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مع الشباب
العدد 1 ـ شــتاء 2018

9 ملف العدد

   
على ضوء منطق حساب االحتماالت

للمواجهة  أّرخنا  كّلما  الذي  واملسلم،  العريّب  الفيلسوف 

اسم  استحضرنا  الماركّس  اإلحلادّي  املّد  مع  الفكرّية 

الكتاب  هذا  عن  احلديث  غلب  وقد  »فلسفتن�ا«،  كتابه: 

الصدر،  السّيد  لشخصّية  الفلسفّي  الُبعد  يف  البحث  عند 

عنده  -املنطقّي(  )واملعريّف  الفلسفّي  اإلبداع  قّمة  أّن  مع 

الذي  لالستقراء«،  املنطقّية  »األسس  كتابه  يف  جتّلت 

البشرّي  الّذهن  تؤّرق  زالت  وما  أّرقت  ُمشكلة  فيه  عالج 

االستقراء  بمشكلة  ُعرف  فيما  سنة،  ألفي  من   أكرث 

جديدًا  منهجًا  ابت�دع  حيث   )Proglem of induction(

سّماه  والتجرييّب،  األرسطّي  املنهجني  ُمقابل  املعرفة،  يف 

للمعرفة. الذايّت  املذهب 

االستقراء  مشكلة  ُمعاجلة  يف  الصدر  السيد  ينطلق  ولم 

أو  هيوم  ديفيد  فعل  كما  محض،  ومنطقّي  فلسفّي  هّم  من 

ريشبن�اخ  وهانز  بوبر  وكارل  كارناب  ورودولف  رسل  برتراند 

العقيدة  بإصالح  مهتّمًا  كونه  حيث  من  بل  وغريهم، 

اإلحلادّية،  الزنعة  عليها  سيطرت  بيئ�ة  يف  اإلنسانّي�ة، 

 - العليّم  املنهج  بني  جذرّي  تن�اقض  وجود  تصوير  وحاولت 

باهلل. واإليمان  التجرييّب 

يف  بقّوة  شبابن�ا  على  مطروحًا  زال  ما  الذي  التحّدي  هذا 

امللحدين،  كبار  من  نسمعه  صدى  يف  اليوم،  املعاصر  عاملنا 

البيولوجيا التطّورّية  كعالم الفزيياء ستيفن هوكينج وعالم 

اإلله  دارون  طرد  »لقد  األخري:  يقول  حيث  دوكزن.  ريتشارد 

وضوحًا،  أقل  بقي  الفزيياء  يف  الوضع  ولكّن  البيولوجيا،  من 

اآلن«. القاضية  الضربة  هوكينج  وُيسّدد 

نقطة  دراسته  يف  ُيربهن  أن  الصدر،  السّيد  استطاع  لقد 

األسس  »أّن  وهي  العقائدّية،  الناحية  من  األهّمّية  غاية  يف 

العلمّية  االستدالالت  كل  عليها  تقوم  الي  املنطقّية 

املنطقّية  األسس  هي  والتجربة،  املالحظة  من  املستمّدة 

الصانع  إثب�ات  على  االستدالل  عليها  يقوم  الي  نفسها 

العالم... لهذا  الُمدّبر 

االستدالل  يرفض  أن  إّما  فهو  أمرين:  بني  فاإلنسان 

وُيعطي  العليّم  االستدالل  يقبل  أن  وإّما  ككّل.  العليّم 

نفسها  القيمة  الصانع  إثب�ات  على  االستقرايّئ  االستدالل 

العليّم«]]]. لالستدالل  يمنحها  اليت 

الدليل  ننشر  أن  الشباب«،  »مع  مجّلة  يف  ارتأين�ا  وقد 

السّيد  عرضه  كما  االحتماالت  حساب  على  القائم  العليّم 

مع  والرسالة«  والرسول  »الُمرِسل  كتابه:  يف  الصدر 

ُيعرف  ما  قلب  يف  يدخل  ألّنه  والتصّرف،  االختصار  بعض 

الذكّي. بالّتصميم 

]ـ األسس املنطقية لالستقراء، ص: 469.
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مع  الفكرّية  للمواجهة  أّرخنا  كّلما  الذي  واملسلم،  العريّب  الفيلسوف 
