
أستعمل الكلمتان (إحالة) و (تمثيل) في هذا الكتاب لإلشارة إلى العالقة بين الكلمة(أو أي شكل داللي أو رمزي آخر)  -)1(
وبين شيء موجود في العالم الخارجي .هناك معنى لإلحالة أقوم من خالله باإلحالة إلى ما ال يوجد وهذا المعنى ليس هو 

لتي ترادف ما أعنيه باإلحالة والتمثيل هو الكلمة "داللة" . إضافة إلى ذلك فأنا أتبع التقليد المستعمل هنا. من الكلمات القديمة ا
المنطقي الحديث وأستعمل كلمة "وجود" ألعني بها "الوجود في الحاضر والماضي والمستقبل". بالتالي فإن ونستون تشرشل 

يعيش اآلن. "موجود" ونستطيع اإلحالة إليه وتمثيل ونستون تشرشل مع أنه ال   
لكلمة "تمثيل" كترجمة عن الكلمةإخترت ا -)2(  

representation 
ويعني بها باتنم كل صفة أو داللة أو صورة نستعملها لإلشارة موجود في العالم الخارجي. هي أقرب لعالقة المصداق بمفهومه 

المترجم -ولكن بتفصيل بسيط وبمعنى أشمل   

 أدمغة يف وعاء
 هيالري باتنام

 الفرهود بن أحمد ترجمة: فيصل
 

إىل  تحّول وعن طريق الصدفة املحضة من تلقاء نفسه وينحني قامت بخط خط ليتالقىأثناء زحف �لة عىل الرمل 

 بعدبالنفي  سيجيب الغالبية ؟ ترششل لونستونرسمة تصويرية  باختطاطترششل. هل قامت النملة  لونستونرسمة 

ترششل ح حيات ا وح حتى رورل لترششل ول تتلك أي نية بتصوير ترششل. كل ما قامت  فالنملة ل ترىتفك� بسيط. 

 خط نرا  كصورل لترششل ووحتى هاا ل يكن مقصودا)  اختطاطبه ببساطة كان 

ألمر آخر. وأوجه التشابه ح  ممثالًألي يشء حتى يكون  )1وممثالًنستطيع تربير ذلك بقولنا بأن الخط ح نفسه ح يعد 

أو أمراً يحيل إىل ترششل. وح الصورل املشت رل ح مجتمعنا عن  ممثالًترششل ليست كافية لنجعل ا  ونستونس�ت 

 ترششل ، ح ح� عن كأمر ممثلترششل" وغ�ها هي أمور تستخدم بالرضورل  ونستونترششل وح الكلمة امللفوظة "

هاا الحد من الس�ت املشككة مع ترششل. إن ل تكن ها   -رس� خطياً  تحتى وإن كان–ك ها  الصورل ح تل

لجعله  ليشء آخر ، فكيف ألي يشء ألن يصبح رضوريا أو وافياً كة رضورية أو ووافية لجعل يشء ما ممثال األوجه املشك 

 )2و ؟مختلفألمر آخر  يصبح رورل أو ممثالً؟ كيف ليشء أن كالك

ترششل ، ولنفكض بأن ا كانت تلك الاكاء وامل ارل لرسم رورل  ونستونلنفكض بأن النملة رأت  ابة س لة،قد تبدو اإلج

 له . ولنفكض بأن ا أنتجت رس�ً عن نية وقصد . حين ا سيصبح الخط املرسوم ممثالً لترششل. 

 ،محض ردفة  تترششل . ولنفكض بأن ا كان ونستون، لنفكض بان الخط املرسوم كان يحمل شكل من ج ة أخرى

 ونستونحين ا سيكون الشكل املرسوم لويسنتون ترششل غ� ممثل لترششل ، مع أن الشكل املرسوم  هاا �ثل 

  ر في ا ح أي كتاب ها  األيام .ترششل ح كل مرل يظ

  .هو بأن يكون رادرا عن قصد ونية لتحقق التمثيلإذن يبدو بأن ما هو رضوري 

أن كل يشء با ح ذلك اللغة الخارة وحتى كلمة ونستون ترششل سواء كانت ح ذهني تحقق القصد والنية ح ولكن  

ل تستطع أن أفكر ح ترششل قبل كل يشء. إن  يعني بأن عيلّ ترششل ،  يكون ممثال أو منطوقة ح العلن)، يجب أن

تثيل أي يشء "ح ذات ا" ، إذن فكيف بأشكال األفكار "ح ذات ا" أن تثل أي يشء؟ األروات ..الخ وط ح الرمل أو الخط

 إدراكه ؟ تقوم بإىل ما هو خارجي و تجد املنفا هل تستطيع ذلك ؟ كيف لألفكار أن 



طبيعته غ� مادي.  قام بعض الفالسفة ح املايض بالقفز من ها  الفرضية إىل إثبات ما يرونه دليالً عىل أن العقل ح

. ح �كن ألي ذات مادية ح ذات ا أن النملة ينطبق عىل كل موضوع مادي انعكاساتواملحاججة س لة، ف� قلنا  عن 

تحيل إىل يشء واحد دون غ� ، ومع ذلك فإن األفكار ح العقل تنجح ح اإلحالة إىل يشء واحد دون غ�  . بالتايل فإن 

تختلف ح طبيعت ا عن الاوات املادية. فاألفكار تحوي ح طبيعت ا سمة القصدية ، ف ي  األفكار ووالعقل تبعا ل ا)

تستطيع اإلحالة إىل يشء آخر ، وح توجد ح أي ذات مادية سمة القصدية ألن القصدية مشتقة من خالل توظيف ذلك 

خواص غامضة للعقل تعطينا إجابة لكل يشء. ولكن  افكاضاملادي بواسطة العقل. وهاا أمر ح غاية التعجل وهو 

 اإلشكال حقيقي جداً وهو كيف للقصدية واإلحالة أن تكون ممكنة؟ 

 

 

 

 يف اإلحالة سحريةنظريات 

ترششل. ومجرد القول بأن الرسمة تحوي تشبي ا لترششل  وونستونأي رابطة رضورية ب� رسمة النملة  انعدامرأينا  

ورل حقيقية ، وح هو الاي يعني بأن ا تثيل لترششل . إح إن كانت النملة �لة مدركة ووهي هو أمر ح يجعل من ا ر

التي قامت بصنع ا ح تصور وح حتى تثل أي يشء  احنحناءاتليست كالك) وتعرف ترششل ووهي ح تعرفه) ، فإن 

وأن  ،بحاملي ابعض التمثيالت واألس�ء عىل وجه الخصوص) تحمل رابطة رضورية  البدائي� أنيؤمن بعض آخر. 

 احسملحقيقي لشخ  يعطيك القدرل عىل التحكم به. ها  الرابطة تأت من العالقة السحرية ب�  باحسممعرفتك 

ن الصعب أن نعي كيف فإنه مبحامله  وارطالحيةح يحمل إح رابطة ممكنة وسياقية  احسم بأنعندما نعي وحامله، و 

 . روحيةأن تكون ل ا أي أهمية  احسمملعرفة 

ما ينطبق عىل الصور املادية ينطبق أيضاً عىل الصور الاهنية ، وللتمثيالت الاهنية عموماً. بأن من امل م أن نعي 

لالك  وكل افكاض مضاد. بتمثيله حال ا كحال التمثيالت املاديةبا تقوم التمثيالت الاهنية ح تلك أي رابطة رضورية 

 السحرية. احفكاضاتهو إحياء ل اا 

ح حالة الصورل الاهنية . وقد يكون أول الفالسفة إدراكاً لألهمية الكب�ل ل ا  املسألة حتى قد تكون الفكرل أوضح 

ولو ل يكن أول من تحدث عن ا هو فنغشتاين) لنتصور وجود كوكب ح مكان ما فيه البرش متطورون وأو قد تم 

 بأن مشاهدوا شجرل من قبل. لنفكض وضع م هنا  بواسطة رجال فضائي� أو ما شابه) ولنفكض بأن هؤحء البرش ل ي

طريق  عنولنفكض بأنه وح أحد األيام أسقطت علي م رورل لشجرل بالصدفة  ،ل يقوموا بتخيل شجرل من قبل 

عن  يتساءلونمن ها  الصورل  ح ح�ل من أمرهم. تخيّل م التقاءسفينة فضائية ح طريق ا دون أن يحصل بين م أي 

: هل هي بناية ، قبة أو حتى حيوان من نوع مختلف. ولكن لنفكض  اححت�حتي م كل ؟ ترد علاليشءماهية هاا 

 بأن م ل يقكبوا إىل الحقيقة أبداً.

