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محوریت بحث در مورد ایدۀ «آزمایشهای فکریِ ضدّفردگرایانه» است که تایلر بِرج ( )Tyler Burgeدر
فلسفۀ ذهن مطرح کرده است .استاد مازاریان در مقدمۀ گفتارش بر آن است که ارایۀ تعریف آزمایش
فکری( )Thought Experimentبا حفظ شروط الزم و کافي سخت است؛ اما یک تعریف سهلگيرانهتر
ميگوید آزمایش فکری چيزی است که به ما این امکان و توان را ميبخشد که بدون اینکه الزم باشد یک داده
یا دیتا یا اطالع تجربي جدیدی کسب و آزمایش کنيم ،بدون هزینههای گزاف و با توجه به یک یا چندتجربۀ
کنوني ـکه ازقبل محققشدهـ به یکسری یافته در مورد نيچرِ اشيا برسيم .درواقع آزمایش فکری ،ميکسي است
از استدالل و تخيل.
استاد در ادامه ميگوید ،ضدّفردگرایي با این شکل و شمایل کنونياش یک رویکرد فلسفي جدید قرن
بيستمي است که در قلمرو فلسفۀ ذهن و فلسفۀ زبان از آن حيث که ناظر به ذهن است از سوی تایلر برج و
شاگردانش و دیگر فيلسوفان تحليلي مطرح شده است.
دکتر مازاریان دربارۀ ایدۀ کلي ضدّفردگرایي در مجموعه مقاالت برج ميگوید ،یکي از اصطالحات کليدی
برای فهم ضدّفردگرایي ،ایندی ویجویشن (تفرُّد) است .ضدّفردگرایي ميگوید که انواع ذهني بازنمودی در مقام
تبيينهای گوناگون فلسفي و علمي در مقامهایي درواقع تفرد پيدا ميکنند که از ذهن یا بدن فرد فراترند.
او ميگوید همچنين با نيچر (تشکيلدهندۀ اساسي یک شيء) ادراک حسي ،پرسپشن مواجه هستيم که فيلد
بسيار گستردهای است .اآلن بعضي از فيلسوفان نهتنها روی پرسپشن بلکه فقط روی ویژن کار ميکنند؛ یعني
فقط روی فلسفۀ بينایي یا حتي روی فلسفۀ رنگ کار ميکنند! و البته که بحث برج در اینها تأثير دارد .در این
مکتب ضدّفردگرایي ،نيچر عمل ،اکشن ،این تأثير دارد .نيچر کامينيکيشن بحثهای فلسفۀ ارتباطات یا ارتباط اثر
دارد .کساني که در بحثهای محضتر عالقه دارند .نيچر معرفت پيشيني ،نيچر معرفت به خود ،سلفنالج که
احتماالً در سنت اسالمي عالقه زیاد دارد .نيچر معرفت تجربي ،نيچر تبيين روانشناختي ،نيچر پرسنال ایدنتيتي،
این مال یک شخصي است همينطور .باز یکسری ریليشنها روابطي اشخاص دارند با حيوانات .پرسن چيست
انيمال چيست؟ تفاوتها و اشتراکاتش چيست؟  mine body problemکه مفصل شاید صدها جلد کتاب
و پيپر در موردش نوشته شده و بحث اسکپت تيسيزن ،شکاکيت در تمام اینها ضدّفردگرایي بهعنوان یک مبنای
پایه تأثير ميگذارد چه نفياً و چه اثباتاً ،چه بپذیریم و چه ردّ کنيم.

بسماهلل الرحمن الرحيم.
بحث در مورد آزمایشهای فکریِ ضدّفردگرایانه است که تایلر بِرج ( )Tyler Burgeدر فلسفۀ ذهن
مطرح کرده است .او مقاله فراوان دارد؛ اما مهمترین مقالۀ او به نام Individualism and the mental
است :یعني فردگرایي و امور ذهني که بااینکه عنوان مقاله فردگرایي است ولي مقاله در نقد فردگرایي است و در
دفاع از ضدّفردگرایي است ،یا به تعبيری ميشود گفت فرا فردگرایي یا غير فردگرایي.
خب مقالۀ بسيار مهمي در تاریخ فلسفي معاصر است که بِرج در  33سالگي نوشته و در ادامۀ نهضتي است
که در فلسفۀ تحليلي معاصر برخي از فيلسوفان زبان نظير ،کریپکي ،پاتمن و دیگران راه انداختند و ایشان بحث
را در فلسفۀ ذهن معاصر بسط داده و مقالۀ بسيار جالبي است .این مقالۀ  05صفحهای را من برای آستان قدس
ترجمه کردم و فارسياش حدود  055صفحه شده است .طبق آمار گوگل ،اصل مقاله  0055تا سایتيشين دارد
یعني حداقل  0055تا مقاله یا کتاب در موردش یا در نقدش کالً یا جزئاً نوشته شده و یک ادبيات خيلي
گستردهای ایجاد کرده است.
در ایران این بحثها خيلي جدید است یعني ادبيات ضدّفردگرایي با این شکل و شمایل خيلي سابقهای
ندارد ،و بعد باز پُست اسکریب دارد یعني حاشيههای بعدی دارد که خود برج نوشته و بعد باز فيلسوفان
گوناگون بحث کردند ،جواب دادند و نقد کردند؛ چه فردگرایان ،چه ضدّفردگرایان ،درونگرا یا برونگرا ،و تمام
اینها جمع شده است و آن ورژن اوليه مقاالت در این کتابِ  Foundations of mindاست که خود ایشان
جمع کردند و آکسفورد چاپ کرده است .بحثهای فيلسوفان دیگر البته در مجموعهای به نام reflection
 and replaceاز سوی فيلسوفان مختلف نوشته شده و ایشان خودش جواب داده در یک مجموعه که آنهم
چاپ شده است.
این یک مقدماتي بود برای اینکه بدانيم ادبيات بحث چه تاریخچهای دارد.
خب دربارۀ آزمایشهای فکری ،هم اول یک مقدمهای را سریع توضيح بدهم که اصالً آزمایش فکری
چيست؟ خب اساتيد مستحضرند که  Thought Experimentیا آزمایش فکری ،یک ابزار فني تکنيکال
هست که در فلسفه و علم به کار فيلسوف و دانشمند ميآید و هدف اصلي این ابزارها یعني آزمایشهای فکری
این است که نيچرِ اشيا یا به یک تعبيری ميشود گفت ذات اشيا و چيستي اشيا کشف و دانسته بشوند البته با
کمکگرفتن از تخيل.
ما در استداللها هم معموالً دنبال همين هدف هستيم ولي معموالً یا قاعدتاً از ایمجينيشن یا تخيل یا
خيالپردازی استفاده نميکنيم .آزمایش فکری همانطورکه عنوانش نشان ميدهد یک وضعيت بينابين یا برزخي
دارد؛ یعني ازیکطرف آزمایش است و ازیکطرف فکری است .آزمایشگاهِ اینگونه آزمایشها کجاست؟ ذهن
فرد است ،عالم خارج نيست؛ و خب این خودش یکي از جاذبههای اینهاست .یعني شما نياز به هزینهکردن
فراوان یا تجهيزات فراوان برای انجامدادن آزمایشهای فکری ندارید.

اما این در چه حوزههایي کاربرد دارد؟ در عموم حوزههای اندیشه و دانش جدید؛ نظير اقتصاد ،ریاضيات،
تاریخ ،فلسفه و فيزیک که حاال یک اشارات کوتاهي ميکنم.
آزمایش فکری با اندیشيدن در مورد آزمایشهای تجربي که بشر انجام داده متفاوت است .اگر گروهي از
دانشمندان رفتند آزمایش کردند بعد ما بشينيم فکر کنيم ،به این عمليات ما آزمایش فکری نميگویند .این ،تفکر
در مورد آزمایشهاست یا فکر در مورد آزمایشهاست.
لذا هر آزمایش فکری دستکم حاوی یک امر تجری یا آزمایشي هست؛ اما چهبسا و در اکثر موارد اینطور
است که جنبههایي دارد که غيرتجربي است یا بشر تاکنون تجربه نکرده یا چهبسا هيچگاه هم اصالً تجربه نکند.
در باب اهميت آزمایشهای فکری گفتاند که دستکم در شرایط مدرن ،فيلسوفي نيست که بتواند کار
جدی فلسفي بکند اما بدون پرداختن به آزمایشهای فکری! و لذا تقریباً یک شبه اجماعي وجود دارد.
این ادعا را مقالۀ استنفورد در مورد  Thought Experimentميگوید .دانشنامۀ استنفورد ،ميگوید
یک شبه اجماعي وجود دارد که در فلسفۀ معاصر و علوم جدید ،علوم طبيعي جدید یک نقش کليدی دارند.
نمونههایي آزمایشهای فکری معروف چندتا آزمایشهای انيشتين هست که بعضيهایش را حتي در نوجواني
ساخته و منشأ اثر بوده ،آن آزمایش آسانسورش در باب شتاب و جاذبه خيلي معروف است و برخي ميگویند
اینقدر این آزمایشها تأثير دارد که اساساً مکانيک کوانتوم و نسبيت بدون این توان آزمایشهای فکری انيشتين
و امثال او قابلفهم نيست .برای اینکه امکانات بشر اجازه نميدهد بدون این آزمایشهای فکری ،آزمایش واقعي
داشته باشيم با آن مثالً فرض کنيد آن چيزی که در  01سالگي مثالً انيشتين گفته که اگر ما با سرعت نور مثالً
حرکت کنيم همچين چيزی خواهد شد.
در نظریات فلسفي ،فلسفۀ تحليلي معاصر مخصوصاً هم آزمایشهای فکری فراواني داریم که بسيار مفيد
بودند؛ نظير آن اتاق چيني جانسر و زمين دو قلوی پاتمن که احتماالً امروز یک اشاره کوتاهي ميشود و یک
آزمایش ماری (یک عصبشناس) ،جکسون و همين آزمایشي که امروز ميخواهيم توضيح بدهيم آزمایش
آرتروز که بِرج دارد.
اینها آزمایشهای فکری معروف فلسفي هستند و امثال اینها خيلي زیاد است و اگر بخواهيم برای آزمایش
فکری یک تعریف با شروط الزم و کافي ارایه کنيم ،کار دشوار ميشود و سراغ همچين وظيفۀ دشواری
نخواهيم رفت .برای خيلي از چيزها نميشود همچين تعریفي ارایه کرد ،و اگر بشود اساساً برای بعضي چيزها
ارایه کرد ،یک تعریف سهلگيرانهتری اگر بخواهيم داشته باشيم ،این است که آزمایش فکری چيزی است که به
ما این امکان و توان را ميبخشد که بدون اینکه الزم باشد یک داده یا دیتا یا اطالع تجربي جدیدی کسب بکنيم
و آزمایش کنيم ،بدون هزینههای گزاف با توجه به یک یا چندتجربۀ کنوني که ازقبل محققشده به یکسری
یافته در مورد نيچر اشيا برسيم .درواقع آزمایش فکری ،ميکسي است از استدالل و تخيل.

