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زهرا اسماعيلی
چکيده

کليات در طول تاريخ فلسفه يکي از مهمتري و بدثبرانگيزتري مسايل بوده است.
برخي تا اندازهای به آن اهميت داده و که آن را وجه تمايز انسان از يوان دانسته اند و
برخي ديگر آن را در د يك نام تنزل دادهاند .اهميت اي موضوع در ادوار مختلف
تاريخ فلسفه متفاوت بوده ،اما در دورۀ قرون وسطي بسيار بيم از ساير دورهها به اي
موضوع اهميت داده مي ده است .الک و پس از او ،بارکلي که هر دو ميرا دار فلسفۀ
قرون وسطي نيز بودند ،ناگزير به اي موضوع پرداخته و نظريات بديتي را در اي باب
ارائه کرده اند .اي مقامه به بدث دربارۀ نظريات اي دو فيلسو اختصاص دارد .در ابتدا
نظريۀ الک و مشکالت آن و سپس آن نظريۀ بارکلي و نقاط قوت و ضتف آن بيان
مي ود و در ادامه ،يك طريق ميانه برای توصيف کليات ارائه خواهد د که جامع نظر
هر دو فيلسو و دربرگيرندۀ نقاط قوت هر دو خواهد بود.
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مقدمه
در طول تاريخ فلسفه سه نوع نظر در باب کليات مطرح ده است که نا ي از سه نوع نگرک مختلف
بوده است .فيلسوفان متقدم همچون افالطون و ارسطو از طريق تدقيق در ماهيت امور به بدـث کليـات
رسيدهاند و از اي رو ،به آن جنبۀ وجودی بخشيدهاند (واقعگرايان ،)1برخي ديگر در مسير ناخت فهم بشر
به آن برخوردهاند و مذا بيشتر جنبۀ مفهومي به آن دادهاند (تصورگرايان )1و برخي ديگر همانند فيلسـوفان
تدليلي از طريق وجود امفاظ عام به بدث کليات پرداختهاند که از اي طريق برخـي همچـون راسـل بـه
وجود کليات قايل دهاند و برخي ديگر کليات را تنها به يك نام مددود کردهاند (نامگرايان.)7
واقعگرایی
واقع گرايان متتقدند که کليات در جهان خارج دارای ما به ازای خارجي هستند ،اما ندوۀ وجود ان نزد
فيلسوفان مختلف متفاوت است .افالطون و ارسطو بزرگتري طرفداران اي نـوع نگر ـند .واقـعگرايـي
افالطوني اعتقاد به وجود خارجي کليات مفار است ،بدي متنا که اعيان مجردی جدا از افراد و مصاديق
مدسوس وجود دارند که افراد از آنها بهرهمند مي وند .بر سب اي نظريه جزئيهای منسوب به يـك
کلي اند ،روگرفت های آن و يا تقليدی از آن مدسوب مي وند ).(Cocchiarella ,2007: 13
در مقابل اي واقع گرايي افراطي ديدگاه ،ارسطو قرار دارد .او نيز هماننـد افالطـون متتقـد اسـت کـه
کلي ها در جهان خارج وجود دارند ،اما ندوۀ وجود ان با آن چه افالطون ميگفت ،متفاوت است .کلي هر
چيزی در ضم افراد آن وجود دارد ،بهگونهای که وجود جزئي بدون کلي و وجود کلي بدون جزئي ممک
نيست؛ يتني به تتداد جزئيها کلي وجود دارد .اي کلي در ذه وا د اسـت و در خـارج ،جزئـي و کثيـر.
مفهوم کلي نيز از طريق تجريد يا تقشير به دست آمده است .عقل پس از آن کـه ـيء خـارجي جزئـي
مورد ادراک سي قرار گرفت و بتد از آن ،به ادراک خيامي درآمد ،امور مشترک را از صورت هـای جزئـي
خيامي تجريد ميکند يا به عبارت ديگر ،مشخصات فردی افراد را از امور مشترک موجود در آن ها تقشـير
ميکند و مفهوم کلي را تدصيل ميکند .اي نوع نگرک که واقعگرايي متتدل 4نيز خوانده مي ـود ،هـم
وجود خارجي مبنای کليات و هم وجود ذهني آن را ميپذيرد(Cocchiarella, 2007: 11) .
غير واقعگرایی
هرچند در دورۀ قرون وسطي چرخم چشمگيری در فلسفه ايجاد نشـد ،در بـاب کليـات بدـث هـای
فراواني صورت گرفت و امودۀ نظريات غير واقعگرايي در اي دوره ريخته د .آبالرد را پدر تصـورگرايي
و اکام را پايهگذار نامگرايي ميدانند.
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تصور گرایی
تصورگرايان وجود خارجي کليات را رد مي کننـد و وجـود آن هـا را فقـط ذهنـي و قيقـت آن هـا را
تصوری مي دانند .بر طبق اي نظريه ،تصورات کلي ،مفاهيم هستند و از اي يـث در ا ـياء يـا واقتيـات
خارجي ضور ندارند .اصل اساسي تصورگرايي اي است که واقتيت خارجي تنها به صورت جزئي موجـود
است و کلي فق ط وجـود ذهنـي دارد .وجـود ذهنـي کليـات ،وجـود امفـاظ کلـي را نيـز توجيـه مـيکنـد.
)(Cocchiarella,2007: 11

نامگرایی
نامگرايان ميکو ند که کاربرد اسامي کلي را بدون توسل به کليهای واقتي يا تصورها توضي دهند.
بر طبق اي نگرک ،از آن جا که از آن جا که کليها صرفاً مفظ هسـتند ،در جهـان خـارج فقـط جزئيـات
وجود دارند ) .(Cocchiarella, 2007: 10نامگرايان بسته به اي که به مبنايي عيني برای کلـي متتقـد
با ند يا نبا ند ،به دو گروه تقسيم مي وند .يك گروه نامگرايان افراطي 6هستند کـه نـه وجـود خـارجي
کليات را ميپذيرند و نه وجود ذهني آن ها را؛ و اساساً هيچ مبنای عيني هم برای کليـات قائـل نيسـتند.
