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جم للـد.  ؛والنزعة الطبيعية فيها ما قبل كوين، واالنتقادات املوجه له فيما بعد اإلبستمولوجياحول  باتريك نص متر

ي الموسوعة عىل موسوعة ستانفورد للفلسفةوالمنشور عىل ) رايزيو،
جمة هي للنسخة المؤرشفة ف  ذا ه(. ننوه بأن التر

 عن الرابط
ا

ي قد تختلف قليًل
ة بعض التحديث أو التعدي النسخة الدارجة، والتر ل للمقالة، حيث أنه قد يطرأ عىل األختر

جمة. وختاًما، نخّص بالشكر محرري موسوعة ستانفورد، وعىل رأسهم د. إدوارد  من فينة ألخرى منذ تتمة هذه التر

ج  مة والنشر عىل مجلة حكمة. زالتا، عىل تعاونهم، واعتمادهم للتر

 

 

 

 

                                                           
1 Rysiew, Patrick, "Naturalism in Epistemology", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2020 Edition), Edward 

N. Zalta (ed.), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/spr2020/entries/epistemology-naturalized/>. 

https://plato.stanford.edu/
https://plato.stanford.edu/archives/spr2020/entries/epistemology-naturalized/
https://plato.stanford.edu/archives/spr2020/entries/epistemology-naturalized/
https://plato.stanford.edu/entries/epistemology-naturalized/
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اترخيًا طويًًل، لكن ميكن  -كما يف غريها من اجملاالت   -متتلك النزعة الطبيعية يف نظرية املعرفة"اإلبستمولوجيا"

القول أبنه مل يتم إعطاؤها تلك التسمية ومل يتم تركيز االهتمام عليها إال يف وقت متأخر نسبًيا، وكما هو احلال 

للفلسفة تشغل التساؤالت خبصوص مزااي النزعة الطبيعية موضًعا مركزاًي داخل النقاشات  مع جماالت أخرى

اإلبستمولوجية احلديثة ، وبينما اتفقت العديد من النظرايت واملواقف اإلبستمولوجية إما على اتباع هنج 

 مصطلح "نزعة طبيعية" ا مبا أنَّ اإلبستمولوجيا الطبيعية أو معارضتها إال أنَّ متييز املصطلح بدقة يبدو أمرًا صعبً 

صار ُيْسَتْخَدُم لإلشارة إىل نطاق جيمع جمموعة من املواقف وااللتزامات وما إىل ذلك . ميكن اعتبار 

اإلبستمولوجيا الطبيعية إذن نزعة أو مقاربة عامة يف التنظري اإلبستمولوجي أكثر من كوهنا أطروحة/أطروحات 

إجياد صًلت  يف اجتاه وجوب -بشكل عام  -صار اإلبستمولوجيا الطبيعية اثبتة حمددة . مع ذلك ، يدفع أن

طبيعي وثيقة بني التحقيقات الفلسفية "تلك اليت تتعلق أبمور من قبيل: املعرفة، التسويغ، العقًلنية،إخل" والعلم ال

ة تصورهم لتلك يالتجرييب . فيما عدا ذلك، جند أنَّ آراء أنصار اإلبستمولوجيا الطبيعية تتباعد بشأن كيف

استخدام  -وألي مدى  -الصًلت الوثيقة " سيتم تفصيل ذلك الحًقا "، حتديًدا خبصوص كوهنم يؤيدون 

األساليب التجريبية ، أو يصرون على مًلءمة نتائج جماالت بعينها من جماالت البحث التجرييب، أو يلجؤون 

" مركزية حمددة خبصوص ظواهر إبستيمية "معرفيةحتديًدا إىل خصائص أو عًلقات طبيعية معروفة يف تقاريرهم 

. نرى إذن أنَّ أنصار اإلبستمولوجيا الطبيعية خيتلفون أيًضا خبصوص أي ِّ نتائج علمية ميكنها أن تكون ذات 

علم اإلدراك،أو علم سلوك  صلة ابلنظرية اإلبستمولوجية،سواء أكانت تلك اخلاصة بعلم النفس ابإلضافة إىل/أو

نولوجيا(،أو الدراسات الثقافية،أو نظرية التطور،أو النظرية االجتماعية،أو غريها من جماالت البحث احليوان )االث

 التجرييب .
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اإلبستمولوجيا الطبيعية ميكنها أيضا أن تـُْفَهَم بصفتها حماولة الستدراك أوجه القصور املتصورة يف ما ُيَسمَّى عادة بـ 

ا جند أنصاًرا متنوعني للنزعة الطبيعية حتركهم مشاغل متنوعة. يـُْنَظُر من عديد هنا أيضً [1]" اإلبستمولوجيا التقليدية "،

الزوااي إىل اإلبستمولوجيا التقليدية على أهنا مهتمة على حنٍو مفرط وغري مثمر ابالنشغاالت الشكوكية، ابإلضافة إىل 

، a prioriة أولية از" )واليت قد تكون معرفاالهتمام املفرط بنتائج تنظريات ما يـُْعَرُف ابسم " تنظريات الكرسي اهلز 

(، وهي أيًضا تتوجه انحية دراسة idiosyncraticنتائج خاصة وُُمَي ِّزًَة حلالة بعينها  -يف النهاية  -وقد تكون 

"مفاهيمنا" عن العديد من احلاالت واخلصائص دون أن تعطي االنشغال الكايف ابلظواهر اإلبستمولوجية نفسها ،  

عمل دون اهتمام ابلظروف اليت تنتج فيها املعرفة واقعًيا و/أو يتم مشاركتها ، وحبدود ومًلمح واتريخ كما أهنا ت

اإلدراك البشري الفعلي ، وغريها من األمور.]ُيْسَتْخَدُم مصطلح "تنظريات الكرسي اهلزاز" بكثرة يف النقاشات بني 

ْستَـْبطُِّن عقل وفلسفة اللغة، ويَرِّدُ عادًة يف سياق و النزعتني الداخلية واخلارجية يف اإلبستمولوجيا وفلسفة ال
ُ
صف الفرد امل

َُدق ِّق ، وهو 
حلاالته ومفاهيمه الداخلية اخلاصة ، أو احلائز على الشروط السليمة لتسويغ االعتقادات عرب الَتَأمُّل امل

 ما تقبله النزعة الداخلية وترفضه اخلارجية[ 

ًفا دقيًقا لن ات بني النظرايت الطبيعية ُتَصع ُِّب إعطاء اإلبستمولوجيا الطبيعية وصلو وضعنا يف اعتباران أنَّ االختًلف

نندهش إذن إذا قلنا أنَّ االنقسام بني اإلبستمولوجيا الطبيعية واإلبستمولوجيا التقليدية يف حد ذاته يبدو ُمَباَلًغا يف 

أنَّ هناك  نتمي بوضوح ألحد طريف التقسيم ، وكماتصوره . ابلتأكيد كما أنَّ هناك حاالت جند فيها أنَّ نظرية ما ت

مع  -اختًلفات حقيقية بني اإلبستمولوجيا الطبيعية واإلبستمولوجيا التقليدية ومعروفة على نطاق واسع ، إال أنَـَّنا 

اولة جند العديد من النظرايت اإلبستمولوجية احملددة اليت تدمج عناصر من الطرفني ، وابلتايل فإنَّ أيَّ حم -ذلك 

لتقسيم النظرايت اإلبستمولوجية املتواجدة حالًيا إبحكام إىل قسم منتٍم لإلبستمولوجيا الطبيعية وآخر للتقليدية 

 ستنتهي حتًما إىل التضحية بدقة الوصف .
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سوف يعرض البحث القادم بعض االدعاءات وااللتزامات والصياغات املهيمنة اليت أخذت هبا اإلبستمولوجيا الطبيعية 

وأمثلة حمددة على بعض وجهات النظر الطبيعية . وسوف نناقش أيًضا الدوافع األساسية لإلبستمولوجيا الطبيعية ، 

واالعرتاضات الرئيسية ضدها . وأخريًا )ويف بعض احلاالت سنفعل ذلك على مدار البحث( سوف نتعرض ابختصار 

بعضها يعترب مثريًا  -اقف والتطورات احلديثة املهمة إىل العًلقة بني اإلبستمولوجيا الطبيعية وبعض املواضيع واملو 

،والفلسفة “externalism”، وهذا يتضمن : النزعة اخلارجية -للجدل بنفس قدر اإلبستمولوجيا الطبيعية نفسها 

“ social،واإلبستمولوجيا االجتماعية”experimental philosophy“االختبارية

”epistemologyواإلبستمولوجيا النسوية،”eminist epistemologyf“ واإلبستمولوجيا،

، ونقاشات حول طبيعة العقًلنية من منظور إبستيمي “evolutionary epistemology”التطورية

 "معريف".

 

 1توجيه عام. 

 1.1 بعض املالمح الرئيسية لإلبستمولوجيا التقليدية 

 1.2 اإلبستمولوجيا الطبيعية: بعض األشكال واملواضيع الرئيسية 

 1.3ما قبل كواين -ستمولوجيا الطبيعية: إشارة موجزة عن اتريخ اإلبQuine - 

 2اإلبستمولوجيا متطبعة . 

 3ردود أفعال انتقادية ملوقف كواين . 

 3.1 مخسة اعرتاضات 
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 3.2 بعض الردود، وتوضيحات إضافية للمشكالت 

 4اإلبستمولوجيا جتريبية على حنٍو شامل . 

 4.1  املعرفة واإلبستمولوجيا 

 4.2 يارية اإلبستيميةاملع 

 4.3  احلدوس والطابع اأَلوَِّل 

 5 النزعة الطبيعية املعتدلة . 

 5.1 التحليل املفهومي، احلدوس، ومنهجية البحث اإلبستمولوجي 

 5.2  احلدوس، املعايري، والتجارب 

 6 مواضيع ومقارابت أخرى . 

 6.1 اإلبستمولوجيا االجتماعية 

 6.2 اإلبستمولوجيا النسوية 

 6.3  حول العقالنية نقاشات 

 املراجع 

  أكادمييةأدوات 

  أخرى على اإلنرتنتمصادر 

  ذات صلةمقاالت 
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 توجيه عام .1

 متيل النقاشات املعاصرة خبصوص اإلبستمولوجيا الطبيعية إىل اختاذ ورقة كواين البحثية ابلغة التأثري واليت نشرها يف

كنقطة بدء . قبل أن نتناول هذا   “Epistemology Naturalized"اإلبستمولوجيا متطبعة  1969عام 

ض من اخللفية التارخيية على فهم املًلمح العامة للنهج التقليدي للتنظري العمل ، سوف تساعدان معرفة البع

ما قبل   -اإلبستمولوجي ، واملواضيع املتنوعة داخل جمال اإلبستمولوجيا الطبيعية ، واتريخ اإلبستمولوجيا الطبيعية 

ف على نطاق واسع ، الذي يصن Descartes. ميكن القول هنا إنَّ نقطة البداية هي حتًما ديكارت  -كواين 

 .)BonJour 6 :2002(، قارن مع : )aSos 554 :2003ابعتباره "مؤسس اإلبستمولوجيا احلديثة" )

 

 بعض املالمح الرئيسية لإلبستمولوجيا التقليدية 1.1

(، 17 :[1641] 1988املعلن يتمثل يف "البدء جمدًدا من ُأُسس العلم" )التأمًلت األوىل، ديكارتكان هدف 

ُب أسس البحث  أو بتعبري سنا معرفًيا املشروعية، ولكي يوضح كيف جيب توجيه أنف -يف ذاهتا  -آخر: لكي يُْكسِّ

من أجل حتصيل املعرفة وجتنب اخلطأ. إن إدراك إمكانية األخطاء اجلسيمة )والذي يظهر بشكل جلي أثناء اللجوء 

اليت  -احملددة  ى تنظري ديكارت. كانت توصيتهألساليب إمكانيات َشك ِّيَّة معينة( ابلتأكيد كان له أتثري واضح عل

انية عبارة عن نزعة أتسيسية قوية مصممة خصيًصا من أجل استبعاد إمك -أتت عرب أتمله املدقق يف أفكاره اخلاصة 

يقينية وال سبيل إىل  -على حنٍو اتم  -الوقوع يف اخلطأ "على املرء أن مينع نفسه من املوافقة على اآلراء اليت ليست 

الشك فيها" )نفس املرجع السابق(، ويتعامل مع أي شيء ميكن َأْن يكون خاطًئا على أنه خاطئ. على اجلانب 

اآلخر، يقول ديكارت )ميكنين أن أرسي األمر التايل كقاعدة عامة : أنَّ كل ما أدركه بوضوح ومتييز شديدين يكون 

https://hekmah.org/10761-2/
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بعناية لتصل إىل درجة "اجلًلء والوضوح" جتاه أفكاره  ( . طاملا خص املرء أحكامه87حقيقًيا( )نفس املرجع السابق:

 ظري .يستطيع املرء أن ميضي واثًقا أنه ال يقرتف أخطاء أثناء التن -مع أخذ العناية اإلهلية يف االعتبار  -اخلاصة 

املثال ،  ليؤيد حالًيا عدد قليل جًدا من ُمارسي اإلبستمولوجيا التقليدية حجج ديكارت ورؤاه اإلثباتية . على سبي

 ميا يتعلق مبا تتطلبه املعرفة ، ويرى البعض أنَّ اخلاصة به ف Infallibilismيقبل عدد صغري جًدا نزعة املعصومية 

يقصد ابلدوران اجلمع بني تسويغ استنتاج ما اعتماًدا على جمموعة من [حجج ديكارت ُتْظهُِّر دورااًن غري موفق 

ابلرغم من ذلك، جيسد  . ]اعتماًدا على ذلك االستنتاج –الوقت ذاته يف  -املقدمات , و تسويغ تلك املقدمات 

عمل ديكارت مثااًل الفرتاضات حمددة خبصوص املشروع اإلبستمولوجي حافظ عليها كثري من ابحثي اإلبستمولوجيا 

ملي ا، واليت أتيت متصلة عن قرب ابإلبستمولوجيا التقليدية . منطلقني من رؤية كر  -حىت ولو فقط ضمنًيا -

(Crumley 2009: 185 ( ميكننا حتديد األكثر بروزًا من هذه االفرتاضات كالتايل )َقدََّم كٌل من

2–Goldman 1986: 1،301–Pacherie 2002: 300 : )رؤى مشاهبة 

 ذلككاملعرفة والتسويغ والدليل وما إىل   -مُيَاَرُس معظم التنظري التقليدي خبصوص األفكار اإلبستيمية "املعرفية" –أ 

َُدقِّ ُق  a prioriحامًًل طابع اأَلوَّلِّيَّة  -
ريقة السليمة ُيَُْخُذ ابعتباره الط -عوًضا عن البحث التجرييب  -: التأمل امل

 لكي نصل إىل الفهم الدقيق للمبادئ واحلقائق اإلبستيمية الصادقة .

ها وموضوعها : من جهيت أساليب اثنًيا ، وبشكل مرتبط ، أتيت الرؤية لإلبستمولوجيا كمجال مستقل بذاته–ب 

ال يوجد ما يستطيع "أو ُُيَْتَمُل أن  -على سبيل املثال  -الرئيسي تبقى اإلبستمولوجيا مستقلة عن العلوم . وابلتايل 

َُميَّز اليت يسأهلا ابحثو اإلبستمولوجي
ا : يستطيع" أن خيربان به العلم لإلجابة على التساؤالت ذات الطابع الفلسفي امل



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ا املعرفة ؟" ، "هل املعرفة أصًل ُمكنة ؟"... إىل آخره( . ابلعكس : لو أنَّ ََثَّ ما يسبق العلم فسوف تكون )"م

 اإلبستمولوجيا ، أسبقية اإلبستمولوجيا متكنها من مساعدة وتقييد العلم وليس العكس .

مولوجيا التقليدية. صفًة ُميزة لإلبستاثلثًا، وبشكل مرتبط أيًضا ، ُييت االنشغال ابألمور املعيارية ابعتباره  –ج 

على األقل ابعتبارها  –مثًًل،ما إذا كان اعتقاٌد ما مسوًغا أو عقًلنًيا  –ابلتايل، يـُْنَظُر عادًة إىل احلقائق اإلبستيمية 

لكي تقول عن اعتقاد ما إنَّه ُمَسوٌَّغ،  . purely descriptiveوليست وصفية كلًيا  evaluativeتقوميية 

بيل املثال، يعين قولك إنه من اجليد، الصحيح، املسموح به، أن تتبناه من منظور إبستيمي)قارن هذا مع على س

 epistemicملصطلح "ُمَسوَّغ" ابعتباره مصطلًحا خيتص ابلتثمني اإلبستيمي " Chisholm (1977)رؤية

appraisalجوًعا إىل كوهنا بارها معيارية ر "(.يصف أنصار عديدون لإلبستمولوجيا التقليدية اإلبستمولوجيا ابعت

توجيهية إلزامية يف املقام األول، َأْي : ختربان عن الكيفية اليت علينا أن نَُكو َِّن هبا اعتقاداتنا، وما إىل ذلك. يتصل هذا 

ملفيد، امع الفكرة "الرائجة خًلل إطار اإلبستمولوجيا التقليدية" واليت تقول أبنَّ اإلبستمولوجيا هي فن تقدمي التوجيه 

 (.Wrenn 2006: 60، قارن مع Kitcher 1992: 64وهبذا فهي حتمل بعًدا حتسينًيا هاًما )

بينما يوجد ابلكاد اتفاق حول الكيفية اليت نفعل هبا ذلك ابلشكل األمثل يظل واحٌد من املهام املركزية  –د 

اللتزام املألوف َكيَّة . َأْي : أن تدافع عن الإلبستمولوجيا كما مورست تقليداًي أن تصوغ رًدا مقنًعا على النزعة الشَّ 

جمااًل واسًعا من االعتقادات املسوغة و/أو رصيًدا  -أو من املعقول أن نعمل على أن منتلك  -خبصوص امتًلكنا

 الئًقا من املعرفة .

ة كما تـُْفَهُم عادًة. من يمرة أخرى نؤكد أنَّ املًلمح من )أ( إىل )د( متثل بعض الصفات املركزية لإلبستمولوجيا التقليد

الواضح أنه يوجد يف طياهتم صًلت تلقائية . على سبيل املثال، بقدر ما تدل استقًللية اإلبستمولوجيا )امللمح ب( 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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سيأيت االنشغال  –َأْي بقدر ما تقرتب من مكانة "الفلسفة األوىل" على النهج الذي قدمه ديكارت  –على أَوَّلِّيَّتِّها 

 مح )د( تلقائًيا، بل وحىت إلزامًيا. أيًضا، قد يـُْعتَـَقُد أنَّ استقًللية اإلبستمولوجيا )امللمح ب( تديناملذكور يف املل

)جزئًيا( إىل طبيعتها املعيارية )امللمح ج(، و/أو منهجيتها املميزة )امللمح أ( مقارنًة ابلطابع الوصفي التام ملشاغل 

حقة على املعرفة األولية[ ، وغري ذلك من الصًلت . مع ذلك، تتنوع ]الًل posterioriالعلم وأساليبه البَـْعدِّيَّة 

ا جند أنصار ، كما أنَّن -مرة أخرى نؤكد على ذلك  -النظرايت الواقعة داخل إطار اإلبستمولوجيا التقليدية كثريًا

ا بدرجات مهم هبااإلبستمولوجيا التقليدية يف بعض األوقات يفصلون متاًما هذه املًلمح عن بعضها، ويؤكدون التز 

 .بطرق متباينةمتفاوتة و 

 

 اإلبستمولوجيا الطبيعية: بعض األشكال واملواضيع الرئيسية 1.2

 يتكرر األمر ابلنسبة ألولئك الذين يفضلون اإلبستمولوجيا الطبيعية : يشرتك أصحاب النزعة الطبيعية يف رفض َمْلَمحٍ 

رون طبيعية( املذكورة أعًله، لكن ترفض نظرايت متعددة ومنظأو أكثر من مًلمح اإلبستمولوجيا التقليدية )غري ال

خمتلفون داخل إطار اإلبستمولوجيا الطبيعية تركيبات متنوعة من تلك املًلمح: بدرجات متباينة، وبطرق خمتلفة، 

 وألسباب متعددة. وابلتايل خيتلفون خبصوص تقييم املسافة اليت تفصل رؤاهم اخلاصة عن نظرايت اإلبستمولوجيا

ْن ََثَّ  [2]التقليدية.  -ينعكس التنوع الناتج وسط النظرايت الطبيعية على التصنيفات املتنوعة اليت قدمها احملللون . مِّ

بني النسخ : فوق املعرفية،واملوضوعية، واملنهجية  301 :1994)–(304َميـََّز ألفني جولدمان  -على سبيل املثال 

 .[3]لإلبستمولوجيا الطبيعية 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 Copyright 2019© حكمة  10

 epistemic NE”-“metaيا الطبيعية فوق املعرفية اإلبستمولوج

ظر إليها عادًة ابعتبارها حتديًدا تلك اليت ين –يتمثل املوقف فوق املعريف يف التأكيد على أنَّ اخلصائص اإلبستيمية 

 ورترتبط على حنٍو مًلئم خبصائص طبيعية "أو جيب عليها ذلك". الص –معيارية أو تقوميية "كما ذكران ابألعلى" 

"]الرد أْي: االلتزام ابلنزعة الرَّد ِّيَّة اليت ترى reductionالرئيسية هلذه االرتباطات املًلئمة يعتقد عادة أهنا الرَّد "

" supervenienceإرجاع كل الظواهر إىل ظواهر ذات خصائص طبيعية ميكن قياسها ورصدها[ واللََّحاق "

إىل  -وكما سوف نرى بعد ذلك  -301 :1994)–(302ان]سيتم شرح معىن اللََّحاق فيما بعد[. يشري جولدم

طبيعية وغري طبيعية  للتمييز بني وجهات نظر -كما هي   -أنَّ اإلبستمولوجيا الطبيعية فوق املعرفية قد ال تكون كافية

 (.3.2معينة ، وميكن القول أن دوافعها بقدر ما هي منهجية بقدر ما هي ميتافيزيقية )انظر اجلزء 

يا د( فإنَّ اإلبستمولوجيا الطبيعية فوق املعرفية سوف تؤسس رفًضا الستقًللية اإلبستمولوج –مح )أ خبصوص املًل

)امللمح ب(، على األقل يف ما يتعلق مبوقفها األنطولوجي األساسي . إذا كانت اخلصائص التقوميية ذات الصلة ال 

غري حقيقية ، ُما يـُْنتُِّج  فسوف تـُْرَفُض ابعتبارها -تبًعا لتلك الرؤية  -ميكن ربطها على حنٍو مًلئم خبصائص طبيعية 

"، ويؤسس رفًضا للملمح )ج(أيًضا error theory" أو نظرية اخلطأ "eliminativism النهج اإلزايل "

. 

