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چکيده

ما بر اين باوريم كه« :آگاهي فرد نسبت به خود خطاناپذير است» ،درحاليكه آگاهي
او نسبت به ساير چيزها و يا حتي آگاهي ساير افراد نسبت به او را خطاناپذير نميدانيم.
چگونه ميتوان چنين عدمتقارني را تبيين كرد؟ متداولترين پاسخ ،معموال مبتني بر تبيين
دكارتي الک است .ما ابتدا ،اين تبيين را به چهار فرضيه فرو ميكاهيم و سپس با آشکار
ساختن تبعات معناشناسانه ،معرفتشناسانه و هستيشناسانهی اين فرضيهها نشان خواهيم
داد كه چرا ميتوان (و يا بايد) به دنبال تبييني بديل باشيم .در پايان نيز با اتکای بر آراء
ويتگنشتاين متأخر ،تبيين بديلي را ارائه خواهيم كرد كه براساس آن ،باور به خطاناپذيری
فرد در آگاهي از خود  ،صرفا به يك پيشفرض زبانشناسانه برميگردد كه ما را برای
تفسير كالم يکديگر آماده ميسازد.
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مقدمه
شما ممکن است پس از چند سال دوری ،همسايه ی سابقتان را بجا نياوريـد ،ولـي بعيـد اسـت كـه -
مثالً -پس از يك بيهوشي طوالني ،خودتان را بجا نياوريد .5بـا آنکـه گـاهي در تشـخي بـاور ،ترديـد،
اميد يا حتي منظور ديگران دچار اشتباه ميشويد ولي عجيب خواهد بود اگر مـدعي شـويد كـه گـاهي در
تشخي باور ،ترديد ،اميد يا حتي منظور خودتان نيز دچار اشـتباه مـيشـويد .ممکـن اسـت -بـهعنـوان
مثال -در تشخي موضع يا علت درد دچار اشتباه شويد ،با اين حال ،احتمال نميرود در اينکه «احساس
درد ميكنيد» نيز دچار اشتباه شده باشيد .شايد فردی كه راهش را در بيابان گمكرده و تشنگي نيز تا حـد
زيادی هوشياریا را مختل كردهاست در اين بـاور كـه« :كمـي جلـوتر بركـهای قـرار دارد» ،بـهطـور
رقتآوری دچار اشتباه شده باشد ولي بههرحـال ،در اينکـه« :بركـهای بـه نظـر آمـدهاسـت» ،اشـتباه
نکردهاست.
امتيازی كه در همه اين موارد حاضريم بيهيچ ترديدی به فـرد بـدهيم ،خطاناپـذيری او در آگـاهي از
خود است .8منظور از «خود» نيز هر چه باشـد ،نهايتـاً بـه محتـوای ذهـن (گـرايشهـا و محتواهـای
گزارهای ،حاالت احساسي 7و  )...برميگردد 0بهنحویكه معتقديم «تنها خودِ فرد ميدانـد در ذهـنش چـه
ميگذردس تنها خود فرد است كه ميداند آيا صادقانه سخن ميگويد يا صرفاً وانمود مـيكنـد» .حتـي اگـر
يك روانکاو ماهر بتواند زوايای ناخودآگاه ذهن فردی را بهتر از خود آن فرد نمايان سازد ،بـاز هـم آنچـه
موفقيت اين روانکاو را نشان خواهد داد چيزی جز اظهارات و يا واكنشهای همان فرد نخواهد بود .اين -
را كه گاه «مرجعيتِ اول شخ » 6نيز مينامند -نشانگر تفاوت ميان آگاهي فرد از خود و آگاهي او از
چيزهای ديگر است .0ولي چرا معتقديم هر فرد قادرست به خوبي تشخي دهـد كـه در ظـرف ذهـنش
دارای همان چيزهايي است كه مدعي داشتنشان است .3به بيان ديگر ،چگونه ميتوان اين بـاور را تبيـين
كرد كه« :آگاهي فرد از ذهن خود خطاناپذير است ،درحاليكه آگاهي او نسبت به ساير چيزها يا حتـي
آگاهي ساير افراد نسبت به او خطاناپذير نيست».
بنابر نگرهی دكارتيِ الک ،ظاهراً مي تـوان ايـن خطاناپـذيری را بـا پـذير دسترسـي بـيواسـطه و
خصوصي هر فرد نسبت به تمام محتوای ذهنش ،2به نحو قانعكنندهای تبيين كـرد .ولـي چنـين تبيينـي
دارای ابهامها و نکات بحثبرانگيزی است كه ناديده گرفتنشان ميتواند ما را به دردسر بيندازد .مثالً نبايد
تصور شود كه با خطاناپذير خواندن فرد در آگاهي از محتوای ذهنش ،در حال نشان دادن رويداد محتملي
هستيم كه فرد دچار نمي شود چون مالكي خصوصي برای جلوگيری از وقوع آن در اختيار دارد .زيرا با
چنين تصوری ،وسوسه مي شويم تا برای يافتن چنين مالكي خودمان را به زحمت بيندازيم .اينگونه خـود
را به زحمت انداختن ،بيشتر به اين ميماند كه با ديدن چرخش يـك موتـور ،بالفاصـله بـهدنبـال قطعـه
متحركي باشيم كه تصور ميكنيم بايد همراه با آن بگرددس درحاليكه برخالف تصور اوليـهی مـا ممکـن
است اين موتور هرز گردد .0آيا با ديدن زني كه زمزمهكنان پشت يك دار قالي نشستهاست و با لطافت هر
چه تمامتر نشان ميدهد كه مشغول گرهزدن چيزی به دور تارهای آن است شما نيز تصور خواهيـد كـرد
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كه «بههرحال او مشغول بافتن قالي است»س چهبسا او (با دستان خالي) فقط ماهرانه حركات يك بافنده را
تقليد ميكند .54ناگفته پيداست كه چنين پرسشهای شکاكانهای تا چه حـد مـيتوانـد متـأثر از نگـرهی
ويتگنشتاين متأخر در سراسر پژوهشهای فلسفي باشدس نگرهای كه سعي دارد تا به ما نشان دهد چگونـه
برخي باورهای ته نشين شده در فلسفه قادرند فيلسوف را به زحمت بيندازنـد .ايـن نگـره بـه مـا گوشـزد
ميكند كه« :كشف واقعي ،آن است كه مرا قادر سازد تا دقيقاً در همان جايي از فلسفيدن دست بکشم كه
وسوسه مي شوم تا آن را ادامه دهم .كشفي كه فلسفه را به ساحل آرامش ميرسـاند تـا بـيش از ايـن بـا
پرسشهايي شکنجه نشود كه او را به ورطهی ترديد ميكشانند» ( .)Wittgenstein, § 133اين مقالـه،
تالشي برای نشاندادن همين نکته است و مشتمل بر سه بخش اصلي خواهد بود .در بخش ( ،)5پـس از
فروكاستن تبيين دكارتي الک به دو فرضيهی مرتبط با يکـديگر ،نشـان خـواهيم داد كـه فرضـيهی ()5
حاوی نکات بحثبرانگيزی است كه سبب ايجاد اختالفِنظرهايي مبنايي در ميان فيلسـوفان شـدهاسـتس
فرضيهی ( )8نيز حاوی نکات مبهمي است كه نميتوان آنها را ناديده گرفت .در بخش ( ،)8دو فرضيهی
ديگر را از درون اين تبيين بيرون ميكشيم و نشان ميدهيم كه هر دو معيوب هستند .در پايـان بـه ايـن
نتيجه خواهيم رسيد كه تبيين دكارتيِ الک ،الاقل مبتني بر چهار فرضيه است كه در هـر كـدامشـان بـا
اِشکال خاصي مواجه است .همين نيز بهانه الزم را بدست ميدهد تا در بخش ( )7بهدنبال ارائهی تبييني
بديل باشيم.
 .9اولين تقليل تبيين دکارتی الک
يکي از مهمترين مؤلفههای سنت دكـارتي ،پـذير دسترسـي معرفتـي منحصـربـهفـرد نسـبت بـه
محتوای احتمالي ذهـن اسـت .55بـهطـوریكـه حتـي اگـر تمـام داشـتههـای معرفتـي فـرد در معـرض
شك قرار بگيـرد ،بـاز هـم دكـارت مـدعي اسـت« :از آن جهـت كـه مـن چيـزی بـه جـز يـك شـيء
انديشنده نيسـتم ،اگـر چيـزی در [ذهـن] مـن وجـود داشـته باشـد ،بـيهـيچ ترديـدی بايـد از آن آگـاه
باشم»( .58)Descartes, 1984, pp. 33-34الک از درون اين آگاهيِ دروننگرانهیِ دكارتي ،نگرهای را
بيرون كشيد كه ظاهراً به او كمك ميكرد تا نسبت ميان زبان ،محتوای ذهـن و عـالمِ خـارج را توضـيح
دهد .او بر اين باور بود كه واژههای زبان ،ابتدائاً نشانگر تصوراتي هستند كه بهطور خصوصي در ذهن هر
فردی جريان دارند .برای آنکه مسمای اين محتوای خصوصي بر ديگران نيز آشکار شـود ،فـرد بايـد يـاد
بگيرد چگونه آنها را كامالً شبيه بـه اطرافيـانش نشـانهگـذاری كنـد ( .)Locke, III, II, §§1-3الک،
فطری بودن اين تصورات را رد ميكرد 57ولي معتقد بود كه تصورات بسيط ذهني (و شايد برخي تصورات
مركب و پيچيدهتر ذهني) ،پيش از آنکه فرد اقدام به نشانهگـذاری آنهـا كنـد ،بايـد ضـرورتاً در ذهـنش
جريان داشته و بهطور خصوصي دردسترس معرفتي او قرار داشـته باشـند ( .)Locke, III, V, §15الزم
به يادآوری است كه در ميان گفتار و افعال روزمره به موارد متعددی ميتوان اشاره كرد كه ظاهراً ديـدگاه
دكارتيِ الک را تأييد ميكنند .مواردی مانند:
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 اينکه به هنگام نوشتن يك نامه ،بهدنبال بيان مناسبي برای منظورمان ميگرديم. اينکه گاه حس تازهای بدست ميآوريم و سپس سعي ميكنيم تا آن را بيان كنيم. اينکه چيزی از ما پرسيده ميشود و ميگوييم :يك لحظه صبر كـن ،جـواب نـوک زبـانماست(!) و ...
چنين مواردی ،كه البته كم هم نيستند ،زمينه را برايمان چنان فراهم كردهاند كه ميپنداريم :پـيش از

