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تمهيد
أوالً :العالقة بين القياس واالستقراء.
إن العبلقة بُت االستقراء والقياس اؼبنطقي عبلقة وثيقة ،بل مها أمران متبلزمان.
فاالستقراء يضمن مطابقة اؼبقدمات للواقع.
والقياس يضمن عدم تناقض الفكر أثناء انتقالو من مقدمات ما إىل نتيجة صحيحة صحة
منطقية.
فكبلمها ؿبتاج لآلخر.
فالقياس يف حاجة إىل االستقراء ليمده دبقدمات كلية صحيحة من ناحية الواقع(ألنو ال
إنتاج من قضيتُت جزئيتُت).
واالستقراء حيتاج إىل القياس لكي يقوم لو بدور اؼبراجع أو احملقق ،ألن القضايا الكلية اليت
توصل إليها االستقراء باؼببلحظة والتجربة ال نستطيع التحقق من صدقها إال بتطبيقها على
حاالت جزئية جديدة.
على سبيل اؼبثال :إذا قلنا :كل اؼبعادن تتمدد باغبرارة ،وىذا اعبسم معدن ،النتيجة :أنو
يتمدد باغبرارة.
ىذه صورة قياس منطقي ،إال أن اؼبقدمة الكربى منو(كل اؼبعادن تتمدد باغبرارة) نصل
إليها ونتحقق من صدقها باالستقراء.
ومع ذلك فإن بينهما فروقاً نشَت إىل أمهها فيما يلي:
-1القياس:عملية فكرية خالصة ،يستدل فيها العقل بنفسو دون اللجوء ألمور خارجة
واقعية
أما االستقراء :فهو عملية فكرية غَت خالصة ،ال يكتفي العقل بنفسو ،بل يلجأ ألمور
خارجة بناء على قواعد(اؼببلحظة-التجربة)
-2القياس :يكون فيو االنتقال من الكليات إىل اعبزئيات(حركة نازلة).
أما االستقراء :يكون فيو االنتقال من اعبزئيات إىل الكليات(حركة صاعدة).
فالقياس :جيب أن تكون إحدى مقدماتو (على األقل)كلية ،والنتيجة كلية أو جزئية.
أما االستقراء:مقدماتو جزئية دائماً ،ونتيجتو كلية دائماً.
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عٌت بالصدق يف صورة اؼبقدمات ،دون التزام الصدق الواقعي.
-3القياس :يُ ى

أما االستقراء :يعٌت بالصدق الواقعي ،مع اىتمامو بقواعد االتساق اؼبنطقي.
-4القياس :نتيجتو صادقة صدقاً مطلقاً.
االستقراء :نتيجتو احتمالية غَت يقينية.
-5القياس :ال يأيت جبديد.
االستقراء :يأيت جبديد ،كشف حقائق يف الكون واالستفادة منها،
(الفرق الرابع واػبامس يراد هبما االستقراء الناقص)(.)1
رسم توضيحي:

القياس

1

2

3

عملية:

االنتقال من

يعىن بـ:

فكرية

كلي إلى جزئي صدق المقدمات

االستقراء فكرية واقعية جزئي إلى كلي الصدق الواقعي

( )1انظر :منطق االستقراء ،د.إبراىيم مصطفى إبراىيم()16-13
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النتيجة :اجلديد:

يقينية



احتمالية
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ثانياً :االستقراء عند أرسطو
يذكر كثَت من الباحثُت أن أرسطو ىو أول من استخدم كلمة االستقراء؟ وإن
كان بعضهم يرى أن أفبلطون قد تقدم عليو بذكر االستقراء.
وكان أرسطو يرى أن االستقراء سهل ؼبن أراد أن يتعلمو باستخدام اغبواس ،فهو أكثر
وضوحاً وإقناعاً ،ويشًتك فيو معظم الناس ،بينما يعترب أن القياس أكثر قوة وفعالية يف إقامة
العلم الكلي

مفهوم االستقراء عند أرسطو.
كان أرسطو يطلق االستقراء ،ويريد بو أحد أمرين:
 -1االنتقال من اعبزئي إىل الكلي.
-2إيراد األمثلة الدالة على صدق نتيجة عامة(برىان كلي)(.)1

أنواع االستقراء عند أرسطو:
لقد ذكر أرسطو ثبلثة أنواع من االستقراء يف مواضع متفرقة من كتبو:

-1االستقراء التام ،أو اإلحصائي ،أو الصوري.

-2االستقراء الناقص ،أو اغبدسي ،أو التعميمي.
وسيأيت بيان اؼبراد هبذين النوعُت مفصبلً.
-3االستقراء الجدلي :ويقوم على أساس استقراء صبيع اآلراء اليت قيلت حول اؼبسألة اليت ىي
موضوع البحث ،مث استنتاج كل النتائج اليت يؤدي إليها كل رأي من ىذه اآلراء ،مث مقارنة ىذه
النتائج بعضها ببعض ،ومقارنة ىذه النتائج حبقائق يقينية مسلم هبا.
فاالستقراء اعبديل ىو طريقة حبث يف اآلراء اؼبتعارضة ،واستخدام ما ىو مسلم بو لدى
الناس صبيعاً ،وما ىو مشهور بينهم ،من أجل ربديد ماىيات األشياء اليت يستطيع الناظر أن
يكمل ما حصل فيها من نقص
وىذه األنواع وإن كان أرسطو قد ذكرىا مفرقة يف كتبو ،إال أن األمر الذي اىتم بو وأفاض
فيو ىو القياس الصوري ،دبباحثو اؼبعروفة ،وأما االستقراء فلم يناقشو بتلك الدرجة اليت نراىا يف
()1انظر :منطق االستقراء ،د.إبراىيم مصطفى إبراىيم( ،)32 ،28االستقراء واؼبنهج العلمي .د ؿبمود زيدان(.)35
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نظرية القياس عنده ،وذلك راجع إىل نظرتو اؼبنطقية للكلي ،فهو يرى أنو أشرف
وأظبى من اعبزئي ،وعلى ىذا جرى اؼبناطقة الصوريُت بعد أرسطو.
وأما مناطقة العصر اغبديث فكان أكرب اىتمامهم باالستقراء ومشكبلتو ،ووجهوا نقدىم
للقياس األرسطي ،ولبلستقراء التام الذي رأوا أنو ىو القياس الذي ربدث عنو أرسطو ،وقرروا
أن االستقراء الذي حيتاجو العلم لتطوره مغاير ؽبذا الذي اىتم بو أرسطو(االستقراء التام) (.)1

 االستقراء الحدسي

(ىذه التسمية وضعا:جونسون ،وىو ما يشَت إليو أرسطو باستخدام كلمة":استقراء"
فقط).
تعريفو :عرفو أرسطو بأنو :العملية اليت بواسطتها ندرك أن مثبلً جزئياً دليل على صدق

تعميم ما.
كان يرى أن ىذا االستقراء يوصلنا إىل حقائق ضرورية حبدس عقلي.
ذكره أرسطو حُت حديثو عن الربىان(القياس الذي مقدماتو ضرورية) ،والقضية الضرورية
ىي الواضحة بذاهتا واليت ال ربتاج إلثبات ،فكان يرى وجود حدود أوىل(جواىر أوىل).
كان يرى أن ىناك موضوعات(أوىل) ال ديكن أن تكون ؿبموالت(كاسم العلم)
وؿبموالت ال ديكن أن تكون موضوعات (كجنس األجناس).
واألطراف الوسطى بينها متناىية.
فهذه اؼبوضوعات األوىل ىي مقدمة للتسليم دبقدمات أوىل قبزم بصدقها دون برىان،
فالربىان عليها مستحيل ،فبل بد أن تبدأ اؼبعرفة من مقدمات أوىل ،وىذه اؼبعرفة نصل إليها
باالستقراء اغبدسي.
ملون فبتد ،ال ديكن أن نصل إليها باستقراء اؼبلونات(اإلحصاء التام) ،فهذا
مثالً :كل َّ

ؿبال ،بل نفهم العبلقة الضرورية بُت اللون واالمتداد.

