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ن الطبيعة حول  الية، واالستقراء؛ هوأنظمته ومسلماتقواني  ن جم للـد.  ، مناهضة االخت  المنشور و  كورل،ون  جنص مت 

ي الموسوعة عىل موسوعة ستانفورد للفلسفةعىل )
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ة بعض التحديث أو التعديل من فينة ألخرى  الدارجةالنسخة تختلف قليًل للمقالة، حيث أنه قد يطرأ عىل األخت 

جمة. وختاًما، نخّص بالشكر محرري موسوعة ستانفورد، وعىل رأسهم د. إدوارد زالتا، عىل تعاونهم،  منذ تتمة هذه الت 

جمة والنشر عىل مجلة حكمة.   واعتمادهم للت 
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يوتن، القوانني اليت نستطيع تسميتها قوانني الطبيعة: قانون اجلاذبية لن يشتمل العلم على عدد من املبادئ أو
والقوانني الثالثة للحركة، وقوانني الغاز املثالية، وقوانني مندل، وقوانني العرض والطلب، وما إىل ذلك. ومل يكن 

عتقد العلماء ي اتاتساقواليت تشتمل على  ،للعلم ةاهلام التنظيماتمن أخرى  أنواعاعتقاد بوجود  يهناك أ
 ، مدار عطاردبني املد واجلزر، والدوران يف كالتناسق.  ملخالفتها القوانني حىت وقتنا الراهن بضرورة تفسريها

األمناط  دلب . كما يستخدم العلماء القواننيالكثري غري ذلك، و واالتساع املستمّر للكونثري الكهروضوئية، وأت
املمكن: ويدرك علماء الكونيات ابالعتماد على اتساقها مع قوانني لتحقيق التمييز ظيمات األخرى من التن

(. يف علم Maudlin 2007, 7–8) أو مفتوحا   أنشتاين حول اجلاذبية، احتمال أن يكون عاملنا مغلقا  
 امليكانيك اإلحصائي، تشّكل قوانني النظرية الفيزايئية األساسية الركيزة يف حتديد املسارات املمكنة ديناميكيا  

 (.Roberts 2008, 12–16عرب فضاء حالة النظام )

ملطروح: وختتلف القضااي اليت يتناوهلا فالسفة العلوم وامليتافيزاي واملرتبطة ابلقوانني، بينما يبقى السؤال األساسي ا
ديفيد ( و 1994 ،1986 ،1983 ،1973)ديفيد لويس كل من ؟ ويشكل هنج أنظمة  القانونما هو 

األخرى  لولتشمل احل( اإلجابتني األكثر أتثريا . 1993 ،1991 ،1983 ،1978أرمسرتونغ العاملي )
 van Fraassen 1989, Giere 1999, Ward 2002, Mumfordوجهات نظر الواقعية )

 Carroll 1994 and 2008, Lange 2000 and( ووجهات نظر مناهضي االخرتالية )2004
2009 ,Maudlin 2007.) ( 1لى )ع ا  ابإلضافة إىل هذا السؤال اجلوهري، ركزت األدبيات احلديثة أيض
 انطواء( 3( الدور الذي تلعبه القوانني يف مشكلة االستقراء، )2القوانني تشرف على مسائل الواقع، ) إشراف

العلوم  وانني يف( دور القوانني يف الفيزايء وكيف يتناقض مع دور الق4القوانني على ضرورة امليتافيزيقية، و )
 اخلاصة.
 1السؤال األساسي: ما هو القانون؟ . 
 2.األنظمة . 
 3املسلمات . 
 4تبعّية هيوم . 
 5الالواقعية . 
 6 .الختزاليةا ةناهضم 

https://hekmah.org/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%AF%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7/
https://plato.stanford.edu/entries/laws-of-nature/#BasQueWhaItLaw
https://plato.stanford.edu/entries/laws-of-nature/#Sys
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https://plato.stanford.edu/entries/laws-of-nature/#HumSup
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 7 .االستقراء 
 8احلاجة . 
 9الفيزايء والعلوم اخلاصة . 

o 9.1 هل يسعى الفيزايئيون الكتشاف نظرايت استثنائية؟ 
o 9.2 هل ميكن أن توجد أي قوانني خاصة للعلوم؟ 

 10مالحظات ختامية: ما الذي ينتظران؟ . 
 قائمة املراجع 
 دمييةاألدوات األكا 
 موارد أخرى عن طريق اإلنرتنت 
 مراجع ذات صلة 

 
 السؤال األساسي: ما هو القانون؟. 1

عة: أوال ، كما تشّكل قوانني الطبيخلف  األسبابة من وجهة النظر الفلسفية األربعة التاليقد تشكل النقاط 
 ة أيمية خاصّ للقوانني ،يف املمارسة العلمية. اثنيا   وريقوانني كما لو أهنا ذات دور حمهو موضح أعاله، تبدو ال

الت املعاكسة دعاءات حول احلابسبب اال ،ابلنسبة للعديد من القضااي الفلسفية األخرى. على سبيل املثال
  ا  واليت أاثرها أيض ،(1947( ونيلسون غودمان )1955 ،1946للوقائع اليت دافع عنها رودريك تشيشومل )

ول ما تساءل الفالسفة ح ،التوضيحي للتفسري-( للنموذج االستنتاجي1948كارل هيمبل وبول أوبنهامي )
ساءلوا أيضا  عما وت ،ن القوانني بجب أن تلعب دورا  ماأبيثبت صحة االدعاءات التوضيحية، حيث يعتقدون 

حمتوى  ، االقرتاح الشهري لـ غودمان بوجود صلة بنيا  ن غريها من احلاالت الغري قانونية. اثلثعمييز القوانني 
ودمان إىل يتعرض بعض املتعاطفني مع فكرة غ ،القانون والقبول ابالعتماد على االستدالل االستقرائي. لذلك

. ولنفرض كمة إبتقاناز احمل، ينجذب الفالسفة لأللغهتمامهم مبشكلة االستقراء. رابعا  كلة القوانني نتيجة المش
(. ببساطة، هذا cf., Langford 1941, 67أن كل شخص موجود هنا موجود يف مكانه الطبيعي )

ولكنه  .بدو قانون  مر، فنن التعميم ال ييعين أن وجود كل شخص هنا هو أمر حقيقي. ورغم صحة هذا األ

https://plato.stanford.edu/entries/laws-of-nature/#Ind
https://plato.stanford.edu/entries/laws-of-nature/#Nec
https://plato.stanford.edu/entries/laws-of-nature/#PhySpeSci
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https://plato.stanford.edu/entries/laws-of-nature/#CouTheAnySpeSciLaw
https://plato.stanford.edu/entries/laws-of-nature/#ConRemWhaNex
https://plato.stanford.edu/entries/laws-of-nature/#Bib
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شيء عرضي جدا . ويبدو مبدأ أينشتاين حول عدم انتقال أي إشارات بشكٍل أسرع من الضوء تعميما  حقيقيا  
ما الذي ففة. داال يبدو أن هذا حيصل من ابب املصنه قانون  و أبأيضا ، لكن على النقيض من ذلك، يُعتقد 

 يصنع الفارق؟

قد ال يبدو من الغريب جدا . أن اجلميع هنا مقّيدون مكانيا  حيث أهنم يرتبطون مبكان حمدد  وابلتايل ال ميكن 
حتديد مبدأ النسبية ابلطريقة ذاهتا. لذلك وعلى عكس القوانني، يبدو من السهل االعتقاد أبن التعميمات 

توجد  ثهذا ما يصنع الفارق. حي. ولكن ليس احلقيقية والنامجة عن الصدفة ميكن األخذ هبا يف أماكن حمددة
أشياء ال حتكمها القوانني وكذلك ليست مقيدة من الناحية املكانية. وأبخذ التعميم غري املقيد بعني عّدة 

لى ال توجد كرات ذهبية هبذا احلجم وعإذ الذهبية قطرها أقل من ميل واحد.  اتنرى أن مجيع الكر  ،االعتبار
أبدا ، لكن ذلك ال بجعل من هذه املعلومة قانون . يبدو أن هناك تعميمات ميكن أن تعرب األرجح أهنا لن توجد 

عن قوانني ُمقّيدة. إن قانون السقوط احلر جلاليليو هو التعميم الذي ينّص على أن تسارع األجسام املتساقطة 
ز عندما يُقرن احملرية للغ وميكن التعرف بشكل واضح على الطبيعة  أمتار يف الثانية. 9.8على األرض مبعدل 

 تعميم الكرة الذهبية مع تعميم مماثل بشكل ملحوظ حول كرات اليورانيوم:

 مجيع الكرات الذهبية قطرها أقل من ميل.

 مجيع كرات اليورانيوم قطرها أقل من ميل.

