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نسبت رفتارگرايی معرفتشناختی و عینیت از ديدگاه مک داول
*

سعیده کوکب

– استاديار فلسفه دانشکده ادبیات دانشگاه تهران

(تاریخ دریافت مقاله39/5/82:؛ تاریخ پذیرش مقاله)39/6/82:

چکیده
مسئله اصلی در این مقاله بررسی نسبت رفتارگرایی معرفتشناختی و عینیتت استت .آیتا متیتتاا بتاوواد
اعتقاد به رفتارگرایی معرفتشناختی و کنار گذاشتن رویکرد مبناگرایانه به شناخت ،گفتما عینیت را حفظ
نماد و ادعا کرد که در فرایند تحقیق پاسخگا به وها هستیم؟ در این مقاله سعی بر این استت کته پاستخ
مثبت وا مک داول به این سؤال ماردبررسی قرار گیرد .بدینوهت نظریات مک داول در دو محتار مرتر
میگردد :نظریات سلبی که بیا کنندة تحلیل انتقتاد او دربتارة رویکردهتا نادرستتی استت کته در آرا
ریچارد رورتی منجر به نفی شناخت عینی و اثبات همبستگی میشاد ،و نظریات ایجابی که بیانگر طرز تلقی
خاص او به وها  ،رویدادها ذهنی ،تأثیراتی که وها بر ذهن میگذارد ،تجربة ادراکتی ،فعلیتت و اِعمتال
تااناییها مفهامی ،وایگاه تجربه در نظام تاویه و کسب شناخت عینی است .شیاة مک داول برا اینکه
اثبات کند چگانه فعالیت عقالنی ما میتااند پاسخگا به واقعیت باشد و چگانته تفکتر متا شتناخت عینتی
واقعیت را در اختیار ما قرار میدهد ،شیاة ودید است که مبتنی بر تلقتی ستنتی از شتناخت نیستت؛ امتا
ازنظر او انکار مبانی شناخت به معنا انکار شناخت عینی و رابرة معرفتی با وها نیست.
واژه های کلیدی :رفتارگرایی معرفتشتناختی ،عینیتت ،تاویته ،تتأثیر ،فعلیتت و اعمتال تاانتاییهتا
مفهامی.
* .رایانامه نایسندهskowkab@gmail.com:
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مقدمه
در حتتازة نظریتتات مربتتا بتته شتتناخت ،نظریتتة رفتتتارگرایی معرفتتتشتتناختی در مقابتتل
معرفتشناسی دکارتی و تجربهگرایی سنتی مرر میگردد .اگرچته قتاالال بته ایتن نظریته
طیف گسترده ا دارند و از این حیث که رفتارگرایی ماردنظر آنا منجر به چه نظریته ا در
باب امکا شناخت عینی و حقیقت می گردد ،دارا اختالف مهمتی هستتند ،امتا متی تتاا
گفت تقریباً همة آنا در نقد تلقی سنتی از شناخت ،دارا دیدگاه مشترکی هستند .یکی از
انتقادات اصلی آنا این است که در معرفت شناسی از ناع دکارت و الک ،خلط بین تبیتین و
تاویه صتارت گرفتته استت؛ زیترا در ایتن ستنت ،تلقتی مبناگرایانته از شتناخت ،مستتلمم
وستجا مبنا شناخت برا رسید به شناخت یقینی است ،مبنایی کته برپایتة آ بقیتة
ساختما شناخت بنا می شاد .رسید به مبنا شناخت بته معنتا رستید بته متاقعیتی
است که در آ تجربة خاصی ،خااه حسی و خااه عقلی صارت گرفته باشد کته مبنتا یتک
ارتبا و مااوهة خاص و ممتاز باشد و به سیر استدالل هتایی کته در تأییتد ادعتایی مرتر
می گردد ،خاتمه دهد .به همین دلیل یافتن تصاراتی ممتاز در حازة ذهن یتا قااعتد ذهنتی
ممتاز مارد هدف است تا بتاا از طریق آ ها شناخت یقینی را تضمین کرد.
آنچه ماردانتقاد رفتارگرایا است ،این است که در این سنت ،داشتن شناخت به معنتا
داشتن تصار یا داشتن یک انرباع بر رو لا ذهن است .به دلیل همین تلقتی از شتناخت
است که الک ذهن دکارتی را به عناا ماضاع علم انسانی لحاظ می کنتد و معتقتد استت بتا
بررسی تصارات ذهنی و عملکردها ذهن می تتاا بته شتناخت واقعیتات رستید .ازنظتر او
شناخت انرباعات یا دندانه ها رو لا ذهن ،بالذات به ما این حق را می دهتد کته ادعتا
داشتن شناخت بکنیم و این امر بته معنتا یکتی دانستتن مقتدمات علّتی شتناخت و ختاد
شناخت است .درواقع در این سنت این خلط صارت گرفته استت کته تبیتین مکانیستتی از
ذهن و عملکردها آ  ،هما تاویه ادعا شناختی دانسته شده است و ایتن همتا خلتط
بین تبیین و تاویه است .هنگامیکه شناختن ،هما داشتن تصار ذهنی دانسته شتاد ،ایتن
مسئله معرفت شناختی مرر می گردد که تصارات متا تتا چته انتدازه بازنمتایی هتا دقیتق
واقعیت خاروی هستند و اصالً چگانه میتاا چنین امر را نشا داد.
این انتقاد نسبت به تلقی سنتی از شناخت یعنی انتقاد از خلط بین تبیین و تاویته ،بته
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شکلها مختلفی مرر گردیده است که بهعناا مثال میتاا از «اسرارة امتر دادهشتده»
سالرز« ،انکار دو ومم تجربه گرایی» کااین« ،استرارة امتر ستابککتیا» دیایدستا و «نقتد
مبانی شناخت» رورتی نام برد .ازنظر رفتارگرایتا  ،شتناخت یعنتی بتاور ماوته ،امتا تاویته
مستلمم اراالة دلیل است و آنچه دلیل خاب محساب می شاد ،مستلمم مااوهه با هستی هتا
درونی یا خاروی در یک تجربة حسی یا عقلی نیست ،هستی هایی که حقیقت آ هتا را بتاور
می کنیم ،نه به دلیل استدالل هایی که برا آ ها ارااله گردیده است ،بلکه به ایتن دلیتل کته
مااوهة با آ ها تاسط یک چشم ذهنی یا روش دقیق یا زبا روشن صارت گرفته استت .بته
تعبیر سالرز ،شناخت به معنا باور ماوه صادق ،در فضا منرقی دالیل حاصل می شتاد و
لذا در فضا منرقی تاویه کرد  ،در ارتبا بین قضتایا مرتر استت و هتی هایتت غیتر
گمارها در نظام تاویه وایگاهی ندارد .لذا در تاویته اظهتارات نمتیتتاا بته رویتدادهایی
استناد کرد که از حیث رفتارگرایی غیرقابل اثبات است .نتیجة منرقی چنین نظریته ا ایتن
است که هی دادة بنیاد یا تصار ممتاز که انسا ها به نحتا پتی