يشء غريب بطبيعة تثيل ل لشجرل. أما بالنسبة ل ؤحء البرش فإن الصورل هيتثيل بالنسبة لنا فإن الصورل هي 

عن الشجرل أنا ووظيفة غ� معلومة. ولنفكض بأن أحدهم كانت له رورل ذهنية تطابق واحدل من روري الاهنية 



يشء غريب تثله ها  الصورل لكنتيجة ملشاهدت للصورل. رورته الاهنية ها  ليست تثيالً للشجرل بل تثيل 

 الغريبة. 

، ألن الصورل والتي سببت حصول لشجرلصورل الاهنية ح حقيقت ا تثيل ال ها  بأن علينا ومع ذلك فقد يعكض

إىل الصورل الاهنية  بدأ من الشجرل الحقيقيةتسلسل سببي يهنا  تثيل لشجرل.  ت ح أرل االصورل الاهنية كان

 جداً.  غريباً  حتى وإن كان

رورل الشجرل التي أسقطت ا  بأنفكض . لننستطيع أن نتخيل عدم وجود ولكن حتى ها  السلسلة السببية هي أمر 

حرب بالخطأ. حتى وإن بدت تشبه رورل  حنسكابالسفينة الفضائية ل تكن رورل لشجرل ح الحقيقة ولكن ا نتيجة 

شجرل بالضبط، هي ح حقيقت ا ليست رورل لشجرل حال ا كحال رسمة النملة لترشتشل التي ل تكن رورل عن 

لسفينة الفضائية التي أسقطت ها  الصورل قد أتت من كوكب ح يعرف شيئا عن ترششل. ونستطيع التخيل بأن ا

كل ها  الصور لن تصبح ممثلة  عن الشجرل ولكن أنا األشجار. حين ا سيظل لدى البرش رورل ذهنية مطابقة لصورت

 .لشجرل أكث من أي يشء آخر

واألمر ذاته يصدق عىل الكل�ت ، فالخطاب عىل الورق قد يكون ورفا مثالياً للشجر، ولكن إن كان رادراً عن قرود 

منا مالي� السن� ، حين ا فلن تحيل الكل�ت إىل يشء. لو حفظ شخ  ها  ترضب عىل لوحة مفاتيح بشكل عشوائ 

 ء كالك. الكل�ت وكررها ح ذهنه دون ف م ا فإن ا لن تحيل إىل يش

ا  الكل�ت هي باللغة تخيل أن هاا الشخ  الاي يتحدث ب ا  الكل�ت ح ذهنه قد تم تنوميه. ولنفكض بأن ه

. لنفكض بأنه وأثناء تفك�  ب ا  الكل�ت يختلجه شعور اليابانية وأن هاا الرجل أخرب بأنه يستطيع تحدثاليابانية 

بف مه ل ا  الكل�ت. ومع أنه وإن قاطع أحد حبل أفكار  وسأله عن معنى الكل�ت التي يفكر ب ا فإنه لن يستطيع 

ن ولك .لخواطرتوارد ال م�رساإلجابة) قد يكون هاا الوهم مثالياً لدرجة جعلت هاا الشخ  يستطيع خداع يابا� 

 حين ا لن يكون قد ف م ا.  جيب إذا ما سؤل باذا كان يفكرها  الكل�ت ح سياق ا الصحيح وي استع�لإن ل يستطع 

قص  الخيال العلمي التي قمت برسدها نستطيع أن نصل إىل حالة يفكر في ا الشخ  بكل�ت هي عن طريق جمع 

، ولكنه ح يف م ها  الكل�ت وح يعلم ما هي هنيةنفسه بتكوين رور ذورف للشجرل ح لغة ما ويبدأ ح الوقت 

الحرب ومع أن هاا الرجل قد أوهم ليعتقد  انسكاببل نستطيع التخيل بأن ها  الصور الاهنية ناتجة عن الشجرل. 

التخيّل بأن اللغة  ونستطيع. صاح عن ا إذا ما سؤل عن ماهيت ا)ولن يستطيع اإلف –بأن ا رور ألشياء مناسبة لفكرته 

، وقد تكون ح هاا اليل تعرض للتنويم من قبلالتي يفكر ب ا هاا الشخ  ل يسمع ب ا الشخ  الاي قام بتنو�ه و 

ن ها  الكل�ت غ� املف ومة بالنسبة ملن يقوم بالتنويم هي ورف للشجر ح اللغة اليابانية. من قبيل املصادفة أ 

نوعياً ملا يخطر ح ذهن املتحدث باللغة اليابانية الاي كان  اً   قد يكون مطابق، كل ما يخطر ح ذهن الشخباختصار

 من هاا كله يحيل إىل الشجر.  يشءيفكر بالشجر فعالً ولكن ح 

وكل هاا هو أمر مستحيل حدوثه مثله مثل أن تستطيع القرود عن طريق املصادفة أن تطبع نسخة من هاملت. 

 حتى أو منطقياً  مستحيلة ليست ولكن ا ،ذلك عالية لدرجة أن ا لن تحدث إطالقاً  لعدم حدوث اححت�حتأعني بأن 

 من العديد وجد ما إذا الكون ح املتحققة الرشوط مع باتساق أو الطبيعية القوان� مع يتسق بشكل تحدث قد مادياً.

 ومع أنه لدرجة للحقيقة م م مملف و  مفاجئا تحققاً  فستصبح حقاً  حدثت ما وإذا أخرى) كواكب ح املدركة الكائنات



 بتمثيله. تقوم ملا سحري داخيل جوهري ارتباط أي تلك لن فإن ا املرئيةو  الصوتية التمثيالت من معقد ضخم نظام وجود

 نظام كان وإن حتى رحيح وهاا ورغبته. املفكر أو املتحدث ميول عن أو حدوثه طريقة عن مستقل ارتباط وهو

 أو مكتوبة والكل�ت قط. الاهن ح مدر  أو مادياً  مدر  املثال) هاا ح الاهنية والصور الكل�ت ووهي التمثيل

  .جوهري بشكل إليه تحيل ما تثل ح والكل�ت الاهنية الصور إن ذهنية).  رور هي الصور بين� منطوقة

 وعاء يف دمغةاأل  مثال

 أن تخيّل يعتستط وقد رشير عال بواسطة جراحية لعملية تعرض إنساناً  تخّيل : الفالسفة ناقشه علمي خيال مثال سأورد

 الدماغ تبقي أن غرض ا املغايات من بوعاء واستبدلت جسد  من الشخ  هاا دماغ إزالة تت  أنت) هو اإلنسان هاا

 يرام. ما عىل يشء كل بأن يعتقد الشخ  يجعل والاي لعالبا الخاص الحاسب بج از األعصاب ن ايات تربط تم حياً.

 من تنتقل إلككونية نبضات نتاج هو الشخ  يخترب  ما كل ولكن ، ..الخ والس�ء واألشياء األشخاص رؤية سيستطيع

 احستجابة فإن يد  رفع الشخ  حاول فكل� الاكاء من درجة عىل الحاسب وج از األعصاب. ن ايات إىل الحاسب ج از

 الرشير العال فإن الربنامج تنويع طريق عن وأنه إضافة .ترتفع يد  ويرى ريشع الشخ  ستجعل الحاسب ج از من

 وقت مسيط أن كالك يستطيع .العال هاا يريدها بيئة أو وضع يأ  عن ي لوس) وأو "يخترب" الضحية جعل يستطيع

 ويقرأ يجلس الضحية يجعل وقد األزل. منا البيئة ها  ح عاش هبأن الضحية يعتقد حتى ذاكرته من الدماغ عملية إجراء

 املغايات من بوعاء ويستبدل ا أجسادهم من البرش أدمغة يزيل رشير عال وجود عن والسخيف املسيل احفكاض هاا

 خ للش وخياحت أوهاما يسبب والاي التقنية عايل حاسب بج از األعصاب ن ايات تتصل الحيال. قيد عىل الدماغ تبقي

... 

