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رّب  هلل  والصالة   احلمد  خاتم   العاملني  ىلع  األنبياء   والسالم 
 .وبعد.الطاهرين،   بني واملرسلني حممد وىلع آهل الطيّ 

ا ع لإّن  امل الكم  اتل  هدوية ن  يف  عنها  ُكتب  واملنظومة اوما  ريخ 
 واإلجنيليف اتلوراة  احلديثية عند الفريقني بل ويف كتب املسترشقني و

ملا  . ( 1)  وثباتها؛  الفكرة  بأصالة هذه  ا  راسخا انطباًعا  من   يعطي  ختزتنه 
أقّل  يق  موروث  عنه  ما  عإ ال  ومتسالم  صحيح  أغلبه  والعقل ّن  ليه، 
احلا  يناغ ع   م ك انلظري  ويؤيّ مليه  ويؤكّ ه  بل  للواقع ده  وبدراستنا  ده، 

أنّ  نرى  الع  العليم  يف  وراكزة  مشّخصة  انلظرية  اإلنساين هذه  قل 
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 .بشلك ًعم 
نتأمّ    أنّ فعندما  نرى  األديان  يف  وين  ل  بها  ينادي  هلا أغلبها  ّظر 

 الشعور يقتص   بل لم،  ى يعتقد بهان من فهم ورؤا دي  ّك حبسب ما يراه  
ايلوم  وامل   بهذا  امل الغييب  بل ستقبل  بالغيب،  دينيًّا  املؤمنني  ىلع  نتظر 

أش ىلع  حىت  وانعكس  ا،  أيضا غريهم  إىل  األامتّد  يديولوجيّات ّد 
اكملادّ  والغيبيات،  للغيب  ا  رفضا العقدية  اجلديلواالّّتاهات  اليت ية  ة 

 . ( 1)   موعود ساس اتلناقضات، وآمنت بيوم فّّست اتلاريخ ىلع أ
أهمية  تكمن  هنا  يف   ومن  املو  اتلحقيق  عن هذا  فابلحث  ضوع، 

املوعود هو يف احلقيقة حبث عن عدالة السماء وعن مصري هذه احلياة، 
ه ال بد من يوم ها أخذت طابع الظلم والفساد، وأنّ احلياة اليت نرى أنّ 

فيه   برّشت  تتحقق  اليت  األطروحة،  األديان  بههذه  قلنا    -ا   -كما 
ًعم  فيه    بشلك  خاص،  بشلك  ا ّت واإلسالم  للك والطم   ألملّسد  وح 

العدل  منظومة  وتتحّقق  الظلم  ويُقىص  احلّق  فيها  ليسود  البرشية 
 لكون.اإلليه يف هذا ا 

أيدينا   املوعود  يتناول  كتاب  وما بني  املهدي  اإلمام  يف   وجود 
حتمايلة، وسوف ينصّب الكمنا كم القيم اال االستقرايئ وترا ضوء املنهج 

امل كما هو معلوم سع وش ااء والستقر اىلع املنىح العقدي فمجال  فيه  
وما ُكتب من سطور يف هذا ابلحث لم نر من تطّرق هل بهذا    وبديه. 
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وقيماأل نظام  وفق  املبنيّة  االستقراء  نظرية  لرشح  وابليان   سلوب 
ع  وكذلك  متوا االحتماالت،  جاءت  اليت  اتلطبيق  ومتوائمةا ملية  فقةا 

السيّ  طرحه  ما  راحل امل   نم     ( 1)  الصدر  حممدباقر د  مع 
نللا  وجود علمية  ىلع  استدالهل  يف  ذكرها  واليت  االحتماالت،  ظرية 

ُكتبت يف  نعم،  احلكيم.  ذلك   الصانع  وجدنا  كما  حبوث  املضمار  هذا 
اإلمام املهدي بعنوان " عند أستاذنا الشيخ األيرواين يف حمارضة علمية  

   جدناه يف حمارضة ر نفسه و"، واألم اتلواتر وحساب االحتمال   بني
خمتص ع  موضويع   للسيد   ة لمية  واقع  "املهدي  بعنوان  اخلباز  منري 

ولكنّ  واقعية"،  ج ورضورة  خمتصة  حماوالت  بشها  تتطّرق  ولم  ا،  لك دًّ
انلصوص  خالل  من  صيغت  واليت  ُذكرت،  اليت  للقرائن  واسع 

طرق اتل  وبيان  واحلديثية،  تواترها ارخيية  وبيان  ودالتلها،  ها 
لسيد الصدر يف نظرية بىن ا م ىلع  مجايل  تنبايط، وكذلك اتلواتر اإل االس 

 االستقراء. 
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االس  معطيات  بني  فيها  زاوجنا  اليت  ابلحوث  هذه  تقراء فجاءت 
ا؛ نلتعرف ىلع مدى املبيّن ىلع االحتماالت وبني معطيات العقل أي  ضا

 واالطمئنان بهذه الظاهرة. الوثوق 
، سنثبت ذلك بإذن اهلل تعاىل  ا وصوابيتها، كمإذا فرضنا صدقها  ف   

ال تكون عفنسبة  سوف  حبيث  ضئ   دم  باملئة  كواحد  اذلهن   نّ إيلة، 
إثب نلا  يمكن  وبذلك  بها؛  حيتفظ  ال  اإلمام البرشي  وجود   ات 

ملصلحة ومالك   كحقيقة واقعية وأنه يح، ولكنه اغئب؛   املهدي  
 ،ينا من خالل انلظر ابلص راه حواسّ ما ال ت   ال ندركها. فليس ّك قد  