زبتانی نستبت بته آ

شناخت داشته باشند ،وواد ندارد .در چنین رویکرد به شناخت ،به تعبیر کتااین شتناخت
شبیه به یک ساختما نیست که بر رو پایه ها محکم بناشده باشد ،بلکه شبیه به میتدا
نیرو است که در آ هی ادعایی مصا از خرا نیست.
اگرچه قاالال به رفتارگرایی معرفت شناختی به لحاظ انکار نق

تاویته گتر بترا هتر

ناع تجربه (حسی یا عقلی) ،هم عقیده هستند ،اما از حیث رویکرد آنا بته مفتاهیمی ماننتد
حقیقت ،عقالنیت ،شناخت عینی و مالک ها حاکم بر شناخت اختالف نظر دارند .از طرفتی
این عقیده وواد دارد که انکار تلقی سنتی شناخت لموماً به معنا انکار هر ناع نظریه ا در
باب شناخت است .ریچارد رورتی یکی از نمایندگا اصلی چنین دیتدگاهی استت .ازنظتر او
مفهام حقیقت بهعناا مرابقت ،عقالنیت ،و عینیت مفاهیمی هستند کته صترفاً در رویکترد
سنتی به شناخت معنا پیدا می کنند .اگر ایدة مبانی شناخت را کنار بگذاریم ،در این صتارت
هی معیار و محدودیت و المام خاصتی ووتاد نخااهتد داشتت تتا بتر استا

آ بته داور

ادعاها شناختی بپردازیم؛ بنابراین تاویه مستلمم ارتبا خاص بین تصارات یتا کلمتات بتا
اشیا نیست ،بلکه مستلمم گفتگا یعنی یک فعالیت اوتماعی است و گفتگتا صترفاً دروتایی
خاتمه می یابد که مخاطبین قانع شاند ،و لذا تاویه فقط وابسته به مخاطبین است .در ایتن
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صارت ،رسید به یقین صرفاً مستلمم پیروز در بحث است ،نه ارتبا با واقعیتتی بیترو از
انسا  .بر اسا

چنین رویکرد به شتناخت ،ستؤال از ایتن کته آیتا تاویته متا از حقیقتت،

بهعناا مرابقت با واقعیت ،منجر می شاد و آیا شناخت عینی بهعنتاا شتناخت مستتقل از
فرد و وامعه ممکن است ،غیرقابل پاسخ است ،زیرا هتی راهتی ووتاد نتدارد کته عالالتق و
مالک ها فعلی خادما را ممتاز کنیم و حق ویکه ا برا آ ها قاالل شتایم .درواقتع هتی
روش مشخصی که وابسته به چارچاب فرهنگی خاصی نباشد ،وواد ندارد تا بر اسا

آ به

شتتناخت عینتتی برستتیم .لتتذا بایتتد آرزو رستتید بتته عینیتتت را ،کتته همتتا فتترا رفتتتن از
محدودیت ها وامعه و اوتناب از احتمال استت ،کنتار بگتذاریم و همبستتگی را وتایگمین
کنیم ،همبستگی به معنا رسید به تاافق بین االذهانی تتا بیشتترین حتد ممکتن .بتدین
ترتیب شناخت به هی ووه به معنا به وضا شناختن واقعیت نیست ،بلکه مستتلمم کستب
عادات مربا به عمل برا اداره و کنترل واقعیت است.
اما برخالف دیدگاه رورتی ،این عقیده نیم وواد دارد که کنار گذاشتن آ نتاع فلستفها
که خاد را تأمین کنندة مبانی ضرور شناخت و فعالیت عقالنی می دانتد ،بته معنتا انکتار
رابرة معرفتتی بتا وهتا و عقالنیتت و عینیتت شتناخت نیستت .وتا متک داول ازوملته
متفکرانی است که به واسرة اراالة دیدگاه متفاوتی در مارد رابرة ذهتن ووهتا و چگتانگی
تجربة واقعیت ،تالش می کند گفتما عینیت را حفظ نماید .در این مقاله سعی بر این استت
تحلیل انتقاد مک داول در مارد نفی شناخت عینی تاستط رورتتی و نیتم تتالش او بترا
حفظ گفتما عینیت مرر گردد.
 .3تحلیل انتقادی مک داول دربارة نفی عینیت
مک داول معتقد است زمینه و چارچابی که در قالب آ رورتی به مبارزه بامعرفتت شناستی
می پردازد ،روایت دیایی است در مارد این که فرهنگ غربی چگانه بته بلتا رستیده استت.
دیایی عامل اصلی این بلا را تغییر دیدگاه نسبت به دین و امر الهی متی دانتد .نظیتر آنچته
دیایی در مارد آزاد شد از قید امر الهی بیا می کند ،رورتی در متارد رهتایی از قیتد امتر
سکاالر که همانند امر الهی ،غیرانسانی است مرر می نماید .ازنظر رورتی ،آنچه نظیر دین و
امر الهی است ،این ایده است که ما در بررسی علمی تسلیم معیارهایی شایم که خاد اشتیا
آ ها را به ما تحمیل می کنند .پذیرش این عقیده بدین معناست که وها را امر غیرانستانی
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دیگر بدانیم که در مقابل آ باید خاد را کاچتک بشتماریم و تستلیم شتایم .بلتا کامتل
انسانی ما را ملمم میکند که مروعیتی را به رسمیت بشناسیم که متضمن کاچتک شتمرد
خادما در مقابل چیم غیرانستانی نباشتد ،و تنهتا مروعیتتی کته ایتن شتر را بترآورده
می کند ،مروعیت اوماع و اتفاق نظر انسانی استت؛ بنتابراین ،اگتر فراینتد تحقیتق علمتی را
به گانه ا تصار کنیم که در آ باید پاسخگا به وها باشیم ،نه پاسخگا بته همراهانمتا ،
در این صارت باعث می شایم اومانیسم به کمال نهایی خاد نرسد .ازآنجاکه پاسخگا باد به
وها برا گفتما عینیت ضرور و اساسی است ،لذا رورتی ما را دعات به کنتار گذاشتتن
زبا عینیت و به وا آ  ،تالش در وهت بسط همبستگی انسانی می کند .ازنظتر او شترکت
در گفتما عینیت صرفاً عقبماندگی فرهنگی و عقالنی را طاالنیتر میکنتد ( McDowell,

