
 

  

 
 
 
 

 

 

ی  ی اين باور و ارائه تحليل و نقد تبيين دکارتی  الک درباره

 ی ويتگنشتاين متأخر تبيينی بديل مبتنی بر آموزه

 «هر فردی در آگاهی از خودش خطاناپذير است»

 مهدی سليمانی خورموجی
 )نويسنده مسئول(
 محمدکاظم علمی سوال

 چکيدهچکيده
كه آگاهي  حالي ، در«آگاهي فرد نسبت به خود  خطاناپذير است»ما بر اين باوريم كه: 

دانيم.  نمياو نسبت به ساير چيزها و يا حتي آگاهي ساير افراد نسبت به او را خطاناپذير 
ترين پاسخ، معموال  مبتني بر تبيين  تقارني را تبيين كرد؟ متداول توان چنين عدم  چگونه مي

كاهيم و سپس با آشکار  دكارتي  الک است. ما ابتدا، اين تبيين را به چهار فرضيه فرو مي
هيم ها نشان خوا ی اين فرضيه شناسانه شناسانه و هستي ساختن تبعات معناشناسانه، معرفت

توان )و يا بايد( به دنبال تبييني بديل باشيم. در پايان نيز با اتکای بر آراء  داد كه چرا مي
اساس آن، باور به خطاناپذيری  ويتگنشتاين متأخر، تبيين بديلي را ارائه خواهيم كرد كه بر

گردد كه ما را برای  شناسانه برمي فرض زبان فرد در آگاهي از خود ، صرفا  به يك پيش
 سازد. تفسير كالم يکديگر آماده مي

 گرايي گرايي، برون خطاناپذيری، آگاهي، محتوای ذهن، زبان، درونواژگان کليدی:
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 مقدمه

   -ی سابقتان را بجا نياوريـد، ولـي بعيـد اسـت كـه      ی سابقتان را بجا نياوريـد، ولـي بعيـد اسـت كـه        شما ممکن است پس از چند سال دوری، همسايهشما ممکن است پس از چند سال دوری، همسايه
 نکـه گـاهي در تشـخي  بـاور، ترديـد،      نکـه گـاهي در تشـخي  بـاور، ترديـد،      . بـا آ . بـا آ 55پس از يك بيهوشي طوالني، خودتان را بجا نياوريدپس از يك بيهوشي طوالني، خودتان را بجا نياوريد  -مثالًمثالً

شويد ولي عجيب خواهد بود اگر مـدعي شـويد كـه گـاهي در     شويد ولي عجيب خواهد بود اگر مـدعي شـويد كـه گـاهي در       اميد يا حتي منظور ديگران دچار اشتباه مياميد يا حتي منظور ديگران دچار اشتباه مي
 عنـوان  عنـوان    بـه بـه   -شـويد. ممکـن اسـت   شـويد. ممکـن اسـت     تشخي  باور، ترديد، اميد يا حتي منظور خودتان نيز دچار اشـتباه مـي  تشخي  باور، ترديد، اميد يا حتي منظور خودتان نيز دچار اشـتباه مـي  

احساس احساس »»رود در اينکه رود در اينکه   د، با اين حال، احتمال نميد، با اين حال، احتمال نميدر تشخي  موضع يا علت درد دچار اشتباه شويدر تشخي  موضع يا علت درد دچار اشتباه شوي  -مثالمثال
كرده و تشنگي نيز تا حـد  كرده و تشنگي نيز تا حـد    نيز دچار اشتباه شده باشيد. شايد فردی كه راهش را در بيابان گمنيز دچار اشتباه شده باشيد. شايد فردی كه راهش را در بيابان گم« « كنيدكنيد  درد ميدرد مي

طـور  طـور    ، بـه ، بـه ««ای قـرار دارد ای قـرار دارد   كمـي جلـوتر بركـه   كمـي جلـوتر بركـه   »»است در اين بـاور كـه:   است در اين بـاور كـه:     ا  را مختل كردها  را مختل كرده  زيادی هوشياریزيادی هوشياری
، اشـتباه  ، اشـتباه  ««اسـت اسـت   ای بـه نظـر  آمـده   ای بـه نظـر  آمـده     بركـه بركـه »»حـال، در اينکـه:   حـال، در اينکـه:     هرهر  باشد ولي بهباشد ولي بهآوری دچار اشتباه شده آوری دچار اشتباه شده   رقترقت
 است.است.  نکردهنکرده
هيچ ترديدی به فـرد بـدهيم، خطاناپـذيری او در آگـاهي از     هيچ ترديدی به فـرد بـدهيم، خطاناپـذيری او در آگـاهي از       امتيازی كه در همه اين موارد حاضريم بيامتيازی كه در همه اين موارد حاضريم بي  

هـا و محتواهـای   هـا و محتواهـای     نيز هر چه باشـد، نهايتـاً بـه محتـوای ذهـن )گـرايش      نيز هر چه باشـد، نهايتـاً بـه محتـوای ذهـن )گـرايش      « « خودخود»». منظور از . منظور از 88خود  استخود  است
دانـد در ذهـنش چـه    دانـد در ذهـنش چـه      تنها خودِ فرد ميتنها خودِ فرد مي»»كه معتقديم كه معتقديم   نحوینحوی  بهبه  00گرددگردد  و ...( برميو ...( برمي  77ای، حاالت احساسيای، حاالت احساسي  گزارهگزاره
حتـي اگـر   حتـي اگـر   «. «. كنـد كنـد   گويد يا صرفاً وانمود مـي گويد يا صرفاً وانمود مـي   داند آيا صادقانه سخن ميداند آيا صادقانه سخن مي  گذردس تنها خود فرد است كه ميگذردس تنها خود فرد است كه مي  ميمي

مايان سازد، بـاز هـم آنچـه    مايان سازد، بـاز هـم آنچـه    يك روانکاو ماهر بتواند زوايای ناخودآگاه ذهن فردی را بهتر از خود آن فرد نيك روانکاو ماهر بتواند زوايای ناخودآگاه ذهن فردی را بهتر از خود آن فرد ن
  -های همان فرد نخواهد بود. اين های همان فرد نخواهد بود. اين   موفقيت اين روانکاو را نشان خواهد داد چيزی جز اظهارات و يا واكنشموفقيت اين روانکاو را نشان خواهد داد چيزی جز اظهارات و يا واكنش

نشانگر تفاوت ميان آگاهي فرد از خود  و آگاهي او از نشانگر تفاوت ميان آگاهي فرد از خود  و آگاهي او از   -نامندنامند  نيز مينيز مي  66««مرجعيتِ اول شخ مرجعيتِ اول شخ »»را كه گاه را كه گاه 
رست به خوبي تشخي  دهـد كـه در ظـرف ذهـنش     رست به خوبي تشخي  دهـد كـه در ظـرف ذهـنش     چرا معتقديم هر فرد قادچرا معتقديم هر فرد قاد. ولي . ولي 00چيزهای ديگر استچيزهای ديگر است

توان اين بـاور را تبيـين   توان اين بـاور را تبيـين     . به بيان ديگر، چگونه مي. به بيان ديگر، چگونه مي33دارای همان چيزهايي است كه مدعي داشتنشان استدارای همان چيزهايي است كه مدعي داشتنشان است
كه آگاهي او نسبت به ساير چيزها يا حتـي  كه آگاهي او نسبت به ساير چيزها يا حتـي    حاليحالي  آگاهي فرد از ذهن خود  خطاناپذير است، درآگاهي فرد از ذهن خود  خطاناپذير است، در»»كرد كه: كرد كه: 

 «.«.ير نيستير نيستآگاهي ساير افراد نسبت به او خطاناپذآگاهي ساير افراد نسبت به او خطاناپذ
واسـطه و  واسـطه و    تـوان ايـن خطاناپـذيری را بـا پـذير  دسترسـي بـي       تـوان ايـن خطاناپـذيری را بـا پـذير  دسترسـي بـي         ی دكارتيِ الک، ظاهراً ميی دكارتيِ الک، ظاهراً مي  بنابر نگرهبنابر نگره  

ولـي چنـين تبيينـي    ولـي چنـين تبيينـي      ای تبيين كـرد. ای تبيين كـرد.   كنندهكننده  ، به نحو قانع، به نحو قانع22خصوصي هر فرد نسبت به تمام محتوای ذهنشخصوصي هر فرد نسبت به تمام محتوای ذهنش
ا به دردسر بيندازد. مثالً نبايد ا به دردسر بيندازد. مثالً نبايد تواند ما رتواند ما ر  برانگيزی است كه ناديده گرفتنشان ميبرانگيزی است كه ناديده گرفتنشان مي  ها و نکات بحثها و نکات بحث  دارای ابهامدارای ابهام

تصور شود كه با خطاناپذير خواندن فرد در آگاهي از محتوای ذهنش، در حال نشان دادن رويداد محتملي تصور شود كه با خطاناپذير خواندن فرد در آگاهي از محتوای ذهنش، در حال نشان دادن رويداد محتملي 
شود چون مالكي خصوصي برای جلوگيری از وقوع آن در اختيار دارد. زيرا با شود چون مالكي خصوصي برای جلوگيری از وقوع آن در اختيار دارد. زيرا با   هستيم كه فرد دچار  نميهستيم كه فرد دچار  نمي
اينگونه خـود  اينگونه خـود    نين مالكي خودمان را به زحمت بيندازيم.نين مالكي خودمان را به زحمت بيندازيم.شويم تا برای يافتن چشويم تا برای يافتن چ  چنين تصوری، وسوسه ميچنين تصوری، وسوسه مي

دنبـال قطعـه   دنبـال قطعـه     ماند كه با ديدن چرخش يـك موتـور، بالفاصـله بـه    ماند كه با ديدن چرخش يـك موتـور، بالفاصـله بـه      را به زحمت انداختن، بيشتر به اين ميرا به زحمت انداختن، بيشتر به اين مي
ی مـا ممکـن   ی مـا ممکـن     كه برخالف تصور اوليـه كه برخالف تصور اوليـه   حاليحالي  كنيم بايد همراه با آن بگرددس دركنيم بايد همراه با آن بگرددس در  متحركي باشيم كه تصور ميمتحركي باشيم كه تصور مي
است و با لطافت هر است و با لطافت هر   كنان پشت يك دار قالي نشستهكنان پشت يك دار قالي نشسته  آيا با ديدن زني كه زمزمهآيا با ديدن زني كه زمزمه  ..00است اين موتور هرز گردداست اين موتور هرز گردد

زدن چيزی به دور تارهای آن است شما نيز تصور خواهيـد كـرد   زدن چيزی به دور تارهای آن است شما نيز تصور خواهيـد كـرد     دهد كه مشغول گرهدهد كه مشغول گره  تر نشان ميتر نشان مي  چه تمامچه تمام
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ا ا بسا او )با دستان خالي( فقط ماهرانه حركات يك بافنده ربسا او )با دستان خالي( فقط ماهرانه حركات يك بافنده ر  س چهس چه««حال او مشغول بافتن قالي استحال او مشغول بافتن قالي است  هرهر  بهبه»»كه كه 
ی ی   توانـد متـأثر از نگـره   توانـد متـأثر از نگـره     ای تا چه حـد مـي  ای تا چه حـد مـي    های شکاكانههای شکاكانه  ناگفته پيداست كه چنين پرسشناگفته پيداست كه چنين پرسش. . 5454كندكند  تقليد ميتقليد مي

ای كه سعي دارد تا به ما نشان دهد چگونـه  ای كه سعي دارد تا به ما نشان دهد چگونـه    باشدس نگرهباشدس نگره  های فلسفيهای فلسفي  پژوهشپژوهشويتگنشتاين متأخر در سراسر ويتگنشتاين متأخر در سراسر 
يـن نگـره بـه مـا گوشـزد      يـن نگـره بـه مـا گوشـزد      نشين شده در فلسفه قادرند فيلسوف را به زحمت بيندازنـد. ا نشين شده در فلسفه قادرند فيلسوف را به زحمت بيندازنـد. ا   برخي باورهای تهبرخي باورهای ته

كشف واقعي، آن است كه مرا قادر سازد تا دقيقاً در همان جايي از فلسفيدن دست بکشم كه كشف واقعي، آن است كه مرا قادر سازد تا دقيقاً در همان جايي از فلسفيدن دست بکشم كه »»كند كه: كند كه:   ميمي
رسـاند تـا بـيش از ايـن بـا      رسـاند تـا بـيش از ايـن بـا        شوم تا آن را ادامه دهم. كشفي كه فلسفه را به ساحل آرامش ميشوم تا آن را ادامه دهم. كشفي كه فلسفه را به ساحل آرامش مي  وسوسه ميوسوسه مي

اين مقالـه،  اين مقالـه،  . . ((Wittgenstein, § 133))« « ندندكشانكشان  ی ترديد ميی ترديد مي  هايي شکنجه نشود كه او را به ورطههايي شکنجه نشود كه او را به ورطه  پرسشپرسش
(، پـس از  (، پـس از  55دادن همين نکته است و مشتمل بر سه بخش اصلي خواهد بود. در بخش )دادن همين نکته است و مشتمل بر سه بخش اصلي خواهد بود. در بخش )  تالشي برای نشانتالشي برای نشان

( ( 55ی )ی )  ی مرتبط با يکـديگر، نشـان خـواهيم داد كـه فرضـيه     ی مرتبط با يکـديگر، نشـان خـواهيم داد كـه فرضـيه       فروكاستن تبيين دكارتي الک به دو فرضيهفروكاستن تبيين دكارتي الک به دو فرضيه
اسـتس  اسـتس    نظرهايي مبنايي در ميان فيلسـوفان شـده  نظرهايي مبنايي در ميان فيلسـوفان شـده    الفِالفِبرانگيزی است كه سبب ايجاد اختبرانگيزی است كه سبب ايجاد اخت  حاوی نکات بحثحاوی نکات بحث

ی ی   (، دو فرضيه(، دو فرضيه88ها را ناديده گرفت. در بخش )ها را ناديده گرفت. در بخش )  توان آنتوان آن  ( نيز حاوی نکات مبهمي است كه نمي( نيز حاوی نکات مبهمي است كه نمي88ی )ی )  فرضيهفرضيه
دهيم كه هر دو معيوب هستند. در پايـان بـه ايـن    دهيم كه هر دو معيوب هستند. در پايـان بـه ايـن      كشيم و نشان ميكشيم و نشان مي  ديگر را از درون اين تبيين بيرون ميديگر را از درون اين تبيين بيرون مي

شـان بـا   شـان بـا     ين دكارتيِ الک، الاقل مبتني بر چهار فرضيه است كه در هـر كـدام  ين دكارتيِ الک، الاقل مبتني بر چهار فرضيه است كه در هـر كـدام  نتيجه خواهيم رسيد كه تبينتيجه خواهيم رسيد كه تبي
ی تبييني ی تبييني   دنبال ارائهدنبال ارائه  ( به( به77دهد تا در بخش )دهد تا در بخش )  اِشکال خاصي مواجه است. همين نيز بهانه الزم را بدست مياِشکال خاصي مواجه است. همين نيز بهانه الزم را بدست مي

 بديل باشيم.بديل باشيم.

 الک ی دکارت ن ييتب ليتقل نياول. 9

 فـرد نسـبت بـه    فـرد نسـبت بـه      بـه بـه   ترسـي معرفتـي منحصـر   ترسـي معرفتـي منحصـر   های سنت دكـارتي، پـذير  دس  های سنت دكـارتي، پـذير  دس    ترين مؤلفهترين مؤلفه  يکي از مهميکي از مهم  
 هـای معرفتـي فـرد در معـرض     هـای معرفتـي فـرد در معـرض       كـه حتـي اگـر تمـام داشـته     كـه حتـي اگـر تمـام داشـته       طـوری طـوری   . بـه . بـه 5555محتوای احتمالي ذهـن اسـت  محتوای احتمالي ذهـن اسـت  

 از آن جهـت كـه مـن چيـزی بـه جـز يـك شـيء         از آن جهـت كـه مـن چيـزی بـه جـز يـك شـيء         »»شك قرار بگيـرد، بـاز هـم دكـارت مـدعي اسـت:       شك قرار بگيـرد، بـاز هـم دكـارت مـدعي اسـت:       
بايـد از آن آگـاه   بايـد از آن آگـاه   هـيچ ترديـدی   هـيچ ترديـدی     انديشنده نيسـتم، اگـر چيـزی در ]ذهـن[ مـن وجـود داشـته باشـد، بـي         انديشنده نيسـتم، اگـر چيـزی در ]ذهـن[ مـن وجـود داشـته باشـد، بـي         

ای را ای را   یِ دكارتي، نگرهیِ دكارتي، نگره  نگرانهنگرانه  . الک از درون اين آگاهيِ درون. الک از درون اين آگاهيِ درون5858((Descartes, 1984, pp. 33-34))««باشمباشم
كرد تا نسبت ميان زبان، محتوای ذهـن و عـالمِ خـارج را توضـيح     كرد تا نسبت ميان زبان، محتوای ذهـن و عـالمِ خـارج را توضـيح       بيرون كشيد كه ظاهراً به او كمك ميبيرون كشيد كه ظاهراً به او كمك مي

طور خصوصي در ذهن هر طور خصوصي در ذهن هر   ر تصوراتي هستند كه بهر تصوراتي هستند كه بههای زبان، ابتدائاً نشانگهای زبان، ابتدائاً نشانگ  دهد. او بر اين باور بود كه واژهدهد. او بر اين باور بود كه واژه
فردی جريان دارند. برای آنکه مسمای اين محتوای خصوصي بر ديگران نيز آشکار شـود، فـرد بايـد يـاد     فردی جريان دارند. برای آنکه مسمای اين محتوای خصوصي بر ديگران نيز آشکار شـود، فـرد بايـد يـاد     

. الک، . الک، ((Locke, III, II, §§1-3))گـذاری كنـد   گـذاری كنـد     ها را كامالً شبيه بـه اطرافيـانش نشـانه   ها را كامالً شبيه بـه اطرافيـانش نشـانه     بگيرد چگونه آنبگيرد چگونه آن
ولي معتقد بود كه تصورات بسيط ذهني )و شايد برخي تصورات ولي معتقد بود كه تصورات بسيط ذهني )و شايد برخي تصورات   5757كردكرد  فطری بودن اين تصورات را رد ميفطری بودن اين تصورات را رد مي

هـا كنـد، بايـد ضـرورتاً در ذهـنش      هـا كنـد، بايـد ضـرورتاً در ذهـنش        گـذاری آن گـذاری آن   تر ذهني(، پيش از آنکه فرد اقدام به نشانهتر ذهني(، پيش از آنکه فرد اقدام به نشانه  مركب و پيچيدهمركب و پيچيده
. الزم . الزم ((Locke, III, V, §15))دسترس معرفتي او قرار داشـته باشـند   دسترس معرفتي او قرار داشـته باشـند     طور خصوصي درطور خصوصي در  جريان داشته و بهجريان داشته و به
توان اشاره كرد كه ظاهراً ديـدگاه  توان اشاره كرد كه ظاهراً ديـدگاه    ه در ميان گفتار و افعال روزمره به موارد متعددی ميه در ميان گفتار و افعال روزمره به موارد متعددی ميبه يادآوری است كبه يادآوری است ك

   كنند. مواردی مانند:كنند. مواردی مانند:  دكارتيِ الک را تأييد ميدكارتيِ الک را تأييد مي
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(Mehdi Soleimani Khormoji/ Mohammad Kazem Elmi Sola) 

 

 گرديم. دنبال بيان مناسبي برای منظورمان مي اينکه به هنگام نوشتن يك نامه، به  -

 تا آن را بيان كنيم. كنيم آوريم و سپس سعي مي ای بدست مي اينکه گاه حس تازه -

گوييم: يك لحظه صبر كـن، جـواب نـوک زبـانم      شود و مي اينکه چيزی از ما پرسيده مي -
 است)!( و ... 

پـيش از  پـيش از  پنداريم: پنداريم:   اند كه مياند كه مي  چنين مواردی، كه البته كم هم نيستند، زمينه را برايمان چنان فراهم كردهچنين مواردی، كه البته كم هم نيستند، زمينه را برايمان چنان فراهم كرده  
تنها كاری كه بايد انجام دهـيم ايـن اسـت كـه     تنها كاری كه بايد انجام دهـيم ايـن اسـت كـه       خصوصي در اختيار داريم وخصوصي در اختيار داريم و  طورطور  بيان منظورمان، آن را بهبيان منظورمان، آن را به

ی ی   ِ تصورات، چيزی شبيه به نظريهِ تصورات، چيزی شبيه به نظريه  یی  یِ الک دربارهیِ الک درباره  از آنجايي كه نگرهاز آنجايي كه نگره  راهي برای آشکار ساختنش بيابيم.راهي برای آشکار ساختنش بيابيم.
تـوان بـا فروكاسـتن بـه دو     تـوان بـا فروكاسـتن بـه دو       یِ او را مـي یِ او را مـي   بنابراين نگـره بنابراين نگـره   (،(،Lowe, 1995, p. 35))است است   5050ی حسيی حسي  دادهداده

 ی زير بازنويسي كرد:ی زير بازنويسي كرد:  فرضيهفرضيه

 ..5656انداند  تصورات، اشيائي ذهني هستند كه شامل يك سری اوصافتصورات، اشيائي ذهني هستند كه شامل يك سری اوصاف. . ((55ی)ی)  فرضيهفرضيه

 هـا دسترسـي معرفتـي خصوصـي     هـا دسترسـي معرفتـي خصوصـي       گـذاری ايـن اشـياء ذهنـي، بـه آن     گـذاری ايـن اشـياء ذهنـي، بـه آن       (. فرد، پيش از نشانه(. فرد، پيش از نشانه88ی)ی)  فرضيهفرضيه
 دارد.دارد.
 ممکـن اسـت ذهـن فـرد آكنـده از تصـورات گونـاگون باشـد، ولـي چـون هنـوز            ممکـن اسـت ذهـن فـرد آكنـده از تصـورات گونـاگون باشـد، ولـي چـون هنـوز            اين بازنويسي، اين بازنويسي،   بنابربنابر  

 گـذاری كنـد، پـس قـادر نخواهـد      گـذاری كنـد، پـس قـادر نخواهـد        حـوی كـامالً مشـابه بـا اطرافيـانش نشـانه      حـوی كـامالً مشـابه بـا اطرافيـانش نشـانه      نن  ها را بهها را به  نتوانسته است آننتوانسته است آن
 بـالتبع،  بـالتبع،    بود محتوای خصوصي ذهـنش را چنانکـه بـرای ديگـران نيـز قابـِل فهـم باشـد، نمايـان سـازد.          بود محتوای خصوصي ذهـنش را چنانکـه بـرای ديگـران نيـز قابـِل فهـم باشـد، نمايـان سـازد.          

حل برای اطرافيانش خواهد شـد، زيـرا هـيچ مالكـي بـرای فهـم       حل برای اطرافيانش خواهد شـد، زيـرا هـيچ مالكـي بـرای فهـم         قابلِقابلِ  چنين فردی تبديل به معمايي غيرِچنين فردی تبديل به معمايي غيرِ
ند. اين باوری است كه در پذير  آن، الک خـود  را بـا آگوسـتين نيـز همـراه      ند. اين باوری است كه در پذير  آن، الک خـود  را بـا آگوسـتين نيـز همـراه      منظور  در دست ندارمنظور  در دست ندار

. امـا  . امـا  5050دهـد دهـد   س حتي كانت نيز در پذير  اين باور ترديدی به خود راه نميس حتي كانت نيز در پذير  اين باور ترديدی به خود راه نمي((Locke, III, II, § 8))بيند بيند   ميمي
ای است كه برای حل آن بايد به آينده چشـم دوخـت؟ پاسـخ    ای است كه برای حل آن بايد به آينده چشـم دوخـت؟ پاسـخ      آيا فهم منظور احتمالي چنين فردی، مسئلهآيا فهم منظور احتمالي چنين فردی، مسئله

پذيری پاسخ او نيازست تـا در  پذيری پاسخ او نيازست تـا در    . اما برای فهم. اما برای فهم5353ی قابلِ تأملي استی قابلِ تأملي است  شتاين به اين پرسش، حاوی نکتهشتاين به اين پرسش، حاوی نکتهويتگنويتگن
(، تصـورات فـرد را اشـيائي    (، تصـورات فـرد را اشـيائي    55ی)ی)  ی باال را بيشتر مورد بررسي قرار دهيم. الک، بنابر فرضيهی باال را بيشتر مورد بررسي قرار دهيم. الک، بنابر فرضيه  ابتدا دو فرضيهابتدا دو فرضيه

( نيز معتقد اسـت  ( نيز معتقد اسـت  88ی)ی)  ابر فرضيهابر فرضيهو بنو بن  5252انداند  ی )بيروني يا دروني( بدست آمدهی )بيروني يا دروني( بدست آمده  داند كه در اثر تجربهداند كه در اثر تجربه  ذهني ميذهني مي
گـذاری كنـد   گـذاری كنـد     كه فرد قادرست الاقل برخي از اين اشياء ذهني را در پيش خود ، با برچسب خاصي نشانهكه فرد قادرست الاقل برخي از اين اشياء ذهني را در پيش خود ، با برچسب خاصي نشانه

گيرد كـه اگـر   گيرد كـه اگـر     ها داشته باشد. بنابراين نتيجه ميها داشته باشد. بنابراين نتيجه مي  ی دوباره، مالكي برای بازشناسي آنی دوباره، مالكي برای بازشناسي آن  تا در صورت مواجههتا در صورت مواجهه
نحو قابلِ فهمي برای ديگران بيان كنـد، الاقـل قـادر    نحو قابلِ فهمي برای ديگران بيان كنـد، الاقـل قـادر      بهبها  را ا  را   فردی حتي نتواند تصورات و حاالت ذهنيفردی حتي نتواند تصورات و حاالت ذهني

ای ذهني ای ذهني   ها اشارهها اشاره  طور صحيحي، به آنطور صحيحي، به آن  است، بهاست، به  ها گذاشتهها گذاشته  است با رجوع به برچسبي كه خود  بر روی آناست با رجوع به برچسبي كه خود  بر روی آن
ی دروني ضروری اسـت، بـه   ی دروني ضروری اسـت، بـه     ی آنچه كه برای تحقق اين اشارهی آنچه كه برای تحقق اين اشاره  )يا دروني( داشته باشد. ولي با تأمل درباره)يا دروني( داشته باشد. ولي با تأمل درباره

 شود.شود.  ايان ميايان ميهايي نمهايي نم  تدريج ابهامتدريج ابهام
 ی به يـك شـيء، نيازمنـد بـه آمـوختن يـك )يـا چنـد( قاعـده          ی به يـك شـيء، نيازمنـد بـه آمـوختن يـك )يـا چنـد( قاعـده            انجام صحيح هر عملي، از جمله اشارهانجام صحيح هر عملي، از جمله اشاره

 مانـد و آن  مانـد و آن    پاسـخ بـاقي مـي   پاسـخ بـاقي مـي     ی الک بـي ی الک بـي   كند كه در نگرهكند كه در نگره  است. در اينجا، ويتگنشتاين پرسشي را طرح مياست. در اينجا، ويتگنشتاين پرسشي را طرح مي
 گونـه فـرد ديگـری قـادر     گونـه فـرد ديگـری قـادر     دسترس معرفتي خود فرد قـرار داشـته باشـد، چ   دسترس معرفتي خود فرد قـرار داشـته باشـد، چ     نيز اينکه: اگر شيءای صرفاً درنيز اينکه: اگر شيءای صرفاً در

 كردن به آن را به او آموز  دهد؟ و اگـر هـيچ راهـي بـرای چنـين آموزشـي       كردن به آن را به او آموز  دهد؟ و اگـر هـيچ راهـي بـرای چنـين آموزشـي         ی صحيح اشارهی صحيح اشاره  است نحوهاست نحوه



 939 . . .ی ی   ی اين باور و ارائهی اين باور و ارائه  تحليل و نقد تبيين دکارتی ِالک دربارهتحليل و نقد تبيين دکارتی ِالک درباره 
(Everyone is infallible on consciousness of himself’’An analysis and . . .) 

