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 موسوعة ستانفورد للفلسفة •

 عبد الله الشبيليترجمة: 
 وجدان األصقه

 
 
 
 

شامل  مدخل   ي 
عليها حول  فلسف  والرد  واالنتقادات  واالستنباط،  واالستقراء  لد   ؛االستخالص  جم  متر إيغور  .  نص 

ي الموسوعة عىل  موسوعة ستانفورد للفلسفةمنشور عىل )، و دوفي   
جمة هي للنسخة المؤرشفة ف  هذا  (. ننوه بأن التر

 عن  الرابط
ا

ي قد تختلف قليًل
ة بعض التحديث أو التعديل    لنسخة الدارجةا، والتر للمقالة، حيث أنه قد يطرأ عىل األخت 

جمة. وختاًما، نخّص بالشكر محرري موسوعة ستانفورد، وعىل رأسهم د. إدوارد   من فينة ألخرى منذ تتمة هذه التر

جمة والنشر عىل مجلة حكمة.   زالتا، عىل تعاونهم، واعتمادهم للتر

 

 

 
1 Douven, Igor, "Abduction", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2017 Edition), Edward N. 

Zalta (ed.), forthcoming URL = <https://plato.stanford.edu/archives/sum2017/entries/abduction/>. 
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يف قاموس اللغة اإلجنليزية العام إىل معىن "االختطاف"، يف سياقات    Abductionتشري كلمة  
مشبعة أبوضاع هلا عالقة ابلتهديد والعنف وما إىل ذلك من املعاين النافرة عن سياقنا اإلبستمولوجي.  

العلمي عام   السياق  للمصطلح يف  أول ظهور  مفهوم  1597كان  ترجم جوليوس ابسيوس  م عندما 
Apagoge  وااألرسطي ،( 2012 ,لذي يعين القيادة بعيًداTimmermans & Tavory .)

يف سياق البحث العلمي إىل عملية استداللية إبداعية تنتج فرضيات    Abductionيشري مصطلح الـ  
مما يستلزم جمافاة الباحث   ونظرايت جديدة استناًدا إىل أدلة حبثية "عرضية" أو "طارئة" أو "مفاجئة"،

( إىل رؤى جديدة  مثَّ  من  ليصل  القدمية،  النظرية  الرؤى   ,Timmermans & Tavoryعن 
خاماًل طيلة ثالثة قرون تقريًبا، حىت جاء    Abductionصطلح الـ  (. ومع ذلك، فقد ظل م2012

( وتبىن الرأي الذاهب إىل أنه وسيلة االستدالل احلقة الوحيدة لتوسيع  1914- 1839تشارلز بريس )
املعرفة، وأنه سيكون خمتلًفا بشكل قاطع عن األنواع األخرى من االستدالل املنطقي، أي االستنباط  

 (.Reichertz, 2007واالستقراء ) 
 

يف األدبيات    Abductionوميكن للباحث عرب نظرة سريعة إدراك التباين يف ترمجة مصطلح  
(،  143، ص  1981العربية. ومن ذلك، أنه تُرجم إىل قياس احتمايل )جممع اللغة العربية يف القاهرة،  

لي )احلصادي،  (، وإىل االستدالل التعلي21، ص  1999صاحل،  الكما ترجم إىل إنتاج منوذج جديد )
(، وأشار  632، ص 2012(، وإىل احتمال / متٍش احتمايل )الناهي وآخرون، 1088، ص 2003

اتبعه وعلى ما يؤدي إليه"   ( إىل أنه "عزل أمر من األمور بقصد الوقوف على2018مّحو النقاري )
اده على استدالل  من األفعال الرئيسة املنجزة يف عملية الكشف العلمي" العتم  مؤكًدا أنه ابت "فعاًل 

https://hekmah.org/%D8%A3%D8%B1%D8%B3%D8%B7%D9%88/
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ات يف "أفق استخالص أفضل تفسري". يشري هذا التباين إىل عدم االستقرار يف ترمجة  نوفرضيات وختمي
يف أدبياتنا العربية، وهو ما يوجب علينا العودة إىل أصل املصطلح   اهذا املصطلح النامي إبستمولوجيً 

 املناسب له يف اللغة العربية.ابللغة اإلجنليزية، والنظر يف مدلوله، ومن مث إجياد الدال 
 

إىل عمليات ذهنية تبدأ مبالحظة حقائق طارئة أو مفاجئة ال    Abductionيشري مصطلح الـ  
ميلك الباحث هلا تفسريات واضحة أو مقنعة. وابلتايل، يسعى الباحث إىل إجياد تفسريات )فرضيات(  

دئي للتفسريات، فسيظهر الكثري منها،  معقولة لتلك احلقائق. وحيث إن املعقولية هي شرط القبول املب
وميكن   أفضلها.  وانتخاب  بينها  فيما  املفاضلة  الباحث  على  وهلذا،  درجة صحتها.  تتفاوت يف  واليت 

( ترشيح جمموعة من  2( اندهاش من الواقع. )1تلخيص هذه العمليات الذهنية يف اخلطوات التالية: )
( اختيار أفضل تفسري. ومن هنا، نلحظ  4فسريات. )( املفاضلة بني تلك الت3التفسريات املعقولة. )

(، وختّلٍص من  2اشتمال اخلطوات السابقة على تلخيص جملموعة من التفسريات )كما يف اخلطوة رقم  
 (.  4(، واخلُُلوص إىل أفضلها )كما يف اخلطوة رقم  3سقيمها )كما يف اخلطوة رقم 

 
امل العميقة هلذا املصطلح، وذلك لعدة  وهذا ما شجعنا على اقرتاح "االستخالص" لتأمني  عاين 

حيثيات داللية. ومن ذلك، أنه ورد يف معجم الرائد: "خَلص الشيء: صار خالًصا صافًيا. خلص إىل  
من حيث    Abductionالشيء: وصل إليه. خلص منه: انفصل عنه". وهذا موافق لداللة مفهوم الـ  

األقل تفسريًا، ليْخُلص إىل أفضل تفسري، وخيلص    إنه يقدم خالصة من التفسريات املعقولة، ويتخّلص من
من ويبتعد عن التفسريات )النظرايت والفرضيات احلالية( اليت عجزت عن تفسري الواقع املدهش. ولقد  
وردت مثل هذه املعاين يف معاجم أخرى، كما يف املعجم الوجيز: "استخلصه: اختاره"، واملعجم الوسيط:  

شوبه. استخلصه: أخلصه واختاره، وميزه عن غريه. وُخالصة الكالم    "أخلص الشيء: صفاه ونقاه من
ما اسُتخِلص فيه معىن العبارة جمرًدا عن الزوائد والفضول"، ومعجم اللغة العربية املعاصرة: "خَلَص: خيُلص،  
ُخُلوًصا وَخالًصا، فهو خاِلص، واملفعول خْمُلوص إليه. خلصت املهمة: انتهت. خلص إىل هدفه: بلغه، 
وصله، وانتهى إليه. استخالص: مصدر استخلص. استخلص يستخلص، استخالًصا، فهو مستخلص،  
واملفعول مستخَلص. استخلص صديًقا: اختاره واختصه بدخيلة نفسه. استخلص الشيء من الشيء  

 أي استخرجه. استخلص الفكرة األساسية من النص: استنتجها وتوصل إليها".
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مقارنة ابالجتهادات األخرى من    مة االقتصادستخالص" بسيضاف إىل ذلك اتسام كلمة "اال

قبيل "إنتاج منوذج جديد" و"االستدالل التعليلي". ومثة أمر صريف له قيمته يف هذا السياق، فاالستخالص  
استفعل  الفعل  واالجتهاد  ومصدره    هو على وزن  البحثي  العمل  املكابدة يف    يف استفعال، وفيه معىن 

:  اراة ألوزان املناهج اليت تتكامل مع االستخالص، وهيكما أن يف ذلك موافقة وجم  الوصول إىل نتائجه،
املفاهيميةءاالستنتاج/االستنباط واالستقرا الباقة  الداللية يف هذه  املوسيقى  أمر    ومثة .  ، مما حيافظ على 

نشري إليه وله رمبا داللة تطبيقية، وهو أن ترمجة هذا املدخل أييت يف إطار برانمج الدكتوراه يف فلسفة إدارة  
األعمال يف كلية االقتصاد واإلدارة جبامعة القصيم، حيث احتاج املرتمجان إىل هذا املفهوم ليقوما بتفعيله  

 يف النظرية اجملذرة بوصفها املنهجية البحثية املقرة يف حبثهما.
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يف األدبيات الفلسفية يف معنيني خمتلفني   «i  Abductionاالستخالص »يُستخدم مصطلح  
لكنهما يف الوقت نفسه متصالن. يشري املصطلح يف كال املعنيني إىل أحد أشكال املنطق التفسريي. مع  

الفرضيات، بينما    توليد ذلك، يشري االستخالص ابملعىن األول التارخيي إىل مكانة املنطق التفسريي يف  
الفرضيات.    تربيربكثرة يف األدبيات احلديثة إىل مكانة املنطق التفسريي يف    يشري يف املعىن الثاين املستخدم

 . «االستدالل إىل التفسري األفضل»غالًبا ما يُطلق على االستخالص مبعناه األخري مصطلح  

عن   ملحق  إرفاق  من  الرغم  على  حصرًا،  احلديث  مبعناه  ابالستخالص  املدخل  هذا  يُعىن 
التارخيي، مبعناه  بريس    االستخالص  ساندرز  تشارلز  أعمال  إىل  جذوره  ترجع   Charlesالذي 

Sanders Peirce  –    االستخالصانظر املقال(  ملحق بريس عن  انظر  )مرفق يف آخر  أيًضا،   .
 .ا، على وجه التحديد القسم اخلاص ابالكتشاف ابعتباره استخالصً االكتشاف العلميمدخل 

يؤيد معظم الفالسفة الفكرة القائلة إن االستخالص )بوصفه استدالاًل إىل التفسري األفضل( نوع  
من االستدالل املوظف بكثرة، بشكل أو آبخر، يف كل من املنطق اليومي والعلمي. مع ذلك، ما يزال  

جدل. يقارن هذا املدخل االستخالص    االشكل الدقيق لالستخالص إىل جانب حالته املعيارية موضع
؛ وينظر يف  أبنواع االستدالل األخرى؛ إذ يشري إىل االستخدامات البارزة له، داخل الفلسفة وخارجها

األقاويل األخرى العديدة له، األقل دقة واألكثر دقة على حد سواء؛ ويناقش حالته املعيارية؛ ويسلط  
البايزية   التأكيد  ونظرية  االستخالص  بني  احملتملة  االرتباطات  على   Bayesianالضوء 

confirmation theory. 
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 االستخالص: الفكرة العامة  -1

حدث أن علمت بنشوب خالف كبري بني تيم وهاري ما أدى إىل هناية صداقتهما. أييت شخص  
اآلن ليخربك برؤيته إايمها للتو ميارسان اهلرولة مًعا. أفضل تفسري قد يتبادر إىل ذهنك هو تصاحلهما،  

 ختلص ابلتايل إىل أهنما قد عادا صديقني من جديد.

بخ ذات صباح لتجد طبًقا وكواًب على املائدة، مع فتات خبز منتثر وقالب زبدة يعلو  دخلت املط
الطاولة، حماط جبرة من املرىب، وصرة سكر وعلبة حليب فارغة. تستنتج من ذلك أن أحًدا يف املنزل  

لة.  استيقظ لياًل ليصنع لنفسه وجبة خفيفة يف منتصف الليل، وأنه كان متعًبا فتكاسل عن تنظيف الطاو 
من املمكن   يشكل هذا االستنتاج حسب اعتقادك أفضل تفسري ممكن للمشهد السابق. بطبيعة احلال،

أن شخًصا ما قد سطا على املنزل وتوقف قلياًل لألكل أثناء سطوه، أو من املمكن أن أحًدا يف املنزل  
خفيفة يف منتصف  قد رتب األشياء هبذا الشكل على الطاولة إليهامك أبن شخًصا ما قد تناول وجبة  
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الليل. لكنك ُتصدم هبذه الفرضيات الحتوائها الكثري من تفسريات البياانت املفتعلة ابملقارنة مع التفسري  
 الذي استنتجته.

