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 1نظرية ماهية الحقيقة

 

 موسوعة ستانفورد للفلسفة •

 واحيعلي الرترجمة: 

 
 
 
 

نص مترجم    ؛واستعراض تاريخها وإشكالياتها   نظرية ماهية الحقيقة  شرح  حولفلسفي شامل  مدخل  

غاسكينلد ريتشارد  و.   ،( على  للفلسفةمنشور  ستانفورد  للنسخة موسوعة  هي  الترجمة  بأن  ننوه   .)

الموسوعة  المؤرشفة قليًلا عن  في  الدارجة، والتي قد تختلف  أنه قد يطرأ على    النسخة  للمقالة، حيث 

ا، نخّص بالشكر محرري موسوعة  رة بعض  األخي التعديل من فينة ألخرى منذ تتمة هذه الترجمة. وختاما

 واعتمادهم للترجمة والنشر على مجلة حكمة.  معلى تعاونه ستانفورد

 

 

 
1 Gaskin, Richard, "The Identity Theory of Truth", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2021 Edition), 

Edward N. Zalta (ed.), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/spr2021/entries/truth-identity/>. 
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كان لنظرية ماهية احلقيقة أثر يف السنوات التكوينية األوىل للفلسفة التحليلية احلديثة، وقد عادت للواجهة  
أن معظم تلك    إذ  – مؤخراً.. حيث ينظر هلا عموماً على أهنا رد فعٍل ضد تشابه النظرايت عن احلقيقة  

، كما  -امللموسة    – الل الوقائع  تشري إىل أن من يتناقلون احلقيقة يصّححون احلقائق من خ   – النظرايت  
يقومون بتصحيحها أو حماكمتها، بل    تؤكد نظرية املاهية يف املقابل، أن بعض من يتناقلون احلقيقة ال

 يتماشون معها. 

هذه   اجلمل،  تلك  عنه  تعرب  ما  على  بل  التصرحيية؛  اجلمل  مستوى  على  عادًة  النظرية  تطبيق  يتم  ال 
هي اليت تعترب متماشية مع احلقائق. خيتلف منظَّرو املاهية حول    –أو على األصح بعضها    –التعبريات  

من أفكار    تفاصيل شكلها العام وذلك ابالعتماد على ما تعرب عنه اجلمل التصرحيية ابلتحديد، ابتداءً 
راسل    Fregeanفرجيه   برتراند  فرضيات  أو  املعىن(  مستوى  مستوى    Russellian)على  )على 

تفسري احلقائق ابلضبط. لكن ولنتمكن    عربهاعتماد أيضاً على الكيفية اليت يتم  املرجع( أو كليهما، واال
من إعطاء توضيح أدّق، فإّن منّظر املاهية الذي يعتقد أن اجلمل التصرحيية تعرب عن فرضيات راسل  

ة ابلنسبة  أمهية نظرية املاهي  تكمن سريّجح بشكٍل تلقائيٍّ الفرضيات اليت جتعل احلقيقة متماشيًة مع الواقع،  
تتيح سدَّ الفجوة اليت يعتقدون بوجودها ما بني اللغة والعامل و / أو ما بني   –النظرية   –ملؤيّديها يف أن  

التفكري به وما يُفهم لدى   العقل والعامل، بني ما يتم التعبري عنه وما يُفهم لدى اآلخرين و/أو ما يتم 
حقٍّ فيما يعتقدونه فمن الوارد أن يكون لنظرية    اآلخرين. وهكذا فإنه إن كان مؤيدو تلك النظرية على 

 ماهية احلقيقة أثراً جذراّيً على كلٍّ من امليتافيزيقا وفلسفات العقل واللغة، األفكار وطريقة التعبري عنها. 
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 صعوابت النظرية وحلوهلا املمكنة -5
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أول  وعرضالتعريف  -  1  
 تلبس اجلمل التصرحيية قيم احلقيقة على ما يبدو، فعندما نقول:

 حكيم" حقيقة.   سقراط" -1

كما أنه من الواضح أن اجلمل ليست هي الناقل الوحيد لقيم احلقيقة، ألننا بطبيعة احلال نفسح اجملال  
 ملا تعرب عنه وما تعنيه تلك اجلمل ليكون صحيحاً أو خاطئاً، بقولنا مثاًل:

 1"سقراط حكيم" تعين أن سقراط حكيم. -2
 وتؤكد حقيقة أن سقراط حكيم. -3
 ميكن أن تكون تساؤاًل إذا ما كانت عبارة سقراط حكيم صحيحًة أم ال كما   -4

https://hekmah.org/%D8%B3%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7/
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فإذا اعتربان جداًل أن ما تعرب عنه اجلمل التصرحيية هوما تعنيه وما تتضمنه، فإننا سنظل يف دائرة تعّدد  
معاين عبارة "سقراط حكيم" وهذا هو املعىن الذي تنص عليه نظرية ماهية احلقيقة بشكلها العام )انظر:  

 (: 35:  1991بلدوين 

 حسب.فيكون حمتوى اجلمل التصرحيية صحيحاً عندما يكون حمتواها متطابقاً مع حقيقٍة ما  -5

وهنا علينا أن نرى احلقيقة أبكثر أشكاهلا عموميًة على أهنا الطريقة اليت تشكل ماهّية األشياء، أو الطريقة  
نوال فإن نظرية ماهّية احلقيقة تربط ما بني اللغة  اليت تشكل ماهية رؤية العامل لتلك األشياء. وعلى هذا امل

( بشكٍل وثيق. وهكذا فإننا منتلك مبدئياً جماالً  نو ما يراه أو يفهمه اآلخر ( والعامل )ما تعرّب عنه اللغة)
رتض من  فنظرايً ال يستطيع حتديد مضموٍن حقيقيٍّ عند قولنا مثاًل اجلملة التصرحيية "سقراط حكيم"، ولن

صاعداً أن هذه اجلملة صحيحة ليس ملطابقة حمتواها للحقيقة اليت نعرفها وهي أن سقراط حكيم،  اآلن ف 
يف أي  بل ألن هذه اجلملة حبد ذاهتا صحيحة. وهو رأي مل يتم طرحه إطالقاً من جهة أي شخٍص و 

ـ:  ص  1999نسخٍة من نسخ النظرية، وعلى ما يبدو أنه لن يكون من املعقول طرحه )انظر: كيندليش  
أننا ميكننا أن نعترب بشكٍل أويّل أن اجلمل متثل حقائقاً    فيتجنشتاين(. رأى  6:  2003، كوين  200/2

 حبد ذاهتا، لكنها ال تتطابق مع الوقائع اليت جتعلها صحيحة.  

 وبعبارة خمتلفة، ميكننا أن نتابع يف نفس املثال بشكٍل خمتلف:  

 بكون سقراط حكيماً كما هو احلال الواقع. مدى صّحة كون سقراط حكيماً، مرتبط فقط  -6

( تربط بني اللغة والواقع، ما حنكيه ومدى تطابقه مع الواقع، ففي اجلانب  6تكمن الفكرة يف أن اجلملة )
األمين من اجلملة نقوم ابلتعبري عن شيٍء ما من خالل وحدٍة لغوبة، ويف اجلانب األيسر منها نلّمح  

( بديهية اآلن. وفعاًل فإن هناك مطالبة أبن يتم منح هذه احلالة  6)لشيٍء من الواقع، وهكذا ستبدو  
لنظرية املاهية يف أحد توضيحاهتا على األقل. وقد عارضها جون ماكدويل حيث رأى أن ما يسمى 

( الوقائع  مع  متماشية  "كتصور"  عرب  (.  80  –  179،  8  –   27:    1996ابحلقيقة  هذه  ميكننا 
مرا قاباًل للتفكري والتحقق منه. وذلك ألن ميكننا أن نعتقد أن سقراط  التصورات اعتبار "سقراط حكيم" أ

حكيم، وميكن كذلك أن تكون حكمة سقراط هي جمرد حالة واقعة. الفكرة أن ما نفكر فيه قابٌل ألن  

https://hekmah.org/%D9%81%D9%8A%D8%AA%D8%AC%D9%86%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%86/
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يكون مطابقاً أو متماشياً مع احلال الواقع. وهكذا فإن ماكدويل يرى أبن تلك املاهية عبارة عن بديهة،  
:  1997الطريقة فإن من األفضل أن تتبع نظرية املاهية الشكل األساسي هلا )انظر: هورنسباي  وهبذه  

2.) 

 كل التصورات تتطابق وتتماشى مع الوقائع. -7

 نفكر به( والعامل.   على هذا األساس فإن نظرية املاهية هتدف بوضوح إىل خلق ارتباٍط وثيق بني العقل )ما

أدبيات هذا املوضوع   اللبس يف  التبعية: فهي تؤكد أن  7اليت جيب االنتباه هلا هي أن )نقطة  ( تؤكد 
 كان صحيحاً أو خاطئاً" من الوقائع؛ وهبذا فإهنا تنّص ضمنياً على وجود وقائٍع  التصورات جزء "سواءً 

حقائق واقعية ال يتم التعبري عنها وال  وجود  مبعىن أهنا تتضمن    –ال تتماشى أو تتطابق مع التصورات  
التشابه الذي تنص عليه  –( فإنه ال جيب اخللط بينها  7ب )با يتم التفكري فيه. لذلك وبسمشوهلا فيم

 ونقيضها. –( 7)

 مجيع الوقائع )تطابق أو تتماشى مع( التصورات،  -8

كان متناسباً أو غري متناسب" من التصورات، مما    وهنا تتأكد التبعية املعاكسة، فالوقائع هي جزٌء "سواءً 
(  8اً هذه املرّة على وجود تصورات ال تتطابق مع الوقائع. وهذه نقطة اختالف )يتيح أن تنص ضمنيّ 

( مشابه له بل أكثر، ولكنها ختتلف جزئياً على  8( أمراً مثرياً للجدل، فإن )7(، وإذا كانت ) 7عن )
( تنكر وجود وقائع ال ميكن تصورها. لكن العديد من الفالسفة يرون أنه ال بد أو على  8األقل ألن )

األقل رمبا يكون هناك وقائع تتضمن أرقاماً ال ميكن حتديدها مثاًل أو تتجاوز قدرة التفكري البشرية. لذلك  
( حتتمل اخلطأ وال يزال يتعني إثباهتا وال ميكن اعتبارها بديهية. ووفقاً لذلك فإن منّظري املاهية  8فإن )

بديهية، فهم سيبعدون منظري املاهية    (6( و )7( منطقيًة، وأيضاً أي شخٍص يرى أن )7الذين جيدون )
( عن املنطقية، وسيجعلوهنم عرضًة للتشكيك. مع ذلك فإن عدداّ ال أبس به من  8الذين يرجحون )

( يف توضيحهم  7( أو حىت استخدموها بدالً من )7( مع ) 8منّظري املاهية األقدمني أو املعاصرين دجموا )
م، حيث كتب أن املرء عندما  1987حديثة للنظرية يف عام    للنظرية. ريتشارد كارترايت نشر أول مناقشة 

واقعي هو ابلضرورة   واقعي، وكل شي  افرتاض حقيقي هو ابلضرورة  أن "كل  نظرية، فسيقول  يصوغ 
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(. يف حني يقول ماكدويل أن التصورات تنتمي فعالً إىل الواقع بقدر  74:  1987افرتاٌض حقيقي" )
((، واألشياء امللموسة تنتمي فعاًل إىل العقول بقدر انتمائها  7ال )انتمائها إىل العقول )على سبيل املق

ادعاء اهلوية )8للواقع )أي ) فيما يبدو الختيار جهٍة نقرأ من خالهلا  :  2005((. لذلك لن حنتاج 
84.) 

