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 الِمتافيزيقا إمكان

 1جوناثان لوو

 ترمجة: حممود يونس

 ما هي الِمتافيزيقا؟

لّّل أنّدددا  دددان ضدددا مم ددد ا أّن مويدددو  ممكنةا ن يقدددا  2أّول مدددأ  ددد ل  ندددِ تفدددون ممكنةا ن يقدددا  ف دددة  طلقدددا  دددان ل انويددد   دددان
ثدرا ّل ليشةم  على ممحلقداق  مملقللنّدة ممل  نلنّدةحن وقدأ ضدا  ة داا مدن كمم ا نشدّد ك وجدود مفدنمم اد ِ مدأ ممحلقداق  علدى 

حن أّمدا ك 3رة مملشددّ نال ا ليّدا) لمملةمنند ل لا دممقدأضّ ا نقا ويالرد  ومميأ للةمنن  مملقاقم  د  مدا مدو للنلدّم ومدا مدو تدر نّ ا حُمد
ممكقا  ا  إّن مملةمنن  مملقاقم ما    مملقللّنات وممللعايّات ما زممل م خوك امم على حمم  ممجلّاا ّل    لّن  ةا ات ادول  ريلفدا 

حن  نددا أّن مددن) مملفةا دداتا  ددنلدا تقددّوا مم  مميددات  ددانط مم  نقددةنُملوجّنة  اضة دداق اا يددم  ااا 4ضددا وملةددا ًندداة ا جايدداة
قددداق  مملوممجلدددة ضللنّدددة اا أو ممحلقددداق  ممكمف دددة  ىعايّدددةحن ممانا وعلدددى يدددوذه لعدددادة مملقدددرممذهة مملددد  جدددرت  دددن) عددداز لددد وز  دددون ممحل
ي لغددم أن ُيقدد ل  ددرّة ا أخددرأا ّل  دد  أن يُف ددم علددى قددو   " نددِ تفددون ممكنةا ن يقددا  ف ددة " : ددانطممكفددامنما  ددإّن  دد ممل  

ُ)  ددان داى داحن  اكنةا ن يقددا عريدة لة ددارة مدأ أ هددر مدأ ج ددة   عدد  جايداحن لّّل أّن مملقدد ممل يلدلي علن ددا  قدار مددا وىجى ط ملحا ًا
مم جمات تصار مأ افوف مملفال فة مدأ يُ داجما و ع د ا مدأ ج دات عايداة خارجنّدةحن ولفدأ ر دم مم جمداتا  دإّن 

ا أوّ  حن ن داممكنةا ن يقا ت عم  شمذه مأ ممّلنلعدا  ك ادفوف مدأ ُيقدّمون  الفال دفة مملةحنلنّد   عدا ًقلدة عقنمدة  دادت  ّل ا
مملويدددعّنة ممك ّقنّدددةا ومدددأ  ّ  لقدددفُة ممللغدددة مملنومنّدددةا و لةاملدددا تعدددادمل مملة اددد ى ممكنةدددا ن يقّمحن   تعدددا ممحلجددد  ممكرتلّدددة  ّلنعدددة 
ممجلدددومرا  وممضعنّدددة مملفّلنّددداتا أو  وجدددود ممردددّردممتا ت ّفدددر مملفال دددفة مملةحنلنّددد حن و الةدددانا علن دددا أن ندددرأ لا مدددا  فدددأ أن 

الب  اا وعأ مقوّغحن ُيشرعأ من) ممكلاًث  ّنة أن تُّ  وما  فأ كفانة نةاقج ا مم  نقةنُملًو
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ةا ن يقدداحن تقلندداي اا    ددإجرممذه  ي نددامّلا علن ددا أن نعةمددا تواددنف اا  دد   ددجاّن كددا ٍددار   ُمددا مددأ  ددرا  أ ا ددّم للمن
مدن)ا  الفعد ا مدم مملر يدة مملد   دوّدمل أن  ان يُرأ لا ممكنةا ن يقا على أّّنا مملارمم ة ممل ققّنة لل نة مملوممضع ممأل هدر ت  نقدّنة و 

أ يّاماحن لّّل أّن   م ممكنةا ن يقا على مدنمم ممل حدو ٍعد  مدأ م ّمدة مملدا ا  عدأ لمفاّندا مقد لة ا لودفالّنة ا وأ ا دّنةا و الةدانا 
ٍعد   -يب– مق لة ا تقةحّ  ممّل ةجالذه وممكةا عةحن على مملعفس مأ كلدا  إّن   م  اية ممكنةا ن يقا على قو  أضّ  تومميدع اا

مأ تقويغ ا مل ا أاغرا ولفأ علدى ًقداا ممجلداوأ مدأ تعّ داما ومملفاقداة مدأ مةا عة داحن مدنمما وك ًدال ممّت دل مممة دا  
ولفددأ دعوندداا ع دداماا ّل نددّاعم أنّ ددا  ددنلد  اممكنةا ن يقددا  ددالف م مملةقلنددامّلا  ددإّن مةا عددة ممكشددرو  ممألضددّ  تومميددع اا ّل تفوت ددا

 ممكنةا ن يقاحن نفع  ما يقةحّ  ومسا  ع وممن

لنّددأ أضددّر  دد ّن تواددنِ ممكنةا ن يقددا  الارمم ددة ممل قددقّنة أل هددر  ددهل مملوممضددع ت  نقددّنة  ددو أمددر  ٍانددب مملاضّددةحن لف ّددأ ّل 
ةا ن يقدداا لك  ِ  للمن ِ  يُوضنُع ددا عدداُز مرممعدداة مملاضّددة معددا ك ممئلدد حن ولقددو أرأ عدداقال ا ك مملقددعم ورممذه تعريدد أّدعددم تقددار تعريدد

 فريددد اا علدددى  دددلن  ممكهدددالا وممضعنّدددة مملف ددداذها أو –ت ع مدددا ُيدددا ُحدددايب أًدددا ممكوممضدددِ ممكنةا ن يقنّدددة دون  دددومم) ضددداقم حمدددنوُر 
ةا ن يقنّددة ت فن دداحن وح ددر خلدد   مشددا ا لدداأ حماولة ددا لايددا مويددو  ممكنةا ن يقددا مددأ خددالل تقددار  مملعّلنّددةا مددع وجددود نُاُددم من

م  علن داحن يففدم أن ي ادر وممًدانا ك حمةويدات عداد  مدأ مملفةدب ممكعاادرة ك ّلقحة  اكويدوعات مملد  نفد ا أّّندا تشدة
ممكنةا ن يقا لنعرف  م مو ممعةلاعمٌّ مقار ة مملةعريِ مأ من) ممل ممويةحن و ّلنعة ممحلدالا  دإّن مدأ تداممعناتن عدازن تقدار لايدا 

لدو ع دوممن مملعلدوز مملةجريلنّدةحن لفدأ ر دم اارز ل ّاق ممكنةا ن يقدا ه ورُمدا  د ى مةمداي ة  عدأ  عد  ممحلقدولا  ةلدد مملقاقمدة 
أّّن   جادل ّلًق اا   ّن  ّ  مملعلدوز مملةجريلنّدة تقة دم ممكنةا ن يقداا  دإّّن ّل أ مدأ  وجدوا ويدع ينند   ادارز  مدا  د  مم مدوز 

ع  ددا ك ممكنةا ن يقنّددة و عدد  ملددوز مملعلددم ممأل هددر ناريّددةحن  احلدداود مملصددارمةا ك مددن) ممكويددوعاتا ّل تقدداعاا وقددأ  غددهل ا 
ًقددد   تقدددةحّ  م مميدددا) ممئاّادددة  ُمدددّاعانا  ددد ّن مم مدددوز ممكنةا ن يقنّدددة مةمددداي ة ُيدددا يففدددم لةشدددفن  ًقددد   لدددا مم دددةقاللا ممل قددد ّ 

  مددم كويددو  ممكنةا ن يقددا وعرض ددا لك أتقددّاز  ةقريددرمل ممئدداّ  كقدد لة  مم ةفشددا  احن  دد مّل ممألًددومملا مددا أرجددو) مددو ممّت ددا ُ 
ةا ن يقددا  ةواددنف ا   ّّنددا ممحلقدد  مملددنمل اددار  ف  اددا علددى يددوذه لمفاّندداحن  ددوف أوددر ا  الفعدد ا   لنددان تواددنفم ممألّوّن للمن

 مملا ا  مملنمل أتقّاز  ا أدنا)حن
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 كيف تكون الِمتافيزيقا ممكنة؟

ضل  عرا مملا ا ا  وّدمل أن أعراا  اضة ااا للع  مم جا ات ممك ا قة للقد ممل ممكدن ورا ومدم رممقجدة ًالن دا ك عداد  
ةا ن يقدداا و ع دد ا مماخددر حدّط مددأ م  لددة ممكنةا ن يقددا لا ممحلددّا مملدد  مدأ مملدداوممقر حن  عدد  مددن) مم جا ددات ادريل  ك عاممقددا للمن

ةا ن يقنّدة لقد ممل اا لك امما مدم مدأ ممل دو  -تفقا معدا لناضة دا  اّل دما   دوا  الةدانا يُ داوا ممكنةا ن يقدا خفندة احن مم جا دُة ممل داّ  من
ةا ن يقداا  مدا تُ  ممكنةا ن يقداا  ف دم تقلنداي اا لمفان اداا أو مدأ ممل دو  مملدنمل يُدامم ع عدأ لمفدان أمدر  حمد  مم دممملنمل ّل يدرأ للمن

ددانس  ٍُ ك ًدد  يةّلّددى ع  ددا يددم  ااحن و ددوف أدًدد ا  ددنلدا  عدد  مم جا ددات مملدد  لدداول أن تددامم ع عددأ لمفددان أمددر  
ِى ممألر عدة ضندا ممكنةا ن يقاا  الف م مملةقلنامّلا لّّل أّن أ النل ا    ومم نةحن و وف أمّسم لو  لن   و م حداز امما ودنا اا مدال ممكوممضد

ثددة ومملاّللىةنّددة –ومملةف نددا– ممكعاجلددة ُحاى
ًايهددةا ولن  ددان للع دد اا   حن ومددن) موممضددِ  ّل ددا5 ال قددلّنةا مملعلمويّددةا مملفانةنّددة ممك