مثال:2الوردة اغبمراء الفاقعة أدكن من القرمزية .ىذه القضية ليست مشتقة من خربة

حسية ،بل من تأمل الوردتُت ،فإذا خرجنا من ىذا اؼبثال لقضية عامة :كل لون أضبر فاقع أدكن
من كل لون قرمزي ،فهذه القضية تسمى قضية ضرورية تصدق على الورد وغَته ،إمنا وصلنا
()1انظر :منطق االستقراء ،د.إبراىيم مصطفى إبراىيم( ،)39-33فلسفة العلوم -اؼبنطق االستقرائي.د .ماىر عبد
القادر()33-19
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ؽبذه القضية باإلدراك اغبدسي.
وؽبذا االستقراء أمثلة كثَتة( ،2+1=3 ،2>3األبيض ليس بأسود..اخل)،
ندرك ذلك ببل برىان ،بل بإدراك مباشر وحبدس ،ويف ىذه القضايا يكفي مثال واحد ،وكل
قضايا اغبساب واؽبندسة من ىذا النوع.
ىناك سبييز بُت الوقائع ،واؼببادئ(اؼببدأ اغبدسي).
مثال الوقائع:ىذا القلم أضبر.
مثال اؼببادئ:القلم(أي قلم) ال بد أن يكون لو لون ،وال يكون أضبر وأصفر يف وقت
واحد.
االستقراء اغبدسي يدل على اؼببادئ ال الوقائع(.)1

()1انظر :االستقراء واؼبنهج العلمي .د ؿبمود زيدان()51-46
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المبحث األول :أنواع االستقراء.
منهج البحث يف العلوم مر بثبلثة مراحل:
-1منهج البحث يف علم الطبيعة القدمي :اؼبنطق الصوري ،واالستقراء التام(االستقراء
القدمي)
-2منهج البحث يف علم الطبيعة التقليدي:االستقراء الناقص(التقليدي)
()1
-3منهج البحث يف العلوم الطبيعية اؼبعاصرة :اؼبنهج الفرضي
ويف ىذا اؼببحث نتناول الكبلم على النوعُت األولُت:
-2االستقراء الناقص (التقليدي).
 -1االستقراء التام.

المطلب األول :االستقراء التام.
تعريفو :ىو االستقراء الذي يكون فيو إحصاء جميع األمثلة الجزئية في مقدمات
تنتهي إلى نتيجة عامة تندرج تحتها كل تلك األمثلة.
مثالو:
مثال لو أرسطو دبثال :اإلنسان واغبصان والبغل طويلة العمر ،لكن اإلنسان واغبصان
والبغل ىي كل اغبيوانات اليت ال مرارة ؽبا.
.
إذا كل اغبيوانات اليت ال مرارة ؽبا طويلة العمر
خصائصو:

لبلستقراء التام خصيصتان:
-1أنو استدالل مقدماتو كلية ،ونتيجتو كلية
-2ليس يف النتيجة غَت ما جاء يف اؼبقدمات.
أسماءه:

يسمى :االستقراء التام ،أو :اإلحصاء التام ،أو االستقراء القياسي( ،)2أو االستقراء

()1انظر :االستقراء واؼبنهج العلمي .د ؿبمود زيدان()57
()2انظر :اؼبرجع السابق(.)36
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الشكلي(.)1
مالحظات على االستقراء التام:
 -1ىذا االستقراء ليس قياساً(على الصحيح) ،ألنو ال ينتقل من قضايا عامة إىل ما ىو
أقل منها عموماً ،بل من عدة أحكام خاصة إىل قضايا عامة ،فهذا االستقراء إمنا ىو تقرير ؼبا
سبق مبلحظتو ،فهذا االستقراء ال نستخدمو يف أمثلة أخرى سوى اليت سبت مبلحظتها) (.)2
-2مقدمات ىذا االستقراء من الصعب اعبزم بكليتها ،لتعسر اإلحاطة بأفرادىا.
(يف اؼبثال السابق:

ؽبا).

س/1كيف عرفنا أن كل إنسان وحيوان طويل العمر.
س /2كيف عرف أرسطو أن اإلنسان واغبصان والبغل ىي كل اغبيوانات اليت ال مرارة

-3االستقراء التام غَت فبكن إذا دلت مقدماتو على جنس ذي عدد ال متناه من األنواع،
أو نوع ال متناه من األفراد(كاؼبثال السابق) ،وإال فإنو مقبول.
وؽبذا فمثال أرسطو السابق خاطئ ،وشبة أمثلة صحيحة ،مثل :اؼبثلث إما متساوي
الساقُت ،أو متساوي األضبلع ،أو ـبتلف األضبلع ،فبل خيرج عن ذلك.
ومن ىذا االستقراء ما كانت مقدماتو تشَت إىل أفراد ؿبدودة العدد بالزمان واؼبكان ،مثال:
ؿبمد ناجح ،علي ناجح ،زيد ناجح،
ليس يف الغرفة إال :ؿبمد وعلي وزيد.
النتيجة :كل من يف الغرفة ناجح

-4عيب االستقراء التام :أن النتيجة يف االستقراء موجودة يف اؼبقدمات ،ومل يأت جبديد،

ولذا قد يسمى(االستقراء التخليصي) ،ومع ىذا فبل كبرم ىذا االستدالل من أي قيمة ،فعلم
اإلحصاء قائم عليو ،وكذا اغبساب ،عدا استخدامنا لو يف اغبياة اليومية.
فاغباصل أن لو قيمة وأمهية كبَتة ،لكنو ال يكشف عن جديد ،فبل يوصلنا لقانون ذبرييب.
 -5بيكون وجو نقدين لهذا االستقراء:

أ-أرسطو مل يكن مهتما بقيمة التجربة ،ومل يتضمن االستقراء مبلحظات جزئية ،بل
( )1اؼبنطق اغبديث ومناىج البحث.د .ؿبمود قاسم(.)49-48
()2اؼبرجع السابق (.)49-48
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أحكاما عامة عن بعض الصفات لبعض األنواع ،مث يصدر تعميم كلي عن كل
األنواع ما لوحظ وما مل يبلحظ (أي أن االستدالل الذي مقدماتو كلية ليس
باستقراء)
ب-بيكون نقد االستقراء البسيط:االنتقال من مقدمات تتناول عدداً ؿبدوداً من األمثلة
اعبزئية الدالة على أفراد إىل تعميم يضم تلك األمثلة وغَتىا فبا يندرج ربت نوع واحد.
وجو النقد :أن فيو هتور ،وفيو إحصاء أمثلة إجيابية تؤيد النتيجة ،ومل ينتبو لوجود أمثلة
سلبية تناقضها ،ووجود األمثلة السلبية فبكن.
وعلى ىذا نقد بيكون االستقراء التام األرسطي أنو الوصول إىل نتيجة كلية من استقراء
عدد بسيط من اؼببلحظات ،وعدد(موجب ال سالب)
فبل بد أن نتهم أثناء االستقراء باألمثلة السالبة(اليت تنقض تفسَتنا) (.)1

()1انظر :االستقراء واؼبنهج العلمي .د ؿبمود زيدان()45-36
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المطلب الثاني :االستقراء الناقص(التقليدي).
المسألة األولى :تعريف االستقراء الناقص(التقليدي).
تعريفو :ىو ؾبموعة األساليب والطرق العملية والعقلية اليت يستخدمها الباحث يف
االنتقال من عدد ؿبدود من اغباالت اػباصة إىل قانون عام ،أو قضية كلية ،ديكن التحقق من
صدقها بتطبيقها على عدد ال حصر لو من اغباالت اؼبماثلة(.)1
فهو استدالل يتكون من عدد من اؼبقدمات ،ينتقل منها إىل نتيجة عامة تنطوي على

تفسَت الوقائع اؼبتضمنة يف اؼبقدمات(.)2

 ىذه النتيجة ىي صيغة القانون العلمي.
ال يشًتط عدد معُت من اؼبقدمات ،بل كلما زادت زاد احتمال الصدق ،ويشًتط يف
اؼبقدمات أن تكون تصويراً للواقع(.)3
 االنتقال من اؼببلحظات إىل القانون يكون بعملية عقلية ،وىي :التعميم(وىي روح
اؼبنهج التجرييب ،وتعطينا التنبؤ باؼبستقبل إذا وجدت ظروف فباثلة ،وىذا ما ال حيققها استقراء

أرسطو)(.)4
ففي ىذا النوع من االستقراء «ال يقوم الباحث باستقصاء صبيع األمثلة أو كل اغباالت،
بل يقتصر على بعضها ،مل يصل عن طريق معرفتو ببعض ىذه االمثلة أو اغباالت إىل حكم
صادق يصدق عليها وعلى مثيبلهتا فبا ديكن أن حيدث يف اؼبستقبل يف نفس الظروف ،وربت
نفس الشروط»(.)5
أظباؤه :يسمى :االستقراء الناقص ،االستقراء القائم على التعميم ،استقراء بيكون( ،ألنو
اىتم بو وحدد طرقو ،وحذر من عيوبو) (.)6
سبب التسمية.

