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سهای ـ انتقادی نظریه شناخت استیس و کواین
بررسی مقای 

تاريخ دريافت8931/8/81 :

تاريخ تأييد8931/4/81 :

عيسی موسیزاده *

*

محمدعلی مبينی **

*

با توجه به اینکه هر ذهنی در درجه اول و بهطور مستقیم فقط با دنیای فردی
خود روبه رو است ،ذهن بشر چگونه به این بااور مایرسا کاه جاااخ خاار ،
مستقل از آگاهی ما وجود دارد؟ و چگونه باا آاااز از ایان ورودیهاای انا ،،
بروخدادها و دی گاههای فراوانی حاصل ش ه است؟ والتر ترنس اساتیس در پای
پاسخ به سؤال اول بود و به این نتیجه رسی که بااور باه وجاود جاااخ خاار ،
مستقل از آگاهی اذهاخ ،بای ساختی ذهنی و تعبیری از تمثالت حسی باشا کاه
اذهاخ مختلف با همکاری یک یگر دست به اب اع آخ زدهان  .اماا دا ااه کاواین
پاسخ به پرسش دوم است و با گذر از پوزیتیویسم منطقی معرفت را ماهیتاً زبانی
میدان و در ناایت با رسی خ باه سااختارگرایی ،در هساتیشناسای باه نسابیت
یرس ؛ اما خواهیم دی که هر دو فیلسوف به باای پاینبا ی باه رو
م

فلسا ی

خود از فام متعارف فاصله گرفتاهانا  ،درحاالیکاه اماروزه فاام متعاارف نا د
فیلسوفاخ ،اهمیت خاص معرفتی و فلس ی دارد.
* دانشجوی دکتری فلسفه دانشگاه تبریز(نویسنده مسئول) .
** استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی .
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واژگان کلیدی :رش منطقی ذهان ،باورهاای سااختی ،کالگرایای ،وحا ت
رو شناختی ،علم تعیین نظریه ،نسبیت وجودشناختی.
مقدمه

یکی از راه های شناخت دی گاه یک ان یشمن  ،مالحظه آخ در کناار ان یشامن اخ
دیگر و در نسبت با آنااست .بنابراین مقایسه دو فیلسوف به روشن ش خ دیا گاه
آناا کمک زیادی خواه کرد.
استیس ،)7611-7881( 7از فیلسوفاخ تجربهگرای انگلیسی ا آمریکاایی اسات
که به اصالت طبیعت 2اعتقاد دارد .پایبن ی استیس به تجربهگرایی او را باه انکاار
عالم خار و منحصر کردخ موجودات عالم به ذهن کشان  .او معتقا باود های
دلیل منطقی معتبر بر وجود واقعیتهایی مستقل از ذهن نا اریم و ازایانرو بااور
به جااخ خار  ،مستقل از آگااهی را سااخت و ابا اعی ذهنای مایدانا کاه باا
همکاری اذهاخ مختلف و به تا ری صاورت گرفتاه اسات .او باه ناچاار مطااب
قضایای صادق را در ذهن جساتجو مایکنا و صا ق را باه مطابقات ادرا ،باا
دادههای تجربی موجود در ذهن تعریف میدانا کاه معرفات فارد از آنااا آاااز
میشود.
کااواین2999-7698(3م ).یکاای از باا ر تاارین و اگرگااذارترین فیلسااوفاخ
تجربهگرای معاصر آمریکاست که تجرباهگرایای ،علام گرایای و رفتاارگرایای از
محوریترین موضوعات فلس ه او بهشمار میآی  .او مطاب طبیعاتگرایای های
1. Walter Terence Stase.

 .2اعتقاد به اینکه تنها قوانین حاکم بر طبیعت ،قوانین طبیعی است.
3. W. V, Quin.
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786
علمی را رو

معتبر

توصیف جااخ میدان و مطاب مکتب فی یکالیسم همه موجودات را مکاخمنا و
زماخمن میشمارد .او میپرس نظریات علمی چگونه توانستهان با مبانی تجربای
ان  ،شکل گیرن ؟ او با توجه به اینکه تناا زبااخ و رفتارهاای قابال مشااه ه را
مستع ّ بررسی و استناد میدان  ،میکوش با شرح چگونگی تکوین زباخ ارجاعی،
چگونگی شکل گیری معرفت علمی را روشن کن  .او ب وخ فرا رفتن از زبااخ ،در
داخل زباخ ،تعری ی برای ص ق ارائه میده و با توسل به م اوم «متعاین شا خ»
از وابستگی ص ق به عالم خار حمایت کن .
در این مقاله ابت ا دی گاه استیس توصیف و نق خواه ش  7و سپس به همین
شیوه به کاواین خاواهیم پرداخات و سارانجام دیا گاه دو فیلساوف را مقایساه
خواهیم کرد.
دیدگاه استیس
آغاز شناخت