بيان منظورمان ،آن را بهطور خصوصي در اختيار داريم و تنها كاری كه بايد انجام دهـيم ايـن اسـت كـه
راهي برای آشکار ساختنش بيابيم .از آنجايي كه نگرهیِ الک دربارهیِ تصورات ،چيزی شبيه به نظريهی
دادهی حسي 50است ( ،)Lowe, 1995, p. 35بنابراين نگـرهیِ او را مـيتـوان بـا فروكاسـتن بـه دو
فرضيهی زير بازنويسي كرد:
56
فرضيهی( .)5تصورات ،اشيائي ذهني هستند كه شامل يك سری اوصافاند .
فرضيهی( .)8فرد ،پيش از نشانه گـذاری ايـن اشـياء ذهنـي ،بـه آنهـا دسترسـي معرفتـي خصوصـي
دارد.
بنابراين بازنويسي ،ممکـن اسـت ذهـن فـرد آكنـده از تصـورات گونـاگون باشـد ،ولـي چـون هنـوز
نتوانسته است آنها را بهنحـوی كـامالً مشـابه بـا اطرافيـانش نشـانهگـذاری كنـد ،پـس قـادر نخواهـد
ل فهـم باشـد ،نمايـان سـازد .بـالتبع،
بود محتوای خصوصي ذهـنش را چنانکـه بـرای ديگـران نيـز قابـ ِ
چنين فردی تبديل به معمايي غيرِقابلِحل برای اطرافيانش خواهد شـد ،زيـرا هـيچ مالكـي بـرای فهـم
منظور در دست ندار ند .اين باوری است كه در پذير آن ،الک خـود را بـا آگوسـتين نيـز همـراه
ميبيند ()Locke, III, II, § 8س حتي كانت نيز در پذير اين باور ترديدی به خود راه نميدهـد .50امـا
آيا فهم منظور احتمالي چنين فردی ،مسئله ای است كه برای حل آن بايد به آينده چشـم دوخـت؟ پاسـخ
ويتگنشتاين به اين پرسش ،حاوی نکتهی قابلِ تأملي است .53اما برای فهمپذيری پاسخ او نيازست تـا در
ابتدا دو فرضيهی باال را بيشتر مورد بررسي قرار دهيم .الک ،بنابر فرضيهی( ،)5تصـورات فـرد را اشـيائي
ذهني ميداند كه در اثر تجربهی (بيروني يا دروني) بدست آمدهاند 52و بنابر فرضيهی( )8نيز معتقد اسـت
كه فرد قادرست الاقل برخي از اين اشياء ذهني را در پيش خود  ،با برچسب خاصي نشانهگـذاری كنـد
تا در صورت مواجههی دوباره ،مالكي برای بازشناسي آنها داشته باشد .بنابراين نتيجه ميگيرد كـه اگـر
فردی حتي نتواند تصورات و حاالت ذهنيا را بهنحو قابلِ فهمي برای ديگران بيان كنـد ،الاقـل قـادر
است با رجوع به برچسبي كه خود بر روی آنها گذاشتهاست ،بهطور صحيحي ،به آنها اشارهای ذهني
(يا دروني) داشته باشد .ولي با تأمل دربارهی آنچه كه برای تحقق اين اشارهی دروني ضروری اسـت ،بـه
تدريج ابهامهايي نمايان ميشود.
انجام صحيح هر عملي ،از جمله اشاره ی به يـك شـيء ،نيازمنـد بـه آمـوختن يـك (يـا چنـد) قاعـده
است .در اينجا ،ويتگنشتاين پرسشي را طرح ميكند كه در نگرهی الک بـيپاسـخ بـاقي مـيمانـد و آن
نيز اينکه :اگر شيءای صرفاً دردسترس معرفتي خود فرد قـرار داشـته باشـد ،چگونـه فـرد ديگـری قـادر
است نحوهی صحيح اشاره كردن به آن را به او آموز دهد؟ و اگـر هـيچ راهـي بـرای چنـين آموزشـي
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وجود ندارد ،پس اين فرد از كجا مي داند كه اين كار را بايد اينگونه انجام دهـد و نـه بـهگونـهای ديگـر؟
بنابراين ،بهنظر ميرسد كه اين فرد حتي قادر نيست بدانـد آيـا ايـن كـار را درسـت انجـام مـيدهـد يـا
نه ( .)Wittgenstein, §§ 257-258ممکـن اسـت مـدافع نگـرهی الک بخواهـد بـا فـرض شـرايطي
خاص -مثالً نبوغ فراوان ،-اين احتمال را پيش بکشد كه :شايد اين فرد قواعدی برای خود ابداع كرده
باشد و با پيروی خصوصي از همين قواعد« ،اشارهای صحيح به چيزی داشتن» نيـز بـرايش امکـانپـذير
شده باشد .اين مدافع ،برای آنکه نمونهی مشهودی از چنين قواعدی در زبـان فارسـي را نيـز نشـان داده
باشد ،ممکن است از ما بخواهد تا چيزی شبيه به زبان زرگری را تصور كنيم .بنابر احتمالي كه اين مدافع
پيش ميكشد ،اگرچه ممکن است آواهای چنين فردی بسيار عجيب به نظر برسـند ،بـا ايـن همـه ،تنهـا
تفاوتي كه ميان زبان خصوصي اين فرد و زبان زرگری وجود دارد اين است كه در زبان خصوصي صرفاً از
قاعدهی عجيبتری برای بيان منظور استفاده ميشود .نکتهای كه ويتگنشتاين بـه ايـن مـدافعِ پـر شـور
گوشزد خواه د كرد اين است كه تشبيه چنين زباني به زبان زرگری چندان بجا نيست .اينکه فردی با خلق
يك زبان «مندرآوردی» قادرست منظور را كدگذاری كند ،به معنای ايجاد زباني خصوصي نيست .زيرا
تنها كاری كه او انجام داده اين است كه به شيوهی عجيبي به چيزهايي اشاره كردهاست كه ما معموالً به
شيوهی ديگری به آنها اشاره ميكنيم .اين درحالياست كه در يك زبان خصوصي ،واژهها بايـد نشـانگر
بيواسطهی تصورات و حاالتي باشند كه صرفاً خود فرد ميتواند به آنها اشاره كند چراكه صرفاً خـود
ميتواند از آنها آگاهي داشته باشد .50چون فرد ديگری قادر نيست بـه آنهـا دسترسـي معرفتـي داشـته
باشد ،پس بهطور موجهي نميتوان ميان واژههای اين فرد و واژههای هيچ فرد ديگری زمينهی مشتركي
لحاظ كرد .بهطور موجهي نمي توان ادعا كرد كه :شايد او منظوری داشته كه شبيه بهمنظور فـرد ديگـری
بودهاست .شايد در اينجا كسي مايل باشد تذكر دوم ويتگنشتاين را ناديده بگيرد كه :پيـروی خصوصـي از
يك قاعده ،تفاوت ميان «پيروی از قاعده» و «تصور پيروی از قاعده» را مبهم باقي ميگذارد84س اما با اين
همه ،باز هم نميتوان ابهام اساسي نهفته در زبان خصوصي را ناديده گرفت .اين ابهام ،بـه پـسزمينـهی
فرضيهی ( )8برميگردد .زيرا محتمل بودن دسترسي معرفتي خصوصي ،بر يك پيشفرض استوار است و
آن نيز اينکه« :اگرچه نميدانيم فرد چه منظوری دارد و يا در ذهنش چه مـيگـذرد ولـي بـههـرحـال ،او
منظوری داردس بههرحال ،او چيزی را مدنظر داشته است» .همـين پـيشفـرض اسـت كـه مـا را گرفتـار
مسئلهای دردسرساز ميكند .زيرا نميدانيم چگونه ميتوان در اين باور موجه بود كه «بههرحال ،او چيزی
را مدنظر داشتهاست» .85آيا به آنچه در ذهنش ميگذرد ،دسترسي پيدا كردهايم؟ آيا توانستهايم آن چيزی
را ببينيم كه او ذهنش را بهطور دروني متوجه آن كردهاست؟ آيا بهطور موفقيتآميزی توانستهايـم چيـزی
شبيه بهمنظور او را حدس بزنيم؟ در چنين حالتي ،اساساً چگونه مـيتـوان مطمـئن بـود كـه او منظـوری
داشتهاست؟ 88آيا مي توان مطمئن بود كه آواهای او نشانه ای بـرای چيـزی اسـت كـه احيانـاً مـدنظر
بودهاست؟ آنچه در اينجا غالباً از نظر مخفي ميماند باوری است كه در بنِ فهم مـا از زبـان نهفتـهاسـت.
باوری بسيار سادهس آنچنان ساده كه معموالً حتي حضور را نيز فرامو ميكنيم .ما بيهـيچ ترديـدی،
هميشه حاضريم تا واژهها را نشانههايي قابلِ فهم جهت انتقال تصـورات يـا حـاالت ذهنـي فـرد بـدانيمس
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بيآنکه بدانيم پس از پرسش شکاكانهی ويتگنشتاين چگونه ميتوان هنوز هم اين باور را حفظ كـرد .بـه
راستي چه چيزی سبب ميشود تا هنوز باور داشته باشيم كه «زبان هميشه به يك طريق عمل مـيكنـد،
هميشه به يك مقصود بکار ميآيد كه آن نيز انتقال انديشههايي است درباره خانهها ،دردها ،خوبي و بدی
و هر چيزی از اين قبيل » ( .)Wittgenstein, § 304آنچه اين پرسش برايمان بـاقي مـيگـذارد ،يـك
بنبست است.
واقعيت بنيادی آن است كه ما قواعدی را برای انجام يك بازی وضع ميكنيم ولي هنگامي كـه از آن
قواعد پيروی ميكنيم[ ،ناگهان متوجه ميشويم] چيزها آنگونه كه فـرض كـرده بـوديم درسـت از آب در
نميآيند .گويي انگار در قواعد خودمان گرفتار شده باشيم»(.)Wittgenstein, § 125
البته برخي ديگر از مدافعان الک ،تقرير نگرهی او براساس نظريهی دادهی حسي را نپذيرفته و سـعي
كرده اند تا آن را بنابر نظريهی قيدگرايانهی احساس 87بازنويسي كنند .آنان معتقدند كه :يادگيری زبان در
نگرهی الک ،بهمعنای توانايي فرد در نشانهگذاری يك تصوير يا يك شيء ذهني نيستس بلکه به اين معنا
است كه فرد ياد بگيرد با استفاده از نشانههايي كه برای ديگران نيز قابلِ فهم اسـت زمينـهای را فـراهم
سازد تا ديگران نيز قادر باشند شيء خارجيای كه او بهنحو خاصي احساسش ميكند را چنان تخيل كنند
كه گويي پيشِ روی آنهاست .به عنوان مثال ،يك گزارشگر خوب فوتبال را تصور كنيد كـه در ايسـتگاه
فرستندهی راديويي نشسته است و سعي دارد مخاطبانش را قادر سازد تا جريـان مسـابقه را چنـان تخيـل
كنند كه گويي آنان نيز همراه با گزارشگر در حـال ديـدن مسـابقه هسـتند (Lowe, 1995, pp. 169 -
 .)170در اين تقرير قيدگرايانه از نگرهی الک ،ديگر از آن اشياء ذهنـي برچسـبخـورده خبـری نيسـت.
اشيائي كه از طريق تجربه بدست ميآيند و بهنحوی واجد (يا حاكي از) اوصافي هستند كه فرض ميشود
متعلق به اشياء خارجي است .با كنار گذاشـتهشـدن فرضـيهی( ،)5جـايي بـرای فرضـيهی ( )8نيـز بـاقي
نميماند .بنابراين ،بهنظر ميرسد كه چنين تقريری نبايد حاوی ابهامهايي باشد كه با فرض اشـياء ذهنـي
خصوصي ايجاد ميشوند.
ولي ما  -الاقل به سه دليل -معتقديم كه :اين فقط ظاهر ماجراست .زيرا (الف) بهنظـر مـيرسـد كـه
چنين تقريری ،با برخي از عبارات الک ناسازگار باشد .بهعنوان نمونه ،او در بحث واژگان كلي (مانند :اسم
جنس و صور نوعيه) ،صراحتاً نکتهای را مورد تأكيد قرار ميدهد كه ميتـوان آن را تأييـدی بـر مـدعای
نظريهپرداز دادهی حسي بشمار آورد( 80ب) هنوز معلوم نيست كه در توصيف محتوای ادراكي باورهايمان،
نظريهی قيدگرايانهی احساس نسبت به نظريهی دادهی حسي از وضـع بهتـری برخـوردار باشـد( 86ج) از
همه مهم تر نيز آنکه حتي تقرير قيدگرايانه هم نميتواند نگرهی الک را از شکاكيت ويرانگر ويتگنشتاين
برهاند .فرض كنيد كه فرد نتواند از آن نشانه هايي استفاده كند كه برای ديگران نيز قابلِ فهم اسـت ،بـاز
هم تقرير قيدگرايانه حاوی منعي برای اين ادعا نيست كه« :بههـرحـال ،فـرد چيـزی را بـهنحـو خاصـي
احساس كردهاست» .ولي اگر ادعا كنـيم كـه« :فـرد شـيءای را بـهنحـو خاصـي احسـاس كـرده ،فقـط
ش روی
نتوانستهاست زمينه ای را برايمان فراهم كند تا ما نيـز آن را چنـان تخيـل كنـيم كـه گـويي پـي ِ
ماست»س آنگاه باز هم در معرض اين پرسش خواهيم بود كه :از كجا ميدانيم آواها يـا اداهـای عجيـب و

تحليل و نقد تبيين دکارتی ِالک دربارهی اين باور و ارائهی . . .
)(Everyone is infallible on consciousness of himself’’An analysis and . . .
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غريب چنين فردی ،احياناً نشـانهای بـرای نحـوهی خاصـي از احسـاس كـردن اسـت؟ قـرار داشـتن در
برابر چنين پرسشي ،بهمنزلهی افتادن در دام همان بن بستي است كه اين نظريه قصد داشـت از آن فـرار
كند.
اما اين تمام ماجرا نيست .زيرا نظريهی قيدگرايانهی احساس ،بهطور جدی خود را درگيـر محتـوای
فرضيهی ( )5نميكند و بيشتر سعي دارد تا كار را چنان پيش ببرد كه نيازی به كلنجار رفـتن بـا مـدعای
اين فرضيه نداشته باشد .با اين همه ،برخي نظريات فيزيکاليستي ديگـر ،بـيهـيچ پروايـي ،مسـتقيماً بـا
مدعای اين فرضيه سر شاخ ميشوند و اين پرسش شکاكانه را مطرح ميكنند كه :اساساً چرا بايد بپذيريم