( )1يف اؼبنطق اغبديث ومناىج البحث ،أ .د ؿبمد عبد اغبافظ.)67(.
()2انظر :االستقراء واؼبنهج العلمي .د ؿبمود زيدان()55
()3انظر :االستقراء واؼبنهج العلمي .د ؿبمود زيدان()55
( )4اؼبنطق اغبديث ومناىج البحث.د .ؿبمود قاسم(.)52-51
( )5يف اؼبنطق اغبديث ومناىج البحث ،أ .د ؿبمد عبد اغبافظ(.)65
( )6اؼبنطق اغبديث ومناىج البحث.د .ؿبمود قاسم(.)53-49
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جرت العادة على تسمية ىذا االستقراء(:االستقراء الناقص) ،وسبب
التسمية :أنو ال حيصي صبيع أمثلة الظاىرة ،بل بعضها ،خببلف التام الذي حيصي
صبيع األمثلة.
يتضمن االستقراء الناقص(التقليدي)أن ما ينطبق على ذلك العدد من األمثلة ينطبق
على األمثلة األخرى اليت مل تكن يف متناول أيدينا ،واليت قد ربدث يف اؼبستقبل.
واعًتض البعض على تسميتو بالناقص لئبل يوىم نقص أمهيتو يف البحث العلمي ،فسماهبعضهم(االستقراء التقليدي) .سبييزا لو عن االستقراء األرسطي(االستقراء القدمي) ،وعن اؼبنهج

العلمي( ،)1بينما ظباه بعضهم( :االستقراء القائم على التعميم)( ،)2وسنجري يف ىذا البحث
على التسمية الشائعة واؼبشتهرة عرب القرون(االستقراء الناقص) ،بغض النظر عن ذلك االحًتاز
الذي ذُكر آنفاً ،إذ إن تغيَت اؼبصطلح قد يسبب إشكاالت أكرب من ذلك الوىم احملذور،
واالصطبلحات األخرى قد ال يعيها إال أصحاهبا.

المسألة الثانية :وضيفة االستقراء الناقص ،وأىدافو.
تقدم بيان اهنيار القياس األرسطي بظهور اؼبنهج التجرييب" ،فاالستقراء أوىل بأن تنسب
إليو مهمة تقرير القوانُت اليت تتيح فهم األشياء فهما علميا ،ألن ؾبرد مبلحظة
األشياء(تسجيل اغبقائق اعبزئية) ال يكفي يف نشأة العلم ،فبل بد من البحث عن الصلة بُت
ىذه الظواىر لكي نصل لقانون ،فبل تتكرر اعبهود(إعادة اؼببلحظة) يف كل مرة.
إذاً :وضيفة االستقراء:محاولة فهم الطبيعة

شرط ىذا الفهم :أن نربط الظواىر بعضها ببعض ،ببيان خضوعها لقوانين مطردة(.وال
نفسرىا دبجرد الصدفة ،فالصدفة ليست تفسَتاً علمياً ،بل ىي جهل).
إذا عرفنا ىذه القوانُت أمكننا التنبؤ بعودة ىذه الظواىر إذا ربقق شرط ذلك القانون،
(التنبؤ :ىو إمكانية اؼبعرفة األكيدة دون العودة إىل اؼببلحظة والتجربة ،وىو الدليل على فهمنا
للظواىر).
()1انظر :االستقراء واؼبنهج العلمي .د ؿبمود زيدان()55
( )2اؼبنطق اغبديث ومناىج البحث.د .ؿبمود قاسم(.)49
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مثال ذلك :الحظنا أن أناساً خيتنقون عند تنفس أكسيد الكربون ،فيمكننا
التنبؤ بأن اإلنسان خيتنق يف كل مرة يتنفسها.
 ال يهدف العلم إىل معرفة جواىر األشياء ،أو الغاية من وجودىا[مثبلً :ؼباذا كان
األكسجُت ضروري للحياة] ،بل يقف عند معرفة العبلقات بينها.
وإذا فرضنا أننا عرفنا السبب فإننا سوف ننتهي دائماً إىل علة أوىل قبهل حقيقتها(العلل
األوىل زبرج عن نطاق العلم).
إذا  :أىداف االستقراء:
معرفة أسباب الظواىر ،أو الظروف اليت ال بد من وجودىا حىت تتحقق تلك الظاىرة.معرفة العبلقات اليت تربط الظواىر هبذه األسباب ،أو بتلك الظروف.االىتداء للقوانُت اليت ربكم ىذه الظواىر(قد ال تكون القوانُت أسباباً ،فزيادة الضغطحيدث معها نقص اغبجم ،وال قبزم أن يكون أحدمها سبباً لآلخر ،فليس حيدث أحدمها مث
حيدث اآلخر ،بل حيدثان معا) (.)1

المسألة الثالثة :الفروق بين االستقراء التام واالستقراء الناقص.
ديكن إصبال الفروق بُت االستقراء التام والناقص دبا يلي.
-1يف االستقراء التام :تكون النتيجة مساوية سباماً للمقدمات(لذا ال يفيدنا علماً جدياً)
يف االستقراء الناقص :النتيجة أعم(وأىم) من اؼبقدمات ،وىذا التعميم ىو جوىر
االستقراء الناقص.
-2االستقراء التام ال يتضمن عمبلً عقلياً دقيقاً ،فهو ؾبرد إحصاء آيل بسيط.
أما االستقراء الناقص فيطلق للعقل اغبرية اإلبداعية يف زبيل الفروض اؼبناسبة.
-3االستقراء التام يضمن لقضاياه قدراً من اليقُت
أما االستقراء الناقص فبل ينظوي إال على الًتجيح واالحتمال فحسب(.)2
ونبلحظ القرب بُت ىذه الفروق وبُت ما تقدم من الفروق بُت القياس األرسطي واالستقراء.
( )1اؼبنطق اغبديث ومناىج البحث.د .ؿبمود قاسم(.)43
( )2انظر :يف اؼبنطق اغبديث ومناىج البحث ،أ .د ؿبمد عبد اغبافظ()68-67
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المسألة الرابعة :نشأة االستقراء الناقص.
نشأ االستقراء التقليدي يف بداية عصر النهضة كردة فعل لبلستدالل القياسي(اؼبنطق
()1
الصوري)
حيث وجهوا إىل القياس األرسطي نقدين أساسيُت:
-1أن مقدمات القياس مقدمات كلية ،دائماً ما نفًتض صدقها ،وتكون يف الواقع ليست
كذلك ،فبل يتأتى صدق اؼبقدمات إال إذا كانت جزئية مطابقة للواقع.
-2أن نتيجة القياس صادقة ضرورة ،مع أنو ال صلة ؽبا بالواقع.
نتيجة القياس ليس فيها علم جديد ،ألهنا متضمنة يف اؼبقدمة الكربى ،ولكن معارفنالن تتقدم إال إذا كنا نصل إىل ما كان ؾبهوالً لدينا من قبل.
وىذا النقد يتوجو لبلستقراء التام ،ألنو من القياس.
وباختصار :نريد استدالالً مقدماتو جزئية ،ومطابقة للواقع ،ونريد نتيجة تتضمن علما

جديداً ،وىذا ىو االستقراء الناقص(التقليدي) ،وىو المنهج التجريبي.

المسألة الخامسة :مهمة االستقراء الناقص ،ودعائمو العلمية.
ال شك أن االستقراء ىو الذي يساعد على تطور العلوم ،وىو الذي ديثل قوام العلم ،فإن
«قوام العلم إمنا يتمثل يف الربط بُت حقائق جزئية متناثرة ،وصياغتها يف قوانُت عامة يستعان هبا
على التنبؤ دبا عساه أن يقع يف حالة ظروف معينة.
وبعبارة أخرى فإن التعميم ىو :دعامة من دعائم اؼبعرفة العلمية»(.)2
دعائم اؼبعرفة العلمية اليت يوفرىا االستقراء:
-1التعميم.
-2ثبات الصدق ،فإنو ال يكفي للقضية العلمية أن تكون صادقة اآلن ،أو يف ظروف
()1انظر :االستقراء واؼبنهج العلمي .د ؿبمود زيدان()58
( )2يف اؼبنطق اغبديث ومناىج البحث ،أ .د ؿبمد عبد اغبافظ.)63-62(.
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معينة ،قائمة ،بل ال بد أن يبلزمها الصدق يف كل اغباالت اؼبماثلة اليت ربدث
مستقببلً.
-3اؼبقدرة على التنبؤ .فجوىر التنبؤ ىو أن تتحقق نفس الظاىرة حُت تتوفر ؽبا نفس
الشروط يف أي مكان وزمان(.)1

المسألة السادسة :أنواع االستقراء الناقص.
االستقراء الناقص على نوعُت:

النوع األول :االستقراء الفطري.

