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نژاد

چکیده
برطبق آمازة برونگراییِ معنتایی ،معنتای حتداقتل برخی از واژگتان و در نتیتته محتاای حتداقتل
برخی از حاالت ذهنی ،تا اندازهای تاستتط جهانِ مستتتقل از ما متعیِّن میشتتاد .برای اولینبار پاتنم
تالش میکند تا با ارائة استتداللی نشتان دهد که قبال برونگرایی منتر به ردِّ شتکاکیت نستبت به
جهان خارج میشتاد .این استتدالل دارای نقایصتی استت؛ به همین دلیل پ از او برخی از فالستفه
تالش کردهاند استتداللی جایگزین ارائه دهند که با قبال رویکرد برونگرایی معنایی ،در ردِّ شتکاکیت
نستبت به جهان خارج مافق باشتد .با اینحال این استتداللها نیز مصتان از نقد باقی نماندهاند .جدای
از نقدهایی که پیشتر در مارد این استداللهای برون-گرایانه ارائه شده ،در مقالة حاضر تالش شده
تا نشتان داده شتاد که هیچکدام از این استتداللهای برون-گرایانه در ردِّ شتکاکیت نستبت به جهان
خارج مافق نیستتند .از ستای دیگر ،با تاجه به ایدة استاستی استتدالل-های شتکاکانه در ردِّ امکان
حصتتال معرفت نستتبت به جهان خارج ،برهانی پیشتتنهاد شتتده استتت که نقدهای وارد بر دیگر
استداللهای برونگرایانه در مارد آن کارا نباده و بر اساس آن میتاان بهدرستی ادعا نماد که قبال
برونگراییِ معنایی منتر به ردِّ شکاکیت نسبت به جهان خارج خااهد شد.
واژگان کلیدی :شکاکیت نسبت به جهان خارج ،برونگرایی معنایی ،دور معرفتی ،پاتنم ،فرضیه
شکاکانه.

 محقق پسادکتری فلسفه ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران.
Hamid.alaeinejad@gmail.com
[تاريخ دريافت 1398/۰3/12 :تاريخ تأيید]1398/۰7/13 :
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مقدمه
شتکاکیت فلستفی نستبت به جهانِ خارج رویکردی معرفتشتناختی استت که ادعا دارد
حصتتال معرفت نستتبت به گزارههایی که در مارد جهانِ خارج هستتتند ممکن نیستتت .از
جمله روشهایی که شتتتکاکان در جهت ا بات ادعای خاد از آن استتتتفاده میکنند ،ارائة
استتداللی استت که بر استاس فرضتیههای شتکاکانه 1شتکل گرفته استت .در این فرضتیهها
تبیینی متفاوت از اوضتاع جهان ارائه میشتاد که با متماعه ادراکات ما ستازگار استت ولی
به فرض وقاعِ آن ،قادر به تشتتخی و تفکیك آن از شتترایط معمال نیستتتیم .از میان
معروفترین این فرضتیهها میتاان به فرضتیة مغز درون خمره 2اشتاره کرد .بر استاس این
فرضت تیته متا نته انستتتانهتایی در جهتان واقع ،بلکته مغزهتایی درون خمرهای از مااد مغتذّی
هستتتتیم و تمتامی ادراکتات متا تاستتتط رایتانتهای پیشتتترفتته بته مغزمتان القتاء میشتتتاد
( .3)Putnam, 1981: 7شکاک با استفاده از این فرضیهها استداللی ارائه میدهد تا بر
استاس آن ا بات نماید که نمیتاان نستبت به هیچ گزارهای که در مارد جهان خارج باشتد
معرفت کستب نماد .شتایان تاجه استت که این ناع از شتکاکیت مبتنی بر پذیرش ماضتع
رئالیستتم متافیزیکی 4استتت و بدون پذیرش چنین ماضتتعی ،استتاستاً امکان طرح نخااهد
داشتت .5بر استاس رئالیستم متافیزیکی ،جهانِ خارج مستتقل از ما انستانها وجاد دارد .قبال
همین ماضتع متافیزیکی استت که به شتکاک متال طرح فرضتیههای شتکاکانه را ،از جملة
فرضتیة مغز درون خمره ،میدهد .شتکاک از اینکه ما نمیدانیم فرضتیة شتکاکانه برقرار
استت یا خیر ،نتیته میگیرد که ما نستبت به هیچ گزارهای که در مارد جهانِ خارج باشتد
معرفت نداریم؛ زیرا معرفت نستتبت به چنین گزارهای مستتتلزم این استتت که بدانیم آن
فرضتیة شتکاکانه برقرار نیستت ( .)Pritchard, 2002: 217اگر گزارة  Hرا جایگزین
گزارهای دلخااه در مارد جهتانِ ختارج ،برای مثتال اینکته عمن دو دستتتت دارم SK ،.را
جانشتین فرضتیة شتکاکانه ،برای مثال این عبارت که عمن مغزی درون خمره هستتم ،.و
 Kxرا معادل اینکه عمن میدانم که  .xدر نظر بگیریم ،فرم کلی استتتدالل شتتکاکانه
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اینچنین خااهد باد:
صورت کلی استدالل شکاکانه
𝐾𝑆~𝐾 → 𝐻𝐾 )(1
𝐾𝑆~𝐾~ )(2
𝐻𝐾~ )(3