 "Substantive NEاإلبستمولوجيا الطبيعية املوضوعية "

لسياق ]أي ال تتعلق ابملستوى " يف هذا اlevel thesis-objectتتمثل بعض أطروحات "صلب املوضوع" "

ن قَِّبلِّ ، وإمنا تتعلق ابملوضوع نفسه[ واليت ُقد َِّمت م-اإلبستمولوجيا-ملناقشة املوضوع  ”meta-level“الفوقي 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ات اإلبستمولوجيا الطبيعية فوق املعرفية يف تقدمي تقرير خبصوص بعض الظواهر اإلبستيمية يف صورة خصائص أو عًلق

  causation“ (Goldman ”( معينة. بعض األمثلة هنا سوف تتضمن: السببية طبيعية )غري معيارية

 reliability“ (Armstrong 1968, Goldman 1979, Papineau ”, نزعة الثقة  (1967

1993, Kornblith 2002)  الوظائف الطبيعية ,”natural functions“ (Graham 2012, 

Millikan 1984) أفكار املعلومات النظرية , ”information theoretic notions“ 

(Dretske 1981)  )أو بعض االعتمادية الرمزية أو اعتمادية )الواقع املغاير ,nomic or “

”counterfactual dependence (Nozick 1983)  لإلشارة -الواقع املغاير-]ُيْسَتْخَدُم مصطلح 

َتَخيـََّلة كسيناريوهات بديلة للوقائع ال
ُ
.  دث ب"[فعلية , َأْي : األفكار من نوعية "لو مل ُيدث أ حلإىل الوقائع امل

َأْي : ال تتطلب فاعًًل لكي يعرف أو ليكون [،4]يف طبيعتها “externalist”متيل تلك التقارير إىل كوهنا خارجية

و حيازة أ ُمَسوًَّغا يف االعتقاد أبنَّ ذلك الفاعل/الفاعلة على وعٍي بتلك احلالة بفضل ما جنح هو/هي يف معرفته

 .[5]تسويغه 

مُتَث ُِّل اإلبستمولوجيا الطبيعية املوضوعية أيًضا رفًضا ألي نسخة ابلغة القوة من ادعاءات استقًللية اإلبستمولوجيا 

"امللمح ب"، يبدو هذا واضًحا ابعتباره ادعاًء يتعلق بصلب موضوعها . لكن ترى بعض االنتقادات أنَّ النزعة 

بتلك الصورة تبدو غري جمهزة لتقدمي إرشاد انفع للكائن املعريف ]أي األفراد الذين  “externalism”اخلارجية 

يريدون حيازة املعرفة[ ، على األقل من انحية اإلرشاد العقلي للمفاضلة بني االدعاءات املتنوعة من منظور الشخص 

ع حمدد من اإلرشاد )ج( الذي يَدَّعي وجود نو األول . هبذا يـُْعتَـَقُد أنَّ النظرايت الطبيعية املوضوعية قد تعارض امللمح 

. يًلحظ جولدمان أنَّ واحًدا من )Kaplan 1994(،)BonJour 1994(أو التحسني املعياري ، انظر مثًًل:

املواضيع الفرعية املهمة داخل إطار اإلبستمولوجيا الطبيعية املوضوعية يتمثل يف "الواقعية ذات الطابع الوصفي 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ليس فقط من أجل طلب الدقة ، بل للتأكيد على املبدأ القائل  (p. 305 ,1994)للمثالية" ابعتبارها مقابًًل 

أبنَّ " وجوب األمر يستلزم كونه مستطاًعا " )نفس املصدر السابق( . عند البعض يعترب هذا هو احلافز الرئيسي لتبين 

 مقاربة النزعة الطبيعية :

 علماء ستمولوجيا لديها الكثري لتتعلمه من علم النفس يف حال أنَّ )السبب الرئيسي الذي جيعلين مقتنًعا أن اإلب

النفس َكوَّنوا معرفة أكرب خبصوص بناء االعتقاد هو اعتقادي أنه سواء يف اإلبستمولوجيا أو األخًلق "وجوب األمر 

تبعوا توجيهات ي يستلزم كونه مستطاًعا". الكائنات احلائزة للمعرفة ال ميكن وال جيب ختطئتهم على أساس أهنم مل

) ;Cherniak 1986قارن مع  (Grandy 1994: 343)إبستيمية ليست ُمكنة إدراكًيا ابلنسبة هلم(

 Harman 1986, 1999; Bach 1984, 1985; Kornblith 2001) 

عامل مع تيظهر جَتٍَل آخر للنفور من النظرايت اإلبستمولوجية مفرطة املطالب أو بتعبري آخر "غري الواقعية" يف امليل لل

سؤال )كيف تكون املعرفة ُمكنة؟( على أنه اختصار للسؤال )كيف تكون املعرفة ُمكنة لكائنات من نوعنا يف عامل  

) Kornblith، ومع  )Papineau 1993(، قارن مع مقدمة :  Pacherie 2002: 306)(كهذا؟( 

)1994b 

ر واملنتقد زعة الطبيعية "وهو اإلعراض املشهو نفس املنظور الواقعي يظهر بشكل واضح أيًضا يف إعراض أصحاب الن

يف أغلب األحيان" عن االشتباك جبدية مع املشكلة التقليدية للشَّك ِّ الفلسفي )سوف نتحدث عن هذا أكثر 

 الحًقا(.



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 Copyright 2019© حكمة  13

، واليت “methodological NE”اإلبستمولوجيا الطبيعية املنهجية أخريًا، وفق تصنيف جولدمان أتيت

ج اإلبستمولوجيا إما أن تتكون داخل نطاق العلم التجرييب، أو على األقل تكون ُمْرَشَدًة بنتائ وفًقا هلا ينبغي على

. لو أخذان االقرتاح األول سيكون لدينا ما أشار إليه فيلدمان (305 :1994)التخصصات العلمية ومدينة هلا 

“eplacement r( ابلنزعة الطبيعية االستبدالية )1994(وغريه متبعني كورنبليث )2012)

”naturalism.  واليت وفًقا هلا حتتفظ اإلبستمولوجيا ببعض  -النسخة األخف  -لو أخذان االقرتاح الثاين

"حباجة للمساعدة" من بعض التخصصات  -فقط  -مًلحمها األساسية )التقليدية(، وتصبح 

زعة الطبيعية ( ب)النFeldman  (2012سيكون لدينا ما أمساه فيلدمان(Goldman 1986: 9)األخرى

بـ)النزعة الطبيعية (1999a)وما لقبه جولدمان يف عمل آخر  “cooperative naturalism”املتعاونة( 

 يف األسفل(. 5.1)انظر اجلزء “moderate naturalism ”املعتدلة( 

الشكل أو البعد املنهجي لإلبستمولوجيا  (1999a; 1986; 2005: 403)يف عمله اخلاص أكََّد جولدمان

". )2007 ,2002(وكورنبليث  (1969b)بيعية "ذُكَِّر هذا بشكل رئيسي أيًضا يف أعمال آخرين مثل كواين الط

دان خبصوص مًلمح اإلبستمولوجيا التقليدية األربعة املذكورة سابًقا : إنَّ االلتزام ابإلبستمولوجيا الطبيعية املنهجية سيقو 

)امللمح أ( واستقًلليتها  -والذي يـُْنَظُر إليه ابعتباره ادعاءً إلزامًيا  - إما إىل رفض كٍل من الطابع األويل لإلبستمولوجيا

املنهجية )امللمح ب( أو صياغتهما على حنٍو أكثر حتفظًا ، يف هذه النسخة تؤدي األساليب التجريبية ونتائجها 

 املستقاة دورًا حموراًي يف التظري اإلبستمولوجي .

 مة لإلبستمولوجيا التقليدية وبعض الصياغات واملواضيع الرئيسية اخلاصةبعد أن استعرضنا بعض املًلمح العا

ة ابإلبستمولوجيا الطبيعية ، سوف نتعرض بعد ذلك إىل بعض النسخ احلديثة اهلامة واملؤثرة من اإلبستمولوجيا الطبيعي



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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لدراسة سوف تركز على امستعينني ابملًلمح والتصنيفات املذكورة يف األعلى لتوضيح وتسهيل النقاش حوهلا . هذه 

اهتا ليست أنَّ اإلبستمولوجيا الطبيعية يف حد ذ -مرة أخرى  -تطورات إبستمولوجية حديثة ، وسيحمل هذا أتكيًدا 

ظاهرة حديثة ، وكما سوف نرى إبجياٍز يف اجلزء القادم : تـُْعَترَبُ مواضيع متنوعة داخل إطاراإلبستمولوجيا الطبيعية 

 ستمولوجي بشكل مشابه ملا هو األمر عليه مع املًلمح املعتادة لإلبستمولوجيا التقليدية .جزًءا من مرياثنا اإلب

 

 -ما قبل كواين  -اإلبستمولوجيا الطبيعية: إشارة موجزة عن اتريخ  – 1.3

 بينما تقدم اإلبستمولوجيا الديكارتية بشكل خاص مثااًل جلًيا لكل مًلمح اإلبستمولوجيا التقليدية اليت نوقشت يف

األعلى، حتضر ابلتأكيد بعض تلك امليول واالنشغاالت نفسها بدرجات متفاوتة يف أعمال شخصيات أخرى يف 

اجملال اإلبستمولوجي.على سبيل املثال االفرتاض القائل أبن اإلبستمولوجيا تتعامل مع األمور املعيارية وليس فقط 

ولوجيا امللمح د( ميكن أن نراها يف معظم ما خيص اإلبستمالوصفية )امللمح ج(، واالنشغال املستمر ابلنزعة الشكية )

 منذ ديكارت حىت وقتنا احلاضر.

عة مًلمح من منظور النز  -ببساطة  -مع ذلك، جند أمثلة لكثري من أعمال تلك الشخصيات األخرى وقد أخذت 

ورنبليث: "إهنا متتلك ترااًث ا يوضح كالطبيعية يف اآلن ذاته. لذلك تبتعد النزعة الطبيعية عن كوهنا اخرتاًعا حديثًا ، كم

. على سبيل املثال، جيعل عنوان عمل ديفيد هيوم األشهر األمر واضًحا: "حماولة (158 :1999)طويًًل ومتميزًا"

طبيق الطريقة ". كانت نية هيوم هي ت-َأْي:اإلنسانية  -إلدخال طريقة التفكري التجريبية يف املواضيع األخًلقية 

ملبادئ جريبية على العقل البشري، متجنًبا "فرض الفروض" ]بتعبري نيوتن الشهري[ وحماواًل الكشف عن االنيوتونية الت



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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وقفنا سوف نكون يف موضع يسمح لنا ابلوصول مب –حبسب اعتقاد هيوم  –األساسية األكثر عمومية. فقط عندها 

م الفرد حازه هيوم من العلوم اجملاوزة لـ " عل اإلبستيمي إىل املنظور السليم. إضافًة إىل ذلك، مل يكن اإلهلام الذي

 جمرد إهلام منهجي . لقد -والذي جعله يعتزم أن يكون عمله اخلاص إسهاًما جديًدا  -" 1739العادي" "املقدمة 

قارن مبادئه األساسية اليت وضعها عن القدرات التجميعية للذهن البشري ]املبادئ الشارحة لكيفية جتميع الذهن 

ألفكار وربطها مًعا[ مببادئ اجلاذبية. على سبيل املثال ، إنَّ "األفكار واالنطباعات" سوف تـُْعَترَبُ اجملال البشري ل

"تشبيًها مبجال اجلاذبية" ذا الصلة بـ "أشياء الواقع" والذي تعمل داخله تلك "القوى" )نفس املصدر السابق، 

متثلت "ثورة هيوم الفلسفية" يف استخدامه : “oudBarry Str”(. أخريًا، وفًقا لباري سرتاود6فقرة  1.1.4

 هذه التوجهات التجريبية لكبح مجاح واستبدال التصورات مفرطة العقًلنية عن الكائنات اإلداركية :

 –)تقليداًي كان هناك تصور عن وجود إطار إىل حٍد كبري موروث أو "أويل" للتفكري خبصوص الطبيعة البشرية 

 .(Stroud 1977: 9)والذي أراد هيوم أن ينزع عنه املصداقية ويستبدله( –الفرد  ابلتحديد خبصوص عقًلنية

قوي للتفاؤل التنويري على النقيض من االجتاه ال -بشكل صارم  -يبدو لنا أنَّ النتيجة "التشكيكية" لعمل هيوم تـُْعَترَبُ 

[ . لكن تفاؤل ة البشرية، عمل هيوم الشهريالذي ابتدأت به الرسالة "قارن مقدمة الرسالة خبامتتها" ]رسالة يف الطبيع

كما   –كان أكثر متاسًكا . تـُْعَترَبُ مناقشاته خبصوص طبيعة ومدى املعرفة البشرية  -على سبيل املثال  -جون لوك 

ْعَتمِّدِّ  –هيوم 
ُ
كري الرصدي اجليد. على التف -بقدر استطاعته  -مسبقًة ومرشدًة ابلتنظري ذي الطابع النفسي امل

 :Locke 1690)إىل ذلك، أصر لوك على أنه "من احلماقة أن نتوقع الوضوح يف كل شيء" إضافة 

IV.XI.10) ًقا لتسمية معرفة  –، ودافع عن املعلومات املكتسبة بواسطة احلواس بصفتها تعطينا "توكيًدا ُمْسَتحِّ

بدأ  . ُييت هذا خمالًفا مل( على الرغم من االحتمالية النظرية لكوننا خمدوعنيIV.XI.3" )نفس املرجع السابق،–



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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اصية لإلبستمولوجيا ابعتباره  خ -"املعصومية" عند ديكارت ابلتأكيد ، لكنه يوضح أيًضا التحرك املذكور يف األعلى 

ر من اجتاه التساؤالت اتمة العمومية خبصوص طبيعة وإمكانية املعرفة إىل اجتاه فهم املعرفة البشرية ابلنظ -الطبيعية 

 كانياتنا وظروفنا :إىل حقائق إم

َزًة لتكون  حررة من كل على علم ابألشياء مت –أبمت معىن من الكمال والوضوح والشمول  –" َمَلَكاتـَُنا ليست جُمَهَّ

ياة. وُمَوَظَفًة لتكون يف خدمة احل -حنن حائزي تلك امللكات -الشكوك والوساوس، لكن مناسبة حلفظ وجودان 

ا فيه الكفاية مادامت تزودان مبًلحظات حمددة خبصوص تلك األشياء اليت هي إما إهنا ختدم غرضنا لنحٍو مًلئم ومب

 .(IV.XI.8 :1690)مًلئمة أو ُمْتعَِّبٌة لنا 

[ الذي يفتتح عمله الرئيسي  Thomas Reidابرزًة عند توماس ريد ] –معرفًيا ومنهجًيا  –نرى أفكارًا متشاهبة 

 على أنَّه ليس هناك إال طريٌق واحٌد إىل –جيب عليهم االتفاق أو  –كما يلي:)يتفق األشخاص احلكماء اآلن 

معرفة أعمال الطبيعة: طريق املًلحظة والتجربة..... كل ما نعرفه عن اجلسد مدين للتشريح والرصد، وجيب أن يكون  

 (.، الفصل األول، اجلزء األول1764كذلك تشرًُيا للذهن هو الكاشف لنا عن إمكاانته ومبادئ عمله.....()

أنَّ أفكار ريد ميكن أن يـُْنَظَر إليها  Norman Danielsخبصوص هنجه اإلبستمولوجي، يرى نورمان دانييلز

.. (133 :1989)ابعتبارها متثل "رايدة" لألعمال احلديثة يف علم النفس اإلدراكي واإلبستمولوجيا املتطبعة

 وقائع النفسية واملعايري اإلبستيمية.( جادل أبن ريد ال يفصل كلًيا بني ال2002أيًضا ) Rysiewرايسيو

ه صلة مباشرة الرؤية القائلة أبن علم النفس ل -ببساطة  -بشكل عام، لو أننا مبصطلح "النزعة السيكولوجية" نقصد 

 ما إذا كانت أثناء اإلشارة إىل حتديد القضااي -عادة بصورة حتقريية  -ببعض جماالت الفلسفة )خًلفًا الستعماله 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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أو معيارية أو منطقية( فإِّنَّ هناك دعًما واسًعا الدعاء جولدمان أبن "اإلبستمولوجيا السيكولوجية" تـُْعَترَبُ سيكولوجية 

َنًة داخل التيار الرئيسي لإلبستمولوجيا على مدار اترخيها  يف عمله  Fregeلقد كان فرجيه  [6].(6 :1986)ُمَتَضمَّ

)"حبوث  -مقدمة يف املنطق احملض  -ه يف عمل Husserl( وهوسرل 1884)أسس علم احلساب، 

( مع انتقاداهتم الباترة للنزعة السيكولوجية يف املنطق والرايضيات هم من كانوا مسؤولني بشكل كبري 1900منطقية"،

انظر أيًضا  )Kusch 2014(عن بدء املنعطف احلاد بعيًدا عن وضع تلك املكانة الطبيعية العريضة ، انظر: 

:dman 1986, Kelly 2014, Anderson Kitcher 1992, Gol( 2005, Engel 

يتمثل جزء رئيسي من تفكري فرجيه وهوسرل يف هذا األمر يف أنَّ ربط املنطق بعلم النفس ال يتناسب مع . 1998(

. اتباًعا خلطاهم تعامل a prioriاحلفاظ على طابع املنطق الضروري ، ومع كونه يـُْعَرُف ابعتباره معرفة أولية 

 –ي للعامل البناء املنطق–كأمر يتعلق مبا هو أويل:  -كما مواضيع أخرى   -ن املناطقة مع اإلبستمولوجياالوضعيو 

"rational reconstructionوفقا جلملة كارانب "Carnap  ذلك البناء ([1967] 1928)الشهرية .

chardson 2006: (Riالذي استبدل منطقًيا العمليات غري الواضحة بتعريفات واستدالالت منطقية واضحة 

. أُْعطَِّيت االدعاءات خبصوص األشياء العادية "تعريفات منطقية" يف صورة لغة حتيل فقط إىل خربة )البياانت (682

. تـَُعرَُّف العبارات األكثر تعقيًدا من بني هذا ابستخدام العبارات األبسط ، وتـَُوضَّح العًلقات  sense dataاحلسية(

َيٍ  من تلك املمارسات .املنطقية بينهم . مل يشكل   الوفاء لنهج علم النفس الفعلي هدفًا ألِّ

مت االحتفاظ ابلفصل الواضح لعلم النفس عن اإلبستمولوجيا بنفس الكيفية يف متييز رايشنباخ الشهري بني سياق 

"االكتشاف" وسياق "التسويغ" والذي وصفه ابعتباره "حتديًدا أكثر مًلءمة" ملهمة البناء املنطقي 

)ichenbach1938:6Re(  : قارن مع ،)Richardson 2006: 683(: يقول رايشنباخ . 
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ال هتتم اإلبستمولوجيا بعمليات التفكري كما حتدث فعلًيا ، تلك املهمة مرتوكة كلًيا لعلم النفس . ما تعتزمه (

ت داخل نطاق منظومة ااإلبستمولوجيا هو أتسيس عمليات تفكري بطريقة جيب االلتزام هبا إذا كنا سنضم تلك العملي

متسقة وحمكمة ، أو أتسيس جمموعة ُمَسوََّغة من العمليات ميكن أن يتم إقحامها بني نقطة البدء وبني انتج عمليات 

ل التفكري حبيث تستبدل الصًلت الفعلية اليت تتوسط االثنني . هكذا تنظر اإلبستمولوجيا بعني االعتبار إىل البدي

 .(Reichenbach 1938: 5)الفعلية املنطقي عوًضا عن العمليات

بينما خفت احلماس خبصوص مشروع البناء املنطقي، مت االحتفاظ ببعض عناصر ذلك الربانمج " الًلمباالة بعلم 

النفس ، التفضيل لنهج املنطق الصوري ، واالنشغال ابلتعريف الدقيق للمصطلحات الرئيسية ". على سبيل املثال ، 

 “conceptual analysis”بزغت فيها شهرة "التحليل املفهومي"  تلك كانت هي الفرتة اليت

، حتليل جلملة "س “the logic of confirmation”حتولت مناذج حبث اإلبستمولوجي إىل منطق التأكيد

، ومل يشكل علم )warrant")Goldman 1986: 7يعرف أن ب "، وإىل نظرية تقدمي التسويغ أو الضمان "

 أي علم جترييب آخر"أليٍ  منهم أمهية .النفس "أقل كثريًا من 

 

 . اإلبستمولوجيا متطبعة2

كما أنَّ عدًدا قليًًل جًدا من أنصار اإلبستمولوجيا التقليدية يؤيدون اآلراء اإلبستمولوجية اخلاصة بديكارت فإننا جند 

أو يبدو أبنه ُقد َِّم  –لذي ُقد َِّم على حنو مشابه أن عدًدا قليًًل جًدا من دعاة اإلبستمولوجيا الطبيعية يؤيدون املوقف ا

يف الورقة اليت شكلت نقطة البدء للنقاشات املعاصرة خبصوص اإلبستمولوجيا الطبيعية، ورقة كواين "اإلبستمولوجيا  –
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.رغم ذلك، بسبب أمهيتها التارخيية اليت ال ميكن إنكارها وألهنا سوف تساعدان عند االطًلع )1969b(متطبعة" 

 اضات الرئيسية على اإلبستمولوجيا الطبيعية، فإنه َيْصُعُب جتاهلها.على بعض االعرت 

. خمتًصا بكًلمه (1969b: 69)مثله مثل ديكارت ، فهم كواين اإلبستمولوجيا ابعتبارها منشغلة ب "أسس العلم" 

 مشروع البناء املنطقي للتجريبيني املناطقة قال :

ي وجانبها املذهيب جيا مبثابة احملرك عن بعد، من جهيت جانبها املفهوم" البحث الديكاريت عن اليقني يعترب لإلبستمولو 

)1969b: 74(" 

َم   -من زاوية املشروع اإلبستمولوجي   جاءت مًلحظة كواين الرئيسية مزعجة : )الطلب الديكاريت لليقني -كما ُفهِّ

ه، أو يف أي ا هبا ديكارت نفسهو مبثابة "قضية خاسرة"()نفس املرجع السابق(. سواًء أكان ابلصيغة اليت مارسه

ملزٌم  -ذهيب املفهومي وامل -صيغة الحقة عليها و يتضمن هذا التجريبيني املناطقة . العمل على كًل اجلانبني 

ابلفشل: ال ترمجة حُمَْكَمًة ُمكنة ل"مفهوم اجلسم" يف صورة مصطلحات حسية ، و"اخلطوات االستداللية اليت تقع 

 .)1969b: 74–75(ب العلمي حتًما قاصرة عن بلوغ اليقني"بني الدليل احلسي واملذه

 اجلديد يف "اإلبستمولوجيا متطبعة" هو ما أوصى به كواين يف مواجهة هذه النتيجة :

َتدَعِّ اصطناعًيا ؟ ملاذا كل هذه االختًلقات لفعل "يعتقد" ؟ اإلاثرات اخلاصة  ُبـْ
)ملاذا كل هذا الكم من البناء امل

إىل  - النهاية يف -ألي فرد هي كل ما جيب أن ُيوزه من األدلة لكي يستمر حىت الوصول  ابملستقبًلت احلسية

منظوره للعامل اخلارجي . ملاذا ال نكتفي برؤية كيف تعمل هذه البنية فعليا ؟ ملاذا ال نكتفي بعلم النفس ؟( 

(1969b: 75). 
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رق واضحة ة اليت تتكون هبا خربتنا عن العامل[ بط)إذا كان كل ما أنمله هو بناء يربط العلوم ابخلربة ]أي ابلطريق

قصرية من الرتمجة إذن يبدو معقواًل أكثر أن نكتفي بعلم النفس . أن نكتشف كيف تعلم وتطور العلم فعلًيا أفضل 

 .(1969b: 78)من أن نفتعل بنية خيالية من أجل أتثري ُماثل(

علم بساطة كفصل داخل علم النفس وابلتايل داخل الب -أو أي شيء من هذا القبيل  -)تتموضع اإلبستمولوجيا 

الطبيعي . إهنا تدرس ظاهرة طبيعية ، أعين موضوعا بشراًي فيزايئًيا . مُيَْنُح هذا املوضوع البشري مدخًًل حمدًدا خاضًعا 

املوضوع  ت يعطيومع مرور الوق -على سبيل املثال : أمناط معينة من اإلشعاع برتددات متنوعة  -للتحكم التجرييب 

وصًفا للعامل اخلارجي ثًلثي األبعاد والسجل املرتبط به كمخرج . العًلقة بني املدخل الضئيل واملخرج الغزير هي 

يا، أْي : تلك اليت دائما ما حركت اإلبستمولوج -إىل حد ما  -العًلقة اليت حنن مطالبون بدراستها ألسباب متاثل 

سي( ما، وأبي طريقة جُتَاوُِّز نظرية الفرد خبصوص الطبيعة أي دليل )ح من أجل أن نرى كيف يرتبط الدليل بنظرية

متاح..... لكنَّ اختًلفًا ابرزًا بني اإلبستمولوجيا القدمية واملشروع اإلبستمولوجي املتضمن داخل هذا اإلطار 

