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چکیده
مقاهة حاضار در صادد طرح رویکرد و ایدة پراگماتیساتی ریچارد رورتی دربارة مسائلة رهن-بدن
است .این طرح دارای دو محور اصلی است :رویکرد انتقادی رورتی نسبت به تلقیِ دکارتی از رهن به
عنوان آئینه طبیوت و ایدة پراگماتیسااتی او دربارة انسااان تحت عنوان ماتریاهیساام بدون این همانی
رهن و بدن .او برمبنای تاریاباوری ،از طرفی گساسات مورفتی بین پارادایمهای فلسافی و وابساتگی
آنها را به شاارایط تاریای و هذا انتاابیبودن آن ها و مسااائل ناشاای از آن ها را نشااان میدهد .و
ازطرف دیگر آشاکار میساازد که مسائلة رهن نتیتة مسالم دانساتن فرضهایی در پ ِ فلسافة مدرن
اسات که منشاأ تاریای دارند و در همان دورة تاریایِ خا نیز به علل یرمورفتی انتاا شادهاند.
هذا این تلقیِ سانتی به شاناخت و رهن ،قابل جایگزینی با رویکرد پراگماتیساتی به شاناخت ،به عنوان
امری مستلزم گفت وگو و فواهیت اجتماعی و ایدة پراگماتیستی درمورد انسان ،یونی ماتریاهیسم بدون
اینهمانی رهن و بدن است..
واژگان کلیدی :مسائلة رهن-بدن ،رویکرد پراگماتیساتی ،تاریا باوری ،انتاا  ،ماتریاهیسام بدون
این همانی رهن و بدن.
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مقدمه
رورتی نظریاات متاافلسااافی خود را از طریق ارزیاابی انتقاادی و باازساااازی تااریای
فلسافهای که امروز در ر حاکم اسات ،مفرح میکند .او که فلسافة مواصار را با بحران
جدی دورماندن از حیات عقالنی و فرهنگی جاموه ربی مواجه میبیند ،ساااختارشااکنیِ
سانت فلسافی رایج را مورد توجه قرار میدهد .از نظر او آنچه باعث دور ماندن فلسافه از
دیگر حوزههای فرهنگ میشاود ،تلقی سانتی از فلسافه اسات که بنابرآن فلسافه ،کوشاشای
اسات در جهت اعتبارباشایدن یا بیاعتبار دانساتن ادعاهای شاناختی که در علم ،اخال ،
هنر ،دین و  ...مفرح میگردد.
ادعای فلساافة ساانتی این اساات که چنین هدفی تحقق پیدا میکند ،زیرا میتوان از
طریق یافتن مویار و چارچو رابت و دائمی و خنثی به شاناخت ضاروری و کلی و حقیقی
دساات یافت .تالش فلساافه در جهت یافتن شاارایط یرتاریای هر رویداد تاریای و هر
بازی زبانی یا عمل اجتماعی خا اسات .پذیرش اینکه چنین چارچو پیشاینیای وجود
دارد که شااناخت در درون آن شااکل میگیرد ،اساااس اعتقاد به مبانی شااناخت اساات،
مبانیای که بر مبنای آن بقیة سااختمان شاناخت بنا میشاود .فرار فلسافه از تاریا برای
رسایدن به مبنای شاناخت یونی رسایدن به موقویتی که دیگر امکان اساتداللکردن برای
فاعل شااناسااا وجود ندارد ،زیرا آنچنان در مواجهة مسااتقیم و بیواساافه با واقویت قرار
میگیرد که امکان شا،کردن ندارد  .هذا مبانی شاناخت نه به دهیل اساتداللهایی که در
تأیید آن ها ارائه میشااود ،بلکه به دهیل مواجهه با آن ها صاااد هسااتند .نتیتة چنین
مواجهاهای باا واقویات ،تماایز جوهری بین حقاایق ضاااروری و ممکن اسااات .این تلقی از
فلسافه ،مساتلزم تلقی خاصای از انساان اسات به عنوان اینکه دارای ماهیت خاصای اسات که
میتواند به چنین تتربة ممتازی دساتیابد و مهمتر اینکه به دهیل رسایدن به این تتربة
خاا  ،میتواناد مویاار و محا ،انتااا ادعااهاای موجاه را بادسااات آورد .و هاذا در مورد
ادعاهای شناختی در هر حوزة فکری داورینماید.
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در این مقاهه سااوی بر این اساات که دیدگاه پراگماتیسااتی ریچارد رورتی ،1فیلسااوف
پراگماتیسات امریکایی ،در مورد مسائلة رهن و بدن و چگونگی مواجهه او با این مسائلة
مهم فلسافی ،در قاهب اساتدالهی دو مرحلهای تبیین گردد .آن چه در این مقاهه مورد تأکید
قرار میگیرد این اسات که آرای رورتی در چارچو سااختاری منظم و جامع بازساازی و
بازآفرینی شاود ،سااختاری که در خود آرار رورتی دقیقاً بدین شاکل یافت نمیشاود .نکتة
قابلتوجه در تبیین رویکرد پراگماتیساتی رورتی این اسات که نظریة ایتابی او را نمیتوان
به درساتی درک کرد ،مگر اینکه نظریه سالبی او در نقد تلقی سانتی از انساان و شاناخت
درک شاااود .درواقع او در ارباات نظریاات ایتاابی و مساااتقال خود تقریبااً اسا اتاداللهاای
مسااتقیمی ارائه نمیکند ،زیرا نظریات ایتابی او محصااول نظریات انتقادی اوساات .در
همین راساتا در بازسازی آرای رورتی ،روش او برای ساختارشکنی سنت فلسفی رایج مورد
توجه قرار میگیرد.
نظریات انتقادی رورتی موفوف به راهحلهای ارائه شااده برای مساائلة رهن نیساات،
بلکه مربوط به چارچوبی اسااات که به این مساااائل مونا میباشاااد .هذا آنچه رورتی در
سااختارشاکنی سانت فلسافی انتام میدهد ،کنارگذاشاتن مساائلی اسات که مرتبط با این
سانت اسات .این سااختارشاکنی بر مبنای اعتقاد او به تاریاباوری 2تحقق میپذیرد .چنین
رویکردی در تااریا تفکر فلسااافی ،متاأرر از نظریاة تومااس کوهن در مورد پاارادایمهاای
علمی و دیدگاه ویتگنشاتاین در کتا پژوهشهای فلسافی در مورد مونا و بازیهای زبانی
اسات" .تاریاباوری ،این نظریه اسات که همه اشاکال شاناخت و تتربه و همه طرح ها و
مساائل ،صارفاً محصاول دورههای تاریای خا هساتند .و هذا نمیتوان آنها را شاناخت ،یا
مورد ارزیاابی قرارداد .مگر باا ارجااع باه چاارچو بزرگتری کاه در درون آن رخ میدهناد
(.")Choy, 2002: 36
آنچه در تاریاباوری اهمیت دارد این اسات که سااختار تاریا به عنوان پیشارفت خفی
هحاظ نمیشاود .بنابراین تاریا از حیث عدم اتصاال و منحصار به فرد بودن آن مورد توجه
اسااات .در ی ،نگاه کلی به تبیین تاریای رورتی میتوان گفت او در نقد تاریای خود از
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پارادایمهای ماتلف متافیزی ،،مورفتشاناسای و فلسافه رهن ساان میگوید .از نظر او
هر ی ،از پارادایمها در بسااتر تاریای خاصای به وجود آمدهاند و مولول شاارایط خاصای
هساتند .بنابراین کامالً با یکدیگر متفاوت هساتند .نه تنها مساائل هر پارادایم ماصاو به
خود آن اسات بلکه نحوة ارائة مساائل از پارادایمی به پارادایم دیگر تغییر میکند .زیرا هر
پارادایم جدید ی ،بازی زبانی خا اسات که در آن کلمات مونای جدیدی پیدا میکنند.
در پارادایم جدید ،یا هویات جدیدی مفرح میشاوند ،یا هویات قبلی مونای کامالً جدیدی
پیادا میکنناد .بادین ترتیاب اختالف پاارادایمهاا آن قادر زیااد اسااات کاه نمیتوان بین آنهاا
رابفة مورفتی برقرار کرد.
براسااس چنین رویکردی در تاریا فلسافه ،رورتی از اصال مهمی ساان میگوید که
عبارت اساات از :انتاابی 3بودن پارادایمهای فلساافی و اهگوهای شااناختی مفرح در هر
پارادایم .به دهیل انتاابی بودن اهگوهای شاناختی مساائل ناشی از آن ها نیز انتاابی است.