ض شيٍء عرضي، ة حم. وال تبدو الفكرة األخري ، إال أن األخرية تعترب قانون  رغم أن الفكرة األوىل ليست قانون  
 vanتشّكل عامال  مؤكدا  على عدم وجود مثل هذه الكرة الكبرية أبدا  ) نظرا  ألن الكتلة احلرجة لليورانيوم مثال  

Fraassen 1989, 27 ما الذي يصنع الفارق؟ ما الذي بجعل الفكرة األوىل تعميما  عرضيا  واألخرية .)
 قانون ؟

 

 . األنظمة.2
 1947ارت ميل )و توضح عالقة القانون ابألنظمة االستنتاجية. تعود الفكرة إىل جون ستيتوجد إجابة شائعة 

 ،1973لويس ) ،([fp 1928] 1978دافع عنها بطريقة أو أبخرى فرانك رامزي )و  ،[(1843]ص 
(. متتاز األنظمة االستنتاجية 1996( وابري لويوير)1984جون إيرمان )  ،(1994 ،1986 ،1983

تعريف النظرايت أبهنا العواقب املنطقية للبديهيات أو املسلمات. بعض األنظمة نستطيع ابلبديهيات. و 
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 االستنتاجية احلقيقية ستكون أقوى من غريها. بينما بعضها اآلخر سيكون أكثر بساطة من غريه. ويستمر
لتضحية ابلبساطة: ا، القوة والبساطة. )من السهل جعل النظام أقوى عن طريق ّيزتنيالسعي للقمة بني هاتني امل

وتشميل كافة احلقائق ابعتبارها بديهيات. من السهل جعل النظام بسيطا  عن طريق التضحية ابلقوة: متتع فقط 
ميع النظم االستنتاجية جلتنتمي قوانني الطبيعة  ،(73 ،1973.( وفقا  لـ لويس )4=  2+  2ابلبديهية 

بصحة ملرتبطة اوالقوة. وابلتايل على سبيل املثال، فنن الفكرة بوجود املزيج األكثر صالبة من البساطة  احلقيقية
القانون حول عدم جتاوز قطر أي من أجسام اليورانيوم مليل واحد هي أنه كما ميكن القول، جزء من أفضل 

 قبولظم، ومن املمن أفضل الن ا  زة ابلنسبة لعاملنا وقد تكون جزءالنظم االستنتاجية  كما تبدو نظرية الكم ممتا
م هبذا إضافة إىل احلقائق اليت تصف طبيعة اليورانيوم ستستتبع منطقيا  أنه ال توجد كرات يورانيو هنا االعتقاد أب

(. يف حني ال يزال من املشكوك فيه أبن يكون التعميم املرتبط ابلكرات Loewer 1996, 112احلجم )
قد كنه ضافته كبديهية ألي نظام، لكن إميو من أفضل األنظمة.  اليت يقل قطرها عن ميل واحد جزءا  الذهبية 

ساطة )الحقا ، البإضافة  إىل أنه سيتسبب خبسارة شيء من حيث  ،من االهتمام من حيث القوةبجذب قليال  
و  1986انظر ). ئيفيزاي حتمالال املتضمنةته املرتبطة مبعاجلة املشكالت يحات مهمة لنظر تنقيأجرى لويس 

1994) . 

القوانني  لسبب واحد، تبدو كأهنا تتعامل مع حتٍد تفرضه نظمةامليزات جذابة جتاه هنج األكما تبدو العديد من 
وهو أن مجيع  -ول للحركة ريها معه: قانون نيوتن األيالفارغة. بعض القوانني صحيحة بشكل ال ميكن تغ

صور ذايت. قت جزياات ذارغم عدم وجود ابلوهو قانون  -القصور الذايت ليس لديها تسارع زياات ذات اجل
 القرن أحيداترطل، ومجيع  5باندا املرقطة تزن قوانني: فال ال متّثل اليتكثري من احلقائق الواضحة ال ومع وجود

(unicorns)  ،غري متزوجة، إخل. ضمن هنج األنظمة، ال يوجد استبعاد للتعميمات اخلاطاة من جمال القوانني
 cf., Lewisولة ابعتبارها منتمية إىل أفضل األنظمة )ومع ذلك ميكن للتعميمات اخلاطاة أن تكون مقب

(. عالوة على ذلك، فمن املعقول االعتقاد أبن أحد أهداف النظرية العلمية هو صياغة نظرايت 123, 1986
حقيقية متوازنة بشكل جيد من حيث بساطتها وقوهتا. ما يُظهر هنج األنظمة على أنه يضمن حقيقة  بديهّية 

 ,Earman 1978, 180; Loewer 1996من العلم هو اكتشاف القوانني )مفادها أن اهلدف 
أحد اجلوانب األخرية من وجهة نظر األنظمة اليت جتذب الكثريين )إن مل يكن اجلميع( يف   (. يوصف112
 اذبية علنية للمفاهيمج ليس هناك أييتماشى مع القيود البشرية واسعة النطاق على امليتافيزيقيا املقبولة.  كونه

لكيانت احلاالت املعاكسة للوقائع( وليس هناك جاذبية علنية ل ،الشرطية ذات الصلة الوثيقة )على سبيل املثال
(. 2004الداعمة للطرائق )على سبيل املثال، الكونية أو هللا  للحاجة املفرتضة لالبتهال إىل هللا، انظر فوسرت 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 العامل هو "املذهب القائل أبن كل ما يوجد يفبعية هيوم عن ت يف الواقع، فنن هنج األنظمة هو حمور دفاع لويس
 (.ix, 1986فسيفساء شاسعة من املسائل احمللية ذات حقيقة معينة، تبدأ بشيء صغري مثّ يتبعه آخر" )

–Armstrong 1983, 66كما تسببت بعض اجلوانب األخرى من هنج النظم جبعل الفالسفة حذرين )
73 ;van Fraassen 1989, 40–64; Carroll 1990, 197–206.) .  البعض حول  يناقشو

على  قبولمقوانني تعتمد بشكل غري وهي أن ال ،ما ميكن أن حيمله هذا النهج من عواقب غري مرغوب فيها
بدو أن استنساخها ، إضافة إىل املفاهيم اليت ياألمثل توازنالالعقل حبكم جاذبية املساءلة ملفاهيم البساطة والقوة و 

القدرات املعرفية واملصاحل والغاايت. تثري جاذبية البساطة أسالة أخرى نمجة عن احلاجة الواضحة يعتمد على 
يف اآلونة  . (See Lewis 1983, 367ألنظمة )منطقية بني اإىل لغة نظام تسمح إبجراء مقارنت 

ظر وة وجهة النقاألخرية، تساءل جون روبرتس عن هنج األنظمة يف وقت يُعتقد يف بعض األحيان أنه ميثل 
غرض متييز ملعرفة كمية الفضائل املتنافسة املتمثلة يف البساطة وحمتوى املعلومات ل جتربةالقائلة: "ليس لدينا أي 

(. 10 ،2008نظام استنتاجي واحد عن األنظمة األخرى، حيث يفرتض أبن تكون مجيعها صحيحة  ")
قرب املالءمة، ولكن و هناك سعي لتوفيق املنحنيات، واليت تنطوي على موازنة الفضائل املتنافسة يف البساطة 

( وروبرتس 16 ،2007. كما يتهم تيم ماودلني )ماهو حقيقي جزء من عملية اكتشاف تجاربهذه ال
ك اليت يتم نتشار والرائعة، حىت تلالواسعة االانني غري مناسب الستبعاد القو  هأبن( هنج األنظمة 23 ،2008)

حتديدها بوضوح بواسطة الشروط األولية. بشكل عام تتزايد اإلنرتوبيا اليت تقول أبن الكون مغلق، وأن الكواكب 
ن صح ذلك، ميكن إضافة كواكب أخرى إىل أي نظام استنتاجي إمستوية، و  شمسياملوجودة يف نظامنا ال

رجة كبرية، مع وجود تكلفة منخفضة ضمن شروط البساطة. ومن املثري حقيقي، مما يزيد من قوة النظام بد
نطاق واسع على  على هيوماليت فرضها قيود ال تماشى مع عن طريقة عرض األنظمة ألهنا ت التخلي  لالهتمام،

صة حمللية اخلاهي قوانني ال حتددها األمور ا يف احلقيقةالتعميمات البعض أبن  ناقشالطبيعة  ويحساب قوانني 
معاداة  ألشكاليف تفضيلهم احلالة الواقعية  ورغم تقارب هيوم ولويس .أدنه( 4حبقيقة معينة )انظر القسم 

أبن الواقعية  قد نقشا ابلقول( 2012أدنه(، إال أن نورا برينشتاين وجيمس ليدميان ) 5الواقعية )القسم 
 يها حتليل هيوم.ورة الطبيعية اليت ال ينطبق علتتطلب فكرة الضر  اق مع وجهة نظر هيوم، ألهنالعلمية ال تتواف

 

https://hekmah.org/%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9-%D8%AF%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%AF-%D9%87%D9%8A%D9%88/


 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 . املسلمات3

ظهر جانب جديد ليزاحم هنج األنظمة وحماوالت هيوم األخرى إلبجاد  ،يف أواخر سبعينيات القرن املاضي
فريد  ،(1993 ،1991 ،1983 ،1978صيغة توضح ما هو القانون. وأخذ املنافسون بقيادة آرمسرتونغ )

مبناشدة األكادمييني للتمييز بني ما هو قانوين وما هو  ،(1987 ،1977ومايكل تويل ) ،(1977دريتسك )
 غري قانوين.