استیس در نظریه شناخت خود دو مسئله اصلی و محاوری را ماورد بحار قارار
میده  .یکی اینکه میکوش مشخص کن واقعیتهای مبنایی و ب یایاتی کاه بار
آگاهی عرضه میشون ک امن و دیگر اینکه ذهن چگونه بهطاور منطقای از ایان
مق مات آااز میکن و به باورهای بع ی از جمله باور به جااخ خار مساتقل از
ذهن مایرسا  .البتاه او در مساائل یااد شا ه دا ااهای رواخشاناختی نا ارد و
نمیخواه به توصیف وضعیت موجود بشر بپردازد تاا آنچاه عماالً در سااحت
 .1برای مطالعه بیشتر در این خصوص میتوانید به مقالهای از نویسنده در معرفتت فسست ی
شماره  05مراجعه کنید.
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معرفتی او رخ میدها را شارح دها  ،بلکاه دا ااه او صارفاً منطقای اسات و
میکوش تبیین منطقی مناسبی برای دو مسئله مذکور ارائه ده .
به نظر استیس ،منشأ و نقطه آااز دانش هر فردی بای در ناایات تجرباههاای
شخصی او باش  .او این نوع از تجربهها را «دادههای تجربی» مینام  .دادهها امور
مسلم و یقینی موجود در معرفت هستن که نه میتواخ آناا را مورد مناقشاه قارار
داد و نه میتواخ تبیین کرد .آگاهی ما از آناا مستقیم و بیواساطه اسات و هرگا
نمی توانیم از چرایی و چگونگی آناا سؤال کنیم ،زیرا قادر نیساتیم از آنااا فراتار
رویم و برای این سؤاالت پاسخی بیابیم .آناا بر ما فشار میآورن و مباانی بسایار
گابت و محکمی برای شناخت بهشمار میآین (استیس.)18-61 :6831 ،
البته استیس قیاس و سایر قوانین منطقی را صوری محض مایدانا کاه تنااا
کارکردشاخ تضمین سازگاری است؛ نه تضمین ص ق ماده .آنااا تنااا ماانا از آخ
می شون که ذهن باورهای متناقض را در یک نظام فکری و با هم داشته باش  ،اما
هرگ نمیگوین ک امیک از دو باوری که با هم تناقض دارنا درسات اسات .او
حتی ضرورت موجود در قوانین منطقی را نی ضرورت ساازگاری مایدانا کاه
ضرورتی سلبی و بازدارن ه است؛ به این معنی که فقط تعیین میکن ذهان کا ام
باورها را نمی توان و نبای با هم داشته باش  .او تناا ضرورت موجود در فکار را
همین نوع ضرورت می دان که ضرورتی منطقای اسات و ضارورت هماه اناواع
قضایا را نی در ناایت ناشی از آخ میدان (همان.)978- 984 :
در ان یشه استیس ،دنیای اولیهای که ذهن من رد آخ را مییاب بینظمی خاصی
دارد و در آخ مناظر متغیر ،ناپای ار و گذرای رنا هاا ،صا اها ،بوهاا و تماثالت
حسی دیگر همانن یک رؤیا از مقابل او میگذرن  ،ظاهر میشون و افول میکنن
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و دائماً در حال تغییرن ؛ اما ذهن من رد با توجه به شباهتهاایی کاه باین دادههاا
وجود دارد ،آناا را طبقهبن ی میکن تا به این ترتیاب از باینظمای اولیاهای کاه
خو آین نبود خالصی یاب  .به این ترتیب اولین ق م برای م اومساازی توساط
ذهن برداشته میشود و این طبقات که هماخ م اهیم دادهها هستن  ،پ ی میآینا .
او بیاخ میکن اساساً همه م اهیم بر تشابه بنا میشون و مقایسه دو یاا چنا داده
حسی ،مبنای منطقی همه م اهیم است .او ماهیت اصلی ت کر را م اومی بودخ آخ
میدان و ب وخ م اهیم ،هی شناخت و هشیار بودنی را ممکن نمیدان و سااخته
ش خ م اهیم دادهها را نخستین فعالیت ذهنی و گام اولیه شناخت میشمرد (همان:

.)74-71
نقد :اگر آگاهی همواره م اومی است پس آگاهی از دادههای محضی که هی
م اومی ن ارن  ،چگونه ممکن است؟ و اگر آگاهی از دادههای محض ایارممکن
است ،پس ذهن چگونه میتوان شباهتهای آناا را ب اما و م ااهیم دادههاا را
بسازد؟ بهنظر میرس ما بایا در نقطاه آاااز شاناخت ،صااحب ناوعی آگااهی
ایرم اومی باشیم تا در مرحله بع بتوانیم م اهیم را بساازیم .ایان همااخ چیا ی
است که در فلس ه استیس از آخ ا لت ش ه است.
آگاهی از خود

او بیاخ میکن ذهن در جریاخ نوعی طبقهبن ی دادهها کاه بار مبناای خاصای
انجام میده به م اوم «خود» دست مییاب  ،به این صورت کاه ذهان من ارد در
مواجاه با دادهها متوجه ت اوت مام آناا میشود .این ت اوت به این صورت است
که ذهن خود را در نسبت با برخی از آناا فعال و در نسبت با برخی دیگر ،کاامالً
من عل مییاب .
بهنظر استیس تمای بین فعال بودخ و من عل بودخ منشأ تقسیم جااخ اولیه ذهن
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به درونی و بیرونی ،ذهنی و ایرذهنی ،من و ایرمن میشود .او معتقا اسات ماا
فعالیتهای ذهنی خود را مستقیماً تجربه میکنیم و ازاینرو آناا از جمله دادههای
تجربی ما هستن ؛ اما ج ا از تجربه این فعالیتها ،تجرباهای از آنچاه «خاود» یاا
«من» مینامیم و آخ را دارن ه و تجربه کنن ه این فعالیتها و ورای آنااا باهشامار
میآوریم ،ن اریم .بنابراین آگاهی هر فردی به خود  ،نمیتوان از نوع علام باه
یک داده تجربی باش  .درواقا بهنظر استیس «من» چیا ی ایار از مجموعاهای از
دادههایی که حاصل فعالیتهای ذهنی هستن نیست .پس آگاهی از من نی آگاهی
از همین دادههاست (همان.)11 :
نقد :بهنظر میرس در اینجا خلطی صورت گرفته است .اینکه اساساً ما همیشه
خود را با حالتهایی همراه مییابیم ،دلیل نمی شود که خاود ماا چیا ی جا آخ
حاالت نیستیم .درواقا ،ما خود را آگاه و واج حاالت مییابیم ،نه اینکه خاود را
هماخ حاالت بیابیم .به بیاخ دیگر ،وقتای مایان یشایم ،چناین نیسات کاه صارفاً
ان یشی خ را بهعنواخ دادهای تجربی بیابیم ،بلکاه خودمااخ را باهعناواخ یاک داده
تجربی می یابیم که در حال ان یشه هستیم .ما ماییاابیم خودمااخ چیا ی ایار از
ان یشه هستیم ،اما در حال ان یشی خ هستیم.
کشف اذهان دیگر

به عقی ه او وجود همواره ناوع خاصای از وجاود اسات و های وجاودی را
نمیتواخ ب وخ محتوا و کی یت دانست .وجود محاض یعنای وجاودی کاه فاقا
محتوا باش امری کامالً تجری ی است و نمیتوان قابل ادرا 7،باش ؛ پس وجود
ذهن یعنی وجود محتویاتش ،یعنی هماخ فعالیتهای احساس ،اراده و ان یشه که

 .1ادراک فقط میتواند با درک ویژگیهای بال عل یک عین محقق شود.
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سازن ه ذهن و خاود هساتن  .حتای خودآگااهی نیا در واقاا آگااهی از هماین
فعالیتهاست« .ذهن تناا با ادرا،ها ،احساسها ،ارادهها و ان یشههاایش وجاود
دارد .وجود ذهن وجود این محتویات است و با وخ در ،محتویاات آخ امکااخ
ن ارد وجود آخ را در ،کرد» (استیس .)186 :6831 ،پس در نتیجه بای گ ت منظور
از اعتقاد به وجود اذهاخ دیگر ،اعتقاد به محتوای تجربی اذهاخ دیگر است.
بهنظر استیس است اللی که ذهن من ارد از طریا آخ باه وجاود اذهااخ دیگار
پیمیبرد ،است الل ناشی از تمثیل به رفتار ب نی 7است (همان :فصل هشتم).
این است الل ب ین صورت است که ذهن من رد در درجه اول از خود