به همین دهیل ،مسااائلة فلسااافی ،مسااائلهای بنیادی ناواهد بود که به دهیل واکنش به
شاهودهای طبیوی و یرقابل اجتنا به وجود آمده باشاد .زیرا شاهودهای دائمی و رابت و
یرقابل اجتنا در همة دورهها وجود ندارد .رورتی به پیروی از ویتگنشاتاین موتقد اسات:
"شاهود چیزی بیش از قدرت اشاراف و تسالط بر نوعی واژگان تاصاصای نیسات .واژگانی
کاه خاارج از کتاا هاای فلسااافی هیچ کااربردی نادارناد و باا زنادگی روزمره ،علم تتربی،
اخال و دین مرتبط نیسااتند" ( .)Rorty, 1980: 22بنابراین چنین نیساات که وجود
حقیقتی رابت باعث شاود فالسافه در مسایر موینی حرکت کنند و برای کشاف آن حقیقت،
بنا بر دالیل عقالنی خا  ،فقط به شاایوة خاصاای بیندیشااند .همواره این امکان وجود
داشاته اسات که انتاا های دیگری صاورت گیرد و مسایر فلسافه به گونة دیگری رقم زده
شود .زیرا هیچ محدودیتی از سوی واقویت ما را ملزم به انتاا خاصی نمیکند.
رورتی در تبیین تاریای خود از طرفی گسااساات مورفتی بین پارادایمهای فلساافی را
مورد توجه قرار میدهد و از طرف دیگر اشاتباه اصالی فالسافه را مفرح میکند .مهمترین
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اشاتباه آنان این اسات که فرضها ،مفاهیم و واژگانی را که مربوط به ی ،پارادایم و دورة
تاریای خاصاای اساات را ،در پارادایم جدید به همان مونای قبلی به کار گرفتهاند .همین
امر موجب شااده آنچه الزمة فرضها و انتاا های ی ،اهگوی شااناختی بوده اساات ،به
اهگوی شاناختی جدید سارایت نماید .چنین اشاتباهی این توهم را به وجود آورده که مساائل
فلسافی ،سارمدی و جاودانی اسات" .فالسافه موموالً حوزة مفاهوة خود را حوزهای میدانند
که در آن از مساائل سارمدی و جاودانی بحث میشاود .مساائلی که به محض تأمل و تفکر
مفرح میگردد .بوضای از این مساائل مربوط به تفاوت بین انساان و دیگر موجودات اسات
که در قاهب سااؤاالتی دربارة رهن و بدن ظاهر میشااود .همچنین برخی از این مسااائل،
مربوط به مشاروعیت ادعاهای شاناختی اسات که آن نیز ،در قاهب ساؤاالتی دربارة مبانی
شناخت مفرح میشود" (.)Rorty, 1980: 3
به همین دهیل رورتی در نقد تاریای خود ،منشاأ تاریای شاهودها و فرضهای مسالم
انگاشاته شاده ،در ی ،اهگوی شاناختی ،و مساائل منتج از آن فرضها را بیان میکند .و
نشاان میدهد که این مسائله تنها با ارجاع به آن دورة تاریای قابل فهم اسات .در حاهی
که آن دورة تاریای و آن شارایط خا  ،پشات سار گذاشاته شاده و کامالً منساوخ گشاته
اسات .به همین دهیل ،اگر بفهمیم ی ،مسائلة فلسافیِ خا چه منشاأ تاریای دارد ،و اگر
بدانیم در آن دورة تاریای نیز ،عانتاا  .برخی دیدگاهها ،فقط مولول شاارایط خا آن
دوره بودهاسات ،در این صاورت به این نتیته خواهیم رساید که به جای حل تئوریکی آن
مسئله ،باید آن را کنار بگذاریم .بدین ترتیب رورتی به دنبال یافتن راه حلهای بهتر برای
مساائل ناشای از سانت دکارتی نیسات .بلکه میخواهد از طریق آشاکارسااختن اشاتباهات
فالسافه نشاان دهد که فلسافه دچار بحران و بیماری اسات و باید درمان شاود .توجه به
فرضهای موجود در پ فلسافة مدرن و روشان سااختن اینکه آنها انتاابی هساتند ،کاری
درمانی 4است.
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ذهن دکارتی و منشأ يونانی آن
رورتی در تبیین تاریای خود در مورد مساائلة رهن-بدن ،میخواهد نشااان دهد چرا
مسااائلاهای باه این ناام باه وجود آماده و تاا امروز در فلسااافاة رهن در قااهاب نظریاات
دوگااناهانگااراناه و یردوگااناهانگااراناه حااکم اسااات .در حااهی کاه در واقع از نظر او اصا االً
مسائلهای فلسافی در مورد ارتباط رهن و بدن وجود ندارد .برای رسایدن به چنین هدفی،
رورتی اسااتدالهی دو مرحلهای را مفرح مینماید .از آنتا که مساائلة رهن-بدن را مولول
رهن دکاارتی میداناد ،در مرحلاة اول تفااوت رویکرد دکاارت را باا اهگوی حااکم در فلسا افاة
افالطون و ارسافو مفرح میکند تا گساسات مورفتی بین دو پارادایم را نشاان دهد .ساو
در مرحلاة دوم ،اشاااتبااه دکاارت را مفرح مینماایاد .بادین موناا کاه دکاارت مفااهیم و هویات
هاای مربوط باه پاارادایمِ یوناانی را وارد پاارادایمِ جادیاد خود کرده اسااات و بااعاث شاااده
مسئلهای به نام رهن-بدن به وجود آید.
رورتی موتقد اسااات در فلسااافة یونانی ،هیچ گاه تلقیِ دکارتی از رهن و بدن وجود
نداشااته اساات .دکارت با اختراع رهن حوزهای از تحقیق را فراهم میآورد که در فلساافة
یونان به چشاام نمیخورد .او احساااسااات ،تایالت ،افکار ،عقاید و عالیق را به صااورت
متموعهای به نام رهن درمیآورد" .رهن انسااان به عنوان فضااای درونی،که در آن هم
درد و هم تصاورات واضاح و متمایز در هنگام بررسای در مقابل چشام درونی واحد عبور
میکنند .آنچه در سانتِ دکارتی جدید اسات ،مفهوم فضاای درونی واحد اسات .که در آن
ح ادراکی و جسمانی (تصورات مغشوش ح و تایل) ،حقایق ریاضی ،قواعد اخالقی،
تصاور خدا ،حاهت افساردگی و همة آنچه ما امروزه عرهنی .مینامیم ،متولق شابه مشااهده
قرار میگیرند" ( .)Rorty, 1980: 50برخالف نظر ارساافو ،این تمایز جدید بین رهن
و بدن ،تمایز بین قوای جسمانی نیست بلکه تمایز بین دو سلسله از رویدادهایی است که
در دو جوهرِ متمایز ممتد و یرممتد وجود دارد .این تمایز بیشاتر شابیه به تمایز دو جهان
است ،تا تمایز بین دو جنبه ،یا حتی دو جزء از انسان.
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از آنتاا کاه دکاارت واژة رهن و باه تبع آن واژه تفکر را در موناای جادیادی بکاارمیبرد.
واژة احسااااس ،ادراک حسا ای و ایاده نیز مونی کامالً جدیادی پیادا میکناد .به نحوی که
یاافتن مواادل یوناانی برای این واژگاان تقریبااً یرممکن اسااات .دکاارت در کتاا اصاااول
فلسااافاه تفکر را حااهتی میداناد کاه در درون ماا روی میدهاد و ماا از آن آگااهی داریم
( .)Descartes, 1988: 162در تأمل دوم نیز در پاساا به این ساؤال که آن چیزی که
فکر میکند چیساات ،میگوید" :چیزی که شاا ،میکند ،ادراک میکند ،اربات مینماید،
انکار میکند ،میخواهد ،امتناع میورزد ،تایل میکند و دارای ادراکات حسا ای اسااات"
( .)Descartes, 1988: 83این تلقیِ جدید از تفکر باعث می شود احساس ،5به مونای
حااالت آگااهااناه بادون این کاه شاااا خود را ملزم باه طبیوات یاا انگیزة خاارجی ساااازد،
مفرح گردد.
دکاارت باا بکااربردن تفکر در موناای جادیاد ،موناای جادیادی باه واژة ایاده میدهاد و این
امکاان را برای الک باه وجود میآورد تاا واژة ایاده را باه نحوی باه کاار برد ،کاه هیچ مواادل
یوناانی برای آن نمیتوان یاافات .یونی ایاده باه عنوان آن چاه متولق فااهماه اسااات،
هنگامیکه انساان میاندیشاد .به دهیل چنین کاربردی اسات که امروزه در فلسافة رهن بی
واسافه بودن ،به عنوان نشاانة امر رهنی ،ی ،پیشفرض تردیدناپذیر اسات .همچنین واژة
عادراک حسای .نیز کاربردی جدید پیدا میکند .دکارت در تأمل دوم تصاریح میکند که:
"برای مثال ،من اکنون نور را میبینم ،صدا را میشنوم و گرما را احساس میکنم ،اما من
در خوا هساااتم و هذا همة اینها کار اسااات .اما یقیناً به نظر میرساااد که میبینم و
میشانوم و این بهنظر رسایدن نمیتواند کار باشاد .آنچه عادراک حسای .نامیده میشاود،
دقیقاً همین بهنظر رسایدن اسات ،و به مونای دقیق کلمه ،این بهنظر رسایدن ،همان تفکر
کردن است" (.)Descartes, 1988:83
این تلقیِ جدید نسابت به رهن ،این مسائلة مهم را در پی دارد که چه عامل مشاترکی
بااعاث میشاااود هماة این امور در درون یا ،جوهر یرممتاد قرارگیرناد باا توجاه باه آراار
دکاارت باه ویژه تاأمال اول ،میتوان اساااتنبااط کرد کاه عاامال مشاااترک موردنظر دکاارت،
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عشا،ناپذیری .6بودهاسات .یونی این واقویت که دردها مانند افکار به گونهای هساتند که
فاعل شاناساا نمیتواند شا ،کند که دارای آنهاسات .اما در مورد هر چیز فیزیکی شا،
ممکن اسات ( .)Rorty, 1980: 54بنابراین ماهیت حقیقی آگاهی این اسات که در آن
تمایزی بین نمود و واقویت وجود ندارد .و آنچه باعث تمایز رهن از بدن میشود و دکارت
را متقاعد میکند تا دردها و افکار را نحوة ی ،جوهر بداند ،شا،ناپذیری اسات .به عبارت
دیگر دکارت به واسافة این مویار امور اهتفاتی 7و امور پدیداری 8را ی ،جا جمع میکند .او
از مفهوم عبه نحو اجتنا ناپذیر شاناختهشاده .9اساتفاده میکند تا شاکاف بین این امور را
پرکند.
