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چکیده
مسئلة مورد بحث در اين مقاله نسبت بين رفتارگرايی معرفتشناختی و پلوراليسم معرفتی ياا نسابیگرايای
است .آيا میتوان از طرفی به رفتارگرايی اعتقاد داشت ،و نظرية بازنمايی را كنارگذاشت ،اما از طرف ديگار
پلوراليسم معرفتی را انکار كرد و پذيرفت كه حقيقت يا صدق نقش كليدی و مهمی در فهم ما دربارة جهان
و ديگر اذهان ايفا می كند؟ در اين مقاله سعی بر اين است كه پاسخ مثبت دونالد ديويدسون باه ايان سا ا
مورد بررسی قرار گيرد و نظر انتقادی او به رويکرد ريچارد رورتی ،كه برای حقيقت هاي جايگااه فلسافی
قائل نيست ،مطرح گردد.
واژههاي کلیدي :رفتارگرايی ،صدق ،پلوراليسم معرفتی ،زبان و تفکر ،تفسير ريشهای
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مقدمه
يک سنت ديرينه وجود دارد كه بر طبق آن مفهوم حقيقات ياا صادق ،يکای از مهامتارين
موضوعات مورد بحث فلسفی است .اما در چند دهة اخير اين سنت بهوسيلة تعاداد زياادی
از فالسفه به طور جدی مورد ترديد قارار گرفتاه اسات .نقطاة او ايانتردياد مرباوب باه
رويکردی است كه در آن تلقی سنتی از شناخت كنار گذاشته میشاود و باه تبان آن امکاان
شناخت  ،عينيت شناخت و رسيدن به حقيقت مورد انکار قرار میگيارد .ريچاارد رورتای

2

يکی از نمايندگان اصلی چنين تفکر و رويکاردی اسات .بناابر تحليال نقاداناة رورتای ،در
فلسفة سنتی رويکرد مشتركی به شناخت حااكم اسات و آن جسات وی «مبناای شاناخت»
است ،يعنی رسيدن به موقعيتی كه استدال كردن در آن غيرممکن است ،زيرا فاعال شناساا
در مواجهة مستقيم و بیواسطه با متعلق شناخت قرار میگيرد و چنان تحت تاثیير آن واقان
میشود كه قادر نيست شک كند يا به گونة ديگری ببيند .چنين مواجهاهای الااامآور اسات،
زيرا خود هستیهای مشاهده شده ما را م بور میكنند كه حقيقت مرباوب باه آنهاا را بااور
كنيم ،فقط به اين دليل كه مواجهة با آنها با يک چشم عقلی يا ذهنی تياابين ياا ياک روش
دقيق يا زبان روشن صورت گرفته است .باه هماين دليال در چناين رويکاردی پرساش از
حقيقت به عنوان مطابقت با ذات واقعيت و پرسش از شاناخت عينای باه عناوان شاناخت
مستقل از فرد و جامعه معنا پيدا میكند.
بر اساس تحليل رورتای ،ايان تلقای مبناگراياناه منشاث افالطاونی دارد و اتذااذ چناين
ديدگاهی از سوی افالطون به دالئل معرفتی صورت نگرفته است ،بلکه صرفاً معلو شرايط
و عوامل اجتماعی ،سياسی و تاريذی دوران او و نيا زبان يونانی است .با توجاه باه اعتقااد
رورتی به گسست معرفتی بين پارادايمها ،او اين اشتباه بارگ را به فالسفه نسبت مایدهاد
كه آنان در الگوهای شناختی خود از مفاهيم و فرضهايی استفاده كاردهاناد كاه متعلاق باه
پارادايم افالطونی بوده است و باعاث شادهاناد ماا اماروز وارا ايان تلقای مبناگراياناه از
–––––––––––––––––––––––––––––
)1. Richard Rorty (1931-2007
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شناخت باشيم ،در صورتی كه تلقیای از شناخت كه تحات تسالط اساتعارههاای دياداری
است و معطوف به نظريهای در مورد بازنمايی واقن است ،میتواند جای خاود را باه تلقای
ديگری از شناخت يعنی تلقی پراگماتيستی بدهد.
مطابق رويکرد پراگماتيستی به شناخت ،شناخت تبديل به باور موجه مایشاود و توجياه
يک باور مستلام يک مبنای وجودشناختی نيست ،يعنی مستلام ارتباب خاص باين تواورات
يا كلمات با اشياء نيست ،بلکه مستلام گفتگو يعنی فعاليت اجتماعی است .توجيه مبتنای بار
گفتگو كلگرايانه است .در چنين رويکردی ،در توجيه اظهارات نمیتوان باه اماوری اساتناد
كرد كه از حيث رفتارگرايی غيرقابل ایبات هستند و به همين دليل نمیتوان هويات درونی يا
انتااعی را مقدماتی دانست كه از شناخت آنها شناخت هويات ديگر به طور طبيعای اساتنتا
میشود .بر اساس اين رفتارگرايی ،اظهارات ما توسط جامعه توجيه میشود و تبيين عقالنيت
و مرجعيت معرفتی بهوسيلة ارجاع به آنچه جامعه جواز بيان آن را میدهد ،صورت میگيرد.
آنچه نوع تفکر رورتی را متماايا مایساازد ،صارفام مبناای رفتارگراياناة او در شاناخت
نيست ،بلکه نتي هگيری او در خووص حقيقت ،عينيت و عقالنيت است .او معتقاد اسات
اگر تلقی سنتی از شناخت يعنی مواجهة مستقيم فاعل شناسا و واقعيت كنار گذاشاته شاود،
لاوماً به معنای كنار گذاشتن هر نوع رابطة معرفتی با واقعيت است .بنابراين ديگار شاناخت
مستلام شناختن واقعيت نيست ،بلکه مستلام كسب عادات مرباوب باه عمال بارای اداره و
كنتر واقعيت است .او تثكيد میكند كه انتذاب بين رويکارد پراگماتيساتی باه شاناخت و
رويکرد سنتی به آن ،صرفاً به معنای انتذاب بين دو رويکرد به حقيقت اسات :حقيقات باه
عنوان آن چيای كه برای ما خوب است كه باور كنيم ،و حقيقت به عنوان تماس با واقعيت.
از نظر رورتی ،اگر مبنای رفتارگرايانه را انتذاب كنايم ،ديگار هاي راهای بارای تشاذي
حقيقت نداريم و بنابراين بايد بگوئيم حقيقت امری نيست كه انتظار داشته باشايم نظرياهای
دربارة آن ارائه دهيم كه از حيث فلسفی قابل توجه باشد.
مسئلة مهمی كه در خووص ديدگاه رورتی وجود دارد اين است كاه آياا انکاار تبياين
سنتی شناخت و نظرية بازنمايی ،لاوماً من ر به نفی شناخت عينی و نيا نفی جايگاه مهام و
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فلسفی حقيقت میشود؟ به عبارت ديگر آيا میتوان برخی مقدمات ماورد قباو رورتای از
جمله رفتارگرايی و كل گرايی را پذيرفت ،اما نتي ة مورد نظر او را رد كرد ،ايان نتي اه كاه
حقيقت و عقالنيت و عينيت صرفاً مفاهيم افالطونی به هم پيوسته هستند و با انکاار مباانی
افالطونی ،بايد كنار گذاشته شود؟ در اين مقاله سعی بر اين است پاسخ دونالد ديويدساون
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به اين س ا با توجه به ديدگاه او دربارة صدق و جايگاه آن مطرح گردد.
دالئل بیاعتبار شدن مفهوم حقیقت يا صدق از نظر ديويدسون
ديويدسون ،به عنوان يکی از مهمترين فالسفة تحليلی در حوزة پراگماتيسام منطقای ،مانناد
رورتی ،قائل به كل گرايی و رفتارگرايی است ،اما بارخالف رورتای ،معتقاد اسات مفهاوم
حقيقت يا صدق در فهم ما در مورد جهان و اذهان ديگران نقش كليدی ايفا میكند .اگرچاه
ديويدسون تلقی سنتی از حقيقت را نمیپذيرد ،اما معتقد است بر اساس مبانی كلگراياناه و
رفتارگرايانه ،مفهوم حقيقت بايد اعتبار واقعی خود را بدست آورد .پس برای اعادة حيثيات
مفهوم حقيقت ،بايد ارتباب اين مفهوم با مفااهيم ديگار روشان گاردد.از نظار ديويدساون،
خدشهدار شدن مفهوم حقيقت در اذهان بسياری از فالسفه و بایارزش جلاوه دادن آن ،باه
دليل اشتباهات متعددی است كه مهمتارين آنهاا عباارت اسات از :وجاود تلقای سانتی از
حقيقت؛ و نافرجام ماندن تالشهايی كه در جهت يافتن تعريف مفهوم حقيقات ياا كساب
ماهيت آن صورت گرفته است.
از نظر ديويدسون تلقی سنتی سهم مهمی در بی اعتبار كردن حقيقت داشته اسات ،زيارا
حقيقت بر اساس اين تلقی ،مهمتر از آنچه هست ،نشان داده شده است و تواناايیهاايی باه
آن نسبت داده شده كه دارای آنها نيست .افالطون از طريق يکی گرفتن كلياات انتااعای باا
هستیهای دارای ارزش متعالی،باعث تحکيم و تثبيت خلط بين حقيقت و عالیترين حقايق
شد .در فلسافة م تمركاا بار معرفات شناسای نياا ايان انتظاار غيرواقعای تثبيات شاد كاه
معرفتشناسی مبانی نهايی توجيه را برای شناخت فراهم مینمايد و از اين طريق ايان ايادة
–––––––––––––––––––––––––––––
) 1. Donald Davidson (1917-2003
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مغشوش مطرح گرديد كه فلسفه جايگاهی برای جست وی بنيادیتارين حقاايق اسات كاه
همة حقايق ديگر اعم از حقايق مربوب به علم ،اخالق يا فهم مشترک بايد مبتنای بار آنهاا
باشد .درحالیكه به عقيدة ديويدسون اگر بذواهيم جايگاه واقعی حقيقت را بيان كنايم باياد
بگوئيم:
حقيقت يک ابژه نيست و بنابراين نمیتواند حقيقی باشد .حقيقت يک مفهوم است و به نحاو قابال
درک به اموری مانند جمالت ،اظهارات ،باورها و گاارهها ،يعنی هساتیهاايی كاه دارای محتاوای
گاارهای هستند ،نسبت داده میشود .اين توور اشتباه است كه اگر شذوی در جسات وی مفهاوم
حقيقت است ،ضرورتاً او سعی میكند حقايق كلی مهم دربارة عدالت ياا مباانی فياياک را كشاف
نمايد .اين اشتباه در قالب اين ايده مطرح میشود كه نظرية حقيقت بايد به نحوی به ما بگويد كه به
طور كلی حقيقی چيست ،يا دست كم چگونه بايد حقايق را كشف كنيم

