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Résumé
J’essaie, dans cet article, de poser le problème de la nature des rapports entre
mathématiques et ontologie du point de vue de la science, et d’interpeller le lecteur sur
l’état du débat qui fait rage entre platonistes et nominalistes à ce sujet. Dans ce sens, le
point de vue de Quine et la solution qu’il a envisagée pour ce type de problème sont
très instructifs, et méritent d’être présentés. Tout le contenu de cet article tend par
conséquent à exposer les vues de Quine. L’approche de ce problème du statut
ontologique des théories et des objets mathématiques ne vont pas dans ce cas sans
parler des thèses centrales de l’ensemble de la philosophie de Quine, tout
particulièrement les thèses de l’indétermination de la traduction et celle de la relativité
ontologique en tant qu’elles s’appliquent de façon nette au cas de la connaissance
mathématique.

Abstract
This paper tentatively sets out the problems related to the place of mathematical
theories and their abstract objects into the kind of ontological approach admitted by
science. We shall focus on the kind of views and solutions introduced by W.V.O. Quine
to solve those problems, namely the indeterminacy of translation and relativity of
ontology as applied in mathematical knowledge.
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متهيد

من بني اسانيا و اىّنيا لنياول ة انيرّ ّاىرايضنييات اسؾنياهون صٌّهنيا بانيور فس نيا نرني
اىوقت مػ طبيؾّ نزؽاهتم اىرٌاريّّ و مػ ما يغهنير منيم ؽنين هنّني منين حنيومر اىؾانيو هو اى نيا
ّاىراييض ذاف  ،يه مااةل وحود اسوضوؽات ّاىرايضيّ (مندانيييّ نننيت هم اانيابيّ) ،هو ؽنين
األق ّو ماأةل حتديد مؾىن لكاّ '’يوخد' قوىنا مث  " :فوخد هؽداد اقيقيّ ب منياا اىؾنيدد
و ذاك "  ،هو قوىننينيا  " :يوخنينيد ؽنينيدد ّهورب هلنينيل منينين مٌينينيون "  ،إىل غنينيذ ذم منينين ا نينيو
اىتقريرينينيّ ااانينيابيّ و اىقانينيااي ّاىرايضنينييّ اىنينيا د نينيذ إىل وحنينيود ؽنينيدد م نني ّنيو وال م ننينيايه منينين
اسوضوؽات ّاىرايضنييّ ار ّنيرد .
انهتى األمر ببؾض اىر ارّ اسؾاهين إىل قبول اىزنؽّ األة طونيّ خبانيو طبيؾنيّ اسؾرةنيّ
عن ؼنين بقيّنيّ
ّاىرايضيّ و موضوؽاهتا  ،ةاؼتلوا ّهن ا و هو اىقانيااي ّاىرايضنييّ ال لتٌني
ا نينيو اىؾٌاينينيّ األسنينير ا نيوان منينين اينينيأ و حنينيدقها هو منينين اينينيأ وحنينيود موضنينيوؽاهتا.
ة انينيرّ رسنينيرون ؽارض نيوا منينياا اى نيرهم وفك ّنيوا منينيا عهنينين دانينيايت ةىزنؽنينيّ ينينيّ اسؾرةنينيّ
ألن
ّاىرايضنينييّ ة نينيادوا ؽنينين اىرنينيور فهتاةنينيت األة طونينينيّ ونؾت نيوا هضالنينيا ة ٌ ني و اىا ني ل ّ
اىرايضيات نغرمه  ،وإن نن بإماكن قااايما هن تهون حنيادقّ م طقيّنيا  ،ةإّنّ نيا خاىينيّ منين
ّ
ألن اسوضنينيوؽات اىر ّايضنينييّ يه موضنينيوؽات نني ّنيرد ال عهنينين ا نييبّ
لك مانينياون هنطنينيو ىنينيو ّ ،
اىوحود إًهيا ّإال ؽن حنو نازم .
خ ّو هناار اىزنؽّ يّ ي هّك حدق اىقاااي ّاىرايضيّ وال ينغنير إىل ّاىرايضنييات ؽنين
هّنّ ا متث ّو ؽٌام موضوؼيا هو مؾرةنيّ اقيقينيّ وإنّنيام ؽنين هّنّ نيا ن ّنيرد رةل خدمنيّ اىؾٌنيوم اىطبيؾ ّينيّ.
ةن ؽ قّ اسؾرةنيّ ّاىرايضنييّ ةالنطوىوحينيا نننيت وال تنيزال دني ّو خنيدل ةٌانير ّ
ايتطيػ اىقول ّ
وإن ر ر منياا ا نيدل منيا ة عنيت فنينؾه
وإبايمتوىو ّ صا ّدين ب هفبا ماه اىزنؽنيّ وفنيّ ، ،
ؽ نينينينين اىوض نينينينيػ اسؾ نينينينير و اسنطق نينينيني يٌنغ نينينينيرايت ّاىرايض نينينينييّ نغ نينينينيام اىؾٌ نينينينيوم ذاف نينينيني .
من هشهر اىر ارّ اسؾاهين اذلين ؽارضوا اىزنؽنيّ ينيّ ننيال اسؾرةنيّ ّاىرايضنييّ وهق ّنيروا
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بأا فراحامفيّ بنو خا ّ من األة طونيّ ر انامت إىل اسدرانيّ اىترريكينيّ منيو اىريٌانيو
األمرييك وي رد ةان هورمان منيواين (8091نيني .)0999ومنين داخنيو طنيرو منيواين انيين و
إشاكىيّ اىؾ قنيّ بني اىرايضنييات و نغرينيّ اىوحنيود و نيذ إىل ّهن مقاربنيّ م نيج انطوىوحينيا
اىنغنينيرايت اىؾٌاينينيّ ةٌانينيرّ منيواين فتطٌّنينيب هن نأخنينيا بؾني ؼتبنينيار اسبنينيده اس رني اىتنينيارب:
و مو إرخا ماأةل اىوحود ةى ايبّ إىل نغريّ ؽٌايّ مؾ ّينّ إىل ما فؾتله ف ،اىنغريّ موحنيودا
ّ
اّت تهون حادقّ م طقيّا .بانييةّ هسنير  ،بنيب اىب نيأ ؼنين ا تنيو األنطوىنيو يٌنغرينيّ
اىؾٌاينينينينينينيّ مانينينينينينييتو استةنينينينيني ّنيذات اى ّنينينينينينيا فتانينينينينيني ّان ؽٌهينينينينينينيا فقريراهتنينينينينينيا اسنطقينينينينينينيّ.
