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Abstract
Arguing against relativism and constructivism and defending objectivism,
Paul Boghossian considers three theories concerning description-dependence
of fact, including Putnam's theory on the interpenetration of fact and
convention. Boghossian holds that the basis of Putnam's theory is the
phenomenon of conceptual relativity; so, if we reject his view about the
phenomenon, his theory will be rejected. Accordingly, He explains this
phenomenon and criticizes Putnam's attitudes towards it and finally
concludes that this ‘argument’ cannot prove Putnam's theory. Here firstly it
will be argued that Putnam himself was aware of these objections and had
developed some ideas to solve them; so, using his texts and arguments, we
try to reply to the main objections of Boghossian to Putnam's view about this
phenomenon. Secondly, it will be argued that, in contrast to Bogghossian's
belief, Putnam's theory is not based on the phenomenon of conceptual
relativity. Instead, the idea of the interpenetration of fact and convention is
based on two other arguments: the model-theoretic argument and the
argument from the brain-in-a-vat scenario. Therefore, even if Boghossian's
objections to Putnam's view about the phenomenon of conceptual relativity
were acceptable, they could not reject Putnam's ideas on the interpenetration
of fact and convention.
Keywords: Paul Boghossian, Hilary Putnam, Conceptual relativity,
metaphysical realism, Objectivism, Internal realism.
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چکیده
پل بوغوسیان در مقام انتقاد از نسبیگرايی و برساختگرايی و دفاع از عینیتگرايی ،به استداللهای سه
تن از افرادی میپردازد که در آرای فلسفیشان ،نوعی وابستگی واقعیت به توصیف را پذيرفتهاند .يکی از
اين افراد هیالری پاتنم است که بوغوسیان ديدگاههای او در باب درهمتنیدگی واقعیت و قرارداد را هدف
میگیرد .بوغوسیان معتقد است که پديدۀ نسبیت مفهومی مبنای ديدگاه پاتنم در باب درهمتنیدگی
واقعیت و قرارداد است .در اينجا مراد از پديدۀ نسبیت مفهومی ،حالتی است که ممکن باشد دو جملة
متعارضْ صادق باشند .بوغوسیان پس از شرح اين پديده و رأی پاتنم در باب آن ،به نقد رويکرد پاتنم
میپردازد و نهايتا نتیجه میگیرد که اين «استدالل» وافی به مقصود نیست و نمیتواند درهمتنیدگی
واقعیت و قرارداد را توجیه کند  .در اين مقاله استدالل خواهد شد که اوالً پاتنم در همان زمان طرح
پديدۀ نسبیت مفهومی به اين نقدها واقف بود و پیشاپیش پاسخهايی به آنها ارائه کرده بود؛ ثانیاً
برخالف تصريح بوغوسیان ،ديدگاه پاتنم در باب درهمتنیدگی واقعیت و قرارداد مبتنی بر پديدۀ نسبیت
مفهومی نیست و بر استداللهای ديگری (استدالل مدلتئورتیک و استدالل مبتنی بر ماجرای مغز در
خمره) سوار است .بدين ترتیب ،حتی اگر نقدهای بوغوسیان به اين پديده درست باشد ،باز هم
ديدگاههای پاتنم مبنی بر درهمتنیدگی واقعیت و قرارداد و درهمآمیختگی ذهن و جهان رد نمیشود
مگر آنکه آن دو استدالل نقد شود.
واژههای کلیدی :پل بوغوسیان ،هیالری پاتنم ،نسبیت مفهومی ،رئالیسم متافیزيکی ،عینیتگرايی،
رئالیسم درونی.
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 .1مقدمه
پل بوغوسیان در مقام انتقاد از نسبیگرايی و برساختگرايی ،به استداللهای سه تن از
افرادی میپردازد که نحوی از وابستگی واقعیت به توصیف1را پذيرفتهاند :نلسون گودمن
( ،)Nelson Goodmanريچارد رورتی ( )Richard Rortyو هیالری پاتنم (.)Hilary Putnam
در بخش مربوط به پاتنم ،بوغوسیان به سراغ پديدۀ نسبیت مفهومی میرود و پس از
شرح آن ،مفاد نتیجهگیری پاتنم را از آن بیان میکند و در ادامه ،مدعی میشود که اين
«استدالل» پاتنم نادرست است.
نگارنده معتقد است که بوغوسیان در مواجههاش با پديدۀ نسبیت مفهومی ،ادعاهايی
مطرح کرده است که هريک از آنها با مشکلی مواجه است .مشکل نخست اينجاست که
پاتنم در هنگام طرح اين بحث ،بر سبیل دفع دخل مقدر ،به چنین نقدهايی اشاره کرده
و پاسخهايی به آنها داده است؛ اما بوغوسیان بهکلی از آنها غافل بوده است .ولی
مشکل دوم آنجاست که ازقضا پاتنم برای موضع خود ،يعنی نفی رئالیسم متافیزيکی يا
آنچه بوغوسیان عینیتگرايی ناظر به واقع میخواند ،استداللهای ديگری آورده است و
اين پديده بهتنهايی هیچ نقشی در پیشبرد نظرية او ندارد .بدينترتیب ،حتی اگر
نقدهای بوغوسیان بر اين استدالل وارد باشد ،باز هم نمیتواند مدعی نفی موضع پاتنم
باشد.
مقالة حاضر برای طرح اين موضوع حاوی چهار گام است؛ در گام نخست ،ابتدا ايده و
پديدۀ نسبیت مفهومی را توضیح میدهد و سپس نشان خواهد داد که اين امور چه
جايگاهی در جغرافیای نظری پاتنم دارند .در گام دوم ،به سراغ نقد بوغوسیان بر رويکرد
پاتنم میرويم .در اينجا پس از نقل بخشی از متن بوغوسیان ،آن را به سه ادعای اصلی
تحلیل میکنیم .در گام سوم ،هريک از اين ادعاها را بررسی میکنیم و نشان میدهیم
که هر کدامشان با چه مشکلی مواجهاند .نهايتاً در گام چهارم ،به يُمن طرح نکات مندرج
در نقل قول بوغوسیان ،برخی از مختصات نظری رويکرد پاتنم را تشريح میکنیم.
 .۲ایده و پدیدۀ نسبیت مفهومی
رئالیسم درونی ديدگاهی بود که هیالری پاتنم در دهة هشتاد میالدی پروراند .درواقع
اين ديدگاه تالشی بود برای پیداکردن راهباريکهای میان رئالیسم متافیزيکی و نسبیگرايی
( .)Putnam, 1983c: 226از نظر او ،فالسفه ای که وابستگی خِرد به بافت و نهاد را کنار
گذاشتهاند و آن را مستقل از هر چیزی میانگارند ،به دام خیالپردازیهای فلسفیای
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مثل «زبان ايدهآل» افتادهاند .در مقابل ،فالسفهای که وجه غیروابستة خرد را کنار
گذاشتهاند ،به نسبیگرايیهای منحطی دچار شدهاند ( .)Putnam, 1983b: 234به زعم
پاتنم ،رئالیسم درونی موضعی است که بصیرتهای هريک از اين دو را اقتباس کرده و از
آسیبهای آن دو برکنار است؛ از اينرو ،رئالیسم درونی را راه سومی در کنار رئالیسم
متافیزيکی و نسبیگرايی میداند .بدينترتیب رئالیسم درونی ،نه مانند نسبیگرايان
مطلق ،ذهن را فعالِ محض میداند و نه مانند رئالیست متافیزيکی ،آن را آينهای منفعل
در برابر جهان میانگارد .در واقع ،شعار رئالیسم درونی اين است« :ذهن و جهان در کنار
يکديگر ذهن و جهان را سروشکل میدهند» (.)Putnam, 1981b: xi
به يک بیان ،رئالیسم درونی اجماالً ديدگاهی است که اين سه ادعا را در کنار هم
میپذيرد .1 2:ساختار جهان به لحاظ هستیشناختی وابسته به ذهن انسان است؛ .2
صدق اساساً غیرمعرفتی 3نیست؛  .3ممکن است در يک حوزۀ خاص بیش از يک شِمای
مفهومی باکفايت 4وجود داشته باشد؛ بهگونهای که قابل فروکاست به يکديگر نباشند
( .)Forrai, 2001: 23اما پاتنم در يکی از آثار خود ،دو مؤلفة اساسی برای رئالیسم درونی
برمیشمارد تا پذيرش آن سه ادعا را ذيل اين مؤلفهها توجیه کند :يکی «نسبیت
مفهومی» ( )Conceptual relativityو ديگری «وابستگی صدق به اظهارپذيری عقالنی در
شرايط ايدهآل» .)Putnam, 1995( 5پاتنم در دورههای مختلف وزن متعددی برای اين
مؤلفهها قائل بود؛ مثالً در اوايل دورۀ رئالیسم درونی ،مولفة اول را سنگینتر میدانست،
اما در پايان دورۀ التزامش به اين نوع رئالیسم ،نقدهايی به مولفة اول داشت ،ولی
همچنان نسبیت مفهومی را میپذيرفت .در نهايت هم حتی پس از گذار از رئالیسم
درونی ،همچنان به نوعی نسبیت مفهومی پايبند بود (قديری.)142-143 :1396 ،
اما مختصات نسبیتِ مفهومی پاتنم چه بود؟ پاتنم برای توضیح ديدگاهش دربارۀ
نسبیت مفهومی میگويد :ايدۀ نسبیت مفهومی ،بهاختصار اين است که هرچند در هر
چیزی که آن را صادق میدانیم ،جنبهای قراردادی و جنبهای ناظر به واقع وجود دارد،
اما اگر مرتکب «مغالطة تفصیل مرکب» شويم و خیال کنیم که قطعاً بايد جزيی از اين
صدق «بخش قراردادی» ( )Conventionalو جزء ديگرش «بخش ناظر به واقع»
( )Factualباشد ،دچار خطاهای فلسفی بالمفری خواهیم شد .يکی از فروع نسبیت
مفهومی من (و البته يکی از مناقشهبرانگیزترينشان) اين است که ممکن است گاهی اوقات دو
6
جملهای که تعارض بدوی دارند ،هر دو صادق باشند (و تعارض میان آنها را نمیتوان اينگونه
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حل کرد که بگويیم دو جمله «معانی متفاوتی» در شماهای موطنشان دارند) ( Putnam & Conant,