.)2000: 109-110
عقیدة رورتی مبنی برکنار گذاشتن زبا عینیت ،به معنا کنار گذاشتن تتالش بترا طتر
هر ناع نظریه ا در باب شناخت و رسید به هر ناع معرفت شناسی است .اختالف نظر اصلی
مک داول با رورتی این است که کنار گذاشتن معرفت شناستی حتاکم بتر دیتدگاه دکتارتی و
تجربه گرایی انگلیسی مستلمم کنار گذاشتن هر ناع معرفتشناسی نیست .مک داول هماننتد
رورتی ،معتقد است مساالل حاکم بر معرفت شناسی دکارتی و تجربه گرایانته ،مستاالل واقعتی
نیست که آ ها را ود بگیریم و تالش برا حل آ ها نماالیم ،امتا بترخالف او ،ایتن امتر را
مهم می داند که دلیلِ غیرواقعی باد آ هتا را بیتا کنتیم و پتروةة معرفتت شناستی کتامالً
متفاوتی را طراحی نماالیم .به همین دلیل او تأکید می کند که برا اوتناب از گرفتتار شتد
در آ فعالیت بی فایدة معرفت شناختی ،نباید خاد ایتدة پاستخگا بتاد بته چیتم غیتر از
خادما  ،یعنی وها را کنار بگذاریم .ازنظر مک داول آنچه باعث می شاد مساالل غیرواقعتی
معرفتشناسی ظاهراً ضرورت پیدا کند ،این پندار است کته وهتا امتر غیرقابتلدستتر
است .به تعبیر مک داول دلیل اصلی ظهار وریا متعارف معرفت شناسی این ذهنیت استت
که «وهانی که می خااهیم تفکرما را نسبت به آ پاسخگا بدانیم ،وهانی است که خادش
را از هر چیم که می تاانیم وسیلة دسترسی به آ بدانیم ،دور می کند؛ بنابراین شکافی بین
ما و آنچه خااها شناختن آ هستتیم ،فاصتله متیانتدازد» ( .)Ibid: 110بته دلیتل چنتین
ذهنیتی است که به نظر می رسد لموماً وظیفة فیلساف این است که روش ها پر کرد ایتن
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شکاف را نشا دهد .ازنظر مک داول ،آنچه ما باید مارد انکار قرار دهیم ،این عقیتده ،یعنتی
تهدید وها به عدم دستیابی به آ است .درواقع خاد وها  ،به عناا چیم غیر از ما ،کته
فعالیتها پکوهشی ما به آ پاسخگا است ،ما را تهدید به غیرقابلدستر

باد نمیکنتد،

بلکه تصار غلط ما از وها چنین عقیدها را ایجاد مینماید.
مک داول ،همانند رورتی ،معتقد استت ،در تفکتر فلستفی ستنتی (افالطتانی_دکتارتی)
چنین وانماد می شاد که بین نماد صرف و واقعیت فاصله ا است که بایتد از طریتق تاستل
به مبانی شناخت حجاب نماد را کنار زده و در تما

مستقیم با واقعیت قرار گیریم Rorty,

 ).1980: 159-160بهعبارتدیگر ایدة آرمانی در تفکر سنتی ایتن استت کته در اصتل ،ختاد
واقعیت این شکاف را پر می کند .هر ساةة عقالنی که اشتیا را بته درستتی درک نمتی کنتد،
ساةه ا است که نمی تااند به درستی از تاانایی ها عام مربا بته انستا کته هماهنتگ بتا
وها است ،استفاده نماید .دچار شد به چنتین نحتاة تفکتر منجتر بته اعتقتاد بته یتک
ماقعیت ایده آل می شاد ،ماقعیتی که بتر استا

آ متا در تمتا

بتا چیتم بتمر تتر از

خادما هستیم .این مااوهة مستقیم ما را به ضرورتی می رساند که نافی هتر نتاع احتمتال
صرف و تاریخی گرایی است .رورتی معتقد است اگر متا تلقتی آرمتانی مااوهتة مستتقیم بتا
واقعیت و هماهنگی با اشیا را آ طار که واقعتاً هستتند ،نپتذیریم و محتدودیت هتا عقتل
انسانی و احتمالی باد تاانایی ها انسا برا اندیشید را تصدیق کنتیم ،در ایتن صتارت
لموماً باید این عقیده را کنار بگذاریم که می تاانیم نسبت بته چگانته بتاد اشتیا پاستخگا
باشیم و اشیا را بهدرستی بشناسیم و بنابراین باید زبا عینیتت را کنتار بگتذاریم ( Rorty,

.)1991: XIX; 1996: 23
اما مک داول نتیجه گیر رورتی را نمی پذیرد و تصریح متی کنتد کته اعتقتاد بته امکتا
درست فهمید اشیا و پاسخگا باد به وها  ،مستلمم این امر نیست که احتمال محض را
که مربا به تاریخی باد انسا است نپذیریم و تمام بار سنگین تفکر و تأمتل را بته دوش
خاد وها و واقعیت بیندازیم .لذا می تاا «احتمال» را تصدیق کرد ،اما درعتین حتال زبتا
عینیت را حفظ نماد .ازنظر رورتی ،خاد زبا عینیت ما را ملمم میکنتد «احتمتال» را انکتار
کنیم و این عقیده را تحمیل می کند که فلسفه ا مبناگرایانه الزم است تا ضامن تاانتایی متا
برا تما

با ماضاع ماردتحقیق باشد .اما مک داول معتقد است ،متی تتاانیم بپتذیریم کته
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فرایند تحقیق و پکوه

پاسخگا به خاد اشیا است و درعین حال قاالل به این عقیده باشتیم

که منابع و ابمار متداول در فعالیت تحقیقی کافی است تا ما را در تما

بتا ماضتاع تحقیتق

قرار دهد ،بدو اینکه به مبانی شناخت نیاز داشته باشیم ،مبانیا که رسید بته آ هتدف
اصلی فلسفة سنتی است .)McDowell, 2000: 112( .ازنظر مک داول ،اشتباه اصلی رورتتی
این است که برخالف ادعا خادش ،او هم چنا در قالتب تفکتر ستنتی متی اندیشتد ،زیترا
وها را امر میداند که غیرقابلدستر

است ،اما ازآنجاکه برخالف تفکر سنتی ،پر کترد

شکاف ماواد بین ما و وها را غیرممکن می داند ،لذا نتیجه می گیرد کته شتناختن اشتیا
غیرممکن است .درحالی که اگر تلقی سنتی به وها به عنتاا امتر غیرقابتل دستتر

بترا

فاعل شناسا را کنار بگذاریم ،می تاانیم زبا عینیت را حفظ کنیم و پتروةة معرفتت شتناختی
متفاوتی را طراحی نماالیم (.)Ibid: 111
ازنظر مک داول ،رورتی همانند متفکرا سنتی که ماردانتقاد او هستند ،واقعیت را خارج
از دستر

ما می داند ،زیرا بنا بر نگرش رورتی ،ما در فرایند تحقیق می تاانیم فقتط یکتی از

دو نگرش کامالً مغایر را داشته باشیم :از طرفی ،طرز تلقی فلسفه ستنتی کته بتر استا

آ

مفاهیم سمانتیکی مانند ارواع ،بازنمایی دقیق و حقیقت -که زبا را بته غیتر زبتا مترتبط
می نمایند -نسبت به وها بینی ما بیرونی هستند ،بدین معنا کته کتاربرد چنتین واةه هتایی
دالّ بر نحاه ا ارتبا نارماتیا یا مرابقت با چیم غیر وابسته به ما یعنی وها  ،است .ایتن
آرما قاالال به بازنمایی هما آرما «تالش برا خارج شد از اذهانما » است که آرمانی
محال و آرزویی دست نایافتنی است .بر اسا
اصیل در تما