على طول الشاطئ، تراءى لك ما يبدو كصورة ونستون تشرشل على الرمال، وكما   وأنت متشي
(، من احملتمل أن ما تراه انتج  Putnam, 1981يف الصفحات االفتتاحية لكتاب هيالري بوتنام )

الذي تراه(  )يف الواقع عن أثر منلة تزحف على الشاطئ. لكن يتمثل التفكري األبسط، ابلتايل التفكري  
 على الرمال. على أي حال، هذا ما تؤمن به.عمًدا  فضل، يف أن شخًصا ما قد رسم صورة تشرشل األ

السابقة منطقًيا من املقدمات. على سبيل املثال، ال تتبع نتيجة  ال أتيت االستنتاجات يف األمثلة  
»عودة تيم وهاري صديقني جمدًدا« منطقًيا مقدمات »هرولتهما مًعا بعد انتهاء صداقتهما إثر خالف  
 حاد«؛ وال تتبع حىت، حسب افرتاضنا، أاًي من املعلومات اليت متلكها عن تيم وهاري. عالوة على ذلك،

ب ياانت إحصائية مفيدة حول عالقات الصداقة واخلالفات احلادة وممارسي اهلرولة، من  ال متتلك أي 
شأهنا تسويغ االستدالل من املعلومات اليت متلكها عن تيم وهاري لتخلص إىل عودهتما صديقني جمدًدا،  

دة تيم  وال حىت لتخلص إىل إمكانية )ابحتمالية معينة( عودهتما صديقني جمدًدا. ما يقودك الستنتاج عو 
وهاري صديقني من جديد، وما قد يسوغ هذا االستنتاج وفًقا لعدد معترب من الفالسفة، هو أن هذا  

حلقيقة رؤيتهما يهروالن مًعا. )يؤخذ يف االعتبار شرط    أفضل تفسرياالستنتاج، يف حال صحته، ميثل  
ظات مماثلة على  اعتبار الفرضية صحيحة يف حال تفسريها أي شيء من هنا فصاعًدا(. تنطبق مالح 

أو، ما يُستخدم    Abduction  ابالستخالصاملثالني اآلخرين. يُدعى نوع االستدالل املعروض هنا  
اليوم،   شيوًعا  أكثر  األفضلبشكل  التفسري  إىل   Inference to the  االستدالل 

Best Explanation . 

 

 االستنباط واالستقراء واالستخالص  1 -1

يُنظر إىل االستخالص عادًة ابعتباره واحًدا من أنواع االستدالل الرئيسية الثالثة، ميثل االستنباط  
واالستقراء النوعني اآلخرين. يتوافق التمييز بني االستنباط من جهة، واالستقراء واالستخالص من جهة  

  لزوًما زم وغري الالزم. يف االستدالل االستنباطي، يصح االستدالل  أخرى مع التمييز بني االستدالل الال
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صحة االستنتاج. تشمل   تضمنإذا كانت املقدمات املستدل منها صحيحة؛ أي أن صحة املقدمات  
 : التايل أكثر األمثلة الشائعة االستدالل إبنشاء مثيل للمخطط 

 Bهي  Aكل 

a  هي نوع منA 

 Bهي  aإذن، 

تندرج كل االستدالالت ضمن هذا النوع. على سبيل املثال، انظر إىل استدالل  مع ذلك، ال  
»جون غين« ألن »جون يعيش يف تشيلسي« و »معظم األشخاص الذين يعيشون يف تشيلسي أغنياء«.  
إن صحة اجلملة األوىل هنا غري مضمونة )لكنها تصبح حمتملة فقط( بواسطة الصحة املشرتكة للجملتني 

والث املقدمات كذلك؛  الثانية  إذا كانت  النتيجة صحيحة  أن تكون  ليس ابلضرورة  بعبارة أخرى،  الثة. 
فمن املمكن منطقًيا انتماء جون إىل األقلية غري الغنية من سكان تشيلسي. تشبه هذه احلالة استداللك  

ما شوهدا  املفضي إىل استنتاج »عودة تيم وهاري صديقني جمدًدا« بناًء على املعلومات اليت تقول أبهن
يهروالن مًعا. من املمكن أن تيم وهاري شريكني سابقني يف عمل جتاري ما وما زال عليهما مناقشة  
بعض الشؤون املالية، وبقدر رغبتهما يف جتنب اللقاء، فقد قررا دجمه مع مترينهما اليومي؛ يتوافق هذا مع  

 قرارمها احلازم بعدم التصاحل. 

واالستخالصية إحدى املمارسات   االستقرائيةة يف االستدالالت  ميثل مجع االستدالالت غري امللزم 
. تشكل االستدالالت االستقرائية بدورها فئة غري متجانسة بعض الشيء، لكن لألهداف  النموذجية

احلالية ميكن وصفها أبهنا االستدالالت القائمة بشكل حصري على البياانت االحصائية، مثل التكرارات  
 معينة يف جمتمع معني. مثال على هذا االستدالل:  املالحظة حلدوث خاصية

 % من طالب كلية فلمنكية اللغة اهلولندية والفرنسية. 96يتحدث 

 لويز طالبة يف كلية فلمنكية. 

 إذن، تتحدث لويز اللغة اهلولندية والفرنسية.
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  معظم »مع ذلك، قد تكون املعلومات االحصائية ذات الصلة مبهمة بشكل أكرب، كما يف مقدمة  
. )يوجد مناقشة أكرب حول إمكانية التعبري عن استنتاج حجة استقرائية بعبارات  «سكان تشيلسي أغنياء

على سبيل املثال، احتمالية حتدث لويز اهلولندية والفرنسية    - نوعية حبتة، أو ما إذا جيب أن تكون كمية  
سبيل املثال، إذا كان احتمال  التعبري مبصطلحات نوعية، على    أحياانً أو ما إذا أمكن    - %  96هي  

( من أجل  Kyburg, 1990وأحيااًن ال. انظر الفصل الرابع من )  -صحتها مرتفع بدرجة كافية  
هارمان   أن  إىل  اإلشارة  جتدر  ابالستقراء.  املتعلقة  املسائل  من  وغريها  املسائل  هذه  حول  املزيد 

(Harman, 1965  انظر االستخالص.  من  خاص  االستقراء كنوع  يرى  وينرتوب  (  أيًضا 
(Weintraub, 2013.)ملزيد من النقاشات ) 

إن احلقيقة اجملردة العتماد االستدالل على البياانت اإلحصائية غري كافية لتصنيف هذا االستدالل  
فيل غري   أي  دون مالحظة  الرمادية  الفيلة  الكثري من  أنك شاهدت  األرجح  استقرائي. من  أنه  على 

نتاج أن مجيع الفيلة رمادية، إذ يوفر لك هذا التفسري األفضل عن سبب  ما يدفعك إىل استوهو  رمادي،  
رؤيتك الكثري من الفيلة الرمادية دون مالحظة أي فيل غري رمادي. يشكل هذا أحد األمثلة على املنطق  
االستخالصي. تتمثل أفضل طريقة للتمييز بني االستقراء واالستخالص حسب هذا املنظور فيما يلي:  

، إذ تتجاوز االستنتاجات )منطقًيا( ما هو حمتوى يف املقدمات )هلذا  ampliativeتوسعيًا  ا  يُعد كالمه
أو صرحًيا   احتكاًما ضمنًيا  االستخالص  يضم  لكن  امللزم(،  االستدالل غري  أنواع  من  يُعتربان  السبب 

  فقط م واحد لالعتبارات التفسريية، بينما ال يشمل االستقراء ذلك؛ ال يوجد يف االستقراء سوى احتكا
، إذ قد حيتوي االستخالص على احتكام إىل  « فقط»للتكرارات أو االحصائيات املرصودة. )أؤكد على 

 التكرارات أو االحصائيات، كمثال الفيلة السابق(.

سمة اجلديرة ابملالحظة لالستخالص، واليت تشرتك مع االستقراء دون االستنباط، هي انتهاك ال
أنه من املمكن استدالل استنتاجات معينة استخالصًيا من  monotonicityالراتبة   . يعين ذلك 

استخالصًيا من جمموعة    Sمن جمموعة    جمموعة فرعية  إليها  اليت ال ميكن االستدالل    Sللمقدمات، 
لية. على سبيل املثال، إضافة املقدمة القائلة »إن تيم وهاري شريكان سابقان يف عمل جتاري وما  الك

يزال عليهما مناقشة بعض القضااي املالية«، إىل املقدمات القائلة »حدث بينهما خالف حاد منذ وقت  
 لو افرتضنا أن  مضى مث شوهدا يهروالن مًعا« قد ال تربر استداللك أبهنما عادا صديقني جمدًدا، حىت
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ما يُعترب أفضل تفسري هلرولة    نقض املقدمتني األخريتني وحدمها تربران هذا االستدالل. يتمثل السبب يف  
تيم وهاري مًعا يف ضوء املقدمات األصلية مبجرد إضافة معلومات حول شراكتهما التجارية ونقاشهما  

 يف القضااي املالية. 

 

 انتشار االستخالص 2 -1

االستدالل املذكور يف احلالة املوضحة يف بداية هذا املدخل مألوفًا متاًما. مييل الفالسفة  يبدو نوع 
وعلماء النفس إىل أتييد الفكرة القائلة إن االستخالص موظف بشكل متكرر يف التفكري اليومي. يظهر  

بع يبدو يف  لكنه  األحيان بشكل واضح وصريح.  االستخالصي يف بعض  التفكري  ض  اعتمادان على 
إذ مير بسهولة دون مالحظته. من أبرز األمثلة على ذلك ثقتنا يف   اليومية روتينًيا وتلقائًيا  املمارسات 

(،  Harman, 1965شهادة اآلخرين، اليت يُعتقد أهنا تستند إىل التفكري االستخالص؛ انظر هارمان )
دافعني  ( املLipton, 1998(، وليبتون )Fricker, 1994(، فريكر )Adler, 1994أدلر )

يتمثل أفضل  »(،  Adler, 1994:274fعن هذا االدعاء. على سبيل املثال، وفًقا جلواناثن أدلر )
....   عادًة ... يف اعتقاده صحة ذلك ألسباب مسؤولة على حنو واف  P املخرب على    لتأكيدتفسري  

أيًضا أصدقها  على جعلي  هذا  «وعزمه  يكون  قد  املخرب.  بشهادة  الوثوق  تربيران  عادًة  ذلك  يفسر   ،
صحيًحا، على الرغم من عدم إدراك املرء أبي تفكري استخالصي جيري يف ذهنه عندما يثق بشهادة  
شخص ما. قد تنطبق مالحظات مماثلة على ما يراه البعض كدور آخر لالستخالص، ورمبا أكثر جوهرية،  

أي دوره يف حتديد ما يعنيه املتحدث ابلكالم. على وجه التحديد، يُعترب فك  يف املمارسات اللغوية،  
تشفري الكالم مسألة استدالل إىل التفسري األفضل لسبب قول شخص ما مقولته يف السياق الذي نطقه  
فيه. بشكل أكثر حتديًدا، اقرتح الباحثون الذين يعملون يف جمال الربامجاتية استخدام املستمعني ملبادئ  

للمحادثة ملساعدهتم يف اخللوص إىل أفضل تفسري لنطق املتحدث عند عدم استيفاء احملتوى    iiاجلرايسية 
معلومات زائدة، أو كان خارج    ئهاحتو النطق الداليل معلومات الغرض من احملادثة، أو على النقيض  

املثال )  انظر على سبيل  أو غري مالئم؛  أو غريب  للتصديق،  قابل   Bach andاملوضوع، أو غري 
Harnish, 1979:92f)  ،(Dascal, 1979:167)  ،(Hobbs, 2004 بشكل مماثل .)



ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ
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للحاالت البارزة يف الثقة بشهادة املتحدث، من الواضح حدوث التفكري االستخالصي املطلوب عادًة  
 يف مستوى الالوعي.