این دوگانگی رهن-بدن کامالً متفاوت با تمایز عقل از بدن در فلسافة ارسافوسات .در
تلقیِ ارسافو شاناخت به مونای داشاتن بازنمایی درسات از ی ،شا نیسات بلکه به مونای
یکی شادن فاعل شاناساا با شا اسات .ارسافو اساتدالل میکند که":چون عقل توانایی
کساب صاورت مثالً ساتاره را داراسات ،و خودِ آن صاورت را دریافت میکند بدون اینکه
تبدیل به ساااتاره شاااود ،پ عقل باید در واقع چیزی خیلی خا و یرمادی باشاااد"
( .)Rorty, 1980: 40عقل ارسافویی به این دهیل که میتواند صاورت اشایاء را درک
کند بدون اینکه تبدیل به آن ها شاود ماهیتی خا دارد ،ماهیتی که شابیه به آئینه اسات
و صاور عقالنی را دریافت می کند .بنابراین ویژگی انفکاک پذیری و یرمادی بودن عقل
از تلقی مادی-صااوری از شااناخت ناشای میشااود .اما دیگر قوای انسااان از هحاظ وجود
شناختی متمایز از بدن نیست بلکه نَف به عنوان صورت بدن متحد با آن است .بنابراین
همة فواهیتهای انساانی ،یر از کساب کلیات ،در سامت بدن قرار میگیرد" .اگر بفهمیم
کاه این دو اهگو ،یونی اهگوی ماادی-صاااوری و اهگوی مربوط باه باازنماایی ،باه یا ،انادازه
انتاابی هساتند شااید بتوانیم بفهمیم که دوگانگیِ رهن-بدنِ برآمده از هری ،از دو اهگو
نیز ،درست به همان اندازه انتاابی است" (.)Rorty, 1980: 46
اشاتباه مهم دکارت این اسات که مفهوم افالطونی -ارسافوییِ عقل را که مربوط به

تأملی بر مسئلۀ ذهن و بدن ازنظر ريچارد رورتی (سویده کوکب)

127

پارادایم یونان اساات احیاء میکند .و ویژگیهای عقل ارساافویی یونی ،یرمادی بودن و
انفکاک پذیر بودن را به رهن نسابت میدهد .در سانت یونانیِ افالطون و ارسافو به این
ساؤال که تفاوت و تشاابه بین شاناخت کلیات و جزئیات چیسات برحساب تمایز بین چشام
بدن و چشاام نف پاسااا داده شااده اساات .چنین پاسااای باعث میشااود ،عقل ،آن
چشامیدانساته شود که کلیات را میبیند .و هذا عقل آن چیزی دانسته میشود که انسان را
از حیوان جدا میکند ( .)Rorty, 1980: 38اما چنین تلقیای نساابت به عقل ،مولول
انتاا نحوهای از ساان گفتن در مورد شاناخت کلیات اسات .افالطون به علل ماتلف از
جمله زبان یونانی ،شارایط اقتصاادی و تایل حاکم بر ارهان یونانیان ،این نوع شاناخت را
به صااورت عنگاه کردن به چیزی .هحاظ کرده اساات .در واقع او شااناختن را بر اهگوی
مشااهدة حسای قرار داده اسات .شاباهت شاناخت کلیات به مشااهدة حسای از دو جهت قابل
توجه اساات :داشااتن قوای شااناختی متناسااب با درجات یقین و وجود اش ایاء ماتلف که
مفابق با درجات یقین هسااتند .اما این تصااور افالطون که وجود کلیات مسااتلزم چنین
اهگوی شاناختی اسات ،تصاوری نیسات که به محض تأمل فلسافی برای فیلساوف حاصال
آید .بلکه محصاول انتاا اساتوارههای دیداری 10به منظور ساان گفتن در مورد شاناخت
است (.)Rorty, 1980: 156-159
اما در فلسافة دکارت نیز ،ما شااهد همان ماهیت آیینهای عقل هساتیم .درواقع تمایز
موردنظر دکارت بین جوهر ممتد و متفکر ،شاکل دیگری از تقسایم بندی یونانی بین نف
حساااس و عقالنی اساات .به همین دهیل به همان نحو که کلیات واقویت مسااتقل دارند،
تصااورات و رویدادهای رهنی هم شااأنیت اشاایاء رهنی را پیدا میکنند .درواقع ،دکارت
فرضهایی را مساالم انگاشااته که مربوط به اهگوی شااناختی دیگری بودهاساات .و همین
فرضها اساات که موجب به وجود آمدن دوگانگی رهن و بدن شااده اس ات .در حاهی که
":اگر به دنبال احیاء مفاهیم افالطونی و ارسافویی ِمربوط به کساب کلیات نباشایم ،تصاور
ناواهیم کرد که شااناخت حقایق کلی به وساایلة عنصااری خا و از هحاظ متافیزیکی
متمایز در انسااان امکانپذیر میشااود .اگر خواسااتار احیاء کاربرد تا اندازهای نامناسااب و
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ناسااازگار مفهوم جوهر ارساافویی در قرن هفدهم نباشایم ،مفهوم دو حوزة وجودی یونی
حوزة رهنی و فیزیکی را درک ناواهیم کرد" (.)Rorty, 1980: 125
امروزه تداوم مسئلة رهن-بدن در فلسفة رهن مستلزم این است که تصویری آیینهوار
از رهن که منوک کنندة طبیوت اسات ،هم چنان وجود داشاته باشاد .بنابر ادعای رورتی،
اساتوارة دیداری که توساط افالطون انتاا شاده اسات ،مورف تفکر فلسافی گردیده اسات.
مفابق انتاا افالطون ،به دهیل مواجهة اهزامآور با شاا  ،شااناخت ضااروری حاصاال
میشاود .و پرساش از ماهیت اشایاء و درواقع راتگرایی و بر اسااس آن ،ساؤال از مفاهیمی
ماانناد :حقیقات ،عقالنیات و خیر موناا پیادا میکناد ( .)Rorty, 1991: XVاین انتااا
افالطونی همچنان اهگوی حاکم بر نظریات فلسفی مواصر در فلسفة رهن است .به همین
دهیل ،فیلساوف ربی به مدت دوهزار ساال اسات که عقل را به همان مونای ارسافویی،
دهیل منحصر به فرد بودن انسان میداند .اگرچه امروزه توداد بسیار کمی از فالسفه موتقد
به مَثل افالطونی یا تمایز بین نف حسااس و عقالنی هساتند ،اما تصاور ماهیت آیینهای
عقل ارسافویی که صاورت و ماهیت اشایاء را دریافت میکند ،بدون اینکه تبدیل به آن ها
شود ،همچنان باقی است.
فلسفۀ ذهن در قرن بیستم و منشأ دکارتی آن
در مباحث مفرح در فلساافة رهن در قرن بیسااتم نیز شاااهد اسااتدالل دو مرحلهای
رورتی هستیم .او در مرحلة اول نشان میدهد که تبیین دکارت از انسان ،کامالً متفاوت با
تبیینی اسات که امروزه در فلسافة رهن حاکم اسات و از این طریق انتاابی بودن هر ی،
از اهگوها و مساائل متولق به آنها را مفرح میکند .و در مرحلة دوم اشاتباه فالسافة رهن
مواصار را ،مورد تحلیل قرار میدهد .و منشاأ دکارتی نظریات موجود در فلسافة رهن ،در
واقع منشأ افالطونی و ارسفویی آن ها را مورد توجه قرار میدهد ،تا تبیین کند که مسئلة
فلساافیِ رهن بدون متموعهای از اسااتوارهها که در دورة تاریای خاص ای انتاا شااده

تأملی بر مسئلۀ ذهن و بدن ازنظر ريچارد رورتی (سویده کوکب)

129

است ،مونا پیدا نمیکند.
آن چه در فلساافة رهن مواصاار حاکم اساات ،کامالً متفاوت با تلقیِ دکارت از رهن و
بدن است .مفهوم جوهر آن-طور که در قرن هفدهم توریف شده است ،در نظریات جدید،
خواه نظریاات تقلیالگرایااناه 11و خواه نظریاات یرتقلیالگرایااناه ،12هیچ جاایگااهی نادارد.
