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چکيده

در تصویر کالسيک از معرفت سه مقول «واقع» و بهتبع آن «صدق» و «توجيه» اموری
مستقل از ذهن و ذهنيات فاعل شناسا محسوب ميشوند .اما نسبيگرایان استقالل این
امور را از ذهن و ذهنيات فاعل شناسا انکار ميکنند و بر این باورند که هر سه مقوله ،یا
دستکم برخي از آنها با توجه به نيازها ،ارزشها و عالئق اجتماعي شکل ميگيرند و به
بياندیگر «برساخت اجتماعي»اند ،درنتيجه معرفت مقولهای نسبي است و از جامعهای به
جامعهای و از جامعهای در یک زمان به همان جامعه در زمان دیگر متفاوت است .حاصل
این نوع نگرش به معرفت ،نظریهای است که امروزه با عنوان «نسيبيگرایي معرفت-
شناختي» معروف است" .پل بوقوسيان" ،فيلسوف معاصر از ناقدان برجست نسبيگرایي
معرفتشناختي است .این مقاله با تکيه بر آرای پلبوقوسيان به بررسي و نقد نوعي از
نسبيگرایي معرفت شناختي ميپردازد که ناشياز «ساختهانگاری واقع» است و ضمن
نشان دادن مخدوش بودن این نظریه ميکوشد برخي آرای بوقوسيان در این زمينه را
مورد بررسي و نقد قرار دهد.
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مقدمه
«نسبيانگاری» ) ،(relativismتاریخي به قدمت فلسفه دارد .این جریان فکری از "پروتاگوراس" بـا
عبارت معروف «انسان معيار همه چيز است» آغاز شد و تا به امروز ادامه دارد .نسبيانگاری انواع مختلفي
را داراست که از مهمترین آنها ميتوان به نسبيانگـاری معرفـتشـناختي )،(epistemic relativism
نســــبيانگــــاری اخالقــــي ) (moral relativismو نســــبيانگــــاری زیبــــایيشــــناختي
) (aesthetics relativismاشاره کرد 1.نسبيانگاری معرفتشناختي ناظر به حـوزة شـناخت و معرفـت
انساني است و با توجه به تعریف سهجزئي معرفت (باور صادق موجه) ،ایـن نـوع نسـبيانگـاری ناشـي از
نگاهي نسبيانگارانه به هـر یـک از اجـزای سـهگانـ تعریـف معرفـت اسـت .از ایـنرو ،نسـبيانگـاری
معرفـتشـناختي سـه قسـم اسـت« :نسـبيانگـاری نـاظر بـه بـاور» )،(relativism about belief
«نسبيانگاری نـاظر بـه صـدق» ) (relativism about truthو «نسـبيانگـاری نـاظر بـه توجيـه»
) .(relativism about justificationاز آنجاکه براساس نظری مطابقت صدق ،صدق یـک بـاور بـه
معنای مطابقت آن با امر واقع است ،نسبيانگاری ناظر به صدق ریشه در نگاه آن دسته از متفکرانـي دارد
که نظری نسبيگرایانه نسبت به واقع دارند .ازجمل این متفکران ميتوان به ساختانگـاران واقـع اشـاره
کرد .مقال حاضر به بررسي و نقد نسبيانگاری ناظر به صدق و یا بهعبارت روشنتر بـه بررسـي دیـدگاه
ساختهانگاری واقع ميپردازد.
در این مقاله ابتدا به ارائ تعریفي از ساختهانگاری واقع ) (fact constructivismميپردازیم .سپس
8
استداللهایي که در دفاع از آن ازسوی "گودمن" 8و "پاتنم" 3مطرحشده از نظر ميگذرانيم .بوقوسـيان
ضمن نقدهایي که بر آن استداللها وارد ميداند ،به این نتيجه ميرسد که تنها راه مقابلـه بـا آن نقـدها
«برساختهانگاری نسبيانگارانه» است .او سپس ساخته¬انگاری نسبيانگاران "رورتي" 1را مـورد بررسـي
قرار ميدهد و با نقد نسبيانگاری بهطورکلي ،ساختهانگاری واقع را بياساس و ناموجه مـيدانـد .در ایـن
راستا نگارنده نيز نقدهایي بر بوقوسيان وارد ميداند .با اینحال در نقد کلي ساختهانگاری واقـع و نسـبي-
انگاری با او همرأی ميباشد.
تعريف ساختهانگاری واقع
بنــابــر نظری ـ «ســاختهانگــاری واقــع»« ،امــر واقــع» براســاس عالیــق و نيازهــای انســان شــکل
ميگيرد .اما پرسش این است که این امر به چه صورتي شـکل مـيگيـرد و بـه بيـاندیگـر ،مـا چگونـه
امور واقع را مـي سـازیمي بوقوسـيان بـا نگـاه بـه آثـار مهـمتـرین و بـا نفـوذترین سـاختگرایـان واقـع
یعني نلسون گودمن ،هيالری پاتنم و ریچارد رورتي چنين پاسـخ مـيدهـد 0کـه مـا واقعيـت را ازطریـق
توصــيف واقعيــت مــيســازیم .بــه همــينجهــت او دیــدگاه آنــان را «وابســتگي توصـيفي واقعيــات»
)(descriptive dependence of factsمينامد .نکت اساسي و زیربنایي دیدگاه آنان این است که
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واقعيات مستقل از شاکل مفهوميای که ما برای توصيف آنها برگزیدهایم ،وجود ندارند .گودمن ميگوید:
«ما جهان را با ایجاد تعابير ميسازیم» .اما سـخن اخيـر دقيقـا بـه چـه معناسـتي گـودمن بـا برگزیـدن
عنوان «شيوههای ساخت جهان» ) (Ways of Worldmakingبرای کتابش بهخوبي نشان ميدهـد کـه
مرادش این است که ما واقعا جهانهای مختلف را با خلق نظریات یا نظامهای مختلف یا به قـول مکـرر
خودش با تعابير مختلف ميسازیم ) .(Boghossian, 2006, p.27او در فصـلي ذیـل عنـوان «جعـل
واقعيت» ( )The Fabrication of Factموضع خود را بهروشني بيـان مـيکنـد و خـود را در مقابـل
«مبناگرایاني» ) (fundamentalistsقرار ميدهد که معتقدند واقعيات یافته و نه ساخته ميشـوند و
اینکــه واقعيــات جهــان واقعــي را تشــکيل مــيدهنــد و شــناخت متشــکل از بــاور بــه واقعيــات اســت
).(Goodman, 1996a, p.65
ازنظر گودمن حتي مواد بسياری که جهان از آنها ساخته ميشود نظير مـاده ،انـرژی ،مـوج ،پدیـدههـا
همراه با جهان ساخته ميشوند ) .(Ibid, p.65مطلبي که در اینجا حائز اهميت است ،بحث کثرتگرایي
یا به تعبير مناسبتر نسبيانگاری گودمن است .بنابر اعتقاد او راهها یا تعابير مختلفي برای ساخت جهـان
وجود دارد و هيچ یک از این راهها برتر از دیگری نيستند ) (Ibid, pp.3-11گودمن تا آنجا پيش ميرود
که «فيزیکاليسم» 7و «فنومناليسم» 2را که دو نظام رقيب در تبيين جهان به شمار ميروند در یک ردیف
قرار ميدهد و هر دو را شيوهای از توصيف و ساخت جهان معرفي ميکند .نکت مهمتر این است که هيچ
راهي برای نشان دادن اینکه کداميک از این دو نظام معرفتي صحيحتـر از دیگـری اسـت وجـود نـدارد؛
چراکه گودمن بهطور کلي اصل مطابقت با واقع را رد ميکند .از همينروست که پاتنم یکي از اصليترین
تمهای «شيوههای ساخت جهان» گودمن را این مـيدانـد کـه «هـيچ مبنـای ممتـازی وجـود نـدارد»
) .(Putnam, 1990, p.107پاتنم یادآور ميشود گودمن در این کتاب معتقد است که توصيفات بسيار
0
و به یک اندازه معتبر از امر محسوس ) (The phenomenalوجود دارد.
گودمن در نگاه کثرتگرایانهاش نه تنها از تعابير مختلف توصيف جهان سخن مـيگویـد؛ بلکـه معتقـد
است این تعابير برای ساخت جهانهای بالفعل متکثر ) (multiple actual worldبهکار ميرود 16.امـا
دليل طرح بحث جهانهای بالفعل متکثر نزد گودمن چيستي گودمن معتقد است برخي حقایق با هـم در
تعارباند مثل اینکه «زمين ساکن است» و «زمين به دور خورشيد مـيگـردد» .او بـر ایـن بـاور اسـت
بهترین راه برای حل چنين تعارضاتي این است که اینگونه تعابير را در جهانهای مختلف صـادق بـدانيم.