 

ای ديگـر؟  ای ديگـر؟    گونـه گونـه   داند كه اين كار را بايد اينگونه انجام دهـد و نـه بـه   داند كه اين كار را بايد اينگونه انجام دهـد و نـه بـه     وجود ندارد، پس اين فرد از كجا ميوجود ندارد، پس اين فرد از كجا مي
 دهـد يـا   دهـد يـا     نـد آيـا ايـن كـار را درسـت انجـام مـي       نـد آيـا ايـن كـار را درسـت انجـام مـي       رسد كه اين فرد حتي قادر نيست بدارسد كه اين فرد حتي قادر نيست بدا  نظر مينظر مي  بنابراين، بهبنابراين، به

 ی الک بخواهـد بـا فـرض شـرايطي     ی الک بخواهـد بـا فـرض شـرايطي       ممکـن اسـت مـدافع نگـره    ممکـن اسـت مـدافع نگـره      (.(.Wittgenstein, §§ 257-258))نه نه 
، اين احتمال را پيش بکشد كه: شايد اين فرد قواعدی برای خود  ابداع كرده ، اين احتمال را پيش بکشد كه: شايد اين فرد قواعدی برای خود  ابداع كرده -مثالً نبوغ فراوانمثالً نبوغ فراوان  -خاصخاص

پـذير  پـذير    نيـز بـرايش امکـان   نيـز بـرايش امکـان   « « ای صحيح به چيزی داشتنای صحيح به چيزی داشتن  اشارهاشاره»»باشد و با پيروی خصوصي از همين قواعد، باشد و با پيروی خصوصي از همين قواعد، 
ی مشهودی از چنين قواعدی در زبـان فارسـي را نيـز نشـان داده     ی مشهودی از چنين قواعدی در زبـان فارسـي را نيـز نشـان داده       شده باشد. اين مدافع، برای آنکه نمونهشده باشد. اين مدافع، برای آنکه نمونه

باشد، ممکن است از ما بخواهد تا چيزی شبيه به زبان زرگری را تصور كنيم. بنابر احتمالي كه اين مدافع باشد، ممکن است از ما بخواهد تا چيزی شبيه به زبان زرگری را تصور كنيم. بنابر احتمالي كه اين مدافع 
است آواهای چنين فردی بسيار عجيب به نظر برسـند، بـا ايـن همـه، تنهـا      است آواهای چنين فردی بسيار عجيب به نظر برسـند، بـا ايـن همـه، تنهـا      چه ممکن چه ممکن   كشد، اگركشد، اگر  پيش ميپيش مي

تفاوتي كه ميان زبان خصوصي اين فرد و زبان زرگری وجود دارد اين است كه در زبان خصوصي صرفاً از تفاوتي كه ميان زبان خصوصي اين فرد و زبان زرگری وجود دارد اين است كه در زبان خصوصي صرفاً از 
ای كه ويتگنشتاين بـه ايـن مـدافعِ پـر شـور      ای كه ويتگنشتاين بـه ايـن مـدافعِ پـر شـور        شود. نکتهشود. نکته  تری برای بيان منظور استفاده ميتری برای بيان منظور استفاده مي  ی عجيبی عجيب  قاعدهقاعده

د كرد اين است كه تشبيه چنين زباني به زبان زرگری چندان بجا نيست. اينکه فردی با خلق د كرد اين است كه تشبيه چنين زباني به زبان زرگری چندان بجا نيست. اينکه فردی با خلق گوشزد خواهگوشزد خواه
قادرست منظور  را كدگذاری كند، به معنای ايجاد زباني خصوصي نيست. زيرا قادرست منظور  را كدگذاری كند، به معنای ايجاد زباني خصوصي نيست. زيرا « « درآوردیدرآوردی  منمن»»يك زبان يك زبان 

معموالً به معموالً به   است كه مااست كه ما  ی عجيبي به چيزهايي اشاره كردهی عجيبي به چيزهايي اشاره كرده  تنها كاری كه او انجام داده اين است كه به شيوهتنها كاری كه او انجام داده اين است كه به شيوه
ها بايـد نشـانگر   ها بايـد نشـانگر     است كه در يك زبان خصوصي، واژهاست كه در يك زبان خصوصي، واژه  حاليحالي  كنيم. اين دركنيم. اين در  ها اشاره ميها اشاره مي  ی ديگری به آنی ديگری به آن  شيوهشيوه
كه صرفاً خـود   كه صرفاً خـود     ها اشاره كند چراها اشاره كند چرا  تواند به آنتواند به آن  ی تصورات و حاالتي باشند كه صرفاً خود فرد ميی تصورات و حاالتي باشند كه صرفاً خود فرد مي  واسطهواسطه  بيبي
هـا دسترسـي معرفتـي داشـته     هـا دسترسـي معرفتـي داشـته       در نيست بـه آن در نيست بـه آن . چون فرد ديگری قا. چون فرد ديگری قا5050ها آگاهي داشته باشدها آگاهي داشته باشد  تواند از آنتواند از آن  ميمي

ی مشتركي ی مشتركي   های هيچ فرد ديگری زمينههای هيچ فرد ديگری زمينه  های اين فرد و واژههای اين فرد و واژه  توان ميان واژهتوان ميان واژه  طور موجهي نميطور موجهي نمي  باشد، پس بهباشد، پس به
منظور فـرد ديگـری   منظور فـرد ديگـری     توان ادعا كرد كه: شايد او منظوری داشته كه شبيه بهتوان ادعا كرد كه: شايد او منظوری داشته كه شبيه به  طور موجهي نميطور موجهي نمي  لحاظ كرد. بهلحاظ كرد. به

باشد تذكر دوم ويتگنشتاين را ناديده بگيرد كه: پيـروی خصوصـي از   باشد تذكر دوم ويتگنشتاين را ناديده بگيرد كه: پيـروی خصوصـي از   است. شايد در اينجا كسي مايل است. شايد در اينجا كسي مايل   بودهبوده
س اما با اين س اما با اين 8484گذاردگذارد  را مبهم باقي ميرا مبهم باقي مي« « تصور پيروی از قاعدهتصور پيروی از قاعده»»و و « « پيروی از قاعدهپيروی از قاعده»»يك قاعده، تفاوت ميان يك قاعده، تفاوت ميان 

ی ی   زمينـه زمينـه   توان ابهام اساسي نهفته در زبان خصوصي را ناديده گرفت. اين ابهام، بـه پـس  توان ابهام اساسي نهفته در زبان خصوصي را ناديده گرفت. اين ابهام، بـه پـس    همه، باز هم نميهمه، باز هم نمي
فرض استوار است و فرض استوار است و   گردد. زيرا محتمل بودن دسترسي معرفتي خصوصي، بر يك پيشگردد. زيرا محتمل بودن دسترسي معرفتي خصوصي، بر يك پيش  ( برمي( برمي88ی )ی )  ههفرضيفرضي

او او حـال،  حـال،    هـر هـر   گـذرد ولـي بـه   گـذرد ولـي بـه     دانيم فرد چه منظوری دارد و يا در ذهنش چه مـي دانيم فرد چه منظوری دارد و يا در ذهنش چه مـي   چه نميچه نمي  اگراگر»»آن نيز اينکه: آن نيز اينکه: 
رفتـار  رفتـار  فـرض اسـت كـه مـا را گ    فـرض اسـت كـه مـا را گ      همـين پـيش  همـين پـيش  «. «. او چيزی را مدنظر داشته استاو چيزی را مدنظر داشته استحال، حال،   هرهر  س بهس بهمنظوری داردمنظوری دارد

حال، او چيزی حال، او چيزی   هرهر  بهبه»»توان در اين باور موجه بود كه توان در اين باور موجه بود كه   دانيم چگونه ميدانيم چگونه مي  كند. زيرا نميكند. زيرا نمي  ساز ميساز مي  ای دردسرای دردسر  مسئلهمسئله
ايم آن چيزی ايم آن چيزی   ايم؟ آيا توانستهايم؟ آيا توانسته  گذرد، دسترسي پيدا كردهگذرد، دسترسي پيدا كرده  . آيا به آنچه در ذهنش مي. آيا به آنچه در ذهنش مي8585««استاست  را مدنظر داشتهرا مدنظر داشته

ايـم چيـزی   ايـم چيـزی     آميزی توانستهآميزی توانسته  طور موفقيتطور موفقيت  ست؟ آيا بهست؟ آيا بهاا  طور دروني متوجه آن كردهطور دروني متوجه آن كرده  را ببينيم كه او ذهنش را بهرا ببينيم كه او ذهنش را به
تـوان مطمـئن بـود كـه او منظـوری      تـوان مطمـئن بـود كـه او منظـوری        منظور او را حدس بزنيم؟ در چنين حالتي، اساساً چگونه مـي منظور او را حدس بزنيم؟ در چنين حالتي، اساساً چگونه مـي   شبيه بهشبيه به
ای بـرای چيـزی اسـت كـه احيانـاً مـدنظر        ای بـرای چيـزی اسـت كـه احيانـاً مـدنظر          توان مطمئن بود كه آواهای او نشانهتوان مطمئن بود كه آواهای او نشانه  آيا ميآيا مي  8888است؟است؟  داشتهداشته
اسـت.  اسـت.    ماند باوری است كه در بنِ فهم مـا از زبـان نهفتـه   ماند باوری است كه در بنِ فهم مـا از زبـان نهفتـه     ز نظر مخفي ميز نظر مخفي مياست؟ آنچه در اينجا غالباً ااست؟ آنچه در اينجا غالباً ا  بودهبوده

هـيچ ترديـدی،   هـيچ ترديـدی،     كنيم. ما بيكنيم. ما بي  باوری بسيار سادهس آنچنان ساده كه معموالً حتي حضور  را نيز فرامو  ميباوری بسيار سادهس آنچنان ساده كه معموالً حتي حضور  را نيز فرامو  مي
هايي قابلِ فهم جهت انتقال تصـورات يـا حـاالت ذهنـي فـرد بـدانيمس       هايي قابلِ فهم جهت انتقال تصـورات يـا حـاالت ذهنـي فـرد بـدانيمس         ها را نشانهها را نشانه  هميشه حاضريم تا واژههميشه حاضريم تا واژه
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(Mehdi Soleimani Khormoji/ Mohammad Kazem Elmi Sola) 

 

توان هنوز هم اين باور را حفظ كـرد. بـه   توان هنوز هم اين باور را حفظ كـرد. بـه     ی ويتگنشتاين چگونه ميی ويتگنشتاين چگونه مي  بدانيم پس از پرسش شکاكانهبدانيم پس از پرسش شکاكانه  آنکهآنکه  بيبي
كنـد،  كنـد،    زبان هميشه به يك طريق عمل مـي زبان هميشه به يك طريق عمل مـي »»شود تا هنوز باور داشته باشيم كه شود تا هنوز باور داشته باشيم كه   راستي چه چيزی سبب ميراستي چه چيزی سبب مي

ها، خوبي و بدی ها، خوبي و بدی ها، دردها، درد  هايي است درباره خانههايي است درباره خانه  آيد كه آن نيز انتقال انديشهآيد كه آن نيز انتقال انديشه  هميشه به يك مقصود بکار ميهميشه به يك مقصود بکار مي
گـذارد، يـك   گـذارد، يـك     آنچه اين پرسش برايمان بـاقي مـي  آنچه اين پرسش برايمان بـاقي مـي    (.(.Wittgenstein, § 304))« « و هر چيزی از اين قبيل و هر چيزی از اين قبيل 

 بست است.بست است.  بنبن
كنيم ولي هنگامي كـه از آن  كنيم ولي هنگامي كـه از آن    واقعيت بنيادی آن است كه ما قواعدی را برای انجام يك بازی وضع ميواقعيت بنيادی آن است كه ما قواعدی را برای انجام يك بازی وضع مي  

ونه كه فـرض كـرده بـوديم درسـت از آب در     ونه كه فـرض كـرده بـوديم درسـت از آب در     شويم[ چيزها آنگشويم[ چيزها آنگ  كنيم، ]ناگهان متوجه ميكنيم، ]ناگهان متوجه مي  قواعد پيروی ميقواعد پيروی مي
   ..((Wittgenstein, § 125))««آيند. گويي انگار در قواعد خودمان گرفتار شده باشيمآيند. گويي انگار در قواعد خودمان گرفتار شده باشيم  نمينمي
ی حسي را نپذيرفته و سـعي  ی حسي را نپذيرفته و سـعي    ی دادهی داده  ی او براساس نظريهی او براساس نظريه  البته برخي ديگر از مدافعان الک، تقرير نگرهالبته برخي ديگر از مدافعان الک، تقرير نگره  
بازنويسي كنند. آنان معتقدند كه: يادگيری زبان در بازنويسي كنند. آنان معتقدند كه: يادگيری زبان در   8787سسی احسای احسا  ی قيدگرايانهی قيدگرايانه  اند تا آن را بنابر نظريهاند تا آن را بنابر نظريه  كردهكرده
گذاری يك تصوير يا يك شيء ذهني نيستس بلکه به اين معنا گذاری يك تصوير يا يك شيء ذهني نيستس بلکه به اين معنا   معنای توانايي فرد در نشانهمعنای توانايي فرد در نشانه  ی الک، بهی الک، به  نگرهنگره

ای را فـراهم  ای را فـراهم    هايي كه برای ديگران نيز قابلِ فهم اسـت زمينـه  هايي كه برای ديگران نيز قابلِ فهم اسـت زمينـه    است كه فرد ياد بگيرد با استفاده از نشانهاست كه فرد ياد بگيرد با استفاده از نشانه
كند را چنان تخيل كنند كند را چنان تخيل كنند   نحو خاصي احساسش مينحو خاصي احساسش مي  ای كه او بهای كه او به  ان نيز قادر باشند شيء خارجيان نيز قادر باشند شيء خارجيسازد تا ديگرسازد تا ديگر

عنوان مثال، يك گزارشگر خوب فوتبال را تصور كنيد كـه در ايسـتگاه   عنوان مثال، يك گزارشگر خوب فوتبال را تصور كنيد كـه در ايسـتگاه     هاست. بههاست. به  كه گويي پيشِ روی آنكه گويي پيشِ روی آن
تخيـل  تخيـل  است و سعي دارد مخاطبانش را قادر سازد تا جريـان مسـابقه را چنـان    است و سعي دارد مخاطبانش را قادر سازد تا جريـان مسـابقه را چنـان      ی راديويي نشستهی راديويي نشسته  فرستندهفرستنده

- Lowe, 1995, pp. 169))كنند كه گويي آنان نيز همراه با گزارشگر در حـال ديـدن مسـابقه هسـتند     كنند كه گويي آنان نيز همراه با گزارشگر در حـال ديـدن مسـابقه هسـتند     

خـورده خبـری نيسـت.    خـورده خبـری نيسـت.      ی الک، ديگر از آن اشياء ذهنـي برچسـب  ی الک، ديگر از آن اشياء ذهنـي برچسـب    در اين تقرير قيدگرايانه از نگرهدر اين تقرير قيدگرايانه از نگره  ..((170
شود شود   ند كه فرض ميند كه فرض مينحوی واجد )يا حاكي از( اوصافي هستنحوی واجد )يا حاكي از( اوصافي هست  آيند و بهآيند و به  اشيائي كه از طريق تجربه بدست مياشيائي كه از طريق تجربه بدست مي

( نيـز بـاقي   ( نيـز بـاقي   88ی )ی )  (، جـايي بـرای فرضـيه   (، جـايي بـرای فرضـيه   55ی)ی)  شـدن فرضـيه  شـدن فرضـيه    متعلق به اشياء خارجي است. با كنار گذاشـته متعلق به اشياء خارجي است. با كنار گذاشـته 
هايي باشد كه با فرض اشـياء ذهنـي   هايي باشد كه با فرض اشـياء ذهنـي     رسد كه چنين تقريری نبايد حاوی ابهامرسد كه چنين تقريری نبايد حاوی ابهام  نظر مينظر مي  ماند. بنابراين، بهماند. بنابراين، به  نمينمي

 شوند.شوند.  خصوصي ايجاد ميخصوصي ايجاد مي
رسـد كـه   رسـد كـه     نظـر مـي  نظـر مـي    يم كه: اين فقط ظاهر ماجراست. زيرا )الف( بهيم كه: اين فقط ظاهر ماجراست. زيرا )الف( بهمعتقدمعتقد  -الاقل به سه دليلالاقل به سه دليل  -ولي ما ولي ما   

عنوان نمونه، او در بحث واژگان كلي )مانند: اسم عنوان نمونه، او در بحث واژگان كلي )مانند: اسم   چنين تقريری، با برخي از عبارات الک ناسازگار باشد. بهچنين تقريری، با برخي از عبارات الک ناسازگار باشد. به
تـوان آن را تأييـدی بـر مـدعای     تـوان آن را تأييـدی بـر مـدعای       دهد كه ميدهد كه مي  ای را مورد تأكيد قرار ميای را مورد تأكيد قرار مي  جنس و صور نوعيه(، صراحتاً نکتهجنس و صور نوعيه(، صراحتاً نکته

)ب( هنوز معلوم نيست كه در توصيف محتوای ادراكي باورهايمان، )ب( هنوز معلوم نيست كه در توصيف محتوای ادراكي باورهايمان،   8080ی حسي بشمار آوردی حسي بشمار آورد  رداز دادهرداز دادهپپ  نظريهنظريه
)ج( از )ج( از   8686ی حسي از وضـع بهتـری برخـوردار باشـد    ی حسي از وضـع بهتـری برخـوردار باشـد      ی دادهی داده  ی احساس نسبت به نظريهی احساس نسبت به نظريه  ی قيدگرايانهی قيدگرايانه  نظريهنظريه

يرانگر ويتگنشتاين يرانگر ويتگنشتاين ی الک را از شکاكيت وی الک را از شکاكيت و  تواند نگرهتواند نگره  تر نيز آنکه حتي تقرير قيدگرايانه هم نميتر نيز آنکه حتي تقرير قيدگرايانه هم نمي  همه مهمهمه مهم
هايي استفاده كند كه برای ديگران نيز قابلِ فهم اسـت، بـاز   هايي استفاده كند كه برای ديگران نيز قابلِ فهم اسـت، بـاز     برهاند. فرض كنيد كه فرد نتواند از آن نشانهبرهاند. فرض كنيد كه فرد نتواند از آن نشانه

نحـو خاصـي   نحـو خاصـي     حـال، فـرد چيـزی را بـه    حـال، فـرد چيـزی را بـه      هـر هـر   بهبه»»هم تقرير قيدگرايانه حاوی منعي برای اين ادعا نيست كه: هم تقرير قيدگرايانه حاوی منعي برای اين ادعا نيست كه: 
نحـو خاصـي احسـاس كـرده، فقـط      نحـو خاصـي احسـاس كـرده، فقـط        را بـه را بـه ای ای   فـرد شـيء  فـرد شـيء  »»ولي اگر ادعا كنـيم كـه:   ولي اگر ادعا كنـيم كـه:   «. «. استاست  احساس كردهاحساس كرده

ای را برايمان فراهم كند تا ما نيـز آن را چنـان تخيـل كنـيم كـه گـويي پـيِش روی        ای را برايمان فراهم كند تا ما نيـز آن را چنـان تخيـل كنـيم كـه گـويي پـيِش روی          است زمينهاست زمينه  نتوانستهنتوانسته
دانيم آواها يـا اداهـای عجيـب و    دانيم آواها يـا اداهـای عجيـب و      س آنگاه باز هم در معرض اين پرسش خواهيم بود كه: از كجا ميس آنگاه باز هم در معرض اين پرسش خواهيم بود كه: از كجا مي««ماستماست



 933 . . .ی ی   ی اين باور و ارائهی اين باور و ارائه  تحليل و نقد تبيين دکارتی ِالک دربارهتحليل و نقد تبيين دکارتی ِالک درباره 
(Everyone is infallible on consciousness of himself’’An analysis and . . .) 

 

 ی خاصـي از احسـاس كـردن اسـت؟ قـرار داشـتن در       ی خاصـي از احسـاس كـردن اسـت؟ قـرار داشـتن در         ای بـرای نحـوه  ای بـرای نحـوه    غريب چنين فردی، احياناً نشـانه غريب چنين فردی، احياناً نشـانه 
بستي است كه اين نظريه قصد داشـت از آن فـرار   بستي است كه اين نظريه قصد داشـت از آن فـرار     ی افتادن در دام همان بنی افتادن در دام همان بن  منزلهمنزله  برابر چنين پرسشي، بهبرابر چنين پرسشي، به

 كند. كند. 
طور جدی خود  را درگيـر محتـوای   طور جدی خود  را درگيـر محتـوای     ی احساس، بهی احساس، به  ی قيدگرايانهی قيدگرايانه  نظريهنظريهاما اين تمام ماجرا نيست. زيرا اما اين تمام ماجرا نيست. زيرا 

ر سعي دارد تا كار را چنان پيش ببرد كه نيازی به كلنجار رفـتن بـا مـدعای    ر سعي دارد تا كار را چنان پيش ببرد كه نيازی به كلنجار رفـتن بـا مـدعای    كند و بيشتكند و بيشت  ( نمي( نمي55ی )ی )  فرضيهفرضيه
هـيچ پروايـي، مسـتقيماً بـا     هـيچ پروايـي، مسـتقيماً بـا       اين فرضيه نداشته باشد. با اين همه، برخي نظريات فيزيکاليستي ديگـر، بـي  اين فرضيه نداشته باشد. با اين همه، برخي نظريات فيزيکاليستي ديگـر، بـي  

اساساً چرا بايد بپذيريم اساساً چرا بايد بپذيريم كنند كه: كنند كه:   شوند و اين پرسش شکاكانه را مطرح ميشوند و اين پرسش شکاكانه را مطرح مي  مدعای اين فرضيه سر شاخ ميمدعای اين فرضيه سر شاخ مي
  عنوان اشياء ذهني وجود دارد؟عنوان اشياء ذهني وجود دارد؟  ها، اشياء ديگری نيز تحتها، اشياء ديگری نيز تحت  در كنار اشياء فيزيکي و تا حدی مستقل از آندر كنار اشياء فيزيکي و تا حدی مستقل از آن  كهكه

ی طرحي اجمالي از ايـن نظريـات نشـان خـواهيم داد كـه بحـث پيرامـون محتـوای         ی طرحي اجمالي از ايـن نظريـات نشـان خـواهيم داد كـه بحـث پيرامـون محتـوای           ما در ادامه، با ارائهما در ادامه، با ارائه
نيم در اين حيطه شـاهد  نيم در اين حيطه شـاهد  زودی بتوازودی بتوا  رسد كه بهرسد كه به  ی آراء است و به نظر هم نميی آراء است و به نظر هم نمي  ( اصطالحاً معركه( اصطالحاً معركه55ی )ی )  فرضيهفرضيه

 بخش باشيم.بخش باشيم.  اتفاقِ نظری رضايتاتفاقِ نظری رضايت
ی ی   كلـي، مبتنـي بـر ايـن فرضـيه     كلـي، مبتنـي بـر ايـن فرضـيه       طـور طـور   شوند ولـي بـه  شوند ولـي بـه    نظريات فيزيکاليستي، طيف وسيعي را شامل مينظريات فيزيکاليستي، طيف وسيعي را شامل مي  
زمان وجود دارد، يك شيء فيزيکي است. هـر ويژگـيِ   زمان وجود دارد، يك شيء فيزيکي است. هـر ويژگـيِ   -هر آنچه در جهانِ مکانهر آنچه در جهانِ مکان»»انگارانه هستند كه: انگارانه هستند كه:   تكتك

طـور  طـور    ای اسـت كـه بـه   ای اسـت كـه بـه     يك ويژگي فيزيکي است يـا )ب( ويژگـي  يك ويژگي فيزيکي است يـا )ب( ويژگـي  يك شيء فيزيکي نيز يا )الف( خود  يك شيء فيزيکي نيز يا )الف( خود  
. دو شـق موجـود در   . دو شـق موجـود در   ((Kim, 1999, p. 645))« « تنگاتنگي مـرتبط بـا ماهيـت فيزيکـي آن شـيء اسـت      تنگاتنگي مـرتبط بـا ماهيـت فيزيکـي آن شـيء اسـت      

انگـاری  انگـاری    ( تـك ( تـك 88و و   8080گـرا گـرا   انگـاری تقليـل  انگـاری تقليـل    ( تـك ( تـك 55شـود: شـود:   انگـاری را سـبب مـي   انگـاری را سـبب مـي     ی باال، دو نـوع تـك  ی باال، دو نـوع تـك    فرضيهفرضيه
ای از مراتب بهم پيوسته فرض ای از مراتب بهم پيوسته فرض   صورت سلسلهصورت سلسله  های علمي، بههای علمي، به  ريهريهگرا، نظگرا، نظ  انگاری تقليلانگاری تقليل  در تكدر تك  8383گراگرا  تقليلتقليل  غيرغير
كـه  كـه    طـوری طـوری   انـد، بـه  انـد، بـه    شناسانه شکل گرفتـه شناسانه شکل گرفتـه   شناسانه و هستيشناسانه و هستي  شوند كه مبتني بر نوعي يکپارچگي معرفتشوند كه مبتني بر نوعي يکپارچگي معرفت  ميمي

تر از آن قرار دارد و تر از آن قرار دارد و   ی مجاوری كه پايينی مجاوری كه پايين  های متعلق به مرتبههای متعلق به مرتبه  های متعلق به هر مرتبه توسط نظريههای متعلق به هر مرتبه توسط نظريه  نظريهنظريه
ها فروكاسته شوند. اين روند تا جايي ادامه ها فروكاسته شوند. اين روند تا جايي ادامه   توانند به آنتوانند به آن  نتيجه مينتيجه مي  شوند و درشوند و در  است، تبيين مياست، تبيين مي  تر از آنتر از آن  مبناييمبنايي
 شـوند.  شـوند.    يابند يـا توسـط آن تبيـين مـي    يابند يـا توسـط آن تبيـين مـي      های فيزيك تقليل ميهای فيزيك تقليل مي  های علمي، به نظريههای علمي، به نظريه  يابد كه تمام نظريهيابد كه تمام نظريه  ميمي

 طي را در طي را در ی مجــاور، شــرايی مجــاور، شــراي  گرايــي، قــوانين واســط ميــان هــر دو مرتبــه گرايــي، قــوانين واســط ميــان هــر دو مرتبــه   بنــابر تقريــری قــوی از تقليــلبنــابر تقريــری قــوی از تقليــل
 ی بـاالتر كفايـت   ی بـاالتر كفايـت   بينـي خصوصـيات مرتبـه   بينـي خصوصـيات مرتبـه   كند كه برای تبيين و يا حتي پـيش كند كه برای تبيين و يا حتي پـيش   تر معين ميتر معين مي  ی پايينی پايين  مرتبهمرتبه
ی باالتر را تبيين يا ی باالتر را تبيين يا   توان خصوصيات مرتبهتوان خصوصيات مرتبه  تر ميتر مي  ی پايينی پايين  عبارت ديگر، با تکيه بر شرايط مرتبهعبارت ديگر، با تکيه بر شرايط مرتبهكند. به كند. به ميمي