.)1992: x
جنیفر کیس در مقام تبیین همین عبارت پاتنم ،تمییز میان «ايدۀ نسبیت مفهومی»
و «پديدۀ نسبیت مفهومی» را طرح میکند ) 7.(Case, 1997طبق اين تمییز ،ايدۀ نسبیت
مفهومی عبارت است از درهمتنیدگی ( )Interpenetrationو درهمآمیختگی واقعیت و
قرارداد؛ بنابراين ،تالش برای ترسیم مرزی قاطع میان بخش قراردادی و بخش ناظر به
واقع در يک جمله مغالطهآمیز است و منجر به خطاهای فلسفی میشود .در مقابل،
پديدۀ نسبیت مفهومی پديدهایاست که در آن دو جملهای که دارای تعارض بدویاند،
هر دو صادقاند .مقالة حاضر در باب پديدۀ نسبیت مفهومی و نحوۀ مواجهة پل
بوغوسیان و پاتنم با آن است؛ از اينرو ،بحث جذابِ درهمتنیدگی واقعیت و قرارداد و
مختصات آن را کنار میگذاريم 8و به سراغ پديدۀ نسبیت مفهومی میرويم.
پاتنم در چهرههای بسیار رئالیسم از ما میخواهد جهانی را تصور کنیم که فقط از
سه توپ الف و ب و ج تشکیل شده است ( .)Putnam, 1987: 18فرض کنیم کارنپ با ما
در فهم متداول و متعارف نسبت به شی و وجود موافق است .او باتوجه به سؤال «چند
شی وجود دارد؟» ،بیدرنگ جهان سهتوپه را اينگونه توصیف خواهد کرد:
کارنپ :سه شی وجود دارند.
حاال همین جهان را به يک منطقدان لهستانی عرضه میکنیم؛ منطقدانی که
دلبستة پارشناسی( )Mereologyاست و طبق نظر او ،از کنار هم نشستن دو شی ،يک
شی جديد تشکیل میشود .منطقدان لهستانی در مواجهه با سؤال «چند شی وجود
دارد؟» ،جهان را اينگونه توصیف خواهد کرد:
لهستانی :هفت شی وجود دارند.
اين جهانِ کوچک به روايت لهستانی و کارنپ چنین حالتی دارد:
جهان به روايت کارنپ:
الف ،ب ،ج
در نتیجه :سه شی وجود دارند.
همان جهان به روايت منطقدان لهستانی:
الف ،ب ،ج ،الف+ب ،الف+ج ،ب+ج ،الف+ب+ج
در نتیجه :هفت شی وجود دارند.
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پاتنم در جايی ديگر کمی مثال را گسترش میدهد .او از همین جهان سهتوپه سخن
میگويد ()Putnam, 1992: 98؛ اما با اين قید که يکی از آنها (مثالً الف) قرمز و دو توپ
ديگر سیاه باشد .از نظر پاتنم ،کارنپ و منطقدان لهستانی میتوانند جهان مذکور را به
شکل زير توصیف کنند و البته اين توصیفات نیز وضعی مشابه جمالت باال دارند:
منطقدان لهستانی :شیای وجود دارد که بخشی از آن قرمز و بخشی ديگر سیاه
است (اشاره به شی الف+ب).
کارنپ :شی ای وجود ندارد که بخشی از آن قرمز و بخشی ديگر سیاه باشد (اشاره به
شی الف و شی ب).
در اين پديده ،دو جمله که دارای تعارض بدوی هستند (به اين معنی که نمیتوانیم هر دو
را همزمان بپذيريم) ،صادق به نظر میآيند.
تا اينجا ،تصويری اجمالی از پديدۀ نسبیت مفهومی ارائه کرديم .اما چرا پاتنم به
سراغ اين پديده میرود و از آن سخن میگويد؟ پل بوغوسیان وجه استناد پاتنم به
چنین پديدههايی را اينگونه بیان میکند:
به زعم پاتنم ،ماحصل [اين پديده] اين است که هیچ واقعیتی در باب اينکه در اين
جهان چند شی وجود دارد ،در کار نیست .اگر شما شمای مفهومی مبتنی بر درک
متعارف را انتخاب کنید ،خواهید ديد که سه شی وجود دارد  ...اما اگر شمای مفهومی
مرتبط با منطقدانِ لهستانی را انتخاب کنید ،خواهید ديد که هفت شی وجود دارد.
پاتنم بر پاية اين استدالل نتیجه میگیرد که بیمعناست خیال کنیم که اشیا فینفسه
و به نحوی مستقل از انتخاب شماهای مفهومی وجود دارند ... .البته که اين [حرفِ
پاتنم] خطاست (.)Boghossian, 2007: 36