پاستاهای متفاوتی از جانب فیلستافان در ردِّ این استتدالل شتکاکانه ارائه شتده استت.6
مقالة حاضر در مارد پاسخی به شکاکیت است که از جانب برونگرایان معنایی 7ارائه شده
استتت .بر استتاس رویکردِ برونگراییِ معنایی ،معنای برخی از واژگان ،و در نتیته معنا و
شترایط صتدقِ حداقل برخی از گزارههای التفاتیِ 8شتخ بر استاس محیطِ مستتقل از او
متعیِّن میشتتتانتد یتا بته بیتان دیگر ،محیط حتداقتل تتا انتدازهای در تعیین معنتای واژگتان و
محتاای حاالت التفاتیِ شتتخ مؤ ر استتت ( .)Kallestrup, 2012: 63قائلین به
برونگرای معنتایی ادعتا میکننتد کته بر استتتتاس قبال برونگرایی 9متا میدانیم کته
فرضتیههای شتکاکانه برقرار نیستتند؛ بنابراین مقدمة دوم استتدالل فاق کاذ باده و از
اینرو است تتتدالل شت تکتاکتانته منتِج نیستتتت .دلیتل برونگرایتان این استتتت کته بتا پتذیرش
برونگرایی اگر فرضتیههای شتکاکانه برقرار باشتند و ما مغزی درون خمره باشتیم ،معنای
واژگان و محتاای حاالت ذهنیِمان بر استتاس هایاتی متعیِّن خااهند شتتد که متفاوت از
هایتات معمال باده و برای مثتال ،الکترونهتایی هستتتتنتد کته در ا ر فعتالیتت برنتامتهای
رایانهای به مغز ما که درون خمرهای قرار دارد ،هدایت شتتدهاند .10همین تغییر معنا منتر
به کذ جملهای خااهد شتتد که حاکی از فرضتیه شتتکاکانه استتت و بنابراین ما میدانیم
فرض تیه شتتکاکانه تحقق نیافته استتت .کلیّت روش برونگرایان در ردِّ شتتکاکیت تکیه بر
همین تغییر معنا و استتنتاجِ این نتیته استت که ما به کذ فرضتیه شتکاکانه معرفت داریم؛
بتااینحتال میتاان این است تتتداللهتا را بته دو ناع کلّی -1است تتتداللهتای پتاتنمی 11و -2
استداللهای سازگارگرایانه 12تقسیم نماد (.)DeRose, 2000: 124
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در استتتداللهای برونگرایانه پاتنمی بر استتاس عبارتِ فصتتلیِ عیا من مغزی درون
خمره هستم یا چنین نیست که من مغزی درون خمره هستم .استداللی ارائه میشاد که
نتیتة آن این استتت که جملة عمن مغزی درون خمره هستتتم .کاذ استتت .پاتنم در
( )Putnam, 1981برای اولینبار چنین است تتتداللی را معرفی کرده و از اینرو به این
دستتته از استتتداللها با عناان عاستتتداللهای پاتنمی .اشتتاره میشتتاد .از نظر پاتنم در
شترایطی که فرضتیهای شتکاکانه وقاع یافته استت ،اظهار جملهای که حاکی از برقرار بادن
آن فرضتیه استت ،کاذ خااهد باد زیرا بهواستطة همین تغییر معنا ،شترایط صتدق متفاوتی
خااهد داشتتتت .اگر معنای واژگان عمغز .و عخمره .را در شتتترایطی که ما مغزی درون
خمره هستتتتیم بته ترتیتب مغز *و خمره* بتدانیم ،در شتتترایطی کته متا مغزی درون خمره
باشتیم ،شترایط صتدق این عبارت که عمن مغزی درون خمره هستتم .این نیستت که من
مغزی درون خمره هستتم بلکه این استت که من مغز*ی درون خمره* هستتم .بنابراین
اظهار این عبارت در شرایط درون خمره کاذ خااهد باد .در جهان واقع نیز مسلماً مغزی
درون خمره نیستتیم و بنابراین چه مغزی درون خمره باشتیم و چه ستاکنان جهانی واقعی،
جملة عمن مغزی درون خمره هستتتم .کاذ استتت؛ درنتیته میدانیم که مغزی درون
خمره نیستتیم ( .)Putnam, 1981: 15از آنجا که از مقدمات استتداللهای شتکاکانه
آن باد کته متا نمیدانیم مغزی درون خمره نیستتتتیم ،بتا قبال برونگرایی است تتتداللهتای
شتکاکانه در ا بات ادعای خاد مافق نخااهند باد .استتداللهای ستازگارگرایانه عمدتاً در
پاستا به انتقاداتی مطرح شتدهاند که بر استتدالل پاتنم وارد شتده استت .از مهمترین این
انتقادات این استت که استتدالل پاتنم بهلحاظ معرفتی دوری 13استت 14زیرا برای اینکه
بتاانیم از معرفت نستتبت به صتتدق یك جمله نتیته بگیریم که نستتبت به محتاای آن
جمله ،یا گزارهای که بیان میکند ،نیز معرفت داریم الزم استت شترایط صتدقِ آن جمله را
بدانیم و درنتیته بتاانیم بهدرستتتی از شتترایط صتتدقِ حذفِ گیامهای 15استتتفاده کنیم .بر
استاس شترایط صتدق حذفِگیامهای ،هر جملهای مانند  Sاز زبان  ،Lنستبت به فرازبان
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 'Lدارای شترایطِ صتدقِ حذفِگیامهای استت اگر و تنها اگر بتاان بهدرستتی در  'Lبیان
کرد که "S" :در  Lصتتادق استتت اگر و تنها اگر . S 16برای مثال اگر جمله  Sرا از زبان
فتارست تی ( ،)Lو فرازبتان را نیز زبتانِ فتارست تی ( )'Lدر نظر بگیریم ،میتاان گفتت :جملتة
عبرف ستفید استت .در زبان فارستی صتادق استت اگر و تنها اگر برف ستفید باشتد .ولی
مشتکل اینجاستت که بر استاس برونگرایی تا ندانیم فرضتیة شتکاکانه وقاع پیدا کرده
استت یا خیر ،نمیتاانیم شترایط صتدق آن جمله را بهدرستتی بدانیم و در نتیته متاز به
استتفاده از شترایط صتدقِ حذفِ گیامهای نخااهیم باد (.)Brueckner, 1986: 165
برونگرایان برای رهایی از مشتکل دوری بادنِ این استتداللها ناگزیر شتدهاند با استتفاده
از اصتالی دیگر که شتهاداً قابلِقبال هستتند ،استتداللهای جایگزینی ارائه دهند که به
استتداللهای ستازگارگرایانه معروف شتدهاند .در استتداللهای ستازگارگرایانه با استتفاده از
این اصتال ادعا میشتاد که با قبال برونگرایی اوالً اگر ما مغزهایی درون خمره باشتیم،
آنگتاه واژگتان زبتان را نمیتاانیم بته معنتایی بتهکتار ببریم کته در شتتترایط معمال میتاان
بتهکتار برد؛ تانیتاً اینکته اتفتاقتاً متا میتاانیم واژگتان را بته آن معتانی بته کتار ببریم .نتیتتة
همراهی میتان این دو ادعتا این استتتت کته متا مغزهتایی درون خمره نیستتتتیم و بنتابراین
استتدالل شتکاکانه منتِج نخااهد باد .تمامیِ این استتداللها یا شتامل مقدمهای هستتند که
بیان میکند ما بهطار پیشینی میدانیم شرایط صدقِ حذفِ گیامهای در مارد زبانی که به
آن صتحبت میکنیم برقرار استت و یا اینکه با تاستل به آمازة دستترستی ویژه 17و قبال
ستتازگاری میان این آمازه با برونگرایی ،بیان کردهاند که ما بهطار پیشتتینی نستتبت به
محتاای حاالت ذهنی خاد معرفت داریم .18دراین شترایط استتداللهای برونگرایانه علیه
شت تکتاکیتت دیگر دوری نخااهنتد باد و بنتابر ادعتای مؤلفتان آن براهین ،در ردِّ شت تکتاکیتت
نستبت به جهان خارج مافق هستتند .این مستئله که این استتداللهای جایگزین در واقع
تا چه اندازه تاانستتهاند اشتکال دوریبادن استتدالل پاتنم را مرتفع نمایند ،ماضتاع مقالة
حاضتر نیستت ((تحلیل و ارزیابی برخی از این استتداللهای ستازگارگرایانه را میتاانید در
(عالیینژاد و حتتی )1395 ،و (عالیینژاد )1396 ،مالحظته کنیتد)) .نگتارنده در بخش بعتد
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انتقادی را در مارد این استتداللها مطرح کرده و بر استاس آن ادعا مینماید که هیچکدام
از این استداللهای برونگرایانه در ردِّ شکاکیت نسبت به جهان خارج مافق نیستند.
 .1نقد استداللهای برونگرايانه علیه شکاکیت

