
 
 
 
 

 

 کليات نزد الک و بارکلی

 سيد محمد حکاک
 )نويسندۀ مسئول(

  زهرا اسماعيلی

 چکيده
برانگيزتري  مسايل بوده است.  تري  و بدثکليات در طول تاريخ فلسفه يکي از مهم

اند و   و که آن را وجه تمايز انسان از  يوان دانسته  ای به آن اهميت داده برخي تا اندازه
اند. اهميت اي  موضوع در ادوار مختلف  برخي ديگر آن را در  د يك نام تنزل داده

ها به اي   تاريخ فلسفه متفاوت بوده، اما در دورۀ قرون وسطي بسيار بيم از ساير دوره
دار فلسفۀ  ک و پس از او، بارکلي که هر دو ميرا موضوع اهميت داده مي  ده است. ال

و نظريات بديتي را در اي  باب   قرون وسطي نيز بودند، ناگزير به اي  موضوع پرداخته
ارائه کرده اند. اي  مقامه به بدث دربارۀ نظريات اي  دو فيلسو  اختصاص دارد. در ابتدا 

قاط قوت و ضتف آن بيان نظريۀ الک و مشکالت آن و سپس آن نظريۀ بارکلي و ن
 ود و در ادامه، يك طريق ميانه برای توصيف کليات ارائه خواهد  د که جامع نظر  مي

 هر دو فيلسو  و دربرگيرندۀ نقاط قوت هر دو خواهد بود.
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 مقدمه

در باب کليات مطرح  ده است که نا ي از سه نوع نگرک مختلف در باب کليات مطرح  ده است که نا ي از سه نوع نگرک مختلف   در طول تاريخ فلسفه سه نوع نظردر طول تاريخ فلسفه سه نوع نظر
بوده است. فيلسوفان متقدم همچون افالطون و ارسطو از طريق تدقيق در ماهيت امور به بدـث کليـات   بوده است. فيلسوفان متقدم همچون افالطون و ارسطو از طريق تدقيق در ماهيت امور به بدـث کليـات   

(، برخي ديگر در مسير  ناخت فهم بشر (، برخي ديگر در مسير  ناخت فهم بشر 1گرايانگراياناند )واقعاند )واقع  رو، به آن جنبۀ وجودی بخشيدهرو، به آن جنبۀ وجودی بخشيدهاند و از اي اند و از اي   رسيدهرسيده
( و برخي ديگر همانند فيلسـوفان  ( و برخي ديگر همانند فيلسـوفان  11گرايانگراياناند )تصوراند )تصور  اند و مذا بيشتر جنبۀ مفهومي به آن دادهاند و مذا بيشتر جنبۀ مفهومي به آن داده  به آن برخوردهبه آن برخورده

اند که از اي  طريق برخـي همچـون راسـل بـه     اند که از اي  طريق برخـي همچـون راسـل بـه       تدليلي از طريق وجود امفاظ عام به بدث کليات پرداختهتدليلي از طريق وجود امفاظ عام به بدث کليات پرداخته
 (. (. 77گرايانگراياناند )ناماند )نام  اند و برخي ديگر کليات را تنها به يك نام مددود کردهاند و برخي ديگر کليات را تنها به يك نام مددود کرده  وجود کليات قايل  دهوجود کليات قايل  ده

 گرایی واقع

گرايان متتقدند که کليات در جهان خارج دارای ما به ازای خارجي هستند، اما ندوۀ وجود ان نزد گرايان متتقدند که کليات در جهان خارج دارای ما به ازای خارجي هستند، اما ندوۀ وجود ان نزد   واقعواقع
گرايـي  گرايـي    تري  طرفداران اي  نـوع نگر ـند. واقـع   تري  طرفداران اي  نـوع نگر ـند. واقـع   فيلسوفان مختلف متفاوت است. افالطون و ارسطو بزرگفيلسوفان مختلف متفاوت است. افالطون و ارسطو بزرگ

جدا از افراد و مصاديق جدا از افراد و مصاديق   متنا که اعيان مجردیمتنا که اعيان مجردیافالطوني اعتقاد به وجود خارجي کليات مفار  است، بدي  افالطوني اعتقاد به وجود خارجي کليات مفار  است، بدي  
های منسوب به يـك  های منسوب به يـك     وند. بر  سب اي  نظريه جزئي وند. بر  سب اي  نظريه جزئي  مند ميمند مي  ها بهرهها بهرهمدسوس وجود دارند که افراد از آنمدسوس وجود دارند که افراد از آن

 ..(Cocchiarella ,2007: 13) وند  وند کلي اند، روگرفت های آن و يا تقليدی از آن مدسوب ميکلي اند، روگرفت های آن و يا تقليدی از آن مدسوب مي
او نيز هماننـد افالطـون متتقـد اسـت کـه      او نيز هماننـد افالطـون متتقـد اسـت کـه        طو قرار دارد.طو قرار دارد.گرايي افراطي ديدگاه، ارسگرايي افراطي ديدگاه، ارس  در مقابل اي  واقعدر مقابل اي  واقع

گفت، متفاوت است. کلي هر گفت، متفاوت است. کلي هر   ها در جهان خارج وجود دارند، اما ندوۀ وجود ان با آن چه افالطون ميها در جهان خارج وجود دارند، اما ندوۀ وجود ان با آن چه افالطون مي  کليکلي
ای که وجود جزئي بدون کلي و وجود کلي بدون جزئي ممک  ای که وجود جزئي بدون کلي و وجود کلي بدون جزئي ممک    گونهگونه  چيزی در ضم  افراد آن وجود دارد، بهچيزی در ضم  افراد آن وجود دارد، به

ها کلي وجود دارد. اي  کلي در ذه  وا د اسـت و در خـارج، جزئـي و کثيـر.     ها کلي وجود دارد. اي  کلي در ذه  وا د اسـت و در خـارج، جزئـي و کثيـر.       يينيست؛ يتني به تتداد جزئنيست؛ يتني به تتداد جزئ
مفهوم کلي نيز از طريق تجريد يا تقشير به دست آمده است. عقل پس از آن کـه  ـيء خـارجي جزئـي     مفهوم کلي نيز از طريق تجريد يا تقشير به دست آمده است. عقل پس از آن کـه  ـيء خـارجي جزئـي     
مورد ادراک  سي قرار گرفت و بتد از آن، به ادراک خيامي درآمد، امور مشترک را از صورت هـای جزئـي   مورد ادراک  سي قرار گرفت و بتد از آن، به ادراک خيامي درآمد، امور مشترک را از صورت هـای جزئـي   

کند يا به عبارت ديگر، مشخصات فردی افراد را از امور مشترک موجود در آن ها تقشـير  کند يا به عبارت ديگر، مشخصات فردی افراد را از امور مشترک موجود در آن ها تقشـير    ميميخيامي تجريد خيامي تجريد 
 ـود، هـم    ـود، هـم     نيز خوانده مينيز خوانده مي  44گرايي متتدلگرايي متتدل  کند. اي  نوع نگرک که واقعکند. اي  نوع نگرک که واقع  کند و مفهوم کلي را تدصيل ميکند و مفهوم کلي را تدصيل ميميمي

 (Cocchiarella, 2007: 11)  ..پذيردپذيرد  وجود خارجي مبنای کليات و هم وجود ذهني آن را ميوجود خارجي مبنای کليات و هم وجود ذهني آن را مي

 گرایی واقعغير 

قرون وسطي چرخم چشمگيری در فلسفه ايجاد نشـد، در بـاب کليـات بدـث هـای      قرون وسطي چرخم چشمگيری در فلسفه ايجاد نشـد، در بـاب کليـات بدـث هـای        ۀهرچند در دورهرچند در دور
گرايي در اي  دوره ريخته  د. آبالرد را پدر تصـورگرايي  گرايي در اي  دوره ريخته  د. آبالرد را پدر تصـورگرايي  فراواني صورت گرفت و  امودۀ نظريات غير واقعفراواني صورت گرفت و  امودۀ نظريات غير واقع

 دانند. دانند.   گرايي ميگرايي مي  گذار نامگذار نام  و اکام را پايهو اکام را پايه
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 تصور گرایی

کننـد و وجـود آن هـا را فقـط ذهنـي و  قيقـت آن هـا را        کننـد و وجـود آن هـا را فقـط ذهنـي و  قيقـت آن هـا را          جي کليات را رد ميجي کليات را رد ميتصورگرايان وجود خارتصورگرايان وجود خار
دانند. بر طبق اي  نظريه، تصورات کلي، مفاهيم هستند و از اي   يـث در ا ـياء يـا واقتيـات     دانند. بر طبق اي  نظريه، تصورات کلي، مفاهيم هستند و از اي   يـث در ا ـياء يـا واقتيـات       تصوری ميتصوری مي

خارجي  ضور ندارند. اصل اساسي تصورگرايي اي  است که واقتيت خارجي تنها به صورت جزئي موجـود  خارجي  ضور ندارند. اصل اساسي تصورگرايي اي  است که واقتيت خارجي تنها به صورت جزئي موجـود  
کنـد.  کنـد.    ط وجـود ذهنـي دارد. وجـود ذهنـي کليـات، وجـود امفـاظ کلـي را نيـز توجيـه مـي           ط وجـود ذهنـي دارد. وجـود ذهنـي کليـات، وجـود امفـاظ کلـي را نيـز توجيـه مـي           است و کلي فقاست و کلي فق

(Cocchiarella,2007: 11) 

 گرایی نام

های واقتي يا تصورها توضي  دهند. های واقتي يا تصورها توضي  دهند.   کاربرد اسامي کلي را بدون توسل به کليکاربرد اسامي کلي را بدون توسل به کلي  که کو ندکو ند  گرايان ميگرايان مي  نامنام
سـتند، در جهـان خـارج فقـط جزئيـات      سـتند، در جهـان خـارج فقـط جزئيـات      ها صرفاً مفظ هها صرفاً مفظ ه  از آن جا که کلياز آن جا که کلي  بر طبق اي  نگرک، از آن جا کهبر طبق اي  نگرک، از آن جا که

ي عيني برای کلـي متتقـد   ي عيني برای کلـي متتقـد   يکه به مبناکه به مبناگرايان بسته به اي گرايان بسته به اي نامنام(Cocchiarella, 2007: 10).  وجود دارندوجود دارند
هستند کـه نـه وجـود خـارجي     هستند کـه نـه وجـود خـارجي       66گرايان افراطيگرايان افراطي وند. يك گروه نام وند. يك گروه نام  با ند يا نبا ند، به دو گروه تقسيم ميبا ند يا نبا ند، به دو گروه تقسيم مي

را؛ و اساساً هيچ مبنای عيني هم برای کليـات قائـل نيسـتند.    را؛ و اساساً هيچ مبنای عيني هم برای کليـات قائـل نيسـتند.    پذيرند و نه وجود ذهني آن ها پذيرند و نه وجود ذهني آن ها   کليات را ميکليات را مي
 اي  گروه بر اي  باورند که ناميدن چيزهای بسيار به يك نـام نتيجـۀ يـك  کـم اختيـاری و خودسـرانه       اي  گروه بر اي  باورند که ناميدن چيزهای بسيار به يك نـام نتيجـۀ يـك  کـم اختيـاری و خودسـرانه       

تـوان يگانـه  ـکل ممکـ      تـوان يگانـه  ـکل ممکـ        است، يتني ما تمايل داريم که چنان ا يائي را چني  بخـوانيم. ايـ  را نمـي   است، يتني ما تمايل داريم که چنان ا يائي را چني  بخـوانيم. ايـ  را نمـي   
ندوی تـابع قواعـد   ندوی تـابع قواعـد     گرايان ممک  است بر آن با ند که کاربرد اسم های عام بهگرايان ممک  است بر آن با ند که کاربرد اسم های عام به  امامنن  گرايي انگا ت، زيراگرايي انگا ت، زيرا  نامنام

های عـام توضـي  داد   های عـام توضـي  داد     های واقتي يا انديشههای واقتي يا انديشه  متي  است، اما قبول نکنند که اي  قواعد را بايد بر سب کليمتي  است، اما قبول نکنند که اي  قواعد را بايد بر سب کلي
 (.(.17871787:4444)استنيلند، )استنيلند، 

 الک و کليات

انديشـيد، امـا تـالک هـای     انديشـيد، امـا تـالک هـای       مـي مـي باور مترو  انگليسي، در چارچوب فلسـفۀ مدرسـي   باور مترو  انگليسي، در چارچوب فلسـفۀ مدرسـي     جان الک، تجربهجان الک، تجربه
 تـوان گفـت   تـوان گفـت     فراواني در ردّ تصورات فطری و تدديد مباني  ناخت به تجربـه انجـام داد. بـه جـريت مـي     فراواني در ردّ تصورات فطری و تدديد مباني  ناخت به تجربـه انجـام داد. بـه جـريت مـي     

 که تالک او برای تبيي  کليات بر مبنای تجربي نافرجام مانده اسـت. گـواه مـا بـر ايـ  مـدعا نيـز آرای        که تالک او برای تبيي  کليات بر مبنای تجربي نافرجام مانده اسـت. گـواه مـا بـر ايـ  مـدعا نيـز آرای        
(، (، 4848  :17871787 انـد )اسـتنيلند،  انـد )اسـتنيلند،    و را تصورگرا دانستهو را تصورگرا دانستهاا  متفاوت مفسران او در اي  مورد است. برخي از مفسران،متفاوت مفسران او در اي  مورد است. برخي از مفسران،

 ,Urmson) انـد انـد   گـرا دانسـته  گـرا دانسـته    ای او را واقـع ای او را واقـع   و دسـته و دسـته   (Klima, 2004: 4)اند اند   گرا خواندهگرا خوانده  گروهي او را نامگروهي او را نام

