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بسم الله الرحمن الرحيم
.الحمد لله رب العرش العظيم والصلة والسلم على نبيه الكريم

 اختل ف تنوع أم تعارض؟
فف محدد لهذا السئلة ما هي الحقيقة؟ وهل هي وحيدة؟ وهل طريق الوصول :هل تستطيع وضع جواب شا

إليها محدد؟
 على الحقيقة؟ وهل يتغير الدليل بتغير وجهة النظر إليه؟الدليلوما معنى 

؟ملزمة في سعينا نحو الحقيقة؟ وهل نستطيع أن نقول أن الحقيقة الثابتما هو 

اا ممما نجممد أنفسممنا فممي منتصممف الطريممق  كممماإذا أردنا النطل ق في أي أمر فل بد من  رغممم أننمما دائممم –بدايممة  )

. ول بد لنا من العتماد على أرضية نبني عليها ما يأتي وكذلك المر في سعينا نحققو الحقيقققة أو:))أحلمنا  .

اا أي ل بققد لنققاأرضممية.في سعينا للجابة على السئلة السابقة ل بقد لنققا مققن  . نتفققق عليهققا لنسقتيطع البنققاء لحققق

 معينققة لكققي نسققتيطععمليققات منطقيققة معينققة، وصققحة مسققلماتمققن أن نتفققق علققى صققحة مبققادىء معينققة أو 
لبنات البناء اا للحقيقة فتكون المسلمات هي بمثابة  "استخدام هذه وتلك في بناء ما يمكن أن نسميه صرح " .

اا  طريقققة البنققاء بققذلك يمكننققا القققول بأننققا يمكققن أن نبنققي صققرح ”.والعمليققات المنطقققة هققي  اا" صممحيح اا  )قويمم )

.للحقيقة

من المسلمات التي ل بد لنا مققن التفققا ق عليهققا قبققل المضققي قققدما هققي أن نتفقق علققى تجنققب مققا يمكققن تسققميته
. في النقاش كأن تقول لي ما معنى حلقققة وعنققدما أعرفهققا لققك بتعريققف معيققن تقققول لققي مققابالحلقات المفرغة

!معنى تعريف وأزيد أنا الطين بلة فأقول لك ما معنى معنققى وهكققذا نققدخل فققي حلقققة مفرغققة كتلققك الققتي كنققا

اا مققا  اا لققدى الجميققعhard-coded.نحققاول وضققع تعريققف لهققا ل بققد لنققا مققن النطل ق مققن مبققدأ أن فينققا شققيئ  ثابتقق
اا لدى الكل سمه ما شئت، ولكنققي أحققب أن أسققميه  . المشققترك بيققن البشققر البعققضبالاسمماس المنطقممي.ومتشابه

اا .يسميه بالسماء كلها  (تققذكر أننققا قلنققا فققي تدوينققة.فل يمكننا النطلق من الفممراغ لبنمماء شمميء ل يسمممى فراغمم
سققابقة أننققا ل نسققتطيع إل المضققي قققدما فققي الطريققق، ل يمكننققا العققودة والبتققداء مققن الصققفر لننققا ببسققاطة لققم نشققهد تلققك اللحظققة،

.)والمنطق يقول لنا أننا ل نستطيع أن نشهد تلك اللحظة

.ويجب أن نتفق على أن هذا الساس المنطقي المشترك لدى كقل البشققر هقو أصققل كقل معرفققة وأصقل كقل علقم

فحتى يعمل حاسوبك الذي تقرأ عليه هققذا الكلم ل بققد لققه مققن نظققام تشققغيل معيققن، وبققدونه ل يوجققد عمليقات
–منطقية يقوم بها الحاسوب، المر مشابه بالنسققبة لنققا  فنحققن نتحققدث عققن نظققام التشققغيل الخققاص بنققا والققذي

.يتميققز بققأنه أصققل تلققك العمليققات المنطقيققة وفققي مثالنققا هققذا يمكققن تشققبيه مققا يخققرج لنققا بققه الحاسققوب مققن

.مخرجققات بققالعلم أي أن مصققدر هققذا العلققم هققو نظققام التشققغيل الخققاص بهققذا الحاسققوب، وبققدونه ل يوجققد أيققة
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اا .مخرجات  أي ليوجد علم بدون الساس المنطقي المشترك لدى البشر جميع –