- تقلنايّددددةعددددراا ك مددددنمم ممكقددددازا عددددأ م اضشددددة  عدددد  ممكوممضددددِ ممأل هددددر أُ  مددددا مددددو ومميددددلا  ددددا قة تار نّددددةحن ولقددددوف 
ُِ عُدددونرت ضلددد  أن يةقدددّاز  دددانط  قددد مملا  – ددددالعقالنّنة ومملةجريلنّدددةا  مدددا جّقددداما أمهدددال ديفدددارت ولدددو  لك مدددن) موممضددد

 " نِ تفون ممكنةا ن يقا  ف ة " :ممكفصلمّ 

ا  اكنةا ن يقددا  دد    –ك زيّ ددا مملةففنفددّم ممجلايددا مددهال ا –ممل قددلّنة أّمددا جددومما  ف ددةا علددى مددنمم مملقدد ممل  لقددنط   عددال ا
  دددم مملولدددا  ددد  مملشدددرعّم للعجر دددة مملففريّدددة مملغر نّدددةا مم نددداُز مملفدددارُغ ورممذه ًقنقدددة   ّلنّدددة ومويدددوعّنةا ُلفنددد ) ملدددادا م ّقنّدددة 
مفرويةن مملفّلنّدة ومملالزم نّدةحن ممحلقنقدة ومملعقد ا م داا مفدامنم ُمفّللدة ثقا ن دا كممت جداوأ  ايدة ك ممناوديّدةحن لّن نفدس  فدرة 

داا   داذه  لنقداّّن   نة  أ ا  وجود ّنة للوممضع علن ا أن نقةجلن ا مم  فرة تا  دة ومة ا ةدةا ألّن مدا نقدّمنا  دالوممضع مدوا دممقم ا
ةا ن يقّنة مأ منمم مملقلن  مو ما يلم-ُمشلع   ة ويالت  دمم ُع ا ممكصلحةحن لّن رّدمل على ممكّاعنات ممل اّ   :من

ا ُيقدداممر مددا مددم تو ندداممت  دد  ماعومددة  جدد  عقلنّددةا    ددم ّل تقددةحّ  مملع ايددةحن لّن نفددس ممزدرممذه مرّوجن ددا  أّوّل ا
ّل يُل ز أنصار ممكنةا ن يقدا أخدنمم علدى حممد  ممجلدّا  د مّل  –ومن) مأ أوا  ايات مجوم م ممكن ور–لقنمة ممحلّجة مملعقلّنة 

ِ  ثقداّك حمداودا  دإّّنم حرمدون أنفقد م   وف   مأ ممألوفالحن ولكمم ما واذه ممل قلويّون وجبى  فرة ممحلّجة مملعقلّنة  ُمّلَّ
ةّّلّدون  ن دا لن  دان مدنمم   َّ أ اس  لةو ناممهتم ما خال ممألًفاز ممكقلقة ممكقةحفنمةا وعلن ا أن نريى  ال ار للن م ي

 يرين محن
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 دال  دّا مدأ مم ودارة لا  امملقو دنولوجّم أو ممألنهرو ولدوجّما مدهال ا مدن) ممكدّاعنات ي يّداما مملدالن   ثانن ااا لن ُزعنم أنّ 
مدو ّل يُا در لمملدالن لا وّل يقدةّنع أن  ا دا أن ي يّدا  فدرة ا  دنمم مملةّدريفممكن ورا  ما مو مةوّ ر لاي اا ّل  فأّن مملالن  

يُا ددر أّن ممللشددر  دد  ضددادريأ علددى مملةفليددو مددأ مملةصددّورممتا ًددول مملعددا ا ممنفومددة ثقا ن ددا وممكا وعددة  اك فعددةا  دد   ايددة مددا 
ممل داس لخفداقى مملعايدا مدأ ممل داس ك مملقنداز   عد ن ةحن  الفعد ا لّن نفدس مم ةشداف يُا ر) مو لخفاض م ك كلد أًنان اا  ه  

 ددنلدا يُا ددرا لن أه ددر وددنا ااا مم ددةحالةى ضنام ددا  ددروا  مددأ مددنمم مملقلندد حن ثاله ادداا  ّددا ُ نّدد  مم جددوز ممل قددلومّل علددى ممكنةا ن يقددا 
حلقداق  ممألزلنّدة ومملفّلنّدةا اذه    ادرة  معصدومة لا ممتشويُ ا كا مو ك معدرا ر  داحن   دو يصدّور ممكنةدا ن يقّن    ادحاا ممّدعد

امم مملقيّنج ومملاو ماقّنون مأ ممكنةا ن يقّن  مىأ ضا يةقّاز  فدنمم مدّاعىحن  نارة مقّوعة مملصلة  اك اور ممللشرمّلحن لفأ ًو
ةا ن يقاا  اعةلار  مداا   دُم عالضة دا  قداقر مملوممضدعا ومدم تُ مدع مملقندا مأ  ز  دنلدا يدرورة اا مدأ خدالل ممألماممف ممألّولّنة للمن

ممكوضدددع مملدددنمل سدددا أنفقددد ا  نددداحن أّمدددا عددداز يفّ  دددا مدددأ مملوضدددوف خدددارج أنفقددد ا لارمم دددة تلدددد مملعالضدددةا  دددال يقدددا   دددال  ك 
حن  لمفانّنة درمم ة ا أاال ا

دا ممكددرذه لجا دة رممقجددة ا ث ممكنةا ن يقددا  ف دة عاكددا م دا  عددال ودرعّم للملحددث  اضنددا ممكعاجلدة اانندة صصددو  ممكقد لةٍو
داما مملقدادرةا  ممكنةا ن يقّما لّّل أّن مملقّنم على منمم ممرال مو مملعلوز مملةجريلّنةحن وو   من) مملر يةا تفدون مملعلدوز مملةجريلنّدة ًو

ر دددة   لقدددفّنة مغدددايرة أل دددالة نمم ممكقة دددىا  دددال عدددال كقالن  دددان  ّدددة مدددأ ضدددادرا علدددى لنلاق دددا  ل ندددة مملوممضدددع ممأل ا دددّنةحن  ددد
مغايرة ُيعهل ممضة اق ا أو تلّ ن ا لّرممق  وم ام  ومويوعات ختةلِ عأ تلد ممل  تةلّ امدا مملعلدوز مملةجريلنّدةحن  لدو  اممكنةا ن يقا

ا أنّ ا  صاد عر  ممأل الة ممنوريّة ًول علنعة ممل مان وممكفانا  إّن ممردال مملّلنعدّم للةدومم ر علدى لجا  دات مدو  ري اا مهال ا
مملُف ُملوجنددا و ن يدداذه مملفددوممنُةمحن ّل لجددازة مام ددا للةحلددنالت ممل اريّددةا أو للةّمن ددات مملفلقددفّنة ممك  ددة  قددل  كعاجلددة مددن) 
ممكقدداق حن وُيقدداممر مددا  فددأ لِ ددالة ممكنةا ن يقنّددة أن لصدد  علددى لجا دداتا  قددُنقال لّن ممأل دداتنة ك  ّلنّددة مملفن يدداذها ّل ك  

 مأ  لد مم جا اتحن ّلّنة مملفلقفةا مم 

ددداا ،رممذه مدددأ مدددنمم مملقلنددد ا وضدددا ادددنغو  غايدددة ليصدددال ممألًفددداز  تة دددّمأ  ةدددب مملعلدددوز ممحلايهدددةا تصدددرح اا أو تلمنح ا
أ هددر  ا أّن مملف دداذه  ةلددد ك ًقنقددة ممألمددرومددم ناريّددات تدد عما مددهال ا  ايّددات مملفن يدداذه لا مج ددور مملعاّمددةممكل مددة اخددر نار 

فددون ندداجم  عددأ ك ددن ات   وممنةنّددة ك مملف دداذها   ددوا  الةددانا ضددا اددار عددأ عددازحن  علددارة   فهد  مددأ ثالثددة أ عددادا أو أّن ممل
ًددددرر مملعلددددوز لا  مملشددددرعّنة ددددنمم أمسّددددم ممكلدددداأ مملددددنمل يقددددول  انةمدددداذه ممأل ددددالة ممكنةا ن يقنّددددة – للعلمويّددددةًاكضددددةا  ددددإّن مملددددوّلذه 
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ّن ا –مملةجريلنّددة دد ددأ ُنقى حن لّّنددا ا  نقةنُملوجنا مملّلنعنّددةمددا ضددا أمسددما تشددريف ااا  ددد جتددا) ك مملفهدد  مددأ  ّلنّددات مملفلقددفةحن و ّددة من
مدم  درُ  علنعة دا ممللنولوجنّدة  حنوممندات عاكددة لأو  -ة ممكنةا ن يقنّدة ممكدّاعاة يدم  ااوممكعر د–مملر يدة مملقاقلدة لّن ممكعر دة مم نقدانّنة 

مملد فس وناريّدة مملةّدويرحن ومفدنمم سدانا ك  ضا لة للعلملا و الةانا   دم لّمدا تُدارس ُي دام  علدوز ممحلنداةا ومدأ يدم  ا علدم
ويدددع  وددداكي ًندددث يشدددجب مملعلمددداذه مملشدددعلويّون ممّدعددداذهممت مملفال دددفة ك مملوضدددو مملدددنمل ت دددازل  ندددا معادددم مدددأ يقدددع علندددا 

 مملشجب عأ أن يّاعم أنّا يعرفا أ هر مأ مملعلماذها  نِ تُقارىا مقاق  ممكنةا ن يقاحن

ّىب مدأ ادفوف مملعلمداذها وكمم  ممكقدةقّب مدأ ادفكمم ّن أنصار مملعلمويّدةا ك اد فن اال رأيم  وف مدأ   ممكقدةق
يُا ددرون دو ماقنّددة يددّنقة ممأل دد  مددم نقددن  مملفلقددفة ممألاددنلةحن   ددم أعمندداذه عددأ ر يددة أّن  ايلّقلددون أنفقدد م  الفال ددفة

و ددّ   اُيقدداممر مددا مددو واددفمّ  normativeممكنةا ن يقددا لأو يف يدد ا مقددلق االا وأّن دور مملفلقددفة معنددارمّل  يقة ددممملعلددم 
ةا ن يقنّدددةا تصدددرح اا أو  ددداا يةل ّدددون مم  مميدددات من ممألودددناذها ومدددأ يدددم  ا مملعلدددوزا تقدددع لدددو عن  دددا ممل اضددداةحن ومملعلمددداذها ًةم ا