فالسفة العلم  ال يقتصر التفكري االستخالصي على السياقات اليومية. على العكس متاًما: اعترب  
 ,Boyd, 1981االستخالص مبثابة حجر األساس يف املنهجية العلمية؛ انظر على سبيل املثال )

1984)  ،(Harré, 1986, 1988)  ،(Lipton, 1991, 2004)  ،(Psillos, 1999 .)
املنهجية االستخالصية هي أفضل ما يوفره  »(  Williamson, 2007وفًقا لتيموثي ويليامسون )

  ( إىل أبعد من ذلك ليسمي االستخالص McMullin, 1992ويصل إرانن ماكمولني )،  «العلم 
 . لتوضيح استخدام االستخالص يف العلم، سننظر يف هذين املثالني:«االستدالل الذي يصنع العلم»

اكُتشف يف بداية القرن التاسع عشر أن أورانوس، أحد الكواكب السبعة املعروفة يف ذلك الوقت،  
التوقعات املستندة إىل نظرية إسحاق نيوتن يف اجلاذبية الكونية واالفرتاض    خمالًفا بذلكار  قد غادر املد

املساعد بعدم وجود كواكب إضافية يف اجملموعة الشمسية. متثلت إحدى التفسريات احملتملة يف كون  
قرنني، مل يكن  نظرية نيوتن خاطئة. ونظًرا إىل جناحاهتا التجريبية العظيمة )يف ذلك الوقت( ألكثر من  

   John Couch Adamsعاملا الفلك جون كوش آدامز    افرتضهذا تفسريًا جيًدا. بداًل من ذلك،  
)بشكل مستقل عن بعضهما البعض ولكن يف الوقت نفسه(    Urbain Leverrierوأرابن ليفريييه  

تفسري مطروح  وجود كوكب اثمن غري مكتشف بعد يف اجملموعة الشمسية؛ ابلتايل، اعتقدا أن هذا أفضل  
 .«نبتون»الحنراف مدار أورانوس. بعد فرتة قصرية، اكُتشف هذا الكوكب الذي يُعرف اآلن ابسم 

يشمل املثال الثاين ما يُعرف اليوم ابكتشاف اإللكرتون بواسطة الفيزايئي اإلجنليزي جوزيف جون  
د ما  . أجرى طومسون جتاربه على أشعة الكاثود لتحديJoseph John Thomsonطومسون  

إذا كانت هذه األشعة تيارات من اجلسيمات املشحونة. وقد خلص إىل أهنا ابلفعل كذلك، مستداًل مبا  
 يلي:

الكهرابء   بقوة  تنحرف  فإهنا  الكاثود ذات شحنة كهرابئية سالبة،  أشعة  نظًرا ألن 
  الساكنة كما لو كانت مكهربة سلًبا، كما تتأثر بقوة مغناطيسية بنفس الطريقة اليت تؤثر 

هبا هذه القوة على جسم مكهرب سلًبا متحرك على طول مسار هذه األشعة، فأجد أنه 
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ال بد يل من استنتاج أهنا عبارة عن شحنات كهرابئية سالبة حممولة بواسطة جزيئات املادة  
 ((.Achinstein, 2001:172)طومسون، مقتبس من )

االستنتاج القائل أبن أشعة الكاثود متكونة من جزيئات سالبة الشحنة غري انبع منطقًيا من    إن
  ولكن النتائج التجريبية املرصودة، وال ميكن لطومسون االعتماد على أي بياانت إحصائية ذات صلة.  

ملعقول الوحيد  من احملتمل أنه ا–، إذ يشكل هذا االستنتاج أفضل تفسري  «جيد أنه ال بد من االستنتاج»
 لنتائجه اليت ابستطاعته التفكري فيها. - حىت يف هذه احلالة

لقد انقشت األدبيات العديد من األمثلة العلمية الستخدامات االستخالص؛ انظر على سبيل  
(. يُعتقد أيًضا أن االستخالص  Lipton, 1991, 2004( و)Harré, 1986, 1988املثال )

التشخيص الطيب: مييل األطباء إىل الفرضيات اليت من شأهنا الوصول إىل  ميثل النمط السائد للتفكري يف 
؛ وانظر  (Josephson and Josephson, 1994:9-12أفضل تفسري ألعراض املريض )انظر )

يو (  Dragulinescu, 2016)أيًضا   سياق  آخر  يف  االستخالصي  التفكري  حول  قريًبا،  صدر 
 الطب(. 

االستخالص دورًا مركزاًي يف بعض النقاشات الفلسفية املهمة. انظر إىل  أخريًا وليس آخًرا، يلعب  
(Shalkowski, 2010 و )  (Bigelow, 2010  ،امليتافيزيقا ( حول مكان االستخالص يف 

( إىل  و Krzyżanowska, Wenmackers, and Douven, 2014وانظر   )  
(Douven, 2016aالشرط الدالالت  يف  لالستخالص  املمكن  الدور  حول  إىل  (  وانظر  ية، 

Williamson    يصدر قريًبا( حول تطبيقات االستخالص يف فلسفة املنطق. مع ذلك، ميكن القول(
يُذكر يف كثري من األحيان يف   إذ  العلم،  املعرفة وفلسفة  نظرية  فلسفي ابرز يف  لالستخالص دور  إن 

  . underdetermination argumentsاالعرتاضات على ما يسمى حبجج نقص اإلثبات  
تبدأ حجج نقص اإلثبات عموًما من مقدمة أن عدًدا من الفرضيات املعطاة متكافئة جتريبًيا، اليت يعتقد  

غري قادر على تفضيل أي منها    –يف الواقع، أي دليل قد منتلكه يف أي وقت    –مؤلفوها أن الدليل  
ي فرضية معينة. )يُعد  على اآلخر. وعلى هذا، من املفرتض استنتاج عدم استطاعة املرء تربير تصديقه أل

( انظر  احلالية؛  األهداف  مع  يصح  لكنه  تقريبًيا،  و Douven, 2008هذا   )  (Stanford, 
التفصيلية حول حجج نقص اإلثبات(. تتمثل إحدى  2009 التفسريات  املزيد من  ( للحصول على 
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احلجة، تكافئ الفرضية  األمثلة البارزة هلذا النوع من احلجج يف حجة ديكارت للشكية العاملية، وفًقا هلذه  
القائلة »إن الواقع ميثل بصورة أو أبخرى الطريقة اليت نراه فيها عادة« جتريبًيا اجملموعة املتنوعة اليت ُتدعى  
ابلفرضيات الشكية )مثل خداعنا بواسطة شيطان شرير، أو أننا أدمغة يف أوعية متصلة حباسوب ضخم،  

دمت حجج مماثلة لدعم الالواقعية العلمية، اليت ال  ((. قُ Folina, 2016انظر على سبيل املثال )
القابل   اجلزء  وراء  يكمن  مبا  يتعلق  فيما  جتريبًيا  املتكافئني  املنافسني  بني  االختيار  تربير  مبوجبها  ميكن 

 (. van Fraassen, 1980للمالحظة من الواقع )

الت التكافؤ  مفهوم  إمهال  إىل حقيقة  احلجج  على هذه  الردود  تشري  ما  لالعتبارات  عادة  جرييب 
صناعة الفرضيات  التفسريية بشكل غري مربر، على سبيل املثال، من خالل تعريف املفهوم بدقة من حيث  

رًدا على ذلك جيادل البعض أبنه حىت يف حال تقدمي بعض الفرضيات لنفس التنبؤات  و لنفس التنبؤات.  
ابلفعل، فقد يشكل أحدها التفسري األفضل للظواهر املتوقعة. ابلتايل، يف حال وجود دور لالعتبارات  

هبا   القيام  لنا  حيق  اليت  االستدالالت  حتديد  يف  عن   -التفسريية  للمدافعني  ابلنسبة  احلال  هو    كما 
فقد جند ما ميّكننا من تربير اإلميان حبقيقة )أو حقيقة حمتملة، أو جزء منها،    -االستخالص لديهم  

على صيغ االستخالص املفرتضة من قبل املرء( واحدة من بني عدد من    -كما سنرى الحًقا    -اعتماًدا  
ر كتاب برتراند راسل  الفرضيات اليت تقدم مجيعها نفس التنبؤات. جلأ كثري من علماء املعرفة بعد صدو 

(Russell, 1912:Ch. 2  إىل االستخالص يف اجلدال ضد الشكية الديكارتية، واستند ادعائهم )
الرئيسي إىل أنه على الرغم من تقدمي الفرضيات الشكية نفس التوقعات من خالل البناء، كما يف الفرضية  

يها عادة«، إال أهنا ليست تفسريات جيدة  القائلة »إن الواقع ميثل بصورة أو أبخرى الطريقة اليت نراه ف
قال إن الفرضيات الشكية بسيطة للغاية مقارنة بفرضية »العامل  بنفس القدر املتوقع، على وجه التحديد، ي

(،  Harman, 1973: Chs. 8, 11( ،)Goldman, 1988:205العادي«. انظر إىل )
(Moser, 1989:161( ،)Vogel, 1990, 2005( ؛ وانظر إىل)Pargetter, 1984  )

مماثل، جادل   على حنو  األخرى.  ابلعقول  املتعلقة  للشكية  التحديد  على وجه  االستخالصي  الرد  يف 
  Special Relativity Theoryفالسفة العلم بوجود ما يربر لنا اإلميان بنظرية النسبية اخلاصة  

تقدمي هذه    . على الرغمaether theoryمن نظرية األثري    Lorentzعلى عكس نسخة لورنتز  
النظرايت نفس التنبؤات، إال أن النظرية األوىل متفوقة تفسرياًي على الثانية. )ترجع معظم احلجج املقدمة  
هلذا االدعاء اجلدال القائل إن نظرية النسبية اخلاصة شحيحة من الناحية الوجودية ابملقارنة مع منافستها،  
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لحصول على مناقشة ممتازة عن خمتلف أسباب  ( ل Janssen, 2002اليت تفرتض وجود األثري. انظر )
 تفضيل فالسفة العلم نظرية آينشتاين على نظرية لورنتز(.

 

 شرح االستخالص -2

يف األدبيات. )اقرتح بريس على األقل إحدى    يندر وجود عبارات دقيقة فيما يتعلق ابالستخالص
العبارات الدقيقة إىل حد ما، ولكن كما هو موضح يف ملحق هذا املدخل، إال أهنا مل تستوف ما يُفهم  
عن االستخالص يف يومنا هذا(. ويُقال غالًبا أن لب الفكرة متمثل يف امتالك االعتبارات التفسريية أثًرا  

تفسريات الناجحة )اليت ليست ابلضرورة اثبتة( هي عالمة احلقيقة. مع ذلك،  أتكيداًي نظراًي، أو أن ال
من الواضح أن هذه الصياغات جمرد شعارات يف أحسن األحوال، وال يتطلب األمر جهًدا كبريًا لنرى  
أنه ابإلمكان صرفها يف جمموعة كبرية ومتنوعة من الطرق املعقولة املفرتضة مبدئًيا. ننظر هنا يف عدد من  

، اليت تُعد،  «صيغة الكتب التعلمية لالستخالص»هذه التفسريات املمكنة، بدًءا مبا ميكن للمرء تسميته  
كما سنرى، منقوصة بشكل واضح، مث نكمل لننظر يف خمتلف التحسينات املمكنة هلا. إن ما تشرتك  

مقدمات تشمل  تتطلب    ا قواعد استدالل،هو اعتبارها مجيعً   -وليس من املستغرب    -  الصيغفيه هذه  
اعتبارات تفسريية، وتسفر عن استنتاج من شأنه اإلدالء ببعض العبارات حول حقيقة الفرضية. تتعلق  

 لنا ابستنتاجه منها حتديًدا )أو كليهما(.هو مسموح  االختالفات ابملقدمات املطلوبة، أو ما 

غالًبا ما يصادف املرء يف الكتب التعليمية عن نظرية املعرفة أو فلسفة العلم شيًئا عن االستخالص  
 من قبيل الصياغة التالية: 

 ABD1األوىل الصيغة 

  iH ، نستنتج حقيقة أن    Eللدليل     nH ,…,1Hوالتفسريات املرشحة    Eابلنظر يف الدليل   
 . Eهي أفضل تفسري للدليل 

اليت تشري إىل مشكلة حمتملة فيها، يف   القاعدة،  املتكررة حول هذه  تتمثل إحدى املالحظات 
افرتاضها املسبق ملفاهيم التفسري املرشحة والتفسري األفضل، دون وجود تفسري مباشر ألي منهما. يف  

حبتة، كثريًا ما   صورية، أو على األقل  حني ما يزال البعض أيمل توضيح األوىل مبصطلحات منطقية حبتة
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يُقال إنه على األخرية االحتكام إىل ما يُسمى ابلفضائل النظرية، مثل البساطة والعموم والتماسك مع  
النظرايت الراسخة؛ من مث يتمثل أفضل تفسري يف الفرضية اليت تعمل، على العموم، بشكل أفضل فيما  

((.  McMullin, 1996( و)Thagard, 1978يتعلق هبذه الفضائل. )انظر على سبيل املثال )
تكمن املشكلة بعدم الفهم اجليد ألي من تلك الفضائل املذكورة يف الوقت احلاضر. )حىت أن جريي  