اا مققن العلميققات اا محققدد لحققظ أن نظققام التشققغيل الققذي يعمققل بققه الحاسققوب معققد بطريقققة ل يقبققل بهققا إل نمطقق
ببني عليه نظام تشققغيلنا نحققن المققر مشققابه بالنسققبة لنظققام تشققغيلنا اة انعكاس لما  والتي هي حقيق ).المنطقية  )

ال، لماذا ومالذي يمنعه من ذلك؟ لماذا .نحن فل يقبل العقل البشري أن الجزء يمكن أن يكون أكبر من الكل مث

ال أن الضافة تعادل الطرح؟ لماذا ل يقبققل العققل البشققري أن العققداد يمكققن أن تكققون ل يقبل العقل البشري مث
اا .منتهية؟ السبب يعود لما بني عليه العقل نفسه فل يمكن خر ق طريقة التفكير هذه أبد . ...

. في زماننا هذا؟ وعندما نسمع من يبجل العلم بقوله العلم هو الحل فماScienceولو قلنا ما هو أساس العلم  :

اا هو الساس؟ هل هناك شيء أساسي أكثر من قولنا عن حقيقة مققا بأنهققا حقيقققة  ؟علميممة.هو العلم؟ وهل حق
اى آخققر، عنققدما تقققول لشققخص مققا عققن حقيقققة مققا بأنهققا حقيقققة  إلزاميتهمما وإلزاميممة بغققرض فققرض علميممةبمعنقق

اا عليه، هل هناك شيء أكثر أساسية أو أكثر منهجها  من كلمة علمية في جملتققك السققابقة؟ يمكققن صققياغةعمق
اا مققن العلققم، أو هققل هنققاك شققيء أكققثر صققحة مققن العلققم؟ أو هققل هنققاك ما سبق بقولنا هل هنققاك شققيء أكققثر إلزامقق

.شيء أقوى من قولنا عن حقيقة ما بأنها علمية؟

 السققابق ذكققره والققذي هققو مدمققج فققي داراتنققا العصققبية ول فققرار منققه هققو السققاسالمنطممقبرأيققي الشخصققي أن 
فة مققن النققاس تتمتققع .القققوى والسققبق لكلمققة علميققة لن العلققوم الققتي نراهققا اليققوم لققم تكققن لققترى النققور لققول فئقق

اا إلققى مققا يسققمىبتفكيققر منطقققي منظققم اا للسققير علققى طريققق التجربققة والبحققث العلمققي لتصققل لحققق  قادهققا لحققق
.اليوم بالعلم كيف يمكننا التعبير عن هذا المنطق المشترك لدى البشر؟  أمثلة أخرى هي مققن قبيققل أن اللحققق

يققأتي بعققد السققابق، والواحققد قبققل الثنيققن، والكققل مجمققوع الجققزاء، والنتيجققة لهققا سققبب، والواحققد أقققل مققن
.الثنين أي أن العمليات المنطقية التي لدينا هي الدوات التي بنى بها العلماء العلم الذي نحبه اليوم ...

اا ثث منفققرد فققي الفلسقفة، ولكققن مققا أريققد أن أوصققله لققك هققو أن هنققاك شققيئ اا مما قلناه هنا هو مبحقق ل شك أن بعض
اا لدى جميع البشر،  ثء ل يمكننا الفرار منه، كما ل يمكن لشخص يتكلم أمققامنظام تشغيل مشتركمشترك ، شيى

!.الناس ويقول لهم أني ل أتكلم معكم وكما ل يمكن أن أخبرك بأنك ل تقرأ هققذا الكلم رغققم أنققك تقققرؤه الن !

هذا الشيء المشترك هقو طريقققة التفكيققر الساسققية لققدى جميققع البشققر، الطريقققة الققتي بهققا بققدأ يظهققر مققا نسققميه
.بالعلم اليوم، وعلمنا اليوم ليس إل نتيجة لوجود طريقة التفكير هذه لققدينا نحققن البشققر طريقققة التفكيققر هققذه

اا له، ول يمكننا الفرار منه  .Hard-Codedلنه مدمج فينا هي نظام تشغيلنا الذي نعمل ونفكر وفق

اا، إذا انطلقنا من هذين الساسين :إذ

بتجنبنقققا القققدخول فقققي الحلققققات.1 ضقققرورة وجقققود مسققلمات غيقققر مبرهنقققة لبنقققاء أي برهقققان لحقققق، والقققتي 
.المفرغة