های متعلق به مراتب بـاالتر  های متعلق به مراتب بـاالتر    نهند و هستينهند و هستي  اتر مياتر ميتر، پا را از اين نيز فرتر، پا را از اين نيز فر  بيني كرد. تقريرهای قویبيني كرد. تقريرهای قوی  حتي پيشحتي پيش
داننـد  داننـد    تـر نمـي  تـر نمـي    ی پـايين ی پـايين   های متعلـق بـه مرتبـه   های متعلـق بـه مرتبـه     های گوناگوني از همان هستيهای گوناگوني از همان هستي  را نيز چيزی جز پيکربندیرا نيز چيزی جز پيکربندی

((McCauley, 1999, pp. 712-713))..  توان با تکيه بـر قـوانيني واسـط،    توان با تکيه بـر قـوانيني واسـط،      انگاری ميانگاری مي  اين نوع از تكاين نوع از تك  بنابربنابر
نخـاعي( تقليـل داد و   نخـاعي( تقليـل داد و   -طور خـاص سيسـتم مغـزی   طور خـاص سيسـتم مغـزی     زيکي بدن )و بهزيکي بدن )و بهتصورات ذهني را به برخي خواص فيتصورات ذهني را به برخي خواص في

تـوان تـأثيرات   تـوان تـأثيرات     دادني نيز در آن است كه ميدادني نيز در آن است كه مي  ها شد. مزيت چنين تقليلها شد. مزيت چنين تقليل  ميان آنميان آن  8282معتقد به اينهماني نوعيمعتقد به اينهماني نوعي
انگـاریِ  انگـاریِ    ای توضـيح داد. در مقابـل، تـك   ای توضـيح داد. در مقابـل، تـك     نحو بسيار سـاده نحو بسيار سـاده   علّي و متقابل امور ذهني و جهان فيزيکي را بهعلّي و متقابل امور ذهني و جهان فيزيکي را به

كند كند   گذارد و بر اين نکته تأكيد ميگذارد و بر اين نکته تأكيد مي  آيند را كنار ميآيند را كنار مي  كار ميكار مي  گرايي بهگرايي به  قوانين واسطي كه در تقليلقوانين واسطي كه در تقليل  گرا،گرا،  تقليلتقليل  غيرغير
ی آن ی آن   اند ولي از حيطـه اند ولي از حيطـه   تر ريشه دوانيدهتر ريشه دوانيده  ی پايينی پايين  ی باالتر، در درون كيفيات مرتبهی باالتر، در درون كيفيات مرتبه  چه كيفيات مرتبهچه كيفيات مرتبه  كه: اگركه: اگر
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كـه دارای قـوانين   كـه دارای قـوانين     تر دانست چراتر دانست چرا  پايينپايينی ی   ها را متعلق به مرتبهها را متعلق به مرتبه  توان آنتوان آن  كه ديگر نميكه ديگر نمي  طوریطوری  اندس بهاندس به  خارج شدهخارج شده
هـای مربـوط بـه    هـای مربـوط بـه      نتيجه، رخدادنتيجه، رخداد  دردر  (.(.McLaughlin, 1999a, p. 267))رفتاری خاص به خودشان هستند رفتاری خاص به خودشان هستند 

توان مستقل از فيزيك مورد بررسي قـرار داد. ولـي همـين مسـتقل     توان مستقل از فيزيك مورد بررسي قـرار داد. ولـي همـين مسـتقل       برخي از علوم مانند روانشناسي را ميبرخي از علوم مانند روانشناسي را مي
اين رخدادها به اشيايي اشاره دارند كـه در كنـار   اين رخدادها به اشيايي اشاره دارند كـه در كنـار     بودن ممکن است سبب طرح اين احتمال شود كه: شايدبودن ممکن است سبب طرح اين احتمال شود كه: شايد

انگـاری  انگـاری    ی مسـتقلي برخوردارنـد. بنـابراين، پرسشـي كـه تـك      ی مسـتقلي برخوردارنـد. بنـابراين، پرسشـي كـه تـك        شناسـانه شناسـانه   اشياء فيزيکي، از جايگـاه هسـتي  اشياء فيزيکي، از جايگـاه هسـتي  
گردد كه: اگـر رخـدادهای ذهنـي دارای قـوانين خـاص بـه       گردد كه: اگـر رخـدادهای ذهنـي دارای قـوانين خـاص بـه         گرا با آن مواجه است به اينجا برميگرا با آن مواجه است به اينجا برمي  تقليلتقليل  غيرِغيرِ

بـرهمکنش علّـي رخـدادهای ذهنـي و فيزيکـي را توضـيح داد و       بـرهمکنش علّـي رخـدادهای ذهنـي و فيزيکـي را توضـيح داد و       تـوان  تـوان    خودشان هستند، پس چگونه ميخودشان هستند، پس چگونه مي
شـده، تقريرهـای   شـده، تقريرهـای     های متفاوتي كه برای ايـن پرسـش پيشـنهاد   های متفاوتي كه برای ايـن پرسـش پيشـنهاد     انگار نيز باقي ماند؟ پاسخانگار نيز باقي ماند؟ پاسخ  حال، تكحال، تك  عينعين  دردر

بـر ايـن   بـر ايـن     8080ی اصالت پديـدار ثانويـه  ی اصالت پديـدار ثانويـه    است. مثالً نظريهاست. مثالً نظريه  همراه آوردههمراه آورده  گرا بهگرا به  انگاری غيرِتقليلانگاری غيرِتقليل  متفاوتي را از تكمتفاوتي را از تك
شـوند ولـي خودشـان    شـوند ولـي خودشـان      چه رخدادهای ذهني، توسط رخدادهای فيزيکي ايجاد ميچه رخدادهای ذهني، توسط رخدادهای فيزيکي ايجاد مي  اگراگر»»ارد كه: ارد كه: نکته تأكيد دنکته تأكيد د

ی ی   انـد و در شـبکه  انـد و در شـبکه    اثـر و عقـيم  اثـر و عقـيم    مسبب هيچ رخداد ديگری نيستند. رخدادهای ذهني بـه لحـاظ علّـي بـي    مسبب هيچ رخداد ديگری نيستند. رخدادهای ذهني بـه لحـاظ علّـي بـي    
ی ی بـرا بـرا كلـي،  كلـي،    طـور طـور   . به. به  7474شوندشوند  آيند و هرگز در نقش علت ظاهر نميآيند و هرگز در نقش علت ظاهر نمي  های علّي صرفاً معلول بشمار ميهای علّي صرفاً معلول بشمار مي  ارتباطارتباط

  eای علّي مشتمل بر رخدادهايي فيزيکي وجود دارد كـه منجـر بـه    ای علّي مشتمل بر رخدادهايي فيزيکي وجود دارد كـه منجـر بـه      زنجيرهزنجيره  -e مانند: مانند:   -هر رخدادِ معلولهر رخدادِ معلول
های های   كند. اين زنجيرهكند. اين زنجيره  ی بعد از خود  را تعيين ميی بعد از خود  را تعيين مي  نحوی، حلقهنحوی، حلقه  شودس چنانکه هر حلقه از اين زنجيره، بهشودس چنانکه هر حلقه از اين زنجيره، به  ميمي

د. پـس فقـط نـوع فيزيکـيِ     د. پـس فقـط نـوع فيزيکـيِ     گذارند تا بـا رخـدادهای ذهنـي پـر شـو     گذارند تا بـا رخـدادهای ذهنـي پـر شـو       علّي فيزيکي، جايي خالي باقي نميعلّي فيزيکي، جايي خالي باقي نمي
شوند و هيچ رخدادی از آن جهت كه ذهني اسـت، علـت رخـداد    شوند و هيچ رخدادی از آن جهت كه ذهني اسـت، علـت رخـداد      رخدادهاست كه در نقش علت ظاهر ميرخدادهاست كه در نقش علت ظاهر مي

چه در ايـن نظريـه، رخـدادهای    چه در ايـن نظريـه، رخـدادهای      . اگر. اگر((McLaughlin, 1999b, pp. 275-276))« « آيدآيد  ديگری بشمار نميديگری بشمار نمي
تواند حاكي تواند حاكي   ها ميها مي  تن تأثير علّي آنتن تأثير علّي آنگرفگرف  يابند ولي با اين همه، ناديدهيابند ولي با اين همه، ناديده  ذهني به رخدادهای فيزيکي تقليل نميذهني به رخدادهای فيزيکي تقليل نمي

 شناسـانه بـرای رخـدادهای ذهنـي     شناسـانه بـرای رخـدادهای ذهنـي       ميلي اين نظريه نسبت به پذير  يك جايگـاه مسـتقلِ هسـتي   ميلي اين نظريه نسبت به پذير  يك جايگـاه مسـتقلِ هسـتي     از بياز بي
  دانـد دانـد   ی مغـز و سيسـتم عصـبي مـي    ی مغـز و سيسـتم عصـبي مـي      ها را نهايتاً ويژگـي سـاختار فيزيولـوژيکي و پيچيـده    ها را نهايتاً ويژگـي سـاختار فيزيولـوژيکي و پيچيـده      . زيرا آن. زيرا آن7575باشدباشد
((Searle, 2004, p. 158))7878 ی ی   كشـيدن نظريـه  كشـيدن نظريـه    همچـون ديويدسـون بـا پـيش    همچـون ديويدسـون بـا پـيش      . ولي در مقابل، افـرادی . ولي در مقابل، افـرادی

ی متفـاوت بـرای توصـيف    ی متفـاوت بـرای توصـيف      معتقدند كه: فيزيکي يا ذهني بودن، صـرفاً دو شـيوه  معتقدند كه: فيزيکي يا ذهني بودن، صـرفاً دو شـيوه    7777انگاری ناهنجارگراانگاری ناهنجارگرا  تكتك
شوند، صرفاً حاكي از نسبتي است شوند، صرفاً حاكي از نسبتي است   رخدادهاستس عليت نيز بدون توجه به اينکه رخدادها چگونه توصيف ميرخدادهاستس عليت نيز بدون توجه به اينکه رخدادها چگونه توصيف مي

ی اصالت پديدار ی اصالت پديدار   نتيجه، تأكيد نظريهنتيجه، تأكيد نظريه  . در. در((Davidson, 1970, p. 215))كه ميان تك رخدادها وجود دارد كه ميان تك رخدادها وجود دارد 
مورد است. اما حتي اگر تأثير علّي رخدادهای ذهني بر جهان مورد است. اما حتي اگر تأثير علّي رخدادهای ذهني بر جهان   ثانويه بر نفي تأثير علّي رخدادهای ذهني بيثانويه بر نفي تأثير علّي رخدادهای ذهني بي

 شدت متـأثر از اتفاقـات ديگـری هسـتند كـه خودشـان       شدت متـأثر از اتفاقـات ديگـری هسـتند كـه خودشـان         فيزيکي را بپذيريم، چون اين سنخ از رخدادها بهفيزيکي را بپذيريم، چون اين سنخ از رخدادها به
 شـود تـا   شـود تـا     شـويم. همـين نيـز سـبب مـي     شـويم. همـين نيـز سـبب مـي       ها با نـوعي ناهنجـاری مواجـه مـي    ها با نـوعي ناهنجـاری مواجـه مـي      يشه در آنيشه در آنذهني نيستند، همذهني نيستند، هم

اساس آن بتوان تمام مصاديق رخدادهای ذهني را تبيين يا اساس آن بتوان تمام مصاديق رخدادهای ذهني را تبيين يا   قانون صريح و اكيدی وجود نداشته باشد كه برقانون صريح و اكيدی وجود نداشته باشد كه بر
عنـوان نـوع خاصـي از    عنـوان نـوع خاصـي از      توان بـه توان بـه   . با اين همه و حتي با آنکه رخدادهای ذهني را نمي. با اين همه و حتي با آنکه رخدادهای ذهني را نمي7070بيني كردبيني كرد  حتي پيشحتي پيش

تـوان بـه چنـين    تـوان بـه چنـين      مـوردی مـي  مـوردی مـي      طـور تـك  طـور تـك    خدادها، برحسب قوانين فيزيکي توصيف كـرد ولـي غالبـاً بـه    خدادها، برحسب قوانين فيزيکي توصيف كـرد ولـي غالبـاً بـه    رر
ها و رخدادهای ها و رخدادهای   ميان آنميان آن  7676همانيِ موردیهمانيِ موردی  ها دست يافت. اين، حاكي از برقراری اينها دست يافت. اين، حاكي از برقراری اين  هايي درباره آنهايي درباره آن  توصيفتوصيف

 7070فيزيکي استفيزيکي است



 931 . . .ی ی   ی اين باور و ارائهی اين باور و ارائه  تحليل و نقد تبيين دکارتی ِالک دربارهتحليل و نقد تبيين دکارتی ِالک درباره 
(Everyone is infallible on consciousness of himself’’An analysis and . . .) 

 

 اين فرض است كـه بـا تکيـه    اين فرض است كـه بـا تکيـه      پذير پذير   -گراگرا  تقليلتقليل  گرا و چه غيرگرا و چه غير  چه تقليلچه تقليل  -انگاریانگاری  مبنای هر دو نوع تكمبنای هر دو نوع تك
كـار  كـار    وو  تـوان سـاز  تـوان سـاز    خوبي مـي خوبي مـي   مان نسبت به رخدادهای ذهني، بهمان نسبت به رخدادهای ذهني، به  بر چارچوب مفهومي برآمده از فهم متعارفبر چارچوب مفهومي برآمده از فهم متعارف

 كـارگيری  كـارگيری    انگـاری سـعي دارنـد تـا بـا بـه      انگـاری سـعي دارنـد تـا بـا بـه        ديگـر، هـر دو نـوع تـك    ديگـر، هـر دو نـوع تـك      بيانبيان  مان را تبيين كرد. بهمان را تبيين كرد. به  حيات درونيحيات دروني
 همـاني  همـاني    ی ايـن ی ايـن   و ماننـد آن، نـوعي از رابطـه   و ماننـد آن، نـوعي از رابطـه   مقوالتي همچون: باور، ميل، تـرس، احساسـات، درد، لـذت    مقوالتي همچون: باور، ميل، تـرس، احساسـات، درد، لـذت    

 ای ای   ميان رخدادهای ذهني و فيزيکي را اثبات )يا رد( كنند. ترديـد در صـحت ايـن فـرض، مبنـای نظريـه      ميان رخدادهای ذهني و فيزيکي را اثبات )يا رد( كنند. ترديـد در صـحت ايـن فـرض، مبنـای نظريـه      
 است. اين نظريه سـعي دارد تـا بـه مـا يـادآور      است. اين نظريه سـعي دارد تـا بـه مـا يـادآور        شهرت يافتهشهرت يافته  7373گراگرا  دهد كه به ماترياليسم حذفدهد كه به ماترياليسم حذف  را شکل ميرا شکل مي

 ای كـه بـرای بيـان    ای كـه بـرای بيـان      درسـت هسـتند كـه چـارچوب مفهـومي     درسـت هسـتند كـه چـارچوب مفهـومي     های مشـاهدتي تـا آنجـايي    های مشـاهدتي تـا آنجـايي      شود كه داوریشود كه داوری
 كـه چـارچوب مفهـومي مـدنظر، عـالوه بـر       كـه چـارچوب مفهـومي مـدنظر، عـالوه بـر         اسـت اسـت   حـالي حـالي   شود نيز درسـت باشـد. ايـن در   شود نيز درسـت باشـد. ايـن در     ها استفاده ميها استفاده مي  آنآن

 دهـد بلکـه حتـي حـاوی تصـويری      دهـد بلکـه حتـي حـاوی تصـويری        مـان ارائـه نمـي   مـان ارائـه نمـي     كارهـای حيـات درونـي   كارهـای حيـات درونـي     وو  آنکه تصوير كاملي از سـاز آنکه تصوير كاملي از سـاز 
است. پس در عين بـاقي مانـدن بـر رويکـردی فيزيکاليسـتي،      است. پس در عين بـاقي مانـدن بـر رويکـردی فيزيکاليسـتي،      مان مان   كننده از رخدادهای درونيكننده از رخدادهای دروني  كامالً گمراهكامالً گمراه

كامـل بتوانـد مقـوالت    كامـل بتوانـد مقـوالت      طورطور  مان بهمان به  توان انتظار داشت كه يك توصيف فيزيکي مناسب از حيات درونيتوان انتظار داشت كه يك توصيف فيزيکي مناسب از حيات دروني  نمينمي
پـرداز ماترياليسـم   پـرداز ماترياليسـم     رو، نظريـه رو، نظريـه   ايـن ايـن   مان را تبيين كنـد. از مان را تبيين كنـد. از   موجود در چارچوب مفهومي برآمده از فهم متعارفموجود در چارچوب مفهومي برآمده از فهم متعارف

 ند كه بـه جـای تقليـل ايـن چـارچوب بـه ايـن يـا آن توصـيف فيزيکـي، بيشـتر            ند كه بـه جـای تقليـل ايـن چـارچوب بـه ايـن يـا آن توصـيف فيزيکـي، بيشـتر            كك  گرا پيشنهاد ميگرا پيشنهاد مي  حذفحذف
ــه  ــد ب ــه باي ــد ب ــيم      باي ــومي باش ــارچوب مفه ــن چ ــذف اي ــال ح ــيم    دنب ــومي باش ــارچوب مفه ــن چ ــذف اي ــال ح ــه   (.(.Churchland, 1999, p. 43))دنب ــه البت  البت
 كـه در بسـياری از تقريرهـای ارائـه     كـه در بسـياری از تقريرهـای ارائـه       گرا نيست. چـرا گرا نيست. چـرا   نظرطلبي تنها مخت  به ماترياليسم حذفنظرطلبي تنها مخت  به ماترياليسم حذف  اين تجديدِاين تجديدِ

 ی ی   نيز اصرار بر آن است تا به جـای اسـتفاده  نيز اصرار بر آن است تا به جـای اسـتفاده    -طور خاص در تقرير ديويدسونطور خاص در تقرير ديويدسون  ههو بو ب  -انگاریانگاری  شده برای تكشده برای تك
چه ممکـن اسـت كـه چنـين تجديـدِ      چه ممکـن اسـت كـه چنـين تجديـدِ        از اصطالح اشياء ذهني، از تعبير رخدادهای ذهني استفاده شود. اگراز اصطالح اشياء ذهني، از تعبير رخدادهای ذهني استفاده شود. اگر

ی ی در كنار اشياء فيزيکي و تا حددر كنار اشياء فيزيکي و تا حد»»حال، ريشه در اين باور دارد كه حال، ريشه در اين باور دارد كه   هرهر  هايي چندان به چشم نيايد ولي بههايي چندان به چشم نيايد ولي به  نظرنظر
ها با تکيه بر چنين ها با تکيه بر چنين   . فيزيکاليست. فيزيکاليست7272««عنوان اشياء ذهني وجود نداردعنوان اشياء ذهني وجود ندارد  ها، اشياء ديگری نيز تحتها، اشياء ديگری نيز تحت  مستقل از آنمستقل از آن

رويکردی نسبت به ذهن سعي دارند تا به تمام منازعاتي كه معموالً بـر سـر همـين اشـياء ذهنـي ايجـاد       رويکردی نسبت به ذهن سعي دارند تا به تمام منازعاتي كه معموالً بـر سـر همـين اشـياء ذهنـي ايجـاد       
 اند، مهر پايان بزنند.اند، مهر پايان بزنند.  شدهشده
هـای فيزيکاليسـتي، و قـوت و    هـای فيزيکاليسـتي، و قـوت و      هـر يـك از ايـن نظريـه    هـر يـك از ايـن نظريـه    شده توسـط  شده توسـط    های ارائههای ارائه  بدون توجه به استداللبدون توجه به استدالل  

ها بـه چـارچوب   ها بـه چـارچوب     دليل وابستگي اين طيف از نظريهدليل وابستگي اين طيف از نظريه  است، بهاست، به  ها نهفتهها نهفته  هايي كه احياناً در هر يك از آنهايي كه احياناً در هر يك از آن  ضعفضعف
ای در ادعاهـای هـر   ای در ادعاهـای هـر     گونه تغيير احتمالي در اين چارچوب ممکن است به تغييرات عمـده گونه تغيير احتمالي در اين چارچوب ممکن است به تغييرات عمـده   فعلي فيزيك، هرفعلي فيزيك، هر

شده توسط هر يك شده توسط هر يك   های ارائههای ارائه  همچنين، غالب استداللهمچنين، غالب استدالل  ..((Kim, 1999, p. 645))ها منتهي شود ها منتهي شود   يك از آنيك از آن
از اعضای اين طيف، در معرض اما و اگرهای فراواني قرار دارد كه توسط اعضای ديگر همين طيف ارائـه  از اعضای اين طيف، در معرض اما و اگرهای فراواني قرار دارد كه توسط اعضای ديگر همين طيف ارائـه  

 ,McLaughlin))انـد  انـد    اند و همين نيز حاكي از آن است كه اختالفات اساسي هنوز به حاشـيه نرفتـه  اند و همين نيز حاكي از آن است كه اختالفات اساسي هنوز به حاشـيه نرفتـه    شدهشده

1999b, pp. 275-278))7070 ی ی   ی دادهی داده  هـای فيزيکاليسـتي، نظريـه   هـای فيزيکاليسـتي، نظريـه     . اگر در كنار طيف بسيار متنوع نظريـه . اگر در كنار طيف بسيار متنوع نظريـه
نظرهـای  نظرهـای    ( در معرض چـه اخـتالفِ  ( در معرض چـه اخـتالفِ  55حسي را نيز بيفزاييم، آنگاه مشخ  خواهد شد كه محتوای فرضيه )حسي را نيز بيفزاييم، آنگاه مشخ  خواهد شد كه محتوای فرضيه )

 ای قرار دارد.ای قرار دارد.  گستردهگسترده



 سوالمهدی سليمانی خورموجی، محمدکاظم علمی  936936

(Mehdi Soleimani Khormoji/ Mohammad Kazem Elmi Sola) 

 

 الک ی دکارت ن ييتب ليتقل نيدوم. 3

یِ الک، ابتدائاً نشانگر همان تصوراتي یِ الک، ابتدائاً نشانگر همان تصوراتي   ها، بنابر نگرهها، بنابر نگره  كه واژهكه واژه( به اين نکته اشاره شد ( به اين نکته اشاره شد 55در ابتدای بخش)در ابتدای بخش)  
هسـتند كـه فـرد بـرای     هسـتند كـه فـرد بـرای       0404هاييهايي  ها، درواقع، نامها، درواقع، نام  طور خصوصي در ذهن فرد جريان دارند. واژهطور خصوصي در ذهن فرد جريان دارند. واژه  هستند كه بههستند كه به

اساس آنچـه كـه از   اساس آنچـه كـه از     تر، و برتر، و بر  طور جزئيطور جزئي  . به. به0505استاست  ها ضميمه كردهها ضميمه كرده  ا  به آنا  به آن  گذاری تصورات خصوصيگذاری تصورات خصوصي  نشانهنشانه
گردد كه بـه  گردد كه بـه    آيد، محتوای هر نام به همان تصوراتي برميآيد، محتوای هر نام به همان تصوراتي برمي  برميبرمي« « طالطال»»ی محتوای نام ی محتوای نام   ربارهربارهعبارات الک دعبارات الک د
 ی از آن، مدنظر فرد قرار دارند. ی از آن، مدنظر فرد قرار دارند.   هنگام استفادههنگام استفاده

هاست كه فرد تصوراتش را ابـراز  هاست كه فرد تصوراتش را ابـراز    ها، در نزد هر فرد، نشانگر تصورات او هستند و به كمك همين نامها، در نزد هر فرد، نشانگر تصورات او هستند و به كمك همين نام  نامنام
داند مگر اينکه رنگ زرد براق داند مگر اينکه رنگ زرد براق   نامند، چيزی نمينامند، چيزی نمي  نش آن را طال مينش آن را طال ميكند. كودک، درباره فلزی كه اطرافياكند. كودک، درباره فلزی كه اطرافيا  ميمي

بـرد و نـه بيشـتر.    بـرد و نـه بيشـتر.      ی طال را صرفاً برحسب تصوری كه از آن رنـگ دارد، بکـار مـي   ی طال را صرفاً برحسب تصوری كه از آن رنـگ دارد، بکـار مـي     و روشني داردس او واژهو روشني داردس او واژه
تـری دارد، وزن  تـری دارد، وزن    نامد. فرد ديگری كه تصور پختهنامد. فرد ديگری كه تصور پخته  بنابراين، او همان رنگ را دردم يك طاووس نيز طال ميبنابراين، او همان رنگ را دردم يك طاووس نيز طال مي

بـرد، نشـانگر تصـور    بـرد، نشـانگر تصـور      كار مـي كار مـي   كند. پس لفظ طال، هنگامي كه او آن را بهكند. پس لفظ طال، هنگامي كه او آن را به  به زرد براق اضافه ميبه زرد براق اضافه مي  زياد را نيززياد را نيز
شوندگي را نيز بـر ايـن كيفيـات    شوندگي را نيز بـر ايـن كيفيـات      مركبي حاوی زرد براق و جوهری بسيار سنگين است. فردی ديگر، ذوبمركبي حاوی زرد براق و جوهری بسيار سنگين است. فردی ديگر، ذوب

ر سـنگين  ر سـنگين  شـونده و بسـيا  شـونده و بسـيا    ی طال برای او نشانگر جسمي بـراق، زرد رنـگ، ذوب  ی طال برای او نشانگر جسمي بـراق، زرد رنـگ، ذوب    افزايدس در نتيجه، واژهافزايدس در نتيجه، واژه  ميمي
افزايد. هر يـك از ايـن افـراد، در ابـراز تصـور ، همچـون       افزايد. هر يـك از ايـن افـراد، در ابـراز تصـور ، همچـون         خوارگي را نيز ميخوارگي را نيز مي  خواهد بود. ديگری، چکشخواهد بود. ديگری، چکش

كنند ولي با اين همه، پيداست كه هر فرد، اين واژه را برحسـب همـان   كنند ولي با اين همه، پيداست كه هر فرد، اين واژه را برحسـب همـان     ی طال استفاده ميی طال استفاده مي  ديگران از واژهديگران از واژه
ای كـه فاقـد آن اسـت    ای كـه فاقـد آن اسـت      پيچيـده پيچيـده   ای بـرای تصـور  ای بـرای تصـور    عنوان نشـانه عنوان نشـانه   برد و نه بهبرد و نه به  تصوری كه از آن دارد، بکار ميتصوری كه از آن دارد، بکار مي

((Locke , III, II, § 3.).) 
ی متفاوتي از تصورات ی متفاوتي از تصورات   چه هر نامي در نزد افراد متعدد ممکن است نشانگر مجموعهچه هر نامي در نزد افراد متعدد ممکن است نشانگر مجموعه  با اين توصيف، اگربا اين توصيف، اگر  

ی معينـي از تصـورات   ی معينـي از تصـورات     باشد، ولي در نزد هر فرد و در هنگام بکار گرفته شدنش، صرفاً نشـانگر مجموعـه  باشد، ولي در نزد هر فرد و در هنگام بکار گرفته شدنش، صرفاً نشـانگر مجموعـه  
ی معـين از تصـورات و   ی معـين از تصـورات و     زبان، چيزی جز توانايي در نام نهادن بر همين مجموعهزبان، چيزی جز توانايي در نام نهادن بر همين مجموعهبنابراين يادگيری بنابراين يادگيری   ..0808استاست

ای بـه آن نـام، بـر خـوِد فـرد )يـا حتـي        ای بـه آن نـام، بـر خـوِد فـرد )يـا حتـي          گونه اشارهگونه اشاره  طوری كه با هرطوری كه با هر  ، به، به0707ها نخواهد بودها نخواهد بود  سپس بازيابي آنسپس بازيابي آن
. . 0000اسـت اسـت   مـدنظر قـرار گرفتـه   مـدنظر قـرار گرفتـه   « « ای از تصـورات ای از تصـورات   چه چيزی تحت چه مجموعهچه چيزی تحت چه مجموعه»»ديگران( مشخ  باشد كه ديگران( مشخ  باشد كه 

ی معين از تصـورات تشـخي  داده خواهـد شـد. ايـن را      ی معين از تصـورات تشـخي  داده خواهـد شـد. ايـن را        م نيز دقيقاً توسط همين مجموعهم نيز دقيقاً توسط همين مجموعهمسمای هر نامسمای هر نا
 ی زير بازنويسي كرد:ی زير بازنويسي كرد:  توان در قالب دو فرضيهتوان در قالب دو فرضيه  ميمي

ای از اشياء( اسـت كـه تصـورات    ای از اشياء( اسـت كـه تصـورات      (. نام، عالمتي اختصاری و قابل درک برای شئ )يا طبقه(. نام، عالمتي اختصاری و قابل درک برای شئ )يا طبقه77ی )ی )  فرضيهفرضيه
 كند.كند.  ی آن صدق ميی آن صدق مي  خاص و معيني دربارهخاص و معيني درباره

 كنند.كنند.  اند كه مسمای هر نامي را تعيين مياند كه مسمای هر نامي را تعيين مي  همين تصورات معينهمين تصورات معين  (.(.00ی )ی )  فرضيهفرضيه
اسـت و  اسـت و    های خاص بـوده های خاص بـوده   ی نامی نام  (، غالباً ناظر به مسائلي سمانتيکي درباره(، غالباً ناظر به مسائلي سمانتيکي درباره77ی )ی )  های اخير، فرضيههای اخير، فرضيه  در دههدر دهه  

. با اين همه، مسائل متعـددی  . با اين همه، مسائل متعـددی  0606ای ارائه كرده باشدای ارائه كرده باشد  ی پروردهی پرورده  باره نظريهباره نظريه  ايناين  رسد كه دررسد كه در  نظر نمينظر نمي  الک نيز بهالک نيز به
هـای  هـای    همراه داشته كه قادرست آراء الک را درباره نامهمراه داشته كه قادرست آراء الک را درباره نام  اند، تبعاتي بهاند، تبعاتي به  های خاص شکل گرفتههای خاص شکل گرفته  رامون نامرامون نامكه پيكه پي

كلي )مانند: نام انواع طبيعي( مورد خدشه قرار دهد. به نظر الک، با آنکه هر آنچه وجود دارد، امری جزئي كلي )مانند: نام انواع طبيعي( مورد خدشه قرار دهد. به نظر الک، با آنکه هر آنچه وجود دارد، امری جزئي 



 933 . . .ی ی   ی اين باور و ارائهی اين باور و ارائه  تحليل و نقد تبيين دکارتی ِالک دربارهتحليل و نقد تبيين دکارتی ِالک درباره 
(Everyone is infallible on consciousness of himself’’An analysis and . . .) 

