
2021/ 11/ 6ملخص دراسة المعقولیة  
ال یمكن الحصول على ترجمات من خالل الروابط، ولكن یمكن ترجمة مواضع خاصة باستخدام اإلنترنت. مصدر االقتباس المقترح:  

:(IP-GIPTمنشور عبر اإلنترنت للعالج النفسي العام والتكاملي () ملخص دراسة المعقولیة.  2021نوفمبر6سبویل، رودولف (
https://www.sgipt.org/wisms/sprache/BegrAna/Plausib/RSEUPT.htm .

، وبناًء على نتائج دراستياألمثلة العملیة، وتحلیل  1976Rescherالبحثیة، وخاصة  المؤلفاتالمصدر األساسي: من خالل تحلیل  
ً مصطلح الَمْعقُول أو الَمْعقُوِلیّةأصبح، توصلت إلى النتیجة الرئیسیة التالیة:  التجریبیة العملیة في العدید من السیاقات في العلوم  مستخدما

األساسیة التوصیفات  والحیاة كمصطلح أساسي غیر محدد و مفھوم بشكل عام باإلضافة لذلك یظھر المصطلح في أغلب األحیان مع  
صحیح. ومع ذلك، فإن معظم محاوالت  استخدامرجحقابل للتصدیق، متماسك، صحیح، ھكذا یمكن أن یكون، على األ،مفھوم،عقولم

توضیح المصطلحات ال تصل بنا إلى أي نتیجة واضحة إذا أمعنا فیھا النظر، وذلك ألن مصطلح غیر واضح مثل "معقول" یتم تحریفھ  
ھذه ھي الطریقة التي یتم بھا إنشاء  . وھكذا دوالیك..  وإزاحتھ إلى مصطلح آخر، وھكذا یصبح تماًما مثل المصطلحات غیر الواضحة

والثقافیة. - االجتماعیة- القانونیة-، خاصة في العلوم اإلنسانیةمحطات إزاحة كاملة للمصطلحاتالكامل المفھوم 

المعقولیة یعتبر مصطلح ولكنھ ضروري. ، ة، من المفید إجراء تحلیل مفاھیمي دقیق. إنھ یبدو صعبًاقبل تعریف مصطلح المعقولی 
وسوف یتم ألن كل تقییم للمعقولیة یتضمن أسبابًا تتعلق بالمستوى اللغوي األول.على األقل،تعبیًرا لغویًا معنویًا من المستوى الثاني

، اللغة  2المعنویة  ، اللغة  1، اللغة المعنویة 0اللغة الواقعیةترمیز المصطلحات األساسیة المھمة من أجل الوضوح وسھولة الفھم كما یلي:  
(ما یسمى باللغة  0توجد ھناك شجرة  .  على سبیل المثال ،  العالم (العوالم)في الموجودة  1... اللغة المعنویة ال تصف الحقائق3المعنویة  
اللغة  . 0أن ھناك شجرة). 1ھراء،1، محل شك1(خطأ1ھذا صحیحعلى سبیل المثال  .  1)، ولكنھا تقیم أوصاف الحقائق0الواقعیة  
وجود تیار ھواء  2من المعقول  :  2المستوى  2اللغة المعنویة  .  0والنافذة مفتوحان  1البابثمة تیار ھواء ألن  :  1المستوى  1المعنویة  

المستوى  1مفتوحان. اللغة المعنویة  0باب والنافذة  ساخن، ال0: الجو  0مفتوحین. اللغة الواقعیة  0والنافذة یكونان  الباب ألن كال من  
1البابھناك تیارألن،أن یكون،2من المعقول:  2المستوى  2ساخن. اللغة المعنویة  0الجو  1مفتوحان ألن  0والنافذة  الباب:  1

ھي عبارة عن بناء معرفي.  فالعالقة السببیة " بشكل مباشر، 1حاًرا. ال یمكن للمرء إدراك "ألن 0الجو یكون  1والنافذة مفتوحین ألن 
. تقییم المعقولیةحول 3. وھنا یدور نقاش 2ماذا یجب أن یكون ھذا معقوالً ل3ال أدرك : 3، المستوى 3كذلك اللغة المعنویة 

وھذا یثیر  . 1المقدمة بشكل یؤید أو یدحض ھذه الحقیقة1أو صحة حقیقة ما، على األسباب  2یعتمد تقییم معقولیةالفكرة األساسیة: 
. 1أوالً السؤال المھم حول معنى السبب

بصورة إیجابیة أو سلبیة بشكل  تؤثر التي  1الحقائق ، بأنھ جمیع  1، وھو مصطلح لغوي معنوي من المستوى1السببیمكن تعریف  
1وااللتزام بقاعدة ما  1واالنتظام  1والتردد (التواتر)  1واالحتمالیة  1السببیة. تلعب المصطلحات  1ر على الحقائق األخرى  أو بآخ