در واقع ميتوان با جداسـازی مـانع تعـارب شـد ) (Goodman, 1996c, p.152سـپس مـيگویـد:
«از اینرو اگر جهان بالفعل وجود دارد ،جهانهای بسياری موجودند .زیرا تعـابير صـادق متعارضـي وجـود
دارند و آنها نميتوانند در جهان یکسان و مشابهي باشند .اگر مفهوم کثرت جهانهـای بالفعـل عجيـب و
ناخوشایند است ،با وجود این شق تحملناپذیر جهاني که در آن تناقض وجود دارد و از اینرو تمام تعـابير
صادقاند ،ناگزیر ما را به آن سمت ميکشاند» ) (Ibidبه اینترتيب گودمن با توسل به نسـبيانگـاری از
تعارب جلوگيری ميکند.
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ساختهانگاری نزد رورتی
فيلسوف دیگری که بوقوسيان در «وابستگي توصيفي واقعيات» به او اشـاره مـيکنـد ریچـارد رورتـي
است .رورتي مينویسد:
وقتي چيزی مانند دایناسور را توصيف ميکنيم ،رنگ پوسـت و زنـدگي جنسـياش بـه
لحا علي مستقل از توصيف ما از آن است اما پيش از آنکه آن را دایناسور یا هـر چيـز
دیگری توصيف کنيم ،این ادعا معنایي ندارد که «دایناسور واقعـي» دارای خصوصـياتي
است« .واقعي» به چه معناستي شيء به خودی خود چيستي ....بيایيد آن را با جزئيات
بيشتری توصيف کنيم .تنها در هنگـام توصـيف آن ،در مـوقعيتي هسـتيم کـه بگـویيم
کداميک از ویژگيها بهنحو علي مستقل از توصيف ما از دایناسور هستند و کدام نيستند.
اگر آن چيز را دایناسور توصيف کنيم آنگاه ميتوان گفت مثال ویژگـي تخمگـذار بـودن
به نحو علي مستقل از توصيف ما از دایناسور است ،اما خصيصـ حيـوان بـودنش چنـين
نيست .این مس له تمایز بين ویژگيهای ذاتـي و صـرفا نسـبي ) (elationalدایناسـور
نيست .این امر تنها تمایز بين نسبتهـای عل ي ذیـل توصـيف(causal-relations-
)under-a-descriptionبرای برخي چيزها (تخم) و نسبتهای علي ذیـل توصـيف
برای برخي چيزهای دیگر است 11.افرادی مثل گودمن ،پاتنم و خودم مـياندیشـيم کـه
هيچ شيوة مستقل از توصيفي ،یعني شيوهای که تحت هيچ توصيفي نباشد وجود نـدارد
که [بر اساس آن] جهان موجود باشد ).(Boghossian, op.cit, p. 27
از نظر بوقوسيان این نظریه تعبيری از دیدگاهي است که هم واقعيات را وابسـته بـه ذهـن مـيدانـد؛
زیرا آشکارا تنها اذهاناند که قـادر بـه توصـيف جهـانانـد ) .(Ibidبوقوسـيان معتقـد اسـت نمـيتـوان
بهراحتي چنين دیدگاهي را راجع به تمامي واقعيات پذیرفت .او ميپرسد :چه دليل قاطع و روشـني وجـود
دارد تا از دیدگاه «واقعگرایي خام» راجع بـه جهـان دسـت بکشـيم و چنـين دیـدگاه ضـد شـهودیای را
بپذیریمي او مدعي است بهسادگي نميتوان در نوشتههـای برسـاختهانگـاران واقـع ،پاسـخي بـرای ایـن
پرسش یافت .در واقع آنچه بحث معقول در باب این نظریه را دشوار ميکند تلفيق آن با نظریهایست کـه
آن را «نسبيت اجتماعي توصيف») (social relativity of descriptionمينامد و آن چنـين اسـت:
اینکه چه طرحي را برای توصيف جهان برگزینيم ،بسته به این است که چه طرحي رابرای برگزیدن مفيد
بدانيم و اینکه چه طرحي را برای برگزیدن مفيد بدانيم مبتنيبر عالیق و نيازهای ممکـن مـا بـه عنـوان
موجودات اجتماعي است ) .(Ibidنسبيت اجتماعي توصيفات را بهوضوح ميتوان در مـتن زیـر از رورتـي
مشاهده کرد:
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ما زرافهها را بهدليل نيازها و عالیقمان با نام زرافه توصيف ميکنيم .همين امر راجع به
کلماتي چون اندام ،سلول ،اتم و غيره (اجزائي که زرافه از آنها ساختهشدهاند) نيز مطـرح
است .تمامي توصيفاتي که ما از اشياء ارائه ميدهيم مناسب اهدافمان هستند .اگر شـما
انساني عالقهمند به شکار باشيد مرز بين زرافه و هوای اطرافش برایتان روشن است اما
اگر شما مورچه یا آميب یا مسافری فضایي بودید که از ابزار زبان استفاده مـيکنـد ،آن
مرز چندان واضح نبود و چندان روشن نبود که آیا شما اصوالدر زبانتان نيـاز بـه کلمـ
زرافه داشتيد یا نه ).(Ibid
تا اینجا رورتي از شيوههای مختلف توصيف جهان بحث ميکند و اینکـه اگـر شـما مورچـه یـا آميـب
به کار برندة زبان باشيد روشن نيست که کلمهای مثل زرافه را در زبانتان داشته باشيد یا نه .امـا در ادامـه
رورتي این نظریه را یعني نظری نسبيت اجتماعي توصيف را به نظری «وابستگي توصيفي واقعيات» پيوند
ميزند و این دقيقا موضعي است که بوقوسيان مورد موشکافي قـرار مـيدهـد و بـا آن بـه مخالفـت بـر
ميخيزد .رورتي در ادامه ميگوید« :بهطور کلي روشن نيست هر یک از ميليـونهـا شـيوههـای توصـيف
ذرات زماني مکاني که از طریق آنچه ما آن را زرافه ميناميم مشخ شدهاند ،نسبت به شيوههای دیگـر
نزدیکتر بهشيوهای باشد که اشياء به خودی خود موجودند .(Ibid. p.30) ».پرسش این اسـت کـه آیـا
بهراستي ميتوان نظری «نسبيت اجتماعي توصيفات» را حامي نظری وابستگي توصيفي واقعيات دانستي
و آیا اساسا وابستگي توصيفي واقعيات برآمده از نظری مذکور اسـت .بوقوسـيان امکـان چنـين امـری را
به طور کل انکار ميکند و با صراحت ميگوید« :گفتن اینکه باید [علت] پذیرشمان از برخي توصيفات را
برحسب عالیق عملي مان توضيح دهيم و نه برحسب تطابق با شيوهای که اشياء بهخودی خـود هسـتند،
یک چيز است؛ و اینکه چيزی بهعنوان شيوهای که اشياء به خودی خود ،مسـتقل از توصـيفات مـا وجـود
ندارد ،چيز کامال دیگری .کامال ممکن است به اولي معتقد بود بدون اینکه به هـيچوجـه دومـي را ت یيـد
کرد» ).(Ibid, p.31
به این ترتيب بوقوسيان معتقد است هيچ ارتباطي ميان این دو نظریه وجود ندارد .همانطورکه بسياری از
عينيگرایان واقع ميپذیرند که توصيفات به صادق بسياری از جهان وجود دارد .اما به اعتقاد آنها چنـين
نيست که بتوان هر توصيفي را پذیرفت چراکه بسياری از توصيفات به دليل عدممطابقت با واقع کاذباند.
در واقع اگر کمي بيشتر به نظری نسبيت اجتماعي توصيفات بيندیشيم ميبينيم که به هيچوجه این نظریه
بدین معنا نيست که نميتوان توصيفاتي یافت که به واقعيت نزدیکتر باشد .تا اینجا با نظری ساختهانگاری
واقع آشنا شدیم و دریافتيم که برمبنای این نظریه هيچ واقعيتي مستقل از توصيفات ما وجود ندارد .حـال
بوقوسيان در پي آن است که آیا واقعا ميتوان استدالل موجه و قانعکنندهای در حمایت از برساختهانگاری
واقع یافتي او در این قسمت ،استدالل نلسون گودمن ،هيالری پاتنم و ریچارد رورتي را مورد بررسي قرار
ميدهد و درنهایت نتيجه ميگيرد که چنين استداللي وجود ندارد.