،  17،  9،  2:  1997ترى أبن الوقائع والتصورات متطابقني )  إذتتبع جينفر هورنزيب وجهة النظر ذاهتا  
( من النظرية، وذات الشيء فعله جوليان  8( و )7تنتمي لذات اجملموعة اليت ترى مبزامنة )  ( وهي20

( واليت ميكننا اعتبارها أطروحة حتمل نوعاً من األمهية  8: هنا وهناك(. لدينا اجلملة رقم ) 2008دود  
إن بعض  وتستحق الوقوف عندها أكثر على األقل يف األدبيات الفلسفية احلديثة، وكما هو واضح ف

(: انظر للمزيد عن هذه  7( أو )5( بقدر ما هي يف )8اجلمل األخرى من النظرية قد مت دجمها يف )
(، 7( أو )5أدانه. إن ربطنا لنظرية ماهية احلقيقة ولو بشكل بسيط بتعبري مثل )  2النقطة يف الفقرة  

 هو ما سنتبعه هنا. ( و 2( سيوفر لنا وضوحاً أكرب للطرح من النقاش حبد ذاته )8وإلغائنا لـ )

( يشتمالن على مفردات تقنية أو شبه 7( و )5( أو ال فإن كاًل من )6سواء اعتقدان ببديهية اجلملة )
تقنية؛ عالوة على ذلك، فقد مت تقدميها كخطوات يف نقاش تقين، أي واحد يتعلق بصالحية نظرية  

(.  Dodd 2008a:  179املطابقة للحقيقة. هلذه األسباب يبدو من الصعب اعتبارها بديهية )انظر  
(؟ وأٌي منهما ستكون له األفضلية للتعبري عن نظرية ماهية احلقيقة؟ وحيث  7( و )5ماذا تعين اجلملتني )

أن ميل املرء بشكٍل إجيايبٍّ لتلك النظرية يدفعه لالعتماد على معتقده اخلاص حول طبيعة تلك التعبريات  
أخرى ابلرغم من أنه قد يرى إجيابية    وسيفضل اعتقاده اخلاص على أي طريقة   –مثل "ان سقراط حكيم"  

. ولتوضيح تلك النقطة مت إجراء مناقشة نظرية املاهية بشكل طبيعي يف سياق التسلسل  -كال اجلملتني  
اهلرمي الفرجياين )نسبة لفرجيه(، حيث أنه يفّرق بني مستوايت اللغة واملعىن واملرجع، فقد عّرف فرجيه ما  

لغوايً. من املفرتض أن    –املطروحة    –ملعىن املقابل للجمل التصرحيية  أمساه ابلـ "أفكار" على مستوى ا
أفكار ماكدويل أفكار فرجيية، حيث يهدف تغيري املصطلحات إىل التأكيد على حقيقة أن تلك التعبريات  

ما    – تتكرر يف مكان  قد  واليت  املؤرخة  الفردية  لكنها    –األحداث  النقاش  تقبل  أفكار  ليست جمرد 
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ياً على األقل لتتيح فهمها من قبل املفكرين املختلفني يف خمتلف األماكن  ئدة موجودة مبدمضامني جمرّ 
نظرية املاهية الفرجيية للحقيقة كاًل من التعبريات املشاهبة لـ سقراط حكيم، بشكٍل    تعترب واألوقات. لذا  

  – التعبريات احلقيقية  مرتابط حقائق من حيث املعىن، هذا النوع من نظرية املاهية يوضح الحقاً أن تلك  
تتطابق مع الوقائع. وهو ما جيعل هذا املنهج مفضالً تلقائياً كتعبري عن نظرية املاهية    – من انحية املعىن  

 (.7كما هو احلال مع اجلملة رقم )

تقريباً(، مناقضاً بذلك فرجية، واتّبع مور    1904  –  1903تنكر براتند راسل ملستوى املعىن )حوايل  
خصائص، قد يتبىن هنج  أمساه "القضااي املنطقية" كتعبريات واقعية مكونة من موضوعات و   ابإلقرار مبا

أو شيئاً من ذلك القبيل ألن تفاصيل مفهوم راسل حبد ذاته غامضة متاماً    –يث هذه القضااي  دراسل احل
(  5اءة معينة لـ )كمرجٍع للجمل التصرحيية، أما منّظرو املاهية الذين اتبعوا هذا اخلط فإهنم يفضلون قر   –

 كشعاٍر هلم. ومن هنا فإن أتباع راسل يؤكدون شيئاً من قبيل:

 مجيع القضااي املنطقية حسب راسل تتطابق فيها احلقائق مع الوقائع "على مستوى املرجع".  -9

 مناقضاً بذلك فرجية 

 مجيع أفكار فرجية تتطابق فيها احلقائق مع الوقائع "على مستوى املعىن" -10

يقة يف صياغة مطالبات ماهية احلقيقة ذات الصلة ابلقضااي املنطقية أبهنا ستكون مفتوحة  تتميز هذه الطر 
( يف شكٍل منطقيٍّ هجنٍي جيمع بني االثنني على األقل من حيث  10( و )9للمنظرين للجمع بني )

سب  التخلي عن مبدأ راسل واتباع مبدأ فرجية من خالل قبول كل مستوايت املعىن ح  املبدأ فحسب: )أ(
فرجية ومستوى املرجع، وكذلك بعد قبول كال املستويني يف التسلسل اهلرمي الداليل. )ب( حددت كل  
املنطقية لراسل على مستوى املرجع؛ مبعىن أن   القضااي  أفكار فرجية على مستوى املعىن واقرتحت  من 

أفكار فرجية إىل    تكون طريقة عرض ما نود اإلشارة إليه / التعبري عنه جبمل تصرحيية تشري من خالل
(. لذلك  127-56:  2008؛  Gaskin  2006  :203 -20افرتاضات راسل )هلذا الرتتيب، انظر  

(. وختتلف طبعاً احلقائق املذكورة  10( و )9فإن من يتبىن هذا النهج اهلجني فهو يؤكد ضمنياً كاًل من )
قاطٍع عن احلقائق املذكورة يف )9يف ) التمييز بني (، وميكننا جتنب االلتبا10( بشكل  س من خالل 
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اجلملتني اصطالحياً ومن خالل تفضيل جمموعة من احلقائق على األخرى. إذا أردان أن منيز اسرتاتيجياً 
بني تلك النظرايت فنقول مثاًل أن احلقائق اليت تعتمد مستوى املرجع فقط هي حقائق واقعية، وأن عالقة  

بيهة ابلوقائع وليست حقائقاً فعلية، فإن هذا سيكون  ماهية احلقيقة من حيث املعىن هي جمرد تعبريات ش
. ولكن ميكننا عوضاً عن ذلك  -نسبة لربتراند راسل   – ( يف حمور روسلي 10( و )9مبثابة اجلمع بني ) 

تفضيل الرأي القائل أبن من اعتمد احملور اهلجني فقد اتبع حمور فرجية، حني قوله أن التعبريات اليت تتطابق  
ة بشكل فعلي هي احلقائق الفعلية، على هذا النحو فإن التعبريات املقابلة على مستوى  معها أفكار فرجي

املرجع اليت تطابقت معها افرتاضات راسل احلقيقية مل تكن حقائق، إمنا هي ارتباطات شبيهة ابحلقائق  
 تتعامل معها  الفعلية األصيلة. وبشكل خمتصر فهذا يعين أبن تلك االسرتاتيجيات اليت متيز التعبريات اليت 

ستضعها يف حكم أهنا جمرد حقائق غري واضحة، وفيما يتعلق بنسخة فرجية لنظرية ماهية احلقيقة، فإن  
املنظرين الذين يتبعون أفكار فرجية عند حتديدهم للحقائق على مستوى املعىن سيقومون برفض افرتاضات  

م، وهذا ما يؤكدونه يف اجلملة رقم  راسل ذات مستوى املرجع بشكل كامل، بداًل من التقليل من وجوده
 (. سنعود هلذه القضااي الحقاً.9( لكنهم ينفونه عن اجلملة رقم )10)

 

خلفية اترخيية  -2  
استخدم ستيورات كاندليش تعبري "نظرية ماهية احلقيقة" ألول مرة هبذا املعىن يف مقال عن اف اتش  

كانت تلوح يف اآلفاق خالل الثمانينات؛ فعلى    م. لكن الفكرة العامة للنظرية1989براديل نُشر يف عام  
م    1985سبيل املثال انتقد ماكدويل نظرية جون ماكي للحقيقة يف مناقشة نشرت ألول مرة يف عام  

 وذلك ليظهر أن:

تتكون من عالقة التشابه اليت جتمع األشياء   -أو ابألحرى ماهية احلقيقة    –احلقيقة  
اليت نعرب من   تلك األشياء )وكيف تكون، ابلطريقة  : 1998]   1985خالهلا عن 

 [(. 21ن.  137
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م( لتقدمي التشابه بدالً من نظرية ماهية  1922طرح كتاب فيتجنشتاين "حتقيقات فلسفية" )عادة ما يُ 
  Sätze، يُقال أن اجلمل التصرحيية )احلقيقة. لكن هذا أمر مشكوك فيه. يف "كتاب حتقيقات فلسفية"

ت من  )كنوعٍ   حقائق  هي  )مجل(  احلاالت  أن  أيضا  ويقال  األمساء(،  ،  مواقف   Sachlagenرتيب 
Sachverhalte  حقائق،  Tatsachen   ُخذ "كتاب  حتقيقات ( هي حقائق )ترتيب األشياء(. إذا أ

حتقيقات فلسفية" لطرح نظرية مطابقة للحقيقة، فمن املفرتض أن تكون الفكرة كالتايل: ستكون اجلملة  
عالقة مناسبة للتطابق / التشابه بني اجلملة واحلالة. ومع ذلك، فإن  صحيحة فقط عندما تكون هناك  

مشكلة هذا التفسري هي أنه، يف "كتاب حتقيقات فلسفية" يُنظر إىل عالقة تطابق اجلملة مع الواقع  
كشرط ملغزى تلك اجلملة، وليس حلقيقتها بشكل حمدد. فاجلمل الكاذبة، وكذلك اجلمل الصحيحة،  

فقط يف حالتها وقد ال حتدث احلالة. ابلنسبة لفيتجنشتاين، قد حتصل    –ت الواقعية  متشاهبة مع احلاال
  ينظر  .كال االحتمالني متاحان للحدوث بشكل عام  —احلاالت الواقعية أو تفشل يف احلصول عليها 

على أنه حيتوي مفهومني خمتلفني للحقيقة، أحدمها سبيب "أي مثة سبب جلعله حقيقة"،  نسبيا  للكتاب  
بناءً وا على ما سبق، فإن احلقائق إما أن تكون حقيقة من األساس أو أن تكتسب    آلخر ال سبيب، 

املمكن أن ال تكون حقيقة وال تكتسب األحقية، وقد مت متييز هذا املفهوم غري الواقعي    األحقية، ومن
يشري الكتاب    ،(.Johnston  2013  :382)انظر    2.1، و  1.21- يف "كتاب حتقيقاٍت فلسفية"  

هلا قطبان؛ أن تكون حقيقة ابلفعل، أو أن تكتسب األحقية، وأن ال    –ورمبا احلقائق  – إىل أن احلاالت  
تكون حقيقة وال تكتسب األحقية، وهذا هو املّتبع يف الكتاب على ما يبدو، يف ذات الوقت الذي  

نظرية    –نسخة من نسخ    –نظريته عن احلقيقة    يلتزم فيه فيتجنشتاين بنظرية مطابقة املعىن، جند أن
 املاهية على غرار:

 تكون اجلملة التصرحيية صحيحة إذا ارتبطت مبعىن مطابق للحالة السائدة )أي حقيقة واقعية(.

)يفرتض منظرو املاهية عادًة املفهوم الواقعي للحقائق حبيث تكون كلمة "واقعية" زائدة عن احلاجة يف  
اقعية" وهذه السياسة اليت سنتبعها هنا.( ابلرغم من كون املفهوم ذو القطب الثنائي  عبارة "احلقائق الو 

فاملفهوم الثنائي نفسه يف بعض احلاالت    –إذا اعتربان أن فيتجنشتاين لديه هذا املفهوم    –للحقائق غريباً  
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االفرتاض احلقيقي   وهنا يقول منظرو املاهية أن   – مثل احلاالت املتفق على صحتها  – يبدو طبيعياً متاماً 
 (.2- 271م:  2018مطابق للحالة السائدة )انظر كاندليش ودامنيانوفيتش(. 

( فيتجنشتاين  إىل  املاهية  نظرية  بيرت سوليفان طريقة خمتلفة إلسناد  (؛ حيث  9-58م:  2005اقرتح 
حيتوي  تتمثل فكرته يف أن مواضيع فيتجنشتاين البسيطة جيب أن تتطابق مع ُمدركات فرجية وأن كتابه  

( ومنطلق سوليفان لدراسة احلجج الرتاكتية "كتاب حتقيقات  10( و )7يف الواقع على نظرية مشاهبٍة لـ )
فلسفية" كمدركات هو أهنا مشاهبٌة إلدراكات فرجية األصيلة الواضحة، حيث ال ميكن االختالف يف  

ل أن تكون مدركات فرجيه  فهمها، واحدة من الصعوابت اجللّية يف هذا الرأي تتمثل يف أنه من املعقو 
أكثر من جمرد كوهنا متتلك خاصية الوضوح، أيضاً ربط راسل خاصية الوضوح مبواضيعه األساسية، لكن  
مل يتم اقرتاح مواضيع راسل األساسية لتكون مدركات فعلياً، ويبدو أن هذا االفرتاض مل يالقي االستحسان  

. املوقف االعتيادي  –لة لإلدراكات الفرجيية  هذا ليس بسبب تنّصل راسل نفسه من الفكرة الكام   –
الذي سيفرتض يف هذه احلالة هو أن فيتجنشتاين الرتاكتريي مثل راسل، ال يرى فائدًة ملستوى اإلدراك  
الفرجيي، وذلك لكون هرمه الداليل حمصوراً يف تكونه مبستوايت اللغة وإشاراهتا، مع نفي وجود أي فكرة  

ة بني تلك املستوايت. )إن ما هو متفٌق عليه عموماً هو أن استدعاءات  ذات طبيعٍة وسطيٍة أو مماثل
فيتجنشتاين ملفاهيم املعىن واملرجع يف كتابه ال تتشابه مع ما هي عليه طريقة فرجية اليت تكون األمساء  
فيتجنشتاين مناقضة لذلك،   واجلمل فيها، مثاًل، ذات معىن وتشري ألمٍر معروف، يف حني أهنا لدى 

 هلا معىن ولكنها ال تشري ألمر معروف، واألمساء تشري ألمر معروف لكنها ال معىن هلا(.  فاجلمل

 

احملفزات أو الدوافع  -3  
؟ ميكن النظر إليه على أنه استجابة للصعوابت اليت يبدو أهنا ترتاكم على  ما الدافع لنظرية ماهية احلقيقة

(. حيث تنص نظرية التشابه Dodd 2008a  :120  ،124األقل لبعض نُسخ نظرية املطابقة )راجع  
يف احلقيقة على أن احلقيقة تتكون من عالقة تطابق بني شيء لغوي أو شبه لغوي من انحية، وشيء  
واقعي / جمّرب من انحيٍة أخرى. وتعترب العناصر املوجودة يف النهاية واقعية / جمربة يف عالقتها ابحلقائق  
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النوعني األخريين من  وبعض احلاالت. وألغر   – أو احلصول على    – يتم استيعاب هذين  اٍض عديدة 
املّتبعة هنا.   اخلاصة هبا( مع بعضهما، وهي االسرتاتيجية  املواضيع )احلقائق، واحلصول على احلاالت 

مبعىن    – تعتمد الطبيعة الدقيقة لنظرية املطابقة على االعتماد على ما ميكن أخذه من العالقة مع اآلخر  
. حيث تتيح العناصر املذكورة  -على أخذ كل معلومة من سابقتها واإلضافة عليها    أن هذه النظرية تعتمد

حىت اآلن ثالثة نسٍخ مميزة من نظرية املطابقة، اعتماداً على ما إذا كانت تلك هذه العالقة مكونة من  
احلقيقة    مجل تصرحيية أو أفكاٍر فرجيية أو افرتاضات راسل. مييز منظرو التشابه احلديثون بني من لديهم 

  جتعلوهم املندرجون حتت هذه التصنيفات الثالثة، وبني من يصنعون احلقيقة. فاملواضيع الواقعية / اجملربة  
من لديهم احلقيقة حقيقيني حني يكونون واقعيني. إذا كانت هذه املواضيع األخرية حقيقية، فإن اجلمل  

كانت تلك اليت يتم حتديدها ابعتبارها أاي    –التصرحيية احلقيقية، أو أفكار فرجيه، أو افرتاضات راسل  
أي تتطابق مع الوقائع، مبعىن   –اليت تُقسم العامل    –ذات صلة بعالقة التشابه على اجلانب اللغوي للغة  

أن احلقائق هي اليت جتعل تلك اجلمل أو األفكار أو الفرضيات صحيحة، عندما تكون صحيحة. )من  
األفكار واملقرتحات، ونفهم أهنا أفكار فرجيه ومقرتحات راسل  اآلن فصاعداً ، سنتحدثً ببساطة عن  

 على التوايل، ما مل يتم حتديد خالف ذلك(.

