
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 Copyright 2019© حكمة  1

 

 

 1ألفريد جوليز آير
 

 موسوعة ستانفورد للفلسفة 
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ة س ، واالستقراء واالحتمال، والسببية والحرية، ير ز آير وفلسفته حول المعنز والصدق، واإلدراك الحسي ألفريد جولير

جم للـد.  ؛واألخالق . ننوه (موسوعة ستانفورد للفلسفةوالمنشور عىل ) ماكدونالد وناكول كريشنا،غراهام نص مير

ي الموسوعة عىل 
جمة هي للنسخة المؤرشفة فز  عن هذا الرابطبأن الير

ا
ي قد تختلف قليًل

للمقالة،  لدارجةاالنسخة ، والنر

جمة. وختاًما، نخّص  ة بعض التحديث أو التعديل من فينة ألخرى منذ تتمة هذه الير حيث أنه قد يطرأ عىل األخير

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

 حكمة. 
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يف الرابعة  (1989-1910) ألفريد جوليز آير كان
والعشرين من عمره فقط عندما كتب الكتاب الذي صنع امسه 

 قحقا  ال )يُطلق عليه اللغة واحلقيقة واملنطق ،الفلسفي
LTL ) ، ه أن  على هم ما فُ  فيه . طرح1936ُنشر عام

سه كممثل نف نّصب، و لوضعية املنطقيةلاألطروقحات الرئيسية 
ييده ذهذه من خالل أتو  يف األصل فيينا.و ، إجنليزي رائد للحركة

 ه مستمر يف خط التجريبيةنفسه على أن   آير، رأى اآلراء
تجريبية اليت  الو ، فيد هيومديو جون لوكالربيطانية اليت أنشأها 
نية طوال قحياته املهبقي و  .برتراند راسلكان آخر ممثل ذها 

ملعرفة ا إلمكانية أتليفا لرفض هذا التقليد الالقحقة وفيّ 
 حتليل معىن والفلسفة ه منهج ، وهكذا رأى أن  السابقة

كريس اجلزء األكرب ت ت  و  إىل ذلك. ، وما"احلرية"، ، "املعرفة"لسببية"، "احلقيقة"، مثل "ااملصطلحات األساسية
من  تعتمد يت، وخاصة املعرفة احلسية واملعرفة الّ املعرفة مزاعمنا قحولمن عمله الستكشاف جوانب خمتلفة من 

اإلميان احلقيقي " تفسريعن فيها دافع  ة اّليتالطريق إىل جانب على االستدالل االستقرائي.مصداقيتها أجل 
، نظرية أخالقية  LTLكتاب  يفطرح و  ، والتوافق فيما يتعلق ابحلرية.لسببيةلاذهيومي  تفسريالو ، ملعرفةاباملربر" 
  .ا  ، وهي نظرية مل يتخل عنها أبدعاطفية

رات قليلة لصعوبة الفلسفية يف فقل هيكلكان إبمكانه وضع  ؛أنيقو  واضح أبسلوب ا  دائم آيرتب ك
 األفضل يف يرآأن يكون ، ال ميكن املشكالت الفلسفية لعديد منوفيما يتعلق اب من النثر البسيط املذهل.

عن ن ذلك سواء كا ،عند قراءة مقاله ابدئ األمرو  .الكشف عن معاملهلتوفري وصف واضح وغين ابملعلومات 
 كاناملؤلف   دفه أن   يف إدراك ا  املرء بعيد يذهب، قحرية، أو استقراء، أو قحسيةت معطيا، أو أساسية فرضيات

 أعطاهو ، اسارع يف بعض األقحيان للوصول إليه، لسوء احلظو  ر عما تبني.، بغض النظالوصول إىل احلقيقة
 نيالربيطاني ذلك، من بني الفالسفة ومع من قبل. هامل يعش قحنكة، مسعة جملرد نب أسلوبه املباشراإىل ج، ذلك

 .P.F نسو سرتاو  حصرّ  ؛(Foster 1985) راسلة الثانية بعد يف املرتبهو كان   يف القرن العشرين
Strawson، أبي قحال من   يكنملإسهامه يف نظرية املعرفة وامليتافيزيقيا العامة " ، أن  يف خدمته التذكارية

  (.see Rogers ،1999 ،358قحوال أد ى من راسل" )األ
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 السرية الذاتية خمطط. 1
، من Reineرين  والدته احندرتو . 1910 تشرين األول 29يف لندن يف  ز آيريألفريد جولولد 

من Jules Louis Cypress Ayer  لويس سيربيس آير يزجول، بينما جاء والده اليهود اذهولنديني
، وهكذا ولكنه مؤذ لعصرهسابق طفال   آير، كان 1999عام  روجرزكما روى  سرية.خلفية كالفينية سوي

  Eton على منحة دراسية إليتون منها قحصل و ،  سن السابعةداخلية )خارج إيستبورن( يفإىل مدرسة  لأرس  
الطريقة اليت  السمات األخرية يفتتجلى ، و التنافسية تهقدر بذكائه و . وهناك أاثر إعجاب نظرائه 1923يف عام 

طالب مل زمالئه ال ح أن  ، ومن الواضغريب" ه "شخص  أبن   آيرعلى الرغم من ذلك، شعر و  ب هبا األلعاب.لع
شخص " هأن  لشعور بـكان ا حتويلهم إىل اإلحلاد.ذي قحاول به ، رمبا بسبب احلماس املفرط الّ يشعروا حبرارة جتاهه

 الوقتيف بدأ و يف سن السادسة عشرة يف الفلسفة ختصص و  غريب" هو الشيء الذي بقي معه طوال قحياته.
يف  راسلقحجة  ، ال سيماانطباعا   برتراند راسلـل تركت املقاالت املتشككةو الفلسفة.من يقرأ بعض  نفسه

هذا ظل  إن   آيرقال  عندما ال يوجد سبب لالعتقاد بصدقه. الفرضه من غري املرغوب فيه تصديق االدعاء أبن  
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مبادئ  ، كان لقراءةيف الوقت نفسهو  .(see Rogers 1999, 45) له طوال قحياته الفلسفية ا  شعار 
 عن املغالطة الطبيعية. مورتعبري دائم، ال سيما  أتثري    G.E Moore مورـاألخالق ل

ليز  رينيه ، قحيث التقىبعض الوقت يف ابريس يرآ، أمضى إيتونعيد الفصح قبل مغادرته يف و 
Renee Lees ّقحصل على (1929يف العام التايل )و  (.1933م يف وقت القحق )يف عا ها تزوجيت، ال ،

وكان أقحد  ،يث درس اللغة اليواننية والفلسفة، قحكسفوردو ، أإىل كنيسة السيد املسيح تقليديةنحة دراسية م
رسالة منطقية فلسفية  آيرقرأ يذي اقرتح أن هو الّ  رايلكان  .Gilbert Ryle جيلربت رايلمدرسيه 

كان  ، وهو العمل الذي أاثر إعجابه على الفور.Ludwig Wittgensteinنشتاين غلويدفيغ فيتـل
 Moritz شليك سموريللدراسة مع  1933يذهب إىل فيينا يف عام  يرآأساسي يف جعل  دور   رايلـل

Schlick ّإىل واانضم، مثقفنيسفة وعلماء وغريهم من فالاملؤثرة على دائرة فيينا لذي كان آنذاك زعيما  ، ال 
كانت  ا.فييندائرة ليكونوا أعضاء يف  من زائرين اثنني فقطكونه واقحدا   W. V. O. Quine  كواين

كنه كان يعرف ما يكفي اللتقاط ، لابألملانية املتذبذبةجتربته الفلسفية يف فيينا حمدودة إىل قحد ما بسبب معرفته 
 املعتقدات األساسية للوضعية املنطقية.