ة اإلطارية ويبدو ذلك يف هذا التصريح  املوجز واملرتبط ابخلاصي ،ويركز هيوم على تطوير وجهة نظر آرمسرتونغ
 للنهج العاملي:

هناك  عامليني. G-nessو  F-nessكن . وليGsهي  Fsلنفرتض وجود قانون أبن 
. G-nessو  F-nessبني  ،ابلضرورة وهي عالقة غري منطقية أو مشروطة ،عالقة معّينة

 . N(F,G)’("1983، 85)‘ميكن أن يرمز إىل هذا الوضع ابلشكل 

التعميم و ويعد ذلك مبعاجلة األلغاز واملشاكل املألوفة: رمبا يكون الفرق بني التعميم املرتبط بكرات اليورانيوم 
 ولكن الذهب ال ،حول كرات الذهب هو أن تشكُّل اليورانيوم يشرتط أن يكون قطره أقل من ميل واحد

وازن  وال يوجد تأفضل والقوة و يشرتط ذلك. وال تبدو هناك خماوف واضحة بشأن الطبيعة الذاتية للبساطة 
 ,Armstrong 1991على العقل. )اعتماد القانون على العقل لطاملا أن الضرورة ال تعتمد جتاه هتديد 

Dretske 1977 ) من وجهة نظر البعض فنن النظام يقف إىل جانب الفكرة اليت تنص على امتالك و
القوانني لدور توضيحي خاص يف االستدالالت االستقرائية، نظرا  ألن القانون ليس جمرد تعميم عاملي بل هو 

عدم إشراف القانون  انسجام النظام مع فكرة خمتلفني. إضافة إىلط بني عاملني إبداع خمتلف متاما  ويستطيع الرب
ا  ما يرتافق مع قبول الواردة لدى هيوم غالب تبعيةمعينة  وابلتايل فنن رفض ال على األمور احمللية اخلاصة حبقيقة

 النهج الشامل.

عليه ابستيان كورنيليس  . وهذا ما يطلقN ، بجب أن يقال املزيد عن ماهيةهذا املردود ا  ولكي يكون هناك حق
مشكلة  . ويربط هذه املشكلة مع واحدة أخرى، واليت هيمشكلة حتديد اهلوية فان فراسني

(. واستطاع لويس الوصول إىل جوهر هاتني املشكلتني ابالعتماد على موهبته 96 ،1989) االستدالل
 الفعالة:



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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بدون  Faو   N(F,G)ليس من املمكن أبدا  تصّور كيفية احلصول على  ،Nمهما كان  
Ga.  إال إن كان( N  وخر،مع شيء آ هتزامنبت ابثحيقق الجمرد تزامن اثبت، أو تزامن 

 . يف هذه احلالة شكال  من أشكال نظرية االنتظام اليت يرفضها(ستغدو نظرية أرمسرتونغ 
'  رورةاجة أو الضموض بطريقة ما. يستخدم 'احلوتشكل مصطلحات آرمسرتونغ ستارا  للغ

كعنوان لنشر القانون على املستوى العاملي   ومن الذي سيتفاجأ عندما يسمع أنه إذا كانت 
Fتستلزم G  و ألفا لديهF، حيتوي ألفا على  نفعندئذ بجب أGلكنين أعتقد أبنه ال    ؟

 ة االتصاالت الضرورية املطلوببـ "الضروري" إال إذا كان له دور حقيقي يف N ميكن وصف
واي  ق حيث ال ميكن أن يكون كل شخص عتباره منها مبجرد منحه هذا االسم،اليت ال ميكن ا

 (.366 ،1983مبجّرد قولنا ذلك "آرمسرتونغ" )

ما إذا  دد حن اهلوية(. مث بجب أن وابلتايل بجب أن يكون هناك حتديد ملاهية عالقة التشريع )مشكلة حتديد
و  Fsهل ينطبق ذلك على ، فGو  Fتربط بني  Nكانت مناسبة للمهمة )مشكلة االستدالل(: إذا كانت 

Gsعن دورها  ع؟ وهل تتغري القوانني حقا  مبتعدة  اقعلى مطابقة احلاالت املعاكسة للو وهل حيرص هذا الربط  ؟
يف اإلشراف، لتكون مستقلة أو لتلعب دورا  توضيحيا ؟ ويتوسع آرمسرتونغ أكثر يف احلديث عن ماهية عالقته 

 على فان فراسني: مع التشريع. ويف رده

يدعي أنه يف هذه املرحلة قد أوجد مشكلة حتديد اهلوية. وتبدو السببية هي العالقة اليت 
 (.422 ،1993حنتاجها، ... واليت جاء افرتاضها حاليا  لربط األمناط ال الرموز )

حدا  الرمزية ألتبقى األسالة حول طبيعة العالقة السببية واليت جرى تفسريها على أهنا عالقة تربط بني ا
 (.van Fraassen 1993, 435–437 ,and Carroll 1994, 170–174واملسلمات )

 

 . تبعية هيوم4

ل على ما هنج األنظمة وهنج املسلمات، سنعمبني بدال  من حماولة تفصيل مجيع القضااي احلرجة اليت تقسم  
يما إذا كانت بحث فنابلتبعية. و  ألة الشقاق املتعلقةساعد أكثر يف تركيز اهتمامنا بشكل خاص على مس

 االعتبارات اليت وضعها هيوم هي فعال  اليت حتدد القوانني. وتوجد بعض األمثلة اليت تنفي صّحة ذلك.



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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أن نفرتض وجود عشرة أنواع خمتلفة من اجلزياات األساسية.  (669، 1977)ويطلب منا الربوفيسور تويل 
أربعة  تمال  من التفاعالت ثنائية اجلزياات. وإذا فرضنا جدال  أنوابلتايل سنحصل على مخسة ومخسني نوعا  حم

 Xومخسني من هذه األنواع قد متت دراستها وأننا اكتشفنا أربعة ومخسني قانون . مل تتم دراسة تفاعل جزياات 
عندما تتفاعل  Pومع ذلك من املمكن اعتبار أن حدو   تدل على أهنا لن تتفاعل أبدا . ألن الظروف Yو 

دو يب ند حدو  التفاعل السابق ذاته.قانون  ع Qوابملثل قد يكون وقوع  هو قانون. Yياات وجز  Xجزياات 
أن ال شيء مرتبط ابألمور احمللية اخلاصة حبقيقة معينة يف هذا العامل يستطيع حتديد أي من هذه التعميمات 

 هو قانون.

ر إمكانية  حاالت أخرى. وابألخذ بعني االعتبافشل التبعية الذي حصل يف مثال تويل متكررا  يفكما يبدو 
وجود جسيم وحيد يتحرك عرب جماٍل فارٍغ آخر وبسرعة اثبتة، مرت واحد يف الثانية على سبيل املثال. ميكن أن 
يكون هذا جمرد ع املٍ  نيوتوين فارغ تقريبا  يصح فيه عن طريق الصدفة أن مجيع األجسام هلا سرعة مرت واحد يف 

وحتد  نتيجة لعدم وجود شيء لتغيري حركة اجلسيمات. كما ميكن أال يكون هذا العامل نيوتونيا ، وأن الثانية  
ليس حمض  و  ميكن أن يكون هذا التعميم صحيحا يكون امتالك مجيع اجلزياات لسرعة مرت يف الثانية قانون ، كما

 See especially Earman) أخرى تصطدم هبذا اجلزيء الوحيد. صدفة ابلرغم من وجود جسيمات
1986 ,100 ;Lange 2000, 85–90.) 

يف حني يضغط ماودلني على قضية هيوم من خالل الرتكيز على املمارسات الشائعة بني علماء الفيزايء ألخذ 
 مناذج قوانني النظرية بعني االعتبار.

 حل فراغي ة العامة )هوالزمكان يف النسبية اخلاصة، هو منوذج ملعادالت اجملال للنسبي -زمكان منكوفسكي 
زمكان منكوفسكي الفارغ، هو إحدى الطرق اليت ميكن أن يكون العامل عليها يف حال  فنن  (. وابلتايل حتديدا

لعامة عن القوانني النسبية ا كانت قوانني النسبية العامة هي السائدة. ولكن هل زمكان منكوفسكي منوذج
دقيق سبيل املثال أبن النسبية اخلاصة هي احلساب الكامل والفقط؟ ابلطبع ال. ميكن للمرء أن يفرتض على 

هليكل الزمكان، وينتقل إىل نظرية أخرى للجاذبية، واليت حتافظ على منوذج زمكان منكوفسكي. لذلك، ويف 
 ظل افرتاض أنه ال ميكن لقوانني النسبية العامة ونظرية اجلاذبية املتنافسة أن حتكم العامل، وابلتايل ال تستطيع

 (.67 ،2007) ا  احلالة املادية الكلية للعامل حتديد القوانني دائم



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ني نتباطه بقوانني النسبية العامة أقل، وعامل آخر يشتمل على قوار فاالفرتاض هنا هو أن هناك إمكانية لعامل ا
ماد على ويرى ماودلني ابالعت (80–60, 1994ملزيد من األمثلة، انظر كارول ) النظرية املتضاربة للجاذبية.

