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 ی رورت چارد ير ازنظر بدن  و ذهن ۀ مسئل  بر  یتأمل

 سعیده کوکب
 چکیده

 بدن -رهن  ةمسائل ةدربار  یرورت چاردیر  یساتیپراگمات ةدیا و  کردیرو طرح صادد در  حاضار ةمقاه
  به  رهن  از یدکارت  یِتلق  به نسبت  یرورت  یانتقاد کردیرو:  است یاصل محور  دو یدارا طرح  نیا.  است
 همانی نیا  بدون  ساامیاهیماتر عنوان  تحت  انسااان  ةدربار  او یسااتیپراگمات ةدیا و وتیطب  نهیآئ  عنوان
  یوابساتگ  و یفلساف  یهامیپارادا نیب یمورفت گساسات  یطرف از ،یباورایتار یبرمبنا  او.  بدن و رهن
 و. دهدیم نشااان  را  ها  آن از  یناشاا مسااائل و ها آن  بودنیانتااب هذا و  یایتار  طیشاارا  به را آنها

  مدرن  ةفلساف  پ ِ در ییهافرض  دانساتن  مسالم  ةتینت  رهن  ةمسائل  که  ساازدیم آشاکار  گرید  ازطرف
.  اند شاده انتاا   یرمورفتی  علل  به زین  خا  یِایتار ةدور همان در و  دارند یایتار منشاأ که  اسات
  عنوان  به شاناخت،  به یساتیپراگمات کردیرو  با ینیگزیجا قابل  رهن، و شاناخت  به  یسانت  یِتلق نیا هذا
  بدون  سمیاهیماتر یونی  انسان، درمورد  یستیپراگمات  ةدیا و  یاجتماع  تیفواه  و  وگو گفت مستلزم یامر
 ..است ندب و رهن یهماننیا
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  .بدن و رهن همانی نیا

 
  ؛رانیا  ،تهران، تهرانفلسفه، دانشگاه  استادیار 

skowkab@ut.ac.ir 
 [۰۱/۰8/۱399: ديیتأ خ يتار ؛۰3/۰3/۱399: افتيدر خ يتار]

 
Vol. 16, No. 62, Summer 2020 

 
 

 ۱399 تابستان ،۶۲ة شمار، ۱۶سال 



 1399 تابستان، 62 ، شمارة16سال  ، حکمت و فلسفه   120

 مقدمه

  یا ی تاار  یباازسااااز  و  یانتقااد  یابیاارز  قیطر  از  را  خود  یمتاافلساااف  اتیانظر  یرورت
  بحران با  را  راصامو  ةفلساف که او.  کندیم  مفرح اسات، حاکم   ر   در  امروز که  یافلسافه
  یِساااختارشااکن   ند،یبیم  مواجه  ی رب  جاموه  یفرهنگ و  یعقالن  اتیح از  ماندندور  یجد

 از  فلسافه  ماندن  دور باعث  آنچه او  نظر  از.  دهدیم  قرار  توجه  مورد  را  جیرا  یفلساف سانت
  یکوشاشا  فلسافه،  بنابرآن که  اسات  فلسافه  از  یسانت  یتلق  شاود،یم  فرهنگ  یهاحوزه  گرید

  اخال ،  علم،  در که  یشاناخت  یادعاها  دانساتن  اعتباریب  ای  دنیاعتبارباشا  تهج در اسات
 . گرددیم مفرح...  و نید هنر،

 از  توانیم  رایز  کند،یم  دایپ  تحقق  یهدف  نیچن که اساات  نیا  یساانت ةفلسااف  یادعا
  یق ی حق و  یکل  و  یضارور  شاناخت به  یخنث  و  یدائم  و  رابت  چارچو  و  اریمو  افتنی  قیطر

  هر و  یایتار  دادیرو  هر  یایرتاری   طیشاارا  افتنی جهت  رد  فلساافه  تالش.  افتی  دساات
  وجود  یاینیشایپ  چارچو   نیچن  نکهیا  رشیپذ. اسات  خا   یاجتماع  عمل  ای  یزبان  یباز
 اساات، شااناخت  یمبان به  اعتقاد  اساااس  رد،یگیم  شااکل  آن  درون  در  شااناخت که  دارد
 یبرا  ایتار  از  فلسافه فرار.  شاودیم  بنا  شاناخت  سااختمان  یةبق  آن  یمبنا  بر که  یایمبان
 یبرا  کردناساتدالل  امکان  گرید که  یتیموقو به  دنیرسا  یونی  شاناخت  یمبنا به  دنیرسا
 قرار تیواقو  با واساافهیب و  میمسااتق  ةمواجه  در  چنانآن  رایز  ندارد،  وجود  شااناسااا  فاعل
  در که  ییهااساتدالل  لیده به نه  شاناخت  یمبان  هذا.    ندارد  کردنشا،  امکان  که  ردیگیم
  نی چن ةتینت.  هسااتند  صاااد   ها  آن با  مواجهه  لیده به  بلکه  شااود،یم ارائه  ها  آن  دییتأ

 از  یتلق نیا.  اسااات  ممکن و یضااارور  قیحقاا  نیب  یجوهر  زیتماا ت،یاواقو باا  یامواجهاه
 که اسات  یخاصا  تیماه  یدارا  نکهیا  عنوان  به اسات  انساان  از  یخاصا  یتلق  مساتلزم  فلسافه،

 ةتترب  نیا  به  دنیرسا  لیده به  نکهیا  ترمهم و  ابدیدسات  یممتاز  ةربتت  نیچن به  تواندیم
  مورد  در  هاذا  و.  آورد  بادسااات  را  موجاه  یادعااهاا  انتااا   محا،  و  اریامو  توانادیم  خاا ،
 .دینمایداور یفکر ةحوز هر در یشناخت یادعاها
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 لسااوفیف  ،1یرورت  چاردیر  یسااتیپراگمات  دگاهید که اساات  نیا  بر  یسااو  مقاهه  نیا  در
 ةمسائل  نیا  با او  مواجهه  یچگونگ و  بدن و  رهن ةمسائل  مورد  در  ،ییکایامر  ساتیماتپراگ
  دی تأک  مورد  مقاهه  نیا  در  چه  آن.  گردد  نییتب  یامرحله  دو  یاساتداله قاهب  در  ،یفلساف مهم
 و  یبازسااز جامع  و منظم  یسااختار  چارچو   در  یرورت  یآرا که  اسات  نیا  ردیگیم  قرار
 ةنکت.  شاودینم  افتی  شاکل  نیبد  قاًیدق  یرورت  آرار  خود  در که  یسااختار  شاود،  ینیبازآفر
  توانینم را  او  یتابیا  یةنظر که  اسات  نیا  یرورت  یساتیپراگمات  کردیرو  نییتب  در  توجهقابل
 شاناخت  و  انساان از  یسانت  یتلق  نقد  در  او  یسالب  هینظر  نکهیا  مگر  کرد،  درک  یدرسات به

  یهاا اساااتادالل  بااًیتقر  خود مساااتقال و  یتاابیا  اتیانظر  ارباات  در  او درواقع. شاااود  درک
  در. اوساات  یانتقاد  اتینظر  محصااول  او  یتابیا  اتینظر  رایز  کند،ینم ارائه  یمیمسااتق
  مورد  جیرا  یفلسف سنت  یساختارشکن  یبرا او  روش  ،یرورت  یآرا  یبازساز  در راساتا  نیهم

 .ردیگیم قرار توجه

 ساات،ین  رهن  ةمساائل  یابر  شااده ارائه  یهاحلراه  به  موفوف  یرورت  یانتقاد  اتینظر
  در  یرورت  آنچه  هذا.  باشااادیم  مونا  مساااائل  نیا به که اسااات  یچارچوب  به  مربوط  بلکه

  نی ا با  مرتبط که اسات  یمساائل  کنارگذاشاتن  دهد،یم  انتام  یفلساف  سانت  یسااختارشاکن
 نیچن.  ردیپذیم  تحقق  2یباورایتار به او  اعتقاد  یمبنا  بر  یسااختارشاکن  نیا.  اسات  سانت
  یهاا م یپاارادا  مورد  در  کوهن  تومااس  یاةنظر  از  متاأرر  ،یفلساااف  تفکر  ایتاار  در  یکردیرو
  یزبان   یهایباز و  مونا  مورد  در  یفلساف  یهاپژوهش  کتا   در  نیتگنشاتایو  دگاهید  و یعلم

 و  ها  طرح  همه و  تتربه  و شاناخت  اشاکال  همه که اسات  هینظر  نیا  ،یباورایتار".  اسات
  ای   شاناخت، را  آنها  توانینم  هذا و.  هساتند   اخ  یایتار  یهادوره  محصاول  صارفاً  مساائل،
  دهنادیم  رخ  آن  درون  در  کاه  یتربزرگ چاارچو   باه  ارجااع  باا  مگر. قرارداد  یابیاارز  مورد

(Choy, 2002: 36)". 

  یخف   شارفتیپ  عنوان  به  ایتار  سااختار که اسات  نیا  دارد  تیاهم  یباورایتار  در  آنچه
 توجه  مورد  آن  بودن  فرد به  منحصار و  اتصاال  عدم  ثیح از  ایتار  نیبنابرا.  شاودینم  هحاظ
 از  خود  یایتار  نقد  در او  گفت  توانیم  یرورت  یایتار  نییتب به  یکل  نگاه ،ی  در. اسااات
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 او نظر  از.  دیگویم  ساان  رهن  فلسافه و  یشاناسامورفت  ،،یزیمتاف  ماتلف  یهامیپارادا
  یخاصا  طیشاارا  ولمول  و  اندآمده  وجود به  یخاصاا  یایتار بسااتر  در  هامیپارادا  از  ،ی  هر

 به  ماصاو   میپارادا  هر  مساائل  تنها نه.  هساتند  متفاوت  گریکدی  با  کامالً  نیبنابرا.  هساتند
  هر  رایز.  کندیم  رییتغ  گرید  میپارادا به  یمیپارادا از  مساائل ةارائ  ةنحو  بلکه اسات  آن  خود
.  د کننیم  دایپ  یدیجد  یمونا  کلمات  آن  در که اسات  خا   یزبان  یباز  ،ی  دیجد  میپارادا
  ید ی جد کامالً  یمونا  یقبل  اتیهو  ای  شاوند،یم مفرح  یدیجد  اتیهو  ای  د،یجد  میپارادا  در
  آنهاا  نیب  توانینم  کاه  اسااات ادیاز قادر  آن  هاامیپاارادا اختالف  بیاترت  نیباد. کننادیم دایاپ

 . کرد برقرار یمورفت ةرابف

 که  دیگویم  ساان یمهم  اصال  از  یرورت  فلسافه،  ایتار  در  یکردیرو  نیچن  براسااس
 هر  در مفرح  یشااناخت  یهااهگو  و  یفلسااف  یهامیپارادا  بودن  3یانتااب:  از اساات  عبارت
. است یانتااب  زین  ها  آن  از  یناش  مساائل  یشاناخت  یاهگوها  بودن  یانتااب  لیده به.  میپارادا
 به واکنش  لیده به  که  بود  ناواهد  یادیبن  یامسااائله  ،یفلساااف  ةمسااائل  ل،یده  نیهم به

 و  رابت و  یدائم  یشاهودها  رایز.  باشاد  آمده  وجود به  اجتنا   رقابلی   و  یویطب  یشاهودها
: اسات  موتقد  نیتگنشاتایو  از  یرویپ به  یرورت.  ندارد  وجود  هادوره  ةهم  در  اجتنا  رقابلی 

  یواژگان . ساتین  یتاصاصا  واژگان  ینوع  بر  تسالط و  اشاراف  قدرت از  شیب  یزیچ  شاهود"
  ،ی تترب  علم  روزمره،  یزنادگ  باا  و  ارناددنا  یکااربرد  چیه  یفلساااف  یهااکتاا   از  خاارج  کاه