لزمالة  1935ب عام خ، قحيث انتُ املسيحالسيد لفرتة قصرية يف كنيسة  يرآ، قحاضر بعد مغادرته فييناو 
 ،اجلدل والنقاشتسبب يف الكثري من ذي ، الّ  LTL كتاب،  يف العام نفسه أهنىو  ث ملدة مخس سنوات.حب

 ا بعد األخالقيي معاطفذهب الاملبشكل خاص بسبب  بل، الميتافيزيقل ابعاده الساقحق إىل قحد مابسبب 
 عنالدفاع  على ،خالل السنوات القليلة املقبلة آيرعمل و  ة.يف أقحد فصوله األكثر شهر  آير دافع عنهي ذالّ 

يت عقدت يف االجتماعات الّ  قتصر علىيمل و ، وتنقيحها  LTL  كتاب  تبنيها يف بعض املواقف اليت تّ 
أوستني و ،Stuart Hampshire ستوارت هامشري و ،Isaiah Berlin أزاي برلني أكسفورد مع

J.L. Austinأسس "ب كتا  التنقيحكان نتاج عملية  األمد. إلثبات طويل أوسنتاملواجهات مع  كانت ؛
ذات معرتفا  ، ا  يدج ا  راقص كان  ؛ابحلياة إىل أقصى قحد ا  خالل هذا الوقت أيضيتمتع كان و  .املعرفة التجريبية"

ه ندما أدرك أن  ، لكنه ختلى عن الفكرة عفيلسوف حمرتفبدال  من  الصنبور ل أن يكون راقصه كان يفضّ مرة أن  
 يرآلكان  ؛لتفككاب  Renee رينيهبدأ زواجه من  .Fred Astaire فريد أستريمثل  ا  لن يكون جيد

 .Stuart Hampshire ستيوارت هامبشايرعالقة دائمة مع  هريني تل، وشكّ موراألالعديد من 
، وري يف إسبانيادعم اجلانب اجلمه ابلسياسة. ا  شغوف آير السنوات اليت سبقت احلرب مباشرة، أصبح يف

عندما و  يف قحزب العمل. ا  نشط ا  النضمام إىل احلزب الشيوعي، ولكنه أصبح بدال  من ذلك عضو اب لوتغزّ 
كان  (.Sheila Graham جيلربت رايل)وساعده يف ذلك  ياحلرب انضم إىل احلرس الويلز  تنأعل  
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، خلدمة السريةلالنضمام إىل مهمة ال إىل أمريكا ، مث أرس  لوقت يف كامربيدج يستجوب السجناءيعمل لفرتة من ا
، يف نيويورككان بينما  و  املعلومات قحول املتعاطفني مع الفاشية يف أمريكا. قحشد منا تنطوي على يت يبدو أهن  والّ 

  ن ابكاللوريقياسيا مع  رقما   هي األم(، وسجل مشيال جراهاابنة )كانت  له دتول  و ، ألمةاعن  ا  أفالم شاهد
Lauren Bacall.  ة مهمة املساعدة يف تنظيم قحركات املقاوم يف، وجد نفسه بعد إعادته إىل إجنلرتاو

دراسة الوجودية الفرصة ل، قحيث انتهز إىل ابريسبعد وقت قصري من احلرب إرساله  تّ و  يف لندن. الفرنسية
  .األفق يف Camus كاموو Sartreسارتر ، وكتابة مقاالت عن الفرنسية
، أكسفورد ، Wadham وادام كليةنحة دراسية يف  مل ا  عرض آير لمن خدمة اجليش، قب   تسرحيهقبل و 

، وهو يف سن بلندن ليجكو   للفلسفة يف جامعةكبريا    ا  وى فرتة قصرية قبل أن يصبح أستاذولكن مل يكن هناك س
)للتعويض عن  حماضرمبنصب   Hampshire هامبشري السادسة والثالثني. وسرعان ما قام بتعيني

 Richard ريتشارد وهلامي، مث (رينيهيف طالقه من  مساعدكمشارك ري هامبشاستشهاد 
Wollheim. ث شارك يف ، قحييف عامل اإلذاعة ا  أيض يرآغامر  .ا  مزدهر  فلسفيا   القسم وأصبح مركزا   وكرب

 مانزوكر ، مبا يف ذلك قحلقات نقاش مع العلماء مليات بث برانمج يب يب سي الثالثالعديد من ع
Zuckerman هوكسلي وHuxley  فريدريك  اليسوعي  مع القس ةمشهور  ومناقشة، ميداوارو

منتظم يف  مؤدييف وقت القحق أصبح و  قحول وجود هللا. Frederick Coplestonكوبليستون 
 خربةا لكنها أثبتت أهن   ،يف كلية ابرد يف نيويورك 4819عام قحاضر و . "صندوق العقول"تلفزيون يب يب سي 

  ن  رجل الدولة اجلديد يقول: إ يف مقاال   .Joad C.E.M  جود نشرلندن  إىل وابلعودة غري سعيدة.
 غري ممل ا  صري ق مقاال   اتمي  ونشرت جملة ،هتيئة بيئة ازدهرت فيها الفاشية كان مسؤوال  عن   LTL كتاب

 ,Rogers 1999)بال معىن  عبارة تالرجل جيد لدعم والدته" كان"هذا  م طالبه أن  علّ  يرآ يدعي فيه أن  
p. 232) . يكا ، قحيث زار فرنسا وبلججوالت احملاضراتعن  ا  حمموم ا  عودته إىل أورواب، بدأ برانجمعند و

 ، كل ذلك يف أوائل اخلمسينيات.وبريو وشيلي وأوروغواي والربازيلوإيطاليا والسويد والدامنارك 
قحق الوقال يف وقت  لمنطق.ل وكهام ، الفرصة للعودة إىل أكسفورد كأستاذ1958يف عام  يرآاغتنم و 

وجهات  لىاذهجوم عذي كان قد أوضح نقطة ، الّ مكافحة التأثري املتزايد ألوسنت ذ من أجلهذا القرار اختُ  أن  
ياته يف يف قح آير" ة، مما جعل "تضحيملوتمن ا ا  قريب أوسنتومع ذلك، كان  .عن اإلدراك احلسي آيرنظر 

ة األسبوع ، وقضى عطالت هنايأقام عطلة ثنائية لقد ؛تم التضحية ابلكاملت ملو  .لندن بال معىن إىل قحد ما
 اجلديدة الكلية، وعلى األقل ثالث لياٍل يف Dee Wells دي ويلزلطويلة يف لندن مع زوجته الثانية، ا

 الصني وروسيا واذهند وابكستان إىل خط سري اضيفت سع:واصل السفر على نطاق واو  خالل األسبوع.



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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فيتنام،  ملة ضد تورط بريطانيا يف، وقام حبمر يف دعم قحزب العملواست، كما واصل نشاطه السياسي الرقحلة.
نصري يف افحة التمييز العرئيس محلة مكو  ،إصالح قانون اإلجهاضلرئيس مجعية  ا  وكان يف وقت واقحد انئب

خر س اّلذي، ثليجترمي السلوك امل لعدمدعمه  مل يكن يعتقد أن  و  ، ورئيس مجعية إصالح القانون املثلي.الرايضة
لعمل حلزب ا آيرانتهى دعم و  ، من قبل أي شخص على علم به ينطوي على مصلحة خاصة.منه ذات مرة

. وكان دعمه للحزب االشرتاكي الدميقراطي مبثابة 1981بتشكيل احلزب االشرتاكي الدميقراطي يف عام 
 ، وال سيما مناهضته ألورواب.على االجتاه اليساري حلزب العمالاقحتجاج 
د أضاف إىل العمل يف أوكسفور  من أسبوعترتيب قضاء عطل هناية أسبوع طويلة يف لندن وبعض  إن  

، الذي Nicholasنيكوالس ، ا  ويلز ابن ىدول لديه، كان 1963يف عام و  ير.آلاحلياة املنزلية املضطربة 
 ,Rogers 1999)الفرتة املتبقية من قحيايت"  على"كان قحيب ذهذا الطفل عامال  مهيمنا   :يرآعنه قال 

يف كان بينما   ا كان يراهيت، الّ Vanessa Lawsonفانيسا لوسون ل عالقة مع وشكّ   (.278
ونُشر   .األكثر أصالة  فلسفي، قحيث قام ببعض أعماله ال االنتاج آير، واصل خالل هذا الوقتو  أكسفورد.

ويليام  اضراتحمل النتيجة) التحليلي: الرتاث مورو راسل ، بعد كتاب1968يف عام  صول الرباغماتيةكتاب أ
يت ألقيت يف جامعة  الّ  ديوي)حماضرات والربهان  واالقحتمال ،(1970ألقاها يف هارفارد يف عام  يتالّ  جيمس

املركزية  لاملسائكتاب ، و ، وهو كتاب ورقي صغريراسل، بعد ذلك بوقت قصريجاء و  (.1970يف عام كولومبيا 
، قحيث يف جامعة سانت أندروز( Gifford جيفورد ، أُعطي يف األصل كمحاضرات 1973) للفلسفة

، قحيث ناسبتنيزار كندا يف مو كتاب أصول الرباغماتية. رقحت ألول مرة يفاليت طُ  املتطورةحتدث عن الواقعية 
،  هيومكتابه عن   نتج عنها( 1979يف جامعة ترينت ) Gilbert Ryle جيلربت رايل ألقى حماضرات 

 . احلرية واألخالق كتاب  ( اليت أدت إىل1983واحملاضرات املخفية يف مكماسرت )
. قبل وقت 1982يف عام  فانيسا لوسونمن  يرآ، تزوج ويلزدي بعد فرتة وجيزة من الطالق من و 

يت توفيت فجأة بسبب مرض ، الّ ، ابنتهمافالرييها ت(، تل1980، زوجته األوىل، )هرينيقصري من وفاة 
 ت، وترك1985من سرطان الكبد يف عام على حنو مأساوي  فانيسا كان موت.  1981هودجكني يف عام 

د االختناق ، قحيث مات "تقني ا" لبضع دقائق بعمع املوت يف مواجهة قريبة كان هو نفسه ابحلزن. منكواب   آير
علف بينما كان "ميت ا" بطريقة تقدم ال جتربتهعن ، عند إقحياءهأبلغ و  قطعة من مسك السلمون املدخن. من