لذا هر آزمایش فکری درستي مخصوصاً در متون فلسفي قاعدتاً باید در بطن خودش یک استداللي داشته
باشد حاال یا دی داکتيو یا این داکتيو ،یا استنتاجي یا استقرایي؛ ولي درعينحال با داستاني ،داستانوارهای و
خيالانگيزی همراه ميشود که قالب آزمایش فکری پيدا ميکند و این هم ابزاری برای تفهيم بهتر مطلب است.
البته ممکنه این جنبه تخيلياش منشأ یکسری سوءتفاهمهایي هم بشود.
اما چه طوری ميتوانيم آزمایشهای فکری را نقد کنيم؟ درست مثل استدالالت .مقدمات را ميتوانيم نقد
کنيم .بگویيم مثالً مقدمات کاذباند یا اینکه نتيجه ،ربطي به مقدمات ندارد و مغالطهای اتفاق افتاده است.
تقسيمبندی که برای آزمایشهای فکری ميشود براساس حوزۀ کاربرد :آزمایشهای فکری یا فلسفي ،براساس
محتوی :آزمایشهای فکری هنجاری یا اخالقي و فکشوال یا ناظر بهواقع و خب خودم تقسيمبندی دارم که
برخي آزمایشهای فکری اکتشافياند؛ مثل آن آزمایشهای فکری نظریۀ کوانتوم یعني به کمک ایضاح یا تبيين
یک نظریه ميآیند.
آزمایشهای فکری دسته دوم ،آزمایشهای فکری انتقادیاند برعليه یک نظریه یا آزمایشهای فکری دفاعي
دستۀ سوم برای کمک به یک نظریه .به نظر ميرسد که مثال و آزمایش پاتنَم ،مربوط به دستۀ دوم است یعني
ميخواهد یک مکتب یا تئوری یا دیدگاهي را نقد کند یعني یک اینترناليزم را ،و مثال آزمایش بِرج دستۀ سوم
است یعني ميخواهد در دفاع از ضدّفردگرایي آزمایش را طراحي کرده باشد.
تقسيمبندی دیگری خود استنفورد (نویسندهاش) آورده اینطوری که یک آزمایش طراحي ميشود تا
تعارض دروني یک نظریه را نشان بدهد و آن نظریه به این طریق رد بشود .گاليله یک آزمایش معروفي دارد
برعليه تز ارسطویي دربارۀ سقوط اجسام که این آزمایش فکری بوده ولي گویا خودش هم انجام داده که یک
توپ سنگين و یک توپ سبک را به هم آویزان کرده و گفته که طبق نظریۀ ارسطو ،این در آنِ واحد ،هم باید
قبل از اینکه متصل بشود به توپ سبکتر ،تندتر برود و هم کندتر برود! پس نظریه ارسطو تضاد دروني دارد و
لذا نظریۀ ارسطو را رد کرده است.
دستۀ دوم ،آزمایشهای فکریایاند که نشان ميدهند یک نظریه با یک باور مقبول ،تضاد یا تعارض دارد،
نه اینکه تضاد دروني داشته باشد .در متون کهن مخصوصاً در قرونوسطي مسيحي و اسالمي زیاد داریم.
بعدازاین دوره بيشتر شده ولي در آن دورهها هم زیاد داریم .احتمال زیاد این استدالل ابنسينا به نام «انسان
معلّق» را شنيدهاید .این یک آزمایش فکری است که بهاصطالح مطرح کرده ،حاال من فرصت نکردم بروم متون
التين اینها را دربياورم ببينم این مترادفش در متون قدیمي اسالمي چي ميشود .آقای یثربي یکي از نقدهایي که
بر استدالل ابنسينا کرده این است که خب این آزمایش نشده مثالً ،این کجا انجام شده؟ خب این مشخص
است متوجه نشده که این یک آزمایش فکری است و الزم نيست حتماً یک جایي انجام بشود و ميخواهد یک
نکتۀ شهودی را نشان بدهد.

این یک مقدمهای بود که آزمایش فکری چيست و دانستيم این ابزاری است که خيلي به درد ما ميخورد.
ما ميتوانيم در حوزۀ علوم اسالمي استفاده کنيم ،آزمایشهای فکری بسازیم و به قولي در آمریکا اینقدر
آزمایش فکری ساختند که یکي از این ماتریاليستهای معروف به نظرم دنيت بود ،گفته بود که اینها شدهاند
پمپ آزمایش فکری! همينطور دائماً آزمایش ميسازند! چون هزینهای هم ندارد دیگر و راحت ميسازند .ما
هم ميتوانيم باالخره همينطور پمپاژ کنيم و آزمایشهای فکری مختلف بسازیم.
لذا اساساً آزمایش فکری پدیدهای است که تعارضي با استدالل ندارد ،و در بطن خودش از استداللي کمک
ميگيرد .خودش درواقع درون خودش استدالل دارد ولي چيزیهایي اضافه بر آنهم برای تفهيم بيشتر دارد که
به اقناع مخاطب کمک ميکند.
خب ،حاال در مورد ضدّفردگرایي یک مقدمۀ خيلي کوتاهي باز همراه با یکسری نکات اصطالحشناختي
خيلي روشن و ساده بگویم که برسيم به خود آزمایش آرتروز.
اول باید بدانيم که اساساً ضدّفردگرایي چيست؟ ضدّفردگرایي با این شکل و شمایل کنونياش یک رویکرد
فلسفي جدید قرن بيستمي است که در قلمرو فلسفه ذهن و فلسفه زبان از آن حيث که ناظر به ذهن است ،از
سوی تایلر برج و شاگردانش و دیگر فيلسوفان تحليلي مطرح شده است.
اما چندنکتۀ مهم برای فهم ضدّفردگرایي .نکتۀ اول اینکه ضدّفردگرایي یک دیدگاهي است دربارۀ نيچر
حاالت و رویدادهای ذهني .حاال فرض کنيد در فارسي بگویيم طبيعت و سرشت حاالت و رویدادهای ذهني.
نيچر یک واژۀ شبه فني است ،سِميتيکال است ،صرفاً و محض تکنيکي نيست .واژۀ سنتي و تکنيکيتر اِسنس
است .خب به دالیلي مخصوصاً به خاطر تعهدات ذاتگرایانهای که خود ترم اِسنس دارد در مکتب از استفاده از
اسنس پرهيز ميشود.
نيچر چيست؟ نيچر با یک تعبير تقریبي و مسامحهآميز ،همان چيزی است که وقتي ویژگيها یعني
 propertyها یا اعراض به تعبيری و  relationها یعني نسبتهای یک شيء تغيير ميکند و آمدوشدی
دارد بازهم آن نيچر ثابت ميماند و تغييری نميکند .نيچر همان است.
بهعبارتدیگر ،ما یک طرق و شيوههایي برای کَتِگوری و مقولهبندی داریم .نيچر چيست؟ نيچر همان
پایهایترین و بنيادیترین الیۀ مقولهبندی ما است .نيچر ،مقوّم یا تشکيلدهندۀ اساسي یک شيء است .بدون آن
مقوم آن شيء دیگر نميتواند همان شيء قبلي باشد یا وجود داشته باشد.
حاال در مورد اینکه آیا نيچر اشيا را ميدانيم یا نميدانيم یا کدام اشيا را نيچرش را ميتوانيم کشف کنيم یا
نکنيم ميشود یک بحثهایي داشت؛ ولي یک حداقلي در مورد برخي از اشيا چهبسا بتوانيم کشف کنيم .اما
ضدّفردگرایي در مورد نيچر حاالت ذهني چنين ادعایي دارد؛ یعني ناظر به آنها بحث ميکند.
بسياری از نيچرها بر ما پنهاناند و چهبسا هيچگاه هم مکشوف نشوند اما نميتوانيم در مورد این حوزهای
که دانش و آگاهي داریم ساکت بمانيم .مثالً فرض کنيد نيچرِ این درخت ،این است که یک درخت است یا

اینکه مثالً نوع خاصي از یک گياه یا از یک رستۀ ژنتيکي خاص است نه اینکه مثالً  055سانت است ،این
نيچرش نيست ميتواند مثالً  005سانت باشد یا کوتاهتر.
خب ضدّفردگرایي در مورد نيچر حاالت ذهني چه ميگوید؟ ميگوید که چه شروطي (حاال چه شروط
حداقل شروط الزمي ،نه شروط الزم و کافي) ،نيچر حاالت ذهني را معيّن و مشخص ميکند .همانطوری که
داشتن یک وضعيت  DNAخاص الزم است برای اینکه یک چيزی نيچر درخت باشد یا خود درخت باشد ،چه
شروطي برای نيچر حاالت ذهني الزم است؟ این نکتۀ اول.
نکتۀ اصطالحشناختي دوم ،اینکه ضدّفردگرایي دربارۀ نيچرهای حاالت و رویدادهای ذهنيِ بازنمودی است:
 representationalبازنمودی یعني چي؟ مثالي ميزنيم که بفهميم یعني چي .حاالت بازنمودی مثل
باورها .اینها چيزی را نشان ميدهند و ناظر به چيز دیگری هستند ،اميال ،توهمات ،تخيالت ،ادراکات حسي .ما
بيرون را ميبينيم ،مثالً درخت را ميبينيم .دیدن ما یک حالت بازنمودی است .چيزی را دارد بازنمایي ميکند.
این حاالت بازنمودی یکي از کارکردهاشون یا از آن اسپکتها ،حيثيات اصليشان این است که about
 nesterاَند؛ یعني دربارۀ یک چيز دیگری هستند.
یا یک موضوع را به تعبير دقيقتر ،به یک صورت خاص که در انگليسي با  asبه کار ميبرند .بهعنوان ،از
فالن چيز ،بهعنوان یک امر دیگر بازنمایي ميکنند .این حاالت بعضاً مطابق با واقعاَند و بعضاً غيرمطابق .ولي در
هردو حال بازنمایي دارد اتفاق ميافتد و اینطور نيست که فقط در حالتي که ما بهازای دقيقي دارد بازنمایي
اتفاق بيافتد.
نکتۀ سوم ،اینکه این حاالت و رویدادهای ذهني که قرار است بازنمایي باشند محتوی یا به تعبير
انگليسياش  contentبازنمودی دارند content .بازنمودی یا  representationalچيست؟ این یک
انتزاع ساختارمند است .حاال من انتزاع را برای اکسترکشن گذاشتم .یک اکسترکشن ساختارمند است .یک ذره
توضيح بدهم مشخصتر ميشود اینکه به چه درد ميخورد حاال؟ انتزاع ساختارمند یعني چي؟ این محتوی برای
صدق و کذب یا ارزیابي صدق و کذب در حاالت مفهومي و دقت و عدم دقت در حاالت ادراک حسي به کار
ميآید .این با یک مثال روشنتر ميشود.
ما یکسری حاالت داریم که به اینها ميگویند گرایشهای گزارهای propositional :یعني اتيتيودی
داریم ،یک گرایشي داریم یک حالت یا ميل و یک وضعيت ذهني داریم که این گزارهای است ،یعني متعلَّق آن
گرایش ما یک گزاره است .گزاره چيست؟ گزاره متعلَّق یک جمله ،آن چيزی که با جمالت از آنها یاد ميکنيم.
مثالً من باور دارم به اینکه «همۀ قوها سفيد نيستند» .این باور من که همۀ قوها سفيد نيستند یک contentی
دارد .یک محتوایي دارد که این محتوی چه جوری است؟ گزارهای است ،ساختارمند است و ساختار یک گزاره
را دارد .محتوای بازنمودی یا  representationalاین باور من چيست؟ اینکه همۀ قوها سفيد نيستند.

