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 1الغموض

 

 موسوعة ستانفورد للفلسفة •

 منى الرفاعيترجمة: 
 
 
 

 

ي الذي يطرحه الغموض ، والمقارنة مع اإلبهام والعموم، وبحث السؤال حول ما إذا كان كل 
حول التحدي الفلسف 

جم لد. روي سورنسن، والمنشور عىل ) جمة (. للفلسفة ستانفورد  موسوعةالغموض لغوي أم ال؛ نص متر ننوه بأن التر

ي الموسوعة عىل 
 عن الرابط هذا هي للنسخة المؤرشفة ف 

ا
ي قد تختلف قليًل

للمقالة، حيث أنه  الدارجة النسخة، والتر

جمة. وختاًما، نخّص بالشكر  ة بعض التحديث أو التعديل من فينة ألخرى منذ تتمة هذه التر قد يطرأ عىل األختر

جمة والنشر عىل مجلة حكمة.   محرري موسوعة ستانفورد، وعىل رأسهم د. إدوارد زالتا، عىل تعاونهم، واعتمادهم للتر

 

 

 

                                                           
1 Sorensen, Roy, "Vagueness", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2018 Edition), Edward 

N. Zalta (ed.), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/sum2018/entries/vagueness/>. 
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هناك اتفاق واسع على أن املصطلح يكون غامًضا عندما يصل إىل درجة يكون فيها خمَتلـًَفا عليه، هذا جيعل 
املصطلح املختلف عليه حرًجا فيما خيص الغموض. وهنا سأرّكز على الوصف التارخيي للحاالت املختلف 

ومية، وهذا سيوّضح التحدي الفلسفي عليها واليت قد يقبلها معظم املفّسرين. عندها سيتقارن الغموض مع العم
الذي يتظاهر به الغموض. حينها سأانقش بعض النظرايت املنافسة للغموض مع التأكيد على املنطق متعدد 

 القيمة والتقييم الفائق والسياقية. وسأختم بسؤال ما إذا كان كل الغموض لغواًي.

 

 مقاومة االستفسار .1
 املقارنة مع اإلهبام والعموم .2
 الفلسفي الذي يطرحه الغموضالتحدي  .3
 املنطق متعدد القيم .4
 التقييم الفائق .5
 التقييمية الفرعية .6
 السياقية .7
 هل كل الغموض لغوي؟ .8

 املراجع ●

 أدوات أكادميية ●

 رتنتنمصادر أخرى على اإل ●

 مقاالت ذات صلة ●
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 مقاومة االستفسار .1
احلد األقصى لطول قامة رجل  إن قطعت رأًسا واحدة من رجل ذو رأسني، فهل هبذا تكون قد قتلته؟، ما هو

 قصري؟، ومىت تتطور البيضة املخصبة لتصبح إنسااًن؟

يستحيل اإلجابة على تلك األسئلة ألهنا حتتوي على حاالت وسطية مطلقة. يف الغالبية العظمى من احلاالت 
فمثًًل ال  ،)Sorensen 2001, chapter 1(فإن عدم إدراك احلدود على صلة ابلوسائل املعطاة حلل املسألة 

نستطيع احلكم على ولٍد ما أبنه "مسني" مبجرد النظر إليه، فهذا يعترب حالة وسطية. وقد حتاول أُم فضولية أن 
حتل املسألة عن طريق حساب مؤشر كتلة جسم ابنها، فاملعادلة هي أن تقسم وزن جسمه )ابلكيلوجرامات( 

النتيجة تعتربه مسيًنا. العملية احلسابية نفسها سوف فهذه  30على مربع طوله )ابألمتار(، فإن تعّدت القيمة 
ختلق حالة وسطية، فاألم قد تستخدم رسم بياين للوزن مقابل الطول. الرسومات البيانية هذه ليست قطعية 
ألهنا ال تعكس نسبة الدهون إىل العضًلت، أو ما إذا كان الطفل لديه عظام كبرية، وما إىل ذلك. فًل ميكننا 

إذا ما كان الولد مسيًنا أم ال إن مل يوجد طريقة حلساب ذلك، فنعتربه إىل ذلك احلني حالة حدودية.  احلكم قطعيا
عندما نصل هلذه املرحلة سوف نبدأ ابلظن ما إذا كان الشك الذي بداخلنا يعود إىل مفهوم السمنة فضًًل عن 

 طرائقنا احملدودة حلساهبا. 

احلدودية املطلقة يف مقدمته عن "الغموض" يف "قاموس الفلسفة وعلم يستهدف تشارلز ساندر بريس احلاالت 
 النفس":

تعترب مسألًة ما غامضة عند وجود حاالت حمتملة لألشياء املقصودة غري املؤكدة جوهراي، 
وإن أتمل فيها املتكّلم فسيعتربها مرفوضة أو مسموح هبا يف الفرضية. ال نعين بعدم التأكد 

نتيجة الصادرة عن جهل املتكلم، ولكن الن عادات املتكلم يف اللغة اجلوهري الرتدد يف ال
 (Peirce 1902, 748كانت متوسطة.)

  

يف احلاالت احلدودية النسبية فإن السؤال واضح ولكن طريقة إجابتنا عليه انقصة، أما يف احلاالت احلدودية 
ى إحدى حاالته احلدودية املطلقة املطلقة فنجد النقص يف السؤال نفسه. عندما يتم تطبيق مصطلح ما عل

فالناتج سيكون عبارة تقاوم مجيع حماوالت تقرير ما إذا كانت صحيحة أم خاطئة. ال يوجد كم من التحليل 
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التصوري أو التحقيق التجرييب إبمكانه تقرير ما إذا كان فصل رأس واحدة من رجل ذو رأسني يعترب وكأنك 
مر عن طريق وضع شروط أبن "قطع الرأس" يعين "فصل الرأس" )مثًل قطعت رأسه. قد نتظاهر أبننا حللنا األ

تعارض التعبري مع "اجعله بًل رأس" أو "افصل الرأس" أو "افصل الرأس األكثر أمهية"(. ولكن هذا قد يرقى 
 إىل تغيري املوضوع إىل مسألة تبدو بكل بساطة مماثلة لقطع الرأس. 

 1.8حاالت حدودية. فمثًًل كلمة "طويل"، الرجل الذي يبلغ طوله  الغموض يُعّرف قياسًيا على أنه امتًلك
مرتًا ال يعترب بوضوح طويل القامة وال قصري القامة. ال يوجد كم من التحليل التصوري أو التحقيق التجرييب 

 طويًًل أم ال. فاحلاالت احلدودية مقاومة لًلستفسار. 1.8إبمكانه أن يقّرر هل يعترب طول 

ؤااًل بًلغًيا مثل "من أين يبدأ ذيل الثعبان؟"، فاملتكلم يلّمح إىل عدم وجود إجاية حمددة. ولكن عندما تطرح س
ميكن حتديد موقع الذيل عن طريق تعقبه من هناية القفص الصدري للثعبان. نسبة خاطئة من عدم التعيني قد 

واألسئلة اليت ال ميكن اإلجابة تؤدي إىل ختلي سابق ألوانه عن االستفسار. إن خطر االستفسار غري اجملدي 
 عليها جيب أن يتوازن ضد خطر التخلي عن األسئلة اليت ال ميكن اإلجابة عليها حقًّا. 

عادًة ما تكون لعنة عكسية، ألنه ابإلضافة إىل عدم الوضوح يف احلالة احلدودية، يكون  االستفسارمقاومة 
حيكم الوقت الفاصل بني النهار والليل، ولكن  هناك بشكل طبيعي عدم وضوح عند بداية الغموض. الشفق

عدم إدراكنا ملىت يبدأ الشفق يوضح أن هناك حاالت حدودية تتعلق ابلنهار. بناءً على ذلك فاحلاالت احلدودية 
) Huهي حالة حدودية حبد ذاهتا. هذا النظام األعلى من الغموض يبدو أنه يظهر أن الغموض غامًضا بذاته. 

). 2017 
طلح "غامض" سيكون له نتيجتني مهّمتني، أوال غوتلوب فريج مل يستطع وصف املسندات غموض مص 

الغامضة بشكل متناسق على أهنا غري مرتابطة، ويستخدم يف اهتامه كلمة "غامض". مفهوم فريج عن الدقة هو 
 حبد ذاته غري واضح ألن كلمة "دقيق" هي مكّمل لكلمة "غامض". 

ة "غامض" تقضي على اجلهود اليت تصنع خطًّا فاصًًل حمايًدا بني الصحيح واخلطأ. اثنًيا، الغموض احمليط بكلم
إن مل يكن الفاصل بني الصحيح واخلطأ، فعندئذ سيكون بني الصحيح واحلالة املتوسطة. تقدمي حاالت وسطية 

 أبعد يؤخر احلتمية.
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ن االستمرار يف التعامل مع غموض هذا حيّفز األفكار الثانية خبصوص الغموض من الدرجة الثانية. فبداًل م
الدرجة العليا كنوع من التبّصر، بعض الفًلسفة يرفضون االعرتاف أبن الغموض األقصى هو حالة من الوهم 

)Wright 2010( فهم ينكرون وجود تكرار مطلق للحالة احلدودية. يرون أيًضا أنه من املؤثّر جًدا عدم تناول .
 )Raffman 2005, 23(تداخلة. املتكلمني للحاالت احلدودية امل

يقول املدافعون عن الغموض األقصى أبن املتكلمني العاديني يتجنبون تكرار "حدود" لنفس سبب جتنبهم 
كلمات مثل "مليون" أو "يعرف". التكرار مربك لكن له معىن اتم. "احلدود" تعترب مسند غامض، فمثًل 

رتاكمي. حياول أيًضا املدافعون عن الغموض األقصى حسم "احلدود" ممكن أن ترتّسخ يف نقاشات االستدالل ال
احلالة بعّينات حمددة مثل احلد الفاصل عند ثنائيي اجلنس )استنتاج أن هؤالء األشخاص هم حاالت حدودية 

 .(Sorensen 2010)ذكورية متداخلة(.