 يف ذلكأصبح  و حترك بسرعة لتبديد هذه الشائعات. هللا. ووجد ارتدامللحد الشهري قد  ظنوا أن   ذينألولئك الّ 
 ون فوسرتجلة من قبل ودراسة نقدية طوي ،، مع نشر جملدات على شرفها  قدمي عظيما   رجال   ،ما ا  شيئ الوقت

قضى معظم العامني املتبقيني يف الرد و  قحجج من الفالسفة".املرموقة " Routledge  رولتاج يف سلسلة



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 .L.E نههاره ذي قحر ، الّ الفالسفة األقحياءيف سلسلة مكتبة  آيرتظهر يف جملد يت كانت على املقاالت الّ 
Hahn.  بسرطان  مصااب   إىل املستشفى آيرنقل  لة ت  ، ولكن بعد فرتة ليست طويدي ويلزتزوج من جديد و

  .قحزيران 27وتويف يف  1989الرئة املنهار يف أوائل صيف عام 
العديد من  ئهأصدقا ةتضمنت دائر  .وأكثر من قحيايت ،جزء من قحيايت ، شخصيتنينيسريت آيركتب 

، كونويلسرييل   سوى قائمة خمتصرة. ما يلي )يف أي ترتيب معني( ليستو  األشخاص املشهورين واملؤثرين.
، اند راسلبرتر ، آرثر كويستلر، ماير شابريو، ماراينوزوجته  كامينغز  أي، جورج أورويل، غراهام جرين
د  ريتشار  فوت مايكل ،روي جينكينز، هيو غايتسكيل، برلني أزاي، فيليب توينيب، ودينأ، ستيفن سبندر

، يريس مردوخإ، جوان فونتان، زأليس توماس إلي، آالن بينيت، أجنوس ويلسون، جواناثن ميلر، انكرومس
كانت النطاط  وابرد يف لعبة توم ست جورج مورشخصية  ، أن  ا  ، رمبا قحقاعتقد .كريستوفر هيتشنزو، يتخبريت

 :فقال ية.ز بني الغرور واألاننلقد ميّ  من سحره الكبري. ا  جزء هرور غكان و  ،مغرورا  رجال   آيركان  .أمنوذجا  عنه
كان يستمتع غرور  امل شخصال يكون لديه املزيد من امليداليات، يف قحني أن   ينبغي أن هيعتقد أن   األانين إن  

، وزميل فروسيته آيرـل اّليت قدمتمن بني العديد من "امليداليات" كان و  يت قحصل عليها.ابلتباهي ابمليداليات الّ 
لبلغارية سرييل عضو يف نقابة او والعلوم،  لآلداباألكادميية الربيطانية، وعضو فخري يف األكادميية األمريكية 

 الشرف.وقة جل، وفارس األول الصف وميثوديوس،
 
 والصدق. املعىن 2
 عىنامل 2.1

 أيّ ذها فكرة  ما من هأن   واالعتقاد .وميهـيف املعىن أوال  يف قراءته ل آيرع األساس التجرييب ملوقف وض  
كتاب الرسالة من خالل قراءته ل تعزز ،اثبت معها مناسب ابنطباع بشكلٍ  ما مل تكن مرتبطةجتريبية داللة 

ملعيار املعىن،  كانت أول صياغةو  ة.يف فيينا مع الوضعية املنطقي أمضاهالوقت الذي من خالل و  فتغنشتاينـل
كانت حتليلية   القضاايمجيع  قحيث ادعى أن  ، 1936عام   LTLكتاب  من األوىل الطبعة، يف مبدأ التحقق

يتطلب و  معناها( أو غري ذلك إما ميكن التحقق منها بقوة أو ميكن التحقق منها بشكل ضعيف. بفضل صادقة)
 عبارةكون تيتطلب التحقق الضعيف فقط أن و  ؛بشكل قاطع ا  مؤكد القضية صدقكون يالتحقق القوي أن 

املالقحظة  عبارةالكون تأال  ، بشرطاألخرى املساعدة اايالقضإىل جانب  القضيةلالستنتاج من  ةاملالقحظة قابل
  P تبـ "إذا كان ةمقرتن  P قضية: أي ا  عيببسرعة أثبت هذا و  .اوقحدهة املساعد تلكلالستنتاج من  ةقابل
' O إذن  P من "إذا كان هذه ، دون أن يتم استنتاجO نتج عنت، سمالقحظة" عبارة O" ، قحيث " O إذن



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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إما  ترة إذا كانمباش العبارة املبدأ ليصبح نصه: ميكن التحقق من، يف الطبعة الثانية آير لعدّ لذا  .اوقحده
 اراتعب)أو  ىخر أمالقحظة  عبارةابالقرتان مع  لالشتقاق ةمالقحظة قابل عبارة تأو إذا كان مالقحظةعبارة 

 ةقابل ارةالعبكون تو  وقحدها.ل مقرتنة عبارة مالقحظةمن  ةممكن تكون غري هذه االشتقاق قابلية، و مالقحظة(
أو  ةواقحد ةر اعبستلزم ت، األخرى املقدمات، ابالقرتان مع بعض ، أوالتللتحقق بشكل غري مباشر إذا كان

 ، أن  ، واثنيا  األخرى وقحدها املقدماتيت ال ميكن اشتقاقها من هذه القابلة للتحقق منها والّ  العباراتأكثر من 
 ميكن، أو مباشرة   ا، أو ميكن التحقق منها  حتليلي إماكون ال ت عبارة األخرى "ال تتضمن أيّ  املقدماتهذه 

 )ed. P. 17). nd2 LTL غري مباشر.  قابل للتحقق بشكلٍ  امستقل على أهن   بشكلٍ  هاأتسيس
مرة  ا أظهرتيت ادعت أهن  (، الّ 1949) ألونزووأبرزها من كنيسة  ،من االنتقادات ا  أاثر هذا املبدأ مزيدو 

مستقلة  مالقحظة كعبارات  3O و 2O  و 1O  خذأبو معىن. يكون ذت أبن   عبارة أليّ  ا مسحت، أهن  أخرى
، مباشرة اميكن التحقق منه S3) v (O2&O1(¬O¬&( (1فإن  ) .أاي  كانتأي عبارة  S  ، ومنطقيا  

 2O  تنتج ، قحيثغري مباشر للتحقق بشكلٍ  ةقابل S  صبحت. و 3O  ستلزمت 1O  مع ابالقرتان( 1) ألن  
 2O ، فإن  ا( وقحده1من ) 2O  كان ينبغي أن تنتج إذاو  مباشرة. ا( ميكن التحقق منه1)(، و1)و  S  من

مستقلتان  S  ¬و 3O و 2Oميكن التحقق منها مباشرة ) S  ¬ ، مما يعين أن  S & ¬ 3O من تنتج
 (.منطقيا  

يف اإلبقاء على  ريآ، استمر توفري معيار جترييب صارم للمعىن على الرغم من فشل هذه احملاوالت يفو 
من املمكن  قبل أن يكون يديُمرض للتأ تفسريهناك قحاجة إىل  ، معتربا  أن  واملعىن الربهانوثيقة بني  عالقةود وج

يد يظرية أتن ابلنظر إىل الشكوك الالقحقة بشأن ما إذا كانت أي  و . ملعىن التجرييبا لوهماملقاوم يار املع توفري
على كإمكانية تؤثر   ائعوق املتعلقة ابستحالة استبعاد أيّ  الكواينيةلنظرية املعىن )الشكوك  ميكن أن توفر أساسا  

على خرى اذهجمات األ ملراجعة) عىن.امل - برهان تقييد ، ال يزال من غري الواضح كيف ميكنأي مجلة( صدق
  )(.Wright 1986, 1989 :أنظر ،مبدأ التحقق والتعديالت عليه

 ا  غامضكان ه  أنّ  ا  قحقال يرآ ، أقرّ ابلصياغة الصحيحة ملعيار املعىن الصعوابت التقنية احمليطةإضافة إىل و 
عن عىن املحقق قابلية الت ضعيفا  مّيز ": إذا كاناملعىن "الضعيف" أو "القويما إذا كان املعيار يقصد به بشأن 

انت النسخة لقد ك معىن اجلملة. روفّ التحقق  منهج أن   ةالقوي النسخة قصدت، يف قحني ليس إال الالمعىن
شته األخرية ، ولكن يف مناقاألخرىو املاضية  األسبابن يت استخدمت يف مناقشته ملعىن اجلمل عالقوية ال  

 األشخاص بني حمايدكون يأن التحقق"  منهجمل يتم توضيح ما إذا كان املقصود من "و  ،ظهرت صعوبة أخرى
وفر يميكن أن  جاملنه اهذ إذا كانأو  معىن قياسي ذهذه اجلمل،ايل ابلتيوفر ، و ون اجلمل املعنيةالذين يستخدم



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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يف مناقشته  آيراختذ  شخص.ذلك الل ا  غريبالتحقق  منهجكون ي، الستخدام الفرد للجملة ا  خصوصي معىن
 حتليال  هو ذاته  هيت نسبت مثل هذه التجارب لالّ  للجمل ، وهكذا أعطي، املسار الثاين ضمنيا  للتجارب العقلية

 من ةذين ينسبون التجارب إىل اآلخرين )انظر مقدمة الطبعة الثانيذهؤالء الّ  ا  سلوكي حتليال   أُعطي، و "عقلي ا"
LTL . تكون  عندما ،كما اعرتف القحق او  إسناد اآلخرين للخربة عقليا ، قحال على أيّ فسر  ،يف الوقت نفسهو

  Bernard Williamsاملناقشة بني برانرد وليامز أنظر تقدمي حتليل سلوكي ) متسقة مع هذه ينبغي أيضا  
  (.1979وآير يف ماكدوانلد 

القابلة مل يف معىن اجل تسهم ،الربهانالتفسري القوي للمعيار اختاذ بعض القرارات بشأن تطلب 
 تكن: مل العبارةىن يف مع العبارةعلى  الرباهنيه مل يتم إدراج كل ، أن  آيرـلابلنسبة كان من الواضح و  للتحقق.

