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تمھید

 

یھدف ھذا الكتاب إلى تعلیم مھارات التّفكیر النّاقد: أي القدرة
على تفسیر األفكار والحجج وتحلیلھا وتقییمھا. وھو یستند إلى
مفھوم مشترك للتّفكیر النّاقد، واسع النطاق، ویغّطي العدید من
المھارات أو الكفاءات األساسیّة التي یتمتّع بھا أولئك الذین یتقنون
ھذا النوع من التّفكیر. وھو یھدف إلى تطویر ھذه المھارات من
خالل تعلیمھا بشكل صریح ومباشر، بدًال من أن یكون ذلك بشكل
غیر مباشر، كما یدّعي العدید من المعلّمین القیاَم بھ في أثناء
تدریس موادّھم - التاریخ أو الفیزیاء أو غیرھا. ویھدف أیًضا إلى
تعلیم تلك المھارات بحیث یمكن االستفادة منھا في دراسات أخرى
كما في الحیاة الیومیّة. ویُعدّ اآلن التّفكیر النّاقد، على نطاق واسع،
مھارة أساسیّة، تشبھ القراءة والكتابة، التي تحتاج إلى تعلّم. وھذا

ما یھدف إلیھ الكتاب.

بعد فصل تمھیدّي یشرح ماھیّة التّفكیر النّاقد وكیفیّة تدریسھ،
ترّكز الفصول األولى على تحلیل الحجج. ولكن یرغب الطّالب
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عادًة في االنتقال مباشرة إلى التطبیق العملّي وتقییم الحجج
المعروضة وعرض حججھم الخاّصة! ونظًرا ألنّھم یستمتعون
بعملیّة المناظرة، فإنّني أشّجعھم عادًة على القیام بذلك منذ البدایة،
كما أدفعھم أیًضا إلى تدوین ردودھم. ثّم، في وقت الحق، عندما
یتعلّمون المزید حول تقییم الحجج وعرضھا، یمكنھم مراجعة ما
دّونوه سابقًا، لیَروا كیف أصبح بإمكانھم القیام بذلك بشكل أفضل.
وغالبًا ما أطلب من الطّالب، في ھذا الخصوص، االحتفاظ "بدفتر
للتّفكیر النّاقد" یجیبون فیھ على األسئلة عند طرحھا، لمساعدتھم
على تقییم مقدار تقدّمھم. ولكي یُجري الطّالب ھذا التقییم الذاتّي،
فھم یحتاجون إلى مقارنة إجاباتھم مع تلك المعروضة في آخر
الكتاب وتقییم أعمالھم، ثّم توضیح ھذا التقییم لھم لمساعدتھم على

استیعاب ما یتعلّمونھ.

تتضّمن دراسة التّفكیر النّاقد محاولة تغییر الطرق التي یفّكر
بھا معظمنا. للقیام بذلك، فإنّنا نحتاج إلى التدّرب المستفیض وردود
الفعل الواسعة النطاق. لھذا السبب یحتوي الكتاب على العدید من
المقاطع المثیرة حول القضایا الراھنة، وأكثر من 220 سؤاًال لیجیب
علیھا الطالب. وتتوفّر اإلجابات ألكثر من ثالثة أرباع ھذه األسئلة،
بھدف مساعدة الطّالب على التحقّق من تقدّمھم. أّما "خرائط
التّفكیر" فھي مجموعات من األسئلة التي یجب على الطّالب
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طرحھا على أنفسھم عند محاولة التّفكیر بمھارة بطرق مختلفة. بید
أّن المفّكرین النّاقدین، ال یُظھرون، بالطبع، المھارات التي ذكرناھا
فحسب، بل إنّھم یقدّرون أیًضا مدى معقولیّتھا. على أمل أن یشّجع
أیًضا العمُل من خالل المادّة المطروحة في ھذا الكتاب، على ما

أسماه سقراط "الحیاة المجّربة".

یُعدّ الكتاب مناسبًا لمجموعة واسعة من الطّالب. حیث یتّم
استخدامھ على نطاق واسع في معاھد وكلّیّات أمریكا الشمالیّة،
وفي امتحانات التّفكیر النّاقد في المملكة المتّحدة التي تضعھا
OCR (المتحانات أكسفورد، كامبریدج وRSA) وAQA (وحدة
التقییم والمؤّھالت)، والبكالوریا الدولیّة وفي العدید من السیاقات
والبلدان األخرى. وقد تكّون العدید من األفكار واألمثلة في سیاق
تدریس التّفكیر النّاقد للشباب والكبار في أمریكا الشمالیّة والجنوبیّة
وأوروبا وأفریقیا والشرق األقصى. وقد تّم عرض المادّة بطریقة
یمكن من خاللھا العمل على أساس التعلّم الذاتّي، ولكن من یفعل
ذلك علیھ أن یسعى لمناقشة أفكاره وحججھ مع أشخاص آخرین.

وعادة ما یكون ھذا مفیدًا وممتعًا لكال الطرفین!

ھذه بعض المقترحات التي قد یجدھا األساتذة الذین
یستخدمون الكتاب مفیدة. صحیح أّن بعض النقاط تحتاج إلى شرح
من قبل األستاذ، ولكنّني أجد المناقشة ضمن مجموعات صغیرة،
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یمكن أن تكون ناجحة للغایة (أربعة لكّل مجموعة ھي عدد
مناسب). فالطّالب یحبّون المناظرات، وإذا ُطرحت أمامھم أمثلة
جیّدة (مقاطع مثیرة)، فسیكون ذلك ممتعًا ومفیدًا. كما أّن تطبیق
خرائط التّفكیر على تفكیرنا، یمكن أن تكون صعبة في البدایة، لذا
من المفید وضع الطّالب بشكل ثنائّي لھذا الغرض - حیث یقوم
أحدھم بالتمرین، بینما اآلخر یساعد البقیّة في التركیز على
إجاباتھم حول أسئلة خریطة التّفكیر. وھناك العدید من المصادر
الجیّدة للعثور على المزید من الموادّ المحفّزة للتّفكیر التي تھّم
الطّالب: ابحث مثًال في أّي صحیفة "مرموقة" في الرسائل
الموّجھة إلى المحّرر أو المقاالت االفتتاحیّة أو المقاالت
"التحلیلیّة". ویمكن أیًضا االستفادة من المواضیع التي تطرح على

الطّالب في موادّھم الدراسیّة األخرى.

یختلف ھذا اإلصدار الثاني عن األّول من ناحیتین رئیسیّتین.
لقد تّم إدخال العدید من التحسینات الصغیرة على النّص، ولكِن
التغییران المھّمان ھما: (1) ھناك فصل جدید حول اإلنترنت
وكیفیّة العثور على معلومات موثوقة من خاللھ (الفصل الثاني
عشر)، و(2) تّم استبدال موادّ جدیدة بالكامل بأكثر من ثلثي األمثلة
والمقاطع في ملحق األسئلة، مع التغییرات الالحقة في صلب

النص وفي قسم اإلجابات.
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یعتمد العدید من األشخاص كثیًرا على اإلنترنت، في ھذه
األیام، للعثور على معلومات - ولكّن الكثیر مّما یتّم تقدیمھ غیر
موثوق - فإذا كنت تسعى إلتقان التّفكیر النّاقد، علیك معرفة كیفیّة
استخدام اإلنترنت بشكل فعّال، وھذا ما قمت بشرحھ في الفصل
الثاني عشر. وھناك العدید من األماكن في فصول سابقة من
الكتاب، أقترح فیھا على القارئ إمكانیّة البحث عن أمر معیّن على
اإلنترنت، ویحتوي الفصل المخّصص لإلنترنت على تمارین
تشیر في الغالب إلى القضایا التي تّمت مناقشتھا سابقًا في الكتاب.
قد یرغب بعض القّراء في قراءة الفصل الثاني عشر مسبقًا
لمساعدتھم على حّل التمارین المطروحة في الفصول السابقة؛ وقد

یفّضل بعضھم اآلخر قراءة الفصول بالترتیب المعتمد.

یتّم استخدام العدید من المقاطع في ملحق األسئلة ألغراض
محدّدة تماًما في التمارین الواردة في الكتاب، ولكن بمجرد أن
یألف القارئ الطرق الموّضحة ویمارسھا، یمكنھ استخدام معظم
المقاطع ألغراض مختلفة تماًما - فینتج عن ذلك عدد أكبر من
التمارین أكثر مّما قد یبدو للوھلة األولى - والممارسة تؤدّي إلى
اإلتقان. وبالتالي، یمكن للمدّرسین الذین یستخدمون ھذا الكتاب،
والذین یتوفّر لدیھم أیًضا اإلصدار األّول، الحصول على عدد كبیر
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جد�ا من التمارین (العدید منھا تتوافر لھ إجابات نموذجیّة) إذا
رغبوا في ذلك.

لقد استمتعت بكتابة ھذا الكتاب. وقد ساعدني وشّجعني العدید
من األشخاص، ویسعدني أن أشكرھم في ھذا السیاق. فقد كان
طّالبي في جامعة "East Anglia" متجاوبین وناقدین، حیث
ساھموا في تشكیل أفكاري خالل المراحل األولى. وكان زمالئي
في "UEA" داعمین، وخاصة نیك إیفریت وأندریاس دورشیل
الذین تعلّمت منھم الكثیر. كما تعلّمت الكثیر من الباحثین اآلخرین
في مجال التّفكیر النّاقد، خاّصة في مضمونھ الحالّي، وھم روبرت
إنیس (االفتراضات والتفسیر السببّي)، روبرت شوارتز (خرائط
التّفكیر وصنع القرار) ومایكل سكریفین (التوضیح وتقییم الحجج).
وأشیر إلیھم في األماكن المناسبة في الكتاب، ولكنّني مدین لھم

أیًضا بشكل عاّم، فیسّرني أن أعبّر عن ذلك ھنا.

أودّ أن أشكر دینا طومسون التي قرأت الطبعة األولى بأكملھا،
وساعدتني بأمثلة وأعطت تعلیقات قیّمة، والبروفیسور ستیف
سكالیت الذي أعطاني نصیحة ال تقدّر بثمن حول الفصل الجدید
الثاني عشر. وقد أعطاني (OCR) اإلذن باستخدام الكثیر من الموادّ
التي قمت بتطویرھا المتحان (AS) في التّفكیر النّاقد. كما أفادتني
بشكل دائم دار جامعة كامبریدج للطباعة والنشر، وخاّصة كیث
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روز ونویل كافانا وآن ریكس وراشیل وود ولوسي بودنجتون.
وأخیًرا، شكر من القلب لزوجتي سارة وأوالدي، دان وماكس

وسوزانا، الذین قمت بتطبیق أفكاري علیھم في بعض األحیان!
 

نبذة عن المؤلّف

الدكتور ألیك فیشر ھو باحث ومحاضر متمیّز في التفكیر
الناقد. أجرى العدید من ورش العمل حول التفكیر الناقد وتقییمھ
لألساتذة والطالب في المدارس والمعاھد والجامعات. كما عمل
بشكل مكثّف مع العاملین في القطاع الصّحي ورجال األعمال
لتحسین مھارات التفكیر الناقد في مجاالتھم. صّمم الدكتور فیشر
"االختبار على مستوى AS في التفكیر الناقد" لمجلس امتحانات
أكسفورد وكامبریدج وRSA وكان رئیس اللجنة الفاحصة لھذا
المجلس لعدّة سنوات. لدیھ العدید من المؤلّفات والمقاالت،

وخصوًصا حول التفكیر الناقد.
 



16

 
 
 

1  تعریف التّفكیر النّاقد  
وكیفیة تطویره

 

في السنوات األخیرة، أصبح "التّفكیر النّاقد" كلمة رائجة بین
األوساط التعلیمیّة. أسباب كثیرة دفعت المربّین نحو االھتمام أكثر
بتعلیم أنواع "مھارات التّفكیر" المتعدّدة، في مقابل المعلومات
والمحتوى. یمكننا بالطبع االھتمام بالجانبین، ولكن في الماضي،
كان التعلیم في غالبیّتھ یشدّد على المحتوى- تاریخ، فیزیاء،
جغرافیا، إلخ - وبالرغم من ادّعاء العدید من المدّرسین أنّھم
یدّرسون تالمذتھم "كیف یفّكرون"، یُقّر معظمھم أنّھم یقومون بذلك
بطریقة غیر مباشرة أو ضمنیّة في سیاق تعلیم المحتوى المرتبط
بمادّتھم. ولكن شكوك المدّربین ازدادت حول فعالیّة تعلیم "مھارات
التّفكیر" بھذه الطریقة، ألّن معظم الطّالب ال یكتسبون مھارات
التّفكیر المطلوبة. من ھنا أصبح لدى العدید من المدّرسین االھتمام
بتعلیم تلك المھارات بشكل مباشر. وھذا ما یھدف إلیھ الكتاب. فھو
یعلّم مجموعة من مھارات التّفكیر القابلة للتحویل، وھو یقوم بذلك
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بشكل صریح ومباشر. المھارات المقصودة ھي مھارات التّفكیر
النّاقد (تسّمى أحیانًا مھارات التّفكیر النقد-إبداعّي- ألسباب موّضحة
الحقًا)، وسیتّم تعلیمھا بطریقة تھدف فعًال إلى تسھیل استخدامھا في
مواضیع وحاالت أخرى. فإذا تعلّمت مثًال كیف تبني حّجة معیّنة، أو
كیف تحكم على مصداقیّة أحد المصادر، أو كیف تتّخذ قراًرا، من
خالل الطرق التي سنشرحھا في عدد من الحاالت، سیكون من
السھل علیك تطبیق تلك الطرق في العدید من الحاالت األخرى
أیًضا؛ ھذا ما قصدناه من أّن المھارات التي نعلّمھا في ھذا الكتاب

"قابلة للتحویل".

قد یكون من الخطورة لفكرة تعلیمیّة أن تصبح رائجة، ألنّھ قد
یتّم تجاذبھا من عدّة اتجاھات ویمكن أن تفقد تركیزھا، لذا فإنّنا
سنبدأ بشرح فكرة "التّفكیر النّاقد" كما بدأت تتطّور على مدى

المائة عام األخیرة.

السؤال 1.1

یرجى كتابة ما تعنیھ بالنسبة إلیك عبارة "التّفكیر النّاقد".
ال بدّ أنّك رأیت لھذه العبارة استخدامات مختلفة في سیاقات
متنّوعة، اجمع ما یبدو لك منطقیًا من تلك االستخدامات. ّحتى
وإن كان لدیك فكرة بسیطة جد�ا، ابذل قصارى جھدك. ففي ھذه
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المرحلة لیس ھناك إجابات صحیحة أو خاطئة. إجابتك ستكون
لك وحدك - حتّى تتمّكن من مقارنتھا مع ما نحن بصدد

إطالعك علیھ.
 

1.1 تعریفات كالسیكیّة من مدارس التّفكیر النّاقد

1.1.1 جون دیوي و"التّفكیر التأّملّي" (أو االنعكاسّي)

في الواقع، كان الناس یفّكرون في موضوع "التّفكیر النّاقد"
ویبحثون في كیفیّة تعلیمھ منذ حوالى مائة عام. صحیح أّن سقراط
بدأ، على نحٍو ما، نھجھ التعلّمّي منذ أكثر من ألفي عام، ولكن
جون دیوي، الفیلسوف األمیركي، والعالم النفسّي والمدّرس، یُعَدّ
على نطاق واسع، "األب" لمدرسة التّفكیر النّاقد المعاصرة. حیث

أسماھا "التّفكیر التأّملي" وعّرفھا باآلتي:

دراسة نِشطة، جادّة ومتأنّیة لمعتقد معیّن أو ألحد أشكال
المعرفة في ضوء األسس التي تدعمھ واالستنتاجات األخرى التي

یصبو إلیھا. (دیوي، 1909، ص. 9)

دعونا لبرھة نفّكك ھذا التعریف. من خالل تعریف دیوي
للتّفكیر النّاقد على أنّھ عملیّة "نِشطة"، فإنّھ یصنّفھ كنقیض لنوع
التّفكیر الذي تتلقّى فیھ أفكاًرا ومعلومات من شخص آخر- أي ما
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یمكن تسمیتھ، منطقیًا، عملیّة "سلبیّة". بالنسبة لدیوي، وبالنسبة
لكّل أولئك الذین عملوا بعده في ھذا المجال، یُعدّ التّفكیر النّاقد
بشكل أساسّي عملیّة "نِشطة" - حیث تفّكر ملی�ا باألشیاء بنفسك،
وتطرح األسئلة بنفسك، وتبحث عن المعلومات المطلوبة بنفسك،

إلخ. بدل أن تتعلّم من شخص آخر، بصورة سلبیّة إلى حدّ كبیر.

من خالل تعریف "التّفكیر النّاقد" بأنّھ عملیّة "جادّة"
و"متأنّیة" فإّن دیوي یضعھ في مقابل نوع من التّفكیر (الالتأّملّي)
الذي نمارسھ جمیعًا في بعض األحیان، كأن نقفز مباشرة نحو
النتیجة، أو نتّخذ قراًرا سریعًا دون أن نفّكر فیھ. بالطبع، علینا أن
نفعل ذلك أحیانًا، ألنّنا بحاجة ألن نقّرر سریعًا، أو ألّن الموضوع
غیر مھّم لدرجة إعطائھ تفكیًرا متأنّیًا، ولكنّنا غالبًا ما نفعل ذلك،
عندما یتعیّن علینا أن نتوقّف ونفّكر- عندما یتعیّن علینا أن "نتأنّى"

قلیًال.

ولكن أھّم ما في تعریف دیوي ھو ما یقولھ حول "األسس
التي تدعم" معتقدًا معیّنًا و"االستنتاجات اإلضافیّة التي یمیل
إلیھا". للتعبیر عن ذلك بلغة مألوفة أكثر، فھو یقول إّن ما یھّم ھو
األسباب التي تجعلنا نعتقد بشيء ما وتبعات ھذا االعتقاد. لیس من
قبیل المبالغة القول بأّن التّفكیر النّاقد یعلّق أھّمیّة كبیرة على
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المنطق وتقدیم األسباب وتقییم الحجج بأفضل ما یمكن. بل ھو
أكثر من ذلك، ولكّن المھارة في التّفكیر عنصر أساسّي.

السؤال 1.2

انظر إلى المقطع رقم 57 في ملحق األسئلة، من خالل
تطبیق تعریف دیوي، ھل ترى فیھ تفكیًرا ناقدًا؟ حاول أن تذكر

األسباب التي تبّرر إجابتك.
 

1.1.2 إدوارد جالسر، مستنًدا إلى أفكار دیوي

سنعود إلى الدور المركزّي لألسباب والحجج الحقًا، ولكن
دعونا نلِق نظرة سریعة على تعریف آخر ینتمي إلى مدرسة
التّفكیر النّاقد. ویُنسب ھذا التعریف إلى إدوارد جالسر، المؤلّف
المشارك لما أصبح االختبار الوحید األكثر استخداًما في العالم
للتّفكیر النّاقد، وھو تقییم واتسون-جالسر للتّفكیر النّاقد. حیث

یعّرف جالسر التّفكیر النّاقد بأنّھ:

(1) الموقف الذي یكون فیھ المرء مستعد�ا للنظر بعمق في
المسائل والمواضیع التي تدخل ضمن نطاق تجربتھ؛ (2)
ومعرفة طرق االستفسار والتّفكیر المنطقّي؛ (3) وتوفّر
بعض المھارة في تطبیق تلك الطرق. ویدعو التّفكیر النّاقد
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إلى بذل جھد متواصل لدراسة أّي اعتقاد أو شكل مفترض
من أشكال المعرفة، في ضوء األدلّة التي تدعمھ
واالستنتاجات األخرى التي یصبو إلیھا. (جالسر،

1941، ص. 5)

من الواضح على الفور أّن ھذا التعریف یدین بالكثیر لتعریف
دیوي األصلّي. یشیر جالسر إلى "األدّلة" بدًال من "األسباب"
ولكن بخالف ذلك، فإّن الجملة الثانیة ھي نفسھا إلى حدّ كبیر.
الجملة األولى تتحدّث عن "الموقف" أو االستعداد للتّفكیر بعمق
حول مختلف المسائل، ویبیّن أّن باإلمكان تطبیق ما یسّمیھ
"أسالیب االستفسار والتّفكیر المنطقّي" بدرجات متفاوتة من
"المھارة". لقد جمعت المدرسة ھذین العنصرین، محدّدة أّن
التّفكیر النّاقد ھو جزئیًا مسألة امتالك مھارات تفكیر معیّنة (سنحدّد
أیّھا الحقًا)، ولكّن المسألة لیست مجّرد امتالك لتلك المھارات: إنّھا
أیًضا مسألة استعداد الستخدامھا (قد یكون أحد األشخاص ماھًرا
للغایة في الحركات البھلوانیّة، على سبیل المثال، ولكنّھ غیر
مستعدّ للقیام بھا). سنعود إلى ھذه النقاط الحقًا، ولكن دعونا اآلن

نلِق نظرة على تعریف ثالث من ھذه المدرسة.
 

1.1.3 روبرت اینیس - التعریف األكثر شیوًعا
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أحد أشھر المساھمین في تطویر مدرسة التّفكیر النّاقد ھو
روبرت اینیس؛ ینّص تعریفھ، الذي اكتسب شھرة واسعة في ھذا

المجال، على التالي:

التّفكیر النّاقد ھو التّفكیر التأّملّي المنطقّي الذي یرّكز على
تحدید ما نؤمن بھ أو نفعلھ. (راجع نوریس واینیس، 1989).

الحظ التركیز على كونھ "منطقّي" و"تأّملّي"، والذي یجمع
تعریفات سابقة، ولكن الحظ أیًضا أّن اینیس یتحدّث عن "تحدید
ما... نفعل"، الذي لم یتّم ذكره بشكل صریح في وقت سابق؛ لذا
فإّن صنع القرار ھو جزء من التّفكیر النّاقد في مفھوم اینیس. على
عكس تعریف دیوي، ال یحتاج ھذا التعریف إلى مزید من
التوضیح، ألّن الكلمات مألوفة بالنسبة إلینا. سنرى الحقًا أنّھ قد
یكون ھناك عالمات استفھام حول مدى جودة ھذا التعریف، ولكن

من الواضح بشكل معقول ما یعنیھ اینیس.

السؤال 1.3

 

ھل كان لدیك كّل ھذه العناصر في تعریفك للتّفكیر النّاقد؟
إذا كان األمر كذلك، فھذا ممتاز! إن لم یكن كذلك، فراجع
تعریفك للتّفكیر النّاقد آخذًا باالعتبار المدرسة كما شرحناھا
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للتّو، وقم بصیاغة تعریف جدید للتّفكیر النّاقد - كما تفھمھ -
ومن األفضل أن تستخدم عباراتك الخاّصة

 

1.1.4 ریتشارد بول و"التّفكیر في تفكیرك"

في ھذه الفقرة وفي الفقرة 1.4 أدناه، نستعرض تعریفین
أخیرین للتّفكیر النّاقد تّم تطویرھما من قبل الباحثین العاملین في
ھذا المجال، وھما مھّمان ألسباب مختلفة. األّول ینسب إلى
ریتشارد بول الذي قدّم تعریفًا للتّفكیر النّاقد یبدو مختلفًا إلى حدّ ما

عن التعریفات األخرى المذكورة أعاله. وھو كاألتي:

التّفكیر النّاقد ھو ھذا النمط من التّفكیر - حول أّي
موضوع أو محتوى أو مشكلة - حیث یقوم المفّكر
بتحسین جودة تفكیره من خالل السیطرة على البنى
الكامنة في التّفكیر وإخضاعھا للمعاییر الفكریّة بمھارة.

(بول فیشر ونوسیش، 1993، ص. 4)

ھذا التعریف مثیر لالھتمام ألنّھ یلفت االنتباه إلى میزة التّفكیر
النّاقد التي یبدو أّن المدّرسین والباحثین في ھذا المجال یتّفقون
علیھا إلى حدّ كبیر، وھي أّن الطریقة الواقعیّة الوحیدة لتطویر
قدرة التّفكیر النّاقد، ھي من خالل "تفكیر المرء في تفكیره" (غالبًا
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ما یطلق علیھا "ما وراء المعرفة" أو إدراك اإلدراك)، والسعي
لتحسینھا بشكل واعٍ بالرجوع إلى بعض نماذج التّفكیر الجیّد في

ھذا المجال. دعونا نشرح ھذه الفكرة من خالل القیاس.
 

قیاس من كرة السلّة

منذ بضع سنوات، عشت في كالیفورنیا مع عائلتي لمدّة عام،
وأرادت ابنتي البالغة من العمر 11 عاًما أن تتعلّم كیف تلعب كرة
السلّة. كان المدّرب في المدرسة الثانویّة القریبة یؤّسس لتّوه فریقًا
للفتیات البالغات من العمر 11 عاًما، فالتحقت ابنتي مباشرة. في
الحّصة األولى قّسم الفتیات إلى فریقین، وأوضح أن فكرة اللعبة
ھي تمریر الكرة إلى أعضاء فریقك حتى یتمّكن شخص منھ من
الوصول إلى موقع جید لتسدید الكرة في السلّة، وأّن الفائز ھو
الذي یسّجل معظم السالل، ثّم جعلھم یلعبون بعضھم ضدّ بعض.
بالطبع، ھناك العدید من القواعد، لكنّھ لم یثقل كاھل الفتیات بھذه
القواعد، حیث یمكن أن تأتي الحقًا. ال شّك أّن ھذه اللعبة األولى
كانت تعّمھا الفوضى إلى حد ما، حیث كانت جمیع الفتیات یالحقن
الكرة في آن واحد وتّم تسجیل عدد قلیل من السالل، لكنّھا كانت

ممتعة للغایة!
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بعد فترة من الوقت أوقفھم المدّرب وقال: "أحسنتّن! ولكن إذا
أردتّن أن تصبحن ماھرات حقًا في كرة السلّة، فیجب أن تكّن
قادرات على التسدید بشكل جیّد، لذلك سنتدرب اآلن على تسدید
الكرة". ثّم أراھّن بعض الطرق المضحكة (وغیر الفعّالة) التي كّن
یسدّدن بھا الكرة، قبل أن یبیّن لھّن كیفیة التسدید بمھارة أكبر؛
ولفت انتباھھّن إلى كیفیة إمساكھ بالكرة، وأین ینظر، وكیف یقف،
إلى آخره. باختصار كان یزودھّن بنموذج للتسدید الجیّد. وبعد أن
قدّم نموذًجا جیّدًا، قام بتجھیزھّن للتدّرب على ذلك بالطریقة نفسھا،
وطلب منھّن أن یكون لدیھّن وعٌي ذاتّي حول كیفیّة إمساكھّن
للكرة، وأین ینظرن، وكیف یقفن، وما إلى ذلك، قائًال إّن علیھّن
محاولة القیام بذلك قدر المستطاع. بعد أن مارسن تسدید الكرة
لبعض الوقت، قال، "جیّد. تعالَین نلعب كرة السلّة مّرة أخرى،
ولكن ھذه المرة عندما تسنح لكّن فرصة التسدید، حاولن القیام
بذلك بالطریقة التي مارسناھا للتّو. كان بإمكان بعضھّن القیام
بذلك، في حین وجد بعضھّن اآلخر صعوبة، ولكن، في نھایة

المطاف، كانت ھذه مجرد البدایة.

بعد فترة من الوقت أوقفھّن المدّرب وقال: "حسنًا، سنتدّرب
على ذلك أكثر في وقت الحق، ولكن ھناك شيء آخر تحتْجَن إلى
تعلّمھ. إذا أردنا أن نصبح ماھرین، فنحن بحاجة إلى تمریر الكرة
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بشكل جیّد، لذا دعونا نتدّرب على ذلك اآلن". مّرة أخرى أراھّن
بعض الطرق المضحكة للتمریرات السیّئة قبل أن یبیّن لھّن كیفیّة
تمریرھا بسرعة وبشكل مباشر، مع أو من دون تنطیط للكرة. مّرة
أخرى، بعد أن أراھّن نموذًجا جیّدًا، جعلھّن یتدّربن على ذلك
بشكل ثنائّي. ثّم بعد فترة، أوقفھّن وقال، "عظیم. اآلن سنلعب كرة
السلّة مّرة أخرى، ولكن ھذه المّرة، عندما تسنح لكّن الفرصة
بتمریر الكرة، حاولن القیام بذلك بالطریقة التي تدّربتّن علیھا للتّو
- وإذا سنحت لكّن الفرصة بالتسدید، فال تنسین ما تدّربنا علیھ
آنذاك أیًضا. '' لعبت الفتیات مّرة أخرى، لكن ھذه المّرة مّررن
الكرة بشكل أفضل (لیس دائًما بالطبع، ألنھّن كّن مبتدئات) وأحیانًا

كّن یسدّدن نحو السلّة بشكل أفضل مّما كّن یفعلنھ في البدایة.

بعد فترة أوقفھّن المدّرب وقال: "أحسنتّن صنعًا، ولكن اآلن
ھناك شيء آخر تحتجن إلى تعلّمھ لتكّن العبات جیّدات. بدًال من
أن نتسابق حول الملعب جمیعًا، یجب أن نحسن االنتباه إلى (أو
"مراقبة") خصومنا. لذا سنتدرب على ذلك. "مّرة أخرى، أراھّن
ما كان یحدث عندما یتمّكن الالعبون من الفرق المتعارضة من
االبتعاد بعضھم عن بعض، ثّم بیّن لھّن كیف یمنعون شخًصا من
تمریر الكرة إلى عضو آخر في فریقھ. ثم قّسمھّن إلى مجموعات

من ثالث العبات للتدّرب على ذلك.
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السؤال 1.4

باعتقادك، ماذا قال لھّن المدّرب بعد أن تدّربن على ذلك
لفترة من الوقت؟

 

آمل أن یكون القیاس واضًحا إلى حدّ معقول اآلن. فھو یشبھ
إلى درجة كبیرة كیف نتعلّم أن نحّسن تفكیرنا. فكما یمكننا جمیعًا
أن نَجري حول ملعب كرة السلّة في لعبة غیر رسمیّة، یمكننا أیًضا
التّفكیر في جمیع أنواع القضایا. ولكّن التّفكیر في القضایا یشمل
جمیع أنواع المھارات - ویمكن لغالبیّتنا تحسین ھذه المھارات.
تماًما كما حدّد مدّرب كرة السلّة بعض المھارات األساسیّة لكرة
السلّة، فإّن أولئك الذین عملوا في مدرسة "تعلیم التّفكیر" حدّدوا
بعض المھارات األساسیّة للتّفكیر الجیّد. وكما استعرض مدّرب
كرة السلّة طرقًا غیر فعّالة، على سبیل المثال، في تسدید الكرة، ثم
أعطى نموذًجا جیّدًا قام الطّالب بالتدّرب علیھ، قبل أن یحاولوا
استخدام ھذه المھارة في مواقف حقیقیّة، كذلك حدّد أولئك الذین
یعملون في مدرسة تعلیم التّفكیر طرقًا غیر فعّالة، على سبیل
المثال، في اتّخاذ القرارات، ثّم قاموا بتحدید طرق جیّدة للقیام
بذلك، والتي یمكن التدّرب علیھا ثّم استخدامھا في المواقف
المناسبة - كلّما لزم األمر. ھذه ھي الطریقة التي سنتابع بھا في
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ھذا الكتاب. سوف نحدّد، مثل مدّرب كرة السلّة، بعض المھارات
األساسیّة الضروریّة للتّفكیر النّاقد الجیّد؛ ثّم نستعرض بعض
سمات الضعف التي نمیل جمیعًا إلى إظھارھا عند القیام بھذا النوع
من التّفكیر؛ سنعرض بعدھا نموذًجا جیّدًا للتّفكیر النّاقد (مثل اتّخاذ
القرار)؛ ستقوم بعده بالتدّرب على ھذا النوع من التّفكیر؛ وأخیًرا،
ستواجھ مھّمة كاملة (شبیھة بمباراة كرة سلّة كاملة) حیث ستحتاج
إلى استخدام المھارات ذات الصلة في األماكن المناسبة. ستكون
النتیجة كالتالي: یمكننا أن نخرج بمعتقدات وأفعال مدروسة بشكل
أفضل وأكثر عقالنیّة، من تلك التي قد یتوّصل إلیھا أغلبنا في

غیاب مثل ھذه الممارسة.

السؤال 1.5

قم بمناقشة القیاس (المذكور أعاله) مع زمالئك الطّالب (أو
مع األصدقاء أو العائلة إذا كنت تقرأ ھذا الكتاب وفق التعلّم-

الذاتّي)، ثّم أجب على األسئلة التالیة:

1.5.1  اشرح بكلماتك الخاّصة ما ھي مراحل التعلّم
الثالث التي تّم توضیحھا.

1.5.2  ھل یبدو لك أّن القیاس یقدّم نموذًجا جیّدًا لتعلیم
مھارة جدیدة؟
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1.2 المھارات التي تكمن وراء التّفكیر النّاقد: القدرات
األساسیّة

بتصّوري أحد األسئلة التي ستطرحھا ھو، "ما ھي" مھارات
التّفكیر" التي یستند إلیھا التّفكیر النّاقد التي تشبھ المھارات التي
تستند إلیھا كرة السلّة؟' لقد وضع معظم الذین عملوا في مدرسة
التّفكیر النّاقد قائمة بمھارات التّفكیر التي اعتبروھا أساسیّة للتّفكیر

النّاقد. على سبیل المثال، وضع إدوارد جالسر قائمة بالقدرات:

(أ) تحدید المشاكل، (ب) إیجاد وسائل عملیّة لمواجھة تلك
المشاكل، (ج) جمع المعلومات ذات الصلة وتنظیمھا، (د)
التعّرف إلى االفتراضات والقیم غیر المعلنة، (ھـ) فھم
اللغة واستخدامھا بدقّة ووضوح وتمییز، (و) تفسیر
البیانات، (ز) تثمین األدلّة وتقییم البیانات، (ح) االعتراف
بوجود عالقات منطقیّة بین االفتراضات، (ط) استخالص
النتائج والتعمیمات المبّررة، (ي) اختبار التعمیمات
واالستنتاجات التي یتّم التوّصل إلیھا، (ك) إعادة بناء
أنماط المعتقدات على أساس الخبرة األوسع، و(ل) إصدار
أحكام دقیقة حول أشیاء وصفات محدّدة في الحیاة الیومیّة.

(جالسر، 1941، ص. 6)
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تأثّر جالسر كثیًرا بدیوي، الذي وجد في التّفكیر العلمّي
نموذًجا "للتّفكیر التأّملّي"، وربّما یكون من األفضل فھم ھذه
القائمة على أنّھا تتعلّق بشكل خاّص بالتّفكیر العلمّي وما یماثلھ.
ولكنّھا تحتوي العدید من العناصر التي تنتمي إلى مفاھیم أكثر
حداثة. لمزید من الدراسات الحدیثة حول التّفكیر، راجع فیشر

وسكریفن (1997) الفصل الثالث، أو فاشیوني (2010).

سنتناول في ھذا الكتاب بعض المھارات األساسیّة للتّفكیر
النّاقد، وخصوًصا كیفیّة:

تحدید العناصر في حالة معلّلة، وال سیّما األسباب
واالستنتاجات؛

تحدید االفتراضات وتقییمھا؛

توضیح المصطلحات واألفكار وتفسیرھا؛

الحكم على مقبولیّة االدّعاءات، وال سیّما مصداقیّتھا؛

تقییم الحجج بأنواعھا المختلفة؛

تحلیل التفسیرات وتقییمھا وعرضھا؛

اتّخاذ القرارات بعد تحلیلھا وتقییمھا؛

استخراج االستدالالت؛
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بناء الحجج.

بالطبع، ھناك مھارات تفكیر أخرى قد ترغب في تطویرھا،
ولكن ھذه المھارات تشّكل نقطة انطالق جیّدة.

 

1.3 أمثلة مفیدة

دعونا نطرح بعض األسئلة اإلضافیّة لنرى إن كان لدیك
تصّور معقول لما ذكرناه حتّى اآلن.

السؤال 1.6

ھل تتطلّب األنشطة التالیة تفكیًرا ناقدًا كما تفھمھ؟

1.6.1  قراءة روایة لمجّرد المتعة.

1.6.2  حل مسألة ریاضیّة روتینیّة بطریقة منھجیّة
ومدروسة جیّدًا، تتطلّب التّفكیر المنطقّي للوصول إلى استنتاج.

فّكر في مثال وناقش إجابتك استنادًا إلى ذلك.

1.6.3  العب كرة سلّة محترف یلعب في مباراة مھمة.

1.6.4  أنھیَت للتّو امتحانات الثانویّة العاّمة، وتحاول أن
تقّرر اآلن أّي اختصاص أكادیمّي سوف تدرس.
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1.6.5  تحاول إنزال بعض البرامج الجدیدة على جھازك
الكمبیوتر، ولكنّھا ال تعمل بشكل صحیح، لذلك تحاول اآلن

اتّباع اإلرشادات الخاّصة بـ "استكشاف األخطاء وإصالحھا".
 

السؤال 1.7

تخیّل شخًصا، یدعى آندي، واقفًا بجانب سیّارة مستعملة،
یحاول أن یقّرر ما إذا كان سیشتریھا أم ال. آندي ال یملك الكثیر
من المال، ولیس لدیھ معرفة كبیرة بالسیّارات، لكنّھ تخّرج لتّوه
من الجامعة وعرضت علیھ وظیفة جدیدة تتطلّب حیازة سیّارة
یمكن االعتماد علیھا. قامت مندوبة المبیعات بإبالغ آندي بجمیع

مزایا السیّارة المعنیّة وعرضت علیھ سعًرا قابًال "للمساومة".

(الحالة رقم 1): لنفترض أّن مندوبة المبیعات قد نالت
إعجاب وثقة آندي أثناء الحدیث عن السیّارة (على الرغم من
أنّھما لم یلتقیا من قبل! وھو ال یعرف شیئًا عن الشركة التي
تعمل لدیھا المندوبة) وقد أعجبھ "شكل" السیّارة فقّرر شراءھا.

(الحالة رقم 2): لنفترض بدًال من ذلك أّن آندي أعجب
بمندوبة المبیعات ولكنّھ تعامل مع ما تقولھ بحذر، واستدعى
میكانیكیّا خبیًرا لفحص السیّارة، وقام بالتحقّق من أسعار



33

السیّارات المماثلة في دلیل أسعار السیّارات المستعملة، وحصل
على مشورة من أحد أصدقائھ المّطلعین بشأن التفاوض على

السعر.

السؤال ھنا ینقسم إلى ثالثة أقسام:

1.7.1  انظر إلى تعریف دیوي أعاله، وحدّد ما إذا كان
آندي یمارس "التّفكیر التأّملّي" وفقًا لذلك التعریف في كل حالة
من ھاتین الحالتین. ھل قام بدراسة "نِشطة"، "جادّة"،

"متأنّیة"، إلخ؟

1.7.2  استنادًا إلى قائمة القدرات لدى جالسر، ھل قام
آندي:

  ● بالتعّرف على المشكلة؟

  ● بإیجاد وسائل عملیّة للتعامل مع المشكلة؟

  ● بجمع المعلومات ذات الصلة وتنظیمھا؟

● بالتعرف على االفتراضات والقیم غیر المعلنة (وما   
إلى ذلك)؟

1.7.3  ھل یمكنك القول أّن آندي تصّرف بعقالنیّة في كلتا
الحالتین؟
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السؤال 1.8

في الحالة التالیة، بیرثا وشیریل، صدیقتان تشاھدان
برنامًجا تلفزیونی�ا أمریكی�ا عن حرب الخلیج عام 1991. یعلّق
مقدّم البرنامج، وھو أمریكي، حول "الدقّة المتناھیة" لألسلحة
األمریكیّة، ویقول إّن الفیلم یظھر كیف تسقط الصواریخ التي
تتبع الحرارة في مداخن المباني لتفّجرھا، والصواریخ
األمریكیّة األرضیّة "باتریوت" تعترض وتفّجر صواریخ
سكود العراقیّة المتّجھة نحوھا. تراقب بیرتا وشیریل وتستمعان
بسحر (شأنھما شأن الكثیر من الناس خالل حرب الخلیج)؛
تعبّر بیرثا عن دھشتھا كیف یمكن لألسلحة أن تكون دقیقة لھذه
الدرجة، وتعرب عن ارتیاحھا أّن أمیركا تمتلكھا. أّما شیریل،
التي تتخّصص في اإلعالم، لم تكن واثقة تماًما؛ فقد أشارت إلى
أّن المشھد الذي یظھر فیھ الصاروخ المتتبّع للحرارة وھو ینزل
في المدخنة، تّم توفیره من قبل القوات الجّویّة األمریكیّة، حیث
تّم التقاطھ بواسطة الطائرة التي قامت بإطالقھ، ولم یتّم إخبارنا
بعدد الصواریخ التي أخطأت ھدفھا بالكامل. وأشارت أیًضا إلى
أّن المشھد الذي یُظھر صواریخ باتریوت وھي تقوم بتفجیر
صواریخ سكود في الجّو، من الصعب على أّي شخص غیر
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خبیر عسكرّي تفسیره: "ھل اللقطة ھي لباتریوت یفّجر سكود،
أو باتریوت ینفجر قبل أوانھ، وكم من صواریخ سكود غفل
عنھا كلّی�ا؟ الجیش وحده یعرف الحقیقة - وربّما لم یكن یعرف
في ذلك الحین. ولكن في كلتا الحالتین، اعتمد المذیع بشكل
واضح على التفسیر الذي قدّمھ العسكریّون للّقطات، وھم لدیھم
وظیفة دعائیّة علیھم القیام بھا. أما "بیرثا، التي تدرس
المعلوماتیّة، وتقول عادة إنّھا" غیر مھتّمة حق�ا بالسیاسة"،
فتشعر بالغضب إزاء شكوك شیریل، وال ترید حق�ا أن تسمع
عنھا. ولكن شیریل تقول إنّھا درست "تقاریر إخباریّة" مماثلة
من حروب أخرى، ولھذا السبب لدیھا شكوكھا. وتقول بیرثا إّن
معلّمي شیریل جمیعھم لیبرالیّون وشیوعیّون. تردّ شیریل إّن
ھذا ھراء، وإن بعض أساتذتھا ھم "وجوه مؤّسساتیّة بارزة"،
وأحیانًا یعملون كمستشارین حكومیّین، وإّن تخّصصھا یُعدّ من

أھم التخّصصات في الوالیات المتّحدة.

مجدّدًا ینقسم السؤال إلى ثالثة أقسام:

1.8.1  انظر إلى تعریف دیوي وقّرر إلى أّي مدى تمارس
بیرثا وشیریل "التّفكیر التأّملّي". مّرة أخرى، ھل قامتا بدراسة

"نشطة"، "جادّة"، إلخ؟
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1.8.2  استنادًا إلى قائمة المھارات لدینا، ھل قامت بیرثا
وشیریل:

  ● بتحدید االفتراضات وتقییمھا؟

  ● بالحكم على مقبولیّة االدّعاءات، وخاّصة مصداقیّتھا؟

  ● بتحلیل التفسیرات وتقییمھا وعرضھا؟

  ● باستخالص االستدالالت؟

  ● ببناء الحجج؟

1.8.3  ھل یمكنك القول أّن بیرثا أو شیریل أظھرتا
مھارات التّفكیر النّاقد؟ بّرر جوابك.

 

1.4 تعریف أخیر للتّفكیر النّاقد

ثّمة تعریف أخیر یستحّق المراجعة. فقد اعتبر مایكل سكریفن
أّن التّفكیر النّاقد یشّكل "مھارة أكادیمیّة شبیھة بالقراءة والكتابة"،

وأنّھ بذات األھّمیّة الجوھریّة. وعّرفھ كالتالي:

التّفكیر النّاقد ھو التأویل النِشط للمشاھدات وعملیّات
التواصل والمعلومات والمناقشات الجدلیّة وتقییمھا

بمھارة. (فیشر وسكریفن، 1997، ص. 21)
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یستحّق تعریف سكریفن بعض التفكیك. حیث یعّرف التّفكیر
النّاقد بأنّھ نشاط "یتطلّب مھارة" ألسباب مماثلة لتلك المذكورة
أعاله. ویشیر إلى أّن التّفكیر ال یُعدّ ناقدًا لمجرد أن یُقصد بھ أن
یكون كذلك، مثلما ال یُحتسب التّفكیر نشاًطا علمی�ا لمجّرد أن یھدف
إلى أن یكون كذلك. لكي یكون التّفكیر ناقدًا، یجب أن یحقّق معاییر
معیّنة - من الوضوح، والصلة بالموضوع، والمعقولیّة وما شابھ
ذلك - وقد یكون المرء أكثر أو أقّل مھارة فیھا. یعّرف التّفكیر
النّاقد بأنّھ عملیّة "نِشطة"، ویرجع ذلك جزئی�ا إلى أنّھ ینطوي على
تساؤل، وجزئیًا بسبب الدور الذي یُؤدّیھ ما وراء المعرفة - التّفكیر
في تفكیرك. وھو یتضّمن "التأویل" (للنصوص والكالم واألفالم
والرسومات واألفعال وحتّى لغة الجسد) ألّن "التأویل، مثل
التفسیر، یتضّمن عادة بناء البدائل المتعدّدة واختیار أفضلھا [وھو]
إجراء تمھیدّي حاسم للتوّصل إلى استنتاجات بشأن ادّعاءات
معقّدة". وھو یتضّمن أیًضا "التقییم" ألّن "ھذه ھي عملیّة تحدید
الجدارة أو الجودة أو الفائدة أو القیمة التي ینطوي علیھا شيء
ما"، وأكثر ما یھتّم بھ التّفكیر النّاقد ھو تقییم حقیقة االدّعاءات أو

احتماالتھا أو موثوقیّتھا.

ومن غیر المألوف إدراج إشارة صریحة إلى "المشاھدات"
في تعریف التّفكیر النّاقد، ولكن، كما أوضح مثال حرب الخلیج،
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فإّن ما یراه المرء أو یسمعھ، على سبیل المثال، غالبًا ما یتطلّب
تأویًال وتقییًما، وقد یتطلّب ذلك استخدام مھارات التّفكیر النّاقد.
یأخذ سكریفن مصطلح "المعلومات" لإلشارة إلى االدّعاءات
المستندة إلى وقائع، ومصطلح عملیّات "التواصل" لیتجاوز
المعلومات بحیث یشمل األسئلة واألوامر والتصریحات اللغویّة
األخرى واإلشارات وما شابھ ذلك. وأخیًرا "المناقشات الجدلیّة"
التي تنطوي على عبارات تعرض أسبابًا للنتائج. ولعّل المیزة التي
تلفت االنتباه في ھذا التعریف، ھي الطریقة التي یقّر بھا أّن

"المشاھدات" یمكن أن تكون عناصر مھمة للتّفكیر النّاقد.

ھذه ھي اإلضافة األخیرة لفكرة التّفكیر النّاقد التي لفتنا
انتباھكم إلیھا. وقد أجرینا ھذه الدراسة االستقصائیّة للتعاریف
لمنحكم إحساًسا بتطور التّفكیر في ھذا المجال، وإظھار مدى تغیّر
الفكرة، في حین أّن نواتھا تبقى ثابتة، وأیًضا إلظھار مدى ثرائھا.
ومن المفید أن تقارن ما قرأتھ في الصفحات األخیرة بالتعریف
األّولّي الذي كتبتھ لنفسك. وسنقدّم في الفصول اآلتیة تمارین
مستفیضة لتطویر بعض المھارات األساسیّة التي تنتمي إلى جوھر
التّفكیر النّاقد، ولكنّنا نأمل أن یتّم تطبیقھا في السیاق الغنّي الذي

وصفناه للتّو.
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1.5 مھارات المفّكر النّاقد وقیمھ

بالطبع من الممكن لشخص یمتلك مھارة معیّنة، أن یختار
استخدامھا أو عدم استخدامھا أحیانًا: كالمثال الذي قدّمناه سابقًا
حول الشخص الذي كان بإمكانھ أن یتحّول إلى بھلوانّي، ولكنّھ
اختار عدم القیام بذلك. وفي حالة التّفكیر النّاقد، من الممكن بالطبع
أن یتمتّع شخص بالمھارات ذات الصلة، ولكنّھ قد ال یكلّف نفسھ
عناء استخدامھا أو یختار عدم استخدامھا في الحاالت المناسبة؛
على سبیل المثال، قد یبدي بعضھم أّن لدیھم مھارة عند طرح
األسئلة الصحیحة حول المصداقیّة في امتحان معیّن، لكنّھم قد ال
یطبّقون ھذه المھارة في عملھم اآلخر أو في المواقف الیومیّة. في
الواقع یعتقد العدید من األشخاص الذین عملوا في مدرسة التّفكیر
النّاقد، أّن ھناك مشكلة جوھریّة في مثل ھذا الموقف من التّفكیر
الجیّد. إذا عدنا إلى تعریف جالسر، نرى أنّھ یتضّمن في الواقع
"الموقف المستعدّ" للنظر بعمق في المسائل كجزء من تعریفھ

للتّفكیر النّاقد.

وقد اعتبر جالسر وآخرون بأنّھ ال معنى المتالك تلك
المھارات، أو تطویرھا، والفشل في الوقت نفسھ، في التصّرف
بموجبھا عندما یكون ذلك مناسبًا. برأیھم، إذا كنت، على سبیل
المثال، ماھًرا في الحكم على مصداقیّة األدلّة، سترى أّن معتقداتك
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أكثر عقالنیّة مّما لو كنت ساذًجا (وسوف ترى حتًما أّن ھذا
أفضل)، وسیصعب تضلیلك في كثیر من األحیان، وأّن ھذا
لصالحك. لذا، فھم یُعدّون، أنّھ من غیر الممكن أّال ترى أّن ھذه
المھارة تستحّق االستخدام كلّما برزت أسئلة مھّمة تتعلّق
بالمصداقیّة؛ إنّھا قیّمة وسوف تعود علیك بالمنفعة إذا عّودت نفسك
على استخدامھا، أو إذا كنت مستعد�ا الستخدامھا. فمن الصعب أن
نفھم كیف یمكن لشخص أن یطّور مھارات التّفكیر ھذه ثّم ال یكلّف
نفسھ عناء استخدامھا عموًما. إنّھا بال شّك مھارات قیّمة، وإذا
تمّكنت من تعوید نفسك على استخدامھا، فیمكنھا أن ترفع من
مستوى إدراكك في العدید من السیاقات. وتقتضي الحكمة عدم
استخدامھا فقط في مادّة التّفكیر النّاقد، بل السعي إلى تطبیقھا في
موادّك األخرى أیًضا وفي حیاتك الیومیّة. وقد تتفاجأ باكتشاف
مدى فائدتھا. وأختتم ھذه المالحظات بمالحظة شخصیّة، حیث
قمت بتدریس التّفكیر النّاقد في أحد االختصاصات الجامعیّة لبضع
سنوات، وفي أثناء تقدّمنا في المادّة، جاء إلّي العدید من طّالبي
وأخبروني كیف وجدوا ھذه المھارات مفیدة في موادّھم األخرى،
وكانوا غالبًا ما یضیفون، "ھذه المھارات مفیدة جد�ا، ال نفھم لماذا

ال تدّرس في المدرسة".
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ال شّك أّن ھذه المھارات قیّمة وسوف تساعدك في نواحٍ كثیرة
إذا اعتدت على استخدامھا كلّما كان ذلك مناسبًا، لذلك ال تكتسب
المھارات فحسب، بل اعرف قیمتھا - واستخدمھا؛ باختصار، كن

مفكًرا ناقدًا

السؤال 1.9

ما ھي مھارات التّفكیر، التي ینبغي تطبیقھا في الحاالت
التالیة، التي تتطلّب ذلك؟

1.9.1  الحصول على معلومات من اإلنترنت

1.9.2  إیجاد رقم ھاتف في دلیل الھاتف

1.9.3  اتّخاذ قرار بشأن قَبول عرض عمل

1.9.4  اتّباع وصفة لصنع قالب حلوى
 

1.6 "التّفكیر النقد-إبداعّي"

كما قلنا سابقًا، یشار إلى التّفكیر النّاقد أحیانًا على أنّھ تفكیر
"نقد-إبداعّي". وھناك سببان لذلك. األّول ھو أّن مصطلح "التّفكیر
النّاقد" یعطي، في بعض األحیان، انطباًعا سلبیًا إلى حدّ ما، كما لو
أّن مصلحة المرء الوحیدة ھي في انتقاد حجج وأفكار اآلخرین
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بشكل سلبّي. وھذا سیكون خطأ جسیًما، ألنّھ یتعیّن غالبًا على
المرء (وھذا ھو السبب الثاني) كي یكون جیّدًا في تقییم الحجج
واألفكار، أن یكون مبدًعا جد�ا وخّالقًا بشأن احتماالت أخرى،
واعتبارات بدیلة، وخیارات مختلفة، وما إلى ذلك. لكي تحكم
بشكل جیّد على أّي قضیّة، ال یكفي أن ترى األخطاء في أقوال
اآلخرین. أنت بحاجة ألن تستند في حكمك إلى أفضل الحجج التي
یمكنك ابتكارھا (في الوقت المتاح) وھذا یتطلّب منك غالبًا التّفكیر
في اعتبارات أخرى ذات صلة بالقضیّة غیر تلك التي یتّم
عرضھا، والنظر في المسائل من وجھات نظر مختلفة، وتخیّل
سیناریوھات بدیلة، وربما إیجاد معلومات أخرى ذات صلة -

باختصار، علیك أن تكون مبدًعا إلى حدّ كبیر.

ھذان السببان ھما اللذان دفعا بعض المؤلّفین للحدیث عن
التّفكیر "النقد-إبداعّي" تأكیدًا منھم على الجوانب اإلیجابیّة
واإلبداعیّة للتّفكیر النّاقد. ومن المؤسف أّن النتیجة كانت مصطلًحا
غیر عملّي إلى حدّ ما - مصطلًحا لم یتّم تبنّیھ - لذا سنستخدم
مصطلح "التّفكیر النّاقد" الذي یستخدم اآلن على نطاق واسع، مع
فھمنا لھ بھذا المعنى اإلیجابّي المبدع. وبالتالي سوف نستخدمھ
بالمعنى نفسھ الذي نتحدّث فیھ، على سبیل المثال، عن "ناقد"
مسرحّي - كشخص قد تكون تعلیقاتھ وأحكامھ إّما إیجابیّة أو
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سلبیّة. باختصار، التّفكیر النّاقد ھو نوع من أنواع التّفكیر التقییمّي
- الذي یشمل النقد والتّفكیر اإلبداعّي - والذي یھتّم بشكل خاّص
بجودة المنطق أو الحّجة التي یتّم تقدیمھا لدعم معتقد أو مسلك

معیّن.
 

1.7 الخالصة

إّن مدرسة التّفكیر النّاقد ھي مسار طویل وال تزال في طور
النمّو. ومع ذلك، لیس من الصعب تلخیص األفكار الواردة في ھذه

المدرسة، والتي شرحناھا للتّو.

من الواضح أن التّفكیر النّاقد یتناقض مع التّفكیر غیر التأّملّي
- ھذا النوع من التّفكیر الذي یحدث عندما یقفز شخص ما إلى
استنتاج، أو یقبل بعض األدلة، أو االدّعاءات أو القرارات
بظاھرھا، دون التّفكیر فیھا فعلیًا. إنھ نشاط یتطلّب مھارة، ویمكن
القیام بھ بشكل جیّد نسبی�ا. ویفي التّفكیر النّاقد الجیّد بالمعاییر
الفكریّة المختلفة، كمعاییر الوضوح، والصلة بالموضوع،
والكفاءة، والترابط المنطقّي، وما إلى ذلك. ویتطلّب التّفكیر النّاقد
بالتأكید تفسیر المالحظات واآلراء الواردة وغیرھا من مصادر
المعلومات وتقییمھا. كما یتطلّب مھارة النظر في االفتراضات،
والمھارة في طرح األسئلة ذات الصلة، وفي استخالص العواقب -
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وھذا یعني التّفكیر في القضایا ومناقشتھا بعمق. عالوة على ذلك،
یعتقد المفّكر النّاقد أّن ھناك العدید من المواقف التي یكون فیھا
استخدام ھذا النوع من التّفكیر المنطقّي والتأّملّي، أفضل طریقة
لیقّرر ما الذي یصدقھ أو یفعلھ، وبالتالي فھو یمیل إلى استخدام

ھذه الطرق كلّما كانت مناسبة.

ھل یعني ھذا الموقف أّن ھناك طریقة واحدة صحیحة للتّفكیر
في أّي مشكلة مطروحة؟ بالطبع ال. ولكن ھذا یعني أّن بإمكان
معظمنا القیام بذلك بشكل أفضل مّما نفعلھ (أي، بمھارة/ بمنطق/

بعقالنیّة أفضل)، في حال طَرحنا األسئلة الصحیحة.

تتعلّق ھذه المدرسة الفكریّة بتحسین تفكیرنا من خالل النظر
في كیفیّة تفكیرنا حالی�ا في سیاقات مختلفة، بعد رؤیتنا لنموذج
أفضل، ومحاولة دفعنا نحو ممارسة ھذا النموذج األفضل. وھذا ال
یعني أّن ھناك طریقة واحدة صحیحة فقط للتّفكیر - یجب أن نسعى
لمحاكاتھا - بل یعني أّن ھناك طرَق تفكیر أفضل مّما نتبنّاھا في
كثیر من األحیان، وأّن تفكیرنا البسیط یمكن عالجھ جزئی�ا على
األقّل من خالل التدریب المناسب. وھذا تحدیدًا ما سنقوم بھ في
الفصول الالحقة من ھذا الكتاب، من خالل الشروحات والتمارین.

 

لمزید من القراءة
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اینیس (1996، الفصل األول، مع تصفّح الفصل الرابع)

باسمور (2009)

فاشیوني (2010)
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2  تحدید األسباب والنتائج:  
لغة المنطق

 

غالبًا ما نواجھ مواقف یحاول فیھا شخص ما إقناعنا بوجھة
نظره، من خالل تقدیم األسباب كي نقبلھا. ویسّمى ھذا غالبًا "جدل
حول قضیّة" أو "عرض حّجة". أحیانًا، یكون من السھل رؤیة
الحجج التي یتّم عرضھا، وأحیانًا یصعب ذلك. وبالمثل، عندما
نقوم نحن بعرض قضیّة معیّنة، یكون من السھل أحیانًا على
اآلخرین فھم ما نرید قولھ وأحیانًا یصعب ذلك. في ھذا الفصل،

سوف نشرح:

1.  كیف نمیّز الحجج التي یتّم عرضھا عندما یجادل
شخص ما حول قضیّة معیّنة،

2.  وكیف نقوم نحن بعرض الحجج بشكل واضح.

ھذه ھي مھارات التّفكیر النّاقد األساسیّة التي نحتاج إلى
التدّرب علیھا، إذا أردنا أن نجید التّفكیر النّاقد في المواقف
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الحقیقیّة. بالطبع، ال یمكنك أن تأمل في تقییم قضیّة تّم طرحھا
لدعم بعض المعتقدات أو القرارات ما لم تكن القضیّة واضحة
بشكل معقول بالنسبة إلیك! لذا، على الرغم من أّن األسئلة في ھذا
الفصل محدودة النطاق، ولكن یمكنك التّفكیر فیھا بالقیاس مع
التدّرب على تسدید الكرة في لعبة كرة السلّة؛ بمجّرد أن تتقن
مھارات التّفكیر النّاقد ذات الصلة، یمكنك استخدامھا في العدید من

المواقف الحقیقیّة التي تنطوي على التّفكیر أو النقاش أو النزاع.
 

2.1 تعریف الحّجة

الحظ أّوال أنّنا نستخدم اللغة ألغراض عدیدة إلى جانب
محاولة إقناع اآلخرین بوجھة نظر معیّنة. على سبیل المثال، نُبلّغ
عن األحداث، نصف األشیاء، نروي القصص، نروي النكات،
ونقطع الوعود - وأكثر من ذلك بكثیر. لیس من السھل دائًما
معرفة ما إذا كان المعروض أمامنا یحتوي على حّجة أم ال، ولكن،
بشكل عام، یمّكننا إلمامنا باللغة المستخدمة في ھذه السیاقات
المختلفة من معرفة ما یجري. لذلك دعونا نبدأ باستخدام حْدسنا في
عدد قلیل من األمثلة، لنرى ما إذا كان بمقدورنا التمییز بین ما

یحتوي منھا على حّجة وما ال یحتوي على ذلك.
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السؤال 2.1

أّي من المقاطع التالیة یحتوي تبریًرا للوصول الى
استنتاج؟

2.1.1  اندفع جیمس خارج الجمارك وكانت قطع األلماس
والساعات الباھظة الثمن تتساقط من حقیبتھ أثناء الجري. عندما
وصل إلى موقف سیّارات األجرة، كان ھناك ركاب یجلسون
في جمیع سیّارات األجرة في صف االنتظار. فركض جیمس
نحو أقرب سیّارة وقفز إلیھا في اللحظة التي بدأت فیھا
بالتحّرك. صّوب مسدًسا باتجاه السائق وقال فقط "وسط
المدینة". استدارت سیّارة األجرة نحو الطریق السریع.

(مرتون، 1988)

2.1.2  ملحق األسئلة، المقطع رقم 18.

2.1.3  كان عاِلم الالھوت وعالم األحیاء اإلنجلیزّي غوس
(1810-1888) في القرن التاسع عشر یواجھ مشكلة. فقد كان
مسیحی�ا متدیّنًا سلّم بقّصة بدء الخلق كما ھو منصوص علیھا في
سفر التكوین في الكتاب المقدّس، ولكنّھ كان أیًضا عالًما
ممارًسا، ویدرك جیّدًا أّن الدراسات الجیولوجیّة والحفریّات
التي أجراھا الیل وآخرون، تظھر بوضوح أّن األرض قدیمة
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جد�ا، وربّما عمرھا مالیین السنین. كیف یمكنھ حّل ھذا
التعارض؟ من خالل الفرضیّة البسیطة القائلة بأّن األرض
خلقھا هللا عام 4004 قبل المیالد بالتكامل مع السجّل األحفورّي
الذي جعلھا تبدو أقدم من ذلك بكثیر. بالطبع ال یمكن ألّي قْدر

من األدلّة أن یثبت أو یدحض ادعاءه.

2.1.4  ال یمكن حّل العدید من المشاكل البیئیّة الجسیمة من
خالل اإلجراءات الفردیّة أو المحلّیّة - على سبیل المثال، یعدّ
التلّوث الناجم عن غازات عوادم السیّارات مشكلة عالمیّة، لذلك

ال یمكن معالجة ھذه المشكلة إال من خالل اإلجراءات الدولیّة.

2.1.5  قام عالم التشریح النمساوّي فرانسیس جوزیف
غال بطرح علم الفرینولوجیا ألّول مّرة حوالى عام 1800. وقد
زعم ھو وأتباعھ أّن بإمكانك معرفة طباع شخص معیّن/ أو
شخصیّتھ من خالل النتوء الموجودة على جمجمتھ، حیث تكون
سمات شخصیّة محدّدة متمركزة في أجزاء مختلفة من الدماغ،

وكلما كان حجم المنطقة المعنیّة أكبر، كانت السمة أقوى.

2.1.6  "یدّرس المعلّمون من أجل االختبار". ھذا الشعار
القدیم صحیح للغایة، فإذا كانت االختبارات تتطلّب فقط معرفة
الوقائع، فھذا ما سیتّم تعلیمھ، وسیكون الحفظ عن ظھر القلب
بالكامل. ولكن، إذا كانت تتطلّب تقییًما لعملیّة التّفكیر وجودتھ،
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فھذا ما سیتّم تدریسھ. الطریقة الوحیدة لنشر "مدارس التّفكیر"
ھي بتقییم مھارات التّفكیر والتصّرفات مباشرة.

2.1.7  في مسرحیّة "عیادة الحجج" لمون بایثو، یدخل
رجل إلى أحد المكاتب ویقول لموّظفة االستقبال: "أودّ أن
أحصل على حّجة من فضلك." فتقوم بتوجیھ الرجل إلى السیّد
بارنارد في الغرفة رقم 12. عندما یفتح باب الغرفة رقم 12،

یجري الحوار اآلتي:

برنارد (بعصبیّة):   ما الذي تریده؟

الرجل:  الحقیقة لقد تّم إبالغي في الخارج أّن...

برنارد (صارًخا):   ال أرید سماع ذلك، یا مخاطّي الوجھ..
یا كومة من فضالت الببغاء!

الرجل:  ماذا؟

برنارد:  اغلق فمك المتقیّح، أیّھا المخنّث! نوعك یجعلني
أتقیّأ! أیّھا المنحرف الحقیر ذو الرائحة الكریھة!!

الرجل:  لقد أتیت إلى ھنا للحصول على حّجة!

(لمشاھدة ھذه المسرحیة الشھیرة ابحث على جوجل عن
"Monty Python argument clinic Video" وقم
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باختیار نسخة الست دقائق المتوفرة على یوتیوب.)
 

في بعض األحیان، تبیّن لغتنا بوضوح أنّنا نقوم فقط بوصف
بعض األمور؛ وفي بعض األحیان یظھر بوضوح أننا نفكر منطقی�ا
كي نصل إلى نتیجة وأحیانًا تھدف إلى السخریة، اإلھانة أو
اإلساءة! الكثیر مّما تقرأه في أّي صحیفة یكون تقریًرا عن أحداث
معیّنة، ولكّن المقاالت الرئیسیة والرسائل الواردة إلى المحّرر،
غالبًا ما تتضّمن الحجج التي تدعم نتیجة معیّنة. أّما الروایات
فنادًرا ما تحتوي الكثیر من الحجج. في حین أن الكتب الدراسیّة
كثیًرا ما تسعى إلى نقل المعلومات وإلى تقدیم الحجج التي تقنع
القارئ بما تعرضھ. وغالبًا ما تتضّمن المناقشات البرلمانیّة حجًجا

منطقیّة، ولكنّھا غالبًا ما تحتوي أیًضا كالًما مسیئًا!
 

2.2 أمثلة بسیطة عن الحجج

دعونا نبدأ بمثال بسیط للغایة. تخیّل على سبیل المثال، طالبًا
یدعى ھانز، أكمل للتّو مادّة التّفكیر النّاقد ورسب في االمتحان
الذي تّم تعیینھ في نھایة الفصل. تخیّل أنّھ أرسل المالحظة التالیة

إلى األستاذ:
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المثال األول

ھذا االختبار لم یكن عادًال. لقد درست ألیّام، وقرأت المادّة
أربع مّرات، ووضعت خًطا تحت التفاصیل المھّمة ثّم درستھا. بعد
أن قمت بكّل ھذا، كان من المفترض أن أحصل على درجة جیّدة.

ھذا االختبار لم یكن عادًال.

السؤال 2.2

ینقسم ھذا السؤال إلى أربعة أقسام:

2.2.1  ما "االستنتاج" من حّجة ھانز؟ ما الذي یحاول
إقناع أستاذه بقَبولھ؟

2.2.2  ما األسباب التي یقدّمھا لدعم ھذا االستنتاج؟

2.2.3  ھل یلّمح إلى أّي افتراضات ضمنیّة؟ ھل یفترض
أّي شيء دون أن یعبّر عنھ بشكل صریح؟

2.2.4  وأخیرا، قد ترغب بإبداء رأیك حول الحّجة ومدى
جودتھا بحسب اعتقادك، بالرغم من أن ھذا السؤال یتجاوز

ھدفنا بتحدید ما الحّجة.
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من المھّم أن تكتب إجاباتك على ھذه األسئلة قبل أن تستمّر
في القراءة.

من الواضح أّن ھانز یجادل بأّن "االختبار لم یكن عادًال". ھذا
ھو "استنتاجھ". ھذا ما یحاول إقناع األستاذ بقبولھ. الحظ أّن
"االستنتاج" من النّص الجدلّي ال یأتي بالضرورة في نھایتھ، بل
یمكن أن یأتي في بدایة النّص؛ في ھذه الحالة، أتى في المكانین -
ربّما ألسباب بالغیّة - للتأكید على موضوع شكواه. الحظ أیًضا
كیف یمكن أن "تستنتج" من حّجة ھانز أّن على األستاذ إعادةَ
النظر في أسئلة االمتحان أو في إجابات ھانز، أو أّن إجاباِت ھانز
ینبغي إعادة تقییمھا من قبل األستاذ أو من قبل بعض األساتذة
اآلخرین المختّصین في ھذا المجال. إّن المغزى الضمنّي الواضح
لما یقولھ ھانز، ھو أّن شیئًا ما یجب أن یحصل لتصحیح خطأ
معیّن وھذا یتجاوز ما یعبّر عنھ بشكل صریح - لذا یمكنك القول
أّن ھذه ھي النتیجة التي یریدھا. ولكّن الناس ال یعبّرون عن ذلك

دائًما، أو ال یعبّرون عنھا بشكل كامل.

لنَر اآلن ما أسباب ھانز وراء استنتاجھ. یقول: "درست ألیّام،
وقرأت الموادّ أربع مّرات، ووضعت خط�ا تحت التفاصیل المھّمة
ثم درستھا. بعد أن قمت بكّل ذلك كان من المفترض أن أحصل
على درجة جیّدة"، من السھل أن نرى أّن ھذه ھي األسباب التي
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دعتھ للتّفكیر في أّن االمتحان لم یكن عادًال. یمكنك صیاغة ھذه
األسباب بأسلوبك الخاّص إذا رغبت في ذلك، ولكن ھذا المثال
بسیط جد�ا ال یحتمل التأویل، لذا فإّن كلمات ھانز تفي بالغرض.
(كثیًرا ما یطلب أساتذة اللغات من الطّالب التعبیر عن بعض
األشیاء "بكلماتھم الخاّصة" ومن المدھش كیف ینتج غالبًا عن ذلك

شيء مختلف تماًما عّما قیل في األصل!)

ھل یفترض ھانز أّي أمر ینبغي ذكره (افتراض ال یقولھ في
الواقع)؟ یمكن أن یكون ھذا سؤاًال تصعب اإلجابة علیھ. فمن
الطبیعّي القول إنّھ یفترض أّن العمل الذي قام بھ یجب أن یكون
كافیًا للحصول على درجة جیّدة، ولكنّھ فعلی�ا یقول ("بعد القیام بكّل
ھذا كان من المفترض أن أحصل على درجة جیّدة")، إذًا ال
تحتسب كافتراض ضمنّي. (إذا كانت ھذه المالحظة تحیّرك
فسوف نستفیض أكثر حول االفتراضات الحقًا - بإمكانك الرجوع

إلى الفقرة 4.1 في الفصل الرابع).

بالطبع، یبقى السؤال المثیر لالھتمام حول ھذا النّص أو أّي
نّص جدلّي آخر ھو، "مدى جودتھ". ھل تبّرر الحجج خالصتھ أو
أنّھا تمنحھ دعًما معقوًال (بحسب السیاق أعاله)؟ أكّرر ما قلتھ
سابقًا، ال یمكنك أن تأمل في اإلجابة على ھذا السؤال بشكل جیّد
إّال إذا كانت الحجج األصلیّة واضحة بشكل معقول بالنسبة إلیك.
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علیك أیًضا أن تأخذ السیاق في عین االعتبار؛ على سبیل المثال،
إذا كان االعتقاد السائد لدى الطالب أّن أسلوب ھانز في الدراسة
كان كافیًا كي یبلي بالًء حسنًا في امتحان التّفكیر النّاقد (إّما من قبل
األستاذ أو من خالل الممارسة العاّمة في مدرستھم أو كلّیّتھم)، فإّن
شكوى ھانز ستكون أكثر فعالیّة مّما لو كان األستاذ قد أوضح أّن
امتحان المادّة یتطلّب التدّرب على مھارات التّفكیر النّاقد والتّفكیر
ملی�ا في األمور بأنفسھم. في ھذه الحالة، ال یمكننا أن نتصّور أّن
طالبًا في مادّة التّفكیر النّاقد سوف یتبادر إلى ذھنھ أّن دراسة
التّفكیر النّاقد بالطریقة التي وصفھا ھانز سیكون كافیًا (بدًال من
التدّرب على المھارات ذات الصلة)، لذلك (وعلى اعتبار أنّھ كان
من المفترض إظھار مھاراتھ في التّفكیر النّاقد) یبدو لي أن حّجتھ

كانت ضعیفة؛ وأنھ في الواقع یستحّق أن یرسب!

ما الدروس التي تعلّمتھا من ھذا المثال األّولّي البسیط؟

أ.  في ھذا المثال البسیط من السھل جد�ا أن نرى أّي
أسباب تّم سوقھا ألّي استنتاج. كّل ما ھو مطلوب ھو فھم

اللغة المستخدمة.

ب.  أنت تعرف ما تعنیھ عبارة "االستنتاج" و"األسباب"
في سیاق بسیط مثل ھذا. نحن نستخدم ھذه الكلمات
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بمعناھا العادّي الیومّي. ربّما لدیك سؤال حول
"االفتراضات" لكنّنا سوف نصل إلى ذلك الحقًا.

ج.  وال یأتي االستنتاج بالضرورة في نھایة الحّجة. قد
یأتي في البدایة - أو حتّى في أّي مكان آخر. وقد یكون

غیر معلن - أي یكون "مضمًرا" في الكالم الذي یقال.

د.  إّن الحكم على جودة الحّجة ھو أمر معقّد بشكل
عجیب. حتّى في حالة بسیطة مثل ھذه، أنت تحتاج إلى

فھم ما تّم قولھ، وما جرى افتراضھ، وما ھو السیاق.

وھذا مثال آخر. وھو یأتي في سیاق ھذا العصر الذي أصبح
فیھ الطالق شائعًا جد�ا في العدید من المجتمعات.

 

المثال الثاني

یجب على األشخاص الذین یعتزمون الزواج أن یوقّعوا دائًما
اتّفاقًا، قبل الزواج، یحدّد كیفیّة تقسیم ممتلكاتھم إذا انتھى زواجھم
بالطالق. إذا لم یتمّكنوا من االتّفاق على شيء من ھذا القبیل،
فسیكون من الحكمة عدم الزواج بالدرجة األولى. لكن إذا فعلوا
ذلك، فإّن االتّفاق السابق للزواج سینقذھم على األقّل من
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اإلجراءات القانونیّة الطویلة والمرھقة والمكلفة بشأن تقسیم
ممتلكاتھم في محكمة األحوال الشخصیّة.

السؤال 2.3

مجدّدًا، ھناك أربعة أسئلة للنظر فیھا:

2.3.1  ما االستنتاج من ھذه الحّجة؟ ما الذي یحاول
المؤلّف إقناعنا بھ؟

2.3.2  ما األسباب التي تؤیّد ھذا االستنتاج؟

2.3.3  ھل كان ھناك افتراض معیّن (أي مضمر ولم یتّم
التصریح عنھ)؟

2.3.4  مّرة أخرى، قد ترغب في التعلیق بإیجاز حول
جودة الحّجة.

 

من المھّم أن تدّون إجاباتك على ھذه األسئلة قبل المتابعة.

من الواضح أّن االستنتاج من ھذه المقالة ھو أّن "على
األشخاص الذین یعتزمون الزواج أن یوقّعوا دائًما اتّفاقًا، قبل
الزواج، یحدّد كیف سیتّم تقسیم ممتلكاتھم إذا انتھى زواجھم
بالطالق". ومن الواضح أیًضا أّن الجملتین األخیرتین توّضحان
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أسباب صاحب االدّعاء. ولكن من األصعب القول إن كان ھناك
أّي افتراضات؛ في الحقیقة اتّضح أّن االفتراضات غالبًا ما یصعب
التأّكد منھا. وفي ھذه الحالة یبدو من المعقول القول بأّن صاحب
االدّعاء یفترض أنّھ إذا عقد الزوجان اتفاقًا قبل الزواج، ال یمكن
الطعن فیھ في سیاق إجراءات الطالق الالحقة. وربّما یفترض
أشیاء أخرى أیًضا، ولكنّنا سنعود إلى ھذا الحقًا (في الفقرة 4.1).

ویتوقّف ما إذا كانت الحّجة جیّدة على أسبابھا، وعلى
افتراضاتھا، وعلى الدعم الذي تقدّمھ ھذه الحجج لالستنتاج وربّما
على منظورك. على سبیل المثال، قد یطعن الروم الكاثولیك في
ھذا االستنتاج على أساس أّن االتفاق الذي یسبق الزواج یعني أنّك
تتصّور الطالق كاحتمال، وھذا ال یتّفق مع عھود زواجك. قد
یطعن بعض الناس في السبب الثاني - وھو أّن االتّفاق الذي یسبق
الزواج سینقذ الطرفین من إجراءات قانونیّة باھظة الثمن - على
أساس أّن مثل ھذه االتّفاقات غالبًا ما یتّم الطعن فیھا أثناء إجراءات
الطالق (وبالتالي فإن االفتراض الذي ذكرناه في الفقرة السابقة
خاطئ). وللتأّكد من صّحة ذلك یتطلّب األمر معرفة تفصیلیّة

بالقانون وكیف یطبّق في مثل ھذه الحاالت.

لیس من السھل تقییم ھذه الحّجة، ولكن من السھل إلى حدّ
معقول أن نرى ما ھي الحّجة (على الرغم من أنّنا غیر متأّكدین
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من افتراضاتھا) وھذا تحدیدًا ما ننشده في الوقت الحالّي.

ما الدروس التي نتعلّمھا من ھذا المثال؟

أ.  مّرة أخرى، فھم اللغة المستخدمة یكفي لتمكیننا من
اكتشاف األسباب واالستنتاج من دون صعوبة كبیرة.

ب.  مجدّدًا تشّكل االفتراضات مشكلة.

ج.  یبدو أّن تقییم ھذه الحّجة یتطلّب قْدًرا كبیًرا من
المعرفة المتخّصصة، وربّما مخیّلة جیّدة.

اآلن دعونا ننظر إلى مثال آخر أكثر صعوبة.
 

المثال الثالث

نحن بحاجة ألن نجعل السفر بالقطار أكثر جاذبیّة للمسافرین.
ھناك العدید من السیّارات على الطریق، ما یھدّد البیئة وسالمة
اإلنسان. السفر بالقطار یجب أن یصبح أقّل تكلفة. الكّل یرید أن
تكون الطرقات أقّل ازدحاًما، لكنّھم یریدون أیًضا المحافظة على
إمكانیّة السفر عن طریق البّر بأنفسھم. لن یتخلّى الناس عن

السیّارة لصالح القطار من دون بعض الحوافز الجدیدة.

السؤال 2.4
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في ھذه الحالة نرید أن نرّكز على األسئلة الثالثة األولى
التي تطرحھا الحجج:

2.4.1  ما االستنتاج من ھذه الحّجة؟ ما الذي یحاول
المؤلّف إقناعنا بھ؟

2.4.2  ما األسباب التي تّم تقدیمھا تأییدًا لھذ االستنتاج؟

2.4.3  ھل كان ھناك افتراض معیّن (أي مضمر ولم یتّم
التصریح بھ)؟

 

كما في السابق، من المھّم أن تكتب إجاباتك الخاّصة على ھذه
األسئلة قبل المتابعة.

تأتي ھذه الحّجة حرفی�ا [النسخة االنكلیزیّة] من صحیفة
اإلندبندنت. یتّم تضمینھا ھنا ألنّھا تمثّل بالضبط كیف یكتب الناس
ویعبّرون عن أنفسھم - ومع ذلك فمن الصعب جد�ا أن نقول ما ھي
الحّجة. تجربتي ھي أّن الناس یجدون السؤال 2.4 صعبًا إلى حٍد
ما، وغالبًا ما یحتارون بشأنھ. سنستخدم ھذا المثال لتقدیم ما یسّمى
أحیانًا باختبار كلمة "لذا". الفكرة بسیطة جد�ا لكنّھا قویّة جد�ا. قبل

القیام بذلك، دعونا نشرح قلیًال عن "لغة المنطق".
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2.3 "لغة المنطق": الجزء األّول

لنفترض أّن شخًصا ما یقول لك: "ھل سمعت عن (مثًال:
اإلنكلیزّي، اإلیرلندي واألسكتلندي)؟ وماذا ھم على وشك أن
یفعلوا؟ ھذه ھي العبارات التي یستخدمھا المتحدّثون باللغة
اإلنجلیزیّة بشكل خاّص، عندما یریدون إطالق نكتة. وعلى نحو
مماثل، ھناك بعض الكلمات والمصطلحات التي یستخدمھا الناس
بشكل خاّص لإلشارة إلى أنّھم یتجادلون في قضیّة ما - إنّھم
یقدّمون أسبابًا لالستنتاج. والكلمة الواضحة التي یستخدمھا الناس
في ھذا السیاق ھي "لذا". على سبیل المثال، قد یقول ھانز ما یلي:

درست ألیّام، وقرأت الموادّ أربع مّرات، ووضعت خط�ا
تحت التفاصیل المھّمة ثّم درستھا. بعد القیام بكّل ھذا، كان
یجب أن أحصل على درجة جیّدة. لذا فإّن ھذا االختبار لم

یكن عادًال.

بالطبع ھناك العدید من الكلمات األخرى في اللغة اإلنجلیزیة
[والعربیة] التي تستخدم بطریقة مماثلة لـ 'لذا"؛ وھي تشمل:

لذلك...، وبالتالي...، من ھنا...، بناء على ذلك...، مّما
یثبت / یثبت ذلك...، یبّرر االعتقاد/ نظًرا إلى...، أستنتج
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أّن...، ومن خاللھا یمكننا أن نستنتج أّن...، ویترتّب على
ذلك...، ویدل ذلك...،... یجب...

إضافة إلى العدید من العبارات األخرى. وقد تّم استخدامھا
جمیعًا إلثبات أّن المطالبة التي أشرنا إلیھا بالنقاط، ھي استنتاجات
تّم عرض أسبابھا. عندما نقول ذلك، نحن ال ندّعي أّن استخدام مثل
ھذه العبارات یشیر دائًما إلى وجود استنتاج لحّجة ما، إّال أنّھ غالبًا
ما یكون كذلك، وباالقتران مع السیاق، غالبًا ما تمنحك ھذه
العبارات دلیًال حیوی�ا حول بنیة الحجة. لھذا السبب، تسّمى ھذه
العبارات بشكل شائع مؤّشرات االستنتاج - تشیر إلى وجود

استنتاج تّم عرض أسبابھ.

لیس لدینا فقط كلمات باللغة اإلنجلیزیّة [أو العربیّة] التي تشیر
بشكل خاّص إلى وجود استنتاج معیّن، ولكن لدینا أیًضا كلمات
نستخدمھا عادة لإلشارة إلى وجود أسباب معیّنة. ال عجب أن

تسّمى عادة مؤّشرات السبب وتشمل كلمات مثل:

ألّن...، منذ...، لـ...، ویتبع ذلك حقیقة أّن...، األسباب
ھي...، أّوًال...، ثانیًا...

والعدید من العبارات األخرى (النقاط تدل أین یتّم إدراج
السبب). عندما نرغب في اإلشارة إلى كّلٍ من مؤّشرات االستنتاج
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ومؤّشرات السبب فإنّنا نتحدّث بشكل عام عن مؤّشرات الحّجة؛
ھذه ھي األدلّة اللغویّة التي تساعدنا على فھم ما إذا كان ھناك
تبریر منطقّي وما الحّجة التي یسعى المؤلّف إلى تقدیمھا.
للحصول على مثال لنّص جدلّي یحتوي بوضوح مؤّشرات حّجة،

انظر في المقطع التالي:

ستُمّكن زراعة المحاصیل المعدّلة وراثی�ا المزارعین من
استخدام مبید أعشاب أكثر فعالیّة (الذي كان سیقتل
المحاصیل لو تّم استخدامھ سابقًا)، لذا سیكون ھناك
انخفاض كبیر في عدد وكثافة بذور األعشاب الضاّرة في
األراضي الزراعیّة. وبالتالي، من المرّجح أن تنخفض
أكثر أعداد طیور المزارع المختلفة التي تعتمد على ھذه

البذور للبقاء على قید الحیاة خالل فصل الشتاء.

السؤال 2.5

في األمثلة التالیة، حدّد الكلمات والعبارات التي تمثّل
"مؤّشرات الحجج". وحدّد أیًضا األسباب واالستنتاجات التي

تشیر إلیھا:

ً كبیًرا، لذلك 2.5.1  أثناء مباراة كرة القدم ارتكب خطأ
استحّق الطرد.
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2.5.2  دماغ المرأة في المتوّسط أصغر من دماغ الرجل،
لذا فإّن النساء أقل ذكاًء من الرجال.

2.5.3  كبیر الخدم كان في حجرة المؤن. في ھذه الحالة لم
یكن بإمكانھ اطالق النار على سیّده، الذي كان في مكتبھ.

وبالتالي ال یمكن أن یكون كبیر الخدم قد فعلھا!

2.5.4  إّن سیادة البرلمان عرضة لإلساءة من قبل أّي
حكومة، ألن السلطة في بریطانیا مركزیّة للغایة.

2.5.5  الحركة الخضراء مخطئة في التّفكیر بأّن علینا
إعادة تدویر بعض الموادّ مثل الورق والزجاج، ألّن الورق
یأتي من األشجار، وھي مورد یتجدّد بسھولة، والزجاج
مصنوع من الرمل، وھو متوافر ورخیص. وعالوة على ذلك،
تّم التخلي عن مخّططات إعادة التدویر في بعض المدن

األمیركیّة ألنّھا مكلفة للغایة.

2.5.6  ملحق األسئلة، المقطع رقم 2.

2.5.7  ملحق األسئلة، المقطع رقم17.

2.5.8  ملحق األسئلة، المقطع رقم 27.
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للحصول على مثال أكثر تعقیدًا لنّص جدلّي یحتوي بوضوح
مؤّشرات الحجج، انظر إلى المقطع اآلتي:

یرید معظم األھل أن یحظى أبناؤھم بمھن ناجحة. وبما أّن
التعلیم أساس للنجاح، لذا فإّن من واجب الوالدین أن یقدّما
ألوالدھما أفضل تعلیم ممكن. وحیث إن المصلحة
االقتصادیّة للبالد تقتضي أیًضا أن یكون سكانھا على
درجة عالیة من العلم، لذا ینبغي على الحكومة أن تساعد
اآلباء على توفیر التعلیم ألبنائھم. بناًء علیھ یجب أن
یحصل جمیع األھل على مساعدة مالیّة مقابل تكلفة تعلیم
أبنائھم، وبالتالي یجب أن یحصل أصحاب األجور
المنخفضة على إعفاءات ضریبیّة [على المصروف]
وینبغي أن یحصل من ھم أفضل حاًال على إعفاء ضریبي

[على المدخول].

مع وجود مؤّشرات الحجج ھذه في مكانھا، یصبح من السھل
نسبی�ا رؤیة بنیة الحّجة، لمعرفة ما یحاول المؤلّف إقناعنا بھ وما
األسباب التي یسوقھا ھو أو ھي، ولكّن األمر لیس بسھولة

التمارین التي قمت بھا للتّو.

السؤال 2.6
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حدّد أی�ا من الكلمات المكتوبة بالخّط األسود العریض في
المقطع أعاله، ھي مؤّشرات السبب وأی�ا منھا ھي مؤّشرات
االستنتاج، ثم حدّد أیّا من العبارات التي تشیر إلیھا [تلك
المؤّشرات] ھي األسباب وأی�ا منھا ھي االستنتاجات. وأخیًرا
اذكر أی�ا من األسباب تعتقد أّن المؤلّف ساقھا لدعم أّي من

االستنتاجات.
 

مجدّدًا من المھم أن تجیب على السؤال 2.6 قبل المتابعة.

من الواضح أّن "بما أّن" و"حیث إّن" ھما مؤّشرا السبب،
وأّن "لذا" و"بالتالي" ھما مؤّشرا االستنتاج. ومن الواضح أیًضا
إلى حٍد معقول أّن السبب الذي تّمت اإلشارة إلیھ بـ "بما أّن" ھو
"التعلیم أساس للنجاح" (وربّما سبب آخر؟). وبالمثل، فإّن السبب
الذي تّمت اإلشارة إلیھ بـ حیث إّن ھو "من المصلحة االقتصادیّة
للبالد أیًضا أن یكون سكانھا على درجة عالیة من التعلیم" (وسبب
آخر؟). إّن ورود لذا یشیر إلى االستنتاج التالي "یجب أن یحصل
جمیع األھل على مساعدة مالیّة مقابل تكلفة تعلیم أبنائھم"، وھذا
یؤدّي إلى االستنتاج الثاني وبالتالي "یجب أن یحصل أصحاب
األجور المنخفضة على إعفاءات ضریبیّة [على المصروف]
وینبغي أن یحصل من ھم أفضل حاًال على إعفاء ضریبّي [على
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المدخول]". للحصول على إجابة كاملة حول أّي من األسباب تّم
تقدیمھ ألّي من االستنتاجات، راجع ملحق "اإلجابات" رقم 2.6.

سنعود إلى ھذا المثال في وقت الحق، ولكن قبل ذلك دعونا
نسترجع المثال الثالث أعاله لنرى كیف أّن "لغة المنطق" قد

تساعدنا على فھم ھذا النّص بشكل أفضل.
 

2.4 اختبار "لذا"

تماًما كما أّن ھناك طریقة خاّصة إلطالق نكتة ("ھل سمعت
عن...؟") ال یستخدمھا الناس غالبًا، كذلك فإنّھم غالبًا ما یفشلون
في استخدام عبارات مؤّشرات الحّجة في المنطق والخطابة أو
الكتابة اإلقناعیّة. أحیانًا یكون من الواضح تماًما أّن شخًصا ما
یجادل في قضیّة - یحاول إقناعنا بوجھة نظر - ولكن حّجتھ لیست
واضحة بشكل جیّد. ھذه ھي الحالة في المثال الثالث، في الفقرة
2.2 أعاله. أحیانًا یمكنك بالطبع سؤال الشخص عّما كان یعنیھ،
ولكن ماذا علیك أن تفعل إن لم یكن ذلك ممكنًا؟ إحدى الطرق
المفیدة والفعّالة بشكل مدھش للتعامل مع ھذا النقص في الوضوح،
ھي بتخیّل إعادة كتابة الفقرة، ربّما مع تغییر في ترتیب الجمل،
ولكن أساًسا بإدراج كلمات مثل "لذا" و"بالتالي" و"حیث إّن" كي
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یظھر بشكل صریح أيٌّ من االدّعاءات ھي أسباب وأيٌّ منھا ھي
استنتاجات.

للقیام بذلك في حالة المثال الثالث، تابع على النحو التالي:
تخیّل كّل زوجین من الجمل وقم بإدراج مؤّشر لذا بینھما واطرح
السؤال اآلتي: ھل النتیجة "منطقیّة" بالنسبة إلیك؟ مثًال، ھل یبدو
منطقی�ا أن نقرأ النص وكأّن الكاتب یقصد یرید: "نحن بحاجة ألن
نجعل السفر بالقطار أكثر جاذبیّة للمسافرین، لذا فإّن ھناك العدید
من السیّارات على الطریق، ما یھدّد البیئة وسالمة اإلنسان"؟
الجواب ھو بالتأكید "ال". لنحاول صیاغة أخرى، ھل من المنطقّي
أن نقول: "لن یتخلّى الناس عن السیّارة لصالح القطار من دون
بعض الحوافز الجدیدة، لذا نحن بحاجة ألن نجعل السفر بالسكك
الحدیدیّة أكثر جاذبیة للمسافرین"؟ ھذه المّرة الجواب ھو بالتأكید
"نعم". إذا قمت بتكرار ھذه العملیّة مع مجموعات مختلفة من
الجمل، سوف یتّم استبعاد بعض التركیبات على أساس أنّھا غیر
منطقیّة والبعض اآلخر سیقع في المكان المناسب تماًما. في ھذا
المثال بالذات، تكون إعادة الصیاغة التي یتّفق معظم الناس على

أنّھا منطقیّة ھي كالتالي:

ھناك العدید من السیّارات على الطریق، ما یھدّد البیئة
وسالمة اإلنسان [و] الكل یرید أن تكون الطرقات أقّل
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ازدحاًما، لكنّھم یریدون أیًضا المحافظة على إمكانیّة
السفر عن طریق البّر بأنفسھم [و] لن یتخلّى الناس عن
السیّارة لصالح القطار من دون بعض الحوافز الجدیدة.
[لذا] نحن بحاجة ألن نجعل السفر بالقطار أكثر جاذبیّة
للمسافرین. [وبالتالي] فإّن السفر بالقطار یجب أن یصبح

أقّل تكلفة.

عندما نقول إّن ھذا التأویل للنّص األصلّي ھو األصوب، فإنّنا
ال ندّعي أّن ھذا ھو ما عناه المؤلّف؛ بل نقول إّن ھذا التفسیر
منطقّي بالنسبة إلینا ویعطینا أساًسا للمضّي قدًما - أساًسا لتقییم ما قد
قیل. ویجادل، بشكل عام، أصحاب التّفكیر النّاقد بأّن على المرء أن
یحسن الظّن باآلخرین عند النظر في حججھم (حیث إّن ھدف المرء
ھو معرفة حقیقة األشیاء والحكم علیھا بحكمة ولیس تسجیل النقاط
على اآلخرین) وھذا ما نفعلھ ھنا. ربّما كان مؤلّف النص األصلّي
مشّوًشا، أو لم یكن واضًحا بشأن ما یعنیھ ھو أو تعنیھ ھي فعلی�ا،
ولكن عندما نقوم بتأویل النص فإننا نحاول أن نفھم ما قالوه،
بالطریقة التي شرحتھا للتّو، بدًال من مجّرد اصطیاد الثغرات في

مالحظاتھم.

قد یبدو غریبًا القول، بطریقة ما، إّن مؤلّف النّص األصلّي
ربّما لم یكن واضًحا بشأن "ما كان یعنیھ فعلیًا"، ولكن ھذا لیس
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نادر الحدوث على اإلطالق. عندما كنت أدّرس طّالبي كیف
یعیدون كتابة مقاطع قصیرة كالمثال الثالث، وذلك للكشف عن بنیة
الحجج الواردة فیھا، كنت أطلب منھم، أحیانًا إذا سمح الوقت،
النظر في مقال جدلّي كتبوه مؤّخًرا لبعض األساتذة اآلخرین،
وإعادة كتابة حّجتھم األساسیّة، وإدراج "لذا"، و"بالتالي فإّن"،
و"حیث إّن" وغیرھا من مؤّشرات الحجج المناسبة إلظھار بنیة
المنطق لدیھم. وكان معظمھم یردّ على ھذا التمرین بالتعلیق نفسھ:
"كان ھذا التمرین شاقًا ألنّني وجدت من الصعوبة بمكان فھم ما

قصدتھ أو ما كنت أناقشھ في مقالتي األصلیّة!"

خالصة القول، یسأل اختبار "لذا" إن كان من المنطقّي إدراج
كلمة "لذا" بین جملتین، وقد یكون مفیدًا جد�ا في تحدید أین تّم

عرض الحجج المنطقیّة وما ھي تلك الحجج.

السؤال 2.7

دعونا نطبّق ذلك على بعض األمثلة الواضحة نسبی�ا ولكنّھا
تعلیمیّة. قم بإعادة بناء كّل مقطع من المقاطع التالیة بإدراج
مؤّشرات الحجج، بحیث ینتج عن ذلك حّجة منطقیّة (وتذّكر، قد

تحتاج إلى إعادة ترتیب الجمل).
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2.7.1  ال یتدّخل مسؤولو الصّحة المحلّیّون، بناًء للنھج
البریطانّي التقلیدّي إزاء سالمة الغذاء، إال على مستوى بیع
األغذیة بالتجزئة، أي على سبیل المثال، في تفتیش المباني التي
یتّم فیھا إعداد األغذیة أو بیعھا. ولكن، ھناك حاجة إلى نھج
أوسع نطاقًا في ھذه المسألة. تنشأ العدید من المخاطر التي تھدّد
صّحتنا، والناجمة عن الغذاء الذي نأكلھ، من الطریقة التي یتّم
إنتاجھ فیھا في المقام األول، أي من الممارسات الزراعیّة
التكثیفیّة الحدیثة المتّبعة، بدًال من الزراعة العضویّة على نطاق
صغیر. إّن الھیئة الوطنیّة للغذاء التي تفشل في معالجة مسألة
إنتاج األغذیة لن تتمّكن بالتالي من حمایتنا بفعالیّة، من الضرر

الذي یلحق بصّحتنا من خالل الغذاء الذي نأكلھ.

2.7.2  ملحق األسئلة، المقطع 5.

2.7.3  ملحق األسئلة، المقطع 14.

2.7.4  ملحق األسئلة، المقطع 15.

2.7.5  ملحق األسئلة، المقطع 21.
 

2.5 "لغة المنطق": الجزء الثاني
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بمجّرد أن تدرك أّن كلمات مثل "لذا" و"بالتالي" و"حیث إّن"
لھا ھذا الدور الخاّص، في اإلشارة إلى ما نعني قولھ عندما نتجادل
في قضیة ما، یصبح من الواضح على الفور وجود العدید من
الكلمات األخرى التي یمكن أن تلعب أیًضا دوًرا مھًما في الحجج.

دعونا ننظر في بعٍض منھا:

1.  في بعض األحیان، للتعبیر عن ادّعاء معیّن، فإنّنا
نستخدم عبارات كاآلتي: "بناًء لحْدسي/ باعتقادي/ برأیي/
بحسب رؤیتي/ أفترض أّن..."، "أنا متأّكد من أّن/ ال
یمكنني إثبات ذلك ولكنّني أعتقد أّن..."، "الحقیقة ھي/
تبدو أنّھا..."، "أالحظ (الحظت)/ رأیت أّن..."، كما أنّنا
نستخدم مثل ھذه العبارات لإلشارة إلى مدى تأّكدنا من
وجھة نظرنا (مدى التزامنا بھا) وربّما من مصدرھا
(لنفترض، مشاھدة معیّنة أو حْدس) من بین أمور أخرى.

2.  في بعض األحیان ندرك أنّنا نقوم بافتراضات وقد
نشیر إلى الحقیقة بعبارات مثل: "إنّني أفترض أّن...، "...

یعني ذلك/ یفترض ذلك أّن..."

3.  في بعض األحیان نستخدم مصطلحات عاّمة جد�ا
لنظھر أنّنا نقدّم أسبابًا لالستنتاج، عبارات مثل "ألّن..."،
"األسباب ھي..." و"إذا... فإّن..." (انظر إلى الفقرة
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3.6)، ولكنّنا نودّ أحیانًا أن نشیر إلى طبیعة األسباب
ونوع الدعم الذي تقدّمھ، كما ھو الحال مع كلمات مثل
"الدلیل ھو/ یعني ذلك..."، "قیاًسا على ذلك..." (أو
بالتماثل...")، "على سبیل المثال..."، "تجربتي ھي..."،
"یرى أصحاب االختصاص..."، (أو "یعتقد الخبراء...").

4.  عندما تتعلّق حّجتنا بتفسیر سببّي نشیر في بعض
األحیان إلى ھذا بالقول: "... یفّسر لماذا..."، "لھذا

السبب..."، األسباب ھي..."

5.  عندما نتقدّم بتوصیة معیّنة أو نقّرر شیئًا قد نشیر إلى
ذلك بالقول: "أوصي..."، "یجب أن..."، "بالرغم من

المخاطر فإّن الخیار األفضل ھو..."

6.  عندما نوضح أو نفّسر شیئًا معیّنًا قد نستخدم عبارات
مثل "للتوضیح..."، "ما أعنیھ ھو..."، "على سبیل

المثال..."، "بالمقابل..."، "دعونا نحدّد..."

7.  عندما نستنتج شیئًا معیّنًا نشیر إلى ھذا أحیانًا بعبارات
مثل "أستدّل/ أستنتج/ أستخلص أّن..."،... مّما یعني/ مّما

یوحي/ یقودني إلى التفكیر..."



74

8.  ھناك العدید من الطرق لتقییم ادّعاء معیّن والعبارات
التي نستخدمھا قد تكون من أحد القیاسات التالیة: "...
صحیح/ معقول/ خطأ..."، "... عادل/ متحیّز..."، "...
موجز/ مفرط في التبسیط..."، "... موثوق بھ/ ال
یصدّق..."، "... یقوم بتحریف الموقف/ یمثل الموقف إلى
حدّ ما..."، "... إنّھ غیر موضوعّي/ موضوعّي..."، "...
إنّھ غامض/ غیر دقیق/ مبھم..."، "... إنّھ (غیر)

مقبول..."

9.  إذا كنا نقوم بتقییم الدعم المقّدم لوجھة نظر معیّنة،
فإنّنا نستخدم عبارات كتلك: "... یوضح/ یثبت/ یبّرر/
یدعم/ إنّھ یتوافق مع/ یتعارض مع/ یتناقض/
یدحض..."،... إنّھ مغالطة/ خطأ..."، "... إنّھ ذو صلة/
عرضي/ غیر ذي صلة..."، "... یوفّر دعًما/ نقدًا ضعیفًا/
معبًّرا/ قوی�ا..." (لالّطالع على قائمة ذات صلة بالكلمات
"الرئیسة" في ھذه السیاقات، راجع فیشر وسكریفن،

1997، من ص. 104 وما یلیھا).

وتجدر اإلشارة أیضا إلى أّن ھناك بعض المفاھیم شبھ التقنیّة
التي یمكن أن تكون مفیدة في الحجج (كلمات مثل متّسق،
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متناقض، معاكس، مثال مضادّ، صالح، یستتبع/ینطوي،
افتراضّي، شروط ضروریّة وكافیة)؛ سنناقشھا عند االقتضاء.

السؤال 2.8

تحتوي المقاطع التالیة على عبارات من قوائمنا السابقة أو
الكلمات التي تؤدي وظائف مماثلة. حین ترد مثل ھذه

العبارات، حدّد ما ھي وما تشیر إلیھ.

2.8.1  ملحق األسئلة، المقطع رقم 11.

2.8.2  ملحق األسئلة، المقطع رقم 18.

2.8.3  بصفتي داروینی�ا، عندما أنظر إلى الدین، فھناك
شيء یذھلني. یُظھر الدین نمًطا من الوراثة أعتقد أنّھا تشبھ
الوراثة الجینیّة... من بین جمیع الطوائف في العالم، نالحظ
مصادفة غریبة: األغلبیّة الساحقة [من المؤمنین] یصدف أن
تختار الدین الذي ینتمي إلیھ آباؤھم...: عندما یتعلّق األمر
باالختیار من تشكیلة األدیان المتاحة، یبدو أن مزایاھا الواعدة

لیس لھا أّي قیمة مقارنة بالمسألة الوراثیّة.

ھذه حقیقة ال لبس فیھا. ال أحد یمكنھ أن ینكر ذلك بجدّیّة.
(من المقطع رقم 57 في ملحق األسئلة)
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2.8.4  كثیًرا ما یقال... بالرغم من عدم وجود دلیل إیجابّي
على وجود هللا، وحیث إنّھ ال یوجد دلیل یثبت عدم وجوده، فإّن

من األفضل أن نبقى متفتّحي الذھن ونتبنّى موقفًا الأدریًا.

للوھلة األولى یبدو ھذا الموقف منیعًا... ولكن عند التفكیر
ثانیة، یبدو أنّھ تھّرب من المواجھة، ألنّھ یمكن أن یقال الشيء
نفسھ بخصوص بابا نویل وجنّیّات األسنان. قد یكون ھناك
جنّیّات في قاع الحدیقة. ال یوجد دلیل على ذلك، ولكن ال یمكنك
إثبات عدم وجود أّي منھا، لذا، أال یفترض أن نكون الأدریّین
فیما یتعلّق بالجنّیّات؟ المشكلة في الحّجة الالأدریّة أنّھ یمكن
تطبیقھا على أّي شيء. ھناك عدد ال حصر لھ من المعتقدات
االفتراضیّة التي یمكن أن نتمّسك بھا والتي ال یمكننا دحضھا
بشكل إیجابّي. على العموم، ال یؤمن الناس بمعظم ھذه األشیاء،
مثل الجنّیّات، ووحیدي القرن، والتنین، وبابا نویل، وما شابھ
ذلك. ولكنّھم باإلجمال یؤمنون بإلھ خالق، مصحوبًا بكل ما
یحتویھ دین آبائھم من أعباء خاّصة. (من المقطع رقم 57 في

ملحق األسئلة)
 

بالطبع، عندما ینخرط الناس، كتابة أو شفاھة، في ما یقصدون
بھ بشكل واضح أن یكون مقنعًا، فإنّھم غالبًا ما یغفلون عن
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استخدام كلمات مثل تلك التي ناقشناھا للتّو. وغیاب مثل ھذه
الكلمات في مثل ھذا السیاق، یمكن أن یكون كاشفًا مثل وجودھا.
في بعض األحیان یتّم حذف مثل ھذه الكلمات ألسباب بالغیّة ولكن
في أحیان أخرى یتم حذفھا لعدم وضوح ما یقولھ المؤلّف بالنسبة
إلیھ. (أتذّكر كم وجد طّالبي صعوبة في إعادة كتابة مقاالتھم
الجدلیّة باستخدام مؤّشرات الحّجة، ألنّھم وجدوا صعوبة في فھم ما
كانوا یقصدونھ تماًما). بغّض النظر عن السبب، تماًما كما ساعدنا
إعادة ترتیب الجمل وإدراج مؤّشرات الحجج على فھم مثالنا
الثالث المتعلّق بتخفیض كلفة السفر بالقطار، قد یكون من المفید
جد�ا "إدراج" الكلمات من القوائم التي ناقشناھا للتّو والتي تساعد

على "فھم" ما یكتبھ أحدھم أو یقولھ.
 

2.6 التعبیر الواضح عن الحّجة

قلنا في بدایة ھذا الفصل أّن أحد أھدافنا ھو أن نبیّن لك كیف
تعبّر عن حججك بشكل واضح. جزء أساسّي من ھذه المھارة ھو
القدرة على استخدام لغة المنطق بشكل مناسب. من المفترض أن
تكون الشروحات التي تّم تقدیمھا واألسئلة التي أجبت عنھا قد
ساعدتك بالفعل إلى حدٍّ كبیر في فھم ھذه اللغة واستخدامھا، ولكن
إلیك بعض األسئلة اإلضافیّة لمنحك المزید من التدریب. اكتب
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إجاباتك بعنایة ألنّك ستعود إلیھا الحقًا (في نھایة الفصل الرابع،
ولكن ال تنظر ھناك بعد!).

السؤال 2.9

ھناك 4 أسئلة للنظر فیھا:

2.9.1  اختر استنتاًجا ترغب في المناقشة بشأنھ (یمكن أن
یكون أّي شيء) ثم قدّم بعض الحجج المقنعة؛ اجعل حججك

تبدو واضحة جد�ا.

2.9.2  انظر إلى المقاالت الرئیسیّة في إحدى الصحف
الیومیّة "المرموقة" وحدّد أیّھا یجادل بشأن قضیّة ما وأیّھا یقدّم

شیئًا آخر.