ما ذكرانه قيداً مباشراً على  مينح    – ومنظري املاهية بتفقون أيضاً معهم حىت اآلن    – وفقاً ملنظري التشابه  
ر أهنا مجلة صحيحة على مستوى ما تشري  احلقائق الواقعية / اجملربة. خذ مثاًل مجلة "سقراط حكيم" وتذك

مثل خاصية احلكمة.    –ابفرتاض الواقعية على اخلصائص    – إليه فرضاً، فإننا إذاً نواجه موضوع سقراط  
وهكذا ميكننا اعتبارمها مواضيع يف احلياة االعتيادية لكن عقاًل ال ميكن أن ترقى إىل أن تكون حقيقة؛  

نوعة معقولة عند قول "سقراط حكيم" أو ملا تعرب عنه تلك الفكرة  فهي ال ترقى إىل أن تكون حقيقة مص
أو ما يعرب عنه االفرتاض، هذا ألن سقراط كرجل، ووفقاً للنظرية ليس حقيقة ال هو وال خاصية احلكمة  
اليت ارتبطت به يف اجلملة املثال، وهكذا تذهب احلجة املقرتحة بشكل فردٍي أو مشرتك، وتصبح غري  

للوصول راجع    كافيٍة  صحيحة  حكيم  سقراط  مجلة  جلعل  الكايف   D.Armstrongللمستوى 
(. حىت حني نضيف  Hofweber  2016  :288 ؛Dodd 2008a: 7 ؛16–115 :1997

املزيد من املسّلمات، مثل عالقة إنشاء مثيل، وهو مثيل متماثل لدرجة كبرية، فإن النقطة األساسية تبدو  
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ليه بشكل معقول حقيقًة )على الرغم من عدم موافقة بعض  كما لو أهنا لن تتأثر. وميكن احلفاظ ع
 :Asay 2013  ؛168  ،117  ،82، هنا وهناك، ص  1: الفصل  Merricks  2007املنظرين؛  

، على  250،  218،  185،  84،  73، على سبيل املثال، ص  Jago 2018: passim ؛63-4
نحو ليس مؤهاًل حىت إلثبات  ( إن سقراط الرجل، على هذا الcf. p  .161الرغم من خالف ذلك يف  

أن سقراط موجود، لذلك فإننا حباجة إثبات وجود سقراط الرجل أوالً ومن مثَّ يتضح إذا ما كان هناك  
من صانعي احلقيقة يف العامل فسيتعني عليهم أن يكونوا منظمني من انحية الرتاكيب أو شبه الرتاكيب  

فكار والفرضيات. ميكننا حالياً اإلشارة إىل أن بنية  حىت، بنفس األسلوب العام يف اجلمل التصرحيية واأل
الرتكيب من انحية املعىن العام هي "بنية منطقية"، إذن فالفكرة هنا أنه ال سقراط وال خاصية احلكمة  

منظمني منطقياً هبذا الشكل، وهكذا نصل ابتباع    –إذا أردان استنتاجها    –وال عالقة التماثل بينهما  
الستنتاج اجلدل  مجلة    هذا  ليكون  مؤهٌل  واملنطقية  الكاملة  املواضيع  من  أقل  موضوٍع  أي  أن  مفاده 

صحيحة، مثل حقيقة " سقراط حكيم" ليست مؤهلة جلعل مجلة " سقراط حكيم" أو فرضية حكمة  
سقراط لتكون صحيحة، )وهنا جند السؤال الذي يطرح نفسه عن ما إذا كانت اجملازات قادرًة على توفري  

توى تلك املواضيع الغنية من الناحية الوجودية، مثل حقيقة أن سقراط حكيم. املشكلة  بديل يرقى ملس
اليت يبدو أن كل االسرتاتيجيات من ذات القبيل ستواجهها هي مشكلة جعل البديل املفرتض حقيقياً، 

سبياً  أي تفسري اجملازات ذات الصلة بطريقة ال تتدىن وال تعتمد على مواضيع وجودية من الشكل الغين ن
 . ( Dodd 2008a :7-9الذي يعترب "سقراط حكيم" قابلة للنقاش، انظر  

السؤال الذي يواجهه منّظرو التشابه اآلن هو إذا ما كانت تلك املواضيع املركبة منطقياً ميكن اعتبارها 
  صانعًة للحقيقة، فهل هي تصنع احلقيقة للجمل أم لألفكار أم لالفرتاضات النامجة عنهما؟ وهكذا جيد 

منظر املاهية أن نظرية املطابقة غري مرضية يف هذه املرحلة. ولنضع يف االعتبار أواًل أن االقرتاح القائل  
أبن احلقيقة الواقعية / اجملربة أبن سقراط حكيم هو اقرتاح مؤهٌل ليصنع احلقيقة وابلتايل القرتاح مستوى  

املثال،   سبيل  على  )انظر،  حكيم  سقراط  أبن  املرجع  أو   Jago 2018: 72–3، andاملرجع 
passim  ال شك أنه مثة حقائق مشاهبة لـ "سقراط حكيم" فنحن نتحدث عن مثل تلك األشياء يف .)

كل وقت، واملشكلة فعلياً ليست يف وجود مثل هذه احلقائق كما يبدو، بل يف عالقة املطابقة اليت تنص  
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بني حقيقة أن سقراط حكيم وفرضية كون  عليها نظرية املطابقة موضوع دراستنا حالياً، فللحصول عليها  
سقراط حكيماً وألنه كما يبدو ال يوجد فرق لغويٌّ بني الطريقة اليت نتحدث هبا عن الفرضيات والطريقة  
التعبري من خالل هذه الطريقة أكثر وضوحاً ابلذات   اليت نتحدث هبا عن احلقائق جتعل الصعوبة يف 

ك الفرضيات. وهذا يشري إىل أن احلقائق هي إما فرضيات حقيقية  عندما يتم حتديد هذه املواضيع ببنود تل
احلقيقية   املنطقية  والفرضيات  احلقائق  العالقة بني  فإن  أو عالقات منطقية، وحبال كان هذا صحيحاً 

[؛ راجع كون  1977  :3]   Frege  1918 -19  :60  ليست عالقة تطابق، وهذا ما الحظه فرجيه
 حيث يشري إىل متييز املضامني املرتابطة، ال املتطابقة. (، 8 – 467: 2010؛ ميلن 8:  2003

أن يقولوا أن السبب يف صحة    ا لقد أراد منّظرو التشابه أن تكون عالقة املطابقة لتفسري احلقيقة، أرادو 
احلقيقة هو أن االفرتاض القائل أبن سقراط حكيم متوافق مع حقيقة كونه صحيحاً، وهو ما يعزز اجلدل  

ه الطريقة، ذلك ألن االفرتاض القائل أبن سقراط أمحق أو ابألحرى أن سقراط ليس  عند التفسري هبذ
وبعد كل شيء فإن كون سقراط أمحقاً ال    -حكيماً ال يتوافق مع حقيقة أن حكمة سقراط خاطئة  

. إن  -يكفي لنضمن عدم كونه حكيما، ألنه قد يكون مثل جيمس األول والسادس، حكيماً وأمحقاً  
الفرتاض احلقيقي أبن سقراط حكيم وحقيقة أن سقراط حكيم تبدو أصغر من أن أتثر على  املسافة بني ا

بني    –احلقيقة أثراً واضحاً، بل يف الواقع إن ادعاء منظري املاهية يذهب إىل أنه ال فرق على اإلطالق  
ن هذا  . لنفرتض أننا نسأل: ملاذا نفرتض أبن سقراط حكيم؟ إذا كان اجلواب أب-احلقيقة واالفرتاض  

صحيح ألن كون سقراط حكيماً هي حقيقة، فهذا سيجعلنا نبدو كما لو أننا مل نوضح شيئاً بل اتبعنا  
:  2014؛ رامسوسن  8:  2000؛ أنسكومب  197:  1971تكرار أنفسنا فحسب )راجع سرتاوسون  

مود أو  وهكذا يبدو أن التشابه يفسح اجملال للماهية ابعتبارها العالقة اليت ستتحمل الص  .(39-43
كان االفرتاض صحيحاً أم خاطئاً فرضياً، فإنه سيكون   الفشل يف احلفاظ على القضية، واحلال أنه سواءاً 

  Horwichراجع )صحيح يف حال كان متطابقاً مع احلالة السائدة، وخاطئاً يف حال كان منافياً هلا  
ه التشابه فإن هذا سيحتم عليه  (. وعلى ما يبدو فإن منظر املاهية إن كان حمقاً برأيه جتا106:  1998

إذا   القضية صحيحة  إن  القول  الصحيح  أنه سيكون من  التفسريية، يف حني  التخلي عن االدعاءات 
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كانت متطابقًة مع حقيقة ما فقط، وإال فستكون خاطئة حيث أنه سيكون من الصعب استيعاب أن  
 (.135  ؛أ 2008دود  ؛2  ؛1997الكثري من االستنتاجات قد قيلت عن احلقيقة )راجع هورنزيب  

سنجد رداً من قبيل أن هناك ظروف نتسامح فيها مع عبارات من النموذج )أ( بسبب )ب( عندما  
بني )أ( أو )ب(، على سبيل املثال حني نقول:    –كهوية املعىن أو املرجع أو كليهما    –تتخذ هوية معينة  

(. وهنا نرى أنه  Künne  2003  :155ألنه ابن شقيق والدك")من الدرجة األوىل  نه ابن عمك  إ"
 مثة عالقٌة تعريفية بني اجلانب األمين واجلانب األيسر من اجلملة وهو ما جيعلها معقولة دون حتّفظ.

 أن االفرتاض القائل أبن سقراط حكيم صحيح، ألن احلقيقة أن سقراط حكيم. 

 عن تلك العالقة، فإنه  يف هذه احلالة ال توجد عالقة تعريف وحسب ما يفرتض منظرو التشابه عوضاً 
للتفسري امليتافيزيقي، وهو ابلتحديد ما ال منتلكه وفقاً ملنظّري املاهية. هكذا    لجيب أن يكون لدينا مثا

وبعد كل ما سبق فإن منظري املاهية سيصّرون على ما يبدو على أن العالقة بني االفرتاض القائل أبن  
ن عالقًة وثيقًة للغاية، وابلنظر إىل أن االفرتاض  سقراط حكيم وحقيقة أن سقراط حكيم جيب أن تكو 

ا كان منظر املاهية حمقاً يف اعتقاده أن العالقة ال ميكن  ذ؟ إصحيح فهل سيمكننا القول أن العالقة متت
حبسب التفسري امليتافيزيقي وهو ما سيجعل من الصعب    – يف أيٍّ من االجتاهني    –أن تكون واحدة  

 لغوية اليت تدلنا إىل أن العالقة هي عالقة ماهية / هوية. مقاومة تلميح املعطيات ال 

ماهية / هوية حامل احلقيقة وصانعها  عرب  لذلك يصّر منّظرو املاهية أحياانً على أن موقفهم ال يتحدد  
النظرايت املتطابقة ) التعبري هذه عن النظرية تبدو أسرية أحاديث أصحاب  . كاندليش  cfألن طريقة 

(. مث إن احلديث عن صانعي احلقيقة ومتناقليها يعين ابلنسبة ملنّظري  213  ،1- 200ب:    1999
املاهية أن ما خيلق احلقيقة خمتلف عن احلقيقة اليت يتم حتقيقها وحىت إذا مت تصور كل هذا على أنه جمرد  
افرتاضات، وطاملا أنه ال ميكن ألي شيء أن جيعل نفسه صحيحاً فإنه يرتتب على ما سبق أن ال وجود  
لصانعي احلقيقة الذين يبطوهنا، بل هم انقلون للحقيقة فحسب حىت أهنم تبٌع هلا على ما يبدو، وهكذا  

احلقائق على اهنا تفتقر    –أو كل    –فإنه سيكون من غري احلكمة مهامجة نظرية املاهية ابإلشارة لبعض  
منّظرو املاهية  (، فاحلقائق إذا، حبسب ما يقوله  Merricks  2007  :181لصانعي احلقيقة )لذلك  
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يقسم   مترين  احلقيقة كأهنا  نظرية صانع  ما جيعل  وهو  نظرهم  من وجهة  افرتاضات  تعرب عن  أنفسهم، 
 McDowell 1998: 137مستوى املرجع للنصف مث يوجد تطابقاً زائفاً بني النصفني )انظر  

n.21؛ Gaskin  2006  :203اجه  (. مثالً قول ديفد ارمسرتونغ أن ما حنت27- 119:  2008  ؛
هو شيء ما يف هذا العامل يضمن أن )أ( هو )ف( أو يضمن وجود أرضية مثل )ف( تكون أساساً  

 (.190:  1991لبعض صّناع احلقيقة ولن يكون هذا غري حالة للكائن )ف( )

من املرجح أن يرّد منّظرو املاهية على أن الكائن )أ( هو )ف(، لكن ما يضمن ألرمسرتونغ أن )أ( هو  
أي أن جمرد وجود أ جيعل من    – هو ما جيعله )ف(    – أايً كان هذا الكيان    -   ان )أ()ف( وجود الكي

مفاهيمية بني املفاهيم من االفرتاض واحلقيقة واخلطأ  ه. و -)أ( )ف(   كذا يرسم منّظرو املاهية روابطاً 
املاهية  سيواجه منّظر    -والواقع والوضع، لكن تلك االرتباطات ليست وجيهًة كما تبدو، فعند توضيحها  

سيبدو أن احلديث عن نظرية املاهية سيكون واسعاً جداً    –أن املضّي قدماً سيكون مبثابة وقوٍع يف اخلطأ  
McDowell  2005  :83  تنطبق حجة موازية  126:  2002( راجع ديفيد  352:  2007؛ .)