  وجود که سااتین  نیچن  نیبنابرا  .(Rorty, 1980: 22)  "سااتندین  مرتبط  نید و  اخال 
  قت،یحق  آن کشاف  یبرا و  کنند حرکت  ینیمو ریمسا  در  فالسافه  شاود  باعث  رابت  یقتیحق
  وجود  امکان  نیا  همواره.  شااندیندیب  یخاصاا ةویشاا  به  فقط  خا ،  یعقالن  لیدال بر  بنا
  زده رقم  یگرید  ةگون  به فلسافه  ریمسا و  ردیگ  صاورت  یگرید  یهاانتاا  که اسات شاتهاد

 .کندینم یخاص انتاا  به ملزم را ما تیواقو یسو از یتیمحدود چیه رایز. شود

 را  یفلسااف  یهامیپارادا  نیب  یمورفت  گسااساات  یطرف  از  خود  یایتار  نییتب  در  یرورت
  نی ترمهم.  کندیم مفرح  را  فالسافه  یاصال تباهشاا  گرید  طرف  از و  دهدیم قرار  توجه  مورد
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  ةدور  و  میپارادا  ،ی به  مربوط که را  یواژگان و  میمفاه  ها،فرض که اسات  نیا  آنان اشاتباه
  نی هم.  اندگرفته  کار به  یقبل  یمونا  همان  به  دیجد  میپارادا  در  را،  اساات  یخاصاا  یایتار
 به اساات،  بوده  یشااناخت  یاهگو  ،ی  یهاانتاا  و  هافرض  ةالزم  آنچه  شااده موجب  امر
  مساائل که  آورده  وجود به  را  توهم  نیا  یاشاتباه  نیچن.  دینما  تیسارا  دیجد  یشاناخت  یاهگو

  دانندیم  یاحوزه  را  خود  ةمفاهو  ةحوز  موموالً  فالسافه". اسات  یجاودان و  یسارمد  ،یفلساف
  تفکر  و  تأمل  محض به که  یمساائل.  شاودیم بحث  یجاودان و  یسارمد  مساائل  از  آن  در که

 اسات   موجودات  گرید  و انساان  نیب  تفاوت به  مربوط  مساائل  نیا  از  یبوضا.  گرددیم  مفرح
  مسااائل،  نیا  از  یبرخ  نیهمچن.  شااودیم  ظاهر  بدن و  رهن  ةدربار  یسااؤاالت قاهب  در که

  یمبان   ةدربار  یساؤاالت قاهب  در  ز،ین  آن  که اسات  یشاناخت  یادعاها  تیمشاروع به  مربوط

 (.Rorty, 1980: 3) "شودیم مفرح شناخت

 مسالم  یهافرض و  شاهودها  یایتار منشاأ  خود،  یایتار  نقد  در  یرورت  لیده  نیهم به
 و.  کندیم  انیب را  هافرض  آن  از منتج  مساائل و  ،یشاناخت  یاهگو  ،ی  در  شاده، انگاشاته
  یحاه   در. اسات فهم  قابل  یایتار  ةدور  آن  به  ارجاع  با  تنها  مسائله  نیا که  دهدیم  نشاان
  گشاته  منساوخ  کامالً و  شاده  گذاشاته  سار  پشات  خا ،  طیشارا  آن  و  یایتار  ةدور  آن که

  اگر و  دارد،  یایتار  منشاأ  چه  خا   یِفلساف  ةمسائل  ،ی  میبفهم  اگر  ل،یده  نیهم به.  اسات
  آن  خا   طیشاارا  مولول  فقط  ها،دگاهید  یبرخ  انتاا .ع  ز،ین  یایتار  ةدور  آن  در میبدان
  آن  یکیتئور  حل  یجا به که  دیسار  میخواه  تهینت  نیا به  صاورت  نیا  در  اسات،بوده  دوره

 یبرا  بهتر  هایحل  راه  افتنی  دنبال  به  یرورت  بیترت  نیبد.  میبگذار  کنار  را  آن  دیبا  مسئله،
  اشاتباهات  آشاکارسااختن  قیطر از  خواهدیم  بلکه.  ساتین  یدکارت سانت  از  یناشا  مساائل
 به  جهتو.  شاود  درمان  دیبا و اسات  یماریب  و  بحران  دچار فلسافه  که  دهد نشاان  فالسافه
 یکار  هساتند،  یانتااب  آنها  نکهیا  سااختن  روشان  و  مدرن  ةفلساف  پ   در  موجود  یهافرض
 .است 4یدرمان
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 آن  یونان ي منشأ  و  ی دکارت ذهن

 چرا  دهد  نشااان  خواهدیم  بدن،-رهن  ةمساائل  مورد  در  خود  یایتار  نییتب  در  یرورت
  اتیانظر  هابقاا  در  رهن  ةفلسااافا  در  امروز  تاا  و  آماده  وجود  باه  ناام  نیا  باه  یامسااائلاه
 اصاااالً  او  نظر  از  واقع  در  کاه یحااه در.  اسااات  حااکم انگااراناهردوگااناهی   و انگااراناهدوگااناه
  ،ی هدف  نیچن به  دنیرسا یبرا.  ندارد  وجود  بدن  و  رهن  ارتباط  مورد  در  یفلساف  یامسائله
  مولول  را  بدن-رهن  ةمساائل که  آنتا  از.  دینمایم مفرح  را  یامرحله  دو  یاسااتداله  یرورت
 ةفلسااافا  در حااکم  یاهگو باا را  دکاارت  کردیرو  تفااوت  اول  ةمرحلا در  داناد،یم  یتاردکا  رهن

  ساو .  دهد  نشاان را  میپارادا  دو نیب  یمورفت  گساسات  تا  کندیم  مفرح  ارسافو  و  افالطون
  تیاهو و  میمفااه  دکاارت  کاه  موناا  نیباد.  دیانماایم مفرح را  دکاارت  اشاااتبااه دوم،  ةمرحلا  در

 شاااده  بااعاث  و  اسااات  کرده  خود دیاجاد مِیپاارادا  وارد  را یوناانی مِیپاارادا  باه  مربوط  هاای
 .دیآ وجود به بدن-رهن نام به یامسئله

  وجود  بدن  و  رهن از  یدکارت  یِتلق  گاه چیه  ی،ونانی  ةفلساااف  در اسااات  موتقد  یرورت  
 ةفلسااف  در که  آوردیم  فراهم  را  قیتحق  از  یاحوزه  رهن  اختراع با  دکارت. اساات  نداشااته

  صااورت به  را  قیعال و  دیعقا  افکار،  الت،یتا  احساااسااات، او.  ردخوینم چشاام به  ونانی

 هم  آن  در  ،کهیدرون  یفضااا  عنوان  به انسااان  رهن".  آوردیدرم  رهن نام به  یامتموعه
  عبور  واحد  یدرون  چشام  مقابل  در  یبررسا  هنگام  در  زیمتما  و واضاح  تصاورات  هم و  درد
  آن  در  که.  اسات  واحد  یونرد  یفضاا  مفهوم  اسات،  دیجد  یدکارت  سانتِ  در  آنچه.  کنندیم

  ،ی اخالق  قواعد  ،یاضیر  قیحقا  ،(لیتا  و  ح   مغشوش  تصورات)  یجسمان  و  یادراک  ح 
  مشااهده شابه  متولق  م،ینامیم  .یرهنع  امروزه  ما  آنچه  ةهم و  یافساردگ  حاهت  خدا،  تصاور

  رهن  نیب  دیجد  زیتما  نیا  ارساافو،  نظر  برخالف  .(Rorty, 1980: 50)  "رندیگیم  قرار
 که است  ییدادهایرو  از  سلسله  دو  نیب  زیتما  بلکه ست ین  یجسمان یقوا  نیب  زیتما  بدن، و
  جهان  دو  زیتما به هیشاب  شاتریب  زیتما  نیا.  دارد  وجود  رممتدی   و  ممتد  زیمتما  جوهرِ  دو  در

 .انسان از جزء دو یحت ای جنبه، دو نیب زیتما تا است،
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.  برد یبکاارم  یدیاجاد یموناا در  ار  تفکر  واژه  آن  تبع  باه  و  رهن  ةواژ  دکاارت  کاه  آنتاا  از
 که ینحو به.  کنادیم  دایاپ  یدیاجد کامالً  یمون  زین  دهیاا  و یحسااا  ادراک  احسااااس، ةواژ
 اصاااول  کتاا   در  دکاارت. اسااات  رممکنی   بااًیتقر  واژگاان  نیا یبرا  یوناانی  مواادل  افتنیا

  می دار  یآگااه  آن  از  ماا  و  دهادیم  یرو  ماا  درون  در  کاه  دانادیم  یحااهت  را  تفکر  فلسااافاه
(Descartes, 1988: 162  .)که  یزیچ  آن  که  ساؤال  نیا به  پاساا  در  زین  دوم  تأمل  در 

  د،ی نمایم  اربات  کند،یم  ادراک  کند،یم شاا، که  یزیچ":  دیگویم ساات،یچ  کندیم  فکر

 "اسااات  یحسااا  ادراکات  یدارا  و  کندیم  لیتا  ورزد،یم  امتناع  خواهد،یم  کند،یم  انکار
(Descartes, 1988: 83  .)یمونا  به  ،5احساس  شود  یم  باعث  تفکر  از  دیجد  یِتلق  نیا 

  ساااازد، یخاارج ةزیانگ ایا واتیطب  باه ملزم را  خود شاااا   کاه  نیا بادون  آگااهااناه حااالت
 .گردد مفرح

  نی ا  و  دهادیم دهیاا  ةواژ  باه  یدیاجاد یموناا  د،یاجاد یموناا در  تفکر  بکااربردن  باا  دکاارت
  مواادل چیه کاه برد، کاار باه ینحو  هبا را دهیاا  ةواژ تاا  آوردیم وجود  باه الک یبرا را امکاان

 اسااات،  فااهماه  متولق  چاه  آن  عنوان  باه  دهیاا  یونی.  افاتیا  توانینم  آن  یبرا  یوناانی
 یب  رهن  ةفلساف  در  امروزه که اسات  یکاربرد  نیچن  لیده به.  شادیاندیم انساان  کهیهنگام
 ة واژ  نیهمچن.  اسات  ریدناپذیترد  فرضشیپ  ،ی  ،یرهن امر  ةنشاان  عنوان  به  بودن، واسافه

: که  کندیم  حیتصار  دوم  تأمل  در  دکارت.  کندیم  دایپ  دیجد  یکاربرد  زین  .یحسا  ادراکع

 من  اما  کنم،یم  احساس  را  گرما  و  شنومیم  را  صدا  نم،یبیم  را  نور  اکنون  من  مثال،  یبرا"
 و  نمیبیم که  رسااادیم  نظر به  ناًیقی اما.  اسااات  کار   نهایا  ةهم  هذا  و هساااتم  خوا   در
  شاود،یم  دهینام  .یحسا  ادراکع  آنچه.  باشاد  کار   تواندینم  دنیرسا نظربه  نیا و  شانومیم
  تفکر  همان  دن،یرسا نظربه  نیا  کلمه،  قیدق  یمونا  به و اسات،  دنیرسا  نظربه  نیهم  قاًیدق

 .(Descartes, 1988:83) "است کردن

 یمشاترک  عامل چه که  دارد  یپ  در  را مهم ةمسائل  نیا  رهن، به نسابت  دیجد  یِتلق  نیا
  آراار  باه  توجاه  باا رناد یقرارگ رممتادی   جوهر  ،یا درون  در  امور  نیا  ةهما  شاااودیم  ثبااعا