اي گروه بر اي باورند که ناميدن چيزهای بسيار به يك نـام نتيجـۀ يـك کـم اختيـاری و خودسـرانه
است ،يتني ما تمايل داريم که چنان ا يائي را چني بخـوانيم .ايـ را نمـيتـوان يگانـه ـکل ممکـ
نامگرايي انگا ت ،زيرا نام گرايان ممک است بر آن با ند که کاربرد اسم های عام بهندوی تـابع قواعـد
متي است ،اما قبول نکنند که اي قواعد را بايد بر سب کليهای واقتي يا انديشههای عـام توضـي داد
(استنيلند.)44:1787 ،
الک و کليات
جان الک ،تجربهباور مترو انگليسي ،در چارچوب فلسـفۀ مدرسـي مـيانديشـيد ،امـا تـالک هـای
فراواني در ردّ تصورات فطری و تدديد مباني ناخت به تجربـه انجـام داد .بـه جـريت مـيتـوان گفـت
که تالک او برای تبيي کليات بر مبنای تجربي نافرجام مانده اسـت .گـواه مـا بـر ايـ مـدعا نيـز آرای
متفاوت مفسران او در اي مورد است .برخي از مفسران ،او را تصورگرا دانستهانـد (اسـتنيلند،)48 :1787 ،
گروهي او را نامگرا خواندهاند ) (Klima, 2004: 4و دسـتهای او را واقـعگـرا دانسـتهانـد (Urmson,
).1982: 30
الک اهم مواضع خود را در مورد کليات در فصل سوم از کتاب سوم مهم تري اثرک ،يتني تدقيق در
فهم بشر 5و در خالل بدث زبان و بخشي ديگر را نيز در فصل چهارم و در خالل بدث از قواعد و اصول
کلي مطرح ميکند .مدخل الک در بدث کليات ،زبان است؛ يتني وجـود کلمـات کلـي ،الک را بـه ايـ
بدث کشانده است.
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الک جزء گراست و قايل به اي است که هر آن چه در جهان خارج وجود دارد ،جزئي است؛ اما بديهي
است که زبان اوی کلمات کلي است .ال اي کلمات کلي چرا وجود دارند و چگونه کل مـيگيرنـد
الک در فصل سوم از کتاب سوم به دنبال پاسخ اي پرسم هاست .او برای چرايي وجود نام هـای کلـي
سه علت بيان مي کند .اول آن که جزئيات متمايز بسيار بيم از آن هستند که بتوان به هريك نامي مجزا
نسبت داد .آن چه در جهان خارج وجود دارد ،جزئي است امّا ،آيا ميتوان برای تك تك درخت هـا ،تمـام
های روی کر ،زمي نامي مجزا برگزيد ). (Locke, 1975: 409
ماهي ها و تمامي
دومي دميل اي است که هر گويندهای با جزئيات مختلفي آ ناست و هـر يـك از آن جزئيـات نـامي
دارد که همه با نام تك تك آن ها آ نا نيستند .افراد نياز دارندکه دربارۀ آن جزئيات با ديگراني که بـا آن
جزئيات آ نا نيستند ،سخ بگويند .در اي صورت غرض اصلي از وجود زبان ،يتني ايجاد ارتباط در ميـان
ابنای بشر نقض مي ود .سخ الک در اي خصوص اي است که تي عامي تري فهم ها نميتواند هر
موجود جزئي را که واس را متأثر ميسازد ،در خود جای دهد ).(Locke, 1975: 409
سومي دميل اي است که الزمۀ وجود علم اي است که بتوان ا کام کلي صـادر کـرد .بـدون وجـود
امفاظ کلي ا کام کلي و در نتيجۀ علم امکان ندارد. (Locke, 1975: 408-409).
الک با کمك اي سه دميل ثابت ميکند که گريزی از کلمات کلي وجود ندارد ،اما مشکلي که در اي
مر له با آن مواجه مي ود ،اي است که او کلمات را عاليم تصورات ميداند؛ زيرا در اي جا اي سـاال
مطرح مي ود که کلمات کلي بر چه نوع تصوراتي دالمت دارند و اي تصورات چگونه اصل مي وند
الک در کتاب دوم تدقيق به تفصيل در باب تصورات سخ مي گويد و ايـ تصـورات را اصـل عمـل
انتزاع ذه ميداند ،بدي متنا که ذه رايط زمان و مکان و ساير تصورها را که به ا يای جزئي مربوط
مي ود ،از تصورات جزئي جدا ميکند و به اي طريق ،تصورات انتزاعي که اصل ذ موارد افتـرا و
فظ موارد ا تراک است ،اصل مي ود .تصور تتميم مي يابد و اصل ،عالمت برای بيم از يك فـرد
جزئي است که اي جزئيات به سبب مطابقت با آن تصور انتزاعي با يکديگر مشابهت و سنخيت يافتهانـد.
در واقع ،کلمات کلي که عالمت تصورات کلي هستند ،نوعي اخص و قامب را برای طبقهبندی جزئيـات
در اختيار ما قرار ميدهند (مو .)1785 :174
با اي تتريف که الک برای کلمات کلي بيان مي کند،ديگر کليت صفت ا يا نيست؛ چون ا ـيا همـه
جزئي هستند ،بلکه کليت صفت تصورات و کلمات است که ساختۀ ذه بشـرند و ذهـ آن هـا را بـرای
استفادۀ خودک ساخته است .امبته اي نکته را هم نبايد از ذه دور دا ت که هر تصور يا کلمهای جزئي
است و کلمات و تصورات کلي فقط در دالمت ان کلي هستند ،يتني يك تصور عام دال بر يك گونـه از
چيزهاست ،مثل انسان؛ و مفظ عام نمودارِ تصور دال بر يك گونه است (کاپلستون. )111 :1783،از ميـان
موجودات ،موجودی که با تصور کلي مطابقت دا ته با د ،مدمول آن واقع مي ود .در واقع ،تصور کلي به
منزمۀ اخصي است که موجودات نسبت به آن سنجيده مـي ـوند و هـر موجـودی کـه بـا آن ـاخص
مطابقت دا ته با د ،در آن گروه قرار ميگيرد و مدمول آن تصور واقع مي ود(Locke, 1975: 414).
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مطابقتي که الک مطرح ميکند ،موضع او را در باب کليات فا تر ميسازد« :م دوست ندارم کـه
در اي جا گمان ود فراموک کرده ام که طبيتـت در توميـد ا ـياء ،بسـياری از آن هـا را ـبيه بـه هـم
مي سازد ،چه رسد به اي که منکر آن با م :زيرا چيزی واض تر از اي وجود ندارد ،بهويـژه در نژادهـای
يوانات و همۀ آن چيزهايي که از طريق تخم تکثير مي ـوند .امـا بـه نظـر مـ مـيتـوان گفـت کـه
دسته بندی آن ها تدت نام ها که کار فاهمه است ،از مشابهتي که در ميان آن ها هست بهره ميبـرد تـا
بدينوسيله تصورات عام انتزاعي را بسازد و آنها را در ذه با نامهايي که به آنها ضميمه ـده بـه عنـوان
امگوها يا قامب ها تنظيم کند .(Locke, 1975: 415) ».الک در ادامه بر اي نکته تأکيـد مـيورزد کـه
اي که ميگوييم تصورات کلي مصنوع فاهمه هستند ،نبايد موجب ود کـه منکـر يـك قيقـت و ذات
متي برای تصورات کلي ويم چراکه اگر وجود يك قيقت و ذات متي را برای تصورات کلي نپذيريم،
آن گاه افراد مختلف تصورات کلي متفاوتي خواهند دا ت .امبته ساخت ،ذه بشر بودن موجب بروز ترديد
در مصدا های مختلف يك کلي مي ود ،مثل اي که آيا جني زودرس انسان است يا نه و آيا پنگـوئ
پرنده است يا نه اما اي موضوع نبايد موجب ود که وجود يك قيقت و ذات متـي را بـرای تصـورات
کلي منکر ويم ). (Locke, 1975: 416
با توجه به آن چه از قول الک تا اي جا بيان د ،ميتوان در خصوص موضـع الک در بـاب کليـات
اعالم نظر کرد .با توجه به بيان خود او ،منشاء پيدايي تصورات کلي ،اخذ تشـابهات از تصـورات جزئـي و
وانهادن تمايزات آن هاست .اي کار منجر به پيدايم تصوری مي ـود کـه فاهمـه بـه آن صـفت کلـي
مي دهد .اي بيان متضم اي متناست که تشابهاتي وجود دارند که نه به صورت مجزا و جدا از تصورات
جزئي ،بلکه به کل مضمر و پو يده در درون جزئيات نهفتهاند .چني تتبيری از کـالم الک بسـيار بـه
رئاميسم ارسطويي ميماند،زيرا الک با پذيرک وجود مشابهت ميان موجودات بهعنوان منشاء کلگيـری
تصورات کلي ،در واقع ،وجود يك امودۀ عيني را برای کليات پذيرفته است.