 .):1969b 82–83(السيكولوجي اجلديد يتمثل يف أننا نستطيع اآلن أن نستخدم حبرية علم النفس التجرييب(

مل يكن االقرتاح القائل أبنَّ ابحثي اإلبستمولوجيا هلم احلرية يف استخدام علم النفس التجرييب هو الذي ميكن اعتباره 

ن ، لقد كان االقرتاح القائل أب -حىت وإن أزعج هذا أصحاب النزعة "ضد السيكولوجية " القوية  -جذراًي جدا 

الحقًا ،  3.2اإلبستمولوجيا هو اجلذري . )كما سوف نرى يف اجلزء علم النفس ميكنه و"جيب عليه" استبدال 

استدعى كواين يف كتاابت الحقة علوًما أخرى على أهنا ذات صلة ابإلبستمولوجيا املتطبعة كذلك، لكن هذا ليس 

(، 1.1ء ز له أتثري كبري عما نتحدث عنه اآلن( . خبصوص مًلمح اإلبستمولوجيا التقليدية املذكورة يف األعلى )اجل

ياغتها لتكون  تعاد ص –أو أي شيء من هذا القبيل  –يُْظهُِّر كواين هنا رفضا للملمحني )أ,ج( معا. اإلبستمولوجيا 
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يكي االنشغال الكًلس -، وصفية، وأي شيء غري كوهنا مستقلة . خبصوص امللمح "د"  a posteriorكليا بعدية 

نزعة حقة رد على هذا ابالدعاء القائل أبنَّ "الشكوك اخلاصة ابلكواين يف كتاابت ال  -إبجياد رد كاف على املتشكك 

 .)68 :1975(الشكية هي شكوك علمية" 

)إنَّ النزعة الشكية هي فرع من العلم. األساس للشكية يكمن يف الوعي ابلوهم، االكتشاف أبننا جيب علينا أال 

قة ليسوا  أهنم يبدون كأشياء مادية مع أهنم يف احلقي نصدق دائما أعيننا.... لكن، أبي منطق نعتربهم أوهاًما ؟ مبنطق

كذلك . األوهام هي فقط أوهام نسبة إىل قبول مسبق ألجسام حقيقية واليت ابملقارنة معها نرى اختًلفها... موضع 

ن أ قبول األجسام الفيزايئية هو ابلفعل علم فيزايئي بدائي، وفقط بعد تلك املرحلة ميكن لتمييزات املتشكك الرافضة

جتاه األجسام  والذي هو احلس العام املشرتك -تكون معقولة.... هكذا حتتاج النزعة الشكية العلم الفيزايئي البدائي 

 .)67 :1975(كمنصة وثب ترتكز عليها(  -

لكن إذا كانت النزعة الشكية نفسها وليدة العلم، ميكننا إذن اللجوء للعلم لإلجابة على شكوكها. على سبيل املثال، 

 كننا النظر إىل االنتقاء الطبيعي وسوف جند بعض الدعم عند داروين إلاماد الشكوك املتعلقة مبوثوقية االستقراء :مي

دير ابلثناء للهًلك ج -مع ذلك  -)املخلوقات املخطئة بشكل متأصل يف استقراءاهتا لديها ميل مثري للشفقة لكن 

 .)1969c: 126(قبل أن تلد املزيد من أنواعها(

. للمزيد خبصوص )Dretske 1989(و )Kornblith 1994a(أجل أفكار ُماثلة ، انظر)من 

“ humanوسيلة معينة للدراسة تتعامل مع كٍل من جانيب اإلدارك البشري–"اإلبستمولوجيا التطورية" 

”cognition وتغري النظرية يف العلم”theory change in science“ من زاوية العمليات االنتقائية
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( ]تغري النظرية يف العلم يشري إىل املوقف الرافض )Bradie and Harms 2015(انظر عمل  –ةالتطوري

 للواقعية العلمية استنادا إىل التغري املستمر اترخيًيا يف النظرايت العلمية[ .

ا يهبكذا تفريغ للمشكلة الشكية من مضموهنا يدير كواين ظهره للملمح )د( امللمح املميز األخري لإلبستمولوج

( يبدو كواين موصًيا 1.2التقليدية . من انحية صياغات اإلبستمولوجيا الطبيعية اليت نوقشت يف األعلى )اجلزء 

جية ابلنزعة الطبيعية االستبدالية ، وابلتبعية ابستبعاد مصطلحات التثمني اإلبستيمي لصاحل أوصاف األنشطة السيكولو 

 )اإلبستمولوجيا الطبيعية اإلزالية( .

 

 د أفعال انتقادية ملوقف كواين. ردو 3

بشكل ال يثري الدهشة "نظرًا للطبيعة اجلذرية للرؤية املقدمة" تعرضت ورقة كواين )اإلبستمولوجيا متطبعة( النتقاد 

يف هذا اجلزء ، سوف ننظر ابختصار عدًدا من االعرتاضات املعينة املقدمة ضدها . كما سوف نرى أنَّ  [7]شديد.

جهة انحية . اعرتاضات أخرى مو -على األقل للوهلة األوىل  -ليه بسهولة أكثر من غريه بعضها ميكن التعرف ع

نرى أهنا تنال اهتماًما عاًما أقل ، وأخرى مازالت تثري إشكاالت يف  -ابلتحديد  -حجج كواين وموقفه اخلاص 

وص اإلبستمولوجيا حلالية خبصمواجهة مجيع نسخ اإلبستمولوجيا الطبيعية وهؤالء يبقون يف مقدمة ومركز النقاشات ا

 الطبيعية ومستقبلها .
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 مخسة اعرتاضات 3.1

كٍم   –قة أو أبخرى بطري –. يتمثل رد فعل تلقائي لورقة كواين "اإلبستمولوجيا متطبعة" يف أن تراها متضمنة 1

ساوى  دجسيٍم من ابتعاد الصلة بينها وبني ما زعمت التصدي له . إبحدى الصياغات : هذا بسبب أن كواين ق

بني اإلبستمولوجيا التقليدية واإلبستمولوجيا الديكارتية ، بينما حبلول وقت كتابته للورقة كانت نزعة املعصومية 

”infallibilism“ قد سقطت بشكل موسع من إطار ما هو رائج ، انظر مثًل–Kim 1988: 386(

)388; Van Fraassen 1995: 82طقي"، الذي وصفه  . األمر ذاته خبصوص مشروع "البناء املن

. بدال )24 :2014(قائًًل: "مشروع إبستمولوجي قد مت ابلفعل التخلي عنه يف وقت كتابة كواين"  Kellyكيلي

كانت اإلبستمولوجيا التقليدية قد حتولت بشكل موسع ل "الربانمج التحليلي القرتاح   1969من هذا حبلول العام 

اجعة عايري من أجل تطبيق املصطلحات واملفاهيم اإلبستيمية" ، ومر التعريفات" املعروف يف الوقت احلايل ، أو "م

. حملة منصفة جتاه جمال )Almeder 1990: 267(، وغري ذلك -غالًبا ُمَتَخيـََّلة  -هؤالء يف ضوء أمثلة مضادة 

  . لذلك، أايً )Roth & Galis 1970(البحث حينها كانت لتجد: "مقاالت يف حتليل املعرفة " احملرر بواسطة 

كانت املزااي اخلاصة هبجوم كواين على نوع املشروع ذي النزعة التأسيسية القوية الذي مارسه ديكارت والتجريبيون 

 املناطقة، فإهنا تفشل يف حتريك أي رفض جتاه اإلبستمولوجيا التقليدية بتلك الكيفية .

بني املهام املركزية  دائًما ما كان يـَُقال أنَّ من . يتمثل اعرتاٌض اثن يف أنَّ نزعة كواين الطبيعية دائرية على حنو فج .2

تماد على العلم بشكل مشروع االع -مثًًل  -لإلبستمولوجيا أْن تؤسس لكون املعرفة التجريبية ُمكنة، أننا ميكننا 

ن م التجرييب كمصدر للمعرفة. رغم ذلك، كواين يريد من املنشغلني ابإلبستمولوجيا أن يستخدموا حبرية نتائج العلم

 البداية .



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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. اعرتاض اثلث هنا يتمثل يف أنَّ رد كواين على النزعة الشكية غري ُمْرٍض . بقدر ما أنَّ التحدي املطروح بواسطة 3

تماد على احلس ابالع -النزعة الشكية هو أتسيس إمكانية املعرفة ، يصبح استخدام طرق معينة لتكوين االعتقاد 

اد قادًرا على إفحام املتشكك بطريقة منصفة . )تتضمن حماوالت كهذه للرد ابلك -املشرتك أو بغريها من الطرق 

. معروف أن  )Fumerton 1994: 338((-مثريًا حقا للشفقة  -على املشاغل التشكيكية دورااًن صارًخا 

ى ر كواين ادعى أن احلجج التشكيكية بشكل ال مفر منه تعتمد على "حقيقة" لألوهام ، ُما جيعل جلوء احلجج األخ

فإنَّ االدعاء اجلوهري للنزعة الشكية يتمثل يف  BonJourإىل احلس العام عاداًل ومربرًا. رغم ذلك ، وفًقا لبوجنور

حتدي كفاية أسبابنا اليت نعتمد عليها لقبول اعتقاداتنا، وحتٍد كهذا ميكن تقدميه دون أي جلوء إىل مفهوم"األوهام" 

)1994: 288(. 

) ,Stroud 1981م األوهام ، تتطلب النزعة الشكية فقط إمكانيتهم، وليس واقعيتهم وحىت يف حالة اللجوء ملفهو 

)1984: Ch. VI : قارن مع)Feldman 2012: Section 3(. 

اين االعرتاض أبنَّه إبعادة صياغته لإلبستمولوجيا كفصل داخل علم النفس ينزع كو  -ورمبا األكثر شهرة  -. رابًعا 4

اإلزالية  يارية اإلبستيمية )وابلتايل،أتييد هذه النزعة الطبيعية االستبدالية ُييت ابلنزعةمنها أي مشاغل خبصوص املع

eliminativism   كنتيجة(. االعرتاض هنا ليس جمرد أنَّ الطبيعة املعيارية ملمح لإلبستمولوجيا التقليدية )اجلزء

اهتا . جاجوون  اًي" يف ُمارسة اإلبستمولوجيا حبد ذ(،وإمنا أنَّ االنشغال ابألمور املعيارية اإلبستيمية يعترب "جوهر 1.1

يعترب أنَّ التخلي عن اجلانب املعياري هو ما يـُْعَترَبُ فعًل  -أول من قدم هذا االعرتاض  -JaegwonKimكيم 

 خمتلًفا يف اقرتاح كواين .
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و اجلديد يف كمله . هذا هأب -اإلبستمولوجيا واضعة التسويغ مركز انشغاهلا  -)إنه يطلب منا أن ننحي جانبا إطار 

ومفرتض  -ا كليً   -اقرتاحات كواين . يطلب كواين منا أن نضع مكاهنا علم اإلدارك البشري ذا الطبيعة الوصفية 

“nomological -causalالسببية كإطار غري حائز للضرورة املنطقية وغري قابل للربهنة نظراي

”science))Kim 1988: 388( ُد بني مع السببية ابعتبارها جمرد اضطراد منتظم يـُْرصَ .]يتعامل العلم التجرييب

 الظواهر، يف مقابل هذا تتعامل املذاهب العقلية مع السببية كمبدأ ميتافيزيقي كوين أتسيسي[

يتحدث كواين ابلطبع عن اإلبستمولوجيا الطبيعية كتحقيق خبصوص "كيف يرتبط دليل ما بنظرية ما" ، لكن هذا 

حائز   . طاملا أنَّ ما نعنيه ب "الدليل" هنا ُييت ُمثًًل لعًلقات معينة تفرتض السببية "كإطار غريالزعم يعترب ُمَضل ًًِّل 

يصبح االدعاء إذن خالطًا  “nomological relations-causal”للضرورة املنطقية وغري قابل للربهنة نظراي"

 “dential relationsevi”والعًلقات اإلثباتية  “causal relations”بني العًلقات السببية 

)Grandy 1994: 345(  : 319قارن مع; –Sellars 1956: Sec 32; Siegel 1980: 318(

)172–Lehrer 1990: 168  لكن ما يشغل ابل املشتغلني ابإلبستمولوجيا هو الدليل والطريقة اليت يرتبط .

اعتقاد صادق وما  ختًلف بني ما هو جمردهبا ابلتسويغ . التسويغ هو الفكرة اإلبستمولوجية املركزية، إنه يصنع اال

هو معرفة "مقياس جيتيري"، وهو املوضع اخلاص مبا يـُْعَرُف على حنو حمدٍد ب "املعيارية اإلبستيمية"]إشكالية جيتيري 

هي إشكالية طرحت بواسطة الفيلسوف األمريكي جيتيري للتساؤل خبصوص ما إذا كان اجتماع االعتقاد مع الصدق 

 صدقه وتسويغه بني -واقعًيا  -رغم عدم وجود عًلقة سليمة  –املعرفة  –كافًيا إلكساب االعتقاد قيمة مع التسويغ  

عرب ضرب أمثلة[ . من ََثَّ ،التخلص من التسويغ يعين التوقف عن ُمارسة أي انشغال ابملعيارية، ومن دون انشغال  

 كهذا ال يستحق أي ُما نفعله متسية "إبستمولوجيا" :



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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رؤية كيف لإلبستمولوجيا بعد أن ُجر َِّدت من املعيارية، بعد أن أصبحت تفتقد مفهوًما معياراًي مًلئًما  )من الصعب

للتسويغ أو الدليل ، أن تستطيع تقدمي أي إضافة خبصوص مشاغل اإلبستمولوجيا التقليدية . وما مل تتشارك 

ب رؤية كيف ميكن لهم املركزية ، فإنه من الصعاإلبستمولوجيا املتطبعة مع اإلبستمولوجيا التقليدية يف بعض مشاغ

إلحدامها استبدال األخرى ، أو تكون سبيًًل "بشكل أفضل" ملمارسة أعمال األخرى . تقاعد اإلبستمولوجيا عن 

 .Kim 1988: 391([8](مهمة التسويغ يعين تقاعدها هي نفسها 

)ealer 1992, Kaplan 1994, B، مثًًل : -ُقد َِّم بصياغات عديدة  -. يتمثل اعرتاٌض أخريٌ 5

)BonJour 1994, Siegel 1984, Brandom 1998  يف أنَّ موقف كواين يفند ذاته . على سبيل

املثال ، جزء من حجة كواين على أنَّ "اإلبستمولوجيا القدمية" حمكوم عليها ابلفشل ُييت يف رفضه ملمح الطابع 

: Mark Kaplan. رغم ذلك، يقول مارك كابًلن - 1.1زء اجل -األويل لإلبستمولوجيا التقليدية )امللمح أ( 

املنهجي"  -ي اهلزازالكرس -)إلقناعنا هبذا ، إلقناعنا بفساد "الطابع األويل املتضمن داخل الطراز التقليدي من حبث 

]سبق وأن مت توضيح مصطلح "تنظريات )359 :1994(ما قدمه لنا أنصار النزعة الطبيعية هو جمموعة من احلجج( 

الكرسي اهلزاز" يف املقدمة[. لكن ال يبدو يف اإلبستمولوجيا كما تصورها كواين ما مينحنا أي مصادر لتقييم مثل 

 هذه احلجج :

)هل حجج أصحاب النزعة الطبيعية مقنعة ؟ طاملا انتوى أصحاب تلك النزعة إظهار حمدثيهم يف صيغة كلمات 

 السؤال ملًحا . لكن، كيف يـُْفرَتَُض بنا أْن حناول اإلجابة على منطوقة ومطبوعة أنَّ مذاهبهم سليمة ، سيكون هذا

 لنقرر ما إذا كانت حجج أصحاب النزعة الطبيعية مقنعة ؟، -أو ميكننا فعله  -هذا السؤال ؟ ما الذي علينا فعله 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ا اليت يتحمس مً من الصعب رؤية أن ََثَّ ما ميكن فعله إال تقييم هذه احلجج يف ضوء احلدوس اإلبستيمية نفسها متا

 )Almeder 1990: 266–267(، قارن مع :)Kaplan 1994: 360(الطبيعانيون كثريًا لذمها( 

هبذه الطريقة فإن اإلبستمولوجيا الطبيعية نفسها تطلب أو تفرتض مشروعية االستعانة مبا هو أويل، أو بقول آخر: 

 George Bealerعنصر رئيسي يف ما أمساه جورج بيلر"حدس الكرسي اهلزاز"، تـُْعَترَبُ مثل هذه االستعاانت مبثابة 

. لذلك موقف أنصار اإلبستمولوجيا الطبيعية )Bealer 1992(ب "اإلجراء التسويغي املعياري" يف الفلسفة 

فإنَّ التسويغ  -وفقا له  -يـُْعَترَبُ مفنًدا لذاته : )إنه يسعى لتسويغ اإلبستمولوجيا املتطبعة ابلضبط على النهج الذي 

 .)Siegel 1984: 675( ميكن حيازته(ال

 

 بعض الردود، وتوضيحات إضافية للمشكالت 3.2

اْقرُتَِّحْت ردود عديدة على االعرتضات السابقة . تـََناُوُل األول سوف يفسح لنا اجملال لتوضيح الدوافع النموذجية 

ضل ما الذي يعترب لنفهم بشكل أف -وعلى حنو متصل  -احملركة ألصحاب النزعة الطبيعية احلاليني ، ابإلضافة إىل 

مركزاًي لإلبستمولوجيا الطبيعية اليوم وما الذي ال يعترب كذلك . تناول الرابع واخلامس سوف جيعلنا نتجاوز كواين إىل 

 اإلبستمولوجيا الطبيعية . -وداخل إطار -قلب اخلًلفات احلالية مع 

ى  ين وبني ما زعمت التصدي له ، والذي وفًقا له ساو (: لنذكر االعرتاض اخلاص اببتعاد الصلة بني ورقة كوا1)

جة كواين حافظت ح كواين بشكل خاطيء بني اإلبستمولوجيا الديكارتية واإلبستمولوجيا التقليدية . أحد الردود أنَّ 

لفعل أبنَّ العديد من املشتغلني ابإلبستمولوجيا قد ابتعدوا اب -على األقل من زاوية اجتاهها العام  -على االعرتاف 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 -عن املطالبات ابملعصومية خبصوص االعتقادات التأسيسية ، وأنه حىت يف أكثر صيغها تساهًًل " فقد فشلت 

ي ًِّنا أكثر يف . كلما كان هنجنا لَ  )Kornblith1995:238(النزعة التأسيسية يف الوصول ملبتغاها "  -ببساطة 

َسوََّغة يف مسعى ردان
ُ
“ pretheoretic النظري-على حدوسنا ذات الطابع قبل متطلباتنا خبصوص االعتقادات امل

intuitions”على حنٍو جدي يف اإلجابة على املتشكك ، وقل ت مشاركتنا ، كلما قل تعلمنا عن املعرفة ، قل

استعدادان الكتساب أية نصيحة إبستيمية جوهرية "غري أن نظل معتقدين أكثر أو أقل يف ما نعتقد به حنن ابلفعل" 

شلت يف أن تعمل فكرة قد ف -ببساطة  -. لذلك تـُْعَترَبُ النزعة التأسيسية ، يف أيٍ  من صيغها ،  )23 :91995(

 [9].)239 :1995(بنجاح 

عيًدا عن حجج  ب -عليه، لكن نًلحظ أنه  -ببساطة  -طريق آخر للرد على اعرتاض "ابتعاد الصلة" هو أن نوافق  

هنم حلاليني ال ُيركهم فشل اإلبستمولوجيا الديكارتية. بداًل من هذا، إالعديد من أصحاب النزعة الطبيعية ا -كواين

لتقليدي . على ا نهجيطلبون إجياد بديل عما أصبح ينظر إليه ك "ركود"، أو بطريقة أخرى الشكل غري املرضي لل

لعًلقات املنطقية بني امن  -كًما وإتقااًن   -سبيل املثال، احملاوالت الفاشلة حلل إشكالية جيتيري بواسطة طلب املزيد 

ح القضااي تبدو مهملًة للحقيقة القائلة أبنه ما مل تتوافق سيكولوجيا الفرد مع املتطلبات املقرتحة فإنَّ التحليل املقرت 

واليت  –. من َث، "النظرية السببية يف املعرفة " املبكرة جلولدمان )Kitcher 1992: 59–60(سوف يفشل 

مت تقدميها على  – سابًقااملذكور )Roth & Galis(ستمولوجيا الطبيعية يف كتاب:ينظر إليها كظهور مبكر لإلب

 حنو واضح كبديل ل :

)التقليد ابلغ الرسوخ يف اإلبستمولوجيا، الرؤية أبن أسئلة اإلبستمولوجيا هي أسئلة خبصوص املنطق أو التسويغ، 

 .)Goldman 1967: 82(وليس أسئلة سببية أو جينية( 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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بني مقاربته وبني  –احلسية " يف هناية عمله " التفرقة واملعرفة اإلدراكية  –ال ، عندما قارن جولدمانعلى نفس املنو 

مقاربة ديكارت ، مل تكن نزعة املعصومية اخلاصة ابألخري هي ما حازت اهتماًما خاًصا، لكن مسائل متعلقة بطبيعة 

 عامة ملنهجية تفسريية :

تيجة، للمعرفة أهنا مستوحاة من مفاهيم "مِّْثل ديكارتية" للتسويغ واإلثبات . كن)املشكلة مع معاجلات فلسفية عديدة 

هناك ميل لإلفراط يف إسباغ صفات التفكري والعقًلنية على مفهوم املعرفة . يف اإلطار العام لإلبستمولوجيا الطبيعية 

عتقد أنَّ مصطلح ة اإلدراكية ، واليت أأان أحاول تشكيل تقرير للمعرفة يركز على جوانب أكثر بدائية وانتشارًا للحيا

 -البشرية سوايً  البشرية وغري-"يعرف" يظهر استعماله ابالقرتاب منها . يتمثل جانب أساسي حلفظ نشاط احلياة 

ْفرَتِّسِّ من الفريسة 
ُ
ْسَكن ا -على سبيل املثال  -يف رؤية تفاصيل األشياء ، متييز امل

َ
َهدَّد . مفهو ، أو امل

ُ
م لوقائي من امل

 .)Goldman 1976: 102(املعرفة لديه جذوره يف هذا النوع من األنشطة اإلدراكية( 

ُحف َِّزت معاجلات أخرى للمعرفة يف إطار النزعة الطبيعية بشكل مشابه . على سبيل املثال، كان عمل دريتسكه 

Dretske(1981"تقرير املعلومات النظرية" )”theoretic account-information“ تجاوز حماولة ل

ليها تقارير املعرفة املتمركزة حول التسويغ، التقارير اليت أتخذ َتطَلَُّب املعرفة للتسويغ كأمٍر ُمَسلٍَّم به،تلك املهمة إذن ع

أن تكتشف أي مزيج خاص من مكوانت أخرى جيب إضافته للحصول على "املعرفة". وفقا لدريتسكه: "مقاربة  

. إضافة إىل هذا : "يـُْنَظُر إىل مفهوم التسويغ )أو بعض )85 :1981(عة"كتلك تواجه اعرتضات ُمَعو َِّقًة متنو 

املفاهيم اإلبستيمية ذات الصلة( غالباً كمفهوم بدائي ]أي: غري مشتق أو متطور من غريه[" حيث يستخدم املنظرون 

 ما حاز شخصٌ  -وما إذا  -شخٌص ما يعرف شيًئا ما ، لتحديد مىت  -وما إذا  -حدسيات أكثر ثبااًت حول مىت 

 .)249 :1981(قدرًا ُمْرَضًيا من التسويغ 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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يربط دريتسكه التقارير التسويغية للمعرفة بنزعة لإلفراط يف إسباغ صفة العقًلنية على  -كما جولدمان   -أخريًا

ُل )ما يراه هو( عوا ل غريبة غري مالظاهرة اإلبستيمية ، للرتكيز على حاالت ختيلية من املعرفة، تلك احلاالت اليت ُتْدخِّ

طفال، احليواانت يف األ –ذات صلة . النتيجة هي أن املنظرين ينتهي هبم احلال إىل رفض حاالت واضحة من املعرفة 

اإلطًلق  واعتبارها معرفة غري حقيقية على –غري البشرية،والبالغني ُمن مل يظهروا قدرة على الفحص املتعمق 

)Dretske 1991(. 