  دکاارت،  موردنظر  مشاااترک عاامال  کاه  کرد اساااتنبااط  توانیم  اول، تاأمال ژهیو  باه  دکاارت
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 که   هساتند  یاگونه به  افکار  مانند  دردها که تیواقو  نیا  یونی.  اساتبوده.  6یریناپذشا،ع
 شا،   یکیزیف  زیچ  هر  مورد  در اما.  آنهاسات  یدارا  هک کند شا،  تواندینم  شاناساا  فاعل
  آن  در  که اسات  نیا  یآگاه  یقیحق  تیماه  نیبنابرا(.  Rorty, 1980: 54)  اسات  ممکن
  دکارت  و  شودیم  بدن از  رهن  زیتما باعث  آنچه و.  ندارد  وجود تیواقو  و  نمود  نیب  یزیتما
  عبارت به.  اسات  یریناپذ،شا  بداند،  جوهر  ،ی  ةنحو را  افکار  و  دردها  تا  کندیم  متقاعد  را
 او .  کندیم  جمع جا  ،ی  را  8یداریپد  امور و  7یاهتفات  امور  اریمو  نیا ةواساف به  دکارت  گرید
 را  امور  نیا  نیب  شاکاف  تا  کندیم  اساتفاده.  9شادهشاناخته  ریناپذ  اجتنا   نحو بهع  مفهوم  از

 . پرکند

  در. ارسافوسات  ةفلساف  در  بدن  از  عقل  زیتما  با  متفاوت کامالً  بدن-رهن  یدوگانگ  نیا
 یمونا  به  بلکه  سات ین  شا   ،ی  از درسات  ییبازنما  داشاتن  یمونا به شاناخت  ارسافو  یِتلق

  ییتوانا  عقل  چون":که  کندیم  اساتدالل  ارسافو. اسات  شا  با  شاناساا  فاعل  شادن  یکی
 کهنیا  بدون  کندیم  افتیدر  را  صاورت  آن  خودِ و  داراسات،  را ساتاره  مثالً  صاورت کساب

 "باشاااد  یرمادی   و  خا   یلیخ  یزیچ واقع  در  دیبا  عقل  پ   شاااود،  ساااتاره به  لیتبد
(Rorty, 1980: 40).  درک را  اءیاشا  صاورت  تواندیم که  لیده  نیا به  ییارسافو  عقل  

 اسات نهیآئ به  هیشاب که  یتیماه  دارد،  خا   یتیماه  شاود  ها  آن به  لیتبد  نکهیا  بدون  کند
  عقل  بودن  یرمادی  و  یریپذ  فکاکنا  یژگیو  نیبنابرا.  کند  یم  افتیدر  را  یعقالن  صاور و
  وجود  هحاظ  از  انسااان یقوا  گرید  اما.  شااودیم  یناشاا شااناخت  از  یصااور-یماد  یتلق  از

  نی بنابرا.  است  آن  با  متحد  بدن  صورت  عنوان  به  نَف   بلکه  ست ین  بدن  از  زیمتما  یشناخت

  می همفب  اگر".  ردیگیم قرار  بدن سامت  در  ات،یکل کساب از  ری   ،یانساان  یهاتیفواه  ةهم
 انادازه  ،یا باه  ،ییباازنماا  باه  مربوط یاهگو و  یصاااور-یمااد یاهگو  یونی  اهگو، دو  نیا  کاه

  اهگو  دو از  ،یهر  از  برآمده  بدنِ-رهن  یِدوگانگ که  میبفهم میبتوان  دیشاا  هساتند  یانتااب

 (.Rorty, 1980: 46) "است یانتااب اندازه همان به درست ز،ین

 به  مربوط که  را  عقل  ییِارسافو  -یافالطون  مفهوم که اسات  نیا  دکارت  مهم اشاتباه  
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 و  بودن  یرمادی   ،یونی  ییارساافو  عقل  یهایژگیو و.  کندیم  اءیاح اساات  ونانی  میپارادا
  نی ا به  ارسافو و  افالطون  یِونانی سانت  در.  دهدیم  نسابت  رهن به  را  بودن  ریپذ  انفکاک
 چشام نیب  زیاتم  برحساب سات یچ  اتیجزئ و  اتیکل  شاناخت  نیب تشاابه  و  تفاوت که  ساؤال
  آن  عقل،  شااود،یم  باعث  یپاسااا  نیچن.  اساات شااده  داده  پاسااا  نف  چشاام  و  بدن
 را  انسان که  شودیم  دانسته  یزیچ  آن  عقل  هذا و.  ندیبیم  را  اتیکل که  شود  دانساتهیچشام
  مولول  عقل، به نساابت  یایتلق  نیچن اما(.  Rorty, 1980: 38)  کندیم  جدا  وانیح  از

 از  ماتلف  علل به  افالطون. اسات  اتیکل شاناخت  مورد  در  گفتن ساان  از  یانحوه  انتاا 
 را  شاناخت  نوع  نیا  ان،یونانی  ارهان بر  حاکم  لیتا  و  یاقتصااد  طیشارا  ،یونانی  زبان  جمله
  یاهگو   بر را  شااناختن او واقع  در.  اساات  کرده  هحاظ  .یزیچ به  کردن  نگاهع  صااورت به

 قابل  جهت  دو از  یحسا  ةداهمشا  به  اتیکل شاناخت  شاباهت. اسات  داده  قرار  یحسا  ةمشااهد
 که  ماتلف  اءیاشاا  وجود  و  نیقی  درجات با  متناسااب  یشااناخت  یقوا  داشااتن:  اساات  توجه
  نی چن مسااتلزم  اتیکل  وجود که  افالطون  تصااور  نیا  اما.  هسااتند  نیقی  درجات با  مفابق
  حاصال  لساوفیف یبرا  یفلساف  تأمل  محض به  که ساتین  یتصاور اسات،  یشاناخت  یاهگو
 شاناخت  مورد  در  گفتن  ساان  منظور به  10یدارید  یهااساتواره  اا انت  محصاول  بلکه.  دیآ

 (.Rorty, 1980: 156-159) است

  زی تما  درواقع.  میهسات  عقل  یانهییآ  تیماه  همان  شااهد  ما  ز،ین  دکارت  ةفلساف  در  اما
  نف   نیب  یونانی  یبند  میتقسا  از  یگرید  شاکل  متفکر،  و  ممتد  جوهر  نیب  دکارت  موردنظر
  دارند،  مسااتقل تیواقو  اتیکل که  نحو  همان به  لیده  نیهم  هب. اساات  یعقالن و  حساااس
  دکارت  درواقع،.  کنندیم  دایپ  را  یرهن  اءیاشاا  تیشااأن  هم  یرهن  یدادهایرو و  تصااورات

  نی هم  و.  اسااتبوده  یگرید  یشااناخت  یاهگو به  مربوط  که  انگاشااته مساالم  را  ییهافرض
 که  یحاه  در.  تسااا  شااده  بدن  و  رهن  یدوگانگ  آمدن  وجود به  موجب که اساات  هافرض

  تصاور  م،ینباشا  اتیکل کساب به  مربوط ِییارسافو و  یافالطون  میمفاه  اءیاح  دنبال به  اگر":
  یک یزیمتاف  هحاظ  از و  خا   یعنصاار  ةلیوساا به  یکل  قیحقا  شااناخت که  کرد  میناواه
 و نامناسااب  یااندازه  تا  کاربرد  اءیاح  خواسااتار  اگر.  شااودیم  ریپذامکان  انسااان  در  زیمتما
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  یون ی  یوجود  ةحوز  دو  مفهوم  م،ینباشاا  هفدهم  قرن  در  ییارساافو  جوهر  مفهوم  رناسااازگا

 (.Rorty, 1980: 125) "کرد میناواه درک را یکیزیف و یرهن ةحوز

  وارنهییآ  یریتصو که است  نیا  مستلزم  رهن  ةفلسف  در  بدن-رهن  ةمسئل  تداوم  امروزه
  ،ی رورت  یادعا  بنابر.  شادبا داشاته  وجود  چنان هم اسات،  وتیطب  ةکنندمنوک  که  رهن  از

. اسات  دهیگرد  یفلساف  تفکر  مورف اسات،  شاده  انتاا   افالطون  توساط که  یدارید  ةاساتوار
  حاصاال  یضاارور شااناخت  شاا ،  با  آوراهزام  ةمواجه  لیده  به  افالطون،  انتاا   مفابق

  یم ی مفاه  از  ساؤال  آن،  اسااس بر  و  ییگرارات درواقع  و  اءیاشا  تیماه از  پرساش  و.  شاودیم
  انتااا   نیا(.  Rorty, 1991: XV)  کنادیم دایاپ  موناا  ریخ  و  تیاعقالن قات،یحق:  ماانناد
  نی هم  به. است  رهن  ةفلسف  در  مواصر  یفلسف  اتینظر  بر  حاکم  یاهگو  همچنان  یافالطون

  ،یی ارسافو  یمونا  همان به  را  عقل  که اسات ساال  دوهزار  مدت به  ی رب  لساوفیف  ل،یده
  موتقد  فالسفه  از  یکم  اریبس  توداد  امروزه  هرچاگ.  داندیم  انسان  بودن  فرد  به  منحصر  لیده
  یا نهییآ  تیماه  تصاور اما  هساتند،  یعقالن و  حسااس  نف   نیب  زیتما  ای  یافالطون  مَثل به

  ها  آن به  لیتبد  نکهیا  بدون  کند،یم  افتیدر  را  اءیاشا  تیماه و  صاورت که  ییارسافو  عقل
  .است یباق همچنان شود،

 آن  ی ارتکد  منشأ و ستم یب قرن  در  ذهن  ۀفلسف

  یا مرحله  دو  اسااتدالل  شاااهد  زین سااتمیب  قرن  در  رهن  ةفلسااف  در  مفرح  مباحث  در
 با  متفاوت  کامالً  انسان،  از  دکارت  نییتب که  دهدیم  نشان اول  ةمرحل  در او.  میهست  یرورت
 ،ی  هر  بودن  یانتااب  قیطر  نیا  از و اسات حاکم  رهن  ةفلساف  در  امروزه که اسات  ینییتب
  رهن  ةفالساف  اشاتباه  دوم  ةمرحل  در  و.  کندیم  مفرح  را  آنها به  ولقتم  مساائل و  اهگوها  از

  در  رهن،  ةفلساف  در  موجود  اتینظر  یدکارت  منشاأ و.  دهدیم  قرار  لیتحل  مورد  را،  مواصار
 ةمسئل  که  کند  نییتب  تا  دهد،یم  قرار  توجه  مورد  را  ها  آن  ییارسفو  و  یافالطون  منشأ واقع
 شااده  انتاا   یخاصاا  یایتار  ةدور  در  که  هاهواراساات  از  یامتموعه  بدون  رهن  یِفلسااف
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 .کندینم دایپ مونا است،

 و  رهن از  دکارت  یِتلق  با  متفاوت  کامالً اساات،  حاکم  مواصاار  رهن  ةفلسااف  در  چه  آن
  د،ی جد  اتینظر  در  است،  شده فیتور  هفدهم  قرن  در  که  طور-آن  جوهر  مفهوم. است  بدن
.  نادارد  یگااهیجاا  چیه  ،12اناهیاگرالیارتقلی   اتیانظر  خواه  و  11اناهیاگرالیاتقل  اتیانظر  خواه

  یتلق   و  ردیگیم قرار انکاار مورد  یدکاارت  یانگااردوگااناه  اناه،یاگرالیاتقل  اتیانظر در مسااالمااً
 طبق  گفت،  توانیم  یکل  اریبساا  فیتور  ،ی  در.  شااودیم ارائه  انسااان از  یمتفاوت  کامالً
 ةنحو  اساات،  یتترب  علم  در  دموجو  یهالیتقل  ها  آن  اههام منبع که  انهیگرالیتقل  اتینظر
  کاارکرد  و رفتاار  و  مااده انِیاب ةنحو  باه لیاتقل قاابال  یرهن  یهاادهیاپاد  و رهن  باه مربوط انیاب