حاال این  contentباور من یا صادق است یا کاذب است content .یا صادق است یا کاذب .وابسته به
چي؟ وابسته به اوضاع امورfact ،های عالم همۀ قوها سفيد باشند یا نباشند .این تنها کارکرد محتوای بازنمودی
نيست که ضدّفردگرایي دارد از آن کمک ميگيرد؛یعني تعيين صدق و کذب یا ارزیابي صدق از کذب .بلکه یک
کارکرد مهم دیگر هم دارد  contentکه ميتواند به شناسایي و اینهمانسازی ایدنتيفيکيشن انواع حاالت
ذهني کمک کند .یعني ما براساس محتوی ایدنتيفای ميکنيم ،اینهمان ميکنيم ،ميشناسيم چي را؟ حاالت
ذهني را ،نوعنوع ميکنيم ،حاالت ذهني خودمان را براساس محتواها تایپتایپ و مقولهبندی ميکنيم.
حاال این شناسایيها در چه حوزهای به درد ميخورد؟ در روانشناسي و در بسياری از تبيينهای علمي.
محتواهای بازنمودی ،یک ساختارهایي دارند که این ساختارها متناظر است با توانایيهای یک جنبههایي خاص
از توانایيهای ذهني ما .این نکتۀ سوم.
نکتۀ چهارم ،بحث  concept .conceptچيست یا مفهوم که ضدّفردگرایي از آن کمک ميگيرد
چيست؟ این محتواهای بازنمودی این  contentها باز خودشان تشکيل شدند از یک مؤلفههایي ميگوید
 sub propositional content.کانتنتهایِ زیرگزارهای یا ریزگزارهای .یعني گزارهها را باز تکهتکه بکنيم
اینها  conceptها هستند که دارند این گزارهها را یا آن کانتن گزارهها را تشکيل ميدهند .مؤلفههای
تشکيلدهندۀ آنهایند .مثالً مفهوم قو ،بخشي از آن کانسپتي است که کانسپت قو که آن گزاره قبلي را که گفتيم
همۀ قوها سفيد نيستند ،آن را تشکيل ميدهد.
خب ضدّفردگرایي با این چندنکتۀ اصطالحشناختي کوتاه ،ميخواهد فردگرایي را ردّ کند .تز فردگرایي چه
تزی است؟ تز فردگرا و نظریۀ فردگرایي یک تابلویي است .اینها چي ميگویند؟ ميگویند انواع ذهني بازنمودی
فرد در بنيادیترین سطوح خودشان از رابطه با موقعيتها واقعيتهای فراتر از فرد ،مستقلاند .فردگرایي چه
ميگوید؟ ميگوید شما محيط فيزیکي فرد ،محيط اجتماعي فرد و هر آنچه فراتر از فرد است را جدا بدانيد،
یعني از حاالت ذهني فرد ،مستقل بدانيد.
من البته تا حاال در مورد فردگرایي و ضدّفردگرایي در فلسفۀ اسالمي تحقيقي نکردم؛ ولي به نظر ميرسد
برخي از فيلسوفان مسلمان یا برخي از فلسفههای اسالمي به فردگرایي همچين بيتمایل نباشند و اینکه محتوای
ذهن ،حاالت ذهني فرد را کامالً جدا از آن واقعيت فيزیکي و اجتماعي و فرهنگي و زباني و هر واقعيت محيطي
درنظر بگيرند و احساس ميکنند اینها ميتوانند وجود داشته باشند .چهبسا این را بشود اثبات کرد ولي بهعنوان
یک احتمال مطرح است و هيچ نظریه قطعي هنوز نداریم در این مورد که واقعاً فلسفه اسالمي چگونه فلسفهای
است؟ البته تا آنجا که فلسفههای اسالمي فلسفههای ارسطویي هستند نظریات ضدّفردگرایانه باید به جهان
اسالم راه پيدا کرده باشد؛ ولي خب این خودش یک پروژۀ مستقلي است که حاال به بحث ما خيلي ربطي ندارد.
ضدّفردگرایي برخالف این دیدگاه ،ميگوید که بسياری از حاالت ذهني ما حداقل ،دستکم ،بسياری از
حاالت ذهني بازنمودی فرد منجمله باورها که مقولۀ بسيار مهمي است در شناخت ذهن انسانها ،باورها ،اینها

در بنيادیترین سطوح خودشان یعني در نيچرشان ،در ذاتشان ،سرشتشان ،بهلحاظ تقوم( ،تقوم را بهجای
کانسيتویيشن گذاشتيم) ،نيچر خودشان را از چه حيث دارند؟ از حيث آن روابط یا نسبتهایي که فرد در آن
حاالت با واقعات فراتر از خودش دارد .یعني چي؟
یعني شما نميتواني حالت ذهنيات را داشته باشي (منجمله باورها که یک مقولۀ عظيمي است از حاالت
ذهني ما) بدون اینکه رابطهای ،کانستيتوتيو ،رابطهای تقومبخش یا بنيادی این حاالت شما با محيط فراتر از شما
داشته باشد.
به عبارت فنيتر یا دقيقتر ،ضدّفردگرایي ميگوید که این حاالت ذهنيِ بازنمودی که حاال اینها همش
ترجمههای خود من است (یعني چهبسا بهلحاظ جایگزینهای فارسي اشتباه هم باشد) این حاالت ذهني
بازنمودی در سرشت خودشان در طبيعت خودشان برای اینکه همين نيچری که هستند باشند بر یک سری
روابط غير بازنمودی  non representationalبين فرد با محيط وابستهاند .حالت بازنمودی (همين باور
ما) باید یکسری بيسها ،در بيس خودش در نيچر خودش ،یکسری روابط غير بازنمودی مثل چه رابطهای
مثالً روابط علّي یا روابط تکاملي یا رابطۀ زبانشناختي یا رفرنشوال ،رابطۀ ارجاعي ،باید یکسری روابط غير
بازنمودی) با محيط داشته باشند.
مثالً در جامعۀ زباني خاصي فرد باید زندگي کند تا آن حالت ذهني را داشته باشد .نميتواند آن حالت
ذهني را داشته باشد .حاال مثال بِرج را ميآوریم ،بدون اینکه در جامعه زباني مدنظر باشد ،وجود داشته باشد.
این ریليشنها یا روابط یا نسبتها برای این حاالت الزماند ،پارتلي ،یعني تا حدودی یکي از شروط الزم
هستند ،اگر کافي نباشند.
و ایدۀ شهودی این مکتب یا این دیدگاه این است که حاالت ذهني بازنمودی نميتوانند در خأل یا در
وکيوم شکل بگيرند .حاالت ذهني نميتوانند بریده از یک جامعه (به تعبير من) یا جدا از یک محيط ،محقق
بشوند.
توضيح بيشتر .اینکه شخص نميتواند توانایيهای (اگر بخواهيم ریزتر کنيم) حاالت ذهني را ادراک حسي
است ،پرسپشن یا توانایيهای مفهومي ،کانسپشوال ،برای رپریزنتيشن ،برای بازنمایي امور فراتر از ذهنش داشته
باشد ،مگر اینکه چي؟ مگر اینکه آن امور فراتر از ذهن ،یک روابطي با ذهن فرد داشته باشند .اگرچه آن فرد
نداند .الزم نيست فرد حتماً تمام آگاهي داشته باشد نسبت به اینکه حاالت ذهنياش یک رابطهای دارد با جهان
خارج ،چهبسا در ناخودآگاهش باشد یا چهبسا در بيس تکاملي و بيولوژیک آن باشد ولي باید این روابط وجود
داشته باشد .حاال جلوتر ميرویم مشخصتر ميشود که این روابط چه نوع روابطي هستند.
این توانایيهای ذهني ،توانایيهای ادراک حسي یا توانایيهای مفهومي و عمدۀ توانایيهای ذهني ما (که
حاال جلوتر بيشتر اشاره ميکنم) representational content ،دارند ،محتوای بازنمودی دارند .چه
جوری ما ميتوانيم این محتوا را که نيچر اینها را تشکيل ميدهد بشناسيم؟ براساس جنبههای اساسي آن

 subject matterآن موضوعي که در محيط قرار دارد .غالب  subject matterها نه همهاش؛ چون یک
تز فيزیکاليستي نيست -ولي غالب  subject matterدر محيط فيزیکي قرار دارند و یک امر فيزیکي هستند
و درعينحال فراذهني.
یکي از بنيادهای ذهن که اتفاقاً اسم همين کتاب برج هم که مجموعه مقاالتش گردآوریشده همين است:
 Foundations av mindیکي از بنيادهای ذهن همين جهان فيزیکي است و نميشود بدون ارتباط با این
وجود داشته باشد.
خب ،توانایيهای بازنمودی ما یا هر فردی ،آن  representational abilityها تنها در صورتي امکان
پيدا ميکنند( ،یعني محالاند در غير این صورت) که یکسری روابط سيستماتيک و یکسری روابط جامع غير
بازنمودی بين فرد و محيط وجود داشته باشد.
معموالً این رابطه ،رابطۀ عليت است که پشتيبان آن بازنمایي است .یعني امری فيزیکي ،علت فکر شما
بشود یا معلول فکر شما بشود یا در یک زنجيرۀ علّي با حاالت ذهني شما در ارتباط باشد .مثالً برای اینکه این
توانایي را داشته باشيم که بتوانيم در مورد آلومينيوم بهعنوان آلومينيوم  asآلومينيوم ،یک باوری داشته باشيم
باید یکسری روابط همبسته و درعينحال علّي بين آلومينيوم ،خود آلومينيوم و سيستم شناختي ما وجود داشته
باشد.
نکتۀ اساسي که ضدّفردگرایي ميخواهد تأکيد کند این نيست که صرفاً فرد باید یکسری از روابط علّي با
محيط داشته باشد تا بتواند باورهایي اکتساب کند .این خب یک چيز شهودی است که همه ميدانند.
نکتۀ اساسي چيست؟ نکتۀ اساسي و مهم و قابلتوجه که ضدّفردگرایي ميخواهد به آن التفات بدهد این
است که در بسياری از موارد و چهبسا بشود گفت در اکثر موارد یک باور یا یک ادراک هستي ،به این دليل
همان نوع باور یا ادراک حسيای هست که فعالً هست ،به این دليل آن نيچر را دارد که در یک شبکه از روابط
غير بازنمودی ،فرد با محيط قرارگرفته است.
یعني نکتۀ اساسي این است که این رابطه صرفاً یک رابطهای نيست که خب یکوقتهایي باید فرد رابطه
هم داشته باشد با محيط ،بله خب هر انساني در محيطي به دنيا آمده نه ،بحث سر این است که این حضور یا
این اشتراط یک حضور کانستيتوناتيو است ،نيچرِ حاالت ذهني ما را تشکيل ميدهد ،مقوّم حاالت ذهني ماست
و رابطۀ بين حاالت شما و حاالت فرا فردی که چهبسا شما توجهي هم نداشته باشيد.
یکسری روابط ،رابطۀ حاالت ذهني ما با فرا فرد یا ضدّفرد ،محيط ،این روابط ،روابط مستقيم نيستند ،و
بسيار پيچيده هستند و اساساً الزم نيست در زندگي خود شخص یا در خودآگاهِ خود شخص یا در زیست
روانشناختياش حضور و انعکاس مستقيمي داشته باشد .ميتوانند از طریق روابط بقيۀ مردم ،روابط با محيط
محقق بشوند ،یا از طریق تکامل سيستم حسي ما نه سيستم شناختي ما ،نه در زیست یکایک افراد محقق شود.