یعنی

از فعالیتهایش آگاه است و در ادامه این ذهن برخی تمثالت حسی را که از آناا
آگاه است به دالیلی مانن اینکه دائام باا او هماراه هساتن و ارتبااه ویا های باا
هوشیاری او دارن به شکل یک گروه واح از بقیه ج ا میکنا  .در مرحلاه بعا
ذهن متوجه برخی تمثالت حسی میشود که علیرام اینکه کامالً شبیه آخ دسته
از تمثالت حسی هستن که ذهن در مرحله قبل ،یافته باود و باا هوشایاری او در
ارتباه بودن  ،هی ارتباطی با هوشیاری او ن ارن  .سرانجام این ذهان بار اسااس
است الل ناشی از تمثیل ،به این نتیجه رهنموخ می شود که آخ تمثالت حسی بایا
با ذهن (با احساس ،اراده و ان یشه) دیگری در ارتباه باشن .
این است الل یقینی نیست ،اما به گ ته استیس ،احتمال منطقی بهدست میدها
و ازاینرو ،کاشف 2از وجود اذهاخ دیگر است.

 .1البته بدن بهعنوان شیء مستقل و پایدار بر شناخت ما نسبت به وجود اذهان دیگر مبتنتی
است و در اینجا کاربردی مجازی دارد.
 .2است اده از کسمۀ «کشف» نشاندهندۀ امر مهمی است .یعنتی اذهتان دیگتر مستتقل از متا
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نقد :الزم به ذکر است که او برای باور به جااخ خارجی که مساتقل از ادرا،
اذهاخ باش  ،به ش ت نیازمن واقعی دانستن وجود اذهاخ دیگر است و همین امار
موجب پذیر

است اللی از سوی او ش ه اسات کاه باا مباانی خاود

ساازگار

نیست ،زیرا مسئله اصلی این است که استیس علیت را به این معنا که یک شای،،
شی ،دیگر را ایجاد کن  ،قبول ن ارد (همان ،)966 :حال چگونه میتوانا از علات
شباهت موجود در رفتارِ بهاصطالح ب نی بپرس ؟
ساخت جهان خارج

استیس بر این باور است که اعتقاد به جاااخ خاار ِ مساتقل از ذهان کاه در
وجود داشتن یا ن اشتن خود به ادرا ،ش خ توسط هی ذهنی نیاز ن ارد ،نیازمنا
ارتباه با اذهاخ دیگر است و ذهن من رد ب وخ همکاری با اذهاخ دیگار انگیا ه و
دلیلی منطقی برای اب اع چنین باوری را ن ارد؛ زیرا اساساً تمام باورهاای ابا اعی
به دو انگی ه سادهسازی و ایجاد سازگاری بین باورهای مختلف ایجاد میشون و
باور به وجود جااخ خار مستقل بسایاری از پیچیا گیهاای حاصال از ارتبااه
اذهاخ با هم را از میاخ میبرد .او بهطور خالصه ب ین شکل است الل میکن :
اوالً اعتقاد به جااخ خار ِ مستقل از ذهن نمیتوان ج  ،باورهای مبنایی کاه
به طور مستقیم مورد تجربه و ادرا ،ذهن قرار میگیرن باشا ؛ زیارا چیا ی کاه
مستقل از ادرا ،ما وجود دارد نمیتوان ج  ،دادههای تجربی یا باورهای مبناایی
ما باش که وجودشاخ بنا باه ادعاای مشااور اساتیس همااخ ماورد ادرا ،واقاا

وجود دارند ،خواه ما از آنها آگاهی داشته باشیم ختواه نداشتته باشتیما متا فقتط بتا استتنتا از
داده های تجربی خودمان آنها را کشف میکنیم .این نوع وجود بهنظر استتی
است نه وجودی مجعول که توسط ذهن فرض و ابداع میشود.

وجتودی واقعتی
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ش نشاخ است(7همان.)666 :
گانیاً نمیتواخ آخ را از باورهای مبنایی استنتا کارد و درواقاا باهنظار او هار
باوری که وجودِ متعلَّ آخ مستقل از ادرا ،باش  ،آخ باور نسبت به واقعیاات (در
اینجا هماخ باورهای مبنایی است) بیت اوت است؛ به این معنی کاه واقعیاات ناه
میتوانن آخ را اگبات کنن و نه ن ی.

2

گالثاً نمی توان از باورهای مبنایی انت اع شود ،زیرا جااخ خار بناابار فار
علت باورهای مبنایی است .پس نمیتوان منت ع از هماخ باورهای مبنایی باش .

،
3

رابعاً نمی تواخ مبنای این اعتقاد را اری ه دانست؛ زیرا اری ه عبارت از انگی ه
یا میل کور به عمل است و چنین چی ی هرگ نمیتوانا زمیناه منطقای مناسابی
برای اعتقادهای ما باش  .درواقا «یک اری ه گواهی مناسب دربااره های چیا ی
ورای خود نیست و اگر قرار باش چناین زمیناههاای ایار عقالنایای باهعناواخ
مق مات معتبری برای عقای ما درباره اینکه چه چیا ی بارای ماا بیرونای اسات
پذیرفته شون  ...،ما میتوانیم از ت کر دست برداریم و عارف شویم و در احساس،
 .1نقد :اما مورد ادراک فعسی نبودن باوری مبنایی نمیتواند آن را از مبنا بودن ختار کنتد.
برای مثال ممکن است عست اینکه ما از کسی خوشتمان نمتیآیتد تجربته تس تی باشتد کته در
گذشته از او داشتیم ،اما اکنون آن تجربه را کامالً به فراموشی سپردهایم.
 .2نقد :این اعتقاد هر نوع پیشبینی را که زندگی بشر از جهات وابسته به آن استت را ن تی
میکند .ما بسیاری اوقات باورهای درست و معقولی نسبت به آینتدهای کته هنتوز واقتش نشتده
است داریم و این باورها هرگز نسبت به واقعیات بیت اوت نیستند ،بسکه کامالً وابسته بته آنهتا
هستند.
 .3نقد :این نتیجهگیری بهدلیل خسط مقام ثبوت با مقام اثبات استا زیترا معستول متیتوانتد
دلیل عست خود باشد ،اما نمیتواند عست آن واقش شود.
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اراده ،شاود ،وج و بهطور کلی در ایر عقلگرایی اوطهور شویم» (همان- 196 :