تمامیِ تالشهایی که برونگرایان درجهت ردِّ شتکاکیت نستبت به جهانِ خارج انتام
دادهاند بر استاس ردِّ مقدمة ( )2از استتدالل شتکاکانه و ا بات این مطلب باده استت که من
میدانم که مغزی درون خمره نیستتم .استتداللهای برونگرایانه با استتفاده از این مطلب
ارائه میشتدند که شترایط صتدق جملة عمن مغزی درون خمره هستتم .در جهانی که در
فرضتیة شتکاکانه تاصتیف میشتاد (از این به بعد :جهانِ درون خمره) متفاوت از شترایط
صتدقِ آن در جهان واقعی استت؛ از اینرو انتقادهای وارده بر این استتداللها و پاستاهایی
نیز که به آنها داده شتده ،همگی بر روی همین مقدمه متمرکز شتدهاند .بااینحال بهنظر
میرستد خاانش برونگرایانه از استتدالل شتکاکانه ،برونگرایان را با مشتکلی دیگر روبرو
خااهد کرد .بر استتتاس برونگرایی ،مقتدمه اول نیز ،بستتتته به اینکه در چه جهانی بیان
شتاد ،معنا و شرایط صدق مختلفی خااهد داشت .اکنان فرض کنید رویکرد برونگرایی را
بوتذیریم .دو حالتِ ممکن وجاد دارد :یتا ما واقعاً انستتتانهایی هستتتتیم که در جهان واقع
وجادی واقعی دارند؛ یا واقعاً مغزهایی درون خمره هستتیم و در جهان درون خمره زندگی
میکنیم .بتا فرض قبال برونگرایی ،در حتالتت اول بتا مغز و خمره در جهتان واقع در تمتاس
علّی بادهایم و استدالل شکاکانه اینچنین خااهد باد:
استدالل شکاکانه در جهان واقعی
( )1اگر من بدانم که دو دست دارم ،میدانم که مغزی درون خمره نیستم
( )2من نمیدانم که مغزی درون خمره نیستم
( )3من نمیدانم که دو دست دارم.
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اگر همتاننتد گتذشت تتته متعلَّق ادراکتات در جهتان درون خمره را بتا عالمتتِ * از متعلَّق
ادراکتات در جهتان واقع متمتایز کنیم ،در حتالتت دوم؛ یعنی در حتالتی کته متا واقعتاً مغزهتایی
درون خمره باشیم ،بر طبق برونگرایی این استدالل به این شکل خااهد باد:
استدالل شکاکانه در جهان درون خمره
( )1اگر من بدانم که دو دست* دارم ،میدانم که مغزی* درون خمره* نیستم.
( )2من نمیدانم که مغزی* درون خمره* نیستم
( )3بنابراین من نمیدانم که دو دست* دارم
در جهانِ درون خمره متعلَّقِ عدستت ،.عمغز .و عخمره .چیزی غیر از دستت ،مغز و
خمرة واقعی خااهتد باد .درنتیتته معنتای این عبتارات متفتاوت از جهتان واقع باده و بته
همین دلیل با عدستتت* ،.عمغز* .و عخمره* .نشتتان داده شتتدهاند .بنابراین ،جدای از
اینکه ما در جهان واقعی وجاد داشتتتته باشتتیم یا جهان درون خمره ،شتتتکاک میتااند
استدالل شکاکانة خاد را ارائه کند؛ به این معنی که اگر در جهان واقع وجاد داشته باشیم،
شتتکاک در جهان واقع یك استتتدالل شتتکاکانه ارائه میکند و اگر در جهان درون خمره
باشتیم ،شتکاکِ جهان درون خمره چنین استتداللی ارائه میکند .استتدالل شتکاکِ درون
خمره بر استتاس فرض تیة شتتکاکانة درون خمره ارائه شتتده و مبتنی بر این ادعاستتت که
مغزهای درون خمره نیز میتاانند فرضتیهای شتکاکانه داشتته باشتند؛ با اینحال در جهان
درون خمره ،مغز و خمره وجاد ندارد بلکه مغز* و خمره* وجاد دارد .بنابراین بر استتتاس
چنین فرضتیة شتکاکانهای ،که به آن عفرضتیه شتکاکانه درون خمرة مرتبة اول .میگایم،
استتداللی شتکاکانه ارائه میشتاد که بر استاس آن این نتیته حاصتل میشتاد که مغزهای
درون خمره نیز نست تبتت بته هیچ گزارهای کته در مارد جهتان درون خمره بتاشتتتد معرفتت
نتدارنتد .بته بیتان دیگر ،اگر متا مغزهتایی درون خمره بتاشت تیم و بته محتاای این جملته فکر
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کنیم که عمغزهایی درون خمره هستتیم ،.بر استاس پذیرش برونگرایی ،محتاای باور ما
در مارد مغز* و خمره* خااهد باد .بنابراین نتیتة کاربرد فرضتتیة شتتکاکانه درون خمرة
مرتبه اول در استتدالل شتکاکانه این مطلب خااهد باد که مغزهای درون خمره نستبت به
هیچ گزارهای که در مارد جهانِ درون خمره باشتد معرفت ندارند .اکنان فرض کنید یکی
از مغزهتای درون خمره بته استتتم پتاتنم* ،بر استتتاس رویکرد برونگرایی ،است تتتداللی
برونگرایانه علیه شکاکیت ارائه کند .استدالل او به این شرح خااهد باد:
استتدالل پاتنم* درون خمره :اگر من مغز*ی درون خمره* باشتم
بر استاس برونگرایی ،معنای واژگان عمغز .و عخمره .متفاوت از وقتی
استتتت کته مغزی درون خمره بتاشتتتم .بنتابراین اگر من مغز*ی درون
خمره* باشتتم ،اظهار این جمله که عمن مغزی درون خمره هستتتم .به
این معنی استتت که من مغزی** درون خمره** هستتتم 20و بنابراین
جملتهای کتاذ خااهتد باد .همچنین اگر من مغز*ی درون خمره*
نباشم ،اظهار این جمله که عمن مغزی درون خمره هستم .کاذ است.
بنابراین این جمله که عمن مغزی درون خمره هستم .کاذ است.
19