این طرز تلقی سنتی ،بترا ایتن کته بته نحتا

با واقعیت قرار گیریم ،باید به چیم فراتر ازآنچه در عمتل متتداول تحقیتق

انجام می دهیم ،برسیم که مبنا شناخت قرار گیرد .از طرف دیگر ،طرز تلقی ماردنظر ختاد
رورتی که بر اسا

آ  ،مفاهیمی مانند حقیقت و بازنمایی نسبت به وها بینتی متا درونتی

است .بدین معنا که فرایند پکوه

مبتنی بر هی چیم وم متالکهتا متتداول و حتاکم بتر

تحقیقات رایج نیست و لذا به کتارگیر واةه هتایی ماننتد «حقیقتی» صترفاً وستیله ا بترا
تمجید تاخالی از ادعاهایی است که در وریا متداول تحقیق مارد تأیید قرارگرفتته استت،
نه دالّ بر ارتبا با واقعیت
اما مک داول معتقد است ،طرز تلقی ماردنظر رورتی تنها نگرشی نیست که متی تتاا در
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مقابل نگرش سنتی تصار نماد .چنین نیست که اگر فرایند پکوه

و تحقیق را امر بدانیم

که به نحا نارماتیا نه تنها مبتنی بر معیارها و مالک ها متداول در فعالیت تحقیقتی استت،
بلکه مدیا محتاا ماضاع ماردپکوه

است ،در این صارت لموماً به دنبال آرزو محتال

خارج شتد از اذهانمتا هستتیم ( .)Ibid: 115ازنظتر متک داول ،برقترار چنتین ارتبتا
تفکیک ناپذیر بین این آرزو محال و پاسخگا باد به وها  ،به دلیل این تصایر غلتط از
وها است که وها دور از ابمار و منابع دستیابی ما به آ است و همااره شکافی بین متا و
آنچه آرزو داریم بشناسیم ،وواد دارد .به همین دلیل در دیدگاه رورتی گفتمتا عینیتت در
تقابل با کاربرد درونی مفاهیمی مانند بازنمایی دقیتق و حقیقتت استت و لتذا انکتار کتاربرد
بیرونی چنین مفاهیمی مستلمم انکار هر ناع ایده ا است که بر طبق آ  ،تحقیق پاسخگا
به وها است .درحالی که ازنظر مک داول کاربرد درونی این مفاهیم می تااند کتامالً ستازگار
با گفتما عینیت و پاسخگا باد به وها باشد ،اگر طرز تلقتی ختاد بته وهتا را عتا
کنیم (.)Ibid: 114
بنا بر تحلیل مک داول ،رویکرد مینی مالیستی رورتی به حقیقت ،معلال همین نگرش او
نسبت به وها و هشدار در مارد محال باد آرزو خارج شد از اذهانمتا استت .بنتا بتر
دیدگاه مینی مالیستی رورتی« ،حقیقت آ نتاع چیتم نیستت کته انتظتار داشتته باشتیم
نظریها دربارة آ ارااله دهیم که از حیث فلسفی قابلتاوته باشتد » ()Rorty, 1991: Xiii؛
زیرا واةة حقیقتی هتی کتاربرد تبیتین کننتده ا نتدارد و تنهتا کتاربرد آ در زبتا کتاربرد
هشداردهندگی است .ازآنجاکه تاویه وابسته به مخاطبین است ،این کتاربرد هشتداردهنده،
صرفاً برا یادآور این امر است که اگرچه یک ادعا در حال حاضتر ازنظتر همتة مخاطبتا
صاحب صالحیت مارد تأیید قرارگرفته است ،اما همااره این امکا وواد دارد کته در آینتده
با مخاطبین بهتر مااوه شایم که ازنظر آنا ادعا مذکار دارا

اشتباهاتی است ( Rorty,

 .)2000: 4; 1998: 22رورتی تأکید میکند که اگرچه این آرزو معقال است که باور ختاد را
برا حداکثر مخاطبین ممکن تاویه کنیم ،اما اگر ایتن امتر را متالک و معیتار مرابقتت بتا
واقعیت بدانیم ،دچار وهشی نامعقال از امر مشرو به امتر نامشترو شتده ایتم کته همتا
آرزو محال درهم شکستن و فراتر رفتن از آ چتارچاب فرهنگتی و منرقته ا استت کته
باور در آ تاویه می گردد؛ بنابراین ازنظر رورتی ،تنها معیار که حاکم بر فرایند تحقیتق
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است ،معیار و مالکی است که همراها صاحب صالحیت در اراالة مالک ها مربا به عمتل
متداول تحقیق به ما اوازه می دهند که مرر کنیم .اگر متالک هتا دیگتر کته مستتلمم
پاسخگایی به محتاا ماضاع تحقیق است ،لحاظ شاد ،درواقع مالکی نامعقال استت ،زیترا
چنین مالکی به دلیل تاهم تما

با واقعیت ،مرر شده است.

ازآنجاکه رورتی ،تنها کاربرد واةة حقیقی را کاربرد هشداردهنده می داند ،لذا ازنظر او ،کتاربرد
نقل قال زدایانة واةة «حقیقی» تاصیفی است ،نه نارماتیا و بدین وهت این کاربرد متفاوت با
هر ناع کاربرد واةة «حقیقی» است که در آ حقیقتت معیتار و متالک تحقیتق و بیتا هتر
ادعایی است .اما مک داول چنین تلقیا از کاربرد نقلقتال زدایانته را نادرستت متیدانتد و
معتقد است «در مارد ومالتی که برا بیتا ادعتایی ابتراز متی شتاد ،حقیقتت بته معنتا
نقلقال زدایی ،امر نارماتیا است» ( .)McDowell, 2000: 116در ایدة نقتلقتال زدایتی،
ومله ا که صادق است ،قابل نقل قال زدایی است و صادق باد ومله بتدین معناستت کته
آ ومله را بتاا بهدرستی برا بیا یک ادعا به کاربرد و آنچه باعث میشاد ادعایی ماننتد
«برف سفید است» ادعا درستی باشد ،این است کته بترف درواقتع ستفید باشتد .آنچته در
سمت راست وملة داخل عالمت نقل قال می آید ،شرایری را تعیین متی کنتد کته تحتت آ
شرایط ،وملة داخل عالمت نقل قال ،در یک زبا خاص صادق استت .بته تعبیتر دیایدستا
ومالت به دلیل شرایط صدقشا به نحا خاص به کاربرده شده اند و از طرف دیگر ،به دلیل
نحاة کاربردشا دارا آ شرایط صدق هستند .اما امتار ووتاد دارد کته باعتث صتدق و
کذب میشاند و تعیین شرایط صدق در دست وامعه و همفکترا متا نیستت ( Davidson,