، عالوة على ذلكو  كان القاتل.  جاك ن  يف معىن التأكيد على أمتضمنة  جاكلدم على سرتة اب املتعلقة العبارة
ال يقتصر  العبارة همعىن هذ قحول املاضي، فإن   بعبارةفقط ألي شخص يديل  احلايل الربهانعلى الرغم من توفر 

على نقل  لفرد قادرا  ا كانإذا   ا  كون متاقحي برهاان  عىن املأن يدرج يف إىل ملرء ا مييل ايل؛احل الربهان اعلى مثل هذ
وابلتايل ال  ،غري قابلة للتحقق األخالقية العباراتكانت   آيرمن وجهة نظر و  املاضي. الزمننفسه إىل ذلك 

تُدرس و  ت عن املشاعر.ا تعبرياأهن  ، ويتم تفسريها بدال  من ذلك على للواقعا أتكيدات ميكن تفسريها على أهن  
 .7هذه اثنية يف القسم

هي  لربهانابدون هذا االرتباط من مغزى  ذهاكون يأن  آيريت مسح ال   العباراتالفئة الوقحيدة من إن  
الوقحيدة هي  اايالقضكانت هذه و  التحليلية. القضااييت تضمنت مجيع ، والّ تكرارات الكالمتلك املؤلفة من 

كم هذا يت حت، وعلى االتفاقيات الّ معناها على كيفية استخدام اللغة ، قحيث يعتمدمسبق ا املعروفة
االتفاقيات  صبحتفقط مبجرد أن  يتم ااتقحتها القضاايالضرورة امللحقة هبذه  على أن   يرآأصر و  االستخدام.

 يت تنظم استخدام اللغة قيد التنفيذ.ال  
 
 الصدق 2.2

 Field فيلد ولكن انظر ،عتقداكما )  Ramseyرامزي بعا  متّ  ، LTL كتاب  يف آير طرح
: "... يف مجيع الصدقعن )انكماشية(  مسهبة، وجهة نظر للحصول على وجهة نظر معارضة(  1986

وظيفة مثل  )p. 117) LTL منطقيا" اال لزوم ذه "صادقةهي " عبارةال صادقة"،هي  P" يف الصيغةمل اجل
قية" لذلك ال توجد عالقة "قحقي ؛"(الكذب، يف قحالة "التأكيد )أو اإلنكار لتقدميهذه العبارة هي ببساطة 

هناك  ن  إ :عندما نقول ،وابملثل .بشأهنا يقلقواللفالسفة  ابلصدق ابلنسبة، وابلتايل ال توجد مشكلة لصدقاب



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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عالقة ذها أبي  هناك أيّ  إن   :، وال نقولللقضية داخلية خاصية نا ال حندد أيّ ، فإن  صادقة، أو رمبا ةحمتمل قضية
يت ن درجة الثقة الّ  ععرّب ت، كثر دقةبشكل أ ، أوالقضية هب عن ثقتنا يف هذحنن ببساطة نعر  و  .ىخر أ قضية

ة التحقق مذهبه يف قابليخالل من  للصدقهذا املوقف االنكماشي ُدعم و  .القضيةمن املنطقي امتالكها يف 
حبكم شروط  عىنم ذهاكانت التأكيدات  ف  ملعىن اجلمل. الصدقتوفري شروط  يرآمل يكن على و  من املعىن.

  مل ذها نفس شروط التحقق.جل مرادفةا فئة على أهن   القضااي تفرّ ، وعُ التحقق اخلاصة هبا
 املتعلق ماماالهتمع  عن الصدق جوهريةاالهتمام بنظرية  حتل حمل املتعلقة ابلصدقاالنكماشية  إن  

 وبعد ،طة ابلصدقمرتباألقوال األخالقية كانت  أن   يرآأنكر  .دقصمرتبطة ابليت تعترب جلمل أو األلفا  الّ اب
األقوال  ، كان عليه أن ينكر أن  كانت صادقة   p ن  إ :لقول مرادفة تكان   p التأكيد على أن   أن اعتقد أن  

ملزيد من  االنكماشية الصدقنظرية  انظر املدخل على (.7ميكن أن تكون أتكيدات )انظر القسم  األخالقية
 املناقشة.
 
 احلسي . اإلدراك3

 :ن الرأي القائلعا  دافعم، الظاهراتيةمن  ، شكال  صارما  اإلدراك احلسياملبكر قحول  كتابهيف   يرآ تبىّن 
" الفعلية حلسا"حمتوايت  تتعلق بـ عباراتاملادية ميكن ترمجتها إىل  ابملوضوعاتاملتعلقة  العبارات ن  إ

عليه عاملنا  ينبُ ذي لت األساس الّ يت شكّ ال   ؛األخرية أدوات التحقق النهائية العباراتكانت هذه و  واحملتملة.

" يف عام اهراتيةالظمن " ملطلب الرتمجة )بدءا   ةاملالزم يةالردّ عن  ه ختلى القحقا  على الرغم من أن  و  التجرييب.
جمموعة من زم عن ميكن أن تلمادي تتعلق بـموضوع  عبارة أيّ  ن  أ التفكرييف  ه كان خمطئا  أن   (، معتقدا  1947
مادية  جسام أب قةاملتعل مزاعمنا التمسك أبن   آير واصل(، احلس- معطياتاحلسية ) ابخلربة املتعلقة العبارات

أوتو ، وبرودولف كارانذي تبناه الّ  عارض ابستمرار الرأيو  احلسية. اخلربةابلرجوع إىل هذه  كانت مربرة
عبارات الأو  ثنيورامجل، سواء كانت "بروتوكوالت"  كانتاملربرات الوقحيدة   أن   ،كارل بوبر، وثنيورا

فضلة ابلطريقة امل من العباراته ال ميكن انتقاء فئة كان انتقاده ملثل هذه اآلراء أن  و  ."بوبر" عند األساسية
يت املفضلة ال   باراتالعلعضوية فئة  معيارا   فإن   لذلك .العالقة الوثيقةذات  اخلربةدون اللجوء إىل من الصحيحة 

دون من نجح يلن  ئةفالعلماء يف ذلك الوقت ليكونوا أعضاء يف  ولة من قبلقبامل العباراتفقط تلك  تتطلب
تخدام مجلة أخرى، سالبديل الو  .اخلربةفقط عن طريق  معرفتها : ميكنيرآقال ، و تلكمعرفة اجلمل املقبولة ب

من  ،قبولة من قبل العلماء(امل)تلك  الوثيقة اجلمل يف الفئة ذات العالقة )r,q,p (… ,هذه ن  إ يصرح املرء
 شأهنا أن جتعل أسس العلم تعسفية ابلكامل.
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 إدراكنا، قحيث كان (in Ayer 1973)"املتطورةاليت تسمى "الواقعية و ، أيضا   الالقحقة آير وفقا  لرؤيةو 
يت والّ  ،ساحل –معطيات األسس النهائية ألقحكام اإلدراك احلسي كانت  ، فإن  املادية غري مباشر للموضوعات

  مبعطيات احلسمستمر كان هذا التزام و   ، "التعاليم"(.خمصصةذا كانت ، إ" )أوالنوعية" اليومتسمى 
 .(1962)والعقل  للحساألقحيان( يف كثري من  )الساخر أوسنت نقد هذي أاثر الّ  احلسي لإلدراك كموضوعات

 ، وعلى أساس هذا النظام افرتضنا وجودا  أساسي ا  نظاماّليت تؤلف األمناط  آيرمن وجهة نظر  النوعية لتشكّ و 
سري املعىن  ، ميكننا إعادة تفمنتلك هذه النظرية مبجرد أن  و  ري".، وهذا هو النظام الثانوي "النظمادية موضوعات

ما يكون دهذا االدعاء السبيب إال عن يستوجبال و  املادية. املوضوعاتا انجتة عن هن  إ ونقول:كحاالت ذهنية 
 تتطلب املوضوعاتو  لإلدراك. تفسري يف أيّ  أوليا   ا  كن أن يكون عنصر ، وابلتايل ال ميالنظام النظري يف مكانه