ومدددم مم  مميدددات  تةّّّدددى  فهددد  مدددا  فدددأ للعلدددم نفقدددا أن ٍنددد )حن ومدددم  اك تقدددا  م ل اريّددداهتم وك  حصددد ات دددمن  ااا 
و فندال ممحلدال ا  دإّن مملةففد  مملفلقدفّم  حن ةجومما ممل قامّل على يا مملفال فةا أو على يا مملعلماذهمم  مميات تقةاعم ممّل

ممل قامّل مملوممجب مملقناز  اا ّل يقةّنع أن يةّّلع لا ممك ام  وممكويوعات ك مملعلوز مملةجريلّنة علدى أّّندا موكجدا ومعندار)حن 
فدونا ألًدومملا مدو مملويدع  فنفّنةدا مملرممم دةا ّل  فندِ ٍدب أن يما تقةّنع مملعلوز مملةجريلّنة لعالع ا علناا ك أًقأ مم

ا ممكمفدأحن و قدط ع داما ن دلط مداأ ممكمف داتلا كلدلحن ممكنةا ن يقا مدم مدأ يةعداعى مدع  أو  فأ أن يفون لو  يةقأّ 
ن  ددا أن تقددّو علددى جتريلن دداحن لددنمم تفددون مملعلددوز مملةجريلنّددة عالددة ا علددى ممكنةا ن يقددا وّل يفددو  مملفعلددمّ نقددةّنع أن نرجددو لايددا 

اماحن  دورما لممكنةا ن يقال مملالق   ا ًو

ومدم لجا دةا  عفدس  دا قةىن اا  " نِ تفدون ممكنةا ن يقدا  ف دة " :نص  ممان مم جا ة ممكةاممولة مملهالهة على   ممل ا
ثدةحن  قدب مدن) مملر يدةا ّل خترب  اومم تقةل م  دانط  لقفّنة  على ممألاالةا ندا ممكنةا ن يقدا لولدنس ولدنمم أمسنُة دا  انّنّدة حُماى

حن لّّل أّّندا   تقدةّنعُيقاورما أن تفع ل ونا اا عأ مملوممضع ممكويوعّم  ما مو ك نفقاا منمم لن  ان  ن) مملففرة معهل ا أادال ا
ًدول مملوممضدعحن علدى  دلن  ممكهدالا مدم ضدا تقدةّنع أن  لةفف نداأن ختربنا ونا اا ما عأ  ع  ممئصاقص ممأل ا ّنة ممكالزنمدة 

ّّنددا تددرتلط  ددللن ا  لع دد ا نفّفددر ك ممألوددناذها مويددوعات لدرمم  دداا علددى أّّنددا ضاقمددة ك ممل مددان وممكفددانا وأ ت ّ ددس لفون ددا
دداا وت ددةام  امملددلع  رُّيددا  ددان كلددد علددى أ دداس مقولددة  ددانط نفقددا  دد ّن ممع مم  ددا   نفقدد ا علددى أنّ ددا موجددودممت تعددم كوممهتى
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ا عددا   للمويددوعات ممكارى ددةحن و اخةنارنددا  دداف   ددنمم أضددّ  تومميددع ااا أ فارُمددا وخربممهُتددا ك ممل مددانا يقة ددم م ّددا أن ُقندد  ل
ةا ن يقدا مقلولدة نوع ادا مداحن  ندا أّن مدنمم مملف دم مةصداّ   ك جدومر) لك ممل نّدة مدأ ورممقدا ودرع  ة ياّ  لداي ا أمد    ا  قداذه علدى من

ألوناذه ُيا مم على ًقنقة داا  د  ك مملفدالز مأ خالل تصويرما على أّّنا ّل تُغامر ك مملفالز عأ مم ممكّاعنات ممكنةا ن يقّنة
ج ذه  مأ مملوممضدعا و دنلد مدم مدم أ فارنداحن لدنمما  دإّن مملد عم  ةقدار   اا لن  ّ ا ونا اا  حأ ا  وجودماحن    م اعأ  نفّنة 

مملوممضدعا مدو  نا لمفانّنة أمّل ضول ًول علنعدة ا ك مملوضو مملنمل ن ّحم أل فارنامّاعنات  ًول ممكالمل ممل روريّة ممك عومة 
ةا ن يقدددا ،م دددة مدددأ خدددالل مملةّددداكل وممّلنقدددحاا مدددأ ممكوممضدددع مدددو عمددد  مقدددّار لدددا  ت ددداض  ادددريلحن ومملعمددد  علدددى تقدددار من

 مملفش حن

اهتددا علددى أّّنددا  ومددأ  دد  ممكريددما  عدداا مملعمددُ  علددى وددرع ة ممكنةا ن يقددا  اك يددا مددأ تومن  دداا مددأ خددالل تقددار عرًو
ِ  كشددرو  مف ددومّم سددا أنفقدد  ا مدد خوكيأ  دداا مددأ دون أن قدداول ًددّ  مملةهليددو مددأ ًةمّنةدداحن علددى ممكلحددث عددّرد تواددن
ا  إنّددا ّل يق ددع ُيجددّرد تواددنِا أو للندد ا امّلا ُيقدداممر مددا يةعدداعى مددع ممكفددامنمممكنةددا ن يقّم أن يفددونا أضلّدداا كمم ًددسي نقدد

حن  د  مملغايدة مدأ 6قة دم ممل درورة كلددممكفامنم ممل  يصادف أن مةلف اا    علناا  احلرمّلا أن ي ّقح دا وي دّن ا ًندث ت
لّن يدددمان مملةما دددد مملددداممخلّم كشدددرو   حنمدددم ترضندددة مفامنم دددا ًدددول مملوممضدددع مفدددنمم ت قدددنلا لن  دددان  ّدددة مدددأ  ايدددةا لّمدددا

ددات ممكة ددا رة ك كممهتددا مددن) ممكنّدد ة ّّّ حن ولن  ددان ممكقدد   أن يفددون 7مف ددومّم  ددو مةومميددع   غايددةا لك ضددا لددوز  عدد  ممكّ
الّّن    من) ممكشاريع مأ خالل ممخةنار ما ُحا  يرر امم أضدّ   ددمعةقانا أو ًا د ا مملّلنعدّما ُيدا يوادل ا لا ممنةقا نا مملعق

ًالددة  مددأ مملةددوممزن مملةدد ميلّما  مجددّاد امما ّل  ددّا مددأ ممّلعدد مما علددى و ددم مفددنمم م ممولددة  اكنةا ن يقدداا  ددال ًددّ  لدداي ا  ددا  مما  
 ا ّنة للوممضعحن لنّا مأ مملف اق  مملقلنلة للعلمويّة لضرممرُما  ن) ممحلقنقدةا ّلعةلارمدا  ون معةقاممت ا مملّلنعّنة تعفس مملل نة ممأل

معةقددداممت ا مملّلنعنّدددة  دددرة مملعملنّدددات مملةّويريّدددة ممكددددُعّاة حلقددداا مقة دددنات ممللقددداذه مملعملنّدددة ّل حلقددداا ممكقة دددنات ممل اريّدددة 
 للحقنقة ممكنةا ن يقّنةحن

                                                           
ور  دا لِخد ةحن   ’revisionaryة مملةقو نّد‘وتلدد ’  descriptiveمملةوادنفّنة‘ د  ممكنةا ن يقدا  P. F. Strawsonيم ن اا أنا ألّاأ م ا مملةمنن  مملنمل أضاما  ن   رياريد   ممو أ  6

حن ]علدارة   ممو دأ مدم مملةالندة: "تق دع ممكنةا ن يقدا Individuals: An Essay in Descriptive Metaphysic (London: Methuen, 1959), 9 ffأنادر  ةا داا 
  ّنة  إنةاج   نة أ   "حن ممك جم[حنمملةوانفّنة  ةوانِ مملل نة مملفعلّنة لةفف نا ًول مملعا ا ] ن ما[ ت شغ  ممكنةا ن يقا مملةقو 

 On the Very Idea of a Conceptual‘ مددا عددرّب ع  دا ك مقالةددا ك مددنمم مملشد نا   skepticismريلّنةدا  Donald Davidsonّل أودار  دونالددا دمميفا دأ  7
Scheme :’ ممنار  ةا ااInquiries  into Truth and Interpretation (Oxford: Clarendon Press, 1984)حن 
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وّد نقا)   و ما أمسّنا  الاّللىةنّدةحن لّّندا مملر يدة مملد  لمد  توضندع مايفد  دومندو أّما ممكوضِ مملرمم ع وممألخ ا ومملنمل أ
Michael Dummett ا ومملد  تعةدرب أّن ممكقداق  ممكنةا ن يقنّدة جتدا أجو ة دا مدأ خدالل ممللجدوذه لا ناريّدة ممكعدهل دون

 setممئّدااا  دالفالز عدأ ناريّدةن ممرموعداتردال  معدّ  مدأ   فون دا ودّول  مملفدالز عدأ ر يدة  وممضعنّدةحن ومفنمما 8  ما
theory  ا أو  ن يدداذه مملفددوممنُةما أو ممكايددما   ددو يُقددرَّر علددى أ دداس تددومم ر ناريّددة مالقمددة ك ممكعددهلا لددنمم  ممرددال مددأ
ث اقنّدددة مملةفدددا    أأمل ودددرواى اددداق تعفدددس مملة ممم ادددا ُيلدددالق دددايا)ا  ة علدددى أن تعددد و ودددرواى اددداق  وممضعنّدددةممئّدددااا ضدددادر 

principle of bivalence مدا لاّللىةنّدة ّل ختةلدِ جومري دا عُيدا خدّص مدن) مملق داياحن يلداوا ك مملوممضدعا أّن مدن) مم
داما مدأ يدوّ ر مملشدرعّنة ل اريّدة   ثدةا لك لّن أنصدارماا مدأ أمهدال دومندوا يعةدربون أّن ناريّدة ممكعدهل ًو أمسنةدا  الفانّنّدة ممناى

ةا ن يقددا  ددل  أن در دد اما حن  الةددانا مددا تددو 9ًددول   نددة مملففددر وم ددمونا ّ ر) مملاّللىةنّددة ّل يعدداو  ونددا زي ددا ألقدد ن ا كقار ددة  للمن
ور   اماحن    ت نر مملاّللةّنة  اخة ممل ممكنةا ن يقا لا و ن  أ هر ينق اا ك أ قا  ّا كُ درا مدأ خدالل لًالدة مم جا دات علدى 