 

 املقارنة مع اإلهبام والعموم .2
طويل ابلنسبة لألقزام ولكنه ليس كذلك ابلنسبة مرت يعترب  1.8كلمة "طويل" نسبية. فالشخص بطول 

للماساي. على الرغم من أن النسبية تزيل الغموض، إال أهنا ال تلغي احلاالت احلدودية. هناك أقزام أقصر تعترب 
أطواهلم متوسطة ابلنسبة لألقزام، وهناك ماساي طوال تعترب أطواهلم متوسطة ابلنسبة للماساي. إن أصحاب 

هم توضيحات كاملة للكلمة مثل "هو طويل ابلنسبة إىل رجل فرنسي من القرن الثامن  الغموض الصريح
عشر". الكلمات تكون غامضة فقط بطريقة غري مباشرة، من خًلل امتًلك ميزة اإلحساس أبهنا غامضة. 

 وعلى العكس، فالكلمة املبهمة حتمل غموضها صرحًيا ببساطة ألهنا متلك ميزة املعىن املزدوج.

التناقض بني الغموض وااللتباس يف املعىن حتجبه حقيقة أن معظم الكلمات غامضة ومبهمة. كلمة "طفل" هذا 
مبهمة ألهنا حتمل معنيني، فهي تعطي معىن "ذرية" ومعىن "الذرية الصبيانية". املعىن األخري لكلمة "طفل" 

ليت تقول أبن معظم الكلمات عامٌة غامض ألنه ميلك حاالت حدودية. التناقض معّقد إىل حٍد أبعد ابحلقيقة ا
 أيًضا، فكلمة "طفل" مثًًل يندرج حتتها األوالد والفتيات. 

الغموض وااللتباس يتناقضان أيًضا حسب تقدير املتكلم. إن ُوجدت كلمة مبهمة، فاملتكلم قادر على حّلها 
 هبا عن "الطفولة الصبيانية". وإن بعيًدا عن االستخطام احلريف هلا، فمثًًل ميكنه أن خيرب أبن كلمة "طفل" يعرّب 
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كانت الكلمة غامضة فاملتكلم ال ميكنه حّل حالتها احلدودية، فمثًًل املتكلم ال ميكنه أن يعين بكلمة "طفل" 
كل من هو حتت الثامنة عشرة فقط من خًلل نيته هذا القصد. إن جاز التعبري فهذه الفكرة ليست ضمن ما 

أبنه يتبىن اعتقادا حرًا أبن هذا املصطلح يناسب قصًدا خاًصا. االعرتاف  يتعلق بكلمة "طفل"، قد يُفَهم
 ابالبتعاد عن االستخدام العادي من شأنه أن يعفيه من االلتزام ابلدفاع عن االنفصال احلاد. 

ت عندما قال ألفريد هيتشكوك خمرج األفًلم متأمًًل أن مجيع املمثلني أطفااًل فقد كان يتصرف حبرية مع احلاال
العكسية الواضحة لكلمة "طفل"، فضًًل عن حاالهتا احلدودية. إن مدى مًلئمة عموميته ليس حمكوًما ابلقيمة 
احلقيقية للمعىن احلريف، ألنه غري صحيح على حنٍو جلّي. وكذلك حنن ال حنكم على دقة احلالة احلدودية من 

كانت صحيحة أم ال. بداًل من ذلك حنكم   خًلل قيمتها احلقيقية، ألنه من الواضح أنه ال ميكن التأكد إن
على الّدقة من خًلل البساطة والتحفظ واخلصوبة. الدقة اليت ترسم خطًا وسط احلاالت احلدودية حتفظ 
االستخدام النموذجي أكثر من الدقة اليت ترسم خطًا وسط احلاالت الواضحة. ولكن احملافظة هي جمرد أمنية 

إىل  ةالتوازن األفضل يتحقق على حساب حتّول احلاالت اإلجيابية السابقمن بني الكثري. يف بعض األحيان 
 حاالت سلبية. 

مبجرد أن ننتقل من املعىن احلريف إىل املعىن اجملازي، حنصل على سيطرة إبداعية على مفراداتنا كلها ليس فقط 
ىل أهنا تعهدت خبطأ الغامض منها. عندما تقول وكيل سياحي أن "فرنسا سداسية"، فًل ميكننا اإلشارة إ

تصنيف فرنسا هندسًيا كمضلع له ستة جوانب. بداًل من ذلك نفسر قول الوكيل السياحي جمازاًي، مثل أن 
تعين أبن حدود فرنسا متثل الشكل السداسي. وابملثل، عندما يقول الوكيل السياحي أن "رينو هي أكرب مدينة 

له عبارة "مدينة صغرية". متاًما مثل استخدامها خطأ صغرية" ال نفسرها على أهنا تغفل الغموض الذي حتم
"فرنسا سداسية" لإلشارة إىل استعارٍة ما، تستخدم اإلهبام الواضح يف عبارة "رينو هي أكرب مدينة صغرية" 

 لإلشارة إىل املبالغة. 

ترددهم.  مع افرتاض أّن املتكّلمني ينقصهم الّتقدير احلريف ملصطلح غامض، فًل جيب علينا توبيخهم على
 فحيثما ال يوجد قرار الختاذه، فًل مكان للخطأ.

مسموًحا به حلاالهتا احلدودية اختًلفات حتمل مسنًدا قد ميلك املتحدثون تقديرًا حرفًيا إن كانت للعبارات اليت 
ت يف االستخدام اللغوي. فمثًًل، يقول كريسنب رايت وستيوارت شابينو أن املتكلم الكفؤ ميكنه تصنيف احلاال

 احلدودية بشكل اتم كمثال إجيايب، بينما متحدث كفؤ آخر قد يفسر احلالة سلبية متاًما. 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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بدون من أجل املقارنة، انظر إىل التقدير بني التهجئات البديلة. يستخدم الربوفيسور ليرتمان كلمة "حكم" 
امت يشري إىل حرف علة حرف العلة األول )ترتيبه يف الكلمة احلرف اخلامس( للرتويج لفكرة أن احلرف الص

الصامت"،  E"حرف العلة بعنوان  1971طويل. ما زال مولًعا بذكرايت أغنية األطفال لتوم هلرر اليت كتبها عام 
 واليت تقول أنه ميكن للجميع معرفة:

 "؟caneلتصبح " canوطريقة نطق كلمة ما هو احلرف الذي غري معىن  

 "؟paneلتصبح "  panكلمة وما هو احلرف الذي غري معىن وطريقة نطق   

 " املضاف إىل آخر كل كلمة منهما.Eإنه ابلطبع حرف العلة " 

 

 "؟cube" إىل كلمة "cubويقول أيضا ما الذي ميكنه حتويل كلمة "

 "؟ tube" إىل كلمة "tubوكلمة " 

 " املضاف إىل آخر كل كلمة.Eإنه حرف العلة "

 

"حكم" رف العلة "إي" ولكن يعرتف أبن إضافتها يف كلمة برفض الربوفيسور ليرتمان اإلضافة املضللة حل
صحيحة، فهو ال يعاقب طًّلبه على خطئهم يف هتجئة كلمة "حكم" عند اضطرارهم إىل كتابتها. ومثل أساتذة 

 اخرت ولكن التزم ابختيارك!آخرين، فهو يوّبخ طًلبه إن فشلوا يف االلتزام ابلتهجئة نفسها طوال الكتابة. 

بتهجئة كلمة "حكم"، فالربوفيسور ليرتمان لديه أتكيد قوي أبن الكلمة يف ذهنه ال حتتاج لنطق فيما يتعلق 
حرف العلة "إي" األول يف الكلمة. ميكنه االستمرار يف ذلك، وضم إىل ادعاءه األصلي معلومات عن البديل، 

املقابل أتكيد ليرتمان على  فيقول أبن كلمة "حكم" ال حتتاج حلرف العلة "إي" األول وقد حتتاجه أيًضا. يف
أن "ماراث هي امرأة" ليس قواًي فيما يتعلق أبن "ماراث: هي حالة حدودية لـ"امرأة". )مثًل، ليرتمان يعلم أبن 

بليرتمان للرتاجع عن ادعاءه لصاحل معلومة مقّيدة، مثل ماراث أصغر مما تبدو عليه(. املعلومة اجلديدة قد تؤدي 
قد ال تكون". من الصعب التعبري عن فقدان الربوفيسور ليرتمان للثقة إن كانت املعلومات "ماراث قد تكون امرأة و 

عن حالتها احلدودية ببساطة طرقًا خمتلفة وجائزة لوصفها. اكتشافات املتغريات الرمزية ال تتعهد بتغيري املعتقدات 
 السابقة.