 يكشف العبثية يف غياب اإلشراف. مثاال  ذلك  يعتربالعلمي املعياري، أبن هيوم  س التفكري

يزعم هيوم أبن األزواج املختلفة ملا يسمى ابلعوامل املمكنة ليست ممكنة حقا . ينقلب هذا اخلالف يف بعض 
األحيان على مسألة ما إذا كانت القوانني حتكم، وأحيان  على االهتمامات املعرفية أو علم الوجود، وأحيان  

تباع اضات على حجج عدم الرقابة أتت من أأخرى على االهتمامات املرتبطة بكيفية عمل لغتنا. أحد االعرت 
تكمن فكرهتا يف أنه إذا استطاع اإلنسان أن يتصاحل يف تفكريه مع املفهوم (. 2000هيلني بييب )هيوم من قبل 

السائد للحكم، فمن احملتمل أن يقتنع أبمثلة عدم الرقابة، لكن استخدام هذا املفهوم لرفض حتليالت هيوم 
 أو بشكل آخر هو شيء غري مقنع ألنه من املفاهيم اليت يرفضها هيوم ،ح السؤالللقانون هو طريقة لطر 

(Loewer 1996 and Roberts 1998.) (2007يتعاطف كل من سوزان شنايدر ) ،يف املقابل، 
 ( مع توجهات هيوم وجوانب مفهوم احلكم.2008وروبرتس ) ،(2007)ابري وارد 

( يف ورقتني أوال  كيفية صياغة أطروحة تبعّية هيوم على أفضل وجه، مث b و a 2005تناول إيرمان وروبرتس )
-96 ،2008وبناء  على اعتبارات متذبذبة بجادالن بصّحة ومسهما حول تبعّية هيوم. يرفض جوناثن شافر )

يفيد  وجوداي   ا  لكنه يربز اهتمام ،(Carroll 2008, 75–79)( االهتمامات املتذبذبة 94-99 ،97
 (.85-84وانني غري الفعالة هي كيانت ال أساس هلا )أبن الق

( طريقة أصلية للرد على أمثلة واضحة معاكسة لإلشراف. حيتوي مثال 61–357, 2008يعرض روبرتس )
اجلزيء الوحيد املذكور أعاله، عاملا  يسري فيه جسيم وحيد بسرعة مرت واحد يف الثانية، رغم أنه ما من قانون 

زياات تنتقل بتلك السرعة. كما يوجد عامل يسري فيه اجلزيء الوحيد بسرعة مرت واحد أن مجيع اجلينص على 
يف الثانية، رغم وجود قانون أبن مجيع اجلزياات تسري بتلك السرعة. ويرى روبريتس أن هذا املنطق ال يتعارض 

نتقل مجيع قانون أبن تيوجد انون". ابلرغم من وجود العبارة "نه قإشراف بسبب حساسية حالة املسند، "مع اإل
( خاطاة ii( صحيحة ابلنسبة إىل سياق/ عامل واحد و )iاجلزياات بسرعة مرت يف الثانية" هل هذه العبارة )

 ابلنسبة إىل سياق/ عامل، ميكن أن يكون هذا االختالف يف قيمة احلقيقة جمرد نتيجة لالختالف بني حالتني.

ود توضيحية حول القانون، يشري روبرتس، إىل إمكانية وجودون اخلوض يف الكثري من تفاصيل نظريته ال
حيث ال يوجد سوى جسيم واحد يسري بسرعة اثبتة على مدار التاريخ، ويرتبط بسياق تقول فيه  w عامل

ة قدرها مرت واحد يف اثبتالنظرية البارزة مثل امليكانيكا النيوتونية، "إنه قانون أبن مجيع اجلسيمات هلا سرعة 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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تشري إىل دور القانون يف النظرية البارزة، وهو الشيء الذي مل حيد . قد قط إن كانت كلمة" أبن""ف الثانية
تشري إىل دور القانون ابلنسبة لبعض النظرايت األخرى، ولكن هذا سيشكل سياقا  خمتلفا  ألن النظرية البارزة 

اته أال يلعب دور قانون  ويف الوقت ذلروبرتس، ال ميكن للتعميم الفردي أن يكون  ا  بجب أن تكون خمتلفة. وفق
وجود سياق خمتلف  على تنصالقانون ابلنسبة إىل النظرية الفردية، وابلتايل فنن النظرية البارزة املختلفة لذلك 

 للعبارة "إنه قانون أبن مجيع اجلسيمات هلا سرعة اثبتة قدرها مرت واحد يف الثانية "لتكون صحيحة .

 Robertsهو أنه ال يقّوض أي ادعاء حدسي حول القوانني يف خمتلف العوامل املمكنة )ما بجذبنا يف هذا الرد 
(. إن األحكام املناهضة للرقابة بشأن ماهية القوانني هي ادعاءات معقولة نظرا  إىل طريقة 360, 2008

لنظر ثال إىل ام ما يدفع روبرتسيف إدراك أيمية أتثري السياق. وهذا  عين أن هناك فشلظهور السياقات. وهذا ي
إىل ما يسمى إبمكانيات ماودلني على أهنا وصف إلمكانية وحيدة يتم إجراؤها ابلنسبة لسياقني مع نظرايت 
خمتلفة ابرزة: النسبية العامة وبعض النظرايت املتنافسة حول اجلاذبية. )ميكن تقدمي نقاط متوازية حول أمثلة 

يها روبرتس اجلزياات األساسية.( وتشكل حساسية السياق اليت يبن تويل واليت تشمل األنواع العشرة املختلفة من
يف ظروف احلقيقة ألحكام القانون املفتاح األساسي. قد تكون وجهات النظر األخرى اليت جتعل أحكام 

 القانون حساسة للسياق قادرة على االستفادة من طريقة روبرتس يف حتدي األمثلة الرافضة للرقابة.

 

 الالواقعية .5

يتصف غالبية الفالسفة املعاصرين ابلواقعية حول القوانني. حيث يعتقدون أن بعض التقارير عن حقيقة القوانني 
 ذه الفكرة. ذين يرفضون هلك يبقى هناك بعض الالواقعيني الوعلى الرغم من ذ ،قد جنحت يف وصف الواقع

وحتظى وجهة  عتقدون بعدم وجود القوانني.ذين يرونلد جيري، وستيفن مومفورد والومنهم مثال ، فان فراسني، و 
نظر فان فراسني ابلتأييد حول املشكالت اليت تواجه االدعاءات الشبيهة مبا يقدمه لويس وأرمسرتونغ، وكذلك 

و  1989الفشل الواضح ألرمسرتونغ وغريه يف وصف نظرية املعرفة اليت تؤيد اإلميان العقالين يف القوانني )
 .f.p] 1999جيري إىل األسس يف استخدام مفهوم القانون يف اتريخ العلوم )(. يدعو 181-180و  130

( ويدعي أن التعميمات اليت توصف يف كثري من األحيان على أهنا قوانني ليست صحيحة 90–86[, 1995
(. ومييل مومفورد يف أسبابه إىل اجلانب امليتافيزيقي. حيث يؤكد أنه من أجل احلكم، 91-90يف احلقيقة )

أن تكون القوانني غري معهودة يف املمتلكات اليت ختضع هلا، ولكن بجب أن تفتقر هذه املمتلكات إىل  بجب
(. يتبىن 145–144,  2004شروط اهلوية املناسبة، حىت تكون هذه القوانني غري معهودة أو جديدة. )



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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خمتلفا  من الالواقعية. ورغم أهنم سيتغنون بعبارات مثل "أن القانون ينص على عدم وجود  ا  البعض اآلخر نوع
إشارات تنتقل أسرع من الضوء"، إال أهنم ليسوا واقعيني العتقادهم أبن مثل هذه العبارات ليست حقيقة 

ء جديد ميكننا ا من شي)حبتة(. وإن كان هذا التعميم ألنشتاين قانون  غري مثبت حول الكون، فهذا يعين أن م
اكتشافه. وبإلضافة إىل اإلميان، تدرس التقارير حول حقيقة القانون موقفا  حمددا  حول التعميمات الواردة.  

( املوقف على سبيل املثال ليكون موقفا  مرتبطا  مبالءمة التعميم للتنبؤ والشرح. 197, 2002يعتمد وارد )
 .(Blackburn 1986, 1984)انظر أيضا 

جتاه  الفوضى املخالفة للقانون اليت ستسببها الواقعيةي تواجهه الالواقعية يف احلد من يكمن التحدي الذ
ممارساتنا الشائعة والعلمية. فيما يتعلق ابلعلوم، فنن أمثلة واستخدامات القوانني املشار إليها يف بداية هذا 

يبدو أن العلماء أعدّوه العتماده كحقائق  املدخل تشهد على أن "القانون" له دور واضح يف العلم والذي
اداثت اجلارية، جزءا  من احمل واقعية. فيما يتعلق مبمارساتنا الشائعة، على الرغم من أن "القانون" غالبا  ال ميثل

سينجم عن الالواقعية جتاه القانون عواقب واسعة النطاق. ويرجع ذلك إىل عالقة القانون مع املفاهيم األخرى، ف
املفاهيم االمسية، واملفاهيم مثل احلاالت املعاكسة للوقائع، والتنظيم، إضافة  إىل السببية.  على سبيل وخاصة 

املثال، لكي تكون هناك حقائق معاكسة للوقائع مثرية لالهتمام، بجب أن يكون هناك قانون واحد للطبيعة 
ل اعه لالحتكاك؟ ميكن أن حيصعلى األقل. هل يضيء الكلريت العادي يف الظروف العادية إذا جرى إخض

وذلك ألننا نفرتض أن الطبيعة منتظمة بطرق معينة. وألننا نؤمن بوجود القوانني نرى أبن هذه احلاالت  ،ذلك
املختلفة صحيحة. ويف حال غياب القوانني لن يكون من املهم ابلنسبة لنا سواء أضاء الكربيت يف الظروف 

توليد ون من املهم سواء كان الكربيت قد مت إشعاله، أو تسبب احتكاكه بمل يفعل. وابلتايل لن يك والطبيعية أ
     الضوء.