لاع ادداحن ّل ريددب أّن مملدداّللىّ   ددنّاعم أّن ع ااددر ناريّددة ممكعددهل ممكقدداق  لا ممكمار ددات ممللغويّددة جلماعددة  لنقددانّنة ممخةدد ت ممعة
ا مددا يةجدداوز  ددا ممّلخةال ددات  دد  ممجلماعددات مم نقددانّنة ا موز ممكنةا ن يقنّددة مددم ع ااددر عمنقددة ورمم ددّةمملوثنقددة مملصددلة  دد

دا أنهرُ ُلوجن دا  حقدبا   دنمم مدا يعدود   دا لا  ممللغويّة ممكّةلفةحن لفأ ما ممأل اس مملنمل  ةلفا منمم ممّلّدعاذه  لن  دان أ ا  ا
 حنة ممكعهل نفق ا أن لّاد ما مو عمن  ورمم خمملعلمويّة أو  ع  ت ويعات ممل قلّنةحن وك  ّ  ممألًومملا ّل يفون ل اريّ 

ُيقدداممر مددا  فددأ للمددرذه أن حددةفم لا ممعةلددارممتن ممكعددهل ك لجا ةددا  :لةنّددة ممأل ا ددّنة مددم  نمددا يلددملّن مشددفلة مملاّل
ةا لك ّل يمانة على  ون دا نعدأ  اأن تفون ممعةلارممت ًول ما نع نا  ن يقّنةا  ال ٍار  اّلعةلارممت ممكقصودةعلى أ الة  من

 د ا  داألًرأا ٍدب أن تفدون ممعةلدارممت ًدول مدا ٍدب أن نع نداحن مدنمم حداونا ل فدّرر  اأمر امم دضنق اا أو حُمفىم اا ك ما نقولا
لن ممضة ددى ممألمددرل لفدّ  مفامنم ددا ومعةقدداممت احن لفددأ ّل  فددأ مم جا ددة علددى أّن علدى ممكنةا ن يقددا أن تفددون نقايّددة وتقو نّددة ل

ةا ن يقنّدة مقدةقّلةحن مدأ ممألّدلدة  داماا  د  ّل  دّا مدأ ممللجدوذه لا ًّجدة  من أ الة ما ٍب أن نع نا مدأ دممخد  ناريّدة ممكعدهل ًو
ةددا ن يقّما لن  ددان   مملدداممقر ًددول مددا ُيشددّف  مويددوع اا علددى كلددد ممل قددا ُ  ةددا ن يقّمحن  ددنقول ومددو نقددا   من  ّددة مددأ نقددا  من

مملداّللّ ا  عادتداا لّن ممكويدو  يُف دم علدى أنّدا دمملٌّ  فدأ  كصدّلل مفدردا و دوف ٍدادل  د ّن  فدرة ممكصدّلل ممكفدرد مدم 
ا مدددأ خدددالل مم ًالدددة لا  دددلو   حنضللدددمي ،خدددر كدددا ُيشدددّف  ممكويدددو   فدددرة  فدددأ ت ويل دددا   حدددو  ّل حنل دددا لا مف دددوز   مدددهال ا

                                                           
8  Michael Dummett, The Logical Basis of Metaphysics (London: Duckworth, 1991), Introduction. 
9 Michael Dummett, Origins of Analytical Philosophy (London: Duckworth, 1993), ch. 13. 
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حن 10يّلع ممكصّلحات ممكفدردة  مدا يا در ل دا مدأ خدالل أمداا ممّل دة لاا مملصداب ممكداعوز  الق دايا ممنةويدة علندا م ّقمّ 
لفّ ا مأ مملومميل أّن ممللغة  د  أيداي ا لةدومل تعلد ممت مدم مصدّلحات مفدردة  د مّل ممّلعةلدارممت أخدنناا ومدع كلددا  إنّدا 

مملةفشد ة علدى وجدا جدون مهداّل ا مملواِ ممنّاد لعلارة  مدأ ضلند   يفونمأ مملة وير  رُي ا دمملّة ا على أمّل مويو    انحن ضا 
دداحن ًددّ  لّن ممللغددة مملنومنّدد م  إعّدداذه اددورة  ّمنّددة لدددمويوعاتمالقم ا يرتددامل جددون تفشدد ة ا "ا ك ضول ددا زممقفددةا  مدد ة ضددا تددًو

حن لّّل أّن لعدادة مملصدنا ة "مفّشدرجدون "حن علنعمٌّ أن ُيفأى لعادة انا ة مملعلارة  غهل ا عأ مملع صر مملفّمّما  قول ا "عري ة
عالضددة مةفا اددة لمة دداهرةلا  نددث ّل تةددومم را ك ناريّددة مددا ك ممكعددهلا ممكصددادر مملفاملددة لةقددةّنع ممللغددة أن تقددّررا ُيعونة دداا 

ويدو ا أمّل مملعلارتى  أ هر دضّة ك عفس أنُّلوجنا ممكةفلنمحن وممل اريّة ليّامدا أيدعِ مدأ أن يّف  دا مدأ معر دة مدا يفوندا ممك
أو ما مم ممكويوعات ممل  يشةم  علن ا مملعا ىحن ولن  ان مأ معاجلة مشروعةا  دإّن ممكقداق  ممكدن ورة ّل تُعداا لّّل  ّجدة 

ةا ن يقنّددة مقددةقّلة مةّددّرف ك ممل قددلّنة  ملدداأحن أّمددا ممكقار ددة ممللغويّددة أو ممأللقدد ّنة كقدداق  ممكنةا ن يقددا  ةقددودا ّل حمالددةا لا 11من
حن ومفدددنمما  إّّنددا ترتدددّاا   يّ ددا مدددنمما لا نقددّة مدددأ ممكقار ددة ممألوا مملددد  12ا ومددنمم مدددا ّلًاددا  عددد  مرّوجومدداممألنُّلوجنّددة

 عوجلو أعال)ا وممل  أمسنة ا ممل قلّنةحن

 الِمتافيزيقّي وإمكان الِمتافيزيقا اإلمكان

نددو  ف ددة  فنددِ كلدددحن وأندددا أرأ ممنددّ  مالقددم  ممان ألعددرا كددا أرمم) مدددأ لجا ددة  علددى  دد مملن لمفددان ممكنةا ن يقددداا ولن  ا
ومدم  ا الفع  أّّنا  ف ةحن  فالز  ،خرا أنا أرأ لمفانّنة مملواول لا لجا ات معقولة أل الة  ترتلط  ل نة مملوممضع ممأل ا دّنة

أ ددالة أ هددر أ ا ددّنة مددأ أن تقددةّنع مملعلددوز مملةجريلنّددة ُمقار دىةى ددا  ففدداذهةحن لّّل أنّددأ ّل أّدعددم أّن ممكنةا ن يقدداا علددى ًنا دداا 
أندا أرأ أّّنداا  دنممهتاا ت لُا دا ُيدا  فدأ أن يفدونحن ولفدأ  – ةقريدب  أّونّ – ا ُيا م الدا ُيا مو  داقأحن  د  ضادرة على لنلاق
لع ددا  ممكنةا ن يقددا علددى ممكمف دداتا تقددةّنع ممئددربة أن ختربنددا أمّل ممللدداممق  ممكنةا ن يقنّددة ممكمف ددة ضددا ادداق ك ًنّدد   عددا أن تُّ

داما عدأ ممللدّو ك مدا مدو  علدّم ك  نداا  مملفعلّنةحن ممكق لة ممأل اس مما ر دم  دون مدا مدو  علدّم  ف  اداا ضصدور ممئدربة ًو
                                                           

10 Michael Dummett, Frege: Philosophy of Language, 2nd edn. (London: Duckworth, 1981), ch. 4; Crispin Wright, 
Frege’s Conception of Numbers as Objects (Aberdeen: Aberdeen University Press, 1983), 53 ff.; Bob Hale, Abstract 

Objects (Oxford: Blackwell, 1987), ch. 2. 
 Objects and Criteria of Identity’, in Bob Hale and Crispin Wright, eds., A Companion‘أندا أ دةفن  ك ودر  مدن) ممكقد لة ك ورضد   11

to Philosophy of Language (Oxford: Blackwell, 1997); E. J. Lowe, The Possibility of Metaphysics: Substance, Identity, 
and Time (Oxford: Clarendon Press, 1998), ch. 2. 

 Ontological Relativity and Otherممنادر  ةا داا’: Ontological Relativity‘و’ Speaking of Objects‘ك  دانا م داا مدا يقولدا ويدالرد  دومميأ ك  12
Essays (New York: Columbia University Press, 1969). 
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ةدددا ن يقّم ك دددمار ممكمفدددأحن  اخةصددددارا ممكنة  شدددف   مدددأ أودددفال ممكلحددددث   – ددد  وممجلددددة–ا ن يقدددا نفقددد ا  ف دددة لايدددا  من
مم نقاّّن ألّن مم مفان ممكنةا ن يقّم حُمداند  ّل  دا م دا للفعلنّدة لللوضدو لحن ضدا يلداو جدومميبا علدى مدا ادنق علندا مدأ ممضة داا  

 وجترياا ُمل م ااا لنمم  وف أ قط مملقولا ك ما يلما ك تاممعناتا ومةعلَّقاتاحن

ضدددا  ددداأت  صدددنا ة مملدددرمم ط  ددد  لمفدددان ممكنةا ن يقدددا ومم مفدددان ممكنةدددا ن يقّمحن وممكقددد لة م دددا أّن عدددال لا م ددداا   دددو 
 اك مملوممضدع امم مفدان ممكنةدا ن يقّم مدو عدال  أادن  ّل  دا مدأ لرّيداا أو مم  مميدا علدى ممألضدّ ا ضلد  مد ل أمّل ممّدعداذه  للحقنقدةن 

ّتى مم ةفشدددا اا  ّلنعدددة ممحلدددالا مدددأ خدددالل عرممقددد  مملعلدددوز مملةجريلنّدددة مشدددروعنَّةىُا علدددى أ ددداس مملةجر دددةحن ومدددنمم عدددال  ّل يةددد 
 حقدددبا  الةحايدددا ألّّندددا تددد عم لضامدددة مدددا مدددو موجدددود  الفعددد  علدددى أ ددداس مملةجر دددةا   دددما  الةدددانا تقة دددم ممكنةا ن يقدددا 