مسااالمااً در نظریاات تقلیالگرایااناه ،دوگااناهانگااری دکاارتی مورد انکاار قرار میگیرد و تلقی
کامالً متفاوتی از انسااان ارائه میشااود .در ی ،توریف بساایار کلی میتوان گفت ،طبق
نظریات تقلیلگرایانه که منبع اههام آن ها تقلیلهای موجود در علم تتربی اساات ،نحوة
بیاان مربوط باه رهن و پادیادههاای رهنی قاابال تقلیال باه نحوة بیاانِ مااده و رفتاار و کاارکرد
بدن مادی اسااات .و پدیادهها و صا افاات رهنی چیزی جز حاالت و فرآیندها و رفتاارهای
فیزیکی نیست.
اماا در نظریاات یرتقلیالگرایااناه ،دوگااناهانگااری باه طور مفلق انکاار نمیشاااود
بلکاهدوگااناهانگااری جوهری مورد انکاار قرار میگیرد .دوگااناهانگااران جادیاد اگرچاه در عین
مااهفت با نظریات تقلیلگرایانه ،تصادیق میکنند که چیزی جز ارگانیسام انساانی وجود
ندارد و ما باید این تلقی دکارتی را کنار بگذاریم که ارگانیسام انساانی سااختهشاده از جوهر
متفکری اساات که به نحو یرمکانی با جوهر ممتد ترکیب یافته اساات اما آنان شااهود
دکارتی را مبنی بر تمایز بین حاالت رهنی و فیزیکی میپذیرند ،و موتقدند این شاکاف از
طریق تتربی قابل اتصااال نیساات .حاالت رهنی نه شاابیه به گرایش به رفتار اساات ،نه
شابیه به عصاب .و هیچ کشاف علمی نمیتواند اینهمانی آنها را نشاان دهد .از نظر آنان
همین شاهود برای اربات ی ،شاکاف یرقابل اتصاال کافی اسات .و بنابراین نحوة بیان
حاالت رهنی قابل تقلیل به نحوة بیان حاالت فیزیکی نیسااات (Rorty, 1980: 17-
.)18
اما آن چه آنان را متمایز از دکارت میکند ،نحوة تبیین این شاهود دکارتی اسات .آنان
برخالف دکارت ،موتقدند این دو نحوة بیان ،که یرقابل تقلیل به یکدیگر هساتند ،صارفاً
دو روش سااان گفتن در مورد ی ،پدیده ای واحد اساات .از نظر برخی از آنان ،این دو
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نحوة بیان ،دو روش ساان گفتن از چیزی بنیادیتر اسات که نه مادی اسات ،نه رهنی،
بلکه امری خنثی اساات .این نظریه تحت عنوانعوحدت انگاری خنثی .13شااناخته شااده
اساات .شااکلی از این نظریه توسااط ویلیام جیمز در مقاهة عآیا آگاهی وجود دارد  .14ارائه
شاده است .نظریة جیمز را راسل در کتا تحلیل رهن 15به نحو مفصل تری بیان میکند.
و به واسفة راسل است که مفهوم امر خنثی و نظریة وحدت انگاری خنثی مفرح میشود.
طبق این نظریاه امر واحادی وجود دارد کاه هر جزء آن باه دو شا اکال ماتلف در ارتبااط باا
اجزاء دیگر قرار میگیرد و بر اسااس نوع ارتباط ،فیزیکی یا رهنی نامیده میشاود .در واقع
نه تتربههای آگاهانه و نه چیزهای مادی ،هیچ کدام آن طور که به نظر میرسااند وجود
ندارند ،بلکه واقواً چیز دیگری هساتند .نظریة یرتقلیلگرایانة دیگری که شابیه به نظریة
وحدت انگاری خنثی اساات ،نظریة وجه دوگانه اساات .این نظریه در اصاال منسااو به
اساوینوزاسات ،اما روایت جدیدی از آن توساط م،کی 16مفرحشاده اسات .اساتراساون 17نیز
از دیگر فیلساوفانی اسات که نظریهای یرتقلیلگرایانه مفرح میکند و بین این دو صافت
یا محمول فر میگذارد .از نظر او ،اشااا تنها اموری هساتند که میتوانند دارای هر
دو نوع صافت یا محمول باشاند .و منفقاً مقدم هساتند .بدین مونا که نباید آن ها را نفوس
تتسااامیاافتاه یاا ابادان دارای نف دانسااات .زیرا اگر از قبال مفهوم شاااا را نادانیم،
نمیتوانیم مفهوم نف را بفهمیم (.)Lacey, 1996: 391-396
به طور کلی میتوان گفت دوگانهانگاران جدید در مورد عقاید ،امیال و نگرشها با
ماتریاهیستها و رفتارگرایان هم عقیدهاند .و آن ها را صرفاً نحوههای سان گفتن دربارة
ارگانیسم ،اجزاء آن و حرکات باهفول و باهقوة آن اجزاء میدانند .اما در خصو احساسات
خام 18مثل درد ،تصاویر رهنی و افکار جاری یونی حاالت رهنی کوتاهمدت که شبیه
رویدادها هستند ،چنین اعتقادی ندارند و آن ها را حاکی از جریان یرمادی آگاهی میدانند.
از این جهت ،این دوگانگی از نوعی دیگر و کامالً متفاوت با تمایز بین شا و عقل
منفول ارسفویی یا تمایز بین جوهر ممتد و جوهر متفکر است .از نظر افالطون و ارسفو،
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فقط عقل که دربارة امر نامتغیر تأمل میکند و خودش نامتغیر است  ،قابلیت وجود جداگانه
را داراست .و از نظر دوگانهانگاران جدید فقط هنگامی که رهن متموعهای از احساسات
خام باشد ،میتواند وجود جداگانه ای از بدن داشته باشد .هیچ ی ،از این نظریات تشابهی
با نظریة دکارت ندارد ،یونی ادراک واضح و متمایز جدایی پذیر بودن همة موضوعاتی که
او تحت واژة تفکر ی ،جا جمع میکند .هذا مفاهیمی مانند ع یر مکانی بودن .و عوجود
جداگانه داشتن .در هر ی ،از این نظریات ،موانی متفاوتی پیدا کرده است ( Rorty,
.)1980: 18-19
منشأ دکارتی دوگانهانگاری جديد
رورتی در مرحلاة دوم اسا اتادالل خود شاااهود دوگااناهانگااران جادیاد مبنی بر تماایز امر
رهنی و فیزیکی را مورد تحلیل قرار میدهد و منشااأ دکارتی و در واقع افالطونیِ نظرات
آناان را نشاااان میدهاد .او برای رسا ایادن باه چنین هادفی ،ابتادا مویاار امر رهنی را مورد
بررس ای قرار میدهد تا این اعتقاد را ایتاد کند که شااهود ما در مورد چیسااتی امر رهنی
صارفاً میتواند آمادگی ما برای موافقت با ی ،بازی زبانی به طور خا فلسافی باشاد .ما
ظاهراً شاهود واضاحی از امر رهنی داریم :درد ،حاالت روحی ،تصاورات و جمالتی که در
مقاابال رهن میگاذرد ،رؤیااهاا ،توهماات ،عقاایاد ،امیاال و نیاات را رهنی میدانیم ،اماا
فرایندهای عصاابی و هر چیزی را که بتوان در درون بدن جای رابتی به آن داد یررهنی
میدانیم .حتی اگر مفهوم رهن باه عنوان یا ،چیز خاا و مفهوم جوهر متفکر را کناار
بگذاریم ،باز هم به نظر میرسااد به روشاای کم و بیش دکارتی میتوانیم امر رهنی را از
فیزیکی تشاای دهیم .برای روشان سااختن چنین شاهودی باید خصاوصایتی را بیابیم که
مشترک بین عقیده و درد باشد.
