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  چکیده

 بخش اول با پرسـشی آغـاز  .  از سه بخش اصلی تشکیل شده است        حاضر ۀمقال

پرسش این اسـت کـه      .  بر آن بنا شده است     ،این مقاله  که کل ساختار     شود  می

 رسـد   مـی  به نظـر  . »آیا متافیزیک توصیفی استراوسن یک آموزه است یا نه؟        «

 فهم صحیح متافیزیک توصیفی و چگونگی ارتباط آن         ةبرخی از مشکالت دربار   

آید که متافیزیک توصیفی همچون   می هنگامی به وجودگرا اصالحبا متافیزیک 

  .نظر گرفته شود دریک آموزه 

چگونـه  «یابـد کـه       مـی   این مطلب، بـا ایـن پرسـش ادامـه          ةتحقیق دربار 

 متافیزیک توصیفی به توصیف ساختارهاي مفهومی کلی ما و پیوند میان آنهـا            

راوسن از طریق تحلیل  که است  شود  می ح داده یتوضدر بخش دوم    . »پردازد؟ می

 شـدن بنابراین، با مشخص    . زدپردا  می هاساختار نی ا گرا به توصیف  زبانی پیوند 

ماهیت رویکرد تحلیلی استراوسـن و ترسـیم ارتبـاط آن بـا ایـن پرسـش کـه              

ـ ا،  »چگونه تحلیل مقتـضی متافیزیـک اسـت؟       «  دییـ شتر تا یـ  مقالـه ب   يعـا دن ا ی

متافیزیک توصیفی یک آموزه نیست، بلکه رویکردي است تحلیلـی      « که   گردد می

  .»رح شده در هر برهه و جامعهمتافیزیکی مطهاي  نسبت به مسائل و آموزه

 اسـت،   بندي مطالب و اثبات مدعا       جمع  آن در بخش سوم، که هدف اصلی     

تواننـد موجـب خلـل در         مـی   کـه  شود  می  و ابهاماتی اشاره   ها  پرسشبه برخی   

اگر متافیزیـک توصـیفی    « مهمترین آنها این پرسش است که        .ادعاي ما باشند  

تحقیـق در عناصـر سـاختاري و    یک آموزه نیست، پس دلیل استراوسن بـراي       

با پاسخ به این پرسش، ادعاي مطرح شـده         » ارتباط متقابل میان آنها چیست؟    

  .گردد  میدر مقاله نیز تکمیل

 تحلیل زبـانی    ،گرا  اصالح متافیزیک   ،متافیزیک توصیفی  :هاي کلیدي   واژه

  .نظري  مفاهیم پیش، تمثیل گرامر،پیوندگرا
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  مقدمه

یـا کانـت   چون دکـارت هماما او فیلسوفی  ، استیلسوفدرست است که استراوسن یک ف

وي از  .  باشـد   منـسجم  ینظـام فلـسف    ایـ  آمـوزه ک  یـ مطـرح کـردن       به دنبال  نیست که 

و تـا آنجـا کـه بـه خـاطر         آکسفورد پس از جنگ اسـت   یلی تحل ةشاخص حوز هاي    چهره

 ،هرگز به یـک مکتـب تبـدیل نـشد       ) وین ۀبرخالف حلق ( تحلیلی آکسفورد    ۀفلسف  ،  داریم

 البته باید اعتراف نمود که      .لی وفادار ماند  ی اص ۀ اندیش ر به صادر نکرد و کمت   اي    هیچ بیانیه 

ي مختلفی تشکیل شده بود کـه گـاهی مقابـل هـم             ها  دیدگاه تحلیلی آکسفورد از     فلسفۀ

 ۀفلـسف  خاص را تحت عنوان ها دیدگاه این ۀتوان هم   می خبري  بی و فقط با جهل و      بودند

 . گنجاند – همین فیلسوفان زبان متعارف است       ۀ استراوسن نیز از جرگ    که - زبان متعارف 

تـوان    مـی  آکسفوردیلیلسوفان تحلین فیدر ب برخی توافقات مشترك را    به هر حال     ولی«

,Hacker, 1998 (» اسـت یـک زکـار متافی ان مهمترین آنها ۀکه از جمل مردبرش نقـل   .)14

 یلـ ی موجود در آکسفورد آن زمـان را خ تیل آورده شده است وضع یر از را  ی که در ز   یقول

اغلب ما به راحتی و بدون هیچ نگرانـی بـا ویرانـی          « يبه قول و   .کشد  می ریخوب به تصو  

 هرگز ما یک نفر را هم ندیدیم که به مباحـث            . وین کنار آمدیم   ۀ حلق به دست متافیزیک  

  خـاك  در دسـت بـود    نمـود و واقعیـت      که از کتـاب     هایی     نسخه .متافیزیکی بپردازد 

 نیفتـاده  وجـود و زمـان    از  اي    مان به نسخه    بار هم چشم   خورد و بیشتر ما حتی یک      می

,Ryle, 1970 (»بود 10 .(که خود اصطالح متافیزیک بـراي مـدتی در   –ي در چنین جو 

و   استراوسـن بـه وسـیلۀ   طرح مجدد اصطالح متافیزیـک   ، بود مانده  باقی ها  کتابفهرست  

,Strawson, 1992( »لی فیلـسوف  اصۀوظیف«قرار دادن آن به عنوان   ۀتوانـد مایـ    مـی )8

ــد  ــان باش ــ .شــگفتی همگ ــر،ۀمقال ــیتحق  حاض ــاریق ــزی متافة اســت درب ــی  یفیک توص

(Descriptive Metaphysics)ي که اشاره بـه آنهـا بـرا   ی ابهاماتی استراوسن و رفع برخ 

ه گـا ی جان اسـت کـه اوالً  یـ  ا یقـ ین تحق ی چنـ  یامد اصل یپ . هستند يق آن ضرور  یفهم دق 

گـر  یک بـا د   یزین نوع متاف  ی ا اًی ثان .شود  می مشخص   یلی تحل ۀ در فلسف  یفیک توص یزیمتاف

  .دیآ  میبه دستها  کیزیانواع متاف

 بر خالف تصویري که استادش رایـل از جـو فلـسفی آکـسفورد آن             ،آیا استراوسن  -1

 آیـا   ؟شد بازار ادعاهاي متافیزیک سنتی را دوباره رونق ببخ        خواهد  می ،دهد  می زمان ارائه 
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ـ  به دنبـال  آیا او    ؟یک پایبند نیست  زکار متافی به توافق مشترك آکسفورد دربارة ان     او    ۀ ارائ

 باید اذعان نمود که استراوسن واقعاً قصد انجام چنین کـاري        ؟یک آموزة متافیزیکی است   

کـامالً   ن اصطالح یا . رواج داد   دوباره را کیزیمفهوم متاف  افراد وقتی او در کتاب      .را ندارد 

دیگر ادعاي رسیدن بـه معرفـت         ،  زیرا متافیزیک توصیفی  « .رفته شده بود   رتب و شسته  م

 یک  ۀ متافیزیک توصیفی در صدد ارائ     .متعالی یا توصیف ساختار منطقی جهان را نداشت       

هـاي   جنبهترین    چنین متافیزیکی خود را به توصیف کلی       .نظر یا آموزه دربارة جهان نبود     

زبـان مـا محـدود    هـاي   جنبـه ترین  به توصیف کلی   ،  ارت دیگر یا به عب   ، مفهومی ما  ۀشاکل

,Strawson, 1959(» کرده بود یک رویکرد یـا   ،متافیزیک توصیفی با چنین اوصافی« .)9

تـرین   بـود کـه بـه توصـیف کلـی     ) Connective Analysis (گراپژوهش تحلیلـی پیونـد  

..) . وجـود و   ،ناختشـ  ،جسم ،شخص ،جزئی  ،ءشی ،مکان  ،  مثل زمان  (ی مفهوم يساختارها

,Strawson, 1985(» پرداخت  میو پیوند میان آنها 25; 1992, ایـن  استراوسـن  ). 17-28

 »کننـده   یـا تجدیـدنظر    گـرا   اصـالح متافیزیک  «مقابل نوع دیگري که آنرا       نوع متافیزیک را در   

)Revisionary Metaphysics(دیگـر بـه   گـرا  اصـالح متافیزیـک   .دهـد   میارقر ، نامد  می 

 :بلکـه زیـاده خـواه اسـت     ،کنـد   نمـی سـاختارهاي مفهـومی مـا اکتفـا     ترین    یف کلی توص

به دنبال تـوجیهی فراتـر از پـژوهش کلـی            یعنی .ن ساختارها برود  یخواهد فراتر از ا    می«

  نظر در ساختارهاي مفهومی ما اسـت    به دنبال اصالح یا تجدید     ؛متافیزیک توصیفی است  

ـان    باي   نظریهای آموزه خواهد  میو لذا ,Strawson, 1959(» مطـرح کنـد  هتـر دربـارة جه 9 .(

 توصـیف سـاختار منطقـی       بـه دنبـال    ، اگر هم به توصیف بپـردازد      گرا  اصالحمتافیزیک  

 ف کنـد  یرا توصـ   جهـان    یکلـ   ساختارهاي مفهومی  خواهد  می  بلکه فقط  ،ستی ن جهان

)Strawson, 1992,  ایجـاد  از آن جایی که چنین نوع متافیزیکی همیشه به دنبـال ). 20

ي خود را بر اساس این سـاختار بهتـر   ها دیدگاه و هاخواهد نظر  میساختار بهتري است و   

مفهـومی متعـارف    هـاي     لذا همیشه دست به اصالح و تجدید نظـر در شـاکله            ،پیش ببرد 

  .زند  میجهان

 کـه قـصد متافیزیـک    شـود  مـی  تا حدودي مـشخص  ،با این توصیفی که به عمل آمد 

فقـط   البته -ک آموزة متافیزیکی جدیدي دربارة جهان ارائه کند     توصیفی این نیست که ی    

را چگونـه    هنـوز مـشخص نیـست کـه استراوسـن متافیزیـک توصـیفی                رایز .تا حدودي 

او چگونه به توصیف سـاختارهاي مفهـومی مـا و            ست که یهنوز معلوم ن   .کند ي می زیر یپ
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 کـه استراوسـن یـک     از آن جـایی ؛پاسخ مشخص است ، خوب.پردازد  می پیوند میان آنها  

 مطلبـی و این  . از طریق تحلیل  :پاسخ صریح او این خواهد بود که        ،  فیلسوف تحلیلی است  

