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 ص الملخ  

اعتبرنا أن  ة جديدة، سميناها نظرية العوالم المتعالية، حيث  ة معرفي  بناء نظري  هدف إلى  ي  نموذجا  طرحنا في هذا البحث  
التفكير   المعرفية وآليات  النظرية المعيار الفصل في تصنيف سكان )كائنات( كل عالم. في إطار هذه  هي  الخصائص 

أوضحنا سبب الخلط بين هذين المفهومين الفلسفيين األساسيين. كما أدخلنا مفهوم التعدد و ة تناولنا مفهومي الوجود والماهي  
 وأعدنا صياغة المفهوم التقليدي للعقل الكلي على أسس عملية جديدة.  ،الماهوي 

لمعرفة، التصوف، المنطق، نظرية ا  :يد من المسائل في م المتعالية ستلعب دورا  كبيرا  في حل العد ل نعتقد أن نظرية العوا
 مسألة العالقة بين المادة والوعي وغيرها. الذكاء الصنعي، 

 . التعالي، العقل الكلي، العقل، قواعد التفكير، الواقع، الالواقعالوذود، الماهية، الوجود، الماذية،    الكلمات المفتاحية:
 
 المقدمة-1

الالتينية  تعني   المرك    essentiaالكلمة  )الوجود  اإليتمولوجية  الناحية  ذاته(من  في    . esse + entia = essentia  ز 
وتعني وجود؛   entiaتعني خارجي أو ماضي،    ex(s)istentia  ،exرة:  المتأخ    ةالالتيني)في     existence الوجود،أما  

في   فهو  (exist)الفعل    أما  .(يوجد( )وتعني    exsistoفتصبح    الالتينيةأما  الالتينية،  الكلمة  ، ex-sistere  أيضا    من 
 . [ 1] )الوجود( االنبثاق من باقي كائنات العالم أو من باقي العالم يعني  . وهكذا، أو البروز  تعني الظهور أو االنبثاقو 

ذلك    إن  :  قولناف،  وفقا  لهذا التعريف في مكان ما حولنا.  لَقى  ئن )آ( م  الكاهذا    وجود كائن ما )آ( بأن  نفهم    فإنناوهكذا،  
، أي أنه ينتمي (1)  العالم أشياء أو كائنات  كائن من  شيء أو  موجود( يعني أنه عنصر أو  )   الكتاب الملقى على الطاولة 

الخ، فهذا يعني أننا  الحديث عن شكل الكتاب أو لونه أو عدد صفحاته ... و أنه عضو فيه. ولكن عندما نبدأ إلى العالم أ
 . [ 2] تهبدأنا نتحدث عن ماهي  

 الروسية، ويمكن االطالع عليها على الرابط: Universumالمنشورة في مجلة المؤلف و *هذه المقالة هي ترجمة لمقالة  
https://7universum.com/ru/social/archive/item/7565  

 تتم اإلشارة إلى الترجمة العربية لهذه المقالة كمايلي:  #
 . 2022، لألبحاث والدراسات JSMركز ، مالمتعالي ابستمولوجيا   ة في إطار التفييءوالماهي    الوجود،  آصف ملحم

 الرابط:
https://www.jsmcenter.org/Files/Existence-and-essence-in-frame-of-epistemological-
transcendence.pdf  

الكائ1) األنطولوجية:  والشيء  ن(  الناحية  من  بينهما  فرق  الكائن  هناك   .object    في سواء  حولنا،  ما  كل  على  إطالقه  يمكن 
فهو    thingالدراسات العلمية أو في حياتنا العادية، مثل: إنسان، حيوان، بناء، إلكترون، ذرة، جزيء ... وما شابه. أما الشيء  