 .أن يكون هناك إقحساس سببية تنطوي عليهافرضية  قبل أيّ املادية 
جة من حلي ابباشرة هو ما مسُ الواقعية غري املتبين مثل هذه ل آيرتفسري فقط من  ا  جزء بل، جزءا  كان 

 غري قابلة قحالة ، ميكن أن نكون يفلناقحالة إدراكية  ، ابلنسبة أليّ ذلكيت تتمثل يف ، والفكرة األساسية الّ الوهم
 هناك أيّ يكون أن  الوهممن و ، مادي أو مشهد ما موضوعألي  إدراكال تنطوي على  لكنها هاعنلتمييز ل

ها اجلوهرية مع صائصخب تشرتكغري احلقيقية ميكن  اإلدراكات احلسية أي أن   أو مشهد ميكن تصوره. موضوع
يف   ياإلدراك احلس يكون موضوعه من املعقول أن إىل ادعاء أن   آيرهذا االقحتمال يقود ، و ت قحقيقيةتصورا

نتيجة لذلك، و  .حبد ذاهتامادية  موضوعات، لواقعية الساذجةاب كانكما    )غري مادية(، وليس خربةكلتا احلالتني 
متاح بدقة" هو "يبتعدون عما  ،املوضوعاتهذه  يتحدثون عنأولئك الذين و ، األقحكام اإلدراكية العاديةفإن  
 .احلسي نظرية قحول ما هو متاح لإلدراك ونشكلي م، وابلتايل فهاإلدراكية خربتنايف 

امتداد فيها أى يت ر الطريقة الّ  أوسنتهاجم قحيث  .آيراستنتاج  نلالستفسار عهناك العديد من الطرق و 
ميم املفرتض من ، والتعوغري الواقعي الواقعي اإلدراكبني  : التمييزاتساءل عن كل شيء فيهو  .الوهمن مجة احل

 إلدراكاتامظهر إدراكي )جمرد( إىل" كل هذه  عن أيّ  قابلة للتمييزالغري  (الواقعيةاإلدراكية ) اخلربات"بعض 
 موضوعاتاك ، هنخاطئة إدراكاته عندما يكون لدينا . واالفرتاض أن  املناظرةعن مظاهرها  قابلة للتمييزغري 

 .معطيات احلسو ، اإلدراكاتغري مادية لتلك 
 ا  متاقح" كانما   وصفأكثر من  إىل يرميال ذي الّ  ؛النظام األساسي ن  إ :(1979) رتوسونس قالو 

لى النظام عمتاقحة ألولئك املطلعني ابلفعل شكل صارم" لإلدراك، ال ميكن وصفه إال ابستخدام مفاهيم ب
ن نظرية فيما كوّ تعادية ال ميكن أن النظام الثانوي املتجسد يف أقحكام إدراكية  ن  إ :نتيجة لذلكقال و  الثانوي.

 ا  فرتض سلفبعبارات ال ت للوصفقابلة  املعطياتجيب أن تكون  - املعطيات كانيتعلق ابلنظام األساسي  
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ريدان من جت من املمكن ،ابلنسبة لنا أنّه من الصعبرغم  :قالمع ذلك و  .املعطياتيت هي الّ  ذاهتا نظريةال
 ، والري عادياجلهد من جانبنا غ مثل هذاسيكون و ، هذه فاهيم النظام الثانويمب خربتنايت تصف املفردات الّ 

أن تكون نتيجة  آير يت يفرتضتلك الّ  ،املشرتكلحس ل يةدراكاإل ناأقحكاميف  متضمنما هو  ابملطلق يشبه
واقعية "شيء ال صيةللخاالتزامنا مبخطط مفاهيمي يكون ، سرتوسونابلنسبة إىل و  من جانبنا. لبعض النظرايت

 .(Strawson 1979, p. 47)عطى" املمن خالل معطى 
معطيات ة أوسنت نظريدقحض  هليف كتابه " أوسنتأجاب على هجوم و  ابالعرتاضات. يرآ ومل يتأثر

 أكد أن  ، و ني اإلدراك الواقعي وغري الواقعيعن جدوى التمييز ب آير قحيث دافع ،(Ayer 1967)" احلس
تعمقة )لالطالع على مناقشة م .عطيات احلساملتعلقة مبقضية للفقط  ا  واقحد ا  كانت مصدر   الوهماحلجة من 
 ”Replies“) سرتوسونضد  أشارو  (.2004، "ما هو الوقحل" مايك اثو ، انظريرآأوسنت و للنزاع بني 

ة حتتوي األقحكام اإلدراكي أن  على على وجه اخلصوص اتفق كالمها فاق كبري بينهما: إىل وجود ات 1979 (
قحول ما إذا   ألساسابكان اخلالف و  .سوسةاحمل خلربتناصارم" ال" التفسرييت حيملها على آاثر تتجاوز تلك الّ 

أبن هذا االستنتاج  يرآأقر و  أو ت استنتاجها منها. احلسية ابملعطياتكانت األقحكام اإلدراكية تستند إىل الوعي 
مبنية االفرتاضات  أن   فا  فقط علىاحلهي ، ا  يت اعرتف هبا أيضالنقطة املتعلقة ابللغة الّ و  فقط. ا  سيكون ضمني

، آلخرينا املالقحظنيإىل  املوضوعاتوصول هذه  إمكانية-املادية  وضوعاتللمعلى مفاهيم وصفية  ا  غالب
 تفسري املفاهيم لتوفري هذه اماستخد عند مازقحا   نكي ملو ، ، وما إىل ذلكغري مالقحظوجود  يتبعون نيذوال

 اإلدراكية. للخربة"صارم" 
 
 واالحتمال االستقراء. 4

جتد  أن   ، لذلك فليس من املستغربلفلسفيةا آيرشخصية مؤثرة يف تشكيل وجهات نظر  هيوم كان
ه ، على أن  يةستدالل االستقرائي بعبارات سلباال آيرعّرف  .هيوميف االستدالل االستقرائي على غرار  آيرهنج 

، ل هذه االستدالالتك  أن   أيرادعى و  .النتيجة املقدماتفيها  تستلزميت مل يشمل مجيع االستدالالت الواقعية الّ 
، الوثيقة العالقة ، من النواقحي ذاتاملستقبل وضعه من قحيث افرتاض أن   ، وهو افرتاضالطبيعةافرتضت توقحيد 

و ضع االفرتاض على حنيو ، ية قحاالت الغموض بشكل ال لبس فيهلتغطو  .p,1956).(72يشبه املاضي 
 اب عالقة وثيقةجوانب ذات  تشبيه غري املالقحظالأفضل من قحيث 

ُ
 على أن   يومهمع  آيراتفق و  .ةالقحظمل

ا املبدأ يف هذ إىل أن   ا  نظر ، د يف تربير االستدالل االستقرائي"مبدأ" لتوقحيد الطبيعة لن يساع االعتماد على أيّ 
، مثل املفقود ا توفر املكونعتقد أهن  مبادئ أخرى قد يُ  قحجة مماثلة على أيّ تنطبق و  .ا  قحد ذاته مل يكن واضح
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حبد  ا  تربير  تواضح، لذا تطلب بشكلٍ  أيضا  صادقةهذه  مل تكنو  قوانني الطبيعة.، أو الشاملةالسببية  مناشدة
 .فاسدبشكل  ةكون دائريتيف مثل هذا التربير س ذهذه املبادئ مناشدة ، وأيّ ذاهتا

 تستلزمن أه ال ميكن سد الفجوة االستقرائية إال إذا كان من املمكن تكمن املشكلة األساسية هنا يف أن  و 
عن  قحاولت الواقعية الساذجة القيام بذلكو  إمكانية القيام بذلك. يرآ، ونفى نتيجتهابطريقة ما  املقدمات

املوضوعات  هاننا كانتيف إدراك بر  اّليت تقول: إن هالقضية  هابتقدمي – النتيجة" إىل صعدي" الربهانطريق جعل 
كانت   وإن، تعمل هذهميكن أن و مادية.  موضوعاتنتجت منها استُ  قحسمعطيات  وليست ،مباشرة املادية
سد أن ت يةالرد اولوحت الستدالالت االستقرائية األخرى.بسبب ا، وليس فقط إلدراكبسب افذلك  تعمل

كانت غري   اتيةر الظاه اآلن أن   آير عتقدوي .اهراتية، كما يف الظاملقدمات" إىل تصعد" النتيجةعل جبالفجوة 
 أن   1956عام  آير اعتقدو  املستقبلية. القضااي ألجل الردية تعمل لن أخرى، ومرة يف هذه احملاولة انجحة

لفعل بتربير هذه فيها اب جلناكان االعرتاف ابلفجوة وكون احملتوى يصف الطرق اّليت   أمكننا فعلهأفضل ما 
 .االستدالالت
مبحاوالت  ، خاصة فيما يتعلقمبزيد من التفصيل االستقراءدراسة مشكلة العمل الالقحق يف  آيرواصل 

