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العقيل مليليكان
البيولوجي للتمثيل
التفسري
ّ
ُّ
ٌ
مقدمة نقد ّية
–

بقلم :إم .بولو كاماتشو َو جون سيمونز
ترجمة :رضا زيدان
 .1م�ق��د م��ة
ل��ق��د ك ��ان اس��ت��خ��دام ميليكان للمفاهيم ال�ب��ي��ول��وج��ي��ة لحل
امل��ش��ك�لات التقليدية يف فلسفة العقل م��ؤث ّ � ًرا ج �دًا يف السنوات
األخرية .يف هذه املقدمة النقدية القصرية سننظر يف أحد الجوانب
ال �ب��ارزة لعملها؛ وجهدها ل�شرح األس ��اس البيولوجي للمعىن أو
يب جدًا ،تقول وجهة نظرها ،اليت تسميها
املحتوى .عىل
نحو تقري ٍّ
ٍ
السيمنطيقا-الحيوية ،إنه يمكننا رشح بعض أكرث السمات املحرية
للتمثيالت العقلية بالدور البيولوجي الذي تؤدّيه يف حياة الكائن
الحي .عىل عكس معظم التقريرات األخ��رى عن املحتوى الداليل،
فإن تقرير ميليكان يرتكز عىل التاريخ التطوري لألنظمة البيولوجية.
يحاول تقرير ميليكان ،كما سنوضح أدناه ،تفسري «قصدية»
تمثيالتنا العقلية (أو ما هي حوله  .)aboutnessفمثلاً  ،اعتقاد
السلّم الذي
فييك  Vickiأنها تمتلك ُسلّ ًما أزر ًقا هو اعتقا ٌد حول ُ
يوجد مستق ًرا يف مرآبها .ولكن كيف ترتبط ،أو تتعلق ،فكرتها
عن السلم بالسلم املوجود يف املرآب؟ بل يصبح الجانب العالئقي
للتمثيل محريًا أكرث عندما تكون أفكارنا حول أشياء ليس لها عالقة
سببية بأدمغتنا.

ذكر ألكسيوس مينونج  )1899( Alexius Meinongعىل
وجه اعتقاداتنا ورغباتنا نحوها
نحو شهري أن تلك األشياء ال�تي ت ُ َّ
ال تكون دائ � ًم��ا م��وج��ودة فيزيائ ًيا عند الكائن الحي ،وال يلزم أن
ت�ك��ون س�لال��م حقيقية يف امل ��رآب أو غ�يره��ا م��ن ال�ج��وان��ب الفعالة
سبب ًيا يف بيئتنا .إذ يمكن للمرء أن يكون لديه اعتقادات حول
أش �ي��اء خيالية أو ح�تى كيانات مستحيلة .ه��ذه السمة م��ن بني
العديد من السمات املحرية للقصديّة وكانت إحدى املهام املركزية
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يف فلسفة القرن العرشين هي تقديم تفسري لها يفرس مكانتها
يف العالَم امل ��ادي .تتمثل رؤي��ة ميليكان يف أن املحتوى القصدي
لالعتقاد (ما يدور حوله االعتقاد) يمكن تفسريه من حيث اآلليات
البيولوجية املسؤولة عن إنتاج تمثييل أنا للسلم واستخدامي له.
إن السيمنطيقا-الحيوية مليليكان هي محاولة لسد الفجوة بني
نحو أقل يف
الجوانب املحرية للحياة العقلية والجوانب املحرية عىل
ٍ
العالَم اليت تُكشف لنا من خالل البيولوجي.
م��ن ال��ت��ح��دي��ات املفاهيمية األس��اس��ي��ة ل��ل��ن��ظ��ري��ات ال�ت�ي تفرس
فهم كيف يمكن أن ترتكز املعيارية عىل الجوانب
التمثيل بيولوج ًيا
ُ
غري املعيارية للواقع .فمثلاً  ،ماذا يعين من الناحية البيولوجية أو
الفيزيائية البحتة بالنسبة ألفكارنا أن تمثِّ َل الواقع تمثيلاً
صحيحا
ً
أو غري صحيح؟ بعبارة أخرى ،ما الذي يعنيه تطبيق الحكم املعياري
للصواب أو الخطأ عىل ما يحدث يف دماغ الحيوان؟ باملثل ،عندما
شخصا قد ارتكب خطأ ،أو أن لديه اعتقادًا
نقول إن حيوان ًا أو
ً
خاطئًا ،أو أن��ه مخطئ بطريقة أخ��رى م��ا ،كيف يمكننا التوفيق
(((
بني ادعائنا املعياري واال ّدع���اءات غري املعيارية للعلم الطبيعي؟
إن مقاربة ميليكان مدفوعة بالرؤية القائلة إن أي تفسري للتمثيل
يجب أن يكون ،يف نفس الوقت ،تفسريًا إلمكانية سوء التمثيل.
يركز تفسريها للجانب املعياري للتمثيل عىل الطريقة اليت يمكن بها
رشح املفاهيم شبه املعيارية مثل الغرض أو الوظيفة البيولوجية
بشكل علمي .يف مقاربة ميليكان ،توفر التقارير البيولوجية عن
الوظيفة ج�س�رًا ب�ين امل��ع �ي��اري وغ�ير امل��ع �ي��اري .بالنسبة للفالسفة
مثل ميليكان وقبلها دان �ي��ال دي��ن��ي��ت ،ف��إن امل �ق��ارب��ة الطبيعانية
لألغراض متوفرة بالفعل ومقبولة عىل نطاق واسع ،وهي نظرية
اإلنتقاء الطبيعي((( .ينظر هؤالء الفالسفة إىل التحديات التقليدية
للتفسريات الطبيعية ،عىل سبيل املثال تهمة الدائرية ،واالرت��داد،
وقت
واألنسنة  anthropomorphismعىل أنها ستزال يف
ٍ
واحد يف التفسري البيولوجي ألصل األنظمة الهادفة.
ٍ
يف ما ييل ،نقدم نظرة عامة عىل مقاربة ميليكان للمحتوى
التمثييل ،ونناقش ما إذا كانت محاولة ميليكان لسد الفجوة
ب�ين العقل وال�ع��الَ��م ناجحة .يبدأ القسم ال�ث��اين م��ن ه��ذه الورقة
بسيناريو اف�ت�رايض ،سيعمل ع�لى توضيح املفاهيم املختلفة اليت
تقوم عليها السيمنطيقا-الحيوية مليليكان .ويف القسم الثالث،
ننظر يف تحديني يواجهان نظرية ميليكيان ،مشكلة عدم التحديد
ومشكلة املحتويات الجديدة .وبعد النظر يف الردود املحتملة عىل
هذين االعرتاضني ،نختتم بالقسم الرابع.