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ختفف من بب يف فقدان الصًلحية، إن مل اجلديد عن احلالة احلدودية له خاصية مميزة. فقدان الوضوح يتس
فبهذا تعرتف أبنك عن القطعية. لًلعرتاف أبن مرااث هي حالة حدودية لكلمة "امرأة"  مسؤوالً ثقتك فستكون 

ال تعرف أن ماراث امرأة. هلذا السبب ميكن حّل املناظرات من خًلل إظهار أن اخلًلف هو فوق احلاالت 
ونوا يف حالة من عدم الثقة إن كانوا يتعاملون مع حالة حدودية، فهم ال ميلكون احلدودية. على املناظرين أن يك

 حرية تشكيل معتقدات خارج إطار شهادهتم.

كل جديد عن املنطق البديل هو مثل اجلديد عن التهجئة البديلة، ال يوجد أتثري مؤكد )ابستثناء معتقدات 
ن "مجيع العزّاب رجااًل" قوي ابلنسبة للخرب الذي يقول اللغوايت الفوقية عن طبيعة الكلمات(. أتكيدك على أ

أبن "أعزب" هلا منطق بديل مبعىن أهنا متلك طابًعا ذكوراًي. املصادقات ليست قوية ابلنسبة للعمومية املخفية. 
إن قالت فتاة أفريقية أبن "الفيلة ال ميكن ترويضها" ولكن علمت حينها أن هناك نوًعا آخر من الفيلة يستوطن 
آسيا فستفقد بعًضا من الثقة، وتقول إبمكانية ترويض الفيلة اآلسيوية. األخبار عن العمومية املخفية هلا أتثري 

 مؤّكد. فيما يتعلق ابلقوة، فإن الغموض يعكس العمومية أكثر من أن يعكس عدم الوضوح.

يكون عاًما دون أن  املصطلحات احلسابية مثل "األعداد االولية" تظهر أنه إبمكان مصطلح ما أن يكون
غامًضا، وكذلك أيًضا ميكن ملصطلح آخر أن يكون غامًضا دون أن يكون عاًما أو والعكس صحيح. احلاالت 

 احلدودية ذات اخلرب الفارغ حتليلًيا تفّسر هذه االحتمالية.

حاالت أخرى العمومية مفيدة ابلتأكيد، ما يتعلمه املرء حول حالة معينة من حرف "الفاء" ميكن إسقاطه على 
من احلرف بناءً على احلرف املعمول به. عندما تعلم فتاة أن قطتها متلك غشاءً رافًا حيمي عينيها، فتتوقع بشكل 
صحيح أن لقطة جارهتا نفس الغشاء الرّاف. والعمومية تنقذ العمل، فعندما تقول الفتاة أبهنا تريد لعبة بداًل 

بولة بدون التطرق إىل مشكلة حتديد هدية بعينها. الفتاة أيًضا توازن عن املًلبس، فهي تضّيق جمال اهلدااي املق
بني القيم، فعلى اهلدية أن تكون مرغوبة حبد ذاهتا وبرغم ذلك أن تكون مفاجأة. إن كنت غري واثٍق أّي قناة 

هناك هي اليت تعرض الطقس، فيمكنها التحديد عن طريق وصف القناة بقول إهنا القناة رقم "شيء وأربعون". 
عًلقة عكسية بني ثراء حمتوى مسألٍة ما وبني احتماليته، كّلما كان االدعاء حمّدًدا كلما قّلت احتمالية صّحته. 

 ميكننا عمل مقايضات معقولة بني احلقيقة والتفاصيل عن طريق قياس العمومية.

ة عن الغموض. فمثًًل يقول لـ"الغموض" معىن يرادف العمومية الّشاذة. هذا ينتج العديد من التفسريات املبهم
العديد من املفّسرين أن الغموض ينتج بسبب التصنيفات الواسعة اليت تسهل عملية التصنيف. فإن وصفت 

يف استخدام الفواصل الشاسعة سرتتك أبن لوهنا أمحر فليس علّي التأكيد على أنه أمحر قرمزي. هذه احلرية 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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اصل والتذّكر. إن يكن؟ فاملشكلة هي تفسري وجود احلاالت تساعد بشكل واضح على التعّلم والتعليم والتو 
 جانبية للنقاشات العادية، مثل الصدى؟احلدودية. هل هي موجودة ألن الغموض هدف؟ أم أهنا آاثر 

كل لغة طبيعية هي غامضة ومبهمة يف نفس الوقت. غري أن كًل امليزتني تبدوان غري أساسّيتني. يف الواقع مها 
غات املصّغرة مثل مدققو التدوين ولغات الربجمة احلاسوبية والتفسريات الرايضية. وأكثر من حمذوفتان من الل

ذلك، يبدو أن كًل من الغموض واإلهبام جيب أن يكوان مصغرّْين. "غامض" و"مبهم" كًلمها مصلحات 
 ازدرائية، ويستحّقان مسعتهما السيئة. فّكر بكل املعاانة اآللية املستهلة

 الراكب: هل اجته يسارًا؟  لو سأل السائق

 ( [تعين نفس الكلمة ميني ونعم ابللغة االجنليزية]. rightفيجيبه الراكب: بنعم )

 

ميكن لإلجنليزية أن تكون فّتاكة. على مدى طويل انشد الفًلسفة بلغة مثالية من خًلل اإلشارة إىل كيف أن 
 الغموض خيلق خطر املواربة:

 على األطفال أال يعملوا 

 خص هو طفل لشخص ما كل ش  

 إًذا ال جيب على أحد العمل

 

حلسن احلظ أننا نعرف كيف ننتقد ونصحح كل االلتباس. يف الواقع كل لغة طبيعية ميكنها إزالة الغموض 
بنفسها مبعىن أن لكل لغة مصادرها الًلزمة اليت ميكن هبا أن حتدد بشكل استثنائي أي قراءة يرغب هبا املرء. 

 السبب وراء التأمل الفلسفي واندرًا ما يكون هدفًا هلا.  الغموض هو غالًبا

 
 
 . الّتحدي الفلسفي الذي يطرحه الغموض3

 على النقيض، ينتج الغموض مشكلة عميقة أال وهي تناقض االستدالل الرتاكمي. مثًًل:
 اخلطوة األساسية: إن كان اإلنسان بعمر يوم واحد فهو طفًًل.



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 .1بعمر س من األايم يكون طفًًل، إًذا يكون طفًل أيًضا بعمر س+االستقراء: إن كان اإلنسان 
 يوم طفًًل. 36500النتيجة: بذلك يكون اإلنسان ذو عمر 

النتيجة خاطئة ألّن اإلنسان بعمر املئة سنة هو بكل وضوح ليس طفًًل. مبا أّن اخلطوة األساسية يتضح أهنا 
 أاّل خيار لدينا سوى رفض االفرتاض الثاين. صحيحة والربهان صحيح ابالستقراء الرايضي، فيبدو 

إىل أنه لدينا حجة مستقلة ضد خطوة االستقراء. فباإلضافة إىل الداللة على  (1991انتبه جورج بولوس )
مجل شرطية معقولة مثل "إن كان اإلنسان بعمر يوم واحد هو طفل، فاإلنسان بعمر يومان هو طفل أيًضا"، 

شرطية سخيفة مثل "إن كان اإلنسان بعمر يوم واحد هو طفل، فعندما وكذلك االستقراء يشمل حاالت 
 يوم يكون طفًًل أيًضا".  36500يكون عمره 

حترّي بولوس ملاذا نتجاهل هذا التفنيد الواضح ابألدلة؟ أحد التفسريات هو أننا منيل إىل التعامل مع االستقراء 
بينما التعميم الرمسي "مجيع الناس لديهم )Sorensen 2012 .(كتعميم عام، مثل "ميلك الناس عشرة أصابع". 

 عشرة أصابع" يدحضه الناس أصحاب األحد عشر إصبًعا. التعميم العامل يتساهل مع االستثناءات.

هذه الفرضية منطقية ابلنسبة للمقبلني اجلدد على االستدالل الرتاكمي املتناقض، ولكنها أقل منطقية ابلنسبة 
ربوفيسور بولوس. فهو يرشد طًّلب املنطق إىل التفسري الصحيح لًلستقراء. عندما ألولئك الذين يدرسهم ال

 ينجرف الطًّلب حنو القراءة العامة، يذّكرهم بولوس أبن االستقراء هو تعميم رمسي.

حتت إشراف بولوس الصارم، يدفع طًلب املنطق برهاٍن اثٍن حنو قلب املفارقة االستداللية الرتاكمية. على الرغم 
بعد املفارقة عن الواقع. إنكار الفرضية الثانية يوحي كًلسيكًيا إىل بداية الطفولة. ألهنا تعين التعميم الوجودي  من

على رقم ن من األايم، حبيث أن اإلنسان يكون طفًًل بعمر ن من األايم ولكنه ال يكون كذلك بعد يوم واحد 
 منها.