ضرورة لذلك فيما   نات بسيطة. في مقالتنا لن نراعي هذا الفرق بينهما، ألنه الأو تركيب من تعي    simple particularن بسيط  تعي  
 .سنطرحه من أفكار

mailto:molhem@molhem.ru
https://7universum.com/ru/social/archive/item/7565
https://www.jsmcenter.org/Files/Existence-and-essence-in-frame-of-epistemological-transcendence.pdf
https://www.jsmcenter.org/Files/Existence-and-essence-in-frame-of-epistemological-transcendence.pdf


2 

 

بعبارة أخرى، تظهر الماهي ة في اإلجابة )ماهي ة الشيء(.  و)وجود الشيء(  لذلك، فنحن أمام حقيقتين ِحيال جميع األشياء:  
 [ 3]؟ (هذا الشيء)على السؤال: ما هو هذا الشيء؟ وهو سؤال مختلف عن السؤال حول الوجود: هل يوجد  

ش ال  جواب  كمما  على  للحصول  وجود ا   على  فيه،  افتراض  من  بد  ال  فيه(،  )التفكير  أو  الشيء؟(،  هذا  )ماهو  لسؤال 
طرح أسئلة من هذا النوع. عالوة على ذلك، فمن الممكن الحصول على أجوبة مختلفة في التفكير أو    هايمكن)كائنات(  

فقط،   واحٍد  )شيٍء(  بـ  مرتبطة  األجوبة  هذه  وجميع  السؤال،  هذا  على  يجيب  من  )معرفة(  لدرجة  وفقا   ما  شيء  وصف 
 وبنتيجة لذلك تظهر عندنا ماهيات متعددة لـ )كائن( أو )شيء( واحد فقط. 

 : [ 5، 4] ما سبق، يجب التمييز بين تعريفين مختلفين للماهية تأسيسا  على 
الحالة يتطابق    –األول   الشيء مع الماهية، فهما )الشيء، الكائن ... الخ( كما هو، أو ببساطة الشيء ذاته. في هذه 

ان أو متساويان  جد من  تتوا  ا الخارجية، ألنهة(. بعض الفالسفة يدعوها بالماهية  بـ )الماهي  ها  ، لذلك للتبسيط سندعو متحد 
 . أو سألت عنها  ر بهاالكائنات التي تفك  تلقاء نفسها وال ترتبط ب

)  –الثاني   السؤال  على  )الجواب(  هوهو  ذو ما  دراسة  نتيجة  هي  األجوبة  أو  الجواب  فهذا  فإن ؟(،  لذلك  الشيء،  لك 
،  من كلمة )ماذا(   –(  ةالماذيوف نسميه )س ان بنتيجة هذا النوع من الدراسة  ذين يرتسمل )التمثل( الذهنيين ال)الصورة( أو

 ا بعض الفالسفة يسميها الماهية الداخلية أو الماهية الذهنية، ألنه .  whatnessة للكلمة االنكليزية  وهي الترجمة المباشر 
 المعني. أو الكائن  من طرح السؤال )ماهو؟( أو من درس الشيء  ذهنترتسم فقط في  

ة يعكس تآثر )كائنات العالم( مع بعضها البعض وفقا  آلليات محددة، وفي الحقيقة  التحديد الثاني للماهي    بوضوح أن    و يبد
 هي آليات اكتساب المعرفة.

 : [5، 4] )الوجود( تعريفان مختلفان ـكذلك األمر، ل
 )الوجود الحقيقي(، أو ببساطة الوجود.   –األول 
 ود(، تمييزا  له عن )الوجود(. ذ  سنسميه )الو  و ، أو الوجود الداخلي  ،)الوجود الذهني(  -الثاني
ل  بغض   تعريفنا  بساطة  عن  فإن    ـ النظر  ال؟   )الوجود(،  أو  موجود  )آ(  الكائن  بأن  نحكم  أن  يمكننا  كيف   السؤال: 

 ! وسنحاول مناقشة هذه النقطة الحقا  ببعض التفصيل. حا  ال يزال مفتو 
في هذه المقالة، سيبدو بوضوح أن أي كائن من كائنات العالم، بما في ذلك الكائنات المفكِ رة، ال يمكنها الحديث بشكل 

