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مقدمه
گزارههایی از علوم طبیعی همچون «آب H2O ،ا سو» یا «ط  ،عن صر دارای عدد اتمی
 79استتتو» ،که ار جاع به انواع طبیعی (آب و ط ) دار ند ،قضتتتا یای اینه مانی نظری
( )theoretical identity statementsنامیده می شوندی تلقّی رایج این اسو که دق
این قضایا از طری تجربی کشم میشود و زبان گفتمان علمی مربوط به انواع طبیعی ،در طی
تحول نظریه های علمی بدون تغییر می ماندی برای مثال ،معنای کلمه «آب» در طی تحوالت
علم شتتیمی تغییری نکرده بلکه آنچه اتفاق افتاده این بوده که دانشتتمندان ضتتمن تحقیقات
تجربی ،دریافتهاند که ماهیو و ذات نوع طبیعی «آب» عبارت از  H2Oاسوی
در رویکرد رایج ،که من سوب به سول کریپکی)(Kripke, 1971: 154 & 1980: 102

ا سو ،نکته ا سا سی این ا سو که به شرط این که طرفین ق ضیۀ اینهمانی ،دالّهای

لب1

برای یک چیز باشتتند ،آن قضتتیه باید ضتترورتاص تتادق باشتتدی بدین ترتیب چنین قضتتیهای
از نظر متافیزیکی ضروری ا سو گرچه تنها به ورت پ سینی قابل شناخو با شد و بنابراین
امکان دارد که از نظر معرفوشتناختی درستو نباشتدی در واق همانگونه که بِرد این رویکرد را
روایو میکند( )Bird, 2004: 62- 71مرج کلمات را معنای واژههای علمی یا باورهای
کاربران در باره این واژه ها متعیّن نمیکند؛ زیرا باورهای افراد در طی زمان تغییر میکند ولی
مرجعی که این باورها درمورد آن ا سو تغییر نمیکندی بنابراین تعیین مرج کلمات ،ا سا ساص از
طری اشاره مستقیم ورت میگیرد و این فرآیندی اسو که قبل از داشتن هر باوری در مورد
آن مرج و در حین یادگیری زبان تتتورت میگیردی بنابراین دانشتتتمندان ،در طی تحوالت
علمی ،رفاص شناخو خود را نسبو به ماهیو و ذات اشیایی که از قبل نامگذاری شدهاند تغییر
میدهندی
این دیدگاه در عین اینکه رویکرد متداول در خصتتتوص انواع طبیعی استتتو ،منتقدینی نیز
داردی گرچه عموم منتقدینِ کریپکی ،ذاتگرایی و ضرورتهای مورد ادعای وی را رد میکنند،
ن قد هایی نیز در چارچوب ذاتگرایی بر د ید گاه کریپکی وارد شتتتده که ن قد جوزف الپورت
( )LaPorte, 2004 & 2010از مهمترین آنهاستتتوی الپورت وجود ذات های واقعی را
میپذیرد ولی این دیدگاه را که ذات انواع طبیعی و دق ق ضایای اینهمانی علم ،با تحقیقات
تجربی ک شم می شوند طرد میکندی میتوان ادعای الپورت را به این شکل ورتبندی کرد
که در طی تحول و پیشرفو علمی و با حرکو از یک مفهوم مبهم به سمو مفهومی دقی تر،
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دانشمندان بر سر آنچه که به یک نوع طبیعی تعل دارد دسو به انتخاب و تصمیمگیری (و نه
کشتم) میزنندی بنابراین همانگونه که در این مقاله نشتان داده میشتود ،استتدالالت الپورت
نوعاص مبتنی بر ابهام واژههای مربوط به انواع طبیعی ا سو و لذا او باید ادعای خود را محدود به
واژههای مرزی (و نه تمام کلمات) نظریات علمی نمایدی
این مقاله از چهار بخش ا تتلی تشتتکیل شتتده استتوی در بخش اول ،ضتتمن طرح رویکرد
کریپکی (و نیز آزمایش ذهنی پاتنم) نقد ا تتتلی الپورت به دیدگاه کریپکی -پاتنم تشتتتری
میشودی در بخشهای دوم و سوم مقاله ،بهترتیب آزمایش ذهنی طراحی شده توسط الپورت و
نیز رویکرد بدیل وی در ذاتگرایی ،در مقابل ذاتگرایی کریپکی -پاتنم ،مورد بحث و تحلیل
قرار میگیردی در بخش چهارم نیز موردکاوری هایی که الپورت در تأیید نظریه خود ،در حوزه
انواع شیمیایی و انواع زیسوشناختی انجام داده اسو مورد بررسی واق میشودی
 .1موضع الپورت نسبت به دیدگاه كریپكی (و پاتنم)