اگر پاتنم* بخااهد به شتیاة پاتنمِ واقعی استتدالل خاد را ادامه دهد باید نتیته بگیرد:
من میدانم که مغزی درون خمره نیستتم .اما این نتیته بهوضتاح نادرستت استت .از منظر
فردی که مغزی درون خمره استتت ،کذ جملة عمن مغزی درون خمره هستتتم .به این
معنی استت که من مغز*ی درون خمره* نیستتم؛ نه اینکه من مغزی درون خمره نیستتم.
اما آیا آن شتخ استاستاً میتااند ا بات کند که مغزی درون خمره نیستت به نظر میرستد
بر استاس پذیرش برونگرایی پاستا منفی باشتد .باید تاجه داشتت که مغزی درون خمره
هیچگتاه بتا مغز و خمره در تمتاس علّی نباده بلکته اماری متاننتد الکترونهتا در تمتاس علّی
باده کته در او ادراکِ مغز-متاننتد یتا خمره-متاننتد ایتتاد کردهانتد .بنتابراین ستتتاکنتان درون
خمره اصتالً نمیتاانند تصتاری از مغز و خمره داشتته باشتند .درنتیته برونگرایی ،برفرض
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مافقیت ،نهایتاً ا بات خااهد کرد که نستتبت به جهانی که در آن قرار داریم ،مغزی درون
خمره نیستتتتیم؛ نته اینکته نست تبتت بته هیچ جهتانی مغزی درون خمره نیستتتتیم .ولی ردِّ
شکاکیت هنگامی اتفاق میافتد که برونگرایی نشان دهد ما نسبت به هیچ جهانی مغزی
درون خمره نیستیم.21
نکته اینجاستت که مشتابه همین مستئله برای مغز*های درون خمره* نیز وجاد دارد
و آنها ،بنابر فرضتتیة شتتکاکانة درون خمرة مرتبه دوم ،نمیدانند که مغز**هایی درون
خمره** نیستتند و در نتیته نستبت به هیچ گزارهای که تاستط زبان درون خمره* بیان
میشتتتاد معرفتت نتدارنتد .همچنین در مارد مغز**هتای درون خمره** نیز میتاان گفتت
که آنها ،بنابر فرضیة شکاکانة درون خمره مرتبه سام ،نمیدانند که مغز***هایی درون
خمره*** نیستتند و الیآخر .این ستلستله علیاالصتال میتااند بینهایت عضتا داشتته
باشتتتد .22درواقع هرکدام از این جهانهای ممکن که وقاع پیدا کرده باشتتتد ،استتتتدالل
شتکاکانهای منحصتر به خاد خااهد داشتت .از اینرو به نظر میرستد برونگرایان به منظار
رد مقدمة ( )2از استتدالل شتکاکانه راهی بستیار دشتاار و شتاید نشتدنی ،در پیش داشتته
باشتتتند .زیرا ما نمیدانیم در کدام جهان قرار داریم و برونگرا باید نقیض تمامی مقدمات
( )2از این استتداللهای شتکاکانه را ا بات نماید .ممکن استت درپاستا به نکتة فاق گفته
شتتاد که الزم نیستتت که برونگرایی کذ مقدمة ( )2از تمامی استتتداللهای شتتکاکانة
مذکار را نشتتان دهد ،بلکه کافی استتت گزارهای شتترطی ا بات کند که بیان کند در هر
جهانی که استتتدالل شتتکاکانه ارائه شتتده باشتتد ،پذیرش برونگرایی نشتتان میدهد که
میدانیم فرضتیة شتکاکانة مرباط به آن جهان کاذ استت .با اینحال این مطلبی است که
حداقل تاکنان ا بات نشده است.
جدای از اینکه برونگرایی بتااند چنین مطلبی را ا بتات کنتد یتا خیر ،مستتتئلة دیگری
همچنتان بتاقی میمتانتد .فرض کنیتد برونگرایی در ا بتات کتذ مقتدمتة ( )2از است تتتدالل
شتکاکانة مرباط به آن جهان مافق باشتد و نشتان دهد در هر جهانی که باشتیم فرضتیة
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شتکاکانة مرباط به آن جهان کاذ استت؛ ولی آیا میتااند نشتان دهد که جهان دیگری
مقدم بر آن جهانی که در آن قرار داریم وجاد ندارد مستتلماً پاستتا به این پرستتش منفی
است زیرا اساساً ما هیچ تصاری نسبت به مفاهیم آن جهان نداریم و بر اساس برونگرایی
نمیتاانیم در مارد آن حرفی بزنیم؛ به بیان دیگر ،در صتارت تحقق چنین شترایطی استاستاً
زبان ما حاوی واژگانی نیستت که بتااند وضتعیتمان را بهدرستتی بیان کند .همانطار که
یك مغز درون خمره هیچ ارتباط علّیِ مناستتبی با مغزها و خمرهها در جهان واقع ندارد و
لذا زبانش فاقد مفاهیمی استت که بهدرستتی در مارد وضتعیتش بهکار روند ،اگر کستی در
واقع مغزی درون خمرهای در یك جهانِ مقدم باشم ،زبان او نیز حاوی واژگانی نیست که
بتااند وضتعیتش را بهدرستتی تاصتیف کند .بهمنظار تاضتیح مطلب ،در حالت کلّی فرض
n
کنید به جهانی که فیالااقع در آن قرار داریم جهان nبگاییم .برای مثال میتاانیم جهان
را جهان مرتبه nام بخاانیم .فرضتیة شتکاکانة متناستب با این جهان نیز فرضتیة شتکاکانة
مرتبة nام خااهد باد .بر استاس برونگرایی اگر ما فیالااقع در جهان nقرار داشتته باشتیم،
واژگان عمغز .و عخمره .به معنای مغز nو خمره nخااهند باد زیرا استتاستتاً با هایتی در
تماس علّی هستتتند که در این جهان وجاد دارد .حال استتتدالل شتتکاکانهای را در نظر
بگیرید که در جهان nتاسط شکاکانِ آن جهان ارائه شده باشد:

استدالل شکاکانه در جهان مرتبۀ 𝐧
( )1اگر من بدانم که دو دست nدارم ،میدانم که مغزی nدرون خمره nنیستم.
( )2من نمیدانم که مغزی nدرون خمره nنیستم.
( )3بنابراین من نمیدانم که دو دست nدارم.
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نتیتة استدالل شکاکانة اخیر این است که اگرچه ما نمیدانیم در کدامیك از این
جهانها هستیم ولی در هر کدام که باشیم ،نسبت به هیچ گزارهای معرفت نخااهیم داشت
و بنابراین ،جدای از اینکه در کدام جهان باشیم ،نسبت به هیچ گزارهای معرفت نخااهیم
داشت .حال فرض کنید برونگرایان در جهان مرتبه nام نشان دهند که مقدمة ( ،)2یعنی
اینکه عمن نمیدانم که مغزی nدرون خمره nنیستم .کاذ است و بهواسطة آن نشان
دهند که من میدانم که دو دست nدارم .مسئله این است که در این شرایط هناز نمیتاان
مدعی شد که شکاکیت رد شده است زیرا درست است که چنین استداللی نشان میدهد
که ما به همان معنای جهان مرتبه nام دو دست nداریم ،ولی این امکان رد نشده است
که آنچه فکر میکنیم عدست .است ناشی از القائات چیزی مانند رایانه باشد که در جهان
مرتبة )(n − 1ام وجاد داشته باشد .بنابراین برونگرایی نهایتاً میتااند نشان دهد که ما
در جهانی که قرار داریم ،یعنی جهان مرتبة nام ،مغزnی درون خمره nنیستیم ولی نمی-
تااند نشان دهد که مغزn-iی درون خمره  (𝑖 ≥ 1) n-iنیستیم.
بااینحال ظاهراً در عبارت اخیر مشکلی وجاد دارد .استفاده از این تعبیر که عمن مغز
درون خمره نسبت به یك جهان مقدم هستم .به این معنی است که من میتاانم به
فرضیهای در مارد جهانی اشاره کنم که بر جهانی که در آن قرار داریم مقدم است .اما بنابر
برونگرایی ،اگر آن فرضیه وقاع یافته باشد علیاالصال و حتی با واژگانی چان عمغز.n-i
و عخمره ،.n-iنمیتاانم به آن اشاره کنم زیرا اساساً در تماسی علّی با مغز و خمره در
جهانی مقدم بر جهان واقع نبادهام .با اینحال اگر چه نکتة اخیر ،حداقل در ظاهر ،متناقض-
نما به نظر میرسد ،میتاان بهگانهای این مشکل را حل کرد .برای این منظار جملة عمن
یك مغز درون خمره نسبت به یك جهان مقدم هستم .را اینچنین بازنایسی میکنیم:
عزبانی وجاد دارد که معادل مفهامی زبانِ من است و در آن زبان محمالِ ع𝑥 مغز درون
خمره است ،.بر من صدق می کند ..با تاجه به مطلب اخیر ،میتاان گفت که استدالل
پاتنم تنها نشان میدهد که من مغزی درون خمره نیستم ،ولی نشان نمیدهد که زبانی
وجاد ندارد که معادل مفهامی زبانِ من باشد و در آن زبان محمالِ ع𝑥 مغز درون خمره
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است ،.بر من صدق میکند .اما آیا شرط اینکه من به گزارههایی که در مارد جهانِ خارج
هستند معرفت داشته باشم ،این است که بدانم که زبانی وجاد ندارد که معادل مفهامی
زبانِ من است و در آن زبان محمالِ ع𝑥 مغز درون خمره است ،.بر من صدق میکند
به نظر نگارنده پاسا مثبت است .تاضیح اینکه ،چنانکه بیان شد ،بحث شکاکیت نسبت
به جهانِ خارج بر اساس قبال ماضع متافیزیکی رئالیسم شکل گرفته است .با قبال این
ماضع ،میتاان بیان کرد که وضعیتی در جهان وجاد دارد که جدای از تمامیِ ادراکات ما
برقرار است .حال فرض کنید جهانهای مختلفی داشته باشیم که هر یك تاسط ساکنان
جهان دیگری و بهروشی مشابه آنچه در فرضیة مغزهای درون خمره بیان شد ،ایتاد شده
باشند؛ به این معنی که جهان 𝑛 تاسط ساکنان جهان 𝑖  ،𝑛 −در جائیکه  𝑖 ≥ 1است،
ایتاد شده باشد .اکنان فرض کنید یك ناظر کل داریم که به تمامیِ این زنتیره و درواقع
به کل واقعیت ،دسترسی معرفتی دارد .از دید ناظرِ کل واقعیتِ مرجعِ واژة عدست .در
جهان من آن هایتی است که در ا ر ،برای مثال ،ویژگیهای یك برنامة رایانهای ایتاد
شده است و بنابراین اگر من انسانی در جهان 𝑛 باشم و این جمله را صادقانه اظهار کنم
که عمیدانم دو دست دارم ،.در واقع ادعا کردهام به اینکه دو دست nدارم ،معرفت دارم.
اما در این شرایط من واقعاً نمیدانم که دو دست nدارم .آنچه من در این شرایط میدانم
صرفاً این است که واج د چیزی هستم که در جهانی که در آن قرار دارم عدست .نامیده
میشاد؛ اما در مارد اینکه درواقع ماهیت آن چیست معرفتی نخااهم داشت .در واقع من
نمیتاانم از متماعه ادراک خاد نتیته بگیرم آنچه متعلَّق ادراکات من است ،در واقع
همانگانه است که به نظر میرسد .اما اتفاقاً ادعای شکاکیت نیز همین است که من
نمیتاانم نسبت به ماهیت متعلَّق ادراکات خاد و یا جهانِواقع ،معرفت کسب کنم .بنابراین
برای اینکه نسبت به گزارههایی که در مارد جهانِ خارج هستند معرفت داشته باشم ،باید
بدانم مغزی درونِ خمرهای نیستم که مقدم بر جهانی باشد که در آن قرار داریم.
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 .2پیشنهاد استداللی برونگرايانه علیه شکاکیت
در بخش گتذشت تتته این نتیتته حتاصتتتل شتتتد کته جتدای از اینکته است تتتداللهتای
ستازگارگرایانه بتاانند مشتکل دوریبادن استتدالل پاتنم را حل کنند یا نه ،استتداللهای
برونگرایانه در ردِّ شتکاکیت مافق نخااهند باد .اکنان مستئلة اصتلی این استت که آیا در
نهایت رویکرد برونگرایی در ردِّ شتکاکیت نستبت به جهانِ خارج مافق استت یا خیر .در
ادامه استتداللی پیشتنهاد شتده استت که بر استاس آن میتاان ادعا کرد که برونگرایی
بهنحا مافقیتآمیزی میتااند شتتکاکیت نستتبت به جهانِ خارج را رد نماید .در ابتدا الزم
استتتت بته این نکتته تاجته شتتتاد کته در مقتام مقتایستتته میتان است تتتداللهتای پتاتنمی و
استتداللهای ستازگارگرایانه میتاان ادعا نماد که ،به فرض درستتیِ هر دو ،استتداللهای
پاتنمی نستبت به استتداللهای ستازگارگرایانه قابلیت اقناع-کنندگی بیشتتری دارند .زیرا در
استتتدالل خادِ پاتنم ،برخالف تمامیِ تقریرهای ستتازگارگرایانهای که از استتتدالل او ارائه
شده است ،از آمازه دسترسی ویژه یا هیچ اصل فلسفیِ دیگری ،استفاده نمیشاد .بنابراین
تالش نگارنده این استتت که استتتداللی پاتنمی علیه شتتکاکیت ارائه دهد که متعهد به
رعایت تمامیِ اصتال پاتنم باشتد و بهجز برونگرایی بر پایة قبال اصتل فلستفیِ دیگری بنا
نشده باشد.
اِشتکالی که در بخش قبل بیان شتد ،در نتیتة خاانشتی از استتدالل پاتنم بیان گردید
که فرضتیة شتکاکانه را واقعاً شتامل خمره و مغز درون جهانِ واقعَ میداند .بهمنظار ارائة
استتداللی جایگزین بهگانهایکه این اِشتکال بر آن وارد نباشتد ،الزم استت فرضتیة شتکاکانه
به شتتکلی دیگر بازنایستتی شتتاد .به اعتقاد نگارنده هستتتة مرکزیِ تمامیِ فرضتتیههای
شتتکاکانه ،بر این نکته استتتاار استتت که بر استتاس پذیرش رویکرد رئالیستتم متافیزیکی،
ممکن استتت تاجیه من در باور به یك گزاره ،معطاف به صتتدقِ آن باور نباشتتد .به این
معنی که من در باور به اینکه ،برای مثال ،یك میز در مقابل من استت ماجه باشتم ولی
همچنان این جمله که عیك میز در مقابل من استت .کاذ باشتد .فرضتیههای شتکاکانه
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درواقع تبیینی هستتند که نشتان میدهند تحت چه شترایطی اوضتاع جهان ممکن استت
آنگانه نباشتد که بهنظر میرستد .به بیان دیگر ،ادعای تمامیِ فرضتیههای شتکاکانه این
استت که درستت استت که ادراکهای ما منتر به ایتاد باورهایی در مارد ماهیت منشتأ آن
ادراکات میشتاند ،اما فرض کذ همة آن باورها با متماعة ادراکهای ما ستازگار استت.
بنابراین اهمیتی ندارد که در فرضتیة شتکاکانه چه تاصتیفِ ممکنی از شترایط جهان بیان
شتاد .با تاجه به این نکته ،میتاان هستتة اصتلی تمامیِ فرضتیههای شتکاکانه را این ادعا