2.9.3  إذا وجدت حّجة عند معالجة السؤال 2.9.2،
فاكتبھا بإیجاز بحیث یكون من الواضح جد�ا ما تتّم مناقشتھ.

2.9.4  بالعودة إلى السؤال 2.9.1، اكتب أفضل حّجة
یمكنك التفكیر فیھا ضدّ استنتاجك. مّرة أخرى، اجعل حّجتك
تبدو واضحة وضوح الشمس باستخدام لغة المنطق التي

ناقشناھا أعاله.
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2.7 تحدید ما یعنیھ المؤلّف: "بنیة" الحّجة

حتّى مع نصوص جدلیّة بسیطة نسبی�ا، كالتي واجھناھا سابقًا،
قد تكون ھناك مشاكل في تحدید ما یعنیھ المؤلّف أو ما ھو منطقّي.
وغنّي عن القول، إّن ھذا ینطبق أكثر مع النصوص الجدلیّة األكثر
تعقیدًا، ولكن إدراج "مؤّشرات الحجج" والكلمات األخرى التي
ناقشناھا یمكن أن تساعد كثیًرا. بید أّن ذلك ال یمثّل كّل ما ھو
مطلوب، فھناك جانب آخر للحّجة لم نناقشھ كثیًرا حتى اآلن وھو

"بنیتھا". دعونا نشرح الفكرة األساسیّة من خالل مثالین:

1.  إّن حرق كّمیّات ھائلة من الوقود األحفورّي یسبّب
االحتباس الحرارّي العالمّي، الذي یضّر بنا جمیعًا، لذا
فإنّھ من الضرورّي التفاوض من أجل تخفیض إنتاج
الغازات التي تلحق الضرر. وعلیھ، نحن بحاجة إلى
اتّفاق دولّي تخفّض البلدان بموجبھ إنتاج ھذه الغازات بما
یتناسب مع مدى تسبّبھا بالمشكلة. وبالتالي یجب عدم
السماح للوالیات المتّحدة "بشراء" أذونات إلنتاج ھذه

الغازات من بلدان أخرى.

2.  إّن تشریح المخلوقات في صّف علم األحیاء یعلّم
الطالب أّن الحیوانات نافقة وحیاتھا غیر مھّمة. كما
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أظھرت دراسة حدیثة أّن بعض الشركات التي توفّر ھذه
المخلوقات ال تھتّم بالمعاناة واأللم الذي یلحق بھا. عالوة
على ذلك، ھناك بدائل جیّدة متاحة اآلن من خالل المحاكاة
الحاسوبیّة، والتي تعلّم أیًضا الدروس التي یتّم شرحھا
بواسطة التشریح. لكّل ھذه األسباب یجب أّال نستخدم
تشریح الحیوانات بعد اآلن لتعلیم الطّالب في صّف علم

األحیاء.

في المثال رقم (1) یسیر المنطق ھكذا:

لذا (ب) وعلیھ (ج) وبالتالي (د)

یتّم عرض االدّعاء األّول (أ) كسبب لقَبول االدّعاء الثاني
(ب)، في حین یتّم عرض االستنتاج (ب) أیًضا كسبب لقبول (ج)،
والذي یُشّكل بدوره سببًا لقبول (د)، لذلك لدینا ما یمكن أن نسّمیھ
"سلسلة" منطقیّة، حیث تكون االستنتاجات المتتالیة أیًضا أسبابًا

لالستنتاج الذي یلیھا.

في المثال رقم (2)، بالمقابل (حیث وضعنا كما وعالوة على
ذلك بالحرف المائل لمساعدة القارئ)، تكون بنیة المنطق كاآلتي:

كما (ب) عالوة على ذلك (ج) لكل ھذه األسباب (د)
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في ھذه الحالة یتّم إعطاء ثالثة أسباب منفصلة لقبول (د). (أ)
ال یُعطى كسبب لـ (ب)، وال (ب) یُعطى كسبب لـ (ج)؛ یتّم تقدیم
جمیع األسباب الثالثة "جنبًا إلى جنب"، إذا جاز التعبیر، على أنّھا
تدعم االستنتاج (د). في الواقع كّل سبب على حدة یعطینا سببًا
لالستنتاج، وھي تعطي مجتمعة حالة لھا وزنھا (ولكن قد یكون
ھناك، بالطبع، أسباب أخرى ضدّ االستنتاج [د]). في الوقت
الراھن ال یھّمنا قّوة أو ضعف ھاتین الحّجتین، یھّمنا فقط أن
نالحظ أّن لدیھما "بنیة" مختلفة جد�ا. إحداھما تعطي تسلسًال أو
"سلسلة" من األسباب لالستنتاج واألخرى تعطي عدّة أسباب
"جنبًا إلى جنب" لدعم استنتاجھا. ھذا االختالف مھّم إلى حدّ
تخصیص الفصل اآلتي لشرح البنى أو "األنماط" المختلفة التي

یمكن أن تعرضھا الحجج.
 

2.8 الخالصة

في ھذا الفصل قمنا أّوًال ببعض التمارین للتمییز بین الجدال،
والشجار، والنقاش، والشرح، واإلبالغ، وسرد القصص. ثّم
عرضنا بعض األسئلة األساسیّة التي تحتاج إلى طرحھا إذا كنت
ا جدلی�ا وترید أن تفھمھ. لمساعدتك في اإلجابة على ھذه تواجھ نص�
األسئلة، ناقشنا لغة المنطق - اللغة التي تستخدم بشكل خاّص
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عندما یفكر الناس منطقی�ا - وشرحنا الدور الخاّص لمؤّشرات
الحجج (مثل: لذا، حیث إّن، وبالتالي، إذا... فإّن، یجب، وغیرھا).
كما شرحنا اختبار "لذا" وكیف یمكنھ أن یساعدك أیًضا في تحدید
ما یعنیھ المؤلّف. وأشرنا كذلك إلى أّن االستنتاجات ال تأتي
بالضرورة في نھایة الحّجة؛ بل إنّھا قد تأتي في البدایة - أو حتّى
في أّي موقع آخر. أضف إلى أنّھا قد تكون غیر معلنة - أي تكون

"مضمرة" في الكالم الذي یقال.

بعد أن طرحنا ھذه النقاط، استفضنا أكثر في التعریف بـ "لغة
المنطق" (وشمل ذلك: األدلّة والرأي واالستدالل، والدعم،
واإلثبات، والدحض، والمغالطة، وغیرھا) وأوردنا بعض
التمارین الستخدامھا، بما في ذلك عندما تقوم أنت بعرض حججك.

إّن فھم ما یعنیھ المؤلّف یشمل أیًضا فھم أّيٍ من األسباب تّم
تقدیمھا لدعم أّيٍ من االستنتاجات، لذلك قدّمنا بإیجاز بعض األفكار
حول "بنیة" الحجج، تمھیدًا للخوض فیھا بإسھاب في الفصل

اآلتي.

لكّل األفكار التي شرحناھا، قدّمنا تمارین عملیّة لتطبیقھا. في
معظم األحیان اإلجابة على األسئلة یتطلّب فقط أن تفھم
االستخدامات الیومیّة العادیّة لمختلف كلمات اللغة [العربیّة]، مثل
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"االستنتاج" و"السبب". بعض الكلمات مثل "االفتراض"، تطرح
قطعًا إشكالیّة، لكنّنا سنتعامل معھا في الوقت المناسب.

وكما أشرنا في بدایة الفصل، قد یكون من المعقّد جد�ا الحكم
على جودة أي حّجة - أي التي ینبغي أن تقنعك - من عدمھا.
بالتأكید أنت تحتاج إلى فھم ما تّم قولھ، وما جرى افتراضھ، وما
السیاق. قد تحتاج أیًضا إلى بعض المعرفة المتخّصصة وبعض
الخیال وربّما بعض األبحاث. ولكن، بغّض النظر عن كّل ما ھو
مھّم أیًضا، من الواضح أنّھ ال یمكن ألحد تقییم الحجج ما لم یتّضح
لھ ما ھي ھذه الحجج، وھذا ما كنّا نعالجھ في ھذا الفصل بشكل

رئیس - وسوف نستكمل ذلك في الفصول الثالثة اآلتیة!

لمزید من القراءة

اینیس (1996، الفصل 2).

فیشر (2004، الفصل 2).
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3  فھم الحجج:  
أنماط مختلفة

 

3.1 حجج بسیطة

ھنا مثال على نّص جدلّي لدیھ بنیة بسیطة جد�ا:

إّن الضرر الذي لحق بطبقة األوزون یمثّل مشكلة دولیّة، لذا
ال یمكن حّل المشكلة إال من خالل اتفاق دولّي.

من الواضح أّن ھناك سببًا واحدًا فقط تّم تقدیمھ لدعم استنتاج
واحد، من ھنا یمكننا كتابة بنیتھ على ھذا النحو:

< سبب> لذا [استنتاج].

حیث یعود الـ < سبب> الى أّن "الضرر الذي لحق بطبقة
األوزون یمثّل مشكلة دولیّة" ویعود الـ [استنتاج] إلى أّن "المشكلة ال

یمكن حلّھا إّال من خالل اتّفاق دولّي".
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3.2 حجج "جنبًا إلى جنب"

إلیك اآلن نّص جدلّي أكثر تعقیدًا بشكل طفیف:

ال بّد وأن یكون من النادر جد�ا بالنسبة للمتدیّنین أن یبنوا
إیمانھم على االعتبارات العقالنیّة لوجھات النظر العالمیّة
البدیلة. ویتبنّى جمیع المؤمنین تقریبًا دین األشخاص الذین
یعیشون بینھم، سواًء أكانوا مسیحیّین أو ھندوس أو
مسلمین أو أی�ا كان. وأكثر من ذلك، ھناك القلیل جد�ا من

األدلّة الجدّیّة التي تدعم معتقداتھم حول األمور الخارقة.

من الطبیعّي أن یفّسر ذلك على أنّھ یقدّم سببین الستنتاج
المؤلّف. وتقدّم كلٌّ من الجملتین الثانیة والثالثة سببًا لالستنتاج
ویعرضھما المؤلف "جنبًا إلى جنب" لدعم االستنتاج (ال یتّم تقدیم
أّي سبب على أنّھ یدعم السبب اآلخر). لذا یمكننا تصویر بنیة ھذه

الحّجة على النحو اآلتي:

< سبب> و< سبب> لذا [استنتاج]

في نھایة الفصل السابق ناقشنا مثاًال تّم خاللھ، جدلی�ا، تقدیم
ثالثة أسباب "جنبًا إلى جنب" لالستنتاج التالي: "یجب أّال نستخدم
تشریح الحیوانات بعد اآلن لتعلیم الطالب في صّف علم األحیاء".
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وفیما یلي مثال أخیر على ھذا النوع من الحجج الذي یقدّم، جدلی�ا،
أربعة أسباب الستنتاجھ:

كان مبدأ ترومان نقطة تحّول في التاریخ األمیركّي
ألربعة أسباب على األقّل. أّوًال، كان ذلك بمثابة النقطة
التي استخدم فیھا ترومان الخوف األمیركّي من الشیوعیّة
في الداخل والخارج، إلقناع األمیركیّین بضرورة الشروع
في سیاسة خارجیّة للحرب الباردة. ثانیًا، كان الكونغرس
یمنح الرئیس سلطات عظمى لتصعید ھذه الحرب الباردة
عندما یرى ذلك مناسبًا. ثالثًا، للمرة األولى في فترة ما بعد
الحرب، تدّخل األمیركیّون على نطاق واسع في حرب
أھلیّة تجري في دولة أخرى. أخیًرا، وربّما األھّم، استخدم
ترومان ھذا المبدأ لتبریر برنامج مساعدات ضخم لمنع
انھیار االقتصادین األوروبّي واألمیركّي. (والتر الفیبر،
أمریكا، روسیا والحرب الباردة، 1945-1996 [الطبعة
الثامنة]، 1996، نیویورك: ماكجرو ھیل، ص. 56 و7)

یمكن، بشكل طبیعّي، رؤیة بنیة الحّجة لدى الفیبر على أنّھا
أربعة أسباب تّم تقدیمھا جنبًا إلى جنب دعًما الستنتاجھ، ویمكن

تصویرھا على النحو اآلتي:
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< سبب 1> و< سبب 2> و< سبب 3> و< سبب 4> لذا
[استنتاج].

حیث كل < سبب...> یقدمھ الفیبر ھو سبب واحد، أّما [
االستنتاج ] فھو اآلتي، "كان مبدأ ترومان نقطة تحّول في التاریخ
األمیركّي". بالطبع، الفیبر یقول فعلی�ا إّن ھناك "أربعة أسباب على
األقّل". نادًرا ما یكون المؤلف متعاونًا لھذا الحد! ولكن، حتى من
دون مالحظتھ، یبقى من السھل بالتأكید رؤیة ھذه البنیة في حجتھ.

ھذا النمط من الحجج، حیث یسوق الشخص عددًا من األسباب
جنبًا إلى جنب لدعم استنتاج معیّن، شائع جد�ا. إذا أردت أن تقّرر
بشأن جودة حّجة كھذه، وما إذا كانت الحجج تدعم فعًال االستنتاج،
علیك أن تحدّد ما إذا كانت األسباب صحیحة، صادقة أو من ناحیة
أخرى مقبولة (قد تكون أحكاًما أخالقیّة، أو تعریفات) وما إذا
كانت تبّرر االستنتاج. سأشرح كیف یمكن القیام بذلك الحقًا
(وخاّصة من الفصل السادس إلى الفصل التاسع ضمنًا)، ولكنّني

أودّ أن أشرح أّوًال نمًطا متناقًضا من الحجج.
 

3.3 حجج متسلسلة

انظر إلى المثال اآلتي:



88

ستمّكن زراعة المحاصیل المعدّلة وراثی�ا المزارعین من
استخدام مبید أعشاب أكثر فعالیّة (الذي كان سیقتل
المحاصیل لو تّم استخدامھ سابقًا)، لذلك سیكون ھناك
انخفاض كبیر في عدد وكثافة بذور األعشاب الضاّرة في
األراضي الزراعیّة. وبالتالي، من المرّجح أن تنخفض
أكثر أعداد طیور المزارع المختلفة التي تعتمد على ھذه

البذور للبقاء على قید الحیاة خالل فصل الشتاء.

في ھذا المثال، لدینا بوضوح البنیة التالیة:

< سبب 1> لذلك [استنتاج 1] وبالتالي [استنتاج 2].

حیث یكون [االستنتاج 1] أیًضا سببًا لـ [االستنتاج 2]. ھذه
"السلسلة" أو "التسلسل" تختلف بنیتھا بشكل واضح تماًما عن
الحالة التي ناقشناھا للتّو، والتي تّم فیھا تقدیم األسباب جنبًا إلى
جنب. ویختلف أیًضا تقییم مثل ھذه السلسلة؛ لذا من المھّم توضیح
البنى المختلفة التي یمكن للحجج أن تظھرھا. وقد رأینا في نھایة

الفصل السابق مثاًال لسلسلة من الحجج تضّمنت أربع خطوات:

إّن حرق كّمیّات ھائلة من الوقود األحفورّي یسبّب
االحتباس الحرارّي العالمّي، الذي یضّر بنا جمیعًا، لذا
فإنّھ من الضروري التفاوض من أجل تخفیض إنتاج
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الغازات التي تلحق الضرر. وعلیھ، نحن بحاجة إلى
اتفاق دولّي تخفّض البلدان بموجبھ إنتاج ھذه الغازات بما
یتناسب مع مدى تسبّبھا بالمشكلة. وبالتالي یجب عدم
السماح للوالیات المتّحدة "بشراء" أذونات إلنتاج ھذه

الغازات من بلدان أخرى.

من المؤّكد أّن ھذه السلسلة یمكن أن تكون أطول. فھذا النمط
من الحجج شائع جد�ا في السیاقات الریاضیّة وبعض السیاقات

العلمیّة، حیث یمكن أن تكون السالسل فیھا طویلة جد�ا.

السؤال 3.1

حدّد أی�ا من الفقرات التالیة یتّم تقدیم األسباب فیھا جنبًا إلى
جنب وفي أّيٍ تُعرض متسلسلة:

3.1.1  ملحق األسئلة، المقطع رقم 3.

3.1.2  ملحق األسئلة، المقطع رقم 11.

3.1.3  ملحق األسئلة، المقطع رقم 17.

3.1.4  ملحق األسئلة، المقطع رقم 29.

3.1.5  ینشأ العدید من المخاطر التي تھدّد صّحتنا،
والناجمة عن الغذاء الذي نأكلھ، من الطریقة التي یتّم إنتاجھ
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فیھا، أي من الممارسات الزراعیّة التكثیفیّة الحدیثة المتّبعة. من
ھنا فإّن الھیئة الوطنیّة للغذاء التي تفشل في معالجة مسألة إنتاج
األغذیة، لن تتمّكن من حمایتنا بفعالیّة من الضرر الذي یلحق
بصّحتنا من خالل الغذاء الذي نأكلھ. لذا فإنّنا بحاجة إلى نھج
أوسع نطاقًا في ھذه المسألة من النھج البریطانّي التقلیدّي، حیث
ال یتدّخل فیھ مسؤولو الصّحة المحلّیّون إّال على مستوى بیع
األغذیة بالتجزئة، أي على سبیل المثال، في تفتیش المباني التي

یتّم فیھا إعداد األغذیة أو بیعھا.
 

السؤال 3.2

تظھر بنیة الحجج، في معظم أمثلتنا السابقة، واضحة جد�ا
من خالل استخدام مؤّشرات الحجج بشكل صریح، ولكّن الكتّاب

نادًرا ما یكتبون بھذا الوضوح. استخدم اختبار "لذا" لتحدید أّيٍ
من الفقرات التالیة تُعرض األسباب فیھا متسلسلة وأیّھا تقدّم

فیھا جنبًا إلى جنب نحو االستنتاج:

3.2.1  ملحق األسئلة، المقطع رقم 21.

3.2.2  ملحق األسئلة، المقطع رقم 28.

3.2.3  ملحق األسئلة، المقطع رقم 36.
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3.2.4  ملحق األسئلة، المقطع رقم 38.
 

3.4 حجج مترابطة

عادة، عندما تقدّم المؤلّفة سببین أو أكثر جنبًا إلى جنب لدعم
االستنتاج، فإنّھا تعتبر أّن كّل سبب من األسباب یعطي بعض

الدعم لالستنتاج من تلقاء نفسھ - حتى من دون األسباب األخرى.

دعونا نعد إلى مثال رأیناه سابقًا:

إّن تشریح المخلوقات في صّف علم األحیاء، یعلّم الطالب
أّن الحیوانات نافقة وحیاتھا غیر مھّمة. كما أظھرت
دراسة حدیثة أّن بعض الشركات التي توفّر ھذه
المخلوقات، ال تھتّم بالمعاناة واأللم الذي یلحق بھا. عالوة
على ذلك، ھناك بدائل جیّدة متاحة اآلن من خالل المحاكاة
الحاسوبیّة، والتي تعلّم أیًضا الدروس التي یتّم شرحھا
بواسطة التشریح. لكل ھذه األسباب یجب أّال نستخدم
تشریح الحیوانات بعد اآلن لتعلیم الطالب في صّف علم

األحیاء.

حتّى لو أمكن إقناع ھذه المؤلّفة بأّن الضوابط الصارمة قد
أثّرت أو قضت على الشركات التي كانت "المبالیة إزاء المعاناة
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واأللم الذي یلحق بـ [الحیوانات]، فإنّھا ستبقى على قناعة بأّن
السببین األخیرین یدعمان استنتاجھا. وال شّك أنّھا تعتقد أّن جمیع
األسباب مجتمعة ستجعل من قضیّتھا أقوى (إذا كانت صحیحة)،
ولكن حتّى لو تبیّن أّن أحد األسباب خاطئ أو غیر صحیح، فإّن

األسباب األخرى ال تزال تؤیّد استنتاجھا.

أحیانًا ال یكون الحال كذلك مع األسباب التي تُعرض جنبًا إلى
جنب. انظر إلى المثال اآلتي:

إذا كنت تقوم بكّل التمارین في ھذا الكتاب بأمانة، فھذا
كاٍف بالنسبة إلیك كي تبلي بالًء حسنًا في ھذه المادة.
وأنت تقوم بكل التمارین بأمانة. لذا فإنك سوف تبلي بالًء

حسنًا في ھذه المادّة.

في ھذه الحالة، تقدّم الجملتان األولى والثانیة سببین جنبًا إلى
جنب لالستنتاج بأنك "سوف تبلي بالًء حسنًا في ھذه المادة". ومع
ذلك، الحظ أّن السبب األّول في حدّ ذاتھ ال یعطي أّي دعم

لالستنتاج. انظر في ھذه الحّجة:

إذا كنت تقوم بكل التمارین بأمانة، فھذا كاٍف بالنسبة إلیك كي
تبلي بالًء حسنًا في ھذه المادّة. لذا فإنّك سوف تبلي بالًء حسنًا في

ھذه المادّة.
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من الواضح أّن السبب ال یؤیّد االستنتاج ما لم نعرف أیًضا إن
"كنت تقوم بجمیع التمارین بأمانة". كذلك األمر مع الحّجة التالیة:

أنت تقوم بكّل التمارین بأمانة. لذا فإنّك سوف تبلي بالًء حسنًا
في ھذه المادّة.

ال یقدّم ھذا السبب أّي دعم لالستنتاج على السواء، ما لم نكن
نعرف أیًضا أّن القیام بالتمارین بأمانة "كاٍف بالنسبة إلیك كي تبلي
بالًء حسنًا"، (قد یكون من الضرورّي كذلك أن تكون ذكی�ا إلى حدّ
ما كي تبلي بالًء حسنًا في ھذه المادّة، وأّال تعاني بشدّة من التوتّر

في االمتحانات!).

عادة ما نسمي مثل ھذه األسباب، التي یتوّجب عرضھا معًا
لتقدیم الدعم لالستنتاج، األسباب المترابطة. أحیانًا، عندما یقدم أي
شخص عدة أسباب الستنتاج معیّن جنبًا إلى جنب، یھدف كل منھا
إلى تقدیم بعض الدعم لالستنتاج بشكل مستقل عن البقیة، وأحیانًا
ال یكون الحال كذلك - یكون المقصود منھا العمل معًا، بصورة
مترابطة، لتقدیم الدعم. في بعض األحیان یكون من الواضح ما ھو
المقصود، ولكن في كثیر من الحاالت یصعب التحدید. إذا كان من
الصعب تحدید ذلك، قم عندھا بتأویل الحّجة بالطریقة التي تجعل

من الحّجة المعروضة أقوى ما یمكن.
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السؤال 3.3

أيٌّ من الحجج التالیة التي ُعرضت أسبابھا جنبًا إلى جنب،
تُعتبر أسبابھا مترابطة؟

3.3.1  ملحق األسئلة، المقطع رقم 29.

3.3.2  في الواقع ھناك أسباب وجیھة تفّسر لماذا ال یتوقّع
المرء أن تتغیّر نسبة الكولیسترول في الدم وفقًا للنظام الغذائّي.
أّوًال، یقوم الكبد بتصنیع ثالثة أو أربعة أضعاف الكولیسترول
الذي یتّم تناولھ عادًة. ثانیًا، ینظم الجسم نفُسھ كّمیّة الكولیسترول
في الدم: ویحتفظ عادة بمستوى ثابت بغّض النّظر عّما نأكلھ،
ولكن بعض األشخاص لدیھم، لسوء الحّظ، نسبة عالیة جد�ا،
ومن المرّجح أن توافیھم المنیّة في سّن مبّكرة من جّراء نوبات

قلبیّة.

3.3.3  إذا كان مناخ العالم یزداد دفئًا، من المفترض أن
نجد بعض الجلید في كل من القطبین الشمالي والجنوبي یذوب
بمعدل أعلى من الطبیعي. إذا كان الجلید یذوب، من المفترض
أن نرى تأثیر ذلك على ارتفاع مستوى سطح البحر. إن مناخ
العالم یزداد دفئًا. وبالتالي یجب أن نرى ارتفاًعا في مستوى

سطح البحر.
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3.5 أنماط أكثر تعقیًدا من الحجج

عموًما، عندما یجادل أحدھم بشأن قضیّة معیّنة، فإنّھ یفعل
ذلك باستخدام العدید من ھذه األنماط البسیطة مندمجة بعضھا مع

بعض. دعونا ننظر إلى مثال آخر لتوضیح ذلك:

یفّضل معظم اآلباء المحتملین أن یكون لدیھم أبناء ذكور.
لذلك، إذا تمّكن الناس من اختیار جنس أطفالھم، من
المرّجح أن یكون عدد الذكور في نھایة المطاف أكبر من
عدد اإلناث من حیث السكان. ویمكن أن یؤدّي ذلك إلى
مشاكل اجتماعیّة خطیرة؛ لذا یجب أن نحّظر استخدام

التقنیّات التي تمّكن الناس من اختیار جنس أطفالھم.

من الواضح إلى حدٍّ معقول أّن بنیة ھذه الحّجة ھي كاآلتي:

سبب1 < یفّضل معظم اآلباء المحتملین أن یكون لدیھم
أبناء ذكور>. لذلك استنتاج1 [إذا تمّكن الناس من اختیار
جنس أطفالھم، من المرجح أن یكون عدد الذكور في نھایة
المطاف أكبر من عدد اإلناث من حیث السكان] وسبب2
< یمكن أن یؤدي ذلك إلى مشاكل اجتماعیة خطیرة>؛ لذا
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استنتاج2 [یجب أن نحظر استخدام التقنیّات التي تمّكن
الناس من اختیار جنس أطفالھم].

في الوقت الراھن، نحن ال نحاول تقییم ھذه الحّجة. نحن
نحاول فقط توضیح ما یقولھ المؤلّف (فعندھا فقط یمكننا تقییمھا

بشكل صحیح).

فیما یلي مثال أكثر تعقیدًا:

لقد تطّور معظم التنّوع الجینّي لدى االنسان لحمایتنا من
المجموعة الھائلة من الجراثیم التي تقتات على أجسامنا،
من الفیروسات والبكتیریا إلى البروتوزوا والدیدان
والطفیلیّات األخرى. ھذا یعني حتًما أّن بعضنا أكثر
عرضة من البقیّة لإلصابة بداء معیّن. ولكن... ھذا التنّوع
الجینّي بإمكانھ أیًضا حمایة ھذه الفئة األكثر تأثًّرا. إذا كان
األشخاص الذین من المرّجح أن یصابوا بداء معیّن ھم
أقلّیّة، فإّن كّل واحد منھم سیكون محاًطا بآخرین أكثر
مقاوًمة للداء. ھذا من شأنھ أن یصعّب األمر على الجراثیم
المسبّبة للداء، ألّن األجسام القلیلة المضیفة المعّرضة
لإلصابة، ستكون متناثرة بشكل خفیف بین السّكان
المقاومین. لذا، قد ال یحتّك العدید من األشخاص
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المعّرضین للداء نھائی�ا مع المرض. (مجلّة نیو ساینتست،
آذار [مارس] 1996، ص. 41)

ھناك عدّة مسارات من الحجج ھنا. ولكن من المنطقّي
"اإلشارة إلیھا" على النحو اآلتي:

سبب1 < لقد تطّور معظم التنّوع الجینّي لدى اإلنسان
لحمایتنا من المجموعة الھائلة من الجراثیم التي تقتات
على أجسامنا، من الفیروسات والبكتیریا إلى البروتوزوا
والدیدان والطفیلیات األخرى>. ھذا یعني حتًما أّن
استنتاج1 [بعضنا أكثر عرضة من البقیّة لإلصابة بداء
معیّن]. ولكن... استنتاج3 [ھذا التنّوع الجینّي بإمكانھ
أیًضا حمایة ھذه الفئة األكثر تأثًّرا] ألّن سبب2 < إذا كان
األشخاص الذین من المرّجح التقاطھم لداء معیّن ھم أقلیّة،
فإّن كّل واحد منھم سیكون محاًطا بآخرین أكثر مقاومة
لھذا الداء>... لذا، استنتاج2 [قد ال یحتّك العدید من

األشخاص المعّرضین للداء نھائی�ا مع المرض].

ترمز النقاط... بشكل أساسّي إلى تكرار مسار الحّجة الذي
أشرنا إلیھ بـ "سبب2 لذا استنتاج 2 لذا استنتاج 3". ھذه لیست
الطریقة الوحیدة لرؤیة بنیة ھذه الحّجة، ولكنّھا تبدو طبیعیّة جد�ا
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وبمجّرد اختیارھا، تتیح لك رؤیة ما الذي یحتاج إلى تقییم في حال
أردت أن تحكم حول مدى قدرتھا على اإلقناع.

السؤال 3.4

حدّد بنیة الحّجة في كل من المقاطع التالیة (قد یساعدك
اختبار "لذا"):

3.4.1  ملحق األسئلة، المقطع رقم 18.

3.4.2  ملحق األسئلة، المقطع رقم 19.

3.4.3  ملحق األسئلة، المقطع رقم 24.

3.4.4  ملحق األسئلة، المقطع رقم 39.
 

3.6 افتراضات وجمل معقّدة أخرى: روابط الفصل

إّن بعض األسباب واالستنتاجات لھا بنًى أكثر تعقیدًا من
غیرھا، تماًما كما بعض الحجج التي لھا بنًى أكثر تعقیدًا من
غیرھا. لنأخذ مثاًال بسیًطا، لنفترض أّن الشرطة كانت تحقّق في
سرقة أموال من خزنة مدرسة ولدیھا أدلّة تقودھا إلى االستنتاج

اآلتي:
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إّما أن یكون مدیر المدرسة قد سرق المال أو أّن
السكرتیرة ھي التي سرقتھ "إما (م) أو (س)".

جملة مثل ھذه، من نمط "إما (أ) أو (ب)"، تسّمى في بعض
األحیان روابط الفصل، وما یھّمنا أن نتذّكره عند تحلیل حّجة
معیّنة من خالل أسبابھا واستنتاجاتھا، ھو أنّھ ال ینبغي فصل
الروابط. في ھذه المرحلة، االستنتاج الذي توّصلت إلیھ الشرطة
ھو الفاصل الكامل (إنّھم ال یدّعون أّن مدیر المدرسة سرق المال،
وال یقولون إّن السكرتیرة ھي التي فعلت ذلك؛ بل یقولون إّن
أحدھما فعل ذلك). بالطبع، إذا تمّكنت السكریتیرة من تقدیم دلیل
قاطع على استحالة أن تكون قد سرقت المال، فھذا یعطینا، إلى
جانب السبب "إما (م) أو (س)"، حّجة أخرى مع استنتاج مفاده أّن
"المدیر سرق المال" (وفي ھذه الحالة یكون أحد األسباب ھو

الفاصل).

لمثاٍل آخر على ذلك، انظر في االدّعاء الطبّّي اآلتي:

أنت تتنفّس بصوت عاٍل وخسرت الكثیر من وزنك، لذلك
فإّما أن یكون لدیك مشكلة في الغدّة الدرقیّة أو لدیك

سرطان في الرئة أو ربّما شيء آخر.
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في ھذه الحالة من الواضح أّن االستنتاج ھو الفاصل، والذي
یجب عدم تفكیكھ حتّى یتمّكن األطبّاء من اتّخاذ قرار بعد مزید من

االختبارات.

للمزید من الحجج التي تنطوي على روابط الفصل، راجع
حّجة مشھورة ولكنّھا صعبة نوًعا ما في ملحق األسئلة، المقطع
56 (رھان باسكال)، الذي یحتوي النمط اآلتي: "إما (أ) أو (ب)،

إذا (أ) فإن (ج)، إذا (ب) فإن (ج)، لذا (ج)".

إّن روابط الفصل ال توِجد عادة صعوبات عندما نحلّل الحجج
المتعلّقة بأسبابھا واستنتاجاتھا؛ ولكن، بعض الجمل األخرى تسبّب
ذلك أحیانًا. على سبیل المثال، إحدى العبارات األكثر شیوًعا التي
یمكن العثور علیھا في سیاقات جدلیّة، ربّما سبق أن الحظتھا،
وھي "إذا... فإن..." أو الكلمات ذات المعاني المرادفة، وھذه في

كثیر من األحیان تسبّب مشكلة في الفھم. انظر في االدّعاء اآلتي:

إذا كان االحتباس الحرارّي العالمّي یحدث على نطاق
كبیر، فإّن مساحة الجلید القطبّي سوف تظھر انخفاًضا

مّطردًا على المدى الطویل.

قد یبدو ھذا كما لو أّن صاحبة االدّعاء تقدّم سببًا لالستنتاج،
ولكنّھا ال تفعل ذلك. ھي تدّعي أّن ھناك صلة، وعالقة بین
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االحتباس الحرارّي العالمّي وحجم الغطاء الجلیدّي القطبّي، لكنّھا
ال تقول إّن "االحتباس الحرارّي العالمّي یحدث على نطاق كبیر".
إنّھا فقط تفّكر منطقی�ا حول الصالت التي تربط بین الظواھر

المختلفة.

عند تحلیل الحجج، فإّن الشيء المھّم الذي ینبغي مالحظتھ ھو
أنّھ ال ینبغي تفكیك االفتراضات كما لو أنّھا تمثّل سببًا واستنتاًجا؛
الفرضیّة كلّھا تعمل كسبب أو كاستنتاج. ھناك فرق كبیر بین أن

نقول:

أ.  إذا كان المتّھم یكذب بشأن المكان الذي كان فیھ لیلة
الجریمة، فإّن من المرّجح أن یكون مذنبًا.

أو نقول:

ب.  المتّھم یكذب بشأن المكان الذي كان فیھ لیلة الجریمة
لذا من المرّجح أنّھ مذنب.

الحالة (ب) تعطي سببًا لالستنتاج، في حین أّن (أ) تشیر فقط
إلى أنّھ إذا كان ھذا فإّن ذاك.

كنّا حریصین على عدم تفكیك االفتراضات في أمثلة سابقة
("إذا تمّكن الناس من اختیار جنس أطفالھم، فمن المرّجح أن یكون
عدد الذكور في نھایة المطاف أكبر من عدد اإلناث من حیث
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السّكان"). (و "إذا كان األشخاص الذین من المرّجح أن یصابوا
بداء معیّن ھم أقلّیّة، فإّن كّل واحد منھم سیكون محاًطا بآخرین
أكثر مقاومة للداء"). في الغالب، من الطبیعّي جد�ا القیام بذلك،
ولكن في بعض األحیان یختلط األمر على الناس؛ من ھنا كان
إصرارنا على عدم تفكیك االفتراضات عند تحدید األسباب

واالستنتاجات.

السؤال 3.5

حدّد بنیة الحجج التالیة؟ (احرص على عدم تفكیك
االفتراضات).

3.5.1  تتفّكك العناصر المشعّة وتتحّول في نھایة المطاف
إلى رصاص. لو كانت المادّة موجودة دائًما، فیجب أال یكون
ھناك عناصر مشعّة متبقّیة. إّن وجود الیورانیوم والعناصر
المشعّة األخرى دلیل علمّي على أّن المادّة لم تكن موجودة

دائًما.

3.5.2  إذا تعذّر الدفاع عن السّكان المدنیّین في حال
نشوب حرب نوویّة، فإنّنا لسنا بحاجة إلى سیاسة للدفاع المدنّي.
ولكنّنا فعلی�ا بحاجة إلى سیاسة للدفاع المدنّي إذا أردنا "للردع"
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أن یكون استراتیجیّة مقنعة. لذا فإّن الردع لیس استراتیجیّة
مقنعة.

3.5.3  ملحق األسئلة، المقطع رقم 7.

3.5.4  إذا كانت األدویة البدیلة مخفّفة جد�ا بحیث ال یكون
لھا أّي تأثیر، فال یمكنھا حقًا مساعدة العدید من األشخاص الذین
یستخدمونھا. ونظًرا ألّن االختبارات أظھرت فعالیّتھا في كثیر

من الحاالت، فال یمكن أن تكون خفیفة جد�ا.
 

3.7 الحجج مقابل التفسیرات

یقدّم الناس أحیانًا تفسیرات بلغة شبیھة إلى حدّ كبیر باللغة
التي نعرض فیھا الحجج. تخیّل أنّك تتحدّث إلى صدیق یقول:
"كانت جاین غاضبة منھ ألنّھ صدم سیّارتھا". من الطبیعي أن
نفھم ذلك على أنّھ تفسیر ولیس حّجة؛ صدیقك یشرح لماذا كانت
جاین غاضبة، فھي ال تحاول إقناعك أنّھا كانت غاضبة كما ینبغي
أن یكون لو كان ھذا ھو استنتاجھا (كان األمر مختلفًا لو قال
صدیقك: "جاین لدیھا كل الحق في أن تكون غاضبة منھ ألنّھ صدم
سیّارتھا"). إن ورود عبارة "ألن" (وغیرھا من العبارات مثل
"لھذا السبب") یدّل أحیانًا إلى أّن السبب أعطي من أجل
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االستنتاج، ولكنّھ في بعض األحیان یدّل على أّن المؤلّف یقدّم
تفسیًرا سببی�ا. من الواضح جد�ا في بعض الحاالت ما یقصده
المؤلّف، وفي حاالت أخرى، ال یكون واضًحا أبدًا. فیما یلي بعض

األمثلة التي توّضح ذلك:

أ.  ینبغي أن نقیّد الغازات الناتجة عن "االحتباس
الحرارّي" ألنّھا تضّر بطبقة األوزون.

ب.  توفّي نابلیون ألنّھ تسّمم بواسطة الزرنیخ.

ج.  انقرضت الدیناصورات ألّن نیزًكا ضخًما اصطدم
باألرض.

د.  لقد تضاءل نطاق أنشطة اللعب خارج المدرسة إلى حدّ
كبیر على مدى السنوات األخیرة، ألّن اآلباء یریدون
حمایة أطفالھم من األذى، سواء من حركة السیّارات أو

من تحّرش الغرباء.

ھـ.  أضواء شوارعنا خافتة جد�ا. لھذا السبب لدینا نسبة
حوادث ومعدّل جریمة أعلى مّما ینبغي.

من الواضح نوًعا ما في المثال (أ) أّن المؤلّفة تحاول إقناعنا
باستنتاج معیّن؛ فھي تقول إّن الضرر الذي لحق بطبقة األوزون
ھو سبب یدعو للحدّ من الغازات الناتجة عن "االحتباس
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الحرارّي". في المثال (ب)، من الواضح بالتأكید أّن المؤلّفة تقدم
لنا تفسیًرا سببی�ا؛ فھي ال تعطینا سببًا لالعتقاد بأّن نابلیون مات،
ولكنّھا تخبرنا ما الذي تسبّب في وفاتھ. في المثال (ج)، مّرة
أخرى من الواضح بالتأكید أّن المؤلّف ال یحاول إقناعنا بأّن
الدیناصورات قد انقرضت، ولكنّھ یعطي تفسیًرا سببی�ا، موضًحا
سبب انقراضھا. وفي المثالین (د) و(ه) األمر لیس واضًحا تماًما؛
یمكنك تفسیرھما على أنّھما یقدّمان أسبابًا لالستنتاج أو على أنّھما
یقدّمان تفسیرات - قد یعتمد ذلك على السیاق - أو قد ال یكون ذلك

ا أو قد یكون مجّرد عدم وضوح. مھم�

بالنظر إلى أّن استخدام كلمات مثل "ألّن" (ولھذا السبب) یدّل
أحیانًا إلى وجود سبب ویدّل أحیانًا إلى وجود تفسیر سببّي، كیف
یمكننا أن نمیّز أیّھما المقصود في كّل حالة؟ إلیكم اختباًرا عملی�ا
غالبًا ما یساعد على اتّخاذ مثل ھذا القرار. في جملة من نمط "(أ)

ألّن (ب)"، سنسّمي (أ) "النتیجة":

االختبار: إذا بدا وكأّن المؤلّف یفترض أّن النتیجة
صحیحة، فمن المرّجح أن یكون أمامك تفسیر سببّي؛ من
جھة أخرى، إذا كان المؤلّف یحاول إثبات النتیجة، فمن
المرّجح أن تكون أمام حّجة. (راجع اینیس، 1996، ص.

(31
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إذا قمت بتطبیق ھذا االختبار على األمثلة (أ) - (ه) أعاله،
یظھر أّن (أ) حّجة، (ب) و(ج) تفسیران سببیّان، و(د) و(ه) غیر
واضحین بعد! (إّن معرفة المزید حول سیاق استخدامھما قد تمّكننا

من اتّخاذ القرار).

المغزى ھنا ھو أّن ما یعبّر عنھ الناس قوًال أو كتابة، قد یشبھ
الحّجة أحیانًا، في حین أنّھ في الواقع تفسیر. من المھّم عدم الخلط
بین االثنین، ألّن تقییمھما یتّم بطرق مختلفة. في الحّجة، یحاول
المؤلّف أو المؤلّفة إقناع الجمھور بأّن االستنتاج صحیح، بینما في
التفسیر، فإّن الجملة، التي تشبھ االستنتاج (ما أسمیناه النتیجة)،
یُفترض أنّھا صحیحة بالفعل، ویحاول المؤلّف أن یشرح كیف
حدثت، أو أن یبّررھا (انظر إلى الفصل العاشر حول كیفیّة تقییم

التفسیرات).

بالطبع قد یؤدّي التفسیر دور السبب بالنسبة للحّجة. وفیما یلي
مثال على ذلك:

لقد وقعت عدّة حوادث عند مفترق ھذا الطریق، ألنّھ من
الصعب جد�ا على السائقین رؤیة السیّارات األخرى
القادمة من المنعطف وھي تتقدّم لعبور الطریق الرئیسّي،
حیث حركة السیر سریعة جد�ا. الجواب الواقعّي الوحید

ھو تثبیت إشارات مرور للتحّكم في تدفّق حركة السیر.
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السؤال 3.6

حدّد أی�ا من التعلیقات المقتبسة التالیة ھو حّجة وأیّھا تفسیر:

3.6.1  في اجتماع المجلس یتحدّث أحد األعضاء قائًال:
"ألّن أضواء شوارعنا خافتة جد�ا، لدینا نسبة حوادث ومعدّل
جریمة أعلى مّما ینبغي. وعالوة على ذلك، فھي منخفضة جد�ا
لدرجة أنّھا تتضّرر بسھولة وغالبًا من قبل مخّربین. لھذا السبب
یجب أن نحصل على أضواء صودیوم جدیدة، ساطعة وعالیة

الجودة".

3.6.2  عثرت الشرطة على جثة امرأة ملقاة بالقرب من
ممّر للمشاة؛ بعد تشریح الجثة أفاد تقریر الطبیب الشرعّي ما
یلي: "توفّیت المرأة ألنّھا تعّرضت لنوبة قلبیّة ولم یجدھا أحد

في وقت سریع بما فیھ الكفایة للمساعدة".

3.6.3  ذكرت إحدى الصحف أّن "تایالند والھند اضطّرتا
إلى خوض معارك قانونیّة ُمكلفة لحمایة أرّز الیاسمین في
تایالند وأرّز البسماتي الھندّي، ألّن شركة في تكساس، تُدعى
رایس تیك، حصلت على براءتْي اختراع في الوالیات المتّحدة
بشأن أنواع من األرّز ادّعت أنّھا طّورتھا، والتي تشبھ إلى حد

كبیر النسختین التایالندیّة والھندیّة".
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3.6.4  یقول متحدّث باسم الحكومة: "على الرغم من
استمرار التحقیقات، فإّن سفینة الصید التي غرقت فجأة في میاه
ھادئة نسبی�ا األسبوع الماضي، ربّما غاصت ألّن غّواصة علقت

بشباكھا وسحبتھا إلى األسفل".

3.6.5  كتب صحفّي متخّصص بالشأن المالّي: "من شبھ
المؤّكد أّن البنك سیخفّض أسعار الفائدة في أّول فرصة، ألّن
االقتصاد یتباطأ بسرعة، والعدید من الشركات تواجھ صعوبات

كبیرة وانخفض الطلب بشكل كبیر".

3.6.6  یقول أحد علماء الزالزل: "ھناك" صفائح
"ضخمة على سطح األرض تضغط وتتحّرك بعضھا ضدّ
بعض. نظًرا لوجود احتكاك بین ھذه الصفائح، فإنّھا تفشل في
التحّرك لسنوات عدیدة حتى یصبح الضغط ھائًال ثّم تتحّرك
فجأة، وھذا الحدث نشعر بھ كھّزة أرضیّة. لھذا السبب تعّرضت
سان فرانسیسكو لزلزال ضخم في العام 1906، ولھذا السبب

أیًضا یتوقّعون حدوث زلزال آخر في أّي وقت اآلن".
 

3.8 استنتاجات متعّددة
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أحیانًا، تقود الحّجة مؤلّفھا أو مؤلّفتھا إلى ما یشبھ استنتاجین
(أو ربما أكثر)؛ انظر في المثال اآلتي:

بدأ العمل بالفحص العشوائّي للمخدّرات بین السجناء قبل
عدّة سنوات، بھدف حل المشاكل العدیدة المرتبطة
بالسجناء الذین یتعاطون المخدّرات. وحیث إّن باإلمكان
اكتشاف القنب في الجسم لمدّة تصل إلى شھر بعد تدخینھ،
یمیل السجناء إلى التحّول نحو الھیروین، الذي یبقى في
الجسم لمدة 48 ساعة فقط. ونتیجة لذلك، انخفض تعاطي
القنّب بنسبة الخمس منذ إدخال اختبار المخدّرات، في
حین تضاعف تعاطي الھیروین. الھیروین لیس فقط أكثر
ضرًرا من القنّب، ولكنّھ أیضا یسبّب اإلدمان الشدید.
وھناك أدلّة على أّن إدمان الھیروین یشّجع السجناء على

ترھیب اآلخرین للحصول على ثمن المخدّرات.

یمكن للمرء أن یتصّور بسھولة استخالص استنتاجات مختلفة
من ھذا المقطع؛ فعلى سبیل المثال، یمكن للمرء أن یستنتج أن
"نتائج الفحص العشوائّي للمخدّرات لم تكن متوقعة وغیر
مقصودة" و/أو "الفحص العشوائي للمخدّرات لم یحل مشكلة
المخدّرات في السجون". وقد یبدو من الطبیعي أیًضا استخالص
استنتاج آخر، وھو أننا "إذا أردنا مكافحة تعاطي المخدّرات في
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السجون، فإننا بحاجة إلى استراتیجیات جدیدة". وأحیانًا یكون من
الطبیعي وضع ھذه االستنتاجات معًا كاستنتاج واحد، ولكن قد
یكون من المفید أحیانًا فصلھا لتوضیح األفكار، ال سیما إذا بدا
أحدھا مبرًرا دون اآلخر؛ على سبیل المثال، قد یستنتج شخص ما
من المقطع أعاله أن "الفحص العشوائي للمخدّرات لم یحل مشكلة
المخدّرات في السجون" و"أن على آمري السجن أن یتواطؤا مع

السجناء".

السؤال 3.7

ما ھي االستنتاجات البدیلة التي یمكن استخالصھا مما
یلي؟

3.7.1  ملحق األسئلة، مقطع رقم 5.

3.7.2  ملحق األسئلة، مقطع رقم 35.
 

3.9 الخالصة

الحجج لھا بنیة. ویمكن لألسباب أن تدعم استنتاجاتھا (أو
تھدف إلى دعمھا) بطرق مختلفة. في ھذا الفصل قدّمنا بعض
الصیغ البسیطة لعرض بنیة الحجج، ومن ثّم قمنا باستخدامھا
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للمساعدة في توضیح الفرق األساسّي بین األسباب التي تقدّم جنبًا
إلى جنب واألسباب المتسلسلة.

أحیانًا یقدّم المؤلّف سببین أو أكثر جنبًا إلى جنب تأییدًا
لالستنتاج، ویرى أّن كّل سبب من األسباب یعطي بمفرده بعض
الدعم لالستنتاج حتّى من دون األسباب األخرى. ولكن، عندما یقدّم
أحیانًا سببین أو أكثر جنبًا إلى جنب، یتعیّن أن یؤخذا معًا لتقدیم كّل
الدعم الستنتاجھما؛ تسّمى ھذه الحالة األسباب المترابطة،
وأوضحنا كیف تتناقض مع الحاالت األخرى من األسباب التي

تعرض جنبًا إلى جنب.

ویمكن الجمع بین ھذه األنماط األساسیّة للحجج لبناء أنماط
أكثر تعقیدًا بكثیر، وقد نظرنا في بعض ھذه األنماط. وفي ھذا
الصدد، أشرنا كذلك إلى أنّھ عند تحدید األسباب واالستنتاجات، من
المھّم عدم تفكیك االفتراضات وبعض الجمل األخرى المعقّدة

منطقی�ا.

من السھل جد�ا الخلط بین الحجج والتفسیرات السببیّة، ألّن
المفردات التي تُستخدم متشابھةٌ جد�ا ویمكن أن تكون مضلّلة
باستمرار، ولكنّنا قدّمنا اختباًرا عملی�ا للتمییز بینھما والذي غالبًا ما

یثبت فعالیّتھ؛ وكان االختبار كالتالي:
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إذا بدا وكأّن المؤلّف یفترض أّن النتیجة صحیحة، فمن
المرّجح أن یكون أمامك تفسیر سببّي؛ من جھة أخرى، إذا
كان المؤلّف یحاول إثبات النتیجة، فمن المرّجح أن تكون

أمامك حّجة.

وأشرنا أخیًرا إلى أّن الحّجة قد ینتج عنھا عدّة استنتاجات،
لذلك یجب أن یكون المرء على درایة بھذا االحتمال عند النظر في
نّص جدلّي، مع األخذ في االعتبار أّن االستنتاجات یمكن أن تقع

في أّي مكان في الحّجة.

لمزید من القراءة

اینیس (1996، الفصل الثاني).

فیشر (2004، الفصل الثاني).
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4  فھم الحجج:  
االفتراضات والسیاق وخریطة التفكیر

 

4.1 االفتراضات

ا جدلی�ا أو تفسیًرا أو أّي نوع عندما یعرض أّي شخص نص�
مماثل من الحجج، من الشائع جد�ا أن یترك بعض األشیاء دون
اإلتیان على ذكرھا، بالرغم من اعتقاده بأنّھا صحیحة (أو بشكل
آخر مقبولة) وأنّھا ذات صلة بالمسألة، وقد تكون حتّى حاسمة
بالنسبة لھذه المسألة. كّل الحجج الحقیقیّة تقریبًا (الحجج التي
یستخدمھا الناس أو تّم استخدامھا بھدف إقناع اآلخرین بوجھة نظر
معیّنة) تدع بعض األمور دون أن تذكرھا - والتي تكون إلى حدّ ما

مفترضة.

إلعطاء مثال بسیط جد�ا، تخیّل أّن إحدى المتزلّجات تجلس
على حافة بحیرة متجّمدة وتھّم بارتداء زالجاتھا، عندما یفاجئھا أحد
الماّرة قائًال: "الجلید یذوب وقد تّم في وقت سابق الیوم إنقاذ متزلّج
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آخر بعد أن انكسر الجلید بھ وسقط في البحیرة، لذا من غیر
المستحسن التزلّج ھناك اآلن". في ھذه الحالة تفترض حّجة
المتحدّث أّن المتزلّج ال یرید أن یسقط عبر الجلید. (إذا كانت ترید
أن تقع في البحیرة، قد یكون اآلن ھو الوقت المناسب للتزلّج!).
ونسّمي عادة مثل ھذا االعتقاد، افتراض، حیث یكون من الواضح
أّن المتحدّث أو الكاتب "یعتبره أمًرا مسلًّما بھ" ولكنّھ لم یذكره أو
یصّرح بھ. إلعطاء مثال مختلف تماًما، قد یفوت شخًصا یجادل
لصالح اإلیمان بالمعجزات أن یذكر أنّھ یؤمن بوجود المسیح القادر
على كّل شيء، ولكن قد یكون واضًحا أنّھ یفترض ذلك من أشیاء

أخرى یقولھا أو من السیاق (كأن یكون مثًال كاھنًا كاثولیكی�ا).

عموًما، عندما نستخدم كلمة "افتراض"، فھذا ھو المعنى الذي
نعنیھ بھ؛ إنّھ اعتقاد مقبول أو "مسلّم بھ" بوضوح من قبل المتحدّث

أو الكاتب ولكن لم یذكره أو یصّرح بھ.

ولكن الحظ كیف أنّنا في لغتنا الیومیّة نسّمي أحیانًا االدّعاء
الذي یتّم تقدیمھ بشكل صریح من قبل متحدّث أو كاتب
"افتراًضا". وبالعودة إلى مثال التزلّج، قد تردّ المتزلّجة على
تحذیر المتحدّث بالقول: "أنت تفترض أّن الجلید ما زال یذوب،
لكنّني تحقّقت في وقت سابق ووجدت أّن درجة الحرارة في الواقع
تسّجل انخفاًضا منذ بضع ساعات". ھذه ھي الحالة التي یطلق فیھا
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الشخص الذي یھّم بالتزلج على االدّعاء الصریح لعابر السبیل
"افتراًضا". ونسّمي االدّعاء الصریح أحیانًا افتراًضا ألنّنا (1) نودّ
أن نشیر إلى أّن المتحدّث أو الكاتب لم یقدّم لنا أّي سبب لقبولھ،
وفي بعض األحیان نفعل ذلك ألنّنا (2) نرغب في الطعن في
االدّعاء. في مثال التزلّج، تقوم المتزلّجة بفعل ذلك ألنّھا تعتقد أّن
عابر السبیل مخطئ وتبیّن السبب الذي دعاھا للتفكیر ھكذا.
بالعودة إلى مثالنا عن المعجزات، إذا استند أّي شخص في قضیة
اإلیمان بالمعجزات (من بین أمور أخرى) إلى االدّعاء الصریح
بأّن ھناك مسیًحا قادًرا على كّل شيء، یمكن للمرء أن یقول: (1)
"ولكن ھذا مجّرد افتراض. لماذا علّي أن أقبل ذلك؟"، أو (2)
"ولكن ھذا مجّرد افتراض؛ وأنا ال أصدّقھ على اإلطالق. وبالعودة
إلى مثال سابق (في الفقرة 2.2، المثال رقم 1) حیث اشتكى ھانز
من امتحان مادّة التفكیر الناقد غیر العادل، سیكون من الطبیعّي أن
أقول لھ: "أنت تفترض أّن ما فعلتھ كان كافیًا ولكنّك مخطئ".
ولكنّھ ھو یقول فعلی�ا: "بعد قیامي بكّل ھذا كان ینبغي أن أحصل
على درجة جیّدة"، لذا فإّن ھذه ھي الحالة التي نسّمي فیھا اعتقاده

افتراًضا ألنّنا نرید تحدّیھ، ولیس ألنّھ كان ضمنیّا وغیر صریح.

نحن حریصون عموًما على استخدام المفردات في الطریقة
التي تستخدم بھا عادة (نحن ال نرید أن نعطي للمصطلحات
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استخداًما مقیّدًا، أو معنًى تقنی�ا، إذا استطعنا تجنّب ذلك)، وبالتالي
سوف نستخدم كلمة "افتراض" في الطرق التي تستخدم فیھا بشكل
شائع، ولكن في ھذه الفقرة سیكون اھتمامنا في المقام األول
بالحاالت حیث االفتراضات فیھا مقبولة في الظاھر من قبل المتكلم

أو الكاتب، ولكنّھا غیر مذكورة بشكل صریح - وھي ضمنیّة.

دعونا نستعرض بعض األمثلة حیث یكون من الطبیعّي القول
بأّن ھناك شیئًا مفترًضا (بمعنى أنّھ ضمنّي):

 

المثال رقم 1:

ال یمكن الدفاع عن السّكان المدنیّین في حال نشوب حرب
نوویّة. لذا نحن لسنا بحاجة إلى سیاسة للدفاع المدنّي.

ألیس من الطبیعّي القول إّن ھذا یفترض (أ)، "إذا تعذّر الدفاع
عن السكان المدنیّین في حال نشوب حرب نوویّة، فنحن لسنا
بحاجة إلى سیاسة دفاع مدنّي"؟ یقول الطّالب أحیانًا عن المثال
رقم1 إّن الحّجة لیست مقنعة تماًما، فقد یكون ھناك أسباب أخرى
لوجود سیاسة للدفاع المدنّي؛ على سبیل المثال إلعطاء السّكان
المدنیّین شعوًرا باألمان (حتى لو كان شعوًرا زائفًا باألمان!). ھذا
ما یقولھ بعضھم رد�ا على الحّجة األصلیّة، في المثال رقم1، ولكّن
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البعض اآلخر یجد أّن من األسھل رؤیة ذلك بمجّرد تحدید (أ)
كافتراض للحّجة.

وفیما یلي مثال على الحجة التي تضع بوضوح بعض
االفتراضات الجوھریّة:

 

المثال رقم 2

لقد تمّكن بعض الناس من إیجاد حل لمشكلة البطالة لدیھم
بالكثیر من البراعة في البحث عن وظیفة، أو من خالل
استعدادھم للعمل مقابل أجر أقّل، لذا یمكن لجمیع العاطلین

عن العمل القیام بالمثل.

ھل ھذا یفترض أنّھ "إذا تمّكن بعض األشخاص من حّل
مشكلة البطالة لدیھم ببراعتھم الكبیرة في البحث عن وظیفة أو
باستعدادھم للعمل بأجر أقّل، یمكن إذًا لجمیع العاطلین عن العمل
القیام بالمثل"، أو أنّھ یفترض شیئًا من ھذا القبیل "إذا فعل بعض
األشخاص شیئًا، یمكن إذًا للجمیع القیام بھ"؟ إّن االفتراض الثاني
(العام جد�ا) سیكون خاطئًا بال شّك (إذا قفز بعض األشخاص عن
ارتفاع مترین، فھذا ال یعني أّن بإمكان الجمیع القیام بذلك)، ولكّن



118

االفتراض األّول یتطلب خبرة كبیرة في اقتصادیّات العمل (على
األرجح) لمعرفة ما إذا كان ذلك صحیًحا أم ال.

انظر إلى المثال اآلتي:

ألّن أضواء شوارعنا خافتة جد�ا، لدینا نسبة حوادث
ومعدّل جریمة أعلى مّما ینبغي. وعالوة على ذلك فھي
منخفضة جد�ا لدرجة أنّھا تتضّرر بسھولة وغالبًا من قبل
المخّربین. لھذا السبب یجب أن نحصل على أضواِء

صودیوم جدیدة، ساطعة وعالیة الجودة.

الحّجة ھنا واضحة بشكل صریح، ولكن ما الذي تفترضھ؟
ا صریًحا یقول: "إذا كانت معظم الحجج الحقیقیّة ال تتضّمن نص�
األسباب مقبولة، فإّن االستنتاج أیًضا مقبول"، ولكّن الذین یكتبون
في ھذا المجال یقولون عادة إّن مثل ھذه الحجج تفترض ذلك
ضمنًا. لن أناقش ھذا األمر ھنا (سیتّم استعراضھ في الفقرة 9.1)،
ولكن یبدو من المعقول القول إّن العدید من األشیاء األخرى یمكن
افتراضھا أیًضا؛ على سبیل المثال، قد یكون التفسیر المطروح
للمشكلة صحیًحا، وقد ال یكون ھناك طرق بدیلة أفضل للتعامل
معھا، وقد ال تكون تكلفة مصابیح الصودیوم الجدیدة العالیة الجودة
باھظة، وقد ال یكون ھناك مساوئ تذكر ألضواء الصودیوم العالیة
الجودة، وربّما أكثر. بالطبع قد ال یكون المؤلّف قد فّكر في كل ھذه
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األشیاء، ولكن علینا أن نفترض أنھا صحیحة، لكي یكون للحّجة
وزنھا، باإلضافة إلى األسباب التي یتّم تقدیمھا بشكل صریح.

لنتأّمل المثال رقم 2 من الفقرة 2.2 (بشأن اتفاقیّة ما قبل
الزواج):

یجب على األشخاص الذین یعتزمون الزواج، أن یوقّعوا
دائًما اتّفاقًا قبل الزواج یحدّد كیفیّة تقسیم ممتلكاتھم إذا
انتھى زواجھم بالطالق. إذا لم یتمّكنوا من االتّفاق على
شيء من ھذا القبیل، فسیكون من الحكمة عدم الزواج
بالدرجة األولى. ولكن إذا فعلوا ذلك، فإّن االتّفاق السابق
للزواج سیوفّر علیھم على األقّل اإلجراءات القانونیّة
الطویلة والمرھقة والمكلفة بشأن تقسیم ممتلكاتھم في

محكمة األحوال الشخصیّة.

كما الحظنا في الفقرة 2.2، یبدو من المعقول القول إّن ھذه
الحّجة تفترض أنّھ ال یمكن الطعن في االتفاقیّات التي تسبق
الزواج في إجراءات الطالق الالحقة (أو أنّھا على األقّل تقلّل إلى
حٍد كبیر من نطاق النزاع). وربّما تفترض أیًضا أّن االتّفاقیّات
التي تسبق الزواج ال تتعارض مع فكرة عھود الزواج لمدى
الحیاة. من السھل أن نتخیّل األشخاص الذین یرغبون في الزواج
یقولون إنّھم ال یریدون التوقیع على اتّفاق قبل الزواج (ألنّھم
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یتوقّعون البقاء معًا) ویفترض مؤلّفنا أّن ھذا التصّرف غیر
عقالنّي. ویفترض مؤلّفنا أیًضا أنّھ عندما یقّرر زوجان الطالق
فإنّھما ال یریدان إجراءات قانونیّة قاسیة - ولكن ھذا غالبًا ما یكون
غیر صحیح! فاألطراف المعنیّة غالبًا ما ترید الدخول في معركة -
لمواجھة الظلم الذي یعتبر كّل منھم أنّھ عانى منھ. من الواضح أّن
السیاق االجتماعّي الذي تقدّم فیھ ھذه الحّجة معقّد للغایة ویحمل
معھ العدید من االفتراضات التي تؤثّر حقیقتھا أو زیفھا بشكل كبیر

على مدى قّوتھا. سنتحدّث أكثر عن ذلك الحقًا.

أحیانًا، عندما یجادل المتحدّثون بشأن قضیّة معیّنة، فإنّھم
یضعون ببساطة افتراضات ضمنیّة دون أن یذكروا شیئًا عن ذلك؛
ولكن، كما ذكرنا في الفقرة 2.5، فإّن الناس یلفتون االنتباه أحیانًا
إلى االفتراضات التي یضعونھا أو یضعھا سواھم، وذلك باستخدام
عبارات مثل، "أنا (جونز) أفترض...". تشیر ھذه العبارات أحیانًا
إلى افتراضات ضمنیّة وأحیانًا إلى افتراضات صریحة (لم تُقدّم
لھا أسباب أو ھي موضع تساؤل) ولكن السیاق سیمّكنك من معرفة
حالتھا. وفي السیاق الحالّي، ما یھّمنا أكثر ھو االفتراضات

الضمنیّة.

السؤال 4.1
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حدّد افتراَضا ضمنی�ا واحدًا على األقّل في المقاطع التالیة:

4.1.1  ملحق األسئلة، المقطع رقم 3.

4.1.2  ملحق األسئلة، المقطع رقم 4.

4.1.3  ملحق األسئلة، المقطع رقم 30.

4.1.4  ملحق األسئلة، المقطع رقم 32.

4.1.5  ملحق األسئلة، المقطع رقم 33.
 

4.2 السیاق

یتّم دائًما تقدیم الحجج والتفسیرات وما إلى ذلك في بعض
السیاق الذي یحتوي على جمیع أنواع االفتراضات والتخمینات
والمعتقدات األساسیّة والحقائق ذات الصلة بتأویل المقصود،
وقواعد السلوك وغیرھا. إذا عدنا إلى مثال التزلّج أعاله، فمن
السھل أن نتخیّل سیاقًا: (1) یفترض فیھ الشخص الذي یقوم
بالتحذیر أّن المتزلّجة ال تعرف شیئًا عن الحادث الذي حصل في
وقت سابق من ھذا الیوم، وال تدرك أّي خطر ولكن یُھّمھا أن
تعرف، أو (2) أّن المرأة التي تَھّم بالتزلّج ھي خبیرة في األحوال
الجویّة تعمل في الجامعة المحلیّة، وصودف أنّھا كانت ترصد حالة
التجّمد الحالیّة، وھي تفترض أّن أدواتھا تعمل بشكل سلیم، وأّن
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بإمكانھا قراءة نتائجھا بشكل صحیح، وما شابھ ذلك. عموًما،
یشمل السیاق األشخاص المعنیّین، بأھدافھم ومعتقداتھم ومشاعرھم
ومصالحھم، ویشمل أیضا السیاق المادّّي واالجتماعّي والتاریخّي.

فلننظر إلى بعض األمثلة لتوضیح سبب أھمیّة سیاق الحّجة
وما یمكن أن نستنبطھ منھ. انظر أّوًال إلى المثال رقم1 من الفقرة
2.2، حیث رسب الطالب ھانز في امتحان مقّرر التفكیر الناقد

الذي تّم تعیینھ في نھایة المادّة؛ فكتب الرسالة التالیة:

ھذا االختبار لم یكن عادًال. لقد درست ألیّام، وقرأت المادّة
أربع مّرات، ووضعت خط�ا تحت التفاصیل المھّمة ثّم درستھا. بعد
أن قمت بكّل ھذا، كان من المفترض أن أحصل على درجة جیّدة.

ھذا االختبار لم یكن عادًال.

من السھل فھم مسار حجتھ، ولكّن السؤال المھّم ھو: "ھل ھي
منطقیّة (وما الذي ینبغي القیام بھ حیال ذلك)؟" لقد فوجئت بردود
الفعل على ھذا السؤال، ألّن افتراضي ھو أّن أّي اختبار قیّم في
التفكیر الناقد سیتطلّب أكثر مّما یصف ھانز، وأّن حّجتھ ال قیمة
لھا، ولكن في بعض األماكن التي ناقشت فیھا ھذا المثال، قال
بعض المدّرسین: "إذا قیل لھانز أّن الدراسة بھذا الشكل ستكون
كافیة و/أو أّن ھذا النوع من الدراسة ھو المتعارف علیھ بشكل
طبیعّي في كلّیّتھ، فإّن حّجة ھانز ستكون منطقیّة تماًما". من
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الصعب أن نتصّور الدفاع عن ھذا الرأي بعد مادّة التفكیر الناقد،
ولكن من الصحیح أنّھ إذا درس ھانز ضمن ھذا السیاق، فإّن حّجتھ
قد تحمل وزنًا أكبر مّما ذكرت، وقد یضطّر أستاذه أو مؤّسستھ إلى

التعامل بجدّیّة أكبر مع شكواه.

لنأخذ مثاًال مختلفًا، انظر في الحّجة التالیة التي تّم عرضھا في
سیاقین مختلفین:

على الرغم من معدّل الوفیات المرّوع الناجم عن شلل
األطفال في الماضي، یختار بعض األھل عدم تلقیح
أطفالھم ضدّه، ألنّھم یعتقدون أّن خطر إصابة أطفالھم
بالمرض اآلن أصبحت منخفضة جد�ا. عالوة على ذلك،
یعتقد البعض أّن ھناك خطًرا ال یستھان بھ من أن یكون
للّقاح آثاًرا جانبیّة ضاّرة. بالنسبة إلیھم، یبدو قرار تجنّب
اللقاح قراًرا عقالنی�ا بالكامل. ولكن ما ال یدركونھ ھو أنّھ
إذا لم یتّم تلقیح نسبة كبیرة من السكان ضدّ شلل األطفال،
فسوف یحدث تفّشٍ مّطرد للمرض كل بضع سنوات مع
زیادة عدد األشخاص غیر المحّصنین. (ملحق األسئلة،

المقطع رقم 35).

یأتي ھذا ضمن سیاق بریطانّي، حیث كان شلل األطفال قاتًال
خطیًرا ولكنّھ لم یعد كذلك اآلن، وحیث تشعر أعداد متزایدة من
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الناس بالقلق من تلقیح أطفالھم بسبب المخاطر المتصّورة، وحیث
توفّر المواقف العاّمة تجاه الصّحة الفردیّة والصّحة العاّمة والحریّة
الفردیّة سیاقًا (من االفتراضات واالھتمامات ووجھات النظر وما
إلى ذلك)، یؤثّر على كیفیّة تفسیر ھذه الحّجة وتقییمھا. قد یكون
ھذا مختلفًا إلى حدّ ما إذا كنت تتخیّل الحّجة في سیاق بلد ال یزال
معّرًضا بشكل كبیر لخطر اإلصابة بشلل األطفال، حیث من
المعروف على نطاق واسع أّن برامج التلقیح قد حقّقت تقدًّما كبیًرا
في مجال الصّحة، وحیث تعدّ الحریّة الفردیّة في مثل ھذه األمور

أقّل أھّمیّة بكثیر من برامج الصّحة العاّمة.

وأحیانًا، یمكن أن یؤثّر سیاق االدّعاءات والحجج تأثیًرا كبیًرا
على مدى المصداقیّة والوزن الذي یعطیھ لھا (انظر في الفصلین
السادس والسابع بشأن المصداقیّة)؛ على سبیل المثال، إذا قلنا إّن
"جونز یكذب حول أمر ما" في المحكمة أثناء المحاكمة فإّن كالمنا
یحمل وزنًا أكبر بكثیر مّما لو قلناه بشكل غیر رسمّي في جلسة
قھوة مع األصدقاء. لننظر في مثال آخر، سیتذّكر العدید من الناس
كیف استخدمت تصریحات مفادھا أن العراق یمتلك "أسلحة دمار
شامل" لتبریر الحرب الثانیة على العراق، في آذار/مارس 2003،
واإلطاحة بصدام حسین. قبل الحرب، صّرح مفتّشو األمم المتّحدة
إنّھم لم یتمّكنوا من العثور على أّي دلیل على وجود ھذه األسلحة،
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وطلبوا مزیدًا من الوقت لمواصلة بحثھم. بید أّن رئیس الوزراء
البریطانّي تونى بلیر ادّعى أّن تقاریر المخابرات لم تترك لھ مجاًال
للشّك في أّن صدّام حسین یمتلك مثل ھذه األسلحة، وأّن إطالقھا
یمكن أن یتّم بشكل سریع. عندما یدلي شخص في منصٍب كھذا
بیانًا رسمی�ا في البرلمان، فإّن السیاق یعني أّن ما یقولھ یجب أن
یؤخذ على محمل الجدّ - كما حصل في الواقع من قبل العدید من
األشخاص، بمن فیھم شركاؤه السیاسیّون الذین اضطّروا إلى
التصویت لصالح الحرب أو ضدّھا. وعندما لم یتّم العثور على أّي
دلیل على ھذه األسلحة في وقت الحق، حتّى عندما اجتاحت
الجیوش األجنبیّة العراق، أثارت ھذه الحقیقة تساؤالت جدیّة حول
مصداقیّة ما قالھ رئیس الوزراء (وموثوقیّة "االستخبارات") -
ولكّن ادّعاء من ھذا النوع صادر عن رئیس الوزراء البریطانّي

في البرلمان، كان ال بدّ من منحھ مصداقیّة كبیرة في ذلك الوقت.

ویمكن أن یساعد سیاق االدّعاءات في تفسیر معناھا؛ على
سبیل المثال، إذا أشار شخص ما إلى "الجناح الیسارّي" في نقاش
سیاسّي، قد یبدو قولھ ھذا غامًضا جد�ا، ولكن في سیاق، على سبیل
المثال، مناقشة حول األحزاب السیاسیّة الفرنسیّة، یصبح معناه أكثر
تحدیدًا بكثیر (یعني تحدیدًا الحزب االشتراكي والحزب الشیوعي)،
أو في سیاق حزب العمال البریطاني فإنھ یعني أشخاًصا معیّنین،
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أمثال توني بن، ومجموعات أو منّظمات معیّنة، مثل تریبیون
(راجع www.tribunemagazine.co.uk). من ھنا، فإّن
المصطلحات الغامضة عموًما قد یكون لھا بعض المعنى، وإن كانت
غامضة، ولكن غالبًا ما یكون لھا معنًى أكبر بكثیر في سیاق معیّن

(انظر إلى الفصل الخامس، ص. 65).

یمكن أن یكون السیاق التاریخّي مھًما جد�ا في تفسیر وتقییم
الحّجة. على سبیل المثال، في العام 1798، احتّج توماس مالثوس
الشھیر بأّن النمّو السكانّي یعني حتًما أنّھ من المستحیل أن یكون
ھناك مجتمع "حیث یعیش جمیع أفراده برخاء وسعادة ورفاھیّة
نسبی�ا وال یشعرون بأّي قلق بشأن توفیر سبل العیش ألنفسھم
وألسرھم". لفھم وتقییم ھذه الحّجة الشھیرة علیك أن تأخذ في
االعتبار سیاقھا التاریخي. بعد الثورة الفرنسیّة كان ھناك الكثیر من
النقاش حول مدى إمكانیّة إنشاء مجتمع قائم على المساواة
االجتماعیّة واالقتصادیّة. وجادل مالثوس ضدّ ھذا االحتمال، وقد
فعل ذلك في سیاق مجتمع غیر متكافئ إلى حدّ كبیر، حیث جعلت
الثورة الفرنسیّة الكثیر من الناس یفّكرون في إمكانیّة حدوث تغییر
ثورّي في المجتمعات غیر المتكافئة. (للحصول على تفصیل أكبر

حول مناقشة ھذه الحّجة راجع فیشر، 2004، الفصل 3).
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خالصة القول إّن سیاق الحّجة یؤثّر على تفسیرھا وتقییمھا،
ویرجع ذلك إلى حدّ كبیر إلى االفتراضات والتخمینات وغیرھا
من المعلومات األساسیّة التي یمكن أن یوفّرھا السیاق. وقد یكون
لمتكلم معیّن وجھة نظر معیّنة، مثل وجھة نظر كاھن كاثولیكّي.
ویمكن أن تحمل الحجج أوزانًا مختلفة تماًما في سیاقات بلدان
مختلفة، حیث تختلف االفتراضات والتجارب والقیم األساسیّة. وقد
یكون مبّرًرا وجود تفسیرات وتقییمات مختلفة للحجج في سیاقات

تاریخیّة مختلفة.

السؤال 4.2

أنظر في الفقرات التالیة واستنتج ما أمكنك من معلومات
إضافیّة لتحدید ما ھي االفتراضات المحتملة المرّجحة في سیاق

كّل منھا:

4.2.1  یحتوي العدید من عالجات الرشح واالنفلونزا
ومثبّطات الشھیّة التي یمكن شراؤھا دون وصفة طبّیة على
الفینیل بروبانوالمین (PPA)، وھو دواء كان مرّخًصا
لالستخدام ألكثر من عقد من الزمان. بعد سنوات من الجدل
القانونّي والعلمّي حول سالمتھ، صّوت المستشارون العلمیّون
إلدارة األدویة الفیدرالیّة األمریكیّة (FDA) باإلجماع في
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تشرین الثاني/نوفمبر 2000 على ضرورة اعتباره دواًء غیر
آمن بعد اآلن، حیث كان موضوع دراسة أجراھا العلماء في
جامعة یال. ویقال في أمریكا، أّن مادّة الـ (PPA) كانت
مسؤولة عن عدد یتراوح بین 200 و500 سكتة دماغیّة في
السنة لدى أشخاص تقّل أعمارھم عن 50 عاًما. وجاءت
اإلشارات التحذیریّة األولى في الثمانینات عندما نشرت
المجّالت الطبیّة عشرات الحاالت المحیّرة لشابات أصبن فجأة
بسكتات دماغیّة في غضون أیّام من تناول مثبّطات الشھیّة.
ومع ذلك، فإّن قطاع صناعة األدویة، نجح في جدالھ بأّن ھناك
حاجة إلى مزید من البحوث لتحدید ما إذا كان (PPA) ھو
المسؤول، لذلك قامت جمعیّة منتجات الرعایة الصحیة
االستھالكیّة، بتمویل دراسة مدّتھا خمس سنوات لدى جامعة
یال. ووجدت الدراسة أّن الشابات كّن أكثر عرضة لخطر
اإلصابة بالسكتة الدماغیّة في غضون ثالثة أیّام من تناول مثبط
شھیّة یحتوي على (PPA) أو في غضون ثالثة أیّام من تناول
أّول جرعة (PPA) على اإلطالق. وقال العلماء الذین تحدّثوا
نیابة عن قطاع صناعة األدویة، إّن دراسة یال كانت مغلوطة.
(مقتبس من تقریر في صحیفة التایمز، 7 تشرین الثاني/نوفمبر

(2000
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4.2.2  كشفت دراسة أمریكیّة أّن الزواج یؤدّي للسمنة.
ووجدت الدراسة أنّھ خالل السنوات االثنتي عشرة األولى من
الزواج، یزداد وسطی�ا وزن المرأة األمریكیّة 21 باوندًا (9.5

كلغ) ویزداد وزن الرجل وسطیًا 17 باوندًا (7.7 كلغ).

4.2.3  الحّجة التالیة المشھورة جد�ا، نشرھا أّول مّرة
توماس مالثوس عام 1798 في مقالتھ حول مبادئ علم الّسكان.
(لمزید من النقاش حولھا راجع فیشر، 2004، الفصل الثالث):

إّن النمّو السّكانّي یزداد بوتیرة مضاعفة عندما ال یتّم
ضبطھ. في حین أّن موارد العیش تزداد بوتیرة ثابتة. وتظھر
ضخامة تأثیر األولى بالمقارنة مع الثانیة من خالل معرفة طفیفة
باألرقام. وبحسب قانون الطبیعة الذي یجعل الغذاء ضروری�ا
لحیاة اإلنسان، یجب أن تظّل آثار ھاتین القّوتین غیر المتكافئتین
متساویتین. ویستوجب ذلك فرض رقابة صارمة ودائمة على
السّكان الذین یعانون من صعوبة العیش. ھذه الصعوبة ال بدّ أن
تحصل في مكان ما، وال بدّ من أن یعاني منھا نسبة كبیرة من

البشر..

وبالتالي یبدو[ھذا] حاسًما ضدّ احتمالیّة وجود مجتمع
یعیش جمیع أفراده برخاء وسعادة ورفاھیّة نسبی�ا، وال یشعرون

بأّي قلق بشأن توفیر سبل العیش ألنفسھم وألسرھم.
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السؤال 4.3

الحّجة التالیة مأخوذة من صحیفة بریطانیّة قبل بضع
سنوات. كیف ستختلف برأیك ردود القّراء علیھا في بریطانیا
وفي أمیركا الوسطى الغربیّة (على افتراض أّن الفقرة نفسھا

نشرت في صحیفة ھناك)؟

نحن بحاجة ألن نجعل السفر بالقطار أكثر جاذبیّة
للمسافرین. ھناك العدید من السیّارات على الطریق مّما یھدّد
البیئة وسالمة اإلنسان. السفر بالقطار یجب أن یصبح أقل تكلفة.
الكّل یرید أن تكون الطرقات أقّل ازدحاًما، لكنّھم یریدون أیًضا
المحافظة على إمكانیّة السفر عن طریق البّر بأنفسھم. لن یتخلّى
الناس عن السیّارة لصالح القطار من دون بعض الحوافز

الجدیدة.
 

4.3 خریطة التفكیر لفھم الحجة وتقییمھا

لقد بحثنا في عدد كبیر من النصوص الجدلیّة وشرحنا بعض
األفكار حول أفضل السبل لفھمھا وتقییمھا. وكما أوضحنا في
الفصل األّول، فإّن خّطتنا تقضي بالمضّي قدًما مثل مدّرب كرة
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السلّة (راجع الفقرة 4.1.1)، باستثناء أنّنا سنقوم بذلك في سیاق
التفكیر الناقد. من ھنا قمنا بمعاینة نصوص جدلیّة صغیرة، مبیّنین
طرق معالجتھا، ومشیرین إلى بعض األخطاء التي نرتكبھا عادة
في تفاعلنا مع الحجج وفي تفكیرنا المنطقّي نفسھ. ثّم أشرنا إلى
طرق أفضل للقیام بذلك، وممارسة ھذه الطرق من خالل
التمارین. وفي غیاب مثل ھذه التوجیھات، یمیل معظم الناس إلى
الردّ بشكل سطحّي على الحجج، من خالل الطعن الفورّي في أّي
ادّعاء ال یتّفقون معھ، أو ببساطة الردّ من وجھة نظرھم الخاّصة
دون النظر في الحجج المقدّمة وغیرھا. وكما قلنا من قبل، فإّن
مفتاح تحسین التفكیر الناقد ھو بطرح األسئلة الصحیحة، لذلك نقدّم
اآلن نموذًجا أساسی�ا أو "خریطة تفكیر" للتعامل مع المنطق
بمھارة أكبر مّما یفعل معظمنا في غیاب مثل ھذه اإلرشادات.
تحتوي خریطة التفكیر على قائمة باألسئلة الرئیسیّة التي یجب أن
تسألھا عند تقییم أّي حجة - سواء أكانت حّجتك أم حّجة شخص

آخر.

سوف ترى أّن األسئلة في خریطة التفكیر تنقسم إلى
مجموعتین، تسّمى األولى التحلیل والثانیة التقییم. ال یمكنك الردّ
منطقی�ا على أیّة حّجة ما لم تفھمھا أّوًال، لذلك ترشدك أسئلة التحلیل
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إلى فھم ما یقال ویتّم التجادل بشأنھ. ثم ترشدك أسئلة التقییم في
تحدید ما إذا كانت الحّجة مقنعة بالنسبة إلیك أم ال.

ولكن، قد تجد أّن عملیّة تقییم حّجة ما، ربّما تقودك إلى
اكتشاف بعض االفتراضات أو أنّھا تحتاج إلى بعض التوضیح
الذي لم تالحظھ في المرحلة األولى من التحلیل. لھذا السبب، على
الرغم من أّن فصل ھذه المھاّم یساعدك على الرؤیة بوضوح

أكثر، فقد تحتاج إلى التنقّل بینھما أثناء قیامك بھذه العملیّة.

حتّى اآلن نحن لم نوِل اھتماًما مفّصًال إّال لألسئلة الثالثة
األولى، ولكنّنا نعرض خریطة التفكیر الكاملة ھنا لتوفیر إطاٍر لما
نقوم بھ، حتّى یتسنّى لك رؤیة كیف یتناسب ما قمنا بھ حتّى اآلن

مع نھجنا العاّم وإلى أین یقودنا ذلك.

من الواضح من فصولنا السابقة، أّن وراء ھذه األسئلة یكمن
الكثیر من التفاصیل. من السھل طرح السؤال التالي، "ما األسباب
(البیانات، واألدلة) وما بنیتھا؟"، ولكن شرح كیفیّة تحدید األسباب
وكیفیّة تحدید بنیة الحّجة بالتفصیل، استغرق منّا حوالى الفصلین.
لذا، لن یكون مستغربًا أن نعلم أّن ھناك مزیدًا من التفاصیل التي
ینبغي شرحھا حول كیفیّة توضیح األفكار وكیفیّة تقییم الحجج،

ولكنّنا سنأتي إلیھا في الفصول الالحقة.



133

خریطة التفكیر

مھارة تحلیل الحجج وتقییمھا

التحلیل

1.  ما ھو االستنتاج أو االستنتاجات الرئیسیّة؟ (قد تكون
مذكورة أو غیر مذكورة وقد تكون بصیغة توصیات وتفسیرات
وما إلى ذلك. قد یكون استخدام مؤّشرات االستنتاج واختبار

"لذا" مفیدًا ھنا).

2.  ما ھي األسباب (البیانات واألدلّة) وبنیتھا؟

3.  ما الذي تّم افتراضھ (ربّما في السیاق)؟

4.  قم بتوضیح معنى المصطلحات واالدّعاءات غیر
الواضحة.

التقییم

5.  ھل األسباب مقبولة؟ (وتشمل ذلك األسباب الواضحة
واالفتراضات غیر المعلنة، وقد ینطوي ذلك على تقییم
االدّعاءات المستندة إلى الوقائع، والتعاریف، واألحكام

األخالقیّة، والحكم على مصداقیّة المصدر).
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6.  (أ)  ھل یدعم المنطق استنتاجھ (أو استنتاجاتھ)؟ (ھل
الدعم قوّي، على سبیل المثال "بما ال یدع مجاًال للشّك

المعقول"، أم ضعیف؟)

(ب)  ھل ھناك اعتبارات/حجج أخرى ذات صلة تعّزز
القضیّة   أو تضعفھا؟ (قد تكون مسبقًا على علم بھذه أو قد

تضطّر إلى بنائھا)

7.  ما تقییمك العاّم (في ضوء 1 إلى 6)؟
 

في ھذه المرحلة، ھناك بعض النقاط التي یجب مالحظتھا
حول خریطة التفكیر. بدایًة، في ما یخّص السؤال األّول؛ "ما
االستنتاج أو االستنتاجات الرئیسیّة؟" فبالرغم من عدم ضرورة
طرح أسئلة خریطة التفكیر بشكل عاّم بالترتیب الذي تّم تقدیمھ
أعاله، من الجدیر بالذكر أّن ھذا السؤال غالبًا ما یكون مفیدًا
طرحھ أّوًال، ألّن معرفة ما یحاول المؤلّف استمالتك إلیھ - ما
یحاول إقناعك بھ، سیساعدك بشكل كبیر على تنظیم تفكیرك حول
النّص الجدلّي. ویخبرني طّالبي في كثیر من األحیان، أّن محاولة
توضیح ھذا أّوًال قد غیّرت طریقة تفكیرھم وساھمت في تحسین
قدرتھم على التركیز في القضیّة المطروحة بشكل كبیر. أحیانًا
یكون من السھل جد�ا اكتشاف االستنتاج، وقد یكون صعبًا جد�ا
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أحیانًا أخرى، ولكن، في كلتا الحالتین، من المفید أن تقوم بذلك.
بعدھا یصبح البحث عن األسباب واالفتراضات أسھل مّما كان
یمكن أن یكون علیھ خالف ذلك. بالطبع، إذا كانت االفتراضات أو
األسباب ھي التي ترد إلى ذھنك أّوًال، فقم بتدوینھا بكّل تأكید،

ولكن ال تنس بعد ذلك أھمیّة تحدید االستنتاج أو االستنتاجات.

والمسألة الثانیة التي ینبغي مالحظتھا ھي السؤال التالي: "ھل
ھناك اعتبارات/حجج أخرى ذات صلة تعّزز القضیّة أو تضعفھا؟"
كما ذكرنا سابقًا، ھناك جانب "إبداعي" للغایة في التفكیر الناقد،
والذي أراد البعض التأكید علیھ من خالل تسمیتھ بالتفكیر النقد-
إبداعي، وھو یتطلّب منا النظر في أّي أفكار أخرى ذات صلة
نعرفھا، أو یمكن أن نفّكر فیھا والتي ستساعدنا على التوّصل إلى
حكم جیّد في القضیّة قید النظر. وال نبالغ في تقدیر أھمیّة ھذا
السؤال في سیاق التوّصل إلى قناعات منطقیّة؛ فنحن بحاجة إلى
جعل قناعاتنا تتالءم مع بعضھا البعض قدر اإلمكان إذا أردنا أن
تكون ثقتنا فیھا مبررة. لذلك، عند النظر في أّي مسألة، یكون
ا، ینبغي أن نسّخر كّل ما یمكننا من األفكار ذات حكمنا فیھا مھم�
الصلة. وھذا یعني أّن الشخص الذي یعرف الكثیر عن القضایا
ذات الصلة، والذي یمكن أن یكون مبدًعا حول االحتماالت، لدیھ
فرصة أكبر في التوّصل إلى حكم سلیم ومبّرر بشكل جیّد، من
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شخص ال یعرف سوى القلیل وال یمتلك مخیّلة واسعة. (بالطبع،
یمكن ألّي شخص التدّرب على المھارات التي نقوم بتدریسھا حول
مواضیع ال یعرف عنھا الكثیر؛ ولكن من الصعب أن تتوافر لدیھ

المعرفة أو االحتماالت ذات الصلة التي یفّكر فیھا الخبراء).

شيء أخیر أودّ ذكره، ھو أّن خریطة التفكیر ھذه سیتّم
استكمالھا في وقت الحق بخرائط تفكیر أخرى؛ التي سوف
نعرضھا، على سبیل المثال، لتحدید كیفیّة توضیح األفكار، وكیفیّة
الحكم على مقبولیّة االدّعاء، وكیفیّة الحكم على مصداقیّة
المصادر، وما إلى ذلك. في حال كان یبدو ذلك أمًرا مستعصیًا
نوًعا ما، دعني أضیف سریعًا أْن ال حاجة إلى استخدامھا كلّھا مّرة
واحدة وال في كّل حالة من الحاالت. إّن خریطة التفكیر التي
قدّمناھا للتّو توفّر نوًعا من اإلطار الذي یمكن أن یتّم إدراج البقیّة
فیھ عند الحاجة. على سبیل المثال، قد ال یحتاج أّي شيء إلى
توضیح، وقد ال تبرز أیّة أسئلة حول المصداقیّة، ولكن إطارنا

األّولّي سیبقى مفیدًا في تنظیم أفكارك حول الموضوع.

مالحظة أخیرة ربّما لم تعد بحاجة إلى تكرار: علیك أن
تستخدم خریطة التفكیر ھذه، لیس فقط عندما تفّكر في حجج
اآلخرین، ولكن أیًضا عندما تقوم ببناء حججك الخاّصة - حیث
یمكن أن تكون مفیدة بشكل مدھش. فإذا كان لدیك قضیّة جیّدة،



137

یجب أن یكون من الممكن تنظیمھا بحیث یكون لدى القراء أو
المستمعین فھم واضح لما تحاول إثباتھ وكیف تقوم بذلك؛ ویساعد
استخدام لغة المنطق عادة في جعل مقاصدك واضحة وجعل
استنتاجك وحّجتك أیًضا واضحین. أّما إذا كان لدیك قضیّة

ضعیفة، ال شك أّن التعتیم سیخدم ھدفك بشكل  
أفضل!

السؤال 4.4

لكل من المقاطع التالیة، استخدم خریطة التفكیر لمساعدتك
في تحلیل الحّجة (مشیًرا إلى أّي افتراضات مھّمة) ثّم اكتب رد�ا

تقییمی�ا موجًزا:

4.4.1  ملحق األسئلة، المقطع 33.

4.4.2  ملحق األسئلة، المقطع 34.

4.4.3  ملحق األسئلة، المقطع 39.

4.4.4  إّن ھذه المعارض الفنّیّة الكبیرة، التي تجمع
اللوحات من جمیع أنحاء العالم، تضّر باللوحات. كیفما یتّم
نقلھا، ھناك خطر من الحوادث وما یمكن أن ینتج عنھا من
أضرار أو تلف، كما أّن تعریض اللوحات لتغیّرات الضغط
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والرطوبة التي من المرّجح أن یسبّبھا السفر حتّى لو تّم التحّكم
فیھا بعنایة، ال بدّ وأن یكون مؤذیًا.

 

السؤال 4.5

راجع إجابتك عن السؤال 2.9.1 أو السؤال 2.9.4
واستخدم خریطة التفكیر لتحدید نقاط القّوة والضعف، ثّم أعد

كتابتھا لعالج الخلل إذا وجد.
 

4.4 الخالصة

كّل الحجج الحقیقیّة تقریبًا تترك الكثیر من األشیاء غیر
المعلنة - الكثیر مخفّي ولكن "مفترض ضمنًا". ونستخدم كلمة
"افتراض" بعدّة طرق، والتي تّم شرحھا، ولكنّنا ھنا معنیّون بشكل
أساسّي بتلك االفتراضات التي ال یتّم ذكرھا بشكل صریح - بل

تكون ضمنیّة.

یمكن أن یوفّر سیاق الحجة قدًرا كبیًرا من المعلومات
األساسیّة. وھذا یمكن أن یساعدنا على فھمھا، بما في ذلك ما

تفترضھ أو یفترضھ المؤلّف أو یقصده ضمنًا.
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إّن مضمون ما قلناه حتّى اآلن ھو أن ھناك طرقا أكثر فعالیّة
للتفكیر العمیق في القضایا مّما یستخدمھ معظمنا عادة. آخذین في
االعتبار سیاق مدّرب كرة السلّة، قمنا بتقدیم نموذج لـ "مھارة
تحلیل الحجج وتقییمھا" على شكل خریطة تفكیر، تتضّمن
مجموعة من األسئلة الرئیسیّة التي یجب طرحھا عند مواجھة

الحجج التي تھدف إلى إقناعنا بوجھة نظر معیّنة.

برأینا إذا اتّبعنا النموذج الذي قدّمتھ خریطة التفكیر، فسوف
یكون بمقدورنا تقییم الحجج بمھارة أكبر. إذا كنّا بصدد الردّ على
حجج شخص آخر، علینا أّال نتسّرع في إبداء بعض التعلیقات
المعارضة، بل علینا أن نحاول االستیضاح أّوًال، حول القضیّة
التي یجادل فیھا (ما ھو استنتاجھ)، وما ھي حّججھ، وما ھي
افتراضاتھ، إلخ، ثّم نتابع بانتظام لتقییم القضیّة التي قام ببنائھا.
وإذا كنّا نحاول نحن، بدًال من الردّ على حجج شخص آخر، بناء
قضیّة منطقیّة بشكل جیّد، فإنّنا نحتاج إلى أن نطرح على أنفسنا

األسئلة نفسھا.

كما أوضحنا في ھذا الفصل، إّن القیام بكّل ذلك یتطلّب
اھتماًما مفّصًال باالفتراضات الضمنیّة وبالسیاق، فضًال عن
الحجج الصریحة. وقد یتطلّب أیًضا توضیح بعض األفكار، لذلك

سنشرح في الفصل التالي كیف نقوم بذلك.
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لمزید من القراءة

اینیس (1996، الفصل السابع)
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5  توضیح بعض المصطلحات  
واألفكار وتفسیرھا

 

لنفترض أنّك قرأت مقاًال صحفی�ا تدعو فیھ أخّصائیة التغذیة
إلى تناول "األطعمة العضویّة"؛ ھل ھو واضح (أو واضح بما فیھ
الكفایة) ما تعنیھ - وإذا لم یكن كذلك، كیف یمكنك التأّكد من ذلك؟
لنفترض أنّك تسمع شخًصا یجادل حول مزایا "العمارة
الباروكیّة"؛ ھل یمكنك أن تشرح ما المبنى الباروكّي؟ إذا لم یكن
بإمكانك ذلك، فما الذي یمّكنك من فھم ما تعنیھ ھذه العبارة؟ تخیّل
أنّك محلّف في قضیّة جنائیّة وتلقّیت تعلیمات بأن تقّرر ما إذا كانت
القضیّة قد "تّم إثباتھا بما ال یدع مجاًال للشّك المعقول"؛ ھل من
الواضح ما تعنیھ ھذه العبارة؟ كیف یمكنك توضیحھا حتّى یتسنّى
لك معرفة أّي من االختبارات تطبّق؟ لنفترض أّن فتاة تقوم
بواجبھا المدرسّي في الریاضیّات، وسألتك ما المضلّع؛ كیف تفّسر
ذلك؟ لنفترض أنّك تقرأ مقاًال حول الصراعات المتنامیة حول
إمدادات المیاه في أجزاء مختلفة من العالم، ویشیر إلى المیاه على
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أنّھا "مورد طبیعّي مثل النفط والفحم"؛ ھل من الواضح ما یعنیھ
ھذا االدّعاء - أو ما قد ینطوي علیھ؟

كثیًرا ما تواجھ عملیّة فھم الحجج، الحاجة إلى التوضیح.
حیث یتّم أحیانًا استخدام مصطلحات، أو تقدیم ادّعاءات، یكون
معناھا غیر واضح أو مبھم أو غیر دقیق أو ملتبس. وكما ذكرنا
سابقًا، لكي نتمّكن من تقییم أّي حجة بمھارة، علینا أّوًال أن نفھمھا؛
وھذا ال یعني فقط أن تكون األسباب واالستنتاجات واالفتراضات
التي یجري تقدیمھا واضحة بشكل معقول، ولكن أن یكون ما یعنیھ
كّل ذلك واضًحا أیًضا بشكل معقول. في أمثلة بسیطة (كالعدید مّما
طرحناه سابقًا)، ال یشّكل ذلك في الغالب أّي مشكلة على اإلطالق،
ولكن في أمثلة أكثر تعقیدًا من الالفت كیف تثار في كثیر من
األحیان أسئلة حول المعنى والتفسیر. قد یكون مؤّشرا واضًحا أن
یتوّجھ اھتمامك إلى أسئلة حول المعنى والتفسیر بمجّرد أن تشعر

أنّك ال تفھم على الفور ما یقال.

بالطبع، إّن نسبة معیّنة من عدم الوضوح لیست دائًما باألمر
السیّئ. لنفترض أّن شخًصا ما یدّعي أّن "جونز طویل القامة". مّما
ال شّك فیھ أّن الطول مفھوم غامض نسبی�ا، ولكن، إذا أخذنا
االدّعاء ضمن السیاق الذي ورد فیھ، وعرفنا ما إذا كان یشیر إلى
العب كرة سلة بالغ، أو طفل یبلغ من العمر سّت سنوات أو
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حصان سباق، فقد یكون التعبیر دقیقًا بما فیھ الكفایة بالنسبة
للقضیّة المطروحة. كما یقول سكریفن:

المصطلح الغامض (1) لھ بعض المعنى، (2) غالبًا ما
یكون لھ معنى أكبر بكثیر، عندما یكون لدینا سیاق یمكننا
من خاللھ الحصول على المزید من االستنتاجات، (3)
یمكن إعطاؤه تعریفًا مجّردًا من خالل إحالتھ إلى مصطلح
مجّرد آخر (مثًال "متوّسط الطول")، كما (4) یمكن
إعطاؤه معنًى أكثر دقّةً نسبیًا إذا اقتصر ھذا المعنى على
استخدامات المصطلح في سیاقات محدّدة. (سكریفن،

1976، ص. 108)

بالنظر لھذا المثال، من السھل أن نرى في كثیر من الحاالت،
، ألّن أّن طلب أّي توضیح ال یكون مناسبًا، بل غالبًا ما یكون ممال�
السیاق سیجعل المعنى واضًحا بما فیھ الكفایة لتحقیق التواصل. إّن
الحكم متى یكون الشرح كافیًا، ھو جزء أساسّي من مھارة
التوضیح. ولكن ھناك العدید من الحاالت التي تحتاج إلى توضیح،
وسنشرح في ھذا الفصل كیفیّة التعامل مع مثل ھذه الحاالت -
كیفیّة توضیح المصطلحات واالدّعاءات التي ال نجدھا واضحة
على الفور. سوف نشرح بعض اإلجراءات التي سوف تساعدك
على توضیح ما یقصده الكتّاب والمتحدّثون من كالمھم، بما فیھم
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أنت طبعًا. وسیتوقّف األمر المطلوب على الجمھور وعلى الھدف
من التوضیح. وعالوة على ذلك، ھناك طرق مختلفة لتوضیح

المعاني وسوف یستغرق شرح ذلك معظم ھذا الفصل.

السؤال 5.1

ینقسم ھذا السؤال إلى ثالثة أقسام:

5.1.1  لنفترض أنّك قرأت مقاًال صحفی�ا تدعو فیھ
أخّصائیة التغذیة إلى تناول "األطعمة العضویّة". اشرح ما
تعنیھ ھذه العبارة، بالتفصیل الكافي كي یفھمھا زمالؤك

الطّالب، أو اشرح كیف ستتوّصل إلى معرفة ذلك.

5.1.2  إذا كنت ال تعرف ما "العمارة الباروكیّة"، فما
الذي سیمّكنك من فھم الفكرة؟

5.1.3  قم بوصف األدلّة التي من شأنھا أن "تثبت بما ال
یدع مجاًال للشك المعقول" أن (س) قتل (ص).

 

5.1 تحدید المشكلة: غموض، أو التباس، أو حاجة إلى
أمثلة، أو توضیح آخر
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عندما تواجھ موقفًا لست فیھ متأّكدًا مّما یعنیھ شخص ما، فإّن
أّول ما علیك القیام بھ ھو االستیضاح قدر اإلمكان حول طبیعة
المسألة والغایة من تقدیم التوضیح. وبالنظر مّرة أخرى إلى األمثلة

التي بدأنا بھا ھذا الفصل، فإنّھا تطرح مسائل مختلفة إلى حدٍّ ما.

إذا كنت ال تعرف ما تعنیھ عبارة "األطعمة العضویّة"، كیف
یمكنك التوّصل إلى معرفة ذلك؟ ربّما یساعد السیاق على ذلك؛ فقد
یشیر إلى أّن "األطعمة العضویّة" ھي تلك التي یتّم إنتاجھا من
دون استخدام المبیدات الكیماویّة واألسمدة االصطناعیّة، وھذا قد
یكون كافیًا لتحقیق غایتك من الموضوع. إذا كان السیاق ال یساعد
على ذلك أو إذا كنت ترید مزیدًا من التفاصیل، فكیف إذًا یمكنك
الحصول علیھا؟ قد یساعدك المعجم مع أّن ذلك غیر مرّجح. طبعًا
بإمكان معظم الناس، في الوقت الحاضر، التحقّق بسھولة من
معنى العبارة عبر اإلنترنت. أو یمكنك أن تسأل شخًصا تعتقد أّن
لدیھ خبرة في ھذا الموضوع، ربّما أستاذ علم األحیاء أو بستانّي
متمّرس. ولكن ھذا المصطلح تّم إدخالھ في اللغة مؤّخًرا نسبی�ا.
وھو یعني أشیاء مختلفة ألشخاص مختلفین واستخدامھ یتطّور
باستمرار. ویتغیّر معناه مع ظھور مشاكل جدیدة، لذلك، على
سبیل المثال، فإن مجّرد المعنى الذي تّم اقتراحھ یترك الباب
مفتوًحا أمام مسألة المحاصیل المعدّلة وراثی�ا وھل تُعدّ "عضویّة
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إذا نَمت من دون مبیدات كیماویّة وأسمدة اصطناعیّة؟". وھذه
حالة یكون فیھا للمصطلح بعض المعنى ولكنّھ مبھم إلى حدٍّ ما؛ قد
ا، ولكن إذا كنت بحاجة إلى مزید من التفاصیل، ال یكون ذلك مھم�

ربّما علیك فقط سؤال المؤلّفة عّما تعنیھ.

إذا كنت تعرف ما ھي "العمارة الباروكیّة"، كیف تفّسرھا
لصدیق؟ وإذا كنت ال تعرف ما ھي، أعود وأكّرر إّن السیاق ربما
یكفي، أو یمكنك النظر في المعجم أو سؤال شخص تتوقّع أن تكون
لدیھ المعرفة (مؤّرخ مثًال أو مھندس معمارّي). إّن معجم أكسفورد
اإلنجلیزّي المختصر سوف یفیدك بأنّھا "تتمیّز بضخامتھا
وزخرفتھا، وأنّھا كانت سائدة في القرن السابع عشر وأوائل القرن
الثامن عشر". ھذا یستبعد بالتأكید العدید من المباني الحدیثة التي
ھي عبارة عن مكعّبات غیر مزخرفة، ولكن قد تشعر أّن معرفتك
بسیطة بحیث ال تمّكنك من تحدید المباني الباروكیّة. ال شّك أّن
أفضل طریقة لفھم معنى ھذه العبارة ھي برؤیة بعض الصور
لنماذج جیّدة من المباني الباروكیّة - ربّما مع بعض التوصیف
لخصائصھا الممیّزة - وأسھل طریقة للعثور على ذلك ھي على
األرجح عبر شبكة اإلنترنت. قد یؤدّي ذلك إلى أن تصبح الفكرة
واسعة جد�ا وغیر محدّدة النطاق، ولكن یمكنك التعّرف إلى بعض

األمثلة الواضحة التي قد تكون كافیة لتحقیق غایتك.
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إّن عبارة "ثبت بما ال یدع مجاًال للشّك المعقول" ال تتضّمن
أّي كلمة تنطوي على إشكالیّة، ولكنّك بحاجة إلى معرفة ما تعنیھ،
إذا كنت أحد المحلّفین في قضیّة جنائیّة، وتكمن مشكلتك تحدیدًا في
معرفة ما المعیار أو المقیاس لتطبیق - ما یُعدُّ "شك�ا معقوًال".
ونظًرا ألّن ھذه العبارة لھا استخدام راسخ في القانون، فقد تتوقّع
أن یكون ذلك موثّقًا بشكل جیّد في كتب القانون، أو یمكن شرحھ
لك من قبل القاضي، لذلك سیكون من الطبیعّي أن تسألھ حول
معنى العبارة (فھو الخبیر في ھذه الحالة)، ویجب أن تكون
توجیھاتھ كافیة لتحقیق غایتك (وقد یكون البحث من خالل

اإلنترنت مفیدًا أیًضا).

السؤال 5.2

ما المشكلة في األمثلة المتبقّیة من الفقرة األولى من ھذا
الفصل؟

5.2.1  شرح ما ھو المضلّع لطفل.

5.2.2  فھم ما یعنیھ وصف المیاه بأنّھا "مورد طبیعّي مثل
النفط والفحم".
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5.2 تحدید الجمھور: معارفھ ومعتقداتھ األساسیّة
المفترضة

بالعودة إلى األمثلة التي ناقشناھا للتّو، یمكننا أن نرى أن
مستوى التوضیح المطلوب سیعتمد على الجمھور. على سبیل
المثال، إذا كان الشخص الذي یسأل عن "األطعمة العضویّة" لیس
لدیھ فكرة عّما تعنیھ العبارة، فقد یكون كافیًا في السیاق أن نقول
بأنّھ "ینتج من دون مبیدات كیماویّة وأسمدة اصطناعیّة"؛ ولكن،
إذا كان الجمھور یتكّون من أناس یتعاقدون مع المزارعین،
بخصوص األغذیة التي تباع في السوبر ماركت ویریدون التأّكد
من إمكانیّة تصنیف بعض منتجاتھم بأنّھا "عضویة" بشكل آمن،
فإنّھم قد یحتاجون إلى مزید من التفاصیل. كذلك األمر في حال
كانت "األغذیة العضویّة" موضوع حلقة دراسیّة جامعیّة
للمتخّصصین في إنتاج األغذیة، حیث بإمكانك أن تتخیّل ضرورة
توفیر المزید من التفاصیل، بالنسبة لھكذا جمھور، حول األفكار
التي تكمن وراء متطلّبات األغذیة العضویّة من أجل مساعدتھم في
تحدید إمكانیّة اعتبار األغذیة، المعدّلة وراثی�ا والمنتجة من دون

مبیدات كیماویّة وأسمدة اصطناعیّة، عضویّة أم ال.

إذا سأل أحد األشخاص ما "العمارة الباروكیّة" ألنّھ لیس لدیھ
أّي فكرة على اإلطالق، فقد یكون كافیًا لتحقیق غایتھ القول إنّھا
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"تتمیّز بالضخامة والزخرفة، وإنّھا كانت سائدة في القرن السابع
عشر وأوائل القرن الثامن عشر"؛ ولكن، إذا كان الشخص یعرف
ھذا القدر من المعلومات ویرید أن یتمّكن من التعّرف على نماذج
واضحة من ھذه المباني، فقد یحتاج إلى أن یرى بعض النماذج
الجیّدة أو صوًرا لبعضھا - على سبیل المثال، من اإلنترنت. كذلك
األمر إذا أراد أحد األشخاص تألیف كتاب حول العمارة الباروكیّة
لجمھور من المتخّصصین الجامعیّین، فإنّھ سوف یحتاج للخوض
في مزید من التفاصیل، ممیًّزا العمارة الباروكیّة عن "الكالسیكیّة"

وعن "الروكوكو" وغیرھا.