کریپکی در خصتتوص قضتتایای اینهمانی نظری که شتتامل عبارات انواع طبیعی هستتتند،
معتقد ا سو که در این ق ضایا ،مو ضوع (یعنی «آب» یا «ط » در مثالهای پی شین) ،و ضعیتی
م شابه ا سم خاص دارد که غیرتو یفی ،لب و باال شاره ا سوی همچنین محمول این ق ضایا،
و فی از ذات نوع طبیعی مورد نظر ا سوی به عبارتی در مثالهای پی شین H2O« ،بودن» یا
«ت شکیل شدن از مولکولهایی شامل دو اتم هیدروژن و یک اتم اک سی ن» ،ذات آب ا سو و
«داشتن عدد اتمی  »79یا «داشتن  79پروتون درون هسته اتم» ،ذات ط سوی
ادعای کریپکی) (Kripke, 1980: 128- 9این ا سو که از قبل« ،آب» برای داللو
بر مادهای (با ساختار میکرو سکوپی نامعلوم) ابداع شده بود که نمونههایی به نام «آب» داردی
« »H2Oنیز بهعنوان یک دالّ برای ترکیب شتیمیایی متشتکل از دو اتم هیدروژن و یک اتم
اک سی ن (با پیوند معیّن) ،ابداع شده ا سوی وقتی که تحقیقات تجربی ن شان داد که ماده ا لی
ساختار تشکیلدهندۀ آن نمونههایی که «آب» نامیده می شدند ،ترکیب شیمیایی  H2Oاسو،
«آب» دالّ لب برای  H2Oشدی بنابراین مطاب ادعای کریپکی حتی در جهانهای ممکنی
که در آنها  H2Oوی گیهای م شاهدتی متفاوتی دارد« ،آب» بر  H2Oداللو میکندی یعنی
قضایای اینهمانی ،گرچه به ورت پسینی قابل شناخواند و از طری تجربی کشم میشوند،
از نظر متافیزیکی ضروری هستندی
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منتقدین ستتتنتی کریپکی ادعا میکنند که رویکرد کریپکی را نمیتوان در مورد تمام انواع
طبیعی که در علوم تجربی یافو می شوند تعمیم داد()Beebee and Leary, 2010: 18ی
زیرا میتوان نشان داد که دانشتتتتمندان علوم تجربی برخی از انواع طبیتتتتعی را «تعریم می
کن تند» و وی ت گیهای آنها را بطور پیش تینی (و نه از طری ک تشم پس تینی) میدانندی مث ص
گویی دان شتتتتمندان شیمی ،ق ضایای مربوط به عن صر آنانبیوم ( )Ununbiumبا عدد اتمی
 112را بطور پیشینی میدان ستند و سپس عنصری مطاب با آن وی گیها را بر اساس قواعد و
قرارداد های ات حاد یه بینالمللی بینالمللی شتتتیمی محض و کاربردی ( International
) )Union of Pure and Applied Chemistry (IUPACنام گذاری کرد ندی
همچنین فیزیکدانان ،از طری نظریههای فیزیک ،وی گیهای مورد انتظار از ذره هیگز را بطور
پیشینی میدانستند بهگونهای که اگر ذرهای آن وی گیها را نداشو ،ذره هیگز نبود( Beebee
)and Leary, 2010: 165-166ی
اما مستتألهای که در برابر این دستتته از منتقدین کریپکی وجود دارد این استتو که آیا واقعاص
میتوان ذات انواع را به ورت پی شینی معیّن کرد؟ وی گی ذاتی یک نوع ،وی گیای ا سو که
هیچ هویتی بدون دا شتن آن وی گی نمیتواند ع ضو آن نوع با شدی برد()Bird, 2004: 62- 63
دو نوع وی گی ذاتی «اسمی» و «واقعی» را از یکدیگر متمایز میکندی منظور از ذات اسمیِ نوع
 ،Kوی گیای اسو که شیءِ متعل به آن نوع ،به خاطر تعریم لفظی واژه  Kدارای آن اسو،
در حالیکه ذات واقعی یک نوع ،از ماهیو آن استتتنباط میشتتودی بنابراین بهنظر میرستتد یک
ذاتگرا میتواند معتقد با شد که ذات واقعی ،به ورت پی شینی قابل شناخو نی سو و فقط از
طری تحقی تجربی کشم میشودی
استتتداللی که جوزف الپورت( )LaPorte, 2004: 2- 8در نقد کریپکی ارائه میکند،
برخ ف منتقدین سنتی ،متوجه مفهوم ذات و جنبه ذاتگرایی دیدگاه کریپکی نی سوی الپورت
ضمن ردّ این دیدگاه کریپکی که «نتایج تحقیقات دانشمندان منجر به کشم ماهیو انواع می
شود» و «دان شمندان ک شم میکنند که ف ن ق ضیه علمی درباره ف ن نوع طبیعی