دانستتت که ماهیت منشتتأ یا مدلال ادراکات ما ممکن استتت آنگانه نباشتتند که به نظر
میرستتند و در عین حال ما نستتبت به اینکه آیا اینچنین استتت یا خیر معرفت نداشتتته
باشتیم .روح استتدالل ضتدشتکاکانة پاتنم نیز بر این ایده استتاار استت که در جهانی منطقاً
ممکن ،ولی متفاوت از درک معمال ما از جهان ،هر جملهای که دارای جنبة التفاتی باشتد
دارای شتتترایط صتتتدقی متفتاوت از جهتان معمال خااهتد باد .حتال فرض کنیتد فرضت تیتة
شتکاکانة عام یا  ،GSH23معادل این جمله باشتد که "ماهیت منشتأ یا مدلال هیچکدام از
ادراکات من درواقع آنگانه نیستتت که بهنظر میرستتد" و گزارة  Hگزارهای دلخااه در
مارد جهانِ خارج باشتد .تاجه کنید که فرضتیة شتکاکانة  GSHفرضتیة شتکاکانة پاتنم یا
اینکه من مغزی درون خمره هستتم ( )SKرا شتامل میشتاد .بنابراین اگر قبال کنیم که
~ K~GSHدرنتیته ~ K~SKرا نیز قبال کردهایم .24در این شتتترایط استتتتدالل
شکاکانه اینچنین خااهد باد:
صورتبندی ايدة اصلیِ استداللهای شکاکانه
𝐻𝑆𝐺~𝐾 → 𝐻𝐾 )(1
𝐻𝑆𝐺~𝐾~ )(2
𝐻𝐾~ )(3
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مقدمة ( )1این استتتدالل بیان میکند که اگر من نستتبت به گزارهای در مارد جهانِ
خارج معرفت داشتته باشتم ،میدانم که منشتأ بعضتی از ادراکات من درواقع همانگانه استت
کته بتهنظر میرستتتد .مثالً اگر من بتدانم کته یتك رایتانته مقتابتل من قرار دارد ،میدانم کته،
همانگانه که بهنظر میرستد ،منشتأ ادراک من اشتیائی در جهانِ خارج استت که وجادی
واقعی دارد و مثالً دچار تاهمی ناشتی از القاء یك رایانه پیشترفته نیستتم .ولی من نمیدانم
که منشتأ بعضتی از ادراکات من درواقع همانگانه استت که بهنظر میرستد .بنابراین من
نمیدانم که یك رایانه مقابل من قرار دارد .حال اگر برونگرا بتااند نشتان دهد که مقدمة
( )2از این استدالل کاذ است ،تاانسته است شکاکیت نسبت به جهانِ خارج را رد نماید؛
زیرا ردِّ این فرضتیه در واقع تمامی حالتهای ممکنی که در ستلستلة جهانهای واقعی و
جهتانهای درون خمره وجاد دارد را نیز رد میکنتد .درواقع با این بیتان دیگر اهمیتی ندارد
که ما در کدام جهان مغزی درون خمره باشتیم ،بلکه صترف همین کافی استت که نشتان
داده شتاد ماهیت منشتأ ادراکات من متفاوت از چیزی نیستت که بهنظر میرستد .ولی آیا
قبال برونگرایی میتااند کذ مقدمة ( )2را نشتان بدهد ممکن استت بهنظر برستد که
چان در فرضتیة شتتکاکانة  25 GSHعمالً هیچ واژهای وجاد ندارد که به شتیئی خاص
اشتاره کند و درواقع  GSHفاقد حیثیت التفاتی استت ،درنتیته برونگرا نمیتااند از تغییر
شترایط صتدق این جمله صتحبت کند و براستاس آن مقدمة ( )2استتدالل شتکاکانه را رد
نماید .اما میتاان بهنحای این مشکل را برطرف نماد .ابتدا به منظار سادگی فرض کنید
کالً سته فرضتیة شتکاکانة  Aو  Bو  Cوجاد داشتته باشتد .حال اگر فرضتیة شتکاکانة
 GSHصتادق باشتد مستتلزم آن استت که یکی از آن سته فرضتیه صتادق باشتد و یا درواقع
A∨B∨C؛ بته این معنی کته اگر متاهیتت منشتتتأ ادراکتات من آنگانته نبتاشتتتد کته بتهنظر
میرستتتد ،آنگاه باألخره تبیینی برای آن وجاد دارد که ،در مارد مثال اخیر ،از این ستتته
حالت خارج نیستت .حال برونگرا میتااند تاستط استتداللی مشتابه استتدالل پاتنم ،کذ
جمالتی که بیانگر هریك از این ستهحالت استت را بهطار جداگانه نشتان دهد و درواقع
ا بات کند که 𝐶~ ∧ 𝐵~ ∧ 𝐴~؛ در نتیته ( ~ )A∨B∨Cا بات شتتتده استتتت.26
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اکنان بر استتتاس قاعدة رفع تالی خااهیم داشتتتت  .~GSHبا تاجه به این تاضت تیح،
میتاان استتداللی به این شتکل ارائه داد :یا منشتأ بعضتی از ادراکات من درواقع همانگانه
استتت که بهنظر میرستتد و یا منشتتأ هیچکدام از آنها درواقع آنگانه نیستتت که به نظر
میرستد .اگر منشتأ بعضتی از ادراکات من درواقع همانگانه باشتد که به نظر میرستد پ
 ~GSHو اگر ماهیت منشأ هیچکدام از ادراکات من درواقع همانگانه نباشد که به نظر
میرستد ،آنگاه مستتلزم این استت که یکی از فرضتیههای شتکاکانه ،که از nحالت خارج
نیستت ،صتادق باشتند .اما با استتداللی مشتابه استتدالل پاتنم میتاان نشتان داد که جملهای
که بیانگر هر یك از این  nحالت است کاذ باده و درنتیته با رفع تالی خااهیم داشت:
 .~GSHبنتابراین ا بتات میشتتتاد کته  .~GSHپ میتاان ادعتا نماد کته جتایگزینیِ
 GSHبهجای  SKمحدودیتی برای برونگرا ایتاد نخااهد کرد و او میتااند بهدرستتی
نشان دهد که .~GSH
ولی مشتکل دیگری همچنان باقی استت .عبارت اخیر به این معنی استت که جملهای
که بیانگر فرضتیة شتکاکانة عام استت ،یعنی  ،GSHکاذ استت .اما آیا در اینحالت نیز،
همانند استتدالل پاتنم ،برای رستیدن به این نتیته که ما میدانیم فرضتیة شتکاکانه عام
برقرار نیستتت دچار دور معرفتی خااهیم شتتد بهبیان دیگر ،استتتدالل برونگرا تا اینجا
ا بات کرده استت که جملة عماهیت منشتأ هیچکدام از ادراکات من درواقع آنگانه نیستت
که بهنظر میرستتد .کاذ استتت و بنابراین جملة عماهیت منشتتأ بعض تی از ادراکات من
درواقع همانگانه استت که بهنظر میرستد .صتادق استت؛ اما هناز ا بات نکرده استت که
ماهیت منشتأ بعضتی از ادراکات من همانگانه استت که بهنظر میرستد و بنابراین هناز
ا بات نشتده استت که میدانیم که ماهیت منشتأ بعضتی از ادراکات من همانگانه استت که
بهنظر میرستد .اما آیا شترایط صتدق جملة اخیر میان جهان واقع و جهان غیرواقع متفاوت
استت به بیان دیگر ،آیا اگر از صتدق جملة اخیر نتیته بگیریم میدانیم که ماهیت منشتأ
بعضتی از ادراکات من همانگانه استت که بهنظر میرستد ،دچار دوری معرفتی شتدهایم
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پاستتا منفی استتت .باید تاجه داشتتت که علت اینکه از صتتدقِ جملة عمن مغزی درون
خمره نیستتم .نمیتاانستتیم نتیته بگیریم که من مغزی درون خمره نیستتم ،آن باد که
شترایط صتدقِ آن بستته به اینکه مغزی درون خمره باشتیم یا خیر ،متفاوت باد .در نتیته
این اشتکال به استتدالل پاتنم وارد باد که نمیتاان از اینکه ابت شتده استت که عمن
مغزی درون خمره نیستتم .صتادق استت نتیته گرفت من میدانم که مغزی درون خمره
نیستتم .ولی در استتدالل اخیر ا بات شتده استت که جملة عماهیت منشتأ بعضتی از ادراکات
من درواقع همانگانه استت که بهنظر میرستد .صتادق استت .اما شترایط صتدق این جمله
بستته به اینکه تحت چه شترایطی بیان شتاد متفاوت نخااهد باد .باید تاجه داشتت که
جدای از اینکه این جمله تحت چه شترایطی بیان شتاد ،شترایط صتدق آن تنها مبتنی بر
ادراک معنای واژگانی استتتت که همگی معنای مضت تیّق 27دارند؛ به این معنی که معنای
آنها به مشتخصتات محیطشتان وابستته نیستت و معنای آنها در زمینههای اظهار مختلف
یکستتان باقی میماند؛ از اینرو بهدرستتتی و بدون اینکه به دوری معرفتی دچار شتتایم،
میتاان از اینکه جملة عماهیت منشتأ بعضتی از ادراکات من درواقع همانگانه استت که
بهنظر میرستد .صتادق استت نتیته گرفت که ماهیت منشتأ بعضتی از ادراکات من در واقع
همانگانه استت که به نظر میرستد؛ زیرا شترایط صتدق آن در هر جهانی این استت که
ماهیت منشتأ بعضتی از ادراکات من در واقع همانگانه باشتد که به نظر میرستد .در نتیته
برونگرایی در ردِّ شتتکاکیت نستتبت به جهانِ خارج مافق استتت زیرا نقیض مقدمة ( )2از
استتدالل شتکاکانه را ا بات کرده استت .اکنان میتاان تقریری دقیق از این استتدالل را به
شکل زیر ارائه کرد:
استدالل برونگرايانه علیه شکاکیت بر اسا