" ما يه اسوضوؽات اىّا فتطٌّهبا نغريّ ما ؟ يساانل مواين .ماه إخابا :يه اسوضوؽات اىّا ؽٌهيا
هن تهون قامي ّ
ستةذات ف ،اىنغريّ ّ
اّت تهون ماه األخذ حادقّ>8<".

منينياه ا نينيب اىكا نيييطّ عامرمنينيا عهنينين هن فٌ ّ نينيل ىوصنينيدما ،نغنينيرم ،إشنينياكىيّ ؽ قنينيّ
نيودم استؾٌ ّنينيو ةسوضنينيوؽات
اىؾنينيمل ؽا ّمنينيّ واىؾنينيمل اىني ّنيراييض خاحنينيّ  ،ةىانيني ال اىنغنينيرم-اىوحني ّ
اىرايض نينييّ دل م نينيواين م نينين اي نينيأ يه موض نينيوؽات ن ني ّنيرد وخارخ نينيّ ؼ نينين إط نينيار اىزم نينيان و
اسنينينينينينينينينينياكن ،و انينينينينينينينينيني ب أ ؼنينينينينينينينينينين ادلالالت اىرٌانينينينينينينينينينيريّ ىهنينينينينينينينينينياه ا شنينينينينينينينينينياكىيّ.
ااقيقّ فتا ّان إخابّ مواين ؽن هربؾّ هةاكر اأصاول طرهحا اىواصد فٌو األسر :
ةهى فاؾنا هوال إطار م طو ا اوالت يدلرخّ األوىل .ماطٌحات مثو  :موضوؽات ،قمي
حدق ،م ّةذات ،اخل ،يه حزن من ىةّ ماا اسنطو اىا متث ّو ةى ايبّ إىل مواين ىةّ مجيػ
_____
 .1كواين  :هشةيّة االهطولوجيا و مقاالت أخرى ،عن الثرجمة الفرهشية لجان الرجو ،ص112.
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اىنغرايت اىؾٌايّ بدون اايتث ان .ىهاا اىاكب بب ترمجّ ماه اىنغرايت ،ؽن األق ّو سؾرةّ
درخّ اىزتاهما األنطوىو [هم مؾرةّ ما يه اسوضوؽات اىا فقبٌها و ّفقر لا دون غذما من
اسوضوؽات األسر اسنمتيّ إىل نر ميدان فباين ّ
استةذات] ىةّ يهون م طو ا اوالت
يدلرخّ األوىل هاااها.
نيا ّ :
لك نغريّ -همام ننت -فررت مضنا هو ؽٌنا وحود موضوؽات ىها ّ
اّت تهون حادقّ
م طقيا.
ىثا ّ :
لك نغريّ همام ننت درخّ قرلا هو بؾدما ؼن اا ّ واىترربّ واىواقػ ،حتتوم ؽن اىزتام
هنطو ىو د ّدد.
رابؾا  :وضػ األايعب األنطوىوحيّ ؽن نر مايتو هايعب اىؾٌوم اىطبيؾ ّيّ.
هعن وهجّ نغر مواين ةامي يتؾٌّو
اأصاول إذن حتٌيو ماه األةاكر األربؾّ اىا فٌ ّل ةامي ّ
ةىرايضيات.
بإشاكىيّ ؽ قات نغريّ اىوحود ّ

 .8مؾىن اىوحود ب مواين ونرانب
إصنينيد اسانينيا و اىرٌانينيريّ ا ومرينينيّ اىنينيا شنينيةٌت ةل م نيواين وةل اىر انينيرّ اذلينينين ؽنينياهوه
وخاحنينينينينينينينيّ منينينينينينينيني م رودوىنينينينينينينيني نرانب[ ]8099-8108يه اسانينينينينينينينيأىتان اىتاىيتنينينينينينينينيان :
ّاوال  :مانينينينيأةل اىوضنينينينيػ األنطوىنينينينيو يٌاوضنينينينيوؽات اىنينينينيا فقبٌهنينينينيا اىنغنينينينيرايت اىؾٌاينينينينيّ.
نيا  :ماأةل قبول اسوضوؽات اىؾٌايّ ا ديد نسوضوؽات اىا ّفقر لنيا اىنغنيرايت اىرايضنييّ
ااديثنينيّ منينين هؽنينيداد وةلنينيات ،اخل ،.وموضنينيوؽات نغنينيرايت اىرنينيياين اسيهروانينيهبيّ ؽنينين انينيكيو
اسثال.
من وهجّ نغر نرانب ومنيثٌام نقنيره ذم مقنيا اى نيهذ اس نيور ةر ّنيب اىؾاسينيّ يٌرٌانيرّ ؽنيام
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 8099حتنينيت ؼن نيوان  ":اىزنؽنينيّ اىترريكينينيّ وؽنينيمل ادلالالت واألنطوىوحينينيا "  ،فت ّانينيو ا نينيو و
اىقاااي اىتقريريّ ؽن قمي حدقها من اىقواؽد اىن ويّ يٌ او اسنطق -ايٌّةنيوم اذلم ف متني إىيني :
ّإن وضػ موضوؽات ف ،اىقاااي يغ ّو مقرتان لنياه اىقواؽنيد .وؽنين منياا األانياس ع ّنيي نرانب
ب نوؽ من األانييعب استؾٌّقنيّ بوحنيود منياه اسوضنيوؽات  :األانييعب اىوحودينيّ ادلاخٌينيّ :منيو
فوخ نينيد هؽ نينيداد ا نينياىبّ ؟ م نينيث  ،واألا نينييعب اىوحودي نينيّ ا ارحي نينيّ  :م نينيو فوخ نينيد هؽ نينيداد ؟
ةوم مرحؾ ّ ال يوضػ موضػ ا ال .ه ّما األايعب
األول وحود إطار ى ّ
فررت األايعب من اىنو ّ
من اىنو اىثاين ةهى فتؾٌ ّو ةىوضػ األنطوىو يٌ او ذاف .
ةى ايبّ إىل نرانب ،تهون األايعب من اىنو اىثاين ن ّرد من ّ
لك قةمّ مؾرةيّ اقيقيّ  :ةهنيى
هايعب ال عهن ّ
ألن األحوبنيّ ؽٌهينيا فقنيود مبنيا إىل اسيتاةييقنيا .ةنيأن
اىبت ةهيا ؽٌايا و ةٌاريا ّ
يهون اىيشن موحودا يؾني ةألانياس منين وهجنيّ نغنير نرانب هن ي متني إىل انيو مؾني ّ وهن
يهنينيون هصنينيد ؼننينياهه ّادلاخٌينينيّ .و منينياا اىتاني ّنيور سؾنينيىن اىوحنينيود ّاذلم ينيرتاد منينيػ مؾنينيىن قبنينيول
اسوض نينيوؽات واىهي نينياانت داخ نينيو ا نينيو دنينيني ّدد ال يا ني ّنيس هن ينطب نينيو ؽنينينين اى انينينيو ذافنينيني .