  یرفتاارها   و  ندهایفرآ و  حاالت  جز  یزیچ  یرهن  صااافاات و  هادهیاپد  و. اسااات  یماد  بدن
 . ستین یکیزیف

  شاااود ینم  ارانکا  مفلق  طور  باه  یانگااردوگااناه  اناه،یاگرالیارتقلی   اتیانظر  در  اماا
  نی ع  در اگرچاه  دیاجاد  انگااراندوگااناه.  ردیگیم  قرار انکاار  مورد  یجوهر  یانگاار دوگااناهبلکاه

  وجود یانساان  سامیارگان  جز  یزیچ که  کنندیم  قیتصاد  انه،یگرالیتقل  اتینظر با  مااهفت
  هرجو  از  شادهسااخته یانساان  سامیارگان  که  میبگذار  کنار  را  یدکارت  یتلق  نیا  دیبا  ما و  ندارد
  شااهود  آنان  اما اساات   افتهی  بیترک  ممتد  جوهر با  یرمکانی   نحو  به که  اساات  یمتفکر
 از  شاکاف  نیا  موتقدند و  رند،یپذیم  یکیزیف و  یرهن  حاالت  نیب  زیتما بر  یمبن  را  یدکارت
 نه اساات،  رفتار به  شیگرا  به هیشااب نه  یرهن  حاالت. سااتین  اتصااال  قابل  یتترب  قیطر
  آنان  نظر از.  دهد  نشاان  را  آنها  یهماننیا  تواندینم  یمعل  کشاف  چیه و.  عصاب به  هیشاب
  انیب ةنحو  نیبنابرا و.  اسات  یکاف  اتصاال  رقابلی   شاکاف  ،ی  اربات یبرا  شاهود  نیهم

-Rorty, 1980: 17) ساااتین  یکیزیف  حاالت  انیب  ةنحو  به  لیتقل  قابل  یرهن  حاالت

18.) 

  آنان. اسات  یدکارت  شاهود  نیا  نییتب  ةنحو  کند،یم  دکارت  از  زیمتما را  آنان چه  آن  اما
 صارفاً  هساتند،  گریکدی به  لیتقل  رقابلی  که  ان،یب  ةنحو  دو  نیا  موتقدند  دکارت،  برخالف

 دو  نیا  آنان،  از  یبرخ  نظر  از .اساات  واحد ای  دهیپد  ،ی  مورد  در  گفتن  سااان  روش  دو
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  ،ی رهن  نه اسات،  یماد  نه که  اسات  تریادیبن  یزیچ  از  گفتن  ساان  روش  دو  ان،یب  ةنحو
  شااده  شااناخته.  13یخنث  یانگار  عنوانعوحدت  تحت هینظر  نیا.  اساات  یخنث  یامر  بلکه
 ارائه.  14دارد   وجود  یآگاه  ایآع  ةمقاه  در  مزیج  امیلیو  توسااط  هینظر  نیا  از  یشااکل. اساات
.  کند یم  انیب  تری  مفصل نحو  به  15رهن  لیتحل  کتا   در  راسل  را  مزیج  یةنظر. است  شاده
.  شود یم  مفرح  یخنث  یانگار  وحدت  یةنظر  و  یخنث  امر  مفهوم  که  است  راسل  ةواسف  به  و

 باا   ارتبااط  در  ماتلف شاااکال  دو  باه  آن  جزء  هر  کاه  دارد  وجود یواحاد امر  هیانظر  نیا طبق
 واقع   در.  شاودیم  دهینام  یرهن  ای  یکیزیف  ارتباط،  نوع  اسااس  بر و  ردیگیم  قرار  گرید  اجزاء
  وجود  رسااندیم نظر  به که  طور  آن کدام  چیه  ،یماد  یزهایچ نه  و  آگاهانه  یهاتتربه نه

 یةنظر به  هیشاب که  یگرید  ةانیگرالیرتقلی   یةنظر.  هساتند  یگرید  زیچ  واقواً بلکه  ندارند،
 به  منسااو   اصاال  در هینظر  نیا.  اساات  دوگانه  وجه  یةنظر اساات،  یخنث  یانگار  وحدت
  زی ن  17اساتراساون. اسات  شادهمفرح 16یکم،  توساط  آن  از  یدیجد  تیروا اما  نوزاسات،یاساو
  صافت  دو  نیا  نیب و  کندیم  مفرح  انهیگرالیرتقلی   یاهینظر که اسات  یلساوفانیف  گرید  از
  هر  یدارا  توانندیم که  هساتند  یامور  تنها  اشااا  او،  نظر  از.  گذاردیم فر   محمول  ای
  نفوس  را  ها  آن  دینبا  که مونا  نیبد.  هساتند  مقدم  منفقاً  و.  باشاند  محمول  ای  صافت  نوع  دو

 م،ینادان را  شاااا   مفهوم  قبال از اگر  رایز.  دانسااات  نف  یدارا ابادان  ایا  افتاهیاتتسااام
 (.Lacey, 1996: 391-396) میبفهم را نف  مفهوم میتوانینم

  با   ها نگرش   و   الیام  د،یعقا   مورد  در  د ی جد  انگاراندوگانه  گفت  توان ی م  ی کل   طور   به
  ة دربار  گفتن  سان   یهاوهنح   صرفاً  را  ها  آن  و.  اندده یعق  هم   انیرفتارگرا  و  هاستیاه یماتر
  احساسات   خصو  در  اما.  دانندی م   اجزاء  آن  ةباهقو  و  باهفول   حرکات  و  آن  اجزاء   سم،یارگان
  ه یشب  که  مدتکوتاه   یرهن   حاالت  یون ی  ی جار  افکار  و   یرهن   ریتصاو  درد،   مثل  18خام
.  دانند ی م  ی آگاه  ی رمادی   انیجر   از   یحاک   را   ها  آن  و  ندارند   یاعتقاد   ن یچن  هستند،   دادها یرو
  عقل   و  شا    نیب  ز یتما  با  متفاوت  کامالً   و  گری د  ینوع  از  ی دوگانگ  ن یا  جهت،   نیا  از

  ارسفو،   و  افالطون  نظر  از.  است  متفکر   جوهر  و  ممتد   جوهر   نیب  ز یتما  ای ییارسفو  منفول 
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  جداگانه   وجود   تیقابل  ،   است  ری نامتغ  خودش   و   کندی م  تأمل   ری نامتغ  امر   ة دربار  که  عقل   فقط 
  احساسات   از  یامتموعه   رهن  که  یهنگام  فقط   د یجد   انگاراندوگانه   نظر  از  و.  داراست  را

  ی تشابه   ات ینظر   نی ا  از  ،ی  چی ه.  باشد  داشته   بدن   از  ای  جداگانه   وجود  تواند ی م  باشد،   خام
  که   ی موضوعات  ةهم  بودن ر یپذ  ییجدا  زی متما  و   واضح  ادراک  یون ی  ندارد،   دکارت یةنظر  با
  وجودع  و  بودن.   ی مکان  ر ی  ع  مانند  ی م یمفاه  هذا.  کندیم  جمع   جا   ،ی  تفکر  ةواژ  تحت  او

 ,Rorty)  است  کرده  دایپ   ی متفاوت  یموان   ات، ی نظر  نیا  از  ،ی  هر   در   داشتن.  جداگانه 

1980: 18-19 ) . 

 د يجد یانگاردوگانه   یدکارت  منشأ

 امر  زیتماا بر  یمبن  دیاجاد  انگااراندوگااناه شاااهود  خود اساااتادالل  دوم ةمرحلا  در  یرورت
 نظرات  یِافالطون واقع  در و  یدکارت  منشااأ و  دهدیم  قرار  لیتحل  مورد  را  یکیزیف  و  ینره
  مورد  را  یرهن امر اریامو  ابتادا  ،یهادف نیچن  باه دنیارسااا یبرا  او.  دهادیم نشاااان  را  آناان
  یرهن  امر  یسااتیچ  مورد  در  ما  شااهود  که کند  تادیا  را  اعتقاد  نیا  تا  دهدیم قرار  یبررساا
 ما.  باشاد  یفلساف  خا   طور به  یزبان  یباز  ،ی با  موافقت  یبرا  ما  یآمادگ  تواندیم  صارفاً
  در که  یجمالت و  تصاورات  ،یروح  حاالت  درد،:  میدار  یرهن  امر  از  یواضاح  شاهود  ظاهراً
 اماا  م،یدانیم  یرهن  را  اتیان  و  الیاام  د،یاعقاا  توهماات،  اهاا،یارؤ  گاذرد،یم  رهن  مقاابال

  یررهن ی   داد  آن به  یرابت  یجا  بدن  درون  در  بتوان که  را  یزیچ  هر و  یعصااب  یندهایفرا
 کناار  را  متفکر  جوهر  مفهوم  و  خاا   زیچ  ،یا  عنوان  باه  رهن  مفهوم  اگر  یحت.  میدانیم

 از  را  یرهن  امر  میتوانیم  یدکارت  شیب و کم  یروشاا به  رساادیم نظر  به هم  باز  م،یبگذار
 که میابیب  را  یتیخصاوصا  دیبا  یشاهود  نیچن  سااختن  روشان یبرا.  میده   یتشاا  یکیزیف

 .باشد درد و دهیعق نیب مشترک

 اساس  بر  صرفاً  ای  یاهتفات  تیثیح  حسب  بر  صرفاً  را  یرهن  امر  توانینم که  است  مسلم
  یاهتفات  تیثیح  یدارا اما  است،  یرهن امر  درد  ما  شاهود  طبق  رایز.  کرد  فیتور  یداریپد  امر
  همواره  نهاایا  و  م،یدانیم  یرهن  امور  را  الیاام  و  افکاار  و  دیاعقاا  گر،ید  طرف  از.  ساااتین
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  درد  دادن  وندیپ  یبرا  کوشاش.  باشاندیم  یاهتفات تیثیح  یدارا و  هساتند  یزیچ  به  موفوف
 راه  تنها  پ .  آنهاسات  بودن  یکیزیف  ری   آنها  مشاترک  یِژگیو  تنها و  اسات  هودهیب  باور و
  یخانوادگ   یهاشاباهت  یدارا  ماتلف  یرهن  امور  مییبگو که اسات  نیا  ،یرهن امر  فیتور

  فی تور  .یاهتفات  صافت  یدارا  ای  یداریپد  صافت  یداراع  صاورت به  را  یرهن  امر و.  هساتند
 چرا  میبدان  دیبا  اسات،  یرمادی   یرهن  ةحوز  چرا که  ساؤال  نیا به  پاساا  در  نیبنابرا.  میکن

 (.Rorty, 1980: 22-24) است یرمادی  یاهتفات و یداریپد صفات

  یعصاااب   دادیارو را یدماا امر  موتقادناد اگر  یاهتفاات صااافاات  بودن  یرماادی  باه قاائالن
  یاهتفات   اتیخصاوصا  میتوانینم م،یکن  یبررسا  را  یعصاب  یدادهایرو و  مغز  اندازه  هر  م،یبدان
  مکتوبات  یمونا اسات  موتقد  سالرز،  و  نیتگنشاتایو  همانند  ،یرورت.  میده   یتشاا  را  آنها

  در را  آنها  گاهیجا  فقط  بلکه  سات،ین  کلمه  یِفلساف  یمونا به  مکتوبات،  آن  یرمادی   صافت
 و  یچاپ  خواه  مکتو ،  ،ی ةرابف  هذا.  دهدیم  نشاااان  را  یزندگ  شاااکل و  یزبان  یباز  ،ی