م عدم الوجود، أو أن عدم يستلز  دان الالوج   م فعد  ، الّك   . نقول بعدمه 
ا بالعدم، فهو حقيقة موجودة بني أوساطنا.  العلم ليس علما

تعاىل ن  وإ  اهلل  نكحّ سيتحقّ   شاء  اذلي  ايلوم  ذلك  نواظرنا ق   ل 
والقسط اإلليه يف ينرش فيها العدل    املية اليت دوتله الع   وقيام   بظهوره

  . ربوع هذه األرض
احلجّ وأمّ  واالطمئ ا  امل ن ية  بهذا  االستقرايئ  ان  منطق    -نطق  أي 

السيد    -حساب االحتماالت   تنظري  يقتص ىلع  للمعرفة، ال  وإثراؤه 
بل  ا  السيستاين    نّ إ لصدر،  املنطق    السيد  هذا  واستفاد  وّظف 

ال منه   منهجه  يف  ا  نرا   ؛ ( 1)   واألصول فقيه  أيضا يقول  ذللك  حبث ه    يف 
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خلالف  ا ون احتمال  ك االحتمال الواصل دلرجة ي   نّ إ حجية األصول،  
 عنه باالطمئنان والوثوق  ا ال يُعتىن به، وهذا هو املعّب وهميًّ   الا احتما 

وه حجّ الشخيص،  بنظرنا و  حساب    ؛ ة  ديلل  عن  ناشئاا  اكن  إذا 
واحد  حمور  حول  وتراكمها  عليه    وهو   ، االحتماالت  نصطلح  اذلي 

املوضويع بايلق  املوضو   .  (1 )ني  ومبّ فايلقني  رشطيته  ديل يع  هو    ل ره 
االح  يطمئّ م ت حساب  ذللك  وتراكمها؛  ويكون    االت  اإلنسان  هل 

حمو حجّ  ىلع  الرتكزي  جند  ا  وأيضا عقالئية.  بقوهل: ةا  االحتماالت    رية 
 موث وقرائن  علمية  مقدمات  عن  انلابع  هو  املوضويع  وقة  وايلقني 

حساب   باالعتماد  ديلل  حمور    ىلع  حول  وتمركزها  االحتماالت 
السيّ   .  (2 )عني م  جند  يف   د وهكذا  الع   احلائري  اإلمجايل  مباحث  لم 

اإلمجايل   نّ إ يقول:   مرتبة    العلم  إىل  األطراف  كرثة  من  يبلغ  قد 
ا   حيصل  بعدم  االطمئنان  األطراف  من  طرف  ّك  املعلوم  يف  نطباق 

رقم   ؛ عليه باإلمجال   إ   ألّن  العلم ايلقني  نسبة  اكنت  مجيع    ذا  إىل 
حّد   ىلع  عدد    سواء، األطراف  ىلع  حمالة  ال  ألطراف  ا ينقسم 

ّك    وية، س بال  يف  االحتمايلة  القيمة  احتمال    طرف، فتكون  فريّجح 
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إىل   فيه، العدم   األمر  يصل  أن  ومقصودنا    االطمئنان، درجة    إىل 
الظنّ  من  خاّصة  درجة  هنا  يرا   باالطمئنان  اليت  العقالء  القوّي  ها 

 .  (1 )حّجةا 

 :فصلي اء هذا ابلحث من خالل  ذلا ج
تلوضيح    : ل وال  خمتصة  االست نإضاءة  ومنطقق ظرية  حساب   راء 

حممد  السيد  عند  سيّ االحتماالت  ال  الصدر  كتابه  باقر  يف  األسس "ما 
  . "الستقراء املنطقية ل

أنّ يانها  بل واذلي أجلأنا   الكريم   هو  القارئ  ابلحث اذلي بني يدي 
يف و  مها يف منهجه االستقرايئ،ليت قدّ ؤه اكن ىلع األسس واملراحل ا بنا 

وهو نوًعا ما هذا الكتاب،  لقارئ اىل  ادية حُييل  قأغلب استدالالته الع 
ا قيل  أ الفهم، و صعب   ال نفع يف طروحته لم تهضم بشلك واٍف، وقديما

ال معالم  دامت  ما  انلقود،  ثم نقش  فالعرش  واضحة،  غري  عرش 
وكيف   انلظرية،راد من هذه  ما يرتبط ببحثنا يف فهم امل   اوأيضا انلقش.  

وك تلا   تتمّ  االستقرائية،  ادليعميمات  يتخذ  االستقرا يل ف  مناهج يئ ل   
 باستمرار درجة احتمال القضية االستقرائية وينيّم   االستنباط العقيل، 

اتلوادل   طريقة  يصطنع  وكيف  موضويع،  أساس  تلصعيد ىلع  اذلايت 
 وجداين يطمئّ   حبيث يكون هناك يقني عقاليئ   املعرفة االستقرائية، 

 .هل اإلنسان 
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القيم وتراكم   وفق نظرية  االستقرايئ   جاتلطبيق العميل للمنه  ين: اثلا  
واالحتماالت اخلمس،  املراحل  تطبيق  خالل  من  املنهج؛   ذلك  هلذا 

بذلك لّ ولع  فكريًّ ن   نا  فرااغا  عقديًّ مأل  مهمًّ ا  وه ا  أال  وجود   و ا؛  مسألة 
 .املوعود املنتظر   دّي اإلمام امله 
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     مالسلا  ه يلع يلع م ام إلا ة د الو                       
 قم املقدسة                                                                                               

 