و ؽنينين حننينيو مةنينياير متامنينيا ىتاني ّنيور نرانب ،يانينيؾ منيواين بنينيات ميني ه ّن األانييعب اىوحوديّنينيّ
ا ارحيّ ال مت ،حفاب مرشوؼيّ مؾرةيّ ومؾقوىيّ ؽٌايّ  ،بو يه هايعب رضورينيّ هيانيا وال
يرم وىني ّ
ما م اى ّ
ج نغرينيّ ؽٌاينيّ  :يانيبس اىاني ال نطوىنيو منيػ منيواين
ج سطاب فقر ّ
يترزه منين اىاني ال اىؾٌاني نراني  .إذ ينيرةض منيواين نيطار اذلم يقةمني نرانب
حزنا ال ّ
حومر اىا ال اىوحودم .اىوحود مو واصنيد دالىتني وال لانيو ؽنين مؾنياين م ؾني ّدد  .ؼننيدما
يايتؾاو ا طنياب اىؾٌاني [ىةنيّ اىرنيياين ااديثنيّ منيث ] بؾنيض اسوضنيوؽات ار ّنيرد منين هؽنيداد
وةلات وخاور ّ
وموهجات ،وغذما من اسوضوؽات واىوعا ّاىرايضيّ األسر  ،دلراانيّ وةهنيم
ةن ماه اسوضوؽات اىنيا يه
اىغوامر اىطبيؾ ّيّ  ،ةإن ّ من ؽدم اىزنامّ اىرهريّ مباكن هن نقول ّ
نرد مثاىيات هو خمٌوقنيات ىةويّنيّ هو فا ّنيورات ال عهنين ان ي انيب إًهينيا
نرد ىيات ّإال ّ
ةؾ ّ
اىوحود اىبتّنيّ و ّهن اىوحنيود ّناينيّ اسطنيا ال لانيو ّإال ؽنين األشنيييان اىؾي ينيّ اىنيا فت ّنيزنل
اىزمان و اساكن مثو ماا اىه نياب هو منياه ايٌوصنيّ هو منياه ا ني اي اىنيا هرامنيا ةرهنير هو منياا
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طور خ ّدا .و إذا ق ّدر يٌاوضوؽات اىرايضيّ هن فوخد
اىههذب اذلم هالاغ بواا و قي م ّ
ةايتوخد خارج اىزمان و اساكن مبا هّنّ ا لكيات نرد  ،و ماه اااةل ةإننا انيينهون بني ش ّ
نيك
ؽاحزين ؼن إدرانها وؼن مؾرةهتنيا .منياا اىلمنيان اذلم ياني ّا ةٌانيرّ اىرايضنييات اسؾنياه
بلمان فن ها ذم اا ّدين واذلم ي هر م ا اىايتي يات وإىل اىينيوم وخني هنانيار اىزنؽنيّ
اررد  ،مو ااقيقّ ام نيداد ىتا ّنيور
األة طونيّ دلاض رراهئم وحود اىهياانت اىرايضيّ ّ
نرانيب اىوحود ال يقبهل مواين .ةاىوضػ نطوىو يٌاوضوؽات اىؾٌاينيّ رايضنييّ نننيت ام
غنينيذ رايضنينييّ،ال ين رص ني موّن نيا قنينيابب ألن تهنينيون داخنينيو اى انينيو ةس نييبػ قواؽنينيده اىن وينينيّ
واسنطقيّ .إذ ىي مناك ااقيقّ ّهم ةرق ب األانييعب ادلاخٌينيّ واألانييعب ا ارحينيّ .ومنيّت
اىطبيؾّ و يهنيون مننياك هاينياان فبنيادل
وخد اىررق ةاييهون ةرقا ادلرخّ ةقط وىي
األدوار واىوعا ب ماين اىنوؽ من األايعب اىا ال بنيب هن ننغنير إًهينيا ةس ّنير ؽنين هّنّ نيا
هايعب مطٌقّ  :ما مو ا ال خار ةى ايبّ إىل نغريّ مؾ ّينّ مو اني ال داخنياب ةى انييبّ إىل
نغريّ هسر من مايتو م طق ه  .و من منا يغهر ّهن ىتبنياس ّاذلم وقنيػ ةيني نرانب
راحػ ىتجامهل هو ربّام ىؾدم مراؽاف -ؽن األق ّو بدايّ امخلانييي يات -يٌترنياوت اىقنيا بني ايٌّةنيّ
وايٌّةّ اىروقيّ منين هجنيّ [اترانييك]،وبني اىنغرينيّ واىنغرينيّ اىروقينيّ منين هجنيّ هسنير [منيواين].
منينياا اىنينير ّد ؽنينين وهجنينيّ نغنينير نرانب فٌ ّ ا ني حيّنينيدا دؼنينيو انينيكيّّ األنطوىوحينينيا دل م نيواين.
مفا مو مااون ماه ادلؼو وما يه ؽ قهتا ةىنغرايت اىرايضيّ ؟

 .0دؼو اكيّّ األنطوىوحيا

ننطٌو ماا اىرهم ىهواين اذلم يقول :

"[فريد دؼو اكيّّ األنطوىوحيا] هن ّ ىي مناك ّهم مؾىن يٌحديأ ؼن مام ّيّ موضنيوؽات اىنغرينيّ ،وانّني يهرني
اىق نينينينينينينيول فهيري نينينينينينينيّ فأوي نينينينينينينيو هو إؽ نينينينينينينياد فأوي نينينينينينينيو نغري نينينينينينينيّ مؾ ّين نينينينينينينيّ نغري نينينينينينينيّ هس نينينينينينينير >2<".
________

 . 2هشةيّة األهطولوجية ،الثرجمة الفرهشية ص63 .