مسلم است که نمیتوان امر رهنی را صرفاً بر حسب حیثیت اهتفاتی یا صرفاً بر اساس
امر پدیداری توریف کرد .زیرا طبق شاهود ما درد امر رهنی است ،اما دارای حیثیت اهتفاتی
نیسااات .از طرف دیگر ،عقاایاد و افکاار و امیاال را امور رهنی میدانیم ،و اینهاا همواره
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موفوف به چیزی هساتند و دارای حیثیت اهتفاتی میباشاند .کوشاش برای پیوند دادن درد
و باور بیهوده اسات و تنها ویژگیِ مشاترک آنها یر فیزیکی بودن آنهاسات .پ تنها راه
توریف امر رهنی ،این اسات که بگوییم امور رهنی ماتلف دارای شاباهتهای خانوادگی
هساتند .و امر رهنی را به صاورت عدارای صافت پدیداری یا دارای صافت اهتفاتی .توریف
کنیم .بنابراین در پاساا به این ساؤال که چرا حوزة رهنی یرمادی اسات ،باید بدانیم چرا
صفات پدیداری و اهتفاتی یرمادی است (.)Rorty, 1980: 22-24
قاائالن باه یرماادی بودن صا افاات اهتفااتی موتقادناد اگر امر ماادی را رویاداد عصااابی
بدانیم ،هر اندازه مغز و رویدادهای عصابی را بررسای کنیم ،نمیتوانیم خصاوصایات اهتفاتی
آنها را تشاای دهیم .رورتی ،همانند ویتگنشاتاین و سالرز ،موتقد اسات مونای مکتوبات
صافت یرمادی آن مکتوبات ،به مونای فلسافیِ کلمه نیسات ،بلکه فقط جایگاه آنها را در
ی ،بازی زبانی و شاااکل زندگی را نشاااان میدهد .هذا رابفة ی ،مکتو  ،خواه چاپی و
خواه مغزی ،و موناای آن رازآهود نیسااات .هماان طور کاه رابفاة یا ،حااهات کاارکردی مثال
زیبایی یا سااالمتی و اعضاااء بدن او رازآهود نیساات .آن چه باعث میشااود چیزی صاافت
اهتفاتی داشااته باشااد این اساات که آن چیز در زمینهای بزرگتر در عمل متقابل با توداد
زیاادی از چیزهاای مرئی دیگر نقشا ای را ایفاا میکناد .هاذا حیثیات اهتفااتی نوعی حااهات
کارکردی 19اسات ،که فقط از طریق ربط امر قابل مشااهده با چارچو بزرگتر قابلدرک
اساات و به همین مونای موموهی کلمه ،یرمادی اساات .اما دوگانهانگاران جدید ،افکار و
اعصاا را متولق به دو حوزة وجودی متمایز میدانند .چنین اعتقادی مساتلزم پذیرش نظر
الک در مورد مونای مکتوبات اسات ،که بر مبنای آن ،خصاوصایت اهتفاتی ی ،مکتو به
دهیل تصاوری اسات که در مقابل رهن اسات ،آن گاه که او میاندیشاد و آگاهی از آن بی
واسافه اسات .پ تواهی فرایندهای مغزی چیزی را بازنمایی نمیکند .مگر اینکه مربوط
به تصاور رهنی باشاد ،که بیواسافه از آن آگاهیم .به همان طریق که به نحو بیواسافه از
درد آگاهیم (.)Rorty, 1980: 27-28
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بنابراین تنها راه یرمادی دانساتن صافت اهتفاتی ،یکی دانساتن آن با صافت پدیداری
اسات .اما چرا صافت پدیداری باید یرمادی هحاظ شاود و چرا دوگانهانگاران جدید موتقدند
احساس کردن چیزی نمیتواند یکسان با هیچ صفت فیزیکی باشد اوهین پاسا این است
که این امکان وجود دارد که همه چیز را در مورد صاافات فیزیکی امری بدانیم ،اما ندانیم
آن امر چگونه احسااس میشاود و در واقع احسااسای از آن نداشاته باشایم .مثالً شاناختن
فیزیوهوژی درد ،باعث نمیشاود که درد را احسااس کنیم .دومین پاساای که دوگانهانگاران
جدید مفرح میکنند این اساات که آن چه صاافات پدیداری را متمایز از صاافات فیزیکی
میکناد این اسااات کاه در مورد آنهاا هیچ گوناه تماایزی بین نمود و واقویات وجود نادارد.
بنابراین میتوان در مورد نسابت دادن صافت فیزیکی به چیزی دچار اشاتباه شاد .اما چنین
اشاتباهی در مورد صافت پدیداری وجود ندارد .به عبارت دیگر ،احسااس نمود صارف اسات،
و واقویت احسااس در چگونه به نظر رسایدن آن خالصاه میشاود .اما صافت فیزیکی چنین
نیسااات .زیرا میتواناد باه نحوی نمود پیادا کناد کاه واقوااً چناان نیسااات .نموناة باارز چنین
اعتقادی را میتوان در ساانان کریوکی در مقاهة عنامیدن و ضارورت .20مشااهده کرد .او
در این مقاهه ،تمایز صاافات پدیداری و صاافات فیزیکی را از طریق تمایز بین درک پدیدة
فیزیکی ماانناد حرارت و درک پادیادة رهنی ماانناد درد بیاان میکناد":حتی در یاا حرارت،
میتوانیم در همان موقویت مورفتی باشایم که اگر حرارت وجود داشات در آن موقویت می
بودیم ،فقط از طریق احسااس صاورت حسای حرارت .همچنین حتی هنگامی که حرارت
وجود دارد میتوانیم همان موقویت مورفتی را داشاته باشایم که اگر حرارت وجود نداشات
دارای آن موقویت می بودیم ،صرفاً به دهیل فقدان صورت حسی حرارت .اما چنین امکانی
در مورد درد یاا پدیادههای رهنی دیگر وجود ندارد .بودن در آن موقویات مورفتی که اگر ما
درد داشااتیم در آن موقویت بودیم ،به مونای داشااتن درد اساات .همچنین بودن در آن
موقویت مورفتی که در یا درد حاصال میشاود ،به مونای نداشاتن درد اسات.....از طرف
دیگر درد به وسایلة یکی از صافات عرضای آن تشاای داده نمیشود .بلکه به وسیلة خود
صافت درد بودن ،یونی به وسایلة کیفیت پدیده شاناختی بی واسافه آن درک میشاود"
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(.)Kripke, 1972: 339-340 quoted in Rorty, 1980: 78
دوگااناهانگاارانی ماانناد کریوکی موتقادناد تنهاا صا افات ضاااروری درد هماان احسااااس
دردناکی اسااات .بنابراین آنان نمیگویند چه چیزی برای افرادی که درد دارند ضاااروری
اساات .بلکه در مورد آنچه برای خود درد بودن ضااروری اساات ،سااان میگویند .از نظر
رورتی چنین نگرشی بیانگر دوگانهانگاری دکارتی است .زیرا احساسی مانند درد ،به عنوان
نوع خاصای از امر جزئی تلقی میشاود که ماهیت آن تنها ی ،صافت واحد اسات .چنین
امر جزئی نمیتواند از چیزی جز رهن به عنوان ی ،جوهر سااخته شاده باشاد .اگر احسااس
درد ،صافت ی ،شاا یا صافت تارهای عصابی او دانساته شاود ،دیگر دهیلی وجود ندارد
که تمایز مورفتی بین گزارش از چگونگی احساس درد ،و گزارش از هر چیز دیگر فیزیکی
منتهی به شااکاف وجودی شااود .این شااکاف وجودی فقط وقتی مونا پیدا میکند که از
حاالت و صااافات ساااان نگوییم ،بلکه از امور جزئی متمایز یونی موضاااوعهای دارای
محمول سان بگوییم.
بناابر تحلیال رورتی  ،یرماادی دانساااتن صا افات پادیاداری بادین دهیال اسااات کاه
دوگانهانگاران جدید درمورد احسااساات به عنوان موجوداتی قائم به رات ساان میگویند،
موجوداتی که جدا از افراد شاناورند .همان طور که کلیات جدا از مصاادیق خود شاناورند
درد به عنوان موضاوعی دارای محمول که نمودش واقویتش اسات ،صارفاً همان دردناک
بودن درد اسات که از شاا دارای درد انتزاع شاده اسات .بنابراین کلی اسات .آن چه
باعث میشااود درد به عنوان صاافت پدیداری متولق به حوزة وجودیای متمایز از حوزة
مادی باشاد ،این اسات که داشاتن درد به عنوان داشاتن نوع عتیبی از امر جزئی در مقابل
چشاام رهن دانسااته شااده اساات .امر جزئیای که نهایتاً مولوم میشااود کلی اساات .زیرا
کیفیتی اسات که به صاورت موضاوعی دارای محمول به آن واقویت داده شاده اسات .بدین
ترتیب تنها راه یرمادی دانساتن صافت پدیداری این اسات که صافت جزئی ی ،چیز را از
آن انتزاع کنیم و باه عنوان کلی هحااظ نمااییم ،و ساااو برای آن کلی ماانناد جزئیاات،
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تحقق خاارجی قاائال شاااویم و باه آن جاایگااه یرمکاانی -یرزماانی بادهیم .بناابراین ،تماایز
جزئی-کلی تنهاا تماایز متاافیزیکی اسااات کاه باا آن مواجهیم .هاذا تماایز رهنی-فیزیکی
وابسته و فرع تمایز جزئی-کلی است (.)Rorty, 1980: 30-31
بر اساس تبیین رورتی ،چنین مواجههای با صفات پدیداری ،منشأ افالطونی و دکارتی
دارد .ایده در فلسفة افالطون ،دکارت و الک دقیقاً طی همین فرایند ساخته میشود .ایدة
افالطونی صرفاً صفتی است که از موصوف خود انتزاع شده و به عنوان ی ،کلی هحاظ
گردیده است ،اما کلیای که به آن تحقق داده شده و به گونهای با آن رفتار شده که گویی
هویت جداگانهای است که میتواند در روابط علّی قرارگیرد .ایده در فلسفة دکارت و الک
نیز به همین نحو ساخته میشود .آنان در مورد صفات به گونهای سان میگویند که گویی
آنها اسم هستند .بنابراین ،اگرچه دوگانهانگاران جدید اهگوی افالطونی و دکارتی را
کنارگذاشتهاند ،اما الزمة نظریاتشان بازگشت به همان پارادایم قبلی است .زیرا تحلیل
سان آنان نشان میدهد که تنها راه یرمادی دانستن صفات اهتفاتی ،یکی دانستن آن با
صفات پدیداری ،و تنها راه یرمادی دانستن صفات پدیداری ،مواجهه با آن ها به عنوان
کلیات و واقویت باشی به کلیات است .هذا از نظر رورتی ،با کنارگذاشتن اهگوی افالطونی
و دکارتی میتوان مسئلة رهن-بدن را منحل کرد .در این صورت ،در رویکردی متفاوت
میتوان گفت صفات اهتفاتی هیچ ارتباطی با صفات پدیداری ندارند و صرفاً نوعی حاالت
کارکردی هستند .و از این واقویت که صفات پدیداری دارای نمود نادرست نیستند به این
نتیته نمیرسیم که آنها متولق به نوع وجودی خاصی متفاوت با وجود مادی هستند
(.)Rorty, 1980: 32
منشأ دکارتی نظريات تقلیلگرايانه :رفتارگرايی و اينهمانی ذهن و مغز
طبق تحلیلی که رورتی از امر رهنی ارائه میدهد ،امر رهنی نهایتاً بر حسااب صاافت
پدیداری توریف میگردد .او صافت پدیداری را آن گونه که در فلسافة رهن تلقی میشاود
در قاهب ی ،اصال بیان میکند" :هرگاه در مورد حاهتی از خودمان گزارشای اجتنا ناپذیر
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ارائه میدهیم ،باید خصاوصایت و کیفیتی در ما وجود داشاته باشاد که با آن مواجه شاویم،
خصوصیتی که باعث میشود این گزارش را ارائه دهیم" (.)Rorty, 1980: 84
این اصاال مؤید این مفهوم دکارتی اساات که هیچ چیز به رهن نزدی،تر از خودش
نیسات .این اصال را میتوان به نحو دیگری بیان کرد" :ضاروری اسات که آن چه به نحو
اجتنا ناپذیر قابل شاناخت اسات ،ی ،احسااس خام اسات" (.)Rorty, 1980: 93آنچه
در این اصال قابل تأمل اسات ،مفهوم مواجه شادن با خصاوصایتی درونی اسات .مفهومی که
یادآور اساتوارههای عچشام رهن .و عحضاور برای آگاهی .اسات .اساتوارههایی که مأخور
از تصاااور ابتادایی آئیناه طبیوات یونی شا انااخات باه عنوان متموعاهای از باازنمااییهاای
یرماادی اسااات .باه عقیادة رورتی ،ناه تنهاا نظریاات یرتقلیالگرایااناه ،بلکاه نظریاات
تقلیلگرایانه مانند رفتارگرایی و اینهمانی رهن و مغز نیز ،بر اساس پذیرش این اصل که
رابفة ضاروری بین شاناخت اجتنا ناپذیر و داشاتن احسااس خام وجود دارد ،مفرح شدهاند.
