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لألفكارتُعد   األساسية  اللبنات  فإهنا  و   ،املفاهيم  احامسة  لذا  النفسية كالتصنيف  لعمليات  يف 
  يدور اجلدل األكرب    لكن  ،كبري  جدل  األمر ليس مثار  وهذا   ،اتواالستدالل والذاكرة والتعلم واختاذ القرار 

 Margolis)حتكم نظرية املفاهيم  اليت    القيودو   -اليت تتكون منها    نوع األشياء  -طبيعة املفاهيم  حول  
& Laurence 1999, Margolis & Laurence 2015).  ولو  وميكن عزو هذا األمر ،

ما يعكس مقارابت متعارضة بشدة يف دراستها    ال املفاهيم غالب  بشكل جزئي، إىل حقيقة أن اجلدل حو 
ابإلضافة  عن نظرايت املفاهيم،    عامة  رة نظ  نقدم يف هذا املدخلو   للعقل واللغة وحىت الفلسفة نفسها.

اليتص بعض  يلختإىل   املفاهيم.  احمليط  اجلدل  تشّكل   نقاط اخلالف  أن    بطبيعة  إىل  اإلشارة  وجتدر 
،  ]اليت سيناقشها املدخل[  اخلمسةالقضااي    كل قضية من  من ا  موقف    ال تتخذ مجيعها  نظرايت املفاهيم

القضااي  ولكن نظرة كلّ  املفاهيم  ملاذا أصبحت  ا  لنوضح  تسية إىل هذه  يف    وحيواي  موضوع ا غني ا  نظرية 
النزعة  (  3املفاهيم، )  بنية(  2( انطولوجيا املفاهيم، )1: )يفالقضااي اخلمسة  وتتمثل    السنوات األخرية.

 ( املفاهيم والتحليل املفاهيمي. 5( املفاهيم واللغة الطبيعية، )4حول املفاهيم، )النزعة الفطرية  التجريبية و 
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  ، ثالثة خيارات رئيسة لتعريف املفاهيميوجد    ، حيث للمفاهيمالوضع االنطولوجي    مبسألة سنبدأ  
]نسبة إىل    Fregean  فرجييهالعاين  املمثل    اجملردةواألشياء  القدرات،  و التمثيالت العقلية،    : من خالل

 .[Gottlob Fregeجوتلوب فرجيه 

 

 متثيالت عقلية بوصفها املفاهيم  1. 1

(  RTMنظرية التمثيلية للعقل ) كياانت نفسية، آخذة  الأبن املفاهيم  ظر  أوىل وجهات النترى  
وتدخل    .فكري يف النظام الداخلي للتمثيلكنقطة انطالق هلا. وحبسب النظرية التمثيلية للعقل، حيدث الت

األخرى ضمن العمليات العقلية بوصفها    propositional  املعتقدات والرغبات واالجتاهات القضوية 
ويؤدي  عمرو أطول من حممد،  أن  عمرو، و   من   أطول   ا يعتقد أمحد أن زيد  لية. على سبيل املثال،  اخ د  ارموز  

اعتقاد    ابلتايل، فإنأطول من حممد.    اأمحد أبن زيد    لدى  اعتقاد  تكوين  إىل  املعتقدْينهذين    بي اجلمع  
  السب يف إن    ية.وأطواهلم النسبعن طريق التمثيالت العقلية حول زيد وعمرو وحممد  قد تشكل  أمحد  

- وظيفية  اأن الرموز متلك أدوار    يكمن يفهذه املعتقدات، خبالف الرغبات أو احلاالت النفسية،    نيكو ت
  RTMالنظرية التمثيلية للعقل    دمما تُ ق    )عادة    مميزة للمعتقدات.   causal-functionalسببية  

بي الوكيل والتمثيالت العقلية    قات عالهي  املعتقدات واالجتاهات القضوية األخرى    نأبتفرتض    على أهنا
(e.g., Fodor 1987ولكن ابلنظر إىل أن العالقة املعنية ،)    هي مسألة وجود متثيل مع نوع  هنا

هذا  رد متثيالت عقلية مع  جم  هي  املتشكلة  ، فمن األسهل القول أبن املعتقداتةالوظيفي  األدوارحمدد من  
 الدور الوظيفي(.

النظري   كثري   ويرى التمثيلية للعقمن أنصار  لتمثيالت  ل   داخلي   تركيب أبن هناك    ( RTMل )ة 
. وبناء  عليه، فإن التمثيالت اليت  قادات واالجتاهات القضوية األخرىاالعتاملشاركة يف تكوين  العقلية  

ملنظرين الذين  ابلنسبة ألولئك او   أبسط.أساسية    اعتقادات أمحد ميكن أن تتشكل من متثيالت   كّونتُ 
 . املفاهيم تعرف بواسطة تلك التمثيالت األساسيةمثيالت العقلية للمفاهيم، فإن يتبنون نظرة الت 

ديفيد  و ،   (1690/1975)النظرية التمثيلية للعقل )أمثال جون لوكعن    األوائل   املدافعي   إن
  إليها   وننظر ي  وغالب ا ما،  األفكار  اسم   على هذه التمثيالت األساسية يُطلقون  (  (1739/1978)  هيوم
ستند  التفكري ال ين الكثري من  أبتفرتض  نظرية  ال  هلذه اإلصدارات احلديثة    إال أن   قلية،صور عأهنا    على
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لنظام الداخلي  ن اأب   ،يف املقابل،  تتمسك  املعاجلة الكالسيكية املعاصرة  إنالصور العقلية، حيث    إىل
ستند ي  التفكري ري من  كث ال  فإن،  ووفق ا هلذا الرأي  .تركيبية  ودالالت ابللغة  ه  ي شببناء  حيتوي على  للتمثيل  

 Fodor)  التفكريلغة    فرضياتسم  شار إىل هذا الرأي ابما يُ   وغالب ا  متثيالت عقلية تشبه الكلمات،  إىل
  يفتقر إىل   ةز الداخليو نظام الرم   فمن الواضح أنومع ذلك، فإن القياس ابللغة ليس مثالي ا،    .(1975

صيغ النظام    فإن ك، ومثل أي لغة طبيعية،  م من ذلوابلرغ  كثري من اخلصائص املرتبطة ابللغة الطبيعية. 
فاعل/فعل  أن    يُفرتض الداخلي   و حتتوى على شكل  تتضمن ]مبتدأ/خرب[،  مثل    أن  املنطقية  األدوات 
تركيبه النحوي    على  معقد داال    رمزأي  توى  ضافة إىل ذلك، يفرتض أن يكون حمابإل واملتغريات.    احملددات

مثل  من رموز    تتشكلا  أهن  يكمن يف  االفرتاضإن  ، فاعتقادات أمحدوحمتوايت مكوانته. وابلعودة إىل  
وكيفية  يف ضوء هذه احملتوايت لتلك الرموز    تفعلهمتثل ما    اعتقاداتهأن  و   ،" أطول"و"،  عمرو"و"،  زيد"

 ترتيبها. 

للمفاهيم    تُعد العقلي  التمثيل  االفرتاضي    مبثابة نظرة  العلوم  املوقف   Carey)  ة اإلدراكييف 
2009, Pinker 2007 ،الفالسفة الذين  يف أوساط  خاصة  ( وتتمتع بدعم واسع يف فلسفة العقل
 ,Carruthers 2006مع األحباث يف العلوم اإلدراكية )مثل:    متسقةينظرون إىل أعماهلم على أهنا  

Millikan 2000, Fodor 2003, Margolis & Laurence 2007) ]1[ .    ويدافع
دون على أن املفاهيم والتمثيالت العقلية املركبة  كويؤ  ، أسس تفسريية عنه ابالستناد إىل  الرأي  هذا  مؤيدو
يفكروا يف  على سبيل املثال، حقيقة أن البشر ميكن أن  )  ري فكتالنتاجية  دور ا حامس ا يف تفسري إتلعب  

يف الوقت  ، ويف توضيح كيف ميكن للعمليات العقلية أن تكون عقالنية و ( رد من األفكاعدد ال حمدو 
 Fodorيف استيعاب احلاجة إىل عمليات عقلية حساسة للرتكيب )كذلك  الدماغ، و   داخل مطبقة  نفسه  

 (. language of thought hypothesisالتفكري   لغة فرضياتانظر أيض ا ملدخل ؛  1987

الرأيوترى اال املوجهة هلذا  اجتاهات قضوية دون    أن  نتقادات  املمكن وجود    تفكري وجود  من 
  Daniel Dennettت  يجيادل دانيال دين. على سبيل املثال،  صلةال ذات    عقليةالتمثيالت  لاب  صريح

واملاليي من    –شية ال ترتدي املعاطف يف الربية  مر الوحأبن احلأبن معظم البشر يؤمنون    (1977)
إىل  أيض ا  يشري دينيت  التفكري مبثل هذه القضااي. و ابلرغم من ذلك مل يتوقفوا عن  و   – احلقائق املشاهبة  

تمثيالت املطابقة للتفسريات اليت نستشهد هبا يف متييز سلوكهم  أن تفتقر إىل ال  أن أنظمة احلوسبة ميكن 

https://plato.stanford.edu/entries/concepts/notes.html#note-1
https://plato.stanford.edu/entries/language-thought/
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أنه من اجليد    فكراحلاسوب يف لعبة الشطرنج يمن املنطقي متام ا القول أبن    على سبيل املثال،  والتنبؤ به.
على  حتتوي  ب ال  و احلاس  برجمة  أن طريقة، على الرغم من علمنا  مبكر ااخلصم    الالعب  لك القضاء على م  

مع    أي ا   توى احمل  هذا متثيل  االنتقادات  Dennett 1978, 1987)انظر    حتديد  هذه    ، ملثل 
 . للردود عليها( Manfredi 1993و  Fodor 1987و

( للعقل  التمثيلية  النظرية  أبن  آخرون  نقاٌد  ترتبط  RTMويدعي  النفس  ب  اوثيق    ارتباط ا(  علم 
عنه  املنطقي التخلي  بوجوب  وجيادلون  برانمج،  ألنه  راكد    نظر ا  الفلسفة  دخل  ملانظر  )  ومرتدي حبث 

أو  Churchland 1981;  اإلقصائية  النمذجة  (،  يف  التطورات  نظرية  ال)خاصة     احلاسوبية أن 
  النظرية التمثيلية للعقل يف    التفكريلغة  لرؤية    السيما تقدم بدائل،  االتصالية ونظرية النظم الديناميكية(  

RTM    على سبيل املثال، انظر(Clark 1993, Van Gelder 1995, Elman et 
al. 1996, McClelland et al. 2010    ؛ وانظرFodor & Pylyshyn 1988, 

Marcus 2001, and Gallistel & King 2009    اليت ال النقدية للنظرايت  للنقاشات 
 .(Combinatorial Structureندماجي  اال الرتكيب توظف 

 

 املفاهيم بوصفها قدرات 2. 1

املفاهيم ليست    –عقليةهي تفاصيل  ن املفاهيم  أب  التمسكالقدرات،    لرؤية ا  ق  وف  ،من اخلطأإن  
عقلية وال كياانت شبيهة ابلكلمات يف لغة التفكري. وبدال  من ذلك، فإن املفاهيم هي قدرات    اصور  

هبا  ,Dummett 1993, Bennett & Hacker 2008)  ناملدركو   الوكالء   ينفرد 
Kenny 2010)  ،القدرة على التميز بي القطط    يعادل"قطة"  كلمة  مفهوم  إن  . على سبيل املثال

 حول القطط. ة وغري القطط واستخالص استنتاجات حمدد

السبب  ، فإن  القدرات  برؤية  ما زالت تتمسك  جمموعة متنوعة من الفالسفة  وعلى الرغم من أن
هذا    ويعود ،  ة منهافائد الو   متثيالت عقلية   وجود   بشأن  العميق  التشكك  يكمن يف  هذه الرؤية تبين  ل  األبرز

  السياق  ايف هذاحلجج املؤثرة    أبرز  ىحدإ  وتزعم(.  1953/1958)  لودفيغ فيتجنشتاينإىل    التشكك
العقلية   التمثيالت  التفسريي  بال جدوىأبن  الناحية  تقدميمن  تعيد  ذاهتاكال املش  ة، ألهنا  اليت من    ت 

من حماولة    Michael Dummett  . على سبيل املثال، حيذر مايكل دوميتتفسرهااملفرتض أن  

https://plato.stanford.edu/entries/materialism-eliminative/
https://plato.stanford.edu/entries/materialism-eliminative/
https://hekmah.org/%d9%81%d9%8a%d8%aa%d8%ac%d9%86%d8%b4%d8%aa%d8%a7%d9%8a%d9%86/
https://iep.utm.edu/dummett/
https://iep.utm.edu/dummett/
https://iep.utm.edu/dummett/
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املنطقي افرتاض  في حالة اللغة الثانية، فإنه من  فتفسري معرفة اللغة األوىل على منوذج معرفة اللغة الثانية.  
ولكن وفق ا لدوميت، ال    لى ترمجة كلماهتا ومجلها إىل كلمات ومجل اللغة األوىل.أن فهمها ينطوي ع

 .Dummett 1993, p)  سابقةيرتجم كلمات ومجل اللغة األوىل إىل لغة عقلية  أن  يستطيع املرء  
فإما أننا متورطون    .اه التفسريحيتمل معنوبعبارة أخرى، فإن التمثيل العقلي ذاته جمرد عنصر آخر    .(98
( أو أن نتوقف أيض ا عن  ما الهنايةطبقة أخرى من التمثيل )إىل  فاسد، ابالضطرار الستدعاء  ارتداد يف  

رتدادية، انظر  وع من احلجج االللنقاشات النقدية حول هذا النمباشرة )  معناه اللغة اخلارجية ونوضح  
Fodor 1975, Crane 2015, Laurence & Margolis 1997). 