 .)168البته استیس وجود تصورات فطری را رد نمیکن  ،اما بر این باور است کاه
حتی اگر باور به وجود جااخ خار نی از نوع تصورات فطری باش  ،نمایتاواخ
7

آخ را به عنواخ منشأ منطقی و توجیه اعتقاد به وجود جااخ خار دانسات (هماان:

.)616
استیس پس از رد موارد چاارگانه یاد ش ه ،به عمل سااخت و ابا اع بااور از
سوی ذهن اشاره می کن و این اب اع باور از سوی ذهن را تناا راه تبیاین منطقایِ
اعتقاد به وجود جااخ خار ِ مستقل می دانا  .بناابراین ،بااور باه وجاود جااانی
مستقل از آگاهی اذهاخ بای تعبیری ( )interpretationاز تجارب حسی ماا باشا
نه استنتاجی از آناا (استیس .)6 :6833 ،ذهن بشر باا ایان عمال دسات باه ابا اع
باورهایی میزن که نمی تواخ هی دلیلی برای رد یا اگبات آنااا ارائاه کارد؛ زیارا
اساساً باورهایی که ب ین شکل توسط ذهن اب اع میشون  ،کامالً مستقل از دادهها
و استنتاجات منطقی آناا هستن .
به نظر استیس همین که اذهاخ مختلف توانسته ان با هام ارتبااه برقارار کننا
نشاخ می ده آناا بای ح اقل از جااتی به هم شبیه باشن  .او معتقا اسات تنااا
تشابای که میتواخ از مالحظه امکاخ ارتباه بین دو ذهن استنتا کارد ،تشاابه در
ترتیب و نسبتهای بین مجموعهای از تمثالت حسی که در اذهانی هستن که باا
هم ارتباه برقرار کردهان  .گ تنی است که تشابه یاد ش ه تشاابای واقعای اسات؛

 .1نقد :اما به یاد داریم که استی

میل و انگیزههایی مانند سادگی را در مسیر رشد منطقتی

ذهن و ساخت کسیه م اهیم دخیل میداند ،بهطوریکه با نادیده گرفتن چنتین امیتالی بته لحتا
منطقی نباید ما شاهد هیچ م هوم و بهتبش آن هیچ شناختی باشیم.
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زیرا استنتاجی از دادهها میباش نه اب اع یا فرضی ذهنی (همان.)6444-6443 :
نق  :ما م عی هستیم که همه تص یقات در ناایات باه تصا یقات و قضاایای
ب یای و مق م بر تجربه مانن حکم امتناع تناقض ،حکم امتناع ص فه ،حکم امتناع
دور و حکم امتناع ترجح بالمرجح منتای می شون و از هماین اصاول مایتاواخ
است اده کرد و پس از تصور م اهیمی مانن جوهر و عر

و علت و معلول 7می-

تواخ وجود آناا را در خار از ن س اگبات کرد .برای مثاال «ماا پاس از حصاول
تصور جوهر به این حکم ب یای عقلی مت تن میشویم که هر موجودی به حصار
عقلی یا جوهر است یا عر

؛ یعنی یا مستقل از موضاوع اسات یاا نیازمنا باه

موضوع .بنابراین در خار موطن ن س نی آنچاه هسات ،مشامول هماین حکام
ب یای است» (حکاک.)94 :6841 ،
گانیاً بسیاری از م اهیمی که استیس آنااا را سااخت و ابا اع ذهان مایدانا ،
میتوانن با استنتا از راه باترین تبیین 2که به فرضیه ربایی 3نیا مشااور اسات،
به دست آم ه باشن  .البته نتای این است الل ایریقینی است؛ اما از آخ جات که از
محض ذهن نیستن که نسبت باه

طری فرآین است اللی بهدست میآین و فر
دادهها بیت اوت باشن  ،اهمیت فراونی دارن .

 . 1هر ن سی عسم حضوری به ختود ،قتوا و حتا تش دارد و بتا همتین نتوع عستم ختود را
موجودی مستقل از حا تش و قائم به خود مییابد که حا تش قتائم بته او بتوده و بستیاری از
آنها وجودشان را از او کسب میکنند .درواقش عسم حضوری ن
مقابل قائم بودن حا تش به او و همچنین رابطه ایجادی که بین ن

به قائم بته ختود بتودنش در
و حتا تش وجتود دارد،

منشأ و مبنای تصور عست و معسول و جوهر و عرض میباشد (عالمه طباطبایی.)03 :2 ،
2. inference to the best explanation.
3. Abduction.
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قالب کلی این نوع است الل که در آخ با مشاه ه یک پ ی ه ،فرضیهای را برای
تبیین آخ پ ی ه ح س میزنیم به این صورت است:
امر واقا شگ ت آور  Cمشاه ه ش ه است؛
اما اگر  Aصادق باش  C ،امر عادی خواه بود [نه شگ تانگی ]؛
 بنابراین ،دلیلی هست که حا س با نیم  Aصاادق اسات (نصایی،6841 ،،

شماره اول).
گالثاً استیس در توضیح چگونگی کشف ش خ اذهاخ دیگر بارای ذهان من ارد،
است الل تمثیلی را پذیرفته است ،اما در مورد دیگر باورها از بهکار بردخ آخ امتناع
دارد .بهنظر میرس این اختالف رو

از ساوی او توجیاه منطقای قابال قباولی

ن ارد.
رابعاً جالب است که او حتی از علت شباهت موجود در ترتیب و نسبتهاای
میاخ دو مجموعه از تمثالت حسی در دو ذهن نی نمیپرس هرچنا آخ شاباهت
را واقعی دانسته و از ارتباه ایجاد ش ه بین اذهاخ مختلاف ،آخ را اساتنباه کارده
است .او از طریقه پیبردخ به این شباهت سخن میگویا ؛ اماا از اینکاه چگوناه
چنین شباهتی پ ی آم ه است سوأل نمیکن و اگر این پرساش مطارح مایشا
یکی از موجهترین پاسخها به آخ ،وجود جااخ خار است.
صدق