در واقع ،اگرچاه چنین نظریاات تقلیالگرایااناهای هر یا ،باه نوعی ادعاای انکاار مادل دکاارتی
را دارند اما در قاهب رهن دکارتی ارائه شادهاند .زیرا مضامون این نظریات مساتلزم تصاور
رهن به عنوان دارندة چشمی است که موجودات یرمادی را مشاهده میکند.
رفتارگرایی در شااکل منفقی و رایلی بیانکنندة این نظریه اساات که سااان در مورد
پدیدههای رهنی همان سااان از رفتار یا گرایش به رفتار اساات .گیلبرت رایل در کتا
مفهوم رهن 21این بااور را کاه هر یا ،از ماا ،فقط از حااالت رهنی خودماان باه نحو اجتناا
نااپاذیر آگااه هساااتیم ،منفقااً محاال میداناد .زیرا تلقیِ دکاارتی از رهن باه عنوان امری راتااً
خصااوص ای باعث میشااود ،شااناخت وجود هر رهنی جز رهن خودمان ،مفلقاً یرممکن
باشاد .به عالوه ،اگر من ضارورتاً از حاالت رهنی خودم آگاهی دارم ،در این صاورت از آنتا
که آگاه بودن از چیزی ی ،حاهت رهنی اساات پ من باید از آگاهی خودم از آن حاهت
اوهیه آگاه باشم و از آن آگاهی نیز آگاه باشم و همین طور تا بینهایت .به همین دهیل کل
طرح دکارتی آگاهی محال اساات .چنین شااکاکیتی نساابت به حاالت رهنی دیگران که
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نتیتة دوگانهانگاری دکارتی اسات ،موجب میشاود رایل به این عقیده برساد که واژههای
رهنی ،نامی برای حاالت درونی خصااوص ای نیساات .بلکه نامی برای توص ایف رفتار فرد
اسات .نه فقط توصایف رفتار باهفول فرد ،بلکه پیشبینی اینکه چگونه فرد در شارایط خا
رفتار میکند .رایل با اظهار اینکه سااان از رهن همواره سااان از رفتار اساات و میتوان
حاالت درونی را حذف کرد ،به این نتیته میرساد که ما دساتیابی ممتاز به محتوای رهن
خودمان نداریم (.)Madell, 1996: 340-342
به عقیادة رورتی ،اعتقااد رایال مبنی بر اینکاه گزارشهای اجتناا ناپذیر وجود ندارد ،به
این دهیل اسات که او این اصال دکارتی را مسالم انگاشاته اسات که گزارشهای اجتنا
ناپذیر از حاالت درونی خودمان ،مسااتلزم وجود هویاتی درونی اساات .درواقع بیمِ رایل از
این اساات که اگر چنین گزارشهایی وجود داشااته باشااد ،باید خصااوصایتی درونی وجود
داشااته باشااد که در مواجهه با آن ،چنین گزارشهایی مونا یابد .از نظر رایل اگر توانایی
ارائة گزارشهای اجتنا ناپذیر یراساتنباطی در مورد حاالت درونی وجود داشاته باشاد،
این امر نشاان خواهد داد که کسای که هیچ چیز از رفتار نمیداند ،قادر اسات هر چیزی را
در مورد حاالت درونی بداند .و در این صاورت مشاکل شاکاکیت برجای خواهد ماند .هذا او
برای حل این مشاکل متبور میشاود به این نظر یرممکن تن دردهد که دساتیابی ممتاز
به حاالت خصاوصای خود نداریم .در نتیته او این ادعای پارادوکسایکال را مفرح میکند
که" :انواع چیزهایی که من میتوانم در مورد خودم بیابم ،همان انواع چیزهایی اساات که
میتوانم در مورد افراد دیگر بشاااناسااام و روش فهم آنها تقریباً یکی اسااات" ( Ryle,
)1965: 155 quoted in Rorty, 1980: 101
عالوه بر این رفتاارگرایاان و دکاارتیهاا هر دو موتقادناد میتوان چیزهاایی را بهتر
شاناخت .مقدمه مشاترک مورفت شاناختی آنان همان اصال عبه نحو طبیوی دادهشاده.22
اساات .مفابق این اصاال شااناخت یا به آن نوع هویتی تولق میگیرد که به نحو طبیوی
مناساب اسات که بیواسافه در برابر آگاهی حاضار باشاد ،یا به آن هویاتی تولق میگیرد که
وجود و صاافاتشااان مسااتلزم هویاتی از نوع اول اساات .دکارتیها موتقدند هویاتی که
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مساتقیماً برای آگاهی حاضارند و به نحو طبیوی و راتی چنین خصاوصایتی دارند ،حاالت
رهنی هستند .رفتارگرایان موتقدند هویاتی که برای آگاهی حاضرند ،فقط حاالت چیزهای
فیزیکی هستند .بدین ترتیب اگرچه آنان این باور دکارتی را که عرهن هیچ چیز را بهتر از
خودش نمیشاناساد ،.کنار گذاشاتهاند ،اما این عقیده را حفظ کردهاند که برخی اشایا به
نحو طبیوی قابل شاناخت هساتند .همچنین آنان نتیتة متافیزیکی این عقیده را نیز حفظ
کردهاند که فقط چنین اشایایی واقوی هساتند .در این عقیده تأریر این اصال افالطونی را
که عقابل شااناختترین واقویترین اساات ،.به وضااوح میتوان دید .در واقع این اصاال
افالطونی در کنار اصال عبه نحو طبیوی دادهشاده ،.باعث میشاود نظریات تقلیل گرایانه،
خواه تقلیال امر رهنی باه فیزیکی و خواه تقلیال امر فیزیکی باه رهنی ،مفرح گردد
(.)Rorty, 1980: 104-105
در مقاابال رفتاارگرایاان ،فیلساااوفاانی بر این بااورناد کاه میتواناد حااالت درونی ،بادون
مالزمهای رفتاری وجود داشاته باشاد .از نظر رورتی این باور و شاهود آنان درسات اسات،
این شااهود که احساااسااات خام ،درساات مانند میزها ،اهکترونها و فرشااتگان مقر امور
جزئی و سااکنان جهان هساتند و ما ی ،روش خا و برتر برای شاناخت احسااساات خام
خودمان و درواقع دساتیابی ممتاز به هویات خصاوصای خود داریم .اما چنین باور درساتی
تبدیل به عقیدهای نادرسات میشاود ،آنگاه که بر اسااس اصال عبه نحو طبیوی دادهشاده.