  .کنیمبحث  اکنون بایداست که 

ت یـ  با مشخص شدن ماه    رسد  میبه نظر    ؟چیست» تحلیل«از   منظور استراوسن  -2

  مـا کـه    يدعـا ن ا یـ ا د که با اتخاذ آنها،    یآ  می به دست  یجی استراوسن نتا  یلیکرد تحل یرو

 رویکرد تحلیلی است نسبت     یبلکه نوع   متافیزیک توصیفی استراوسن یک آموزه نیست،       «

یی که در طـول تـاریخ در ایـن رابطـه مطـرح      ها دیدگاهو ها  به مسائل متافیزیکی و آموزه    

   :ر نشان دادیتوان به صورت ز  میج مذکور راینتا .گردد  میدییأشتر تی ب»شده است

  ؛یلیلسوفان تحلیر فیل استراوسن از سایوت نوع تحلمشخص شدن تفا )1(

  ؛ گرا اصالحک یزی و متافیفیک توصیزیان متافیز میمشخص شدن تما )2(

  .کیزیل و متافیان تحلیمشخص شدن ارتباط م )3(

 انیـ  نـزاع م   شـود   مـی  ز برخوردار اسـت کـه باعـث       یت ن ین مز ی بحث مذکور از ا    ۀادام

ــداران متافیزیــک توصــیفی  ــی(طرف ــتکا یعن ــع  ارســطو  ون ــوم و ،و در برخــی مواق  هی

داران متافیزیـک   و طرفـ )و خـود استراوسـن بـه عنـوان سـرلوحۀ آنهـا             ویتگنشتاین دوم 

و اکثر قریب به اتفاق       ،  کواین ،ویتگنشتاین اول   ،  راسل ،کارناپ ،رگهمور، ف مثل  ( گرا  اصالح

  .بشودروشن  )نیتس  الیباهالی متافیزیک متعالی از جمله دکارت و

 ، بـه نظـر استراوسـن      ؟توان پرسید هدف فیلسوف تحلیلی از تحلیل چیـست          می پس

 ی کـس  یلـ یلسوف تحل ی ف یعنی . مفاهیم است  وها    سروکار اصلی فیلسوف تحلیلی با ایده     «

اما هـدف اصـلی تجزیـه و تحلیـل مفـاهیم یـا              . ...  پردازد  می میل مفاه یاست که به تحل   

یـافتن   ،بلکـه مهمتـر از همـه    ،مفهوم نیـست تنها یافتن اجزاء تشکیل دهندة یک  ها    ایده

تحلیـل   ، استراوسـن بـه منظـور اینکـه    .(Ibid, 2) » میان آن مفاهیم استارتباط و پیوند

گیرد که توجه به آنهـا از اهمیـت     میاز دو تمثیل بهره ، مورد نظر خود را به تصویر بکشد  

  .زیادي برخوردار است

 .کنـد   مـی شـاره ویتگنـشتاین ا  (Analogy of Therapist) تمثیل درمـانگر او به  ابتدا

 مطـرح اي  فیلـسوف تحلیلـی هـیچ آمـوزه یـا نظریـه       ، نـشتاین گ ویتدرمانگرطبق تمثیل   

ما بـه هنگـام      ، این تصویر  مطابق .کند  می  استفاده )درمان(بلکه فقط از یک فن       ،کند نمی

  اصـلی فیلـسوف ایـن      ۀوظیفـ  ، در چنین مواقعی   .شویم  می تأمل فلسفی دچار سردرگمی   
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پرداخـت  «   بنـابراین  .دو اختالالت فلسفی نجـات بدهـ      ها    است که ما را از این سردرگمی      

 .)173 ،  1381 ،  اینتویتگنـش  (»فیلسوف به یک مسأله همانند مداواي یک بیماري اسـت         

 یـک   ۀهمانند مراجع  ،یک فیلسوف   ما نزد  سخن ویتگنشتاین این است که مراجعۀ     معنی  

 ک از یـ اگر هر    ، به نظر ویتگنشتاین   . است (Analyst)کاو   نزد روان  (Neurotic)رنجور   روان

 بـه وجـود    یچ اختالل فلسف  ی، ه بریمب به کار را در جاي واقعی خودشان      ها    مفاهیم و ایده  

 بـه کـار   به طور نادرست    که مفاهیم   ند  یآ  می به وجود  ی هنگام  فلسفی اختالالت .دیآ نمی

 اینجاست که   .و مفاهیم نیست  ها     پس مداواي آن نیز چیزي جز کاربرد حقیقی واژه         .روند

بلکـه کـاربرد    ،به دنبال معنا نباشـید  «:کند  میویتگنشتاین شعارهاي مشهورش را مطرح  

. )همـان  (»معناي یک واژه کاربرد آن در زبان است  «یا    ،  )59همان،   (»را بیابید ها    آن واژه 

 مقـصود   گـردآوردن یادداشـتهایی بـراي یـک       «کار یک فیلسوف عبارتـست از        ،به نظر او  

دهـد ایـن اسـت        می کاري که یک فیلسوف انجام     ، به عبارت دیگر   .)107همان،   (»خاص

). 103همـان،   (»شـان برگردانـد   شان به کاربرد روزمره     یکیزیمتافرا از کاربرد    ها    واژه«که  

ظاهراً این جمله اخیر نیاز به توضیح بیشتري دارد و ممکن است فهم آن در برخی مواقع               

ي استراوسـن   گـرا   اصالح از متافیزیک  متافیزیک توصیفی    بطه با تفکیک  را  مخصوصاً در  –

تمثیـل  بـه بعـد از معرفـی           ،اهداف این مقالـه    بنابر  ،   لذا توضیح آن   . زیاد به درد بخورد    –

  .موکول خواهد شد استراوسن گرامر

 ویتگنشتاین تمثیلی نیست که از همه نظـر جوابگـوي تمـام مقاصـد               تمثیل درمانگر 

 رویکـرد   توانـد نقـشی در      مـی  ین تمثیل است که   اهاي     تنها برخی جنبه   .داستراوسن باش 

سـودمند و   هـاي      استراوسـن بـه منظـور تفکیـک جنبـه          .تحلیلی استراوسن داشته باشد   

کنـد کـه      می از تمثیل دیگري استفاده     ،  آفرین و نارساي تمثیل درمانگر     کلمشهاي    جنبه

 (Analogy of Grammer) رتمثیـل گرامـ   ایـن تمثیـل کـه بـه     .متعلق به خودش است

بخـش نظـري آن      توانایی در انجام کاري به معنـاي توانـایی در          «.دیگو  می ،مشهور است 

,Strawson, 1992 (»نیست از  خـود براي ایجـاد ارتبـاط بـا جهـان پیرامـون       همواره ،)6

 » شـناخت ۀنظریـ «آنکه چیـزي از     بی بسیاري از ما    مثالً .کنیم  می مفاهیم زیادي استفاده  

بـدون اینکـه از       همچنـین  .دانیم که معنـی دانـستن چیـست         می تا حدود زیادي   ،یمبدان

همچـون  هـایی     از واژه   ،واقعیـت و وجـود، آگـاه باشـیم         ،نظیر هوهویت اي    مسائل فلسفی 

مـا از یـک     به این ترتیب.کنیم  می به درستی استفاده   »وجود دارد « و   »واقعی« ،  »همان«
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 ، مکـانی  – مفـاهیم زمـانی      ،ی مفـاهیم اخالقـ    ننـد ما ه ،میمفاه وسیع و متنوعی از      ۀدست

 انواع مفـاهیم مربـوط بـه        ، مفاهیم ادراکی  ، مفاهیم عواطفی  ،ی و دال و مدلولی    مفاهیم علّ 

 البتـه مـا    .کنـیم   می استفاده.. .اشیاء طبیعی و خصوصیات و کیفیات و       ،حیوانات ،ها  انسان

ولـی آنهـا را بـه     ، گیریم  میادکنند ی  میکه این مفاهیم را به طرق مختلف بیان    هایی    واژه

 همان طوري که کودکان پـیش       .گیریم  می کلی و بدون هیچ گونه آموزش نظري یاد        طور

گیري کنند، یـاد   میمطابق با آنها صحبت ،  از اینکه از دستور زبان چیزي بدانند یا بشنوند        

  .گیرد  میبرداري و تصحیحات اتفاقی شکل ما نیز اصوالً از طریق نسخه

 خودهمچنانکه ما در دستور زبان مادري        ، استراوسن مطابق با تمثیل گرامر      رواز این   

  مـا  . نیـز تبحـر عملـی داریـم        خـود به همان صورت در نظام مفهومی        ،تبحر عملی داریم  

 خـود  دانیم چگونه از آن مفاهیم استفاده کرده و به چه نحو آنها را در اندیشه و گفتار                 می

 ین معنـ یـ  بـه ا م اصـالً ی تبحر عملی دار استفاده از دستور زبان  ما در  نکهیا  اما .ریمبب به کار 

ح یتوضـ  ،کنـیم   مـی   که در عمل به راحتی از آنها استفاده         را توانیم قواعدي   می  ما ست که ین

 يمعناهرگز به   لذا تبحر عملی ما در استفاده از مفاهیم         « .ستندیم که آنها چ   ییم و بگو  یبده

. (Ibid, 7) »کننـد   مـی م مفهومی ما را هـدایت نظا ه کستی نيقواعدفهم دقیق و روشن 

  :کند  می را بدین صورت مطرح آمده از تمثیل گرامربه دست ۀ نتیجاستراوسنخود 

منـد   ح نظـام  یسان توضـ  یـ هـدف دستورنو  درست همان گونـه کـه       

 ،کنـیم   مـی ت  ی است که به هنگام سخن گفتن رعا       يساختار قواعد 

 اسـت اي    ی مفهوم ي ساختارها مند  نظامح  یز توض یلسوفان ن یهدف ف 

   .(Ibid) میبر یم به کار یحی تلوبه طورکه ما همه روزه آنها را 

 اوالً بـر کـاربرد      ، هـر دو تمثیـل     :توان ارتباط میان این دو تمثیل را دریافـت          می حال

 ثانیاً تنها راه رهایی از      .ورزند  می مخصوص به خودشان تأکید   هاي    واقعی مفاهیم در حوزه   

. دانند  می  را کاربرد واقعی مفاهیم    وضوحها راه رسیدن به     نو نیز ت  و توهمات   ها    سردرگمی

را  هـا   تفـاوت و استراوسـن ایـن       یی نیز میان آن دو وجـود دارد       ها  تفاوت ،اما با وجود این   

 یعنـی   ؛کنـد   می مطرح اتمثیل گرامر یک نظام و سیستم ر       «کند که   می گونه مطرح  بدین

 در .(Ibid, 9) »ح دادی آنها توضةتوان دربار  نمییکه حت کلی  و بنیادینيهانظام ساختار

 ایـن نظـام همـان نظـام سـاختارهاي      .شویم  میاینجا باز یک قدم به ادعاي خود نزدیکتر 

  هیچ گونه توضـیح نیـز      .پردازد  می مفهومی ما است که متافیزیک توصیفی به توصیف آن        
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ر داخـل ایـن   چـرا کـه هـر گونـه توضـیحی بایـد د         ؛ این نظـام بـدهیم     توانیم دربارة  نمی

تـوانیم    نمـی  چیـزي  ، اینکه این ساختارها چه هستند     .ساختارهاي مفهومی صورت بگیرد   

 هـستند ن سـاختارها  یـ  را که در داخـل ا  یتوانیم پیوند متقابل مفاهیم     می بگوییم و فقط  

بلکه هر آموزه یـا     « ،  شود  نمی مطرحاي     هیچ ادعایی وجود ندارد و هیچ آموزه       .توصیف کنیم 

,Strawson, 1959 (» اسـت پذیر امکانداخل چنین ساختارهاي مفهومی در اي  نظریه 10( .