.وجود طريقةتفكير منطقية أساسية ومشتركة لدى جميع البشر، هي بمثابة نظام تشغيلنا الساسي.2

اا ما فققأنت بحاجققة بأنك لتبني شيئ ( فيمكننا البدء في بناء شيء ما يمكن تسميته بالحقيقة، ولحظ أن قولنا 

اا كمققا أن قولنققا فققي بدايققة اا ول مفققر منققه أيضقق .للبنات بنققاء متعققددة، وإن كققانت متشققابهة هققو أمققر منطقققي تمامقق (
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إذا أردنا النطل ق في أي أمر فل بد من  اا ول فرار منهبداية(المقالة  اا أمر منطقي تمام . هو أيض (

اا أن نتفق عليه وهو أن  الحقيقة يجب أن تكون ملزمة وهذا مممن صممفات الحقيقممة.شيء آخر من المفيد جد
اا منا عليها، فنظام تشغيلنا السابق هممو الممذي يفممرض علينمما إاسممباغ هممذه الصممفة علممى بحد ذاتها وليس تكرم

. فكون نظام التشغيل مشققترك ومتطققابق لققدى الجميققع فهققذا يفققرض حقيقققةما يمكن أن نصل إليه من حقائق
أننا إن توصلنا لحقيقة ما باستخدام العمليات المنطقيققة الققتي يتيحهققا نظققام التشققغيل هققذا فققإن هققذه الحقيقققة
.تكون موجودة لدى جميع أنظمة التشغيل الخرى، أي لدى جميققع مققن يحملققون نظققام التشققغيل نفسققه وتكققون

.بذلك ملزمة للجميع

اا علققى حققق هنققا تعنققي أمققر (بمعنققى أننققا إن توصققلنا لحقيقققة مققا فققي مجققال مققا، فكققل مققن يتبعهققا هققو علققى حققق 

إذا طبقنا النفي والذي هو عملية منطقية على مققا بيققن القوسققين اا وكل من خالفها فهو ليس على حق  (منطقي (

اا لحظ أنك ل يمكنك أن تسألني عن ).الماضيين ينتج لدينا أن ما نعنيه بقولنا ليس على حق هو ليس منطقي

.معنى كلمة حق كوننققا اتفقنققا أن ل نققدخل فققي حلقققات مفرغققة فققإذا كنققا نسققعى للحقيقققة الصققحيحة فيجققب أن

. وإن كنا ل نطبقها في حياتنا أما أن ل نعققترف بهققا رغققم أننققا توصققلنا لهققانعتر ف بها، أوعلى القل أن نلتزم بها

اا، أو أن نسققخر ممققن يتبعهققا ونصققف مخالفتهققا بققالمر الطققبيعي أو بققالتنوع الطققبيعي فهققذا بطريقة منطقية تمام
ل علمققي إذا كنققت ممققن يهتمققون باتبققاع المنهققج العلمققي ويرفضققون مققا ، ويمكققن القققول بققأنه  ل منطقققي "أمققر  " " "

.سواه 

.فما هو منطقي هو علمققي لن المنطققق أو التفكيققر المنطقققي هققو أسققاس العلققم وأداتققه الوحيققدة هققو الققذي يقققود

.العلماء إلى هذا العلم الذي تحبه وتعشقه ولوله لما كان هناك علم، إنما مجرد هققراء يمكننققا بعققد مققا سققبق أن .

. فقولي لك بققأني أحققب اللققون الحمققر ل يعققد حقيقققة ملزمققةليس كل حقيقة هي حقيقة ملزمةنتفق على أنه 
اا لممك، أي لممم أتبممع عمليممات منطقيممة مشممتركةلك، لني في وصولي لهذه الجملة  اا ملزممم اا منطقيمم لم أتبع طريقمم

كونممك تحمممل نفممس نظممام اا  نحن الذين نحمممل نفممس نظممام التشممغيل لتكممون ملزمممة لممك أيضمم (بيني وبينك  ( )

اا. إنما هو أمر يمكن أن نسققميه )التشغيل .، أي أنققه لقم يسقتند إلققى شققيء يمكققن توصققيفه، إنمققا هققو هكققذاصممفري

ومقيققاس.وقولك بأنققك تحققب اللققون الخضققر ل يعنققي أن أحقدنا يجققب أن يكققون علققى حققق والخققر علققى باطققل 
اا منطقيققة فققي وصققولنا لتققك الجملققة الخبريققة، أو يمكققن القققول بتحفققظ إلققى تلققك ذلك هو أننققا لققم نسقتخدم طرققق