 التشكيكية الكالسيكية املشكلة نستعرض أن بالطبع ف دف ا املعرفة نظرية عن محارضل ح اححت�حت ها  تاكر عندما

 املعضلة ها  ولكن عضلة؟)امل ها  ح لست أنك من التأكد تستطيع وكيف املعارص. العال ح الخارجي بالعال وعالقت ا

  بالعال. العقل عالقة نع إشكاليات طرح أجل من مفيدل أدال هي

 ح وعاء ح عصبي نظام وأو وعاء ح أدمغة البرش كل أن تتخيل أن نستطيع ،وعاء ح واحد دماغ لدينا يكون أن من بدحً

 أن الرشير العال عىل يجب بالطبع واعية) كائنات تعترب العصبي الج از من األد� الحد تتلك املوجودات ضبع أن حالة

 وعاء من تلقائية ميكانيكية نزعات من نمكوّ  الكون هاا أن ربا عالال ها يوجد ح قد ؟ كالك أليس لالعا خارج يكون

  العصبية. واألنظمة باألدمغة ميلء

 متعددل ب لوسات إرابتنا من بدح ج�عية هلوسة ح ندخل لتجعلنا مربمجة التلقائية اآللية نفكض دعونا املرل وها  

 تلك ح ألنك نيكأذ إىل تصل ح كل�ت فإن بالطبع حديثي. إىل تستمع كأنك تبدو إليك أتحدث عندما بالتايل مختلفة.

 أن هو يحدث ما الكل�ت بنطق أقوم عندما ،ذلك من بدحً حقيقياً. ولساناً  حقيقياً  ف�ً  أملك أنا وح ،حقيقيتان أذنان

 ح وأشعر الكل�ت ها  أنطق وأنا لصوت بس�عي يتسبب والاي ،الحاسب ج از إىل دماغي من تنتقل الصادرل النبضات

 عىل ما بشكل نحن الحالة ها  ح أتحدث. وأنا يل ورؤيتك لكل�ت س�عك ح ويتسبب ..الخ يتحر  بلسا� ذاته الوقت

 ما، ج ة من احدمغة). خارج الخارج والعال جسد  وجود هو أتوهمه ما كلو الحقيقي بوجود  أخطئ ح فأنا .اتصال

 عندما حديثي إىل احست�ع تستطيع األمر ن اية ح ألنك ، ج�عية هلوسة نتيجة كله العال كان إذا ما امل م غ� فمن

 ح شخص� جردم من بدحً غرامية عالقة ح حبيبان كنا لو ، بالطبعو  نتصور. التي امليكانيكية وفق تكن ل وإن حتى أتكلم

 ).قليالً مزعجة تكون قد وعاء ح لدماغ� هو حدث ما كل أن فرضية فإن ، محادثة منتصف



 املرموق�) الفالسفة بعض ضمن م من األشخاص لبعض األقل عىل و الوضوح غاية وح سخيفا يبدو قد سؤال بطرح سأقوم

 كنا ما إذا نستطيع ف ل ، رحيحة القصة ها  بأن لنفكض رسيع. بشكل فلسفي العمق من درجة إىل سيأخانا ولكنه ،

 كالك؟ بأننا نعتقد أو نتحدث أن الطريقة ب ا  وعاء ح أدمغة

 وعاء ح أدمغة بأننا احفكاض هاا بأن سأجادل فأنا الحقيقة ح نستطيع. لن ،ح هي السؤال ااه عىل اإلجابة بأن سأجادل

 �كن ح .باختبار  ناقم يشء كل مع كامل اتساق ح وهي الطبيعي القوان� تنت ك ح أن ا مع رحيحاً  يكون أن �كن ح

 .ذاتياً  مدحض ما وبشكل ألنه ببساطة رحيحاً  يكون أن احفكاض ل اا

 محاججة وهي بصحت ا نفيس نعألق عدل سن� مني وأخات ،ما بشكل غريبة هي بعرض ا سأقوم يالت حاججةامل

 أفكر كنت عندما بداية يل توخطر  الفلسفة. ح العميقة اإلشكاليات ببعض اتصال ا هو غريبة تبدو يجعل ا ما .رحيحة

 بحث ح الحجج وبعض النظرية ها  ب� رابطة حين ا ورأيت لوين م" سكول "نظرية تدعى الحديث املنطق ح نظرية

  . الفلسفي) فينغشتاين

 الجمل كل  القائلة املقدمة ، املثال سبيل عىل .خطأها إثبات إىل مؤدية فيه الحقيقة تكون ما هو ذاتيا املدحض احفكاض

 عىل أحيانا يطلق خاطئة. هي إذن خاطئة تكون أن فيجب رحيحة كانت فإذا معممة، جملة ها  خاطئة. املعممة

 أنا " املقدمة ، املثال سبيل عىل الخطأ. إىل تفيض أن ا عىل منصوص الفرضية كانت إذا ذاتياً  مدحضة ابأن  املقدمات بعض

 ما إذا حقيقي هو الشخيص الوجود وجود أن املؤكد فمن أنا. كل ب ا يعنى "أنا" كانت إذا ذاتياً  مدحضة هي موجود" غ�

  ديكارت). أثبت وك� فيه فكر

 أو رحيحة إما ستكون أن ا افكضنا إذا .ذات ا السمة تتلك وعاء ح أدمغة بأننا القائلة الفرضية أن هو تبيينهب قومسأ  ما

 رحيحة. غ� ف ي بالتايل . سأب�) وك� رحيحة غ� إذن ف ي ، خاطئة

 للفالسفة بالنسبة األقل عىلو غريبة تبدو املحاججة ها  يجعل الاي السبب عن نتحدث دعونا ،حجتي أستعرض أن قبل

 هو وعاء ح أدمغة هي الواعية كائناته كل فيه تكون عال بوجود القول بأن قلنا للحقيقة). واحداً  مف وما تناقلوا الاين

 الفرضيات كل فيه تصح كانم عن نتحدث بأننا يبدو املمكن العال عن الحديث وهاا الطبيعية. القوان� مع متسق أمر

0Fالفلسفة) ح الف م سوء مكمن وهاا ،السخيفة

 بنفس يفكرون �لك، التي التجربة املمكن العال هاا ح البرش �لك .1

 أدعي فأنا ذلك ومع لعقول م) تلج التي ..الخ األفكار و�اذج والصور الكل�ت بنفس األقل عىل و ب ا نفكر التي األفكار

 يستطيع ح وملاذا ذلك؟ نستطيع كيف وعاء. ح أدمغة لسنا بأننا نثبت خالل ا ومن تقد� ا نستطيع حجة �تلك بأننا

  ذات ا؟ الحجة بتقديم يقوموا أن وعاء ح أدمغة هم ممن املمكن العال ح البرش

 ونفكر عن ا نتحدث كلمة أي عن والحديث التفك� يستطيعون املمكن العال ذلك ح البرش أن مع : هي ببساطة اإلجابة

 أو لتفك�ا يستطيعون ح هم ،بالتحديد . إليه اإلحالة نستطيع ما إىل يحيلون أن يستطيعون ح أدعي ك� أن م إح ، ب ا

  وعاء"). ح أدمغة "بأننا التفك� طريق عن حتىو وعاء ح أدمغة أن م عن التحدث
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 غتورين اختبار

ً  بان لنفكض  كل وح شخ  أي مع عاقلة محادثة ح يبدأ أن عىل القدرل يحمل حاسب ج از اخكاع ح نجح قد ما أحدا