نا مملنمل تقة نا مملعلوز مملةجريلنّ  ومدنمم مدا  فدأ  حنممك ّقدمّ ة ُمقلق اا مو مم مفان ُمقلق ااحن وضا يُقالا م اا لّن مم مفان مملًو
لضامةدددا دومدددا ممللجدددوذه لا ًقددد   مقدددةق ي مدددو ممكنةا ن يقددداا ألّن مم مفدددان ممك ّقدددّم مدددوا  لقددداعةا مم كعدددان لقدددوممن  ممك ّددد  
نددا مملددنمل ٍددب علددى ناريّددات مملعلددوز مملةجريلنّددة مرممعاتدداا ضلدد  أن  ددادىل  دد ّن مملشددرا ممكقددل  مملًو ٍُ مملقللنّددةحن و اخةصددارا ضددا 

ا ّل  فأ تقننم نةداق  مملةجر دة نفقد ا لّّل لا م ا مملة  علدى يدوذه جر ةا مو ورا ممئلّو مأ مملة اض  ممك ّقّمحن لفأا أّوّل ا
وثانن ادداا لددنس مددنمم مم مفددان عددّرد مقدداو  لةمفددان ممك ّقددّم  مددا عرّ  ددا) م ددن م ن ددةحن لقددوف أعدداا  حنمم مفددان ممكنةددا ن يقمّ 

أنددداضع تعريدددِ مم مفدددان ممكنةدددا ن يقّما لّّل أنّدددا ّل يددد  مدددأ ليدددرممد  عددد  ممل قّدددة مملهانندددة  إ ددد اا  ك ممكقّدددع مملةدددان ًندددث 
 ممكالًاات ممانحن

ّّصدد ا) ضلدد  ضلندد ا علددى ممنّوممق ددا   –أو ك عموعددة مددأ مملق ددايا–يةوضّددِ مم مفددان ممك ّقددّم ك ض ددّنة مددا   مددا و
كنةددا ن يقّم   ددو ودد ن وةلددِحن ك لمملق ددّنة أو عموعددة مملق ددايالا أو عدداز ممنّوممق دداا علددى ت دداض  م ّقددّمحن أّمددا مم مفددان مم

 state ofممنّ  ممألّولا لنس مم مفان ممكنةا ن يقم لمفانى ض ّنة لأو عموعة ض دايالا  د  مدو لمفداُن ًالدة  مدأ مملعالقد  
affairs لدددنمما  إنّددداا  دددنمم ممكعدددهلا لمفدددان  ًقنقدددّم أو  حنلوّل ودددّد أّن مملق دددّنة توّادددف الde re  لن لك نفدددس ممألمدددر

ةا ن يقنّدددةا  دددرد  مدددأ عاقلدددة  لددد ة مدددأ ممأل فدددار  جدددازت ن ممّل دددةعارةلحن لّن  فدددرة ًالدددة مدددأ مملعالقددد  مدددما  دددالّلعا  فدددرة من
ممكماثلددةا ولن  ددان  عُ ددد ا أ هددر أ ا دددّنة مددأ  عددد حن ومددأ ممأل فدددار ممألخددرأ ك مدددن) مملعاقلددةا مملفندددِا ممل قددلةا مملفدددردا 

دددا مم مفدددانا  ا يدددا ة لا ضري دددا مملوجدددواحن  عددد  مدددن) ممأل فدددار ممل دددو ا ممجلددد ذها ممجلدددومرا مملوجدددودا مم ويّدددةا مملعىددد ةم ا رىاا ًو
ُِ مملاضن   ُمحال  لا ممل قا  ممكنةا ن يقّمحن ومفنمما ضدا يُعدرَّف ممجلدومر علدى أنّدا مويدو   ّل يةوضّدِ  يُعرَّف  غ )ا أّما مملةعري
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ا ن يقنّددة لنقددو أ فددار امم  فددار ممكنةحن   ددن) ممأل13 اعةلددار مملوجددوال "مملةوضددِ علددى"وجددود) علددى مويددو  ،خددر لوم ددا نعددّرف 
ا ك ًد  ّل يفدون being and its modes  دم تدرتلط  دالوجود وود ونا  حن14 د  مدم أنُّلوجنّدة ا ةدة م ّقنّدة

ُمةعلَّدد  ممك ّدد ا لكمم يددلّ ا   مدداا مملوجددود  شددف  عدداّزا  دد  مةعّلقددا ممئصدداقص مملصددوريّة ومملعالقدد   دد  مملق ددايا لومددن) ّل 
دددا جدد ذه امم يقددد   امم  قدددط  ّددا مدددو  ددداقألحن أيددِ للنددداا لّن مددن) ممأل فدددار مدددما ُيعددهل مددداا مةعالندددة مددأ ًندددث عددداُز تعدداو  وّنى

ممودةقاض ا مدأ مملةجر ددةا  د  قدأ نقةح ددرما لداأ تفقدد نا مدا تفشدفا مملةجر ددة عدأ مملوممضددعحن ومدأ مملومميدل أّّنددا تقد ا مددأ 
ان   دو أضدرا لا   دم أر دّول لك أرمممدا مقوّلت أر ّو و انطا لّّل أّن   مم  ا  ةلدِ جدنريّا عدأ   دم  دانط لو الةد

ت ت ّلددد ا وعدددأ أادددالةا علدددى مملوممضدددعا ّل علدددى أ فارندددا عدددأ مملوممضدددع  حقدددبحن مدددم لنقدددو مقدددوّلت كم نّدددة  لّّندددا مقدددوّل
ددا) ممنّلاض ددا ممكمفددأ   اضللن ددا  قددط مددا علددى مملوممضددع يةحددّادا  عاّمددةا وجوديّددةحن ومددنمم ّل يل م ددا مملقددول لّن ممنّلدداق مقولددة ًو

ددددس ضللن ددددا للوجددددود مملفعلددددّم للجددددومممرا  دددد   مفانددددا يةحددددّاد  ددددن مم مملقددددلن حن ضددددا ّل نقددددةّنعا علددددى  ددددلن  ممكهددددالا أن ن  ن
ا) ممللجوذه لا مملةجر ةا رُّياا ي ّودنا    لاا ل عةقا أّّنا موجودةحن   حقبحن ًو

  اقنّددة -نّددةممكقددوّلت مددم عددّرد ممنعفا ددات ومموددةقاضات مددأ مالمددل دّللا  الة  ندداا أّن مددن)  ددوف يدد عم مملدداّلل ّ 
مهدد   فددرة ممكويددو  ممكّددا   كصددّلل  مفددردا و فددرة ممئاّاددة ممكّا قددة نمددول مدداا ومددا لا  الّلغددات مملّلنعنّددة مملدد  نوهّف ددا

كلدحن ولفأ  ل  أن  ّن و مملقلب مملنمل ألجلا أعةرُب من) مملر يةى ضلل اا لل تنب مملقدلنم للةفقد حن لّن مملةّدا   ممكدن ور ضدا 
تّويرمدددا  ددد دممة  للةعلددد  عدددأ ًقددداق  مملوممضدددعا  دددوف تقدددةلّأ لضدددرممر امما م مدددا  دددان حُمرَّ  ادددا أو ج قن ددداا  ي وجدددا ألّن ممللغدددةا ك

 اكقوّلت ممكنةا ن يقّنة ممل  تةمفص   قل ا   نُة مملوممضع ممأل ا ّنةحن و وجود ًّن   لل قدا  صصدو  مدن) مملل ندةا  لدأ يفدون 
ممكقدوّلت ممكنةا ن يّقدة ُمدربَّزة ا دون   مداحن وتعفدس مدن) مملةلاي داتا  مأ ممكفاجئ أن تعفس ممللغدات مملّلنعنّدة ممكّةلفدة  عد ى 

ك أ لددب مملاددّأا مملةلاي ددات ك ممكعةقدداممت ممكنةا ن يقنّددة ممك ددمىرة للجماعددات ممللغويّددة ممكّةلفددةحن ور ددم أّن مملل نددة ممأللقدد ّنة ضددا 

                                                           
 6حن ممنادر أي  ادا مملفصد  Ontological Dependency’, Philosophical Papers, 23 (1994), 31-48‘شدا ة ك ورضد  لقدا تفّحصدو عداد امم مدأ مملةعريفدات ممك 13

 حن.The Possibility of Metaphysics. Op. citمأ  ةاا 
 حنBarry Smith, ‘Logic, Form and Matter’, Proceedings  of the Aristotelian Society, supp. Vol. 55 (1981), 47-63ضارنا  14
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مددم مصددار مددن) ممكعةقدداممت ّل  مملل نددة ممأللقدد ّنة دد ّن  15مملوور نّددة ددإّن مملر يددة كعةقدداممت وتر ددنّ اا ختدداز ك تدداعنم مددن) مم
 حن16تقةقنم

  ددو ضددا  دداأُت  ددالفالز عددأ ممكقددوّلت ممكنةا ن يقنّددة ك  ددناق تقددا م لففددرة مم مفددان ممكنةددا ن يقّم ولاددرممرمل علددى 
ك مملق دايا مملدد  ز مملة داض  ياي مدا عدأ مم مفدان ممك ّقدّمحن  ا مفدان ممكنةدا ن يقّم حلالدة  مدأ مملعالقد  ّل يةحدّاد ُيجدّرد ممنعدامم

ددداا ودددراى ممحلدددان ممألد. لةمفدددان ممكنةدددا ن يقّمحن ممنادددرا  الةدددانا لا مدددنمم ممكهدددال  اتصدددف ا ر دددم  دددون ممنعددداممز مملة ددداض ا ًةم ا
لنّددا مملقدد ممل ممكةعلّدد   إمفددان وجددود مويددوعات لأوددناذهل ُمل ىمددةا أمل مويددوعات  اوكجّم علددى مم مفددان ممكنةددا ن يقمّ ممل مدد

– نددة تدداّل علددى مويّة ددا أو تعددايدما ك هددروف معّن ددةحن ممانا اددحنل أّن عدداد امم مددأ مملفال ددفة ُُنفدد  ك لٍدداد وضدداقعى  ا
جددادل لغدد  ادداب مددنمم مم مفددان مددأ خددالل حماولةددا مم ددةّرممج  –ا علددى قددو  ملفددوGareth Evans اريددو ل ددان  