 مثال  یکاارکرد حااهات ،یا ةرابفا  کاه  طور  هماان.  ساااتین  رازآهود  آن  یموناا و  ،یمغز خواه
 صاافت  یزیچ  شااودیم  باعث چه  آن.  سااتین  رازآهود او  بدن  اعضاااء و  یسااالمت  ای  ییبایز

  توداد  با  متقابل  عمل  در  تربزرگ  یانهیزم  در  زیچ  آن که اساات  نیا  باشااد  داشااته  یاهتفات
 حااهات  ینوع  یاهتفاات  تیاثیح  هاذا.  کنادیم  فاایا  را  ینقشااا  گرید  یمرئ  یزهاایچ  از  یادیاز

  درکقابل  تربزرگ  چارچو   با  مشااهده قابل  امر  ربط  قیطر از  فقط که اسات،  19یکارکرد
 و  افکار  د،یجد  رانانگادوگانه  اما. اساات  یرمادی   کلمه،  یموموه  یمونا  نیهم  به و اساات
 نظر  رشیپذ  مساتلزم  یاعتقاد  نیچن.  دانندیم  زیمتما  یوجود  ةحوز  دو به  متولق را  اعصاا 
 به  مکتو   ،ی  یاهتفات  تیخصاوصا  آن،  یمبنا  بر که اسات،  مکتوبات  یمونا  مورد  در  الک
 یب  آن  از  یآگاه و  شادیاندیم او  که  گاه  آن اسات،  رهن  مقابل  در که  اسات  یتصاور  لیده

  مربوط  نکهیا  مگر.  کندینم  ییبازنما  را  یزیچ  یمغز  یندهایفرا  یتواه  پ . تاسا واسافه
 از  واسافهیب  نحو به که  قیطر  همان به.  میآگاه  آن  از  واسافهیب که  باشاد،  یرهن  تصاور به
 (.Rorty, 1980: 27-28) میآگاه درد
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  یدار یپد  صافت با  آن  دانساتن  یکی  ،یاهتفات  صافت  دانساتن  یرمادی   راه  تنها  نیبنابرا
  موتقدند  دیجد  انگاراندوگانه  چرا و  شاود  هحاظ  یرمادی   دیبا  یداریپد صافت  چرا  اما. اسات

 است  نیا  پاسا  نیاوه  باشد   یکیزیف  صفت  چیه  با  کسانی  تواندینم  یزیچ  کردن  احساس
 میندان اما  م،یبدان  یامر  یکیزیف  صاافات  مورد  در  را  زیچ  همه که  دارد  وجود  امکان  نیا که
  شاناختن  مثالً.  میباشا  نداشاته  آن از  یاحسااسا واقع  در و  شاودیم  احسااس  چگونه امر  آن
  انگاراندوگانه که  یپاساا  نیدوم.  میکن  احسااس را  درد که  شاودینم  باعث  درد،  یوهوژیزیف

  یک یزیف  صاافات  از  زیمتما  را  یداریپد  صاافات چه  آن که  اساات  نیا  کنندیم  مفرح  دیجد
.  نادارد   وجود  تیاواقو  و نمود  نیب  یزیتماا  گوناه  چیه آنهاا  مورد  در  کاه  اسااات  نیا  کنادیم

  نی چن اما.  شاد اشاتباه  دچار  یزیچ به  یکیزیف  صافت  دادن نسابت  مورد  در  توانیم  نیبنابرا
 اسات،  صارف  نمود  احسااس  گر،ید  عبارت  به.  ندارد  وجود  یداریپد  صافت  مورد  در  یاشاتباه

  نی چن  یکیزیف  صافت  اما.  شاودیم  خالصاه  آن  دنیرسا نظر به  چگونه  در  احسااس تیواقو و
  نی چن باارز  ةنمونا.  ساااتین  چناان واقوااً کاه کناد  دایاپ  نمود  ینحو  باه  توانادیم رایز. ساااتین

 او.  کرد  مشااهده.  20ضارورت  و  دنینامع  ةمقاه  در  یوکیکر  ساانان  در  توانیم  را  یاعتقاد
  ةد ی پد  درک  نیب  زیتما  قیطر  از  را  یکیزیف  صاافات و  یداریپد  صاافات  زیتما  مقاهه،  نیا  در

  حرارت،  ا یا   در  یحت":کنادیم  انیاب  درد  ماانناد  یرهن  ةدیاپاد  درک و  رتحرا  ماانناد  یکیزیف
 یم  تیموقو  آن  در  داشات  وجود  حرارت  اگر که  میباشا  یمورفت تیموقو  همان  در  میتوانیم

  حرارت که  یهنگام  یحت  نیهمچن.  حرارت  یحسا  صاورت  احسااس  قیطر  از  فقط  م،بودی
 نداشات  وجود  حرارت  اگر که میباشا  داشاته  را  یمورفت  تیموقو  همان  میتوانیم  دارد  وجود
  یامکان   نیچن  اما.  حرارت  یحس  صورت  فقدان  لیده  به  صرفاً  م،بودی  یم  تیموقو  آن  یدارا
 ما  اگر که  یمورفت تیاموقو  آن  در  بودن.  ندارد  وجود  گرید  یرهن  یهادهیاپد ایا  درد  مورد  در
  آن  در  نبود  نیهمچن.  اساات  درد  داشااتن  یمونا به  م،یبود تیموقو  آن  در  میداشاات  درد
  طرف  از.....اسات  درد  نداشاتن  یمونا به  شاود،یم  حاصال  درد  ا ی   در که  یمورفت  تیموقو
 خود  ةلیوس به  بلکه.  شودینم  داده   یتشاا  آن  یعرضا  صافات  از  یکی  ةلیوسا به  درد  گرید

  "شاود یم  درک  آن واسافه  یب  یشاناخت  دهیپد  تیفیک ةلیوسا  به  یونی  بودن،  درد  صافت
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(Kripke, 1972: 339-340 quoted in Rorty, 1980: 78.) 

 احسااااس  هماان  درد یضااارور  صااافات تنهاا  موتقادناد  یوکیکر  ماانناد  یانگااراندوگااناه
 یضااارور  دارند  درد که  یافراد  یبرا  یزیچ چه  ندیگوینم  آنان  نیبنابرا. اسااات  یدردناک
 نظر  از.  ندیگویم  سااان اساات،  یضاارور  بودن  درد  خود  یبرا  آنچه  مورد  در  بلکه. اساات
  عنوان  به  درد،  مانند  یاحساس  رایز.  است  یدکارت  یانگاردوگانه  انگریب  یرشنگ  نیچن  یرورت
  نی چن. اسات  واحد صافت  ،ی  تنها  آن  تیماه که  شاودیم  یتلق  یجزئ  امر از  یخاصا  نوع
 احسااس  اگر.  باشاد شاده  سااخته  جوهر  ،ی  عنوان به  رهن  جز  یزیچ از  تواندینم  یجزئ  امر
  ندارد  وجود  یلیده  گرید  شاود، دانساته  وا  یعصاب  یتارها  صافت  ای  شاا  ،ی  صافت  درد،
  یک یزیف  گرید  زیچ  هر  از  گزارش  و  درد،  احساس  یچگونگ  از  گزارش  نیب  یمورفت  زیتما  که
 از که  کندیم  دایپ  مونا  یوقت  فقط  یوجود  شااکاف  نیا.  شااود  یوجود  شااکاف به  یمنته

  یدارا   یهاموضاااوع  یونی  زیمتما  یجزئ  امور  از  بلکه  م،یینگو  ساااان  صااافات  و  حاالت
 .مییبگو سان محمول

 کاه  اسااات  لیاده  نیباد یداریاپاد  صااافات  دانساااتن  یرماادی،   یرورت  لیاتحل  بناابر
  ند،ی گویم  ساان  رات به قائم  یموجودات  عنوان  به  احسااساات  درمورد  دیجد  انگاراندوگانه
 شاناورند   خود  قیمصااد  از  جدا  اتیکل که  طور  همان.  شاناورند  افراد از  جدا  که  یموجودات

  دردناک  همان صارفاً  اسات، تشیواقو  نمودش که  محمول  یدارا  یوضاوعم  عنوان به  درد
 چه  آن.  اسات  یکل  نیبنابرا.  اسات  شاده انتزاع  درد  یدارا  شاا   از که اسات  درد  بودن
  ةحوز  از  زیمتما  یایوجود  ةحوز به  متولق  یداریپد  صاافت  عنوان  به  درد  شااودیم  باعث
  مقابل  در  یجزئ امر  از  یبیعت  عنو  داشاتن  عنوان به  درد  داشاتن که اسات  نیا  باشاد،  یماد

  رایز.  اساات  یکل  شااودیم  مولوم  تاًینها که  یایجزئ  امر.  اساات  شااده  دانسااته  رهن  چشاام
  نی بد.  اسات  شاده  داده تیواقو  آن به  محمول  یدارا  یموضاوع  صاورت به که اسات  یتیفیک
 از  را  زیچ  ،ی  یجزئ صافت  که  اسات  نیا  یداریپد  صافت  دانساتن  یرمادی  راه  تنها  بیترت
  ات،یاجزئ  ماانناد   یکل  آن  یبرا  ساااو   و  م،یینماا  هحااظ  یکل  عنوان  باه  و  میکن  نتزاعا  آن
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  زی تماا ن،یبناابرا. میباده  یرزماانی -یرمکاانی  گااهیجاا آن  باه و  میشاااو قاائال یخاارج  تحقق
  یک ی ز یف-یرهن  زیتماا  هاذا.  میمواجه  آن  باا  کاه  اسااات  یکیزیمتااف  زیتماا  تنهاا  یکل-یجزئ

 (.Rorty, 1980: 30-31) است یکل-یجزئ زیتما فرع و وابسته

  ی دکارت و  یافالطون منشأ  ،ی داری پد صفات با یامواجهه نی چن ،ی رورت  نیی تب اساس بر
  ة دی ا.  شودی م   ساخته  ندیفرا  نیهم  یط   قاًیدق  الک   و  دکارت افالطون،  ةفلسف  در  دهی ا.  دارد 

  هحاظ   یکل   ،ی  عنوان   به  و  شده   انتزاع  خود  موصوف   از  که  است  ی صفت  صرفاً  یافالطون
  یی گو  که  شده   رفتار   آن   با  یاگونه  به   و  شده   داده   تحقق   آن  به  که  یای کل   اما   است،  ده یرد گ
  الک  و دکارت  ةفلسف در  دهی ا. رد ی قرارگ ی علّ  روابط  در تواندی م که است یاجداگانه  ت یهو
  یی گو  که  ندیگوی م  سان  یاگونه   به  صفات  مورد  در  آنان.  شودی م   ساخته  نحو  نیهم  به  زین

  را   ی دکارت  و   ی افالطون  ی اهگو  د ی جد  انگاراندوگانه   اگرچه  ن، یبنابرا .  تندهس  اسم   آنها
  ل ی تحل  رایز .  است  ی قبل  م یپارادا  همان   به   بازگشت  اتشانی نظر  ةالزم  اما   اند،کنارگذاشته 

  با   آن  دانستن   ی ک ی  ، یاهتفات   صفات   دانستن  یرماد ی    راه تنها  که   دهد ی م   نشان   آنان  سان
  عنوان   به  ها   آن  با   مواجهه  ، یداری پد  صفات   دانستن   ی رمادی    راه  تنها  و  ،ی داری پد  صفات 

  ی افالطون  یاهگو  کنارگذاشتن  با   ،یرورت   نظر  از  هذا.  است  اتیکل  به   یباش  تیواقو  و   اتیکل
  متفاوت   ی کردیرو  در  صورت،  نی ا  در.  کرد  منحل  را  بدن- رهن   ةمسئل  توانی م   یدکارت   و
  حاالت   ینوع   صرفاً   و   ندارند  یدار یپد   صفات  با  ی ارتباط   چی ه  ی اهتفات  صفات   گفت  توان یم

  ن یا  به ستند  ین نادرست نمود  یدارا  ی داری پد صفات  که تیواقو ن ی ا از  و . هستند ی کارکرد
  هستند   یماد  وجود  با   متفاوت  یخاص   ی وجود  نوع   به  متولق   آنها  که  میرسی نم  تهینت
(Rorty, 1980: 32 )  . 