ادعای کلی استیس این است که اگر م اهیم بر اساس شباهتی که باین دادههاا
وجود دارن  ،پ ی آم ه باشن  ،صادق هستن و در ایر این صورت کاذبنا  .نکتاه
اینجاست که دادهها از جاات زیادی شبیه هم هساتن  ،بار اسااس شاباهتهاای
مختل ی که بین آناا وجود دارد میتواخ طبقهبن یهای مختل ی برای آناا در نظار
گرفت .اینکه ک ام شباهت را برای طبقهبن ی دادههاا در نظار بگیاریم کاامالً باه
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اه اف و سالی ما بازمیگردد؛ اما باز هم ذهن از بین شباهتهای واقعی بسایار،
آناایی را که برای اه افش م ی است در نظر میگیرد و بر اسااس آخ ،دادههاا را
طبقهبن ی میکن ؛ بنابراین «همه دانش ،چه بهطور نسبی عینی باش یا انت اعی ،در
ناایت به واقعیتهای حسی برمایگاردد و معناا و صا ق خاود را از آخ مرجاا
میگیرد» (استیس .)864 :6831 ،درحالیکه واقعیتهای حسی خطاناپذیر هساتن و
بنابراین نقطه آااز قابل اعتمادی برای معرفت بهشمار میرون .
بنابراین استیس موضا عملگرایانه را دربااره ماال ،صا ق قضاایا کاامالً رد
میکن و معتق است «موضا عملگرایانه بهطور کلی نادرسات اسات؛ زیارا اوالً
همه حقای  ،چه واقعی یا ساختی ،وابسته به دادههاا هساتن و گانیااً دادههاا تاابا
قوانین منط ان  .هر دوی دادهها و قوانین منط  ،مطل هستن و از خاار بار ماا
فشار میآورن [و] ...ص ق بهوسیله واقعیتها و منط ضرورت مییابا » (هماان:

.)694
دیدگاه کواین
نظریه شناخت

دا اه معرفت شناختی کواین را میتواخ در چگونگی ارتبااه نظریاه و مشااه ه
خالصه کرد و اینکه نظریههای بایشامار ماا چگوناه از دادههاای حسای انا ،
بهدست میآین ؟ ما چگونه توانستهایم از برخوردهاای ناچی مااخ باا جاااخ و از
دریافتهای عصبی ساده ،به حجم ب رگی از دی گاهها درباره جااخ دست یابیم؟
بای ب انیم که تجربهگرایی کواین حاصل پن نقطه عطف است که بنابر ادعای
خود با سه گام ناایی خود آخ را به کمال رسان ه است .این نقاه عطف به ترتیب
عبارتن از:
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 .7عطف توجه از تصورات و ای ها به کلمات؛
 .2عطف توجه از کلمهها به جملهها؛
 .3کلگرایی 7که در آخ بهجای تک تک جملاههاا باه نظاام جملاههاا توجاه
میشود؛
 .1وح ت رو شناختی که به طرد تمای تحلیلی و تاألی ی و درواقاا انکاار
وجود گ ارههای تحلیلی میانجام .
 .1طبیعتگرایی که به انکار فلس ه اولی و هار ناوع منظار مطلا و بیاروخ از
تجربه علمی اشاره دارد( 2کواین.)71-17 :6436 ،
او با مقاالتی که به ترتیب در  7631و  7617مینویس از پوزیتیویسم منطقای
و آرا ،حلقه وین کامالً فاصله مایگیارد .در مقالاه اول م ااوم «قاراردادی باودخ
قضایای منطقی» را که از عناصر اصلی پوزیتیویسم منطقی است مورد انتقاد قارار
میده و چنین است الل میکن که هر زبانی مستل م منط است؛ پس اگر منطا
مبتنی بر قراردادهای زبانی در نظر گرفته شود ،دچار دور خواهیم شا  .در مقالاه
دوم ابت ا تمای تحلیلی و تألی ی را مورد انکار قرار میده و در ادامه با تکیاه بار
کلگرایی ،قول به فروکاساتگرایای را کاه در آخ باه تحویال و تأویال ادرا ،و
دادههای حسی تأکی میشود ،مورد نق قرار میده و بیاخ میکنا کاه علام باا
 .1کلگرایی کواین که با وحدت روشی او ارتباط تنگاتنگ دارد روشن میکند تمامی نظتام
معرفت ما که بافته دست خودمان است و تنها در حاشیهها با تجربه در تماس استت ،یکجتا در
دادگاه تجربه قرار میگیرد و هیچ گزارهای غیرقابل انکار نیست.
 .2کواین مثال مشهور نویرات را الگو قرار میدهد که میگوید :ما دریانوردانی هستتیم کته
ناچار باید کشتی خود را بر روی اموا دریا تعمیر کنیم .آنانکه در دریا هستتند نمتیتواننتد در
خشکی فرود آیند و کشتی خود را با بهترین قطعات از نو بسازند.
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کلیت خود در دادگاه تجربه قرار میگیرد و تماس با تجرباه فقاط در حاشایههاا
صورت میگیرد؛ بنابراین همه گ ارههاا در معار

تج یا نظار قارار دارنا و

گ ارههای تحلیلی وجود ن ارن (در مسیی پیاگماتیسم.)71-11 :6841 ،
وی پس از گذر از پوزیتیویسم منطقی ،فراین شکلگیری زباخ را مورد تحلیل
قرار میده ؛ زیرا بر این باور بود که در زباخ است که ما از مشاه ه فراتر رفتاه و
به نظریه می رسیم .به همین دلیل او باا عارو باه ساطح زبااخ (گشات زباانی)،
می کوش تاا باا اسات اده از رو

رفتارگرایاناه خاود ،توصای ی رواخشاناختی و

تاریخی (برخالف رویکرد صرفاً منطقی استیس) از چگونگی کسب زباخ مص اقی
یا ارجاعی ارائه ده تا با این کار چگونگی بهدست آم خ شاکلههای م اومی علم
و نظریههای مختلف درباره جااخ خار را توصیف کن و در این توصایف باود
که به ع م تعین وسیعی میرس (ر ،،.ناوری ،7362 ،از ابتا ا تاا مقالاه ساوم).
ناایتاً آنچه کواین در معرفتشناسی مورد بررسی قرار میده و قابلیات بررسای
تجربی را نی دارد ،عبارت است از نحوههای گوناگوخ گ تار درباره عالم و آنچاه
در گ تارهای موجود فر

میشود.