مهمة هتاجم فكرة  مقالة   آير، كتب 1957يف عام و  ىل مفاهيم االقحتمال.املشكلة من خالل االستناد إ تذليل
اّليت تقول: ،  a ،القضيةوابلنظر إىل  املفهوم املنطقي لالقحتمال ميكن أن يكون دليال  مفيدا  للمستقبل. أن  

ر قدي ، ميكن للمرء أن  nh…3h, 2h, 1h ،للربهان متنوعةفوز يف السباق، ومصادر ينبغي أن ياحلصان 
 a اقحتمالتقدير  ميكن للمرء أيضا  و  وهلم جرا.  2pكون لت 2h يعطتو ، 1pتكون ل  1h تعطي a  اقحتمال

 متاح برهانكل   يعطي a على أن يكون اقحتمال ،np هذا االقحتمال وتسمية n h… 1h كل من  تعطي
ذا ذه ةكون منطقيتس من هذه االقحتماالت أيّ  :آيريسأل و  لى احلصان.يف وضع الرهان ع شخص يرغبل

 ا  وفقه ن  إ يقول: آير، لكن ييمهو أفضل تق np  أن  احلس املشرتك  يفرضو  رهاانته؟ ليؤسس عليهاالشخص 
 أن ُُيص، وابلتايل فمن املستحيل منطقيا   صادقة np ... 1p التقييمات، كل لمفهوم املنطقي لالقحتمالل

 اآلخرين. كله "أفضل" من  واقحد على أن   ابلذكر
" هو كلي"ال الربهاناالقحتمال القائم على  إن   :قوليو ( بكاران)و احلس املشرتك ذلكإىل  آيرشري ي

املختلفة  تلتقييماامجيع أن  ابلنظر إىل  ؟ليالك الربهانالعتبار ابولكن ملاذا يتعني علينا أن أنخذ  املطلوب.
احلسبان  ه إذا ما أخذ املرء يفن  إ :القولو  بدال  من اآلخر. تقييم، فال قحرج يف االعتماد على منطقيا   صادقة
 ّليت تقول:افرضية ال إن   :لقولا يعادليكون الشخص على صواب  ، فمن املرجح أن  املتاقحة الرباهنيمجيع 

فعنا إىل ، وهذا ال يدمن األقحيان ذها اقحتمال معنييف كثري  صوااب  " أكثر ليك  برهان"أولئك الذين لديهم 
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عامله تتكرر يف ي رفض، وهو االقحتمال لعباراتهذه النتيجة كسبب لرفض التفسري املنطقي  آيرأخذ و  األمام.
.J.L  ماكي حماولة على رده يف أخرى، ومرة 1972 والربهان عام االقحتمال كتاب  لالقحتمال يف املوسع

Mackie  لدقحض اعرتاضاته (see Mackie 1979, Ayer 1979) 
ا ه يف ظل هذإىل أن   ا  القحتمال، مشري ل املتكرر تفسريال االقحتمال والربهانيف كتاب  ا  أيض آيرانتقد 

ال و  هذا احلدث ذها. يت ت ختصيصاملرجعية الّ  القضية، سيتغري اقحتمال وقوع قحدث مع أي تغيري يف التفسري
تحديد مرجعية واقحدة على أخرى هو األفضل ل قضيةنفسه حتديد ما إذا كان اختيار  املتكررتفسري لميكن ل

إذا كان له أي فائدة يف قحل املشكالت املرتبطة  قحاسم خلل، ويعاين من العالقة الوثيقةاالقحتمال ذي 
 Bela) :نظرأ، راءواالستقاالقحتمال  عن)ملزيد من النقاش قحول وجهات نظر آير  ابالستدالل االستقرائي.

227.)–Juhos 1969, and Foster 1985, pp.198 
 
 . املعرفة5

ية سياق كان له مكوانته األساس إىل ا  مستندللمعرفة  تفسري، عن (1956)"مشكلة املعرفة" يف آيردافع 
 A و ،ةصادق تكان   iff p و ،A ،لشخصابلنسبة لمعرفة ك  اّليت ُعدت، p ،يقول: إن   بعضهم يفيد أن  

.  P صدق" قحول ا  يكون مؤكد الصواب، "العالقة الوثيقةيف السياق ذي كانت   A، و p تؤكد أن   تكان
" يف مؤكد صواب يكونما هو مطلوب للحصول على " آيريظهر العنصر السياقي يف املناقشة بعد أن حيدد و 

قدمي دليل على على ت الوسيطيف قدرة  القضيةلمعرفة يف هذه ل السبيل الوقحيديكمن و  الرايضية. القضية
ك هذا املستحيل امتال، من اإلدراك، أو الذاكرة قضيةيف ه من الواضح أن  و  .العالقة الوثيقةذي  االفرتاض

متطلبات ى قوة دمب بشكل عام تصريحوينبغي من أجل و  .انفراجا  أكثر  ا  اإلثبات، لذلك يتطلب األمر معيار 
يام بذلك يتطلب القوس ؛صحيح ليس حمتمال  ال إميانه أن  من يف التأكد  على صوابمن ملؤ االدعم أن يكون 

ان الربهأو غريها من أشكال  الدليلأو الذاكرة أو  اإلدراكيف ظلها يكون يت الّ  إعداد قائمة ابلشروط "
 ةممكن تمعقدة للغاية، إذا كانمهمة  أن هذه ستكون آيراعتقد و   (.p. 32 ,1956)."ممكننا  

 املالءمةعلى أساس  براغمايتبشكل  هتقرير يتم ملعرفة متعلقة اب ملزاعم احملدداملعيار "الصحيح" ف .ابملطلق
 هألن ؛ة اخلطأمعيار يتطلب استحالمعيار مستحيل، و  حتديدلة املشككني يف مقاومة قحي كان ينبغيو  العملية.

 اخلطأ.يكون ميكن أن أين  أيضا  من قحق املرء أن يتأكد 
ن املؤمنون على أن يكو بوضوح مل يشرتط  آير، لكن ملعرفةااملقدم هو حتليل  التفسريكان القصد من و 

تنبأ بشكل  اّلذي شخصال إبمكانية القول: إن  ح مسُ و  يف التأكد. على صواب فيها واابلطريقة اّليت يكوندراية 
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فكرة  أيّ  ملديه ،وال أي شخص آخر ال هم م، رغم أهن  تنبؤه كان صحيحا   يعرف أن   صحيح بنتيجة اليانصيب
، قد لقضااي املماثلةا، وغريها من هذه القضية أن   يرآاعرتف و  .موثوقة التنبؤات الطريقة اّليت أصبحت هباعن 

 .حلكم مااجملال  سحتف، وابلتايل بشكل واضح مبعىن مصطلح "املعرفة" تغليفهاتسبب بعض النزاع: مل يتم 
 (1963)غيتري دهأع، للهجوم يف مقال شهري أو أقحد التحليالت املشاهبة له آيرـل احملدد تحليلالتعرض 

( عقدت لتكون غري   p يف التأكد من أن   والصواب،  p ، واإلميان بـ pصدقثالثة )بنود فيه يكفي والذي  ،
 كانت اإذه كاذبة، وأن    بقضيةاالعتقاد  تربير متكن من،  Aشخص ما، أن   غيتريقحجة  وتفرتض كافية للمعرفة.

A بـ  االعتقاد تربرP و q  من لالستنباطتكون قابلة P و ، Aقبلت q من ابستنباطها p ،  فإن A  ستربر 
ميلك فورد ما إ( جونز 2) ( جونز ميلك فورد.1له البنية التالية:) غيتري من قبل ستخدماملثال امل.  qبـ االعتقاد

اإلميان  يربروهكذا  (،1)من ( 2)يستنتج و  (.1، )بـ وافر برهان، ولديه مسيثيعتقد  او براون يف بوسطن.
 صادقة( 2، ولكن )كاذبة(  1) اتضح أن  و  .براون فكرة عن مكان يف الواقع ليس لديه هعلى الرغم من أن   ،(2بـ)
تكون مجيع  قضيةاله يف هذه إىل أن   غيتريوخلص  ابلفعل يف بوسطن. ةبراون موجودأن  ، دون علم مسيث -
 يعرفيث مل يكن مس على أن   القضيةأن حنكم يف هذه  كان ينبغي، لكن  الثالثة لتحليل املعرفة مقنعةلبنود ا
 .قد تكون ضرورية ضافيةاإل اجلملة وكان االقرتاح أن   (.2)

ديد مجلة )فقرات( حت ا  تقريب مبجملهاول حيضخم، قحيث  غيترياألدب الذي أنتجته األمثلة املضادة لـ  إن  
، أظهرت ملضادةاألمثلة ا أن   اعتقدو  اإلضافية. اجلملذه ذه ضرورةنفسه أن هناك  آيرال يعتقد و  بعيدة املنال.

