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السؤال يرتبط  من هنا،. بواقعية النظام السبيب بعد أن تشرتط حصر كل علة بالعلل املاديةاألطروحة املاّدية  تقبل
املادي اجلوهري بالوصول إىل حمك متني للتمييز بني ما هو مادي وما ليس مبادي. إن اإلخفاق التارخيي للمادية 

فلسفيًّا قائًما على يف اإلجابة عن هذا السؤال، واستغراقها يف االلتحاق بالعلم كما هو يف راهنه، جيعل منها موقًفا 
وإن رأى املاديون ديًدا  أكرر منها نظرية اا  رروط صدق كمنن التحقق  منها، تسويغ متامية العلم )الفيزياء حت
 .ويعمل وفقها إىل أنفسهم كمن يلتزم نظريةً 

 ةيّ المادّ 

، ومبادية افرتاضية. املراد من واقعية مشروطة، أن يبدأ العلماء، مبا فيه صاحلُ العلم، بتافيزيقامليف ا الرائجة من الذرائع
الحظة ُمالحظةغري  االعتقاد بعللاألوىل 

ُ
  .كل ما هنالك فهو مادي  ؛ ومن الرانية االعتقاد بأنللظواهر امل

املادية. وليست ما يعنيين يف هذا املقام هو . بنحو أو بآخرآليا  مادية  يف كوهنا املذكورة العلل كنتيجة، تنحصر
التمايزا ، يف  إال أن، التقليديةملادية كا  هنفسالشيء  naturalismوالطبيعانية  physicalismاجلسدانية 

، حىت mutatis mutandisوالتعديل  اجلرحوستبقى احلجة ماضيًة، مع ما يلزم من سياقنا، ليست اا  تبعة. 
 .(1)بـ"مادي" ،أو "عارض على اجلسدانية" ،دلنا، على سبيل املرال، "جسداين"ولو استب

                                                           
 إىل سأويل عناييت ماّديًّة قدكمة الطراز، بيد أهّنا ماّديّة صرحية. وال يبدو يل أّن احلّجة تتأثّر بأسئلة من قبيل إمنان اختزال العقليّ  (1)

كما ويبدو يل طريًفا جلوُء املاّديّة املتأّخرة إىل صياغا  تستدعي املتافيزيقا عينها اليت كان املاّديّون   املاّدي، أو كونه عارًضا عليه.
نقد مالئم لتوّسل املاّدّيني مبعونة املتافيزيقا اليت ول؛ modalitiesاألوائل قد صّنفوها مع اخلرافا ، من قبيل الواقعّية يف اجلها  

 انظر، يعادوهنا،



نراها أطروحًة كل ما هنالك فهو مادي. قد   املزعومة، واملوجزة يف أطروحة:األطروحة املتافيزيقية ب ، إًاا،فلنبدأ
 .(2)معاصرة صياغا ال تبتعد عما جنده يف  ،يف واقع األمر ،باليًة، إال أهنا

 ؟واقعيهل هذا ادعاء  .12

. ختدع... لنن املظاهر نذاهوإما  انذهإما بالطبع،  ،فهي: ضح أن هذه األطروحة ال ختلو من جدلمن الوا
معرض  يف مة أساسيةمسلّ  فبني أيدينا. من فهمها متاًما، قبل كل ريء مناصال  مورد نقاش، املسألة ولنجعل من

مبعىن االفرتاضا ،  ، أي"هبذا املعىنما تقّدمه للعلم؟ " ،بهذا المعنىاملاّديّة االفرتاضّية، لدى طر: هل اخل
 .مبوجودوما ليس  ،موجوداألطروحا ، واملّدعيا  حول ما هو و 

 ما هي الماّدة؟ .13

                                                                                                                                                                                    

H. Putnam, “After Empiricism” (a review of Ayer’s Philosophy in the Twentieth Century), in 
J. Rachman and C. West, eds., Post-Analytic Philosophy (New York: Columbia University 
Press, 1985), pp. 26-8. 

 ،" يف فلسفة الذهن، انظرtoken identityونظريّا  "متاهي العالمة  "،supervenienceوضوعة "العروض ملولنظرة نقديّة 

J.  Kim, Mind in a Physical World (Cambridge, Mass.: MIT Press, 1998). 

ولنن انظر، كذلك، مراجعة كالرك غليمور لنتاب كيم، ورؤيته لدخول املتافيزيقا التحليلّية على أسئلة تنتمي، أصاًل، إىل العلوم 
 التجريبّية:

C. Glymour, “A Mind is a Terrible Thing to Waste: Review of J. Kim, Mind in a Physical 
World.” Philosophy of Science 66 (1999): 455-71. 

حدث، يف  ريء، وكلّ " بقوله: "املاّديّة هي الرؤية القائلة بأّن كّل الماّديّة الحقيقّيةكتابه "وهنذا، فإّن غالن سرتاوسن يبدأ   (2)
الظواهر ’أو، على األقّل، مع ‘ الظواهر احلقيقّية’تتساوق مع ‘ الظواهر املاّديّة’النون هو ماّدّي ]جسدايّن[ يف كّل اعتباراته، وأّن 

 انظر، ‘".احلقيقّية امللموسة

G. Strawson, “Real Materialism,” in L. Antony and N. Hornstein, eds., Chomsky and His 
Critics (Oxford: Blackwell, 2003). 



، من كغرض للبحث العلميّ   ،حبيث ُتستبعد ،بعض النظريّا  "ال ريء هناك سوى املاّدة" أطروحةقصي هل تُ 
 ؟أساسها

 .من يقول بذلك، ال يعدو كونه وامهًاعندي أّن 

تنون ، حبيث طروحةمتعّل  هبذه األ ،أو موقف مسلك،، أو نن من املمنن أن ينون هناك توّجهول
وحنن ال ننفي تأثريها، بالفعل، على العلم، كما وعلى احلياة العملّية والفنريّة  - مبرابه ريفرة له [طروحةاأل]

يف الفلسفة. إا، يف  زائفعلى الوعي ال مربًّزا مرااًل  ، تقّدم لناعندها ،املاّديّة فإنّ كذلك،   الك. وإاا كان باجململ
 ،تعبري عن مواقفما يقومون به هو  ، واحلال أنّ وف  نظريّة أنفسهم كمن يعملإىل املاّديّون  يرىالة، هذه احل