ال أحققب اللققون الحمققر، ولكنققه ليققس حقيقققة علميققةالحقائق .  فكون أني أحب اللون الحمر هو حقيقة لنققي فع
.لني لم أتوصل له بطريق منطقي، إنما نبع مققن ذاتققي بشققكل تلقققائي، أي بشققكل صققفري يمكننققا الن أن نسققمي

اا في الراءذلك  فح أما قولي لك بققأن الرض تققدور حققولومنطقي. هذا التنوع أمر طبيعي تنوع . في هكذا نوا

لن الطريممق. لمققاذا؟ ل يمكنممك أن تختلممف معممي بممه بممدعوى الختل ف الطممبيعي فممي الراءالشمس فهققو أمققر 
–طريممق علمممي  وكلمممة منطقممي هنمما أكممثر، بكلمققة أخققرى الممذي وصمملنا بممه لهممذه الحقيقممة هممو طريممق منطقممي

اا لما هممو منطقممي فممي بحثنمما هممذا  ول ننسققى أننققا اتفقنققا.أاسااسية من علمي لن كلمة علمي هنا جائت توصيف
على أن هذا المنطققق أو هقذا الطريققق الققذي بقه وصقلنا لتلققك الحقيقققة هقو طريققق مشققترك بشققكل تققام بيقن جميققع
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وجود نفس نظام التشقغيل لققدى الجميقع يفققرض صقحة (البشر ومن هنا منبع إلزامية نتائجه لدى جميع البشر  .

–وإلزامية ما توصل له أحد أنظمة التشغيل باستخدام العلقققات المنطقيققة الققتي يتيحهققا هققذا النظققام  ولحققظ

:)).أن هذا أمر منطقي بحد ذاته 

اا  علققى مققن تبنققىمجممرد اختل ف رأي" بيققن قولنققا المقيمماس الفاصمملإذ ( والققذي ل يفققرض أي نققوع مققن اللققزام  "

"المنطق وبين قولنا  الققذان يتبنيققان التفكيققر المنطقققياختل ف في الحقائق) ) والذي يعني أن أحد الطرفين  ) "

. أي يعتمققد تحديققد الممذي توصمملنا بمه إلممى تلممك الحقممائق أو الراءالطريممقهممو –على حققق والخققر علققى باطققل  
اا ول .ذلك على دراسة الطريق الذي به توصل كل منهما لحقيقتققه ففققي الحالققة الولققى يكققون الختلف طبيعيقق

مشكلة فيه لنه ل وجود لطريق منطقي لما توصلوا له يفققرض علققى الطققرف الخققر حقيقققة مققا، أمققا فققي الحالققة
الثانية فل بد أن يكون في طريق أحدهما أخطاء منطقية قادته إلى تلك النتيجققة الخاطئققة، والققتي تعارضققت

طالمققا الطرفققان يحملن نفققس نظققام التشققغيل  اا ل أخطققاء فيققه  اا سققليم اا منطقيقق –مققع شققخص آخققر سققلك طريققق )

اا أمر منطقي بحد ذاته وهذا منبع قولنا بأن الحقيقة وحيدة .وهذا أيض .(

اا الطريققق الققذي نتوصققل بققه للحقققائق هققو الققذي يوضققح إذا مققا كققان يمكققن الختلف عليهققا أم ل أي فيمققا إذا .إذ

.فليممس كممل اختل ف هممو اختل ف وجهممات نظممر.كققانت حقققائق منطقيققة علميققة أم مجققرد آراء ووجهققات نظققر 

يي كما يحب أن يدعي البعض يع طبيع ف ف هو تنو .!وليس كل اختل

.وهنا يمكن أن نصل لجواب أحد أسئلتنا السابقة  وهو أن الحقيقققة وحيققدة لمققاذا؟ لن الطريققق الققذي يوصققل –

.إليها طريق وحيد ومشترك لدى الجميع وهو التفكير المنقطي ول يوجد أحققد يفكققر بطريقققة مغققايرة لققذلك ل .