  دائم، قد ال يقود إلى وجود خارجي.   )وذود(  )الماهيات(، بل فقط عن )الماذيات(، فللماذية وجود داخليمن األشكال عن  
 أخرى، فهليال كائنات أو أشياء  األسئلة حِ   طرح  على   قادرةمفكِ رة أو  وجد كائنات  على ذلك، إذا افترضنا أنه ال ت   عالوة  

األخيرة  وجود  هذا  أدنى شك،    ؟!ينفي  ارتباط    إن  بدون  )آ(  افتراض عدم  ما  كائن  يفكر  ب وجود  هي   بهوجود من  أو ال 
ناجعة وبحث. فرضية  تدقيق  إلى  تحتاج  فهي  نجاعتها  رغم  ولكن  إلى    ؛  يقود   حديث: القديم  ال كبير،  السؤال  ال وهذا 

 ما هو الوجود؟ عام ة، أو بشكل أو ما هي الواقعي   ، ماذا يعني الواقع
 مسائل. ما يرتبط بها من المفاهيم و   هو استجالء هذه  هذه المقالةالرئيسي لالهدف 

 
   TTWنظرية العوالم المتعالية -2

، أو Theory of Transcendental Worlds (TTW)الم المتعالية،  و في هذه الفقرة سنقوم بطرح ومناقشة نظرية الع
 . Theory of Epistemological Categories (TEC)نظرية الفئات المعرفية 

 : يكمايلنظرية هذه الالرئيسية لمات مسل  اليمكن صياغة  
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 . (cognitive or thinking rules)قواعد معرفية جود قواعد للمحاكمة أو التفكير أو ببساطة و  -1
 هذه القواعد، أي تشكيل فئات مختلفة منها.  categorization تفييءإمكانية  -2
 تتميز بها عن غيرها من الفئات.  والمحاكمة كل فئة من القواعد المعرفية طريقة خاصة في التفكيرتشكل  -3
تلك    ( ، سنطلق على هذه الكائنات )سكانالمعتبرة   إمكانية وجود )كائنات(، يمكنها أن تفكر وفقا  لقواعد الفئة المعرفية  -4

 الفئة المعرفية، أو العالم المرتبط بتلك الفئة. 
 محددة.  وفقا  آلليات  تآثر فيما بينهائات المعرفية المختلفة الكائنات الفع تستطي -5

لدينا   العالم. )العقل( في طرحنا    مجموعةوهكذا في كل عالٍم،  التي تشكل )عقل( ذلك  المعرفية،  القواعد  هو )فئة( من 
. لذلك، فمفهوم )العقل( ما شابهشعور و التفكير، المعرفة، الفهم، اإلدراك، ال   : المحاكمة،الكائن القدرة على  تمنحمنظومة  

ي ولكنه  اإلنسان،  عقل  لتوصيف  استخدامه  اعتدنا  الذي  التقليدي  المفهوم  على  ينطبق  ال  طرحنا  ببعض عنه    تميزفي 
 ملكات فائقة.  و ، فطرحنا يمنح هذا العقل قدرات والخصائص  الوظائف

، التي يمكن أن نقترحها، أو القواعد المعرفية المميزة لفئة ماكما أنه ال بد من اإلشارة إلى أن منظومة التفكير والمحاكمة  
 . الصنعي، بل هي أكثر اتساعا  وشموال  ال تتشابه مع منظومة االستدالل المستخدمة في الذكاء 

عن    ون يختلف   م كما أنه   أو بالوعي نفسه،  ، امالتفكير نفسهية  ومنهجطريقة  ب   سكان كل عالٍم يتمتعون ، فإن  بناء  على ذلك 
 (. م بـ )جملة القواعد المعرفية( أو ببساطة بـ )عقله العوالم األخرى كان س