كه در كنار اشياء فيزيکي و تا حدی مستقل از آنها ،اشياء ديگری نيز تحتعنوان اشياء ذهني وجود دارد؟
ما در ادامه ،با ارائه ی طرحي اجمالي از ايـن نظريـات نشـان خـواهيم داد كـه بحـث پيرامـون محتـوای
فرضيهی ( )5اصطالحاً معركهی آراء است و به نظر هم نميرسد كه بهزودی بتوانيم در اين حيطه شـاهد
اتفاقِ نظری رضايتبخش باشيم.
نظريات فيزيکاليستي ،طيف وسيعي را شامل ميشوند ولـي بـهطـوركلـي ،مبتنـي بـر ايـن فرضـيهی
تكانگارانه هستند كه« :هر آنچه در جهانِ مکان-زمان وجود دارد ،يك شيء فيزيکي است .هـر ويژگـيِ
يك شيء فيزيکي نيز يا (الف) خود يك ويژگي فيزيکي است يـا (ب) ويژگـيای اسـت كـه بـهطـور
تنگاتنگي مـرتبط بـا ماهيـت فيزيکـي آن شـيء اسـت» ( .)Kim, 1999, p. 645دو شـق موجـود در
فرضيهی باال ،دو نـوع تـكانگـاری را سـبب مـيشـود )5:تـكانگـاری تقليـلگـرا 80و  )8تـكانگـاری
غيرتقليلگرا 83در تكانگاری تقليلگرا ،نظريههای علمي ،بهصورت سلسلهای از مراتب بهم پيوسته فرض
مي شوند كه مبتني بر نوعي يکپارچگي معرفتشناسانه و هستيشناسانه شکل گرفتـهانـد ،بـهطـوریكـه
نظريههای متعلق به هر مرتبه توسط نظريههای متعلق به مرتبهی مجاوری كه پايينتر از آن قرار دارد و
مبناييتر از آن است ،تبيين ميشوند و درنتيجه ميتوانند به آنها فروكاسته شوند .اين روند تا جايي ادامه
مييابد كه تمام نظريههای علمي ،به نظريههای فيزيك تقليل مييابند يـا توسـط آن تبيـين مـيشـوند.
بنــابر تقريــری قــوی از تقليــلگرايــي ،قــوانين واســط ميــان هــر دو مرتبــهی مجــاور ،شــرايطي را در
مرتبهی پايينتر معين ميكند كه برای تبيين و يا حتي پـيشبينـي خصوصـيات مرتبـهی بـاالتر كفايـت
ميكند .به عبارت ديگر ،با تکيه بر شرايط مرتبهی پايينتر ميتوان خصوصيات مرتبهی باالتر را تبيين يا
حتي پيشبيني كرد .تقريرهای قویتر ،پا را از اين نيز فراتر مينهند و هستيهای متعلق به مراتب بـاالتر
را نيز چيزی جز پيکربندیهای گوناگوني از همان هستيهای متعلـق بـه مرتبـهی پـايينتـر نمـيداننـد
( .)McCauley, 1999, pp. 712-713بنابراين نوع از تكانگاری ميتوان با تکيه بـر قـوانيني واسـط،
تصورات ذهني را به برخي خواص فيزيکي بدن (و بهطور خـاص سيسـتم مغـزی-نخـاعي) تقليـل داد و
معتقد به اينهماني نوعي 82ميان آنها شد .مزيت چنين تقليلدادني نيز در آن است كه ميتـوان تـأثيرات
علّي و متقابل امور ذهني و جهان فيزيکي را بهنحو بسيار سـادهای توضـيح داد .در مقابـل ،تـكانگـاریِ
غيرتقليلگرا ،قوانين واسطي كه در تقليلگرايي بهكار ميآيند را كنار ميگذارد و بر اين نکته تأكيد ميكند
كه :اگرچه كيفيات مرتبهی باالتر ،در درون كيفيات مرتبهی پايينتر ريشه دوانيدهاند ولي از حيطـهی آن
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خارج شدهاندس بهطوریكه ديگر نميتوان آنها را متعلق به مرتبهی پايينتر دانست چراكـه دارای قـوانين
رفتاری خاص به خودشان هستند ( .)McLaughlin, 1999a, p. 267درنتيجه ،رخدادهـای مربـوط بـه
برخي از علوم مانند روانشناسي را ميتوان مستقل از فيزيك مورد بررسي قـرار داد .ولـي همـين مسـتقل
بودن ممکن است سبب طرح اين احتمال شود كه :شايد اين رخدادها به اشيايي اشاره دارند كـه در كنـار
اشياء فيزيکي ،از جايگـاه هسـتيشناسـانهی مسـتقلي برخوردارنـد .بنـابراين ،پرسشـي كـه تـكانگـاری
غيرِتقليلگرا با آن مواجه است به اينجا برميگردد كه :اگـر رخـدادهای ذهنـي دارای قـوانين خـاص بـه
خودشان هستند ،پس چگونه ميتـوان بـرهمکنش علّـي رخـدادهای ذهنـي و فيزيکـي را توضـيح داد و
درعينحال ،تكانگار نيز باقي ماند؟ پاسخهای متفاوتي كه برای ايـن پرسـش پيشـنهادشـده ،تقريرهـای
متفاوتي را از تكانگاری غيرِتقليلگرا بههمراه آوردهاست .مثالً نظريهی اصالت پديـدار ثانويـه 80بـر ايـن
نکته تأكيد دارد كه« :اگر چه رخدادهای ذهني ،توسط رخدادهای فيزيکي ايجاد ميشـوند ولـي خودشـان
مسبب هيچ رخداد ديگری نيستند .رخدادهای ذهني بـه لحـاظ علّـي بـياثـر و عقـيمانـد و در شـبکهی
ارتباطهای علّي صرفاً معلول بشمار ميآيند و هرگز در نقش علت ظاهر نميشوند . 74بهطـوركلـي ،بـرای
هر رخدادِ معلول -مانند - e :زنجيرهای علّي مشتمل بر رخدادهايي فيزيکي وجود دارد كـه منجـر بـه e
ميشودس چنانکه هر حلقه از اين زنجيره ،بهنحوی ،حلقهی بعد از خود را تعيين ميكند .اين زنجيرههای
علّي فيزيکي ،جايي خالي باقي نمي گذارند تا بـا رخـدادهای ذهنـي پـر شـود .پـس فقـط نـوع فيزيکـيِ
رخدادهاست كه در نقش علت ظاهر مي شوند و هيچ رخدادی از آن جهت كه ذهني اسـت ،علـت رخـداد
ديگری بشمار نميآيد» ( .)McLaughlin, 1999b, pp. 275-276اگرچه در ايـن نظريـه ،رخـدادهای
ذهني به رخدادهای فيزيکي تقليل نمييابند ولي با اين همه ،ناديدهگرفتن تأثير علّي آنها ميتواند حاكي
از بي ميلي اين نظريه نسبت به پذير يك جايگـاه مسـتقلِ هسـتي شناسـانه بـرای رخـدادهای ذهنـي
باشد .75زيرا آنها را نهايتاً ويژگـي سـاختار فيزيولـوژيکي و پيچيـدهی مغـز و سيسـتم عصـبي مـيدانـد
( .78)Searle, 2004, p. 158ولي در مقابل ،افـرادی همچـون ديويدسـون بـا پـيشكشـيدن نظريـهی
تكانگاری ناهنجارگرا 77معتقدند كه :فيزيکي يا ذهني بودن ،صـرفاً دو شـيوهی متفـاوت بـرای توصـيف
رخدادهاستس عليت نيز بدون توجه به اينکه رخدادها چگونه توصيف ميشوند ،صرفاً حاكي از نسبتي است
كه ميان تك رخدادها وجود دارد ( .)Davidson, 1970, p. 215درنتيجه ،تأكيد نظريهی اصالت پديدار
ثانويه بر نفي تأثير علّي رخدادهای ذهني بيمورد است .اما حتي اگر تأثير علّي رخدادهای ذهني بر جهان
فيزيکي را بپذيريم ،چون اين سنخ از رخدادها به شدت متـأثر از اتفاقـات ديگـری هسـتند كـه خودشـان
ذهني نيستند ،هميشه در آنها با نـوعي ناهنجـاری مواجـه مـيشـويم .همـين نيـز سـبب مـيشـود تـا
قانون صريح و اكيدی وجود نداشته باشد كه براساس آن بتوان تمام مصاديق رخدادهای ذهني را تبيين يا
حتي پيشبيني كرد .70با اين همه و حتي با آنکه رخدادهای ذهني را نميتوان بـهعنـوان نـوع خاصـي از
رخدادها ،برحسب قوانين فيزيکي توصيف كـرد ولـي غالبـاً بـهطـور تـك مـوردی مـيتـوان بـه چنـين
توصيفهايي درباره آنها دست يافت .اين ،حاكي از برقراری اينهمانيِ موردی 76ميان آنها و رخدادهای
70
فيزيکي است
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مبنای هر دو نوع تكانگاری -چه تقليلگرا و چه غيرتقليلگرا -پذير اين فرض است كـه بـا تکيـه
بر چارچوب مفهومي برآمده از فهم متعارفمان نسبت به رخدادهای ذهني ،بهخوبي مـيتـوان سـازوكـار
حيات درونيمان را تبيين كرد .بهبيانديگـر ،هـر دو نـوع تـكانگـاری سـعي دارنـد تـا بـا بـهكـارگيری
مقوالتي همچون :باور ،ميل ،تـرس ،احساسـات ،درد ،لـذت و ماننـد آن ،نـوعي از رابطـهی ايـنهمـاني
ميان رخدادهای ذهني و فيزيکي را اثبات (يا رد) كنند .ترديـد در صـحت ايـن فـرض ،مبنـای نظريـهای
را شکل ميدهد كه به ماترياليسم حذفگرا 73شهرت يافتهاست .اين نظريه سـعي دارد تـا بـه مـا يـادآور
شود كه داوریهای مشـاهدتي تـا آنجـايي درسـت هسـتند كـه چـارچوب مفهـوميای كـه بـرای بيـان
آنها استفاده ميشود نيز درسـت باشـد .ايـن درحـالياسـتكـه چـارچوب مفهـومي مـدنظر ،عـالوه بـر
آنکه تصوير كاملي از سـازوكارهـای حيـات درونـيمـان ارائـه نمـيدهـد بلکـه حتـي حـاوی تصـويری
كامالً گمراهكننده از رخدادهای درونيمان است .پس در عين بـاقي مانـدن بـر رويکـردی فيزيکاليسـتي،
نمي توان انتظار داشت كه يك توصيف فيزيکي مناسب از حيات درونيمان بهطوركامـل بتوانـد مقـوالت
موجود در چارچوب مفهومي برآمده از فهم متعارفمان را تبيين كنـد .ازايـنرو ،نظريـهپـرداز ماترياليسـم
حذفگرا پيشنهاد ميك ند كه بـه جـای تقليـل ايـن چـارچوب بـه ايـن يـا آن توصـيف فيزيکـي ،بيشـتر
بايــد بــهدنبــال حــذف ايــن چــارچوب مفهــومي باشــيم ( .)Churchland, 1999, p. 43البتــه
اين تجديدِنظرطلبي تنها مخت به ماترياليسم حذفگرا نيست .چـراكـه در بسـياری از تقريرهـای ارائـه
شده برای تكانگاری -و بهطور خاص در تقرير ديويدسون -نيز اصرار بر آن است تا به جـای اسـتفادهی
از اصطالح اشياء ذهني ،از تعبير رخدادهای ذهني استفاده شود .اگرچه ممکـن اسـت كـه چنـين تجديـدِ
نظرهايي چندان به چشم نيايد ولي بههرحال ،ريشه در اين باور دارد كه «در كنار اشياء فيزيکي و تا حدی
مستقل از آنها ،اشياء ديگری نيز تحتعنوان اشياء ذهني وجود ندارد» .72فيزيکاليستها با تکيه بر چنين
رويکردی نسبت به ذهن سعي دارند تا به تمام منازعاتي كه معموالً بـر سـر همـين اشـياء ذهنـي ايجـاد
شدهاند ،مهر پايان بزنند.
بدون توجه به استداللهای ارائهشده توسـط هـر يـك از ايـن نظريـههـای فيزيکاليسـتي ،و قـوت و
ضعفهايي كه احياناً در هر يك از آنها نهفتهاست ،بهدليل وابستگي اين طيف از نظريهها بـه چـارچوب
فعلي فيزيك ،هر گونه تغيير احتمالي در اين چارچوب ممکن است به تغييرات عمـدهای در ادعاهـای هـر
يك از آنها منتهي شود ( .)Kim, 1999, p. 645همچنين ،غالب استداللهای ارائهشده توسط هر يك
از اعضای اين طيف ،در معرض اما و اگرهای فراواني قرار دارد كه توسط اعضای ديگر همين طيف ارائـه
شده اند و همين نيز حاكي از آن است كه اختالفات اساسي هنوز به حاشـيه نرفتـهانـد ( McLaughlin,
 .70)1999b, pp. 275-278اگر در كنار طيف بسيار متنوع نظريـههـای فيزيکاليسـتي ،نظريـهی دادهی
حسي را نيز بيفزاييم ،آنگاه مشخ خواهد شد كه محتوای فرضيه ( )5در معرض چـه اخـتالفِنظرهـای
گستردهای قرار دارد.
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 .3دومين تقليل تبيين دکارتی الک
در ابتدای بخش( )5به اين نکته اشاره شد كه واژهها ،بنابر نگرهیِ الک ،ابتدائاً نشانگر همان تصوراتي
هستند كه به طور خصوصي در ذهن فرد جريان دارند .واژهها ،درواقع ،نامهايي 04هسـتند كـه فـرد بـرای
نشانهگذاری تصورات خصوصيا به آنها ضميمه كردهاست .05بهطور جزئيتر ،و براساس آنچـه كـه از
عبارات الک دربارهی محتوای نام «طال» برميآيد ،محتوای هر نام به همان تصوراتي برميگردد كه بـه
هنگام استفادهی از آن ،مدنظر فرد قرار دارند.
نامها ،در نزد هر فرد ،نشانگر تصورات او هستند و به كمك همين نامهاست كه فرد تصوراتش را ابـراز
ميكند .كودک ،درباره فلزی كه اطرافيانش آن را طال مينامند ،چيزی نميداند مگر اينکه رنگ زرد براق
و روشني داردس او واژهی طال را صرفاً برحسب تصوری كه از آن رنـگ دارد ،بکـار مـيبـرد و نـه بيشـتر.
بنابراين ،او همان رنگ را دردم يك طاووس نيز طال مينامد .فرد ديگری كه تصور پختهتـری دارد ،وزن
زياد را نيز به زرد براق اضافه ميكند .پس لفظ طال ،هنگامي كه او آن را بهكار مـيبـرد ،نشـانگر تصـور
مركبي حاوی زرد براق و جوهری بسيار سنگين است .فردی ديگر ،ذوبشوندگي را نيز بـر ايـن كيفيـات
مي افزايدس در نتيجه ،واژهی طال برای او نشانگر جسمي بـراق ،زرد رنـگ ،ذوبشـونده و بسـيار سـنگين
خواهد بود .ديگری ،چکشخوارگي را نيز مي افزايد .هر يـك از ايـن افـراد ،در ابـراز تصـور  ،همچـون
ديگران از واژهی طال استفاده مي كنند ولي با اين همه ،پيداست كه هر فرد ،اين واژه را برحسـب همـان
تصوری كه از آن دارد ،بکار ميبرد و نه بهعنوان نشـانهای بـرای تصـور پيچيـدهای كـه فاقـد آن اسـت
(.)Locke , III, II, § 3
با اين توصيف ،اگرچه هر نامي در نزد افراد متعدد ممکن است نشانگر مجموعهی متفاوتي از تصورات
باشد ،ولي در نزد هر فرد و در هنگام بکار گرفته شدنش ،صرفاً نشـانگر مجموعـهی معينـي از تصـورات
است .08بنابراين يادگيری زبان ،چيزی جز توانايي در نام نهادن بر همين مجموعهی معـين از تصـورات و
سپس بازيابي آنها نخواهد بود ،07بهطوری كه با هرگونه اشاره ای بـه آن نـام ،بـر خـو ِد فـرد (يـا حتـي
ديگران) مشخ باشد كه «چه چيزی تحت چه مجموعهای از تصـورات» مـدنظر قـرار گرفتـهاسـت.00
مسمای هر نام نيز دقيقاً توسط همين مجموعهی معين از تصـورات تشـخي داده خواهـد شـد .ايـن را
ميتوان در قالب دو فرضيهی زير بازنويسي كرد:
فرضيهی ( .)7نام ،عالمتي اختصاری و قابل درک برای شئ (يا طبقهای از اشياء) اسـت كـه تصـورات
خاص و معيني دربارهی آن صدق ميكند.
فرضيهی ( .)0همين تصورات معيناند كه مسمای هر نامي را تعيين ميكنند.
در دهههای اخير ،فرضيهی ( ،)7غالباً ناظر به مسائلي سمانتيکي دربارهی نامهای خاص بـودهاسـت و
الک نيز بهنظر نميرسد كه دراينباره نظريهی پروردهای ارائه كرده باشد .06با اين همه ،مسائل متعـددی
كه پيرامون نامهای خاص شکل گرفتهاند ،تبعاتي بههمراه داشته كه قادرست آراء الک را درباره نامهـای
كلي (مانند :نام انواع طبيعي) مورد خدشه قرار دهد .به نظر الک ،با آنکه هر آنچه وجود دارد ،امری جزئي

تحليل و نقد تبيين دکارتی ِالک دربارهی اين باور و ارائهی . . .
)(Everyone is infallible on consciousness of himself’’An analysis and . . .