کـه  دهـد ایـن اسـت         مـی  نشتاین کاري که یک فیلسوف انجام      ویتگ  به نظر   که ه شد گفت

 امـا بـه نظـر      .»شـان برگردانـد    شـان بـه کـاربرد روزمـره         یکیزیمتـاف را از کاربرد    ها    واژه«

 مـذکور ارهاي مفهومی کلی و بنیـادین  استراوسن انجام چنین کاري فقط در داخل ساخت 

 ایـن سـاختار      موجـود در    بـا توصـیف پیونـد متقابـل میـان مفـاهیم            گـر، یا به عبارت د   ی

 ظــاهراً لفــظ . متافیزیــک توصــیفی اســتةبــر عهــدهــا   اســت و تمــام ایــنپــذیر امکــان

 کند که   می گرا  اصالح کیزیمتافداللت بر      برد،  می که ویتگنشتاین به کار   اي    »یکیزیمتاف«

بـراي رهـایی از ایـن       ، امـا بـه نظـر استراوسـن        .شـود   مـی  باعث ایجاد سردرگمی فلسفی   

  .سردرگمی نیز باید از طریق توصیف ساختارهاي مفهوم کلی و بنیادینی پیش رفت

تخصـصی   مفـاهیم متعـارف و غیر  بـا ممکن است گفته شود که تمثیـل گرامـر فقـط          

 و )Pre-Theoretical (»فنــیرغی« مـسلماً چنـین منتقــدي میـان مفـاهیم     .ارتبـاط دارد 

 متعـارف و عبـارات      م زبـان  یمفـاه میـان     ،  یا به عبارت دیگر    )Theoretical( مفاهیم فنی 

 فقـط  تمثیـل گرامـر   ، به نظـر چنـین منتقـدي   .شود می تخصصی علوم نظري تمایز قائل 

 بـه  یم علوم تخصصی مفاهيتوان آنرا برا  نمیاما.  داردییم زبان متعارف کارآیمفاهة  دربار

را بـدون  .. .  ومعنـا  ،صدق ، ادراك ، متعارف شناختمیمفاه ما ن منتقد،یبه نظر ا  .  برد کار

 تفکـر متعـارف مـا سـاختاري     ن راستا اگـر یدر ا. بریم  می به کار  آموزش نظري     گونه هیچ

 اما مسلماً درسـت     .استلسفی  تحلیل ف  ة آن بر عهد    توضیح عتاًی طب غیرواضح داشته باشد  

 بـه کـار  آمـوزش نظـري    چ گونـه ی هتخصصی را بدونهاي   رشته که مفاهیم اصلی   نیست

ق یـ ن اسـت کـه از طر      یـ  ا دهندگان  اصلی بسیاري از کتب و حتی تعلیم        هدف رایز .بریمب

اگـر فلـسفه بـا         جهینت در .آشنا کنند  خود   ۀاصلی رشت  می خاص ما را با مفاه     يها  آموزش

 بـه سـاختار     بلکـه بایـد حتمـاً   ،د فقط به تفکر متعارفی نبا،ساختار تفکر ما سرو کار دارد  

  . تفکر ما بها بدهدیکل
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 نظـري   و مفـاهیم پـیش     )یفنـ (البته استراوسن با قبول تمـایز میـان مفـاهیم نظـري           

ي هـا   آموزشگیري   از فرا  تبحر در مفاهیم نظري را پس     ما   اینکه   و نیز با قبول    ،)یرفنیغ(

 ينظـر  مفاهیم پـیش   آوردن تبحر در     به دست  براي   یول ،آوریم  می به دست  خاصنظري  

هیچ تضمینی وجود ندارد که     «دهد که     می این هشدار را به ما     ،ستی الزم ن  یچ آموزش یه

بدهد کـه  به تعلیم دیده  این توانایی را ردیگ  می ن راستا صورت  یکه در ا  اي    آموزش نظري 

 خـود ذهنـی   هـاي      تحصیلی خاص و دغدغه    ۀنشده از ارتباط میان رشت      دگرگون تصویري

شـده دربـارة      تحریـف  ۀ یک نظری  ۀینجاست که عجله و شتاب او در جهت ارائ         ا .ایجاد کند 

 نظر در سـاختارهاي     بیش از پیش او را در جهت ایجاد یک ساختار بهتر و تجدید             ،جهان

,Strawson, 1992 (»کنـد   مـی  بنیادي ما ترغیبمفهومی کلی و  بـه نظـر   ، ولـی )12-16

ایجــاد ارتبــاط و پیونــد میــان  ،ه فلــسفدقیقــاً یکــی از تالشــهاي اساســی« ،استراوســن

ـ  به شرط اینکه این پیوند براي ما قا   ؛ذهنی و انسانی مختلف ما است     هاي    دغدغه ل فهـم  ب

کم شاهد به نتیجه رسیدن تمثیل گرامـر استراوسـن هـستیم و      ما کم.(Ibid, 12) »باشد

 جهان و نیـز   باید تصاویر غیر نظري خود ازها  انسانما  « :گونه بیان کرد   توان این   می را آن

اگـر   ،تمثیـل گرامـر    بر  بنا .تصاویر نظري یا تخصصی خود از جهان را با هم مرتبط کنیم           

 چرا که فیلسوف تحلیلـی      ؛خطر تحریف کمتر خواهد بود     ،دهدباین کار را فیلسوف انجام      

فقط با توصیف ساختارهاي مفهومی       ،بدون هیچ گونه تعصب علمی     ،مورد نظر استراوسن  

فکري و بشري مـا     هاي    میان حوزه هاي    ها و نیز روابط و پیوند       و شباهت  ها  تفاوت  ،کلی ما 

ولی اگر یک متخصص علوم نظري و یا یک فیلسوفی که تحت تـأثیر            . را نشان خواهد داد   

خطر تحریف بیشتر شده و هـیچ تـضمینی          ،دست به این کار بزند     ،یک علم خاصی است   

هـاي     خـاص خـود و دغدغـه       ۀ رشـت  ۀکه متخصص علم بتواند رابطـ     وجود نخواهد داشت    

بعیـد نیـست    « ،بـه نظـر استراوسـن     . ر بکـشد  یف نشده به تصو   یاش را به طور تحر     یذهن

کنـد، بـر      مـی  میت ترسـ  یـ شناس و اقتـصاددان از واقع      ستیز کدان،یزیک ف ی که   يریتصو

 .(Ibid, 14) »باشـند ت یـ اهم کـم و سـایر مـسائل    بـوده  ي خـود و ی تخصصۀاساس رشت

و به این دلیل است که هر یـک از         به امپریالیسم فکري وجود دارد     همیشه تمایلی نسبت  

شناسـی و غیـره در صـدد آن هـستند کـه بـه                روان ،شناسـی  زیست ،مانند فیزیک  ،علوم

 اما استراوسن معتقد اسـت  . از جهان داشته باشند   ها  انسانتنهایی نقش مهمی در فهم ما       

  از  را ن کـار  یااما   ،کشد  می ریتصو  به یرا به صورت کل    واقعیت   که ادعا کند  اي    هر نظریه «
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به احتمال زیاد آلـوده بـه تحریـف و مبالغـه             ،انجام برساند ه  ب خود   ی تخصص ۀرشت قیطر

ن چنین متافیزیک اواز پیراي  اگر بخواهیم نمونه   در تاریخ فلسفه مثالً.(Ibid, 15) »است

  :توان به دکارت اشاره کرد می  ،یی را نشان بدهیمگرا اصالح

عی تبلیـغ   توان نو  می ،دهد  می که دکارت از جهان ارائه    را  ري  تصوی

نه در جهت بسط و گسترش علوم طبیعـی تلقـی           آگاهانه یا ناآگاها  

طرح اصلی او براي ایـن       ، ظاهراً ریاضیات و مخصوصاً هندسه     .نمود

 اگر چه او قائل بـه جایگـاهی بـراي           .کنند  می اقدام علمی را تأمین   

کـه  اي  به گونـه  ،روش قیاسی او ةبه عقیداما    ،  آزمایش و تجربه بود   

تنها روش اصلی در علم اسـت        ،شود  می در مطالعات هندسی یافت   

و موضوع کلی علوم طبیعی نیز باید اساساً همانند موضوع هندسـه            

تنهـا ویژگـی مهـم     ، به این خاطر است که از منظر علمـی او        .باشد

 ةبر عهد اشیاء جهان طبیعی ویژگی مکانی است که بررسی آن نیز           

  .(Ibid)باشد   میهندسه

 ۀ دکارت معرفت حقیقی تنها از طریق اصول موضوع        ۀدر فلسف  ،مطابق نظر استراوسن  

 به هر چیز    .آید  می به دست  ،اند قادر به تفکر قیاسی یا شبه هندسی       و اذهانی که     ،هندسه

 ي آنبـرا شود و   نمیاهمیتی داده ، شود می دیگري که معموالً واقعیت یا معرفت محسوب    

در اینجا ما با تجدیـد نظـري    ، اما به نظر استراوسن .شود  می در نظر گرفته   نازلتري   ۀمرتب

لطبع  تجدیـد نظـري کـه بـا        – مـواجهیم    متعارف خـود   مفهومی   ۀ در شاکل  یاساسکامالً  

با توجه به این مـسأله اسـت        « .کند که نیازمند توضیح بیشتري است       می مشکالتی ایجاد 

 گـرا   اصالحالیب نیس را متافیزیک      فیلسوفانی همچون دکارت و   که استراوسن متافیزیک    