و اساتواره ی چشامِ درونی چنین نتیتهای گرفته میشاود که چون احسااساات خام خیلی
خو شااناخته میشااوند ،پ باید هویاتی از نوعی خیلی خا و فرایندهایی در ی ،امر
خصاااوصا ای یرمادی باشاااند .و هذا میتوانند در مقام آئینه طبیوت و منوک کنندة آن
قرارگیرند .این تلقی اسات که باعث میشاود دوساتان و همنوعان خود را نه ی ،شاا ،
بلکه پوساتههایی در اطراف ی ،چیز مرموز بدانیم .اما نادرساتی چنین تلقیای نباید منتر
به این باور شاود که هیچ چیزی در درون نمیتواند وجود داشاته باشاد و دساتیابی ممتاز ما
به حاالت رهنی خودمان ی ،راز اسات که یا مساتلزم دفاع متافیزیکی اسات ،یا مساتلزم
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نابودی شاکاکانه .زیرا میتوان اصال به نحو طبیوی دادهشاده را کنار گذاشات ،اما مفهوم
شااناخت مسااتقیم را حفظ کرد و آن را شااناختی دانساات که دارنده ی آن بدون اینکه
اساتنتاج آگاهانه انتام دهد ،دارای چنین شاناختی اسات .تولق شاناخت یر اساتنتاجی به
چیزی فقط بدین دهیل اساات که ما شااان آشاانایی با آن را داشااتهایم .در واقع اگر این
عقیاده را کناار بگاذاریم کاه تنهاا راه کساااب شا انااخات مساااتقیم ،مواجهاه باا کیفیاتهاای
احسااسشاده ،خا و یرقابل انتقال اسات ،مواجههای که نه صارفاً مقدمه علّی ممکن،
بلکه مبنای شاناخت زبانی اسات ،میتوانیم بدون دچارشادن به پارادک بوذیریم که دارای
دسااتیابی ممتاز هسااتیم .زیرا مکانیساامی که این دسااترساای ممتاز را ممکن میکند،
دروننگری در مورد صااافات پدیداری حاالت رهنی نیسااات (Rorty, 1980: 107-
.)110
از نظر رورتی نظریات ماتریاهیستی در مورد رهن نیز دارای شهود درستی است .اما
نهایتاً به پارادک میانتامد ،آنگاه که در قاهب مورفتشناسی دکارتی بیان میشود .این
عبارت که عحاالت رهنی چیزی نیست جز حاالت عصبی .سانی متافیزیکی و
پارادکسیکال است .ماتریاهیستهای تقلیلگرا مانند اسمارت و آرمسترانگ برای رهایی از
پارادک به تحلیل خنثی-موضوع روی میآورند ،بدین مونا که موتقدند عبارات رهنی را
باید به گونهای تحلیل کرد که دچار مسئلة رهن-بدن نشویم و مثالً به جای گفتن من در
حال تفکر هستم ،بگوییم در من چیزی رخ میدهد که علتِ بروز رفتار خاصی میشود .از
آنتا که عبارت چیزی رخ میدهد ،ویژگی خنثی دارد آنان با این تحلیل منکر ناسازگاری
دو محمول رهنی و فیزیکی میشوند .در حاهی که این انکار با شهود ما از امر رهنی و
فیزیکی در تقابل است .برخالف تقلیلگرایان ،ماتریاهیستهای حذفگرا مانند فایرابند و
کواین موتقدند هیچ احساسی وجود ندارد ،نه اینکه ما به اشتباه تاکنون فرایندهای عصبی
را احساس نامیدهایم .اما همواره بر گفته آنان که "اهف وجود ندارد ،آنچه شما از آن سان
میگویید چیزی نیست جز " ،این انتقاد وارد است که اهف به اهفها ارجاع دارد و ما
نمیتوانیم به آنچه وجود ندارد ارجاع دهیم .برای پاسا به این انتقاد ماتریاهیستهای
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حذفگرا متبورند یکی از این دو رأی را اتاار کنند :احساس اصالً به چیزی ارجاع ندارد،
یا ارجاع داشتن به مونای عسان گفتن درباره .است .تأکید حذفگرایان بر اینهمانی
مرجع و تأکید تقلیلگرایان بر اینهمانی مونا باعث میشود نظریات آنان در سنت دکارتی
جای گیرد .سنتی که این نظریات واکنشی در مقابل آن است (Rorty, 1980: 116-
 .)119درواقع هر دو رویکرد ماتریاهیستی مسلم دانستهاند که ،پذیرش گزارش اجتنا
ناپذیر ما از حاالت رهنی مستلزم قبول هویاتی از نوعی خا است که مواجهه با آنها ما
را متبور به ارائه چنین گزارشهایی میکند .بدین جهت آنان برای گریز از شکاکیت
دکارتی به نظریات تقلیلگرایانه یا حذفگرایانه روی آوردهاند.
نظريۀ ايجابی رورتی :ماتريالیسم بدون اينهمانی ذهن و بدن
بنا بر تحلیل رورتی ،همة نظریات موجود در فلسافة رهن مواصار مساتلزم پذیرش این
اصاال دکارتی اساات که به دهیل ارتباط و مواجهة خا با نوع خاص ای از ابژه به نام ابژه
رهنی دارای شاااناخت اجتنا ناپذیر هساااتیم .او موتقد اسااات میتوان به جای پذیرش
هری ،از این نظریات ،این اصال دکارتی را انکار کنیم و به نظریة ماتریاهیساتیای برسایم
که در آن مفهوم اینهمانی رهن و بدن کنار گذاشاته شاود .انکار این اصال نتیتة منفقی
انتقاد سالرز به عاسافوره امر دادهشاده .اسات" .این اسافوره حاکی از این عقیده اسات که
دادهای بنیاادی یاا تصاااوری ممتااز وجود دارد کاه انساااانهاا باه نحو پیشزباانی از آن آگااه
هساتند" ( .)Langiulli, 2002: 14این اسافوره بیان میکند که نسابتهای مورفتی
ماانناد شااانااخات مساااتقیم ،یقینی و اجتناا نااپاذیر باایاد بر مبناای یا ،اهگوی علّی و
شابهمکانیکی فهمیده شاود .یونی به عنوان ی ،رابفه و نسابت خا بین برخی ابژهها و
رهن انساان که باعث میشاود به نحو آساانتر و طبیویتر شاناخت صاورت گیرد .رورتی با
انکار این اسافوره بیان میکند که" :اگر شاناخت اجتنا ناپذیر را مساتلزم تتربة اجتماعی
یونی مستلزم یا جوا قاطع نرمال در محاورة نرمال به ی ،ادعای شناختی بدانیم در
این صااورت این اصاال که هرگاه در مورد حاهتی از خودمان گزارش ای اجتنا ناپذیر بیان
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میکنیم ،باید خصاوصایتی وجود داشاته باشاد که با آن مواجه شاویم ،موجه ناواهد بود"
(.)Rorty, 1980: 96
بادین ترتیاب رورتی در تحلیال خود نشاااان میدهاد کاه شا انااخات اجتناا نااپاذیر تنهاا
چیزی اسات که در مسائلة رهن و بدن مورد بحث اسات .میتوان گفت احسااسای مانند درد
به نحو اجتنا ناپذیر قابل گزارش اسات ،اما رویدادهای عصابی چنین نیسات .اگر رویکرد
اجتماعی به شاااناخت را بوذیریم ،میتوان گفت برخالف دو محمول رهنی و فیزیکی ،دو
محمول اجتنا پذیری و اجتنا ناپذیری متضااد نیستند .پ ی ،امر واحد میتواند هم به
نحو اجتنا پذیر قابل گزارش باشاد (از ساوی کساانی که عصابشاناسای میدانند) ،و هم به
نحو اجتنا ناپذیر (از سااوی کسااانی که عصاابشااناساای نمیدانند) ،زیرا ما در مورد
پراکسای های اجتماعی ساان میگوییم ،نه صافات راتی هویات مورد بحث .به آساانی
میتوان بر اسااااس درجة رشاااد عقالنی و مونوی فرهنگها ،پراکساای های اجتماعی
ماتلف را در مورد اشاایاء ،اعمال و رویدادهای یکسااان تصااور کرد ( Rorty, 1980:
.)121-122
ایادة رورتی یونی مااتریااهیسااام بادون اینهماانی رهن و بادن ،یاا باه توبیر دیگر
فیزیکاهیسام یرتقلیلگرایانه ،بیانگر این ادعاسات که میتوان رویکردی طبیویگرایانه ،اما
یرتقلیالگرایااناه اتااار نمود .بناا بر این ادعاا ،رویاداد مفروض را میتوان در قااهاب تواابیر
فیزیوهوژیکال و روانشاااناساااانه ،یا یراهتفاتی و اهتفاتی ،توصا ایف کرد .بر اسااااس علم
فیزیوهوژی میتوان مکانیساام تقسایم بارهای اهکتریکی در مغز و تحری ،شاادن عصااب
ماهیچهای در حلق را نشااان داد و اظهار کلمات بر اساااس حاالت مغز را پیش بینی کرد.
در روانشاناسای نیز میتوان بر مبنای باوری که ایتادشاده ،عمل فرد را پیش بینی نمود.