 مغز  و  ذهن  یهمانني ا و  يیرفتارگرا: انهيگرالی تقل اتينظر یدکارت  منشأ

  صاافت  حسااب بر  تاًینها  یرهن  امر  دهد،یم  ارائه  یرهن امر  از  یرورت که  یلیتحل  طبق
  شاودیم  یتلق  رهن  ةفلساف  در  که  گونه  آن  را  یداریپد  صافت او.  گرددیم  فیتور  یداریپد

  ری ناپذ اجتنا   یگزارشا  خودمان از  یحاهت  مورد  در  هرگاه":  کندیم  انیب  اصال  ،ی  قاهب  در



 1399 تابستان، 62 ، شمارة16سال  ، حکمت و فلسفه   136

 م،یشاو  مواجه  آن با  که باشاد  داشاته  وجود  ما  در  یتیفیک و  تیخصاوصا  دیبا  م،یدهیم ارائه

 (.Rorty, 1980: 84) "میده ارائه را گزارش نیا شودیم باعث که یتیخصوص

  خودش  از  تر،ینزد  رهن به  زیچ  چیه که اساات  یدکارت  مفهوم  نیا  دیمؤ  اصاال  نیا

 نحو  به چه  آن که اسات  یرورضا":  کرد  انیب  یگرید  نحو به  توانیم  را  اصال  نیا. ساتین

  آنچه(.Rorty, 1980: 93) "اسات  خام  احسااس  ،ی اسات،  شاناخت  قابل  ریناپذاجتنا 
 که  یمفهوم. اسات  یدرون  یتیخصاوصا  با  شادن  مواجه  مفهوم  اسات،  تأمل  قابل  اصال  نیا  در
  مأخور که  ییهااساتواره. اسات  .یآگاه  یبرا  حضاورع و  رهن. چشامع  یهااساتواره  ادآوری
  یهاا ییباازنماا  از  یامتموعاه  عنوان  باه  شااانااخات  یونی  واتیطب  ناهیآئ  ییبتاداا  تصاااور  از
  اتیانظر  بلکاه  اناه،یاگرالیارتقلی   اتیانظر  تنهاا  ناه  ،یرورت  ةدیاعق  باه.  اسااات  یرماادی 
 که  اصل  نیا  رشیپذ  اساس  بر  ز،ین  مغز و  رهن  یهماننیا  و  ییرفتارگرا  مانند  انهیگرالیتقل
. اندشده  مفرح  دارد،  وجود  خام  احسااس  داشاتن و  ریناپذاجتنا   شاناخت  نیب  یضارور ةرابف
  یدکاارت   مادل انکاار  یادعاا  ینوع باه ،یا  هر  یااناهیاگرالیاتقل  اتیانظر  نیچن اگرچاه واقع،  در
  تصاور  مساتلزم  اتینظر  نیا  مضامون  رایز.  اندشاده ارائه  یدکارت  رهن  قاهب  در  اما  دارند   را

 .کندیم مشاهده را یرمادی  موجودات که است یچشم ةدارند عنوان به رهن

  مورد  در  سااان که اساات  هینظر  نیا  ةکنندانیب  یلیرا و  یمنفق  شااکل  در  ییرفتارگرا
 کتا   در  لیرا  لبرتیگ. اساات  رفتار به  شیگرا  ای  رفتار  از سااان  همان  یرهن  یهادهیپد

  اجتناا  نحو  باه  خودماان  یرهن  حااالت  از  فقط ماا،  از ،یا هر  کاه را بااور نیا  21رهن مفهوم
 راتااً یامر  عنوان  باه  رهن  از  یدکاارت  یِتلق  رایز.  دانادیم  محاال  منفقااً م،یهسااات  هآگاا  رینااپاذ

  رممکنی   مفلقاً  خودمان،  رهن  جز  یرهن  هر  وجود  شااناخت  شااود،یم باعث  یخصااوصاا
  آنتا از  صاورت  نیا  در  دارم،  یآگاه  خودم  یرهن  حاالت از  ضارورتاً من  اگر  عالوه، به.  باشاد
 حاهت  آن  از  خودم  یآگاه  از  دیبا  من  پ   اساات   ینره  حاهت ،ی  یزیچ از  بودن  آگاه که
 کل  لیده  نیهم به.  تینهایب  تا  طور  نیهم  و باشم  آگاه  زین  یآگاه  آن  از و  باشم  آگاه  هیاوه

 که  گرانید  یرهن  حاالت به نساابت  یتیشااکاک  نیچن. اساات  محال  یآگاه  یدکارت  طرح
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 یهاواژه که  برساد  دهیعق  نیا به  لیرا  شاودیم  موجب اسات،  یدکارت  یانگاردوگانه  ةتینت
 فرد  رفتار  فیتوصاا  یبرا  ینام  بلکه. سااتین  یخصااوصاا  یدرون  حاالت  یبرا  ینام  ،یرهن
  خا   طیشارا  در  فرد  چگونه  نکهیا  ینیبشیپ  بلکه  فرد،  باهفول  رفتار  فیتوصا  فقط نه. اسات
  توانیم  و اساات  رفتار  از  سااان  همواره  رهن  از  سااان  نکهیا  اظهار  با  لیرا.  کندیم  رفتار
  رهن  یمحتوا به  ممتاز  یابیدسات  ما که  رسادیم  تهینت  نیا به  کرد،  حذف  را  یدرون  حاالت
 (. Madell, 1996: 340-342) میندار خودمان

 به  ندارد،  وجود  ریناپذ اجتناا   یهاگزارش  نکاهیا  بر  یمبن  لیارا  اعتقااد  ،یرورت  ةدیاعق به
  اجتنا   یهاگزارش  که اسات  انگاشاته  مسالم  را  یدکارت  اصال  نیا او که  اسات  لیده  نیا

 از  لیرا مِیب  درواقع. اساات  یدرون  یاتیهو  وجود  مسااتلزم  خودمان،  یدرون  حاالت  از  ریناپذ
  وجود  یدرون  یتیخصااوصاا  دیبا  باشااد،  داشااته  وجود  ییهاگزارش  نیچن  اگر  که اساات  نیا

  ییتوانا  اگر  لیرا  نظر از.  ابدی  مونا  ییهاگزارش  نیچن  آن، با  مواجهه  در  که باشااد  داشااته
 باشاد،  داشاته  وجود  یدرون  حاالت  مورد  در  یراساتنباطی   ریناپذ  اجتنا   یهارشگزا ةارائ
 را  یزیچ  هر اسات  قادر  داند،ینم  رفتار از  زیچ  چیه که  یکسا که  داد  خواهد  نشاان  امر  نیا
 او  هذا.  ماند  خواهد  یبرجا  تیشاکاک  مشاکل  صاورت  نیا  در  و.  بداند  یدرون  حاالت  مورد  در
  ممتاز  یابیدسات که  دردهد  تن  رممکنی  نظر  نیا به  دشاویم  متبور  مشاکل  نیا  حل  یبرا
  کندیم مفرح  را  کالیپارادوکسا  یادعا  نیا او  تهینت  در.  میندار  خود  یخصاوصا  حاالت به

 که اساات  ییزهایچ  انواع  همان ابم،یب  خودم  مورد  در  توانمیم من  که  ییزهایچ  انواع":  که

 ,Ryle)  "اسااات  یکی  باًیرتق  آنها فهم  روش و  بشاااناسااام  گرید  افراد  مورد  در  توانمیم

1965: 155 quoted in Rorty, 1980: 101) 

 بهتر  را  ییزهاایچ  توانیم  موتقادناد  دو  هر  هاایدکاارت  و  انیارفتاارگرا  نیا  بر  عالوه  
.  22شاده داده  یویطب  نحو بهع  اصال  همان  آنان  یشاناخت  مورفت مشاترک  مقدمه.  شاناخت
  یو یطب  نحو به که  ردیگیم  تولق  یتیهو  نوع  آن  به  ای شااناخت  اصاال  نیا  مفابق. اساات
 که  ردیگیم  تولق  یاتیهو  آن به  ای  باشاد،  حاضار  یآگاه  برابر  در  واسافهیب که اسات مناساب
 که  یاتیهو  موتقدند  هایدکارت. اساات  اول  نوع  از  یاتیهو  مسااتلزم  صاافاتشااان  و  وجود
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  حاالت  دارند،  یتیخصاوصا  نیچن  یرات  و  یویطب  نحو به  و  حاضارند  یآگاه  یبرا  ماًیمساتق
  یزها یچ  حاالت  فقط  حاضرند،  یآگاه  یبرا  که  یاتیهو  موتقدند  انیرفتارگرا.  هستند  یرهن
 از  بهتر  را  زیچ  چیه  رهنع  که  را  یدکارت  باور  نیا  آنان  اگرچه  بیترت  نیبد.  هستند  یکیزیف

 به  ایاشا  یبرخ که  اندکرده  حفظ  را  دهیعق  نیا اما  اند،گذاشاته  کنار  شاناساد.،ینم  خودش
  حفظ  زین  را  دهیعق  نیا  یکیزیمتاف  ةتینت  آنان  نیهمچن.  هساتند تشاناخ  قابل  یویطب  نحو
 را  یافالطون  اصال  نیا  ریتأر  دهیعق  نیا  در.  هساتند  یواقو  ییایاشا  نیچن  فقط که  اندکرده
 اصاال  نیا  واقع  در.  دید  توانیم  وضااوح به  اساات.،  نیتریواقو  نیترشااناخت  قابلع که

  انه،یگرا  لیتقل  اتینظر  شاودیم باعث  ،شاده.داده  یویطب  نحو  بهع  اصال  کنار  در  یافالطون
  گردد  مفرح  ،یرهن  باه  یکیزیف  امر  لیاتقل  خواه  و  یکیزیف  باه  یرهن  امر  لیاتقل  خواه
(Rorty, 1980: 104-105.) 