,Strawson, 1959(» .دنام  مییا تجدید نظر کننده  چرا کـه آنهـا بـه جـاي توصـیف      ؛)9

به دنبال ایجاد ساختار بهتـري       ،مفهومی ما از جهان   هاي    ساختارهاي کلی و واقعی شاکله    

مفهـومی متعـارف    هاي     شاکله هستند و به همین جهت دست به اصالح و تجدید نظر در           

 متافیزیـک بـسیار مـشهوري از پیـراون         هـاي    به هر حال هـر دو آنهـا نمونـه          .زنند  می ما

جهـان ارائـه دهنـد کـه         خواهند تصویري جذاب و چـشمگیر از        می  هستند که  گرا  اصالح

نهایـت    بـی  روش هندسی و روش مبتنی بر حـساب       [ تمایل یا روشی خاص      ۀتحت سلط «

,Strawson, 1992 (»باشـد  ]خردهـا   ،آمیـز   و بـه همـین جهـت تـصاویري مبالغـه     .)16

  .دهند  میکننده از جهان ارائه نامنسجم و گمراه
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دیگـري بـراي   هـاي    او بـه دنبـال فـراهم آوردن نمونـه    .استراوسن دست بردار نیست   

تا از ایـن طریـق ماهیـت متافیزیـک توصـیفی خـود را         استگرا  اصالحمعرفی متافیزیک   

 يپـرداز   که متافیزیک توصـیفی دغدغـۀ نظریـه       متقاعد سازد   بیشتر ما را  و   ساختهآشکار  

 .خواهد به توصیف ساختارهاي مفهومی ما و پیوند میان آنها بپردازند            می بلکه فقط  ،ندارد

ــه عقیــدة او ــه هــاي  یــستمــور و راســل و اکثــر پوزیتو  ،ب ــتحومنطقــی عالقمنــد ب  لی

(Reduction)   اصـلی فیلـسوف تحلیلـی       ۀاگر وظیف ولی   . هستند ساختار منطقی جهان   و 

دیگر این توصیف نباید به توصـیف سـاختمان           ،  توصیف ساختارهاي مفهومی جهان است    

 بـه    را خواهنـد سـاختارهاي مرکـب و پیچیـده          مـی  چون آنها « .منطقی جهان ختم شود   

بدون اینکه به وجود ارتبـاط و پیونـد میـان             ،ل کنند یه تحل یقابل تجز ری و غ  عناصر بسیط 

 است  ینامبهترین   شناختی اتمیستی  تحلیل هستی عنوان   .(7-30) » باشند معتقد مفاهیم

,Hacker)توان بر آنها اطـالق نمـود     میکه 1998, راسـل و   ،  اسـت کـه مـور   روشـن  .(5

خواستند کـار تحلیـل را        می و  بودند  مطابقت صدق  نظریۀویتگنشتاین متقدم تحت تأثیر     

,Kirkham) »برسـانند از طریق تحلیل منطقی مفاهیم بـه انجـام    1995,  بـه ایـن   .(120

,Soames, 2003) » را بر آنها اطالق کردرئالیسم منطقیتوان عنوان  میدلیل   ة اشار.(94

متوجه همـین    ؟تحلیل منطقی چیست  تحت عنوان   اي    وایزمن در مقاله   سخن فردریش اصلی  

 تحلیـل منطقـی را    و داننـد   مـی  شهیـ  اند یل منطقـ  یـ  فلسفه را تحل   ۀفی وظ را آنها یز« .گروه است 

,Waismann) »کننـد   مـی فیـ  آن تعریط منطقیبستقطیع اندیشه به عناصر  1977, 81-103). 

ت اعبـار «توان در این سخن او یافت کـه      می پاسخ بسیار صریح استراوسن به این گروه را       

,Strawson, 1952 (»زبان متعارف از هیچ منطق دقیق و سیستماتیکی برخـوردار نیـستند   57(. 

زیرا منطق صوري ابزاري مناسب براي آشکار کردن تمـام   .کند  میمنطق صوري را نقد    او

 بلکـه بـر    .(Ibid) نیـست    )بـریم   مـی  که به کـار   اي    (ساختاري زبان   ي  ها  ویژگیترین    کلی

یـا  (ساختاري و بنیـادین سـخن       ي  ها  ویژگیاست که   انتزاع   ینوعمنطق صوري   « ،  عکس

ساختاري و  ي  ها  ویژگیاما به مجرد از دیگر       .ازدس  می  را با وضوح خاص مشخص     )اندیشه

,Strawson, 1992( ، )متعـارف  ۀباالخص اندیـش (بنیادین سخن یا اندیشه  بـه ایـن   . )36

 متافیزیـک  ۀ فیلـسوفان جرگـ  تـوان در   مـی ویتگنشتاین متقدم را نیـز     و   راسل ،مور لیدل

و   ط و بهتـر برسـند  یسبـ خواهند به یک ساختار   می یز فقط چون آنها ن    قرار داد  گرا  اصالح

 هرگز به توصیف ساختارهاي مفهومی کلی زبان متعارف و پیوندهاي میـان آنهـا اهمیـت           
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 یک ساختار مرکب به عناصر      ۀتجزی(اگر ما تحلیل را نوعی تحویل       « ،   به نظر او   .دهند نمی

  تلقی کنیم و آنرا همچون فرایندي در نظر بگیریم که تنها با رسیدن به اجـزاي                )تر بسیط

ط بـاز هـم قابـل    یبساگر معلوم شود که یکی از آن عناصر   ،ابدی   می خاتمه هیرقابل تجز یغ

   .(Ibid, 19) »ایم صورت ما هیچ تحلیلی انجام نداده در این ،ه استیتجز

 ایـن   .گیـرد   مـی  استراوسن الگوي کامالً متفاوتی از تحلیل فلسفی را در نظـر           بنابراین

مفـاهیم صـرفنظر کـرده و در عـوض بـه دنبـال          الگوي جدید از سادگی و بـسیط بـودن          

مفـاهیم    و از عنـاوین ی یعنـی نظـام  : است که با همدیگر ارتباط دارند    ی مفاهیم مجموعه

 موجود در   میان مفاهیم پیوند   هدف او از تحلیل نظام ساختار مفهومی ما یافتن           .دارپیوند

 مـشخص کـردن  بـا   تنهـا   را نقش هر مفهوم     ق بتواند ین طر یتا به ا   ، این نظام است   داخل

 »ثابت کنـد   )گاه آن مفهوم در آن نظام     یا با مشخص شدن جا    ی( با دیگر مفاهیم      آن ۀرابط

)Strawson, 1985,  میمتوجه شـو اگر در فرایند جستجوي پیوندهاي میان مفاهیم . )21

ح مفهـوم  ی و توضـ   یادراك حـس  ح مفهـوم    یبدون توضـ  شناخت  ح مفهوم   ی توض  مثالً که

  نـدارد يرادیـ چ ای هـ ،ستیـ ر نیپـذ   امکـان شـناخت فهـوم  ح می بدون توض یادراك حس 

)Strawson, 1992,   و فقـط میپـردازي منـسجم را نـدار    ۀ هیچ گونه نظریـه  دغدغمازیرا  .)19

,Strawson, 1985( .»میبرسـ  وضوحمفاهیم به  انیم پیوندتوصیف   از طریقمیخواه می 25(. 

 –کنـد     مـی  مـا آشـکار    که مطالب زیـادي را بـر         – یپس ممکن است در یک دور عریض      

   .حرکت کرده باشیم

تحلیـل  (را از الگـوي دیگـر       استراوسـن مخالفـت خـود        ،با توجه بـه مـسائل مـذکور       

  :کند  میرازبه این صورت اب) گرا فروکاست

 در تحلیـل    ]موجـود [هر فیلسوفی که به عناصـر بـسیط یـا اتمـی             

 یتلقـ   واضـح کامالًعلناً آن عناصر بسیط را   ،گرا معتقد باشد   لیتحو

و (مفهـومی مـا      کـل سـاختار    )Basic( آنها را اساس     و خواهد کرد 

چـرا  . در نظر خواهد گرفت    )تمامی مفاهیمی که ما از جهان داریم      

 آنهـا مفـاهیم   .که همه چیز باید بر اساس آنهـا توضـیح داده شـود      

 .خواهند بود که نسبت به مفاهیم دیگر تقدم مطلق دارنـد          اي    اولیه

ــود اشــیا)مفهــومی(هــاي  شــاکلهتــرین  بنیــاديآنهــا   . خواهنــد ب

)Strawson, 1992, 20(   
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تـوان    مـی  از مفاهیم هستند کـه    اي     که در ساختارهاي مفهومی ما دسته      درست است 

شـود کـه      نمـی  یاین دلیل   ،  استراوسنولی به نظر     ،آنها را مفاهیم اساسی و بنیادین نامید      

 ، به این ترتیـب    .گرا بیافتیم  لیتحوبراي دست یافتن به آن مفاهیم اساسی در دام تحلیل           

 میـان   ارتبـاط و پیونـد    توان از طریق ردیابی       می  یافتن مفاهیم اساسی و بنیادي را      ۀبرنام

 استراوسـن قـبالً بـه ایـن امـر           .در ساختارهاي مفهومی ما نیز ادامه داد      ) موجود(مفاهیم  

 ،مثـل فیزیـک  (علمـی خـاص   هـاي   اشاره کرده است که ما عناصر و مفاهیم فنـی رشـته     

کنـد    میال را مطرحؤ در اینجا این ساکنون .گیریم  می را از طریق آموزش یاد  )...اقتصاد و   

 مـسلماً ایـن آمـوزش در یـک خـالء            ؟شود  می اساس چه واژگانی انجام   که این آموزش بر   

 باشـند    مجهز مفاهیم  از  یادگیرندگان باید از قبل به یک دسته       .افتد  نمی عقالنی که اتفاق  

خـاص از طریـق     هـاي     تبحر در مفاهیم رشته    «.م فنی علوم را یاد بگیرند     تا بتوانند مفاهی  

 »شده اسـت  که قبالً در مورد آنها تبحر کسب دیآ  میبه دستبسط و گسترش مفاهیمی    

(Ibid, 21).مفـاهیم پـیش   خاص منوط به دارا بـودن  هاي   فراگیري مفاهیم نظري رشته

تـوان    مـی  ي اصـالحی مخـصوص    هـا   آمـوزش  مسلماً از طریـق      . است زبان متعارف  نظري

ي معمولی و متعارف انجـام      ها  آموزشتوان همان کارها را با        نمی کارهایی را انجام داد که    