نناقش هنا إمكانية وجو  كائنات بالطبع، ال  تلك،  د  أو  الفئة  بها هذه  التي تتميز  المعرفية  القواعد   )أو سكان( تفكر وفق 
يختلف عن المعرفية    لذلك من المهم أن نفهم أن إمكانية تشكيل فئة القواعد  جردة؛كائنات م  ولكن يمكننا أن نتخيل أنها
 الفئة.  المميزة لهذه لقواعد المعرفية لتلك ا ( وفقا   أو تحاكم  إمكانية وجود كائنات )تفكر

صفات هذا العالم، أو   ، تعني أن هذا الكائن يحمل كل، أو انتماء كائن ما إلى عالم مافالعضوية في عالم ما  ، وهكذا
 باألحرى يحمل )عقله(. 

و هذه مع سكان العوالم األخرى وفق آليات محددة،    وأسكان كل عالم أن يتآثروا فيما بينهم  يستطيع  فضال  عن ذلك،  
 عمليات معرفية. ببساطة اكتساب المعرفة، أو  هي عمليات ، اآلليات، في نظرنا

الواضح أن   بنية هرمي    من  اقترحناه يحمل  الذي  أنه من األفضلالتصنيف  لذلك نعتقد  الفئات    بناء  نبدأ  أن  ة )متعالية(، 
أو   أي قواعد تفكيرالتي ال تتضمن    أي الفئة الخالية،  الفئة المعرفية  و باألحرى  أ  ؛ من العالم الذي ال يفكر سكانهالمعرفية  
بأي    سكان هذا العالم ال يتمتعون   ة. لذلك فإن  الفئة ذات الرتبة الصفري  أي  (،  0Г) ستحسن أن نرمز لها بـ  ، لذلك ي  محاكمة

 ن على التفكير والمحاكمة.قدرات معرفية، فهم غير قادري 
والفئة المعرفية من المرتبة الثانية   )1Г(ئة المعرفية من المرتبة األولى  تشكيل الف ئات المتعالية  يقتضي البناء الالحق للف

)2Г(  (الشكل )انظر  دواليك  بـ1وهكذا  األخيرة  للفئة  نرمز  أن  المفيد  من  أنه  نعتبر  لذلك   .))   (∞Г) ،  بإضافة رمز   أي 
أننا في   من  بالرغم  المعرفية النهائية،  الفئات  الممكن أن تكون  أنه من  للتأكيد على حقيقة  المرحلة غير الالنهاية،  هذه 

، العقل الكلي، أو العقل الكامل، أو ( Г∞)سنطلق على عقل الفئة القصوى، أي الفئة    . من هذه النتيجةد  قادرين على التأك
 .في الفقرات الالحقة سنتناول بعض خصائصهو ، Universal mind (UM)العقل المطلق 

المعرفية   القواعد  صياغة  أن  الواضح  هوتشكمن  وخصائصها  بنيتها  ودراسة  المعرفية  الفئات  الذي الت    ويل  األكبر   حدي 
المقالة هذه  في  نظريتنا.  نتطر    يواجه  الفئات  لن  لبنية  الشكلية  الخصائص  بعض  بدراسة  الموضوع وسنكتفي  هذا  إلى  ق 

دراسة أي   على القواعد المعرفية    تفييء  سيساعدنا  أنه من الناحية العملية  اإلشارة إلىالمعرفية. وفي هذا السياق، تجدر  
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استنادا   مختلفة،  إلى  مسألة  تفكير  طرق  من  انطالقا   أي  مختلفة،  معرفية  إلىباأل   أو  فئات  المسألة  نقل  فضاءات    حرى 
العوامل الذاتية( في  أو  إغناء معارفنا وتقليص أثر العوامل النفسية )إلى    ، في نظرنا، وهذا سيؤدي  أنطولوجية ال تقليدية؛