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استدالل گودمن
برمبنای استدالل گودمن که بوقوسيان آن را استدالل «کارد شيرینيبر» ) (cooki cutterمـينامـد،
این مفاهيم ما هستند که واقعيت را ميسازند؛ درواقع مفاهيم ما با تقسيمبندی جهان و کشيدن مرز بـين
آنها ،واقعيات را شکل ميدهند .برای مثال اگر ما یک دسته اتم را در نظر بگيریم و دور آن خط بکشـيم
بدینوسيله مفهوم مولکول را خلق ميکنيم ،به بيان دقيقتر مولکول پا به عرص وجود مينهد .وقتـي مـا
بهصورت مفهومي چيزی را توصيف ميکنيم در واقع باعث ميشویم آن چيز پـا بـه عرصـ وجـود نهـد.
ممکن است هم ما خطوطمان را به نحوی مسـتقل از دیگـری ترسـيم کنـيم ولـي هـيچ کـدام نماینـدة
دقيقتری از چگونگي واقعي اشياء نيستند .این امر بدینسبب است که هيچ راهي نيست که اشياء واقعا به
خودی خود وجود داشته باشند؛ بلکه صرفا مفاهيم توصـيفيای وجـود دارد کـه مـن وشـما آن را بـهکـار
ميبریم18.پيشتر اشاره شد که از نظر گودمن ما با تعابيرمان جهان را ميسازیم و اینکه هر تعبيری جهـان
را نميسازد؛ بلکه تنها تعابير درست جهان را مي سازند .او با تحليلي نشان ميدهـد حتـي «پيشـتر آنجـا
بودن» نيز مس ل ساختن است .او برای روشن شدن بحثش مثالي ميزند:
در اتاق انتظار آشفتهای نشستهام ،بيخبر از اینکـه سيسـتم اسـتریویي در آنجـا موجـود
است .کمکم مي فهمم دو بلندگو در قفس کتابخانه ،یک گيرنـده و گرامـافون درگوشـ
قفسه و یک کنترل از راه دور روی طاقچه ساخته شدهاند .من سيستمي را ميیـابم کـه
پيشتر آنجا بوده است .اما این یافتن به چه معناستي در پاسخ باید گفـت :تميـز عناصـر
چندی از محيط پيرامون ،مقولهبندی کردن آنها و متحد کردن آنها در یک کل واحد.
اما ناظر دیگری که تـازه از زنـدگي در اعمـاق جنگـل [برگشـته اسـت] هـيچ سيسـتم
اســتریویي را درآن اتــاق نمــيیابــد؛ چراکــه او وســایل ســاختن آن را در اختيــار نــدارد.
او حتي کتابها را نخواهد یافت .اما در کتابها و گياهاني که من یافتهام ممکـن اسـت
او سوخت و غذا بيابد .او حتي نميداند که دستگاه استریو کجاست .او به هيچوجه آنچه
را که من دستگاه استریو ميدانم به عنوان یک شيء تشخي نميدهد یعني او چنـين
شيءای را نميفهمد یا نميسازد ).(Ibid, p.155-6
سپس او وارد بحث ساخت اشياء ميشود که در این مـورد صـور فلکـي را مثـال مـيزنـد .بوقوسـيان
نيز بحثاش را براساس این مثال پيش ميبرد .آیا صورت فلکي ماداميکه سـتارگاني کـه آن را تشـکيل
ميدهند وجود داشته است یا تنها وقتي که انتخاب و نامگذاریشده پدید آمدهاستي در مورد دوم ،صورت
فلکي از طریق تعبير ایجاد شده است و گفتن اینکه صورت فلکي هميشه در خارج و پيش از هر تعبيـری
از جانب ما بوده است به چه معنا ميتواند باشدي آیا به این معناسـت کـه تمـام اشـکال سـتارگان هرچـه
هستند هميشه صور فلکياند چـه بـه معنـای دقيـق کلمـه انتخـاب و نامگـذاری بشـوند و چـه نشـوندي
من ميگویم گفتن اینکه تمام اشکال صور فلکي هستند ،درواقع برابر با گفتن این اسـت کـه هـيچ یـک
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[صور فلکي] نيستند ) ،(Ibid, p.156اما در این داستان ستاره با صور فلکي تفاوتي ندارد و ما سـتارگان
را نيز با کشيدن برخي مرزها به جای مرزهای دیگر ميسـازیم ) .(Ibidاو حتـي از بسـط نظریـهاش بـه
گذشته و اشياء پيشتر موجود هم ابایي ندارد و در پاسخ این انتقاد "شفلر" که چطور ميتـوانيم بـه شـکل
معقول بگویيم که ما یا تعابيرمان ،ستارگاني را مي سـازیم کـه بسـيار پيشـتر از مـا و تمـام تعـابير وجـود
داشتهاندي ) (Scheffler, 1996, p.133-41ميگوید« :بهوضوح از طریق ساختهشدن از طریق تعبيری
که ستارگان را بسيار پيشتر از خودش در فضا -زمان خودش قرار ميدهد» ) (Ibid. p.156به اینترتيب
گودمن تا آنجا پيش ميرود که معتقد به هيچ عنصر مطلق ،هيچ زمان-مکان ،یا هيچ مادة خام مشـترکي
نيست ). (Ibid. p.156
اما هنگامي که گودمن ميخواهد به بيان روشنتر دیدگاهش را توصيف کند همانطـور کـه در مـوارد
فوق دیدیم چندان سربلند و پيروز بهنظر نمي رسد .گویي چيزی آن بيرون باید باشد تا ما خطي به دور آن
بکشيم و آن را صور فلکي ،ستاره و  . . .بناميم .اما چنان که دیدیم او منکر چنين چيزی است .او در جای
دیگری ميگوید« :مواد بسياری نظير ماده ،انرژی ،موج ،پدیدهها که جهان از آنها ساخته ميشـود همـراه
باجهان ساخته ميشوند .اما از چه ساخته ميشوندي نه از هـيچ ،بلکـه از جهـانهـای دیگـر سـاختن ...از
13
جهانهای پيشتر موجود آغاز ميشود .ساختن دوبارهسـازی اسـت» )(Goodman, Op.cit, p.65
اینجا نيز اگرچه گودمن ميگوید که تمام عناصری که جهان از آنها ساخته ميشود همراه با جهان ساخته
ميشوند اما در نهایت بيان ميکند که ساختن دوباره سازی است گویي در نهایت باید جهاني باشد تا ما از
طریق آن جهانهای دیگر یا عناصر سازندة جهان را از روی آن بسازیم.
نقد ديدگاه گودمن
بوقوسيان در نقد دیدگاه گودمن ابتدا بر مورد صور فلکي متمرکز ميشود .او معتقد است انتخـاب ایـن
مورد چندان هوشمندانه بهنظر نميرسد؛ چراکه دستکم در یـک نگـاه سـطحي چنـين تعریفـي از صـور
فلکي ،یعني اینکه از طریق انتخاب ما بهوجود ميآید ،در اکثر فرهنگنامهها موجـود اسـت .یعنـي صـور
فلکي خود کلمه ای وابسته به توصيف است و بيان آن از طریق گودمن چندان مشکلي را نميگشاید چـه
رسد به اینکه بخواهيم بر اساس آن راجع به تمام واقعيات حکم کنيم و بگویيم تمام واقعيات وابسـته بـه
توصيف است .اما مشکل جدیتر دیدگاه گودمن از نظر بوقوسيان این است که خود این دیـدگاه مسـتلزم
این است که برخي واقعيات وابسته به توصيف نباشند .اگر مدل گودمن را عقبتر ببریم تا جـایي کـه بـه
ذرات سازندة جهان برسيم در نهایت باید چيزی باشـد کـه مـا مـرزی بـه دور آن بکشـيم و آن را مـثال
الکترون یا پرتون بناميم .بهنظر ميآید بدون این مادة نخستين که چندان فرقي هم نميکنـد چـه باشـد،
این مدل معنایي ندارد و همين یک مورد برای نقض تعميم این دیدگاه به هم واقعيـات کـافي اسـت .از
این رو از نظر بوقوسيان مهم ترین مشکل دیدگاه مذکور این است که در بطن آن نوعي واقعگرایي نهفتـه
است که استدالل را از کارایي الزم مي اندازد.