فكار كناقٍل هلا،  ملا سبق متاماً على نسخة نظرية املطابقة اليت تتعامل مع الوصائع كصانٍع للحقيقة واأل 
انقلة   املنطقية  والفرضيات  للحقيقة،  صانعة  الوقائع  أبن  القائلة  األطروحة  مؤيدي  من  للكثري  ابلنسبة 

 للحقيقة. 

وهنا علينا األخذ بعني االعتبار االقرتاض القائل أبن احلصول على حاالت بعض التعبريات كما يتصورها 
التصرحيية صحيحة   اجلمل  التشابه جيعل  الفرضيات    –منّظرو  )  –على عكس    Horwichراجع 

( وهكذا فإنه ال يوجد على ما يبدو هتديد ابنعدام األمهية كما حصل مع النسخة  7– 106:  1998
قراط حكيماً ختتلف فعاًل عن العناصر  سالسابقة من نظرية املطابقة، ألن احلاالت املشاهبة لليت تعترب  

حيتاج أصحاب نظرية املاهية لالستهزاء ابالقرتاح القائل أن  اللغوية كجملة "سقراط حكيم". حىت هنا ال  
مثل هذه اجلمل هلا صناع حقائق منتمني للعامل إذا ما كانت هذه هي الطريقة اليت يتم بواسطتها إخفاء  
عالقة املطابقة. لكن من الوارد تشكيكهم يف مدى مالءمة تعليق هذا احلكم حيث ميكن أن يشريوا إىل  

، وبعد كل شيء ميكن  -بدون حتريف    – ا رسم روابط مفّصلٍة بني اجلمل وأجزاء العامل  أنه اليبدو ممكن
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للجمل املختلفة يف نفس اللغة أو يف لغاٍت خمتلفٍة أن تتوافق مع ذات القسم من العامل الذي توجد فيه، 
جلملة اإلجنليزية "  ولرمبا حتتوي تلك اجلمل املختلفة على عدٍد من املكوانت املتباينة جداً، فمثالً حتتوي ا 

توجد هناك أبقار " على ثالث كلمات فهل هناك ثالثة أجزاء يف العامل تتوافق مع هذه اجلملة وجتعلها  
(. حتتوي مجلة "األبقار موجودة" على كلمتني فقط، لكن أال  177:  2001صحيحًة إذاً؟ )راجع نيل  

من الواقع؟ وحني أنخذ بعني االعتبار بقية    يريد ُمنظّ ر التشابه أن يقول إهنا حتققت من خالل نفس اجلزء
اللغات فسيتضح أنه ال يوجد سبب لتمييز أي رقٍم معني من حيث املبدأ مث القول أن اجلملة املقابلة  
للجزء املتصل ابلواقع جيب أن حيتوي على ذات العدد من الكلمات، ومل ال يوجد مجل من لغات فعلية  

كلمٌة تتكون من كلمات )ن( وتعين ذات املعىن يف اللغة االجنليزية  ن، فتوجد    ≤  1أو حمتملة حبيث يكون  
"هناك أبقار"؟ )هل اللغة االجنليزية ليست لغة ابلفعل حيث أن كل ما عليك فعله هو إدخال ابدئة مث  

 تكرار أحرف معينة وعامل فراغ معني لتكتمل اجلملة؟(. 

ا املاهية مبواجهة نظرية  لتشابه تتمثل يف أنه حني يتم تصّور عالقة  إذن وابختصار، فإن حالة منظري 
صناعة احلقيقة على أهنا انمجٌة عن حقيقة آتية من العامل أو ماشابه، ترتبط بعالقٍة أخرى مع مجلٍة حقيقة،  

إمكانيات التشابه اليت ال ميكن تنفيذها من جهة ما إذا كانت    إحدىفاالدعاء أبن تلك العالقة هي  
ضية / فكرة فيجب أن تكون تلك العالقة عالقة ماهية ال تطابٍق من  العالقة ذات الصلة تستهدف ق 

 الناحية األخرى.

 

املاهية واملعىن واملرجع  -4  
يتفق منّظرو املاهية على أنه يف حال وجود أي ماهية / هوية معينة ذات صلة فإن الوقائع ستشكل  

هية العنصر املوجود على الطرف  العالقة الدنيوية هلا، لكن هناك خالف كبري بينهم حول السؤال عن ما
هناك ثالثة مواقف حمتملة هنا كما رأينا:    –إذا ما كان فكرًة أو افرتاضاً أو كالمها    – اآلخر من العالقة  

الفعلية، )1) واحلقائق  اهلوية ابألفكار   / املاهية  ( موقف حيصرها ابلعالقات  2( موقف حيصر عالقة 
ني يسمح ابهلوايت من النوعني )اليت حتصل على مستوى  ( موقف هج3املنطقية واحلقائق الفعلية، ) 
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املعىن ستكون خمتلفًة طبعا عن اليت حتصل على مستوى املرجع(. هذه املواقف اليت يتبناها منظرو املاهية  
 تعتمد على اعتباراٍت ميتافيزيقية ولغوية وهي أوسع نطاقاً وأكثر غرابًة عن نظرية املاهية بشكلها هذا.

قيام ابلتفسري بشكٍل عام ألهنم ال يريدون أي ارتباط ابلفرضيات  ال(  1ي املاهية يفضلون )ذلك ألن منّظر 
أبي شكٍل كان، هذا يعين أن هؤالء املنظرين يتجنبون الفرضيات العتبارها ذات مستوى مرجعي، وقد  

قابل على  يتم تطبيق كلمة افرتاض كما مت تطبيقها على أفكار فرجية ابعتبارها على مستوى املعىن وابمل
 ( هورنزيب  فكر  فمثالً  املرجع،  مستوى  على  ابعتبارها  راسل  و  3- 2:  1997فرضيات  "افرتاض"   )

"تصورات" ابلتبادل حىت اآلن، ميكن اعتبار سياسة املصطلح حمايدة مبا يتعلق مبوقع الفرضيات واملفكرين  
رات" و "الفرضيات" هبدف  يف التسلسل اهلرمي لفرجية؛ أي إذا واجه املرء منظَّراً يتحدث عن "التصو 

حتديدها فإنه لن يكون قادراً على معرفة مكاٍن تتموضع فيه تلك الكياانت يف التسلسل اهلرمي الداليل  
وبشكٍل أكثر وضوحاً ال ميكن االفرتاض أن منظّراً ما حيدد الفرضيات أو التصورات على مستوى املعىن  

الفرضيات ملستوى املرجع ألن  ما مل يتم إخباران بذلك ابلذات، وبعد كل ذلك أييت  من يعتقد بضم 
  – املواضيع من مستوى املرجع ميكن أن تكون تصورات قابلة للتفكري، أي أهنا تقبل االستيعاب ابلفكر  

. لكنها غري قابلٍة للتفكري إذا مت اعتبار كلمة التفكري مصطلحاً  -كار من مستوى املعىن رمبا  فبواسطة األ
ن مستوى املعىن كما يرى ماكدويل وهورنزيب. للتوضيح فالسياسة املّتبعة هنا هي  تقنّياً يشري للمواضيع م 

االستمرار يف تطبيق كلمة افرتاض فحسب على القضااي املنطقية لراسل على مستوى املرجع فالقضااي  
ابلة  املنطقية من املمكن افرتاض قابلية استيعاهبا فكرايً، لكّنها ابلتعريف ليست سوى أفكاٍر وتصوراٍت ق

للنقاش، وهكذا سيكون هلذين املصطلحني على التوايل معاٍن فرجيانية حبسب ماكدويل. جتدر اإلشارة  
هنا أن هذه النقطة ابلرغم من كوهنا نقطة اصطالحية سطحية إال أهنا تتفاعل بشكل كبري مع فلسفات  

الفقرة االفتتاحية.. إن أي شخٍص يؤمن   إليها يف  اليت تطّرقنا  ابملقرتحات ذات املستوى  اللغة والعقل 
املرجعي اليت ميكن وبشكل عادي التفكري فيها ونقاشها فمن احملتمل أال يكون راضياً عن أي مصطلحات  
حتد من جمال ما ميكن التفكري فيه وما ينتمي ملستوى املعىن )على هذه النقطة انظر أدانه يف هذا القسم،  

 (.Gaskin 2020  :101 -2و 
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املاهي منّظري  أن  )لوحظ  رقم  يفّضلون  الذين  ينبذون  1ة  ألهنم  التفضيل  هبذا  عادًة  يتمتعون  أعاله   )
الفرضيات، وهكذا سيتم استخدام املصطلح هنا، أي أهنم يتنّصلون من كياانت املستوى املرجعي املنظمة  
املستوى  من  أهنا كياانت  على  تُفهم  اليت  الفرضيات  جتاه  االرتياح  بعدم  املاهية  منّظرو  يشعر    فرضياً. 

إذا    – املرجعي، ولديهم عدة أسباب لشعورهم ذلك، كما أن لديهم ختوفاً من أن مثل تلك الفرضيات  
جيب أن تفّسر على أهنا صانعًة للحقيقة؛ وكما رأينا فإن منّظري املاهية ال يريدون    –اعتربانها موجودة  

ا ما كانت  (. من املمكن نزع فتيل اخلوف إذDodd 2008a  :112أي عالقة بصانعي احلقيقة ) 
احلقائق أيضاً موجودة على مستوى املرجع لكي تتطابق الفرضيات احلقيقية معها، وهذه اخلطوة توصلنا  

( أعاله. هناك سبب آخر للشك يف الفرضيات من املستوى املرجعي  3( أو )2لنظرية املاهية أبسلوب )
م أي من    1904ذات بعد عام  وهو املعلقني الذين يتبعون غالباً نفور راسل من األهداف اخلاطئة ابل

إعادهتا )راسل   الفرضيات خاطئة عند  ينظر  84-79:  1987كارترايت    ؛152:  1966كون   .)
لتلك الكياانت على أهنا سخيفة للغاية حيث ال ميكن أخذها على حممل اجلد كعناصر للواقع )هكذا  

ابلدوين     ،14- 113  ،70- 66أ:    2008  ؛1996  ؛163:  1995دود    ؛46:  1991ت. 
ت،  ا(. وللتحديد أكثر فقد قيل أن الفرضيات اخلاطئة عند اإلعادة ال ميكن أن تشّكل وحد6- 162

وأن الثمن املدفوع يف توحيد اقرتاح على مستوى املرجع ّدفع جلعل هذا املرجع صحيحاً، إن كانت هذه  
ملرجعي وذلك نظراً إىل  الفكرة صحيحة فإهنا ستشكل اختزااًل عبثياً للفكرة الكاملة ملقرتحات املستوى ا 

فال ميكن وجود   املرجعي  املستوى  اقرتاحات خاطئة على  مامل يكن هناك  أن  افرتاض  املعقول  أنه من 
(. إذا كان املرء من انحيٍة أخرى سعيداً  Dodd 2008a  :165مقرتحات حقيقية كذلك.. )انظر  

لفرضيات صحيحًة أم خاطئة  سواءاً كانت تلك ا –بوجود الفرضيات يف املستوى املرجعي أو األساسي 
(، ومبجرد وصوله حلد التخلص  3( أو )2فمن املرجح أن يفّضل يف هذه احلالة نظرية املاهية أبسلوب )

(، فعند االعرتاف  3( فبالتأكيد سيكون هناك وضع جّيٌد العتماد )3( و )2( وحصر القرار بني ) 1من )
وعلى مستوى    – ى أهنا معاٍن للجمل التصرحيية  عل  – ابلكياانت املمنهجة افرتاضياً على مستوى املعىن  

، فال سبب وجيه على ما يبدو لعدم التحرر ألقصى حد يف السماح للماهيات  -كفرضيات    –املرجع  
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اهلوايت ابلتدفق بني الكياانت من هذين النوعني ابإلضافة ألنواع احلقيقة من مستوى املعىن واملرجع    /
 .-قائق  أو كياانت شبيهة ابحل –على التوايل  