را  ضدا يُعدربَّ ع دا  ق دّنة  كممت مملصدورة ت اض   مأ مملق ّنة مملقاقلة لّن علارة مويّة معّن ة ّل ضنمدةى اداقن حمدّادة ا  داا ومدو  د
)a=b(17  ّحن ممان يصدداف أّّن أرأ مددن) ممحلّجددة مة ا ةددةا وأنّددا ّل  فددأ ممّل ةحصددال علددى ت دداض  مددأ مملق ددّنة حمدد

ةا ن يقن دداحن  دد  لّن وددفو م ك مددا خددّص ممكويددو  18ممللحددث حن مددنمم ّل يل م ددا مملقددولى  إمفددان وجددود ممكويددوعات ممكل مددة من
ةا ن يقن دددا  ددد ن ممكويدددو  مدددو تصدددوير)  فندددان   ةلدددد ودددروا مويّدددة لنقدددو  القلنلدددةا  ندددا ممكقلدددول من   ندددا أرأ أّن مملةصدددّور مملًو

مددددداكجى حن ومفدددددنمما ور دددددم أّّن ضدددددا أودددددرتا ك  ددددد  مدددددنمم ممندددددّ ا لا ًقددددد ن مدددددا دون مملدددددنرّة علدددددى أنّدددددا ي ّودندددددا   19حمدددددّادة
ا  دإّّنا لكمم تعاعن دا مدع 20لد مألا ك هدّ  هدروف معّن دةا مل مدة ا ضدا تفدون مويّة دا مملايا روننّدة لممكةغدّ ة مدع مم لدمويوعات  

ممألمور ك مقةو اأ أ هر عمق ااا أجاّن أ هر ممنقدجام اا مدع مملدرأمل مملقاقد   د ّن مملدالن  مملةجدريّ  ممكةدومم ر يا در خّد  ممعةلدار 
حن لدعددو) ّل يفددون  ري ادداا ك ممكقا دد ا أّن  مددا ن ممولددا مددو مددأ ضلندد  مم لف وندداتا و  مددا مددأ ممجل قنّدداتا مويددوعات أاددال ا

ممكقددد لةا ك عمق ددداا تقدددوز علدددى وجدددوا وادددول ممل قددد  ممكنةدددا ن يقّم  اممل قدددا  ممللفادددّم ك خصدددو  معدددهل  لمدددة مويدددو 
                                                           

 حن ممك جمحنل1941-1897ل  جام  ن وورفنقلة لا  ن  15
 :Language, Thought and Reality: Selected Writings of Benjamin Lee Whorf, ed. J. B. Carroll (Cambridge, Massممنارا 16

MIT Press, 1956). ل قدا  لر يدة وورفا ممنادراMichael Dummett and Kim Sterelny, Language and Reality (Oxford: Blackwell, 
1987), chs. 10 and 12. 

 .Gareth Evans, ‘Can There Be Vague Objects?’, Analysis, 38 (1978), 208ممنارا 17
 Vague Identity and Quantum Indeterminacy’, Analysis, 54‘ا  ا يدا ة لا ورضد ا The Possibility of Metaphysics 3ممنادرا مملفصد   18

(1994), 110-14. 
 ,’The Metaphysics of Abstract Objects‘ورضدد ا ا  ا يددا ة لاThe Possibility of Metaphysicsمددأ  ةدداا  3و 2ا مملفصددل  ممناددرا أي  اددا 19

Journal of Philosophy, 92 (1995), 509-204.  
 حن’Vague Identity and Quantum Indeterminacy‘ممكن ور أعال)ا وورض   3مملفص   ممنارا عّاد امما 20
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 ّديدا ممّل دةعمال ممك ا دب ومدنمم مدا ي –مويّدة حمدّادة ومدا ّل  لدد- ممكقلول لا لايا ضقمة  أ ا ّنة    ما  لدد ودروا
اددّحةى ممّدعدداذهن لمفددان ًالددةن معّن ددة مددأ مملعالقدد  ّل تةوضّددِا  قددطا علددى  دد ممل مددا لن   لحن ومفددنمم نددرأ أنّ كصددّلل مويددو 

 انو مملق ايا ممل  نةوّ ل ا لةوانِ من) ممحلالة ت ّدومل علدى ت داض ا  د  علدى  د ممل مدا لن  اندو ممكلدادا وممكقدوّلت 
ةددا ن يقّم  امةنددازحن ضددا  فددأ لضامددة عا عدد فددنمم ًالددة مددأ مملعالقدد حن ومددن) مقدد لة نقددا ممكنةا ن يقنّددة ممكقلولددة جُتندد  وجددود م ا من

ا أو مر وي ادددداا ُخُلقن ددداا ومددددو لوددددفالا عددددّاد امما ّل  فددددأ   يددددا علددددى أ دددداس  مقارندددةا م دددداا مددددع  دددد ممل مددددا يفددددون مقلددددوّل ا
لددددة  مدددداا ّل  ددددّا مددددأ أدممذه مملةصددددويرممت ممئُُلقنّددددة دور امم جومري ددددا ك أمّل ًّجددددة تةعلّدددد   ممّلعةلددددارممت ممك ّقنّددددة ممللحةددددة لكا ك مًر

  اكقلولّنة ممئُُلقّنة حلالة  معّن ة مأ مملعالق حن

دعونددا ن اددر لا عموعددة  أخددرأ مددأ ممألمهلددة عّل ددا تدداّعم مددن) ممئالاددةحن لّاكددا جتددادل ممكنةددا ن يقّنون ًددول لمفاننّددة 
 ندِ نصدوغ تصدويرنا مملةغ ي ووممضعّنة ممل مانحن من)ا  الر م مأ كلدا لنقو  اكقاق  مملةجريلّنة ممللحةة أو ممك ّقنّدة ممللحةدةحن  

ةدددا ن يقمّ  لل مدددان  دددد ممل  عدددأ ممرتلددداا ممل مددددانا لن  دددان  ّدددة مددددأ ممرتلدددااا  الةصدددويرممت ممكنةا ن يقنّددددة  ,مدددوا ك كممتدددداا  ددد ممل من
ممأل ا ددّنةا ومددأ يددم  ا ممكقددوّلتحن لًدداأ مملددر أ لومددم ر يددة أر ددّولا علددى  ددلن  ممكهددالا تعةددرب ممل مددان مملُلعدداى مملددنمل 

د ضدارة ممجلدومممر علدى  اادحنح ااا ت تّدب علندا مقداق  ثدال  اى)ا مملصدفاتى ممكةقا لدةا ومدنمما لن  دانتةلّقى ممجلومممُر  ناا ًو
اة ممل مان على د ومدة ممجلدومممرحن ور دم  ‘ ةحالة وجود ممل مان دون مملةغ ي مم امويّة ا ر م مملةغ ي مملفنفمّ  ممّل ةمرممر وتوضِي ًو

ا ضا لنّددة ًدد ّ  َّ خددالفحن أّمددا مددا أريددا أن أبّ علنددا لّّل أنّددأ أ ددّلم  فوّنددا حمدد21أّّن أكعددأ  ددن) ممكددّاعنات  اا م دداا مددوا أّوّل ا
داحن وله دار لمفددان  ةدا ن يقّم ًةم ا مدن) ممكقداق  مدأ خدالل ممل قدا  مملعقدالّّنا وثانن اداا أّن نددو  ممحلّجدة ك مفدنمم نقدا  مدو من

ةا ن يقن ددا لددنس مقدد لةى  رمددان ممل مددان ا دًدد  ًجدد  مددا  مددأ خدد الةما ددد ممك ّقددّم للّّدداا مملدد مأّ علددى مم من اللا مددهال ا
ولنسى مق لة انا ة ناريّة  ن ياقّنة مةما فة ًول ممل مان  قدبا  ل قد ا  حنك منمم مملش ن McTaggart22تا رت 

مددأ ضلندد  ضو ددا  اممل مددان ًددولناريّددة ،ي شددةايأ ممئاّاددة ك ممل قددلّنةحن اددحنل  أّن ناريّددة ،ي شددةايأ تةقددّاز ُيددّاعنات أ ا ددّنة 
لفددّأ لايدداى  وّنددا تةعلّدد   ال مددانا وأّّندداا  نازهتددا مفددنمم تعليدد ا تةعلّدد   اةحالة ختّّددم  ددرعة ممل ددوذه  قددلّنة مملةعاضددبا و ا دد

ةا  يقّم ّل تقةّنع ناريّة علمّنة عّردة أن لقماحن ف ة شمذه  وممضعّنُةُا   ا   و و ن  من

                                                           
 وورض ا مأ نفس مملفةااا 5مملفص   ممنارا 21

‘Substance, Identity and Time’, Proceedings of the Aristotelian Society, supp. Vol. 62 (1988), 61-78. 
 وورض ا مأ نفس مملفةااا 4مملفص   ممنارا 22

‘The Indexical Fallacy in McTaggart’s Proof of the Unreality of Time’, Mind, 96 (1987), 62-70. 
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ا   ددا  مهدال  أخد  وحمددّادا نوع ادا مداا ضددا يعن دأ ك  ندان ممكقدد لة  عاّمدةحن ومددو  وُيدا أّن  الم دا مددو ك ممل مدان ومملةغد ي
ا  نلدا عأ مملوجودلّول مملوممًا لا ممث  مهال لمفان  ِّ ممل ةنجة ممكقصودة مدم ًنازت داا  دىرىي ادا ك مدن)  حنا دون أن يف

ِى ويدع   دنممممحلالةا وك وضو ّلً ا ونا  وةلف  عادي ا  انا مةمامنان عادي ا ك ما  ل حن  ا ور م ضارة ممكرذه توان
نوع اددا مدداا دومددا مملوضددو  ك مملة دداض  ممك ّقددّما لّّل أّن مملةففدد  ممكنةددا ن يقّما  نمددا يلدداوا يقددةلعا) علددى أ دداس عدداز لمفددان 

ك ممكويددوع  ممكددن وريأ يددودمل لا ممنفصددا ماحن لوقددأ نفدد ا م ددا أّن ممّلنفصددال ّل  –ك حلاددة مالقمددة– ًصددول تغدد ي 
ةا ن يقّملحن لك لو ه در مملةغد ي مملفاعد  ممك عدوز ضلد  ممّلنفصدال  ومنمم ا غ  عّلة فأ أن حص ا و لقاعةا    فقا مم  مما من