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استدالل پاتنم
بوقوسيان استدالل هيالری پاتنم را که معتقد به نسبيانگاری مفهومي و نوعي رئاليسم که خـود آن را
«رئاليسم دروني») (internal relativismمينامد ،در زمرة استداللهای موجـود در زمينـ وابسـتگي
توصيفي واقعيات ذکر ميکند .پاتنم معتقد است رئاليسم دروني هم جنب سلبي و هم جنبـ ایجـابي دارد.
رئاليسم دروني منکر وجود واقعيتي برای تشخي صدق شاکلههـای مفهـومي مـورد کـاربرد مـا اعـم از
شاکلههای مفهومي اشياء فهم متعارف یا شاکلههای علمي-فلسفي است .هـر یـک از ایـن شـاکلههـا در
صورت فعلي شان ،شامل عناصری هستند که بنابر معيارهای خود شاکل درست یا غلط بودنشان مشخ
ميشود_ اما این سؤال که کدام صادق ،واقعا صادق است ،سؤالي است که در رئاليسم دروني جایي نـدارد
).(Putnam, Op.cit, p.96
پاتنم بهمنظور روشن شدن بحثاش مثـالي مـيزنـد .او از مـا مـيخواهـد جهـاني را بـا «سـه فـرد»
) (three individualدر نظــر بگيــریم کــه بوقوســيان آن را بــه صــورت دایــرههــایي بــا نــامهــای
 x2 ،x1و  x3تصور ميکند .پاتنم ميپرسد :چند شيء در این جهان وجود داردي خوب ،من گفتم جهـاني
را با سه فرد در نظر بگيرید ،نگفتمي از اینرو آیا نباید سه شيء وجود داشـته باشـدي .امـا نظریـ منطقـي
خوبي وجود دارد که به نتيج متفاوتي منجر مي شود .فـرب کنيـد مـثال ،مـن مثـل برخـي منطقـدانان
لهستاني ،معتقدم که برای هر دو جزء ،شيءای وجود دارد که حاصل جمعشان است (این فـرب بنيـادین
مرولوژی ) (mereologyاست ،جمع جزء و کلي که از سوی لسنيسـکي ) (Lesniewskiابـداع شـده
است) . . .آنگاه ميفهمم که جهاني با سه فرد واقعا شامل هفت شيءاست ).(Ibid
بوقوسيان با ذکر این نقل قول از پاتنم ميگوید درسي که پاتنم با این مثال ميدهد این است که هـيچ
واقعيتي وجود ندارد راجع به اینکه چند شيء در این جهان وجود دارد .اگر ما شاکل مفهومي فهم متعارف
را اخذ کنيم ،این جهان سه شيء دارد یعني  x1, x2, x3و اگـر شـاکل مفهـومي منطقـدان لهسـتاني را
لحـا کنـيم هفـت شـيء یعنـي . x1 ;x2 ; x3; x1+x2; x2+x3; x1+x3; x1+x2+x3
بوقوسيان تصریح ميکند« :بر مبنای این استدالل کوچک پاتنم نتيجه ميگيرد که بيمعناست فکر کنـيم
شــيوهای وجــود دارد کــه اشــياء بــه خــودی خــود و مســتقل از انتخــاب شــاکل مفهــومي موجودنــد»
).(Boghossian, Op.cit, pp.36-37
نقد ديدگاه پاتنم
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بوقوسيان معتقد است نهتنها مثال پاتنم بـه نتيجـ دلخـواه او نمـيرسـد؛ بلکـه حتـي نتيجـ عکـس
دارد .تنها چيزی که پاتنم نشان ميدهد این است که تعداد زیادی توصيف صادق برابر از جهان ميتوانـد
وجود داشته باشد که هيچ عينيتگرای واقع با آن مخالف نيست .عينيـتگـرای واقـع تنهـا بـه ایـن امـر
ملتزم است که برخي توصيفات از جهان به دليل عدم مطابقت با واقـع صـادق نيسـتند .البتـه پـاتنم نيـز
از این نکته غافل نمانده و آن را یادآور ميشود ،اما پاسخي کـه مـيدهـد بـا توجـه بـه اظهـارات بعـدی
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بوقوسيان که در پي خواهد آمد چنـدان راهگشـا نيسـت .پـاتنم بعـد از اینکـه مثـالش را ذکـر مـيکنـد
واکنش «واقعگرای متافيزیکي»11را در مقابل این مشکل جویا ميشود .او بيان ميکند که چنـين فـردی
خواهد گفت که ما جهان واحدی داریم کـه مـيتـوان آن را چـون یـک تکـه خميـر ) (doughفـرب
کرد که مي توانيم آن را به شکلهای مختلف برش بزنيم اما پاتنم معتقد است که استعارة کارد شيرینيبر
در مقابل این سؤال که بخشهای این خمير چيستندي با شکست مواجه ميشـود .اگـر پاسـخ ایـن اسـت
که ; x1+x2+x3 x1; x2 ; x3; x1+x2; x2+x3; x1+x3تکههای مختلف خمير هستند پس مـا
توصيف خنثي نداریم (مبهم– ابهام زدایي کنيد از نظر من ابهام ندارد استاد) بلکه توصيف جانبدارانه داریم
یعني تنها توصيف منطقدان ورشو! پاتنم ميگوید« :واقعگرای متافيزیکي نميتواند پدیـدة نسـبيانگـاری
مفهومي را بفهمد؛ چراکه بر مبنای این پدیده خود مفاهيم ابتدایي منطقي و خصوصا مفاهيم شيء و وجود
تنوعي از کاربردهای مختلف را دارند تا اینکه معنـای مطلـق واحـدی داشـته باشـند ) .(Ibid, p.97امـا
بوقوسيان با گفتن اینکه جهان با توجه به شاکل مفهومي فهم متعارف سـه شـيء دارد در مقابـل اینکـه
جهان با توجه به شاکل مفهومي منطقدان لهستاني ،هفت شيء دارد ،با یکدیگر ناسازگار نميداند؛ چراکه
آن توصيفات شامل مفاهيم متفاوتي از «شيء» هستند .همانطورکه گفتن اینکه هشت نفـر در مهمـاني
وجود دارند با گفتن اینکه چهار زوج در مهماني هستند با هم سـازگار اسـت آن دو توصـيف نيـز بـا هـم
سازگارند ،البته وی منکر این امر نيست که گاهي برخي توصيفات بهدليل عدممطابقت بـا واقـع بـهکلـي
کاذباند .اما نکت دیگری که بوقوسيان در نقد استدالل پاتنم ميافزاید (و در واقع همان نکتهای است که
در نقد گودمن بهکار مي برد) این است که برای مؤثر بودن چنين مثالي الزم است که با برخي از واقعيـات
اساسي شروع کنيم .به عنوان مثال اینکه جهاني با سه دایره وجود دارد .با فرب اینکه این جهان کوچک
دارای سه دایره است آنگاه ميتوانيم مفهومي از شيء ارائه کنيم که برمبنای آن صادق است که سه شيء
وجود دارد و با مفهوم متفاوتي از شيء ،هفت شيء داشتن آن جهان صـادق اسـت .از ایـنرو بنـا بـهنظـر
بوقوسيان باید واقعيت بنيادیني وجود داشته باشد تا این توصيفات مختلف بر اساس آن سـاخته شـود امـا
این دقيقا چيزی است که برساختهانگاری واقع منکر آن است.
فيلسوف دیگری که در این زمينه به نقـد نسـبيانگـاری مفهـومي از نـوع پـاتنم مـيپـردازد "دونالـد
دیویدسن" است .وی به طریقي متفاوت از بوقوسيان نسبيانگاری را منتفي ميداند .بنا به نظر دیویدسن
نسبيانگاران معتقدند که نميتوان شاکلههای مفهومي را به همدیگر ترجمه کرد؛ حال آنکه بحث از زبان
به شرایط صدق برميگردد و هنگاميکه شرایط صدق احراز شود ،ترجمه و تفسير هم امکانپذیر ميشـود.
از آنجاکه شرایط صدق مخت به زبان خاصي نيست پـس ترجمـه و تفسـير شـاکلههـای مفهـومي بـه
همدیگر نيز امکـانپـذیر اسـت .از ایـنرو نسـبيانگـاری منتفـي مـيشـود 10.امـا بوقوسـيان صـرفا بـه
نقد اسـتداللهـای مـذکور قناعـت نمـي کنـد؛ بلکـه بـه بررسـي مشـکالت بنيـادین ایـن دیـدگاه نيـز
ميپردازد.