د على أن هناك حدود للخرب الغامض ال ميكن اكتشافها(، يقبل علماء اجلهل املعريف، )وهو مبدأ فلسفي يؤك
( 1994هذه النتيجة املدهشة، ويعتقدون أن الغموض هو شكل من أشكال اجلهل. جيد تيموثي ويليامسون )

أن مصدر اجلهل ببداية الطفولة يعود إىل مبادئ "هامش اخلطأ". إن كان املرء يعلم أن اإلنسان بعمر ن من 
من األايم. من انحية أخرى قد  1، إًذا هذا اإلنسان ال بد وأن يكون طفًًل بعمر ن + األايم يكون طفًًل 

 حيالف املرء احلظ. مع افرتاض أن هناك بداية، فرمبا جنهل موقعها.



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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، بعض املفسرين )Vakkuri 2016-Yli(اجلدال حول مبدأ هامش اخلطأ جيّران عميًقا حنو علم املعرفة والوجهة 
(، ال ميكننا حىت أن 182 -2008و مواقف أضعف من املعرفة. كما قال نيكوالس مسيث )حيولون الرتكيز حن

( فكرة أن اإلنسان العاقل 203 – 2010شعرة. وينكر هارتري فيلد ) 400خنّمن أّن بداية الصلع هي 
يتطلبون  خيشى التقدم يف العمر بعد ختطيه مرحلة البداية. ال يتطلب األمل والتفّكر والتساؤل أي أدلة ولكن

الفهم، فهذا يكشف أن هذه املواقف لديها مشاكل يف التمسك بفكرة بداية الشيخوخة )أو أي خرب غامض 
آخر(. مما يفسر ذلك تفسريا بسيطا هو أن الكفاء اللغوية الصرحية تعطينا معرفة بعدم وجود بداايت مثل هذه. 

ال يوجد جمال تصوري عن وجود رقم صحيح بني الرقم هذا يفسر املظهر اهلزيل لعلماء اجلهل املعريف. متاًما كما 
ستون وواحد وستون، فًل يوجد جمال تصوري عن جتاوز املرء ملرحلة بداية الشيخوخة بني عمر الستون والواحد 

 والستون. 

أحد علماء اجلهل املعريف قد يرد: إن ثقيت اجلزئية يف أن بداية الشيخوخة حمددة بعمر معنّي ال تتجمع لتصبح 
ثقة كلّية بعدم وجود رقم كهذا. إن راهنُت على كل رقم كعمر حمدد للبداية، فسأخسر عند رقٍم ما ابلتأكيد، 
أما إن كسبت الرهان فلن يكون هناك فرصة يل للتحول إىل الشيخوخة. وبذلك يكون وكيل مراهنايت قد أنشأ 

االضطرار لتحديد أي رهان خسرته.  كتاب مراهنات راحبة ضدي، ويكون له احلق يف احلصول على الربح بدون
مبا أنه ميكن استخًلص االحتماالت من موقف الرهان االفرتاضي، فيجب علّي يف الواقع إسناد بعض 

 االحتماالت الصغرية )ال تكاد تُذكر عادًة( إىل فرضيات حتدد البداية بدقة. وعليك كذلك أيًضا.

االحتماالت الكًلسيكية تنطبق على السياقات الغامضة. ( أن تقديرات 204 – 2003) ينكر ستيفان شيفر
لنفرتض أن دوانلد هو حالة حدودية يف العمر والصلع، فوفًقا لشيفر علينا أن نكون واثقني يف مجلة العطف 
هذه "دوانلد عجوز وأصلع"  كما يف حاالت العطف األخرى. إضافة العطف ال يقلل الثقة ألن لدينا "االعتقاد 

مض" فضًًل عن االعتقاد القياسي الذي يفرضه الرايضيون الذين يطّورون نظرية االحتماالت. يعرض اجلزئي الغا
شيفر تقديرًا هلذا املوقف االفرتاضي املرتبط ابلغموض، فهو يضع قواعد لًلعتقاد اجلزئي الغامض لتوفري حل 

 نفسي للتناقض االستداليل الرتاكمي. 

العتقادات اجلزئية الغامضة وتتداخل مع االعتقادات الصحيحة الدراسة معّقدة من جانب حقيقة أّن ا
)MacFarlane 2010( انظر إىل عبارة حتمل كًل من الغموض والدقة، "دوانلد عجوز وأصلع ولديه عدد ،

زوجي من الشعر"، إضافة مجلة العطف الدقيقة من املفرتض أن تقلل الثقة. على شيفر أيًضا أن يتكّيف مع 
تكلمني مرتددون خبصوص ما إذا كان طبيعة الغموض تشمل عدم التأكد. حىت املتحّدث حقيقة أن بعض امل
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املثايل قد ال يكون متأكًدا بسبب وجود غموض يف احلدود بني عدم اليقني املرتبط ابلغموض وأنواع أخرى 
 منه.

ط يعتقدون أهنا يفرتض مفسرون آخرون أنه من املمكن منطقيا أن ميتلك اخلرب الغامض حدود قصوى، إهنم فق
معجزة، "من املمكن منطقًيا أن أتيت كلمات هذه الصفحة إىل احلياة وترتب جواريب، ولكن أعرف الكلمات 
مبا يكفي ليجعلين أستبعد هذا كاحتمال جدي. لذا أان حمق يف الرتدد خبصوص احتمال أن مصطلحاتنا القاسية 

ة". علماء االحتناك املعريف يقاومون حقيقة أن هذا الرتدد واملتوفرة مثل "أمحر" إبمكاهنا أن تصف األشياء بلباق
يقع على عاتق اإلفراط يف تقدير دور الشروط يف املعىن. يقول علماء االحتناك املعريف أن العديد من املعاين 
مكتسبة بشكل سليب افرتاضيا فضًًل عن كوهنا مكتسبة بشكل إجيايب عن طريق القرار. إن كانت بعض احلدود 

 للرجوع إليها أكثر من غريها، إذا فالبيئة احمليطة تقوم ابلعمل. مؤهلة

يشك بعض الفًلسفة فيما إذا كانت أدوات التحليل الدقيقة تناسب النقاشات الغامضة أم ال. إتش.جي.ويلز 
 كان من بني أوائل من اقرتحوا أنه جيب علينا أن خنفف من حدة تطبيق املنطق:

ح يصيح غامًضا عن حدوده، وكذلك أيًضا طريقة الغموض يشمل كل صنف، وكل مصطل
تفكري. املنطق املتصلب ما هو إال اسم آخر للغباء، أو نوع آخر من التعنت الفكري. إذا 
دفعت بسؤال فلسفي أو ميتافيزيقي حنو جمموعة من القياسات املنطقية الصحيحة، بدون أن 

مشكلة معينة أو خسارة  ترتكب مغالطة متعارف عليها عموما، فربغم ذلك سترتك خلفك
هامشية عن احلقيقة املوضوعية، وستحصل على احنرافات من الصعب تتبعها يف كل مرحلة 
من هذه العملية. كل صنف يرتّنح يف تعريفه، وكل أدة حرة بعض الشيء يف معاجلتها، وكل 

 1908 األشياء األوىل واالخرية"" -معيار لديه خصوصيته. 

املشكلة تكمن يف املنطق نفسه فضًًل عن طريقة تطبيقه. فهم يفضلون حل االستدالل يؤمن الكثري من الناس أن 
 الرتاكمي املتناقض ابستبدال املنطق القياسي مبنطق منحرف أكثر عملية.

هناك نطاق واسع للغاية من اآلراء حول كيفية تنفيذ تنقيح للمنطق. كل طريقة من طرق املنطق املنحرف قد 
 ل االستدالل الرتاكمي املتناقض. مت تطبيقها من أجل ح
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كان املنطق متعدد القيم من إحدى األنظمة املفّضلة سابًقا. يف هذا املنهج ُتسَند التعبريات احلدودية إىل حقائق 

بعض ذات قيمة تكمن بني احلقيقة الكاملة واخلطأ الكامل. يفّضل بعض علماء املنطق ثًلثة قيم حقيقية، وال
اآلخر يفّضل أربعة أو مخسة. النهج األكثر شعبية هو استخدام عدد ال هنائي من القيم احلقيقية اليت متثلها 

)ميثل احلقيقة الكاملة(. هذه السلسلة الًل متناهية من  1األعداد احلقيقية بني صفر )ميثل اخلطأ الكامل( وبني 
ل الرتاكمي الذي يشمل "األعداد احلقيقية الصغرية". القيم احلقيقية قد ختدم اجلدل املستمر حول االستدال

)Weber and Colyvan 2010( 
يعرتض النّقاد على أن هذا االنتشار الواسع للقيم احلقيقية يثري اإلفراط يف دقة املنطق الكًلسيكي. وبداًل من 

القيم عدد ال هنائي وجود خط واحد فقط غري طبيعي يفصل بني احلقيقة واخلطأ، ميلك علماء املنطق متعدد 
وبني تعبري ذو قيمة حقيقية أعلى. وكما  0.3من اخلطوط الفاصلة مثل تلك املوجودة بني عبارة حقيقية بنسبة 

 (255 – 1996)قال مارك سباينسوري " ... أنت ال حتّسن من جودة فكرة سيئة عن طريق تكرارها".