ابهام موجود در تتريف تصورات تجريدی ،برخي مشکالت را متوجه الک ساخته اسـت .يکـي از ايـ
ابهام ها در بيان مناقشه آميز اوست که اعتراضات فراواني را در خصوص ماهيت تصورات کلـي بـهدنبـال
دا ته است« :تصورات کلي جتل و اختراع ذه است که د واری بسياری با آن همراه است و بهسـادگي
آنگونه که ما آمادۀ تصور کردن هستيم ،خود ان را به ما عرضه نميکنند .بهعنوان مثال ،آيا تشکيل يك
تصور کلي از مثلث به ز مت و مهارت ا تياج ندارد برای اي که آن تصـور نـه بايـد ـادهامزاويـه ،نـه
قائمامزاويه ،نه متساویاالضالع ،نه متساویامساقي و نه مختلفاالضالع با د ،بلکه بايـد هـم ،ايـ هـا
با د و هيچ کدام نبا د .در نتيج ،اي چيز متيوبي است که نميتواند وجود دا ته با ـد؛ تصـوری کـه در
آن ،برخي اجزاء با تصورات ناسازگار و بسيار متفاوت گردآوری دهاند»(Locke, 1975: 595) .
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نقد نظریۀ الک
نظريۀ الک در باب کليات از آغاز با انتقادات بسياری روبه رو د .يکي از اصليتـري منتقـدان الک،
فيلسو تجربه گرای مترو جرج بارکلي است .از آن جا که تصـورات کلـي تجريـدی بـا ويژگـي هـای
متضادی که الک در کتاب چهارم به آن ا اره کرده با يك يا هر دو اصل بنيـادی منطـق م ـايرت دارد:
اصل عدم تناقض (که هيچ چيز نمي تواند در آن وا د هم واجد ويژگي متيني با د و هم نبا ـد) و اصـل
طرد ق ثامث (هر چيز يا بايد دارای ويژگي متيني با د يا نبا د و امت سـومي بـرای آن قابـل تصـور
نيست) .از نظر بارکلي ،تصوير ذهني بايد تماً دارای خصوصيات متي با د و صول تصوری که رنـ،،
اندازه يا کل مشخصي ندا ته با د ومو در عامم خيال ،ممک نيست. (Taylor, 1978: 112) .
يك راه دفاع از الک ،کنار گذا ت مثال مثلث اسـت ،زيـرا ايـ مثـال بيـان گـر نظـر الک در بـاب
کليات نيست ،همچنان که بسياری از مفسران چني کردهانـد ) . (Taylor, 1978: 112هـم چنـي در
بسياری عبارات ديگر ،موضع الک در باب کليات و فرآيند تجريد کـه منجـر بـه ـکلگيـری تصـورات
کلي مي ود ،به تفصيل بيان ده است که مي توان با توجه به آن ها از الک در مقابل اي ا کال دفـاع
کرد.
راه ديگر دفاع از الک در برابر اي ا کال اي است که با توجه به اظهـارات او در فصـل هـای دوم و
سوم کتاب دوم تدقيق منظور الک را اي ندانيم که مثلثـي وجـود دارد و دارای ويژگـي هـای ناسـازگار
است؛ بلکه مثلثي هست که برای م مهم نيست چه با د ،متساویاالضالع يا مختلفاالضالع .تي اگر
تخيل را با دا ت يك تصوير ذهني يکي بگيريم (که امبته دام  ،خيال وسيع تـر اسـت) تصـاوير خيـامي
همواره مبهمند و طرحواره ای از عينيت خارجي ارائه ميکنند .تصور مثلث نيز از آن جايي که يك بازنمود
است ،نيازی به اي ندارد که طول اضالعم مشخص با د؛ چون دا ت طـول مشـخص ويژگـي ا ـياء
ست ،نه تصورات .پس تصورات موجوداتي هستند که تتينات آن ها با تتينـات موجـودات عينـي متفـاوت
است و نبايد همان ويژگي هايي را که به موجودات عيني نسبت داده مي ود ،به تصورات نيز نسـبت داد.
بنابراي  ،تصور مثلث فقط ويژگي هايي را دارد که بيان گر مثلث بودن با د و نه يك مثلث خـاص .ايـ
راه ل با توجه به موضع خود الک در باب تجريد بتيد نيست ). (lowe, 1995: 159
راه ديگری نيز برای دفاع از الک در برابر اي ا کال وجود دارد :خود ادراک کـه فرآينـد تجريـد نيـز
زيرمجموعۀ آن است يك فرآيند گزينشي است :ما هنگام مشاهده يك يء ،به برخي ويژگـي هـای آن
توجه ميکنيم ،اما در مورد ويژگي های ديگر ممک است نه توجه کنيم که دارای آن هاست و نه توجـه
کنيم که دارای آن ها نيست .پس دميلي وجود ندارد که کلي را بدون توجه به ايـ کـه آيـا اضـالع آن
مساوی هستند يا نه ،مثلث ندانيم :بنابراي  ،با توجـه بـه ميـزان تبيـي گـری تصـورات کلـي تجريـدی،
بهنظر ميرسد که عدم تتي (در د قابل قبومي که از آن دفاع د) ويژگي مناسـبي بـرای آن هـا با ـد.
) (lowe, 1995: 160بهعالوه ،بارکلي و کسانيکه مثـال مثلـث را مـورد ا ـکال قـرار دادهانـد ،گمـان
کرده اند که مراد الک صورت خيامي مثلث است و بر اي اساس گفتهاند يك صـورت خيـامي کـه جزئـي
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است ،ممک نيست خصوصيات متتارض و ناهمگون دا ته با د؛ در ـاميکـه مـراد الک صـورت کلـي
عقلي مثلث است و چني صورتي _ در صورت وجود _ درعي مول بر همۀ مثلث های جزئـي از همـۀ
خصوصيات فردی آن ها مجرد است.