1982: 30).. 
تري  اثرک، يتني تدقيق در تري  اثرک، يتني تدقيق در  الک اهم مواضع خود را در مورد کليات در فصل سوم از کتاب سوم مهمالک اهم مواضع خود را در مورد کليات در فصل سوم از کتاب سوم مهم

بدث زبان و بخشي ديگر را نيز در فصل چهارم و در خالل بدث از قواعد و اصول بدث زبان و بخشي ديگر را نيز در فصل چهارم و در خالل بدث از قواعد و اصول و در خالل و در خالل   55فهم بشرفهم بشر
الک را بـه ايـ    الک را بـه ايـ      ،کند. مدخل الک در بدث کليات، زبان است؛ يتني وجـود کلمـات کلـي   کند. مدخل الک در بدث کليات، زبان است؛ يتني وجـود کلمـات کلـي     کلي مطرح ميکلي مطرح مي

 بدث کشانده است. بدث کشانده است. 
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ديهي ديهي گراست و قايل به اي  است که هر آن چه در جهان خارج وجود دارد، جزئي است؛ اما بگراست و قايل به اي  است که هر آن چه در جهان خارج وجود دارد، جزئي است؛ اما ب  الک جزءالک جزء
گيرنـد   گيرنـد     است که زبان  اوی کلمات کلي است.  ال اي  کلمات کلي چرا وجود دارند و چگونه  کل مـي است که زبان  اوی کلمات کلي است.  ال اي  کلمات کلي چرا وجود دارند و چگونه  کل مـي 

الک در فصل سوم از کتاب سوم به دنبال پاسخ اي  پرسم هاست. او برای چرايي وجود نام هـای کلـي   الک در فصل سوم از کتاب سوم به دنبال پاسخ اي  پرسم هاست. او برای چرايي وجود نام هـای کلـي   
هريك نامي مجزا هريك نامي مجزا   کند. اول آن که جزئيات متمايز بسيار بيم از آن هستند که بتوان بهکند. اول آن که جزئيات متمايز بسيار بيم از آن هستند که بتوان به  سه علت بيان ميسه علت بيان مي

توان برای تك تك درخت هـا، تمـام   توان برای تك تك درخت هـا، تمـام     نسبت داد. آن چه در جهان خارج وجود دارد، جزئي است امّا، آيا مينسبت داد. آن چه در جهان خارج وجود دارد، جزئي است امّا، آيا مي
 .  (Locke, 1975: 409)ماهي ها و تمامي    های روی کر، زمي  نامي مجزا برگزيد  ماهي ها و تمامي    های روی کر، زمي  نامي مجزا برگزيد  

جزئيـات نـامي   جزئيـات نـامي   ای با جزئيات مختلفي آ ناست و هـر يـك از آن   ای با جزئيات مختلفي آ ناست و هـر يـك از آن     دومي  دميل اي  است که هر گويندهدومي  دميل اي  است که هر گوينده
دربارۀ آن جزئيات با ديگراني که بـا آن  دربارۀ آن جزئيات با ديگراني که بـا آن   ها آ نا نيستند. افراد نياز دارندکهها آ نا نيستند. افراد نياز دارندکه دارد که همه با نام تك تك آندارد که همه با نام تك تك آن

صورت غرض اصلي از وجود زبان، يتني ايجاد ارتباط در ميـان  صورت غرض اصلي از وجود زبان، يتني ايجاد ارتباط در ميـان    جزئيات آ نا نيستند، سخ  بگويند. در اي جزئيات آ نا نيستند، سخ  بگويند. در اي 
تواند هر تواند هر   ه  تي عامي تري  فهم ها نميه  تي عامي تري  فهم ها نمي ود. سخ  الک در اي  خصوص اي  است ک ود. سخ  الک در اي  خصوص اي  است ک  ابنای بشر نقض ميابنای بشر نقض مي

 (Locke, 1975: 409).  سازد، در خود جای دهدسازد، در خود جای دهد  موجود جزئي را که  واس را متأثر ميموجود جزئي را که  واس را متأثر مي
وجود علم اي  است که بتوان ا کام کلي صـادر کـرد. بـدون وجـود     وجود علم اي  است که بتوان ا کام کلي صـادر کـرد. بـدون وجـود       ۀسومي  دميل اي  است که الزمسومي  دميل اي  است که الزم

 (Locke, 1975: 408-409) .امفاظ کلي ا کام کلي و در نتيجۀ علم امکان ندارد.امفاظ کلي ا کام کلي و در نتيجۀ علم امکان ندارد.
کند که گريزی از کلمات کلي وجود ندارد، اما مشکلي که در اي  کند که گريزی از کلمات کلي وجود ندارد، اما مشکلي که در اي    با کمك اي  سه دميل ثابت ميبا کمك اي  سه دميل ثابت ميالک 

داند؛ زيرا در اي  جا اي  سـاال  داند؛ زيرا در اي  جا اي  سـاال    مر له با آن مواجه مي  ود، اي  است که او کلمات را عاليم تصورات ميمر له با آن مواجه مي  ود، اي  است که او کلمات را عاليم تصورات مي
 وند   وند    تصورات چگونه  اصل ميتصورات چگونه  اصل مي   ود که کلمات کلي بر چه نوع تصوراتي دالمت دارند  و اي  ود که کلمات کلي بر چه نوع تصوراتي دالمت دارند  و اي   مطرح ميمطرح مي

الک در کتاب دوم تدقيق به تفصيل در باب تصورات سخ  مي گويد و ايـ  تصـورات را  اصـل عمـل     الک در کتاب دوم تدقيق به تفصيل در باب تصورات سخ  مي گويد و ايـ  تصـورات را  اصـل عمـل     
داند، بدي  متنا که ذه   رايط زمان و مکان و ساير تصورها را که به ا يای جزئي مربوط داند، بدي  متنا که ذه   رايط زمان و مکان و ساير تصورها را که به ا يای جزئي مربوط   انتزاع ذه  ميانتزاع ذه  مي

ورات انتزاعي که  اصل  ذ  موارد افتـرا  و  ورات انتزاعي که  اصل  ذ  موارد افتـرا  و  کند و به اي  طريق، تصکند و به اي  طريق، تص   ود، از تصورات جزئي جدا مي ود، از تصورات جزئي جدا مي  ميمي
 ود. تصور تتميم مي يابد و  اصل، عالمت برای بيم از يك فـرد   ود. تصور تتميم مي يابد و  اصل، عالمت برای بيم از يك فـرد     فظ موارد ا تراک است،  اصل مي فظ موارد ا تراک است،  اصل مي

انـد.  انـد.    جزئي است که اي  جزئيات به سبب مطابقت با آن تصور انتزاعي با يکديگر مشابهت و سنخيت يافتهجزئي است که اي  جزئيات به سبب مطابقت با آن تصور انتزاعي با يکديگر مشابهت و سنخيت يافته
بندی جزئيـات  بندی جزئيـات    برای طبقهبرای طبقه  را ي هستند، نوعي  اخص و قامبي هستند، نوعي  اخص و قامبدر واقع، کلمات کلي که عالمت تصورات کلدر واقع، کلمات کلي که عالمت تصورات کل

 .((17851785  :174174 دهند )مودهند )مو  در اختيار ما قرار ميدر اختيار ما قرار مي
کند،ديگر کليت صفت ا يا نيست؛ چون ا ـيا همـه   کند،ديگر کليت صفت ا يا نيست؛ چون ا ـيا همـه     با اي  تتريف که الک برای کلمات کلي بيان ميبا اي  تتريف که الک برای کلمات کلي بيان مي

بـرای  بـرای    جزئي هستند، بلکه کليت صفت تصورات و کلمات است که ساختۀ ذه  بشـرند و ذهـ  آن هـا را   جزئي هستند، بلکه کليت صفت تصورات و کلمات است که ساختۀ ذه  بشـرند و ذهـ  آن هـا را   
ای جزئي ای جزئي   استفادۀ خودک ساخته است. امبته اي  نکته را هم نبايد از ذه  دور دا ت که هر تصور يا کلمهاستفادۀ خودک ساخته است. امبته اي  نکته را هم نبايد از ذه  دور دا ت که هر تصور يا کلمه

هستند، يتني يك تصور عام دال بر يك گونـه از  هستند، يتني يك تصور عام دال بر يك گونـه از      است و کلمات و تصورات کلي فقط در دالمت  ان کلياست و کلمات و تصورات کلي فقط در دالمت  ان کلي
از ميـان  از ميـان   .((111111  :17831783ستون،ستون،چيزهاست، مثل انسان؛ و مفظ عام نمودارِ تصور دال بر يك گونه است )کاپلچيزهاست، مثل انسان؛ و مفظ عام نمودارِ تصور دال بر يك گونه است )کاپل

تصور کلي به تصور کلي به   ، ود. در واقع ود. در واقع  موجودات، موجودی که با تصور کلي مطابقت دا ته با د، مدمول آن واقع ميموجودات، موجودی که با تصور کلي مطابقت دا ته با د، مدمول آن واقع مي
 ـوند و هـر موجـودی کـه بـا آن  ـاخص        ـوند و هـر موجـودی کـه بـا آن  ـاخص         منزمۀ  اخصي است که موجودات نسبت به آن سنجيده مـي منزمۀ  اخصي است که موجودات نسبت به آن سنجيده مـي 

 (Locke, 1975: 414)  ود. ود.  واقع ميواقع ميگيرد و مدمول آن تصور گيرد و مدمول آن تصور   مطابقت دا ته با د، در آن گروه قرار ميمطابقت دا ته با د، در آن گروه قرار مي
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م  دوست ندارم کـه  م  دوست ندارم کـه  »»سازد: سازد:   موضع او را در باب کليات  فا  تر ميموضع او را در باب کليات  فا  تر مي  ،کندکند  مطابقتي که الک مطرح ميمطابقتي که الک مطرح مي
ام که طبيتـت در توميـد ا ـياء، بسـياری از آن هـا را  ـبيه بـه هـم         ام که طبيتـت در توميـد ا ـياء، بسـياری از آن هـا را  ـبيه بـه هـم           فراموک کردهفراموک کرده  در اي  جا گمان  وددر اي  جا گمان  ود

ويـژه در نژادهـای   ويـژه در نژادهـای     زی واض  تر از اي  وجود ندارد، بهزی واض  تر از اي  وجود ندارد، بهسازد، چه رسد به اي  که منکر آن با م: زيرا چيسازد، چه رسد به اي  که منکر آن با م: زيرا چي  ميمي
تـوان گفـت کـه    تـوان گفـت کـه       ـوند. امـا بـه نظـر مـ  مـي       ـوند. امـا بـه نظـر مـ  مـي         يوانات و همۀ آن چيزهايي که از طريق تخم تکثير مي يوانات و همۀ آن چيزهايي که از طريق تخم تکثير مي

بـرد تـا   بـرد تـا     بندی آن ها تدت نام ها که کار فاهمه است، از مشابهتي که در ميان آن ها هست بهره ميبندی آن ها تدت نام ها که کار فاهمه است، از مشابهتي که در ميان آن ها هست بهره مي  دستهدسته
بسازد و آنها را در ذه  با نامهايي که به آنها ضميمه  ـده بـه عنـوان    بسازد و آنها را در ذه  با نامهايي که به آنها ضميمه  ـده بـه عنـوان      بدينوسيله تصورات عام انتزاعي رابدينوسيله تصورات عام انتزاعي را

ورزد کـه  ورزد کـه    الک در ادامه بر اي  نکته تأکيـد مـي  الک در ادامه بر اي  نکته تأکيـد مـي  (Locke, 1975: 415).   ««کند.کند.  امگوها يا قامب ها تنظيم امگوها يا قامب ها تنظيم 
نبايد موجب  ود کـه منکـر يـك  قيقـت و ذات     نبايد موجب  ود کـه منکـر يـك  قيقـت و ذات       ،گوييم تصورات کلي مصنوع فاهمه هستندگوييم تصورات کلي مصنوع فاهمه هستند  که ميکه مي اي اي 

ات کلي  ويم چراکه اگر وجود يك  قيقت و ذات متي  را برای تصورات کلي نپذيريم، ات کلي  ويم چراکه اگر وجود يك  قيقت و ذات متي  را برای تصورات کلي نپذيريم، متي  برای تصورمتي  برای تصور
آن گاه افراد مختلف تصورات کلي متفاوتي خواهند دا ت. امبته ساخت، ذه  بشر بودن موجب بروز ترديد آن گاه افراد مختلف تصورات کلي متفاوتي خواهند دا ت. امبته ساخت، ذه  بشر بودن موجب بروز ترديد 

 ود، مثل اي  که آيا جني  زودرس انسان است يا نه و آيا پنگـوئ    ود، مثل اي  که آيا جني  زودرس انسان است يا نه و آيا پنگـوئ     در مصدا  های مختلف يك کلي ميدر مصدا  های مختلف يك کلي مي
پرنده است يا نه اما اي  موضوع نبايد موجب  ود که وجود يك  قيقت و ذات متـي  را بـرای تصـورات    پرنده است يا نه اما اي  موضوع نبايد موجب  ود که وجود يك  قيقت و ذات متـي  را بـرای تصـورات    

 (Locke, 1975: 416) .  کلي منکر  ويمکلي منکر  ويم
توان در خصوص موضـع الک در بـاب کليـات    توان در خصوص موضـع الک در بـاب کليـات      اي  جا بيان  د، مياي  جا بيان  د، مي    چه از قول الک تاچه از قول الک تا با توجه به آنبا توجه به آن

دايي تصورات کلي، اخذ تشـابهات از تصـورات جزئـي و    دايي تصورات کلي، اخذ تشـابهات از تصـورات جزئـي و    اعالم نظر کرد. با توجه به بيان خود او، منشاء پياعالم نظر کرد. با توجه به بيان خود او، منشاء پي
 ـود کـه فاهمـه بـه آن صـفت کلـي        ـود کـه فاهمـه بـه آن صـفت کلـي         وانهادن تمايزات آن هاست. اي  کار منجر به پيدايم تصوری ميوانهادن تمايزات آن هاست. اي  کار منجر به پيدايم تصوری مي