Giere( يف ،Callebaut, 1993:232  يؤيد االدعاء الراديكايل أبن الفضائل النظرية مفتقرة ،)
اجملرى    املنهجيالعلم. يف ضوء العمل    إىل احملتوى احلقيقي وأهنا ال تعلب أي دور سوى الدور البالغي يف

 ,Forster and Soberعلى سبيل املثال، انظر إىل )-كل من البساطة والتماسك  على  مؤخًرا  
1994)  ،(Li and Vitanyi, 1997)  ،(Sober, 2015  إىل وانظر  البساطة.  بشأن   )

(Bovens and Hartmann, 2003(و )Olsson, 2005بشأن التماسك )-    أصبح من
)الصع  من  أيًضا كل  يقدم  االدعاء؛  هذا  من  األول  اجلزء  على  احلفاظ   Schupbach andب 

Sprenger, 2011  النفسي الدليل  يلقي  الناحية االحتمالية.  التفسريي مباشرة من  للخري  ( رؤية 
 ,Lombrozoبدوره بظالل من الشك على اجلزء الثاين من االدعاء. على سبيل املثال، انظر إىل )

 ,.Koslowski et alالبساطة يف تقييمات الناس للخري التفسريي، وانظر إىل ) ( عن دور 2007
 ( بشأن دور االتساق مع املعرفة األساسية يف تلك التقييمات(. 2008

أهنا  يعتقدون  تتقدم املسارات الصحيحة    ABD1الصيغة  أن    يرونعالوة على ذلك، الكثري ممن  
قوية للغاية. ويرى البعض أن االستخالص من شأنه تربير االستدالل إىل احلقيقة احملتملة ألفضل تفسري  
فقط، يف حني يعتقد آخرون أن من شأنه تربير االستدالل إىل احلقيقة التقريبية ألفضل تفسري فقط،  

 . ويرى قسم اثلث أنه يربر االستدالل إىل احلقيقة التقريبية احملتملة فقط

أعمق من ذلك. نظًرا ألن االستخالص    ABD1الصيغة  ومع هذا، فإن املشكلة احلقيقية مع  
املنطقي    -كما هو موضح سابًقا- يتسم ابلتوسيع   قاعدة سليمة لالستدالل ابملعىن  اعتباره  ال ميكن 

ىل استنتاجات  فيما يتعلق بوصوله غالًبا إ  موثوقًا الصارم، مع ذلك، يُعد مفَسًرا متاًما. إال أنه ما يزال  
موثوقة هبذا   ABD1حقيقية كلما كانت املقدمات صحيحة. يكمن الشرط الضروري الواضح لتكون 

الغالباملعىن،   الفرضية  يف  الدليل  Eأفضل تفسري للدليل    H، يف صحة تشكيل  صحيح،    E، وأن 
صحيحة أيًضا )أو صحيحة تقريًبا، أو صحيحة احتمالًيا، أو صحيحة تقريبًيا    Hعندها تكون الفرضية  
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كمقدمة هلا فقط أن    ABD1موثوقة. تتخذ    ABD1لتكون    كافيًااحتمالًيا(. إال أن ذلك ال يُعد  
. ابلتايل، يف  الفرضيات األخرى يف جمموعة معينةمع قارنة  ابملبعض الفرضيات هي أفضل تفسري للدليل 

أمكن   نسبة  حال  تفسري  أفضل  منوذجًيا،  األقل  أن تستصحب، على  فيجب  القاعدة  االعتماد على 
جملموعة من الفرضيات اليت نعتربها األفضل مقارنة مع أي فرضيات أخرى ميكن تصورها )ولكن لضيق  
الوقت أو اإلبداع، أو لسبب آخر مل نتصورها(. بعبارة أخرى، جيب أن تنص على أن أفضل تفسري على  

لالعتقاد    ABD1ق للدليل بني جمموعة مرشحة من التفسريات اليت توصلنا إليها، وإال قد تقودان  اإلطال 
 (.van Fraassen, 1989:143) « أفضل األشياء السيئة»بـ 

عادة؟   اإلضايف  املطلب  هذا  استيفاء  افرتاض  معقولية  مدى  وارد  ما  من  غري  اإلطالق،  على 
املفرتض. االعتقاد خبالف ذلك، إذ علينا افرتاض نوع من االمتياز من جانبنا مفاده أننا عندما ننظر يف  
التفسريات املمكنة للبياانت، فإننا منيل بطريقة ما إىل الوصول، من بني أمور أخرى، إىل أفضل تفسري  

صعب جًدا أن نكون قد فكران، أو أننا قادرين  ، من ال ويف هناية املطافعلى اإلطالق لتلك البياانت.  
يف   التفكري،  على  )  مجيعحىت  فراسن  فان  أشار  وكما  احملتملة.   ,van Fraassenالتفسريات 

 (، من غري احملتمل بديهًيا أن نعتقد امتالكنا تلك االمتيازات.1989:114

أفضل تفسري بني جمموعة فرضيات  أن  لتحدي املتمثل يف إظهار  ابورًدا على ذلك، قد جيادل املرء  
غالًبا   أو  دائًما  )انظر    تهتلبيميكن  معتربة  االمتياز  أشكال  من  شكل  افرتاض  إىل  احلاجة  دون 

(Schupbach, 2014( للحصول على رد خمتلف، وانظر )Dellsén, 2017  .)للمناقشة  )
إل التوصل  اليت متكنا من  الفرضيات  توليد جمموعة فرضيات حبيث  ابلنظر يف  دائًما  فإننا نستطيع  يها، 

هي التفسريات املرشحة اليت متكنا    nH,…,1H تستنفد بشكل مشرتك املساحة املنطقية. لنفرتض أن  
مث   من  نعرف  تصورها.  من  اآلن  الفرضية    nH¬ ∧⋯∧ 1H¬ =: n+1H حىت  هذه  ونضيف 

اجملموعة  أن  الواضح  من  سابًقا.  لدينا  اليت  للتفسريات  مرشح  إضايف  كتفسري    اجلديدة 
}n+1H,…,1H{    اتباع هذا يف اإلجراء  أن  شاملة، إذ جيب أن يكون أحد عناصرها صحيًحا. يبدو

( )انظر  اإلطالق.  على  تفسري  أفضل  تفويتنا  عدم  من  لنتأكد  (  Lipton, 1993البسيط كافًيا 
 للحصول على مقرتح على هذا املنوال(.
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اليت    jH هناك مشكلة. على الرغم من إمكانية وجود العديد من الفرضيات  لألسف،  لكن  و 
، ففي حال صياغتها، سُتقّيم على أهنا أفضل تفسري للبياانت من بني التفسريات    n+1Hتشري ضمنًيا إىل  

نفسها ابلكاد مفيدة بشكل عام. يف الواقع وبشكل عام، لن    n+1Hهبا، كما تصبح  املرشحة اليت بدأان  
تكون نتائجها التجريبية حىت واضحة. لنفرتض، على سبيل املثال، لدينا تفسريات متنافسة لنظرية النسبية  

اإلضافة ميكننا  أعاله،  املذكور  املقرتح  األثري. ومن مث، وحبسب  نظرية  لورنتز من  إىل    اخلاصة ونسخة 
التفسريات املرشحة أن أاًي من هاتني النظريتني غري صحيح. لكن من املؤكد أن هذه الفرضية اإلضافية  

يف حال ُصنفت على اإلطالق، وهو ما    –سوف تصنف يف مرتبة منخفضة للغاية من حيث التفسري  
هذا أن اإلجراء املقرتح    يبدو مشكوًكا فيه، نظًرا إىل عدم وضوح ماهية نتائجها التجريبية متاًما. ال يعين 

قد ال يعمل أبًدا. تتمثل الفكرة من ذلك أنه بشكل عام، لن يعطي ضمااًن كبريًا على وجود أفضل تفسري  
 بني التفسريات املرشحة اليت ننظر فيها.

الشيء السيئ»على  إحدى الردود الواعدة  تبدأ   الحظة حتقيق احلجة  مباملذكورة أعاله    « حجة 
تسويًغا  . متنح القاعدة  ABD1الصيغة  ن عدم التماثل الغريب أو التناقض يف  االستفادة القصوى م 

هذه الفرضية  أن  على أساس مقدمة مقارنة، وهي    -وهو أن فرضية معينة صحيحة -الستنتاج مطلق  
املتعلقة   لألدلة  تفسري  أفضل  )من  ابلذات  انظر  املتاحة،  األخرى   ,Kuipersالفرضيات 

احلقيقة  »أو    « احلقيقة احملتملة»بـ    « احلقيقة»(. ال ميكن جتنب هذا التناقض ابستبدال  2000:171
 . من أجل جتنب ذلك، يوجد أمام املرء خيارين عامني. «التقريبية

القاعدة   تعديل  هو  األول  بعد    مقدمةتتطلب  حبيث  اخليار  املثال،  سبيل  على  الن  آمطلقة. 
املرء الفرضية    طلبال ي(، قد  Lipton, 1993ليبتون )( أو بيرت  Musgrave, 1988موسغريف )

املتاحة   احملتملة  التفسريات  أفضل  من  حقيقتها  تستنتج  بل  فحسباليت  أيًضا    أنو ،    مرِضية تكون 
(Musgrave  أو )الكفاية فيه  الصيغة  Lipton)  جيدة مبا  التايل على  التغيري  (، وهو ما يضيف 

 : ABD1األوىل 

 

 ABD2الصيغة الثانية 
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  iH ، نستنتج حقيقة أن   Eللدليل   nH ,…,1Hوالتفسريات املرشحة   Eابلنظر يف الدليل 
 مرضية/ جيدة مبا يكفي للتفسري. iH ، شريطة أن تكون  Eهي أفضل تفسري للدليل 

فيه    ABD2ابلطبع، حتتاج   مبا  تكون جيدة  أن  أو  التفسريات،  إرضاء  استكماهلا مبعيار  إىل 
 زلنا نفتقر لذلك.الكفاية، مع ذلك، ما 

جبعله يقر ابستنتاج مقارن يف  الستخالص  من اطابقة  تاثنًيا، ميكن للمرء بناء صيغة متماثلة أو م
؛ ميكن حتقيق هذا اخليار أيًضا أبكثر من طريقة. فيما يلي إحدى طرق القيام بذلك،  مقدمة مقارنةضوء  

الذي دافع عنها وأيدها، على سبيل املثال    Theo Kuipersاليت اقرُتحت يف أعمال ثيو كويربز  
(Kuipers, 1984, 1992, 2000.) 

 

 ABD3الصيغة الثالثة 

  Eتفسر    iH إذا كانت    ،Eللدليل     nH ,…,1Hوالتفسريات املرشحة    Eابلنظر يف الدليل  
 هي أقرب للحقيقة من أي فرضية أخرى.   iH بشكل أفضل من الفرضيات األخرى، نستنتج حقيقة أن  

تنشد تفسريًا يقرتب من احلقيقة، لكن يتوفر العديد من مثل    ABD3من الواضح أن الصيغة  
 (. Niiniluoto, 1998هذه التفسريات اليوم، انظر على سبيل املثال )

اليت ينظر فيها هنا أهنا غري   السمات اجلديرة ابملالحظة للصيغ املتطابقة عن االستخالص  من 
معتمدة على افرتاض امتياز غري قابل للتصديق من جانب العقل الذي تعتمد عليه الصيغة األوىل ضمًنا، 

الرغم من وجود    كما رأينا يف السابق. تتمثل مسة أخرى يف أنه إذا أمكن للمرء أن يكون على يقني على 
العديد من التفسريات املرشحة للبياانت اليت قد تفوته، فليس بوسعه امتالك أفضل من تلك اليت فكر  
فيها، ابلتايل، تسمح الصيغ املتطابقة ابالستدالل كما تفعل الصيغة األوىل ابلضبط )ابفرتاض أن املرء لن  

سري فكر به يف حال كان هذا األخري  يكون متأكًدا من عدم وجود تفسري حمتمل جيد مثل أفضل تف
 غري مرض أو جيد مبا فيه الكفاية(.