933

است ولي بنا به داليلي ،00تعداد زيادی از نامهای مورداستفاده در زبان برای اشاره به امـور جزئـي وضـع
نشده اند .او بر اين باور است كه :فرد از بدو كودكي ،با تأمل در هر يك از مجموعه تصورات معيني كه نام
خاصي را به آن ضميمه كردهاست 03و مقايسهی آن با ديگر مجموعهها درمييابد آنها عليرغم تمايزاتي
كه نسبت به يکديگر دارند ،دارای شباهتهايي نيز هستند .فرد با يافتن و نگهداری شـباهتهـا و حـذف
تمايزها ،بهتدريج مجموعههای معين و جديدی از تصورات را ايجاد ميكند كه هـر يـك از آنهـا تقريبـاً
بهنحو جامعي ،به طبقهای از اشياء اشاره دارند .هر يك از اين مجموعهها به انضمام نـامي كـه بـرای آن
وضع ميشود ،ناظر به يك نوع طبيعي خواهند بـود ( .)Locke, III, III, §§ 7-10بنـابر توضـيح الک
دربارهی اين مجموعههای انتزاعشده و واژههايي كه بهعنوان نام به آنها ضـميمه مـيشـوند ،مـيتـوان
فرضيهی ( )7را بدين نحو محدود كرد:
فرضيهی ( .)7-5نام يك نوع طبيعي ،عالمتي اختصاری و قابلِ درک برای طبقهای از اشياء است كـه
تصورات خاص و معيني در باب آنها صدق ميكند.02
مطابق با فرضيهی ( ،)7-5الک درباره نام برخي از انواع طبيعي (بهعنوان مثال :طال) معتقد است كه:
اين نام ،عالمتي اختصاری و قابلِ درک است كه برای تمـام (يـا الاقـل بخشـي از) اوصـاف آنچـه طـال
ميناميم ،وضع شدهاست .بنابراين ،گزارهی «طال ،فلزی زرد رنگ و دارای جرم اتمي  500/0006است»،
گزاره ای تحليلي خواهد بود .چراكه الاقل بخشي از اوصاف آنچه كه طال ميناميم ،به هنگـام وضـع نـام
را تـابعي فـرض كنـيم كـه
«طال» لحاظ شدهاند و بنابراين مندرج در معنای آناند .بهبيانديگر ،اگر
دامنها تمام مصاديق نوع طبيعي طال باشد و را نيـز تـابعي فـرض كنـيم كـه دامنـها تمـام آن
چيزهايي است كه مجموعه ی خاص و معيني از تصورات (يا اوصاف) در باب آنها صدق ميكنـدس آنگـاه
مي توان ادعای الک را بهصورت گزارهی ( )5فرمولبندی كرد و طبـق رونـد زيـر ،گـزارهی ( )3را از آن
نتيجه گرفت.
1.
1 ; Universal Instantiation
2.
2 ; Equivalence
3.
3 ; Simplification
4.
4 ; Implication
5.
5 ; Universal Generalization
6.
6 ; De Morgan
7.
بنابر گزارهی ( -x« ،)3ی كه هم تحت نوع طبيعي طال ( )Gباشد و هم مجموعه اوصاف معين( )Pبر
و استس كه اگـر اينگونـه
آن صدق نکند ،وجود ندارد» .اين گزاره ناظر به رابطهای تحليلي ميان
باشد ،آنگاه بنابر طبيعتا نميتوان آن را بدون تناق نفي كرد .00درنتيجه ،بهنظر مـيرسـد كـه ايـن
گزاره ،ضرورتي را نشان ميدهد كه مطابق با آن بهنحو پيشيني (يا مسـتقل از تجربـه) مـيدانـيم «چـه
چيزهايي را ميتوان (يا حتي نميتوان) دربارهی مصاديق نوع طبيعي طال كشـف كـرد» .ايـن ،نتيجـهای
است كه از فرضيهی ( )7-5استنباط مي شود .در مقابل ،كريپکي مدعي است :اگرچه ممکن اسـت ميـان
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و  ،رابطه ای ضروری وجود داشته باشد ولي اين رابطه ،آنگونه نيست كه پيشيني دانسته شود ،و
بالتبع تحليلي هم نيست (.)Kripke, 1980, p. 122
به عنوان مثال ،فرض كنيد متخصصان علومِ شناختي نشان دهند كـه تحـت برخـي شـرايط محيطـي
زمين ،ما دچار نوعي خطای بينايي شدهايم بهطوریكه آنچه اساساً زرد نيست به چشم ما زرد ميآيـدس يـا
فرض كنيد كه يك شيميدان جسور ،با ابداع رو يا ابزاری دقيقتر از آنچه فعالً در دست داريـم ،قـادر
به كشف اين واقعيت شود كه جرم اتمي طال ،به جای آنکه 500/0006باشـد 500/0270 ،اسـت .آيـا در
صورت رخ دادن چنين اتفاقاتي ،بايد بپذيريم كه ضرورتي در باب آنچه طال ميناميديم ،نق شدهاسـت؟
آيا تنها به اين دليل كه برخي از اوصاف معين خطا از آب درآمدهاند ،ما نيز آنچه كه تـا پـيش از ايـن
طال ميناميديم را ديگر طال نخواهيم ناميد؟ يا آنکه اساساً متقاعد خواهيم شد كه درواقـع طاليـي وجـود
نداشته است؟ برای آنکه اين بحث باز هم ملموستر شود ،به اين پرسش بينديشيد كـه :اگـر «سـيوسـه
دهانه داشتن» مندرج در معنای نام «سيوسه پل» باشد ،و اگر برحسب اتفاق روزی يکي از اين دهانههـا
(يا حتي چند تای از آنها) تخريب شود آنگاه آيا مردم بتدريج خواهند گفت كـه نـام «سـي و سـه پـل»
معنای خود را از دست داده است؟ آيا آنان مسمای اين نام را گم خواهند كرد؟ پاسخ كريپکـي بـه ايـن
پرسشها ،دقيقاً همان پاسخي است كه بسياری  -حتي بي آنکه بدانند چرا  -بداهتاً به ذهنشـان خطـور
ميكندس خير .اما چرا؟ «دليل چنين پاسخي آن است كه ما [بهعنوان مثال ]،واژهی «طـال» را بـرای نـوع
خاصي از اشياء بکار ميبريم .ديگران ،اين نوعِ شيء را كشف كردهانـد و مـا نيـز چيزهـايي دربـارهی آن
شنيدهايم .بنابراين ،ما بهعنوان بخشي از يك اجتماع كه با يکديگر سخن ميگويند ،ميان خودمان و نـوع
خاصي از شيء رابطهی معيني را برقرار كردهايم .اگرچه تصور ميشود كه اين نوعِ خاص از شـيء ،دارای
عالئم شناساگر معيني است ،ولي برخي از اين عالئم ممکن است واقعاً در باب طال صادق نباشند .ممکن
است كشف كنيم كه دربارهی آنها به خطا رفتهايم .از اين گذشته ،ممکن اسـت جـوهری وجـود داشـته
باشد كه حتي با آنکه دارای عالئم شناساگری است كه غالباً به طال نسبت داده ميشود و ابتدائاً از آنهـا
برای شناسايي طال استفاده ميكنيم ،با اين همه ،همان نوع شيء (همان جوهر) نباشد .64دربارهی چنـين
شيءای بايد بگوييم كه اگرچه دارای تمام ظواهری است كه ابتدائاً برای شناسايي طال بکار ميبريم ،ولي
طال نيست .اين ،مثالً ،پيريتِ آهن يا همان طالی احمقهاست .اين ،نوع ديگـری از طـال نيسـت .بلکـه
شيء كامالً متفاوتي است كه در نگاه فردی بي تجربه ممکن است دقيقاً شبيه به همان چيزی باشد كه ما
كشف كرده و آن را طال ناميدهايم» (.)Kripke, 1980, pp. 118-119
كريپکي در توضيح اين ادعايش ،ابتدا ميان «بخشي از معنای نام يـك نـوع طبيعـي بـودن» و «بکـار
آمدن در شناسايي مسمای نام يك نوع طبيعي» تفکيك قائل ميشود و سپس مدعي ميشود كه اوصاف
(يا تصورات ما از شيء) ،در مورد دوم بکار ميآيند و ربطي به مورد نخست ندارند .او اساساً معتقـد اسـت:
«نام انواع طبيعي ،بيش از آنچه غالباً تصور ميشود ،با نامهای خاص خويشاوندی دارد .بنابراين ،نام انواع
طبيعي نيز مانند نامهای خاص است و در مورد آنها نيز نبايد شيوهای كه از طريق آن ،مسمای يك واژه
تعيين ميشود را مترادفي برای آن واژه بشمار آورد .مسمای نامهای خاص ،بهشيوههای متفـاوتي تثبيـت
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ميشود .در نامگذاری اوليه ،نوعاً با اشارهای مستقيم و بيپرده و با يك توصيف تثبيت ميشود 65در سـاير
موارد نيز مسمي غالباً توسط زنجيرهای كه نـام را حلقـه بـه حلقـه در خـود منتقـل مـيكنـد ،تثبيـت
ميشود .68همين شرايط در باب واژهی كلي «طال» نيز صدق ميكند .نام انواع طبيعي نيز دهن به دهـن
ميان افراد مختلف منتقل ميشود چنانکه بسياری از افراد حتي آنانكه كمتر طال ديدهاند يا اصالً نديدهاند
[يا حتي افرادی كه تصورات اشتباهي دربارهی طال دارند] نيز از آن استفاده ميكنند» ( Kripke, 1980,
 .)pp. 134-139نيازی نيست افرادی كه نام يك نوع طبيعي را به زبان ميآورند ،لزوماً تعدادی مکفي از
ال حتـي تصـور درسـتي از عنصـر
اوصاف مسـمای آن را بداننـد .بسـياری از ايرانيـان ممکـن اسـت فعـ ً
اورانيوم نداشته باشند ،ممکن است يکي -دو دهـه طـول بکشـد تـا ايـن اتفـاق رخ دهـد ولـي بـا ايـن
همه ،استفادهی از اين نام در سطح وسيعي از جامعهی ايران رواج يافتهاست .اين بـدان دليـل اسـت كـه
اساساً اوصاف نوع طبيعي داخل در معنای نام آن نيسـتندس اساسـاً نـام انـواع طبيعـي ،دارای معنـايي كـه
متضمن اوصاف آن باشد نيست .نام يك نوع طبيعي ،نشانگر صلبي است 67كه در هر جهـان ممکنـي بـه
همان (و دقيقاً همان) طبقهی از اشياء داللت ميكند ،حتي اگر اوصافا (يا تصوراتمان نسبت بـه آن)
تغيير كند.60
پيش از ادامهی بحث ،الزم است دو نکته را يادآور شويم( :الف) كريپکي ،نظريها را صـرفاً محـدود
به نام انواع طبيعي نميداند بلکه معتقد است دامنهی آن را ميتوان به نـامِ گونـههـای مختلـف ديگـری
نيــز تعمــيم داد .گونــههــای مختلفــي ماننــد :گربــه ،ببــر ،طــال ،آب ،پيريـتِ آهــنس حتــي نــام برخــي از
پديدههای طبيعي مانند :حرارت ،نور ،صدا ،آذرخش و صفات مطـابق بـا آنهـا ماننـد :گـرم ،بلنـد ،قرمـز
( .)Kripke, 1980, p. 134همين نيز سبب ميشود تا گسترهی انتقادات او بر الک ،صرفاً محـدود بـه
فرضيهی ( )7-5نباشد و فرضيهی ( )7را نيز شامل شود( .ب) ممکن است اينگونه بهنظر برسد كه برخـي
از نظرات كريپکي ،بهعنوان نمونه :انتقاد بر نظريهی توصيفي سرل و استراوسون كه به شدت ملهم از
بند ( )30پژوهشهای فلسفي است ،66دليلي مکفي بر تقابل جدی او با ويتگنشتاين متأخر بشمار ميآيـدس
ولي ما اين تقابل را تقابلي تمامعيار نميدانيم .زيرا اگر ويتگنشتاين ،فهم معنای 60يك واژه را منـوط بـه
يادگيری كاربرد آن واژه در صورتِ خاصي از زندگي ميداند63س كريپکي نيز معتقد اسـت كـه هـر يـك از
اعضای جامعهای كه در ارتباط زباني با يکديگرند ،حلقهای از زنجيرهای علّي هستند كه قادرنـد نـامهـای
متعددی را از خود عبور دهند .62بنابراين حيات جمعي ما سبب ميشود تا ما كاربرد بسياری از نامهـا را از
يکديگر بياموزيم .البته همين نيز ما را در قبال فرضيهی ( )0با مشکلي جدی مواجه مـيسـازد .زيـرا اگـر
اينگونه است كه ما كاربرد بسياری از نامها را از يکديگر ميآموزيم ،پس نبايد پنداشت كه مسـمای يـك
نام صرفاً برحسب آن چيزی تعيين مي شود كه در ذهن خودِ فرد رخ ميدهد.
برای فهم بهتر اين نکته ،فرض كنيد در زمان  ،T1يکي از كاوشگرهای ارسالشده به فضا ،سـيارهای
را در كهکشان مجاور كشف ميكند و پس از ارزيابيهای متعدد مشخ ميشود كه شرايط محيطي اين
سياره و حتي ساكنانش بسيار شبيه به شرايط محيطي زمين و ساكنانش است تا جاييكه مـيتـوان آن را
سياره ی دوقلوی زمين ناميد .بنابر اطالعاتي كه اين كاوشـگر بـه زمـين مخـابره مـيكنـد ،پژوهشـگران
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درمييابند كه سطح اين سياره پوشيده از مايع بيرنگ و بيبويي است كـه در فشـار و دمـای عـادی بـه
سختي ميتوان آن را از آب تشخي داد .اين مايع از چيزهايي شبيه به ابر فرو ميريزد ،مزهای شبيه بـه
مزهی آب دارد ،مي تواند تشنگي را رفع كند و جالب آنکه سـاكنان ايـن سـياره نيـز آن را آب مـينامنـد.
بنابراين ،پژوهشگران زميني ابتدائاً تصور ميكنند كه آنچه يافتهاند ،همان چيزی است كه بـر روی زمـين
نيز آب ناميده ميشود .ولي آزمايشات بعدی نشان ميدهد كه فرمول شيميايي اين مايع ،بـه جـای آنکـه
 H2Oباشد ،مثالً  XYZاست .درنتيجه ،آنان ناگزير ميشوند تا تصور اوليهشان را اينگونه تصحيح كننـد
كه :در زمان  ،T1واژهی «آب» بر روی هر يك از اين دو سياره ،دارای معنای متفاوت و بـالتبع مسـمای
متفاوتي است.
اكنون فرض كنيد كه در طول زمان ،به عقب برگشته و به زمان  T2پا گذاشـتهايـدس زمـانيكـه هنـوز
زمينيها كشف نکردهاند كه مولکولهای آب از دو اتم هيدروژن و يك اتم اكسـيژن سـاخته شـدهاسـت.
فرض كنيد كه هنوز بر روی سيارهی دوقلوی زمين نيز كشف نشدهاست كه مولکولهای آنچـه آنـان آب
مينامند ،تركيبي از اتمهای  Z ،Y ،Xاست .بنابراين ،اگر در زمان  ،T2يك زميني و نسخهی مشـابها
را بر روی سيارهی دوقلوی زمين درنظر بگيريد ،آنگاه چون هنوز تصوری دربـارهی آب وجـود نـدارد كـه
اولي آن را داشته باشد و دومي از آن محروم باشد ،پس بايد طبق فرضيهی ( )0نتيجه گرفتهشود كـه :در
زمان  ،T2مسمای واژهی «آب» برروی هر دو سياره ،يك چيز است .ولي چنين نتيجهای اشتباهاست .زيرا
مسمای اين واژه برروی زمين ،در زمان  T2همان چيزی بودهاست كه در زمان  T1استس برروی سيارهی
دوقلوی زمين نيز همينگونه است ( .)Putnam, 1975, pp. 223-224پـس تصـورات خـود فـرد ،بـه
تنهايي برای تعيين مسمای يك نام كافي نيست .همين عدمكفايت ،فرضيهی ( )0را رد ميكند.
 .3ارائهی تبيينی بديل
اگر بخواهيم تمام آنچه تا اينجا انجام دادهايم را در يك نمای كلي ارائه دهيم ،بهترين شيوه از نظر ما،
ارائهی بحث براساس تفکيك ميان دو رويکرد كلي درونگرايانه و برونگرايانه است .برای ريختن بحـث
در چنين قالبي ،بياييد تمام آنچه كه تعيينكنندهی مسمای يك واژه يا مدلول يك باور اسـت  /تمـام آن
چيزهايي كه تعيين ميكنند يك انديشه به چه چيزی اشاره دارد را محتوای آن بناميم ،آنگاه با دو گرايش
كلي مواجه خواهيم بود .برخي همسوی با ميراا دكارتيِ الک ،رويکردی درونگرايانه (يا فردگرايانـه) در
پيش ميگيرند و اعتقاد دارند كه :اين محتوا دارای ماهيتي ذهني است و به همين دليل نيز هيچ وابستگي
ضروری و واقعاً تعيينكننده ای ميان آن و محيط فيزيکي و يا اجتماعي فرد وجود ندارد و منحصراً توسـط
آنچه درون ذهن خودِ فرد رخ ميدهد ،تعيـين مـيشـود ( .60)Burge, 1986, pp. 719-720درمقابـل،
برخي نيز رويکردی برونگرايانه در پيش ميگيرند و اعتقاد دارند :از آن جهت كه يـادگيری كـاربرد يـك
واژه ،در افـراد مختلــف ممکـن اســت دارای پيشـينهی متفــاوتي باشــد ،پـس «حتــي اگـر آنــان بتواننــد
انديشههايشان را بهنحو صحيحي در قالب واژگان بيان كنند -كـه غالبـ ًا نيـز فـرض بـر ايـن اسـت كـه
ميتوانند -باز هم محتوای انديشههايشان تا حدی مبتني بر شـرايط و رويـدادهای بيـرون از ذهـنشـان
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تعيين ميشود» ( .)Davidson, 1987, p. 18ما نيز عميقاً اعتقاد داريم كه هرگونه تالشي برای تبيـين
خطاناپذيری فرد در آگاهي نسبت به خود  ،نهايتاً مطابق با يکي از اين دو رويکرد كلـي خواهـد بـود و
همين نيز سبب ميشود تا هميشه دچار يکي از دو وضع زير باشيم.
(الف) بنابر رويکرد درونگرايانه ،محتوای انديشهی فرد ،منحصراً مبتني بر رويدادهای درون ذهن خود
فرد است و چون تمام اين رويدادها نيز منحصراً دردسترس معرفتي خودِ فرد قـرار دارنـد ،در نتيجـه او در
آگاهي نسبت به خود  ،خطاناپذير خواهد بود .اگرچه اين تبيين دارای ظاهری ساده و قـانعكننـده اسـت
ولي به نظر ما مي توان آن را الاقل به چهار فرضيه فروكاست كه در هر كدام از آنها بـا اشـکال خاصـي
مواجه است .04در فرضيهی ( )5درگير با اختالفِنظرهايي مبنـاييس در فرضـيهی ( )8نيـز گرفتـار ابهـامي
اساسي است .فرضيههای ( )7و ( )0نيز از اشکاالتي رنج ميبرند كه تال برای رفعشان سبب ميشود تا
مبنای درونگرايي زيرسؤال برود.
(ب) اما در رويکرد بـرون گرايانـه ،چـون محتـوای انديشـهی فـرد ،منحصـراً مبتنـي بـر رويـدادهای
درونِ ذهنِ خودِ فرد تعيين نميشود پس الاقل مي توان مدعي شد كـه مصـون از اشـکاالتي اسـت كـه
بــر فرضــيههــای ( )7و ( )0وارد مــيشــوند .ولــي چــون عــواملي را در تعيــين محتــوای انديشــهی فــرد
دخالت ميدهد كه مستقل از ذهن او وجود دارند ،بهنحویكـه خـودِ فـرد ممکـن اسـت دربـارهی آنهـا
اطالع جامعي نداشته باشد ،درنتيجه بهنظر ميرسد كه برونگرايي نيز بهنوبهی خود مشـکل جديـدی
را بههمراه ميآورد .زيرا از يكسو نمي توان مرجعيت معرفتي هر فرد نسبت به ذهـنش را ناديـده گرفـت
و ازسوی ديگر موارد متداولي از باور ،اراده ،منظور و معنا وجـود دارد كـه بـهدليـل ارتبـاط ضـروریشـان
با جهان خارج ،ذهن خودِ فرد نسبت به محتوایشان دسترسي معرفتي كامل ندارد ( Davidson, 1987,
.05)p. 35
زمينهی ايجاد چنين مشکلي ،همان ادعاهای مطرحشده در فرضيههای ( )5و ( )8است .ما در زنـدگي
روزمره  -و گاه بيآنکه بدانيم -از پيشفرض ميگيريم كه محتوای يك واژه ،يك باور يـا يـك انديشـه،
درواقع نوعي شيء است كه همچون ساير اشياء از طريق شناسايي اوصافا شناخته ميشود .طبق اين
توصيف نيز معتقديم كه «دريافتن»« ،در نزد ذهن حاضر بودن» و  ...دقيقاً همارز با دسترسي معرفتي بـه
اوصاف اين شيء است .چون عدمآگاهي از برخي اوصاف شيء ،همارز با عدمِآگاهي بـدون خطـا از خـود
شيء است ،بنابراين تصور ميكنيم كه عدمدسترسي به برخي از اوصاف اين شيء ذهني ،سبب راه يـافتن
خطا در آگاهي ما از خود شيء خواهد شد ( .08)Davidson, 1987, pp. 35-37يك راه بـرای گريـز از
چنين مشکلي ،نفي جايگاه هستيشناسانهی اشياء ذهني است .07اين راهحلِ فيزيکاليستي ،صـرفنظـر از
تمام مشکالتش ،قادراست ما را از قيد ايرادهای وارد بر فرضيههای ( )5و ( )8برهاند ،ولـي بـا ايـن همـه
نبايد سبب شود تا همراه با كهنهی بچه ،خودِ بچه نيز دور انداخته شود .اگرچه فيزيکاليسم ،با كنارگذاشتن
شيء ذهني ،دسترسي معرفتيِ منحصربهفرد به آن را نيز كنار ميگذارد ولي ايـن را نبايـد (و نمـيتـوان)
دليلي برای ناديدهگرفتن خطاناپذيری فرد در آگاهي از خود بهشمار آورد .اين خطاناپذيری را نميتـوان
ناديده گرفت .اين مطابق با قاعده ای است كه كانت در ويرايش دوم سـنجش خـرد نـاب بـه مـا يـادآور
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ميشود .او مينويسد« :انديشهای كه خود را در چنين مدتي دراز معتبر نگه داشتهاست – هرچند هم كـه
تهي به نگر رسد – همچنان ارز دارد كه خاستگاها بازجويي شود و حتي اين گمان را توجيه ميكند
كه بايد در گونهای قاعدهی فهم پايهای داشته باشد ،كه چنانكه اغلب رخ ميدهد ،فقط بـه خطـا تعبيـر
شدهاست»( .)B 113بنابراين دو راه در پيش داريمس يا بايـد ايرادهـای وارد بـر فرضـيههـای ( )5و ( )8را
به نحو ديگری پاسخ دهيم كه به همين سادگي امکانپذير نيست (البته غيرممکن هم نيست) يا آنکـه در
پي تبيين بديلي باشيم كه در آن نيازی به فرض (يا عدم فرض) اشياء ذهني نباشد .ما در ايـن مقالـه ،راه
دوم را در پيش خواهيم گرفت.
اندكي تخيل خود را بکار بگيريد و فرض كنيد كه ما پـس از اتمـام ايـن مقالـه ،آن را بـرای يکـي از
نشريات معتبر كشور ارسال كرده ايم .پس از چند ماه ،طي يـك نامـه ،نتيجـهی ارزيـابي داوران اينگونـه
بدست ما ميرسد كه« :مقاله ی شما از دقت و انسجام خوبي برخوردار است .ولي با اين همه ،تأييد نهايي