وهل يستطيع الالواقعيون جتاوز هذا التحدي عرب إنكار الصالت بني القانون واملفاهيم األخرى؟ هل سيسمح 
حلاالت املعاكسة؟ اهذا ألحد على سبيل املثال أبن يكون غري واقعّي جتاه القوانني وحيافظ على واقعيته جتاه 

عاكسة، وتعمل مفاهيم مثل الشرطية امل   ويكمن اخلطر يف إلزام املوقف الناتج عن هذه احلالة بغرٍض معنّي 
والتظيم، والسببية على إظهار الكثري من امليزات احملرية نفسها اليت يظرها القانون  حيث توجد أسالة وألغاز 

ون  الصعب أن جند سببا  واضحا  بجعل من الالواقعية جتاه القانون دفلسفية متشاهبة حول هذه املفاهيم. ومن 
 عن املفاهيم االمسية األخرى أمرا  مربرا .



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 املناهض لالختزالية. 6

(  2007و ماودلني ) ،(2009 ،2000ومارك النج ) ،(2008 ،1994ويناصر كل من جون كارول )
 Ismael 2015 andناهضة للرقابة. )انظر أيضا  وجهات النظر املناهضة لالختزالية، إىل جانب تلك امل

Woodward 1992 كما يرفضون التبعّية اليت حتّد  عنها هيوم إىل جانب رفضهم لإلجاابت اليت ).
قدمها أتباعه حول ماهية القانون، كما أهنم ال يعتقدون بوجود فائدة من اعتناق املسلمات وإىل جانب ذلك 

ن تنطوي حتت املفاهيم االمسية والساعية إليضاح ماهية القانون. وعلى الرغم ميرفضون كافة احملاوالت اليت ال 
 ذاك ال ميكن القول أبهنم ليسوا واقعيني، إذ أهنم يؤمنون حقا  بوجود قوانني خاصة ابلطبيعة.

أوليات الوجود أو كيانت أساسية يف ك  ، والقواننيالقانون حالة بدائية ( أن18-17 ،2007يرى ماودلني )
علم الوجود لدينا. ويسعى بعدها إلظهار مدى أتثري قوانني العمل، وحتديد اإلمكانية املادية ضمن الظروف 

 اخلاضعة للقوانني ووضع االدعاءات واآلراء املعتمدة على الشرطية العكسية والتفسريية.

أبن القوانني  حدسه( حتليال  للقانون ضمن املفاهيم السببية / التفسريية. ينطلق من 2008ويقدم كارول )
ليست عرضية، وليست جمرد مصادفات. ولكن عندما ال يكون الشيء جمرد صدفة هذا ال يعين أبنه قانون. 

ميل نظرا  لوجود القليل  1000قد يكون صحيحا  أنه ما من كرات ذهبية يزيد قطرها عن  ،على سبيل املثال
دفة. ورغم حقا  وليس ص ا  مناسب ا  وعمومي ا  صحيحمن الذهب يف الكون. يف هذه احلالة، سيكون هذا التعميم 

ذلك لن يكون هذا قانون . ميكن القول أبن حالة الكون اليت تتضمن كميات قليلة  من الذهب تنفي صحة 
قارن هذا ابلقانون الذي ينص على عدم امتالك جسيمات القصور الذايت ألي   جعل هذا التعميم قانون .
 قانون وغريه من القوانني ميكن القول أبن الطبيعة تدير نفسها بنفسها.تسارع. ابالنظر إىل هذا ال

( سردا  حول ماهية القانون وفق الفكرة العكسية املرتبطة ابالستقرار. 2009 ،2000تتضمن معاجلة النج )
ستقرة ميبدو االدعاء مبجمله معقدا ، لكن الفكرة األساسية هي: أبننا نقول عن جمموعة من املقرتحات احلقيقية 

أبهنا مغلقة منطقيا  فقط إذا بقيت عناصر اجملموعة صحيحة  يف حال وجود أي سابقة متالئمة مع اجملموعة 
نفسها. وابلتايل على سبيل املثال فنن جمموعة احلقائق املنطقية مستقرة بكافة األحوال، ألن احلقائق املنطقية 

لسون، العرضي أبن مجيع األشخاص يف الغرفة بج ستكون حقيقية مهما كانت. لدينا جمموعة تتضمن التعميم
لكنها تتوافق مع االقرتاح القائل أبن أحد األشخاص يف الغرفة يصرخ "حريق!" ولكن يف حال صرخ أحدهم 

النج  اقشنأبن هناك حريق فلن يبقى منهم شخص بجلس يف الغرفة، كا بجعل من هذه اجملموعة غري مستقرّة. ي
جمموعة احلقائق الشاملة، ما من جمموعة من احلقائق الفرعية الثابتة حتتوي على  ( أبنه ابستثناء34 ،2009)
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حقيقة عرضية. "من خالل حتديد القوانني ابعتبارها عناصرا  يف جمموعة مستقرة واحدة على األقل، نكتشف  
بعة هلا" اكيف يتم إصالح قانون احلقيقة دون الرتشيحية من خالل احلقائق الفرعية للرتشيح واحلقائق الت

(2009، 43.) 

ما تتضمن حماوالت تقويض احلالة املناهضة لالختزالية حتدايت ملناهضة الرقابة مثل تلك املذكورة يف هناية  ا  غالب
( مناهضة كل من كارول ومودلني لالختزالية ابالعتماد على فشل 2013. يتحدى اتيلر هيلدبراند )4القسم 

( جمموعة 2009طبيعة. تضمنت ندوة حول القوانني واملشرعني لـ النج )القوانني البدائية يف تفسري وحدة ال
، ون.وآخر  )انظر النج  متنوعة من االنتقادات من كارول ولوير وجيمس وودوارد، ابإلضافة إىل ردود النج.

( ثالثة حتدايت ألفكار النج املناهضة لالختزالية وتركز مجيعها على 2012.( تثري هيذر دميرييست )2011
 اسبة هذه التقاطعات لالضطالع بدور املشرعني.من

 

 . االستقراء7

  اعتقد غودمان أن الفرق بني قوانني الطبيعة واحلقائق العرضية يرتبط مبشكلة االستقراء ارتباطا  وثيقا . ويشري يف
 (،73 ،[1954]ص  ،1983كتابه "لغز االستقراء اجلديد" )

د يقادرة على أتك ،العلمية ايتهوبغض النظر عن حقيقتها أو صحتها أو أيم ،أبن النصوص التشريعية وحدها  
 مناذجها، يف حني تعجز األحدا  العرضية عن ذلك.

أنه إذا كان التعميم عرضيا  )ليس  غودمان قانون  صحيحا .( ويدعي  P هو تشريع فقط إذاكان  P )املصطلح:
 حدى حاالته.تشريعا (، فلن يكون قادرا  على تلقي أتكيد من إ

لقينا عملة معدنية لنفرتض أننا أ ،وقد أاثر هذا الكثري من اجلدل املرتافق مع بعض التحدايت. على سبيل املثال
–Dretske 1977, 256عشر مرات، وأن املرات التسعة األوىل كانت فيها صورة الرأس هي الواضحة)

إىل الرأس   تعميم أبن مجيع الرميات ستهبط مشرية(. وابلتايل، إىل حّد ما ستدعم احلاالت التسع األوىل ال257
. ولكن هذا التعميم ليس قانون  وإن كان صحيحا . من 5يصل إىل . 10(5احتمال أن يثار هذا التعميم من ).

تزاء للمحتوى"( أنه جمرد "اجعلى املعتاد الرد على هذا املثال ابلقول أن هذا ليس هو املفهوم املناسب للتأكيد )
ال  ،أن ما يتطلبه القانون هو أتكيد حلاالت التعميم غري املختربة. الحظ أنه يف حالة العملة املعدنيةواقرتاح 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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يتغري احتمال أن تكون  نتيجة الرمية العاشرة تشري للرأس بعد استقرار املرات التسع األوىل بنفس الوضع. ومع 
 .ا  ذلك، هناك أمثلة تتسبب ابملشاكل هلذه الفكرة أيض

بجاب  بن الثالث؟( وأجابوا مجيعا  ابإلحتواء الغرفة على مائة رجل وأننا وجهنا السؤال )هل أنت االلنفرتض ا
 Jacksonابلتايل سيكون من املعقول زايدة توقعك أبن يكون الشخص التايل الذي تسأله هو االبن الثالث )

and Pargetter 1980 ،423). 