صورت مجزا و جدا از تصورات صورت مجزا و جدا از تصورات     دهد. اي  بيان متضم  اي  متناست که تشابهاتي وجود دارند که نه بهدهد. اي  بيان متضم  اي  متناست که تشابهاتي وجود دارند که نه به  ميمي
اند. چني  تتبيری از کـالم الک بسـيار بـه    اند. چني  تتبيری از کـالم الک بسـيار بـه      در درون جزئيات نهفتهدر درون جزئيات نهفته کل مضمر و پو يده  کل مضمر و پو يده     جزئي، بلکه بهجزئي، بلکه به

گيـری  گيـری    عنوان منشاء  کلعنوان منشاء  کلماند،زيرا الک با پذيرک وجود مشابهت ميان موجودات بهماند،زيرا الک با پذيرک وجود مشابهت ميان موجودات به  رئاميسم ارسطويي ميرئاميسم ارسطويي مي
 يرفته است. يرفته است.                                                                                                     تصورات کلي، در واقع، وجود يك  امودۀ عيني را برای کليات پذتصورات کلي، در واقع، وجود يك  امودۀ عيني را برای کليات پذ

ابهام موجود در تتريف تصورات تجريدی، برخي مشکالت را متوجه الک ساخته اسـت. يکـي از ايـ     ابهام موجود در تتريف تصورات تجريدی، برخي مشکالت را متوجه الک ساخته اسـت. يکـي از ايـ     
دنبـال  دنبـال    آميز اوست که اعتراضات فراواني را در خصوص ماهيت تصورات کلـي بـه  آميز اوست که اعتراضات فراواني را در خصوص ماهيت تصورات کلـي بـه    ابهام ها در بيان مناقشهابهام ها در بيان مناقشه

سـادگي  سـادگي  مراه است و بهمراه است و بهتصورات کلي جتل و اختراع ذه  است که د واری بسياری با آن هتصورات کلي جتل و اختراع ذه  است که د واری بسياری با آن ه»»دا ته است: دا ته است: 
عنوان مثال، آيا تشکيل يك عنوان مثال، آيا تشکيل يك کنند. بهکنند. به  گونه که ما آمادۀ تصور کردن هستيم، خود ان را به ما عرضه نميگونه که ما آمادۀ تصور کردن هستيم، خود ان را به ما عرضه نميآنآن

امزاويـه، نـه   امزاويـه، نـه     تصور کلي از مثلث به ز مت و مهارت ا تياج ندارد  برای اي  که آن تصـور نـه بايـد  ـاده    تصور کلي از مثلث به ز مت و مهارت ا تياج ندارد  برای اي  که آن تصـور نـه بايـد  ـاده    
االضالع با د، بلکه بايـد هـم، ايـ  هـا     االضالع با د، بلکه بايـد هـم، ايـ  هـا     ي  و نه مختلفي  و نه مختلفامساقامساق  االضالع، نه متساویاالضالع، نه متساوی  امزاويه، نه متساویامزاويه، نه متساوی  قائمقائم

تواند وجود دا ته با ـد؛ تصـوری کـه در    تواند وجود دا ته با ـد؛ تصـوری کـه در      با د و هيچ کدام نبا د. در نتيج، اي  چيز متيوبي است که نميبا د و هيچ کدام نبا د. در نتيج، اي  چيز متيوبي است که نمي
 . (Locke, 1975: 595)««انداند  آن، برخي اجزاء با تصورات ناسازگار و بسيار متفاوت گردآوری  دهآن، برخي اجزاء با تصورات ناسازگار و بسيار متفاوت گردآوری  ده
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 نقد نظریۀ الک

الک، الک،   تـري  منتقـدان  تـري  منتقـدان    با انتقادات بسياری روبه رو  د. يکي از اصليبا انتقادات بسياری روبه رو  د. يکي از اصلي  باب کليات از آغازباب کليات از آغاز  نظريۀ الک درنظريۀ الک در
گرای مترو  جرج بارکلي است. از آن جا که تصـورات کلـي تجريـدی بـا ويژگـي هـای       گرای مترو  جرج بارکلي است. از آن جا که تصـورات کلـي تجريـدی بـا ويژگـي هـای         فيلسو  تجربهفيلسو  تجربه

متضادی که الک در کتاب چهارم به آن ا اره کرده با يك يا هر دو اصل بنيـادی منطـق م ـايرت دارد:    متضادی که الک در کتاب چهارم به آن ا اره کرده با يك يا هر دو اصل بنيـادی منطـق م ـايرت دارد:    
تواند در آن وا د هم واجد ويژگي متيني با د و هم نبا ـد( و اصـل   تواند در آن وا د هم واجد ويژگي متيني با د و هم نبا ـد( و اصـل     عدم تناقض )که هيچ چيز نميعدم تناقض )که هيچ چيز نمياصل اصل 

طرد  ق ثامث )هر چيز يا بايد دارای ويژگي متيني با د يا نبا د و  امت سـومي بـرای آن قابـل تصـور     طرد  ق ثامث )هر چيز يا بايد دارای ويژگي متيني با د يا نبا د و  امت سـومي بـرای آن قابـل تصـور     
که رنـ،،  که رنـ،،    نيست(. از نظر بارکلي، تصوير ذهني بايد  تماً دارای خصوصيات متي  با د و  صول تصورینيست(. از نظر بارکلي، تصوير ذهني بايد  تماً دارای خصوصيات متي  با د و  صول تصوری

 .  (Taylor, 1978: 112)اندازه يا  کل مشخصي ندا ته با د ومو در عامم خيال، ممک  نيست. اندازه يا  کل مشخصي ندا ته با د ومو در عامم خيال، ممک  نيست. 
 ايـ  مثـال بيـان گـر نظـر الک در بـاب       ايـ  مثـال بيـان گـر نظـر الک در بـاب         زيـرا يك راه دفاع از الک، کنار گذا ت  مثال مثلث اسـت،  يك راه دفاع از الک، کنار گذا ت  مثال مثلث اسـت،  
در در نـي   هـم چ  .  (Taylor, 1978: 112)انـد  انـد    کليات نيست، همچنان که بسياری از مفسران چني  کردهکليات نيست، همچنان که بسياری از مفسران چني  کرده

 گيـری تصـورات   گيـری تصـورات     بسياری عبارات ديگر، موضع الک در باب کليات و فرآيند تجريد کـه منجـر بـه  ـکل    بسياری عبارات ديگر، موضع الک در باب کليات و فرآيند تجريد کـه منجـر بـه  ـکل    
توان با توجه به آن ها از الک در مقابل اي  ا کال دفـاع  توان با توجه به آن ها از الک در مقابل اي  ا کال دفـاع     ود، به تفصيل بيان  ده است که مي ود، به تفصيل بيان  ده است که مي  کلي ميکلي مي
 کرد.کرد.

رات او در فصـل هـای دوم و   رات او در فصـل هـای دوم و   راه ديگر دفاع از الک در برابر اي  ا کال اي  است که با توجه به اظهـا راه ديگر دفاع از الک در برابر اي  ا کال اي  است که با توجه به اظهـا 
سوم کتاب دوم تدقيق منظور الک را اي  ندانيم که مثلثـي وجـود دارد و دارای ويژگـي هـای ناسـازگار      سوم کتاب دوم تدقيق منظور الک را اي  ندانيم که مثلثـي وجـود دارد و دارای ويژگـي هـای ناسـازگار      

االضالع.  تي اگر االضالع.  تي اگر   االضالع يا مختلفاالضالع يا مختلف  است؛ بلکه مثلثي هست که برای م  مهم نيست چه با د، متساویاست؛ بلکه مثلثي هست که برای م  مهم نيست چه با د، متساوی
ام ، خيال وسيع تـر اسـت( تصـاوير خيـامي     ام ، خيال وسيع تـر اسـت( تصـاوير خيـامي     تخيل را با دا ت  يك تصوير ذهني يکي بگيريم )که امبته دتخيل را با دا ت  يك تصوير ذهني يکي بگيريم )که امبته د

کنند. تصور مثلث نيز از آن جايي که يك بازنمود کنند. تصور مثلث نيز از آن جايي که يك بازنمود   ای از عينيت خارجي ارائه ميای از عينيت خارجي ارائه مي  وارهواره  همواره مبهمند و طرحهمواره مبهمند و طرح
است، نيازی به اي  ندارد که طول اضالعم مشخص با د؛ چون دا ت  طـول مشـخص ويژگـي ا ـياء     است، نيازی به اي  ندارد که طول اضالعم مشخص با د؛ چون دا ت  طـول مشـخص ويژگـي ا ـياء     

تتينات آن ها با تتينـات موجـودات عينـي متفـاوت     تتينات آن ها با تتينـات موجـودات عينـي متفـاوت     ست، نه تصورات. پس تصورات موجوداتي هستند که ست، نه تصورات. پس تصورات موجوداتي هستند که 
 ود، به تصورات نيز نسـبت داد.   ود، به تصورات نيز نسـبت داد.    است و نبايد همان ويژگي هايي را که به موجودات عيني نسبت داده مياست و نبايد همان ويژگي هايي را که به موجودات عيني نسبت داده مي

بنابراي ، تصور مثلث فقط ويژگي هايي را دارد که بيان گر مثلث بودن با د و نه يك مثلث خـاص. ايـ    بنابراي ، تصور مثلث فقط ويژگي هايي را دارد که بيان گر مثلث بودن با د و نه يك مثلث خـاص. ايـ    
 ..(lowe, 1995: 159) ت ت در باب تجريد بتيد نيسدر باب تجريد بتيد نيس   ل با توجه به موضع خود الک ل با توجه به موضع خود الکراهراه

خود ادراک کـه فرآينـد تجريـد نيـز     خود ادراک کـه فرآينـد تجريـد نيـز       :راه ديگری نيز برای دفاع از الک در برابر اي  ا کال وجود داردراه ديگری نيز برای دفاع از الک در برابر اي  ا کال وجود دارد
آن است يك فرآيند گزينشي است: ما هنگام مشاهده يك  يء، به برخي ويژگـي هـای آن   آن است يك فرآيند گزينشي است: ما هنگام مشاهده يك  يء، به برخي ويژگـي هـای آن       ۀزيرمجموعزيرمجموع
ديگر ممک  است نه توجه کنيم که دارای آن هاست و نه توجـه  ديگر ممک  است نه توجه کنيم که دارای آن هاست و نه توجـه  کنيم، اما در مورد ويژگي های کنيم، اما در مورد ويژگي های   توجه ميتوجه مي

کنيم که دارای آن ها نيست. پس دميلي وجود ندارد که  کلي را بدون توجه به ايـ  کـه آيـا اضـالع آن     کنيم که دارای آن ها نيست. پس دميلي وجود ندارد که  کلي را بدون توجه به ايـ  کـه آيـا اضـالع آن     
 گـری تصـورات کلـي تجريـدی،     گـری تصـورات کلـي تجريـدی،       مساوی هستند يا نه، مثلث ندانيم: بنابراي ، با توجـه بـه ميـزان تبيـي     مساوی هستند يا نه، مثلث ندانيم: بنابراي ، با توجـه بـه ميـزان تبيـي     

ي  )در  د قابل قبومي که از آن دفاع  د( ويژگي مناسـبي بـرای آن هـا با ـد.     ي  )در  د قابل قبومي که از آن دفاع  د( ويژگي مناسـبي بـرای آن هـا با ـد.     رسد که عدم تترسد که عدم تت  نظر مينظر مي  بهبه
(lowe, 1995: 160)  انـد، گمـان   انـد، گمـان     که مثـال مثلـث را مـورد ا ـکال قـرار داده     که مثـال مثلـث را مـورد ا ـکال قـرار داده       کسانيکساني عالوه، بارکلي وعالوه، بارکلي وبهبه

اند يك صـورت خيـامي کـه جزئـي     اند يك صـورت خيـامي کـه جزئـي       اند که مراد الک صورت خيامي مثلث است و بر اي  اساس گفتهاند که مراد الک صورت خيامي مثلث است و بر اي  اساس گفته  کردهکرده
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(General to Locke & Berkeley.) 

 

کـه مـراد الک صـورت کلـي     کـه مـراد الک صـورت کلـي       يست خصوصيات متتارض و ناهمگون دا ته با د؛ در  ـامي يست خصوصيات متتارض و ناهمگون دا ته با د؛ در  ـامي ممک  نممک  ن  ،استاست
  ۀۀمثلث های جزئـي از همـ  مثلث های جزئـي از همـ    ۀۀدرعي   مول بر همدرعي   مول بر هم_ _  در صورت وجوددر صورت وجود __ عقلي مثلث است و چني  صورتيعقلي مثلث است و چني  صورتي

 خصوصيات فردی آن ها مجرد است.خصوصيات فردی آن ها مجرد است.