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ّ
اّت نمتهّن من حتديد هنطوىوحيا نغريّ ؽٌاينيّ مؾ ّيننيّ فرنير ؽٌيننيا دؼنيو انيكيّّ األنطوىوحينيا
ايٌّرون إىل نغريّ من ترفيب الاو ىقران األوىل اىثانيّ وفأويٌها ةهينيا .ةنياالزدواج اذلم يقةمني
نرانب قٌنينيب اىا ني ال نطوىنينيو ينينيت ى ،ىيح ني ّو دني ّنيهل عنينيأ مؾينينيارم ؼ نين خمتٌ ني
ىزتامات نطوىوحيّ يٌنغرايت اىؾٌايّ بدون اايتث ان وؼن و إماكن فأويو بؾاها
بؾض .فقرتن ااقيقّ ماه ادلؼنيو مبنيا عهنين دانيايت عنياةل اىرتمجنيّ اىقانيو  .و فغهنير ىننيا
درااّ ماا اىنو من اىرتمجّ مي ّهن معٌ ّيّ إؽاد ترمينيب ىةنيّ نهنيوةل متامنيا منين طنير ّاىرخنيو
اىةريب ،من ايأ م غومّ دالالهتا  ،ال فنراو ةألانياس ؼنين ردود اىرؾنيو اىانيٌوميّ يٌا ّنياكن
األحٌي  ،ام ّمعا يادرون من احوات ىإلشنيار إىل األشنيييان منين انيومم .ةاىانيامن حنياب
يادر ماه األحوات يٌتؾبذ ؼنين إقنيراره هو ؽنيدم إقنيراره لكّنيام طٌنيب م ني ا خابنيّ ؼنين هانييعب
فتؾٌّو ة شار إىل األشييان ا ارحيّ .وذلم يقول مواين:
اىقو اىا يراما ف ث ّر اسانييت هبات
" ّإن اسؾطيات اىوايد اىا تهون م ناول ؽامل األح اس ادلارس يٌةّ يه ّ
ا ارحينينينينينينينينيّ يٌانينينينينينينينيامن األحنينينينينينينينياب و انينينينينينينينيٌول اىقابنينينينينينينينيو يٌا اغنينينينينينينينيّ حنينينينينينينينيوفيا نن هم ال>3<".

ةانتغام اسثذات اااييّ صاةل اىرتمجّ اىقاو مو وصده اذلم ياان اىبؾد اسرحؾ
[ؽ قّ ايٌةّ ةألشييان] يٌؾبارات اىاوفيّ اىا فادر ؼن اىاامن األحاب  :ماه اىؾبارات
نرد من ّ
لك موضوؼيّ ،أل ّن مرحؾها
اىاوفيّ هو ةألار ماه اىتاويتات يه ااقيقّ ّ
غذ قابو يٌتحديد باور دقيقّ و بتّ .وإصد األةاكر األاااييّ ةٌارّ مواين يه ةهر
ؽدم قابٌيّ مراحػ ايٌّةّ ألن تهون د ّدد باور ات ّمّ .ةى ايبّ إىل وهجّ نغر مواين ماه،
تهون اىؾ قات ب اىتؾبذات اىاوفيّ واسوضوؽات اىا د ذ إًهيا اىواقػ ا ار غذ
قابب يٌتحديد باور موضوؼ ّيّ.
____
 .3المضدر هفشه ،ص.880 ،
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ّإن اىرتمجّ ماه اااةل متث ّو صاةل قاو ويه فندرج داخو اس ج اىطبيؾ ّ اذلم ّ
يوعر
مواين ىتراذ ؽ قّ ا دراك واس ثّرات ا ارحيّ ةيٌّةّ من انايّ طرق إلساالا و فؾٌّاها.
ن اظ مي ه ّن انطوىوحيا هيّّ نغريّ ىيات مطٌقّ وإنّام فت ّاو ؽن مؾناما ااقيق ّ ةى ايبّ
نرد من ّ
لك دالةل ؼقٌيّ بؾ ّدما
إىل هنطوىوحيا نغريّّ نيّ .ؽن ؼه نرانب اذلم يؾتلما ّ
ةإن هنطوىوحيا ايّّ نغريّ رايضيّ -نغريّ األؽداد مث  -ىيات ذات دالةل
مااةل خارحيّّّ ،
ؼقٌيّ حفاب وإنّام يه ماأةل داخٌيّ اىؾٌوم اىرايضيّ ذاهتا.
فاوره يرتهز ؽن طبيؾّ
إذا متؾنّا مٌ ّيا موق نرانب و معدان إىل حتٌيهل ىتب ّ ىنا ّ
بأن ّ
موقر من ماأةل معٌ ّيّ امحلو ةى ايبّ إىل اىؾبارات اىلكّيّ اىقاااي اسنطقيّ .وماه اىؾاٌيّ
نرد من ّ
بأم صال من األاوال ّام مااون
لك قةمّ ؼقٌيّ وىي ىها ّ
يه ةى ايبّ إىي ّ
يب .من وهجّ نغر نرانب ،ال تهون ىؾاٌيّّ امحلو ةى ايبّ يٌقاااي اىا حتتوم ؽن صدود
جتر ّ
مهونّ من هؽداد اقيقيّّ.
لك ّيّ ،مثو اىقا ّيّ اىتاىيّ  " :مو فوخد ةلّ ال عهن فؾداد ؼناهما ّ
نرد قةمّ حنويّ ،ذم ّان قاااي اىرايضيات و اسنطو فقوم باور حومريّ
؟ "ّ ،إال ّ
نرد قاااي حتايٌيّ
نرد افرقيّات فت ّّك اايتؾامل اىرموز ىتن رص ةىتارب
ّ
ّ
فاوره ؽن ّ
مايت رخّ من ف ،فرقيّاتّ .إن اىؾ مات و اىرموز اىرايضيّ ال د ذ ااقيقّ إىل ّهم
موضو عهن إضران حبةّ اىوحود ؽٌي باور مبا هو غذ مبا .
فاور يٌوحود يسّام بؾدم نقاام مرهوم  ،يؾار مواين موق هايتاذه
و ؽن ضون ّ
ألن ماا األخذ يررت ّهن مااةل وحود اسوضوؽات صاةل اىقا ّيّ اىلك ّيّ اسامور هؽ ه
ّ
مث يه مااةل خارحيّّ هو داخٌيّ باور مطٌقّ .عه نا ااقيقّ اىنغر إًهيا ؽن هّنّ ا مااةل
ىهن نر اىوقت ؽن هّنّ ا مااةل داخٌيّ ةى ايبّ
خارحيّ ةى ايبّ ىؾمل األؽداد ااقيقيّّ و ّ
ىنغريّ اراوؽات اىا وقػ ؽٌهيا اس ياران من ب نغرايت بيانو وزرمٌو وةان نيومان وغذمه.