 

ان برای اشاره به امـور جزئـي وضـع    ان برای اشاره به امـور جزئـي وضـع    استفاده در زباستفاده در زب  های موردهای مورد  ، تعداد زيادی از نام، تعداد زيادی از نام0000است ولي بنا به داليلياست ولي بنا به داليلي
اند. او بر اين باور است كه: فرد از بدو كودكي، با تأمل در هر يك از مجموعه تصورات معيني كه نام اند. او بر اين باور است كه: فرد از بدو كودكي، با تأمل در هر يك از مجموعه تصورات معيني كه نام   نشدهنشده

رغم تمايزاتي رغم تمايزاتي   ها عليها علي  يابد آنيابد آن  ها درميها درمي  ی آن با ديگر مجموعهی آن با ديگر مجموعه  و مقايسهو مقايسه  0303استاست  خاصي را به آن ضميمه كردهخاصي را به آن ضميمه كرده
هـا و حـذف   هـا و حـذف     هايي نيز هستند. فرد با يافتن و نگهداری شـباهت هايي نيز هستند. فرد با يافتن و نگهداری شـباهت   شباهتشباهتكه نسبت به يکديگر دارند، دارای كه نسبت به يکديگر دارند، دارای 

هـا تقريبـاً   هـا تقريبـاً     كند كه هـر يـك از آن  كند كه هـر يـك از آن    های معين و جديدی از تصورات را ايجاد ميهای معين و جديدی از تصورات را ايجاد مي  تدريج مجموعهتدريج مجموعه  تمايزها، بهتمايزها، به
ها به انضمام نـامي كـه بـرای آن    ها به انضمام نـامي كـه بـرای آن      ای از اشياء اشاره دارند. هر يك از اين مجموعهای از اشياء اشاره دارند. هر يك از اين مجموعه  نحو جامعي، به طبقهنحو جامعي، به طبقه  بهبه

بنـابر توضـيح الک   بنـابر توضـيح الک   (. (. Locke, III, III, §§ 7-10))  شود، ناظر به يك نوع طبيعي خواهند بـود شود، ناظر به يك نوع طبيعي خواهند بـود   وضع ميوضع مي
تـوان  تـوان    شـوند، مـي  شـوند، مـي    ها ضـميمه مـي  ها ضـميمه مـي    عنوان نام به آنعنوان نام به آن  هايي كه بههايي كه به  شده و واژهشده و واژه  های انتزاعهای انتزاع  ی اين مجموعهی اين مجموعه  دربارهدرباره
 ( را بدين نحو محدود كرد: ( را بدين نحو محدود كرد: 77ی )ی )  فرضيهفرضيه

ای از اشياء است كـه  ای از اشياء است كـه    صاری و قابلِ درک برای طبقهصاری و قابلِ درک برای طبقهنام يك نوع طبيعي، عالمتي اختنام يك نوع طبيعي، عالمتي اخت(. (. 77-55ی )ی )  فرضيهفرضيه
 ..0202كندكند  ها صدق ميها صدق مي  تصورات خاص و معيني در باب آنتصورات خاص و معيني در باب آن

عنوان مثال: طال( معتقد است كه: عنوان مثال: طال( معتقد است كه:   (، الک درباره نام برخي از انواع طبيعي )به(، الک درباره نام برخي از انواع طبيعي )به77-55ی )ی )  مطابق با فرضيهمطابق با فرضيه  
ز( اوصـاف آنچـه طـال    ز( اوصـاف آنچـه طـال    اين نام، عالمتي اختصاری و قابلِ درک است كه برای تمـام )يـا الاقـل بخشـي ا    اين نام، عالمتي اختصاری و قابلِ درک است كه برای تمـام )يـا الاقـل بخشـي ا    

، ، ««استاست  500500//00060006طال، فلزی زرد رنگ و دارای جرم اتمي طال، فلزی زرد رنگ و دارای جرم اتمي »»ی ی   است. بنابراين، گزارهاست. بنابراين، گزاره  ناميم، وضع شدهناميم، وضع شده  ميمي
ناميم، به هنگـام وضـع نـام    ناميم، به هنگـام وضـع نـام      ای تحليلي خواهد بود. چراكه الاقل بخشي از اوصاف آنچه كه طال ميای تحليلي خواهد بود. چراكه الاقل بخشي از اوصاف آنچه كه طال مي  گزارهگزاره

را تـابعي فـرض كنـيم كـه     را تـابعي فـرض كنـيم كـه       ديگر، اگر ديگر، اگر   بيانبيان  ههاند. باند. ب  اند و بنابراين مندرج در معنای آناند و بنابراين مندرج در معنای آن  لحاظ شدهلحاظ شده« « طالطال»»

ا  تمـام آن  ا  تمـام آن    را نيـز تـابعي فـرض كنـيم كـه دامنـه      را نيـز تـابعي فـرض كنـيم كـه دامنـه        ا  تمام مصاديق نوع طبيعي طال باشد و ا  تمام مصاديق نوع طبيعي طال باشد و   دامنهدامنه
كنـدس آنگـاه   كنـدس آنگـاه     ها صدق ميها صدق مي  ی خاص و معيني از تصورات )يا اوصاف( در باب آنی خاص و معيني از تصورات )يا اوصاف( در باب آن  چيزهايي است كه مجموعهچيزهايي است كه مجموعه

( را از آن ( را از آن 33ی )ی )  بندی كرد و طبـق رونـد زيـر، گـزاره    بندی كرد و طبـق رونـد زيـر، گـزاره      ( فرمول( فرمول55ی )ی )  صورت گزارهصورت گزاره  را بهرا بهتوان ادعای الک توان ادعای الک   ميمي
 نتيجه گرفت.نتيجه گرفت.

1.                       1 ; Universal Instantiation 

2.                                   2 ; Equivalence 

3.         3 ; Simplification 

4.                                  4 ; Implication 

5.                             5 ; Universal Generalization 

6.                         6 ; De Morgan 

7.                     

( بر ( بر P( باشد و هم مجموعه اوصاف معين)( باشد و هم مجموعه اوصاف معين)Gي طال )ي طال )ی كه هم تحت نوع طبيعی كه هم تحت نوع طبيع  -x»»(، (، 33ی )ی )  بنابر گزارهبنابر گزاره

استس كه اگـر اينگونـه   استس كه اگـر اينگونـه     و و   ای تحليلي ميان ای تحليلي ميان   اين گزاره ناظر به رابطهاين گزاره ناظر به رابطه«. «. آن صدق نکند، وجود نداردآن صدق نکند، وجود ندارد
رسـد كـه ايـن    رسـد كـه ايـن      نظر مـي نظر مـي   نتيجه، بهنتيجه، به  . در. در0000توان آن را بدون تناق  نفي كردتوان آن را بدون تناق  نفي كرد  ا  نميا  نمي  باشد، آنگاه بنابر طبيعتباشد، آنگاه بنابر طبيعت

چـه  چـه  »»دانـيم  دانـيم    نحو پيشيني )يا مسـتقل از تجربـه( مـي   نحو پيشيني )يا مسـتقل از تجربـه( مـي     دهد كه مطابق با آن بهدهد كه مطابق با آن به  اره، ضرورتي را نشان مياره، ضرورتي را نشان ميگزگز
ای ای   ايـن، نتيجـه  ايـن، نتيجـه  «. «. ی مصاديق نوع طبيعي طال كشـف كـرد  ی مصاديق نوع طبيعي طال كشـف كـرد    توان( دربارهتوان( درباره  توان )يا حتي نميتوان )يا حتي نمي  چيزهايي را ميچيزهايي را مي

کن اسـت ميـان   کن اسـت ميـان   چه ممچه مم  شود. در مقابل، كريپکي مدعي است: اگرشود. در مقابل، كريپکي مدعي است: اگر  ( استنباط مي( استنباط مي77-55ی )ی )  است كه از فرضيهاست كه از فرضيه



 سوالمهدی سليمانی خورموجی، محمدکاظم علمی  933933

(Mehdi Soleimani Khormoji/ Mohammad Kazem Elmi Sola) 

 

ای ضروری وجود داشته باشد ولي اين رابطه، آنگونه نيست كه پيشيني دانسته شود، و ای ضروری وجود داشته باشد ولي اين رابطه، آنگونه نيست كه پيشيني دانسته شود، و   ، رابطه، رابطه  و و   
 ..((Kripke, 1980, p. 122))بالتبع تحليلي هم نيست بالتبع تحليلي هم نيست 

عنوان مثال، فرض كنيد متخصصان علومِ شناختي نشان دهند كـه تحـت برخـي شـرايط محيطـي      عنوان مثال، فرض كنيد متخصصان علومِ شناختي نشان دهند كـه تحـت برخـي شـرايط محيطـي        بهبه  
آيـدس يـا   آيـدس يـا     كه آنچه اساساً زرد نيست به چشم ما زرد ميكه آنچه اساساً زرد نيست به چشم ما زرد مي  طوریطوری  ايم بهايم به  ، ما دچار نوعي خطای بينايي شده، ما دچار نوعي خطای بينايي شدهزمينزمين

تر از آنچه فعالً در دست داريـم، قـادر   تر از آنچه فعالً در دست داريـم، قـادر     دان جسور، با ابداع رو  يا ابزاری دقيقدان جسور، با ابداع رو  يا ابزاری دقيق  فرض كنيد كه يك شيميفرض كنيد كه يك شيمي
اسـت. آيـا در   اسـت. آيـا در     500500//02700270باشـد،  باشـد،  500500//00060006به كشف اين واقعيت شود كه جرم اتمي طال، به جای آنکه به كشف اين واقعيت شود كه جرم اتمي طال، به جای آنکه 

اسـت؟  اسـت؟    ناميديم، نق  شدهناميديم، نق  شده  صورت رخ دادن چنين اتفاقاتي، بايد بپذيريم كه ضرورتي در باب آنچه طال ميصورت رخ دادن چنين اتفاقاتي، بايد بپذيريم كه ضرورتي در باب آنچه طال مي

اند، ما نيز آنچه كه تـا پـيش از ايـن    اند، ما نيز آنچه كه تـا پـيش از ايـن      خطا از آب درآمدهخطا از آب درآمده  آيا تنها به اين دليل كه برخي از اوصاف معين آيا تنها به اين دليل كه برخي از اوصاف معين 
؟ يا آنکه اساساً متقاعد خواهيم شد كه درواقـع طاليـي وجـود    ؟ يا آنکه اساساً متقاعد خواهيم شد كه درواقـع طاليـي وجـود    ناميديم را ديگر طال نخواهيم ناميدناميديم را ديگر طال نخواهيم ناميد  طال ميطال مي
سـه  سـه    وو  سـي سـي »»تر شود، به اين پرسش بينديشيد كـه: اگـر   تر شود، به اين پرسش بينديشيد كـه: اگـر     است؟ برای آنکه اين بحث باز هم ملموساست؟ برای آنکه اين بحث باز هم ملموس  نداشتهنداشته

هـا  هـا    حسب اتفاق روزی يکي از اين دهانهحسب اتفاق روزی يکي از اين دهانه  باشد، و اگر برباشد، و اگر بر« « سه پلسه پل  وو  سيسي»»مندرج در معنای نام مندرج در معنای نام « « دهانه داشتندهانه داشتن
« « سـي و سـه پـل   سـي و سـه پـل   »»ها( تخريب شود آنگاه آيا مردم بتدريج خواهند گفت كـه نـام   ها( تخريب شود آنگاه آيا مردم بتدريج خواهند گفت كـه نـام     ز آنز آن)يا حتي چند تای ا)يا حتي چند تای ا

است؟ آيا آنان مسمای اين نام را گم خواهند كرد؟ پاسخ كريپکـي بـه ايـن    است؟ آيا آنان مسمای اين نام را گم خواهند كرد؟ پاسخ كريپکـي بـه ايـن      معنای خود  را از دست دادهمعنای خود  را از دست داده
شـان خطـور   شـان خطـور     بداهتاً به ذهنبداهتاً به ذهن  -حتي بي آنکه بدانند چرا حتي بي آنکه بدانند چرا   -ها، دقيقاً همان پاسخي است كه بسياری ها، دقيقاً همان پاسخي است كه بسياری   پرسشپرسش

را بـرای نـوع   را بـرای نـوع   « « طـال طـال »»ی ی   عنوان مثال،[ واژهعنوان مثال،[ واژه  دليل چنين پاسخي آن است كه ما ]بهدليل چنين پاسخي آن است كه ما ]به»». اما چرا؟ . اما چرا؟ خيرخيركندس كندس   ييمم
ی آن ی آن   انـد و مـا نيـز چيزهـايي دربـاره     انـد و مـا نيـز چيزهـايي دربـاره       بريم. ديگران، اين نوعِ شيء را كشف كردهبريم. ديگران، اين نوعِ شيء را كشف كرده  خاصي از اشياء بکار ميخاصي از اشياء بکار مي

گويند، ميان خودمان و نـوع  گويند، ميان خودمان و نـوع    ييعنوان بخشي از يك اجتماع كه با يکديگر سخن معنوان بخشي از يك اجتماع كه با يکديگر سخن م  ايم. بنابراين، ما بهايم. بنابراين، ما به  شنيدهشنيده
شود كه اين نوعِ خاص از شـيء، دارای  شود كه اين نوعِ خاص از شـيء، دارای    چه تصور ميچه تصور مي  ايم. اگرايم. اگر  ی معيني را برقرار كردهی معيني را برقرار كرده  خاصي از شيء رابطهخاصي از شيء رابطه

عالئم شناساگر معيني است، ولي برخي از اين عالئم ممکن است واقعاً در باب طال صادق نباشند. ممکن عالئم شناساگر معيني است، ولي برخي از اين عالئم ممکن است واقعاً در باب طال صادق نباشند. ممکن 
ايم. از اين گذشته، ممکن اسـت جـوهری وجـود داشـته     ايم. از اين گذشته، ممکن اسـت جـوهری وجـود داشـته       ها به خطا رفتهها به خطا رفته  ی آنی آن  است كشف كنيم كه دربارهاست كشف كنيم كه درباره

هـا  هـا    شود و ابتدائاً از آنشود و ابتدائاً از آن  باشد كه حتي با آنکه دارای عالئم شناساگری است كه غالباً به طال نسبت داده ميباشد كه حتي با آنکه دارای عالئم شناساگری است كه غالباً به طال نسبت داده مي
ی چنـين  ی چنـين    . درباره. درباره6464كنيم، با اين همه، همان نوع شيء )همان جوهر( نباشدكنيم، با اين همه، همان نوع شيء )همان جوهر( نباشد  برای شناسايي طال استفاده ميبرای شناسايي طال استفاده مي

بريم، ولي بريم، ولي   چه دارای تمام ظواهری است كه ابتدائاً برای شناسايي طال بکار ميچه دارای تمام ظواهری است كه ابتدائاً برای شناسايي طال بکار مي  كه اگركه اگر  شيءای بايد بگوييمشيءای بايد بگوييم
هاست. اين، نوع ديگـری از طـال نيسـت. بلکـه     هاست. اين، نوع ديگـری از طـال نيسـت. بلکـه       طال نيست. اين، مثالً، پيريتِ آهن يا همان طالی احمقطال نيست. اين، مثالً، پيريتِ آهن يا همان طالی احمق

كه ما كه ما   تجربه ممکن است دقيقاً شبيه به همان چيزی باشدتجربه ممکن است دقيقاً شبيه به همان چيزی باشد  شيء كامالً متفاوتي است كه در نگاه فردی بيشيء كامالً متفاوتي است كه در نگاه فردی بي
 (.(.Kripke, 1980, pp. 118-119))« « ايمايم  كشف كرده و آن را طال ناميدهكشف كرده و آن را طال ناميده

بکـار  بکـار  »»و و « « بخشي از معنای نام يـك نـوع طبيعـي بـودن    بخشي از معنای نام يـك نـوع طبيعـي بـودن    »»كريپکي در توضيح اين ادعايش، ابتدا ميان كريپکي در توضيح اين ادعايش، ابتدا ميان 
شود كه اوصاف شود كه اوصاف   شود و سپس مدعي ميشود و سپس مدعي مي  تفکيك قائل ميتفکيك قائل مي« « آمدن در شناسايي مسمای نام يك نوع طبيعيآمدن در شناسايي مسمای نام يك نوع طبيعي

آيند و ربطي به مورد نخست ندارند. او اساساً معتقـد اسـت:   آيند و ربطي به مورد نخست ندارند. او اساساً معتقـد اسـت:     شيء(، در مورد دوم بکار ميشيء(، در مورد دوم بکار مي)يا تصورات ما از )يا تصورات ما از 
های خاص خويشاوندی دارد. بنابراين، نام انواع های خاص خويشاوندی دارد. بنابراين، نام انواع   شود، با نامشود، با نام  نام انواع طبيعي، بيش از آنچه غالباً تصور مينام انواع طبيعي، بيش از آنچه غالباً تصور مي»»

ق آن، مسمای يك واژه ق آن، مسمای يك واژه ای كه از طريای كه از طري  ها نيز نبايد شيوهها نيز نبايد شيوه  های خاص است و در مورد آنهای خاص است و در مورد آن  طبيعي نيز مانند نامطبيعي نيز مانند نام
های متفـاوتي تثبيـت   های متفـاوتي تثبيـت     شيوهشيوه  های خاص، بههای خاص، به  شود را مترادفي برای آن واژه بشمار آورد. مسمای نامشود را مترادفي برای آن واژه بشمار آورد. مسمای نام  تعيين ميتعيين مي
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در سـاير  در سـاير    6565شودشود  پرده و با يك توصيف تثبيت ميپرده و با يك توصيف تثبيت مي  ای مستقيم و بيای مستقيم و بي  شود. در نامگذاری اوليه، نوعاً با اشارهشود. در نامگذاری اوليه، نوعاً با اشاره  ميمي
كنـد، تثبيـت   كنـد، تثبيـت     را حلقـه بـه حلقـه در خـود  منتقـل مـي      را حلقـه بـه حلقـه در خـود  منتقـل مـي        ای كه نـام ای كه نـام   غالباً توسط زنجيرهغالباً توسط زنجيرهمسمي موارد نيز موارد نيز 

كند. نام انواع طبيعي نيز دهن به دهـن  كند. نام انواع طبيعي نيز دهن به دهـن    نيز صدق مينيز صدق مي« « طالطال»»ی كلي ی كلي   . همين شرايط در باب واژه. همين شرايط در باب واژه6868شودشود  ميمي
اند اند   اند يا اصالً نديدهاند يا اصالً نديده  كه كمتر طال ديدهكه كمتر طال ديده  شود چنانکه بسياری از افراد حتي آنانشود چنانکه بسياری از افراد حتي آنان  ميان افراد مختلف منتقل ميميان افراد مختلف منتقل مي

 ,Kripke, 1980))« « كنندكنند  ی طال دارند[ نيز از آن استفاده ميی طال دارند[ نيز از آن استفاده مي  تصورات اشتباهي دربارهتصورات اشتباهي درباره  ]يا حتي افرادی كه]يا حتي افرادی كه

pp. 134-139.).)  آورند، لزوماً تعدادی مکفي از آورند، لزوماً تعدادی مکفي از   نيازی نيست افرادی كه نام يك نوع طبيعي را به زبان مينيازی نيست افرادی كه نام يك نوع طبيعي را به زبان مي
 اوصاف مسـمای آن را بداننـد. بسـياری از ايرانيـان ممکـن اسـت فعـاًل حتـي تصـور درسـتي از عنصـر            اوصاف مسـمای آن را بداننـد. بسـياری از ايرانيـان ممکـن اسـت فعـاًل حتـي تصـور درسـتي از عنصـر            

 دو دهـه طـول بکشـد تـا ايـن اتفـاق رخ دهـد ولـي بـا ايـن           دو دهـه طـول بکشـد تـا ايـن اتفـاق رخ دهـد ولـي بـا ايـن             -اورانيوم نداشته باشند، ممکن است يکياورانيوم نداشته باشند، ممکن است يکي
است. اين بـدان دليـل اسـت كـه     است. اين بـدان دليـل اسـت كـه       ی ايران رواج يافتهی ايران رواج يافته  ی از اين نام در سطح وسيعي از جامعهی از اين نام در سطح وسيعي از جامعه  همه، استفادههمه، استفاده

ارای معنـايي كـه   ارای معنـايي كـه   اساساً اوصاف نوع طبيعي داخل در معنای نام آن نيسـتندس اساسـاً نـام انـواع طبيعـي، د     اساساً اوصاف نوع طبيعي داخل در معنای نام آن نيسـتندس اساسـاً نـام انـواع طبيعـي، د     
كه در هر جهـان ممکنـي بـه    كه در هر جهـان ممکنـي بـه      6767متضمن اوصاف آن باشد نيست. نام يك نوع طبيعي، نشانگر صلبي استمتضمن اوصاف آن باشد نيست. نام يك نوع طبيعي، نشانگر صلبي است

مان نسبت بـه آن(  مان نسبت بـه آن(    ا  )يا تصوراتا  )يا تصورات  كند، حتي اگر اوصافكند، حتي اگر اوصاف  ی از اشياء داللت ميی از اشياء داللت مي  همان )و دقيقاً همان( طبقههمان )و دقيقاً همان( طبقه
 . . 6060تغيير كندتغيير كند

 ا  را صـرفاً محـدود   ا  را صـرفاً محـدود     شويم: )الف( كريپکي، نظريهشويم: )الف( كريپکي، نظريه  ، الزم است دو نکته را يادآور، الزم است دو نکته را يادآوری بحثی بحث  پيش از ادامهپيش از ادامه  
 هـای مختلـف ديگـری    هـای مختلـف ديگـری      توان به نـامِ گونـه  توان به نـامِ گونـه    ی آن را ميی آن را مي  داند بلکه معتقد است دامنهداند بلکه معتقد است دامنه  به نام انواع طبيعي نميبه نام انواع طبيعي نمي
 هــای مختلفــي ماننــد: گربــه، ببــر، طــال، آب، پيريــتِ آهــنس حتــي نــام برخــي از هــای مختلفــي ماننــد: گربــه، ببــر، طــال، آب، پيريــتِ آهــنس حتــي نــام برخــي از   نيــز تعمــيم داد. گونــهنيــز تعمــيم داد. گونــه

هـا ماننـد: گـرم، بلنـد، قرمـز      هـا ماننـد: گـرم، بلنـد، قرمـز        ، نور، صدا، آذرخش و صفات مطـابق بـا آن  ، نور، صدا، آذرخش و صفات مطـابق بـا آن  های طبيعي مانند: حرارتهای طبيعي مانند: حرارت  پديدهپديده
((Kripke, 1980, p. 134 .) .)ی انتقادات او بر الک، صرفاً محـدود بـه   ی انتقادات او بر الک، صرفاً محـدود بـه     شود تا گسترهشود تا گستره  همين نيز سبب ميهمين نيز سبب مي

نظر برسد كه برخـي  نظر برسد كه برخـي    ( را نيز شامل شود. )ب( ممکن است اينگونه به( را نيز شامل شود. )ب( ممکن است اينگونه به77ی )ی )  ( نباشد و فرضيه( نباشد و فرضيه77-55ی )ی )  فرضيهفرضيه
ی توصيفي سرل و استراوسون كه به شدت ملهم از ی توصيفي سرل و استراوسون كه به شدت ملهم از   عنوان نمونه: انتقاد  بر نظريهعنوان نمونه: انتقاد  بر نظريه  يپکي، بهيپکي، بهاز نظرات كراز نظرات كر

آيـدس  آيـدس    ، دليلي مکفي بر تقابل جدی او با ويتگنشتاين متأخر بشمار مي، دليلي مکفي بر تقابل جدی او با ويتگنشتاين متأخر بشمار مي6666استاست  های فلسفيهای فلسفي  پژوهشپژوهش( ( 3030بند )بند )
يك واژه را منـوط بـه   يك واژه را منـوط بـه     6060دانيم. زيرا اگر ويتگنشتاين، فهم معنایدانيم. زيرا اگر ويتگنشتاين، فهم معنای  عيار نميعيار نمي  ولي ما اين تقابل را تقابلي تمامولي ما اين تقابل را تقابلي تمام

س كريپکي نيز معتقد اسـت كـه هـر يـك از     س كريپکي نيز معتقد اسـت كـه هـر يـك از     6363داندداند  يادگيری كاربرد آن واژه در صورتِ خاصي از زندگي مييادگيری كاربرد آن واژه در صورتِ خاصي از زندگي مي
هـای  هـای    ای علّي هستند كه قادرنـد نـام  ای علّي هستند كه قادرنـد نـام    ای از زنجيرهای از زنجيره  ای كه در ارتباط زباني با يکديگرند، حلقهای كه در ارتباط زباني با يکديگرند، حلقه  اعضای جامعهاعضای جامعه