(.)Davidson, 2000: 65

ديويدسون همانند منتقدان مفهوم سنتی حقيقت باه عناوان مطابقات ،از جملاه رورتای،
معتقد است «هي گونه هويات جالب و مناسب كاه قابال دساترس باشاند ،وجاود نادارد،
هوياتی كه چون به نحوی مرتبط با جمالت هستند ،میتوانند تبيين كنند كاه چارا جماالت
صادق ،صادق هستند و بقية جمالت صاادق نيساتند» ( .)Ibid: 66مطاابق نظرياة مطابقات،
روش منحور به فرد توصيف اشياء وجود دارد كه از طريق اين روش میتاوان باه ماهيات
ذاتی اشياء دسترسی پيدا كرد ،اما از نظر ديويدسون ،چنين توصيف منحوار باه فاردی ،ناه
حتی در يک يا چند زبان مورد تحسين ما ،بلکه در هي زبان ممکنای وجاود نادارد .شاايد
فقط بتوان گقت ،چنين توصيفی امر آرمانی است كه هي كس آن را درک نکرده است.
بناابراين ديويدساون بااا رورتای هامعقيااده اسات كاه «نظريااة مطابقات ،هاي چيااای
را به روشهای معمولی ،روزمره و خطاپذير تشذيض صاادق از كااذب اضاافه نمایكناد»
)  .)Rorty, 2000: 12بنابراين «حقايق دارای نشانهای خااص نيساتند ،نشاانهای كاه باعاث
تشذي

آنها از موارد غيرحقيقی شود .لاذا حقيقات ياک هادف ياا ياک ارزش نيسات و

جستوجوی حقيقت در اين معنا كاری بیمحتاوا و تهای اسات» (.)Davidson, 2000:67
البته ديويدسون ،اگرچه اين مقدمات را از رورتی میپذيرد ،اما نتي هگيری نهايی اورا كه در
قالب تعريف پراگماتيستی از حقيقت نمود پيدا مایكناد ،انکاار ماینماياد .رورتای از ايان
واقعيت كه ما هرگا قادر نيستيم تشذي