فهم يالحظون صعوابت    اآلخر،جتاه  االالقدرات يف    رؤيةوليس من املستغرب أن جيادل منتقدو  
غري جمهزة لتفسري    رؤيةتلك الأن    يف  إحداها  كمنت،  رفضها للتمثيالت العقلية  بسببالقدرات    رؤيةترثها  

وإذا التزم   لعمليات العقلية.القليل فقط حول ا   توضح هنا  أ  يف   األخرىتكمن الصعوبة ، و ريفكتنتاجية الإ
املتمثل يف    لنقد أنفسهم ل  عرضون يُ القدرات ابحلياد بشأن وجود التمثيالت العقلية، فإهنم    رؤيةمناصرو  

 Fodorالكامنة )انظر  التمثيالت والعمليات العقلية  انحية  أفضل من  سيكون  هذه القدرات  تفسري    أن
1968 and Chomsky 1980    يف فلسفة العقل(.  كر التقليدية الفمناهضللنقاش العام حول 

 

 جمردة  أشياءاملفاهيم بوصفها  3. 1

الرؤية  هذه  الفكرة خلف  تكمن  و   خر،آلجمردة لنوع أو    أشياءأبهنا  يرى  تصور بديل للمفاهيم  هناك  
وقد    العقلية أو احلاالت العقلية.  لألشياء  كمقابل)أو "حمتوايت"( للكلمات واجلمل    معان   أن املفاهيم  يف
فرجييه ]نسبة إىل  فاهيم معاين  املالرأي القائل أبن  النظر بشكل ابرز مع    ا النوع من وجهاتتبط هذار 

وسنركز  ،  (Peacocke 1992, Zalta 2001:  مثل)  [Gottlob Fregeجوتلوب فرجيه  
،  هذا الرأي  ابلنسبة ملؤيديو   جمردة.  أشياءوجهة النظرة القائلة أبن املفاهيم هي  هنا على هذه النسخة من  

التعبري  ف  من جهة أخرى،  واملرجعياتتتوسط بي التفكري واللغة من جهة،  ،معان  اهيم، بوصفها فإن املف
معىن.    ينطوي علىمازال    فهو عىن،  املال يفتقر إىل    "(Pegasus"مثل احلصان اجملنح  بدون مرجع )

يرتبط  وابملثل،   أن  املثال:  نفسهاملرجع  ميكن  سبيل  )على  خمتلفة  تعبريات  و   يرك "إ  مع  جورج  "  بلري" 
كل معىن له منظور  ف  لذا فاملعاين أكثر متييز ا من املراجع،  . خمتلفة  معان  "( ألن تلك التعبريات تنقل  أورويل
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تعود االختالفات يف احملتوى  و   معينة.طريقة  باملرجع  تصور  اليت  العرض  طريقة    –فريد حول مرجعيته  
  إيرك بلري هو    جورج أورويلإن التفكري أبن  السبب فوهلذا    ي إىل االختالفات يف طريقة العرض،اإلدراك

كان جورج أورويل وإيرك بلري مها    إن حىت    جورج أورويلهو    جورج أورويلأن    فكرة بساطة  فتقر إىل  ي
الذين  و .  نفسه  الشخص الفالسفة  أهنا  يؤكد  املفاهيم على  إىل  امليزة بشكل  معاين  ينظرون  على هذه 

املثال، حيدد كريست بيكوك  خاص. على سبيل  نظرية    Christopher Peacockeوفر  موضوع 
"املفهومان   التايل:  النحو  حمتواين قضواين  هناك  كان    فقط يف حالخمتلفان    D  و  Cاملفاهيم على 

أن  ، و Dأو أكثر ابلنسبة ل     معىنمستبدلة مكان    Cدمها حيتوي  كامالن خيتلفان يف الغالب يف أن أح
وبعبارة    (.Peacocke 1992, p. 2أحدمها حيتمل أن يفيد اآلخر بينما اآلخر ليس كذلك" )

متييز املعىن/ املرجع  قشة  ملنا  Fregeي. )انظر املدخل  طريقيت عرض خمتلفت  Dو    Cسد  جيأخرى،  
أن فرجيه    اخللط يف املصطلحات، جيب أن ننوه  وملزيد من الوظائف التفسريية املرتبطة ابملعىن. ولتجنب 

Frege  وابملثل،    . ]اخلرب[  للُمسند كمرجع    ، بل استخدمهينا يستخدم مصطلح "مفهوم" للمعمل  نفسه
" جت مصطلح  استخدام  فرجيه  أن  إىل  اإلشارة  القضااي  thoughtفكر  در  إىل  لإلشارة   "

propositions  ليست حاالت فرجيه  أفكار  فإن  لذلك  معان  ،  هي  وإمنا  اإلطالق،  على    نفسية 
 للحاالت النفسية(. 

ملفاهيم بوصفها  إىل ا   وننظر يالذين  من الفالسفة    اكثري  فإن  قدرات،    املفاهيم على أهنا  برؤيةأسوة  
. وال يذهب بيكوك نفسه إىل القول أبن التمثيالت  عقليةالتمثيالت  ابلملفاهيم  ا   تعريفيعارضون  معان   

لألغراض    بال جدوىالعقلية   للغاية  دقيقة  العقلية  التمثيالت  أن  يعتقد  ولكنه  التفسريية،  الناحية  من 
خمتلفي"   أفراد  لدى  خمتلفة  عقلية  متثيالت  املفهوم  نفس  يستقبل  أن  املمكن  "من  الفلسفية. 

(Peacocke 1992, p. 3.)  أن قلق مكما  العقلية  أن  ن  ه  املفاهيم ابلتمثيالت  يستبعد  تعريف 
   ال ميكن أن ختطر على ابهلم. البشر أبدا  أو  يفكر هباإمكانية وجود مفاهيم مل 

سطة حالة شبه شخصية تتضمن متثيال   سلمنا أبن حيازة املفكر للمفهوم جيب أن تدرك بواإذا  
نس  امارجوليس ولور قدم هذا االقرتاح  وقد  ؟  ل عقليثيو مته  املفهوم لماذا ال يقال ببساطة أن  ف،  عقلي ا

Margolis and Laurence  (1999, 77)  . التمثيالت العقلية اليت  كتب  كن حىت أن تُ ميو
  متام ا   مشروعةفكرة  ال . وتبدو يل هذه  هلنوع الذي أفّضلل م من خالل شرط احليازة املقابل  هي املفاهي

https://philosophy.columbia.edu/directories/faculty/christopher-ab-peacocke
https://plato.stanford.edu/entries/frege/


ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـ
 

 

 Copyright 2021حكمة © 9

 

أن    على سبيل املثال،  ا،كون صحيح  قد يفهوم.  امليست فكرة  ع التمثيالت العقلية، لكنها لا نو حدى أإل
  وتقضي أن الشمس ستتوسع  ، بسبب قيودهم الفكرية، أو بسبب  هناك مفاهيم قد ال يكتسبها البشر

  "هناك مفاهيم لن  ، ولكناملفاهيمهذه  اكتسابمرحلة ميكنهم فيها شر قبل أن يصلو إىل على حياة الب
ا" ال ميكن أن تعين متثيالت عقلية ليست متثيالت عقلية يف     أو تشري ضمن ا إىل "أن هناكتكتسب أبد 

حيال وجود مفاهيم  ذهن أي أحد". إذا ُمّيزت املفاهيم بواسطة حيازة شروطها، فلن يكون هناك مشكلة  
ا.  ,Peacocke, 2005أي مفكر ) حيازهتارضي شروط  ببساطة مفاهيم لن تُ  إهنا لن تكتسب أبد 

p. 169.) 

يتعلق  ابستحضار متييز النوع/الرمز فيما على هذه احلجج   التمثيل العقلي رؤية ن عنافعو املد ويرد 
العقلية.   إ  فكماابلتمثيالت  املتكلمي  اثنان من  أمثلة  يستطيع  لنفس نوع    وهي)  متمايزةنتاج  الرموز( 

متمايزة    ثلةأم  تنتجميكن أن    عقول املفكرين املختلفة  فإنالكلمات )على سبيل املثال: كلمة "كرسي"(،  
كيف يساعد هذا  حسن ا، لكن    رموز( لنفس نوع التمثيل العقلي )مثل: التمثيل العقلي للكرسي(.وهي  )

أي  مل تكتسب بواسطة  يل العقلي، فإن القول أبن هناك مفاهيم  ثالتم  لرؤيةيف االعرتاض احلايل؟ وفق ا  
ن بعض  عقل أي شخص، وقول أتُرمز بعد بواسطة    بعض التمثيالت العقلية أهنا مل  نع  نا قولشخص ك
بعض التمثيالت العقلية أهنا لن ترمز بواسطة عقل   عنكقولنا لن تكتسب بواسطة أي شخص  املفاهيم 

 (.Margolis & Laurence 2007أي شخص )

املفاهيممنتقدو  يشكك  و  املعىن    رؤية  أساس  مبعلى  املطالبة  فائدة  هذهيف  اجملردة    األشياء  ثل 
(Quine 1960  .) املعاين بوصفها كياانت جمردة املصا  بع أحد نتو تقف    فإهنا  عب من حقيقة أن 

نصار  أيصف  ؟  األشياءهذه  إىل  نصل  كيف لنا أن    حولالسؤال  ابلتايل، يتمحور  خارج اجملال السبيب.  
يقال  حيث    –"  graspingالوسائل اجملازية لل  "استيعاب    عربإىل املعاين  وصولنا  الفرجييه    رؤية املعاين

  لكن االستيعاب هنا جمرد جماز عن العالقة اإلدراكية اليت حتتاج إىل شرح. املصطلح،  معىن  أننا نستوعب  
ملاذا ال توّلد  فليس من الواضح  للمرجع،  العرض  ابلرغم من افرتاض أن املعاين تقدم أمناط ا خمتلفة  من  و 

كما  عقولنا،  ل  ةابلنسب  ة يخارج  وحيث أن املعاين   (.Fodor 1998)العرض  شكلة  مل  منط ا املعاين نفسها  
  ، جتاههاخمتلفة  معرفية  عالقات    التوصل إىل ، فليس من الواضح ملاذا ال نستطيع  هو احلال مع املراجع

عدد أوىل، العرض خمتلفة للرقم )  أمناط  نكتسب هباأن    ميكناليت  وبنفس الطريقة    .مع املراجعنفعل    مثلما
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املفضل، ..إخل  رقمو جمموع واحد وواحد،  و  نأمحد  أن  قادرين  (، جيب  عرض    أمناط على امتالك  كون 
 خمتلفة ملعىن معطى. 

 

 هل القضية جمرد مصطلحات؟  4. 1

ا ال يوجد سبب، من حيث املبدأ، يوضح ملاذا ال  ف  تفاصيل وجهات النظر الثالث،عن    وبعيد 
أن  على    هم أحدكد  يؤ   رق خمتلفة. على سبيل املثال، ميكن أنتدمج وجهات النظر حول املفاهيم بط 

 Margolis)للمناقشة انظر    عنها  تعرباليت  الفرجييه    املعاين   كتب حبسب عقلية تُ   هي متثيالت  املفاهيم
& Laurence 2007 ). 

ال    وعلى األرجح أنه  جوهري،  خالف  االنطولوجي هو   اخلالف إذا كان  عما    آخر  لء قد يتساو 
. وإذا  هيم""مفامصطلح    يُطلق عليهاحول االشياء اليت جيب أن  واحدة  قضية مصطلحية  يوجد سوى  

ذات  القدرات  على  و   "،1فاهيممصطلح "م  التمثيالت العقلية  نُطلق على ال    ذا كذلك، فلمااألمر  كان  
 ؟ هكذا نبقي األمور و  "،3مصطلح "مفاهيم املعاين على و "،  2مصطلح "مفاهيم الصلة

ذلك،   أنههذا  املشاركي يف    فإنمع  يرون عموم ا  على    اخلالف ال  خالف مصطلحي، وهذا 
حول الطريقة اليت    ات واسعة النطاق لتزامابحول املفاهيم    نظرايهتم اخلاصةب أهنم يربطون  سبب  األرجح 

الفالسفة    فمما ال شك فيه أنومن وجهة نظر دوميت،    ا الفالسفة دراسة العقل واللغة.جيب أن يقدم هب
يت يرى دوميت أهنا  لا،  RTMأيض ا النظرية التمثيلية للعقل  يتبنون  يالت العقلية  التمث  رؤية  يتبنون  نالذي

العقل، وإن هنجا   مهمة لدراسة  ملثل، ومن منظور فودور، فإن النظرية التمثيلية  واب   .مضللةنظرية  ابألساس  
دراسة العقل. وابلنظر  وغري مناسبة على    مسبقةيضع قيود ا  هبذه النظرية  الذي ال يسمح  مثل هنج دوميت  

الواضحة،    مبثل هذه االختالفات التفسريية اجلوهريةمرتبط بشكل وثيق  االختالف حول املفاهيم    أن  إىل
  املالئمة الكياانت  أكثر  ع  ا نو أحول  جوهراي    اخالف  يف حد ذاته  املفاهيم قد يبدو  ماهية  فإن اجلدل حول  

 ملفاهيم.ابتفسريية مرتبطة  ةرئيسللعب أدوار 

"( 3املفاهيم  "  "،2املفاهيم  "، "1مصطلحات نظرية جديدة )"املفاهيم  استحداث وابلطبع، ميكن  
التمثيالت العقلية،  و القدرات،  رؤية  اليت تناولناها )  ختلفةقدمتها املداخل اململختلف األطر النظرية اليت  
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اختالفات مصطلحية حول  مجرد  اجلدل حول هذه املداخل ك  هيكلة اجملردة(، ومن مث إعادة    األشياء و 
حىت    األمر ذاته  فعل ظة أنه ميكن  ما الذي جيب أن نستخدمه من هذه املصطلحات. ولكن جيب مالح

املثال،    الواضحة.  النقاشات اجلوهرية مع   لخري  لمصطلحات جديدة    ميكن أن نستحدثعلى سبيل 
"(، ومن  2رياخل)" النظرية العواقبية أنصار "(، وكما يفهمه  1رياخلاألخالقي كما يفهمه علماء األخالق )"

بوصفه جمرد اختالف مصطلحي حول ما جيب    اجلدل حول ما يشكل اخلري األخالقي  هيكلةمث إعادة  
وفق ا  بشر  شارة إىل ال" لإل1اإلنسان"ميكن أن نستحدث مصطلح أو  ". 2رياخل" أو "1رياخلأن نستخدم "

" 2نسان"اإلاستحداث مصطلح  غري بشرية( و التطورية املعيارية )أن البشر نتيجة تطور من أسالف    للرؤية 
ألن البشر ليسوا نتاج [ )وفق ا  من يؤمنون خبلق البشر من العدمقيي ]اخللْ   وفق ا لرؤية بشر  الشارة إىل  لإل

لحات اليت  املصط   حول   جدال   جمردبوصفه    ةختلفهذه النهج املاجلدل بي    هيكلةومن مث إعادة    التطور(،
  سيؤدي إىل استنزاف أن هذا األمر    ن اخلطر يفمكوي  ".2" أو "اإلنسان1نسانجيب أن نستخدمها "اإل

أنواع اخلالفات )مثل:    شىتالفروق احلقيقية بي    حجبسيو   جمرد خالف مصطلحية أنه  كر ف  من  املغزى
 ".ةمصطلحي  ات خالفعلى أهنا "جمرد وسينتهي هبا املطاف ( املوضوعياالشرتاطي مقابل 

التمثيل العقلي، ولكن على القراء    منظور رؤيةهذا املدخل من  فيما تبقى من  سوف أنطر األسئلة  
عادة  ما تُفهم  املفضلة. على سبيل املثال،    شروطهمخمتلفة إعادة أتطري القضااي وفق    ىرؤ الذين يفضلون  

إذا    عما   أسئلة التمثيل العقلي على أهنا    رؤية ل  وفق ا "هل ميكن أن توجد مفاهيم دون لغة؟"    مثل   األسئلة 
إذا تبىن  و   .متثيالت عقلية لنوع معي   يفكر يف لغوي أن  اللغوي أو غري  الما قبل  الوكيل    كان مبقدور 

املفاهيم   القائلة أبن  النظر  قد    أشياء شخص وجهة  املقابل  فالسؤال  كان  إذا    ما  يتمحور حول جمردة، 
  أشياء بوصفها    املستوعبة  م املفاهيعالقة حيازة    يتوصل إىل لغوي أن  اللغوي أو غري  الالوكيل ما قبل    مبقدور 

د  ن املفاهيم قدرات، فإن السؤال املقابل قوإذا تبىن الشخص وجهة النظر القائلة أب  جمردة لنوع معي.
  حيازة لغوي أن يتمتع ابلقدرات اليت تشكل  اللغوي أو غري  الالوكيل ما قبل    مبقدور   كان عما إذا  يكون  

 املفهوم. 