وىو االستقراء القائم على التعميم السريع الذي يلجأ إليو كل إنسان يف حياتو العادية.
قد يكتفى يف ىذا االستقراء دبثال واحد.
يؤدي لنتائج مشكوك فيها ،كثَتاً ما يتبُت فساده(كالسائح الذي حيكم على أخبلق
شعب بالفساد ؼبوقف واحد).
ومع ذلك فاغباجة لو ضروية ،وقد يؤدي لنتائج صحيحة ،بل إن اعبانب األكرب من
آرائنا ناتج عن ىذا االستقراء الساذج ،والذي قد حيصل بطريقة غَت شعورية.
النوع الثاني :االستقراء العلمي.

وىو االستقراء اؼبقصود القائم على خطوات علمية ؿبددة يأيت بياهنا يف اؼبسألة التالية.
الفرق بُت االستقراء العلمي واالستقراء الفطري:
 االستقراء العلمي يستخدم أساليب يعجز الرجل العامي استخدامها.أنو يقوم على أسس واضحة من اؼببلحظة والتجربة ،حىت يضع الفرض ،مث التعميم،وبعد اؼببلحظات والتجارب العديدة يصبح قانوناً علميا يتيح التنبؤ بعودة الظواىر
-أنو يساعد على تطبيق ىذه القوانُت تطبيقاً علمياً(فاؽبدف مقصود وشعوري)(.)2

( )1انظر:يف اؼبنطق اغبديث ومناىج البحث ،أ .د ؿبمد عبد اغبافظ.)63 (.
( )2اؼبنطق اغبديث ومناىج البحث.د .ؿبمود قاسم(.)56-53
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المسألة السابعة :مراحل االستقراء الناقص.
 لبلستقراء التقليدي ثبلث مراحل(:)1

-1المالحظة والتجربة-2 .وضع الفروض

-3تحقيق الفروض.

المرحلة األولى :المالحظة والتجربة:
المالحظة :ىي توجيو اغبواس واالنتباه إىل ظاىرة معينة ،أو ؾبموعة من الظواىر رغبة يف

الكشف عن صفاهتا أو عن خصائصها توصبلً إىل كسب معرفة جديدة عن تلك الظاىرة أو
ىذه الظواىر.
مثالها :قيام علماء الفلك دببلحظة حركة النجوم للوصول لقوانُت تلك اغبركات.

التجربة :مبلحظة ظاىرة ما أو ؾبموعة من الظواىر مبلحظة مقصودة تتضمن تغيَت بعض
الظروف الطبيعية اليت ربدث فيها تلك الظاىرة رغبة يف الوصول إىل صفاهتا أو خصائصها اليت
ال يكون يف مستطاعنا الوصول إليها دبجرد اؼببلحظة دون تعديل يف ظروفها الطبيعية
مثالها :قيام الكيميائيُت بإحداث تفاعبلت خاصة لفصل العناصر أو تركيبها(.)2
التجربة أكثر أىمية من المالحظة:
فإن التجربة تمتاز عن المالحظة بما يلي:
-1التجربة :تفيد يف كشف القوانُت اليت ال تسمح هبا ؾبرد اؼببلحظة البحتة للظواىر.
ففي المالحظة:قد نضطر لبلنتظار طويبل حىت ربصل الظاىرة اليت ربدث حدوثاًطبيعياً،
()3
أما التجربة :فنري الظروف اؼبطلوبة يف وقت قصَت.
-2التجربة ربلل الظاىرة إىل عناصرىا األوىل ،فبا يسهل معو معرفة خواص كل عنصر منها
على حدة ،ومعرفة النسب اليت تتكون منها العناصر ،وىذا ما ال توفره اؼببلحظة.
-3بالتجربة يكمن تعديل تركيب الظاىرة ،باعبمع بُت عناصر متفرقة يف الطبيعة ،فنكون
()1انظر :االستقراء واؼبنهج العلمي .د ؿبمود زيدان(.)59
()2انظر :اؼبرجع السابق ()63
()3انظر :اؼبرجع السابق (.)61
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عناصر على كبو يؤدي ؼبركبات جديدة ال توجد يف الطبيعة ،وىذا ما ال توفره
اؼببلحظة.
-4نتائج التجربة تضمن للبحث العلمي قدراً كبَتا من اؼبوضوعية والدقة ،أما نتائج
اؼببلحظة فردبا كان للطابع الشخصي الذايت أثر يف تكوينها(.)1
ومع ذلك فبل سبايز بُت التجربة واؼببلحظة ،يف اؼببلحظة قد حيتاج عامل الفلك الستخدام
آالت لقياس حركة قبم ،ويف التجربة حيتاج عامل الكيمياء ؼببلحظة التغَتات.
رسم توضيحي
التجربة

المالحظة

االنتظار

ال

نعم

حتليل الظاهرة لعناصرها

نعم

ال

تعدول تركيب الظاهرة

نعم

ال

املوضوعية والدقة

كبَتة

أقل

أنواع المالحظات:
العادية(الفجة) واؼببلحظة العلمية
للمبلحظة نوعان :اؼببلحظة
َّ

(الفجة)
 -1المالحظة العادية َّ

وىي اؼببلحظة السريعة اليت يقوم هبا الرجل العادي يف حياتو اليومية العملية اليت تثَت

اىتمامة.
وىي زبتلف عن مبلحظة الرجل العامل.
فالرجل العادي ال يبتغي من مبلحظتو التوصل إىل كشف علمي ،وىذا ما جيعل مبلحظتو
زبضع لغرض النفع العام ،اػباص باغبياة اليومية.
( )1يف اؼبنطق اغبديث ومناىج البحث ،أ .د ؿبمد عبد اغبافظ( ،)75وانظر :منطق االستقراء ،د.إبراىيم مصطفى
إبراىيم(.)73-69
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واؼببلحظة العادية ال تقوم على فكرة الربط بُت ما يبلحظو الرجل العادي يف
حياتو ،حيث ال تكون لو نظرة ناقدة فاحصة يف شؤون حياتو اليومية ،فكل ما
يعنيو منها :النفع العملي اؼبوقوت ،فبل بفحص الظواىر بدقة ،وال يربطها مع ظواىر أخرى.
سمات المالحظة الفجة:

-1ليس فيها ربليل الظواىر ربليبلً موضوعياً بعيداً عن دائرة اؼبصلحة العامة.
-2ليس فيها ربط بُت الظواىر العديدة ربطاً علميا(.)1
ومع ذلك فكثَتاً ما كانت ىذه اؼببلحظة طريقاً للكشف عن بعض القوانُت اؼبهمة ،فقد

اىتدى نيوتن إىل قانون اعباذبية بعد مشاىدتو لتفاحة تسقط من الشجرة(.)2
 -2المالحظة العلمية.

وىي المالحظة المقصودة والمنهجية والمحددة الهدف التي يعند إليها الباحث

للكشف عن تفاصيل الظواىر(.)3

فالرجل العامل حُت يبلحظ ظاىرة معينة فإهنا مبلحظة ؽبا ىدف ،أال وىو الكشف
العلمي ،عما ىو جديد يف ىذه الظاىرة ،وربصيل معارف جديدة من وراء ىذه اؼببلحظة(.)4
شروط التجربة والمالحظة العلمية:

-1الدقة ،العناية يف تسجيل الظواىر ،وسبلمة حواس الباحث ،توفر اآلالت واؼبقاييس
البلزمة لتسجيل ما يصعب على اغبواس إدراكو.

-2الموضوعية أن نبتعد عن إدخال العناصر الذاتية يف تسجيل الظاىرة ،فنسجل ما نراه

أحببناه أو كرىناه(.)5

-3وضوح الهدف الذي ترمي إليو.
-4االستعانة باألجهزة واألدوات واآلالت اليت تشد من أزر اؼببلحظة العلمية ،وتوسع

()1يف اؼبنطق اغبديث ومناىج البحث ،أ .د ؿبمد عبد اغبافظ(.)73
()2اؼبرجع السابق (.)71
()3اؼبرجع السابق (.)71
( )4انظر :فلسفة العلوم -اؼبنطق االستقرائي.د .ماىر عبد القادر(.)36
()5انظر :االستقراء واؼبنهج العلمي .د ؿبمود زيدان(.)63
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دائرة اإلدراك اغبسي(.)1
واؼببلحظة العلمية ذباوز ؾبرد مراقبة الظواىر ،ألهنا تعٍت تركيز االنتباه لغرض
البحث ،وبصَتة ذات سبييز ،وإدراك عقلي ألوجو الشبو واالختبلف ،وحدة الذىن وقدرتو على
التمييز والفهم العميق ،لننفذ إىل أعماق ما يبدوا على السطح(.)2
وال بد للباحث أثناء مبلحظتو أن ينتبو لكل ما ىو غَت متوقع ،وىي ما يبدو أثناء
اؼببلحظة من ظواىر مل يقصد إليها(.)3
المالحظة المسلحة.
ؼبا كانت قدرات اإلنسان وحواسو ؿبدودة ،كانت عاجزة عن إدراك ما ال يتفق مع
قدراهتا من الظواىر اؼبعقدة ،فكان من الضروري أن يلجأ الباحث إىل (التسلح) بآالت او
أدوات تزيد من قدرتو على مبلحظة الظاىرة مبلحظة دقيقة.
واآلالت منها ما ينصب على تكبَت قدرة اغبواس ،وزيادة قدرهتا إىل النفاذ إىل أبعاد
األشياء الدقيقة ،كالتلسكوب ،واجملهر ،وأجهزة قياس اغبرارة ،وأجهزة قياس االىتزاز ،واألصوات
الدقيقة ،واألشعة اليت ال تراىا العُت اجملردة ،وغَت ذلك.
وأما األدوات فهي غَت اآلالت ،كاؼبشرط يف يد الطبيب ،فاآلالت أكثر تعقيداً من
األدوات(.)4
المالحظة العلمية على نمطين :المالحظة الكمية ،والمالحظة الكيفية.