وفق للدراسة  . بكلمات أخرى، يمكن تحويل أي مسألة  scientificity  تهاتوليد وإنتاج المعرفة، وبالتالي زيادة درجة علمي  
. عالوة على ذلك، بما ومن زوايا مختلفة  أعمقالواقع بشكل  و بنية العالم  دراسة  وبالتالي نتمكن من    فئات معرفية مختلفة،

ة، فإن عملية توليد معرفية محددة، وهذه الفئات يمكن أن تكون ال نهائي     نتوقف عند فئةال  ريف، يمكننا أأننا، وفق التع
 . ( المتعاليةـ )نظريتنا بوسم ندرك أهمية ن هنا  م ؛المعرفة سوف تنمو بشكل ال نهائي

 

 
 الرسم التخطيطي للفئات المعرفية.(: 1الشكل )

 
 :المتعاليةنتائج نظرية العوالم -3

 : من المناسب مناقشة المثال اآلتي نهلتوضيح بعض المفاهيم، نعتقد أ
ر  عند المصمم أو المهندس )أي الصانع( تصو  ر  توف   أن يال بد    لوا أن شخصا  ما يريد صناعة سيارة. من الواضح أنهتخي  

من كائنات  كائنا   ستصبح    اسيارة، فإنهالبناء  على خبرته العلمية الخاصة ومعرفته. بعد صناعة    ،معين عن هذه السيارة
و ا أعيننا،  أمام  ماثلة  فهي  الحقيقي؛  الواقع  من  أو جزءا   قادلعالم  بواسطة أعضاءنحن  بها  حواس ال  رون على اإلحساس 

: ماهو هذا يارة وطرح على نفسه السؤال اآلتي بالقرب من هذه الس   ض اآلن أن شخصا  ما )أي مراقب( مر  المختلفة. لنفتر 
، وهذا التقييم في الواقع هو تصور هذا المراقب  (ما  تقييمٍ )إعطاء  الكائن؟ من الواضح أن نتيجة دراسة السيارة ستؤدي إلى  

 . (المراقب )صورة هذه السيارة في عقل    ى السيارة(، أو باألحر عن ذلك الكائن )أي عن 
 (: ( 2) من هنا نجد أنه ال بد من إدخال المفاهيم التالية )انظر الشكل

 ، أو ببساطة الماهية، في مثالنا هنا السيارة. (Real or actual Essence)الماهية الحقيقية أو الفعلية -
المراقب، أو بشكل أوسع في أي صورة السيارة في عقل الصانع أو    –  (Sub-essence)الماهية الذهنية، أو الماذية  -

عرفية، المفترضة في العالم  . بالطبع، هذه الصورة أو الصور تتشكل وفق القواعد المالمختلفة   عقول سكان العوالم المتعالية
 . المعتبر 
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ولقد شرحنا هذا المفهوم في المقدمة، وهو يعكس انبثاق   –  (Real or actual Existence)الوجود الحقيقي أو الفعلي  -
مجموعة   تالعالم؛ أو بكلمات أخرى تحول   أو كائنات   ن السيارة أصبحت أحد أشياءرة من بقية العالم الفعلي، أي أالسيا

 . )السيارة( إلى ماهية حقيقية جديدة لة في تركيبها(  )المعادن والمواد الداخ من الماهيات الحقيقية  
ي الصانع والمراقب أو السيارة في عقلَ ب  المرتبطةماذية  ال  تمث لوهو    –  (Sub-Existence)  ، أو الوذودالوجود الذهني -

 من سكان العوالم المتعالية.  في عقول أيٍ 
 ، أي قبل صناعتها. صورة السيارة في ذهن الصانع يوه – (Anterior essence)لية الماذية القب  -

 ، أي بعد صناعتها. مراقبصورة السيارة في ذهن ال يوه –  (Posterior essence)الماذية البعدية  -
السيارة  وه  –  (Anterior existence)لي  القب    الوذود- ماذية  تمثل  أي  بالقوة،  الوجود  الصانعو  ذهن  تحقق  في  قبل   ،