مقاله منوط به آن است كه بهنحو قانعكنندهای اثبات شود ساختار و تحليلهای مقاله از آن خودِ نويسـنده
است و نه مؤلفي ديگر» .پس از خواندن اين نامه ،با استادم تماس ميگيرم و قاطعانه ميگويم« :مـن بـر
اين باورم كه مقاله حاصل تال چند ماههی خودم است» .پس از مدتي ،شما نيـز از ايـن واقعـه بـاخبر
ميشويد و ماجرا را برای دوستتان تعريف ميكنيد و در نهايت ميگوييد« :ولي مهدی بـاور دارد كـه .»...
دوستتان نيز به همين ترتيب ماجرا را برای فرد ديگری تعريف ميكند و سپس اضافه ميكند كـه« :ولـي
نويسنده باور دارد كه .»...
اينکه من تا چه حد مي توانم از مالکيت خود در مورد اين مقاله دفاع كـنم ،چنـدان مهـم نيسـت و بـه
مسئلهی مورد بحث در اين مقاله مربوط نميشودس مهـم ايـن اسـت كـه در هـر صـورت «مـن بـهنحـو
خطاناپذيری ميدانم چه ميگويم» ،حتي «به نحو خطاناپذيری ميدانم آيا در ادعای خود صادق بودهام يا
آنکه صرفاً وانمود كردهام كه صادقم» .ولي شما فقط قادريد بر حسب شواهدی كـه مـييابيـد ،دربـارهی
«آنچه من ميدانم» و حتي دربارهی «صداقت يا رياكاری من» حدسهايي بزنيد .بهطـوركلـي ،هيچگـاه
وزنِ آگاهيِ شما از باورهای من ،همچون وزنِ آگاهيِ من از باورهای خودم نخواهـد بـود .ايـن نـابرابری
صرفاً محدود به داستان تخيلي فوق نيستس زندگي من و شما و هر فرد ديگری كه درون يك جامعـه بـا
يکديگر در ارتباطاند ،مملوء از همين تفاوت در وزنِ آگاهي است .ولي چه چيزی ميتوانـد ايـن تفـاوت را
تبيين كند؟ با توجه به مطالب بيانشده در بخشهای ( )5و ( ،)8ميدانيم توسل به اين استدالل كه «من
چيزهايي دربارهی خودم ميدانم كه شما نميدانيد» يا اينکه «من به شيوهای ،چيزهايي دربـارهی خـودم
ميدانم كه شما به همان شيوه نميدانيد» يا استداللهايي از اين قبيل ،بهطور جـدی كمکـي بـه تبيـين
مسئله نميكند .00هنگاميكه من محمولي را به خود نسبت ميدهم و بـه يکـي از باورهـای خـود اشـاره
ميكنم ،آنچه -در بهترين حالت ممکن -ميان من و شما رخ ميدهد اين است كه مـن بـا الفـاظي رسـا،
مدام به اشياء و موقعيتهايي اشاره ميكنم كه مطمئنم برای شنوندهام مفهوم خواهند بود و به طـوركلـي
سرنخ هايي برای تفسير كالمم در اختيار او قرار خواهند داد .اين احتمال كامالً معقوالنه خواهد بود كه من
گاهي در استفاده از زبانم اشتباهاتي داشتهباشم ،ولي معقوالنه نيست كه مفسر احتمال دهد مـن هميشـه
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زبانم را اشتباه بکار مي برم .اين ريشه در يك واقعيت دارد .زيرا اگر واقعاً من هميشه زبانم را اشـتباه بکـار
ببرم ،ديگر چيـزی بـرای مفسـر بـاقي نمـيمانـد تـا آن را تفسـير كنـد .06بـهطـوركلـي« ،پـيشفـرض
اجتنابناپذيری كه در ماهيت تفسير تعبيه شده ،اين اسـت كـه معمـوالً گوينـده مـيدانـد چـه منظـوری
دارد»( .)Davidson, 1984, p. 14بنابراين ،خطاناپـذيری فـرد در آگـاهي از خـود  ،صـرف ًا بـه يـك
پيشفرض زبانشناسانه برميگردد و نه بيشتر.
رسيدن به چنين پيشفرضي ميتواند به معنای رسيدن به نقطهی پايان مقاله باشد زيرا آنچه در همين
پاراگراف اخير گفتهايم دقيقاً همان تبيين بديلي است كه وعدها را داده بوديم .ولي اگر اندكي ذهنمـان
به كلنجار رفتن با مسائل پيچيده ی فلسفي عادت كرده باشد ،آنگاه اينگونه تمام شدن مقاله بـه مـذاقمان
خو نخواهد آمد .پاسخهای ساده و عاری از نکتههای بديع ،هميشه ايـن احسـاس ناخوشـايند را بـرای
چنين افرادی بدنبال خواهد آورد كه «شايد هيچ كاری انجام نشده باشد /شايد مسـئله هنـوز حـل نشـده
باشد» .اين احساس ناخوشايند حتي با اين دلداری ويتگنشتاين نيز تسکين نمييابد كه« :مسـائل ،نـه بـا
عرضهی يافتههای جديد ،بلکه با مرتب كردن آنچه هميشـه بـا آن مـأنوس بـودهايـم حـل مـيشـوند»
( .)Wittgenstein, § 109بنابراين ،بياييد آستينهای همت را باال بزنيم و يکبار ديگر  -ولي اين بـار از
راهي متفاوت -به مسئلهی خودمان بپردازيم .به راستي چرا معتقديم كه :هر فردی در آگـاهي از خـود
خطاناپذير است؟ اين پرسش ،عالوه بر آنکه چراييِ خطاناپذيری را جستجو مـيكنـد ،پرسشـي دربـارهیِ
ماهيتِ آگاهي نيز بشمار ميآيد .پس بهنظر ميرسد اگر ماهيت آگاهي را بيشتر موشکافي كنـيم ،احتمـاالً
پاسخي برای پرسشمان بيابيم.
كانت در يکي از پاورقيهايش بر ويرايش دوم سنجش خرد ناب مينويسد« :در صورت نبودِ هرگونـه
آگاهي ما نميتوانيم در همبستگيیِ تصورهایِ تاريك تمايزی قائل شويم» ( .)B 415آنچـه مـا از ايـن
عبارت برداشت ميكنيم اين است كه :آگاهي ،آن شرطي است كه به ما امکـان مـيدهـد تـا تصـوری را
متمايز از تصوری ديگر بينديشيم .از سويي ،باور به خطاناپذيری هر فرد در آگاهي از خـود نيـز چيـزی
جز تأكيد بر «خودآگاهي /هر آنچه هر فردی ميتواند دربارهیِ مـنِ خـود بگويـد» نيسـت .ولـي اگـر
اينگونه باشد آنگاه  -بنابر برداشت ما از عبارت كانت -خودآگاهي ،شرطي است كه به ما امکان ميدهـد
تا محمولهايي را بهنحوی متمايز از ساير چيزها به خود نسبت دهيم .اما اين توضيح ،فقط نشانگر قـالبي
پيشيني برای تصور كردن است و نه بيشتر .كانت نيز در بحث از «مغالطههای خرد ناب» اين نتيجهگيری
را تأييد ميكند و مينويسد« :تصور من ... ،لنفسه سراسـر تهـي اسـت از هرگونـه گنجانيـدهس چنـانكـه
دربارهی آن حتي نميتوان گفت كه يك مفهوم باشد ،بلکه يك خودآگاهي مح است كه مالزم همهی
مفهومها است .همواره بايستي تصور من را بکار گيريم تا چيزی دربـارهی مـن داوری كنـيمس آگـاهي [در
اينجا] ،در گوهر خويش حتي يك تصور هم نيست كه برونآختهای ويژه را جداشناسد ،بلکه صورت تصور
است عموماً ،تا آنجا كه بنا باشد شناخت ناميده شود( .)A 345-47 / B 404-5او در عبارات ديگری نيز
با تکرار همين نکته تأكيد ميكند كه« :ما در سهش دروني هيچ چيز پاينده نداريم ،زيرا من تنها آگاهيیِ
انديشيدنِ من استس بنابراين اگر ما ايواز به انديشيدن قناعت كنيم ،آنگاه همچنين شـرط ضـروری بـرای
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تطبيق كردن مفهوم جوهر ،يعني يك درونآخته ی خودايستا ،بر خويشتن خود چونان هستومند انديشنده،
را در اختيار نداريمس و سادگي جوهر نيز كه به مفهوم جوهر  ...پيوسته است ،همراه با واقعيت برونآختيی
مفهوم جوهر ،سراسر از ميان ميرود ،و [من] به يك يگانگيیِ كيفيیِ منطقيیِ مح ِ خودآگـاهي در
انديشيدن عموماً ،تبديل ميشود» ( .)B 413عالوه بر اين ،تأمل دربارهی برهان كانت در رد ايدئاليسـمي
كه به دكارت نسبت ميدهد ،نکتهی ديگری را نيز به ما ميآموزد .او در عباراتي كوتاه ،اثبات ميكند كه:
«آگاهيیِ برجاهستيیِ خاصِ من همهنگام يك آگاهيیِ بيميانجيیِ برجاهسـتيیِ ديگـر شـيءهای
بيرون از من است»( .)B 276بهبيانديگر ،مطابق يك قاعده ،هر گاه با اشارهیِ به «من» سعي ميكنـيم
تا محمولهايي را به خود نسبت دهيم ،هميشه آن محمولها را به خودمـان بـهعنـوان چيـزی بيـرون از
چيزهای ديگر نسبت ميدهيمس اين نسبت دادن نيز هميشه در قالب رابطهای دوطرفه (يا حتي چندطرفـه)
محقق ميشود .اينکه ما به خوبي قادريم محمولهايي را به «من» نسبت دهيم ،همهنگام بدان معناسـت
كه به خوبي قادريم محمول هايي را به چيزی ديگر نيز نسبت دهيم .بنابراين ،باور به تواناييمان در انجام
صحيح چنين نسبتدادني ،درواقع ،باور به تواناييمان در تمايز قائل شدن است .باور به ايـن توانـايي نيـز
باور به اين است كه همه چيز برای شناختن آماده شده است .ولي بايد توجه داشت كه آماده شـدن بـرای
شناختن ،خود بهمنزلهی شناختن نيست.
برای فهم بهتر اين نکته و نيز دريافتن رابطهی آن با پيشفرض زبانشناسـانهای كـه در بـاال بـه آن
اشاره كرديم ،چينش مهرهها را برروی صفحهی شطرنج تصور كنيد .تا اين چينش انجام نشود ،بازی آغاز
نمي شود .با اين همه ،اين چينش ،حركتي در بازی شطرنج بشمار نميآيد زيرا حتـي بـا اتمـام آن ،هنـوز
مهرهای حركت داده نشدهاست .نخستين تال فرد برای پرداختن به يك فعاليت زباني ،مانند وارد شـدن
به يك بازی شطرنج است و باور به خطاناپذيری هر فرد در آگاهي از خود نيز چيزی در حد باور به اين
نکته است كه هر يك از مهرههای شطرنج در جای خاص به خـود چيـده شـدهاسـت .همانگونـه كـه
چينش مهره ها ،همه چيز را برای آغاز بازی شطرنج آماده ميكند ،باور به خطاناپذيری هر فرد در آگـاهي
از خود نيز ما را برای تفسير كالم يکديگر آماده ميكند .همانطوركه چيدن مهرهها در جای خودشـان،
حركتي در بازی شطرنج بشمار نميآيد ،مهيا شدن برای تفسير كالم يکديگر نيز بهمنزلهی تفسير كـردن
(و يا تفسير شدن) چيزی نيست .00نميتوان اين باور را به چيز ديگری تقليـل داد 03يـا حتـي تفسـيرِ بـه
02
چيزی كرد ،زيرا خود وسيلهای است كه ما را برای تفسير ساير چيزها مهيا ميسازد
نتيجهگيری:
هدف ما در اين نوشتار ،نقد ادعای بسيار قویای است كه در بطن نگرهی الک نهفتهاست و نه چيزی
بيش از اين .ادعای اصلي مقاله اين است كه نگرهیِ الک در پرداختن به رابطهی ميان «محتوای ذهـن،
زبان و عالمِ واقع» ،قاعدهی خاصي را بيش از حد مورد تأكيد قرار ميدهد و درنتيجـه بـا مسـائلي روبـرو
ميشود كه از حل آنها عاجز است .ويتگنشتاين متأخر با بهكارگيری قدرت ويرانگـر شـكهـايش سـعي
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داشت تا رخنههای اين نگره را بر ما هويدا سازد و نشان دهد كه نگرهیِ الک ،بيجهت تال ميكند تا
حضور برخي موتورهای هرزگرد را در زبان مان ناديـده بگيـرد .ولـي تـال بـرای نمايـان سـاختن ايـن
موتورهای هرزگرد در زبان ،بدان معنا نيست كه زبان كاری انجام نميدهد .اگر او اين ايدهیِ آگوستينيِ را
مورد انتقاد قرار ميدهد كه« :تكتكِ واژههای زبان ،نامي برای اشياء هستند» ،00به اين دليل اسـت كـه
ميخواهد نشان دهد« :برخي از واژهها در زبان ،چيزی را نمـينامنـد» .34از ايـن سـخن نمـيتـوان ايـن
نتيجهی مضحك را بيرون كشيد كه« :پس هيچ يك از واژههـا در زبـان ،چيـزی را نمـينامنـد»س حتـي
نميتوان اين نتيجه را گرفت كه« :آن واژههايي كه چيزی را نمينامند ،واژههايي بيهودهاند» .35همسـوی
با اين آموزه ،ما نشان دادهايم كه:
الف) چون فرض ميگيريم كه« :خطاناپذيری ،هميشه بهمعنای دسترسي به مالكـي معرفتـي اسـت»
پس ميپنداريم كه« :خطاناپذيری هر فرد در آگاهي از خود نيز بايد به معنایِ دسترسي فرد به مالكـي
معرفتي در آگاهي از خود باشد» .ولي وقتي تال ميكنيم تا دربارهی چنين مالكي بيشتر بدانيم ،بـه
دردسر ميافتيم .سراسر بخشهای ( )5و ( )8به همين نکته اشاره دارند .اما از اين ادعا كه« :خطاناپذيری،
هميشه بهمعنای دسترسي به مالكي معرفتي نيست» نمي توان نتيجـه گرفـت كـه« :پـس خطاناپـذيری
هيچگاه بهمعنای دسترسي به مالكي معرفتي نيست».
ب) به هميننحو ،چون ما فرض ميگيريم كه« :آگاهي ،هميشه بصورت آگاهي از چيزی است» پـس
ميپنداريم كه« :خطاناپذيری هر فرد در آگاهي از خود نيز به معنای خطاناپذيری هر فرد در آگـاهي از
چيزی است» .ولي وقتي تال ميكنيم تا اين چيز را بيابيم ،به دردسر ميافتيم .عباراتي از بخش ( )7به
همين نکته اشاره دارند .ولي از اين انتقاد نميتوان نتيجه گرفت كه« :پس ،آگـاهي هيچگـاه بـهصـورت
آگاهي از چيزی نيست» يا حتي اينکه« :آگاهيِ بـه خـود ،امـری بيهـودهاسـت و هيچگـاه كـاری انجـام
نميدهد».
آنچه ما را به دردسر مياندازد ،وسوسهای است كه مدام ما را ترغيب ميكند تـا بـرای توجيـه كـاربرد
واژههايي مانند «هميشه» و «هيچگاه» در زبان ،سازه هـايي فلسـفي بنـا كنـيم .اينجاسـت كـه ناگهـان
درمييابيم ،چيزها آنگونه كه فرض كرده بوديم ،درست از آب در نميآيند .38به همين دليل ،ويتگنشـتاين
در بند ( )540پژوهشهای فلسفي مينويسد« :فلسفه ،نبردی بر عليه فريفتگيِ فاهمـهمـان بـهواسـطهی
تواناييهای زبانمان است».
پینوشتها:
از آن جهت كه ارجاع به آثار برخي فيلسوفان – بهدليل نحوهی نگار خودِ آثار يا نحـوهی ارجـاع در
ترجمههای مشهور آنها -غالباً با ارجاع به صفحه صورت نميگيرد ،ما نيز از همين رويه تبعيت كردهايم.
اما بر خود الزم ميدانيم تا برای سهولت در فهم اين نحوهی ارجاع ،آن را بهطور مختصر توضـيح دهـيم.
دربارهی آثار ارسطو ،نحوهی خوانش منبع بهترتيب اينگونه خواهد بود كه در رسالهی دربارهی نفس( :نام
اثر ،شمارهی دفتر يا كتاب ،شمارهی ستون و شمارهی سطر در ويرايشي كـه مبنـای كـار متـرجم بـرای
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ترجمه به انگليسي بوده است)س در رسالهی مابعدالطبيعه( :نام اثر ،نام كتاب (مثال :آلفا ،بتا) ،شمارهی ستون
و شمارهی سطر در ويرايشي كه مبنای كار مترجم برای ترجمه به انگليسي بودهاست) .منظور از شمارهی
ستون و سطر ،همان شمارههايي است كه در حاشيهی صفحهها و گاهي نيز در البهالی متن آثار ارسـطو
مشاهده ميشود .دربارهی ارجاع به الک( :نام نويسنده ،شمارهی كتاب ،شمارهی فصـل ،شـمارهی بنـد).
دربارهی ارجاع به هيوم( :نام نويسنده ،شمارهی كتاب ،شمارهی بخش ،شمارهی قطعه) .دربارهی ارجاع به
كانت A( :و  Bناظر به ويرايش اول و دوم سنجش خرد ناب و عدد نيـز نـاظر بـه شـمارهی صـفحه در
نسخهی آلماني كتاب است) .دربارهی ارجاع به ويتگنشتاين( :نام نويسنده ،شمارهی بند يا قطعه در كتـاب
پژوهشهای فلسفي) .در سراسر متن ،عالمت § بهمعنای «بند يا قطعه» است كه مطابق با نحوهی ارجـاع
دادن در منابع انگليسيای است كه در نگار اين مقاله از آنها استفاده شـدهاسـت .ضـمناً در ارجاعـات
درون متن به مقاالت ديويدسون ،پاتنم و بِرج ،شماره صفحهی قيد شده ،مربوط به نسـخههـای بازچـاپ
شدهی آنها است.
 .5شما عالوه بر اينکه خودتان را بجا ميآوريد ،خودتان را تحت مجموعهای از خصوصيات جسماني و
غيرِجسمانيِ منحصربهفرد بجا ميآوريد .بنابراين ،موارد موسوم به سندرومِ چندگانگيِ شخصيتي و يا پيوند
نيمكرههای مغزی افراد متفاوت ،كه در آنها ممکـن اسـت فـرد خـود را بـا آميـزهای از خصوصـيات
مخت به خود و مخت به غير خود بجا بياورد ،از موضوع بحث ما خارجاند .چراكه مورد اول ،اساسـاً
نوعي بيماری است و مورد دوم نيز هنوز در حد يك فرضيهی فيزيکاليستي باقي ماندهاست.
 .8منظور از خطاناپذيری ،اين نيست كه حتي اگر قرائن روشني وجود داشـته باشـد كـه فـرد در مـورد
خود اشتباه كرده است ،باز هم فرد را در باقي ماندن بر اشتباهش موجه بدانيم .بلکه منظور آن است كه
فرد معموالً چنين آگاهيهايي را مبتني بر يك (يا چند) قرينه ارائه نميدهد .در چنين مواردی ،ما نيز غالباً
نه از فرد قرينهای طلب مـيكنـيم و نـه حتـي انتظـار داريـم كـه او قرينـهای ارائـه دهـد .بنگريـد بـه:
()Davidson, 1984, p. 4س همچنين به.)Davidson, 1987, p. 18( :
 .7بـــرای اطـــالع از معنـــای گـــرايش گـــزارهای( )Propositional Attitudeو محتـــوای
گزارهای( ،)Propositional Contentبنگريد به)Lowe, 2004, p. 40( :س در مورد حـاالت احساسـي
( )Sensational Statesنيز بنگريد به.)Lowe, 2004, pp. 102-103( :
 .0در سنت دكارتي ،منظور از واژهی ذهن( ،)mindاشاره به ذات اصلي انسـان اسـت .او در پاسـخ بـه
قسمت چهارم اعتراضات گاسندی به تأمل دوم ،صراحتاً بر اين نکته تأكيد دارد كه در خوانش آثار او نبايد
به تقليد از قدما ،ذهن را تعبير به بخشي از ذات انسان كرد .بنگريد به.)Descartes, 1984, p. 246( :
5- First Person Authority
 .0در اينجـا تعمـداً بـه جـای واژهی معرفـت ( )Knowledgeاز واژهی آگـاهي ()Consciousness
استفاده كردهايم تا بر اين نکته تأكيد شود كه چون آگاهي فرد از خود  ،معموالً مبتني بر ارائهی توجيـه
نيست ،نمي توان اظهارات او دربارهی خود را معرفت ناميد زيرا مطابق با تعريف سنتي معرفت (= بـاورِ
صادقِ موجه) نيست .ما در بخش ( ،)7مفهوم آگاهي را بيشتر مورد بررسي قرار خواهيم داد .البته نپذيرفتن
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چنين رويهای ،كليت مقاله را با مشکلي جدی مواجه نميسازد چراكه در آن صورت نيز ،محوريت بحث ما
تفاوت ميان وزن توجيهي «اظهارت فرد دربارهی خود » و «اظهاراتش دربارهی چيزهای ديگر» خواهد
بود.
 .3اهميت اين باور هنگامي نمايان ميشود كه متوجه ميشويم – بهعنوان نمونـه -راهحلـي كـه الک
برای مسئلهی اينهماني شخصي ارائه ميدهد ،دقيقاً مبتني بر همين باور است .بنگريد بهLocke, II, ( :
.)XXVII, § 9
 .2دكارت در مقدمه ی تأمالت و در ضمن پاسخي اجمالي به يکي از دو اعتراضي كه بر گفتار در رو
وارد شدهاست ،صراحتاً دسترسي معرفتي بيواسطه و درنتيجه منحصربهفرد نسبت به تمام محتوای ذهـن
را پيش ميكشد و ادعا ميكند در روند تأمالت اثبات خواهد كرد كه« :چگونه از اين واقعيت كه مـن بـه
چيز ديگری كه متعلق به ذاتم باشد آگاهي ندارم ،نتيجه گرفته ميشود كه در واقع چيز ديگری نيز به آن
تعلق ندارد»(.)Descartes, 1984 ,p. 7
 .0بنگريد به.)Wittgenstein, §132( :
 .54بنگريد به.)Wittgenstein, § 414( :
 . 55اين مؤلفه را بايد ميراا ارسطوييِ دكارت بشمار آورد .زيرا ارسطو معتقـد بـود كـه ميـان عاقـل و
معقول يگانگي برقرار استس بنگريد به .)De Anima, III, 430a, 1-5( :او اعتقاد داشت كه خودِ ذهـن
قادراست به خود بينديشد .بهبيان ديگر ،او معتقد بـود كـه ذهـن ،خـود نـزد خـود حاضـر اسـت
( .)Metaphysica, Λ, 1072b, 20-25دكارت نيز در تمثيل تکـهِ مـوم ،آشـکارا بـر همـين دسترسـي
معرفتي صحه ميگذارد و مينويسد :اساساً تأمل دربارهی هرگونه ادراكي ،درواقـع ،تأمـل دربـاره ماهيـت
ذهن خواهد بود (.)Descartes, 1984 ,p. 22
 .58همچنين بنگريد به پاسخ دكارت به اعتراضات آرنو (.)Descartes, 1984 ,p. 171-172
 .57بنگريد به.)Locke, I, II - IV( :
 .50بنـابر تئـوری دادهی حسـي ( ،)Sense Datum Theoryفراينـد ادراک را مـيتـوان ايـنگونـه
توصيف كرد كه :هر گـاه فـرد ،شـيءای را ادراک مـي كنـد كـه افـراد ديگـری نيـز قـادر بـه ادراک آن
هستند ،درواقع ،او صرفاً آن شـيء را بـهطـور غيـرمسـتقيم بـا ادراک بـيواسـطهی شـيءای خصوصـي
ادراک كــردهاســت .وجــه تســميهی ايــن تئــوری نيــز آن اســت كــه آنچــه ادراک مــيشــود ،درنهايــت،
بهعنوان دادهای حسي توصيف مي شود كه از طريق تجربه بيروني (و يا تجربه دروني) بدست آمـدهاسـت
(.)Lowe, 1981, p. 331
 .56خواه ذهن ،چنين اشيائي را خلق كند و يا صرفاً به چنگشان بياوردس خواه مطابق با آنها ،اشـيائي
نيز در خارج وجود داشته باشد و يا مابهازائي در خارج نداشته باشند.
 .50كانت در سنجش خرد ناب مينويسد« :بهرغم غنای بزرگ زبانهای ما باز ذهن انديشنده چهبسـا
بر سر اصطالحي كه دقيقانه با مفهوما متناسب باشد ،در ميماندس در صورت نبودِ آن ،وی نه مـيتوانـد
نگريستهی خود را بهدرستي برای ديگران دريافتني سازد ،و نه حتا برای خويشتن» (.)A 312 / B 368
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كانت نيز ميپذيرد كه چنين فردی ،با آنکه احتماالً چيزی پيشِ روی ذهنش قرار دارد ولي قادر نيست آن
را برای خود دريافتني سازد.
 .53او كتـاب پـژوهشهـای فلسـفيا را بـا اشـاره بـه همـين نگـرهی آگوسـتين آغـاز مـيكنــد و
سپس صراحتاً در بندهای متعددی (از جمله :بند  7و بند  )78و تلويحـاً در سراسـر كتـاب ،آن را بـه نقـد
ميكشد.
 .52الک ،تصورات ناشي از تجربه بيرونـي را اصـطالحاً احسـاس ( )sensationو تصـورات ناشـي از
تجربه دروني را نيز تأمل ( )reflectionمينامد .بنگريـد بـه)Locke, II, I, §§ 2-4( :س همچنـين بـه:
(.)Locke, III, I, § 5
 .50بنگريد به.)Wittgenstein, § 243( :
 .84بنگريد به.)Wittgenstein, § 202( :
 .85در اينجا بايد به اين نکته توجه داشت كه بنابر آموزهی ويتگنشتاين متأخر« ،قالب يـك مسـئلهی
فلسفي [دردسر ساز] اينگونه است :نميدانم چگونه با آن مواجه شوم»(.)Wittgenstein, § 123
 .88در چنين حالتي ،هميشه بايد اين بند از پژوهشهای فلسفي را آويزهی گو خود قرار دهـيم كـه:
«اگر مي پذيريد كه هيچ تصوری در اين باره نداريد كه چه چيزی ممکن است مورد اشاره آن [فرد] باشد،
پس در برابر اين واقعيت ،چه چيزی شما را وسوسه ميكند تـا بگوييـد :او چيـزی پـيشِروی [يـا در نـزد
ذهنش] دارد؟ اين ادعا ،شبيه به اين است كه مـن دربـارهی كسـي گفتـه باشـم« :او چيـزی دارد .ولـي
نميدانم آيا پول است ،يا بدهي ،يا هيچ» »(.)Wittgenstein, § 294
 .87اين گزاره را در نظر بگيريد« :امير در خود احساس ترس شديدی دارد» .شباهت اين گـزاره بـه
گزارهای مانند« :امير در جيبش پول كمي دارد» ،ممکن است سبب شـود تـا كسـي «تـرس داشـتن» را
همشأن «پول داشتن» تصور كند و در نتيجه ترس را يك شيء بداند كه فاعلِ شناسا در رابطهی معرفتي
منحصربه فردی با آن قرار دارد .برای جلوگيری از شيئيت بخشيدن بـه احساسـات ،نظريـهی قيدگرايانـه
احساس ( )Adverbial Theory of Sensationپيشنهاد ميكند گزارهی نخست ،بدين نحو بازنويسي
شود كه« :امير به شدت ميترسد» .با اين بازنويسي ،عالوهبراينکه ديگر اثری از چيزی شبيه اشارهی بـه
يك شيء ديده نميشود ،صفت «شديد» برای اسم «ترس» نيز جای خود را به قيد «به شدت» برای
فعل «ميترسد» دادهاست .وجه تسميهی اين نظريه نيز به همـين ويژگـي آن برمـيگـردد .بنگريـد بـه:
(.)Lowe, 2004, pp. 114-116
 .80بنگريد به.)Locke, III, III, § 19( :
 .86بنگريد به)Lowe, 2004, pp. 118-119( :س بهمنظور مطالعهی موضعي مبسوطتر در ايـن بـاره،
بنگريد به:
Casullo, A. (1987): "A Defense of Sense-Data", In Philosophy and
Phenomenological Research, International Phenomenological Society, Vol. 48, No.1.
26-. Reductive Monism
27- Nonreductive Monism
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28- Type Identity
29- Epiphenomenalism