دليل، ة هو "حماولة للبعد عن حقيبة احليل التقليدية اخلاصة ابلفًلسفة )التسويغ، العلل، التقريره اخلاص عن املعرف 

 .)58 :1983(إىل آخره( من أجل إعطائنا صورة أكثر واقعية خبصوص ما هي املعرفة اإلدراكية احلسية"

التسويغ  عن يظهر نفس النوع من املشاغل املنهجية العريضة بوضوح كذلك يف تقارير النزعة الطبيعية

جلولدمان عن  “reliabilism”، وما إىل ذلك(، عوًضا عن املعرفة . يتضمن مبدأ الثقة “warrant”)الضمان

السياق  يف مقدمته نقًدا لتقارير التسويغ الًلاترخيية]أي اليت تفتقد النظر إىل -على سبيل املثال-( 1979التسويغ )

وًغا متحررة بتعبرٍي آخر: التقارير اليت تقدم شروطًا حول كون االعتقاد مسالتارخيي إلنتاج املعرفة[ والًلسيكولوجية . 

يَز هذا االعتقاد بسببها، أو بصياغة أخرى : خبصوص ما الذي سبب مبدئًيا  من أي قيود خبصوص األسباب اليت حِّ

 [10])112 :1979(االعتقاد أو سبب استدامته 

قة. اإلبستيمية الصارمة أفصح عنهم جولدمان يف بداية نفس الور  من اجلدير ابلذكر هنا أيًضا زوج من املطالب فوق

األول هو أنَّ تقريرًا للتسويغ جيب أن يكون "موضوعًيا"، أي : جيب حتديد يف صورة مصطلحات غري إبستيمية مىت 

 قاجلزء اخلاص ابإلبستمولوجيا الطبيعية فو  -ابلطبع  -( . هذا يستدعي 105يعترب االعتقاد مسوًغا )صفحة 

( ، بصيغة أخرى : الفكرة القائلة أبْن تكون اخلصائص 1.2)اجلزء  “epistemic NE-meta”املعرفية 
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، أو بداًل من ذلك : قابلة ألن ترتبط  “reducible”قابلة للرد -أو جيب عليها أن تكون  -اإلبستيمية التقوميية 

املطلب  —األحيان اْقرُتَِّح أبنَّ هذا  خبصائص طبيعية . ويف بعض – “supervene”تـََلَحقُ  –على حنو مًلئم 

)أبْن ترتكز القيمة اإلبستيمية على حقيقة وصفية ، أي أهنا مل تعد أتيت للعامل  -Maffieوفًقا لصياغة مايف -القائل 

) :brute fundamental fact“)1990a”بشكل مستقل كحقيقة أساسية وجودها غري قابل للتفسري

) Steupقاشات حول اإلبستمولوجيا الطبيعية )نفس املرجع السابق( ، انظر أيًضا : يـُْعَترَبُ مركزاًي للن 284(—

اخلواص اإلبستيمية بشكل معقول  “supervenience”، فإنَّ حَلَاقَ  Kim. وفًقا لكيم  185 :1996–6(

حىت يف حالة  - ةومعرتف هبا من منظور النزعة الطبيعي -ب "حقائق طبيعية" هو ما جيعل املعيارية اإلبستيمية ُمكنة 

( تربطها عًلقة حَلَاق مبجموعة من اخلواص A]نقول أبنَّ جمموعة من اخلواص )reduction“[11 ]”غياب الرد

(B )”supervene upon (B)“(A)    فقط وحصرًا يف حال أنه ابلنسبة لشيئني ُيتواين جمموعيت اخلواص

(A,B) ( ال ميكن أن ُيدث تـََغريٌُّ ما يف خواصهما :Aمن )  دون أن يؤدي هذا إىل حدوث تـََغريٍُّ يف خواصهما

(B]) 

)..... هل هناك سبب مؤكد لًلعتقاد أبن اإلبستمولوجيا املعيارية هي برانمج قابل للتطبيق بنجاح ؟.... اإلجابة 

اق حَ القصرية هي كما يلي : حنن نعتقد بَلَحاق اخلواص اإلبستيمية ابخلواص الطبيعية ، وبصورة أكثر عمومية : بلَ 

مجيع اخلواص التقوميية واملعيارية بشروط طبيعية..... القول أبنَّ "اعتقاًدا ما" يعترب مسوًغا ال ميكنه أن يكون حقيقة 

وغري متصلة مبا متثله كاعتقاد هي نفسها  “brute fundamental fact”أساسية وجودها غري قابل للتفسري

اد احملدد ب أن يرتكز على اخلواص الوصفية الواقعية اخلاصة بذلك االعتق. البد من أنَّ ََثَّ سبًبا له ، وهذا السبب جي

 .)Kim 1988: 399(هو ما نعتقده( –من وجهة نظري  –. شيء كهذا 
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من املشكوك فيه اعتبار أنَّ التساؤل خبصوص ما إذا كانت اخلواص اإلبستيمية  -وكما الحظ آخرون  -مع ذلك 

يلقي كثريًا من  –يعين : "اإلبستمولوجيا الطبيعية فوق اإلبستيمية" كما ذكران ُما –على األقل تلحق خبواص طبيعية 

) Foleyالضوء لتوضيح اجلدل املتعلق ابملواجهة بني اإلبستمولوجيا الطبيعية واإلبستمولوجيا التقليدية، انظر :

244; Feldman 2012Section 4; Maffie 1990a: 289; Kappel –1994: 243

ريًبا كل فرد على كًل جانيب هذه املناقشة ميكن النظر إليه ابعتباره موافًقا على َأنَّ اخلواص . تق 839 :2011(

 Chisholm". مثًًل، تشيشومل )Lehrer 1997(اإلبستيمية تلحق أبخرى ."االستثناء البارز هنا هو : لرير 

ستيمية تلحق أبخرى غري د أبن احلقائق اإلب"والذي َيْصُعُب اعتباره مناصرًا لإلبستمولوجيا الطبيعية" واضح يف االعتقا

نَّ )31 :1957–12 :1982 ;39(قارن مع :  )42 :1989–43(إبستيمية  . على سبيل املثال: َأْن يبدو أبَِّ

طرقًا حمددة جعلت من الواضح ل ]س[ أنه بدا له أمر ما بواسطة ]ف[ ، أو: جعلت ]س[ مسوًغا يف االعتقاد أبنه 

اليت يشار إهلا عادة   – “evidentialism”( أن النزعة اإلثباتية2012فيلدمان)يوجد ]ف[ أمامه . ورأى 

ن حتديد ما إذا  حترتم مبدأ اللحاق كذلك. )النزعة اإلثباتية تقول أب –كمثال لإلبستمولوجيا التقليدية وليس الطبيعية 

الرؤية اليت  وفق -ص كان شخص ما مسوًغا يعتمد على الدليل اإلثبايت الذي متت حيازته ، حيث دليل الشخ

 يعترب مزجًيا من خربات الشخص وذكرايته واعتقاداته األخرى( -يفضلها فيلدمان نفسه 

مبا يفرتق عنده بوضوح لشيء ر  -يف حميط اإلبستمولوجيا الطبيعية فوق املعرفية  -لذا مل جند بعد ترشيًحا معقواًل 

وف جند اقرتاًحا لدمان ُمثًًل عن اإلبستمولوجيا الطبيعية ، سأنصار اإلبستمولوجيا الطبيعية والتقليدية . ابعتبار جو 

يف مطلبه الثاين ، أي : القائل أبنَّ تقريرًا للتسويغ جيب أن يكون تفسرياًي ، أو متعمًقا وكاشًفا على حنو مًلئم 

 . يكتب : )106 :1979(
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حية ]ت[، أن ]س[ يشعر بصفة االمحرار ان"افرتض مثًل أن الشرط الكايف التايل العتقاد مسوغ قد ُقد ِّم : )يف حالة 

وٍ]س[ يعتقد انحية ]ت[ أبنه يشعر بصفة االمحرار ، إذن اعتقاد ]س[ انحية ]ت[ أبنه يشعر بصفة االمحرار مسوغ( 

سري ملاذا يرتك دون تف -حىت يف حال كونه صحيحا  -. ليس هذا النوع من املبادئ هو الذي أبتغيه ، والذي 

 .)106 :1979(فة االمحرار ويعتقد أبنه كذلك( يعتقد هبذا على حنو ُمكن تسويغهالشخص الذي )يشعر بص

شكل ب -املذكور نفسه مبدأ اللحاق )ما هو ُمَتَضمَّن داخله يعترب  Chisholmلذا ، بينما يراعي مبدأ تشيشومل

مسك تشيشلوم تابلكامل سيكولوجيا( فإنه يفشل يف أن يكون كاشًفا بصدق . كما يقول فيلدمان : ي -معقول 

أبن حقائق إبستيمية ضمنية حمددة كتلك اليت يذكرها جولدمان تـُْعَترَبُ : "مبادئ خبصوص الدليل وتبقى خمتلفًة عن 

" واليت تعترب يف حد ذاهتا )Chisholm 1977: 67(املبادئ الصُّورِّيَّة للمنطق االستنباطي واملنطق االستقرائي 

 ة :يلدمان : شيء ُماثل يعترب صحيًحا ابلنسبة للتقليديني بصورة أكثر عموميأساسية . إضافًة إىل هذا، يُْكمِّل ف

ابإلضافة إىل احلقائق املتعلقة بكون أانس حمددين مسوغني يف االعتقاد بقضااي حمددة ، التقليديون ملتزمون بوجود 

ضح ما إذا كانت يبقى غري واحقائق إبستيمية خبصوص أيُّ االعتقادات ُتَدعَُّم بواسطة جمموعة معينة من األدلة . 

 تلك احلقائق حقائق طبيعية . التقليديون غالًبا ما ينظرون إىل هذه احلقائق ابعتبارها حقائق تتمتع ابلصدق الضروري

، وصدقها الضروري هو اليت مُيَك ُِّن أنصار النزعة اإلثباتية من أتييد أطروحة اللحاق .)وفقا للتعاريف القياسية للحاق 

الصادقة ضروراًي تلحق بكل احلقائق ، لذا غين عن الذكر أهنا تلحق ابحلقائق الطبيعية(.... لكن يبقى ، احلقائق 

 )Feldman 2012: Section 4(مشروًعا أن نتساءل ما إذا كانوا ُُيَْسبون كحقائق طبيعية .

ضًحا أن انشغال يبدو وا -الذي ينظر إليه كتساؤل ميتافيزيقي  -مع ذلك ، بغض النظر عن السؤال األخري 

د أبنَّ جلوًء منهجي : هو يريد تفسري التسويغ ، ويعتق –على األقل  -جولدمان فوق املعريف ذا الصلة مبوضوعنا هو 
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ُز هذا ، يف حني أن جلوءً  إىل مباد -مثًل  -إىل موثوقية العمليات اليت أنتجت واستدامت االعتقاد  ئ تشيشومل يـُْنجِّ

ال يفعل املِّْثل . تنطبق مشاغل مشاهبة على اعتماد تشيشلوم  –نزعة اإلثباتية أو رمبا : مبادئ أصحاب ال –

وصياغته للمفاهيم اإلبستيمية األخرى ابلرجوع إليه )كما سيفعل [12]( على مبدأ املعقولية كبداية 1977)

أساس ( ، ويتوافق هذا مع الزعم أبنه يف حالة وجود )127 :1990(بعد ذلك ، انظر عمله :  Lehrerلرير

 –أي: كون مبدأ املعقولية جزء من العامل الطبيعي الواقعي  –reasonableness“[13]”طبيعي ملبدأ املعقولية 

 فإن التقرير الناتج سوف لن يكون "متعمًقا وكاشًفا على حنو مًلئم" 

ود أساس طبيعي جقطًعا سيعارض أنصار اإلبستمولوجيا الطبيعية هذا الزعم ، ويتمسكون أبنه يف تلك احلالة ]عدم و 

وخواص  ”brutal“للمبادئ واخلواص اإلبستيمية[ سيكون لدينا جمرد مبادئ إبستيمية وجودها غري قابلة للتفسري

على النحو الذي يعتقد به تشيشلوم ولرير ورمبا عديد من التقليديني اآلخرين —إبستيمية متفردة 

) :2012(. وكما يًلحظ فيلدمان)454 :1988–455(مثًًل يبدو واضحا بشأن هذا Fumerton)فومريتون

)Section 4  اخلًلف هنا يظهر ليكون خبصوص "ما هو الطبيعي" بدال من أن يكون خبصوص "ما إذا كانت :

هناك حقائق فوق طبيعية". رغم هذا ، النقطة احلالية هي أنَّ احملاولة لتجنب أي مبادئ أو خصائص إبستيمية 

لطبيعية ، ويبدو رء تبدو فارقًا حقيقًيا بني اإلبستمولوجيا التقليدية واإلبستمولوجيا اأساسية كتلك املذكورة يف تنظري امل

أهنا حتوز أمهية مركزية أكثر من االنشغال خبصوص الردية أو اللحاق يف حد ذاته . على أية حال، جيب أن يكون 

لديكارتية حتديدا. لذا، بفشل اإلبستمولوجيا ا واضًحا اآلن أنَّ أصحاب النزعة الطبيعية احلاليني ليسوا حُمَفَّزين مباشرةً 

حىت يف حال أنَّ كواين قد أخطأ يف متثيل اإلبستمولوجيا الطبيعية على أهنا حُمَفَّزَة مبصدر كهذا، هذه النقطة ال تبدو 

 أهنا ذات صلة اآلن .
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 (: ابلنظر إىل اعرتاض الدوران . كواين نفسه أشار إليه عندما قال:2)

شتغلني ابإلبستمولوجيا هو التحقق من أسس العلم التجرييب وتصحيحها فإنَّه يـَُفنِّ ُد َغَرَضُهم أْن إذا كان هدف امل

ُيْسَتْخَدَم علُم النفس أو أي علم جترييب آخر . مع هذا ، شكوك كتلك اليت ضد الدوران ال متلك الكثري مادمنا قد 

 .)1969b: 75–76(توقفنا عن حلم استنباط بناء العلم أبكمله من املًلحظات 

املصادرة  -يبدو أبن األمر قد يكون كذلك : "علينا تـََوقُُّع نوع ما من  -بعيدا عن هذا الرد السريع  -إضافة إىل هذا 

. عًلوة على ذلك، )Foley 1994: 256(عندما تتعلق املسألة أبشد طرق حبثنا أساسيًة"  -على املطلوب 

ُض موثوقيتها أي طريقة رمبا تـَُوفِّ ُر دليًًل قد يـَُقو ِّ  –ة سوف حتمي نفسها ليس ََثَّ ضماٌن على أي حال أبن أي طريق

)نفس املرجع السابق(. أخريا ، فإن التساؤل خبصوص مىت وملاذا يكون الدوران سيئا من انحية  –هي نفسها 

ام خبصوص ع إبستيمية )إْن كان هو كذلك أبي شكل( يـُْعَترَبُ موضوعا لبعض النقاشات. )من أجل مراجع ونقاش

)غري مذكور اتريخ النشر( و يف بعض مصادر االنرتنت األخرى(،انظر  Lammenrantaهذا : انظر المنرانتا

 )Kappel 2011: 843(أيضا : 

ة ليس للرد على االعرتاض القائل أبنَّ رد كواين على النزعة الشكي -على نطاق واسع  -(: ُقد َِّمْت تعليقات ُماثلة3)

ُْرٍض. يف ما ي ي اجملال تعلق أبنَّ الرد رمبا يكون قد َتَضمََّن دورااًن صارًخا فإنَّ رجوًعا لألسباب اليت ذُكَِّرْت للتو يـُْبقِّ مبِّ

مفتوًحا للتساؤل ما إذا كان الرد فاسًدا. إضافًة إىل أنَّ كواين بَزْعمِّه أنَّ شكوك النزعة الشكية هي شكوك علمية ال 

حات املتشكك ، أو يكون قد أثبت عدم صحة األطروحات الشكية إبثبات أن يكون قد اعترب نفسه ُمَفن ًِّدا ألطرو 

. بصورة أكثر عمومية، رمبا علينا أن نتساءل خبصوص )68 :1975(فرض صحة نتائجها سيؤدي إىل تناقض 

الفرض األساسي القائل أبن الرد على املتشكك بطريقة ال نصادر فيها على املطلوب أبي شكل من األشكال هو 
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ه إليه تقليداي . هنا، يفرتق هدف  ميكن اختاذه والوصول إليه ، وابلتايل هو هدف يستحق كل االهتمام الذي ُوج ِّ

) :1999أنصار اإلبستمولوجيا الطبيعية قليًًل. يقول كورنبليث أبن مشروع الرد على املتشكك يـُْعَترَبُ طريًقا مسدوًدا 

التشكيكيون الذين يصرون على على أْن نبدأ من نقطة  يقول : " Kitcher. بشكل ُماثل ، بينما كيتشر166(

. يبدو )35 :1993(ال نفرتض فيها أي فروض على اإلطًلق يطلبون منَّا أن خنوض غمار نشاط عدمي اجلدوى " 

أكثر تصاحلًا ويقدم تفسريًا يعرتف بقيمة مزاعم تشكيكية حمددة "بل  )Dretske )1970, 1981دريتسكه 

)39 :1986–55 ,41–يدافع عن معرفتنا . ويعترب كٌل من جولدمان  -مع ذلك  - وحىت صحتها" ، بينما

أنَّ مهمًة من مهام اإلبستمولوجيا أْن تعاجل النزعة  )Pollock )7–1986: 1و بولوك  101 :1976 ;57(

ًقا  نالشكية حىت لو كان هدفنا يف هذا املوضع هو أْن نفهم ونتعلم منها ال أْن نـَُفن َِّدها ، وحىت لو كا املوضوع ُمْسَتحِّ

 الهتمام أقل من الذي انله اترخييا .

االعرتاض اخلاص ابملعيارية كما يلي : )اإلبستمولوجيا من دون معيارية تبدو  Kornblith(: يلخص كورنبليث4)

. كما رأينا يف األعلى، يبدو أن تسليم اإلبستمولوجيا إىل )250 :1995(ك "هاملت من دون ملك الدامنارك"(

النفس )اإلبستمولوجيا الطبيعية االستبدالية( جيعل من اإلبستمولوجيا مشروعا وصفيا متاما )وابلتايل، يـُْنتُِّج  علم

إبستمولوجيا طبيعية إزالية(. ابلتأكيد، َيْصُعُب اعتبار كواين راضيا عن اإلبستمولوجيا على النحو الذي مورست به 

د الذي أننا أبنَّ مفهوم املعرفة يبدو حماصرا بغياب الدقة إىل احل –عادة ً كما يـُْفَهُم منه   –تقليداي . مثًل، هو يعتقد 

) Johnsen، انظر أيضا :  )109 :1989(علينا أن "نتنازل عنه بصفته انشغااًل عقيًما"  -ألغراض نظرية  -

ره ساعًيا إىل ا. وُما ال شك فيه أنَّ "اإلبستمولوجيا متطبعة" تدعم الفهم التقليدي لكواين ابعتب92 :2005–93(

 )Foley 1994(التخلص من االنشغال ابألمور اإلبستيمية املعيارية كما أشار حديثا بعض املعلقني )انظر مثًًل:
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، كًلمها يستشهد أبمثلة عديدة على ذلك الفهم التقليدي لكواين(. رغم ذلك، يف عمله )Johnsen 2005(و

 . يكتب قائًل:)229 :1990(ْط بل تطبعنت" املتأخر يصر كواين على أنَّ "املعيارية مل ُتْسقَ 

"طبعنة اإلبستمولوجيا مل ُيدث أْن ختلصت من املعيارية واكتفت ابلوصف احملايد للعمليات اجلارية . من منظوري 

ُ اإلبستمولوجيا فرًعا من اهلندسة. إهنا تكنولوجيا البحث عن احلقيقة، أو بتعبري إبستمولوجي أكثر حذرا: تنب ؤ أَْعَتربِّ

ومثل أي تكنولوجيا فإهنا تستعمل حبرية أي نتائج علمية قد تًلئم غرضها . إهنا تعتمد على الرايضيات يف حساب  .

االحنراف املعياري واحتمالية اخلطأ وكشف مغالطة املقامر. إهنا تعتمد على علم النفس التجرييب يف الكشف عن 

م األعصاب التفكري القائم على الرغبة. إهنا تعتمد على علاألوهام احلسية ، وعلى علم النفس اإلدراكي يف استكشاف 

إلسقاط املوثوقية عن املصادر املعتمدة على التنجيم والتخاطر . ال جمال هنا للتساؤل عن  -بصورة عامة  -والفيزايء 

بؤ . ن، إهنا مسألة متعلقة بفعالية حتقق هدف أبعد : صدق أو ت -كما األمر يف مسائل األخًلق   -قيمة مطلقة 

ْ النهائي  تَـَغري ِّ
ُ
) Quineاملعيارية هنا ، كما يف أي جمال هندسي آخر، تصبح وصفية مىت مت حتديد العامِّل امل

)665–1986: 664. 