((( هذا الجانب من تقرير ميليكان معروض بالتفصيل يف كتابها اللغة،
والفكر ،واملقوالت البيولوجية األخرى Language، Thought, and

 )Other Biological Categories (1984وتناولته بالتفصيل يف أعمالها
( )1993و( .)2004ملناقشة األنواع املختلفة من مطالب التفسري اليت تظهر
يف األدبيات الفلسفية حول البيولوجي والعقل ،انظر  ,)Symons (2016و
.)Symons and Calvo (2014
((( ملزيد من املعلومات حول استخدام دينيت لنظرية االنتقاء الطبيعي
يف رشح القصدية ،انظر كتابه ( .)2008وللحصول عىل عرض موجز انظر
 )2002( Symonsخاصة الفصل الثالث.

 .2م�ع��اط��ف امل�ط��ر وم�ف��ات�ي��ح ال�س�ي��ارة
لنفرتض أن سايل متأخرة عن العمل ذات يوم .فرتتدي مالبسها
عىل عجل وتتناول اإلفطار يف الوقت الذي تسمع فيه فجأة صوت
الرعد .نظرت خارج نافذتها والحظت أنها تمطر بغزارة يف الخارج.
ت��درك أنها ستحتاج إىل معطف واق م��ن امل��ط��ر .أنهت فطورها،
ٍ
وأخذت معطفها الواقي من املطر ،وأخذت مفاتيح سيارتها وخرجت
من منزلها باتجاه السيارة .إنها تحدث نفسها بأنها إذا سلكت
الطرق الخلفية ،فقد تصل يف الوقت املحدد إىل عملها.
دعنا نفكر يف أن ��واع األح ��داث ال�تي تحدث يف امل�ث��ال االف�ترايض
أعاله .عىل سبيل املثال ،أثناء تناولها اإلفطار ،الحظت فجأة صوت
الرعد ،مما دفعها بعد ذلك إىل النظر يف الخارج ،وقد نقول إنها
يف حالة عقلية تشبه-االعتقاد((( .أي أنها يف حالة-عقلية تمثل حال ًة
للعالَم .ضمن هذه الرشيحة املحددة من الوقت واملكان ،هي لديها
اعتقاد أن السماء تمطر بالخارج ،مما يعين أنها يف حالة تمثل
حقيقة أن السماء تمطر يف الخارج(((.
((( قد يصف بعض الفالسفة هذه الحالة الشبيهة-باالعتقاد بأنها موقف
قضوي  .propositional attitudeيف الواقع ،تصفها ميليكان عىل هذا
النحو يف كتابها ما وراء املفاهيم .)p. 67 ،2017( Beyond Concepts