 

 املفاهيم  بنية. 2

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%A8%D9%8A%D8%A9#:~:text=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD%20%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%B1%20%D8%A5%D9%84%D9%89%20%D9%81%D8%A6%D8%A9,%D8%B3%D9%88%D9%81%20%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%8F%D8%AC%20%D8%B9%D9%86%D9%87%20%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC%20%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%A9.
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كياانت معقدة تتكون من  تعترب  وكما تتكون األفكار من مفاهيم، فإن الكثري من املفاهيم نفسها 
أو مكوانت متثيلية  مفاهيم أخر  القسم إىل مقرتحات خمتلفة حول  وس.  أبسطى  ما  بنية  ننظر يف هذا 

إىل االرتباط  ، متيل هذه املفاهيم  تقرييبوبشكل    .lexical concepts  املفاهيم املعجميةنسميه عادة  
ح  واض   بشكل املفاهيم مثل "طائر" و "ميشي" تقابل مفاهيم معقدة    – يف اللغة الطبيعية    األفرادكلمات  ب

"السري بال هدف على طريق   أو  األشجار"  تعيش يف  اليت  الليلية  "احليواانت    مع و   مؤخر ا".ُعّبد   مثل 
ما أسفر  (، ت)إن وجد ة الداخلي  بنيتهاليس من الواضح ما نوع ف ، وما شابهالطائر واملشي  املفاهيم مثل 

  (. Margolis & Laurence 1999, Murphy 2002قدر كبري من اجلدل )ظهور    عن
واألفعال واألحداث عوض ا    األشياء  تصنيفاتاملفاهيم املعجمية على مفاهيم    بنيةوقد ركزت تفسريات  

 Blok et al. 2005هذا الرتكيز )انظر على سبيل املثال:    يف   يشارك نقاشناوس  د، عن مفاهيم األفرا
and Levine 2010 .)ملناقشة مفاهيم األفراد 

 

 النظرية الكالسيكية  1. 2

تطورات أو ردود فعل على النظرية    ،بطريقة أو أبخرى  ،تُعد  املفاهيمحول بنية  ايت  النظر مجيع  إن  
وفق ا للنظرية الكالسيكية، حيتوي  و   .classical theory of concepts  الكالسيكية للمفاهيم

أنه يتكون من مفاهيم    Cمفهوم   بنية تعريفية من حيث  الضرورية    أبسطاملعجمي  الشروط  تعرب عن 
  احتوائه الذي يشري تقليداي  إىل  املثال األكثر تداوال   عازب"  المفهوم "ويُعد  .  C  حتتلتندرج  ة  والكافي
شيء    ال  تكمن يف أنظاهره، فإن الفكرة  على  املثال    انخذوإذا أ"غري متزوج".  ل" ومكوني "رجعلى  
مفهوم   يندرج متزوج    رجال  كان  إذا  إال  "العازب"    حتت  الكالسيك غري  للنظرية  وفق ا  املفاهيم  .  فإن  ية، 

  يم مثرية لالهتمام فلسفي ا يتضمن مفاههذا  و   ،سوف تعرض نفس نوع البنية التعريفية   املعجمية عموم ا 
 العدل. واحلرية، و اخلري، و مثل احلقيقة، 

أخرى   نظرايت  إىل  التحول  بنا  ،  يةاملفاهيم  للُبىنوقبل  البنية    جيعل ما  إىل  للنظر    ف التوقجيدر 
وحدة الكتساب املفاهيم،  امل   تها جاذبيتها من طريقة معاجل. وأتيت كثري من  جذابة  ية الكالسيكية أو التعريف

التشابه هي، حيث إن املكوانت  يةجعنيف، وحتديد املر التصو  يف كل    تقوم ابلعمل األهماليت    شديدة 
مفاهيم جديدة معقدة بواسطة جتميع  تنشأ خالهلا  ميكن فهم اكتساب املفهوم على أنه عملية    . حالة
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مع  ميكن فهم التصنيف على أنه عملية نفسية يتم فيها مطابقة املفهوم املعقد  كما    تعريفية.ا الوانهتمك
ميكن  التعريفية ينطبق على اهلدف. و   املكوانتمن    كل واحدالتحقق من أن  مستهدف بواسطة  عنصر  

  تنطبق   يةالتعريف  كوانتاملت  ما إذا كانحتديد  مسألة  على أنه  ابلفعل،    رأيناكما    ،يةحتديد املرجع  فهم 
 على اهلدف.  ابلفعل

الكالسيكية هذا    االعتبارات وحدها كافية إلظهار سبب إيالء النظرية هذه  وعلى الرغم من أن  
الذي    ابملنهج الفلسفي  اتصاهلامن خالل    اضافي  ا إالنظرية الكالسيكية حافز    انلت فقد  ،  التقدير العايل

التحليل  منهج    يف  وهو ما يتمثل  كر املعاصر،الف   على  ريهأتث  فرض يف  ستمر  ويقدمية  العصور  العود إىل  ي
  األمثلة املضادة   أمام  ختربستُ ذجية تعريفات للمفاهيم اليت  تقدم التحليالت املفاهيمية النمو   .املفاهيمي
الفكرية.  احملتملة   التجارب  املفاهيمي نشاط اأن يكون  فرتض  يُ و اليت ُحددت من خالل  مميز ا    التحليل 

تكون التحليالت املفاهيمية  وبقدر ما    الكثريون جوهر الفلسفة.  يُعدهو   السابقةجارب  يعتمد على الت
لنظرية الكالسيكية. وابملقابل، إذا مل تكن التعريفات  ل  ادعم  سيمثل  ة، فإن هذا  متاحة وانجحذجية  النمو 

  الفلسفية  حث املبافيها  جيب أن تتقدم اليت   يةكيفالماهية الفلسفة و  فإن الرؤية حول كتشف،  موجودة لتُ 
 .انظر القسم اخلامس يف هذا املدخل() عرضة للخطر ستكون 

، ليس  حنو ذلكأو  أربعي سنة    يف آخرشديد  أصبحت النظرية الكالسيكية حتت ضغط  وقد  
ابلنسبة علماء  الرئيسة  وتتمثل املشكلة    األخرى.  واجملاالتيف علم النفس    أيض ا   فقط يف الفلسفة ولكن

  على رأسها   موعة قوية من النتائج التجريبية،جم  تفسرييف    صعوبة تواجه  لكالسيكية  يف أن النظرية االنفس  
إليهااكتشاف فئات معينة   ترتبط مع    يُنظر  النموذجية  متثيال  أو منوذجية وأن درجات  أكثر  أهنا  على 

واس  )للمراجعات،تشكيلة  النفسية  البياانت  من   ,Smith & Medin 1981انظر:    عة 
Murphy 2002  .)  في التفاح  نظر إىل  يُ املثال،    سبيلعلى أنه أكثر منوذجية من الربقوق  ما  على 
هناك كما أن    أن له مسات مشرتكة أكثر مع الفواكه.التفاح على    ىليُنظر إابملقابل  يتعلق بفئة الفواكه، و 

. على  بشكل أدق ُتصنفذجية قبيل، منها أن العناصر األكثر منو العديد من النتائج األخرى من هذا ال
  هم على الربقوق، كمبشكل أسرع من ح  نوع من الفاكهة أنه  التفاح    على  حيكم األشخاصملثال،  سبيل ا

يف أهنا ال تفعل شيئ ا    بل ،  أهنا غري متسقة مع مثل هذه النتائجيف  مشكلة النظرية الكالسيكية    وال تكمن 
 لتفسريها. 
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الكالسيكيةكما   النظرية  االنتقادات    تعرضت  الفلسفة، و لعدد من    أن أكثرها جوهرية  لعل  يف 
عدد قليل من األمثلة  مثة  بكل بساطة،  و .  ضعيفلمفاهيم هلا سجل اجنازات  للتحديد تعريفات    حماوالهتا

( اجلدل  من  ختلو  ال  ولكنها  الناجحة،  التعريفية   ,Wittgenstein 1953/1958للتحليالت 
Fodor 1981  .)  منذ أن حتدى  و   شياء،حتليل املعرفة متثل حالة األإن الكثري من األدبيات حول

التقليدي للمعرفة )أهنا اعتقاد  ول مرة  ألrEdmund Gettie  (1963  )يتيري  غإدموند   التعريف 
صحيح مربر(، أصبح هناك اتفاق واسع بي الفالسفة أن التعريف التقليدي غري صحيح أو على األقل  

يبدو أن  لكن ال  (،  ethe analysis of knowledg  حتليل املعرفة   غري مكتمل )انظر مدخل
ائلة اليت بذلت يف هذا  التعريف الصحيح. وعلى الرغم من اجلهود اهل  أن يتفق على ما هو  ميكن   ا أحد  

رمبا  و   وكامل.تعريف مرض     إىل  فإننا ما زلنا نفتقراملكتوبة عن هذه القضية،    األحباث عشرات  الصدد، و 
أيخذه الكثري    الذي  –، ولكن االحتمال اآلخر  أمر صعب  تعريفاتاحلصول على  أن    يف  تكمن املشكلة
  بنية التعريفية.هو أن مفاهيمنا تفتقر إىل ال -مل اجلد  على حمحالي ا من الفالسفة  

 

 نظرية النموذج األول  2. 2

نظرية  تُعد  و ؟  املفاهيم  متتلكها  ميكن أن  ى اليت خر نوع البنية األما  إن السؤال املطروح اآلن هو:  
يف النصف الثاين    تظهر   اليت   ة غري الكالسيكيإحدى البدائل    yprototype theor  األوىلالنموذج  

املعجمي ال ميلك    C(. وفق ا هلذه النظرية، فإن مفهوم  Hampton 2006  من القرن العشرين )مثل:
  لبيبيه  أنفقط يف حالة    Cحتت    األشياء   دراج أحدن إ ميكبنية تعريفية ولكن ميلك بنية احتمالية حيث  

يف    لنظرية النموذج األوىل  فلسفية وتوجد جذور  .Cبواسطة مكوانت    املرمزةمن اخلصائص    ي اكاف  اعدد  
لها مصطلح معي  شمياألشياء اليت  اليت تنص على أن ( املشهورة 1953/1958فلسفة فيتجنشتاين )

عائلي، كم  غالب ا  تشرتك تشابه  جذور ا  يف  هلا  أن  روش  ا  إلليانور  الرائدة  التجريبية  املعاجلة  يف  نفسية 
Eleanor Rosch   (Rosch & Mervis 1975, Rosch 1978.)  نظرية    وتتميز

بطريقةالنموذج   إبملامها  النموذجية    األويل  التأثريات  مع  الكالسيكية  التعامل  النظرية  تركتها  دون  اليت 
وذج األويل أنه جيب فهم التصنيف على أنه  القياسية يف نظرية النمتؤكد إحدى االسرتاتيجيات و تفسري. 

يف هذا  و   عملية مقارنة مشاهبة، حيث حيسب التشابه كدالة لعدد املكوانت اليت يشرتك فيها مفهومان.

https://www.ancestry.com.au/search/categories/39/?name=Edmund_Gettier
https://plato.stanford.edu/entries/knowledge-analysis/
https://en.wikipedia.org/wiki/Prototype_theory
https://en.wikipedia.org/wiki/Eleanor_Rosch
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مكوانت    أكثرأن    يكمن يفمن الربقوق    منوذجيةاحلكم على التفاح أنه أكثر    وراء   سببال  ، فإنالنموذج
حلكم على التفاح أبنه نوع من الفاكهة  ذاته وراء ا  سبب الهذا هو  و   مع الفاكهة، شرتك  ت  حة""التفامفهوم  

 أسرع من احلكم على الربقوق.

  الظواهر   يف تفسري جمموعة متنوعة من  بالء  حسن ا  تبلي   األويلنظرية النموذج  وعلى الرغم من أن  
لديها مشاكلها    عريفات، فإنلتا   سبب الصعوبة الشديدة يف استحداث   توضيحالنفسية وتساعد على  

مع    تكون جمدية أكثر لتصنيف  عملية اأن معاجلتها ل  يف إحدى تلك املشاكل  تكمن  و   قيودها.اخلاصة و 
اليت تتطلب املزيد    املتأنية   ابألحكام عندما يتعلق األمر  ، لكن  حتتاج إىل تفكريحكام السريعة اليت ال  األ

كان    عما إذا  ناإذا ما ُسئلن نتيجة مقارنة التشابه، فمعد  أب  إىل ما هو   ، فإن الناس يذهبونمن التفكري
فإن  ؟  يتحول إىل راكونأنه  أم  كلب ا    سيظل الذي خضع لعمليات جراحية ليبدو مثل الراكون  الكلب  

  Keil 1989, Gelman 2003كلب ا )انظر    سيظل أنه    األطفال، ستكونوحىت    ،إجابة أغلبنا
  بنية   لديها   املفاهيمأن    افرتاض ضد  يتعلق ابلرتكيبية  آخر    ي دطرح نق  كما أن هناكملزيد من النقاش(.  