با اين حساب ،میتوان رويکرد بوغوسیان را به روايت پاتنم از پديدۀ نسبیت مفهومی،
حاوی اين گزارهها دانست .1 :پاتنم اين پديده را دلیلی بر نفی عینیتگرايی ناظر به
واقع 9میداند؛  .2تمسک پاتنم به اين پديده برای نفی عینیتگرايی ناظر به واقع اشتباه
است.
نگارنده اجماالً معتقد است که بوغوسیان درک نادرستی از مدعای پاتنم و غرض
پاتنم از تمسک به آن دارد و داوری او در باب اين مدعا نیز باطل است؛ از اينرو ،نتیجة
کلی بوغوسیان مبنی بر ناتمامبودنِ استدالل پاتنم برای وابستهبودنِ واقعیت به توصیف،
نادرست است .برای نشاندادن اين نکته ،در ادامه ابتدا بهتفصیل نقد بوغوسیان را بر
مدعای پاتنم واکاوی میکنیم و پس از آن ،با استناد به متون پاتنم نقد او را نقد خواهیم
کرد.
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 .3نقد بوغوسیان بر پاتنم
بوغوسیان در کتاب هراس از معرفت 10،در مقام انتقاد از نسبیگرايی و برساختگرايی
است .او در جايی از اين کتاب ،استداللهای سه تن از مدافعان وابستگی واقعیت به
توصیف را يکبهيک می شمارد :نلسون گودمن ،ريچارد رورتی و هیالری پاتنم .او مدعی
است که استداللهای هر سه با مشکالتی مواجهاند و وافی به مقصود نیستند .در اينجا،
روايت او از استداللهای گودمن و رورتی و نیز نقدهای وارد بر آنها را کنار میگذاريم و
صرفاً به روايت او از استدالل پاتنم و نقدهايش بر آن میپردازيم.
همانطور که ديديم ،او پس از شرح پديدۀ نسبیت مفهومی ،وجه استناد پاتنم را به
آن بیان میکند و سپس آن را خطا میانگارد .دلیل او برای خطادانستنِ ادعای پاتنم در
عبارات زير عیان است؛ عباراتی که با وجود طوالنیبودن ،ذکرشان الزم است:
تمام آنچه مثال پاتنم نشان میدهد اين است که میتوان توصیفات متعددی از جهان
يا بخش مشخصی از آن داشت که به يک اندازه صادق باشند ... .هیچيک از طرفدارانِ
عینیتگرايی ناظر به واقع منکر اين نیستند .هر عینیتگرای ناظر به واقعی میپذيرد
که میتوان برای يک تکة مفروضی از زمان و مکان توصیفات متعددی داشت که به
يک اندازه صادق باشند؛ به اين شرط که اين توصیفات با يکديگر سازگار باشند .کل آن
چیزی که چنین فردی به آن متعهد است ،اين است که اينطور نیست که هر توصیف
ممکنی از تکة مفروضی از زمان و مکان صادق است؛ يعنی برخی از اين توصیفات به
خاطر عدممطابقت با آنچه برقرار است ،کاذب خواهند بود.
اما آيا جهانکِ پاتنم مثال نقضی برای عینیتگرايی ناظر به واقع نیست؟  ...مگر
اين توصیفاتی که اجازه دادهايم از اين جهان داشته باشد  ...با يکديگر ناسازگار
نیستند؟
 ...پاسخ اين است که اين توصیفها کامالً با هم سازگارند؛ زيرا شامل معانی کامالً
متفاوتی از «شی» هستند .تناقض میان آنها بیشتر از اين نیست که بگويیم میانِ
گفتنِ اينکه هشت نفر در يک جشناند و گفتنِ اينکه چهار زوج آنجا هستند ،تناقض
وجود دارد.
بنابراين مثال پاتنم نمیتواند وابستگی واقعیت به توصیف را اثبات کند .در واقع،
اين مثال از موضع مقابل آن پشتیبانی میکند.
نکته در اينجاست که در هر مثال اينچنینی ،الزم است که از برخی واقعیتهای
بنیادين (مثالً اين که سه توپ وجود دارد) شروع کنیم تا در ادامه بتوانیم به شکل
صادق ،آن ها را به انحای گوناگون بازتوصیف کنیم .با اين فرض که جهانک ما سه توپ
دارد ،میتوانیم مفهومی از «شی» ارائه کنیم که طبق آن میتوانیم بگويیم که سه شی
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وجود دارند و مفهومی ديگری از «شی» داشته باشیم که طبق آن میتوانیم بگويیم که
هفت شی يا نه شی يا چیزی شبیه اين وجود دارد.
اما برای آن که اين استراتژی بازتوصیف معنادار باشد ،بايد فرض بگیريم که برخی
واقعیتهای بنیادين (خمیر بنیادين جهانگون) وجود دارد که استراتژیهای
بازتوصیفیمان بر اساس آن کار میکنند؛ اما اين دقیقاً همان چیزی است که نافیان
عینیتگرايی ناظر به واقع انکار میکنند (. )Boghossian, 2007: 37–38