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ؽن ماا اىن و بيب مواين ؽن اىا ال استؾٌّنيو بطبيؾنيّ اىوحنيود :هن يهنيون اىيشنين موحنيودا
يؾ هن يهون موحودا ؽن حور م ّةذ م ّاب .ةأنطوىوحيا هيّّ نغريّ ؽٌايّ فتحني ّدد قبنيو ّ
لك
عن بتؾري ميدان ّ
فةذ خمتٌ م ّةذاهتا .ياذ بام اىا ال األنطوىو ا فق يا ال يقػ
ؽن اىواقػ م غورا إىي باور مطٌقّ ،وإنّام ؽن ما ّفقره نغريّ ؽٌاينيّ مؾ ّيننيّ ؽنين هنّني موحنيود
اّت تهنيون نغرينيّ حنيادقّ ،و ّ
ّ
لك منيا فق ّنيرره فني ،اىنغرينيّ يقنيػ اىتؾبنيذ ؼنني ةىقنيمي اىنيا متن هنيا
ّ
ستةذاهتا استّاب .و مبؾىن رسر ،يهون اىاني ال األنطوىنيو ةىرنيور نوؽنيا منين مابؾنيد اني ال
وتهون إصد همام اسنطق ّ ممتث ّب حتديد مؾياريه ؼن خمتٌني ا ىزتامنيات األنطوىوحينيّ
يٌنغرايت .ماا اسؾيار يه ني اىنقنياب ّمعنيا فررتضني نغرينيّ منيا ؽنين هنّني موحنيود ا ّنيّت تهنيون
م طقينينيا حنينيادقّ وذم بؾنينيد ترمجهتنينيا م طنينيو نغرينينيّ اىسانيوير هو اىتانينيمي منينين ادلرخنينيّ األوىل.
يرم سنطنيو ادلرخنيّ
فن رص إذن ماأةل هنطوىوحيا نغريّ ما ماأةل ترمجهتا اًمنوذج اىساو ّ
األوىل مػ مبده اىهويّّ .ةهى لام ورد مابؾد ا ال موضوؽ ىةّ ف ،اىنغرينيّ منين اينيأ إمنياكن
يك .وؼننينيدما يطنينيرو منيواين مانينيأةل األنطوىوحينينيا ىنينيي األمنينير
ترمجهتنينيا ب ينينيّ اسنطنينيو اى انييي ّ
ةى ايبّ إىي م ؾٌّقا ةسوضوؽات اىا فقول نغريّ مؾ ّينّ هّنّ ا موحنيود بانيور بتنيّ ومطٌقنيّ
اىواقػ ا ار ّ  ،وإنّام ةيٌّةّ اىنيا دانييتؾاٌها ىس نيذ إىل منيا منيو موحنيود ،وىهنين ذم ال يهنيون
ممه ا ّإال من خ ل قمي اىادق اىا دايندما فني ،اىنغرينيّ إىل م ّةذاهتنيا استّانيب .ذلم يقنيول:
" إنّنا ّن ّمت ّ
استاب ؽ قهتا ةألنطوىوحيا ىي لد مؾرةّ ما مو موحود وإنّام لد مؾرةّ ما فقنيو
ةستةذات ّ
م اغّ ما هو نغريّّ ددّد ...ؽن ان ّ موحود.ماا األمر ياؾنا همام إشاكل يتؾٌّو ةيٌّةّ>4<".
_____
( )4كواين " :حول ماهو موجود"  ،من وجهة هظر مهطقية ،ثشع مقاالت مهطقية وفمشفية ،ص 16-15.من الهشخة
االضمية اإلهجميزية ،هارفارد  .1553أهظر الثرجمة الفرهشية ثحت إشراف شاهدرا لوجيه ،مكثةة فران ةاريس .2003
ص.43.
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و مهنينياا ن انينيظ ه ّن منيواين يرانينيو بني همنيرين منينيام :انطوىوحينينيا اىنغرينينيّ و منيا عهنينين دانينيايت
ةىزتاماهتا نطوىوحيّ .و ّ
اّت يسا ّيىن ىنا ضبط اساام األنطوىوحينيّ استؾني ّدد ؽنين هاانين
وخ ممهن ،يقمي مواين مؾينيارا يانياس ىننيا بإعهنيار خمتٌني ىزتامنيات نطوىوحينيّ يٌنغنيرايت
ةإن نغريت م ناقانيت عهنين هن
اىؾٌايّ واى ؽٌايّ اىا يه ؽن ا ّك .ضون ماا اىراو ّ
تهون مام اىوقت نرا انطوىوحيا م رتلّ واىزتامات هنطوىوحيّ م ؾارضّ .وماا اىراو منيو
حومرم نغريّ مواين يٌوحود وبب هن يغ ّو ناب هؼي نيا إذا منيا هردان ةهنيم مؾنيىن اىواقؾينيّ
اىوحوديّ من ايأ يه ؼنرصني مه ّنيون ىالة طونينيّ اىرايضنييّ دل ةيٌانيو مارةنياردّ .مث ّإن
ماا اىراو ؽ قّ بأطروصّ اكيّّ نطوىوحيا مبنيا ّهن قاني ّيّ انطوىوحينيا اىنغنيرايت اىؾٌاينيّ
م زمّ منيػ قاني ّيّ اسرحنيػ .إذ ّإن منياه اى انيكيّ فغهنير ؼننيدما نؾانيد إىل لتابنيّ مراحنيػ اىنياذج
اىاوريّ ىنغريّ ما او احط يح فؾ ّنيودان ؽٌيني منين قبنيو ،ويه فؾني ةألانياس اانيب
فؾبذ مواين نرا :
بأن اسوضوؽات يه هؽداد هو ةلات هو هحاام هو ّهم عن رسنير.ىنيي
" هن ّ ال وحود سؾىن مطٌو اىقول ّ
سثو ماا اىقول من مؾىن ّإال ةى ايبّ إىل نغريّ من ترفيب الاو .ةا اوالت اىبارز مثو هؽداد وةلات وهحاام
وغذما ّ
مني بي نيا اىنغرينيّ منين ترفينيب الانيو منين خني ل األدوار اىنيا فٌؾهبنيا قنيوان منياه اىنغرينيّ>5<".

و لاا يغهر ّهن مااةل انطوىوحيا اىنغرينيّ اىؾٌاينيّ ال تهسانيب دالًهتنيا ااقيقّينيّ ّإال منين خني ل
ترمجهتنينينينينينينينيا نغرينينينينينينينينيّ هسنينينينينينينينير هلنينينينينينينيني ثنينينينينينينينيران ؽنينينينينينينينين اسانينينينينينينينييتو اسنطقنينينينينينينيني ّ .