لة ، َأْي : مسألة دقة ذرائعية جتاه اهلدف ذي الص -ببساطة  -من منظور كواين إذن املعيارية اإلبستيمية تـُْعَترَبُ 

حلسية" اإلبستمولوجيا املعيارية : "متت طبعنتها كفصل من اهلندسة : تكنولوجيا توقع اإلاثرة ا صدق أو تنبؤ . ابلتايل،

 ، يستكمل :)19 :1992(

إلبستمولوجيا التقليدية ذلك اخلاص اب -فعلًيا  -" املبدأ األكثر بروزا يف اإلبستمولوجيا املتطبعة واملكافئ يف املكانة 

يبية : ] ليس يف العقل شيء إال وقد مر ابحلس أوال [ . هذا منوذج أَوَّيل شعار الفلسفة التجر  -ببساطة  -هو 

أنَّ  –قى مع ذلك قابًل للتخطئةيب –لإلبستمولوجيا املتطبعة ، حيث أنَّه ُمَِّّا يـُْعَترَبُ اكتشافًا للعلم الطبيعي نفسه 
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ارية متنعنا من النقطة متثل معي معلوماتنا عن العامل أتيت فقط من خًلل أتثري مستقبًلتنا احلسية . وتظل هذه

مدَّعِّي التخاطر والعرافني .   )Quine 1992: 19(تصديق ُ

(: لذا، يبدو يف األخري أبنَّ كواين يضع املعيارية اإلبستيمية ضمن حسبانه ، وابلتايل ميتلك ردا على اعرتاض 5)

َقدَّم ضد نسخته من اإلبستمولوجيا الطبيعية . ومازلنا بع
ُ
ستدعي مرًة أخرى د : رمبا يرى أحٌد أنَّ هذا الرد ياملعيارية امل

هو  –املال بدال من السعادة مثًل أو كسب –هتمة التفنيد الذايت . مثًل ، رمبا يستاءل املرء ملاذا الصدق أو التنبؤ 

 - ria posterioمت اكتشافه كمعطى بعدي  -الذي يـُْعَترَبُ هنايًة للبحث اإلبستيمي ؟ . هل هذا نتيجةً  للعلم 

  -ىابألحر  -. على األرجح سرياها مناصٌر لإلبستمولوجيا التقليدية  )Foley 1994: 249(؟ قارن مع : 

. على حنٍو ُماثل، قد يتساءل أحٌد ما إذا كان العلم a prioriكُمْعطى أويل   –حدًسا  –كحقيقة مفهومية تـُْعَرُف 

  -حبد ذاته  -الطبيعي 
ُ
و ]فرع من علم ْفرَتَض . مثًل ، كثري من دراسات علم نفس النمُُيَم ُِّن حًقا شعار التجريبية امل

ريًَة إىل أنَّ  النفس خيتص بدراسة كيفية تغري تفكري ومشاعر وسلوك اإلنسان خًلل مراحل حياته املتعددة[ تبدو ُمشِّ

عن أن يكون مكتسًبا  اعلى األقل بعًضا ُما يـُْنَظُر إليه كمعرفة جتريبية )أو نظرايت وفروض جتريبية( هو فطرٌي عَِّوضً 

(. ليس األمر أنَّ اكتشافًا معاكًسا  )Samet and Zaitchik 2014(ابحلواس )من أجل رؤية عامة انظر:

كهذا، أو خًلفا نظراي حول األمر يف إطار العلوم املعنية ، سوف يشكل بذاته مشكلة ملقاربة كواين العامة خبصوص 

اي، وأنَّه ليس أنَّ موضوع املناقشة واخلًلف حول السؤال يـُْعَترَبُ نظر  –حرى ابأل –ابإلبستمولوجيا الطبيعية . املقصود 

من الواضح فورا ما إذا كنَّا نستطيع التوصل إىل شيء من دون مساعدة طرٍق تقليدية "كتأمُّل الكرسي اهلزاز" يف 

كن أْن مُيَدَّ )هذا االنشغال مي .–بعض تلك الطرق رمبا يكون " أولًيا "  –التعامل مع البياانت واملسائل ذات الصلة 

ليتصل خبطوٍط أخرى، منها مثًًل: أنَّ العلم الطبيعي يـَْفرَتُِّض على حنٍو استباقي أنَّ الصدق أو التنبؤ هو اهلدف ، وأنَّ 
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احلواس هي من يعطينا املعلومات عن العامل ، إىل آخره . سوف يعيدان هذا إىل القلق خبصوص هتمة الدوران . كما 

 هناك تداخل بني املشاغل اليت أاثرهتا موضوعات اإلبستمولوجيا الطبيعية(. نرى :

رغم ذلك ، بينما ُيْشتَـَهُر كواين برؤيته لعلم النفس كوريث لإلبستمولوجيا التقليدية )بل ما هو أكثر من ذلك ، لعلم 

“ senseاحلسية النطباعاتاملستقبًلت العصبية واستثارهتم بدال من االهتمام ابملعطيات أو ا–النفس السلوكي 

”of sensibilia–[14])Quine 1992: 19()  فإنَّ كواين لديه مفهوم واسع جدا ل "العلم". العلم ابلنسبة ،

لكواين ال يستغين عن التواضع ، يف النهاية هو تفكريان النابع من حسنا املشرتك جتاه األشياء والذي منارسه يوميا . 

 يف بعض األوقات عن فرع من فروع املعرفة يستبدل آخر ، فإنه يـَُعربِّ ُ عن فكرته إضافةً إىل هذا ، أثناء حديثه

خبصوص احلدود الفاصلة  )257 :1995(و"الضبابية" )1969b: 90(مستخدًما مصطلحات "االنطَِّماس"

العتبار ] أي االصارمة ، وعلى حنٍو مشابه ُييت األمر بني اإلبستمولوجيا والعلم . أخريا ، أبخذ رفضه للتحليلية يف 

ى هذا للمعطيات الرتكييب يف ورقته املشهورة "عقيداتن يف التجربيبة" [ ، ورفضه املرتتب عل-رفضه للتمييز التحليلي

ين خبصوص املعىن والتحقق ، يبدو غامضا متاما كيف لكواين أن ُيافظ على أي ِّ متييز صارم [15]األولية ، وهنجه الُكًل 

. هلذه األسباب ، من غري الواضح ما إذا كانت الطرق )Gregory 2006: 660(وعميق بني الفلسفة والعلم 

َعُد ابلُكل ِّيَّة خارج إطار أي منهج إبس -يف حد ذاهتا  -التقليدية الفلسفية  تمولوجي سوف "أو ُُيَْتَمل أْن" ُتْستَـبـْ

األويل  على الرغم من رفضه للمعطى –لسوء احلظ، كواين نفسه ال يقدم تقريرًا واضًحا ومباشرًا [16]ُمْعَترَب لكواين .

 خبصوص ما الذي قد يبقى من اإلبستمولوجيا التقليدية وأساليبها ضمن إطار اإلبستمولوجيا املتطبعة . –

اإلبستمولوجيا  من خًلل االلتزام بقيود –انتهينا إذن إىل حاجتنا إىل طريقة لفهم كيف مُيْكُِّن للصدق )أو التنبؤ( 

أكثر  بََّت كهدف هنائي إبستيمي ، حبيث يكون اعرتاض املعيارية قد متَّ استيفاؤه متاما . بصورةٍ أْن يـُثَـ  –الطبيعية 
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ْعَترَبَة من أساليب اإلبستمولوجيا التقليدية )التأمُّل يف احلاالت، استشارة ملكات
ُ
نا عمومية ، حنتاج إىل بعض النَُّسخِّ امل

إذا امتلكنا  - فقط -منهم إىل حٍد بعيد . حيث يبدو أبننا  احلدسية، وما إىل ذلك( ، أو ألساليب بديلة تقرتب

نا األكثر الرتتيب والفصل بني النظرايت ، توجيه أحباث –شيئا يؤدي األدوار االعتيادية اخلاصة بتلك األساليب 

 فسوف نستطيع جَتَنَُّب هتمة التفنيد الذايت . –انغماسا يف احلقل التجرييب ، وما إىل ذلك 

ل قدرة اإلبستمولوجيا الطبيعية على تقدمي تقرير خبصوص املعيارية اإلبستيمية ، وجتهيز أو إجياد بدي – كًل األمرين

يعتربان يف مركز  –مناسب للمنهجية الفلسفية التقليدية اليت يعتربها البعض ال غىن عنها يف التنظري اإلبستمولوجي 

إىل  لطبيعية . على مدار اجلزئني القادمني سوف ننظراإلبستمولوجيا ا -وداخل إطار -النقاشات احلالية خبصوص 

والتحدايت اليت  –مت تقدميهما بواسطة هنري كورنبليث وألفني جولدمان  –وسيلتني ابرزتني لتناول تلك املواضيع 

 واجهت كليهما .

 

 ستمولوجيا جتريبية على حنٍو شامل. اإلب4

 

 املعرفة واإلبستمولوجيا 4.1

. مع ذلك، خيتلف موقفه عن اإلبستمولوجيا  ليث ابملعرفة كمفهوم إبستمولوجي مركزيبعكس كواين احتفظ كورنب

ال جيب أن تـُْفَهَم  ، ابلنسبة له . التقليدية على حنٍو حاد خبصوص كيف تـُْفَهُم طبيعة البحث اإلبستمولوجي

ناسب أو أساليبه . هدف البحث امل اإلبستمولوجيا بَِّتَصوُّرِّ اإلبستمولوجيا التقليدية وُمارسيها سواًء أكان من زاوية



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 Copyright 2019© حكمة  41

" فإنه ابنتهاء التجريبية املنطقية كان "حتليل املعرفة" هدفًا "إن 1.3يف ما يتعلق ابألول )هدف البحث( "َتذَكَّر اجلزء 

تَـَوى حم -أبلف والم التعريف  -مل يكن اهلدف  اولٌة " مركزاًي لإلبستمولوجيا التحليلية ، والذي بواسطته كانت تـُنـْ

األوراق  -ثًلم -. )انظر –عادًة من حيث الشروط الكافية والضرورية  –قدمي حتليل خبصوص مفهوم املعرفة لت

املذكور يف األعلى( . على الضد من هذا االجتاه ، مت اقرتاح أْن  )Roth and Galis(البحثية املتنوعة يف جملد 

ستمولوجية ، إنَّه ال ميثل اهلدف املناسب للنظرية اإلب يشغل مفهوم املعرفة "إْن كان سيشغل" اهتماًما نظراًي ضئيًًل 

بشكل يفوق ما ميثله مفهوم األلومنيوم كهدف ذي قيمة لبحث يبغي دراسة املعادن املتنوعة . على حنٍو مشابه ، 

ال ثيقول كورنبليث "مفهومنا عن املعرفة يبقى مشواًب ابلعيوب والنواقص بطرق خمتلفة على أية حال". )على سبيل امل

 ، على الرغم من الرفض شبه العاملي احلايل وسط املشتغلني ابإلبستمولوجيا للفكرة القائلة أبنَّ املعرفة تتطلب اليقني

ابة وسط العديد من غري الفًلسفة( . الذي جيب  ا قد متتعت بتأييد معظم البشر، وميكن القول أبهنا مازالت جذ  فإهنَّ

. )161 :1999(تقرير عن ظاهرة طبيعية حمددة ، َأْعينِّ : املعرفة نفسها"  أن تستهدفه اإلبستمولوجيا هو "تقدمي

يكتب أيًضا "إنَّ استقصاء املعرفة كظاهرة حتدث يف العامل هو ما مُيَي ُِّز النزعة الطبيعية عن املقارابت األخرى خبصوص 

 )245 :1995(املعرفة" 

فْ يف ما يتعلق ابملنهج ، جيب على املشتغل ابإلبستمولوجيا 
ُ
رَتَض : نبدأ بدراسة أن يبدأ كما كان ليفعل عامل املعادن امل

 –حاالت املعرفة الواضحة ، ونتطلع إىل العثور على ما لديهم من قواسم مشرتكة. جزٌء ُما ُيدث يف تلك احلالة 

 -حنٍو كانى أي ِّ عل-هو أنَّنا سنعيد تصنيف بعٍض مْن تلك احلاالت على مدار البحث . ما سيظهر لدينا  –غالبا 

هو صورة عن الطبيعة احلقيقية للمعرفة . على وجه التحديد سيظهر لدينا صورة ميكن االعتماد عليها بشكل أساسي 

خبصوص ظاهرة املعرفة )مثلما يبدو األمر واضحا يف أعمال ابحثي االيثولوجيا اإلدراكية حتديدا "أْي أولئك املختصني 

 بدراسة السلوك احليواين الذكي"( :
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َتُج على حنٍو موثوق دورًا ذارئعًيا فعَّااًل يف صناعة السلوك الناجح يف حتقيق " ت لعب االعتقادات الصادقة اليت تـُنـْ

َنًة داخل إطار التفسري الدراويين لًلستبقاء االنتقائي للسمات الوراثي ة االحتياجات البيولوجية ، وابلتايل فإهنا ُمَتَضمَّ

 ")Kornblith 2002: 62( 

تلك طبيعة هي مسألة طبيعية ُتًلَحُظ يف اجلنسني البشري واحليواين غري البشري . وهي مت –وفًقا هلذه الرؤية  –املعرفة 

نا العام لظاهرة احلياة وجناح أنواع معينة من الكائنات احلية يف  ًدا داخل منظومة فـَْهمِّ حمدََّدة ، ودورًا تفسرياًي سببًيا حمدَّ

اظ به ، لرؤية ، وبواسطة البحث التجرييب يف اآلليات املتنوعة إلنتاج االعتقاد واالحتفالبقاء . ابلتقدم يف فهم هذه ا

سوف نتمكن من حتديد املواضع اليت حنن فيها أشد احتياًجا إىل التوجيه والتوضيح ، وأي ِّ اخلطوات مُيْكُِّن اختاذها 

اإلبستمولوجيا الطبيعية و ، خبصوص )Kornblith 1999: 163(للتغلب على نقائصنا  –وفقا لقدراتنا  –

 )Kornblith’s 1994b(التحسن اإلبستيمي انظر أيضا : 

لذا ، يف كٍل من مرحلة فـَْهم اهلدف اإلبستمولوجي الُدنـَْيوِّي ]أي الواقع داخل اإلطار التفسريي الطبيعي لظاهرة 

عانية سليمة هي بستمولوجيا طبياحلياة واستدامتها[ ، ومرحلة اقرتاح حتسينات ُمكنة خلططنا اإلبستيمية : "أيُّ إ

. يف الوقت الذي ال متتلك فيه اإلبستمولوجيا إذن أيَّ )Kornblith 1995: 243(جتريبيٌة على مر الطريق" 

 أسلوب ُُمَيٍَّز يرى كورنبليث أبنَّه يبقى هناك منظور حتتفظ فيه اإلبستمولوجيا ابستقًلهلا :

وع الذي لنظرية والدليل ، تـُْعَترَبُ.... أسئلة مشروعة ، وهي من الن)األسئلة خبصوص املعرفة والتسويغ ، خبصوص ا

متتلك فيه الفلسفة مكانة خاصة... لو أنَّ استقًلل أحد الفروع يـُْعىَن به تناول جمموعة خمتلفة من األسئلة ، أو مقاربة 

س لدينا ذلك تقل . وليظاهرة معينة بعيون جمموعة خمتلفة من االهتمامات ، إذن الفلسفة ابلتأكيد هي فرع مس

 .)Kornblith 2002: 26(اخلطر املتمثل يف أْن ُتَضمَّ تلك األسئلة واالهتمامات بطريقة ما إىل بقية الفروع(
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 املعيارية اإلبستيمية 4.2

ا بينما يـُْنكُِّر كورنبليث إذن استبدال اإلبستمولوجيا ببعض الفروع األخرى )اإلبستمولوجيا الطبيعية االستبدالية(، رمب

الف يبدو األمر أٌقل وضوًحا فيما يتعلق ابلكيفية اليت ستصبح عليها املعيارية اإلبستمولوجية وفقا لرؤيته . على حنٍو خم

 كورنبليث إىل حٍد بعيد يـُْعَترَبُ  –ابستثناء ما يبدو أنَّه موقف كواين يف كتاابته املتأخرة  –لكواين كما يـُْفَهُم عادًة 

، ابإلضافة )Kornblith 1995: 250(نَّ البعد املعياري أساسٌي للبحث اإلبستمولوجي موافًقا للرأي القائل أب

تيمية يضع الصدق )االعتقاد الصادق( كوِّْجَهٍة إبس –كما األمر مع أصحاب نزعة الثقة بشكٍل عام   –ألنَّ كورنبليث 

( ُيَسل ُِّم كورنبليث 3اجلزء مولوجيا ))بشكل مشابه كثريا لكواين( . أثناء وصفه لرؤيته خبصوص البعد املعياري لإلبست

ح". لكْن ، على أي ِّ أساس نقول هبذا على النحو الذي  َرجِّ
ُ
أبنَّ الصدق )أو التنبؤ( هو "العامل املتغري النهائي امل

ابلبعد املعياري  -يف النهاية  -االحتفاظ )250 :1995(تستطيع فيه اإلبستمولوجيا "التجريبية على حنٍو شامل" 

 إلبستمولوجيا التقليدية ؟ اخلاص اب

) ,Kornblith 1993bيتمثل أحد الردود على هذا السؤال يف أنَّ املعايري اإلبستيمية متتلك "أساًسا عملًيا" 

ْمكِّن لًلعتقاد الصادق حيازهتا ]يف ذاته[  2002(
ُ
. بينما تكون تلك املعيارية متوافقةً مع القيمة اجلوهرية امل

)Kornblith 2002: 161, 373( فإنَّ تقريرًا كهذا يرُْبُِّز أيضا قيمته الذرائعية األداتية . األهم هنا أنَّ تلك ،

ْم  ابلرجوع إىل القيمة الذرائعية األداتية لًلعتقادات الصادقة للفرد ، بدال من هذا يبدو  -فقط  -احلجة مل تـَُقدَّ

صادقة بفعالية" مة إدراكية ُمْنتَِّجٍة لًلعتقادات الاالدعاء املركزي هنا أنَّ كل فرد "لديه أسباب برامجاتية لتفضيل منظو 

. رمبا تـَُوضَُّح تلك النقطة على حنٍو أفضل ابلنظر إىل تقرير طبيعي آخر خبصوص مصدر املعيارية )156 :2002(

 .StephenStich)1993 ,1990(اإلبستيمية . التقرير "الربامجايت" الذي مت تبن ِّيه بواسطة ستيفن ستيش
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ال شيء ُميزًا خبصوص الصدق، وال يوجد سبب الختاذه كوِّْجَهٍة إبستيمية . يف الواقع، من منظور  وفقا لستيتش:

. يصبح )9 :1993(الربامجاتيني: ال يوجد قيم إدراكية أو إبستمولوجية متميزة على اإلطًلق "يوجد فقط قيم" 

داف . يرى ستيتش ، أاًي ما كانت تلك األهالتفكري اجليد أمًرا يتعلق بتحقيق أهدافك )أي ما تضعه كقيمة( بفعالية 

َث متييز اسرتاتيجيات  –ما الذي يريد حتقيقه  –أنَّ "مشروع الربامجاتيني لتقييم التفكري" يبدأ بتحديد أهداف املرء 

(. مع ذلك، من 10-9التفكري اليت استخدمها آخرون بنجاح لتحقيق نفس األهداف )نفس املصدر السابق 

حدوث هذا ما مل ميتلك املرء بعض املنظومات أو االسرتاتيجيات اإلدراكية املوثوقة . ألجل هذا الصعب ختيل كيفية 

بدال من االعتقاد الصادق هي ما يعتربه املرء حقا قيمة ، فإنَّه من أجل مًلحقة  -مثًل  -حىت لو قلنا أبنَّ السعادة 

ضل حنٍو ُمكن . كيفية حتقيق هذا اهلدف على أف  هذا اهلدف بفعالية ُيتاج املرء بعض األساليب املتعلقة بتحديد

اج املرء إىل ، أو ابستخدام تعبريات تقليدية أكثر : ُيت –على حنٍو معقول  –ُيتاج املرء إذن منظومة إدراكية موثوقة 

َلَكات املوثوقة .
َ
 بعض امل

هتماماتنا املتعددة ، تقييمات املتعلقة اببتوضيح أكثر : )حتديًدا ألنَّنا حنتاج إىل منظوماتنا اإلدراكية من أجل إجراء ال

وإلجراء تلك التقييمات بدقة فإنَّ املعايري اليت نـَُقي ُِّم على أساسها تلك املنظومات اإلدراكية نفسها جيب أن تبقى 

 )Kornblith 2002: 158(قَِّيًما "أاًي كان ما نعتربه كذلك"( -على حنٍو جوهري-معزولًة عن معظم ما نعتربه 

ت( إدراكية حيازة منظومة )أو منظوما -عليه أن يهتم ب - ما كان املرء يعتربه قيمًة ، فإنَّ له مصلحًة يف لذا، أايً 

يس فقط اعتقادات يف تقييم "ل -وسبب للعناية  -ُمْنتَِّجًة لًلعتقادات الصادقة على حنٍو موثوق . املرء له مصلحة 

ورنبليث : بنا املتعددة املختصة إبنتاج تلك االعتقادات . يكمل كالفرد"، لكْن أيضا تقييم موثوقية منظوماتنا وأسالي
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هو كل ما يهتم به التقييم اإلبستيمي . لذا, يلعب الصدق دورًا متفوقًا يف هذا املوضع"  -على حنٍو دقيق  -"وهذا 

)2002: 158(. 

ًيا يعتمد  يف البداية على كيفية تصوره  بصورة كبريةأن جيد املرء التقرير السابق خبصوص أساس املعيارية اإلبستيمية ُمْرضِّ

للمعيارية اإلبستيمية ، أو حىت املعيارية يف اجململ . مثًل ، تبدو احلجة املذكورة يف األعلى معتمدة على معيار الذرائعية 

 اليت يف –موضًحا رؤيته  Maffieاألداتية أو الكيفية اليت تصل هبا وسائلنا إىل هدف هنائي حمدد . يقول مايف 

 : –هذا الصدد تتشابه مع رؤية كورنبليث 

"اإلبستمولوجيا تكون فقط معيارية داخل إطار عمل العقل األدايت و... معياريتها تبقى حية ابالقتيات على فضل 

 )1990b: 333(األخري " 

ميكن  همع هذا يبقى هناك جدل خبصوص طبيعة ومكانة العقل األدايت ، أيضا خبصوص ما إذا كانت االعتمادية علي

) Hampton 1992, Dreier 2001, Siegelأن تكون مقبولة ألصحاب النزعة الطبيعية ، انظر مثًل:

بعض الفًلسفة إىل املعايري  . ينظر أيًضا)Wallace 2014(, من أجل مناقشة عامة انظر : (;1990]17[

اإلبستيمية ابعتبارها قاطعة ، أْي ُمْلزِّمة ألي كائن عقًلين بغض النظر عن األهداف والرغبات اخلاصة به/هبا 

)Kelly 2003: 616, 621( َدة على املرء أن ميتلكها . لكن ما لدينا اآلن أن ه ليس مثة أهداف أو رغبات حمدَّ

، من منظور كورنبليث : حجته تتطلب فقط أن ميتلك املرء بعض األهداف . ومبا أنَّ هذا ليكون ُمْلَزًما هبذا الشكل 

الشرط متحقق يف مجيع البشر العاديني يصبح املعيار: )إذا امتلكت بعض الرغبات واألهداف ورغبت يف إشباعها 

ي  ) :2002ورنبليث  عاٌم بصياغة كأو حتقيقها فعليك البحث عن الصدق( يف الواقع معيارًا قاطًعا إلزامًيا )وهو َكْوينِّ

(. رغم ذلك, قد يعترب البعض أنَّ حىت هذا املعيار مازال مشروطًا بوجود أساس تـُْبىن عليه املعايري اإلبستيمية 161(

https://plato.stanford.edu/entries/epistemology-naturalized/notes.html#note-17
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(. -1.3اجلزء  -)ارجع ملخاوف هوسرل وفرجيه خبصوص إقحام علم النفس يف مسائل ختص املنطق والرايضيات 

يف ما إذا كانت اإلبستمولوجيا التقليدية نفسها قد متكنت على اإلطًلق  -انب اآلخر على اجل -يشكك غريهم 

. )Grandy 1994: 345(غري مشروطة ، مثًل :  –على حنو كليٍ   –من تقدمي أي توصيات ميكن اعتبارها 

اولة لفهم املعيارية حمال بد له من أن يتساءل ما إذا كانت أيُّ  -مثل غريه من أصحاب النزعة الطبيعية  -وكورنبليث 

ُل فيه حقائق و  اضحة اإلبستيمية ميكنها إمثار أي ِّ تـََبصٍُّر انفع خبصوص موقفنا اإلبستيمي الفِّْعلي يف الوقت الذي هُتْمِّ

، وأيًضا )Kornblith 1995: 251(ال مفر منها مثل امتًلكنا مجيًعا لرغبات وأهداف ختصنا . انظر مثًًل : 

 :)Wrenn 2006: 73( يًقا على :تعل)Goldman 1986(.[18] 

 

 احلدوس والطابع اأَلوَِّل  4.3

 كما رأينا يف السابق فإنَّ واحدًة من الصياغات املنتشرة لتهمة التفنيد الذايت اخلاصة ابإلبستمولوجيا الطبيعية تتمثل

َتَضمَّ  –بشكل ال مفر منه  –يف اعتمادها 
ُ
نوع التقليدي ن داخل الهي نفسها على "النهج ذي الطابع اأَلوَّيلِّ امل

، واستخدامها "نفس نوع احلدسيات اإلبستيمية )Kaplan 1994: 359(املنهجي"  -الكرسي اهلزاز  -لبحث 

) Almeder(، قارن مع :360متاًما الذي يتلهف أصحاب النزعة الطبيعية لَِّذم ِّه" )نفس املصدر السابق: 

ُمْعطى  لوجيا الطبيعية أو تفرتض مشروعية اللجوء إىل. هبذه الطريقة إذن، تتطلب اإلبستمو 266 :1990–267(

) Bealerأَوَّيلِّ أو "حدس الكرسي اهلزاز"، الذي هو عنصر أساسي داخل "اإلجراء املعياري التسويغي" يف الفلسفة 

مولوجيا ت. لذا يـُْعَترَبُ موقف أنصار اإلبستمولوجيا الطبيعية ُمَفن ًِّدا لذاته : " إن ه يسعى إىل تسويغ اإلبس1992(