نقد بوغوسیان به پاتنم را میتوان ذيل دو ادعای زير برشمرد:
ادعای اول :در پديدۀ نسبیت مفهومی ،دو عبارت «سه شی وجود دارد» و «هفت شی
وجود دارد» ،با يکديگر ناسازگار نیستند؛ زيرا در اينجا «شی» به دو معنای متفاوت به
کار رفته است .در واقع اينجا واژۀ «شی» مشترک لفظی است و برای آنکه بتوانیم
ناسازگاری اين ها را نشان دهیم ،کافی است که با عنايت به رويکرد کارنپ و منطقدان
لهستانی ،دو واژۀ شی 1و شی 2را استخراج کنیم .بدينترتیب ،عبارات يادشده در واقع از
اين قرارند« :سه شی 1وجود دارد» و «هفت شی 2وجود دارد ».که طبعاً میان اين دو
عبارت ناسازگاری نیست .اگر میان دو عبارت يادشده ناسازگاری وجود نداشته باشد،
آنگاه ديگر مشکلی وجود نخواهد داشت؛ زيرا حتی عینیتگرای ناظر به واقع هم
میپذيرد که میتوان توصیفهای متعدد ،اما سازگاری از جهان ارائه داد .همانطور که
میبینیم ،هستة اصلی تالش بوغوسیان در اينجا اين است که با تمسک به تغییر معنای
واژهها ،ناسازگاری بدوی میان اين دو عبارت را برطرف میکند.
ادعای دوم :اتفاقاً اين پديده از موضع عینیتگرايیِ ناظر به واقع پشتیبانی میکند؛
چون در واقع بايد خمیر بنیادين جهانگونی متشکل از سه توپ وجود داشته باشد تا
بتوانیم آن را به اشکال گوناگون توصیف کنیم .بدينترتیب ،جهانی مستقل از شماهای
مفهومی در نظر گرفتهايم و بعد ،ذيل دو شمای مفهومی کارنپی و پارشناختی به توصیف
آن پرداختهايم.
همچنین بر پاية نقلقولی که پیشتر از بوغوسیان آورديم ،میتوانیم ادعای سومی را
هم به او نسبت دهیم؛ اين ادعا که قبالً نیز به آن تصريح کردهايم ،از اين قرار است:
ادعای سوم :پاتنم اين پديده را دلیلی علیه عینیتگرايی ناظر به واقع و به نفع
وابستگی واقعیت به توصیف میداند؛ چراکه او میخواهد از اين پديده بهره گیرد تا
بگويد واقعیتی مستقل از شماهای مفهومی وجود ندارد.
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در ادامه تالش خواهیم کرد که با استناد به متون پاتنم و بازسازی استدالل او ،اين
سه ادعای بوغوسیان را بررسی کنیم و میزان توفیق آن را در نقد رويکرد پاتنم ارزيابی
کنیم.
 .4نقد و بررسی ادعاهای بوغوسیان
 .1-4ادعای نخست

میتوان گفت يکی از نخستین پاسخهايی که در مواجهه با پديدۀ نسبیت مفهومی به
ذهن متبادر می شود ،همین پاسخی است که بوغوسیان ارائه کرده است :تغییر معنای
واژه ها .از قضا پاتنم خودش نیز به اين پاسخ اشاره کرده است .از نظر او ممکن است
کسی بگويد اين جمالت زمانی با هم متعارضاند که از دل يک شمای مفهومی طرح
شوند؛ اما اگر يکی از دل شمای مفهومی کارنپی (همان نگاه متعارف ما) و يکی از دل
شمای مفهومی منطقدان لهستانی (نگاه پارشناختی) بیان شوند ،آنگاه اين تعارض ،صرفاً
ظاهریاست ( .)Putnam, 1983a: 35اما در همان نقلقولی که از پاتنم برای توصیف پديدۀ
نسبیت مفهومی آورديم ،ديديم که بر سبیل دفعِ دخلِ مقدر تذکر داده بود که اين
پديده بهگونهای است که نمیتوان با تمسک به تغییر معنا آن را حل کرد« :يکی از فروع
نسبیت مفهومی من  ...اين است که ممکن است گاهی اوقات دو جملهای که تعارض
بدوی دارند ،هر دو صادق باشند (و تعارض میان آنها را نمیتوان اينگونه حل کرد که بگويیم دو
جمله «معانی متفاوتی» در شماهای موطنشان دارند)» ()Putnam & Conant, 1992: x؛ به بیان
ديگر ،از نظر پاتنم هرچند اين جمالت در دو شمای مفهومی متفاوت بیان شدهاند ،اما
نمیتوان گفت که واژههايی مثل «وجود» و «شی» در آنها معانی متفاوتی دارند و
بالتبع ،معنای دو جمله بالکل متفاوتاند .اما چرا پاتنم اين گزينه را از همان ابتدا نفی
میکند؟
نگارنده معتقد است اين ادعای پاتنم ريشه در انگیزههای او در مخالفت با
«قراردادگرايی» کواين ( )Quineو رايشنباخ ( )Reichenbachو گرانباوم ()Grunebaum
(مشخصاً در پاتنم )1974 ،و مخالفت با آرای کسانی مانند کوهن ( )Kuhnو فايرابند
( )Feyerabendدارد؛ انگیزههايی که درنهايت منجر به ارائة «برونگرايی معنايی» 11شدند.
پاتنم با کوهن و فايرابند بر سر نزاع بود؛ چون به زعم پاتنم ،آنان معتقد بودند با
پیشرفت علم و تغییر آرام شبکة باور ما ،معنا و مرجع واژگان زبانی نیز تغییر میکند
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( .)Floyd, 2005: 20بدينترتیب ،دو فردی که دارای شماهای مفهومی متفاوتی هستند،
گويی در دو جهان متفاوت زندگی میکنند و جملههايشان قیاسناپذير است .پاتنم
دربارۀ ايدۀ قیاسناپذيری کوهن و فايرابند میگويد:
برنهادِ قیاسناپذيری برنهادیاست که طبق آن ،واژههای به کار رفته در فرهنگی ديگر
(مثالً استعمال واژۀ «دما» توسط دانشمندان قرن هفدهم) نمیتوانند معنا و مرجع
يکسانی با واژهها و اظهارات ما داشته باشند؛ همانگونه که کوهن اظهار میکند،
دانشمندانی که پارادايمهای متفاوتی دارند ،در جهانهای متفاوتی زندگی میکنند.
«الکترون» وقتی توسط دانشمندی در حدود سال  1900به کار میرفت ،به شیئی در
يک «جهان» اشاره میکرد و وقتی امروزه توسط دانشمندی به کار میرود ،به شیئی
در «جهان»ی متفاوت ارجاع میکند ... .اگر اين برنهاد واقعاً درست میبود ،ما
نمیتوانستیم زبانهای ديگر و حتی دورههای پیشین زبان خودمان را ترجمه کنیم و
اگر نمیتوانستیم اصوات موجودات زنده را تعبیر کنیم ،هیچ مبنايی نداشتیم که آنها
را متفکر ،گوينده و يا حتی فرد انسانی در نظر بگیريم (... .)Putnam, 1981c: 114
آنچه من ارائه کردهام ،مجدداً يک استدالل استعاليیاست .ما بر اساس فهمهای
( )Conceptionمبنايیمان متعهد هستیم که نهتنها معاصرانمان ،بلکه «خود»هايمان
در زمانهای سابق ،پیشینیانمان و همچنین اعضای فرهنگهای ديگر سابق و فعلی را
افراد انسانی در نظر بگیريم؛ و معنايش اين است که وقتی واژهای را به کار میبرند ،به
اين واژهها مرجعها و مفاهیم يکسانی را نسبت دهیم ،حتی اگر معتقديم که فهمهای
متفاوتی از آن واژه داريم .تا جايی که عمل تفسیر و تعبیرْ موفق باشد ،نهتنها اشیا و
مفاهیم مشترکی با آنها داريم ،بلکه فهمهايمان از معقولبودن و طبیعیبودن و  ...نیز
مشترک خواهد بود (.)Ibid: 119