دهيم كدام يک از باورهايمان مطاابق باا ماهيات
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ذاتی واقعيت است و بدين معنا صادق است ،نتي ه میگيرد كه «باورهايی را كه باه بهتارين
نحو مورد پژوهش قرار گرفته و بسيار موفقيتآميا بوده است ،يکسان با باورهای صادق ياا
حقيقی بدانيم و ايدة عينيت را كنار بگذاريم» ).(Rorty,1998: 21
تعريفناپذيري مفهوم حقیقت يا صدق
به عقيدة ديويدسون انتقاد برخی فالسفة معاصر از فلسفة سنتی كه وعدة چيای را داده باود
كه بسيار بيش از توان آن بود ،كامالً طبيعی است ،اما آنچاه نادرسات اسات ،راه حال آنهاا
است :آنان بعد از نقد ادعاهای فلسافه در خواوص دساتيابی ممتااز باه حقاايق خااص و
بنيادی ،خودِ اين مفهوم كالسيک را مورد نقد قرار میدهند و اين انتقاد به صاورت تعريافِ
دوبارة حقيقت مطرح میگردد .اما از نظر ديويدسون ،نه تنها تعرياف سانتی از حقيقات باه
عنوان نظرية مطابقت با واقن ،بلکه تعاريف ديگر حقيقت كه در قالب نظرياة پراگماتيساتی،
سازگاری ،قابليت اظهار موجه ،تورم زدايی و نقلقو زدايی نمايان شدهاند ،نمیتوانند تبياين
كاملی از مفهوم حقيقت ارائه دهند ،زيرا مفهوم حقيقت قابل تعريف نيست.
طبق تعريف پراگماتيستی ،باور يا نظريهای حقيقی است ،اگار و فقاط اگار آن بااور ياا
نظريه برای پيشبرد كارهای انسانی مفياد باشاد .از نظار ديويدساون ،چناين تعريفای دارای
اشکاالت زياد و البته مغاير با فهم مشترک و مفهوم متداو حقيقت است .بارخالف ديادگاه
پراگماتيستی رورتی كه «نمیتوان چيای دربارة حقيقت گفت و از حيث فلسفی درباارة آن
نظريهپردازی كرد» ) ،(Rorty,1991:xiiiديويدسون معتقد است صدق ،اماری عينای اسات،
بدين معنا كه صدق يک باور يا جمله مستقل است از اينکه بهوسيلة دالئل ماا توجياه شاده
باشد ،ناديکان ما آن را باور كرده باشند يا برای پيشبرد امور خوب باشاد .بناابراين ،اگرچاه
توصيف كامل واقعيت امکانپذير نيست ،اما اين امر مساتلام ايان نتي اه نيسات كاه «باين
باورهايی كه صادق هستند و باورهايی كه صرفاً بارای پيشابرد اماور خاوب هساتند ،هاي
تمايای وجود ندارد .پس نمیتوان پذيرفت كه امری فقط به دليل اينکه عدهای يا حتی همه
آن را باور دارند ،صادق باشد» ).)Davidson, 2000: 66
تعريف ديگر حقيقت در نظرية انس امگرايی منعکس شده است .اين نظريه ،كاه ادعاای
تبيينگری ندارد بلکه صرفاً نظريهای معرفتی است ،نظريه ای قابل قبو نيست .زيرا «اگرچه
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روشن است كه فقاط م موعاهای از باورهاای ساازگار و منسا م مایتوانناد دربردارنادة
باورهای حقيقی باشند ،اما دليلی وجود نادارد كاه هار م موعاه ای از باورهاای ساازگار،
دربردارندة تنها حقايق موجود باشند» ) .)Ibid:67تعريف ديگر حقيقت كه نظريهای معرفتی
است ،عبارت است از «قابليت اظهار موجه»  .2اين تعريف صرفاً از اين جهت كه حقيقت را
به صفات انسانی مانند باور ،معنا و ميل مرتبط میكند ،مورد تثييد ديويدسون است .زيارا از
نظر او در هر تبيين كامل حقيقت بايد چنين كاری صورت گيارد .اماا باه عقياده او ،چناين
تعريفی بيانگر روش درست بيان اين ارتباب نيست .زيارا ياا شارايط احاراز قابليات اظهاار
موجه آن چنان شرايط سذتی است كه دربردارندة خود حقيقت است ،كه در ايان صاورت،
اين تبيين ،دوری است .يا از طريق واضح كردن شرايط از دور اجتناب میشود ،كه در ايان
صورت معلوم میگردد كه اظهار كامالً موجه میتواند كاذب باشد ).(Ibid
از نظر ديويدسون ،گرايش ديگری كه شايد امروزه جريان اصلی تفکر فلسافی در ماورد
حقيقت است ،گرايشی است كه ايدة مشترک آن تورمزدايی 1است .مطابق اين ايده ،اگرچاه
حقيقت ،مفهومی معقو است ،اما اساساً مفهومی پيش پا افتاده و بایاهميات اسات و يقينااً
شايستگی آن توجه فلسفی بینظير را نداشاته اسات .ديويدساون ،متفکرانای مانناد فراناک
رمای ،3پل هروي  ،4كواين 5و تارسکی را از كسانی میداند كه باه نظرياههاای متاورم ياا
اشتباه در مورد حقيقت عکسالعمل نشان دادند و گرايشی كه همة آنها را به هم پيوناد داده
است ،گرايش تورم زدايی است .فرانک رمای از نذستين كساانی اسات كاه ادعاا مایكناد
«واقعاً هي مسئله م اايی در مورد حقيقت وجود ندارد ،بلکه صرفاً ناوعی آشافتگی زباانی
است» ) .(Ibid: 68رمای معتقد است اين جمله كه «درست است كه ساار به قتال رساانده
–––––––––––––––––––––––––––––
1. warranted assertability
2. deflationism
)1. Frank Ramsay (1903-1930
) 2. Paul Horwich (1947-
)3. Willard Van Orman Quine (1908-2000
)4. Alfred Tarski (1901-1983
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شده است» ،هي معنايی ندارد جا اينکه «ساار به قتل رسانده شده است» .عباارت «درسات
است كه» هي چيا جا تثكيد و اطالة كالم ،به آنچه میتوانيم بگوئيم اضاافه نمایكناد .پال
هروي نيا از متفکرانی است كه نظرية او را میتوان تاورمزدايای گااارهای نامياد .هاروي ،
كواين و تارسکی را نيا از كسانی میداند كه پيرو گرايش تورمزدايی هستند .ديويدسون نيا
معتقد است ،كواين در آیار خود به كرّات از جنبة نقل قو زدايانة صدق 2ساذن مایگوياد
كه البته به جمالت اطالق میشود نه به گاارهها ).(Ibid
از نظر ديويدسون ،نمیتوان ادعا كرد كه از طريق نقلقو زدايی مایتاوان تبياين كااملی
دربارة مفهوم صدق ارائه داد .زيرا نقلقو زدايای فقاط در ايان ماورد خااص كاه فرازباان
دربردارندة زبان موردِ گفتار ماست ،كارآيی دارد .اما نه زبان مورد گفتاار ماا و ناه فرازباان،
هي كدام دربردارندة محمو صدق خودشان نيستند .به عبارت ديگر ،خود مفهوم صدق كه
در پی تبيين آن هستيم ،از هر عبارت موجود در هر زبانی كه در ماورد آن نقالقاو زدايای
امکانپذير است ،به طور آشکار كنار گذاشته میشود .درواقن ،اگر بذواهيم بفهميم كه تحت
چه شرايطی جملة دارای محمو صدق صادق اسات ،نمایتاوانيم آن محماو را باه نحاو
نقلقو زدايانه بهكار ببريم .بنابراين «نقلقو زدايای محتاوای كامال مفهاوم صادق را ارائاه
نمیدهد ،بلکه فقط گسترة محمو صدق را برای يک زبان واحد نشاان مایدهاد .اماا اگار
بپرسيم همة اين محمو ها چه چيا مشتركی دارند ،نظرية نقلقاو زدايای ،پاساذی نادارد»
).(Ibid:69
ديويدسون معتقد است ،درخووص تعريفهای صدق تارسکی هم همين مطلب صادق
است .تارسکی نشان داد كه چگونه بايد برای زبانهايی كاه دارای برخای شارايط هساتند،
تعريفهايی در مورد صدق ارائه داد .تعريف تارساکی از صادق دارای دو ويژگای اصالی
است :كفايت مادی 1و صحت صوری .1او محمو صدق را جمله میداند و شارب كفايات
مادی را در قالب  Tبيان میكند :بنابر مثا خود او «برف سفيد است» صاادق اسات ،اگار و
–––––––––––––––––––––––––––––
5. disquotation theory of truth
1. material adequacy
2. formal correctness
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تنها اگر برف سفيد باشد.پس در يک زبان مشذ