سابينسوري ابملقارنة. إهنا فكرة سيئة إن شّكلت دائرة قد جييب أحد مؤيّدي املنطق ذو القيم الًل متناهية على 
ابستخدام خط مستقيم، واستخدام خّطنْي ليس أفضل بكثري، ولن يتحسن الوضع كثريًا إن استخدمت مثّلثًا. 
ولكن كّلما أضفنا خطوطًا مستقيمة للمثلث، مربع ومخاسري وسداسي وإخل، كلما أحدثنا تقدًما، بتكرار الفكرة 

 يت تقول بتشكيل دائرة ابستخدام خط مستقيم.اخلاطئة ال

يف الواقع قد يكون من املغري أن نستنتج أن "الدائرة قد تشّكلت ابستخدام مضلع ميلك عدد ال هنائي من 
األضًلع". إعًلن االنتصار هذا نفسه قد حيتاج إىل توضيح، هل مت الكشف عن الدائرة على أهنا مضلع ذو 

ل حّلت اخلطوط املستقيمة حمل اخلطوط املنحنية؟ هل مت إثبات أن اخلطوط عدد ال هنائي من اجلوانب؟ ه
 وابلتايل الدائرة، غري موجودة؟ ميكن للنموذج أن ينجح بدون إيضاح ما مت إجنازه. ،املنحنية

ولكن االستغراق يف التفكري يف املقارنة اليت تقول "الدقة ابلنسبة للغموض مثل االستقامة ابلنسبة لًلحنناء" 
ابق ألوانه. جيب على علماء املنطق متعدد القيم أواًل تربير املقارنة عن طريق توفري التفاصيل عن كيفية حساب س

 القيم احلقيقية للتعبري الغامض من خًلل القيم احلقيقية ملركبات التعبري.
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يدة والدقيقة حلساب القيمة مؤيدو املنطق متعدد القيم يقاربون هذا االلتزام ابلصناعة الكبرية. تُقّدم القواعد اجلد
احلقيقية لتعبري مركب حيتوي على عبارات ذات قيمة حقيقية متوسطة. القوانني اجلديدة والدقيقة مقّدمة حلساب 
القيم احلقيقية للعبارات املركبة اليت حتتوي على قيم حقيقية متوسطة. فمثًًل القانون املنّقح حلاالت العطف 

 العطف متاثل القيم احلقيقية األقل للحاالت األخرى. غرضه تعيني قيم حقيقية جلمل 

صنعت هذه القوانني إلخضاع مجيع النظرايت القياسية يف حالة أن مجيع القيم احلقيقية هي صفر وواحد. هبذا 
املعىن، فإن املنطق الكًلسيكي هو حالة خمتصرة عن املنطق ذي القيمة املتعددة. مت االتفاق على املنطق 

 عمل بشكل جيد يف املنطقة اليت صممت ألجلها وهي الرايضيات.الكًلسيكي لل

معظم نظرايت املنطق القياسي تنهار حينما ترتبط ابلقيم احلقيقية املتوسطة. حىت التناقض الكًلسيكي يف مجلة 
، ولكن مجلة "دوانلد أصلع" متلك قيمة 0.5"دوانلد أصلع، واحلالة ليست كونه أصلع" قيمتها احلقيقية تبلغ 

. يًلحظ علماء املنطق متعدد القيمة أن اخلطأ الذي نسبوه إىل املنطق الكًلسيكي ال يزال 0.5قيقية تبلغ ح
ابإلمكان تطبيقه بشكل مثمر. ولكنهم مصرون على أّن االستدالل الرتاكمي املتناقض يفّسر كيف ترتاكم 

 األخطاء الصغرية لتكّون أخطاء أكرب.

أنه يفسد ظواهر مثل ظاهرة التحّفظ. إن اعتربتك حالة حدودية للرجل يشتكي نّقاد املنهج متعدد القيم 
الطويل، فًل ميكنين التأكيد إبخًلص أنك رجل طويل وال ميكنين كذلك التأكيد إبخًلص على انك ذو طول 
متوسط. ولكن ميكنين التأكيد على االدعاء املتحفظ "إما أنك طويل أو ذو طول متوسط". قاعدة القيمة 

لًلنفصال هي إسناد مجلة منفصلة. عادة اإلضافة املنفصلة يف االدعاء املتحفظ ال تكون معقولة أكثر احلقيقة 
من غريها. وهكذا ال ميكنه أن يزيد من نسبة احلقيقة. وبشكل خميب لآلمال فإن مؤيدي املنطق متعدد القيمة 

 ال ميكنهم القول أبن مصدر زايدة التأكد هو زايدة نسبة احلقيقة. 

ء االحتناك املعريف يفسرون ارتفاع نسبة التأكد ابرتفاع نسبة احتمالية احلقيقة. حيث أن إضافة اجلمل علما
املنفصلة ميكنه أن يرفع من االحتمالية إىل أجل غري مسمى، فهم يتبوؤون بشكل صحيح أنه إبمكاننا حتديد 

، علماء االحتناك املعريف ال حيتكرون ه   ذا التنبؤ.  طريقنا حنو التأّكد. على كلٍّ

 

 . التقييم الفائق5
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حسب التقييمية العليا، فإن التعبريات احلدودية ينقصها قيم حقيقية، وهذا يفّسر بعناية ملاذا يستحيل عاملًيا 
معرفة القيم احلقيقية لتعبري حدودي. ويعرض املختصني ابلتقييمية العليا تفاصيل عن احلاالت احلدودية البحتة. 

تعّلقة ابحلاالت احلدودية ينقصها القيم احلقيقية، واجلمل املرّكبة منها ميكن أن متلك قيم حقيقية اجلمل البسيطة امل
إن نتجت بشكل صحيح بغض النظر عن مدى دقة التعبري. فمثًًل مجلة "إما أن يكون السّيد ستووب طويل 

اوالت حتديد كلمة القامة أو أن احلالة ليست عن طوله" صحيحة ألهنا نتجت بشكل صحيح حسب مجيع حم
"طويل". لذلك طريقة التقييم العليا تسمح للمرء ابالحتفاظ جبميع النظرايت القياسية عن املنطق يف حني 

 االعرتاف بـ"فجوات القيم احلقيقية".

قد يتساءل املرء ما إذا كانت هذه النتيجة املذهلة هي مقاربة حقيقية مع املنطق القياسي. هل املختص ابلتقييمية 
عليا يصف التعبريات الغامضة على أهنا افرتاضية؟ أم هل يشري فقط إىل وجود تعبريات معينة غري افرتاضية ال

متلك هيكًًل مماثًًل للمنطق القياسي؟ )بعض الدوائر الكهرابئية تشابه احلشو ولكن هذا ال جيعلها حشو فعًًل(. 
غموض على أنه غموض مفرط، فبداًل ، ال(1982)، وخباصًة ديفيد لويس (282 – 1975)وصف كيت فاين 

من وجود مصطلح غامض واحد، هناك العديد من املصطلحات الدقيقة اليت تشابه بعضها البعض، كلمة 
"طفل" قد تعين اإلنسان بعمر اليوم الواحد أو يومني أو ثًلثة أايم على األكثر، لذلك منطق الغموض هو 

قوم على أن العبارات املبهمة صحيحة عندما تنتج بشكل منطق يتبناه الغامضون يف كًلمهم. فكرة لويس ت
صحيح وفق مجيع حماوالت إزالة اللبس. ولكن يفرتض علماء املنطق عادةً أن العبارة تفقد غموضها قبل توظيف 
املنطق. احلقيقة البسيطة اليت تقول أن العبارة الغامضة خترج صحيحة وفق مجيع حماوالت إزالة اللبس ال تظهر 

حبد ذاهتا على أهنا صحيحة. قد متلك اجلمل اليت تفقد غموضها قيم حقيقية، ولكن أفضل ما ميكن  العبارة
 (Tye 1989)قوله عن تلك اجلمل هو أهنا ستكتسب قيم حقيقية إن فقدت غموضها.

سوف تتًلقى التقييمية العليا مع املنطق الكًلسيكي فقط إن امتلكت كل كلمة من اجلملة ذات القيمة العليا 
تفسريًا موّحًدا، فمثًًل مجلة "إما أن النسخة الكربونية عن توقيع تيدي روزفلت هي املخطوطة األصلية أو أن 
احلالة ليست كذلك أن النسخة الكربونية عن توقيع روزفلت هي توقيع شخصي" تكون صحيحة فقط إذا 

تقاوم اجلمل الغامضة التفسريات  كانت كلمة "خمطوطة أصلية" ذات نفس التفسري يف كًل اجلملتني املنفصلتني.
املتداخلة، إال أّن التفسريات املتداخلة مسموح هبا يف اجلمل الغامضة. وكما الحظ لويس بنفسه يف نقد منطق 
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الصلة، مجلة "مشى سكورج على طول الضفة يف طريقه إىل املصرف" قد تتلقى حماوالت خمتلطة إلزالة اللبس. 
غري سام للنمل" فنحن حنّول بسهولة نسبية اجلملة االمسية: املادة آمنة للبشر عندما تعرض املبيدات مجلة "سم 

 ولكن سامة للنمل.

حىت وإن وافق املرء على تقارب القيمة العليا مع املنطق الكًلسيكي يف النظرايت، إال أهنما خيتلفان بوضوح 
دليل الشرطي وبرهان اخللف يف جوانب أخرى. القيمة العليا ترفض قواعد االستدالل مثل املعارضة وال

)152–151Williamson 1994, ( يف نظر القيمة العليا برهنة العبارة على أهنا غري صحيحة ال يعين أهنا .
 خاطئة.