بارکلی و کليات
بارکلي ديگر تجربهباور انگليسي نيز مانند الک بدث کليات را از طريق کلمات کلي آغاز ميکند .او بر
خال الک که علت ايجاد خطا را وجود قايقي ميدانست که از دسترس فهم بشر خارج اسـت؛ خطـا را
نا ي از قوای نفساني و ضتف آن ها نميدانست ،بلکه در نظر او ا کاالت پـيمآمـده نا ـي از خطـا در
روک بهکار بردن آن هاست .به تتبيرخود او ،ما خود گرد و غبار به پا ميکنيم و بتد کوه ميکنـيم کـه
هيچ چيز نميبينيم (بارکلي.)4:1736 ،
به همي منظور ،بارکلي در صدد برميآيد تا تفدصي در اصول اوميۀ علم انساني انجام دهد و با دقـت
در آن ها مشکالت اصلي فهم بشر را مرتفع سازد .او در جريان اي مداقه بـه ايـ نتيجـه مـيرسـد کـه
بيشتري مشکالتي که بشر در راه جست و جوی قيقت دا ته است ،نا ي از سوء استتمال امفـاظ بـوده
است .بشر چني ميانديشيده است که هر م تي که به کار ميبرد ،بايد مابه ازايي در ذه دا ـته با ـد و
هنگاميکه امفاظي يافته است که چني نبودهاند ،اي قدرت را به ذه نسبت مي داده که ميتوانـد مابـه
ازای مستقلي برای اي امفاظ بسازد و از آن جا که ايـ مفـاهيم سـاختگي نظيـر وجـود ،و ـدت ،عليـت
و  ...موضوع اصلي علومي همچون منطق و فلسفه هستند ،بيشتري مشکالت دام گير کما و فالسـفه
ده است تا دانشمندان ساير علوم و بدي سان ،بيشتري اندرافات نيز در اي دانـم هـا رد داده اسـت
(بارکلي.)4 :1736 ،
بارکلي در اثر مترو خود رسامه در اصول علم انساني در موارد متتـدد نظريـۀ انتـزاع الک را عنـوان
کرده و انتقاداتي به آن وارد دانسته است .او در ابتدا سه نوع تصور را که با استفاده از عمل انتزاع سـاخته
مي ود ،برمي مرد :اول ،جدا کردن تصور کيفياتي که در يك يء با هم جمتند ،نظير جدا کردن تصور
رن ،از يئي که دارای رن ،و بتد و رکت است و همي طور جدا کردن تصور هـر يـك از دو کيفيـت
ديگر .دوم ،جدا ساخت تصور بسيط مشترک ،مثالً بتد ،از خصوصيات جزئي هر يك از افراد آن و ساخت
تصور کلي بتد .سوم ،ساخت تصور مرکب انتزاعي انسان ،با جدا کردن انسان که مشترک ميان افراد خود
است از ويژگي های هر يك از افراد( .بارکلي.)6_5 :1736 ،
او فقط قسم اول را ميپذيرد و به دو قسم ديگر (که ماهيتاً يك قسمند) اعتقـاد نـدارد و بـا صـرا ت
ميگويدکه اگر ديگران دارای اي قوۀ گفت انگيز انتزاع هسـتند ،مـ نيسـتم؛ و مـ فقـط مـيتـوانم
تصورات اصل از ا يای جزئي را ترکيب و تدليل کنم و تصورات مرکب و بسيط اصل ده هـم تمـاً
خصوصيات متيني دارند .در نظر او ،صول تصور کلي بهوسيلۀ انتزاع مدال است ،همچنـي اسـت جـدا
کردن تصور دو چيزی که جدا از يکديگر وجود ندارد ،نظير بتد و رکت (بارکلي)3 :1736 ،
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بارکلي در اي بخم به دنبال ردّ انتزاع است ،اما هـيچ اسـتدالمي اقامـه نمـيکنـد .او امکـان وجـود
تصورات انتزاعي را مدال ميداند اما نه به طور منطقي ،بلکه روان ناسانه؛ چون هيچکس نميتواند ادعا
کند که تصوری انتزاعي از يوان ،يا رکت متمايز از جسم متدرک دا ته با د پس بارکلي ق دارد که
چني تصورات انتزاعي را انکار کند ( .(Bennet, 1991: 36امبته ار ان او ،بـرای ردّ ايـ نـوع انتـزاع
استدالل هايي ارائه کردهاند ،ومي خود او استدالمي اقامه نکرده است ). (Taylor, 1978: 112
بارکلي ،در ادامه ،داليلي را که متتقدان به تصورات انتزاعي (عمدتاً الک) عنوان ميکنند ،بـه چـامم
ميکشد .دميلي که الک برای اثبات عدم تصورات انتزاعي در نزد يوانات ميآورد ،عـدم امفـاظ و عاليـم
کلي است که بارکلي آن را نميپذيرد؛ زيرا او متتقد است که استتمال امفاظ کلي به منزمه وجود تصـورات
کلي انتزاعي نيست .بلکه مفظ زماني کلي مي ود که عالمت چندي تصور جزئي با د که هر يك از آنها
را بدون تفاوت به ذه عرضه کند (بارکلي.)18_11 :1736 ،
بارکلي همچنـي بـه مثـال مثلـث الک ا ـاره مـيکنـد و از ايـ مثـال بـرای انکـار مجـدد انتـزاع
بهره ميگيرد .او ميگويد که اگر کسي ميتواند چني مثلثي در ذه دا ته با د ،م با او بدثـي نـدارم؛
اما از خوانندگان ميخواهم در ذه خويم مداقه کنند که آيا واقتاً چني تصوری دارند (بـارکلي:1736 ،
.)11_17
انتقاد ديگری که بارکلي به اي استدالل وارد ميکند ،اي است که اگر تصورات کلي برای امری چون
تفهيم و تفهم که برای مردمان عادی هم آسان و مأنوس است ،ضرورت دارد پس نميتواند تا اي انـدازه
صتب اموصول با د .اگر گفته ود که علت اي که اي تصورات برای انسان بامغ آسـان و واضـ اسـت،
استمرار در استتمال آن است ،در چه مر لهای از مرا ل عمر اي وسايل ضروری تکلم بهدست ميآيد با
توجه به اي که بزرگساالن در استتمال اي متاني مشکلي ندارند ،پس بايد در سال های کـودکي عمـل
مشکل تدصيل متاني انتزاعي انجام ود ،اما آيا انجام چني عمل د واری برای کودکـان ممکـ اسـت
(بارکلي.)17_14 :1736 ،
ايد ايراداتي که بارکلي به تصورات انتزاعي الک گرفته است ،ايـ متنـا را بـه ذهـ امقـا کنـد کـه
تصورات کلي از ديدگاه بارکلي اصالً وجود ندارند .خود او در پاسخ به اي بهه ميگويد« :مـ تصـورات
کلي را به طور مطلق انکار نميکنم ،بلکه فقط تصورات کلي انتزاعي را رد ميکنم .بهنظر م تصور جزئي
فقط وقتي که عالمت همۀ تصورات جزئي ديگر مشابه خود قرار گيرد کلي مي ود» (بارکلي)18 :1736 ،
وی همچني ميگويد« :کليت ،تا آن جا که م فهميدهام ،در ذات يـا مفهـوم مدصـل و مطلـق چيـزی
نيست بلکه در نسبتي است که ميان چيزی و جزئياتي که وی آن ها را نمودار ميسازد ،قائم اسـت و بـه
اي اعتبار ا ياء و اسماء و مفاهيمي که ذاتاً جزئي هستند ،اعتباراً اخذ کليت مـيکننـد» (بـارکلي:1736 ،
.)17
بارکلي کليت را به متني مفهوم مدصل و مطلق چه در يء خارجي و چه در تصورات و چه در امفاظ
و چه تي در ا کال رد ميکند و آن را به قراردادی منوط ميکند که ما به چيزی (مفظ ،کل ،تصور يـا
يء خارجي) نسبت مي دهيم .و با اي قرارداد (اعتبار) است که ا ياء ،امفاظ و تصـوراتي کـه ذاتـاً جزئـي
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هستند ،مفهوم کلي مي يابند؛ و اما اي قرارداد به جزئياتي بستگي دارد که آن چيز نمودار آن است .بـدي
متنا يك مثلث که بر روی کاغذ رسم ده است تا نمايندۀ همۀ مثلث ها با د و بـا اسـتفاده از آن ثابـت
کنيم که زوايای داخلي مثلث  188درجه است ،تماً اضالع و زوايايي با اندازۀ مشخص دارد ،اما چون اي
ويژگي ها مورد توجه ما قرار نگرفته و فقط مثلث بودن آن مداظ ده است ،کلي مي ود.