در اين عبارت ،پاتنم به نکات مهمی دربارۀ رويکردش به معنا اشاره میکند .در يک
نگاه کلی ،می توان استدالل پاتنم برای عدم تغییر معنا در حالت تغییر شمای مفهومی را
اينگونه خالصه کنیم:
الف) اگر تغییر شمای مفهومی منجر به تغییر معنا شود ،آنگاه بايد اعضای فرهنگهای
ديگر و همچنین گذشتگان را ناانسان بدانیم؛
ب) اما ما آنها را انسان میدانیم؛
ج) پس تغییر شمای مفهومی منجر به تغییر معنا نمیشود.
بدينترتیب ،ما با نکتة جالبی در مواجهة پاتنم و بوغوسیان با پديدۀ نسبیت مفهومی
برخورد میکنیم .بوغوسیان در مقام دفاع از عینیتگرايی و حمله به نسبیگرايی و
برساختگرايی ،به تغییر معنا بر پاية تغییر شمای مفهومی تمسک میکند ،اما پاتنم
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معتقد است که تمسک به اين ايده نقض غرض است و در نهايت منجر به نوعی نسبیت
حاد میشود؛ آنچنان که به قیاسناپذيری میان شماهای مختلف و حتی میان ما و
پیشینیانمان منتهی میشود .در اينجا تأمل دقیق در باب موضع پاتنم بسیار مهم است:
پاتنم فلسفه ورزی خود را با هدف نفی رئالیسم متافیزيکی (عینیتگرايی ناظر به واقع در زبانِ
بوغوسیان) و نفی نسبیگرايی دنبال میکند و به دنبال معرفی راهکار سومی است.
بدينترتیب ،در مواردی تیزبینانه دغدغة احتراز از نسبیگرايی دارد .همانطور که در
اينجا ديديم ،خودِ او معتقد است پاسخی که بوغوسیان به آن متوسل شده ،ما را به
دامان نسبیگرايی میاندازد؛ پس بايد از آن احتراز کنیم.
با اين حساب ،میتوانیم در جواب ادعای نخست بوغوسیان بگويیم :اوالً ،پاتنم آشکارا
به اين ادعا واقف بود ،اما با التفات به ماحصلِ آن (ظهور نوعی نسبیگرايی که اتفاقاً موضع
حملة بوغوسیان است) اين پاسخ را رد کرده است.
با اين حال ،بوغوسیان راهی پیش روی خود دارد .او میتواند استدالل کند که
مقدمة (الف) در استدالل باال مردود است و پذيرش تغییر معنا بر حسب تغییر شماهای
مفهومی منجر به نسبیگرايی نمیشود  .هرچند طرح چنین استداللی چندان دور از
ذهن نمینُمايد ،اما در کتاب هراس از معرفت خبری از اين استدالل نیست.
 .۲-4ادعای دوم

طبق ادعای دوم بوغوسیان ،اتفاقاً پديدۀ نسبیت مفهومی از موضع عینیتگرايیِ ناظر به
واقع پشتیبانی میکند؛ چون در واقع بايد خمیر بنیادين جهانگونی متشکل از سه توپ
وجود داشته باشد تا بتوانیم آن را به اشکال گوناگون توصیف کنیم .بدينترتیب ،جهانی
مستقل از شماهای مفهومی در نظر گرفتهايم و بعد ،ذيل دو شمای مفهومی کارنپی و
پارشناختی به توصیف آن پرداختهايم.
در مقام بررسی اين ادعا ،میتوانیم آن را به دو شکل تقرير کنیم :شکل اول آنجاست
که بوغوسیان معتقد باشد که اين خمیر بنیادين جهانگونه که پذيرای توصیفات متعدد
است ،دارای ساختاری فینفسه و مستقل است؛ به اين معنی که از میان توصیفات
متعدد ،حداکثر يکی از آن هاست که حاکی از اين ساختار است و مابقی ،حتی اگر صادق
باشند ،لزوماً از اين ساختار حکايت نمیکنند؛ چنین رويکردی مشابه جهانی است که
سايدر ( )2013تصوير میکند .فرض کنیم مربعهای زير ،جهانکهای ما باشند .جهانک
سمت راست کامالً بر اساس ساختار فینفسة جهان ،به دو بخش تیره و روشن تقسیم
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شده است (اگر از اصطالح افالطونی استفاده کنیم ،میتوانیم بگويیم که در اينجا خطِ میان اين دو،

جهان را از مفصلهايش جدا کرده است ،).اما جهان سمت چپ ،جهانی است که بر اساس
خطی نامنطبق بر خط طبیعی جهان تقسیم شده است؛ مثالً گروههايی هستند که
چنین تقسیمی را پذيرفتهاند و سمت چپ خطچین را «روشه» و سمت چپ خطچین
را «تیرن» مینامند .در چنین جهانی ،هر دو توصیف درستاند ،اما حداکثر يکی از
آنهاست که جهان را صرفاً از مفصلهايش جدا و ساختار فینفسة آن را حکايت میکند.