 فددم مددن) ممحلالددةا يفددون ل ممم اددا علنددا أن يفعدد  ك  ددال ممكويددوعى  ممكفرويىدد ا  دد فس ممل حددوا  ايدد م ملفددر اممممكفدد اا  إنّددا 
 لثدددر دددان للةغددد ي أن حصددد  ا مويّدددة وممًددداةحن مدددأ ناًندددة ثانندددةا لدددو  ex hypothesiًدددالى  وّنمددداا  قدددب مملفدددرا 

ممّلنفصددال ممكفددرواا  إنّدداا  مددا مددو جلددّما يدد م مةدد ّخر امم ُيددا ّل يقددمل لددا أن يفددون علّددة لدداا مملّل ددّم لّّل لكمم ضل ددا  العلنّددة 
حن لوّل أضدددول مدددنمما  دددالّلعا ألنفدددم لمفدددان اددد ورة مملشدددمذه مملوممًدددا ودددنا  backward causationمملعفقدددّنة 

ِّ عددأ مملوجددود  و  ممًدداا أو مم ددةمرممر مملشددمذه مملوممًددا ك مملوجددود ك ًدد  يصددار ع ددا وجددود ،خددرا  مددا ك جايددايأ  ددالف
ك مدا  دل ا أن  نفدس مملوممًدا   أضولا ألنفم أن  فدأ لشدنا   انداا  د عم ما  اًاّلت ممّلنشّار أو ممّلنققاز ممكعةادة

 ُيصار لا جعل ما م فصلى ا و الةانا    مةمامن حن

 طبيعة الوجوب الِمتافيزيقيّ 

وجب علّم ممان أن أتقّاز  ةشّنص  لةمفان ممكنةا ن يقّم أ هرى لًفام اا مدأ ممألمهلدة مم ي داًّنة أعدال)حن ومدأ مملومميدل أّن 
 فرتا مملوجوا ومم مفان م مم ّ ى مملةحاياا أمل مد  مدا عرّ  دا ممألّول تعدّرف مملهداّنحن علدى مدنمما  دإّّن أعةد ز مقار دةى ممك ّمدة 

مدا مدوا  اأن أرّ   علنا ك مملوضدو ممحلايدر ممكنةا ن يقّمحن وللندا لك امما مملق ممل مملنمل أودّ  مملوجوا   أياي ا عأ عري   فرة 
دم  اا و نِ  ةلدِ عدأ مملوجدوا ممكنةدا ن يقمّ ممك ّقمّ  الةحاياا مملوجوا  لكمم  دان مدأ ممخدةالف   دإا م داا مدا زلدو أًو

لّّل أّن علددّم  ا الفعد  أرأا وعدأ وجامدةا اددّحة مدنمم مملقدولوأنددا  امغدداير  يام ادا للوجدوا ممك ّقدمّ   د ّن مملوجدوا ممكنةدا ن يقمّ 
أن أضدّر ك مملوضدو عن داا  الفعد ا أّن  ّدة تصددوير امم مقلدوّل ا يام ادا للوجدوا ممك ّقدّم يا درُُ)  مددا لدو  دان مةقاعع ادا مدع مملوجددوا 

لدد خم مملددنمل أعلقددو  ددا مالًادد  ممكنةددا ن يقّم أو مشددةمال ا علندداحن ولفّ  ددا  دد رأا ك ممكقا دد ا أّن مددنمم مم ضددرممر ّل يقددا  ك مم
 ك ممكقّع مملقا  حن 
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 دددان يففندددأ ك ممكقّدددع مملقدددا   أن أادددّور مم مفدددان ممكنةدددا ن يقّما علدددى قدددو   دددام ا  لغدددةن ممنقدددجاما مدددع ضدددوممن  
ممك ّدد ا و ددان يلددم كلددد   ددم  للوجددوا ممك ّقددّمحن لفددأا ك ًقنقددة ممألمددرا ُية دداول ممكددرذه أن  نّدد   دد  درجددات ثددال  مددأ 

ا جتددددا مملوممجددددب ممك ّقددددّم  مملوجددددوا لعلددددى قددددو  اددددارزل ومددددو مملددددنمل يصدددداق ُيقة ددددى ضددددوممن  ممك ّدددد  مملةدددداّز ممك ّقددددّمحن أّوّل ا
مو مملنمل يصاق ُيقة ى ضوممن  ممك ّ  مع مرممعاة  ع  مملةعداريِ  د    ممناود حقبحن ثانن ااا م ا  مملوجوا ممك ّقّم 
و مملنمل يصاق ك  دّ  عدا ى   فدأ  م ّقن داا أمل ك  دّ  عدا  تصدّل وم  مم مجانّ ممك ّقّنةحن وثاله ااا م ا  مملوجوا ممك ّقّم 

 نا ضوممن  ممك ّ حن ضا يقةّنع وممًُاناا ممانا أن ٍادل   ّن منمم ممل و  ممألخ  مأ مملوجوا ممك ّقّم يةقا م ممحلنّد  نفقدا 
مم مجداّن علدى مدنمم ممل حدوا قدّم وك توادنفم للوجدوا ممك ّ  الفع ا منممن مممسان كقم ى وممًداحن اممكنةا ن يقمّ مع مملوجوا 

ا مم رمم  ّا ر م ًقا ّن  جتا) مدا ضدا يد جم عدأ مةا عدة مدنمم  23ور ّا  ففرة مملوجوا ممكنةا ن يقّما  إّّن أتا ع ك كلد تقلنا ا
ددا  مملةقلندا مددأ حمددنورن ل فددالن  عدد  مملفال دفة مملقلنلددم ممحلنّددة ممئددطَّ مملفاادد ى  دد  ممك ّد  وممكنةا ن يقدداا ومددو مددا   ددو م  مف ا

مدع ندو   مدا مدأ أندومم  مملوجدوا ممك ّقدّمحن  ز  عُ  مملفال فة ُيماماة مملوجوا ممكف دوممّ  ةلنانا ك ممكقّع مملقا  حن وضا يقو 
ّقدّم ممنداودحن  ع دامل أّن ما أمسنةا لةدّومل  الوممجدب ممك  مو وممجب  مف وم اا ضا أ ةّنع أن أ ّلم  نلد عاكا    الِ ما

 ممكفامنم  ا يا ة لا ضوممن  ممك ّ حنمو ما يصاق  اعةلار  مملوممجب مف وم اا

مددددأ مملومميددددل أّن لايددددا ضددددوممن  ممك ّدددد  حمددددّ  خددددالفا لفددددأ ّل دممعددددم ألّن نلدددد  مددددنمم ممئددددالف م دددداحن وم ددددا   ّددددة 
ق ك مملوضدو عن داحن  ض دّنة قا يقدةحن  أن تفدون ق وّل ك أملّ  امرّوحون    خال نّد  مدأ ضلند  ضدانون عداز مملة داض 

مم على  لن  مملوجوا ممك ّقّم مملةداّزا لك مدو  "  أن يفون أ اغ ى مملفن  ولنس اغ  مملفن يقةحن"ومفنمما  إّن ضول ا 
مدددم علدددى  دددلن   "يقدددةحن  أن يفدددون أ د فدددال ا ولدددنس ادددغ  مملفنددد "لضول دددال مدددأ مصدددادي  كمم  مملقدددانونحن ك ممكقا ددد ا 

ن  قدط مدأ خدالل ممّلضد مما قدانو مملوجوا ممك ّقّم ممناودا  قب ما مماّلحُو علنداا لك  فدأ لويل دا لا مصداممق  لل
 ّددد لددأ جتددا رأي اددا د فدد ا ومددو مصددّلل   دد  م ّقدّمحن لمددا مددو مصددّلل  م ّقددّما عددّاد امما مفةدو  لل قددا ا لف‘مدأ تعريددِ

 د ف  على أنّا مصّلل م ّقّملحنمقلوّل ا يعاا 

                                                           
ا  23  ممنارا مهال ا

Alvin Plantinga, The Nature of Necessity (Oxford: Clarendon Press, 1974), 2; Graeme Forbes, The Metaphysics of 
Modality (Oxford: Clarendon Press, 1985), 2. 

 ا ّل يةا عون منمم مملةقلناحنBob Haleمنمم ّل ي فم وجود  ال فةا  لوا ماي  



[15] 
 

لدنس حمدداود امم وّل  أوا  ةحايددا  أ دربا مهدال عدأ وجددوا  م ّقدمّ  اًددول مملوجدوا ممك ّقدّم مم مجدانّ  مدا رأيدد ُيهدال  
حن ضددا يُعدد ا  دد ّن مددن) مملق ددّنة ّل تصددُاُق ك  ددّ  عددا   فددأ "H2Oممكدداذه مددو "تام ددا  مددأ ممألمهلددة ممكعقولددة وممكعرو ددة 

) ممكشددفلة  قدد ولةا   حددو  أو م ّقن دداا ألّن ممكدداذه ّل يةددومم ر ك  ددّ  مملعددومم  ممكمف ددة م ّقن دداحن لفددأ مددأ ممكمفددأ تّويددُ  مددن
ا  نقدددول لّن وجدددوا "ممل دددعنِ"ومملوجدددوا  "مملشدددايا"ةّنع ممكدددرذه أن  نّددد   ددد  مملوجدددوا علدددى  دددلن  ممكهدددالا يقددد ا ددد خر

مملق ددّنة يددعنِ ل دداكعهل ممك ّقدددّم مم مجدداّنل  قددط ك ًددال  اندددو اددادض اة ك  ددّ  مملعددومم  ممكمف دددة م ّقن ددا ًنددث تفدددون 
علددى أّّنددا  "H2Oممكدداذه مددو "را أنّ ددا  دد عاا ض ددّنة مملعلددارممت مملامملّددة علن ددا  دد   ار ددة لكممت معددهللحن ومفددنمما علددى  دد

مح    اكعهل ممألّون لمح  مملشمذه على نفقالا  قنّة ل أّّندا يدعنفة مملوجدوا ل داكعهل ممك ّقدّم مم مجداّنلحن لفدأ ّلًد ا 
لفدددّ  أا تفدددون أ مددداذه ا  قدددط و قدددط ع ددداما تفدددون أ "علدددى أّّندددا تعدددأ  "H2Oممكددداذه مدددو "لدددو ًّلل ددداا عوي ادددا عدددأ كلددددا 