السؤال 5.3

ینقسم ھذا السؤال إلى قسمین:

5.3.1  قم بوصف ثالثة أنواع من الجماھیر یحتاجون
لشرح عبارة "ثبت بما ال یدع مجاًال للشّك المعقول"، ووّضح

مقدار التفاصیل التي قد یحتاجھا كّل منھم.

5.3.2  افعل الشيء نفسھ مع عبارة "التفكیر الناقد".
 

5.3 بالنظر إلى الجمھور، تحدید ما یوفّر توضیًحا كافیًا
لتحقیق الغایات المطلوبة
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ھناك العدید من الطرق المختلفة لتوضیح األفكار، بناًء
للحاجة، لذا سنوضح اآلن بعًضا منھا مع األمثلة المناسبة. وسوف
تفیدك ھذه الطرق عندما ترغب أحیانًا في االستیضاح حول ما
یعنیھ شخص آخر، وقد یرغب اآلخرون، أحیانًا أخرى، في
االستیضاح حول ما تعنیھ أنت، لذلك علیك أن تضع ھذه الطرق
في االعتبار عند الكتابة أو الكالم، بحیث تقوم بعرض أفكارك
بشكل واضح نسبی�ا أمام جمھورك. سوف نقّسم تفسیراتنا إلى

قسمین: المصادر الممكنة وطرق توضیح المصطلحات.
 

5.3.1 مصادر التوضیح الممكنة

(أ) تعریف من المعجم (إفادة حول االستخدام العادّي
للمصطلح)

تخیّل أنك تقرأ شیئًا وتواجھ كلمة ال تفھم معناھا. قد یمّكنك
السیاق من القیام بتخمین جیّد، ولكن، إذا كنت ترغب في التحقّق
من ذلك، فالمسار البدیھّي یكون في كثیر من األحیان بالنظر في
المعجم. ھذا ھو الغرض من المعاجم - لتفیدك عادة حول استخدام
كلمة معیّنة وإلعطائك أحیانًا بعض االستخدامات المتخّصصة.
على سبیل المثال، إذا كنت تقرأ لشارلوت برونتي وواجھت
الجملة، "إغاثة "ایلیموسیناري" لم تھدّئ الطبقات العاملة بعد"،
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فمن المرّجح أنّك ال تعرف ما تعنیھ "ایلیموسیناري". قد یعطیك
السیاق فكرة عنھا وقد یكون ھذا كافیًا، ولكن، إذا لم یكن كذلك،
فإّن المسار البدیھّي ھو أن ننظر في المعجم أو عبر شبكة
اإلنترنت. یعّرفھا معجمي الجدید معجم أكسفورد االنكلیزّي
المختصر، على النحو اآلتي: "خیریّة، تتعلّق بالمؤّسسة الخیریّة أو
تعتمد علیھا". ھذا التعریف قد یعطیك ما یكفي في السیاق. وسوف
یبقى ھناك بالتأكید بعض الغموض (على سبیل المثال، ھل منّظمة
خیریّة مثل أوكسفام تعتبر "ایلیموسیناري"؟)، ولكن قد ال یكون

ا. ذلك مھم�

یمكن أن تكون المعاجم مفیدة إذا كنت بحاجة إلى توضیح
بعض المصطلحات، ولكن لدیھا دور خاّص جدًا في عملیّة
توضیح األفكار. باختصار، تفیدك المعاجم في معرفة الطریقة التي
تستخدم فیھا الكلمات عادة، بشكل عاّم، وبشكل قیاسّي من قبل
الناطقین باللغة. إنّھا تورد االستخدام المشترك وتقدّم ذلك لجمھور
عاّم، جمھور من أولئك الذین ال یعرفون معنى كلمة معیّنة
ویحتاجون إلى شرح موجز لھا من خالل كلمات أخرى من اللغة
نفسھا، تكون مألوفة أكثر. (راجع اینیس، 1996، من ص. 321

وما یلیھا، حول "التعریفات الواردة").

السؤال 5.4
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استخدم معجًما أو اإلنترنت لإلجابة على ما یلي. لنفترض
أنّك قرأت تقریًرا صادًرا عن المحكمة في صحیفة مرموقة،
یقول إّن "األدلّة الظرفیّة" تشیر بقّوة إلى أّن جونز قد سرق
اللوحات القیّمة التي عثر علیھا في منزلھ. اشرح ما "األدلّة
الظرفیّة" واذكر أّي نوع من األدلّة الظرفیّة قد تشیر إلى أّن

جونز كان مذنبًا في ھذه القضیّة.
 

(ب) تعریف/تفسیر من مرجع متخّصص في المجال (إفادة
حول استخدام متخّصص للمصطلح)

عندما تقرأ مادّة متخّصصة نسبی�ا، تواجھ أحیانًا، الحاجة
للتوضیح ولن یكون المعجم كافیًا ألّن اللغة یتّم استخدامھا بمعنى
تقنّي أو متخّصص أو دقیق تحتاج إلى معرفتھ. قد یرشدك المعجم
الجیّد نحو االتّجاه الصحیح، ولكن سیتعیّن علیك غالبًا الرجوع إلى
نّص نموذجّي أو مرجع متخّصص أو خبیر مختّص في المجال
نفسھ للحصول على شرح حول االستخدام الخاّص للكلمات. على
سبیل المثال، قد تقرأ شیئًا یتطلّب منك معرفة المعنى التقنّي لـ
"االنحراف المعیارّي" و"المتوّسط" و"الوسیط" في اإلحصاء؛ أو
"الضرر"، "شھادة سماع من الغیر" و"األدلّة الظرفیّة" في
القانون؛ أو "األجور الفعلیّة"، "النمّو االقتصادّي"، "نسبة السعر
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إلى األرباح" في االقتصاد؛ أو "القّوة" أو "الجزيء" أو
"الفیروس" في العلوم.

للتحقّق من معاني ھذه الكلمات التقنیّة، یمكنك النظر في
الكتب الدراسیّة أو المراجع المختّصة في ھذا المجال (الموسوعة،
العاّمة أو المتخّصصة، تشّكل مصدًرا ممتاًزا - بما في ذلك تلك
الموجودة على اإلنترنت). كما یمكنك بالمقابل أن تسأل شخًصا
یفترض أن تكون لدیھ المعرفة، مثل اإلحصائّي أو المحامي أو
االقتصادّي أو العاِلم في األمثلة التي طرحناھا (أو األستاذ الذي
طلب منك قراءة روایة برونتي في المثال السابق). وتعتبر ھذه
الطریقة جیّدة أیًضا للمتابعة، شریطة أن یكون لدى الشخص الذي
تستشیره الخبرة في الموضوع - وبالتالي أن یكون مصدًرا موثوقًا
- وإحدى مزایا استشارة مثل ھذه المراجع المختّصة ھي أّن
بإمكانھا تكییف تفسیرھا لجمھورھا (كما ھو الحال في مثالنا أعاله

حول شرح معنى "المضلّع" ألحد األطفال).

السؤال 5.5

ینقسم ھذا السؤال إلى قسمین:

5.5.1  اشرح ألصدقائك الذین ال یدرسون التفكیر الناقد،
ما یعنیھ القول بأّن االستنتاج الذي خلَُصت إلیھ بعض الحجج
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"یرجع بالضرورة" أو "ال یرجع بالضرورة" إلى األسباب
المقدّمة.

5.5.2  لنفترض أّن أحد زمالئك في الصّف یعرف القلیل
عن السیاسة، ویسألك عن كیفیّة تعریف "الدیمقراطیّة"؛ قم

بتقدیم تفسیر مناسب لھ مستخدًما أّي مصدر مناسب.
 

(ج) تحدید معنى؛ اشتراط معنى

في الفقرتین السابقتین كنّا نوّضح كیف یتّم استخدام بعض
المصطلحات بشكل عاّم من قبل الناطقین باللغة، أو كیف یتّم
استخدامھا من قبل بعض المجموعات الخاّصة - مثل علماء
الریاضیّات أو االقتصادیّین أو المحامین. وعادةً ما یتطّور استخدام
اللغة العادیّة بین الناطقین بھا، ویتغیّر من دون أن یتّخذ أحد قراًرا
ا بھذا الشأن. قد یتطّور االستخدام المتخّصص من النوع الذي خاص�
ناقشناه في الفقرة (ب) بطریقة مماثلة، ولكن سیتضّمن عادة
قرارات من قبل المتخّصصین الستخدام عبارة معیّنة بطریقة
تجّسد بعض األفكار المھّمة في مجالھم. في بعض األحیان نحن
نواجھ الحاجة إلى اتّخاذ مثل ھذه القرارات. على سبیل المثال، في
فصل سابق من ھذا الكتاب، تحدّثنا عن الكلمات التي تشیر إلى أنّنا
أمام حّجة أو تفكیر منطقّي، فأدخلنا عبارة "مؤّشرات الحّجة"
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وأعطیناھا معنى محدّدًا تماًما. وبالمثل، في الكتابة عن التفكیر
الناقد، أردت الھروب من استخدام أمثلة المنطق القدیمة المستھلكة
(مثل "كّل الرجال یموتون، سقراط رجل، إذًا سقراط سیموت")،
فأدخلت عبارة "حجج حقیقیّة" وأوضحت أنّني سأستخدمھا لتعني
"الحجج التي تستخدم أو استخدمت إلقناع اآلخرین بوجھة نظر
معیّنة"، لكي تكون ھي محور كتابي (أنظر فیشر، 2004، ص.
15). ما یحدث في مثل ھذه الحالة ھو أنّنا ال نرید أن نورد
مصطلًحا تّم اعتماده سابقًا، ولكنّنا نرید أن نعلن عن مصطلح
جدید، أو نضع شروًطا آلخر، أو نحدّد ثالثًا لنعبّر عن فكرة تكون

مھّمة بالنسبة إلینا.

یحتاج المحامون إلى التمییز بین أنواع مختلفة من األدلّة،
لذلك قاموا، كما رأینا، بإدخال مصطلحات خاّصة مثل "األدلّة
الظرفیّة"، "شھادة سماع من الغیر"، وأعطوا لھا معانَي خاّصة.
وقد فعل خبراء االقتصاد شیئًا مماثًال مع "األجور النقدیّة"
و"األجور الفعلیّة". ویجد المحامون وخبراء االقتصاد وكثیرون
آخرون أفكاًرا جدیدة یریدون التعبیر عنھا، ثّم یواجھون الحاجة
إلى إعطاء معاني جدیدة لمصطلحات أو عبارات، أو اشتراط
معاني أو إعالنھا أو تحدیدھا بما یخدم غایاتھم. لتبریر مثل ھذا
القرار علیك أن تُظھر أنّھ یخدم غایتك المقصودة. وقد یترك اتّخاذ
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مثل ھذا القرار بالطبع بعض المسائل المھّمة مفتوحة، كما یوضح
المثال اآلتي.

یحّظر قانون العالقات العرقیّة (1968) في المملكة المتّحدة
التمییز "على أساس اللون أو العرق أو األصل العرقّي أو القومّي"
في جملة أمور منھا بیع أو تأجیر المنازل. وبناًء علیھ، إذا رفضت
تأجیر منزلك لشخص ما لمجّرد أّن بشرتھ سوداء، أو ألنّھ ینحدر من
أصل ألمانّي، فإنّك تخرق ھذا القانون. ولكن ماذا یحدث إذا كانت
ھیئة اإلسكان تحكم بأنّك مؤّھل فقط للحصول على سكن تابع
للحكومة في منطقتھا إذا كنت مواطنًا بریطانی�ا؟ برزت ھذه القضیّة
بالفعل عندما أقّر مجلس إیالینغ بوروغ مثل ھذا الشرط في أوائل
السبعینات. حیث استبعد قرارھم السید زیسكو، الذي كان مواطنا
بولندی�ا، من الحصول على سكن تابع للحكومة (بالرغم من أنّھ عاش
في بریطانیا لفترة طویلة)، ووجدوا أنفسھم في خالف مع مجلس
العالقات العرقیّة في قضیّة ذھبت في النھایة إلى مجلس اللوردات.
والسؤال ھو ما إذا كان التمییز "على أساس األصل القومّي" یشمل
التمییز على أساس الجنسیّة القانونیّة للشخص. القضیّة لیست سھلة
التحدید؛ في الواقع ھناك أسباب معقولة لكّلٍ من التفسیرین. في ھذه
الحادثة، جادل الجانبان في القضیّة، واختلف في تفسیراتھم للقانون
مختلف القضاة المعنیّین، وقدّموا أسبابًا لتفسیراتھم المتعارضة. من
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الواضح أّن التدقیق في المعجم أو النّص القانونّي لن یساعد كثیًرا
ھنا؛ في ھذه الحالة المطلوب ھو اتّخاذ قرار - قرار یعطي معنًى
للمصطلحات التي كانت مبھمة إلى حدّ ما. (راجع ماك كورمیك،

1978، من ص. 66 وما یلیھا ومن ص. 78 وما یلیھا)

إّن المعنى الضمنّي لھذه الفقرة وما قلناه حول الجمھور
المختلف، ھو أنّك ستحتاج في كثیر من األحیان، إذا كنت تكتب في
سیاق أكادیمّي (بحثًا مدرسی�ا أو جامعی�ا)، إلى مراجعة تاریخ
المصطلح - كیف تطّور استخدامھ مع مرور الزمن كلّما واجھ
المفّكرون المتعاقبون مشاكل جدیدة وأعطوه معنًى جدیدًا أو منقًّحا.

السؤال 5.6

5.6.1  لنفترض أّن القانون المحلّّي، الذي تّم إقراره قبل
70 عاًما، یحّظر "المركبات في الحدیقة". من الواضح أّن ھذا
یھدف إلى استبعاد السیّارات والشاحنات وما إلى ذلك، ولكن
كیف ستقّرر ما إذا كان المقصود ھو استبعاد المركبات التي
تعمل بالطاقة الكھربائیّة المستخدمة اآلن من قبل بعض
األشخاص من ذوي االحتیاجات الخاّصة وكبار السن (على

افتراض أّن المسألة لم یبّت فیھا بعد في أّي مكان آخر)؟
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5.6.2  لنفترض أنّك أردت التحقیق في نسبة سّكان
المملكة المتحدة الذین یعانون من الفقر. كیف یمكنك تعریف

الفقر لتحقیق ھدفك؟

5.6.3  كیف یمكنك حّل المسألة التالیة؟

وفقًا لنظریّة التطّور، یجب على الفرد "الناجح" بطریقة أو
بأخرى التأّكد من أّن الجیل القادم یحتوي مخلوقات أكثر شبًھا لھ
من غیره من األنواع. إّن فصیلة النحل العامل ھي فصیلة
"ناجحة" ألّن كّل جیل من النحل یحتوي نسبة كبیرة من فصیلة
العّمال، التي تحیا كي تطعم أعضاء آخرین من جماعتھا. وھكذا
یشّكل النحل العامل مشكلة خاّصة لعلماء نظریّة التطور، ألّن
العامل ھو العضو العقیم الوحید في مجتمع النحل. (راجع

امتحان قبول كلّیّات الحقوق، تموز/ یولیو 1985، ب 3)
 

5.3.2 طرق توضیح المصطلحات واألفكار

سوف نشرح خمس طرق لتوضیح المصطلحات: (أ) بإعطاء
مصطلح آخر لھ تقریبًا المعنى نفسھ، (ب) بالقیام بـ (أ) ولكن
بعبارات دقیقة للغایة، من خالل إعطاء مصطلح آخر لھ المعنى
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نفسھ تماًما، (ج) بإعطاء أمثلة (وغیر أمثلة)، (د) من خالل
استخالص التباینات، (ھـ) من خالل بیان تاریخ المصطلح.

 

(أ) إعطاء مصطلح "مرادف" - أو إعادة الصیاغة

تعني كلمة "مرادف" "لھ المعنى نفسھ" (باالنكلیزیّة
"synonymous" أصلھا یونانّي). لذا، فإّن إحدى الطرق لشرح
معنى لمصطلح معیّن تكون بإعطاء مصطلح آخر "لھ المعنى
نفسھ" یكون من المتوقّع مبدئی�ا أن یفھمھ الجمھور - على اعتبار
أّن الجمھور یكون عادة على درایة بالكلمات المستخدمة في
التفسیر. وھذا ما یسّمى أحیانًا بإعادة الصیاغة. في الواقع، یوضح
التفسیر الذي قدّمتھ للتّو لكلمة "مرادف" المصطلح بدقّة من خالل
توفیر مصطلح مرادف، أو إعادة صیاغتھ، بحیث یسھل فھمھ من
قبل معظم الناس! تشرح المعاجم عادة المعاني من خالل إعطاء
مصطلحات مرادفة (أو إعادة صیاغتھا) ویتّم تعریف الكلمات
التقنیّة عادة بالطریقة نفسھا. كما رأینا ذلك مثًال مع "األدلّة

الظرفیّة" و"الدیمقراطیّة".
 

(ب) إعطاء الشروط الضروریّة والكافیة (أو تعریف "إذا
وفقط إذا")
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قد نشرح أحیانًا معنى المصطلح من خالل إعطاء مصطلح
مرادفًا، أو إعادة صیاغتھ بشكل یعني تقریبًا الشيء نفسھ، دون أن
یعني بالضرورة الشيء نفسھ تماًما. ولكن، أحیانًا نقوم بشرح
معنى لمصطلح دقیق جد�ا لذلك نرید أن یكون تفسیرنا دقیقًا جد�ا.
وفیما یلي بعض األمثلة، حیث المقصود أن یتّم تفسیر معاني

الكلمات المائلة بالضبط من خالل الكلمات التي تلي "ھو":

  المثلّث ھو شكل ھندسّي مسّطح لھ ثالثة أضلع مستقیمة.

  الزخم ھو الكتلة مضروبة بالسرعة.

ھناك طریقة في التعاریف، كانت مھّمة في الفلسفة وبعض
المجاالت األخرى (وھي مستمدّة من أفالطون)، حیث یعدّ ھذا
النوع من التعاریف نموذًجا مثالی�ا یجب أن نطمح إلیھ في العدید
من المصطلحات العادیّة. من ھنا حاول الفالسفة، على سبیل

المثال، تعریف المعرفة بدقّة شدیدة، على النحو اآلتي:

"[ ش] یعرف أن [ د]، إذا وفقط إذا:

                        1. "[ د] صحیح"

                        2. "[ ش] یصدّق [ د]"
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                        3. "[ ش] لھ ما یبّرره في تصدیق [
د]"

حیث [ ش] ھو شخص و[ د] ھو االدّعاء الذي یمكن أن
یكون صحیًحا أو خاطئًا.

أحیانًا یكون من الصواب محاولة إعطاء تفسیرات دقیقة للغایة
لمعاني الكلمات، ألنّھا تستخدم بدقّة شدیدة، كما ھو الحال في كثیر
من األحیان في الریاضیّات والعلوم. ولكّن الكلمات الیومیّة یتّم
استخدامھا بشكل فضفاض نوًعا ما، لذلك قد یكون من الخطأ
محاولة شرح معناھا بدقّة كبیرة. بالطبع، ھذا یعتمد على غایتك.
إذا كنت ترغب ببساطة في شرح االستخدام الیومّي، فأنت بحاجة
إلى الحفاظ على معناھا الفضفاض، ولكن، إذا كنت ترغب في
جعل ھذا االستخدام أكثر دقّة لغرض معیّن، فأنت بحاجة إلى شرح
معناھا بدقّة. على سبیل المثال، إّن االستخدام العادّي لكلمة "حّجة"
فضفاض إلى حدٍّ ما، لكنّنا أعطینا الكلمة معنًى أدّق لنتمكن من

التركیز على أنواع "الحجج" التي تھّمنا.

في حالة التعریف الفلسفّي للمعرفة، ثبت أنّھ یمثّل مشكلة، ألّن
ھذا التفسیر لمعنى "المعرفة" یھدف إلى التعبیر عن االستخدام
العادّي للكلمة، ولكّن الفالسفة اآلخرین قادرون على التفكیر في
االستثناءات، في الحاالت التي ال نزال نرغب فیھا بقول "[ ش]
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یعرف أّن [ د]" ولكن عندما ال یتّم استیفاء الشروط الثالثة (أو
العكس، عندما یتّم استیفاء الشروط ولكن ال نرید أن نقول "[ ش]

یعرف أّن [ د]").

بشكل عاّم، ستجد أنّھ یندر أن تتمّكن من شرح المعنى وفق
"الشروط الضروریّة والكافیة" إّال في الریاضیّات والعلوم (أو
عندما تقوم بتعریف مصطلح جدید بھذه الطریقة عمدًا). مجمل
اللغة المتداولة لدیھا درجة من الغموض في تطبیقھا، یمنعنا من
استخدام "إذا وفقط إذا" أو غیرھا من التعاریف الدقیقة. وقد أظھر
الفیلسوف لودفیج فیتجنشتاین (على سبیل المثال، في التحقیقات
الفلسفیّة، 1953) أّن ھذه الحقیقة مھّمة جد�ا بخصوص استخدامنا
للغة، لذلك یجب أن نحرص على عدم السعي لنكون أكثر دقّة مّما
نستطیع حق�ا إذا كنّا نحاول أن نعبّر عن استخدام طبیعّي للكلمات.
وقد نتمّكن من إعطاء نوع من التعبیر العاّم الذي یعني الشيء نفسھ
إلى حدٍّ كبیر، وقد نتمّكن من تقدیم أمثلة جیّدة وأمثلة مضادّة،
واستخالص بعض التباینات، ولكن قد یكون ھذا ھو الحدّ األقصى؛
غالبًا ما یذكر أو یستخدم الناطقون باللغة مجموعة متنّوعة من
الخصائص عند محاولة تحدید ما إذا كان شيء ما ھو بالفعل [ س]
أم ال، وقد تكون ھذه ھي الطریقة التي یتّم بھا استخدام اللغة.

(راجع سكریفن، 1976، ص. 133).
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السؤال 5.7

ینقسم ھذا السؤال إلى قسمین:

5.7.1  لنفترض أّن شخًصا ما یشرح أنّھ یقصد بـ "أستاذ
جیّد"، "أستاذًا یسّجل نقاًطا أعلى بكثیر من المتوّسط في نماذج

تقییم الطّالب". كیف تقیّم ھذا التعریف/ التفسیر؟

5.7.2  ھل بإمكانك التفكیر بشروط ضروریّة وكافیة
لشيء ما یكون "لعبة" (كما ھي لعبة كرة القدم أو الكریكیت).
كلّما استقّر رأیك على إجابة، جّرب أن تفّكر في استثناء - شيء
ال ینطبق علیھ تعریفك ولكنّھ لعبة، أو شيء ینطبق علیھ تعریفك

ولكنّھ لیس لعبة.
 

(ج) إعطاء أمثلة واضحة (وأمثلة مضاّدة)

غالبًا ما یكون إعطاء أمثلة جیّدة لتوضیح فكرة (وأمثلة ال
تنطبق علیھا الفكرة بوضوح) مفیدًا جد�ا. كما قلنا في وقت سابق،
ربّما أفضل طریقة لشرح العمارة الباروكیّة ھي بإعطاء أمثلة
جیّدة؛ كما ستساعد أمثلة تتعارض مع ھذا النمط على رسم حدوده،
ربّما بالدقّة التي تحتاجھا. وھذا صحیح أیًضا في أماكن أخرى:
فعلى سبیل المثال، یمكن أن یساعد المحلّفین على تفسیر عبارة
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"ثبت بما ال یدع مجاًال للشّك المعقول" أن یتّم إعطاؤھم أمثلة حیث
كان ھذا ھو الحال بوضوح، وأمثلة حیث لم یكن كذلك. فإذا كان
السؤال ھو: ھل "قتل [س] [ص]؟" ونحن نعلم أّن بصمات [س]
كانت على المسدّس الذي قتل [ص]، وأّن دم [ص] تم العثور علیھ
على مالبس [س] مباشرة بعد الجریمة، وأن شھودًا موثوقًا بھم
یقولون إنّھم رأوا [س] یطلق النار على [ص]، وأّن [س] كان
غیوًرا جد�ا من عالقة [ص] بزوجة [س]، وأّن [س] لدیھ تاریخ
في العنف، وأّن [س] لم یكن لدیھ حّجة غیاب في وقت القتل،
واعترف بالفعل بعد أن عرضت الشرطة أدلّتھا أمامھ، یكون قد
ثبت بالتأكید بما ال یدع مجاًال للشّك المعقول أّن [س] فعل ذلك.
یمكنك بسھولة تخیّل نسخة أضعف من ھذه الحالة، حیث ال یمكنك
القول أنّھا ثبتت بما ال یدع مجاًال للشّك المعقول. وتسّمى األمثلة
الجیّدة حق�ا والتي تساعد على تحدید وتوضیح فكرة في بعض

األحیان، أمثلة "نموذجیّة".
 

(د) استخالص التباینات (بما في ذلك نوعھا وممیّزاتھا)

من أكثر األشیاء فائدة التي یمكن القیام بھا، عند النظر في معنى
االدّعاء أو المصطلح، ھو السؤال عن أوجھ التباین التي یتّم
استخالصھا - أي ما الذي یتّم استبعاده. على سبیل المثال، عندما
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نقول أّن جونز ھو "طویل القامة"، فإنّنا نضع جونز مقابل أفراد
المجموعة القصیري أو المتوّسطي القامة. عندما ناقشنا ما ھو
"التفكیر الناقد" في الفصل األّول، وضعناه في مقابل القفز إلى
االستنتاجات، والتسّرع في القرار، وأكثر من ذلك بكثیر. قبل قیامك
بأّي بحث حول "التفكیر الناقد"، ربّما كان لدیك مجّرد فكرة مبھمة
عن معنى ھذه العبارة. لو كنت ترغب في الحصول على رؤیة
أوضح في تلك المرحلة، فربّما فّكرت في ما سمعتھ سابقًا من أناس
یستخدمون ھذا المصطلح (كما طلبنا منك أن تفعل في السؤال 1.1)
أو نظرت في المعجم أو غیره من الكتب المرجعیّة المناسبة،
كالموسوعات أو المراجع الكالسیكیّة لمدرسة التفكیر الناقد. إذا كنت
قد قمت بأّول بند من ھذه البنود، فربّما كان من األسھل لك في البدایة
أن تقول ما لیس ھو التفكیر الناقد، بدًال من أن تقول ما ھو علیھ
(وھذا یوضح وجھة نظر تستحّق غالبًا اإلثبات فیما یتعلّق بتوضیح
األفكار). على سبیل المثال، قد یتّفق معظم الناس على أّن الشخص
الذي یصدّق كّل ما یقرأه في الصحف، أو الذي یتّخذ قرارات
"متسّرعة"، دون أن یوزن األسباب المؤیّدة والمعارضة، أو الذي
یعمل بشكل روتینّي على خّط اإلنتاج - أي یقوم بإجراءات متكّررة
دون الحاجة إلى التفكیر فیھا - لن ینخرط في التفكیر الناقد. وعلى
النقیض من ذلك، فإّن المفّكر الناقد سیقّرر أّي خبر صحفّي یجب أن
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یصدّقھ جزئی�ا، استنادًا العتبارات تتعلّق بموثوقیّة المصادر (وسوف
یكون متشّكًكا حول قّصة ناشیونال انكوایرر أّن التیتانیك قد طفا إلى
سطح الماء مؤّخًرا!)، وسوف ینظر في الخیارات ویزن اإلیجابیّات
والسلبیّات قبل اتّخاذ قرار مھّم (وقد یلتّمس، على سبیل المثال،
مشورة خبیر مستقّل قبل شراء سیّارة مستعملة). حتّى ھذا القدر
البسیط من التفكیر یتعّرف إلى التفكیر الناقد كنشاط "مدروس"،
نشاط "تأّملّي" - وھو نشاط یتناقض مع األنشطة غیر التأّملیّة
والمتھّورة والروتینیّة. في بعض األحیان یتّم استخالص التباینات
بتحدید نوع الشيء الذي تتحدّث عنھ، وما یمیّزه عن أشیاء أخرى
من ھذا النوع. الكتب المتخّصصة في ھذا المجال غالبًا ما تسّمي
ذلك "بحسب الجنس والفروقات ضمن الجنس1" في حال أردت

التوّسع حول ھذا الموضوع.

السؤال 5.8

اكتب رد�ا موجًزا على الحّجة التالیة، مع تقدیم توضیحات
عند الضرورة، إّما لدعمھا أو انتقادھا:

یصعب على الرجال عموًما أن یكونوا حّساسین تجاه
اآلخرین. فإذا كنّا نرغب في أن یتكّون مجتمعنا من أناس
مكتملي النمّو، عندئذ ینبغي لألشخاص الحّساسین أن یبذلوا
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ا لمساعدة أولئك الذین لیسوا كذلك. وھذا یعني جھدًا خاص�
ا لمساعدة الرجل، عموًما أّن على المرأة أن تبذل جھدًا خاص�
لكي یكون أكثر حساسیّة. أقول ھذا على الرغم من أّن البعض
قد یشعر أّن ذلك یضع عبئًا مجحفًا بحق المرأة. (راجع اینیس،

1996، تمارین 2.51 و2.57)
 

(ھـ) بیان تاریخ مصطلح معیّن

لقد سبق ورأینا مثاًال على ذلك في الفصل األّول، حیث تّم شرح
تاریخ مصطلح "التفكیر الناقد". من المفید، بالطبع، االّطالع على
المعجم في حال وصلت إلى ھذه المادّة دون أدنى فكرة عن التفكیر
الناقد. وسوف یبدأ ذلك بتوجیھك في االتّجاه الصحیح، ولكن إذا
كنت ترید حق�ا معرفة ما الذي تدور حولھ ھذه المادّة، فأنت تحتاج
إلى شرح كامل تماًما یتجاوز بكثیر ما یوفّره المعجم. غالبًا ما یساعد
شرح التطّور التاریخّي للفكرة في ھذا النوع من الحاالت (ویرجع
ذلك جزئیًا إلى أّن التطّور یحدث استجابة للمشاكل التي تتّم
مالحظتھا في ھذا المجال). من السھل التفكیر في مصطلحات
أخرى، حیث تحتاج إلى أن تنظر في تاریخ تطّورھا للحصول على
فھم متقدّم لما تعنیھ،- دیمقراطیّة، عقاب، سلطة، كتلة... لقد تحدّثنا
في وقت سابق عن جمھور الطّالب الجامعیّین الذین قد یحتاجون
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إلى شرح لبعض األفكار (مثل "الطعام العضوّي" و"العمارة
الباروكیّة" وما إلى ذلك)؛ ومن الواضح أّن ھذه التفسیرات غالبًا ما
تتطلّب نظرة مستفیضة لتاریخ الفكرة، وتتطلّب منّا أن نراجع الكتب
الكالسیكیّة الخاّصة بھذا الموضوع، للحصول على تلك المعلومات.
بالطبع، غالبًا ما یكون اإلنترنت مفیدًا في مثل ھذه الحاالت، ولكن
ھناك مشكلة تتعلّق بتحدید المواقع التي یمكن االعتماد علیھا،

وسوف نعالج ھذه المشكلة في الفصل الثاني عشر.
 

5.4 تحدید مقدار التفاصیل التي یحتاجھا جمھور معیّن

ھذا السؤال ھو فعلی�ا لتذكیرك بضرورة تكییف إجابتك وفقًا
لجمھورك الخاّص. وال حاجة إلضافة إلى ما سبق أن قلناه في ھذا

المجال، سوى التمرین التالي.

السؤال 5.9

تبیًن المقاطع التالیة، المقتبسة من كتاب قانونّي واسع
االستخدام، تناقضین اثنین. األّول یمیّز "األدلّة المباشرة" عن
"األدلّة الظرفیّة"، والثاني یمیّز "األدلّة األصلیّة" عن "األدلّة
المبنیّة على اإلشاعة". قم بإعادة صیاغة كل منھما لتوضیح

االختالفات ألحد األصدقاء - قم بإعطاء أمثلة من عندك.
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5.9.1  تتألّف األدلّة المباشرة إّما من شھادة شاھد رأى
الواقعة مثبتة، أو من تقدیم وثیقة أو شيء یشّكل حقیقة یمكن
إثباتھا. أّما األدلّة الظرفیّة فتتألّف من شھادة شاھد لم یَر الحقیقة
المثبتة، بل رأى حقیقة أخرى یمكن أن یُستنتج منھا وجود تلك
الحقیقة أو عدم وجودھا، أو من تقدیم وثیقة أو أّي دلیل یمكن أن
یُستنتج منھ الحقیقة التي ینبغي إثباتھا. لنفترض أّن الحقیقة
المطروحة ھي ما إذا كان (م) استخدم سّكینا معیّنة. إذا قال
(ش) أنّھ رأى (م) یستخدم السّكین، فإنّھ یعطي دلیًال مباشًرا
حول حقیقة المسألة؛ إذا قال (ش) إنّھ رأى السّكین في ید (م)
فھو یعطي دلیًال مباشًرا على الحیازة ولكنّھ دلیل ظرفّي فقط
على استخدام (م) للسّكین. إذا قال (ش) إنّھ رأى السّكین بین
ممتلكات (م)، فإنّھ یعطي دلیًال ظرفّیًا على حیازة (م) للسّكین
ودلیًال ظرفیًا على استخدام (م) للسّكین. جمیع الشھود یقدّمون
حكًما أدلّة مباشرة عّما یتصّورونھ. (فیبسون وإلیوت، 1980،

ص. 11)

5.9.2  الدلیل األصلّي ھو دلیل الشاھد الذي یدلي بقسمھ
حول الحقائق التي یعرفھا شخصی�ا. فإذا كانت معلوماتھ مستمدّة
من أشخاص آخرین، ولم یكن لدیھ ھو نفسھ معرفة شخصیّة
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بالوقائع التي یشھد بھا، یقال إّن أدّلتھ مبنیّة على شائعات (شھادة
سماع من الغیر). (فیبسون وإلیوت، 1980، ص. 11)

 

5.5 المشاكل التي تتطلّب توضیًحا في الحجج

في بعض األحیان قد یتّم استخدام أحد المصطلحات في سیاق
الحّجة، بطریقة مضلّلة بقدر ما یتضّمنھ معناه، ویمكن أن یؤدّي
ذلك إلى تضلیل المفّكر أو المفّكرین. فیما یلي مثال مشھور یوضح

إحدى الطرق لتضلیل الناس:

إّن الدلیل الوحید الذي یمكنھ أن یثبت أّن الشيء مرئّي،
ھو أّن الناس یرونھ بالفعل. الدلیل الوحید على أّن الصوت
مسموع ھو أّن الناس یسمعونھ: وكذلك األمر بالنسبة
لمصادر الخبرة األخرى. وبصورة مماثلة، أعي أّن الدلیل
الوحید إلمكانیّة أن یُسفر أّي شيء عن شيء مرغوب بھ،

ھو أن - یرغب الناس فعًال بھ.

تأتي ھذه الحّجة من كتاب جون ستیوارت میل، حول الحّریّة،
وھي تبدو قویّة إلى أن تدرك أن "مرئیة" و"مسموعة" تعني یمكن
رؤیتھا ویمكن سماعھا في حین أّن "مرغوب بھ" ال یعني عادة
یمكن رغبتھ بل تعني أنّھ جیّد أو یجب أن یكون مرغوبًا بھ أو شيء
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من ھذا القبیل. وبالتالي فإّن الحّجة تبدو معقولة فقط إذا كنت ال
تالحظ ذلك.

وھذا مثال آخر أخّف وزنًا. كانت شركة "تایت والیل" ترّوج
للسّكر من خالل شخصیّة تدعى مستر كیوب، الذي كان یزعم

التالي:

للتفّوق الریاضّي تحتاج إلى نظام غذائّي متوازن -
وكمیّات من الطاقة. كما یفعل الجمیع كّل یوم في حیاتھم.
وأحد أرخص السبل للحصول على الطاقة التي تحتاجھا
ھي بتناول "تیت والیل" السكر النقّي البریطانّي المكّرر.

ھل سیعطیك السّكُر الطاقة التي تجعلك تشعر بالحیویّة الكاملة
- تجعلك تشعر بأنّك جاھز لالنطالق؟ كما أشار أحد المعلّقین

البارعین، ماغنوس بایك:

المعنى العلمّي للطاقة معقّد نوًعا ما. إّن صخرة موضوعة
في أعلى الھاویة ملیئة بالطاقة، ألنّھ إذا دفعھا شخص عن
الحافة فھو قادر على تھشیم رأس شخص ما في األسفل.
وحلوى البودیغ (رولي بولي) ملیئة بالطاقة بالمعنى

الكیمیائّي، لكن إذا أكلتھا، فإنّھا ال تمنحك الحیویّة.
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لذلك كان ھذا اإلعالن یستفید من كلمة واحدة، لھا على األقّل
معنیان مختلفان، ولكّن اللغة حجبت ذلك (وھو ما یسّمى أحیانًا

مغالطة الغموض).

یمكن أن یؤدّي أّي غموض من ھذا النوع إلى أخطاء في
التحلیل المنطقّي للحجج. لدرجة أّن بعضھا أعطي أسماء خاّصة
(مثل مغالطة الغموض) ولكنّنا لن نمنحھا المزید من االھتمام ھنا،
إّال أن نقول إّن ھذه المغالطات تحدث ویحتاج المرء إلى الحفاظ
على ذھن صاف قدر اإلمكان، حول ما ھو مقصود عند التفكیر في

األشیاء بعمق.

السؤال 5.10

ھل تختلف ماري مع بیتر في التالي؟

ماري: "لقد كنت أتعلّم عن المساواة أمام القانون. لم یكن
لدّي أدنى فكرة أنّھا كانت مھّمة جدًا في نظامنا السیاسّي".

بیتر: "البشر یختلفون بشكل كبیر في الذكاء والقّوة والثروة
والعدید من الصفات األخرى، لذا فإّن كّل ھذا الحدیث عن

المساواة ھو ھراء".
 

5.6 الھدف من الفصل
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من الشائع جد�ا أن تفتقر السیاقات الجدلیّة إلى بعض الوضوح
حول ما ھو مقصود. ولكنّنا ال نقصد، في شرح أفكار ھذا الفصل،
أن نوحي إلیك بأن ترى الغموض في كّل مسألة أو أن تردّ على
كل ادّعاء أو حّجة بسؤال "ماذا یعني؟" أحیانًا یكون تأثیر ھذا
النوع من الفصول ھو لتحفیز الطّالب على القیام بذلك تحدیدًا،
ولكن في الغالب ال یكون ھناك أیّة مشكلة حول ما ھو مقصود،
ویفھم الناس بعضھم بعضا بشكل جیّد تماًما المسألة قید النظر.
ولكن یجب أن تكون على درایة بأھّمیّة الغموض وااللتباس وما
إلى ذلك، كي تتمّكن من تحدیده عند الضرورة، ثم تطرح األسئلة
الصحیحة تلقائی�ا. لقد شرحنا في ھذا الفصل عدّة طرق متنّوعة
لتوضیح المصطلحات ألغراض مختلفة، ونأمل أن یصبح
استخدامك لھذه الطرق تلقائی�ا عند الحاجة إلیھا، ولكن لیس العكس!
الحظ أنّھ عند الحاجة إلى التوضیح، فإّن التفسیر الذي یتّم تقدیمھ
غالبًا ما یكون غیر دقیق في بعض جوانبھ، ولكنّھ مالئم لغرض

التواصل؛ فال یمكن تعریف كّل شيء أو شرحھ!

وبالتالي، إذا كنت تفّكر في شراء ھاتف جّوال وتحاول إحدى
الشركات إقناعك بشراء منتجھا من خالل اإلعالن بأّن تعرفتھا
"أرخص بنسبة 25%" من منافسیھا"، فھل من الواضح ما تدّعیھ
الشركة - ماذا یعني إعالنھا؟ ھل یفترض أن تقتنع بھذا اإلعالن،
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أم أّن علیك أن تطرح تلقائی�ا السؤال التالي: "لحظة من فضلك،
ماذا یعني ذلك؟" بالطبع، قد یكون األمر واضًحا؛ قد یكون من
السھل أن نرى أّن المستخدم العادّي سیوفّر 25% مقارنة برسوم

بعض الشركات الرائجة، ولكن قد یكون االدّعاء فارًغا.

لقد تّم تصمیم التمارین لتدریبك على التمییز بین األفكار،
ومعرفة متى تحتاج إلى توضیح ولتدریبك على بعض الطرق
المتنّوعة للقیام بذلك. ربّما أدركت أنّك تعرف بالفعل الكثیر عن
توضیح المعاني، بالرغم من أنّك لم تفّكر في ذلك بشكل منھجّي
من قبل؛ على أیّة حال، ما نرجوه ھو أن یكون لھذا التدریب تأثیر
على طریقة تفكیرك في المستقبل، بحیث تصبح تلقائیّة إلى حدٍّ ما
بالنسبة لك، لتوضیح ما تقولھ وتكتبھ حتى یكون لدى جمھورك
فرصة جیّدة لفھمك. باختصار، كن واضًحا قدر اإلمكان، وبحسب

الحاجة وبالنظر إلى جمھورك.
 

5.7 الخالصة

یجب أن تكون خریطة التفكیر كافیة لتلخیص ھذا الفصل.

خریطة التفكیر

مھارة توضیح األفكار
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1.  ما المشكلة؟ (ھل ھناك عدم وضوح، التباس، حاجة
إلى أمثلة، أو شيء آخر؟)

2.  من الجمھور؟ (ما المعارف والمعتقدات األساسیة التي
یمكن افتراضھا لدیھ؟)

3.  بالنظر إلى الجمھور، ما الذي سیوفر توضیًحا كافیًا
لألھداف الحالیّة؟

4.  مصادر التوضیح الممكنة:

أ.  تعریف من المعجم (اإلفادة حول استخدام عادّي
لمصطلح)،

ب.  تعریف/شرح من خبیر مختّص في المجال (اإلفادة
حول استخدام متخّصص لمصطلح)،

ج.  تحدید معنى لمصطلح؛ اشتراط معنى.

5..  طرق توضیح المصطلحات واألفكار:

أ.  إعطاء تعبیر مرادف - أو إعادة صیاغة،

ب.  تحدید الشروط الالزمة والكافیة (أو تعریف "إذا وفقط
إذا")،



176

ج.  إعطاء أمثلة واضحة (وغیر أمثلة)،

د.  استخالص التباینات (بما في ذلك نوعھا وممیّزاتھا).

ھـ.  بیان تاریخ مصطلح معیّن.

6.  ما مقدار التفاصیل التي یحتاجھا ھذا الجمھور في ھذه
الحالة؟

 

السؤال 5.11

5.11.1  ملحق األسئلة، المقطع 16 یشیر إلى "اختبار
السمیّة". اشرح ما ھو.

5.11.2  كتب ستیفن جولد، عالم األحیاء الشھیر بجامعة
ھارفارد، في مقال بعنوان "المتوّسط لیس الرسالة" أنّھ تّم
تشخیصھ في تموز/یولیو 1982 على أنّھ یعاني من ورم
الظھارة المتوّسطة في البطن، وھو سرطان نادر وخطیر،
یرتبط عادةً بالتعّرض لألسبستوس. بعد الجراحة قّرر مراجعة
األدبیّات حول ھذا المرض، وكانت واضحة جد�ا: "ورم
الظھارة المتوّسطة غیر قابل للشفاء، مع متوسط الوفیات بعد
ثمانیة أشھر فقط من االكتشاف". وبعد أن جلس مذھوًال لبعض



177

الوقت، بدأ یفّكر وسأل نفسھ، "ماذا یعني" متوّسط نسبة الوفیات
بعد ثمانیة أشھر"؟" ماذا أراد جولد أن یعرف؟

5.11.3  انظر في الحجة التالیة:

كلّما كانت ھناك خطة لتحویل جزء من تدفّق بعض األنھار
لتزوید مناطق أخرى بالمیاه، كان ھذا یثیر بوجھ حّق
اعتراضات أولئك الذین سوف "یفقدون" المیاه. ومن السخف
أن نتوقّع من "الخاسرین" أن یقفوا مكتوفي األیدي، بینما تتدفّق
نسبة كبیرة من میاھھم بعیدًا حتّى یستفید منھا آخرون في مكان
بعید. والمیاه العذبة مورد طبیعّي بالمعنى نفسھ الذي یعدّ فیھ
النفط الخام وخام الحدید من الموارد الطبیعیّة. ھل تتخلّى
المملكة العربیّة السعودیّة عن نفطھا الخام؟ ھل تتخلّى روسیا
عن خام الحدید؟ لماذا یجب على أولئك المھدّدین بفقدان جزء
من إمدادات المیاه الخاّصة بھم، أن ینظروا إلى مواردھم
الطبیعیّة بشكل مختلف؟ إذا كانت التنمیة في مناطق أخرى
محدودة بسبب نقص المیاه، فینبغي أن تظّل على ھذا النحو.
(مقتبس من امتحان القبول في كلیّة الحقوق، كانون األول/

دیسمبر 1985، د. 18).

ھل الماء مثل النفط الخام وخام الحدید؟ ما اآلثار المترتّبة
على إجابتك؟
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5.11.4  ماذا یعني برأیك القول بأّن شخًصا ما یحّب
شخًصا آخر؟

5.11.5  كیف ترد على وصف دوكینز لإلیمان الدینّي بأنّھ
"إیمان على الرغم من، وربّما حتّى بسبب، عدم وجود أدلّة؟

(ملحق األسئلة، المقطع 57).

5.11.6  استخدم اإلنترنت لمعرفة ما ھو المقصود عادة
عندما نتحدّث عن "احتیاطیّات النفط". اذكر المصدر

(المصادر).

5.11.7  سؤال صعب أخیر، حاول اإلجابة على القضیّة
التي أدلى بھا جون ماك بیك في ملحق األسئلة، المقطع 55.

 

لمزید من القراءة

سكریفن (1976، الفصل الخامس)
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6  مقبولیّة األسباب ومصداقیّتھا

 

لقد رّكزنا في الفصول السابقة على بعض التقنیّات المطلوبة
لفھم ما یعنیھ المؤلّفون، خاّصة عندما یقدّمون حججھم. وتضّمنت
ھذه التقنیّات دروًسا حول كیفیّة التعبیر عن أنفسنا بوضوح، وقد
أولینا ھذا الجانب بعض االھتمام. أّما اآلن فقد آن األوان لالنتقال
إلى عملیّة تقییم حجج المؤلّفین. فعندما یقدّم شخص ما أسبابًا بھدف
إقناعنا بوجھة نظره (استنتاج أو تفسیر أو توصیة أو تأویل أو
غیره)، فنحن ال یھّمنا فقط أن نفھم ما یقولھ، بل یھّمنا أن نكون في
وضع یمّكننا من تقییم ما یقولھ - أن نحكم على جودة حّجتھ، وھل
یفترض أن نقتنع بھا. للقیام بذلك بمھارة، علینا أن نسأل األسئلة
الصحیحة. الفصول التالیة مخّصصة بشكل أساسّي لشرح ما ھي

ھذه األسئلة في سیاقات مختلفة، ولمنحك التدریب على تطبیقھا.
 

6.1 أسئلة المقبولیّة ضمن السیاق
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ما الذي یحصل غالبًا عندما نسمع شخًصا آخر یجادل في
قضیّة؟ إذا قمت بالتحقّق من ذلك (بمراجعة الطریقة التي كنت تَھّم
أنت وغیرك بالردّ على الحجج التي واجھتكم في الفصول األولى)،
سوف تجد أَن الناس یتفاعلون عادة بالطرق التالیة: إذا كانوا
موافقین مع ما یرمي إلیھ الشخص (أي یعبّر عن استنتاجھم)
یقولون: "نعم، أنا أتّفق مع ذلك"، دون النظر في تفاصیل الحّجة. أّما
إذا اختلفوا حول االستنتاج، فإنّھم یقولون: "أنا ال أتّفق مع ذلك"، وقد
یجادلون ضدّه، فینكرونھ ببساطة، أو یرفضون أحد االدّعاءات
المقدّمة كسبب، أو ربّما یطرحون سببًا جدیدًا، یتبنّونھ لیعارضوا بھ
االستنتاج. ومن النادر جد�ا أن یأخذ المستمعون الحّجة على محمل
الجدّ ویزنوا بعنایة ما إذا كانت حّجة جیّدة بالنسبة الستنتاجھا.
بالطبع، ردود الفعل السریعة ھذه ال بأس بھا في بعض السیاقات
(على سبیل المثال، خالل محادثة غیر رسمیّة في جلسة قھوة مع
األصدقاء)، ولكن إذا كنت ترغب في الوصول إلى الحقیقة حول
القضایا الجوھریّة، علیك أن تكون أكثر منھجیّة. وھذا ما سندرسھ
ھنا، كیف نقوم بتقییم الحجج بطریقة أكثر منھجیّة وأكثر مھارة.

والسؤال ھو كیف سنشرع بذلك؟

إذا كنّا سنقوم بتقییم الحجج بدقّة ومھارة، فنحن بحاجة إلى
طرح ثالثة أسئلة مختلفة تماًما على األقّل حول أّي نّص جدلّي،
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وھي األسئلة 5 و6 أ و6 ب من خریطة التفكیر في الفقرة 4.3
(مكّررة أدناه) قبل الوصول إلى تقییم إجمالّي (السؤال 7). لتحدید
سیاق عملنا الحالّي، دعونا نلق نظرة على مثال قمنا بدراستھ

سابقًا، لشرح ما ھي ھذه األسئلة وكیف تعمل:

یفّضل معظم اآلباء المحتملین أن یكون لدیھم أبناء ذكور.
لذلك، إذا تمّكن الناس من اختیار جنس أطفالھم، من
المرّجح أن یكون عدد الذكور في نھایة المطاف أكبر من
عدد اإلناث من حیث السّكان. ویمكن أن یؤدّي ذلك إلى
مشاكل اجتماعیّة خطیرة؛ لذا یجب أن نحظر استخدام

التقنیّات التي تمّكن الناس من اختیار جنس أطفالھم.

السؤال 6.1

اكتب رد�ا تقییمی�ا أولی�ا موجًزا على ھذه الحّجة، موضًحا
موقفك من استنتاجھا سلبًا أو إیجابًا وشارًحا السبب.

 

كما تذّكر، لقد حدّدنا سابقًا بنیة ھذه الحّجة على الشكل التالي:

سبب1 < یفّضل معظم اآلباء المحتملین أن یكون لدیھم
أبناء ذكور>. لذلك استنتاج1 [إذا تمّكن الناس من اختیار
جنس أطفالھم، من المرّجح أن یكون عدد الذكور في نھایة
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المطاف أكبر من عدد اإلناث من حیث السكان] وسبب2
< یمكن أن یؤدّي ذلك إلى مشاكل اجتماعیّة خطیرة>؛ لذا
استنتاج2 [یجب أن نحظر استخدام التقنیّات التي تمّكن

الناس من اختیار جنس أطفالھم].

اآلن، إذا أردنا تقییم ذلك بشكل منھجّي، فعلینا أن نطرح
األسئلة التالیة:

  ھل األسباب مقبولة (صحیحة، إلخ)؟

  (أ) ھل یدعم المنطق استنتاجھ (استنتاجاتھ)؟

  (ب) ھل ھناك اعتبارات/حجج أخرى ذات صلة؟

  ما تقییمك اإلجمالّي؟

دعونا نلق نظرة على ھذه األسئلة لتوضیح كیف یمكن
تطبیقھا في حالة المثال المطروح. أّوًال یجب أن نقّرر ما إذا كان
االدّعاء التالي صحیًحا: "یفّضل معظم اآلباء المحتملین أن یكون
لدیھم أبناء ذكور". بحسب تخمیني الشخصّي، وبناًء على المعرفة
العاّمة، فإّن ھذا االدّعاء صحیح في العدید من المجتمعات، على
سبیل المثال في العدید من المجموعات في الصین والھند، ولكن قد
یكون خاطئًا في أماكن أخرى؛ إلیجاد ذلك، قد نحتاج للرجوع إلى
معلومات إحصائیّة أو إلى تقاریر اجتماعیّة أخرى ذات صلة -
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وربّما یساعدنا اإلنترنت في معرفة ذلك (انظر إلى الفصل الثاني
عشر).

السؤال التالي ھو: "ھل تدعم ھذه الحّجة استنتاجھا؟" في
الواقع، إذا كان صحیًحا أّن "معظم اآلباء المحتملین یفّضلون أن
یكون لدیھم أبناء ذكور"، ثّم أال یتبع ذلك أنّھ "إذا تمّكن الناس من
اختیار جنس أطفالھم، من المرّجح أن یكون عدد الذكور في نھایة
المطاف أكبر من عدد اإلناث من حیث السكان"؟ إذا كان الناس
یفّضلون الذكور ویمكنھم الحصول على ذكور، أال یبدو من
المرجح جد�ا أن یولد عدد أكبر من الذكور أكثر من اإلناث؟ من
الصعب بالتأكید أن نرى الكثیر من الخطأ في ھذا االستدالل (كما
تسّمى ھذه الخطوة عادة؛ انظر في الفصل الثامن). والسبب التالي
ھو أّن "ھذا یمكن أن یؤدّي إلى مشاكل اجتماعیّة خطیرة"
والسؤال ھو ما إذا كان ھذا االدّعاء مقبوًال. لیس من السھل جد�ا
القول: كیف نحكم على ھذا السبب. ومن المؤّكد أّن الكثیر یعتمد
على حجم المشكلة - إذا كان ھناك فائض صغیر من الذكور، فإّن
ھذا قد یخلق مشاكل اجتماعیّة ضئیلة أو معدومة، ولكن إذا كان
كبیًرا، فقد تكون القّصة مختلفة. كما أنّھ من المھّم معرفة أین
یحدث ھذا الفائض، فبعض المجتمعات تتعامل مع ھذا االختالل
بشكل أفضل من غیرھا. وعالوة على ذلك، إذا استغرق نمّو
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فائض الذكور وقتًا طویًال، قد تجد بعض المجتمعات طرقًا للتكیّف
معھ. من الصعب الحكم على ھذه النقطة، ولكن، في ظاھر األمر،

یمكننا أن نرى أّن ھذا یمكن أن یؤدّي إلى مشاكل.

السؤال الذي یلیھ، "ھل تدعم االدّعاءات السابقة االستنتاج
القائل" یجب علینا حظر استخدام التقنیّات التي تمّكن الناس من
اختیار جنس أطفالھم "؟ في الواقع، إذا كان السماح باستخدام ھذه
التقنیّات ینتج عنھ فائض من الذكور، والتي ستؤدّي بدورھا إلى
مشاكل اجتماعیّة خطیرة، ربّما یجب علینا حظرھا. نحن بالتأكید

أمام قضیّة ھنا، ربّما لیست حاسمة، إنّما تستدعي الردّ.

ولكن ھناك سؤال آخر یجب أن نطرحھ، وھو "ھل ھناك
اعتبارات/ حجج أخرى ذات صلة؟" عندما نفّكر في قضیّة معیّنة،
فھذه ھي المرحلة التي تستدعي غالبًا أن نطلق فیھا العنان
لمخیّلتنا، أو "نفّكر خارج المألوف" أو حتّى نكون مبدعین تماًما.
سنترك ھذا السؤال في الوقت الحالي، ألنّھ لیس محورنا الرئیسّي
في ھذا الفصل (ولكن لمزید من المعلومات حول ھذا الموضوع

انظر إلى الفصل التاسع).

السؤال 6.2

فّكر في أكبر عدد ممكن من االعتبارات/ الحجج ذات
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الصلة بمسألة حظر استخدام ھذه التقنیّات الختیار جنس
األطفال.

 

خالصة القول: بمجّرد أن یتّضح بشكل معقول ما یقولھ
المؤلّف، وما ھي أسبابھ واستنتاجاتھ، یصبح بوسعك تقییم الحّجة.
ویتضّمن ذلك طرًحا لألسئلة الثالثة المختلفة تماًما التي ناقشناھا

قبل أن تتوّصل إلى حكمك العاّم.

سوف نرّكز في ھذا الفصل وفي الفصل الذي یلیھ على أّول
تلك األسئلة: كیف ینبغي أن تحكم ما إذا كانت االدّعاءات
(صریحة كانت أو مفترضة) مقبولة بالنسبة إلیك - أو ھل ینبغي

أن یقبلھا الجمھور المستھدف؟
 

6.2 أنواع مختلفة من االّدعاءات

أّوًال علینا أن نالحظ، عند مناقشة قضیّة معیّنة، أّن بإمكان
الناس تقدیم أنواع مختلفة من االدّعاءات. على سبیل المثال، بعض
االدّعاءات تقدّم حقائق أو أدلّة أو بیانات، وبعضھا اآلخر یعبّر عن
أحكام أخالقیّة، وبعضھا ینّص على تعریفات أو معاییر أو مبادئ،
وبعضھا اآلخر یعطي تفسیرات سببیّة، في حین یوصي البعض
باتّخاذ مسار معیّن، وھذه أبرز األمثلة المطروحة في ھذا الكتاب.
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وھذا على سبیل المثال، ادّعاء واقعّي: "وفقًا لألرقام الرسمیّة،
یعاني 13% من سّكان المملكة المتّحدة من الفقر". وھذا حكم
أخالقّي: "من المخزي أن یسمح مجتمع غنّي مثل المملكة المتّحدة
بأن یعاني فیھ الكثیر من الناس من الفقر". وفیما یلي تعریف
شھیر: "یمكن القول بأّن األفراد واألسر والجماعات من السّكان
یعانون من الفقر، عندما یفتقرون إلى الموارد الالزمة للحصول
علىى نظام غذائّي متنّوع، وللمشاركة في األنشطة، ولتوفیر
الظروف المعیشیّة والحاجات األساسیّة المتعارف علیھا، أو على
األقّل التي یتّم دعمھا أو التوافق علیھا على نطاق واسع، في
المجتمعات التي ینتمون إلیھا" (تاونسند، الفقر في المملكة المتّحدة،
1979، ص. 31). وفیما یلي ادّعاء سببّي: "الفقر في المملكة
المتّحدة لھ أسباب عدیدة، بما في ذلك البطالة، وانخفاض األجور،
وانخفاض التحصیل العلمّي، واألمراض المزمنة". وھذه توصیة:
"یجب أن تحاول الحكومة القضاء على فقر األطفال على مدى

العشرین سنة المقبلة".

من البدیھّي أّن االدّعاءات المختلفة بھذا الشكل، یجب تقییمھا
بطرق مختلفة، لذلك من المھّم، بالنسبة لك أن تكون قادًرا على

التعّرف على نوع االدّعاء الذي یتم تقدیمھ.

السؤال 6.3
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انظر في الحّجة التالیة وحدّد أی�ا من االدّعاءات تعدّ واقعیّة،
وأی�ا منھا تعدّ أحكاًما أخالقیّة وأی�ا منھا تعاریف، قبل أن تتابع

القراءة:

یزعم كثیر من الناس أّن العنف على شاشة التلفزیون لیس
لھ أّي تأثیر على سلوك البشر. أنا متأّكد من أّن ھذا غیر
صحیح، ألنّھ إذا كان ما یتّم عرضھ على شاشة التلفزیون ال
یؤثّر على السلوك، فھذا یعني أّن اإلعالنات التلفزیونیّة غیر
فعّالة، ونحن نعلم أنّھا كذلك. ولكن، حتى لو كان صحیًحا أّن
العنف التلفزیونّي یؤثّر على سلوك الناس، فھذا لیس مدعاة
لفرض رقابة، حیث یجب أن یكون الناس أحراًرا في مشاھدة ما
یختارونھ. إّن الحریّة تعني أن تكون قادًرا على القیام بما ترید.

 

في ھذا المقطع، تقدّم المؤلّفة ادّعاءات واقعیّة مفادھا أّن
"العنف التلفزیونّي یؤثّر على سلوك الناس" وأن اإلعالنات
التلفزیونیّة فعّالة؛ وھي تقدّم ادّعاًء أخالقی�ا مفاده أّن "الناس یجب
أن یكونوا أحراًرا في مشاھدة ما یختارونھ"؛ وتعطي تعریفًا لـ

"الحریّة" "بأنّھا القدرة على القیام بما ترید".
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من الواضح أّن ھذه األنواع المختلفة من االدّعاءات تحتاج
إلى تقییم مختلف تماًما. من ناحیة، من المناسب أن نطلب أدلّة على
أّن العنف التلفزیونّي یؤثّر على سلوك الناس، أو أّن اإلعالنات

التلفزیونیّة فعّالة، وكالھما ادّعاء واقعّي.

السؤال 6.4

أّي نوع من األدلّة یبیّن أّن ھذه االدّعاءات صحیحة أو
خاطئة؟

 

من ناحیة أخرى، قد یتطلّب منّا الدفاع عن (أو مھاجمة)
االدّعاء بأّن "الناس ینبغي أن یكونوا أحراًرا في مشاھدة ما
یختارونھ"، النظر في العواقب المحتملة لمثل ھذا المبدأ (الذي قد
نتمّكن من تقدیم بعض األدلة الواقعیّة لھ) وقد یتطلّب أیًضا االستناد

إلى مبادئ أخالقیّة وقانونیّة وسیاسیّة أخرى.

السؤال 6.5

ماذا یمكن أن تكون ھذه العواقب؟
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وأخیًرا، یختلف تعریف مصطلح "الحریّة" عن االدّعاء
الواقعّي أو الحكم األخالقّي، ویحتاج إلى تقییم إّما من حیث الدقّة
("ھل ھو تعریف متداول؟') أو من حیث فائدتھ ("ھل ھو تعریف

یفي بالغرض المطلوب؟").

باختصار، قد تتطلّب االدّعاءات الواقعیّة أدلّة؛ وقد تتطلّب
االدّعاءات األخالقیّة الحكم علیھا من حیث عواقبھا المحتملة
وغیرھا من القیم األخالقیّة؛ وقد تحتاج التعاریف إلى الحكم علیھا
بالطریقة التي شرحناھا في الفصل الخامس. بالطبع، في أّي حالة
من الحاالت، قد تكون االدّعاءات، بغّض النظر عن نوعھا، غیر
مثیرة للجدل، وبالتالي قد ال تتطلّب تبریًرا إضافی�ا؛ ولكن، إذا
كانت تتطلّب المزید من التبریر، من الضرورّي أن یكون ذلك

مناسبًا لالدّعاء المطروح.

السؤال 6.6

انظر إلى ملحق األسئلة، المقطع رقم 53 (حول الوخز
باإلبر والتلقیح االصطناعّي) وحاول العثور فیھ على ادّعاء
واقعّي، حكم أخالقّي، ادّعاء سببّي، توصیة أو تعریف (لن تجدھا

جمیعًا). قل بإیجاز شدید كیف تقیّم تلك التي تجدھا.
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6.3 مقبولیّة االّدعاءات

إّن مسألة المقبولیّة كثیًرا ما تتعلّق بالمصداقیّة، التي سنعود
إلیھا الحقًا. غیر أنّھ یجوز قبول األحكام األخالقیّة والتعاریف، أو
رفضھا دون أن تشّكل مصداقیّتھا أیّة مشكلة؛ وعالوة على ذلك،
قد یكون االدّعاء الواقعّي مقبوًال لمجّرد أنّھ "مقبول عموًما"،
ولذلك، مّرة أخرى، قد ال تشّكل مصداقیّتھ أیّة مشكلة. وھكذا نبدأ
ببعض المسائل العاّمة المتعلّقة بالمقبولیّة، التي تؤدّي بعد ذلك إلى
اعتبارات تتعلّق بالمصداقیّة. (وللتذكیر، بالطبع تتوقّف مقبولیّة
االدّعاء أّوًال على توضیح ما یعنیھ؛ ولكنّنا سبق أن تناولنا ھذه

المسألة في الفصل السابق).
 

6.3.1 ما مدى التأّكد من االّدعاء؟

كما شرحنا سابقًا (في الفقرة 2.5):

في بعض األحیان، للتعبیر عن ادّعاء معیّن، فإننا نستخدم
عبارات كالتالي: "بناًء لحْدسي/ باعتقادي/ برأیي/ بحسب
رؤیتي/ أفترض أن..."، "أنا متأكد من أن/ ال یمكنني
إثبات ذلك ولكنني أعتقد أن..."، "الحقیقة ھي/ تبدو

أنھا..."، "أالحظ (الحظت)/ رأیت أن..."، الخ.
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ھذه العبارات وعبارات مماثلة تشیر إلى شقین: من أین جاءت
وجھات نظرنا ("لقد الحظت ذلك" أو "باعتقادي أن...") ومدى
تأكدنا منھا - أو مدى التزامنا بھا ("أنا متأكد أن..." أو "حْدسي
یقول إن..."). من البدیھي إذًا، إذا قال شخص ما في سیاق حجتھ
إن لدیھ "حْدس" بأن البنك المركزي في بالده على وشك رفع
أسعار الفائدة، فإن ھذا قد یكون مقبوًال في السیاق (كحْدس - ولیس
أكثر من ذلك)، في حین أنھ إذا قال إنھ متأكد من أن ھذا سیحدث،
فقد یحتاج ھذا إلى تبریر أكثر بكثیر لیكون مقبوًال. "الحْدس" ال
یحتاج إلى الكثیر من الدفاع؛ ولكّن االدّعاء "مع التأكید" قد یحتاج

لذلك (ما لم یكن، على سبیل المثال، من السھل أن یراه الجمیع).

وھكذا، قد تعتمد مقبولیّة االدّعاء على قّوة االلتزام الذي توحي
بھ عبارات المؤلّف؛ قد یكون ادّعاٌء ما مقبوًال بصفتھ "تخمین" أو
"احتمال" (على سبیل المثال، في مرحلة مبّكرة من التحقیق)،
ولكن سیتّم الحكم على مقبولیّتھ بمعاییر أكثر صرامة إذا تّم تقدیمھ

على أنّھ صحیح أو حتّى "مؤّكد".
 

6.3.2 ھل یؤثّر سیاق االّدعاء على مقبولیّتھ؟

تخیّل إحدى المحقّقات تقول وھي تتناقش مع زمالئھا في
مرحلة مبّكرة من التحقیق: "أعتقد أّن كبیر الخدم فعل ذلك..." قد
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یكون من المشروع تماًما في مثل ھذه الحالة "التفكیر بصوت
عاٍل" ھكذا بناًء ألدلّة قلیلة نسبی�ا؛ وسیكون من الواضح من
السیاق، أّن ھذا "تخمین مّطلع" ولیس "حقیقة مثبتة" وعلى ھذا
النحو یمكن أن یكون مقبوًال تماًما لجمیع المعنیّین كأساس لمزید
من التحقیقات. ولكن إذا قدّمت المحقّقة نفسھا االدّعاء نفسھ في
محاكمة كبیر الخدم، فسوف تتوقّف بالطبع مقبولیّة االدّعاء على

مدى استناده إلى أدلّة مقنعة بما فیھ الكفایة.

وبالتالي، سوف تتوقّف مقبولیّة االدّعاء على السیاق الذي
قدّمت فیھ.

 

6.3.3. ھل یتطلّب األمر خبرة متخّصصة/ بحثًا التّخاذ
قرار؟

إّن األسباب التي تعطى لبعض االستنتاجات، تتطلّب أحیانًا
معرفة متخّصصة أو خبرة لتحدید ما إذا كانت مقبولة أم ال، قد
تتوافر لدیك ھذه المعرفة أحیانًا، وقد ال تتوافر أحیانًا أخرى. مثاًال

على ذلك، ھذه حّجة حول آثار التدخین في بریطانیا:

یموت حوالى 200,000 شخص في بریطانیا كّل عام
بسبب أمراض القلب، في حین یموت حوالى 35,000
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شخص بسبب سرطان الرئة. ویؤدّي التدخین المفرط إلى
مضاعفة احتمال الوفاة بسبب أمراض القلب، ویزید من
احتمال الوفاة بسرطان الرئة بحوالى عشرة أضعاف.
سیخلص معظم الناس إلى أّن التدخین من المرّجح أن
یتسبّب في اإلصابة بسرطان الرئة أكثر من أمراض
القلب، وبالفعل، فقد استندت حمالت الحكومة ضد التدخین
في بریطانیا وفي غیرھا إلى حدّ كبیر على ھذا
االفتراض. لكن ھذا غیر صحیح. إذا أخذنا في االعتبار
التواتر األكبر ألمراض القلب، سیكون مقابل كّل مدخن
یتسبب لنفسھ بسرطان الرئة، أكثر من اثنین یتسبّبان

ألنفسھم بالموت من جّراء تصلّب الشرایین.

من المؤّكد أّن وزن ھذه الحّجة یعتمد على صّحة أّول جملتین،
ولن یكون لدى معظم القّراء ھذه المعرفة المتخّصصة. عندما
تكون ھذه الخبرة مطلوبة، قد یكون من الصعب أو المستحیل
بالنسبة إلیك الحكم على قّوة الحّجة (ولكّن البحث في مصدر

موثوق قد یمّكنك من القیام بذلك).
 

6.3.4 ھل ھو معروف على نطاق واسع أو ھو اعتقاد
سائد؟
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أحیانًا یكون السبب الذي یقدّم لدعم استنتاج معیّن معروفًا على
نطاق واسع ویسود االعتقاد بھ. على سبیل المثال، قد یبدأ أحد

األشخاص حّجتھ باالدّعاء التالي:

بما أّن األرض شبھ كرویّة...

في أّي سیاق طبیعّي، سیكون من الحماقة إثارة تساؤالت حول
مقبولیّة االدّعاء، لذلك عند تقییم الحّجة یجب علینا ببساطة قبول
ھذا السبب باعتباره صحیًحا. بالطبع، قد تكون ھناك سیاقات علمیّة
متخّصصة یكون من الصواب فیھا تحدّي االدّعاء (ألنّھ غیر دقیق
أو مضلّل عن الھدف المطلوب) ولكن لألغراض العادیّة ال یمكن

الشّك فیھ بجدّیّة. لنأخذ مثاًال آخر، قد یفتتح شخص حّجتھ بالقول:

من الخطأ أخالقی�ا ارتكاب جریمة قتل لذا..

وھذا مقبول في معظم السیاقات (خارج نادي المناظرات أو
صّف الفلسفة!).

 

6.3.5 ما مدى مالءمتھ مع معتقداتنا األخرى؟

أحیانًا یكون السبب الذي تنظر فیھ "متناسبًا بشكل جیّد" مع
المعتقدات األخرى التي تتمّسك بھا، وأحیانًا ال یكون. على سبیل
المثال، قد یبدأ أحد األشخاص جداًال حول االحتباس العالمّي مدّعیًا
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أّن "ھناك أدلّة واضحة على أّن مستویات سطح البحر قد ارتفعت
خالل السنوات ال 50 الماضیة"، وھو ما یتناسب بشكل جیّد مع
كّل شيء آخر تعرفھ وتعتقده، لذا، لیس لدیك أّي سبب حقیقّي
لتحدّیھ. ولكن، قد یبدأ أحد األشخاص حّجتھ بنظریّة داروین
للتطّور قائًال، "أقبل ما ھو مكتوب في كتاب سفر التكوین عن خلق
هللا للكون في سبعة أیّام"، قد تشعر أنّھ ال یوجد مجال لمزید من
النقاش، ألّن ھذا الرأي بعید جدًا عن رأیك. عموًما، قد تتناسب
بعض المعتقدات الجدیدة بشكل جیّد مع معتقدات أخرى تؤمن بھا،
وبالتالي قد تكون معقولة ویسھل تصدیقھا، أو قد ال تتالءم بشكل

جیّد وبالتالي تبدو بعیدة االحتمال بالنظر إلى معتقداتك األخرى.

السؤال 6.7

في كل مقطع من المقاطع التالیة، اذكر ما یمكنك ذكره
حول مقبولیّة االدّعاءات المقدّمة.

6.7.1  الفقرات الثالث األولى من المقطع رقم 57 في
ملحق األسئلة.

6.7.2  ملحق األسئلة، المقطع رقم 40.

6.7.3  ترید الشركة النرویجیّة الضخمة المسّماة نورسك
ھیدرو، تربیة المزید من األسماك في البحر عن طریق نشر
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األسمدة فوق المحیط. وتعتقد الشركة، التي تعدّ أكبر منتج
لألسمدة في العالم، أّن من شأن ذلك أن ینبت المزید من
الطحالب البحریة، األمر الذي سیشجع بدوره على توسیع
الثروة السمكیّة. في حین یقول علماء البحار من السوید وكندا
الذین استعرضوا الخّطة بناء على طلب مجلس البحوث
النرویجّى، إنّھ من غیر المحتمل أن تنجح. ویقولون إنّھا تتجاھل
المبادئ األساسیّة لإلیكولوجیا البحریّة، ویمكن أن تلحق ضرًرا
ال یمكن إصالحھ. (مقتبسة من "خّطة النرویج لألسماك "وصفة
لكارثة"، نیو ساینتست، 13 كانون الثاني/ینایر 1996،

الصفحة 4)
 

6.3.6 ھل ھو من مصدر موثوق؟

أحیانًا یكون لدینا سبب وجیھ لقبول أو رفض ادّعاء بسبب
المصدر الذي عرفناه منھ، وھذا أمر مھّم للغایة، لدرجة أنّنا
سنكّرس بقیّة الفصل والفصل الذي یلیھ لمناقشة االعتبارات
المختلفة حیث ینطبق ذلك. نحن نقدّم ھذا السؤال اآلن ببساطة
كأحد األسئلة التي تحتاج إلى طرحھا عند اتّخاذ قرار بشأن ما إذا
كان االدّعاء - وال سیّما السبب المقدّم في سیاق مناقشة قضیّة ما -

مقبوًال أم ال.
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6.4 خریطة التفكیر للحكم على المقبولیّة

خریطة التفكیر

مھارة الحكم على مقبولیّة االّدعاءات

1.  ما مدى التأّكد من االدّعاء؟

2.  ھل یؤثر سیاق االدّعاء على مقبولیّتھ؟

3.  ھل یتطلّب األمر خبرة متخّصصة/ بحثًا التّخاذ
القرار؟

4.  ھل ھو معروف على نطاق واسع أو ھو اعتقاد سائد؟

5.  ما مدى مالءمتھ مع معتقداتنا األخرى؟

6.  ھل ھو من مصدر موثوق؟
 

ھذا السؤال األخیر من خریطة التفكیر مھّم جد�ا، ألّن معظم ما
نتعلّمھ مكتسب من اآلخرین. نتعلّم من المعلّمین، والخبراء،
واألھل، واألصدقاء، والتلفزیون، واإلذاعة، والصحف،
والمجّالت، والمجّالت العلمیّة، والكتب الدراسیّة، واإلنترنت
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والعدید من المصادر األخرى. والسؤال ھو: "أّي من ھذه یمكننا
أن نصدّق؟"، وسوف نناقش اآلن كیفیّة اإلجابة على ھذا السؤال.

 

6.5 مھارة الحكم على مصداقیّة المصادر

6.5.1 بعض األمثلة األّولیّة

بما أّن أكثر ما نتعلّمھ نكتسبھ من أشخاص آخرین، فإّن أّي
نشاط یھدف إلى تحسین تفكیرنا الناقد، یجب أن یعالج األسئلة
المتعلّقة بالجھة التي یجب على المرء أن یصدّقھا (وإلى أّي مدى)،
حول أّيٍ من المواضیع وفي أّيٍ من السیاقات. نبدأ ببعض األمثلة:

 

المثال 1

أنت تفّكر في شراء سیّارة مستعملة، ولكن بما أنّك تعرف
القلیل جد�ا عن السیّارات فقد استخدمت میكانیكی�ا خبیًرا (ال
یعرف أصحاب السیّارة الحالیّین ولیس لدیھ أّي اتّصال
بھم) للتّحقّق من وضع السیّارة. فأخبرك أّن السیّارة في
حالة جیّدة وأنّھا ستكون صفقة جیّدة. ھل علیك أن

تصدّقھ؟ لماذا أو لَم ال؟
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المثال 2

أنت تقرأ مقاًال في مجلّة شعبیّة تتناول أساًسا قصًصا عن
أحداث غریبة، مثل رؤیة أجسام طائرة، وزیارات من قبل
"كائنات فضائیّة"، ودموع حقیقیّة تسیل من تماثیل
القدّیسین، وغیرھا. تلفت انتباھك قّصة تنّص على أّن
ھناك بشًرا یعیشون في مجاھل أفریقیا ولدیھم عدّة
"قرون"، یبلغ طول كّل واحد حوالى أربع بوصات (10
سنتمتر)، تنمو من ظھورھم، كما كان لدى بعض
الدیناصورات قبل مالیین السنین. ویرفض المقال أن
یذكر أین یعیش ھؤالء الناس في أفریقیا ألنّھ یرید
"حمایتھم من تدّخل العالم الخارجّي". ما مدى المصداقیّة

التي یجب أن تعطى لھذا المقال ولماذا؟
 

المثال 3

أنت تتعلّم القیادة مع مدّربة سبق أن دّربت العدید من
أصدقائك ومعارفك، ولدیھا سمعة جیّدة في التدریب على
القیادة. تسألھا عن مشكلة قیادة معیّنة وتعطیك نصیحة
حاسمة تماًما، قائلة: "في ھذا النوع من الحاالت یجب

علیك... ھل یجب أن تصدّقھا؟ لماذا أو لم ال؟
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المثال 4

أنت تشاھد برنامًجا إخباری�ا مسائی�ا على إحدى المحّطات
التلفزیونیّة، یصف فیھ أحد الصحفیّین سیاسة الھجرة
الجدیدة للحكومة البریطانیّة، وذلك في أعقاب مؤتمر
صحفّي حول ھذا الموضوع قدّمھ متحدّث باسم الحكومة
في وقت سابق من الیوم. ھل یجب أن تصدّق التقریر
اإلخبارّي، ولماذا أو لم ال؟ إلى أّي مدى تعتقد أّن التقریر
یشّكل، أو ال یشّكل، مصدًرا موثوقًا للمعلومات حول ھذا

الموضوع؟

في كّل من ھذه األمثلة، األسئلة متشابھة: إلى أّي مدى یجب
أن أمیل إلى تصدیقھا بالنظر إلى مصدر "المعلومات" والسیاق؟
ھل من المرّجح جدًا أن تكون صحیحة، ھل من غیر المرّجح أن
تكون صحیحة، أو في مكان ما بینھما؟ ولماذا أعتقد ذلك؟ ولإلجابة
على ھذه األسئلة، علینا أن نطرح مسبقًا ھذا السؤال: "ما مدى

مصداقیّة ھذه المصادر في ھذا الموضوع وفي ھذه الظروف؟"

السؤال 6.8

قبل أن تتابع القراءة، اكتب مالحظاتك الخاّصة رد�ا على
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األسئلة الواردة في األمثلة 1-4 أعاله، مع الحرص بشكل
خاّص على تحدید سبب إصدار حكمك.

 

6.5.2 مناقشة المثال 1: ھل علیك أن تقبل مشورة
المیكانیكّي؟

بالطبع، ما نرید حق�ا معرفتھ ھو التالي: ھل السیّارة في حالة
جیّدة بالنسبة لعمرھا، وھل تستحّق ثمنھا؟ ولكن نظًرا ألنّنا لسنا
خبراء بما فیھ الكفایة للحكم على ھذه األمور بأنفسنا، علینا أن
نحصل على مشورة. والسؤال اآلن ھو: "ما مدى مصداقیّة
المیكانیكّي الذي طلبنا مشورتھ ُھنا؟" في بریطانیا ھناك شركات
لخدمة المركبات، مثل جمعیة السیّارات (AA)، لدیھا سمعة جیّدة،
وتوفّر مثل ھذه الخدمة مقابل رسوم. لنفترض أنّنا استعنّا بھكذا
میكانیكّي لمعاینة السیّارة. وبالتالي، في الظروف العادیّة، یمكننا
أن نثق بشكل معقول بمشورتھ. ویرجع ذلك في األساس إلى أّن:
(1) لدیھ الخبرة ذات الصلة - وقد تّم تدریبھ ویعرف ما الذي
یبحث عنھ، (2) ال یعرف البائعین - لذلك ال یوجد ضغط علیھ من
ھذا المصدر إلخفاء أّي شيء عنك، ولیس لدیھ تحیّز كما یقال،
و(3) المنّظمة التي یعمل فیھا، لدیھا سمعة جیّدة فیما یتعلّق بتقدیم

ھذه الخدمة.
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بالطبع، لن یضمن أّي من ھذا صّحة تقریره بشكل مؤّكد - أي
أّن ما یقولھ صحیح - ولكّن األسباب (1) - (3) أعاله تعطینا سببًا
وجیًھا لقبول حكمھ في ظّل ھذه الظروف. إذا كان الموضوع ذا
أھّمیّة كبیرة بالنسبة إلینا، یمكننا االستعانة بشخص آخر لدیھ
الخبرة المطلوبة للتحقّق من السیّارة أیًضا، ربّما صدیق أو قریب
(یكون لدینا أیًضا سبب وجیھ للوثوق بحكمھ)، وإذا توافق حكمھ
مع میكانیكّي شركة AA (أي یؤیّد حكمھ)، فھذا یعطینا ثقة أكبر
في عملیّة الشراء التي ننوي القیام بھا. (أّما إذا اختلف حكمھما،

فسوف نقع في مشكلة من سوف نصدّق).

ال یمكن أن یكون لدینا خبرة في كّل شيء، وكثیًرا ما نحتاج
إلى االعتماد على ما یقولھ لنا اآلخرون. فّكر في عدد المّرات التي
صدّقت فیھا شیئًا ما، ألّن أستاذًا أو قریبًا أو صدیقًا أخبرك بھ، أو
رأیت تقریًرا عنھ على شاشة التلفزیون أو سمعتھ على الرادیو أو
وجدتھ على اإلنترنت، أو قرأتھ في صحیفة أو كتاب دراسّي، أو
إحدى المجّالت أو الدوریّات. إّن معظم ما نتعلّمھ، نتعلّمھ من
أشخاص آخرین. لھذا السبب، من األھّمیّة بمكان أن یكون لدینا

وضوح بشأن من نصدّق وفي أّي ظروف.
 



203

6.5.3 مناقشة المثال 2: ھل علیك أن تصّدق تقریر المجلّة
حول "البشر الدیناصورات"؟

في ظاھر األمر، ھذه القّصة تفتقر تماًما إلى المصداقیّة.
وھناك عدّة أسباب لقول ذلك. (1) إّن االدّعاءات المتعلّقة بأّن
البشر لدیھم "قرون" تنمو من ظھورھم تتعارض مع جمیع األدلّة
(األخرى) حول البشر. نحن نعرف الكثیر عن علم وظائف
األعضاء البشریّة، ونعرف الكثیر عن االختالفات بین البشر على
اختالف أنواعھم. تتعارض االدّعاءات المتعلّقة بنمّو القرون من
ظھور الناس مع كّل شيء آخر نعرفھ، وبالتالي فھي غیر قابلة
للتصدیق بطبیعتھا؛ ھذه حقیقة عن طبیعة االّدعاء (انظر الفقرة
7.4). (2) المجلّة لیست مجلة علمیّة جادّة (بمعنى أنّھا حریصة
على التأّكد من الحقائق) ولكنّھا مجلة شعبیّة ("تنشر" بشكل رئیس
أحداثًا غیر عادیّة، أحداثًا تتعارض مع معظم األشیاء التي
نعرفھا). بالنظر إلى ما نعرفھ عن المجلّة، فمن المرّجح أن تكون
معروفة في روایة قصص بعیدة المنال بشكل یصعب التحقّق منھا.
ھذه مسألة تتعلّق بسمعتھا. (3) یرفض المقال أن یقول أین یعیش
ھؤالء الناس، وبالتالي یجعل من المستحیل التحقّق من الدلیل حول
ھذه القّصة، لذلك لیس ھناك إمكانیّة للتأكید. ھذه بالتأكید أسباب

جدّیّة بما فیھ الكفایة، للشّك في حقیقة ھذه القّصة.
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السؤال 6.9

ینقسم ھذا السؤال إلى قسمین:

6.9.1  لنفترض أّن المقال في المثال2 كان یحمل
"صورة" لألشخاص الذین تنمو "القرون" من ظھورھم. كیف

سیؤثّر ذلك على مصداقیّتھ؟

6.9.2  في ضوء مناقشاتنا للمثالین 1 و2، راجع ما كتبتھ
حول المثالین 3 و4 في السؤال 6.8 وانظر إذا كنت ترغب في

تعدیل مالحظاتك أو اإلضافة علیھا.
 

6.6 المصداقیّة مقابل الحقیقة

الحظ أنّھ على الرغم من أنّنا نصدر أحكاًما حول المصداقیّة
من أجل مساعدتنا في تقریر ما ھو صحیح، إال أّن المصداقیّة
والحقیقة أمران مختلفان. لمعرفة الفرق بینھما، لنفترض أّن فرید،
الذي لدیھ سجّل جنائّي طویل في السرقة ومعروف عنھ أنّھ یمتھن
الكذب، وجد في حیازتھ تلفزیون مسروق. عندما ینكر أنّھ سرق
التلفزیون، ھل علینا أن نصدّقھ - ھل یستحّق أن یُصدّق؟ نظًرا
لسجلّھ، وحیث إّن المعطیات األخرى متشابھة، فمن شبھ المؤّكد
أنّھ ال یستحّق أن یُصدّق - فسمعتھ تعني أّن مصداقیّتھ منخفضة
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جد�ا، ولیس لدینا سبب وجیھ لتصدیقھ، بالرغم من أنّھ ربّما یقول
الحقیقة ھذه المّرة.

بالمقابل، قد یكون لدینا سبب وجیھ لتصدیق شخص یخبرنا
بشيء ھو في الواقع غیر صحیح؛ على سبیل المثال، لنفترض أّن
ماري معروفة لدینا جیّدًا بأنّھا خبیرة في "مراقبة الطیور"،
ولنفترض أنّھا تعّرفت إلى طائر یطیر بسرعة بعیدًا من أمامنا،
على أنّھ الطائر آكل الحشرات "بسبب طیرانھ الممیّز". نظًرا
لخبرتھا، لدینا سبب وجیھ لتصدیقھا - مصداقیّتھا عالیة، على

الرغم من أنّھا قد تكون مخطئة في ھذه المّرة.

الفكرة عموًما ھي أنّنا نحكم على مصداقیّة شخص ما على
أسس مختلفة (وبالطبع دون أن نعرف بشكل مستقّل ما إذا كان ما
یقولھ صحیًحا أم ال) ونفعل ذلك كدلیل لتحدید حقیقة ما یقولھ، لكن

ھذا لیس دلیًال قاطعًا.

والسؤال إذًا ھو كیف نعرف متى نقبل بكالم اآلخرین (أو إلى
أّي مدى یجب أن یكون بإمكاننا االعتماد على كالمھم). على
الرغم من أّن ھذا األمر یصعب البّت فیھ، إال أّن ھناك بعض
المبادئ التي یمكن أن تساعدنا، ولكنّھا ال تضمن أنّنا سنصدر
الحكم الصحیح. نحن نعتمد غالبًا على ما یقولھ لنا اآلخرون؛
وغالبًا ما یكون ذلك منطقیًا تماًما (ومن الخطأ االعتقاد، على سبیل
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المثال، أّن جمیع الطعون في الخبرة المتخّصصة غیر صحیحة،
كما یشیر الفالسفة أحیانًا)، ولكنّھا لیست دائًما موثوقة. فلننتقل اآلن
إلى التفكیر في المبادئ التي ینبغي أن نطبّقھا في محاولة الحكم

بمھارة على مصداقیّة المصادر.
 

6.7 الخالصة

تناولت الفصول 2-5 عملیّة فھم المنطق. وسوف تتناول
الفصول المتبقّیة تقییم الحجج. وفي ھذا الفصل شرحنا كیف نقّرر

ما إذا كانت األسباب التي تقدّم دعًما لالستنتاج مقبولة أم ال.

لقد میّزنا أّوًال بین أنواع مختلفة من االدّعاءات - االدّعاءات
الواقعیّة، واألحكام األخالقیّة، والتعاریف، والتفسیرات السببیّة
والتوصیات - وأشرنا إلى أّن اختالفاتھا تعني أنّھ یجب تقییمھا
بطرق مختلفة. كما أعطینا بعض التمارین للتعّرف إلى ھذه

االختالفات.

ثّم شرحنا بعض االختبارات لتحدید ما إذا كان االدّعاء مقبوًال
أم ال. وھي كالتالي:

1  ما مدى التأّكد من االدّعاء؟

2  ھل یؤثّر سیاق االدّعاء على مقبولیّتھ؟
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3  ھل یتطلّب األمر خبرة متخّصصة/ بحثًا التّخاذ
القرار؟

4  ھل ھو معروف على نطاق واسع أم ھو اعتقاد سائد؟

5  ما مدى مالءمتھ مع معتقداتنا األخرى؟

6  ھل ھو من مصدر موثوق؟

السؤال األخیر أدّى إلى مناقشة أّولیّة للمصداقیّة، ولكن ھذا
موضوع كبیر لدرجة أّن الفصل التالي مخّصص لمناقشتھ.

 

لمزید من القراءة

اینیس (1996، الفصلین الرابع والخامس)
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7  مھارة الحكم على مصداقیّة  
المصادر

 

نظًرا ألّن الكثیر من معتقداتنا یستند إلى ما یقولھ لنا
اآلخرون، كتابة، على شاشة التلفزیون أو مشافھة، یحتاج المفّكر
الناقد إلى معرفة كیفیّة تحدید من یصدّق وفي أّي ظروف. ونظًرا
ألنّنا بتنا نعتمد كثیًرا في الوقت الحالّي على اإلنترنت للحصول
على المعلومات، فھذه حالة خاّصة سنخّصص لھا فصًال كامًال
(الفصل الثاني عشر). والمبادئ التي تنطبق ھناك، ھي نفسھا
تماًما التي تنطبق في المواقف الیومیّة العادیّة، وسنناقشھا أّوًال دون
إیالء اھتمام كبیر باإلنترنت. ھذا ألنّھ من األسھل فھمھا خارج
سیاق اإلنترنت، وألنّھ یطرح عدة تعقیدات یمكن أن تحجب
الدروس األساسیّة التي نودّ شرحھا. ومع ذلك، قد یرغب بعض
األشخاص في تصفّح الفصل الثاني عشر في الوقت نفسھ في أثناء

العمل على أفكار ھذا الفصل.
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وكي نتمّكن من تحدید من نصدّق، فإّن المبادئ التي تنطبق
ستتوقّف على الحالة المطروحة، ولكّن االعتبارات ذات الصلة

كثیًرا ما تشمل التالي:

●  سمعة المصدر من حیث موثوقیّتھ (قارن بین محّطة
بي بي سي والعدید من مصادر اإلنترنت)،

●  ھل لدى المصدر أیّة مصلحة شخصیّة؟ (على سبیل
المثال شخص یحاول أن یبیعك براءة اختراع لدواء على
اإلنترنت - أو شخص متّھم بجرائم حرب ینكر أیّة

مسؤولیّة عنھا)،

●  ھل ھناك تأكید لالدّعاء من مصادر مستقلّة؟ (كما ھو
الحال عندما ادّعى بعض العلماء أنّھم أنتجوا "االندماج

البارد")،

●  ھل لدى المصدر الخبرة/ التدریب المناسبین؟ (كما ھو
الحال عندما یقدّم ضابط شرطة أدلّة في المحكمة أو

یشّخص الطبیب أنّك مصاب بالسّكرّي)،

●  طبیعة االدّعاء نفسھ (كما ھو الحال عندما یدّعي
شخص ما أنّھ شاھد معجزة)،
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●  قدرة المصدر على تقدیم أسباب موثوق بھا لالدّعاء
الذي یقدّمھ (كما ھو الحال عندما یدّعي شخص ما أنّھ

صادف "كائنات فضائیّة" من كوكب آخر).

سوف نقّسم ما سنورده حول ھذا الموضوع إلى خمسة أقسام؛
بحیث تعالج األسئلة التالیة:

1.  الشخص/ المصدر الذي نودّ أن نحكم على مصداقیّتھ

2.  الظروف/ السیاق الذي یقدّم فیھ االدّعاء

3.  التبریر الذي یقدّمھ المصدر لدعم االدّعاء

4.  طبیعة االّدعاء

5.  وجود تأكید من مصادر أخرى.

وھكذا، على سبیل المثال، قد یدلي شرطّي بریطانّي
(المصدر) بشھادتھ في المحكمة (السیاق) بأنّھ رأى (التبریر) أّن
المدعى علیھ یمّرر سیفًا عبر امرأة على خشبة المسرح (طبیعة
االدّعاء)، وقد یشھد آخرون بأنّھم رأوا ذلك أیًضا (تأكید)؛ أو
مراسل یعمل في صحیفة ناشیونال انكوایرر األمیركیّة (الشخص)
قد یفید في تلك الصحیفة (السیاق) أنھ تّم إبالغھ (التبریر) بأّن
سفینة التیتانیك قد عادت إلى الظھور (طبیعة االدّعاء)، وأّن
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البحریّة األمریكیّة لدیھا تقاریر شھود عیان حول ھذا الحدث
الرائع (تأكید). (ھذا التقریر نشر فعًال في ناشیونال انكوایرر قبل
بضع سنوات!). إّن تقسیم تعلیقاتنا إلى ھذه الفئات ھو اعتباطّي إلى
حدّ ما (على سبیل المثال، أین نناقش جانب المصلحة الشخصیّة؟)

ولكنّھ یساعد على تنظیم تساؤالتنا.
 

7.1 أسئلة حول الشخص/ المصدر الذي نوّد أن نحكم على
مصداقیّتھ

7.1.1 ھل لدیھ الخبرة ذات الصلة (التجربة والمعرفة،
وربّما المؤّھالت الرسمیّة)؟

لنفترض أنّك كنت تسیر في الجبال مع خبیرة في علم
الجیولوجیا عندما عثرتم على بعض الصخور الغریبة. فقالت:
"نعم لیس غریبًا العثور على أدلّة حول نشاط بركانّي في ھذه
الجبال، ألّن ھذه ھي الطریقة التي تشّكلت بھا قبل مالیین السنین".
في سیاق األحداث العادیّة سوف تصدّق ما تقولھ بسبب خبرتھا -
ألّن لدیھا التجربة واالطالع لمعرفة ما تتحدّث عنھ. إذا تابعت
بعدھا بالقول أّن الطیر الذي تراه یحلّق عن بعد ھو على األرجح
نسر، قد یكون لدیك مدعاة أقّل لتصدیقھا، إّال إذا كنت تعرف أیًضا
أنّھا خبیرة في مجال الطیور (أو على األقّل في طیور ھذه
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المنطقة). عموًما، إذا كان لدى أحد، ما یكفي من الخبرة والمعرفة
في مجال معیّن، فإّن ذلك یعطینا سببًا وجیًھا لتصدیق ما یقولھ بھذا
الشأن. بالطبع ال یضمن حقیقة ما یقولھ، ولكنّھ یعطینا سببًا لنصدّقھ

في الظروف العادیّة.

یصف روبرت اینیس قضیّة كان فیھا عضًوا في ھیئة
المحلّفین حیث أدلت طبیبة شرعیّة بشھادتھا أمام المحكمة، ویقول
إّن ھیئة المحلّفین قبلت بھا كخبیرة ألنّھا "كانت طبیبة تستخدمھا
السلطات المدنیّة بانتظام إلجراء عملیّات تشریح الجثث. وشھدت
بأنّھا أجرت أكثر من 200 عملیّة..." (اینیس، 1996، ص. 58).

ال یضمن توافر التدریب األساسّي والمعرفة أن یكون
الشخص على حّق بخصوص رأي معیّن. إنّھ یساعد فقط
على جعل البیان الذي یدلي بھ الشخص أكثر مصداقیّة.
فالشخص، كما نعتقد، یكون على األقّل في وضع یُسمح لھ
باإلدالء ببیانات دقیقة. ویمكن تحدید المعیار على النحو
اآلتي: ینبغي أن یكون الشخص قد خضع للتدریب
األساسّي ویمتلك الخبرة الالزمة لإلدالء بإفادتھ.(اینیس،

1996، ص. 58 و59).

وكما تُبیّن أمثلتنا، فإّن امتالك الخبرة والتجربة المناسبة كي
تُعدّ مصدًرا موثوقًا للمعلومات، یعني في بعض األحیان الحصول
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على تدریب رسمّي ومؤّھالت، ولكّن المسألة لیست كذلك في كثیر
من األحیان.

السؤال 7.1

كیف ینطبق ھذا السؤال على المثالین 3 و4 في الفقرة
6.5.1؟ (سوف تحتاج للنظر في مسائل أخرى قبل التوّصل إلى

حكم عاّم).
 

7.1.2 ھل لدیھم القدرة على المشاھدة الدقیقة (الرؤیة،
السمع، القرب من الحدث، عدم وجود ملھیات، األدوات

المناسبة، الخ).

دعونا نطرح مثاًال آخر لتوضیح ھذا المبدأ.
 

المثال 1

انظر في الحالة التالیة: ھناك مفترق طرق مع إشارات مرور
على كال الجانبین، وحصل للتّو تصادم بین سیّارة حمراء وأُخرى
بیضاء (كما ھو مبیّن تماًما في الرسم البیانّي). سائق السیّارة
البیضاء یتّھم سائق السیّارة الحمراء بأنّھ عبر أثناء اإلشارة
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الحمراء؛ سائق السیّارة الحمراء ینفي ذلك. كان ھناك أّم مع ابنھا
ینتظران عبور الطریق كما ھو مبیّن في الرسم البیاني.

تقول األّم إّن سائق السیّارة
الحمراء عبر أثناء اإلشارة
الحمراء، والولد یقول إنّھ لم
یفعل. كما كان ھناك شرطّي
یراقب التقاطع ویقول: إّن
سائق السیّارة الحمراء عبر
أثناء اإلشارة الحمراء. السؤال
اآلن ھو: "من علیك أن

تصدّق أو تكذّب ولماذا؟"

 

السؤال 7.2

إذا كنت بحاجة إلى مزید من المعلومات كي تحدّد متى
یكون الشاھد موثوقًا، قم بتدوین المزید من المعلومات المطلوبة

للبّت في السؤال قبل متابعة القراءة.
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من الواضح أنّھ في قضیّة كھذه، نرید أن نتأّكد من أّن جمیع
الشھود لدیھم نظر سلیم، ولم یكونوا تحت تأثیر أّي نوع من
المخدّرات التي تشّوه اإلدراك (مثل الكحول)، وكان لدیھم رؤیة
واضحة لما كان یحدث عند التقاطع، وكانوا منتبھین لھ. كلّما تعذر
استیفاء ھذه الشروط، انخفضت مصداقیّة أدلّة الشاھد. فعلى سبیل
المثال، إذا كان انتباه األّم مشتّتًا جزئی�ا ألّن الولد كان ھائًجا، فإّن
شھادتھا تكون أقّل موثوقیّة. كذلك األمر، إذا كان أحد السائقین
یقود تحت تأثیر الكحول، فإّن ھذا من شأنھ أن یقلّل من مصداقیّتھ

كشاھد.

الحظ أنّھ في ھذا المثال، كما ھو موّضح، تّم االعتماد فقط
على قدرة الشھود العادیّة على النظر والسمع. ولكن، لنفترض أّن
سائق السیّارة الحمراء تلعثم بالكالم، وتفوح منھ رائحة الكحول،
مّما دفع الشرطّي لالشتباه في أّن مستوى الكحول في دمھ یتجاوز
الحدّ القانوني، عندھا سوف یتّم استخدام األدوات المناسبة
للحصول على أدلّة حول مستوى الكحول في دمھ. وھذا یتطلّب من
السائق إّما التنفّس في جھاز التنفّس أو الخضوع لفحص دم،
وسوف یعتمد أّي دلیل یتّم تقدیمھ حول مستوى الكحول في دمھ
على األدوات الصحیحة المستخدمة بالطریقة الموصوفة، وسوف

تعتمد مصداقیّة األدلّة بشكل حاسم على ذلك.
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ھناك العدید من المواقف التي نبني فیھا االدّعاءات، لیس فقط
على أدلّة حواّسنا، بل أیًضا على قراءة األدوات. على سبیل
المثال، عندما نشتري الوقود لسیّارتنا، نفترض عادًة أّن العدّاد
یقیس كّمیّة الوقود التي قمنا بضّخھا في خّزاننا بشكل صحیح؛
عندما نشتري الخضروات، نفترض أّن المیزان یقیس الوزن
بشكل صحیح؛ وما إلى ذلك. من الشائع في العلوم استخدام
األدوات لقیاس جمیع أنواع األشیاء - مثل السرعة والطاقة
والمسافة وطول الموجة واللزوجة - ولكي تكون االدّعاءات
القائمة على استخدام األدوات موثوقة، یجب أن تكون األدوات

المستخدمة ھي دائًما األدوات الصحیحة.

أحیانًا یكون ھناك خالف حول مدى استخدام شخص ما
لألدوات المناسبة بشكل صحیح، للتوّصل إلى حكم. على سبیل
المثال، غالبًا ما یتّم االعتراض على أدلّة فحص التنفّس. ومن
الشائع جد�ا في العلوم أیًضا أن نعترض على ما یدّعي اآلخرون
أنّھم شاھدوه، وذلك باستخدام أدوات مختلفة، إذا لم یكن من الممكن
تأكید نتائجھم من قبل مجموعات أخرى من العلماء (كما حدث قبل
بضع سنوات عندما ادّعى اثنان من الفیزیائیّین المعروفین أنّھم
وجدوا أدلّة على "االنصھار البارد"). حدثت حالة كالسیكیّة من
ھذا النوع عام 1610 عندما ادّعى غالیلیو رؤیة أقمار المشتري
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من خالل تلسكوب. لم یكن أحد قد استخدم التلسكوب لرؤیة مثل
ھذه األشیاء من قبل، وكان كثیر من الناس یشّككون في ما أظھره
فعلی�ا "أنبوب" غالیلیو. كما لدینا خالفات مماثلة ھذه األیّام عندما

یدّعي بعضھم أنّھم صّوروا أجساًما طائرة.

السؤال 7.3

على افتراض أن جمیع الشھود لدیھم حاّسة نظر جیّدة، ولم
یكونوا تحت تأثیر أّي مخدّر، وكان لدیھم رؤیة واضحة لما
یحدث عند التقاطع وكانوا منتبھین لھ (باستثناء الولد، الذي كان
ھائًجا)، قم بكتابة مالحظات حول كیفیّة بدء األدلّة في التراكم

ولماذا.
 

7.1.3 ھل توحي سمعتھم بالثقة؟

ترتبط مسألة الخبرة والمعرفة ارتباًطا وثیقًا بسمعة الشخص
(أو أّي مصدر آخر) لجھة كونھ أمینًا، أو یقول الحقیقة، أو على
حّق. وبالعودة إلى مثال سابق، فإّن شخًصا لھ سجّل إجرامّي طویل
معروف بأنّھ معتاد على الكذب، ال یستحّق أن نصدّقھ عندما یتّم
العثور في حوزتھ على تلفزیون مسروق ینكر أنّھ سرقھ. سمعتھ

في الكذب تعني أّن مصداقیّتھ متدنّیة جد�ا في مثل ھذه الحالة.
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وفي المقلب اآلخر، یُنظر إلى ھیئة اإلذاعة البریطانیّة على
نطاق واسع، على أنّھا مصدر موثوق لألخبار والمعلومات حول
الشؤون العالمیّة. لدیھا سمعة جیّدة في دقّة المعلومات. وقد تكّونت
ھذه السمعة على مدى سنوات عدیدة من التقاریر، ما یعطینا سببًا
وجیًھا لقبول أّي تقریر إخبارّي صادر عن الـ بي بي سي. بالطبع،
ال تعني ھذه السمعة أّن ھیئة اإلذاعة البریطانیّة دائًما على حق،
ولكن سمعتھا مبنیّة على توافق عاّم على أنّھا تاریخی�ا على حّق في

معظم األوقات.

من ناحیة أخرى، تتمتّع العدید من الصحف بسمعة مختلفة
تماًما، سمعة بأنّھا "تتجاھل الحقیقة" أو أنّھا ببساطة ال مبالیة،
وھذا یقلّل من مصداقیّتھا في أّي قضیّة إخباریّة معیّنة؛ من غیر
المرّجح، على سبیل المثال، أن تتمتّع المجلّة التي رأیناھا في
المثال 2 من الفقرة 6.5.1 بسمعة جیّدة في تقّصي الحقائق بدقّة.

(فھي مجلّة نشیونال انكوایرر األمریكیّة).

غالبًا ما تكون سمعة األكادیمیّین واألساتذة مھّمة جد�ا، لجھة
قبول وجھات نظرھم في مجال خبراتھم. على سبیل المثال، قد
تكون إحدى المدّرسات مشھورة بمعرفتھا بتاریخ العصور
الوسطى، وربّما اكتسبت سمعة جیّدة بأنّھا جدیرة بالثقة في ھذا
المجال، وھذه السمعة وحدھا تعطینا سببًا بلیغًا لقبول ما تقولھ
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حول موضوع تخّصصھا (ولكنّھا، في الوقت نفسھ، قد ال تكون
جدیرة بالثقة بشأن بعض األمور األخرى، كالحكم على صفات
الناس مثًال). وبالعكس، قد یكون أحد الفیزیائیّین مشھوًرا
بالنظریّات الفیزیائیّة الغریبة التي ال یستطیع إثباتھا، وبالتالي
سیكون عرضة للتشكیك عند تطّرقھ لھذه األمور (ولكن قد یكون
جدیًرا بالثقة بشكل كبیر بشأن بعض األمور األخرى، كالحكم مثًال

على مزایا السیّارات المختلفة).

السؤال 7.4

فّكر في مثالین حول أشخاص أو "مصادر" (مثل بي بي
سي) تعرفھم، وحدّد المجاالت التي لدیھم فیھا سمعة مبّررة

بشكل جیّد كجھات موثوقة، وتلك التي لیس لدیھم فیھا ذلك.
 

7.1.4 ھل المصدر لدیھ مصلحة شخصیّة أو تحیّز؟

فّكر مجدّدًا في المثال1 في الفقرة 6.5.1. لنفترض أّن مندوبة
المبیعات أخبرتك أّن السیّارة تعتبر صفقة جیّدة. ما مقدار
المصداقیّة التي یجب أن تمنحھ الدّعائھا؟ لن یكون عالیًا على
األرجح ألنّھا في األغلب تحصل على عمولة من المبیعات التي
تحقّقھا، لذلك لدیھا مصلحة مالیّة أكبر في بیع السیّارة من إعطائك
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معلومات صحیحة بشكل دقیق. تخیّل أیًضا صدیقة تحثّك على عدم
شراء السیّارة ألنّھا تكره ھذا النوع من السیّارات، بعد أن دھستھا
سیّارة مماثلة في وقت سابق. ھذه الحالة ال تعكس مصلحة

شخصیّة، بل تظھر تحیًّزا قائًما على سبب غیر وجیھ.