ادق

اسو» ،این ادعای جایگزین را مطرح میکند که «دانشمندان درمییابند که قضیه علمی مورد
نظر ،مبهم ا سو و لذا د سو به تغییر معنای واژههای انواع طبیعی مرتبط میزنند تا آن ق ضیه،
تتادق شتتود»ی الپورت ابتدا روایو خود را از نظریه علّی ارجاع کریپکی -پاتنم ارائه میکندی
مطاب این رویکرد ،واژههای انواع طبیعی از طری تو تتیم نظری تعریم نمیشتتوند زیرا اگر
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اینگونه بود معنای این واژه ها ،با تغییر نظریه ها تغییر میکردی در واق بر استتتاس نظریه علّی
ارجاع کریپکی -پاتنم ،ما نمونه هایی از یک نوع را مشتتتخی میکنیم و به آن نوعی که آنها
نمونه آن هستند یک نام میدهیم ،سپس ذات نوع را از طری تجربه کشم میکنیمی بنابراین
با تغییر و تحول نظریه ها ،ارجاع به واژه های نوع طبیعی ما تغییری نمیکند ،زیرا آنچه که
مرج واژهها را متعیّن میکند نمونهها هستتتتند و نه نظریههای الپورت معتقد استتتو علیرغم
دیدگاه رایج در خصتتوص نظریه علّی ارجاع ،این رویکرد نمیتواند ثبات معنا را تضتتمین کندی
زیرا در واق  ،در اغلب موارد مرج واژه معلوم نی سو و وا ض نی سو که یک واژه ،به کدامیک
از نوعهایی که در نمونهها ن شان داده شدهاند ارجاع میدهدی به اعتقاد الپورت ،تحقی تجربی
این ابهام را برطرف میکند و کاندید قابل قبول برای ارجاع را معلوم میکندی وقتی که ابهام
رف می شود ،دان شمندان معموالص کاربرد واژهها را تعدیل و ا

ح میکنندی قاعدتاص این ا

ح

به کمک اط عاتی انجام میشود که از قبل برای کاربران واژهها در دسترس نبوده اسوی
همانگونه که برد متذکر میشتتود) (Bird, 2009: 1از آنجا که مطاب دیدگاه الپورت
تحقیقات و «کشفیات» تجربی ،ذات انواع طبیعی را کشم نمیکنند بلکه رفاص موجب دقی تر
شتتدن مفاهیم علمی قبلی میشتتوند ،موضتت وی را میتوان طرد ذاتگرایی در حوزه تجربی
دانسوی همچنین الپورت در خصوص چگونگی ا