 .74برای تقريب به ذهن ،گاه از اين مثال استفاده ميشود كه :نسبت رخدادهای ذهني بـه رخـدادهای
فيزيکي بدن ،همانند نسبت دودی است كه از دودكش لوكوموتيو بيرون ميآيـد .بـهواسـطه كـار كـردن
لوكوموتيو است كه دود توليد و از دودكش خارج ميشود ،با اين همه ،دود هيچ تأثيری در كاركردن و يـا
حركت لوكوموتيو ندارد.
 .75البته تقسيم بنديهای ديگری نيز وجود دارد كه با مبنا قـرار دادن معيـاری متفـاوت ،ايـن تقريـر از
تكانگاری نوع (ب) را نوعي دوگانهانگاری بشمار آوردهاند .بنگريـد بـه.)Davidson, 1970, p. 213( :
اما اين اختالف در نامگذاری ،آسيبي به كليت بحث ما نميزند .زيرا اين تقرير را چه تكانگاری نوع (ب)
بدانيم و چه نوعي دوگانهانگاری ،باز هم مبتني بر اين باور است كه در جهان مکـان-زمـان ،نهايتـاً يـك
مؤلفهی بنيادی مستقل برای هستي وجود دارد و نه دو يا حتي بيشتر.
 .78به نظر ما مطالعهی ديدگاه منتقدانهی سرل در مورد تمايزی كه بـهطـور سـنتي ميـان دو مفهـوم
«فيزيکي» و «ذهني» لحاظ مي شود ،به فهم بهتر موضع اصالت پديدار ثانوی كمك خواهد كرد .بنگريـد
به.)Searle, 2004, pp. 115-188( :
33. Anomalous Monism
 .70منظور از ناهنجاری (يا خالف قاعده بودن) ،به توصيف ديويدسون از ويژگيهای يك سيستم بسته
و يك قانون صريح و اكيد( )strictبرمي گردد .يك سيستم بسته از نظر او سيستمي است كـه اجـزاء آن
متأثر از هيچ چيزی بيرون از آن سيستم نباشند .يك قانون اكيد نيز قانوني است كه نسـبت ميـان اجـزاء
چنين سيستمي را بيان ميكند .بنابر همين ديدگاه نيز او معتقد است كه چنين اوصافي را صرفاً ميتوان از
يك سيستم فيزيکي و يك قانون فيزيکي انتظار داشت (.)Davidson, 1970, pp. 215-224
35. Token Identity
 .70برای مطالعه دليل ديويدسون بر اينهماني موردی ،بنگريد به.)Davidson, 1970, p. 224( :
37. Eliminative Materialism