 ش وااللتباس.مبا ال جيانب التشوّ اسرتسال فيها و 

تبطل ثنائّية العقل  أليست. املربت قيقيّ احل املّدعى ، وقعاحتمً  هلا،ة هي كّل ما هنالك" إّن نظريّة "املادّ 
، والغائّية النونّية؟ إاا كانت هذه مّدعيا  حقيقّية ثابتة، والنمال األّول واجلسد الدينارتّية، واألرواح األكوينّية،

 .، وال ريبكذلك  اليت تناقضها هي طروحةاألف

أن نتفّحص منزلة كّل  أّما حنن، فال نستطيع أن نأخذ هذه النظريّا  املتافيزيقّية حبسب وقعها. فإاا ما أردنا
بل قد ينون التناقض نتجاوز وقعها وظاهرها. فقد ال يتخّطى التناقض كونه مظهرًا. أن واحدة منها، علينا 

أمام ، بالطبع، فنحنما هنالك"،  كلّ   "ليست املاّدة للماّدّي:ديناريّت إاا قال ال هاك مرال.. لفظيًّا، ال أكرر
ارتمال ، بغّض النظر عن تالًياالتناقض النحوّي قائم، و هي نقض لألخرى.  بعبارةيتفّوه هم واحدف. تناقض لفظيّ 

 إاّل تلك الدينارتّية  تدحض أناملاّديّة  طروحةاأل وال تستطيع. عبارة الديناريّت، أو املاّدّي، على أّي حنو من املعىن
. (3) ال ينون النقض متيّسرًا عندها قد ىت)وح ]املعىن[ توىاحمل بعض النقض يهبتان مبا يالفرض ضحتمىت ما ات

                                                           
إاا كان ما يقوله  ؛"  كررية الفائدة هنااختزالّية-دينارتّية، وماّديّة ال-إّن مقالة إليانور ستامب حول األكوييّن )"ثنائّية جوهريّة ال (3)

 املتعارفة. انظر،اجلسد -حتت ثنائّيا  الذهن األكوييّن يف النفوس متماسًنا، فهو، أقّله، ال يندرج

E. Stump, “Non-Cartesian Substance Dualism and Materialism without Reductionism”, Faith 
and Philosophy 12 (1999): 505-31. 



 ، ال لفظيوجود متييز حقيقيمن ، على األقّل، وال بّد هلا ،صدق حمّددة رىّت، هلا رروطفهاهنا مّدعّيا  
 .وما هو غري مادي ،ماديفحسب، بني ما هو 

اخلطوة حول الك يستتبع سؤااًل إّن   مااا؟املاّديّة. مث لبّ  ،بالفعل ،املذكورة هي طروحةأّن األ جداًل  مناسلّ 
ا من طرقها جيرتح متييزًا واضًحا بني  لن يسنن له بال قبل أنيف هذه احلالة، فهو، . التالية اليت ال جيد املاّدّي بدًّ

أخف  . أّما إن الصدق والنذب يف حّقهكمنن إثبا  ا حقيقيًّ  مّدًعى طروحةُ األ املاّدة وما ليس مباّدة، حبيث تصبح
 نستنتج... مااا؟ ، أنmodus tollensعنس النقيض مبقتضى  فينون لنا،، يف الك

إاّل أّن ر. يفنّ  ، أّما الذهن فال؛ الذهناّدة؟ قال دينار  بأّن املاّدة تمتّدةكشيء ليس مبما الذي كمنن عّده  
 جد إن وُ  –رتز أن نعترب ارّا  ها . وإاّل كان لزامً غري صحيح، فهو بالضرورة إن مل ينن مشروطًا هذا التعريف،

ينفي املاّديّة عندما يّدعي أّن النقاط الزمنانّية  Hartry Fieldفيلد وكذلك كّنا لنقول إّن هارتري  ة.غري ماّديّ  –
space-time points وفيلد معروف بتحّيزه للماّديّة، ورفضه كّل تفسري فلسفّي ال  .أفراد حقيقّية متشّخصة

 يتواف  معها.

؟ حااًل الفرتاضا  املاّديّة املتأّخرة أفضل اوهل  دائًما؟أن جنعل من دينار  كبش الفداء  هل من الصواب
عض احلماسة، رمّبا، وبب ،هذه االفرتاضا  من نسخة ما عن رأي علمّي متلّقى الحظ معي. عادًة ما تنطل 

هي كّل ما هنالك، إا يعلمون أّن يف البني  ،عناصر األّولّيةوال ،ّن الذرّا هم لن يقولوا إلعصر. ا جتاري النوهن
من الذرّا  والعناصر  ،احصرً  ،ليتشنّ  ّن كّل ريءما سوى الك. بل سيقولون إو  ،وحجارةً  ،اوأرخاصً  ،اأرجارً 

ة شنلمرًّة إثر مرّة، مب نصطدم،سوف  –على الك  أراهنو  –كالمهم على حممل اجلّد فإنّنا إن أخذنا  األّولّية. 
 أف  التفنري. ضي  تارخيّي يف

القوى هل تتشّنل ؟ املذكورة طروحةالقوى إىل جانب األجسام، هل كان يرفض األ بوجودنيوتن  تقّدمعندما 
 ؟من عناصر

، القائلة جبزيئّيته ة نيوتننظريّ  الطبيعة املوجّية للضوء، خبصوص ،Huygens نظريّة هيغنز دحضتعندما و 
 [. ُجزيئّيا من ا ]منّونً  ُجزيئيًّاوليس  ،مّتصاًل ا األثري وسطً  وإن كان للماّديّة؟ بالطبع ال،ا هل كان هذا إخفاقً 



صنّـُفها اجلُزيئّيا  غري موجودة"، هل كان مُ عنوان " ،يف جمّلة متخّصصة بالفيزياء ،وعندما محلت مقالة حديرة
أّن اليسار واليمني، والفوق  ثابت على حنو نسيّب؛ نسيّب كما ا يّ عدد اجلزيئ غايُة ما قالُه إنّ لماّديّة؟ يدير ظهره ل

 .(4)هي مقوال  نسبّية ،والتحت، واحلركة والربا 

 ،التداول على حنو الدقّة. إحداها كرريةُ  ،أو ماّديّ  ،حماوال  أخرى لتعريف ما هو جسداينّ  مثّة ال ريب،
. هل هذا حمّك الزمان واملنانيف  موضعمع ما يت ،–بالمباالة يف العادة  –أو اجلسدايّن  ،املاّديّ  تماهاة اوعنواهنُ 