قد تكون اؼببلحظة يف بعض العلوم ذات طابع كيفي ،وقد تكون ذات طابع كمي.
فاؼببلحظة الكيفية تظهر يف علوم النبات ،والبيولوجيا ،حيث يوجو العامل اىتمامو إىل
الصفات اليت سبيز نوعاً من األنواع أو فصيلة من الفصائل عن غَتىا ،فيتوجب عليو أن يسجل

مبلحظاتو بدقة.
أما اؼببلحظات ذات الطابع الكمي فتتضح يف مثل علوم الكيمياء والفيزياء ،فالباحث
يتجو لتحديد العبلقات بُت العناصر اليت لديو ،مث يعرب عنها يف نسب رياضية كمية.
( )1يف اؼبنطق اغبديث ومناىج البحث ،أ .د ؿبمد عبد اغبافظ(.)72
()2انظر :فلسفة العلوم -اؼبنطق االستقرائي.د .ماىر عبد القادر()43
()3انظر :اؼبرجع السابق ()41
( )4انظر :اؼبرجع السابق ()45
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فاؼببلحظة الكيفية تستند إىل الوصف القائم على التعريف والتصنيف ،بينما

اؼببلحظة الكيفية تستخدم الرياضيات والصيغ الرمزية واإلحصائات(.)1

المرحلة الثانية :فرض الفروض.
بعد كتابة اؼببلحظات يف اؼبرحلة األوىل نأيت ؼبرحلة فرض الفروض ،وىي السعي يف تفسَت
تلك اؼببلحظات للوصول إىل القانون العلمي(الذي ىو اؼبرحلة الثالثة)
معنى(الفرض) :ىو التكهن أو ؿباولة التفسَت لظاىرة ما ،أو أجياد عبلقة بُت ؾبموعة

وقائع.
أي زبيل شيء يعرب عن علة جملموعة معينة من الظواىر أو اغبوادث موضوع االختبار،
تكون تلك العلة عامبلً أساسياً يف إنتاج تلك اجملموعة من الظواىر(.)2
ومعنى(التفسير) :أن تتفق واقعة مع :واقعة أخرى ،أو مع :قانون عام.

اتفاق ظاىرة مع ظاىرة أخرى :مثبلً ،حُت نسمع صوت زلزال يف مكان ما ،مث نعلمعن حدوث بركان يف مكان ؾباور ،نقول إن الربكان يفسر حدوث الزلزال.
-اتفاق ظاىرة مع قانون عام :أن تكون علة حدوث ىذه الظاىرة وطريقة وقوعها ىي

بنفسها علة وقوع وقائع أخرى مشاهبة تفسرىا تلك العلة ،فمثبلً :حُت نضع كوباً على النار
فينكسر ،نفسرىا بأن اغبرارة تسبب سبدد األجسام الصلبة ،وىذا الفرض أصبح قانوناً(.)3
تدخل العقل يف عملية التفسَت للمبلحظات ال بد أن يكون حذراً ،فدور العقل يف ىذه
اغبالة ال بد وأن يكون نقدياً ،فبعد أن ينقل اغبس للعقل ما يبلحظو من وقائع ،فإن على
الباحث يف ىذه اغبالة أن يقوم بإدارة العقل حول الوقائع اليت تلقاىا من اغبس ،ويعمل نقده
فيها ،وذلك يرجع إىل أن اغبس قد يلقن العقل إحساسات خاطئة(كالسراب للناظر) ،ولكن
الذىن اؼبتأىب سرعان ما يدرك مواضع اػبطأ يف اؼبوضوعات اليت عرضت عليو(.)4
( )1انظر :فلسفة العلوم -اؼبنطق االستقرائي.د .ماىر عبد القادر( ،)47-46منطق االستقراء ،د.إبراىيم مصطفى
إبراىيم()68-67
()2انظر :االستقراء واؼبنهج العلمي .د ؿبمود زيدان( ،)63فلسفة العلوم -اؼبنطق االستقرائي.د .ماىر عبد القادر()61
()3انظر :االستقراء واؼبنهج العلمي .د ؿبمود زيدان(.)63
( )4انظر :فلسفة العلوم -اؼبنطق االستقرائي.د .ماىر عبد القادر()42
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«إن اإلنسان يف وضعو للفروض خيضع لعوامل عدة تتصل بنوع العلم
الباحث فيو ،مث بالنظام التحليلي اؼبوجود يف ذىنو ،والذي يقبل بواسطتو على
الظواىر اػبارجية ،من أجل ربليلها ،كما خيضع ثالثاً لعدد الظواىر اػبارجية اليت يدرسها ،وما
هبا من تنوع ،والدرجات اؼبختلفة ؽبذا التنوع يف الظواىر ،فبا جيعل إمكانية الفرض تتفاوت وفقاً
للظروف اؼبختلفة للوقائع.
الفرض إذن..تفسَت مؤقت لوقائع معينة ،ال يزال دبعزل عن امتحان الوقائع ،حىت إذا ما
امتحن يف الوقائع ،أصبح من بعد إما فرضاً زائفاً جيب أن يعدل عنو إىل غَته ،وإما قانوناً يفسر
ؾبرى الظواىر»(.)1
وظيفة الفرض:
للفرض وضيفتان:
-1الربط بُت عدد من اؼببلحظات والتجارب
-2الكشف عن بعض العبلقات الثابتة بُت تلك اؼببلحظات
نتيجة الفرض:
قد يكون الفرض صادقاً أو كاذباً.
إن كذب :علينا أن كباول وضع تفسَت آخر يتفق مع الوقائع.
إن صدق وأيدتو وقائع أخرى :أصبح قانوناً(.)2

أنواع الفروض:
ىي أنوع عديدة ،منها:

-1الفرض األسطوري:
وىو ما انطوى على تفسَت ظاىرة ما بفكرة ال سبيل لنا يف عامل اػبربة اغبسية إىل ربقيقها،

( )1مناىج البحث العلمي ،د .عبد الرضبن بدوي(.)145
()2انظر :االستقراء واؼبنهج العلمي .د ؿبمود زيدان(.)64
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21
()1

ال بطريق مباشر وال بطريق غَت مباشر .

وىذه الفروض غَت علمية وال أساس ؽبا ،ويستحيل علينا أن كبققها ربقيقاً
مباشراً أو غَت مباشر ،وال يتفق مع معرفتنا لؤلشياء ،كما أنو يربط وقائع حسية مشاىدة بأشياء
()2
خارقة للطبيعة
-2الفرض العلمي.