 .)2000: 70مک داول نیم با دیایدسا همعقیده است که مالک و معیارهایی که بتر استا
آ ها نقلقال زدایی صارت میگیرد صرفاً برخاسته از تاافق و اوماع همراها ما نیست.
انتقاد مهم مک داول این است که رورتی کاربرد نارماتیا را از کاربرد نقلقال زدایانه ودا
می کند .به دلیل چنین تفکیکی است که رورتی معتقد استت ،واةة حقیقتی کته بترا بیتا
نتیجة استنبا معتبر به کار می رود ،صرفاً بیا هشتدار استت در متارد ایتن کته باورهتا و
عقاید که برا ما ماوه است ،ممکن است برا مخاطبین دیگر ،ماوّه نباشتد .امتا ازنظتر
مک داول آنچه در نتیجة استنبا معتبر بیا میشاد ،قابل نقلقال زدایی است و البته ایتن
نقل قال زدایی بر اسا

مالک ها و معیارها خاصی صارت می گیرد کته در قالتب الگاهتا
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درست استنبا بیا می شاد .برخالف نظتر رورتتی ،متک داول معتقتد استت ،ایتن کتاربرد
نارماتیا واةة «حقیقی» هتی منافتاتی بتا کتاربرد هشتدار دهنتدة ایتن واةه نتدارد و کتامالً
قابل ومع است .اینکه ما یک واةة واحد یعنی واةة «حقیقی» را برا نتیجة استنبا معتبر و
هشدار به کار می بریم .به دلیل شأ نقل قال زدایی است که از طرفی بیانگر استنبا معتبتر
است و از طرف دیگر بیانگر این احتمال است که ادعا مرر شده ،ممکن است مارد اصال
یا انکار قرار گیرد ( .)McDowell, 2000: 117اما نتیجته ضترور اعتقتاد رورتتی مبنتی بتر
غیرنارماتیا باد کاربرد نقل قال زدایانة واةة حقیقتی ،ایتن استت کته «تاویته وابستته بته
مخاطبین است» .ازنظر رورتی ،تنها دلیل ماوه باد یا به نحا عقالنی قابل قبال باد یتک
ادعا این است که این ادعا مخاطبین خاصی را قانع می کند .بنابراین تنها مالکی که امتر را
ماوه می کند این است که آ امر مارد تأیید همفکرا قرار گیرد .درواقع آنچه اهمیتت دارد
پاسخگا باد به اشخاص است .رورتی تصار می کند هرگانه عقیده ا در مارد تاویه که در
آ امر غیر از قانع کننده باد مخاطب ،به عناا مالک و معیار مرر گردد ،لموماً مستلمم
فلسفها است که آرزو محالِ خارج شتد از اذهانمتا و از وایگتاهی فراتتر بته محتتاا
تحقیق نگریستن را در سر دارد.
برخالف نظر رورتی ،مک داول تصریح می کند که دلیل ماوه باد یک ادعا ،تاانتایی متا
برا اقناع مخاطبانما نیست ،بلکه در خالل فعالیت متداول پکوهشی به مالک هتایی بترا
نقل قال زدایی دست می یابیم که متناسب با محتاا ماضاع ماردتحقیق استت .درواقتع در
عمل تاویه ما پاسخگا به خاد امار واقع هستیم و در پاسخ به سؤال «به چه دلیل» ادعتا
خاد را ماوه می نماالیم ،نه در پاسخ به سؤال «برا چته کستی» .اگرچته در وریتا عمتل
تحقیق همااره این دو امر یعنی مالک و معیار تحقیق و تأیید محققا وواد دارد ،اما مسلماً
صادق باد یک ادعا هما مارد تأیید قرار گرفتن آ ادعا در فعالیت پکوهشی نیست .ازنظر
مک داول ،تأکید بر این تمایم مستلمم این نیست که به این خیال باطتل تستلیم شتایم کته
باید از اذهانما خارج شایم تا بتاانیم از دیدگاهی خارج از دیدگاه ایجادشده تاسط فعالیتت
پکوهشی فعلی خادما  ،مرابقت افکارما را با واقعیت مشاهده کنیم .اما تستلیم نشتد بته
این خیال باطل بدین معنا نیست که «متالک هتایی کته بتر استا آ هتا ادعتایی را اثبتات
می کنیم ،صرفاً می تااند مالک ها مربا به اوماع باشد ،بلکه مالک هتا تحقیتق فراتتر از
اوماع و تأیید همفکرا ماست» (.)Ibid: 118
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بنابراین ،آنچه مک داول مارد تأکید قرار می دهد این است که حقیقت به عناا نقل قتال
زدایی ،نحاه ا از تاویه است که وابسته به مخاطب خاصی نیست و فراتتر از اومتاع استت.
فراتر رفتن از اوماع بدین معناست که ما واقعاً متی تتاانیم تفکتر ختاد را معرتاف بته ختاد
واقعیات کنیم و بفهمیم که تفکر ما و بیا ما چه معنایی دارد و دالّ بتر چته چیتم استت.
به عبارت دیگر ،قراتر رفتن از اوماع مستلمم اعتقاد به تاانایی ها انستا بترا فهتم چگانته
باد اشیا است .ازنظر مک داول ،طرز تلقی رورتی از حقیقت درواقع مؤیّتد اعتقتاد فالستفة
سنتی به رازآلاد باد ارتبا فکر و سخن متا بتا واقعیتت استت .فالستفة ستنتی معتقدنتد
تاانایی ها ما برا درک واقعیت دارا محدودیت هایی است که نیاز بته مبتانی شتناخت را
ایجاب می کند تا بتاانیم مرمئن شایم که به حقیقت دست یافتته ایتم .اگرچته هتدف اصتلی
رورتی کنار گذاشتن چنین امار رازآلاد در فلسفه است ،اما با اعتقادش به اینکته حقیقتت
اصالً قابل دسترسی نیست ،ماوب رواج همین ناع فلسفة رازآلاد متی گتردد .لتذا متک داول،
دیدگاه رورتی بته حقیقتت و وحشتت و نفترت او از عینیتت را نمانتة بتارز عقتب مانتدگی و
ناپختگی عقالنی و فرهنگی میداند .ازنظر او ،این عقیدة رورتی که ما بهوا سخن در متارد
پاسخگا باد به وها  ،باید از روش ها تفکر و سخن گفتن که در وهتت اهتداف ماستت،
سخن بگاییم ،نگرشی حقیقتاً کادکانه است ،نگرشی که بر استا