932

فاطمه سعيدی ،عبدالرسول کشفی
)(Fatemeh Saeedi/ Abdolrasoul Kashfi

مشکالت بنيادين ساختهانگاریواقع از منظر بوقوسيان
بوقوسيان معتقد است مس له تنها این نيست که ما دالیل قانعکننده و خوبي برای ساختهانگـاری واقـع
نداریم؛ بلکه ميتوانيم دالیل مهم و جدیای نيز عليه آن ارائه دهيم که از بين آنها به سه دليـل اشـاره
ميکند.
دليل اول :مشکل عليت )(Content and Justification
سؤال مهمي که اینجا مطـرح مـيشـود ایـن اسـت کـه چطـور مـا مـيتـوانيم بـهصـورت توصـيفي
موجب چيزهایي شویم که موجودیتشان پيش از موجودیت انسان بوده استي مثال چطـور ممکـن اسـت
"رامسس دوم" (سال مرخ  )1813از طریق "باسيلي" مرده باشد که "روبرت کوخ" 17در سال  1228آن
را کشف کردي بوقوسيان معتقد است همانطور که مرب سل مطمئنـا پـيش از کشـف آن وجـود داشـته
است همچنين یقينا مواردی وجود دارد که مـي بایـد پـيش از انسـان وقـوع یافتـه باشـد نظيـر کـوههـا،
اقيانوسها ،دایناسورها و زرافهها؛ با وجوداین بر طبق این دیدگاه برساختهانگارانه این ابژهها تنها وقتي که
انسان مفهـوم توصـيفي از آنهـا ارائـه دهـد پـا بـه عرصـ وجـود مـينهنـد .نویسـندة کتـاب محتـوا و
توجيه ) (Content and Justificationمعتقد است این دیدگاه منجر به شـکل عجيبـي از عليـت رو بـه
عقب ميشود بهطوریکه علت (فعاليت ما) بعد از وجود معلول (وجود موجودات پيش از ما نظير دایناسورها)
پدید ميآید که امری نامعقول است.
پيشتر دیدیم که شبيه چنين انتقادی را شفلر به گودمن وارد ميکند .او پرسيد :چطور مـا یـا تعابيرمـان
ميتوانيم ستارگاني را به وجود آوریم که سالها پيش از ما وجود داشتهاندي و گـودمن در پاسـخ گفـت :از
طریق تعابيری که آنها را پيش از خودشان قرار ميدهند .اما بهنظر مـيرسـد ایـن انتقـاد بوقوسـيان وارد
نيست؛ چراکه این انتقاد بهنوعي مصادره بهمطلوب است .ما نميتوانيم با مباني رئاليستي به نقد برساخته-
انگاری بپردازیم چراکه بر اساس مباني رئاليستي ميپذیریم چيزهـایي کـه موجودیتشـان پـيش از وجـود
انسانها بوده است ،مستقال پيش از وجود انسانها وجود داشته است .نمـيتـوانيم بـا ایـن مبنـا بـه نقـد
برساختهانگاری بپردازیم .ساختگرا نيز در مقابل چنين نقدی بهراحتي موضع خودش را بيـان مـيکنـد از
اینرو که مبنایش ساختهانگاری است.
دليل دوم :کفايت مفهومی )(conceptual competence
بوقوسيان مدعي است کاربرد مفاهيمي چون الکتـرون ،کـوه و . . .نشـان از وجـود مسـتقل آنهـا دارد.
چگونه مي توان مدعي شـد کـوهي کـه مـا آن را مسـتقل از ذهـن ،دارای ویژگـيهـایي چـون بزرگـي،
صــالبت و . . .مــيدانــيم خــود ســاخته باشــيم .گفــتن چنــين چيــزی بــه لحــا مفهــومي نامنســجم
) (conceptually incoherentاست.
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دليل سوم :مشکل ناسازگاری ))disagreement
ازنظر بوقوسيان این دليل متقاعدکنندهترین استدالل عليه برساختهانگاری واقـع بـهشـمار مـيرود .از
آنجایيکه در ساختهانگاری واقع ما واقعيات را بر اساس عالیق و نيازهایمان مـيسـازیم کـامال طبيعـي
است که یک جامعه واقعيت  Pو دیگری  ~Pرا بسازد .اینجاست که اصـل تنـاقض عبارتسـت از اینکـه
ضرورتا چنين نيست که هم  Pو هم  ~Pنقض شود .چطور ممکن است در یک جهان هم Pو هم ~P
صادق باشد .هم زمين مسطح و هم کروی باشدي از نظر او توجه به این نکته ضروری مينماید کـه ایـن
مشکل بر وجود بالفعل و واقعي جوامعي با واقعيات ناسازگار بنا نشده؛ بلکه همين که ایـن امکـان وجـود
دارد جامعهای  pو جامع دیگر  ~pو یا  qرا که مستلزم  ~pاست بسازد برای نقض اصل عدمتنـاقض
کافيست .البته این مشکل ،خاص ساختهانگاری کلي نيست؛ بلکه ساختهانگاری در حوزههای خاص را هم
10,12
در بر ميگيرد.
بوقوسيان مدعي است ساختهانگاری گودمن بـهسـختي مـيتوانـد از پـس ایـن مشـکل و مشـکالت
پيشين برآید ،اما رورتي سعي کرده است مدلي را ارائه کند که این مشکالت را نداشته باشد ،امـا چنانکـه
پيشتر مالحظه کردیم گودمن معتقد است بهترین راهحـل بـرای رفـع حقـایق متعـارب ایـن اسـت کـه
آنها را در جهانهای مجزا در نظر بگيریم .در واقـع گـودمن بـا کمـک نسـبيانگـاری مشـکل اخـتالف
را حل ميکند و این چيزی اسـت کـه نـهتنهـا بوقوسـيان بـه آن اشـاره نمـيکنـد؛ بلکـه معتقـد اسـت
برساختهانگاری نوع گودمن از پس این مشکل برنميآید و راهحل این مشکل را در ساختهانگـاری نسـبي
انگارانهی رورتي ميجوید.
ساختهانگاری نسبیانگارانة ريچارد رورتی
استدالل دیگری که بوقوسيان در زمين ساختهانگاری واقع مطرح مـيکنـد اسـتدالل ریچـارد رورتـي
است .همان طور که دیدیم بوقوسـيان سـه مشـکل بنيـادین بـرای سـاختهانگـاری واقـع مطـرح کـرد و
معتقد بود مدل کارد شيریني بر گودمن قادر به پاسخ به آن مشـکالت نيسـت کـه البتـه نشـان داده شـد
بوقوسيان نيز در اشتباه است .در هر صورت بوقوسيان بهزعم خـویش معتقـد اسـت تنهـا راه گریـز از آن
نقدها نوعي ساختهانگاری نسبي انگارانه است که ميتوان آن را نزد رورتي یافت .رورتي در اینباره چنين
مينویسد:
افرادی مثل گودمن ،پاتنم و من -افرادی با این باور که جهان مستقل از توصـيفات مـا
وجود ندارد[ .یعني] راهي نيست که وجود جهان تحت هيچ توصيفي نباشد -ما همـواره
اغوا ميشویم تا استعارة صورت -مادة کانتي را بهکار بریم ،وسوسه مـيشـویم بگـویيم
هيچ شيء ای پيش از آنکه زبان مواد خام را شکل بدهد وجود ندارد . . . .اما بـه محـض
آنکه چيزی مانند این را بگویيم (بهطرز موجهي) خود را مـتهم بـه ایجـاد ادعـای عل ي
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کاذبي ميیابيم که مثال ابداع دایناسور موجب ميشود دایناسور پا به عرص وجـود بنهـد
متهم به چيزی که مخالفان ما آن را «ایده آليست زباني» مينامنـد .(Boghossian,
)Op.cit, pp.42
سپس بوقوسيان ميپرسد اگر ما نباید ساخت واقع را براساس مدل کارد شيرینيبر کانتي که برطبق آن
مفاهيم ما «مواد خام» جهان را برش ميزند ،86بفهميم .پس چطـور بایـد آن را بفهمـيمي او پاسـخ را در
نوشتههای رورتي ميجوید:
هــيچ یــک از مــا مخالفــان بازنمــایي ) (antirepresentationalistsهرگــز تردیــد
نکردهایم که اکثر چيزها در جهان به نحو علي مستقل از ما هستند .آنچـه مـورد تردیـد
ماست این است که آیا آنها به نحو بازنما بودن هم مستقل از ما هستندي برای اینکه X
به نحو بازنمایي مستقل از ما باشد ،باید دارای ویژگيهای ذاتي باشد ...از آنجایيکه مـا
هيچ راهي برای دستيابي به اینکه کدام توصيفات شيء ذاتي آن است و در مقابل کـدام
عرضي )( (extrinsicمثال ویژگيهای وابسته به توصيفاش) نداریم .مایليم تـا تمـایز
ذاتي -عرضي ،یعني این ادعا که باورها بازنما هستند و کل مس ل استقالل یا وابستگي
بازنمودی را کنار بگذاریم ).(Ibid, p.43
بوقوسيان معتقد است تفسير کالم رورتي چندان آسـان نيسـت ،بـاوجود ایـن مـدعي اسـت تفسـيری
که او ارائه ميدهد بهترین تفسيری است که ميتواند از پس مشکالت مذکور بر آید .بوقوسيان ميگویـد
در مدل کارد شيرینيبر ما از طریق توصيف واقعيـت بـه مفهـوم واقعيـت دسـت مـيیـابيم .نـزد رورتـي
نه واقعيت به خودیخود و نه ساخت جهان بـر اسـاس توصـيفات مـا از آن معنـا دارد .او تمـام مـدعيات
حقيقت را نسبي در نظر ميگيرد و پراگماتيسم را برای توجيه آن بـهکـار مـيگيـرد .در واقـع نمـيتـوان
گفت توصيفي از جهان بهتر از توصيف دیگری است یا به جهان به خودیخود نزدیکتر و وفادارتر است.