خو بختانه همۀ آنچه بارکلي در مورد کليات بيان دا ته است ،بههم پيوسته بوده و در مقدمـۀ رسـامه
در اصول علم انساني آمده است .از اي رو ،آن قسم پراکندگي که در آرای الک ديده مي ود ،در بـارکلي
وجود ندارد .در ادامه تفاسيری خواهد آمد که از نظريۀ بارکلي ارائه ده است.
تفصيل نظریۀ بارکلی
بارکلي از طريق الک وارد مسأمۀ انتـزاع مـي ـود و آن را بـه چـامم مـيکشـد .او صـرا تاً اعـالم
ميکند که انتزاع را قبول دارد ،منتها برای آن د و مرز قائل است .بي ك صـرا تي کـه او از آن دفـاع
ميکند ،با مباني فلسفهاک هماهن ،است .در نظر بارکلي وجود ماده بهعنوان چيزی کـه واجـد کيفيـات
اوميه و فاقد کيفيات ثانويه با د ،نامتقول است و هيچ کس نميتواند ادعا کند که به چيزهای ادراک نشده
باور دارد .در واقع ،انکار تصورات انتزاعي نيز گامي ديگـر در جهـت اثبـات همـي اصـل فلسـفۀ اوسـت؛
زيراپس از انکار ماده ممک بود ،متترضان به تصورات انتزاعي چن ،بزننـد و بخواهنـد وجـود مـاده را از
طريق انتزاع توجيه کنند.با اي همه ،او هو يارانه به رد انتزاع همـت مـيگمـارد و فقـط آن را در ـدی
مي پذيرد که بتواند با استفاده از آن وجود امفاظ کلي (يتنـي همـان دغدغـۀ اصـلي الک) را توجيـه کنـد
).(urmson, 1982: 23

کليت از نظر بارکلي نوعي نقم است ،نه يك ويژگي ذاتي .به همي دميل ،او به تصوراتي نيـاز نـدارد
که ذاتاً عام با ند.بنابراي يك انتزاع ساده و مختصر برای دست يافت به کليـت کـافي اسـت .انتـزاع در
فلسفۀ بارکلي توانايي توجه به يك کيفيت در ميان انبوهي از کيفيات در همتنيـده در يـك ـيء جزئـي
است؛ اما اي توجه منجر به کلگيری هيچ تصور جديدی نمي ود بلکه در همان تصور جزئـي خـاص،
يك جنبه پررن ،تر از ساير جنبهها مداظ مي ود .ما اي ويژگـي را از ميـان دريافـت هـای سـيمـان
انتخاب ميکنيم و از ويژگي هايي که همراه آن در ادراکات جزئي هستند ،صر نظر ميکنيم و يـك نـام
مثل سفيدی به آن نسبت ميدهيم .به اي ترتيب ،ما اکنون يك متيار يا امگو داريم که ما را قادر ميسازد
تا هر چيزی را بهعنوان سفيد دستهبندی کنيم و واژۀ سفيد را در مورد آن بهکار ببـريم .يـك چيـز سـفيد
است و سفيد خوانده مي ود ،اگر و فقط اگر مطابق امگو با د .برای تتيي اي امگو فرآينـدهای مختلفـي
وجود دارد.
يك روک اي است که يکي از تصورات مرکبي را که اوی کيفيت مورد نظر است ،در نظر بگيـريم.
کيفيت مورد نظر را انتخاب کنيم و باقي را بهعنوان ويژگي های نامناسب کنار بگذاريم .ما در اي گزارک
يك تصور انتزاعي جديد به دست نميآوريم ،پس ذخيرۀ تصورات ذهني ما افزايم نمييابد ،بلکه بردا ت
از يکي از تصورات ذهني مرکب موجود به گونه ای ديگر مي ود .اي تصور بهعنوان امگويي است بـرای
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سفيدی که ا يای ديگر از طريق مقايسه با آن قضاوت مي وند که آيا سفيد هسـتند يـا نـه ايـ امگـو
اصطال اً امگوی مثال نمونهای 3خوانده مي ود .فرآيند اصلي در روک ديگر کنار گذا ـت ويژگـي هـای
نامربوط است ،اما اي کار با يك تمرکز ساده بر روی يك يا چند ويژگي از يك تصـور مرکـب و ناديـده
گرفت بقيه انجام نمي ود ،بلکه ويژگي هايي که ما بر روی آنها تمرکز ميکنيم سازنده مدتوای تام يك
تصور مشخص است .مثالً سفيد خود به عنوان يك تصور مستقل ،و نه تصوری از يك تکه گچ سفيد يـا
يك ميوان ير سفيد يا هر چيز سفيدی وجود پيـدا خواهـد کـرد .ايـ امگـو اصـطال ًا امگـوی بازنمـايي
ماتيك8ناميده مي ود ).(Taylor, 1978: 98-100
بي ك بارکلي امگوی اول ،يتني امگوی مثال نمونهای را باور دا ته است ،اما در مورد الک بسـياری
متتقدند که مدل دوم را پذيرفته است و برخي ديگر بر اي باورند که نميتـوان بـهرا تـي قضـاوت کـرد
که الک در کدام دستهبندی قرار ميگيرد .برخي ديگر متتقدند کـه چـون از ديـدگاه الک هـيچ موجـود
کلي از هيچ نوعي وجود ندارد ،پس الک به امگوی مثال نمونهای قايـل بـوده اسـت (Taylor, 1978:
).106

امگوی بازنمايي ماتيك که تصور کلي را يك تصـور مسـتقل مـيدانـد ،بـا ايراداتـي مواجـه اسـت.