املّد اإلحلادّي الماركّس استحضرنا اسم كتابه: »فلسفتن�ا«، وقد غلب 
احلديث عن هذا الكتاب عند البحث يف الُبعد الفلسفّي لشخصّية السّيد 
الصدر، مع أّن قّمة اإلبداع الفلسفّي )واملعريّف -املنطقّي( عنده جتّلت يف 
كتابه »األسس املنطقّية لالستقراء«، الذي عالج فيه ُمشكلة أّرقت وما 
 زالت تؤّرق الّذهن البشرّي أكرث من ألفي سنة، فيما ُعرف بمشكلة االستقراء 
املعرفة،  يف  جديدًا  منهجًا  ابت�دع  حيث   )Proglem of induction(

ُمقابل املنهجني األرسطّي والتجرييّب، سّماه املذهب الذايّت للمعرفة.

ولم ينطلق السيد الصدر يف ُمعاجلة مشكلة االستقراء من هّم فلسفّي 
ومنطقّي محض، كما فعل ديفيد هيوم أو برتراند رسل ورودولف كارناب 
وكارل بوبر وهانز ريشبن�اخ وغريهم، بل من حيث كونه مهتّمًا بإصالح 
سيطرت  بيئ�ة  يف  اإلنسانّي�ة،  العقيدة 
تصوير  وحاولت  اإلحلادّية،  الزنعة  عليها 
وجود تن�اقض جذرّي بني املنهج العليّم - 

التجرييّب واإليمان باهلل.

مطروحًا  زال  ما  الذي  التحّدي  هذا 
اليوم،  املعاصر  عاملنا  يف  بقّوة  شبابن�ا  على 
امللحدين،  كبار  من  نسمعه  صدى  يف 
وعالم  هوكينج  ستيفن  الفزيياء  كعالم 
البيولوجيا التطّورّية ريتشارد دوكزن. حيث 
من  اإلله  دارون  طرد  »لقد  األخري:  يقول 
بقي  الفزيياء  يف  الوضع  ولكّن  البيولوجيا، 
الضربة  هوكينج  وُيسّدد  وضوحًا،  أقل 

القاضية اآلن«.

لقد استطاع السّيد الصدر، أن ُيربهن يف دراسته نقطة يف غاية األهّمّية 
من الناحية العقائدّية، وهي »أّن األسس املنطقّية الي تقوم عليها كل 
األسس  هي  والتجربة،  املالحظة  من  املستمّدة  العلمّية  االستدالالت 
املنطقّية نفسها الي يقوم عليها االستدالل على إثب�ات الصانع الُمدّبر 

لهذا العالم...

فاإلنسان بني أمرين: فهو إّما أن يرفض االستدالل العليّم ككّل. وإّما 
أن يقبل االستدالل العليّم وُيعطي االستدالل االستقرايّئ على إثب�ات 

الصانع القيمة نفسها اليت يمنحها لالستدالل العليّم«]]].

]ـ األسس املنطقية لالستقراء، ص: 469.

وقد ارتأين�ا يف مجّلة »مع الشباب«، أن ننشر الدليل العليّم القائم 
على حساب االحتماالت كما عرضه السّيد الصدر يف كتابه: »الُمرِسل 
والرسول والرسالة« مع بعض االختصار والتصّرف، ألّنه يدخل يف قلب 

ما ُيعرف بالّتصميم الذكّي.

تعريف الدليل العليّم: هو كّل دليل يعتمد على احلّس والتجربة ويّتبع 
منهج الدليل االستقرايّئ القائم على حساب االحتماالت. وسنشرح أّواًل 
خطوات هذا املنهج الذي نعتمد عليه يف حياتن�ا اليومّية، ويستخدمه 
العلماء يف البحوث التجريبّي�ة، ثّم ننظر هل ُيمكنن�ا تطبيق خطوات هذا 
ب�اُع  الدليل على الظواهر الكونّي�ة، لنثبت وجود الصانع احلكيم؟ أم أّن اتِّ

خطوات الدليل العليّم ُتوصلنا إىل أّن الكون ُوجد ُصدفة وال من يشء؟

ُيمكن تلخيص هذا املنهج خبمس خطوات، هي:

احلّس  مجال  يف  ُنواجه  أّواًل: 
والتجربة ظواهر عديدة.