یک نکتۀ مهم دیگر اینکه این روابط ،الزم نيست دقيقاً رابطه با آن خودِ شيء بازنمایيشده باشد .ميتوانيم
یک نفر ،یک دانشمندی فرض کنيد در مریخ زندگي ميکند ،این ميتواند در مورد آلومينيوم فکر کند بدون
اینکه سيستم شناختياش چشمانش دستش بدنش در کل عمرش با آلومينيوم تماس داشته باشد .ميتواند فکر
کند .اما به هر صورتي بالمآل باید به یکنحوی حاالت ذهني دیگر آن شخص ،با اموری که مربوط با آلومينيوم
است رابطه داشته باشد .مثالً فرض کنيد با تبدیل شيميایي یک چيزی به آلومينيوم مثالً یک عنصر دیگر و بعضي
وقتها این روابط آنقدر پيچيده ميشود که فقط دانشمندان ميتوانند تشخيص بدهند و افراد عادی نميتوانند
تشخيص بدهند .ولي به هرصورت این هست .دربارۀ کانسپتها ،این رابطۀ ادراک حسي بود با آلومينيوم .دربارۀ
کانسپتها یا مفاهيم هم این مثال قابل تکرار است.
به همين دليل ،ما ميتوانيم یک مفاهيمي داشته باشيم ،کانسپتهایي در ذهنمان داشته باشيم (یعني حاالت
ذهني در مورد آن کانسپتها یا به تعبير دقيقتر حاالت ذهنيای داشته باشيم) که آن کانسپتها بخشي از آن
حاالت ذهني باشند و مؤلفۀ آن حاالت ذهني باشند که هيچ مصداقي ندارند ،مثل فلوجيستن ،رستم ،بابانوئل و
چيزهایي شبيه به اینها ،پدیدههایي که به آنها ميگویند اسماء تهي .مثالً توهمات و چيزهایي شبيه به آن.
چرا وقتي ما به فلوجيستن فکر ميکنيم ،افکار مربوطه یعني افکار ما در مورد فلوجيستن همين فکری است
که هست؟ و این نيچری را دارد که اآلن دارد؟ بهخاطر اینکه بالمآل حاالت ذهني ما با حاالت ذهني دیگری از
ما یا دیگر مردم مرتبط است و ربطي به محيط پيدا ميکند.
لذا یکي از خوانشهای اشتباه در مورد فردگرایي یا برونگرایي این است که احساس ميکند هر فکری باید
یک مابهازای خارجي داشته باشد ،یک همچين چيزی نيست.
بلکه بحث سر این است که باید به یک طریقي به خارج مربوط بشود و نميتواند در خأل محض باشد،
حتي همان وقتي که شما به «رستم» هم فکر ميکنيد باالخره یک شبکهای از روابط محيطي ،روابط ذهني بوده،
باورسازیهایي شده ،مفهومسازیهایي بوده است .مثالً فرض بفرمائيد پهلوانهایي بودند ميجنگيدند و
خاطراتي از اینها شکل گرفته و در طول هزاران سال ،ایدهسازی و اسطورهپردازی شده و مفهوم «رستم» شکل
گرفته و یک جایي باید شما به محيط یک کانکشني را پيدا کنيد تا حاالت ذهني داشته باشيد یعني در خأل
محض نميشود حاالت ذهني خاص و مخصوصاً باورها را داشته باشيم.
پس ميشود گفت ایده کلي ضدّفردگرایي در این مجموعه مقاالت ،ایده اصلي تایلر برج چيست؟ ایده
اصلياش این است که فرد در کدام حاالت ذهني بازنمودی ميتواند داشته باشد براساس روابط و نسبتهایي
که با محيطش دارد محدود ميشود ،حاال مشخص ميشود .اذهان در تقوّم خودشان ،یک روابط بنيادیني با امور
فراتر از فرد دارند و با محيط فيزیکي و اجتماعي.
یکي از اصطالحات کليدی برای فهم ضدّفردگرایي ،یک اصطالح متافيزیکيِ ایندیویجویشن است که در
فارسي ما ميگویيم تفرّد .این کلمه از ایندی ویجيت و ایندیویجوال ميآید بهمعنای فرد و فردی ،تفرد ،فردشدن.

ضدّفردگرایي ميگوید که انواع ذهنيِ بازنمودی در مقام تبيينهای گوناگون فلسفي و علمي ،درواقع در
مقامهایي تفرد پيدا ميکنند که از ذهن یا بدن فرد فراترند .تبيين فلسفي و علميِ مناسب و کافيای ما نميتوانيم
ارایه کنيم از حاالت ذهني فرد بدون توجه به محيطش.
مثالً باور به اینکه( ،یک باور کانسپچوال) ،آلومينيوم یک فلز است .این یک نوع خاصي از باور است .این
باور دارد با این باور که مس یک فلز است .این یک تایپ است ،آن یک تایپ است .چرا باورِ من به اینکه
آلومينيوم فلز است ،مصداق آن نوع خاص از باور است؟ بهخاطر کانتنتش ،آن representational
 contentمحتوای بازنمودی که با این کلمات بيان ميکنم :آلومينيوم فلز است .با این اصوات .نوع کلي
چيست؟ آن نوع کلي که مثالً فرض کنيد آن گزاره که آلومينيوم فلز است ،درواقع گونۀ آن گزاره.
تبيين درست این باور و باورهای مشابه فرد ،صرفاً این باور را به دیگر باورهای فرد که در رویکردهای
دوئاليستي هست یا دیگر حرکات بدنياش که در رویکردهای رفتارگرا و امثال آنها هست مرتبط نميکند ،تبيين
درست باور فرد ميآید اشاره ميکند ،ارجاع ميدهد به روابط گوناگون حسي ،پرسپچوال ،عملي و ارتباطي که
فرد با محيطش دارد و به آنها ارجاع ميدهد.
پس تبيين ما بدون ارجاع به محيط ،ناقص خواهد بود از حاالت ذهني فرد .یعني نميتوانيم بفهميم فالن
فرد چه حاالت ذهنيای دارد و وقتي محيطش را درنظر نگيریم هر فهمي از حالت ذهني دیگران بدون توجه به
محيط آنها ناقص خواهد بود و اساساً فهم نخواهد بود ،جهل خواهد بود ،جهل و توهم .این روابط مثل رابطۀ
خود فرد با خود آلومينيوم یا امور مشابه آلومينيوم مثالً آلومينيومسازان و دایرۀُالمعارفي که در مورد
آلومينيومسازهاست و فلزهای مشابه.
خب این نکات کليدی است که گفتيم .اینها همه یک اینتروداکشني و یک مقدمهای است ،و حقيقتاً
بحثکردن در مورد فردگرایي خيلي سخت است چون این انتهای بحث است ،متوجهيد؟ مثل داستان هزار و
یک شب است .کلي ماجرا اتفاق افتاده این صفحات آخر است 055،سال فيلسوفان قصد داشتند از اروپا هم
شروع شده اول بحثها .از کمبریج و سنت بریتانيایي و اینها بحثهای مختلف شده بعد در فلسفه زبان به
امریکا راه پيدا کرده به نام فلسفۀ ذهن و چيزهایي شبيه به این و اواخر قرن بيستم دیگر خروجيهای فلسفه
تحليلي این بوده است.
ولي باالجمال اگر بخواهم بگویم این نکات کليدی ضدّفردگرایي کجاها تأثير ميتواند بگذارد یا نه و
ميخواستيد پيپری بنویسيد یا چيزی بخوانيد کجاها باید ردپایش را پيدا بکنيد؟ در نيچر بازنمایي ،یعني خود
 representationalیک فيلد مفصلي در فلسفۀ تحليلي است .متفکراني داریم که اصالً کارشان فقط
 representationalیا اینترنرشناليتي است .نيچر فات نيچر فکر که اصالً فکر چيست .چه باشد آنچه
خوانندش تفکر؟

نيچر ادراک حسي ،پرسپشن یک فيلد بسيار گستردهای است .اآلن بعضيها از فيلسوفان نهتنها که روی
پرسپشن بلکه فقط روی ویژن کار ميکنند .فقط روی فلسفۀ بينایي یا روی فلسفۀ رنگ حتي کار ميکنند! خب
در اینها تأثير دارد.
در این مکتب ضدّفردگرایي ،نيچر عمل ،اکشن ،این تأثير دارد.
نيچر کامينيکيشن بحثهای فلسفۀ ارتباطات یا ارتباط.
کساني که در بحثهای محضتر عالقه دارند .نيچر معرفت پيشيني.
نيچر معرفت به خود ،سلفنالج که احتماالً در سنت اسالمي عالقه زیاد دارد.
نيچر معرفت تجربي ،نيچر تبيين روانشناختي.
نيچر پرسنال ایدنتيتي ،این مال یک شخصي است همينطور.
باز یکسری ریليشنها روابطي اشخاص دارند با حيوانات .پرسن چيست انيمال چيست؟ تفاوتها و
اشتراکاتي چيست؟  mine body problemکه مفصل شاید صدها جلد کتاب و پيپر در موردش نوشته
شده و بحث اسکپت تيسيزن ،شکاکيت در تمام اینها ضدّفردگرایي بهعنوان یک مبنای پایه تأثير ميگذارد چه
نفياً و چه اثباتاً ،چه بپذیریم و چه رد کنيم.
ریشهها و آن بذرهای آغازین ضدّفردگرایي را ميتوانيم در فلسفۀ یونان پيدا کنيم .یعني یک امر کامالً
جدید و بدیع نيست .هرچند شکل و شمایل کنونياش بدیع است .ارسطو بهعنوان مثال ،فُرم را دارد در
هایلومافيزمش ،نظریه هایلومافيزم که صورت ما ميگویيم و ميگوید این صورت یا فُرم در حاالت حسي
پرسپچوال استيتهای ما ،به یک صورت جامع و سيستماتيک ،ناناکسيدنتال ،غيرعارضي ،غيرتصادفي با صوَر
پدیدههای فيزیکي که دارند رپرزنتي ميکنند ،بازنمایي ميکنند مرتبط است.
ارسطو ميگوید این فرم حاالت ذهني ما ،با فرم آن فيزیکال امتيتيهایي که دارند بازنمایي ميکنند ،یک
رابطۀ منظم و سيستماتيک دارند .این خودش یک نوع ضدّفردگرایي است .یعني اینها وابستهاند .حاالت ذهني ما
وابستهاند به آن چيزی که دارند بازنمایي ميکنند بيرون ،و لذا در خأل شکل نگرفتهاند.
این صور یا به تعبير مدرنترش که نميگویند صور ،کایندها (یعني انواع) ذهني همينهایياند که هستند ،به
چه دليل؟ بهخاطر همين روابط سيستماتيکي که با صور فيزیکي دارند .نيچرشان ،در ذات خودشان ،در نيچر
خودشان بهصورت علّي به آنها وابستهاند.
در برابر این رویکرد ارسطویي که در بخش قابلتوجهي از قرونوسطي هم بازتاب پيدا کرد و فيلسوفان
قدَری طرفدارش بودند ،خب فيلسوفان فردگرایي بودند که مخصوصاً در فضای متأخر ،نظریات فردگرایي
ميدادند؛ مثالً نظریات سنس دیتایي که متأثر از راسل است .اینها در سنت بریتانيایي در باب ادراک حسي گفته
شده ،یا برخي از دیدگاههای پدیدارشناختي که متأثر از هوسرل در قرن بيستم مطرح شده است ،انگار به این
ایده دامن زدند که فرد ميتواند واقعيت ذهني و حتي گاهي واقعيت فيزیکي را ،از جنبههایي کامالً دروننگرانه