 بـودن  پـذیر  امکـان هـاي اصـالحی صـرفاً بـه خـاطر         آموزش اما باید توجه داشت که       .داد

  . هستندپذیر امکان ،ي ساده و معمولیها آموزش

تـوان    مـی   که بـر اسـاس آن       هست یراهاینجا  استراوسن معتقد است که در       بنابراین

گیري یـک  کـار ب یعنی ممکن است قابلیـت     ؛مفاهیم را با توجه به اولویت شان مرتب کرد        

و عکـس ایـن مطلـب           دیگري از مفاهیم باشـد     دسته بکارگیري از مفاهیم مستلزم     دسته

 انـد  پـیش فـرض  مفـاهیمی کـه   «گوید که    می  در چنین مواردي استراوسن    .صادق نباشد 

(Presupposition)  ــاهیم ــر مف ــومی ب ــاظ مفه ــه لح ــته ب ــر دس ــد دیگ ــدم دارن  »تق

)Strawson, 1952,  زبـان   بلکـه در ،یزبان فنـ  نه در مفاهیم اساسی فلسفه یعنی .)175

  .قابل دسترس هستندمتعارف 

بـسیار زیـاد و      ،این است که مفاهیم غیـر فنـی موجـود در زبـان متعـارف              مشکل  اما  

کننـد    می ار باشد فهرستی از چنین مفاهیمی که به ذهن ما خطور           اگر قر  .اند متجانسغیر

گفتن اینکه آنها از لحـاظ فلـسفی بنیـادي            ،اغلب چنان است که در نگاه اول       ،تهیه کنیم 

 تـصادفی   بـه طـور    مثالً اگـر مـا برخـی از آنهـا را             .نامعقول به نظر خواهد رسید     ،هستند
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گربـه و مفـاهیمی      ،خیابان ،سیاه ،سفید ،گیتار ،انتخاب کنیم و بگوییم که مفهوم ماشین      

چنـین سـخنی    ،مفاهیمی بنیادي و اساسی هستند ،به لحاظ فلسفی   ،همانند این مفاهیم  

 چرا که اوالً هر گونه استفاده از این مفـاهیم کـامالً تـصادفی اسـت و          ؛معقول نخواهد بود  

 به راحتـی  . گرددتنها یک اتفاق در طبیعت یا جامعه ممکن است باعث استفاده ما از آنها         

از زندگی و تجربه را در نظر گرفـت کـه ایـن مفـاهیم در آنهـا جـایی                    هایی    توان گونه  می

 ،کنـیم   می  اتفاقی از این مفاهیم استفاده     به طور توان گفت که ما صرفاً        نمی البته «.ندارند

کنیم نقـش زیـادي در کـاربرد          می که ما در آن زندگی    اي    دورة تاریخی  یا   منطقهچرا که   

,Strawson, 1966 (.»فاهیم داردم  حداقل برخی از این مفاهیم عام  از این گذشته.)119

بـدون اینکـه    ، تجزیـه شـوند  به راحتـی گرایانه تعریف شده و  توانند بصورت فروکاست   می

 تر گرفتار شـوند و ایـن مـسأله باعـث           لیکهاي    داشته باشند و یا به دام ایده      اي    مانده  باقی

 آنها نشأن بنیادی  –گرا   لیتحو کنندگان  تجزیه نه فقط در نظر      –ه   که در نظر هم    شود  می

 تجزیه شوند و چه به دشـواري        به راحتی  چه   – و سرانجام اینکه این مفاهیم       .ساقط شود 

   .اند ة کافی کلی نیستند و کامالً جزئی یقیناً به انداز–

مفـاهیمی باشـیم کـه     به دنبـال ظاهراً باید  ،بنابراین اگر ما این مسائل را وارونه کنیم   

تـوان    مـی   حـال  . باشـیم   کلیـت  به دنبال  پس ما باید     .پذیر نیستند  اند و تجزیه    بسیار کلی 

  ؟ کلیت مفاهیم چیستۀپرسید که الزم

 ،یعنـی (اگر چه مفاهیم متداول مـذکور       «گوید    می استراوسن در پاسخ به این پرسش     

ولـی در داشـتن    ،ردار نیستند از کلیت کافی برخو)..گربه و  ،خیابان ،گیتار ،مفهوم ماشین 

آنهـا مفـاهیم     ۀ همـ  یعنـ ی ؛اند ري از مفاهیم غیر فنی دیگر مشترك      ویژگی کلیت با بسیا   

 مربـوط   آنها همگی مفـاهیم    ،به عبارتی دیگر   یا   ؛ هستند ) مکانمند -زمانمند(اشیاء مادي   

و از مفـاهیم اساسـی   اي   را نمونـه جسمتوان مفهوم    می  پس . هستند (Bodies) اجسامبه  

,Strawson, 1959 (»بنیادین در ساختار مفهومی ما در نظر گرفت  ، گذشـته از ایـن  )39

مثـل  (مادي و جسمانی هستند     ي  ها  ویژگیدر زبان متعارف مفاهیمی هستند که داراي        «

مفاهیمی هستند که نـشانگر         همچنین )غذا خوردن   ،  فوتبال بازي کردن    ،  مفهوم راه رفتن  

اگر چه هـر دوي     ..). . درد و  ،ترس  ،  احساس ، مفهوم ادراك  مثل(حاالت آگاهی ما هستند     

کـه  هـایی     که داراي ویژگی مادي و جسمانی هـستند و مفهـوم          هایی    مفهوم(این مفاهیم   

ولـی هـر دو گـروه از      ،   از کلیت کافی برخوردار نیـستند      )نشانگر حاالت آگاهی ما هستند    
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را شـخص   تـوان مفهـوم      می  پس . هستند (Persons) اشخاص م مربوط به  یمفاه  ،مفاهیم

کـه هـم    ، ادین در سـاختار مفهـومی مـا در نظـر گرفـت           یاز مفاهیم اساسی و بن    اي    نمونه

  .(Ibid, 41-3) »توان بر آن اطالق نمود  میخصوصیات جسمانی و هم حاالت آگاهی را

 و )ثنویت میان جـسم و ذهـن  (استراوسن براي رفع مشکالت ناشی از ثنویت دکارتی    

 به عنـوان یـک      »شخص«مفهوم    ،   کانت ناشی از مغالطات عقل محض    همچنین مشکالت   

 کند که هـم خـصوصیات جـسمانی و هـم حـاالت روانـی را                 می مفهوم بنیادین را مطرح   

  : گونه است نظر وي در این باره بدینۀ خالص.توان به آن نسبت داد می

مفهوم یک نوع هستومندي است کـه         ،  منظور من از مفهوم شخص    

کــه بیــانگر حــاالت آگــاهی هــستند و هــم را یی هــا محمــولهــم 

ي جسمانی و فیزیکـی هـستند       ها  ویژگیکه بیانگر   را  یی  ها  محمول

 از آن نـوع حمـل کـرد    ي فـرد  هـر  بـر همزمـان توان بـه طـور       می

)Strawson, 1959, 101-102(.  

  ادعـا  شـخص ین ترتیب استراوسن با مطرح کردن مفهوم جدیدي به نـام مفهـوم              ه ا ب

 ، بـه عبـارت دیگـر   .هومی نسبت به آگاهی فردي تقدم منطقـی دارد کند که چنین مف   می

 .کنـد   مـی فـرض   را پـیش شـخص خودآگاهی فردي آگـاهی از مفهـومی بـه نـام مفهـوم              

بار تشخیص بدهیم که مفهومی کـه بـه لحـاظ            اگر فقط یک  «استراوسن معتقد است که     

  مفهـوم یـک نـوع   – اسـت  شـخص  نیـست بلکـه مفهـوم    ذهـن منطقی مقدم است مفهوم    

توان به آن اسناد      می ي فیزیکی را  ها  محمولي ذهنی و هم     ها  محمولهستومندي که هم    

,Strawson, 1974b (»شـود  مـی   مفهومی خود بخود گرفتهجلوي شکاکیت،  -داد 171(. 

تفاوت میان دیدگاه دکارتی و دیدگاه او که مخالف با دیدگاه دکـارت            « ،نظر استراوسن به  

ذهـن  و مفهـوم      از یـک طـرف     شـخص بطه میـان مفهـوم       را ةاختالف عقیده دربار   ،است

 یک فرد ضد دکارتی معتقد است کـه مفهـوم ذهـن شـخص               . از طرف دیگر است    شخص

بنیـادي بـراي    مفهـوم . یک مفهوم ثانویه است و در واقع وابسته به مفهوم شـخص اسـت      

 مفهـوم انـسان اسـت کـه هـم      )عقیده است اوسن نیز با او همکه خود استر (چنین فردي   

بـه   .)(Ibid »توان بـه آن نـسبت داد        می ي فیزیکی را  ها  محمولي ذهنی و هم     ها  لمحمو

 است که استراوسن به منظور اینکه مخالفت خودش را با موضع دکارتی نـشان               دلیلاین  



107 نگاهی بر متافیزیک توصیفی استراوسن

 تاریخ انسان تـاریخ یـک        ،روان دکارت یاز منظر پ  «آورد که     می بدهد این سخن را به زبان     

   .(Ibid, 170) »است يتک بعدو چیز بلکه تاریخ د ،نیست يبعدچیز دو 

و هـم      تواند حاالت آگاهی را هم به خـودش         می هر کس « ،  فدر زبان متعار   همچنین

,Strawson, 1959 (» نسبت بدهدها انسانبه دیگر  به طوري که او براي نـسبت   ؛)89-90

اي امـا بـر    ،دادن حاالت آگاهی به خودش الزم نیست اعمال و رفتار خود را مشاهده کند             

نسبت دادن حاالت آگاهی به دیگران باید اعمـال و رفتـار و حـاالت دیگـران را مـشاهده       

تن یا ترسیدن   درد داش   ،   رفتار شما  توانم بدون مشاهدة حالت خاص در       نمی  مثالً من  .کند

توانم براي خودم انجام دهم و بـدون          می ولی این کار را به راحتی       ،  مرا به شما نسبت بده    

نها را مثالً در جلوي آینه      و حتی بدون اینکه آ    (ام را ببینم     اعمالم و حاالت   ،اینکه خودم را  

براي اینکـه    ؟گونه است  یندب پس چرا قضیه     . نسبت بدهم  مآن حاالت را به خود      ،  )ببینم

ـ در زبان متعارف ما یـک مفهـومی وجـود        « ،  از نظر استراوسن   عمـل  نـام مفهـوم   ه  دارد ب

)Action(      بـراي   : در ساختار مفهومی ما است     و بنیادین اسی  که آن مفهوم یک مفهوم اس 

ولی بـراي   .مخودم الزم نیست اعمال و رفتار خودم را مالحظه کناسناد حاالت آگاهی به     

اسناد حاالت آگاهی به دیگران ابتدا باید اعمـال و رفتـار و حـاالت آنهـا را ببیـنم و بعـد                     

 دهـم   مـی  و من این کار را انجام      .متناسب با رفتار فرد حاالت آگاهی را به او نسبت بدهم          

 » یک مفهوم اساسی و کلی اسـت       عملمفهوم   ،در ساختار مفهومی زبان متعارف ما     چون  

(Ibid, 111-112).  