وكما أشران، يوجد اتفاق واسع النطاق على اعتماد الناس الكبري على االستدالل االستخالصي.  
؟ أو هل هناك قواعد أخرى يعتمدون  الناسيعتمد عليها    ابلضبطأي القواعد املذكورة    هنا:يكمن السؤال  
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هل يعتمدون على إحدى الصيغ يف بعض السياقات، وعلى صيغ أخرى يف سياقات أخرى  عليها؟ أو  
(Douven, 2017  ؟ إن اجلدل الفلسفي غري قادر على اإلجابة على هذه األسئلة. وقد بدأ علماء)

زيد من االهتمام حول الدور الذي يعطيه البشر لالعتبارات  امل النفس التجريبيون يف السنوات األخرية ببذل  
 Lombrozoلتفسريية يف التفكري. على سبيل املثال، أشار تقرير اتنيا لومربوزو ونيكوالس غوين ) ا

and Gwynne, 2014  شرح خاصية من فئة معينة من األشياء    بكيفية( إىل التجارب املتعلقة
لنا   وظيفيً -ابلنسبة  أو  والعمليات،  األجزاء  إىل  ابإلشارة  ميكانيكًيا  الو سواء  إىل  ابإلشارة  ظائف  ا 

أيًضا    –واألغراض انظر  األشياء،  من  أخرى  فئات  إىل  اخلاصية  تلك  تعميمنا  احتمال  مدى  ملعرفة 
(Sloman, 1994( و   )Williams and Lombrozo, 2010  دوفني إيغور  يقدم   .)

( دلياًل جتريبًيا على ميل  Douven and Schupbach , 2015a, 2015bوجوانه شوبباخ )
عن  لحتمالية  اال  ستجداتامل االحنراف  شأهنا  من  بطرق  التفسريية  ابالعتبارات  التأثر  إىل  ألشخاص 

( أنه يف التجارب  Douven, 2016bالبايزية الصارمة )انظر أدانه(. ويظهر دوفني )  املستجدات
كما    املذكورة أعاله، أظهر املشاركون الذين أعطوا وزاًن أكرب لالعتبارات التفسريية مياًل أكرب إىل الدقة،

قاعدة   حيث  من  حمدد  انظر  Standard scoring ruleالقياسية    التسجيلهو   .
(Lombrozo, 2012, 2016  للحصول على حملات عامة مفيدة عن األعمال التجريبية األخرية )

ذات الصلة ابلتفسري واالستدالل. ومع ذلك، ال يوجد حىت اآلن أي شيء ميكن العثور عليه يف أدبيات  
 أنه إعطاء إشارة إىل ما ينبغي أن تكون عليه اإلجاابت على األسئلة املذكورة سابًقا. علم النفس من ش

علينا االعتماد من القواعد )إذا كان علينا االعتماد    جيبفيما يتعلق ابلسؤال املعياري حول ما  
على أي شكل من أشكال االستخالص(، إذ ينبغي أن تكون احلجة الفلسفية قادرة على املساعدة،  

احلالة ليست أبفضل من ذلك. يف ضوء حجة الشيء السيئ، ال تبدو الصيغة األوىل جيدة. تزعم    فإن
حجج أخرى ضد االستخالص أهنا مستقلة عن التفسري الدقيق هلذه القاعدة؛ الحًقا سنجد أن هذه  

ا  اليت سيُناقش بعضها الحقً -احلجج قاصرة. ومن انحية أخرى، فإن احلجج املقدمة لصاحل االستخالص  
على ابلفعل وبشكل عام  غري قادرة على التمييز بني صيغ حمددة. لذا، إذا افرتضنا اعتماد الناس    -أيًضا

يعتمدون عليها.    الستخالص ل االستخالص، جيب اعتبار ذلك سؤااًل مفتوًحا حول أي صيغة )صيغ(  
ابملثل، إذا افرتضنا أنه من املنطقي اعتماد الناس على االستخالص، جيب اعتبار ذلك سؤااًل مفتوًحا  
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بشأن أي صيغة، أو رمبا صيغ، االستخالص اليت ينبغي هلم االعتماد عليها، أو على األقل املسموح هلم  
 . ابالعتماد عليها

 

 مكانة االستخالص  -3

ان بشكل روتيين على التفكري االستخالصي، فقد يظل السؤال عما إذا كانت  حىت لو صَح اعتماد
هذه املمارسة عقالنية. على سبيل املثال، أظهرت الدراسات التجريبية أنه عندما يكون الناس قادرين  
على التفكري يف تفسري حدث حمتمل ما، فإهنم مييلون إىل املبالغة يف تقدير احتمال وقوع هذا احلدث  

وانظر أيًضا    ،( للحصول على مسح لبعض هذه الدراساتKoehler, 1991ل. انظر إىل )ابلفع
( إىل ميل الناس  Lombrozo, 2007)لومربوزو  (. يشري  Brem and Rips, 2000إىل )

إىل املبالغة، يف بعض املواقف، يف تقدير احتمالية التفسريات األبسط مقارنة ابلتفسريات األكثر تعقيًدا.  
ن ذلك، ال تُعىن هذه الدراسات مباشرًة ابالستخالص أبي شكل من األشكال املناقشة  على الرغم م

التفسريية يف منطق الفرد قد ال تكون دائًما لألفضل.   حىت اآلن، لكنها تقرتح أن مراعاة االعتبارات 
الص  )جتدر اإلشارة إىل أن جتارب لومربوزو معنية بشكل مباشر ببعض املقرتحات املقدمة لشرح االستخ

القسم   انظر  إطار ابيزي؛  املعياري  4يف  الوضع  األكثر صلة مبوضوع  املالحظات  (. مع ذلك، توجد 
املوجهة ضد   الرئيسية  االنتقادات  القسم  يناقش هذا  الفلسفية.  األدبيات  اآلن يف  لالستخالص حىت 

  االستخالص، فضاًل عن أبرز احلجج املقدمة يف الدفاع عنه.
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،  ABD1لصيغة  لقد واجهنا ابلفعل ما يُسمى حجة الشيء السيئ، اليت رأيناها صاحلة كنقد لـ
بيد أهنا عاجزة ضد خمتلف )ما نسميه( القواعد االستخالصية املتطابقة. ننظر هنا يف اعرتاضني افرُتض  

االستخالص؛ بينما ال يُعد  أهنما أكثر عمومية. يدعي األول أنه يتحدى الفكرة اجلوهرية الكامنة وراء  
الثاين عاًما متاًما، لكنه ما يزال يهدف إىل تقويض فئة واسعة من التفسريات املرشحة لالستخالص.  

 يرجع كال االعرتاضني إىل ابس فان فراسن. 
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التفسري«، ما  »ينطوي االعرتاض األول على املقدمة اليت مفادها أن االستخالص جزء من معىن  
انظر على    ، فهي عندئذ أكثر إفادة  من األخرى   اتفسريً انت إحدى النظرايت أكثر  يعين أنه يف حال ك

( املثال  أهنا  van Fraassen, 1983: Sect. 2سبيل  املزعومة يف  املشكلة  (. ومن مث، تكمن 
نقطة منطقية أولية مفادها أن النظرية األكثر إفادة ال ميكن أن تكون على األرجح صحيحة ]وابلتايل[  »

االستدالل    :حتاول وصف الدعم االستقرائي أو الدليلي من خالل امليزات اليت تتطلب معلومات )مثل
( يراوغون«  أو  أنفسهم  يناقضون  أهنم  إما  لذلك  تفسري(،  أفضل   ,van Fraassenعلى 

األولية  1989:192 املنطقية  النقطة  تكون  أن  املفرتض  من  احلالة  »(.  يف   ... ]وضوًحا[  األكثر 
أكثر    النموذجية  له طرق  االمتداد  أن  الواضح  من  امتداًدا ألخرى:  النظرايت  إحدى  فيها  تكون  اليت 

 (.van Fraassen, 1985:280ليخطئ« )

النموذج«، فإن  »حالة  مع ذلك، من املهم مالحظة أنه يف أي نوع آخر من احلاالت خالف  
من غري الواضح متاًما معىن أن  النقطة األولية املفرتضة ليست واضحة على اإلطالق. على سبيل املثال،  

على الرغم  لديها العديد من الطرق لتكذب« من نسخة نظرية األثري للورنتز،  »النظرية النسبية اخلاصة  
التنبؤات.  متقدميه من   يُنظر لألوىل بشكل عام على أهنا متفوقة،  و ا نفس  أفضل    ابعتبارهامع ذلك، 

، أو  ةمن األخري إفادة  حًقا أكثر    تليس  على أن األوىل  فان فراسناعرتاض  من الثانية. )إذا كان  ا  تفسريً 
يجب علينا ابلتأكيد رفض  ف  -مهما كان ذلك    - ابالجتاه املناسب    إفادةأكثر    ت على أي حال ليس

 (.إفادةجيب أن تكون أكثر  اتفسريً أكثر النظرية  تكون  كي   املقدمة القائلة

( يف  املذكور  الثاين  االعرتاض  الصيغ  Van Fraassen, 1989:Ch. 6يتوجه  إىل   ،)
االحتمالية لالستخالص. يفرتض هذا االنتقاد أن على هذه القواعد إما االرتقاء إىل مستوى قاعدة ابيز،  
ابلتايل تصبح فائًضا عن احلاجة، أو التباين عنها، ما جيعلها غري متماسكة احتمالًيا، وفًقا حلجة الكتاب  

(، ما يعين أهنا قد تؤدي إىل تقييم عدد  Teller, 1973، كما ورد يف )اهلولندية الديناميكية لـ لويس 
عما   النظر  بغض  نفسه،  الوقت  يف  مالية  خسارة  حدوث  ضمان  مع  عادلة  بوصفها  الرهاانت  من 

 سيحدث؛ جيادل فان فراسن أبنه من غري املنطقي اتباع قاعدة هبذه امليزة.

 ,Maherمن انحية، كما أشار ابتريك ماهر ) مع ذلك، ال يُعد هذا االنتقاد أفضل من سابقه. ف
(، يقابل اخلسارة يف جانب ما ترجيح ميزة يف جانب  Skyrms, 1993( وبراين سكريمز )1992
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آخر. قد تعمل، على سبيل املثال، بعض الصيغ االحتمالية لالستخالص بشكل أفضل بكثري، على  
تقرتب من احلقيقة بشكل أسرع، مبعىن أهنا أسرع    ط يف املتوساألقل يف عاملنا، مقارنة بقاعدة ابيز، إذ أهنا  

يف تعيني احتمالية عالية )تُفهم على أهنا احتمالية أعلى من قيمة بداية معينة( للفرضية الصحيحة، انظر  
(Douven, 2013( و )Douven and Wenmackers, forthcoming  ؛ انظر)
(Climenhaga, forthcomingللمناقشة. إن صح ذلك، فإن ات )  باع هذه القاعدة بداًل من

قاعدة ابيز قد يظهر مزااي ال ميكن التعبري عنها بسهولة من انحية مالية، اليت جيب النظر فيها عند حتديد  
القاعدة املتبعة. ابختصار، ليس من الواضح متاًما ما إذا كان اتباع قاعدة غري متماسكة احتمالًيا أمًرا  

 غري عقالين. 

( بعدم إمكانية تسوية مسألة ما إذا كانت  Douven, 1999جيادل دوفن )من جهة أخرى،  
القاعدة االحتمالية متماسكة بشكل مستقل دون النظر يف القواعد املعرفية األخرى ونظرية القرار املنشورة  
معها؛ جيب أن يُفهم التماسك على أنه خاصية حلزم من القواعد املعرفية ونظرية القرار، وليس ضمن  

يف نفس الورقة، حزمة متماسكة   ،القواعد املعرفية )مثل القواعد االحتمالية لتغيري املعتقد(. ُوصفتعزلة 
 ,Harman)،  ( Kvanvig,1993من القواعد املتضمنة لصيغ احتمالية من االستخالص. انظر )

1997)  ،(Leplin, 1997)  ،(Niiniluoto, 1999)  ،(Okasha, 2000  لالطالع )
 على ردود خمتلفة على نقد فان فراسن للصيغ االحتمالية لالستخالص. 