.يمكن لحد التيان  بما هو جديد في الطر ق الموصلة للحقيقة

، ثققم وجقدته أي بقالتفكير المنطقققي اا يققؤمن بققالعلم  )ما أريققد الوصققول إليققه حققتى الن هققو أنققك إذا رأيققت شخصقق )

أي أنققه يكققذب عنققدما يقققول لققك أنققا أؤمققن بققالعلم (يحيد عن أمر منطقي فاعلم أنك أمام شخص يناقض نفسققه 

اا أخرى هي منطقية بحققد وطريق العلم هو التفكير المنطقي ويرفض أمور )فقط فهو يؤمن بالعلم من جهة  ) .(

رر علققى القققل بكققل شققيء تققم الوصققول إليققه بققالطريق المنطقققي نفسققه اا عليققه أن يلققتزم أو يققق .ذاتها لذلك فلزام .!

.وإل فهو يناقض نفسه فأن تقول لي بأنك تؤمن بالعلم من جهة ثم ترفض أن الرض تدور حول الشمس من

اا سترى أن هناك حقائق منطقية أخرى ل بققد لكققل مققن يققؤمن بققالعلم اا ولحق .جهة أخرى فهذا أمر مرفوض تمام

أن يقققر بهققا، ليسققت مققن قبيققل الرض تققدور حققول الشققمس أو مققن قبيققل الرض كرويققة، ولكنهققا تشققترك مققع تلقك
. لن التفكيققرالطريممق الموصممل لكلهممما واحممد وهممو التفكيممر المنطقممي. أي أن حقممائق منطقيممةالمثلققة بأنهققا 

اا من قولنا تفكير علمي .المنطقي كما تلحظ أكثر عمق
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الخلصة
اا بحققد ذاتققه أو تققم اا مققا منطقيقق عندما يبتنى أحدهم طريق العلققم والتفكيققر المنطقققي فل يمكنققه أن يعققارض شققيئ
ال مققن علمققي فققأي قضققية كققان برهانهققا لحققظ كققون كلمققة منطقققي أكققثر شققمو ).الوصققول إليققه بطريققق منطقققي  )

اا ستكون قضية ملزمة لمن تبنى طريقققة التفكيققر المنطقيققة السققابقة أمققا أن يتبنققى منهققج التفكيققر اا تمام .منطقي

اا أسققميه  اا.العلمققي وينحققاز عمققا هققو منطقققي فهققذا تنققاقض مققع النفققس ل يخفققى علققى أحققد شخصققي اا فكريمم نفاقمم
اا ال منطقي اا بطبيعتهققا كمققا قلنققا لن الطريققق الققذي!وجه . من جهة أخرى تكون الحقائق الصفرية غير ملزمة أبد

اا فأنققا ليققس لققدي طريققق منطقققي أسققتطيع بققه أن اا منطقيقق ، أي ليققس طريققق صققفري .وصلنا به إليها غير موجققود  ( )

اا بيققن اختلف اا المقيققاس إذ اا أو منطقيقق !.أبرهن لك على حبي للمعكرونة وأن بغضك لهققا أمققر غيققر مقبققول علميقق

اا  وهو طريقنا في الوصول إل تلك الحقائق .التنوع واختلف التعارض واضح تمام -

اا أي الخلققط بيققن مققا يمكققن الختلف عليققه وكققون هقذا .والخلط بين هذين النوعين من الحقققائق أمققر شقائع جققد

اا علققى مققا سققميناه بققالمنطق اا وبين مال يمكن الختلف عليه وكون الختلف عليه تعققدي اا طبيعي الختلف أمر
.والتفكير المنطقي الذي هو أساس ومصدر كل علم ومصدر هذا الخطققأ هققو التجاهقل لدلققة قضققية مققا وإسققناد

اا رغم أن أهققم أساسققيات اا ومتعمد اا يكون مقصود .هذه القضية لخانة الختلف في الراء هذا التجاهل غالب .!

منطقيققة أدلققة نظريققة مققا أو قضققية مققا يققدعي )البحققث العلمققي هققي تقصققي الحقققائق والبحققث فققي مصققداقية  )

.أحدهم صحتها وإلزاميتها قبل الحكم عليها

فح معينة عن نتائجه ومقتضققياته لهققو أمققر ل يمكققن لعقققل اا في التفكير ويحيد في نوا فأن يدعي النسان منهج
اا ول غرابة في أن يقال فيه اا فكري :أن يبرره ول يمكن إل أن يسمى نفاق .! .!