هـا را از  هـا را از    شود تا ما كاربرد بسياری از نامشود تا ما كاربرد بسياری از نام  ا سبب ميا سبب مي. بنابراين حيات جمعي م. بنابراين حيات جمعي م6262متعددی را از خود عبور دهندمتعددی را از خود عبور دهند
سـازد. زيـرا اگـر    سـازد. زيـرا اگـر      ( با مشکلي جدی مواجه مـي ( با مشکلي جدی مواجه مـي 00ی )ی )  يکديگر بياموزيم. البته همين نيز ما را در قبال فرضيهيکديگر بياموزيم. البته همين نيز ما را در قبال فرضيه

آموزيم، پس نبايد پنداشت كه مسـمای يـك   آموزيم، پس نبايد پنداشت كه مسـمای يـك     ها را از يکديگر ميها را از يکديگر مي  اينگونه است كه ما كاربرد بسياری از ناماينگونه است كه ما كاربرد بسياری از نام
 دهد.دهد.  چيزی تعيين مي شود كه در ذهن خودِ فرد رخ ميچيزی تعيين مي شود كه در ذهن خودِ فرد رخ مي  نام صرفاً برحسب آننام صرفاً برحسب آن

ای ای   شده به فضا، سـياره شده به فضا، سـياره   ، يکي از كاوشگرهای ارسال، يکي از كاوشگرهای ارسالT1برای فهم بهتر اين نکته، فرض كنيد در زمان برای فهم بهتر اين نکته، فرض كنيد در زمان   
شود كه شرايط محيطي اين شود كه شرايط محيطي اين   های متعدد مشخ  ميهای متعدد مشخ  مي  كند و پس از ارزيابيكند و پس از ارزيابي  را در كهکشان مجاور كشف ميرا در كهکشان مجاور كشف مي

تـوان آن را  تـوان آن را    كه مـي كه مـي   به شرايط محيطي زمين و ساكنانش است تا جاييبه شرايط محيطي زمين و ساكنانش است تا جايي  سياره و حتي ساكنانش بسيار شبيهسياره و حتي ساكنانش بسيار شبيه
كنـد، پژوهشـگران   كنـد، پژوهشـگران     ی دوقلوی زمين ناميد. بنابر اطالعاتي كه اين كاوشـگر بـه زمـين مخـابره مـي     ی دوقلوی زمين ناميد. بنابر اطالعاتي كه اين كاوشـگر بـه زمـين مخـابره مـي       سيارهسياره



 سوالمهدی سليمانی خورموجی، محمدکاظم علمی  932932

(Mehdi Soleimani Khormoji/ Mohammad Kazem Elmi Sola) 

 

بويي است كـه در فشـار و دمـای عـادی بـه      بويي است كـه در فشـار و دمـای عـادی بـه        رنگ و بيرنگ و بي  يابند كه سطح اين سياره پوشيده از مايع بييابند كه سطح اين سياره پوشيده از مايع بي  درميدرمي
ای شبيه بـه  ای شبيه بـه    ريزد، مزهريزد، مزه  ا از آب تشخي  داد. اين مايع از چيزهايي شبيه به ابر فرو ميا از آب تشخي  داد. اين مايع از چيزهايي شبيه به ابر فرو ميتوان آن رتوان آن ر  سختي ميسختي مي

نامنـد.  نامنـد.    تواند تشنگي را رفع كند و جالب آنکه سـاكنان ايـن سـياره نيـز آن را آب مـي     تواند تشنگي را رفع كند و جالب آنکه سـاكنان ايـن سـياره نيـز آن را آب مـي       ی آب دارد، ميی آب دارد، مي  مزهمزه
بـر روی زمـين   بـر روی زمـين   اند، همان چيزی است كه اند، همان چيزی است كه   كنند كه آنچه يافتهكنند كه آنچه يافته  بنابراين، پژوهشگران زميني ابتدائاً تصور ميبنابراين، پژوهشگران زميني ابتدائاً تصور مي

دهد كه فرمول شيميايي اين مايع، بـه جـای آنکـه    دهد كه فرمول شيميايي اين مايع، بـه جـای آنکـه      شود. ولي آزمايشات بعدی نشان ميشود. ولي آزمايشات بعدی نشان مي  نيز آب ناميده مينيز آب ناميده مي
H2O   ًباشد، مثالً باشد، مثالXYZ  شان را اينگونه تصحيح كننـد  شان را اينگونه تصحيح كننـد    شوند تا تصور اوليهشوند تا تصور اوليه  است. درنتيجه، آنان ناگزير مياست. درنتيجه، آنان ناگزير مي

ارای معنای متفاوت و بـالتبع مسـمای   ارای معنای متفاوت و بـالتبع مسـمای   بر روی هر يك از اين دو سياره، دبر روی هر يك از اين دو سياره، د« « آبآب»»ی ی   ، واژه، واژهT1كه: در زمان كه: در زمان 
 متفاوتي است.متفاوتي است.

كـه هنـوز   كـه هنـوز     ايـدس زمـاني  ايـدس زمـاني    پا گذاشـته پا گذاشـته   T2  اكنون فرض كنيد كه در طول زمان، به عقب برگشته و به زماناكنون فرض كنيد كه در طول زمان، به عقب برگشته و به زمان  
اسـت.  اسـت.    های آب از دو اتم هيدروژن و يك اتم اكسـيژن سـاخته شـده   های آب از دو اتم هيدروژن و يك اتم اكسـيژن سـاخته شـده     اند كه مولکولاند كه مولکول  ها كشف نکردهها كشف نکرده  زمينيزميني

های آنچـه آنـان آب   های آنچـه آنـان آب     است كه مولکولاست كه مولکول  وقلوی زمين نيز كشف نشدهوقلوی زمين نيز كشف نشدهی دی د  فرض كنيد كه هنوز بر روی سيارهفرض كنيد كه هنوز بر روی سياره
ا  ا    ی مشـابه ی مشـابه   ، يك زميني و نسخه، يك زميني و نسخهT2است. بنابراين، اگر در زمان است. بنابراين، اگر در زمان   X ، ،Y ، ،Z  هایهای  نامند، تركيبي از اتمنامند، تركيبي از اتم  ميمي

ی آب وجـود نـدارد كـه    ی آب وجـود نـدارد كـه      نظر بگيريد، آنگاه چون هنوز تصوری دربـاره نظر بگيريد، آنگاه چون هنوز تصوری دربـاره   ی دوقلوی زمين دری دوقلوی زمين در  را بر روی سيارهرا بر روی سياره
شود كـه: در  شود كـه: در    ( نتيجه گرفته( نتيجه گرفته00ی )ی )  ه باشد و دومي از آن محروم باشد، پس بايد طبق فرضيهه باشد و دومي از آن محروم باشد، پس بايد طبق فرضيهاولي آن را داشتاولي آن را داشت

است. زيرا است. زيرا   ای اشتباهای اشتباه  روی هر دو سياره، يك چيز است. ولي چنين نتيجهروی هر دو سياره، يك چيز است. ولي چنين نتيجه  بربر« « آبآب»»ی ی   ، مسمای واژه، مسمای واژهT2زمان زمان 
ی ی   سيارهسياره  رویروی  استس براستس بر  T1است كه در زمان است كه در زمان   همان چيزی بودههمان چيزی بوده  T2روی زمين، در زمان روی زمين، در زمان   مسمای اين واژه برمسمای اين واژه بر

. پـس تصـورات خـود فـرد، بـه      . پـس تصـورات خـود فـرد، بـه      ((Putnam, 1975, pp. 223-224))گونه است گونه است   دوقلوی زمين نيز هميندوقلوی زمين نيز همين
 كند.كند.  ( را رد مي( را رد مي00ی )ی )  كفايت، فرضيهكفايت، فرضيه  تنهايي برای تعيين مسمای يك نام كافي نيست. همين عدمتنهايي برای تعيين مسمای يك نام كافي نيست. همين عدم  
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ای كلي ارائه دهيم، بهترين شيوه از نظر ما، ای كلي ارائه دهيم، بهترين شيوه از نظر ما، ايم را در يك نمايم را در يك نم  اگر بخواهيم تمام آنچه تا اينجا انجام دادهاگر بخواهيم تمام آنچه تا اينجا انجام داده  
گرايانه است. برای ريختن بحـث  گرايانه است. برای ريختن بحـث    گرايانه و برونگرايانه و برون  اساس تفکيك ميان دو رويکرد كلي دروناساس تفکيك ميان دو رويکرد كلي درون  ی بحث بری بحث بر  ارائهارائه

ی مسمای يك واژه يا مدلول يك باور اسـت / تمـام آن   ی مسمای يك واژه يا مدلول يك باور اسـت / تمـام آن     كنندهكننده  در چنين قالبي، بياييد تمام آنچه كه تعييندر چنين قالبي، بياييد تمام آنچه كه تعيين
انديشه به چه چيزی اشاره دارد را محتوای آن بناميم، آنگاه با دو گرايش انديشه به چه چيزی اشاره دارد را محتوای آن بناميم، آنگاه با دو گرايش   كنند يككنند يك  چيزهايي كه تعيين ميچيزهايي كه تعيين مي

گرايانه )يا فردگرايانـه( در  گرايانه )يا فردگرايانـه( در    كلي مواجه خواهيم بود. برخي همسوی با ميراا دكارتيِ الک، رويکردی درونكلي مواجه خواهيم بود. برخي همسوی با ميراا دكارتيِ الک، رويکردی درون
گي گي گيرند و اعتقاد دارند كه: اين محتوا دارای ماهيتي ذهني است و به همين دليل نيز هيچ وابستگيرند و اعتقاد دارند كه: اين محتوا دارای ماهيتي ذهني است و به همين دليل نيز هيچ وابست  پيش ميپيش مي

ای ميان آن و محيط فيزيکي و يا اجتماعي فرد وجود ندارد و منحصراً توسـط  ای ميان آن و محيط فيزيکي و يا اجتماعي فرد وجود ندارد و منحصراً توسـط    كنندهكننده  ضروری و واقعاً تعيينضروری و واقعاً تعيين
مقابـل،  مقابـل،    . در. در6060((Burge, 1986, pp. 719-720))شـود  شـود    تعيـين مـي  تعيـين مـي      دهد،دهد،  آنچه درون ذهن خودِ فرد رخ ميآنچه درون ذهن خودِ فرد رخ مي

ت كه يـادگيری كـاربرد يـك    ت كه يـادگيری كـاربرد يـك    گيرند و اعتقاد دارند: از آن جهگيرند و اعتقاد دارند: از آن جه  گرايانه در پيش ميگرايانه در پيش مي  برخي نيز رويکردی برونبرخي نيز رويکردی برون
حتــي اگـر آنــان بتواننــد  حتــي اگـر آنــان بتواننــد  »»ی متفــاوتي باشــد، پـس  ی متفــاوتي باشــد، پـس    واژه، در افـراد مختلــف ممکـن اســت دارای پيشـينه   واژه، در افـراد مختلــف ممکـن اســت دارای پيشـينه   

كـه غالبـًا نيـز فـرض بـر ايـن اسـت كـه         كـه غالبـًا نيـز فـرض بـر ايـن اسـت كـه         -نحو صحيحي در قالب واژگان بيان كنند نحو صحيحي در قالب واژگان بيان كنند   هايشان را بههايشان را به  انديشهانديشه
شـان  شـان    و رويـدادهای بيـرون از ذهـن   و رويـدادهای بيـرون از ذهـن   هايشان تا حدی مبتني بر شـرايط  هايشان تا حدی مبتني بر شـرايط    باز هم محتوای انديشهباز هم محتوای انديشه  -توانندتوانند  ميمي



 939 . . .ی ی   ی اين باور و ارائهی اين باور و ارائه  تحليل و نقد تبيين دکارتی ِالک دربارهتحليل و نقد تبيين دکارتی ِالک درباره 
(Everyone is infallible on consciousness of himself’’An analysis and . . .) 

 

گونه تالشي برای تبيـين  گونه تالشي برای تبيـين    ما نيز عميقاً اعتقاد داريم كه هرما نيز عميقاً اعتقاد داريم كه هر. . ((Davidson, 1987, p. 18))« « شودشود  تعيين ميتعيين مي
خطاناپذيری فرد در آگاهي نسبت به خود ، نهايتاً مطابق با يکي از اين دو رويکرد كلـي خواهـد بـود و    خطاناپذيری فرد در آگاهي نسبت به خود ، نهايتاً مطابق با يکي از اين دو رويکرد كلـي خواهـد بـود و    

 دو وضع زير باشيم.دو وضع زير باشيم.شود تا هميشه دچار يکي از شود تا هميشه دچار يکي از   همين نيز سبب ميهمين نيز سبب مي
ی فرد، منحصراً مبتني بر رويدادهای درون ذهن خود ی فرد، منحصراً مبتني بر رويدادهای درون ذهن خود   گرايانه، محتوای انديشهگرايانه، محتوای انديشه  )الف( بنابر رويکرد درون)الف( بنابر رويکرد درون  

دسترس معرفتي خودِ فرد قـرار دارنـد، در نتيجـه او در    دسترس معرفتي خودِ فرد قـرار دارنـد، در نتيجـه او در      فرد است و چون تمام اين رويدادها نيز منحصراً درفرد است و چون تمام اين رويدادها نيز منحصراً در
كننـده اسـت   كننـده اسـت     اين تبيين دارای ظاهری ساده و قـانع اين تبيين دارای ظاهری ساده و قـانع   چهچه  آگاهي نسبت به خود ، خطاناپذير خواهد بود. اگرآگاهي نسبت به خود ، خطاناپذير خواهد بود. اگر

ها بـا اشـکال خاصـي    ها بـا اشـکال خاصـي      توان آن را الاقل به چهار فرضيه فروكاست كه در هر كدام از آنتوان آن را الاقل به چهار فرضيه فروكاست كه در هر كدام از آن  ولي به نظر ما ميولي به نظر ما مي
( نيـز گرفتـار ابهـامي    ( نيـز گرفتـار ابهـامي    88ی )ی )  نظرهايي مبنـاييس در فرضـيه  نظرهايي مبنـاييس در فرضـيه    ( درگير با اختالفِ( درگير با اختالف55ِی )ی )  . در فرضيه. در فرضيه0404مواجه استمواجه است

شود تا شود تا   شان سبب ميشان سبب مي  برند كه تال  برای رفعبرند كه تال  برای رفع  ( نيز از اشکاالتي رنج مي( نيز از اشکاالتي رنج مي00و )و )  ((77های )های )  اساسي است. فرضيهاساسي است. فرضيه
 سؤال برود.سؤال برود.  گرايي زيرگرايي زير  مبنای درونمبنای درون

 ی فـرد، منحصـراً مبتنـي بـر رويـدادهای      ی فـرد، منحصـراً مبتنـي بـر رويـدادهای        گرايانـه، چـون محتـوای انديشـه    گرايانـه، چـون محتـوای انديشـه      )ب( اما در رويکرد بـرون )ب( اما در رويکرد بـرون   
 ز اشـکاالتي اسـت كـه    ز اشـکاالتي اسـت كـه    توان مدعي شد كـه مصـون ا  توان مدعي شد كـه مصـون ا    شود پس الاقل ميشود پس الاقل مي  درونِ ذهنِ خودِ فرد تعيين نميدرونِ ذهنِ خودِ فرد تعيين نمي

 ی فــرد ی فــرد   شــوند. ولــي چــون عــواملي را در تعيــين محتــوای انديشــهشــوند. ولــي چــون عــواملي را در تعيــين محتــوای انديشــه  ( وارد مــي( وارد مــي00( و )( و )77هــای )هــای )  بــر فرضــيهبــر فرضــيه
 هـا  هـا    ی آنی آن  كـه خـودِ فـرد ممکـن اسـت دربـاره      كـه خـودِ فـرد ممکـن اسـت دربـاره        نحوینحوی  دهد كه مستقل از ذهن او وجود دارند، بهدهد كه مستقل از ذهن او وجود دارند، به  دخالت ميدخالت مي

 ی خود  مشـکل جديـدی   ی خود  مشـکل جديـدی     نوبهنوبه  يز بهيز بهگرايي نگرايي ن  رسد كه برونرسد كه برون  نظر مينظر مي  نتيجه بهنتيجه به  اطالع جامعي نداشته باشد، دراطالع جامعي نداشته باشد، در
 توان مرجعيت معرفتي هر فرد نسبت به ذهـنش را ناديـده گرفـت    توان مرجعيت معرفتي هر فرد نسبت به ذهـنش را ناديـده گرفـت      سو نميسو نمي  آورد. زيرا از يكآورد. زيرا از يك  همراه ميهمراه مي  را بهرا به
 شـان  شـان    دليـل ارتبـاط ضـروری   دليـل ارتبـاط ضـروری     ديگر موارد متداولي از باور، اراده، منظور و معنا وجـود دارد كـه بـه   ديگر موارد متداولي از باور، اراده، منظور و معنا وجـود دارد كـه بـه     سویسوی  و ازو از

 ,Davidson, 1987))  شان دسترسي معرفتي كامل نداردشان دسترسي معرفتي كامل ندارد  حتوایحتوایبا جهان خارج، ذهن خودِ فرد نسبت به مبا جهان خارج، ذهن خودِ فرد نسبت به م

p. 35))0505..   
( است. ما در زنـدگي  ( است. ما در زنـدگي  88( و )( و )55های )های )  شده در فرضيهشده در فرضيه  ی ايجاد چنين مشکلي، همان ادعاهای مطرحی ايجاد چنين مشکلي، همان ادعاهای مطرح  زمينهزمينه  

گيريم كه محتوای يك واژه، يك باور يـا يـك انديشـه،    گيريم كه محتوای يك واژه، يك باور يـا يـك انديشـه،      فرض ميفرض مي  از پيشاز پيش  -آنکه بدانيمآنکه بدانيم  و گاه بيو گاه بي  -روزمره روزمره 
شود. طبق اين شود. طبق اين   ا  شناخته ميا  شناخته مي  شيء است كه همچون ساير اشياء از طريق شناسايي اوصافشيء است كه همچون ساير اشياء از طريق شناسايي اوصاف  واقع نوعيواقع نوعي  دردر

ارز با دسترسي معرفتي بـه  ارز با دسترسي معرفتي بـه    و ... دقيقاً همو ... دقيقاً هم« « در نزد ذهن حاضر بودندر نزد ذهن حاضر بودن»»، ، ««دريافتندريافتن»»توصيف نيز معتقديم كه توصيف نيز معتقديم كه 
خـود  خـود    آگاهي بـدون خطـا از  آگاهي بـدون خطـا از    ارز با عدمِارز با عدمِ  آگاهي از برخي اوصاف شيء، همآگاهي از برخي اوصاف شيء، هم  اوصاف اين شيء است. چون عدماوصاف اين شيء است. چون عدم
دسترسي به برخي از اوصاف اين شيء ذهني، سبب راه يـافتن  دسترسي به برخي از اوصاف اين شيء ذهني، سبب راه يـافتن    كنيم كه عدمكنيم كه عدم  شيء است، بنابراين تصور ميشيء است، بنابراين تصور مي

يك راه بـرای گريـز از   يك راه بـرای گريـز از     ..0808((Davidson, 1987, pp. 35-37))خطا در آگاهي ما از خود شيء خواهد شد خطا در آگاهي ما از خود شيء خواهد شد 
نظـر از  نظـر از    ليستي، صـرف ليستي، صـرف حلِ فيزيکاحلِ فيزيکا  . اين راه. اين راه0707ی اشياء ذهني استی اشياء ذهني است  شناسانهشناسانه  چنين مشکلي، نفي جايگاه هستيچنين مشکلي، نفي جايگاه هستي

( برهاند، ولـي بـا ايـن همـه     ( برهاند، ولـي بـا ايـن همـه     88( و )( و )55های )های )  تمام مشکالتش، قادراست ما را از قيد ايرادهای وارد بر فرضيهتمام مشکالتش، قادراست ما را از قيد ايرادهای وارد بر فرضيه
گذاشتن گذاشتن   چه فيزيکاليسم، با كنارچه فيزيکاليسم، با كنار  ی بچه، خودِ بچه نيز دور انداخته شود. اگری بچه، خودِ بچه نيز دور انداخته شود. اگر  نبايد سبب شود تا همراه با كهنهنبايد سبب شود تا همراه با كهنه

تـوان(  تـوان(    گذارد ولي ايـن را نبايـد )و نمـي   گذارد ولي ايـن را نبايـد )و نمـي     آن را نيز كنار ميآن را نيز كنار ميفرد به فرد به   بهبه  شيء ذهني، دسترسي معرفتيِ منحصرشيء ذهني، دسترسي معرفتيِ منحصر
تـوان  تـوان    شمار آورد. اين خطاناپذيری را نميشمار آورد. اين خطاناپذيری را نمي  گرفتن خطاناپذيری فرد در آگاهي از خود  بهگرفتن خطاناپذيری فرد در آگاهي از خود  به  دليلي برای ناديدهدليلي برای ناديده

بـه مـا يـادآور    بـه مـا يـادآور      سـنجش خـرد نـاب   سـنجش خـرد نـاب   ای است كه كانت در ويرايش دوم ای است كه كانت در ويرايش دوم   ناديده گرفت. اين مطابق با قاعدهناديده گرفت. اين مطابق با قاعده
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هرچند هم كـه  هرچند هم كـه    –است است   ای كه خود را در چنين مدتي دراز معتبر نگه داشتهای كه خود را در چنين مدتي دراز معتبر نگه داشته  انديشهانديشه»»د: د: نويسنويس  شود. او ميشود. او مي  ميمي
كند كند   ا  بازجويي شود و حتي اين گمان را توجيه ميا  بازجويي شود و حتي اين گمان را توجيه مي  همچنان ارز  دارد كه خاستگاههمچنان ارز  دارد كه خاستگاه  –تهي به نگر رسد تهي به نگر رسد 
تعبيـر  تعبيـر  دهد، فقط بـه خطـا   دهد، فقط بـه خطـا     كه اغلب رخ ميكه اغلب رخ مي  ای داشته باشد، كه چنانای داشته باشد، كه چنان  ی فهم پايهی فهم پايه  ای قاعدهای قاعده  كه بايد در گونهكه بايد در گونه

( را ( را 88( و )( و )55هـای ) هـای )   . بنابراين دو راه در پيش داريمس يا بايـد ايرادهـای وارد بـر فرضـيه    . بنابراين دو راه در پيش داريمس يا بايـد ايرادهـای وارد بـر فرضـيه    ((B 113))««استاست  شدهشده
ممکن هم نيست( يا آنکـه در  ممکن هم نيست( يا آنکـه در    پذير نيست )البته غيرپذير نيست )البته غير  نحو ديگری پاسخ دهيم كه به همين سادگي امکاننحو ديگری پاسخ دهيم كه به همين سادگي امکان  بهبه

هني نباشد. ما در ايـن مقالـه، راه   هني نباشد. ما در ايـن مقالـه، راه   پي تبيين بديلي باشيم كه در آن نيازی به فرض )يا عدم فرض( اشياء ذپي تبيين بديلي باشيم كه در آن نيازی به فرض )يا عدم فرض( اشياء ذ
 دوم را در پيش خواهيم گرفت.دوم را در پيش خواهيم گرفت.

اندكي تخيل خود را بکار بگيريد و فرض كنيد كه ما پـس از اتمـام ايـن مقالـه، آن را بـرای يکـي از       اندكي تخيل خود را بکار بگيريد و فرض كنيد كه ما پـس از اتمـام ايـن مقالـه، آن را بـرای يکـي از         
ی ارزيـابي داوران اينگونـه   ی ارزيـابي داوران اينگونـه     ايم. پس از چند ماه، طي يـك نامـه، نتيجـه   ايم. پس از چند ماه، طي يـك نامـه، نتيجـه     نشريات معتبر كشور ارسال كردهنشريات معتبر كشور ارسال كرده

ی شما از دقت و انسجام خوبي برخوردار است. ولي با اين همه، تأييد نهايي ی شما از دقت و انسجام خوبي برخوردار است. ولي با اين همه، تأييد نهايي   مقالهمقاله»»ه: ه: رسد كرسد ك  بدست ما ميبدست ما مي
های مقاله از آن خودِ نويسـنده  های مقاله از آن خودِ نويسـنده    ای اثبات شود ساختار و تحليلای اثبات شود ساختار و تحليل  كنندهكننده  نحو قانعنحو قانع  مقاله منوط به آن است كه بهمقاله منوط به آن است كه به

مـن بـر   مـن بـر   »»گويم: گويم:   ميميگيرم و قاطعانه گيرم و قاطعانه   پس از خواندن اين نامه، با استادم تماس ميپس از خواندن اين نامه، با استادم تماس مي«. «. است و نه مؤلفي ديگراست و نه مؤلفي ديگر
پس از مدتي، شما نيـز از ايـن واقعـه بـاخبر     پس از مدتي، شما نيـز از ايـن واقعـه بـاخبر     «. «. ی خودم استی خودم است  اين باورم كه مقاله حاصل تال  چند ماههاين باورم كه مقاله حاصل تال  چند ماهه

«. «. ولي مهدی بـاور دارد كـه ...  ولي مهدی بـاور دارد كـه ...  »»گوييد: گوييد:   كنيد و در نهايت ميكنيد و در نهايت مي  شويد و ماجرا را برای دوستتان تعريف ميشويد و ماجرا را برای دوستتان تعريف مي  ميمي
ولـي  ولـي  »»كند كـه:  كند كـه:    كند و سپس اضافه ميكند و سپس اضافه مي  ف ميف ميدوستتان نيز به همين ترتيب ماجرا را برای فرد ديگری تعريدوستتان نيز به همين ترتيب ماجرا را برای فرد ديگری تعري

 «.«.نويسنده باور دارد كه ...نويسنده باور دارد كه ...
توانم از مالکيت خود در مورد اين مقاله دفاع كـنم، چنـدان مهـم نيسـت و بـه      توانم از مالکيت خود در مورد اين مقاله دفاع كـنم، چنـدان مهـم نيسـت و بـه        اينکه من تا چه حد مياينکه من تا چه حد مي

نحـو  نحـو    مـن بـه  مـن بـه  »»شودس مهـم ايـن اسـت كـه در هـر صـورت       شودس مهـم ايـن اسـت كـه در هـر صـورت         ی مورد بحث در اين مقاله مربوط نميی مورد بحث در اين مقاله مربوط نمي  مسئلهمسئله
ام يا ام يا   دانم آيا در ادعای خود صادق بودهدانم آيا در ادعای خود صادق بوده  به نحو خطاناپذيری ميبه نحو خطاناپذيری مي»»، حتي ، حتي ««گويمگويم  ميمي  دانم چهدانم چه  خطاناپذيری ميخطاناپذيری مي

ی ی   يابيـد، دربـاره  يابيـد، دربـاره    ولي شما فقط قادريد بر حسب شواهدی كـه مـي  ولي شما فقط قادريد بر حسب شواهدی كـه مـي  «. «. ام كه صادقمام كه صادقم  آنکه صرفاً وانمود كردهآنکه صرفاً وانمود كرده
  كلـي، هيچگـاه  كلـي، هيچگـاه    طـور طـور   هايي بزنيد. بههايي بزنيد. به  حدسحدس« « صداقت يا رياكاری منصداقت يا رياكاری من»»ی ی   و حتي دربارهو حتي درباره« « دانمدانم  آنچه من ميآنچه من مي»»

وزنِ آگاهيِ شما از باورهای من، همچون وزنِ آگاهيِ من از باورهای خودم نخواهـد بـود. ايـن نـابرابری     وزنِ آگاهيِ شما از باورهای من، همچون وزنِ آگاهيِ من از باورهای خودم نخواهـد بـود. ايـن نـابرابری     
صرفاً محدود به داستان تخيلي فوق نيستس زندگي من و شما و هر فرد ديگری كه درون يك جامعـه بـا   صرفاً محدود به داستان تخيلي فوق نيستس زندگي من و شما و هر فرد ديگری كه درون يك جامعـه بـا   