ومن باب االطّراد لن نستخدم هذا املصطلح هنا.
((( بالنسبة مليليكان ،فإن الوصف األدق لهذا الحدث هو أنين يف حالة شبيهة-
باالعتقاد تمثل العالم يف وقت ما  t1داخل منطقة معينة يف املكان .s1
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ال يقترص ذل��ك عىل أن س��ايل يف حالة عقلية تمثل العالَم،
ولكن ً
أيضا حالتها التمثيلية وصفية  ،descriptiveاليت قد
(((
نميزها عن الحاالت غري الوصفية  .لفهم هذا التمييز تذكّر أن (أ)
اللحظة اليت استدعتها إىل النظر يف الخارج ،و(ب) اللحظة اليت
سبقت نهوضها لجلب معطف واق من املطر .يف تمثيل العالَم،
ٍ
فإن اعتقاد سايل يصف العالَم عىل أنه كذا وكذا؛ ويف هذه الحالة،
اعتقادها تمثييل ،ومن ثم يقدم وص ًفا ملحيطها املادي .قارن هذه
الحاالت العقلية الشبيهة-باالعتقاد مع ما يمكن أن نسميه الحاالت
العقلية الشبيهة-بالرغبة .عندما ترى سايل أن السماء تمطر يف
الخارج ،وتش ّكل اعتقادًا أنها تمطر ،فإنها تش ّكل رغبة للحصول
عىل معطف واق من املطر .تختلف الرغبات عن االعتقادات يف أنه
ٍ
ليس كل ما يعتقده املرء يرغب فيه .عىل سبيل املثال ،عند فتح
ثالجيت ،قد يكون لدي اعتقاد بوجود بصل بجانب الطماطم ،لكن
هذا ال يعين أنين أرغب يف أكل البصل بجانب الطماطم .والعكس
صحيح ،فالرغبات ال تتضمن أنين أمثل العالم بأي طريقة محددة.
إذ قد أرغ��ب يف االلتفاف حول شكل سباعي الجوانب ،لكن هذا
ال يعين تكوين تمثيل عقيل شبيه-باالعتقاد للعالَم الذي يحتوي
عىل شكل سباعي الجوانب .إن الرغبات ،عندما تقرتن باالعتقادات
املناسبة ،تحفز الفعل .تقول ميليكان:
«االعتقادات اإلنسانية ليست مرتبط ًة مبارش ًة باألفعال .فما
لم تقرتن االعتقادات البرشية بالرغبات املناسبة ،فإنها تكون عاجزة.
وتكون الرغبات البرشية عاجزة بنفس القدر ما لم تقرتن باعتقادات
مناسبة» (.)p. 295
بعبارة أخرى ،فإن الحاالت الشبيهة-باالعتقاد (اليت تُس َتخْ َدم
لوصف العالَم بطرق معينة) يف ح ّد ذاتها لن تؤدّي إىل فعل .من
أجل القيام بذلك ،يجب أن يكون االعتقاد مصحوبًا بالدوافع أو
الرغبات املناسبة .تذكَّر أن اعتقاد سايل أن السماء تمطر بالخارج
وأن املعطف الواقي من املطر سيحميها من العوامل الجوية ،عندما
اقرتن بالرغبة يف تجنُّب املطر دفعها إىل النهوض وأخذ معطف واق
ٍ
بصلَة يف الثالجة وحده لن
من املطر .باملثل ،فإن اعتقادي بوجود َ
يدفعين ألكل البصل .ومع ذلك ،إذا اقرتن االعتقاد بالرغبة يف أكل
البصل ،فقد أُح َّرض بعد ذلك عىل أكل البصل.
لذلك ،بهذه الطريقة يف التفكري يف العالقة بني االعتقادات
والرغبات واألف�ع��ال ،يمكن للمرء أن يمثل حال ًة للعالَم بطريقة
وصفية ،ويمكن أن يتسبب ذلك يف أنواع معينة من الفعل عندما
يقرتن بالرغبة املناسبة.

((( تميز ميليكان ،عىل سبيل املثال ،بني الحاالت العقلية اإلشارية (أو
الوصفية) والحاالت العقلية اإللزامية (أو االعتزامية) .للمزيد حول هذا املوضوع،
انظر «السيمنطقيا الحيوية  »Biosemanticsمليليكان (.)pp. 295-296

197
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وال��وظ��ائ��ف األص�ل�ي��ة Proper Functions