به دنبال توصیف اعمـال اخالقـی       ، بردن این مفهوم   به کار استراوسن با      گذشته از این  

 دهـیم و ایـن      مـی  نـشان العملـی    ر مقابل هر عملـی یـک عکـس        زیرا ما د  «  .ما نیز هست  

,Strawson, 1985(» .تواند مبناي عمل اخالقی ما باشد می  ه چون مـا در جامعـ  .)35-38

 گریدپـس همیـشه در مقابـل اعمـال همـ           .کنیم و با همـدیگر ارتبـاط داریـم          می زندگی

 یـک مفهـوم اساسـی و    (Reaction) العمل عکسوم  پس مفه  .دهیم  می العمل نشان  عکس

,Strawson, 1974a (»کلی در زبان متعارف ما است  عمل گفت مفهوم شود می  پس.)68

توانیم در مقابـل      نمی ما .شود  می  شناخته العمل  عکس در تقابل با مفهوم      ،تا حدود زیادي  

 . نـدهیم نشانی العمل عکسسکوت کنیم و هیچ  ،دهند  میبرخی از اعمالی که مردم انجام 

,Strawson, 1985 (»کنـیم   میولیتگو اینکه در اینجا احساس مسؤ«  مـثالً ممکـن   . )31

او را تحـسین کنــیم یــا   ،اسـت همگــی مـا بــه خــاطر عملـی کــه یـک فــرد انجــام داده    
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اطر ایـن اسـت      اینها همه به خ    .مان در مقابل کار او به صورت تنفر باشد         العمل  عکس

 در مـا یـک مفهـوم اساسـی و کلـی اسـت               (Responsibility) مـسئولیت که مفهوم   

)Strawson, 1974a, 71(.  

، مـسؤولیت   ،  العمـل   عکـس  ،عمـل  ،شخص ،جسم(اگر چه مفاهیم     ،به نظر استراوسن  

مفاهیمی کامالً معمولی هستند اما استفاده فیلـسوفان از ایـن کلمـات کـامالً               ..) .آزادي و   

  همچنین هر چیزي   .نامیم  نمی  صندلی یا کوه را جسم     ها  انسان ما    معموالً .معمولی نیست 

 شکلیمـ امـا هـیچ     . نـامیم   نمی  شخص  باشد ادي و روانی   داراي هر دو خصوصیت م     را که 

یـک   ،]مـل عیا شخص یـا     [ اگر فیلسوفی ادعا کند که مفهوم جسم      «چرا که    . ندارد وجود

ن صـورت خالصـه   یـ توان بـه ا   میراادعاي او  ، مفهوم اساسی در ساختار مفهومی ما است 

 شـخص  مفهـوم    ایـ  جـسم مفهوم   رینظ  مفاهیم کلی  ی برخ ازمفهومی ما   ساختار  که   کرد

,Strawson, 1992( »ل شده استیتشک 23(.   

 عبـارات کنیم که فیلسوف تحلیلی   می اغلب مالحظهرایز . بسیار مهمی است   ۀاین نکت 

تا به   برد  می شان به کار   جیرااي  نتر از مع   ی کامالً متفاوت و وسیع    یان مع ه ب  را زبان متعارف 

 »تـر باشـد     کلـی  م زبان متعـارف   یمفاه کند که نسبت به      ی را معرف  یمیمفاه «قین طر یا

(Ibid, 23-24).با ساختار مفهومی متعـارف مـا نـدارد    ي کار نیست که اوا این بدین معن ،

  .تر است بسیار کلی گوید که نسبت به زبان متعارف  میسخن  یبلکه فقط در یک سطح 

 دالگـوي جدیـ  ،  اشاره شدنها تمام مسائلی که به آ   ۀاستراوسن با مالحظ   به این ترتیب  

  :کند  میرا به صورت زیر خالصه) تحلیل زبانی پیوندگرا(خود از تحلیل 

بـه  (  در صـورتی (Concept-Type) مفهـوم نـوع  یک مفهـوم یـا یـک       

ـا انـواع              ) شده گفتهاي  نمع اساسی است که یکی از سلـسله مفـاهیم ی

 ب آنهـا  یـ  از ترک  ي باشـد کـه    ناپـذیر   تحویـل مفاهیم کلـی متعـارف و       

 ما را شـکل     متعارف زبانچهار چوب تفکر و      که   بشودجاد  یاساختاري  

ـان  ی علم يها تی در فعال   و متخصصان مختلف   ؛هدبد   چـارچوب   آن ،ش

  .(Ibid, 24)  کنندیتلقفرض کلی ما از جهان   پیش به عنوانرا

چرا کـه   .بداند متافیزیکطبیعی است که استراوسن تحلیل خود را مقتضی         ن رو یاز ا 

وان به توصـیف سـاختارهاي مفهـومی کلـی و واقعـی             ت  می گراي او از طریق تحلیل پیوند   
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بـه ایـن دلیـل    . جهان پرداخت و پیوند میان مفـاهیم موجـود در آن سـاختار را مـشخص کـرد               

 بـراهین اسـتعالیی   ود را با پیگیري براهینی همانند       استراوسن طرح اصلی متافیزیک توصیفی خ     

(Transcendental Arguments) سازد  میکانت محقق )Strawson, 1985, دلیل او  .)23

تـالش را در جهـت      تـرین      کانت جـدي   ، فقط در میان فیلسوفان بزرگ   «نیز این است که     

 او سعی کرده است     . است رساندهانجام  ه  ب ما   ي ضرور  مفهومی يرها حداقل ساختا  یمعرف

,Strawson, 1992( »حس را مـشخص کنـد  هاي  حداقل محدودیت  لیـ دلبـه ایـن   . )26

استراوسن عبـارت اسـت    متافیزیک توصیفی يریگ  شکلر دنقد عقل محضسهم مثبت  

 مـا  يکـه فهـم آن بـرا     اي     تجربه ی مفهوم يساختارهاترین    يادیو بن ترین    یکلتعیین   «از

,Strawson, 1966 (»ر استیپذ امکان 44( .  

  رد»بررســی دقیـق کــاربرد مـؤثر کلمــات  «استراوسـن تحلیـل را بــه لحـاظ روش و    

 .فته است که تحلیل مقتضی یک متافیزیـک توصـیفی اسـت           بلکه او ظاهراً دریا    ،کند نمی

 » ما از جهان   ۀبه توصیف ساختار واقعی اندیش    «خواه نیست و     متافیزیکی که چندان زیاده     

 ایـن  . کانت و همچنین ارسطو دو نمونۀ اصلی این نـوع متافیزیـک هـستند   .کند  می اکتفا

 نحوة  خواهند  می کهنیتس   ب دکارت و الی   يگرا  اصالح متافیزیک   بر خالف  ،نوع متافیزیک 

 متعارف سروکار دارند؛ بـدون      ۀشیم موجود در اند   یفقط با مفاه   ،کننداصالح   ما را  ۀاندیش

کارنـاپ و     ،  راسـل  ،فیلسوفانی مانند فرگه   ، از این لحاظ   .نکه بخواهند آن را اصالح کنند     یا

  قـرار   در مقابـل زبـان طبیعـی       و آن را   شـوند   مـی   متوسل  منطق صوري   به  که زی ن کواین

   .شوند  میمحسوب گرا اصالح متافیزیک لسوفان متعلق بهیاز جمله ف ،دهند می

 امید به اینکـه بتـوان ماهیـت رویکـرد تحلیلـی      ؛شدبخش قبلی با یک امید آغاز     -3

هـدف از   .ن بـشود ییتع ارتباط آن با متافیزیک توصیفی     نوع  تا کرداستراوسن را مشخص    

متافیزیک توصیفی استراوسـن یـک      «  که ادعا نبود ین  اد  ییأ جز ت  يزیز چ یانجام آن کار ن   

و هـا      اسـت بـه مـسائل متـافیزیکی و آمـوزه           تحلیلـی  رویکـرد بلکه نـوعی      ،  آموزه نیست 

ولی  .له پرداخته شد  أن مس یبه ا  يتا حدود . »خی مطرح شده در تار    یکیزی متاف يها  دیدگاه

 است يزین چیو ا .ایم ه دارند که هنوز به آنها نپرداخت     یی وجود ها  پرسشبرخی ابهامات و    

  . آن بحث خواهد شدةکه در ادامه دربار
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 اگـر «اجازه دهید اولین پرسش را از زبان یکی از منتقدان استراوسن مطرح کنیم که               

، اش الیی کانت در متافیزیک توصـیفی     راوسن از به کار بردن براهین استع      هدف اصلی است  

 یاء عـالم خـارج نیـست و اگـر او          دست یافتن به نتایج مثبت و محصل دربارة وجـود اشـ             

قطعـی ارائـه    اي     عالم نظریه یـا آمـوزه       موجود در   و اشخاص  خواهد دربارة وجود اشیا    نمی

پس دلیـل او بـراي تحقیـق در          ،خواهد دربارة صدق سخن بگوید      نمی یعنی اگر او  ( بدهد

ي ها ویژگیو  ها    متقابل میان بخش  هاي     اندیشه و ترسیم ارتباط    بنیادینعناصر ساختاري   

,Strawson, 2000 (؟مختلـف آن چیـست   163-4, سـش در قالـب    جـواب ایـن پر  .)213

گونه انتقاد کردن متعلق      زیرا به نظر او این     ؛وسن مشخص است  متافیزیک توصیفی استرا  

 یـا بـه     ين افـراد  یچنـ « :گیرند  می ی است که شکاکیت و تهدیدهاي آن را جدي        انبه کس 

 بـه دنبـال   و یا اینکـه سـخت       کنند    می ر چیز شک   وجود ه  ةهیچ چیز باور ندارند و دربار     

و در واقع دغدغۀ مطـرح      (هستند    شکاك کنار زدن داللی براي مجاب کردن یا      یافتن است 