  بادون ،یدرون  حااالت توانادیم  کاه بااورناد  نیا  بر  یلساااوفاانیف  ان، یارفتاارگرا مقاابال  در
 اسات، درسات  آنان  شاهود  و  باور  نیا  یرورت  نظر  از.  باشاد  داشاته  وجود  یرفتار  یهامالزم

 امور  مقر   فرشااتگان و  هااهکترون  زها،یم  مانند  درساات  خام،  احساااسااات که  شااهود  نیا
 خام  احسااساات  شاناخت  یبرا  برتر و  خا   روش  ،ی  ما و  هساتند  جهان  سااکنان  و  یجزئ

  یدرسات  باور  نیچن  اما.  میدار  خود  یخصاوصا  اتیهو به  ممتاز  یابیدسات درواقع  و  خودمان
  شاده.داده  یویطب  نحو  بهع  اصال  اسااس بر که  آنگاه  شاود،یم  نادرسات  یادهیعق به  لیتبد
  یل یخ  خام  احسااساات  چون که  شاودیم  گرفته یاتهینت  نیچن  یدرون  چشامِ ی  اساتواره و

 امر  ،ی  در  ییندهایفرا  و  خا   یلیخ  ینوع  از  یاتیهو  دیبا  پ   شااوند،یم  شااناخته  خو 
  آن  ةکنندمنوک  و  وتیطب  نهیآئ  مقام  در  انندتویم  هذا و.  باشاااند  یرمادی   یخصاااوصااا

  شاا ، ،ی  نه را  خود  همنوعان و  دوساتان  شاودیم  باعث که اسات  یتلق  نیا.  رندیقرارگ
 منتر  دینبا  یایتلق  نیچن  ینادرسات  اما.  میبدان  مرموز  زیچ  ،ی  اطراف  در  ییهاپوساته  بلکه
 ما  ممتاز  یابیدسات  و  اشادب  داشاته  وجود  تواندینم  درون  در  یزیچ  چیه که  شاود  باور  نیا به
 مساتلزم  ای اسات،  یکیزیمتاف  دفاع مساتلزم  ای که اسات  راز  ،ی  خودمان  یرهن  حاالت به
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  مفهوم اما  گذاشات،  کنار  را  شادهداده  یویطب  نحو به  اصال  توانیم  رایز.  شاکاکانه  ینابود
 نکهیا  بدون  آن  ی  دارنده که دانساات  یشااناخت  را  آن  و  کرد  حفظ را  میمسااتق شااناخت
 به  یاساتنتاج  ری  شاناخت  تولق. اسات  یشاناخت  نیچن  یدارا  دهد، انتام  آگاهانه جاساتنتا

  نی ا  اگر واقع  در.  میاداشااته  را  آن با  ییآشاانا  شااان  ما  که اساات  لیده  نیبد  فقط  یزیچ
  یهاا تیافیک  باا مواجهاه م،یمساااتق  شااانااخات  کساااب راه تنهاا  کاه میبگاذار کناار  را  دهیاعق

  ممکن،  یعلّ  مقدمه  صارفاً نه که  یامواجهه اسات،  انتقال  رقابلی   و  خا   شاده،احسااس
  یدارا  که  میریبوذ  پارادک  به  دچارشادن  بدون  میتوانیم اسات،  یزبان شاناخت  یمبنا  بلکه
  کند،یم  ممکن  را  ممتاز  یدسااترساا  نیا که  یساامیمکان  رایز.  میهساات  ممتاز  یابیدساات
-Rorty, 1980: 107)  ساااتین  یرهن  حاالت  یداریپد  صااافات  مورد  در  ینگردرون

110 .) 

  اما .  است  ی درست  شهود   ی دارا  ز ین  رهن  مورد   در   یستیاهی ماتر  ات ینظر  ی رورت   نظر   از
  ن یا .  شودی م   انیب  یدکارت   یشناسمورفت  قاهب  در  که  آنگاه  انتامد،ی م  پارادک   به  تاًینها

  و   ی کی زیمتاف  یسان   .ی عصب  حاالت   جز   ستین  یزی چ  یرهن   حاالتع  که  عبارت 
  از   یی رها  ی برا  آرمسترانگ  و   اسمارت  مانند   گرال ی تقل  یهاست یاهیماتر.  است  کال یپارادکس
  را   یرهن   عبارات  موتقدند  که  مونا  ن یبد  آورند،ی م   یرو  موضوع-ی خنث  لیتحل  به  پارادک 

  در   من  گفتن  ی جا  به  مثالً و  م ینشو بدن -رهن  ة مسئل دچار  که  کرد  ل یتحل یاگونه  به  د یبا
  از .  شودی م  ی خاص  رفتار  بروز   علتِ   که  دهد ی م  رخ  یز یچ  من   در   م ییبگو   هستم،  تفکر  حال
  ی ناسازگار  منکر   لی تحل  نی ا   با  آنان   دارد    ی خنث   ی ژگیو  دهد، ی م  رخ  یزی چ  عبارت   که  آنتا 
  و   ی رهن   امر   از   ما   شهود   با  انکار   ن ی ا  که  ی حاه   در .  شوندی م  ی ک یزی ف  و  ی رهن   محمول   دو
  و   رابندیفا   انندم  گراحذف   یها ست یاهیماتر   ان،ی گرال یتقل  برخالف.  است  تقابل  در   یکیزیف

  ی عصب   یندهایفرا  تاکنون  اشتباه  به  ما   نکهیا  نه  ندارد،  وجود  ی احساس  چیه موتقدند  نیکوا

  سان  آن  از  شما  آنچه   ندارد، وجود  اهف " که  آنان گفته  بر  همواره  اما. میادهی نام احساس  را
  ما   و   دارد   ارجاع   ها اهف   به  اهف   که  است   وارد   انتقاد   ن ی ا  ، "    جز   ست ین  ی زی چ  د ییگو یم
  ی هاست یاهیماتر   انتقاد  نی ا  به  پاسا   یبرا.  میده   ارجاع   ندارد   وجود  آنچه  به  میتوانی نم
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  ندارد،   ارجاع  یز یچ  به   اصالً  احساس:  کنند  اتاار  را   ی رأ  دو ن یا  از   ی ک ی  متبورند   گرا حذف 
  ی همانن ی ا  بر  ان یگراحذف   دی تأک.  است  درباره.  گفتن  سانع  ی مونا  به   داشتن  ارجاع   ای

  ی دکارت سنت در   آنان ات ینظر  شود ی م باعث  مونا یهمان نی ا بر  انیگرال ی تقل دی تأک و مرجع
-Rorty, 1980: 116)  است   آن  مقابل   در  ی واکنش  اتی نظر  نی ا  که  ی سنت.  ردیگ  یجا

  اجتنا    گزارش   رشیپذ  که،   انددانسته   مسلم   ی ستیاهیماتر  کرد یرو  دو  هر  درواقع(.  119
  ما   آنها  با  مواجهه  که  است  خا   ینوع   از  یاتی هو  قبول  مستلزم  یرهن  حاالت از  ما  ری ناپذ
  تیشکاک  از   ز یگر  ی برا  آنان   جهت  ن ی بد.  کندی م  یی هاگزارش   ن ی چن  ارائه  به  متبور   را

 .اندآورده  ی رو انهی گراحذف  ای  انهی گرال یتقل ات ینظر  به یدکارت 

 بدن   و ذهن یهمانن يا بدون  سمیاليماتر: یرورت  یجاب يا  يۀنظر

  نی ا  رشیپذ  مساتلزم مواصار  رهن  ةفلساف  در  موجود  اتینظر  ةمه  ،یرورت  لیتحل بر  بنا
 ابژه نام به  ابژه از  یخاصاا  نوع با  خا   ةمواجه و  ارتباط  لیده به که  اساات  یدکارت  اصاال
  رشی پذ  یجا به  توانیم اسااات  موتقد او.  میهسااات  ریناپذ  اجتنا   شاااناخت  یدارا  یرهن
 م یبرسا  یایساتیاهیماتر یةنظر  به و میکن  انکار  را  یدکارت  اصال  نیا  ات،ینظر  نیا  از  ،یهر
  یمنفق  ةتینت  اصال  نیا  انکار.  شاود  گذاشاته  کنار  بدن و  رهن  یهماننیا  مفهوم  آن  در که

 که  اسات  دهیعق  نیا  از  یحاک  اسافوره  نیا".  اسات  شاده.داده  امر  اسافورهع به  سالرز  انتقاد
  آگااه  آن از  یزباانشیپ  نحو  باه  هااانساااان  کاه  دارد  وجود  ممتااز  یتصاااور  ایا یادیابن  یاداده

  یمورفت   یهانسابت که  کندیم  انیب  اسافوره  نیا(.  Langiulli, 2002: 14)  "هساتند
 و  یعلّ  یاهگو  ،یا  یمبناا  بر  دیاباا  رینااپاذ  اجتناا   و  ینیقی  م،یمساااتق  شااانااخات  ماانناد
 و  هاابژه  یبرخ  نیب  خا   نسابت و رابفه  ،ی  عنوان به  یونی.  شاود  دهیفهم  یکیمکانشابه
 با  یرورت.  ردیگ  صاورت شاناخت  تریویطب و  ترآساان  نحو هب  شاودیم باعث که  انساان  رهن

  یاجتماع   ةتترب  مساتلزم  را  ریناپذ اجتنا  شاناخت  اگر": که  کندیم  انیب  اسافوره  نیا  انکار
  در  م یبدان  یشناخت  یادعا  ،ی به  نرمال  ةمحاور  در  نرمال قاطع  جوا   ا ی   مستلزم  یونی
  انیب  ریناپذ  اجتنا   یگزارشاا  خودمان  از  یحاهت  مورد  در  هرگاه که  اصاال  نیا  صااورت  نیا
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  "بود   ناواهد  موجه  م،یشاو  مواجه  آن  با که  باشاد  داشاته  وجود  یتیخصاوصا  دیبا  م،یکنیم
(Rorty, 1980: 96.) 

 تنهاا  ر ینااپاذ  اجتناا  شااانااخات کاه  دهادیم نشاااان  خود  لیاتحل  در  یرورت بیاترت  نیباد
  درد  مانند  یاحسااسا  گفت  توانیم.  اسات  بحث  مورد  بدن و  رهن  ةمسائل  در  که اسات  یزیچ
  کردیرو  اگر. ساتین  نیچن  یعصاب  یدادهایرو اما  اسات،  گزارش  قابل  ریناپذ اجتنا   نحو به

 دو  ،یکیزیف  و  یرهن  محمول  دو  برخالف  گفت  توانیم  م،یریبوذ  را  شاااناخت به  یاجتماع
 به هم  تواندیم  واحد امر  ،ی  پ .  ستندین  متضااد  یریناپذاجتنا  و  یریپذاجتنا   محمول

 به هم  و  ،(دانندیم  یشاناساعصاب که  یکساان  یساو  از)  باشاد  گزارش  قابل  ریپذاجتنا   ونح
  مورد  در  ما  رایز  ،(دانندینم  یشااناسااعصااب که  یکسااان یسااو  از)  ریناپذاجتنا   نحو

  یآساان  به.  بحث  مورد  اتیهو  یرات  صافات نه  م،ییگویم  ساان  یاجتماع  یها یپراکسا
  یاجتماع   یها یپراکسااا  ها،فرهنگ  یمونو  و  یعقالن  رشاااد  ةدرج اسااااس  بر  توانیم

 :Rorty, 1980)  کرد  تصااور  کسااانی  یدادهایرو و  اعمال  اء،یاشاا  مورد  در  را  ماتلف

121-122.) 