ح مفاهیم علمی توسط دانشمندان ،معتقد

به ا الو انتخاب و ت صمیمگیری ا سو و آن را تعیین کننده ارزش

دق ق ضیه این همانی

ضروری میداندی
الپورت ( )LaPorte, 2004, pp.92- 102معتقد استتو که ا تتوالص آزمایش ذهنی
ارائه شتتتده توستتتط هی ری پاتنم ( ،)Putnam, 1973موستتتوم به همتا (دوقلو)ی زمین
( ،)Twin Earthموجب بی شتر گرای شات به دیدگاه رایج درمورد ک شم ماهیو انواع طبیعی
شتتده استتوی چنانکه کریپکی ،استتتدالل خود را مبتنی بر آزمایش ذهنی پاتنم میکند و معتقد
استتتو اگر در ستتتیاره همتای زمین ،مادهای با وی گیهای ظاهری همین آب روی زمین پیدا
کنیم که ساختار اتمی آن متفاوت باشد ،آن ماده آب نخواهد بودی
پاتنم سیارهای دورد سو شبیه زمین را تو یم میکند که تنها تفاوت آن با زمین ما در
این استتو که مادهای شتتبیه آب در آنجا وجود دارد که فرمول شتتیمیایی آن بستتیار پیچیده و
طوالنی با حروف اخت صاری « »XYZا سو ،ولی ظاهر ،رنگ و طعم و ییی آن ماده دقیقاص مثل
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آب روی زمین اسوی پاتنم معتقد اسو که «آب» بر  XYZداللو نمیکند و آن ماده مصداق
کلمه «آب» ما نیستتو ،گرچه ستتاکنان ستتیاره همتای زمین ،آن را «آب» بنامندی اگر ما به آن
سیاره سفر میکردیم در ابتدا احتماالص فکر میکردیم آن ماده (یعنی « )XYZآب» ا سو چرا
که بسیار شبیه آب اسو ،ولی بعد از کشم ساختار میکروسکپی آن ،دیگر قبول نمیکردیم که
آن را «آب» بنامیم چون فرمول شیمیایی آن « »H2Oنیسوی
در واق نقطه عزیمو الپورت در جدایی از کریپکی این استتتو که الپورت این دیدگاه را
نمیپذیرد که  H2Oبودن ،شرط الزم و کافی برای آب بودن ا سو ،و این فرض که ذات آب
عبارت استتو از  H2Oرا کنار میگذاردی الپورت معتقد استتو که  H2Oبودن ،نه شتترط الزم
برای آب بودن استتو و نه شتترط کافیی همچنین آنچه که برای تو تتیم نوع طبیعی «آب»
ذکر می شود (از قبیل شفاف بودن ،بدون طعم و مرطوب بودن و ییی) نیز نمیتواند بطور کامل
م صداق آنرا متعیّن کندی به عبارتی ،این وی گیها برای اینکه یک ماده «آب» نامیده شود نه
الزم اسو و نه کافیی این دیدگاه ناشی از تأکید الپورت بر موارد مبهم از مصادی انواع طبیعی
دانستتوی موارد مبهم ،بر خ ف نمونههای خالی(( )pure specimentsکه ریزستتاختار و
وی گیهای مشاهدتی یکدسو دارند) در یکی از وضعیوهای ذیل بروز میکنند:
 مواد دارای وی گیهای مشاهدهپذیر یکدسو ولی ساختار میکروسکپی متفاوتاند،
 مواد دارای ساختار میکروسکپی یکدسو ولی وی گیهای مشاهدهپذیر متفاوتاند،
بنابراین از نظر الپورت ،دلیل اینکه دریافوهای پاتنم دربارهی آزمایش ذهنیاش درستتتو
نیسو ،این اسو که دانشمندان در برخورد با  XYZدر واق با مادهای مواجه هستند که یک
عضتتو مرزی از مجموعه مصتتادی «آب» استتو و بنابراین میتوانند تصتتمیم بگیرند که آن را
«آب» بنامند یا نهی به عبارتی امکان بیان این ق ضیه که « XYZآب ا سو» وجود دارد گرچه
الزامی در آن نیستتتو ،همچ نان که در مواج هه با نمو نهای از  H2Oکه دارای وی گی هایی
غیرمعمول ا سو ،میتوان نتیجه گرفو که «بع ضی  H2Oها آب نی ستند»ی یعنی  XYZرا
ریحاص نمیتوان نه جزو مصادی کلمه «آب» دانسو و نه خارج از مصادی آنی در واق
در طی زمان ،این ابهام رف می شود و با ت صحی و پاالیش معنای «آب» ،به
قضیه « XYZآب اسو» پی خواهیم بردی