  متافیزیک توصـیفی آنقـدر  .(Ibid, 38-50) »)قطعی دربارة جهان دارندهایی  کردن آموزه

سی نیـست    استراوسـن کـ    . در آن محو بشود    )با تمام دودمانش  ( هست که شکاکیت     کلی

عملـی و   ( شکاکیت از هر لحـاظ       ۀزیرا مسأل «  .که شکاکیت و تهدیدهاي آنرا جدي بگیرد      

,Strawson, 1985( »فایده است  بی کامالً بیهوده و)فلسفی  کـه  يکـار « بـه نظـر او  . )19

 یکـ یسـپس   .ردیپـذ   می را عجالتاًی مفهومۀن است که ابتدا شاکلیدهد ا  میک شکاك انجام ی

ـار ی را بـه آرامـ  یآن شاکله مفهومط وجود یاز شرا ,Strawson, 1959 (»کنـد   مـی  انک 106 .(

 ستندیــ قابــل اجتنــاب نيکــشد، باورهــا  مــی کــه شــکاك آنهــا را بــه چــالشییباورهــا

)Strawson, 1985,  در .(Ibid, 13) هـستند  ناپذیر طبیعـی مـا    اجتنابتمایالت آنها .)20

تمـایالت   «:زنـد   مـی   حـرف  ) شـکاك  نـه  و(بـاور     طبیعـی  اینجا استراوسن همانند هیـومِ    

تر از تهدیدهاي شکاك است و شـکاکیت در          ن قوي ما ي طبیعی ما به باورها    ناپذیرِ اجتناب

 هر گونه تردید شـکاکانه کلـی یـا فلـسفی در     .(Ibid, 18) »زند  میبرابر این تمایالت زانو

 فلـسفی  ۀنظریحتی توسل به استدالل یا       .واقعی و یک وانمود است    غیر  ،  مورد آنها بیهوده  

 .ناپذیر کردن باورهاي بنیادي در برابر تهدیدهاي شکاکانه نیـز بیهـوده اسـت              براي آسیب 

کـه ایـن     کند  می یی استفاده ها  استداللچرا که مخالف شکاك نیز براي انکار شکاکیت از          

که داخل در ساختارهاي مفهومی زبان متعارف ما        ( بدون این باورهاي طبیعی      ها  استدالل

نـشتاین   ویتگ.(Ibid, 19) »پس طرح آنها نیز بیهـوده اسـت    ؛ نیستندپذیر کانام )هستند
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گویـد کـه بـه شـکل قـضایاي تجربـی              می نیز در آثار اخیر خود از برخی قضایایی سخن        

زیـر بنـاي تمـام    «بلکـه آنهـا    ،اند جربه گرفته نشدهاما واقعاً تجربی نیستند و از ت   ،هستند

 .)124-125، 1383 ، ویتگنـشتاین  (»اندیشه دارنـد چیزهایی هستند که ریشه در زبان و  

 اساس هر گونه پژوهش و ادعـاي مـن          که آن  ،)74همان،  (سازند    می آنها تصویر جهان را   

) 61همـان،  (و یا عنصر حیاتی استدالالت ما ) 83همان،  (ما  هاي     و داربست اندیشه   )همان(

  ارثـی  ۀزمین پس«آنها را   نشتاین  یتگوتراوسن به هنگام بررسی آراء       چیزي که اس   ؛هستند

,Strawson, 1997 (»کند  می خطابنقطه نظر انسانییا  235.(  

کنـد    مـی ولی بر این امر تأکیـد  ،  نیستيپرداز ه استراوسن مخالف نظریه یا آموزه   البت

یـن  او ا  . اسـت  پـذیر   امکـان  در داخل این ساختارهاي مفهومی       فقطاي    که هر گونه نظریه   

یک  ما براي مطرح کردن      ۀدهد که ممکن است عالقه و عجل       می هشدار محتاطانه را به ما    

روي از این ساختارها یـا بـه تجدیـد نظـر در ایـن سـاختارها        نظریه، باعث شود که به فرا     

 کننده از جهان خود را بـر مـا تحمیـل            انواع تصویرهاي گمراه    در این صورت   .دست بزنیم 

 فیلـسوف ایـن اسـت کـه بـه           ظیفۀو  ،  شدگی نشویم   براي اینکه دچار این گمراه     .کنند می

 پژوهشی این    حسن چنین  . میان آنها اکتفا کند    توصیف این ساختارهاي مفهومی و پیوند     

مـرتبط اسـت و چگونـه       ز اندیشیدن با نحوة دیگر      ااي    فهمیم چگونه نحوه    می است که ما  

  یـا دانـستن    بکـارگیري یا باورهاي دربارة جهان مستلزم      ها    از اندیشه اي    دانستن مجموعه 

این بـه معنـاي توصـیف       « ،   از نظر استراوسن   .یا باورها است  ها    مجموعه دیگري از اندیشه   

 شـرط هـر     و.. .مفهومی و باورهاي ما است    هاي     توانایی انی م ارتباط متقابل خاصی از   نوع  

  را است که باور کنیم که ما اشیاء عـالم خـارج یـا اذهـان دیگـر                این  گونه زبان یا اندیشه     

,Strawson, 1985( »شناسیم می اجـسام  کند که جهـان    نمیچنین پژوهشی اثبات). 21

دانـیم کـه وجـود        مـی   یا جهان اشخاص متفکر واقعاً وجود دارند یا اینکه ما واقعاً           یخارج

 : فورسـتر اکتفـا کنـد کـه        ۀتواند فقط به این توصـی       می  توصیفی  بلکه متافیزیکدانِ  .دارند

ایـن ارتبـاط صـرفاً در داخـل سـاختارهاي       و ،(Ibid, 22) »]میان مفاهیم[فقط ارتباط «

  . استپذیر امکانمفهومی ما 

 در جهـت اهـداف   )که مستلزم متافیزیک توصـیفی اسـت   (تحلیل استراوسن      بنابراین

 ،دار توصیف بـه هـم پیوسـتگی مفـاهیم نـسبت          : انجامد  می  به توصیف  روشنگري فلسفی 

و توصـیف شـرایط و وضـعیت           ،آنهاهاي    و ناسازگاري ها    سازگاري ،توصیف استلزامات آنها  
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اي   اولیـه هاي     چنین تحلیلی در گزاره    .کاربرد عباراتی که از نظر فلسفی مسأله سازهستند       

 ناپـذیر و بـسیط بـه پایـان     هـاي تحلیـل   واسطه هستند یا در مفـاهیم و نـام         بی که منطقاً 

م گیري کانال مفـاهی     که از طریق پی    شود  می  ختم وضوحیبلکه این تحلیل به      ،رسد  مین

 در نتیجه متافیزیک توصـیفی یـک آمـوزه      .گردد  می اش ممکن  مربوطههاي     شبکه ۀتا هم 

 چرا که آن سبب توسـعه و افـزایش معرفـت انـسان             .کند  نمی یا نظریۀ متافیزیکی مطرح   

 بحث کردن دربارة سـاختارهاي مفهـومی و بـا           با« .بلکه در فهم او سهیم است       ،  شود نمی

 مفـاهیم تخصـصی علـوم و         نیز با توصیف ارتباط میان     و(توصیف پیوند میان آن مفاهیم      

 ما از رویـۀ فلـسفی خودمـان بهتـر شـده و بهتـر              فهم   ،)نظري زبان متعارف   مفاهیم پیش 

,Strawson, 1992 (»زنیم  میفهمیم دربارة چه چیزي حرف می 33.(  

 نـشان  هنگـامی صـورت اصـلی خـود را          ،  ه در پاراگراف قبلی مطـرح شـد       کاي    مسأله

  کنـشی صـدق    ۀ صـدق را بـا عنـوان نظریـ         ة خـود دربـار    ۀریـ ه استراوسن نظ  ک«دهد   می

(Performative Theory of Truth) مطابقـت صـدق  ۀنظریکند و آنرا در برابر   میمطرح  

,Snowdon) »دهد  میراسل قرار 2001, مـشکل اصـلی     ، استراوسـن  مطابق نظر.(338-9

کننـد   مـی ی  تلقـ يزیا همچون چصدق رآنها «  صدق این است کهةدربارهاي   تمام نظریه 

,Strawson, 1971 (»ست یگونه ن نی که ای در حال. وجود داردکه واقعاً در واقـع مـا   ). 190

 بـا   .کنیم  می اسنادها    و گزاره ها    صدق و کذب را به جمله      ،ط مختلف سخن گفتن   یدر شرا 

در زبـان   .شـود   نمیدادهاي زبان گفتههیچ چیزي دربارة قرار ،»صدق «ۀبه کار بردن کلم   

مـا      بنـابراین  .)p( چیزي بیش از این گفته نیست که         )P است که    صادقآن  (گفتن اینکه   

  . (Ibid, 196) »کنیم  میشنودهایمان صدق را به جمالت و گزارها اسنادو در گفت

 مطـرح کـردن     به دنبال توان گفت که متافیزیک توصیفی        می مطالب قبلی به  با توجه   

 وضوح و روشنگري   به دنبال بلکه تنها    ،ن و واقعیت نیست    محصلی دربارة جها   ةهیچ آموز 

اي  توانیم دیگر هیچ آمـوزه   نمی آیا ما؟ اما آیا این براي ما یک نوع محدودیت نیست .است

 گـرا  اصـالح  و آیا کار تمامی فیلسوفانی که در راستاي اهـداف متافیزیـک    ؟را مطرح کنیم  

 هیچ فایـده و مزیتـی       گرا  اصالحتافیزیک   آیا م  ؟فاقد هر گونه اعتبار است     ،اند حرکت کرده 

 نبایـد بـه   هـا  انـسان  آیـا مـا   ؟ ندارد)حتی براي متافیزیکدان توصیفی   و (ها  انسانبراي ما   

  ؟ماندناپذیر خواهد  تا ابد اصالح  ، و اگر هم پیشرفت حاصل بشود؟دنبال پیشرفت باشیم
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  را هـا   پرسـش یـن   همـۀ ا   .نها پاسخ بدهـد   ی ا ۀتواند به هم    می متافیزیک توصیفی . چرا

 در خـدمت    گرا  اصالحمتافیزیک  «پاسخ داد که     ،با توجه به این سخن استراوسن        ،توان می

,Strawson, 1959 (»متافیزیک توصیفی است ، توضیح اینکـه بنـابر نظـر استراوسـن    ). 9

اکنون به متافیزیـک توصـیفی خـتم شـده اسـت و              اش هم  متافیزیک با آن تاریخ طوالنی      

  مـا از جهـان    ۀ نیز فقط به توصیف ساختارهاي کلـی و واقعـی اندیـش            متافیزیک توصیفی 