ت�ع�ت��ق��د م�ي�ل�ي�ك��ان ( )1989أن ال�� ُب�َن�ىَ اإلدراك � �ي���ة ،ال�ت�ي تشمل
�ت ع ��ن ط��ري��ق االن �ت �ق��اء الطبيعي
�ج� ْ
ال �ت �م �ث �ي�لات ،ه ��ي ح �ل��ول ن � َت� َ
للمشكالت اليت ظهرت عىل مدار التاريخ الطبيعي .تقول:
�ب اإلنسان بها كانت
«من املعقول أن ال ُبنىَ اإلدراكية اليت ُو ِه� َ
َّ
يف األصل حلاً طبيع ًيا لبعض املطالب البسيطة جدًا اليت تطلبها
الوضع التطوري لإلنسان .لكن الحل الذي عرثت عليه الطبيعة كان
وعاما للغاية ،وقويًا ،يف الواقع؛ أعتقد أنه كان حلاً يقع يف
أني ًقا،
ً
قلب البنية األنطولوجية للعالَم» (.)p. 294
بعبارة أخرى ،الحاالت العقلية مثل االعتقاد -اليت تعمل عىل
تمثيل حاالت العالم -هي نتيجة ثانوية للتطور عن طريق االنتقاء
الطبيعي ،ال ��ذي ي �ق��ول -بتقريب ش��دي��د -إن ال��س�م��ات الجسدية
(يف هذه الحالة ،اآلليات التمثيلية لإلنسان) يك تتأهل كتك ُّيف،
يجب أن ت َظهر السمة كنتيجة لـ قابلية التوريث ،والصالحية
والتنوع((( .باختصار ،هذا يعين أنه ليك تُعترب ِس َم ٌة نمطًا ظاهري ًّا
 ،phenotypicمثل أسنان القنادس الغنية بالحديد ،بمثابة
�ف ت �ط � ّوريٍّ ،يجب أن ي �ك��ون ال �ح��ال أن السمة تتنوع داخ��ل
ت�ك� ُّي� ٍ
مرحلة ما من املايض
مجموعة من الكائنات الحية؛ ولذلك ،يف
ٍ
ال��ت��ط��وري للقنادس ،ك��ان ه�ن��اك ق �ن��ادس بـأسنان غنية بالحديد
وقنادس بدون أسنان غنية بالحديد(((ً .
أيضا ،يجب أن تكون هذه
السمات قابلة للتوريث؛ إذ يجب أن يكون من املمكن للقندس
نس ِل ِه عن طريق التكاثر .أخريًا ،يجب أن
أن ينقل هذه السمة إىل ْ
تكون السمة نفسها صالحة؛ إذ يجب أن تسمح أسنان القندس
بطريقة ت ُ َع ِّززُ بقا َء ُه .ويف هذه
الغنية بالحديد له بالتجول يف بيئته
ٍ
الحالة ،تسمح أسنان القندس الغنية بالحديد له بقضم الخشب
عىل نحو أكرث كفاءة ،مما يسمح للقنادس ببناء سدود أفضل من
أجل بقائها .لذلك ،بالطريقة نفسها اليت تعزز بها أسنان القندس
الغنية بالحديد بقاء القندس ،ف��إن ال�ح��االت العقلية التمثيلية
(مثل االعتقادات) تعزز بقاء البرش.
هذه املقاربة التطورية للتفسري تسمح لها برشح قدرة املرء عىل
تكوين اعتقاد أن السماء تمطر يف الخارج .بالنسبة مليليكان ،فإن
اآلليات املسؤولة عن إنتاج هذا التمثيل تسمح للكائن بتتبع سمات
بيئته ،اليت ،باالقرتان مع آليات أخرى ،عززت بقاء أسالفه.

((( هذا رسم تخطيطي عام لنظرية التطور لداروين عن طريق االنتقاء
الطبيعي .ملعرفة املزيد عن النظرية ،انظر.)2012( Sterelny and Griffiths :
((( من املهم مالحظة أن هذه السمات ظهرت بشكل عشوايئ بني التجمع
السكاين.
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ككل((( .باملثل ،فإن رشح وظيفة االعتقادات يتطلب أن نفهم كيفية
عمل االعتقاد يف الكائن الحي ككل .وظيفة التمثيل ،من وجهة
نظر ميليكان ،ه ��ي ت��زوي��د الكائنات ب��أوص��اف ل �ح��االت العالم اليت
تخدم الفعل .تؤدي الضغوط االنتقائية عىل مدار التاريخ الطبيعي
إىل ظهور آليات إدراكية مسؤولة عن إنتاج التمثيالت .عندما يشكل
امل��رء اعتقادًا أن السماء تمطر يف ال�خ��ارج ،فهناك آلية إدراك�ي��ة (أو
مجموعة م��ن اآلل �ي��ات اإلدراك �ي��ة) مسؤولة ع��ن إن�ت��اج ه��ذا االعتقاد
أن السماء تمطر يف ال �خ��ارج .ع�لاوة عىل ذل��ك ،تعترب ميليكان أن
هناك آليات إدراكية مسؤولة عن استخدام (أو «استهالك» بتعبري
ميليكان) هذه التمثيالت .تتعاون هذه اآلليات اإلدراكية بطرق تعزز
بقاء الكائن ككل .عندما يرى املرء أن السماء تمطر يف الخارج ،فإنه
يشكل اعتقادًا بأن السماء تمطر يف الخارج ،وهذا االعتقاد ناتج عن
اآلليات التط ّورية اإلدراك �ي��ة .يمكن للمرء بعد ذل��ك استخدام هذه
املعلومات لتحديد مسار عميل .لدى الثدييات مثلنا آليات إدراكية
مسؤولة عن استخدام (أو استهالك) هذا التمثيل لتحديد اإلجراء
املنتج-
املناسب .باختصار ،بالنسبة مليليكان ،يمتلك البرش آليات ِ
املستهلك ال�تي ،عندما تعمل بشكل صحيح ،تعزز بقاء اإلنسان،
ِ
وبالتايل ،تحدد املحتوى القصدي للتمثيالت العقلية .ويف ر ٍّد عىل
بيرت جودفري-سميث  ،)2013( Peter Godfrey-Smithتقول
ميليكان:

ع�لاوة عىل ذل��ك ،يف فكر ميليكان ،ي��ؤدّي التطور عن طريق
االنتقاء الطبيعي ً
أيضا دورًا يف تفسري قصدية الحاالت العقلية.
توفر ميليكان منظورًا طبيع ًيا (أو ت��ط� ّوريً��ا) للقصدية .القندس،
م �ث�ًل�اً  ،ي�ض�رب امل ��اء ب��ذي��ل��ه يف وج ��ود خ��ط��ر ،م��ش�يرًا إىل ال��ق �ن��ادس
لتوخّ ي الحذر ( .)Millikan, p. 288يضخ قلب اإلن�س��ان الدم
إىل ال��ج��س��م ،وب��ال�ت��ايل ي��دع��م وظيفة ال��ع��ض��و .تنقي ال��ك�لى ال��دم،
وبالتايل تزيل السموم من الجسم .بالنظر إىل هذا ،يمكن أن نقول
إن رضب القندس امل��اء بذيله ،وض��خ القلب للدم ،وتنقية الكىل
للدم كلها تحدد أغ� ً
�راض��ا بيولوجية محددة .فالغرض من رضب
لقندس ذيله هو اإلش��ارة للخطر .والغرض من قلب اإلنسان هو
دعم وظيفة العضو .والغرض من الكىل هو إزالة السموم الضارة.
إن تقرير األغ��راض البيولوجية مليليكان يستند إىل فكرة الوظيفة
األصلية .عند هذه النقطة ،يجب أن نتوقف قليلاً للحصول عىل
فهم واضح ملاهية الوظيفة األصلية وكيف تظهر يف تقرير املحتوى
القصدي للحاالت العقلية.
بادئ ذي بدء ،دعونا نفكر يف مفهوم الوظيفة .إن أسهل طريقة
للتفكري يف الوظائف هو النظر يف املصنوعات اإلنسانية مثل املنجل.
يأيت املنجل مزودًا بمقبض منجيل وشفرة .ووظيفة املنجل هي قطع
العشب .رشح وظيفة مقبض املنجل يتطلب أن نفهم وظيفة املنجل

«ق��د يُنظر عىل نحو أ ّويل ج �دًا إىل املحتوى القصدي عىل أنه
محتوى غريض للغاية ،مما يؤدي إىل طمس معنيني لـ«قصدي».
إنه ال يُع َّرف باإلشارة إىل أي ميول سببية أو إحصائية حالية .وإنما
يُ��ع� َّرف ب��اإلش��ارة إىل أغ��راض منتجي ومستهليك العالمات وليس
إنجازاتهم الفعلية ،وه��ذه «األغ� ��راض» تُحلَّل ع�لى أنها م��ا جرى
واملستهلكني للقيام به عن طريق بعض وسائل
املنتجني
انتخاب
ِ
ِ
االنتقاء (الجيين ،والثقايف ،والتعلّمي)» (.)p. 60
ببساطة ،املحتوى القصدي للتمثيالت الذهنية ال يُع َّرف من خالل
الطريقة اليت تخطط بها الحاالت العقلية -مثل االعتقاد -العالَم .وإنما
من خ�لال الوظيفة األصلية آلليات التمثيل-املنتجة وآل�ي��ات التمثيل-
املستهلكة .هذه اآلليات ،بدورها ،هي نتيجة لضغوط بيولوجية انتقائية(((.
من املهم التأكيد عىل أن ما يحدد الوظيفة املناسبة لالعتقاد
هو دوره يف التاريخ التطوري .أعاله ،رأينا ،وف ًقا مليليكان ،أن «ال ُبنىَ
ب إياها اإلنسان كانت يف األصل حلاً طبيع ًيا لبعض
اإلدراكية اليت ُو ِه َ
َّ
املطالب البسيطة ج �دًا ال�تي تطل َبها امل��وض��ع ال��ت�ط��وري لإلنسان»
( .)p. 294 ،1989هذا يعين أنه يف مرحلة ما من ماضينا التطوري،
جعلت القدر ُة عىل تكوين تمثيالت عقل ّية من املمكن للبرش أن
يتكيفوا عىل نحو أفضل مع محيطهم البييئ((( .كما رأينا ،بالنسبة
((( تستخدم ميليكان هذا املثال يف ما وراء املفاهيم (.)160-pp. 156 ،2017
((( ال بد أن أشري إىل لدى ميليكان الكثري لتقوله ،خاصة عندما يتعلق األمر
بقصدية اللغة .بتقريب شديد ،بالنسبة مليليكان ،فإن قصدية املنطوقات
 tokensاللغوية ت ُحدَّد من خالل التنسيق التاريخي ملرسيل ومتلقي املنطوقات
للغوية .للمزيد حول هذا ،انظر ( Millikanالفصل الثاين عرش).
((( ومع ذلك ،تجدر اإلشارة إىل أن البعض قد ش َّككَ يف هذه الفكرة
(.)Schulz, 2018