 الفعلي. وجودها 
 تحقق وجودها الفعلي.   بعد،  لمراقبفي ذهن ا و تمثل ماذية السيارة وه – (Posterior existence)البعدي   الوذود -

ولكن   . مبدأ السببيةالضمني بصالحية    االعتراف   ، أي افتراض وجود صانع للسيارة  مثالنا يتضمن  من اإلشارة إلى أن    البد  
ال أهمية لذلك في هذه المرحلة ألنه حتى لو لم يتحقق الوجود الفعلي للصانع فيمكن افتراض وجوده ككائن مجرد، فالمهم  

 في الواقع.  نفسهافي هذا المثال هو تمثل صورة السيارة في )ذهٍن ما( قبل تمثلها 
 

 
 محور االنبثاق إلى الوجود.  (:2الشكل)

 
ي ضوء فهمه ومعرفته، أي وفق كائٌن ما كائنا  آخر، فإنه يراه فنظرية العوالم المتعالية. عندما )يرى(    بالعودة اآلن إلى

والفهم اإلدراك  تفكيرهقدراته على  تميز طريقة  التي  المعرفية  القواعد  أو وفق  فإن ،  )عقله(. وهكذا،  باختصار وفق  أي   ،
كل شيء أو كائن سيتمثل بشكل مختلف في  فإن  ونتيجة لذلك    ها،نو تصور سكان كل عالٍم )يرون( الكائنات األخرى أو ي 

الشيء   لهذا  سيكون  أنه  أي  المختلفة،  لكلماذيات)العوالم  أكبر،  بدقة  المختلفة.  العوالم  في  مختلفة  تمثالت  )شيء(    ( 
أو تتواجد   خلقت مختلفة وفق الفئات المعرفية المتعالية المختلفة. عالوة على ذلك، في كل عالم ست  (ماذيات)  مختلفة، أي

 ، أو باألحرى الماذية، وليس ذلك الكائن أو ذلك الشيء نفسه. فقطالكائن أو الشيء )صورة الماهية( أو صورة  
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 ذا يعني أن  . وه هو ماهية أو ماذية  (А)، بغض النظر عن كون  iГفي العالم   (А)هو ماذية الكائن    А)(iГلنفرض أن  

А)(iГ    ر سكان العالم  هو تصوiГ    عن(А)  أو ارتسام ،А)(iГ    في عقل العالمiГآخر   . لنفترض اآلن أن سكان عالم
، فإن نتيجة هذه الدراسة المرتسمة هناك  А)(iГودراسة الماذية    iГل( سكان العالم  استطاعوا التغلغل في )عق  jГوليكن  

. من А))(iГ(jГ، وسنرمز لها بـ   iعن الماذية المتشكلة في العالم   jستكون ماذية جديدة، هي الماذية المتشكلة في العالم  
أو التصور    إلى ماال نهاية، ولكن ليس لهذا معنى، كما أن التقييم النهائي   االفنتازي  نظرية يمكن االستمرار بهذه الناحية ال 

 .يةمعرفة اإلنسانالتتحقق فقط  ووفقا  لقواعدهايتعلق فقط بفئة معرفية محددة،  ئي ال بد أنهاالن
. فالماهية تبقى صامدة،  اتوحدانية الماهية وتعدد الماذي   :بناء  على ما سبق، فإننا نصل إلى أولى نتائج نظريتنا، وهي 

ق بعدد  جديدة، بخالف الماذية، التي ال حصر لعددها، فعددها يتعلثابتة وغير متغيرة، وأي تغيير فيها سيقود إلى ماهية 
 الفئات المعرفية المتولدة. 