 ،صدق بايد به گونه ای تعريف شود كه

بتوان در آن زبان همة معادالت به شکل  Tرا بيان كرد .اما در خووص صحت صوری بايد
گفت ،از نظر تارسکی فقدان شرب صحت صوری در زبان طبيعی باعث شده است كه نتوان
در آنها صدق را به نحو درست تعريف كارد .لاذا نظرياة صادق او فقاط قابال اطاالق باه
زبانهای صوری شده است .در زبانهای صوری شده ،جايی بارای مقاوالت سامانتيک ،از
جمله صدق نيست و هرگاه بذواهيم در آنها صدق را تعريف كنيم بايد به زباانی در مرتباه
باالتر يعنی فرازبان متوسل شويم .بنابراين بر اسااس صاحت صاوری ،صادق خووصايت
فرازبانی جملهای است كه درون عالمت نقل قو است.
از نظر ديويدسون ،تارسکی با نظرية خود نشان داد كه هي تعرياف كلای بارای صادق
ممکن نيست .حتی ديويدسون معتقد است ،راهی وجود ندارد كاه بفهمايم آنچاه تارساکی
چگونگی تعريف آن را برای هر تعداد از زبانها نشان میدهاد ،ياک مفهاوم واحاد اسات.
تارسکی فقط فرض می كند كه يک مفهوم واحد وجود دارد ،حتی اگر نتاوان آن را تعرياف
كرد .عالوه بر اين ،حتی در جمالت در قالاب  ،Tنمایتاوانيم تشاذي

دهايم كاه چناين

محمولی ،محمو صدق است ،مگراينکه ما از قبل ،مفهوم كلی صدق را درک كارده باشايم.
البته كار مهم تارسکی اين است كه مفهوم صدق را به ترجمه ربط میدهد ،زيارا زباانی كاه
برای آن صدق تعريف شده است ،نمیتواند زبانی باشد كه دربردارندة محمو صدق اسات
(.)Ibid
رابطة معنا و صدق در فرايند يادگیري زبان
از نظر ديويدسون مفهوم صدق قابل تعريف نيست اما بسيار مهم است و اهميت آن به دليل
ارتباب آن بامعنا است .در گرايش تورمزدايی ،غالباً عقيده بر اين اسات كاه معناا مارتبط باا
چگونه بکار بردن جمالت است ،نه مرتبط باا شارايط صادق جماالت .از نظرديويدساون،
چنين اعتقادی در گرايش تورمزدايی ،معلو دو عقيدة اشتباه است .اولين عقيدة اشاتباه ايان
است كه شرايط صدق و تبياينهاا ی مرباوب باه كااربرد معناا ،باه نحاوی رقياب هساتند.
درحالیكه ديويدسون معتقد است تعريف صدق از نوع تارسکی میتواند باه عناوان نظرياة
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معنا عمل كند .روشن است كه «كسی كه میداند ،تحت چاه شارايطی ياک جملاه صاادق
است ،آن جمله را میفهمد؛ و اگر جملهای دارای ارزش صدق باشد ،در اين صورت كسای
كه نمیداند تحت چه شرايطی آن جمله صادق است ،آن جملاه را نمایفهماد» ).(Ibid:70
بنابراين میتوان گفت جمالت به دليل شرايط صدقشان ،به نحوی خاص بهكار برده شدهاند
و به دليل نحوة كاربردشان دارای آن شرايط صدق هستند .دومين عقيدة اشتباه اين است كه
نوعی روش ساده و مسلم فرض شدهای وجود دارد كه از طريق آن مایتاوان بارای تبياين
معنا ،از كاربردها استفاده كرد .اما از نظر ديويدسون چنين روشی وجود ندارد .اين سذن كه
معنا همان كاربرد است ،سذنی تهی و بیمحتواست ،مگراينکه مشذ
را درنظر داريم .اما هنگامی كه میخواهيم مشذ