من  استنباطأي  ن  أب غيتريشكك يف ادعاء و ". التربير" يتألف منهأكثر دقة ملا  تفسري كان  هو ضروريما  أن  
فكرة وجود  ة توضيحمن الصعب للغايه ابلفعل أن   عرفناوقال:  على التربير.، حيافظ كاذبة  ا، ولكنهةمربر  قضية
ن الضوء مزيد ممبجرد أن نتمكن من إلقاء و  يف إظهار ذلك. بلمهكارل جنحت مفارقات و  ؛الزعمعلى  برهان

 حتليله املقرتح كان كافيا  للمعرفة. ، سنرى أن  على عالقة التربير
 
 ، واحلرية. الضرورة، السببية6

يف ظل معاين  صادقةكانت   الضروريةكل احلقائق   د أن  أكّ    LTLيف كتاب آير لقد رأينا أن  
ستخدام تلك يت حتكم اهذا بدوره على االتفاقيات الّ يعتمد ، و  عنهااملصطلحات املستخدمة يف التعبري

در الضرورة صمب املتعلقميكن للمرء أن يرى يف التعبري عن هذه النظرة املبكرة القلق و  املصطلحات.
الثوابت  يت حتكم استخداما تعتمد على القواعد الّ يصف ضرورة احلقائق املنطقية على أهن  و  املنطقية.
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ناسب" ملثل خدام "املا توضح االست، إال أهن  كاذبةوال   صادقةهذه القواعد ليست  على الرغم من أن  و  املنطقية.
 غوي.للا هاستخدامالرورة أعمق من جمرد امصدر الض ، وهي صيغة تشري إىل أن  هذه الثوابت

رفض اّليت  ،انطالقه" نقطة ة كلها إمالءضرور ال" بـ)أو رمبا التشبث(  االلتصاقيف وقت القحق، شكل و 
عمل  بعدصرية يت أصبحت عالّ  األصوليةقاوم بقوة و  لضرورايت.ل تكرار أيّ أتييد  على حنو متواصلمبوجبها 

يف قحجته  لى هذا النحو.ع ا  أسبابه للقيام بذلك مل تكن دائم ، ولكنيف سبعينيات القرن املاضي كريبكو تنامب  
ه ، ألن  ادقةص"قيصر إنسان ابلضرورة" غري  يقول: إن   ن  أ آير أراد الضرورايت تكرار املبين على وهرضد اجل

(  LTLكتاب  من ةالثاني الطبعة مقدمةصراره )يف إب صوابه هنا فقد  و  "قيصر". اسم كلبه  على ميكن أن يطلق
تغيري  ، لذلك فإن  لفعلاب ية مصطلحاهتاومرجع ىنمع أشري إىللغة التعبري عنها يف  تّ احلقائق الضرورية  على أن  

 ".اديةالع" مرجعيتهتستخدم املصطلح مع  ملةجل"قيصر" ال عالقة له ابحلقيقة الضرورية  يةمرجع
تصور ، وعدم إمكانية المن إمكانية التصور إىل االقحتمال يف االنتقال ومما له أمهية أكرب كان شكوكه

فة قحالة املعر  تعتمد علىكانت مكانية التصور  إب املتعلقةاألسئلة عن  جاابتاإل أن   ا  إىل االستحالة، معتقد
 ليسالقدمي(  وليوسجأن يكون قيصر ) املتصورمن غري كان هل   تمتع هبا.والقوى اخليالية للشخص الذي ي

قيصر كان  أن   (قيصر )بصرف النظر عن كونه إنساان   مع كل شيء يعرفه عن يتسقه أن   آيراعتقد  ؟إنسان
ذا ، إمن انقحية أخرىو  (Replies” p. 308“)، لذلك ميكنه "تصور ذلك بسهولة كإمكانية" إنساان  آليا  

تلفة يف خم مرجعيةخدمت هنا مع كلمة "قيصر" استُ   شك يف أن  ، فسوف يُ قيصر سلحفاة ئل عما إذا كانسُ 
غري متسق كاملعتاد   هيجعلسملصطلح "قيصر"  يةأوصاف أتمني املرجع أن  ابقرتاح  هذا االعتقاد يرآيعزز و  .العقل

القيصر  ال يتبع ذلك أن   ؛الضرورايت يربهن على تكرار، لكن ذلك ال وصاف سلحفاةأب مع الرضامنطقيا  
 األوصاف قد غري آخر ا  هناك شيئ قرتاح أن  ابو  املرتبطة ابستخدام االسم. فألوصااب ابلضرورة ىيرض املعين

ميكن  ّليت تقولا: "...الفكرة...ا  رافض آير، كان ل األصل السبيب الستخدام املصطلح، مثاملالئمة يةيؤمن املرجع
هو  O  املوضوع إىل مرجعية sلإلشارة "  Aاستخدام  ما جيعل ن  إ :ابلقول يةللمرء أن يشرح طبيعة املرجع

إذا كان و  اضح.هو سخف و   O لإلشارة إىل s شخص منللاألصلي ستخدام المن ا السبيب هااشتقاق
، فإن السببية ذلككوإذا كان   أكثر قحكمة.يكون املرء  نل، O لإلشارة إىل s عليه يالشخص ال يفهم ما ه

  (.Replies” 1979 p. 309“) غري الزمة. التفاهة
 يف مولوجياإلبست، نتيجة لنهجه األصليف ، الضرورات تكرار ذهذا النوع من آيررفض كان 

عتمد على ما عرفناه ت ذه، وههبا املقرتنةتعتمد على أوصافها  املصطلحات كانت معاين أن   هدااعتقو  .اتقييمه
 " روس هو هوزبروسهوزب" هوية املعىن يف لذا فإن   متثلت يف وجود أو عدم وجود ضرورة. املعاين، وهذه مبرجعها



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 Copyright 2019© حكمة  17

س هو هوزبروس" هوزبرو غياب هوية املعىن جيعل " ، يف قحني أن  ابلضرورة صادقةيت جتعل هذه اجلملة هي الّ 
س على أس لداخليا بنائهايف  احملدد معناهااملصطلحات الطبيعية ذها  ورفض فكرة أن   .تملحم بشكلٍ  صادقة

العالقة لداخلية ذات ا الُبىن، مستخدمو املصطلحات الطبيعية جيهلون طبيعة ، إن مل يكن معظمهمةالكثري  تلك
 Chalmers) يتفق مع أولئك الذين يدركون نوع الضرورة الناشئة عن النوااي األساسية هيف هذو  .الوثيقة

ألنواع ل الظاهراتيةصائص اخل، هذه النية اليت حتددها )بعض( (Jackson 1998) "النية A "أو  (2004
 املشار إليها.

" e تسبب c النتظام: "ا إىلالسببية  رده ميكن ن  أ هيوم متبعا   يعتقدو  ضرورة السببية.لل ا  أيض يرآر تنكّ 
لك مبوجبه منتذي هو جمرد تعميم ، والّ لطبيعةلقانون  يه ةاألخري  القضية ههذ ".e إذن cكانت   "كلمالـعادل م

نا ط من قحيث أن  تلف فقخت ؛كبري  الطبيعة متشاهبة إىل قحدٍ التعميمات الطارئة وقوانني لذلك  معني. موقف
 مناطض األبع ميتلكلو كان للتعامل مع القانون كما  مهيؤون، وحنن ةأكثر من السابق ةنعتمد على األخري 

 .يس كذلكه يف احلقيقة ل، على الرغم من أن  األقوى
ضرورة  ى وجود أيّ بعد نفو  للحرية اإلنسانية يرتاجع. آيرسباب قبول ألابضرورة حلاق الإل االفتقارجعل 

 ميكن أن يكون ةكل قحادثيحة ): احلتمية ميكن أن تكون صحا  كون متوافقلي آيرـاجملال مفتوقحا  لكان   ،سببية
، ابلنظر قد فعل خالف ذلك الوسيطملعرفة ما إذا كان  جماال  ه هذتفسح املرء أن  قد يقبل، ولكن سبب( اذه

ة، بل القيد أو ابحلرية مل يكن السببي املتعلقالتناقض  ن  إ :آير قال احلدث. مل يستلزموجود السبب  إىل أن  
ييدها" تم "تقإذا كان من املمكن أن حتدث أفعالنا يف قحني ال ي لذا اإلكراه، وهو نوع "خاص" من األسباب.