وجودشناسی کواین را میتواخ بهح بسط نظریه وصفهای راسال دانسات.
راسل در نظریه وصفهای خود نشاخ میدها چگوناه مایتاواخ دربااره تعاابیر
داللتگر که بهظاهر چنین مینماین اسم و م عی نامی خ چی ی هساتن  ،طاوری
سخن گ ت که با وجود معنی داشتن ،نیازی به فر

هستیهایی که توسط تعابیر

مذکور نامگذاری ش هان نباش  .برای مثال گ اره «نویسن ه ویورلی شاعر باود» را
در نظر بگیری کاه در آخ «نویسان ه ویاورلی» ما عی نامیا خ چیا ی اسات .او
گ ارههایی از این دست را طوری تحلیل میکن که مسئولیت ارجاع بهجای تعبیر
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«متغیرهای پابنا » یاا «متغیرهاای ساور» ماننا

«چی ی»« ،هر چی » و «هی چی » باش و مورد مذکور را چنین تحلیل میکن کاه
«چی ی ویورلی را نوشت و شاعر بود و های چیا دیگار ویاورلی را ننوشات».
متغیرهای پابن با وجود اینکه بامعنی هستن و به هستیها اشاره دارن  ،اما ناوعی
اباام دارن و مستل م وجود هی شی ،معینی نیستن  .بنابراین معنای داشاتن آنااا
مستل م نامی نشاخ نیست (کواین.)181 :6831 ،
کواین از نظریه راسل تبعیت کرد و با ت صیل دادخ اسمهاا و تبا یل آنااا باه
وصف ،نشاخ داد مسئولیت کامل ارجاع بار دو

متغیرهاای پابنا اسات .او باا

حذف ح های ج ئی به ن ا متغیرها به این نتیجه میرس کاه چیا ی را موجاود
شمردخ ،برابر آخ است که آخ را مابهازای یک متغیر پابن بشماریم و هر نظریاهای
تناا به موجوداتی ملت م است که متغیرهای پابنا آخ نظریاه بارای صاادق شا خ
تص یقاتش قابلیت داللت بر آناا را داشاته باشا  .او ماال ،وجودشناسای را در
زبانی منطقی صورتبن ی کرده است که در آخ «وجاود» را باه «ساور وجاودی»
تب یل میکن و بیاخ میدارد:
«یک نظریه هویاتی از یک نوع خاص را م رو

میانگارد ،اگار و تنااا اگار

برای صادق بودخ قضایای مورد تأیی آخ نظریه ،بعضی از این هویاات را بایا از
جمله مقادیر متغیرها لحاظ کرد» (کواین.)618 :6468 ،
بنابراین وجودشناسی او مربوه به زباخ و نحوه گ تار است نه آنچه مستقل از
ما و زباخ وجود دارد که ناایتاً به سااختارگرایی مایرسا و موجاودات بارای او
حیثیتی خنثی پی ا میکنن ؛ یعنی برای صادق بودخ قضیهها و نظریهها هی فرقای
نمیکن چاه چی هاایی وجاود داشاته باشان ؛ در هار صاورت صا ق جماالت
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مشاه تی و پشتیبانی آناا از جمالت نظری و توفی نظریه در پیشبینی پ ی ههاا
نسبت به آناا بیت اوت است .بنابراین او اصالت را به ساختار نظریاه مایدها و
اشیا ،حیثیتی خنثی مییابن (سایه میثمی.)661 :6836 ،
ازآنجاکه نظریهها ،گ تارها و شاکلههای م اومی متعا دی وجاود دارنا و از
طرف دیگر هی منظر مطلقی برای انتخاب آناا نیست ،بنابراین کواین به نسابیتی
وجودشناسی منتای میشود که انتخاب یکی از نظریهها فقط بر اساس مال،های
عملی میتوان صورت گیرد.
کواین به ع م تعین نظریه نتیجه منطقی نسبیت وجودشناختی و فرضی باودخ
موجودات و ساختارگرایی معتق است؛ یعنی قراین تجربی تاواخ تعاین دادخ باه
یک نظریه از میاخ نظریههای متع د را ن ارن  .باا وجاود ایان ،کاواین بارخالف
استیس که همه ساختهای ب یل را به یک ان ازه صادق میدانست ،هماهنا

باا

طبیعتگرایی خود که مطاب آخ خار از شاکله م اومی و نظریه مختار هی منظر
مطلقی در خصوص حقیقت و ص ق در دست ن اریم ،بر این باور است که فقاط
یکی از نظریهها که همگی اج ای آخ سازگاری درونی دارن و بهلحااظ محتاوای
تجربی معادل بوده و به یک ان ازه با مال،های عملی هماهنا

هساتن  ،صاادق

میباش و ناایتاً شاکله م اومی علم را مناسبترین شااکله بارای توصایف عاالم
معرفی میکن و زباخ مناسب آخ را نی زباخ مص اقی 7میدان (همان.)636 :
جالب اینکه او با توسال باه م ااوم صا ق مایکوشا باا وجاود اعتقااد باه
ساختارگرایی و نسبیت وجودشناختی از واقاگرایی علم دفاع کن .
 .2صدق

دی یم که کواین واقعیت و ص ق را در نسبت با زباخ و شاکله م ااومی قابال
 .1زبانی که در آن با جابهجایی دو ل ظ هم مصداق در یک متن ،صدق ثابت بماند.
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بررسی میدان  .در بررسی دی گاه کواین نسبت به مسئله ص ق ،بای میاخ دو بیاخ
تمای قائل ش  ،یکی مال ،صادق بودخ 7و دیگری معیار صادق بودخ.

2

او در مال ،ص ق از تارسکی تبعیت میکن  .تارسکی مسئله اصلی خود را در
رابطه با م اوم ص ق ،ارائه تعری ی رضایتبخش از آخ میدان به این معنای کاه
تعریف بای ک ایت مادی و صحت صوری داشته باش .
تارسکی در خصوص ک ایت مادی از نظریه مطابقت دفاع میکن  ،اما تعریاف
سنتی آخ را مبام و به لحاظ شکل و صورت نادرست میدان  .به هماین دلیال او
در مسئله ص ق درص د صوتبن ی دقی نظریه مطابقی است و اعتقاد دارد برای
اینکه تعریف ما با تصورات ماا از صا ق مطابقات داشاته باشا  ،بایا متضامن
همارزی دو جمله به این صورت باش :
«برف س ی است» صادق است اگر و تناا اگر برف س ی است».
و آخ را در قالب طرح  Tصورتبن ی میکن :
( S )Tصادق است اگر و فقط اگر .P