و کيفي خودش بسازد و بازسازی کند ،بدون اینکه قيود الزم یا ضروریِ ( representationبازنمایي) را
داشته باشد .یعني کامالً انگار ميشود فرد را از محيط فراتر از فرد جدا کرد.
بعدتر رفتارگراها و نو رفتارگراها آمدند با دامنزدن به این ایده که ميشود حاالت ذهني را تحویل برد به
رفتارها یا دیسپوزیشنهای رفتارها یعني استعداد رفتارها .ایدههای فردگرایانهای مطرح کردند ،ذهن را ردیوس
کردند به رفتار که امری فردی است .حداقل آنطورکه رفتارگراهای اوليه توضيح ميدادند یا استعدادهای رفتار.
برخالف این موج ،نظریات کریپکي و دانالن پاتنم و کبلن تاحدودی اینها آمدند ،در فلسفۀ زبان در اواسط
تقریباً قرن بيستم به این بحث پرداختند که یکسری واژهها مثل پاتنم :نچرال پایترمها نامهای انواع طبيعي مثل
طال ،برق چيزهایي شبيه به این ،اینها یک ارجاع زبانشناختي دارند ،یک  Linguistic Referanceدارند به
این معنا به محيط وابستهاند .یک روابط علّي یا روابط بازنمودی باید بين فرد و محيط باشد تا زبان کار کند ،تا
ارجاع صورت بگيرد.
خب بِرج از اینجا شروع کرده ولي حرف او تفاوت دارد .اوالً کار اصلي برج صرفاً در قلمرو زبان نيست،
بلکه در قلمرو عميقتری است که قلمرو ذهن است .چون زبان خودش یکي از شاخصهها یا توانایيهای
برداشتهشده یا برخواسته از ذهن است.
نکتۀ دیگر اینکه ،صرفاً بحث  referenceیا لينگویيستيک رفنرنس را ندارد ،برج روی بحث
 representationخيلي کار کرده در پيپرهای مفصل ،حدود  005تا پيپر دارد و صرفاً هم در پژوهشهای
فلسفي خودش یک نوع بازنمایي خاص را کار نکرده است بلکه بازنمایي حسي ،بازنمایي مفهومي ،انواع
بازنمایيها حتي در فلسفه زیستشناسي به بحث حيوانات و  representationهای ممکن و contentها
و conceptهایي ممکن و مفروض در مورد حيوانات پرداخته است.
خب ،ما هنوز به آزمایشهای برج نرسيدیم .آزمایشاش را خيلي مختصر توضيح ميدهم و بعد در خدمت
دوستان هستم .برج یک مقاله خيلي جالبي دارد در مورد قبل از این  individualism and mentalکه
 05صفحه است ،یک مقاله  0صفحهای دارد 0.سال قبل از آن نوشته یعني در سن  30سالگيOn .
 : knowledge and conventionدر باب معرفت و قرارداد .آنجا ،آن مقاله اساساً در نقد یک تزی است
از دیوید لویيس در باب ماهيت زبان ولي ازقضا این خواستگاهي شده برای تز بعدیاش یعني تز اصلياش که
در  individualism and mentalميآید .آنجا نشان ميدهد که زبان حتي وقتي کاربر زبان (متکلم یا
فرد) ،فکتها را اشتباه فهميده  Miss Andrassandsدارد فهم ناقص دارد ،زبان کار ميکند و توضيح
ميدهد که این آموزه ملهم است از قراردادگرایي یا کانونشناليزم در برابر نچراليزم.
من ميخواستم نچراليزم را هم یک ذره توضيح بدهم ،دیگر اصالً وقت نميشود! اجماالً در یک جمله،
نچراليزم یک تزی در باب ماهيت زبان است که برخي از فيلسوفان پيش از سقراطي معتقد بودند یا شاید
کموبيش طرفداراني داشته باشد ،که ميگوید رابطۀ معنا و لفظ یک رابطۀ طبيعي است و اینطور نيست که واژۀ

آب که به معنا آب هست بهخاطر قرارداد ما باشد ،نه اصالً واژۀ آب ذاتاً و بالتبع به این معناست .حاال یا در
مورد کل زبان چنين ادعایي ميکنند یا در مورد یکسری واژههای خاص که انگار یکجوری خداوند یا این
اینطور کرده یا خود واژگان یک قابليت ذاتي و طبيعي را دارند که در مورد یکسری چيزها باشند حاال چهبسا
یکسری واژههای محدود.
اما برج در مقابل این دیدگاه ،طرفدار قراردادگرایي است .یعني چي؟ یعني ما کل ساخت زبان را ،نهاد زبان
را بهمثابه یک قرارداد بهتر ميتوانيم فهم کنيم تا بهمثابه یک امر کامالً طبيعي مثل گردش خون در رگها .ما
اینطوری بهتر ميتوانيم فهم کنيم .همۀ زبان نه ،ولي دستکم اکثر لغات زبان ،یک رابطۀ عارضي و اتفاقي دارند
با معنای خودشان .آب ميتوانست به معنای زرشک باشد ولي اآلن آب به معنای آب است.
 جامعه هم نقش دارد؟ بله .جامعه دیگر قراردادی است که در ایران گفتند آب ،آنجا گفتند واتر ،آنجا گفتند ماء ،و قراردادهامتفاوت شکل گرفته است.
خب حاال این را داشته باشيد ،چون من اصالً در مقاالت ندیدم در ادبيات اشارهای بشود که آزمایش آرتروز
برج ربطي دارد به این قراردادگرایي ولي من احساس ميکنم یکي از مقدمات مفروض یا ضمني استدالل یا
آزمایش فکری برج همين قراردادگرایي است .خب آزمایش برج چيست؟ یک مقدماتي دارد ،آن را نميگویم
چون وقت نميشود .درست است؟
فقط خود آزمایش را توضيح بدهيم .برای اینکه ضدّفردگرایي را با آن شکل و شمایلي که توضيح دادیم
باالجمال بخواهيم اثبات کنيم نياز به یک چنين آزمایشي داریم.
آزمایش برج سه گام دارد:
گام اول ،فرض بفرمائيد فردی است که مجموعهای از باورهای درست و نادرست را در مورد بيماری
آرتروز (آرترایتز) دارد .آن چيزی که ما به آن ميگویيم آرتروز .مثالً اینکه پيرمردها یا پيرزنها احتمال زیادی
هست که آرتروز بگيرند ،یا آرتروز بيماری دردناکي است ،و ...یکسری باورهایي که درست است .ازقضا این
شخص در همين وضعيت کنوني داریم فرض ميکنيم در آزمایش فکریمان ،یک باور نادرستي را در مورد
آرتروز دارد که آرتروز در ماهيچههای بدن هم اتفاق ميافتد!
حالآنکه ميدانيم طبق قرارداد زباني کنوني که البته این گفته نميشود ولي در استدالل برج این هست
تلویحاً ،طبق قرارداد زباني کنوني آرتروز ،ورم مفاصل است نه ورم ماهيچهها یا در ماهيچهها و ایشان بهاشتباه
چنين تصوری دارد در مورد آرتروز .این گام اول.
خب این یک ،شما این را همانطور که در آزمایشهای دیگرش برج نشان داده که عنوان جلسۀ ما هم
آزمایشهاست .مثالً فرض کنيد در مورد قرارداد یا  contractميتوانيم داشته باشيم .در مورد بسياری از
واژگان اکثر افراد ممکن است بدفهمي و فهم ناقص داشته باشند .بين علمای فن معموالً اختالف است ،دیگر

عوام که تکليفشان مشخص است .این گام درواقع اینداکتيو و استقرایي است که ما اینجا داریم ميبينيم که
هست و یک چيزی است که به تجربه مشاهده ميکنيم.
گام دوم اینکه یک کانتنفکچوالسيچویشن ،یک وضعيت خالف واقع را درنظر بگيریم که همين شخص،
فکر کنيد اآلن در جامعۀ علمي ما به ورم ماهيچهها یا ورم ران نميگویند آرتروز؛ ولي فرض کنيد که در یک
جامعه که مثل دقيقاً مثل همين جامعه خود ماست فقط در مورد کاربرد این واژه تفاوتي هست ،در مورد معنای
این واژه آنجا ميگویند ،آرتروز .همين شخص را شما درنظر بگيرید ،همين هيکل ،همين بدن ،همين تاریخچه
فيزیکي ،همين حاالت ذهني ،همين باورها ،همهچيز دقيقاً همين ،درون این فرد هيچچيز تغيير نکرده ،حتي
بيرون هم به آن معنایي که ما در فارسي ،چون ما ظاهر پوست فرد را در فارسي ميگویيم بيرون ميگوید ما
درون را بنگریم و حال را ،ني برون را بنگریم و قال را ،برون منظور اینجاست .این را هم درون ميداند دیگر در
ادبيات ما.
تمام این کمپلکس ،این بستۀ کامل شخص را شما چي درنظر بگيرید؟ درون فرد .این دقيقاً فيکس در آن
وضعيت خالف واقع فرض کنيد.
وقتي در این وضعيت بالفعل و کنوني ،شخص به دکتر ميگوید من در رانم آرتروز دارم .،دکتر چه
ميگوید؟ دکتر ميگوید که پسرجان! شخص در رانش دچار آرتروز نميشود ،و آن بيماری دیگری است .ولي
درعينحال تو یک باوری در مورد آرتروز داری و یک جای خيلي مهم و مناقشهانگيز این استدالل همينجاست
که این باور شخص در مورد چيست؟
ما شهوداً فرض ميکنيم ،اینجوری ميگویيم دیگر ،یک مفهوم ساختگي درنظر نميگيریم .ميگویيم اگر
یک نفر برود پيش دکتر بگوید که تو در باورت در مورد آرتروز ميگوید آره راست ميگویي باور من در مورد
آرتروز نيست در مورد پارتروز است! فکر نميکنم این را آدم معقولي بدانند .معموالً شخص ميپذیرد که اشتباه
کرده در مورد همان کانسپت و همان آرتروز و یک چيز جدیدی جعل نميکند مگر اینکه خيلي بخواهد
لجاجت بکند واقعاً اهل واژهسازی و اینها باشد.
بعد وضعيت خالف واقع را که درنظر ميگيریم تجارب پدیداری شخص که البته بهصورت غير التفاتي هم
در نظر ميگيریم یکسان است .آن دنيا را همان جوری ميبيند که انگار اینجاست ،این شخصيت است .فقط
تفاوت را در جامعۀ زباني بيرون از او باید درنظر بگيریم که در مورد یک واژهای اختالفي هست.
گام سوم چيست؟ این گام اصلي است :تفسير این موردِ خالف واقع .ميگوید معقول است .این معقول
است نه اینکه قطعي است و یقيني است؛ چون استدالل برج اصالً استدالل اینداکتيو است ،استدالل استقرایي
است .با یکسری مورد محدود دارد احتمال باالیي را مطرح ميکند .معقول بهاحتمال باال که ما چه بگویيم؟
بگویيم از همينجا که نگاه ميکنيم و فکر ميکنيم در آزمایش فکری خودمان به آن وضعيت فرضي ،بگویيم که

آن شخص ،باوری در مورد آرتروز ،چيزی که ما آرتروز ميدانيم ،ندارد .چرا؟ چون آنها در آن جامعۀ زباني این
چيزی که ما ميگویيم آرتروز ندارند.
مثالً فرض کنيد آن چيزی که آنها ميگویند آرتروز ،ما از این دنيا و از این وضعيت که به آن نگاه ميکنيم
به آن ميگویيم تارتروز .چون آن شامل ورم ران و ورم ماهيچهها ميشود؛ ولي این چيزی که ما در این جهان
ميگویيم ،در این وضعيت زباني ميگویيم آرتروز شامل نميشود .پس آن چيز دیگری است.
گام سوم این است که ما معقول است فرض کنيم افکار( ،اینجا گام فلسفه ذهن ميشود) یا حاالت ذهنيِ
مربوط به آرتروز را ،همين فرد در جامعه دیگر ندارد .کلمه آرتروز با همين شکل یعني آر ،تروز یا با همين
اصوات در آن جامعه به چه معنایي است؟ به معنای آرتروز ،این چيزی که ما در جامعه خودمان آرتروز ميدانيم
نيست و به معني چيز دیگری است؛ که مثالً ما در مورد آن واژهای نداریم یا مثالً آن را تارترز ميناميم یا یک
چيز دیگری .آنها اساساً واژهای برای معنای ما ندارند ،ما هم برای آنها نداریم و باید بسازیم.
برج درواقع ميگوید متاایگنوسيک یعني فرازباني .شما از یک زباني دارید فرض ميکنيد به یک زبان
دیگری مجبوری ميشوید در ذهنتان یک چيزی جعل کنيد دیگر .درست و غلطبودنش هم براساس این است
که از عينک لغتشناسان یا جامعه زباني خودتان نگاه کنيد یا از نگاه لغتشناسان یا جامعه زباني آنها.
ما خودمان انتقال معنا خيلي داریم دیگر و این یک پدیدۀ رایجي است در زبان انتقال معنا ،تغيير واژگان،
تغيير معاني .مثالً فرض کنيد پيش از اسالم به دعا خيلي ریلکس اگر یک نفری مينشست یک کناری دعا
ميخواند چهبسا ميگفتند صالت ولي احتماالً ما در وضعيت کنوني با توجه به تغيير معني این واژه که تدریجي
اتفاق افتاده ،صالت نميگویيم .خب حاال یک نفری را فرض کنيم که پيش از اسالم نشسته یک گوشهای دعا
ميخوانده ،خب این دارد صالت را انجام ميدهد یا انجام نميدهد؟ طبق نرم زباني آنجا دارد انجام ميدهد ،طبق
نُرم زباني کنوني انجام نميدهد؛ و اگر ما نشان بدهيم که یک کانسپتي در یک جامعهای وجود ندارد ،حضور
ندارد اساساً فکر مربوطه هم حضور ندارد ،معنای مربوطه در آنجا حضور ندارد.
یک بحثي را اینجا برج ميآورد ،بحث بيرون از بيمار اوتساید ،واژۀ اوتساید را ميآورد که یکجوری
انگار بوی موقعيت مکاني را ميدهد و این بحث موقعيت معاني یا  Locationsاست .چون در سنين جواني
این را نوشته و هنوز آغاز شکلگيری افکارش بوده ،بعدها برای خودش خيلي دردسر شده ،یعني در نوشتههای
بعدیاش خيلي توضيح داده و اساساً بحث اصلي در ضدّفردگرایي این نيست که فکر کجاست و فکر کجا قرار
دارد؟ درون بدن ماست ،بيرون بدن ماست؟ اینها همهیکسری ميسينترپرزنتيشن ،بد تفسير است .یک عالم نوشته
شده و اصالً هيچ ربطي ندارد به لب مدعای اصلي ضدّفردگرایي و این (موهم) از کارهای خود ایشان است و
اینها اعتراف ميکنند.
دقيقاً مثل سنت خود ما که به اشتباهاتمان در مقاالتمان معموالً اعتراف ميکنيم .او دائماً هم اعتراف ميکند
و ميگوید مثالً  05سال پيش 05،پيش این اشتباهات را داشتم .در این مقاله ،نباید اینقدر تأکيد ميشد .بحث