توانـد ايـن تفـاوت را    توانـد ايـن تفـاوت را      يياند، مملوء از همين تفاوت در وزنِ آگاهي است. ولي چه چيزی ماند، مملوء از همين تفاوت در وزنِ آگاهي است. ولي چه چيزی م  يکديگر در ارتباطيکديگر در ارتباط
من من »»دانيم توسل به اين استدالل كه دانيم توسل به اين استدالل كه   (، مي(، مي88( و )( و )55های )های )  شده در بخششده در بخش  تبيين كند؟ با توجه به مطالب بيانتبيين كند؟ با توجه به مطالب بيان

ی خـودم  ی خـودم    ای، چيزهايي دربـاره ای، چيزهايي دربـاره   من به شيوهمن به شيوه»»يا اينکه يا اينکه « « دانيددانيد  دانم كه شما نميدانم كه شما نمي  ی خودم ميی خودم مي  چيزهايي دربارهچيزهايي درباره
طور جـدی كمکـي بـه تبيـين     طور جـدی كمکـي بـه تبيـين       هايي از اين قبيل، بههايي از اين قبيل، به  داللدالليا استيا است« « دانيددانيد  دانم كه شما به همان شيوه نميدانم كه شما به همان شيوه نمي  ميمي

دهم و بـه يکـي از باورهـای خـود اشـاره      دهم و بـه يکـي از باورهـای خـود اشـاره        كه من محمولي را به خود نسبت ميكه من محمولي را به خود نسبت مي  . هنگامي. هنگامي0000كندكند  مسئله نميمسئله نمي
دهد اين است كه مـن بـا الفـاظي رسـا،     دهد اين است كه مـن بـا الفـاظي رسـا،       ميان من و شما رخ ميميان من و شما رخ مي  -در بهترين حالت ممکندر بهترين حالت ممکن-كنم، آنچه كنم، آنچه   ميمي

كلـي  كلـي    ام مفهوم خواهند بود و به طـور ام مفهوم خواهند بود و به طـور   كنم كه مطمئنم برای شنوندهكنم كه مطمئنم برای شنونده  ره ميره ميهايي اشاهايي اشا  مدام به اشياء و موقعيتمدام به اشياء و موقعيت
هايي برای تفسير كالمم در اختيار او قرار خواهند داد. اين احتمال كامالً معقوالنه خواهد بود كه من هايي برای تفسير كالمم در اختيار او قرار خواهند داد. اين احتمال كامالً معقوالنه خواهد بود كه من   سرنخسرنخ

ه ه باشم، ولي معقوالنه نيست كه مفسر احتمال دهد مـن هميشـ  باشم، ولي معقوالنه نيست كه مفسر احتمال دهد مـن هميشـ    گاهي در استفاده از زبانم اشتباهاتي داشتهگاهي در استفاده از زبانم اشتباهاتي داشته
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برم. اين ريشه در يك واقعيت دارد. زيرا اگر واقعاً من هميشه زبانم را اشـتباه بکـار   برم. اين ريشه در يك واقعيت دارد. زيرا اگر واقعاً من هميشه زبانم را اشـتباه بکـار     زبانم را اشتباه بکار ميزبانم را اشتباه بکار مي
فـرض  فـرض    پـيش پـيش »»كلـي،  كلـي،    طـور طـور   . بـه . بـه 0606مانـد تـا آن را تفسـير كنـد    مانـد تـا آن را تفسـير كنـد      ببرم، ديگر چيـزی بـرای مفسـر بـاقي نمـي     ببرم، ديگر چيـزی بـرای مفسـر بـاقي نمـي     

دانـد چـه منظـوری    دانـد چـه منظـوری      ه مـي ه مـي شده، اين اسـت كـه معمـوالً گوينـد    شده، اين اسـت كـه معمـوالً گوينـد      ناپذيری كه در ماهيت تفسير تعبيهناپذيری كه در ماهيت تفسير تعبيه  اجتناباجتناب
بنابراين، خطاناپـذيری فـرد در آگـاهي از خـود ، صـرفًا بـه يـك        بنابراين، خطاناپـذيری فـرد در آگـاهي از خـود ، صـرفًا بـه يـك          ..((Davidson, 1984, p. 14))««دارددارد
 گردد و نه بيشتر.گردد و نه بيشتر.  شناسانه برميشناسانه برمي  فرض زبانفرض زبان  پيشپيش
ی پايان مقاله باشد زيرا آنچه در همين ی پايان مقاله باشد زيرا آنچه در همين   تواند به معنای رسيدن به نقطهتواند به معنای رسيدن به نقطه  فرضي ميفرضي مي  رسيدن به چنين پيشرسيدن به چنين پيش  

ا  را داده بوديم. ولي اگر اندكي ذهنمـان  ا  را داده بوديم. ولي اگر اندكي ذهنمـان    ايم دقيقاً همان تبيين بديلي است كه وعدهايم دقيقاً همان تبيين بديلي است كه وعده  فتهفتهپاراگراف اخير گپاراگراف اخير گ
ی فلسفي عادت كرده باشد، آنگاه اينگونه تمام شدن مقاله بـه مـذاقمان   ی فلسفي عادت كرده باشد، آنگاه اينگونه تمام شدن مقاله بـه مـذاقمان     به كلنجار رفتن با مسائل پيچيدهبه كلنجار رفتن با مسائل پيچيده

ند را بـرای  ند را بـرای  های بديع، هميشه ايـن احسـاس ناخوشـاي   های بديع، هميشه ايـن احسـاس ناخوشـاي     های ساده و عاری از نکتههای ساده و عاری از نکته  خو  نخواهد آمد. پاسخخو  نخواهد آمد. پاسخ
شايد هيچ كاری انجام نشده باشد/ شايد مسـئله هنـوز حـل نشـده     شايد هيچ كاری انجام نشده باشد/ شايد مسـئله هنـوز حـل نشـده     »»چنين افرادی بدنبال خواهد آورد كه چنين افرادی بدنبال خواهد آورد كه 

مسـائل، نـه بـا    مسـائل، نـه بـا    »»يابد كه: يابد كه:   اين احساس ناخوشايند حتي با اين دلداری ويتگنشتاين نيز تسکين نمياين احساس ناخوشايند حتي با اين دلداری ويتگنشتاين نيز تسکين نمي«. «. باشدباشد
« « شـوند شـوند   ايـم حـل مـي   ايـم حـل مـي     بـوده بـوده   های جديد، بلکه با مرتب كردن آنچه هميشـه بـا آن مـأنوس   های جديد، بلکه با مرتب كردن آنچه هميشـه بـا آن مـأنوس     ی يافتهی يافته  عرضهعرضه

((Wittgenstein, § 109))..  ولي اين بـار از  ولي اين بـار از    -های همت را باال بزنيم و يکبار ديگر های همت را باال بزنيم و يکبار ديگر   بنابراين، بياييد آستينبنابراين، بياييد آستين
ی خودمان بپردازيم. به راستي چرا معتقديم كه: هر فردی در آگـاهي از خـود    ی خودمان بپردازيم. به راستي چرا معتقديم كه: هر فردی در آگـاهي از خـود      به مسئلهبه مسئله  -راهي متفاوتراهي متفاوت

یِ یِ   كنـد، پرسشـي دربـاره   كنـد، پرسشـي دربـاره     خطاناپذيری را جستجو مـي خطاناپذيری را جستجو مـي   خطاناپذير است؟ اين پرسش، عالوه بر آنکه چراييِخطاناپذير است؟ اين پرسش، عالوه بر آنکه چراييِ
رسد اگر ماهيت آگاهي را بيشتر موشکافي كنـيم، احتمـاالً   رسد اگر ماهيت آگاهي را بيشتر موشکافي كنـيم، احتمـاالً     نظر مينظر مي  آيد. پس بهآيد. پس به  ماهيتِ آگاهي نيز بشمار ميماهيتِ آگاهي نيز بشمار مي

 مان بيابيم.مان بيابيم.  پاسخي برای پرسشپاسخي برای پرسش
در صورت نبودِ هرگونـه  در صورت نبودِ هرگونـه  »»نويسد: نويسد:   ميمي  سنجش خرد نابسنجش خرد نابهايش بر ويرايش دوم هايش بر ويرايش دوم   كانت در يکي از پاورقيكانت در يکي از پاورقي  

. آنچـه مـا از ايـن    . آنچـه مـا از ايـن    ((B 415))« « یِ تصورهایِ تاريك تمايزی قائل شويمیِ تصورهایِ تاريك تمايزی قائل شويم  توانيم در همبستگيتوانيم در همبستگي  آگاهي ما نميآگاهي ما نمي
دهـد تـا تصـوری را    دهـد تـا تصـوری را      كنيم اين است كه: آگاهي، آن شرطي است كه به ما امکـان مـي  كنيم اين است كه: آگاهي، آن شرطي است كه به ما امکـان مـي    عبارت برداشت ميعبارت برداشت مي

ود  نيـز چيـزی   ود  نيـز چيـزی   متمايز از تصوری ديگر بينديشيم. از سويي، باور به خطاناپذيری هر فرد در آگاهي از خـ متمايز از تصوری ديگر بينديشيم. از سويي، باور به خطاناپذيری هر فرد در آگاهي از خـ 
نيسـت. ولـي اگـر    نيسـت. ولـي اگـر    « « یِ مـنِ خـود  بگويـد   یِ مـنِ خـود  بگويـد     تواند دربارهتواند درباره  خودآگاهي/ هر آنچه هر فردی ميخودآگاهي/ هر آنچه هر فردی مي»»جز تأكيد بر جز تأكيد بر 

دهـد  دهـد    خودآگاهي، شرطي است كه به ما امکان ميخودآگاهي، شرطي است كه به ما امکان مي  -بنابر برداشت ما از عبارت كانتبنابر برداشت ما از عبارت كانت  -اينگونه باشد آنگاه اينگونه باشد آنگاه 
. اما اين توضيح، فقط نشانگر قـالبي  . اما اين توضيح، فقط نشانگر قـالبي  نحوی متمايز از ساير چيزها به خود نسبت دهيمنحوی متمايز از ساير چيزها به خود نسبت دهيم  هايي را بههايي را به  تا محمولتا محمول

گيری گيری   اين نتيجهاين نتيجه« « های خرد نابهای خرد ناب  مغالطهمغالطه»»پيشيني برای تصور كردن است و نه بيشتر. كانت نيز در بحث از پيشيني برای تصور كردن است و نه بيشتر. كانت نيز در بحث از 

كـه  كـه    ، ... لنفسه سراسـر تهـي اسـت از هرگونـه گنجانيـدهس چنـان      ، ... لنفسه سراسـر تهـي اسـت از هرگونـه گنجانيـدهس چنـان      منمنتصور تصور »»نويسد: نويسد:   كند و ميكند و مي  را تأييد ميرا تأييد مي

ی ی   مح  است كه مالزم همهمح  است كه مالزم همه    م باشد، بلکه يك خودآگاهيم باشد، بلکه يك خودآگاهيتوان گفت كه يك مفهوتوان گفت كه يك مفهو  ی آن حتي نميی آن حتي نمي  دربارهدرباره
داوری كنـيمس آگـاهي ]در   داوری كنـيمس آگـاهي ]در     مـن مـن ی ی   را بکار گيريم تا چيزی دربـاره را بکار گيريم تا چيزی دربـاره   منمنها است. همواره بايستي تصور ها است. همواره بايستي تصور   مفهوممفهوم

ای ويژه را جداشناسد، بلکه صورت تصور ای ويژه را جداشناسد، بلکه صورت تصور   آختهآخته  اينجا[، در گوهر خويش حتي يك تصور هم نيست كه بروناينجا[، در گوهر خويش حتي يك تصور هم نيست كه برون
. او در عبارات ديگری نيز . او در عبارات ديگری نيز ((A 345-47 / B 404-5))ا باشد شناخت ناميده شودا باشد شناخت ناميده شوداست عموماً، تا آنجا كه بناست عموماً، تا آنجا كه بن

یِ یِ   تنها آگاهيتنها آگاهي  منمنما در سهش دروني هيچ چيز پاينده نداريم، زيرا ما در سهش دروني هيچ چيز پاينده نداريم، زيرا »»كند كه: كند كه:   با تکرار همين نکته تأكيد ميبا تکرار همين نکته تأكيد مي
ی ی انديشيدنِ من استس بنابراين اگر ما ايواز به انديشيدن قناعت كنيم، آنگاه همچنين شـرط ضـروری بـرا   انديشيدنِ من استس بنابراين اگر ما ايواز به انديشيدن قناعت كنيم، آنگاه همچنين شـرط ضـروری بـرا   
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ی خودايستا، بر خويشتن خود چونان هستومند انديشنده، ی خودايستا، بر خويشتن خود چونان هستومند انديشنده،   آختهآخته  تطبيق كردن مفهوم جوهر، يعني يك درونتطبيق كردن مفهوم جوهر، يعني يك درون
ی ی   آختيآختي  را در اختيار نداريمس و سادگي جوهر نيز كه به مفهوم جوهر ... پيوسته است، همراه با واقعيت برونرا در اختيار نداريمس و سادگي جوهر نيز كه به مفهوم جوهر ... پيوسته است، همراه با واقعيت برون

یِ مح ِ خودآگـاهي در  یِ مح ِ خودآگـاهي در    منطقيمنطقي  یِیِ  یِ كيفيیِ كيفي  [ به يك يگانگي[ به يك يگانگيمنمنرود، و ]رود، و ]  مفهوم جوهر، سراسر از ميان ميمفهوم جوهر، سراسر از ميان مي
ی برهان كانت در رد ايدئاليسـمي  ی برهان كانت در رد ايدئاليسـمي    . عالوه بر اين، تأمل درباره. عالوه بر اين، تأمل درباره((B 413))« « شودشود  انديشيدن عموماً، تبديل ميانديشيدن عموماً، تبديل مي
كند كه: كند كه:   آموزد. او در عباراتي كوتاه، اثبات ميآموزد. او در عباراتي كوتاه، اثبات مي  ی ديگری را نيز به ما ميی ديگری را نيز به ما مي  دهد، نکتهدهد، نکته  كه به دكارت نسبت ميكه به دكارت نسبت مي

یِ ديگـر شـيءهای   یِ ديگـر شـيءهای     یِ برجاهسـتي یِ برجاهسـتي   ميانجيميانجي  یِ بيیِ بي  گام يك آگاهيگام يك آگاهيیِ خاصِ من همهنیِ خاصِ من همهن  یِ برجاهستيیِ برجاهستي  آگاهيآگاهي»»
كنـيم  كنـيم    سعي ميسعي مي« « منمن»»یِ به یِ به   ديگر، مطابق يك قاعده، هر گاه با اشارهديگر، مطابق يك قاعده، هر گاه با اشاره  بيانبيان  . به. به((B 276))««بيرون از من استبيرون از من است

عنـوان چيـزی بيـرون از    عنـوان چيـزی بيـرون از      ها را به خودمـان بـه  ها را به خودمـان بـه    هايي را به خود نسبت دهيم، هميشه آن محمولهايي را به خود نسبت دهيم، هميشه آن محمول  تا محمولتا محمول
طرفـه(  طرفـه(    طرفه )يا حتي چندطرفه )يا حتي چند  ای دوای دو  دهيمس اين نسبت دادن نيز هميشه در قالب رابطهدهيمس اين نسبت دادن نيز هميشه در قالب رابطه  چيزهای ديگر نسبت ميچيزهای ديگر نسبت مي

نسبت دهيم، همهنگام بدان معناسـت  نسبت دهيم، همهنگام بدان معناسـت  « « منمن»»هايي را به هايي را به   شود. اينکه ما به خوبي قادريم محمولشود. اينکه ما به خوبي قادريم محمول  محقق ميمحقق مي
انجام انجام مان در مان در   هايي را به چيزی ديگر نيز نسبت دهيم. بنابراين، باور به تواناييهايي را به چيزی ديگر نيز نسبت دهيم. بنابراين، باور به توانايي  كه به خوبي قادريم محمولكه به خوبي قادريم محمول

مان در تمايز قائل شدن است. باور به ايـن توانـايي نيـز    مان در تمايز قائل شدن است. باور به ايـن توانـايي نيـز      دادني، درواقع، باور به تواناييدادني، درواقع، باور به توانايي  صحيح چنين نسبتصحيح چنين نسبت
است. ولي بايد توجه داشت كه آماده شـدن بـرای   است. ولي بايد توجه داشت كه آماده شـدن بـرای     باور به اين است كه همه چيز برای شناختن آماده شدهباور به اين است كه همه چيز برای شناختن آماده شده

 ی شناختن نيست.ی شناختن نيست.  منزلهمنزله  شناختن، خود  بهشناختن، خود  به
ای كـه در بـاال بـه آن    ای كـه در بـاال بـه آن      شناسـانه شناسـانه   فرض زبانفرض زبان  ی آن با پيشی آن با پيش  نيز دريافتن رابطهنيز دريافتن رابطه  برای فهم بهتر اين نکته وبرای فهم بهتر اين نکته و  

ی شطرنج تصور كنيد. تا اين چينش انجام نشود، بازی آغاز ی شطرنج تصور كنيد. تا اين چينش انجام نشود، بازی آغاز   روی صفحهروی صفحه  ها را برها را بر  اشاره كرديم، چينش مهرهاشاره كرديم، چينش مهره
آيد زيرا حتـي بـا اتمـام آن، هنـوز     آيد زيرا حتـي بـا اتمـام آن، هنـوز       شود. با اين همه، اين چينش، حركتي در بازی شطرنج بشمار نميشود. با اين همه، اين چينش، حركتي در بازی شطرنج بشمار نمي  نمينمي
است. نخستين تال  فرد برای پرداختن به يك فعاليت زباني، مانند وارد شـدن  است. نخستين تال  فرد برای پرداختن به يك فعاليت زباني، مانند وارد شـدن    ای حركت داده نشدهای حركت داده نشده  رهرهمهمه

به يك بازی شطرنج است و باور به خطاناپذيری هر فرد در آگاهي از خود  نيز چيزی در حد باور به اين به يك بازی شطرنج است و باور به خطاناپذيری هر فرد در آگاهي از خود  نيز چيزی در حد باور به اين 
گونـه كـه   گونـه كـه   اسـت. همان اسـت. همان   های شطرنج در جای خاص به خـود  چيـده شـده   های شطرنج در جای خاص به خـود  چيـده شـده     نکته است كه هر يك از مهرهنکته است كه هر يك از مهره

كند، باور به خطاناپذيری هر فرد در آگـاهي  كند، باور به خطاناپذيری هر فرد در آگـاهي    ها، همه چيز را برای آغاز بازی شطرنج آماده ميها، همه چيز را برای آغاز بازی شطرنج آماده مي  چينش مهرهچينش مهره
ها در جای خودشـان،  ها در جای خودشـان،    كه چيدن مهرهكه چيدن مهره  كند. همانطوركند. همانطور  از خود  نيز ما را برای تفسير كالم يکديگر آماده مياز خود  نيز ما را برای تفسير كالم يکديگر آماده مي

ی تفسير كـردن  ی تفسير كـردن    منزلهمنزله  يکديگر نيز بهيکديگر نيز به  آيد، مهيا شدن برای تفسير كالمآيد، مهيا شدن برای تفسير كالم  حركتي در بازی شطرنج بشمار نميحركتي در بازی شطرنج بشمار نمي
يـا حتـي تفسـيرِ بـه     يـا حتـي تفسـيرِ بـه       0303توان اين باور را به چيز ديگری تقليـل داد توان اين باور را به چيز ديگری تقليـل داد   . نمي. نمي0000)و يا تفسير شدن( چيزی نيست)و يا تفسير شدن( چيزی نيست
   0202سازدسازد  ای است كه ما را برای تفسير ساير چيزها مهيا ميای است كه ما را برای تفسير ساير چيزها مهيا مي  چيزی كرد، زيرا خود  وسيلهچيزی كرد، زيرا خود  وسيله

 گيری: نتيجه

است و نه چيزی است و نه چيزی   ی الک نهفتهی الک نهفته  ای است كه در بطن نگرهای است كه در بطن نگره  ر قویر قویهدف ما در اين نوشتار، نقد ادعای بسياهدف ما در اين نوشتار، نقد ادعای بسيا  
محتوای ذهـن،  محتوای ذهـن،  »»ی ميان ی ميان   یِ الک در پرداختن به رابطهیِ الک در پرداختن به رابطه  بيش از اين. ادعای اصلي مقاله اين است كه نگرهبيش از اين. ادعای اصلي مقاله اين است كه نگره

نتيجـه بـا مسـائلي روبـرو     نتيجـه بـا مسـائلي روبـرو       دهد و دردهد و در  ی خاصي را بيش از حد مورد تأكيد قرار ميی خاصي را بيش از حد مورد تأكيد قرار مي  ، قاعده، قاعده««زبان و عالمِ واقعزبان و عالمِ واقع
هـايش سـعي   هـايش سـعي     كارگيری قدرت ويرانگـر شـك  كارگيری قدرت ويرانگـر شـك    ها عاجز است. ويتگنشتاين متأخر با بهها عاجز است. ويتگنشتاين متأخر با به  ل آنل آنشود كه از حشود كه از ح  ميمي
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كند تا كند تا   جهت تال  ميجهت تال  مي  یِ الک، بيیِ الک، بي  های اين نگره را بر ما هويدا سازد و نشان دهد كه نگرههای اين نگره را بر ما هويدا سازد و نشان دهد كه نگره  داشت تا رخنهداشت تا رخنه
مان ناديـده بگيـرد. ولـي تـال  بـرای نمايـان سـاختن ايـن         مان ناديـده بگيـرد. ولـي تـال  بـرای نمايـان سـاختن ايـن           حضور برخي موتورهای هرزگرد را در زبانحضور برخي موتورهای هرزگرد را در زبان

یِ آگوستينيِ را یِ آگوستينيِ را   دهد. اگر او اين ايدهدهد. اگر او اين ايده  وتورهای هرزگرد در زبان، بدان معنا نيست كه زبان كاری انجام نميوتورهای هرزگرد در زبان، بدان معنا نيست كه زبان كاری انجام نميمم
، به اين دليل اسـت كـه   ، به اين دليل اسـت كـه   0000««های زبان، نامي برای اشياء هستندهای زبان، نامي برای اشياء هستند  تكِ واژهتكِ واژه  تكتك»»دهد كه: دهد كه:   مورد انتقاد قرار ميمورد انتقاد قرار مي

ـ   ها در زبان، چيزی را نمـي ها در زبان، چيزی را نمـي   برخي از واژهبرخي از واژه»»خواهد نشان دهد: خواهد نشان دهد:   ميمي ـ نامن تـوان ايـن   تـوان ايـن     . از ايـن سـخن نمـي   . از ايـن سـخن نمـي   3434««ددنامن
س حتـي  س حتـي  ««نامنـد نامنـد   هـا در زبـان، چيـزی را نمـي    هـا در زبـان، چيـزی را نمـي      پس هيچ يك از واژهپس هيچ يك از واژه»»ی مضحك را بيرون كشيد كه: ی مضحك را بيرون كشيد كه:   نتيجهنتيجه
. همسـوی  . همسـوی  3535««انداند  هايي بيهودههايي بيهوده  نامند، واژهنامند، واژه  هايي كه چيزی را نميهايي كه چيزی را نمي  آن واژهآن واژه»»توان اين نتيجه را گرفت كه: توان اين نتيجه را گرفت كه:   نمينمي

 ايم كه: ايم كه:   با اين آموزه، ما نشان دادهبا اين آموزه، ما نشان داده
« « معنای دسترسي به مالكـي معرفتـي اسـت   معنای دسترسي به مالكـي معرفتـي اسـت     خطاناپذيری، هميشه بهخطاناپذيری، هميشه به»»گيريم كه: گيريم كه:   چون فرض ميچون فرض ميالف( الف(   

خطاناپذيری هر فرد در آگاهي از خود  نيز بايد به معنایِ دسترسي فرد به مالكـي  خطاناپذيری هر فرد در آگاهي از خود  نيز بايد به معنایِ دسترسي فرد به مالكـي  »»پنداريم كه: پنداريم كه:   پس ميپس مي
يم، بـه  يم، بـه  ی چنين مالكي بيشتر بدانی چنين مالكي بيشتر بدان  كنيم تا دربارهكنيم تا درباره  ولي وقتي تال  ميولي وقتي تال  مي«. «. معرفتي در آگاهي از خود  باشدمعرفتي در آگاهي از خود  باشد

خطاناپذيری، خطاناپذيری، »»( به همين نکته اشاره دارند. اما از اين ادعا كه: ( به همين نکته اشاره دارند. اما از اين ادعا كه: 88( و )( و )55های )های )  افتيم. سراسر بخشافتيم. سراسر بخش  دردسر ميدردسر مي
پـس خطاناپـذيری   پـس خطاناپـذيری   »»توان نتيجـه گرفـت كـه:    توان نتيجـه گرفـت كـه:      نمينمي« « معنای دسترسي به مالكي معرفتي نيستمعنای دسترسي به مالكي معرفتي نيست  بهبه  هميشههميشه
 «.«.معنای دسترسي به مالكي معرفتي نيستمعنای دسترسي به مالكي معرفتي نيست  بهبه  هيچگاههيچگاه

پـس  پـس  « « بصورت آگاهي از چيزی استبصورت آگاهي از چيزی است  هميشههميشهآگاهي، آگاهي، »»گيريم كه: گيريم كه:   ما فرض ميما فرض مينحو، چون نحو، چون   ب( به همينب( به همين  
خطاناپذيری هر فرد در آگاهي از خود  نيز به معنای خطاناپذيری هر فرد در آگـاهي از  خطاناپذيری هر فرد در آگاهي از خود  نيز به معنای خطاناپذيری هر فرد در آگـاهي از  »»پنداريم كه: پنداريم كه:   ميمي

( به ( به 77افتيم. عباراتي از بخش )افتيم. عباراتي از بخش )  كنيم تا اين چيز را بيابيم، به دردسر ميكنيم تا اين چيز را بيابيم، به دردسر مي  ولي وقتي تال  ميولي وقتي تال  مي«. «. چيزی استچيزی است
صـورت  صـورت    بـه بـه   هيچگـاه هيچگـاه پس، آگـاهي  پس، آگـاهي  »»توان نتيجه گرفت كه: توان نتيجه گرفت كه:   نکته اشاره دارند. ولي از اين انتقاد نمينکته اشاره دارند. ولي از اين انتقاد نمي  همينهمين

كـاری انجـام   كـاری انجـام     هيچگـاه هيچگـاه اسـت و  اسـت و    آگاهيِ بـه خـود، امـری بيهـوده    آگاهيِ بـه خـود، امـری بيهـوده    »»يا حتي اينکه: يا حتي اينکه: « « آگاهي از چيزی نيستآگاهي از چيزی نيست
 «.«.دهددهد  نمينمي
ـ   ای است كه مدام ما را ترغيب ميای است كه مدام ما را ترغيب مي  اندازد، وسوسهاندازد، وسوسه  آنچه ما را به دردسر ميآنچه ما را به دردسر مي   ـ كند ت ا بـرای توجيـه كـاربرد    ا بـرای توجيـه كـاربرد    كند ت
هـايي فلسـفي بنـا كنـيم. اينجاسـت كـه ناگهـان        هـايي فلسـفي بنـا كنـيم. اينجاسـت كـه ناگهـان          سازهسازه  در زبان،در زبان،« « هيچگاههيچگاه»»و و « « هميشههميشه»»هايي مانند هايي مانند   واژهواژه
. به همين دليل، ويتگنشـتاين  . به همين دليل، ويتگنشـتاين  3838آيندآيند  يابيم، چيزها آنگونه كه فرض كرده بوديم، درست از آب در نمييابيم، چيزها آنگونه كه فرض كرده بوديم، درست از آب در نمي  درميدرمي