مالحظتها  بعد  ننتقل  ثاني�ًا: 
فرضّية  وضع  إىل  وجتميعها 
الظواهر  تلك  لتفسري  صاحلة 
أّنها  بمعىن  جميعًا،  وتبريرها 
فهي  الواقع  يف  ثابت�ة  كانت  إذا 
تلك  جميع  وجود  مع  تتن�اسب 

الظواهر اليت هي موجودة فعاًل.

ثالثًا: ُنالحظ أّن هذه الفرضّية 
الواقع،  يف  صحيحة  تكن  لم  إذا 

ا، كواحد يف المائة  فُفرصة وجود تلك الظواهر كّلها مجتمعة ضئيلة جدًّ
أو واحد يف األلف وهكذا.

رابعًا: نستخلص من ذلك، أّن الفرضّية صادقة، ويكون دليلنا على 
صدقها وجود تلك الظواهر اليت أحسسنا بوجودها يف اخلطوة األوىل.

خامسًا: إّن درجة إثب�ات تلك الظواهر للفرضّية املطروحة يف اخلطوة 
الثاني�ة، تتن�اسب عكسّيًا مع نسبة احتمال وجود تلك الظواهر جميعًا إىل 
احتمال عدمها على افرتاض كذب الفرضّية، فكّلما كانت هذه النسبة 
أقّل كانت درجة اإلثب�ات أكرب، حىّت تبلغ يف حاالت اعتي�ادّية كثرية، إىل 

درجة اليقني الكامل بصّحة الفرضّية.

السيد الصدر: االسس 
املنطقية اليت تقوم عليها 
كّل االستدالالت العلمّية 

املستمّدة من املالحظة 
والتجربة، هي األسُس 

املنطقّية نفسها اليت يقوم 
عليها االستدالل على 

إثب�ات الصانع املدّبُر لهذا 
العالم.

ملف العدد بقعة
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تطبيق خطوات هذا الدليل على الظواهر الكونّي�ة:

اخلطوة األوىل:

ُنالحظ توافقًا مّطردًا بني عدد هائل من الظواهر املنتظمة، وبني حاجة 
اإلنسان ككائن يّح وتيسري احلياة له، على حنٍو جند أّن أّي بديل لظاهرة من 

تلك الظواهر يعين انطفاء حياة اإلنسان على األرض أو شّلها.

فيما يلي نذكر عددًا من تلك الظواهر كأمثلة:

الكايف  بالدف ء  تمّدها  احلرارة  من  كّميًة  الشمس  من  األرض  تتلّقى 
لنشوء احلياة وإشباع حاجة الكائن اليّح إىل احلرارة، ال أكرث وال أقّل. وقد 
ُلوحظ علمّيًا أّن املسافة اليت تفصل بني األرض والشمس، تتوافق توافقًا 
كاماًل مع كّمية احلرارة املطلوبة من أجل احلياة على هذه األرض، فلو 
كانت ِضْعَف ما عليها اآلن، َلّما ُوجدت حرارة بالشكل الذي ُيتيح احلياة، 
اآلن،  عليها  ما  نصف  كانت  ولو 
الدرجة  إىل  احلرارة  لتضاعفت 

اليت ال ُتطيقها حياة.

األرض  قشرة  أّن  وُنالحظ 
شكل  على   - حتتجز  واملحيطات 
من  األعظم  اجلزء   - مرّكبات 
يكّون  إّنه  حىّت  األوكسجني، 
ثماني�ة من عشرة من جميع املياه 
ذلك  من  الرغم  وعلى  العالم،  يف 
األوكسجني  جتاوب  شّدة  ومن 
من الناحية الكيمياوّية لالندماج 
على هذا النحو، فقد ظّل جزٌء محدود منه طليقًا ُيساهم يف تكوين الهواء، 
وهذا اجلزء حُيّقق شرطًا ضرورّيًا من شروط احلياة، ألّن الكائن�ات احلّية، 
من إنسان وحيوان حباجة ضرورّية إىل أوكسجني لكي تتنّفس، ولو ُقّدر له 

أن حُيتجز كّله ضمن مرّكبات َلما أمكن للحياة أن ُتوجد.