در محور اندیشه انسانی یک مسیر بزرگی است کـه          « ،  متافیزیک توصیفی   بنابر .پردازد می

ثبـت  هـا    در تاریخ اندیشه ،اگر هم وجود داشته باشد     یا هیچ تاریخی براي آن وجود ندارد     

 هرگـز تغییـر   ، نیادیـ م بن ی عنـوان مفـاه    بـه   مفاهیم هـستند کـه     ازاي     دسته .نشده است 

 »کار دارد و با پیوند متقابل میان آنها سرو      و متافیزیک توصیفی با این مفاهیم       .. .کنند نمی

.(Ibid, 10)       پس بعید است که در متافیزیک توصـیفی حقـایق جدیـدي کـشف شـوند« 

(Ibid).         با  –زیک  متافی  فکر کند که کار    ن جمالت یا ممکن است هر کسی بعد از شنیدن 

 یکبـار   :براي همیشه تمام شده است      دیگر و  –ساختارهاي مفهومی ما    ترین    توصیف کلی 

 استراوسـن بعـد از ذکـر ایـن         .گونه نیست   اما قضیه این   .توصیف براي همیشه کافی است    

توانـد ادامـه      مـی  کار متافیزیـک توصـیفی همیـشه      «کند که     می بالفاصله تأکید  ،سخنان

بـه ایـن سـخن استراوسـن      ،  ی است براي درك بهتر این مطلب      کاف. (Ibid) »داشته باشد 

  استناد کنیم که

 به هنگام   ها  انسانکه  اي    یمفهومهاي    ا شاکله یم  یمفاهآن دسته از    

ط یو شـرا   ازها،ین عت،ی طب ةکنند  منعکس ،برند  می به کار دن  یشیاند

ستند، بلکـه مطـابق بـا       یـ  ن یثـابت هاي    آنها شاکله  .هستند ها  انسان

ه هگـا افته و گ  ی، بسط   یوم و گسترش مناسبات اجتماع    شرفت عل یپ

مالت أبه هنگـام تـ   ها انسان .شوند  می) کنار گذاشتهیو حت(اصالح  

 يدیـ م جدیر داده و از مفـاه ییم خود را تغیتوانند مفاه  می ،یفلسف

امـا مـا   . دشان باشدیط جدیازها و شرایکه مطابق با ن   ندیسخن بگو 

 راهـا     شرفتیـ و پ  هـا   اصـالح   و اهـ ریین تغ یـ  ا یل تمـام  یـ ن دل یبه ا 

 و  یکلـ هـاي      چهـارچوب  ی آنها در داخـل برخـ      ۀم که هم  یفهم می

,Strawson, 1966( افتد  می اتفاقيادیبن 44.(  
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 پیشرفت و اصـالح     بههمیشه   ها  انسان منظور استراوسن این است که از آن جایی که        

خـل سـاختارهاي    پیشرفتی همیـشه در دا    هر  اما     .شناخت ما محدود است    لذا ،از دارند ین

 صـورت ،  سازند  می پذیر جهان را امکان  به  ما   که شناخت و باور   اي    مفهومی ضروري و کلی   

 زیـ ن،  کند  می  براي بسط شناخت مهیا    جامعهتوجه به جامعه و بستري که       البته   .ردیگ می

درونـی و      ،گرایـی کالسـیک    یهتجز تحت عنوان اي    مقاله  استراوسن در  .دارد تضرور

  :گوید  میاین مطلب را باز کرده و  عمل جامعه و:بیرونی

 به هنگام کار بر     که   رسم بر این بوده است     در سنت فلسفی معموالً   

کننـدة   نقش استفاده   ،  شناختیشناختی و وجود    روي مباحث معرف  

 .مورد غفلت قرار گرفته اسـت       ،  مفهوم بعنوان یک موجود اجتماعی    

نقـش  (رگ از ایـن واقعیـت بـز   اما جاي تعجب است که چـرا آنهـا       

 .انـد   غفلت کرده)کنندة مفهوم بعنوان یک موجود اجتماعی  استفاده

   تــصویر)بــه تنهــایی(گونــه نیــست کــه هــر یــک از مــا  زیــرا ایــن

بـه  اش را   مفـاهیم )بـه تنهـایی  ( ، سـازد   میاش از جهان را   شناختی

  مجـزا بـسط   بـه طـور   اش را    فنون و عـادات عملـی       ،  آورد  می دست

ي دیگـر  هـا   انساندر یک جایی خاص با       ،به نوعی    دهد و سپس   می

و مـسائل    هـا   پرسـش  جدیـدي از     ۀکند و با سلـسل      می ارتباط پیدا 

مفهـومی و   ،  شناختی بسطکل این فرایند  ،  عکس بر .شود  می مواجه

خـصوصاً اکتـساب    م .دهـد   مـی  رفتاري در یک بستر اجتماعی روي     

ط میـان    رواب به – تواند بسط یابد    نمی  که تفکر ما بدون آن     –زبان  

 من اغلب بـه هنگـام سـخن         .افراد و ارتباط میان آنها بستگی دارد      

از  ، بنیــادین آن نظــام و ســاختارواساســی هــاي  گفــتن از جنبــه

 ۀسـاختار کلـی اندیـش     « .»نظام مفهومی مـا   «اصطالحاتی همچون   

 ممکن است کسی تعجب کند و تـصور        .ام  و غیره استفاده کرده    »ما

ظـاهراً   ، کـنم   میاستفاده» ما«مع کند که وقتی که من از ضمیر ج     

 دیگر که همان روابط اجتماعی میان افـراد         هیچ نیازي به آن جنبه    

به همـان   ،ه توجه به این جنب)باید اذعان نمود که( اما   .ندارم ،است
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براي چهارچوب مـا اساسـی اسـت و هـر      ها اندازة مفاهیم و اندیشه 

یگرانـی کـه    ابط اجتمـاعی بـا د     کس باید خودش را در بعضی از رو       

 اگر فاعـل  .ببیند ،باشد  میشان در ارتباط متقابل با اهداف او    اهداف

پذیرفتن این امر کـه جهـان    ،اش است انسان در جهان  ،  شناساي ما 

 .رســد مــی ضــروري بــه نظــر ،تاً جهــان اجتمــاعی اســتاو ضــرور

)Strawson, 1992, 80-80( .  

در مقابـل یـک     اي     هـر جامعـه    در ،بنیادین کلی و    ياین ساختارها  ،به نظر استراوسن  

و در مقابل آن اوضاع و شرایط و بر اساس           ،گیرند  می  شرایط و اوضاع و احوالی قرار      دسته

که متناسـب بـا نیازهـاي      اي    مفهومیهاي    به صورت چهارچوب    ،  نیازهاي انسان در جامعه   

یی هـا   ه، واژ    لـذا در درون ایـن سـاختارهاي جدیـد          .یابند  می تغییر شکل  ،آن جامعه است  

گیـرد و باورهـا     میاساس آن شکل بر)در آن جامعه( ما ۀگیرند که زبان و اندیش    می شکل

گـذرد و در آن    مـی  اما وقتی زمان.شوند  می هایمان کالً در داخل این زبان مطرح       و نظریه 

خـود  ) مختص آن جامعه  (آن ساختارهاي مفهومی     ،شود  می جامعه شرایطی جدید ایجاد   

ختارهاي سـا  و(ي آن بـر اسـاس زبـان         هـا   دیدگاه و نظریات و     به خود کنار گذاشته شده    

 ۀ ولی باید گفت کـه همـ  .شوند  می مورد ارزیابی و اصالح واقع این جامعه جدید )مفهومی

در داخل آن سـاختارهاي مفهـومی کلـی و بنیـادینی کـه          ها    و تغییر و تحول    ،این اصالح 

 امـا هـر چـه قـدر ایـن           .گیـرد   مـی  صـورت  ،پردازد  می متافیزیک توصیفی به توصیف آن    

 تـر  کـار متافیزیـک توصـیفی سـخت     ، گیـرد   میبیشتر صورتها  تحول و تغییر وها   اصالح

گیرد و    می مفاهیم جدید و ساختارهاي جدیدي شکل     اي    براي اینکه در هر دوره       .شود  می

و سـاختارهاي مفهـومی کلـی و       هـا     چوبیابند و بـا ایـن کـار آن چهـار            می مفاهیم بسط 

ور شـده    شوند و ترسیم این ساختارهاي غوطه       می  پنهان وور   غوطهتر از قبل    بنیادین بیش 

  . متافیزیک توصیفی استةبر عهد ، اي در هر دوره ، و پنهان شده

چوب عبارت است از تفـصیل و توضـیح چهـار          اصلی متافیزیک توصیفی دقیقاً      ۀوظیف

 و  –هه یا یک جامعه     که تفکرات علمی یک بر    هایی    و اندیشه ها     ایده ةاساسی و پنهان شد   

 انجامه   در دوران آن ب    –برخی ممکن است تفکرات اجتماعی و اخالقی را نیز اضافه کنند            

یـا    یک نظریهۀرا نباید به منزلها  و اندیشهها  چوبی از ایده خود این چنین چهار   .رسند می

نـوان   بـه ع   )یا علماي اخالق  (از اصول که به نحو آگاهانه از سوي دانشمندان          اي    مجموعه
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بلکـه بایـد آن را    «، بـه شـمار آورد   ،شـود  مـی  اختیـار  ، پاسخی براي برخی مسائل معـین   

 مـورد   ۀدر نظر گرفت که در برهه یـا جامعـ         هایی    ه اصطالحات و واژ   ةمثابه فراهم آورند   به

 ده از آنهـا سـاخته  رقیب با اسـتفا هاي  گردد و نظریه   می قالب آنها مطرح   مسائل در   ،  بحث

,Strawson( »شود می 1966, را نبایـد  هـا   و اندیشهها  بنابراین این مجموعه از ایده .)119

 ۀ بـه یـک مرحلـ      )اجتماعی(با ورود تفکر علمی      ، آنها در عوض   .قرار داد در معرض ابطال    

صـرفنظر    ،   تمام وظیفۀ یک فیلسوف مابعدالطبیعه     .شوند  می به آرامی کنار گذارده    ،جدید

دقیقاً عبارت است از روشن کردن ویژگی تفکـرات           ،  کند  می از اینکه او آن را چگونه تلقی      

به مدد روشن ساختن ایـن نکتـه کـه ایـن مجموعـۀ               ،اعم از تفکرات قدیم و جدیدي      ،ما

.اند یا چه بوده  محیط بر آنها واقعاً چه هستندهاي  و اندیشهها  ایده
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