هذا این دو تبیین را میتوان دو توصایف از فرایندی واحد درنظرگرفت و رویدادهای رهنی
و فیزیکی را رویدادهای واحد تحت دو توصایف دانسات .تفاوت بین رهن و بدن ،یا تفاوت
علل و دالئل ،رازآهود نیسات ،همان طور که تفاوت دو توصایف خرد و کالن از سااختار میز
رازآهود نیست (.)Rorty, 1996: 113
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اینکاه ماا نمیتوانیم جمالت بیاانگر حااالت مغز را باه جمالت بیاانگر حااالت رهن از
طریق نساابتهای هم مونایی یا هم ارزی ترجمه کنیم ،موجب انکار نظریه ماتریاهیسااتی
یرتقلیل گرایانه نمیشاااود .این عدم توانایی ارتباطی با حقیقت ماتریاهیسااام ندارد ،بلکه
نشااندهنده تقلیلناپذیر بودن رهن به مغز اسات .هذا میتوانیم دربارة هویات رهنی مانند
باورها و امیال و ...ساان بگوییم ،وهی آنها را اساتواری یا نیازمند وضاوح فلسافی یا علمی
ندانیم .زیرا قائالن به اساتواری بودن این گونه جمالت ،بر مبنای تصاویر فلسافة سانتی،
برخی جمالت را مفابق واقویت میدانند .بدین مونا که اشایا در جهان موجب صاد آنها
هساتند ،و برخی دیگر را مساتلزم رو  ،قرارداد ،یا چیزی کامالً ساوبژکتیو میدانند .بدین
جهات آناان جمالت در مورد ررات بنیاادی را مفاابق واقع ،و جمالت حااکی از ارزشهاای
اخالقی و زیبایی شااناختی را سااوبژکتیو و یرواقوی میدانند .در حاهی که اگر این تمایز
افالطونی را کنار بگذاریم و به جای آن تمایز بین جمالت را بر اسااااس هدفی که تأمین
میکنند هحاظ کنیم ،آنگاه میتوان گفت سان در مورد هویات رهنی مانند باورها و امیال
بدین موناسات که روانشاناسای احتماالً بهترین راه پیش بینی اعمال همنوعان ما در آینده
است و به همین مونا هویات رهنی وجود دارد (.)Rorty, 1996: 114-116
از نظر رورتی ،اگر تصاور از شاناخت به عنوان درساتی بازنمایی را کنار بگذاریم ،و نظر
پیرس در موردِ باور را بوذیریم که باور قاعدهای برای عمل اساات ،نه نوعی تصااویر که از
جوهرة رهنی سااخته شاده اسات .و هذا وسایلهای برای بکارگیری واقویت اسات ،نه بازنمایی
واقویت .در این صااورت دیگر این سااؤال را مفرح ناواهیم کرد که آیا اشایائی در جهان
وجود دارد که موجب صاد احکام فیزیکی ،اخالقی و زیبایی شاناختی شاود .زیرا اگرچه
عالوه بر نساابتها و روابط توجیهی میان باورها ،روابط علّی بین شااا و جهان وجود
دارد ،که علل کساب باورها هساتند ،نه دهیل آنها ،اما هیچ علتی برای صاد باورها وجود
ندارد .علل درونی رفتار انسااان میتواند شااامل امور رهنی و فیزیکی ازجمله هورمونها،
پوزیترونها ،سایناپ های عصابی ،باورها ،امیال ،خلقیات و  ...باشاد ( Rorty, 1996:
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به بیان رورتی ،اگر مدل دکارتی تبیین گزارشهای اجتنا ناپذیر را کنار بگذاریم،
دیگر مفهوم آگاهیِ از حاالت روانشناختی ،مستلزم حضور برای آگاهی نیست ،بلکه صرفاً
مستلزم یادگیری کاربرد کلمات است .کاربرد جمالتی مانند :من باور دارم که اهف ،به همان
نحو آموخته میشود که جمالتی مانند :آدرناهین در خون من باال رفته است .در این دیدگاه
ماتریاهیستی یرتقلیلگرایانه ،اگرچه مفهوم آگاهی را کنار میگذاریم ،اما همچنان میتوانیم
از موجود متمایزی به نام عخود شا  .سان بگوییم .خودی که متشکل از حاالت رهنی
است .نکته مهم این است که متموعه این حاالت رهنی را شا مینامیم ،نه اینکه
شا دارای این حاالت باشد .این تلقی از خود ،به عنوان دارندة حاالت ،میراث تفکر
افالطونی است مبنی بر اینکه تفکر را در اهگوی دیدن تلقی کنیم .مدل ماتریاهیستی
یرتقلیلگرایانه به جای این استوارة سنتی ،تصویر بافت و شبکه ارتباطی باورها و امیال
را قرار میدهد که دائماً در حال بافته شدن است .این بافت یا شبکه چیزی نیست که
توسط عاملی متمایز از آن بافته شود ،بلکه خودش را در پاسا به محرکهایی مانند باورهای
جدید میبافد (.)Rorty, 1996: 122-123
نتیجهگیری
رورتی در تحلیل تاریای خود به این نتیته میرساد که تصاویر سانتی از فلسافه ،به
عنوان جسااتتوی واقویت آن طور که هساات ،و انسااان به عنوان آئینة طبیوت در همة
نظریاات فلسااافی از یونان تا امروز وجود دارد .باوجود اختالف نظر فالسااافه در مورد آن
هساتی حقیقی ،اما روح حاکم بر فلسافة سانتی جساتتوی مبنای شاناخت از طریق مشااهده
و دیدار مسااتقیم هویات حقیقی اساات ،مشاااهدهای که به ساایر قهقرایی دالیل پایان
میباشد.
رورتی از طرفی ،مساائل موجود در فلسافة مواصار ازجمله مسائلة رهن -بدن را مولول
این تلقیِ سنتی از فلسفه میداند ،و از طرف دیگر ،چنین رویکردی را صرفاً نتیتة انتاا
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متموعهای از اساتوارههای دیداری برای ساانگفتن در مورد شاناخت ،از ساوی افالطون
هحااظ میکناد .درحااهیکاه هیچ دهیال عقالنی برای انتااا وجود نادارد و صااارفًاا علال و
عوامل درونی و بیرونی دخیل اساات .پ این امکان وجود دارد که اگر شاارایط تاریای
دیگری در زمان افالطون حاکم بود ،انتاا دیگری صااورت میگرفت و ما امروز مواجه
با نوع دیگری از تفکر فلساافی بودیم .از آنتا که در فهم مونا و ماهیت شااناخت ،رورتی
عوامال و علال یرمورفتی را جاایگزین دالئال عقالنی میکناد ،باه این نتیتاه میرساااد کاه
باید تصااویر و اساتوارههایی را که به علت آنها مساائل فلسافی متداول امروز ما به وجود
آمادهاناد ،کناار گاذاشااات ،اساااتواارههاا و انگاارههاایی کاه مربوط باه پاارادایم و دورة تااریای
دیگری بودهاند و کامالً منساوخ شادهاند ،اما به اشاتباه فالسافه آن ها را در هر صافحهای
که خواندهاند و نوشااتهاند مساالم فرض کرده اند .بنابراین به جای حل تئوریکی مسااائل،
باید آن ها را کنار گذاشت.
بدین ترتیب اساتدالل تاریاباورانه رورتی دارای دو مرحلة اسااسای اسات .او ابتدا منشاأ
تاریای مساائلة فلساافی را آشااکار میکند و سااو نشااان میدهد که خود آن چارچو
تاریای یا فرهنگی که با ارجاع به آن ،مسااائلة مورد بحث باید فهمیده شاااود ،منساااوخ
شادهاسات .از این دو مقدمه ،او نتیته میگیرد که میتوان تلقیِ سانتی از شاناخت را کنار
گذاشات و رویکرد پراگماتیساتی را جایگزین کرد .در این رویکرد ،شاناخت باور موجه اسات،
اما توجیه ،مسااتلزم ارتباط خا فاعل شااناسااا و واقویت نیساات ،بلکه مسااتلزم گفت
وگو یونی مستلزم فواهیت اجتماعی است .و هذا در توجیه اظهارات نمیتوان به رویدادهایی
استناد کرد که از حیث رفتارگرایی یرقابل اربات باشد .در چنین رویکردی ،شناخت ،شبیه
به ی ،ساااختمان نیساات ،بلکه به توبیر کواین شاابیه به میدان نیروساات که در آن هیچ
ادعایی مصاون از خفا نیسات .رورتی این رویکرد پراگماتیساتی به شاناخت را رفتارگرایی
مورفتشاناختی مینامد و تأکید میکند این نگرش هیچ ارتباطی با رفتارگرایی واتساون و
رایل ندارد .زیرا مساتلزم امسااک متافیزیکی نیسات .بدین مونا که میتوان احسااساات خام،
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 دادههای حساای و هر چیز دیگر را که در تبیین علّی، تصااورات درونی،مفاهیم پیشااینی
 اما نمیتوان آنها را مقدماتی دانسات که از، مورد تأیید قرارداد،رفتار انساانی مفید اسات
.شناخت آن ها شناختِ امورِ دیگر به طور طبیوی استنتاج میشود
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