لنفترض أنّك تشاھد تقریًرا تلفزیونی�ا عن حرب أھلیّة تدور
رحاھا بین مجموعتین عرقیّتین في البلد "س". افترض أیًضا أّن
قائد أحد أطراف النزاع تّم اتّھامھ بارتكاب جرائم حرب من قبل
الصلیب األحمر الدولّي؛ وقد نفى بشكل قاطع، خالل التقریر
التلیفزیونّي، أنّھ أعطى األوامر التي اتّھم بھا. من المفترض أن
یعطي المرء مصداقیّة أقّل لتصریحھ ألنّھ سیخسر الكثیر إذا ثبتت

التھمة الموّجھة إلیھ.

أحیانًا یحصل أشخاص على المال مقابل تصریح معیّن - كما
ھو الحال عندما یحصل نجم كرة قدم على المال مقابل إعالن عن
أحد أنواع حبوب اإلفطار، حیث یقول "إنّھ یجعلك تشعر بالراحة
طوال الیوم". وفي بعض األحیان یكون الناس في خطر عند
التصریح بأشیاء معیّنة - كما ھو الحال عندما یتّم تھدید شاھد من
قبل المافیا، بعدم ذكر ما یعرفھ أثناء المحاكمة (أو ربّما "یقدّمون
لھ عرًضا ال یمكنھ رفضھ"). في مثل ھذه الحاالت، غالبًا ما یكون
ھناك سبب وجیھ للشّك في حقیقة ما یقال، ألّن المتحدّث قد یكون
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لدیھ ما یخسره أو یكسبھ بالقیام بأمر معیّن ال یمثّل الحقیقة
الواضحة.

السؤال 7.5

أنت في المحكمة تستمع إلى قضیّة اتّھم فیھا روفوس، الذي
اصطدمت سیّارتھ بسیّارة أخرى، بأنّھ كان یقود بسرعة تبلغ
ضعف الحدّ األقصى المسموح بھ في المدینة، وأّن نسبة
الكحول في دمھ بلغت ثالثة أضعاف الحدّ القانونّي. ینفي
روفوس التھم، لكّن الطبیب الذي حضر إلى الحادث أخبر
المحكمة أّن روفوس كانت تشتّم منھ رائحة كحول قویّة جدّا،
وأّن اختبارات الدم أظھرت نسبة الكحول في دمھ ثالثة أضعاف

الحدّ القانونّي. من ھو صاحب المصداقیّة ولماذا؟
 

عموًما، تضعف مصداقیّة الراوي إذا یبدو أّن لدیھ حافًزا للقیام
بما یخالف الحقیقة - أي إذا كان لدیھ ما یكسبھ بقیامھ بشيء
مخالف أو یخسره من جّراء قول الحقیقة. فالبائعة التي تحاول بیع
السیّارة، من شبھ المؤكد أنّھا تحصل على عمولة من البیع
(معظمھم یحصل)، لذلك نفترض أّن لدیھا حافًزا كیال تكون
صادقة بشكل كامل. وبالمثل بالنسبة للحاالت األخرى - ما یھّم ھو
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ھل یبدو لدى المتحدّثین أّي حافز للغّش، أو "إلخفاء جزء من
الحقیقة"، أو "لتمویھ الحقیقة". (على سبیل المثال، في حالة الشاھد
الذي تمّكنت منھ المافیا فعلی�ا، إذا لم یكن ھناك أّي اشتباه في
تعّرضھ للتھدید، فلدینا كّل األسباب لتصدیقھ - ما لم یتّم الطعن في

مصداقیّتھ ألسباب أخرى).

السؤال 7.6

فّكر في مثالین من عندك، یوضحان كیف یمكن أن تتأثّر
المصداقیّة بالمصلحة الشخصیّة أو التحیّز. (قد یكون مفیدًا

التفكیر ببعض مواقع اإلنترنت).
 

7.2 أسئلة حول الظروف/ السیاق الذي یقّدم بھ
االّدعاء

یمكن تقدیم االدّعاء نفسھ في ظروف مختلفة جد�ا. على سبیل
المثال، قد یخبر شخص ما أصدقاءه في مقھى، أنّھ رأى (أ) یطعن
(ب) أو یدلي بذلك في المحكمة تحت القَسم. إذا نشرت مجلّة طبیّة
محّكمة ذات سمعة جیّدة، تقریًرا یفید بأنّھ تّم العثور على عالج
لإلیدز، فإّن ھذا یحمل وزنًا أكبر مّما لو تم نشر تقریر بادّعاءات
مماثلة في إحدى الصحف الصفراء. إذا ادّعى أحد أعضاء



223

البرلمان البریطانّي في المجلس، أّن جونز تصّرف بشكل غیر
قانونّي، فھو محمّي من المقاضاة من خالل "الحصانة النیابیّة"،
لذلك غالبًا ما یقلّل ذلك من مصداقیّة ما یقول (ألنّھ ال یخاطر
باتّخاذ أّي إجراء قانونّي ضدّه). قد یدّعي شخص في غضون
ساعات من وفاة (ب) أنھ رأى (أ) یطعن (ب) أو قد یدّعي ذلك بعد
عدّة سنوات؛ ألّن الذاكرة عرضة للخطأ، وألسباب أخرى، فنحن
نمیل إلى إیالء قدر أقّل من المصداقیّة لالدّعاءات البعیدة في
الزمن عن األحداث التي تشیر إلیھا (على الرغم من أّن ھذا لیس

ھو الحال دائًما).

راجع المثال 4 في الفقرة 6.5.1:

أنت تشاھد برنامًجا إخباری�ا مسائی�ا على إحدى المحّطات
التلفزیونیّة، یصف فیھ أحد الصحفیّین سیاسة الھجرة
الجدیدة للحكومة البریطانیّة، وذلك في أعقاب مؤتمر
صحفّي حول ھذا الموضوع قدّمھ متحدّث باسم الحكومة
في وقت سابق من الیوم. ھل یفترض أن تصدّق التقریر
اإلخبارّي، ولماذا أو لم ال؟ إلى أّي مدى تعتقد أن التقریر
ھو مصدر موثوق، أو لیس مصدًرا موثوقًا للمعلومات

حول ھذا الموضوع؟
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إّن التقریر اإلخبارّي الصادر عن برنامج إخبارّي مرموق،
یحقّق مصداقیّة أكبر بكثیر من قّصة مماثلة تروى في مقھى، تماًما
كما تحمل األدلّة المقدّمة في المحكمة مصداقیّة أكبر من
االدّعاءات الواردة نفسھا أثناء الثرثرة مع الجیران. في ھذه
الحالة، بالطبع، فإّن مصدر التقریر ھو متحدّث باسم الحكومة،
یرید تصویر السیاسة في أفضل صورة ممكنة بشكل قد یثیر

تساؤالت حول مصداقیّتھا، ولكن ھذه مسألة أخرى.
 

7.3 أسئلة حول التبریر الذي یقّدمھ أحد المصادر لدعم
االّدعاء

لنفترض أّن صدیقة مقّربة تخبرك عن قناعتھا التاّمة بأّن
الكائنات الفضائیّة تزور األرض وتھبط قریبًا في مركبات فضائیّة.
وعندما تسألھا لماذا تعتقد ذلك، تعجز عن إعطاء أّي سبب. تقول
فقط إّن ھذا ما تعتقده. من ناحیة أخرى، قد تقول إنّھا شاھدت ذلك
للتّو في فسحة في الغابة مقطوعة األشجار؛ وربّما تقول إنّھا
تعرف أّن ذلك یبدو جنونی�ا، ولكنّھا رأت مركبة فضائیّة تھبط
والكائنات الفضائیّة تخرج منھا وتتجّول في المكان. أو ربّما تقول
صحیح إنّھا لم تر أّي شيء من ھذا القبیل، ولكنّھا قرأت العدید من
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التقاریر المقنعة لعلماء مرموقین یزعمون أنّھم رأوا أشیاء مماثلة
وھي تصدّقھم.

إذا لم یستطع شخص ما تقدیم أّي مبّرر لما یدّعیھ، فلیس لدینا
سبب وجیھ كي نأخذ ادّعاءه على محمل الجدّ أو نعطیھ أیّة
مصداقیّة. ولكن إذا استطاع تقدیم أسباب أو أسس أو أدلّة، فإّن ذلك
سیؤثّر غالبًا على القرار حول إمكانیّة تصدیق ما یدّعیھ. ولكن،
ھناك عدّة أنواع مختلفة من األدلّة/ األسباب التي یمكن أن یقدّمھا
األشخاص، والتي یجب تقییمھا بشكل مختلف عند تحدید

المصداقیّة.
 

7.3.1 'لقد شاھدت (س)" مقابل "أخبرتني أّن (س)"

قد یكون تبریر شخص ما الدّعائھ (أّن الكائنات الفضائیّة
تھبط على األرض، أو أّي ادّعاء آخر) أنّھ "رآھا بأّم عینیھ" أو
أدركھا بإحدى حواّسھ األخرى؛ في ھذه الحالة یدّعي أّن لدیھ
معرفة شخصیّة أو "مباشرة" أو "عن كثب" بما یُدلي بھ. من
البدیھّي أّن ھذا یختلف اختالفًا كبیًرا عن اإلدالء بما سمعھ من

اآلخرین، ویثیر أسئلة مختلفة تماًما فیما یتعلّق بمصداقیّتھ.



226

لنأخذ مثاًال آخر، قد أقوم باإلبالغ عن إعصاٍر دّمر العدید من
المنازل وقتل الكثیر من الناس في نیو أورلینز، على أساس أنّني
رأیتھ على شبكة السي إن إن؛ من البدیھّي أن یختلف ھذا االدّعاء
تماًما عن االدّعاء بأنّني شاھدتھ بنفسي، ولكن إذا كان مصدري
موثوقًا (والسي إن إن ھي كذلك) فإّن ادّعائي یكتسب مصداقیّة

نظًرا لذلك.

بالطبع، عندما نبّرر أحیانًا أّن شخًصا ما أخبرنا، فھذا یجعل
ادّعاءنا غیر جدیر بالثقة (أو غیر جدیر بالثقة في بعض الحاالت).
لنفترض أّن جونز متّھم بإطالق النار على زوجتھ، وأّن السیّدة
سمیث ربّما كانت شاھد عیان، ولكن دلیلنا الوحید على ھذا ھو أّن
السیّد سمیث أخبرنا أّن زوجتھ رأت جونز یقوم بذلك. ھنا دلیل
السیّد سمیث ھو ما تسمیھ المحكمة "شھادة سماع من الغیر"،
ولیس دلیًال "مباشًرا" على أّن جونز أطلق النار على زوجتھ؛
وعلى الرغم من أنّھ یوحي جد�ا إلى الشخص العادّي أّن جونز فعل
ذلك (على افتراض أّن عائلة سمیث لیس لدیھا خصومة مع عائلة
جونز، الخ)، فلن یتّم قبولھ في محكمة قانونیّة كدلیل على أّن
(جونز) أطلق النار علیھا. ویشیر ذلك إلى أّن ھناك معاییر مختلفة
لإلثبات للحاالت المختلفة، وھذا بالفعل صحیح (انظر إلى الفقرة

.(8.3
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7.3.2 المصادر "األّولیّة" مقابل المصادر "الثانویّة"

یتوافق التمییز الذي قمنا بھ للتّو في الفقرة السابقة بشكل وثیق
تماًما، مع التمییز الذي قام بھ المؤّرخون بین المصادر "األّولیّة"
والمصادر "الثانویّة". إذا أردنا أن نعرف كیف كان الوضع خالل
الطاعون العظیم في لندن عام 1665، فبإمكاننا إّما الذھاب إلى
المتحف البریطانّي والبحث عن وثائق كتبھا أشخاص عایشوا تلك
األحداث وكتبوا عنھا في ذلك الوقت، أو یمكننا قراءة روایة
لمؤّرخة حدیثة عنھا. ال تدّعي المؤّرخة الحدیثة أنّھا عاشت
التجارب التي ترویھا، ولكن من المؤّكد أّن أبحاثھا شملت قراءة
بعض الروایات المباشرة عن الطاعون وبعض المصادر الثانویّة

المعروفة - روایات كتبھا مؤّرخون قبلھا.
 

7.3.3 التبریر/ األدلّة "المباشرة" مقابل األدلّة "الظرفیّة"

تمیّز المحاكم بین األدلّة "المباشرة" واألدلّة "الظرفیّة". وتعدّ
األدلّة المؤیّدة لالدّعاء (س)، الذي ھو موضع الشّك، أدلّة مباشرة
عندما یشھد الشاھد أنّھ رأى (س) بأّم عینیھ؛ وتتعارض األدلّة
الظرفیّة مع األدلّة المباشرة، فھي أدلّة حول الحقائق ذات الصلة
التي یمكن االستدالل منھا حول االدّعاء المعنّي (س). على سبیل



228

المثال، لنفترض أّن جونز متّھم بإطالق النار على زوجتھ وقتلھا؛
فإذا قال أحد الشھود، "رأیت جونز یطلق النار على زوجتھ
ویقتلھا"، فھذا دلیل مباشر. ولكن، قد یكون ھناك أدلّة من حقائق
أخرى ذات صلة یمكن أن یستنتج منھا أّن جونز قام بذلك حتى لو
لم یشاھده أحد یطلق النار على زوجتھ - على سبیل المثال، قد
یكون ھناك دلیل قوي على وجود دافع لدیھ (أن زوجتھ كانت على
عالقة غرامیّة وأنّھ رجل غیور جد�ا في أحسن أحوالھ) وأنّھ أتیحت
لھ الفرصة (فقد كانا معًا في غرفة النوم، حیث من المعروف أنّھ
یحتفظ بمسدس) وقد تظھر األدلّة الجنائیّة أنّھا قتلت برصاصة من
مسدّسھ، الذي تّم العثور علیھ مدفونًا في حدیقة المنزل وعلیھ
بصماتھ. یقال عن األدلّة الظرفیّة أحیانًا بأنّھا تثبت القضیّة من
خالل استبعاد االحتماالت. وقد شبّھت بالحبل؛ الذي ال یمكنھ بخیط
واحد تحّمل الكثیر من الوزن، ولكن مع عدة خیوط قد یصبح قوی�ا

جد�ا.

السؤال 7.7

اشرح الفرق بین األدلّة المباشرة واألدلّة الظرفیّة في حالة
االدّعاء بأّن الكائنات الفضائیّة زارت األرض في مركبة

فضائیّة.
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7.3.4 تبریر االّدعاء باإلشارة المباشرة إلى اعتبارات
المصداقیّة

یمكننا بسھولة أن نتخیّل إحداھّن تبّرر ادّعاءھا بأنّھا رأت
كائنات فضائیّة تھبط في فسحة في الغابة بالقول: "لقد رأیتھا ولم
أكن تحت تأثیر الكحول. الرؤیة كانت ممتازة، وبصري جیّد.
ویعلم الجمیع كم كنت دائًما متشّككة حول ھكذا ادّعاءات عندما
كنت أسمع عنھا من اآلخرین - أنا لست من النوع الساذج"، فھي
تجیب بالتالي على بعض أسئلة المصداقیّة التي قد نطرحھا والتي
ناقشناھا في فقرات أخرى من ھذا الفصل. وقد تذھب إلى أبعد من
ذلك، فتقول: "بل أكثر من ذلك، لقد رآھم صدیقي أیًضا وكذلك
العلماء الذین جاءوا في الیوم التالي لتصویر التثلیمات البادیة في
التربة، حیث تّم دھس العشب ولم یتمّكنوا من إیجاد أّي تفسیر آخر
لتلك العالمات". وفي ھذه الحالة، تبّرر المرأة ادّعاءھا على وجھ
التحدید باالستناد إلى اعتبارات المصداقیّة ذاتھا التي یدور حولھا

ھذا الفصل.

لنأخذ مثاًال آخر، من السھل أن نتخیّل عاِلًما یُبلّغ عن نوع من
الظواھر المفاجئة، ویبّرر ادّعاءه بالقول إنّھ استخدم معدّات
قیاسیّة، معروفة بموثوقیّتھا في تجارب مماثلة، وإّن ظروف
المراقبة كانت جیّدة، وإّن الفریق الذي قام بذلك العمل لدیھ سجّل
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جیّد في الفحص الدقیق لألدلّة التجریبیّة، وإّن نتائجھ تّم تأكیدھا
الحقًا في العدید من النواحي من قبل علماء آخرین یقومون
بتجارب مماثلة في أماكن مختلفة، إلخ. - باختصار، لقد استخدم

اعتبارات المصداقیّة لتبریر ادّعائھ.

مثال أخیر في ھذا الخصوص، قد تتمّكن إحدى الشھود، ذات
خبرة في مجال معیّن، من دعم حكمھا في المحكمة في قضیّة معیّنة،
لیس فقط من خالل األدلّة ذات الصلة المباشرة باالدّعاء المعنّي،
ولكن أیًضا من خالل اإلشارة إلى تدریبھا ومؤّھالتھا وخبرتھا
الواسعة والمتنّوعة، وسمعتھا من حیث الموثوقیّة، واألدلّة المؤیّدة،
وما إلى ذلك - باختصار مّرة أخرى، تستخدم اعتبارات المصداقیّة

التي نتحدّث عنھا ھنا.

السؤال 7.8

كیف تنطبق ھذه االعتبارات على األدلّة الواردة في حالة
حادث السیّارة، المثال 1 في الفقرة 7.1.2؟

 

7.4 أسئلة حول طبیعة االّدعاء

7.4.1 ھل االّدعاء مستبعد جد�ا، بالنظر إلى أشیاء أخرى
نعرفھا؛ أم أنّھ معقول جد�ا ویسھل تصدیقھ؟
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إذا أخبرتك صدیقة أنّھا تناولت القھوة مع بعض األصدقاء
المشتركین (في الظروف العادیّة حیث یقول فیھا الناس مثل ھذه
األشیاء)، سیكون من السھل تصدیق ذلك. ولكن، إذا قالت إنّھا
تناولت القھوة مع رئیس الوالیات المتّحدة، فسیصعب تصدیقھا،
ألّن قلّة قلیلة من الناس یمكنھم ذلك. بالطبع قد یكون ھذا صحیًحا،
ولكن، في غیاب قّصة أكثر اكتماًال وبعض األدلّة، فإّن ھذا االدّعاء

لیس موثوقًا إلى حدّ كبیر.

لنفترض اآلن أّن الصدیقة تقول إنّھا شاھدت للتّو معجزة - لقد
شاھدت والدھا، الذي مات منذ یومین، یعود إلى الحیاة مثل
الزاروس من خالل الكاھن الذي صلّى علیھ. ما مدى مصداقیّة
ھذا االدّعاء؟ كان لدى دیفید ھیوم (1711-1776)، الفیلسوف
البریطانّي الشھیر، الكثیر لیقولھ حول ھذا النوع من االدّعاءات في
كتابھ االستفسارات المتعلّقة بفھم اإلنسان (تّم نشره ألّول مّرة عام

1748). وھذا جزء من حّجتھ:

عندما یخبرني أحد، أنّھ رأى رجًال میتًا یعود إلى الحیاة،
أتساءل على الفور، أیّھما أكثر احتماًال؛ أن یكون ھذا
الشخص مخادًعا أو تّم خداعھ، أو أّن الحقیقة، التي
یزعمھا، قد حدثت بالفعل. أقوم بوزن المعجزة الواحدة
مقابل األخرى. وبناًء لتفّوق إحداھا الذي أكتشفھ، أعلن
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قراري وأرفض دائًما المعجزة األكبر. فإذا كانت القدرة
على تزویر شھادتھ تحتاج إلى معجزة أكبر من الحدث
الذي یزعمھ؛ عندھا، ولیس قبل ذلك، یمكنھ أن یحصل
على تصدیقي لھ أو رأیي. (دیفید ھیوم، االستفسارات
المتعلّقة بفھم اإلنسان، القسم العاشر، الجزء األّول، الفقرة
91؛ لمزید من الحّجة، راجع ملحق األسئلة، المقطع 45).

باختصار، كلّما كان مستبعدًا أن یكون االدّعاء صحیًحا، في
ضوء ما نعرفھ أیًضا، قلّت مصداقیّتھ، وكنّا بحاجة إلى مزید من
اإلقناع قبل أن نصدّقھ. كان ھذا ھو الحال بالنسبة لقّصة البشر

الذین تنمو "القرون" من ظھورھم (المثال 2 في الفقرة 6.5.1).
 

7.4.2 ھل ھو إفادة أساسیّة مبنیّة على المشاھدة أم حكم
مستنتج؟

في ظاھر األمر ھناك فرق بین أن نقول: "رأیت رجًال یفتح
باب السیّارة مستخدًما شّماعة معطف ویقود السیّارة بعیدًا"، وأن
نقول: "رأیت رجًال یسرق السیّارة": في الحالة الثانیة یتجاوز
المتحدّث ما رآه بالفعل ویستنتج أن أفعال الرجل بلغت حدّ السرقة

(على الرغم من أنھ ربّما فقد مفاتیحھ، مثًال).
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السؤال 7.9

أعِط أمثلة من عندك بإفادتین مختلفتین شبیھة باإلفادتین
أعاله.

 

7.5 تأكید من مصادر أخرى

في مثالنا السابق حول حادث السیّارة (المثال1، الفقرة
7.1.2) أدلى شخصان مختلفان، مستقّالن تماًما بعضھما عن
بعض (األّم ورجل الشرطة)، بالشھادة نفسھا (أّن السیّارة الحمراء
عبرت أثناء اإلشارة الحمراء). دعونا نفترض أّن أدلّة األّم وحدھا
ذات مصداقیّة، وكذلك األمر بالنسبة للشرطّي (أي أّن كلیھما كان
لدیھ القدرة الالزمة لرؤیة ما حدث، كالھما كان یتابع المشھد،
ولیس لدى أّي منھما مصلحة شخصیّة، وما إلى ذلك)؛ في ھذه
الحالة، یؤّكد الدلیالن بعضھما بعًضا. لكي تكون األدلّة مؤیّدة
بعضھا لبعض، یجب أن تكون مستقلّة وذات مصداقیّة ویجب أن

تدعم االدّعاء قید النظر.

السؤال 7.10

استخدم االعتبارات التي درستھا في ھذا الفصل، للتوّصل
إلى حكم بشأن ما إذا كانت السیّارة الحمراء قد عبرت في أثناء
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اإلشارة الحمراء (مثال1، الفقرة 7.1.2). اذكر باختصار
قضیّتك، مستشھدًا باعتبارات المصداقیّة التي تقودك إلى
تصدیق أو عدم تصدیق الشھود، مع توضیح أّي افتراضات
تقوم بھا. من الطبیعّي أن تعتمد في إجاباتك على األسئلة

السابقة.
 

بالطبع تنطبق جمیع المعاییر السابقة على الشھادة نفسھا
أیًضا، وعلى مالحظات المرء الخاّصة وادّعاءاتھ وأحكامھ

واستنتاجاتھ.
 

1.6 الخالصة

توفّر خریطة التفكیر أدناه ملّخًصا لھذا الفصل. عند الحكم
على مصداقیّة المصادر، یتّم عرض األسئلة التي قد تحتاج إلى

طرحھا في خریطة التفكیر.

خریطة التفكیر

مھارة الحكم على المصداقیّة

1.  أسئلة حول الشخص/ المصدر:
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أ.  ھل لدیھ الخبرة ذات الصلة (التجربة والمعرفة، وربّما
المؤّھالت الرسمیّة)؟

ب.  ھل لدیھ القدرة على المراقبة الدقیقة (الرؤیة والسمع
والقرب من الحدث، وعدم وجود ملھیات، واألدوات المناسبة،

والمھارة في استخدام األدوات)؟

ج.  ھل توحي سمعتھ بإمكانیّة الوثوق بھ؟

د.  ھل المصدر لدیھ مصلحة شخصیّة أو تحیّز؟

2.  أسئلة حول الظروف/السیاق الذي تقدّم فیھ االدّعاء.

3.  أسئلة حول التبریر الذي یقدّمھ أحد المصادر لدعم
االدّعاء:

أ.  ھل كان المصدر "شاھدًا على (س) أم تّم إخباره عن
(س)؟

ب.  ھل یستند إلى مصادر أّولیّة أو ثانویّة؟

ج.  ھل یستند إلى أدلّة مباشرة أو ظرفیّة؟

د.  ھل تدعمھ إشارة مباشرة إلى اعتبارات المصداقیّة؟

4.  أسئلة حول طبیعة االدّعاء:
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أ.  ھل ھو مستبعد جد�ا، في ضوء ما نعرفھ؛ أم أنّھ معقول
جد�ا وسھل التصدیق؟

ب.  ھل ھو إفادة أساسیّة مبنیّة على المشاھدة أم حكم
مستنتج؟

5.  ھل ھناك تأكید من مصادر أخرى؟
 

فیما یلي بعض التمارین الختامیّة، بعضھا طویل نوًعا ما. بعد
مدّة من دراسة ھذا الفصل، سیساعدك القیام بواحد أو اثنین من
ھذه التمارین، على ترسیخ العادات الجیّدة التي آمل أن تكون قد

طّورتھا أثناء دراستك لھ.

السؤال 7.11

7.11.1  عندما كنت طالبًا في المدرسة، قّررت في إحدى
اللیالي أن أقود مسافة میلین إلى القریة لزیارة خالتي. في أثناء
حدیثنا، ھبّت عاصفة قویّة. كانت الریاح شدیدة والمطر یتساقط
مثل فیضانات الریاح الموسمیّة. كان الوقت متأّخًرا عندما
ھدأت العاصفة وكان اللیل مظلًما جد�ا جّراء السحب الكثیفة.
كنت أرتدي معطفًا مقاوًما للماء ولدّي أضواء للدراجة، لذلك
انطلقت إلى المنزل بتمّھل على طول األزقة الریفیّة. بینما كنت
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أقود دّراجتي مجتاًزا معالم الماضي المألوفة، اقتربت من شجرة
بلوط كبیرة منتصبة على جانب الطریق. وفجأة، ظھر شكل
أبیض شبحّي عند قاعدة جذع الشجرة، یلوح بذراعیھ ویتحّرك
ببطء نحو األعلى ونحوي. كنت مرعوبًا. أدركت على الفور
أنھا لیست بومة، ألنّني أستطیع الرؤیة من خاللھا - أستطیع أن
أرى اللحاء الخشن لشجرة البلوط بوضوح شدید من خالل
الشكل األبیض الممّوج. شعرت بالخوف الشدید لدرجة توقّف
معھا الشعر عند مؤخرة رقبتي - وھو أمر لم یحدث لي في أیّة
مناسبة أخرى. بینما كان الشكل الشبحّي، یلّوح بذراعیھ، ارتفع
ببطء فوق الجذع واختفى بین الفروع، كدت أسقط عن دّراجتي
في بركة كبیرة خلّفتھا العاصفة. أعتقد أن قلبي قد توقّف. لكن

ھل كان شبًحا؟

7.11.2  انظر في ملحق األسئلة، المقطع 11. ما ردّك
على االدّعاءات المقدّمة ھناك؟

7.11.3  ما ردّك على المقطع 41 في ملحق األسئلة، في
ضوء الفصل الحالّي؟ (قد ترغب في البحث حول زلزال

الكویال على شبكة اإلنترنت.)

7.11.4  أجب على السؤال المطروح في ملحق األسئلة،
المقطع 42.
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7.11.5  ما ردّك على المقطع 43 في ملحق األسئلة؟

7.11.6  أجب على المطروح في ملحق األسئلة، المقطع
.44

7.11.7  ما ردّك على التقاریر التالیة في ضوء ھذا
الفصل؟ (قد ترغب في البحث حول ھذا الموضوع على شبكة

اإلنترنت).

في عام 2001 تّم تشخیص األخت ماري سیمون بییر،
وھي راھبة فرنسیّة تبلغ من العمر 40 عاًما، بمرض
باركنسون. ساءت أعراضھا تدریجی�ا حتّى أصبحت بالكاد
یمكنھا القیادة أو المشي أو حتى الكتابة. وكان لدیھا صعوبة
كبیرة في مشاھدة البابا یوحنا بولس الثاني على شاشة
التلفزیون، ألنّھ كان یعاني أیًضا من مرض باركنسون - حیث
كانت حالتھ أكثر تقدًّما منھا. تدھورت حالتھا بعد وفاة البابا
یوحنّا بولس في أبریل 2005 وطلبت إعفاءھا من مھاّمھا.
ولكّن الراھبة األّم، طلبت منھا أن تواصل كتابة عبارة "یوحنا
بولس الثاني" على ورقة؛ وقد فعلت األخت ماري ذلك، على
الرغم من أّن الكلمات كانت غیر مقروءة. في وقت الحق من
ذلك المساء، وھي في غرفتھا، قالت "شعرت بنفسي مدفوعة
للكتابة، وكأّن أحدھم یقول لي: التقطي قلمك واكتبي". ولدھشتھا
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كان خّطھا واضًحا - وفي صباح الیوم التالي استیقظت وھي
تشعر أنّھا "تحّولت بالكامل. كان إحساًسا قوی�ا جد�ا، شعور
داخلّي ال یمكن للكلمات أن تصفھ... كنت مقتنعة بأنّني شفیت
بالكامل". بعد زیارة طبیب األعصاب، قالت: "لقد خلص إلى
أنّھ لم یعد ھناك أّي مؤّشر على المرض. خانتھ العبارات.
"عندما سئلت عّما إذا كانت تعتقد أن شفاءھا معجزة، أجابت:

"كنت مریضة واآلن أنا شفیت. والباقي للكنیسة أن تقّرره".

أمضت الكنیسة الكاثولیكیّة سنة في التحقیق في تجربة
الراھبة، لتقّرر ما إذا كانت معجزة أم ال. بالنسبة للكاثولیك، فإّن
االعتراف بما حدث كمعجزة، یجب التأّكد من أّن تعافي األخت
ماري كان فجائی�ا وكامًال ودائًما وال یمكن تفسیره من قبل
األطباء. (ملّخص من قصة في صحیفة دیلي تلغراف، 31 آذار/

مارس 2007)

... ادّعت صحیفة بولندیّة أّن طبیبًا دقّق في حالة الراھبة
البالغة من العمر 49 عاًما، خلص إلى أنّھا ربّما لم تكن تعاني
من مرض باركنسون، بل من اضطراب عصبّي یمكن طبّی�ا
التعافي منھ مؤقّتًا... [الصحیفة] (Rzeczpospolita) نشرت
أیًضا أن األخت ماري... اعتلّت صّحتھا اآلن مجدّدًا". (دیلي

تلغراف، 6 آذار/مارس 2010)
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لمزید من القراءة

شوارتز، كوستا وآخرون (2010).

شیك وفون (2010، وغیرھا).
 



241

 
 
 

8  تقییم االستدالالت: صالحیّة االستنباط وأسس أخرى

 

نحن نستدّل، عادة، على كّل أنواع األشیاء من أشیاء أخرى
نعرفھا. على سبیل المثال، إذا كنت تعرف أّن مریم ھي طفلة
حدیثة الوالدة، فقد تستدّل على أنّھا ال تستطیع أن تطعم نفسھا أو
تمشي أو تتكلّم - ویمكنك أن تكون واثقًا جد�ا من ھذه االستدالالت.
كما أنّنا نتوّصل إلى استدالالت ال یمكننا أن نثق بھا إلى ھذا الحدّ؛
على سبیل المثال، إذا كنت تعرف أن جون ھو تلمیذ یبلغ من
العمر 15 عاًما، فقد تستدّل على أنّھ من المرّجح أن یكون لدیھ
ھاتف محمول (ألّن الكثیر مثلھ لدیھم) ولكن بالطبع ال یمكنك أن
تجزم بذلك في حالة جون. یستدّل العلماء عادة على اعتقاداتھم
بالمراقبة والتجارب، وتتكّون لدیھم أحیانًا درجة عالیة من الثقة
فیھا، وأحیانًا درجة أقّل. على سبیل المثال، العدید من الخبراء في
ھذا المجال على ثقة تاّمة، من أّن األدلّة تسمح لھم باالستدالل بأّن
الطیور تطّورت من الدیناصورات (ال بدّ أن یكون ھذا بمثابة
استدالل، ألّن أحدًا لم یكن بوسعھ أن یشاھد ذلك یحدث!). ولكّن
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الخبراء أنفسھم أقّل یقینًا حول ما إذا كانت األدلّة تسمح لھم
باالستدالل على أّن الطیور األولى بدأت تطیر من خالل القفز من
األماكن المرتفعة، مثل األشجار، أو من خالل الركض السریع
ھربًا من الحیوانات المفترسة، وضرب "أجنحتھا" البدائیّة؛ بعض
الخبراء یستدّل على االحتمال األّول من خالل األدلّة، وبعضھم
اآلخر یستدّل على الثاني، وال یثق أيٌّ من المجموعتین ثقة تاّمة
بوجھة نظره. إلعطاء مثال أخیر ولكنّھ شھیر، كان شیرلوك
ھولمز بارًعا في االستدالالت (التي كان یسّمیھا "استنباطات")
وفي استنتاج رؤًى ذكیّة من أنواع الحقائق التي ال یالحظھا
معظمنا؛ وھكذا، في علم االستنباط یستنتج ھولمز من خدوش
األرقام التي تخلّفھا مكاتب الرھانات على ساعة باھظة الثمن، أّن
المالك قد مّر بفترات متتالیة من الفقر والرخاء - أجبرتھ األولى
على رھن ساعتھ واألخیرة سمحت لھ بفك رھنھا. ویعلّق ھولمز
على ھذه االستدالالت قائًال: "أین الغموض في كل ھذا؟" لقد حان

الوقت لنا لكشف "الغموض" حول االستدالالت.
 

8.1 تحدید االستدالالت

في األمثلة التي ناقشناھا للتّو، یبدأ الناس من اعتقاٍد واحد (أو
عدّة اعتقادات) و"ینتقلون" من ھذه االعتقادات إلى اعتقادات
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أخرى یبّررونھا باالعتقادات األولى. في الواقع یستخدمون حجًجا
من النوع الذي ناقشناه في ھذا الكتاب. عندما نناقش قضیّة ما،
فنحن نقدم أسبابًا - نعدّھا صحیحة أو مقبولة نوًعا ما - ونقدّمھا
على أنّھا تدعم استنتاجنا أو تفسیرنا أو قرارنا أو ما شابھ ذلك.
بعبارة أخرى، نحن نستدّل على استنتاجنا من أسبابنا. تتكّون
الحجج دائًما من كّلٍ من األسباب واالستنتاجات، وتكون
"االستدالالت" ھي التحّركات التي نقوم بھا من األسباب إلى
االستنتاجات، التحّركات التي نقول فیھا "سبب1 (إلخ) لذا
[االستنتاج]"، أو "نظًرا لھذه األسباب، أستنتج أن..." بدرجات

متفاوتة من الثقة. وھكذا، في الحّجة التالیة:

لقد تمّكن بعض الناس من إیجاد حّل لمشكلة البطالة لدیھم،
بالكثیر من البراعة في البحث عن وظیفة أو من خالل
استعدادھم للعمل مقابل أجر أقّل، لذا یمكن لجمیع العاطلین

عن العمل القیام بالمثل.

واالستدالل ھو االنتقال من "لقد تمّكن بعض الناس من إیجاد
حّل لمشكلة البطالة لدیھم...'' إلى "یمكن لجمیع العاطلین عن العمل
القیام بالمثل". إّن شخًصا یقدّم ھذه الحّجة (كما فعل وزراء
مارغریت تاتشر عندما كانت رئیسة وزراء بریطانیا) یعتقد أّن
االدّعاء األّول یبّرر االدّعاء الثاني (وبالتالي یمكن االستدالل علیھ
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منھ). وفي حال كان األمر كذلك، فھذه مسألة أخرى - وھو سؤال
مثیر لالھتمام.

السؤال 8.1

حدّد االستدالالت في المقاطع التالیة:

8.1.1  ملحق األسئلة، المقطع رقم 1.

8.1.2  ملحق األسئلة، المقطع رقم 3.

8.1.3  ملحق األسئلة، المقطع رقم 11.

8.1.4  ملحق األسئلة، المقطع رقم 29.

8.1.5  ملحق األسئلة، المقطع رقم 36.

8.1.6  ملحق األسئلة، المقطع رقم 39.
 

8.2 اختبار أّولّي لالستدالالت الجیّدة

بمجّرد أن یتّضح لدینا ما ھي االستدالالت، یُھّمنا أن نتمّكن
من الحكم على جودتھا. في الفصلین السابقین استعرضنا كیف
یمكن الحكم على مقبولیّة األسباب، ولكن عموًما یجب أن یتّم تقییم
األسباب واالستدالالت بشكل مختلف تماًما. في معظم الحاالت،
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یختلف تماًما الحكم على صّحة األسباب المقدّمة أو مقبولیّتھا في
بعض الحجج عن الحكم على مبّررات االستدالالت القائمة على

تلك األسباب. دعونا نوضح الفرق مع مثال مفید:
 

المثال 1

إّن دماغ المرأة في المتوّسط أصغر من دماغ الرجل، لذا
فإّن النساء أقّل ذكاء من الرجال.

السؤال 8.2

قبل المتابعة في القراءة، اذكر ما إذا كان ھذا االستدالل/
الحّجة جیّدة أو سیّئة ولماذا برأیك.

 

عندما أستخدم ھذا المثال مع الطّالب، یقول الجمیع تقریبًا إنّھا
حّجة سیّئة، ولكن لیس من السھل جد�ا ذكر السبب. یمیل الناس إلى
القول بأنّھم ال یعرفون ما إذا كان السبب صحیًحا أم زائفًا، ولكنّھم
متأّكدون من أّن االستنتاج غیر صحیح. عندما یتّم الضغط علیھم،
یجیبون بشيء من ھذا القبیل، "حتّى لو كان السبب صحیًحا، فال
توجد صلة من النوع المقترح بین حجم الدماغ والذكاء، لذا فإّن
السبب ال یدعم االستنتاج" أو "حتّى لو كان السبب صحیًحا، فأنا
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متأّكد من أّن االستنتاج خاطئ، لذلك ال یمكن أن تكون الحّجة
جیّدة". (ھل إجابتك على السؤال 8.2 شبیھة بإحدى ھاتین
اإلجابتین؟) كالھما صحیح. یشیر األّول إلى حقیقة أنّنا نتوقّع رؤیة
نوع من الترابط المنطقّي المتین إلى حدّ ما، بین السبب واالستنتاج
إذا كان أحدھما یبّرر اآلخر - رابط یمكننا فھمھ وقبولھ في ضوء
قناعاتنا األخرى. أّما الثاني فیفترض أنّھ إذا كان السبب صحیًحا
فھناك أسباب (أو اعتبارات أخرى ذات صلة) تدعو للتفكیر بأّن

النتیجة قد تكون خاطئة، لذا ال یمكن أن یكون االستدالل جیدًا.

تسفر كلتا الفكرتین عن اختبارات لتحدید ما إذا كان االستدالل
جیّدًا أم ال. وحیث إّن الثانیة كان لھا تأثیر كبیر في تاریخ التفكیر
حول االستدالالت، فھي التي سنعرضھا ھنا. صحیح أنّھا تزّودنا
باختبار صارم إلى حدّ ما لتحدید مقبولیّة االستنتاج، ولكنّھا مكان
جیّد للبدء. وتتلّخص الفكرة األساسیّة بما یلي: إذا كان السبب (أو
األسباب) ال تجبرك على قبول االستنتاج - أي إذا كان بإمكانك
التفكیر بطریقة ما، تكون فیھا األسباب صحیحة واالستنتاج خاطئًا
في الوقت نفسھ - عندھا یسقط االستدالل. لتوضیح ذلك في
المصطلحات الواسعة إلى حدّ ما والتي كنّا نتعامل بھا مع الحجج،
فإّن االختبار الذي یجب تطبیقھ عند الحكم على االستدالل ھو اآلتي:
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ھل یمكن أن یكون السبب (أو األسباب) صحیحة (أو
بشكل آخر، مقبولة) واالستنتاج خاطئًا (أو بشكل آخر،

غیر مقبول) في الوقت نفسھ؟

إذا كان الجواب "ال"، یكون االستدالل - أي االنتقال من
األسباب إلى االستنتاج - جیّدًا ویُجبرك على قَبول االستنتاج إذا
كانت األسباب صحیحة. ولكن، إذا كانت اإلجابة على ھذا السؤال

ھي "نعم"، فإّن االستدالل یسقط (أو لیس لھ ما یبّرره).

للعودة إلى مثالنا، فإّن السبب ھو في الواقع صحیح: إذا قمت
بالتحقّق من ھذا في مجتمع معیّن، مثًال في المملكة المتّحدة،
فسوف تجد أّن دماغ المرأة في المتوّسط أصغر (حاول البحث في
اإلنترنت). ولكن من الخطأ بداھة قَبول ھذا االستنتاج المبھم بأّن
المرأة أقّل ذكاء من الرجل (وھذا واضح في أّي مجتمع یتمتّع فیھ

الرجل والمرأة بفرص متساویة لتنمیة قدراتھم).

فھذا مثال لحّجة یكون فیھا السبب صحیًحا، ولكّن االستدالل
من السبب إلى االستنتاج غیر مبّرر. واالستدالل غیر مبّرر ألّن
السبب یمكن أن یكون صحیًحا واالستنتاج خاطئًا في الوقت نفسھ
(وھذا ھو واقع الحال). من الواضح أّن ھذا االختبار األّولّي الذي
یطبّق عند محاولة تحدید إمكانیّة تبریر االستدالل، یختلف تماًما
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عن االختبارات التي یجب تطبیقھا عند محاولة تحدید مقبولیّة
األسباب.

السؤال 8.3

قم بتطبیق االختبار الذي شرحناه للتّو، لتقّرر ما إذا كانت
االستدالالت التي سبق أن حدّدتھا في المقاطع الواردة في

السؤال 8.1 مبّررة.

8.3.1  ملحق األسئلة، المقطع رقم 1.

8.3.2  ملحق األسئلة، المقطع رقم 3.

8.3.3  ملحق األسئلة، المقطع رقم 11.

8.3.4  ملحق األسئلة، المقطع رقم 29.

8.3.5  ملحق األسئلة، المقطع رقم 36.

8.3.6  ملحق األسئلة، المقطع رقم 39.
 

كما رأینا للتّو، تسقط الحّجة في بعض األحیان، على الرغم
من أّن أسبابھا قد تكون مقبولة، ألّن االستدالالت القائمة علیھا
تكون قد سقطت. وعلى النقیض من ذلك، تسقط الحّجة في بعض
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األحیان، ألّن أسبابھا غیر مقبولة على الرغم من أّن االستدالالت
المستندة إلیھا تفي باختبارنا لكونھا استدالالت جیّدة. وفیما یلي

مثال على ذلك:

إذا حفظت النقاط الرئیسیّة في ھذا الكتاب جیّدًا، فسوف
تبلي بالًء حسنًا في امتحان التفكیر الناقد وأنت قد حفظتھا

جیّدًا لذا فسوف تبلي بالًء حسنًا في االمتحان.

من الواضح بشكل معقول أنّھ إذا كانت األسباب صحیحة، ال
بدّ أن یكون االستنتاج صحیًحا كذلك، لذا فإّن ھذا استدالل جیّد
بحسب اختبارنا. ولكّن السبب الذي یقول بأنّك تحتاج إلى حفظ
النقاط الرئیسیّة فقط في ھذا الكتاب، لكي تبلي بالًء حسنًا في
االمتحان ھو خاطئ بالتأكید (وقد یكون االدّعاء بأنّك حفظتھا
خاطئ أیضا؟) لذلك فإّن ھذه الحّجة تخفق في تبریر االستنتاج،
لیس ألنّھا تقدّم استدالًال ضعیفًا، ولكن ألّن أحد األسباب على األقّل

التي تستند إلیھ خاطئ.

بالطبع، تفشل بعض الحجج ألنّھا تستند إلى أسباب غیر
مقبولة وتستخلص منھا استدالالت ضعیفة. ما یُھّمنا أن نُشیر إلیھ
ھنا ھو أّن عملیّة الحكم فیما إذا كانت األسباب مقبولة، وعملیّة
الحكم فیما إذا كانت االستدالالت مبّررة مختلفتان تماًما -
وتستخدمان اختبارات مختلفة تماًما. إذا سقطت الحّجة في أّيٍ من
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ھذین االختبارین أو كلیھما، فإنّھا ال تبّرر استنتاجھا. ولكن إذا
اجتازت كلیھما، فإنّھا تنجح في تبریره. وھذه نقطة َمھّمة تستحّق

اإلشارة إلیھا:

لكي تنجح الحّجة في تبریر استنتاجھا، یجب أن تستوفي
شرطین اثنین:

1.  یجب أن تكون أسبابھا صحیحة أو بشكل آخر،
مقبولة.

2.  ویجب أن تكون االستدالالت التي یتّم استخالصھا بعد
ذلك من تلك األسباب جیّدة.

 

8.3 معاییر مختلفة لتقییم االستدالالت والحجج

رأینا سابقًا أّن ھناك أنواًعا مختلفة من األسباب، یجب الحكم
علیھا بطریقة مختلفة (من حیث الحقیقة، أو المصداقیّة، أو
المقبولیّة كقیم أخالقیّة، أو كتعریفات أو غیرھا). وبالطریقة نفسھا،
یجب الحكم على أنواع االستدالالت المختلفة بمعاییر مختلفة تماًما.
االختبار/ المعیار الذي أوردناه للتّو ھو أحد ھذه المعاییر، ولیس

المعیار الوحید، كما سنوضح اآلن.
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على الرغم من أّن كّل حّجة تھدف بالطبع إلى تقدیم الدعم
الستنتاجھا، فإّن بعض الحجج یقصد منھا أن تكون "حاسمة" أكثر
من غیرھا؛ وأن تترك مساحة أقّل لالعتراض من الحجج األخرى.
وبالتالي، یقصد ببعض الحجج أن تكون صالحة استنباطی�ا. وھذا

ھو أقسى معیار للحكم على االستدالالت.

باستخدام عبارات مشابھة لتلك الموجودة في اختبارنا أعاله،
فإّن االختبار الذي یھدف للحكم في ما إذا كان االستدالل صالًحا

استنباطی�ا ھو كالتالي:

ھل یمكنك التفكیر بأّي طریقة یمكن أن یكون فیھا السبب
(األسباب) صحیحة واالستنتاج خاطئًا (مھما كان ذلك

مستبعدًا)؟

إذا كانت اإلجابة على ھذا السؤال ھي "ال"، یكون االستدالل
- االنتقال من األسباب إلى االستنتاج - صحیًحا استنباطی�ا. إذا كان

الجواب "نعم"، یكون االستدالل غیر صحیح استنباطی�ا.

وبالتالي، إذا كانت الحّجة صحیحة استنباطیًا، فإّن صّحة
أسبابھا تضمن تماًما صّحة استنتاجھا؛ إذا كانت األسباب صحیحة،
یجب أن یكون االستنتاج صحیًحا - أي ال توجد احتماالت أخرى.
على سبیل المثال، إذا كان صحیًحا أّن "جمیع الحیتان ھي من
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الثدییّات" و"جمیع الثدییّات تلد صغارھا"، یجب أن یكون صحیًحا
أّن "جمیع الحیتان تلد صغارھا". من المستحیل أن تكون األسباب

صحیحة واالستنتاج خاطئًا. إذًا ھذه حّجة صالحة استنباطی�ا.

ینبغي الحكم على حجج أخرى بمعاییر مختلفة تماًما. فعلى
سبیل المثال، في محكمة جنائیّة، یتمثّل السؤال فیما إذا كانت القضیّة
ضدّ المتّھم قد "ثبتت بما ال یدع مجاًال للشّك المعقول". وھذا معیار
صارم تماًما كي تفي بھ الحّجة؛ ویجب أن یتّم "إثبات كّل من
األسباب واالستدالالت في القضیّة بما ال یدع مجاًال للّشك المعقول".
وبالتالي، في ھذه الحالة، فإّن االختبار الذي ینطبق على

االستدالالت ھو اآلتي:

إذا كانت األسباب صحیحة (أو بشكل آخر، مقبولة)، ھل
ھناك شّك معقول حول ما إذا كان االستنتاج صحیًحا (أو

بشكل آخر، مقبوًال)؟

من الواضح أّن مثل ھذا االختبار لیس صارًما مثل اختبار
الصالحیّة االستنباطیّة. انظر في الحالة التالیة:

اعترف آبي بقتل بیرت. سالح الجریمة ھو مسدّس آبي
وكان مغّطى ببصماتھ. وكان من المعروف أّن آبي یكره
بیرت. على الرغم من التحقیق الشامل الذي أجرتھ
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الشرطة، ال یوجد دلیل یشیر إلى توّرط أّي شخص آخر.
لذا ال بدّ أّن آبي كان القاتل.

ھذه الحّجة غیر صالحة استنباطی�ا. یمكن للمرء أن یتصّور
العدید من الطرق التي یمكن أن تكون األسباب فیھا صحیحة
واالستنتاج خاطئًا (ربّما آبي یغطي على شقیقھ كاین لسبب ما).
ومع ذلك، فقد تجد المحكمة أّن القضیّة ضدّ آبي، التي اكتملت

تفاصیلھا بھذا الموجز، "أثبتت بما ال یدع مجاًال للشّك".

في القضایا القانونیّة المدنیّة، ال یزال المعیار الذي یتعیّن
تطبیقھ أقّل صرامة؛ حیث یجب إظھار الحجج على أنّھا "أكثر
احتماًال من غیرھا وفق میزان األدلّة". وبالتالي، یتعیّن على
المحلّف أو القاضي في مثل ھذه الحالة أن یطبّق معیاًرا ال یزال

أضعف عند التوّصل إلى استنتاجھ.

مجدّدًا، في العدید من الحاالت الیومیّة، نعرض حجًجا یراد
الحكم علیھا بمعاییر أقّل صرامة. على سبیل المثال، یُقصد بھا أن
تكون "معقولة"، ولكنّھا لیست حاسمة على اإلطالق، ألّن القضیّة
لیست مھّمة بما فیھ الكفایة أو لیست مثیرة للجدل بشكل واسع -
وعادة ما تترك أمور كثیرة دون ذكر ومفترضة. في الواقع، في
معظم الحجج الحقیقیّة، ال یقال الكثیر، لذلك من المھّم جد�ا التفكیر
ملی�ا في االفتراضات التي تكمن وراء معظم الحجج عند الحكم
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حول مدى قدرتھا على اإلقناع. سوف نشرح اآلن ھذه األفكار
بمزید من التفصیل في فقرات متتالیة (تتناول االفتراضات في

حینھا).
 

8.4 صالحیّة االستنباط

نحن نتعامل أّوًال مع معیار "الصالحیّة االستنباطیّة"، لیس
ألنّھ األكثر أھمیّة في سیاقنا، ولكن ألنّھ أسھل لالستیعاب والفھم.
بمجّرد أن تصبح الفكرة واضحة بالنسبة إلیك، ستجد المعاییر

األخرى سھلة الفھم نسبی�ا.

فیما یلي مثال آخر على حّجة صالحة استنباطی�ا:
 

المثال 2

أندي أطول من بیسي وبیسي أطول من تشارلي، لذا فإّن
أندي أطول من تشارلي.

إذا كنت تتخیّل ھؤالء األشخاص الثالثة، فیمكنك أن ترى أنّھ
إذا كان آندي أطول من بیسي وكان بیسي أطول من شارلي، یجب
أن یكون آندي أطول من تشارلي؛ فإذا كانت األسباب صحیحة،
یجب أن تكون النتیجة صحیحة. ومن المستحیل أن تكون األسباب
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صحیحة والنتیجة خاطئة. وھذا كّل ما یعني أن نطلق على الحّجة
أنّھا "صالحة استنباطی�ا".

وفیما یلي مثال آخر:
 

المثال 3

یجب علینا إّما أن نأخذ المنعطف األیسر أو المنعطف
األیمن ھنا. إذا ذھبنا إلى الیسار فسوف نتأّخر بسبب
أعمال الصیانة على الطریق، وإذا ذھبنا إلى الیمین
فسوف نتأّخر بسبب حادث سیر. لذا في كلتا الحالتین

سوف نتأّخر.

من الواضح، في ھذا المثال، إذا كان صحیًحا أّن علینا أن
نذھب یساًرا أو یمینًا (ألنّھ ال یوجد خیارات أخرى) وأّن
االدّعاءات األخرى صحیحة، لذا فإنّنا حتًما سنتأّخر. وال مفّر من
ھذا االستنتاج إذا كانت األسباب صحیحة. من المستحیل لألسباب

أن تكون صحیحة واالستنتاج غیر صحیح.

في الفقرة السابقة أوردنا مثاًال عن حّجة لم تكن صالحة
استنباطی�ا (التي تقول أّن آبي قاتل). دعونا ننظر إلى مثال آخر:
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المثال 4

اللوحة المعروفة باسم المونالیزا، المعروضة في متحف
اللوفر في باریس، ھي واحدة من اللوحات األكثر شھرة في العالم.
الطریقة التي یرسم بھا الرّسام لون البشرة فریدة من نوعھا، بحیث
یمكن التعّرف على اللوحة من ذلك وحده إذا كنّا غیر متأّكدین من
مصدرھا. وفي كّل األحوال، لم یكن ھناك أّي شك على اإلطالق

في أّن اللوحة تعود للیوناردو دافنشي، لذا فإنّھا حتًما تعود إلیھ.

ھذه الحّجة لیست صالحة استنباطی�ا. على الرغم من أنّھ "لم
یكن ھناك أّي شّك على اإلطالق"، یمكن للمرء أن یتخیّل حدوث
ضرب كبیر من االحتیال، لذا فإّن الحّجة لیست صالحة استنباطی�ا.
(من الممكن أن تكون األسباب صحیحة والنتیجة خاطئة، مھما

كانت غیر مرّجحة.)

السؤال 8.4

احكم ما إذا كانت كّل من الحجج التالیة صالحة استنباطی�ا
أم ال. اشرح أسباب حكمك في كّل حالة.

8.4.1  یكره توم كّل شخص تحبّھ ماري، وماري تحّب
توم؛ لذا یجب أن یكره توم نفسھ.
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8.4.2  كبیر الخدم كان في حجرة المؤن. في ھذه الحالة لم
یكن بإمكانھ إطالق النار على سیّده، الذي كان في مكتبھ.

وبالتالي ال یمكن أن یكون كبیر الخدم قد فعلھا!

8.4.3  ملحق األسئلة، المقطع رقم 3.

8.4.4  ملحق األسئلة، المقطع رقم 29.

كما أوضحنا سابقًا، لتحدید ما إذا كانت الحّجة صالحة
استنباطی�ا، علیك أن تسأل ھل من الممكن (مھما كان ذلك مستبعدًا)
أن تكون األسباب صحیحة واالستنتاج خاطئًا في الوقت نفسھ.
أحیانًا یكون من السھل الحكم على ذلك (كما ھو الحال في معظم
األمثلة التي سبقت مباشرة) ولكن تجدر اإلشارة إلى أنّھ من
الصعب جد�ا الحكم في بعض األحیان؛ لمثال من ھذا النمط، انظر
إلى حّجة غالیلیو في ملحق األسئلة، المقطع رقم 51، الذي تّمت

مناقشتھ بالكامل في فیشر، 2004، الفصل السادس.
 

8.5 صالحیّة االستنباط وأنماط الحجج

ذكرنا سابقًا أّن ھناك أنماًطا مختلفة من الحجج - أي أّن
الحجج یمكن أن یكون لدیھا بنًى مختلفة (الفصل الثالث). ومن
المثیر لالھتمام أّن ھناك أنماًطا معیّنة من الحجج تكون فیھا أیّة
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حّجة، لدیھا ھذه البنیة، صالحة استنباطی�ا بغّض النظر عن
موضوعھا - أي مھما كانت. فیما یلي مثال على ھكذا نمط / بنیة:

إذا لم ینخفض استھالك السیّارات للبنزین في جمیع أنحاء
العالم بشكل كبیر قریبًا، فستستمّر انبعاثات العوادم في
إتالف طبقة األوزون. إذا حدث ذلك، فإّن معدّل اإلصابة
بسرطان الجلد سیزداد بشكل كبیر، وإذا حدث ذلك، فإن
الوفیات الناتجة عن سرطان الجلد سوف تزداد، لذلك إذا
لم یتّم تخفیض استھالك البنزین في جمیع أنحاء العالم،

فسوف تزداد الوفیات الناتجة عن سرطان الجلد.

(یمكنك البحث في "طبقة األوزون وسرطان الجلد" على
شبكة اإلنترنت إذا كنت ترید أن تعرف المزید حول ھذا

الموضوع).

تتكّون ھذه الحّجة من الشكل التالي:

إذا كان (أ) إذًا (ب) وإذا كان (ب) إذًا (ج) وإذا كان (ج)
إذًا (د)، لذلك إذا كان (أ) إذًا (د).

على الرغم من أن الحّجة األصلیّة كانت طویلة نوًعا ما،
بمجّرد عرض بنیتھا المنطقیّة باستخدام الحروف من (أ) - (د)
لترمز إلى الجمل األصلیّة، یصبح من السھل رؤیة كیف أّن
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األسباب إذا كانت صحیحة، فإّن االستنتاج یجب أن یكون صحیًحا.
في الواقع، من السھل أن نرى أّن ھذا سیكون صحیًحا بالمثل ألّي

حّجة أخرى لھا الشكل نفسھ.

فیما یلي حّجتان تظھران أنماًطا أخرى صالحة استنباطی�ا:

إذا لم ینخفض استھالك السیّارات للبنزین في جمیع أنحاء
العالم بشكل كبیر قریبًا، فستستمّر انبعاثات العوادم في
إتالف طبقة األوزون. نظًرا ألّن استھالك البنزین لن یتّم
تخفیضھ، فإّن انبعاثات عوادم السیّارات ستستمّر في

إتالف طبقة األوزون.

نمطھا كالتالي:

إذا كان (أ) إذًا (ب) و(أ) صحیحة، لذا یجب أن تكون
(ب) صحیحة.

نمط صحیح بشكل واضح من الناحیة االستنباطیّة؛ إذا كانت
األسباب صحیحة یجب أن یكون االستنتاج صحیًحا. وھذا نمط
شائع من الحجج لدیھ اسم ممیّز - "طریقة التثبّت" أو "تأكید

السابق".

وھذه حّجة أخرى، مع بنیة مختلفة:
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إذا كانت بعض الكلمات تشبھ حق�ا األصوات الطبیعیّة (كما
تشیر بعض النظریّات حول أصل اللغة البشریّة)، فإنّنا
نتوقّع أن تكون ھي نفسھا أو مماثلة لھا في كّل اللغات.
ومن المثیر لالھتمام أّن التفتیش الدقیق یبیّن أنّھا لیست
كذلك. لذا فإّن النظریّات یجب أن تكون خاطئة. (انظر في

ملحق األسئلة، المقطع 31)

تعرض ھذه الحّجة النمط التالي:

إذا كان (أ) إذًا (ب) ولكن (ب) خاطئة، لذا فإن (أ) یجب أن
تكون خاطئة.

من الواضح أّن ھذا النمط ھو أیًضا صالح استنباطی�ا. وھو
ا، "طریقة اإلنكار" أو أیًضا شائع جد�ا لدرجة أّن لھ اسًما خاص�

"إنكار الالحق".

والواقع أّن ھذین النمطین من الحجج شائعان جد�ا وبسیطان
جد�ا؛ وھما بسیطان لدرجة أّن الناس غالبًا ما یغفلون عن أحدھما
عند الجدال، على اعتبار أنّھ مسلّم بھ. عندما تبحث عن

افتراضات، قد یكون من المھّم أن تتذّكر ذلك.

السؤال 8.5
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انظر إلى األمثلة التالیة وحدّد أی�ا منھا یظھر نمًطا صالًحا
استنباطی�ا وأیّھا ال یظھر ذلك.

8.5.1  إذا كان مناخ العالم یزداد دفئًا، فمن المفترض أن
نجد بعض الجلید في كّلٍ من القطبین الشمالّي والجنوبّي یذوب
بمعدّل أعلى من الطبیعّي. إذا كان الجلید یذوب، فمن المفترض
أن نرى تأثیر ذلك على ارتفاع مستوى سطح البحر. إّن مناخ
العالم یزداد دفئًا، وبالتالي یجب أن نرى ارتفاًعا في مستوى
سطح البحر. (ال تخلط بین ھذا السؤال والمقطع 3 في ملحق

األسئلة).

8.5.2  إذا كان الناس الذین یزعمون أنّھم اختُطفوا من قبل
كائنات فضائیّة قد اختطفوا حقًا، فنحن بحاجة ألن نأخذ على
محمل الجدّ التقاریر حول مشاھدة األجسام الطائرة. ولكنّھ من
المستبعد أن تكون ھذه االدّعاءات صحیحة. لذلك، نحن لسنا
بحاجة ألن نأخذ على محمل الجدّ التقاریر حول مشاھدة

األجسام الطائرة. (انظر ملحق األسئلة، المقطع 7)

8.5.3  أفادت مجموعة من العلماء األوروبّیّین
المرموقین، أّن الدراسات التي أجروھا ال تثبت أّن ھناك خطًرا
كبیًرا من اإلصابة بسرطان الرئة من جّراء التدخین السلبّي.
ولكن ھذا التحلیل تّم تمویلھ من قبل مصنّعي التبغ. لذا من
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المرّجح أن تكون نتائج التحلیل غیر صحیحة. (انظر في ملحق
األسئلة، المقطع 11).

8.5.4  إذا كان صحیًحا أّن الفوائد التي تعود على
الحیوانات من اختبارات السمیّة التي تجري علیھم تفوق معاناة
تلك الحیوانات المشاركة في االختبارات، فقد یكون ھناك ما
یبّرر ھذه االختبارات. لسوء الحّظ، بالنسبة ألولئك الذین
یسمحون بمثل ھذه االختبارات، ال یمكن إثبات فائدتھا
للحیوانات، لذلك ال یوجد ما یبّرر اختبار السمیّة على

الحیوانات. (انظر في ملحق األسئلة، المقطع 16).
 

ھناك أكثر من ذلك بكثیر، یمكن أن یقال حول معیار
الصالحیّة االستنباطیّة (ویمكن االّطالع على المزید بقراءة
"ملحق: المنطق الشكلّي األّولّي" في فیشر، 2004، أو "ملحق
المنطق" في ایفریت وفیشر، 1995) ولكّن ذلك ال یشّكل أھّمیّة
كبرى في سیاق الجدل الیومّي، لذا نترك لك المجال ھنا لالعتماد
على حْدسك الخاّص، واالنتقال إلى معاییر أقّل حدّة. وإذا كانت
الحّجة ال تفي بمعیار الصالحیّة االستنباطیّة، فقد تكون مع ذلك
حّجة جیّدة للغرض المقصود منھا، لذا دعونا ننظر اآلن في الحجج

التي یثبت استنتاجھا بما ال یدع مجاًال للشّك المعقول.
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8.6 مثبت بما ال یدع مجاًال للشّك المعقول

كما الحظنا، فإّن معیار اإلثبات المعتمد في المحاكم الجنائیّة،
ھو الذي "یثبت بما ال یدع مجاًال للشّك المعقول". وھذه مسألة
یقّررھا المحلّفون. وال یُتوقّع منھم اشتراط صالحیّة االستنباط عند
الحكم، فیما إذا كانت األدلّة تثبت الحالة. ویمكن عادة تصّور
الطرق التي تكون فیھا األدلّة صحیحة، ولكن االستنتاج خاطئ
(بحیث ال تكون القضیّة صالحة استنباطی�ا) ولكن ھذا لیس ھو
االختبار الذي یتعیّن علیھم تطبیقھ؛ علیھم أن یسألوا إن كان ھناك
أّي "شّك معقول"، ولیس إن كان ھناك أّي "احتمال في" أن تكون
األسباب صحیحة واالستنتاج خاطئ. وھكذا، في المثال الذي
ذكرناه في الفقرة 8.3 عن آبي وبیرت، لیس من الصعب أن نرى
أّن الحّجة غیر صالحة استنباطی�ا، ولكن یمكن "إثباتھا بما ال یدع

مجاًال للشّك المعقول". وفیما یلي مثال آخر:

بعد ظھر یوم مشمس في العام 1996، كانت لین راسل
وابنتاھا، میغان وجوزي (البالغان من العمر تسع
سنوات)، یسرن من المدرسة إلى المنزل على طول
شارع ریفّي وحید بالقرب من كانتربري، في إنجلترا،
عندما واجھھن رجل غریب. قام بتقییدھن وضربھن
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بمطرقة على رؤوسھن، تارًكا إیاھن یُحتضرن (ولكن
جوزي نجت من الموت). وبعد تحقیق مطّول أجرتھ
الشرطة ومحاكمة الحقة، أدین رجل یدعى مایكل ستون
بارتكاب جریمة القتل. لم یكن ھناك دلیل جنائّي ضدّه
(الدم والشعر وبصمات األصابع ومثل ھذه األدلّة). وقد
أُدین جزئیًا ألنّھ لم یكن لدیھ حّجة غیاب وقت الجریمة،
ولكن أساًسا استنادًا لشھادة شخصین أجریا محادثات معھ
عندما كان محتجًزا كمشتبھ بھ. أحدھما، دامیان دالي،
أدین بالسرقة والسطو واالعتداء؛ اآلخر، ضابط، یدعى
باري طومسون. وشھد االثنان في محاكمة ستون، بأنّھ
اعترف بجریمتي القتل في جلسة االستماع في السجن.

وتمّكنوا من إعطاء تفاصیل مقنعة لھیئة المحلّفین.

إذا تأّملت في ھذا المثال، ربّما یمكنك التفكیر في أنواع األدلّة
التي سیتعیّن على دالي وطومسون تقدیمھا والتي تقنع ھیئة

المحلّفین "بما ال یدع مجاًال للشّك" أنّھم یقولون الحقیقة.

السؤال 8.6

ناقش مع زمالئك الطّالب (أو األصدقاء إذا كنت منخرًطا
في الدراسة الذاتیّة) ما قد تكون علیھ ھذه األدلّة واكتب ملّخًصا
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لمداوالتك.

 

في أثناء المحاكمة، تّم إلغاء إدانة ستون في أوائل عام 2001،
بعد أن اعترف طومسون في صحیفة وطنیّة أّن شھادتھ كانت
مجموعة من األكاذیب! ومع ذلك، بعد إعادة المحاكمة، تّم إدانة
ستون مجدّدًا. قد تحتاج إلى التفكیر مّرة أخرى حول أّي نوع من
األدلّة من شأنھا أن تثبت إدانة ستون "بما ال یدع مجاًال للشّك

المعقول" في غیاب أدلّة طومسون.

السؤال 8.7

في كّل من األمثلة التالیة، إذا افترضنا أّن األسباب المقدّمة
صحیحة أو بشكل آخر مقبولة، ھل تعتقد أّن االستنتاج تّم
التوّصل إلیھ "بما ال یدع مجاًال للشّك المعقول"؟ أعِط حكمك

مبیّنًا األسباب.

8.7.1  على الرغم من أّن األرض تبدو "مسّطحة" بالنسبة
إلینا عندما نكون على سطحھا، وأّن الناس كانوا یعتقدون أنّھا
مسّطحة حتّى وقت قریب جد�ا، فقد تراكمت لدینا كمیّة ھائلة من
األدلّة في السنوات القلیلة الماضیة على أنّھا شبھ كرویّة. یمكننا
مشاھدة السفن تختفي عند األفق. وتتنقّل السفن والطائرات
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بنجاح على افتراض أن العالم شبھ كروي؛ حتّى إنّھ في اآلونة
األخیرة أصبح لدینا صور تّم التقاطھا من الفضاء والتي تظھر

أّن األرض كرویّة. لذا یجب أن تكون شبھ كرویّة.

8.7.2  انزلق جون عن سلّم وسقط من علّو ثمانیة أمتار
على ممشى من الباطون المسلّح بجانب منزلھ. وقد ظّل واعیًا
بالرغم من أنّھ ارتطم بقّوة باألرض. إنھ بال حراك ولكنّھ یئّن
بشكل فظیع، ویبدو أّن الدم یخرج من فمھ. ال بدّ وأّن إصابتھ

خطیرة.
 

8.7 أرجحیّة الحّجة وفق میزان األدلّة

في المحاكم المدنیّة، ال ینطبق معیار اإلثبات المستخدم في
المحاكم الجنائیّة، ولكن ینطبق معیار أقّل صرامة، وھو أنّھ یتعیّن
إثبات القضیّة وفق میزان األدلّة أو وفق میزان االحتماالت. وھكذا
یمكن لمحكمة مدنیّة أن تحكم ضدّ شخص ما، حتّى وإن كان ھناك
شكوك حول القضیّة، والتي كانت ستستدعي من المحكمة الجنائیّة

أن تعلن براءتھ فیما لو كانت التھمة جنائیّة.

یحدث ھذا المنطق المماثل في العدید من السیاقات. على سبیل
المثال، في علم االستنباط، یخضع شیرلوك ھولمز الختبار من قبل
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الدكتور واتسون. وقد سمع واتسون ھولمز یقول إنّھ من الصعب
على أّي شخص أن یستخدم غرًضا بشكل یومّي دون أن یترك
علیھ أدلّة حول شخصیّتھ وعاداتھ، یمكن للمراقب المدّرب أن
یقرأھا. وقد أعطى ھولمز ساعة قدیمة "حصل علیھا مؤّخًرا"
وطلب من ھولمز أن یقول لھ ما في وسعھ عن صاحبھا الراحل.
نظر ھولمز إلى الساعة بعنایة، وفتحھا وأخذ یعاین أداءھا،
باستخدام العدسة المّكبرة التي ال غنى عنھا. ثم، بعد أن الحظ أّن

ھناك القلیل جد�ا من األدلّة، ألّن الساعة تّم تنظیفھا مؤّخًرا، قال:

"صّحح لي إذا كنت مخطئًا، أعتقد أّن الساعة یملكھا
أخوك األكبر، وقد ورثھا عن والدك".

أجاب واتسون: "ال شّك أنّك استنتجت ذلك من األحرف
األولى (ه و) المحفورة على ظھرھا؟".

ردّ ھولمز: "بالفعل، حرف الواو یعود السم عائلتك. عمر
الساعة ما یقارب الخمسین عاًما واألحرف األولى ھي
قدیمة قدم الساعة؛ لذلك تم صنعھا للجیل الماضي. وعادة
ما تنتقل المجوھرات إلى االبن األكبر، ومن المرّجح أن
یكون لھ اسم عائلة والده نفسھ. إذا كنت أتذّكر جیّدًا، فإّن
والدك توفّي منذ سنوات عدیدة. لذلك، كانت الساعة في

حوزة أخیك األكبر".
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"صحیح، حتّى اآلن"، أجاب واتسون، "ھل من شيء
آخر؟"

تابع ھولمز: "كان رجًال فوضوی�ا - فوضوّي ومھمل
للغایة. كانت لدیھ آفاق مستقبلیّة جیّدة، لكنّھ رمى فرصھ
بعیدًا، عانى لبعض الوقت من الفقر مع فترات قصیرة من
الرخاء في بعض األحیان، وأخیًرا، توفّي من اإلدمان

على الكحول. ھذا كّل ما یمكنني جمعھ".

اندھش واتسون وشعر باإلھانة من دقّة وصف ھولمز، ظن�ا
منھ أّن ھولمز حصل حتًما على كّل ھذا من مصدر آخر، ولكن
ھولمز أّكد أنّھ لم یكن یعلم أّن واتسون لدیھ شقیق قبل أن یفحص
الساعة. فسألھ واتسون "أستحلفك إذًا كیف حصلت على ھذه
الحقائق؟ إنّھا صحیحة تماًما في أدّق التفاصیل". فأجاب ھولمز إنھ
كان محظوًظا، وأشار أّن بإمكانھ "فقط أن یقول ما ھو میزان

االحتماالت". ثّم شرح حّجتھ:

"لقد بدأت بالقول أّن أخاك كان مھمًال. عندما تالحظ
الجزء السفلي من علبة الساعة ھذه، تالحظ أنّھا لیست
مخدوشة في مكانین فحسب، بل علیھا خدوش وعالمات
بالكامل العتیاده على االحتفاظ بھا في الجیب نفسھ الذي
یحتفظ فیھ باألشیاء الصلبة األخرى، مثل العمالت
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المعدنیّة أو المفاتیح. من المؤّكد، ال یعدّ إنجاًزا كبیًرا أّن
نفترض أّن الرجل الذي یتعامل مع ساعة تساوي خمسین
لیرة ذھبیّة بھذه الالمباالة یجب أن یكون رجًال مھمًال. كما
أنّھ لیس من الصعوبة أن نستنتج أّن الرجل الذي یرث
قطعة واحدة بھذه القیمة، ال بدّ أن تكون قد توافرت لھ

إمكانات جیّدة في جوانب أخرى.

أومأ واتسون برأسھ وتابع ھولمز:

"من المعتاد جد�ا عندما یتّم رھن ساعة لدى مكاتب الرھن
في إنجلترا، أن یخدشوا رقم التذكرة بدبّوس داخل العلبة.
ألّن ذلك عملّي أكثر من الملصق، حیث ال خطر من فقدان
الرقم أو تبدیلھ. وقد رأیت بعدستي ما ال یقّل عن أربعة
أرقام داخل ھذه العلبة. االستدالل - كان أخوك في كثیر
من األحیان یعاني من شّح في المال. االستدالل الثانوّي -
إنّھ كان یمّر بفترات عرضیّة من الرخاء، وإّال لما كان
بإمكانھ فّك الرھن. أخیًرا، أطلب منك إلقاء نظرة على
الصفیحة الداخلیّة، التي تحتوي على ثقب المفتاح. انظر
إلى آالف الخدوش حول الفتحة - حیث كان المفتاح ینزلق
خارج فتحتھ. أّي رجل بكامل وعیھ یمكن أن تسبّب
مفاتیحھ كل تلك األخادید؟ ولكنّك لن ترى ساعة سّكیر من
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دونھا. إنّھ یدّورھا في اللیل، ویترك ھذه اآلثار بیده
المرتجفة. أین الغموض في كّل ھذا؟

الحظ أنّھ ال یوجد شيء قاطع في منطق ھولمز، مھما كان
مثیًرا لإلعجاب. ومن المؤّكد أّن تفكیره غیر صالح استنباطی�ا. وما
یسّمیھا ھولمز وواتسون استنباطات، لیست ما نسّمیھ استدالالت
صالحة استنباطی�ا، بل ھي ما یسّمیھ الكثیر من الناس "استقراء".
یجادل ھولمز من خالل تجاربھ السابقة في أحكامھ اآلنیّة، أو
یجادل، كما یقول، على أساس "توازن االحتماالت". ھذا النوع من
المنطق غیر صالح استنباطی�ا، وال یمكنھ إثبات االستنتاجات "بما
ال یدع مجاًال للشّك المعقول"، ولكن من الواضح أّن بإمكانك أن

تقطع بھ شوًطا كبیًرا في العدید من المواقف!

ویحدث ھذا النوع من التفكیر المنطقّي في العدید من السیاقات
الیومیّة األخرى. كما أنّھ شائع في السیاقات العلمیّة، عندما یسعى
العلماء جاھدین إلى فھم شيء معیّن. للحصول على أمثلة علمیّة،
ابحث في أّي إصدار من مجلة نیو ساینتست (العالم الجدید) أو
ساینتیفیك أمیریكان، المجلّة العلمیّة األمیركیّة أو مجلّة نایتشور
(الطبیعة) أو ما شابھ ذلك؛ وللحصول على مثال شبھ علمّي
وجذّاب (تّم نشره أساًسا في مجلة نیو ساینتست) راجع ملحق

األسئلة، المقطع 54.
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كیف نحكم على منطق مثل منطق ھولمز؟ في الحقیقة، لیس
من السھل تحدید ذلك بشكل عاّم. فغالبًا ما یعتمد على السیاق. ومّما
ال شّك فیھ أّن الحجج التي یتّم فیھا إثبات القضیّة على أساس أنّھا
"أكثر احتماًال من غیرھا وفق میزان األدلّة" ھي شائعة بما یكفي
في المحاكم المدنیّة. ھذا معیار یتّم تطبیقھ بشكل متكّرر في
المحاكم دون جدال؛ بالطبع ھناك قضایا مدنیّة یتّم فیھا التوّصل
إلى أحكام مثیرة للجدل، ولكّن العدید منھا لیس كذلك. یشیر ذلك،
بالنظر إلى ما قلناه في الفصل الخامس حول توضیح األفكار، أّن
فكرة إثبات القضیّة على أساس "أرجحیّة الحّجة وفق میزان
األدلّة" قد تبدو فكرة غامضة، إّال أّن لھا معنًى واضًحا على األقّل

في بعض السیاقات.

إّن االختبارات التي یتعیّن تطبیقھا لتحدید مقبولیّة االستدالالت
قد ال تتوقّف على السیاق فحسب، في حاالت معیّنة، بل أیًضا على
افتراضات الخلفیّة وعلى الموضوع المعنّي. فعلى سبیل المثال،
عندما تھدف الحجج إلى شرح السبب وراء أمر ما، یتعیّن الحكم
على ذلك بمعاییر خاّصة (وبمساعدة بعض األسئلة الممیّزة)؛
وبالمثل، عندما تھدف الحجج إلى التوصیة بمسار عمل معیّن،
یتعیّن الحكم على ذلك أیًضا بمعاییر خاّصة (بمساعدة بعض
األسئلة الممیّزة). وھكذا، سوف نناقش منطق التفسیرات السببیّة
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والتوصیات في الفصلین العاشر والحادي عشر على التوالي، ألنّھا
شائعة جد�ا ومھّمة، على الرغم من أنّھ لیس من السھل أن نشرح
الكثیر بشكل عاّم، حول إصدار حكم مبنّي على "أرجحیّة الحجج
وفق میزان األدلّة". وھذا من شأنھ أن یساھم إلى حدّ ما في تقدیم
التوجیھات حول ما إذا كانت ھذه الحجج تظھر أّن االستنتاجات
ھي "أكثر احتماًال من غیرھا وفق میزان األدلّة" في ھذه القضایا.
باختصار، إذا كنت ترید أن تحكم ما إذا كان ھذا النوع من الحجج
مقنّع، علیك أن تقّرر ما إذا كانت البدائل المعقولة تّم استبعادھا وما
إذا كان ما تّم استنتاجھ یتناسب بشكل معقول مع كّل شيء آخر
نعرفھ في ھذا المجال. سوف نتحدّث أكثر عن ھذا األمر الحقًا،
ولكنّنا بحاجة، قبل أن نفعل ذلك، إلى أن نقول المزید عن أھّمیّة
االفتراضات والسیاق الذي یتعلّق بالحكم على االستدالالت،

وسنفعل ذلك في الفصل التالي.

السؤال 8.8

الحجج التالیة ضعیفة. حاول في كّلٍ منھا أن تبیّن ما إذا
كان ذلك یعود ألّن لدیھا أسبابًا غیر مقبولة أو ألّن استدالالتھا

غیر مبّررة - أو كلیھما.
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8.8.1  على الرغم من أّن األسر القائمة على أحد
الوالدین، لیست كلّھا ناتجة عن الطالق، فإّن ما یقارب من ربع
األسر التي تُعیل أطفاًال في المملكة المتّحدة یرعاھا أحد
الوالدین. ویقارن ذلك بمتوّسط 14 في المائة فقط في بقیّة
االتّحاد األوروبي. ھذه األرقام تظھر أّن الطالق أصبح سھًال

جد�ا في ھذا البلد.

8.8.2  عندما یعمل الزوجان بجدّ إلنجاح زواجھما، فمن
المستبعد أن یجدا أنفسھما في محكمة الطالق. لذا فإّن انخفاض
معدّل الطالق في بلد ما، دلیل على أّن األزواج یأخذون
زواجھم على محمل الجدّ، سواء ألنفسھم أو من أجل أطفالھم.
ویتحقّق انخفاض معدّل الطالق بسھولة أكبر عندما یكون
الطالق أكثر صعوبة. لذا على الحكومة أن تغیّر القانون وفقًا

لذلك.
 

8.8 الخالصة

إننا نستدّل عادة على كّل أنواع األشیاء من أشیاء أخرى
نعرفھا. االستدالالت ھي التحّركات التي نقوم بھا من األسباب إلى
االستنتاجات (حیث نأخذ األسباب لدعم االستنتاجات)، وھي

التحّركات التي نقوم بھا بدرجات متفاوتة من الثقة.
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ولتبریر استنتاجھا یجب أن تكون أسباب الحّجة صحیحة أو
بشكل آخر مقبولة، كما یجب أن تكون االستدالالت التي تستخلص

بعد ذلك من تلك األسباب أسبابًا وجیھة.

لكي یكون االستدالل جیّدًا، نتوقّع رؤیة نوع من الترابط
المنطقّي المتین إلى حدّ ما بین السبب واالستنتاج - رابط یمكننا

فھمھ وقَبولھ في ضوء قناعاتنا األخرى.

االختبار الذي یستخدم ھو التالي مع بعض التعدیل المناسب:

ھل یمكن أن یكون السبب (أو األسباب) صحیحة (أو
بشكل آخر، مقبولة) واالستنتاج خاطئًا (أو بشكل آخر،

غیر مقبول) في الوقت نفسھ؟

حیث یعتمد التعدیل على المعیار الذي یجب تطبیقھ.

ھناك العدید من المعاییر المختلفة للحكم على االستدالالت
والحجج، بما في ذلك "الصالحة استنباطی�ا"، و"ثبتت بما ال یدع
مجاًال للشّك المعقول"، وبدت أنّھا "أكثر احتماًال من غیرھا وفق

میزان االحتماالت" و"معقولة".

وبالتالي، فإّن معیار الحكم على صالحیّة االستدالل استنباطی�ا
ھو:
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ھل یمكنك التفكیر بأّي طریقة یمكن أن یكون فیھا السبب
(األسباب) صحیحة واالستنتاج خاطئًا (مھما كان ذلك

مستبعدًا)؟

ولكّن المعیار الذي یستخدم لتحدید ما إذا كان االستدالل "قد
ثبت بما ال یدع مجاًال للشّك المعقول" ھو:

إذا كانت األسباب صحیحة (أو بشكل آخر، مقبولة)، ھل
ھناك أّي شّك معقول حول ما إذا كان االستنتاج صحیًحا

(أو بشكل آخر، مقبوًال)؟

وبالمثل، تتّم إعادة صیاغة المعیار الذي یستخدم لتحدید ما إذا
كان االستدالل "أكثر احتماًال من غیره وفق میزان االحتماالت".

"الصالحیّة االستنباطیّة" ھي فكرة یسھل استخدامھا (بالرغم
من أّن االستدالالت التي تفي بھذا المعیار، أو تسعى لذلك، لیست
شائعة جد�ا في الحجج العادیّة)، لذلك بدأنا بھذه الفكرة ألنّھا تساعد

على فھم المعاییر األخرى للحكم على االستدالالت.

تكون بعض الحجج "صالحة استنباطیّا" فقط بسبب النمط
الذي تعرضھ، وقد أوضحنا بعض األمثلة التي یكون الحال فیھا

ھكذا.
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لن نتحدّث كثیًرا عن معیار "المعقولیّة". ألنّھ عاّم جد�ا وال
یمكن الخوض فیھ، إّال في حاالت وسیاقات معیّنة.

السؤال 8.9

إذا كنت ترغب في سؤال ختامّي صعب، انظر في أحد
المقاطع التالیة، وحدّد االستدالالت التي تتّم مناقشتھا وعلّق

حول مدى متانتھا.

8.9.1  كثیًرا ما یقال... بالرغم من عدم وجود دلیل إیجابّي
على وجود هللا، وحیث إنّھ ال یوجد دلیل یثبت عدم وجوده، فإّن
من األفضل أن نبقى متفتّحي الذھن ونتبنّى موقفًا الأدریًا. للوھلة
األولى یبدو ھذا الموقف منیعًا... ولكن عند التفكیر ثانیة، یبدو
أنّھ تھّرب من المواجھة، ألنّھ یمكن أن یقال الشيء نفسھ
بخصوص بابا نویل وجنّیّات األسنان. قد یكون ھناك جنّیات في
قاع الحدیقة. ال یوجد دلیل على ذلك، ولكن ال یمكنك إثبات عدم
وجود أّي منھا، لذا أال یفترض أن نكون الأدریّین فیما یتعلّق
بالجنّیّات؟ المشكلة في الحّجة الالأدریّة أنّھ یمكن تطبیقھا على
أّي شيء. ھناك عدد ال حصر لھ من المعتقدات االفتراضیّة
التي یمكن أن نتمّسك بھا والتي ال یمكننا دحضھا بشكل إیجابّي.
على العموم، ال یؤمن الناس بمعظم ھذه األشیاء، مثل الجنیات،
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ووحیدي القرن، والتنین، وبابا نویل، وما شابھ ذلك. ولكنّھم
باإلجمال یؤمنون بإلھ خالق. (انظر في ملحق األسئلة، المقطع

([Dawkins] 57

8.9.2  من المھّم عدم الخلط بین رأیي بأّن االدّعاءات
الدینیّة ال معنى لھا، مع الرأي الذي یتبنّاه الملحدون أو
الالأدریون. ینكر الملحدون وجود هللا، ویقول الالأدریّون إنّھم
ال یعرفون ما إذا كان موجودًا. وبالتالي، فإّن وجھة نظري بأّن
كّل االدّعاءات حول طبیعة هللا ال معنى لھا، تتعارض في الواقع
مع كّل من ھذه المواقف المألوفة. ألنّھ إذا كانت عبارة "هللا
موجود" ال معنى لھا، فإّن ادّعاء الملحد، أّن "هللا غیر موجود"،
ال معنى لھ أیًضا، حیث یمكن فقط رفض االدّعاءات ذات
المغزى. أما الالأدرّي، على الرغم من أنّھ یقول إنّھ ال یعرف
أیّھما صحیح أن "هللا موجود" أو أن "هللا غیر موجود"، فیجب
علیھ أن یعتقد أن كال االدّعاءین لھما معنى، ألنّھ یعتقد أّن

السؤال "ھل هللا موجود؟" سؤاًال ذا معنى.

وبما أنّني أصررت على أّن مثل ھذه االدّعاءات
(واألسئلة) ال معنى لھا، فإّن وجھة نظري ال تتّفق مع موقف
الالأدري أیًضا. (مقتبس من كتابات أ. ج. آیر، وجود هللا، نسخة

ھیك)
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9  تقییم االستدالالت:  
االفتراضات وغیرھا من الحجج ذات الصلة

 

كما رأینا سابقًا، عند تقییم الحجج والتفسیرات وغیرھا، علینا
أن نحكم ما إذا كانت األسباب مقبولة، وما إذا كانت االستدالالت
مبّررة. في الحاالت البسیطة، مثل العدید من الحجج التي رأیناھا
سابقًا، یكون الحكم على مدى تأیید األسباب الستنتاجاتھا - أي إلى
أّي مدى تبّرر االستدالالت - عملیّة مباشرة نسبی�ا. ولكن في معظم
الحجج الحقیقیّة، ھناك إشكالیّتان سنقوم اآلن بمعالجتھما. األولى
ھي وجود افتراضات تكمن في الخلفیّة (وربّما معلومات أساسیّة
عاّمة) قد تكون ذات صلة كبیرة بما یجري الجدل حولھ والتي قد
یتعیّن علینا استخالصھا إذا أردنا تكوین رؤیة كاملة للحّجة.
والثانیة ھي أّن ھناك في كثیر من األحیان اعتبارات مختلفة،
وربّما متعارضة، عن تلك التي عرضھا المؤلّف والتي تحتاج إلى
أن تؤخذ في االعتبار إذا أردنا أن نقیّم الحّجة بمھارة. من الواضح
أّن ھاتین اإلشكالیّتان قد تكونان مترابطتین في حّجة معیّنة، ألّن



280

صاحب االدّعاء ربّما یفترض أشیاء لدیھا اعتبارات ذات صلة أو
تتعارض مع اعتبارات أخرى ذات صلة.

 

9.1 االفتراضات الضمنیّة

قد یكون من المفید للقارئ مراجعة الفقرتین 4.1 و4.2 قبل
المتابعة.

غالبًا ما یكون من السھل جد�ا معرفة ما یفترضھ شخص ما.
على سبیل المثال، یمكننا أن نفترض، بكّل ثقة نوًعا ما، أّن العالمة
البیئیّة التي تجادل ضدّ بناء بعض الطرق السریعة الجدیدة، عبر
موقع ذي أھّمیّة علمیّة خاّصة، تؤمن بمختلف اآلراء الشائعة حول
انبعاثات السیّارات، وبعض وجھات النظر األقّل شیوًعا حول
أھّمیّة التنّوع البیولوجّي والموائل، التي تعتبرھا ذات صلة

بالقضیّة.

وقد یكون من السھل اكتشاف االفتراضات في النصوص
أیًضا؛ تأّمل في المثال اآلتي:

أن تكون رائد أعمال فھذا عمل ینطوي على التحدّي، وقد
یكون مجزیًا للغایة. فالمرء یتمتّع بحّریّة كبیرة في العمل
لحسابھ الخاّص، ولیس من الضرورّي أن یمتلك تعلیًما
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جامعی�ا. لذا، فإّن الوظیفة المناسبة ألّي شخص ال یتابع
تحصیلھ الجامعّي ھو أن یصبح رائد أعمال. (ملحق

األسئلة، المقطع 1).

یندھش معظم القّراء سریعًا كیف أّن ھذا النّص یَفترض أنّھ إذا
كانت "الوظیفة التي تنطوي على التحدّي والتي قد تكون مجزیة جد�ا
مع حریّة العمل لحسابك الخاّص"، تروق لك، فأنت تحتاج، كي
تكون رائد أعمال، إلى أكثر من مجّرد "عدم الحصول على تعلیم
جامعّي"!. لذا فإّن االفتراض الضمنّي ھنا واضح جدًا. عالوة على
ذلك، وبالنظر إلى أّن رّواد األعمال بحاجة إلى العدید من الصفات
األخرى، مثل الدافع، واالستعداد للعمل الجادّ وللمخاطرة، والقدرة
على تنظیم وإدارة الناس، وغیرھا، یندھش معظم الناس سریعًأ
كیف أّن االستدالل ضعیف، ألّن األسباب یمكن أن تكون صحیحة
واالستنتاج خاطئ، إذا حكمنا من خالل أّي معیار معقول. (ومن
الواضح أّن ھذا المثال یعكس ما أشرنا إلیھ في الجملة األخیرة من
الفقرة االفتتاحیّة أعاله، ألّن ھذه الحّجة تفترض شیئًا خاطئًا

یتعارض مع االعتبارات األخرى ذات الصلة).

بالطبع لیس من السھل أحیانًا معرفة ما ھو مفترض. وكیف
ینبغي لنا، في تلك الحالة، أن نمضي قدًما في استنباط
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االفتراضات، ال سیّما عندما یخامرنا الشّك إزاء جودة
االستدالالت؟

باختصار، فإّن االستراتیجیّة العاّمة ھي أن نعزو إلى الحجج
والتفسیرات، وما إلى ذلك، تلك االفتراضات التي:

أ.  تبدو مرّجحة في السیاق (انظر المثال البیئّي)، أو

ب.  تعطي معنًى لما یقال، أو

ج.  تبدو ضروریّة كي تصبح الحّجة قویّة قدر اإلمكان
(إذا كانت صحیحة).

األساس المنطقّي لھذه االستراتیجیّة، ھو أنّنا نھتّم باكتشاف
الحقیقة حول القضایا بدًال من تسجیل النقاط على الناس، لذلك نحن
نفّسر المنطق بطریقة بنّاءة قدر اإلمكان؛ ھذا جزء مّما یطلق علیھ
عموًما اسم "مبدأ اإلحسان" في مدرسة التفكیر الناقد (قارن ذلك

بما یدور في المناقشات البرلمانیّة!).

فلنبدأ بتوضیح كیفیّة عمل القاعدة العاّمة، من خالل سؤال
سھل علیك اإلجابة عنھ قبل المتابعة.

السؤال 9.1

انظر في الحّجة التالیة:
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إذا كان مناخ العالم یزداد دفئًا، من المفترض أن نجد بعض
الجلید في كّل من القطبین الشمالّي والجنوبّي یذوب بمعدّل أعلى
من الطبیعّي. إذا كان الجلید یذوب، من المفترض أن نرى تأثیر
ذلك على ارتفاع مستوى سطح البحر. وھناك أدلة على أّن ھذا
المستوى آخذ في االزدیاد، لذا فإّن مناخ العالم یزداد دفئًا.

(ملحق األسئلة، المقطع رقم 3).

برأیك ماذا تفترض ھذه الحّجة ضمنًا؟ (ھل ما زلت توافق
على إجابتك عن السؤال 4.1.1؟)

 

تتمثّل "المشكلة" البدیھیّة في ھذه الحّجة في إمكانیّة وجود
تفسیرات أخرى معقولة الرتفاع مستوى سطح البحر. ولكن، من
الواضح بشكل معقول أیًضا، أنّھا تفترض ضمنًا شیئًا من ھذا
القبیل: "إّن التفسیر [أو إّن التفسیر الوحید المعقول أو ربّما الوحید
الممكن] الرتفاع مستوى سطح البحر ھو أّن مناخ العالم یزداد
دفئًا". لذلك، وبالنظر إلى مبدئنا العاّم، ینبغي أن نعزو إلى ھذه
الحّجة أحد االفتراضات الضمنیّة المذكورة أعاله. ربّما أولئك
الذین یسوقون ھذه الحّجة یفترضون جدًال أّن ھذا ھو التفسیر
الوحید المعقول، ولكن ال داعي لالھتمام كثیًرا بشأن ھذه
التفاصیل؛ النقطة المھّمة ھي أّن ھذا االفتراض یجعل الحّجة قویّة
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قدر اإلمكان، وھو منطقّي ضمن السیاق، وبالتالي یبدو من
المعقول أن ننسبھ إلیھا.

وھذا مثال مختلف إلى حدّ ما (مشتّق ومقتبس من نّص حول
تاریخ بریطانیا) عن الملك ویلیام روفوس:

ھناك القلیل من األدلّة األّولیّة، من عھد ویلیام روفوس
التي تمّكن المؤّرخین بشكل دقیق من تحدید السبب الذي
یكمن وراء كراھیّة جمیع طبقات رعایاه لھ. ولكن یمكن
تكوین فكرة معیّنة عن طغیان ولیام روفوس من خالل
مقارنة التدابیر العالجیّة الواردة في میثاق تتویج ھنري
األّول، الذي خلف روفوس، مع ما كان سائدًا، قانونًا

وُعرفًا، في عھد ولیام الفاتح.

یبدو أّن ذلك یفترض أّن ولیام الفاتح لم یكن "مكروًھا من قبل
جمیع طبقات رعایاه"، وأّن القانون والعرف السائدین قد تّم
تغییرھما من قبل روفوس (ھل یمكن أن یكون مكروًھا ألشیاء
مختلفة تماًما؟) وأّن میثاق تتویج ھنري األّول تضّمن بعض
التدابیر التي یمكننا اختیارھا والقول، "لقد تّم وضعھا على وجھ
التحدید لعالج بعض األشیاء التي كان روفوس مكروًھا بسببھا".
إذا عزونا ھذه االفتراضات إلى النّص، فسیكون ذلك منطقی�ا تماًما
ویجعل من المعقول التفكیر بإمكانیّة التوّصل إلى استنتاج حول
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طبیعة طغیان روفوس من ھذه األدلّة. وإذا كنّا نعتقد أّن أی�ا من ھذه
االفتراضات خاطئ، فإّن الحّجة ال معنى لھا وال تشّكل قضیّة ذات

قیمة بالنسبة لالستنتاج، ولو كانت مبدئیّة.

السؤال 9.2

في كّلٍ من األمثلة التالیة قم بتحدید شيء ما، تّم افتراضھ
ضمنًا، واذكر كیف یؤثّر ھذا االفتراض على االستدالل. (ھل

یجعلھ أكثر قبوًال أو یظھره ضعیفًا؟)

9.2.1  ملحق األسئلة، المقطع رقم 16.

9.2.2  ملحق األسئلة، المقطع رقم 15.

9.2.3  إذا احترق المبنى بالكامل، فلن یكون ھناك سوى
كومة من الرماد واألنقاض. ال یوجد سوى كومة من الرماد

واألنقاض. لذا فإّن المبنى قد احترق بالكامل.

9.2.4  یتحدّث أحد المعلّمین إلى زمیٍل لھ، عن طالب
معیّن مباشرة قبل موعد االمتحان ویقول: "لقد عمل جونز بجدّ

لذا فإنّھ سوف یجتاز االمتحان".

9.2.5  تشیر الصخور الخضراء المنتشرة على نطاق
واسع على سطح المّریخ التي تسّمى أولیفین، إلى أّن الكوكب
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جاف جد�ا وبارد جد�ا منذ فترة طویلة، لدرجة ال تسمح بالحیاة
أن تزدھر على سطحھ. وقد تّم العثور على األولیفین، مزیج من
سیلیكات الحدید والمغنیسیوم، داخل بعض الرواسب البركانیة
على األرض، ولكنھ ال یدوم طویًال بعد انكشافھ. فھو یبدأ في
التجویة خالل أشھر في البیئات الدافئة والرطبة، كما یقول
روجر كالرك من دائرة المسح الجیولوجّي في الوالیات
المتحدة في بولدر، كولورادو. ویقول في اجتماع الجمعیّة
الفلكیّة األمریكیّة الشھر الماضي في باسادینا، كالیفورنیا: ومع
ذلك، تظھر البیانات الطیفیّة أّن األولیفین یغّطي أكثر من 2.5
ملیون كیلومتر مربّع من سطح المّریخ، بما في ذلك بعض
المناطق القدیمة الملیئة بالفّوھات أو التي تعّرضت للتآكل بشكل
كبیر. وھذا یعني أّن المّریخ ال یمكن أن یكون دافئًا ورطبًا منذ
أن أودع فیھ األولیفین قبل حوالى ملیار إلى ثالث ملیارات سنة.
("كوكب المریخ"، مجلة نیو ساینتست، 11 تشرین الثاني/

نوفمبر 2000، ص. 31).

9.2.6  ملحق األسئلة، المقطع رقم 59 (نودلز أورایشن)،
مع األخذ في االعتبار فقط الحجج الواردة في الفقرتین األولى

والرابعة.
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السؤال 9.3

جادل مؤّخًرا جیمس لوفلوك، مؤلّف فرضیّة غایا (التي
تقول بأّن األرض ھي محیط حیوّي ذاتّي التنظیم وموّجھ للحفاظ
على الحیاة)، بأّن الطریق إلى اقتصادات الطاقة، دون اإلضرار
بالغالف الحیوّي جّراء تلّوث غازات االحتباس الحرارّي، ھو
باعتماد الطاقة النوویّة. انظر إلى حّجتھ في ملحق األسئلة،
المقطع رقم 52، وحدّد افتراضاتھ واذكر كیف تؤثّر على قّوة

كّل من استدالالتھ.
 

9.2 االفتراض بأّن "االستنتاج صحیح إذا كانت األسباب
صحیحة"

قبل االنتقال من االفتراضات وكیفیّة تأثیرھا على
االستدالالت، یجب أن نالحظ أّن إحدى االستراتیجیّات إلسناد
االفتراضات إلى الحجج أقّل فائدة مّما قد تظّن. ولنتأّمل ھذه

الحّجة:

لقد تمّكن بعض الناس من إیجاد حّل لمشكلة البطالة لدیھم
بالكثیر من البراعة في البحث عن وظیفة، أو من خالل
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استعدادھم للعمل مقابل أجر أقّل، لذا یمكن لجمیع العاطلین
عن العمل القیام بالمثل.

من الواضح أّن بإمكانك إضافة االفتراض "إذا تمّكن بعض
الناس من إیجاد حّل لمشكلة البطالة لدیھم بالكثیر من البراعة في
البحث عن وظیفة أو من خالل استعدادھم للعمل مقابل أجر أقّل،
فإّن جمیع العاطلین عن العمل یمكنھم القیام بالمثل"، األمر الذي
من شأنھ أن یحّول ھذه الحّجة إلى حّجة صحیحة استنباطی�ا. ھذه
الحّجة الناتجة سیكون لھا الشكل التالي "(أ) وإذا (أ) فإّن (ب)، لذا

(ب)" وھو، كما رأینا في الفقرة 8.5، صالح استنباطی�ا.

ومع ذلك، الحظ أّن ھذه اإلضافة لم تغیّر الحّجة من واحدة
تثیر الشكوك إلى أخرى ال تثیرھا. وإذا اعتقدنا أّن االستدالل
األصلّي مشكوك فیھ، فإّن شكوكنا یجب أن تنطبق بالقدر نفسھ
على االفتراض النظرّي المضاف. ربّما انتقل "موضع" أسئلتنا
إلى االفتراض النظرّي، ولكنّھا بالضبط األسئلة نفسھا التي كانت
لدینا حول االستدالل األصلّي. لذا فإّن إضافة مثل ھذا االفتراض
النظرّي ال تحرز تقدًّما كبیًرا في عملیّة تقییم االستدالل (بالرغم
من أّن البعض قد یجد أحیانًا أنّھ من األسھل رؤیة ما یحدث عندما
یفعل ذلك). الحظ أیًضا أّن إضافة مثل ھذا االفتراض النظرّي ال
یساھم في تقویة الحّجة األصلیّة (ببساطة تنقل الشكوك القدیمة من
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موقع إلى آخر) وبالتالي لیس من الضرورّي أن یتّم ذلك في إطار
النقطة (ج) من استراتیجیّتنا العاّمة. ولتلخیص ھذه النقطة، یمكن
تحویل أّي استدالل، مھما كان غیر منطقّي، إلى استدالل صالح
استنباطی�ا بمجّرد إضافة االفتراض النظرّي "إذا كانت األسباب

صحیحة، فاالستنتاج صحیح"، ولكن ھذا ال یعّزز الحّجة.
 

9.3 اعتبارات أخرى ذات صلة

إّن تحدید ما یمكن أن یفترضھ شخص آخر ھو في الغالب
عمل "إبداعّي" إلى حدّ كبیر. ألّن علیك أن تتخیّل ما قد یفترضھ
أو علیك أن تجري بعض البحوث حول وجھات نظره (بسؤالھ أو
بقراءة كتاباتھ األخرى). ولكّن التفكیر في "االعتبارات األخرى"
ذات الصلة بالحّجة، ھو بالتأكید النقطة التي یصبح فیھا التفكیر

الناقد تفكیًرا نقد-إبداعی�ا الذي تحدّثنا عنھ سابقًا (في الفقرة 3.5).

سبب1 < یفّضل معظم اآلباء المحتملین أن یكون لدیھم
أبناء ذكور>. لذلك استنتاج1 [إذا تمّكن الناس من اختیار
جنس أطفالھم، فمن المرّجح أن یكون عدد الذكور في
نھایة المطاف أكبر من عدد اإلناث من حیث السّكان]
وسبب2 < یمكن أن یؤدّي ذلك إلى مشاكل اجتماعیّة
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خطیرة>؛ لذا استنتاج2 [یجب أن نحظر استخدام التقنیّات
التي تمّكن الناس من اختیار جنس أطفالھم].

السؤال 9.4

أجب على األسئلة التالیة قبل أن تتابع القراءة:

9.4.1  اذكر بإیجاز إذا كنت تعتقد أّن ھذه الحّجة مقنعة أم
ال، ولماذا.

9.4.2  قم بسرد أّي حجج أخرى یمكنك التفكیر فیھا والتي
لھا صلة بالمشكلة (ربّما یمكنك التوّسع في القائمة التي أجبت

فیھا على السؤال 6.2).
 

تبدو ھذه الحّجة مثیرة للعدید من الناس حین یصادفونھا ألّول
مّرة. ولكن، إذا حاولنا التفكیر في اعتبارات أخرى ذات صلة، أو
"التفكیر خارج الصندوق" إذا جاز التعبیر، سرعان ما سنحصل
على وجھات نظر مختلفة. وفیما یلي بعض االعتبارات األخرى

التي توّصل إلیھا الطّالب الذین ناقشت معھم ھذا المثال:

1.  حّریّة االختیار مھّمة جد�ا في بعض المجتمعات، وقد
یفّضلون إعطاء الناس الخیار ومن ثّم التعامل مع أیّة

مشاكل اجتماعیّة ناتجة عن ذلك.
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2.  إذا استطاع اآلباء المحتملون اختیار جنس أطفالھم،
فقد یقلّل ذلك من المیل في بعض المجتمعات إلى
االستمرار في إنجاب األطفال، إلى أن یصبح للوالدین
الذكور أو اإلناث الذین یریدانھم. وھذا من شأنھ أن یقلّل
من عدد األطفال "غیر المرغوب فیھم" ویمكن أیًضا أن
یقلّل من معدّل النمّو السّكاني (على سبیل المثال في

الھند؟).

3.  بعض األمراض توّرث فقط من خالل ساللة اإلناث
(أو ساللة الذكور). وربّما یمكن استخدام ھذه التقنیّات

للقضاء على مثل ھذه األمراض أو الحدّ منھا.

ھذه كلّھا أسباب وازنة ضدّ حظر ھذه التقنیّات. وقد تكون
ھناك الئحة أخرى من الحجج التي یمكن احتسابھا لصالح حظر

التقنیّات؛ على سبیل المثال:

1.  قد یكون لدیھا آثار جانبیّة غیر مرغوبة،

2.  قد تكون مكلفة للغایة،

3.  قد یكون ھناك مبّررات دینیة ضدّھا (تعدّ، على سبیل
المثال، تدّخًال في مشیئة هللا)، وما إلى ذلك. (كم من ھذه

الحجج فّكرت فیھ؟)
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ھذه القضایا نادًرا ما تكون بسیطة. وإذا أردنا أن نحكم علیھا
بحكمة، علینا أن نكون مبدعین بشأن ما تّم افتراضھ، وما ھي
االعتبارات األخرى ذات الصلة، وأن نصدر أحكامنا على أساس

كّل ھذه االعتبارات.

وھكذا، إذا طلب منك الردّ على حّجة كھذه، یجب أّوًال أن
یكون ما تعنیھ الحّجة (وما تفترضھ) واضًحا بالنسبة إلیك، وبعد
ذلك قد تتفاعل مع أسبابھا األساسیّة (معارًضا أو موافقًا) ثّم تسأل
نفسك جیّدًا إلى أّي مدى تدعم ھذه األسباب استنتاجاتھا، ولكن من
الضرورّي في أثناء قیامك بذلك، أن تجول بفكرك حول الموضوع
(أو تجري بحثًا حولھ) وأن تأخذ بالحسبان جمیع االعتبارات

األخرى ذات الصلة.