ٌ
مقدمة نقد ّية
العقيل مليليكان –
البيولوجي للتمثيل
التفسري
ّ
ُّ

مليليكان ،فإن األغراض ذات الصلة هي الوظائف األصلية لألنظمة
التمثيلية للكائن الحي .مرة أخرى ،الوظيفة األصلية للنظام هي
ألي نظام
ببساطة ما يجب عليه القيام به بحكم ماهيته .يمكن ّ
أن يخدم مجموع ًة متنوع ًة من الوظائف ،ول��ن تُع َتبرَ َ كل هذه
مهم يُح َكم به عىل
أصلية للنظام .هناك معىن
الوظائف كوظيفة
ٌ
ٍ
لاً
ما يُعترب ً
غرضا أو وظيفة لنظام ما يف عني الناظر .لذلك ،مث ،
من وظائف القلب أن يكون رمزًا للحب يف بعض الثقافات .هذا هو
السبب يف أن ميليكان وغريها يؤكدون عىل فكرة الوظيفة األصلية.
إن العمل كرمز للحب ال يُعترب وظيفة أصلية للقلب ،وال الصوت
الذي يصدره ،أو وزنه ،أو مذاقه يف الحساء ،إلخ .وإنما نقول عاد ًة
إن الوظيفة األصلية للقلب هي املساعدة يف نرش الدم يف جسم
الكائن .أما الوظائف األخرى فهي منتجات ثانوية عرضية للوظيفة
اليت جرى انتخاب ُ ُه من أجلها(((.
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تماما أن يكون تمثييل العقيل للمطر مش َّوها .تخ َّيل،
من املمكن
ً
مثلاً  ،أنين كنت مخطئًا يف تكوين االعتقاد أن السماء تمطر يف
ال �خ��ارج ،ألن��ه ّ
رش ��اش ج ��اري ،يف الحقيقة ،يعمل بشكل خاطئ
ويصطدم بزجاج النافذة ،مما تسبب يف تكوين اعتقاد خاطئ أن
السماء تمطر .إن املشاغل املتعلقة بسوء التمثيل هي مخاوف يف
النهاية تتعلق بمحتوى تمثيالتنا .يف القسم أدن��اه ،نناقش اثنني
من التحديات اليت تواجهها السيمنطيقا-الحيوية مليليكان فيما
يتعلق باملحتوى.

 .3ت � �ح � ��دي � ��ان أم� � � ��ام ال� �س� �ي� �م� �ن� �ط� �ي� �ق ��ا-ال� �ح� �ي ��وي ��ة

مل�ي�ل�ي�ك��ان:

يصف ه��ذا القسم تحديني ي��واج�ه��ان السيمنطيقا-الحيوية
مليليكان :مشكلة عدم التحديد ،ومشكلة املحتويات الجديدة .بعد
وص��ف كل من التحديني ،نقدم ال��ردود املحتملة وأوج��ه القصور
فيها.

 3.1م�ش�ك�ل��ة ع��دم ال�ت�ح��دي��د

تلخيصا نقول :بالنسبة مليليكان ،االعتقادات عبارة عن تمثيالت
ً
عقلية تصف حاالت العالم .تُنتَج هذه الحاالت التمثيلية وتُستخدم
من خالل آليات إدراكية أخرى خضعت لشكل من أشكال االنتقاء
لتحديد اإلج ��راء .عندما تعمل كل ه��ذه اآلليات بشكل صحيح،
ٍ
ٍ
فإنها تعزز بقاء الكائن الحي.
هذه االعتبارات تستدعي العديد من األسئلة؛ من بينها ما ييل:
َّ
املوضح أعاله،
ماذا يعين إذن َف َش ُل التمثيالت العقلية؟ يف املثال
كبري عىل .)2016( Symons
((( هذه الفقرة تعتمد
بشكل ٍ
ٍ