نيإن
ؽن ؼه
اىتاور اىاا د هواا ة ارّ اىرايضيات اسؾارضني يٌزنؽنيّ األة طونينيّ ة ّ
ّ
مانينيأةل نطوىوحينينيا ال فتطنينيابو ةسني ّنير منينيػ مرهنينيوم م واىينينيّ اسوضنينيوؽات اىنينيا فٌنينيزتم لنينيا اىنغرينينيّ
وحوداي ،ذم هّنّ ا ال فطرو ّإال ةى ايبّ إىل اىنغرايت اىا عهن بنان معٌ ّيّ اىاور ةهيا بانيور
مرحؾيّ.
____
 .5كواين  :هشةية األهطولوجيا ومقاالت أخرى،الثرجمة الفرهشية ص67-66.
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فاور ىؾاٌيّ اىانيور ال يٌؾنيب
ّإن ماأةل انطوىوحيا اىنغرايت اىؾٌايّ فرقد مؾناما ةى ايبّ إىل ّ
ةيني مرهنينيوم اسرحنينيػ ه ّم دور ةهنينيم اىهرنينيان ادلالىينينيّ واسنطقينينيّ يٌتقرينيرات اىؾٌاينينيّ .ومثنينيو منينياا
ةىتاور ا ض -ااسبدارب .ويقبو ؽدد غنيذ
اىتاور اى ّ مرحؾ ىؾاٌ ّيّ اىاور عهن ىنا داايت
ّ
ّ
قٌيو منين ة انيرّ اىرايضنييات اسؾنياهون مبثنيو منياا اىتا ّنيور وخاحنيّ هوىعنيك اذلينين يانيؾون
قاان اىزنؽّ األة طونيّ من اقو ةٌارّ اىرايضيات و ّ
يزتمعهم دال قوفٌيب اذلم اؾ م ا
 8019اىل بٌور ررا اسانياد ىالة طونينيّ لتابني اى نيهذ :اىتنيوةذ نطوىنيو  :اىانيور
اسبدارب واىرايضيات[.همارورد ،م ورات الكرندون .]8019
اىتاور انيسبدارب يٌانيور هو اىتانيمي ؽنين نقطتني انيٌبيس :
ومن وهجّ نغر مواين ،يتا ّان ّ
ّهوال :يقػ ماا اىتا ّنيور خٌنيط ةنيادو بني هانيامن األشنيييان اىرردينيّ واانيدود ايٌّةوينيّ األسنير .
نينينيا :ال عن ننينيا منينياا اىتاني ّنيور هيّنينيّ إماكنينينيّ يٌمتينينيي ب ني استةني ّنيذات وب ني ا ا نيوالت وغذمنينيا.
فاور ينغر ىؾاٌيّ اىاور ؽن حننيو اانيسبدارب
اىا ال نطوىو ال ي خا مأخا ا ّد داخو ّ
اىتاور ال عن نا ااقيقّ إماكنيّ اًمتيي بني اىؾ منيات و اانيدود اىنيا
دضّ ،
ألن مثو ماا ّ
ىها مراحػ واحضّ وبني اىؾ منيات واانيدود اىنيا ىنيي ىهنيا هحني ه ّم مرحنيػ .وؽنين ؼهني منيا
هيد إىي مواين ياؾ دال قوفٌيب يٌر ّد ؽن اىت ّيار األة طوين من ماا اىبنياب هم منين ةب
فاور ااسبدارب وىي مرحؾ يٌاور وذم لنيد إقانيان ّ
لك مرشنيوؼيّ ؼنين اىاني ال اذلم
ّ
يطرو م لكّ اسرحػ و نطوىوحيا صاةل اسؾرةّ اىرايضيّ ،وةىتنيارب ننيز حنيرّ اىوحنيود ؼنين
اررد ذاهتا .من هجت ير مواين ّهن مثو ماا اىتوعي اذلم يؾاد إىيني
اسوضوؽات اىرايضيّ ّ
ألن
بؾض اسؾارض يٌزنؽّ األة طونينيّ ال عثّنيو ّإال ا اننيب اىانيٌب منين معٌ ّينيّ اىانيور ؼي نياّ ،
اىنغريّ اسبداىيّ اىاور ال فدرك مؾناما اىؾايو و اىا يس ّإال إذا منيا مته ّنيا منين ترمجهتنيا
وحياغهتا نغريّ دايتريب سقايي مني ج اىانيور اسرحؾني ّ  .ويقنيول منيواين منياا اىانيدد :
" ّإن نطوىوحيا ىي ىها من مؾىن ةى ايبّ إىل نغريّ ال فكنيىن ةهينيا معٌيّنيّ اىانيور ّإال اانيسبداىيّا هم منين اينيأ
ينغر إًهيا ذاهتا وبااهتا حفابّ .إن انطوىوحيا منياه اىنغرينيّ ال حتانيو ؽنين مؾنيىن ّإال منين خني ل ترمجهتنيا
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ومعٌيّ اىاور حياغهتا اسرحؾيّ يه إذن مر او نطوىوحيا .جند ةىرؾنيو ةٌانيرّ منيواين
ؽ قّ و يقّ ب مرهوم اسرحػ وب هطروا هوىويّ اًمنوذج اسرحؾ ىؾاٌيّ اىاور ةى انييبّ
إىل مناذهجا األسر ّ :إن ماه اىؾ قنيّ اىو يقنيّ ف ّاني حنيومر دانيال انيول مؾنيىن انطوىوحينيا
اىنغرايت اىرايضيّ .مفراممي اىادق اسنطق واسرحػ واىوحود يه مراممي مرتابطّ باور و يقّ
ةٌانينيرّ منيواين  :ةهنينيى د نينيرتك مجيؾهنينيا موّننينيا ذات طبيؾنينيّ غنينيذ بتنينيّ بانينيور مطٌقنينيّ وال
حتانينينينينينينيو ؽنينينينينينينين دالًهتنينينينينينينيا ااقيقيّنينينينينينينيّ ّإال ةىرحنينينينينينينيو إىل ننينينينينينينيال هلنينينينينينيني وىينينينينينينينيّ.
ويغهر ىنا خٌ ّيا اآلن اىانييياق اذلم يطنيرو ةيني منيواين مانيأةل اىوحنيود،و اسمتثنيو انييياق منيا
ّفقرره نغريّ ما ؽن مايتو قمي م ةذاهتا ؽن ان موحود ىيك تهون قانياايما حنيادقّ م طقينيا.