وىو ما سبق الكبلم عنو ،فهو مرحلة يف البحث العلمي تلي مرحلة اؼببلحظة والتجربة،
وتسبق مرحلة صياغة القوانُت العامة ،واؽبدف منها ؿباولة تفسَت الوقائع قيد البحث ،والوصول

إىل صياغة مبدأ عام يفسر سلوك تلك الوقائع(.)3
نشأة الفروض(توليد الفروض)

نشأة الفروض وتوليدىا تقوم على عوامل خارجية ،وأخرى باطنة:

أوالً :العوامل الخارجية:

-1أن يبدأ اإلنسان من و ٍ
اقعة مبلحظة يف التجربة اعبزئية ،ويفكر فيها ،وحياول أن يفًتض
ما عسى أن يكون القانون الذي زبضع لو ىي وأمثاؽبا.
 -2قد تنشأ الفروض من ؾبرد الصدفة ،فكثَتاً ما يقع اإلنسان على ظواىر هتديو إىل
وضع الفروض دون أن يكون قد قصد إىل ذلك فعبلً.
-3قد يدعونا إىل فرض الفروض ؾبرد إجراء ذبارب للرؤية ،فبإجراء كثَت من التجارب،
وبالتعديل يف ىذه التجارب ،وتنويع ظروفها احمليطة نستطيع أن نصل إىل وضع فروض قد

()1انظر :االستقراء واؼبنهج العلمي .د ؿبمود زيدان(.)65
( )2انظر :االستقراء واؼبنهج العلمي( ،)67-65منطق االستقراء ،د.إبراىيم مصطفى إبراىيم( ،)74وىذا الكبلم
والتفسَت الذي ذكره عن التفسَت األسطوري يف غاية اػبطورة ،فهو يقتضي إبطال صبيع األديان ،وحشرىا(دبكر) مع
الشعوذات واػبرافيات الوثنية ،فإن األديان قد جاءت بأشياة" ال سبيل لنا يف عامل اػبربة اغبسية إىل ربقيقها"
كمعجزات األنبياء ،وتفسَت اػبسوف والكسوف وعذاب األمم وظهور الفساد يف الرب والبحر دبا كسبت أيدي
الناس ،وكبو ذلك فبا يعلم ؾبيئو يف الدين ،ومقتضى ىذا الكبلم أن يكون اعبميع(أسطورة) ،وىو كفر بُت[اغبكم
على الزم الكبلم ،ال على القائل] ،وتسميتو أسطورة من جنس قول قدماء اؼبشركُت{أساطَت األولُت اكتتبها}،
وترى مثل ذلك يف كتاب(اؼبنطق اغبديث ومناىج البحث) حملمود قاسم( ،)148-146 ،135-134وللكبلم
تفصيل ال يسعو اؼبقام(الباحث).
()3انظر :االستقراء واؼبنهج العلمي .د ؿبمود زيدان(.)67
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تتحقق فيما بعد(.)1
ثانياً :العوامل الباطنية(الداخلية) ،وىي األخطر يف ذلك ،فكثَت من العوامل

اػبارجية يشاىدىا كثَت من الناس ،لكن ال يثَت ذلك انتباىهم(كسقوط التفاحة) ،فاألمر
يتوقف على العوامل الباطنية ،أي على األفكار اليت تثَتىا الظواىر اػبارجية يف نفس اؼبشاىد،
مث حيوؽبا ألفكار علمية يكون من ؾبموعها قانوناً أو نظرية.
وىهنا ثبلثة عوامل لتأثَت األحوال الباطنة يف فرض الفروض:
 -1االستعداد الشخصي(مستوى ٍ
عال من الذكاء والقدرة على اغبكم السديد).
وىذا ما قد يعرب عنو بالعاطفة الذاتية ،وىو الشيء اػباص الذي جيعلنا نفرض بنوع من
اغبدس ما قد يكون قانوناً ذبري عليو تلك الظواىر.

 -2المعارف الواسعة عند الباحث يف موضوع البحث(لكي ال يكون اػبيال الفارض

للفروض خياالً جاؿباً ال صلة لو بالواقع)

وىذه اؼبعارف تولد عند العامل نظاماً تحليلياً ،يتوسم من خبللو القانون الصحيح واغبلة
اغبقيقية ،وىذا التوسم يتم دبران طويل وفبارسة طويلة للعلم وقدرة ىائلة على التخيل.

-3البحث الطويل المستقصي ،فقد ينشأ الفرض من مران طويل وعمل شاق نقوم بو
شيئاً فشيئاً بتعديد التجارب وتنويعها(.)2
الحدس على أنواع :حدس عقلي ،وحدس حسي ،وحدس كشفي ،وىو أمهها صبيعاً،
وىو إجبلء موقف ما أو إدراكو فجأة بطريق يشبو اإلؽبام.
ودير اغبدس بعدة مراحل:
-2مرحلة اغبضانة أو االختمار أو الكمون
-1مرحلة اإلعداد أو التحضَت.
-4مرحلة التحقيق(.)3
-3مرحلة اإلؽبام أو اإلشراق.
من مميزات الفرض العلمي:
أ-إمكانية ربقيقو ربقيقاً ذبريبياً بطريق مباشر ،أو من حيث اؼببدأ.
( )1مناىج البحث العلمي ،د .عبد الرضبن بدوي(.)147
()2انظر :مناىج البحث العلمي ،د .عبد الرضبن بدوي(.)149-148االستقراء واؼبنهج العلمي .د ؿبمود زيدان(.)69
( )3انظر :منطق االستقراء ،د.إبراىيم مصطفى إبراىيم()73
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ب-أن يفسر الوقائع بأشياء تدخل يف نطاق اؼبعرفة التجريبية ،ال بأشياء
خرافية أو خارقة للطبيعة.

شروط الفرض العلمي:
للفرض العلمي شرطان عامان متعلقان بالباحث:
-1اكتساب اؼبعارف الواسعة يف موضوع البحث(لكي ال يكون اػبيال الفارض للفروض
خياالً جاؿباً ال صلة لو بالواقع).
-2االستعداد الشخصي(مستوى ٍ
عال من الذكاء والقدرة على اغبكم السديد).

قواعد للفرض العلمي:

للفرض العلمي قواعد:
-1قيام الفرض على أساس من اؼببلحظة والتجربة ،فنبدأ من واقعة معينة.
-2أن يكون الفرض ديكن اختبار نتائجو باػبربة اغبسية.
-3أال يكون الفرض معارضاً لقوانُت الطبيعة ،وقوانُت الفكر الثابتة.
-4أن تكون النتائج اؼبستنبطة من الفرض متفقة والوقائع.
-5االقتصاد يف عدد الفروض ،فكثرهتا مدعاة للحَتة والتشتت(.)1
 مالحظات على قواعد الفرض العلمي.
القاعدة الثالثة فيها نظر ،فقد نسمح بفروض معارضة لبعض القوانُت السابقة ،فقد يأيت
ما يبطل القانون السابق ،فصحة ٍ
قانون ما ال يلزم أن تكون صحة مطلقة ،بل يظل فيها
احتمال ،وقد يأيت من الوقائع ما يقتضي بطبلنو أو التعديل عليو.
والقاعدة الرابع تعٍت أال يأيت مثال يعارض ذلك الفرض ،فإنو يدل على كونو غَت صحيح،
ومع ذلك فإذا جاء مثال واحد معارض ال نبطل الفرض من أساسو ،وال هنمش ذلك اؼبثال،

()1انظر :يف اؼبنطق اغبديث ومناىج البحث ،أ .د ؿبمد عبد اغبافظ( ،)89-88االستقراء واؼبنهج العلمي .د ؿبمود
زيدان( ،)69مناىج البحث العلمي ،د .عبد الرضبن بدوي(.)153-151
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فإنو قد يساعدنا يف التعديل على ذلك الفرض(.)1
وقد نبو "مل" إىل أن الفرض العلمي ينبغي أال يظل فرضاً ،بل جيب أن يتخذ
طريقو إما إىل إثباتو أو إىل إنكاره ،فإن مل جيد ذلك السبيل فإنو ال يستحق أن يسمى فرضا،
وىذا صحيح إىل حد ما ،لكن التمسك بو مطلقاً قد يؤدي إىل إنكار فروض يسلم هبا صبهور
العلماء اليوم(.)2
محفزات فرض الفروض.

ذكر العلماء أن ىناك ؾبموعة من العوامل ربفز ذىن اؼبستكشف على فرض الفروض،
وتزيد من فاعلية خيالو اإلبداعي ،ومن ذلك:
-1سعة اطبلع العامل يف ؾبال علمو ،والعلوم األخرى ،فقد ربفز العامل فكرة ما اطلع
عليها يف علم آخر على تصور عبلقات جديدة للمشكلة اليت يهتم بدراستها.
-2االىتمات اؼبتشعبة لدى العامل ،أي دراسة مواضيع ـبتلفة عن اؼبوضوع الذي زبصصوا
فيو.
-3التحرر من التفكَت اؼبقيد اؼبوجو بقواعد اؼبنطق وخطواتو ،وأن يطلق ػبيالو العنان.
-4االستعانة ببعض الرسومات التوضيحية كثَتاً ما تساعد خيال العامل على تصور
العبلقات بُت األشياء.
-5اؼبناقشة مع علماء آخرين تزود العامل باقًتاح نافع ،وحيفز الذىن ويوجهو كبو االخًتاع،
سواء كانوا علماء يف نفس التحصص ،أو حىت يف زبصص آخر ،فإنو يكتسب من اؼبختلفُت
عنو يف التخصص أفكاراً ومعارف جديدة ،وتساعد العامل على التخلص من قيود التفكَت
العالقة يف ذعنو.
-6عقد حلقات وندوات دراسية متسمة بطابع اعبدة ،ؼبناقشة اؼبشكبلت اؼبتعددة
لؤلحباث العلمية ،تساىم يف تذليل صعوبات البحث العلمي(.)3