اما این مطلب بدین معنا هم نيست که هم شيوههای سخن گفتن از جهان برابرند ممکن است ما بنا بـه
دالیل عملي یکي را به دیگری ترجيح دهيم .تنها دالیل عملي و پراگماتيک هستند که سبب ترجيح یک
شيوه بر شيوة دیگر مي شوند .با این تفسير از رورتي ،بوقوسيان مدعي است هر سه مشکل حل ميشـوند.
بيان کردیم که برطبق ایـن مـدل شـيوههـای سـخن گفـتن و بـازیهـای زبـاني متفـاوتي وجـود دارد.
خوب ،بر طبق بازی زبانيای که ما پذیرفتيم اکثر جنبههای جهان بـهنحـو عل ي مسـتقل از مـا هسـتند.
ما پذیرفتهایم که مثال کوهها پيش از اینکـه مـا راجـع بـه آنهـا سـخن بگـویيم وجـود داشـتهانـد و اگـر
بدان باور نداشته باشيم ،نميدانيم که چطور این بازی زباني را که شامل کلمـ کـوه اسـت بـازی کنـيم.
باید بهخاطر داشته باشيم که چنين ادعایي در نظام رورتي به هـيچوجـه راجـع بـه واقعيـت و یـا ادعـایي
راجع به حقيقت عيني موضوع نيست.
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براساس ساختهانگاری نسبيانگاران رورتي مشکل ناسازگاری هم بهراحتـي حـل مـيشـود .مـيتـوان
جامعهای را تصور کرد  C1که بر طبق نظری X ،T1ها وجود دارند و جامع دیگری را تصـور کـرد C2
که بر طبق نظری T2هيچ Xای وجود ندارد( ،یعني چهي چه ناسازگاریای بين این دو وجود داردي دقيقـا
اینجا ناسازگاری وجود ندارد! اسـتاد اینجـا ناسـازگاری وجـود نـدارد .بوقوسـيان معتقـد اسـت رورتـي از
پس مشکل ناسازگاری برآمده) این دو نيز هيچگاه با یکدیگر تناقض ندارند .بوقوسـيان یـادآور مـيشـود
که مشکل ناسازگاری بدون مدل نسبيانگاران رورتي قابل حل نيست .امـا پيشـتر نشـان داده شـد ایـن
مشکل از طریق ساختهانگاری نسبي انگاران گودمن نيز حل شدني است که مت سـفانه بوقوسـيان بـه آن
اشاره نميکند.
بررسی و نقد نسبیانگاری
بوقوسيان پيش از آنکه به نقد نسبيانگاری نوع رورتي بپردازد ابتدا سعي ميکند تا تعریفي از آن ارائـه
دهد.
نسبیانگاری کلی راجع به واقعيات
 .1هيچ واقعيت مطلقي از شکل  Pوجود ندارد؛
 .8اگر احکام واقعي ) (factualما احتمالي از صدق را داشته باشند ،ما نباید بيانـاتي از شـکل ••••Pرا
بهعنوان بيان این ادعا واقعا  ،Pتفسير کنيم؛ بلکه در عوب به عنوان بيان این ادعای تفسير ميکنيم کـه
بر طبق تئوری  Tکه ما پذیرفتيم P؛
 .3نظریات مختلف بسياری برای توصيف جهان وجود دارد ،اما هيچ واقعيتي نيست که بهسبب آن یکي
از این نظریات وفادارتر از دیگری به شيوهای که اشياء به خودی خود موجودند ،باشد ) .(Ibid, p.52بـه
این ترتيب ،بوقوسيان به نقد نسبيانگاری کلي مي پردازد .او در ابتدا اسـتدالل سـنتي عليـه آن را مطـرح
ميکند سپس به استدالل خودش ميپردازد.
استدالل سنتی عليه نسبیانگاری
بوقوسيان نسبيا نگاری کلي رورتي را شبيه بياني معروف پروتاگوراس کـه انسـان مقيـاس همـه چيـز
است ميداند .مت سفانه بوقوسيان به تفاوت این دو متفکر اشاره نميکند و به همينسبب از نقدهای سنتي
برای نقد نسبيانگاری نوع رورتي بهره ميجوید .با اینکه هر دو متفکر در انکار عينيگرایي همداستاناند،
اما روایـتهـای آن دو از نسـبي انگـاری یکسـان نيسـت .غالبـا نسـبي انگـاری پروتـاگوراس را صـورت
افراطــي نســبيانگــاری مــيداننــد؛ چراکــه حقيقــت ) (truthو شــناخت نســبت بــه افــراد مطــرح
ميشوند ).(Siegle, 1987, p.4درواقع نسبيانگاری پروتاگوراس در حـوزة شـناخت مطـرح اسـت و او
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کاری به واقعيت في نفسه ندارد اما رورتي ،به بيان خود بوقوسيان یک برساختهانگار نسبيانگـار در حـوزة
واقع است یعني به چيزی مستقل از توصيفات ما بـاور نـدارد و ایـن توصـيفات نيـز متعددنـد .همچنـين
نسبيانگاری رورتي به تعبير کلي وابسته به موقعيت است و فراتر از افراد قرار ميگيرد .امـا بـه هـر روی
بوقوسيان از استداللهای سنتي عليه نسبيانگاری واقع بهره ميجوید.
بوقوسيان مدعي است فيلسوفان مدت مدیدی بر این بـاور بودنـد کـه نسـبيانگـاری راجـع بـه واقـع
نامنسجم است .بهواقع از نظر او در استدالل سنتي ،نسبيانگار با یـک دو راهـي دشـوار روبـهروسـت یـا
نسبيانگار معتقد است که دیدگاهش مطلقا صادق است یا صرفا بهصورت نسبي صادق اسـت .اگـر اولـي
منظور باشد ،او خودش را باطل ميکند؛ چراکه حداقل یک حقيقت مطلق را مـيپـذیرد و یـک اسـتدالل
خودشکن محسوب ميشود و اگر دومي صادق باشد ما ميتوانيم آن را نادیده بگيریم ،از اینرو که صـرفا
بيان چيزی است که نسبيانگار موافق طبع ميداند .نسبيانگاران مایلاند این استدالل خودشکن بودن را
رد کنند به این عنوان که آن را یک حق منطقي ميدانند که هيچ ربطي به مس له نـدارد ،امـا بوقوسـيان
معتقد است هيچچيز بدتر از این نيست که مشخ شود نظریـهای از طریـق خـودش غلـط اسـت .ایـن
فيلسوف اینجا مدام بين نسبيانگاری واقع و نسبي انگاری حقيقت در تردد است .درواقع اسـتدالل سـنتي
راجع به نسبيانگاری در باب حقيقت و  /یا توجيه عقالني است نه راجع به واقع که مدنظر رورتي است .از
اینرو پرداختن بوقوسيان به استدالل سنتي در اینجا بيوجه است .بوقوسيان مطرح ميکند که با استدالل
سنتي مخالف است به ایندليل که روشن نيست از پذیرش این امر که نسبيانگاری خود نسبت بـه یـک
نظریه صادق است ،نتيجه ميشود نسبيانگاری صرفا گزارشي است از آنچه نسبيانگار آن را موافق طبـع
ميیابد .شاید نسبي انگـاری نسـبت بـه یـک نظریـه صـادق باشـد کـه بـه صـالح مـا نسـبيانگـاران و
غيرنسبيانگاران است که آن را بپذیریم.