ّن املالئنة من قال إ مثّة، . أّواًل ًيارضمُ ا مفاهيميًّ ا ربطً  أرى؟ ال وما ليس مباّديّ مالئم لتمييز ما هو ماّدّي 
ملا هو غري  وإن كانت هذه أمرلة باراديغمّية – قد ظهروا يف أمننة وأزمنة معّينة ،نفسه اهللوالشياطني، وحىّت 

. هل على الدوامال تتموضع فيه  مان واملنان، وإن كانتبالطبع موجودا  قادرة على التجّلي يف الز ماّدّي. هذه 
ال يبدو  "؟والزمان على الدوام"ما هو جسدايّن، هو ما يتموضع يف املنان  ليصري:نصقل احملّك يشفع لنا أن 

ال تنسجم وهذا لّيُة ماّديًّة، لنّنها تُفرتُض العناصر األوّ  ،ملينانينا النوانُتمبحسب مدرسة كوبنهاغن ف، الك
حمّدًدا، إاّل أّن كّل مساره الساب   هُ فعندما يُتلّقُف اإللنرتون لدى اصطدامه بشارة التلفزة، ينون موضعُ  املعيار.

)النوانُتم  املطّورة يف  ، يف الفيزياء النّمّيةأن نربت من السهل بالفعل. يعصى على املوضعة الزمنانّية الدقيقة.
 . أّن هذه احلالة لن تدوم طوياًل يف موضع متناه، إاّل  ،، أّن موقع اجلزيء كمنن حتديده يف حلظة معّينةحينه

، مرال عن الالماّدّي؟ هل أدخل ، إًاابني أيديناهل  فاإللنرتون، كما يبدو، يتناوب على الوجود يف املنان.
اّديّة إىل الفيزياء؟ من احلرّي االستخالص أّن ررط التموضع الزمنايّن ال كمترل علماء الفيزياء هؤالء جواهر الم
 لفهم املاّدّيني لنفس فرضّيتهم.

لن نلبث  ما هو ماّدي؟هبا،  ،الفيزياء لُيعرّفوا خاّصًة من خواصّ الفالسفة  يعتمدعندما ما الذي حيصل، إًاا، 
هل بالنّلّيًة.  ،يف طبيعتها ،ختتلف، بل اخلاّصةرياء تفتقر إىل هذه أ يدها على الفيزياء تضع طوياًل قبل أن
 األرياء أطروحًة من قبيل "كلّ  ،وجترقد وببساطة ،لو كانت املاّديّة حقًّا أّما؟ بالطبع ال! عندها تننفئ املاّديّة

 .، "بالطبع ال"!تراين قائاًل، وباللهفة عينهامن عناصر أّولّية"، فلن  ةمتنّون

                                                           
(4) Quantum Theory of P.C.W. Davies, “Particles Do Not Exist,” in S. Christensen, ed., 

Gravity (Bristol: Hilger, 1984), pp. 66-77. 
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بالنظريّا  الفيزيائّية الراهنة،  اصطالحاهتم صفوةُ  تُلح ُ عندما فليست ختفى هذه الصعوبة على املاّدّيني املزعومني. 
على . هاهنا منمن اإللغازمعىن باملرّة. دون إن مل تفعل، فستصبح و تلك النظريّا ؛ أفول فعليها أن متو  مع 

مّث النفس،  علمُ  طروحا ، حملقها األصليّ صياغة  البعضُ  أزمعون إىل إحدى خطوتني. ، جلأ املاّديّ سبيل التصّدي
املاّديّة. هم على أهّنا تنويعة حمّددة من تنويعا  نتائجهلذه الطروحا ، وصواًل إىل عرض  تجريبّيةجاهروا بالطبيعة ال

العلم. يبدو يل، وسأعمل على  متامّية هذاباّدعائه مرل الفيزياء،  ،اقها بعلم حمّددبإحل طروحةثّبت األ وبعض آخر
 ّددة.احملو  البليغة األطروحا  قامةمن  تقدمي ماّديّة خيف  يف نيإثباته، أّن كال احلركت

 علمّية كفرضّيةالخطوة األولى: الماّديّة  

)مرل  اهنّيةعلى أهّنا ا تماهاة بعض األحداث والعملّيا ، اليت ُصّنفت تقليديًّ  لصاحل Placeباليس  جادل
أّن املاّديّة ليست ريًئا سوى يرى كان . و (5) ، مع بعض األحداث والعملّيا  اليت حتصل يف الدماغاإلحساس

ومن الواضح أّن األحداث والعملّيا  "الذهنّية"  .(6))إمربيقّية  علمّية جتريبّية أطروحة هي، بالفعل،بل  الك؛
توّفرنا على دليل والعملّيا  الدماغّية، وقد تفتقر إليه. وإاا ما املذكورة متتاز بشيء من التعقيد قد حتوزه األحداث 

إمربيقّي لصاحل هذه التعقيديّة، فإّن الفرضّية ستتهافت. هنذا تنون املاّديّة عند باليس. وقد أطل  آرمسرتُنع 
 .(7)مشاهبة –حول الذهيّن  –"املاّديّة" على مّدعيا  

                                                           
(5) (1956):  47British Journal of Psychology U. T. Place, “Is Consciousness a Brain Process?” 

44-50. 
(6) -(1960): 101 69 Philosophical ReviewU. T. Place, “Materialism as a Scientific Hypothesis,” 

4; J. J. C. Smart, “Sensations and Brain Processes,” Philosophical Review 68 (1959), revised 
version in Smart, Essays Metaphysical and Moral (Oxford: Blackwell, 1987). 