أصحاب مبدأ القيمة العليا موضوعون حتت ضغط رفض املبادئ الداللية وثيقة الصلة بتطبيق قوانني املنطق. 
ة. ومبوجب اتفاقية املخطط "ح" أللفريد اترسكي فإن احلقيقية العليا عندها مبعىن آخر، فإن احلقيقة غري تقديري

تكون غري تقديرية. ومبعىن آخر احلقيقة غري قابلة لًلقتباس. أصحاب مبدأ القيم العليا يقولون أنه لتكون حمقًّا 
فائق يقبلون يكفي أن تكون فائق الصدق، مبوجب مجيع حماوالت التدقيق. مبا أن أصحاب مبدأ التقييم ال

ابستبعاد الوسط، فقد يضطروا إىل القول أبن "ب" صحيحة و"ليست ب" صحيحة أيًضا، حىت وإن كانت 
"ب" حالة حدودية. هذا يعين أن أحدمها يكون صحيًحا، وهذا قد ميثل خسارة كبرية لثغرات القيم احلقيقية 

 ) ,162Williamson 1994–163(عند التقييمية العليا. 

أخري بـ"الصدق الوجودي" اخلاص مبحدد الَكّم الوجودي ملبدأ القيم العليا. كجزء من حّله هناك اهتمام 
لًلستدالل الرتاكمي املتناقض، أحد مؤيدي مبدأ القيم العليا سوف يؤّكد على "وجود إنسان يف مرحلة الطفولة 

اجلملة فهي قد خرجت من األايم"، ابلنسبة هلذه  1بعمر ن من األاّيم ولكنه لن يكون كذلك بعمر ن + 
صحيحة مبوجب مجيع احملاوالت املسموح هبا لتحديد كلمة "طفل". ومع ذلك، سيضيف أصحاب مبدأ 
التقييمية العليا تفسريا غري مضمون عند وضعهم حتت ضغط، "أوه، أان ال أقصد حقًّا أّن هناك بداية حادة 

 للطفولة".

يمية العليا عن مبدأ الشك التجريدي املتشّدد. اعرتف يتسائل البعض بعد التوضيح عن كيفية اختًلف التقي
هناك أطفال، ولكّنه أصر على أنه، كما لو كان   يف أاّيمه العدمية أنه من املفيد التحّدث (1979)بيرت أنغر 

وابملعىن الدقيق للكلمة، املصطلحات الغامضة مثل كلمة "طفل" ال ميكن ختصيصها على أّي شْيء. كان أنغر 
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تخدام مبدأ التقييمية العليا لتفسري حديثنا العادي عن األطفال، ولكنه استخدم بداًل عن ذلك حرًا يف اس
مصادر أخرى لتفسري كيف نطّبق املسند الفارغ بشكل صحيح، ولكن مبجّرد أن زال الغبار وظهرت األنقاض 

 الدقيقة، اضطر أنغر إىل استخًلص أنه ال يوجد أطفال.

ييمية العليا مرحلة االستقراء يف برهان االستدالل الرتاكمي، ولكن يبدو أنه يرفض رمسًيا يرفض مؤيد مبدأ التق
 مرحلة األساس يف برهان االستدالل الرتاكمي بشكل غري رمسي.

  

 . التقييمية الفرعية6

 
ية ثغرات القيمة التناظر املنطقي أيًضا يًلزم التقييمية العليا. بينما حتّلل التقييمية العليا احلاالت احلدودية من انح

احلقيقية، فأصحاب التقييم الفائق يفسروهنا من انحية زخم املعلومات عن القيم احلقيقية، وهذا الزخم هو 
افرتاض حيتمل اخلطأ والّصواب يف نفس الوقت. قاعدة حتديد زخم املعلومات هذا هي املرآة العاكسة لقاعدة 

ًما إذا خرجت صحيحة وفق حماولة واحدة من حماوالت حتديد الثغرات، مبعىن أن العبارة تكون صحيحة متا
التدقيق، وكذا احلال مع العبارة اخلاطئة. لذا فإن خرجت العبارة صحيحة وفق دقة واحدة وخاطئة وفق دقة 

 أخرى فالعبارة صحيحة وخاطئة يف نفس الوقت.

بىن منطًقا يعمل على إيقاف لتجنب عدم األمهية جيب على املختص يف اجلمل اليت حتتمل الصواب واخلطأ أن يت
 عبارتني متضادتني أن يكوان مشرتكتنْي يف مجيع األشياء. التقييمية الفرعية الناجتة هي ثنائية عن التقييمية العليا. 

جورج هيغل هو األب الروحي للتقييمية الفرعية. ابلنسبة هليغل فالشكل األساسي للغموض هو الغموض 
عتبة اببك واقع خارج غرفتك وداخلها أيًضا. درجة الغموض هي جمرد حالة  املتباين، فالّرجل املوجود على

خاّصة عن الصراع املتأّصل يف حتقيق األمر، وهو أي عملية تتطّلب إظهار تدرجيي للتناقض املتوارث عن احلالة 
يغل أن هذا األصلية. يف مرحلة ما، الدودة املتحركة ليست فراشة بناًء على ما كان وما سيكون. آمن اتباع ه

املفهوم اجلديل للغموض قد حل االستدالل الرتاكمي وبرهن على ضعف املنطق الكًلسيكي. اقرتح املاركسي 
، وذهب أحد ) ,93Hyde 2008–5(الروسي جيورجي بليكانوف منطق التناقض ليخلف املنطق الكًلسيكي 
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الثغرات ابلزخم املعلومايت. لذلك فالنسخة إىل أبعد من ذلك وهو استبدال  (1958)تًلمذته وهو هنري ملبريغ 
 األوىل عن التقييمية العليا مرّكبة، وتوّفق بني نظرية املنطق الكًلسيكي النظرية املضادة اليت يتبناها منطق التناقض.

كما شاهدان، يبدو أنه ال يوجد أسباب لتفضيل منطق عن منطق آخر. مبا أّن الفًلسفة الغربيون يبغضون 
 ملساواة مع اجلمل اليت حتتمل اخلطأ والصواب قد تقلل من الشعبية الكبرية للتقييمية العليا.التناقض، فا

قد يرّحب أحد االنتهازيني من مؤدي مبدأ االحتناك املعريف هبذه املعركة القائمة بني الثغرات والزخم املعلومايت، 
تفوز، إال أنه يريد هلا أن حتقق الفناء  فهو يهتف للجانب األضعف. وبرغم أنه ال يريد للتقييمية الفرعية أن

 املتبادل مع شبيهه يف التقييمية العليا. حساابته السياسية تكون: الثغرات + الزخم املعلومايت = التكافؤ الثنائي.

أن التقييمية الفرعية تتعامل بشكل أفضل مع الرتبة األعلى من الغموض من  (2011)تباحث اببلو كوربريوس 
ليا. ولكن ابلنسبة للجزء األكرب، أصحاب التقييمية الفرعية ومنافسيهم قد اّدعوا بكل بساطة أن التقييمية الع

هذا الطموح البسيط يبدو  ) 2008Hyde and Colyvan(،التقييمية الفرعية الفتة متاًما كالتقييمية العليا 
ن اتريخ الفلسفة )على األقل حكيًما. يف النتيجة، ثغرات قيم احلقيقة حتصل على دعم مستقل إىل أبعد حد م

، مجع فًلسفة اللغة العادية 1975اتريخ الفلسفة الغريب(. ما قبل النمو االنفجاري ألحباث الغموض بعد عام 
جمموعة شاملة الرؤية عن التحليًلت اليت تقرتح أن الثغرات كامنة يف الفرضيات وعجز املراجع واألدب واملسائل 

 ية، وإخل. تدمج التقييمية العليا بصرامة بني هذه املطالبات يف اللغة العادية.املستقبلية املشروطة واإلنتاج

يصف املختص يف اجلمل اليت حتتمل اخلطأ والصواب التعصب للتناقضات على أنه ظاهرة سطحية، ومقتصر 
لفًلسفة فقط على البيئة األكادميية للغرب يف القرن العشرين، ورمبا حىت اآلن تتفوق الصني عليها. تصّدى ا

التجريبيون للمطالب القدمية يف اللغة العادية بنتائج جتريبية تدل أن احلديث ذو الوفرة املعلوماتية يسهل حتفيزه 
 )Alxatib and Pelletier 2011, Ripley 2011(ابحلاالت احلدودية متاًما مثل احلديث ذو الثغرات. 

 

 . السياقية7

 
مع األقسام املألوفة عند علماء املعرفة، مثل علم األساسّيات والتوثيقية  كما أن السياقية يف علم املعرفة تتقاطع
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والرتابط املنطقي، فهناك أتباع ملبدأ السياقية يف كل معتقد عند نظرايت الغموض. فهم حُيدثون تشابه جزئي 
 بني االستدالل الرتاكمي واملغالطات التأشريية مثل:

 
 مرحلة األساس: األفق يبعد مبرت واحد.

 
 من األمتار. 1مرحلة االستقراء: إن كان األفق يبعد بعدد ن من األمتار، فهو بعيد بعدد ن + 

 مرحلة النتيجة: األفق يبعد أبكثر من مليار مرت.

