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  النظرة اللغوية للمعرفة القبلية
  1جياكوينتو ماركوس

  

  ملخص
ـ   . هذه الورقة تقدم اعتبارات ضد النظرة اللغوية للمعرفة القبلية         سم إلـى   الورقـة تنق

بتفرد المعاني المعجمية تقـدم دلـيال       في القسم األول أجادل بأن المشكالت الخاصة        . قسمين
على عدم التحديد المعتدل، كمفهوم متميز عن عدم التحديد الجـذري المطـروح بواسـطة               
كواين، وأن عدم التحديد هذا يقلل من فكـرة المعرفـة القبليـة المؤسـسة علـى معرفـة                   

قائمة على ال غيرسم الثاني من الورقة أجادل ضد فكرة أن المعرفة القبلية   في الق . المترادفات
  .تعريفات الضمنيةمعرفة المترادفات يمكن تفسيرها على أساس ال

  
  
  

الكثير . بعض معارفنا تبدو لنا قبلية، بمعنى أنها ليست بشكل واضح قائمة على الخبرة            
ك معرفتنا بما أسـماه هيـوم عالقـات         من المعارف الرياضية والمنطقية تعتبر قبلية؛ وكذل      

ولكن كيف نكتسب هذه المعرفة إذا لم يكن        . األفكار، مثل معرفة أن كل رحلة لها وقت زمني        
  من الخبرة الواضحة؟ ماذا يضمن لنا صحة هذه االعتقادات؟

وبشكل خـاص   . أحد اإلجابات هي أنها معروفة بمجرد معرفة حقائق المعاني اللغوية         
هذا الرأي كان شـائعا عنـد       . تي بواسطتها يتم التعبير عن المعرفة القبلية      معاني الكلمات ال  

 يحـاول بـول     مقنعـة و  منيـرة  في ورقة . 2فالسفة القرن العشرين حتى دمر كواين ثقتهم      
بوجوسيان أن يستعيد ثقتنا، بأن يجادل بأن حجة كواين تكون معرفية فقط إذا قبـل المـرء                 
نظرته المتطرفة عن عدم تحديد المعنى وبواسطة تقديم تصور إيجابي عن المعرفة القبليـة              

موقف بوجوسيان متفوق بكثير بالنسبة للمواقف اللغوية السابقة         .على أساس معرفة المعنى   
 أوافق علـى الكثيـر ممـا يقولـه          نيفي حين أن  . هذه الورقة تمثل ردي   . حق االنتباه ويست

  .مضللةبوجوسيان، سوف اجادل بأن المقاربة اللغوية للمعرفة القبلية 
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