ةاىقو اىوحوديّ يٌنغريّ اىؾٌايّ ،إن ّ
حص اىتؾبذ ،تان م ّةذاهتنيا استانيب .وىنييك ننيمتهّن منين
حتديد ماا اىبؾد اىوحودم يٌنغريّ،بب ؽٌينا ةىرور ترمجهتا ىةّ حوريّ فؾمتنيد لأانياس
ىهنينيا م طنينيو ا انينيوالت يدلرخنينيّ األوىل منينيػ مبنينيده اىهوينينيّ .وبواانينيطّ منينياه اىرتمجنينيّ عه ننينيا حتدينينيد
اسوض نينيوؽات اى نينيا فأخ نينيا م نينياكن استة نينيذات استا نينيب اىتقري نينيرات اىؾٌاي نينيّ با نينيور ؽام نينيّ.
ومهاا ةان نطوىوحيا من وهجّ نغر مواين يه ماأةل احطنا قبو ّ
لك عن  :ةهنيى فؾمتنيد
ةألااس ؽن اىاورنّ و ؽن اايتؾامل ايٌّةّ اىانيوريّ .ه ّمنيا ةنيامي يتؾٌّنيو ةلس نيا ىزتامنيات
ةإن ماا ا حران يغ ّو مرشوطا باور مبا هو غذ مبنيا
نطوىوحيّ يٌنغرايت اىؾٌايّ ّ
ةا نينينينييتؾامل ىة نينينينيّ اسنط نينينينيو اىا نينينينيورم م نينينينين اي نينينينيأ يه ىة نينينينيّ اح نينينينيطناؼ ّيّ و مثاىي نينينينيّ.
___
( )6كواين  :المضدر هفشه.
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 .4مؾيار ىزتام نطوىو

صاةل اىنغرايت ّاىرايضيّ

نيإن منياا األمنير
إذا ما ط ّبق ا مؾيار ىنيزتام نطوىنيو ؽنين اىنغنيرايت اىرايضنييّ اىانيادقّ ة ّ
ايي هتى بنا إىل قبول وحود اسوضوؽات اىرايضيّ من هؽداد و خاور وةلات...اخل ،من اينيأ
يه قنينينينينينيمي م ةنينينينينينيذات فنينينينينيني ،اىنغنينينينينينيرايت .وىهنينينينينينين ةنينينينينينيامي يمتث ّنينينينينينيو منينينينينينياا اسؾينينينينينينيار؟
ةباى ايبّ إىل مواين يهون فقرير ما حادقا إذا نن ما يقو منيو موحنيود اقيقنيّ ىيهنيون لنيام.
وىهن باكب مون ؽدد مبذ من اىتقريرات عهن ىها هن د نيرتك اىب ينيّ اىن وينيّ دون شنيلكها
اسنطق ياذ اىب أ ؼن مؾيار انطوىو يٌه ؼنين خمتٌني " اى ني نات نطوىوحينيّ"
اىاكم ّ ماه اىتقريرات رضور ال م ا م ا .ىهن منياا اىانيكب ال يرلني ىوصنيده وحنيوب
بنان مثو ماا اسؾيار إذ منام هياا ماأةل اًمتيي ب همنا اانيدود اسنطقينيّ اىنيا ا ان إًهينيا.
و يرر اًمتيي ب صدود األشييان اىررديّ [األاامن] وب صدود األشنيييان اىؾامنيّ [ا انيوالت]
ؽرتا مبؾيار شامو موين و دايد يه ىنا ؼن اىطرق اىا فقبو من خ ىهنيا اىتقرينيرات
وحود موضوؽاهتا .ماا اسؾيار مو إحران يانياس ىننيا بتكيني خمتٌني ىزتامنيات اىوحودينيّ اىنيا
حتاٌهنيا م ة ّنيذات اىنغرينينيّ اىؾٌاينيّ منينين اينيأ يه م ةني ّنيذات م ّانيب وىيانينيت مر وصنيّ .وإصنينيد
اةرتاضات ماا اسؾيار تمتث ّو مون رموز ّ
استةذات فقرير حورم ما يه وصدما اىنيا متني،
بؾنينيدا مرحؾينينيا دون بقيّنينيّ اىرمنينيوز اسنطقينينيّ األسنينير مرمنينيوز ا انينيوالت هو رمنينيوز اىقانينيااي .وىنينييك
ايتطيػ حتديد وخ ا مّ رموز ّ
استةذات داخو نغريّ اىاور ذاهتا ،يقػ فأويو منياه اىرمنيوز
ؽن هّنّ ا مت ،قمي حدق و ماحدقا ،اىوقت اذلم تهنيون ةيني يٌاتة ّنيذات موضنيوؽات ةردينيّ
داخنيو اقنينيو ا طنينياب يٌنغرينينيّ اىنينيا يه ؽنينين ا ني ّ
نيك أل ّن ق نينيا اسرحنينيػ اىواينينيد نغنينير منيواين
ىيات األاامن وإنّام ّ
استةذات و بؾنيض األانيامن هو اانيدود اىرردينيّ [لأانيامن األشنيصا منيث ]
اىا من اسررو هن فقػ ؽن هشييان موحود ةىرؾو بساايهتا إايما ،عهن ىها هاياان هن فر و
متاما اجناز ماه اسه ّاّ إذ ّهن موضوؼها غذ موحود .ةاالمس اذلم يررت ان ي نيذ إىل عن
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ةردم ال ع ،صد ذاف هيّّ اٌطّ ّ
اّت يهون ذم اىيشنين صنيارضا ةىرؾنيو .ال فتحني ّدد قةمنيّ
األاامن اىررديّ يق نغر مواين ّإال من اينيأ قابٌيهتنيا ألن دانيسبدل ةستةنيذات انييياق ا نيو
اسنطقيّ اسر وصّ دون غذما من اىرموز اسنطقيّ األسر  .ةقةمّ اادود اىررديّ ال ّ
فتأّت نغنير
مواين ّإال من قدرهتا ؽن اىتواخد األمه ّ ا احّ ةستة ّنيذات .وبننيان ؽنين ذم يقنيرتو منيواين
إقاان ماه اادود باور ّنا يّ عيأ ال فبق ّإال ا اوالت .مثنيو منياا ا حنيران يٌؾنيب دورا
ما ّما خ ّدا ةٌارّ مواين .و مهاا ايت ج إذن ّهن مؾينيار ىنيزتام نطوىنيو يقنيمي حلنيا
نيإن اىنغنيرايت
فواحٌيا ب حدق اىتقرير اىؾٌا و ب وحود موضوؽاف و ؽن ماا األااس ة ّ
اىرايضيّ اىاادقّ فتطٌّب هن تهون اسوضوؽات اىرايضيّ اررد اىا يه قمي م ةذاهتا اساّاّ،
ألن وحودمنيا ىنيي ّإال نسيجنيّ مبنيا
موحود ويٌزتم اىراييض بقبنيول وحنيود منياه اسوضنيوؽات ّ
نيإن اىانيدق ةٌانيرّ
ىادق اىنغرايت اىرايضيّ .ؽن ؼهني وهجنيّ نغنير فرتراننيد راانيو ،ة ّ
مواين مو اابو ؽن اىوحود .يتك ّ ىنا ممّا فق ّدم ّهن ؽمل ااااب هو هم حزن رسر من ؽٌنيوم
اىرايضيات ااديثّ ال يهون حنيادقا ّإال إذا نننيت موضنيوؽاف موحنيود  :ةانيدق ؽنيمل ااانياب
ؽن اكيو اسثال يتطٌّب ب م از وحود األؽداد ااقيقيّ ّ
اّت تهون معٌياف وقااايه حادقّ
م طقينينينينينينينينينينينيا وحنينينينينينينينينينينيااّ ى انينينينينينينينينينينييتؾامل واىتطبينينينينينينينينينينينيو ؽٌنينينينينينينينينينينيوم اىطبيؾنينينينينينينينينينينيّ.