 أم وعياً  �تلك الكمبيوتر  ازج كان إذا ما نحدد أن نستطيع كيف في ا) يخوض أن العاقل الشخ  يستطيع التي املواضيع

  ؟ح

 ح شخ  مع ومحادثة حاسب ج از مع محادثة ببدء يقوم أحداً  دع : احختبار هاا تورينغ أحن الربيطا� املنطقي قدم

 ومع للوعي ممتلكاً  الحاسب ج از سيكون حين ا ، اإلنسان هو وأي � الحاسب ج از أي � التفريق يستطع ل إذا يعرفه،

 ما إذا للوعي ممتلكا سيكون الحاسب ج از ، باختصار . محاور) من أكث مع مرل من ألكث سيعاد احختبار بأن التسليم

 وح ، مقابليه عىل برصياً  املحاور يتعرف ح حتى لوجه وج ا املحادثات تجرى أن يجب وح تورينغ. اختبار تيازاج استطاع

 ستجرى كل ا املحادثات بأن ولنتخيّل ، البرشي والصوت اآليل الصوت ب� الفارق يظ ر ح حتى روتية املحادثة تكون أن

 الكتابة خالل من عليه بالرد -واإلنسان اآللة– مشاركيه يقوم في� ..الخ هوأسئلت حديثه بكتابة املحاور في ا يقوم كتابياً.

 املعمل") هاا ح مساعد أنا "ح عليه بالرد ؟ آلة أنت هل سؤل ما إذا الكاب الحاسب يستطيع أيضا اإللككونية.

 بأن م يعرف ح ممن و لكتابا من العديد قبل من الوعي درجة تحديد ح احختبار هاا فعالية من التأكد إمكانية نقد تم

 فكرل أستخدم أن أريد املرل. ها  حديثنا محور ليس هاا ولكن . للوعي) ممتلكة اآللة تكون أن إمكان لفكرل أعداء

  اإلحالة. مف وم بحث ح وهو آخر لغرض هاا وسأستخدم ، األهلية لقياس محاورل اختبار وهو تورينغ اختبار من رئيسية

 املشار  كان إذا ما لتحديد ولكن برشي، أم آليا املحادثة ح املشار  كان إذا ما تحديد غرضه كوني ح موقفاً  لنتخيّل

 إجراء خالل من واضح هو ك� سيكون واحختبار نحن. نفعل ك� الخارجي) العال وح يشء إىل لإلحالة الكل�ت يستعمل

 التحدث ح هعلي متقدما يعترب من عن تييز  عىل غ�  قدرل عدم ح املشار  واجتاز إشكالية أي تبدر ل وإذا محادثة

 يكون عندما نحن. نفعل ك� األشياء إىل اإلحالة يستطيع املشار  أن إىل ولنصل ..الخ األشياء لنفس واإلحالة اللغة بنفس

 تورينغ بارباخت احختبار هاا إىل فسأش� مشك  إحالة مرجع وجود تحديد وهو ذكرنا  ك� تورينغ اختبار من الغرض

 اآللة كانت إذا ما وهو الوعي درجة تحديد ح فاعالً األريل تورينغ اختبار كان إذا ما مسألة الفالسفة ناقش وك� لإلحالة.

 إذا ما ببحث سأقوم ذاته وباألسلوب بالتايل ، للوعي ممتلكة بالرضورل هي مرل من ألكث احختبار اجتياز تستطيع التي

  مشككة. إحالة وجود تحديد ح فعاحً حالةلإل  تورينغ اختبار كان

 ومع منطقياً  املحال من ليس ولكن عملياً  جيد تورينغ اختبار . حاس�ً  ليس لإلحالة تورينغ اختبار ، بال اإلجابة إىل سننت ي

 ك� يعني وهاا يشء. أي إىل باإلحالة يقوم أن دون لإلحالة تورينغ اختبار اجتياز ح أحد ينجح أن ح جداً) مستبعد أنه

 حتى إليه. تحيل با رضورية رابطة تلك ح والخطاب والنصوص الكل�ت بأن مالحظتنا عىل التأكيد نستطيع بأننا نرى

 لغة بصطلح اعتربنا وإن حتى – املناسب سياق ا ح ردورها رحة تحدد التي القوان� عن بعزل الكل�ت نالحظ ل وإن

 ملرجع نفتقر نزال فال اللغة خارج يشء إىل باإلحالة تقوم الربامج ها  كانت إن إح – الكل�ت" حستخدام "برامج الحاسب

 أن �كن ح وعاء ح األدمغة عال أن إىل للورول طريقنا ح هامة ستكون الخطول ها  الكل�ت. ها  تتلكه محدد إحالة

  . وعاء) ح األدمغة من عال بوجود القول نستطيع ح وبالتايل إطالقاً  الخارجي العال ح يشء أي إىل يحيل



 ورشيك تورينغ) ارطالح ح هي ك� املحاكال" "لعبة وألعب تورينغ اختبار ح مشار  بأنني ، املثال سبيل عىل لنفكض

 عىل برمجت قد اآللة بأن تخّيل .احختبار تجتاز أو باللعبة زالفو  عىل قادرل كانت اآللة بأن لنفكض آلة. الحقيقة ح هو

 ح ولكن ا ، اإلنجليزية باللغة تقال التي الخ والتصاريح. واألسئلة املالحظات عىل اإلنجليزية باللغة لطيفة ردود إردار

 فإن أرى ك� .و الكتابة) لةآ  وغ� حركية أعضاء تلك وح )خارتي الكتابة بآلة احتصال نقاط وغ� حسّية أعضاء أي تلك

 . اإلدرا ) أو الوعي حمتال  رضوري أمر هو الحركية أو الحسية األعضاء من أي امتال  بأن يفكض ح تورينغ اختبار

 من املحاكال لعبة للعب اآللة  برنامج ح بص�ل أي توجد ح ولكن فقط ..الخ واألذنان للعينان تفتقر ح اآللة بأن لنسلم

  ؟ إذن اآللة ها  عىل نطلق ماذا بالجسد. التحكم أجل من أو الحسية األعضاء حصالتم دمج أجل

 بشكل الحديث تستطيع اآللة أن رحيح . اآللة ها  عمل من جزءاً  اإلحالة وضع نستطيع ح أننا الجيل من بأنه يل يبدو

 برج أو حقل ، بقرل أو من جبل ،تفاحة أو فاحت شجرل تييز تستطيع ح لكن ا .مثالً  إنجلكا ح الطبيعية املناظر  عن جميل

 . أمام ا تواجدت إن كنيسة

 اتصال أي ل ا الجمل ها  من يشء ح ولكن جمل. عىل ردود أو جمل إردار عىل قادر ج از هو الحالة ها  ح �تلكه ما

 حين ا سيقومون ، املحاكال لعبة ح سوية يلعبون وجعل م اآلحت ها  من اثنان جمع أحد استطاع إن الحقيقي. بالعال

 اآللة حديث نعترب يجعلنا آخر سبب أي يوجد ح الوجود. عن العال بقية اختفى وإن حتى لألبد، البعض بعض م بخداع

  ترششل. ونستون إىل إحالة هو النملة رسم أن نعترب يجعلنا سبب وجود من أكث الحقيقي العال لتفاح كإحالة التفاح عن

 حديث إحالة ح نرا  الاي بالتمثيل التسليم من الشكل هاا وجود هو هنا ...الخ واإلدرا  واملعنى اإلحالة أوهام ينتج ما

 السبب. لاات ترشتشل ونستون برسم قامت النملة بان التوهم هو هاا من وقريب ..الخ. وإنجلكا التفاح إىل اآللة

 غ� بتعاملنا مربوط والحقول التفاح عن حديثنا . ومثال) والحقول التفاح مع والتعاطي مالحظة عىل قادرون لكنناو 

 اللفظ من شكل إىل التفاح مع وتعاملنا تجاربنا من بنقلنا تقوم اللغة ح داخليه قوان� هنا  والحقول. التفاح مع اللفظي