 . 72ديويدسون ،علت باور به وجود چنين اشيائي را اساساً به تصويری از ذهن برميگرداند كه بـهطـور
سنتي توسط فيلسوفان ارائه شدهاست .بنابراين تصوير« ،ذهن مانند تئاتری است كه در آن ،خودِ آگاه فرد
در حال تماشای سايههای گذرايي است كه برروی يك ديوار به نمايش گذاشته شـدهانـد .محتـوای ايـن
نمايش همگي از طريق تجربه بدست ميآيند .البته با اين قيد كه آنچه بر روی اين سکوی نمايش پديدار
مي شود ،همان اشياء عالم خارج نيست كه با چشم بيروني ديده ميشوند ،بلکه صرفاً نمودهايي است كـه
ظاهراً حاكي از اين اشياء است» ( .)Davidson, 1987, p. 34اين همان تلقي مورد قبـول الک اسـت.
جالب اينجاست كه هيوم نيز در بحث از اينهماني شخصي با ايراد گرفتن از همين تصوير سـعي دارد تـا
نگر ما به ذهن – بهعنوان ظرفي برای ادراكاتمان -را مورد انتقاد قرار دهد .بنگريد بهHume, I, ( :
.)IV, § VI
 .70همچنين بنگريد به )Kim, 1999, pp. 645-646( :برای مطالعهی متني دربارهی تـكانگـاری
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ناهنجار ،بنگريد به:

Davidson, D. (1993): "Thinking Causes", In Truth, Language, and History: the
5th volume of Davidson's essays, 2005, Oxford, Clarendon Press.
برای مطالعهی برخي ايرادهای وارد شده بر تكانگاری ناهنجار نيز بنگريد بـهLowe, 2004, pp. ( :

.)32-36
 .04منظور الک از نام ،صرفاً نشانهای بياني است كـه بـا آن مـيتـوان تصـوری بسـيط يـا مركـب را
نشانهگذاری كرد .پس منظور او از نام ،عالوهبر نامهای خاص و كلي ،حتي اوصاف معين و نامعين را نيـز
شامل ميشود .بنگريد به .)Locke, III, I, § 6( :بهطوركلي ،در چارچوبي كه الک ارائـه مـيكنـد ،واژه
هايي همچون :درد ،عدالت ،ظلم ،انسان ،پرچم ،آبي ،حتي باور ،ترديد و  ...به همان انـدازه نـام بـهشـمار
ميآيند كه الفاظي مانند :حافظ ،صادق الريجاني ،خليج فارس ،رئيس فعلي بانك مركزی ايران و ...
 .05الک ،نامهايي را نيز برمي شمرد كه به جای آنکه نشانگر تصوری باشند ،نشانگر فقدان آن هستند.
چنين نامهايي ،اگرچه بهنظر ميرسد كه به طور ايجابي ،نشانگر تصور خاصـي نيسـتند ولـي الک معتقـد
است كه آنها نيز درواقع به همان تصوراتي برميگردند كـه بـه فقـدانشـان اشـاره دارنـد .بنگريـد بـه:
(.)Locke, III, I, § 4
 .08بايد توجه داشت كه منظور الک از «نشانگر مجموعهی معيني از تصورات فرد بودن» ايـن اسـت
كه همين مجموعهی معين از تصورات ،معنای بيواسطه و خاص هر نامي است كـه فـرد بکـار مـيبـرد
( .)Locke, III, I, § 1بهعبارتديگر ،هر نام ،عالمتي قابلِ درک برای چيزی است كـه ايـن تصـورات
معين در باب آن صدق ميكند .اين تأكيد الک ،نـاظر بـه اولـين معنـای «نـام» اسـت كـه كريپکـي در
نامگذاری و ضرورت به آن اشاره كرده است .بنگريد به .)Kripke, 1980, pp. 24-26( :اگرچه نقد مـا
بر الک مبتني بر اولين معنای مدنظر كريپکي است ولي با اين همه ،ما شواهدی در آثار الک يافتهايم كه
حدس ميزنيم او در آنها به دومين معنای مدنظر كريپکي نيز اشاره كردهاسـت ،بنگريـد بـهLocke, ( :
 .)III, III, § 5اما چون اين فقط يك حدس از سوی ماست و هنـوز دليـل قـانعكننـدهای در تأييـد آن
نيافتهايم پس فعالً آن را كنار ميگذاريم.
 .07بنگريد به.)Wittgenstein, § 26( :
 .00كانت نيز نظريهای شبيه به نظريهی الک را مورد تأييد قرار ميدهدس بنگريـد بـهA 137 / B ( :
.)176
 .06يا الاقل ما هنوز نتوانستهايم در آثار الک و يا مفسران او  -مثالً جاناتان لو -شواهدی بيـابيم كـه
دال بر ارائهی چنين نظريهای از سوی الک باشد.
 .00بنگريد به.)Locke, III, III, §§ 2-4( :
 .03بنابر برخي عبارات الک ،بهعنوان نمونه ،)III, III, § 7( :ميتوان حدس زد كـه الک ،دربـارهی
نامهای خاص معتقد بودهاست كه« :هر نام خاص ،به مجموعه معيني از تصورات ضميمه شدهاست كه به
تجربهی خصوصي فرد درآمدهاند» .گرچه اين ،صرفاً يك حدس است ولي با اين همه ،ما هنوز در عبارات
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الک ،شاهدی دال بر رد آن نيافته ايم .چنين حدسي اگر صحيح باشد (كه احتماالً اينگونـه اسـت) ،آنگـاه
ميتوان آن را در معرض همان انتقاداتي دانست كه كريپکـي بـر نظريـهی توصـيفي فرگـه-راسـل وارد
كردهاست .برای مطالعهی متني مختصر و مکفي دربارهی انتقادهای كريپکي بر نظريهی توصيفي فرگه-
راسل ،بنگريد به( :الريجاني ،5736 ،ص .)86 -07
 .02بهطور خاص بنگريد به.)Locke, III, III, § 13( :
 .00بنگريد به( :كانت ،پيشگفتارِ تمهيدات ،بخش  ،8بند بس [در ترجمه حداد عادل ،چاپ چهـارم ،ص
.)]03
 .64اگر بار ديگر ،استدالل پيشين را از گزارهی ( )7دنبال كنيم ،آنگاه خواهيم داشت:

بنابر گزارهی ( )« ،هيچ -xی وجود ندارد كه هم تمام اوصاف  Pدر باب آن صدق كند و هـم تحـت
نوع طبيعي طال نباشد» .اين دقيقاً همان حکمي است كه كريپکـي مـدعي اسـت كالمـش آن را نقـ
ميكند.
 .65برای جلوگيری از سوءتعبيری كه در اينجا ممکن است پـيش بيايـد ،مطالعـهی توضـيح تکميلـي
كريپکي ضروری استس بنگريد به.)Kripke, 1980, footnote 42( :
 .68برای فهم بهتر نظريهی كريپکي دربارهی نامهـای خـاص ،بـهعنـوان مثـال ،خـانوادهی آيـتاهلل
الريجاني را درنظر بگيريد كه متوالياً سه پسر با نامهای جـواد ،صـادق و علـي در آن متولـد شـدهاسـت.
والدينشان دربارهی پسرانشان با دوستان خود صحبت كرده و مستقيماً نيز آنان را به خويشـاوندانشـان
نشان داده اند .در نتيجه ،نام اين سه پسر ،دهن به دهن گرديده و زنجيـرهوار ميـان افـراد جامعـه پخـش
شدهاست .اكنون افرادی در حلقه های بسيار دور اين زنجيره ،از نام علي ،صادق و جواد الريجاني استفاده
ميكنند بيآنکه دربارهی خصوصيات مميزهی آنان ،مثالً :نظريات فلسفي صـادق ،يـا گرايشـات سياسـي
علي يا حتي تخص جواد در فقه و حقوق ،چيز خاصي بدانند .آنان حتي ممکن است اطالعات اشـتباهي
دربارهی هر يك از آنها داشته باشند .اين مثال مي تواند معادل فارسي مناسبي برای مثال كريپکي باشدس
بنگريد به.)Kripke, 1980, pp. 91-92( :
 .67بنگريد به.)Kripke, 1980, p. 136( :
 . 60از اين نبايد نتيجه گرفت كه :پس اوصاف شيء ،برای شيء ضروری نيست .اگر بنابر تجربه كشف
شود كه شيء به دليل طبيعتش دارای وصف خاصي است ،آنگاه در هر جهان ممکنـي ،ايـن وصـف از آن
شيء جدا نخواهد بود و لذا ب رای آن ضروری است .پس اگر بنابر تجربه كشف شود كـه مـثالً رنـگ زرد
طال ،وصف ذاتي طال يا الاقل در اثر يکي از اوصاف ذاتي طالسـت ،آنگـاه زردی بـرای طـال ،ضـروری
خواهد بود بيآنکه ضرورتي پيشيني باشد (.)Kripke, 1980, pp. 123-127
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 .66برای آشنايي با اين نظريه و انتقادات كريپکي بر آن ،بنگريد به( :الريجاني ،5736 ،ص .)03-00
 .60بايد توجه داشت كه منظور از معنا در اينجا «متضـمن اوصـاف بـودن» نيسـت ،بلکـه منظـور آن
شيوهای است كه از طريق آن مدلول واژه شناسايي ميشود.
 .63بنگريد به.)Wittgenstein, § 23; § 43; § 199; § 380; § 384( :
 .62بنگريد به.)Kripke, 1980, p. 106( :
 .60همچنين بنگريد به.)Davidson, 1987, p. 19( :
 .04اصرار بر اينکه «تبيين دكارتيِ الک را ميتوان الاقل به چهـار فرضـيه فروكاسـت» ،از آن جهـت
است كه كسي تصور نکند تعداد اين فرضيهها ،تنها و تنها محدود به عدد چهار خواهد بود .ما تعـداد ايـن
فرضيهها را بيش از اين ميدانيم ولي پرداختن به تعدادی بيش از اين مقدار ،فراتر از گنجايش يك مقالـه
است .بنابراين ،چه بسا فرد ديگری بتواند از درون تبيين دكارتيِ الک ،فرضيههای ديگـری را نيـز بيـرون
بکشد و مورد تحليل و نقد قرار دهد.
 .05همچنين بنگريد به.)Davidson, 1989, p. 60( :
 .08همچنين بنگريد به.)Davidson, 1989, p. 58( :
 .07بنگريد به.)Davidson, 1987, p. 37( :
 .00اين استداللها كمکي به ما نميكنند زيرا عالوه بـر اشـکاالتي كـه پـيش از ايـن بـه تفصـيل در
موردشان بحث شد ،بهطوركلي در آنها سعي ميشود تا عدمِ تقارن مدنظر را با عدمِ تقارن ديگری تبيين
كنند و اين درحالياست كه برای تبيين يك عدمِ تقارن نميتوان از يك عدمِ تقارن ديگـر اسـتفاده كـرد.
بنگريد به )Davidson, 1984, p. 12( :و مقايسه كنيد با .)Wittgenstein, § 378( :فهم اين مطلب
چندان مشکل نيست .فرض كنيد مي خواهيد سيبي را ميان دو نفر تقسيم كنيد ولي تعمداً به يکي از آنها
سهم بيشتری ميدهيد .نفری كه سهم كمتری دريافت كردهاست به شما اعتراض ميكنـد كـه« :چـرا او
بايد سهم كمتری دريافت كند» .اگر شما پاسخ دهيد كه« :چون استحقاق كمتری داری» .او باز ميتوانـد
اعتراض كند كه« :چرا او بايد استحقاق كمتری داشته باشد» .تا زمانيكه شما تبيينهايي اينچنين ارائـه
ميدهيد ،اين اعتراضها مي تواند ادامه بيابد .اينگونه تبيين كردن ،شبيه به آن اسـت كـه كسـي پـس از
كندن يك چاله ،برای خالصي از شر خاکهايش ،بخواهد بالفاصله چالهی ديگری بکَند.
 .06بنگريد به.)Davidson, 1987, p. 38( :
 .00مقايســه شــود بــا توضــيح ويتگنشــتاين دربــارهی تمــايز ميــان ناميــدن و توصــيف كــردن:
(.)Wittgenstein, § 49
 .03از اين ميتوان نکتهی قابل تأملي را دربارهی مفهوم «خود» نتيجه گرفت .بنگريد به:

Davidson, D. (1998): "Irreducibility of the Concept of the Self", collected in
Subjective, Intersubjective, Objective: the 3th volume of Davidson's essays, 2001,
Oxford, Clarendon Press, pp. 85-91.
 .02مقايسه شود با توضيح ويتگنشتاين دربارهی متر استاندارد.)Wittgenstein, § 50( :

 .00بنگريد به.)Wittgenstein, § 1( :
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.)Wittgenstein, § 410( : بنگريد به.34
.)Wittgenstein, § 410( : باز هم بنگريد به.35
.)Wittgenstein, § 125( : بنگريد به.38
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