H2O" داماا ألّن تا در ع داما علدى أّّندا تصدُاق ك  دّ  مملعدومم  ًندث  "H2Oممكداذه مدو "ا  إّن مملصعو ة ت حدّ  لًو
لحن مدا مدو أ ا دّما ك ممكقا د ا أّن H2O ّل يوجا ماذه لأمل ًندث ّل ودمذه مدو مداذه وّل ودمذها  د فس ممّلعةلدارا مدو 

اماا اادضة ا ك  ّ  مملعومم  ممكمف دة م ّقن دا لنقوا  قب ضوممن  ممك ّ   ا يا ة لا مملةعاري" H2Oممكاذه مو " ِ ًو
و الةدددانا   دددم لنقدددو  حنلأوا  لددداي   عدددأ كلددددا ك  دددّ  مملعدددومم  ًندددث مملعلدددارممت مملامملّدددة علن دددا ]مملق دددّنة[  ددد   ار دددةل

 الوممجلددة م ّقن دداا ُيعددهل مملوجددوا مملةدداّز أو مملوجددوا ممندداودا  مددا مددم مددن) ممكصددّلحات ع دداملحن ومددأ ممل مدداكج ممألخددرأ 
ا ممهلل موجددودا ّل وددمذه مددو أمحددر وأخصددر ك مملوضددو عن دداا وممجلددة وجو  اددا تام ددا أو حمدداود امم ممل ددر از أ داق دايا لنقددو  الل

 ومنمم ممأل  مو أكمحن

وممجلددة ا م ّقنّددة ا لمجالنّددة  مددا لىدددى  ُيقة ددى علنعددة ممكدداذه  ّل ُيقة ددى  "H2Oممكدداذه مددو "لك امما ُيقة ددى مدداكمم تفددون 
حن  نلاو مأ ممكالقدم يام اداا  الةدانا أن نقدّمم مدنمم ممل دو  مدأ H2Oضوممن  ممك ّ  م ا ة ا لا مف ومىم أو تعريفىم ممكاذه و

ةا ن يقن اا لك ما يقوز علنا مو أ اس  أنُّلوجّما ّل اورمّل أو مف ومّمحن و مملقدلبا  الفعد ا وضا يفون منمم م مملوجوا من
كددا مددو وممجددب  م ّقددمٌّ  دداكعهل مم مجدداّنا ّل ُيدداكعهل ممندداود أو مملةدداّزحن ونقددةّنع  "مملوجددوا ممكنةددا ن يقمّ "ل حددةف  ُيصددّلل 

ة ن يقنّددع دداما أن نقددولا  مددا يفعدد  مملفهدد  مددأ مملفال ددفةا لّن مددأ ممكالمددل ممك لو ددة لولن   تفددأ مّلقددةل للوممجلددات ممكنةا 
 عفددس مملوممجلددات ممك ّقنّددة مملةاّمددة وممندداودةا لك مددما  ّا ع دداا تُعددرف ضللن دداحن لّّل أّن مددن) ممكقدداق   اأّّنددا ّل تُعددرىف ضللن ددا

علدددى أنّدددا مدددرممدف   "مملوجدددوا ممكنةدددا ن يقمّ "مم  نقدددةنُملوجّنة ومملاّللنّدددة لنقدددو حمدددور مممةمام دددا م دددا ل قدددط م دددالحن  ددد ن تُعدددرنفى 
مدو مقد لة ضدرممرحن  "مملوجوا ممك ّقّم مم مجاّن مملنمل لنس وجو  ادا م ّقن دا تام دا أو حمداود امم"أو  "مم مجانّ مملوجوا ممك ّقّم "لد
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دداملا عاكددا مملة مددو  دداحن ولفددأ علددى  ددلن  ممللقدداعةا وممً ممم اددا لةددامموّلت  ال ددفة ،خددريأا  ددوف أتلددهّل  ٍُ وأمّل مملةعددريف  
لأو  "H2Oممكاذه مددو "ضددرممرملا  قددرورا أّن مملوجددوا ممكنةددا ن يقّم لق ددّنة  دددممئنددار ممألّولحن لّّل أنّددأ أوّد أن أ ّ ددا أنّددا ر ددم ل

 فددأ معر ة دا  اكعر ددة  ألنّددا يقدوز علددى علنعدة ممكدداذه مملد  ّل اّنة ممكددن ورةل  د  معددروف ضللن داحلالدة مملعالقدد  مملد  يهّل ددا مملق د
داماا  مدا عدربّ  امملقللّنة ت ك ممكقّدع مملقدا  ا ّل تقدةّنع لايداى مدا مدو  إّنأ مدا زلدو أريدا أن أادّر علدى أّن مملةجر دة ًو

مم   دددنمم لقدددوف حدددةفم لا ممكقدددوّلت  ةدددا ن يقّم كدددا مدددو  فدددأحن  قدددب ممكةعدددارفا  دددإّن لايدددا ا  علدددّما ك  نددداا لايدددا  من
 ممكنةا ن يقّنةا ومم ًةم اا تُعرف على أ اس  ضللّم ارفا  عفس ممألنومم  مملّلنعّنة  اكاذهحن

 المنطق والِمتافيزيقا

لّن ق وممجلة  م ّقّنة  تاّمة  ما ك ممحلالة ًنث ق اادضة ُيقة ى ضوممن  ممك ّ   حقبحن لّّل أّن منمم ضدا يقدةاعم  أضول
ا) موا هامر امما أن تقول لّن ق مم لّمدا ضدانون م ّقدّم  ولل مملةقلق حن أن تقول لّن ق اادضة ُيقة ى ضوممن  ممك ّ  ًو

م ّقّم  ن) مملقوممن حن لفأا ك مدن) ممحلالدة مملهانندةا مدا ويدُع مملق دّنة  مم تال   ا  فق اا أو لّّنا تصار عأ مفنمم ضوممن 
مملقاقلة لّن ق تال  م ّقّم  ن) مملقوممن   مد  نعةدرب أّن مدن) مملق دّنة مدما أي  اداا وممجلدة م ّقنّدة تاّمدة   دن) ممحلالدةا علن دا 

ممحلالة مملهاننةا  نةوّجب علن دا معاجلدة مملق دّنة  أن نقول لّن مملق ّنة   فق ا وممًا  مأ مملقوممن ا ولّّل  انو نةنجة ا  احن وك
 وما لا م الدحن امملةالنة ومم  ون مملق ّنة ضنا مملارمم ة نةنجة ا للقوممن 

قن دا تام داا مهد  م  م ا  ًق ا مأ مشفلة مقة ة م دا  دعوندا ندارس ًالدة معّن دة مدأ مملق دايا مملوممجلدة وجو  ادا م ّ
حن مددددن) لنقددددوا   فقدددد اا ضانون اددددا م ّقن دددداا لك تشددددةم  علددددى " مملفندددد يقددددةحن  أن يفددددون أ اددددغ  مملفندددد  ولددددنس اددددغ "

ك أمّل ض ددّنة قا  القددانون عدداز مملة دداض  ممك ّقددمّ  –لك مددم مصدداممق–  م ّقنّددةحن  دد  مددم تددال  م ّقددّم مصددّلحات  دد
أ يقددةحن  أن يفددون " انار ددا مددو ويددُع مملق ددّنة مم يددا ّنةق ك مملوضددو عن دداحن مددا علن ددا أن -يقددةحن  أن تفددون ق وّل
ق ك -  أن تفدددون ق وّلك أمّل ض دددّنة قا يقدددةحن ا  مدددم مصددداممق  لقدددانون م ّقدددّم مفددداد)د فدددال ا ولدددنس ادددغ  مملفنددد

ة حن  ل قددّم مددن) مملق ددّنة وحن مدد  علن ددا أن نقددول لّن وا مىهدىُل ددا  مهدد  مملق ددّنة  مملدد  تشدد  للن مدداا مددم وممجلدد"مملوضددو عن ددا
وك مددن)  اا م ّقن دداحن   دد  مددما لك امما تددال  م ّقددّم لقددوممن  ممك ّدد و   فقدد ا لنقددو ضانون اددم ّقنّددة تاّمددة  مددأ مملومميددل أّن 

ممحلالددةا مددا مددم مملقددوممن  ممكقصددودة  يلدداو أّن ممجلددومما مددو عدداز وجددود مصددلحة ك مملة قنددب عددأ مفددنمم ضددوممن ا لك لنّ ددا لددو 
ض دّنة ا ادادضةا  و ّوة وممًاةحن لفأ ما مملنمل ٍع  مدأوجانا أًاماا  إّن مشفلة ا   نويّة مشا ة  وف تع ي ا  عا خ
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مددو عالضدة  دد  ض دّنة ا أمل  دد   نددان   ّم مملةدداّز  ًقد  ااا مددا تعدرّب ع ددا و د  اددادضة وجو  اداا لن   يفددأ مملوجدوا ممك ّقدد
عددّرديأ موجددوديأ ك  ددّ  عددا ى   فددأحن وتةحّقدد  مددن) مملق ددّنة ك  ددّ  عددا   فددأ م ّقن دداا  نددث تفددون و وممجلددة ا م ّقنّددة ا 

 حن فاف  مملق ايا مملوممجلدة وجو  ادا م ّقن دا تام دا مدم تلدد مملد  تصداق ُيقة دى ضدوممن  ممك ّد   حقدبلمجالّنةحن ألنس منمم 
أّمدا مملق دايا ممحلقنقنّدة مملد  تعدرّب عدأ وجدود  اوأًنان اا تةعّل  ممكق لة  فدون مملق دايا حمدّ  ممل قدا  تدوممل  م ّقنّدة  دن) مملقدوممن 

ةا ن يقّنةحن ا  م  قط وممجلة م ّقّنة لمجالّنةعالضات  على قو مملةان ممك ّقّم    ض ايا أخرأ   لّّنا تعرّب عأ وجو ات من

 مددا   ايلداو أّن مملعندربة م دا مدم أّن ممكنةا ن يقدا ُتشددفن  مملل ندة مملةحةنّدة مملد  يقدوز علن ددا ممك ّد ا  داكعهل مملداضن  للفلمدة
 وتقوز علن اا  الفع ا  ّ  ممحلقول مملعلمّنةحن ومنمم ما ياعم خالاة ا مملقا قة  عاز ضارة ممك ّ  على أدممذه دور ممكنةا ن يقاحن

  