ق��د يشري امل ��رء ،كما أش��ار آخ ��رون ( ،)Fodor, 1990إىل أن
السيمنطيقا-الحيوية تعرتضها مشكلة عدم التحديد .كما ذكرنا
ساب ًقا ،ف��إن اعتقاد امل��رء أن السماء تمطر يعمل لغرض وصف
واكتشاف سمة يف بيئة الفرد .باملثل ،عندما يرصد قيوط أرن ًبا ،قد
نقول إن رصد األرن��ب وظيفة أصلية (عن طريق االنتقاء) للقدرات
اإلدراكية للقيوط .لكن مشكلة هذا التفسري هي أن سلوك القيوط
يمكن تفسريه بعدة طرق مختلفة .إذا كان رصد األرنب هو وظيفة
تطورية أصلية للقدرات اإلدراكية للقيوط ،فمن املعقول بنفس القدر
تفسري القيوط عىل أنه يرصد جس ًما أوبر يشبه األرن��ب ،أو أطوار
أرنب ،أو أجزاء أرنب غري منفصلة((( .باملثل ،فإن محتوى اعتقادي أن
السماء تمطر يف الخارج يمكن ترجمته بعدة طرق مختلفة .بالنسبة
إىل ف��ودور ،تشري ه��ذه االعتبارات ضمن ًيا إىل أن اآلليات املسؤولة
عن إنتاج محتوى تمثييل ال يمكنها التمييز بني سمات البيئة (أي
األرنب) اليت تساهم يف صالحية القيوط وبني سمات البيئة اليت ال
تساهم بالرضورة يف صالحيته (أي األشياء الوبرية الشبيهة باألرنب).
وقد ردّت ميليكان ( )1990عىل هذا الشاغل من خالل التأكيد عىل
دور آلياتنا اإلدراكية البيولوجية املسؤولة عن استهالك -أو استخدام-
التمثيل .يف الحالة امل��ذك��ورة أع�لاه ،يُركَّز بشكل كبري عىل تكوين
(أو ،بعبارة ميليكان ،إنتاج) اعتقادي ،يف حني أن الرتكيز يجب أن
ينصب عىل قدرة الكائن الحي عىل استخدام املعلومات .إذ إن آلية
َّ
منتج تمثييل» (p.
املستهلك «مص َّممة ..بعملية انتقاء للتعاون مع ِ
ً
ً
 .)153بالنسبة مليليكان ،قد يستخدم القيوط مجموعة واسعة من
ُ
القيوط عن طريق
املحتوى الذي يدفعه ملطاردة األرنب .بل قد يطارد
الخطأ دمي ًة وبري ّ ًة .يتضمن التفسري الكامل ،بالنسبة مليليكان،
َج التمثيل وآليات املستهلك ،اليت
التاريخ التطوري الذي ش َّك َل منت َ
تتضمن بالرضورة مطاردة الفريسة وليس الدمى الوبرية .باختصار،
((( هذه هي مشكلة عدم تحديد املحتوى ،املشكلة الشهرية اليت اعرتضت
بقوة النظرية السببية يف اإلدراك ثم املقاربة الغائية بشكل عام (املرتجم).
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قد يختلف محتوى اعتقاد القيوط طاملا أن املحتوى متأصل يف
التاريخ التطوري للقيوط.
من املهم مالحظة أن الفالسفة ق�دَّم��وا ردودًا مختلف ًة عىل
رد ميليكان ع�لى مشكلة الالتحديد ( .)Neander, 2012لكن
نظ ًرا ألن الهدف هو تقديم نظرة عامة عىل السيمنطيقا-الحيوية
مليليكان ،لن نطيل النقاش.