 

 الرد على االنتقادات 2 -3

يندر يف الوقت احلاضر رغبة أي شخص يف أتييد مفهوم احلقيقة الذي يفرتض وجود صلة الزمة  
التفسريية واحلقيقة   القوة  الت   - بني  التفوق  املثال، ألنه ينص على ضرورة  فسريي من أجل  على سبيل 

احلقيقة. نتيجة لذلك، يبدو أن الردود البديهية عن االستخالص غري واردة. يف الواقع، تتسم مجيع الردود  
داعمة   أهنا  املفرتض  من  اليت  البياانت  إىل  بلجوئها  يتعلق  فيما  التجريبية،  ابلطبيعة  اآلن  املقدمة حىت 

 قة لالستدالل.لالدعاء القائل إن االستخالص )يف شكل ما( قاعدة موثو 

انظر )  الثمانينيات،  النوع على يد ريتشارد بويد يف   ,Boydطُورت احلجة األشهر من هذا 
تبدأ بتأكيد االعتمادية النظرية للمنهج العلمي، شاملًة طرق تصميم    ، واليت ( 1985 ,1984 ,1981
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املثال، عند   املتنافسة وما إىل ذلك. على سبيل  الفرضيات  البياانت، واالختيار بني  التجارب، وتقييم 
النظر يف العوامل املربكة احملتملة اليت جيب محاية النظام التجرييب منها، يعتمد العلماء بشكل كبري على  
النظرايت املقبولة ابلفعل. تلفت احلجة االنتباه بعد ذلك إىل املوثوقية الواضحة هلذه املنهجية، اليت أسفرت  
يف هناية املطاف وما تزال تسفر عن نظرايت دقيقة بصورة مدهشة. على وجه اخلصوص، استطاع العلماء  

أ  نظرايت  العثور على  الوقت  لبعض  املنهجية  االعتماد على هذه  الناحية  من خالل  كثر مالءمة من 
العملية من أي وقت مضى. ابلتايل، جيادل بويد أبن أفضل طريقة لتفسري موثوقية املنهجية العلمية تكمن  

إىل ذلك وإىل حقيقة  إستناًدا  يف افرتاض أن النظرايت املعتمدة عليها صحيحة على األقل بشكل تقرييب.  
إىل وجوب  بويد  االستدالل االستخالصي، خيلص    عن طريق كان  التوصل لتلك النظرايت يف الغالب  أن  

 اعتبار االستخالص قاعدة موثوقة لالستدالل.

حلقية. على وجه التحديد، قيل إن احلجة تقوم على فرضية    أبهناالقت هذه احلجة اهتامات النقاد  
ىل استنتاج املستندة بدورها إ  -للحقيقة تقريًبا    اخللفية أن املنهجية العلمية مستوحاة من النظرايت    -

التفسري األفضل ملعقوليتها. ويقع الرهان يف هذا النوع من االستدالل على موثوقيته. انظر، على سبيل  
  (.Fine, 1984( و)Laudan, 1981املثال )

( بسيلوس  استجاب ستاثيس  ابلتمييز  Psillos, 1999:Ch. 4هلذا،  التذرع  من خالل   )
  حيث   ييز بني حلقية الفرضية وحلقية القاعدة.والذي مي  Richard Braithwaiteإىل  املنسوب  

حجة  فإن  على النقيض من ذلك،  و احلجة فرضية حلقية إذا كان استنتاجها من بني مقدماهتا.  تكون  
تؤكد استنتاج شيء ما حول القاعدة االستنتاجية املستخدمة يف نفس احلجة.    اليت القاعدة احللقية هي  

أنه يؤكد  و ليست فرضية حلقية وحجًجا تعميمية،  و قاعدة حلقية،  أبهنا  حجة بويد    عن  بسيلوس  يدافع
احللقية دائًما ما تكون حلقية  الفرضية  أن تكون حلقية بصورة معممة )على الرغم من أن حجة  ال يلزم  

معتمدة بشكل    Rبصورة معممة(. لكي نكون أكثر دقة، يف رأيه، فإن حجة موثوقية قاعدة معينة  
نتيجة إجيابية حول    Rاستخدام  ال يضمن  كمبدأ استنتاجي ليست مفرغة، بشرط أن    Rعلى    أساسي
. يدعي بسيلوس استيفاءه هذا الشرط يف حجة بويد. فبينما خيلص بويد إىل أن النظرايت  Rموثوقية  
ام  ، فإن استخديةاليت تعتمد عليها املنهجية العلمية صحيحة تقريًبا على أساس خطوة استخالص   اخللفية

االستخالص حبد ذاته ال يضمن حقيقة استنتاجه. يف النهاية، ال تضمن موافقة استخدام االستخالص  
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التقريبية   العلمية هو احلقيقة  املنهجية  الصلة. ابلتايل،    اخللفيةلنظرايت  لأن أفضل تفسري لنجاح  ذات 
 خيلص بسيلوس إىل بقاء حجة بويد قائمة.

حىت عندما يؤدي استخدام االستخالص يف حجة بويد إىل استنتاج مفاده أن االستخالص غري  
موثوق به، فقد يظل املرء قلًقا بشأن كون احلجة حلقية. لنفرتض أن بعض األوساط العلمية مل تعتمد  

 Inference toاالستدالل على أسوأ تفسري  »على االستخالص ولكن على قاعدة قد نطلق عليها  
the Worst Explanation ًا بـ« ويرمز هلا اختصار  (IWE  جتيز هذه القاعدة االستدالل إىل ،)

تفسري للبياانت املتاحة. قد نفرتض حبذر أن استخدام هذه القاعدة سيؤدي إىل تبين نظرايت فاشلة    أسوأ 
سري« من خالل  االستدالل على أسوأ تف »للغاية، غالًبا. مع ذلك، قد يربر اجملتمع املذكور استخدامه لـ 

متيل النظرايت العلمية إىل أن تكون غري انجحة إىل حد كبري. استطعنا التوصل إىل هذه  )املنطق التايل:  
  - االستدالل على أسوأ تفسري« قاعدة موثوقة لالستدالل  ». يُعد  IWEالنظرايت من خالل تطبيق  

هي ابلتأكيد أسوأ    -أي قاعدة استدالل تقود يف الغالب من مقدمات حقيقية إىل استنتاجات حقيقية  
االستدالل على أسوأ تفسري«، قد  »تفسري حلقيقة أن نظرايتنا فاشلة للغاية. ابلتايل، من خالل تطبيق  

. على الرغم من اعتبار هذا استنتاًجا سخيًفا متاًما، ال  (وقة لالستداللقاعدة موث  IWEنستنتج أن  
ميكن إدانة احلجة املؤدية إليه أبهنا حلقية بشكل شرس أكثر من حجة بويد حول موثوقية االستخالص  

 .حلقية القاعدةأن هناك شيء خاطئ آخر مع من الواجب )إذا كان بيسلوس على حق(. إذن، يبدو 

أنه ابلنسبة إىل بيسلوس، فإن حقيقة عدم ضمان حجة حلقية القاعدة استنتاًجا  جتدر املالحظة  
أنه » إجيابًيا حول القاعدة املعنية غري كافية لتكون هذه احلجة صحيحة. يتمثل شرط ضروري آخر يف  

يف إشارة إىل عدم وجود أي شيء    –ال ينبغي أن يكون لدى املرء سبب للشك يف موثوقية القاعدة  
الكثري من األسباب    هناك(.  Psillos, 1999:85حالًيا من شأنه جعل املرء مراتاًب يف القاعدة« )متاح  

احلجة أعاله أنه ال ميكن االعتماد    تفرتضاالستدالل على أسوأ تفسري«؛ يف الواقع،  »للشك يف موثوقية  
أال منلك ابلفعل سبًبا للشك    عليها، يقودان هذا إىل طرح سؤالني. أواًل، ملاذا نقبل الشرط اإلضايف؟ اثنًيا،

االستدالالت االستخالصية اليت نصنعها تقود إىل قبول    بعض يف موثوقية االستخالص؟ من املؤكد أن  
وجد إجاابت واضحة للتساؤالت حيال:  عدد األكاذيب اليت قد نقبلها على أساس  ت. ال  األكاذيب

 اعدة؟ االستخالص قبل البدء بشكل مشروع يف عدم الثقة يف هذه الق
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على هذا النحو، حىت لو مل تكن حلقية القواعد ابطلة أو إشكالية، قد يبقى املرء متسائاًل عن  
كيفية تبديل حجة بويد النتقاد االستخالص، ابلنظر إىل اعتمادها على االستخالص. ال يكمن اهلدف  

مبوقف اخلصم  إقناع  أي حال، يف  يكون على  أن  يلزم  دائًما، وال  الفلسفي  اجلدل  يوضحه  من  ه، كما 
املرء لذاته أو طمأنتها أبن  اعتدااًل من خالل أتكيد  بيلوس. يف بعض األحيان، يكون اهلدف أكثر 
املوقف الذي يؤيده، أو مييل إىل أتييده، صحيح. يف احلالة اليت حنن بصددها، ال حاجة للتفكري يف  

قد يُنظر إليه كتربير للقاعدة    حجة بويد كمحاولة إلقناع اخلصم ابستخالص موثوقيتها. بداًل من ذلك،
 (.Psillos, 1999:89من منظور شخص مؤيد ابلفعل لالستخالص؛ انظر )

كما ظهرت حماوالت عديدة للدفاع عن االستخالص بطريقة أكثر وضوًحا، من خالل االستقراء  
تخالص  االحصائي. تتمثل الفكرة الشائعة هلذه احملاوالت يف قدرة كل تطبيق انجح مسجل حديثًا لالس

على إضافة    –(  2 -1مثل اكتشاف نبتون، الذي افرُتض وجوده على أسس تفسريية )انظر القسم    -
مزيد من الدعم للفرضية القائلة إن االستخالص قاعدة موثوقة لالستدالل، ابلطريقة اليت يضيف هبا كل  

ء. ال يشمل هذا النوع  غراب أسود مرصود حديثًا بعض الدعم إىل الفرضية القائلة إن مجيع الغرابن سودا 
انظر   االستخالص.  يف  املشككني  جيذب  أن  أيًضا  املرجح  فمن  استخالصًيا،  تفكريًا  احلجة  من 

(Harré, 1986 , 1988)  ،(Bird, 1998:160)  ،(Kitcher, 2001)  ،
(Douven, 2002.للحصول على اقرتاحات حول هذه االجتاهات )  
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البايزية  التأكيد  املهيمنة على    أثبتت نظرية  املاضي نفسها بقوة؛ بوصفها وجهة النظر  العقد  يف 
جيًدا    confirmation-theoreticالتأكيد، حالًيا ال ميكن للمرء مناقشة قضية التأكيد التنظريي  

، موقف املرء بشأن هذه القضية منحرفًا عن التفكري القياسي  إذا كان  ملاذاو دون توضيح ما إذا كان،  
للتفسري: تساهم االعتبارات التفسريية    التنظريي  تأكيد ال  ، دور صيغة لهالبايزي. حيدد االستخالص، يف أي  
على النقيض من ذلك، ال  .  مصداقية، والبعض اآلخر أقل  مصداقيةيف جعل بعض الفرضيات أكثر  

التفسري.   مفهوم  إىل  اإلطالق  التوكيدية على  ابيزي  نظرية  أن  تشري  هذا  يعين  على  هل  االستخالص 
التالخالف مع العقيدة السائدة يف   ؟ جادل العديد من املؤلفني مؤخرًا أبن االستخالص  يةكيدو نظرية 
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 :Lipton ,2004ا. أوضح ليبتون )ليس متوافًقا مع البايزية فقط، بل هو مكمل ضروري للغاية هل
Ch. 7أطلقه  تفسرييني« )اسم  »  جيب على البايزيني أن يكونوا   ؛( الرد الكامل عن وجهة النظر هذه

)على   انظر  أخرى،  ردود  على  لالطالع  االستخالص(.  ،  (Okasha, 2000مناصري 
(McGrew, 2003 )  ،(Weisberg, 2009)  ،(Poston, 2014:Ch. 7  ؛)

 ,McCain and Poston)،  (Roche and Sober, 2013, 2014وللمناقشة، انظر )
2014.) 