 بارکلی و کليات

کند. او بر کند. او بر   ز طريق کلمات کلي آغاز ميز طريق کلمات کلي آغاز ميباور انگليسي نيز مانند الک بدث کليات را اباور انگليسي نيز مانند الک بدث کليات را ابارکلي ديگر تجربهبارکلي ديگر تجربه
دانست که از دسترس فهم بشر خارج اسـت؛ خطـا را   دانست که از دسترس فهم بشر خارج اسـت؛ خطـا را     خال  الک که علت ايجاد خطا را وجود  قايقي ميخال  الک که علت ايجاد خطا را وجود  قايقي مي

آمـده نا ـي از خطـا در    آمـده نا ـي از خطـا در    دانست، بلکه در نظر او ا کاالت پـيم دانست، بلکه در نظر او ا کاالت پـيم   نا ي از قوای نفساني و ضتف آن ها نمينا ي از قوای نفساني و ضتف آن ها نمي
کنـيم کـه   کنـيم کـه     کنيم و بتد  کوه ميکنيم و بتد  کوه مي  خود گرد و غبار به پا ميخود گرد و غبار به پا مي  کار بردن آن هاست. به تتبيرخود او، ماکار بردن آن هاست. به تتبيرخود او، ما  روک بهروک به

 .((17361736:44بينيم )بارکلي، بينيم )بارکلي،   هيچ چيز نميهيچ چيز نمي
علم انساني انجام دهد و با دقـت  علم انساني انجام دهد و با دقـت    ۀآيد تا تفدصي در اصول اوميآيد تا تفدصي در اصول اومي  بارکلي در صدد برميبارکلي در صدد برمي  ،به همي  منظوربه همي  منظور

رسـد کـه   رسـد کـه     ه مـي ه مـي در آن ها مشکالت اصلي فهم بشر را مرتفع سازد. او در جريان اي  مداقه بـه ايـ  نتيجـ   در آن ها مشکالت اصلي فهم بشر را مرتفع سازد. او در جريان اي  مداقه بـه ايـ  نتيجـ   
بيشتري  مشکالتي که بشر در راه جست و جوی  قيقت دا ته است، نا ي از سوء استتمال امفـاظ بـوده   بيشتري  مشکالتي که بشر در راه جست و جوی  قيقت دا ته است، نا ي از سوء استتمال امفـاظ بـوده   

برد، بايد مابه ازايي در ذه  دا ـته با ـد و   برد، بايد مابه ازايي در ذه  دا ـته با ـد و     انديشيده است که هر م تي که به کار ميانديشيده است که هر م تي که به کار مي  است. بشر چني  مياست. بشر چني  مي
توانـد مابـه   توانـد مابـه     ذه  نسبت مي داده که ميذه  نسبت مي داده که مياند، اي  قدرت را به اند، اي  قدرت را به   که امفاظي يافته است که چني  نبودهکه امفاظي يافته است که چني  نبوده  هنگاميهنگامي

 ازای مستقلي برای اي  امفاظ بسازد و از آن جا که ايـ  مفـاهيم سـاختگي نظيـر وجـود، و ـدت، عليـت        ازای مستقلي برای اي  امفاظ بسازد و از آن جا که ايـ  مفـاهيم سـاختگي نظيـر وجـود، و ـدت، عليـت        
و ... موضوع اصلي علومي همچون منطق و فلسفه هستند، بيشتري  مشکالت دام  گير  کما و فالسـفه  و ... موضوع اصلي علومي همچون منطق و فلسفه هستند، بيشتري  مشکالت دام  گير  کما و فالسـفه  

ري  اندرافات نيز در اي  دانـم هـا رد داده اسـت    ري  اندرافات نيز در اي  دانـم هـا رد داده اسـت     ده است تا دانشمندان ساير علوم و بدي  سان، بيشت ده است تا دانشمندان ساير علوم و بدي  سان، بيشت
 . ((44  :17361736 )بارکلي،)بارکلي،

ـ   ـ  بارکلي در اثر مترو  خود رسامه در اصول علم انساني در موارد متتـدد نظري انتـزاع الک را عنـوان   انتـزاع الک را عنـوان     ۀبارکلي در اثر مترو  خود رسامه در اصول علم انساني در موارد متتـدد نظري
کرده و انتقاداتي به آن وارد دانسته است. او در ابتدا سه نوع تصور را که با استفاده از عمل انتزاع سـاخته  کرده و انتقاداتي به آن وارد دانسته است. او در ابتدا سه نوع تصور را که با استفاده از عمل انتزاع سـاخته  

 مرد: اول، جدا کردن تصور کيفياتي که در يك  يء با هم جمتند، نظير جدا کردن تصور  مرد: اول، جدا کردن تصور کيفياتي که در يك  يء با هم جمتند، نظير جدا کردن تصور    ود، برمي ود، برمي  ييمم
طور جدا کردن تصور هـر يـك از دو کيفيـت    طور جدا کردن تصور هـر يـك از دو کيفيـت    رن، از  يئي که دارای رن، و بتد و  رکت است و همي رن، از  يئي که دارای رن، و بتد و  رکت است و همي 

ن و ساخت  ن و ساخت  ديگر. دوم، جدا ساخت  تصور بسيط مشترک، مثالً بتد، از خصوصيات جزئي هر يك از افراد آديگر. دوم، جدا ساخت  تصور بسيط مشترک، مثالً بتد، از خصوصيات جزئي هر يك از افراد آ
تصور کلي بتد. سوم، ساخت  تصور مرکب انتزاعي انسان، با جدا کردن انسان که مشترک ميان افراد خود تصور کلي بتد. سوم، ساخت  تصور مرکب انتزاعي انسان، با جدا کردن انسان که مشترک ميان افراد خود 

 .((66_55  :17361736  است از ويژگي های هر يك از افراد. )بارکلي،است از ويژگي های هر يك از افراد. )بارکلي،

پذيرد و به دو قسم ديگر )که ماهيتاً يك قسمند( اعتقـاد نـدارد و بـا صـرا ت     پذيرد و به دو قسم ديگر )که ماهيتاً يك قسمند( اعتقـاد نـدارد و بـا صـرا ت       او فقط قسم اول را مياو فقط قسم اول را مي
تـوانم  تـوانم     گفت انگيز انتزاع هسـتند، مـ  نيسـتم؛ و مـ  فقـط مـي       گفت انگيز انتزاع هسـتند، مـ  نيسـتم؛ و مـ  فقـط مـي        ۀۀاگر ديگران دارای اي  قواگر ديگران دارای اي  قو  کهگويدگويد  ميمي

 ده هـم  تمـاً    ده هـم  تمـاً   تصورات  اصل از ا يای جزئي را ترکيب و تدليل کنم و تصورات مرکب و بسيط  اصلتصورات  اصل از ا يای جزئي را ترکيب و تدليل کنم و تصورات مرکب و بسيط  اصل
جـدا  جـدا  اسـت  انتزاع مدال است، همچنـي   انتزاع مدال است، همچنـي     ۀۀوسيلوسيل  خصوصيات متيني دارند. در نظر او،  صول تصور کلي بهخصوصيات متيني دارند. در نظر او،  صول تصور کلي به

 ((33  :17361736  تصور دو چيزی که جدا از يکديگر وجود ندارد، نظير بتد و  رکت )بارکلي،تصور دو چيزی که جدا از يکديگر وجود ندارد، نظير بتد و  رکت )بارکلي،کردن کردن 
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کنـد. او امکـان وجـود    کنـد. او امکـان وجـود      اما هـيچ اسـتدالمي اقامـه نمـي    اما هـيچ اسـتدالمي اقامـه نمـي      ،بارکلي در اي  بخم به دنبال ردّ انتزاع استبارکلي در اي  بخم به دنبال ردّ انتزاع است
د ادعا د ادعا توانتوان  کس نميکس نميطور منطقي، بلکه روان  ناسانه؛ چون هيچطور منطقي، بلکه روان  ناسانه؛ چون هيچ  داند اما نه بهداند اما نه به  تصورات انتزاعي را مدال ميتصورات انتزاعي را مدال مي

کند که تصوری انتزاعي از  يوان، يا  رکت متمايز از جسم متدرک دا ته با د پس بارکلي  ق دارد که کند که تصوری انتزاعي از  يوان، يا  رکت متمايز از جسم متدرک دا ته با د پس بارکلي  ق دارد که 
امبته  ار ان او، بـرای ردّ ايـ  نـوع انتـزاع     امبته  ار ان او، بـرای ردّ ايـ  نـوع انتـزاع       Bennet, 1991: 36).))  چني  تصورات انتزاعي را انکار کندچني  تصورات انتزاعي را انکار کند

 (Taylor, 1978: 112) .  اند، ومي خود او استدالمي اقامه نکرده استاند، ومي خود او استدالمي اقامه نکرده است  استدالل هايي ارائه کردهاستدالل هايي ارائه کرده
کنند، بـه چـامم   کنند، بـه چـامم     در ادامه، داليلي را که متتقدان به تصورات انتزاعي )عمدتاً الک( عنوان ميدر ادامه، داليلي را که متتقدان به تصورات انتزاعي )عمدتاً الک( عنوان مي  ،بارکليبارکلي

آورد، عـدم امفـاظ و عاليـم    آورد، عـدم امفـاظ و عاليـم      کشد. دميلي که الک برای اثبات عدم تصورات انتزاعي در نزد  يوانات ميکشد. دميلي که الک برای اثبات عدم تصورات انتزاعي در نزد  يوانات مي  ميمي
د است که استتمال امفاظ کلي به منزمه وجود تصـورات  د است که استتمال امفاظ کلي به منزمه وجود تصـورات  پذيرد؛ زيرا او متتقپذيرد؛ زيرا او متتق  کلي است که بارکلي آن را نميکلي است که بارکلي آن را نمي

 ود که عالمت چندي  تصور جزئي با د که هر يك از آنها  ود که عالمت چندي  تصور جزئي با د که هر يك از آنها   کلي انتزاعي نيست. بلکه مفظ زماني کلي ميکلي انتزاعي نيست. بلکه مفظ زماني کلي مي
 .((1818_1111  :17361736  کند )بارکلي،کند )بارکلي،  را بدون تفاوت به ذه  عرضه را بدون تفاوت به ذه  عرضه 

 انکـار مجـدد انتـزاع    انکـار مجـدد انتـزاع    کنـد و از ايـ  مثـال بـرای     کنـد و از ايـ  مثـال بـرای       بارکلي همچنـي  بـه مثـال مثلـث الک ا ـاره مـي      بارکلي همچنـي  بـه مثـال مثلـث الک ا ـاره مـي      
تواند چني  مثلثي در ذه  دا ته با د، م  با او بدثـي نـدارم؛   تواند چني  مثلثي در ذه  دا ته با د، م  با او بدثـي نـدارم؛     گويد که اگر کسي ميگويد که اگر کسي مي  گيرد. او ميگيرد. او مي  بهره ميبهره مي

  :17361736  خواهم در ذه  خويم مداقه کنند که آيا واقتاً چني  تصوری دارند  )بـارکلي، خواهم در ذه  خويم مداقه کنند که آيا واقتاً چني  تصوری دارند  )بـارکلي،   اما از خوانندگان مياما از خوانندگان مي
1717_1111)). 

اي  است که اگر تصورات کلي برای امری چون اي  است که اگر تصورات کلي برای امری چون   ،کندکند  وارد ميوارد مي  انتقاد ديگری که بارکلي به اي  استداللانتقاد ديگری که بارکلي به اي  استدالل
تواند تا اي  انـدازه  تواند تا اي  انـدازه    تفهيم و تفهم که برای مردمان عادی هم آسان و مأنوس است، ضرورت دارد پس نميتفهيم و تفهم که برای مردمان عادی هم آسان و مأنوس است، ضرورت دارد پس نمي

اموصول با د. اگر گفته  ود که علت اي  که اي  تصورات برای انسان بامغ آسـان و واضـ  اسـت،    اموصول با د. اگر گفته  ود که علت اي  که اي  تصورات برای انسان بامغ آسـان و واضـ  اسـت،      صتبصتب
آيد  با آيد  با   دست ميدست مي  ای از مرا ل عمر اي  وسايل ضروری تکلم بهای از مرا ل عمر اي  وسايل ضروری تکلم به  است، در چه مر لهاست، در چه مر لهاستمرار در استتمال آن استمرار در استتمال آن 

توجه به اي  که بزرگساالن در استتمال اي  متاني مشکلي ندارند، پس بايد در سال های کـودکي عمـل   توجه به اي  که بزرگساالن در استتمال اي  متاني مشکلي ندارند، پس بايد در سال های کـودکي عمـل   
مشکل تدصيل متاني انتزاعي انجام  ود، اما آيا انجام چني  عمل د واری برای کودکـان ممکـ  اسـت    مشکل تدصيل متاني انتزاعي انجام  ود، اما آيا انجام چني  عمل د واری برای کودکـان ممکـ  اسـت    

 .((1717__1414  :17361736  )بارکلي،)بارکلي،
ايـ  متنـا را بـه ذهـ  امقـا کنـد کـه        ايـ  متنـا را بـه ذهـ  امقـا کنـد کـه          است،  ايد ايراداتي که بارکلي به تصورات انتزاعي الک گرفته ايد ايراداتي که بارکلي به تصورات انتزاعي الک گرفته

مـ  تصـورات   مـ  تصـورات   »»گويد: گويد:   تصورات کلي از ديدگاه بارکلي اصالً وجود ندارند. خود او در پاسخ به اي   بهه ميتصورات کلي از ديدگاه بارکلي اصالً وجود ندارند. خود او در پاسخ به اي   بهه مي
نظر م  تصور جزئي نظر م  تصور جزئي   کنم. بهکنم. به  عي را رد ميعي را رد ميکنم، بلکه فقط تصورات کلي انتزاکنم، بلکه فقط تصورات کلي انتزا  کلي را به طور مطلق انکار نميکلي را به طور مطلق انکار نمي

( ( 1818: : 17361736  )بارکلي،)بارکلي،« «  ود ود  تصورات جزئي ديگر مشابه خود قرار گيرد کلي ميتصورات جزئي ديگر مشابه خود قرار گيرد کلي مي  ۀۀفقط وقتي که عالمت همفقط وقتي که عالمت هم
ام، در ذات يـا مفهـوم مدصـل و مطلـق چيـزی      ام، در ذات يـا مفهـوم مدصـل و مطلـق چيـزی        کليت، تا آن جا که م  فهميدهکليت، تا آن جا که م  فهميده»»گويد: گويد:   وی همچني  ميوی همچني  مي