()1انظر :االستقراء واؼبنهج العلمي .د ؿبمود زيدان( ،)71-73مناىج البحث العلمي ،د .عبد الرضبن بدوي(-152
)153
()2انظر :االستقراء واؼبنهج العلمي .د ؿبمود زيدان(.)124
( )3انظر :فلسفة العلوم -اؼبنطق االستقرائي.د .ماىر عبد القادر()69-67
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المرحلة الثالثة :تحقيق الفروض(التحقق من صدق الفروض):
وىي من اؼبراحل اؼبهمة ،وىي الغاية اليت ينتهي إليها اؼبنهج العلمي ،فاؼبرحلتان
السابقتان مها سبهيد ؽبذه اؼبرحلة(.)1
وضع ؽبا"مل" طبسة طرق:
-1طريقة االتفاق-2 .طريقة االختبلف-3 .طريقة اعبمع بُت االتفاق واالختبلف.
 -5طريقة البواقي.
-4طريقة التغَت النسيب.
 -1طريقة االتفاق:

إذا اشًتكت حالتان أو أكثر من حاالت الظاىرة اؼبراد حبثها يف عامل واحد ،فإن ذلك
العامل الذي قد تشًتك فيو كل اغباالت ىو العلة أو اؼبعلول لتلك الظاىرة(.أي أهنا تقوم على
التبلزم بُت العلة واؼبعلول)
طريقتها :أن نبحث يف عدد كبَت من اغباالت اليت تبدو فيها ظاىرة معينة ،مث نقارن بُت
عناصرىا ،فننظر ما ىو السابق وما ىو البلحق ،فالسابق علة ،والبلحق معلول.
ال بد يف ىذه الطريقة أن نبحث يف أمثلة أخرى متنوعة(مثبلً :على معادن أخرى).
عيب يف ىذه الطريقة :من اؼبعلوم أن اؼبعلول قد تؤدي إليو علل ـبتلفة(مثبلً :اغبرارة قد
تكون ناذبة من االحتكاك ،أو التسخُت .)2() . . .
 -2طريقة االختالف(تسمى :طريقة التجربة).

إذا الحظنا أن (أ) يأيت بعده(ب) دائماً ،وإذا عدم(ب) مل يوجد(أ) دائما ،فإن (أ)
علة(ب) (.)3

-3طريقة الجمع بين االتفاق واالختالف(وىي نفس الطريقة السابقة ،لذا عدىا

بعضهم زائدة) (.)4

-4طريقة التغيير النسبي.
مبنية على مبلحظة االختبلف الذي يطرأ على(أ) إذا حدث اختبلف على(ب)
( )1يف اؼبنطق اغبديث ومناىج البحث ،أ .د ؿبمد عبد اغبافظ(.)93
()2انظر :االستقراء واؼبنهج العلمي .د ؿبمود زيدان(.)129-127
()3انظر :اؼبرجع السابق (.)133
()4انظر :اؼبرجع السابق (.)131
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أي أن الزيادة والنقص يف اؼبعلول مرتبط بالزيادة أو النقص يف العلة يف
اغباالت اليت تسمح بالزيادة والنقص.
فهذه الطريقة ال تبحث يف العبلقات العلية ،بل تبحث يف العبلقات الكمية بُت العلة
واؼبعلول.
(مثبلً :كلما زاد االحتكاك زادت درجة اغبرارة ،والعكس بالعكس) (.)1
-5طريقة البواقي131.

إذا عرفنا أن( :أ) ىو (ب) ىو (ج) علل لـ ـ ـ
وعرفنا أن:
وعرفنا أن:
نستنتج أن( :أ)

(ب)

(ج)
علة لـ ـ

مالحظات على ىذه الطرق:

(س) ىو (ص) ىو (ع).

علة لـ ـ
علة لـ ـ

(ص)

(س)

(ع)

من اؼبمكن أن تكون عدة علل أدت إىل معلول(أثر) واحد ،ولكن طريقة االختبلف
السابقة تشَت إىل أن لكل معلول علة واحدة ،وىذا خطأ.
جوىر ىذه الطرق يقوم على نظرية العلل ،ولكن النظرة العلية نظرة قاصرة ،وىناك قوانُتعلمي مقطوع هبا ال تتضمن عبلقة العلية ،فليست القوانُت العلمية ؿبصورة على القوانُت
العلية(.)2

()1انظر :االستقراء واؼبنهج العلمي .د ؿبمود زيدان(.)131
()2انظر :اؼبرجع السابق (.)135
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المبحث الثاني :مشكلة االستقراء.
المسألة األولى :بيان المشكلة.
أول من طرح ىذه اؼبشكلة :ىيوم.
وتدور اؼبشكلة حول مبدأ اطراد اغبوادث يف الطبيعة ،أي افًتاض أن اؼبستقبل سوف يشبو
اغباضر واؼباضي إذا وقعت نفس الظروف(.)1
فاالستقراء قائم على مبلحظة حوادث جزئية ،ننتقل منها إىل قضايا عامة تشمل ىذه
اغبوادث اليت الحظناىا وغَتىا فبا مل نبلحظو فبا سيأيت مستقببلً.
ومحل اإلشكال :أن صدق القضية اعبزئية ال يدل على صدق القضية الكلية.

فقد يأيت يف اؼبستقبل حاالت زبالف ما رأيناه يف السابق وخرجنا منو بقضية عامة ،وىذا
وقع كثَتاً(.)2
إذاً...خالصة مشلكة االستقراء :أن ما يصدق على الجزء ال يصدق على الكل.

المسألة الثانية :محل النزاع.
ىيوم –وىو أول من طرح ىذه اؼبشكلة-ميز بُت نوعُت من العلوم:
 -1القضايا اؼبنطقية والرياضية صادقة صدقاً مطلقاً ببل استثناء ،فنقيضها مستحيل ،و ال
يتوقف صدقها على ذبربة.
مثاؽبا:اعبزء أصغر من الكل.3=2+1 /
-2قضايا الواقع(القضايا التجريبية) وىي ما كان نقيضها غَت مستحيل.
مثال :الشمس سوف تشرق يف الغد ،فالعقل حيتمل نقيضها احتماالً متساوياً(لن تشرق
الشمس غداً) ،واعتقادنا صدق القضايا الواقع(شروق الشمس غداً) ال دليل عليو ،وال ديكن
إثباتو باػبربة اغبسية ،وأي ؿباولة لئلثبات فهي ؿباولة للتسليم دبا تريد إثباتو ،فهو دوران.
بيان الدوران ىنا :اعتقادنا أهنا ستشرق غداً مبٍت على مبدأ اطراد اغبوادث.
(.)3
ومبدأ اطراد اغبوادث مبٍت على استمرار إشراقها يف اؼباضي واؼبستقبل(غداً)
()1انظر :االستقراء واؼبنهج العلمي .د ؿبمود زيدان(.)149
()2انظر :اؼبرجع السابق (.)153
()3انظر :اؼبرجع السابق (.)154
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ىذا ال يعٍت إنكار اعتقادنا أهنا ستشرق غداً ،ولكنو يعٍت أن القضية اليت
تتضمنو ليست كلية الصدق(يقينية).

المسألة الثالثة :أساس المشكلة.
مشكلة االستقراء تتصل دبسألة :العبلقة االطرادية بُت األسباب واؼبسببات ،وىذا يتصل
دببدأ :اغبتمية.

مبدأ الحتمية.