ذلك ك كذل  تكان  اأهن   يرآوادعى  .ا  نكون أقحرار  وقدتمية صحيحة ، فقد تكون احلمن األشكال شكلٍ  أبيّ 
 صدفةلاملسؤولية األخالقية عن أفعالنا يتطلب أال تكون هذه نتيجة  لحتم ، ألن  ا  اقحهذا املوقف كان مت أن  

 حمضة.
فعندئذ  ،األسباب ليست ضرورية ة ممكنة ألن  مشكلة: إذا كانت احلري هذا يرتكأن   يرآكما اعرتف 

سارق ال كانإذا   ؛يةر يت حترمنا من احلا فقط بعض األسباب الّ إهن   .ا  بسيط آيركان رد  ؟اإلطالق علىألست قحرا  
خالقيا أ لذلك أان لست مسؤول، دون بديل معقولمن ، فقد تركين مسدسا على رأسي وطلب أموايليضع 

بطريقة عل كنت سأف  مماثل متاما  للقول:كان إبمكاين القيام خبالف   إن   :لذلك أقول عن العمل الذي قمت به.
ال أقحد أجربين ، و وسهيت ال يوجد هبا يف الطريقة الّ اختياراي  عملي كان  أخرى لو كنت قد اخرتت ذلك، وأن  

"قحل"  يظل (See “Freedom and Necessity”, 1954) .قمت هبا الّـيتعلى التصرف ابلطريقة 
بعض األسباب   هبا نكو ت للطريقة اّليتمقبول  تفسري يرعند آ التوافق منطال يوجد لدى  ؛املشكلة غري مرضي
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مجيع األسباب  :كما يقولو  .الوعيد، بينما ال حيتوي البعض اآلخر على مثل هذا قحرغري  فعليكافية جلعل 
 يتالنوع "اخلاص" من األسباب الّ يقول: ذلك كما ، وال قحىت  وال واقحدة منها الزم –م املساواة على قد الزمةا

 هتدد قحريتنا.
 
 األخالق. 7

نظرا   .والقيمة الواقعلتمييز بني ابمن خالل إميانه   LTLيف كتاب  آير ذي تبناهالّ  يالعاطفاملذهب  ُعزز
 األلفا  لتايل فإن  ، وابالوقائع، وال ميكن التحقق من هذه وفةمعر  تكونأخالقية  وقائع هناك ليسه أن   العتقاده

بني الدافع  الرتباطوابني "احلكم" األخالقي والدافع،  االرتباطوابلنظر إىل  معىن إدراكي. ذها أيّ  ليساألخالقية 
وجهة و  ".نانفعال"ا أو عن مشاعرانذها وظيفة التعبري على أن  األقوال األخالقية رؤية ، كان من الطبيعي والشعور

االدعاء األخالقي  ، بل يفابلذاتية قرتنةاملعلى اإلشارة إليها، مل تكن تلك  ا  قحريص آير كاناّليت  النظر هذه، 
ى ، ونفيمقابلة للتقي -صادقةالهذه النظرة األخرية ستجعل االدعاءات األخالقية و  مشاعران. به نصف الذي

، فال خطأ""القسوة جتاه األطلذلك عندما نقول:  .كذلك  ا قابلة للتقييمأهن   آيرـل األخالقي يعاطفال املذهب
نا ، فإن  جيد" أمر  هو  مع املسنني ن لطيفا  ك  " :، وعندما نقولعن موقف سليب جتاه قتل األطفال ا   قحقنا نعرّب فإن  

ذه املشاعر اإلجيابية التعبري عن ه اعتقد يف وقت القحق أن  و   عن مشاعر إجيابية جتاه هذه األعمال اللطيفة.نعرّب 
مشاركة  على ا  هذه التعبريات اآلخرين أيض يف مثلنشجع ، لذلك على عنصر إجباري أو السلبية حيتوي أيضا  

ل، وليس أفعال األفعامن عنها جتاه فئات  رّب ف املعاملواق كما يوضح هذا لذلك. ا  هذه املشاعر والتصرف وفق
  .حمددة

الواقع مل يف عىن، و املمن  التحقق نظريةلبرهان اخللف  ليكونملذهب العاطفي اب هممن قبل بعض اعُتقدو 
مكن أ، وهكذا يابعالتمقاربة ل فضّ ، وبعضهم ينخر اآلني لوضعيابلنسبة لفضل أخالقي م ما بعديكن موقف 

"املقدمة" للطبعة  يف آير حصرّ ، يف الواقعو  مذهب التحقق. نعفصل لل رؤية املذهب العاطفي على أن ه قابل
عد ذلك ، وبالوضعيملذهبه زوال  سوف ينجو من أيّ  يعاطفذهب الالتزامه ابمل أن    LTL كتاب  الثانية من

ممن كان لص خته أن   واقعةاألقحكام األخالقية ال تنص على  أن   آيرالعتقاد  ا  سببكان ه  أصبح من الواضح أن  
 قدم (see “The Analysis of Moral Judgments” in Ayer 1954)غري قابل للتحقق. 

ذي طور أفكاره بشكل مستقل الّ ؛ C.L.Stevenson ستيفنسون بفضل ا  إضافي ا  دعم يالعاطفاملذهب 
يسمى وجهات دت عائلة ما أصبح ، ول  يف العقود الالقحقةو  .(1944) األخالق واللغة يف كتابه ،آيرعن 
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ثقة عن املنباملنطقية  تكالمع قحساسية للمش الرؤيةسعت إىل توضيح و  ،ما بعد األخالقالنظر "التعبريية" في
 .آيرصياغة 
مزيج  ؛عدم اإلدراكيف الدفاع عن هذا النوع من  واجه صعوبة خاصة آير أن   (Dreier 2004)ح اقرتُ و 

 صدقال تظهراألخالقية ميكن أن  املزاعم مع إنكار أن   متكرر الصدق على حنوٍ من التأكيد على نظرية 
وتكرار  ،األخالقية كانت أتكيدات املزاعمأن  آيرال يتعارضان )أنكر  ؤيتانالر  على الرغم من أن  و  .ا  مشبوه

االدعاءات  من أن   لقلقا دال علىالتوتر بني االثنني ، فإن فقط للتأكيدات( ُعقدت يتالّ  ةاملسندللحقيقة 
غري مربر  على حنوٍ  فيا  حتريعلى املرء أن يكون  هأن  تؤكد قابلة للتقييم  -قحقيقةاألخالقية ذها الكثري من ميزات 

عارضون الناس ي أن   ظهرتُ ، إرشاديةيف مجل  ري عنها عادة  يتم التعب ذلك ومع ا غري ذات معىن.على أهن   أتويلهايف 
 وه زعم، كما كانت  : اخلالفات األخالقيةعليها آيرد هذه النقطة األخرية مل ير و  األخالقية. املزاعم

)لفحص  ، أو ببساطة ليست خالفات قحقيقية.أخالقيةغري  وقائعإما نزاعات قحقيقية قحول  ،(وستيفنسون)
، كانت هناك ومع ذلك(  Smith 1986 :نظرأ، يعاطفمذهب اليسببها اخلالف األخالقي لل املتاعب اليت

نقطة أخرى أكثر إاثرة للقلق قحول دور املصطلحات األخالقية يف احلجج: ميكن استخدام املصطلحات 
يف القوة التعبريية  اما  اسه ليس هناك، وابلتايل ا  طو شر ماملصطلح األخالقي  فيها يت يظهراألخالقية يف احلجج الّ 

)يُطلق  ن التفكريم خط إىلوير هذه النقطة األخرية تط ت  لقد و  مشاعر للمتكلم.  عن أيّ ، لذلك ال يعرّب للفظ
ة مثل تتمثل مشكلة التعبريية يف فهم احلجج البسيطو  عام. ضد التعبريية بشكلٍ  فرجية(–"خوخ  عليه مشكلة

 ئا  شيجون  فعل( 3هكذا ) ( جون قتل جني.2) .ا  خاطئ ا  فعل شيئ( إذا قتل جون جني، 1ما يلي: )
، ولكن ميكن تفسري املصطلح غموض وهكذا ال تنطوي على أيّ  صحيحة،لتكون احلجة  وتظهر خطأ.
 انقدمي، ا  عاطفي أيضذهب ال، واملالتعبريية يبدو أن  و  (.1وليس يف ) ،(3ة فقط يف )ه قوة معربّ قي على أن  األخال

 ري مربرة يف احلجة.مراوغة غ
ادعاءات  هبدو وكأن  ي يت جتعلهتلك الّ و لسمات "السطحية" للخطاب األخالقي، هذه اتكون رمبا و 
اخلالف األخالقي  هوروبظ ،قابلة للتقييم -كذلك قحقيقة، و أتكيدات، وابلتايل تعبريات عن املعتقد ،أخالقية

 ة األخالقيةللغ ماكيإىل التفكري يف نظرية "خطأ"  القحقا   آيرجّر ذلك ، ا  قحقيقي ا  أخالقي ليكون خالفا  
(Mackie 1977) ا قريبة إىل  يالعاطفاملذهب تفاصيل  مالتو  (.1984إىل احلقيقة )يف آير  على أهن 

قحية إىل  ، ولكن أفكارها التوجيهية ظلت النصف األخري من القرن العشريناالختفاء من املشهد الفلسفي يف
 )انظر .Gibbard 1990 باردي، وج1998و  Blackburn 1984 بالكبرينيف تعبريية كبري   قحدٍ 
 ، وشرودرتوجيهيةهذه األفكار ال عنلالطالع على دفاع متعاطف و  ،  Altham ،1979 ألثام
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Schroeder  ،2010  ،مع إيالء اهتمام خاص للمحاوالت الالقحقة شامل لتطور التعبرييةالعالج عن ال ،
 فرجيه(.–خوخ  مشكلة للتغلب على
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لمراجعا  

 

A more complete bibliography of Ayer’s work up to 1979 can be found in Macdonald 
1979, in the Secondary Literature section below. 
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