خصائص انشئة    هذا املفهوم   ما ميلك   فغالب امنوذج أويل،  بنية  مفهوم معقد  ميتلك  منوذج أويل. عندما  
اليت  انهتا )مثل: ترميز مسك الزينة خبصائص مثل األلوان الزاهية،  من النموذج األويل ملكو   مستمدة   ليست

النموذ ليس هلا أسا فإن  على ذلك،    ألمساك(. عالوة  يفة أو للحيواانت األلل ج األويل سواء   س يف بنية 
( أويل  منوذج  بنية  حىت  متلك  ال  املعقدة  املفاهيم  من  املشرتاة  مثلالكثري  (  ربعاءاأل  أايم  يف  الكراسي 

(Fodor & Lepore 1996, Fodor 1998  الرتكيبية، انظر    جج؛ وللردود على احلPrinz 
2002, Robbins 2002, Hampton & Jönsson 2012, and Del Pinal 

2016.) 

  يشكلويل  األنموذج  الالقول أبن    يفمجيع هذه املشاكل    تعاجلاليت    أحد احللول العامة ويكمن  
 conceptual  ة مفاهيمي  نوى متتلك    فاهيمفإن امل  ملفهوم. ابإلضافة إىل ذلك،ا بنية    من   فقط جزء 
cores  العمليات  وضمان    اليت تتطلب املزيد من التفكريألحكام  اب  املتعلقة ت  علوماد امل يدعمل على حتت

  البعض  ويقرتح  ،ة املفاهيمي   النوىلكها  اليت متالبنية  نوع    عنيثري تساؤال     احلل  هذا  ومن املؤكد أنالرتكيبية.  
هذا  إال أن    (،Osherson & Smith 1981, Landau 1982لك بنية كالسيكية )ا متأهن
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 & Laurenceاملشاكل املرتبطة ابلنظرية الكالسيكية )معظم    جمدد األنه يثري  جيدي نفع ا    نل االقرتاح  
Margolis 1999.) 

 

 نظرية النظرية 3. 2

نظرية    من انحيةالنوى  تلك    فهمه من األفضل  أن  األكثر شيوع ا حالي ا يفخر و اآلقرتاح  يتمثل اال 
ترتبط ببعضها    ترى أن املفاهيم  اليت  ،tseptheory theory of conc  فاهيم ملاب  املتعلقة   نظرية ال

اليت ترتبط هبا مصطلحات النظرية العلمية وأن التصنيف هو عملية تشبه بشدة    نفسها  لطريقة ابالبعض  
 Carey 1985, 2009, Gopnik & Meltzoff)انظر على سبيل املثال:  التنظري العلمي

1997, Keil 1989)  . ُمتداخلة حبيث  تكون  علمية  ال رية  النظ فرتض عموم ا أن مصطلحات  كما ي
 .هبا يوجد يف النظرية اليت  ره الفريدللمصطلح بواسطة دو احملتوى النظري  حيدد 

استعصى  اليت    املتأنية  يةحكام التصنيفلتفسري أنواع األبشكل خاص    نظرية النظرية مناسبةوتُعد  
أن األطفال يتجاوزون    النظرية ية  نظر أصحاب  ؤكد  نموذج األويل. على سبيل املثال، ينظرية ال  تفسريها على

نظرية بيولوجية    لديهم الراكون، مدعي أبنه حىت األطفال  الكلب و موقف  التشابه اإلدراكي يف تقييم  
  الصفات األهم هو امتالك  وإمنا  جملرد أنه يشبهه،  يصبح كلب ا    اليوان  احل  هذه النظرية أن  وتبي هلمبدائية.  

الكلب   هبا  يتمتع  اليت  )انظر  هر  جو   – الكامنة   Atran & Medin 2008 onالكلب 
folkbiology  .)توضيح أمهية  فرتض أن تساعد يف  يُ   ا أهنمبيزة أخرى تكمن يف  نظرية النظرية   وتتسم

يقال أن التغري املفاهيمي يف مرحلة الطفولة يتبع نفس منط تغري النظرية يف  و   جوانب التطور املفاهيمي، 
 لعلوم. ا

ختلفي  املشخاص  أله صعوبة يف السماح ل نظرية النظرية هي أهنا تواجأحد املشاكل اليت أثريت ضد  
  ويكمن سبب   ،(على مر الزمنم  اهياملفأحد  أو حىت أن ميتلك نفس الشخص  )  نفسها  املفاهيم   متالكاب

كونه يتألف من    عربدوره يف النظرية، وليس   عرب يتحدد حمتوى املفهوم إن  إذ ، مشوليةنظرية يف أهنا  ذلك 
أن ختتلف    يُرجحن االعتقادات اليت تدخل يف النظرايت العقلية للناس  ونظر ا أل  ن املكوانت.عدد قليل م 

أن    من املرجح  )ومن  آلخر  )شخص  للمقارنة  مبدئي  أساس  يوجد  ال  فقد   & Fodorتتغري(، 
Lepore 1992وم، لنظرية تتعلق ابلتشابه مع تغري النظرية يف العلمشكلة أخرى بنظرية ا  (. كما أن مثة  

https://iep.utm.edu/th-th-co/#:~:text=The%20Theory%2DTheory%20of%20concepts%20is%20a%20view%20of%20how,structured%2C%20acquired%2C%20and%20deployed.&text=In%20particular%2C%20the%20Theory%2DTheory,primitives%20grouped%20together%20by%20similarity.
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اث  حي أن  إىل  التشابه  هذا  التطور  يشري  سياق  للمفاهيم يف  تنظيم جذري  ألطفال خيضعون إلعادة 
،  جدل على أسس جتريبيةراسات احلالة املركزية أثبتت أن هذا األمر حمل  لكن العديد من داإلدراكي،  

تم إثرائها يف  أنظمة املعرفة األساسية اليت ي  بناء  تشارك يف أن املفاهيم ذات الصلة    على   مع وجود دليل 
ولكن ت  ها التطور  جوهري   تغري ال  املعرفة    Spelke & Kinzler 2007)انظر    بشكل  حول 

، على  فيها  ومع ذلك، هناك أمثلة حمددة يكون    .األساسية( إعادة التنظيم املفاهيمي اجلذري أمر ا معقوال 
عندما   املثال،  هناية  يطورسبيل  يف  تسمح    املطاف  األطفال  اليت  املادة  الوزن  نظرية  بي  ابلتمييز  هلم 

 (.Carey 2009العدم )و الكثافة، واهلواء و 

 

 الذرية املفاهيمية 4. 2

كبديل عن مجيع النظرايت السابقة آنفة    Conceptual atomismة  ي وأتيت الذرية املفاهيم
(.  Fodor 1998, Millikan 2000الذكر، وترى أن املفاهيم املعجمية ليس هلا بنية داللية )

د د بواسطة عالقته ابملفاهيم األخرى ولكن بواسطة عالقته فإن حمتوى املفهوم ال حيُ   ،ةيميية املفاهوفق ا للذر 
 ابلعامل.

  Kripke Saulالتقليد املناهض للوصف والذي يعود إىل شاول كريبك  وتتبع الذرية املفاهيمية  
بوتنام  ،   وآخريHilary Putnamوهيالري  )انظر ،  اللغة  فلسفة  يعملون يف  ممن   Kripke  ن 

1972/80, Putnam 1975, Devitt 1981.)   أبن  و املثال،  سبيل  على  جيادل كريبك، 
حيث    األعالمأمساء   من  عالمات  )  كوهناتعمل كمجرد  وصفي  حمتوى  متلك   Kripkeال 

[  ليودج  كورت   ]عامل رايضيات"  Gödel"أن  قد يفرتض املرء  ويف نظرية الوصف،  (.  1972/80
مشاهب  ي شيئ ا   the discoverer of theكتمال  اال عدم    مربهنة ملكتشف    اعين 

incompleteness of arithmetic.  أن مشيت    يشري  كريبك  إال  أن  نكتشف  قد  أننا  إىل 
Schmitt    أن يقتل مشيت  ن من املمكن  مربهنة عدم االكتمال وأن جوديل كا  حق ا  كتشفمن ا هو

لنفسه. العمل  صح  وينسب  الوصف  نظرية  إذا كانت  أنه  هنا  مشيت  إىل  حنيل    لُكنا يحة،  والقضية 
Schmitt    عندما نقول جوديلGödel،   ّالبتة.    ولكن ليس كذلك  املتخيلاألمر  السيناريو  ، ويف 

تشري مجلة "اكتشف جوديل مربهنة عدم االكتمال" إىل شيء خاطئ عن جوديل، ليس شيئ ا صحيح ا  

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/j.2041-6962.2007.tb00058.x#:~:text=Conceptual%20atomism%20is%20the%20view,concepts%2C%20resulting%20in%20untenable%20implications.
https://www.britannica.com/biography/Saul-Kripke
https://www.britannica.com/biography/Saul-Kripke
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85
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ما إذا كان احلدس  ل  حو   Machery et al. 2004)انظر    مكتشفها  املربهنة، أاي  كانعن مكتشف  
و   املرجعية    Genone 2012عاملي،  نظرايت  يف  احلدس  دور   theories ofمناقشة 

reference.)  ارتباطها بعالقة سببية   عرب  حتقق هتاامرجعي أن  إىل  تفسري كريبك البديل لألمساءويشري
أنواع    مجيع   ليشملج  توظف الذرية املفاهيمية اسرتاتيجية مشاهبة مع توسيع النموذ و .  املرجعياتمع تلك  

 .األعالماملفاهيم، ليس فقط أمساء 

 

 التعددية واإلقصائية 5. 2

يكمن يف  من املشكلة    اجزء    ولعل  حىت وقتنا هذا،  طبيعة البنية املفاهيمية غري مستقرة  ما زالت
واحتمالية    اجة إىل إيالء مزيد من االهتمام ملسألة ما يفرتض أن تفعله البنية املفاهيمية للعمل التفسريياحل

ستدعى البنية  لقد رأينا كيف تُ   مرتبطة بوظائف تفسريية خمتلفة.   يكون هناك أنواع خمتلفة لتلك البنيةأن  
التطور اإلدراكي،  و التصنيف االنعكاسي،  و تأثريات النموذجية،  ال  ضمنهامن    ، لتفسري عدة أموراملفاهيمية  

ا من ا ولكن ال يوجد سبب الفرت   والتحديد املرجعي، والرتكيبية،   يفسر لبنية ميكن أن  اض أن نوع ا واحد 
فاهيم هلا أنواع  التأكيد على أن امل  ك، ال يوجد سبب مينع الفالسفة من مجيع هذه األمور. ونتيجة لذل

مدفوعة بشكل كبري بواسطة مناهضي    املفاهيمية  على سبيل املثال، الحظ أن الذرية  .خمتلفة من البنية
نفس  مع دخول املفاهيم يف    يتسقن التباين النفسي الكبري  أب  ةالذري  ارأنص  يتمسك الوصفية. يف الواقع،  

مساح  ولكن جمرد  دد مرجعية املفهوم. حت نهذه العالقات هي مسببية بي العقل والعامل، وأن العالقات ال
أمناطا مهمة يكتشفها علماء    ،يف الواقع  ،أنه ال يوجدال يعين  آليات حتديد املرجعية بتباين نفسي كبري  

ليس موذجية مثري بكل املقاييس، ولذا  الدليل على التأثريات النإن  من ذلك، ف  النقيضعلى  و   النفس.
ا أي فائدة  ليس هل  البنيةتلك  يل حىت وإن كانت  من املعقول االدعاء أبن املفاهيم متلك بنية النموذج األو 

  أخرى رمبا أنواع  رية و نظ-متلك بنية  ن املفاهيم قدمرجعية املفهوم. تشري االعتبارات املشاهبة إىل أ  يف حتديد
 . حول خمتلف أنواع البىن املفاهيمية( Laurence & Margolis 1999من البىن أيض ا )انظر 

هيم لديها أنواع متعددة من  طرق االستجابة لتعدد البىن املفاهيمية هو افرتاض أن املفا  إن إحدى 
  إلحدى وفق ا    .monceptual pluralisc  عددية املفاهيم توهذه هي الفكرة اجلوهرية خلف    البىن،

ومارجوليس  إ لورانس  اقرتحها  اليت  املفاهيم،  تعددية    Laurence & Margolisصدارات 

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-017-2868-3_5
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 .لهأنواع خمتلفة من البىن املرتبطة به كمكوانت    جمموعة   سيكون لديه  فإن أي مفهوم معي ،  (1999)
ة، وما إىل ذلك.  اخلي األويل، والنظرايت الدذرية ترتبط ابلنموذج    نوىعلى سبيل املثال، قد متلك املفاهيم  

  كما أن مكوانت ملفهوم معي أدوار ا تفسريية خمتلفة.  تُعد  ب خمتلف أنواع البىن اليت  ع لويف هذا النهج، ت
سببي ا مع أشياء خارج    تباطهاار   ية الذرية نفسها وكيف  لنوىابعالقة أكرب  جتمعهما  ديد املرجعية والرتكيبية  حت

واالستدالالت  التصنيف  د  تميعبينما  العقل،   األويل،  السريع  النموذج  على  حي  احملددة  تعتمد  يف 
ا من التفكرياالستدالالت   حول هذا  املتغريات  من    العديدإن    واملنطق على بنية النظرية.  اليت تتطلب مزيد 

اع خمتلفة من  يف حي أن املفاهيم لديها تعدد يف أنو املقرتح العام ممكنة، ولكن الفكرة األساسية هي أنه  
روابط مع التمثيل الذري  الوحدة من خالل  املختلفة تظل م  البىن ن هذه  ، فإتفسريية خمتلفة   مع أدوار  البىن
  املصادر أي  حتديد  صعوبة  اليت تواجه هذا التفسري يف    يتمثل أحد التحدايت و مرجعية املفهوم.    تقدم اليت  

.  ال جيب اعتبارها كذلكوأيها  ،  ا من بنيتهجزء  رها  وجيب اعتبااهيم  فحد املأبتكون مرتبطة    اليت  اإلدراكية
، ستكون  اإلطار  توسع هذامع  جتاه هذه املسألة، ولكن    حمايد  فإن هذا التفسري،  اعام    ونظر ا لكونه إطار ا

 هناك حاجة لتوضيح حالة األنواع احملتملة للبنية.