يتطلب هذا بعض التوضيح. ماذا يعين أن يكون البايزي تفسرياًي؟ من أجل تطبيق قاعدة ابيز  
مشروطًا    Hبايزي حتديد احتمال  الشخص السيتعني على    ،E  احلصول على بعد    Hوحتديد احتمال  

معطى    Eابإلضافة إىل احتمال إىل    Eو    Hإىل تعيني احتماالت غري مشروطة لـ   . لذلك، حيتاج Eبـ  
H  قبليات«( على التوايل،  »احتماالت قبلية« )أو فقط  »؛ يُطلق على النوعني األولني يف الغالبH  
. )هذه هي قصة ابيزي الرمسية. وليس كل املؤيدين للنظرية  Eعلى    Hاحتمالية«  » ، واألخري    Eو  

البايزية مؤيدين هلذه القصة. وفًقا للبعض، على سبيل املثال، األكثر معقولية هو االعتقاد أن االحتماالت  
( واملراجع الواردة  Hájek, 2003الشرطية أساسية وأننا نستمد منها احتماالت غري مشروطة؛ انظر ) 

تعطي  .(يهاف ال  جيًدا،  معروف  هو  القيم؟ كما  هذه  للبايزي حتديد  ميكن  االحتماالت  كيف  نظرية  نا 
املزيد من االحتماالت مبجرد أن يكون لدينا بعض   الصفر، بل متنحنا  . ابلطبع،  منهااحتماالت من 

، فإن  Eفرضية إحصائية متنح فرصة معينة على    H، أو عندما تكون  Eأو نفي    Eإىل    Hعندما يشري  
(، 1980ويس الرئيسي )مبدأ لبعض صيغ  بشكل حتليلي«. )يفرتض هذا االدعاء  »االحتمال يتبع  

ويثري هذا املبدأ اجلدل حول ما إذا كان حتليلًيا أم ال؛ ومن هنا أتيت اقتباسات املراوغة(. لكن هذا ليس  
هو احلال دائًما، وحىت لو كان كذلك، يبقى هناك سؤال حول كيفية حتديد القبليات. وفًقا ليبتون، هذا  

حه، جيب على البايزيني حتديد احتماالهتم القبلية، وإذا  هو املكان الذي أييت فيه االستخالص. يف اقرتا 
  أمكن، االحتماالت على أساس االعتبارات التفسريية.

السؤال   هذا  على  اإلجابة  القبليات؟  اختيار  لتوجيه  التفسريية  االعتبارات  تكون  حتديًدا، كيف 
القبليات جملموعة من الفرضيات  ليست ابلبساطة اليت تتصورها يف البداية. لنفرتض أنك تفكر يف حتديد  

رغم أهنا ما    -املنافسة وترغب يف اتباع اقرتاح ليبتون. كيف تستطيع فعل هذا؟ قد تبدو اإلجابة واضحة  
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، جيب عليك تعيني    كما يلي: مهما كانت القبليات الدقيقة اليت تريد تعيينها  -تزال غامضة إىل حد ما  
البياانت  واحدة للفرضية  أعلى   املتاحة بصورة أفضل من منافسيها )بشرط أن يكون هناك  اليت تشرح 

أفضل تفسري(. مع ذلك، الحظ أن جارك البايزي الذي يعتقد أن التأكيد ال عالقة له ابلتفسري، قد  
 قبلياتهيعني تفسريًا قبلًيا ألفضل تفسري أعلى من التفسري الذي عينته هلذه الفرضية. يف الواقع، قد تكون  

، ليس ألن التفسري من وجهة نظره مرتبط ابلتأكيد بطريقة  قبلياتكعلى ابستمرار من  ألفضل التفسريات أ
يُعد    -إذ أنه ليس كذلك كما يعتقد    – ما   جملرد ذلك« سبًبا  »ولكن، جملرد ذلك. يف هذا السياق، 

عرفة البايزية  شرعًيا وفًقا ملعايري ابيز. وفًقا لنظرية امل  القبليات مشروًعا متاًما، إذ يُعترب أي سبب لتحديد  
واحدة من القبليات  تعيني  )وأحيااًن االحتماالت( يف متناول اليد، ما يعين أن    القبليات السائدة، فإن  

االحتماالت(.  ىاآلخر كجيد   نظرية  بديهيات  يتبعان  أهنما  )أي  متماسًكا  يكون كالمها  أن  بشرط   ،
. يبقى التساؤل حيال، ما الذي جيب  عاًما كلًياكون  يأن  ا تعين  أبن يكون مفسرً   لبايزيل  ليبتونتوصية  

ي تفسري  القبلية ألعلى جارك فعله بشكل خمتلف إذا أراد اتباع التوصية؟ هل جيب عليه إعطاء نفس  
عوًضا    ،هل ينبغي عليه  أم فضل التفسريات؟  قبلياته أل   قليل أي ي،  بوصفك تفسريايً   أنت تعطيه    أفضل

  ألفضل تفسريات من تلك اليت قدمها ابلفعل؟ أعلىقبليات  إعطاء عن ذلك،  

القبليات ألفضل التفسريات، أعلى  قد ال يهدف اقرتاح ليبتون إىل خماطبة أولئك الذين عينوا ابلفعل  
حىت لو فعلوا ذلك على أسس ال عالقة هلا ابلتفسري. قد تكون الفكرة أنه طاملا عنّي املرء أعلى القبليات  

ء على ما يرام، أو على األقل أدق مما لو مل يفعل ذلك، بغض النظر عن  لتلك الفرضيات، فإن كل شي
املتعلق بكيفية توجيه  املرء وراء  أسباب   السؤال  أن تكون اإلجابة على  يُفرتض  القبليات.  تلك  تعيني 

على املرء تعيني أعلى قبلية ألفضل تفسري مقارنة  ه جيب  لقبليات أناملرء ل  ختيارال ية  االعتبارات التفسري 
نافسيه، يف حال مل يكن هذا ما يفعله ابلفعل. إذا كان األمر كذلك، جيب على املرء االستمرار يف فعل  مب

 ما يفعله.

قبليات«  »)من زاوية ما، جيب مالحظة أنه وفًقا لالستخدام القياسي لبايزي، ال يشري املصطلح   
بياانت. يف حال وجود بياانت ابلفعل،    أي ابلضرورة إىل درجات االعتقاد اليت يعينها الشخص قبل تلقي  

فمن الواضح استطاعة املرء تعيني قبليات أعلى للفرضيات اليت تفسر البياانت املتاحة يف ذلك الوقت  
أفضل التفسريات« حىت قبل  »على أفضل وجه. مع ذلك، ميكن للمرء التحدث بشكل منطقي عن  
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فرضية واحدة أبهنا تفسري أفضل من منافسيها  معرفة أي بياانت. على سبيل املثال، ميكن احلكم على  
ألن األوىل تتطلب رايضيات أقل تعقيًدا، أو ألهنا مذكورة من حيث املفاهيم املألوفة فقط، وهذا ال ينطبق  

(  Kosso, 1992:30على األخرى. بشكل عام، قد تستند هذه األحكام إىل ما يسميه كوسو )
ميكن تقييمها دون احلاجة إىل مراقبة  »ي السمات اليت  للفرضيات أو النظرايت، أ  الداخليةمات  الس

  .العامل«(

حيال كيفية التفسري لتوجيه اختيار القبليات    السابقكثر إاثرة لالهتمام على السؤال  األ جابة  اإل
البايزي قلنا أن  (.  Weisberg, 2009من قبل جواناثن ويسربغ )كانت   أن  الرئيس يعترب    التيار 

مثل أي تعيني آخر. مع ذلك، ال أيخذ من يُطلق عليهم    اجيدً يكون    لالحتماالت القبليةواحًدا    تعييًنا
البديهيات    ةبايزيال تتجاوز  مبادئ  القبليات  اتباع  وجوب  البايزيون  هؤالء  يعتقد  بذلك.  املوضوعية 

إلضافية اليت جيب  االحتمالية حىت تكون مقبولة. ينقسم البايزيون املوضوعيون فيما بينهم حول املبادئ ا 
الالمباالة  مبدأ  على  الوقت،  من  لفرتة  األقل  على  متفقون،  أهنم  بيد   Principle of  اتباعها، 

Indifference.   فإننا ،  وجود سبب خمالف، يف حالة عدم  أنه  ينص هذا املبدأ بشكل تقرييب على
دأ الالمباالة يف صورته  قبليات متساوية للفرضيات املتنافسة. كما هو معروف جيًدا، قد يؤدي مبنعطي  

للعقالنية. تكمن    تعييناتاألصلية إىل   غري متسقة لالحتماالت، ابلتايل يصعب اإلعالن عنه كمبدأ 
املشكلة   إىل  ابلنظر  معقولة  تبدو  اليت  املنطقية  املساحة  لتقسيم  عادًة  خمتلفة  طرق  وجود  يف  املشكلة 

يل القبلي، حىت ابفرتاض مبدأ الالمباالة. يرقى  االحتما   التعيني املطروحة، إذ ال تؤدي مجيعها إىل نفس  
اقرتاح ويسربغ إىل مستوى االدعاء أبن االعتبارات التفسريية قد تفضل بعض هذه األقسام على األخرى.  

املطاف دائًما بتقسيم فريد يُطبَّق عليه مبدأ الالمباالة، لكنه يشكل تقدًما ابلفعل عند  رمبا لن ينتهي بنا 
د قليل من األقسام. ما يزال إبمكاننا الوصول بطريقة حمفزة إىل احتماالتنا القبلية، من  انتهاء األمر بعد 

خالل املضي قدًما يف خطوتني، أي من خالل تطبيق مبدأ الالمباالة أواًل على األقسام بشكل منفصل،  
يات اليت حصلنا  مرجح من القبل ابلتايل احتمالية احلصول على تعيينات قبلية خمتلفة، ومن مث أخذ متوسط  

عليها هبذه الطريقة، إذ تعتمد األوزان أيًضا على اعتبارات تفسريية. تتمثل النتيجة مرة أخرى يف دالة  
 دالة االحتمال القبلي صحيحة بشكل فريد، تبًعا لـ ويسربغ. -احتمالية  
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ا، كما يقر  يُعد االقرتاح مثريًا لالهتمام بقدر ما يذهب، بيد أنه يف شكله احلايل ال يذهب بعيدً 
ويسربغ. يرجع ذلك لسبب واحد، ليس من الواضح كيفية حتديد االعتبارات التفسريية لتحديد األوزان  
املطلوبة للخطوة الثانية من االقرتاح. من انحية أخرى، من غري املفيد أن أنمل يف أن يؤدي بنا أخذ  

األقسام القابلة للتحكم، أو حىت لو  االعتبارات التفسريية يف احلسبان، بشكل عام، إىل ترك جمموعة من  
حدث ذلك، لن يرجع هذا ببساطة إىل حقيقة جتاهلنا عدًدا كبريًا جًدا من األساليب املعقولة البديهية  

  لتقسيم املساحة املنطقية ابتداًء. )النقطة األخرية هي صدى حلجة احلظ السيء، ابلطبع(.

البايزي   واالستدالل  االستخالص  بني  العالقة  حيال  آخر  يف    - اقرتاح  عليه  العثور  ميكن 
(Okasha, 2000و )   (McGrew, 2003 و )  (Lipton, 2004:Ch. 7  ) -    هو أن

االعتبارات التفسريية قد متثل إرشاًدا لتحديد، ولو بشكل تقرييب، القبليات واالحتماالت يف احلاالت  
ا أدىن فكرة وال يسعنا سوى التخمني. يُعترب هذا االقرتاح حساًسا للحقيقة املعرتف  اليت قد ال منتلك فيه

هبا جيًدا القائلة إننا غري قادرين دائًما على تعيني مقدمة لكل فرضية ذات أمهية، أو حتديد مدى احتمال  
التفسريية هلذه القوة  النظر يف  قد يساعدان  دليل معني بفرضية معينة. ابلتايل،  الفرضية، على    اشرتاط 

استنتاج، رمبا ضمن حدود معينة فقط، ما الذي سبق تعيينه هلا، أو ما هي احتمالية تعيينه هلا يف الدليل  
  املعطى.