اگر بوغوسیان چنین موضعی داشته باشد ،از نظر پاتنم يک رئالیست متافیزيکی
است .پاتنم رئالیست متافیزيکی را اينگونه تعريف میکند:
بنا بر رئالیسم متافیزيکی ،جهان از کلیت متعینی ( )Fixedاز اشیای مستقل از ذهن
تشکیل شده است .دقیقاً يک توصیف کامل و صادق از نحوۀ بودن جهان وجود دارد.
صدق شامل نوعی رابطة مطابقت میان کلمات و نشانههای ذهنی از يکسو و اشیای
خارجی يا مجموعهای از اشیای خارجی از سوی ديگر است (.)Putnam, 1981b: 49
پاتنم در دورۀ رئالیسم درونی خود ،يک فاز سلبی داشت و يک فاز ايجابی؛ در فاز
سلبی تالش کرد رئالیسم متافیزيکی (و البته نسبیگرايی) را نقد کند و بحرانهای آنها را
نشان دهد؛ اما در فاز ايجابی ،رئالیسم درونی را معرفی کرد .پاتنم پیش از معرفی
مؤلفههای رئالیسم درونی (که نسبیت مفهومی نیز از جملة آنها بود) در مقام سلب رئالیسم
متافیزيکی دو استدالل آورده است :يکی استدالل مدلتئورتیک و يکی استدالل مبتنی
بر ماجرای مغز در خمره .در اينجا صرفاً گزارشی از اين دو استدالل ارائه میکنیم؛ زيرا
غرض اين است که صرفاً نشان دهیم که پاتنم به چنین پاسخی التفات و از قبل ،برايش
استداللهايی غیر از پديدۀ نسبیت مفهومی داشته است.
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مفاد استدالل مدلتئورتیک بر اين اساس است« :اگر رئالیسم متافیزيکی برقرار باشد،
آنگاه بايد رابطة ارجاع متعینی میان کلمات يا مفاهیم ذهنی و مابازاهايشان در جهان
خارج برقرار باشد؛ اما رئالیست متافیزيکی هیچگاه نمیتواند تبیینی برای وجود رابطة
ارجاع متعین میان موارد يادشده ارائه کند؛ پس رئالیسم متافیزيکی برقرار نیست ( Hale
 .)and Wright, 1997: 248استدالل مبتنی بر ماجرای مغز در خمره هم از اين قرار است:
«اگر رئالیسم متافیزيکی درست باشد ،آنگاه ممکن است جملة «من مغزی در خمره
هستم» ،صادق باشد .اما ممکن نیست که چنین جملهای صادق باشد؛ پس رئالیسم
متافیزيکی درست نیست» ( 12.)Putnam, 1981a: 15اگر اين استداللها درست و معتبر
باشند ،نتیجة آنها اين است که قول به وجود جهانی مستقل از ذهن با ساختار يگانة
مستقل از ذهن باطل است .بررسی تکتک مقدمات اين استداللها خارج از حوصله و
هدف اين مقاله است؛ اما اشاره به آنها ،فارغ از اينکه معتبر و درست باشند ،به ما نشان
میدهد که پاتنم دستکم هم زمان با طرح نسبیت مفهومی ،چنین استداللهايی را هم
مطرح کرده و پیشاپیش پاسخی در آستین داشته است .با اين حساب ،اگر بوغوسیان در
مقام طرح ادعای دوم است ،ناگزير بايد اين استداللها را نیز مخدوش کند؛ حال آنکه
چنین نکرده است.
اما شايد مراد بوغوسیان تقرير دومِ ادعای دوم است؛ طبق اين تقرير ،جهان مثل
خمیری مستقل از ذهن است که ساختار فینفسه ندارد و ما میتوانیم با توصیفات
متعددمان مثل «قالبهای شیرينیبری» آن را قالب بزنیم .شايد استعمال واژۀ «خمیر»
در متن بوغوسیان مؤيدی برای اين تقرير باشد؛ اما اين تقرير نیز بیپاسخ نبوده است.
پاتنم خودش به هنگام طرح پديدۀ نسبیت مفهومی به اين پاسخ اشاره میکند و
میگويد:
متأسفانه اين استعاره [جهان خمیری و قالب شیرينیبُری] هیچ کمکی به فهم پديدۀ
نسبیت مفهومی نمیکند .اگر جدیاش بگیريد ،بالفاصله مجبور میشويد بپرسید
«بخشهای مختلف اين خمیره چه چیزهايی هستند؟» اگر پاسخ دهید که «اتم»های
اين خمیره سه جزء بنیادين آن [يعنی سه توپ] بوده و بخشهای ديگر خمیره ترکیب
اين اتمهاست ،شما بهسادگی يک تصوير استعاليی متافیزيکی را پذيرفتهايد؛ تصويری
که طبق آن ،مجموعهای پارشناختی واقعا وجود دارند (.)Putnam, 1991: 113–114

البته تفاوتی ندارد که در اينجا ديدگاه منطقدان لهستانی يا کارنپ را بپذيريم .در هر
دو صورت ،پاسخ ما مقتضی اين است که آن خمیره حاوی ساختاری مستقل از ذهن
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است؛ اما چنین ادعايی همانا و به جريانافتادن استداللهای پیشگفته (استدالل
13

مدلتئورتیک و استدالل مبتنی بر ماجرای مغز در خمره) همانا.
با اين حساب ،در جواب ادعای دوم بوغوسیان میتوانیم چنین بگويیم :اوالً پاتنم در
همان زمان طرح اين مسئله به اين پاسخ التفات داشته و ثانیاً در همان موضع طرح
پديدۀ نسبیت مفهومی ،اشارههايی به اين استداللها کرده است.
البته باز هم بوغوسیان راهی پیش روی خود دارد .او میتواند استدالل کند که
استداللهای مدلتئورتیک و استدالل مبتنی بر ماجرای مغز در خمره معیوباند و
نمیتوانند از پسِ نفی رئالیسم متافیزيکی (همان عینیتگرايی ناظر به واقع در ادبیاتِ بوغوسیان)
برآيند.
 .3-4ادعای سوم

اما ادعای سوم بوغوسیان مبنی بر اينکه پاتنم پديدۀ نسبیت مفهومی را دلیلی علیه
عینیتگرايی ناظر به واقع و به نفع وابستگی واقعیت به توصیف میداند ،شايد مهمترين
ادعای وی باشد ،اما به اعتقاد نگارنده اشتباه بزرگ بوغوسیان نیز در اينجا اتفاق افتاده
است .پاسخ اين ادعا با رديابی مسیر فلسفهورزی پاتنم عیان میشود.
همانطور که گفته شد ،پاتنم در دورۀ رئالیسم درونی يک فاز سلبی داشت و يک فاز
ايجابی؛ در فاز سلبی ،پاتنم در مقام نفی رئالیسم متافیزيکی و نیز در مقام نفی
نسبیگرايی بوده است .عینیتگرايی ناظر به واقع ،ذهن و جهان را از يکديگر مستقل
میانگاشت و واقعیت جهان را مستقل از توصیفها میدانست؛ اما پاتنم با طرح استدالل
مدلتئورتیک و استدالل مبتنی بر ماجرای مغز در خمره ،اين موضع را نفی میکرد و در
نتیجة آن ،به درهمتنیدگی واقعیت و قرارداد (درهمآمیختگی ذهن و جهان يا آنچه بوغوسیان
وابستگی واقعیت به توصیف میانگاشت) میرسید .بدينترتیب ،اصل ادعای پاتنم در نفی
رئالیسم متافیزيکی و مقبول نماياندنِ رئالیسم درونی حول محور اين دو استدالل
میچرخید .پاتنم پس از آنکه به اين موضع (درهمتنیدگی واقعیت و قرارداد) رسید ،به اين
نتیجه رسید که چنین موضعی میتواند پديدۀ نسبیت مفهومی را تبیین کند.
بدينترتیب ،خالصة فلسفهورزی پاتنم از اين قرار است:
 .1مواجهه با رئالیسم متافیزيکی که محور اصلی آن انفکاک قاطع میان ذهن و جهان
و استقالل کامل جهان از ذهن بود.
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 .2طرح دو استدالل مدل تئورتیک و استدالل مبتنی بر ماجرای مغز در خمره برای
نقد رئالیسم متافیزيکی يا دقیقتر :نقد مدعای رئالیسم متافیزيکی در باب انفکاک قاطع
میان ذهن و جهان و استقالل کامل جهان از ذهن.
 .3دستیابی به درهمتنیدگی واقعیت و قرارداد و درهمآمیختگی ذهن و جهان (دورۀ
رئالیسم درونی).