آ اشتیا غیتر از ستاةه،

چیمهایی تلقی می شاد که صرفاً در ارادة ساةه تأثیر متی گذارنتد .درحتالی کته بته رستمیت
شناختنِ ناعی مروعیت خاروی غیرانسانی که حاکم بر افکارما است ،شتر رشتد انستانی
است (.)Ibid: 119-120
-2چگونگی امکان شناخت عینی در تجربة جهان
این سؤال مهم که چگانه ما در فعالیت عقالنی خاد می تاانیم پاسخگا به واقعیتت باشتیم،
مربا به نگرانی اصلی تر فالسفه در مارد خاد امکا معراف شد تفکتر بته وهتا عینتی
است .مک داول این نگرانی و مشکل را که چگانه تفکر به واقعیت قالب متی شتاد ،مشتکلی
استعالیی می داند ،نه معرفت شناختی .او معتقد است ،این سؤال که آیا تفکر متا شتناخت ر ا
در اختیار ما قرار می دهد ،قابل طر نیست ،مگر اینکه این شر برآورده شاد کته تفکتر متا
می تااند دارا محتاا تجربی باشد .بنابراین پاسخ به این مشکل استعالیی ،منا به پاستخ
به این سؤال است که «چگانه محتاا تجربی ممکتن استت؟» (.)McDowell, 2009: 244
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بنا بر تحلیل مک داول فهم نادرست خاد این مشکل استعالیی منجر به مستاالل مربتا بته
اعظم مساالل فلسفة مدر را شتکل داده استت .لتذا

شکاکیت شده است و این مساالل بخ

هدف اصلی متک داول بیتا نتاعی تحلیتل استت کته در آ فهتم درستتی از ایتن مشتکل
استعالیی ارااله گردد تا معلام شاد چه باورهایی منجر به این مشکل شده استت .او از طریتق
اراالة تبیینهایی مربا به اینکه بر اسا

چه نگرشهایی این باورها مارد اعتقتاد قرارگرفتته

است ،رویکرد و نگرش متفاوت خاد را مرر مینماید.
ازنظر مک داول ،طر این سؤال استعالیی که «چگانه محتاا تجربی ممکن است؟» به
دلیل تاوه و اعتقاد به دو باور است که اگر آ ها هر دو مارد اعتقاد باشتند ،در ایتن صتارت
نتیجة منرقی باور به آ ها این است که محتاا تجربی غیترممکن استت .عقیتدة اول ایتن
است که :محتاا تجربی وابسته به امکا پاسخگایی به تأثیرات وهتا برماستت .و عقیتدة
دوم عبارت است از این که :تأثیرات نمی تاانند از آ ناع امار باشند که چیتم بتاانتد بته
آ ها پاسخگا باشد ،زیرا ایدة تأثیر ،ایدة پدیدار طبیعی است .بتر استا

ایتن عقایتد ،بترا

این که محتاا تجربی بتااند وواد داشته باشد باید شرطی بترآورده شتاد و آ شتر ایتن
است که تفکر تجربی باید در معر

آ چیم قرار گیرد که کتااین ،در یتک عبتارت کتامالً

کانتی ،آ را «دادگاه تجربه» مینامد ( .)Quine, 1961: 41بهعبارتدیگر شر این است که
ما می تاانیم درست باد یا درست نباد فعالیت عقالنی را به لحاظ این که اشیا در وهتا
چگانه هستند ،بفهمیم ،اگر بتاانیم فعالیت عقالنی را پاسخگا به تأثیراتی بدانیم کته وهتا
بر ما به عناا دارندة احسا

می گذارد .اما ظاهراً به نظر می رسد که برآورده شد این شر

غیرممکن است و لذا داشتن محتاا

تجربی غیرممکن میگردد (McDowell, 2009: 244-

.)246
بنا بر تحلیل مک داول ،دلیل اینکه بهحسب ظاهر این شر  ،یعنتی پاستخگا بتاد بته
تأثیرات ،نمی تااند محقق شاد ،این است که از طرفتی چنتین بتاور ووتاد دارد کته تتأثیر
گذاشتن وها بر ساةه به عناا دارندة احسا  ،ناعی رویداد طبیعی استت .از طترف دیگتر
بنا بر مغالرة طبیعی گرایانه که سالرز برضد آ هشتدار متی دهتد ،اگتر تصتار کنتیم صترفاً
رویدادها طبیعی سازندة دادگاهی هستند که فعالیت عقالنی ما باید به آ پاستخگا باشتد،
دچار این مغالره شدهایم و لذا پاسخگایی صرفاً در فضا منرقتی خاصتی کته ستالرز آ را
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فضا منرقی دالیل مینامد امکا پذیر است ( .)Sellars, 1963: 160بنابراین ،ازآنجاکه ایدة
تأثیر به عناا رویداد طبیعی متناسب با فضا منرقی دالیل نیست ،لتذا ایتن شتر یعنتی
پاسخگا باد تفکر به تأثیرات محقق نخااهد شد و لذا محتتاا تجربتی نمتی تاانتد ووتاد
داشته باشد .اگر قرار باشد این نتیجه گیر ماردپذیرش قرار نگیرد و محتاا تجربی ممکتن
دانسته شاد ،در این صارت ،باید یکی از مقدماتی که منجتر بته ایتن نتیجته متی شتاد و یتا
هردو آ ها مارد انکار قرار گیرد .دیایدسا محتاا تجربی را ممکن می داند و عقیدة اول
را که محتاا تجربی وابسته به پاسخگا باد به تأثیرات است ،کنار می گتذارد ،امتا عقیتدة
دوم را مبنی بر اینکه تأثیرات نمیتاانند دادگاه ماردنظر باشند ،حفظ میکند ( Davidson,

.)1986: 307-319
اما مک داول برخالف دیایدسا  ،راه دیگر را پی

می گیرد تا اثبات نماید که محتاا

تجربی ممکن است .او با تحلیلی که ارااله میدهد ،نشا میدهد که هتر دو عقیتده نادرستت
است .ازنظر مک داول ،تأثیرِ وها بر ما ،ناعی رویداد در طبیعت است .اما فقط ترکیب ایتن
عقیده با عقاید دیگر باعث میشاد ظاهراً به این نتیجه برسیم که تأثیرات نمتیتااننتد نقت
یک دادگاه را ایفا کنند .به عقیدة سالرز ،پاسخگا باد فعالیت عقالنی به یک دادگاه ،متعلق
به فضا منرقی دالیل است .او از طریق مقایسة فضا منرقتی دالیتل بتا فضتا منرقتی
دیگر که در آ ما ناع فعالیت کامالً متفاوتی را انجام میدهیم ،بهدرستتی فضتا منرقتی
دالیل را فضایی خاص می داند .برا فهم تقابل ایتن فضتاها منرقتی ،متک داول آ هتا را
برحسب تمایم بین دو شیاه ا که از طریق آ ها اشیا را معقال می یابیم ،تاضیح متی دهتد:
یک شیاه عبارت است از قرار داد اشیا در چارچاب نظترات و مالحظتات عقالنتی کته در
تأیید یا رد آ ها بیا شده است .شیاة دیگر هما شیاة علام طبیعی برا معقتال دانستتن
اشیا است ،مثالً از طریق قرار داد اشیا تحت تعمیم ها قانا مانند .هتدف متک داول از
چنین تاضیحی این است که نشا دهد ،اگرچه فهم تقابل فضتاها منرقتی بتا استتناد بته
علام طبیعی ،ظاهراً این تصار را ایجاد می کند کته فضتا مقابتلِ فضتا منرقتی دالیتل را
«فضا منرقی طبیعت» بدانیم و درنتیجه تأثیر را به عناا یک رویداد طبیعی ،کامالً بیگانه
با فضا منرقی دالیل تلقی کنیم ،اما درواقع چنین تصار
.)2009: 246-7