قول  ي  هالذرية ولكن  النوى  فظو  يية ال املفاهيم   بشأن البنية  تعددية لل  ا تلف  خم  شكال  كما أن هناك  
وعوض ا    (.Weiskopf 2009)حبد ذاهتا  ببساطة أن النموذج األويل، والنظرية، ...إخل، كلها مفاهيم  

لديه أنواع متعددة من البىن كمكوانت، كما هو   أن املفهوم املفرد )مثل: مفهوم قطة(على  اإلصرار  عن  
حبد  أنه مفهوم    على  نظر إىل كل نوع من أنواع البىني  هذا الشكل  فإنللتعددية،    الشكل األولاحلال يف  

من اخلطأ افرتاض  ف بناء  على هذا الرأي،    ، إخل(.3، قطة2، قطة 1ا يؤدي إىل تعددية املفاهيم )قطة، ممذاته
، خيتلف كل  عن القطة  فاهيماملهناك العديد من  فإن  من ذلك،    بدال    مفهوم القطة.وجود شيء مثل  

  كل منها يف فئة فرعية فقط من العمليات النفسية عالية املستوى املرتبطة ابلقطط.   ويشرتكمنها يف البنية،  
  ،2قطة  توضح بعض حاالت التصنيف وبعض االستدالالت، بينما    1على سبيل املثال، قد توضح قطة

ع  لنو   أيض ا وفق االناس  قد خيتلف  من التعددية،    الشكل   يف هذا    على أنهعالوة    حاالت أخرى،  3قطةو 
نفس نوع البنية العامة )مثل:  من  قطة  المفهوم  حيازة    يف  اشرتك شخصانوحىت إذا    لقطة،م عن امفهومه

وذج األويل للقطط  النم  من خالل التعامل مع بنية النموذج األويل(، فقد تبقى املفاهيم خمتلفة إىل حد ما )
دية، جادل بعض الفالسفة  على الشكل الثاين من التعد   . ورد ااخلصائص(من    ةعلى أنه ميتلك أنواع ا خمتلف 

  املادي كمعاين خمتلفة للتعبري اللغوي املتعدد )مثل: املعىن    ،إخل  ...  ،2قطةو   ،1من األفضل فهم قطة  أبن
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هذه  قبول  (. وبغض النظر عن  Vicente & Manrique 2016لل  "كتاب"( )  احملتوىومعىن  
من التعددية  )"تعدد املفاهيم"(  الثانية  األهم الذي يواجه النسخة    التحديفإن  النقطة حول تعدد املعاين،  

شرح ما يوحد تعدد  مبعىن    –   قطة للكمفاهيم  املختلفة  مفاهيم القطة  سبب اعتبار مجيع  شرح    يكمن يف 
ة القطط.  ، فئنفسها  إىل الفئة   تشري   مجيع ا  أن ما يوحد تلك املفاهيم أهناواإلجابة الطبيعية    .ةمفاهيم القط 

بي مفاهيم  لفروقات  ا   ابلنظر إىل   نفسها   إىل الفئة  ميكن أن تشري   فاهيمولكن ليس من الواضح أن تلك امل
بنية النموذج األويل القياسية  تلتقط  . على سبيل املثال،  األفراد  إدراك يف    وطريقة عملهااملختلفة    ة القط

يل قد  وابلتاالنظرية،  بنية  ال  تشملها عادية اليت  ال أو غري  نموذجية  القطط ا منوذجية وتستبعد القطط غري  
 حييل املفهومان إىل فئتي متمايزتي )على الرغم من ارتباطهما(.

وظائف متنوعة وأن هناك ويف مجيع أشكاهلا، تدرك التعددية يف البنية املفاهيمية أن املفاهيم هلا  
حاجة جملموعة من االستجاابت املختلفة ألنواع التمثيالت لتلبية هذه الوظائف. هذه االعتبارات نفسها  

وهي النظرة    –  mconcept eliminativis  مفهوم اإلقصائيةبعض املنظرين للدفاع عن    قادت
  يف   املفاهيم اقصائية    وراء  املنطقي ويكمن السبب  .  (Machery 2009)مفاهيم  اليت ترى عدم وجود  

ة  ، وأن األنواع الطبيعيابألساسفهم على أنه نوع طبيعي إذا كانت املفاهيم موجودة  جيب أن يُ   املفهومأن  
قوا هلا  يكون  أن  ذلك  جيب  مبا يف  التجريبية،  األساليب  اكتشافها ابستخدام  ميكن  سم مشرتكة كبرية 

،  eliminativistsووفق ا لإلقصائيي    .يف البداية  لتوصيفها استخدمت  القواسم اليت تتجاوز املعايري اليت  
إىل  رمبا حنتاج  و .  pluralistsيتبناها التعدديون    فليس هناك قواسم مشرتكة بي أنواع التمثيالت اليت

ات اإلدراكية، ولكنها  مستوى أعلى من العملي  مناذج أولية ونظرايت وأنواع أخرى من التمثيالت لتمييز
ا.  أتكيد  ال ميكن معها  التنوع لدرجة    ةشديد ، جيب  ووفق ا هلذه الرؤيةاالدعاء أبهنا تشكل نوع ا واحد 

ثر دقة من التمثيالت،  هوم واإلحالة فقط إىل أنواع أكالتخلي عن الرتكيب النظري للمفعلينا ببساطة  
بعدة طرق،    على هذه اإلشكاليةإلقصائية املفاهيمية  ا   وقد رد معارضو   مثل النماذج األولية والنظرايت.

  ، املفهوموأن    بشكل مبالغ فيهإلقصاء قوية  حول ا   Macheryجادل بعضهم أبن معايري ماكريي    حيث
فائدة كبرية يف النماذج النفسية يف العمليات    وظيفي، لهاألعلى أو رمبا كنوع  كنوع من املستوى  ذي يفهم  ال

)مثل:    & Hampton 2010, Lalumera 2010, Strohmingerاإلدراكية 
Moore 2010.)    نوع طبيعي على أنه  ما    شيء  لتصنيفآخرون أبن معايري ماكريي  كما جادل 

املشروعة  ملستوى األعلى  د احلاالت الواضحة من أنواع اوأن رأيه له تبعات يف استبعا  الصرامة شديدة    تُعد

https://oxford.universitypressscholarship.com/view/10.1093/acprof:oso/9780195306880.001.0001/acprof-9780195306880-chapter-9
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 & Gonnerman & Weinberg 2010, Margolisمثل:    )  بشكل عام  العلوميف  
Laurence 2010)  . نوع  ال  حول حىت لو مسحنا مبعايري ماكريي الصارمة    أنهآخرون    يف حي يرى

 Samuelsيعية حبسب معايريه )ع طبأنوا هي  فاهيم  املحيث أن  ،  اإلقصاء  هذا إىل  يقودفلن  طبيعي،  ال
& Ferreira 2010, Weiskopf 2010  النزعة حول  النقدية  النقاشات  من  )ملزيد   .)

 وردود املؤلف(. Machery 2010اإلقصائية، انظر تعليق الزمالء الذي يظهر يف مقال 

 

 . النزعة التجريبية والفطرية حول املفاهيم 3

وإذا كانت موجودة،  م مبا إذا كان هناك أي مفاهيم فطرية،  إن أحد أقدم األسئلة حول املفاهيم يهت
إن ُوجدت،    تها من النظام املفاهيمي. ويؤكد أتباع النزعة التجريبية أن املفاهيم الفطرية قليلة،فكم نسب

وأن معظم اإلمكاانت اإلدراكية تكتسب على أساس عدد حمدود من اآلليات اإلدراكية ذات الغرض  
هناك العديد من  ا. وعلى اجلانب اآلخر، يؤكد أصحاب النزعة الفطرية على أن  العام والبسيطة نسبي  

التمييز الفطري ضمن أنظمة فرعية معقدة ذات نطاق   املفاهيم الفطرية وأن العقل لديه قدر كبري من 
 حمدد. 
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ة حيث أن التقدم يف العلوم اإلدراكية  الفطري  فاهيمملا  حولالسنوات األخرية    خاللالنقاش    انتعش
 .Elman et alللفالسفة أدوات جديدة إلعادة النظر يف اجلدل التقليدي وصقله )انظر    قد وفر

1996, Carruthers, Laurence, & Stich 2005, 2006, 2007, Johnson 
 اجملاالت املتنوعة كعلم نفس  (. وقد استفاد الفالسفة بشكل كبري من الدراسات التجريبية يف 2010

، واالنثروبولوجيا املعرفية، وعلم األعصاب، واللغوايت، واإلثولوجيا ]علم  التنموي، وعلم النفس التطوري
سلوك احليوان[. ويكمن جزء من االهتمام الفلسفي هلذا العمل أنه يف حي ينحاز العلماء أنفسهم إىل  

 نظرايهتم وبياانهتم غالب ا ما تكون مفتوحة للتفسري.الفطري، فإن -أحد جانيب النزاع التجرييب 
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يل املثال، كانت دراسة اللغة من أوىل مسارات البحث اليت بدا أهنا تدعم املفاهيم الفطرية  على سب
وأتباعه أبن   Noam Chomsky  نعوم تشومسكي(. وجيادل  Pinker 1994التقليدية للعقل )

األطف أن  من  الرغم  على  ينجح  اللغة  لغتهم  اكتساب  بنية  حول  للغاية  حمدودة  ألدلة  يتعرضون  ال 
(Chomsky 1967, 1975, 1988; see also Laurence & Margolis 2001 .)

املتاحة   البياانت  اللغة اإلجنليزية( على  النهائية )مثل: معرفة  احلالة  تتفوق هبا  اليت  الطريقة  وابلنظر إىل 
يستحضر جمموعة معقدة من االفرتاضات اللغوية  لألطفال، فال يسعنا سوى افرتاض أن عقل اإلنسان  

دة الكتساب اللغة. ويرى تشومسكي أن هذه االفرتاضات ترتكز على جمموعة من املبادئ الفطرية  احملد
 Baker 2001اليت تقيد مجيع اللغات البشرية الطبيعية املمكنة، أي القواعد اللغوية العاملية )انظر  

and Roberts 2017  ية(.للغوية العاملحول القواعد ا 

املستغرب أن يشكك كثري  الفالسفة يف موقف تشومسكي، وقد ساعد اجلدل    وليس من  من 
الذي أعقب ذلك يف صقل احلجج احلامسة واملدى الذي جيب أن تستمر فيه النماذج الفطرية يف احتالل  

 ,Cowie 1999, Prinz 2002مكانتها املركزية يف النظرية اللغوية )على اجلانب التجرييب، انظر
and Sampson 2005;   الفط اجلانب  انظر  ري وعلى   ،  :Laurence & Margolis 

;2001 and Pietroski & Crain 2012  وانظر  innateness and  مدخل ، 
 language  ومدخل  philosophy of linguistics  على سبيل املثال، من ضمن انتقادات .)

يبين    Fiona Cowieفيوان كواي   استقراء  أي  أن  احلافز  بنقص  املتعلقة  تشومسكي  على حجة 
جتاوز  فإن  وابلتايل،  املتاحة؛  البياانت  يتجاوز  الل  استنتاج ا  اكتساب  حالة  يف  يدعم  البياانت  ال  غة 

وإال لكان من الواجب وجود افرتاض فطري حمدد لكل استقراء     -ة اخلاصة ابللغة  االفرتاضات الفطري
(. ويرد  Putnam 1967, Goodman 1969نقوم به )للنسخة األوىل من هذه احلجة، انظر 

على  Crain  & Pietroski   (2001)كرين وبيرتوسكي  ( و 2001لورانس وجاروليوس )كل من  
 عرب إجياد الطرق املختلفة اليت تتجاوز فيها مشكلة اكتساب اللغة املشاكل العامة حول االستقراء.  ذلك
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B9%D9%88%D9%85_%D8%AA%D8%B4%D9%88%D9%85%D8%B3%D9%83%D9%8A
https://plato.stanford.edu/entries/innateness-language/
https://plato.stanford.edu/entries/innateness-language/
https://plato.stanford.edu/entries/linguistics/
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م على  عادة  ما جيادل التجريبيون أبن مجيع املفاهيم مستمدة من األحاسيس، وقد فُهمت املفاهي
لقواعد التعلم ذات األغراض العامة، مثل مبدأ هيوم    أهنا تتشكل من نسخ من التمثيالت احلسية وفق ا

(. وحبسب هذه النظرة، فيجب أن يكون حمتوى أي مفهوم  Hume 1739/1978يف االرتباط )
التباس ا.   للتحليل من حيث أساسه اإلدراكي، وأن أي مفهوم مزعوم يفشل يف االختبار جيسد  قابال  

 ة: مبالحظته الشهري حتقيقه وهكذا ختم ديفيد هيوم 

حداثه؟ إذا وقع يف  عندما نراتد املكتبات مقتنعي هبذه املبادئ، فما نوع اخلراب الواجب علينا إ 
هل حتتوي على   فدعوان نسأل،أيدينا أي جملد؛ من الالهوت أو امليتافيزيقا املدرسية، على سبيل املثال؛ 

  الواقعية قضااي  لرييب يتعلق ابهل حتتوي على أي منطق جت ال.    يتعلق ابلكمية واألرقام؟  جتريديأي منطق  
فهي ال حتتوي سو   والوجود؟  النار:  إذن ضعها يف  )ال.  والوهم  السفسطة   .p ,1748/1975ى 

165.) 