 .4بهرهگیری از آموزههای رئالیسم درونی برای تبیین پديدهای به نام نسبیت
مفهومی (توصیفهای متعدد از جهان سهتوپه).
با اين حساب ،میتوان ديد که پديدۀ نسبیت مفهومی به هیچوجه استداللی برای
درهمتنیدگی واقعیت و قرارداد نبود ،بلکه طبق تصريح پاتنم در نقل قولی که پیشتر
آورديم ،درهمتنیدگی واقعیت و قرارداد که ناشی از دو استدالل پیشگفته بود ،امکان
تبیین اين پديده را محقق کرده است.
البته ممکن است کسی ادعا کند که پديدۀ نسبیت مفهومی استداللی علیه رئالیسم
متافیزيکی است؛ در اين صورت ،احتماالً مفاد استدالل به اين شکل خواهد بود:
 .1مثالهايی قابل طرحاند که در آنها (به نظر میرسد که) دو جملة ظاهراً ناسازگار
صادقاند و معنای واژگان بهکاررفته نیز متفاوت نیست؛
 .2رئالیسم متافیزيکی نمیتواند اين مثالها را تبیین کند؛
 .3پس رئالیسم متافیزيکی مخدوش است (قديری و سعیدیمهر.)70 :1396 ،
اما همانطور که قديری و سعیدیمهر ( )1396نشان دادهاند ،اين استدالل مستقل از
دو استدالل يادشده نیست؛ چراکه برای نشاندادن ناتوانی رئالیسم متافیزيکی در تبیین
اين مثالها ،دستکم به يکی از آن دو استدالل نیاز دارد (همانطور که در اين مقاله هم آمد،
اگر رئالیست متافیزيکی برای حل پديدۀ نسبیت مفهومی به استعارۀ خمیر متوسل شود ،الزم است که با

يکی از آن دو استدالل به او پاسخ داد) .در واقع پديدۀ نسبیت مفهومی بهتنهايی در مقام
معارضه با رئالیسم متافیزيکی و تقويت درهمتنیدگی واقعیت و قرارداد نیست ،بلکه حتماً
الزم است استدالل مدل تئورتیک يا استدالل مبتنی بر ماجرای مغز در خمره به آن
ضمیمه شود.
با اين حساب ،می توانیم در جواب ادعای سوم بوغوسیان بگويیم که اساساً پديدۀ
نسبیت م فهومی استدالل مستقل پاتنم علیه رئالیسم متافیزيکی نبوده است؛ بنابراين،
حتی اگر بپذيريم که ادعاهای اول و دوم بوغوسیان صحیحاند و تمسک پاتنم به پديدۀ
نسبیت مفهومی ناقص است ،باز هم مفاد نظرية پاتنم ،يعنی همان درهمتنیدگی واقعیت
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و قرارداد و آمیختگی ذهن و جهان خارج که اتفاقاً موضع حملة بوغوسیان در کتاب
يادشده است ،برآمده از استداللهای ديگری بوده است.
 .5تقریر رأی پاتنم
پیش از پايان مقاله ،جا دارد بهعنوان حسنختام آن و برای روشنترشدنِ ديدگاه پاتنم،
رويکرد او در قبال دو نکتة ديگر بوغوسیان در نقل قول پیشین را هم بررسی کنیم .نکتة
اول آنجاست که بوغوسیان معتقد است که طبق نظر عینیتگرای ناظر به واقع ،میتوان
توصیفات متعدد و سازگاری از جهان داشت؛ اما اگر از بوغوسیان میپرسیديم که چند
توصیف حاکی از ساختار جهان میتوانیم داشته باشیم ،يحتمل پاسخش اين بود که
حداکثر يکی از اين توصیفات است که جهان را از مفصلهايش جدا میکند و ساختار
فینفسة عالم را حکايت میکند .اما اکنون پس از شرح نسبتاً مفصل رويکرد پاتنم،
میتوانیم به مدعای وی در اين باره اشاره کنیم .پاتنم معتقد است که نهتنها میتوانیم
توصیفات متعدد و سازگاری از جهان دا شته باشیم ،بلکه ممکن است توصیفات متعدد و
ناسازگاری داشته باشیم که هريک در شمای مفهومی مربوط به خود صادقاند؛ اما جهان
هیچ ساختار مستقل و فینفسهای ندارد تا يکی از اين توصیفات را متعین کند.
نکتة دوم ،بوغوسیان گفته بود که از منظر عینیتگرای ناظر به واقع ،اينطور نیست
که هر توصیف ممکنی از جهان صادق باشد .به نظر میرسد که در اينجا بوغوسیان در
مقام نفی نسبیگرايیای است که معتقد است هر توصیفی صادق است؛ اما اتفاقاً پاتنم با
وجود قول به درهمآمیختگی ذهن و جهان خارج ،با اين موضع عینیتگرای ناظر به واقع
همراه است .از نظر او ،يکی از نتايج درهمتنیدگی واقعیت و قرارداد اين است که هم
واقعیت خودش را بر قرارداد تحمیل میکند و هم قرارداد خودش را بر واقعیت؛ مثالً اگر
شمای مفهومی خاصی انتخاب نکرده باشیم ،نمیتوانیم دربارۀ صدق يا کذب جملهها
حرفی بزنیم؛ اين همان تحمیل قرارداد به واقعیت است .اما اگر با شمای مفهومی خاصی
(مثالً شمای مفهومی کارنپ) به جهان سهتوپه بنگريم ،ماحصل تحمیل واقعیت بر قرارداد
اين است که جملة «چهار توپ وجود دارد ».کاذب خواهد بود.
 .6نتیجه
پل بوغوسیان در مقام انتقاد از موضع پاتنم ،مبنی بر درهمتنیدگی واقعیت و قرارداد
پديدۀ نسبیت مفهومی را شرح میدهد و رويکرد پاتنم را در قبال آن نقد میکند.
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در اين مقاله نشان داديم که پاتنم به نقدهای بوغوسیان ملتفت بوده و همان زمانی
که پديدۀ نسبیت مفهومی را طرح کرده است ،پاسخهايی برای اين نقدها در نظر گرفته
است که فارغ از درستی يا نادرستی آنها ،میطلبید که بوغوسیان در نقد خود به آنها
توجه داشته باشد و برای استحکام استدالل خويش ،آن پاسخها را نیز نقد و ارزيابی
میکرد .اجماالً پاسخش به ادعای اول اين بود که تغییر معنا بر حسب تغییر شمای
مفهومی منجر به نسبیگرايی می شود و پاسخش به ادعای دوم اين بود که تمسک به
استعارۀ خمیر و قالب شیرينیبری ،با مفاد استدالل مدلتئورتیک و استدالل مبتنی بر
ماجرای مغز در خمره مواجه است.
اما مهمتر از اينها ،فهمیديم که اتفاقاً پاتنم نهتنها برای موضع خود استداللهای
ديگری آورده است ،بلکه پديدۀ نسبیت مفهومی را استدالل مستقلی به حساب
نمیآورده است؛ بنابراين ،اگر کسی میخواهد موضع پاتنم را در نسبیت مفهومی نقد
کند ،ناگزير است که به سراغ آن دو استدالل ديگر (استدالل مدلتئورتیک و استدالل مبتنی
بر ماجرای مغز در خمره) برود .ناگفته پیداست که در اين مقاله ،صحت و درستی
استداللهای ديگر پاتنم لزوماً مورد تأيید نیست و صرفاً شیوۀ نقد بوغوسیان را نقد
کردهايم.
پینوشت
 .1وابستگی واقعیت به توصیف ،يعنی آنکه واقعیت امری مستقل از توصیفات و نظريهپردازیهای ما (در
مجموع ،مستقل از ذهن و ذهنیات) نیست.
 .2رئالیسم درونی هرچند متضمن عنوان «رئالیسم» است ،اما به سبب «درونیبودن» رنگوبويی
نسبی گروانه دارد؛ البته در باب اينکه وجه رئالیستی اين ديدگاه چیست ،نظرهای مختلفی وجود دارد که
قديری ( )148-145 :1396تفصیلی از آنها را آورده است .گفتنی است پاتنم رئالیسم درونی را در
مقابل رئالیسم متافیزيکی ارائه کرده است و اين ادعاها بهنوعی نقطة مقابل ادعاهای رئالیسم متافیزيکی
است .يکی از بیان های پاتنم از رئالیسم متافیزيکی به اين شکل است :بنا بر رئالیسم متافیزيکی ،جهان از
کلیت متعینی از اشیای مستقل از ذهن تشکیل شده است .دقیقاً يک توصیف کامل و صادق از «نحوۀ
بودن جهان» وجود دارد .صدق شامل نوعی رابطة مطابقت میان کلمات و نشانههای ذهنی از يکسو و
اشیای خارجی يا مجموعهای از اشیای خارجی از سوی ديگر است (.)Putnam, 1981b: 49
 .3طبق يکی از تقسیمات ناظر به نظريات صدق ،چنین نظرياتی به دو دسته قابل قسمتاند :نظريات
معرفتی ( )epistemicو نظريات غیرمعرفتی ( .)non-epistemicنظريات معرفتی مفهوم صدق را بر
پاية مفاهیم معرفتی مثل معرفت ،توجیه ،باور ،پذيرش ،تأيید و  ...توضیح میدهند؛ اما نظريات