ويتگنشتاي از جمله منتقدان اي نظريه است .او در اي باره ميگويد که اگر ساال اي است که چگونـه
يك کلمه را در مورد ا يای مختلف بهکار ميبريم ،بـهسـختي مـيتـوان پاسـخ داد کـه ايـ کـار را بـه
دميل تناسب آن ا ياء با تصوير ذهني وا د انجام ميدهيم .مثال نقض بـرای ايـ مـورد کلمـه «تصـوير
ذهني» است .اگر آنرا در مورد تصوير ذهني مطرح کنيم ،بر سب نظرالک ،بايـد تصـوير ذهنـي ديگـری
برای آن تصوير ذهني در نظر بگيريم و همي طور تا بينهايت که بـه تسلسـل مـيانجامـد ( (Dancy,
.1987: 32
آن چه در مورد انتزاع بيان د ،در مورد کيفيات کاربرد دارد  ،زيرا بارکلي در ساير موارد اصالً انتزاع را
نمي پذيرد .در مواردی که امکان جدا کردن يك ويژگـي از سـاير صـفات و کيفيـات وجـود نـدارد ،مثـل
جدا کردن رکت از متدرک يا بتد از جسـم ،انتـزاع ممکـ نيسـت .همچنـي سـاخت تصـورات کلـي
انتزاعي مرکب از تصورات جزئي نيز که واجـد مشـترکات و فاقـد مفترقـات با ـد (مثـل تصـور انسـان)
غيرممک است.
بدي ترتيب متلوم مي ود که بارکلي به رغم اي که نظريۀ تصـورات انتزاعـي الک را بـه ـدت رد
ميکند ،به گونه ای از تصورات انتزاعي قائل است .اي در امي است که متلوم نيست که تي آن نسخه
از تصورات انتزاعي که بارکلي به آن مله مي کند ،همان است ،نسخه ای با ـد کـه الک آن را مطـرح
کرده است ).(Taylor, 1978: 112
جنبۀ ديگری که بارکلي در اي بدث به آن توجه دا ته جنبۀ زباني کليات است .بـارکلي متنـيداری
کلمات را آن گونه که الک به تصوير ميکشد ،نميپذيرد .از نظر او ،يك تصـور بـا توجـه بـه کـاربردک
ميتواند مدمومي برای يك مفظ جزئي با د يا ممک است مدمول يك مفـظ عـام قـرار گيـرد .از ايـ رو،
بارکلي دميلي برای وجود تصوراتي که ذاتاً کلي هستند ،نميبيند .او به تمامي منکـر ايـ نظـر اسـت کـه
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تصور کلي به خودی خود خصلتي غير از تصور جزئي دارد .آن چـه يـك تصـور را کلـي مـيکنـد ،فقـط
کاربردی است که ما در انديشه به آن ميدهيم .مثامي که او ميآورد ،خطي اسـت کـه در يـك اسـتدالل
هندسي به کار مي رود و نمايندۀ تمام خط های ديگر است .اي خط بي ـك انـدازۀ مشخصـي دارد امـا
اندازۀ آن در کاربرد فتلي به هيچ وجه مورد نظر قرار نميگيرد؛ بنابراي  ،در اي کاربرد جنبۀ عمومي پيـدا
مي کند .تصورات نيز چني هستند تصور پيتر اگر به عنوان عالمت خود پيتر در نظر گرفته ود ،تصـوری
جزئي است؛ اما اگر همي تصور به عنوان نمايندۀ تمام انسان ها مداظ ود (همانند خط مفروض) در اي
صورت اي تصور کلي مي ود .همي تصور ميتواند نماينده ويژگي های ديگری از قبيل بلند قامتي ،مرد
بودن يا بسياری ويژگي های ديگری با د که پيتر واجد آن هاست و اي امر به کاربرد مـا از ايـ تصـور
بستگي دارد )( (Taylor, 1978: 105استنيلند)54 :1787 ،
در واقع ،نقطۀ افترا اصلي الک و بارکلي در همي نکته است ،زيرا که الک متتقد است که تصورات
عاليم طبيتي و نه قراردادی ا يای خارجي هستند و کلمات عاليم قراردادی هستند کـه بـرای تصـورات
وضع دهاند .بنابراي  ،کلمات عام بهطور قراردادی برای تصورات ذاتاً کلي به کار ميروند و کليت کلمات
کلي به خاطر استناد به چني موجوداتي است .با اي همه ،بارکلي تصورات را عاليـم قـراردادی ا ـياء ،و
کلمات را نيز عالئم قراردادی تصورات ميداند ).(Warnock, 1953: 69-70
در نتيجه ،بارکلي عموميت کلمات و تصورات را برخال الک ـبيه بـه هـم و هـر دو را قـراردادی و
به دميل نوع کاربرد آنها ميداند .پس يك کلمه برای ناميدن يك «تصور فينفسه کلي» ،عام نمـي ـود،
ال بـه تصـورات
چون هيچ تصور في نفسه عامي وجود ندارد .بنـابراي  ،همـان کـارکرد قـراردادی کـه قـب ً
نسبت داده ده بود ،به کلمات نيز نسبت داده مي ود« .کلمۀ نه با عالمت بودن تصوری کلي ،بلکـه بـا
عالمت بودن چندي تصور جزئي ،که هرکدام بامسويه با کلمه مزبور به ذه مـيآينـد ،عـام مـي ـود».
(بارکلي.)11 :1736 ،
درست يا غلط ،بارکلي ايدۀ تصورات انتزاعي الک را بهگونهای در نظر گرفته است کـه بـه تصـويری
ذهني از يك طبيتت ذاتاً نامتتي نيازمند است و بنابراي  ،آن را پوچ انگا ـته اسـت .تـي اگـر درجـاتي
ازعدم تتي ممک با د (آن چنان که در موجودات ذهني و خيامي اي چني است) ،باز هم درواقع مفهوم
يك تصوير که به طور خامص سفيد است و نه چيز ديگـر ،در واقـع پـوچ اسـت و بـارکلي در رد تصـورات
انتزاعي الک بهگونهای که خودک آن را تفسير کرده است ،مدق است ).(Urmson, 1982: 31
نقد نظریۀ بارکلی
هرچند نظريۀ بارکلي در باب کليات ،فاقد بسياری از مشکالت نظريۀ الک است ،انتقاداتي نيـز بـه آن
وارد است ،از جمله ابهامي که در نظريۀ او وجود دارد و ا کاالت زيادی را به او وارد مي سازد .او ميگويد
« تصور کلي ،نمودار يا عالمت کليۀ تصورهای جزئي است که با وی از يك نوعنـد ».منظـور بـارکلي از
عبارت نوع در اي بند چيست از کجا بدانيم چه چيزهايي متتلق به يك نـوع هسـتند آيـا منشـاء قـرار
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گرفت در يك نوع همان کيفيات مشترکي است که ميان همۀ افراد يك نوع وجود دارد اگـر ايـ گونـه
با د ،آيا بارکلي همان تصورات انتزاعي الک را مخفيانه از پيم فرض نکرده است آيا بارکلي نيز گرفتار
همان افزونگي 4و پيم داوری ذهني نشده است که الک را تدت تأثير قرار داده بـوده اسـت برخـي از
مفسران چني بههای را به بارکلي وارد نمي دانند؛ بدي متنـا کـه از يـك نـوع بـودن ،متضـم نـوعي
نگاهداری کيفيات مشترک نيست؛ اما برخي ديگر اي بهه را به نظريۀ بارکلي وارد ميدانند و هيچ يك
از آن ها نتوانستهاند که پاسـخي بـرای آن در آرای بـارکلي بيابنـد(Urmson, 1982: 31, Taylor, .