ول قضية االبن ح  من تعميم عرضي يشّكل دليال  على التأكيد.وليس من اجليد تغيري االدعاء للقول أبنه ما 
. حىت وإن كان صحيحا . وال يزال اجلدل مستمرا   الثالث، ميكن للمرء أن يعرف أن التعميم لن يكون قانون  

اقرتح فرانك جاكسون وروبرت ابركيرت عالقة بديلة بني التأكيد والقوانني اليت بجب أن تتمسك هبا حقائق 
فقط إذا بقي  Bsهي  Fغري  Asتؤكد أن مجيع عناصر  B -و -Fهي  As: تؤكد املالحظة أبن معاكسة

As  يتضمن كال  منA  وB  إذا مل يكن أي منهماF.  1988)مت انتقاد هذا االقرتاح من قبل إليوت سوبري، 
كرة ف حياول صقل عالقةفهو ( الستخدام اسرتاتيجية خمتلفة. 142-111 ،2000.( يلجأ النج )97-98

قد أبهنا غري للتأكيد االستقرائي، مث يؤكد أن التعميمات اليت ال يُعت ا  بديهي ا  التأكيد، واصفا  ما يعتربه مفهوم
 قانونية ميكن أتكيدها بشكل استقرائي.

ت هيوم. يتبىن  يف االستقراء النقطة األولية لنقد حتليال ا  يف بعض األحيان تشكل الفكرة أبن للقوانني دورا  خاص
لالستدالل  ا  ( منوذج1991و  ،59-52 ،1983( و آرمسرتونغ )262-261 ،1977ل من دريتسك)ك

.( يصف النموذج 2004و  1983االستقرائي الذي يتضمن استنتاجا  للتفسري األفضل. )انظر أيضا فوسرت 
هذا هو )يف أبسط تفسرياته منطا  يبدأ مبالحظة حاالت التعميم، ويشتمل على استنتاج للقانون املقابل 

 وخيتتم ابستنتاج التعميم نفسه أو حاالته غري امللحوظة. وتشري االدعاءات ،االستدالل إىل أفضل تفسري(
القائمة ضد هيوم من وجهة نظر أصحاهبا جتاه القانون، أبن القوانني ليست مناسبة لتوضيح حاالهتم، وابلتايل 

 ال ميكن احلفاظ على االستدالل املطلوب ألفضل توضيح.

تاج هذا املوضع إلجناز الكثري من العمل املتعلق ابلقوانني. يقدم ارمسرتونغ ودريستك ادعاءات موضوعية وحي
حول ما ميكن أتكيده على سبيل املثال: وبشكل تقرييب، ال ميكن أتكيد قوانني هيوم، بنفس الطريقة اليت ميكن 

املمكن  . ليس منا  دعاءات صحيحة متامفيها أتكيد املسلمات. وعلى أقل تقدير ال ميكن أن تكون هذه اال
ة جادل كل من سوبري و النج و آخرون أبن التعميمات املعروف ،اتكيد قوانني هيوم؟ كما توضح املناقشة أعاله

أبهنا عرضية ميكن أتكيدها اعتمادا  على مناذجها. ويبدو أن دريتسك و آرمسرتونج مل ميتلكا بعض الفرضيات 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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املعقولة والقوية املناسبة لربط القانون ابلتأكيد. هذه هي املشكلة األساسية: كما الحظ العديد من املؤلفني 
فنن أتكيد الفرضية أو مناذجها غري  ،(255 ،1987  فان فراسني  98 ،1988سوبري  ،)على سبيل املثال

املختربة من قبل سيكون دائما  حساسا  ملاهية املعتقدات األساسية املوجودة. لدرجة أنه بوجود معتقدات أساسية 
لتايل، ان قانون  أو تشريعا . وابميكننا أتكيد أي شيء بصرف النظر عن وضعه سواء ك ،من النوع الصحيح

 سيكون من الصعب حتديد مبدأ مقبول يصف العالقة بني القوانني ومشكلة االستقراء.

 

 . احلاجة8

 ،ىل ذلكإلضافة إاب أن تكون( قوانني الطبيعة.اعتقد الفالسفة عموما  أن بعض احلقائق العرضية هي )أو ميكن 
، فليس هناك داٍع لوجود أي صلة ضرورية Gsهي  Fsفقد اعتقدوا أنه إذا نص القانون على أن مجيع 

دون أن  Fشيء يشكل  ( أن يكون هناكا  ومن املمكن )ميتافيزيقي ،G-nessو  F-ness)ميتافيزيقية( بني 
يوتونية هو عامل للفيزايء الن. وكمسألة قانونية على سبيل املثال، أي عامل حمتمل يطيع املبادئ العامة Gيكون 

 ، ويكون هذا القانون خاطاا  يف عامل حيتوي على أجسام ذات قصور ذايتا  يكون فيه قانون نيوتن األول صحيح
. صفراي   ا  ارعشبيه ابلعامل األول لكنه ال يتطلب تس عامل يتم فيه قصور ذايت ا  متسارعة. العامل األخري هو أيض
 Shoemaker 1980)  حقائق الزمةالضروروايت أبن مجيع القوانني هب ورغم ذلك، يرى بعض أتباع مذ

and 1998, Swoyer 1982, Fales 1990, Bird 2005. See Vetter 2012 for 
criticism of Bird 2005 from within the dispositional essentialist camp ).

نت مفردة عن فكرة أن بعض القوانني هي بيا بينما يتبىن البعض اآلخر شياا  خمتلفا  قليال . احلفاظ على
كون قانون قد ي ،يف هذا الرأي ،املسلمات، ما يسمح أبن تكون بعض القوانني صحيحة بشكل عرضي. لذلك

F-ness / G-ness يف حالة عدم وجود  ا  خاطاF-ness    وبكافة األحوال ال يزال هذا االختالف
حبيث تكون قانون  يتطلب حتّقق أن  F-ness / G-nessلصيغة بسيطا . يعتقد هؤالء املؤلفون أبن وجود ا

 ,Gs.    (See Tweedale 1984, Bigelow, Ellis, and Lierse 1992هي  Fsمجيع 
Ellis and Lierse 1994, and Ellis 2001, 203-228; 2009, 51-72.) 

قانون . يكمن  خلصائص ليكونميكن تقدمي سببني لالعتقاد أبن القانون ال حيتاج وجود صلة ضرورية بني ا
 Fرغم وجود عامل آخر ال حتقق فيه  Gsهي  Fsالسبب األول يف تصوُّر وجود قانون يف عامل معنّي تكون كل 

 ابعتماد األسلوب الشرط السابق. أما السبب الثاين هو أن هناك قوانني ال ميكن اكتشافها إال يف



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ت علماء على االستعانة الدائمة ابلنهج البديهي يف حال كانويبقى من غري الواضح عدم قدرة ال  .االستداليل
باع وغالبا  ما يتعرض هذان السببان لكثري من التحدايت. بجادل أت  بقوانني الطبيعة. ا  الضرورة مرتبطة دائم

مذهب الضرورة أبن القدرة على التصّور ال متّثل سبيال  إىل أي احتمال. كما يتبنون وجهة نظر شاول كريبك 
( اليت هتدف إىل إيضاح بعض احلقائق االستداللية الضرورية يف سبيل إثبات ادعائهم أبن الطبيعة 1972)

االستداللية للقوانني ال تتعارض مع حاجة تشريعهم لوجود اتصال ضروري بني اخلصائص. كما يسعون لتدعيم 
شري إىل امتالك ابلتنظيم، واليت توجهة نظر من خالل االدعاء أبن موقفهم هو مثرة نظريتهم املفضلة املتعلقة 

التنظيمات قوهتا السببية بشكل أساسي. وابلتايل يف هذه النظرية مثال ، يكون ملضمون االدعاء القدرة على 
(. cf., Bird 2005, 356جوهر أساسي يف التنظيم )شاهبة. وابلتايل فنن القوانني نفي االدعاءات امل

سة ائل موقفهم قدرهتم على شرح سبب دعم القوانني للحاالت املعاكويعتقد أتباع مذهب الضرورة أبن من فض
 ,Swoyer 1982للواقع. ويقفون إىل جانب ااحلقائق الضرورية األخرى يف دعم هذه احلاالت املعاكسة )

209 ;Fales 1990, 85–87.) 