( فقد مت االعرتاض على أنه ليس من املمكن أن تكون لديه  2وبعكس ما مت اقرتاحه أعاله حول فرجية ) 
( للحقيقة  ماهيٍة  حول  اعرتافه  Baldwin  1991  :43نظرية  من  ابلرغم  فرجية  أن  هنا  الفكرة   ،)

شويش على مستوايت املعىن  ابحلاالت كعناصٍر حقيقيٍة للواقع لكنه مل حيدد األفكار احلقيقية ما يدفع للت
القول أبن االعرتاض يتجاهل   التفسريية؛ حيث يصح  واملرجعية. وكل ما يف األمر أنه مرتبٌط ابملسألة 
احتمالية حتديد فرجية لألفكار احلقيقية ابلوقائع اليت تُفّسر على أهنا كياانت من مستوى املعىن عوضاً عن  

وى املرجع، ومن املالحظ أن هذا ما فعله فرجية ابلضبط  احلاالت اليت يتم اختاذها ككياانٍت من مست
(. مع ذلك فإن االعرتاض يثري قضية نظريٍة مهّمة وهو ما  Dodd & Hornsby  1992)انظر  

سيتسبب بشكٍل مؤكد ابرتباٍك يف حماولة بناء ماهيٍة عرب التقسيم القاطع الفاصل بني املعىن واملرجع، على  
ار فرجية احلقيقية مع وقائع أو حاالت على املستوى املرجعي. وقد قيل  وجه اخلصوص حملاولة حتديد أفك

أن ماكدويل وهورنسيب مذنبان يف هذا اللبس؛ لرفض كل منهما االهتام وأصرارمها على أن احلقائق ليست  
ولكنها، مثل األفكار الفرجيية كياانت على مستوى    ،-  اابلنسبة هلم  –كياانت ذات مستوى مرجعي  

( أعاله(؛ واليت تتمثل بتحديد  1ذا ما التزم املرء ابلنسخة الفرجيية من نظرية املاهية / اهلوية )املعىن. )إ 
تربط   متالزمة، كما  هوايت  أية  تقبل  وال  املعىن  مستوى  على  حتدث  اليت  ابلوقائع  احلقيقية  األفكار 

املوجودة كذلك يف هذا  املقرتحات احلقيقية املوجودة على مستوى اإلشارة للحقائق أو الكياانت الواقعة 
املستوى، وعلى ما يبدو فإن املرء يواجه معضلًة صعبة يف معرفة مكان الواقع / التجربة / العامل ضمن  

وهي وجهة نظر    – مستوايت التسلسل اهلرمي الداليل، ولنفرتض أن مثة من يضعه على مستوى املرجع  
ى هذا فلن حيتوي العامل على حقائق أو  عل أو عشوائياً( وبناءً  A :180-1  2008دود املفضلة انظر  

فرضيات بل جمرد خصائص وأشياء تنعزل بشكل كامل عن بعضها البعض، وهو تدبري يبدو كنسخٍة من  
املثالية املتعالية الكانطية. )جمرد اإلصرار على أن اخلصائص ال تتضمن فقط خصائص أحادية العناصر  

تكوين عالقة هلا مثيل، لن حيل املشكلة يف حد ذاته،  بل تتضمن أيضاً خصائصاً متعددة العناصر، مثل  
حيث ستظل لدينا جمموعة من الكائنات واخلصائص والعالقات املنفصلة فحسب.( إذا كان العامل /  
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الواقع / التجربة موجوداً وحيتوي على مواضيع جيب اعتبارها عاريًة وغري منظمٍة بشكل أو نوٍع معني على  
نستطيع احلصول عليها    – وليس وقائع    –  فرضياٌت حقيقية أو حىت خاطئةالرغم من غياب فرصة وجود  

من املستوى املرجعي، فإن هذه النتيجة تسعد بعض فالسفة التحيز االمسي؛ لكن املشكلة تكمن يف  
)وبعكسه فإن اخلصائص    –املوضوع الذي ال متيزه أية خصائص    –كيفية فهم فكرة املوضوع العاري  

 هلا من أية كائنات فهي لن تكون إشكالية على األقل لدى الواقعيني(.  مل ينشأ مثيلٌ  اليت

لنفرتض أن أحدهم يضع العامل / التجربة / الواقع مبستوى املعىن؛ أي أن العامل مكوٌن من وقائع حيث  
(.  179:  1996املكان الذي تنشأ فيه احلقائق، وهو البديل الوجودي الذي تبناه ماكدويل بصراحة ) 

ن املشكلة يف هذا الطريق للخروج من هذه املعضلة هي أنه، نظراً  ألن املعاين الفرجيية هي  حيث يبدو أ
أمناط أتسيسية لتمثيل املراجع، لذلك فإن االسرتاتيجية قيد الدراسة احلالية ستأخذ العامل ليكون موضعاً   

ياانت ذات مستوى  ولكن من أي شيء؟ من األشياء واخلصائص؟ هذه ابلتأكيد ك  -ألمناط التمثيل هذه  
مرجعي، ولكن إذا مت تقدميها بواسطة عناصر يف عامل املعىن، والذي يتم حتديده يف هذا النهج مع العامل،  
مث مرة أخرى، كما هو احلال يف القرن األول من املعضلة، سيبدو أهنم مدينون لوجود مستوايت مرجعية  

بشكل منطقي، حبيث يبدو مرة أخرى أننا    رائعة منعزلة عن بعضها البعض، بداًل من جمموعات منظمة 
 Suhm، Wagemann، Wesselsملتزمون بشكل من أشكال املثالية املتعالية الكانطية )انظر  

(. كما يبدو أن  Gaskin  2006  :199 -203 ؛Sullivan 2005: 59-61 ؛32 :2000
املعضلة هلما نتيجة غري جذابة.فاالختالف الو  الطرق  كال االجتاهني للخروج من هذه  حيد بني تلك 

يتعلق مبكان حتديد العامل ابلضبط يف التسلسل اهلرمي الداليل؛ ولكن من املعقول أن تكون هذه املسألة،  
يف حد ذاهتا، أو جيب أن تكون أقل اهتماما ابمليتافيزيقيني من مطلب جتنب فصل األشياء عن اخلصائص  

ريقتني للخروج من املعضلة يبدو أهنما يتجاهالن  اليت جتعل تلك األشياء مواضيع من نوع معني؛ وكال الط 
 هذا املطلب. 

ابلتماثل   املتشاهبة  اهلياكل  أو  املنطقية  القضااي  املرجعي وخصائصها يف  املستوى  مواضيع  لدمج  حنتاج 
املوجودة على مستوى املرجع، حبيث حنرتم تلك املتطلبات. ومن مث فإن بعض هذه املواضيع ذات املستوى  
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املهي احلاصلة    - كلة  املرجعي  أو  األقل شبيهة    -احلقيقية  على  أو  حقائق،  يبدو،  ما  على  ستكون، 
ابحلقائق. عالوة على ذلك، مبجرد أن يعرتف املرء بوجود احلقائق، أو املواضيع الشبيهة هبا، املوجودة  

اانت  على مستوى املعىن، يبدو على أي حال أنه من املستحيل منع التوليد التلقائي للحقائق، أو الكي
الشبيهة هبا، املوجودة على مستوى املرجع. فاملعىن هو طريقة عرض أو متثيل املرجع. لذلك حنن حباجة  
إىل احلقائق ذات املستوى املرجعي أو الكياانت الشبيهة ابحلقائق لتكون حقائق على مستوى املعىن أو  

امل مع هذه الكياانت الشبيهة  كياانت موجودة شبيهة ابحلقائق. كما أن على املرء أن يقرر كيفية التع
ابحلقائق املوجودة يف أماكن خمتلفة من الناحية النظرية. إذا كان على املرء أن يصر على أن الكياانت  
الشبيهة ابحلقيقة من حيث املعىن هي احلقائق احلقيقية والوحيدة، فإن الكياانت ذات املستوى املرجعي  

ولكن، بغض النظر عما    يهة ابحلقيقة، والعكس ابلعكس.املقابلة هلا لن تكون أفضل من أن تكون شب
اليت مت إنشاؤها تلقائياً ، هبذه الطريقة من خالل الكياانت    إذا كانت املواضيع املهيكلة افرتاضياً ، أو

املهيكلة على مستوى املعىن جيب اعتبارها حقائق مناسبة أو جمرد كياانت شبيهة ابحلقائق، فقد يبدو من  
. من أجل اإلصرار على االستمرار يف حتديد العامل  حتديد العامل عن طريق هذه املواضيع  غري الطبيعي عدم

من حيث املعىن بداًل من الكياانت املهيكلة على املستوى املرجعي، يبدو أهنا تتالشى يف مواجهة مطلب  
ل نفسه يف  اعتبار العامل موضوعياً  إىل أقصى حد، وخارج التوجه إىل أقصى حد. حيث أيمل ماكدوي

جتنب أي هتمة بتبين مثالية غري مقبولة انجتة عن موقعه من العامل من حيث املعىن من خالل االعتماد  
على النقطة اليت تقدم احلواس مراجعها بشكل مباشر، وليس وصفاً ، حبيث تكون هذه اإلشارة، كما  

ن مطلب املوضوعية  (. هلذا قد يتم االعرتاض على أ80- 179:  1996كانت، متضمنة يف املعىن ) 
القصوى يفرض حتديد العامل مع الكياانت احملتواة، وليس احملتوية يف هذا السيناريو، والذي يبدو بدوره  

أن يتم تنظيم الكياانت    -حقا-   تفاديها   يتمإذا كان هتديد املثالية املتعالية الكانطية    - أنه يفرض النتيجة  
ياانت حمتواة، وليس جمرد كوهنا حمتواة يف كياانت حمتوية  احملتواة بشكل افرتاضي على هذا النحو، أي كك

 Sullivan، انظر  McDowellعلى شكل هيكل افرتاضي. )للحصول على اعرتاض خمتلف على  
2005: 60 n  .6 ). 
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الصعوابت النظرية واحللول املمكنة  -5  
 مشكلة النماذج 5 .1

عتبارها كذلك( إشكالية ابلنسبة لنظرية املاهية  لفت ج. إي مور االنتباه إىل نقطة قد تبدو )واليت مت ا 
(Moore 1953: 308؛ Fine 1982: 46–7 ؛ Künne  2003  :9 -10  إن االفرتاض .)

املنطقي القائل أبن سقراط حكيم موجود يف مجيع العوامل املمكنة حيث يوجد سقراط وخصائص احلكمة،  
على النقيض    .االت أخرى يكون خاطئاولكن يف بعض هذه العوامل يكون هذا االفرتاض صحيحاً  ويف ح

من ذلك، فإن حقيقة أن سقراط حكيم ال توجد إال يف تلك العوامل اليت يكون فيها االفرتاض موجودا  
لذلك يبدو أن االفرتاض أبن سقراط حكيم ال ميكن أن يكون مطابقا حلقيقة أن سقراط    .وصحيحا

منوذجية خمتلفة، وابلتايل من خالل مبدأ عدم  حكيم. حيث ميتلك كل من االفرتاض واحلقيقة خصائص  
 القدرة على متييز التشابه ال ميكن أن يكونوا متطابقني.

البداية أن هذه املشكلة، إذا كانت مشكلة، ال عالقة هلا بشكل خاص بنظرية ماهية    منذ فمن املالحظ  
نطقية اليت مت تناوهلا بشكل  احلقيقة أو ابحلقائق. حيث يبدو أهنا نشأت ابلفعل من الفرضيات والقضااي امل

أبسط قبل أن نصل إىل موضوع احلقائق. مبعىن، قد يعتقد املرء أن االفرتاض القائل أبن سقراط حكيم  
متطابق مع االفرتاض احلقيقي أبن سقراط حكيم )ابفرتاض أن هذا االفرتاض صحيح كما نفعل اآلن(؛  

املأخوذ هبذه البساطة، واالفرتاض احلقيقي خيتلفان  لكننا نواجه بعد ذلك االعرتاض القائل أبن االفرتاض  
يف خصائصهما الشكلية، حيث )كما قد يفرتض املرء( أن االفرتاض احلقيقي أبن سقراط حكيم غري  
موجود يف عوامل معينة، يف حني أن االفرتاض البسيط القائل أبن سقراط حكيم خاطئ. يف الواقع، ال  

، أكثر عمومية، حيث تعود احللول املزعومة هلا على األقل إىل  تزال املشكلة، إذا كانت هناك مشكلة
فيما يتعلق ابلتمييز الرمسي لدونز سكوت؛ انظر   الوسطى )عندما متت مناقشتها    Gaskinالعصور 

]مع إشارات إىل املزيد األدبيات ذات الصلة هبذا املوضوع[(. لنفرتض أن سقراط هو رجل    2002
ن أن سقراط الغاضب مطابق لسقراط هذا، لكن يف بعض العوامل احملتملة  عجوز شرير، قد يعتقد املرء اآل

لذلك يبدو أن سقراط ال ميكن أن يكون متطابقاً مع   األخرى، يتمتع سقراط بشخصية مرحة وعبقرية؛
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سقراط الغاضب بعد كل ذلك، ألن يف هذه العوامل األخرى احملتملة، بينما يستمر سقراط يف الوجود، ال  
 أو هكذا قد جيادل املرء.  - ط الغاضب يوجد سقرا 

وكاقرتاح،   سيتعاملون؟  فكيف  استطاعوا  وإذا  املشكلة؟  هذه  مع  التعامل  املاهية  منّظرو  يستطيع  هل 
لنفرتض أننا بقينا مع سقراط الغاضب للحظة، على عكس االفرتاض الذي مت التوصل إليه يف هناية الفقرة  