GSH

 .1یا ماهیت منشأ بعضی از ادراکات من در واقع همانگانه است که بهنظر میرسد
و یا ماهیت منشأ هیچکدام از ادراکات من در واقع همانگانه نیست که بهنظر میرسد.

176

حکم

ت و فلسفه  ،سال  ،15شمارة  ،60زمستان 1398

 .2اگر ماهیت منشأ بعضی از ادراکات من درواقع همانگانه باشد که به نظر میرسد،
آنگاه جملة عماهیت منشأ هیچکدام از ادراکات من درواقع همانگانه نیست که بهنظر
میرسد .صادق است اگر و تنها اگر ماهیت منشأ هیچکدام از ادراکات من در واقع
همانگانه نباشد که به نظر میرسد.
 .3اگر ماهیت منشأ بعضی از ادراکات من در واقع همانگانه باشد که به نظر
میرسد ،اینچنین نیست که ماهیت منشأ هیچکدام از ادراکات من در واقع همانگانه نباشد
که به نظر میرسد.
 .4بنابراین ،اگر ماهیت منشأ بعضی از ادراکات من در واقع همانگانه باشد که به
نظر میرسد ،آنگاه جملة عماهیت منشأ هیچکدام از ادراکات من درواقع همانگانه نیست
که بهنظر میرسد .کاذ است (نتیته از ( )2و (.))3
 .5اگر ماهیت منشأ هیچکدام از ادراکات من در واقع همانگانه نباشد که به نظر
میرسد ،آنگاه اگر جملة عماهیت منشأ هیچکدام از ادراکات من در واقع همانگانه نیست
که بهنظر میرسد .مستلزم این است که ) .(SK1 ∨ SK 2 ∨ . . .∨ SK n
 .6اگر ماهیت منشأ هیچکدام از ادراکات من در واقع همانگانه نباشد که به نظر
میرسد ،آنگاه ) .~(SK1 ∨ SK 2 ∨ . . .∨ SK n
 .7اگر ماهیت منشأ هیچکدام از ادراکات من در واقع همانگانه نباشد که به نظر
میرسد ،آنگاه جملة عماهیت منشأ هیچکدام از ادراکات من در واقع همانگانه نیست که
بهنظر میرسد .کاذ است (نتیته از ( )5و (.))6
 .8بنابراین ،جملة عماهیت منشأ هیچکدام از ادراکات من در واقع همانگانه نیست
که بهنظر میرسد .کاذ است (نتیته از سطرهای ( )4( ،)1و ( ،)7قیاس ذووجهین).
 .9اگر جملة عماهیت منشأ هیچکدام از ادراکات من درواقع همانگانه نیست که
بهنظر میرسد .کاذ باشد ،آنگاه جملة عماهیت منشأ بعضی از ادراکات من درواقع
همانگانه است که بهنظر میرسد .صادق است (مقدمه).
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 .10بنابراین ،جملة عماهیت منشأ بعضی از ادراکات من درواقع همانگانه است که
بهنظر میرسد .صادق است (نتیته از سطر ( )8و ( ،)9وضع مقدم).
 .11جملة عماهیت منشأ بعضی از ادراکات من درواقع همانگانه است که بهنظر
میرسد .صادق است اگر و تنها اگر ماهیت منشأ بعضی از ادراکات من درواقع همانگانه
است که بهنظر میرسد.
 .12بنابراین ،ماهیت منشأ بعضی از ادراکات من درواقع همانگانه است که بهنظر
میرسد (نتیته از ( )10و ( ،)11وضع مقدم).
در استدالل فاق مقدمة ( )1منطقاً صادق است .در سطر ( )2شرایط صدق جملة 𝐻𝑆𝐺
بیان شده است و از آنجا که آن شرایط برقرار نیست در سطر ( )4نتیته گرفته میشاد که
آن جمله کاذ است .سطر ( )5استدالل بیان میکند که اگر ماهیت منشأ هیچکدام از
ادراکات من درواقع همانگانه نباشد که به نظر میرسد ،مستلزم آن است که یکی از
فرضیههای شکاکانة  SK 𝑛 ،... ،SK 2 ،SK1صادق باشند .نکته اینجاست که بر اساس
پذیرش برونگرایی و ارائة استداللی مشابه استدالل پاتنم ،میتاان نشان داد که جمالتِ
حاکی از هر یك از این فرضیههای شکاکانهَ کاذ هستند و بنابراین ا بات میشاد که
)  .~(SK1 ∨ SK 2 ∨ . . .∨ 𝑆𝐾nاز طرفی چنانکه بیان شد شرایط صدق جملة
𝐻𝑆𝐺 همااره اینگانه در نظر گرفته شده است که ماهیت منشأ بعضی از ادراکات من
درواقع همانگانه باشد که بهنظر میرسد .بهواسطة استفاده از چنین شرایط صدقی دچار
دور معرفتی نخااهیم شد زیرا در صارت وقاعِ فرضیة 𝐻𝑆𝐺 نیز شرایط صدقِ جملهای
که وقاع آن فرضیه را بیان میکند تغییر نمیکند .بنابراین ،میتاان ادعا نماد که استدالل
برونگرایانه پاتنمی اخیر در ردِّ شکاکیت درمارد جهانِ خارج مافق است.
نتیجهگیری
در مقالة حاضتر با بیان صتارت کلّیِ استتداللهای برونگرایانه علیه شتکاکیت ،انتقادی
مطرح شتتد که بر استتاس آن میتاان بیان نماد که هیچکدام از این استتتداللها در ردِّ
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شتکاکیت نستبت به جهان خارج مافق نیستتند .چنانکه مشتخ گردید ،این استتداللها،
بهفرض درستتی مراحل مختلفشتان ،در نهایت تنها میتاانند نشتان دهند که ما به معنایی
از واژگان که در جهان بالفعل در نظر داریم من مغزی درون خمره نیستتتتم ،ولی نشتتتان
نمیدهند که زبانی وجاد ندارد که معادل مفهامی زبانِ من باشتتتد و در آن زبان محمالِ
ع xمغز درون خمره استت ،.بر من صتدق میکند .به بیان دیگر ،اگر در این استتداللها
ا بات شتتاد ما مغزی درون خمره نیستتتیم ،این امکان رد نمیشتتاد که در جهانی دیگر
مغزی درون خمره بتاشت تیم .بتا اینحتال در نهتایتت تالش شتتتد بتا پیشتتتنهتاد است تتتداللی
برونگرایانه علیه فرضتیة شتکاکانه عام ،نشتان داده شتاد که قبال برونگرایی میتااند در
ردِّ شکاکیت نسبت به جهان خارج مافق باشد.
پینوشتها
skeptical hypothesis
brain in a vat