 3.3م�ش�ك�ل��ة امل�ح�ت��وي��ات ال�ج��دي��دة
ه �ن��اك ت��ح� ٍ�د آخ��ر للسيمنطيقا-الحيوية مليليكان (وال��ت�ق��اري��ر
�وم��ا) ي��ت��ع �لَّ��ق بمشكلة امل��ح��ت��وي��ات
ال�س�ي�م��ن�ط�ي��ق��ي��ة-ال��ح��ي��وي��ة ع��م� ً
(((
لوح َظ ساب ًقا ،تفرس ميليكان الحاالت العقلية
ال��ج��دي��دة  .كما ِ
التمثيلية (م��ث��ل االع��ت �ق��اد) باللجوء إىل وظيفتها امل�ن��اس��ب��ة ،اليت
ب��دوره��ا تُفسرَّ من خ�لال االع�ت�ب��ارات التطورية .فالوظيفة األصلية
العتقادي أن السماء تمطر يف الخارج هي مساعديت يف اكتشاف
ِسمات محيطي .عند هذه النقطة ،قد نقول إنه عىل الرغم من
السيمنطيقا-الحيوية مليليكان تفرس بنجاح قدرتنا عىل تتبع بعض
سمات بيئتنا -مثل الطعام وامل��اء -إال أنها ال تأخذ يف الحسبان
ب��ال�ضرورة السمات ال��ج��دي��دة لبيئتنا .ففي النهاية ،نحن نواجه
سمات البيئة اليت ،من املحتمل ،أنها لم تكن ج��ز ًءا من ماضينا
ال��ت �ط��وري ،مثل الخبز املحمص ،وأج��ه��زة الكمبيوتر ،والهواتف
الذكية .ونظ ًرا لعدم قدرة السيمنطيقا-الحيوية مليليكان عىل تفسري
ذلك ،فقد نميل إىل رفضها.
ُق �دِّم ر ٌّد واح � ٌد محتم ٌل عىل ه��ذه املشكلة من ِقبل جارسون
وبابينو  .)2019( Garson and Papineauوف ًقا لجارسون
وبابينو ،يشري عمل ميليكان األخ�ير يف كتابها ما وراء املفاهيم
 Beyond Conceptsإىل ح� � ٍّل م��ح��ت � َم��ل ل��ه��ذه امل��ش��ك��ل��ة.
ٍ
وعىل الرغم من إمكانية العثور عىل تفاصيل حلهما يف ورقتهما
البحثية ال�تي بعنوان السيمنطقا-الغائية ،واالنتقاء ،واملحتويات
الجديدة Teleosemantics, selection and novel
 ،contentsإال أنه يجدر بنا تقديم مخطط موجز للغاية لردهما
هنا .وف ًقا مليليكان ،نحن نمتلك آليات إدراكية مسؤولة عن تتبع
سمات بيئتنا .وعندما نواجه سمة جديدة يف بيئتنا ،فإننا قادرون
عىل تشكيل آليات تتبع جديدة -عرب عملية انتقاء وراثية -لتحديد
السمات الجديدة يف بيئتنا.
هناك مشكلة كامنة يف هذا الرد ،ومشكلة املحتويات الجديدة
بشكل عام ،لها عالقة بكيفية تفسرينا ملا يعنيه أن تكون السمات
يف بيئة الكائنات «جديدة» .يمكن للمرء أن يقول ،مثلاً  ،إن األرنب
الذي يتع َّق ُب ُه القيوط ،هو جدي ٌد من حيث أن القيوط لم يصادف
واج َه
هذا األرنب بعينه ،ولكنه ليس جديدًا بمعىن أن الذئب قد َ
كائنات من هذا النوع باملايض .باملثل ،فإن تمثييل لزجاج النافذة
ه��و جديد م��ن حيث أن العديد م��ن أس�لايف الهومينيد ربما لم
((( للحصول عىل رسم تخطيطي لهذا الجدل ومشكلة املحتويات الجديدة،
انظر .)2019( Garson and Papineau

شخصية العدد

يلتقوا أبدًا بزجاج نافذة أنشاته رشكة محلية يف عام  ،2017لكنه
ليس جديدًا بمعىن أنين أنظر يف أداة تحميين من العوامل الجوية،
املطر يف هذه الحالة .لذلك ،ربما يمكن قبل أن نعبرِّ عن مشكلة
املحتويات الجديدة بأنها «مشكلة» ،يجب علينا أولاً توضيح ما
يعنيه مواجهة السمات «الجديدة» لبيئتنا يف املقام األول.

 .4خ��ات�م��ة
كان الهدف من هذه الورقة هو تقديم مخطط للسيمنطيقا-
الحيوية مليليكان .لقد رأينا أنه ،بالنسبة مليليكان ،فإن التمثيالت
العقلية -واألنظمة اإلدراكية اليت تش ِّكل جز ًءا من أساسها -تُفسرَّ
من خ�لال وظيفتها املناسبة .وتُ��ح�دَّد ه��ذه الوظائف األصلية من
خالل دورها يف تاريخنا التطوري .عىل الرغم من وجود الكثري مما
هو ج ّيد يف تقريرها ،فإننا رأينا أن السيمنطيقا-الحيوية مليليكان
تواجه العديد من التحديات ،ال�تي يبدو أنها تتلخّ ص يف كيفية
فهمنا ملا يعنيه تفسري محتويات الحاالت التمثيلية(((.

ق��ائ�م��ة أه��م امل�ص�ط�ل�ح��ات:
تقرير

Account

السمينطيقا الحيوية

Biosemantics

البىن اإلدراكية

Struc� Cognitivee
tures

وصفي

Descriptive

الصالحية

Fitness

املحتوى القصدي

Con� Intentionall
tent
Represen� Mentall
tation

التمثيل العقيل
الحالة العقلية
النمط الظاهري
الوظائف األصلية

State Mental
Phenotypic
Functions Proper

((( ملناقشة تفصيلية ملجموعة متنوعة من أنواع التفسريات اليت يمكن طلبها
من نظرية املحتوى التمثييل انظر .Symons 2016
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