وقد متسك أنصار الوضعية املنطقية مبذهب مشابه يف أوائل القرن العشرين، ابلرغم من صياغتهم  
اللغوي ) النظر هذه يف االصطالح  مبAyer 1959لوجهة  الت(. وتطلب  تكون  دأهم يف  أن  حقق 

، كما أن بعض صيغ املبدأ تطلبت أن يكون  اجلمل أو القضااي ذات مغزى حبيث يكون هلا نتائج جتريبية
(. ابلتايل،  Vienna Circleمعىن اجلملة هو اإلجراء التجرييب لتأكيدها )انظر مدخل دائرة فيينا  

ا كبري ا من الفلسفة يعرب عن افرتاضات  فاجلمل اليت ليس هلا نتائج جتريبية تُعد بال معىن. ونظر ا ألن جزء  
تتجاوز كل اخلربات املمكنة، فقد كان الوضعيون سعداء ابلقول إن تلك املذاهب الفلسفية خالية متام ا  

 منا جمرد هراء ابملعىن احلريف. من املعىن، وأهنا تتألف من مجل ليست خاطئة فحسب وإ

انظر:   ذلك  )مع  الصحة  من  التحقق  مذهب  شعبية  عدم  من  الرغم   Dummettوعلى 
1993, Wright 1989, and Dennett 1991  فقد اجنذب عدد متزايد من الفالسفة ،)

املفاهي نظام  النفسية بي  العالقات  أن  أساس ا  األشكال  تلك  وتؤكد  التجريبية،  من  معدلة  م  ألشكال 
ليست لورانس شابريو    وحاالت اإلدراك واحلركة،  األمثلة على ذلك هو دفاع  عالقات داللية. وأحد 

Lawrence Shapiro    عن االدعاء القائل أبن نوع جسم الكائن احلي له أتثريات عميقة على
  (. ويتوجه ادعاء Shapiro 2004عملياته اإلدراكية وأيض ا على طريقة تصور الكائن احلي للعامل ) 

ا احلقائق املشروطة حول األجسام البشرية كما لو أن  رايت الفلسفية ا شابريو ضد النظ  ليت تتجاهل عمد 

https://plato.stanford.edu/entries/vienna-circle/
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البحثية   الربامج  من  وبناء  على عدد  أنواع خمتلفة من األجسام.  متأصال  يف  يكون  قد  البشري  العقل 
ل اجملسد، أي أن "العقول  التجريبية، يستشهد شابريو ابألمثلة اليت تبدو داعمة ملا يسميه أطروحة العق

 (. Shapiro 2004, p. 167عمق األجساد اليت حتتويها" )تعكس ب

( عن شكل من التجريبية املعدلة، ويدعي برينز  2002)  Jesse Prinzكما دافع جيسي برينز  
 ,Prinz 2002أن "مجيع املفاهيم )البشرية( هي نسخ أو توليفات من نسخ التمثيالت اإلدراكية" ) 

p. 108 .)خ تُعد إشارة ضمنية ابملوافقة على رأي هيوم، فإن برينز ال  وابلرغم من أن اإلشارة إىل النس
يوافق على هنج هيوم يف التحقق من الصحة. يف الواقع، يتبىن برينز نظرية سببية للمحتوى من النوع الذي  

برينز للمحتوى    (؛ وابلتايل، فإن نظريةFodor 1998يرتبط عادة ابلنظرايت الذرية للمفاهيم )مثل  
مفهوم ا لوراثة احملتوى االدراكي ملكوانته. ومع ذلك، يعتقد برينز أن مجيع املفاهيم    ال تتطلب القصدي  

مستمدة من التمثيالت اإلدراكية، ولعل الطريقة األفضل لفهم االدعاء هي أن التمثيالت العقلية اليت  
ئر العصبية  هي متثيالت تنشأ يف الدوا  – به    بغض النظر عما يفكر  –تنشط عندما يفكر املرء يف شيء ما  

املثال أن أحد   لنفرتض على سبيل  املنشأ.  العقلية تتأثر هبذا  العملية  بوظائف إدراكية أو حركية، وأن 
األشخاص يفكر يف مطرقة، ومن مث فإما أن يُنشط التمثيالت املوجودة يف الدوائر البصرية، أو التمثيالت  

، كما أن أفكاره تتأثر بطريقة ما ابلوظيفة  تتحكم يف شكل اليد، وما إىل ذلكاملشرتكة يف الدوائر اليت  
)وانظر    Lawrence Barsalou  (1999)الرئيسة لتلك الدوائر. وعلى خطى لورانس ابرسالو  

(، يصف برينز حيازة املفهوم على أنه نوع من احملاكاة "االرتقاء  Barsalou et al. 2003  أيض ا
املرء إذا كان سيخرت الشيء الذي متثله تلك احلالة"  ية من النوع الذي يكون عليه  للدخول يف حالة إدراك

(Prinz 2002, p. 150.) 

ويتمثل أحد التحديثات اليت تواجه هذه النظرة اإلدراكية يف أاثرها على املفاهيم اجملردة. ويسهل  
د، ولكن األمر خمتلف متام ا  القول إن مفهوم املطرقة ينطوي على تنشيط الدوائر ذات العالقة بشكل الي

والدميقراطية،   احلقيقة،  مثل  مفاهيم  وراء  تكمن  معينة  حسية  بطريقة  املرتبطة  التمثيالت  حتديد  عند 
(. ليس  Adams & Campbell 1999, Brewer 1999)  عشر   واألنثرويب، والرقم تسعة

ملفهوم الفصل املنطقي أنه  هذا فحسب، فاملفاهيم املنطقية هي حتد  آخر. ويقرتح برينز كأساس إدراكي  
وم على مشاعر الرتدد. ومع ذلك، يبدو أن نظرته املدروسة بشكل أكرب تشري إىل أن من األفضل فهم  يق
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املفاهيم املنطقية كعمليات وليس متثيالت، ومن مث فإن النظرية الناجتة تفتقر فيها األفكار للشكل املنطقي.  
املتكافئة منطقي ا. وهناك مشكلة  كيفية التمييز بي األفكار    وتكمن املشكلة يف أن هذا ُيصّعب النظر يف

أخرى ذات صلة ابملوضوع تتمثل يف أنه ابلنظر إىل أن تكوين برينز ال ينتج عنه متثيالت معقدة من  
البنية، فال شيء على ما يبدو مييز بي أنواع احملتوايت املرتبطة ابألحكام )احملتوايت القضوية(   حيث 

(. وتكمن  Fodor 2003فردية )لنقاشات ذات صلة انظر  املرتبطة أو حىت املفاهيم الوتلك القوائم  
تعلق بكيفية تفسري األدلة السلوكية والعصبية اليت من املفرتض  تهناك صعوابت    املشكلة األخرية يف أن

على    .Amodal representations  غري النمطية ضد التمثيالت  وابرسلو  برينز  قضية  أن تدعم  
( إىل أن أنصار التمثيالت غري النمطية يفرتضون عادة  أن الصور  2007ريي )ثال، يشري ماكسبيل امل

مفيدة يف حل أنواع معينة من املشاكل. وللمجادلة ضد التمثيالت غري النمطية، فال يكفي إظهار أن  
 تصور حل،  ة من املشاركي التمثيالت احلسية تكون ابرزة يف املهام التجريبية اليت ال يُطلب فيها صراح 

ر ا ألن استخدام الصور على أساس حسي يف مهمة ما يتوافق متاما  مع وجود متثيالت غري منطية فيها  نظ
انظر   النمطية،  غري  التمثيالت  يعارض  الذي  التجريبية  شكل  حول  إضافية  نقدية  )لنقاشات 

Weiskopf 2007, Dove 2009, and Mahon 2015.) 

 

 يمية حول املفاهالنزعة الفطر  3. 3

لعل النقاش األكثر أتثري ا حول املفاهيم يف العالقة اجلدلية بي التجريبية والفطرية يتمثل يف حجة  
فودور املعجمية  Jerry Fodor  (1975, 1981  جريي  املفاهيم  مجيع  أن  فيها  يدعي  اليت   )

اهيم، حيث  مجيع مناذج تعلم املف( أن هناك مشاكل تنظريية مع  1975االفرتاضية فطرية. وجادل فودور )
ه النماذج تتعامل مع عملية تعلم املفاهيم على أهنا اختبار فرضية. وتكمن املشكلة يف أن  أن مجيع هذ

ا املفهوم ذاته الذي جيب تعلمه، وابلتايل جيب أن يكون املفهوم متاح ا   الفرضية الصحيحة توظف دائم 
( وذلك ابلسماح أبن املفاهيم  1981يف كتابه )  ذه احلجةللمتعلم قبل حدوث التعلم. وقد طور فودور ه

التعلم. ومضى فودور إىل   للتعلم، حيث ميكن جتميع مكوانهتا خالل عملية  قابلة  املعقدة )ال غريها( 
القول أبن املفاهيم املعجمية تفتقر إىل البنية الداللية، وتبع ا لذلك فإن مجيع املفاهيم املعجمية تقريب ا جيب  

. وقد كان حلجج فودور أتثري كبري على  املفهوم الفطري األصويلابسم    وهو ما يُعرف  – فطرية  أن تكون  

https://iep.utm.edu/fodor/
https://iep.utm.edu/fodor/
https://iep.utm.edu/fodor/
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النقاشات حول الفطرية وتعلم املفاهيم، خصوص ا يف أوساط علماء اإلدراك. وابلرغم من قلة عدد العلماء  
ماء صاغوا وجهات  الذين أيدوا االستنتاج األصويل لفودور )إن كان هناك مؤيدين(، فإن العديد من العل 

 ,Jackendoff 1989)  استجابة حلجج فودورك  ، جزئي ا على األقل،يف التطور اإلدراكيم  نظره
Levin & Pinker 1991, Spelke & Tsivkin 2001, Carey 2009  وقد أقنع .)

 : (.  Pinker 2007فودور الكثريين أبن املفاهيم البدائية غري قابلة للتعلم من حيث املبدأ )انظر مثال 
ا االستنتاج بعدة طرق، والطريقة األكثر مباشرة هي بناء  طعن حبجج فودور يف هذومع ذلك، فيمكن ال 

 Margolisليت طرحها فودور )تفسري للمقصود بتعلم مفهوم بدائي وإظهار أنه حمصن ضد الطعون ا
1998, Laurence & Margolis 2002, Carey 2009.) 

(، إذ يؤكد  2008لقد غري فودور نفسه نظرته حول هذه القضااي عندما أعاد النظر فيها يف )
اآلن أنه يف حي أن االعتبارات حول احلاجة الختبار الفرضيات تظهر عدم وجود مفاهيم ميكن تعلمها،  

 من  (. وبدال  Fodor 2008فاهيم املعقدة، فهذا ال يقتضي أن تكون املفاهيم فطرية )وال حىت امل
ذلك، يقرتح فودور أهنا تكتسب إىل حد كبري من خالل العمليات البيولوجية اجملردة من حيث أهنا ال  

وم  تقبل الوصف على املستوى النفسي. وابلرغم من أن مثل هذه التفسريات "البيولوجية" الكتساب املفه
ا من املفاهيم ميكن تعلمها بنفس  تقدم بديال  لثنائية الفطري/املكتسب، فإن هناك أسبااب  الفرتاض أن كثري  

( النظام  Margolis & Laurence 2011الطريقة  أن  حقيقة  األسباب  هذه  ضمن  ومن   .)
مفهوم   أييت  املثال،  سبيل  على  احمليطة.  للثقافة  ا  جد  حساس  للشخص  املفاهيمي 

"PURGATORY  األعراف[ من منتجات ثقافية مثل الكتب، والقصص، واملواعظ، ولكن[ "
الواض من  من  الصحيح  النوع  تتوسط  عندما  فقط  بنجاح  املفهوم  نقل  تستطيع  املنتجات  تلك  أن  ح 

العمليات النفسية. ابلتايل، فإن اكتساب مثل هذه املفاهيم هو اجناز على املستوى اإلدراكي، وليس جمرد  
 إجناز بيولوجي. 

املفاهيم الفطرية  وابلرغم من أن الكثري من النقاشات الفلسفية حول املفهوم الفطري ركزت على  
األصولية لفودور، فمن املهم اإلشارة إىل وجود مناهج أخرى أقل أصولية عن منشأ املفاهيم وأن تلك  

التعلم يتشكل  حيث تتمسك أبن الكثري من هذا    – املناهج األخرى تتبىن قدر ا ال أبس به من التعلم  
 Gallistel 1990, Keil بواسطة أنظمة اكتساب فطرية ذات أغراض خاصة )على سبيل املثال:
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1989, Spelke Newport 1998, Baillargeon 2008, Carey 2009, 
Margolis & Laurence 2013, Tooby & Cosmides 2016 .) 

الفطرية وهي ما إذا كانت فكرة الفطرية  كما أن هناك قضية أخرى حمل خالف تتعلق ابملفاهيم  
ملشككي يف الفكرة حول مالحظة أن مجيع السمات تعتمد  ذاهتا منطقية. وتتمحور النقطة املشرتكة بي ا

االثني  بي  بشكل كامل  التشابك  لفك  طريقة  يوجد  ال  وأنه  والبيئة،  اجلينات  بي  التفاعالت  على 
(Elman et al. 1996, Griffiths 2002  ;   أيض ا  و  Clark 1998 and انظر 

Marcus 2004 ;  ملدخلوانظر  distinction between innate and acquired  
characteristics  ومع ذلك، هناك اختالفات واضحة بي مناذج العقل ذات النزعة التجريبية يف .)

فائد الفطرية تكتسب  التعلم، وقد يُعتقد أن فكرة  الفطرية يف  النزعة  العقل ذات  هتا من  التعلم ومناذج 
(. وللنقاشات حول املقرتحات  Margolis & Laurence 2013خالل متيز هذه االختالفات )
 ,Ariew (1999), Cowie (1999), Samuels (2002)املختلفة ملاهية الفطرية انظر )

Mallon & Weinberg (2006), Mameli (2008) and Khalidi (2015) .) 

 . املفاهيم واللغة الطبيعية 4

 ن إىل قضية كيف ترتبط املفاهيم واألفكار ابللغة.ونتحول اآل

 

 هل ميكن أن يوجد مفهوم بدون لغة؟  1. 4

مفهوم   أي  المتالك  ضروري  أمر  هو  الطبيعية  اللغة  امتالك  أن  الفالسفة  بعض  يؤكد 
(Brandom 1994, Davidson 1975, Dummett 1993  وأن الرتابط الشديد بي )

 Donaldاللية. ويف فقرة مشهورة، يلخص دوانلد ديفيدسون  األمرين ميكن بناؤه على أسس استد
Davidson  :موقفه على النحو التايل 

إن فكرتنا حول االعتقاد مستمدة فقط من دور االعتقاد يف تفسري اللغة، ونظر ا ألنه اجتاه خاص،  
أن أي خملوق    فال ميكن فهمه إال بوصفه تعديال  للمعايري العامة اليت توفرها اللغة. ويرتتب على ذلك

العتماد اجتاهات أخرى    جيب أن يكون عضو ا يف جمتمع متكلم إذا أراد أن ميتلك مفهوم االعتقاد. ونظر ا

https://plato.stanford.edu/entries/innate-acquired/
https://plato.stanford.edu/entries/innate-acquired/
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على االعتقاد، فيمكن القول بشكل أعم أن املخلوق الذي يستطيع تفسري الكالم هو وحده من يستطيع 
 أن ميلك مفهوم الفكر. 