كما نرى، وفق القواعد المعرفية في عالم ما، يمكننا توليد عدد كبير من التصورات )أو الماذيات(. بعض هذه الماذيات قد  
صورا    تكون  قد  وبعضها  فعلية،  أو  حقيقية  ألشياء  انعكاسا   وضع يكون  ضرورة  تبرز  هنا،  من  أكثر.  ال  مجردة  ذهنية 

أو ال. سنسمي   كائنات حقيقية انعكاس    معيار، وفقا  لهذا المعيار نستطيع البت فيما إذا كانت تلك )الصور( هي نتيجة
 وجود   افتراض  يمكننا بدون أدنى شك   ألة، ولكنهذا المعيار بـ )معيار الواقعية(. في هذا المقالة لن نتطرق إلى هذه المس

( المرتبطة بها وفق ات)الماذي، وأقصى ما يمكننا بلوغه هو  ات ال يمكن بلوغ الماهي  ، كما أسلفنا  ،ألنه  ؛مثل هذا المعيار
بشكل أساسي بالماذيات فقط، أو   ا  فالمعيار سيكون مرتبطوبما أن الماذيات تتعدد بتعدد الفئات المعرفية،  ،  فئة معرفية ما

 محاكمة التي تميز كل عالم. باألحرى بخصائص التفكير وال 
ه من الممكن ، فإنمن يفكر فيها  دسكان العوالم المتعالية أو وجو وجود  النظر عن    ن الواقعية موجودة بغض  وهكذا، بما أ

ما   عالم  في  ماذياتها  على  ينطبق  التي  الكائنات،  مجموعة  وفق    Гتسمية  بالواقعية  العالم  ذلك  في  الواقعية    Гمعيار 
 (. ГAR)سنرمز لها   Гرة في ذلك العالم بالالواقعية وفق  تصو  (، وباقي الكائنات المجردة الم  ГR)سنرمز لها 

، أو Гسكان العالم  عند  د صورها  الواقعية تول ِ   واألشياء  د الواقعية، بل إن الكائناتول ِ ال ي    Гالعالم    ال بد من االنتباه إلى أن  
 . Г، ونتيجة لذلك تتولد ماذياتها في عقل العالم  Гبشكل أدق هذه الكائنات الحقيقية تؤثر على سكان العالم 

في هذا العالم قد ال تحققه في عالم    هي واقعية نسبية، ألن الماذيات التي تحقق معيار الواقعية  Гالواقعية وفق    وهكذا فإن  
فالواقعية وفق  لآخر.   بينها jГقد تكون ال واقعية وفق    iГذلك  فيما  تتقاطع  قد  المختلفة  العوالم  الواقعيات في  كما أن  ؛ 

 (. ( 3))انظر الشكللتشكل واقعية مشتركة 

 
 تقاطع الواقعيات المختلفة.  (:3الشكل)
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يعتبر شرطا  كافيا  لكي  بما أن تحقق شرط الواقعية على الماذيات المتمثلة في عالم ما، أو في مجموعة من العوالم، ال  
 ومعايير إضافية لتحديد الواقعية!  تكون هذه الماذيات هي انعكاس لكائنات حقيقية أو ال، تظهر الحاجة إلدخال شروط 

،  Г∞، أي الواقعية النسبية وفق Г∞من وجهة نظرنا، إن التحديد األكثر صرامة للواقعية هو تحقق شرط الواقعية في العالم 
وفق   واقعية.  أو  كائنات  أو  واقعية  بماهيات  مرتبطة  الماذيات  هذه  تكون  لكي  الكافي  الشرط  بذلك  وهو  الكلي،  العقل 

 . Г∞ثبت هذه الحقيقة سكان العالم بكلمات أخرى، حتى يكون الكائن )آ( حقيقيا ، فيكفي أن ي  
ياغته بهذه الطريقة، مقارنة مع تجدر اإلشارة إلى أن العقل الكلي هو كائن نظري فحسب، ولكن تكمن أهمية إعادة ص 