وھذا مثال آخر كتمرین (عادة عندما یواجھ الطّالب ھذه
الحّجة ألّول مّرة، فإنّھم یتلقّونھا بالكثیر من الدھشة ولكنّھم یجدون

صعوبة كبیرة في تحدید ما ھو الخطأ فیھا! لنَر كیف ستتلقّاھا):

السؤال 9.5

فّكر في الحّجة التالیة وفّكر في أكبر عدد ممكن من
"االعتبارات األخرى ذات الصلة" لمساعدتك على تقییمھا:
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ینبغي على الشباب في بریطانیا عدم الزواج. حیث تظھر
اإلحصاءات الحالیّة أّن 40 في المائة من الزیجات تنتھي
بالطالق، ویمكن للمرء أن یفترض بكّل یقین أّن العدید من
األزواج الذین یبقون معًا یشعرون بالتعاسة في زواجھم. لذا
فمن المرّجح أن ینتھي زواج الشباب بالطالق أو أن یستمّروا
في زواج غیر سعید. ھذه احتماالت مرعبة ألّي زوج من

الشباب.
 

عندما یحاول الطّالب التفكیر في "اعتبارات أخرى ذات
صلة"، أجدھم أحیانًا بطیئین في إنتاج األفكار أو یعانون ألنّھم
یشعرون نوًعا ما أن علیھم أن یأتوا فقط بأفكار "جیّدة" أو
"صحیحة". یمكن التغلّب على ھذه الصعوبة من خالل "العصف
الذھنّي" حول اإلجابات المحتملة. في أثناء العصف الذھنّي، تقوم
فقط بتدوین أكبر عدد "ممكن" من اإلجابات بسرعة، حتّى لو كانت
تبدو سخیفة. في وقت الحق یمكنك غربلتھا، وتحدید األفكار التي
تستحّق أن تؤخذ على محمل الجدّ. النقطة المھّمة بخصوص
العصف الذھنّي ھو عدم وجود إجابات "خاطئة". الھدف ھو
ببساطة إنتاج أكبر عدد ممكن من اإلجابات في وقت قصیر -
والعصف الذھنّي یساعد على "تحریر" أفكارك. ویجد العدید من
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الطّالب أنّھ من األسھل القیام بذلك أّوًال، ثّم تحدید االقتراحات
المفیدة بسرعة من قائمتھم، بدًال من التفكیر في اقتراحات "جیّدة"

مباشرة.

یمكنك تجربة ھذه التقنیّة مع أحد ھذه األسئلة أو بعضھا:

السؤال 9.6

 

فّكر في العدید من "االعتبارات األخرى ذات الصلة" التي
قد تساعدك على تقییم الحجج التالیة:

9.6.1  ملحق األسئلة، المقطع رقم 21.

9.6.2  إّن ھذه المعارض الفنّیّة الكبیرة، التي تجمع
اللوحات من جمیع أنحاء العالم، تضّر باللوحات. كیفما یتّم
نقلھا، ھناك خطر من الحوادث وما یمكن أن ینتج عنھا من
أضرار أو تلف، كما أّن تعریض اللوحات لتغیّرات الضغط
والرطوبة التي من المرّجح أن یسبّبھا السفر، حتّى لو تّم التحّكم

فیھا بعنایة، ال بدّ وأن یكون مؤذیًا. (راجع السؤال 4.4.4)

9.6.3  ملحق األسئلة، المقطع رقم 39.
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9.4 التقییم الشامل للحجج وعرض القضایا المعلّلة

لقد شرحنا حتّى اآلن بالتفصیل، جمیع الخطوات تقریبًا
الواردة في خریطة التفكیر األساسیّة (في الفقرة 4.3). فقد نظرنا
في الطرق النمطیّة التي نفّكر فیھا بشكل سیّئ، وعرضنا نماذج
أفضل وتدّربنا على تطبیقھا. كما تدّربنا بشكل مكثّف على استخدام
التعابیر األساسیّة لعملیّة عرض الحجج وتقییمھا. وبالنتیجة
یفترض أن نكون قادرین اآلن على النظر في الحجج (ربّما بعد
إجراء البحث المناسب) وكتابة إجابات معلّلة بشكل أفضل مّما كان
بإمكاننا فعلھ سابقًا - ألنّنا نعرف األسئلة التي یجب طرحھا وكیفیّة
اإلجابة علیھا. بالعودة إلى القیاس مع لعبة كرة السلّة، حان الوقت

للعب مباراة كاملة.

لنحاول إذًا تطبیق جمیع الدروس التي تعلّمناھا من خالل
بعض األمثلة الواقعیّة. بمجّرد أن تعتاد على كتابة البنیة لبعض
الحجج، سوف تتمّكن من اكتشاف بنیة أّي حّجة بسرعة وسھولة
جد�ا، قد ال تحتاج حتّى إلى كتابتھا. سوف أناقش، في ما یلي، بنیة
الحّجة في المثال األّول، ولكن لیس في األمثلة الالحقة، ولكن ما

سأقولھ سوف یبرھن أنّني فھمت البقیّة.

نُشرت المقالة التالیة لسیمون سینغ في صحیفة دایلي تلغراف،
في 21 نیسان/أبریل 2008 (انظر في ملحق األسئلة، المقطع رقم
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:(53
 

المثال 1

في وقت سابق من ھذا العام، ذكرت المجلّة الطبیّة
البریطانیّة (BMJ) المرموقة أّن الوخز باإلبر یمكن أن
یزید معدّالت نجاح التلقیح االصطناعّي (اإلخصاب في
المختبر) بنسبة 65 في المائة، استنادًا إلى تحلیل سبع

تجارب منفصلة شملت 1366 امرأة...

وفقًا للفلسفة الصینیّة، یعمل الوخز باإلبر عن طریق
التدّخل في نقاط معینة على طول ممرات في أجسامنا،
تعرف بخطوط الطول، وبالتالي تعزیز تدفّق طاقة الحیاة،
المعروفة بإسم "تشي". على الرغم من أّن مفاھیم "تشي"
وخّط الطول ال معنى لھا من حیث العلم، فقد اھتم
الباحثون الطبّیّون باختبار مزاعم الوخز باإلبر منذ

السبعینات.

ولكن كي نقوم باختبار تأثیر الوخز باإلبر، علینا أن
نفصل تأثیر الدواء الوھمّي (الذي یعني أنّھ طالما یعتقد
المریض أّن العالج فعّال، فمن المرّجح أن یستجیب بشكل
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إیجابّي). لذا فقد شملت أفضل التجارب السریریّة
مجموعتین من المرضى: إحداھا تلقّت العالج الحقیقّي،
واألخرى حصلت على عالج یبدو حقیقی�ا، ولكنّھ غیر

فعّال.

یمكن للباحثین بعد ذلك معرفة ما إذا كان التدّخل الجدید
یقدّم أّي فائدة تتجاوز ما یقدّمھ العالج الوھمّي. ولكن كیف
یمكنك إنشاء شكل من أشكال الوخز باإلبر الوھمیّة؟ في
السنوات األخیرة، طّور الباحثون ثالثة إجراءات. ینطوي
األّول على وخز المریض في النقاط الخاطئة من الجلد،
وبالتالي عدم إصابة "خطوط الطول". في الثاني، یقوم
المختّصون بإدخال اإلبر إلى أعماق ضحلة، متجنّبین خّط
الطول مجدّدًا. اإلجراء الثالث یستخدم اإلبر القابلة
للسحب: مثل خناجر المسرح، حیث یدفع الجلد اإلبر مرة

أخرى إلى مقبض األداة، ولكن المریض ال یدرك ذلك.

ما مدى دقّة التجارب التي تّم تحلیلھا في المجلّة الطبیّة
البریطانیّة؟ المشكلة ھي أّن أربعًا من أصل سبع تجارب
لم تستخدم مجموعة الوخز باإلبر "الوھمیّة"، بل قامت
بمجّرد إجراء مقارنة بین تأثیر الوخز باإلبر مقابل عدم
الوخز نھائی�ا؛ وقد تعود أّي فائدة للوخز باإلبر إلى التأثیر
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الوھمّي، وبالتالي ینبغي تجاھل ھذه التجارب. عند
التركیز على التجارب الثالث المتبقّیة التي تضّمنت مثل
ھذه المجموعة الوھمیّة، فإّن النتائج لم تكن مبھرة. فقد
فشلت اثنتان من أصل ثالث في إظھار أّي فائدة كبیرة
یقدّمھا الوخز الحقیقّي باإلبر (من حیث احتمال الحمل)

تتجاوز العالج المزیّف.

االستنتاج المعقول ھو أّن الوخز باإلبر ال یزال غیر مثبت
من حیث زیادة معدالت نجاح التلقیح الصناعّي. لذا یجدر
تجنّبھ في سیاق التلقیح االصطناعّي، حیث یشكو 10 في
المائة من المرضى من األلم أو النزیف أو الكدمات،
وبعضھم یعاني من اإلغماء أو الدوخة أو الغثیان أو
القيء. ھذه اآلثار السلبیّة لیست خطیرة، ولكن المخاطر

المعروفة تفوق الفوائد غیر المثبتة.

ماذا نستنتج من ھذه الحّجة؟ من الواضح ما تتّم مناقشتھ -
"یجدر تجنّب الوخز باإلبر في سیاق التلقیح االصطناعّي". الحجج
واضحة أیًضا؛ وھي أّن "الوخز باإلبر ال یزال غیر مثبت من
حیث زیادة معدّالت نجاح التلقیح االصطناعّي" ویشكو "10 في
المائة من المرضى من األلم أو النزیف أو الكدمات، وبعضھم
یعاني من اإلغماء أو الدوخة أو الغثیان أو القيء". ویخلص سینغ
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إلى أّن "ھذه اآلثار السلبیّة لیست خطیرة، ولكّن المخاطر
المعروفة تفوق الفوائد غیر المؤّكدة" لذلك "یجدر تجنّب الوخز

باإلبر في سیاق التلقیح االصطناعّي".

وحّجة سینغ للتفكیر بأّن "الوخز باإلبر ال یزال غیر مثبت من
حیث زیادة معدّالت نجاح التلقیح االصطناعّي" واضحة جد�ا
كذلك؛ وباختصار، فإّن أربعًا من التجارب لم یكن لدیھا مجموعة
مراقبة تلقّت الوخز باإلبر "الوھمیّة" واثنتین من التجارب الثالث
المتبقّیة - التي شملت مجموعة وھمیّة - "فشلت في إظھار أّي
فائدة كبیرة یقدّمھا الوخز الحقیقّي باإلبر (من حیث احتمال الحمل)

تتجاوز العالج المزیّف".

ومن الواضح أیًضا أّن سینغ یفترض أّن التجارب مع
مجموعات التحّكم المناسبة (التي یعتقد المشاركون فیھا أنّھم
یتلقّون الوخز باإلبر، ولكن في الواقع یتلقّون عالًجا "وھمی�ا")
یمكنھا وحدھا أن تحدّد ما إذا كان الوخز باإلبر یحّسن معدّالت

نجاح التلقیح االصطناعّي.

ویحرص سینغ أیًضا على توضیح ما یعنیھ بالوخز "الوھمّي"
باإلبر، لذا، بشكل عاّم، یقوم بالتعبیر عن حّجتھ بوضوح شدید
(انظر في األسئلة األربعة األولى في خریطة التفكیر في الفقرة

.(4.3
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لتقییم حّجتھ، علینا أن نتحقّق من صّحة أسبابھ، وھل تؤیّد
استنتاجھ، وھل ھناك اعتبارات أخرى ذات صلة ینبغي أن نأخذھا
في االعتبار. إحدى الطرق للقیام بذلك ھو من خالل البحث عن
ھذا الموضوع عبر اإلنترنت، بإدخال عبارة "الوخز باإلبر
ومعدّالت نجاح التلقیح االصطناعّي" في محّرك البحث المفّضل
لدیك. إذا قمت بذلك، فسوف تجد العدید من المواقع ذات الصلة،
بعضھا أكثر موثوقیّة من سواه. إذا تصفّحتھا فسوف تجد المقاالت
التي تشرح كیف یعمل الوخز باإلبر على تحسین معدّالت نجاح
التلقیح االصطناعّي، مدّعمة باألدلّة القصصیّة وأكثر من ذلك

بكثیر.

وتجدر اإلشارة إلى أّن المجلّة الطبیّة البریطانیّة، كما یقول
سینغ، ھي مجلّة طبیّة مرموقة جد�ا وھذا المقال الذي یخضع
"لمراجعة األقران" (انظر في الفقرة 12.7) ال بدّ أن یكون قد تّم
فحصھ من قبل خبراء طبّیّین أكفاء آخرین، لذلك من المستغرب
بعض الشيء أّن المقال الذي یعتبر سیّئًا جدًا برأي سینغ قد نشر
أصًال في ھكذا مكان. وسوف تمیل اعتبارات المصداقیّة لدینا إلى
تفضیل استنتاج المجلّة، بسبب الخبرة المتاحة لدیھم لفحص الموادّ
قبل النشر. ومع ذلك، تحدث األخطاء - حتّى في أفضل المجّالت

ضبًطا.



301

قد یجادل بعضھم بأّن تحّسن معدّالت نجاح التلقیح
االصطناعّي ال یھّم إن كان یعود إلى الوخز باإلبر أو إلى التأثیر
الوھمّي، ألّن ما یھّم النساء ھو فقط تحسین فرص النجاح بغّض
النظر عن اآللیّة. وعلى نحو مماثل، فإّن خطر الغثیان وما إلى
ذلك الذي یذكره سینغ قد ال یھّم إذا كانت ھناك أّي فرصة كبیرة
لزیادة فرص النجاح - بأّي آلیّة كانت أو دواء وھمّي أو غیر ذلك.
وتدّعي بعض مواقع اإلنترنت، أّن كال� من الوخز باإلبر األصلّي
و"الوھمّي" یمكن أن یكون لھ تأثیر االسترخاء نفسھ على النساء
اللواتي عولجن، وھذا ھو السبب في أّن كلیھما یعمل بشكل جیّد
على قدم المساواة. بالطبع إذا كان كّل ھذا صحیًحا، فإنّھ یدعم حّجة
سینغ بأّن الوخز باإلبر لیس ھو الذي یخلّف التأثیر المرجّو. مقال

سینغ یثیر األسئلة الصحیحة وتبدو حّجتھ قویّة بصورة شاملة.

ورد�ا على ھذه الحّجة، طرحنا األسئلة في خریطة التفكیر
(الفقرة 4.3)، وحلّلناھا بعنایة وقیّمناھا وفقًا لألسئلة التي ینبغي
طرحھا، وبعد دراسة متأنّیة، وافقنا على حكمھا. بالطبع، قد یتبنّى
أشخاص آخرون وجھة نظر مختلفة، ولكن ھذا یتطلّب منھم

مناقشتھا بتفصیل مماثل.

دعونا ننظر إلى مثال آخر، حّجة رأیناھا سابقًا حول "جوي
رایدرز" المتسابقین الطائشین (الشباب الذین یسرقون السیّارات
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ویقودونھا بسرعة رھیبة من أجل المتعة):
 

المثال 2

یجب على قّوات الشرطة منع ضبّاطھا من القیادة بسرعة
عالیة، في مالحقة المتسابقین الطائشین الذین یسرقون
السیّارات. وقد وقعت العدید من الوفیات، سواء بین
المتسابقین الطائشین أو من الماّرة األبریاء، نتیجة لھذه
المطاردات. وتقول الشرطة إّن لدیھا سیاسات تھدف إلى
منع الخطر عن الجمھور أثناء المطاردات، من خالل
مطالبة سائقي الشرطة بالتخلّي عن المطاردة عندما
تتجاوز السرعة الحدّ األقصى اآلمن. ولكّن اإلثارة الناتجة
عن المطاردة تنسي حتًما سائقي الشرطة ھذه السیاسة،
وتجعلھم یتجاھلون السالمة العاّمة. ال تساوي أّي سیارة

مسروقة حیاة إنسان (ملحق األسئلة، المقطع رقم 36).

للردّ على ھذه الحّجة علینا أّوًال أن نفھمھا - ما الذي تناقشھ،
تعلیالتھا، افتراضاتھا، الخ - وعلینا أن نطرح األسئلة الصحیحة
حولھا. إذا قمت بوضع اإلشارات بالطرق التي وصفناھا سابقًا،
یصبح من السھل أن ترى ما الذي تناقشھ، وإذا كنت تسأل األسئلة
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الصحیحة، فسیكون من المدھش ما یمكنك قولھ رد�ا على ھذه
الحّجة. فیما یلي ردّ محتمل:

 

یقول السائقون الطائشون: ال تلوموا الشرطة

تدّعي المؤلّفة أّن على الشرطة أن تمنع ضبّاطھا من القیادة
بسرعة عالیة، في مالحقة السائقین الطائشین الشباب الذین
یسرقون السیارات. وتناقش األمر باالستناد أساًسا إلى أّن العدید
من الوفیات، سواء من السائقین أو الماّرة األبریاء، قد وقعت نتیجة
لمثل ھذه المطاردات. وھي تدّعي عالوة على ذلك، أّن ھذا یحدث
ألّن اإلثارة الناتجة عن المطاردة تُنسي حتًما سائقي الشرطة شرط
التخلّي عن المطاردة عندما تصبح السرعة عالیة جد�ا، وبالتالي

تجعلھم یتجاھلون سالمة الناس.

ولكن المشكلة تكمن في تحدید ما ینبغي أن یحّل محّل السیاسة
والممارسة الحالیّین. في حین أنّنا نتّفق بسھولة على عدم وجود أّي
سیّارة تساوي حیاة إنسان، فھذه لیست القضیّة. المسألة ھي ما
الذي یجب القیام بھ بخصوص السائقین الطائشین. إذا لم تالحقھم
الشرطة، فإنّھم یقودون بتھّور، معّرضین أنفسھم وغیرھم لألذى؛
وإذا تّمت مالحقتھم، یحدث الشيء نفسھ. المشكلة ھي أنّھم
یسرقون السیّارات ویحّطمونھا ویؤذون أنفسھم والماّرة األبریاء
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نتیجة قیادتھم المتھّورة سواء أكانت الشرطة تالحقھم أم ال، لذلك
مھما حدث، فستكون ھناك مخاطر جسیمة.

من المفید أن یكون لدینا بعض األرقام الموثوقة حول السائقین
الطائشین. على وجھ الخصوص، كم یبلغ عدد الحوادث التي تقع
عندما ال تتّم متابعة ھؤالء السائقین، وما نوعھا وما ھي األرقام
المماثلة عندما تتّم متابعتھا. قد تساعدنا ھذه التقاریر في معرفة ما
إذا كانت مالحقة الشرطة تزید من احتمال وقوع حوادث تؤدّي
إلى اإلصابة أو الوفاة - أو تقلّل منھا. كما أنّھا قد تساعدنا في
تحدید مدى المخاطر غیر المعقولة التي تتعّرض لھا الشرطة

عندما تالحق ھؤالء السائقین.

وتدّعي المؤلّفة أّن "اإلثارة الناتجة عن المطاردة تُنسي حتًما
سائقي الشرطة سیاسة (التخلّي عن المطاردة عندما تتجاوز
السرعة الحدّ األقصى اآلمن) وتتجاھل السالمة العاّمة". ومن
التفسیرات المعقولة بالقدر نفسھ أّن على ضبّاط الشرطة اتّخاذ
قرارات صعبة بسرعة كبیرة في مواقف شدیدة الخطورة، ومھما
بلغ مستوى تدریبھم، فإّن الوقوع في الخطأ ال مفّر منھ. وفي كّل
األحوال األرواح معّرضة للخطر. وقد تساعدنا األرقام في تحدید

ما إذا كانت السیاسة الحالیّة تجعل األمور أسوأ أو ال.
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بالطبع، لن تخبرنا األرقام الحالیّة كّل ما نحتاج إلى معرفتھ،
ألّن السائقین لو عرفوا أنّھم لن یالحقوا فسوف تتفاقم المشكلة
بالتأكید، لذلك ال یزال من الصعب إصدار األحكام. ومن السھل
للغایة أن نلوم الشرطة على المشاكل الحالیّة. لماذا ال نلوم األطبّاء
على المرضى والجرحى الذین یموتون تحت رعایتھم؟ والسؤال
الحقیقّي ھو: "ھل سنكون أسوأ حاًال من دون جھودھم

المنقوصة؟"

قد یكون ھناك بدائل أخرى تنطوي على مخاطر أقّل. على
سبیل المثال، جعل السیّارات أكثر أمانا أو قد تكون مطاردة
الشرطة بواسطة ھلیكوبتر أكثر أمانًا، أو ربّما یمكن وضع
"المطبّات المسنّنة" في مسار السیّارات المسروقة. ربّما علینا أن

نجّرب ھذه البدائل.

لقد سبق أن طرحت ھذین السؤالین بصیغة تمارین على
طّالبي، وحیث إنّھم تعلّموا األسالیب المعروضة في الفصول
السابقة من ھذا الكتاب، فقد أنتج العدید منھم حاالت معلّلة مثل ھذه
- ویتّفق معظمھم أنّھ لوال دراسة ھذه التقنیّات لوجدوا ذلك صعبًا
جد�ا. المھّم عندما تطرح األسئلة الصحیحة، قد ترى أّن الحّجة
معقولة جد�ا، أو قد تالحظ وجود مشاكل في حّجة كانت تبدو بشكل
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آخر قویّة جد�ا. تذّكر، بالطبع، أنّھ من المھّم تطبیق خریطة التفكیر
على حججك أنت أیًضا.

السؤال 9.7

یتطلّب ھذا التمرین تطبیق جمیع الدروس التي تعلّمتھا
حتّى اآلن، أجب على أحد األسئلة التالیة:

9.7.1  یحتوي ملحق األسئلة على نّص لریتشارد دوكینز
(المقطع رقم 57) والذي یخلص إلى ما یلي: "یقدّم لنا العلم
شرًحا كیف ینشأ التعقید (الصعب) من البساطة (السھل).
فرضیّة اإللھ ال تقدّم أّي تفسیر ذي قیمة ألّي شيء، ألنّھا
تفترض ببساطة صعوبة التفسیر وتترك األمر عند ذلك الحدّ. ال
یمكننا أن نثبت أنّھ ال یوجد إلھ، ولكن یمكننا أن نستنتج بكّل
یقین أّن احتمال وجوده ضئیل للغایة". قم باستخدام كّل ما
تعلّمتھ حتّى اآلن، واكتب رد�ا على حّجة داوكینز في ما ال یزید

عن 1000 كلمة.

9.7.2  اختر أّي موضوع یثیر اھتمامك، ثّم اكتب حّجة
معلّلة بشكل جیّد لدعم وجھة نظرك حول ھذا الموضوع، في ما
ال یزید عن 1000 كلمة. یمكنك استخدام أّي من المقاطع في
ملحق األسئلة كنقطة انطالق، أو الكتابة عن موضوع آخر أو
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اختیار مقال علیك القیام بھ في بعض الموادّ الدراسیّة األخرى.
المھّم ھو استخدام لغة المنطق (مؤّشرات الحجج) وطرح
األسئلة الصحیحة على نفسك إلنتاج حّجة معلّلة بأفضل ما

یمكن.
 

یمكنك أن تقطع شوًطا كبیًرا مع أمثلة كالتي استخدمنا معھا
خریطة التفكیر في الفقرة 4.3. ولكن تھدف العدید من الحجج إلى
تقدیم تفسیرات أو توصیات، وھناك خرائط تفكیر یمكن أن تساعد
في تركیز تساؤالتك في ھذه الحاالت. ولھذا السبب، سنواصل
تقدیمنا لمھارات التفكیر الناقد بفصلین، یشرحان األسئلة الممیّزة

التي یمكن أن تكون مفیدة بشكل خاّص في ھذه السیاقات.
 

9.5 الخالصة

إذا كنت تسعى إلى تقییم الحجج بمھارة، فأنت تحتاج إلى
الحكم على جودة االستدالالت، وللقیام بذلك، علیك، إلى جانب
استخدام المعاییر المناسبة، البحث بعنایة عن االفتراضات
الضمنیّة التي من المعقول أن تنسب إلى صاحب الحّجة أو إلى
الحّجة، وعلیك أن تبحث عّما إذا كان ھناك اعتبارات أخرى ذات

صلة یجب أن تؤخذ في االعتبار.
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عندما یتعلّق األمر باالفتراضات، یجب أن تضع تلك التي
تبدو محتملة في السیاق، وتعطي معنًى لما یقال و/ أو تجعل الحّجة
قویّة قدر اإلمكان (ألّن ما یھّمنا ھو الوقوف على حقیقة األشیاء،
ولیس تسجیل نقاط على اآلخرین). وال یعّزز الحّجة إضافة
افتراض مفاده أنّھ "إذا كانت األسباب صحیحة، فیجب أن یكون
االستنتاج صحیًحا" على الرغم من أنّھ قد یساعدك في تحلیل ما

یتّم الجدال حولھ.

یمكننا تلخیص الدروس المستفادة من الفصلین السابقین، في
خریطة التفكیر التالیة المستمدّة من خریطة التفكیر في الفقرة 4.3

مع بعض اإلضافات.

خریطة التفكیر

مھارة الحكم على االستدالالت

3  ھل تتضّمن الحّجة بعض االفتراضات المھّمة؟

6  أ.  ھل یدعم المنطق استنتاجھ (استنتاجاتھ)؟

   ب.  ھل ھناك اعتبارات/حجج أخرى ذات صلة تعّزز
القضیّة أو تضعفھا؟

7  ما تقییمك الشامل؟
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  ھل األسباب مقبولة، وھل االستدالالت صالحة
استنباطی�ا؟

  ھل ثبتت الحّجة بما ال یدع مجاًال للشّك المعقول؟

  ھل یتبیّن أّن الحّجة أكثر احتماًال من غیرھا وفق میزان
االحتماالت؟

  ھل الحّجة معقولة؟
 

مع التذكیر، طبعًا، بضرورة تطبیق جمیع األسئلة والمعاییر
التي ناقشناھا في فصول ھذا الكتاب على حججك الخاّصة، وقد
حرصت أنا أیًضا على القیام بذلك تحدیدًا عندما اختتمت ھذا
الفصل بمثالین، وناقشت ردي الشخصّي على الحّجتین. وأنت

الحكم على مدى نجاحي في اتّباع تعلیماتي!
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10  الحجج المتعلّقة بالتفسیرات  
السببیّة

 

یرتبط الكثیر من حججنا بالتفسیرات السببیّة لألحداث أو
األوضاع الراھنة. على سبیل المثال، یرید المحقّق في جریمة قتل
أن یعرف ما الذي تسبّب في وفاة الضحیّة. وقد یرغب
المستشارون الحكومیّون في معرفة سبب النمّو السریع في معدّل
التضّخم خالل فترة معیّنة. ویرید األطبّاء معرفة ما الذي یسبّب
مختلف األمراض لدى اإلنسان كي یتمّكنوا من عالج مرضاھم.
یرید علماء الزالزل معرفة سبب زلزال سان فرانسیسكو في العام
1906 حتّى یتمّكنوا من التنبّؤ بالزالزل القادمة. یرید علماء النبات
معرفة ما الذي یسبّب نمّو المحاصیل أو تلفھا جّراء المرض، حتّى
یتمّكنوا من تولید سالالت مقاومة لألمراض. یرید المؤّرخون

معرفة أسباب الحرب األھلیّة األمریكیّة. والالئحة تطول.

سواء كنّا نحاول التوصل إلى تفسیر ألنفسنا أو نرغب في
تقییم تفسیر قدّمھ شخص آخر، یجب أن یكون نوع الحجج المناسب
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واضًحا عندما یتعلّق األمر بتفسیرات سببیّة من أنواع مختلفة،
وھذا ما یدور حولھ ھذا الفصل.

 

10.1 نمط الحجج في معظم التفسیرات السببیّة

في بعض األحیان یكون من السھل جدًا تحدید السبب وراء
شيء معیّن، ألنّنا نكون قد رأینا ما حدث (أو أدركنا ذلك بحواّسنا
األخرى) ویكون السبب واضًحا. على سبیل المثال، إذا اصطدمت
سیّارتك بعمود البّوابة، فأنت ترى ما الذي اصطدم بالعمود وما
الذي سبّب االنبعاج للسیّارة. في ھذا النوع من الحاالت، یكون نمط
الحّجة المناسب لتبریر االدعاء السببّي ھو ببساطة، "رأیت
الحادث (و/ أو شعرت بالحادث) لذلك أنا أعرف أنّني اصطدمت

بالعمود وبعجت السیّارة".

ولكن معظم األسباب تكون في العادة أقّل وضوًحا، ویتطلّب
ذلك أن تكون الحّجة أكثر تعقیدًا لتبریر قبول االدّعاءات السببیّة
األقّل وضوًحا. لنفترض أّن الشرطة عثرت على جثّة امرأة في
قاع البحیرة. وھي ترید معرفة سبب الوفاة، قد یكون ذلك أبعد ما
یمكن عن الوضوح. ولعّل االشتباه الواضح (الفرضیّة) ھي أنّھا
غرقت ولكن ھناك احتماالت أخرى أیًضا، غیر أّن الشرطة تحتاج
إلى أن تكون على یقین - أو على یقین قدر اإلمكان - حول السبب
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الحقیقّي لوفاتھا، لذا سوف تحتاج إلى أدلّة تستبعد االحتماالت
األخرى وتدعم احتماًال واحدًا فقط. ولھذا السبب سوف تحتاج إلى
تقریر طبیب شرعّي؛ الطبیب الشرعّي ھو خبیر یعرف ما ھي
األدلّة التي یجب البحث عنھا في قضیّة كھذه. ربّما سقطت المرأة
ببساطة في البحیرة وغرقت، أو ربّما تعّرضت لنوبة قلبیّة
وسقطت في البحیرة، أو ربّما تّم قتلھا أّوال ثّم ألقیت في البحیرة -
وال شّك أّن ھناك احتماالت أخرى. تتمثّل خبرة الطبیب الشرعّي
في معرفة نوع األدلّة التي ستبیّن سبب الوفاة - ما األدلّة التي تشیر
إلى الغرق، وما األدلّة التي تشیر إلى نوبة قلبیّة، وما إلى ذلك.
وھكذا، وبعد فحص الجثّة بعنایة وإخضاعھا الختبارات مختلفة،
وھي اختبارات قیاسیّة في مھنتھ، سیكتب تقریًرا للشرطة یذكر فیھ
األدلّة التي عثر علیھا وإلى أّي من االستنتاجات ستقوده تلك األدلّة

حول سبب الوفاة ومدى ثقتھ بھذا االستنتاج.

قد یكون تقریره واضًحا جد�ا. على سبیل المثال، إذا لم تكن
الجثّة في الماء لفترة طویلة، وكانت جمیع األدلّة واضحة وتشیر
إلى االتجاه نفسھ، فقد یتمّكن من االستنتاج بثقة كبیرة أّن سبب
الوفاة كان (س) (غرق، نوبة قلبیّة، طلق ناري في الرأس، الخ).
من ناحیة أخرى، قد یكون األمر أكثر تعقیدًا. إذا كانت الجثّة في
الماء لفترة أطول، یحتمل فقدان بعض األدلّة أو قد تشیر األدلّة في
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اتجاھات مختلفة؛ في ھذه الحالة، قد ال یتمّكن من تأكید سبب الوفاة
وسوف یشیر تقریره مّرة أخرى إلى األدلّة، ولكنّھ سیوضح درجة

عدم یقینھ.

في كلتا الحالتین سوف یلجأ الطبیب الشرعّي إلى مزیج من
المشاھدة الحیّة والتحلیالت النظریّة (بما في ذلك الفرضیّات). على
أساس ما یراه في البدایة (مالحظات أّولیّة) سوف یقوم بتخمین
بعض األسباب المحتملة للوفاة (فرضیّات)، وسوف یبحث بعد ذلك
عن مزید من األدلّة التي تدعم أو تستبعد تلك االحتماالت. ھذا ھو
في األساس نمط جمیع الحجج المتعلّقة بالتفسیرات السببیّة التي
یكون السبب فیھا غیر واضح على الفور؛ سیكون ھناك العدید من
االختالفات في التفاصیل في أعمال التحّري، وفي االستفسارات
حول تاریخ الضحیة وفي التحقیقات العلمیّة، ولكن ھذا النمط ھو
الشائع: بالنظر إلى ما ترید شرحھ، ما التفسیرات الممكنة واألدلّة
التي ستدعم/ تدحض كّل من ھذه التفسیرات؟ ثّم، بالنظر إلى األدلّة
لدیك أو التي یمكنك إیجادھا، أّي من التفسیرات یمكن اعتباره أكثر
ترجیًحا ویتالءم بشكل أفضل مع كّل شيء آخر تعرفھ وتعتقد بھ؟

وما ھو مقدار ثقتك في أنھ التفسیر الصحیح؟

السؤال 10.1
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إّن العلماء غیر متأّكدین كیف یمكن لبعض أنواع من
الطیور التنقّل بھذه الدقّة عندما تھاجر آلالف األمیال. إحدى
النظریّات تقول إّن أدمغة الطیور تحتوي جزئیّات - تسّمى
ماغنتایت أو أوكسید الحدید المغناطیسّي - تحتوي على الحدید
وھي التي تمّكن الطیور بطریقة ما من التقاط المجال
المغناطیسّي لألرض بالطریقة نفسھا التي تفعل بھا إبرة
البوصلة. ما ھي التفسیرات المحتملة األخرى التي یمكنك

التفكیر بھا؟
 

10.2 مثال حول التفسیر السببّي

في أعقاب مثالنا عن كیفیّة عمل الطبیب الشرعّي، دعونا
نتخیّل أّن أحد المؤّرخین قد أنتج الحّجة التالیة:

ال بدّ وأن یكون نابلیون قد مات مسموًما بالزرنیخ أثناء
وجوده في المنفى في سانت ھیالنة. یمكن إعطاء الزرنیخ
بجرعات صغیرة تصعب مالحظتھا، ولكنّھا ستقتل
الضحیّة في النھایة. یترك التسّمم بالزرنیخ آثاًرا في شعر
اإلنسان، وقد أظھرت االختبارات الموثوقة مؤّخًرا، أّن
شعر نابلیون یحتوي كمیات كبیرة بشكل غیر طبیعّي من
الزرنیخ. كان من المعتقد أنّھ مات بسبب السرطان، لكن
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أعراضھ شملت الغثیان والقشعریرة والضعف وزیادة
الوزن، والتي یقول خبراء السرطان إنّھا لیست أعراًضا
للسرطان. ولكنّھا أعراض نموذجیّة للتسّمم بالزرنیخ وفقًا

للمختّصین.

ھذا مثال نموذجّي لنوع الحجج الذي یستخدم في التفسیرات
السببیّة. من الواضح أّن ورود كلمة "ال بدّ" تبیّن االستنتاج
المقصود وعبارة "مات مسموًما بالزرنیخ" ھي ادّعاء سببّي بكّل
وضوح. ثّم تعرض الحّجة الدلیل على ھذا االدّعاء. وفي ھذه
الحالة، تأخذ أیًضا بعین االعتبار تفسیًرا بدیًال محتمًال (وھو أّن
السرطان تسبّب في وفاة نابلیون) وتجادل بأّن الدلیل یتعارض مع

ھذه الفرضیّة البدیلة، ولكنّھ یدعم الفرضیّة المفّضلة.

باستخدام الترمیز الذي قدّمناه في فصول سابقة، باإلضافة إلى
رمز جدید (ف.ب.) لـ "فرضیّة بدیلة"، یمكننا أن نجعل بنیة

المنطق واضحة على النحو اآلتي:

االستنتاج [ال بدّ وأن یكون نابلیون قد توفّي مسموًما
بالزرنیخ، بینما كان في المنفى في سانت ھیالنة] لألسباب
التالیة. سبب1 < یمكن إعطاء الزرنیخ بجرعات صغیرة
تصعب مالحظتھا، ولكنھا سوف تقتل الضحیّة في
النھایة> وسبب2 < التسّمم بالزرنیخ یترك آثاًرا في شعر
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اإلنسان> وسبب3 < أظھرت االختبارات الموثوقة
مؤّخًرا أّن شعر نابلیون یحتوي كّمیّات كبیرة بشكل غیر
طبیعّي من الزرنیخ>. كان من المعتقد (ف. ب.) [أنّھ
توفّي من السرطان]، ولكن سبب4 < شملت أعراضھ
الغثیان والقشعریرة والضعف وزیادة الوزن> وسبب5 <
یقول مختّصو السرطان، ھذه لیست أعراض السرطان>.
ولكن، سبب6 < ھذه ھي األعراض النموذجیّة للتسّمم

بالزرنیخ وفقًا للمختّصین>.

إذًا السببان 4 و5 ھما الدلیل ضدّ الفرضیّة البدیلة واألسباب
1، 2، 3، 4، 6 تقدّم الدعم لالستنتاج.

وسنشرح الحقًا كیفیّة الحكم على جودة ھذه الحّجة وقدرتھا
على اإلقناع، ولكن قبل ذلك، دعونا نبیّن بعض سمات الضعف

التي نمیل إلى إظھارھا عند التفكیر في األسباب.
 

10.3 سمات الضعف في التفكیر حول األسباب

عندما یكون سبب أو أسباب الحدث غیر واضحة على الفور،
قد نحتاج إلى حّل األمور من خالل القیام ببعض أعمال التحّري أو
دراسة تاریخیّة أو تجربة علمیّة أو أّي نوع آخر من التحقیق.
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ولكن لألسف نحن ال نفعل أّي شيء من ھذا القبیل في أغلب
األحیان. نحن ال نتابع األمر بشكل علمّي أو تاریخّي أو غیره. في
الواقع نحن ال نقوم بأّي عمل منھجّي عن بعد. بل على العكس،
نتسّرع في االستنتاج ونقبل بالتفسیر األّول الذي یرد إلى أذھاننا؛
حتّى إنّنا ال نفّكر في أّي تفسیرات بدیلة. معظمنا یفعل ذلك أحیانًا؛
على سبیل المثال، نحن نتسّرع في االستنتاج حول سبب توقّف
السیّارة عن الدوران، بدًال من التفكیر في بدائل محتملة - فھل من
الممكن أن تكون فارغة من البنزین؟ ھل یمكن أن یكون ھناك
عطل كھربائّي؟ أو غیر ذلك. أو قد نشاھد على التلفزیون تقریًرا
إخباری�ا عن انفجار سیّارة مفّخخة في قلب لندن ونطلق فوًرا
استنتاجنا حول الجناة المحتملین - حتّى دون التفكیر في بدائل
محتملة. وتعتمد أھّمیّة اإلسراع في االستنتاج على الحالة قید

النظر.

أّما نقطة الضعف الثانیة التي نبدیھا أحیانا عند النظر في
األسباب المؤدّیة لألحداث، ھي أنّنا نعجز عن رؤیة جمیع األدلّة
ذات الصلة؛ فنأخذ أجزاء من األدلّة التي تدعم تفسیرنا المفّضل
ونتجاھل البقیّة - أو أنّنا ال نبحث حتّى عن أدلّة متضاربة. على
سبیل المثال، یھتّم المدّخنون عادة بنماذج المدّخنین الذین عاشوا
حیاة طویلة وصحیّة (مثل ونستون تشرشل) أكثر من اھتمامھم
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بالشریحة األكبر بكثیر من المدّخنین الذین عانوا، بالمقارنة بغیر
المدّخنین، من اعتالل في صّحتھم أو وافتھم المنیّة مبّكًرا بسبب

أمراض متعلّقة بالتدخین.

ومن المھّم توضیح ھذه األخطاء النمطیّة بطریقة یسھل
تذّكرھا، ألنّھا ھي التي نمیل إلى الوقوع فیھا والتي نرید أن

نتجنّبھا:

أخطاء شائعة عند التفكیر في األسباب

1  نحن ال ننظر إّال في سبب واحد محتمل ونقبلھ دون
النظر في احتماالت أخرى.

2  نحن ال نھتّم إال ببعض األدلّة ذات الصلة عند تحدید ما
یسبّب أو تسبّب في شيء ما.

 

الحّل البدیھي ھو بضرورة النظر في العدید من األسباب
المحتملة للحدث أو الظاھرة التي تھّمك، وأن تسأل نفسك ما األدلّة

التي من شأنھا أن تدعم ھذه البدائل المختلفة ومن ثّم البحث عنھا.

تذّكر نموذج كرة السلّة الذي استخدمناه في الفصل األّول
لشرح كیفیّة تغییر طریقة تفكیرك، نحن بحاجة اآلن إلى نموذج
من التفكیر الجیّد حول األسباب. الحّل ھو بطرح األسئلة
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الصحیحة، وفي ضوء ما ذكرناه سابقًا، من الواضح نسبّیًا ما
ینبغي أن تكون علیھ ھذه األسئلة.

 

10.4 األسئلة األساسیّة لمھارة التفسیرات السببیّة

ویترتّب على ما كنّا نقولھ، أّن األسئلة األساسیّة التي نحتاج
إلى طرحھا على أنفسنا عند التعامل مع التفسیرات السببیّة ھي:

خریطة التفكیر

مھارة التفسیر السببّي

1  ما االحتماالت في ھذه الحالة؟

2  ما األدلّة التي یمكن أن تؤیّد أو تدحض أرجحیّة ھذه
االحتماالت (إذا أمكنك العثور علیھا)؟

3  ما األدلّة التي لدیك بالفعل، أو یمكنك جمعھا، والتي
تتعلّق بتحدید ما الذي تسبّب بماذا؟

4  ما االحتمال الذي یتّم ترجیحھ من خالل األدلّة؟ (ما
التفسیر الذي یتالءم بشكل أفضل مع كّل ما نعرفھ ونعتقده؟)
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السؤال األّول، "ما االحتماالت في ھذه الحالة؟"، قد یتطلّب
منك ھذا السؤال خیاًال واسعًا حول تفسیرات أخرى محتملة.
ویعتمد مدى الخیال المطلوب على القضیّة المطروحة. على سبیل
المثال، إذا كان السؤال غیر مھّم نسبی�ا، مثل السبب وراء صداعك
الحالّي، فقد تكتفي بالتفكیر في احتماالت قلیلة جد�ا، ولكن إذا كان
السؤال ھو ما الذي تسبّب في تحّول بعض األمراض إلى وباء
خطیر، فسوف تحتاج ألن تكون أكثر ابتكاًرا حول االحتماالت.
الحظ أّن ھذه ھي إحدى المراحل التي یجب أن یكون التفكیر الناقد

فیھا "مبدًعا" ومبتكًرا لیكون تفكیًرا جیّدًا.

نحتاج في كثیر من األحیان، عند تحدید االحتماالت التي
تتطلّب النظر فیھا، إلى أن نأخذ في االعتبار أّي معلومة أخرى
عن الموضوع. على سبیل المثال، یحتاج الطبیب الشرعّي الذي
یحقّق في وفاة المرأة التي وجدت في قاع البحیرة، إلى االستعانة
بتجربتھ وخبرتھ لیحكم حول ضرورة النظر في احتمال أن تكون
قد قتلت نفسھا بطریقة أو بأخرى. قد تتمّخض إجابتنا على ھذا
السؤال األّولّي عن افتراضات مختلفة، لذا، قد نحتاج إلى النظر في

ھذه االفتراضات أیًضا، بناًء ألھّمیّة القضیّة.

مع السؤال الثاني، "ما األدلّة التي یمكن أن تؤیّد أو تدحض
أرجحیّة ھذه االحتماالت (إذا أمكنك العثور علیھا)؟"، مّرة أخرى،
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قد یتطلّب منك ھذا السؤال خیاًال واسعًا جد�ا، أو قد یتطلّب منك
االستفادة من الخبرة في ھذا المجال. مّرة أخرى، تعتمد درجة
االھتمام التي یجب أن تولیھا للتفكیر في األدلّة التي تؤیّد أو
تدحض مختلف االحتماالت، على جدّیّة أو أھّمیّة القضیّة، ومّرة
أخرى قد تحتاج إلى أن تكون حیوی�ا في بناء االفتراضات في
ذھنك. باختصار، إذا كانت القضیّة مھّمة، یجب أّال نفّكر في
تفسیرات بدیلة ممكنة فحسب، بل یجب علینا أیًضا أن نسرد بعض
األشیاء التي من شأنھا أن تدعم ھذه البدائل أو تعارضھا. وقد
یدفعنا ھذا السؤال الثاني إلى البحث عن معلومات لم نكن لنفكر
فیھا لوال ذلك، وھذا سیساعدنا على تجنّب إصدار أحكام سببیّة بناًء
ألدلّة قلیلة جد�ا (ھذه إحدى نقاط الضعف النمطیّة التي نرید

االحتراس منھا عند التفكیر في األسباب).

السؤال 10.2

بالنظر إلى "فرضیّة المغنتایت" المطروحة في السؤال
10.1. ما األدلّة التي یمكنك البحث عنھا لدعم أو دحض ھذه

الفرضیّة؟

أّما السؤال الثالث، ما األدلّة التي لدیك بالفعل، أو یمكنك
جمعھا، والتي تتعلّق بتحدید ما الذي تسبّب بماذا؟، فإنّھ یختلف
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اختالفًا جذری�ا عن السؤال الثاني. لإلجابة عن السؤال الثاني،
یجب، إذا صّح التعبیر، أن "تنظر بعیدًا" عن بقیة الحّجة
المطروحة لتسأل نفسك ما الذي من شأنھ أن یثبت االدّعاء الذي
یعنیك. (انظر في فیشر، 2004، حول سؤال التأكید). ولكن،
بمجّرد أن تعرف ما الذي تبحث عنھ، علیك أن تقوم فعلی�ا بالبحث
عنھ - وبالطبع قد یكون من الصعب جد�ا العثور على األدلّة.
یعرف المحقّقون ما الذي سیثبت أن جونز أطلق النار على سمیث
(األدلّة الجنائیّة حول الرصاصة المرتبطة ببصمات جونز على
سالح الجریمة، وما إلى ذلك) ولكن قد یكون من الصعب جد�ا
العثور على الدلیل. وبالمثل، من الصعب جد�ا العثور على األدلّة
التي نحتاجھا في مجال العلم؛ ھناك اختالف كبیر مثًال بین تحدید
األدلّة التي من شأنھا أن تدعم نظریّة آینشتاین للنسبیّة، وتوفیر

األدلّة فعلی�ا في تجربة مایكلسون - مورلي [التي فشلت].

السؤال الرابع، "ما االحتمال الذي یتّم ترجیحھ من خالل
األدلّة؟"، یتطلّب منك ھذا السؤال أن تجمع بین األدلّة التي
بحوزتك، بالنظر إلى البدائل التي تفّكر فیھا، للتوّصل إلى أفضل
حكم ممكن. وھذا یعني في كثیر من األحیان الوصول إلى استنتاج
مبدئّي، واالشارة إلیھ بشيء من ھذا القبیل، "ھذا یبدو مرّجًحا،
ولكّن األدلّة لیست قویّة على اإلطالق". في بعض األحیان،
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ستتمّكن بالطبع من التوّصل إلى نتیجة موثوقة؛ على سبیل المثال،
قد یفید الطبیب الشرعّي بما یلي، "أنا واثق تماًما من أنّھا توفّیت
بنوبة قلبیّة قبل أن تسقط في البحیرة". في حالة الطبیب الشرعّي،
فإّن بإمكانھ تسخیر كامل خبرتھ، وغالبًا ما تعتمد الثقة بالحكم
على: "ما الذي تسبّب بماذا"، على معلوماتك األخرى حول
الموضوع ومدى مالءمة األدلّة مع كّل شيء آخر تعرفھ أو تعتقده.
غالبًا ما یتطلّب الحكم بأّي درجة من الثقة على العالقات السببیّة،
الجمع بین الكثیر من المعارف والمعتقدات ذات الصلة، ولھذا
السبب یتّم استكمال السؤال األخیر بالسؤال التالي "ما التفسیر
األكثر مالءمة لكّل شيء آخر نعرفھ ونعتقده؟" كما یتطلّب الحكم
على العالقات السببیّة، بأّي درجة من الثقة، في كثیر من األحیان،
الجمع بین الكثیر من المعرفة والمعتقدات ذات الصلة، وھذا ھو
السبب في أّن السؤال األخیر تّم استكمالھ بالسؤال التالي" ما
التفسیر الذي یتالءم بشكل أفضل مع كّل ما نعرفھ ونعتقده؟"

لتذكیرنا بالنظر في األدلّة ضمن ھذا السیاق.

الخالصة، لكي تنجح الحجج التفسیریّة، یجب:

1.  النظر في بدائل معقولة،

2.  العثور على األدلّة التي: (أ) تستبعد تفسیرات أخرى
ممكنة، (ب) وتدعم التفسیر المفّضل،
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3x.  وتتالءم بشكل جیّد مع كّل شيء آخر نعرفھ.

ھذه ھي االختبارات التي یجب تطبیقھا عند الحكم على
الحجج المستخدمة في تبریر التفسیرات السببیّة. في ھذا الفصل
سوف نناقش فقط أمثلة بسیطة نسبی�ا، ویمكن الوصول إلیھا
بسھولة، ولكن المبادئ نفسھا تنطبق إذا كنت تفّكر في أمثلة أكثر

تعقیدًا أو غموًضا.

السؤال 10.3

في ضوء التوجیھ السابق، انظر مجدّدًا في المثال المتعلّق
بوفاة نابلیون (الفقرة 10.2) واكتب تقییًما موجًزا للحّجة، وبیّن ما
إذا كانت مقنعة أم ال (أو ما ھي نقاط قّوتھا وضعفھا). یمكنك

البحث في اإلنترنت إذا كنت تعتقد أنّھ سوف یساعدك.
 

ولتعزیز النقاط التي أثرناھا للتّو، دعونا ننظر في مثال آخر:

من المعتقد على نطاق واسع، لدى الخبراء في ھذا
المجال، أّن الدیناصورات قد انقرضوا بشكل مفاجئ تماًما
قبل حوالى 65 ملیون سنة. ویبدو أّن التفسیر األكثر
احتماًال لھالكھم، ھو أّن نیزًكا كبیًرا ضرب األرض في
ذلك الوقت تقریبًا. وكان من شأن االنفجار الناجم عن ذلك
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أن یرسل سحابة ضخمة من الغبار إلى الغالف الجوي
العلوّي عّمت األرض لعدّة سنوات. وكان من شأن ذلك أن
یطفئ الشمس، وبالتالي یوقف التمثیل الضوئّي في
النباتات ویدّمر إمدادات الطعام للدیناصورات. ویعتقد
أیًضا أّن الدیناصورات كان دمھا باردًا وبحاجة إلى
الشمس للحفاظ على الدفء. فھي إّما أن تكون قد تجّمدت
حتّى الموت أو تضّورت جوًعا. وأفضل دلیل على ذلك
ھو أّن كمیّة كبیرة بشكل استثنائي من اإلیریدیوم توجد في
طبقات من البحر، یعتقد أنّھا تشكلت قبل 65 ملیون سنة،
ویوجد اإلیریدیوم في النیازك بشكل مرّكز أكثر بكثیر مّما

ھو على سطح األرض.

إذا نظرنا إلى ھذه الحّجة بغیة تقییمھا بمھارة، فعلینا أن نسأل
أنفسنا عّما إذا كان ھناك تفسیرات أخرى ممكنة النقراض
الدیناصورات، وما ھي أنواع االعتبارات التي تدعم أو تدحض
الخیارات المختلفة. ثم علینا أن نستفید من أّي دلیل لدینا إلصدار

أفضل حكم ممكن.

السؤال 10.4

10.4.1  ما التفسیرات المحتملة األخرى التي یمكنك
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التفكیر فیھا النقراض الدیناصورات؟

10.4.2  ما األدلّة التي تدعم أو تدحض االحتماالت التي
تخیّلتھا في 10.4.1؟

10.4.3  على افتراض أّن ما یدّعیھ المقطع صحیح؛ إلى
أّي مدى یدعم التفسیر الذي یقدّمھ؟

10.4.4  على افتراض أّن ما یدّعیھ المقطع صحیح،
استحضر كّل ما تعرفھ عن موت الدیناصورات إلنتاج أفضل

حّجة ممكنة لتفسیر انقراضھا.

10.4.5  لنفترض أنّنا اكتشفنا في السجّل األحفوري أّن
بعض أنواع النباتات التي تتطلّب القلیل جد�ا من الضوء لم یمت

بالتزامن مع موت الدیناصورات. ماذا ینبئنا ذلك؟

10.4.6  لنفترض أنّنا اكتشفنا أّن أنواًعا مختلفة من
الدیناصورات قد ماتت في أوقات مختلفة تفصل بینھا فترات

زمنیّة تصل إلى مئات اآلالف من السنین. ماذا ینبئنا ذلك؟

10.4.7  لنفترض أنّنا اكتشفنا أنّھ قد حصل انقراضات
جماعیّة أخرى لكائنات مختلفة في فترات أخرى من تاریخ

األرض. بماذا یوحي ذلك؟
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یجب أن تساعد ھذه األسئلة (10.4.1 - 10.4.7) في التأكید
على أھمیّة الخیال في تقییم الحجج المطروحة لدعم التفسیرات
السببیّة. كما قلنا من قبل، غالبًا ما یتطلّب التفكیر الناقد الجیّد
اإلبداع والخیال. قد تجد تصفّح اإلنترنت مفیدًا في ذلك - سواء في

ھذا المثال أو في األمثلة أدناه.

السؤال 10.5

استخدم التوجیھات الواردة في خریطة التفكیر الخاّصة
بمھارة التفسیر السببّي (راجع مطلع ھذه الفقرة)، واكتب إجابة

تقییمیّة موجزة للمقطع اآلتي:

في أثناء عملیّة مسح تحت الماء لحوض "ویتش جراوند"،
في بحر الشمال قبالة أبردین [اسكتلندا]، تّم اكتشاف سفینة صید
ربّما غرقت بسبب انفجار مفاجئ لغاز المیثان المتسّرب من
ثقب في قاع البحر - معروف باسم ثقب الساحرة. عندما یتدفّق
المیثان - أو الغاز الطبیعّي - عبر البحر بكمیّات كبیرة بما فیھ
الكفایة، فإنّھ یقلّل من كثافة الماء حولھ إلى درجة لن تطفو فیھا
األجسام، بما في ذلك السفن. قال آالن جود، الجیولوجّي
البحرّي من جامعة سندرالند، الذي قاد بعثة المسح لحوض
"ویتش جراوند": "أّي سفینة یصدف تواجدھا فوق [مثل ھذا
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االنفجار] سوف تھبط كما لو كانت في بیت المصعد". في ھذه
الحالة، غاصت سفینة الصید "بشكل مسّطح" وكان ھیكلھا
بوضع أفقّي على سطح البحر فوق مسرب ثقب الساحرة تماًما.
ما حصل كان متّسقًا تماًما مع غرق أّي سفینة بانفجار المیثان؛
لو تحّطمت لغرقت بطرفھا المحّطم إلى األسفل. حتّى البّحارة
الذین یقفزون في البحر وھم یرتدون سترات النجاة سیغرقون
مثل الحجارة. لطالما ُعرفت میاه حوض "ویتش جراوند" وثقب
الساحرة، على وجھ الخصوص، بین الصیّادین بأنّھا میاه
غادرة. یُعتقد أّن انفجارات المیثان قد دّمرت حوالى 40 منّصة
نفطیّة حول العالم. ویقع حوض "ویتش جراوند" على بعد 22
میًال فقط من حقل فورتیز للنفط. (مقتبس من مقال في صحیفة
التایمز، 30 تشرین الثاني/نوفمبر 2000، بقلم مراسلھم

للشؤون العلمیّة مارك ھندرسون).
 

السؤال 10.6

استخدم توجیھات خریطة التفكیر لمھارة التفسیر السببّي
(انظر في بدایة ھذه الفقرة)، وقم بتقییم الحّجة التالیة بإیجاز:
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حاولت الدراسات التي أجریت على األفراد تحدید مدى
تأثیر زیادة استھالك الكولیسترول على مستوى الكولیسترول
في الدم. على سبیل المثال، كان المتطّوعون یشربون أربعة
مكاییل من الحلیب یومی�ا لفترة معیّنة: ولم تتأثّر مستویات
الكولیسترول لدیھم في الدم. حتّى إّن نتائج دراستین حدیثتین
ومستقلّتین، بتمویل من المجلس البریطانّي للبحوث الطبیّة،
كانتا أكثر تعارًضا مع الفرضیّة القائلة أّن استھالك
الكولّیسترول یمكن أن یلحق الضرر بالقلب. حیث وجدت
إحداھا أّن الرجال الذین ال یشربون الحلیب یصابون بنوبات
قلبیّة تبلّغ عشرة أضعاف ما یصاب بھ الرجال الذین یشربون
أكثر من نصف لتر في الیوم. واكتشفت األخرى أّن الرجال
الذین یتناولون السمن یصابون بضعف عدد النوبات القلبیّة من
أولئك الذین یتناولون الزبدة. في الواقع ھناك أسباب وجیھة
تفّسر لماذا ال یتوقّع المرء أن تتغیّر نسبة الكولیسترول في الدم
وفقًا للنظام الغذائّي. أّوًال، یقوم الكبد بتصنیع ثالثة أو أربعة
أضعاف الكولیسترول الذي یتّم تناولھ عادًة. ثانیًا، ینّظم الجسم
نفُسھ كّمیّة الكولیسترول في الدم: ویحتفظ عادة بمستوى ثابت
بغّض النظر عّما نأكلھ، ولكن بعض األشخاص لدیھم، لسوء
الحّظ، نسبة عالیة جد�ا، ومن المرّجح أن توافیھم المنیّة في سّن
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مبكرة من جّراء نوبات قلبیّة. األسباب الحقیقیّة الرتفاع
الكولیسترول في الدم غیر معروفة. المعروف ھو أّن خفض
مستویات الكولیسترول في الدم عن طریق األدویة بالرغم من
أنّھ یقلّل من أمراض القلب، فإنّھ ال یزید من طول العمر: الناس
یموتون بسبب السرطان بدًال من ذلك. وال یوجد دلیل قوّي على
أّن تناول الكولیسترول یؤثّر على مستویات الكولیسترول في
الدم، ومع ذلك فإّن التسّرع في االستنتاجات على أساس عدم
كفایة األدلّة قد تسبّب في خوف كبیر. (ساذرالند، 1992، ص.

.(184
 

للحصول على مزید من األدلّة الحدیثة حول ھذا الموضوع
انظر في: www.ravnskov.nu/myth3.htm حیث یناقش
البروفیسور أوففي رافنسكوف العدید من "خرافات الكولیسترول"
ویجادل بأّن النظام الغذائّي لھ عالقة ال تذكر بمستویات

الكولیسترول في الدم.
 

10.5 لغة التفسیرات السببیّة

في ھذه المرحلة ربّما تجب العودة إلى الفقرة 3.7 لمراجعة
النقاط التي عرضت ھناك مع بعض التفاصیل. تذّكر أنّھ من السھل
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الخلط بین الحجج والتفسیرات السببیّة بسبب غموض بعض
الكلمات والعبارات مثل "ألّن" و"ھذا ھو السبب". ھذه الكلمات
تشیر في بعض األحیان إلى أنّھ تّم تحدید سبب االستنتاج، ولكنّھا
تشیر أحیانًا إلى أّن المؤلّف یطرح تفسیًرا سببیّا، وقدّمنا اختباًرا
لمساعدتك في تحدید ما ھي الحالة. ولكن مع القلیل من التمرین،
فإّن التفسیرات تقفز إلى العین وسوف تتعلّم بسرعة طرح األسئلة

الصحیحة.

بشكل عاّم، اللغة التي نستخدمھا في الحجج المتعلّقة
بالتفسیرات السببیّة، تشبھ إلى حدّ كبیر اللغة التي نستخدمھا في
أنواع أخرى من الحجج (راجع الفقرتین 2.3 و2.5)؛ وبالتالي،
فإنّنا نستخدم اللغة نفسھا المذكورة ھناك لإلشارة إلى الثقة التي
لدینا في االدّعاءات، أو النتقاد المنطق وما إلى ذلك. ولكن في
السیاقات التفسیریّة، ھناك تركیز خاّص على "الفرضیّة"
و"التفسیرات" و"األسباب" و"األدلّة"، لذلك تمیل اللغة التي
نستخدمھا إلى تضمین ھذه العبارات والعبارات ذات الصلة، مثل
"تقول النظریّة"، "تشیر/تلّمح الحقائق/البیانات"، "تتوافق/ال
تتوافق مع"، وما إلى ذلك. ومن الشائع أیًضا استخدام األفعال أو
العبارات التي تنطوي على عالقة سببیّة دون استخدام كلمة
"السبب"، مثل "غرق"، "توفّي مسموًما بالزرنیخ"، "انقرض"،
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"اصطدم"، "غاص"، "یؤثّر على مستوى الكولیسترول في الدم"
إلعطاء بعض األمثلة التي رأیناھا في ھذا الفصل. ومن الشائع
جد�ا أیًضا في الحجج المتعلّقة بالتفسیرات السببیّة، أن نبّرر الحّجة
"عن طریق القیاس" وأن نعود إلى ما یعتقده الخبراء في ھذا
المجال. وكثیًرا ما تكون مثل ھذه العبارات غائبة بالطبع، ولكنّھا
غالبًا ما تكون ضمنیّة ویستحسن كتابتھا كما فعلنا مع اختبار "لذا".

انظر في اللغة المستخدمة في المقطع التالي:

قد تكون األلوان الممیّزة الصفراء والخضراء ِللَوحات
"فان جوخ" للمناظر الطبیعیّة والدیكورات المنزلیّة سببھا
اآلثار الجانبیة لتناولھ للعقار دیجیتالیس. على الرغم من
أّن ھناك عددًا قلیًال من السجّالت الطبّیّة إلثبات ھذه
النقطة، فمن المعروف عموًما أن دیجیتالیس كان یوصف
بشكل شائع خالل الفترة التي عاش فیھا فان جوخ. أضف
إلى ذلك، إّن الصور التي رسمھا فان جوخ للطبیب الذي
عالجھ، تظھر الطبیب یحمل جذًعا من نبات "فوكس
جلوف" (قفاز الثعلب)، وھو النبات الذي یستخلص منھ

دیجیتالیس.

بمجّرد التفكیر في ذلك، یمكنك أن ترى أّن المؤلّفة تقدّم
تفسیًرا سببی�ا محتمًال الستخدام فان جوخ الممیّز لأللوان ("سببھا
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اآلثار الجانبیة"). تّم طرحھ بشكل مبدئّي ("قد تكون..."). ویمكننا
أن نطلق على ھذا االدّعاء أنّھ فرضیّتھا أو استنتاجھا - وفي كلتا
الحالتین فإنّھ مطروح بشكل مبدئّي جد�ا، واألسباب التي تّم تقدیمھا
(أو األدلّة) المقدّمة في دعمھ لیست سوى دلیل ضعیف فقط على
نظریّتھا (بالرغم من وجود سجّالت طبیّة قلیلة إلثبات ھذه
النقطة...")، لذلك بشكل إجمالّي فإنّھا حّجة مبدئیّة جد�ا لدعم

الفرضیّة.

ومع ذلك، فھي فكرة مثیرة لالھتمام؛ ربما تتأثر طریقة
الرسام في الرسم ببعض األدویة التي یتناولھا وربما كان ھذا ھو
الحال مع فان جوخ. بالطبع، القضیة بوضعھا الحالي ضعیفة جدًا،
ولكن إذا أردنا أن ننظر بجدیة في الفرضیّة، فإّن األسئلة التي
ینبغي أن نطرحھا واضحة في خریطة التفكیر. علینا أن ننظر في
إمكانیة وجود تفسیرات أخرى الستخدام فان جوخ لتلك األلوان
(كان یخلطھا بنفسھ من مكونات غیر عادیة؛ كان یعاني من عمى
األلوان)، وعلینا أن ننظر في األدلّة التي تدعم أو تتعارض مع ھذه
األفكار، ثّم علینا البحث عنھا. على سبیل المثال، ھل كان فان
جوخ یعاني من أّي مرض كان من الشائع وصف دیجیتالیس لھ؟
ھل ھناك أّي دلیل آخر على أنّھ تناول دیجیتالیس؟ وھل تناول
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دیجیتالیس لھ تأثیر مماثل على اختیار الرّسامین لأللوان الیوم؟ ھل
نفھم آلیّة ھذا التأثیر؟

على الرغم من أّن اللغة المستخدمة في المقطع أعاله لیست
واضحة تماًما، إّال أّن القلیل من التفكیر یظھر ما تتّم االشارة إلیھ.
("ربّما استخدم فان جوخ تلك األلوان الصفراء والخضراء الممیّزة
في لوحاتھ من المناظر الطبیعیة والدیكورات المنزلیّة ألنّھ تناول
عقار الدیجیتالیس"). من خالل المعیار الذي أوضحناه في الفقرة
3.7، من الواضح أّن ھذا بمثابة تفسیر (حیث من المعروف أّن
فان جوخ استخدم ألوانًا ممیّزة - وھذا األمر یمكن للجمیع رؤیتھ
بوضوح - ولكن لیس من المعروف إن كان قد تناول دیجیتالیس).
عالوة على ذلك،، یتّضح إلى حدّ معقول ما ھي األسئلة التي ینبغي
أن نسألھا كي نحدّد ما إذا كان التفسیر جیّدًا، بالرغم من أّن ذلك
یتطلّب بعض الخیال (ومّرة أخرى، إذا كنت ترید معرفة المزید،

یمكنك االستعانة باإلنترنت).

السؤال 10.7

مع أخذ ھذه المالحظات في االعتبار، حدّد ما الذي یتّم
تفسیره وما الذي یجري الجدال حولھ في المقطع التالي. ھل

الحّجة مقنعة بالنسبة إلیك؟
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[إن عدد الموالید التوأم] منذ العام 1980 آخذ في االزدیاد
- فقد ارتفع بنسبة 42 في المائة منذ ذلك التاریخ في جمیع أنحاء
العالم المتقدّم. وأصبح ھناك 29 والدة لتوائم مقابل كل 1000
والدة في العالم المتقدّم. ومن المرجح أن یستمر ھذا الرقم في
االرتفاع ألن العدید من والدات التوائم اإلضافیة ناتج عن
عالجات العقم التي تؤدي إلى إطالق أكثر من بویضة واحدة
أثناء مرحلة اإلباضة. ھذا ھو السبب أیًضا في أن الزیادة
الكاملة في والدة التوائم تعود إلى التوائم األخوة الذین یأتون من
بویضة منفصلة. في حین ظل معدل التوائم المتطابقین، الناتجین

عن انقسام البویضة نفسھا، ثابتًا عند 4 لكل 1000 والدة.

لذا، ففي حین یُتوقع ازدیاد عدد الموالید التوأم أكثر على
المدى القصیر مع سعي المزید من النساء للحصول على عالج
للعقم، سیكون ھناك حدّ لعدد الموالید اإلضافیّة للتوائم ألنّھ،
أّوًال، لن یسعى الجمیع إلى الحصول على ھذا العالج، وثانیًا،

لن تحصل كل النساء اللواتي یتعالجن على توأم.

في أّي مرحلة سیستقّر ھذا الرقم ال نعرف بعد، ولكن
یمكننا أن نطمئن إلى أّن غالبیة الوالدات ستبقى إفرادیّة.
("مجموعة توائم"، نیو ساینتست، 18 تشرین الثاني/نوفمبر

2000، ص. 121).
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یوضح ھذا المثال المتقن الفرق بین التفسیر، وإعطاء األسباب
لالستنتاج؛ الفقرة األولى تفّسر ظاھرة، والثانیة تعطي أسبابًا
لالستنتاج. وقد أتى في سیاق اإلجابة عن سؤال حول زیادة نسبة
الموالید التوأم وما إذا كان ذلك سیستمّر إلى أن تصبح جمیع

الوالدات توائم.
 

10.6 مالءمة الحجج مع كل ما نعرفھ ونعتقده

تضّمنت خریطة التفكیر لمھارة التفسیر السببّي (الفقرة 10.4)
السؤال "ما التفسیر الذي یتالءم بشكل أفضل مع كّل ما نعرفھ
ونعتقده؟". بشكل عاّم، یحاول العلماء بناء "شبكة" من المعتقدات
تفّسر على أفضل وجھ كیف تحدث األمور في العالم، وتعطي
أفضل معنًى لتجربتنا على األرض، لذا فإّن كّل شيء یھدف لكي
یتالءم مع كّل شيء آخر. ویعني ذلك أنّھ كلّما زاد مقدار العلم الذي
تعرفھ، أصبح بإمكانك الحكم على معقولیّة التفسیر المعطى. ولكن
یمكنك التدّرب على ھذه المھارة بغّض النظر عن مستوى المعرفة
لدیك. لتوضیح ذلك نورد ھذا المثال المقتبس من مقال بعنوان
"عندما یتّجھ الشمال جنوبًا" بقلم لو بیرغیرون، نُشر في مجلة نیو

ساینتست، 30 آذار/مارس 1996 (ص. 24 و8):
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لن تشیر البوصلة دائًما إلى الشمال. حیث ینعكس المجال
المغناطیسّي لألرض كّل 500,000 سنة أو نحو ذلك،
مبدًّال مواقع القطبین المغناطیسیّین. آخر مّرة حدث فیھا
ذلك كان منذ 780,000 سنة لذا فإنّنا تجاوزنا بكثیر موعد
االنعكاس اآلخر. عندما یأتي ذلك یمكن أن یكون أسرع

مّما یتوقّع أّي شخص.

تمیل العملیات الجیوفیزیائیّة إلى أن تكون بطیئة، وحتّى
اآلونة األخیرة كان معظم الجیوفیزیائیّین یعتقدون أّن االنعكاس
الكامل سیستغرق حوالى 5000 سنة. ولكن في العام الماضي
أعلن فریق من العلماء أنّھم وجدوا أدلّة في مغناطیسیّة بعض
الصخور، تشیر إلى أّن بعض مراحل التقلّب قد تحدث بسرعة
كبیرة، بحیث تكاد أن ترى إبرة البوصلة تتحّرك في الواقع،
بسرعة كبیرة لدرجة أّن الرحالت الجّویّة الطویلة یمكن أن ترمى
تماًما خارج المسار، والطیور المھاجرة، المعتادة على الوثوق

ببوصلتھا، یمكن أن تصبح في حیرة من أمرھا...

السؤال 10.8

قبل متابعة القراءة، دّون األدلّة التي یمكنك أن تفّكر فیھا،
والتي قد تدعم/ تدحض االدّعاء (وھو بالمناسبة لیس ادعاًء
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سببیّا مباشًرا، ولكنّھ ادّعاء أكثر عمومیّة حول ظاھرة علمیّة).
 

یأتي الدلیل األكثر إثارة لھذا االدّعاء من ركام تدفّقات الحمم
البركانیّة المتعاقبة التي تبلغ سماكتھا حوالى كیلومتر واحد
(وعمرھا 16.2 ملیون سنة) على جبل ستینز في شرق والیة

أوریغون بالوالیات المتّحدة األمریكیّة. كما یشرح بیرجیرون:

تحتوي تدفّقات الحمم البركانیّة التي تندلع على سطح األرض،
على جزیّئات [الحدید] وعندما تبرد الحمم تحت حوالى 580
درجة مئویّة تصبح ھذه الجسیمات ممغنطة بواسطة المجال
[المغناطیسّي لألرض]. یؤدّي ذلك إلى تجّمد اتّجاه المجال
المغناطیسّي السائد في الصخور، ومن خالل ھذا یمكن للعلماء
تحدید موقع القطب المغناطیسّي في الوقت الذي تبرد فیھ
الصخور. إّن أغلب تدفّقات الحمم البركانیّة ال تستغرق سوى
بضعة أسابیع أو أشھر لتبرد - وھي أقصر بكثیر من الوقت الذي
یستغرقھ االنعكاس الكامل - ومن التدفّقات التي تشّكلت في أثناء
االنقالب الجاري، خلص العلماء إلى أّن مجال االنعكاس یتحّرك
ببطء إلى حدّ ما. لكن جبل ستینس یحتوي تدفّقین یبدو أنّھما
رصدتا المجال المتحّرك، وھو یتّجھ بسرعة من موقع إلى آخر...
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عندما یترّسب تدفّق الحمم البركانیّة، فإنّھ یبرد أّوًال في األعلى
وفي القاع، ثّم في وقت الحق فقط باتّجاه الوسط. إذا كان المجال
ا في أثناء تصلّب الحمم البركانیّة، [المغناطیسّي لألرض] مستقر�
فإّن االتّجاه داخل الجسیمات المغناطیسیّة سیكون ھو نفسھ طوال
الوقت. ولكّن التدفّقات الرئیسیّة في جبل ستینز تبدو مختلفة جد�ا.
الجزء العلوّي والسفلّي من التدفّقات لھا بالضبط اتجاه الحمم
الكامنة نفسھ. وكلّما تحّركنا نحو مركز التدفّقات، تُغیّر القطبیّة
اتّجاھھا ببطء إلى أن تتطابق تماًما في قلب الوسط مع التدفّقات
المتراكبة. ھذا تحدیدًا ما كنّا سنتوقّعھ إذا كانت تدفّقات الحمم

البركانیّة قد رصدت المجال المغناطیسّي وھو یتحّرك.

یوضح الرسم البیانّي التالي ھذا األمر. وھو یسھل فھمھ إذا
بدأت من أسفل الرسم، حیث یظھر أقدم تدفّق للحمم البركانیّة - مع
مجال مغناطیسّي ثابت طوال فترة التبرید، ثّم انظر إلى األعلى،
والذي یظھر أحدث تدفّق للحمم البركانیّة - مّرة أخرى مع
مغناطیسّي مستقّر المجال طوال فترة التبرید (ولكن مع اتّجاه
مختلف تماًما)، ثم انظر إلى تدفّق الحمم المتوّسطة، حیث یكون
للجزء العلوّي والسفلّي للتدفّق اتجاه التدفّق األقدم نفسھ، لكن

المركز یظھر اتّجاه التدفّق األحدث:
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تّم نشر بیانات تدفّقات الحمم البركانیّة في جبل ستینز، تحت
عنوان "دلیل جدید على التغییر السریع غیر العادّي للمجال
المغناطیسّي األرضّي في أثناء االنعكاس" من قبل "آر. اس.
كوي، ام. بریفو وب. كامبس، مجلة نایتشور، المجلد 374، في
20 نیسان/ أبریل 1995. ما وجدوه في تدفّق الحمم البركانیّة مثل
التدفّق المركزّي في الرسم البیانّي لدینا، ھو أنّھ في خالل الوقت
الذي تصلّبت فیھ تدفّقات الحمم البركانیّة، تحّرك القطب
المغناطیسّي بمقدار سّت درجات في الیوم على مدى ثالثة عشر

یوًما متتالیًا.
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ومن خالل استقراء ھذه األرقام، یمكن للقطبین المغناطیسیّین
الشمالّي والجنوبّي االنعكاس بالكامل في غضون شھرین إلى ثالثة
أشھر - وھذا یتناقض بشكل دراماتیكّي مع الخمسة آالف عام التي

اعتقد العلماء سابقًا أنّھا تستغرق.

أفاد بیرجیرون أّن علماء جیوفیزیائیّین آخرین یعتبرون أّن
العلماء الذین نشروا ھذه النتائج یتمتّعون بسمعة جیّدة، وتّم نشر
أعمالھم في مجلّة علمیّة مرموقة، نایتشور. المشكلة بالنسبة
للجیوفیزیائیّین ھي صعوبة التوفیق بین ھذا الدلیل، واالستنتاج
المستخلص، وبین أشیاء أخرى یعتقدونھا حول جوھر األرض وما
الذي یسبّب المغناطیسیّة لألرض. لكّن التفسیرات المحتملة
األخرى ألدلّة جبل ستینز، على سبیل المثال حدوث إحدى
العواصف المغناطیسیّة الدوریّة للشمس، تبدو أیًضا غیر مناسبة.
وما یزید األمور تعقیدًا، العثور على المزید من األدلّة المماثلة اآلن

في صخور عمرھا 12 ملیون سنة في نیو مكسیكو.

ھذا المثال مثیر لالھتمام، ویرجع ذلك جزئی�ا إلى أنّھ یظھر كم
من المفید طرح السؤال اآلتي "ما الذي سیظھره (س)؟"، ولكن
أیًضا ألّن الحجج الالحقة للعلماء المعنیّین كانت تدور إلى حدّ كبیر

حول ما "یتالءم" مع كّل شيء آخر نعرفھ ونعتقده.
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السؤال 10.9

انظر في االدّعاء القائل إّن 'العمل بشكل منھجّي من خالل
ھذا النّص سوف یحّسن قدرتك على التفكیر الناقد". ما األدلّة

التي تعتقد أنّھا ستثبت صّحة ذلك أو زیفھ؟
 

السؤال 10.10

باستخدام دروس ھذا الفصل، اكتب رد�ا موجًزا على
المقطع اآلتي:

توجد منطقة صغیرة في منتصف الجانب األیمن من
الدماغ، تنتج تأثیًرا غریبًا إذا ترّكز فیھا مرض الصرع. في
مثل ھذا المركز، یتّم إطالق الخالیا العصبیّة من وقت آلخر
معًا: عندما یحصل ذلك، فإنّھا تتسبّب بنوبة صرع. یمكن أن
یؤدّي تركیز المرض في ھذه المنطقة بالذات إلى جعل الشخص
متدیّنًا للغایة، ویجعلھ یتجنّب ممارسة الجنس بأّي شكل من
األشكال، ویتخلّى عن جمیع أنواع اإلدمان كالتدخین والكحول.
ومن المالحظ أنّھ إذا أزیل ھذا التركیز وعاد الشخص إلى
وجوده السابق، فقد یصبح ملحدًا، ویعود إلى السجائر والكحول
ومالحقة الجنس. قد یكون الشكل الذي اتّخذتھ الدیانة المسیحیّة
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سببھ جزئی�ا، إصابة القدیس بولس بنوبة صرع في طریقھ إلى
دمشق. (ساذرالند، 1992، ص. 10 و11)

 

10.7 الخالصة

ترتبط الكثیر من حججنا بالتفسیرات السببیّة. في بعض
األحیان نرى مباشرة ما الذي یسبّب شیئًا، ولكن في الغالب علینا
أن نعمل على إیجاده. في الحالة الثانیة، من الشائع بالنسبة لنا أن
نقع في أحد الخطأین؛ إّما أن ننظر في سبب واحد فقط محتمل أو

أنّنا ال نھتّم إّال ببعض األدلّة ذات الصلة.

لعالج ھذه األخطاء، نحن بحاجة إلى طرح األسئلة الصحیحة
عند األخذ في االعتبار الحّجة المتعلّقة بالتفسیر السببّي. وھي

التالیة:

1.  ما االحتماالت في ھذه الحالة؟

2.  ما األدلّة التي یمكن أن تؤیّد أو تدحض أرجحیّة ھذه
االحتماالت (إذا أمكنك العثور علیھا)؟

3.  ما األدلّة التي لدیك بالفعل، أو یمكنك جمعھا، والتي
تتعلّق بتحدید ما الذي تسبّب بماذا؟
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4.  ما االحتمال الذي یتّم ترجیحھ من خالل األدلّة؟ (ما
التفسیر الذي یتالءم بشكل أفضل مع كّل ما نعرفھ

ونعتقده؟)

وتبیّن أمثلة الحجج المتعلّقة بالتفسیرات السببیّة، كیف یمكن
لھذه األسئلة أن تساعدنا على التفكیر بشكل أفضل في مثل ھذه

الحاالت.

بالطبع ینبغي على العلماء والمحقّقین والكثیر غیرھم، أن
یطرحوا على أنفسھم أسئلة مماثلة جد�ا لتلك التي طرحناھا ھنا، إذا
كان الھدف من حججھم المتعلّقة بالتفسیرات السببیّة ھو الجتیاز

فحص اآلخرین لھم.
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11  اتّخاذ القرارات:  
الخیارات والعواقب والقیم والمخاطر

 

كم مّرة سبق أن قلت، أو سمعت شخًصا آخر یقول، "كیف
یمكن أن أكون بھذا الغباء؟" بعد اتّخاذ قرار تبیّن أنّھ كارثّي؟ وكما
ھو الحال مع التفسیرات السببیّة، فإّن التفكیر الذي ینطوي علیھ
اتّخاذ قرار بشأن ما یجب القیام بھ - أو التوصیة بمسار عمل
معیّن، أو تقییم توصیة شخص آخر - یحتاج إلى اھتمام خاّص ألنّھ
ا، ویتعیّن تقییمھ بطریقة ممیّزة. لقد شائع جد�ا، وغالبًا ما یكون مھم�
واجھنا بالفعل في فصول سابقة أمثلة عدیدة من الحجج التي
أوصت بمسار عمل معیّن، على سبیل المثال الحّجة القائلة بأنّھ
ینبغي عدم السماح لآلباء المحتملین باختیار جنس أطفالھم،
والحّجة القائلة بأنّھ ینبغي على الشباب عدم الزواج. وغیرھا كثیر.

جمیعنا معتاد على اتّخاذ القرارات (أو التوصیة بمسار عمل
معیّن)، ولكن في بعض األحیان نفعل ذلك بمھارة أقّل مّما یجب،
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والھدف من ھذا الفصل، ھو شرح كیفیّة القیام بذلك بشكل أفضل
وتدریبك على القیام بذلك.

بالطبع، نحن نتّخذ قرارات وتوصیات بشأن العدید من األمور
غیر المھّمة، مثل المالبس التي یجب ارتداؤھا في الصباح وعند
االسترخاء في المنزل، أو ما یجب تناولھ عند اإلفطار في یوم
معیّن، ولكن في ھذا الفصل، ما یعنینا ھو القرارات والتوصیات
بشأن قضایا جوھریّة أكثر: مسائل شخصیّة مثل الجامعة التي
ستذھب إلیھا، واالختصاص الذي ستدرسھ، وھل ستقبل بوظیفة
ما، وھل ستصبح إنسانًا نباتی�ا، وما إلى ذلك، ومسائل أخرى تتعلق
"بالسیاسات العاّمة"؛ ھل ینبغي مثًال تقنین بعض العقاقیر
المحظورة حالی�ا، وھل یجب حظر المالكمة، وھل یجب أن یكون
صید الثعالب بواسطة الكالب غیر قانونّي، وھل یجب معاقبة
األھل إذا خالف أوالدھم القانون، وما إلى ذلك. باختصار، نحن
معنیّون أكثر بالقرارات ذات األھّمیّة - التي تستحق دراسة متأنّیة،
ولكنّنا كثیًرا ما نقّررھا على عجل. في بعض األحیان، بالطبع،
یتعیّن اتّخاذ قرارات بسرعة كبیرة - ربّما في مواجھة حالة طارئة
- حیث یتعیّن على المرء أن یتصّرف فقط. ولكن غالبًا ما یكون
ا، فالسؤال ھو كیف نتّخذ لدینا الوقت للتفكیر، وإذا كان القرار مھم�
قراًرا جیّدا بدًال من قرار سیّئ - لم یتعلّم معظمنا أبدًا كیفیّة اتّخاذ
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القرارات بشكل جیّد - وال سیّما األسئلة التي یجب طرحھا قبل
اتّخاذ القرار - ولكن ھذه مھارة یمكن تعلّمھا، كما سنوضح. سواء
أكنّا نحاول اتّخاذ قرار بأنفسنا أم نرغب في تقییم قرار أو توصیة
شخص آخر، یجب أن یكون نوع الحّجة المناسب في مثل ھذه

السیاقات واضًحا لدینا، وھذا ما سیتناولھ ھذا الفصل.

السؤال 11.1

فّكر في قرار سیّئ اتّخذتھ (حول مسألة مھّمة) ودّون كّل
ما قمت بھ - أو فاتك القیام بھ - في عملیّة التوّصل إلى ھذا
القرار الذي تسبّب في اتّخاذك قراًرا سیّئًا. (على سبیل المثال،

ربّما لم تفّكر حق�ا في القرار على اإلطالق!)
 

11.1 أخطاء شائعة في التفكیر حول القرارات

لقد اتّخذ معظمنا قراًرا سیّئًا في مرحلة ما، ویمكننا أن نضع
إصبعنا على بعض األخطاء في العملیّة التي أدّت إلى ذلك القرار؛
إّما أنّنا ببساطة لم نفّكر، أو أنّنا لم نجد بعض المعلومات ذات
الصلة، أو استمعنا إلى عواطفنا ولیس إلى عقولنا، إلخ. كثیًرا ما
أطرح ھذا السؤال في ورشات العمل حول صنع القرار، وعادة ما

یخلص المشاركون إلى قائمة تشبھ إلى حدّ كبیر ما یلي:
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لم أفّكر في األمر بما فیھ الكفایة.

لقد فعلت أّول شيء فّكرت فیھ.

لم أفّكر في البدائل الممكنة.

لم أفّكر في عواقب مختلف مسارات العمل.

كنت بحاجة للحصول على مزید من المعلومات.

لم أفّكر حقًا في ما یھّمني.

لقد كنت متسّرًعا جدًا.

لقد كنت متوّرًطا عاطفیًا بشكل كبیر.

لقد فعلت ما قالھ "رئیسي".

قبلت ما أوصى بھ اآلخرون دون التفكیر في ذلك.

ربّما كانت إجابتك على السؤال 11.1 أعاله من ضمن ھذه
القائمة أو ربّما ذكرت بعض المشاكل األخرى. وفي كلتا الحالتین،
ال یجد معظم الناس صعوبة في االعتراف بھذه المشاكل فیما
یتعلّق بصنع القرار. والسؤال ھو: "ما الذي یمكن فعلھ لمعالجة
نقاط الضعف ھذه؟"، والجواب بسیط بشكل مدھش: إذا كنت تدرك
المشاكل في عملیّة اتّخاذ القرارات فأنت في منتصف الطریق
لتكون قادًرا على عالجھا. إذا أعدت التفكیر في القیاس مع لعبة
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كرة السلّة في الفصل األّول، سوف تدرك أنّك كنت بحاجة إلى
نموذج لصنع القرار الجیّد یمكنك محاكاتھ. وھذا ما سنعرضھ

اآلن.
 

11.2 نموذج لصناعة القرارات الجیّدة

النموذج الذي نقدّمھ ھنا مبنّي على قائمة نقاط الضعف التي
حدّدناھا سابقًا. وال یوجد فیھ ما یثیر الجدل؛ واألفكار الكامنة
وراءه موجودة - تحت ما یسّمى أحیانًا "نظریّة القرار" - منذ أكثر
من 50 عاًما، ولكن معظم الناس یجدون فیھ عونًا كبیًرا في صنع

قراراتھم وفي االستجابة لتوصیات اآلخرین المنطقیّة.
 

11.2.1 كن على بیّنة بشأن ضرورة القرار

لنفترض أنّك تفّكر في ما إذا كنت ستصبح نباتی�ا أم ال. قد تفّكر
في ھذه المسألة لمجموعتین على األقّل من األسباب، مختلفتین
تماًما. من ناحیة، قد تشعر أّن ھذه مسألة أخالقیّة في جوھرھا -
حول حقوق الحیوانات واإلساءة إلیھا بطریقة ما وتناولھا. أو قد
تنظر إلیھا أساًسا كمسألة صحیّة - لجھة الفوائد والمخاطر الصحیّة
المرتبطة بتناول اللحوم. بالطبع، قد تعتقد أّن مجموعتي االعتبارات
ذات صلة بالموضوع، ولكن من الشائع جد�ا أن یتبنّى األشخاص
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منظوًرا واحدًا أو آخر. النقطة ھي أنّك بحاجة ألن تكون على بیّنة
قدر اإلمكان حول خلفیّة القرار، واالفتراضات التي تكمن في
الخلفیّة، والسیاق وما إلى ذلك إذا كنت ترید أن تزن القضیّة بحكمة.
وعلى الرغم من أّن نماذج صنع القرار الجیّد كثیًرا ما تغفل عن ھذا
الشرط بشكل صریح، إال أنّھ ضمنّي، ویساعد وضوح السبب،

وراء ضرورة اتّخاذ قرار معیّن، في تركیز تفكیرنا.

في بعض األحیان أن تكون على بیّنة حول سبب ضرورة
اتّخاذ قرار، یعني تحدید المشكلة. وفي بعض األحیان سیتطلّب
منك التفكیر بعنایة في األھداف - ما ترید أنت أو اآلخرون تحقیقَھ.
لذا، على سبیل المثال، إذا كنت تفكر في الجامعة التي یجب أن
تلتحق بھا، فقد تدرك أنّك ال تعرف سوى القلیل عن المؤّسسات
التي یمكنك ارتیادھا، وھذه مشكلة. وبدًال من ذلك، قد ینصحك
شخص ما بالتقدّم للجامعة سین "ألن ھذا ھو المكان األكثر شھرة
لالختصاصات التي تھّمك"، ولكن قد تشعر بأّن ھذا لیس
بالضرورة مناسبًا لك، لذلك قد تحتاج إلى التفكیر بعنایة في ما
ترید الحصول علیھ من تعلیمك الجامعّي، وما تبحث عنھ - أي ما

ھي أھدافك.
 

11.2.2 تأّكد من النظر في مسارات عمل بدیلة ممكنة
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من أكثر األخطاء شیوًعا والتي نقع فیھا عندما نواجھ اتّخاذ
قرارات أو ننظر في توصیات معیّنة، أنّنا ال نفّكر في بعض
البدائل المعقولة. في الواقع، یعترف معظم الناس بأنّھم یتّخذون
عادة القرارات من خالل تحدید ما یریدون فعلھ أّوًال، ومن ثّم
ترشید ھذا االختیار (إذا تأّملت في كیفیّة اتّخاذك للقرارات، فقد
تفاجأ بعدد المّرات التي تفعل فیھا ذلك). الحّل واضح بما فیھ
الكفایة. عندما تواجھ قراًرا، تحتاج إلى التوقّف مؤقّتًا وسؤال نفسك
عن البدائل. ھذا یبدو سھًال بما فیھ الكفایة، ولكن من الصعب جد�ا
تغییر العادات القدیمة، لذلك سوف تكون ھناك حاجة إلى بعض
التدریب لتحقیق ھذه العادة [الجدیدة]. لیس فقط أّن معظمنا لدیھ
عادة القفز أّوًال وإیجاد التبریرات بعد ذلك، ولكن معظمنا یجد
صعوبة في أن یكون واسع الخیال حول ما ھي البدائل الموجودة.

وتعتمد مدى أھّمیة ذلك على القضیّة المطروحة.

إذا كان القرار یتعلّق بشيء مباشر نسبی�ا (مثل أّي طریق
نسلك من النقطة ألف إلى النقطة باء) قد یكون من الضرورّي
التفكیر في بدیل واحد أو اثنین فقط. ولكن إذا كانت القضیّة معقّدة
ومھّمة قد یكون من الضرورّي أن نكون مبدعین جد�ا ومبتكرین
حول البدائل الممكنة (على سبیل المثال، ما إذا كان ینبغي لترومان
أن یأذن باستخدام األسلحة النوویّة في ھیروشیما وناغازاكي).
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وینبغي أن یذّكرنا ھذا بما قلناه عدّة مّرات سابقًا: التفكیر الناقد
الجیّد غالبًا ما یتطلّب تفكیًرا خّالقًا وتفكیًرا خیالی�ا و"تفكیًرا خارج
الصندوق". أحیانًا تحتاج فقط إلى التفكیر في عدد صغیر من
البدائل المعقولة، ولكنّك تحتاج أحیانًا أخرى إلى "تبادل األفكار"
للتفكیر في احتماالت غیر عادیّة إذا كانت القضیّة مھّمة جد�ا
ومعقّدة - مثل حالة ترومان والقنّبلة الذریّة. على أیّة حال، عندما
تكون الحّجة متعلّقة باتّخاذ قرار مھّم، من الضرورّي دائًما التفكیر
في الخیارات األخرى المحتملة. لمثال یوّضح ذلك، انظر مجدّدًا

في حّجة رأیناھا سابقًا (السؤال 9.5):

ینبغي على الشباب في بریطانیا عدم الزواج. حیث تظھر
اإلحصاءات الحالیّة أّن 40 في المائة من الزیجات تنتھي
بالطالق، ویمكن للمرء أن یفترض بكل یقین أّن العدید من
األزواج الذین یبقون معًا یشعرون بالتعاسة في زواجھم.
لذا فمن المرّجح أن ینتھي زواج الشباب بالطالق أو أن
یستمّروا في زواج غیر سعید. ھذه احتماالت مرعبة ألّي

زوج من الشباب.

قد تبدو ھذه الحّجة قویّة إلى أن تسأل، "ما البدائل (للزواج)؟"
من المفترض أن تتضّمن البدائل أشیاء مثل العیش معًا على المدى
الطویل (دون زواج)، أو تجنّب العالقات على المدى الطویل،
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وإقامة سلسلة من العالقات القصیرة األمد، أو تجنّب العالقات
الحمیمة كلّی�ا! ولكن ما العواقب المحتملة لھذه البدائل؟ قد یكون
بوسعنا العثور على إحصائیّات توضح كیفیّة أداء األفراد في أنماط
العالقات األخرى ھذه؛ ربّما تعاني العالقات الطویلة األمد، حیث
ال یتزّوج الشریكان، من التفّكك في كثیر من األحیان، مثل
الزواج. ربّما یعاني الكثیر من أولئك الذین یعیشون في سلسلة من
العالقات القصیرة األمد بطرق ال یتمنّونھا لآلخرین. وربّما یعاني
الكثیر من أولئك الذین یتجنّبون العالقات الحمیمة من وحدة كبیرة.
إلى أن نعرف جیّدا مدى نجاح ھذه البدائل إحصائی�ا، فإّن ھذه
الحّجة ال تحمل الكثیر من الوزن. قد تكون مجّرد حقیقة أّن الحیاة

محفوفة بالمخاطر مھما فعلت!

لیس من السھل تحدید عدد البدائل التي یجب مراعاتھا عند
مواجھة اتّخاذ قرار أو توصیة أو تقییمھما؛ یعتمد األمر على
الحالة، ومدى أھمیّتھا، ومقدار الوقت المتاح، ومدى توافر
المعلومات ذات الصلة بالموضوع (أو سھولة أو كلفة الحصول
علیھا)، وما إذا كان بإمكانك "التراجع" وتغییر رأیك إذا سارت
األمور بشكل خاطئ، وما إلى ذلك. والنقطة المھّمة ھي أنّھ یلزم
النظر في بدائل كافیة في الظروف السائدة لتبریر القرار أو تبریر
التوصیة تبریًرا كافیًا؛ قد یعني ھذا عددًا صغیًرا فقط، أو مجّرد
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بدائل "معقولة"، أو ربّما خیارات "مبتكرة" أیًضا - یعتمد ذلك
على الحالة.

السؤال 11.2

11.2.1  تخیّل أنّك األستاذ الذي یتلقّى الشكوى من ھانز
حول اختبار التفكیر الناقد غیر العادل (المثال 1، الفقرة 2.2).
لماذا تحتاج إلى اتّخاذ قرار حول ما یجب القیام بھ؟ وما

مسارات العمل البدیلة المتاحة لك؟

11.2.2  لنفترض أنّك رئیس وزراء أو رئیس لبلدك، ویتّم
لفت انتباھك إلى تھدید إرھابّي. لماذا القرار ضرورّي وما ھي

البدائل المتاحة لك؟

11.2.3  تخیّل نفسك مكان الرئیس ترومان وھو یواجھ
قرار إلقاء القنّبلة الذریّة. مع األخذ في االعتبار كّل ما تعرفھ
عن ھذا الحدث، اكتب قائمة بكّل ما یمكن من الخیارات التي
تعتقد أنّھا تحتاج إلى دراسة (العصف الذھنّي یمكن أن

یساعدك).
 

11.2.3 النظر في العواقب المحتملة لمختلف البدائل
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من الشائع جد�ا أن یقول الناس عن قرار اتّخذوه، "لم أفّكر في
ما یمكن أن یحدث". ولكن من المھّم للغایة في كثیر من األحیان
تجنّب ھذا الخطأ والتفكیر في العواقب المحتملة - الجیّدة منھا
والسیّئة - لمسار أّي عمل. على سبیل المثال، لنفترض أنّك تفّكر
في الجامعة التي یجب أن ترتادھا، إذا لم تتحقّق من المنھاج
الدراسّي لالختصاص الذي یھّمك ولم تقم بزیارة المؤّسسات
المعنیّة، فقد تجد نفسك في مكان حیث ال یكون المنھاج ھو حقًا ما
تریده، وحیث ال یعجبك فعلی�ا المكان أو الناس. في حین لو تحقّقت
من ھذه العواقب المحتملة مقدًّما، من الممكن أن یجنّبك ذلك الكثیر

من خیبة األمل واإلحباط وربّما حتى الفشل.

قد یتطلّب العمل على النتائج المحتملة للبدائل بعض الخیال
من أجل التفكیر في العواقب التي یجب أخذھا في االعتبار. ستكون
بعض العواقب المحتملة واضحة للغایة، وستتبادر إلى ذھنك فوًرا
- على سبیل المثال، قبل اختیار الجامعة، من البدیھي أّن علیك
التحقّق من المنھاج الدراسّي. ولكن قد یتطلّب األمر القلیل من
الخیال للتفكیر في بعض العواقب المحتملة (ھل تحتاج مثًال إلى
النظر في المرافق الریاضیّة المتاحة في الجامعة التي تفّكر في

ارتیادھا أم أّن ذلك ال یھّمك فعلیًا؟).

السؤال 11.3
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11.3.1  راجع إجابتك حول السؤال 11.2.1 واكتب
العواقب المحتملة الثنین من مسارات العمل البدیلة المتاحة لك.

11.3.2  راجع إجابتك حول السؤال 11.2.2 وحدّد
العواقب المحتملة الثنین من مسارات العمل البدیلة المتاحة لك.

(استخدم الخلفیّة المعرفیّة المتوافرة لدیك).

11.3.3  راجع إجابتك حول السؤال 11.2.3، واستخدم
كّل ما تعرفھ عن قصف ھیروشیما وناجازاكي، فّكر في
"العواقب المحتملة" لخیارین مھّمین كان ینبغي على الرئیس
ترومان التفكیر فیھما عند اتّخاذ قراره بإلقاء القنّبلة الذریّة.
(نظًرا ألّن ھذه قضیّة على قدر كبیر من األھّمیة، یجب أن
تكون مبدًعا قدر اإلمكان حول العواقب المحتملة وربّما تستخدم
اإلنترنت أو تقوم ببعض القراءة حول الموضوع، إذا كنت ال

تعرف الكثیر عنھ).
 

ومن الواضح أیًضا أّن تحدید عواقب البدائل المحتملة، سوف
یتطلّب عادة بعض التحقیق - كما ھو الحال في المثال الذي كنّا
نناقشھ حول الجامعة التي یجب أن ترتادھا. فھذا بالتأكید یستغرق
ا للسفر للتعّرف على وقتًا وقد یكلّف ماًال (كأن تكون مضطر�
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الجامعات وعلى مناھجھا). یعتمد حجم التحقیق المطلوب على
نوع القضیّة - على مدى أھّمیّة القرار، وإلى أّي مدى ترید أن
تكون واثقًا (بعض األشخاص یحبّون المخاطر وعدم الیقین)
ومدى صعوبة معرفة ما تحتاج إلى معرفتھ. بشكل عاّم، یكون
القرار معقوًال إذا تّم إجراء ھذا التحقیق بشكل "كاف" في السیاق،

ولكن ال توجد قاعدة عاّمة تحدّد ما ھو القدر "الكافي".
 

11.2.4 النظر في مدى احتمالیّة/استبعاد حدوث العواقب
المحتملة وكم ھي مرغوب/غیر مرغوب فیھا

من الشائع جد�ا أن یقول الناس أشیاء مثل، "یجب علیك (أو ال
ینبغي) القیام بـ (س) ألنّھ بخالف ذلك فإّن (ص) قد یحدث". على
سبیل المثال، "یجب أن یتّم تطعیمك ضدّ السّل ألنّھ بخالف ذلك قد
تصاب بھ". ھنا یتحدّثون عن نتیجة محتملة لعمل لكنّھم ال یقدّمون
أّي تقدیر لمدى احتمالیّة ذلك، أو مدى خطورتھ - بالرغم من أّن

كال األمرین على درجة كبیرة من األھمیّة.

لنتأّمل على سبیل المثال الیانصیب الوطنّي في المملكة المتّحدة؛
حیث تّم اإلعالن عنھ لمدّة من الوقت مع صورة لشخص یشیر إلى
المشاھد؛ اإلعالن یشبھ إعالن الحرب العالمیّة األولى للورد كیتشنر
الذي یشیر فیھ شخص إلى المشاھد، حیث كان الشعار "بلدك
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یحتاجك"؛ في إعالن الیانصیب الوطنّي كان الشعار "قد تكون
أنت"، وھذا یعني أنّھ بإمكانك أنت أن تفوز بالیانصیب الوطنّي.
بالفعل ھذا صحیح تماًما أنّھ إذا اشتریت تذكرة الیانصیب الوطنّي
یمكنك أن تفوز بمالیین الجنیھات، وھذا أمر قد یرغب فیھ معظم
الناس بشدّة. ولكن ما الفرص؟ ما احتمالیّة فوزك؟ إذا اشتریت
تذكرة واحدة فإّن فرصتك في الفوز بالیانصیب الوطنّي تبلغ حوالي
10،000،000 مقابل 1! إذًا، نعم، یمكنك أن تفوز ولكنّھ من
المستبعد جد�ا جد�ا (فأنت أكثر عرضة للموت في حادث سیارة!).
یوضح ھذا المثال الفرق بین مدى احتمالیّة نتیجة ومدى الرغبة في
نتیجة محتملة لعمل معیّن، ومدى أھمیّة التمییز بین االثنین (ألنّھما
مستقّالن بعضھما عن بعض- قد یكون ھناك شيء مرغوب فیھ جد�ا
ویكون إّما محتمًال أو مستبعدًا، على سبیل المثال). ھذا لیس اكتشافًا
جدیدًا، كما یتّضح من ھذه األغنیة المقتبسة من مسرحیّة ھنري
فیلدینغ الھزلیّة الیانصیب، التي عرضت ألّول مّرة في لندن عام

:1732

الیانصیب ھو ضریبة،

على كّل الحمقى من الخلق؛

وسبحان من في السماء،
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یتّم جمعھا بسھولة،

السذاجة دوًما رائجة.

بالطبع، علینا في كثیر من األحیان تقدیر مدى احتمالیّة
حصول شيء دون أن یكون لدینا القدرة على إعطاء أرقام كما في
حالة الیانصیب الوطنّي. في مثل ھذه الحاالت، نستخدم عبارات
مثل "مرّجح جد�ا"، "شبھ مؤّكد"، "مستبعد تماًما"، "من المحتمل"
وعبارات مماثلة. ھذه عبارات مبھمة، ولكنّھا أكثر داللة من عبارة
"قد یحدث" وحدَھا. الحظ أیًضا أنّھ عندما یكون من الممكن
حدوث شيء غیر مرغوب فیھ، من الشائع جد�ا الحدیث عن
"المخاطر"؛ على سبیل المثال، إذا كنت ستخضع لعملیّة جراحیّة،
من الشائع إبالغك عن وجود مثل ھذا الخطر أو ذاك من اآلثار

الجانبیّة غیر المرغوب فیھا - بما في ذلك ربّما خطر الموت!

السؤال 11.4

11.4.1  ما موقفك من شراء تذاكر الیانصیب الوطنّي
لنفسك بمالك الخاّص؟ اكتب قضیّة موجزة تؤیّد أو تدحض القیام
بذلك، آخذًا في االعتبار البدائل والعواقب المحتملة ومدى

احتمالیّة ھذه البدائل ومدى الرغبة فیھا.
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11.4.2  بالرجوع إلى إجابتك حول السؤال 11.3.3،
وباستخدام ما تعرفھ عن إلقاء القنّبلة الذریّة على ھیروشیما
وناغازاكي، قم بتقدیر مدى احتمالیّة حدوث العواقب المحتملة
المختلفة وكم ھي مرغوب/غیر مرغوب فیھا بالنسبة للخیارین

اللذین اخترتھما.
 

11.2.5 مراعاة االلتزامات المعنویّة أو األخالقیّة

ربّما وجدت في السؤال 11.4.1 (حول شرائك لتذاكر
الیانصیب الوطنّي) إشكالیّة بعض الشيء ألنّك تعارض القمار
أخالقی�ا. قد یكون شعورك حیال ھذا األمر قوی�ا جد�ا، أو ربّما
تعارضھ ولكن لیس بقّوة. إذا كان التزامك جاد�ا، فإّن "النتیجة
المحتملة" الوحیدة التي تھّمك ھي أّن شراء تذاكر الیانصیب
الوطنیّة من شأنھ أن ینتھك معاییرك األخالقیّة، وھذا شيء تعتبره
غیر مرغوب فیھ نھائی�ا، لذلك ستقّرر على الفور على ھذا األساس
وحده. البعض اآلخر، الذین یعتقدون أّن القمار عمل غیر أخالقّي،
ولكّن شعورھم حیالھ لیس قوی�ا جد�ا، قد یحسبون عواقب شراء
التذاكر، مّما یعطي بعض الوزن للقیام بعمل غیر أخالقّي، ولكن

بعضھ فقط. وھذا یعتمد على قّوة التزامھم.
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عموًما، یمكنك أن تأخذ في االعتبار االلتزامات األخالقیّة
والمعنویّة للتوّصل إلى قرار من خالل إدراجھا في قائمة العواقب
ووضع مقیاس لمدى رغبتك في عدم انتھاكھا. على سبیل المثال،
إذا كنت تواجھ قراًرا بغیًضا حول إمكانیّة خضوعك أو خضوع
شریكتك لعملیّة إجھاض، فإّن ھذا سینطوي على اعتبارات أخالقیّة
لمعظم الناس (حول "حّق الجنین في الحیاة" أو حول "حّق المرأة
في االختیار") ویمكن إدراجھا في قائمة العواقب ذات القیم
المرتبطة بھا والتي ستعتمد على مدى قّوة التزاماتك األخالقیّة.
وعلى نحو مماثل، ربّما نظر الرئیس ترومان في أخالقیّة قتل
اآلالف المؤلّفة من المدنیّین األبریاء، إذا أعطى اإلذن بإلقاء القنّبلة
الذریّة وبأخالقیّة تعریض العدید من الجنود األمریكیّین لإلصابة

والموت إذا لم یفعل.

السؤال 11.5

فّكر في نوع االعتبارات األخالقیّة التي تعتقد أنّھا ذات
صلة في تقریر ما یلي:

11.5.1  صدیقة وثقت بك، وجعلتك تقطع عھدًا بعدم
الكشف عن سّرھا ألّي شخص آخر. أصدقاء آخرون یریدون

منك بإلحاح أن تخبرھم بسّرھا. ماذا علیك أن تفعل؟
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11.5.2  كما في السؤال 11.5.1، ولكن ما قالتھ لك یمكن
أن یؤثّر جدّی�ا على أصدقائك اآلخرین. ماذا علیك أن تفعل؟

11.5.3  أنت تعرف أّن صدیق المدرسة/ الجامعة یتوّرط
بشكل خطیر في تعاطي المخدّرات. ماذا علیك أن تفعل؟

 

11.2.6 تحدید أّي البدائل أفضل في ضوء العواقب

بمجّرد النظر في مجموعة معقولة من الخیارات والعمل على
نتائجھا - مدى احتمالیّة حدوثھا وكم ھي مرغوب/غیر مرغوب
فیھا - یمكنك اتّخاذ قرار حول ما یجب القیام بھ والذي یتّم النظر

فیھ بشكل معقول.