نادرستت استت ( McDowell,
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ازنظر مک داول ،برخالف آنچه ظاهراً به نظر می رسد ،نباید طبیعی باد را فقط آ طتار
که در علام طبیعی مرر است ،تلقتی نمتاد .بته تعبیتر متک داول« ،نبایتد حتق مالکیتت
پدیدارها طبیعی را فقط متعلق به رشتهها علام طبیعی دانست .تأثیر میتااند هم نتاعی
رویداد طبیعی باشد و هم متعلق به فضا منرقی دالیل .تأثیرات می تااننتد درختار فضتا
منرقی دالیل باشند ،زیرا تأثیرات میتاانند فعلیتت تاانتاییهتا

مفهتامی باشتند» ( Ibid:

 .)247مک داول با سالرز هم عقیده است که در فضا منرقی دالیتل بته ستر بترد  ،یعنتی
دارا تاانایی ها مفهامی باد  ،از طریق تبحر در ناعی کاربرد خاص زبا به دست می آید،
اما ازنظر او ،این امر به معنا کسب طبیعت ثانا استت .پدیتده هتایی کته تجلتی طبیعتت
ثانا هستند ،مناسب فضا منرقی فهم طبیعی-علمی نیستند .اما نمی تاا گفتت چنتین
پدیده هایی مرلقاً تجلیات طبیعت نیستند ،زیرا در اینجا منظار از طبیعتت ،طبیعتت ثتانا
است .بنابراین فعلیت تااناالی ها مفهامی که متعلق به فضا منرقی دالیل است ،می تاانتد
طبیعی باشد ،اما طبیعی به معنایی متفاوت با آنچه در علام طبیعی مرر میگردد.
بنا بر تحلیل مک داول ،آنچه باعث می شاد این عقیده مارد انکار قرار گیرد کته تتأثیرات
می تاانند سازندة دادگاه باشند و تفکر ما به آ ها پاسخگا باشد ،این است که در تجربة متا از
وها  ،شئ خاصی بر ساةة درک کننده که دارا احسا

است ،تأثیر می گذارد و لذا تجربه

هما پذیرندگی است .بنابراین تأثیر ناعی حالت یا رویداد در طبیعت است .اگر بخااهیم در
نظام تاویه برا تجربه وایگاهی قاالل شایم ،تجربه ا که هما پذیرنتدگی استت ،در ایتن
صارت گرفتار «اسرارة امر دادهشده» ا ختااهیم شتد کته ماردانتقتاد ستالرز استت .ایتن
اسراره دقیقاً عبارت است از کاش

برا این که در نظام تاویه وایگتاهی بته پدیتده هتا

صرفاً طبیعی داده شاد .راه حل مک داول برا رفع این اشکال ماردنظر سالرز این است کته
اگر طبیعت ثانا را ماردتاوه قرار دهیم ،می تاانیم تاانایی ها مفهامی را در ایتدة تجربتة
ادراکی که هما پذیرندگی حسی است ،مرر نماالیم و به این نتیجته برستیم کته طبیعتی
بادنی که پذیرندگی حسی دالّ بر آ است در تقابل با فضا دالیل نیستت ،فضتایی کته در
سخن از تاانایی ها مفهامی حاکم است .به تعبیر مک داول ،حالت پذیرندگی ،یعنی تتأثیر،
درعینحال که دارا ووه پذیرندگی است ،فعلیت تااناییها مفهامی استت ،تاانتاییهتایی
که اِعمال فعال آ ها ،با هما وحدت و همبستگی ،منجر به صدور حکم متی شتاد .درواقتع،
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خاد این حالت پذیرندگی یا تأثیر است که دارا محتاا مفهتامی استت ،و ایتن محتتاا
مفهامی هما محتاا حکمی خااهد باد که فرد صادر می کرد ،اگر او به نحتا فعتال همتا
تااناییها مفهامی را با هما وحدت اِعمال متینمتاد ( .)Ibid: 249متک داول بتر استا
چنین تبیینی ،نتیجه می گیرد که قرار داد تأثیرات در نظتام تاویته هتی اشتکالی نتدارد،
هما طار که قرار گرفتن احکام در نظام تاویه بیاشکال است.
مک داول طرز تلقی خاد را در مارد تجربه به عناا امر که دارا هایتی دوگانه استت
و در عین پذیرندگی ،دارا محتاا مفهامی است ،با عمل حکم کرد مقایسه متی کنتد تتا
شباهت و تفاوت آ ها را نشا دهد .در عمل حکم کرد فعلیت تااناییها مفهامی ،همتا
اعمال آ ها در عمل حکم است و تاانایی ها مفهامی ،تاانایی هایی است کته دارا ویکگتی
خادانگیختگی است .حکم کرد یعنی تصمیم خاد را مبنی بر این که اشیا چگانه هستتند،
بگیریم ،هما طار که قصد کرد به معنا تصمیم گرفتن در مارد این است که چه کار را
باید انجام داد .حکم کرد مانند قصد کرد عملی مبتنی بتر آزاد مستئاالنه استت .عمتل
حکم کرد  ،رویداد است که در آ تاانایی ها مفهامی فعلیت پیدا میکند ،امتا ایتن امتر
نافی فعلیت یافتن تااناییها مفهامی به روشها دیگتر در رویتداد دیگتر غیتر از عمتل
حکم نیست .البته نحاة فعلیت یافتن تاانتایی مفهتامی در تجربته کتامالً متفتاوت بتا نحتاة
تحقیق آ در عمل حکم کرد است .بدین معنا که فعلیت تاانایی مفهامی لموماً اِعمتال آ
تاانایی نیست و لذا لمومی ندارد فعلیت تاانتایی مفهتامی صترفاً در حتازة آزاد مستئاالنه
باشد .دلیل این که در تبیین تجربه ،عمل حکم ماردتاوه قرار می گیرد و ونبة محار پیتدا
می کند ،این است که صرفاً بتاانیم از طریق عمتل حکتم کته نتاع ایتده آل فعلیتت تاانتایی
مفهامی است ،بفهمیم که تاانایی مفهامی چه ناع تاانایی استت .امتا بعتد از تعیتین هایتت
تاانایی مفهامی ،می تاانیم تصدیق کنیم که این تاانایی ها مفهامی می تاانند به نحا دیگر،
یعنی خارج از کنترل دارندة آ ها ،از طریق تأثیر وها بتر احستا