وقد لوحظ أّن نسبة ما هو طليق من هذا العنصر، تتطابق تمامًا مع 

من  على 21%  يشتمل  فالهواء  العملّية،  حياته  وتيسري  اإلنسان  حاجة 

األوكسجن، ولو كان يشتمل على نسبة كبرية لتعّرضت البيئ�ة إىل حرائق 

شاملة باستمرار، ولو كان يشتمل على نسبة صغرية لتعّذرت احلياة أو 

رت النار بالدرجة الكافية لتيسري مهّماتها.
ّ
أصبحت صعبة، وَلما توف

ونالحظ ظاهرًة طبيعّيًة تتكّرر باستمرار ماليني املّرات على مّر الزمن، 
ُتنتج  احلفاظ على قدر معنّي من األوكسجني باستمرار، وهي أّن اإلنسان 
واحليوان عمومًا، حينما يتنّفس الهواء ويستنشق األوكسجني يتلّقاه 
حرق  يف  األوكسجني  هذا  وُيب�اشر  اجلسم،  أرجاء  جميع  يف  وُيوّزع  الدم 
ثّم  الرئتني  الذي يتسّلل إىل  الكربون  ثاين أوكسيد  يتوّلد  الطعام، وبهذا 
الغاز  هذا  احليوانات  من  وغريه  اإلنسان  ُينتج  وبهذا  اإلنسان،  يلفظه 
والنب�ات  نب�ات،  كّل  حلياة  ضرورّي  شرط  بنفسه  الغاز  وهذا  باستمرار، 
بدوره حني يستمّد ثاين أوكسيد الكربون يفصل األوكسجني منه ويلفظه 

ليعود نقّيًا صاحلًا لالستنشاق من جديد.

من  بكّمية  االحتفاظ  أمكن  والنب�ات  احليوان  بني  التب�ادل  وبهذا 
األوكسجني، ولوال ذلك لتعّذر وجود هذا العنصر وتعّذرت احلياة على 

اإلنسان نهائّي�ًا. إّن هذا التب�ادل نتيجة آالف 
حىّت  جتّمعت  اليت  الطبيعّية  الظواهر  من 
بصورة  تتوافق  اليت  الظاهرة  هذه  أنتجت 

كاملة مع متطّلبات احلياة.

ونالحظ أّن النرتوجني بوصفه غازًا ثقياًل 
إىل  انضمامه  عند  يقوم  اجلمود،  إىل  أقرب 
بالصورة  بتخفيفه  الهواء  يف  األوكسجني 

املطلوبة لالستفادة منه.

ويالحظ هنا أّن كّمّية األوكسجني اليت 
ظّلت طليقًة يف الفضاء، وكّمّية النرتوجني 
تمامًا،  منسجمتان  هما  كذلك  ظّلت  اليت 
ُيمكن  اليت  هي  األوىل  الكّمّية  أّن  بمعىن 

للكّمّية الثاني�ة أن ختّففها، فلو زاد األوكسجني أو قّل النرتوجني َلما تّمت 
عملّية التخفيف املطلوبة.

ونالحظ أّن الهواء كّمّية محدودة يف األرض، قد ال يزيد على جزء من 
مليون من كتلة الكرة األرضّية، وهذه الكّمّية بالضبط تتوافق مع تيسري 
احلياة لإلنسان على األرض، فلو زادت نسبة الهواء على ذلك أو قّلت 
لتعّذرت احلياة أو تعّسرت، فإّن زيادتها تعين ازدياد ضغط الهواء على 
هب  اإلنسان، الذي قد يصل إىل ما ال ُيطاق، وقّلتها تعين فسح املجال للشُّ

اليت ترتاءى يف كّل يوم إلهالك  من على األرض واخرتاقها بسهولة.

الكربون  أوكسيد  ثاين  تمتّص  كانت  اليت  األرض  قشرة  أّن  ونالحظ 

يبُعد القمر عن األرض 
مسافة محددة، وهي 

تتوافق تماًما مع تيسري 
احلياة العملّية لإلنسان 

على األرض، ولو كان َيبُعد 
عنا مسافة قصرية نسبّي�ًا، 
لتضاعف املدُّ الذي حُيِدثُه 
وأصبح من القّوة على حنٍو 
ُيزيح اجلبال من مواضعها.