3

این طرح که همارزی دو جمله را بیاخ میکنا درواقاا شااود ماا از صا ق
جملهای خاص را به نحو دقیقی بیاخ میکن  1و نمونههای آخ را میتواخ بهعناواخ
تعری ی ج ئی از ص ق در نظر گرفت .او معتق اسات تنااا تعااری ی از صا ق،
 .1تعریف و بیان حقیقت صادق بودن.
 .2آزمونی برای فهم صادق بودن.
 .3در این طرح  Sبه جای نام جمسه و  Pبه جای خود آن جمسهای قرار گرفته که به دنبتال
تعریف صدقش هستیم.
 .4باید توجه کرد این طرح در فرازبان (که بحثش خواهد آمد) تدوین میشود و ختود نته
یک جمسه بسکه یک الگو و طرح است.
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ک ایت مادی دارن که همه نمونههای طارح  Tرا باهعناواخ نتیجاه داشاته باشا
(تارسکی .)896-899 :6499 ،تعریف کلی ص ق به یک معنی حاصل عطاف تماام
نمونههای طرح  Tاست.
اما اگر طرح  Tرا بهعنوخ تعری ی کلی برای همه جملهها درنظار بگیاریم ،باه
تناقضهایی مانن پارادوکس دروغگو گرفتار خواهیم ش  .تارسکی برای رهایی از
پارادوکسهایی که در تعریف م اهیم معناشناختی 7به آناا مبتال میشاویم ،شاره
ص ق صوری را بیاخ میکن  .او پس از بررسی پارادوکس دروغگاو دو فار

را

عامل اصلی این پارادوکس معرفی میکن :
 )7اینکه زباخ ،عالوه بر عبارات خود ،شامل الف) اب اری برای رجوع به هماخ
عبارات ،و ب) محموالت سمانتیکی از قبیل «ص ق» و «کاذب» اسات .تارساکی
چنین زبانی را «به نحو صوری بسته» مینام .
 )2اینکه قواع معمولی منط برقرار است.
تارسکی درحالی که تمایلی به رد فر

دوم ن ارد ،نتیجه میگیرد یک تعریف

صوری صحیح از ص ق بای در زبانی ارائه شود که به نحو سمانتیکی بسته نباش
(ها717 :7382 ،،ا.)712
ت کیک زباخ به زباخ موضاوع (کاه تعریاف بارای آخ اسات) و فرازبااخ (کاه
تعریف در آخ صورت میگیرد) به تارسکی این امکاخ را میداد که با وخ گرفتاار
ش خ به پارادوکس ،تعریف ص ق را در فرازباخ و برای زبااخ موضاوعی صاوری
ش ه ارائه ده .
 .1م اهیمی که روابط میان اشیای زبانشناختی و مدلولهای آنهتا را بیتان متیکننتدا ماننتد
صادق بودن ،ارضا کردن ،تعریف ،حکایت کردن.
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تارسکی تعریف ص ق را برای زباخ موضوعی صوریش های ارائه میدها کاه از
توابا جملهای باز( 7جملههای اتمی) تشکیل میشود و جملاههاای بساته مرکاب در
چنین زبانی ،از جملههای باز تشکیل میشون  .برای مثال جملاه ) (x)(Fx v Gxاز
« »Fxو « »Gxهمراه با عالمت ان صال و سور وجودی تشکیل ش ه اسات .آنچاه
برای تارسکی اهمیت داشت این بود که جملاههاای باازی ماننا  »Fx« :و «،»Gx
قابل ص ق و کذب نیستن  ،اما توسط اشیا ،متعین و اشاباع مایشاون  .بناابرایان
به نظر او با توجه به م اوم معناشناختی «متعین مایکنا » کاه نسابتی باین تواباا
جملهای باز و  nتاییهای مرتب از اشیا ،اسات ،مایتاواخ صا ق را بارای تماام
جملههای یک زباخ صوری ش ه تعریف کرد.
او ابت ا تعری ی بازگشتی از م اوم «متعین میکن » ارائه میده کاه مطااب آخ
ابت ا م اوم «متعین میکن » را برای جملههای سااده تعریاف مایکنا  2و ساپس
شرایطی را بیاخ میدارد که جملههای مرکب در آخ شرایط متعین میشون و ناایتاً
با توجه به تعریف م اوم «تعین یافتن» ،جمله صادق را جملهای مایدانا کاه باا
تمامی سلسلهها متعین میشود (هاک616 :6831 ،ا .)611البته باهنظار کاواین ایان
تعریف از ص ق ،تعریف به معنای دقی نیست و ما فقط بر اساس «متعین شا خ»
کاربرد درست محمول ص ق را در موردی خاص مشخص میکنیم (کواین:6471 ،

.)91
کواین دالیل خوبی برای پیروی از تارسکی داشت:
او ًال نظریه تارساکی زبااخ مصا اقی یاا ارجااعی را از شار پاارادوکسهاای
 .1توابش جمسهای که دارای متغیر آزاد هستندا مانند.Fyx :
 .2برای مثال ( xیک شهر است) با قم متعین میشود.
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سمانتیک نجات میده و به این ترتیب این زبااخ را کاه شاامل م ااهیمی ماننا
ص ق و داللت است و کواین آخ را مناسب علم میدان  ،به زباانی کارآما بارای
علم تب یل میکن .
گانیاً با معرفی محمول ص ق بهعنواخ اب ار «نقل قول زدایی» نشاخ داد به وسیله
این م اوم ،از زباخ به جااخ باز میگردیم ،زیرا بهنظر کواین نقل قول گ تار ماا را
از سطح جااخ به سطح زباخ عرو میده و محمول ص ق طب بیاخ تارسکی با
برداشتن نقل قول ما را دوباره به جااخ باز میگردانا  .باه ایان ترتیاب محماول
ص ق ب وخ نیاز به م اوم امر واقا نشاخ میده مرجا گ تار ماا جاااخ اسات و
همچنین جوهره نظریه مطابقت نی که پیون علم با جااخ است ح ظ میشود.
گالثاً با تعریف ص ق بر حسب م اوم «اشباع» یا هماخ «متعین کاردخ» نسابت
زباخ با جااخ را واضح میسازد (سایه میثمی.)141-148 :6836 ،
اما بای توجه داشت که در تعریف ص ق بر اساس م اوم «تعاین یاافتن» ،دو
عامل «دستور زباخ» و «متعین ش خ» نقش اصلی را ای ا میکنن و درواقا منط در
پرتو دستور زباخ است که میتوان شرایط ص ق جماالت را تعیاین کنا  .منطا
کواین در بررسی ص ق ،منط ِ تابا ص قی و دستور زباانش دساتوری سااختگی
است (کواین.)87-86 :6471 ،
مالحظه میشود که صادق بودخ کامالً وابسته باه زبااخ و نظریاه اسات و باه
همین دلیل فقط دروخ نظریه میتواخ به نحو معناداری از ص ق سخن گ ات .اماا
از طرفی ما با گ تارهای نظاممن مت اوتی در خصوص عاالم مواجاه هساتیم کاه
همگی با تجربههای ما تأیی میشون  .به بیاخ دیگر تجربهها تواخ تعاین دادخ باه
یک نظریه را ن ارن و با توجه به اینکه ص ق دروخ نظریه و شاکله م اومی معناا
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پی ا میکن  ،پس نظریه ص ق گرفتار نسبیگرایی میشود.
اینجاست که کواین با توسل به طبیعتگرایی م عی میشود ما از های منظار
مطلقی برای تعین دادخ به یک نظریه ن اریم ،بنابراین صرفاً بر اساس ماال،هاای
عملی دست به گ ینش نظریهها میزنیم ،اما پس از این گ ینش مجازیم فقاط آخ
را درست ب انیم و در چاارچوب آخ از ص ق سخن بگوییم« .در دروخ کل آموزه
متحول خود ،این تواخ را داریم که بهطور مطل و ج ی از ص ق سخن بگاوییم»
(کواین.)16 :6411 ،
به این ترتیب روشن میشود نظریه ساازگاری یاا دروخ ذات باودخ صا ق را
میتواخ معیار و توجیهگر ص ق دانست و این درواقا رویکردی معرفتشاناختی
به مسئله ص ق است .برخالف رویکرد وجودشناختی به ص ق که کواین با توجه
به آخ از نظریه مطابقت دفاع میکن (سایه میثمی.)867-868 :6836 ،
کواین میکوش تا از تبیینی علمی و فی یکالیستی در خصوص همه واقعتهاا
دفاع کن ؛ اما تحویل هر تبیینی به تبیین فی یکی الاقل در خصوص ذهن و حاالت
ذهنی ،هم شاوداً و هم با توجه به است اللهای فالس ه ذهن معاصار (کاه تاا باه
حال نتوانستهان توجیه قانا کنن های برای این نوع تحویل ارائه دهن ) ایر موجاه
بهنظر میرس  7.از طرف دیگر اینکه هر واقعیتی به لحاظ مص اقی واح است ،اما
در عین حال قابلیت انت اع معانی و م اهیم متع دی را دارد ،میتوان تبیین باتری
برای وجود شاکله های م ااومی مختلاف باشا تاا اینکاه بگاوییم باا توجاه باه
شاکلههای م اومی مختلف با هستیهای گوناگونی سروکار داریم.
 .1در خصوص دیدگاههای فالس ه ذهن معاصر رجوع کنید بته کیتت هستین ،درآمتدی بته
فسس ه ذهن ،ترجمه مهدی ذاکری ،قم :پژوهشگاه عسوم و فرهنگ اسالمی.
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مقایسه