استدالل بوقوسيان
بوقوسيان مي کوشد استدالل متفاوتي را طرح کنـد کـه مشـکل مـذکور را نداشـته باشـد .وی یـاد آور
ميشود که در نسبيانگاری هيچ واقعيتي از این شکل نميتوانـد موجـود باشـد کـه «دایناسـورها وجـود
داشتهاند» .بلکه تنها واقعياتي از این شکل موجودند که «بر طبق نظریهای که مـا پـذیرفتيم ،دایناسـورها
وجود دارند» .بوقوسيان بر این قضي دوم متمرکز ميشود و ميپرسد آیا واقعيـت مطلقـي از ایـن شـکل
وجود داردي او مدعي است پاسخ مثبت یا منفي به این سؤال هر دو مشکل سـاز اسـت .کسـيکـه پاسـخ
مثبت به این سؤال دهد حداقل با سه مشکل مواجه مي شود:
اول ،نسبيانگار از مقصود اصلياش که عبارت بود از اینکه هيچ واقعيت مطلقي به هيچ شـکلي وجـود
ندارد و هم واقعيات نسبياند ،باز ميماند؛ و در عوب ميگوید واقعيات مطلـق نظریـاتيانـد کـه جوامـع
مختلف آنها را پذیرفته اند یا به بيان دیگر واقعيات مطلق واقعيات مربوط به باورهای ماست و این دیگـر
نسبيانگاری کلي نيست؛
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دوم ،مشکلي که به نوعي برآمده از اولي است این است که در این صورت ما دچار دیدگاه بسيار عجيبي
خواهيم شد؛ چراکه واقعياتي چون کوهها و دایناسورها را واقعيات مطلق نميدانيم اما واقعياتي مربـوط بـه
باورهایمان را واقعيات مطلق ميدانيم که این امر در طول تاریخ بـيسـابقه بـوده اسـت .در طـول تـاریخ
هميشه این امر ذهني بوده است که مشکلساز و بورنج بوده نه امر فيزیکي تـا جـایي کـه مـا کسـاني را
داریم که به کل منکر امر ذهني هستند که به آنها حذف گراميگویيم؛
سوم ،در نهایت اینکه پاسخ مثبت به این سؤال به نظر خالف انگيزة اصلي نسبيانگاران است زیرا ایدة
نخستين نسبيانگار این است که یک نوع عدمانسجام راجع به واقعيات مطلق خواه آنها واقعيات ذهنـي
باشند یا واقعيات فيزیکي یا واقعيات هنجـاری ) (Normativeوجـود دارد ،نـه اینکـه امـور ذهنـي در
موقعيت بهتری از امور فيزیکي قـرار دارنـد کـه در ایـن صـورت اسـتدالل متفـاوتي را ارائـه مـيدادنـد
).(Boghossian, Op.cit, pp.54-55
این سه مشکل بهنظر دالیل محکم و قانعکنندهای را برای انکار صورتي از نسبيانگاری کـه ناشـي از
پاسخ مثبت به سؤال بوقوسيان است ،فراهم ميکنند .اما با دقت بيشتر مالحظه مـيشـود کـه نخسـتين
مشکل به نظر نوعي از همان مشکلي است که استدالل سنتي به آن اشاره مـي کنـد .دومـين مشـکل در
بهترین حالت مربوط به نسبيانگاری متافيزیکي است که راجع به بنيادی بودن یا ثبـات نسـبي واقعيـات
فيزیکي در مقابل واقعيات ذهني است و مشکل سوم به عدمانسجام مفهوم مطلق واقعيات مـيپـردازد تـا
مفهوم حقيقت مطلق که مد نظر نسبيانگاران سنتي است.
بازگردیم به پاسخ منفي به سـؤال بوقوسـيان  ،پاسـخ منفـي چـه معنـایي داردي پاسـخ منفـي بـه ایـن
سؤال ازنظر وی در واقع به این معني است آن قضيه صرفا صادق نيست؛ بلکه آن واقعيت تنها نسبت بـه
نظریهای که پذیرفتيم صادق است .یعني بر طبق نظریهای که پذیرفتيم ،نظریهای وجود دارد که ما آن را
پذیرفتهایم و بر طبق این نظری اخير دایناسورها وجود داشته اند .دوباره سؤال ما تکرار مـيشـود کـه آیـا
برطبق این قضيه واقعيت مطلقي وجود دارد و نسبيانگار زیر بار واقعيت مطلق نميرود و این قضيه مبدل
به یک قضيه نامتناهي از قضایایي ميشود که ما آنها را پذیرفتهایم و همينطور ادامه ميیابدکه نه قابـل
بيان و نه فهميدني است .از اینرو ميبينيم که نسبيانگار با دو راهي دشواری مواجه ميشود که یا شکلي
که به ما ارائه ميدهد در بيان دیدگاه مذکور که تنها واقعيات نسبي وجود دارند ،ناموفق است؛ یا اینکه آن
ادعا را باید چنان تفسير کنيم که شامل قضایای نامتناهي ميشود کـه نـه مـيتـوانيم بيـان کنـيم و نـه
بفهميم.
درواقع جدید بودن استدالل بوقوسيان در رسيدن به این تعارب است .استدالل بوقوسيان عليه انسجام
نسبي انگاری ملهم از رورتي موفق است و آشکارا متفـاوت از اسـتدالل سـنتي اسـت؛ چراکـه اساسـا بـه
نوع متفاوتي از نسبيانگاری ،نسبيانگاری واقع اشاره دارد تا نسبيانگاری نوع پروتاگوراسي کـه در طـول
تاریخ فلسفه محل نقد و بررسي بوده است و رورتي نيز هميشه خود را از این نوع اخير نسبيانگـاری دور
داشته است ،چيزی که بوقوسيان هرگز به آن اشاره نکرده است .در نهایت بوقوسيان نتيجه ميگيـرد کـه
دیدگاههای ساختهانگاری چه ساختهانگاری کارد شيرینيبر و چه ساختهانگاری نسـبيانگـار هـر دو دچـار
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مشکالتي هستند که هيچ یک نميتوانند پاسخ قاطع و محکمي به آن بدهند .ازینرو راهـي نيسـت جـز
اینکه تصدیق کنيم واقعيات عيني و مستقل از ذهن وجود دارند.
نتيجهگيری
چنانکه در این مقاله از نظر گذشت بوقوسيان ساختهانگاری واقع را براساس نظری وابسـتگي توصـيفي
واقعيات توصيف ميکند .او ساختهانگاری واقع را از نظری دیگری به نام نسبيت اجتماعي توصيفات تميـز
ميدهد و معتقد است اغلب این دو در هم در آميختهاند .اما با بررسي بيشتر نشان ميدهد که نظریـ دوم
به هيچوجه مؤید نظری اول نيست به طوریکه مي تـوان بـه دومـي معتقـد بـود و اولـي را نپـذیرفت .بـه
همين ترتيب او به بررسي استدالالت مؤید وابستگي توصيفي واقعيات مـيپـردازد و ایـن ادلـه را در آثـار
گودمن و پاتنم پيگيری ميکند .بوقوسيان نشان ميدهد این دیدگاهها در نهایت مسـتلزم واقعيـاتي اسـت
که وابستگي توصيفي نداشته باشند.
