  ملفهوم   تناوله  يف  يذهب  مل  وتصنيفها،  املعلومات  جبمع

https://plato.stanford.edu/entries/francis-bacon/
https://plato.stanford.edu/entries/mill/
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 . 16التعدادي   االستقراء   من   بدال   االستبعادي   االستقراء   على   االعتماد   إىل   أخرى  جهة   من   ودعوته  جهة، 
  حتجيمه   لكن  خاص،  بشكل  األرسطي  القياس وعلى عام  بشكل أرسطو  فلسفة  على ساخطا   بيكون كان

  األمثل   البديل  بوصفه  االستقراء  تقدمي  يف  جناحه  عن  يسفر  مل   العلمي  املنهج   يف  االستنباطي  االستدالل  لدور

 العلمي.   االستدالل  طبيعة عن  للتعبري

  االستقراء   تفاصيل  أدق  يف  طويال   شوطا  املنطق"  ق"نس  كتابه  يف   م ل   ستيوارت  جون   قطع  املقابل،   يف

  يف   هي   االستنباطية  العلوم  مجيع  أبن   الزعم   حدّ   إىل  ذهب   إنه  بل   العلمي،  للمنهج  اجلوهرية   السمة   منه  وجعل 
  استنادا   تعميمات   سوى   ليست   البدهّية(  املقدمات  ضمنها   )ومن  مبادئها  كل  وأنّ   استقرائية،  علوم   جوهرها

  ويليام   معاصره  مع   الشهري   نقاشه   يف  ذلك   من  أبعد   إىل   م ل   ذهب   األمر،  واقع   يف  .17احلسية   املالحظة   إىل

  ابستدالل   املتعلق  ذلك  كان  النقاش  ذلك  من  كبريا  قسما  احتلّ   مثال  أبرز  .18االستقراء   مفهوم  حول  ويويل

  هي  ا كم  ويويل،  إىل  ابلنسبة  بيضاوي.  مدار   يف  الشمس   حول  املريخ   كوكب   دوران   إىل  يشري   الذي   ك بلر 

  االستقرائي،   االستدالل  على   واضحا  مثاال   املثال  هذا   يعدّ   العلم، فلسفة  يف  السائد  الرأي  إىل   ابلنسبة  احلال

 هذا  تفاصيل  هنا  تعنينا   ال  االستقراء.  مرتبة  إىل  يرقى   وال  لظاهرة  وصف  سوى  ليس  أنه  م ل  جيادل   حني   يف

  استدالل   االستقراء  أن  م ل  يرى  م ل.  عند  الستقرائيةا  النزعة  هذه  تعنينا  ما  بقدر  وويويل  مل  بني   الشيق  النقاش

  الطرق   حىت   بل   احلال،  بطبيعة   ابتداعه  من   التعريف   هذا   وليس  معلوم،   غري   هو  ما   إىل   معلوم   هو   مما   ينتقل

  ذلك،   يف   األصالة   يدّع    مل   م ل   أن   واحلق  ابتداعه،  من   ليست   ابمسه   ارتبطت   اليت  الشهرية   اخلمس(   )أو   األربع 

  االستقراء   طرق  وضع  يف   الفضل  يرجع   إليه  لكن    املنطق"،   "نسق  كتابه  مقدمة  يف  نفسه  هو  به  يعرتف   ما  وهذا

     .19م ل  بطُُرق اليوم  يُعرف  واحد نسق  يف املختلفة 

 
 .(Milton 2011: 25-26انظر ) 16
17 (Mill 1886: 169( هذا ال يعني أنا ِمل يُنكر أي دور لّلستدالل االستنباطي في المنهج العلمي، انظر حول هذه النقطة .)Losee, 

1972: 152-155 .) 
 (.Forster 2011لمعرفة تفاصيل هذا النقاش الشياق، انظر ) 18
(  1"حول الطرق األربع للبحث التجريبي"، هذا هو عنوان الفصل الثامن من المقالة الثالثة في كتاب "نسق المنطق"، حيث يعرض ِمل ) 19

متبقايات، غير أنا ِمل يجمع أيضا بين الطريقتين  ( طريقة ال4( طريقة المتغيرات المتّلزمة، و)3( طريقة االختّلف، و)2طريقة االتفاق، و)

ى الطريقة المشتركة بين االتفاق واالختّلف. تشترك هذه الطرق جميعها بعقد عّلقة بين العلا  ة  األولى والثانية ليصل إلى طريقة خامسة تسما

ا لّلستدالل على  والمعلول بوصفها عّلقة بين سابق والحق، ويؤكد ِمل على إمكانية استخدام أيا من هذه الط رق إما لّلستدالل على العلاة وإما

 (.Mill 1886: 253المعلول. انظر )
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  حماوالت   بعد  خمتلفة  أشكال  اختاذ  يف   االستقرائية  النزعة  بدأت   العشرين،  القرن  من  األول  الربع   أواخر  مع

  إىل   يشري  جوهره  يف  االستقراء  هذا  العلمي.  االستقراء  معاجلة  يف  الرايضية  لاالحتما   نظرية  من  االستفادة

  وافرتاضي   ُكّلي  هو  ما  بصحة   احلُكم   إىل   ومعلوم  وحّسي  جزئي   هو  ما   بصحة  احلُكم   من   انتقالية   عالقة 

  من   هو  الدرجة   هذه  وحساب  ،1  من  وأقل  0  من  أكرب   احتمال   درجة  له  األخري   احلُكم  وهذا  وجمهول،

  الرايضية. االحتمال نظرية  اختصاص 

  وما  مجيعها  سامهت  خمتلفة   مقارابت  إىل  الرايضي  واالحتمال  العلمي  االستقراء   بني   التزواج  هذا   أسفر

مشكلة االستقراء الفلسفية بقيت حاضرة من دون حّل، وحىت    لكن   االستقرائي،  املنطق   تطوير   يف   زالت 
الذين استعاضوا عن االستقراء اب  التخّلص من  أولئك  العلمي مل يفلحوا يف  للمنهج  الستنباط كأساس 

أن يشري الفيلسوف الربيطان شاريل بورد إىل    – إًذا    – . ال عجب  20مشكلة االستقراء بشكل أو آبخر 
 .21االستقراء بوصفه جمد العلم وفضيحة الفلسفة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
" في فلسفة العلم عند بوبر، انظر  20 نقد ويسلي سالمون لّلستدالل العلمي أشهر مثال هنا هو كارل بوبر، ولمعرفة الجانب االستقرائي "الخفيا

 (. Salmon 1966 : 21-27)البوبري 
 (.67Broad 19 :26انظر ) 21
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