ملف العدد



M a a  a l s h a b a b   |  W i n t e r  2 0 1 8

مع الشباب
العدد 1 ـ شــتاء 2018

12

لها  ُيتيح  واألوكسجني محّددة على حنٍو ال 
أكرث  كانت  ولو  الغاز،  هذا  كّل  تمتّص  أن 
سماكًة المتّصته، ولهلك النب�ات واحليوان 

واإلنسان.

عن  يبُعد  القمر  أّن  وُنالحظ 
وهي  محّددًة،  مسافًة  األرض 
احلياة  تيسري  مع   تمامًا  تتوافق 
األرض،  على  لإلنسان  العملّية 

قصريًة  مسافًة  عّنا  يبُعد  كان  ولو 
ُيدثه  الذي  املّد  لتضاعف  نسبّي�ًا، 

وأصبح من القّوة على حنٍو ُيزيح اجلبال 
من مواضعها... وغري ذلك

حتىص،  وال  ُتعّد  ال  اليت  الظواهر  من 
الطبيعّية  العلوم  يف  بالتجربة  واملثبت�ة 

املختلفة.

اخلطوة الثاني�ة:

جند أّن هذا التوافق املستمّر بني الظاهرة 
وتيسريها  احلياة  ضمان  ومهّمة  الطبيعّية 
يف  يفّسر  أن  ُيمكن  احلاالت،  ماليني  يف 
وهي  واحدة،  بفرضّية  املواقع  هذه  جميع 
قد  الكون،  لهذا  حكيمًا  صانعًا  نفرتض  أن 
عناصر  األرض  هذه  يف  ر 

ّ
يوف أن  استهدف 

الفرضّية  وهذه  مهّمتها،  وُييّسر  احلياة 
تستبطن كّل هذه التوافقات.

اخلطوة الثالثة:

الصانع  فرضّية  تكن  لم  إذا  نتساءل: 
مدى  هو  فما  الواقع؟  يف  ثابت�ًة  احلكيم 
بني  التوافقات  تلك  كّل  توجد  أن  احتمال 
احلياة،  تيسري  ومهّمة  الطبيعّية  الظواهر 
 مقصود؟ من 

ٌ
من دون أن يكون هناك هدف

الواضح أّن احتمال ذلك يعين افرتاض 
ألّن  َدف،  الصُّ من  هائلة  مجموعة 
افرتاض املشابهة يف ألف صفة ضئي�ل 
بدرجة كبرية يف حساب االحتماالت، فما 
ظّنك باحتمال أن تكون هذه األرض اليت 
ُصنع  من  تضّمه،  ما  بكّل  عليها  نعيش 
الفاعل  ُتشابه  ولكّنها  هادفة  غري  ماّدة 
ماليني  ماليني  يف  احلكيم  الهادف 

الصفات؟

اخلطوة الرابعة:

أن  الشّك  يشوبها  ال  بدرجة  نرّجح 
تكون الفرضّية اليت طرحناها يف اخلطوة 
صانعًا  هناك  إّن  أي  صحيحًة،  الثاني�ة 

حكيماً.

اخلطوة اخلامسة:

ضآلة  وبني  الرتجيح  هذا  بني  نربط 
اخلطوة  يف  قّررناها  اليت  االحتمال 

وهكذا نصَل إىل
 النتيجة القاطعة: 
وهي أّن للكون صانعًا 

حكيمًا، بداللة كّل ما يف هذا 
الكون من آيات االّتساق 

والتدبري.

ملف العدد بقعة

يف  االحتمال  كان  ولّما  الثالثة. 
اخلطوة الثالثة يزداد ضآلًة كّلما 
بّد  ال  اليت  دف  الصُّ عدد  ازداد 
عرفنا  كما   - فيه  افرتاضها  من 
سابقًا-، فمن الطبيعّي أن يكون 
بدرجٍة  ضئي�اًل  االحتمال  هذا 
اخلطوة  احتماالت  ُتماثلها  ال 
أّي  على  االستدالل  يف  الثالثة 
دف  الصُّ عدد  ألّن  عليّم،  قانون 
اليت البّد من افرتاضها يف احتمال 
من  أكرث  هنا  الثالثة  اخلطوة 
ُمناظر،  احتمال  أّي  يف  عددها 
وكّل احتمال من هذا القبي�ل فمن 

الضرورّي أن يزول .