كنيم چاه كااربردی

كنيم چه كاربردی را درنظار داريام ،باه

نحوی كه بتوانيم معنا را درک كنيم ،دچار دور میشويم ).(Ibid
ديويدسون برای نشان دادن اينکه بين معنا و صدق ارتباب تنگاتنگی وجاود دارد ،نحاوة
شکلگيری زبان را مورد تحليل قرار میدهد.اولين مرحلة شکلگيری زباان ايان اسات كاه
اي اد صداها ،نتاي ی را به دنبا دارد .گريه كردن اولين قدم در مسير به وجود آمادن زباان
است ،چراكه نوعی آرامش و رضايت را برای كودک به همراه میآورد .صاداهای مشاذ
هريک به لذتهای مشذوی مربوب میشود .در مرحلة دوم ،در زمانی كه كودک ت ربيااتی
را داراست كه او را وادار به اي اد صداهای انتذابی خودش میكند ،او توجاه مایكناد كاه
ديگران نيا صداهای مشذوی را اي اد میكنند .از نظر بارگساالن ايان صاداها ،باه عناوان
جمالت يک كلمهای دارای معنا هستند .بارگسا در اين مرحله كلماتی مانند قرما و تاو
را به كودک تعليم میدهد و در اين مرحله است كه امکان خطا بارای كاودک وجاود دارد.
مثالً ممکن است كودک واژة «سياه» را برای چيای مثل تذتاه بکاار ببارد .در مقابال چناين
خطايی به كودک پاداش داده نمیشود و روند تعليم و تربيت پيچيدهتر میشود ) .(Ibid

در مرحلة دوم شکلگيری زبان ،چيای جا پاسخهای كالمی كودک وجود ندارد .در اين
مرحله نمیتوانيم ادعا كنيم كه كودک در حا سذن گفتن و فکركردن اسات ،اماا در عمال
متقابل بين بارگسا و كودک ،از طريق فضائی كه در آن میتواند موفقيت و شکست وجود
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داشته باشد ،شرايط ضروری برای ظهور زبان و تفکر گاارهای فراهم میشود .روشن اسات
كه فقط در صورتی میتوانيم بگوئيم كودک فکر میكند كه چيای قرما يا تاو

اسات كاه

بتواند تمايا آنها را درک كند و به معنايی آگاه باشد كه خطا ممکن اسات .بناابراين مرحلاة
سوم شکلگيری زبان هنگامی روی میدهد كه انتقا و گذار مهمی صورت گيرد :انتقاا از
ميل فطری يا كسبی به پاسخ دادن به محرکهايی از نوع خاص ،و رسيدن باه مرحلاة بکاار
بردن مفهوم همراه با آگاهی از احتما خطا .گذر از واكنش به محرکهای ناديک ،و تحقاق
مرحلة تفکر دربارة اشياء و رويدادهای دور ،و انتقا از پاسخ مشروب صرف ،و توانا شادن
برای آنچه ويتگنشتاين «پيروی از قاعده» ناميد ) . (Ibid
ديويدسون از طريق اين گذار جايگاه مهم صدق را نشان مایدهاد .در مرحلاة ابتادايی،
يادگيرنده هي چيای جا ارتباب بين شیء و صدا را نشان نمیدهد .در اين آغااز ،كلماهای
وجود ندارد بلکه صدايی هست كه كاربردی دارد .يادگيرنده هي تووری از معنا يا كااربرد
قبلی ندارد و برای او آنچه قبالً بیمعنا بوده ،اكنون معنا پيدا میكند و خطا هاي جايگااهی
ندارد .اما هنگامی كه تفکر و باور جايگاين آزمون و خطا میشاود ،مفهاوم صادق كااربرد
دارد .از نظر ديويدسون ،اين ادعای پراگماتيست كه فرقی باين موفقيات و حقيقات وجاود
ندارد ،مربوب به مراحل اوليه فرايند يادگيری زبان است .درواقن كودک ،هنگامی كه فقط باا
جمالت تک كلمهای سروكار دارد ،صرفاً يک پراگماتيست است .اما هنگاامی كاه گراماری
در ذهن شکل میگيرد ،اجاايی كه به نحو جداگانه يادگرفته شدهاند ،میتوانند به روشهای
جديد با هم تركيب شوند و در اين مرحله است كه صدق از صارفاً مفياد ياا صارفاً ایباات
شده ،جدا میشود ) .(Ibid
بنابراين ديويدسون بر خالف نظر رورتی ،معتقد است كه بارای فهام جماالت ،مفهاوم
صدق يا حقيقت عينی اهميت دارد« .جمالت فهميده میشوند ،مشروب بر اينکه ماا مفهاوم
صدق يا حقيقت عينی را داشته باشيم») .(Ibid:72از نظر او اگرچه معنايی كه ما از جماالت
درک میكنيم ،به دليل ويژگیهای سمانتيک كلمات و اباار تركيبكنندة آنهاسات و درواقان
منوب به دانستن اين امر است كه نامها به چه چيای ارجاع دارند و محموالت چه گسترهای

551
نشريه فلسفه  سال   41شماره   1بهار و تابستان 92

دارند ،اما دانستن اين مطالب به معنای دانستن اين امر است كاه اماوری وجاود دارناد كاه
باعث صدق و كذب میشوند و صدق در دست معلمان و جامعه نيست .فهم ماا از شارايط
صدق برای فهم جمله اساسی و ضروری است .به عنوان مثا ما استعاره را میفهميم ،فقاط
بدين دليل كه معنای معمولی كلمات را میفهميم و میدانيم كه تحت چه شرايطی ،جملهای
كه دربردارندة استعاره است ،صادق است ) .(Ibid
از نظر ديويدسون همين ارتباب بين معنا و صدق در مورد رويکردهاای گااارهای مانناد
باور ،ميل و اميد و ...نيا صادق است ،رويکردهايی كه برای بياان آنهاا از جماالت اساتفاده
میشود .درواقن داشتن باور ،مستلام دانستن اين امر است كه باورهاا مایتوانناد صاادق ياا
كاذب باشند .اينکه من میتوانم اين باور را داشته باشم كه امروز باران میآياد ،بادين دليال
است كه میدانم آمدن باران بستگی ندارد به اينکه من يا هاركس ديگار باه آمادن آن بااور
داشته باشيم و يا باور كردن آن برای ما مفيد باشد .بلکه آمدن باران مربوب به طبيعت است،
نه مربوب به من يا جامعة من .داشتن هريک از اين رويکردهای گاارهای ضرورتاً به معناای
دانستن اين امر است كه چرا جملة مطابق باا رويکارد ماورد نظار صاادق اسات .بناابراين
«بدون كسب مفهوم صدق نه تنها زبان بلکه خود تفکر غيرممکن است .صادق مهام اسات
زيرا بدون ايدة صدق ما مذلوقات متفکر نذواهيم بود و نذواهيم فهميد كاه چارا شاذ
ديگر مذلوق متفکر است» ).(Ibid:73
به عقيدة ديويدسون ،اگر ما توصيفهای متعدد مفهاوم حقيقات ياا صادق را كاه هماه
نافرجام هستند ،به عنوان كوششهايی تلقی كنيم كه ارتباب اين مفهاوم را باا مفااهيم ديگار
روشن میكنند ،شايستگیهای اين توصيفات روشن میشود .به عنوان مثا  ،اگرچه مطابقت
به عنوان يک تعريف ،تهی و بیمحتوا است ،اما باعث به وجود آمدن اين عقيده میشود كه
حقيقت بستگی دارد به اينکه جهان چگونه اسات و هماين عقياده بارای بایاعتباار كاردن
نظريات معرفتی و پراگماتيکی كافی است .از طرف ديگر ،نظرياات معرفتای و پراگمااتيکی
دارای اين شايستگی هستند كه مفهوم حقيقت يا صدق را با ويژگیهای انسانی مانند زباان،
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باور و تفکر مرتبط میكنند و اين ارتباطات است كه باعث میشود بفهميم حقيقات كليادی
است برای فهم اينکه ذهن چگونه جهان را درک میكند ).(Ibid
نظرية معنايترکیبی به عنوان نظرية صدق
ديويدسون زبان طبيعی را زبان تركيبی میداند و نظرية معنایتركيبی 2را مطارح ماینماياد.
بهنظر او براساس تركيبیبودن زبان طبيعی میتوان توانايی گويندگان بارای ساذن گفاتن و
فهم سذن يکديگر را توضيح داد .اين توانايی مستلام اين است كاه گوينادگان قواعادی را
ياد گرفته باشند كه بر اساس آن قواعد تعيين میشود چه تركيبهايی ،تركيبهاای معناادار
هستند ) .(Davidson:1984نکتة اصلی در مورد نظرية معنای تركيبی اين اسات كاه شاکل
نظرية صدق را به خود میگيرد .از نظار ديويدساون ،درک معناای جملاه باه معناای درک
شرايطِ صدق آن جمله است و بر اساس كلگرايی مورد نظر او نمیتوان صدق جماالت را
به شکل منفرد مشذ