سازد، قائم اسـت و بـه   سازد، قائم اسـت و بـه     ي که وی آن ها را نمودار ميي که وی آن ها را نمودار مينيست بلکه در نسبتي است که ميان چيزی و جزئياتنيست بلکه در نسبتي است که ميان چيزی و جزئيات
 :17361736  )بـارکلي، )بـارکلي، « « کننـد کننـد   اي  اعتبار ا ياء و اسماء و مفاهيمي که ذاتاً جزئي هستند، اعتباراً اخذ کليت مـي اي  اعتبار ا ياء و اسماء و مفاهيمي که ذاتاً جزئي هستند، اعتباراً اخذ کليت مـي 

1717)). 
بارکلي کليت را به متني مفهوم مدصل و مطلق چه در  يء خارجي و چه در تصورات و چه در امفاظ بارکلي کليت را به متني مفهوم مدصل و مطلق چه در  يء خارجي و چه در تصورات و چه در امفاظ 

کند که ما به چيزی )مفظ،  کل، تصور يـا  کند که ما به چيزی )مفظ،  کل، تصور يـا    را به قراردادی منوط ميرا به قراردادی منوط مي کند و آنکند و آن  ميمي  و چه  تي در ا کال ردو چه  تي در ا کال رد
دهيم. و با اي  قرارداد )اعتبار( است که ا ياء، امفاظ و تصـوراتي کـه ذاتـاً جزئـي     دهيم. و با اي  قرارداد )اعتبار( است که ا ياء، امفاظ و تصـوراتي کـه ذاتـاً جزئـي        يء خارجي( نسبت مي يء خارجي( نسبت مي
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ست. بـدي   ست. بـدي   يابند؛ و اما اي  قرارداد به جزئياتي بستگي دارد که آن چيز نمودار آن ايابند؛ و اما اي  قرارداد به جزئياتي بستگي دارد که آن چيز نمودار آن ا  هستند، مفهوم کلي ميهستند، مفهوم کلي مي
متنا يك مثلث که بر روی کاغذ رسم  ده است تا نمايندۀ همۀ مثلث ها با د و بـا اسـتفاده از آن ثابـت    متنا يك مثلث که بر روی کاغذ رسم  ده است تا نمايندۀ همۀ مثلث ها با د و بـا اسـتفاده از آن ثابـت    

درجه است،  تماً اضالع و زوايايي با اندازۀ مشخص دارد، اما چون اي  درجه است،  تماً اضالع و زوايايي با اندازۀ مشخص دارد، اما چون اي    188188کنيم که زوايای داخلي مثلث کنيم که زوايای داخلي مثلث 
  ود.  ود.   ه است، کلي ميه است، کلي ميويژگي ها مورد توجه ما قرار نگرفته و فقط مثلث بودن آن مداظ  دويژگي ها مورد توجه ما قرار نگرفته و فقط مثلث بودن آن مداظ  د
هم پيوسته بوده و در مقدمـۀ رسـامه   هم پيوسته بوده و در مقدمـۀ رسـامه   خو بختانه همۀ آنچه بارکلي در مورد کليات بيان دا ته است، بهخو بختانه همۀ آنچه بارکلي در مورد کليات بيان دا ته است، به

 ود، در بـارکلي   ود، در بـارکلي    که در آرای الک ديده ميکه در آرای الک ديده مي    رو، آن قسم پراکندگيرو، آن قسم پراکندگيدر اصول علم انساني آمده است. از اي در اصول علم انساني آمده است. از اي 
 بارکلي ارائه  ده است.بارکلي ارائه  ده است.  وجود ندارد. در ادامه تفاسيری خواهد آمد که از نظريۀوجود ندارد. در ادامه تفاسيری خواهد آمد که از نظريۀ

 بارکلی ۀتفصيل نظری

 کشـد. او صـرا تاً اعـالم    کشـد. او صـرا تاً اعـالم      بارکلي از طريق الک وارد مسأمۀ انتـزاع مـي  ـود و آن را بـه چـامم مـي      بارکلي از طريق الک وارد مسأمۀ انتـزاع مـي  ـود و آن را بـه چـامم مـي      
 ك صـرا تي کـه او از آن دفـاع     ك صـرا تي کـه او از آن دفـاع      کند که انتزاع را قبول دارد، منتها برای آن  د و مرز قائل است. بيکند که انتزاع را قبول دارد، منتها برای آن  د و مرز قائل است. بي  ميمي
عنوان چيزی کـه واجـد کيفيـات    عنوان چيزی کـه واجـد کيفيـات    ست. در نظر بارکلي وجود ماده بهست. در نظر بارکلي وجود ماده بهاک هماهن، ااک هماهن، ا  کند، با مباني فلسفهکند، با مباني فلسفه  ميمي

تواند ادعا کند که به چيزهای ادراک نشده تواند ادعا کند که به چيزهای ادراک نشده   اوميه و فاقد کيفيات ثانويه با د، نامتقول است و هيچ کس نمياوميه و فاقد کيفيات ثانويه با د، نامتقول است و هيچ کس نمي
باور دارد. در واقع، انکار تصورات انتزاعي نيز گامي ديگـر در جهـت اثبـات همـي  اصـل فلسـفۀ اوسـت؛        باور دارد. در واقع، انکار تصورات انتزاعي نيز گامي ديگـر در جهـت اثبـات همـي  اصـل فلسـفۀ اوسـت؛        

ار ماده ممک  بود، متترضان به تصورات انتزاعي چن، بزننـد و بخواهنـد وجـود مـاده را از     ار ماده ممک  بود، متترضان به تصورات انتزاعي چن، بزننـد و بخواهنـد وجـود مـاده را از     زيراپس از انکزيراپس از انک
گمـارد و فقـط آن را در  ـدی    گمـارد و فقـط آن را در  ـدی      طريق انتزاع توجيه کنند.با اي  همه، او هو يارانه به رد انتزاع همـت مـي  طريق انتزاع توجيه کنند.با اي  همه، او هو يارانه به رد انتزاع همـت مـي  

  جيـه کنـد  جيـه کنـد  پذيرد که بتواند با استفاده از آن وجود امفاظ کلي )يتنـي همـان دغدغـۀ اصـلي الک( را تو    پذيرد که بتواند با استفاده از آن وجود امفاظ کلي )يتنـي همـان دغدغـۀ اصـلي الک( را تو      ميمي
.(urmson, 1982: 23) 

نه يك ويژگي ذاتي. به همي  دميل، او به تصوراتي نيـاز نـدارد   نه يك ويژگي ذاتي. به همي  دميل، او به تصوراتي نيـاز نـدارد     ،کليت از نظر بارکلي نوعي نقم استکليت از نظر بارکلي نوعي نقم است
که ذاتاً عام با ند.بنابراي  يك انتزاع ساده و مختصر برای دست يافت  به کليـت کـافي اسـت. انتـزاع در     که ذاتاً عام با ند.بنابراي  يك انتزاع ساده و مختصر برای دست يافت  به کليـت کـافي اسـت. انتـزاع در     

تنيـده در يـك  ـيء جزئـي     تنيـده در يـك  ـيء جزئـي     ن انبوهي از کيفيات در همن انبوهي از کيفيات در همفلسفۀ بارکلي توانايي توجه به يك کيفيت در ميافلسفۀ بارکلي توانايي توجه به يك کيفيت در ميا
 ود بلکه در همان تصور جزئـي خـاص،    ود بلکه در همان تصور جزئـي خـاص،     گيری هيچ تصور جديدی نميگيری هيچ تصور جديدی نمي  است؛ اما اي  توجه منجر به  کلاست؛ اما اي  توجه منجر به  کل
مـان  مـان     ود. ما اي  ويژگـي را از ميـان دريافـت هـای  سـي      ود. ما اي  ويژگـي را از ميـان دريافـت هـای  سـي       ها مداظ ميها مداظ مي  يك جنبه پررن، تر از ساير جنبهيك جنبه پررن، تر از ساير جنبه

کنيم و يـك نـام   کنيم و يـك نـام     نظر مينظر مي  مراه آن در ادراکات جزئي هستند، صر مراه آن در ادراکات جزئي هستند، صر کنيم و از ويژگي هايي که هکنيم و از ويژگي هايي که ه  انتخاب ميانتخاب مي
سازد سازد   دهيم. به اي  ترتيب، ما اکنون يك متيار يا امگو داريم که ما را قادر ميدهيم. به اي  ترتيب، ما اکنون يك متيار يا امگو داريم که ما را قادر مي  مثل سفيدی به آن نسبت ميمثل سفيدی به آن نسبت مي

کار ببـريم. يـك چيـز سـفيد     کار ببـريم. يـك چيـز سـفيد       بندی کنيم و واژۀ سفيد را در مورد آن بهبندی کنيم و واژۀ سفيد را در مورد آن به  عنوان سفيد دستهعنوان سفيد دستهتا هر چيزی را بهتا هر چيزی را به
 ود، اگر و فقط اگر مطابق امگو با د. برای تتيي  اي  امگو فرآينـدهای مختلفـي    ود، اگر و فقط اگر مطابق امگو با د. برای تتيي  اي  امگو فرآينـدهای مختلفـي     فيد خوانده ميفيد خوانده مياست و ساست و س
 وجود دارد.وجود دارد.

يك روک اي  است که يکي از تصورات مرکبي را که  اوی کيفيت مورد نظر است، در نظر بگيـريم.  يك روک اي  است که يکي از تصورات مرکبي را که  اوی کيفيت مورد نظر است، در نظر بگيـريم.  
ذاريم. ما در اي  گزارک ذاريم. ما در اي  گزارک عنوان ويژگي های نامناسب کنار بگعنوان ويژگي های نامناسب کنار بگکيفيت مورد نظر را انتخاب کنيم و باقي را بهکيفيت مورد نظر را انتخاب کنيم و باقي را به

يابد، بلکه بردا ت يابد، بلکه بردا ت   آوريم، پس ذخيرۀ تصورات ذهني ما افزايم نميآوريم، پس ذخيرۀ تصورات ذهني ما افزايم نمي  دست نميدست نمي    يك تصور انتزاعي جديد بهيك تصور انتزاعي جديد به
عنوان امگويي است بـرای  عنوان امگويي است بـرای    ای ديگر مي  ود. اي  تصور بهای ديگر مي  ود. اي  تصور به      از يکي از تصورات ذهني مرکب موجود به گونهاز يکي از تصورات ذهني مرکب موجود به گونه
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 وند که آيا سفيد هسـتند يـا نـه  ايـ  امگـو       وند که آيا سفيد هسـتند يـا نـه  ايـ  امگـو        ميميسفيدی که ا يای ديگر از طريق مقايسه با آن قضاوت سفيدی که ا يای ديگر از طريق مقايسه با آن قضاوت 
 ود. فرآيند اصلي در روک ديگر کنار گذا ـت  ويژگـي هـای     ود. فرآيند اصلي در روک ديگر کنار گذا ـت  ويژگـي هـای      خوانده ميخوانده مي  33ایای  اصطال اً امگوی مثال نمونهاصطال اً امگوی مثال نمونه

نامربوط است، اما اي  کار با يك تمرکز ساده بر روی يك يا چند ويژگي از يك تصـور مرکـب و ناديـده    نامربوط است، اما اي  کار با يك تمرکز ساده بر روی يك يا چند ويژگي از يك تصـور مرکـب و ناديـده    
کنيم سازنده مدتوای تام يك کنيم سازنده مدتوای تام يك   هايي که ما بر روی آنها تمرکز ميهايي که ما بر روی آنها تمرکز مي ژگيژگي ود، بلکه وي ود، بلکه وي  گرفت  بقيه انجام نميگرفت  بقيه انجام نمي

تصور مشخص است. مثالً سفيد خود به عنوان يك تصور مستقل، و نه تصوری از يك تکه گچ سفيد يـا  تصور مشخص است. مثالً سفيد خود به عنوان يك تصور مستقل، و نه تصوری از يك تکه گچ سفيد يـا  
يك ميوان  ير سفيد يا هر چيز سفيدی وجود پيـدا خواهـد کـرد. ايـ  امگـو اصـطال ًا امگـوی بازنمـايي         يك ميوان  ير سفيد يا هر چيز سفيدی وجود پيـدا خواهـد کـرد. ايـ  امگـو اصـطال ًا امگـوی بازنمـايي         

 (Taylor, 1978: 98-100).    ود ود  ناميده ميناميده مي88 ماتيك ماتيك
ای را باور دا ته است، اما در مورد الک بسـياری  ای را باور دا ته است، اما در مورد الک بسـياری    اول، يتني امگوی مثال نمونهاول، يتني امگوی مثال نمونه  امگوی  ك بارکلي ك بارکليبيبي

 را تـي قضـاوت کـرد    را تـي قضـاوت کـرد    تـوان بـه  تـوان بـه    متتقدند که مدل دوم را پذيرفته است و برخي ديگر بر اي  باورند که نميمتتقدند که مدل دوم را پذيرفته است و برخي ديگر بر اي  باورند که نمي
 ر متتقدند کـه چـون از ديـدگاه الک هـيچ موجـود      ر متتقدند کـه چـون از ديـدگاه الک هـيچ موجـود      گيرد. برخي ديگگيرد. برخي ديگ  بندی قرار ميبندی قرار مي  که الک در کدام دستهکه الک در کدام دسته

 :Taylor, 1978)اسـت  اسـت    ای قايـل بـوده   ای قايـل بـوده     کلي از هيچ نوعي وجود ندارد، پس الک به امگوی مثال نمونهکلي از هيچ نوعي وجود ندارد، پس الک به امگوی مثال نمونه

106).. 
دانـد، بـا ايراداتـي مواجـه اسـت.      دانـد، بـا ايراداتـي مواجـه اسـت.        امگوی بازنمايي  ماتيك که تصور کلي را يك تصـور مسـتقل مـي   امگوی بازنمايي  ماتيك که تصور کلي را يك تصـور مسـتقل مـي   