1
2

 3رابرت نازیك نیز در بخش ستام از کتا تبیینهای فلستفی به همین ناع از شتکاکیت
پرداخته استت ( .)Nozick, 1981: 197همچنین شتایان ذکر استت که این فرضتیة
شتکاکانه در کار پاتنم با عناان مغزهای درون خمره ( )Brains in a vatمطرح شتده
استتت .بااینحال از آنجا که این تفاوت ،در استتتدالل-های شتتکاکانه و پاستتاهای
برونگرایانه به آن تغییری ایتاد نمیکند ،در مقالة حاضتتر از عناان عمغز درون خمره.
استفاده شده است.
metaphysical realism

4

 5بستیاری از فالستفه به این نکته اشتاره کردهاند .برای مثال مكگین درمقالة استتداللی
پیشتینی به نفع رئالیستم مینایستد :رئالیستم بهگانة اجتنا ناپذیری امکان شتکاکیت در
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مارد معرفتت متا نست تبتت بته گزارههتایی کته بیتان میکنیم را مطرح میکنتد  ...درحتالیکه
رویکرد غیررئتالیستتتتی از چنین امری اجتنتا میکنتد (.)McGinn, 1979:115
استکروتن و رایت نیز در ( )Scruton, Wright, 1976: 225به همین نکته اشتاره
کردهاند.
 6بهمنظار مشاهدة تقریر و تحلیلی مناسب از این پاساها به ( DeRose, Warfield,
 )1999مراجعه نمایید.
semantic externalists
intentional

7
8

 9در سراسر مقاله حاضر منظار از عبرونگرایی .همان برونگراییِ معنایی است.
 10در واقع این حالت دوم علیاالصتال میتااند هر چیز دیگری بهجز هایات واقعی باشتد.
در استتتدالل شتتکاکانه اهمیتی ندارد که مدلال یا منشتتأ این ادراکات چه چیزی درنظر
گرفته شتتتاد؛ نکتة مهم این استتتت که این منشتتتأ ،هایاتی در جهانی واقعی نباشتتتند
(.)Putnam. 1981: 14
11

Putnamian arguments
compatibilist argument
13
epistemic circularity
12

 14یك استتتدالل به لحاظ معرفتی دوری استتت اگر و تنها اگر تاجیه ما در قبال حداقل
یکی از مقدمات ،وابستته به تاجیه ما در قبال نتیته باشتد؛ به این معنی که تا بر استاس
تاجیهی نتاانیم در بتاور بته نتیتته ماجته بتاشت تیم ،در بتاور بته حتداقتل یکی از مقتدمتات نیز
ماجه نخااهیم باد (.)Alston, 1986: 5
disquotational truth conditions

15

 16در این قستمت بدون اینکه تغییری در معنای شترایط صتدق حذفِ گیامهای حاصتل
شتتاد ،آن را به اجمال و تا اندازهای غیردقیق بیان کردهایم .بیان دقیق شتترایط صتتدق
حذف گیامهای به این شتتکل استتت :بهطار کلی ،هر مارد ( )tokenاز جملة  Sکه در
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زبتان  Lاظهتار شتتتاد ( ،)utteredنست تبتت بته فرازبتان  'Lدارای شتتترایطِ صتتتدقِ
حذفِگیامهای استت اگر و تنها اگر جملهای صتادق از  'Lوجاد داشته باشد که شامل S
باشتتد درحالیکه در گیامه قرار گرفته استتت و به دنبال آن ترجمهای از عبارتِ عدر L
صتتتادق استتتت اگر و تنهتا اگر .در  'Lبیتایتد و در نهتایتت خادِ جملتة  Sبیتان شتتتاد
(.)Brueckner, 1999: 47
privileged access

17

 18بته عناان مثتال بنگریتد بته )(Davies, 1995: ،(Brueckner, 2006: 438
) 224و (.)Wright, 1992: 85
 19تاجه کنید که این استتدالل در زبان ما بیان شتده استت و ازاینرو در آن از عمغز* .و
عخمره* .استتتتفاده شتتتده استتتت؛ اما عباراتی که خاد پاتنمِ درون خمره بیان میکند
همانند استتدالل پاتنم واقعی خااهد باد .برای مثال در مارد عبارت اخیر او خااهد گفت
که "اگر من مغزی درون خمره باشم".
 20تاجته کنیتد کته منظار از مغز** و خمره** ،معنتایی از عمغز .و عخمره .استتتت کته بتا
مغز و خمرهای در تمتاس علّی باده استتتت کته درونِ جهتان درون خمره ،مغز*ی درون
خمره* استت .به بیان دیگر ،همانطار که بر استاس فرضتیه شتکاکانة ما درون جهان
واقع ممکن استتت مغز*ی درون خمره* باشتتیم ،در جهانِ درون خمره ممکن استتت
مغزی** درون خمره** باشیم.
 21ممکن استت کستی این ادعا را نوذیرد و بیان کند بهمنظار ردِّ شتکاکیت همین کفایت
میکند که ما بتاانیم نشتتان دهیم به همان معنای جهانی که درون آن هستتتیم ،مغزی
درون خمره نیستتیم .بااینحال بهنظر نگارنده این ایده مخالف با روح ادعاهای شتکاکانه
مبنی بر امکتاننتاپتذیری حصتتتال معرفتت نست تبتت بته واقعیتتِ امار مارد ادراک استتتت.
بهعناان مثال ممکن است بتاان ا بات نماد که به همان معنایی از عمیز .که در جهان
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بالفعل مارد نظر استتت (هرچه باشتتد) ،من میدانم که یك میز مقابل من استتت؛ اما
ادعای شتکاک این استت که من درواقع نمیدانم آنچه میز نامیدهام یك میز در جهان
واقع استتتت یتا در جهتان درون خمره و بته بیتان دیگر من نمیدانم کته آیتا در واقع نیز
میزی وجاد دارد یتا من تنهتا دارای ادراکی میز-متاننتد هستتتتم کته متعلَّقی متفتاوت از
چیزی دارد که بر من نمادار میشاد.
 22مشتخ استت که این ستلستله نمیتااند دوری باشتد و یا از هر دو طرف نامحدود باشتد.
ولی منطقتاً محتال نیستتتت کته فقط از یتك طرف ،یعنی از طرف مغزهتای درون خمره،
نامحدود باشد.
 GSH 23مخفف  General Skeptical Hypothesisاست.
 24به این معنی که اگر من قبال کنم که نمیدانم که ماهیت منشتأ بعضتی از ادراکات من
درواقع همانگانه استتت که بهنظر میرستتد ،قاعدتاً این را نیز نمیدانم که مغزی درون
خمره نیستتم؛ زیرا مغزی درونِ خمره بادن نیز یکی از شترایطی استت که در آن ماهیت
منشأ ادراک من با آنچه بهنظر میرسد متفاوت است.
 25تاجه کنید که در اینجا منظار از  GSHدرواقع جملهای استتتت که بیانگر فرضت تیة
شکاکانة عام است .بنابراین منظار از  ~ GSHکذ جملة  GSHاست.
 26اشتکالی که در بخش قبل در مارد استتداللهای برونگرایانه مطرح شتد ،این نکته را
رد نمیکند که برونگرا میتااند کذ فرضتیههای شتکاکانه را نشتان دهد بلکه ادعا آن
باد که نتیتة حاصله از استدالل برونگرایانه برای ردِّ شکاکیت کافی نیست.
Narrow
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