كرد .شرايط صدق يک جمله به شرايط صدق شبکهای از جماالت

وابسته است .نظرية صدق ديويدسون ،به شکل نظريه صدق تارساکی اسات .اماا اخاتالف
اساسی ديويدسون با تارسکی اين است كه ديويدساون ،صادق را مواداقی 1مایداناد ،ناه
مفهومی 3و لذا آن را ناظر به زبان طبيعی مایداناد و تفکياک زباان طبيعای و فارا زباان را
نمیپذيرد .درواقن از نظر ديويدسون ،وجه مفهومی كه مربوب به حوزة معنا اسات از لحاا
رتبه منطقی و در مقام عمل ،مترتب بر وجه موداقی است .بنابراين معنايی كه بارای جملاه
لحا میكنيم به شرايط صدق آن بر میگردد.
در نظرية اي ابی ديويدسون در باب معنا ،از مفهوم معنا كه فراتر از صدق باشاد اساتفاده
نمی شود .از نظر او هر جملة  Sدر زبان  Lمستلام آن چيای اسات كاه جملاة باه شاکل T

ناميده میشود S« :در زبان  Lصادق است ،اگر و فقط اگر P .»Pشرايطی را تعيين میكند كاه
تحت آن جملة  Sدر زبان  Lصادق است .مثالً »Schnee ist weiss« :صادق است در آلمانی،
–––––––––––––––––––––––––––––
1. compositional meaning theory
2 . extensional
3 . intensional
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اگر و فقط اگر برف سفيد باشد .ديويدسون معتقد است ،اگر به جاای معادلاه باه شاکل ،T
چنين عبارتی را بگوييم كه « Sدر زبان  Lبه معنای  Pاست» ،عبارت «به معنای اين است كاه
»از حيث سمانتيکی مبهم است .اما تعيين معنای جملة  Sدر زبان  ،Lاز طريق جمالت شاکل
 ، Tنوعی تعيين معنای جمله اسات كاه هاركس را قاادر باه فهام چناين جمالتای مایكناد
) .(Lepore, 2001بدينترتيب نظرية صدق ديويدسون با نظريهای در مورد فهم زباان پيوناد
می خورد و فهم زبان بحث تفسير ريشهای 2را به ميان میآورد .درواقن نظرية ديويدساون در
باب صدق و ارتباب آن با معنا ،در بحث تفسير ريشهای مورد نظر او قابل توضيح است.
فرايند تفسیر ريشهاي براي رسیدن به صدق
از نظر ديويدسون ،ما برای پی بردن به صدق ،يک فرايند تفسيری را طای مایكنايم .اماا از
آن ا كه ما هي راهی نداريم كه به نحو پيشينی عبارات يک زبان طبيعای را تفساير كنايم و
شرايط صدق تفسيری را به آنها نسبت دهيم ،لذا هر انتذابی در باب معنا بايد ت ربی باشاد،
يعنی « بر اساس قرائن و شواهدی كاه باه نحاو موجاه بارای مفسار قابال دساترس اسات،
مالحظات ت ربی خاصی برای انتذاب يک معناا رعايات شاود» ).(Davidson, 1984:128

درواقن يکی از مبانی اصلی تفسير ريشهای ،رفتاارگرايی اسات .بار اسااس تعرياف تفساير
ريشهای ،مفسر ريشهای كامالً ناآشنا با زبانی است كه میخواهد آن را درک كند ،اما عمومااً
مفسر ريشهای اين امکان را دارد كه بتواند تعيين كند ،چاه موقان ياک گويناده جملاهای را
صادق میداند .او با توجه به موقعيت ،رويداد و رفتار گفتاری گوينده ،سعی میكند موداق
اجاای عبارتها و شرايط صدق جمالت را بيابد .بدينترتيب دادههای اولياه بارای تفساير
ريشهای از طريق جمالت صادق منحور به فرد مورد اعتقاد ،تثمين میشود.
به تعبير ديويدساون ،دادههاايی مانناد  Eاز تعادادی از گوينادگان در طاو زماانهاای
مذتلف بهوسيلة كسی كه از قبل آلمانی نمیداند ،جمنآوری میشاود :(E) :كاورت آلماانی
زبان است و معتقد است

«regnet

 «Esصادق است ،در روز شنبه ظهر؛ و باران در روز شانبه
–––––––––––––––––––––––––––––
3. radical interpretation
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ظهر در ناديکی كورت در حا باريدن است .بعد از جمان آوری ايان دادههاا ،نهايتااً ياک
جملة صادق يعنی) (GEتثييد میشود (GE) :برای هر گويندة آلمانی زبان و برای هار زماان،
اين گوينده قائل است كه

«regnet

 »Esدر آن زمان صادق است ،اگر و فقط اگر در آن زماان

ناديک او باران ببارد .ادعاهايی مانند  ،GEشواهدی را در اختيار مفسر ريشهای قرارمیدهاد
كه گويندة آلمانی زبان ،برای بيان يک حقيقت خاص شکلی از كلمات را درنظار مایگيارد
) .(Ibidس ا اساسی كه در اين ا ديويدسون مطرح میكند ايان اسات كاه مفسار ريشاهای
چگونه میتواند از دادههايی مانند  GEيک معادلة معين به شکل  ،Tمانند  Rرا استنتا كناد:
)regnet«: (R