گويد که اگر ساال اي  است که چگونـه  گويد که اگر ساال اي  است که چگونـه    است. او در اي  باره مياست. او در اي  باره ميويتگنشتاي  از جمله منتقدان اي  نظريه ويتگنشتاي  از جمله منتقدان اي  نظريه 
 تـوان پاسـخ داد کـه ايـ  کـار را بـه       تـوان پاسـخ داد کـه ايـ  کـار را بـه         سـختي مـي  سـختي مـي  بريم، بـه بريم، بـه   کار ميکار مي  يك کلمه را در مورد ا يای مختلف بهيك کلمه را در مورد ا يای مختلف به

تصـوير  تصـوير  »»دهيم. مثال نقض بـرای ايـ  مـورد کلمـه     دهيم. مثال نقض بـرای ايـ  مـورد کلمـه       دميل تناسب آن ا ياء با تصوير ذهني وا د انجام ميدميل تناسب آن ا ياء با تصوير ذهني وا د انجام مي  
در مورد تصوير ذهني مطرح کنيم، بر سب نظرالک، بايـد تصـوير ذهنـي ديگـری     در مورد تصوير ذهني مطرح کنيم، بر سب نظرالک، بايـد تصـوير ذهنـي ديگـری       است. اگر آنرااست. اگر آنرا« « ذهنيذهني

 ,Dancy))) انجامـد انجامـد   نهايت که بـه تسلسـل مـي   نهايت که بـه تسلسـل مـي     برای آن تصوير ذهني در نظر بگيريم و همي  طور تا بيبرای آن تصوير ذهني در نظر بگيريم و همي  طور تا بي

1987: 32. 
نتزاع را نتزاع را آن چه در مورد انتزاع بيان  د، در مورد کيفيات کاربرد دارد ، زيرا بارکلي در ساير موارد اصالً اآن چه در مورد انتزاع بيان  د، در مورد کيفيات کاربرد دارد ، زيرا بارکلي در ساير موارد اصالً ا

 پذيرد. در مواردی که امکان جدا کردن يك ويژگـي از سـاير صـفات و کيفيـات وجـود نـدارد، مثـل        پذيرد. در مواردی که امکان جدا کردن يك ويژگـي از سـاير صـفات و کيفيـات وجـود نـدارد، مثـل          نمينمي
 جدا کردن  رکت از متدرک يا بتد از جسـم، انتـزاع ممکـ  نيسـت. همچنـي  سـاخت  تصـورات کلـي         جدا کردن  رکت از متدرک يا بتد از جسـم، انتـزاع ممکـ  نيسـت. همچنـي  سـاخت  تصـورات کلـي         

نسـان(  نسـان(  انتزاعي مرکب از تصورات جزئي نيز که واجـد مشـترکات و فاقـد مفترقـات با ـد )مثـل تصـور ا       انتزاعي مرکب از تصورات جزئي نيز که واجـد مشـترکات و فاقـد مفترقـات با ـد )مثـل تصـور ا       
 غيرممک  است. غيرممک  است. 

 ـدت رد   ـدت رد     ود که بارکلي به رغم اي  که نظريۀ تصـورات انتزاعـي الک را بـه    ود که بارکلي به رغم اي  که نظريۀ تصـورات انتزاعـي الک را بـه     بدي  ترتيب متلوم ميبدي  ترتيب متلوم مي
ای از تصورات انتزاعي قائل است. اي  در  امي است که متلوم نيست که  تي آن نسخه ای از تصورات انتزاعي قائل است. اي  در  امي است که متلوم نيست که  تي آن نسخه   کند، به گونهکند، به گونه  ميمي

سخه ای با ـد کـه الک آن را مطـرح    سخه ای با ـد کـه الک آن را مطـرح    از تصورات انتزاعي که بارکلي به آن  مله مي کند، همان است، ناز تصورات انتزاعي که بارکلي به آن  مله مي کند، همان است، ن
 .(Taylor, 1978: 112)کرده است کرده است 

داری داری   جنبۀ ديگری که بارکلي در اي  بدث به آن توجه دا ته جنبۀ زباني کليات است. بـارکلي متنـي  جنبۀ ديگری که بارکلي در اي  بدث به آن توجه دا ته جنبۀ زباني کليات است. بـارکلي متنـي  
پذيرد. از نظر او، يك تصـور بـا توجـه بـه کـاربردک      پذيرد. از نظر او، يك تصـور بـا توجـه بـه کـاربردک        کشد، نميکشد، نمي  کلمات را آن گونه که الک به تصوير ميکلمات را آن گونه که الک به تصوير مي

ای يك مفظ جزئي با د يا ممک  است مدمول يك مفـظ عـام قـرار گيـرد. از ايـ  رو،      ای يك مفظ جزئي با د يا ممک  است مدمول يك مفـظ عـام قـرار گيـرد. از ايـ  رو،      تواند مدمومي برتواند مدمومي بر  ميمي
بيند. او به تمامي منکـر ايـ  نظـر اسـت کـه      بيند. او به تمامي منکـر ايـ  نظـر اسـت کـه        بارکلي دميلي برای وجود تصوراتي که ذاتاً کلي هستند، نميبارکلي دميلي برای وجود تصوراتي که ذاتاً کلي هستند، نمي
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کنـد، فقـط   کنـد، فقـط     خودی خود خصلتي غير از تصور جزئي دارد. آن چـه يـك تصـور را کلـي مـي     خودی خود خصلتي غير از تصور جزئي دارد. آن چـه يـك تصـور را کلـي مـي       تصور کلي به تصور کلي به 
آورد، خطي اسـت کـه در يـك اسـتدالل     آورد، خطي اسـت کـه در يـك اسـتدالل       دهيم. مثامي که او ميدهيم. مثامي که او مي  است که ما در انديشه به آن مياست که ما در انديشه به آن ميکاربردی کاربردی 
 ـك انـدازۀ مشخصـي دارد امـا      ـك انـدازۀ مشخصـي دارد امـا       رود و نمايندۀ تمام خط های ديگر است. اي  خط بيرود و نمايندۀ تمام خط های ديگر است. اي  خط بي  کار ميکار مي    هندسي بههندسي به

ۀ عمومي پيـدا  ۀ عمومي پيـدا  گيرد؛ بنابراي ، در اي  کاربرد جنبگيرد؛ بنابراي ، در اي  کاربرد جنب  اندازۀ آن در کاربرد فتلي به هيچ وجه مورد نظر قرار نمياندازۀ آن در کاربرد فتلي به هيچ وجه مورد نظر قرار نمي
کند. تصورات نيز چني  هستند تصور پيتر اگر به عنوان عالمت خود پيتر در نظر گرفته  ود، تصـوری  کند. تصورات نيز چني  هستند تصور پيتر اگر به عنوان عالمت خود پيتر در نظر گرفته  ود، تصـوری    ميمي

جزئي است؛ اما اگر همي  تصور به عنوان نمايندۀ تمام انسان ها مداظ  ود )همانند خط مفروض( در اي  جزئي است؛ اما اگر همي  تصور به عنوان نمايندۀ تمام انسان ها مداظ  ود )همانند خط مفروض( در اي  
های ديگری از قبيل بلند قامتي، مرد های ديگری از قبيل بلند قامتي، مرد   تواند نماينده ويژگيتواند نماينده ويژگي   ود. همي  تصور مي ود. همي  تصور مي  صورت اي  تصور کلي ميصورت اي  تصور کلي مي

بودن يا بسياری ويژگي های ديگری با د که پيتر واجد آن هاست و اي  امر به کاربرد مـا از ايـ  تصـور    بودن يا بسياری ويژگي های ديگری با د که پيتر واجد آن هاست و اي  امر به کاربرد مـا از ايـ  تصـور    
 ((5454: : 17871787  استنيلند،استنيلند،))  ,Taylor) 1978: (105دارد دارد بستگي بستگي 

ت که تصورات ت که تصورات در واقع، نقطۀ افترا  اصلي الک و بارکلي در همي  نکته است، زيرا که الک متتقد اسدر واقع، نقطۀ افترا  اصلي الک و بارکلي در همي  نکته است، زيرا که الک متتقد اس
عاليم طبيتي و نه قراردادی ا يای خارجي هستند و کلمات عاليم قراردادی هستند کـه بـرای تصـورات    عاليم طبيتي و نه قراردادی ا يای خارجي هستند و کلمات عاليم قراردادی هستند کـه بـرای تصـورات    

روند و کليت کلمات روند و کليت کلمات   کار ميکار مي    طور قراردادی برای تصورات ذاتاً کلي بهطور قراردادی برای تصورات ذاتاً کلي به  اند. بنابراي ، کلمات عام بهاند. بنابراي ، کلمات عام به  وضع  دهوضع  ده
کلي تصورات را عاليـم قـراردادی ا ـياء، و    کلي تصورات را عاليـم قـراردادی ا ـياء، و    کلي به خاطر استناد به چني  موجوداتي است. با اي  همه، بارکلي به خاطر استناد به چني  موجوداتي است. با اي  همه، بار

 (Warnock, 1953: 69-70).   داندداند  کلمات را نيز عالئم قراردادی تصورات ميکلمات را نيز عالئم قراردادی تصورات مي
 نتيجه، بارکلي عموميت کلمات و تصورات را برخال  الک  ـبيه بـه هـم و هـر دو را قـراردادی و      نتيجه، بارکلي عموميت کلمات و تصورات را برخال  الک  ـبيه بـه هـم و هـر دو را قـراردادی و      در

 ـود،   ـود،    ، عام نمـي ، عام نمـي ««نفسه کلينفسه کلي  فيفي  تصورتصور»»داند. پس يك کلمه برای ناميدن يك داند. پس يك کلمه برای ناميدن يك   به دميل نوع کاربرد آنها ميبه دميل نوع کاربرد آنها مي
 نفسه عامي وجود ندارد. بنـابراي ، همـان کـارکرد قـراردادی کـه قـباًل بـه تصـورات         نفسه عامي وجود ندارد. بنـابراي ، همـان کـارکرد قـراردادی کـه قـباًل بـه تصـورات           چون هيچ تصور فيچون هيچ تصور في

کلمۀ نه با عالمت بودن تصوری کلي، بلکـه بـا   کلمۀ نه با عالمت بودن تصوری کلي، بلکـه بـا   »» ود.  ود.   نسبت داده  ده بود، به کلمات نيز نسبت داده مينسبت داده  ده بود، به کلمات نيز نسبت داده مي
« «  ـود.  ـود.   آينـد، عـام مـي   آينـد، عـام مـي     ا کلمه مزبور به ذه  مـي ا کلمه مزبور به ذه  مـي عالمت بودن چندي  تصور جزئي، که هرکدام بامسويه بعالمت بودن چندي  تصور جزئي، که هرکدام بامسويه ب

   .((1111  :17361736  )بارکلي،)بارکلي،

ای در نظر گرفته است کـه بـه تصـويری    ای در نظر گرفته است کـه بـه تصـويری      گونهگونه  تصورات انتزاعي الک را بهتصورات انتزاعي الک را به  ۀدرست يا غلط، بارکلي ايددرست يا غلط، بارکلي ايد
ذهني از يك طبيتت ذاتاً نامتتي  نيازمند است و بنابراي ، آن را پوچ انگا ـته اسـت.  تـي اگـر درجـاتي      ذهني از يك طبيتت ذاتاً نامتتي  نيازمند است و بنابراي ، آن را پوچ انگا ـته اسـت.  تـي اگـر درجـاتي      

چني  است(، باز هم درواقع مفهوم چني  است(، باز هم درواقع مفهوم   مک  با د )آن چنان که در موجودات ذهني و خيامي اي  مک  با د )آن چنان که در موجودات ذهني و خيامي اي  ازعدم تتي  مازعدم تتي  م
طور خامص سفيد است و نه چيز ديگـر، در واقـع پـوچ اسـت و بـارکلي در رد تصـورات       طور خامص سفيد است و نه چيز ديگـر، در واقـع پـوچ اسـت و بـارکلي در رد تصـورات         يك تصوير که بهيك تصوير که به
 (Urmson, 1982: 31).  مدق استمدق است  است، ای که خودک آن را تفسير کردهای که خودک آن را تفسير کرده  گونهگونه  انتزاعي الک بهانتزاعي الک به

 ۀ بارکلینقد نظری

هرچند نظريۀ بارکلي در باب کليات، فاقد بسياری از مشکالت نظريۀ الک است، انتقاداتي نيـز بـه آن   هرچند نظريۀ بارکلي در باب کليات، فاقد بسياری از مشکالت نظريۀ الک است، انتقاداتي نيـز بـه آن   
گويد گويد   وارد است، از جمله ابهامي که در نظريۀ او وجود دارد و ا کاالت زيادی را به او وارد مي سازد. او ميوارد است، از جمله ابهامي که در نظريۀ او وجود دارد و ا کاالت زيادی را به او وارد مي سازد. او مي

منظـور بـارکلي از   منظـور بـارکلي از   « « ی از يك نوعنـد. ی از يك نوعنـد. تصور کلي، نمودار يا عالمت کليۀ تصورهای جزئي است که با وتصور کلي، نمودار يا عالمت کليۀ تصورهای جزئي است که با و» » 
عبارت نوع در اي  بند چيست  از کجا بدانيم چه چيزهايي متتلق به يك نـوع هسـتند  آيـا منشـاء قـرار      عبارت نوع در اي  بند چيست  از کجا بدانيم چه چيزهايي متتلق به يك نـوع هسـتند  آيـا منشـاء قـرار      
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گرفت  در يك نوع همان کيفيات مشترکي است که ميان همۀ افراد يك نوع وجود دارد  اگـر ايـ  گونـه    گرفت  در يك نوع همان کيفيات مشترکي است که ميان همۀ افراد يك نوع وجود دارد  اگـر ايـ  گونـه    
فيانه از پيم فرض نکرده است  آيا بارکلي نيز گرفتار فيانه از پيم فرض نکرده است  آيا بارکلي نيز گرفتار با د، آيا بارکلي همان تصورات انتزاعي الک را مخبا د، آيا بارکلي همان تصورات انتزاعي الک را مخ