او فعلیتت یابنتد .متک

داول تأکید می کند که در این ناع تلقی تجربه ،بستیار مهتم استت کته «فعلیتت» را غیتر از
«اِعمال» لحاظ کنیم (.)Ibid: 250-251
تصایر که مک داول از «تأثیر» نشا می دهد ،کامالً مغایر بتا تصتایر متاردنظر ستالرز
یعنی دریافت کرد یک فرورفتگی در لا ذهن است .در طتر متاردنظر متک داول ،ختاد
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عمل پذیرندگی میتااند باعث شاد برخی تااناییها مفهتامی از طریتق تتأثیر واقعیتت بتر
احسا

شخص ،به نحا منفعالنه فعلیت یابند .بنابراین دریافت تأثیرات می تااند باعث شتاد،

چگانگی اشیا بر شخص معلام گردد .چگانه باد اشیا یعنی محتاا مفهامی حکمی کته
شخص صادر می کرد ،اگر او به نحا فعال هما تاانتایی هتا مفهتامی را اِعمتال متی نمتاد.
به واسره چنین رویکرد به تجربه ،مک داول به این نتیجة مهم می رسد که تتأثیرات یعنتی
محتاا تجربه را می تاانیم در نظام تاویه قرار دهیم و آ هتا را امتار نهتایی در ایتن نظتام
بدانیم و خاد واقعیات را کته قابتل دسترستی بترا ستاةة ادراک کننتده هستتند ،بته عنتاا
مالحظات عقالنی ،یعنی المامات و قیدها عقالنی برا فعالیت تصمیم گیتر ستاةه لحتاظ
کنیم (.)Ibid: 252
آنچه طرز تلقی مک داول در مارد تجربه ها ادراکی را متمایم می سازد ،ایتن استت کته
ازنظر او ،تجربهها ادراکی ،بهعناا رویدادها ذهنتی ،نستبت بته شخصتی کته در حیتات
ذهنی او این رویدادها رخ می دهد ،به معنتا دقیتق کلمته «درونتی» نیستت .بته رستمیت
شناختن تأثیرات به عناا امار درونی ،عامل بیمار معرفتت شتناختی آشتنایی استت کته
به عناا مثال ،دیایدسا تحت عناا «اسرارة امر سابککتیا» از آ نام می برد .به دلیل این
بیمار  ،ما چیم درونی را واسرة بین درک کننده و واقعیات قترار متی دهتیم تتا از طریتق
آنچه در «اینجا» است ،حق داشته باشیم باورهایی در مارد آنچه در «آنجا» ،در بیرو است،
داشته باشیم .اما بر اسا

بیا مک داول« ،دریافت کرد یک تأثیر به معنا آشتکار شتد

امار محیری و پیرامانی برا شخص دریافت کننده است و این امر هما استتحقاقِ داشتتن
باورهایی در متارد «آنجتا» استت» ( .)Ibid: 255بنتابراین تتأثیرات نتاعی رویتداد درونتی
به عناا امر واسره نیستند ،بلکه آ ها برا ساةة حکم کننده دسترسی به خاد واقعیتات
را تأمین میکنند ،و ساةه بر اسا

تأثیراتی که دریافت میکند ،واقعیتات را در وهتا بینتی

خاد وارد مینماید.
نتیجه
هدف اصلی مک داول این است که نشا دهد ایتن مستئله مهتم دورا متدر کته چگانته
می تاا از ذهن عبار کرد و وها خارج را شناخت و به تعبیر دیگر متا در فعالیتت عقالنتی
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خاد چگانه می تاانیم پاسخگا به وها باشیم ،اساساً یک مسئله معرفت شتناختی نیستت،
بلکه مسئله ا استعالیی است .به همین دلیل او با شتیاة درمتانی بته تحلیتل ایتن مستئله
میپردازد که چرا چنین مسئله ا در لبا

یک نگرانی معرفتشناختی ظاهرشتده استت .او

در تحلیل خاد نشا می دهد که از طرفی طرز تلقی نادرستی نسبت به وها وواد دارد که
باعث شده است وها امر دورافتاده و غیرقابل دستر

به نظر برسد و از طرف دیگر تلقتی

نادرستی در مارد ذهن و امر ذهنی و نحاة تجربة ما از وها وواد دارد که باعث شده است
ارتبا فکر و سخن ما با واقعیت ،به صتارت ارتبتاطی رازآلتاد ظتاهر شتاد .چنتین تصتارات
نادرستی خاستگاه دو ناع فلسفه شده است :از سایی فلسفة سنتی کته بتر استا

آ بترا

ارتبا فعالیت تحقیقی ما با واقعیت به دیدگاه فلسفی خاصی نیاز داریم که از ورا فعالیتت
متداول تحقیقی می نگرد و ما را مرمئن می سازد که با محتاا ماضاع ماردمرالعته تمتا
پیداکرده ایم و به حقیقت رسیده ایم .و از سا دیگر ،فلسفه ا که بر اسا
قابل دستر

آ حقیقت اصالً

نیست .زیرا برا شناخت واقعیت ،راهی وم فرایند متداول تحقیق وواد نتدارد

و چنین فرایند ما را به حقیقت نمیرساند.
به عقیدة مک داول این افرا وتفریط براثر انتظارات غیرماوه از فلسفه بته ووتاد آمتده
است و راه نجات از آ ها این است که به وا کنار گذاشتن گفتما حقیقت و عینیت ،منشأ
انحرافاتی را که چنین گفتمانی دچار آ شده است ،بشناسیم تا بتاانیم نقایص را رفع کنتیم
و مشکالت فلسفی ظاهراً قهتر را از ستر راه ختاد بترداریم .رستید بته چنتین متاقعیتی
دستاورد و مافقیت مهمی در معرفت شناسی است .مک داول با چنین رویکرد  ،بته تحلیتل
تجربة ما از وها می پردازد و طرز تلقی متفاوتی در متارد ایتدة تتأثیر وهتا بتر متا اراالته
می دهد که بر طبق آ  ،تجربة ادراکی یا تأثیر یک رویداد صرفاً طبیعی درونی به عناا ناعی
انرباع و فرورفتگی در لا ذهن نیست ،به نحا که صرفاً نف

یک امر واسره را بین مدرِک

و واقعیت ایفا نماید ،بلکه به واسرة وواد طبیعت ثانا که در انستا حاصتل شتده استت و
اقتضا تاانایی ها مفهامی را دارد ،خاد تجربه ادراکی یعنی تأثیر کته فعلیتت تاانتایی هتا
مفهامی است ،دلیل شناخت است .بدین ترتیب تأثیرات باعث می شاند خاد واقعیتات بترا
ساةة حکم کننده قابل دستر

باشند .بر این اسا

می تاا گفت واقعیات به نحتا نارمتاتیا

در پس احکام هستند و بدین معنا فعالیت عقالنی ما میتااند پاسخگا به واقعیت باشد.
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