روط اليت مبوجبها تنون املماهاة صحيحًة الش –واف  باليس، كرّد على مسار ، على كون الشروط املطلوبة لصّحة هنذا فرضّية 
 ختضع لنقاش فلسفّي، ال الختبار جترييّب. لنن مىت ما ُحّدد  هذه الشروط، تصري املسألة على عات  التجريب. –
 انظر، على سبيل املرال، حّصة آرمسرتُنغ من النتاب الذي صّنفه مع مالنومل: (7)



املاّديّة ، كمنن قبوله على أنّه طروحةُه باألملا أمسيتُ  ،، ليس كلق بديل. أّواًل ثالثة لدّي أسئلة متهيديّةهنا، 
 ، أن تنونبالضبط كيف كمنن،؟ السؤال األساسّي بني أيدينا هو:  ا البديل"احلقيقّية"؛ هل كمنن قبول هذ

اهلموم التقليديّة للماّدّيني لن  إاّل أنّ نذعن ألّي عرض جّدّي بديل.  األساسّية؟ رمّبا وجب علينا أن املاّديّ  أطروحة
أن ينون لإلنسان ف .عملّيا  وأحداث فزيولوجّيةببعض العملّيا  واألحداث العقلّية  تنتهي مبجّرد أن ماهينا

ليست هذه األمرلة تمّا كمنن حدقها  أن تُغفر خطاياه، أن يعيش احلبور، أو أن ينون أغلى من الياقو ...، غرض
؛ مااا قد أمرلة حول األرخاص وهنا حنن نقُصُر أنفسنا على ادث أو عملّيا  عارضة.يف تشنقل نوعّي من حو 

إثبا  أّن أن ُيصار إىل  ، لننأكون خياليًّا قّط؟ ال أريد أنالفلسفة املاّديّة به يوجد بني األرض والسماء ومل حتلم 
 واحلاُل أّن ما تغّنت بهال يبدو يل أكرر من قطرة يف دلو بالنسبة للماّدّي.  ،األحاسيس هي حاال  دماغّية

 اخلالف مرًّة ولألبد. أهّنا ستسّوي – "املاّدة هي كّل ريء" – رنّانةال طروحةاأل

يف مصطلحا  ُتصاُغ منها  ، أو النفسّي،"الذهينّ " فُ يوصينون تهو: هل فالسؤال التمهيدّي الراين أّما 
من الواضح أّن آرمسرتُنغ، ؟ حّقها الغاية املتوّخاة منها األطروحة نفسها؟ هل يفي حب ّ  ، منصًفالبديلةا طروحةاأل

لدى مناظرته الفيلسوف الفتجنشتاييّن، نورمان مالنومل، كان أكرر إدراًكا ملفاصل هذا السؤال الراين تمّا كان عليه 
 احلجج يف إخفاقاهتا، ويف functionalism الوظيفّية حملاججة ، كذلك،اجيد نفسه مضطرًّ  ،اليوملعّله، باليس. 

عزو حاجة رروط صدق على  تُقّدماليت الرباهني  ويف، احلسابّية للوعي النظريّا  اليت ُتساق على إفالس
 املعتقد نفسه. تتخّطىضوابط تارخيّية واجتماعّية إىل املعتقدا  

على فرض أو  ،املّدعى التجرييبّ  كذبالسؤال املركزّي هو: على فرض  يظّل . دع هذه النقارا  جانًباولنن 
ي بـ"املاّديّة األصلّية موقف تراجعّي يناد هناك، هل سينون، أو ال ينون، منه   العلميّ بعد التحقّ  عدم اكتماله

 "؟ريء رغم كلّ 

ريء، ليس هذا ما كنت  كلق ، "ليس هذا  ةالعلميّ رياضّية يف أن يقول اخلاسر، بعد كّل هذه املعاناة  أّي روح
جد  قاصرة؟ افرض، نغ، كما مّدعياهتم التجريبّية، وُ رمسرتُ آأّن صياغا  باليس و ب، مااا لو رضينا ؟ حسًنا أعنيه"

                                                                                                                                                                                    

D.M. Armstrong and N. Malcolm, Consciousness and Causality (Oxford: Blackwell, 1984). 



، أن تتوّقع القرارا  اإلنسانّية. السؤال التجرييّب أاملبد من حيثعلى سبيل املرال، أن ال عملّية عصبّية تستطيع، 
 تقّررحتماال  اليت كمنن أن نعزوها لألفعال )املوصوفة حبياديّة  اليت االما هي سيّتخذ الشنل اآليت:  الذي سيلي

هبا، واملتوقّفة على حاال  اجلهاز العصيّب املركزّي؟ إن مل تستطع هذه االحتماال ، حىّت من حيث املبدأ،  القيامُ 
 سننون أمامبالقدر الذي نرغب فيه، هل  الوجوب ،)أي من االستحالة أو  من الواحد وأ ،أن تقرتب من الصفر

 هناية املاّديّة؟

التنّبؤ بالوقت  كمننها quantum state كوانتّيةالة  حب ال نعلم: مثّة نظري مالئم ملا اُكر؛ فلنجعله مورد تأمقل
إىل ا ، قريبً االحنالل يف فرتة زمنّية حمّددة إمنانّية، الوصول بال كمنن، اعتباطًاإا احملّدد لالحنالل اإلرعاعّي. 

ّصلها عن الوضع الفيزيائّي. هل هذه هناية املاّديّة؟ بغّض النظر عن حجم املعلوما  اليت حنُ  ،أو إىل واحد ،الصفر
، وإن الدماغّية وبني حاالهتم ما يفعله البشر الربط بنيولن تصل املاّديّة إىل هنايتها طاملا أمنن ليست كذلك؛ 

ن التنازل عن ، ممفّر، بعدها. ال كنا نظنّ أربه بذرّا  الراديوم تمّا   ،عندها ،الناس سينون. على وجه االحتمال
 تعاطينا مع وإاا كان الك، لن ينون الرتاجع؟يف  خبريًا ،على الدوام ،أوليس املاّديّ  ،لنن معتقد أثري عندهم؛

 هذا كّل ما يف األمر. اإلرعاعّي؛االحنالل  أبعد من تعاطينا مع اإلنساينّ لسلوك ا

 .(8)يف مّدعيا  جتريبّية متفرّقةا أبدً لن ُتستنفد روح املاّديّة إّن ال

 الخطوة الثانية: مهما كّلف األمر

                                                           
، وهي خيار قائم، وإن كانت البىن املنطقّية eliminative materialism، املاّديّة احلذفّية يف املقامال جيدر بنا أن ننسى،  (8)

للنقاش النفسّي واجلسدايّن جدق متنافرة مبا ال جييُز أّي رنل من أرنال االختزال أو العروض ]أي اختزال الذهيّن إىل جسدّي، 
، Feyerabendد أو القول بإّن الذهيّن عارض على اجلسدّي وليس له، من ااته، أصالة[. واحلذفّية من بنا  أفنار فايرآبن

الذين مل يهتّموا باللعب على مستوى "رهانا " صغرية كما ، Churchland، وتشرتشالند Rorty، وروريت Sellarsوسيللرز 
ل فعل باليس. أّما آرمسرتونغ فيقول إنّه مل حُيل بينه وبني أن يصري ثنائيًّا سوى اقتناُعُه بإمنان االختزال. وهذا يدفعين إىل التساؤ 