)1978: 112

با توجه به مباني فلسفۀ بارکلي ،به نظر نميرسد که بارکلي وجود ذات مشترک را بپذيرد امـا پـذيرک
اي موضوع خللي به نظريۀ نامگرايي متتدل وارد نميکند زيرا در اي نظريه مشابهت پذيرفته مي ـود و
اي پذيرک به متنای تکرار وجه به در جزئيات مختلف است که ما آن ها را مداظ ،و نه جدا ،ميکنيم.
جمع بين دو نظریۀ نامگرایی و واقعگرایی
نظريۀ الک_ بر سب تفسير غامب ،از جمله تفسير بارکلي_همان نظريۀ واقع گرايي ارسطويي اسـت.
بر اساس اي نظريه ،تصور کلي از انتزاع مشترکات افراد از اختالفات آن ها اصل مي ـود .مـثالً عقـل
چيزی را که بي افراد انسان مشترک است ،از امور مختص به هر يك از آن ها تجريد ميکنـد و مفهـوم
کلي انسان را مي سازد .اي مفهوم يك مفهوم کلي مدصل و مثبت است ،بدي متني که واقتاً کلي است
و کليت در آن موجود است .امبته اي مفهوم در خارج جزئي و کثير و منتشر اسـت ،هرچنـد کـه در ذهـ
کلي و وا د است .همچني بر اساس نظريۀ واقعگرايي جای تصور کلي سا ت عقل آدمي است :سـا تي
برتر از خيال که جايگاه تصورات جزئي است.
اما نظريۀ بارکلي نظريۀ نام گرايي است .تصور کلي بر پايۀ اي نظريه اصل انتزاع بـدان متنـي کـه
الک مي گويد ،نيست؛ بلکه اصل مداظ کردن يك امر و قطع نظر از ساير امـور مقـارن بـا آن اسـت در
يك تصور .مثالً ما مي توانيم از يك مثلث فقط مثلث بودن آنرا مداظ کنيم و از همۀ امور مربوط به خـود
آن مثلث جزئي صر نظر نماييم .بديهي است مثلث بودن مداظ ده در همۀ مثلثهای ديگر هم موجـود
است .به عبارت ديگر ،همۀ مثلث های جزئي در صر مثلث بودن (سه ضلع دا ـت ) بـه مثلـث جزئـي
مفروض مشابهت دارند .بنابراي  ،هر کمي که بر مثلث جزئي مفروض بار ود ،بر همۀ آن مثلث ها هم
بار مي ود .اي عمل مداظ کردن و صر نظر کردن در همان سا ت خيال آدمي صورت ميگيرد ،تي
اگر توسط عقل با د ،و نه توسط قوۀ متخيله .بر اي اساس ،تصـور کلـي يـك تصـور مثبـت و مدصـل
بامدتوای واقتاً کلي نيست ،بلکه همان تصور جزئي است که يك امر در آن مداظ ـده و از امـور ديگـر
صر نظر گرديده است.
بر اساس هر دو نظريه واقتاً چيزی به نام کليت که دربرگيرندۀ افراد جزئي با د ،وجود دارد و بر همي
مبنا ،مي توان برای هر دسته از افراد جزئي کثير ا کامي وا د دا ت و مثالً گفت« :هر مثلثي  »...يا «هر
انساني  »...يا «هر جسمي  »...چنانکه آ کار است ،بي اي دو نظريه دو تفاوت وجود دارد :يکي مترفـت
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ناختي و ديگری وجود ناختي .واقعگرايان ميگويند مفهوم کلي ،بـا انتـزاع مـا بـهاال ـتراک افـراد از
مابهاالختال آن ها اصل مي ود و نامگرايان ميگويند با مداظ کردن مابهاال تراک افراد و قطع نظـر
از مابه االختال آن ها .ال ،ساال اي است که آيا اي تفاوت تفاوتي جدی است يا آيا اي امـر را بايـد
تفاوت دانست به نظر ما پاسخ منفي است .به بيان ديگر ،از مداظ مترفتي بي کلي مورد نظر واقعگرايان
و کلي مورد قبول نامگرايان فرقي نيست .هر دو ميپذيرند که امفاظ عام دال بر مفاهيميانـد در ذهـ  ،و
آن مفاهيم نيز به افرادی ا اره دارند در بيرون از ذه  ،و اصرار نامگرايان بر اي که آن چه در خارج است
مشابهت بي افراد است ،نه تکرار امری وا د در آن ها ،بلکه اصـراری نابجاسـت؛ چـه ،بـي مشـابهت و
تکرار فرقي نيست و به تتبير دقيق تر ،مشابهت همان تکرار است .به اي ترتيب ،ا کال مشهوری هم که
واقعگرايان بر نامگرايان وارد ميکنند ،دفع مي ود .آن ا کال اي است که با انکار کليات ،قواني علمـي
و فلسفي که همه کلياند ،منتفي مي وند ،قوانيني همچون «هر فلز هادی امکتريسيته است»« ،هر عـدد
زوجي بر دو قابل تقسيم است» و «هر ممکني نيازمند علت است»؛ زيرا نامگرايان منکر کليتي نيستند که
اساس قواني کلي است و قواني بر آن هـا بـار مـي ـوند ،بلکـه فقـط تفسير ـان از کليـت بـا تفسـير
واقعگرايان متفاوت است.
اما تفاوت دوم تفاوتي وجودی است :به عقيدۀ واقع گرايان جای مفهوم کلي در عقل است و بنـابراي ،
مفهوم کلي مفهومي است مستقل از مفهوم جزئي و دارای يك مدتوای مدصـل مثبـت .بـا ايـ همـه،
به نظر نام گرايان ،مدل مفهـوم کلـي همـان مدلـي اسـت کـه مفـاهيم جزئـي نيـز در آن جـا هسـتند،
يتني وعای خيال ،و در نتيجه ،مفهوم کلي يك مفهوم مستقل از مفهـوم جزئـي و دارای يـك مدتـوای
مدصل اثباتي نيست ،بلکه همان مفهوم جزئي است کـه خصوصـياتم از آن سـلب ـده اسـت ،يـا بـه
عبارت بهتر ،از خصوصياتم صر نظر ده است .اصل آن که کلي ،از يك مداظ ،يك مفهـوم سـلبي
است.