 .)Siegel 1984: 675(فإنَّ التسويغ ال ميكن حيازته"  –وفقا له  –املتطبعة متاما على النهج الذي 
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حلدسية )حتديدا يف املراحل على امللكات ا وفقا للصيغة اليت يـُْنَظُر هبا حاليا إىل اإلبستمولوجيا الطبيعية فإنَّ اعتماًدا

املبكرة من البحث( قد ميثل ضرورة من الناحية العملية . مع ذلك ، مازال ُمكًنا القول أبنَّ "األساليب اليت سنلجأ 

) :Kornblith 2002بواسطتها إىل احلدس ميكن بسهولة إجياد مكان هلا وسط إطار عمل النهج الطبيعي" 

ليم ىت وصفت يل حيوااًن معيًنا الحظُته أنت يف فناء منزلك اخللفي ، ميكنين على حنٍو تلقائي وس. وابلتايل ، م12(

أْن أتوصل إىل أنَّه سنجاب . من الواضح أنَّ هذا مل يتضمَّن أو يتطلب أيَّ تبصٍر َأوَّيل الطابع من جانيب ، إنَّ ما 

طقة . بنفس اانت اليت تتواجد عادة يف هذه املنحدث يعكس ببساطة بعض املعرفة املكتسبة خبصوص أنواع احليو 

الطريقة ، يعتقد كورنبليث أبنَّ أحكامنا اليت تبدو تلقائية خبصوص ما إِّْن كانت حاالت حقيقية أو افرتاضية هنا أو 

عل عن الظاهرة فهناك سوف تشكل منوذًجا للمعرفة تـُْعَترَبُ أحكاًما ذات طابع بـَْعدِّي ، وُمَدعََّمًة مبعرفتنا اليت لدينا ابل

اإلبستيمية الدنيوية ذات الصلة ]أي الواقعة داخل اإلطار التفسريي الطبيعي لظاهرة احلياة واستدامتها[. لذلك : 

َلكات غري الطبيعية أو أحكاما أَوَّلِّيًَّة من أي ِّ نوع... املمارسة اليت 
َ
"اللجوء إىل احلدس ال يتطلب حضور بعض امل

 [19])21 :2002(كوانت غري طبيعية"تلجأ للحدس ليس لديها أي م

م ضمنًيا يعتمدون على عدة  ماذا عن التهمة املتعلقة أبنَّ أصحاب النزعة الطبيعية بتقدميهم حلجج فلسفية متنوعة فإهنَّ

. أحد الردود الواضحة )BonJour 1994(مبادئ للتفكري السليم هي نفسها ال تـُْعَرُف إال كمعطى أَوَّيل ؟ مثًًل :

هذه مصادرة على املطلوب . من منظور أصحاب نزعة الثقة فإنَّ مشروعية مبادئ التفكري املقصودة "أْي ما هنا أنَّ 

م ليسوا حباجة  -يف الواقع -جيعلهم مبادئ انفعة" تتوقف على كوهنم  وأبعد كثريا  –ميكن االعتماد عليهم بثقة . إهنَّ

. لذا فإنَّ )ornblith 2002: 21K–252 :1995 ;23(أْن يـُْعَرُفوا كمعطى َأوَّيل –عن وجوب احلاجة إىل 

ْعرَتَِّض هنا 
ُ
عية"  ُيخذ قيوًدا حُمَدَّدة خبصوص التفكري السليم "مرفوضة من قَِّبل أصحاب النزعة الطبي -ببساطة  -امل

ا إذا ما طُب َِّقت)253 :1995(كأمر ُمَسلٍَّم به  ثبات ب . إضافًة إىل هذا ، هناك التساؤل خبصوص تلك القيود وأهنَّ



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 Copyright 2019© حكمة  48

ا اندرًا  ما يتم إرضاؤها . بقدر ما هلم من آاثر تـَُغذ ِّي النزعة الشكية إىل تلك الدرجة بقدر  –أو أبًدا  –واتساق فإهنَّ

 .)347 :2006 ;253 :1995–348(ما ميكننا رفض اعتبارهم قيوًدا معقولة أو منطقية 

ع فتيل ار خبصوص ما إذا كانت حماولة كورنبليث لنز كما كان احلال مع رده على مشكلة املعيارية فإنَّ التساؤالت تث

 Siegelوسيجل  BonJour(2006)اعرتاض "التفنيد الذايت" انجحة . على سبيل املثال ، رد كٌل من بوجنور 

( على حجج كورنبليث زاعمني أنَّ هتمة "التفنيد الذايت" مازالت بكامل عافيتها. يرى سيجل مثًل أنَّه : 2006)

ح كيف مُيْكُِّن تسويغ اعتماد كورنبليث على نزعة الثقة من دون إم ا خمالفة النهج الطبيعي أو افرتاضه "من غري الواض

. أو لنأخذ مثااًل آخر،  )Kappel 2010: 845(، قارن مع : )246 :2006–248(على حنو مسبق " 

جمرد اعتقاد صادق"  أكثر من -ابلتأكيد  -كتب كورنبليث يف إحدى املرات مستخدًما تعبري : "املعرفة تـُْعَترَبُ 

، لو كنت مؤيًدا لإلبستمولوجيا التقليدية فلرمبا تتساءل "ما الذي يسوغ ذلك الرأي ؟". ابلطبع )54 :2002(

ليس من الصعب ختيل كيف مييل كورنبليث لإلجابة على مثل هذه التساؤالت : أنَّ املعرفة اليت تتضمن االعتقاد 

َتج على حنٍو موث ُنـْ
لظاهرة . وق تـُْعَترَبُ اكتشافًا جتريبًيا نصل إليه بواسطة دراسة ما يظهر كحاالت واضحة لالصادق امل

َتَضمَّن يف إشارة سيجل أو بوجنور 
ُ
رمبا يكون هناك بعض الدوران هنا ، لكْن يف النهاية هو ليس أكثر من ذلك امل

فْ  –إىل بعض احلاالت َث االدعاء 
ُ
م قد كشفو  –رَتََضة ابالستناد إىل البصرية العقًلنية امل ا لنا ما الذي تعنيه املعرفة أبهنَّ

 حقا )أو التسويغ، املعقولية، إىل آخره( .

“ aمن الواضح أنَّه ليس هناك حٌل راسٌخ وسهل هلذا اجلدل ألسباب ليس أٌقلها طبيعة وضع أمور من قبيل "اأَلوَّلِّيَّة"

”priori  زٍع عليها بشدة . )من أجل مناقشة عامة خبصوص متنا -هي نفسها  -و"ما تتطلبه املعرفة" كأمور

) Casullo، ومن أجل عينات متثيلية من العمل احلايل على املوضوع انظر :)Russell 2014("اأَلوَّلِّيَّة" انظر :
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)and Thurow 2013 : يف حني أنَّ كًًل من .)Ichikawa and Steup 2014(  قد قدَّما نظرة

عض عرفة( . ما خيصنا اآلن أنَّ ََثَّ شيًئا جديرًا ابملًلحظة بصورة خاصة هنا ، وهو أنَّ بعامة على املسائل املتعلقة ابمل

التساؤالت املشاهبة متاما ملا سجله سيجل وبوجنور خبصوص حماولة كورنبليث لصياغة اإلبستمولوجيا لتكون "جتربيبة 

رة لإلبستمولوجيا ته يـُْعَترَبُ مؤيًدا ابلغ الشهعلى طول الطريق" مت التعبري عنها بواسطة ألفني جولدمان، الذي هو ذا

 الطبيعية :

يُز ذلك ؟ ابلتأكيد مل ُيت  )من أين أتى ذلك التأكيد على أنَّ املعرفة "أكثر من جمرد اعتقاد صادق" ؟ ما الذي جيِّ

هومي عن مصطلح فهذا مثرًة لعلم السلوك اإلداركي . قد يفرتض أحٌد أنَّ هذا جيب أْن يكون نتيجًة لتقرير داليل م

"معرفة". لكنَّ كثريين سيقولون عندها أبنَّ هذا هو متاًما ما هتدف أْن تقدمه الفلسفة يف طورها التحليلي . لذا فإنَّ 

 .)407 :2005(هذه املهمة ال يتوىل أمرها علم البيولوجيا على الوجه الذي غالبا ما يصوره كورنبليث(

 

 .النزعة الطبيعانية املعتدلة5

 تحليل املفهومي، احلدوس، ومنهجية البحث اإلبستمولوجيال 5.1

كما رأينا يف االقتباس السابق، يرى جولدمان أنَّ التحليل املفهومي واللجوء إىل احلدس يلعبان دورًا ال ميكن االستغناء 

دية يف صورة لي.بينما متت صياغة ذلك التحليل عادًة داخل إطار اإلبستمولوجيا التق[20]عنه يف عمل اإلبستمولوجيا 

حبث عن الشروط الضرورية والكافية "كما ذكران ابألعلى" إال أنَّ جولدمان يبدو متشكًكا جتاه تلك املقاربة حتديدا 

ْسَتْشَهد هبا هناك . رغم ذلك ، يصر  )38 :1986–23 :2007 ,2015 ,39(، انظر مثًًل : 
ُ
واألوراق امل
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 "حتقيقات الكرسي اهلزاز" جيب أن يكون نقطة البداية للتنظريجولدمان على أنَّ التحقيق املفهومي على منط 

َية أن تنشغل كلًيا  اإلبستمولوجي . هلذا السبب هو متشكك أيًضا يف أنَّه ميكن ألي إبستمولوجيا ذات نتائج ُمْرضِّ

 ,]الظاهرة غري العقلية َأْي : الظاهرة الطبيعية“mental phenomena-extra”ب "الظاهرة غري العقلية" 

اخلارجية اليت تتعدى خربة "منظور الشخص األول"[ . يف كتاابته األخرية حول هذا املوضوع يصيغ جولدمان مشكلة 

 رؤية كورنبليث "من منظوره" كالتايل :

)فلنفرتض منوذج حبثي معني نريد حتليله ، حينها سوف يكون لدينا غالبا ترشيحات عديدة ألن تكون هي الظاهرة 

وف يكون لدينا فائض س –كما يطلب منا كورنبليث   –لصلة . إذا شرعنا يف دراسة املعرفة جتريبًياغري العقلية ذات ا

من الرتشيحات للظواهر غري العقلية . سنبدأ مع املرشح املفضل اخلاص بكورنبليث ، هناك تلك اجملموعة من احلاالت 

ينا جمموعة احلاالت إىل عملية موثوقة . اثنًيا، لداليت تتكون داخل كائن ما يعتقد يف قضية صادقة اعتماًدا على جلوئه 

اليت تتكون داخل كائن ما يعتقد يف أمر ما أنه حقيقي )نـُْقطَة( . اثلثًا، لدينا جمموعة احلاالت اليت تتكون داخل  

كائن ما يعتقد يف قضية ما على حنو ُمَسوَّغ )من دون أن تكون صادقة(. وأخريًا، لدينا حشٌد من الرتشيحات 

ضافية كل منهم يتوافق مع نظرية خمتلفة مت تقدميها كرد على إشكالية جيتيري . أيي من هذه الرتشيحات املتعددة اإل

 للظواهر غري العقلية جيب على فًلسفة املعرفة أن يسعوا لبحثها جتريبًيا ؟ وكيف هلم أن خيتاروا من بينهم تلك اليت

 تـُْعَترَبُ حقا معرفة ؟

و أنَّ املشتغلني ابإلبستمولوجيا سوف ُيتاجون طريقة ذات طابٍع َأوَّيلِّ الختيار الظاهرة غري ما يظهر لدينا اآلن ه

بيل أنَّ طريقة الوصول لذلك االختيار سوف تكون شيئا من ق -على حنٍو حمتم  –العقلية الصحيحة . ويبدو أيضا 

َسمَّى  تستأهل أْن تُ  –حدًسا  – خبصوص أي ِّ احلاالت -على الطراز التقليدي  -استشارة أحكام املتكلمني 
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كحاالت معرفة . ابختصار ، حنتاج إىل طريقة ذات طابٍع َأوَّيلِّ الختيار أي ِّ جمموعة من األحداث غري العقلية يف 

ا سوف العامل تصلح لتكون هدفًا لبحث كورنبليث التجرييب . يف غياب طريقة أَوَّليَّة كتلك فإنَّ املشتغل ابإلبستمولوجي

جل أعمى بُعَِّث يف مهمة من دون دليل ، أو كلب إرشادي ُمَدرَّب ملساعدته . يف غياب الدليل ، كيف يكون كر 

رًّا على رفض حصول مشتغل  ميكن للمرء أْن خيتار الظاهرة غري العقلية ذات الصلة ؟ لكِّنَّ كورنبليث يبدو ُمصِّ

 Goldman 2015([21](اإلبستمولوجيا على أي ِّ دليل كهذا .

االعتبار أنَّ هذا مرتكز على النوع ذاته متاما من املنهجية ذات الطابع احلدسي والتحقيق املفهومي اللذين  ابألخذ يف

لتفنيد يـُْعتربان صفتني ُميزتني لإلبستمولوجيا التقليدية ، فإنَّ مقاربة جولدمان ال تواجه ابلطبع أي هتديد فوري بتهمة ا

 : يف أي جانب تـُْعَترَبُ تلك الرؤية طبيعية ؟ يف أحد املواضع ، يصف الذايت الظاهر للعيان . لكنَّ السؤال اآلن

ا امتزاج بني  جولدمان صيغته املفضلة من النزعة الطبيعية "واليت يسميها ابلنزعة الطبيعية املعتدلة" على أهنَّ

َُسبَّب لفهم ( ابلنهج السيكول3.2األوىل تنص على التزامه )الذي رأينه يف األعلى يف اجلزء [22]أطروحتني.
وجي امل

، إىل آخره( . األطروحة الثانية جتسد رؤيته اخلاصة خبصوص كيف "أو إىل “warrant”ظاهرة التسويغ )الضمان

أي حد" حتتاج منهجية اإلبستمولوجيا التقليدية للتغيري واستقًلليتها للتعديل )ارجع إىل مناقشة اإلبستمولوجيا 

 ألعلى( يف ا 1.2الطبيعية املنهجية يف اجلزء 

 

 النزعة الطبيعية املعتدلة
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تعتمد مجيع أشكال الضمان أو التسويغ اإلبستيمي على العمليات السيكولوجية )رمبا احلسابية( اليت تـُْنتُِّج  –أ 

 االعتقاد أو حتفظه 

املشروع اإلبستمولوجي حباجة إىل املساعدة املناسبة من العلوم ، خاصة من العلوم الدارسة للعقل  –ب

 )Goldman1999a: 26(البشري.

( يقدم جولدمان منوذًجا 1986أيُّ نوع من مساعدة العلوم حتتاجه الفلسفة ؟ يف عمله "اإلبستمولوجيا واإلدارك")

ذا مرحلتني للبحث اإلبستمولوجي : يتضمن األول حتليًًل مفهومًيا "على طراز الكرسي اهلزاز التقليدي" لرسم املعامل 

ات الصلة )من منظور جولدمان ، حتليل كهذا يكشف عن مركزية اعتبارات املوثوقية يف الرئيسية وحتديد املفاهيم ذ

تلك املفاهيم( ، بعد ذلك تكون مهمة اإلبستمولوجيا )أو جيدر هبا أن تكون( حتديد "أيي من العمليات اإلدراكية 

مع علم النفس التجرييب،  ة فإنَّ "التعاونتعترب مفيدة للدراسة وموثوقة"، وعند هذه النقطة حتديدا، يف هذه املرحلة الثاني

 .)408 :2005(أو علم اإلدراك" يكون مطلواًب 

ملحوظة : تقول النقطة )أ( هنا أبنَّ التسويغ يعتمد على العمليات السيكولوجية اليت تـُْنتُِّج أو حتفظ االعتقاد ، وهي 

( . ليس املقصود هنا أنَّ مجيع أشكال التسويغ 1.3متثل التزاًما بصورة أو درجة معينة من النزعة السيكولوجية )اجلزء 

تعترب ذات طابع "بـَْعدِّي" ، يرفض جولدمان ذلك النوع من اإلبستمولوجيا الطبيعية ذات السمة التجريبية القوية اليت 

اصة وهو يعمل جاهًدا ليجادل أبنَّ طريقته يف صياغة ]أ[ واملستوحاة من نسخته اخل[ 23]يعتنقها كواين وكورنبليث ،

. )اقرتح كيتشر  )1999a(من نزعة الثقة تـُْعَترَبُ متوافقة متاًما مع وجود التسويغ ذي الطابع اأَلوَّيلِّ ، انظر عمله : 

 Kitcher  ( . أيًضا )4 :1980(أيضا أنَّ مفهوم املعرفة اأَلوَّلِّيَّة ميكن أن ُيَضمََّن داخل اإلبستمولوجيا الطبيعية
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أنَّ التحليل املفهومي واللجوء إىل احلدوس  –مثًل  –(، يرى جولدمان 1986إلدراك( )يف عمله )اإلبستمولوجيا وا

م   )143 :1989(هلم طابع أَوَّيلِّ ، انظر :  -يف حد ذاهتم  -تـُْعَترَبُ مكانتهم أساسيًة لإلبستمولوجيا ألهنَّ

)n & Goldma);(Goldman 1999a, 2005, 2007رغم ذلك فإنَّ جولدمان يف أعماله األحدث 

)Pust 1998 َُمي َِّزة للتنظري اإلبستمولوجي تـُْعَترَبُ شكًًل من أشكال البحث
 يشري إىل أنَّ خاصية العمل املفهومي امل

التجرييب ذي الطابع "البَـْعدِّي". مثًل ، يتضمن التحليل املفهومي عادًة استخراج "أو اختبار" احلدوس )على سبيل 

حث اإلبستمولوجيا نفسه )أو آخرين( ما إذا كان هو/هي يعتقد أنَّ موضوع الب املثال: لدينا عينة حبثية ويسأل ابحث

َلَكات اخلاصة يف سبيل إجابة أسئلة ليست 
َ
هذا قد حاز معرفة( . بداًل من رؤية هذا األمر كأفراد يوظفون بعض امل

 -جتريبية  “hodscientific met-proto”جتريبية الطابع ، ميكن مثًل رؤيتها كتوظيف لطريقة "قبل علمية"

موجهة حنو اكتشاف احلقائق املتعلقة ابملفاهيم اإلبستيمية اخلاصة ابلشخص  )408 :2005( -بشكل أساسي 

مل قيد االختبار "أو آخرين" . وفًقا هلذه الرؤية فإنَّه حىت استشارة املرء حدسياته اخلاصة تـُْعَترَبُ جتريبيًة على حنٍو شا

يـُْقَصُد به اإلشارة إىل النظرايت اليت ال ميكن حاليا تصنيفها  “ientificsc-proto”: ]مصطلح "قبل علمية"

ا علمية ، لكن يبقى مثة جمال نظري مفتوح لتطورها ووضعها قيد االختبار والتأكد من علميتها، وهي هبذا  بعد أهنَّ

من غري املمكن  ذات احملتوى املراوغ الذي جيعلها دائما “Pseudoscience”ختتلف عن نظرايت العلم الزائف

 اختبارها وتكذيبها[ 

ال جيب استيعاب احلدوس التصنيفية داخل احلدوس املنطقية أو الرايضية . إهنم إىل حٍد ما يشبهون أكثر استبطاانت 

أو قراءات املرء حلاالته الداخلية اخلاصة به ، يف هذه احلالة ميكن اعتبارهم االستنتاجات التصنيفية املتعلقة مبفاهيم 

م يشرتكون ببعض اخلصائص مع املًلحظات احلسية.... حىت املر  م ليسوا إدراكات حسية إال أهنَّ ء اخلاصة . ورغم أهنَّ
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الدليل املبين على احلدس من منظور الشخص األول ال ميكن اعتباره دليًًل أَوَّلًيا . إضافةً إىل هذا ، فإنَّ االستخدام 

ع النظرايت تعلقة مبحتوى املفاهيم أو مبعاين اإلسنادات جيب أن ُييت بوضاألمثل حلدوس املرء للتوصل إىل النظرايت امل

 .)Goldman 2005: 409(الداللية والسيكولوجية يف احلسبان ، وكًلمها فروع جتريبية وليست أَوَّليَّة 

Bealer“(9921 )”إبعادة صياغته للتحليل املفاهيمي واللجوء للحدوس كمساٍع جتريبية يبتعد جولدمان عن بيلر

( اللذين يعتربان أن ه من الواضح أنَّ خاصية التوجيه املفهومي اخلاصة مبمارسة 1994)“BonJour”وبوجنور

اإلبستمولوجيا التقليدية مُتَي ِّزُها بطابع "اأَلوَّلِّيَّة". جتدر هنا أيضا اإلشارة إىل أنَّ جولدمان هبذا النهج يقرتب من  

ت الذي يؤسس فيه االعتماد على احلدوس "خصوصا فيما يتصل مبشروع . من منظور جولدمان ، يف الوق كورنبليث

يبيًة التحليل" فارقًا واضًحا بني املنهجية الفلسفية ومنهجية العلم التجرييب ، إال أنَّ تلك املنهجية الفلسفية تبقى جتر 

. 

ية ذلك فقط ألنَّ لك . ميكن رؤ يف هذا الصدد ، ميكن القول أبنَّ املنهجية الفلسفية تبقى غري ُُمَيـَّزَة بعد كل ذ 

االختبار التجرييب ملفاهيمنا يبقى هو هدف التحقيق الفلسفي "على األقل يف مراحله األوىل" . إصرار جولدمان على 

ذلك املبدأ األخري "أن هدف حتقيقات الكرسي اهلزاز التجريبية هو املفاهيم وليس أي  ظاهرة غري عقلية إبستيمية يف 

 [24]النقطة املفصلية اليت تفرتق عندها آراء جولدمان وكورنبليث.ذاهتا" يبقى هو 

 

 5.2 احلدوس، املعايري، والتجارب 
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ابألخذ يف االعتبار أنَّ نسخته اخلاصة من النزعة الطبيعية املعتدلة جعلت جولدمان يوافق وخيتلف مع عناصر معينة 

ن املفاجيء النزعة الطبيعية األكثر جذرية ، ليس ميف كًل اجلانبني : اإلبستمولوجيا التقليدية وأطروحات أصحاب 

Feldman“(1999 ،2012 )”إذن َأْن يتعرض موقفه للنقد من كليهما . مثًل فيلدمان

( أعلنا شكوًكا خبصوص ما إذا كانت النسخ األكثر اعتدااًل من اإلبستمولوجيا 1994) “BonJour”وبوجنور

يا قد ما إذا كان لدينا أمثلة معقولة على صلة علم النفس ابإلبستمولوج الطبيعية سليمة أو مثرية لًلهتمام ، أيًضا :

مت توظيفها ابلفعل يف إطار اإلبستمولوجيا التقليدية ، وتساؤالت أخرى تتعلق مبا إذا كان مثة حماولٌة جديرٌة حقا 

ات بوجنور يف : على اعرتاضابلذكر وُمكنٌة واقعًيا لوصل علم النفس ابإلبستمولوجيا . )وجَّه جولدمان ردا مباشرًا 

" ميكن 2001و 1995، وكثرٌي من حجج كورنبليث ابسم النزعة الطبيعية "مثًل أعماله يف  )26 :1999–27(

قراءهتا كرد على اعرتاضات كتلك( . مرة أخرى ، رمبا األكثر إاثرة الهتمامنا اآلن هو هذا االعرتاض املقدم ضد كًل 

عقبًة  والذي قدمه كورنبليث : األمهية اليت يوليها جولدمان للتحليل املفهومي تقفاجلانبني ]التقليديني وجولدمان[ 

 يف طريقه لتقدمي تقرير معقول عن املعيارية اإلبستيمية .