 عرفته بوجود صيغة من الرنائّية فيها أدىن رروط التماسك واملقبولّية. لنقد للماّديّة احلذفّية، انظر،عن مدى م

H. Philipse, “The Absolute Network Theory of Language and Traditional Epistemology,” 
Inquiry 33 (1990): 127-178. 



 ، ببساطة،على األطروحة األهّم الذي تعاين منه األطروحة: القيد سيّتضح لكسرعان ما  ضع املاّدّي يف الزاوية.
بعض  كانت، يقولون،  ، مهما صدر عنه. وهذا خبالف ما يقوله بعضهم. إااscienceأن تنسجم مع العلم 

أّما مع ما هم عليه من املاّديّة.  حينم هبجراناملوقف العلمّي ف عصّيًة على اصطالحّية العناصر املاّديّة،الظواهر 
 ؟ذي لن حيصل أبًدا. ما هو الاأّن هذا لن حيصل أبدً  تشّبرهم باألطروحة، فإهّنم يقطعون، وبتجاُسر،

فسننون أمام خيار ببيان حمّدد ومستقّل ملا هي العناصر املاّديّة،  ،على هذا السؤال ،جابةتعّذر  اإل إن
، الذي يبدأ Smartهو مسار   ،يف هذه احلالة خرُي مرال،ّدد كالفيزياء. علم حمُ أو ل ،للعلمالتمامّية  اّدعاءُ  أخري:
ليس النظريّة القائلة بأن هو تلك ‘ املاّديّة’بـ ما أريدهررح ما تعنيه: " مبحاولة ،"Materialism الماّديّة" ،مقالته

 تّدعيهااليت سوف  النيانا الفيزياء )أو، بالطبع، تلك  تّدعيهاتلك النيانا  اليت  خارج هنالك أّي ريء
ا  القدكمة واملتأّخرة يف الفيزياء، ما سارع إىل مناقشة بعض الفرضيّ هو يُ  ،. من مثّ (9)النظريّا  الفيزيائّية املستقبلّية "

خُيرج كّل نقاش تماثل من طور املوضوع يعطي "النظريّة" بعض املصداقّية. لنن بالطبع، ما أورده بني هاللني 
 !أصاًل 

                                                           
(9) 662; reprinted in Smart, -(1963): 651 60Philosophy Journal of J. J. C. Smart, “Materialism.” 

Essays Metaphysical and Moral (Oxford: Blackwell, 1987), ch. 16. 

أطروحة مع طروء التبّدال  يف الفيزياء: "مُسّيت املاّديّة هبذا كّل ملزيد توضيح، كمنن إضافة اعرتاف دايفد لويس بضرورة تعديل  
فيه فيزياُء املاّدة وحدها هي أفضل فيزياء. أّما أفضُل فيزياء عصرنا فتعرتُف حبملة آخرين للخصائص االسم يف عصر كانت 

 األّولّية... وال نستطيع أن نغرّي االسم على هذا األساس؛ هذا حتذل  غري حممود":

D. Lewis, “An Argument for the Identity Theory,” Journal of Philosophy 63 (1966): 17-25; 
reprinted with additions in Lewis, Philosophical Papers, volume 1 (Oxford: Oxford University 
Press, 1983), p. 413. 

املاّديّة األسرتالّية" الذي "هذا، يف الوقت عينه، استمراريّة حلّجة لويس يف "نظريّة التماهي"، واليت تنتمي بوضوح إىل تقليد 
 نتفّحصه هنا.



ال يعلم مبااا ا ولنّنه إن فعل، فهو حتمً املصاغة هاهنا،  "النظريّة"بـ، قد يؤمن مسار ، أو يعتقد أنّه يؤمن
عّما ستتقّدم به الفيزياء يف املستقبل. إنّه إلكمان جريء إكماُن املرء بـ"ال أعلم  قطًعا، ال كملك أدىن فنرة ،فهويؤمن. 
 أليس كذلك؟ –مااا" 

بأّي ريء على  ، أو مقتنًعا،امن كونه مؤمنً ا أن ينون متأّكدً كيف لسمار ، مع قناعة كهذه، بالفعل،  
أمل أخرى أفضل منها.  ها، يف هناية املطاف،ترث، وأّن كّل نظريّة بال كلليتقّدم  العلم ظلّ  افرض أنّ . اإلطالق

بعض النيانا  األساسّية املفرتضة  ننن على هذا املنوال دائًما؟ أمل خُترج النظريّا  الوارثة، بعد اإلاعان هلا،
، فإّن املسار لن يتخّلفحّيز الوجود. وإن كان هذا  منفحسب  ا )واليت كّنا نعرفها، بأّي األحوال، وصفً ا سابقً 

حرّي بنا، إًاا، أن . قتضي أن ال ريء موجود أصاًل ي –كما هي ُمصاغة أعاله   –ما يسّميه مسار  بالنظريّة 
 التجرييّب.اي املشرب هبذا الربهان  حتفاءنرتّوى قبل اال

. املضمونعض يف الوعيه، مدرك هلذه الصعوبة، يقوم مسار  بإضافة ب أقّلهيف إرارة واضحة على أنّه، و 
 (10)اخلصائص االنبراقّيةالقول بمع  ال تتعارضأدرك أهّنا  عندماولنونه غري راض عن صياغته األّولّية 

emergent properties (11)الُناّلنّيةوب holism ،بوّدي أن البيولوجيا إىل الفيزياء، يقول، " اختزالّية-وبال
ال ينسجم  مراًل، ،أو علم النفس ،وغري قابلة لالختزال، يف البيولوجيا ،وجود قوانني أو خصائص منبرقة أصرّح أنّ 
 تعديلما حيصل، هنا، هو . (12)"‘اخلصائص املنبرقة’أّي نظريّة تقول بـكما أريد أن أننر وجود   واملاّديّة...