اي تفاوت ،امبته ،تفاوتي واقتي و جدی است .ال ،ق با کـدام گـروه اسـت بـه نظـر مـا ـق بـا
نامگرايان است و واقع گرايان دميلي بر مدعای خود ندارند .ما در سا ت خيال خود ،صور جزئي را تجزيه و
ترکيب ميکنيم و مثالً اجزای مفهوم اسب را جدا جدا تصور ميکنيم يا تصور اسب را با تصور بـال جمـع
ميکنيم و تصور اسب بامدار را مي سازيم :و به همي ندو ،هرچه در مفهوم اسب وجود دارد برميگيـريم و
فقط اسب بودن آن را در نظر مي گيريم .از آن جا که اي مفهوم در همۀ اسب هـای ديگـر هـم هسـت،
در عي جزئي بودن ،کلي هم خواهد بود .چون نماينده و نمونۀ همۀ آن هاست .عمل انتزاع مفهوم اسـب
يا مداظ نکردن خصوصيات هر فرد اسب و عطف نظر به اسب بودن آن ،تي اگر توسط عقل هم صورت
گيرد ،باز دميل آن نمي ود که جای مفهوم اسب در سا تي جدا از سا ت خيال ،يتني سا ت عقل با د.
بهعالوه ،از نظر واقعگرايان ،کلي طبيتي در خارج در ضم افراد به ندـو جزئـي و کثيـر و منتشـر وجـود
دارد .ال ،ساال اي است که ما وقتي که از يك فرد جزئي خارجي انسان که مجموعـهای از انسـانيت و
عوارض خصي نظير قد و کل و رن ،و  ...است ،انسانيت وی را جدا ميکنيم ،اي انسانيت جدا ـده
چگونه به کلي تبديل مي ود ال آن که در فرد جزئي خارجي همه چيز جزئي است ،تي انسـان بـودن

38

سيد محمد حکاک ،زهرا اسماعيلی
)(Seyed Mohammad Hakak/ Zahra Esmaeli

آن يا انسان موجود در آن .به عبارت رو تر ،در سقراط _ به منزمۀ يك فرد از انسان _ هم قد و ـکل
و رن ،جزئي و متي هست و هم يك انسان جزئي (چون کلي در خارج به صـورت جزئـي وجـود دارد).
ال ،چگونه اي انسان جزئي موجود در خص سقراط ،با انتزاع کلـي مـي ـود قطتـاً ايـ انسـان در
ذه هم جزئي است ،منتها چون همي انسان _به تکرار يا به مشابهت فرقي نمـيکنـد_ در افالطـون و
ارسطو و ساير افراد انساني هم هست ،در دالمت قهراً کلي مي ود و اي همان سخ بارکلي است .نتيجه
آن که ما مفاهيمي داريم که در ذه وا د و در خارج کثير و مکرر و در دالمت کلياند و اي که با انتـزاع
يا مداظ کردن اصل ده با ند ،فرقي نميکند (واقع امر يکي است ،تتبيـر هرچـه با ـد) و جـای ايـ
مفاهيم همان سا ت خيال است .يا داقل دميلي بر آن که جـای آن هـا سـا ت عقـل با ـد ،در دسـت
نداريم و اي که اي مفاهيم مثبت يا منفي و به بيان ديگر ،به ايجابي يا سلبي با ند ،اساسـاً در ايـ جـا
مسأمه نيست.
آن چه تا اي جا گفته د ،در واقع جمع و تتديلي است بـي دو نظريـۀ واقـعگرايـي و نـامگرايـي؛ و
ميتوان آن را يك نظريۀ رئاميستي_نوميناميستي دربارۀ کليات ناميد .بر اساس اي نظريه ،کليات در همان
سا ت خيال جای دارند و به فرض سا تي به نام عقل در وجود آدمي نيازی نيست و بديهي است که اي
سخ به متني انکار قوه ای به نام عقل نيز نيست .عقل وجود دارد ،اما کار آن همان تفکر اسـت :مرتـب
کردن متلومات برای کشف مجهول .اگر هم ساخت کليات را از طريق مداظ کردن امر مشترک بي افراد
و صر نظر کردن از ويژگي های افراد_نه از طريق انتزاع_ کار عقل بدانيم و نه کار متخيله ،باز کليت و
کليات در همان سا ت خيال جای دارند ،نه سا ت عقل .به بيان ديگر ،چيزی بـه نـام متقـوالت وجـود
ندارند؛ هرچه هست ،همان جزئيات است که از ويژگي های آن ها صر نظر مي ود و اگر هم اسم اي
صر نظرکردن را انتزاع بگذاريم ،تفاوتي نمي کند .اصل آن که عقل ،ديگر قـوۀ تفکـر و قـوۀ سـازندۀ
مفاهيم کلي نيست _چون مفهوم کلي بهمنزمۀ مفهومي مستقل از مفاهيم جزئي وجود ندارد ،بلکه صـرفاً
همان قوۀ مفکره است و بس ( .کاک.)188_186 :1748 ،
نتيجهگيری
نظريۀ انتزاع ،ويژگي بازنمايي تصورات و وجود امفاظ کلي و دالمت هر مفظ بر تصوری خـاص ،الک را
به اي نتيجه رساند که تصوراتي وجود دارند که از طريق اخذ تشـابهات و مشـترکات از جزئيـات سـاخته
مي وند و بنابراي  ،قابل اطال بر جزئيات متتددند .به همي دميل اي تصورات کلي هستند و امفاظ کلي
نيز برای نشان دادن آن ها وضع ده اند .با توجه به آن چه گفتـه ـد ،ايـ نظـر مطابقـت بسـياری بـا
واقعگرايي ارسطويي دارد تا نامگرايي و تصورگرايي که برخي به الک نسـبت دادهانـد؛ امـا بـا توجـه بـه
انتقاداتي که به اي نظريه وارد د ،بارکلي نظر ديگری دارد ،بدي قرار که تصورات صرفاً عاليـم ا ـياء
هستند و از اي رو ،وجود مفظ کلي به وجود تصور کلي نيازی ندارد .بنابراي آن چه نمايندۀ يك مفظ کلي
است ،يك تصور جزئي است که قائم مقام همۀ جزئيات بيه به خود است و بر تمامي آن جزئيات بهطـور
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يکسان دالمت دارد .از اي جهت ،بارکلي بي ك يك نامگرای متتدل است؛ امـا مـيتـوان بـي ايـ دو
نظريه جمع کرد و نظر جديدی ارائه کرد که کاستيهای هيچکدام را ندا ته با د.
مفاهيمي وجود دارند که در ذه وا د و در خارج کثير و مکرر و در دالمت کلياند و فرقي ندارد که با
انتزاع يا با مداظ کردن اصل ده با ند .اي تصورات جزئياند و بنابراي  ،مدل آن هـا همـان سـا ت
خيال است يا داقل دميلي بر اي امر نداريم که مدل ان سا ت عقل با د.
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