  گرید  ریتوب  باه  ایا  بادن،  و  رهن  یهمااننیا  بادون  سااامیاهیامااتر  یونی  یرورت  ةدیاا
 اما  انه،یگرایویطب  یکردیرو  توانیم که  ادعاسات  نیا  انگریب  انه،یگرالیرتقلی   سامیکاهیزیف
 ریتوااب  قااهاب  در  توانیم  را  مفروض  دادیارو  ادعاا،  نیا  بر  بناا.  نمود  اتااار  اناهیاگرالیارتقلی 
 علم  اسااااس بر.  کرد  فیتوصااا  ،یاهتفات  و  یراهتفاتی   ای روانشاااناساااانه، و  کالیوهوژیزیف
 عصااب  شاادن  ،یتحر و  مغز  در  یکیاهکتر  یبارها  میتقساا ساامیمکان  توانیم  یوهوژیزیف

.  کرد   ینیب  شیپ را  مغز  حاالت  اساااس بر  کلمات  اظهار و  داد  نشااان  را  حلق  در  یاچهیماه
.  نمود   ینیب  شیپ  را  فرد  عمل  تادشاده،یا که  یباور  یمبنا  بر  توانیم زین  یروانشاناسا  در
  یرهن   یدادهایرو  و  درنظرگرفت واحد  یندیفرا  از  فیتوصا  دو  توانیم  را  نییتب  دو  نیا  هذا
  تفاوت  ای  بدن، و  رهن  نیب  تفاوت.  دانسات  فیتوصا  دو تحت  واحد  یدادهایرو  را  یکیزیف و

 زیم  سااختار  از  کالن  و  خرد  فیتوصا  دو  تفاوت که  طور  همان  سات،ین  رازآهود  دالئل، و  علل
 (.Rorty, 1996: 113) ستین رازآهود
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 از  رهن  حااالت  انگریاب  جمالت  باه  را  مغز  حااالت  انگریاب  جمالت  میتوانینم  ماا  نکاهیا
  یساات یاهیماتر  هینظر  انکار موجب  م،یکن  ترجمه  ارزی  هم  ای  وناییم هم  یهانساابت  قیطر
 بلکه  ندارد،  سااامیاهیماتر  قتیحق  با  یارتباط  ییتوانا  عدم  نیا.  شاااودینم  انهیگرا  لیرتقلی 

 مانند  یرهن  اتیهو  ةدربار  میتوانیم  هذا.  اسات مغز  به  رهن  بودن  ریناپذلیتقل  دهندهنشاان
  یعلم   ای  یفلساف  وضاوح  ازمندین  ای  یاساتوار  را  آنها  یوه  م،ییبگو  ساان...  و الیام  و  باورها
  ،ی سانت  ةفلساف  ریتصاو  یمبنا بر  جمالت،  گونه نیا  بودن  یاساتوار  به  قائالن  رایز.  میندان
  آنها  صاد   موجب  جهان  در  ایاشا که  مونا  نیبد.  دانندیم تیواقو مفابق  را  جمالت  یبرخ

  نی بد.  دانندیم  ویساوبژکت  کامالً  یزیچ  ای  قرارداد،  رو ،  مساتلزم  را  گرید  یبرخ  و  هساتند،
  یهاا ارزش  از  یحااک جمالت  و  واقع،  مفاابق  را  یادیابن ررات  مورد  در جمالت  آناان  جهات
  زی تما  نیا  اگر که  یحاه  در.  دانندیم  یرواقوی  و  ویسااوبژکت را  یشااناخت  ییبایز  و  یاخالق
  نی تأم که  یهدف  اسااااس بر  را  جمالت  نیب  زیتما  آن  یجا به  و  میبگذار  کنار  را  یافالطون

 الیام  و  باورها  مانند  یرهن  اتیهو  مورد  در  سان  گفت  توانیم  آنگاه  م،یکن  هحاظ  کنندیم
  ندهیآ  در ما  همنوعان  اعمال  ینیب  شیپ  راه  نیبهتر  احتماالً  یروانشاناسا که موناسات  نیبد

 (.Rorty, 1996: 114-116) دارد وجود یرهن اتیهو مونا نیهم به و است

 نظر و  م،یبگذار  کنار  را  ییبازنما  یدرسات  عنوان به  شاناخت  از  ورتصا  اگر  ،یرورت نظر  از
 از که  ریتصااو  ینوع نه  اساات،  عمل  یبرا  یاقاعده  باور که  میریبوذ  را باور  موردِ  در  رسیپ

  ییبازنما  نه اسات، تیواقو  یریبکارگ  یبرا یالهیوسا  هذا  و. اسات  شاده سااخته  یرهن  ةجوهر
  جهان  در  یائیاشاا  ایآ که  کرد  میناواه  مفرح  را سااؤال  نیا  گرید  صااورت  نیا  در. تیواقو
  اگرچه  رایز.  شاود  یشاناخت  ییبایز  و  یاخالق  ،یکیزیف  احکام  صاد   موجب که  دارد  وجود
  وجود  جهان و  شااا   نیب  یعلّ  روابط  باورها،  انیم  یهیتوج  روابط  و  هانساابت بر  عالوه
  وجود  باورها  د صا یبرا  یعلت  چیه اما  آنها،  لیده نه  هساتند،  باورها کساب  علل که  دارد،
  ها،هورمون   ازجمله  یکیزیف  و  یرهن  امور  شااامل  تواندیم  انسااان  رفتار  یدرون  علل.  ندارد
 :Rorty, 1996)  باشاد...   و  اتیخلق  ال،یام  باورها،  ،یعصاب  یهاناپ یسا  ها،ترونیپوز
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120-121.) 

  م، یبگذار   کنار   را   ری ناپذ  اجتنا    ی هاگزارش   نیی تب  یدکارت   مدل  اگر  ،ی رورت  انیب  به
  صرفاً   بلکه   ست، ین  یآگاه   ی برا  حضور  مستلزم  ،یشناختروان   حاالت  از   یِآگاه   مفهوم  گر ید

  همان   به   اهف،  که  دارم   باور  من :  مانند  یجمالت   کاربرد.  است  کلمات   کاربرد  ی ریادگی   مستلزم
  دگاه ید  نی ا  در.  است  رفته  باال  من   خون  در   نیآدرناه :  مانند  ی جمالت   که  شودی م   آموخته  نحو
 میتوانی م   همچنان  اما   م،ی گذاری م   کنار  را  یآگاه   مفهوم  اگرچه  انه، یگرال یرتقل ی    ی ستیاه یماتر
  ی رهن   حاالت  از  متشکل  که   یخود.  مییبگو  سان  شا .  خودع  نام  به  یزیمتما   موجود  از

  نکه یا   نه  م،ینامی م   شا   را   ی رهن   حاالت   ن ی ا  متموعه   که  است   ن یا  مهم   نکته .  است
  تفکر   راثیم  حاالت،   ةدارند  عنوان   به   خود،   از   ی تلق   نی ا.  باشد  حاالت   ن یا  ی دارا  شا 
  ی ست یاهی ماتر  مدل .  میکن  ی تلق  دن ید   ی اهگو  در   را   تفکر   نکه یا  بر   ی مبن   است  ی افالطون

  الیام  و   باورها   ی ارتباط   شبکه  و  بافت   ر یتصو  ، یسنت  ة استوار  ن ی ا  ی جا  به   انهی گرال یرتقلی 
  که   ستین  یز یچ  شبکه  ای   بافت  نیا.  است  شدن  بافته  حال  در  دائماً  که  دهدی م  قرار  را

  ی باورها  مانند  یی هامحرک   به   پاسا  در   را   خودش   بلکه   شود،   بافته  آن   از   ز یمتما   ی عامل   توسط 
 . ( Rorty, 1996: 122-123) بافدی م  دی جد

 گیرینتیجه

 به  فلسافه،  از  یسانت  ریتصاو که  رسادیم  تهینت  نیا به  خود  یایتار  لیتحل  در  یرورت
  ةهم   در  وتیطب ةنیآئ  عنوان به  انسااان و  هساات، که  طور  آن تیواقو  یجسااتتو  عنوان
  آن  مورد  در فالسااافه  نظر  اختالف  باوجود.  دارد  وجود  امروز  تا  ونانی از  یفلساااف  اتیانظر
  مشااهده  قیطر از  شاناخت  یمبنا  یجساتتو  یسانت  ةفلساف  بر حاکم  روح  اما  ،یقیحق  یهسات
  انی پا  لیدال  ییقهقرا ریساا  به که  یامشاااهده اساات،  یقیحق  اتیهو میمسااتق  دارید و
 . باشدیم

  مولول  را  بدن  -رهن  ةمسائل  ازجمله  مواصار  ةفلساف  در  موجود  مساائل  ،یطرف از  یرورت
  انتاا   ةتینت  صرفاً  را  یکردیرو  نیچن  گر،ید  طرف  از  و  داند،یم  فلسفه  از  یسنت  یِتلق  نیا
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  فالطونا  یساو  از  شاناخت،  مورد  در  گفتنساان یبرا  یدارید  یهااساتواره از  یامتموعه
 و  علال  صااارفًاا  و  نادارد  وجود  انتااا   یبرا  یعقالن لیاده  چیه  کاهیدرحااه.  کنادیم  هحااظ
  یا ی تار  طیشاارا  اگر که  دارد  وجود  امکان  نیا  پ .  اساات  لیدخ  یرونیب و  یدرون  عوامل

 مواجه  امروز  ما و  گرفتیم  صااورت  یگرید  انتاا   بود،  حاکم  افالطون  زمان  در  یگرید
  یرورت   شااناخت، تیماه  و  مونا فهم  در که  آنتا  از.  میبود  یففلساا  تفکر  از  یگرید  نوع  با

 کاه   رسااادیم تاهینت  نیا باه  کناد،یم  یعقالن  دالئال  نیگزیجاا  را  یرمورفتی   علال و  عوامال
  وجود به  ما  امروز متداول  یفلساف  مساائل  هاآن  علت  به که را  ییهااساتواره و  ریتصااو  دیبا

  یا ی تاار ةدور و  میپاارادا  باه  مربوط  کاه  ییهااانگااره  و  هاااساااتوااره گاذاشااات، کناار  اناد،آماده
  یا صافحه  هر  در  را  ها  آن  فالسافه  اشاتباه  به اما  اند،شاده  منساوخ  کامالً  و  اندبوده  یگرید
  مسااائل،  یکیتئور  حل  یجا به  نیبنابرا.  اند کرده  فرض  مساالم  اندنوشااته  و  اندخوانده که
 .گذاشت کنار را ها آن دیبا

 منشاأ  ابتدا او. اسات  یاسااسا  ةمرحل  دو  یدارا  یرورت  باورانهایتار  اساتدالل بیترت  نیبد
  چارچو   آن  خود که  دهدیم  نشااان  سااو  و  کندیم  آشااکار  را  یفلسااف  ةمساائل  یایتار
  منساااوخ  شاااود،  دهیفهم  دیبا بحث  مورد  ةمسااائل  آن، به  ارجاع با  که  یفرهنگ  ای  یایتار

 کنار  را  شاناخت  از  یسانت  یِتلق  توانیم که  ردیگیم تهینت او  مقدمه،  دو  نیا  از.  اساتشاده
 اسات، موجه  باور شاناخت  کرد،یرو  نیا  در.  کرد  نیگزیجا  را  یساتیپراگمات  کردیرو و  گذاشات

  گفت  مسااتلزم  بلکه ساات،ین تیواقو و  شااناسااا  فاعل  خا   ارتباط  مسااتلزم  ه،یتوج  اما

  ییدادها یرو به  توانینم  اظهارات  هیتوج  در  هذا و.  است  یاجتماع  تیفواه مستلزم  یونوگو ی
 هیشب  شناخت،  ،یکردیرو  نیچن  در.  باشد  اربات  رقابلی   ییرفتارگرا  ثیح  از که  کرد  استناد
  چی ه  آن  در که روسااتین  دانیم به  هیشااب  نیکوا  ریتوب به  بلکه ساات،ین  ساااختمان  ،ی به
  ییرفتارگرا   را  شاناخت به  یساتیپراگمات  کردیرو  نیا  یرورت.  ساتین  خفا از  مصاون  ییادعا

 و  واتساون  ییرفتارگرا با  یارتباط  چیه  نگرش  نیا  کندیم  دیتأک و  نامدیم  یشاناختمورفت
 خام،  احسااساات  توانیم که  مونا  نیبد.  ساتین  یکیزیمتاف امسااک  مساتلزم  رایز.  ندارد  لیرا



(سویده کوکب) یرورت چاردير  ازنظر  بدن و ذهن  ۀمسئل بر یتأمل  1۴5   

  یعلّ   نییتب  در که را  گرید  زیچ  هر و  یحساا  یهاداده  ،یدرون  تصااورات  ،ینیشاایپ  میمفاه
 از که دانسات  یمقدمات را  هاآن  توانینم  اما  ،قرارداد  دییتأ  مورد اسات،  دیمف  یانساان  رفتار

 .شودیم استنتاج یویطب طور به گرید امورِ شناختِ ها آن شناخت
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