در نهایت سه مشکل برای ساختهانگاری واقع برميشمرد که از نظر او هيچ یک از این دو سـاختگرای
واقع از عهدة پاسخ دادن به آن بر نميآیند .آن مشکالت عبارتند از :عليت رو به عقب ،کفایت مفهومي و
مشکل ناسازگاری .اما نشان داده شد که مشکل اول نوعي مصادره به مطلوب است و نقد ساختهانگاری از
موضع عيني گرایي است همان خطایي که پيشتر شفلر نيز مرتکب شـده بـود و مشـکل سـوم را نيـز کـه
نویسندة مورد بحث مدعي است گودمن از عهدة پاسخ به آن بر نميآید ،با اشاراتي که به اندیش گـودمن
شد نشان داده شد که چنين ایرادی در خصوص نسبيانگاری هستيشـناختي گـودمن مطـرح نيسـت .از
اینرو ادعای بوقوسيان بياساس است .البته این مشکل برای ساختهانگاری واقع به قـوت خـود باقيسـت
اما در خصوص گودمن صادق نيست .سپس رأی بوقوسـيان در خصـوص سـاختهانگـاری نسـبيانگارانـ
رورتي مطرح شد که مدعي است مشـکالت مـذکور بـر آن وارد نيسـت .درنهایـت او سـعي دارد بـا نقـد
نسبي انگاری نزد رورتي آخرین ضربه را به برساختهانگاری واقع فرود آورد و به مقصود خود نائل آید .امـا
او با برابر دانستن موضع رورتي با پروتـاگوراس در واقـع دچـار خطـا مـيشـود؛ چراکـه پروتـاگوراس بـه
نسبيانگاری معرفتي یا حقيقت و رورتي به نسبيانگاری در باب واقع قائل است .او استدالل خودش را در
مقابل استدالل سنتي قرار ميدهد در صورتيکه مقصود آنهـا متفـاوت اسـت .بـا وجـود ایـن اسـتدالل
بوقوســيان در بخــش اول در واقــع شــبيه اســتدالل ســنتي اســت امــا در بخــش دوم شــاهد نــوآوری او
هستيم .بوقوسيان نقد خود بر این مـوارد را راهـي بـرای اثبـات عينـيگرایـي مـيدانـد امـا سـؤالي کـه
در پروژة او بيپاسخ ميماند این است که آیا نقد نسـبيانگـاری مسـتلزم قـوت عينـيگرایـي اسـتي بـا
توجه به اینکه نسبيانگاری و عينيانگاری تنها شقوق راجـع بـه واقـع نيسـتند از ایـنرو چنـين ادعـایي
بياساس بهنظر ميرسد.
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 .2فنومناليست نظریهای مبتنيبر پدیدارها ( )appearanceاست .فنومناليستهای اوليـه موضـوعات
فيزیکي را برحسب احساسات واقعي و ممکن تحليل ميکنند و فنومناليستهـای اخيرتـر بيشـتر صـورتي
زباني دارند .آنها معتقدند که جمالت راجع به اشياء فيزیکي ميتوانند به جمالت راجع به دادههای حسي
تحليل شوند.
 .0گودمن بحث هایي را نيز در زمين معيار درستي ارائه ميدهـد مبنـيبـر اینکـه تنهـا تعـابير درسـت
ميتوانند جهان را بسازند .او معيار درستي را متفاوت با معيار صـدق سـنتي مـيدانـد و معيـار درسـتي را
تناسب با عمل مي داند .ازآنجایي که نگارنده قصد ندارد به طور تخصصي وارد مباحث گودمن شـود ایـن
مطلب را به خواننده ميسپارد .برای توضيح بيشتر ر.ک:
Goodman, Nelson. Notes on Well-made World. in Ibid, p.154.
Goodman, Nelson, Ways of Worldmaking, Indianapolis: Hackett Publishing
Co., 1978.
البته مباحث مختلفي نيز درخصوص کفایت معيار تناسب بـا عمـل مطـرح شـده اسـت در ایـن زمينـه
ر.ک:
James F. Harris, Against Relativism, Open Court Publishing
Companiy,1992, p.69.
 .16گودمن با این تعبير عمال خود را از متفکراني که از جهانهای ممکـن متکثـر رأی جهـان بالفعـل
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یگانه سخن ميگویند ،جدا ميکند .بهعبارتدیگر برخي برای یک جهان بالفعل ،تعابير مختلفي دارند کـه
از آن به جهان یاد ميکنند اما گودمن از جهانهای بالفعل متکثر سخن ميگوید.
 .11همانطور که از این نقلقول بر ميآید حتي نسـبتهـای عل ي هـم نـزد رورتـي ذیـل توصـيف،
معنا ميیابد .رورتي معتقد است ما نميتوانيم بـين نقـش فعاليـت توصـيفيمـان ،کاربردمـان از کلمـات
و نقش بقي جهان در توجيه صدق باورهای صادقمان تمایز قائل شویم .او معتقد است این امـر ناشـي از
کنار نهادن اصل جزمي سوم تجربه گرایي است که به تمایز شاکله و محتوا مربـوط مـيشـود و ایـن بـه
معنای دست کشيدن از تقسيم گزارهها به گزارههایي که صدقشـان از طریـق جهـان تعيـين مـيشـود و
گزارههایي که صدقشان از طریق ما و همينطور مس ل دشوار و مشکلسـاز رئاليسـم و آنتـي رئاليسـم از
طریق حذف پيش فربهای اصالت بازنمودیها از آن مس ل بورنج محرز ميشود .به همـينترتيـب بنـا
به نظر رورتي با کنار گذاشتن تمایز شاکله -محتوا ،دیگر احتياجي به تمایز بين ویژگيهای ذاتي و نسـبي
اشياء نداریم.
 .18گودمن در مقال یادداشتهایي دربارة جهان خوب ساخته شده در بخشي به این مس له مـيپـردازد
که چطور ما اشياء را با کلمات ميسازیم.
 .13البته منظور گودمن از ساختن جهان ساختن با دست نيست :بلکه ساختن با ذهن ،زبان یا نظامهای
نمادین .ر.ک:
Goodman, Nelson, On Starmaking. In Ibid, p.145.
از آنجاکه نگارنده سعي دارد تنها به نکات کليدی و اصـلي گـودمن بپـردازد ،چنـدان وارد بحـثهـای
تخصصي گودمن راجع به چگونگي ساخت جهان نميشود .در این خصوص رجوع کنيد به کتاب کليـدی
گودمن در این زمينه:
Goodman, Nelson, Ways of Worldmaking. Indianapolis: Hackett Publishing
Co., 1978.
" .18جان سرل" نيـز ایـن مثـال پـاتنم را بـهعنـوان اسـتداللي از نسـبيت مفهـومي عليـه رئاليسـم
مطرح ميکند و به نقد آن مي پردازد .او نيز معتقد است نسبيانگاری مفهومي هيچ تضـادی بـا رئاليسـم
ندارد .ر.ک:
Searle, John, The Construction of Social Reality, Published by the Penguin
Group, 1995. pp.160-7.
 .11پاتنم به دو نوع رئاليسم قائل است :رئاليسم متـافيزیکي کـه مـراد از آن همـان رئاليسـم اسـت و
رئاليسم دروني که خود پيرو آن است و در ابتدای بخش پـاتنم کمـي آن را توضـيح دادم .بـرای توضـيح
بيشتر ر.ک:
Putnam, Hilary, Realism with a Human Face, Cambridge, Mass.: Harvard
University Press, 1990.
 .10برای مالحظ نقد دیویدسن ر.ک:
Davidson, Donald, Inquiries into Truth and Interpretation, Oxford: Clarendon
Press,1982. pp:183-198.
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 )1016-1283 ( Robert Koch .17فيزیکدان آلماني.
 .12منظور از برساختهانگاری کلي آني است که برساختهانگاری را به هم واقعيات بسط ميدهـد امـا
برساختهانگاری جزیي قائل به برساختهانگاری تنها در برخي حوزهها نظير حـوزة اخـالق ،ریاضـيات و. . .
است.
 .10الزم بهذکر است که متفکـران دیگـری نظيـر "آنـدره کـوکال" نيـز پـيش از بوقوسـيان مشـکل
ناسازگاری را مطرح کرده و برخالف بوقوسيان مدعي است برساختهانگاری گودمن از پس این مشکل بـر
ميآید .کوکال مشکل ناسازگاری را در برساختهانگاری مطرح مـيکنـد و آن را از مشـکل ناسـازگاری در
نسبيانگاری معرفتي متمایز ميکند .در این خصوص رک:
;Kukla, Andre, Social constructivism and the philosophy of science
London, Routledge, 2000, pp.91-104.
 .86البته با توجه به بحثهایي که پيشتر شد ،مالحظه کردیم که گودمن معتقد به نوعي برساختهانگار
حداکثری است به این معنـا کـه زیـر بـار مـواد خـامي مسـتقل از ذهـن مـا کـه جهـان از آن برسـاخته
شده باشـد نمـيرود .امـا بـا تمـام ایـن اوصـاف بـهنظـر مـيرسـد انتقـاد بوقوسـيان بجاسـت و الزمـ
دیدگاه گودمن نوعي اعتقاد به واقعگرایي است و از اینرو اصالح کارد شيرینيبر کانتي هم صفت مناسبي
است.
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