ثر عليك إن فعلت عظيمأتنهى بشيء وتأتي بمثله .عا

والنفي علمية منطقي بحتة الوصول إلى ما يكافىء :يمكننا بنفي بيت الشعر السابق  ( )

علمي هذا عظيمأتؤمن بشيء وترفض مثله ثأ منطقي  .خط ( )
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...يمكننا الن أن نتحدث عن نقطة أخرى مهمة في بحثنا عن الحقيقة

مفاصل الحقيقة
اا التفققا ق علققى في بحثنا عن الحقيقة وأثناء النقاش حول الطريق المؤدية لحقيقة ما سيكون مققن المفيققد جققد
اا بمفاصل الحقيقة، لنها هي التي تقود النقاش نحو نهاية معينة وفيما بعد يمكققن مفهوم أحب أن أسميه دائم
.أن تحصر النقاش في نقاط محددة المر الذي يسهل النقاش والحوار عققن الطريققق المثققل المفضققي للحقيقققة

وهي مفاصل للحقيقة كون هذه الحقيقة تستند عليهقا بشققكل تققام، وانهيارهققا يعنققي انهيقار الحقيقققة كمقا ينهققار
اا بمفترقققات طققر ق الحقيقققة لنققك عنققدما تسققير اا عند تخلخل وانهيار مفاصله يمكن أن نسميها أيض .البناء تمام

فن فتختققار اليسقار ال اليميققن ثقم مفققتر ق طققر ق ثقا في طريق مستقيم ثم يواجهققك مفققتر ق طققر ق أول فتختقار مث
اا على مفترقات الطر ق التي واجهتهققا فليققس مققن .وهكذا بالنهاية فإن النهاية  التي ستصل لها تعتمد تمام (: ...

اا إنمققا المنطققق أن مققا وصققلت لققه يتحققدد ويتوقققف !.المنطقي أن تقول بأنك وصلت لهنا لنك كنت تقققود مسققرع

اا علققى مفترقققات الطققر ق الققتي واجهتهققا ولحققظ أن أول مفققتر ق طققر ق يققؤثر بشققكل أكققبر علققى وجهتققك .تمامقق

.النهائية بينما آخر مفتر ق طر ق يؤثر بشكل أقل ويوصلك لوجهة قريبة من الوجهة الصلية .

قبل تحليل الموضوع بشكل مجرد ربما من المفيد أن نخوض في مثال حققي يوضققح مفاصققل الحقيقققة بشققكل
اا لك اا لي و رمز .تام لنتخيل المسرحية التالية والتي يدور فيها الحوار بيني وبينك سيكون  رمز # @ . .

:)الفصل الول 

اا ...أدخل عليك الغرفة لهث

!.  لقد أنقذني سوبر مان من حادث وشيك للتو01 :@ .

!  سوبر مان شخصية خيالية ول وجود لها على أرض الواقع أتسخر مني؟02 . :# .

.  صدقني لقد قابلته للتو، ولقد كادت سيارة تصدمني لول أنه جاء لمساعدتي03 :@ .

اا وتتابع الحديث معي اا عميق ...تأخذ أنت هنا نفس

#:  وكيف أنقذك المدعو سوبر مان؟04 .

اا، فبينمققا كنققت أحققاول عبورالشققارع وأنققا أحمققل غرفققتي معققي، إذ أننققي قققررت05 @:  لقققد كققان المققر وشققيك .

اا حتى أجرب الجواء هناك ...النتقال من بيتي للحديقة المجاورة، فقررت نقل غرفتي مبدئي

ال ...تقاطعني هنا قائ

اا؟ أنت ل تستطيع حمل نفسك، فكيف تريد مني تصديق أنك حملت غرفتك؟06 #:  أتسخر مني مجدد .

اا علققى حمققل أي شققيء07 @:  ألم أخبرك من قبققل أنققي تعرضققت لجرعققة كققبيرة مققن الشققعة صققرت بعققدها قققادر .

ال؟ مهما كان ثقي
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.  ل لم تخبرني ومتى حدث ذلك؟08 :# .

.  في الشهر الماضي عندما كنت على متن محطة مير الفضائية09 :@ .

#:  ألم يسقطوها في البحر منذ سنوات؟10 .

.  كل لقد كان ذلك أمام العلم فقط11 :@ .

ثن  وكيف أنفذك سوبر مان، لم تخبرني بعد؟12 !!.  حس - :# .

اا كادت تدهسني13 @:  بينما كنت أعبر الشارع وأنا أحمل غرفتي معي إذا بي أفاجىء بشاحنة مسرعة جد .