1البطالنأو  1الصحة . ویمكن لجمیع معاییر  0وما تم معایشتھ من أحداث 0، كما ھو الحال في التجارب 1دوًرا مھًما في األسباب  
. 2أن تلعب أیًضا دوًرا مھًما في المعقولیة 

قد یكون  1وعلى الرغم من أن سببًا واحًدا  .  1المعتبرة لصالح أو ضد الشيء  ، 1عدد األسبابھو  2األساس األول للمعقولیة  
كیف یمكن ،  وھذا یستوجب علینا اإلجابة على السؤال المھم،  قد تكون غالبا غیر متكافئة1كافة األسباب  كافیًا في بعض األحیان، فإن  

إذا كان السبب  ،. یمكن أن یكون ھذا سھالً 2بشكل أكثر دقة: كیف یمكن للمرء أن یبرر المرجحات المختلفة  1تقییم وترجیح األسباب  
. ویمكننا القیام بذلك بطریقة مماثلة مع االحتماالت  1والتردد  2وعندئذ یمكن معادلة المرجح  على سبیل المثال.  1ھو التردد (التكرار)  1
2موضع تساؤل: إذًا ستكون المرجحات  1عندما تكون الحقائق المتوقعة  ، 1تتمثل في استخدام القیمة المتوقعة  ، . ھناك فكرة أخرى1

حول  Walton et al. (2008)، على سبیل المثال مخططات الحججسات ممكن. یمكن أن تساعد درا 1جیدة، مما یتیح أفضل توقع 
تقریبًا، فإنھ  نماذج معیاریةوتقییم أي  ذلك، بشكل مفید في فھم وتقییم األسباب. بالنظر إلى الحالة المعرفیة الحالیة، حیث لم یتم تحلیل

من المفترض أن نكتفي باستدعاء الحجج حتى یمكن دراستھا بشكل نقدي. 

: 2وھذا یقودنا إلى تعریفي المقترح لمصطلح المعقولیة 

D1:   2مقبولة 1حقیقة ال)pl لھا 2المرجحة 1األسباب ) كلما زادتG+ضدھا 2المرجحة 1، وضعفت األسباب-G.

إیجابي وسلبي (+  ،  )- (سلبي (،یمكن أن یكون لھا تأثیر إیجابي (+):1على أربع حاالت  1بشكل أساسي یمكن أن تشتمل األسباب  
أربعة  على  1) للحقیقة  PLقد یشتمل التقییم الشامل للمعقولیة (.  وطبقًا لذلكغیر محدد (؟)،  غیر واضح،تأثیر مشكوك فیھو  )  -

ضد)،  1مع، واألسباب  1(األسباب  ول طریقتینأ ومن الناحیة العملیة یقتصر المرء غالبا على  ؟.  ،  -+  ، -،+من النتائج:أضعاف 
ألن كل منھا یكون نتیجة عن اآلخر: ،صیغة المعقولیةبحیث ینتج عن ذلك في نھایة األمر  

)-G++ (G/)+(G=+pl
+pl-1 =-pl
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ضد ھذه  G-2المرجحة1األسباب كانت وإذا 3= على سبیل المثال1لصالح حقیقة G  +2المرجحة 1األسبابكانت مثال عام: إذا 

و بذلك یكون  Pl+=0,75أو  pl+= 3/4 = (1+3) / (3)، عندئذ یحصل المرء عند إدخال األرقام المطلقة لـ  G=1-1الحقیقة  

0.75 = 0.25.-= 1 -pl

G-،998الجو قد أمطر) =1ألن مبتل،  0(الطریق یكون  +G:  2المرجحة  1بافتراض ذلك لألسباب  : )EA31مثال عملي (
/  998الجو قد أمطر) =  1مبتل، ألن  0(الطریق یكون  +Pl، عندئذ تكون معقولیة  27مبتل ألسباب أخرى) =  0الطریق یكون  (

. 0.026= 0.974-1الجو قد أمطر) = 1ألنمبتل،  0(الطریق یكون -plو 0.974= 998/1025) = 27+ 998(

على  العددیةأن تكون القیم  ، القسمة) فإنھ یشترط،الضرب، الطرح،  عند استخدام العملیات الحسابیة األساسیة (الجمع:  إشكالیة القیاس 
المنطقة الوسط المھمة بین المقاییس الترتیبیة والفاصلة لم یتم التعرف  الفاصل، وھو أمر یصعب تحقیقھ.األقل على مستوى مقیاس
أو غیر واضح)  -یمكن للمرء أن یفسر القیم العددیة بشكل أضعف (مقیاس فاصل شبیھ  .Stevens (1946)علیھا أو حلھا من خالل  

عملى للتبریر. وإثبات فائدتھا بشكل 

المعقولية بحث
المعقولية:   لبحوث  المفتاحية  الحياة،  الحججالمعقولية،الكلمات  نظرية اليومية،منطق 