 »Esدر آلمانی از طرف گويندة  ،Sدر زمان  ،tصادق است فقط اگر نادياک آن

گوينده در آن زمان باران ببارد.
ديويدسون معتقد است ،امکان استنتا چنين جمالت به شکل Tامکان ندارد ،مگراينکاه
مفسر ريشهای از قبل يک شرب پيشينی را در بنيان فرايند تفساير خاود بپاذيرد .ايان پايش
فرض اصل حمل بر صحت 2است .ديويدسون تثكيد میكند كه «استنتا  Rاز  GEمعقو و
موجه است ،زيرا اصل حمل بر صحت به نحو معقو پيشفرض شاده اسات .مطاابق ايان
اصل ،ممکن نيست همة باورهای ما دربارة جهان نادرسات باشاد»)  .(Ibid:137ايان اصال
منوب به اين اعتقاد ديويدسون است كاه هماة انساانهاا سااختار عقالنای يکساانی دارناد.
درواقن ،ارتباب انسانها در صورتی امکانپذير است كه همة انسانهاا از عقالنيات واحادی
برخوردار باشند .هنگامی كه مفسر در مواجهه با رفتارهای ديگران ،مطابق با معيارهای خاود
ترجمه و تفسير میكند به طور خودكار اين فرض را از قبل پذيرفتاه اسات كاه ديگاران از
ساختار عقلی مشابه او برخوردارند و از حيث رفتاری و ذهنی همچون او عمل میكنند.
از نظر ديويدسون در تفسير ريشهای كه اساس محاورات روزمره ما است ،امکان ارتبااب
و مفاهمه مستلام اين است كه اكثر باورهای ما صادق باشد .زيرا فرض خطا دانستن همه يا
اكثر باورها ،به معنای عدم امکان ارتباب و عدم امکان انتقا معاانی اسات .باه عاالوه فهام
اينکه باوری خطاست ،منوب به اين است كه قبالً صدق آن را احراز كرده باشيم زيارا خطاا
–––––––––––––––––––––––––––––
1. charity
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به معنای عدم صدق است و هرگونه تشذي

خطايی بهمنالة تشذي

صدق آن اسات .از

طرف ديگر بحث صدق و احراز صدق در صورتی معنا دارد كه امکاان خطاا و نياا امکاان
كشف خطا وجود داشته باشد .كشف خطا در ارتباب متقابل امکانپذير است و اين مساتلام
وجود مالک واحدی است كه بر اساس آن بتوان صادق را از كاذب تشاذي
ديويدسون مرجعی كاه مای تواناد ماالک و معياار تشاذي

داد .از نظار

خطاا را تعياين كناد ،توافاق

بيناالذهانی است كه در كنار مفسر و متعلق تفسير باه عناوان مفسار هماه دان ضالن ساوم
تفسير را تشکيل میدهد و فرايند تفسير را كنتر میكند.
الزامات نظرية صدق
قویتر ين استداللی كه ديويدسون برای وجود رويدادها و برخی نظريات مربوب به طبيعات
آنها مطرح میكند مبتنی بر دالئل متافيايکی محض نيست ،بلکه برگرفته از الااماات مرباوب
به نظرية او در باب معنا و صدق است .نظرية معنای تركيبی ،نظريهای در بااب نسابت باين
زبان و واقعيت ارائه میدهد و از اين طريق به سا االت متاافيايکی درباارة واقعيات پاساخ
میدهد .در نظرية معنای تركيبی ،برای تبيين اينکه چرا ما جمالتی دربارة افعا  ،رويدادها و
روابط علّی بيان میكنيم ،فرض و وضن رويدادها ضروری اسات .باه عباارت ديگار ،بياان
شرايط صدق چنين جمالتی ،مثالً «زيد عمرو را زد» صادق است ،اگر و فقط اگر زيد عمرو
را زده باشد ،به ما میگويد كه اين جمله برای صدقش مستلام چه لوازمی اسات و باه ايان
معنای محدود ،زبان به واقعيت قلّاب میشود .رويدادها بايد وجاود داشاته باشاند ،زيارا در
غير اين صورت يک نظرية معنای تركيبی معين در يک زبان غيرقابل دسترس خواهاد باود.
بنابراين نمیتوان به طور نامحدود توصيفكنندههای قيدی 2مانند «سااعت » را باه جملاة
فوق اضافه كرد .زيرا هر توصيفكنندة قيدی معرّف يک رابطة جديد و جداگانه با تعادادی
از واقعيات جداگانه است و يک نظرية معنایتركيبی كاه بار طباق آن معناای جملاه هماان
–––––––––––––––––––––––––––––
1. adverbial modification
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شرايط صدق آن است مانن از اين میشود كه به نحو نامحدود چناين محماوالتی را وضان
كنيم).(Ibid
از نظر ديويدسون ،اين استراتژی يک روش عمومی در اختيار ما قرار میدهد تا الااماات
وجودی سذن گويندگان را بيابيم .البته پذيرش روش صدق باه عناوان ياک اساتراتژی باه
معنای پذيرش نظرياة سانتی مطابقات از ساوی ديويدساون نيسات« .اماا مایتاوان گفات
ديويدسون به نحو كامالً متفاوتی ،نظريه پرداز نظرية مطابقت است ،زيرا او صادق جماالت
را بر حسب ارتباب بين زبان و امر ديگر توضايح مایدهاد») .)Lepore, 2001: 307نظرياة
معنایتركيبی توضيح میدهد كه چرا جمالت صادق هستند ،البته نه از طريق مارتبط كاردن
جمالت با ابژهها ،بلکه بهوسيلة مرتبط كردن محموالت و واژههای دارای مرجن به اباژههاا،
از طريق نسبت اشباع و ارجاع و از طريق نشان دادن شرايطی كه تحت آن شرايط ،جماالت
برحسب آن نسبتها صادق هستند ).(Davidson, 1984
بر اساس چنين تبيينی از صدق است كه ديويدسون نقاش ضاروری عليات را درتعياين
محتوای آنچه ما میگوئيم و باور میكنيم ،بيان میكناد« .نقاش ضاروری عليات در تعياين
محتوای باورهاست كه تضمين میكند كه صدق هر چيای كه ماا بااور مایكنايم ،باه نحاو
منطقی مستقل از داشتن آن باورها نيست و ديگاران در آنچاه بااور دارناد ،متفااوت باا ماا
نيستند» ) .)Davidson, 1986: 435, quoted from : Lepore, 2001: 310در فرايند تفساير،
مفسر دربارة اينکه چه چيای موجب میشود گوينده جملهای را صادق بداند ،فارضهاايی
را بيان میكند .البته سلسلههای علی متفاوتی وجود دارد كه میتواند به همان گفتار گويناده
من ر شود .اما مفسر بايد يک سلسله علّی را انتذاب كند و اين انتذاب او باهوسايلة پاساخ
گفتن به محرکهايی در محيط ان ام میشود .در نهايت مفسار باه محتاوای گفتاار گويناده
میرسد ،امری كه هم علت پاسخ خود اوست و هم علت گفتار گوينده است ).(Ibid
الزمة اصلی نظرية صدق ديويدسون تعين معنا و نفی پلوراليسام و نسابیگرايای اسات.
زيرا او طرحهای مفهومی متفاوت را كه من ر به نسبیگرايی میشود امکانپاذير نمایداناد.
عدم امکان طرحهای مفهومی متفاوت بدين معناست كه نمیتوان راجن به يک امر واحد ،از
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حيث واحد جمالتی با محتوای متفاوت داشت ،به نحوی كه همة اين جمالت صادق باشد.
چرا كه از نظر او طرحهای مفهومی ،يکسان با زبانهای قابلترجمه به يکديگرند و اين امار
بدين دليل است كه تفکر مستلام زبان است ،يعنی فقط گويندگان دارای تفکر هستند و هار
مفهوم و تفکری در قالب زبان بيان میشود .زبان ذاتااً قابال ترجماه و تفساير اسات ،زيارا
امکان احراز شرايط صدق و انتقا معانی و ارتباب زبانی ،امری ممکان اسات .درحاالیكاه
«قائل شدن به طرحهای مفهومی متفاوت به معنای پذيرش غيرقابلترجمه بودن زبانهاست»
).)Davidson, 1984:185
نتیجه
در تلقی سنتی از شناخت ،خواه در قالب افالطونی ،خاواه سانت دكاارتی و ت رباهگرايای
سنتی ،او شذ