ن يكون لديه مفهوم عن االعتقاد؟ يبدو يل أن هذا  هل ميكن للمخلوق أن ميلك اعتقاد ا دون أ
ا، إذ ال  ميكن ألي شخص أن ميلك اعتقاد ا مامل يفهم احتمالية أن    غري ممكن نظر ا هلذا السبب حتديد 

االعتقاد الصحيح واالعتقاد اخلاطئ.    –يكون خمطئ ا، وهذا يتطلب استيعاب التناقض بي احلقيقة واخلطأ  
اججت به ال ميكن أن يظهر إال يف سياق التفسري، الذي يدفعنا وحده إىل  لكن هذا التناقض الذي ح

 (. Davidson 1975, p. 170املوضوعية )فكرة احلقيقة العامة 

وتربط هذه احلجة بي امتالك االعتقادات واملفاهيم وامتالك مفهوم االعتقاد. ونظر ا ألن ديفيدسون  
تلك مفهوم االعتقاد، فال ميكنهم كذلك امتالك مفاهيم  يرى أن املخلوقات غري اللغوية ال تستطيع أن مت

ابت ديفيدسون حول سبب احلاجة إىل مفهوم االعتقاد من  يف كتا  أخرى، إال أن هناك بعض الغموض 
(، وليس من الواضح ما إذا كانت اللغة ضرورية  Carruthers 1992أجل امتالك املفاهيم األخرى )

ا أم بشكل عام.   يف الواقع، هناك برانمج حبثي مستمر يف العلوم اإلدراكية يعاجل هذه  هلذا املفهوم حتديد 
ى الباحثون جمموعة متنوعة من املهام غري اللغوية للحيواانت والرضع لتحديد  القضية ابلذات، حيث أعط 

)انظر   اآلخرين  إىل  العقلية  احلاالت  عزو  على  قدرهتم     Andrews & Beck 2018مدى 
(. وتقدم هذه  للدراسات حول الرضع  Baillargeon et al. 2015للدراسات حول احليواانت، و

الدراسات ذات الصلة أدلة قوية على أن بعض اجلوانب على األقل من نظرية  الدراسات وغريها من  
 العقل ليست لغوية. 

لعلماء   القضية  ترك  يف  تردده  سبب  توضح  اليت  التكميلية  احلجج  من  زوج ا  ديفيدسون  يقدم 
مثاال  الخنراط أحد الرجال يف مهمة غري لغوية حيث يشري الرجل إىل إجابته عرب  اإلدراك، إذ يعطي  

االختيار، كأن خيتار التفاح بدل الكمثرى. ويعلق ديفيدسون أبنه إىل أن يفصح الرجل فعلي ا عما يدور  
بعض    يف عقله، سيكون هناك دائم ا سؤال حول التصور املوجه الختياره. "قد جتعل االختبارات املتكررة

ية حتديد مىت حيكم أن  قراءات أفعاله عقالنية أكثر من األخرى، ولكن املشكلة ستظل متمثلة يف كيف
(. وتشري احلجة الثانية إىل صعوبة حتديد مواصفات  p. 163 ,1975شيئي من اختياره متطابقي" )

هل يعلم أن مسيث    ما يفكر فيه الكائن غري اللغوي. "نقول أن الكلب يعلم أن سيده يف املنزل، ولكن 
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عن كيف حقيقية  فكرة  أي  لدينا  ليس  املنزل؟  يف  سيده(  هو  أو  )الذي  التساؤالت  هذه  تسوية  ية 
(. وليس من الواضح مدى جدية ديفيدسون نفسه يف التعامل مع هاتي p. 163 ,1975فهمها")

على ادعاء نقص    احلجتي، فالكثري من الفالسفة غري مقتنعي هبما، ونالحظ أن كال احلجتي تعتمدان 
مثل أن تفسري فعل الرجل ينقصه اإلثبات عرب األدلة غري اللغوية. ولكن األمر نفسه يظل    –اإلثبات  

صحيح ا حىت لو أضفنا ما يقوله الرجل )أو لنكون أكثر دقة، إذا أضفنا ما يتلفظ به الرجل(، فالدليل  
 للغوي.اللغوي ال يضمن تفسري ا صحيح ا أكثر مما يفعله الدليل غري ا

ا إلسناد املفاهيم للحيواانت، حيث يطلب إثباات     ويبدو أن ديفيدسون يستخدم معيار ا عال  جد 
سناداتنا. يف املقابل، فإن أغلب الفالسفة الذين يسعدون إبسناد املفاهيم للحيواانت يفعلون  اعلى صحة  

نظام داخلي للتمثيل    ذلك بسبب ثروة البياانت اليت ميكن شرحها بشكل أفضل من خالل اللجوء إىل
  داخل لنظرة عامة  و    ;  Bermudez 2003, Carruthers 2006, Camp 2009:  )مثل
 ,Gallistel 1990, Bekoff, Allen, & Burghardt 2002  انظر :  يةاإلدراك  العلوم

and Shettleworth 2010  على سبيل املثال، ختبئ العديد من أنواع الطيور الطعام لتسرتجعه .)
اة يعتمد على قدرهتم على اسرتجاعه بنجاح، ففي بعض احلاالت،  ا أن بقاءهم على قيد احليالحق ا، كم

خمبأ. وقد أظهرت دراسة الباحثي لنوع واحد    10,000يصل عدد املخابئ يف املوسم الواحد ألكثر من  
معلومات    من الطيور املخزِنة للطعام أهنا ال متثل مواقع الطعام فقط، ولكنها تدمج هذه املعلومات مع 

وقابليته للتلف، وما إن كانت تلك املخابئ قد اكتشفتها طيور أخرى أم ال. وأتيت  عن نوع الطعام،  
األدلة هنا من توضيحات االسرتجاع االنتقائي وإعادة التخزين لعناصر الطعام يف ظل دراسة جتريبية،  

األطعمة  تصبح  . وعندما  أوال  للتلف  القابل  الطعام  الطيور  تسرتجع  قابلي   فسوف  أكثر  القيمة  ة  عالية 
للتلف، فإن الطيور تغري اسرتاتيجياهتا الستعادة نسبة أعلى من األطعمة ذات القابلية األقل للتلف. كما  
أن الطيور اليت سرقت طعامها من طيور أخرى سوف تعيد ختزين األطعمة انتقائي ا عند اكتشاف مكان  

 & ,Clayton, Bussey, & Dickinson 2003, Emery, Dallyختزينها )انظر  
Clayton 2004  ،(. وتقدم البياانت التجريبية هلذا النوع أدلة ملفاهيم حمددة عند الطيور )نوع الطعام

 واملواقع، وما إىل ذلك( إىل جانب العمليات اإلدراكية املتطورة واملدهشة اليت تستعمل هذه املفاهيم.
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على هذه األنواع من األحباث، ومن املؤكد أن   هناك جدل كبري بي الفالسفة حول اآلاثر املرتتبة 
ا بفكرة أن النظرايت العلمية حول ما تفعله الطيور    RTMأنصار النظرية التمثيلية للعقل   سعداء جد 

تقول إن الطيور  ميكن أخذها على ظاهرها. ويؤكد فالسفة آخرون على أنه إذا كانت النظرايت العلمية 
 façonالتخزين، فإن هذا ميكن أن يقرأ فقط على أنه طريقة كالم    حتسب خوارزمية لتحديد اسرتاتيجية

de parler  أن هذه يّدعون  متثيالت ولكنهم  لديها  احليواانت  أن  . ومع ذلك، يوافق آخرون على 
 ,Brandom 1994, 2000التمثيالت ذات مكانة أقل، وال جيب اخللط بينها وبي املفاهيم )

McDowell 1994.) 

سؤاال  مهم ا عما إذا كان هناك اختالف مدفوع ومبدئي بي املفاهيم عند البشر  ويثري هذا اجلدل  
(. ويستشهد الفالسفة الذين  Laurence & Margolis 2012وجمرد التمثيالت عند احليواانت )

يؤكدون على وجود مثل هذه االختالفات بدور املفاهيم يف التفكري املنطقي. على سبيل املثال، يدعي  
أن التمثيالت يف احليواانت ليست سوى جمرد آليات موثوقة    Robert Brandomوم  روبرت براند

مومرت[، حيث أهنا تستجيب خلصائص  للتمييز. ويفرتض أن هذه التمثيالت تشبه مقياس احلرارة ]الرت 
بيئية حمددة دون الدخول يف عمليات استنتاجية مناسبة. ومع ذلك، ليس من الواضح ما الذي يُعد  

تاجية مناسبة، ومن املؤكد أن هناك جمال ملختلف اآلراء حول هذه النقطة. عالوة  على ذلك،  عملية استن
املقارن يزخر  النفس  املنطق، فإن علم  أبمثلة ترى أن احليواانت قادرة على أكثر من جمرد    ومهما كان 

ثل مقياس احلرارة  االكتشاف املوثوق. قد ال تكون احليواانت ذكية كالبشر، ولكن هذا ال يعين أهنا غبية م 
 حول التفكري يف احليواانت(. Carruthers 2006 و   Hurley & Nudds 2006)انظر  

 

 واملفاهيماألولوية بني اللغة  2. 4

حىت لو اتفق اجلميع على إمكانية امتالك املفاهيم بغياب اللغة، فإن هناك جدل دائٌر حول العالقة  
أهنا مستقلة عن اللغة الطبيعية، وأن اللغة الطبيعية هي  بينهما. يؤكد البعض أن املفاهيم هي األسبق و 

على أن بعض أنواع    (. ويركد آخرون Fodor 1975, Pinker 1994جمرد وسيلة لنقل الفكر )
على األقل )وابلتايل بعض املفاهيم( حتدث يف النظام الداخلي للتمثيالت الذي يشكل كفاءتنا    التفكري

http://www.pitt.edu/~rbrandom/
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(، أو أن اللغة الطبيعية تعزز  Carruthers 1996, 2002, Spelke 2003اللغوية الطبيعية )
 (. Lupyan 2012مفاهيمنا بطرق مهمة )

أ الداعية الختيار  النظرية والتجريبية.  وتتضمن احلجج  املوقفي مزجي ا من االعتبارات  حد هذين 
املثال،  ويدعي أنصار الرؤية األوىل أن اللغة غامضة بطرق كان من املفرتض أال تكون كذلك. على سبيل  

" يف اللغة الطبيعية قد تفسر على أهنا تعين أن كل فرد لديه شخص  شخص ا ما  اجلميع حيبإن مجلة "
ا )حيبه، أو   (. كما جيادل أنصار الرؤية األوىل أنه  Pinker 1994تعين أن اجلميع حيب شخص ا واحد 

( للغة  سابٌق  التفكري  فإن  تكتسب،  أن  جيب  ذاهتا  اللغة  ألن   Fodor 1975; Pinkerنظر ا 
(. ويكمن االعتبار الثالث واملشاهبة يف أن الناس يبدون قدرة على صياغة مفاهيم مبتكرة تُعطى  1994

، والتسمية اللغوية اثني ا )  االحق    (.Pinker 1994مسميات لغوية؛ أي أن املفهوم أييت أوال 

ر الفكر، إذ يبدو  إىل ظواه  – أن بعض التفكري حيدث يف اللغة    –ويشري أنصار الرؤية البديلة  
وانظر    ;  Carruthers 1996جلي ا أننا نفكر يف اللغة عندما "نسمع" حديثنا الداخلي مع أنفسنا )

(. كما أن  عن طبيعة وأمهية احلوار الداخلي Langland-Hassan & Vicente 2018 ايض ا  
اف أن النجاح يف  هناك نوع آخر من االعتبارات اليت يشري إليها مؤيدو هذه الرؤية ويكمن يف اكتش
علومات اهلندسية(  مهام حمددة )مثل إعادة التوجيه املكاين الذي يعتمد على اجلمع بي معلومات املعامل وامل 

يضعف بشكل انتقائي عند اشرتاك النظام اللغوي وليس عند إعطاء اهتمام مماثل للمشتتات غري اللغوية.  
ري بلغة املرء الطبيعية وأن بعض املفاهيم احلامسة جيب  ويشري االقرتاح إىل أن حل هذه املهام يتطلب التفك

( لغواي   تصاغ   ;Hermer-Vazquez, Spelke, & Katsnelson 2001أن 
Shusterman & Spelke 2005; Carruthers 2002  ;  وانظر أيض ا  Gleitman 

& Papafragou 2012   ُي املهام حيث  نقدية عامة جملموعة من  املبلنظرة  املعاجلة  اشرة  عتقد أن 
 .(تعتمد على التمثيل اللغوي

 

 احلتمية اللغوية والنسبية اللغوية 3. 4

اللغوية   أخري ا، توجد قضية أخرى تستحق الذكر وهي حالة االدعاءات املختلفة بشأن احلتمية 
هي املذهب القائل أبن اللغة اليت    mLinguistic determinis  احلتمية اللغويةوالنسبية اللغوية.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Linguistic_determinism
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امه  ص جتعله يتصور العامل بطرق حمددة وحتد من تفكريه بواسطة فرض حدود على نظيتحدث هبا الشخ 
املفاهيمي؛ ونتيجة لذلك، من املرجح أن من يتحدثون لغات خمتلفة سوف يتصورون العامل بطرق خمتلفة  

ا. أما   فهي مذهب أضعف يشري إىل أن لغة املتحدث    yLinguistic relativit  النسبية اللغوية جد 
  طريقة تفكريه.تؤثر يف

وورف   يل  بنيامي  بكتاابت  اترخيي ا  اللغوية  احلتمية    enjamin Lee WhorfBوترتبط 
(Whorf 1956  .حيث كان وورف مهتم ا بلغات السكان األصليي ألمريكا على وجه اخلصوص ،)

ن  وقد اشتهر جداله أبن اهلويب ]إحدى قبائل سكان أمريكا األصليي[ يتحدثون ويفكرون حول الزم
أنه سلسة مستمرة  بطرق ال تتفق م الوقت على  النظر إىل  اللغات واألفكار األوروبية. وعوض ا عن  ع 

واحلاضر   املاضي  يف  حتدث  للعد  قابلة  أحداث  إىل  تقسيمه  ميكن  وأنه  الكون  عرب  ابلتساوي  تتدفق 
هيمي خيتلف عن  واملستقبل، يفرتض أن اهلويب يركزون على التغري كعملية. كما يُفرتض أن نظامهم املفا 

غري  نظ األشياء  مقابل  إدراكها  ميكن  اليت  أو  املوجودة  األشياء  بي  التمايز  جيسد  أنه  حيث  من  امنا 
 املوجودة، حيث تتضمن الفئة األخرية أشياء يف املستقبل ابإلضافة إىل الرتكيبات األسطورية والعقلية.