و فبدو ماأةل مرحؾ ّيّ قاااي ؽمل ااااب سثو منياه اسوضنيوؽات اىؾددينيّ رضورينيّ وال بنيديو
ؼ ا اىايياق ااارب اذلم دايتؾاو ةي اىنغرايت اىرايضيّ.

خامتّ
و بنان ؽن ذم  ،ةإن اسرشو اىرٌار اسؾار ىالة طونيّ واذلم هيد إىل إ ان
رايضيات م رر متاما من لك اىزتام انطوىو إزان هم نو من اسوضوؽات اىرايضيّ مو
بؾيد ّ
لك اىبؾد ؼن ةهم طبيؾّ وماميّ ماه اىؾٌومّ .إن ؽ قّ اىادق اىراييض يه ؽ قّ خ ّد
و يقّ بوحود موضوؽات اىنغرايت اىرايضيّ .وىهن ؽٌينا ّهال ن ىس ما ذمرانه رنرا ؼندما فناوىنا
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مااةل اى اكيّ نطوىوحيّ دل مواين ،ذم ّهن ماه اسوضوؽات ىيات مطٌقّ إذ بإماكننا
دوما قران ولتابّ بؾاها بؾض وةىتارب فأويو وحود بؾاها بؾض.ؽن ماا األااس ةإن
ماأةل وحود اسوضوؽات اىرايضيّ فأخا ةٌارّ مواين اىتؾبذ اىتارب  :إذا ما قبٌنا مببده
إرخا نغريّ األؽداد إىل نغريّ اىرلات  ،ومو اسبده اذلم يقبهل ّ
ةإن
لك اىرايضي فقريباّ ،
اىا ال ؼن وحود اسوضوؽات اىرايضيّ يت ّول إىل ا ال ؼن منط نغريّ اىرلات اىا ؽٌينا
قبوىها دون اواما ّ
اّت تهون اىنغرايت اىرايضيّ حادقّ.
متث ّو مناخّ اىرايضيات نغريّ اىرلات ة ضاةّ إىل حورنهتا اسنطو اساّم اى ايييك
ىزتام نطوىو ةى ايبّ يٌنغرايت اىرايضيّ.
ط إماكن فطبيو مؾيار مواين
ةاس يار م طو ادلرخّ األوىل اىاورم ننغام ًمتث ّو مراممي نغريّ اىرلات األاااييّ وإرخا
ّ
لك هقاام اىرايضيات ااديثّ إًهيا يؾط سؾيار مواين اىهران اسطٌوبّ يٌه ؼن خمتٌ
ا ىزتامات .بدون ماين اىرشط ال يهون ماا اسؾيار إحرا يا ةس ّر .
يقبو مواين ن ّ
ج ة ارّ اىرايضيات همام اس ٌرت ماامهبم وهيديوىوحياهتم بدؼو إرخا
نغريّ األؽداد إىل نغريّ اىرلات بةيّ فؾريرها .مؾىن ماا هن ّ يهون ة ماكن إقاان مجيػ األؽداد
انطوىوحيّا بإرخاؼها إىل اىرلات .وىهن ماا ا رخا يغ ّو خاضؾا لك األاوال سبده ؽدم
حتديد اىرتمجّ اذلم يبق بدوره و يو اىاب بدؼو اكيّ اىوحودّ .إن ؽدم حت ّدد ترمجّ
األؽداد اىرلات يؾ وحود ؽدد مبذ ،ربّام نن الّنا يا ،من اىاذج اىا عهن حتقيو ماا
ا رخا ةهياّ .
لك ماه اىاذج يه حادقّ و اٌةمّ وفر س ؽن نر ترميبّ األؽداد اىطبيؾيّ .ه ّما
ةإن ؽددا من هفبا اىت ّيار اسؾار
خيل
ةامي ّ
اىاورنّ اذلم يداةػ ؼن مواين ّ
ىالة طونيّ ينهر هن يهون اسنطو اىاورم اى ايييك و اؼ بام م طو ا اوالت من
ادلرخّ األوىل مػ مبده اىهويّّ مو ايٌةّ اىوايد يٌنغرايت اىؾٌايّ و اىرايضيّ .يؾاد اىبؾض
م م ةىرؾو إىل بنان قران غذ الكاييهيّ ىنغريّ اىتامي (اىاور) ذاهتا .بدون ماه اىقران اىا
فقوم هاااا ؽن ةهم غذ مرحؾ ىؾاٌيّ اىاور ةى ايبّ يٌنغرايت اىرايضيّ ،ال عه نا ةهم
طبيؾّ معو اىرايضيات ااديثّ .ة ن إذا ما ااسبدىنا اسنطو اىاورم اذلم يقبهل مواين دون
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غذه ،مبنطو رسر مثو م طو ّ
اسوهجات هو اسنطو ااديس ،هو ؽن األقو إذا ما حنن نق ناه
ةإن اىا ال نطوىو يرقد ّ
لك مؾناه .
طورانه وهثريناه بواا و خديد ّ
و ّ
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