كتب جولدمان " فيما يتعلق بسؤال أساس املعايري   2002يف معرض مناقشته لكتاب كورنبليث الصادر يف 

)ارجع إىل املناقشة املختصرة خبصوص هذا يف  )409 :2005(بة وُمَدقَِّقة" اإلبستيمية قدم كورنلبيث مناقشة اثق

( . جولدمان ابلطبع لديه نفور شديد جتاه رؤية االعتقاد الصادق ابعتباره هو احلائز لذلك النوع من 4.2اجلزء 

ع ذلك ، يقول كورنبليث م القيمة الذرائعية األداتية على النحو الذي يصفه تقرير كورنبليث عن املعيارية اإلبستيمية .

)يف كتاب "اإلبستمولوجيا واإلدراك"]كتاب جولدمان[ املشاغل التجريبية ال تلعب أي دور على اإلطًلق يف تفسري 

دم موطيء ق -ابألحرى  -. يف تقرير جولدمان جتد املعيارية  )140 :2002–141(مصدر املعيارية اإلبستيمية( 

 )Goldman 1986: 20(ية لإلبستمولوجيا : تقييماتنا اإلبستيمية تـُْعَترَب تقوميية هلا يف املرحلة التأسيسية املفهوم
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، وهي تعطي العتبارات املوثوقية موضًعا ُمَدعًَّما بفضل حمتوى املفاهيم اليت مت االعتماد عليها يف تلك املسألة . 

ة املعيارية ُتْشَتُق من االعتبارات الداللي( : " يبدو أنَّ اإلمكانية 1986ابختصار يقول كورنبليث عن تقرير جولدمان )

. وفًقا لكورنبليث ، أتسيس كهذا للمعيارية اإلبستيمية مازال غري  )Kornblith 2002: 142(وحدها " 

وابلتايل  –هو دفع املشكلة إىل الوراء، ملاذا علينا االهتمام ابملفاهيم  –ببساطة  –ُمْرٍض . يف الواقع فإنَّ ما قام به 

 .)142 :2002–145(اليت لدينا ابلفعل ؟]أْي ملاذا علينا حتليلها داللًيا؟[ –ري اإلبستيمية ابملعاي

مل يكن كورنبليث هو أول من عرب عن خماوف كتلك "وهو يسلم هبذا" خبصوص املكانة املعيارية للنتائج املنتظر 

َُمي ِّز لإلبستمولوجيا 
“Stich) ” :1990التقليدية . ستيتش احلصول عليها جراء التحليل املفهومي على النهج امل

مثًًل حتدث عن خماوف كتلك من قبل . جيعل ستيتش األمر واضًحا : ما سيجعل املشكلة املنتظرة ملحة  92–93(

حدوسنا  -أو -فرضية وجود تشعب حقيقي يف عملياتنا اإلدراكية ، معايريان اإلبستيمية ، و -يف الواقع  -هو 

 خبصوص احلاالت .

فت ، كلما كانت مفاهيمنا وتقييماتنا اإلبستيمية الفعلية حتقق معايري املوثوقية على نطاٍق واسع ، كلما كش يف النهاية

اختبارات مفاهيم الناس اإلبستيمية كيف أنَّ االعتقاد الصادق يـُْعَترَبُ أساًسا رئيسًيا للتقييم اإلبستيمي واإلجناز 

 اتفاقا مهما بني -على أقل تقدير  -كن أن نعتربه . هناك إذن ما مي )Goldman 2007: 22(اإلبستيمي 

 يث .النتائج اليت حصلنا عليها جراء حتقيقنا املفهومي وبني تقرير املعيارية اإلبستيمية على النحو الذي يفضله كورنبل

ا جاءت نتيجًة للفلسفة االختبارية ميثل هو  فسه اجتاًها حديثًا نابلتايل فإنَّ احلديث عن أمهية نتائج معينة يـُْزَعُم أبهن 

من منظور بعض املنظرين يوجد ابلفعل تشعب متسع االمتداد يف حدوسنا [ 25]داخل إطار الفلسفة الطبيعية . 

أو بني اجملموعات ،  )Swain,Alexander, and Weinberg 2008(اإلبستيمية سواء بني األفراد 
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) Nagelخلطوط الصدعية الرهيبة إبستيمًيا " : " على امتداد تلك ا “Jennifer Nagel”بتعبري جينفر انجيل

والنوع "اجلندر"  )Weinberg, Nichols, and Stich2001(مثل االنتماء العِّْرقِّي  495 :2012(

)Buckwalter and Stich 2011( . 

ك تكشف فإنَّ نتائج مفرتضة كتل[ 26]وفًقا لتلك األعمال اليت متت يف إطار الربانمج التكذييب للفلسفة االختبارية 

أنَّ هناك شيًئا معيًبا بشدة خبصوص أساليب استخدام احلدوس إلرشاد تنظري املرء الفلسفي . كان هذا هو الدرس 

أنَّ تلك النتائج املذكورة تعطينا إايه . من منظورمها  “Trout”وتراوت “Bishop”الذي رأى كٌل من بيشوب

ية ابعتبارها ستمولوجي التقليدي" إىل اإلبستمولوجيا الطبيع: يف الوقت الذي ينظر فيه عادةً ُمارسو "التحليل اإلب

م واقعًيا هم املنخرطون يف مشروع وصفٍي متاًما ، أي :  غري قادرة على أن جتد مكااًن للمعيارية اإلبستيمية ، فإهنَّ

لى حنٍو خاص وغري عمشروع إعطاء معلومات خبصوص األحكام اإلبستيمية التأملية جملموعة ُُمَيـَّزَة ] أْي مت اختيارها 

ُُمَثٍِّل لتشعبات الواقع [ مت تدريب أعضائها على استخدام مفاهيم إبستيمية متخصصة للغاية ومناذج معينة للتفكري 

)Bishop and Trout 2005a: 704(  إذا أردان حقا إبستمولوجيا معيارية يقرتح بيشوب وتراوت .

)2005a,b( جربيبة وجي التقليدي" كلًيا وننظر مباشرة إىل النتائج التأن نتوقف عن برانمج "التحليل اإلبستمول

، واليت تبشر إبعطائنا نظرة انفذة خبصوص التفكري “ameliorative psychology”"لعلم النفس التحسيين"

“  Epistemology and the. ]يف كتاب اإلبستمولوجيا وسيكولوجيا األحكام البشرية [27]بشكل أفضل 

”Psychology of Human Judgment  يقدم بيشوب وتراوت رؤية لعلم النفس التحسيين ابعتباره

، برانمج اإلرشادات والتحيزات “cognitive science”ذلك العلم الذي يشمل أجزاء من علم اإلدراك 

”heuristics and biases program“ ، الربامج اإلحصائية ، وعلوم الذكاء الصناعي ، من أجل تقدمي

http://www.amazon.com/dp/0195162307/?tag=vglnk-c319-20
http://www.amazon.com/dp/0195162307/?tag=vglnk-c319-20
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ُن هبا من اسرتاتيجيات التفك ري رؤية جتريبية خبصوص الكيفية اليت تعمل به األحكام البشرية ، والكيفية اليت حُنَس ِّ

 اعتماًدا على النتائج التجريبية[

ولدمان س األساس الذي بنيت عليه اعرتاضات جُقد َِّمت اعرتاضات بشأن جدوى هذا املشروع ، ويف األغلب على نف

على رؤية كورنبليث ، أْي : بسبب ما يبدو كدور ال غىن عنه يؤديه االعتماد على احلدوس )حىت إلبستمولوجيا 

 جتريبية التفكري( ، مثًل خبصوص الدور الذي تؤديه احلدوس يف حتديد املعايري ذات الصلة لتقييم الصًلح اإلبستيمي

. ومازلنا بعد ، لو كانت الدرسات املذكورة يف األعلى صحيحة مازال من غري  )Stich 2006( : ، انظر مثًل

الواضح أيُّ شكل من االعتمادية جيدر بنا إجيازه لتلك احلدوس ، أو بشكل أكثر عمومية : لتلك النتائج اخلاصة 

ولدمان من "النزعة وجيا التقليدية ونسخة جأبساليب الكرسي اهلزاز الفلسفية واليت جندها يف إطار كٍل من اإلبستمول

 الطبيعية املعتدلة" .

) ,Sosa 2005, Goldman 2010مع ذلك فإنَّ تلك الدراسات مت االعرتاض عليها . مثًل :

)Williamson 2013  عربوا عن شكوك بشأن تفسري البياانت املذكورة وأمهيتها )وإىل حٍد ما بشأن ُميزات

ا( . وبنفس القدر من األمهية جيدر بنا ذكر أنَّ آخرين يعملون داخل إطار عمل اختباري الفلسفة االختبارية نفسه

) ,Weinbergقد قدموا هم أنفسهم تساؤالت خبصوص تلك البياانت . وابلتايل ، يف الوقت الذي زعم فيه مثًل :

)Nichols, and Stich (2001) يمية ، فإنَّ تاكتشاف تنوع كبري عابر للثقافات يف حدوس البشر اإلبس

)Seyedsayamdost  et al. Nagel ,2013دراسات حديثة عديدة قد فشلت يف تكرار تلك النتائج :

)2015, Kim and Yuan 2015  : انظر أيًضا ،Nagel 2012, 2013; Nagel and Boyd (

( رونيف عمله األخري خبصوص هذا املوضوع )رفقة مؤلفون آخ “Stich”. يف الواقع حاجج ستيتش 2014(
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،  )et al. Machery 2015(لصاحل وجود متانة عابرة للثقافات لبعض احلدوس اإلبستيمية ، انظر أيضا : 

مقرتًحا أنَّ هذا من املمكن أْن يكون انعكاًسا جلوهر كامن فطري عاملي إلبستمولوجيا البشر. ميكن القول إذن أنَّ 

ص املنهجية الفلسفية مسائل ملحة خبصو  -مولوجيا الطبيعية على حنٍو مشابه لإلبست -الفلسفة االختبارية قد أاثرت 

 ومازالت حمل تركيز نقاشات حية .

تلك النتائج األخرية اليت ذكرانها توضح أنَّ الفلسفة االختبارية يف حد ذاهتا ليست يف خصاٍم مع املشاغل واألساليب 

تمولوجي بواسطة ملعتدلة )أْن يـُْرَشَد التنظري اإلبساألكثر تقليدية اليت أتخذ هبا نسخة جولدمان من النزعة الطبيعية ا

 حتقيق مفهومي أو أحكام حدسية( وال حتكم عليها آلًيا بضيق األفق ، ومن ََثَّ ابستحقاقها الهتمام حمدود .

 

 . مواضيع ومقارابت أخرى6

إطار  تقاة داخلركزت النقاشات اليت رأيناها يف األجزاء السابقة على اآلراء واحلجج اخلاصة بشخصيات من

اإلبستمولوجيا الطبيعية . ََثَّ شقان ألسباب ذلك الرتكيز : األول ، أنَّ تلك املواقف والشخصيات والتصديرات املعنية  

كانت يف طليعة النقاشات احلالية املتعلقة ابإلبستمولوجيا الطبيعية . الثاين، أنَّ القرابة اإلبستمولوجية العامة بني  

( مكننا من فرز واإلحاطة “reliabilism”ابلتحديد )مثًل : التزامهما املشرتك بنزعة الثقة كورنبليث وجولدمان 

بفهم كٍل من االعرتاضات املركزية على اإلبستمولوجيا الطبيعية ابإلضافة إىل بعض نقاط االختًلف الرئيسية بني 

تمولوجية ب حقيقة أنَّ هناك نظرايت إبسمناصريها . مرة أخرى نؤكد أنَّ ما اخرتان الرتكيز عليه يف األعلى ال ُيج

 )Goldman,Kornblith((. ابلتايل ، ابإلضافة إىل نظرايت الثقة 1.2أخرى عديدة مت تقدميها )اجلزء 
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َوجَّه  )Dretske(وتقرير املعلومات النظرية  )Stich(والربامجاتية 
ُ
“teleo-، هناك مثًل التفكري الوظيفي امل

”functional thinking مت االعتماد عليه لتقدمي تقارير خبصوص كٍل من املعرفة  والذي

)Millikan1984(  واالستحقاق اإلبستيمي)Graham2012( . 

( أرادوا فهم 1999) “Pollock and Cruz”و بولوك مع كروز  )Pollock“ )1986,1987”بولوك 

ا بواسطة حمتوايت واليت تتأكد صحتهالتسويغ اإلبستيمي من زاوية مطابقته للقواعد اإلجرائية لتكوين االعتقاد ، 

Field“(1998 ،)”مثل فيلد “nonfactualists”املفاهيم ذات الصلة . ينظر غريهم من غري الواقعيني 

( إىل استخدام املصطلحات 2007)“Chrisman”من أمثال كريزمان “expressivists”و"التعبرييون"

ملواقف السلوكية ية حمددة على أنَّه ابألساس مسالة تعبري عن ااإلبستيمية والتأييد الضمين ملعايري وتقييمات إبستيم

للمرء ، ما يريده وما ينفر منه . متثل تلك النظرايت وغريها حماوالت جارية أخرى لفهم املفاهيم اإلبستيمية املتنوعة 

زعة الطبيعية عموما( النو/أو مقاربة الظاهرة بنهج طبيعي . وبينما تواجه كلٌ منها حتدايت خمتلفة )كما األمر مع رؤى 

َقدََّمة يف مواجهتهم هي تلك اليت متت مناقشتها يف األعلى . ]املواقف غري الواقعية 
ُ
، إالَّ أنَّ املسائل األكثر إحلاًحا امل

خصائص وكياانت  ترفض التعامل مع الدالالت اللغوية ابعتبارها حتيل إىل -إبجياٍز شديد  -والتعبريية يف فلسفة اللغة 

 ية[واقع

ابإلضافة إىل تلك املواقف املتعلقة مبواضيع إبستيمية حمددة ، يوجد مناطق أخرى يف اإلبستمولوجيا تظهر فيها 

اإلبستمولوجيا الطبيعية على حنٍو ابرز . اجلزء األخري سوف يصف إبجياز ثًلثة جماالت منها : اإلبستمولوجيا 

 العقًلنية اإلبستيمية . االجتماعية ، اإلبستمولوجيا النسوية ، واجلدل خبصوص
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 اإلبستمولوجيا االجتماعية 6.1

، مثلت العديد من التساؤالت خبصوص أساليب وُمُثل اإلبستمولوجيا التقليدية دوافع لعمل  كما سبق ورأينا

 (2011أو بتعبري جولدمان ) ، مثل االعتماد على املعرفة األوَّلِّيَّة والنزوع الًلسيكولوجي ، اإلبستمولوجيا الطبيعية

]أْي: الرتكيز  لفهم املعرفة أو التسويغ “current time slice”"احلكم حسب مآل األمور" أصحاب هنج :

، النزوع إىل  على حلظة بناء االعتقاد والتسويغ بغض النظر عن اتريخ الظروف النفسية السابقة على تلك اللحظة[

ْمتَـَلَكة بواسطة الفاعلني اإل
ُ
, أو إسباغ  لهابستيميني الفعليني بشكل قاصٍر وإمهال تفاصيرؤية املصادر والقدرات امل

 . ، وغري ذلك من األمور صفات مثالية غري واقعية عليها

َع مؤخرًا حتت الفحص الدقيق ، يتمثل هذا اجلانب يف نزوعها إىل معاملة  جانب آخر من اإلبستمولوجيا التقليدية ُوضِّ

ابعتباره تشويًها جسيًما مبا  يـُْنَظُر إىل هذا أيًضا عن بيئتهم االجتماعية".: منفصلني  الفاعلني من زوااي فردانية "أيْ 

معية )يف الواقع تصاغ على حنٍو ابرٍز يف إطار القوى اجملت -مبا فيها مفاهيمهم اإلبستيمية وغريها  -أنَّ حيوات البشر 

ا تضع األفراد ك جملتمع فيما يتعلق ابألمور إطار تفسريي يسبق ا، من منظور البعض حىت هذه الصيغة تعترب ُمَضل َِّلة ألهنَّ

اإلبستيمية( . اجلدير ابلذكر هنا أنه حىت أمثلة مناهج عمل اإلبستمولوجيا الطبيعية قد تكون متهمة بكوهنا مفرطة 

ب االرتكيز على األفراد )مثًل ، النظر إىل احلالة السيكولوجية للفرد ابعتبارها وثيقة الصلة ابإلبستمولوجيا على حس

) Grandyمناطق أخرى تصلح للدراسات التجريبية حيث تـَُوجَّه أكثر من منظور اجتماعي( ، قارن مع : 

)348–1994: 346 . 

تعترب اإلبستمولوجيا االجتماعية جمااًل واسًعا ومتشعًبا من البحث يهدف إىل خمالفة فردانية اإلبستمولوجيا التقليدية 

ن منظور اجتماعي مًلئم . )أمثلة عامة لإلبستمولوجيا االجتماعية : من خًلل دراسة الظاهرة اإلبستيمية م
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)Schmitt 1994(  ،)Goldman and Blanchard 2015( : عمل .Goldman and (

)Whitcomb 2011  عبارة عن جتميع حُمَدَّث لألوراق البحثية اليت قدمت يف إطار اإلبستمولوجيا االجتماعية

عن جملد ُيتوي على األوراق البحثية اجلديدة يف جمال اإلبستمولوجيا عبارة  )Lackey 2014، وعمل : )

اجلماعية حتديًدا( . على حنٍو ُماثل لإلبستمولوجيا الطبيعية نرى نظرايت ومنظرين متنوعني داخل إطار اإلبستمولوجيا 

تنق بعض ابحثي ثًًل ، يعاالجتماعية يـُبـُْقون عًلقات أكثر اقرتااًب أو ابتعاًدا عن اإلبستمولوجيا التقليدية . م

اإلبستمولوجيا االجتماعية وجهة النظر اليت ترى الفرد ابعتباره املوضع الرئيسي لإلجناز اإلبستيمي ، بينما يتناول 

ُم عوًضا عن األفراد ابعتبارهم حائزي اخلصائص اإلبستيمية . يـَُقي ِّ  -مثل اجملموعات والشركات  -آخرون الكياانت 

 االجتماعية غري –ومؤسسات اجتماعية متنوعة من زاوية بعض اخلصائص األكثر عمومية  بعض املنظرين عمليات

مثًًل( ، بينما يعتقد آخرون أنَّ اخلصائص املفيدة ذات الصلة ليست قابلة للرد بسهولة ]الرد هنا أْي  )املوثوقية –

دها[ . ُيتفظ عية ميكن قياسها ورصااللتزام ابلنزعة الردية اليت ترى برد كل الظواهر إىل ظواهر ذات خصائص طبي

ها من لتقليدية ، وغري البعض ابلصدق كهدف إبستيمي رئيسي ، بينما يضع آخرون بعض األهداف غري ا

 .االختًلفات

على مدى تلك املقارابت املتنوعة نرى ابحثني كثريين داخل إطار اإلبستمولوجيا االجتماعية حتركهم مشاغل 

 حترك اإلبستمولوجيا الطبيعية ، ومعظم الصياغات واملواضيع اليت رأيناها يف إطاروتساؤالت مشاهبة لتلك اليت 

( تظهر هنا أيًضا . )من زاوية نقاط اخلًلف النظرية املذكورة ابألعلى نرى أنَّ 1.2اإلبستمولوجيا الطبيعية )اجلزء 

شابه فظة "على حنٍو معلى سبيل املثال مييل إىل شغل املوضع األكثر حما )Goldman 1999b(جولدمان : 

 “Martin Kusch”أيضا ملوقفه ابلنسبة لإلبستمولوجيا الطبيعية وحدها" ، بينما نرى أنَّ هنج مارتني كوش 
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 يف اإلبستمولوجيا االجتماعية مثًًل يرفض معظم االفرتاضات اجلوهرية لإلبستمولوجيا التقليدية ، بينما جند )2002(

 ميكن اعتبارها يف موضع متوسط بني االثنني( )onginoHelen L“ )2002”أنَّ آراء هيلني لوجنينو 

 

 اإلبستمولوجيا النسوية 6.2

َونَة د َُعنـْ
اخل وفًقا هليلني لوجينو )املصدر الذي مت ذكره يف هناية اجلزء السابق( فإنَّ ََثَّ اتصااًل بني املسائل واملشاغل امل

اإلبستمولوجيا النسوية . )ميكن رؤية حملات عامة إطار اإلبستمولوجيا االجتماعية وتلك اليت داخل إطار 

ابألخص يف اجلزء رقم  - )Anderson 2012(،)Grasswick 2013(لإلبستمولوجيا النسوية يف عمل : 

1-  ،)Janack( –  غري مذكور التاريخ– )يف مصادر أخرى على شبكة االنرتنت 

بارة عن تصنيف أكيد( جند أنَّ اإلبستمولوجيا النسوية ععلى حنٍو مشابه لإلبستمولوجيا االجتماعية )والطبيعية ابلت

: )ليس هناك  “Longino”واسع ميكن يف إطاره فحص العديد من املشاريع واملواضع املتشعبة . بصياغة لوجينو

إبستمولوجيا نسوية بعينها ، بل نرى وفرة من األفكار واملقارابت واحلجج اليت ال تشرتك إال يف التزام مقدميهم 

 )331 :1999(ف/مكافحة االنتقاص من قدر النساء واالحنياز اجلندري املتواجدين يف الصيغ التقليدية(بكش

هنا جند أنَّ اإلبستمولوجيا النسوية "كما الطبيعية واالجتماعية" حفزهتا تساؤالت وشكوك خبصوص املثل واالفرتاضات 

ابلتايل جند  د أتيت بوضوح من منظور نسوي هذه املرة".املتضمنة داخل اإلبستمولوجيا التقليدية "وإِّْن كانت ابلتأكي

دهم أنَّ أفكاًرا تقليدية خبصوص العقل واملوضوعية قد تعرضت لتدقيق نقدي على أساس جتسي -على سبيل املثال  -

وعن  ،على حنٍو ُُمَيٍَّز )عادًة ضمنًيا( ملثٍل ذكورية حمددة ، مثل : االنفصال عن بقية الناس ، عن موضوع املعرفة 
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جسد املرء اخلاص وحميطه االجتماعي الثقايف . )ال يثري الدهشة هنا أنَّ االفرتاضات والتطلعات الديكارتية تعرضت 

 الهتمام نقدي خاص(  –مرة أخرى  –

خبًلف تلك اخللفية العامة ، تبىن العديد من املنظرين هنًجا أشد أو أقل يف نزعته الطبيعية جتاه هذا املوضوع ، يركز 

ى مًلمح حمددة للموقف اإلبستيمي الفعلي وينطلق من جمموعة متنوعة من الدراسات التجريبية )علم النفس ، عل

دراسات اجلندر ، دراسات سوسيولوجية واترخيية ، وغريها( . مع ذلك ، يظهر هنا من بني الفًلسفة ذوي التوجه 

حثي متنوعة . مثًل ، ينطلق عدد من اب منظرون خمتلفون يطرحون رؤى -مرة أخرى  -اإلبستمولوجي الطبيعي 

) Antony1993, Campbell 1998, Nelsonاإلبستمولوجيا النسوية من عمل كواين ، مثًًل :

) Clough. وكما احلال يف اإلبستمولوجيا الطبيعية يفضل آخرون منطًا آخر من النهج الطبيعي )مثًًل :  1990(

)2004, Code 1996تلك اليت نوقشت من قبل ، وأحيااًن أخرى بسبب شكوك  ( أحيااًن ألسباب قريبة من

طبيعية على حنٍو مشابه لكٍل من اإلبستمولوجيا ال -نسوية . لذا جند هنا أيًضا  –على وجه التحديد  -تـُْعَترَبُ 

خًلفًا خبصوص القدر الذي علينا االحتفاظ به من إطار العمل األصلي لإلبستمولوجيا التقليدية  -واالجتماعية 

 مفاهيمها، انشغاالهتا، فروضها( ، وكيف أنَّ بعض عناصرها قد حتتاج إىل إعادة صياغة لكي تكون مقبولة .)