ح يت دارد .اما ديويدسون ديدگاه سوم شذ

 ،را در مورد گفتارهاا و

حاالت ذهنی ديگران اساسی میداند ،بدين معنا كه شواهد رفتاری ،تنها شواهدی هستند كه
ما میتوانيم از طريق آنها مفاهيم و واژههای زبانی را به ديگران نسبت دهيم و محتوای آنهاا
كامالً برحسب نقش آنها در تبيين شواهد رفتاری قابل دساترس بارای ماا از ديادگاه ساوم
شذ

 ،فهميده میشود .ديويدسون با تثكيد بر تقدم ديدگاه سوم شاذ

 ،از خاود منطاق

موجود در پراگماتيسم و رفتارگرايی به عنوان مالكی برای نفی پلوراليسام معرفتای اساتفاده
میكند .او شرايط و لوازم وجودی كنش ارتباطی موفقيتآميا انسانها با يکاديگر و نياا باا
محيط آنها را گام به گام نشان میدهد .نکتة مهم در بيان اين لوازم ،تفکيک ناپذيری تفکر و
زبان و به تعبير ديگر عمل و زبان و ذهان و درواقان حاوزة عاين و ذهان اسات .شاکاف
پرنشدنی بين ذهن و عين و عدم امکان عبور از ذهن و رسيدن به عين در سانت دكاارتی و
ت ربهگرايی سنتی ،با استفاده از مبنای رفتارگرايی پر میشود.
اگر بذواهيم استلاامات كنش ارتباطی موفق را بيان كنيم بايد بگوئيم ،امکانپاذير باودن
ارتباطات زبانی و رفتاری كه مربوب به حوزة ابژكتيو و عمومی است ،مساتلام ترجماهپاذير
بودن و فراتر از آن تفسيرپذير بودن زبان است .نقش تفسير ،تشذي

و نظاام بذشايدن باه
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الگوهای موجود در رفتار گويندگان در نسبت با محيط آنها اسات و چناين نقشای مساتلام
اين است كه مفسر بر اساس قرائن و شواهد قابل دسترس شرايط صدق جماالت را احاراز
نمايد و جمالت صادق را از كاذب تشذي

دهد .مفسر در صورتی مایتواناد جملاهای را

درک كند و معنای آن را بفهمد ،كه بداند آن جمله تحت چاه شارايطی صاادق اسات .لاذا
احراز شرايط صدق جمله ،معنای جمله را محدود و معين مایساازد .و امکاان تفسايرهای
متعدد از رفتار واحد در شرايط واحد را منتفی میسازد.
بنابراين گوينده بودن به معنای قابل تفسير بودن بهوسيلة ديگاران اسات و قابال تفساير
بودن به وسيلة ديگران يعنی احراز شرايط صدق گفتارهای گوينده توسط مفسر ،مستلام اين
است كه باورهای گوينده دربارة خودش و محيطش عمدتاً صادق و عمدتاً شبيه به باورهای
مفسر باشد .يکسانی باورها خود مستلام ساختار عقالنی يکسان و نيا روشها و معيارهاای
عقالنی يکسان همة انسانهاست .به دليل ساختار عقالنی يکسان است كه مایتاوانيم نماود
آن را به صورت توافق بين االذهانی ببينم ،توافقی كه مالک واحدی برای تشذي

خطاا در

اختيار ما قرار میدهد .اين توافق هم در زمينة روابط رفتاری انسانها با يکديگر وجود دارد
و هم در زمينة روابط علی در جهان طبيعت ،بدين معنا كه همه انسانهاا رواباط علّای باين
علت و معلو را به يک شکل میفهمند.
بنابراين امکان توافق بين االذهانی در مورد هر باور ،مستلام وجود آن اماری اسات كاه
موجب به وجود آمدن اين باور شده است .زيارا اگار رويادادهايی كاه باورهاا مرباوب باه
آنهاست ،وجود نداشت و مهمتر از آن اگر مطابقت باورها باا رويادادهای مرباوب باه آنهاا
وجود نداشت ،امکان احراز شرايط صدق جمالتی كه بيانكنندة آن باورهاست و لذا امکاان
انتقا معانی و مفاهيم و باه تبان آن امکاان كانش ارتبااطی وجاود نداشات .بادينترتياب
ديويدسون از طريق بيان لوازم و شرايط امکان كنش ارتباطی اهميت و جايگاه مفهوم صدق را

به دليل ارتباب ناگسستنی آن با ديگر مفاهيم انسانی مانند تفکر ،باور ،معنا و ميل نشان میدهد.
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