و پيم داوری ذهني نشده است که الک را تدت تأثير قرار داده بـوده اسـت  برخـي از    و پيم داوری ذهني نشده است که الک را تدت تأثير قرار داده بـوده اسـت  برخـي از      44همان افزونگيهمان افزونگي
دانند؛ بدي  متنـا کـه از يـك نـوع بـودن، متضـم  نـوعي        دانند؛ بدي  متنـا کـه از يـك نـوع بـودن، متضـم  نـوعي          ای را به بارکلي وارد نميای را به بارکلي وارد نمي  مفسران چني   بههمفسران چني   بهه

دانند و هيچ يك دانند و هيچ يك   ما برخي ديگر اي   بهه را به نظريۀ بارکلي وارد ميما برخي ديگر اي   بهه را به نظريۀ بارکلي وارد مينگاهداری کيفيات مشترک نيست؛ انگاهداری کيفيات مشترک نيست؛ ا
 ,Urmson, 1982: 31, Taylor)اند که پاسـخي بـرای آن در آرای بـارکلي بيابنـد.     اند که پاسـخي بـرای آن در آرای بـارکلي بيابنـد.       از آن ها نتوانستهاز آن ها نتوانسته

1978: 112) 
رسد که بارکلي وجود ذات مشترک را بپذيرد امـا پـذيرک   رسد که بارکلي وجود ذات مشترک را بپذيرد امـا پـذيرک     جه به مباني فلسفۀ بارکلي، به نظر نميجه به مباني فلسفۀ بارکلي، به نظر نمي  با توبا تو

 ـود و   ـود و  کند زيرا در اي  نظريه مشابهت پذيرفته ميکند زيرا در اي  نظريه مشابهت پذيرفته مي  گرايي متتدل وارد نميگرايي متتدل وارد نمي  اي  موضوع خللي به نظريۀ ناماي  موضوع خللي به نظريۀ نام
 کنيم.کنيم.  اي  پذيرک به متنای تکرار وجه  به در جزئيات مختلف است که ما آن ها را مداظ، و نه جدا، مياي  پذيرک به متنای تکرار وجه  به در جزئيات مختلف است که ما آن ها را مداظ، و نه جدا، مي

 گرایی گرایی و واقع نام ۀجمع بين دو نظری

گرايي ارسطويي اسـت.  گرايي ارسطويي اسـت.    واقعواقع  ۀۀهمان نظريهمان نظري__، از جمله تفسير بارکلي، از جمله تفسير بارکليبر  سب تفسير غامببر  سب تفسير غامب  __الکالک  ۀۀنظرينظري
 ـود. مـثالً عقـل     ـود. مـثالً عقـل      بر اساس اي  نظريه، تصور کلي از انتزاع مشترکات افراد از اختالفات آن ها  اصل ميبر اساس اي  نظريه، تصور کلي از انتزاع مشترکات افراد از اختالفات آن ها  اصل مي

کنـد و مفهـوم   کنـد و مفهـوم     چيزی را که بي  افراد انسان مشترک است، از امور مختص به هر يك از آن ها تجريد ميچيزی را که بي  افراد انسان مشترک است، از امور مختص به هر يك از آن ها تجريد مي
سازد. اي  مفهوم يك مفهوم کلي مدصل و مثبت است، بدي  متني که واقتاً کلي است سازد. اي  مفهوم يك مفهوم کلي مدصل و مثبت است، بدي  متني که واقتاً کلي است   کلي انسان را ميکلي انسان را مي

و کليت در آن موجود است. امبته اي  مفهوم در خارج جزئي و کثير و منتشر اسـت، هرچنـد کـه در ذهـ      و کليت در آن موجود است. امبته اي  مفهوم در خارج جزئي و کثير و منتشر اسـت، هرچنـد کـه در ذهـ      
گرايي جای تصور کلي سا ت عقل آدمي است: سـا تي  گرايي جای تصور کلي سا ت عقل آدمي است: سـا تي    واقعواقع  ۀۀکلي و وا د است. همچني  بر اساس نظريکلي و وا د است. همچني  بر اساس نظري

 ز خيال که جايگاه تصورات جزئي است.ز خيال که جايگاه تصورات جزئي است.برتر ابرتر ا
اي  نظريه  اصل انتزاع بـدان متنـي کـه    اي  نظريه  اصل انتزاع بـدان متنـي کـه      ۀۀنام گرايي است. تصور کلي بر پاينام گرايي است. تصور کلي بر پاي  ۀۀبارکلي نظريبارکلي نظري  ۀۀاما نظرياما نظري
گويد، نيست؛ بلکه  اصل مداظ کردن يك امر و قطع نظر از ساير امـور مقـارن بـا آن اسـت در     گويد، نيست؛ بلکه  اصل مداظ کردن يك امر و قطع نظر از ساير امـور مقـارن بـا آن اسـت در       الک ميالک مي

امور مربوط به خـود  امور مربوط به خـود    ۀۀثلث بودن آنرا مداظ کنيم و از همثلث بودن آنرا مداظ کنيم و از همتوانيم از يك مثلث فقط متوانيم از يك مثلث فقط م  يك تصور. مثالً ما مييك تصور. مثالً ما مي
مثلثهای ديگر هم موجـود  مثلثهای ديگر هم موجـود    ۀۀآن مثلث جزئي صر  نظر نماييم. بديهي است مثلث بودن مداظ  ده در همآن مثلث جزئي صر  نظر نماييم. بديهي است مثلث بودن مداظ  ده در هم

مثلث های جزئي در صر  مثلث بودن )سه ضلع دا ـت ( بـه مثلـث جزئـي     مثلث های جزئي در صر  مثلث بودن )سه ضلع دا ـت ( بـه مثلـث جزئـي       ۀۀاست. به عبارت ديگر، هماست. به عبارت ديگر، هم
آن مثلث ها هم آن مثلث ها هم   ۀۀمي که بر مثلث جزئي مفروض بار  ود، بر هممي که بر مثلث جزئي مفروض بار  ود، بر هممفروض مشابهت دارند. بنابراي ، هر  کمفروض مشابهت دارند. بنابراي ، هر  ک

گيرد،  تي گيرد،  تي    ود. اي  عمل مداظ کردن و صر  نظر کردن در همان سا ت خيال آدمي صورت مي ود. اي  عمل مداظ کردن و صر  نظر کردن در همان سا ت خيال آدمي صورت مي  بار ميبار مي
متخيله. بر اي  اساس، تصـور کلـي يـك تصـور مثبـت و مدصـل       متخيله. بر اي  اساس، تصـور کلـي يـك تصـور مثبـت و مدصـل         ۀۀاگر توسط عقل با د، و نه توسط قواگر توسط عقل با د، و نه توسط قو
مان تصور جزئي است که يك امر در آن مداظ  ـده و از امـور ديگـر    مان تصور جزئي است که يك امر در آن مداظ  ـده و از امـور ديگـر    بامدتوای واقتاً کلي نيست، بلکه هبامدتوای واقتاً کلي نيست، بلکه ه

 صر  نظر گرديده است.صر  نظر گرديده است.
و بر همي  و بر همي   افراد جزئي با د، وجود داردافراد جزئي با د، وجود دارد  ۀۀبر اساس هر دو نظريه واقتاً چيزی به نام کليت که دربرگيرندبر اساس هر دو نظريه واقتاً چيزی به نام کليت که دربرگيرند

هر هر »»يا يا   ...«...«ثي ثي هر مثلهر مثل»»توان برای هر دسته از افراد جزئي کثير ا کامي وا د دا ت و مثالً گفت: توان برای هر دسته از افراد جزئي کثير ا کامي وا د دا ت و مثالً گفت:   مبنا، ميمبنا، مي
چنانکه آ کار است، بي  اي  دو نظريه دو تفاوت وجود دارد: يکي مترفـت  چنانکه آ کار است، بي  اي  دو نظريه دو تفاوت وجود دارد: يکي مترفـت  ...« ...« هر جسمي هر جسمي »»يا يا ...« ...« انساني انساني 
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اال ـتراک افـراد از   اال ـتراک افـراد از     گويند مفهوم کلي، بـا انتـزاع مـا بـه    گويند مفهوم کلي، بـا انتـزاع مـا بـه      گرايان ميگرايان مي   ناختي و ديگری وجود  ناختي. واقع ناختي و ديگری وجود  ناختي. واقع
اال تراک افراد و قطع نظـر  اال تراک افراد و قطع نظـر    با مداظ کردن مابهبا مداظ کردن مابه  گويندگويند  گرايان ميگرايان مي   ود و نام ود و نام  ها  اصل ميها  اصل مي االختال  آناالختال  آن  مابهمابه

االختال  آن ها.  ال، ساال اي  است که آيا اي  تفاوت تفاوتي جدی است يا آيا اي  امـر را بايـد   االختال  آن ها.  ال، ساال اي  است که آيا اي  تفاوت تفاوتي جدی است يا آيا اي  امـر را بايـد     از مابهاز مابه
گرايان گرايان   تفاوت دانست به نظر ما پاسخ منفي است. به بيان ديگر، از مداظ مترفتي بي  کلي مورد نظر واقعتفاوت دانست به نظر ما پاسخ منفي است. به بيان ديگر، از مداظ مترفتي بي  کلي مورد نظر واقع

انـد در ذهـ ، و   انـد در ذهـ ، و     پذيرند که امفاظ عام دال بر مفاهيميپذيرند که امفاظ عام دال بر مفاهيمي  گرايان فرقي نيست. هر دو ميگرايان فرقي نيست. هر دو مي  و کلي مورد قبول نامو کلي مورد قبول نام
گرايان بر اي  که آن چه در خارج است گرايان بر اي  که آن چه در خارج است   آن مفاهيم نيز به افرادی ا اره دارند در بيرون از ذه ، و اصرار نامآن مفاهيم نيز به افرادی ا اره دارند در بيرون از ذه ، و اصرار نام

مشـابهت و  مشـابهت و  مشابهت بي  افراد است، نه تکرار امری وا د در آن ها، بلکه اصـراری نابجاسـت؛ چـه، بـي      مشابهت بي  افراد است، نه تکرار امری وا د در آن ها، بلکه اصـراری نابجاسـت؛ چـه، بـي      
تر، مشابهت همان تکرار است. به اي  ترتيب، ا کال مشهوری هم که تر، مشابهت همان تکرار است. به اي  ترتيب، ا کال مشهوری هم که   تکرار فرقي نيست و به تتبير دقيقتکرار فرقي نيست و به تتبير دقيق

 ود. آن ا کال اي  است که با انکار کليات، قواني  علمـي   ود. آن ا کال اي  است که با انکار کليات، قواني  علمـي    کنند، دفع ميکنند، دفع مي  گرايان وارد ميگرايان وارد مي  گرايان بر نامگرايان بر نام  واقعواقع
هر عـدد  هر عـدد  »»، ، ««ر فلز هادی امکتريسيته استر فلز هادی امکتريسيته استهه»» وند، قوانيني همچون  وند، قوانيني همچون   اند، منتفي مياند، منتفي مي  و فلسفي که همه کليو فلسفي که همه کلي

گرايان منکر کليتي نيستند که گرايان منکر کليتي نيستند که   ؛ زيرا نام؛ زيرا نام««هر ممکني نيازمند علت استهر ممکني نيازمند علت است»»و و « « زوجي بر دو قابل تقسيم استزوجي بر دو قابل تقسيم است
 ـوند، بلکـه فقـط تفسير ـان از کليـت بـا تفسـير         ـوند، بلکـه فقـط تفسير ـان از کليـت بـا تفسـير          اساس قواني  کلي است و قواني  بر آن هـا بـار مـي   اساس قواني  کلي است و قواني  بر آن هـا بـار مـي   

 گرايان متفاوت است.گرايان متفاوت است.  واقعواقع
گرايان جای مفهوم کلي در عقل است و بنـابراي ،  گرايان جای مفهوم کلي در عقل است و بنـابراي ،    اوتي وجودی است: به عقيدۀ واقعاوتي وجودی است: به عقيدۀ واقعاما تفاوت دوم تفاما تفاوت دوم تف

 مفهوم کلي مفهومي است مستقل از مفهوم جزئي و دارای يك مدتوای مدصـل مثبـت. بـا ايـ  همـه،      مفهوم کلي مفهومي است مستقل از مفهوم جزئي و دارای يك مدتوای مدصـل مثبـت. بـا ايـ  همـه،      
 گرايان، مدل مفهـوم کلـي همـان مدلـي اسـت کـه مفـاهيم جزئـي نيـز در آن جـا هسـتند،            گرايان، مدل مفهـوم کلـي همـان مدلـي اسـت کـه مفـاهيم جزئـي نيـز در آن جـا هسـتند،            به نظر نامبه نظر نام

و در نتيجه، مفهوم کلي يك مفهوم مستقل از مفهـوم جزئـي و دارای يـك مدتـوای     و در نتيجه، مفهوم کلي يك مفهوم مستقل از مفهـوم جزئـي و دارای يـك مدتـوای     يتني وعای خيال، يتني وعای خيال، 
 مدصل اثباتي نيست، بلکه همان مفهوم جزئي است کـه خصوصـياتم از آن سـلب  ـده اسـت، يـا بـه        مدصل اثباتي نيست، بلکه همان مفهوم جزئي است کـه خصوصـياتم از آن سـلب  ـده اسـت، يـا بـه        
عبارت بهتر، از خصوصياتم صر  نظر  ده است.  اصل آن که کلي، از يك مداظ، يك مفهـوم سـلبي   عبارت بهتر، از خصوصياتم صر  نظر  ده است.  اصل آن که کلي، از يك مداظ، يك مفهـوم سـلبي   