صاغُة 
ُ
تنطوي على أّي من هذا. كيف ، ال مبا هي هي، إن ُأخذ  آنًفالتعريف املاّديّة الوارد أعاله. فـ"النظريّة" امل

ّن الفيزياء ستستمرق بتحاري اخلصائص املنبرقة إىل ّولّية غري مالئمة؟ هل يقول لنا إأدرك مسار  أّن صياغته األ

                                                           
وهي، فلسفيًّا، تأيت يف مقابل النظريّة الذرّيّة اليت تنظر يف العناصر املنّونة، وترى لنّل عنصر معىًن على حدا، يف حني ترى  (10)

 ادرًا عن متام العناصر. املرتجم.الناّلنّية املعىن ص
عناصر هذا املرّكب، كما أهّنا ال  القول بأّن اخلصائص الذهنّية تنبر  عن املرّكب املاّدّي، وهي ليست خصائص حتوزها بعض (11)

 تنتج عن اجتماع خصائص هذا املرّكب. املرتجم.

4.-Smart, “Materialism,” op. cit., pp. 203 (12) 



 على ماعن الناّلنّية )ا واضحً  تُقّدم لنا، يف الراهن، مرااًل  فيزياء النوانُتمتنون املاّديّة خاطئة؟ ومبا أّن  وإاّل األبد 
 ؟، فعاًل  ، هل خنلص إىل أّن املاّديّة قد وصلت إىل هنايتهاPaul Teller، بول تيلري مراًل  يقول،

بأّن املاّديّة هي كّل ما يلزم لتحقي  مّدعى التمامّية حبّ   – فنرتهنفس بالطبع ال. ففي مواجهة تداعيا  
" )ألستعمل ا"منّفرً قد حيصل أن تستوعب فيزياء املستقبل كّل ما يراه مسار  يبدأ مسار  بالرتاجع.  –الفيزياء 
وإن أصّر كهذه،   عواقبولنن مبواجهة  خاطئة. نفسهاالفيزياء  ستنون، . يف تلك احلال، ُيضيف مسار عبارته 

احب عقل بل سوف يشريون، وعن حّ ، أنّه كان ص جيد يف صّفه أحًدا من املاّدّيني.لن مسار  على رأيه، ف
على استيعاب ا اجليل الساب  يف الفيزياء نفسها، مل ينن قادرً أبناء وأنّه، كما حيصل يف العادة مع  ،"تقليدّي"

 .(13)"الماّديالرؤى اجلديدة خبصوص بنية العامل "

 زائفالماّديّة كوعي  15

قيود، على العلم، متافيزيقّية  برداءرجعّيني علمّيني أصحاب أطروحا  متهافتة  ، هل املسألة برّمتها مسألةاإاً 
تقليد  ؟ كاّل، ليست كذلك. ينمق كّل هذا اجلهد لتقنني املاّديّة عن ريء أكرر أمهّّية: روح املاّديّة. فاملاّديّةُ متزّمتة

 ،ّيةوغري التجريب ،جيد يف كّل حقبة فلسفّية تربيرا  خمتلفة. وكّل جتّل للماّديّة له مّدعياته التجريبّيةوطيد، فلسفّي 
 ، املواقف والقناعا  الراسخة اليت أمسّيها هنا "روح املاّديّة".حبسب مصطلحاهتاو يف تلك احلقبة،  اليت تفّسرُ 

معيّن باملاّديّة؟ املفتاح بني أيدينا هو قدرة املاّدّيني الظاهريّة على مراجعة  ،بالفعل ،كيف لنا أن حنّدد ما هو
هو إكمان بسيط، سوف  مّدعى املاّدّي بأّن موقفه ،باحلرف ،فحوى طرحهم الرئيس مع تبدقل العلم. وإاا أخذنا

. إن مل كما نفهم املاّدة اآلن  –ة ادّ ينبين على احنصار كّل ما موجود باملحجية ال حّل هلا، إا ااك اإلكمان بأ نُواجهُ 

                                                           
ليس غريًبا أن تتبىّن املاّديُّة املتفانيُة الفيزياء بشنلها الراهن على أهّنا صحيحة يف جوهرها. لذلك يصّنف دايفد لويس ماّديّته  (13)
 لُتصادق على متامّية الفيزياء كما نعرفها )تقريًبا "؛ انظر، تأهّنا "متافيزيقا ُأّسس على

D. Lewis, Philosophical Papers, volume 2 (Oxford: Oxford University Press, 1986). 

املاّديّة هبذا اإلكمان املبالغ فيه " ويدحضه لرغبته بعدم تقييد الماّديّة الحقيقّيةيقتبس غالن سرتواسون هذا املقطع يف كتابه "
 ، ولنّنه ال يقّدم أّي بديل لتمييز املاّدّي عن ما هو غري ماّدي.ابالفيزياء كما نعرفها حاليًّ 



يرتاجع عندما ختذله فرضّياته  كيفيعرف   الك، أىّن يستطيع ماّدّي كهذا أنينن يف املسألة ما هو أبعد من 
هناية  ففيالعلمّية املفّضلة؟ كيف عرف ماّديّو القرن الرامن عشر أّن اجلاابّية، أو القوى باجململ، كانت ماّديّة؟ 

 نظام الطبيعةالقارّة األوروبّية يف كتابه " يف اّديّةامل Baron d’Holbachبارون دولباخ  الك القرن، عّرف
Système de la nature عليه. ال ريء  ،أو جيلني ،مبجّرد تعاقب جيل ما لبث أن ُهجر"، بيد أّن التعريف

والنهرباء والطاقة على استيعاب النظريّا  اجلديدة يف الضوء ا كان قادرً   ةولباخ للطبيعه توصيفيف 
، وكيف متّسك قل النهرومغناطيسّي كان ماّديًّا. كيف عرف ماّديّو القرن التاسع عشر أّن احل(14)املغناطيسّية

 املاّديّون هبذا التصوقر بعدما كانوا قد صرفوا فنرة األثري بفظاطة؟

إاّل أّن هذا هو ماّدّي.  اتاح ملوأّن هذا هو املف ،قد جييب املاّدّي بأنّه من املمنن قياس بعض النّمّيا  
 بتشخيص نيوُتن، نّية.بالنقلة من الفيزياء الدينارتّية إىل تلك النيوتُ  ،اجمّددً  تأّمل،ال يزّودنا باملعيار املناسب. فقط 