اقع يف عوامل يتمتع فيها سقراط بنزعة مرحة. سيكون أساس  األخرية، فإن سقراط الغاضب موجود يف الو 
هذه اخلطوة هو التفكري يف أن سقراط الغاضب متطابق مع سقراط، وأن سقراط موجود يف هذه العوامل  

وليس جمرد غاضٍب يف تلك العوامل.    ، األخرى. لذا فإن سقراط الغاضب موجود يف تلك العوامل أيضا
ولنفرتض يف الواقع أن الغضب متأصل بعمق يف شخصيته لدرجة    ،)لنفرتض أن سقراط غاضب جدا ً 

أن العوامل اليت يكون فيها عبقراي بعيدة جداً  ولنفرتض أن شخصاً ما يتفحص جمموعة من العوامل املمكنة،  
يف عامل به سقراط لطيف، قد يسجل االكتشاف    يرتدد أخريامن العامل الفعلي وخيرج يف مجاعات، و    بدءا

انظر! سقراط الغاضب ليس غاضًبا هنا!"( وابملثل، قد جيادل املرء،    ،بصراخ وهلفة، مع االرتياح، "أوه
االفرتاض الصحيح واحلقيقي، أن سقراط احلكيم يستمر يف الوجود يف العوامل اليت ال يكون فيها سقراط  

فرتاض احلقيقي، والواقعي، أن سقراط حكيم هو جمرد افرتاض أبن سقراط حكيم، وهذا  ألن اال  ،حكيما
االفرتاض يستمر يف الوجود يف هذه العوامل األخرى، ولكن يف تلك العوامل ال يكون االفرتاض احلقيقي  

افرتاضا حقيقيا   اض  و واقعيا )يف املصطلحات االسكتلندية، ميكن للمرء أن يقول إن االفرت أوالواقعي 
 ولكنهما خمتلفان شكليا(. ،القائل أبن سقراط حكيم، وحقيقة أن سقراط حكيم متطابقان حقا

م لنظرية املاهية  1987مت اقرتاح هذا احلل، بشكل موجز، من قبل ريتشارد كارترايت يف مناقشته لعام  
(Cartwright  1987  :76-8  راجع أ:    Dodd  2008 ؛David 2002: 128-9؛ 

فإن  Candlish & Damnjanovic  2018  :265–  6  ؛86-8 لكارترايت،  وفًقا   .)
االفرتاض احلقيقي، والواقع، أن هناك مرتو أنفاق يف بوسطن موجود يف عوامل أخرى حمتملة حيث ال  
يوجد يف بوسطن مرتو أنفاق، على الرغم من أن هذه احلقيقة لن تكون حقيقة يف تلك العوامل. )قارن: 

لكنه ليس غاضبا.( لذلك حىت يف   ،وامل حيث يكون سقراط لطيفا ومرحاسقراط الغاضب موجود يف ع
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العوامل اليت ال توجد فيها واقعة أن بوسطن هبا قطارات أنفاق، فإن هذه احلقيقة، أي واقعة أن بوسطن  
يعتمد    ،هبا قطارات أنفاق، تستمر يف الوجود. حيث جُيمل كارترايت حله بنقطتني مثريتني للجدل: أوال

ييز كريبكه بني التعيني اجلامد وغري الصارم، مقرتحا أن حله ميكن وصفه ابلقول إن تعبري "حقيقة  على مت
أن بوسطن هبا قطارات أنفاق" هو حمدد، وغري صارم. لكن من املعقول أن يستمر هذا التعبري يف اإلشارة  

عاين األوصاف احملددة: انظر  إىل، أو االقتناع )اعتمادا على الطريقة اليت يريد املرء حتديدها ابلضبط مل
Gaskin  2008  :56 -81  يف حني أن حقيقة أن بوسطن لديها قطارات أنفاق يف عوامل حمتملة ،)

حيث ال يوجد مرتو أنفاق يف بوسطن؛ هذا فقط، على الرغم من وجود هذه احلقيقة يف تلك العوامل،  
امة التعبري املعين هنا. اثنياً ، فهي ليست واقعية هناك. لكن ال يبدو أن هذه النتيجة تنتقص من صر 

يسمح كارترايت بقراءة حقيقية لـ "واقعة وجود قطارات أنفاق يف بوسطن، اليت رمبا مل تكن حقيقة وجود  
  Davidقطارات أنفاق يف بوسطن". لكن ميكن القول أنه جيب أن نقول أن هذه اجلملة خاطئة )

انت ستظل هي احلقيقة نفسها يف عوامل  (. فحقيقة وجود قطارات أنفاق يف بوسطن ك129:  2002
ال يوجد هبا مرتو أنفاق يف بوسطن، أي حقيقة وجود مرتو أنفاق يف بوسطن؛ كل ما يف األمر أنه يف  
تلك العوامل مل تكن هذه احلقيقة واقعية. قد تقول: يف هذا العامل، ال ميكن وصف حقيقة وجود قطارات  

ية، ولكن يف احلديث عن هذا العامل نتحدث عنه من  أنفاق يف بوسطن بشكل صحيح على أهنا واقع
 وجهة نظر عاملنا، ويف عاملنا يعترب واقعي. )وابملثل مع مثال سقراط الغاضب(.

اآلن، قد يرغب املعرتض يف الضغط على النقطة التالية ضد احلل املزعوم أعاله لصعوبته.لنتأمل مرة أخرى  
، إنه من الطبيعي أكثر أن نؤكد أن هذه احلقيقة غري  حقيقة أن سقراط حكيم. ابلتأكيد، ميكن القول

بدالً من وجوده هناك بشكل صحيح، ولكنه    ،موجودة يف عامل حمتمل حيث ال يكون سقراط حكيما 
ليس واقعي. بعد كل ذلك، ختيل حديث حول عامل ال يكون فيه سقراط حكيما وافرتض أن املتحدث  

 امل، مما جيعل املتحدث ب يعرتض بقوله:أ يّدعي أن سقراط حكيم ابلفعل يف ذلك الع

ال، آسف، أنت خمطئ: ال توجد مثل هذه احلقيقة يف هذا العامل؛ فاحلقيقة املزعومة أبن سقراط حكيم   
 ببساطة غري موجودة يف ذلك العامل. 
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 قد يبدو من الغريب اإلصرار على أن "ب" غري مسموح له بقول هذا وجيب أن يقول بدال من ذلك: 

حمق يف وجود مثل هذه الواقعة يف هذا العامل، وهي حقيقة أن سقراط حكيم، لكن هذه    نعم، أنت  
 احلقيقة يف هذا العامل ليست واقعية؛ 

كيف ميكن ملنظر املاهية الرد على هذا االعرتاض؟ تتمثل إحدى اإلسرتاتيجيات املمكنة يف التمييز بني  
الواقعية هي جتسيد للحقائق. مبجرد حصولك على    احلقيقة والواقعية، على النحو التايل. ميكن القول أن

كتدبري وجودي، على واقعية هذه احلقيقة. إن احلقيقة بكوهنا قضية موجودة يف    ،حقيقة، ستحصل أيضا
مجيع العوامل املمكنة حيث يوجد االفرتاض، على الرغم من أنه يف بعض هذه العوامل قد ال تكون واقعية:  

النقيض من ذلك، فإن واقعية هذه    أي لن تكون واقعية يف عوامل حيث يكون االفرتاض خاطئا على 
واقعية   احلقيقة  فيها  تكون  اليت  العوامل  تلك  يف  فقط  موجودة  االفرتاض    – احلقيقة  يكون  حيث  أي 

أخرى. مرة  الغاضب  سقراط  مبثال  قارن  اجملاز.  ما  حد  إىل  تشبه  الواقعية  فإن  فسقراط    صحيحاً لذا 
نظري املاهية، أبنه موجود يف مجيع العوامل اليت يوجد فيها سقراط، رغم أنه  الغاضب، الذي قد جيادل م

موجود فقط يف العوامل    -هذا اجملاز ابلتحديد   - ليس غاضبا يف بعض هذه العوامل. لكن غضب سقراط 
هنا هو أن سقراط    املطروحيكون فيها سقراط غاضبا يبدو أن هذا يهدف لتجنب املشكلة، ألن االقرتاح  

لذا فإن حقيقة أن هذين الكيانني هلما خصائص منوذجية    -ب ال يتطابق مع غضب سقراط  الغاض
خمتلفة ال حتتاج إىل إحراج أحد، انهيك مع سقراط نفسه. وابملثل، فإن االقرتاح هو أن االفرتاض القائل  

فإن   أبن سقراط حكيم ال يتطابق مع حقيقة واقعة أن سقراط حكيم، ولكن مع هذه احلقيقة فقط. لذا
منظري املاهية سوف يستوعب وجهة نظر املعرتض من خالل اإلصرار على وجود الوقائع يف عوامل حمتملة  

 حيث ال توجد حقائقهم. 

قد يتساءل القارئ عن سبب إاثرة هذه املشكلة ضد نظرية ماهية احلقيقة يف املقام األول. بعد كل ذلك،  
طابق مع احلقائق، لكن الفرضيات احلقيقية متطابقة مع  ال يقول ُمنظ ّر املاهية أن االفرتاض ببساطة مت

بغض النظر    ،الوقائع، واآلن من املؤكد أن الفرضيات واحلقائق الواقعية هلا نفس اخلصائص الشكلية متاما
االفرتاض  يُعتقد أن    عن كيفية تعامل األشياء مع االفرتاض املطلق الذي يذهب إىل أن سقراط حكيم،
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تلك  احلقيقي أبن سقراط ح أن سقراط حكيم، مهما كانت  مثل حقيقة  العامل  نفس  كيم موجود يف 
العوامل. ومع ذلك، يف مقابل هذا التعامل السريع مع املشكلة املزعومة، هناك احلدس املذكور أعاله والذي  
ينبغي استثماره، وهو أن االفرتاض احلقيقي أبن سقراط حكيم متطابق مع االفرتاض القائل أبن سقراط  

. طاملا أن هذا احلدس يف هذا الدور، فإن املشكلة تبدو ابلفعل وكأهنا تنشأ عن افرتاضات حقيقية،  حكيم
يف املقام األول، مث للوقائع عن طريق انتقال املاهية. لكن ُمنظّ ر املاهية سيؤكد، كما أوضحنا، أن املشكلة  

 هلا حل مُقنع.

 

 مشكلة احلقيقة الصحيحة 5 .2

تبعاً  لكارترايت، على أن نظرية املاهية يف احلقيقة تواجه صعوبة يف احلصول على  م  ،كاندليش  جيادل 
؛  Candlish 1999 A  :238-9 ؛Cartwright 1987: 74-5"احلقيقة الصحيحة" )

 (. لنتأمل النسخة من نظرية املاهية اليت تنص على:4- 202ب:  1999

 مع واقعة ما.  ( االفرتاض أبن ف يكون صحيحاً فقط إذا كان متطابقا11) 

 (، كما يلي: 11اآلن على اجلملة رقم )  كاندليش  اعرتاض

االفرتاض لكي تكون القضية صحيحة. لكن ما تتطلبه  ال حُتدد احلقيقة اليت جيب أن تكون متطابقة مع   
نظرية املاهية ليس أن يكون االفرتاض احلقيقي متطابقا مع حقيقة أو أخرى، بل هو مطابقته للواقعة  

 (.203ب:   1999الصحيحة. )

 األمر على النحو التايل: كاندليش  يف ورقة أخرى، يضع

واقعة أو أخرى )وهناك أسباب حمددة يف الرسالة   ولكن بعد كل ذلك، قد تكون أي قضية متطابقة مع
شيء   يكون كل  قد  وابلتايل  حقائق(،  نفسها  هي  املنطقية  القضااي  مجيع  أن  الفرتاض  لفتنجشتاين 
صحيحاً  ما حتتاج نظرية املاهية أن تلتقطه هو فكرة أهنا حبكم كوهنا متطابقة مع الواقعة املناسبة أن  

 (.239أ:   1999االفرتاض صحيح. )
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فاإلشارة اليت يف الرسالة لفتنجشتاين موحية. ابلطبع، قد يكون هناك اعرتاض على أن كتاب الرسالة  
  ليس لديه قضااي مبعىن تلك الكلمة اليت تظهر هنا: أي أهنا ال تتعرف على افرتاضات راسل )القضااي 

(،  2)§ الة، كما أشران فكار فرجيه. ففي الرسأعلى مستوى املرجع(. وال يبدو يف الواقع أنه يتعرف على 
التصرحيية ) الواقعية )Sätzeجند أن اجلمل    Sachlagen(هي حقائق )ترتيب لألمساء(، واحلاالت 

هي أيضا حقائق )ترتيب لألشياء(.    (حتقيقات  Tatsachen  ،حقائق  Sachverhalte  ،مواقف
  الذي نعنيه( هي تراكتاراين إىل الرسالة يذكران أبن الفرضيات )ابملعىن    كاندليش  ومع ذلك، فإن تلميح

Tractarian  نسبة لكتابه بقدر ما هي ترتيبات منظمة من الكياانت، أي األشياء واخلصائص. )من
اخلاطئة(   )واألفكار  اخلاطئة  الفرضيات  للحواس.(  منظمة  ترتيبات  هي  األفكار  فإن  النسبية،  الناحية 

واس(. لذا فإن الصعوبة اليت حددها كارترايت  ستكون أيضا ترتيبات لألشياء واخلصائص )على التوايل، احل
املعقول أن أي افرتاض، سواء كان صحيحاً  أم ال،    و كاندليش النحو. من  ميكن وضعها على هذا 