ی ی   واسـطه واسـطه   مـان بـه  مـان بـه    بر عليه فريفتگيِ فاهمـه بر عليه فريفتگيِ فاهمـه فلسفه، نبردی فلسفه، نبردی »»نويسد: نويسد:   ميمي  های فلسفيهای فلسفي  پژوهشپژوهش( ( 540540در بند )در بند )
 «.«.های زبانمان استهای زبانمان است  تواناييتوانايي

 ها: نوشت پی

ی ارجـاع در  ی ارجـاع در    ی نگار  خودِ آثار يا نحـوه ی نگار  خودِ آثار يا نحـوه   دليل نحوهدليل نحوه  بهبه  –از آن جهت كه ارجاع به آثار برخي فيلسوفان از آن جهت كه ارجاع به آثار برخي فيلسوفان 
ايم. ايم.   كردهكرده  گيرد، ما نيز از همين رويه تبعيتگيرد، ما نيز از همين رويه تبعيت  غالباً با ارجاع به صفحه صورت نميغالباً با ارجاع به صفحه صورت نمي  -هاها  های مشهور آنهای مشهور آن  ترجمهترجمه

طور مختصر توضـيح دهـيم.   طور مختصر توضـيح دهـيم.     ی ارجاع، آن را بهی ارجاع، آن را به  دانيم تا برای سهولت در فهم اين نحوهدانيم تا برای سهولت در فهم اين نحوه  اما بر خود الزم مياما بر خود الزم مي
: )نام : )نام ی نفسی نفس  دربارهدربارهی ی   ترتيب اينگونه خواهد بود كه در رسالهترتيب اينگونه خواهد بود كه در رساله  ی خوانش منبع بهی خوانش منبع به  ی آثار ارسطو، نحوهی آثار ارسطو، نحوه  دربارهدرباره

طر در ويرايشي كـه مبنـای كـار متـرجم بـرای      طر در ويرايشي كـه مبنـای كـار متـرجم بـرای      ی سی س  ی ستون و شمارهی ستون و شماره  ی دفتر يا كتاب، شمارهی دفتر يا كتاب، شماره  اثر، شمارهاثر، شماره
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ی ستون ی ستون   : )نام اثر، نام كتاب )مثال: آلفا، بتا(، شماره: )نام اثر، نام كتاب )مثال: آلفا، بتا(، شمارهمابعدالطبيعهمابعدالطبيعهی ی   ترجمه به انگليسي بوده است(س در رسالهترجمه به انگليسي بوده است(س در رساله
ی ی   است(. منظور از شمارهاست(. منظور از شماره  ی سطر در ويرايشي كه مبنای كار مترجم برای ترجمه به انگليسي بودهی سطر در ويرايشي كه مبنای كار مترجم برای ترجمه به انگليسي بوده  و شمارهو شماره

الی متن آثار ارسـطو  الی متن آثار ارسـطو    بهبه  ها و گاهي نيز در الها و گاهي نيز در ال  ی صفحهی صفحه  هايي است كه در حاشيههايي است كه در حاشيه  رهرهستون و سطر، همان شماستون و سطر، همان شما
ی بنـد(.  ی بنـد(.    ی فصـل، شـماره  ی فصـل، شـماره    ی كتاب، شمارهی كتاب، شماره  ی ارجاع به الک: )نام نويسنده، شمارهی ارجاع به الک: )نام نويسنده، شماره  شود. دربارهشود. درباره  مشاهده ميمشاهده مي

رجاع به رجاع به ی ای ا  ی قطعه(. دربارهی قطعه(. درباره  ی بخش، شمارهی بخش، شماره  ی كتاب، شمارهی كتاب، شماره  ی ارجاع به هيوم: )نام نويسنده، شمارهی ارجاع به هيوم: )نام نويسنده، شماره  دربارهدرباره
ی صـفحه در  ی صـفحه در    و عدد نيـز نـاظر بـه شـماره    و عدد نيـز نـاظر بـه شـماره      سنجش خرد نابسنجش خرد نابناظر به ويرايش اول و دوم ناظر به ويرايش اول و دوم   Bو و   Aكانت: )كانت: )
ی بند يا قطعه در كتـاب  ی بند يا قطعه در كتـاب    ی ارجاع به ويتگنشتاين: )نام نويسنده، شمارهی ارجاع به ويتگنشتاين: )نام نويسنده، شماره  ی آلماني كتاب است(. دربارهی آلماني كتاب است(. درباره  نسخهنسخه

ی ارجـاع  ی ارجـاع    كه مطابق با نحوهكه مطابق با نحوهاست است « « بند يا قطعهبند يا قطعه»»معنای معنای   بهبه  §§  (. در سراسر متن، عالمت(. در سراسر متن، عالمتپژوهشهای فلسفيپژوهشهای فلسفي
اسـت. ضـمناً در ارجاعـات    اسـت. ضـمناً در ارجاعـات      ها استفاده شـده ها استفاده شـده   ای است كه در نگار  اين مقاله از آنای است كه در نگار  اين مقاله از آن  دادن در منابع انگليسيدادن در منابع انگليسي

هـای بازچـاپ   هـای بازچـاپ     ی قيد شده، مربوط به نسـخه ی قيد شده، مربوط به نسـخه   ، شماره صفحه، شماره صفحهرجرجبِبِدرون متن به مقاالت ديويدسون، پاتنم و درون متن به مقاالت ديويدسون، پاتنم و 
 ها است.ها است.  ی آنی آن  شدهشده
ای از خصوصيات جسماني و ای از خصوصيات جسماني و   آوريد، خودتان را تحت مجموعهآوريد، خودتان را تحت مجموعه  ا بجا ميا بجا مي. شما عالوه بر اينکه خودتان ر. شما عالوه بر اينکه خودتان ر55
آوريد. بنابراين، موارد موسوم به سندرومِ چندگانگيِ شخصيتي و يا پيوند آوريد. بنابراين، موارد موسوم به سندرومِ چندگانگيِ شخصيتي و يا پيوند   فرد بجا ميفرد بجا مي  بهبه  جسمانيِ منحصرجسمانيِ منحصر  غيرِغيرِ
ای از خصوصـيات  ای از خصوصـيات    ها ممکـن اسـت فـرد خـود  را بـا آميـزه      ها ممکـن اسـت فـرد خـود  را بـا آميـزه        های مغزی افراد متفاوت، كه در آنهای مغزی افراد متفاوت، كه در آن  كرهكره  نيمنيم

اند. چراكه مورد اول، اساسـاً  اند. چراكه مورد اول، اساسـاً    خود و مخت  به غير خود  بجا بياورد، از موضوع بحث ما خارجخود و مخت  به غير خود  بجا بياورد، از موضوع بحث ما خارجمخت  به مخت  به 
 است.است.  ی فيزيکاليستي باقي ماندهی فيزيکاليستي باقي مانده  نوعي بيماری است و مورد دوم نيز هنوز در حد يك فرضيهنوعي بيماری است و مورد دوم نيز هنوز در حد يك فرضيه

. منظور از خطاناپذيری، اين نيست كه حتي اگر قرائن روشني وجود داشـته باشـد كـه فـرد در مـورد      . منظور از خطاناپذيری، اين نيست كه حتي اگر قرائن روشني وجود داشـته باشـد كـه فـرد در مـورد      88
است، باز هم فرد را در باقي ماندن بر اشتباهش موجه بدانيم. بلکه منظور آن است كه است، باز هم فرد را در باقي ماندن بر اشتباهش موجه بدانيم. بلکه منظور آن است كه   اشتباه كردهاشتباه كرده  خود خود 

دهد. در چنين مواردی، ما نيز غالباً دهد. در چنين مواردی، ما نيز غالباً   هايي را مبتني بر يك )يا چند( قرينه ارائه نميهايي را مبتني بر يك )يا چند( قرينه ارائه نمي  فرد معموالً چنين آگاهيفرد معموالً چنين آگاهي
ای ارائـه دهـد. بنگريـد بـه:     ای ارائـه دهـد. بنگريـد بـه:       نـه نـه كنـيم و نـه حتـي انتظـار داريـم كـه او قري      كنـيم و نـه حتـي انتظـار داريـم كـه او قري        ای طلب مـي ای طلب مـي   نه از فرد قرينهنه از فرد قرينه

((Davidson, 1984, p. 4)):س همچنين به:س همچنين به  ((Davidson, 1987, p. 18)).. 

ــزاره   77 ــرايش گـ ــای گـ ــالع از معنـ ــرای اطـ ــزاره   . بـ ــرايش گـ ــای گـ ــالع از معنـ ــرای اطـ ــوای   ((Propositional Attitude))ایای  . بـ ــوای و محتـ و محتـ
س در مورد حـاالت احساسـي   س در مورد حـاالت احساسـي   ((Lowe, 2004, p. 40))بنگريد به: بنگريد به:   (،(،Propositional Content))ایای  گزارهگزاره

((Sensational States))   :نيز بنگريد به: نيز بنگريد به((Lowe, 2004, pp. 102-103)).. 

، اشاره به ذات اصلي انسـان اسـت. او در پاسـخ بـه     ، اشاره به ذات اصلي انسـان اسـت. او در پاسـخ بـه     ((mind))ی ذهنی ذهن  . در سنت دكارتي، منظور از واژه. در سنت دكارتي، منظور از واژه00
قسمت چهارم اعتراضات گاسندی به تأمل دوم، صراحتاً بر اين نکته تأكيد دارد كه در خوانش آثار او نبايد قسمت چهارم اعتراضات گاسندی به تأمل دوم، صراحتاً بر اين نکته تأكيد دارد كه در خوانش آثار او نبايد 

 ..((Descartes, 1984, p. 246))هن را تعبير به بخشي از ذات انسان كرد. بنگريد به: هن را تعبير به بخشي از ذات انسان كرد. بنگريد به: به تقليد از قدما، ذبه تقليد از قدما، ذ
5- First Person Authority 

  ((Consciousness))ی آگـاهي  ی آگـاهي    از واژهاز واژه  ((Knowledge))ی معرفـت  ی معرفـت    . در اينجـا تعمـداً بـه جـای واژه    . در اينجـا تعمـداً بـه جـای واژه    00
ی توجيـه  ی توجيـه    والً مبتني بر ارائهوالً مبتني بر ارائهايم تا بر اين نکته تأكيد شود كه چون آگاهي فرد از خود ، معمايم تا بر اين نکته تأكيد شود كه چون آگاهي فرد از خود ، معم  استفاده كردهاستفاده كرده
ی خود  را معرفت ناميد زيرا مطابق با تعريف سنتي معرفت )= بـاورِ  ی خود  را معرفت ناميد زيرا مطابق با تعريف سنتي معرفت )= بـاورِ    توان اظهارات او دربارهتوان اظهارات او درباره  نيست، نمينيست، نمي

(، مفهوم آگاهي را بيشتر مورد بررسي قرار خواهيم داد. البته نپذيرفتن (، مفهوم آگاهي را بيشتر مورد بررسي قرار خواهيم داد. البته نپذيرفتن 77صادقِ موجه( نيست. ما در بخش )صادقِ موجه( نيست. ما در بخش )
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كه در آن صورت نيز، محوريت بحث ما كه در آن صورت نيز، محوريت بحث ما   سازد چراسازد چرا  جدی مواجه نميجدی مواجه نمي  ای، كليت مقاله را با مشکليای، كليت مقاله را با مشکلي  چنين رويهچنين رويه
خواهد خواهد « « ی چيزهای ديگری چيزهای ديگر  اظهاراتش دربارهاظهاراتش درباره»»و و « « ی خود ی خود   اظهارت فرد دربارهاظهارت فرد درباره»»تفاوت ميان وزن توجيهي تفاوت ميان وزن توجيهي 

 بود.بود.

حلـي كـه الک   حلـي كـه الک     راهراه  -عنوان نمونـه عنوان نمونـه   بهبه  –شويم شويم   شود كه متوجه ميشود كه متوجه مي  . اهميت اين باور هنگامي نمايان مي. اهميت اين باور هنگامي نمايان مي33
 ,Locke, II))دهد، دقيقاً مبتني بر همين باور است. بنگريد به: دهد، دقيقاً مبتني بر همين باور است. بنگريد به:   هماني شخصي ارائه ميهماني شخصي ارائه مي  ی اينی اين  برای مسئلهبرای مسئله

XXVII, § 9)).. 
  گفتار در رو گفتار در رو ی تأمالت و در ضمن پاسخي اجمالي به يکي از دو اعتراضي كه بر ی تأمالت و در ضمن پاسخي اجمالي به يکي از دو اعتراضي كه بر   . دكارت در مقدمه. دكارت در مقدمه22

به تمام محتوای ذهـن  به تمام محتوای ذهـن  فرد نسبت فرد نسبت   بهبه  نتيجه منحصرنتيجه منحصر  واسطه و درواسطه و در  است، صراحتاً دسترسي معرفتي بياست، صراحتاً دسترسي معرفتي بي  وارد شدهوارد شده
چگونه از اين واقعيت كه مـن بـه   چگونه از اين واقعيت كه مـن بـه   »»اثبات خواهد كرد كه: اثبات خواهد كرد كه:   تأمالتتأمالتكند در روند كند در روند   كشد و ادعا ميكشد و ادعا مي  را پيش ميرا پيش مي

شود كه در واقع چيز ديگری نيز به آن شود كه در واقع چيز ديگری نيز به آن   چيز ديگری كه متعلق به ذاتم باشد آگاهي ندارم، نتيجه گرفته ميچيز ديگری كه متعلق به ذاتم باشد آگاهي ندارم، نتيجه گرفته مي
 ..((Descartes, 1984 ,p. 7))««تعلق نداردتعلق ندارد

 ..((Wittgenstein, §132))  . بنگريد به:. بنگريد به:00

 ..((Wittgenstein, § 414)). بنگريد به: . بنگريد به: 5454
. اين مؤلفه را بايد ميراا ارسطوييِ دكارت بشمار آورد. زيرا ارسطو معتقـد بـود كـه ميـان عاقـل و      . اين مؤلفه را بايد ميراا ارسطوييِ دكارت بشمار آورد. زيرا ارسطو معتقـد بـود كـه ميـان عاقـل و      5555

. او اعتقاد داشت كه خودِ ذهـن  . او اعتقاد داشت كه خودِ ذهـن  ((De Anima, III, 430a, 1-5))معقول يگانگي برقرار استس بنگريد به: معقول يگانگي برقرار استس بنگريد به: 
ديگر، او معتقد بـود كـه ذهـن، خـود  نـزد خـود  حاضـر اسـت         ديگر، او معتقد بـود كـه ذهـن، خـود  نـزد خـود  حاضـر اسـت           بيانبيان  د  بينديشد. بهد  بينديشد. بهقادراست به خوقادراست به خو

((Metaphysica, Λ, 1072b, 20-25))       دكارت نيز در تمثيل تکـهِ مـوم، آشـکارا بـر همـين دسترسـي       . دكارت نيز در تمثيل تکـهِ مـوم، آشـکارا بـر همـين دسترسـي .
ی هرگونه ادراكي، درواقـع، تأمـل دربـاره ماهيـت     ی هرگونه ادراكي، درواقـع، تأمـل دربـاره ماهيـت       نويسد: اساساً تأمل دربارهنويسد: اساساً تأمل درباره  گذارد و ميگذارد و مي  معرفتي صحه ميمعرفتي صحه مي

 ..((Descartes, 1984 ,p. 22))بود بود   ذهن خواهدذهن خواهد
 ..((Descartes, 1984 ,p. 171-172))  . همچنين بنگريد به پاسخ دكارت به اعتراضات آرنو. همچنين بنگريد به پاسخ دكارت به اعتراضات آرنو5858

 ..((Locke, I, II - IV))بنگريد به: بنگريد به:   .5757

 گونـه  گونـه    تـوان ايـن  تـوان ايـن    ، فراينـد ادراک را مـي  ، فراينـد ادراک را مـي  ((Sense Datum Theory))ی حسـي  ی حسـي    . بنـابر تئـوری داده  . بنـابر تئـوری داده  5050
 كنـد كـه افـراد ديگـری نيـز قـادر بـه ادراک آن        كنـد كـه افـراد ديگـری نيـز قـادر بـه ادراک آن          شـيءای را ادراک مـي  شـيءای را ادراک مـي  توصيف كرد كه: هر گـاه فـرد،   توصيف كرد كه: هر گـاه فـرد،   

 ی شـيءای خصوصـي   ی شـيءای خصوصـي     واسـطه واسـطه   مسـتقيم بـا ادراک بـي   مسـتقيم بـا ادراک بـي     طـور غيـر  طـور غيـر    واقع، او صرفاً آن شـيء را بـه  واقع، او صرفاً آن شـيء را بـه    هستند، درهستند، در
 نهايــت، نهايــت،   شــود، درشــود، در  ی ايــن تئــوری نيــز آن اســت كــه آنچــه ادراک مــيی ايــن تئــوری نيــز آن اســت كــه آنچــه ادراک مــي  اســت. وجــه تســميهاســت. وجــه تســميه  ادراک كــردهادراک كــرده

اسـت  اسـت    شود كه از طريق تجربه بيروني )و يا تجربه دروني( بدست آمـده شود كه از طريق تجربه بيروني )و يا تجربه دروني( بدست آمـده   ای حسي توصيف ميای حسي توصيف مي  عنوان دادهعنوان داده  بهبه
((Lowe, 1981, p. 331)).. 

ها، اشـيائي  ها، اشـيائي    شان بياوردس خواه مطابق با آنشان بياوردس خواه مطابق با آن  . خواه ذهن، چنين اشيائي را خلق كند و يا صرفاً به چنگ. خواه ذهن، چنين اشيائي را خلق كند و يا صرفاً به چنگ5656
 ازائي در خارج نداشته باشند. ازائي در خارج نداشته باشند.   نيز در خارج وجود داشته باشد و يا مابهنيز در خارج وجود داشته باشد و يا مابه

بسـا  بسـا    های ما باز ذهن انديشنده چههای ما باز ذهن انديشنده چه  رغم غنای بزرگ زبانرغم غنای بزرگ زبان  بهبه»»نويسد: نويسد:   ميمي  سنجش خرد نابسنجش خرد نابر ر . كانت د. كانت د5050
توانـد  توانـد    ماندس در صورت نبودِ آن، وی نه مـي ماندس در صورت نبودِ آن، وی نه مـي   ا  متناسب باشد، در ميا  متناسب باشد، در مي  بر سر اصطالحي كه دقيقانه با مفهومبر سر اصطالحي كه دقيقانه با مفهوم

  ..((A 312 / B 368))« « درستي برای ديگران دريافتني سازد، و نه حتا برای خويشتندرستي برای ديگران دريافتني سازد، و نه حتا برای خويشتن  را بهرا به  ی خودی خود  نگريستهنگريسته



 سوالمهدی سليمانی خورموجی، محمدکاظم علمی  933933

(Mehdi Soleimani Khormoji/ Mohammad Kazem Elmi Sola) 

 

پذيرد كه چنين فردی، با آنکه احتماالً چيزی پيشِ روی ذهنش قرار دارد ولي قادر نيست آن پذيرد كه چنين فردی، با آنکه احتماالً چيزی پيشِ روی ذهنش قرار دارد ولي قادر نيست آن   كانت نيز ميكانت نيز مي
 را برای خود  دريافتني سازد.  را برای خود  دريافتني سازد.  

 كنــد و كنــد و   ی آگوسـتين آغـاز مـي   ی آگوسـتين آغـاز مـي     را بـا اشـاره بـه همـين نگـره     را بـا اشـاره بـه همـين نگـره       ا ا   هـای فلسـفي  هـای فلسـفي    پـژوهش پـژوهش . او كتـاب  . او كتـاب  5353
( و تلويحـاً در سراسـر كتـاب، آن را بـه نقـد      ( و تلويحـاً در سراسـر كتـاب، آن را بـه نقـد      7878و بند و بند   77ند ند سپس صراحتاً در بندهای متعددی )از جمله: بسپس صراحتاً در بندهای متعددی )از جمله: ب

   كشد.كشد.  ميمي
و تصـورات ناشـي از   و تصـورات ناشـي از     ((sensation)). الک، تصورات ناشي از تجربه بيرونـي را اصـطالحاً احسـاس    . الک، تصورات ناشي از تجربه بيرونـي را اصـطالحاً احسـاس    5252

همچنـين بـه:   همچنـين بـه:     سس((Locke, II, I, §§ 2-4))نامد. بنگريـد بـه:   نامد. بنگريـد بـه:     ميمي  ((reflection))تجربه دروني را نيز تأمل تجربه دروني را نيز تأمل 
((Locke, III, I, § 5)).. 

 ..((Wittgenstein, § 243))  . بنگريد به:. بنگريد به:5050

 ..((Wittgenstein, § 202)). بنگريد به: . بنگريد به: 8484

ی ی   قالب يـك مسـئله  قالب يـك مسـئله  »»ی ويتگنشتاين متأخر، ی ويتگنشتاين متأخر،   . در اينجا بايد به اين نکته توجه داشت كه بنابر آموزه. در اينجا بايد به اين نکته توجه داشت كه بنابر آموزه8585
 ..((Wittgenstein, § 123))««دانم چگونه با آن مواجه شومدانم چگونه با آن مواجه شوم  فلسفي ]دردسر ساز[ اينگونه است: نميفلسفي ]دردسر ساز[ اينگونه است: نمي

ی گو  خود قرار دهـيم كـه:   ی گو  خود قرار دهـيم كـه:     را آويزهرا آويزه  های فلسفيهای فلسفي  پژوهشپژوهش. در چنين حالتي، هميشه بايد اين بند از . در چنين حالتي، هميشه بايد اين بند از 8888
باشد، باشد،   [[فردفرد]]پذيريد كه هيچ تصوری در اين باره نداريد كه چه چيزی ممکن است مورد اشاره آن پذيريد كه هيچ تصوری در اين باره نداريد كه چه چيزی ممکن است مورد اشاره آن   اگر مياگر مي»»

ـ      پس در برابر اين واقعيت، چه چيزی شما را وسوسه ميپس در برابر اين واقعيت، چه چيزی شما را وسوسه مي ـ    كند تـا بگوييـد: او چيـزی پ روی ]يـا در نـزد   روی ]يـا در نـزد     يشِيشِكند تـا بگوييـد: او چيـزی پ
او چيـزی دارد. ولـي   او چيـزی دارد. ولـي   »»ی كسـي گفتـه باشـم:    ی كسـي گفتـه باشـم:      ذهنش[ دارد؟ اين ادعا، شبيه به اين است كه مـن دربـاره  ذهنش[ دارد؟ اين ادعا، شبيه به اين است كه مـن دربـاره  

 ..((Wittgenstein, § 294))« «« «دانم آيا پول است، يا بدهي، يا هيچدانم آيا پول است، يا بدهي، يا هيچ  نمينمي
  شباهت اين گـزاره بـه  شباهت اين گـزاره بـه  «. «. امير در خود  احساس ترس شديدی داردامير در خود  احساس ترس شديدی دارد»». اين گزاره را در نظر بگيريد: . اين گزاره را در نظر بگيريد: 8787
را را « « تـرس داشـتن  تـرس داشـتن  »»، ممکن است سبب شـود تـا كسـي    ، ممکن است سبب شـود تـا كسـي    ««امير در جيبش پول كمي داردامير در جيبش پول كمي دارد»»ای مانند: ای مانند:   گزارهگزاره
ی معرفتي ی معرفتي   تصور كند و در نتيجه ترس را يك شيء بداند كه فاعلِ شناسا در رابطهتصور كند و در نتيجه ترس را يك شيء بداند كه فاعلِ شناسا در رابطه« « پول داشتنپول داشتن»»شأن شأن   همهم

قيدگرايانـه  قيدگرايانـه    یی  فردی با آن قرار دارد. برای جلوگيری از شيئيت بخشيدن بـه احساسـات، نظريـه   فردی با آن قرار دارد. برای جلوگيری از شيئيت بخشيدن بـه احساسـات، نظريـه     بهبه  منحصرمنحصر
ی نخست، بدين نحو بازنويسي ی نخست، بدين نحو بازنويسي   كند گزارهكند گزاره  پيشنهاد ميپيشنهاد مي  ((Adverbial Theory of Sensation))احساس احساس 
ی بـه  ی بـه    اينکه ديگر اثری از چيزی شبيه اشارهاينکه ديگر اثری از چيزی شبيه اشاره  بربر  با اين بازنويسي، عالوهبا اين بازنويسي، عالوه«. «. ترسدترسد  امير به شدت ميامير به شدت مي»»شود كه: شود كه: 

برای برای « « به شدتبه شدت»»به قيد به قيد   نيز جای خود  رانيز جای خود  را« « ترسترس»»برای اسم برای اسم « « شديدشديد»»شود، صفت شود، صفت   يك شيء ديده نمييك شيء ديده نمي
  گـردد. بنگريـد بـه:   گـردد. بنگريـد بـه:     ی اين نظريه نيز به همـين ويژگـي آن برمـي   ی اين نظريه نيز به همـين ويژگـي آن برمـي     وجه تسميهوجه تسميه  است.است.  دادهداده« « ترسدترسد  ميمي»»فعل فعل 
((Lowe, 2004, pp. 114-116)).. 

 .((Locke, III, III, § 19))  . بنگريد به:. بنگريد به:8080

ايـن بـاره،   ايـن بـاره،   تر در تر در   ی موضعي مبسوطی موضعي مبسوط  منظور مطالعهمنظور مطالعه  س بهس به((Lowe, 2004, pp. 118-119))  . بنگريد به:. بنگريد به:8686
 بنگريد به:بنگريد به:

Casullo, A. (1987): "A Defense of Sense-Data", In Philosophy and 
Phenomenological Research, International Phenomenological Society, Vol. 48, No.1.  

26-. Reductive Monism 
27- Nonreductive Monism 
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28- Type Identity 
29- Epiphenomenalism 

شود كه: نسبت رخدادهای ذهني بـه رخـدادهای   شود كه: نسبت رخدادهای ذهني بـه رخـدادهای     . برای تقريب به ذهن، گاه از اين مثال استفاده مي. برای تقريب به ذهن، گاه از اين مثال استفاده مي7474
واسـطه كـار كـردن    واسـطه كـار كـردن      آيـد. بـه  آيـد. بـه    فيزيکي بدن، همانند نسبت دودی است كه از دودكش لوكوموتيو بيرون ميفيزيکي بدن، همانند نسبت دودی است كه از دودكش لوكوموتيو بيرون مي

كردن و يـا  كردن و يـا    ارارشود، با اين همه، دود هيچ تأثيری در كشود، با اين همه، دود هيچ تأثيری در ك  لوكوموتيو است كه دود توليد و از دودكش خارج ميلوكوموتيو است كه دود توليد و از دودكش خارج مي
 حركت لوكوموتيو ندارد.حركت لوكوموتيو ندارد.