 
األفق هو خط تًلقي األرض مع السماء وهو ابلتأكيد يبعد مبقدار أقل من مليار مرت، حيث أّن احمليط الدائري 

مرتًا فقط. ولكن عندما تسافر حنو األفق لتحديد عدد ن الذي فشلت عنده مرحلة  لألرض يبلغ أربعني مليون
االستقراء، فرحلتك ال جدوى منها متاًما مثل فكرة مًلحقة قوس قزح. ال ميكنك الوصول لألفق ألنه يتغرّي 

 بتغرّي موقعك.

 
لكلمة "طفل" معىن موّحد، يعين  مجيع أتباع مبدأ السياقية يتهمون االستدالل الرتاكمي ابملرواغة. من انحية،

أن قاعدة السياق الثابت أو، أسلوبه، الستخدام املصطلح اثبتة. ومع ذلك، فمجموعة األشياء اليت ينطبق 
عليها املصطلح، أو احملتوى، تتغري بتغرّي السياق. يف هذا الصدد، الكلمات الغامضة تشابه املصطلحات الّدالة 

غًدا. إذا أخرب املدين دائنه يوم اإلثنني "سأرد لك مالك غًدا"، ومن  -اليوم  -اآلن  -هنا  -أنت  -مثل: أان 
مث كّرر اجلملة يوم الثًلاثء. هناك معنيان، األول هو أنه قال نفس الشيء، أي نفس األسلوب، واآلخر هو أنه 

 اء. قال شيًئا خمتلًفا، أي املضمون خمتلف، ففي اجلملة الثانية "غًدا" تعود إىل يوم األربع

حسب مبدأ السياقّية، فالقوانني اليت حتكم التغيري متنعنا من تفسري أي مثال عن مرحلة االستقراء أهنا متلك 
سابقة صحيحة ونتيجة خاطئة. العملية احلقيقية حملاولة دحض مرحلة االستقراء تغرّي السياق، وابلتايل االقرتاح 

دًة على صحة كل اقرتاح. قبلوها إلزامي، لذلك فاهلجوم املباشر لن خيرج خاطًئا. يف الواقع مبدأ السياقية يؤكد عا
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على مرحلة االستقراء جيب أن ينتهي. أنخذ بعني االعتبار حتذير سينيكا لتلميذه نريو: "ال يهم عدد املعدمني، 
 فلن تقتل خليفتك أبًدا".

يف مدار ذاكرة املتحّدث  يؤّكد هانز كامب، مؤسس مبدأ السياقية، على أن امتداد الكلمات الغامضة يدور
لًللتزام التحاوري. تقول دايان رامفي أبسلوب نفسي أكثر أن التغيري يف السياق يثري حتويًلت يف البنية بني 

 التصنيفات املتشاهبة.

يدمج ستيوارت شابريو أفكار كامب مع مفهوم فريدريك وايزمان عن البنية املفتوحة. يظن شابريو أن املتحّدثني 
حلاالت احلدودية ألهنم حّكام مستقّلني، فاحلاالت تكون صحيحة على حسب حكم املتحّدث عليها يقّدرون ا

أبهنا صحيحة. فرًضا أن اجلمهور ال يقاوم، فاحلالة احلدودية لكلمة "طفل" ميكن وصفها بـ"طفل" وتكون 
كما قال وايزمان: صحيحة. يدرك اجلمهور أن املتحّدث املختص قد يفّسر احلالة احلدودية بشكل خمتلف، و 
 (122 – 1968)"كل وصف ميتد حنو أفق من املسؤولية الصرحية: مهما بعدت، سأرى هذا األفق أمامي".

تؤثّر الذرائعية األمريكية يف السياقية عند ديليا جراف فارا. فّكر يف مزارع اهلندابء الربيّة، والسؤال ملَ قد يرغب 
شاب مرتبطة ابلفوائد. اهلندابء غري مرغوبة عند حرّاس احلدائق شخٌص يف زرع األعشاب؟ واجلواب هو أن األع

ولكنها مرغوبة عند املزارعني الستخدامها يف األكل وصناعة النبيذ واالستخدامات الطبية. تظن فارا أن هذه 
الفوائد النسبية متتد لتصل إىل الكلمات الغامضة، فمثًًل كلمة "طفل" هي درجة من درجات عدم النضج 

غزى عند املتحّدث. وحيث أن اهتمامات املتحّدث تتغرّي، فهناك فرصة لتتغري ملحقات كلمة "طفل". وذات م
ترتدد فارا يف وصف نفسها كمؤيدة ملبدأ السياقية ألن السياق له أتثري غري مباشر على امللحقات عن طريق 

 التغيريات اليت حيدثها يف اهتمامات املتحّدث.

 يف املقارنة بني الكلمات الغامضة واملصطلحات الّدالة؟ جييب سكوت سومز إىل أّي مدى تصل بنا الدقة 

أبن مجيع الكلمات الغامضة هي حرفًيا مصطلحات دالة. هذا اجلواب الصريح معّرض  (445 – 2002)
للدحض، حيث أّن مروجو االستدالل الرتاكمي إبمكاهنم االستقرار على املصدر. عندما ينسب أصحاب 

اكمي "األفق" إىل الشمال الشرقي من سطح الرصد ملبىن اإلمباير ستيت، فهو يبدو أنه حُيِدث االستدالل الرت 
 استدالل تراكمي متناقض يستغل غموض كلمة "أفق" وليس داللتها.
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كل اللغات الطبيعية حتتوي على الضمائر واإلضمار، وغريها من أدوات اإلشارة. فمثًًل يف مجلة "جاك يشعر 
" كلمة "كذلك" تفرض على القارئ أّن جيل يشعر ابلتعب. يفرتض جيمس ستانلي أن ابلتعب وكذلك جيل

 مرّوجو االستدالل الرتاكمي يستخدمون الفرضية اليت تقول:

إن كان األّول طفًًل، فهذا يعين أن الثاين طفًًل، وإن كان الثاين طفًًل فالثالث هو طفٌل أيًضا، وإن كان الثالث 
 ا .. وهكذا.طفًًل فالرابع طفٌل أيضً 

كل "هذا" تشري إىل العنصر ن يف سلسلة من األمثلة املتفاقمة عن كلمة "طفل". معىن كلمة "طفل" ال يتغري 
ألن الظهور األول هلا حيكم اجلمل الًلحقة، وهذا بفضل "كذلك". إن كانت املصطلحات الغامضة دالة 

لى هذه الفرضية. وإن كانت املصطلحات الغامضة حرفًيا، فمرّوج االستدالل الرتاكمي قد ميلكون ردًّا قواًي ع
تشبه فقط املصطلحات الدالة، فيحتاج علماء مبدأ السياقية إىل تطوير تشابه جزئي بطريقة حتايل على استشارة 

 ستانلي ابالستدالل الرتاكمي.

ستدالل الرتاكمي مروج اال (2013) على السياقي أن يعاجل طريقة اثنية ملوازنة السياق. ينصح آر.إم.ساينزبريي
أن يقدم فرضياته يف ترتيب عشوائي بشكل واضح. ال أزواج من احلاالت املتوالية تثري تنبيًها بوجود حاالت 
مشاهبة يكون التعامل معها خمتلًفا. إال إذا كان الّسامع ميلك ذاكرة استثنائية فلن يشعر ابلضغط يف التأقلم مع 

 السياق.

افية ملنع أي نقاش حول االستدالل الرتاكمي. ومبا أن الغموض يتسرب حنو وعلى السياقي ان جيد تغرّيات ك
 كل تصنيف حنوي، يشتكي النّقاد أن السياقية تتعّدى حدود الغموض اليت يؤيّدها اللغويون واللغويون النفسيون. 

ى. انظر بعض اجلدال حول االستدالل الرتاكمي يتضمن مسندات ال تعطينا فرصة املراوغة، وهذا مسألة أخر 
إىل االستدالل الرتاكمي الذي تبدأ خطوته األساسية من رقٍم معنّي كبري مبا يكفي لئًل نفكر فيه. أو فكر يف 

) ,Sorensen 2001مسند استقرائي معقد جدا لدرجة أال نعقله، مثًًل قد نكرر لكمة "أم" آالف املرات 

ل الرتاكمي املخّدر للعقل والذي لن يولد ميكن أن تكون هذه املسندات جزء ال يتجزأ من االستدال33 .(
 تغيريات يف السياق أبًدا. 

أحد اجلداالت اليت ال تصدق أن عن االستدالل الرتاكمي أنه يستخدم مسندات ال يفهما إال أفراد يف عوامل 
ند أخرى ممكنة، أو خملوقات ذات أنواع خمتلفة من العقول عّنا. ومن انحية خيالية أكثر، قد يكون هناك مس
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غامض، مثل "القاتل األصفر" عند ساول كريبك، يقتل كل من يفّكر فيه. املشكلة األساسية هي أّن السياقية 
 نظرية علم نفسانية عن االستدالل الرتاكمي، وميكن للنقاشات أن توجد بدون ضرورة طرحها.

  

 . هل كل الغموض لغوي؟8

لغموض ما هو إال مسألة تتعلق ابلرتدد اللغوي، السبب يشجع علماء التقييم الفائق وجهة النظر القائلة أبن ا
 وراء وجود حاالت حدودية هو أننا مل نكّلف أنفسنا عناء التفكري فيها. 