ھذا مثال حیث تّم تطبیق ھذه التقنیّة في قضیّة شخصیّة. منذ
بعض الوقت، اشتكت ابنتي من أّن البیانو القدیم كان مھترئًا، وكان
یمنعھا من التحضیر بشكل جیّد المتحانات الموسیقى. یبدو أّن
ھناك مشكلة، فما الذي یجب القیام بھ؟ ھذا ھو تفكیري المنطقّي

حول ثالثة خیارات:

الخیار األّول: عدم القیام بأّي شيء. لقد شاھدتھا
واستمعت إلیھا وھي تعزف. كان ھناك احتمال صغیر أّن
تتأقلم ببساطة مع البیانو وتستمّر في التمتّع بالعزف؛
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ولكن، یبدو من األرجح أنّھا سوف تشعر باإلحباط على
نحو متزاید وتعزف بنسبة أقّل، وربّما تفقد االھتمام. لم
أكن أرید أن أخاطر بھذا. تشجیع اھتمامھا بالموسیقى كان

مھًما جد�ا بالنسبة إلّي.

الخیار الثاني: شراء بیانو جدید. أخذت ابنتي للعزف على
مجموعة واسعة من اآلالت الجدیدة. لقد أحبّت بالفعل
العزف على بعض منھا، ولكن تكلفتھا كانت أعلى بكثیر
من إمكانیّاتي. كنت متأّكدًا من أنّھا سوف تحّب الحصول
على بیانو جیّد، وسوف تستمّر في العزف على األقّل إلى
أن تذھب إلى الجامعة (في غضون عامین)؛ كان ذلك
مھًما جد�ا بالنسبة إلّي. لكنّنا لم نستطع تحّمل تكالیف تلك

التي أحبّتھا.

الخیار الثالث: "ترمیم" البیانو القدیم. قامت ثالث
شركات بمعاینتھ، وقالت إّن ذلك سیكون مكلفًا وال یمكنھا
ضمان النجاح. وقالت شركة رابعة إنّھ یمكن أن تضمن
النجاح؛ كان سعرھا معقوًال ویمكنني تحّمل تكلفتھ؛
وعالوة على ذلك، قالت إّن بإمكانھا بیعھ بضعف تكلفة
ترمیمھ إذا لم تعجبنا نتیجة ترمیمھ (ألنّھ كان ممیًّزا وغیر
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عادّي). سألت بعض العمالء السابقین عن الشركة فأدلوا
بشھادة ممتازة. وجدت الحّل!

من الواضح أّن التوّصل إلى ھذا القرار ینطوي على قدر
كبیر من التحقیق؛ استغرق األمر بعض الوقت وكلّف بعض المال
(االتّصاالت الھاتفیّة، وزیارة المحاّل التجاریّة والحصول على
التقدیرات)، ولكّن النظر في الخیارات والعمل على عواقبھا
المرّجحة وقیمة ھذه الخیارات، مّكنتنا من التوّصل إلى قرار معلّل
بشكل جیّد. لم یكن فقط معلًّال بشكل جیّد، كانت نتیجتھ جیّدة، حیث

كان الترمیم ممتاًزا وتقدّمت ابنتي موسیقی�ا نتیجة لذلك!

وفي الختام، إذا طرحنا األسئلة الصحیحة، فلدینا فرصة
أفضل التّخاذ قرارات جیّدة، مّما یتّخذه معظمنا من دون االستعانة

بھذه االستراتیجیّات.
 

11.3 خریطة التفكیر لمھارة التعامل مع القرارات/
التوصیات

إذا وضعنا االعتبارات السابقة، یمكننا إنتاج خریطة تفكیر
تساعدنا على طرح األسئلة الصحیحة عندما نواجھ اتّخاذ قرار أو

تقییم حالة شخص آخر للحصول على توصیة.
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خریطة التفكیر

مھارة التعامل مع القرارات/التوصیات

1.  ما الذي یجعل ھذا القرار ضروری�ا؟ (األھداف؟)

[2.  ما الموصى بھ وعلى أّي أساس؟]

3.  ما الخیارات/البدائل؟ (واقعیّة أم غیر عادیّة؟)

4.  ما العواقب المحتملة لمختلف الخیارات - وما مدى
احتمال حدوثھا؟ (على أساس ما ھي األدلة ومدى موثوقیّة

ذلك؟)

5.  ما مدى أھمیّة ھذه العواقب - بالنسبة لجمیع
المتضّررین؟

6.  عندما أقارن البدائل في ضوء عواقبھا، أیّھما األفضل؟
ھل المسارات الموصى بھا ھي األفضل؟

[7.  كیف یمكنني تنفیذ ھذا القرار؟ (خطط الطوارئ؟)]
 

دعونا ننظر في كیفیّة عمل خریطة التفكیر ھذه مع مثال.
تخیّل أنّك مفتّش سجون، وحاكم السجن المسؤول عن سیاسة
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المخدّرات في السجون، یقدّم لك تقاریر على النحو التالي:

بدأ العمل بالفحص العشوائّي للمخدّرات بین السجناء قبل
خمس سنوات، بھدف حّل المشاكل العدیدة المرتبطة
بالسجناء الذین یتعاطون المخدّرات. وحیث إّن باإلمكان
اكتشاف القنّب في الجسم لمدّة تصل إلى شھر بعد تدخینھ،
یمیل السجناء إلى التحّول إلى الھیروین، الذي یبقى في
الجسم لمدّة 48 ساعة فقط. ونتیجة لذلك، انخفض تعاطي
القنّب بنسبة الُخمس منذ إدخال اختبار المخدّرات، في
حین تضاعف تعاطي الھیروین. الھیروین لیس فقط أكثر
ضرًرا من القنّب، ولكنّھ أیضا یسبّب اإلدمان الشدید.
وھناك أدلّة على أّن إدمان الھیروین یشّجع السجناء على

ترھیب اآلخرین للحصول على ثمن المخدّرات.

السؤال 11.6

قبل المتابعة في القراءة، فّكر في ما تعتقد أنّھ یجب القیام
بھ.

 

باتباع خریطة التفكیر، قد یذھب تفكیرك إلى شيء من ھذا
القبیل:
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ھناك العدید من المشاكل المرتبطة بالسجناء الذین
یتعاطون المخدّرات؛ السیاسة التي أدخلناھا للتعامل مع
ھذا األمر كان لھا بعض العواقب غیر المقصودة وغیر
المرغوب فیھا، لذلك نحن بحاجة إلى إعادة النظر فیھا.
إذا تخلّینا عن االختبارات العشوائیّة للمخدّرات فإّن
المشاكل القدیمة ستظھر مجدّدًا على األرجح، وھذا ما ال
نرغب فیھ. وإذا استمررنا بالسیاسة الحالیّة نفسھا، فمن
المحتمل أن تبقى نسبة تعاطي القنّب أقّل، ولكنّنا سندفع
بعض السجناء إلى اإلدمان على الھیروین وسنخاطر
بزیادة الترھیب بین السجناء. إذًا، ما البدائل األخرى
المتوافرة؟ یمكننا أن نصعّب عملیّة تھریب المخدّرات إلى
داخل السجون، مع فرض عقوبات أكثر صرامة؛ یمكننا
إجراء المزید من اختبارات المخدّرات للسجناء وفرض
عقوبات أكثر ضراوة؛ أو یمكننا التخفیف من إجراءات
مكافحة تعاطي المخدّرات في السجون ومحاولة احتواء
العواقب. ربّما یكون ھناك احتماالت أخرى أیًضا. ربّما
نحتاج إلى بعض التجارب في سجون مختلفة، لكي نرى
ما ھي التأثیرات المحتملة لھذه التجارب، إّال أّن تعاطي
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المخدّرات یمثل مشكلة بالنسبة لنا وال نستطیع أن نتجاھلھا
فحسب.

ھذا التفكیر لن یذھب بنا بعیدًا، ولكنّھ یأخذنا في الطریق
الصحیح بقدر اإلمكان. ونحتاج بعد ذلك، إلى بعض األدلّة حول

العواقب المحتملة وما إلى ذلك، وھذا یتطلّب تحقیقًا شامًال.

السؤال 11.7

راجع إجابتك حول السؤال 11.1 واستخدم خریطة التفكیر
لمعرفة كیف سیغیّر اتّباعھا عملیّة صنع القرار وكیف سیكون

قرارك (إن وجد) مختلفًا.
 

السؤال 11.8

استعرض بإیجاز (حوالى 100 كلمة) بعض الخیارات
والعواقب المحتملة في حالة الحجج الواردة في اثنین من

المقاطع التالیة:

11.8.1  ملحق األسئلة، المقطع رقم 8.

11.8.2  یعتبر خبراء الصّحة أّن العدید من األطعمة التي
یتّم تسویقھا لألطفال ھي أطعمة "غیر صحیّة"؛ فھي غنیّة
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بالدھون والملح والسّكر، وفقیرة بالفیتامینات والمعادن
والعناصر األخرى المھّمة لصّحة جیّدة. والنتیجة ھي أن العدید
من األطفال، یعانون من زیادة الوزن أو حتّى السمنة مع تزاید
احتمال إصابتھم بأمراض القلب والسّكرّي وأمراض أخرى
مختلفة. وحیث إّن الحكومات تحظر بیع المنتجات الضاّرة
األخرى لألطفال - مثل السجائر والكحول - فلماذا ال تعامل
األطعمة الضاّرة بالطریقة نفسھا؟ یجب أن یُسمح للشباب الذین
تقّل أعمارھم عن 18 عاًما بشراء األطعمة الصحیّة والمغذّیة

فقط.

11.8.3  ملحق األسئلة، المقطع رقم 25.

11.8.4  ملحق األسئلة، المقطع رقم 35.
 

ال تسمح لنا ھذه األمثلة بأن نصل إلى مرحلة متقدّمة التّخاذ
قرار بشأن ما سنفعلھ، ألنّنا نحتاج في الغالب إلى مزیٍد من
المعلومات. إذا نظرنا إلى مثال البیانو خاّصتي (الفقرة 11.2.6)،
نرى أّن العثور على المعلومات ذات الصلة یمكن أن یستغرق وقتًا
طویًال وأن یكلّف الكثیر. وھذا ھو الحال تماًما بالنسبة للمثال أعاله
حول تعاطي المخدّرات بین السجناء. بشكل عاّم، قد تكون تكلفة
العثور على المعلومات ذات الصلة بالموضوع، سواء من حیث
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الوقت أو المال، عامًال تحتاج إلى مراعاتھ عندما تحاول أن تقّرر
ما یجب القیام بھ، وأحیانًا تكون ھذه التكلفة مرتفعة جد�ا بشكل غیر
مجٍد. سوف تحتاج في بعض األحیان إلى إصدار مثل ھذا الحكم،
وسیعتمد ذلك على مدى أھّمیّة القرار، ومدى خطورة "القیام بھ
بشكل خاطئ"، ومدى تكلفة المعلومات اإلضافیّة، وما إذا كان
ھناك وقت كاٍف متوافر. سنضع ھذه المشاكل جانبًا اآلن، كي
نفّسر العالقة بین النموذج المعروض واتّخاذ القرارات

"الصحیحة".
 

11.4 إجراءات اتّخاذ القرار واتّخاذ القرار "الصحیح"

لقد أشرنا سابقًا (في الفصل السادس والسابع) إلى أّن إصدار
األحكام بشأن مصادر المعلومات الموثوقة یمكن أن یتّم بدرجات
متفاوتة من المھارة. ولكنّنا أشرنا أیًضا إلى أّن إصدار ھذه األحكام
بمھارة ال یضمن وصولنا إلى الحقیقة (أي أّن البّت في مثل ھذه
القضایا بعقالنیّة ال یؤدّي بالضرورة إلى التوّصل للحقیقة). إّن
طرح األسئلة الصحیحة یساعدنا على تجنّب الوقوع في بعض
األخطاء الشائعة ومن المرّجح أن یوصلنا إلى الحقیقة، ومع ذلك
یمكننا ارتكاب األخطاء. إّن المبّرر إلصدار أحكام بشأن
المصداقیّة على النحو الذي أوضحناه سابقًا یتلّخص في أّن ھذا
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اإلجراء سوف ینتج عموًما معتقدات أكثر موثوقیّة في حال القیام
بھ؛ ولكن ھذا ال یعني أنّنا في حالة بعینھا لن نخطئ.

وینطبق الشيء نفسھ على صنع القرار. فمعظم الناس لدیھم
تجارب في اتّخاذ بعض القرارات دون اكتراث، وبسرعة ومن
دون الكثیر من التفكیر - ویكون الحّظ حلیفھم حیث تأتي قراراتھم
بنتائج جیّدة. وبالمثل، یحدث في بعض األحیان أن یكون لدى
الناس تجربة معاكسة - حیث یفّكرون بعنایة فائقة في ما یجب
القیام بھ، متّبعین جمیع اإلجراءات التي شرحناھا للتّو - لیتّضح أّن
قرارھم كان سیّئًا جد�ا. على سبیل المثال، في بعض األحیان نجد
أّن الناس الذین أولوا عنایة كبیرة في اتّخاذ قرار بشراء سیّارة
معیّنة، ال ینالھم منھا سوى المتاعب، ویجدون أنّھا كانت مجّرد
"صفقة خاسرة". ومّرة أخرى، النقطة ھنا ھي أّن اتّباع إجراءات
جیّدة لصنع القرار من شأنھ أن یساعدنا في تجنّب األخطاء
المألوفة ویؤدّي عموًما إلى إنتاج قرارات أفضل من القیام بخالف
ذلك (استنادًا إلى الحْدس أو ما شابھ ذلك)، ولكنّھ لن یضمن اتّخاذ
قرار "جیّد" (ألّن أفضل الخطط الموضوعة من الممكن أن تسیر
بشكل خاطئ). للحصول على مثال مثیر من واقع الحیاة والذي

یوضح ھذه النقطة، انظر في قضیّة السیّد رافراي ومدام كالمنت.
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توفّیت جین كالمنت، أكبر معمّرة في العالم، في الرابع من
آب/ أغسطس 1997 عن عمر یزید عن 122 عاًما.
وكانت مدام كالمنت قد وافقت في العام 1965، بصفتھا
أرملة تبلغ من العمر 90 عاًما، على ترك شقتھا للسیّد
رافري، محامي عائلتھا، مقابل معاش شھري. 2500
فرنك، وھو ما یعادل حوال 250 جنیھ استرلیني. توفّي
السید رافري في العام 1995 بعد أن دفع 120.000 جنیھ
إسترلیني، أي أكثر من ثالثة أضعاف قیمة الشقّة. في
الظاھر، كان یبدو أّن السیّد رافري قد أبرم صفقة معقولة
جد�ا عام 1965، حیث لم یكن من الممكن أن یتوقّع أحد أّن
مدام كالمنت ستعیش طویًال، ولكن تبیّن أّن الصفقة كانت
باھظة الثمن بشكل كارثّي. (الدیلي تلغراف، 5 أغسطس

(1997

من الواضح إذًأ، أّن ھناك طریقتین لتقییم جودة القرار. األولى
تتلّخص ببساطة من حیث نتیجتھ. والثانیة من حیث جودة
اإلجراءات المستخدمة في صنعھ. یأمل الجمیع في أن تسیر
قراراتھم بشكل جیّد، لكن معظمھم یدرك أیًضا أّن األمور یمكن أن
تسیر بشكل خاطئ حتّى باتّباع أكثر اإلجراءات عقالنیّة. إّن مبّرر
استخدام اإلجراءات التي أوصینا بھا، لیس ألنّھا ستضمن دائًما
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تحقیق نتیجة "جیّدة"، ولكن ألنّھا ستساعد في حمایتنا من الخطأ
وتمیل عموًما إلى إنتاج قرارات أفضل بمعنى نتائج أفضل من أّي

إجراء آخر.

السؤال 11.9

ینقسم ھذا السؤال إلى قسمین:

11.9.1  لنفترض أّن شخًصا ما عرض علیك الرھان
اآلتي - سیرمي بعملة معدنیّة، وإذا وقعت على رأسھا فسوف
یدفع لك 1000 جنیھ إسترلینّي، ولكن إذا وقعت على الوجھ
اآلخر، فعلیك أن تدفع 100 جنیھ إسترلیني (وسیتم ذلك مّرة
واحدة فقط). ھل علیك أن تدخل في الرھان - على افتراض أّن
القطعة المعدنیة سلیمة، وأن بإمكانك تحّمل خسارة 100 جنیھ
إسترلیني، وأنك ترغب في الحصول على 1000 جنیھ

إسترلیني وال تعارض من حیث المبدأ المقامّرة؟

11.9.2  مع السیناریو نفسھ كما في السؤال 11.9.1، ماذا
علیك أن تفعل إذا وافق الشخص على القیام بذلك خمس مّرات؟

 

السؤال 11.10
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مع األخذ في االعتبار كیف یمكن لعملیّة صنع القرار أن
تخطئ، حاول أن تضع نفسك في حذاء األدمیرال كیمیل (دون
االستفادة من إدراكك المتأّخر للنتیجة) واذكر األسئلة التي كان

علیھ أن یطرحھا في محطات مختلفة:

في صیف العام 1941، تلقّى األدمیرال كیمیل، القائد العاّم
لألسطول األمریكّي في المحیط الھادئ، العدید من التحذیرات
من واشنطن حول إمكانیّة الحرب مع الیابان. [لم یكن رجالھ
مستعدّین بالكامل، لذلك وضع برنامًجا تدریبی�ا، لكنّھ لم یوقف
إجازات البحر التي تعطى في وقت السلم. ونتیجة لذلك،] كان
ھناك، في عطالت نھایة األسبوع، ستون سفینة حربیّة أمریكیّة
راسیة في میناء بیرل ھاربور وكانت المطارات في ھاواي
تحتوي صفوفًا من الطائرات المتالصقة أجنحتھا الواحدة تلو

األخرى...

وفي 24 تشرین الثاني/نوفمبر، حذّره مقّر القیادة البحریّة
من أّن "حركة عدوانیّة مفاجئة في أّي اتّجاه بما في ذلك الھجوم
على الفلبین أو غوام أمر وارد". وعلى الرغم من اجتماعھ مع
موّظفیھ، قّرر عدم تغییر أوامره. وأشار أحد موّظفیھ إلى أّن
قاعدة بیرل ھاربور لم یرد ذكرھا في الرسالة الواردة من
واشنطن، وبالتالي لم تكن في خطر. ورغم أّن الرسالة لم تكن
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تشیر بوضوح إلى ھذا، ولكنّھا أشارت إلى "ھجوم في أّي
اتجاه"، ومع ذلك فقد توّصل االجتماع إلى استنتاج مفاده أنّھ ال
یوجد حاجة لتحّرك إضافّي... إذا كان [كیمیل] یعتقد أن الرسالة
غامضة، كان علیھ أن یطلب من واشنطن توضیحھا. عالوة
على ذلك، لقد افترض خطأ أّن الجیش، الذي كان یحرس
المدافع المضادّة للطائرات، كان في حالة تأّھب تاّم. كان علیھ
فقط أن یلتقط الھاتف للتحقّق من افتراضھ، لكنّھ أخفق في القیام

بذلك...

ووردت برقیّات أخرى تحذّر من الحرب في 27 تشرین
الثاني/ نوفمبر وفي 3 كانون األول/ دیسمبر. وذكر التحذیر
األخیر أّن خبراء التشفیر األمریكیّین فّككوا شفرة رسالة من
الیابان تأمر سفاراتھا في جمیع أنحاء العالم بتدمیر "معظم
رموزھا السریّة"... لقد توقّف كیمیل وطاقمھ عند كلمة "معظم":
بالتأكید لو كانت الیابان ستدخل في حرب مع أمیركا لكانت
أصدرت تعلیمات إلى سفاراتھا بتدمیر كّل الرموز السریّة. في 6
دیسمبر، الیوم السابق لمعركة بیرل ھاربور، كان ھناك المزید
من األدلّة على ھجوم وشیك. وقد صدرت أوامر إلى كیمیل
بحرق جمیع الوثائق السریّة في جزر المحیط الھادئ النائیة.
وعالوة على ذلك، أفاد كبیر ضبّاط استخباراتھ بأّن موقع
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حامالت الطائرات الیابانیّة غیر معروف، ألنّھ كان من
المستحیل لعدّة أیّام التقاط إشاراتھا الالسلكیّة. أقنعتھ ھذه
المعلومات بأنّھم على وشك الھجوم: السؤال كان أین... وطمأنھ
ضبّاط أركانھ، بحّجة أّن الیابانیّین لم یتبق لدیھم القّوة الكافیة من

عملیّاتھم في المنطقة اآلسیویّة لمھاجمة بیرل ھاربور.

قبل خمس ساعات من الھجوم الیابانّي، شاھدت كاسحتان
أمریكیّتان غواصة خارج بیرل ھاربور افترضتا أنھا یابانیة.
ونظًرا لعدم وجود حالة تأّھب قصوى، لم تبلّغا عنھا، ولكن قبل
ساعة واحدة من الھجوم، غرقت غواصة یابانیّة بالقرب من
مدخل المیناء. وأبلغ ضابط المراقبة جمیع ضبّاط البحریّة
المعنیّین الذي یمكنھ االتصال بھم، ووصلت الرسالة إلى
االدمیرال كیمیل. وبدًال من اتّخاذ إجراء فورّي، قّرر انتظار
التأكید على أّن الغّواصة كانت یابانیّة بالفعل. أعقب ذلك تدمیر
األسطول األمریكي. أّما األدمیرال كیمیل فقد تّمت محاكمتھ
أمام المحكمة العسكریة وتم تخفیض رتبتھ. (ساذرالند، 1992،

ص. 131 و3)
 

11.5 الخالصة
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إّن التفكیر الذي ینطوي علیھ اتّخاذ قرارات أو التوصیة
ا. ونحن غالبًا ما نقوم بمسار عمل معیّن، یستحّق اھتماًما خاص�
بھذا األمر على نحو سیّئ ألنّنا نستعجل في اتّخاذ قرار ثّم نقوم
بترشیده. إذا أردنا أن نتّخذ قرارات بشكل جیّد، فعلینا أن نتجنّب
ھذا النوع من مواطن الضعف الشائعة في التفكیر، من ھنا یجب
أن تكون المشكلة واضحة بالنسبة إلینا، وعلینا أن ننظر في
مجموعة معقولة من الخیارات وعواقبھا المحتملة، وما إلى ذلك

قبل التوّصل إلى قرار أو توصیة.

في توضیح طبیعة المشكلة، قد یستلزم ذلك صیاغة أھداف،
ولكن لیس بالضرورة. وعند التفكیر في العواقب المحتملة، یتعیّن
علینا أن نكون مبدعین قدر اإلمكان، ولكن یجب علینا بعد ذلك أن
نحكم بعنایة حول مدى احتمالیة حدوثھا، وكم ھي مرغوب فیھا،
للتوّصل إلى قرار عقالنّي. عند قیامنا بذلك، قد نحتاج أیًضا إلى
إجراء بعض التحقیقات ومراعاة االعتبارات األخالقیّة. وقد نكون

عندئذ في وضع یمكننا من اتّخاذ قرار منطقّي شامل.

ھذه أفكار بسیطة ولكنّھا أثبتت قیمتھا على مدى سنوات
عدیدة، وتستخدم على نطاق واسع. یقول تشارلز داروین، في
سیرتھ الذاتیّة، إنّھ استخدم طریقة كتابة اإلیجابیّات والسلبیّات في
اتّخاذ القرار بشأن زواجھ! وأنا لست على یقین من مدى صّحة
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ھذه الطریقة في مثل ھذه الحالة، ولكنّھا مفیدة للغایة في العدید من
مواقف اتّخاذ القرار.

السؤال 11.11

استخدم األفكار التي درستھا ھنا لمساعدتك في تحدید ما
یجب القیام بھ استجابة لمقطعین مما یلي:

11.11.1  ملحق األسئلة، المقطع رقم 12.

11.11.2  ملحق األسئلة، المقطع رقم 48.

11.11.3  ملحق األسئلة، المقطع رقم 49.

11.11.4  ملحق األسئلة، المقطع رقم 52.
 

لمزید من القراءة:

سوارتز، كوستا وآخرون (2020)
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12  كیفیّة الحصول على معلومات  
موثوقة من اإلنترنت  

(اإلنترنت في میزان التفكیر الناقد)

 

غالبًا ما نستخدم اإلنترنت للحصول على المعلومات. على سبیل المثال، إذا أردنا
التحقّق من توقّعات الطقس في لندن، فإنّنا ببساطة نكتب "توقّعات الطقس في لندن" في
مربّع البحث لمحّرك البحث المفّضل لدینا، ونضغط على "أدخل" ومن المحتمل أن
تزّودنا المواقع القلیلة األولى بما نحتاج إلیھ. أو إذا أردنا قراءة آراء الزبائن حول الكامیرا
الرقمیّة التي نفّكر في شرائھا، فإنّنا ندخل اسم الكامیرا متبوًعا بكلمة "مراجعات"، ومّرة
أخرى، نتوقّع العثور على ما نحتاجھ من بین المواقع القلیلة األولى المدرجة. في الواقع،

یبحث معظم الناس في اإلنترنت بھذه الطریقة المباشرة والبسیطة.

من المعروف أّن معظم محّركات البحث (جوجل ویاھو وغیرھا) تھدف إلى تنظیم
عملیّات البحث بحیث تكون المواقع القلیلة األولى التي یتّم طرحھا استجابةً لالستعالم، ھي
التي تھّم معظم الناس. ولكن، إذا لم تعطنا المواقع القلیلة األولى المعلومات التي نریدھا،
فھناك العدید من الخطوات التي یمكننا القیام بھا، والتي سنوضح بعًضا منھا في ھذا

الفصل.

الخطوة األولى البدیھیّة ھي بالتعّرف على كیفیّة عمل محّركات البحث المفّضلة لدیك
وقراءة إرشاداتھا الخاّصة حول كیفیّة زیادة فرص نجاحك في البحث. وھذا من شأنھ أن
یساعدك إلى حدّ ما، ولكن ال تزال ھناك مشكلة كبیرة - وھي شاغلنا الرئیسّي في ھذا
الفصل. نظًرا ألنّھ یمكن ألّي شخص وضع أّي شيء على اإلنترنت، فقد یكون من
الصعب جد�ا التمییز بین مصادر المعلومات الجیّدة والمصادر الضعیفة - لفصل القمح عن
القّش - للعثور على مصادر معلومات ذات مصداقیّة ویعّول علیھا وموثوقة، والقیام بذلك
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بسرعة معقولة. في ما یلي نوضح كیف نفّكر بشكل ناقد بشأن الموادّ الموجودة على
اإلنترنت؛ وسیتّم ذلك بطریقة تھدف إلى أن تكون ذات فائدة للقارئ العاّم، ولكن أیًضا
بھدف خاّص وھو مساعدة طّالب المدارس والكلیّات والجامعات في موادّھم الدراسیّة أو

أوراقھم البحثیّة.
 

12.1 الخطوط العریضة للمنھج المتّبع

إّن العثور على معلومات موثوقة على اإلنترنت - والقیام بذلك في أسرع وقت ممكن
- یتطلّب عادة التفكیر بالطرق التي أوصینا بھا في الفصلین السادس والسابع. على سبیل
المثال، لنفترض أنّك ترید معرفة ما إذا كان حظر صید الحیتان ما زال قائًما، فأدخلت
عبارة "حظر صید الحیتان" على Google وجلت عبر القائمة الناتجة، إلى أن رأیت ما
یبدو مثیًرا لالھتمام، وتفّحصت ذلك بحثًا عن أسماء المنّظمات أو األفراد الذین تعدّھم
جھات موثوقة، ونظرت إلى مواقعھم اإللكترونیّة أو منشوراتھم حول ھذا الموضوع. إذا
.(IWC) قمت بذلك، سوف تجد طریقك بسرعة إلى موقع اللجنة الدولیّة لصید الحیتان
وستجد أّن اللجنة ھي منّظمة حكومیّة دولیّة أنشئت عام 1946؛ لدیھا لجنة علمیّة؛ وتفید
بأّن صید الحیتان تم حظره في العام 1986، وتفید باالجتماعات التي عقدتھا اللجنة
مؤّخًرا؛ كما تفید بما حدث بموجب الحظر، وما إذا كان الحظر قد ُرفع (جزئی�ا). وعالوة
على ذلك، فإّن اللجنة الدولیّة (IWC) ال بدّ وأن تكون مصدًرا موثوقًا لإلجابة على سؤالك

األساسّي!

بالطبع الشيء الرئیسّي حول أّي بحث، كما رأینا في الفصلین السادس والسابع، ھو
العثور على أشخاص/مصادر یفترض أن یكون لدیھا المعرفة أو الخبرة ذات الصلة،
وللتحقّق من ذلك بسرعة من الجیّد متابعتھا على الصفحة الرئیسیّة أو صفحة "نبذة عنا"،
أو حتّى استخدام رابط "اتّصل بنا". أحیانًا تكون ھذه غیر متوافرة - وفي ھذه الحالة لن
تعرف سوى القلیل عن مصدر "المعلومات" ویجب علیك االستمرار في البحث. ولكن في
بعض األحیان سیخبرك المصدر بالكثیر عن نفسھ، وسوف ترى أّي نوع من المنّظمات
أو األشخاص تواجھ. قد ترى أنّھا منّظمة غیر ربحیّة تقوم بحمالت بطریقة معیّنة - قد

تجد أنّھا متحیّزة أو  
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ذات صلة ببحثك. أو قد تجد بالمقابل أنّھا منّظمة تجاریّة لدیھا مصلحة خاّصة، وھكذا. في
حالة مثالنا السابق، یتضّمن موقع (IWC) الكثیر من المعلومات حول تاریخھا والھدف

منھا، لذا یمكنك أن ترى بسرعة احتمال أن یكون مصدًرا موثوقًا لسؤالك.

ھناك طریقة بدیلة لالستیضاح حول الحظر المفروض على صید الحیتان، وتتلّخص
باختیار موقع إخبارّي تعتقد أنّھ من المحتمل أن یكون موثوقًا لدرجة معقولة، مثًال صحیفة
نیویورك تایمز (أو الجاردیان إذا كنت تفّضل). بعدھا، انتقل إلى موقع الصحیفة، وقم
بإدخال عبارة "حظر صید الحیتان" في خانة للبحث، واستعرض بعض تقاریره األخیرة
عن أسماء الخبراء أو المنّظمات التي یفترض أنّھا موثوقة. على سبیل المثال، قد تقتبس
مثل ھذه التقاریر اإلخباریّة من األكادیمیّین الذین یبحثون في الموضوع أو من مجموعات
الضغط الذین یعرفون الكثیر عنھ - ویمكنك بعد ذلك التحقّق من مواقعھم على الویب
مباشرة، لالّطالع على آرائھم حول الموضوع (والتحقّق من درجة موثوقیّتھم). إذا وجدت
طریقك إلى خبیر أكادیمّي، فقد یكون موقع الویب الخاّص بھ یحتوي أوراقًا بحثیّة حدیثة

ومتاحة والتي تتضّمن قائمة مراجع قد تكون ذات فائدة أیًضا.

بدیل آخر ھو باستخدام ویكیبیدیا. إذا كنت تبحث عن حظر صید الحیتان، یمكنك مّرة
أخرى أن تأمل بالعثور على مراجع حول منّظمات أو خبراء یمكنك التحقّق منھم. حتّى لو
كان ھناك عالمات استفھام حول موثوقیّة ویكیبیدیا، فإنّھا غالبًا ما تستشھد بمصادر
تستحّق التحقّق بشأنھا وقد تكون موثوقة (انظر أدناه) - وبالطبع، یمكنك التحقّق من ھذه

المصادر بالطریقة المذكورة أعاله.

لذا، باختصار، اختر أّوًال كلمات "رئیسیّة" مناسبة ثّم قم بإجراء بحث أّولّي، ربّما في
مصدر كنت تعتقد أنّھ ینبغي أن یكون موثوقًا بشكل معقول، وانظر ما الذي ینتج عنھ - ما
المنّظمات أو الخبراء الذین تستشھد بھم صفحات الویب أو المنشورات التي یمكنك التحقّق
ا بما فیھ الكفایة، یمكنك حتّى مراسلة منھا بالطریقة التي وصفناھا للتّو. إذا كان األمر مھم�

مؤلّفي الموادّ التي تبدو مثیرة لالھتمام عبر بریدھم اإللكترونّي.

في بعض األحیان، عندما تتصفّح الموادّ بحثًا عن مصادر موثوق بھا، قد تجد بعض
االدّعاءات التي تبدو مثیرة لالھتمام وربّما ذات صلة باستفسارك ولكنّھا من دون مصدر.
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عندھا، یمكنك التحقّق من ھذه االدّعاءات بكتابتھا في محّرك بحث مثل جوجل - مع أو
من دون عالمات اقتباس (انظر أدناه) - واستخدم ھذا البحث لتعقّب مصدر یمكنك التحقّق
من موثوقیّتھ بعد ذلك. على سبیل المثال، عند القراءة عن الحظر المفروض على صید
الحیتان، قد تقرأ معلومة حول "انخفاض أعداد الحیتان" حیث یمكنك وضع ھذه العبارة

في جوجل للبحث عن مصدر موثوق بھ (لتأكید أو نفي االدّعاء).

بشكل عاّم، یعدّ الموقع موثوقًا بھ كمصدر للمعلومات إذا كان یفي بالشروط التي
ناقشناھا في الفصلین السادس والسابع. لذلك نحن بحاجة إلى التساؤل عّما إذا كان
المصدر لدیھ الخبرة ذات الصلة، وما ھي سمعة المصدر، وما إذا كان أصحاب االدّعاء
منحازین أو لدیھم مصلحة خاّصة، وما ھي طبیعة االدّعاء، ومدى جودة تبریره، وھل

تؤّكده مصادر مستقلّة أخرى.

على سبیل المثال، من المرّجح جد�ا أن یُعَدّ األستاذ الجامعّي الذي یكتب حول
موضوعھ، مصدًرا موثوقًا؛ حیث لدیھ الخبرة ذات الصلة، وقادر على تبریر ادّعاءاتھ،
وما إلى ذلك. (إذا وجدت موقعًا یمثّل الصفحة الشخصیّة ألحد األكادیمیّین، فمن المفترض
أن یكون موثوقًا ألّن سمعتھ على المحّك!) وتعدّ بعض المؤّسسات اإلخباریّة مصادر
موثوقة إلى حدّ ما - مثل نیویورك تایمز أو بي بي سي. ال یمكننا أن نضمن أن تكون
ادّعاءاتھا صحیحة، ولكنّھا تتحقّق من مصادرھا وتتمتّع بسمعة جیّدة - بشكل عاّم. مصادر
أخرى، مثل الموسوعات والقوامیس وغیرھا من األعمال المرجعیّة، یمكن أن تكون
مصادر موثوقة - وحتّى ویكیبیدیا ھي مصدر جیّد بشكل مدھش إذا عرفت كیف
تستخدمھا (على الرغم مّما قالھ العدید من األكادیمیّین في الماضي). قد تكون المؤّسسات
التجاریّة أیًضا مصادر موثوقة للمعلومات؛ وذلك یعتمد على القضیّة. على سبیل المثال،
بي بي سي ھي مؤّسسة تجاریّة (كما ھو مبیّن في عنوان موقعھا على شبكة اإلنترنت،
bbc.co.uk). وإذا كنت ترید أن تعرف سیاسات إكسون موبیل المعلنة بشأن قیاس
احتیاطیّات النفط، یجب أن تكون إكسون موبیل مصدًرا جیّدًا - ولكن إذا كنت ترید أن
تعرف ما إذا كانت ممارسات الضغط الخاّصة التي تمارسھا سلیمة أخالقی�ا، فقد تحتاج إلى

البحث في مكان آخر.
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یكفي ھذا القدر بالنسبة للمخّطط العاّم. دعونا نشرح اآلن بالتفصیل كیفیّة القیام بذلك.
 

12.2 بعض األساسیّات حول البحث في اإلنترنت

بما أّن الكثیر من الناس یستخدم جوجل كمحّرك بحث، سوف نبدأ ببعض التفاصیل
حول جوجل. (للحصول على محّركات البحث األخرى، راجع إرشاداتھا الخاّصة.)

كما قلنا، إذا كنت ترغب في معرفة شيء ما، فّكر في الكلمات التي تثیر اھتمامك،
واكتبھا في خانة البحث واضغط على زّر الدخول. وسوف یعرض جوجل قائمة من
المواقع حیث من المرّجح أن تكون القلیلة األولى منھا ھي األكثر صلة/فائدة (ولكن انظر
أدناه). لنفترض، على سبیل المثال، أنّك ترید معرفة إنتاج النفط في روسیا، ثم كتبت
"إنتاج النفط في روسیا" في خانة البحث وضغطت على زّر الدخول. سوف یستخدم
جوجل حوالى 200 عامل لتحدید كیفیّة ترتیب عناصر البحث استجابة لسؤالك - ومن

المفید جد�ا معرفة كیف یتّم ذلك.
 

12.2.2 كیف یطلب جوجل نتائج بحثھ؟

یقوم جوجل بترتیب الصفحات حسب ما یسّمیھ "الصلة" و"األھّمیّة". لتحدید ما إذا
كانت الصفحة ذات صلة، یتحقّق جوجل من كیفیّة ورود كلماتك الرئیسیّة على صفحة
الویب. على سبیل المثال، إذا تضّمنت صفحة الویب كلمات "النفط" و"اإلنتاج" و"روسیا"
في عنوانھا، فإّن جوجل یعتقد أنّھا أكثر أھّمیة من تلك التي تحمل عنوان "إنتاج النفط في
الوالیات المتحدة األمریكیّة" الذي یذكر روسیا في مكان آخر من المقال. مّرة أخرى، إذا
وردت كلماتك الرئیسیّة بعضھا بجوار بعض في صفحة معیّنة، فإّن جوجل یحسب أّن
الصفحة أكثر أھّمیة - أي أنّھا تدور حول "إنتاج النفط في روسیا" - من أن تكون مقالة
حول إنتاج النفط والتي تصادف فقط أن تذكر روسیا. إذا وردت كلماتك الرئیسیّة عدّة مّرات
في صفحة الویب، یتوقّع جوجل أّن یكون ذلك أكثر مالءمة من الصفحة التي تظھر فیھا مّرة
واحدة فقط. ھذه األنواع من االعتبارات تحدّد ما إذا كانت صفحة الویب ذات صلة بسؤالك.
ثم یستخدم جوجل خوارزمیّة ترتیب الصفحات لتصنیفھا حسب األھمیّة. ھذه العملیّة تتحقّق
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من عدد المواقع األخرى المرتبطة بصفحة معیّنة ("كّمیّة" الروابط) وما ھي "نوعیّة" ھذه
الروابط، مع األخذ بالرأي القائل بأّن العدید من روابط المواقع ذات الجودة العالیة مثل بي
بي سي أو صحیفة نیویورك تایمز، یعّول علیھا بشكل أكبر من عدد أكبر من روابط المواقع
األقّل سمعة أو األقّل عراقة (على الرغم من أنّھ لیس من الواضح جد�ا ما الذي یجعل الموقع
حسن "السمعة"). یبدو أّن المعنى الضمنّي ھنا ھو أّن المواقع "الجیّدة" األخرى إذا اعتقدت

أّن موقعًا معیّنًا جیّد ألغراضھا، فمن المحتمل أن یكون كذلك.

ھذه لیست سوى بعض العوامل التي یأخذھا جوجل في االعتبار عند ترتیب العناصر
استجابًة لسؤال، ولكنّھا تعطیك فكرة حول الطریقة التي یعمل بھا جوجل وھي تكفي
لتحقیق غایتنا، باستثناء مالحظة واحدة مھّمة. یعتقد معظم المستخدمین أّن جوجل یطلب
نتائج بحثھ بحیث من المرّجح أن تكون القلّة األولى ھي األكثر مالءمة/فائدة. ولكن ھذا
لیس صحیًحا تماًما، ألّن قوائم جوجل أحیانًا تترأّسھا العناصر التي ھي "روابط لشركات
راعیة"، أي أّن ھذه المواقع قد دفعت ماًال لتكون على رأس ھذه القائمة. بعض روابط
الشركات الراعیة لدى جوجل تكون على جانب الصفحة - ولكن من المھم جد�ا أن نتذّكر
أّن بعضھا قد یوضع ببساطة في أعلى القائمة - أي یبدو وكأنّھ وصل إلى األعلى مثل
جمیع العناصر الالحقة. وبالنظر إلى أنّنا مھتّمون بشكل خاّص بالمعلومات الموثوقة، فإّن
ھذه العناصر األّولیّة - ذات الخلفیّة الملّونة الخافتة وعبارة "إعالن" أو "إعالنات" في
الزاویة في العام 2010 - تمثّل على وجھ التحدید نوع المصلحة الخاّصة التي تقّوض
مصداقیّتھا! لیس ھذا ھو الحال دائًما، لذلك علیك فقط أن تتفّحصھا بعنایة (على سبیل
المثال، البحث الحالّي عن "االحتباس الحرارّي العالمّي" ینتج قائمة یرأسھا رابط برعایة

من الجمعیة الملكیّة - مصدر مرموق جد�ا للمعلومات العلمیّة).
 

12.2.2 كیفیّة قراءة نتائج البحث

افترض أنّك كتبت "توقّعات الطقس في لندن" في خانة البحث؛ أحد المواقع األولى
التي سیتّم سردھا ستكون على ھذا النحو:
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بي بي سي طقس| لندن

توقّعات الطقس في المملكة المتّحدة؛ > لندن الكبرى؛ > لندن. تعلیمات حول
الموقع.. الطقس یوم األربعاء. سحابة بیضاء مع توقّعات مطر خفیف الساعة
18:00... الطقس: توقّعات الطقس - معلومات عن طقس األحد - معلومات عن

طقس السبت

/8-cached-similarforecast/weathernews.bbc.co.uk/

السطر األول، بي بي سي طقس| لندن، ویسّمى عنوان صفحة الویب، وھو ما اختاره
مؤلّف الصفحة كأفضل وصف قصیر - أو عنوان - للصفحة. األسطر التالیة، "توقّعات
الطقس في المملكة المتّحدة؛ > لندن الكبرى؛ > لندن الخ. تسّمى المقتطف: وھو وصف
موجز لـ - أو مقتطف من - صفحة الویب. وھو ال یكتبھ مؤلّف الصفحة، ولكن ھو ما
یصفھ جوجل بأنّھ "محاولتھم الخوارزمیّة الستخراج الجزء األكثر صلة باالستعالم
الخاّص بك". أن تكون "خوارزمیّة" یعني أنّھا تتّم إلكترونی�ا - من خالل جزء من برنامج
جوجل - ولیس من قبل إنسان، وھذا یمكن أن یصدر عنھ نتائج غریبة. السطر التالي ھو
عنوان URL (دالة المصدر الموّحدة)، وھو عنوان صفحة الویب على الشبكة العالمیّة؛
وھو في ھذه الحالة، بي بي سي في المملكة المتّحدة. كلمة "Cached" أو التخزین
المؤقّت ھي رابط إلصدار سابق من ھذه الصفحة (والتي یمكن أن تكون مفیدة للغایة كما
سنشرح الحقًا)، وكلمة "Similar" أو مماثل ستوّجھك إلى مواقع أخرى ذات محتوى

مماثل.

(الحظ أنّك إذا جّربت ھذا المثال قد تجد أنّھ یبدو مختلفًا إلى حدّ ما، ألّن محتوى الویب
یمكن أن یتغیّر بسرعة كبیرة، ولكّن تفسیرنا ھنا یجب أن یمّكنك من فھم ما تقرأ والحكم على

فائدة الموقع. وینطبق ھذا بالقدر نفسھ على األمثلة الالحقة كافّة).

كل ھذه المیّزات مفیدة في تحدید مدى إمكانیّة أن تحتوي الصفحة ما ترید. إذا كنت
تبحث عن توقّعات موثوقة للطقس في لندن، فھذه الصفحة تبدو واعدة. عنوانھا ومقتطفھا
قریب جد�ا مّما ترید، كما تعدّ بي بي سي عموًما مصدًرا موثوقًا، فمن المرّجح إذًا أن

تكون مفیدة.
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لنبَق مع مثال الطقس في لندن، حیث سیظھر موقٌع آخر من بین المواقع القلیلة األولى
على ھذا النحو:

 

توقّعات الطقس في لندن وجنوب شرق إنجلترا - مكتب (میت)

مكتب "میت" توقّعات الطقس لمدّة 5 أیام لـ لندن وجنوب شرق انكلترا، توقّعات
لمدة 15 یوًما و30 یوًما للمملكة المتّحدة.

توقّعات الطقس في تونبریدج ویلز - درجة الحرارة - كرویدون: توقّعات

.htmweather_forecast/uk/.../se_weatherwww.metoffice.gov.uk/
l-Cached-Similar

ھذه المّرة، یبدو عنوان الصفحة صحیًحا تماًما. فإنّھ یشیر إلى توقّعات الطقس في
لندن لدى مكتب "میت" (المكتب الرسمّي الحكومّي لتوقّعات الطقس في المملكة المتّحدة).

المقتطف یبدو مقبوًال - ولو كان غریبًا بعض الشيء. وعنوان الویب یبدو صحیًحا.
 

URL 12.2.3 أدلّة من عناوین

یمكنك الحصول على أدلّة حول فائدة الموقع على شبكة اإلنترنت من عنوان
اإلنترنت الخاّص بھ - عنوان الـ URL (أي عنوان صفحة الویب على الشبكة العالمیّة).

فیما یلي كیفیّة قراءة عنوان URL، باستخدام مثالنا السابق:

_weather.htmlforecast/uk/.../se_weatherwww.metoffice.gov.uk/

وترمز األحرف األولى "www" إلى "الشبكة العالمیّة"؛ ویخبرنا الكمبیوتر (أو
"الخادم"، كما یطلق علیھ في كثیر من األحیان) أّن المكان حیث تتّم استضافة ھذه
الصفحات ھو "metoffice" (ویمكنك التحقّق ما إذا كان ذلك صحیًحا كما یبدو من خالل
البحث عبر جوجل عن "metoffice")؛ وتعدّ لفظة "gov" "رمز المنّظمات" - فھي
تخبرنا بنوع التنظیم المسؤول عن ھذا الموقع. رموز المنّظمات األكثر شیوًعا ھي التالیة:

.co or .com    :تجارّي / شركة
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.org    :منّظمة غیر ربحیّة

.gov      :حكومیّة

.ac/ .edu    :أكادیمیّة / تعلیمیّة

ھناك أیًضا رموز أخرى، مثل (mil.) للمواقع العسكریّة، (net.) للشبكات (مقدّمي
خدمات اإلنترنت) و(me.) للمدّونات الشخصیّة، ولكن الستّة أعاله ھي األھّم لتحقیق
غایتنا. مّما ال شّك فیھ أّن الرمز التنظیمّي للموقع یمكن أن یكون مفیدًا للغایة في تحدید ما

إذا كان الموقع یحتوي ما تبحث عنھ وفي تقییم محتویاتھ.

یسّمى تعبیر "uk" "رمز البلد"؛ یخبرنا أّن الخادم موجود في المملكة المتّحدة. رموز
.sg ،(االتحاد األوروبي) .eu ،(ألمانیا) .de ،(فرنسا) .fr البلدان األخرى ھي
(سنغافورة) الخ. الحظ أّن ّعنوان الـ URL ال یحتوي دائًما على رمز البلد؛ فالعدید من
URL في عنوان الـ (.us) المواقع الموجودة في الوالیات المتحدة ال تتضّمن رمز البلد
الخاّص بھا (ولكنّھا قد تفعل ذلك من أجل تجنّب االرتباك - على سبیل المثال ca. تعني

كندا، في حین أن ca.us. تعني كالیفورنیا).

السؤال 12.1

اشرح ما تعنیھ ردود البحث التالیة حول محتوى الموقع، من الذي كتبھ، من الذي
نشره، وأین ومتى تّم نشره، وما إلى ذلك.

12.1.1  السمنة - األسباب

NHS 25 فبرایر 2010... معلومات عن السمنة من خیارات دائرة الصّحة الوطنیّة
بما في ذلك األسباب واألعراض والتشخیص والمخاطر والعالج مع روابط لمصادر

مفیدة أخرى.

www.nhs.uk/Conditions/Obesity/Pages/Causes.aspx-Cached

12.1.2  السمنة - ویكیبیدیا، الموسوعة الحّرة
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السمنة ھي السبب الرئیس للوفاة التي یمكن الوقایة منھا في جمیع أنحاء العالم، مع
زیادة انتشارھا بین البالغین واألطفال، وتنظر إلیھا السلطات على أنّھا واحدة من أكثر...

en.wikipedia.org/wiki/Obesity -Cached- Similar

12.1.3  طبقة األوزون األكثر ھشاشة على اإلطالق | البیئة | الجاردیان

27 أبریل 2005... ویقدّر برنامج األمم المتحدة للبیئة أنّھ مقابل كّل 1٪ ترقّق في
طبقة األوزون ھناك زیادة بنسبة 2٪ إلى 3٪ في سرطان الجلد...

www.guardian.co.uk/science/2005/apr/.../environment.research-
Cached-Similar

 

12.2.4 تحسین البحث: الكلمات الرئیسة وكیفیّة عملھا

قد تجد المعلومات التي تریدھا على الفور إذا قمت بإجراء ھذا النوع من االستعالم
األساسّي الذي كنّا نناقشھ، ولكن إذا لم یحصل ذلك، فإّن الخطوة األولى غالبًا ما تكون

بإعادة النظر في كیفیّة صیاغة االستعالم.

یعرف معظم الناس أّن جوجل یأخذ باالعتبار الكلمات "الرئیسة" فقط ویستخدم ترتیبھا
كدلیل مھّم في إجراء بحثھ. كما أنّھ یتعامل مع الكلمات الرئیسة في استعالمك في آن واحد -
كما لو كان بینھا حرف عطف "و". وھكذا، إذا قمت بكتابة "إنتاج النفط روسیا" في خانة
البحث، سوف یدرج جوجل قائمة الصفحات التي تدور حول إنتاج [الزیت] النفط في
روسیا، ولیس حول زیت الخروع، ولیس حول إنتاج لحوم البقر، ولیس عن الفّن في
روسیا. جوجل سوف یتجاھل أیًضا العدید من الكلمات الشائعة مثل، و، ال، ما، كیف، ھو،
ل، من (وغیرھا الكثیر)؛ ھناك أیًضا كلمات مثل المستند، وموقع الویب، والشركة،
والمعلومات، وما إلى ذلك، والتي تكون عادة غیر ضروریّة (ألّن المحتوى المحدّد للمستند
وما إلى ذلك ھو الذي یھّمك). لذا فإّن الخطوة األولى في زیادة فرصة البحث الناجح إلى
أقصى حدّ ھي بتحدید الكلمات الرئیسة ذات الصلة باستفسارك - الكلمات التي من المرّجح
أن یستخدمھا األشخاص في كتابة صفحات الویب ذات الصلة. تذّكر أّن محّرك البحث لیس
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بشری�ا. یمكنھ فقط مطابقة الكلمات التي تقدّمھا أنت مع الصفحات الموجودة على الویب،
فاستخدم في بحثك الكلمات التي من المرّجح أن تظھر في مثل ھذه الصفحات - وھي

الكلمات الرئیسة (وبالطبع، من الحكمة أن یكون لدیك بعض البدائل في االعتبار).

إحدى الطرق السریعة للتحقّق مّما إذا كنت قد اخترت الكلمات الرئیسة الصحیحة ھي
بالنقر على كلمة التخزین المؤقّت "Cached" التي غالبًا ما یتّم العثور علیھا بعد عنوان
URL. سیؤدّي ذلك إلى عرض نسخة من صفحة الویب المدرجة مع الكلمات التي اخترتھا
مظلّلة في جمیع أنحاء الصفحة، كي تتمّكن من تصفّح الصفحة بسرعة لمعرفة ما إذا كانت
ھذه الكلمات المتكّررة تعكس فعًال ما یھّمك. یمكن أن یكون من الصعب جدًا اختیار الكلمات
ا، على سبیل المثال، في المعلومات الرئیسة الصحیحة للعثور على ما ترید. إذا كنت مھتم�
الطبیّة حول الكسور في العظام، سوف تحتاج إلى استخدام مصطلح "كسر" ولیس "تحطیم"
ألّن ھذا ھو المصطلح الذي یستخدمھ األطبّاء. وعلى سبیل المثال أیًضا، إذا كنت ترغب في
معرفة المزید حول كیفیّة اختیار اآلباء المحتملین لجنس أطفالھم (مثالنا في الفقرة 3.5) فإّن
عبارة "اختیار جنس األطفال" لن تقّربك من الموضوع ولكن إذا بحثت قلیًال سوف تكتشف

أّن عبارة "تحدید الجنس قبل الحمل" سوف تعطي ھذا النوع من النتائج التي تریدھا.

سوف تحتاج أحیانًا إلى التفكیر في كلمات رئیسة بدیلة لتلك الكلمات البدیھیّة.
لنفترض أنّك تفّكر في السؤال التالي "ھل العنف على التلفزیون یؤثّر على المراھقین؟"
فإّن الكلمات الرئیسة الواضحة ھي "العنف" و"التلفزیون" و"المراھقین". ومع ذلك، من
السھل أن نتصّور أنّھ قد یكون ھناك العدید من الصفحات ذات الصلة على شبكة اإلنترنت
التي تستخدم مصطلحات رئیسة مختلفة، على سبیل المثال (1) العنف والعدوان والوحشیة
و(2) شاشة التلفاز والتلفزیون ووسائل اإلعالم و(3) المراھقین والفتیان واألحداث. فكیف
یمكنك أیًضا العثور على تلك الصفحات؟ الجواب ھو من خالل الجمع بین البدائل
باستخدام "OR" أي "أو" (التي یجب كتابتھا OR باألحرف الكبیرة). في ھذا المثال،
یمكنك أن تضع في خانة البحث لدیك "العنف أو العدوان أو الوحشیة وشاشة التلفاز أو

التلفزیون أو وسائل اإلعالم والمراھقین أو الفتیان أو األحداث".
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العصف الذھنّي قد یكون كافیًا للتفكیر في الكلمات الرئیسة البدیلة، ولكن في بعض
األحیان قد یكون من المفید استخدام المعجم. تذّكر أیًضا أّن أمریكا الشمالیّة والمملكة
المتّحدة غالبًا ما تستخدم [في اللغة اإلنكلیزیّة] كلمات مختلفة للشيء نفسھ [وكذلك األمر

بالنسبة للدول العربیّة في استخدام كلمات مختلفة للشيء نفسھ في اللغة العربیّة].

السؤال 12.2

بالنظر إلى األسئلة التالیة ماذا تعتقد یجب أن تكون الكلمات الرئیسة لیكون
االستفسار عبر اإلنترنت ناجًحا (وبأّي ترتیب)؟ اقترح بدائل إذا لزم األمر.

12.2.1  في أّي بلد تعدّ الخفافیش فأل حسن؟

12.2.2  ھل یمكن أن یفّسر عقار دیجیتالیس استخدام "فان جوخ" لأللوان الممیّزة؟

12.2.3  ھل ھناك دلیل لالعتقاد بأّن نابلیون تّم تسمیمھ بالزرنیخ؟

12.2.4  ھل االحتباس الحرارّي العالمّي ناجم عن النشاط البشرّي؟

12.2.5  كیف یمكنك العثور على معلومات موثوقة على شبكة اإلنترنت؟

12.2.6  ھل یمكنك العثور على توجیھات جیّدة بشأن "التفكیر الناقد بشأن
اإلنترنت"؟

 

طریقة أخرى إلیجاد الكلمات الرئیسة البدیلة المناسبة، ھي وضع عالمة تلده '~' أمام
ما حددتھ ككلمات رئیسة، لمعرفة ما سیأتي. على سبیل المثال، یمكنك البحث "ھل
~العنف على ~التلفزیون یؤثّر على ~المراھقین" وقد تقترح النتائج كلمات رئیسة بدیلة
لتلك المذكورة أعاله (راجع الفقرة 12.4.1). قد یساعدك ھذا على التركیز على ما یھّمك

فعلیًا.
 

12.3 تحدید المواقع التي یمكن االعتماد علیھا
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لقد آن األوان لإلجابة على السؤال الذي یھّمنا حقًا في ھذا الفصل - وھو كیف یمكنك
الحصول على معلومات موثوقة من اإلنترنت؟ بشكل عاّم، من الصحیح أنّھ كلّما كانت
معرفتك حول موضوع معیّن أكبر، كان من األسھل وضع إطار بحث مفید. ولكن، كما
قلنا سابقًا، فیما یتعلّق بموثوقیّة المصادر، تنطبق المبادئ نفسھا تماًما كالتي تّمت مناقشتھا
سابقًا في الفصلین السادس والسابع؛ فأنت تحتاج إلى معرفة مصدر المعلومات (المؤلّف
والناشر)، وھل لدیھم الخبرة ذات الصلة، وھل ھم حق�ا في موقع یمّكنھم من معرفة ما
یدّعونھ، وھل لدیھم مصلحة خاّصة، كیف ھي سمعتھم، وما السیاق الذي یتّم فیھ تقدیم
االدّعاء، وما مبرره، وما طبیعتھ، وھل ھناك تأكید لھذه المعلومات من مصادر مستقلّة

أخرى؟

تتمثّل إحدى المشكالت المتعلّقة بالحكم على مصداقیّة "المعلومات" على موقع
الویب، في عدم وجود مؤلّف واضح في كثیر من األحیان. بالطبع، إذا كنت ترید معرفة
تفاصیل الرحالت الجویّة إلى وجھة معیّنة، فستخبرك مواقع الشركات التي تعمل على ھذا
الخّط بشكل موثوق بما ترید معرفتھ، ولكن إذا كنت ترید العثور على معلومات موثوقة
حول مدى ذوبان الغطاء الجلیدّي على كوكب األرض، فلیس من البدیھّي معرفة كیفیّة
العثور على مصدر موثوق یكون في موقع یسمح لھ بالمعرفة، ولدیھ الخبرة ذات الصلة،
ولیس لدیھ مصلحة خاّصة متحیّزة - وھذا بشكل خاّص، ألّن مؤلّفي مواقع الویب غیر
معروفین في كثیر من األحیان. ولكن یمكنك معرفة قدر معیّن من المعلومات، من خالل
المقتطفات التي تظھر استجابة لطلب البحث، وال سیّما من عناوین URL العائدة إلیھا،

لذلك یجدر التوقّف عند ھذه النقطة وشرحھا.
 

URL 12.3.1 ما الذي یمكنك معرفتھ من خالل عنوان

كما رأینا أعاله (في الفقرة 12.2.3)، یمكن لعنوان URL أن یخبرك ما إذا كان
موقع الویب تجاری�ا (.co أو .com) أو منّظمة حكومیّة (.gov)، أو مؤّسسة تعلیمیّة
(.edu أو .ac) أو ھیئة غیر ربحیّة (.org). على الرغم من أّن ھذه الرموز التنظیمیّة

یجب أن تفّسر بحذر، فمن الممكن أن تكون مفیدة في تحدید مواقع ذات مصداقیّة.
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على سبیل المثال، عناوین URL التي تنتھي بـ (co.) أو بـ (.com) ھي عناوین
لمواقع تجاریّة، وعادة ما تحاول بیع أشیاء معیّنة، لذلك قد یكون لدى ھذا النوع من
العناوین مصلحة خاّصة مّما یقلّل من مصداقیّتھا. ولیس ھذا ھو الحال دائما؛ على سبیل
المثال، فإّن الرمز التنظیمّي لھیئة اإلذاعة البریطانیّة ھو (.co) وتعتبر بي بي سي لدى
معظم الناس مصدًرا موثوقًا بشكل معقول في العدید من األمور. ومن البدیھّي أیًضا أن
یكون موقع شركة الطیران (على سبیل المثال) موثوقًا بشكل عاّم بشأن تفاصیل رحالت
الشركة. ھناك جماعات تقوم بحمالت وتستخدم رمز (.com)، مثل
(www.rethinkalberta.com) التي تقوم بحمالت مناھضة الستغالل الرمال النفطیّة
في ألبرتا. وعالوة على ذلك، تقوم العدید من الشركات بإجراء أبحاث محترمة ونشر
النتائج - لذلك علینا أن نكون حذرین بشأن إھمال ھذه المواقع عند البحث عن معلومات
موثوقة، ولكنّنا بالقدر ذاتھ بحاجة إلى مراقبة المصالح الخاّصة التي تثیر تساؤالت حول

المصداقیّة.

رمز (.gov) یشیر إلى منّظمة حكومیّة - وھذه تمیل إلى أن تشّكل مصدًرا موثوقًا
للمعلومات، ولكن في مجاالت ضیّقة جد�ا.

ویعني رمز (.org) أّن المنّظمة غیر ربحیّة أو أنّھا خیریّة. مّرة أخرى یجب على
المرء أن یكون حذًرا، ألّن ھؤالء غالبًا ما یكون لدیھم تحیّز معیّن؛ على سبیل المثال، إذا
كنت تبحث عن معلومات حول االحتباس الحرارّي العالمّي، فستجد العدید من مواقع
الویب مع رمز (.org) مخّصص لالدّعاء أّن االحتباس الحرارّي العالمّي ھو مجّرد
مؤامرة شیوعیّة! من ناحیة أخرى، یمكن لمواقع الویب التي تحمل الرمز التنظیمّي
(.org) أن تكون مصادر موثوقة للمعلومات، على سبیل المثال الجمعیّة الملكیّة للبستنة،
(rhs.org.uk) وھي المنّظمة الخاّصة بالبستانیّین في المملكة المتّحدة، یعد موقعھا

مصدًرا موثوقًا جدًا للمعلومات البستانیّة.

نظًرا الھتمامنا الخاّص بالعثور على معلومات موثوقة حول أنواع األشیاء التي یتعیّن
على طّالب المدارس والكلّیّات البحث فیھا، من المرّجح أن تكون المواقع التعلیمیّة/
الجامعیّة (.edu أو .ac) مفیدة وموثوقة. ومن المرّجح أن یكون لدیھا الخبرة ذات الصلة،
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ومن المستبعد أن یكون لدیھا مصلحة خاّصة - وما إلى ذلك. بالطبع علیك أن تكون حذًرا
ألّن بعض المواقع (.edu أو ac.) ھي مواقع طالبیّة، ولكن بعضھا مواقع شخصیّة
ألكادیمیّین، حیث تكون سمعتھم على المحّك - لذلك فإنّھم یمیلون ألن یكونوا حذرین جد�ا

حول ما ینشرونھ على شبكة اإلنترنت.

كما قلنا في وقت سابق، إّن الطریقة الجیّدة للتحقّق من مصداقیّة الشخص أو المنّظمة
ھي بالنظر إلى صفحتھم الرئیسیّة أو صفحة "نبذة عنّا". إذا لم تجد شيء من ھذا القبیل،
فتابع البحث، ولكنك ستتمّكن، في كثیر من األحیان، من معرفة الكثیر عن الشخص أو

المنّظمة وراء الموقع - ومن المفترض أن یخبرك ھذا بالكثیر حول مصداقیّتھم.

السؤال 12.3

اذكر ما یمكنك ذكره حول الموثوقیّة المحتملة للمواقع المذكورة في األسئلة
.12.1.3-12.1.1

 

12.3.2 البحث في مواقع موثوقة

استنادًا لما ترغب في اكتشافھ، قد تعرف مصدًرا/ منّظمة تعدّھا (أو تُعدّ بشكل عاّم)
موثوقة إلى حدّ معقول. على سبیل المثال، قد ترغب في معرفة االدّعاءات بخصوص
"أسلحة الدمار الشامل" التي تّم استخدامھا لتبریر حرب العراق عام 2003 أو ما سّمي بـ
"الحرب على اإلرھاب" - وقد تشعر أّن بي بي سي أو نیویورك تایمز تشّكل مصادر
موثوقة الى حدّ معقول. من ھنا فإّن الطریقة البدیھیّة للعثور على معلومات حول ھذه
المواضیع ھي باالنتقال إلى موقع الویب الخاّص بـ بي بي سي أو نیویورك تایمز، ووضع
مصطلحات البحث في خانة البحث لدیھا. كما یمكنك بدًال من ذلك، الكتابة في خانة
البحث: جوجل "الحرب على اإلرھاب نیویورك تایمز" أو "موقع الحرب على االرھاب:
nytimes.com". مھما فعلت، یمكنك أیًضا تحدید فترة زمنیّة معیّنة - باستخدام مخّطط

جوجل الزمنّي - للبحث عن الموضوع في العام الماضي أو في وقت آخر.
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12.3.3 البحث عن مؤلّفین موثوق بھم

كما قلنا، فإن معرفة الجھة المسؤولة عن الموادّ المطروحة على الویب ھي مفتاح
لمعرفة مدى موثوقیّتھا. أحیانًا قد تكون على معرفة بمؤلّف تعدّه مصدًرا موثوقًا
للمعلومات حول الموضوع الذي ترغب في البحث عنھ، ویمكنك البحث عن المواد التي
أنتجھا حول الموضوع ببساطة، عن طریق كتابة اسمھ في خانة البحث مع الموضوع
الذي یھّمك. على سبیل المثال، قد ترغب في معرفة رأي ألبرت أینشتاین حول األسلحة
النوویّة، فإذا وضعت "أسلحة نوویّة ألبرت أینشتاین" في خانة بحث جوجل، فستكون
لدیك فرصة جیّدة الكتشاف ذلك. كما یمكنك بدًال من ذلك، استخدام "مشغّل البحث عن
كاتب"، ووضع "األسلحة النوویّة المؤلف: ألبرت اینشتاین" في خانة البحث لدیك، وال بدّ

أن تجد أیًضا بعض المصادر الجیّدة.

السؤال 12.4

ابحث عن معلومات حول صید الحیتان، تّم نشرھا خالل العام الماضي، من قبل
ھیئة اإلذاعة البریطانیّة، ونیویورك تایمز واللجنة الدولیّة لصید الحیتان. اذكر إلى أّي

درجة تعتقد أنّھا موثوقة ولماذا.
 

12.3.4 العثور على صفحات الویب ذات المحتوى المماثل لموقع إلكترونّي معیّن

لنفترض أنّك عثرت على موقع الكترونّي یبدو قریبًا مّما تبحث عنھ، أو أنّھ مفید
بشكل خاّص. في ھذه الحالة، یمكنك البحث عن صفحات الویب التي تحتوي على محتوى
مشابھ إّما عن طریق النقر على كلمة "similar" أي مماثل التي تظھر بعد عنوان الـ
URL في قائمة نتائج جوجل، أو عن طریق كتابة عبارة "related" أي ذات صلة:
"related" متبوعة بعنوان موقع الویب في خانة بحث جوجل مع عدم ترك مسافة بین
والعنوان، كما في المثال التالي: (related:metoffice.gov.uk). قد تكون ھذه طریقة
للحصول على "تأكید للمعلومات من قبل مصادر مستقلّة" والذي كان مھًما للغایة عندما
ناقشنا المصداقیّة في وقت سابق؛ ولكن یجب أن تكون حذًرا ألّن العدید من مواقع الویب
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"تستمدّ" بعض محتویاتھا من مواقع أخرى (وبالتالي فھي لیست مستقلّة بالطریقة
المطلوبة لتأكید المعلومات) - ولكن األمر ال یزال یستحّق المحاولة.

السؤال 12.5

حاول العثور على محتوى مشابھ بالنسبة لألمثلة التالیة:

12.5.1  األوزون وسرطان الجلد

www.library.jhu.edu/researchhelp/general/evaluating  12.5.2

12.5.3  أي موضوع یثیر اھتمامك بشكل خاّص
 

12.4 بعض عملیّات البحث الخاّصة

12.4.1 إیجاد معاني/تعریفات للكلمات

إحدى المھاّم البسیطة التي غالبًا ما تطرأ فجأة، خاّصة في سیاق العمل األكادیمّي،
ھي معرفة ما تعنیھ بعض المصطلحات أو العبارات - أو كیف یتّم تعریفھا. للقیام بذلك،
اكتب كلمة "define" أي (عّرف)، ثم اترك مسافة، ثّم الكلمة (أو الكلمات) التي ترید
definition" تعریفًا لھا. سیعمل جوجل بالطریقة نفسھا أیًضا إذا كتبت شیئا مماثًال، مثل
of" أي (تعریف) تلیھا المصطلحات التي تستفسر عنھا، أو "meaning of…" أي
(معنى...). وبالمناسبة، ینصح جوجل بما یلي: "إذا كنت ترغب في البحث لیس فقط عن
مصطلح محدّد ولكن أیًضا عن مرادفاتھ، ضع عالمة التلده (~) مباشرة أمام المصطلح

الذي تبحث عنھ".

السؤال 12.6

استخدم اإلنترنت للعثور على معنى ثالث عبارات مّما یلي (تّمت مناقشة بعضھا
في الفصل الخامس):

12.6.1  األغذیة العضویّة
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12.6.2  العمارة الباروكیّة

12.6.3  ثبت بما ال یدع مجاًال للشّك المعقول

12.6.4  مضلّع (شرح معناه لطفل)

12.6.5  أدلّة ظرفیّة

12.6.6  غازات االحتباس الحرارّي
 

12.4.2 البحث عن عبارة: استخدام عالمات االقتباس المزدوجة للبحث عن
عبارة دقیقة

إذا لم یسفر البحث األساسّي عّما تریده تماًما، فقد تشعر أنّھ من المفید، لتركیز بحثك،
أن یبحث جوجل عن عبارة معیّنة - كلمات معیّنة بترتیب معیّن. للقیام بذلك، ضع عالمتي
اقتباس مزدوجة حول الكلمات التي ترغب في البحث عنھا، كما في عبارة "أن تكون أو

ال تكون".

السؤال 12.7

حاول تطبیق ذلك على عبارتین مّما یلي:

12.7.1  "االحتباس الحرارّي العالمّي الناجم عن البقع الشمسیّة"

12.7.2  "لدّي حلم"

12.7.3  "لم یسبق أن دان ھذا العدد بھذا القدر لھذه القلّة القلیلة..."

12.7.4  "فلیأكلوا الكعك"

12.7.5  "خرافة االحتباس الحرارّي العالمّي"
 

12.4.3 الحدود الزمنیّة: العثور على مواّد من فترة زمنیّة معیّنة
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إحدى الطرق لتركیز الردود بشأن استفسار معیّن، ھي بالحدّ من الفترة الزمنیّة التي
یجب على جوجل أخذھا بعین االعتبار. على سبیل المثال، قد ترغب فقط في معرفة
أحدث مادّة حول الموضوع التي تبحث عنھ، أو ما ھو متاح من العام الماضي، أو ما ھو
متاح من الفترة 2001-2003. لتقیید بحثك بھذا الشكل، انظر إلى أّي صفحة بحث في
جوجل للعثور على أداة الـ "Timeline" أو (المخّطط الزمنّي)، أو انقر على إحدى
الفترات الزمنیّة المدرجة تحت عنوان "Any time" أو (أي وقت). استخدم خیار
"More search tools" أو (المزید من أدوات البحث) للعثور على ھذه الروابط إذا لزم
األمر. في حالة المخّطط الزمنّي، سیعرض جوجل رسًما بیانی�ا یوضح عدد العناصر التي
تّم نشرھا في أوقات مختلفة حول الموضوع الذي تبحث عنھ. یمكنك بعد ذلك تحدید الفترة
التي ترید مشاھدة الموادّ خاللھا. ال شّك أّن ھذا مفید بشكل خاّص إذا كنت تبحث عن

الموضوعات التاریخیّة، ولكنّھ مفید أیًضا في تقیید البحث.

السؤال 12.8

حاول العثور على موادّ موثوقة نشرت حول المواضیع التالیة خالل فترات زمنیّة
معیّنة:

12.8.1  صید الحیتان (في العام الماضي)

12.8.2  ذوبان القمم الجلیدیّة في القطب الشمالي والقطب الجنوبي (خالل العام
الماضي)

12.8.3  "الحرب على اإلرھاب" (خالل األشھر الستة الماضیة)

12.8.4  أسباب السمنة (خالل السنوات الخمس الماضیة)
 

12.4.4... ونقاط أخرى أكثر عمومیّة

في بعض األحیان قد ترغب في البحث عن كتب أو مقاطع فیدیو أو صور تتعلّق
ببعض االستفسارات، ویمّكنك جوجل من القیام بذلك بسھولة كبیرة. إذا نظرت إلى أّي
"Images" (كّل شيء)، سترى خیارات "All" صفحة بحث في جوجل، جانب كلمة
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(صور) و"Videos" (فیدیوھات) و"Books" (كتب) حیث یمكنك البحث من خاللھا
تحدیدًا (انقر على كلمة "المزید" "إذا كنت ال ترى في البدایة كّل ھذه الخیارات). لذلك إذا
كنت ترغب في العثور على كتب حول االحتباس الحرارّي العالمّي التي تّم نشرھا في
العام الماضي، حدّد "كتب" وأدخل أو حدّد التواریخ المناسبة في قسم "أّي وقت". یمكنك

أیًضا البحث عن الصور أو مقاطع الفیدیو حول ھذا الموضوع.
 

12.5 الویكیبیدیا

ال شّك أّن الطریقة الجیّدة للعثور على معلومات موثوقة حول مجموعة واسعة من
الموضوعات، ھي باستخدام موسوعة جیّدة وموثوقة، مثل موسوعة بریتانیكا. وبالطبع
فإّن موسوعة بریتانیكا متاحة على شبكة اإلنترنت للمشتركین، لذلك یجدر التحقّق من
توفّر االشتراك فیھا لدى المكتبة التي ترتادھا. ولكن ما یھّمنا ھنا ھو أن نوضح لماذا
تعتبر موسوعة بریتانیكا مقبولة على نطاق واسع كمصدر موثوق للمعلومات. أساًسا،
لكتابة المقاالت في موسوعة بریتانیكا، یتّم تكلیف مجموعة من الخبراء ترتبط عادة
أسماؤھم بالموادّ التي یكتبونھا (في قسم الماكروبیدیا)، وھم یخضعون لتدقیق تحریرّي
شامل من قبل أشخاص لدیھم معرفة أیًضا حول الموضوع. كما أّن موسوعة بریتانیكا
لدیھا سمعة جیّدة من حیث الموثوقیّة نظًرا ألنّھ یتّم تحدیث معلوماتھا بشكل مستمّر، ومّرة
أخرى من قبل خبراء، ومع رقابة تحریریة دقیقة - ما یحافظ على سمعتھا الجیّدة. ومن
الواضح أن سمعتھا عنصر أساسّي لنجاحھا، لذلك فإنّھا تعتمد إجراءات تحریریّة لحمایة
تلك السمعة. كما أنّھا تستبعد الكتّاب الذین لدیھم مصلحة خاّصة، ویمكن عموًما تأكید
مقاالتھا من مصادر موثوقة أخرى - تشیر إلیھا في أغلب األحیان. لذا فھي تفي، بشكل
عاّم، بالمعاییر المطلوبة لتكون مصدًرا موثوقًا للمعلومات ولدیھا مصداقیّة. وبالنظر إلى
أنّنا نرّكز ھنا على استخدام اإلنترنت للعثور على معلومات موثوقة، فإّن السؤال البدیھّي
الذي یجب طرحھ ھو التالي: "ما الموقف بالنسبة لویكیبیدیا؟ ھل من المقبول استخدام

ویكیبیدیا؟".
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تعدّ ویكیبیدیا ظاھرة مثیرة لالھتمام حق�ا. فبالرغم من أّن تغطیتھا ھائلة اآلن (أكثر
من 3000000 مقال في العام 2010)، فإنّھا لم تتأّسس إال عام 2001، ونمت وال تزال
تنمو بمعدّل ھائل. وھي ممیّزة في العدید من الطرق المثیرة لالھتمام. على سبیل المثال،
على الرغم من أنّھا موسوعة، إّال أنّھا الكترونیّة بالكامل. ال یوجد منھا نسخة ورقیّة.
وعالوة على ذلك، وعلى عكس بریتانیكا وغیرھا من الموسوعات، فإنّھا مّجانیّة؛ كّل ما
تحتاجھ ھو توافر اإلنترنت، ویمكنك البحث عن أّي شيء تقریبًا عبر ویكیبیدیا - وبشكل
مّجانّي تماًما. في الواقع، عندما تبحث عن أّي موضوع تقریبًا، فإّن موقع ویكیبیدیا یأتي
في كثیر من األحیان على رأس القائمة التي یتّم سردھا. لذا، وبالعودة إلى السؤال

الرئیسّي، ھل ینبغي للمرء أن یعتمد على محتویاتھا؟

في الواقع، ربّما تكون المیزة األبرز لدى ویكیبیدیا ھي إمكانیّة أّي شخص كتابة مقالة
في ویكیبیدیا - وھذا ما یفعلھ تحدیدًا آالف األشخاص من جمیع أنحاء العالم. قد یجعل ھذا
األمر من ویكیبیدیا تبدو كبقیّة مواقع اإلنترنت - حیث یمكن ألّي شخص كتابة أّي شيء -
ولكن ویكیبیدیا تختلف بشكل مھّم، من حیث إّن المساھمین یجب أن یتّبعوا قواعد معیّنة -
ویمكن لمحّرري ویكیبیدیا أو في الواقع أّي شخص آخر تحریر وتصحیح المادّة التي ال تتّبع
تلك القواعد. ویكیبیدیا ھي ما یسّمیھ مؤّسسھا جیمي ویلز "مجتمعًا مفتوًحا"، حیث یمكن
ألّي شخص المساھمة فیھ شریطة أن یتّبع القواعد - ولكن حقیقة أّن أّي شخص آخر یمكنھ
تحریر الصفحة وقتما یشاء، ھو ما یسّمیھ ویلز "الفحص التوجیھّي األساسّي لكّل ما نقوم

بھ". افتح الرابط التالي:

(en.wikipedia.org/wiki/User:Jimbo_Wales/Statement_of_principl
es).

ثّم إّن لدى ویكیبیدیا نظاًما ممیًّزا جد�ا من الرقابة التحریریّة التي تّم تصمیمھا بشكل
جیّد، ولكن یمكن أن تكون بطیئة في التنفیذ.

فماذا علینا أن نتوقّع من مقال ویكیبیدیا؟ تصف ویكیبیدیا "سیاسات المحتوى
األساسّي الثالث" على النحو التالي:

.(2NPOV) 1.  تعتمد مقاالت ویكیبیدیا وجھة نظر محایدة
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2.  یجب أن تكون الموادّ في مقالة ویكیبیدیا قابلة للتحقّق.

3.  مقاالت ویكیبیدیا ال تعبّر عن "بحث أصلي".

من وجھة نظرنا، فإّن القاعدة الثانیة، قاعدة التحقّق، ھي أھّم القواعد الثالث إلى حدّ
بعید. وھذا یتطلّب أن تكون جمیع الموادّ المنشورة في ویكیبیدیا إّما معروفة جیّدًا (على
سبیل المثال، أن باریس ھي عاصمة فرنسا) أو أن تنسب إلى مصدر موثوق بھ ومنشور.
ھذا ال یعني أّن كّل شيء یحتاج إلى أن یُنسب في الواقع، ولكن في حال تّم "الطعن بھ أو
من المرّجح أن یتّم الطعن بھ" - أو إذا كان اقتباًسا - فإنّھ یحتاج إلى أن یُنسب إلى مصدر
موثوق، ومنشور ویكون بشكل اقتباس مضّمن، ویجب على المصدر أن یدعم الموادّ

المعنیّة مباشرة. افتح الرابط التالي:

(en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Verifiability).

فیما یلي مثال كیف تظھر االستشھادات المضّمنة على صفحة ویكیبیدیا (تّم الدخول
إلیھا في كانون األول/ دیسمبر 2010).

انسیكلوبیدیا بریتانیكا ("الموسوعة البریطانیّة" بالالتینیّة) ھي موسوعة عامة
باللغة اإلنجلیزیّة نشرتھا شركة انسیكلوبیدیا بریتانیكا، وھي شركة مملوكة من
القطاع الخاّص. وتستھدف مقاالتھا المتعلمیّن البالغین، ویقوم بكتابتھا حوالى
100 محّرر متفّرغ ویساھم فیھا أكثر من 4000 خبیر. وتعتبر الموسوعة العلمیّة

األولى. 3 4

البریتانیكا ھي أقدم موسوعة باللغة اإلنجلیزیّة وھي ال تزال تصدر ورقیًا.5 نُشرت
ألّول مّرة بین عامي 1768 و1771 في إدنبره، اسكتلندا، ونمت شعبیّتھا وحجمھا، حیث
وصلت طبعتھا الثالثة (1797) مع الملحق (1801) إلى 20 مجلدًا.6 7 8 ساعد ارتفاع
مكانتھا على توظیف مساھمین بارزین، وكانت الطبعة التاسعة (1875-1889) والطبعة
الحادیة عشرة (1911) موسوعة تاریخیّة للمعارف واألدب.9 بدًءا من النسخة الحادیة
عشرة، عمدت بریتانیكا إلى اختصار المقاالت وتبسیطھا لتوسیع سوقھا في أمریكا
الشمالیة.10 وفي العام 1933، أصبحت بریتانیكا أّول موسوعة تعتمد "المراجعة
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المستمّرة"، حیث یتّم إعادة طبع الموسوعة باستمرار وتحدیث كّل مقال وفق جدول
زمنّي.11

یحتوي اإلصدار الخامس عشر الحالي على بنیة فریدة من ثالثة أجزاء: میكروبیدیا
مكّونة من 12 مجلّدًا من المقاالت القصیرة (عموًما أقّل من 750 كلمة)، وماكروبیدیا
المكّونة من 17 مجلّدًا من المقاالت الطویلة (من صفحتین إلى 310 صفحات) ومجلّد
بروبیدیا واحد إلعطاء مخّطط ھرمّي للمعرفة. تّم تصمیم میكروبیدیا للتحقّق السریع من
الحقائق وكدلیل إلى ماكروبیدیا؛ یُنصح القراء بدراسة مخّطط بروبیدیا لفھم سیاق أّي
موضوع والعثور على مقاالت أكثر تفصیًال.12 ظّل حجم بریتانیكا ثابتًا تقریبًا على مدار
70 عاًما، حیث ضّم حوالى 40 ملیون كلمة حول نصف ملیون موضوع.13 بالرغم من
أّن النشر كان مقّره في الوالیات المتحدة منذ عام 1901، فقد حافظت بریتانیكا على

التھجئة البریطانیة.14 افتح الرابط التالي:

(en.wikipedia.org/wiki/Encyclopædia_Britannica).

وترد المراجع في نھایة المقال، كي توّجھ القارئ إلى بعض المصادر المنشورة
الموثوقة التي تدعم مباشرة المادّة قید النظر.

 

12.5.1 ماذا تعني "ینسب إلى مصدر موثوق ومنشور"؟

تشرح ویكیبیدیا بإسھاب ما یعنیھ القول بأّن الموادّ یجب أن تنسب إلى مصدر موثوق
ومنشور، لذا دعونا ننظر في ذلك:

الفكرة الرئیسیّة وراء ھذه العبارة، ھي أّن أّي مادّة منشورة في ویكیبیدیا یجب أن
تكون قد سبق نشرھا من قبل شخص أو منّظمة لدیھم سمعة جیّدة في التأّكد من الحقائق
وتحّري الدّقة - أي في كونھم على درجة معقولة من الموثوقیّة. على سبیل المثال، یُنظر
إلى ھیئة اإلذاعة البریطانیّة وصحیفة نیویورك تایمز بشكل عاّم على أنّھا منّظمات
موثوقة بشكل معقول، لذلك یمكن االستشھاد بالموادّ التي تقدّمھا على أنّھا صحیحة في
مقاالت ویكیبیدیا. یُعدّ بعض األشخاص خبراء في مجاالت معیّنة، وبالتالي یمكن
االستشھاد بھم في مقاالت ویكیبیدیا، شریطة أن یكونوا قد كتبوا أو قالوا شیئًا یدعم المادة
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المعنیّة. على سبیل المثال، كان ألبرت آینشتاین خبیًرا في العدید من فروع الفیزیاء، لذلك
من المناسب االستشھاد بھ في مثل ھذه السیاقات، إذا كانت مالحظاتھ تدعم المادّة

المطروحة في ویكیبیدیا.

كما تنصح ویكیبیدیا القارئ، بالنظر في المادّة المذكورة نفسھا ومؤلّفھا األصلّي
وناشرھا األصلّي، لتحدید درجة موثوقیّتھا - ویتماشى ذلك مع ما نصحنا بھ في الفصلین
السادس والسابع (حول المقبولیّة وطبیعة االدّعاء وخبرة المؤلّف وسیاق النشر). تفّصل

ویكیبیدیا ذلك على النحو اآلتي:

تعتمد مالءمة أّي مصدر على السیاق. وأفضل المصادر لدیھا عموًما ھیكًال مھنی�ا
لتحّري الحقائق،... أو األدلّة أو الحجج أو تحلیلھا؛ وكقاعدة عاّمة، كلّما ازدادت
درجة التدقیق في ھذه القضایا، كان المصدر أكثر موثوقیّة. وعادة ما تكون
المنشورات األكادیمیّة والخاضعة لمراجعة النظراء أكثر المصادر موثوقیّة في
حال توفّرھا، كما ھو الحال في التاریخ والطّب والعلوم، ولكن یمكن أیًضا
استخدام موادّ من مصادر غیر أكادیمیّة موثوقة في ھذه المجاالت، ال سیّما إذا
ظھرت في منشورات رئیسة محترمة. وتشمل المصادر األخرى الموثوقة الكتب
الدراسیّة على المستوى الجامعّي، والكتب التي تنشرھا دور النشر المحترمة،
والمجالت، والدوریّات، والصحف الرئیسة. ویمكن أیًضا استخدام الوسائط

اإللكترونیّة، وفق المعاییر ذاتھا. افتح الرابط التالي:

(en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Verifiability، تّم الدخول إلى
الموقع في كانون األول/ دیسمبر 2010)

وقد تعدّ مدّونات الصحف والمجّالت أیًضا مصادر موثوقة:

تستضیف بعض الصحف أعمدة تفاعلیّة یسّمونھا مدّونات؛ وتعدّ مقبولة كمصادر
طالما أّن كتّابھا محترفون، وتخضع المدّونة للرقابة التحریریّة للصحیفة بشكل كامل. وفي
آذار/مارس 2010، قضت لجنة الشكاوى الصحفیّة في المملكة المتّحدة، بأّن مدّونات
الصحفیّین المستضافة على مواقع الصحف أو المجّالت، تخضع للمعاییر المتوقّعة نفسھا
من مقاالت التعلیقات في النسخ المطبوعة لتلك المنّظمة.15 عندما تنشر مؤّسسة إخباریّة
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مقال رأي، ینبغي أن یُنسب المقال إلى الكاتب (على سبیل المثال" اقترحت جاین
سمیث...") وال یسمح باستخدام تعلیقات القراء كمصادر. (المرجع نفسھ)

كما تشرح ویكیبیدیا ما تعدّه مصادر "مشكوك فیھا"، على النحو اآلتي:

المصادر المشكوك فیھا ھي تلك التي لدیھا سمعة سیّئة من حیث تحّري الحقائق،
أو لعدم وجود رقابة تحریریّة علیھا. وتشمل ھذه المصادر مواقع ومنشورات
تعبّر عن آراء معترف بھا على نطاق واسع على أنّھا متطّرفة، أو ترویجیّة، أو
تعتمد بشكل كبیر على الشائعات والرأي الشخصّي. وال ینبغي أن تستخدم
المصادر المشكوك فیھا إّال كمصادر للموادّ في حدّ ذاتھا، وال سیّما في المقاالت

المتعلّقة بھا...

یمكن ألّي شخص إنشاء موقع على شبكة اإلنترنت أو دفع المال لنشر كتاب، ثّم
االدّعاء بأنّھ خبیر في مجال معیّن. ولھذا السبب، فإّن الموادّ اإلعالمیّة المنشورة
ذاتی�ا - بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر الكتب والنشرات اإلخباریّة
والمواقع الشخصیّة ومنّصات ویكي المفتوحة والمدّونات الشخصیّة أو الجماعیّة
ومنشورات المنتدیات اإللكترونیّة والتغریدات - غیر مقبولة إلى حدّ كبیر

كمصادر.

قد تكون الموادّ التي یتّم نشرھا ذاتی�ا مقبولة في بعض الحاالت، عندما یتّم إنتاجھا
من قبل خبیر معتمد في موضوع المقال الذي سبق أن تّم نشر عملھ في المجال
ذي الصلة، من خالل منشورات خارجیّة موثوقة (كطرف ثالث). وینبغي توّخي
الحذر عند استخدام ھذه المصادر: فإذا كانت المعلومات المعنیّة تستحّق النشر
حق�ا، فمن المرّجح أن یكون شخص آخر قد نشرھا. وال ینبغي أن تستخدم
المصادر المنشورة ذاتی�ا إطالقًا كمصادر طرف ثالث حول أشخاص أحیاء...

(المرجع نفسھ).

ومن المثیر لالھتمام، أن نالحظ مدى تطابق ھذه التوجیھات بشأن إمكانیّة التحقّق مع
ما قلناه في وقٍت سابق في الفصلین السادس والسابع حول مقبولیّة االدّعاءات وموثوقیّة
المصادر. وھذا یشیر إلى أّن الكتّاب، قد یشّكلون مصدًرا موثوقًا جد�ا للمعلومات لو اتّبعوا
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فعلی�ا المبدأ المتّبع في كتابة مقاالت ویكیبیدیا. دعونا ننظر بإیجاز اآلن في سیاسات
المحتوى األساسّي األخرى لویكیبیدیا.

 

(16NPOV) 12.5.2 ال یوجد بحث أصلّي ووجھة نظر محایدة

ویرتبط مبدأ عدم وجود بحث أصلّي ارتباًطا وثیقًا بمبدأ التحقّق. ویقصد بـ "البحث
األصلّي" لدى ویكیبیدیا الموادّ التي لم یسبق نشرھا من قبل مصادر موثوقة. وبالتالي فإنّھا

تعطي التوجیھات التالیة حول كیفیّة كتابة مقال ویكیبیدیا:

أفضل الممارسات ھي كتابة المقاالت من خالل البحث في المصادر األكثر موثوقیّة
حول الموضوع وتلخیص محتویاتھا بكلماتك الخاّصة، على أن ینسب كّل بیان في المقالة
إلى المصدر الذي نشره بشكل صریح. وینبغي تلخیص الموادّ المصدریّة بعنایة، أو إعادة
صیاغتھا دون تغییر معناھا أو تأویلھا. مع الحرص على عدم تجاوز ما ھو معبّر عنھ في
المصادر أو استخدامھ بطرق ال تتوافق مع ھدف المصدر، مثل استخدام الموادّ خارج

السیاق. باختصار، یجب االلتزام بالمصادر. افتح الرابط التالي:

(en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:No_original_research).

إّن مبدأ وجھة النظر المحایدة یعني أّن على أّي شخص یكتب مقاًال في ویكیبیدیا أن
یكتبھ من وجھة نظر محایدة، أي:

یمثّل جمیع وجھات النظر المھّمة التي تّم نشرھا من قبل مصادر موثوقة، بشكل
عادل ومتناسب وبقدر اإلمكان دون تحیّز، لذلك یجب على المؤلّفین شرح من
یعتقد ماذا ولماذا، وما ھي وجھات النظر األكثر شیوًعا، وما إلى ذلك. افتح

الرابط التالي:

(en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Neutral_point_of_view).

ھذه المبادئ الثالثة، "إمكانیة التحقّق" و"ال یوجد بحث أصلّي" و"وجھة نظر
محایدة" - تشّكل "سیاسات المحتوى األساسّي الثالثة" في ویكیبیدیا - أي تحدّد معًا ما ھو

مقبول في مقال ویكیبیدیا.
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12.5.3 دراسة حول موثوقیّة ویكیبیدیا

ورد في مقال في مجلة نایتشر بعنوان "موسوعات اإلنترنت تتنافس" (العدد 438،
15 كانون األول/دیسمبر 2005، ص. 900 و1) كیف صنّف العلماء ویكیبیدیا بالمقارنة
مع نظیرتھا الرئیسیّة، الموسوعة البریطانیّة. ووجدت الدراسة أّن "ویكیبیدیا تقترب من
بریتانیكا من حیث دقّة إدخاالتھا العلمیّة". وعلّق جیمي ویلز، مؤّسس ویكیبیدیا، على

الدراسة قائًال:

دفنا ھو بریتانیكا أو أفضل منھا من حیث النوعیّة، ولكنّنا لم نصل إلى ھناك
بشكل كامل بعد،... لقد بدأنا العمل على ویكیبیدیا منذ أقّل من خمس سنوات، وھذا
دلیل على قّوة فریقنا كوننا اقتربنا منھا خالل ھذه المرحلة. مع زیادة عدد
األشخاص الذین یساھمون بخبراتھم، أنا على یقین من أّن وضوح محتوى

ویكیبیدیا وسھولة قراءتھا ودقّتھا سیستمّرون في التحّسن.

السؤال 12.9

ابحث عن مصدر االقتباس أعاله. (استشھد المصدر بمقالة من مجلة نایتشر
ومشروع لتصحیح األخطاء بناًء على الدراسة).

 

12.5.4 ھل یمكننا استخدام ویكیبیدیا كمصدر موثوق في أبحاثنا؟

إّن العدید من أقسام الكلیّات والجامعات ینصحون طّالبھم بأنّھ من غیر المقبول
االستشھاد بویكیبیدیا كمصدر. ولكن یمكنك أن ترى من الفقرات أعاله أنّھا یمكن أن تشّكل
مصدًرا جیّدًا وموثوقًا إذا تّم اتّباع القواعد المعتمدة في مقالة معیّنة. إذا تّمت اإلشارة، على
وجھ الخصوص، إلى مصادر موثوقة عن طریق االستشھادات المضّمنة، یمكن أن تكون
موادّ ویكیبیدیا ھذه مصدًرا جیّدًا على األقّل لبدء البحث. ومن شأن مثل ھذه المقالة أن تمّكن

القارئ من تتبّع مصدرھا إلى مصادر منشورة موثوقة.
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ال شّك أّن كّل من قرأ مقاالت ویكیبیدیا یعرف أّن الحال لیس كذلك في كثیر من
األحیان؛ فھناك الكثیر من الموادّ غیر المنسوبة لمصدر. وال بأس من ذلك إذا كانت الموادّ
غیر منسوبة لمجّرد أنّھا غیر مثیرة للجدل؛ من ناحیة أخرى، غالبًا ما تكون الموادّ غیر
منسوبة لمصدر لمجّرد أن المؤلّف فشل في تلبیة متطلّبات ویكیبیدیا بخصوص إمكانیّة

التحقّق. في ھذه الحالة، غالبًا ما ترد في بدایة المقالة مالحظة على النحو التالي:

تحتاج ھذه المقالة إلى استشھادات إضافیّة للتحقّق منھا. الرجاء المساعدة في
تحسین ھذه المقالة عن طریق إضافة مراجع موثوقة. فالموادّ المجھولة المصدر

قد یتّم الطعن بھا وإزالتھا.
 

باختصار، على الرغم من أنّك ال تعرف عادة من كتب الموادّ في ویكیبیدیا أو من قام
بتحریرھا، ولكن عندما یكون ھناك اقتباسات منسوبة لمصادر منشورة موثوقة، یمكن أن

تكون ویكیبیدیا مصدًرا جیّدًا وموثوقًا للمعلومات.

السؤال 12.10

ابحث عن معلومات حول خمسة من المواضیع التالیة في ویكیبیدیا، واذكر إلى
أّي مدى تبدو موثوقة ولماذا:

12.10.1 وفاة نابلیون

12.10.2 انقراض الدیناصورات

12.10.3 ما إذا كان االحتباس الحرارّي العالمّي من صنع اإلنسان

12.10.4 قرار ترومان إلقاء القنبلة الذّریة على ھیروشیما وناغازاكي

12.10.5 قرارات األدمیرال كیمیل قبل ھجوم بیرل ھاربور

12.10.6 صید الحیتان

12.10.7 ذوبان القمم الجلیدیّة في القطب الشمالّي والقطب الجنوبّي

12.10.8 "الحرب على اإلرھاب"
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12.10.9 أسباب السمنة

12.10.10 صناعة القرار
 

12.6 البحث األكادیمّي والعلمّي على اإلنترنت

صحیح أّن بإمكان أّي شخص نشر أّي شيء على شبكة اإلنترنت، سواء أكان خبیًرا
أم ھاٍو، حسن النیّة أم خبیثھا، وسواء أكانت أھدافھ تجاریّة أم علمیّة، وسواء أكان یرغب
في اإلعالم أم نشر معلومات مضلّلة، وسواء أكان ما یكتبھ دقیقًا أم غیر دقیق، ولكنّنا بدأنا
نرى كیف أّن التدقیق المتأنّي یمكن أن یساعدك في العثور على معلومات موثوقة حول

العدید من المواضیع.

بالطبع، إذا كنت تدرس مادّة في المدرسة أو الكلیّة أو الجامعة، فإّن أساتذتك یعرفون
االختصاص جیّدًا وسوف یزّودونك عادة بقائمة من الموادّ الرئیسیّة للقراءة أو المشاھدة
التي تشّكل نقطة البدایة بالنسبة إلیك. كما یمكنك أیًضا في المقابل، الرجوع إلى خدمات
الویب المصّممة خّصیًصا لألبحاث الجامعیّة مثل الموقع االلكتروني لمكتبة جامعتك مثًال.

ولكن، إذا كانت حالتك مختلفة، أو إذا كنت ترغب في الذھاب إلى أبعد من الموادّ
المحدّدة، أو ترغب في البحث عن موضوع خارج مسار دراستك المنھجیّة، كیف بإمكانك
إیجاد مصادر جیّدة للمعلومات التي سوف تساعدك؟ تذّكر أنّھ من السھل أن تفوتك المصادر
الرئیسة للمعلومات إذا كنت تبحث فقط عبر اإلنترنت. فھناك مجموعة ضخمة من البحوث
األدبیّة ال تزال متاحة فقط ورقی�ا على شكل كتب أو مجّالت. عالوة على ذلك، ال تغّطي
محّركات البحث كّل ما ھو على اإلنترنت - قد ال تظھر بعض قواعد بیانات المنشورات
البحثیّة في نتائج البحث ألنّھا تتطلّب كلمة مرور أو اشتراك للوصول إلیھا (ھذا صحیح في

العدید من المجّالت األكادیمیّة الحدیثة المنشورة إلكترونی�ا).

بعد أن ذكرنا كّل ذلك، فإّن اإلنترنت غالبًا ما یكون ذا فائدة عالیة، فكیف یمكننا
مضاعفة فائدتھ للعمل األكادیمّي والعلمّي؟ لقد شرحنا بالفعل عددًا من التقنیّات لتحسین
تقنیّات البحث البسیطة جد�ا التي یستخدمھا معظم األشخاص - ولكن كیف یمكننا أن نحقّق

فائدة أكبر من ھذه التقنیّات؟
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12.6.1 مصادر "خضعت لمراجعة األقران"

من المفترض أّال ینشر األكادیمیّون مجمل أعمالھم إّال بعد "مراجعة أقرانھم"، وفي
مجلّة علمیّة أو من خالل منشورات علمیّة (كالمجلّة الجامعیّة). وتعني "مراجعة األقران"
أّن األكادیمیّین اآلخرین، المستقلّین عن المؤلّف والذین یملكون خبرة في مجال عملھ
(أقرانھ األكادیمیّون)، یقرأونھ للتأّكد من أنّھ (1) یعرف أدبیّات ھذا المجال، (2) وأشار
إلیھا على النحو الصحیح وأخذھا في االعتبار، (3) ولدیھ شيء جدید یمكنھ المساھمة فیھ.
فالمنشورات الجدیدة، یجب أن تستند في جوھرھا، إلى األعمال السابقة، وینبغي أن تُسھم
في مناقشة أكادیمیّة مستمّرة - وأن تكون مضمونة الجودة من خالل (1) خضوعھا لعملیّة
مراجعة األقران، (2) ونشرھا في منشور یحظى بسمعة جیّدة. وقد كان ھذا النظام معتمدًا
كنظام مراقبة الجودة في عالم المعرفة لفترة طویلة. ومن الصعب أن نتخیّل عملیة نشر
أخرى أكثر اختالفًا عّما یحدث بشكل عاّم على اإلنترنت، حیث یمكن ألّي شخص نشر أّي

شيء!

ھذه ھي إذًا أنواع المصادر األكثر موثوقیّة بالنسبة للعدید من المجاالت والتي
یفترض أن تستشھد بھا في عملك األكادیمّي. طبعًا العدید من الدوریّات العلمیّة متاح اآلن
عبر شبكة اإلنترنت - ویعرف بالدوریّات اإللكترونیّة "eJournals". وال یكون الدخول
إلیھا في العادة مّجانی�ا، ولكّن المكتبة التي ترتادھا ال بدّ أن یكون لدیھا اشتراك بتلك التي
یُعتقد أنّھا أكثر جدارة، ویمكن ألساتذتك أو أمناء المكتبة مساعدتك في العثور على
أفضلھا لتحقیق غایتك (على سبیل المثال، كلمات المرور وقواعد البیانات والمصادر

األخرى التي یجب استخدامھا).

من ھنا فإّن الموقع اإللكترونّي للمكتبة یشّكل مفتاًحا للوصول إلى موادّ جیّدة ألبحاثك
مستندة إلى اإلنترنت - من دوریات إلكترونیّة وقواعد بیانات ببلیوغرافیّة ومحفوظات وما
إلى ذلك - لذا احرص على أن یرشدك أساتذتك أو أمناء المكتبة حول أیّھا تستخدم وكیف

تدخل إلیھا.
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12.6.2 باحث جوجل العلمّي

ستوّجھك عملیّات بحث جوجل العادیّة في بعض األحیان إلى باحث جوجل العلمّي.
إذا أدخلت مصطلحات البحث في موقع جوجل العادّي، فسترى أحیانًا في أعلى قائمة

جوجل العنوان التالي:

" Scholarly articles for[your search terms]" أي (مقاالت علمیّة حول
مصطلحات بحثك)

ھذا العنوان سوف یأخذك مباشرة إلى باحث جوجل العلمّي، الذي سیساعدك في
البحث عن األدبیّات التي خضعت لمراجعة األقران من الناشرین األكادیمیّین والجمعیّات
المھنیّة والجامعات والمواقع األخرى، سواء أكانت على شكل كتب أو مقاالت أو
خالصات أو أطاریح أو ما شابھ ذلك. في الواقع یمكن أن یساعدك في معرفة المزید عن

األدبیّات العلمیّة الرئیسة في أّي مجال.

یمكنك للدخول مباشرة إلى باحث جوجل العلمّي، إّما بوضع "باحث جوجل العلمّي"
في جوجل أو من خالل العثور على خیار "الباحث العلمّي" على الصفحة الرئیسة لجوجل
(حالی�ا تكون من خالل النقر على "more" أو المزید في أعلى الصفحة للوصول إلى
"الباحث العلمّي" في قائمة منسدلة). بمجّرد الدخول إلى باحث جوجل العلمّي، فإنّك
تحتاج، كما ھو الحال مع أّي بحث آخر حول موضوع معیّن، إلى تأطیر البحث بعنایة،
وذلك باستخدام الكلمات الرئیسة التي من المرّجح أن یستخدمھا األشخاص عند الكتابة

حول ھذا الموضوع (انظر أعاله حول مھارة القیام بذلك).

ھناك شيء واحد تجب مالحظتھ حول باحث جوجل العلمّي ھو كیفیّة ترتیب
المستندات:

 

یھدف باحث جوجل العلمّي إلى تصنیف الوثائق بالطریقة التي یقوم بھا الباحثون،
ووزن النّص الكامل لكل وثیقة، ومكان نشرھا، ومن كتبھا، وكذلك عدد المّرات

التي تّم ذكرھا في األدبیّات العلمیّة األخرى ومدى انتشارھا.
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(scholar.google.co.uk/intl/en/scholar/about.html)

لذا، إذا كان ھذا صحیًحا، فإّن باحث جوجل العلمّي یصنّف العناصر بشكل مختلف
تماًما عن جوجل العادّي، ویفعل ذلك بطریقة تھدف إلى ضمان أّن الموادّ موثوقة ویعّول
علیھا (أو ھكذا یعدّھا أقران المؤلّف). الحظ أیًضا أنّھ بالنسبة لكّل مرجع ینتج عن البحث
عبر باحث جوجل العلمّي، یتلّخص ھدف جوجل في أن یقوم رابط "المقاالت ذات الصلة"
بسرد مقاالت موجودة في فھرس جوجل ترتبط بھا ارتباًطا وثیقًا. یمكنك أن تجّرب ھذا

الرابط لمعرفة مدى الفائدة منھ.

السؤال 12.11

استخدم باحث جوجل العلمّي للبحث عن مادّة علمیّة حول موضوعین مّما یلي.
(سوف تجد الكثیر من الموادّ العلمیّة حول جمیع ھذه الموضوعات؛ قد ترغب في
استخدام مصطلحات رئیسیّة مختلفة وتقیید الفترة الزمنیّة التي تبحث فیھا، للعثور على

كّل ما یبدو أكثر صلة بالموضوع الذي یُھّمك).

12.11.1  وفاة نابلیون

12.11.2  انقراض الدیناصورات

12.11.3  قرار ترومان إلقاء القنبلة الذّریّة على ھیروشیما وناغازاكي

12.11.4  أسباب السمنة (خالل السنوات الخمس الماضیة)

12.11.5  أدلّة حول تدریس مھارات التفكیر (خالل السنوات العشر الماضیة)
 

السؤال 12.12

بعد أن تمّرنت من خالل بعض االقتراحات المذكورة أعاله، اختر اآلن أّي
موضوع یثیر اھتمامك وابحث عنھ باستخدام باحث جوجل العلمّي. ال تنس تحدید

عبارات البحث بعنایة، وجّرب فترات زمنیّة مختلفة للبحث.
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12.6.3 بحث متقّدم عبر الباحث العلمّي

كما ذكرنا سابقًا، كلّما كنت تعرف مسبقًا عن موضوع ما، كان من األسھل تأطیر
البحث بشكل مفید. على سبیل المثال، قد تعرف مؤلّفین متمیّزین وموثوقین في المجال
الذي تھتّم بھ أو قد تعرف منشورات موثوقة من المحتمل أن تكون مفیدة، مثل مجلة
نایتشر. في ھذه الحاالت، یمكنك استخدام بحث متقدّم عبر الباحث العلمّي. یظھر الجزء

العلوّي من الصفحة كما یلي (في العام 2010):
 

 

(وفي العام 2020)
 

 

with" یمكنك، على سبیل المثال، وضع عبارة "صید الحیتان" في الخانة التي تقول
Return" أي (مع كل الكلمات) ثم "نایتشر" في الخانة التي تقول " of the wordsall
articles published in" أي (استرجع المقاالت المنشورة في)، ویمكنك اختیار
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السنوات العشر الماضیة في الخانة التي تقول "استرجع المقاالت المنشورة بین". بھذه
الطریقة من المرّجح أن تحصل على بعض المعلومات الحدیثة الموثوقة حول ھذا

الموضوع.