اساسي روی ایدیویجویيشن است ،تفرد .نه Locations؛ که حالت ذهني بر چه اساس حالت ذهني است .نه
اینکه حالت ذهني کجاست.
بعد یکسری نظریات درآمده است که اکستندد مایند ،تئوریزم ميگویند که ذهن ما در لبتاپ ماست مثالً
ذهن ما مثالً لبتاپ من ،نوک قلۀ کوهسنگي هستيم ميگویيم ذهن بنده آنجاست یا نه یکسری فيلسوف
آمدهاند بحث کردهاند ،نه ذهن من در سَرم است ،یکي گفته بيرون سَرم است .این بحث مهمي هم نيست.
برج یکسری مثالهای دیگری هم ميآورد مثل کانترکت که در مورد هر پدیدۀ زباني که ما بتوانيم این را
تصور کنيم بهخوبي که اشتباه فهميده شده ،این جاری است .برخالف آزمایشهای دیگری که حاال فرصت نشد
اشاره کنيم ،مثالً آزمایش پاتنَم ،این آزمایشهای بِرجي ،محدود به دستههای خاص از واژگان نيست ،در مورد
قالب یا همۀ پدیدههای زباني این ممکن است اتفاق بيافتد .تفرد عموم یه همۀ حاالت ذهني ما در مقولۀ باورها
که مرتبط است با کانسپتها وابسته به محيط است .محيط هم با همه انواعش :محيط زباني ،فرهنگي ،اجتماعي،
خانوادگي ،فيزیکي ،محيطهای مختلفي که فراتر از فرد است؛ و بحث خيلي مفصل است و دیگر مجالي برای
ادامه نيست.
ناقد (دکتر پيمان جباری)
اعوذ باهلل من الشيطان الرجيم .بسماهلل الرحمن الرحيم .تشکر ميکنيم از ارایۀ خوب جناب مازاریان .خيلي
استفاده کردیم بحث را مبسوط مطرح کردند از مقدمات تا نتها .من حقيقتش این است که بسيار دیر خبردار
شدم که امروز باید خدمت آقای مازاریان باشم .لذا خيلي فرصتي نداشتم و بيشتر هم فکر ميکردم مقالۀ ایشان
قرار است یک مقداری حداقل بحث بشود .فکر ميکنم یک مقدار من از آقای مازاریان تقاضا بکنم چون بحث
هم بحث مفصلي هست ،آقای مازاریان هم خودش در ارتباط بودند مفصل و ميتوانند دقيقتر صحبت کنند و
توضيح بدهند .یکسری مفاهيم را یک مقداری توضيح بدهند و اگر آزمایش پاتنم را بتوانند توضيح بدهند برای
ما شاید استفادۀ بيشتری داشته باشد .من فقط یک نکته را چون ایشان اشاره کردند به آزمایشهای فکری ،چون
آزمایشهای فکری قاعدتاً تصور یکسری وضعيتهای ممکن هست و حاال با گامهای مختلفي و نهایتاً هم
شهودهای ما اینجا خيلي تأثيرگزار هست .اینکه یک بحثهایي در مورد اعتبار شهودها اآلن مطرح ميشود و
اصالً شهود فلسفي چقدر اعتبار دارد؟ آیا این ميتواند بر روی بحث برج تأثير بگذارد؟ اگر که لطف کنيد یک
توضيحي بدهيد.
یک بحث ،بحث پاتنَم بود که فرمودید دغدغه او ،زباني بوده و بحث ،بحث در مورد معناست نه دربارۀ
محتوا ،اگر باز این را توضيح بدهيد که چه تفاوتي اینجا وجود دارد بين بحث معنا و بحث محتوا.
نکتۀ دیگری که در مقاله خودتان آوردهاید اینکه بحث درونگيرایي و برونگيرایي در برج بحث در مورد
محتوی هم نيست بلکه  -تفرد حاالت ذهني است .باز این هم اگر یک مقدار مشخصتر و روشنتر بشود .من

راستش دوست دارم از خدمتتان استفاده بکنم و نکتۀ خاصي به ذهنم نميرسد اگر از خود آقای مازاریان استفاده
کنيم بهتر است.
استاد مازاریان
عرض کنم که خب شهودها حاال چه پمپ شهودها ،پمپاژ شهودها یا پمپاژ آزمایشهای فکری را بپذیریم
این تعبير را یا نه ،ازیکطرف خيلي به کار فلسفي کمک ميکنند .چون مشخصاً در مورد ضدّفردگرایي گفته
ميشود که دو منبع اصلي برای تصدیق این مطالب (منجمله آزمایش فکری آرتروز) یکي آن اینتویيتيو
ایدیاهای ما ،ایدههای شهودی ماست یا کامانسِنس هم ميگویند ،یعني درکي مرتبط است با عقل سليم و یک
انسان ولو فلسفه نياموخته ميفهمد این سؤال را که برایش توضيح بدهي تا حدودی و یکي هم
ساینتيفيکپرکتيسها ،نه ساینتفيکدیتاها ،چون ميدانيد سایِنس دیگر ملغمهای است از آرا و مشاهدات و
نظریات ،خروجيهای ساینس به هيچنحو نميشود گفت همه معتبرند برای اینکه پر است از  -یعني شما در
ساینس در یک حوزه مثل فيزیک شاید هزار فيلد فيلد فيزیک داشته باشد و هزاران یا دهها هزار فيزیکدان دارند
هرروز همينطور دیتا توليد ميکنند ،کدامشان ميگوید معتبر است؟ ولي ساینتيفيکپرکتيس ،یعني آن دیتاهایي
که به رویه تبدیل ميشوند و حد قابل قبولي از اجماع ميان عالمان فن را دارند ،اینها هم ميتوانند بيس آزمایش
فکری ـرتروز یا آزمایشهای مشابه باشد.
بِرج موازی یا متناظر با همين آزمایش ،یکسری آزمایش در مورد ادراکات حسي دارد که آنجا روانشناسي
ادراک بينایي یا روانشناسي بينایي و مخصوصاً نظریات ادراک و بينایيِ دیوید مار که عصبشناس و روانشان
معروف بود در یو سي ال ای تأثيرگذار است .یعني درواقع از ساینتيفيک پرکتيسها خروجي گرفته و چي را
اثبات ميکند؟ اثبات ميکند که حاالت ادراک حسي بهلحاظ تفرد خودشان با توجه به پرکتيسهایي که ما در
سایکولوژی اویشن داریم ،روانشناسي بينایي ،به محيط وابستهاند و آن چيزی که دیده ميشود ،اصطالحاً آن
متعلَّق بينایي است .پس شهودها یا اینتویيشنهای ما خودشان ميتوانند غلطانداز و رهزن باشند .چرا؟ چون همه
شهودهایي دارند چهبسا شهودها هم متضاد و متعارض باشد ولي ميشود شهودها را به تعبير دقيق انگليسي
رَنيفيکشن کرد ،یعني پاالیشاش کرد ،تهذیب کرد و اینها را غربالگری کرد و به یک شهودهای نابتری رسيد
که از مقبوليت باالتری برخوردار باشند و این شهودها با ساینتيفيک پرکتيسها همراه بشوند ،رویههای علوم
تجربي ،نه دادههای علوم تجربي ،رویههای تثبيتشده علوم تجربي و فيلسوف از اینها استفاده کند ،منجمله
همين.
یکي از برگ برندههایي که برج و امثال او استفاده کردند همين بود که آمدند کمک گرفتند از ایندو تا منبع.
یعني فيلسوف انگار از اتاق خودش یک ذره بيرون آمد ،هم نيازمند به عقل سليم و همهدان است ،آن چيزی که
دیگران هم ميپذیرند ،هم نيازمند به خروجيهای علوم تجربي است؛ ولي درعينحال کار مستقلي را هم دارد

انجام ميدهد ،تحليل و آناالیزی که فيلسوف دارد ميکند آندو تا بهراحتي نميتوانند باالستقالل انجام بدهند.
فيلسوف دارد خودش این کار را انجام ميدهد ولي با کمکگرفتن از آنها.
خب اعتبار اینها چه طوری سنجيده ميشود؟ اعتبار یک شهود را ما ميپذیریم .وقتي جمع قابلتوجهي،
جمع معقولي نسبتاً از عقال آن را بپذیرند و متعارض جدی در ساینتيفيکپرکتيسها نداشته باشد .ازقبيل خطای
دید و امثال اینها نباشد .ولي اگر متعارض جدی در ساینتيفيکپرکتيسها داشته باشد نميتوانيم بپذیریم .خود
ساینتيفيکپرکتيسها بعيد است که آن ملغمه و آن آشوبي که در شهودها هست بين مردم داشته باشند ،چون آنها
از غربالهای جدیتری رد ميشوند ،ولي ممکن است آنها هم این مشکل را داشته باشند.
باز آن ساینتيفيکپرکتيسها باید با ساینتيفيکپرکتيسهای جدیدتر غربالگری بشوند .صدها سال ممکن
است دانشمندان یکچيزی بگویند بعد دانشمندان جدیدتری بيایند به ریش گذشتگان بخندند و نظریۀ مقبولتر
و جدیدتری ارایه کنند ،هيچ اشکالي هم ندارد .از برآیند ایندو مجموعه ریسُرس ،آزمایشهای فکری برج
ساخته شده است.
بحث پاتنم که فرمودند تفاوت مينيگ و کانتنت ،خب پاتنم که در آن کارش که مينينگ او مينيگ که مقاله
خيلي قابلتوجهي است  05صفحه و مبسوط و خيلي جذاب هم هست .آنجا یکي از دغدغههای اصلياش این
است که تزهای کالسيک در فلسفه زبان را یا آراء فيلسوفان قدیم را یکجوری به چالش بکشد ،یکياش این
است که آیا اینتنشن حاال مثالً.
 آقای مازاریان اجازه هست من یک سؤالي مطرح بکنم؟ توضيحات شما مرتبط به این باشد.همانجور که اشاره کردید کالً بحث ایندی ویجواليسم یا اکسترناليسم خيلي بحث ذو شجون و غصون
هست و خيلي شاخه و ریشه دارد و خيلي پيچيده است و لوازم زیادی دارد و جاهای مختلفي هم ميشود
لوازمش را استنتاج کرد که چيزهای عجيبوغریبي شاید دستکم در بدو نظر بياید.
دو نکتۀ کانوني در بحثهایتان بود یکياش را اول بحث ميکنم که فکر ميکنم به بحث پاتنم هم مربوط
است ،فکر ميکنم سه تا چيز اینجا دارد به تعبيری با هم خلط ميشود .یکي بحث کانتنت است؛ یکي بحث
ایندیویجویشن است ،ایندیویجویشن او رپرزنتيشن او استيتس ،این ایندیوجویشن این چيزها؛ و یکي هم بحث
نيچر همين چيزهاست.
بهبياندیگر ،یک بحث محتوای حاالت ذهني است که به نظر ميرسد تمرکز پاتنم روی کانتن است .پاتنم
نه در مورد نيچر حرف ميزند نه در مورد ایندیویجویشن حرف ميزند ،این حرفها مال برج است .اینکه حاال
اسم پاتنم هم به ميان آمد و اآلن قرار است در مورد پاتنم حرف بزنيد .درواقع نکته این است که به نظر ميرسد
پاتنم متمرکز بر محتواست و البته محتوای عبارات زباني ،یعني ترمها و سنتنسها .او اصالً کاری به ذهن ندارد،
هرچند ميشود بعد تعميم داد ،بگویيم که آن محتوی را بدهيم به آن و خالصه حاال برای اینکه دوستان اجماالً
یک ذهنيتي هم داشته باشند اگر بعضي رفقای طلبه ذهنيتي ندارند ،ایده این بوده که بههرحال محتوای عبارات