 و مثل لغوي شكل خالل من عن ا املعرب النقاشات من بنقلنا تقوم اللغة ح يةخارج وقوان� . تفاحة" أرى " مثل املنطوق

 يعطينا ح للغة والخارجية الداخلية القواعد إىل احفتقار إن التحدث. مجرد من بدحً أفعال إىل التفاح) بعض بابتياع سأقوم

 نحوية لعبة هي نحوية. لعبة مجرد من أكث )اآللت� ب� اللعبة مثال ح آلة من أكث وأو اآللة محادثة حعتبار سبب أي

  أكث. وح أقل ح متقنة لرسمة النملة خطّ  يحمله الاي املعنى بنفس ولكن إدراكية لدحلة بحمله شبيه خطاب إىل تش�

 ح أرال. موجوداً  ترششل ونستون يكن ل وإن حتى الرسمة خطّ  تستطيع النملة أن عىل احتفاق نستطيع النملة حالة ح

 بإنتاج املربمج يقوم فلن الكنيسة وبرج والحقول التفاح يوجد ل إن ، اآللة حالة عىل ذات ا الحجة نطبق ح أن نستطيع

 من شكل هنا  أن إح املبدع. مصمم ا يدرك ا ك� الكنيسة وبرج والحقول التفاح تدر  ح اآللة أن مع ذاته. الربنامج

 املبدع�. مصممي ا ح التي واملعرفة الحسية اإلدرا  تجربة خالل من الحقيقي لالعا وتفاح اآللة ب� السببية الرابطة

 توجد أن تحقق ا رعوبة من الرغم عىل املنطقي اإلمكان من ليس إحالة. إىل لنا تش� بالكاد الضعيفة الرابطة ها  ولكن

 إطالقا تشعر ح اآللة أن هو كله هاا من أهم بل ، فحسب الكنيسة وبرج والحقول التفاح يوجد ل وإن حتى نفس ا اآللة

 حديث يتغّ�  فلن الوجود عن األشياء ها  كل توقفت وإن حتى ..الخ الكنيسة وبرج والحقول للتفاح املستمر بالوجود

 ان هو هنا نقاشنا مع يلتقي ما إطالقاً. اإلحالة عىل قادرل اآللة بأن القول �كن ح ول اا . هو ك� سيبقى بل عن ا اآللة

 ، املحاكال لعبة لعب إح يشء بأي القيام تستطيع ح آلة وجود استبعاد عىل قادرا يجعله يشء أي �تلك ح تورينغ اختبار



 آلة تقوم م� أكث يشء إىل باإلحالة تقوم ح وضوح بكل هي املحاكال لعبة لعب إح يشء أي فعل تستطيع ح التي واآللة

 .بفعله تسجيل

 

 أخرى) (مرة وعاء يف أدمغة

 هو ك� فروق عدل هنا  بورف ا، قمنا التي اآلحت مع اء"وع ح "احدمغة حالة ح احفكايض املوقف ب� نقارن دعونا

 ن ايات بوجود الحسيّة عضاءاأل  حكم ح هو ما �تلكون  مولكن حسيّة، أعضاء أي الوعاء ح األدمغة تلك ح واضح.

 ح األدمغة برمجة ح دور بلعب املدخالت ها  وتقوم ، ها  األعصاب ن ايات خالل من مدخالت هنا  ،موردل أعصاب

 وفق تعمل وهي ، وظيفية أدمغة ان ا إىل باإلضافة أدمغة هي الوعاء ح األدمغة أدمغتنا. برمجة ح تفعل ك� الوعاء

 أو للوعي امتالك م إنكار العبث نم سيكون ، األسباب ول ا  . الحقيقي العال ح األدمغة ب ا تعمل التي ذات ا القوان�

 ينصب الاي السؤال كل�تنا. إليه تحيل ما إىل تحيل كل�ت م بأن تعني ح واإلدرا  للوعي امتالك م حقيقة ولكن اإلدرا .

 إىل اإلحالة يستطيعون هل : عام بشكل للشجر؟ إحالة أي "شجرل" مثل اللفظية تعاب�هم تتلك هل : هو اهت�منا عليه

  املثال). سبيل عىل األتوماتيكية اآللية تنتج ا التي الصور عكس عىلو إطالقاً؟ املادية اءاألشي

 وأو كونية ردفة خالل من الوجود ح ظ رت قد األوتوماتيكية احلة بأن بالتسليم نقوم أن أفكارنا ضبط أجل ومن دعونا

 ذكرنا وك� الحقيقة ح ذك. تصميم بإدرا  تحظى أن احفكايض العال ح األوتوماتيكية باآللة يفكض ح دائا). وجدت أن ا

  وعاء. داخل هم وعي م درجة كانت م � الواعية الكائنات جميع بأن نتخيّل فقد الفصل بداية ح

 وب� األدمغة ها  خالل من تستعمل ك� "شجرل" املفردل ب� رابطة أي وجود لعدم ،يشء بأي احفكاض هاا يساعدنا ح

 و�تلكون ، نفس ا باألفكار ويفكرون الشكل بنفس "شجرل" املفردل استع�ل سيوارلونف ذلك ومع الحقيقي. جرالش

 والكل�ت للصور نوعياً  مطابقة هي �لكون ا التي ..الخ والكل�ت الصور حقيقي. شجر أي يوجد ل وإن حتى ذات ا الصور

 �ثل يشء مع النوعي التشابه بأن مجدداً) النملة مثال وح قبل من ححظنا ولكننا ، عاملنا ح الشجر تثل التي ..الخ

 الوعاء داخل األدمغة تفكر ح ، باختصار ذاته. ح له ممثالً اليشء من يجعل ح الشجرل) أو ترششل ونستونو ما موضوعاً 

 بالشجر الشجرل عن كرت مف تثل يقتيض ليشء وجود ح ألنه ،" أمامي شجرل هنا  " بعبارل تفكر عندما الحقيقي بالشجر

  الحقيقي.

 نظمت وإن حتى الشجر إىل بالرضورل تحيل ح الكل�ت أن كيف رأينا التايل: ح النظر أمعن مترسعاً  احستنتاج هاا بدا إن

 القوان� بعنى "الربنامج" أن وح . للشك مجاحً يدع ح بشكل الحقيقي العال ح بالشجر يتعلق لحديث مطابق تسلسل ح

 التي الروابط خالل من للشجر إحالة يث� أو الشجر إىل رضورل يحيل ، الفعلية للسلوكيات األدمغة وميل وامل�رسات

 إىل وتحيل وتثل تفكر األدمغة ها  كانت إن اللغوية. والردود اللغوية اإلشارات ،أو اآلخر وبعض ا الكل�ت ب� تؤسس ا

 اللغة نظام بربط "الربنامج" ب ا يقوم التي الطريقة إىل عائداً  هاا كونفسي الوعاء) خارج الحقيقي والشجر "الشجر"

 ، الوعاء داخل األدمغة عال ح اللفظية غ� واملخرجات املدخالت ل ا  وجود هنا  اللفظية. غ� واملخرجات باملدخالت

 حتى خارجي) يشء أي وأو األشجار تثل ح التلقائية اآللية طريق عن تنتج التي الحسية" "البيانات بأن أيضاً  رأينا ولكننا

 حقيقة رورل تعترب أن دون شجرل رورل طالء رشة تشابه عندما الحال هو ك� بالضبط. أشجارنا رور شاب ت وإن

 للغة كيف لشجرل. حقيقية رورل تكون أن دون شجرل لصورل نوعياً  مطابقة تكون قد حسية" "معطيات شاهدنا لشجرل.