بىن شرطية بعض القوانني. تويبقى السبب املثري لقلق هؤالء مرتبطا  ابحلفاظ على رفضهم لألفكار التقليدية اليت ت
( وتكمن املشكلة فيما يتسبب به متييزهم بني احلقائق الضرورية واحلقائق 311، 2002)راجع سيديل

املشروطة، واليت يبدو أنه مرتبط ابالعتبارات حول إمكانية القيام بذلك. ويبدو األمر كما لو أنه ال يوجد أي 
صر مادي بصورة أسرع من الضوء. وكم خيتلف هذا احلكم عن التباس ممّيز حول احلكم إبمكانية انتقال عن

احلكم أبهنا متطر يف ابريس؟ وتشغل أتباع مذهب الضرورة قضيٌة أخرى، وهي إن كانت مبادئهم قادرة على 
 (.Lange 2004أتييد مجيع العوامل املعاكسة أبسلوب قوانني الطبيعة ذاهتا)

 

 . الفيزايء والعلوم اخلاصة9

يس نفصالن )لكن بينهما صلة  معّينة( ابهتمام كبري يف األدبيات الفلسفية احمليطة ابلقوانني. ولحيظى سؤاالن م
ألي منهما ذاك التأثري الكبري على ماهية القانون. ولكنهما مرتبطان بطبيعة التعميمات اليت يسعى العلماء 

القوانني؟  م خالل حماوالهتا الكتشافالكتشافها. أوال : هل متثل االنتظامات االستثنائية هدفا  ألي من العلو 
 : وإن حتقق ذلك لدى أحد العلوم مثال  )الفيزايء األساسية(، فهل حتققه العلوم األخرى؟ا  اثني

 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 هل حياول الفيزايئيون اكتشاف انتظامات استثنائية؟ 9.1

ف بني التعميمات ويفرتض وجود االختال ثبات ابقي العوامل،مات الصارمة وتعميمات ميّيز الفالسفة بني التعمي
يت القصور الثال، أن مجيع األجسام ابلالبديهية )املسلمات( من النوع الذي متت مناقشته أعاله )على سبيل امل

التدخني  أن مثل ،ال يوجد هبا تسارع( والتعميمات اليت تبدو أقل رمسية من سابقاهتا، وأشياء أخرى متساوية
ة هي أن املثال األول يتعارض مع حالة جسيم قصور ذايت واحد على األقل، على يسبب السرطان. والفكر 

. ورغم السهولة ا  سبيل املثال، يف حني أن املثال األخري يتوافق مع وجود مدخن واحد ال يصاب ابلسرطان أبد
ييز تضمن صعوبة  يف متما تالنظرية اليت يبدو عليها هذا التمييز من الناحية النظرية، إال أن الناحية العملية غالبا  

 . ويعود ذلك العتقاد بعض الفالسفة بوجود عدد منتعميمات ثبات ابقي العواملالتعميمات الصارمة عن 
 األقوال اليت ال تتضمن فقرة اثبتة واضحة تشتمل ضمنا  على مثل هذا البند.

حّقق يف ضوء تشّكل قانون  يت ويرى معظم الفالسفة أّن جناح العلماء يف اكتشاف أيّة انتظامات استثنائية
الفيزايء األساسية. ويبقى لدى بعض الفالسفة شّك بوجود انتظامات غري استثنائية على هذا املستوى 

ني. وجود تعارض بني اجلوانب الوصفية والتوضيحية للقوان نقشتومنهم  ننسي كارترايت اليت األساسي. 
ية رى تعديلها لتكون صحيحة، ففقدت قوهتا التفسري "جرى عرضها كأوصاف للحقيقة، ولكنها خاطاة وج

. واضحا  ومفهوما ، وتؤكد  F = Gmm′/r2، أ اجلاذبية لنيوتن(. ويبدو مبد75 ،1980األساسية ")
كارترايت على أن العالقة بني أي جسمني حتقق قانون نيوتن. ويف حال كان هذا ما ينص عليه القانون، ابلتايل 

املسافة استثنائيا . وذلك ألن القوة بني اجلسمني تتأثر خبصائص أخرى غري كتلتها و  ا  انتظامفنن هذا القانون ليس 
بينها، مثل شحنة اجلسمني كما هو موضح يف قانون كولوم. ووفقا  لكاراترايت ميكن تعديل نص مبدأ اجلاذبية 

يف الوقت ذاته ستجرد  واليت ،جلعله صحيحا ، ولكن ابتباع بعض الطرق املعيارية اليت تساعد على حتقيق ذلك
 F = Gmm ′  /r2إذا مت األخذ ابملبدأ فقط إلثبات أن  ،القانون من قوته التوضيحية. على سبيل املثال

 الظروف يف إال ينطبق ولن اجلاذبية، سوى مؤثرة قوى أي هناك تكن مل حال يف فقط صحيحا   هذا سيكون
دد ليتبىن به نقطة مماثلة. عند أخذ تعبري قياسي عن قانون التم ا  خمتلف مثاال  ( 1993) النج يعتمد    .املثالية

، يتسبب ذلك بتغري طول Tبنسبة  L0احلراري بغني االعتبار: "كلما تغريت درجة حرارة شريط معدين بطول 
ويف حال قمنا  ل التمدد احلراري للمعدن.اثبتا ، وهو معام k،" حيث يكون L = kL0Tالشريط مبقدار 

قرتح بشكل مباشر بواسط القواعد، فسيكون هذا خاطاا  ألن ابعتماد هذا 
ُ
الّنص للداللة على التعبري الصارم امل

طول الشريط ال يتغري بذات الطريقة املوضحة يف احلاالت اليت يقوم فيها شخص ما ابلطرق على هناايت 
ة ألخذ مجيع حيدة الواضحالشريط. ويبدو هذا القانون حباجة إىل الكثري من الشروط حبيث كانت الطريقة الو 
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الشروط املطلوبة يف االعتبار إببجاد صيغة ميكن القول أبهنا عبارة اثبتة. والقلق احلقيقي هو أال تتمكن أي 
تعين  لصعوبة حتديد شروط احلقيقة املعقولة لعبارات ثبات ابقي العوامل، خُيشى أن ا  صيغة من حتقيق ذلك. نظر 

 = L" فقط بشرط أن L = kL0T" تعين أن "L = kL0Tعبارة "األشياء األخرى متساوية، 
kL0T.         

رغم وجود من يوافقون على حجج كارترايت والنغ، إال أهنم خيتلفون أحيان  حول ما ختلص إليه هذه احلجج 
حول القوانني. تعتقد كارترايت أبن القوانني احلقيقية ليست انتظامات غري استثنائية، ولكنها بيانت تصف 

وى السببية. واعتمادا  على ذلك يتبني أن كال احلالتني صحيح وتوضيحي. خيُلص النج إىل وجود اقرتاحات الق
مت تبنيها كقوانني بشكل مناسب، على الرغم من ذلك، ليس من امللزم للشخص التصديق بوجود انتظام 

ة، لكنه يصر على أن ( أبنه يوافق على حجج كارترايت األساسي1999استثنائي. ويبدو من تفسري جيري )
 البيانت القانونية ال حتتوي على شروط ضمنية أو بنود اثبتة. وخيلص يف النهاية إىل عدم وجود قوانني.

علماء الذين يعملون أبن ال ناقشانيف حني يرى كل من إيرمان وروبرتس أن هناك انتظامات استثنائية وقانونية. وي
 ها:ميمات صارمة حبيث تكون قوانني صارمة يف حال ثبتت صحتضمن الفيزايء األساسية حياولون حتديد تع

 ويتلخص االدعاء أبنه يف حال نتجت نظرايت منوذجية صحيحة عن الفيزايء األساسية، مسنحنا ذلك قوانني
دون وجود  -يؤكد قانون أنشتاين املتعلق مبجال اجلاذبية  ،على سبيل املثال حرّة ودقيقة وخالية من الشرط.
ر تب مع مو اء للزمن الفضائي يتناساحننر ريتشي وتأبن م -فقرة ثبات العناصر غموض، أو مؤهل، أو شرط، أو

طاقة اإلجهاد الكلي للطاقة املوضوعية  تؤكد النسخة النسبية لقوانني ماكسويل للكهرومغناطيسية للفضاء 
زئي للزمن. متناسبة مع املشتق اجل Eأن لّفة اجملال  -دون أي مؤهل أو شرط  -اخلايل من الشحن املسطح 

(1999 ,446.) 

( أبن الفهم املعقول ملبدأ اجلاذبية fn. 14, 473أما فيما يتعلق مبثال اجلاذبية لدى كارترايت، فنهنم يعتقدون )
هبذه الطريقة،  )ترى كارترايت إنه ال توجد قوة مركّبة  نيلاجلاذبية بني اجلسمني اهلائيبدو متاما  مثل وصف قوة 

ة ملثال . يف حني يرفض كل من إيرمان وروبرتس ذلك.( أما ابلنسبا  وابلتايل فنن مثل هذا التفسري سيكون خاطا
النج، يرون أبنه ينبغي فهم القانون وأنه يتضمن شرطا  وحيدا  ينص على عدم وجود ضغوط خارجية على 

ولكن ال بد من تقدمي املزيد من الشرح واإليضاح إلثبات أن كل التعميمات الصارمة  (. 461عدين )الشريط امل
وغريه، على أوراق  2003)يشتمل إيرمان  والتوضيحية اليت ذكرها الفيزايئيون تغرّيت أو ستصبح خاطاة. 