دا اه معرفت شناختی کواین تبیین ارتباه مشاه ات تجربی و نظریات است کاه
برای این کار فراین شکلگیری زباخ مص اقی را مورد بررسی قرار میده ؛ زیارا
معتق است در زباخ است که از مشاه ات فراتر میرویام .افا وخ بار ایان زبااخ
فعالیتی اجتماعی است و وی گی بین االذهانی و عینای باودخ را دارد .بناابراین باا
بررسی آخ از پ ی ارانگاری و شخصی شا خ علام رهاا مایشاویم .او باهدنباال
معرفااتشناساای توصاای ی اساات؛ نااه معرفااتشناساای توصاایهای و هنجاااری و
معرفتشناسی خود را تجربی و شاخهای از روانشناسی تجربی بهشمار مایآورد؛
اما استیس میخواست مراحل رش منطقی ذهن را با ابت ا از ب یایات به اصطالح
منطقی بازسازی کن و هرگ با آنچه بهطور واقعی و تجربی ات اق افتاده یا میافت
کاری ن ارد.
کواین زباخ خصوصی را انکار مایکنا و دادههاای شخصای را مبناای علام
نمیدان ؛ اما استیس مبنای دانش را دادههای شخصی هر فرد قرار میده .
کواین جااخ را واقعی میدان ؛ نه اب اع ذهنی ما؛ اماا تماام آنچاه وجاود دارد
م روضاتی هستن که ما در گ تارماخ درباره جااخ آناا را فر

میگیریم و چوخ

گ تار علمی تناا گ تار مناسب درباره جااخ است و تناا اشیا ،فی یکی در این نوع
گ ت ار م رو

هستن ؛ پس جااخ را اشایا ،فی یکای پار کارده اسات ،اماا بارای

استیس ،جااخ از اذهاخ و دادههای آناا تشکیل ش ه اسات و ایار از آنااا هرچاه
هست ،ساخته همین اذهاخ است.
کواین هم در انتخاب شاکله م اومی و هم دروخ شاکله م اومی منتخب خود،
یک پراگماتیست است؛ زیرا او ماهیت معرفت را زبانی میدان و باه عا م تعاین
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زباخ هم در معنا و هم در ارجاع قائل است 7.او با تکیه بر طبیعتگرایی توانسات
از واقاگرایی علم دفاع کن و با وجود دروخذات باودخ صا ق آخ را وابساته باه
جااخ خار ب ان  .استیس نی در خصوص باورهای سااختی تاا حا ود زیاادی
متکی به مال،های عملی است؛ اما بارای او مباانی داناش و خاود منطا کاامالً
تحمیلی است ،به این معنی که انتخابی و تحت اختیار ما نیستن .
کواین ص ق را وابسته به جااخ خار میدان و با تکیه بر نظریه تارساکی آخ
را وسیله نقل قولزدایی و انتقال از زباخ به جااخ معرفی میکن ؛ اما استیس ص ق
را در ناایت وابسته به دادهها میدان که کامالً شخصی هستن .
نتیجهگیری

سرانجام آنچه در کار هر دو فیلسوف آشکار بهنظر میرس اینکه هر دو به بااای
پایبن ی به رو

فلس ی خود ،از ارتکازات و فام متعارف بشری فاصله گرفتهان .

درحااالیکااه امااروزه فااام متعااارف نا د بساایاری فیلسااوفاخ ،اهمیاات فلسا ی و
معرفت شناختی خاصی دارد .شای به همین دلیل ،تبیین هی ک ام نتوانساته اسات
تمام واقعیتها را در برگیرد .برای مثال ،تبیین اساتیس جاااخ خاار مساتقل از
ذهن را و تبیین کواین دنیای شخصی درونی را باز نتابا  .باهعاالوه ،موجاودات
دنیای کواین تماماً فر

های گ تارماخ درباره جااخ هستن و ماا باا عا م تعینای

فراگیر هم در معنا و هم در ارجاع و هم در هستیشناسی مواجه هستیم .بناابراین
نق اصلی ما در درجه اول متوجه رو

فلس ی هر دو فیلسوف است.

 .1برای مطالعه بیشتر در این خصوص به کتتا
کواین مراجعه شود.

ستایه میثمتی« ،عنتا و معرفتت در فسست ه
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