 بشكل مادي) يشء أي وأو الشجر تثل ح شعورية بدخالت الوعاء داخل الدماغ حالة ح مجالربنا خالل من تربط أن

 يشء أي إىل أو الشجر إىل تحيل أو تثل هل ، املستعملة واللغة ، كله التمثيل نظام خالله من يتحقق خارجي أو جوهري

 الخارجي؟ العال ح

 اللفظية واألفكار ،األعصاب لن ايات املحركة إلشاراتوا كله الحسية البيانات نظام إن يستطيع، ح هي واإلجابة

 للغة الخارجية القوان� طريق وعن كمدخالت الحسية البيانات إىل للغة الداخلية القوان� بواسطة املورولة واملف ومية

 وليعادل النوعي التشابه نرى دمنا ما لترششل ةالنمل رسمة من أكث للشجر رابطة أي تلك ح املحركة اإلشارات أجل من

 من ليس ، لإلحالة تاثل أي ضمناً  تعني ح الحقيقي العال ح شخ  وأفكار الوعاء ح األدمغة أفكار ب� النوعية) ال وية

 خارجية. موضوعات إىل تحيل الوعاء ح األدمغة أن حعتبار أساس أي وجود عدم ترى أن الصعب

 القضية مقدمات

 أدمغة كون ا عن والحديث التفك� تستطيع ح الوعاء داخل األدمغة أن من باستعراض ا وعدت التي الحجة اآلن قدمت

  إيضاح ا. ح واإلمعان بنيت ا فح  اآلن وتبقى وعاء. ح

 األشجار إىل تحيل ح فأفكارها أمام ا شجرل بوجود تفكر عندما الوعاء داخل األدمغة أن من ، للتو قلنا  م� انطالقا

 اإللككونية النبضات خالل من أو ، الصورل ح الشجر إىل تحيل فقد ، اآلن سنناقش ا التي النظريات بعض ح الحقيقية.

 النظريات وها  اإللككونية. النبضات ها  عن املسؤول الربنامج س�ت خالل من او ، التجارب ها  حدوث سببت التي

 ح اإلنجليزية اللغة ح "شجرل" للكلمة استع�لنا ب� قوية سببية رابطة وجود سببب ، للتو ذكرنا  ما بسبب تستبعد لن

 الس�ت بعض حضور مع ما بشكل اإللككونية النبضات ووجود الصورل. ح الشجر حضور مع الوعاء" داخل األدمغة "عال

 إليه تحيل ما إىل بالنظر .أمامه شجرل وجودب احعتقاد ح اً مخطئ ح محقاً  الدماغ يصبح النظريات ها  ح لة.اآل برنامج ح

 ها  أحد بصحة احفكاض ومع ،  "أمام" مفردل إليه تحيل ما ،و وعاء" ح احدمغة "لعال اإلنجليزية اللغة ح "الشجرل"

 ح ةأدمغ "عال ح اإلنجليزية اللغة ح تكون عندما أمامي" شجرل "هنا  لعبارل الحقيقة رشوط ستكون ،حين ا النظريات

 .. وعاء"

 

 

 يشء إىل أو وعاء ح األدمغة لعا ح اإلنجليزية اللغة ح الصورل ح الوعاء إىل يحيل الوعاء فإن ، نفس ا الحجة خالل من

 ألن ،الخارجي العال ح الحقيقية األوعية إىل يحيل ح قطعا ولكنه ، الربمجية) الس�ت أو اإللككونية والنبضات له مقارب

 باستثناءو الحقيقية باألوعية سببي اتصال له يوجد ح وعاء ح احدمغة عال ح اإلنجليزية اللغة ح "وعاء" مفردل استع�ل

 الاي الوعاء وهو بعينه مخص  وعاء وجود لوح "وعاء" املفردل استع�ل عىل األدمغة قدرل عدم عن الناتج احرتباط

 والوعاء وعاء ح األدمغة لعال اإلنجليزية اللغة ح مفردل كل استع�ل ب� مستمراً  يزال ح احرتباط ولكن ، يحوي م

 هاا من وقريب . عام) بشكل األوعية وب� "وعاء" معيّنة مفردل استع�ل ب� مميزل رابطة ليست وهي ، بعينه املخص 

 مثل له مقارب يشء أو الوعاء ح األدمغة عال ح اإلنجليزية اللغة ح الصورل ح سوائل إىل املغاية" "السوائل إحالة ،

 أدمغة ح ونحن الحقيقي العال هو املمكن" "عامل م كان إن بأنه يستلزم وهاا . الربمجية والس�ت اإللككونية النبضات

 القبيل. هاا من يشء أو الصورل ح وعاء ح أدمغة أننا وعاء" ح ادمغة "نحن بقولنا اآلن نعنيه ما بأن يعني ف اا ، وعاء ح



 . وعاء) ح أدمغة بأننا ن لوس ح ونحن الصورل ح وعاء ح أدمغة لسنا أننا هو وعاء ح أدمغة أننا فرضية من جزءاً  ولكن

 يشء). أي تعني كانت وإن خاطئاً  شيئاً  تعني وعاء" ح ادمغة "نحن الجملة بأن يعني ف اا وعاء ح أدمغة كنا فإن ، بالتايل

  بالرضورل. خاطئة ف ي بالتايل ، خاطئة جملة وعاء" ح أدمغة "نحن الجملة ستصبح ءوعا ح أدمغة كنا لو ، باختصار

 وفق العمل -2 .زائداً  معنىً  املادي اإلمكان إعطاء -1 : اثن� خطئ� ح يكمن ومف وما ممكنا اححت�ل هاا يجعل ما

 شياءأ  إىل رضوري بشكل الاهنية التمثيالت بعض في ا تحيل نظرية وهي ، لالك إدرا  دون لإلحالة سحرية نظرية

  . مادية

 قوان� مع املتسقة الحالة ل ا  ورف وجود غ� هاا يعني ماذا ، وعاء ح أدمغة فيه نكون ممكن مادي عال هنا 

 رؤية خالل من ، امليتافيزيقيا من كجزء الفيزياء مع التعامل ح عرش السابع القرن منا حضاراتنا ميل هو وك� الطبيعة؟

 كاملحك املادي اإلمكان مع التعامل ح أيضاً  مشابه ميل هنا  ،  للكون الكامل والع�د للحقيقة ورفية كعملية ومالعل

 هو واإلمكان ، املادية الحقيقة هي الحقيقةب نعنيه ف� الرؤية ها  خالل من .فعالً يحدث أن �كن ما ح الحقيقي

 مفتعلة حالة ح إح خاطئة الرؤية ها  تكون ح ، اآلن رأينا ك� ولكن املادية. الرضورل هي والرضورل ، املادي اإلمكان

 ينقض ما وعاء، ح أدمغة نصبح أن حقيقة كن� بأنه يعني ح وعاء ح أدمغة هفي نكون ممكن مادي عال وجود إن ك ا .

 نفسه الوقت ح مت وين و  قبول م إلظ ار املتحمسون الفالسفة بعض سيقول الفلسفة. بل الفيزياء ليس اإلمكانية ها 

 لنا أظ رت لقد" : سيقولون العرشين) القرن ح السائدل أمريكية-األنجلو ةيالفلسف عقليةال حال هو ك�و الردود ها  من

 ؟ هاا ح املفاجئ هو ما مستحيلة. مفاهيم حقيقته ح  هو ماديا ممكنا يبدو ما أن

 

 الحقيقة ح كبحث الفلسفي للحرا  ورفك ولكن مف ومية.  ابأن الورف تقبل فحجتي بّينة عىل لنكون ، حسناً 

  .يشء ح نقاشنا حقيقة من ليس وهاا الكل�ت. معا� عن كبحث تبدو من ا يجعل املف ومية

 الرشوط ها  بفح  قمنا . ..الخ واإلحالة والتمثيل التفك� أجل من املسبقة الرشوط ح البحث هو اآلن حتى فعلنا  ما

 طريق عن ولكن ، املثال سبيل عىل اللغويون يفعل ك� واحرطالحات الكل�ت ها  معا� فح  طريق عن ح املسبقة

1Fالسحريّة النظريات بأن ندعي ح أننا وبا ل ا املطلق القديم املعنى باملسلمة أعني وح مسلمة. إثبات

2
 هي لإلحالة 

 طريق عن أو ، معينة عامة مقدمات افكاض طريق عن منطقيا ممكن هو با البحث بعنى ولكن ، خاطئة) تسلي�ت