دقيق، فقد استخدم  مل يصمد أمام التإال أن االدعاء أبن اهلويب يفتقرون إىل مفهومنا حول الزمن  
رووف ترمجات خرقاء خلطاابت اهلويب أخفت مدى حديثهم عن الزمن )إشارات إىل األمس، والغد،  
وأايم األسبوع، واملراحل القمرية، ..إخل(. لكن األمر األكثر إاثرة لالهتمام هو أن وورف مل يقدم دليال   

امل  مباشر ا عن كيفية تفكري اهلويب. وبدال  من  املتمثل يف أهنم ال  ذلك، استخدم  الدائري    يفكرون نطق 
عن الزمن كما نتحدث. يف الواقع، استعمل اهلويب العديد من    يتحدثونابلزمن كما نفكر بسبب أهنم ال  

األدوات املألوفة لضبط الوقت، مثل سالسل التقومي واملزاول ]الساعات الشمسية[، وتتضح حساسيتهم  
 (. Pinker 1994الثقافية )عة من املمارسات للوقت يف جمموعة متنو 

ا بشكل خاص ولديها القليل من االتباع هذه األايم، ولكن   إن احلتمية اللغوية ليست مذهب ا واعد 
)انظر   حيوي  نقاش  موضوع  هي  النسبية   ,Gumperz & Levinson 1996اللغوية 

Bowerman & Levinson 2001, and Gentner & Goldin-Meadow 
لة األخرية ذات األمهية اخلاصة ما إذا كانت اللغة تؤثر يف كيفية تصوران  وتتضمن بعض األمث(.  2003

)مثل:   اللغوي(  غري  املكاين  التفكري  )يف  املكانية  املرجعية   ,Li & Gleitman 2002لألطر 

https://en.wikipedia.org/wiki/Linguistic_relativity
https://ling.yale.edu/about/history/people/benjamin-lee-whorf
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Levinson et al. 2002, Levinson 2003, Li et al. 2011  والعالقات املكانية ،)
 Choi & Bowerman 1991, Hespos & Spelkeاللغوي( )مثل:  )يف التفكري غري  

)مثل:  2004 للجنس(  اللغوية  القواعد  )أتثري  واجلنس   ،)Boroditsky, Schmidt, & 
Phillips 2003  :(، واألرقام )مثلGordon 2004, Pica et al. 2004, Laurence 

& Margolis 2007.) 

 

 . املفاهيم والتحليل املفاهيمي5

مق االنقسامات يف الفلسفة املعاصرة على حدود السؤال التجرييب، وحالة التحليل  تركز بعض أع 
  : مثال  )انظر  ذاهتا  الفلسفة  وطبيعة   ,Chalmers 1996, Jackson 1998املفاهيمي، 

DePaul & Ramsey 1998, Block & Stalnaker 1999, Williamson 
2007, Stich 2012, Machery 2017, Strevens 2018أن املفاهيم يف قلب    (، كما

هذا اجلدل. ويرى الكثريون أن الفلسفة هي ابألساس التحليل االستداليل للمفهوم، الذي ميكن، بل  
جيب، إجراؤه بدون ترك األمثلة املبنية على االستبطان الشخصي. لقد رأينا ابلفعل يف احلالة النموذجية  

اليت تكون ضرورية بشكل انفرادي وكافية بشكل  من الشروط    جيسد تعريف ا؛ إنه حيدد جمموعة  أن التحليل
مشرتك لتطبيق املفهوم. وابلنسبة ألنصار التحليل املفاهيمي التقليدي، يكون حتليل املفهوم انجح ا بقدر  
تطابق التعريف املقرتح مع حدس األشخاص حول احلاالت احملددة، مبا يف ذلك احلاالت االفرتاضية اليت  

 امسة.التفكري احل تظهر يف جتارب 

 

 جاذبية التحليل املفاهيمي 1. 5

لقد كان التحليل املفاهيمي جذااب  للفالسفة ألكثر من سبب، أحدها أنه يصبغ قدر ا كبري ا من  
ابملنطق  الفلسفية  بيلر    -املمارسات  يدعوه جورج  ما  اإلجراء  rGeorge Beale   (1998  )وهو 

. وتُعد جتارب الفكر واستنباط  the standard justificatory procedure  التربيري املعياري
ماهية   استيعاب  فيجب  املمارسة مربرة،  الفلسفية، وإذا كانت هذه  املمارسات  احلدس من خصائص 

https://philosophy.yale.edu/people/george-bealer
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فقط، وميكن القول    الفلسفة اليت تفسر السبب. يُفرتض أن يقدم التحليل املفاهيمي ما هو مطلوب هنا
ى وجه التحديد ألهنا تساعدان على استيضاح  ذو قيمة يف الفلسفة عل أن األفكار املبنية على احلدس  

 مفاهيمنا، خاصة املفاهيم اجلوهرية يف االهتمام الفلسفي )العدالة، املعرفة، ...إخل(.

تكون   أن  للفلسفة  ميكن  يفسر كيف  املفاهيمي  التحليل  أن  الصلة  ذات  اجلذب  عوامل  ومن 
محور ابألساس حول املفاهيم، وميكن  . إذا كانت الفلسفة تتختصص ا استداللي ا، كما يفرتض الكثريون

صفة   على  قطع ا  الفلسفة  ستحوز  عندئذ   الشخصي،  االستبطان  خالل  من  املفاهيم  من  التحقق 
 (.Jackson 1998االستداللية )

أنه مقدمة   إليه على  يُنظر  املفاهيمي  التحليل  أن  الثالث من عوامل اجلذب يف  العامل  ويتمثل 
االختزال الوجودي، وهو نوع االختزال الذي حيدث عندما يقال أن  جابة عن األسئلة حول  ضرورية لإل 

جرا   هلم  و  دماغية،  حاالت  هي  األحاسيس  وأن  النووي،  احلمض  من  أجزاء  هي  اجلينات 
(Chalmers 1996, Jackson 1998  ووفق ا إلحدى طرق بلورة هذه الرؤية، جيب على املرء .)

لى، السيما التحليل الذي يوضح العالقات السببية، ومن   ملفهوم املستوى األعأن يبدأ بتحليل استداليل
مث ميكن للمرء أن يلجأ إىل النتائج التجريبية بشأن األشياء اليت لديها تلك العالقات. على سبيل املثال،  
مكونة   أهنا  التحليل  ويكشف  سببية  هلا عالقات  للدماغ  معينة  أن حالة  األعصاب  علم  قد يكشف 

 Lewisسياق القيام بذلك، يفرتض أن يعرض علينا علم األعصاب ماهية األمل )فهومنا عن األمل. ويف  مل
1966, Armstrong 1968  ولكن علم األعصاب يف موقف يسمح له فقط ابلقيام بذلك ،)

االختزالية    هلذه الرؤيةملعاجلات تفصيلية  على خلفية العمل الفلسفي الذي يدخل يف صياغة املفهوم )
جيب    ،على الرغم من ذلك    —Chalmers 1996, 2010 and Jackson 1998 انظر،

واملفاهيم واحلاالت العقلية الواعية، ال ميكن حتليلها فقط من حيث  األمل  مالحظة أن تشاملرز جيادل أبن
العمل قدر ا  أن الوعي نفسه غري قابل لالختزال(. وقد أاثر هذا    عالقات السببية، واستنتج من ذلكال

 & Block & Stalnaker 1999, Levine 2001, Laurenceكبري ا من اجلدل. )
Margolis 2003, Yablo 2008, Papineau 2002.) 

 Goldmanويكمن عامل اجلذب الرابع يف أن التحليل املفاهيمي يوفر إرشادات معيارية )
  رة، إذا كانت ممارساتنا االستنتاجية مرب  (. على سبيل املثال، يواجه علماء املعرفة سؤاال  حول ما1986
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وإن كانت كذلك، فما الذي يربرها. ومن ضمن اإلجاابت القياسية عن هذا السؤال أن تلك املمارسات  
استنتاج ا مربر ا ) نعتربه  ما  أفكاران احلدسية حول  تتوافق مع  إذا كانت  أن تربر   Goldmanميكن 

يكون حتليل 1986 أن  يُفرتض  أخرى،  بكلمات  يلزم    (.  ما  التربير هو كل  أن  مفهومنا عن  إلثبات 
جمموعة قواعد االستدالل مربرة. لذلك، إذا اتضح أن جمموعة من األشخاص وظفت جمموعات خمتلفة  
نوعي ا من املبادئ االستنتاجية، فيمكن أن نؤسس جمموعة مفضلة ابستمولوجي ا من خالل إظهار أهنا  

 منا عن التربير. تعمل على حنو أفضل يف التوافق مع مفهو 

 

 ى التحليل املفاهيمياالعرتاضات عل 2. 5

هنٌج   أبنه  هنجهم  يُعرفون  املفاهيمي  التحليل  يعارضون  الذي  الفالسفة  من   طبيعي كثري 
naturalistic    :مثل(Devitt 1996, Kornblith 2002, Papineau 2013  ;   
بي املوضوعات املشرتكة هلذا العمل أن الفلسفة يُفرتض أن    (. ومن naturalism  انظر إىل مدخل 

تواكب العلم، وأن النظرايت الفلسفية جيب الدفاع عنها على أسس تفسريية واسعة، وليس على أساس  
احل إىل  تلجأ  اليت  االستداللية  التحليل  احلجج  يف  املتصورة  الصعوابت  توفر  ذلك،  على  وبناء   دس. 

 . naturalismالطبيعي املفاهيمي حجج ا للمذهب 

وتتمحور إحدى هذه احلجج حول إخفاقات النظرية الكالسيكية بشأن املفاهيم، وقد الحظنا  
يم بنية كالسيكية،  أن التحليالت املفاهيمية النموذجية تتطلب أن يكون للمفاه  2سابق ا يف القسم الثاين  

عدد من الفالسفة عن شكوكهم حول  وهو افرتاض تتزايد صعوبة احلفاظ عليه. وهلذا السبب، فقد عرّب  
فلسفي )مثل:   املفاهيمي كأسلوب  التحليل  (. ومع  Ramsey 1998, Stich 1992جدوى 

 Chalmers & Jacksonذلك، شكك آخرون يف العالقة بي التحليل املفاهيمي والتعريفات )
2001.) 

ا األفكار احلدسية  يتمثل يف أن  املفاهيمي  التحليل  اعرتاض آخر على  يعتمد عليها  وهناك  ليت 
الطلبة   اليقي أن  الفلسفة يعلم علم  يُد ّرس  الفالسفة بشكل روتيين ال ميكن مشاركتها، وأي شخص 

ن؟ ونظر ا ألن الناس  تراودهم "أفكار حدسية خاطئة" معظم الوقت. ولكن من حنن لنقول أهنم خمطئو 

https://plato.stanford.edu/entries/naturalism/
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على   معها  التعامل  للغاية  الصعب  فمن  احلدسية،  أفكارهم  حول  موضوعية  خيتلفون  بياانت  أهنا 
(Cummins 1998 .) 

األفكار   ملقارنة  أولية  ففي دراسة  إاثرة.  أكثر  األمور  ثقافات أخرى، تصبح  تفرعنا إىل  وإذا ما 
، شاون    Jonathan Weinbergينربغ  احلدسية بي شرق آسيا والغرب، وجد كل من جواناثن وا

فالسفة شرق    ( أن2001)  Stephen Stich، وستيفن ستيتش  Shaun Nicholsنيكولز  
الفلسفي   الفكر  جتارب  يف  ابالختالفات  يتعلق  فيما  اخلاطئة"  احلدسية  "األفكار  غالب ا  لديهم  آسيا 

غيتييه   نوع  من  الفكر  جتارب  ذلك  يف  مبا  الفيلسوف  ]نسب  Gettier-typeالكالسيكي،  إىل  ة 
ه األفكار احلدسية  لألدلة على أن بعض هذ   Machery et al 2017انظر  )األمريكي إدموند غيتييه[

. وعلى أقل تقدير، يشري هذا العمل إىل وجوب حذر الفالسفة من حتول  (قد تكون يف الواقع عاملية
 أفكارهم احلدسية إىل ادعاءات حول التحليل السليم للمفهوم.

عالوة  على ذلك، تثري إمكانية التنوع الثقايف سؤاال  ُمشكال  للفالسفة الذي يريدون وضع ادعاءات  
يارية على أساس حتليالت املفاهيم، مثل مفهوم التربير. لنفرتض، على سبيل املثال، أن ثقافة شرق  مع

)على افرتاض أن هناك    آسيا تعرض مفهوم ا خمتلف ا للتربير عن ذاك الذي جيسده الفكر املنطقي الغريب 
آسيا يستخدمون   مفهوم ا واحد للتربير يف كل ثقافة(. ابإلضافة إىل ذلك، لنفرتض أن فالسفة شرق 

ا مع مفهومه عن التربير. إذن، على   ممارسات استنتاجية خمتلفة عنا وأن ممارسات كل طرف تتطابق جيد 
نطقي أن نقول أن ممارساتنا تتفوق على  أي أساس سنقارن هذه املمارسات املختلفة ونقيمها؟ هل من امل

ر؟ ألن يكون هذا جمرد شكل من أشكال  عن التربي  مفهومناممارساهتم حبجة أهنا تتطابق بشكل أفضل مع  
التحيز املعريف؟ وبعد كل هذا، وابلنظر إىل كال املفهومي عن التربير، سيظل السؤال املطروح هو ما هي  

لنقاشات أوسع    ;  Stich 1990راء تقييمات معرفية معيارية )املمارسات اليت جيب استخدامها إلج 
 ,Williamson 2005, Sosa 2009, Stich 2009, Weinberg انظر:

Nichols, & Stich 2001, Weinberg et al. 2010.) 

وقد وّلد النقد املوجه للتحليل الفلسفي التقليدي مقرتحات بشأن أنواع أخرى من املشاريع املعيارية  
املشاريع   تلك  فإن  املفهوم،  بواسطة  املشمولة  املشمولة وغري  السؤال عن احلاالت  للتنقيح. وبدال  من 

ا عن السابق، ابلنظر إىل  كيفية تعديل املفهوم أو عن املفهوم اجلديد الذي جيب اعتماده عوض  تسأل عن  
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املفهوم   فيه  يُستخدم  الذي  العملي  االجتماعية    –السياق  املساواة  تعزيز  هدف  إىل  النظر  مثل 
(Haslanger 2012, Cappelen 2018.) 

الدائر بي أنصار التحليل املفاهيمي    وهناك الكثري من األمور اليت أصبحت على احملك يف اجلدل
احملت  الطبيعي، ومن  املستقبل  واملذهب  املفاهيم يف  نظرية  اجلدل موضوع ا مركزاي  يف  يكون هذا  أن  مل 

 املنظور. 
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