أسلوب التقييمية العليا يسمح لنا بتعيني قيم حقيقية قبل اختاذ أي قرار، يظن خمتصني الفعل التعبريي أن هذا 
. قد يتقّبل املناقش تكرار املعىن )MacFarlane 2016(ت القياسية خطأ قريب من تعيني قيم حقيقية للمطالبا

عند املنطق الكًلسيكي على أنه قيود حتكم األهداف املتنافسة لرسم اخليوط. ميكنين أن أقبل مجلة "إما أن 
 دوانلد أصلع أو أنه عجوز" بدون قبول كًل اجلملتني املنفصلتني. ميكن قبول مجلة حمددة كمًيا حىت مع عدم

وجود مثال. هز الكتفني يشري إىل االستعداد للذهاب يف أحد الطريقني، وليس اجلهل الذي اعتاده العامل. 
حياول املختصني ابلتقييمية العليا التعبري عن هذا املعىن من خًلل توسيع مدى الشروط اليت تتحدد وفقها القيم 

 احلقيقية. وهذا هو اجملال اخلاطئ للرسالة.  

التعبريي مستعد لتفسري كيف تطورت التقييمية العليا لتصبح النظرية األكثر احرتاما عن  املختص ابلفعل
الغموض. صّور فريج الغموض كأثر جانيب للكسل. ولكن تصّدي املختصني يف التقييمية العليا هلذا الرتدد 

من إلزام أنفسنا قبل  عملي جًدا. ميكننا فهم املعىن كلما أضاءت لنا املعلومات واالهتمامات اجلديدة بداًل 
. يبدوا يف كثري )Endicott 2000(األوان. هذا التخمني يبّشر املبادرة الشرطية العالية إبصدار القوانني وفرضها 

من األحيان أن من حيكم يف كثري من األحيان ميارس ويتحّكم ابلتقدير عن طريق وسائل الغموض يف اللغة. 
 )Schauer 2016(.لغموض ذو الدرجة العالية قد تنشأ الشكوك حول مدى التقدير من ا

التقدير من خًلل ملء الثغرات يرضي من يظنون أن احلكم عملية إبداعية. فهو ينّبه كل من يظن أن القوانني 
هي اليت من املفرتض أن حتكمنا وليس البشر. سبق ومت التشكيك أيًضا يف عقيدة التقدير من خًلل عدم 

 Poscher)هذا التقدير هو االعتبار العام للشروط القانونية فضًًل عن غموضها التعيني على خلفية أن مصدر 

. 2012) 
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علماء التقييمية العليا يؤكدون على الفرق بني الكلمات واملوضوعات. املوضوعات يبدو أهنا ليست من نوع 
هيغل ارتكب خطأ  . من هذا املنظور، يبدو أن جورج(Eklund 2011)األشياء العامة أو الغامضة أو املبهمة 

يف التصنيف عندما وصف "الغيوم" ابلكلمة الغامضة. على من أننا يف بعض األحيان نتحدث عن "الغيوم" 
على أهنا مبهمة أو حىت كلمة عامة يف منطقة معينة، فهذا ال خيّولنا الستنتاج أن هناك غموض غييب أو عمومية 

 غيبية.

تقد األرثوذكسية الذي يعود اترخيه إىل عصر مقالة برتراند راسل اإلبداعية أتباع التقييمية العليا هنا يندجمون يف مع
التأكيد على هذا اإلمجاع، وأعاد املفسرون الًلحقون  (1975). أعاد مايكل داميت (1923)بعنوان "الغموض" 

 االعرتاف به شعائراًي.

برهان قصري على غرار هجوم  ، رّكز جاريث إيفانز معارضته على األهداف الغامضة ابستخدام1978يف عام 
ساول كريبك على اهلوية املشروطة. لو ُوجد موضوًعا غامًضا فالعبارات على هيئة "أ = ب" جيب أن تكون 
غامضة، حيث أّن كل من املصطلحات املفردة اجلانبية تعنّي هذا املوضوع بدقّة. ألن الغموض مزعوم بسبب 

لى هيئة "أ = أ" هي صحيحة ابلتأكيد. وابلتايل، "أ" هلا خاصية املوضوع فضًًل عما ميثّله. ولكن أي عبارة ع
تطابق "أ" األخرى ابلتأكيد. ومبا أن "أ = ب"، فـ "ب" هلا االحقية يف أن تتطابق مع "أ" ابلتأكيد. إًذا، "أ = 

 ب" صحيحة بكل أتكيد.

نبية غامضة، متاًما كما يوافق إيفانز على وجود عبارات غامضة اهلوية حث تكون فيها إحدى العبارات اجلا
يوافق كريبك على وجود عبارات ذات هوية مشروطة حيث تكون العبارة اجلانبية ذات مسمى رخو أو ضعيف. 

 ولكن حينها يكون الغموض راجًعا إىل اللغة وليس الكلمة.

مثانينيات القرن على الرغم من هجوم إيفانز الًلفت، إال أن هناك اهتماًما يتجدد ابألشياء الغامضة منذ 
قبل هذا يف ستينيات القرن املاضي، حيث كان هناك  (283 – 1990)املاضي. وقد استحضره بيرت فان إنواغن 

 إمجاع على أن مجيع اإللزامات لغوية. يتحمل معظم الفًلسفة اآلن جبدية مسؤولية اخلصائص الًلزمة. 

ه للهوية املشروطة متلك نظائر هيكلية كان بعض األسباب فنية. فاملشاكل اليت حدثت مع كريبك عند دحض
 Parsons)هلا أثرا على برهان إيفانز. يعتمد إيفانز أيًضا على املراجع اليت يتحّداها علماء املنطق املنحرفني 

.  2000) 
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يف ظل غياب "قياس اخللف" القاطع، يشعر معظم علماء املنطق أن دورهم هو أن يكون الليربايل الذي يوضح 
نطقي للمواضيع الغامضة. جيب أن يكون هناك "موضوعات غامضة ألولئك الذين يريدوهنا". وعلى احليز امل

 (Cowles and White 1991)املنطق أن يكون حمايًدا وجوداًي.

مبا أن علما االحتناك املعريف حياولون حل االستدالل الرتاكمي أبكثر من استعمال حاسم للمنطق الكًلسيكي، 
 Williamson)ملتزمون بنصرة املنطق. فعلينا أن نقبل النتيجة بداًل من البحث عن الثغرات. فهم بطريقة منهجية

2015). 

لدى بعض األشخاص غري املعادين للموضوعات الغامضة طموح للتوحيد بني خمتلف أنواع عدم التعيني 
(Barnes and Williams 2011)يًلت املستقبل . احلديث عن عدم التعيني موجود يف ميكانيكا الكم وحتل

 املفتوح واخليال اجلزئي وكذلك فرضية االستمرارية. رمبا الغموض هو وجه واحد من أوجه عدم التعيني. 

تتعارض هذه النظرة الشاملة مع القرار املستمر للكثريين لربط الغموض ابالستدالل الرتاكمي املتناقض. فهم 
  (Eklund 2011)الداليل. خيشون أن تعّكر الغيبيات الوضوح الذي حيققه الصعود 

ولكن رمبا يكون الطني على قمة اجلبل يف ذلك احلني. يزعم ترينتون مريكس أن الوصف القياسي للغموض 
اللغوي يعتمد على الغموض الغييب، إن كانت مجلة "دوانلد أصلع" انقصًة قيمة حقيقية بسبب عدم وجود 

 حقيقة جتعلها صحيحة، فالتقصري يظهر بسبب وجودي.

رؤية اليت تقول أبن الغموض هو لغوٌي دائًما قد هومجت كثريًا من اجتاهات أخرى. انظر إىل غموض اخلرائط، ال
الغموض هنا تصويري وليس منطقي. لذا ال ميكن ألحد أن يستنتج أن الغموض لغوي فقط من الفرضية اليت 

  (Varzi 2001)تقول أن الغموض متثيلي.

امضة مثل مقطوعة "الغيوم" لكلودي ديباسي. للموسيقى بناء ولكن متلك مقدار أو فّكر يف املوسيقى اآللية الغ
قليل جدا من الدالالت اليت جتعلها لغوية. هناك مرجع منتشر بني اآلالت مثل االقتباس املوسيقي أو األفكار 

 Sorensen)ة املهيمنة أو الوالء الفين. هذه األدوات املرجعية ليست دقيقة، لذلك بعض املوسيقى تبدو مبهم

. قوة وأمهية هذا اجلدال تعتمد على العًلقة بني املوسيقى واللغة، تفّرعت اللغة واملوسيقى، يف ظل (2010
فرضية اللغة املوسيقية، من "لغة موسيقية" مشرتكة مع لغة خمتصة بعلم داللة األلفاظ واملوسيقى املختصة ابلتعبري 

 ل أن املوسيقى الواضحة آلًيا قد متلك بقااي عن املعىن الداليل.عن املشاعر. هذا السيناريو جيعل من املعقو 
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يبدو التصور العقلي غامًضا أيًضا. فعندما تقوم فجأة بعد احنناء ملدة طويلة، ترى "جنوًما يف عينك". أستطيع 
القول بوجود أكثر من عشرة من هذه األضواء اهللوسية ولكن ال أستطيع حتديد عددها ابلضبط. هل عدم 

تحديد العقلي هذا يقلل من عدم التحديد اللغوي؟ وملاذا ليس العكس؟ فاللغة هي النمو النفسي لإلنسان. ال
 لذلك يبدو طبيعيا أن ترى اللغة جمرد حامل بسيط للغموض.  
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