، وُمعّدله momentum. بالتايل، إن استطعت قياس اجّتاه تبدقل قّوة الدفع عّلة تغرّي أحوال احلركة هيالقوى 
 قياسُ  ،بالتحديد ،. أّما الوصفة لقياس وجهة القّوة ومداها فهيااعتبار آثارهبتوصيف هلذه العّلة على  حلصلت
 هل يستدعي الك، منطقيًّا، ماّديّة العّلة؟هي حركا  األجسام املاّديّة،  اآلثارُ . لنن حىّت لو كانت اآلثارهذه 
وحىّت  –ليست ماّديّة، بل روحّية  العلل املذكورةقد يستطيع أحدهم القول، ولن ينون قوله غري متني، إّن  ،منطًقا
ُحنم مباّديّة القوى، كما ُحنم على األجسام عن الك، ا عوضً أحدهم.  اهنعلى  الذهن، إن مل نقصر اهنّية

 باملعرفة، فيبدو أّن  . إن كان هذا اّدعاءً املمتّدة من قبل
ُ
نتشفة املاّدّي كمتلك قّوًة ما خفّيًة: معرفة أّن النيانا  امل

 متتلك عنصر الـ"ال أعرف مااا" الضرورّي للماّديّة. ا حديرً 

                                                           

"، عن كتاب دولباخ من Force and Matter القّوة والماّدة" ،Ludwig Beuchnerال يبتعد كتاب لودفيغ بورنر  (14) 
العلمّية يف راهنها. بيد أّن بورنر انتمى إىل القسم املنتصر، واملتنّور علميًّا، يف القرن التاسع عشر، والذي  حيث االرتباط باملعرفة 

 كان على ورك أن يرى أهّم رؤاه األساسّية للطبيعة هُتجُر من قبل العلوم الفيزيائّية. جمّدًدا، كان املوقف، الوارد يف كتابا  بورنر،
 د يف النون ترفض التفنري باحتمال التغريق يف العلم. انظر،موقًفا خبصوص رؤية ملا يوج

Baron D’Holbach, Système de la nature (1770). 



نتشفة ماّديّة مسأ ليس استخالُصنا )استخالُصُهم  أنّ  املسألة واضحًة اآلن: باتت
ُ
لة معرفة النيانا  امل

؟ حتذلًقا إليه بتغيري االسم اإلرارةُ  حبيث تنونيف احملتوى،  تغيريالحُيدقد يقّي، تافيز من هذا املوقع امل ،باملرّة. ما الذي
برياسة الفيزياء على  ،أو االلتزام ،هو الرغبة ،هذا املوقف الفلسفيّ  ، يف"طبيعاينّ ، أو ""جسدايّن" ما هوإن كان 

 ،باألساس ،عليه. وإن كان املوقف ال يتنّون القبض ،أو معتقد ،ال كمنن ألي أطروحة ما، ، إًااذاتافيزيقا، فهامل
الراسخ الذي )يف ااك من اإلكمان  ال ُتشت ق  ،بنيفّية الرتاجع ،هذه املعرفةف؟ ، أو االلتزام، فما هو إًاامن هذه الرغبة

طروحة ال األ – مهما كان اجلواب فهو؟ شت ق إًاالة بأن كّل ريء ماّدّي. من أين تُ الوقت  يتماهى مع الرؤية القائ
صاغة

ُ
 اجلواب احلقيقّي ملاهّية املاّديّة. – امل

بل هي،  وهنذا، فإّنين أقرتح التشخيص التايل للماّديّة: إهّنا غري قابلة للتماهي مع نظريّة حول ما يوجد
للمحتوى ا وإاعانً  فيه، ابالغً مُ ا أو جمموعة من املواقف. تتضّمن هذه املواقف احرتامً  ،باألحرى، تتماهى مع موقف

على )ورمّبا التزام، أقلقه  على نزوعهذه املواقف  تشتملاحلايّل للعلم يف املسائل املرتبطة باآلراء حول ما يوجد. كما 
تني األوىل يّ . فلنسّم هاتني باخلاصّ (15)زمن مفرتض   للعلم كما هو يف أيّ قبول مّدعيا  التمامّية )تقريًبا   إىلنّية

ضمن النيانا   ماّدّي، ومبا ليس مباّدّي،مبا هو على هذا التشخيص، فإّن املعرفة الظاهريّة  والرانية للماّديّة. بناءً 
 ،اوتنرارً ا مرارً  ،جمّرد مسألة ظاهريّة. أّما القدرة على تعديل حمتوى األطروحة القائلة مباّديّة كّل ريء هياملفرتضة 

 . بةومتصلّ  فمردقه إىل مهارة يف االننفاء مصدرها مواقف ثابتة

                                                           
تبتعد املواقف اليت أعرض هلا هنا عن املواقف اليت أعتربها ألي  بالتجريبّية من حيث احرتاُمها، أو إاعاهنا، للعلم كنمواج من  (15)

بالنقد الذايّت واملتبادل. فاملوقف التجرييّب ال ينطوي على إاعان للعلم يف مسائل الرأي، بل هو جترقد منااج البحث العقلّي املتمّيز 
 معريّف فيما خيّص حمتوى العلم الراهن، أو العلم يف حالته املرالّية. سوف أعود إىل هذه النقطة الحًقا.



. ولنّنه ينطوي (16)باملاّديّة؛ على العنس، فهو يفيها حّقها ضررًاوليس بالضرورة أن يُلح  كالمي هذا  
، يستطيع أن يفّسر اإلكمان حباجة زائًفاا على أّن تشوقش األطروحا  املتبّناة مع املواقف املصرّح هبا، واليت توّلد وعيً 

 .اقتضاؤه هلاأو  ،العلم للماّديّة

 ماّديّة من دون وعي زائف؟ .16

تداعيا   اوهو موقف  ،يف أّي حلظة ،تجسقدهافأو إدانتها.  ،تشخيص املاّديّة، ال دحضها أردُ ، تمّا اكر ،
كموقف فلسفّي   ،تطوقر العلم. لنن بغّض النظر عن النتيجة، فإّن املاّديّة حبسب ،أو تنهار ،تتربُ  ،جتريبّية معّينة

 لن نتوّهم، أبًدا، أّن املاّديّة فرضّيةهذا بعني االعتبار،  آخذينعاّم، وكتقليد تارخيّي يف الفلسفة، سوف تستمّر. 
 ،وتلزمها بالتماسك ،على النظريّا  العلمّيةا "ماّديّة افرتاضّية" تفرض قيودً  مثّة ما ُيسّمىأسس العلم. ليس  منبعها

                                                           