 األعلى(، من نقطة من   ا  )هابط  هتعتبر  لعقل الكلي في الفلسفات القديمةالطريقة التقليدية، بأن الطريقة التقليدية في تعريف ا 
فحصه ودراسته.  دون إمكانية  ويجب أن نقبل به كما هو،  ى خارجي،  عطَ ، أو أنه م  غير واضحة وغير مفهومة  ما،  علوية
يمكن اعتباره مطابقا  لعقل اإلنسانية في أعلى درجاتها، أي عندما يتعالى هذا العقل من )األسفل( إلى  ي تعريفنا، ف أما ف

العقل أما  لي التقليدي بارز من )الالنهاية(،  العقل الك  ،بعبارة أخرى   ، أو يعادل اجتماع العقول المحتملة جميعها.الالنهاية 
 نهاية. في تعريفنا فهو يسعى إلى الال الكلي 

تعريفنا عملٌي أن   صائص المشتركة، إال  قان في )الالنهاية(، ولهما العديد من الخ سينطب  (العقلين ) بالرغم من أن هذين  و 
نقطة أكثر أن  حين  في  المعرفي،  نظامنا  وبناء  واضحة  مقارنة  نقطة  من  االنطالق  يمكننا  ال  التقليدي  التعريف  في   .

 ومفهومة.نطالق في صياغتنا واضحة اال
عرفية إلى الالنهاية عديم المعنى؛ فنحن نعتقد أن ، ألن تعالي الفئات المفحسب   العقل الكلي هو مفهوم نظري   وكما أشرنا،

 صبح ضرورة في نموذجنا. الكلي ي ة ذاتيا ، لذلك فافتراض العقل متناقض ( انعدام إمكانية المعرفةمقولة ) 
 . (كل شيء ون عرفي)  عالم العقل الكلي سكانف  ؛العقل الكلي   الماذيات فيميع ج تتمثل ، ثمة مالحظة أخيرة 

تأسيسا  على ما سبق، نستطيع إدخال أربعة فضاءات وجودية، دراسة هذه الفضاءات هي الوظيفة األساسية لألنطولوجيا  
 (: (4)  واإلبستمولوجيا )انظر الشكل

 
 فضاءات الوجود. (: 4الشكل)
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الماهي ات أو الكائنات أو األشياء التي تتمتع بالوجود الواقعي، ولقد مثلناه على الشكل كسهم  فضاء الواقع، أو فضاء  -1
 يؤثر في الفئات المعرفية.

التي ال تتشكل نتيجة انعكاس لماهيات أو أشياء أو  وفضاء الكائنات المجردة،  فضاء الالواقع، وهو فضاء الماذيات،  -2
 م خارج من الفئات المعرفية.كائنات حقيقية، وعلى الشكل مثلناه بسه

، هذا الفضاء يتضمن الماذيات، (Mixed reality, MR)  الهجين   ، أو الواقعلواقع النسبي، أو الواقع المختلط فضاء ا-3
 ر مع الماهيات الحقيقية. لتآثل المجردة أو المتشكلة نتيجة  سواء 

أيضا  فضاء هجين أو مختلط، ولكن ال معنى لوصفه اء جميع الماذيات على اإلطالق. هو  فضاء العقل الكلي، فض-4
 بالنسبي، ألن العقل الكلي هو الذي يفصل بين الماذيات من حيث ارتباطها بالواقع أو ال. 

 
 االستنتاجات -4
 طرحنا في هذا البحث نظرية الفئات المتعالية بناء  على تفييء القواعد المعرفية أو قواعد التفكير. -1
بعض المفاهيم التقليدية في الفلسفة، مثل: الوجود، الماهية، الواقع، العقل الكلي،  أعدنا دراسة  في إطار هذه النظرية  -2

 . نتائج الهامة والمفيدة حولهاووصلنا إلى بعض ال 
لبنية  يع فهمنا  متابعة لتوسالو   البحثمزيد من تحتاج إلى تعتبر هذه المقالة بمثابة دراسة شكلية للفئات المعرفية، وهي -3

 والحصول على نتائج عملية.  الفئات المعرفية
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