المصداقية، وإمكانية التصديق.اإليمان،و، الدليل
منطق، الذي ألف كتاب  Kochتغاضىفي علم اللغة األلمانية >  2المعقوليةبخصوص أهمية  

Kienpointners  إشارة  1992اليوميةللحياة (Schill، عن  المعرفية  العلوم  قاموس  ) 1996في 
نظرية والمنطقفي  هذايُظهر تحليلي  .)HWR(القاموس التاريخي للبالغةوالمدخل اإلعالمي في  

تُستخدم غالبًا، ولكن ال يتم تفسيرها أو تبريرها تقريبًا المعقولالمعقولية /أن  الفلسفةوالعلوم
وحده على أكثر من DeGruyter). يحتوي برنامج المكتبة الدولية لـ  Kienpointner،HWR(باستثناء  

مثال من جميع مجاالت العلوم، تم تضمين القليل منها فقط في دراستي.10000
كان األمر مختلفًا في الواليات المتحدة، حيث كان هناك بحث واسع النطاق حول المعقولية، 

تظ مراجع  هر  كما  عScheeles-Schmidtقائمة  خاص  بشكل  أؤكد  أن  أود  حيث  رسالة ،  لى 
1976ningsoPlausible ReaReschers ورسالةPlausible Argument 1992.

،أستراليا ،  من ناحية أخرى ال يمكن النظر في العديد من مناطق اللغات المختلفة (مثل آسيا 
والوسطى الجنوبية  المهارات  العربية،  المناطق  ,أفريقيا ،  أمريكا  نقص  بسبب  اللغوية أوروبا) 

يمكن أن تنطبق نتائج الدراسة والمعرفة الشاملة وبالتالي ال يمكنني التعرض ألي منها. لذلك ال
إال على مصادري فقط، إذ أنه غالبًا ما ال تؤخذ اإلنجازات الفكرية للشعوب الصغيرة واألقليات 

(مثل الشعوب األصلية) بعين االعتبار في العلوم. 

باحث وباحثة من خالل طرح السؤال:  52خاصیة من قبل  24یتم دراسة  : الدراسة التجریبیة(اختیار) دراستي التجریبیة  نتائج  
، 0خیارات  9ضوء التقییمات كانت  سببًا مع تحدید القاعدة بمثال توضیحي. وفي  21ما ھو مقدار خصوصیات المعقول؟ ویتم طُرح  

،الجنس،العمرللجمیع،وفقًااألسبابالخصائص واختیاراتسبب. تم تقییم  21خاصیة و  24ممكنة مع  ، ؟1،2،3،4،5،6،7
لمعظم األشخاص  1الحقیقةتبدو  ،  بطریقة متباینة، حیث تبین أنھ ال توجد فروق كبیرة في التقییماتالفئات المھنیة،  التعلیم المدرسي
مع التجارب المثبتة  2متوفرة لتحقیقھا. یجب أال یتعارض المعقول  1نت األسباب التي یمكن التحقق منھا  كلما كا2األكثر منطقیة  

، وسیستغرق التقییم علم النفس العقليوثیقة ذات قیمة في  52. یتوفر إجماال عدد  1یجب أال یحتوي في حد ذاتھ على أي تناقضاتو1
تبعیات خطیة 17، مما أسفر عن  متغیرات وتحلیل القیمة الذاتیةارتباط متعدد الالكامل لھا بعض الوقت. باإلضافة إلى ذلك تم إجراء  

. 36- 135ما یتعلق بالعالقة بین األسباب تقریبًا (عالقات خطیة متداخلة تقریبًا)، وھو األمر األكثر إثارة لإلعجاب فی 

المفاهيمي والمعادلةافئات  ،الحجةالمعقول:لتعريفاألساس  ، الوظيفة،لتقييم 
اإلمكانية، ،ات) اللغة (اللغ،السببية،التكرار ،السبب ،ترجيح المشكلة،المرجح،  الطبيعة القانونية

، مشكلة  ، االنتظامراإلطا ،  تقييم المعقولية الشاملة،الحقائق،البراغماتية،اللغة المعنوية،الفائدة
التأثير.،االحتمالالقياس،

من المهم التأكد من أن المصطلحات المتعلقة بالمصطلح األساسي محددة بوضوح من أجل  
- ةاالجتماعي-القانونية-، وهي اإلشكالية الكبرى للعلوم اإلنسانيةمحطات إزاحة المدىالحد من  

. إذا كانت التعريفات صعبة للغاية، يمكن للمرء  ، للحد من االستمرارية)نقد اللغةوالثقافية (>  
مراجع مع اإلشارة إلي  بشكل عملي  أن يستعين بأمثلة نموذجية وأمثلة مضادة، ويفضل أن تكون  

.التنظيرعندما نفكر بشكل عملي أكثر من مجرد  ،. يمكن حل العديد من المشكالتاالقتباس
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