زباني ،وابسته به جامعۀ زباني است ،آب در این جامعۀ زباني دارد ارجاع ميدهد به آن چيزی که از هاچ دو او
ساخته شده و در دو قلوی زمين دارد ارجاع ميدهد به چيزی که از ایکس وای زد ساخته شده.
بحث ،بحث محتواست و محتوای عبارات زباني ،گرچه حاال ميتوانيم این را تعميم بدهيم به حاالت ذهني.
اما بحث برج دو تا چيز در بيان شما بود و این هي شيفت و جابهجا ميشد و به نظرم اینها دوتا چيز است:
یکي بحث ایندیویجویشن یا بحث تفرد است و دیگری بحث نيچر یا ماهيت یا طبيعتاً به تعبير شما ذاتيات
است .ذاتيات چي؟ ذاتيات بخشي از حاالت ذهني .اوالً تمرکز روی حاالت ذهني است .آنهم تمام حاالت
ذهني ،بخشي از حاالت ذهني که حاالت رپرزنتيشنال یا بازنمودی هستند مثل باورها و تردیدها ،نميدانم،
یقينها و امثال اینها.
حاال سؤال این است؛ درواقع ایده این است که تفرد حالت ذهني بازنمودی ،یعني آنچه که باعث ميشود
این حالت ذهني بازنمودی من ،این حالت باشد ،نه آن حالت دیگر بازنمودی ذهن من این وابسته است به
محيط ،این یک بحث است .یک بحث دیگر این است که اساساً حالت بازنمودی بودن وابسته است به محيط.
یعني اساساً اگر محيطي وجود نداشته باشد فرض بکنيد ،یک نفس مجرد دکارتي یا افالطوني وجود داشته باشد
که اساساً نسبتي با مثالً جهان فيزیکي ندارد و قدیم هم هست ،آن نفس اساساً نميتواند حاالت بازنمودی،
دستکم حاالت بازنمودی دربارۀ امور فيزیکال داشته باشد ،چون هيچ تماسي با فيزیکال نداشته است .این غير
از این است که آیا این حالت بازنمودیِ خاص ،غير از حالت بازنمودیِ کناریاش هست یا نيست.
هرچند فکر ميکنم مرتبط است ولي بههرحال دو تا بحث است یعني بحث ایندیویجویشن غير از بحث
نيچر است .حاال شما باید توضيح بدید که آیا ایندو تا در برج تفکيک شده یا نشده که هي شيفت ميکند از
ایندیویجویشن ميرود سراغ نيچر و از آن ميرود سراغ آن دیگری.
و اینکه کالً این بحثها فارغ از متعلقش که بحث بر سر ترم زباني است یا مفهوم ذهني ،اینکه آن بحث
کانتنت را دارد ميکند این بحث ایندیویجویشن و نيچر را ميکند و کالً دو تا چيز است .یک توضيحي بدهيد.
دکتر مازاریان :بله چشم .بله خيلي بيانات جالبي داشتيد حضرت استاد .برج این تفکيک را دارد ،یعني
تفکيک و تمایزی که ایشان گفتند تمایز دقيقي است .ميگوید تز من در مورد نيچر است و ابتدائا بحث سر
ایندیویجویشن نيست .اینکه چگونه این فرد شده نه آن فرد نيست .نيچر حاالت ذهني چيست؟ نيچر حاالت
ذهني این است که یک رابطه ،حاالت ذهني بازنمودی یک رابطهای دارند با محيط ،یعني نميتوانند این را
نداشته باشند .حاال اینکه آن مسئله چگونه ميشود یعني واقعاً ذهن خداوند را چگونه ميشود خواند یا چگونه
تفسير کرد ،این بحث دیگری است که اصالً ببينيم خداوند ذهن دارد یا ندارد یا چيزی شبيه به این.
ولي در مورد حاالت ذهني خود انسانها ،ما انسانها که بدني داریم و در این جهان هستيم ،این در
نيچيرش ایشان ادعایش این است.

و ایندیویجویشن را عمدتاً در مقام ،همانطورکه شما گفتيد در مقام تبيينهای علمي تبيينهای فلسفي و
علمي معقول اشاره ميکند .تبيين علمي و فلسفي معقول چگونه جدا ميکند؟ چگونه ایندیویجویت ميکند،
متفرد ميکند حاالت را ،شناسایي ميکند ،اینهمان ميکند ،متمایز ميکند؟ براساس اینکه این ،این محتوا را دارد
و در این محيط قرار گرفته و با این محيط رابطه دارد ،آن باور ،آن محتوی را دارد ،در مورد آن شيء است ،در
آن محيط قرار گرفته .این در مورد برج که یک تمایز خيلي دقيقي است ولي دیگر خب حاال من خيلي وارد
جزئيات نميخواستم بشوم که آشفتگي و ابهام بحث بيش از این نشود.
 این تفردی که شما توضيح دادید اآلن ،یک تفرد معرفتشناسانه شد. دستکم در مقام معرفت... اینکه ما چه طوری ميتوانيم تشخيص بدیم که این غيرازآن است .این غير از ایندیویجویشن درواقعمتافيزیکي است.
 خب مقام اولش ایدنتيفيکيتشن است .مرحله دوم این است که چون ما هيچ راهي نداریم و دالیل قویهم داریم که این آیدنتيفيکيشنمان درست است ،پس این مبنای ایندیویجویشن است .ولي چون علياالصول ما
ميبينيم باورهای خودمان را اینگونه ایندیویجویت ميکنيم و دالیل قوی هم داریم به نفعش و دليلي برعليهآن
هم نداریم؛ پس اینها اینطوری هم جدا ميشوند .مگر اینکه شخص بگوید ممکن است بهنحوی حاالت ذهني
ما تفرد داشته باشند که ما هيچ راهي نداشته باشيم .ولي این احتمال خيلي دور از ذهن است
 به نظر ميرسد که الزمۀ دیدگاه برج و کالً کانتنتاکسترناليسم این هست .چون درواقع دارد پریبيلجاکسس را ميگيرد .یعني ما یک دسترسيِ ویژه به محتوای حاالت ذهني بازنمودی خودمان نداریم ،یعني ممکن
است دیگری بهتر بداند ،چون او بهتر ميداند.
 بله و این یکي از درواقع اشکالت این دیدگاه است. بله بله. یکي از نقاط ضعف این دیدگاه این است که چهبسا دیگران بهتر بدانند که ما به چي داریم فکر ميکنيمتا خودمان.
 بله. بنابراین عرضم این است با این بحثي که شما اآلن مطرح کردید باز من این رابطۀ آیدنتيفيکيشن را باایندیویجویشن یا این شناسایي فرد را با بحث فردشدن یا تفردیافتن متوجه نشدم که به نظرم دوباره یک شاخۀ
دیگر دارد اینجا اضافه ميشود و مشکلتر ميشود.
 بله .یعني درواقع چون ایشان ميکوشد یک راه تجربيِ مقبول را( ،همين کاری که ما در روانشناسيميکنيم ،در کامانسنس ميکنيم) ،برای جداکردن باورها ،پيشنهاد بدهد طبيعتاً متافيزیک و حتي آنتولوژیاش را

براساس آن دارد ميچيند و اگر کسي راه دیگری دارد ،یعني ما ميتوانيم باورها را طور دیگری آیدنتيفای کنيم
و بعد بگویيم ایندیویجویشناش براساس آن است ،چهبسا مطرح بشود.
ولي به نظر ميرسد نيست هچينين چيزی و بهخاطر همين است که یکي از استداللهایي که به نفع کانتنت
شده از همينجاست .یعني ميگویند آقا! ما چه طوری ميتوانيم ذات این پرتقال را بفهميم؟ با همين طرق
متعارف و متداول .حاال چه طرق متعارف عرفي و چه علمي و تجربي .ذات این را ميفهميم و ميگویيم این
است .در مورد باور تنها راه ما کانتنت است .ذات باور را چه جوری بفهميم؟ اینکه خب محتوایش در مورد
چيست.
از آنطرف ما نميتوانيم باوری داشته باشيم که محتوی نداشته باشد! یک نفر ميگوید من امروز یک باور
جدیدی کسب کردم ،ميگویيم خب چه باوری کسب کردی؟ در مورد چيه؟ نميدانم در مورد چيه .نميخندیم
به آن؟ ميگویيم بابا! اصل باور همين است که در مورد چيست .در مورد چي ميگویي یک باور جدیدی کسب
کردی؟ بهخاطر این ميگویند این چيزی که ما به آن دسترسي داریم الجرم این باید ذات آن باور باشد اگر ما در
باب حاالت ذهني حصرگرا نباشيم و نگویيم اینها موهوماتي هستند و باورها اساساً وجود ندارند؛ و بخواهيم
یک ذاتي ،یک نيچری برای آنها درنظر بگيریم ،نزدیکترین راه این است که از همان طریقي که آیدنتيفای
ميکنيم نيچر آنها را هم کشف کنيم .یعني از همان راهي که داریم ميشناسيم و اینهمان ميکنيم ،بگویيم خب
نيچرشان هم همين است.
ولي خب این ميتواند ریلکس باشد یعني دیدگاههای دیگری بيایند بگویند نه ما در مورد ایدنتيفيکيشن
دیدگاه برج را قبول داریم ،کمااینکه بعضيها گفتهاند ،ولي ما در باب نيچر قبول نداریم ،چهبسا اصالً نيچری
نداشته باشيم ،حاالت نيچرش یک چيز دیگری باشد.
کساني که ميکوشند متریاليزم را با دیدگاههای برج جمع کنند مثل استاین ليکرد که مقالهاش را آقای دکتر
آوردند ،مقاله خيلي خوبي است .اینها اینطوری ميکوشند و نيچرش همان حالت فيزیکي است .ما اینجوری
ایدنتيفيکيشن ميکنيم ،طبقهبندی ميکنيم ،اینهمان ميسازیم ولي آن خودش یک چيز دیگری است .باز این با
کامنسنس در تعارض است و یکسری مشکالت دیگری هم دارد مثالً فرض کنيد به یک نفر بگویيم که
اندیشۀ تو در مورد اینکه سقراط ،فيلسوف قدری بوده است ،همان لختۀ خون در مغزت است .خيلي شهودی
نيست یا خيلي مقبول نيست .همان لختۀ خونه آن اندیشهات است .عشقت هم این یک ذره لختۀ خون این
طرف است ،این مادۀ خاکستری این طرف هم هست ،این است .فکر نميکنم خيلي شهودی باشه ،ولي اگر
کسي احساس ميکند شهودی است یا اصالً مهم نيست شهود در این باب و دالیل قویتری به نفع متریاليسم
هست ،کما اینکه استاین این کار را ميکند ،ميتواند آنها را اینجوری طبقهبندی کند
 خيلي متشکرم .عرضي داشتم که مربوط به این بحث بود گفتم حاال مطرح کنم .نميدانم شاید هم مربوطنيست .در مورد ارسطو یک چيزی گفتيد که فُرم را درواقع از باب ،تحليلي که ارسطو از فرم ارایه ميدهد او را