السؤال 12.13

استخدم الباحث العلمي المتقدّم لمساعدتك فیما یلي:

12.13.1 ابحث عن موادّ كتبھا بیتر فاشیوني (Peter Facione) حول التفكیر
الناقد.

12.13.2 ابحث عن أحدث المقاالت حول االحتباس الحرارّي العالمّي في مجلّة
(Scientific American) العلوم األمریكیّة.

12.13.3 اختر موضوًعا یثیر اھتمامك أنت ومؤلّفًا أو مصدًرا علمیّا تتوقّع أن
یكون مفیدًا، وانظر ما ینتجھ باحث جوجل العلمّي.

 

12.6.4 ختاًما بشأن باحث جوجل العلمّي

یمكن أن یكون باحث جوجل العلمّي مفیدًا للغایة ولكّن الشيء الحاسم الذي یجب أّال
ننساه عند استخدامھ أّن ھناك كمیة ھائلة من الموادّ الجیّدة التي ال تزال غیر موجودة على
اإلنترنت. ھذا صحیح وسیبقى كذلك على الرغم من مشروع كتب جوجل، الذي یعمل
على توفیر كّم ھائل من الكتب والمستندات األخرى عبر اإلنترنت. لذا فإّن الدرس الذي
نستخلصھ ھو أّن األساتذة وأمناء المكتبة والخبراء اآلخرین ما زالوا موردًا حیوی�ا

الكتشاف معلومات جیّدة وموثوقة.
 

12.7 الخالصة

كما أّكدنا سابقًا، یمكن ألّي شخص أن ینشر (تقریبًا) أّي شيء على شبكة اإلنترنت.
الكثیر مّما یقدّم على أنّھ إبالغ ھو عبارة عن معلومات زائفة تماًما، أو منحازة أو تسعى
ببساطة لبیع شيء معیّن، وھناك الكثیر من الخدع، وانتحال الشخصیات، والخرافات
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العصریّة، وعملیّات النصب واالحتیال الواضحة على شبكة اإلنترنت (لالطالع على
حساب جیّد حول ھذا الموضوع، افتح الرابط التالي
"www.vts.intute.ac.uk/detective" واقرأ ما یقولھ حول "the ugly" أو القبیح

على شبكة االنترنت).

یدور بعض النقاش حول امكانیة تنظیم ما یمكن وضعھ على شبكة اإلنترنت (بحیث
یمكن للمرء أن یعرف مثًال ما ھي المعلومات الموثوقة). ولكن، من غیر المرّجح أن
یتغیّر النمط الحالّي بسرعة على اإلطالق. في غضون ذلك، لقد شرحنا كیف تعمل
الكلمات الرئیسة، وكیف یمكن فھم المعلومات المطروحة حول مواقع الویب، وكیف یمكن
العثور على أعمال مؤلّفین أو منشورات معیّنة، ومتى یمكن استخدام ویكیبیدیا، وكیف
یُستخدم باحث جوجل العلمّي. كّل ھذه خطوات في االتّجاه الصحیح. فھي تمّكن مستخدمي
اإلنترنت من استحضار بعض مھارات "التفكیر الناقد" على شبكة اإلنترنت - وبعض
المعرفة الحاسمة - لمساعدتھم على تقییم ما یجدونھ على الشبكة وفصل الغّث عن السمین.
یتّضح مما ذكرناه في الفصل األّول، أّن تحسین ھذه المھارات یتطلّب ممارستھا والتدّرب

علیھا، لذا یعود األمر إلیك اآلن!
 

لمزید من القراءة

(www.internettutorials.net) یحتوي على موادّ جیّدة حول "العثور على
محتوى علمّي على الویب"، وعلى "دلیل للمواضیع والموسوعات"، وأكثر من ذلك.

(library.wlu.ca/critical) من مكتبة جامعة ویلفرید لورییھ، في كندا، یحتوي
على نصائح واسعة النطاق حول التفكیر الناقد واإلنترنت (على الرغم من أنھ كتب منذ

بعض الوقت).
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ملحق األسئلة

 

یتضّمن ھذا الملحق عددًا كبیًرا من المقاطع التي یمكنك
التدّرب من خاللھا على مھارات التفكیر الناقد. وقد تّم اقتباس
العدید منھا أو تكییفھا من الصحف وغیرھا من المصادر - وفي
ھذه الحالة تّم ذكر المصدر. وبعضھا، الذي تّم استخدامھ في
الطبعة األولى، تّم اقتباسھ من امتحانات التفكیر الناقد (مستوى
AS) التي وضعھا مجلس امتحانات أكسفورد وكامبریدج
وRSA؛ وفي ھذه الحاالت تّم ذكر رقم الـ "OCR" (أو التعرف
الضوئّي على الحروف) وتاریخ اإلصدار. وبعضھا اآلخر من
of Test) اختبار جامعة إیست أنجلیا في التفكیر المنطقّي
Logical Reasoning) الذي صّممھ ألیك فیشر وآن طومسون

.(TLR تّم ذكره تحت مختصر)

الحظ أّن العدید من األسئلة الواردة في النص یمكن اإلجابة
علیھا في مراحل مختلفة من التقدّم الذي تحرزه خالل دراسة ھذا
الكتاب. قد ترغب، على سبیل المثال، في اإلجابة على سؤال أو
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أكثر من األسئلة الواردة تحت السؤال رقم 7.11 قبل دراسة
الفصلین السادس والسابع حول كیفیّة الحكم على المصداقیّة، وفي
ھذه الحالة، من المناسب بعد دراسة ھذین الفصلین، ودون العودة
إلى ما كتبتھ سابقًا، أن تكتب إجابة ثانیة. حیث یمكنك (أو یمكن
لألستاذ) مقارنة اإلجابتین لمعرفة ما إذا كنت قد كتبت إجابة جیّدة
حق�ا في المّرة األولى أو إذا كانت إجابتك قد تحّسنت نتیجة لدراسة

ھذه الفصول.

الحظ أیًضا أّن جمیع المقاطع تقریبًا في ھذا الملحق غنیّة بما
یكفي لتصلح لعدّة استخدامات/تمارین في سیاق دراسة التفكیر
الناقد. وبالرغم من أّن العدید منھا یرد في سؤال واحد أو سؤالین
فقط (وبعضھا اآلخر ال یرد على اإلطالق) إال أّن جمیعھا مدرج
ھنا لتقدیم مجموعة متنّوعة وغنیّة من األمثلة بحیث تجد فیھا
مجموعة واسعة من الطّالب موادّ تناسب اھتماماتھم وتتحدّاھم

بینما تصقل مھاراتھم.

وترد اإلجابات على معظم األسئلة إما في النّص نفسھ أو في
قسم "اإلجابات" الذي یلي ھذا الملحق.

علًما أّن جمیع المقاطع المستخدمة ھنا تّم نشرھا بعد الحصول
على األذونات المناسبة.
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المقاطع

1.  أن تكون رائد أعمال فھذا عمل ینطوي على تحدٍّ كبیر 
وقد یكون مجزیًا للغایة. فالمرء یتمتّع بحّریة كبیرة في 
العمل لحسابھ الخاّص، ولیس من الضرورّي أن یمتلك 
تعلیًما جامعی�ا. لذا، فإّن الوظیفة المناسبة ألّي شخص ال 

یتابع تحصیلھ الجامعّي ھو أن یصبح رائد أعمال.

2.  في عام 2000 نشرت الدكتورة إلیانور ماجوایر
دراسة رائدة ألدمغة سائقي سیّارات األجرة في لندن.
وأظھرت فحوصات الدماغ أّن الحصین (جزء من الدماغ
مستخدم لتحدید االتّجاھات) لدیھم أكبر بكثیر من معظم
الناس. واألھّم من ذلك، أنّھ ینمو بشكل أكبر كلّما قضوا
مدة أطول في ھذا العمل. لذا فإنّھ من الخطأ االعتقاد بأنّنا
نفقد بشكل مستمّر خالیا الدماغ من سّن مبّكرة. (راجع
دیلي تلغراف، 6 تشرین األول/أكتوبر 2008، ص. 25)

3.  إذا كان مناخ العالم یزداد دفئًا، من المفترض أن نجد 
بعض الجلید في كّل من القطبین الشمالّي والجنوبّي یذوب 
بمعدّل أعلى من الطبیعّي. إذا كان الجلید یذوب، من
المفترض أن نرى تأثیر ذلك على ارتفاع مستوى سطح
البحر. وھناك أدلّة على أّن ھذا المستوى آخذ في االزدیاد،
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لذا فإّن مناخ العالم یزداد دفئًا. (OCR 1999، الورقة
األولى)

4.  ال یفّكر معظم الناس كثیًرا في صّحتھم إلى أن 
یشعروا باإلعیاء. ویزداد الطلب على الخدمات الصحیّة 
كّل عام، ولكن ما نحتاجھ حق�ا ھو زیادة التثقیف بشأن 
القضایا الصحیّة. ویرجع العدید من األمراض التي یعاني 
منھا الناس إلى أنماط حیاتھم - ما یأكلونھ ویشربونھ، وما 
إذا كانوا یدّخنون، وكم یمارسون من الریاضة، وھل 
یحصلون على قسط كاٍف من النوم، وما إلى ذلك. ویمكن 
أن تنخفض نسبة األمراض كثیًرا بین السكان، ویمكننا 
توفیر مبالغ ھائلة على التكالیف الصحیّة إذا تبنّى الناس 

أنماط حیاة صحیّة أكثر.

5.  تتعّرض العدید من الكائنات لخطر االنقراض من 
جّراء تدمیر موائلھا. أحیانًا یكون نشاط اإلنسان ھو السبب 
المباشر في ذلك. كما ھو الحال عندما یتّم إزالة الغابات 
من أجل الزراعة، ولكن االحتباس الحرارّي العالمّي لھ 
أیًضا تأثیر مدّمر على العدید من الموائل. بالطبع، النشاط 
البشرّي ھو السبب الرئیس لذلك أیًضا. البشر ھم التھدید 

الرئیس لوجود العدید من الكائنات.
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6.  إذا كنت تملك سیّارة وتقودھا فأنت تدفع العدید من 
الضرائب لمجّرد حصولك على ھذا االمتیاز. وتنفق 
الحكومات في جمیع أنحاء العالم عائدات ضرائب 
الطرقات على جمیع أنواع األشیاء - من الرعایة 
االجتماعیّة إلى الحرب. ولكن ھذا غیر عادل. حیث ینبغي 
أن ال تنفق ضرائب الطرقات إال على بنائھا، وصیانتھا، 

ومراقبة ھذه الطرق، وما إلى ذلك.

7.  إذا كان الناس الذین یدّعون أنّھم اختُطفوا من قبل
كائنات فضائیّة قد تّم اختطافھم حقًا، فنحن بحاجة ألن
نأخذ على محمل الجدّ التقاریر الواردة حول مشاھدة
األجسام الطائرة. ولكنّھ من غیر المرّجح أن تكون ھذه
االدّعاءات صحیحة. وھناك العدید من التفسیرات الممكنة
لعملیّات االختطاف الظاھرة ھذه التي تتراوح بین عدم
الصدق الواضح من جانب أولئك الذین یدّعون االختطاف
والھلوسة والشلل المؤقّت. وبالنظر إلى امكانیة شرح
عملیّات االختطاف الظاھرة ھذه بطرق ال تشمل الكائنات
الفضائیة، فنحن لسنا بحاجة ألن نأخذ على محمل الجدّ
OCR) .التقاریر الواردة حول مشاھدة األجسام الطائرة

1999، الورقة األولى)
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8.  تُعدّ مصارعة الثیران تقلیدًا عریقًا في إسبانیا، ولكنّھا 
ال تتوافق مع التفكیر الحدیث حیث یناضل الناشطون 
لحظرھا. كما أنّھا قانونیّة في فرنسا والبرتغال والمكسیك 
وكولومبیا وفنزویال وبیرو واإلكوادور. وبالرغم من أنّ 
بعضھم یرى أنّھا ریاضة جمیلة ونبیلة، إال أّن معظم 

الناس یعدّونھا اآلن نشاًطا بربری�ا ینبغي حظره.

9.  نشر فریق من جامعة ھونغ كونغ الصینیّة نتائج في 
مجلّة طّب األطفال تشیر إلى أّن المراھقین الذین یستلقون 
في عطلة نھایة األسبوع، بالرغم من أنّھم قد یبدون 
كسالى، فإّن الوقت اإلضافّي في السریر قد یساعدھم على 
البقاء نحیلین وبصّحة جیّدة! وشملت الدراسة نحو 5000 
طفل تتراوح أعمارھم بین 5 سنوات و15 سنة ووجد 
الفریق أّن أولئك الذین یستمتعون باالستلقاء ھم أقلّ 
عرضة لزیادة الوزن. (راجع دایلي تلغراف، 14 تشرین 

الثاني/ نوفمبر 2009)

10.  لم ینقّب البشر عن النفط فعلی�ا إّال في جزء صغیر 
جد�ا من سطح األرض. وقد جادل بعض الجیولوجیّین 
بالقول أّن النفط إذا كان متوافًرا في مناطق من العالم لم
تجّرب بعد، كما ھو الحال في المناطق التي بحثنا فیھا،
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فإّن احتیاطیّات النفط تبلغ آالف المّرات التقدیرات الحالیّة.
إذا كانوا على حّق، فال یوجد مشكلة في توافر كّل النفط

الذي یحتاجھ العالم لعدّة قرون.

11.  نظرت مجموعة من العلماء األوروبیّین في عدد من 
الدراسات في العالقة بین التدخین السلبّي وسرطان الرئة. 
وقال العلماء إّن ھذه الدراسات ال تثبت أّن ھناك خطًرا 
كبیًرا من اإلصابة بسرطان الرئة لغیر المدّخنین الذین 
یتعّرضون لدخان التبغ في بیئة العمل أو في المنزل، 
سواء من أحد الوالدْین المدّخنین أو الزوج. ولكن ھذا 
التحلیل تّم تمویلھ من قبل مصنّعي التبغ. لذا من المرّجح 
،OCR 1999) .أن تكون نتائج التحلیل غیر صحیحة

الورقة األولى)

12.  نشر الدكتور دیفید كیسلر، الرئیس السابق إلدارة
الغذاء والدواء األمریكیّة، مؤّخًرا، كتابًا بعنوان نھایة
اإلفراط في تناول الطعام، حیث ناقش من خاللھ كیف أّن
آالف األطعمة تّمت ھندستھا لتكون لذیذة بطریقة تحفّزنا
دائًما على الرغبة في المزید. وكما یقول، "لقد حان الوقت
للتوقّف عن إلقاء اللوم على األفراد في زیادة الوزن أو
السمنة. المشكلة الحقیقیّة ھي أنّنا أنشأنا عالًما یتوفّر فیھ
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الطعام بشكل دائم ومصّمم فیھ ھذا الطعام لیجعلك ترغب
في تناول المزید منھ".

13.  ینتج العالم ما یكفي من الغذاء إلطعام الجمیع. 
المشكلة ھي ما یحدث للغذاء بعد إنتاجھ. على سبیل 
المثال، یستغرق إنتاج كیلوغرام واحد من اللحوم أربعة 
كیلوغرامات من الحبوب. إذا أصبحنا جمیعًا نباتیین، 
سیكون ھناك الكثیر من الطعام إلطعام الجمیع. وثّمة 
مشكلة أخرى ھي أّن الناس في البلدان الغنیّة یسعّرون 
األغذیة لتكون خارج متناول الناس في البلدان الفقیرة. 
ویأكل الناس في البلدان الغنیّة أكثر مّما یحتاجون إلیھ.
 ومن السخف القول، كما قال مالثوس، یجب أن یكون

ھناك دائًما الكثیر من الجیاع.

14.  إّن حظر اإلعالن عن السجائر یمكن أن یؤدّي 
بسھولة إلى زیادة في التدخین. فإذا قامت الحكومة بحظر 
اإلعالن عن السجائر على أراضیھا، فإّن شركات صناعة 
السجائر ستوفّر میزانیّاتھا اإلعالنیّة في ذلك البلد - ومن 
المرّجح أن تخفّض أسعارھا بھدف منافسة بعضھا بعًضا. 

فما التأثیر المحتمل لذلك.
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15.  رسم مایكل أنجلو اللوحات الجداریّة الشھیرة على 
سقف كنیسة سیستین بین العام 1508 والعام 1512.
ولكنّھا فقدت حتًما ألوانھا األصلیّة خالل الخمسمائة سنة
التي أعقبت ذلك. فكلّما جرى قدّاس، یرسل اللّھب
المتصاعد من الشموع طبقة من الشمع والسخام. وقد تّم
طالؤھا، بعد بضع سنوات، بالورنیش الذي اصفّر لونھ
تدریجیًا؛ كما سمحت النوافذ المفتوحة بدخول أوساخ
المدینة، ومؤّخًرا دخان العوادم للعدید من المركبات. وقد
كانت عاصفة الجدل التي أثارتھا أعمال التنظیف والترمیم
التي قام بھا الفاتیكان في الثمانینات والتسعینات في غیر
محلّھا نھائی�ا. حیث تّم تنفیذ العمل من قبل بعض أفضل
مرّممي الفّن في العالم وأشرف علیھ عن كثب فریق دولّي
من خبراء الفّن ومن المؤّرخین. وقد اعتاد الناس على
رؤیة اللوحات الجداریّة بألوانھا الباھتة من جّراء السخام
والورنیش واألوساخ العاّمة، وال یدركون كم كانت

الصور األصلیة أكثر إشراقًا وحیویّة.

16.  لعّل الردّ األكثر شیوًعا على الدعوة الستبعاد 
الحیوانات من اختبارات السمیّة، ھي حّجة الفوائد 
المرجّوة منھا. وھي تسیر على النحو التالي: استفاد البشر 
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والحیوانات من اختبارات السمیّة على الحیوانات؛ لذا فإّن
 ھذه االختبارات مبّررة. ولكن أولئك الذین یؤیّدون ھذه
الحّجة یجب أن یثبتوا أّن الفوائد التي تعود على الحیوانات
تفوق الوجع والظلم الذي تسبّبھا لھم ھذه العملیّة، وإذا
تمّكنوا من ذلك فقد نكون في طریقنا نحو دفاع مثیر
لالھتمام عن اختبار السمیّة. ولكن لسوء الحّظ بالنسبة
ألولئك الذین یؤیّدون ھذه االختبارات ال یمكن إثبات
فائدتھا للحیوانات، وبالتالي فإن حّجة الفوائد ال یعّول

علیھا. (OCR 1999، الورقة األولى)

17.  ینجح بعض الناس بالرغم من كّل الصعاب. ومع 
أنھم یولدون من دون ثروة أو من دون أھل قادرین على 
مساعدتھم في تحقیق طموحاتھم، إال أنّھم مع ذلك 
یحقّقونھا. وھذا یدّل على ما یمكن أن یحقّقھ التصمیم 
والعمل الجادّ، لذا إذا كنت ترید شیئًا ما بالفعل، فعلیك بھ.

18.  تشیر األبحاث الحدیثة إلى أّن فھمنا لكیفیّة تفاعل 
الغیوم مع أشعّة الشمس قد یكون خاطئًا: حیث تشیر 
القیاسات الجدیدة إلى أّن السحب تمتّص أربعة أضعاف 
الطاقة عّما كان یعتقد سابقًا. وبما أّن النماذج الحالیّة لكیفیّة 
عمل المناخ تستند إلى القیاسات األصلیّة، فإّن نماذج كیفیّة 
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عمل المناخ ستحتاج إلى إصالح شامل إذا تبیّن أنّ 
القیاسات الجدیدة دقیقة. وتستخدم النماذج المناخیّة في 
محاوالتنا لقیاس االحتباس الحرارّي العالمّي، لذا، سیتعیّن 
علینا أن نراجع بشكل كامل فھمنا لالحتباس الحراريّ 
العالمّي إذا ثبت أّن ھذه النماذج المناخیّة غیر دقیقة. 

(OCR 2000، الورقة األولى)

19.  وفقًا لمنّظمة الصّحة العالمیّة، یموت آالف 
األشخاص في جمیع أنحاء العالم قبل األوان بسبب 
أمراض القلب الناجمة عن التعّرض الطویل األجل 
للضوضاء المفرطة. یمكن أن یسبّب التلوث الضوضائيّ 
اضطرابًا في النوم كما اإلجھاد - ویمكن لمستویات 
اإلجھاد العالیة أن ترفع من مستویات ھرمونات اإلجھاد 
مثل الكورتیزول واألدرینالین والنورادرینالین في الجسم،
حتّى أثناء النوم. وكلّما طالت مدّة بقاء ھذه الھرمونات في
الدورة الدمویّة حول مجرى الدم، زاد احتمال تسبّبھا في
ارتفاع ضغط الدم والسكتات الدماغیّة وفشل القلب.
(راجع مقالة في صحیفة الغاردیان بقلم ألوك جھا، مراسل

الشؤون العلمیّة، 23 آب/أغسطس 2007، ص. 12)
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20.  یعتقد الكثیر من الناس أنّھم معّرضون لخطر ھجوم 
عنیف من نوعٍ ما، ولكن إحصاءات الجریمة تُظھر 
بوضوح أّن القلیل جد�ا ھم في خطر حقیقّي. والشباب ھم 
األكثر عرًضة للخطر، حیث إّن أغلب أعمال العنف - إلى 
حدّ بعید - یرتكبھا الشباب ضدّ شباب آخرین. تبالغ 
األخبار التلفزیونیّة والدراما واألفالم بشكل كبیر حول 
مدى شیوع العنف. وقد حان الوقت ألن تعطي وسائل 
اإلعالم انطباًعا واقعیًا حول المخاطر الحقیقیّة، وال سیّما 

أّن المسنّین لیس لدیھم ما یخشونھ حقًا.

21.  إّن تاریخ العالم مليء بالعدید من األمثلة حول 
انقراض بعض األنواع البیولوجیّة، وعلینا أال نعدّ ھذا
االنقراض مشكلة بیئیّة خطیرة. قبل 245 ملیون سنة،
اختفى 90 بالمائة من جمیع األنواع؛ قبل 65 ملیون سنة،
مات 50 بالمائة من جمیع الكائنات الحیّة، بما في ذلك
الدیناصورات. في اآلونة األخیرة، أدّى تأثیر البشر إلى
انقراض العدید من األنواع: في ھاواي، على سبیل
المثال، أدّى ھذا التأثیر إلى خسائر فادحة في أنواع
النباتات والحشرات والحیوانات. ولكن في كّل مثال حول
االنقراض، رأینا أّن األنواع التي تنقرض یحّل محلّھا
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أنواع جدیدة (على سبیل المثال، حلت الثدییات محل
الدیناصورات). (OCR 2000، الورقة األولى)

22.  ھناك حّجة بسیطة ضدّ النظام االقتصادّي الذي 
یترك معظم الناس فقراء. إنّھ یتّسم بعدم الكفایة. فالنظام 
االقتصادّي الكفوء یخّصص موارد حیثما یحقّق أقصى
قدر من الفائدة - وحیثما یحقّق أكبر مصلحة. ورغم أّن
بعض خبراء االقتصاد سوف یعترضون على ذلك، إال أّن
الجمیع یعرف أّن الرجل الفقیر العادّي قادر على االستفادة
من الدوالر على نحو أفضل من الرجل الغنّي العادّي. إّن
النظام الذي یعطي ثروة كبیرة ألولئك الذین لیس لدیھم
استخدام حقیقّي لھا، مثل "ورثة الملیارات" المترفین،
محّوًال الموارد بعیدًا عن أولئك الذین یمكنھم استخدامھا

بشكل أفضل، ھو نظام غیر كفوء بشكل واضح.

23.  نّظمت مجلة دیكانتر اختباًرا لـ "تذّوق المیاه" عام
2007. وتألّفت لجنة التذّوق من خبراء في النبیذ، ومن
أھّم سقاة الحانات وما شابھھم؛ وقد حلّت میاه الصنبور في
لندن في المركز الثالث بالتعادل من خالل تذّوق عشوائّي
شمل 24 نوًعا من المیاه المختلفة. وقد حلّت المیاه األغلى
سعًرا، التي یبلغ ثمن زجاجتھا 21 باوندًا، في المركز
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الثامن عشر، وحلّت بلینغ H2O، من والیة كالیفورنیا،
وثاني أغلى زجاجة في المركز الثاني والعشرین، في

اختبار التذّوق. میاه لندن مّجانیّة من الصنبور.

24.  إذا لم یكن نیل ارمسترونغ قد سار حق�ا على سطح 
القمر عام 1969، فال بدّ أن تكون قد وقعت أكثر
المؤامرات غرابة، بمشاركة آالف األشخاص. مثل ھذه
المؤامرة ال یمكن أن تكون قد حدثت، ألّن أحدًا لم یفِش
السّر حتى اآلن، لذا فإّن نیل أرمسترونغ سار فعًال على

سطح القمر عام 1969.

25.  یقول بعض الناس إّن القبول في الكلیّة أو الجامعة 
یجب أن یستند فقط إلى مقاییس موضوعیّة للتّحصیل 
األكادیمّي - مثل درجات المدارس الثانویّة وامتحانات 
القبول في الجامعات. ویتجاھل ھذا المعیار حقیقة أنّ 
الطّالب من خلفیّات مختلفة ومدارس مختلفة، فربّما كانت 
لدیھم فرص تعلیمیّة مختلفة للغایة. علًما أّن النجاح في 
الجامعة یعتمد إلى حدّ كبیر على قدرتك على التفكیر
بنفسك واالستعداد للعمل الجادّ - وھو ما یمكن أن ینطبق

على الطّالب الذین لدیھم فرص تعلیمیّة ضعیفة.
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26.  في فیلم اإلفطار لدى تیفاني ارتدت الممثّلة أودري
ھیبورن ثوبًا أسود جمیًال، من تصمیم جیفنشي. في
دیسمبر 2006، تّم بیع الفستان في مزاد كریستیز مقابل
سعر مذھل بلغ 467200 جنیھ استرلیني. وأعطیت
عائدات بیع الفستان لمؤّسسة مدینة جوي التي تتّخذ من
ا لھا، وھي مؤسسة خیریّة أنشأھا الكاتب كالكوتا مقر�
الفرنسي دومینیك البییر لمساعدة فقراء الھند. واستخدمت
ھذه األموال لبناء 15 مدرسة فى جمیع أنحاء البنغال
الغربیّة، إحدى أفقر أجزاء الھند. أمضت أودري ھیبورن
السنوات األخیرة من حیاتھا تعمل على مساعدة الفقراء

والمعوزین. (راجع اإلندبندنت، 2 آذار/مارس 2007)

27.  لقد حدث انخفاض في معدّل العدید من أمراض 
الشیخوخة. فاألمراض مثل التھاب المفاصل والخرف 
والسكتات الدماغیّة، كلّھا تتّجھ نحو االنخفاض سنة بعد 
سنة. وتشمل أسباب ھذا االنخفاض التقدّم الطبّي مثل 
حاصرات بیتا للسیطرة على ارتفاع ضغط الدم وتركیب 
بدائل للورك. غیر أّن ھناك عامًال آخر. لقد كان لدى 
الجیل الحالّي الذین تبلغ أعمارھم 60 و70 عاًما نظام 
غذائّي أفضل وھم أطفال مّما كان لدى آبائھم. إّن التغذیة 
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الجیّدة في مرحلة الطفولة تشّكل أھمیّة كبرى في إرساء 
أسس الصّحة الجیّدة في مرحلة

البلوغ. وبما أّن التحسینات في التغذیة استمّرت على مدى
السنوات الستین الماضیة، یمكننا أن نتوقّع استمرار العدید
،OCR 2000) .من أمراض الشیخوخة في االنخفاض

الورقة األولى)

28.  وجدت دراسة حدیثة شملت 8000 موّظفًا إداری�ا في 
أمریكا أّن أولئك الذین یملكون صالحیّة التحّكم بالطریقة
التي یقومون فیھا بعملھم، لدیھم معدّل منخفض من
أمراض القلب، وھو مرض مرتبط باإلجھاد. وبالتالي فإّن
الوظائف األكثر إجھادًا ھي تلك التي ال یملك فیھا
الموّظف صالحیّة التحّكم في وتیرة عملھ وكیفیّة تنظیمھ.
إذا أراد أصحاب العمل خفض مستوى األمراض
المرتبطة باإلجھاد، فعلیھم إعطاء عّمالھم قدًرا أعلى من

صالحیّة التحّكم بعملھم.

29.  لو قام أحد آباء الروم الكاثولیك بإعطاء الزرنیخ 
للفیلسوف دیكارت في رقائق المناولة، فإّن من شأن ذلك 
أن یقتل دیكارت. لقد قام أحد آباء الروم الكاثولیك بإعطاء 
الزرنیخ للفیلسوف دیكارت في رقائق المناولة. لذا ال بدّ 
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أن یكون ھذا ما قتل دیكارت. (راجع قصة في صحیفة 
الغاردیان، 15 شباط/فبرایر 2010)

30.  إذا شربت من زجاجة تحمل عالمة "سم" فإنّھا 
سوف تؤذیك. ھذه الزجاجة ال تحمل عالمة "سم"، لذا 
فإنّھا لن تضرك. (راجع ألیس في بالد العجائب للویس 

كارول)

31.  تشیر بعض النظریّات حول أصل اللغة البشریّة أنّ 
الكلمات األولى كانت مقلّدة لألصوات في العالم الطبیعّي. 
كدلیل على ھذا التفسیر، یتّم االستشھاد ببقاء ھذه الكلمات 
بشكل واضح في اللغات الحدیثة. على سبیل المثال، تبدو 
تسمیة منطقة وایلز للبومة "gwdihwˆ"، ویلفظ
"جودي-ھوو"، یحاكي الصوت الذي تصدره البومة.
ولكن إذا كانت بعض الكلمات تشبھ حقًا األصوات
الطبیعیّة، فإنّنا نتوقّع أن تكون ھي نفسھا أو مماثلة لھا في
كّل اللغات. ولكّن المثیر لالھتمام أنّھا لیست كذلك.
فصوت الكالب یسمى أواه-أواه في فرنسا، بو-بو في
إیطالیا، ومونغ-مونغ في كوریا. وتسمى خرخرة القطة
رون-رون في فرنسا، وخنور في ألمانیا - وھكذا. ھذه
الكلمات المزعومة المقلّدة ال یشبھ بعضھا بعًضا، أكثر من
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OCR) .أّي كلمات مترادفة أخرى من لغات مختلفة
2000، الورقة األولى)

32.  لو اختفى زوجك، تارًكا خیوًطا من دمھ بالقرب من 
"آثار تمساح" حیث 

كان یمشي، من المحتمل أن یكون قد ابتلعھ تمساح.
الشرطة وجدت

خیوًطا من دمھ بالقرب من آثار تمساح وقد اختفى، لذا من
المحتمل أّن تمساًحا قد ابتلعھ. (راجع قصة في صحیفة

دیلي تلغراف، 6 تشرین األول/أكتوبر 2008)

33.  تسیر معظم السیّارات حالی�ا بسرعة 80 میًال تقریبًا 
في الساعة على الطرق السریعة في بریطانیا، بالرغم من 
أّن الحدّ األقصى للسرعة ھو 70 میًال في الساعة فقط. 
یجب على الحكومة رفع الحدّ األقصى للسرعة على 
الطرق السریعة إلى 80 میًال في الساعة. وھذا من شأنھ 
أن یسمح للسائقین بالقیادة بسرعة معقولة دون خرق 

للقانون.

34.  إّن فكرة التوقّف عن السعي نحو تحقیق نموّ 
اقتصادّي ھي فكرة مجنونة. متى كان ینبغي للنمّو أن 
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یتوقّف؟ ربّما في العصر الحجرّي - الذي كان بالتأكید 
أكثر "صداقةً للبیئة" من أّي وقٍت الحق. فّكر في كل 
الحیاة البریّة والغابات االستوائیّة. أو ربّما العصر 
الفیكتورّي؟ ولكن في تلك األیام، قبل توفّر وسائل النقل 
بأسعار معقولة، كان بإمكانك السفر إلى مناطق خالبة فقط 
إذا كنت غنی�ا. اآلن كل أولئك الذین یرغبون في رؤیة ھذه 
األماكن یمكنھم القیام بذلك. كیف یمكن لھكذا أمر أن یكون
سیّئًا؟ وال یزال بوسع المرء أن یجد مثل ھذه األماكن
الجمیلة - في الوقت الذي یستمّر فیھ النمّو االقتصادّي
بجعل الكثیر من الناس أفضل حاًال. لو أّن قلقنا بشأن البیئة
جعلنا نوقف النمّو االقتصادّي في مراحل سابقة، لكان ذلك

(TLR) .مأساة بكل معنى الكلمة

35.  على الرغم من معدّل الوفیات المرّوع الناجم عن 
شلل األطفال في الماضي، یختار بعض األھل عدم تلقیح 
أطفالھم ضدّه، ألنّھم یعتقدون أّن خطر إصابة أطفالھم 
بالمرض اآلن أصبحت منخفضة جد�ا. عالوة على ذلك، 
یعتقد بعضھم أّن ھناك خطًرا ال یستھان بھ من أن یكون 
للّقاح آثار جانبیّة ضاّرة. بالنسبة إلیھم، فإّن قرار تجنّب 
اللقاح یبدو قراًرا عقالنی�ا بالكامل. ولكن ما ال یدركونھ ھو 
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أنّھ إذا لم یتّم تلقیح نسبة كبیرة من السّكان ضدّ شلل 
األطفال، فسوف یحدث تفّشٍ مطّردٌ للمرض كّل بضع 
سنوات مع زیادة عدد األشخاص غیر المحّصنین. 

(TLR)

36.  یجب على قّوات الشرطة منع ضبّاطھا من القیادة 
بسرعة عالیة في مالحقة المتسابقین الطائشین الذین 
یسرقون السیّارات. وقد وقعت العدید من الوفیات، سواء 
بین المتسابقین الطائشین أو من الماّرة األبریاء، نتیجة 
لھذه المطاردات. وتقول الشرطة إّن لدیھا سیاسات تھدف 
إلى منع الخطر عن الجمھور في أثناء المطاردات، من 
خالل مطالبة سائقي الشرطة بالتخلّي عن المطاردة عندما 
تتجاوز السرعة الحدّ األقصى اآلمن. ولكّن اإلثارة الناتجة 
عن المطاردة تنسي حتًما سائقي الشرطة ھذه السیاسة، 
وتجعلھم یتجاھلون السالمة العاّمة. ال تساوي أّي سیارة 

(TLR) .مسروقة حیاة انسان

37.  إذا لم تصّوت، فلن یحدث ذلك أّي فرق في نتیجة 
االنتخابات. ولكن إذا لم یصّوت الجمیع مثلك، فإّن ذلك 
سیحدث فرقًا في نتیجة االنتخابات. لذا علیك أن تصّوت. 

(TLR)
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38.  تخیّل دلًوا من الماء مملوًءا، لنقُل، حتى ربعھ
الثالث، ومعلّق بحبل طویل تّم لفّھ عدّة مّرات. دع الماء
یستقّر بحیث یصبح راكدًا؛ ویكون سطح الماء مسّطًحا.
اآلن قم بحّل الحبل وإطالق الدلو بحیث یأخذ بالدوران
أثناء ھبوطھ. ماذا یحدث لسطح الماء؟ في البدایة، سیبقى
مسّطًحا - على الرغم من أن الماء یدور بسرعة بالنسبة
إلى الدلو. تدریجی�ا، في أثناء دورانھ، عندما یضفي الدلو
بحركتھ على الماء، سیصبح سطح الماء مقعًّرا، حیث
تجعل قّوة الطرد المركزّي الماء "یرتفع" داخل الدلو. عند
نقطة معیّنة سیدور الماء بسرعة الدلو نفسھا، وبالتالي
سوف یصبح الماء بالنسبة إلى الدلو ثابتًا؛ ولكن سطح
الماء سیكون مقعًّرا. وھذا یدّل على أّن ھناك فرقًا كبیًرا
بین الحركة النسبیّة والمطلقة. في البدایة "حركة" الماء
نسبیّة فقط - ولكن بعد ذلك تصبح مطلقة، كما ھو مبیّن
من خالل سطحھ المقعّر. (انظر إسحاق نیوتن برینسیبیا،
الكتاب األول: شولیوم [1687]. ھذه ھي حّجتھ الشھیرة
"bucket argument" أو حّجة الدلو؛ انظر في

ویكیبیدیا).
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39.  عندما یُمنح السجناء المحكوم علیھم باإلعدام، الخیار 
بین السجن مدى الحیاة واإلعدام، یختار 99 في المائة 
منھم السجن مدى الحیاة. وھذا یدّل على أنّھم یخشون 
الموت أكثر مّما یخشون السجن مدى الحیاة. وبما أنّ 
المرء یرتدع أكثر بما یخشاه، من المرّجح بدیھی�ا أن یَردع 
التھدید بعقوبة اإلعدام معظم القتلة المحتملین أكثر من 

(TLR) .التھدید بالسجن مدى الحیاة

40.  ھل ھناك حیاة ذكیّة في أّي مكان في الكون غیر 
األرض؟ في تجربة شھیرة، أجریت عام 1952، حاول 
عالمان من شیكاغو، ھما ستانلي میلر وھارولد أوري، 
محاكاة البیئة البدائیّة لألرض داخل حاویة مغلقة ومعقّمة. 
كان ھناك ماء (للمحیطات) والمیثان واألمونیا 
والھیدروجین (مثل الغالف الجوّي البدائّي لألرض) 
وقوس كھربائي (لمحاكاة البرق). وتّم تسخین بعض المیاه 
إلنتاج بخار الماء في الغالف الجوي وتّم تمریر الشرر 
من خالل الغالف الجوي الناتج لمدّة أسبوع. في نھایة 
المدة وجدوا أحماًضا أمینیّة، والتي ھي اللبنات األساسیّة
للبروتین، وبعض األحماض الدھنیّة والیوریا - وكلّھا
موادّ كیمیاویّة مھّمة لعملیّات الحیاة. وقد أظھر تكرار
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التجربة باستخدام مجموعات مختلفة من المواد الكیمیائیّة
األولیّة نتائج مماثلة. وتشیر ھذه التجارب إلى أّن الحیاة ال
ینبغي أن تكون نادرة في الكون، ألّن المواد الكیماویّة
المھّمة لیست نادرة، وھناك أكثر من 100 ملیار نجم في

مجّرتنا وحدھا.

  ولكّن الشيء المفاجئ ھو أّن العلماء الذین بحثوا عن 
حیاة ذكیّة في أماكن أخرى من الكون - من خالل 
االستماع إلى اإلشارات الالسلكیّة - لم یجدوا أّي دلیل 
قوّي یشیر إلى أنّھا موجودة في أّي مكان آخر غیر 

األرض.

41.  في 6 نیسان/ أبریل 2009، ضرب زلزال مدینة
 الكویال في إیطالیا، على بعد 95 كیلومتًرا شمال شرق
روما، ما أسفر عن مقتل العدید من األشخاص. وكان تقنّي
في أحد المختبرات یدعى جولیاني یعیش في الكویال قد
تنبّأ بالزلزال ألنّھ شعر بھّزات واكتشف زیادة انبعاثات
غاز الرادون في المنطقة: على مدى عدّة سنوات أصبح
مقتنعًا أّن توافر ھذه العوامل في المناطق النشطة زلزالی�ا
یشیر إلى أّن الزلزال وشیك. ومع ذلك، لم یتفق علماء
الزالزل اإلیطالیّون معھ، مشیرین إلى أّن إمكانیّة استخدام
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زیادة انبعاثات الرادون للتنبّؤ بالزالزل قد تّمت دراستھا،
وتبیّن أنّھا غیر صحیحة ألّن العدید من الزالزل ال یسبقھا
زیادات الرادون والعدید من زیادات الرادون ال تتبعھا
الزالزل. حاول جولیاني تحذیر الجمیع من خالل التجّول
في المدینة عبر مكبّر الصوت، ووضع مقطع فیدیو على
موقع یوتیوب، لكن العمدة طلب من الشرطة منعھ من
نشر اإلنذار. على الرغم من الكارثة، كان العمدة على
حّق في فعل ما فعلھ؛ كان تنبؤ جولیاني مجّرد صدفة
أصبحت حقیقة. (راجع مقاًال في صحیفة الغاردیان بقلم
بن غولداكر بعنوان "التنبّؤات ال بأس بھا، ولكن ھناك

طرق أفضل لحمایة السّكان"، 19 یونیو 2010).

42.  في المقطع التالي سیتّم تزویدك ببعض المعلومات 
حول موقف یوجد فیھ نزاع جّراء ما حدث. باستخدام ھذه
المعلومات، اكتب حّجة مبّررة تحدّد فیھا من المسؤول.
علیك أن توضح في إجابتك ما ھي االفتراضات التي
وضعتھا حول ما یمكن للمشاركین أن یروه، وما ھي
الدوافع الممكنة لما یقولونھ، وما ھي الخبرة المتوافرة

لدیھم وأّي عوامل أخرى ذات صلة.
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  تعّرض أحد الموّظفین في دوفیتیل جوینیرى لحادث
بمنشار دائرّي، بینما كان یدفع بقطعة كبیرة من الخشب
عبر المنشار، أصیبت یده بجروح خطیرة من النصل.

ونشب نزاع اآلن حول من ھو المسؤول عن الحادث.

  یدّعي الموظف المصاب، أشورث (أ)، أنّھ اتّبع جمیع
إجراءات السالمة في الشركة، ولكّن صاحب الشركة، بیل
(ب)، لم یحرص كامل الحرص على أن تكون اآللة آمنة.
بینما یصّر (ب) على أّن اآللة كانت في وضع آمن تماًما.
ویقول إنّھ لو لم یكن األمر كذلك، لكان رئیس العمال (ف)

أخبره بذلك.

  ویصّر (ف) أیًضا على أّن اآللة تتّم صیانتھا دائًما بشكل 
مرٍض تماًما، وللتأكید على وجھة نظره، قدّم سجل 

الصیانة إلى المحكمة. باإلضافة إلى ذلك، 

یدّعي (ف) أنّھ رأى (أ) قبل الحادث "یضحك ویمزح
ویعبث مع زمالئھ في العمل".

  ویتّفق أحد ھؤالء الزمالء ویدعى شاندرا (ش) مع (أ) 
على أنّھ بالرغم 
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من الصیانة الدوریّة للمنشار، فإنّھ لم یكن آمنًا كما یجب،
ألّن جھاز

األمان كان تصمیمھ سیّئًا ولم یكن یعمل بشكل جیّد. عدا
عن أنّھم سبق أن أخبروا (ف) بذلك.

  ویفید مفتش الصّحة والسالمة (م)، الذي تفقّد اآللة، بأنّ 
جھاز األمان مصّمم بشكل جیّد لحمایة المشغّلین في عدد
من الظروف المألوفة لدى مشغّلي المناشیر الدائریّة.

(OCR 1999، الورقة الثانیة)

43.  تشیر ورقة قیاسیّة كتبھا لورد، وروس ولیبر (من 
جامعة ستانفورد)، نُشرت عام 1979، إلى تجربة أجریت 
بھدف اختبار مدى استعدادنا لتغییر آرائنا في مواجھة 
األدلّة. حیث اختاروا مجموعتین من الناس، واحدة مؤیّدة 
لعقوبة اإلعدام، واألخرى مناھضة لھا؛ ثم قدّموا لكلّ 
شخص دراستین، إحداھا داعمة لوجھة نظره الموجودة 
مسبقًا والثانیة معارضة لھا (تبیّن إحدى الدراسات، على 
سبیل المثال، أّن معدّالت القتل ارتفعت أو انخفضت بعد 
إلغاء عقوبة اإلعدام في الدولة). فوجدت كّل مجموعة أنّھ 
تّم تعزیز معتقداتھا الموجودة مسبقًا. كما وجدت، على 
وجھ الخصوص، ثغرات منھجیّة في "األدلّة" التي 
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اختلفت معھا، لكنّھا تجاھلت الثغرات نفسھا في األدلّة التي 
تدعم وجھات نظرھا. وتشیر الدراسات الحدیثة إلى أنّ 
بعض الناس یذھب إلى أبعد من ذلك عندما تواجھھم أدلّة 
علمیّة تتعارض مع معتقداتھم، حیث یصّرون على أنّ 
الموضوع (مثل المثلیّة الجنسیّة أو غیرھا) ال یمكن 
دراستھ بالطرق العلمیّة. (راجع ورقة البروفیسور جیفري 

مونرو في مجلة علم النفس التطبیقّي، 2010).

44.  في المقطع التالي سیتّم تزویدك ببعض المعلومات 
حول موقف یوجد فیھ نزاع جّراء ما حدث. باستخدام ھذه 
المعلومات، اكتب حّجة مبّررة تحدّد فیھا من المسؤول. 
علیك أن توضح في إجابتك ما ھي االفتراضات التي 
وضعتھا حول ما یمكن للمشاركین أن یروه، وما ھي 
الدوافع الممكنة لما یقولونھ، وما ھي الخبرة المتوافرة 

لدیھم وأي عوامل أخرى ذات صلة.

  أثار تعیین سفیر جدید من إحدى دول أمریكا الجنوبیّة 
جدًال كبیًرا، ألّن العدید من جماعات حقوق اإلنسان 
اتّھمت السفیر بتوّرطھ شخصی�ا في تعذیب المعارضین 
السیاسیین قبل بضع سنوات. ونّظم التحالف المناھض 
للفاشیة مظاھرة ضدّ تعیینھ. ولكن ذلك حّرض مجموعة 
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"والدة جدیدة-1933" (المعروفة باسم آر33) على تنظیم 
مظاھرة مضادة، والترحیب بالسفیر باعتباره "مقاتًال ضد 

االنحدار األخالقّي".

  وكانت الشرطة قد قّررت السماح للمظاَھرتین 
باالنطالق، ولكنّھا أّمنت وجودًا مكثّفًا جد�ا من أجل الحفاظ 
على الطرفین متباعدین. ولكن لألسف، كان عدد 
المتظاھرین من كال الجانبین أكبر من المتوقّع، بحیث 
تعذّر منع اندالع العنف. وكان من بین المصابین زعیمة 
التحالف فرانس لي (ف)، التي أصیبت بجروح خطیرة 
في الرأس، وتعیّن نقلھا إلى أقرب مستشفى، حیث ال تزال 

في غیبوبة.

  وال تزال الظروف المحیطة بإصابة (ف) غامضة. حیث 
كانت وقتھا مقیّدة من قبل شرطي (ش) یدّعي أنھا أصیبت 
بـ "حجر" أصاب أیًضا خوذتھ وأّن الحجر ألقي من 
طرف مجموعة المتظاھرین (آر33). عالوة على ذلك، 
یصّر (ش) أنّھ كان یحاول مع مجموعة من رجال 
الشرطة حمایتھا من الھجوم من قبل بعض أعضاء 
(آر33) الذین كانوا قریبین منھا. من ناحیة أخرى، یدّعي 
محاٍم معروف وناشط في مجال حقوق اإلنسان (أ)، كان 
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معھا في ذلك الوقت، أن (ف) أصیبت من قبل الشرطة، 
وخاّصة (ش)، باستخدام ھراواتھم بقّوة غیر معقولة 
ضدّھا وضدّ أعضاء التحالف اآلخرین. قال طاقم أخبار 
تلفزیونّي (ت)، تضّررت كامیرتھ في المشاجرة، إنھم 
صّوروا عدد من رجال الشرطة یستخدمون ھراواتھم 
بكثافة على (ف) وأعضاء آخرین في التحالف قبل أن 

یمسك بھا (ش).

  وبالرغم من إنكار قادة (آر33) أنّھا أصیبت بشيء ألقاه 
أحد مؤیّدیھم علیھا، فإّن أحد أعضاء (آر33) (ع)، الذي 
رفض الكشف عن ھویّتھ، تباھى في مقابلة مع ھیئة 
اإلذاعة البریطانیّة بأنّھ "شّق رأسھا بالطوب". وتقول 
شاھدة أخرى، وھي سائحة ھولندیة (س)، كانت قد 
احتمت من العنف في أحد المداخل، إنّھا رأت الشرطة 
بالتأكید تستخدم ھراواتھا بقّوة في محاولة للفصل بین 
الناس، لكنّھا لم تر أّي قاذفات تُلقى. وقال متحدّث باسم 
المستشفى (م)، "فرانس لي أصیبت بكسر في الجمجمة 
ناجم كما یبدو عن ضربة واحدة على األقل شدیدة جد�ا 

على الرأس. (OCR 2000، الورقة الثانیة)
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45.  فیما یلي حّجة منطقیّة صعبة حول اعتبارات 
المصداقیّة - والمعجزات:

  ...لیس ھناك أنواع من المنطق أكثر شیوًعا، وأكثر 
فائدة، بل وضروریّة للحیاة البشریّة، من تلك المستمدّة من 
شھادة البشر، وتقاریر شھود العیان والمتفّرجین... [لكن]

  لنفترض... أّن الحقیقة، التي تسعى الشھادة لترسیخھا، 
تقع في خانة العجائب والغرائب؛ في ھذه الحالة، یعترف 
الدلیل، الناتج عن الشھادة بالنقص، بدرجة أعلى أو أقّل، 
بما یتناسب مع درجة الغرابة في الحقیقة زیادة أو 

نقصانًا...

  [اآلن] لنفترض أّن الحقیقة التي یؤّكدھا [الشھود]، 
لیست غریبة فقط، بل ھي معجزة حق�ا...

  ال شيء یُعتبر معجزة، إذا حدث وفق المسار المشترك 
للطبیعة. فلیس من قبیل المعجزة أن یموت شخص یبدو 
في صّحة جیّدة، على نحو مفاجئ: ألن مثل ھكذا وفاة، 
بالرغم من أنّھا أقّل شیوًعا من سواھا، فقد لوحظ حدوثھا 
بشكل متكّرر. ولكّن المعجزة أن یعود الرجل المیت إلى 

الحیاة. ألّن ذلك لم یشاھد في أّي عصر أو بلد...
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  النتیجة واضحة وھي...، "أنّھ ال توجد شھادة كافیة 
إلثبات أّي معجزة، ما لم یكن تزییف ھكذا شھادة یتطلّب 
معجزة أكبر من الحقیقة، التي تحاول إثباتھا"... عندما 
یخبرني أحد، أنّھ رأى رجًال میتًا یعود إلى الحیاة، أتساءل 
على الفور، أیّھما أكثر احتماًال، أن یكون ھذا الشخص 
مخادًعا أو تّم خداعھ، أو أّن الحقیقة، التي یزعمھا، قد
حدثت بالفعل. أقوم بوزن المعجزة الواحدة مقابل األخرى.
وبناًء لتفّوق إحداھا الذي أكتشفھ، أعلن قراري وأرفض
دائًما المعجزة األكبر. فإذا كانت القدرة على تزویر
شھادتھ تحتاج إلى معجزة أكبر من الحدث الذي یزعمھ؛
عندھا، ولیس قبل ذلك، یمكنھ أن یحصل على تصدیقي لھ
أو رأیي. (دیفید ھیوم، االستفسارات المتعلّقة بفھم

اإلنسان، القسم العاشر، الجزء األول، الفقرة 91)

46.  یدّعي علماء األعصاب من جامعة كامبریدج 
وزمالؤھم في المعھد الوطنّي األمریكّي للشیخوخة في
 ماریالند، أنّھم أظھروا أّن الركض یحفّز الدماغ على
تولید آالف الخالیا الجدیدة، وھذا لھ تأثیر كبیر على
الذاكرة والقدرة على التعلّم. لقد شملت دراستھم
مجموعتین من الفئران، حیث كانت مجموعة تركض
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كثیًرا دون األخرى. بعد الكثیر من الجري، سّجلت
الفئران "العدّاءة" ما یقارب من ضعف ما سجلّتھ غیر
العدّاءة في اختبارات الذاكرة، وكانت أفضل في تمییز
الذكریات المتشابھة، وتعلّمت بسرعة أكبر عندما حصلت
تغییرات في بیئتھا. وأظھرت أنسجة الدماغ المأخوذة من
العدّاءة ما معدّلھ 6000 خلیّة دماغیّة جدیدة في كل
سنتیمتر مكعّب من التلفیف المسنّن - وھو جزء من
الحصین في الدماغ. وضع ھذه الدراسة تیموثي بوسي،
عالم األعصاب السلوكّي في جامعة كامبریدج. (راجع
صحیفة الغاردیان، 19 كانون الثاني/ینایر 2010، ص.

(3

47.  تشیر دراسة أجرتھا جامعة شیفیلد ومعھد أبحاث
المحاصیل االسكتلندیّة، ونشرتھا في مجلة كیمیاء الغذاء،
إلى أّن تناول فتات الراوند قد یساعد على مكافحة
السرطان. فقد وجد الباحثون أّن الراوند، مثل العدید من
الخضروات الحمراء، یحتوي على البولیفینول - الموادّ
الكیماویّة التي تقتل أو تمنع نمّو الخالیا السرطانیّة - وأن
القیام بَخبز الراوند لمدّة 20 دقیقة لیصبح فتاتًا یزید بشكل
كبیر من تركیز المواد الكیماویّة. ومن المأمول أن یؤدّي
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استخراج الموادّ الكیماویّة إلى إنتاج أدویة جدیدة مضادّة
للسرطان، تكون أقّل سمیّة من تلك التي تستخدم في الوقت
الحاضر. (راجع دیلي تلغراف، 12 شباط/فبرایر 2010)

48.  أظھر تقریر في المجلّة الطبیّة المرموقة النسیت
یعود للعام 1972، أّن 100 سّماعة طبیّة تّم جمعھا من
أقسام مختلفة في مستشفى جامعّي في لندن تحمل جمیعھا
بكتیریا ُمعدیة. كما أفاد المؤلّفون، جیركن وآخرون، أّن
خطر اإلصابة بالعدوى یمكن التخلّص منھ بسھولة عن
طریق مسح الطبلة (الجرس) والغشاء بمطّھر بعد
استخدامھ مع كّل مریض. كما ذكرت ورقة بحثیّة في
المجلّة الطبیّة البریطانیّة، بعد أكثر من عقدین من الزمن،
أنّھ من بین 29 طبیبًا تّم استجوابھم، ثالثة منھم فقط قاموا
سابقًا بتنظیف السّماعات الطبیّة - اثنان منھم بشكل متقّطع
وواحد منھم لمّرة واحدة فقط! مّرة أخرى، في كانون
األول/ دیسمبر 2008، تضّمنت جورنال اوف انفكشن
تقریًرا من باحثین في مستشفى ساندویل العام، وست
برومویتش، في إنجلترا، حیث وجدوا أنّھ من بین 40
سّماعة طبیّة تّم أخذ عیّنات منھا، تحمل 37 منھا حشرات.
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ما الوضع المحتمل في غضون 10 أو 20 سنة؟ (راجع
دیلي تلغراف، 15 دیسمبر 2008).

49.  یعتقد تیم إنتویسل، رئیس الحدائق النباتیّة الملكیّة في
سیدني، أّن النظام األوروبّي المكّون من أربعة مواسم
غیر مناسب بالنسبة ألسترالیا. وھو یرید استحداث فصل
یسّمى "sprummer" بین الربیع والصیف
و"sprinter" بین الشتاء والربیع. ویقول إّن وجود أربعة
مواسم لمدّة ثالثة أشھر ال معنى لھ في أسترالیا، وأّن
السكان األصلیّین األسترالیّین یستخدمون ما یصل إلى
ثمانیة مواسم في أجزاء مختلفة من البالد، وأّن المطلوب
ھو أن تعكس المواسم ما یحدث من حولنا - لذا فإّن
مناطق مختلفة من البالد قد یكون لھا أعداد مختلفة من
المواسم. (راجع دیلي تلغراف، 24 آب/أغسطس 2009)

50.  أتحدّى أقوى مؤیّد للملك جورج أن یظھر أمًرا 
واحدًا یمكن أن تكسبھ المستعمرات من خالل االرتباط 
ببریطانیا العظمى. لسنا بحاجة إلى التجارة مع بریطانیا 

فقط. یمكننا بیع الذرة في أّي سوق في أوروبا.

  إّن األضرار التي نتكبّدھا مقابل ارتباطنا ببریطانیا
العظمى ال حصر لھا؛ وواجبنا تجاه البشریّة عموًما،
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وتجاه أنفسنا، یدفعنا إلى رفض ھذا التحالف؛ ألّن أّي
خضوع أو اتّكال على بریطانیا العظمى یؤدّي مباشرة إلى
توریطنا في الحروب والصراعات األوروبیّة، ویجعلنا
على خالف مع أمم كانت لوال ذلك ستسعى إلى صداقتنا.
وكلّما اندلعت حرب بین بریطانیا ودولة أخرى، فإّن

تجارة أمیركا سوف تنھار.

  إّن كّل ما ھو طبیعّي أو صائب یتضّرع من أجل 
االنفصال، فدماء القتلى وصوت الطبیعة المنتحب 
یصیحان: "حان وقت الفراق". حتّى المسافة التي باعد هللا 
بھا بین إنجلترا وأمریكا دلیل طبیعّي وقوّي على أّن تسلّط 
األولى على األخیرة لیس أمًرا مقدًّرا أبدًا من السماء 

(توماس باین، المنطق السلیم، 1776).

51.  لنفترض (كما اعتقد أرسطو) أنّھ كلّما كان الجسم 
أثقل، سقط على األرض بشكل أسرع. ولنفترض أّن لدینا 
جسمین، جسًما ثقیًال یسّمى (ق) وجسًما خفیفًا یسّمى 
(ف). بحسب افتراضنا األّولّي سوف یسقط (ق) أسرع 
من (ف). اآلن لنفترض أّن (ق) و(ف) اتّحدا معًا، 
وبالتالي أصبح لدینا (ق + ف). ماذا سیحدث اآلن؟ فعلی�ا 
(ق + ف) أثقل من (ق)، لذا بحسب افتراضنا األّوليّ 
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ینبغي أن یقعا أسرع من (ق) وحده. ولكن في الجسم 
المتّحدّ (ق + ف)، یمیل كّل من (ف) و(ق) إلى السقوط 
بسرعة كّل منھما قبل أن یتّحدا، لذا فإن (ف) سیكون 
بمثابة "الفرامل" بالنسبة لـ (ق) وسوف یسقط (ق + ف) 
بشكل أبطأ من (ق) وحده. وبالتالي یستخلص من 
افتراضنا األّولّي أّن (ق + ف) سیسقط بشكل أسرع وأبطأ 
من (ق) وحده. وبما أّن ھذا أمر سخیف، فإّن افتراضنا 
األّولّي یجب أن یكون خاطئًا. (من حوارات غالیلیو بشأن 

اثنین من العلوم الحدیثة، 1638)

52.  جادل مؤّخًرا جیمس لوفلوك، مؤلّف فرضیّة غایا 
(التي تقول بأّن األرض ھي محیط حیوّي ذاتّي التنظیم 
وموّجھ للحفاظ على الحیاة)، بأّن الطریق إلى اقتصادات 
الطاقة، دون اإلضرار بالغالف الحیوّي جّراء تلّوث 
غازات االحتباس الحرارّي، ھو باعتماد الطاقة النوویّة. 
"إّن المخاطر الحقیقیّة على البشریّة والنظم اإلیكولوجیّة
لألرض من جّراء الطاقة النوویّة تكاد تكون ضئیلة. لدینا
أمثلة مثل تشیرنوبیل ولكن ماذا حدث؟ توفّي ثالثون رجل
إطفاء شجاًعا دون داع، ولكّن تأثیره العاّم على سّكان

العالم ال یكاد یذكر.
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  وماذا فعلت للحیاة البّریّة؟ في كّل مكان حول 
تشیرنوبیل، حیث ال یُسمح للناس بالذھاب، ألّن األرض 
تحتوي على إشعاعات نوویّة قویّة جد�ا، فإّن الحیاة البریّة 
ال تھتّم حقیقةً باإلشعاعات. لقد فاضت بكثرة. وھي واحدة
 من أغنى النظم اإلیكولوجیّة في المنطقة. ثم یقولون: ماذا
نفعل بالنفایات النوویّة؟ لوفلوك لدیھ إجابة لذلك أیًضا.
ضعوھا في بعض األماكن البّریّة الغنیّة، كما یقول. إذا
أردت الحفاظ على التنّوع البیولوجّي للغابات االستوائیّة،
ارم أكیاًسا من النفایات النوویّة في أعماقھا إلبعاد التطّور
العمرانّي عنھا. قد یختصر ذلك قلیًال من عمر األشیاء
البّریّة، لكّن الحیوانات لن تعرف، ولن تھتّم. سیتولّى

االنتقاء الطبیعّي التّغیرات اإلحیائیّة. والحیاة ستستمّر.

  "لقد أخبرت [شركة الوقود النووّي البریطانّي] أنّھ 
یسعدني أن آخذ الناتج الكامل إلحدى محّطات الطاقة 
الكبیرة لدیھم. أعتقد أّن النفایات العالیة المستوى تشّكل 
مكعّبًا من الفوالذ المقاوم للصدأ یبلغ حجمھ حوالى متر، 
وسأكون سعیدًا جد�ا بإیجاد حفرة خرسانیّة... حیث 
سیضعونھ فیھا". یقول إنّھ سیستخدم النفایات لغرضین. 
"األّول سیكون للتدفئة المنزلیّة. یمكنك أن تحصل منھ 
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على تدفئة منزلیّة مجانیّة. واآلخر سیكون لتعقیم 
المشتریات من السوبر ماركت، الدجاج وما شابھھ، 
المليء بالسالمونیال... ما علیك سوى إسقاط المكعّب في 
حفرة. [و] یمكنھم، بكّل ترحیب، التقاط صور ألحفادي 
وھم یجلسون فوقھ. (راجع الجاردیان: السبت، 16 أیلول/

سبتمبر 2000، ص. 1).

(BMJ) 53.  ذكرت مؤّخًرا المجلّة الطبیّة البریطانیّة
المرموقة أّن الوخز باإلبر یمكن أن یزید معدّالت نجاح
التلقیح االصطناعّي (اإلخصاب في المختبر) بنسبة 65
في المائة، استنادًا إلى تحلیل سبع تجارب منفصلة شملت

1366 امرأة...

  ما مدى دقّة التجارب التي تّم تحلیلھا في المجلّة الطبیّة 
البریطانیّة؟ المشكلة ھي أّن أربعًا من أصل سبع تجارب 
لم تستخدم مجموعة الوخز باإلبر "الوھمیّة" [مجموعة
مراقبة تظّن أنّھا تخضع للوخز باإلبر، ولكنّھا فعلی�ا ال
تخضع لذلك]، بل قامت بمجّرد إجراء مقارنة بین تأثیر
الوخز باإلبر مقابل عدم الوخز نھائی�ا؛ وقد تعود أّي فائدة
إلى التأثیر الوھمّي، وبالتالي ینبغي تجاھل ھذه التجارب.
عند التركیز على التجارب الثالث المتبقّیة التي تضّمنت
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مثل ھذه المجموعة الوھمیّة، فإّن النتائج لم تكن مبھرة.
فشل اثنان من أصل ثالثة في إظھار أّن الوخز الحقیقّي
باإلبر یقدّم أّي فائدة كبیرة (من حیث احتمال الحمل)

تتجاوز العالج المزیّف.

  االستنتاج المعقول ھو أّن الوخز باإلبر ال یزال غیر 
مثبت من حیث زیادة معدّالت نجاح التلقیح االصطناعّي. 
لذا یجدر تجنّبھ في سیاق التلقیح االصطناعّي، حیث یشكو 
10 بالمائة من المرضى من األلم أو النزیف أو الكدمات، 
وبعضھم یعاني من اإلغماء أو الدوخة أو الغثیان أو 
القيء. ھذه اآلثار السلبیّة لیست خطیرة، ولكن المخاطر 
المعروفة تفوق الفوائد غیر المثبتة. (راجع مقال سیمون 
سینغ في صحیفة دیلي تلغراف، 21 نیسان/أبریل 2008)

54.  [لقد شاركت في البحوث العملیّة]، التي تغّطي نحو 
ثالثین عاًما من أسالیب لیوناردو دافنشي في الرسم. من 
خالل المحاولة الناجحة إلعادة إحداث التأثیرات الممیّزة 
التي حقّقھا لیوناردو في لوحة المونالیزا، أدركت أنّھ 
عندما یصّور مناطق البشرة، فإنّھ یتخلّى عن القواعد 
المحدّدة التي كانت متّبعة آنذاك إلنتاج لوحات زیتیّة 
صامدة. في ھذه المناطق، كانت طریقتھ أقرب إلى تقنیّات 
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الرسم المائّي منھا إلى تقنیّات الرسم الزیتّي. وتألّفت من 
تراكم تدریجّي، متعّمد من طبقات متتالیة رقیقة جد�ا، من 
الطالء المفرط المیوعة. (أسمیُت ھذه التنقیّة "التقسیم 

المتناھي").

لھذا السبب، فإّن مادّة الطالء في البقعة التي كان لیوناردو
یصّور فیھا البشرة كانت شفّافة للغایة، وفي كل
االحتماالت، مسامیّة، لیّنة وملساء. لذا فإن الورنیش الذي
یصقل ھذه البقع یشكل تعزیًزا مفیدًا. وأّي محاولة إلزالة
ھذا الورنیش المدمج عن طریق الموادّ المحلّلة والَمشرط
یمكن أن تعّرض عمل لیوناردو نفسھ لخطر شدید. حیث
إّن المراحل األخیرة من صقل اللوحة تشّكل الطبقة
الخارجیّة لھا، وتكون العناصر المؤثّرة األكثر أھمیّة ھي

أیًضا األكثر ھشاشة.

  في عام 1994، بحث متحف اللوفر في باریس تنظیف 
لوحة لیوناردو العذراء والطفل مع سانت آن. وتمّكنُت، 
كوني مستشاًرا للمتحف، من اإلشارة مقدًّما إلى نقاط 
الضعف المادیّة والجمالیّة ھذه. شھادتي تّم االستماع إلیھا 
وقبولھا من قبل لجنة اللوفر للترمیم. لحسن الحظ، تم 
إسقاط المشروع، ولكن خبراء آخرین طعنوا في آرائي - 
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وال سیّما دیفید بول، رئیس لجنة الحفاظ على اللوحات في 
المعرض الوطنّي للفنون في واشنطن.

  بالرغم من أّن بول وافق على أّن ظھر اللوحة التي 
یصنعھا لیوناردو "رقیقة كالورقة" وُمعالجة بشكل دقیق، 
إال أنّھ شّكك في أنّھا ستكون ھّشة من حیث ھیكلھا. 
وأوصى بإزالة الورنیش. وأّكد بول أّن لیوناردو لم یحقّق 
مؤثّراتھ الضبابیّة من خالل العمل الدقیق بالفرشاة، بل 
بفعالیّة أكثر من خالل نشر الطالء بأطراف أصابعھ، 
وحتّى براحة یده. أنا أرفض ھذه الفرضیّة. قد یبدو للوھلة 
األولى أنّھ یستند إلى أدلّة مادیّة دامغة - أي آثار بصمات 
األصابع التي ُعثر علیھا في بعض لوحات لیوناردو. بینما 
في الواقع یكشف عن سوء قراءة لألدلّة وسوء فھم 

للممارسة التقنیّة.

  أنا على درایة بطریقة العمل التي یقترحھا بول، حیث 
جّربتھا على مدى عدّة سنوات أثناء محاوالتي "إلعادة 
بناء" فن لیوناردو. ولكنّھا عملیّة تخلّیت عنھا عندما
أدركت أّن تأثیرات السفوماتو الشھیرة، التي تتمیّز بانتقال
تدریجّي للغایة بین بقع ذات لون أو ظل مختلف، بغض
النّظر عن مدى مھارة أو ممارسة الید، ال یمكن تحقیقھا.
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قد یقال إّن الفشل كان حلیفي. ولكن، بعد أن حاولت
إحداث التأثیرات بواسطة كّل من الفرشاة والید، ومقارنتھا
مطّوًال، یمكنني أن أدّعي بشكل مبّرر الخبرة الكافیة في

ھذه المسألة.

  أولئك المستمّرون في تأییدھم لنظریّة الرسم "باإلصبع" 
ما زال علیھم أن یثبتوا تلك الممارسة. وتدعم األدلّة 
التاریخیّة والمؤّشرات العلمیّة موقفي "العملّي" على نطاق 
واسع، ولكن لیوناردو ال یذكر في أّيٍ من كتاباتھ النظریّة 
المستفیضة حول الرسم أّي شيء مماثل للطریقة التي 

قدّمھا بول.

  في الواقع، لم یتّم العثور على بصمات األصابع إال في 
أقسام غیر مكتملة - أي تلك التي لم تتلّق المعالجة الدقیقة 
المتعدّدة الطبقات الموّضحة أعاله. من الواضح أن الرسم 
"باإلصبع"، كان بمثابة طریقة سریعة للتأسیس لمرحلة 
متوّسطة، ولیس كلمسات أخیرة. واألكثر ھشاشة بین 
ھذین النوعین من العمل ھو األكثر تعقیدًا ودقّة (أي 
"التقسیم المتناھي")، مّما یعني أّن الترمیم یجب أن یكون 
دقیقًا وحذًرا بالقدر نفسھ. (مقتبس من "دعونا نحافظ على 
ابتسامة المونالیزا"، نیو ساینتست، 11 أیار/مایو 1996،
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ص. 48 من قبل جاك فرانك، مؤّرخ للفّن متخّصص في
تقنیّات المحترفین القدامى، في سوزي أون بري، فرنسا)

55.  ولكن من المھّم اإلشارة إلى أّن العقل یفّكر دائًما في 
شيٍء ما. التفكیر في ال شيء ھو استحالة مفاھیمیّة.
وأھمیّة ھذه النقطة البسیطة ھي أنّھا تثیر تساؤالت جادّة
حول معنى تلك االدّعاءات الشائعة التي نسمعھا مثل "أنا
أعلّم التفكیر"، أو "أنا أعلّم الطّالب التفكیر". یمكن للمرء
أن یسأل حقًا "حول ماذا؟" كما أّن االدّعاء بأّن المرء علّم
"التفكیر بشكل عاّم" أو "التفكیر في كّل شيء" لن یكون
أكثر فائدة. حیث یعادل التفكیر في ال شيء بشكل خاّص،
عدم التفكیر على اإلطالق. ویعدّ التفكیر في "كّل شيء

بشكل عاّم" أمًرا غیر منطقّي.

  ...إنّھا مسألة حقیقة مفاھیمیّة أّن العقل ھو دائم التفكیر
في (س)، وأّن (س) ال یمكن أبدًا أن یكون "كّل شيء
بشكل عاّم" ولكن یجب أن یكون دائًما شیئًا بشكل خاّص.
وبالتالي فإّن االدّعاء "أنا أعلّم طّالبي التفكیر" ھو في

أسوأ أحوالھ كذب وفي أحسنھا مضلّل.

  التفكیر، إذًا، مرتبط منطقی�ا بـ (س) معیّنة. وبما أّن ھذه 
النقطة األساسیّة 
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من السھل إلى حدّ معقول فھمھا، من المدھش كیف أّن
التفكیر الناقد

أصبح مدرًجا في المناھج الدراسیّة وأصبح تدریسھ مجاًال
منفصًال من مجاالت الخبرة...

  بمعزل عن موضوع معیّن، ال تشیر عبارة "التفكیر 
الناقد" إلى أّي مھارة معیّنة وال تدّل علیھا. ویترتّب على 
ذلك أنھ ال معنى للحدیث عن التفكیر الناقد كموضوع 
ممیّز، وبالتالي ال یمكن تعلیمھ بشكل مجٍد على ھذا النحو. 
وبقدر ما یكون التفكیر الناقد غیر مرتبط بموضوع معیّن 
(س)، فإنّھ یكون فارًغا من الناحیة النظریّة والعملیّة. 
فعبارة "أدّرس التفكیر الناقد"، ببساطة، ھي عبارة فارغة 
لعدم وجود مھارة معّممة تسّمى بشكل صحیح التفكیر 

الناقد. (مابیك، 1981، ص. 3 و4).

56.  رھان باسكال

  إّما أن یكون ھناك إلھ أو ال یكون. إذا كنت تؤمن بھ 
وتتّبع تعالیمھ، وكان موجودًا فسوف تستمتع بالنعیم 
األبدّي، وإذا لم یكن موجودًا فسوف تخسر القلیل جد�ا. من 
ناحیة أخرى، إذا كنت ال تؤمن بھ وال تتّبع تعالیمھ، ثّم لم
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 یكن موجودًا فلن تفقد شیئًا، ولكن إذا كان موجودًا،
فسوف تعاني من اللعنة األبدیّة! لذا من المنطقّي أن نؤمن

بوجود هللا وأن نتّبع تعالیمھ.

57.  ریتشارد دوكینز، "كلّما فھمت التطّور أكثر، اتّجھت
نحو اإللحاد". (ھذه نسخة ُمنقّحة من خطاب دوكینز في
مھرجان أدنبره الدولّي للعلوم في 15 نیسان/أبریل

1992، أعید طبعھا في صحیفة اإلندبندنت بإذن منھ).

  بصفتي داروینی�ا، عندما أنظر إلى الدین ھناك شيء
یذھلني. یُظھر الدین نمًطا من الوراثة أعتقد أنّھ یشبھ
الوراثة الجینیّة... الغالبیّة العظمى من الناس لدیھم والء
لدین معیّن واحد. ھناك المئات من الطوائف الدینیّة

المختلفة، وكّل متدیّن یخلص لطائفة واحدة فقط.

  من بین جمیع الطوائف في العالم، نالحظ مصادفة 
غریبة: األغلبیّة الساحقة [من المؤمنین] یصدف أن تختار 
الدین الذي ینتمي إلیھ آباؤھم ولیس للطائفة التي لدیھا 
أفضل األدلّة الداعمة، وأفضل المعجزات، وأفضل 
منظومة أخالقیّة، وأفضل كاتدرائیّة، وأفضل زجاج 
ملّون، وأفضل موسیقى: أي عندما یتعلّق األمر باالختیار 
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من مروحة األدیان المتاحة، یبدو أّن مزایاھا الواعدة 
لیست ذات قیمة بالمقارنة مع المسألة الوراثیّة.

  ھذه حقیقة ال لْبس فیھا. ال أحد یمكنھ أن ینكر ذلك 
بجدیّة. ومع ذلك، فإّن األشخاص الذین لدیھم معرفة كاملة 
بالطبیعة العشوائیّة لھذه الوراثة قادرون بطریقة أو 
بأخرى على االستمرار في اإلیمان بدینھم، وغالبًا ما 
یكون ذلك بتعّصب لدرجة االستعداد لقتل أشخاص یتبعون 

دیانة مختلفة.

  الحقائق حول الكون صحیحة في جمیع أنحاء الكون. 
وھي ال تختلف في باكستان أو أفغانستان أو بولندا أو 
النرویج. ومع ذلك، یبدو أنّنا مستعدّون لقبول أّن الدین 

الذي نتبنّاه ھو نتاج صدفة جغرافیّة.

  إذا سألت الناس عن سبب اقتناعھم بحقیقة دینھم، فإنّھم 
ال یعزون ذلك إلى الوراثة. سیبدو غبی�ا بشكل بدیھيّ 
وضعھ ضمن ھذا اإلطار. وال یتحّرون األدلّة. ال أحد 
یفعل ذلك، والیوم یعترف بذلك األكثر تعلًّما. ال، بل إّنھم 
یحتكمون لإلیمان. اإلیمان ھو التھّرب الكبیر من 
المواجھة، العذر العظیم للتھّرب من الحاجة إلى التفكیر 
وتقییم األدلّة. اإلیمان ھو االعتقاد بالشيء برغم االفتقار 
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إلى األدلّة. أسوأ ما في األمر أّن على بقیّتنا أن نحترم 
ذلك: أن نتعامل معھ بمنتھى اللباقة.

  إذا لم یمتثل الجّزار للقانون فیما یتعلّق بالقسوة على 
الحیوانات، فإنّھ یُحاكم ویعاقب بوجھ حّق. ولكن إذا ادّعى 
أّن ممارساتھ القاسیة تقتضیھا العقیدة الدینیّة، فإنّنا نتراجع
معتذرین ونسمح لھ بمواصلة ذلك. إّن أّي موقف مغایر
یتّخذه شخص ما، نتوقّع منھ أن یدافع عنھ مع حجج معلّلة.
لكّن اإلیمان محّصن. اإلیمان مسموح لھ عدم تبریر نفسھ
بالحّجة. یجب احترام اإلیمان: وإذا لم تحترمھ، فأنت متّھم

بانتھاك حقوق اإلنسان األساسیّة.

  حتّى أولئك الذین لیس لدیھم دین قد تّم غسل أدمغتھم 
الحترام دین اآلخرین. عندما یذھب ما یسّمى بقادة 
المجتمع اإلسالمي إلى اإلذاعة ویدعون إلى قتل سلمان 
رشدي، ال شّك أنّھم یرتكبون تحریًضا على القتل - وھي 
جریمة یحاكم علیھا المرء عادة وربّما یسجن. ولكن ھل 
تّم القبض علیھم؟ كال لم یحصل، ألّن مجتمعنا العلمانيّ 

یحترم إیمانھم، ویتعاطف مع األذى العمیق واإلھانة لھ.

  أما أنا فال. سأحترم آراءك إذا كنت تستطیع تبریرھا. 
ولكن إذا كنت تبّرر آراءك فقط بالقول بأنّك تؤمن بھا 
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فإنّني لن أحترمھا.

  أرید أن أختتم بالعودة إلى العلم. كثیًرا ما یقال... بالرغم 
من عدم وجود دلیل إیجابّي على وجود هللا، وال یوجد 
دلیل على عدم وجوده. فإّن من األفضل أن نبقى متفتّحي

الذھن ونتبنّى موقفًا الأدریًا.

  للوھلة األولى یبدو ھذا الموقف منیعًا، على األقلّ 
بالمعنى الضعیف لرھان باسكال. ولكن عند التفكیر ثانیة 
یبدو أنّھ ھروب من المواجھة، ألنّھ یمكن أن یقال الشيء 
نفسھ بخصوص بابا نویل وجنّیات األسنان. قد یكون ھناك 
جنّیات في قاع الحدیقة. ال یوجد دلیل على ذلك، ولكن ال 
یمكنك إثبات عدم وجود أّي منھا، لذا أال یفترض أن نكون 

الأدریّین فیما یتعلّق بالجنّیات؟

  المشكلة في الحّجة الالأدریّة أنّھ یمكن تطبیقھا على أّي
شيء. ھناك عدد ال حصر لھ من المعتقدات االفتراضیّة
التي یمكن أن نتمّسك بھا والتي ال یمكننا دحضھا بشكل
إیجابّي. على العموم، ال یؤمن الناس بمعظم ھذه األشیاء،
مثل الجنیّات، ووحیدي القرن، والتنّین، وبابا نویل، وما
شابھ ذلك. ولكنّھم باإلجمال یؤمنون بإلھ خالق، مصحوبًا

بكل ما یحتویھ دین آبائھم من أعباء خاّصة.
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  وأظّن أّن السبب یعود إلى أّن معظم الناس... ال یزال 
لدیھم بقایا من الشعور بأّن نظریّة التطّور الداروینّي لیست
شاملة بما یكفي لشرح كّل شيء عن الحیاة. كّل ما یمكنني
قولھ، كعالم أحیاء، ھو أّن ھذا الشعور یختفي تدریجی�ا كلّما

قرأت ودرست ما ھو معروف عن الحیاة والتطّور.

  أرید أن أضیف شیئًا واحدًا على ما تقدّم. كلّما فھمت 
أھمیّة التطّور، تّم دفعك بعیدًا عن الموقف الالأدرّي باتجاه
اإللحاد. إّن األشیاء المعقّدة وغیر المحتملة إحصائیًا ھي
بطبیعتھا أكثر صعوبة في التفسیر من األشیاء البسیطة

والمحتملة إحصائی�ا.

  الجمال العظیم لنظریّة داروین للتطّور، ھو أنّھا تفّسر 
كیف یمكن أن تنشأ األشیاء المعقّدة والتي یصعب فھمھا 
خطوة بخطوة معقولة، من بدایات بسیطة یسھل فھمھا.
نبدأ تفسیرنا من بدایات بسیطة بال حدود تقریبًا: مجّرد
ھیدروجین وكمیّة ھائلة من الطاقة. إّن تفسیراتنا
الداروینیّة العلمیّة تشرح لنا من خالل سلسلة من
الخطوات التدریجیّة المفھومة جیّدًا كّل جمال الحیاة

وتعقیداتھا المذھلة.
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  إّن الفرضیّة البدیلة، القائلة بأّن كّل شيء بدأ من قِبل 
خالق خارق للطبیعة، لیست فقط فرضیة ال لزوم لھا؛ بل 
إنّھا بعیدة االحتمال. وھي تتعارض مع الحّجة ذاتھا التي 
ُطرحت في األصل لتؤیّدھا. وذلك ألّن أّي إلھ یستحقّ 
االسم ال بدّ أن یكون لدیھ ذكاء ھائل، وعقل خارق، وكیان 
متطّور وھائل التعقید.  بمعنى آخر، كیان ذو احتمالیّة 

إحصائیّة منخفضة للغایة - كائن بعید االحتمال.

  حتّى لو كانت فرضیّة مثل ھذا الكیان تشرح أّي شيء 
(وال داعي ألن تفعل ذلك)، فإنّھا تبقى غیر مجدیة ألنّھا 

. تثیر لغًزا أكبر مّما تقدّم حال�

  أّما العلم فیقدّم لنا شرًحا لمدى التعقید (الصعب) الذي 
نشأ عن البساطة (السھل). فرضیّة اإللھ ال تقدّم أّي تفسیر 
جدیر باالھتمام ألّي شيء، ألنّھا ببساطة تفترض ما 
یصعب تفسیره وتترك األمر عند ھذا الحدّ. ال یمكننا أن 
نثبت أنّھ ال یوجد إلھ، ولكن یمكننا أن نستنتج بشكل آمن 

أنّھ في الواقع مستبعد جد�ا.

58.  دواء "placebo" وھمّي ومنّشط
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  ھل یمكنني حقًا الحصول على الشعور الجمیل نفسھ من 
شرب الفودكا الخالیة من الكحول كما من شرب الشيء 
الحقیقّي؟ حوالى نصف األشخاص الذین قدّم لھم مشروبًا 
قیل لھم إنّھ كحول، أفادوا بأنّھم شعروا قلیًال بالسكر. إنّ 
تأثیر الدواء الوھمّي قويٌّ جد�ا وتاریخ العالج الطبّي ھو 

في األساس تاریخ تأثیر الدواء الوھمّي.

  تضّمنت العالجات القدیمة المستخدمة في الصین أكثر 
من ألفي دواء وحوالى سّت عشرة وصفة طبیّة، وتضّمنت 
عقاقیر جالینوس، من العصر الیونانّي وحتّى األزمنة 
األخیرة، حوالى 800 وصفة دواء. من المستبعد جد�ا أن 
یكون لھذه العالجات التأثیرات المزعومة لھا، وقد أظھر 
الطبیب الیونانّي الرومانّي كلودیوس جالین نظرة ثاقبة
عندما الحظ أّن الطبیب الذي یشفي بنجاح أكبر ھو الذي

یحظى أكثر بثقة الناس فیھ.

  الطریقة األكثر موثوقیّة لتقییم أّي عالجٍ طبّي، ھي عن 
طریق التجارب السریریّة العشوائیّة، حیث یتّم إعطاء 
العالج لبعض المرضى دون سواھم. فیتّم إخضاع 
المرضى للعالج األّول أو الثاني بشكل عشوائّي، دون أن
یعرف المرضى أو األطبّاء أّي عالجٍ تّم إعطاؤه لكّل
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مریض. من الضرورّي جد�ا إخفاء ھذه المعلومات ألّن
معرفة أّي من المجموعتین بما یجري، یمكن أن تؤثّر

بشكل كبیر على النتیجة بكّل أنواع الطرق الخفیّة.

  تُعدّ ھذه التجارب إجراًء حدیثًا نسبی�ا، حیث لم یبدأ 
اعتمادھا في ھذا البلد إّال في األربعینات. وكان من غیر 
المعروف تقریبًا أّي نوع من التجارب لمعرفة مدى فعالیّة 
العالج الطبّي، إلى أن أظھرت األعمال الرائدة لبییر 
لویس في باریس في ثالثینات القرن التاسع عشر، أخیًرا، 
أّن إراقة الدماء، استنادًا إلى اعتقاد قدیم مفاده أّن الكثیر 
من تلك السوائل كان سببًا للمرض، كانت تضّر بالمرضى 

أكثر مّما تنفعھم.

  ھذه التجارب ھي التي تكشف عن تأثیر الدواء الوھمّي. 
حیث یتّم إعطاء المرضى، في العدید من التجارب، عالًجا 
محایدًا تماًما مثل محلول السّكر، وعادة، یكون ھذا العالج 
الوھمّي فعّاًال لحوالى ربع إلى نصف المرضى. ھذا
التأثیر قوّي بشكل خاّص في عالج األمراض العقلیّة مثل
االكتئاب، حیث توجد أدلّة كبیرة أّن حوالى ثلث المرضى
في تجارب مضادّات االكتئاب تتحّسن حالتھم بسبب
العالج الوھمّي. ثقة المریض في طبیبھ یمكن أن یكون لھا
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في حدّ ذاتھا تأثیٌر إیجابّي، ویمكن أن یكون التشخیص
وحده بمثابة عالج وھمّي، وھو أفضل من أن یقال

للمریض أّن مرضھ غیر مفھوم.

  ولكن لیس من الواضح تماًما بعد مدى فعالیّة العالج 
الوھمّي مع األمراض الجسدیّة مثل السرطان أو أمراض 
القلب، ولكنّھ فعّال مع األلم. فالمرضى الذین أبلغوا أنّ 
الموجات فوق الصوتیّة من شأنھا أن تمنع األلم عندما یتمّ 
اقتالع أسنانھم، استجابوا بشكل أفضل حتّى عندما تمّ 
ا جد�ا،  إیقاف تشغیل الجھاز. ربّما كان وجود الجھاز مھم�
حیث یرتبط تأثیر الدواء الوھمّي ارتباًطا وثیقًا برغبات 

وتوقّعات المرضى.

  ما یؤیّد ذلك أیًضا ھو أّن الدواء الوھمّي المعطى عن 
طریق الحقن أكثر فعالیّة من الحبوب على سبیل المثال.
كذلك األمر، إذا تّم إعطاء المرضى في المّرة األولى
مسّكنًا لأللم، ومن ثّم دواًء وھمیّا، فإّن تأثیر الدواء الوھمّي
أكبر بسبب التأثیر األّول، ألنّھ یزید من االعتقاد بأّن
العالج سیكون فعّاًال. ولكن قد یعكس ذلك نوًعا من التعلّم
والتكیّف. الدلیل على ذلك یأتي من دراسات أجریت على
الحیوانات. حیث استمّرت الفئران التي غذّیت بالسكرین
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مع دواء مثبّط للمناعة في االستجابة للسّكرین وحده، مع
استمرار قمع أجھزتھم المناّعیة.

  الجانب اآلخر وغیر الساّر لتأثیر الدواء الوھمّي
 البالسیبو یسّمى نوسیبو (nocebo). وینطوي نوسیبو
على اإلصابة بالمرض أو ظھور أعراض للمرض بسبب
توقّع حدوث ذلك. على سبیل المثال، 80٪ من المرضى
الذین أعطوا السّكر كدواء للتقیّؤ تقیّأوا، وأصیب مرضى
الربو بنوبة من جّراء استنشاق دواء من دون مفعول، قیل
لھم أّن من شأنھ أن یسبّب نوبة، وتعافوا منھا عندما قیل

لھم إّن من شأنھ أن یساعدھم.

  مرض "طالب الطّب" معروف جیّدًا - الطالب یصابون 
بأعراض المرض الذي یدرسونھ. كذلك المرضى الذین 
یعانون من االكتئاب، لدیھم احتمال أكبر في اإلصابة 
بأمراض القلب ربّما لكونھ من التوقّعات السلبیّة على 

الصّحة.

  قد یفّسر تأثیر النوسیبو أیًضا "الموت رعبًا"، بسبب
التعویذة التي یتّم إلقاؤھا على الضحیّة، من قبل شخص
یؤمنون كثیًرا بسلطتھ. ھل یمكن أن یكون ھذا ما یفعلھ
مرضى الوسواس مثلي بأنفسھم؟ ھل یمكنني أن أصدّق
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أّن مشروب الشعیر سیعالجني (اإلندبندنت، 12 كانون
الثاني/ینایر 2001؛ استخدمت بإذن من صاحب المقال،
البروفیسور لویس وولبیرت، أستاذ علم األحیاء كتطبیق

للطب في كلیة لندن الجامعیّة)

59.  كتب المقطع التالي سیدني سمیث عام 1824 كنوع 
من المراجعة الموجزة لدلیل المغالطات السیاسیّة
لجیریمي بنثام. النّص ھو خطاب وھمّي من قبل عضو في
البرلمان یُدعى (ذي نودل) الذي یرتكب عددًا كبیًرا من
المغالطات ناقشھا بنثام في كتابھ. التمرین بالنسبة إلیك ھو
العثور على أكبر قدر ممكن من الحجج الخاطئة. ویتطلّب
ذلك بعض التفسیر للنّص [االنكلیزي] ألّن لغتھ قدیمة إلى
حدّ ما، ولكن قم بالتعبیر عن المغالطات في اللغة الحدیثة

وسترى بعد ذلك مدى شیوعھا الیوم!
 

(The Noodle’s Oration) خطبة ذي نودل

ماذا سیقول أسالفنا عن ھذا یا سیّدي؟ كیف یتطابق ھذا
اإلجراء مع مؤّسساتھم؟ كیف یتّفق مع تجربتھم؟ ھل سنضع حكمة
األمس في منافسة مع حكمة القرون؟ (سماع، سماع). ھل الشباب
الذین لم تنبت لحاھم بعد، ال یظھرون أّي احترام لقرارات
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الشیوخ؟ (صرخات عالیة: سماع! سماع!) لو كان ھذا التدبیر
صائبًا، ھل كان سیفوت أولئك السلف الساكسونیین الحكماء الذین
ندین لھم في الكثیر من أفضل مؤّسساتنا السیاسیّة؟ ھل كان
الدنماركّي سیتجاھلھ؟ ھل كان النورماندّي سیرفضھ؟ ھل كان مثل

ھذا االكتشاف البارز سیُدّخر لھذه األزمنة الحدیثة والمنحّطة؟

باإلضافة إلى ذلك، سیّدي، إذا كان اإلجراء جیّدًا، فإنّني أسأل
الرجل النبیل إذا كان ھذا ھو الوقت المناسب لتنفیذه - ھل یمكن
في الواقع اختیار فترة أكثر تعاسة من الفترة التي اختارھا؟ وإذا
كان ھذا تدبیًرا عادی�ا، فال ینبغي لي أن أعارضھ بھذا القدر من
الشدّة؛ ولكن، سیّدي، إنّھ یشّكك في الحكمة من قانون ال رجعة فیھ
- قانون تّم إقراره في فترة ال تنسى من الثورة. بأّي حّق لدینا،
سیّدي، في كسر ھذا العمود الثابت، الذي ختم علیھ الرجال
العظماء في ذلك الیوم الخالد؟ ألیست كّل السلطات ضدّ ھذا

اإلجراء: بیت، فوكس، شیشرون، والنائب العاّم؟

االقتراح جدید، سیّدي؛ إنّھا المّرة األولى التي یطرح فیھا ھذا
األمر في المجلس. أنا لست مستعد�ا یا سیدي - ھذا المجلس غیر
مستعدّ لتلقّیھ. وینطوي ھذا اإلجراء على عدم الثقة بحكومة
صاحب الجاللة؛ ورفضھم كاٍف لتبریر المعارضة. الحیطة
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مطلوبة فقط عندما یحیط بنا الخطر. وھنا، فإّن الطابع النخبوّي
لألفراد المعنیّین ھو ضماٍن كاٍف ضدّ أّي أساس.

ال تقبل بالمصادقة على ھذا التدبیر؛ ألنّھ، مھما كان طابعھ،
إذا كنت أجزتھ، فإّن الرجل نفسھ الذي اقترحھ، سوف یقترح علیك
تدابیر أخرى سیكون من المستحیل أن تصادق علیھا. أنا ال أھتّم
كثیًرا، سیّدي، باإلجراء الظاھرّي؛ ولكن ماذا یوجد وراءه؟ ما
مخّططات الرجل المستقبلیّة؟ إذا مّررنا مشروع القانون ھذا، ما
التنازالت الجدیدة التي لم یطلبھا بعد؟ ما التدھور األكبر الذي

یخّططھ لبالده؟

یتحدّث عن الشر وعدم المالءمة، یا سیّدي! انظر إلى البلدان
األخرى - عاین تجّمعات البشر ومجتمعاتھم األخرى، ثّم انظر ما
إذا كانت قوانین ھذا البلد تتطلّب عالًجا، أو تستحّق ثناًء. ھل كان
ھذا الرجل النبیل (دعوني أسألھ) دائًما یفّكر بھذه الطریقة؟ ھل
عساي أن أنسى عندما كان یدافع في ھذا المجلس عن آراء
معاكسة تماًما؟ أنا ال أنتقد فقط مواقفھ الحالیّة، سیّدي، ولكن أعلن
بصراحة تاّمة، أنّني ال أحّب الحزب الذي یمثّلھ. وإذا كانت دوافعھ
الخاّصة سلیمة قدر اإلمكان، فال یمكنھا إّال أن تتعّرض للتلّوث من
أولئك الذین یرتبط بھم سیاسی�ا. قد یكون ھذا اإلجراء نعمة
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للدستور، لكنّني لن أقبل أن یكون لھذه األیادي فضل على
الدستور. (صرخات عالیة: سماع! سماع!)

إنّني أصّرح، سیّدي، كعضو نزیھ وصریح في البرلمان
البریطانّي، وال أخشى أن أعترف أنّني عدّو لكّل تغییر، وكل
االبتكارات، أنا راٍض عن األشیاء كما ھي؛ وسیكون من دواعي
فخري وسروري أن أسلّم ھذا البلد إلى أطفالي كما تلقّیتھ من أولئك

الذین تركوه لنا.

یتظاھر الرجل النبیل بتبریر الشدّة التي ھاجم بھا اللورد النبیل
الذي یرأس المحكمة العلیا. لكنّني أقول إّن مثل ھذه الھجمات
تحمل في طیّاتھا األذى للحكومة نفسھا. إذا عارضت الوزراء،
فأنت تعارض الحكومة. إذا عیّرت الوزراء، فأنت تعیّر الحكومة.
إذا ازدریت الوزراء، فأنت تزدري الحكومة؛ وعواقب ذلك

الفوضى والحرب األھلیّة.

باإلضافة إلى ذلك، سیّدي، ھذا اإلجراء غیر ضرورّي. فال
أحد یشكو من اضطراب في الشكل الذي یھدف تدبیرك إلى اقتراح
عالج لھ. األعمال التجاریّة ھي واحدة من األمور ذات األھمیّة
القصوى. ھناك حاجة إلى أكبر قدر من الحیطة والحذر. ال تدعنا
نتسّرع، سیّدي، من المستحیل التنبّؤ بكل العواقب. وینبغي أن
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یكون كّل شيء تدریجی�ا؛ یجب أن یمألنا مثال الدولة المجاورة
بالجزع!

الرجل النبیل فرض ضرائب علّي خارج اللیبرالیّة، یا سیّدي.
أنا أتحدّى التھمة. أنا أكره االبتكار، ولكنّني أحّب التحسین. أنا عدّو
لفساد الحكومة، لكنّني أدافع عن نفوذھا. أخشى اإلصالح، ولكنني
أخافھ فقط عندما یكون متطّرفًا. إنّني أعتبر حریّة الصحافة ھي
الحامي العظیم للدستور؛ ولكنّني في الوقت نفسھ، أستنكر فجور
الصحافة أعظم استنكار. ال أحد أكثر منّي وعیًا بالقدرات الرائعة
لُمقدّم االقتراح النبیل، ولكنّني أقول لھ في الحال، إّن مخّططھ ھو
أروع من أن یكون عملی�ا. تفوح منھ رائحة المدینة الفاضلة. ویبدو
جیّدًا من الناحیة النظریّة، لكنّھ لن یكون كذلك بالممارسة العملیّة.
وأكّرر، سیّدي، بالممارسة العملیّة؛ وھكذا سوف یجد أنصار ھذا
التدبیر، لسوء الحّظ، أّن اإلجراء ال بدّ أن یجد طریقھ من خالل

البرلمان. (الھتافات).

إّن مصدر ذلك الفساد الذي یلّمح إلیھ العضو الكریم ھو في
أذھان الناس؛ إنّھ متعّمق وشامل، سیّدي، بحیث ال یمكن ألّي
إصالح سیاسّي أن یكون لھ أّي تأثیر في إزالتھ. بدًال من إصالح
اآلخرین، بدًال من إصالح الدولة والدستور وكّل ما ھو ممتاز
جد�ا، دع كّل رجل یصلح نفسھ! دعھ ینظر إلى بیتھ، فسیجد ھناك
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ما یكفي للقیام بھ، دون النظر إلى الخارج، واستھداف ما ھو
خارج سلطتھ: (ھتافات عالیة). واآلن، سیّدي، كما جرت العادة
غالبًا في ھذا المجلس أن نختتم باقتباس، وحیث إّن السیّد الذي
سبقني في النقاش قد توقّع اقتباسي المفضل عن "الجذب القوّي
والسحب الطویل"، سأختتم بكلمات ال تنسى من مجّمع البارونات -

"ال نرید لقوانین انكلترا أن تتبدّل".
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اإلجابات

 

الفصل األول

1.1  ھذه اإلجابة خاّصة بك تماًما.

1.2  بالنسبة لدیوي، یتطلّب التفكیر الناقد "دراسة نشطة
وجادّة ومتأنّیة" (إلخ) ومن الواضح أّن ھذا المقطع یعرض ھذه

الصفات، سواء أكنت توافق على ادّعاءاتھ أم ال.

1.3  یجب أن یلتقط تعریفك الجدید النقاط -جمیعھا أو
معظمھا- التي جرى طرحھا حتّى اآلن، أّن التفكیر الناقد (1)
"نشط" (فأنت تقوم ببناء إجاباتك الخاّصة، وال تقبل ما یقولھ لك
اآلخرون فحسب)، (2) وھو "متواصل'' (أنت تزن البدائل
وتستغرق بعض الوقت للنظر في القضایا، فال تقّرر بسرعة من
دون تفكیر)، (3) ینطوي بشكل مركزّي على تقدیم األسباب
وتقییمھا، (4) یتعلّق بما نعتقد بھ وما نقوم بھ، و(5) یشمل

التصّرفات والمھارات كذلك.
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1.4  "عظیم. اآلن سنلعب كرة السلّة مّرة أخرى، ولكن ھذه
المّرة، علیك مراقبة خصومك بشكل جیّد بالطریقة التي تدّربنا
علیھا للتّو - وعندما تحصل على فرصة لتمریر الكرة، حاول أن
تفعل ذلك أیًضا بالطریقة التي تدّربنا علیھا سابقًا - وإذا حصلت

على فرصة لتسدید الكرة، فال تنس ما تدّربنا علیھ قبل ذلك".

1.5.1  فّكر في طریقتك الحالیّة في فعل شيء معیّن؛ شاھد
حین یُعرض أمامك نموذج جیّد؛ ثم تدّرب على القیام بذلك بنفسك،
حاول القیام بھ بالطریقة المبیّنة في النموذج الجیّد. المرحلة الرابعة
ھي عندما تستخدم المھارة في المواقف الحقیقیّة، وترصد ما تقوم

بھ وتحاول فعلھ بشكل جیّد.

1.5.2  اإلجابة متروكة لك.

1.6.1  یعتمد ھذا تقریبًا على ما إذا كنت ترید معالجة األمور
أو مجّرد السماح لھا بأن "تجرفك".

1.6.2  حتّى إذا كنت تفّكر منطقیّا للوصول إلى استنتاج، وإذا
كانت ھذه عملیّة "میكانیكیّة" تتطلّب القلیل من الحكم والتفسیر وما

إلى ذلك، فإنّھا تنطوي على القلیل من التفكیر الناقد.

1.6.3  یعتمد ذلك على مدى قیامھ "باالستنتاج"، في محاولة
لمعرفة ما سیفعلھ خصومھ وكیف یمكن خداعھم؛ وقد ینطوي ذلك
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على الكثیر من التفكیر الناقد.

1.6.4  شریطة أالَّ تقوم باتّخاذ قرار مفاجئ، بل تتحّرى عن
البدائل، وتحصل على المعلومات التي تحتاجھا كي تحكم على
البدائل التي تناسبك بشكل أفضل وما إلى ذلك، ویمكن أن ینطوي
ذلك على قدر كبیر من التفكیر الناقد (انظر في الفصل الحادي

عشر).

1.6.5  إذا كان علیك "اكتشاف األشیاء" من خالل التوجیھ
الذي أعطي لك، فقد ینطوي ذلك على الكثیر من التفكیر الناقد،
ولكن إذا كنت تتّبع التعلیمات بشكل أعمى، فھذا ال ینطوي على

تفكیر ناقد.

1.7.1  االختالفات بین الحالتین المتخیّلتین ھي أّن آندي یشّكك
في إحدى الحاالت في أدلّة من مصدر لھ مصلحة خاّصة، ویبحث
عن أدلّة ذات صلة من مصادر مستقلّة، ویزن اإلیجابیّات والسلبیّات
بمھارة معقولة (ضمن المیزانیّة والوقت المتاح)؛ في الحالة الثانیة
یلجأ آندي إلى "التفكیر الناقد" قبل شراء سیّارتھ، ولكن لیس في

الحالة األولى.

1.7.2  في الحالة األولى ال یقوم آندي بأّي من ھذه األشیاء،
وفي الحالة الثانیة، یمكن القول، إنّھ یقوم بھا جمیعًا.
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1.7.3  في الحالة الثانیة فحسب.

1.8.1  في ھذه الحالة، القضیّة ھي كیفیّة تفسیر تقریر
إخبارّي تلفزیونّي (حول دقّة بعض األسلحة األمریكیّة). في ظاھر
األمر، تقوم بیرثا -ببساطة- بتشّرب كّل ما یُقدَّم إلیھا، وال ترید حتّى
أن تشّكك في األمر عندما تثیر صدیقتھا الشكوك. والسؤال إذًا ھو
ما إذا كانت شیریل لدیھا أسباب معقولة للتشّكك، والدلیل ھو نعم
لدیھا إذا كان ما تقولھ صحیًحا. في ھذه الحالة، بیرثا ال تفّكر بشكل

ناقد، ولكن شیریل تفعل ذلك.

1.8.2  على نطاق واسع "نعم" لشیریل، ولكن على نطاق
واسع "ال" لبیرثا.

1.8.3  كما في 1.8.2

1.9.1  انظر في الفصل الثاني عشر حول "كیفیّة الحصول
على معلومات موثوقة من اإلنترنت".

1.9.2  وال واحدة.

1.9.3  اإلجابة متروكة لك.

1.9.4  قد یتطلّب ھذا القلیل جد�ا من التفكیر الناقد، ولكن إذا
وجدت خطأ في وصفة ما، أو إذا قّررت تكییف وصفة، قد یتطلّب
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ذلك قدًرا ال بأس بھ من "النظر المتأنّي" والتفكیر المنطقّي.
 

الفصل الثاني

2.1.1  ھذا مجّرد مقطع وصفّي. ال یعطي أسبابًا لالستنتاج
(على الرغم من أنّنا بشكل طبیعّي نقوم باستدالالت مختلفة أثناء

قراءتھ).

2.1.2  ھذا المقطع یعطي أسبابًا لالستنتاج؛ ویعطي أسبابًا
للتفكیر قد تستدعي مراجعة شاملة لفھمنا لالحتباس الحرارّي

العالمّي.

2.1.3  ھذا ال یعطي أسبابًا لالستنتاج. بل یصف "حًال"
محتمًال لمشكلة ما، ولكن ال یوجد أّي تبریر منطقّي.

2.1.4  ھذا المقطع یعطي أسبابًا لالستنتاج بأّن بعض
المشكالت ال یمكن معالجتھا إال بالعمل على صعید دولّي.

2.1.5  ھذا مجّرد مقطع وصفّي إلى حدّ كبیر على الرغم من
أنّھ ال یبیّن السبب األساسّي وراء استنتاج عالم التشریح "غال"

األساسّي.

2.1.6  یعطي ھذا المقطع أسبابًا لالستنتاج بأّن الطریقة
الوحیدة لنشر "مدارس التفكیر" ھي بتقییم مھارات التفكیر
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والتصّرفات مباشرة.

2.1.7  ال یحتوي ھذا المقطع على حّجة للوصول إلى
استنتاج. كما تدّل ھذه المسرحیّة على أّن ھذا الحوار لیس حّجة

ولكنّھ ببساطة إساءة!

2.2  اإلجابة في النص مباشرة بعد السؤال.

2.3  اإلجابة في النص مباشرة بعد السؤال.

2.4  اإلجابة في الفقرة 2.4، ولكن علیك إعطاء إجابتك
الخاّصة قبل قراءة تلك اإلجابة.

2.5  نحن نضع مؤّشرات الحّجة بخط َعریض أدناه. إلظھار
أّي العبارات ھي أسباب وأیّھا استنتاجات، دعونا نستخدم الرموز
التالیة: سبب1 < ...>، سبب2 < ...>، واستنتاج1 [...]، استنتاج2
[...]، إلخ (الحظ أّن الجملة یمكن أن تكون سببًا واستنتاًجا في آن
معًا). وبالنظر إلى ذلك، فإّن الطریقة الطبیعیّة (وإن لم تكن الطریقة
الوحیدة الممكنة) لتفسیر التعلیل المقدّم لمختلف االستنتاجات ھي

كاآلتي:

2.5.1  سبب1 < أثناء مباراة كرة القدم ارتكب خطأً كبیًرا>،
لذلك استنتاج1 [استحق الطرد]
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2.5.2  سبب1 < دماغ المرأة في المتوّسط أصغر من دماغ
الرجل>، لذا استنتاج1 [فإّن النساء أقّل ذكاء من الرجال]

2.5.3  سبب1 < كبیر الخدم كان في حجرة المؤن>. سبب2
< في ھذه الحالة لم یكن بإمكانھ إطالق النار على سیّده، الذي كان
في مكتبھ>. ومن ثَمَّ استنتاج1 [ال یمكن أن یكون كبیر الخدم قد

فعلھا]!

2.5.4  استنتاج1 [ إن سیادة البرلمان عرضة لإلساءة من
قبل أّي حكومة] ألن سبب1 < السلطة في بریطانیا مركزیّة

للغایة>.