 وح تجريبية ليست العملية وها  جدا. عامة تنظ�ية افكاضات وضع

 واعت�دها ها  قتيطري معصومية عدم من الرغم عىل هات�. البحث طريقتي ب� مشككة عوامل ل ا ولكن بدي ية هي 

 ما غ� الخارجية والخصائ  لألشياء منفاا �لك ح الدماغ أن افكاض خالل ومن تجريبية أن ا تعترب قد افكاضات عىل

 ح بحث وأكرر ألن ا "ترانسيندتايل/متعايل" بحث : كانط يسميه با قريبة عالقة ها  ،لطريقتي الحواس) له توفر 

 مستلقة ليست ولكن ا ، نفس ا أدمغتنا طبيعة داخل مبنية املسبقة الرشوط األفكار. لتايلوبا لإلحالة املسبقة الرشوط

  التجريبية. احفكاضات عن تام

                                                           
-رهنقمت بترجمة الكلمة حرفيا ألنها ال يشير إلى اصطالح فلسفي معّين بل هو إستعمال خاص بباتنام ويقصد به ما كان تخّيليا لم يثبت ولم يب – 2

 االمترجم



 إىل بالنسبة خاطئة وهي ، خاطئة هي لإلحالة السحرية النظريات بأن وهي ، الوضوح شديد الحجة ها  مقدمات أحد

 ل إذا )4والشجر مثل محددل أشاء إىل اإلحالة يستطيع أحد ح أن األخرى املقدمة فحسب. املادية ح العقلية التمثيالت

 فعنايد الاي ما ولكن به. يورفوا أن �كن ملا ارطالح ضمن أشياء إىل  بالنسبة أو يعاجم مع م سببيا تفاعال �لك يكن

 عن مراجعت ا إلعادل حان الوقت فلعل ، رحته أدعي ملا العام اإلطار تؤسس من هي أن ا با  املقدمات؟ ها  لقبول

 قرب.

 

 أسباب إنكار الرابطة الرضورية ب� املمثالت وما تحيل إليه

 أرفض وأنا اإلحالة. عىل القدرل تعطيه والتي اإلرادل قول للعقل أضافوا برينتانو وأش رهم الفالسفة بعض بأن سابقاً  ذكرت

 ؟ ذلك ح متعجالً كنت هل الحق؟ هاا يعطيني الاي ما ولكن ، حل إىل يؤدي ح كأمر بوضوح الرأي هاا

 والحجة إطالقاً. التمثيل استع�ل دون الخارجي العال ح وس�ت ا باألشياء التفك� نستطيع بأننا الفالسفة هؤحء يدع ل

 يشء إىل تحيل ح الصور أن تظ ر النملة بصورل البرصية الحواس بيانات ب� في ا أقارن والتي احعىل ح قدمت ا التي

 طالء بقعة طريق نع نتجت التي الشجرل رورل عن العلمي الخيال من قصة في ا استعملت املحاججة وهي .و بالرضورل

 عن مف وم بأي تصحب أن دون ولكن الشجر، عن املحسوسة لصورتنا نوعياً  مشاب ة حسية بيانات أظ رت والتي

 طبيعة نفس من تكون أن علي ا فيجب الخارجي العال ح يشء إىل بالرضورل تحيل ذهنية تثيالت وجدت لو الشجرل)

  ؟ املفاهيم هي ما ولكن الصور. ح املفاهيم

 نقوم ما ، ومتى نريد كيف األفكار تيار نوقف عندما . عقولنا ح تسبح وهي املفاهيم ندر  ح فإننا باألشياء نتأمل عندما

 كل�ت أسمع فأنا مرت�. ب ا أفكر ح فأنا ج راً  أفكاري عن أتحدث عندما . واملشاعر والصور الكل�ت هو حين ا بالتقاطه

 أحيانا وولكن ب ا أؤمن ح لكل�ت نطقي عن ب ا أؤمن بكل�ت أنطق عندما ختلفةم يل تبدو وهي ، أنت تسمع ا ك�

 مختلفا األمر يل ويبدو قة)الحقي إح أقول ح أنا بين� أكاب بأنني أشعر فإنني عدوا� جم ور أمام أو متوتراً، أكون عندما

 رعوبة دون شخ  تخيل أستطيع لكننيو  . أف م ح التي كل�تب أنطق حين� حايل عن أف م ا بكل�ت أنطق عندما

 وتأكيد ف م من به أشعر الاي الشعور ذات ويختلجه ذهنه) ح ويبقي ا ب ا يج ر ح أنه وبعنى الكل�ت ب ا  يفكر وهو

 ها  في ا استخدمت التي اللغة يف م ل وأنه أبداً، ذهنه ح جال م� أيا يف م ل بأنه بدقيقة بعدها ويعي ،  ..الخ

 حدوثه. تخيّل عىل عصياً  ليس ذكرت ما كل بأن ببساطة أعني ولكنني جداً  وارد املوقف هاا بأن أدعي ح حتى. الكل�ت

 عن تاماً  مختلف أمر هو فكرل أو بف وم شخ  ورف ولكن ، رور أو كل�ت مجرد هي املفاهيم بأن يظ ر ح وهاا

 الخارجي العال ح أشياء إىل باات ا تحيل ذهنية يالتتث تليس املفاهيم . له مستقرأ حدث أي أو ذهني تثيل أي ورف

 قد ، مخصوص بشكل مستعملة دححت هي فاهيماملف اإلطالق. عىل ذهنية تثيالت تعد ح تجعل ا التي األسباب لاات

 عن لوبعز  فإن ا وخارة ذهنية الدححت تكون عندما حتى ولكن ، مادية أو ذهنية ، عامة أو خارة الدححت ها  تكون

 . باات ا تحيل ح والدححت مف وماً. تعد ح استع�ل ا سياق

 شجرل  عن الدردار شجرل تييز تستطيع ح مثيل بأنك افكض بسيطة. ذهنية تجربة تطبيق طريق عن ذلك رؤية نستطيع

 الدردار شجرل عن غ�ي حديث ح إليه يحال ما نفسه هو ، حديثي ح إليه الدردار شجرل تحيل ما بأن نقول نزال ح الزان.

 ما ب� الفارق أن املعقول من هل معاً. وحديثك أنا حديثي ح واملف وم) الزان لشجرل مصداق هو الزان شجر كل وأن ،



 مطابق هو الدردار شجرل عن مف ومي عن �؟ مف ومنا ح فارق هو الزان شجرل إليه تحيل وما الدردار شجرل إليه تحيل

 ناعن وأنت فأنا ، وباملناسبة ، األفراد ح املجتمع من يأت اإلحالة موضع تعي� أن يبّ�  وهاا الزان. شجرل عن ملف ومي

 شجرل إحالة موضع ب� الفارق بأن يقول أن بشجاعة أحد حاول إذا والزان). الدردار شجرل ب� تفريق م ح الخرباء لرأي

 يتخيّل فدعه إذن النفسية، حالتي اختالف خالل من ومفرس مربر هو عن � حديثي ح الزان شجرل إحالة وموضع الدردار

 الدردار شجرل كلمة إبدال باستثناء ، الحقيقة ح لألرض، جدا مشابه هو األرض توأم الكل�ت. فيه تتبدل لألرض" "توأماً 

 نسخة أملك بأنني لنفكض لألرض. تاما مطابق هو األرض توأم بأن يفكض أن يستطيع القارئ فإن فيه الزان بشجرل

 كنت إن .البعض) بعض � مع عنق ربطتا تتطابق وك� فيني جزيء كل فيه جزيء كل يطابق األرض توأم عىل مني أخرى

 والتي لفظياً  عن ا املعرب األفكار بنفس يعتقد مني األخرى لنسخةا بان حين ا فافكض والجسد، الروح بثنائية يؤمن شخصا

 تختلف النفسية حالته بأن أحد يعتقد أن السخف من ..الخ. ذات ا امليول و�لك ، ذات ا الحسية البيانات �لك ، ب ا أعتقد