هم ميشود یک جورایي ضدّفردگرا تلقي کرد .حاال من احساسم این است که اگر این را بخواهيم بپذیریم یعني
یکجوری هر کسي که قائل به آن نظریات مطابقي در صدق هم باشد یک جورایي باید ضدّفردگرا تلقي بشود
چون یک تطابق ساختاری بين ،مثل مثالً تحليلي که راسل در دروس منطقياش دارد .این را هم باید ضدفردگرا
تلقي کرد و فکر ميکنم این باز یک ارتباطي دارد با بحث وجود و ماهيت خودمان یعني ماهيت آن امر ذهني و
وجود آن امر ذهني امکان دارد ماهيت ،نيچر این با نيچر آن چيزی که در ،ماهيتش با آن چيزی که در خارج
هست یکسان باشد؛ اما دو تا وجود متفاوت داریم ،این ماهيت درواقع همان تطابق است یا همان ساختار یکسان
است .آیا این مالکي است ،مالک درواقع ضدّفردگرابودن است یا اینکه در همان ایندیویجویتشدنِ وجود ذهني
است؟
استاد :عرض کنم که سنت قالب همان سنت ارسطویي بوده دیگر ،بعد خيلي هم چيز عجيبي نيست .اگر ما
خيلي از فيلسوفان را حاال شاید راسل در برخي از آراءش یا هرکس دیگر بتوانيم پيدا کنيم که بگویند آقا
حاالت ذهني یک وابستگي ،مخصوصاً آن چيزی که از ارسطو مثال ميآورند ادراکات حسي ،یک رابطه
سيستماتيک و ساختارمند ،یک وابستگي سيستماتيکي به محيط فيزیکي دارند ،به خود همان پدیدههای فيزیکي
دارن .حاال رابطۀ علّي یا رابطهای دیگر و خيلي چيز بعيدی نيست اگر که مثالً برخي از فيلسوفان دیگر نظير
ارسطو ضدّفردگرا دانسته باشند.
حاال ادعای خود ایشان این است که این ،در قرونوسطي تم غالب و مسلط بوده ،ولي این باید پژوهش
بشود .ولي مثالً من حضوری ميپرسيدم در مورد بسياری مثل مثالً فرض کنيد مارکس ،هگل بسياری از دکارت،
کانت خيليها ،اینها را یکجورهایي ریشههای ضدّفردگرایي را حتي در آراء آنها بدانيم تا ابنسينا چهبسا بتوانيم
بهراحتي پيدا کنيم همچين چيزی که یک بوی ضدّفردگرایانه بوده یا اصالً ضدّفردگرایي باشد .بحثهای
تاریخي ميدانيد دیگر بحثهای خيلي پيچيدهای است .چون این ادبيات جدیدی است ،دستهبندی جدید است،
بعد شما تمهایي را از فيلسوفان که معموالً هم در قرون قدیم نوشتههای پراکندهای داشتهاند ،اینها را اگر
ميخواهيد جمع کنيد خيلي سخت است.
 منظور حاال این تيکه وجود ماهيتي و اینها ميخواهم منظورم را یک مقدار دقيقتر بگویم که منظورم چيبود .ببينيد ماهيت آن حاال در تحليلي که غالب فيلسوفان ما داشتند که ماهيت آن امر ذهني ،وجود ذهني با
ماهيت آنچه ریشهای که در خارج است یکسان است که مثالً این سبب ميشود که ما آن را بشناسيم.
 یکسان است یعني چي؟ ولي دو تا وجود مختلف است با یک ماهيت .حاال این ماهيت به چه نسبت حاال یک خورده باید بيشترتوضيح بدهم اینکه این با امر ذهني آن ماهيت خارجي همان ماهيت را در این ماهيته بهخاطر امر خارجي است،
اینکه ماهيت این امر ذهني این است بهخاطر امر خارجي است؛ اما اینکه این وجود ذهني ،این وجوده بهخاطر
امر خارجي نيست.

 به خاطر چي هست؟ یعني ميشود گفت که نيست ،یعني ربطي به آن ندارد ،حاال به خاطر چي هست .ببينيد دو تا مسئلهاست ،مسئلهای آقای دکتر فرمودند نيچر و ایندیویجویشن .فکر ميکنم ایندو تا درواقع یک مقداری در هم
وجود و ماهيت خودش را نشان ميدهد ،یعني اینکه ماهيت امر ذهني این است بهخاطر اینکه آن شيء خارجي
این ماهيت را دارد ولي اینکه این وجود را دارد نه الزاماً ميتواند اینجوری نباشد.
استاد :اگر بپذیرد فيلسوف خود ما که حاالت ذهني بازنمودی ما مثل باورهای ما در نيچر خودشان در آن
ماهيت یا ذات خودشان وابستهاند به محيطي که در وجود ما نيست ،فراتر از وجود ماست ،این تز ضدّفردگرایانه
است.
ولي اینکه حاال وجودش دوتا وجود است .متوجهيد؟ مثالً خب طبعاً حالت ذهني ما وجود دارد آن شيء
خارجي هم وجود دارد یعني فکر نميکنم کسي بگوید وجود ندارد .بله .ولي این چيزی که تمایزی که ما داریم
بين وجود و ماهيات نميدانم حاال این خيلي روشن برای فيلسوفان تحليلي معاصر باشد و بر اساس آنچهبسا در
قدیم بيشتر واضحتر بوده باشد یا بيشتر محل بحث بوده باشد تا اآلن ،تمایز بين وجود و ماهيت .این نميتواند
این حالت ذهني باشد بدون اینکه آن وابسته به محيط باشد .بدون ارتباط با محيط نميتواند باشد.
ولي ترمي که دقيقتر برای ماهيت ميآورند به نظرم کوئيدیتي است و یک ترم دیگر هم هست که من پيدا
کردم واتنس است .واتنس و کوئيدیتي معموالً نيچر را برای ماهيت بهخاطر این خيلي هم کم است ،یعني شما
کوئيدیتي واتنس و فيلسوفان خيلي دلمشغول این تمایز نيستند .حاال اینکه چرا باز بحث دیگری است.
ولي آنکه آقای دکتر طالقاني در مورد پاتنم فرمدند ،بله پاتنم یک بحثي دارد در مورد اینکه تزهای کالسيک
سمنتيک ،سمنتيکال تزهای ما مثلاینکه اینتنشن ،اکستنشن را تعيين ميکند ،این تزها یک ناسازگاری دروني
دارند ،مشکالتي با هم دارند و آن آزمایش معروف زمين دوقلو را و آزمایش آب را ساخته است .اجماالً
چيست؟ اجماالً فرض این است که قبل از اینکه عنصر شيميایيِ آب کشف بشود ،جامعهای را درنظر بگيرید که
دقيقاً مثل ،مثالً فرض کنيد جامعهای که زميني که مثل زمين ماست و همهچيزهایش مثل ماست بهلحاظ
فنابالژیک ،پدیداری .یعني آبي که ما داریم ،مثل همين آب ،با ظاهری مثل همين آب در رودخانهها هست ولي
فرمول شيميایياش متفاوت است مثالً ایکس وای زد است و فلسفي فيالواقع آب نيست .در رودخانههایش
است ولي خب رافع عطش است و بيبو بيرنگ و خصوصيات پدیداریاش مثل این است.
بعد افرادی هستند آیدنتيکال با همين فردی که ما اینجا درنظر ميگيریم در آنجا کلمه آب را به کار
ميبرند .پاتنم ميگوید که خب ما چي ميفهميم؟ ميفهميم که در آنجا وقتي آنها ميگویند برای ما آب بياور
یعني ایکس وای زد را بياور ،بااینکه ویژگيهای فردی و پدیداری و اینها دقيقاً برابر همين فردی است که در
اینجا ساختيم -ولي آب را بياور معنا (یا مينينگش در انگليسي) در اینجا یعني هاچ دو او بياور ،آنجا یعني ایکس

وای زد را بياور ،اچ دو او ،ایکس وای زد آن خود آب است ،آن اکستنشن آب است ،مصداق آب چيست؟ اچ
دو او است نه ایکس وای زد ،آن یک چيز دیگر باید آن را بدانيم مثالً ،چي را ميخواهد اثبات کند؟
او ميخواهد این را اثبات کند که صرفاً نباید ،عبارت معروف خودش که منشأ کلي ابهام و مغالطه شده این
است که معنا در سر نيست meaning are not in the head :یعني صرفاً وقتي بخواهيم معنای لغات را
بفهميم نباید نگاه بکنيم ببينيم در ذهن فرد چي ميگذرد یا چه اینتنشن هایي دارد ،مفاهيم یا مضاميني در ذهن
او هست .به خود آن امر به نيچر خود آن باید در خارج هم توجه داشته باشيم.
خب مشکالت که داشته استدالل پاتنم ،یکياش همينه که بدن ما هم از آب تشکيل شده ،اصالً بحثش را
به هم ریخته و یک دعوای خندهدار اینجا راه افتاده است.
برج یک آزمایش معروفي دارد در جواب این ساخته که این مشکل را نداشته باشد .یعني در حمایت از
پاتنم آزمایش آلومينيوم را ساخته است .یک چيزی که در بدن نباشد ،فقط بيرون باشد.
حاال اینها خيلي مهم نيست ولي نکتۀ اساسي این است که کار پاتنم بحثي در شيوۀ رفرنس و شيوۀ ارجاع
است .چگونه زبان کار ميکند؟ زبان ،صرفاً یک امر درون فردی ،درون شخصي ،دروني نيست .یک امری است
که لينکي بين فرد و جهان است.
و نکتۀ دوم .همانطوری که فرمودند ،اینها منحصر در استدالالت پاتنم در نچرال کاینترمها است .در انواع
اسامي یا واژگان انواع طبيعي مثل خود آب و طال و اینها؛ و در مورد بسياری از پدیدهها ساکت است.
آزمایشهای برج آمده بسط داده ،هم از حوزۀ زبان به حوزۀ ذهن ،هم از نچرال کاینترمها به اکثر واژگان یا
عموم پدیدههای زباني و هم از بحث ریفرنس و ارجاع به بحثهای عامتر مثل کوزیشن و ریپریزنتيشن و امثال
اینها؛ و یک تفاوتي هست ،ولي درعينحال اینها همه در یک کمپاند .کدام کمپ؟ کمپي که صدایي را در
فلسفۀ تحليلي معاصر ایجاد کرد که اینقدر به امور فردی و دروني در تحليل مهمترین پدیدههای بشری ،یعني
زبان و ذهن ،توجه نکنيد .به امور محيطي ،امور بيروني ،امور اجتماعي و فرافردی هم اهميت جدی دارند که
ابزارهای مختلف کمک ميکنند مثل ساینت و امثال اینها برای شناخت این امور به ما و حداقل یک ادعای
فروتنانه این است که ميکسي از ایندو است؛ یعني امور فردی و امور غيرفردی که ميتواند ما را به یک شناخت
قابلتوجه و مقبول از حاالت ذهني انسانها برساند.