2.5.5  استنتاج1 [الحركة الخضراء مخطئة في التفكیر بأّن
علینا إعادة تدویر بعض الموادّ مثل الورق والزجاج] ألّن سبب1
< الورق یأتي من األشجار، وھي مورد یتجدّد بسھولة، والزجاج
مصنوع من الرمل، وھو وفیر ورخیص>. وعالوة على ذلك،
سبب2 < تّم التخلّي عن مخّططات إعادة التدویر في بعض المدن

األمیركیّة ألنّھا مكلفة للغایة>.

2.5.6  في عام 2000 نشرت الدكتورة إلیانور ماجوایر
دراسة رائدة ألدمغة سائقي سیّارات األجرة في لندن. سبب1 <
أظھرت فحوصات الدماغ أن الحصین (جزء من الدماغ مستخدم
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لتحدید االتجاھات) لدیھم أكبر بكثیر من معظم الناس>. سبب2 <
األھّم من ذلك، أنھ ینمو بشكل أكبر كلّما قضوا مدّة أطول في ھذا
العمل>. لذا استنتاج1 [فإنھ من الخطأ االعتقاد بأننا نفقد خالیا

الدماغ بشكل مستمر من سن مبكرة].

2.5.7  سبب1 < ینجح بعض الناس على الرغم من كل
الصعاب. ومع أنھم یولدون من دون ثروة أو من دون أھل قادرین
على مساعدتھم في تحقیق طموحاتھم، فإنّھم مع ذلك یحقّقونھا>.
وھذا یدّل على استنتاج1 [ما یمكن أن یحقّقھ التصمیم والعمل

الجاد، لذا إذا كنت ترید شیئًا ما بالفعل، فعلیك بھ].

2.5.8  سبب1 < لقد حدث انخفاض في معدّل العدید من
أمراض الشیخوخة. فاألمراض مثل التھاب المفاصل والخرف
والسكتات الدماغیّة كلّھا تتّجھ نحو االنخفاض سنة بعد سنة>.
سبب2 < تشمل أسباب ھذا االنخفاض التقدم الطبّي مثل حاصرات
بیتا للسیطرة على ارتفاع ضغط الدم وتركیب بدائل للورك>.
سبب3 < غیر أّن ھناك عامًال آخر. لقد كان لدى الجیل الحالّي الذین
تبلغ أعمارھم 60 و70 عاًما نظام غذائّي أفضل وھم أطفال مما كان
لدى آبائھم>. سبب4 < إن التغذیة الجیّدة في مرحلة الطفولة تشكل
أھّمیة كبرى في إرساء أسس الصّحة الجیّدة في مرحلة البلوغ>.
وبما أن سبب5 < التحسینات في التغذیة استمّرت على مدى
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السنوات الستین الماضیة>، استنتاج1 [یمكننا أن نتوقّع استمرار
انخفاض العدید من أمراض الشیخوخة].

2.6  مجدّدًا، باستخدام الرموز الواردة في اإلجابة على
السؤال 2.5، فإّن الطریقة الطبیعیّة (وإن لم تكن الطریقة الوحیدة
الممكنة) لتفسیر الحجج المقدّمة لمختلف االستنتاجات ھي كما یلي:

(أ )  سبب1 < یرید معظم األھل أن یحظى أبناؤھم بمھن
ناجحة> وسبب2 < بما أن التعلیم أساسّي للنجاح>، لذا استنتاج1

[فإّن من واجب الوالدین أن یقدّما ألوالدھم أفضل تعلیم ممكن].

(ب )  سبب3 < إن من واجب الوالدین أن یقدّما ألوالدھم
أفضل تعلیم ممكن> وحیث إن سبب4 < المصلحة االقتصادیة
للبالد تقتضي أیًضا أن یكون سكانھا على درجة عالیة من العلم>،
لذا استنتاج2 [ینبغي على الحكومة أن تساعد اآلباء على توفیر

التعلیم ألبنائھم].

(ج)  سبب5 < ینبغي على الحكومة أن تساعد اآلباء على
توفیر التعلیم ألبنائھم> بناًء علیھ استنتاج3 [یجب أن یحصل

جمیع األھل على مساعدة مالیّة مقابل تكلفة تعلیم أبنائھم].

(د )  سبب6 < یجب أن یحصل جمیع األھل على مساعدة
مالیّة مقابل تكلفة تعلیم أبنائھم> ومن ثَمَّ استنتاج4 [یجب أن
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یحصل أصحاب األجور المنخفضة على إعفاءات ضریبیّة على
المصروف وینبغي أن یحصل من ھم أفضل حاًال على إعفاء

ضریبّي على المدخول].

2.7.1  سبب1 < ال یتدّخل مسؤولو الصّحة المحلّیون بناًء
للنھج البریطاني التقلیدي إزاء سالمة الغذاء إال على مستوى بیع
األغذیة بالتجزئة، على سبیل المثال، في تفتیش المباني التي تُعَدُّ
فیھا األغذیة أو تُباع>. ولكن، سبب2 < تنشأ جملةٌ من المخاطر
التي تھدّد صحتنا، والتي تنجم عن الغذاء الذي نأكلھ، بسبب
الطریقة التي یُنتَُج فیھا بالمقام األول، أّي من الممارسات الزراعیة
التكثیفیة الحدیثة المتبّعة، بدًال من الزراعة العضویة على نطاق
صغیر>. لذا استنتاج1 فإّن الھیئة الوطنیّة للغذاء التي تفشل في
معالجة مسألة إنتاج األغذیة لن تتمكن من حمایتنا بفعالیّة من

الضرر الذي یلحق بصحتنا من الغذاء الذي نأكلھ]. ومن ثَمَّ
استنتاج2 [ھناك حاجة إلى نھج أوسع نطاقًا في ھذه المسألة].

2.7.2  سبب1 < تتعرض العدید من الكائنات لخطر
االنقراض من جّراء تدمیر موائلھا>. سبب2 < أحیانًا یكون نشاط
اإلنسان ھو السبب المباشر في ذلك. كما ھو الحال عندما تجري
إزالة الغابات من أجل الزراعة>، ولكن سبب3 < االحتباس
الحرارّي العالمّي لھ أیًضا تأثیر مدّمر في العدید من الموائل>.
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سبب4 < بالطبع، النشاط البشري ھو السبب الرئیس لذلك أیًضا>
لذا استنتاج1 [البشر ھم التھدید الرئیسي لوجود العدید من

الكائنات].

2.7.3  سبب1 < إذا قامت الحكومة بحظر اإلعالن عن
السجائر في أراضیھا، فإن شركات صناعة السجائر ستوفّر
میزانیاتھا اإلعالنیة في ذلك البلد> لذا استنتاج1 [بھدف منافسة

بعضھا بعًضا، من المرّجح أن تخفّض أسعارھا]. ومن ثَمَّ
استنتاج2 [فإّن حظر اإلعالن عن السجائر یمكن أن یؤدي بسھولة

إلى زیادة في التدخین].

2.7.4  سبب1 < رسم مایكل أنجلو اللوحات الجداریّة
الشھیرة على سقف كنیسة سیستین بین العام 1508 والعام 1512.
وكلما جرى قدّاس، یرسل اللھب المتصاعد من الشموع طبقة من
الشمع والسخام؛ بعد بضع سنوات، تم طالؤھا بالورنیش الذي
اصفّر لونھ تدریجیًا؛ كما سمحت النوافذ المفتوحة بدخول أوساخ
المدینة، ومؤّخًرا دخان عوادم العدید من المركبات>. لذا استنتاج1
[فإنّھا فقدت حتًما ألوانھا األصلیة خالل الخمسمائة سنة التي
أعقبت ذلك]. استنتاج2 [وقد كانت عاصفة الجدل التي أثارتھا
أعمال التنظیف والترمیم التي قام بھا الفاتیكان في الثمانینیَّات
والتسعینیَّات في غیر محلّھا نھائیًا] ألن سبب2 < تّم تنفیذ العمل



485

من قبل بعض أفضل مرّممي الفن في العالم، وأشرف علیھ عن
كثب فریق دولي من خبراء الفن ومن المؤّرخین> وقد سبب3 <
اعتاد الناس على رؤیة اللوحات الجداریة بألوانھا الباھتة من جراء
السخام والورنیش واألوساخ العاّمة وال یدركون كم كانت الصور

األصلیة أكثر إشراقًا وحیویة>.

2.7.5  سبب1 < قبل 245 ملیون سنة، اختفى 90 في المائة
من جمیع األنواع؛ قبل 65 ملیون سنة، مات 50 في المائة من
جمیع الكائنات الحیة، بما في ذلك الدیناصورات>. سبب2 < في
اآلونة األخیرة، أدى تأثیر البشر إلى انقراض العدید من األنواع:
في ھاواي، على سبیل المثال، أدى ھذا التأثیر إلى خسائر فادحة
في أنواع من النباتات والحشرات والحیوانات>. سبب3 < ولكن
في كل مثال لالنقراض، رأینا أن األنواع التي تنقرض تحّل محلّھا
أنواع جدیدة>. لذا استنتاج1 [إن تاریخ العالم مليء بالعدید من
األمثلة عن انقراض بعض األنواع البیولوجیّة، وعلینا أالَّ نعدّ ھذا

االنقراض مشكلة بیئیة خطیرة].

2.8.1  "ال تثبت" ھو ادّعاء قوي بأن األدلّة ال تدعم
االستنتاج المقبول على نطاق واسع. "لذا" ھو مؤشر استنتاج

مباشر.
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2.8.2  "بما أن" و"لذا" ھي مؤّشرات حّجة واضحة؛ عبارة
"توحي" ھي مبدئیة.

2.8.3  عبارة "ھذه حقیقة ال لبس فیھا. ال أحد یمكنھ أن ینكر
ذلك بجدّیة"، تظھر أن دوكینز واثق جدًا من ادّعائھ.

2.8.4  العدید من الكلمات ھي مؤّشرات حّجة، "ألّن"،
"لذلك"، وما شابھ ذلك، وتم استخدامھا بشكل مباشر. "للوھلة األولى
یبدو ھذا الموقف منیعًا... ولكن عند التفكیر ثانیة یبدو أنھ تھّرب من

المواجھة" تظھر ھذه العبارة قدًرا كبیًرا من الثقة في موقفھ.

2.9  اإلجابة متروكة لك.
 

الفصل الثالث

3.1.1  ملحق األسئلة، المقطع رقم 3 تعرض الحجج فیھ جنبًا
إلى جنب.

3.1.2  ملحق األسئلة، المقطع رقم 11 تعرض الحجج فیھ
جنبًا إلى جنب.

3.1.3  ملحق األسئلة، المقطع رقم 17 تكون الحجج فیھ
متسلسلّة.
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3.1.4  ملحق األسئلة، المقطع رقم 29 تعرض الحجج فیھ
جنبًا إلى جنب.

3.1.5  ھذه الحّجة بنیتھا متسلسلّة

3.2.1  ملحق األسئلة، المقطع رقم 21 تعرض الحجج فیھ
جنبًا إلى جنب.

3.2.2  ملحق األسئلة، المقطع رقم 28 تكون الحجج فیھ
متسلسلّة.

3.2.3  ملحق األسئلة، المقطع رقم 36 تعرض الحجج فیھ
جنبًا إلى جنب.

3.2.4  ملحق األسئلة، المقطع رقم 38 معقّد، ولكن الحجج
تعرض فیھ جنبًا إلى جنب وصوًال الستنتاج مفاده أن مسارین من

الحجج یظھران "فرقًا كبیًرا بین الحركة النسبیّة والمطلقة".

3.3.1  مترابطة

3.3.2  غیر مترابطة

3.3.3  مترابطة

3.4.1  (أ) سبب1 < توحي األبحاث الحدیثة أن فھمنا لكیفیّة
تفاعل الغیوم مع أشعة الشمس قد یكون خاطئًا: حیث تشیر القیاسات
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الجدیدة إلى أن السحب تمتّص أربعة أضعاف الطاقة عما كان یُعتقد
سابقًا> وسبب2 < بما أن النماذج الحالیة لكیفیّة عمل المناخ تستند
إلى القیاسات األصلیة>، لذا استنتاج1 [إذا تبیّن أن القیاسات الجدیدة

دقیقة، فإّن نماذج كیفیّة عمل المناخ ستحتاج إلى إصالح شامل].

(ب) استنتاج1 = سبب3 < إذا تبیّن أّن القیاسات الجدیدة دقیقة،
فإن نماذج كیفیّة عمل المناخ ستحتاج إلى إصالح شامل> وسبب4 <
تستخدم النماذج المناخیّة في محاوالتنا لقیاس االحتباس الحرارّي
العالمّي> لذا، استنتاج 2 [إذا ثبت أن ھذه النماذج المناخیّة غیر
دقیقة، سیتعیّن علینا أن نراجع بشكل كامل فھمنا لالحتباس الحرارّي

العالمّي].

3.4.2  (أ) استنتاج1 [وفقًا لمنظمة الصّحة العالمیّة، یموت
آالف األشخاص في جمیع أنحاء العالم قبل األوان بسبب أمراض
القلب الناجمة عن التعّرض الطویل األجل للضوضاء المفرطة]
ألن سبب1 < یمكن أن یسبب التلوث الضوضائي إجھادًا
واضطرابًا في النوم> - وسبب2 < یمكن لمستویات اإلجھاد
العالیة أن ترفع من مستویات ھرمونات اإلجھاد مثل الكورتیزول
واألدرینالین والنورادرینالین في الجسم، حتّى أثناء النوم>
وسبب3 < كلما طالت مدة بقاء ھذه الھرمونات في الدورة الدمویة
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حول مجرى الدم، زاد احتمال تسبّبھا في ارتفاع ضغط الدم
والسكتات الدماغیّة وفشل القلب>.

3.4.3  (أ) سبب1 < إذا لم یكن نیل ارمسترونغ قد سار حقًا
على سطح القمر عام 1969، فال بد أن تكون قد وقعت أكثر
المؤامرات غرابًة، بمشاركة آالف األشخاص> وسبب2 < مثل
ھذه المؤامّرة ال یمكن أن تكون قد حدثت>. لذا استنتاج2 [فإن نیل

أرمسترونغ سار فعًال على سطح القمر عام 1969]

(ب) سبب2 = استنتاج1 [مثل ھذه المؤامّرة ال یمكن أن تكون
قد حدثت] ألن سبب3 < أحدًا لم یفِش السر حتّى اآلن >.

3.4.4  (أ) سبب1 < عندما یُمنح السجناء المحكوم علیھم
باإلعدام الخیار بین السجن مدى الحیاة واإلعدام، یختار 99 في
المائة منھم السجن مدى الحیاة>. وھذا یدّل على استنتاج1 [أنھم

یخشون الموت أكثر مما یخشون السجن مدى الحیاة].

(ب) استنتاج1 = سبب2 { >السجناء المحكوم علیھم
باإلعدام} یخشون الموت أكثر مما یخشون السجن مدى الحیاة>
وسبب3 < المرء یرتدع أكثر ما یكون بما یخشاه>، لذا استنتاج2
[من المرجح بداھةً أن یردع التھدید بعقوبة اإلعدام معظم القتلة

المحتملین أكثر من التھدید بالسجن مدى الحیاة].
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3.5.1  (أ) سبب1 < تتفكك العناصر المشعّة وتتحّول في نھایة
المطاف إلى رصاص> لذا استنتاج1 [لو كانت المادة موجودة

دائًما، یجب أالَّ یكون ھناك عناصر مشعّة متبقّیة].

(ب) استنتاج1 = سبب2 < لو كانت المادة موجودة دائًما،
یجب أالَّ یكون ھناك عناصر مشعة متبقیة> ولكن سبب3 < ال یزال
ھناك یورانیوم وعناصر مشعة أخرى متوافرة> لذا فھذا دلیل

علمي على استنتاج2 [أن المادة لم تكن موجودة دائًما].

3.5.2  سبب 1 < إذا تعذّر الدفاع عن السكان المدنیین في
حال نشوب حرب نوویة، فإننا لسنا بحاجة إلى سیاسة للدفاع
المدني>. ولكننا سبب2 < فعلی�ا بحاجة إلى سیاسة للدفاع المدني
إذا أردنا "للردع" أن یكون استراتیجیّة مقنعة>. لذا استنتاج1 [فإّن

الردع لیس استراتیجیة مقنعة].

3.5.3  اإلجابة متروكة لك.

3.5.4  اإلجابة متروكة لك.

3.6.1  یفترض أن عضو المجلس یجادل من أجل االستنتاج
التالي: "یجب أن نحصل على أضواء صودیوم جدیدة، ساطعة
وعالیة الجودة". ولیس واضًحا تماًما ما إذا كان قولھ "ألن أضواء
شوارعنا خافتة جدًا، لدینا نسبة حوادث ومعدّل جریمة أعلى مّما
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ینبغي". ھو تفسیر أو حّجة؛ إذا كان من المقبول أن تكون "أضواء
الشوارع لدینا خافتة جدًا" فھي حّجة. إذا كان من المقبول أن یكون
"لدینا المزید من الحوادث والمزید من الجریمة مما ینبغي" فھي
على األرجح تفسیر. وبالمثل بالنسبة إلى عبارة "فھي منخفضة جدًا

لدرجة أنھا تتضرر بسھولة وغالبًا من قبل المخّربین".

3.6.2  تفسیر

3.6.3  تفسیر

3.6.4  تفسیر

3.6.5  حّجة (ولكن یمكن قراءتھا بوصفھا تفسیًرا).

3.6.6  یفّسر أحد علماء الزالزل زلزال سان فرانسیسكو
الضخم عام 1906 ویجادل بأن زلزاًال آخر یوشك أن یقع.

3.7.1  (1) إذا كان ھناك تخّوف من انقراض األنواع، علینا
أن نمنع تدمیر موائلھا أینما استطعنا. (2) نحن بحاجة إلى الحدّ من
االحتباس الحرارّي العالمّي إذا أردنا أّال نفقد العدید من األنواع.

(وربما غیر ذلك أیًضا).

3.7.2  (1) إذا رفضت نسبة كبیرة من األھل التلقیح، فإنھم
سیعرضون أطفالھم لخطر حقیقي یتمثل في اإلصابة بشلل
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األطفال. (2) ینبغي على السلطات الطبّیة أن تنشر ھذه المخاطر
وأن تحث األھل على تلقیح أطفالھم.

 

الفصل الرابع

4.1.1  التفسیر الوحید الممكن (أو "األكثر معقولیة")
الرتفاع مستوى سطح البحر ھو أن مناخ العالم یزداد دفئًا.

4.1.2  إن تحسین التعلیم في القضایا الصحیّة من شأنھ أن
یدفع الناس إلى تحسین أسالیب حیاتھم.

4.1.3  إذا لم یْجِر وضع عالمة "سم" على الزجاجة فإنّھ لن
یضرك.

4.1.4  زوجِك لم یُفبرك األدلّة لیبدو كما لو أنّھ میت.

4.1.5  سیستمر السائقون في القیادة بسرعة 80 میًال في
الساعة إذا كان الحدّ األقصى للسرعة 80 میًال في الساعة.

4.2.1  جامعة یال ھي جامعة مرموقة جد�ا في الوالیات
المتّحدة لذا یفترض معظم الناس أّن تقریرھا موثوٌق بھ. تتمتع إدارة
األدویة الفیدرالیة األمریكیة بسمعة جیّدة إلى حدّ معقول في
الوالیات المتّحدة لتوخیھا الحذر بشأن سالمة األدویة، لذلك یمیل
األمیركیّون إلى االفتراض بأن موقفھا سلیم. (ال توجد وكالة
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حكومیة مماثلة، ذات سمعة مماثلة، في المملكة المتّحدة، حیث أدّى
مرض جنون البقر وغیره من المخاوف إلى افتراضات مختلفة
تماًما حول سالمة األغذیة والعقاقیر). یتعیّن علینا التحقیق في ھذه
األمور - وربما في "ثقافة المقاضاة" الموجودة في الوالیات
المتّحدة - لمعرفة االفتراضات األخرى التي یمكن عزوھا في

السیاق.

4.2.2  تفترض ھذه الحّجة أن وزن الرجال والنساء غیر
المتزّوجین (من ذوي األعمار المماثلة للمتزوجین) ال یزداد
بالمقدار نفسھ. كما أن العدید من النساء ینجبن أطفاًال في السنوات
األولى من الزواج، وقد یكون ذلك سببًا في زیادة وزنھم ولیس

الزواج نفسھ.

4.2.3  سوف یظھر لك التحقیق أن ھذه الحّجة كتبت بعد فترة
لیست بالطویلة من الثورة الفرنسیة، عندما كان كثیرون من
"الطبقة العلیا" واألثریاء في أوروبا خائفین من أن تصل الثورة
إلیھم. وھي تفترض أن ما یحدث في العالمین النباتي والحیواني
یحدث أیًضا للبشر (فیما یتعلق بالنمو السكاني)، وأنھ ال یوجد
مجال كبیر للعلوم والتكنولوجیا لزیادة إنتاج الغذاء وما إلى ذلك،
وأن سیاسات إعادة التوزیع ال یمكن أن تنجح، وأن تحدید النسل ال
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یمكن أن یكون لھ تأثیر كبیر على النمو السكاني (انظر فیشر،
2004، الفصل 3).

4.3  األسباب مقبولة بالنسبة إلى المملكة المتّحدة، والحّجة تبدو
معقولة. موقف األشخاص من السیّارات والسكك الحدیدیة مختلف
جدًا في الوالیات المتّحدة. ومن المحتمل أن یُظھر التحقیق أن
الجمیع تقریبًا في أمریكا یتوقع أن یكون لدیھ سیّارة وأن یسافر
بحّریة بًرا، وأن الغرب األوسط لیس مزدحًما جدًا وطرقھ لیست
مزدحمة عموًما، لذلك فإّن األسباب ال تنطبق ھناك والحّجة ربما

تبدو غیر ذات صلة.

4.4.1  إن بنیة الحّجة واستنتاجھا واضحان. وتفترض الحّجة
أن السائقین سیستمرون بالقیادة بسرعة 80 میًال في الساعة إذا تم

رفع الحدّ األقصى للسرعة إلى 80 میًال في الساعة.

  ھذا یبدو مشكوًكا فیھ ألن معظم السائقین في بریطانیا
یعتقدون أنھم لن یحاكموا إال في حال تجاوزت سرعتھم على
الطریق السریع السرعة القصوى بأكثر من 10 أمیال في الساعة،
وأنھ من النادر أن یتم القبض علیھم بكل األحوال. تشیر مثل ھذه
المواقف إلى أن الناس سیقودون بشكل أسرع إذا كان الحدّ
األقصى للسرعة أعلى. وھناك فضًال عن ذلك حجج بخصوص
حدود السرعة المنخفضة - على أساس السالمة والتوفیر في
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الوقود. وھذا یعني أّن ھذه الحّجة في اإلجمال ال تتمتع بقدر كبیر
من الجدارة.

4.4.2  اإلجابة متروكة لك

4.4.3  اإلجابة متروكة لك

4.4.4  تفترض ھذه الحّجة بوضوح أنّھ ال توجد فوائد
تعویضیّة للّوحات - مثل كسب إیرادات إضافیة یمكن أن تمّكن
أصحابھا من توفیر عنایة تكون أفضل لھا والحفاظ علیھا بشكل
طبیعي. وال یقال شيء عن ھذا االحتمال، ولكننا نحتاج حقًا إلى
تحدید المخاطر والفوائد لتحدید ھذه المسألة. إنھا حّجة ضعیفة في

وضعھا الحالي.

4.5  اإلجابة متروكة لك
 

الفصل الخامس

5.1.1- 5.1.3 اإلجابة متروكة لك، ولكن قد یساعدك
اإلنترنت في ذلك. ناقش إجاباتك مع زمالئك الطّالب. تّمت

مناقشتھا في الفقرة 5.1.

5.2.1  في ھذه الحالة تكمن المشكلة في شرح مصطلح لھ
معنًى ریاضي دقیق للطفل. إذا كنت ال تعرف ما ھو المضلّع
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(polygon)، یمكنك البحث في قاموس أو كتاب ریاضیات، أو
البحث في اإلنترنت أو سؤال شخص تتوقّع منھ أن یعرف (أستاذ
ا إذا كنت تعرف، فلعل أفضل طریقة لشرح ھذه ریاضیّات مثًال). أمَّ
الفكرة للطفل ھي أن تقول لھ مثًال "إنّھ شكل لھ العدید من الجوانب
المستقیمة (" poly "یعني" كثیر "و" gon "یعني" زاویة")، مثل
ھذه"، ثّم ارسم خماسیًا (شكل خماسي األضالع)، سداسي (شكل
سداسي األضالع) وھكذا، واشرح أن كلمة "مضلّع" تمكننا من
الحدیث عن الكثیر من األشكال المختلفة، مع أعداد مختلفة من
الجوانب. قد تكون ھناك حاجة إلى مساعدة أكثر أو أقل تبعًا لسھولة

استیعاب الطفل للفكرة.

5.2.2  یتّم استخدام موارد طبیعیة غیر قابلة للتجدید مثل
النفط أو الفحم، في حین أن المیاه التي تتدفّق في النھر تتجدّد. ما
أستغربھ ھو كیف ینظر الناس في أجزاء مختلفة من العالم إلى ھذا
المثال بشكل مختلف. حیث یعتقد أولئك الذین لدیھم إمدادات وفیرة
من المیاه (مثل المملكة المتّحدة) أنھا تختلف عن الموارد الطبیعیة
األخرى، في حین یعتقد أولئك الذین لدیھم إمدادات محدودة من

المیاه (مثل سنغافورة) أنھا متشابھة جدًا.

5.3.1  شخص لم یسمع ھذه العبارة سابقًا؛ أعضاء ھیئة
محلّفین؛ ندوة جامعیّة في القانون تناقش القرارات األخیرة في
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بعض القضایا الجنائیة. والباقي متروك لك.

5.3.2  اإلجابة متروكة لك.

5.4  یخبرنا معجم أكسفورد اإلنجلیزي المختصر أّن األدلّة
الظرفیة "تمیل نحو بناء استنتاج من خالل االستدالل من الحقائق
المعروفة التي یصعب شرحھا". لذا فإّن األدلّة الظرفیة تشیر إلى أن
جونز قد سرق اللوحات إذا اكتشفنا أن جونز لیس رجًال ثری�ا، وأن
العدید من اللوحات تّم االبالغ عن سرقتھا منذ سنوات، وأن جونز ال
یملك دلیًال على شرائھا، وأن أصدقاءه ال علم لھم بملكیتھ لھذه
اللوحات، وأن تفسیراتھ لكیفیّة حیازتھ لھا غامضة، ال یمكن التحقّق
منھا أو ال تقدم أي دلیل على أنھ حصل علیھا بشكل شرعي. من
المحتمل أن یكون ھذا كافیًا في المواقف العادیة، ولكن بالطبع، في

محكمة قانونیة ستكون ھناك حاجة إلى مزید من الدقّة.

5.5.1  أن نقول إنَّ استنتاج الحّجة ینبع بالضرورة من
أسبابھا فھذا یعني أن األسباب إذا كانت صحیحة، فإّن االستنتاج
یجب أن یكون صحیًحا كذلك؛ أو، بتعبیر آخر، من المستحیل أن
تكون األسباب صحیحة واالستنتاج خاطئ. على سبیل المثال، إذا
جادل شخص ما على النحو اآلتي: "جمیع الطّالب یعملون بشكل
جادّ وجمیع أولئك الذین یعملون بشكل جادّ یستحقون النجاح، ومن
ثَمَّ فإن جمیع الطّالب یستحقون النجاح"، فإّن االستنتاج ینبع
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بالضرورة من األسباب. ھذا االدّعاء ال یقول شیئًا حول ما إذا
كانت األسباب صحیحة (ھل فعًال یعمل جمیع الطّالب بشكل
جادّ؟) إنھ یقول ببساطة إذا كانت األسباب صحیحة فإّن االستنتاج
یجب أن یكون كذلك. وعلى ھذا النحو، قد تفشل الحّجة في إقناعك

باستنتاجھا على الرغم من أنھا تنبع حكًما من أسبابھا.

  أن نقول بأن استنتاج الحّجة ال ینبع بالضرورة من أسبابھا
یعني أّن األسباب یمكن أن تكون صحیحة واالستنتاج خاطئًا؛ أو،
بعبارة أخرى، من الممكن لألسباب أن تكون صحیحة ویكون
االستنتاج خاطئًا. على سبیل المثال، إذا جادل شخص ما قائًال:
"السالح الذي قتل سمیث وجد في منزل جونز وكانت بصماتھ
علیھ. كان جونز یكره سمیث وال یمكنھ تقدیم حّجة غیاب عن وقت
الجریمة. لذا ال بدّ من أن یكون قد قتل سمیث"، االستنتاج ال ینبع
بالضرورة من األسباب (قد تكون حّجة مقنعة جدًا لكنھا ال تنبع

بالضرورة من األسباب).

5.5.2  یعطیك المعجم أو الموسوعة عبارة مثل،
"الدیمقراطیة ھي حكومة الشعب، من قبل الشعب، وللشعب. النقطة
األساسیة ھي أن الحكومة منتخبة من قبل الشعب ویمكن استبدالھا
بأخرى إذا كان الشعب غیر راٍض". وھذا التعریف ببساطة یفید
االستخدام الشائع (إنھ إفادة تعریفیة)؛ وقد یبقى غامًضا جدًا بحیث
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یصعب تحدید ما إذا كانت بعض البلدان دیمقراطیة أم ال، ولكن
بعض األمثلة قد یكون مفیدًا. فإذا كان ھناك ثمة دولة تمثّل
"الدیمقراطیة"، فیفترض أنھا الوالیات المتّحدة، وكذلك مختلف
بلدان أوروبا الغربیة. ألمانیا ھتلر بالتأكید لم تكن كذلك، وال إسبانیا
فرانكو). ال شك أن المقاالت السیاسیة ستزّودك بالمزید من

التفاصیل.

5.6.1  اإلجابة متروكة لك.

5.6.2  في دراسة شھیرة حول الفقر في المملكة المتّحدة، قدّم
بیتر تاونسند التعریف التالي: "یمكن القول إنَّ األفراد واألسر
والجماعات من السكان یعانون من الفقر عندما یفتقرون إلى
الموارد الالزمة للحصول على نظام غذائي متنّوع، وللمشاركة في
األنشطة، ولتوفیر الظروف المعیشیة والحاجات األساسیة
المتعارف علیھا، أو على األقل التي یتم دعمھا أو التوافق علیھا
على نطاق واسع، في المجتمعات التي ینتمون إلیھا" (تاونسند،
الفقر في المملكة المتّحدة، 1979، ص. 31). وقد جرى الدفاع
عن ھذا المعیار من حیث االستخدام العام، ولكن أیًضا بوصفھ
قابًال لالستخدام في البحوث التجریبیة، وجرى االعتراف بھ على
نطاق واسع نظًرا لفائدتھ. ومّما ال شّك فیھ أن ھناك سجًال من
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االستخدامات األخرى السابقة ومنذ ذلك الحین والتي قد تكون
مفیدة.

5.6.3  اإلجابة متروكة لك

5.7.1  قد یبدو ھذا معقوًال في البدایة، ولكن نموذج تقییم
الطّالب قد یكون قیاًسا لمدى إعجاب الطّالب باألستاذ. وبالطبع
یمكن أن یكون شخٌص ما أستاذًا جیّدا دون أن یكون محبوبًا جدًا،
أو یمكن أن یكون محبوبًا دون أن یكون أستاذًا جیّدا. قد یكون لدى
األستاذ شعبیّة كبیرة ویكون ودودًا ویمنح درجات عالیة ولكنھ
بالمقابل قد یكون غیر فعّال نسبیًا في تدریس المادّة للطّالب؛ ومن
ثَمَّ ینبغي أالَّ نعّول على مثل ھذا الشخص بوصفھ أستاذًا جیّدا.
وھكذا، بناًء للمصطلحات التي یفّضلھا الفالسفة، فإن نتیجة التقییم
الجیّدة لیست شرًطا ضروریًا لكونھ أستاذًا جیّدا وال شرًطا كافیًا
أیًضا. (لالطالع على مناقشة مفیدة لھذا المثال انظر سكریفن،

1976، ص. 127).

5.7.2  قد تفترض أن األلعاب یجب أن "یلعبھا العدید من
الالعبین" ولكن ماذا عن لعبة الورق؟ قد تفّكر أنھا من المفترض
أن تكون "ممتعة" ولكن ماذا عن لعبة البوكر؟ قد تفّكر أنھا بحاجة
إلى "قواعد" ولكن ماذا عن رمي األطفال الكرة ببساطة بعضھم
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إلى بعض؟ وھكذا. في الواقع تتّضح استحالة العثور على الظروف
الالزمة والكافیة لشيء ما لیكون لعبة.

5.8  فیما یلي جواب محتمل:

  من السھل أن نرى ما یجري الجدال حولھ ھنا، ولكن ماذا
یعني "اإلنسان الحّساس" و"المكتمل النمّو"؟ قد یشعر معظمنا أن
بإمكانھ أن یصف الحاالت التي یكون فیھا األفراد حّساسین أو غیر
حّساسین، إنسانیین أو ال إنسانیین. یفیدنا المعجم أن عبارة "أن
یكون اإلنسان حّساًسا" تعني أنھ "یعي ویستجیب لمشاعر
اآلخرین". ومن الواضح أن ھذه مسألة نسبیة، وحتّى لو كان
صحیًحا فإّن العدید من الرجال یجدون صعوبة في مراعاة
اآلخرین، ولكن كثیًرا منھم حّساس إلى حدّ معقول. ومھما كان
المؤلّف یعني بعبارة "اإلنسان المكتمل النمّو" فقد یشمل ذلك درجة
معقولة من المراعاة تجاه اآلخرین (إذا كان شخص ما غیر حّساس
نھائیًا فھذا من شأنھ أن یجعل منھ بالتأكید إنسانًا غیر مكتمل النمّو)
ولكنك ال تحتاج إلى أن تكون حّساًسا للغایة كي تكون إنسانًا. على
سبیل المثال، ھل صاحب العمل الذي یسّرح الموظفین الفائضین
عن الحاجة "عدیم الحساسیة" أو فاشل بوصفھ "إنسانًا مكتمل
النمّو؟" وما مدى الحساسیة التي تریدھا لجنودك؟ وھل القادة
السیاسیون ذوو البشرة السمیكة أقل من البشر المكتملي النمّو؟ قد
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تجد أنّھ من األسھل على المرأة عموًما أن تكون حّساسة تجاه
اآلخرین ولكن من المؤّكد أن المسؤولیة عن الحساسیة یجب أن
توضع مباشرة على عاتق الشخص المعني. نعم، ربّما یمكن
لآلخرین أن یساعدوا في ذلك، ولكن االستنتاج بأن المرأة تتحّمل
مسؤولیة خاّصة لمساعدة الرجال ھو استنتاج ضعیف جدًا.
لنفترض أن ھذه الحّجة برّمتھا تتعلق ببریطانیا في الوقت الحاضر،
حیث یدور نقاش كبیر حول العالقة بین الرجل والمرأة، بما في
ذلك حقوق ومسؤولیات كّل منھما؛ قد یكون لھذه الحّجة المزید من

القوة في مجتمعات أخرى.

5.9  اإلجابة متروكة لك.

5.10  اإلجابة متروكة لك.

5.11.1  اختبار السّمیّة ھو اختبار األدویة أو غیرھا من
الموادّ لمعرفة ما إذا كانت ضارة (سامة) للحیوانات والبشر.
وعادة ما تُجرى مثل ھذه االختبارات - لألدویة والمبیدات
الحشریة والمضافات الغذائیة والمنّظفات المنزلیة وما إلى ذلك -

على الحیوانات في البدایة.

5.11.2  من الناحیة الفنیة، ھذا یعني أنھ من بین جمیع أولئك
الذین یجري تشخیصھم بورم الظھارة المتوسطة، سیموت نصفھم
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في غضون ثمانیة أشھر من التشخیص (أي بسرعة كبیرة)
والنصف اآلخر سیموت بعد ذلك (ولكن ربما أیًضا بسرعة
كبیرة؟). الشيء اآلخر الذي أراد غولد معرفتھ ھو "ما ھي
فرصتي في أن أكون من بین النصف الذین یعیشون أكثر من
ثمانیة أشھر؟" (أي ما الذي یحدّد ما إذا كنت سأموت بسرعة أو
أعیش أكثر من ثمانیة أشھر؟) و"كیف یبدو الرسم البیاني ألولئك
الذین یعیشون أكثر من ثمانیة أشھر؟" (وما الذي یحدّد موقعي
على ھذا الرسم البیانّي؟). في الواقع، الجانب األیمن من الرسم

البیاني لدیھ "ذیل" طویل وعاش غولد 20 عاًما إضافی�ا.

5.11.3 - 5.11.5 اإلجابة متروكة لك.

5.11.6  إن احتیاطیات النفط ھي الكمیات المقدّرة من النفط
الخام التي یُعتقد أنھ یمكن استخراجھا في ظل الظروف االقتصادیة
والتشغیلیة القائمة. إن الكمیّة اإلجمالیّة للنفط في حقل نفطي تشتمل
على كمیة كبیرة من النفط ال یمكن استخراجھا؛ ویتوقف مقدار ما
یمكن استخراجھ على االقتصاد والتكنولوجیا، لذا فإن احتیاطیات
النفط في حقل ما قد تتغیّر بشكل كبیر مع مرور الوقت. (راجع

ویكیبیدیا).

5.11.7  على الرغم من أن ھذه الحّجة شھیرة وكان لھا أثر
كبیر في زمانھا، فمن الواضح اآلن أن بإمكانك تعلیم الناس كیف
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یجادلون، ومن یصدّقون، وكیف یتّخذون قرارات وما شابھ ذلك،
بشكل أفضل مما كانوا یفعلون من قبل. (انظر إلى تجربتك
الخاّصة مع ھذا الكتاب). أضف إلى أن بإمكانك أیًضا القول بأنھ

ال یمكن تعلیم الكتابة بشكل عام.
 

الفصل السادس

6.1  تّمت مناقشتھ في النص مباشرة بعد السؤال.

6.2  تّمت مناقشتھ في الفقرة 9.3 ولكن ال تنظر إلى الجواب
بعد.

6.3  تمت مناقشتھ في النص مباشرة بعد السؤال.

6.4  من الصعب قول ما ھي األدلّة التي تظھر أن "العنف على
شاشة التلفزیون یؤثّر في سلوك الناس "ألن العدید من العوامل تلعب
دورھا. ولكن، إذا كان االدّعاء یتلّخص بأن مشاھدة العنف على
شاشة التلفزیون تجعل المزید من الناس أكثر عنفًا مما كانوا
سیكونون علیھ لوال ذلك، فقد یكون من الممكن قیاس مستویات
العنف في الجماعات المماثلة األخرى التي لدیھا عادات تلفزیونیة
مختلفة جدًا (مع بعض الجماعات التي تمیل إلى مشاھدة نسبة أكبر
من العنف من غیرھا). وقد یكون من المناسب أیًضا العثور على
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أشخاص یقولون إنھم یؤثِّر فیھم ما یشاھدونھ على شاشة التلفزیون،
وقد أصبح بعضھم أكثر عنفًا وبعضھم لم یظھر علیھ ذلك. وال یتعین
على المرء إال أن یقترح ھذه االحتماالت للتفكیر في التعقیدات، لذا
ربما ال یمكن إثبات صّحة ھذا االدّعاء أو عدم صحتھ. إیجاد أدلّة

حول "تأثیر اإلعالن التلفزیوني" متروك لك.

6.5  "یجب أن یكون الناس أحراًرا في مشاھدة ما یختارونھ"
نحن نعیش في مجتمع یعطي قیمة عالیة لحریة الناس في اتّخاذ
قراراتھم الخاّصة حول كیفیّة عیشھم - شریطة عدم اإلضرار
باآلخرین - لذا فإن ھذا المبدأ سیعطي دعًما قویًا لالدّعاء المقدّم
ھنا. ولكن، وبھذا المبدأ نفسھ، إذا استطعنا أن نظھر أن مشاھدة
أنواع معیّنة من البرامج التلفزیونیة كانت لھا آثار غیر مرغوب
فیھا - بحیث نزع بعض الناس إلى إلحاق الضرر باآلخرین - فإن
ھذا من شأنھ أن یقف ضد ھذا االدّعاء. ولكن كما رأینا، قد یكون

ذلك صعبًا للغایة.

6.6  االدّعاء الوقائعّي: "الوخز باإلبر یمكن أن یزید معدّالت
نجاح التلقیح االصطناعي (اإلخصاب في المختبر) بنسبة 65 في
المائة"؛ یجب أن تظھر تقاریر التجربة إن كان ھذا االدّعاء
صحیًحا أم زائفًا. التوصیة: "یجدر تجنّب الوخز باإلبر في سیاق
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التلقیح االصطناعي"؛ لتقییم ذلك انظر في اإلیجابیات والسلبیات
(لقد بنى سینغ حّجة قویة بخصوص ھذه التوصیة).

  تعریف: المجموعة "الوھمیة" للوخز باإلبر [مجموعة
"السیطرة" التي جرى إیھامھا بأنھا تخضع للوخز باإلبر]؛ تبدو
ھذه الفكرة واضحة؛ یمكننا التحقّق من األطبّاء ما إذا كانت كذلك.

  االدّعاء السببي: "الوخز باإلبر ال یزال غیر مثبت من حیث
زیادة معدّالت نجاح التلقیح االصطناعي"؛ وتدعم األرقام ھذا

االدّعاء الّسببي السلبي.

6.7.1  یزعم دوكینز بیقین كبیر أن "الدین یظھر نمًطا من
الوراثة... یشبھ الوراثة الجینیّة". وقد قدّم ھذا االدّعاء في األصل
في محاضرة عامة تم نشرھا الحقًا في صحیفة االندبندنت. یبدو
صحیًحا أن معظم الناس ینتمون إلى دین آبائھم الذي نشأوا علیھ،
على األقل یبقون بصورة عاّمة مسیحیّین ومسلمین وھندوس
وبوذیین وھكذا. ربما یغیّر الناس مذھبھم ضمن الطائفة أكثر من
طوائفھم الدینیّة الواسعة، على سبیل المثال، ینتقلون من الكنیسة
االنكلیزیة إلى الروم الكاثولیك، لكن االدّعاء الواسع یبدو صحیًحا
من خالل خبرتي مع المعتقدات الدینیة للناس ویبدو أنھ یتناسب
جیّدا مع كل شيء آخر أعرفھ. كما یجّسد القیاس التقریبي مع
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الوراثة شیئًا من الطبیعة غیر التأملیة اللتزام أغلب الناس الدیني
بحسب خبرتي.

6.7.2  تعرض ھذه الحّجة تجربة مشھورة كانت لھا نتائج
رائعة - جرى تكرارھا في تجارب مماثلة. من السھل التحقّق من
التقریر عن طریق اإلنترنت وال یبدو أن ھناك شكوًكا حول النتائج.
االستدالل على وجود حیاة في مكان آخر من الكون یعدُّ مبدئی�ا، بل
ھناك أدلّة تدحض ذلك (لیس ھناك إشارات السلكیة). إنھ تقریر
علمي نموذجي حاسم بشأن ما حدث، ومبدئي بشأن االستدالالت
من األدلّة. یتناسب بسھولة مع معتقداتي األخرى، لذلك لیست لدي

صعوبة في قبول ما یدّعیھ.

6.7.3  ورد ھذا التقریر في مجلّة نیو ساینتست، مما یضفي
علیھ مصداقیة. ومن المرّجح أن علماء البحار الذین استعرضوا
الخطة یتمتعون بالخبرة ذات الصلة وربما كانوا مستقلّین، مما
یضفي مصداقیة أیًضا على آرائھم. لذا أنا أقبل أن خّطة (نورسك
ھیدرو) ربما كانت معیبة. یتعلّق ھذا التمرین حقیقة بالمصداقیة -

التي نحن بصدد البحث فیھا.

6.8  المثال األول والثاني جرت مناقشتھما في النص الذي
یلي السؤال. اإلجابة على المثال الثالث والرابع متروكة لك.
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6.9.1  الصور یسھل اختالقھا. وتبقى غیر قابلة للتصدیق
لألسباب التي ذُِكرت.

6.9.2  اإلجابة متروكة لك.
 

الفصل السابع

7.1  المثال الثالث: مدّرب القیادة من المرّجح جد�ا أنّھ یمتلك
الخبرة ذات الصلة مما یجعل مصداقیتھ عالیة.

  المثال الرابع: من المحتمل أن یكون لدى المراسل الخبرة
م. قد یعتمد ھذا على القناة التلفزیونیة. لتمریر ما قُدِّ

7.2  تمت اإلجابة علیھ جزئیًا في النص بعد السؤال مباشرة،
ولكن قد یكون لدیك أسئلتك الخاّصة.

7.3  یرى معظم الناس في ھذه المسألة أنھ ال یمكن إعطاء
الكثیر من المصداقیة لسائقي السیّارتین الحمراء والبیضاء ألن
لدیھما الكثیر لیخسراه أو یكسباه (على الرغم من أن بإمكانھما
رؤیة ما حصل جیّدا، وما إلى ذلك). ویبدو أن الشرطي واألم
شاھدان موثوقان في ھذه المرحلة (على الرغم من أننا قد نحتاج

إلى معرفة المزید) أما الطفل فلیس كذلك.

7.4  اإلجابة متروكة لك.
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7.5  ربما یكون لدى روفوس الكثیر لیخسره إذا أُِدین، لذا
(على الرغم من أنھ ربما یقول الحقیقة) فإننا نتعامل بشكل عام مع
مثل ھذه الشھادة بشك في غیاب أدلّة أخرى - ألن لدیھ مصلحة
شخصیة. یُفترض أن الطبیب لیس لدیھ ما یخسره من اإلبالغ بدقة
عما وجده - لیس لدیھ ما یكسبھ أو یخسره، وال مصلحة شخصیة
لدیھ، لتقدیم األدلّة بطریقة أو بأخرى. أضف إلى أّن لدیھ الخبرة
ذات الصلة، كما أن سیاق المحكمة یضیف وزنًا، ومن ثَمَّ فإن أدلّتھ

ذات مصداقیة عالیة. روفوس في ورطة!

7.6  اإلجابة متروكة لك.

7.7  ستأتي أدلّة مباشرة من شخص یقول، على سبیل المثال،
إنھ رأى أقزاًما لونھم أخضر یخرجون من مركبة فضائیة
ویسیرون على العشب في حدیقتھ. قد تكون األدلّة الظرفیة لالدّعاء
نفسھ ھي التثلیمات البادیة في التربة وعالمات الحرق حیث یُزعم
أّن سفینة الفضاء قد ھبطت وأقلعت، وما یشبھ آثار أقدام األقزام
على سطح العشب واألدلّة الجنائیة على العشب الذي المستھ مواد

كیماویة غیر عادیة. ربما یمكنك التفكیر في المزید.

7.8  قد تقول األم، "أردت عبور الطریق بأمان مع طفلي،
لذلك، على الرغم من أنھ كان ھائًجا، كنت أمسك یده بإحكام
وأراقب بعنایة حركة المرور وإشارات المرور. بصري جیّد،
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والرؤیة كانت ممتازة، وأنا أیًضا أقود لذا أعرف ما الذي أبحث
عنھ، وال أعرف السائقین أو الشرطي. "قد یقول الشرطي، "كنت
في الخدمة. كنت في طریقي نحو التقاطع؛ نظري جیّد وكانت
الرؤیة ممتازة. لقد تلقیت أیًضا تدریبًا مكثفًا كیف أراقب وأبلّغ عما

أشاھده بدقّة وعلى مسؤولیتي عند تقدیم األدلّة في المحكمة.

7.9  "الشمس تعبر السماء من الشرق إلى الغرب" مقابل
"الشمس تدور حول األرض"، أو "البوابة مفتوحة واألغنام على

الطریق" مقابل "الغنم ھربت من حقلھا".

7.10  أنا أفترض أن كل شخص كانت لدیھ رؤیة جیّدة، ولم
یكن تحت تأثیر أي نوع من المخدّر وكان یتابع ما یحدث، باستثناء
الطفل الذي كان ھائًجا. وأفترض أیًضا أنھ لم یكن أي من الشھود
یعرف أیًا من الشھود اآلخرین (باستثناء األم والطفل بالطبع).
أفترض أیًضا أن إشارات المرور كانت تعمل بشكل صحیح
وطبیعي. ال یمكننا أن نولي قدًرا كبیًرا من المصداقیّة إلى أي من
السائقین ألن لدیھما مصلحة شخصیة. وال یمكننا أن نعطي أي وزن
لما یقولھ الطفل (ألنّھ لم یكن یتابع ما یحدث). كما أفترض أن األم
كانت تعرف ما الذي تبحث عنھ ألنھا ھي نفسھا تقود سیّارة؛ بالنظر
إلى كل شيء آخر افترضناه عنھا، فإن أدلّتھا موثوقة للغایة. أفترض
أن الشرطي لم یكن تحت ضغط معیّن للحصول على إدانات. ثم،
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بالنظر إلى خبرتھ وكل شيء آخر افترضناه، فإن أدلّتھ ذات
مصداقیة عالیة أیًضا. عالوة على ذلك، لدینا شاھدین مستقلین
د بعُضھا بعًضا. وھذا من یقوالن نفس الشيء، لذا فإن أدلّتھما یؤّكِ
شأنھ أن یجعل الحّجة قویة جدًا لالعتقاد بأن السیّارة الحمراء

تجاوزت اإلشارة الحمراء.

7.11.1  یقدّم المقطع دلیًال مباشًرا - لما رأیتھ. كنت صغیًرا
ونظري جیّد لذا قد یكون الوصف دقیقًا لدرجة معقولة. إن االدّعاء
بأنھا كانت شبًحا سیكون حكًما استداللی�ا - حیث یكون معظمنا عادة
متشكًكا حولھ. في الواقع، كانت ھناك بركة ماء ذات شكل غریب
تلمع تحت ضوء دراجتي الساطع، وكانت تتموج من جراء الریح،
وكان ضوء دراجتي ینعكس على جذع الشجرة، وزاویة االنعكاس
تزداد كلما اقتربت من البركة، مما یجعل الصورة تتحرك ألعلى

الشجرة (وقد تثبّت من ذلك عبر القیام بھ مّرة أخرى)!

7.11.2  إن صناعة التبغ ستستفید من ھذه النتائج، لذلك نحن
بحاجة إلى معرفة مدى استقاللیة العلماء. إذا كانوا من ذوي
السمعة الحسنة، وكانوا علماء مستقلّین ینشرون بحریة كل ما
یجدونھ ولم یتعرضوا ألي ضغط من أجل العثور على نتائج مفیدة
لصناعة التبغ، فإّن نتائجھم ذات مصداقیة. وإذا كانوا من العلماء
التابعین لصناعة التبغ أو من العلماء الذین لدیھم نوع آخر من
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المصلحة الشخصیّة، فإّن النتائج التي توصلوا إلیھا تستحق قدًرا
أقل من المصداقیة.

7.11.3  نحن ال نعرف سوى القلیل نسبیًا عن جولیاني؛ وھو
یوصف بأنھ فنّي مختبر، لذلك قد نفترض أنھ یعرف عن األسالیب
العلمیّة (ومن ثَمَّ تكون لدیھ الخبرة ذات الصلة). غیر أن الخبراء
المتخّصصین في ھذه المسألة، أي علماء الزالزل، قد تحقّقوا من
أساس ادّعاءاتھ واختلفوا معھ. ولیست لدیھم مصلحة خاّصة، ولدیھم
الخبرة ذات الصلة، وما إلى ذلك - ومن ثَمَّ فھم یستحقون قدًرا أعلى

من المصداقیة.

7.11.4  فیما یلي إجابة محتملة - استنادًا إلى افتراضات
معیّنة:

  مالك الشركة (ب) ربما لدیھ الكثیر لیخسره (قد یضطر إلى
دفع تعویض أو ربما سیعاني بطرق أخرى) إذا ُعدَّ مسؤوًال عن
إصابة (أ)، فإن من شأن ذلك أن یقلّل من مصداقیة شھادتھ.
ولألسباب نفسھا، فإن مصداقیة رئیس العمال (ف) مھدّدة - ولكنھ
قادر على إبراز سجل الصیانة الذي یؤّكد ادّعائھ بأن اآللة تخضُع
للصیانة دائًما بشكل مرٍض تماًما، لذا فإن ھذه النقطة تبدو مثبتة

بشكٍل جیّد.
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  (أ) لدیھ الكثیر لیخسره (أو یكسبھ) ومن ثَمَّ فإن مصداقیّة
ادّعائھ بأنھ اتّبع جمیع إجراءات السالمة، لیست عالیة، نظًرا
لمصلحتھ الشخصیة. (ش) ھو زمیل عمل لـ (أ)، لذلك تِقلُّ

مصداقیتھ ألنھ قد یكون منحاًزا لصالح زمیلھ في العمل.

  إننا نفترض أن مفتش الصّحة والسالمة (م) ال یعرف أی�ا من
المتورطین، أو على األقل لیست لدیھ عالقة معھم من شأنھا أن
تؤدّي إلى تحیّزه لصالح أّي شخص أو ضده (وإال فال ینبغي لھ أن
یعطي حكمھ المھني). ومن ثَمَّ فھو مستقل ولیست لھ مصلحة في
التوّصل إلى حكم دون حكم آخر. ونفترض أیًضا أن لدیھ التدریب
والخبرة ذات الصلة للحكم على ھذه المسألة (وإال فما الفائدة من
تعیینھ؟). وعالوة على ذلك، یجب أن یكون قادًرا على تبریر حكمھ
مھنیًا ومن ثَمَّ فإن سمعتھ في خطر أیًضا. بناًء على ھذه
االفتراضات، فإن (م) شاھد موثوق بھ للغایة وحكمھ یشیر إلى أن
الشركة التي صّممت المنشار وجھاز األمان ھي المسؤولة في
نھایة المطاف عن الحادث. ومن المثیر لالھتمام، أن (ش) یدّعي
أنھ أبلغ (ف) أن جھاز أمان المنشار" كان تصمیمھ سیئًا ولم یكن
یعمل بشكل جیّد". وإذا كان لدى (ش) الخبرة ذات الصلة (أي كان
على درایة بمشكالت تشغیل المناشیر الدائریة) وإذا كان (ف)
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یعرف ذلك، فإنھ یوحي بأن (ف) لم یتصّرف بناًء على مشورة
موثوقة وأن ذلك من شأنھ أن یحّمل (ف) المسؤولیة.

7.11.5  اإلجابة متروكة لك.

7.11.6  فیما یلي إجابة محتملة - استنادًا إلى افتراضات
معیّنة:

  إنني أفترض من السیاق أن ھذا قد حصل في لندن. ربما
یكون لدى الشرطي (ش) الكثیر لیخسره إذا تبیّن أنھ تسبّب لفرانس
لي (ف) باألذى من جّراء ضربة العصا، لذا فإن من شأن ذلك أن
یقلّل إلى حدّ كبیر من مصداقیتھ. ربما كان "المحامي المعروف
والناشط في مجال حقوق اإلنسان" (أ) متعاطفًا مع التحالف
المناھض للفاشیة لكننا ال نعرف موقفھ إزاء الشرطة، لذلك من
الصعب تقدیر ما إذا كان ھناك أي تحیّز بشأنھا. ومن البدیھي أنھ
یعرف القانون وكیف تجري األمور وأن سمعتھ المھنیة على المحك
إذا قال شیئًا ثُمَّ تبیّن أنھ كاذب، لذا فإن ذلك یضفي مصداقیة على
شھادتھ. سأفترض أن طاقم األخبار التلفزیونیة (ت) تابع لمحطة
إخباریة ذات سمعة جیّدة ("بي بي سي" أو "آي تي في"، مثًال) ما
یضفي مصداقیّة على أدلّتھم. وعالوة على ذلك، إذا كانت ھناك أیّة
إمكانیة إلنقاذ جزء من فیلمھم، فإن من شأن ذلك أن یوفّر أدلّة بشأن
دقّة أقوالھم، لذا فإن ھذا یعّرض سمعتھم للخطر، مما یزید مّرة
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أخرى من مصداقیتھم. ومّما ال شك فیھ أن قادة (آر33) سوف
ینكرون الّلوم ألن لدیھم الكثیر لیخسروه إذا تبیّن أنھم مسؤولون
جزئی�ا. بالمثل فإن (ع)، عضو (آر33)، الذي یتباھى بأنھ رمى
الحجر، یرفض التعریف عن نفسھ، ومن ثَمَّ فإّن مصداقیّتھ لیست
عالیة. وسأفترض أن السائحة الھولندیة (س) كان بإمكانھا رؤیة
الكثیر مما یحصل؛ ویفترض أّن لیس لدیھا مصلحة أو تحیّز، وأنھا
كانت مجّرد مراقب محاید، فكل ذلك یضفي مصداقیة على شھادتھا.
ومّما ال شك فیھ أن المتحدثة باسم المستشفى (م) مستقلة وتتحدث
من منطلق الخبرة ذات الصلة، ولكّن شھادتھا ال تساعدنا في تحدید
من وّجھ "ضربة واحدة على األقل شدیدة جدًا" إلى رأس فرانس
لي. على العموم، وبالنظر إلى االفتراضات التي قدمتھا، فإّن العدید
دون شھادات من الشھود الموثوق بھم، (أ)، (ت) و(س)، یؤّكِ
بعضھم بعًضا، وشھاداتھم تشیر بقوة إلى حدّ ما أن (ش) - وربما
ضباط الشرطة اآلخرین - كانوا مسؤولین عن إصابة رأس فرانس

لي.

7.11.7  اإلجابة متروكة لك.
 

الفصل الثامن
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8.1.1  االستدالل ھو ببساطة االنتقال من الجملتین األولى
والثانیة، الّلتین اتّخذتا حجًجا جنبًا إلى جنب، إلى أن "الوظیفة
المناسبة ألي شخص ال یتابع تحصیلھ الجامعّي ھو أن یصبح رائد

أعمال".

8.1.2  االستدالل ھو االنتقال من كّل ما ھو قبل "لذا"، الذي
یؤخذ على أنّھ أسباب مترابطة، إلى أن "مناخ العالم یزداد دفئًا".

8.1.3  االستدالل ھو االنتقال من الجمل الثالث األولى، التي
تؤخذ على أنھا أسباب جنبًا إلى جنب، إلى أنھ "من المرّجح أن

تكون نتائج التحلیل غیر صحیحة".

8.1.4  االستدالل ھو االنتقال من "لو قام أحد آباء الروم
الكاثولیك بإعطاء الزرنیخ للفیلسوف دیكارت في رقائق المناولة،
فإن من شأن ذلك أن یقتل دیكارت". و"قد قام أحد آباء الروم
الكاثولیك بإعطاء الزرنیخ للفیلسوف دیكارت في رقائق المناولة"

إلى أنھ "ال بدّ أن یكون ھذا ما قتل دیكارت".

8.1.5  االستدالل ھو االنتقال من كل شيء آخر (ربما أفضل
تفسیر على أنھ منطق مشترك) إلى أنھ "یجب على قوات الشرطة
منع ضباطھا من القیادة بسرعة عالیة في مالحقة المتسابقین

الطائشین الذین یسرقون السیّارات".



517

8.1.6  ھذا المقطع یحتوي على استنتاجین. األول ھو من
"عندما یُمنح السجناء المحكوم علیھم باإلعدام الخیار بین السجن
مدى الحیاة واإلعدام، یختار 99 في المائة منھم السجن مدى
الحیاة" إلى "یخشون الموت أكثر مما یخشون السجن مدى
الحیاة". والثاني ھو من "یخشون الموت أكثر مما یخشون السجن
مدى الحیاة" و"أن المرء یرتدع أكثر بما یخشاه" حجج مترابطة
تؤخذ معًا إلى "من المرّجح بدیھیًا أن یردع التھدید بعقوبة اإلعدام

معظم القتلة المحتملین أكثر من التھدید بالسجن مدى الحیاة".

8.2  جرت مناقشتھ في النص مباشرة بعد السؤال.

8.3.1  من الواضح أن االستنتاج ضعیف من خالل اختبارنا.

8.3.2  بصیغتھ الحالیة، االستنتاج ضعیف من خالل
اختبارنا. إذا أضفنا افتراض أنھ "ال یوجد تفسیر آخر محتمل"

یصبح استنتاًجا جیّدا من خالل اختبارنا.

8.3.3  استنتاج ضعیف من خالل اختبارنا.

8.3.4  من المحتمل أن یكون دیكارت قد توفي بنوبة قلبیّة
غیر ذات صلة قبل أن یتاح للزرنیخ الوقت الكافي لیصبح ساري
المفعول، لذا فإّن الحّجة كما ھي لیست استنتاًجا جیّدا. ولكن، إذا
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كان االستنتاج بھذه الصیغة: "كان من الممكن أن یقتل دیكارت"،
لكان ذلك استنتاًجا جیّدا.

8.3.5  لیس من السھل الحكم علیھا من خالل اختبارنا. یعتمد
ذلك على توفّر بدائل. راجع المناقشة في الفقرة 9.5، المثال الثاني.

8.3.6  اإلجابة متروكة لك.

8.4.1  صالحة استنباطیًا. إذا كان توم یكره حق�ا كل شخص
تحبھ ماري، ومن ثَمَّ إذا كانت تحبھ یجب أن یكره نفسھ. بالطبع،
إذا كانت الحّجة تعني أن توم یكره كل شخص تحبھ ماري إال

نفسھ، فإنّھا تكون غیر صالحة استنباطیًا.

8.4.2  إذا كانت عبارة "في ھذه الحالة لم یكن بإمكانھ اطالق
النار على سیده" تعني "إذا كان كبیرالخدم في حجرة المؤن فال
یمكن أن یكون قد أطلق النار على سیّده" فھي حّجة صحیحة
استنباطیًا؛ إذا كانت األسباب صحیحة یجب أن یكون االستنتاج

كذلك.

8.4.3  من الواضح أنھا غیر صالحة استنباطیًا. ولكن مع
االفتراض المضاف "ال یوجد تفسیر محتمل آخر"، مما یعني في
الواقع "إذا كان مستوى سطح البحر یرتفع، یجب أن یكون مناخ

العالم یزداد دفئًا"، تصبح صالحة استنباطیًا.
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8.4.4  غیر صالحة استنباطیًا. انظر إلى اإلجابة على السؤال
8.3.4. مّرة أخرى، لو كان االستنتاج بھذه الصیغة: "كان من

الممكن أن یقتل ذلك دیكارت"، لكانت الحّجة صحیحة استنباطیًا.

8.5.1  صالحة استنباطیًا.

8.5.2  غیر صالحة استنباطیًا.

8.5.3  غیر صالحة استنباطیًا.

8.5.4  غیر صالحة استنباطیًا.

8.6  ربما كان كل من دالي وطومسون قادرین على إعطاء
تفاصیل حول جریمة القتل التي ال یمكن ألحد أن یعرفھا سوى
القاتل والشرطة. ربما تمّكن االدّعاء من إثبات أن دالي وطومسون
لم یتمّكنا من مناقشة أدلّتھما الخاّصة مع بعضھما بعًضا لذلك
مت بشكل مستقل ومن ثَمَّ أكدّت ما قالھ اآلخر (راجع الفقرة 7.5 قُدِّ
بشأن التأكید). ربما كانوا قادرین على إقناع ھیئة المحلفین بعدم
وجود أي "دافع" لدیھم سوى قول الحقیقة في ھذه القضیّة ألنھ لم
یكن لدیھم أي كسب أو خسارة من خالل تقدیم أو عدم تقدیم أدلّة
ضد ستون. ھذه - وربما الحقائق األخرى التي فّكرت بھا - یمكن
بالتأكید أن تقنع ھیئة المحلفین بأّن القضیّة بُنِیَت "بما ال یدع مجاًال

للشّك المعقول".
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8.7.1  اإلجابة متروكة لك.

8.7.2  اإلجابة متروكة لك.

8.8.1  من المحتمل أال تعرف إذا كانت األرقام صحیحة،
ومن ثَّم ال یمكنك التعلیق على مقبولیة األسباب، ولكن من الواضح
أن االستدالل ضعیف. فقد توجد كافة أنواع العوامل االجتماعیة
التي تتسبب في كافة أشكال االختالفات، ومن ثَمَّ فإّن األسباب

یمكن أن تكون صحیحة واالستنتاج غیر مبّرر على اإلطالق.

8.8.2  اإلجابة متروكة لك.

8.9.1  یبدأ دوكینز بالنظر في االستنتاج اآلتي: "بالرغم من
عدم وجود دلیل إیجابي على وجود اللھ، وال یوجد دلیل على عدم
وجوده. لذلك من األفضل أن نبقى متفتّحي الذھن ونتبنّى موقفًا
الأدریًا". وقد بدا ھذا استنتاًجا معقوًال جدًا لكثیر من الناس، ولكن
دوكینز یجادل بأّن ھناك العدید من االستدالالت المماثلة التي ال
یقبل بھا أحد: على سبیل المثال، "على الرغم من عدم وجود دلیل
إیجابي على وجود الجنیّات في قاع الحدیقة، وال یوجد دلیل ضد
وجودھا، لذلك من األفضل أن نبقى متفتّحي الذھن ونتبنّى موقفًا
الأدریًا". ویدّعي اآلتي: بما أن االستدالل الثاني (الجنیّات) ال یبھر
أحدًا تقریبًا، ینبغي على األول أالَّ یفعل ذلك أیًضا. وعلى الرغم من
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أن االستداللین بال شّك غیر صحیحین استنباطیًا، فإّن السؤال ھو ما
إذا كان لھما مع ذلك بعض الوزن. على الرغم من أن أحدًا تقریبًا
یشیر إلى أن "استدالل الجنیات" لھ أي وزن، یعتقد بعض الناس أن
االستنتاج المعني بوجود اللھ قوّي جدًا - ألن عواقب الخطأ
(االعتقاد الخاطئ بأن اللھ غیر موجود) قد تكون خطیرة للغایة -
وقد تنطوي ربّما على اللعنة األبدیة! (للحصول على استنتاجات
ذات صلة وثیقة، راجع رھان باسكال، ملحق األسئلة، المقطع رقم

.(56

8.9.2  مؤشرات الحّجة تجعل بنیة ھذه الحّجة واضحة جد�ا.
الحّجة األساسیة آلیر ھي أن "جمیع االدّعاءات حول طبیعة هللا ال
معنى لھا". ومن ھنا یستنتج أّن جملة "هللا موجود" ال معنى لھا.
ویستنتج من ذلك ومن االعتقاد بأن "االدّعاءات ذات المغزى ھي
التي یمكن إنكارھا بشكل مجٍد فحسب"، أن جملة "هللا غیر
موجود" یجب أن تكون بال معنى أیًضا. ثم یستنتج من حقیقة أن
سؤال الالأدري "ھل هللا موجود؟" ھو سؤال ذو مغزى، أن
الالأدري ال بد وأنھ یفّكر بأن "هللا موجود" وبأن "هللا غیر
موجود" وھي عبارات ذات مغزى. وھكذا، یستنتج أن وجھة

نظره تتعارض مع اإللحاد والالأدریة على حد سواء.
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  كل ھذه ھي دالالت عسیرة على الخطأ؛ إذا كان صحیًحا أن
"كل المزاعم حول طبیعة هللا ال معنى لھا"، من الصعب أن نرى
كیف یمكن أن تكون استنتاجاتھ األخرى خاطئة. ومن ثَمَّ، إذا كنت
تعترض على استنتاجات آیر، فعلیك أن تتحدّى السبب األساسي
الذي دفع آیر إلى ذلك. وھذا ما یقوم بھ الفالسفة ورجال الدین منذ

زمن طویل!
 

الفصل التاسع

9.1  تمت مناقشتھا في النص مباشرة بعد السؤال.

9.2.1  یفترض ھذا المثال أن الفوائد التي تعود على
الحیوانات من اختبارات السّمیّة ھي التي ستحتسب في حّجة
الفوائد فحسب. عند تقییم قضیّة اختبار السمیّة، تأخذ حّجة الفوائد
أیًضا في الحسبان الفوائد التي تعود على البشر لذلك یخطئ
المؤلف في االستدالل من "ال یمكن إثبات فائدتھا للحیوانات" إلى

"حّجة الفوائد ال یعّول علیھا".

9.2.2  تفترض ھذه الحّجة أنھ من األفضل أن یكون لدینا
األلوان األصلیة، الحیویة من تلك الباھتة بسبب السخام والورنیش
واألوساخ العامة. ولیس من الصعب العثور على الصور "قبل"
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و"بعد" على شبكة اإلنترنت. إذا كنت تعتقد أن األلوان األكثر
حیویة أفضل، فإّن من شأن ذلك أن یعّزز الحّجة، ولكن إذا كنت

تعتقد أن األلوان الباھتة تبدو أفضل، فإن ذلك یُضعف الحّجة.

9.2.3  في ظاھر األمر، یرتكب ھذا االستدالل مغالطة
كالسیكیّة، ألنھ یحتوي على النمط التالي"إذا كان (أ) فإن (ب)
و(ب) صحیح، لذا فإن (أ) صحیح" وھو خطأ شائع. ومع ذلك، في
ھذه الحالة، من المعقول بالتأكید أن نعزو االفتراض "ال یوجد
تفسیر معقول آخر لكومة الرماد واألنقاض" وھذا من المرّجح جدًا
أن یكون صحیًحا، لذلك فإن إضافة ھذا االفتراض یدّل على أن
االستنتاج ھو استنتاج جیّد (بالمعاییر المعقولة كلّھا) ولیس مغالطة
على اإلطالق. (للحصول على مناقشة أكثر شموًال حول أھمیة ھذا

المثال، راجع ایفرت وفیشر 1995، ص. 171)

9.2.4  ال تكفي إضافة االفتراض اآلتي "إذا كان جونز قد
عمل بجد فإنھ سوف یجتاز االمتحان"؛ فھذا یجعل الحّجة صحیحة
استنباطیًا، ولكن أّي سؤال حول االستدالل األصلي یجب أن
یُطرح اآلن على االفتراض. كي ینجح االستنتاج، یجب على
المتحدّث أن یفترض أن جونز ذكي بما فیھ الكفایة، وأنھ قد تلقّى
التعلیم بشكل جیّد، وأن االمتحان لیس أصعب من المعتاد، وأن
جونز لن ینھار أمام االمتحان، وما إلى ذلك (ألن ھذه ھي الطرق
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التي یمكن أن یخفق فیھا االستدالل). فإذا كانت ھذه االفتراضات
-كلّھا أو معظمھا- صحیحة فإّن االستدالل جیّد، ولكن إذا كان

بعضھا خاطئًا فإّن االستدالل ضعیف.

9.2.5  یبدو أن االستنتاج بأن "المریخ كان جافًا وباردًا جدًا
لدرجة أن الحیاة ال یمكن أن تزدھر على سطحھ" یستند إلى
افتراض أن "الحیاة تتطلب الدفء والماء". وبما أن ھذا ینطبق
على كل شكل من أشكال الحیاة التي نعرفھا، فإن ھذا االستنتاج
یبدو معقوًال. قد یرغب بعض الناس في اإلصرار على أن أشكاًال
أخرى من الحیاة "ممكنة" وسوف یتصورون أن ھذا االستنتاج

ضعیٌف.

9.2.6  في الفقرة األولى یفترض ذي نودلز بالتأكید أّن بعض
"التدابیر "إذا لم یفكر بھا أسالفنا فال بدّ أن تكون غیر صالحة. (أو
على األقل أن السیاسات والممارسات التي كانت مطبّقة منذ زمن
طویل أفضل عموًما من السیاسات والممارسات الجدیدة). إّن
تحدید ھذا االفتراض األساسي یبیّن مدى ضعف استنتاجھ. ولعل
التدبیر الذي یناقشھ تدبیر ضعیف، وربّما ال یكون كذلك؛ ولكن
االستنتاج بأنھ ضعیف لمجّرد أنھ جدید فھذا استنتاج میؤوس منھ.
وبصرف النظر عن أّي شيء آخر، تتغیّر الظروف بمرور الوقت
ویتعیّن تقییم التدبیر على أساس مزایاه. (ومع ذلك، الحظ أنھ من
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الشائع بشكل الفت بین كبار السن أن یقولوا للشباب، "كان مناسبًا
جدًا بالنسبة إلینا، فال بدّ أن یكون مناسبًا بالنسبة إلیك"!).

  في الفقرة الرابعة یفترض ذي نودل أّن التدبیر الجدید إذا
حظي بالتأیید، فسوف یُستتبع باقتراح تدابیر أخرى أقل معقولیة
منھ وسوف نضطر إلى قبولھا. وغالبًا ما یسّمى ذلك بحّجة "القادم
أعظم" أو بحّجة "المنحدر الزلق". من شبھ المؤكد أن ذي نودل
سیجادل بضرورة عدم منح النساء حق التصویت ألنھن سیطالبن
بالمزید بعد ذلك - وسیتعیّن قبول ھذه المطالب اإلضافیّة! مّرة
أخرى، االستدالل میؤوس منھ ویجب أن یوزن التدبیر المقترح

بناًء لمزایاه. وھذا نمط آخر شائع جدًا من االستدالل ال قیمة لھ.

1.2  اإلجابة متروكة لك.

9.4.1  اإلجابة متروكة لك.

9.4.2  تمت مناقشتھا في النص مباشرة بعد السؤال.

9.5  أجب عن نفسك اآلن، ولكن الحّجة تّمت مناقشتھا في
الفقرة 11.2.2.

9.6.1  فیما یلي بعض "االعتبارات األخرى ذات الصلة"
التي اقترحھا الطّالب:



526

  (1) قد یكون انقراض األنواع مجّرد عملیّة "طبیعیّة" یجب
عدم التدّخل فیھا.

  (2) إذا قبلنا الحّجة، قد تختفي العدید من األنواع بسرعة.
فعلى سبیل المثال، تتعرض الباندا والنمور لالنقراض بسبب فقدان
الموائل، كما أن بعض أنواع الحیتان مھدّدة بسبب اإلفراط في
الصید. نحن حتًما ال نرید فقدان ھذه األنواع وربما اآلالف أو حتّى

المالیین غیرھا؟

  (3) قد نودّ القضاء على بعض األنواع، مثل البعوض،
المسؤولة عن انتشار األمراض.

  (4) قد یؤدّي فقدان بعض األنواع إلى إحداث تغییرات
كبیرة في النظم اإلیكولوجیّة (على سبیل المثال، قد یكون لخسارة
الحیتان تأثیر كبیر على المحیطات) - وقد تعود علینا خسارة

بعضھا بالضرر.

  (5) قد تضیع العناصر الوراثیّة إلى األبد ونحن ال نعرف
بعد مدى أھّمیة تلك الخسارة.

  (6) عادة ما یكلّف الحفاظ على وجود األنواع المال
والموارد (حیث یجب، على سبیل المثال، الحفاظ على الموائل
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وحراستھا) لذا قد نواجھ بعض الخیارات الصعبة حول استخدام
الموارد الشحیحة.

  (7) قد یؤدّي فقدان بعض األنواع إلى إفقار حیاة البشر
بشكل خاّص. بالتأكید لدینا الكثیر لنكسبھ من بیئة غنیّة باألنواع،
بما في ذلك القدرة على استخراج العناصر الوراثیّة المفیدة، أو

حتّى مجّرد القدرة على التفّكر في تنّوعھا وجمالھا.

  (8) سیكون من الرائع أن یكون ھناك بعض الدیناصورات
- في مكان ما مثل الحدیقة الجوراسیّة! ربّما فّكرت في اعتبارات
أخرى أیًضا، وشعرت أنّك بحاجة إلى القیام ببعض البحوث حول
ذلك، قبل أن تكون قادًرا على حّل ھذه المسألة بشكل مرٍض

بالنسبة إلیك.

9.6.2  فیما یلي بعض "االعتبارات األخرى ذات الصلة":

  (1) ال بدّ وأن یكون ممكنًا في الوقت الحاضر صنع
حاویات، مثل "الصنادیق السوداء" للطائرات، غیر قابلة للتدمیر
تقریبًا في حال وقوع أّي حادث، ما یقلّل من المخاطر التي

ا. تتعّرض لھا اللوحات التي یتّم نقلھا جو�

  (2) كما یفترض أن یكون ممكنًا بناء مثل ھذه الحاویات
بشكل یمّكنھا من تنظیم حرارة الجّو الذي یتّم نقل اللوحة فیھ بشكل
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صحیح.

  (3) غالبًا ما تكون اللوحات في خطر في صاالت العرض
"المحلیّة" - من جّراء الرطوبة المفرطة، وضعف األمن (بعض
اللوحات الشھیرة تعّرضت لالعتداء من قبل المخّربین)، والتنظیف

المفرط حتّى إّن بعضھا ُغمر بالمیاه.

  (4) غالبًا ما تكون صاالت العرض "المحلیّة" فقیرة جد�ا،
بحیث ال یمكنھا الحفاظ على اللوحات في أفضل جّو وحمایة أمنیّة

ممكنة.

  (5) یرتاد كثیر من الناس ھذه المعارض الفنیّة الكبیرة -
التي تدّر قدًرا كبیًرا من المال - وبالتالي فإّن ھذا المال یمكن أن
یساعد صاالت العرض "المحلیّة" المتواضعة في حمایة لوحاتھا

ورعایتھا.

  (6) یحصل الكثیر من الناس على متعة ھائلة من ھذه
المعارض الفنیّة الكبیرة، ویزید اھتمامھم في مثل ھذه اللوحات في
جمیع أنحاء العالم، وھذا أمر جیّد بالنسبة للوحات. مّرة أخرى،

ربّما فّكرت باعتبارات أخرى أیًضا.

9.6.3  اإلجابة متروكة لك.
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9.7.1  اإلجابة باإلجمال متروكة لك، ولكن إذا قمت بتقطیع
النّص بحثًا عن مؤّشرات الحّجة، فستجد ما یلي بسرعة،
وستساعدك ھذه في تحدید بعض من حجج داوكینز: "لذلك من
األفضل أن تبقى متفتّح الذھن وأن تكون الأدری�ا [حول وجود
هللا]... ألنّھ یمكن قول الشيء نفسھ عن بابا نویل وجنیّات
األسنان... لذا أال یفترض أن نكون الأدریّین فیما یتعلّق
بالجنیّات؟... السبب یعود إلى أّن معظم الناس... ال یزال لدیھم
بقایا من الشعور بأّن نظریّة التطّور الداروینّي لیست شاملة بما
یكفي لشرح كّل شيء عن الحیاة... ألّن أّي إلھ یستحّق االسم، ال بدّ
أن یكون لدیھ ذكاء ھائل، وعقل خارق، وكیان متطّور وھائل
التعقید... ألنّھا تثیر لغًزا أكبر مّما تقدّم حًال... ألنّھا ببساطة
تفترض ما یصعب تفسیره... یمكننا أن نستنتج بشكل آمن أنّھ

[اإللھ] في الواقع مستبعد جد�ا.

  عند تطبیق تقنیّات أخرى، مثل اختبار "لذا"، سوف یساعدك
ذلك على فھم بقیّة حجج داوكینز "(التي تعرض في الغالب بوضوح
جد�ا). یجب أن یساعدك تنفیذ ھذه التقنیّات وتطبیق الدروس األخرى

التي تدّربنا علیھا في كتابة ردّ یرّكز حق�ا على المسائل.

9.7.2  اإلجابة متروكة لك بالكامل.
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الفصل العاشر

10.1  ربّما (1) یستخدمون بعض المعالم ومعرفتھم لمیزات
معیّنة على األرض؛ (2) یستخدمون الشمس والقمر والنجوم؛ (3)
لدیھم ببساطة غریزة داخلیّة؛ (4) یتعلّمون باتّباع الطیور البالغة.

قد یكون ھناك تفسیرات أخرى خطرت في بالك.

10.2  ربّما یمكنك البحث عن الماغنتایت في أدمغة الطیور،
ربّما یمكنك تعلیق مغناطیس اتّصال صغیر بالطیور التي من
شأنھا أن تحجب المجال المغناطیسّي لألرض - حتّى ال تتمكن من
العثور على طریقھا. ربّما یمكنك أن تظھر أّن ھناك أسالیب أخرى

معقولة أكثر.

10.3  من الواضح أّن ھذا المثال حول وفاة نابلیون، یُظھر
البنیة الصحیحة للحّجة؛ فھو یأخذ باالعتبار بدیلین ویقدّم األدلّة التي
تدحض خیار السرطان كما یوفّر الكثیر من األدلّة لدعم خیار
التسّمم بالزرنیخ. ویتوقّف تحدید مدى جودة ھذه الحّجة وقدرتھا
على اإلقناع، على مدى توافر احتماالت أخرى كان ینبغي النظر
فیھا، وأدلّة أخرى كان ینبغي أخذھا في االعتبار أو البحث عنھا.
على سبیل المثال، ربّما نحتاج إلى التحقّق من وجود طرق أخرى
یمكن للزرنیخ الدخول من خاللھا إلى شعر نابلیون (مثًال من خالل
الشعر المستعار الذي كان شائعًا في ذلك الحین؟). أو قد یكون ھناك
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دلیل آخر یتعلّق بسلوكھ قبل وفاتھ، یشیر إلى أسباب أخرى محتملة
للوفاة؟ بالنسبة لمعظمنا ستكون الحّجة مقنعة بما فیھ الكفایة، إذا
كان لدینا سبب وجیھ لالعتقاد بأّن الخبراء على حّق حول ما تدّل
علیھ أعراضھ، ولم یكن لدى أّي خبیر آخر أدلّة جیّدة حول أسباب
محتملة أخرى لوفاتھ. بالطبع، سوف یحتاج أّي شخص یبحث في
وفاة نابلیون للحصول على رسالة دكتوراه إلى التحقیق في األدلّة
وفي أقوال الخبراء اآلخرین بعنایة فائقة، ولكّن معظمنا سوف
یكتفي بما یقولھ الخبراء في مثل ھذه الحالة. وبالمناسبة، فإّن ھذا
التفسیر یتناسب بشكل جیّد مع كّل شيء آخر أعرفھ، وھو أّن
الفرسان اعتادوا إعطاء خیولھم جرعات صغیرة من الزرنیخ قبل

الدخول في أّي استعراض كي یلمع وبرھا!

10.4.1  ربّما كان ھناك نشاط بركانّي ھائل على األرض في
ذلك الوقت، حیث ألقیت خاللھ كمیّات ھائلة من الغبار واألبخرة
الساّمة في الھواء. ربّما أباد بعض األمراض الدیناصورات. أو

بإمكانك التفكیر في تفسیرات أخرى محتملة.

10.4.2  یمكن إثبات وجود نشاط بركانّي ھائل من خالل
تدفّقات الحمم البركانیّة الضخمة -في الفترة الزمنیة نفسھا- على
جزء كبیر من األرض (كما ھو الحال في الھند). أنا ال أعرف ما
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یكفي حول كیفیّة الكشف عن المرض كسبب؛ بإمكان الخبراء أن
یحدّدوا ما الذي ینبغي البحث عنھ في األحافیر.

10.4.3  من المفترض عدم وجود أحافیر لدیناصورات یقّل
عمرھا عن 65 ملیون سنة. ما یقال یتناسب بشكل جیّد مع كّل
شيء آخر أعرفھ وأعتقده، لذلك تبدو الحّجة قویّة جد�ا. ربّما تعرف

المزید ولدیك وجھة نظر مختلفة.

10.4.4  اإلجابة متروكة لك.

10.4.5  قد یكون ممكننًا لبعض الدیناصورات أن تحیا على
ھذه النباتات؛ سنحتاج إلى معرفة مدى تنّوع النباتات وما إذا كانت
بعض أنواع الدیناصورات على األقّل تأكلھا لمعرفة ما إذا كانت
ھذه األدلّة تتعارض مع التفسیر الذي قدّمناه حول موت

الدیناصورات.

10.4.6  من شأن ھذا االكتشاف أن یجعل تفسیر النیزك أقّل
احتماًال (ما لم نتمّكن من العثور على أدلّة على وصول الشھب
الضخمة األخرى في األوقات المناسبة). ربّما نحتاج للبحث عن

تفسیرات مختلفة لالنقراضات المختلفة.

10.4.7  اإلجابة متروكة لك.
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10.5  من السھل إلى حدٍّ معقول تحدید المؤّشرات في ھذه
الفقرة، كي تتمّكن من رؤیة ما یجري: فقد اكتشف مسح تحت
الماء لحوض "ویتش جراوند"، في بحر الشمال قبالة أبردین،
استنتاج1 [سفینة صید ربّما غرقت بسبب انفجار مفاجئ لغاز
المیثان المتسّرب من ثقب في قاع البحر - معروف باسم ثقب
الساحرة]. سبب1 < عندما یتدفّق المیثان - أو الغاز الطبیعّي -
عبر البحر بكمیّات كبیرة بما فیھ الكفایة، فإنّھ یقلّل من كثافة الماء
حولھ إلى درجة لن تطفو معھا األجسام، بما في ذلك السفن>.
سبب2 < أّي سفینة یصدف تواجدھا فوق [مثل ھذا االنفجار]
سوف تھبط كما لو كانت في بیت المصعد> بحسب آالن جود،
الجیولوجّي البحرّي من جامعة سندرالند، الذي قاد بعثة المسح
لحوض "ویتش جراوند". سبب3 < في ھذه الحالة، غاصت سفینة
الصید "بشكل مسّطح" وكان ھیكلھا بوضع أفقّي على سطح البحر
فوق مسرب ثقب الساحرة تماًما>. سبب4 < ما حصل كان متّسقًا
تماًما مع غرق أّي سفینة بانفجار المیثان>؛ سبب5 < إذا (ف.ب)
[تحّطمت] [لغرقت بطرفھا المحّطم الى األسفل]>. حتّى البّحارة
الذین یقفزون في البحر وھم یرتدون سترات النجاة سیغرقون مثل
الحجارة. سبب6 < لطالما ُعرفت میاه حوض "ویتش جراوند"
وثقب الساحرة، على وجھ الخصوص، بین الصیادین بأنھا میاه
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غادرة>. سبب7 < یُعتقد أن انفجارات المیثان قد دّمرت حوالى
40 منصة نفطیة حول العالم؛ ویقع حوض "ویتش جراوند" على

بعد 22 میًال فقط من حقل فورتیز للنفط>.

  ھل ینظر التقریر في احتماالت معقولة أخرى؟ ھل كان
ھناك مثًال عاصفة كبیرة؟ ھل یمكن أن تكون غواصة قد علقت في
شباك سفینة الصید وسحبتھا إلى أسفل (كما حدث في حالة أخرى
مشھورة)؟ ما األدلّة التي تؤیّد أو تدحض ھذه االحتماالت؟ ربما
كانت العاصفة ستتیح لسفینة الصید إرسال رسالة السلكیة وربما
كانت ستعطي الوقت الكافي للصیادین بارتداء سترة السالمة أو
إطالق نداء استغاثة؛ بینما انفجار المیثان سیكون مفاجئًا جدًا
للسماح بأيٍ من ھذا. یجب أن نبحث عن دلیل على ذلك. في نظریة
الغواصة، یجب أن تكون الشباك في الخارج؛ فھل كانت كذلك؟ من
المفترض أنھ ال یوجد دلیل على أن سفینة الصید قد تحّطمت. إذا
كان من المعروف أن المنطقة غادرة، یفترض أن یكون ذلك، ألن
سفنًا أخرى قد فقدت ھناك، لذا أال ینبغي لنا أن نتوقع العثور على
سفن أخرى قریبة غیر محّطمة مثلھا، ترقد مسطحة في قاع البحر،

لیكون ھذا التفسیر مقنعًا تماًما؟

10.6  إن تحدید مؤشرات ھذه الحّجة أمر سھل، لذا سنترك
ذلك لك. یوفّر ھذا النص ثالثة أدلّة وسببین آخرین ضد االعتقاد
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بأن "تناول الكولیسترول یؤثّر على مستوى الكولیسترول في الدم"
(دعونا نسّم ھذا االدّعاء بالفرضیة). على افتراض أن األدلّة
مستمدّة من مصادر موثوقة (المجلس البریطاني للبحوث الطبیة
یمتلك سمعة جیّدة) فإنّھا تعارض الفرضیة. وعلى افتراض أن
األسباب األخرى صحیحة أیًضا، فإنّھا تثیر أیًضا تساؤالت حول
الفرضیة. إذا كان ما یقال صحیًحا، فإنھ مثیر لالھتمام ومقنع

بالنسبة لي. سأعود لتناول الزبدة!

10.7  توّضح ھذه الحّجة سبب زیادة أعداد الموالید التوائم
ولماذا تعود الزیادة كلیًا إلى زیادة أعداد "التوائم غیر المتطابقین".
ثم یجادل بأن ھذه الزیادة سوف تستمر"ألن المزید من النساء
سوف یسعین للحصول على عالج للعقم" ولكن ھذه الزیادة سوف
تستقر - مع بقاء غالبیة الوالدات إفرادیة. وبالنظر إلى األرقام،

یبدو أنھا حّجة معقولة.

10.8  تمت مناقشتھ مباشرة بعد السؤال.

10.9  اإلجابة متروكة لك.

10.10  اإلجابة متروكة لك.
 

الفصل الحادي عشر
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11.1  اإلجابة متروكة لك.

11.2.1  اشتكى ھانز من أن اختبارك كان غیر منصف.
وھذا یسبّب لك مشكلة. ھناك ثالثة خیارات وھي: (1) إعادة
تصحیح الورقة ثم مناقشة النتیجة مع ھانز، (2) إحالة أسئلة
االختبار إلى زمیل لك لتدقیقھا وأیًضا إحالة ورقة ھانز إلعادة

تقییمھا، (3) أال تفعل شیئًا.

11.2.2  اإلجابة متروكة لك.

11.2.3  فیما یلي بعض الخیارات: (1) تھدید الحكومة
الیابانیة باستخدام القنبلة، (2) محاولة التفاوض على السالم، (3)
إظھار قوة القنبلة للیابانیین في منطقة غیر مأھولة، (4) عدم
استخدام القنبلة ولكن االستمرار في الحرب باألسلحة التقلیدیة،
(5) إلقاء القنبلة على أھداف عسكریة، (6) إلقاء القنبلة على

المدن، (7) التخلّي عن الحرب.

11.3.1  (1) إذا أعدت تقییم الورقة وناقشت النتیجة مع
ھانز، فقد تغیّر العالمة السابقة أو تؤّكدھا؛ إذا ناقشتھا مع ھانز،
فقد یقتنع بصّحة عالمتك النھائیة أو ال؛ إذا لم یقتنع، فقد یستأنف؛

قد یتأثّر الطّالب اآلخرون بمعقولیة ما تفعلھ.
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  (2) افترض أنك أحلت أسئلة االختبار إلى زمیل لك لتدقیقھا
وورقة ھانز إلعادة تقییمھا. على افتراض أن الزمیل لدیھ الخبرة
ذات الصلة، فإن فعل ذلك إما أن یؤّكد نزاھة الورقة أو یطرح
أسئلة حولھا. كما أنھ إما أن یؤكد مدى إنصاف عالمة ھانز أو
یثیر تساؤالت حولھا. الحصول على رأي ثان (خبیر) غالبًا ما
یكون مفیدًا لكل من األستاذ والطالب في مثل ھذه الحاالت، ویمكن

أن ینظر إلیھ كإجراء عادل من قبل الطّالب اآلخرین.

  (3) إذا لم تفعل شیئًا سوف توفّر بعض الجھد في البدایة،
ولكن ھانز قد یستأنف وقد یستاء الطّالب اآلخرون.

11.3.2  اإلجابة متروكة لك.

11.3.3  إذا قمت بإظھار قوة القنبلة للیابانیین في منطقة غیر
مأھولة (الخیار الثالث)، فإن من شأن ذلك أن یجنّب قتل اآلالف
من المدنیین األبریاء (الذي سیحدث في حال تّم إلقاؤھا على
المدن)؛ قد یقنعھم باالستسالم (لكنھم یقاتلون بشراسة على الرغم
من الخسائر الفادحة لذلك فقد ال ینفع ھذا الخیار)؛ سیحدّ من
إمكانیة القیام بالمزید من الھجمات (حیث إنك ال تملك سوى اثنین
من ھذه القنابل)؛ قد یكلّف استمرار الحرب التقلیدیة المزید من
أرواح الجنود األمریكیین (وھذا قد یكلفك العدید من األصوات في

االنتخابات المقبلة).
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  إذا لم تستخدم القنبلة ولكنك واصلت الحرب باألسلحة
التقلیدیة (الخیار الرابع)، فإّن من شأن ذلك أن یكلّفك حیاة عدد
أكبر بكثیر من الجنود األمریكیین (یقاتل الیابانیون بضراوة جدًا
وال یستسلمون بسھولة). سوف تكون الحرب مكلفة من حیث
استھالك األسلحة التقلیدیة أیًضا؛ وسوف تمتدّ على األرجح لفترة
أطول بكثیر مما لو استخدمت القنبلة. كل ھذا قد یكلفك العدید من

األصوات في االنتخابات المقبلة.

11.4  اإلجابة متروكة لك.

11.5.1  المبدأ األخالقي الواضح ھنا ھو أن علیك أن ال
تنقض الوعود. غالبًا یتصرف معظم الناس وفق ھذا المبدأ (وإال

فإّن الثقة سرعان ما تنھار)، ولكن ذلك قد یعتمد على القضیّة.

11.5.2  ھذه معضلة أخالقیة؛ فمن ناحیة، یعتقد معظم الناس
أن علیك أن ال تنقض الوعود، ولكن من ناحیة أخرى، یعتقد معظم
الناس أیًضا أن علیك حمایة األصدقاء من األذى إذا استطعت.

ویعتمد ذلك على خطورة القضیّة.

11.5.3  اإلجابة متروكة لك.

11.6  تمت مناقشتھ في النص مباشرة بعد السؤال.

11.7  اإلجابة متروكة لك.
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11.8.1  فیما یلي رد موجز محتمل: یمكن لبلدان مصارعة
الثیران (1) ترك األمور على حالھا، (2) محاولة تثقیف الناس أو
(3) حظر مصارعة الثیران. الخیار (1) یسبب المعاناة لبعض
الحیوانات، ویسعد الجمھور ویثیر اشمئزاز البعض. إذا كان ھناك
عدد كاٍف من المعارضین في بلد ما، فإّن الخیار(3) سیحقّق القدر
األكبر من السعادة، لكن بعض الناس سیشعرون باالنزعاج الشدید.
ومن األھمیة بمكان أن نكون متسامحین مع اآلخرین وأن ندعھم
یعیشون كما یختارون، ولكن علینا أن ال نسمح بالقسوة في التعامل
مع الحیوانات. كما أن محاولة تثقیف الناس ضد ھذا النشاط ھي
عملیّة بطیئة. ستعاني العدید من الحیوانات في ھذه األثناء وقد ال

تنجح مثل ھذه السیاسة في القضاء على ھذا النشاط.

11.8.2  اإلجابة متروكة لك.

11.8.3  اإلجابة متروكة لك.

11.8.4  فیما یلي رد موجز محتمل: یمكننا ترك األمور على
حالھا، أو محاولة تثقیف الناس أو إجبار األھل على تلقیح أطفالھم.
وألن المزید والمزید من األھل قلقون بشأن مخاطر التلقیح، فإّن
الخیار األول ینطوي على خطر كبیر من تفّشي مرض شلل
األطفال، مع ما ینتج عن ذلك من إصابات خطیرة قد تصل إلى حدّ
الموت. ربما ینجح التثقیف في إقناع المزید من األھل بتلقیح
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أطفالھم، ولكن الشكوك حول ادّعاءات الحكومة بشأن الصّحة
تتزاید لدى العدید من الناس. أما اإلكراه فمن شأنھ أن یولّد عداًء
شدیدًا لدى بعض األھل، ویتعارض مع تقالیدنا، وربما یسفر عنھ
ضحایا. نحن بحاجة إلى بحث موثوق حول مخاطر جمیع

الخیارات.

11.9.1  لقد تلقیت عرًضا وعلیك أن تقرر. أمامك خیاران:
إما أن تقبل بالرھان أو ال (ربما بإمكانك التفاوض أیًضا!). ما ھي
العواقب المحتملة؟ إذا فزت، ستحصل على 1000 جنیھ
استرلیني. إذا خسرت ستخسر 100 جنیھ استرلیني، لذا فإن لدیك
إحتمال 50% للفوز بعشرة أضعاف ما تخاطر بفقدانھ. إذا كنت
تثّمن إمكانیة الفوز بمبلغ 1000 جنیھ استرلیني أكثر مما تكره
فكرة فقدان 100 جنیھ استرلیني فمن المنطقّي قبول الرھان، ولكن
النتیجة قد تكون خسارة 100 جنیھ استرلیني. ھذه ھي الحیاة!

(راجع ساذرالند، 1992، ص. 5).

11.9.2  من المرجح جدًا أن قطعة النقود المعدنیة سوف تقع
على رأسھا مّرة واحدة على األقل، وبالتالي فإن احتمال فقدان أي

مبلغ من المال صغیر واحتمال كسب الكثیر من المال كبیر جدًا!

11.10  اإلجابة متروكة لك.
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11.11.1  بالنسة لنا، یمتلك كیسلر الخلفیة والخبرة المناسبة
لنأخذ ادّعاءاتھ على محمل الجد. لذا فھناك مشكلة حول كیفیّة
"ھندسة األطعمة لتكون لذیذة [ولكي] تحفّزنا على الرغبة في
تناول المزید منھا" وبالتالي تساھم في مشاكل السمنة الحالیة.
یمكننا عدم القیام بأي شيء وسوف یأكل الناس المزید والمزید من
الطعام - وستزداد مشاكل السمنة. أو یمكننا تثقیف الناس لتناول
المزید من الطعام الصحي، ولكن صناعة األغذیة لدیھا موارد
ضخمة لذلك من غیر المحتمل أن یكون مسار العمل ھذا فعّاًال ما
لم یتم توفیر موارد ضخمة أیًضا - وھذا مستبعد. أو یمكننا محاولة
التحّكم في التقنیات التي یشیر إلیھا كیسلر أو حظرھا. من المؤكد
أن ھذا سیواجھ معارضة كبیرة من منتجي األغذیة. وقد یعترض
الكثیر من األشخاص بأن الناس یجب أن یكونوا أحراًرا في تناول
ما یریدون - والدعوات إلى "الحریة" تكون فعّالة جدًا في ھذا
السیاق. ربما یمكننا وضع تحذیرات صحیّة على األطعمة غیر
الصحیّة أو فرض ضرائب شدیدة علیھا - كما تفعل الحكومات مع
السجائر. في ظاھر األمر، أبسط ما یفترض القیام بھ، وربما
األكثر فعالی�ة، ھو حظر المواد الكیماویة التي تثیر رغبتنا في
المزید من األطعمة التي تحتویھا. وال شك أن ذلك سیتطلّب حملة

سیاسیة شرسة.
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11.11.2 اإلجابة متروكة لك.

11.11.3 اإلجابة متروكة لك.

11.11.4  تتناول ھذه الحّجة قضیّة معاصرة رئیسیّة. نحتاج،
على وجھ التقریب، إلى كّمیات ھائلة من الطاقة لتشغیل المنازل
واالقتصادات في جمیع أنحاء العالم. الخیارات ھي (1) استخدام
الفحم والنفط والغاز - مع عواقب سلبیة على البیئة، (2) استخدام
مصادر متجدّدة، مثل الطاقة الشمسیة وطاقة الریاح وطاقة المدّ
والجزر - وھو خیار یتطّور بسرعة، (3) استخدام الطاقة النوویة
- التي یمكن أن تنتج كّمیات ھائلة من الطاقة الالزمة - ولكن یُنظر
إلیھا على أنھا محفوفة بالمخاطر، (4) التوصیة باستھالك طاقة
أقل في جمیع أنحاء العالم - والتي لدیھا عدد قلیل جدًا من
المؤیدین، أو (5) مزیج مما سبق. قد ترغب في تطویر حّجة
لوفلوك حول استخدام الطاقة النوویة - ربما بمساعدة قلیلة من
اإلنترنت، ومحاولة معرفة العواقب المحتملة لـ "التحّول إلى
الطاقة النوویّة"، ومدى احتمال وقوع الحوادث، ومدى خطورة
مشكلة النفایات النوویة، وما إلى ذلك، لمعرفة ما إذا كنت توافق

لوفلوك في الرأي أم ال.
 

الفصل الثاني عشر
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  لیس من السھل دائًما إعطاء إجابات على األسئلة الواردة في
ھذا الفصل ألن ما ھو موجود على اإلنترنت یتغیّر بسرعة، ولكن

المساعدة متوافرة حیثما أمكن.

12.1.1  یدور ھذا النص حول أسباب السمنة وأعراضھا
وتشخیصھا (وما إلى ذلك). وقد تّم نشره من قبل دائرة الصّحة
الوطنیة (المؤلّف غیر معروف)، في المملكة المتّحدة، في 25

فبرایر 2010.

12.1.2  یتعلّق ھذا التعریف بالسمنة وقد تّم نشره في
ویكیبیدیا ("en" یعني ویكیبیدیا باللغة اإلنجلیزیة)، ولكن غیر

مؤّرخ ومؤلفھ غیر معروف.

12.1.3  یتعلق ھذا المقال بھشاشة طبقة األوزون، والذي
نشر في صحیفة الغاردیان، في 27 نیسان/أبریل 2005، في
المملكة المتّحدة؛ المؤلّف ھو على االرجح مراسلھم للشؤون

العلمیّة.

12.2.1  خفافیش فأل حسن. (ھذه ھي الكلمات الرئیسیّة التي
یقترحھا جوجل).

12.2.2  فان جوخ دیجیتالیس. (ال بدّ أن تجد موقعًا جیّدا
على ھذا الرابط:
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www.psych.ucalgary.ca/pace/va-lab/avde-)  
.(website/vangogh.html

12.2.3  نابلیون زرنیخ

12.2.4  احتباس حرارّي عالمّي (صنع اإلنسان أو نشاط
بشرّي).

12.2.5  إیجاد معلومات موثوقة إنترنت. (یجب أن تجد
موقعًا جیّدا على ھذا الرابط:

 
www.library.jhu.edu/researchhelp/general/evalua) 

(ting

12.2.6  التفكیر الناقد بشأن اإلنترنت. (العدید من الجامعات
تنشر معلومات حول استخدام اإلنترنت؛ من المرّجح أن یكون ھذا
الرابط على رأس قائمتك

(www.vts.intute.ac.uk/detective

12.3  إّن دائرة الصّحة الوطنیّة في المملكة المتّحدة یعمل
لدیھا خبراء طبیّون، ولدیھا سمعة جیّدة في مجال المعلومات
الطبیّة ولیس لدیھا مصالح خاّصة ذات صلة؛ وھي مصدر موثوق

للمعلومات الطبیّة.
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  لقد تّمت مناقشة موضوع ویكیبیدیا بإسھاب في ھذا الفصل.
إّن مدخالتھا تكون أحیانًا مكتوبة من قبل خبراء وأحیانًا ال؛
وسمعتھا یمكن االعتماد علیھا أحیانًا، وفي بعض األحیان بدرجة

أقّل، لكنّھا كثیًرا ما تستشھد بمصادر موثوقة.

  صحیفة الجاردیان لدیھا سمعة جیّدة كمرجع موثوق بھ وإذا
كان ھذا المقال مكتوب من قبل مراسلھم للشؤون العلمیّة، فمن
المرّجح أن یكون موثوقًا (على الرغم من أنّھ قد یكون قدیًما اآلن).

12.4  من المرّجح أن تكون جمیع المصادر الثالثة موثوقة.
ھیئة اإلذاعة البریطانیّة ونیویورك تایمز لدیھما سمعة جیّدة من
حیث الموثوقیّة، وسمعتھما على المحك في حال نشر أي معلومات
خاطئة، لذلك یتّم التأكد من الحقائق. أما اللجنة فلدیھا خبراء في

فریقھا لضمان درجة معقولة من الموثوقیّة.

12.5.1  اإلجابة متروكة لك.

12.5.2  ھذا التوجیھ من مكتبة جامعة جون ھوبكنز، في
الوالیات المتّحدة األمریكیة، والنقر على كلمة "similar" أي
مماثل، یعرض توجیھات مماثلة من عدد من المكتبات الجامعیّة

األخرى.

12.5.3  اإلجابة متروكة لك.
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12.6 - 12.8 اإلجابة متروكة لك.

12.9  باستخدام األسالیب الموّضحة سابقًا، سوف تجد أّن
مصدر االقتباس ھو التالي:

https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Press
_releases/Nature_compares_Wikipedia_and_Brita

nnica (تّم الدخول في كانون األول/ دیسمبر 2010)

12.10.1  ھناك قسم حول "سبب الوفاة" في مقال ویكیبیدیا
عن نابلیون. وھو یشیر إلى ورقة في العام 1961 في مجلّة
نایتشر، بقلم ستان فورشوفوفود، تناقش مختلف األسباب المحتملة
للوفاة، بما في ذلك التسّمم المتعّمد بالزرنیخ. وھناك أیًضا العدید
من االقتباسات من منشورات أكثر حداثة تناقش ورقة فورشوفوود

والتي تبدو ذات سمعة جیّدة. لذا فإّن ھذه المعلومات تبدو موثوقة.

12.10.2  تحت عنوان "الدیناصورات" ھناك قسم یسّمى
"االنقراض" الذي یتضّمن العدید من االقتباسات من مصادر
حسنة السمعة بشكل واضح - من مجلّة العلوم، مطبوعات جامعة
برینستون، ومختلف المنشورات العلمیّة. لذلك من المرّجح أن

تشّكل ھذه مصدًرا موثوقًا.
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12.10.3  تناقش مقالة بعنوان "االحتباس الحرارّي العالمّي"
نماذج مختلفة وتحتوي على العدید من االقتباسات من منشورات
علمیّة، لذلك من األرجح أن تكون موثوقة - وھذا بالتأكید مكان
جیّد لالنطالق. ھناك العدید من البنود األخرى ذات الصلة، بما في
ذلك "الجدل حول االحتباس الحرارّي العالمّي" و"نظریّة مؤامرة

االحتباس الحرارّي العالمّي"؛ یمكنك التحقّق من ذلك بنفسك.

12.10.4  ھناك العدید من المقاالت ذات الصلة. أحدھا،
بعنوان "النقاش حول القصف الذرّي لھیروشیما وناغازاكي"،
یتضّمن العدید من االقتباسات من مصادر علمیّة، ومن المرّجح أن

یكون موثوقًا.

12.10.5 - 12.10.7 اإلجابة متروكة لك.

12.10.8  جاء في مذّكرة أّولیّة بشأن بند "الحرب على
اإلرھاب" (تّم االّطالع علیھا في كانون األول/ دیسمبر 2010)
أنّھا تحتاج إلى تحسینات من خبیر، وتحتاج إلى التحقّق، ولدیھا
مشاكل من حیث الحیاد. لذا، كن حذًرا إذا كانت ھذه المالحظة أو

ما شابھھا ال یزال موجودًا.

12.9 - 12.10 اإلجابة متروكة لك.
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