 

 نقاشات حول العقالنية  6.3

ابإلضافة لكوهنا تقع يف مركز اهتمام اإلبستمولوجيا التقليدية تقع "العقًلنية" أيًضا يف املركز ابلنسبة ملفهومنا عن 

َع لإلشارة ذواتنا . اعتقد أرسطو أ ننا "حيواانت عاقلة" ، ذلك االفرتاض الذي كان حاضًرا حىت يف االسم الذي ُوضِّ
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إىل نوعنا )هوموسابيينز( ]هوموساببينز ابلًلتينية تعين الفرد احلكيم[ ، واالعتقاد أبنَّ البشر كائنات عقًلنية )وقد 

 م ملاهية جنسنا .يكون هذا ما مييزهم عما سواهم( يظهر كجزء من منظومة التصور العا

 –مع ذلك ، هناك خًلف طويل األمد بني ابحثي اإلبستمولوجيا خبصوص طبيعة العقًلنية اإلبستيمية )أو اختصارًا

ها منشغلة تعرب عن صورة ختتلف عن الصور األخرى للعقًلنية بصفت -إبحدى الصياغات  -فقط( واليت  –العقًلنية 

قاش تيمي القابل للتمييز فيما خيص االعتقاد الصادق . برز مؤخرا أيًضا نابلبحث الفعال عن اهلدف اإلدراكي اإلبس

ما  يف أوساط علماء النفس وفًلسفة علم النفس خبصوص -غالبا يشار إليه مبصطلح "حروب العقًلنية" -ساخن 

مهام منطقية" حمددة . "الذي علينا فعله إزاء النتائج التجريبية املتعلقة أبداء البشر الذي يبدو خميًبا لآلمال يف أداء 

إىل حد بعيد  -وفًقا للبعض ، حُتَت ُِّم علينا هذه النتائج قبول اإلمكانية القائلة أبنَّ البشر قد يكونوا يف الواقع كائنات 

 غري عقًلنية . وفًقا للبعض اآلخر، أتيت تلك النتائج جبانب الرؤية السيكولوجية الواقعية للكيفية اليت يعمل هبا -

 كري البشر لتربزا مًعا احلاجة إىل مراجعة اآلراء التقليدية خبصوص ما يتضمنه مفهوم العقًلنية . )معظم نتائجفعًًل تف

االعتقاد  النقاش الواقع يف إطار اإلبستمولوجيا التقليدية خبصوص طبيعة -من منظور عريض  -النقاش تعيد تلخيص 

َسوَّغ أو العقًلين
ُ
 ( [28]امل

 Tversky andتائج االختبارية الشهرية )مثل تلك اليت قدمها اتفريسكي وكانيمان "على سبيل املثال ، الن

Kahneman (1982) خبصوص التفكري االحتمايل ، وتلك اليت قدمها واسون "”Wason (1968)“ 

ليه ع خبصوص التفكري االستنباطي( ال ميكن اعتبارها دليًًل على اإلخفاق يف التفكري العقًلين ما مل نفرتض ما أطلق

 : "اإلطار املعياري" “Stein (1996)”شتاين 
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)وفقا لذلك اإلطار ، معىن أن تكون عقًلنيا هو أن تفكر وفقا ملبادئ تفكري مرتكزة على قوانني املنطق ، نظرية 

 ىاالحتماالت وما إىل ذلك . إذا كان اإلطار املعياري للتفكري )العقًلنية( سليًما تصبح مبادئ التفكري املرتكزة عل

 )Stein 1996: 4(تلك القوانني مبادئ معيارية للتفكري ، أْي : إهنا املبادئ اليت جيب علينا أْن نفكر وفًقا هلا( 

 وفقا للبعض ، بدال من اقرتاح أنَّ البشر كائنات غري عقًلنية جيدر بنا اعتبار أنَّ تلك النتائج املعنية )جبانب اعتبارات

للسؤال : هل من السليم أن نرى ذلك "اإلطار املعياري" ابعتباره ميدان ابلقواعد أخرى عديدة( توفر السياق املًلئم 

( ، لكن 27املعيارية ذات الصلة ؟ . مناقشة تلك املسألة اجلديدة سوف أتخذان بعيًدا )ميكن النظر إىل امللحوظة 

اقشة الواقعة داخل يدة مع املنفيما يتعلق أبهدافنا احلالية يكفي أن نًلحظ أنَّ تلك املناقشة تشرتك يف مًلمح عد

إطار اإلبستمولوجيا الطبيعية وحوهلا أيًضا . تلعب النتائج التجريبية واالعتبارات املتعلقة جبدوى االعتماد على علم 

النفس دورًا واسًعا خًلل نقاشات "العقًلنية" ، والعديد من الوقائع والعوامل اليت يلجأ إليها مناصرو اإلبستمولوجيا 

يف األعلى( تعاود الظهور هنا  3.2، 1.2ة يف معرض انتقادهم لإلبستمولوجيا التقليدية )ارجع مثًًل لألجزاء الطبيعي

إما كانتقادات لذلك "اإلطار املعياري" ، أو كتقييدات معروضة لتصور مًلئم عن "العقًلنية". أخريًا ، كما رأينا 

خل إطارها ، نرى أنَّ نقاشات العقًلنية تتضمن بشكل عام مع النقاشات حول اإلبستمولوجيا الطبيعية ودا

استشهادات بكًل االعتبارات : السيكولوجية واملعيارية ، ابإلضافة إىل ما جيب على الكثري من القضااي األشد خًلفًا 

 أن تفعله لكي توازن على أفضل حنٍو ُمكن بني ادعاءاهتا اليت تبدو أحيااًن يف عًلقة تنافس .

 

 امللحوظات
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: )ال جيب علينا التعامل مع عنوان "اإلبستمولوجيا  ”Elisabeth Pacherie“إليزابيث ابكريي  بصياغة .1

الطبيعية" ابعتباره يشري إىل مذهب واحد ُمَعرٍَّف بدقة . ابألحرى يعمل هذا العنوان كمظلة تندرج حتتها جمموعة من 

قل يف جذريته وضع تساؤل على حنٍو يشتد أو ياملقارابت اليت تضع املبادئ األساسية لإلبستمولوجيا الكًلسيكية م

 . )299 :2002(، ويصر على صلة البحث التجرييب ابلتحقيقات اإلبستمولوجية( 

يف تقريره املتعمق خبصوص اتريخ النزعة الطبيعية )مبا يشمل اترخيها يف اإلبستمولوجيا( مييز   .2

تمولوجيا والتشكك يف املعرفة اأَلوَّلِّيَّة إعادة إدخال علم النفس داخل إطار اإلبس “Kitcher)”1992(كيتشر

 ابعتبارمها امللمحني املركزيني لإلبستمولوجيا الطبيعية .

و  “Goldman, 1994”سيتضمن اجلزء التايل التصنيفات املقرتحة بواسطة جولدمان  .3

ع م -إىل حٍد كبري  -. ُقد َِّمت تصنيفات أخرى مفيدة تقرتب أو تتكامل  “Feldman, 2012”فيلدمان

، كًلمها ُيتوي على حبث عام مفيد  )Maffie:1990a( )Kappel:2011(التصنيف املختار بواسطة : 

 . للغاية خبصوص اإلبستمولوجيا الطبيعية

، كًلمها  )Pollock 1987,1986(،)Pollock & Cruz 1999 (: استثناء واضح هنا يتمثل يف عملي .4

. لكنهما يستخدمان مفهوًما “uralistic internalismnat”يصنف رؤيته ابعتبارها "نزعة طبيعية داخلية" 

 غري أرثوذوكسي ]خمفًفا[ للنزعة الداخلية . يقول بولوك يف أحد املواضع :

)أقرتح بتعريف احلاالت الداخلية ابعتبارها تلك احلاالت اليت ميكن الوصول إليها مباشرًة من "اآلليات املوجودة يف 

ه تفكريان" نظامنا العصيب املركزي الذي يـُوَ   ()1987:70(ج ِّ

ظم والذي يصر عليه مع -إمكانية الوصول اخلاصة مبنظور الشخص األول  -هذا خروج كبري عن ذلك النوع من 

أنَّه ال شيَء  - “Kappel”ابالتفاق مع كابل -أصحاب النزعة الداخلية املعتادين . يظل من السليم أن نقول 
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يف حد ذاهتا )مبصطلحنا املستخدم حالًيا :  “ve naturalismdescripti”يف النزعة الطبيعية الوصفية 

( ُُيَت ُِّم على أحٍد أن يكون نصريًا للنزعة اخلارجية “substantive NE”اإلبستمولوجيا الطبيعية املوضوعية 

 . )838 :2011(خبصوص املعرفة أو التسويغ 

 )Pappas2014(، انظر مثًًل : -ياغات البديلة مبا يتضمن الص -ملناقشة االنقسام بني النزعة الداخلية/اخلارجية  .5

،)Ichikawa & Steup2014(. 

، وإْن مل يكن )Hookway 2015(يف أمريكا الشمالية أيًضا نرى النزعة الطبيعية واضحة يف منهج الربامجاتيني  .6

مييز بني احلقائق تدائًما بصيغة سيكولوجية . التأكيد على صدارة املمارسة العملية يف الفلسفة ، التشكك خبصوص ال

، واإلصرار على أنَّ ما ُيوز أمهية يف حياتنا جيب أْن ُيوز أيًضا أمهية يف  )Putnam 1994a: 152(والقيم 

، مجيعها مواضيع تدخل يف إطار اإلبستمولوجيا الطبيعية . ملناقشة خبصوص  )Putnam1994b:517(الفلسفة 

 .)Kim 2003(ن العشرين ، انظر : بعض مصادر النزعة الطبيعية األمريكية مطلع القر 

) Patriciaجند نقاًشا حديثًا متقاطع بقوة مع األصداء اليت خلفتها ورقة كواين يف عمل ابتريشيا تشرشًلند  .7

)Churchland’s 1987  على سبيل املثال ، تقول ابتريشيا : )ميكن إعادة صياغة السؤال اإلبستمولوجي .

. لكنَّ ابتريشيا تعود وأتكد مباشرًة أنَّ "البعد )546 :1987(بشري ؟"( األساسي هكذا : "كيف يعمل الذهن ال

ليب احلسابية والتمثيلية يـَُقي ُِّم ويقرتح حتسينات يف األسا –وفًقا لصياغتها  –املعياري لإلبستمولوجيا" سيبقى ، والذي 

وفر من علم )تعتمد على املت. هنا جند نسخة أكثر اعتدااًل من اإلبستمولوجيا الطبيعية ، واليت )546 :1987(

 .)546 :1987(النفس وعلم األعصاب إلمداد دراستنا ابملعلومات( 

أنَّه من اخلطأ افرتاض عدم وجود معيارية يف العلوم )وهو يرى أن كواين يقوم  kim  (1988: 391)يضيف كيم  .8

َسة العتقادات ا بوجود عقًلنية ُمؤ هبذا(  . يرى كيم أيًضا أنَّ عملية إسناد أي أفضلية إىل اعتقاد تتضمن افرتاضً  س ِّ
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أنَّه حىت التحدث عن االعتقادات يعين االخنراط يف املمارسة املعيارية . برؤية  –كما يعتقد   –أخرى ، ُما يعين 

أنَّ الصدق ال ميكن فهمه منفصًًل عن العقًلنية ، وابلتايل أيُّ هنٍج  )Putnam 1982(متشاهبة يقول بوتنام 

 هم األول .يعين أننا لن نستطيع ف –على الطريقة اليت يؤيدها كواين  –جتاه الثانية  “tivismelimina”إزايل 

عة بوضوح" إىل "أنَّ هناك طرقًا لتأويل كواين ُتْظهِّرُه ُمَقد ًِّما حجًجا مرو  -بصورة أكثر عمومية  -يشري أيًضا كورنبليث  .9

األمور من منظور أبعد من ذلك العرض املختصر . ملناقشات أكثر تقبًًل حلجج كواين تتناول  )240 :1995(

 . )Foley 1994(،)Johnsen 2005(،)Gregory 2006(املقدم يف األعلى ، انظر مثًًل : 

“ Frank، توقع فرانك رامزي“Armstrong)”159 :1973(كما يًلحظ أرمسرتونج  .10

”Ramsey وجهات النظر املتعلقة بكٍل من العملية السببية واملوثوقة كما يلي : 

متت حيازته  –ثًا حُمَدَّد ، اثل –صادق ، اثنًيا  –)قلت دائًما أبنَّ االعتقاد ميكن أن َيُكوَن معرفة يف حال أنَّه : أواًل 

َية بشدة ، ميكننا تسمية االستدالل "عملية" ، لكن حىت  بواسطة عملية موثوقة . لكن كلمة "عملية" تبدو غري ُمْرضِّ

وقة" يبدو مشريًا فقط إىل طريقة مضللة وليس إىل مقدمة خاطئة يف استدالل كما يف تلك احلالة مصطلح "غري موث

يَزت بواسطة عملية موثوقة ؟ أعتقد رمبا ميكننا ذلك إذا كنا  ينبغي له أن يفعل . هل ميكننا القول أبنَّ "ذكرى ما" حِّ

متت حيازته بواسطة  أبنَّ االعتقاد الذي نعين أنَّ العملية السببية تربط بني ما ُيدث وتذكري إايه . ميكننا إذن القول

ميكن أن يـُْعَتَمَد عليها  -أو مع مرافقات  -عملية موثوقة عليه أن يكون ُمَسبـًَّبا بواسطة "ما ليس ابعتقاداٍت" بطريقٍة 

بشكٍل أو آبخر إلنتاج اعتقاداٍت صادقة ، ويف حال حدوث اعتقادات وسيطة يف تلك السلسلة من املسببات فإنَّ 

 )Ramsey 1931: 258(ك االعتقادات الوسيطة تصبح مجيًعا صادقة( تل

يوجد ابلطبع أنواع خمتلفة من الرد ، هذا شيء مل نتحدث عنه يف هذا البحث . من أجل احلاالت  .11

) van Riel and van، من أجل نقاٍش عام انظر : )Maffie 1990a(املتعلقة ابإلبستمولوجيا انظر : 
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)Gulick, 2014 نقاٍش شامل خبصوص اللََّحاق انظر :  . من أجلMcLaughlin and Bennett (

)2014 . 

) :Sosa“ 2003 ”كما يقرتح سوزا   -قد تـُْعَترَبُ فكرة ديكارت عن الصفاء والوضوح "الكافيني"   .12

أبنَّ  “Fumerton”أيًضا غري قابلة للتفسري يف صورة مصطلحات غري إبستيمية . يقرتح فومريتون - 28–29(

هور حقيقٌة ما أمام الوعي تـُْعَترَب.... مفهوًما إبستيمًيا ، أيًضا.... واحٌد من املفاهيم األساسية املتفردة اليت فكرة ظ

تستعصي على مزيٍد من التحليل أو الرد يتمثل يف مفهوم التعرف املباشر إىل حقيقٍة ما والذي يف جزٍء منه يـَُعر ُِّف 

 . )Pust 2014: Section 1.3(، قارن مع :  )4 :551988(مفهوم املعرفة غري االستداللية 

يف معرض ردمها  )Van Cleve 1999(كليف  وفان (Sosa 2003) كما يشري كٌل من سوزا .13

يف  - ]أي: غري مشتق أو متطور من غريه[فإنَّ التعامل مع مبدأ املعقولية كبداية  )Lehrer 1997(على لرير 

شاملًة  – )303 :1994(ما تقرتحه مناقشة جولدمان  -رمبا  -ض هذا ال يـُْلزَِّمه برفض اللََّحاق )يعار  -ذاته 

 “Moore”يستشهد مبثال مور  )1999:1053(وفان كليف )23 :2003((. كًلمها سوزا–7املًلحظة رقم 

كبداية ويف نفس الوقت يصر على حلاقه خبصائص طبيعية . من   “goodness”الذي يتخذ من مبدأ الصًلح 

) Turriانظر :  - مبا يشمل املواضيع املتضمنة يف هذه امللحوظة -وص اللََّحاق اإلبستيمي أجل مناقشة عامة خبص

)2010 

 .)Quine 1992: 19(هو يعلن أبنَّه يقول هذا "ليؤكد انفصاله عن احللم الديكاريت"  .14

قول ملا ميكن عيـَتَّبُِّع كواين التجريبيني املناطقة يف القول أبنَّ احلقائق التحليلية هي املرشح الوحيد امل .15

،  الرتكييب-اعتباره معرفًة أو تسويًغا أولًيا . من أجل مناقشة هذا ، ومناقشة أسباب كواين لرفض التمييز التحليلي

 . )Kelly 2014(و  )Gregory 2006(انظر : 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 Copyright 2019© حكمة  71

، ستكون  أن َه على الرغم من رفض كواين للمعرفة األولية “Foley”، يقول فويل  يف نفس املوضوع .16

، تلك املواضيع اليت على الرغم من قابليتها واقعًيا  واضيع ابلنسبة له مركزية متاًما ل "شبكة اعتقاداتنا"بعض امل

ا َستـَُوظَُّف ابعتبارها "النظري الكوايين" للحقائق الضرور  -فقط  -للمراجعة وكوهنا معروفة   –ية بشكل بعدي فإهنَّ

، يؤكد فويل أنَّه من  . بصورٍة أكثر عمومية)ley 1994: 256Fo(لإلبستمولوجيا التقليدية  –املعروفة ابألولية 

، وُمارسي اإلبستمولوجيا  : ليس هناك فارٌق حقيقي بني ُمارسي إبستمولوجيا كواين املتطبعة زاوية املمارسة الفعلية

 :“Johnsen”، قارن مع قول جونسون (259-258: صفحات  التقليدية )انظر على وجه التحديد

-، إهنا  " فإهنا ال حتوي من اجلديد إال القليل –اإلبستمولوجيا متطبعة  –ن مكانتها "ورقة كواين )على الرغم م

ت ما جيري حت -إن مل يكن مجيع -للدفاع عن الفكرة القائلة أبنَّ معظم  عبارة عن حجة مستمرة -بصورٍة عامة 

) :2005بشكل سليم وعلى نطاٍق واسع  مسمى اإلبستمولوجيا ميكن رؤيته كجزء من املشروع العلمي كما يـُْفَهمُ 

)91. 

"الطبيعانية  )Laudan 1987(يرد ابلتحديد على عمل لودان  )Siegel 1990( سيجل .17

“ hypotheticalاملعيارية"، والذي يصور القوانني املعيارية لإلبستمولوجيا والعلم كضرورات افرتاضية 

”imperativesجيدر بنا ذكر أنَّه  لكن أيًضا ، اتية اليت يركز عليها سيجل. بينما ميثل هذا الرؤية الذرائعية األد

، يقول لودان أبنَّ )األهداف  يف الوقت الذي يعترب فيه كواين وكورنبليث الصدق )الصدق أو التنبؤ( كوجهة إبستيمية

 ) :1990ن( مأظهرت بعض الَتَحوُّالت اهلامة مبرور الز  -عموًما  -اخلاصة ابلعلم "على وجه التحديد" وابلتحقيق 

)48. 

  ملناقشة خبصوص تقرير كورنبليث عن املعيارية اإلبستيمية واالطًلع على دفاع مفصل عنه ، انظر: .18

)Rysiew 2017(. 
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 الذي يقول معلًقا على إحدى فقرات كواين : )Foley 1994: 250(قارن هذا مع فويل  .19

دون  ا ، وسيفعل هذا من فوق كرسيه اهلزاز من)يبدو أبنَّ كواين إِّْن كان ينتوي إخباران عن صلة سند إثبايت م

االعتماد على نتائج علمية ، أو بصيغٍة أخرى : إِّْن كان ينتوي ُمارسة اإلبستمولوجيا بنهٍج أَوَّيلِّ ، ال شك يف أنَّه 

 ةسوف يصر على أنَّ ليس يف هذا أيُّ طابٍع أويل . من منظوره ، حىت تنظري الكرسي اهلزاز يعتمد على خلفية واسع

من املعلومات التجريبية . لذا ، ليس مثة معرفة أولية حًقا يف تلك املمارسة حىت وإن كانت ال متثل فعلًيا ُمارسة لعلم 

، أو علم “psycholinguistics”، أو علم النفس ، أو علم اللغوايت النفسية “neurology”األعصاب 

(، أو حىت التاريخ . لكن ، يف “genetics”الوراثة اجلينية   . النهاية هذا ميثل "النظري الكوايين" للتنظري اأَلوَّيلِّ

 "والذي عادًة ال يـُْنَظُر إليه كنصري منوذجي كبري لإلبستمولوجيا الطبيعية": “Sosa”قارن هذا مع قول سوزا

مع  -ين ن)غالًبا ما يقال أبنَّ جلوء الفلسفة التحليلية حلدوس الكرسي اهلزاز ُييت من أجل "التحليل املفهومي". لك

ال جيب أْن يكون  -ويف الفلسفة عامةً  -أجد هذا ُمَضل َِّلًًل ، استخدام احلدوس يف الفلسفة التحليلية  -األسف 

، أو العدالة ، أو  “rightness”مرتبطًا ابلتحليل املفهومي.... األسئلة املنشودة املتضمنة هي خبصوص الصواب 

 . )59 :2007(التسويغ اإلبستيمي 

، وهي  مؤخرًا حجًجا تصب يف نفس االجتاه )Janet Levin 2013(ليفني  قدمت جانيت .20

 . أنَّ النمط التقليدي من منهجية حبث الكرسي اهلزاز يتوافق مع اإلبستمولوجيا الطبيعية -مثل جولدمان  -تعتقد 

نًفا ص أيًضا تشكًكا جتاه الفكرة القائلة أبنَّ املعرفة تـُْعَترَبُ  )Goldman2005(يـُْبدِّي جولدمان  .21

 .)Talbott 2005(،)Williams 1996(، ويشرتك يف هذا معه آخرون مثل: طبيعًيا

نسخة جولدمان من اإلبستمولوجيا الطبيعية ب "النزعة الطبيعية  “Crumley”يسمي كراملي .22

 “supervenience”، واليت جتسد التزاًما بكٍل من اللََّحاق  “modest naturalism”املتواضعة" 
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( ، ابإلضافة إىل القبول بدور للتحليل املفهومي يف التنظري اإلبستمولوجي “reduction”)كمقابل للرد 

)2009: 203(. 

أنَّ املعرفة األولية هلا مكان مشروع  -مثل كواين وكورنبيلث  -)Maffie 1990a(ينكر مايف  .23

 داخل إطار اإلبستمولوجيا الطبيعية .

ق جتاه اختيار املفاهيم الشخصية كهدف للتحقي يف أعمال حديثة أكثر يبدو جولدمان أقل محاًسا .24

املفاهيم الشخصية ابعتبارها اهلدف  -على حنٍو حاسم  -، وال ُيدد  . خيتار جولدمان تقدمي بدائل عديدة الفلسفي

 .)Goldman 2010("الصحيح"، انظر:

) Pust 2014: Section: ، انظر من أجل رؤية عامة خبصوص الفلسفة االختبارية واحلدوس .25

)4  ،)8.2–Russell 2014: Sections 8.1(  : فيما يتعلق ابحلدوس اإلبستيمية ابلتحديد ، انظر .

)Nagel 2007(  مثًًل  -. من أجل عينة متثيلية للمسائل واملواقف احلالية املتعلقة ابلفلسفة االختبارية ، انظر-

:)Haug 2013(،)Machery and O’Neill 2014( . 

:  -مثًًل  - الربامج اإلثباتية والتكذيبية داخل إطار الفلسفة االختبارية ، انظرفيما يتعلق ابلتمييز بني .26

)Alexander and others2010( . 

: )ملاذا نعطي مزيًدا من االهتمام ملا نعتربه القائمة  )Kappel 2011: 846(قارن مع قول كابل  .27

فضل من التفكري ال نلتفت مباشرًة إىل ابتكار أساليب أ الفعلية ألحكامنا اإلبستيمية ، أو ملفاهيمنا اإلبستيمية ؟ ملاذا

 وُمارسة البحث ؟( .
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، والذي يستقصي مناقشات العقًلنية وصلتها ابلتنظري اإلبستمولوجي  )Rysiew 2008(انظر :  .28

يقدم قائمة مراجع مزودة بشروح ومًلحظات خبصوص العديد من األعمال الرئيسية  )Rysiew 2012(، أيًضا : 

 لة .ذات الص
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