الحًقا )يف النتاب . أّما بياُن املاّديّة، مبا هي فلسفة معّمرة، أو ما هي بالتحديد روح املاّديّة؟ سأحاول أن أقول ريًئا ما  (16) 
تأييُد إمناهنا دومنا وعي زائف، فهذا يرجع إىل املاّدّيني أنفسهم. أّود أن أطلب من القارئ أن يُقارن بني نّصني جديدين، كالمها 

 ء النقد الوارد أعاله  والراين أكرر تعقيًدا. األّول:مطّلع وواع تارخييًّا، مع كون أحدمها سااج )مبعىن أنّه غري حصني يف إزا

R. C. Vitzthum, Materialism: An Affirmative History and Definition (Amherst, N.Y.: 
Prometheus, 1995). 

واألطروحة الفعلّية راجع الفصل اخلامس من النتاب "تعريف خمتصر للماّديّة" لرتى بوضوح كيف تتذبذب رؤيُتُه بني االلتزام احلاّد 
حول الطبيعة. لنن اطّلع على الفصل السادس، "تعريف ملّخص للماّديّة"، أّواًل. النّص الراين هو رّد جان برينمو، على مراجعة 

 :Sokalلنتاب مشرتك بينه وبني سوكال 

J. Bricmont, “Comment Peut-On Être ‘Positiviste’?’’ In F. Martens, éd., Psychanalyse, Que 
Reste-t-il de Nos Amours? (Brussells : Revue de l’Université de Bruxelles, Editions 
Complexe, 2000), pp. 71-90. 

قرأه باإلضافة إىل نّص آخر له لرتى كيف أّن جزًءا كبريًا من موقفه يتحالف مع ما أرّخصه هنا كتجريبّية، من دون التخّلي مّث ا
 كما أفعل هنا:عن التقليد املاّدّي  

J. Bricmont, “Q’est-ce Que Le Matérialisme Scientifique?” Part 1, La Raison 441 (May 1999): 
19-20; Part II, La Raison 442 (June 1999): 20-21. 



حمّددة. واملاّديّة نفسها ليست مقّيدًة إىل هذا احلّد، إا هي تستمّر بسبب قدرهتا و  ةمؤيّدعلى ضوء أطروحا  
 على التنيقف مع العلوم اجلديدة. 

إىل ف. ملا تشرتك فيه املاّديّة مع غريها من التقاليد املعّمرة يف الفلسفةا قد نستطيع أن نفيد تمّا تقّدم تفسريً 
. روح املاّديّة"، والذي يظّل أبًداما كمنن تسميته بـ"ا ماّديّة اليوم، هناك أيضً جانب األطروحا  اليت تقف عليها 

 بطريقني:فيمنن تفاديه الوعي الزائف  أّما

ه بأسئلة حقيقّية يف اهنماما هلذه الروح وينون، يف الوقت عينه، خملصً ا بإمنان الفيلسوف أن ينون فاقدً  .أ
 حمّددة حول ما يوجد وما ال يوجد؛ أو

 عّينة ملاهّية العامل.امل الرؤىّتع الفيلسوف هبذه الروح ولنّنها ال تشّوش على قد يتم .ب

خيار مشّوق بالفعل، وهو مع الك، فهو  .(17)بني الفالسفة مصداقًاأّما اخليار الراين، فلم جيد له، بعُد، 
 ،عندها ،التقليد التجرييّب. تصري املسألة بالنسبة إىل املاّديّ  ملتابعةأقرب إىل اخليار الذي قد أفّضله يف أّي حماولة 

إىل التجرييّب تشخيص املوقف التجرييّب احلقيقّي )أو مروحة املواقف بالنسبة حتديد املوقف املاّدّي احلقيقّي، و 
تصري  ولوجيا؛دين، أو أيدي أقرب إىل اعتناق قضّية، أوا جتريبيًّ  ،أو صريورتُه ،التجريبّية احلقيقّية . ويصري كوُن املرء

                                                           

 كإضاءة أخرية على املوضوع، أّود اإلرارة إىل مقالة بول فايرآبند القدكمة حول املاّديّة:  (17) 

Paul Feyerabend, “Materialism and the Mind/Body Problem,” Review of Metaphysics 17 
(1963); reprinted with postscript in Realism, Rationalism, and Scientific Method: 
Philosophical Papers, volume 1 (Cambridge: Cambridge University Press, 1980). 

متاًما كما يستطيع معاجلة العلم املعاصر ُموحًيا،  ،بالقول إنّه، يف حّجته، قادر على الرتكيز على النظريّة الذرّيّة القدكمةيشرع فايرآبند 
يف صياغته، بأّن كّل أطروحة ماّديّة تأخذ رنل مّدعى بالتمامّية لوصف علمّي معنّي للعامل. كما ويوحي بأّن النزاعا  الفلسفيّة 

ستقّلة بالنلّية عن حمتوى األطروحة قيد النقاش. وإاا كان اإلحياءان صادقان، فرّمة سؤال جّدّي يطرح نفسه خبصوص املاّديّة م
، يصل إىل مفهوم للماّديّة  1980حول أصل وجود األطروحة الفلسفّية اليت تّدعيها املاّديّة لنفسها. ويف مالحظة أضيفت يف 

كرر غىًن من اللغة العاديّة... ولنّنها، يف نواح أخرى، أكرر فقرًا بأرواط. فهي كموقف: "على األرجح أّن اللغة املاّديّة... أ
سوف تنون مفتقرًة، مراًل، إىل العالئ  اليت تصل األحداث العقلّية بالعواطف، كما والروابط اليت تربطنا بغرينا، واليت ُتشّنل 

 إنّه خيار أخالقّي". –ّية حياتنا أساس الفنون والعلوم اإلنسانّية". مثّ يضيف، "اخليار يرتبط بنوع



خبصوص اجلني  Dawkinsإىل التحوقل إىل الرأمسالّية أو االررتاكّية، أو إىل رؤية كونّية كمقولة داوكنز  أقرب
". املسألة هي على هذا ا"ملااا لسُت مسيحيًّ  :املعرّب عنها بقوله Russellأو رؤية راسل  ،selfish geneاألنايّن 
. إن  guilt with association انب بالرتابط ملشروع صبغةي ادعونا ال نعط وإن مل ترق للجميع. ،النحو

أرغب ، فإّن كّل احلركا  الفلسفّية العظيمة كانت على هذا النحو، يف الصميم ال يف املضمون؛ ما كنُت حمقًّا
 عن املضامني الناابة. بعيًداهو أّن علينا القيام مبا نقوم به  بقوله