تعريفو :اغبتمية ىي اغبكم بأن العلة واؼبعلول متبلزمتان تبلزماً عقلياً ،حبيث إذا وجدت
العلة كان لزاماً أن يوجد اؼبعلول
ىناك من رأى أن مبدأ اغبتمية والسببية مبدأ فطري ،فبل ؾبال ػبطأه ،وفطريتها دليلصدقها(ديكارت وأتباعو).
مث جاء ىيوم لينكر مبأ اغبتمية صبلة ،ألنو ال يوجد برىان منطقي عليو(يف النوع الثاين فباسبق طرحو ،وىو ؾبال اػبربة اغبسية) ،فبل حتمية فيو وال إلزام ،إذ ال برىان على صدق
االستقراء ،أي ما الذي يضمن لنا أن األمثلة اؼبستقبلة ستكون قطعاً مثل اؼباضية(كغليان كل
ماء عند درجة.)133
كل ما ىنالك أن العادة جرت على أن ما نسميو(معلوالً) يأيت بعده ما نسميو(علة)
مث أتى "مل " ليقرر مبدأ السببية العام ،والذي يفًتض أن تعاقب السبب والنتيجة مبدأ
ذبرييب ال فطري ،يصل إليو الباحث عن طريق تعميم التجارب اعبزئية(.)1
لكن إرجاع الظواىر ؼببدأ السببية العام يستلزم الدوران ،وبيانو:
نقول :مبدأ السببية العام أساس االستقراء(السببية---االستقراء)
لكن االستقراء ىو الذي توصلنا بو ؼببدأ السببية العام(االستقراء---السببية)...ىذا
دور(.)2

( )1يف اؼبنطق اغبديث ومناىج البحث ،أ .د ؿبمد عبد اغبافظ( ،)136اؼبنطق اغبديث ومناىج البحث.د .ؿبمود
قاسم(.)59-58
( )2اؼبنطق اغبديث ومناىج البحث.د .ؿبمود قاسم(.)63
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الحتمية بين الفطرية أو االكتساب.
ذىب ديكارت وغَته إىل أن اغبتمية مبدأ فطري(بداىة أن نفس األسباب يف
نفس الظروف تولد نفس النتائج)
وذىب غَته إىل أنو مبدأ مكتسب ،ينتهي اؼبرء إليو عن طريق التجارب واؼببلحظة.
وىذا خبلف ال يهم ،فاعبميع عاجز عن تفسَت مبدأ اغبتمية تفسَتاً علميا ،وىم يسلمون
بو يف اغبياة العلمية ،وتاريخ العلوم يشهد أن التقدم يف الكشوفات مل حيصل إال بعد اإلديان أن
الطبيعة زبضع لنظام عام ثابت مطرد ،وىذا يصدق على العلوم الطبيعية ،والعلوم اإلنسانية.
فمبدأ اغبتمية شرط للتفكَت االستنتاجي ،فاإلديان بو أساس لبلستقراء واالستنتاج ،مع أنو
مل يستطع أحد الربىنة على صدق مبدأ اغبتمية بطريقة قياسية أو ذبريبية ،ولكن ىذا ال يغض
من قيمتو ،وباؼبقابل فبل دليل على صدق اؼببدأ اؼبقابل لو(البلحتمية).
فبل بد من قبولو ،ومن اؼبمكن أن يكون أقل يقينا حسب اغباالت ،ومنو نشأت القوانُت.
أزمة مبدأ الحتمية في العصر الحاضر.

كان علماء القرن التاسع عشر يعتقدون أن صبيع الظواىر زبضع ؼببدأ اغبتمية اؼبطلق،
فيفسرون العامل تفسَتاً حتمياً ،فبل ؾبال للصدفة ،سواء يف الظواىر اغبية أو غَت اغبية
لكن تقدم العلم والكشوف اعبديدة يف القرن العشرين غَت ىذا االعتقاد ،وظهر ما
يسمى :أزمة مبدأ الحتمية ،فالقوانُت اؼبيكانيكة يف علم الطبيعة التقليدي ال تنطبق على

الظواىر إال باعتبار أهنا مركبات ،فبل تصدق بالنسبة للعناصر األولية اليت تًتكب منها الظواىر،
فعامل الطبيعة عاجز عن ربديد القوانُت اػباصة بالبلمتناىيات يف الصغر ،ولو أمكن ربديد ىذه
القوانُت الختلفت عن القوانُت اليت تصدق بالنسبة إىل اؼبركبات اليت تتكون من ىذه اعبزيئات.
فرفض ىؤالء العلماء مبدأ الحتمية المطلق ،واختلفوا في تبرير ذلك فلسفيا على

نظريتين:
النظرية األولى:أنو ال قانون حتمي في الطبيعة ،وال دليل على اغبتمية ،فهناك ؾبال يف
الظواىر يسيطر عليها مبدأ البلحتمية ،ويصدق على التفاصيل والعناصر اليت تتكون منها
اؼبركبات ،وأن الطبيعة ذبد نفسها أمام مفًتق طرق(عدة اذباىات ؿبتملة زبتار الطبيعة أحدىا
اختياراً حراً ال ديكن التنبؤ بو إال حبساب االحتماالت).
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النظرية الثانية :أنو ال قانون حتمي في الطبيعة ،فبل تطبق القوانُت الطبيعية
على البلمتناىيات يف الصغر حبيث ديكن التكهن هبا ،ولكن ال يلزم من ذلك
أنكار قانون الحتمية يف اعبملة:
فكل ظاىرة (مهما كربت أو صغرت) زبضع لشروط ؿبددة ،وىذه الظروف ال تتكررطبق األصل يف كل مرة ،لذا :يستحيل التنبؤ هبا بصورة يقينية ،ولكن ذلك ال يدل على أن
الظروف ربدث كيفما اتفق ببل قوانُت ؿبددة.
والحاصل :أن النظريات الحديثة(نظريات الذرة) ال تهدم مبدأ الحتمية ،ولكنها تهدم

فكرة القوانين الصارمة(المذىب الميكانيكي).
فالقوانين الميكانيكية ال تصدق إال على المركبات.
أما الالمتناىيات في الصغر فلو قوانينو الخاصة
والسبب يف استحالة التكهن باؼبستقبل ىنا :وجود عدد كبَت من العوامل اليت تتدخل يف
حدوث ظاىرة ما ،وال نستطيع ربديد نصيب كل عامل منها.
فالقوانُت الطبيعية إحصائية ،إي تصدق على اجملموع ال على العناصر ،ومع ذلك فإن
الدقة اليت تقررىا القوانُت اإلحصائية تفوق بكثَت حساسية اآلالت اليت نستخدمها يف قياس
الظواىر(.)1

المسألة الرابعة :موقف العلماء من مشكلة االستقراء.
لقد أخذت اآلراء اغبديثة بإزاء مشكلة االستقراء أحد اذباىُت:

االتجاه األول( :اإلقرار بالمشكلة ،وأنها نقص وعيب ،ولكن يؤخذ باالستقراء لنفعو)

فهم قد ذىبوا إىل قبول االستقراء كأداة للبحث العلمي دون حاجة للربىنة عليو.
وأننا إذا مل نقبلو لزمنا رفض كل القوانُت اليت وصل ؽبا التقدم العلمي ،فيلزم أن نقوض
اغبضارة تقويضاً كامبلً(.)2
يقول راسل":االستقراء ال يزال مشكلة منطقية بدون حل ،ولكن ما دام الشك فيو يؤثر
( )1انظر :اؼبنطق اغبديث ومناىج البحث.د .ؿبمود قاسم(.)73-58
( )2انظر :يف اؼبنطق اغبديث ومناىج البحث ،أ .د ؿبمد عبد اغبافظ( ،)138وانظر كذلك :االستقراء واؼبنهج العلمي .د
ؿبمود زيدان(.)156-155
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يف كل معارفنا تقريباً فلنتجاوزه ،ولنعًتف على أساس براصبايت أن الطريقة االستقرائية
طريقة مقبولة"(.)1

-2االتجاه الثاني(:اإلقرار بالمشكلة ،ولكنها ليست عيبا وال نقصا).

حيث ذىب أصحاب ىذا االذباه إىل أنو ال يقُت وال حتمية يف القضايا االستقرائية
التجريبية ،وإمنا اليقُت مقتصر على القضايا الرياضية واؼبنطقية.
أما القضايا التجريبية واالستقرائية فتقوم على الًتجيح ال على اليقُت ،فالصدق فيها
احتمايل ،وىذا ال يعد عيباً يف الطريق االستقرائية(.)2
والحاصل أن أصحاب االتجاىين قد اتفقوا على أمرين:

-1اإلقرار بالمشكلة(عدم قطعية االستقراء).

-2األخذ باالستقراء.

والواقع أن ىذه اؼبشكلة ال ربتاج غبل ،ألن الباحثُت يف العلوم الطبيعية يرتضونو دون
حاجة للربىنة على صدقو
وسبب ثقتنا يف االستقراء :أن الظواىر اؼبتشاهبة ال ديكن فهمها وتنسيقها إال إذا اعتقدنا
أن ؽبا نظام عام تسَت عليو ،وإال لوقعنا يف اليأس ولعجزنا عن البحث ،فما حيدث يف الكون
يكون وفقاً لقوانُت ؿبددة تسمح لنا بالكشف عنها(.فكرة أن الطبيعة غَت معقدة فبا يدفعنا
الستكشافها) (.)3

( )1النظرية العلمية لربتراند رسل( ،)66عن طريق :يف اؼبنطق اغبديث ومناىج البحث ،أ .د ؿبمد عبد اغبافظ.
( )2يف اؼبنطق اغبديث ومناىج البحث ،أ .د ؿبمد عبد اغبافظ(.)138
( )3انظر :اؼبنطق اغبديث ومناىج البحث.د .ؿبمود قاسم(.)62-57
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