 بات ابقي العوامل.(حديثة لكل من كارترايت والنج، وكذلك العديد من األوراق األخرى حول قوانني ث
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 هل ميكن أن توجد أي قوانني للعلوم اخلاصة؟ 9.2

ألحيان، سيؤدي ينجحون يف بعض اسف انتظامات استثنائية، وأهنم لنفرتض أن علماء الفيزايء حياولون اكتشا
ء زايألي علم آخر غري الفي ا  مبا ذلك إىل  سؤال آخر حول ما إذا كان اكتشاف االنتظامات االستثنائية هدف

وما إذا كان لدى هؤالء العلماء أي أمل يف النجاح. مثال  قانون   -أي ما يسمى ابلعلم اخلاص  -األساسية 
. أما يف حالة ، ترتفع األسعارا  العرض والطلب يف االقتصاد يقول أنه عندما يزداد الطلب ويظل العرض اثبت

عر البنزين  زايدة الطلب وثبات العرض، ألن سالبنزين، ميكن مالحظة ثبات سعر البنزين يف بعض األحيان رغم 
كان خيضع للتنظيم احلكومي. يبدو أنه بجب فهم القانون على أنه حيتوي مجلة ثبات ابقي العوامل حىت يكون 

(، ابالستناد إىل ما 78 ،1989صحيحا . وتشكل هذه النقطة مشكلة  عاّمة  جدا . كما أشار جريي فودور )
ل وجود شروط مقيِّّدة مثل الظروف املادية الكامنة بشك ا  علم خاص، من احملتمل جديف املفردات اخلاصة ب كرذ 

خاص، من شأهنا تقويض أي تعميم صارم مثري لالهتمام حول العلوم اخلاصة، والظروف اليت ال ميكن ذكرها  
لعلوم اخلاصة ا كما هي يف مفردات العلوم اخلاصة. أاثر دونلد ديفيدسون حديثا  الكثري من االهتمام  بقوانني

(. ووّجه حجته بشكل خاص لنقض 207–225 ,[f.p. 1970] 1980من خالل "األحدا  العقلية" )
نفسية صارمة. واألهم من ذلك، اقرتاحه أبن غياب مثل هذه القوانني قد يكون  -احتمال وجود قوانني مادية 

تتناول مشكلة  بري من األحبا  اليتأبحداٍ  بدنية. وونتج عن ذلك عدٌد ك األحدا  العقلي بتسبيبمرتبطا  
 Loewer andالتوفيق بني عدم وجود قوانني صارمة يف العلوم اخلاصة وواقع العالقة السببية )مثل 

Lepore 1987 and 1989 ،Fodor 1989 ،Schiffer 1991 ،Pietroski and Rey 
1995.) 

، مسألة ماهية ا يتعلق مبشكلة الشروط. أوال  وال بد من التمييز بني ثال  قضااي أساسية لنتمكن من التقدم فيم
هو قانون إذا وفقط إذا ... ". ولكي  Pالقانون، ومتثل يف جوهرها حبثا  عن استكمال حقيقي وضروري لـ: "

تعميما  صارما  أو اثبت العوامل.   P ، سواء كانت P يكون االستكمال صحيحا ، بجب أن يتحقق على مجيع
ناك سؤال استداليل ه ا ،لتحديد شروط صحة مجل التعميم اليت يستخدمها العلماء. اثلثحاجة  ا  اثنيا ، هناك أيض

ثري للقيام به فيما هناك الك يستخدمها العلماء. واحلقيقة أن وعلمي حول التعميمات اليت تعرب عنها اجلمل اليت
 بتعلق ابلقضية الثانية.
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عندما  ،ذلكثريات احملتملة للسياق. قد ال يكون األمر كومن امللفت لالنتباه يف هذه النقطة قلة االهتمام ابلتأ
ينطق االقتصادي بعبارة تعميم صارم يف "بياة اقتصادية" )على سبيل املثال، يف كتاب اقتصادي أو يف مؤمتر 
اقتصادي(، فهل ستجعل االعتبارات احلساسة للسياق واليت تؤثر على ظروف صّحتها اخلاصة من هذا الكالم 

كون هذا هو احلال على الرغم من أن اجلملة نفسها املنطوقة يف سياق خمتلف )على سبيل صحيحا ؟ قد ي
املثال، يف مناقشة بني علماء الفيزايء األساسية أو يف مناقشة فلسفية للقوانني( قد جتعل من احلديث خاطاا  

اقي يف جمال القياس لسيبشكٍل واضح. قد تكون هذه الظروف احلقيقة املتغرية نتيجة لشيء عادي مثل التحول ا
الكمي أو رمبا شيء أقل وضوحا . أاي  يكن، فنن ما يهم هو أن هذا التحول ال ميكن أن يكون يتخطى املعىن 

 اللغوي للجملة وقواعد التفسري املألوفة )على سبيل املثال، قاعدة السكن(.

نن التغري يف طوله ضيب معدين، فوعلى سبيل املثال، عندما يقول بروفيسور يف اهلندسة "عندما يتم تسخني ق
يتناسب مع التغري يف درجة حرارته"، وبفرض قيام أحد الطالب ابلتعقيب "ليس عندما يطرق أحدهم على 
طريف القضيب". هل بجعل هذا من كالم البوفيسور غري صائب؟ . رمبا ال... ويبدو الطالب مرتددا  يف هذا... 

  االعتيادي الذ يتداخل مع قول الربوفيسور كقيام شخص ما ابلطرقوبكافة األحوال، فنن مثل هذا املوقف غري
ب عن تعقيبه السبب وراء تراجع الطال ،على طريف قضيب ساخن لن يكون هبدف التسلية فقط. يف احلقيقة

هو إدراكه أن مثاله غري مرتبط ابألمر. وبجدر االنتباه إىل أن مجلة الربوفيسور ال بجب أن تتضمن بعض اجلمل 
ادية،   كما يوضح هذا املثال، فننه يف احملاداثت العا  منية حول ثبات ابقي العوامل ليكون كالمه صحيحالض

ال يتم استخدام مجل التعميم الصارمة القدمية والبسيطة دائما  لتشمل جمموعة كاملة من احلاالت الفعلية. إال 
 أنه من النادر أن ُتست خدم هبذه الطريقة.

ة يقف يف طريق علماء متخصصني يتبّنون مجل صحيحة للتعميم يف نطق أحكام صحيح ا  ال يبدو أن هناك شيا
قي هنا هو ال(. والشاغل احلقي مجل التعميم حول ثبات العوامل األخرى، وأحيان   لقانون العلوم اخلاصة )أحيان  

 صّحة تعميمات العلوم اخلاّصة.

 

 مالحظات ختامية: ما الذي ينتظران؟. 10

إحراز التقدم يف هذه الناحية؟ كيف ميكن للفلسفة أن تتخطى اخلالفات احلالية حول قوانني كيف ميكن 
الطبيعة؟ توجد مخس قضااي مثرية وهامة. ترتبط األوىل ابحلاجة إىل مزيد من العمل حول حقيقة حكم القوانني 

حمتوى النظرايت  يشّكل جزءا  من للكون وكيف يؤثّر ذلك على فهمنا للقانون. والثانية تُعىن مبا إذا كان القانون
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العلمية. يرتبط هذا السؤال كثريا  ابلعالقة السببية، بينما هو عرضة للتداول بشكل أقّل عند احلديث عن 
 القوانني. يلجأ روبرتس لالستعارة لدعم فكرته:

ة ميكن حتديد املستقيم ابالعتماد على نقطتني منه. لكن اهلندس، وفقا  للهندسة اإلقليديّة
اإلقليدية ال حتتوي على ما ينّص أبن هذه املسألة ليست جمّرد فرضّية. وليست اهلندسة 
اإلقليدية نظريّة حول املسلّمات. وإمنا هي نظرية ترتبط ابلنقاط واخلطوط واملستوِّايت... 

(2008 ,92.) 

خّيله للقانون يف تمن النظرايت العلمية ويتابع ليصف الدور الذ ي ا  خيلص روبرتس إىل أن القانون ليس جزء
العلم. وقد يكون ذلك مبثابة خطوة أوىل منطقّية حنو فهم غياب "القانون" وبعض املصطلحات االمسية األخرى 

لطبيعة. ال ما إذا كان هناك أي قوانني طارئة يف العلمية. أما القضّية الثالثة هي من البيانت الرمسية للنظرايت ا
هتماما  أقّل نسبيا  اهيوم واآلخرون  يبدي حبماس إلثبات وجهة نظرهم، بينمايزال أتباع مذهب الضرورة منكّبني 

ملا يريدون فعله  حيث حيتاج العمل اجلديد إىل توضيح مصدر االلتزامات األساسية اليت متّيز بني هذه 
هناك ( على األقل، كان 40 ،1983املعسكرات. أما رابع القضااي، فرغم أن القضية تعود ألايم أرمسرتونغ )

 ،أنواع معينة من القوانني )على سبيل املثالإىل حّد ما تشرح اليت  عدد هائل من املنشورات احلديثة
Humean vs. Necessitarian( .)See Loewer 1996 and 2012, Lange 

2009b and 2013, Hildebrand 2013 and 2014, Marshall 2015, and 
Miller 2015 وانني غة املستخدمة لإلعالن عن القللحنو ا(. ويف اخلتام، ال بّد من إيالء املزيد من االهتمام

واللغة املستخدمة للتعبري عن القوانني بنفسها. من الواضح أن اخلالفات األخرية حول التعميمات يف الفيزايء 
اره يف ا االستكشاف أن يؤيت مثوالعلوم اخلاصة تعمل على حتديد هذه األمور بشكل فعلّي، كما ميكن هلذ

 اجلوانب احملوريّة املتعلقة جبوانب الوجود، والواقعية مقابل الالواقعّية، والرّقابة.
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