بنديهای ديگری نيز وجود دارد كه با مبنا قـرار دادن معيـاری متفـاوت، ايـن تقريـر از      بنديهای ديگری نيز وجود دارد كه با مبنا قـرار دادن معيـاری متفـاوت، ايـن تقريـر از        . البته تقسيم. البته تقسيم7575
  ..((Davidson, 1970, p. 213))اند. بنگريـد بـه:   اند. بنگريـد بـه:     انگاری بشمار آوردهانگاری بشمار آورده  انگاری نوع )ب( را نوعي دوگانهانگاری نوع )ب( را نوعي دوگانه  تكتك

انگاری نوع )ب( انگاری نوع )ب(   زند. زيرا اين تقرير را چه تكزند. زيرا اين تقرير را چه تك  به كليت بحث ما نميبه كليت بحث ما نمياما اين اختالف در نامگذاری، آسيبي اما اين اختالف در نامگذاری، آسيبي 
زمـان، نهايتـاً يـك    زمـان، نهايتـاً يـك    -انگاری، باز هم مبتني بر اين باور است كه در جهان مکـان انگاری، باز هم مبتني بر اين باور است كه در جهان مکـان   بدانيم و چه نوعي دوگانهبدانيم و چه نوعي دوگانه

 ی بنيادی مستقل برای هستي وجود دارد و نه دو يا حتي بيشتر.ی بنيادی مستقل برای هستي وجود دارد و نه دو يا حتي بيشتر.  مؤلفهمؤلفه

طـور سـنتي ميـان دو مفهـوم     طـور سـنتي ميـان دو مفهـوم       ی سرل در مورد تمايزی كه بـه ی سرل در مورد تمايزی كه بـه   نهنهی ديدگاه منتقدای ديدگاه منتقدا  . به نظر ما مطالعه. به نظر ما مطالعه7878
شود، به فهم بهتر موضع اصالت پديدار ثانوی كمك خواهد كرد. بنگريـد  شود، به فهم بهتر موضع اصالت پديدار ثانوی كمك خواهد كرد. بنگريـد    لحاظ ميلحاظ مي« « ذهنيذهني»»و و « « فيزيکيفيزيکي»»
 ..((Searle, 2004, pp. 115-188))به: به: 

33. Anomalous Monism  

های يك سيستم بسته های يك سيستم بسته   ون از ويژگيون از ويژگي. منظور از ناهنجاری )يا خالف قاعده بودن(، به توصيف ديويدس. منظور از ناهنجاری )يا خالف قاعده بودن(، به توصيف ديويدس7070
گردد. يك سيستم بسته از نظر او سيستمي است كـه اجـزاء آن   گردد. يك سيستم بسته از نظر او سيستمي است كـه اجـزاء آن     برميبرمي  ((strict))و يك قانون صريح و اكيدو يك قانون صريح و اكيد

متأثر از هيچ چيزی بيرون از آن سيستم نباشند. يك قانون اكيد نيز قانوني است كه نسـبت ميـان اجـزاء    متأثر از هيچ چيزی بيرون از آن سيستم نباشند. يك قانون اكيد نيز قانوني است كه نسـبت ميـان اجـزاء    
توان از توان از   نيز او معتقد است كه چنين اوصافي را صرفاً مينيز او معتقد است كه چنين اوصافي را صرفاً مي  كند. بنابر همين ديدگاهكند. بنابر همين ديدگاه  چنين سيستمي را بيان ميچنين سيستمي را بيان مي

 . . ((Davidson, 1970, pp. 215-224))يك سيستم فيزيکي و يك قانون فيزيکي انتظار داشت يك سيستم فيزيکي و يك قانون فيزيکي انتظار داشت 

35. Token Identity 

 ..((Davidson, 1970, p. 224))هماني موردی، بنگريد به: هماني موردی، بنگريد به:   . برای مطالعه دليل ديويدسون بر اين. برای مطالعه دليل ديويدسون بر اين7070
37. Eliminative Materialism 

طـور  طـور    گرداند كه بـه گرداند كه بـه   . ديويدسون، علت باور به وجود چنين اشيائي را اساساً به تصويری از ذهن برمي. ديويدسون، علت باور به وجود چنين اشيائي را اساساً به تصويری از ذهن برمي7272
ذهن مانند تئاتری است كه در آن، خودِ آگاه فرد ذهن مانند تئاتری است كه در آن، خودِ آگاه فرد »»اين تصوير، اين تصوير،   است. بنابراست. بنابر  سنتي توسط فيلسوفان ارائه شدهسنتي توسط فيلسوفان ارائه شده

انـد. محتـوای ايـن    انـد. محتـوای ايـن      ايش گذاشته شـده ايش گذاشته شـده روی يك ديوار به نمروی يك ديوار به نم  های گذرايي است كه برهای گذرايي است كه بر  در حال تماشای سايهدر حال تماشای سايه
آيند. البته با اين قيد كه آنچه بر روی اين سکوی نمايش پديدار آيند. البته با اين قيد كه آنچه بر روی اين سکوی نمايش پديدار   نمايش همگي از طريق تجربه بدست مينمايش همگي از طريق تجربه بدست مي

شوند، بلکه صرفاً نمودهايي است كـه  شوند، بلکه صرفاً نمودهايي است كـه    شود، همان اشياء عالم خارج نيست كه با چشم بيروني ديده ميشود، همان اشياء عالم خارج نيست كه با چشم بيروني ديده مي  ميمي
اين همان تلقي مورد قبـول الک اسـت.   اين همان تلقي مورد قبـول الک اسـت.   . . ((Davidson, 1987, p. 34))« « ظاهراً حاكي از اين اشياء استظاهراً حاكي از اين اشياء است

هماني شخصي با ايراد گرفتن از همين تصوير سـعي دارد تـا   هماني شخصي با ايراد گرفتن از همين تصوير سـعي دارد تـا     جالب اينجاست كه هيوم نيز در بحث از اينجالب اينجاست كه هيوم نيز در بحث از اين
 ,Hume, I))را مورد انتقاد قرار دهد. بنگريد به: را مورد انتقاد قرار دهد. بنگريد به:   -مانمان  عنوان ظرفي برای ادراكاتعنوان ظرفي برای ادراكات  بهبه  –نگر  ما به ذهن نگر  ما به ذهن 

IV, § VI)).. 
انگـاری   ی تـك  ی متني درباره برای مطالعه (Kim, 1999, pp. 645-646)بنگريد به: . همچنين 70
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 ناهنجار، بنگريد به:
Davidson, D. (1993): "Thinking Causes", In Truth, Language, and History: the 

5th volume of Davidson's essays, 2005, Oxford, Clarendon Press. 

 .Lowe, 2004, pp) انگاری ناهنجار نيز بنگريد بـه:  رادهای وارد شده بر تكی برخي اي برای مطالعه

32-36  .) 
تـوان تصـوری بسـيط يـا مركـب را      تـوان تصـوری بسـيط يـا مركـب را        ای بياني است كـه بـا آن مـي   ای بياني است كـه بـا آن مـي     . منظور الک از نام، صرفاً نشانه. منظور الک از نام، صرفاً نشانه0404
نيـز  نيـز    های خاص و كلي، حتي اوصاف معين و نامعين راهای خاص و كلي، حتي اوصاف معين و نامعين را  بر نامبر نام  گذاری كرد. پس منظور او از نام، عالوهگذاری كرد. پس منظور او از نام، عالوه  نشانهنشانه

كنـد، واژه  كنـد، واژه    كلي، در چارچوبي كه الک ارائـه مـي  كلي، در چارچوبي كه الک ارائـه مـي    طورطور  . به. به(Locke, III, I, § 6)شود. بنگريد به: شود. بنگريد به:   شامل ميشامل مي
شـمار  شـمار    هايي همچون: درد، عدالت، ظلم، انسان، پرچم، آبي، حتي باور، ترديد و ... به همان انـدازه نـام بـه   هايي همچون: درد، عدالت، ظلم، انسان، پرچم، آبي، حتي باور، ترديد و ... به همان انـدازه نـام بـه   

 س فعلي بانك مركزی ايران و ... س فعلي بانك مركزی ايران و ... آيند كه الفاظي مانند: حافظ، صادق الريجاني، خليج فارس، رئيآيند كه الفاظي مانند: حافظ، صادق الريجاني، خليج فارس، رئي  ميمي

شمرد كه به جای آنکه نشانگر تصوری باشند، نشانگر فقدان آن هستند. شمرد كه به جای آنکه نشانگر تصوری باشند، نشانگر فقدان آن هستند.   هايي را نيز برميهايي را نيز برمي  . الک، نام. الک، نام0505
طور ايجابي، نشانگر تصور خاصـي نيسـتند ولـي الک معتقـد     طور ايجابي، نشانگر تصور خاصـي نيسـتند ولـي الک معتقـد       رسد كه بهرسد كه به  نظر مينظر مي  چه بهچه به  هايي، اگرهايي، اگر  چنين نامچنين نام

شـان اشـاره دارنـد. بنگريـد بـه:      شـان اشـاره دارنـد. بنگريـد بـه:        نن  گردند كـه بـه فقـدا   گردند كـه بـه فقـدا     برميبرمي  واقع به همان تصوراتيواقع به همان تصوراتي  ها نيز درها نيز در  است كه آناست كه آن
(Locke, III, I, § 4). 

ايـن اسـت   ايـن اسـت   « « ی معيني از تصورات فرد بودنی معيني از تصورات فرد بودن  نشانگر مجموعهنشانگر مجموعه»». بايد توجه داشت كه منظور الک از . بايد توجه داشت كه منظور الک از 0808
بـرد  بـرد    واسطه و خاص هر نامي است كـه فـرد بکـار مـي    واسطه و خاص هر نامي است كـه فـرد بکـار مـي      ی معين از تصورات، معنای بيی معين از تصورات، معنای بي  كه همين مجموعهكه همين مجموعه

(Locke, III, I, § 1).  ديگر، هر نام، عالمتي قابلِ درک برای چيزی است كـه ايـن تصـورات    ديگر، هر نام، عالمتي قابلِ درک برای چيزی است كـه ايـن تصـورات      عبارتعبارت  بهبه
اسـت كـه كريپکـي در    اسـت كـه كريپکـي در    « « نـام نـام »»كند. اين تأكيد الک، نـاظر بـه اولـين معنـای     كند. اين تأكيد الک، نـاظر بـه اولـين معنـای       معين در باب آن صدق ميمعين در باب آن صدق مي

چه نقد مـا  چه نقد مـا    اگراگر  ..(Kripke, 1980, pp. 24-26)به آن اشاره كرده است. بنگريد به: به آن اشاره كرده است. بنگريد به:   نامگذاری و ضرورتنامگذاری و ضرورت
ايم كه ايم كه   بر الک مبتني بر اولين معنای مدنظر كريپکي است ولي با اين همه، ما شواهدی در آثار الک يافتهبر الک مبتني بر اولين معنای مدنظر كريپکي است ولي با اين همه، ما شواهدی در آثار الک يافته

 ,Locke)اسـت، بنگريـد بـه:    اسـت، بنگريـد بـه:      ها به دومين معنای مدنظر كريپکي نيز اشاره كردهها به دومين معنای مدنظر كريپکي نيز اشاره كرده  زنيم او در آنزنيم او در آن  حدس ميحدس مي

III, III, § 5)   ای در تأييـد آن  ای در تأييـد آن    ننـده ننـده كك  . اما چون اين فقط يك حدس از سوی ماست و هنـوز دليـل قـانع   . اما چون اين فقط يك حدس از سوی ماست و هنـوز دليـل قـانع
 گذاريم.گذاريم.  ايم پس فعالً آن را كنار ميايم پس فعالً آن را كنار مي  نيافتهنيافته
 (.Wittgenstein, § 26) . بنگريد به:. بنگريد به:0707

 A 137 / B)دهدس بنگريـد بـه:   دهدس بنگريـد بـه:     ی الک را مورد تأييد قرار ميی الک را مورد تأييد قرار مي  ای شبيه به نظريهای شبيه به نظريه  . كانت نيز نظريه. كانت نيز نظريه0000

176.) 

شواهدی بيـابيم كـه   شواهدی بيـابيم كـه     -مثالً جاناتان لومثالً جاناتان لو  -  ايم در آثار الک و يا مفسران اوايم در آثار الک و يا مفسران او  . يا الاقل ما هنوز نتوانسته. يا الاقل ما هنوز نتوانسته0606
 ای از سوی الک باشد. ای از سوی الک باشد.   ی چنين نظريهی چنين نظريه  دال بر ارائهدال بر ارائه

 (.(.Locke, III, III, §§ 2-4)بنگريد به: بنگريد به:   .0000

ی ی   توان حدس زد كـه الک، دربـاره  توان حدس زد كـه الک، دربـاره    ميمي  ،،(III, III, § 7)عنوان نمونه: عنوان نمونه:   . بنابر برخي عبارات الک، به. بنابر برخي عبارات الک، به0303
است كه به است كه به   م خاص، به مجموعه معيني از تصورات ضميمه شدهم خاص، به مجموعه معيني از تصورات ضميمه شدههر ناهر نا»»است كه: است كه:   های خاص معتقد بودههای خاص معتقد بوده  نامنام

چه اين، صرفاً يك حدس است ولي با اين همه، ما هنوز در عبارات چه اين، صرفاً يك حدس است ولي با اين همه، ما هنوز در عبارات   گرگر«. «. انداند  ی خصوصي فرد درآمدهی خصوصي فرد درآمده  تجربهتجربه



 919 . . .ی ی   ی اين باور و ارائهی اين باور و ارائه  تحليل و نقد تبيين دکارتی ِالک دربارهتحليل و نقد تبيين دکارتی ِالک درباره 
(Everyone is infallible on consciousness of himself’’An analysis and . . .) 

 

ايم. چنين حدسي اگر صحيح باشد )كه احتماالً اينگونـه اسـت(، آنگـاه    ايم. چنين حدسي اگر صحيح باشد )كه احتماالً اينگونـه اسـت(، آنگـاه        الک، شاهدی دال بر رد آن نيافتهالک، شاهدی دال بر رد آن نيافته
راسـل وارد  راسـل وارد  -ی توصـيفي فرگـه  ی توصـيفي فرگـه    معرض همان انتقاداتي دانست كه كريپکـي بـر نظريـه   معرض همان انتقاداتي دانست كه كريپکـي بـر نظريـه     توان آن را درتوان آن را در  ميمي
-ی توصيفي فرگهی توصيفي فرگه  ی انتقادهای كريپکي بر نظريهی انتقادهای كريپکي بر نظريه  ی متني مختصر و مکفي دربارهی متني مختصر و مکفي درباره  است. برای مطالعهاست. برای مطالعه  كردهكرده

 (.(.8686  -0707، ص ، ص 57365736راسل، بنگريد به: )الريجاني، راسل، بنگريد به: )الريجاني، 
 ..(Locke, III, III, § 13)طور خاص بنگريد به: طور خاص بنگريد به:   . به. به0202

، بند بس ]در ترجمه حداد عادل، چاپ چهـارم، ص  ، بند بس ]در ترجمه حداد عادل، چاپ چهـارم، ص  88گفتارِ تمهيدات، بخش گفتارِ تمهيدات، بخش   . بنگريد به: )كانت، پيش. بنگريد به: )كانت، پيش0000
0303.)].)] 

 ( دنبال كنيم، آنگاه خواهيم داشت: ( دنبال كنيم، آنگاه خواهيم داشت: 77ی )ی )  . اگر بار ديگر، استدالل پيشين را از گزاره. اگر بار ديگر، استدالل پيشين را از گزاره6464

 

 

 
 

در باب آن صدق كند و هـم تحـت   در باب آن صدق كند و هـم تحـت     Pی وجود ندارد كه هم تمام اوصاف ی وجود ندارد كه هم تمام اوصاف -xهيچ هيچ »»(، (، ی )ی )  بنابر گزارهبنابر گزاره
اين دقيقاً همان حکمي است كه كريپکـي مـدعي اسـت كالمـش آن را نقـ       اين دقيقاً همان حکمي است كه كريپکـي مـدعي اسـت كالمـش آن را نقـ       «. «. نوع طبيعي طال نباشدنوع طبيعي طال نباشد

 كند.كند.  ميمي

ی توضـيح تکميلـي   ی توضـيح تکميلـي     . برای جلوگيری از سوءتعبيری كه در اينجا ممکن است پـيش بيايـد، مطالعـه   . برای جلوگيری از سوءتعبيری كه در اينجا ممکن است پـيش بيايـد، مطالعـه   6565
 (.(.Kripke, 1980, footnote 42))  كريپکي ضروری استس بنگريد به:كريپکي ضروری استس بنگريد به:

اهلل اهلل   ی آيـت ی آيـت   عنـوان مثـال، خـانواده   عنـوان مثـال، خـانواده     خـاص، بـه  خـاص، بـه      هـای هـای   ی نامی نام  ی كريپکي دربارهی كريپکي درباره  . برای فهم بهتر نظريه. برای فهم بهتر نظريه6868
اسـت.  اسـت.    های جـواد، صـادق و علـي در آن متولـد شـده     های جـواد، صـادق و علـي در آن متولـد شـده       نظر بگيريد كه متوالياً سه پسر با نامنظر بگيريد كه متوالياً سه پسر با نام  الريجاني را درالريجاني را در

شـان  شـان    ز آنان را به خويشـاوندان ز آنان را به خويشـاوندان و مستقيماً نيو مستقيماً ني  شان با دوستان خود صحبت كردهشان با دوستان خود صحبت كرده  ی پسرانی پسران  شان دربارهشان درباره  والدينوالدين
وار ميـان افـراد جامعـه پخـش     وار ميـان افـراد جامعـه پخـش       اند. در نتيجه، نام اين سه پسر، دهن به دهن گرديده و زنجيـره اند. در نتيجه، نام اين سه پسر، دهن به دهن گرديده و زنجيـره   نشان دادهنشان داده

های بسيار دور اين زنجيره، از نام علي، صادق  و جواد الريجاني استفاده های بسيار دور اين زنجيره، از نام علي، صادق  و جواد الريجاني استفاده   است. اكنون افرادی در حلقهاست. اكنون افرادی در حلقه  شدهشده
ی آنان، مثالً: نظريات فلسفي صـادق، يـا گرايشـات سياسـي     ی آنان، مثالً: نظريات فلسفي صـادق، يـا گرايشـات سياسـي       ههی خصوصيات مميزی خصوصيات مميز  آنکه دربارهآنکه درباره  كنند بيكنند بي  ميمي

علي يا حتي تخص  جواد در فقه و حقوق، چيز خاصي بدانند. آنان حتي ممکن است اطالعات اشـتباهي  علي يا حتي تخص  جواد در فقه و حقوق، چيز خاصي بدانند. آنان حتي ممکن است اطالعات اشـتباهي  
تواند معادل فارسي مناسبي برای مثال كريپکي باشدس تواند معادل فارسي مناسبي برای مثال كريپکي باشدس   ها داشته باشند. اين مثال ميها داشته باشند. اين مثال مي  ی هر يك از آنی هر يك از آن  دربارهدرباره

   (.(.Kripke, 1980, pp. 91-92))  بنگريد به:بنگريد به:
 ..((Kripke, 1980, p. 136))  . بنگريد به:. بنگريد به:6767

. از اين نبايد نتيجه گرفت كه: پس اوصاف شيء، برای شيء ضروری نيست. اگر بنابر تجربه كشف . از اين نبايد نتيجه گرفت كه: پس اوصاف شيء، برای شيء ضروری نيست. اگر بنابر تجربه كشف 6060
دليل طبيعتش دارای وصف خاصي است، آنگاه در هر جهان ممکنـي، ايـن وصـف از آن    دليل طبيعتش دارای وصف خاصي است، آنگاه در هر جهان ممکنـي، ايـن وصـف از آن      شود كه شيء بهشود كه شيء به

رای آن ضروری است. پس اگر بنابر تجربه كشف شود كـه مـثالً رنـگ زرد    رای آن ضروری است. پس اگر بنابر تجربه كشف شود كـه مـثالً رنـگ زرد    شيء جدا نخواهد بود و لذا بشيء جدا نخواهد بود و لذا ب
طال، وصف ذاتي طال يا الاقل در اثر يکي از اوصاف ذاتي طالسـت، آنگـاه زردی بـرای طـال، ضـروری      طال، وصف ذاتي طال يا الاقل در اثر يکي از اوصاف ذاتي طالسـت، آنگـاه زردی بـرای طـال، ضـروری      

 ..((Kripke, 1980, pp. 123-127))آنکه ضرورتي پيشيني باشد آنکه ضرورتي پيشيني باشد   خواهد بود بيخواهد بود بي
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 (.(.0303-0000، ص ، ص 57365736يپکي بر آن، بنگريد به: )الريجاني، يپکي بر آن، بنگريد به: )الريجاني، . برای آشنايي با اين نظريه و انتقادات كر. برای آشنايي با اين نظريه و انتقادات كر6666

نيسـت، بلکـه منظـور آن    نيسـت، بلکـه منظـور آن    « « متضـمن اوصـاف بـودن   متضـمن اوصـاف بـودن   »». بايد توجه داشت كه منظور از معنا در اينجا . بايد توجه داشت كه منظور از معنا در اينجا 6060
   شود.شود.  ای است كه از طريق آن مدلول واژه شناسايي ميای است كه از طريق آن مدلول واژه شناسايي مي  شيوهشيوه

 ..((Wittgenstein, § 23; § 43; § 199; § 380; § 384)). بنگريد به: . بنگريد به: 6363

 ..((Kripke, 1980, p. 106))  بنگريد به:بنگريد به:. . 6262

   (.(.Davidson, 1987, p. 19)). همچنين بنگريد به: . همچنين بنگريد به: 6060

، از آن جهـت  ، از آن جهـت  ««به چهـار فرضـيه فروكاسـت   به چهـار فرضـيه فروكاسـت     الاقلالاقلتوان توان   دكارتيِ الک را ميدكارتيِ الک را ميتبيين تبيين »». اصرار بر اينکه . اصرار بر اينکه 0404
تعـداد ايـن   تعـداد ايـن     ها، تنها و تنها محدود به عدد چهار خواهد بود. ماها، تنها و تنها محدود به عدد چهار خواهد بود. ما  است كه كسي تصور نکند تعداد اين فرضيهاست كه كسي تصور نکند تعداد اين فرضيه

دانيم ولي پرداختن به تعدادی بيش از اين مقدار، فراتر از گنجايش يك مقالـه  دانيم ولي پرداختن به تعدادی بيش از اين مقدار، فراتر از گنجايش يك مقالـه    ها را بيش از اين ميها را بيش از اين مي  فرضيهفرضيه
های ديگـری را نيـز بيـرون    های ديگـری را نيـز بيـرون      بسا فرد ديگری بتواند از درون تبيين دكارتيِ الک، فرضيهبسا فرد ديگری بتواند از درون تبيين دكارتيِ الک، فرضيه  است. بنابراين، چهاست. بنابراين، چه

 بکشد و مورد تحليل و نقد قرار دهد.بکشد و مورد تحليل و نقد قرار دهد.

   (.(.Davidson, 1989, p. 60))ه: ه: . همچنين بنگريد ب. همچنين بنگريد ب0505

 ..((Davidson, 1989, p. 58)). همچنين بنگريد به: . همچنين بنگريد به: 0808

 ..((Davidson, 1987, p. 37))  . بنگريد به:. بنگريد به:0707

بـر اشـکاالتي كـه پـيش از ايـن بـه تفصـيل در        بـر اشـکاالتي كـه پـيش از ايـن بـه تفصـيل در          كنند زيرا عالوهكنند زيرا عالوه  ها كمکي به ما نميها كمکي به ما نمي  . اين استدالل. اين استدالل0000
مِ تقارن مدنظر را با عدمِ تقارن ديگری تبيين مِ تقارن مدنظر را با عدمِ تقارن ديگری تبيين شود تا عدشود تا عد  ها سعي ميها سعي مي  كلي در آنكلي در آن  طورطور  موردشان بحث شد، بهموردشان بحث شد، به

توان از يك عدمِ تقارن ديگـر اسـتفاده كـرد.    توان از يك عدمِ تقارن ديگـر اسـتفاده كـرد.      است كه برای تبيين يك عدمِ تقارن نمياست كه برای تبيين يك عدمِ تقارن نمي  حاليحالي  كنند و اين دركنند و اين در
. فهم اين مطلب . فهم اين مطلب ((Wittgenstein, § 378))و مقايسه كنيد با: و مقايسه كنيد با:   ((Davidson, 1984, p. 12))بنگريد به: بنگريد به: 

ها ها   خواهيد سيبي را ميان دو نفر تقسيم كنيد ولي تعمداً به يکي از آنخواهيد سيبي را ميان دو نفر تقسيم كنيد ولي تعمداً به يکي از آن  چندان مشکل نيست. فرض كنيد ميچندان مشکل نيست. فرض كنيد مي
چـرا او  چـرا او  »»كنـد كـه:   كنـد كـه:     است به شما اعتراض مياست به شما اعتراض مي  دهيد. نفری كه سهم كمتری دريافت كردهدهيد. نفری كه سهم كمتری دريافت كرده  سهم بيشتری ميسهم بيشتری مي

توانـد  توانـد    او باز مياو باز مي«. «. چون استحقاق كمتری داریچون استحقاق كمتری داری»»اگر شما پاسخ دهيد كه: اگر شما پاسخ دهيد كه: «. «. بايد سهم كمتری دريافت كندبايد سهم كمتری دريافت كند
چنين ارائـه  چنين ارائـه    هايي اينهايي اين  كه شما تبيينكه شما تبيين  تا زمانيتا زماني«. «. چرا او بايد استحقاق كمتری داشته باشدچرا او بايد استحقاق كمتری داشته باشد»»كه: كه: اعتراض كند اعتراض كند 

تواند ادامه بيابد. اينگونه تبيين كردن، شبيه به آن اسـت كـه كسـي پـس از     تواند ادامه بيابد. اينگونه تبيين كردن، شبيه به آن اسـت كـه كسـي پـس از       ها ميها مي  دهيد، اين اعتراضدهيد، اين اعتراض  ميمي
 ی ديگری بکَند. ی ديگری بکَند.   هايش، بخواهد بالفاصله چالههايش، بخواهد بالفاصله چاله  كندن يك چاله، برای خالصي از شر خاکكندن يك چاله، برای خالصي از شر خاک

 ..((Davidson, 1987, p. 38)). بنگريد به: . بنگريد به: 0606

ــاره   0000 ــتاين درب ــيح ويتگنش ــا توض ــود ب ــه ش ــاره   . مقايس ــتاين درب ــيح ويتگنش ــا توض ــود ب ــه ش ــردن:     . مقايس ــيف ك ــدن و توص ــان نامي ــايز مي ــردن:   ی تم ــيف ك ــدن و توص ــان نامي ــايز مي ی تم
((Wittgenstein, § 49)).. 

 نتيجه گرفت. بنگريد به:نتيجه گرفت. بنگريد به:« « خودخود»»ی مفهوم ی مفهوم   ی قابل تأملي را دربارهی قابل تأملي را درباره  توان نکتهتوان نکته  . از اين مي. از اين مي0303
Davidson, D. (1998): "Irreducibility of the Concept of the Self", collected in 

Subjective, Intersubjective, Objective: the 3th volume of Davidson's essays, 2001, 
Oxford, Clarendon Press, pp. 85-91. 

 ..((Wittgenstein, § 50))ی متر استاندارد: ی متر استاندارد:   . مقايسه شود با توضيح ويتگنشتاين درباره. مقايسه شود با توضيح ويتگنشتاين درباره0202
 (.(.Wittgenstein, § 1))به: به:   . بنگريد. بنگريد0000
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(Everyone is infallible on consciousness of himself’’An analysis and . . .) 

 

 ..((Wittgenstein, § 410)). بنگريد به: . بنگريد به: 3434
 ..((Wittgenstein, § 410)). باز هم بنگريد به: . باز هم بنگريد به: 3535
 (.(.Wittgenstein, § 125)). بنگريد به: . بنگريد به: 3838
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