 الدردار. تثل الدردار" ل"شجر  وكلمتي ، الزان" "شجرل تثل الدردار" "شجرل كلمته فإن ذلك ومع النفسية، حالتي عن

 �ثل املاء سيكون حين ا ، او تو اتش عن بدح زد واي اكس لنقل ، مختلف سائل األرض توأم ح "املاء" كان إن ل اا ومشابه

 القرن منا معنا استمر الاي للمعتقد مضاد وهاا . ..الخ) األرض ح واستع�له األرض توأم ح استع�له حال مختلفاً  سائالً

  الاهن. ح موجودل املعا� بأن وهو عرش بعالسا

 أننا با كامل) خطاب أو لجمل املرئية الصور حتى أو الشجرل ومثل رور امتال  إىل يرجع ح مف وم امتال  بأن ححظنا

 دور اعتبار ومع مناسبة. مواقف ح الجمل استع�ل عىل القدرل عىل الحصول دون تريدها رور نظام أي امتال  نستطيع

 تريد التي الصور كل عىل شخ  يتحصل قد املناسبة) املواقف هي ما تقرير ح اللغوية غ� والعوامل اللغوية العوامل

 يحصل قد األشجار. من العديد أمامه بدت وإن حتى ، شجرل" إىل "أرش له أحد يقول عندما تائ ا لك يبدو فقد هاا ومع

 مال الاهنية الصور ألن فعله. عليه ينبغي ما معرفة يستطيع فلن ذلك ومع ، عمله عليه ينبغي ملا ذهنه ح رورل عىل

 �تلك ا قد قدرل هي ذهنية لصورل وفقاً  والترصف ذهنية، رورل مجرد فستظل ما بشكل الترصف عىل بالقدرل ترفق

 فإن ، منطقياً  ممكن أمر إيضاح وملجرد ولكن ، شجرل إىل يش� وهو نفسه الشخ  يتخيل قدو ل ا. يفتقر وقد البعض

 أنه معرفة عن عاجزاً  سيظل . )مف وم غ� له بدا ما وهو الشجرل إىل باإلشارل له غ�  إخبار بعد أتت للشجرل إشارته

  الشجرل". إىل "أرش العبارل ف م عن وسيعجز شجرل إىل يش� أن عليه يجب

 .لالنفكا  قابلة كل ا القيود ها  ولكن ، منضبط كامل مف وم حمتال  ومعاي� كضوابط معينة جمل استع�ل ح فكرت

 ظواهر بوجود أيضاً  نسمح وقد ، املثال سبيل عىل عادية لغة ح كل�ت ليست أدوات من مكونة رمزية بوجود نسمح قد

 ك� ..الخ غ�ها مع جمع ا عىل والقدرل الككيب تتلك أن م م هو ما .الاهنية الحاحت من وغ�ها الصور مثل ذهنية

 ، األولية األعداد نظرية إثبات ح ذهني كتعب� الريايض عند األزرق الوميض يوظف قد .العادية اللغة ح الجمل لحا هو

 وورالت منفصلة خطوات إىل األزرق" "الوميض دحلة فك يستطيع ح الريايض بأن للقول لنا دافع هنا  سيظل ذلك مع

 املاكورل تاماً  املشاب ة الحجج فإن لألفكار، ممكنة كتعاب� ب ا نسمح التي الاهنية الظواهر كانت م � ولكن منطقية.

 إنتاج طريق عن الظواهر، ها  توظيف عىل املفكر قدرل ولكن للف م تؤسس ح باات ا الظواهر بأن ستظ ر سابقاً 

  .ةاملناسب الظروف ح املناسبة الظاهرل

 ف م محاولة فإن ، محقاً  كان إن الفلسفية. التحقيقات ح فينغشتاين محاججة من مخترصل نسخة هو آنفاً  ذكر  تم ما

 االفينومونولجي تفشل ما ألن ، أسايس بشكل مضلل هو الفينومونولجي/الظاهري بالتحقيق يسمى ما طريق عن األفكار

 ألفكار  الشخ  ف م– التعب� ذلك ف م ولكن لألفكار، الداخيل التعب� هو بورفه يقومون ما أن هو مالحظته ح



 التوجه عقم بوضوح يظ ر اليابانية باللغة بالتفك� يتظاهر الاي الرجل عن مثالنا .حدثاً  وليس قدرل هو -الخارة

 فإن ، حقيقي بشكل الشخ  يف م عندما الدقيق الفح  إمكانية توفرت ولو فحتى الف م. إشكالية لحل الفينومونولجي

 �رسامل اليابا� خداع حاول الاي الرجل �لتك أن ممكناً  يزال وح الف م، ها  مع إح يكون ح اإلمكانية ها  ترابط

  .اليابانية اللغة ح كلمة أي يف م أن دون أيضاً  اإلمكانية ها  الاهني للتخاطر

 وإن بطالقة اإلنجليزية يتحدث إطالقاً. نفس حديث عليه يخطر ح الاي الكامل املمكن الرجل افكض ، أخرى ج ة من

 ، باله عىل يشء يخطر وح عالٍ  بصوت يتحدث عندما يفكر ح ولكنه .باستطراد عن ا فسيجيب مسألة ح رأيه عن سؤل

 عىل إعتاد يكون وقد بالف م. عام شعور إىل إضافة مجاوريه من املعتاد والشعور يتحدث وهو لصوته س�عه باستثناء

 األفكار من بتيار يحظى ح فإنه ..الخ املتجر إىل الاهاب أو الحرف بطباعة الشخ  هاا يقوم عندما سه)نف مع التحدث

 بإجابة فسيجيبه تفعل؟" "ماذا ويسأله أحد منه �ر وعندما ، وغائية إدرا  عن ناتجة أفعال هي أفعاله ولكن ذهنه، ح

  مت�سكة.

 اند الرو  موسيقى يكر  أربح للوعي، ممتلك بأنه القول ح أحد يكدد لن لنا. بالنسبة للتخيّل قابالً الرجل هاا يبدو

  عاٍل. بصوت يتحدث عندما واعية بأفكار يفكر ح أربح ألنه متكرر) بشكل رول اند الرو  عن نفورا أظ ر ولورول

 ب) . -تجريداً  األكث الاهنية األحداث أو الصور مثل– للف م تؤسس ح الاهنية الحاحت أ) : هو كله هاا من إليه نصل ما

 مطابقة تكون ان للمفاهيم �كن فال ، بالتحديد الف م. أجل من الرضورية الاهنية الحاحت من مجموعة توجد ح

 منا رأينا لقد ، للفح  قابلة أشياء أن ا الاهنية باملواضيع نعني بأننا احفكاض مع نوع ا. كان م � الاهنية للمواضيع

 ح الاي الشخ  عند يحرض قد ، تاما) املف وم يعي ووبالتايلاملناسبة الكلمة يف م الاي الشخ  عن يغيب ما بأن قليل

  . إطالقاً  املف وم يعي

 ها  فإن ج ة ومن بأنه نرى ، فينغشتاين) بال شغل موضوع ووهو السحرية اإلحالة لنظريات نقدنا إىل اآلن نعود

 م� أكث باات ا يشء إىل تحيل ح ..الخ واملشاعر والصور كالكل�ت بوضوح اهتحديد نستطيع يالت الاهنية املواضيع

 ل ا والتي واملفاهيم املميزل الاهنية املواضيع ببعض التسليم محاولة أن في� ذات ا)، وولألسباب النملة رسمة تفعل

 ألن ، فادح منطقي بخطأ يقومون ، املتمرسون الفينومونولجيون إح يحددها ح والتي ، إليه تحيل با رضوري اتصال

 هو الخارجي العال ح أشياء إىل رضورل تحيل والتي ذهنية ممثالت بوجود احعتقاد ظواهر. توليس قدرات هي املفاهيم

 املفاهيم. ح واختالل فاشل ظاهريات علم أيضاً  ولكنه ، فقط فاشالً طبيعياً  عل�ً  يعد ح أمر

 

  