قد يرغب البايزيون، األكثر اعتدااًل منهم على وجه اخلصوص، يف الرد أبنه جيب اتباع إجراء ابيزي  
( أمكن حتديد  bاالت ببعض الدقة واملوضوعية، أو ) ( أمكن حتديد القبليات واالحتمaإذا وإذا فقط، )

(  cتتالشى« القبليات مع تراكم املزيد واملزيد من األدلة، أو )»االحتماالت ببعض الدقة ومن املتوقع أن  
علينا ببساطة االمتناع عن    -قد يُقال    -من املتوقع تالشي القبليات واالحتماالت. يف احلاالت املتبقية  

ايزي. ابألحرى، ال توجد حاجة إىل ابيزية مدعومة ابالستخالص يف هذه احلاالت.  تطبيق املنطق الب
( أو  b( أو )aتشري بعض النتائج الرايضية اليت ال جدال فيها إىل أنه يف احلاالت الواقعة حتت البند )

(c فإن احتماالتنا متقاربة مع احلقيقة على أي حال. وابلتايل، يف تلك احلاالت، ال توجد حاج ،)  ة
 ,Weisbergلنوع من االستدالل االستخالصي الذي يقرتحه املؤلفون املذكورون أعاله أيًضا. يثري )

2009: Sect. 3.2 .خماوف مماثلة ) 
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( بيسلوس  االستخالص  Psillos, 2000يقرتح  استكمال  من خالهلا  ميكن  أخرى  طريقة   )
م بريس لالستخالص. تتلخص فكرهتا  لنظرية ابيز التوكيدية، تتماشى هذه الطريقة إىل حد كبري مع مفهو 

بقدرة االستخالص على مساعدتنا يف اختيار مرشحني معقولني لالختبار، إذ يتمثل االختبار الفعلي  
( أن هذا االقرتاح يعطي  Psillos, 2004بعد ذلك يف اتباع خطى ابيز. مع ذلك، يقر بيسلوس )

  مني ابعتباره حمدوًدا للغاية.دورًا لالستخالص من شأنه التأثري على التفسرييني امللتز 

أخريًا، يوجد احتمال مل أتخذه األدبيات يف االعتبار حىت اآلن، وهو أن االستخالص والبايزية ال  
إضافة إىل أهنما يعمالن يف    – كما تتصور املقرتحات املذكورة أعاله    -يعمالن كثريًا جنًبا إىل جنب  

بايزي واملفسر شخصيتني منتميتني إىل مسرحيتني خمتلفتني، إذا  الأمناط خمتلفة من التفكري؛ ميثل كل من  
عن معتقداتنا والتفكري فيها بصورة جازمة، بينما يف    حديثناجاز التعبري. من املقبول على نطاق واسع  

فيها بصورة متدرجة. من غري الواضح بعد كيفية ارتباط هذه الطرق  نفكر عنها و نتحدث  أوقات أخرى  
نظرية املعرفة لالعتقاد ونظرية املعرفة لدرجات االعتقاد؛    -والتفكري حول املعتقدات  املختلفة للتحدث  

ببعضها البعض. يف الواقع، يوجد سؤال    - (  Foley, 1992الستخدام مصطلحات ريتشارد فويل )
مفتوح عما إذا كان هناك أي اتصال مباشر بني االثنني، أو حىت ما إذا كان هناك اتصال على اإلطالق.  

طرق خمتلفة للتحدث والتفكري  وجود  ما يكن، نظرًا إىل عدم إمكانية إنكار التمييز، يُعد اقرتاًحا معقواًل  مه
وجه    تنقيححول   على  املعتقدات.  حول  والتفكري  للتحدث  خمتلفة  طرق  توجد  متاًما كما  املعتقدات 

تدعاؤه كلما فكران يف  اخلصوص، ميكن أن متتد جذور لالستخالص يف نظرية املعرفة لالعتقاد، وميكن اس
معتقداتنا بصورة جازمة، يف نفس الوقت، قد متتد جذور قاعدة ابيز يف نظرية املعرفة لدرجات االعتقاد.  
قد يصر البايزيون املتشددون على أنه أاًي كان املنطق الذي حيدث يف الوضع القاطع، جيب أن يكون  

يفرتض مسبًقا وجود مبادئ رابطة بني نظرية املعرفة    ، بيد أن هذاةمربرًا يف هناية املطاف مبصطلحات ابيزي
وكما ذكران، من غري الواضح ما إذا كانت هذه    -  االعتقاد لالعتقاد ونظرية املعرفة اخلاصة بدرجات  

 املبادئ موجودة يف الوقت احلاضر.
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 االستخالص عنبيس ملحق  •

بريس   تشارلز ساندرز    االستخالص »مصطلح    Charles Sanders Peirceلقد صاغ 
Abduction  يف عمله على منطق العلم، وقدمه لإلشارة إىل نوع من االستدالل غري االستنباطي »

الذي اختلف ابلطبع عن النوع االستقرائي املألوف. ظهر اهتام شائع بعدم وجود صورة متماسكة منبثقة  
املتواصل عمله  إىل  نظًرا  مفاجًئا،  هذا  يكون  ال  )وقد  االستخالص.  حول  بريس  على    من كتاابت 

(  Fann, 1970االستخالص طوال حياته املهنية، اليت امتدت إىل أكثر من مخسني عاًما. انظر إىل )
للحصول على سرد موجز وشامل لتطور أفكار بريس حول االستخالص(. مع ذلك، فمن الواضح أن  

  «، كما فهمه بريس، خمتلف إىل حد ما عما يُفهم حالًيا، انظر Abduction  االستخالص »مصطلح  
(Campos, 2011(و  )McAuliffe, 2015 بني الرئيسة  االختالفات  إحدى  تكمن   .)

التجريبيون   ما أطلق عليه  املفهوم احلديث، إىل  انتماء االستخالص، يف  مفهومه واملفهوم احلديث يف 
بينما اتسم استخالص    –وهي مرحلة التقصي العلمي املعنية بتقييم النظرايت    –سياق التربير«  »املنطقيون  

بريس مبكانه الصحيح يف سياق االكتشاف، مع تقييم مرحلة التقصي اليت حناول فيها توليد نظرايت  
االستخالص هو عملية تشكيل فرضيات تفسريية. وهي العملية املنطقية الوحيدة  »الحًقا. وكما يقول  

مجيع  »(. ويقول يف مكان آخر إن االستخالص يشمل  CP 5.172اليت تقدم أي فكرة جديدة« )
(. بعد ذلك، يلعب االستنباط واالستقراء  CP 5.590العمليات اليت تولد هبا النظرايت واملفاهيم« )

من   لالختبار  قابلة  نتائج  اشتقاق  يف  االستنباط  يساعد  النظري:  التقييم  من  الحقة  مرحلة  يف  دورًا 
يف التوصل إىل    الفرضيات التفسريية اليت ساعدان االستخالص على تصورها، ويساعد االستقراء أخريًا

حكم على الفرضيات، إذ تعتمد طبيعة احلكم على عدد من النتائج املثبتة القابلة لالختبار. )بصرف  
مؤخًرا عن وجهة نظر   Gerhard Schurzالنظر عن ذلك، جتدر اإلشارة إىل دفاع جريهارد شورز  
إن الوظيفة احلامسة لنمط  » ي،  . وفًقا هلذا الرأiiiاالستخالص اليت تظهر إىل حد كبري يف الروح البريسية 

من   معني  نوع  إىل  ابلنسبة  قيادتنا،  شأهنا  من  عمله كاسرتاتيجية حبث  من  مكونة   ... االستخالص 
ملزيد من االختبار«   بعد ذلك  الذي خيضع  الواعد  التفسريي  التخمني  السيناريو، يف مدة معقولة إىل 

(Schurz, 2008:205تعترب الورقة ذات أمهية بسبب التص .)  نيف املفيد ألمناط االستخالص اليت
 تطرحها(.



ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ
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(، فليس من السهل فهم وجهة  Frankfurt, 1958مع ذلك، كما الحظ هاري فرانكفورت )
النظر السابقة كما قد تبدو للوهلة األوىل. يفرتض أن يكون االستخالص جزًءا من منطق العلم، ولكن  

(، ينتمي االستخالص  CP 5.189ابلضبط يف اخرتاع فرضيات تفسريية؟ وفًقا لبريس )   املنطقي ما هو  
 :ivإىل املنطق بسبب إمكانية إعطائه وصًفا ختطيطًيا، كما يلي

 . C املفاجئة ُرصدت احلقيقة 

 . منطقية Cصحيحة، ستكون  Aولكن إذا كانت 

 صحيحة. A، هناك سبب للشك يف أن إذن

حنو صحيح إىل عدم كون ذلك استدالاًل من شأنه قيادتنا إىل أي    إال أن فرانكفورت أشار على 
قد حدثت ألحد    -  Aالفرضية التفسريية    - فكرة جديدة. يف النهاية، جيب أن تكون الفكرة اجلديدة  

 هي فعاًل يف املقدمة الثانية. A، ألن Aأن يستطيع املرء استنتاج سبب للشك يف صحة  قبل

ويتابع فرانكفورت قائاًل إن عدًدا من املقاطع يف عمل بريس تشري إىل فهم االستخالص بعيًدا عن  
الفرضيات، إذ ال يكون تبين الفرضية صحيًحا أو مثبًتا   تبينالفرضيات بل ابعتباره عملية    اخرتاععملية  

التحقي من  مبزيد  جدير  لكن كمرشح  مؤكًدا،  اعتبار أو  املمكن  من  يزال  ما  الفهم،  هلذا  وفًقا  ق. 
أو كمرِشح،   االختيار،  وظيفة  من  العمل كنوع  ميكنه  االكتشاف. كما  سياق  من  االستخالص جزًءا 
لتحديد أي من الفرضيات املتصورة يف مرحلة االكتشاف جيب متريرها إىل املرحلة التالية لتخضع لالختبار  

الفرضية، ويتحقق مثل هذا  التجرييب. يتمثل معيار االختيا ر يف وجوب إجياد سبب للشك يف صحة 
السبب عندما تقدم الفرضية أي حقائق ملحوظة هنتم بشرحها ابلطبع. هذا من شأنه تقدمي معىن أفضل  

 الدعاء بريس أن االستخالص هو عملية منطقية.

حسب قوله، العدد    مع ذلك، يرفض فرانكفورت بدوره هذا االقرتاح يف هناية املطاف. نظًرا إىل،
اليت ميكنها تفسري حقيقة معينة أو جمموعة من احلقائق   الفرضيات  النهائي من  اليت اعرتف هبا  -غري 

فمن الصعب أن يكون شرطًا كافًيا لتبين فرضية )ابملعىن الوارد سابًقا( من شأن صحتها جعل    –بريس
يبدو أن لالستخالص فائدة كبرية كوظيفة  هذه احلقيقة أو جمموعة احلقائق أمًرا طبيعًيا. كحد أدىن، ال  

اختيار. غري أن املرء قد يشك فيما إذا كان هذا اعرتاًضا صحيًحا. مع تذكر ما قيل فيما يتعلق حبجج  



ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ
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تفسري حقيقة معينة«  »نقص اإلثبات، نالحظ أنه من غري الواضح أبي حال من األحوال وجوب حتديد  
ما يقوله فرانكفورت، لكي تفسر الفرضية حقيقة ما، يكفي    جعل هذه احلقيقة أمًرا طبيعًيا«. لكل » بـ  

أن تشمل هذه احلقيقة. لكن ال ير أي فيلسوف علم يف الوقت احلاضر هذا االستلزام كاٍف للتفسري.  
قراءة عبارة   املعقول  أهنا  »يبدو من  أمًرا طبيعًيا« على  إعطاء تفسري مرض هلذه  »جعل حقيقة معينة 

اض فرانكفورت، ميكن ابلتايل القول إنه حىت يف حال وجود عدد ال هنائي من  احلقيقة«. ورًدا على اعرت 
الفرضيات اليت تفسر حقيقة معينة، فقد ال يعطي إال القليل منها تفسريًا مرضًيا هلا. األمر مرتوك لباحثي  

 بريس ليقرروا ما إذا كان هذا التفسري املقرتح معقواًل يف ضوء كتاابت بريس األخرى. 

إعطاء تفسري مرض هلذه  » جعل حقيقة معينة أمًرا طبيعًيا« على أهنا  » الة أمكن قراءة  حىت يف ح
املتعلقة ابالستخالص إىل فكرة   للنظر عدم وجود إي إشارة يف كتاابت بريس  احلقيقة«، من الالفت 

ل  تفسري. قد تبقى بعض التفسريات املرضية أفضل من غريها، ورمبا يظهر من بينها التفسري األفض  أفضل
الفريد من نوعه. تُعد هذه الفكرة حامسة يف كل التفكري احلديث حول االستخالص. وهنا يكمن فرق  

 رئيسي آخر بني مفهوم بريس لالستخالص واملفهوم احلديث.

 

 

 

 

 

 

 
 

i " لماذا ترجمنا نأمل الرجوع إىل مقالAbduction جمة. ؟االستخالص بـ  " لمعرفة مسوغات هذه التر
ii   نسبة إىل هربرت بول جرايسHerbert Paul Grice . 
iii  س  نسبة إىل  . Charles Sanders Peirceتشارلز ساندرز بت 
iv  ي

رة بحسب أن هناك حقيقة مدهشة )س( لالستخالص يوضح المخطط المنطفر الحقيقة  معارفنا، وأن الفرضية )أ( قد تفش غت  متر
 المدهشة )س(، وبالتاىلي يجب التحقق من صحة الفرضية )أ(. 

https://hekmah.org/%d8%aa%d8%b1%d8%ac%d9%85%d8%a9-abduction/