لول أن سوبر مان رآني من بعيد ولنه يعلم أنه لن يصل إلي بالوقت المحدد لنقاذي فإنه استخدم تقنية
!.السراب المتعدد وصنع نسخة منه قريبة مني أنقذتني من الحادث الوشيك

#:  لكنقققي أعلقققم أن تقنيقققة السقققرات المتعقققدد هقققي مقققن ققققوى نقققاروتو الخاصقققة، مقققتى أصقققبح سقققوبر مقققان14 .

!!.يمتلكها؟

اا ...أحملق فيك هنا مستغرب

:)  يبدو أنك تسرف في متابعة أفلك الكرتون هل تعتقد أن ناروتو شخصية حقيقية 15 .!! ! :@ .

اا منققي وتحمققل أقققرب كرسققي لققك وتحركهققا بقققواك وهنققا تنتهققي المسققرحية عنققدما تنفجققر أنققت غاضققب
...الخاصة لترسلها إلي بسرعة الصوت

:الن لو طلبت منك العودة لسطور نص المسرحية السابقة المرقمة بالرقام، وسألتك ما هي السطور التي لو

اا؟ أي ما هي المفاصل التي لو آمنا بها لكان الحوار كله افترضنا صحة مافيها من حقائق لكان ما سبق صحيح
اا ومعقول الحدوث .منطقي

والققتي نسققميها مفاصققل الحقيقققة لممو كممانتيمكققن أن نقققول بققأنه  ) الجمققل الخبريققة التاليققة صققحيحة  لكممانت(
وهققي أن سققوبر مققان أنقققذني حقيقققة صققحيحة ومنطقيققة )الحقيقققة النهائيققة الققتي كنققت أحققاول إيصققالها إليققك  )

اا .تمام

).01(كون سوبر مان شخصية حقيقة .1

):05(كوني أستطيع حمل غرفتي .2

).07(كوني تعرضت لجرعة عالية من الشعة .3

. التي تم تدميرها بشكل زائف11(عندما كنت على متن محطة ميرالفضائية .4 (

اا من قوى ناروتو الخاصة .5 ).14(وكون ناروتو شخصية حقيقة، وكون سوبر مان لديه بعض

.هققذه النقققاط هققي مفاصققل الحقيقققة فققي مسققرحيتنا السققابقة فققإن كققانت هققذه المفاصققل صققحيحة فل شققك أن

اا أمققا انهيققار صققحة إحققدى هققذه المفاصققل فهققذا يقققود لنهيققار صققحة الحقيقققة .النتيجققة النهائيققة صققحيحة أيضقق

وكما تاحظ بعض هذه المفاصل له مفاصل خاصة به ).النهائية التي كنت أحاول إيصالها إليك  ) .

اا يمكننا حصر النقاش الن بهذه المفاصقل، ويمكننقا مناقشقة كل منهقا علقى حدة المقر القذي يسقهل النقاش .إذ

اا في سعينا نحو استطلع صقحة الحقيققة التي كنقت حول صحة الموضوع ككل ويقودنا لطريق أكثر وضوح
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.أخبرك بها في بداية المسرحية ويمكننا الن مناقشة هذه المفاصل بشققكل منفصقل عققن الموضققوع ككقل وعققن

اا .الحقيقة النهائية أيض

اا فلققو افترضققنا أننققا أمققام نظريققة أو قضققية معينققة ولنسققمها .يمكننققا الن رسققم الموضققوع بشققكل أكققثر تجريققد

. وأنت تريد مني سرد البرهان على صحة هذه النظرية لو افترضنا أنني ابتدئت معك بجملة منZبالنظرية   .

أو لنقققل هققذه اللبنققات فققي سققعيي لقناعققك )الحقققائق وبققدأت بتطققبيق الدوات المنطقيققة علققى تلققك الحقققائق  )

أي في بناء صرح للحقيقة المطلوبة سنرمز لهذه اللبنقات التي سأسقتخدمها فقي البرهقانZبصحة النظرية   .( )

بحيققث تكقون حقائق كقل مسقتوى مرمقزة بحقرفZالنهائي على صقحةالنظرية  . بقالحرف البجديقة النكليزيقة

.ما، وحقائق المستوى التالي بالحرف البجدي التالي

:فأقول لك

اا إلى صحة Bصحيحة فإن هذا يعني A1 and A2بما أن   فهققذا يقودنققا إلققىC ولنه لققدينا B. صحيحة واستناد
E.