 است.است.
تفاوتي واقتي و جدی است.  ال،  ق با کـدام گـروه اسـت  بـه نظـر مـا  ـق بـا         تفاوتي واقتي و جدی است.  ال،  ق با کـدام گـروه اسـت  بـه نظـر مـا  ـق بـا         اي  تفاوت، امبته، اي  تفاوت، امبته، 

گرايان دميلي بر مدعای خود ندارند. ما در سا ت خيال خود، صور جزئي را تجزيه و گرايان دميلي بر مدعای خود ندارند. ما در سا ت خيال خود، صور جزئي را تجزيه و   گرايان است و واقعگرايان است و واقع  نامنام
  کنيم يا تصور اسب را با تصور بـال جمـع  کنيم يا تصور اسب را با تصور بـال جمـع    کنيم و مثالً اجزای مفهوم اسب را جدا جدا تصور ميکنيم و مثالً اجزای مفهوم اسب را جدا جدا تصور مي    ترکيب ميترکيب مي

سازيم: و به همي  ندو، هرچه در مفهوم اسب وجود دارد برميگيـريم و  سازيم: و به همي  ندو، هرچه در مفهوم اسب وجود دارد برميگيـريم و    کنيم و تصور اسب بامدار را ميکنيم و تصور اسب بامدار را مي  ميمي
 گيريم. از آن جا که اي  مفهوم در همۀ اسب هـای ديگـر هـم هسـت،     گيريم. از آن جا که اي  مفهوم در همۀ اسب هـای ديگـر هـم هسـت،       فقط اسب بودن آن را در نظر ميفقط اسب بودن آن را در نظر مي

نتزاع مفهوم اسـب  نتزاع مفهوم اسـب  در عي  جزئي بودن، کلي هم خواهد بود. چون نماينده و نمونۀ همۀ آن هاست. عمل ادر عي  جزئي بودن، کلي هم خواهد بود. چون نماينده و نمونۀ همۀ آن هاست. عمل ا
يا مداظ نکردن خصوصيات هر فرد اسب و عطف نظر به اسب بودن آن،  تي اگر توسط عقل هم صورت يا مداظ نکردن خصوصيات هر فرد اسب و عطف نظر به اسب بودن آن،  تي اگر توسط عقل هم صورت 

 ود که جای مفهوم اسب در سا تي جدا از سا ت خيال، يتني سا ت عقل با د.  ود که جای مفهوم اسب در سا تي جدا از سا ت خيال، يتني سا ت عقل با د.   گيرد، باز دميل آن نميگيرد، باز دميل آن نمي
 و جزئـي و کثيـر و منتشـر وجـود     و جزئـي و کثيـر و منتشـر وجـود     گرايان، کلي طبيتي در خارج در ضم  افراد به ندـ گرايان، کلي طبيتي در خارج در ضم  افراد به ندـ   عالوه، از نظر واقععالوه، از نظر واقعبهبه

ای از انسـانيت و  ای از انسـانيت و    دارد.  ال، ساال اي  است که ما وقتي که از يك فرد جزئي خارجي انسان که مجموعـه دارد.  ال، ساال اي  است که ما وقتي که از يك فرد جزئي خارجي انسان که مجموعـه 
کنيم، اي  انسانيت جدا  ـده  کنيم، اي  انسانيت جدا  ـده    عوارض  خصي نظير قد و  کل و رن، و ... است، انسانيت وی را جدا ميعوارض  خصي نظير قد و  کل و رن، و ... است، انسانيت وی را جدا مي

خارجي همه چيز جزئي است،  تي انسـان بـودن   خارجي همه چيز جزئي است،  تي انسـان بـودن    ود  ال آن که در فرد جزئي  ود  ال آن که در فرد جزئي   چگونه به کلي تبديل ميچگونه به کلي تبديل مي
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 هم قد و  ـکل  هم قد و  ـکل    __  به منزمۀ يك فرد از انسانبه منزمۀ يك فرد از انسان  __تر، در سقراط تر، در سقراط   آن يا انسان موجود در آن. به عبارت رو  آن يا انسان موجود در آن. به عبارت رو  
و رن، جزئي و متي  هست و هم يك انسان جزئي )چون کلي در خارج به صـورت جزئـي وجـود دارد(.    و رن، جزئي و متي  هست و هم يك انسان جزئي )چون کلي در خارج به صـورت جزئـي وجـود دارد(.    

  ـود  قطتـاً ايـ  انسـان در      ـود  قطتـاً ايـ  انسـان در         قراط، با انتزاع کلـي مـي  قراط، با انتزاع کلـي مـي   ال، چگونه اي  انسان جزئي موجود در  خص س ال، چگونه اي  انسان جزئي موجود در  خص س

در افالطـون و  در افالطـون و    __کنـد کنـد   به تکرار يا به مشابهت فرقي نمـي به تکرار يا به مشابهت فرقي نمـي __ذه  هم جزئي است، منتها چون همي  انسان ذه  هم جزئي است، منتها چون همي  انسان 
 ود و اي  همان سخ  بارکلي است. نتيجه  ود و اي  همان سخ  بارکلي است. نتيجه   ارسطو و ساير افراد انساني هم هست، در دالمت قهراً کلي ميارسطو و ساير افراد انساني هم هست، در دالمت قهراً کلي مي

اند و اي  که با انتـزاع  اند و اي  که با انتـزاع    در ذه  وا د و در خارج کثير و مکرر و در دالمت کليدر ذه  وا د و در خارج کثير و مکرر و در دالمت کليآن که ما مفاهيمي داريم که آن که ما مفاهيمي داريم که 
کند )واقع امر يکي است، تتبيـر هرچـه با ـد( و جـای ايـ       کند )واقع امر يکي است، تتبيـر هرچـه با ـد( و جـای ايـ         يا مداظ کردن  اصل  ده با ند، فرقي نمييا مداظ کردن  اصل  ده با ند، فرقي نمي

مفاهيم همان سا ت خيال است. يا  داقل دميلي بر آن که جـای آن هـا سـا ت عقـل با ـد، در دسـت       مفاهيم همان سا ت خيال است. يا  داقل دميلي بر آن که جـای آن هـا سـا ت عقـل با ـد، در دسـت       
با ند، اساسـاً در ايـ  جـا    با ند، اساسـاً در ايـ  جـا      که اي  مفاهيم مثبت يا منفي و به بيان ديگر، به ايجابي يا سلبي که اي  مفاهيم مثبت يا منفي و به بيان ديگر، به ايجابي يا سلبي نداريم و اي  نداريم و اي  
 مسأمه نيست.مسأمه نيست.

گرايـي؛ و  گرايـي؛ و    گرايـي و نـام  گرايـي و نـام    آن چه تا اي  جا گفته  د، در واقع جمع و تتديلي است بـي  دو نظريـۀ واقـع   آن چه تا اي  جا گفته  د، در واقع جمع و تتديلي است بـي  دو نظريـۀ واقـع   
اس اي  نظريه، کليات در همان اس اي  نظريه، کليات در همان نوميناميستي دربارۀ کليات ناميد. بر اسنوميناميستي دربارۀ کليات ناميد. بر اس__توان آن را يك نظريۀ رئاميستيتوان آن را يك نظريۀ رئاميستي  ميمي

سا ت خيال جای دارند و به فرض سا تي به نام عقل در وجود آدمي نيازی نيست و بديهي است که اي  سا ت خيال جای دارند و به فرض سا تي به نام عقل در وجود آدمي نيازی نيست و بديهي است که اي  
ای به نام عقل نيز نيست. عقل وجود دارد، اما کار آن همان تفکر اسـت: مرتـب   ای به نام عقل نيز نيست. عقل وجود دارد، اما کار آن همان تفکر اسـت: مرتـب     سخ  به متني انکار قوهسخ  به متني انکار قوه

را از طريق مداظ کردن امر مشترک بي  افراد را از طريق مداظ کردن امر مشترک بي  افراد   کردن متلومات برای کشف مجهول. اگر هم ساخت  کلياتکردن متلومات برای کشف مجهول. اگر هم ساخت  کليات
کار عقل بدانيم و نه کار متخيله، باز کليت و کار عقل بدانيم و نه کار متخيله، باز کليت و   __نه از طريق انتزاعنه از طريق انتزاع__و صر  نظر کردن از ويژگي های افرادو صر  نظر کردن از ويژگي های افراد

کليات در همان سا ت خيال جای دارند، نه سا ت عقل. به بيان ديگر، چيزی بـه نـام متقـوالت وجـود     کليات در همان سا ت خيال جای دارند، نه سا ت عقل. به بيان ديگر، چيزی بـه نـام متقـوالت وجـود     
 ود و اگر هم اسم اي   ود و اگر هم اسم اي    ست که از ويژگي های آن ها صر  نظر ميست که از ويژگي های آن ها صر  نظر ميندارند؛ هرچه هست، همان جزئيات اندارند؛ هرچه هست، همان جزئيات ا

کند.  اصل آن که عقل، ديگر قـوۀ تفکـر و قـوۀ سـازندۀ     کند.  اصل آن که عقل، ديگر قـوۀ تفکـر و قـوۀ سـازندۀ       صر  نظرکردن را انتزاع بگذاريم، تفاوتي نميصر  نظرکردن را انتزاع بگذاريم، تفاوتي نمي
بلکه صـرفاً  بلکه صـرفاً  ، ، منزمۀ مفهومي مستقل از مفاهيم جزئي وجود نداردمنزمۀ مفهومي مستقل از مفاهيم جزئي وجود نداردچون مفهوم کلي بهچون مفهوم کلي به__مفاهيم کلي نيست مفاهيم کلي نيست 

 .((188188__186186  :17481748  و بس. ) کاک،و بس. ) کاک،  همان قوۀ مفکره استهمان قوۀ مفکره است

 گيری نتيجه

نظريۀ انتزاع، ويژگي بازنمايي تصورات و وجود امفاظ کلي و دالمت هر مفظ بر تصوری خـاص، الک را  نظريۀ انتزاع، ويژگي بازنمايي تصورات و وجود امفاظ کلي و دالمت هر مفظ بر تصوری خـاص، الک را  
اي  نتيجه رساند که تصوراتي وجود دارند که از طريق اخذ تشـابهات و مشـترکات از جزئيـات سـاخته     اي  نتيجه رساند که تصوراتي وجود دارند که از طريق اخذ تشـابهات و مشـترکات از جزئيـات سـاخته       به به 
زئيات متتددند. به همي  دميل اي  تصورات کلي هستند و امفاظ کلي زئيات متتددند. به همي  دميل اي  تصورات کلي هستند و امفاظ کلي  وند و بنابراي ، قابل اطال  بر ج وند و بنابراي ، قابل اطال  بر ج  ميمي

اند. با توجه به آن چه گفتـه  ـد، ايـ  نظـر مطابقـت بسـياری بـا        اند. با توجه به آن چه گفتـه  ـد، ايـ  نظـر مطابقـت بسـياری بـا          نيز برای نشان دادن آن ها وضع  دهنيز برای نشان دادن آن ها وضع  ده
انـد؛ امـا بـا توجـه بـه      انـد؛ امـا بـا توجـه بـه        گرايي و تصورگرايي که برخي به الک نسـبت داده گرايي و تصورگرايي که برخي به الک نسـبت داده   گرايي ارسطويي دارد تا نامگرايي ارسطويي دارد تا نام  واقعواقع

به اي  نظريه وارد  د، بارکلي نظر ديگری دارد، بدي  قرار که تصورات صرفاً عاليـم ا ـياء   به اي  نظريه وارد  د، بارکلي نظر ديگری دارد، بدي  قرار که تصورات صرفاً عاليـم ا ـياء     انتقاداتي کهانتقاداتي که
هستند و از اي  رو، وجود مفظ کلي به وجود تصور کلي نيازی ندارد. بنابراي  آن چه نمايندۀ يك مفظ کلي هستند و از اي  رو، وجود مفظ کلي به وجود تصور کلي نيازی ندارد. بنابراي  آن چه نمايندۀ يك مفظ کلي 

طـور  طـور    جزئيات بهجزئيات بهمقام همۀ جزئيات  بيه به خود است و بر تمامي آن مقام همۀ جزئيات  بيه به خود است و بر تمامي آن   است، يك تصور جزئي است که قائماست، يك تصور جزئي است که قائم
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تـوان بـي  ايـ  دو    تـوان بـي  ايـ  دو      گرای متتدل است؛ امـا مـي  گرای متتدل است؛ امـا مـي     ك يك نام ك يك نام  يکسان دالمت دارد. از اي  جهت، بارکلي بييکسان دالمت دارد. از اي  جهت، بارکلي بي
 کدام را ندا ته با د.کدام را ندا ته با د.  های هيچهای هيچ  نظريه جمع کرد و نظر جديدی ارائه کرد که کاستينظريه جمع کرد و نظر جديدی ارائه کرد که کاستي

قي ندارد که با قي ندارد که با اند و فراند و فر  مفاهيمي وجود دارند که در ذه  وا د و در خارج کثير و مکرر و در دالمت کليمفاهيمي وجود دارند که در ذه  وا د و در خارج کثير و مکرر و در دالمت کلي
اند و بنابراي ، مدل آن هـا همـان سـا ت    اند و بنابراي ، مدل آن هـا همـان سـا ت      انتزاع يا با مداظ کردن  اصل  ده با ند. اي  تصورات جزئيانتزاع يا با مداظ کردن  اصل  ده با ند. اي  تصورات جزئي

 خيال است يا  داقل دميلي بر اي  امر نداريم که مدل  ان سا ت عقل با د.خيال است يا  داقل دميلي بر اي  امر نداريم که مدل  ان سا ت عقل با د.
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