 /186پژوهشی در باب نقد بوغوسیان بر رئالیسم درونی پاتنم

غیرمعرفتی معتقدند که مفهوم صدق مستقل از اين مفاهیم است و به چیزی ورای دايرۀ معرفتی انسان
وابسته است؛ مثال نظرية مطابقت صدق در تفسیر متعارفش يک نظرية غیرمعرفتی است.
 .4مراد از شمای مفهومی باکفايت ،شمايی است که شرايط متعددی مثل انسجام درونی ،تبیینکنندگی،
کارآمدی و  ...را تأمین کند و از اين حیث مشکلی نداشته باشد.
 .5در واقع نوعی نگاه معرفتی به صدق است که تسامحاً شبیه اين است که بگويیم «الف صادق است»،
يعنی «الف در شرايط ايدهآل معرفتی موجه است».؛ البته بايد توجه داشت که چنین بازبیانی تسامحی
است؛ زيرا پاتنم در جاهايی بهتفصیل توضیح داده که مرادش نه تعريف صدق ،بلکه ارائة تصويری از آن
است.
 .6تعارض معادل « »incompatibleو بدوی معادل « »at face valueاست .پاتنم در جايی با عبارت
« )Putnam, 2001( »look incompatibleو در جايی ديگر با عبارت «»apparent incompatibility
به اين معنا اشاره میکند ( .)Putnam, 1983aممکن است انتخاب «بدوی» برای اين معنا مناقشهانگیز
باشد .معادل اصطالح « »at face valueبنا به ديکشنری اصطالحات کیمبريج از اين قرار است:
to accept something as it appears to be rather than studying it more closely.
نگارنده مدعی است که اين اصطالح با چنین تعبیری معادل و همطراز است با مفهومی که در اصول فقه
تحت عنوان «بدوی» به آن اشاره میکنند؛ برای مثال« ،تعارض بدوی ،به معنای تنافیای است که در
بدو نظر ،میان مدلول دو يا چند دلیل به چشم میخورد و با کمی دقت و از طريق جمع عرفی رفع
میگردد ».يا شبهة بدوی عبارت است از «شبهه ای که ابتدا و بدون دقت نظر برای انسان به وجود
میآيد .شبهة بدوى مقابل شبهة توأم با علم اجمالی است که به آن شبهة مقرون به علم
اجمالی میگويند» .ويژگی اصلی تعارض يا شبهة بدوی آن است که در ابتدا طرح میشود؛ اما با امعان
نظر و دقت ،قابل حل يا تبديل به شبههای مقرون به علم جمالیاست .ادعا بر اين است که در ادبیات
پاتنم ،میان جمالت يادشده تعارضی بدوی برقرار است؛ اما اين تعارض حاکی از تعارض حقیقی نیست و
با امعان نظر حل خواهد شد.
 .7جنیفر کیس در رسالة دکترای خود ( ) 1995به تبیین و توضیح آرای پاتنم در دورۀ رئالیسم درونی
می پردازد .در اين رساله و مقاالت مستخرج از آن ،پیشهادها و اصالحاتی برای ايدههای پاتنم طرح
می کند که تا حد زيادی مورد قبول پاتنم است .پاتنم در پاسخ به يکی از مقاالت او مینويسد« :جنیفر
کیس در اين مقاله نیز درگیری عمیقش با نوشتههای من را ادامه داده است  ...میبايست از او به خاطر
شفافیتبخشی به آرائم تشکر کنم» (.)Putnam, 2001: 431
 .8برای بحثی تفصیلی در باب درهمتنیدگی واقعیت و قرارداد از نظر پاتنم (← قديری-134 :1396 ،
.)114
 :Fact-objectivism .9موضعی که طبق آن ،امور واقعی مستقل از ما و باورهای ما هستند.
 .10اين عنوان برگرفته از ترجمة دوست دانشورم ،ياسر میردامادی ،از اين کتاب است .برای فهم برخی
از عبارات کتاب ،از ترجمة روان و دقیق ايشان بهره بردهام .اطالعات کتابشناختی ترجمة فارسی اين
کتاب به شرح زير است:
بوغوسیان ،پل ( ،)1395هراس از معرفت :در نقد نسبیانگاری ،ترجمة ياسر میردامادی ،تهران ،کرگدن.
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. معنا يک امر صرفاً ذهنی نیست، موضعی که طبق آن:Semantic externalism .11
.)45-91 :1396 ، (← قديری: برای شرح کامل اين استداللها.12
 تالش های رئالیست متافیزيکی برای پاسخ به اين مسئله منحصر به اين دو نیست و حالتهای.13
 برای شرح.ديگری هم قابلتصور است که از قضا پاتنم يا بهتصريح يا با اشاره به آنها پاسخ داده است
.)1396، (← قديری و سعیدیمهر:کاملی از اين پاسخها
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