ن االفرتاض هو ترتيب لكياانت من النوع املناسب. ولكن إذا كانت  أل  متطابق مع حقيقة أو أخرى نظرا
سواء    -على األقل، مع نفسها    -ن متطابقة مع حقيقة ما  الفرضيات جمرد وقائع، فإن كل قضية تكو 

 ( أعاله غري صحيح. 11كانت صحيحة أم خاطئة. لذا يبدو االجتاه من اليمني إىل اليسار للجملة رقم )

( حلل هذه املشكلة نيابة عن ُمنظّ ر املاهية من خالل التذرع مببدأ  2000)   J.C Beallيسعى بيل  
(،  11ل اقرتاحه على النحو التايل: إذا سألنا، فيما يتعلق بـاجلملة رقم )عدم متييز اهلوايت. حيث يعم

ما هي الواقعة "الصحيحة"، فيبدو أنه ميكننا اإلجابة على أن الواقعة "الصحيحة" جيب أن تكون على  
األقل متطابقة مع االفرتاض أن ف، ومبدأ عدم قابلية التمييز هذا يضمن من مث أن هناك حقيقة واحدة  

خاطئ. سيظل هذا االفرتاض    pلنفرتض أن االفرتاض    ذا القبيل. هذا االفرتاض قابل لرد واضح.من ه
متطابقاً مع نفسه، وإذا قلنا )حبسب فيتجنشتاين( أن الفرضيات هي وقائع، فستكون هذه االفرتاض  

(،  11متطابقة مع حقيقة واحدة على األقل، وهي نفسها. لذلك سوف يرضي اجلانب األمين من ) 
النظر عن زيفها. لكن التفكري يف هذا الرد يشري إىل تصحيح اقرتحه بيل: ملاذا ال نقول إن احلقيقة    بغض

( أكثر ملعاان عن  11الصحيحة هي واقعة أن ف؟ حيث سنكون قادرين بعد ذلك على جعل اجلملة )
 طريق: 



4/10/2021           
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـ

 

 

 Copyright 2021حكمة © 28

 

القائل أبن ف  االفرتاض القائل أبن ف صحيح فقط إذا )أ( كانت ف واقعة و )ب( االفرتاض    (12)
 متطابقة مع هذه احلقيقة.  

يبدو أن اخلطأ اآلن مل يعد يُشكل صعوبة، ألنه إذا كان ف خطأ فإن ذلك ليس حقيقة ف، حبيث )أ(  
الحظ أنه يف ضوء هذه    مل ينجح، وال يوجد احتمال مناسب لالفرتاض الذي يكون ف متطابقا معه.

(، جيب توخي  ( من هذا القسم1االعتبارات اليت مت بثها ابلفعل فيما يتعلق مبشكلة الوسائط )اجلزء رقم ) 
ووفقاً هلذه   ممكن.  آخر  عامل  يف  خاطئة  لكنها  الفعلي،  العامل  يف  ف صحيح  أن  افرتض  هنا.  احلذر 
اإلسرتاتيجية اليت كنا ندرسها نيابة عن ُمنظّ ر املاهية، سيكون من اخلطأ القول أنه يف العامل احملتمل حيث  

ن هناك ابلفعل مثل هذه احلقيقة، ألهنا  تقول اإلسرتاتيجية إ  .يكون ف، ال توجد حقيقة مثل واقعة ف
)يف العامل الفعلي( حقيقة ف، وهذه احلقيقة، والقضية احلقيقية، تلك هي ف، اليت تستمر يف الوجود يف  

فهذه الواقعة ليست حقيقة يف هذا العامل املمكن. لكن حبسب    ؛العامل احملتمل حيث يكون ف خطأ
ر املاهية، يتعامل مع هذه االحتمال. يف العامل احملتمل الذي  (، الذي سيحافظ عليه ُمنظ ّ 12اجلملة رقم )

لذلك )أ( ال    ،، فليس حقيقة أن فpنفكر فيه، حيث يكون ف خطأ، على الرغم من واقعة وجود  
ينجح، وابلتايل ال توجد خماطرة من حصولنا على حقيقة "خاطئة". الحظ أيضاً  هنا أنه إذا مت تبين  

على األقل    - ستكون متطابقة مع واقعة ما   الفرتاض )اخلاطئ( القائل أبن فخط فيتجنشتاين، بينما ا 
نظرا لفشل )أ(، ابلنسبة ملنظر املاهية يكافح للتصدي بضمري مراتح   ،سيكون ذلك ممكنا -مع نفسها 

 أبن هذه الواقعة هي حقيقة خاطئة، وال تكفي جلعل القضية صحيحة. 

 

 مشكلة التغيريات املفاجئة  5 .3

جنحت حجة "التغيريات املفاجئة" سيئة السمعة، فإهنا ستشكل مشكلة لنظرية هوية احلقيقة. توجد    إذا 
احلجة يف أبشكالٍ  خمتلفة، وإن كانت مرتبطة، ولكن هذا ليس املكان املناسب الستكشاف كل هذه  

ي حجة  هنا سوف نلقي نظرة موجزة على واحدة من أبسط نُسخ احلجة وأكثرها شيوعاً ، وه  التفاصيل.
ديفيدسون. هتدف هذه النسخة من احلجة إىل إظهار أنه إذا كانت اجلمل التصرحيية احلقيقية تشري إىل  
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)إىل   الشيء  نفس  إىل  مجيعها  تشري  فإهنا  احلقائق(،  أو  الفرضيات  إىل  املثال  سبيل  )على  شيء  أي 
مقبولة النتيجة غري  تكون هذه  قد  الكربى"(.  "احلقيقة  أو  الكبري"،  ملناصري    "االفرتاض  املاهية  ملنظر 

راسل، الذي يعتقد أن اجلمل التوضيحية تشري إىل الفرضيات، وأن مثل هذه الفرضيات احلقيقية متطابقة  
مع الوقائع: من الطبيعي أن يرغب أي منّظر من هذا القبيل يف اإلصرار على أن الفرضيات املشار إليها  

األقل،   التصرحيية، بشكل عام على  اجلمل  اليت  ختتلف عن  احلقائق  فإن  البعض، وابملثل  بعضها  عن 
تتطابق فيها الفرضيات الواقعية مع بعضها ختتلف أيضاً عن بعضها البعض. حيث يعرب ديفيدسون عن  

 املشكلة اليت يُزعم أن حجة املقالع تطرحها على النحو التايل: 

املتكافئة   الفردية  فاملصطلحات  معقولني:  افرتاضني  عند وضع  الصعوبة  املرجع؛  أتيت  نفس  هلا  منطقيا 
واملصطلح املفرد ال يغري مرجعه إذا مت استبدال مصطلح مفرد وارد آبخر بنفس املرجع. لكن افرتض اآلن  

 ( 19:  1984" خيتصران أي مجلتني متشاهبتني يف قيمة احلقيقة. )S" و " Rأن احلرفني "

 مث جيادل أبن اجلمل األربع التالية هلا نفس املرجع: 

13) R 

14) z(z=z&R)=^z(z=z) 

15) z(z=z&S)=^z(z=zz^(z=z&S)=z^(z=z) 

16) S 

 “ فإن  لذا  الوصف:  عامل  إىل  املتغري  فوق  القبعة  )  z”تعين  Zترمز  هذا ألن  )13مثل(  و   )14  )
( حيتوي  14( هو أن )15( و )14(، بينما الفرق الوحيد بني )16( و )15متكافئان منطقياً ، مثل )

(" بينما  z = z & R) ^ z (z = z & R) z"مصطلح مفرد"( "^    على التعبري )يسميه ديفيدسون
 z (z = z & S) z ^ (z = z & S،" )( حيتوي على " ^ 15)

متشاهبة يف قيمة احلقيقة. ومن مث فإن أي مجلتني هلما    Rو  Sوهذه تشري إىل الشيء نفسه إذا كانت 
 (.19: 1984نفس املرجع إذا كان هلما نفس قيمة احلقيقة. )



4/10/2021           
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـ

 

 

 Copyright 2021حكمة © 30

 

املثال،    تكمن )انظر، على سبيل  الكتاب  أشار عدد من  احلجة، كما   Yourgrauصعوبة هذه 
يف املكان الذي    ،(Künne  2003  :133–41 ؛Gaskin 1997: 153 n. 17 ؛1987

من املرجح أن يثري فيه منظري املاهية اعرتاضهم، حيث يكمن يف االفرتاض األول الذي يعتمد عليه.  
على أن    ينصاض أبنه "معقول"، لكن مت التشكيك فيه على نطاق واسع.  يسمي ديفيدسون هذا االفرت 

التكافؤ املنطقي واملرجعية   "املصطلحات الفردية املتكافئة منطقياً هلا نفس املرجع". ولكن تبدو أفكار 
ويف الواقع ليس هلا عالقة تذكر ببعضها البعض، لذا سيكون من الغريب أن يكون هناك    ،حدسياخمتلفة  

سبق لضرورة استمرار هذا االفرتاض. كما أنه ليس من الصعب التفكري يف أمثلة معاكسة واضحة:  سبب م
فاجلملة "إهنا متطر" تكافئ منطقيا اجلملة "إهنا متطر )إما أن بلوتو أكرب من عطارد أو يف هذه احلالة  

ت للجملة األوىل.  ليس بلوتو أكرب من عطارد("، ولكن يبدو أن اجلملة األخرية هلا محولة مرجعية ليس 
فإن اجلملتني ستكوانن  فرجيه،  اعتقد  احلقيقة، كما  إىل قيم  التصرحيية تشري  إذا كانت اجلمل  ابلطبع، 
ابلفعل هلما مرجعية مشرتكة، لكن االفرتاض أن اجلمل تشري إىل قيم احلقيقة سيكون أمراً  مثرياً  للتساؤل  

 شري إىل الشيء نفسه. يف سياق حجة هتدف إلثبات أن مجيع اجلمل الصحيحة ت

 

 مشكلة التشابه 5 .4

هناك اعرتاض آخر على نظرية املاهية، يعود إىل مالحظة سرتاوسون، والذي أيخذ إشارة من النقطة اليت  
مفادها أن األمساء املتعارف عليها للقضااي والوقائع ال تتطابق غالباً بشكل مباشر مع بعضها البعض:  

ع بعضها البعض )أو إذا كانوا متطابقني فال يكون قابال للتبديل يف الواقع  فهي غالبا ال تكون متطابقة م
(. على سبيل املثال، نقول  12-10:  2003؛ راجع كون  196:  1971بشكل مسبق( )سرتاوسون  

إن الفرضيات صحيحة، وال حتدث، بينما نقول إن الوقائع حتدث، وليست صحيحة. ما مدى جدية  
نه لكي يكون تعبريا عن مرجعيتني مشرتكتني، أو يرضيهما  أاض مسبقا  هذه النقطة؟ يفرتض هذا االعرت 

نفس الشيء، جيب أن يكوان متطابقني حنواي وهلما نفس قيمة احلقيقة احملتملة، ومتطابقتان من حيث  
املالءمة السياقية العامة. إن افرتاض التشابه النحوي للتعبريات املرجعية املشرتكة مثري للجدل، وقد يكون  
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ينكره من   أن  ببساطة  املاهية  ملنظر  حول  Gaskin  2008  :106-10انظر  )  املمكن  للحجة   ،
( ما إذا كان جيب  Dodd 2008 A  :83 -6النقطة، مع إشارات إىل املزيد من األدبيات؛ راجع.  

وهي مسألة    ،أن تكون التعبريات ذات املرجعية املشرتكة متطابقة حنوايً يعتمد على مفهوم املرء للمرجع
 (.5- 3: الفصل  2020؛  2: الفصل  Gaskin 2008كن متابعتها هنا )للمناقشة، انظر ال مي

كان هناك قدر كبري من النقاش يف األدبيات املتعلقة مبسألة ما إذا كان حتديد الوقائع مع الفرضيات  
من خالل ظواهر التناقض النحوي ولكن عن طريق فشل    - ليس على وجه التحديد    -احلقيقية يقوض  

املثال،التباد سبيل  على  )انظر،  احلقيقة  قيم  على  احلفاظ  يف  الصلة  ذات  :    King  2007الت 
 ؛King in King، Soames، & Speaks 2014: 64–70، 201–8  ؛5. الفصل

Hofweber 2016: 215–23؛ Candlish & Damnjanovic  2018  :
 (.حيث ركزت املناقشة على أمثلة مثل ما يلي:  264

 ؛ واقعة أن هذه سنة كبيسةيتذكر دانيال  (17)

  ؛( يتذكر دانيال االفرتاض احلقيقي أبن هذه سنة كبيسة18) 

 ؛ واقعة أن خبازي احمللي قد أغلق أمر مروّع  (19)

 ( االفرتاض احلقيقي أبن خبازي احمللي قد أغلق هو جمرد أمر مروّع. 20) 

ـ "الواقعي" أو العكس، يولد قراءات خمتلفة  يقال إن املشكلة هنا هي أن استبدال "االفرتاض احلقيقي" ب 
)على وجه اخلصوص، قراءات ذات قيم حقيقية خمتلفة(. لنفرتض أن على دانيال أن حيفظ قائمة من  
الفرضيات الواقعية، من بينها االفرتاض أبن هذه سنة كبيسة. مث يُزعم أنه ميكننا بسهولة ختيل سيناريو  

قيقة. طريقة أخرى لصياغة نفس النقطة قد تكون ابلقول إن  ( يف قيمة احل18( و )17خيتلف فيه )
 ( تُعادل: 17)

 ( يتذكر دانيال أن هذه سنة كبيسة. 21
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(، سيكون صحيحاً إذا  21( وليس )18)  -كما تقول احلجة    -(، ألنه  21( ال تساوي )18لكن )
ميكن مناقشة االختالفات  كان دانيال قد حفظ قائمة افرتاضاته احلقيقية دون أن يدرك أهنا صحيحة.  