مققن عمليققات منطقيققةوتوافقني على ما أقوم بممه.وهكذا نبدأ الطريق لبرهان النظرية فكل محطة نمر عليها   )
)علقى لبنقات الحقيقققة هقي خطققوة نحقو الطريققق للوصققول للحقيققة القتي أريقد إيصقالها إليقك والققتي هقي صققحة

) قضققيةM( حيققث اعتققبرت هققذه القضققية M. لنفققترض أنققك خققالفتني فيمققا قمققت بققه فققي المرحلققة Zالنظريققة 
اا أن تتجاهققل هققذه النقطققة .خاطئققة وبرهانهققا غيققر صققحيح أو غيققر كامققل حققتى الن هنققا سققأطلب منققك مبققدئي

اا صحة القضية   اا بمنطقيتها ونتابع السير نحققو برهقان نظريتنققا النهائيققةMوتتابع معي النقاش متبني . ومعتقد .

 أو لملحظتققكM كمققا فققي W وتعققود لتخققالفني الققرأي سققواء باعتقققادك بخطققأ القضققية Wوربمققا نصققل للمرحلققة 
اأ في العلميات المنطقية التي أسقتخدمها وأطبقهققا علقى لبنقات الصقرح القذي نبنيقه، وفقي الحققالتين سقأعود خط
اا وبعقد خطقوة أو خطقوتين تقوافقني عليهمقا .وأطلب منك كما سقبق أن تعتققد بصقحة هذه الخطقوة لنتقابع معق

اا للبرهان النهائي على صحة القضية  .Zنصل أخير

اا في رحلتنا هذه مررنا بمرحلتين حرجتين بالنسبة لك هما القضية  اا لنقاشنا السابق M and Wإذ مفصلن. إذ
. مبنية على صحة هاتين القضيتن هنا يمكن أنبالنسبة لك. وصحة القضية النهائية M and Wللحقيقة هما 

.نركز بعدها بحثنا على هاتين القضيتين دون البحث فقي الموضقوع ككقل المقر القذي يسقهل البحققث والنققاش

اا تحديققد مفاصققل الحقيقققة هققي أولققى مراحققل النقققاش حققول صققحة قضققية أو نظريققة مققا .علققى حققد سققواء إذ .

باقي اللبنات فل داعي للخوض فيهم مرة أخرى بققل يجققب تركيققز .فكونك قد وافقتني على  باقي المفاصل  ( )

.بحثنا في ما اختلفنا فيه فقط

. لننققا بنينقا علقى افققتراض صققحة الول أكقثر ممققا بنينققاW أكقبر مقن Mوهنا يجب أن نلحظ أن أهمية المفصل 
.على افتراض صحة الثاني فانهيار صحة الول يعني انهيار صحة كل مققا يليققه مققن قضققايا أي مققن القضققية  .N

. فققط  أي فقي حقالW فهقذا يعنقي انهيقار القضايا التاليقة للمفصقل W وخطأ M. أما إذا ثبقت صقحة Wوحتى 

انهيار المفصل الول فل داعي للبحث في صحة أو خطأ المفصل التققالي لن انهيققار الول يعنققي انهيققار كققل مققا
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.يليه

.يمكققن تشققبيه المققر بطوابققق بنققاء مققا ولنفققترض أن كققل طققابق نرتفققع بققه عققن الرض هققو خطققوة نخطوهققا نحققو

ا ل بد أن نلحظ أهمية .طريقنا الموصل للطابق الخير والذي هو صحة النظرية التي نسعى لبرهانها من هن

ال ثم يجب أن نلحظ أن انهيار الطابق الول يعني انهيار كل ما فوقه أما انهيار الطابق المئة .الساس أو .

.فل يعني إل انهيار الطوابق فو ق المئة أما ما تحتها فل تتأثر بهذا النهيار .

، مقدركين والحقرى أن نققول منطقيقة اا يمكننا متسلحين بما سبق مناقشة الخلف حول أي نظريقة علميقة  )إذ )

.أهمية مفاصل الحقيقة التي تسمح لنا بتركيز البحث حول النقاط الخلفية ومدركين أهمية بعض المفاصققل

اا لمكانهققا فققي برهققان نظريتهققا فالسققبق هققو الهققم بالنقققاش لن كققل مققا يلققي مبنققي علققى .دون غيرهققا وذلققك تبعقق

.صحته، وانهياره يعني انهيار كل ما يأتي بعده