(. هل يستطيع منّظر املاهية  20( و )19املماثلة لتطبيقها، مع مراعاة ما يقتضيه اختالف احلال، على )
 التعامل مع هذه الصعوبة؟ 

( أقل وضوحاً مما يدعي  18( و )17يف املقام األول، قد يشري املرء إىل أن عدم التشابه املزعوم بني )
(.  18( حيث له ابلتأكيد قراءة مثل تلك اليت يقال إهنا مناسبة للجملة رقم )17املعرتض يف اجلُملة. )

( ميكن أن تتشعب بعد ذلك يف  17لنفرتض أن على دانيال أن حيفظ قائمة من احلقائق مثل اجلُملة. )
 ( يتذكر دانيال حقيقة أن هذه سنة كبيسة.22)  قيمة احلقيقة من

( خاطئة: هذه هي القراءة اليت  22(، فإن )17النظر عن حقيقة )( واليت، بغض  17ألن هناك قراءة لـ )
حفظ دانيال قائمة من احلقائق بناًء عليها، ولكن دون أن يدرك ابلضرورة أن األشياء اليت تذكرها وقائع.  
لقد تذكر الواقعة ذات الصلة )أن هذه سنة كبيسة(، رمبا نقول، ولكن ليست حقيقية. هذه قراءة موازية  

( وفقا  18لقراءة  اليت  ليس كقضية  هل(  لكن  احلقيقي أبن هذه سنة كبيسة،  االفرتاض  دانيال  ا حيفظ 
حقيقية. قد يعتقد ُمنظ ّر املاهية بعد ذلك أنه، رمبا بشكل مفاجئ، تنطبق نفس النقطة فعليا على اجلانب  

فرتاضى  (، على أساس أن هذه اجلملة ميكن أن تعين أن دانيال يتذكر الشيء اال 21الواضح للجملة )
أبن هذه سنة كبيسة )من قائمة مثل هذه األشياء، على سبيل املثال، أنه طُلب منه حفظها(، دون أي  
لـ   الواضحة  القراءة  إما كقضية أو كحقيقة. لذلك، وفًقا هلذا الرد، فإن  أنه يتذكرها  إشارة ضمنية إىل 

سنة كبيسة، ولكن ليس ابلضرورة  اليت تذكر دانيال موضوع االقرتاح بناءً  عليها، أي أن هذه  -( 18)
)يتذكرها يف ظل طريقة عرض   سنة كبيسة  أن هذه  ُمفرتض  أو حىت كموضوع  نتذكرها كحقيقة،  أن 

 (.21( و )17متوفرة أيضاً لـ ) - أخرى( 

(، مما يعين أن دانيال يعرف حقيقة أن هذه سنة  21( أو ) 17ولكن ماذا عن القراءة املبهمة لكل من )
قد يؤكد ُمنظّ ر املاهية أن هذه القراءة متاحة ابلفعل،    ؟( أيضا 18قراءة متاحة لـ )هل هذه ال  -كبيسة  

(  17( بنفس املعىن، مفضلني اجلُمل على شاكلة )18مث يشرح ملاذا منيل إىل عدم استخدام مُجل مثل )
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علنا  (. الفكرة هنا هي أنه جمرد مصادفة لغوية جت18(، على أساس اخلاصية النسبية ملفردات )21أو )
( حيث يكون املعىن الذي يشري إليه دانيال موضع تساؤل حول  18( على )21( أو )17نُفضل إما )

املعرفة االفرتاضية أبن هذه سنة كبيسة )هو على دراية هبذه احلقيقة كواقعة(، بداًل من جمرد معرفة، يف  
( أن هذه سنة كبيسة.  ظل طريقة ما من العرض أو غري ذلك، حول املوضوع املقرتح الذي حيدث )حقيقة

 (  21( أو )17وإذا سألنا ملاذا نفضل )

 ، ( يتذكر دانيال االفرتاض أبن هذه سنة كبيسة23)

 (،21( أو )17( معلومات أقل من )23مث ستكون اإلجابة هي اجلواب الذي تنقل اجلملة رقم ) 
يتذك هلا  وفًقا  واليت  عادًة،  هنتم هبما  اللتني  اجلملتني  هاتني  لقراءة  الصلة  وذلك  ذات  الواقعة  دانيال  ر 

( يف موقف  23( متوافق مع زيف "هذه سنة كبيسة". ومن مث فإن استخدام اجلملة )23كحقيقة، ألن ) 
( من شأنه أن حيمل معىن مضلالً  للجملة.  21( أو ) 17يكون فيه املرء يف وضع يسمح له ابستخدام )

)من اجلدير ابلذكر هنا أنه    ة أن يتخذها.هذا، على أي حال، هو أحد اخلطوط اليت ميكن ملنظر املاهي
إذا كان ُمنظّ ر املاهية على حق يف هذا األمر، فسيتبع ذلك أن بناء مجلة "اعرف أن" البناء سيحيط به  
غموض مشابه مثل "تذكر ذلك"، نظراً  ألن التذكر هو حالة خاصة من املعرفة.وهذا يعين أن: "أ يعرف  

أو جمرد أن"أ على دراية حبقيقة    ويتم التعرف عليها كحقيقة"،  ،قة فأن ف" تعين إما "أ على دراية حبقي
 إما كحقيقة أو حىت كموضوع افرتاضي "(.  -ف، ولكن ليس ابلضرورة معها على هذا النحو  

 

 مشكلة الفردية  5 .5

ل  قد يبدو أن الفرضيات تتفرد بشكل أكثر نعومة من احلقائق: على سبيل املثال، ميكن للمرء أن جياد
يف حقيقة أن الزهرة املشرقة هي نفس حقيقة الفوسفور الالمع، لكن الفرضيات املعنية خمتلفة )انظر يف  

- Candlish، Damnjanovic 2018 :266 ؛Künne 2003: 10-12هذه النقطة  
(. ميتلك منظّر املاهية عددا من االسرتاتيجيات ردا على مثل هذا االعرتاض. قد يُنكر املرء ببساطة  7

للنسخة  كل   املرء مؤيداً   إذا كان  الفرضيات:  بدقة مثل  تفردها  يتم  احلقائق  أن  للحفاظ على  ذلك، 
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:  Dodd 2008a)  . الفرجيية لنظرية املاهية، فمن احملتمل أن يكون هذا رده )انظر، على سبيل املثال
نه يف أفضل  ( بدال من ذلك، ميكن للمرء أن يرد ابلقول أنه إذا كانت هناك نقطة جيدة هنا، فإ3  –90

األحوال يعرتض فقط ضد النسخ الفرجيية ووجهة نظر راسل لنظرية املاهية، وليس ضد النسخة اهلجينة.  
 احلقائق ابعتبارها كياانت ممتدة  يف ميكن أن تتفق نظرية املاهية مع النسخة اهلجينة على أننا نفكر أحياان  

أو الكياانت الشبيهة هبذه الفرضيات     الفرضيات الفرديةيف ذات مستوى مرجعي، وأحياان نفكر أيضا  
ننا إما أمام نسخة فرجيية صارمة  أبشكل مقصود. ميكن القول إن هاتني النقطتني املزدوجة خترباننا ابلفعل  

أو نسخة صارمة من راسل لنظرية املاهية: فهي ختربان ضد املوقف الفرجيي الصارم ألننا، ابإلضافة إىل  
وهم يعارضون موقف راسل    ؛ا أحياان نفرد احلقائق على نطاق واسعتفرد احلقائق بشكل مقصود، فإنن

 الصارم ألننا، ابإلضافة إىل تفرد احلقائق على نطاق واسع، فإننا أحيااًن نفرد احلقائق بشكل مقصود.  

االعرتاض، ألن تلك النسخة من    الكن من املعقول أن النسخة اهلجينة من نظرية املاهية مل تتأثر هبذ
توعب الكياانت املنظمة والواقعية من الناحية االفرتاضية على مستويي املعىن واملرجعية، على  النظرية تس

على   الفرضيات  إما  املختلفة،  املستوايت  على هذه  الكياانت  هذه  من  خمتلفة  أنواع  من وجود  الرغم 
ا مثل احلقائق  مستوى املعىن والكياانت الشبيهة ابالفرتاض املرتابط على مستوى املرجع أو العكس، فإهن

 والكياانت الشبيهة ابحلقائق، مع مراعاة ما يقتضيه اختالف احلال. 

سيتبع، إذن، ابلنسبة هلذه النسخة من نظرية املاهية، أن األفكار الفرجيية وافرتاضات راسل ممكنة، إذا  
التوايل(، كانت صحيحة، لتكون متطابقة مع الكياانت الواقعية للمستوى املناسب )املعىن واملرجع، على  

حيث لن تظهر مشكلة التفرد بعد ذلك على السطح. كما سيتم تفريد املقرتحات أو الكياانت املهيكلة  
بشكل منطقي متاماً  كما نريد أن تكون فردية، وذلك على مستوى من الوضوح حبيث ستكون هناك  

 ا كانت صحيحة(.حقائق أو كياانت شبيهة هبا، متفردة بنفس الوضوح، لكي تكون متطابقة معها، إذ

 

 جوهر احلقيقة  5 .6
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يبدو أن حلول هذه املشكالت، إذا حكم عليها أبهنا جيدة، توجهنا إىل مفهوم احلقيقة الذي يُدعى  
(. كان  Candlish 1999b  :207(”"أو "األويّل" )Wright  1999  :207 –9"اجلوهري )

متعاطفني مع نظرية املاهية، حتداث عن    هذا املفهوم قد اعرتف به مور ورسل اللذان، يف الفرتة اليت كاان
 ؛1-20 :1993 ؛Moore 1953: 261احلقيقة على أهنا خاصية بسيطة وغري قابلة للتحليل )

Russell 1973: 75؛ Cartwright 1987: 72-5؛ Johnston  2013  :384  .)
ن الفرضيات.  هناك تفسريات فردية خاصة حلقيقة العديد م  حيث ستكون النقطة هنا على النحو التايل.

على سبيل املثال، سيتم شرح االفرتاض احلقيقي بوجود حريق يف املبىن من خالل اإلشارة إىل وجود مادة  
قابلة لالحرتاق، وأكسجني كاٍف، وشرارة انجتة عن ماس كهرابئي، وما إىل ذلك. لذا، لكل حالة على  

قادرين على تقدمي تفسريات لسبب   صحة افرتاضات معينة، كما  حدة، سنكون )غالبا بشكلٍ دائم( 
يقوم العلم على توسيع جمال مثل هذه التفسريات طوال الوقت. لكن حبسب التوجه اجلوهري، ال يوجد  
أي احتمال لتقدمي تفسري عام للحقيقة، مبعىن تفسري من شأنه أن يشرح، بعبارات عامة، سبب صحة  

العام،   ال يوجد شيء مثري    ،التوجه اجلوهري(وفقا ملا يقوله  )أي افرتاض حقيقي. على هذا املستوى 
لالهتمام ميكن قوله حول ما جيعل الفرضيات احلقيقية صحيحة: ال يوجد سوى اتريخ احلالة بشكلٍ   

 تفصيلي.

قد يتبىن اجلوهري نسخة أو أخرى من نظرية هوية احلقيقة: ما جيب رفضه هو فكرة أن حقيقة االفرتاض   
تلفة، ذلك أن حقيقة االفرتاض الواقعي أن سقراط حكيم، على  الواقعي قد تتكون من عالقة حبقيقة خم

سبيل املثال، قد تتكون من أي شيء آخر غري اهلوية مع حقيقة أن سقراط حكيم. يف هذا النهج، يُنظر  
إىل احلقيقة على أهنا جوهرية يف الفرضيات وأولية. هبذا املعىن، مل تكن اجلوهرية موقفاً  شائعاً ، على  

، ذلك أبنه "غري قابل للتصديق لدرجة أنه مل  Candlishقت قريب: وصف كاندليش  األقل حىت و 
[ متكن من أخذ األمر  1904-1903، يف  Russellيكن هناك أي شخص آخر تقريباً  ]ابستثناء  

  Asayلكنه قد اكتسب شعبية اآلن )انظر، على سبيل املثال،    ؛(1999b  :208على حممل اجلد ")
2013.) 
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( أن التوجه اجلوهري ونظرية املاهية متنافسان، لكن  1999b  :208يعتقد كاندليش )يف مقابل ذلك،  
رمبا هذا الرأي ليس إلزامياً . حيث يقول اجلوهري أن احلقيقة خاصية بسيطة وغري قابلة لتحليل القضااي.  

يبدو أن   .بينما، تقول نظرية املاهية أن االفرتاض احلقيقي متطابق مع الواقعة )ومع احلقيقة الصحيحة(
هذه العبارات تتعارض فقط إذا مت استخدام نظرية املاهية لتقدمي حتليل صعب للحقيقة. غري انه إذا، عن  
يف   لدينا  بني كيانني  للعالقة  توضيح  جمرد  ابألحرى  نعتربها  للنظرية،  احلديثني  الدعاة  اتباع  طريق 

)مثل الزهرة والفوسفور( متطابقة، على    األنطولوجيا، ومها الفرضيات واحلقائق الواقعية، واليت اتضح أهنا 
أساس اإلدراك أبن موضوعاً  مثل سقراط حكيم هو افرتاض حقيقي وواقعي يف آن واحد، مث أن أي  

حبسب هذا النهج، من الطبيعي    صدام مبدئي بني اجلوهرية ونظرية املاهية، سيتم جتنبه، على ما يبدو.
 كون هبا احلقيقة خاصية بسيطة وغري قابلة للتحليل.أن نقول إن نظرية املاهية تصف الطريقة اليت ت
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