رفاص

دق یا کذب
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 .2آزمایش ذهنی الپورت« :زمین دوتریومی»()Deuterium Earth
ادعای الپورت این استتو که نه تنها تتدق قضتتایای اینهمانی علمی همچون «آب =
 »H2Oکشم نمی شود ،بلکه حتی به نظر نمیرسد که این قضایا ادق باشندی این بیان غریب
الپورت در پرتو آزمایش ذهنی وی و توضیحات مربوط به آن بهتر قابل درک خواهد بودی
الپورت( )LaPorte, 2004, pp.103-110در یک طرح ذهنی ،از ساکنان هو شمند
سیارهای فر ضی سخن میگوید که در سال  1905گروهی از دان شمندان زمین را برای یک
مطالعه بلندمدت 30ستتاله در خصتتوص انواع طبیعی ،به ستتیاره خود دعوت میکنندی یکی از
موادی که در آن سیاره مورد برر سی قرار میگیرد مادهای ا سو که در ظاهر کام ص شبیه آب
روی زمین استتو ولی دارای وی گیهای متفاوتی استتوی «آب» آن ستتیاره ،نستتبو به آب روی
زمین ،دمای ذوب و جوش ،چگالی و ییی بستتتیار متفاوتی دارد و برای آبزیان ،غیرقابل زندگی
ا سوی بنابراین دان شمندان آن ماده را «( »PQRو نه «آب») مینامندی هنگامیکه دان شمندان
در ستتتال  1935به زمین برمیگردند نمونهای از ماده « »PQRرا با خود به زمین میآورند و
ادعا میکنند که ماده جدیدی ک شم کردهاندی اما دان شمندانی که در طی این سالها در زمین
بودهاند با بررستتتی نمونه مزبور ،درمییابند که آن ماده ،ماده جدیدی نیستتتو بلکه نمونهای از
«آب» استتو که آنها «آب ستتنگین» مینامندی در واق دانشتتمندان مقیم زمین بعد از کشتتم
دوتریوم 2در سال  ،1931نمونه مزبور (با ساختار میکروسکوپی  D2Oیا «اکسید دوتریوم») را
به عنوان نوعی از «آب» طبقهبندی و نامگذاری کردهاند و میدانند که در واق در تتتدی از
«آب» روی زمین را همین آب سنگین تشکیل میدهدی
نکتهای که الپورت در این آزمایش ذهنی مورد تأکید قرار میدهد نقش تصتتتمیمهای دو
گروه از دان شمندان در

ورتبندی ق ضایای علمی ا سوی دان شمندانِ سفر کرده به سیاره

فرضتتتی PQR ،را یک کشتتتم جد ید و مادهای غیر از «آب» تلقی میکن ند در حالی که
دانشتتتمندان مقیم زمین آن را نوعی آب (و نه مادهای جدید) تلقی میکنندی الپورت با توجه
دادن به این نکته که دانشتمندان مستافر فضتا نتیجه میگیرند که بعضتی H2Oها (یعنی آن
نوعی که  D2Oاستتتو) آن چه که ما قب ص «آب» می نام یدیم نیستتتو ،اد عا میک ند که
ا والص دانشمندان کشم نکردند که «اکسید دوتریوم آب اسو» ،یا «آب همان  H2Oاسو»ی
در واق  ،دانشتتمندان میتوانستتتند اینگونه نتیجهگیری کنند که «آب» و « »H2Oمصتتادی

 /238ژپوهشاهی فلسفی ،سال  ،11بهار و تابستان  ،96شماره 20

متفاوتی دارند و آب همان ترکیب  H2Oنیسوی یعنی این امکان وجو داشو که جنبه دیگری
(غیر از  H2Oبودن) ،به عنوان م شخ صه آنچه که «آب» نامیده می شود ،در نظر گرفته شودی
بنابراین به اعتقاد الپورت ،از آنجا که ع وه بر  Hپای ایزوتوپ دیگری نیز در میان استتتو،
نمیتوان گفو دانشمندان کشم کردهاند که «ذات» آنچه که «آب» نامیده شده  H2Oاسوی
ادعای الپورت تتریحاص در مقابل دیدگاه کریپکی قرار میگیرد ،زیرا مطاب تحلیل الپورت
نمیتوان گفو که در همه جهان های ممکن« ،آب» و « »H2Oبه یک چیز ارجاع میدهندی
الپورت معتقد استتتو این مستتتأله که آیا یک ماده جدید میتواند از یک نام قدیمی و از پیش
موجود برخوردار شود یا نه ،در نهایو وابسته به تصمیم تکلمکنندگان یک زبان اسو و همین
امر موجب تصحی و پاالیش زبان میشودی دانشمندان سفرکرده به فضا و دانشمندان مانده بر
روی زمین ،گر چه دارای مجمو عه واقع یو های علمی دقی قاص یکستتتانی هستتتت ند ،میتوان ند
تصمیمات متفاوتی درباره اینکه آیا « D2Oآب» محسوب میشود یا نه ،اتخاذ کنندی
الپورت با ن قد و طرد ذاتگرایی کریپکی ،رویکرد ذاتگرا یا نه خود را بهعنوان د ید گاه
جایگزین آن معرفی میکندی
 .3ذاتگرایی جوزف الپورت
الپورت ( )LaPorte, 2004, pp.36-46بین ق ضایای اینهمانی مربوط به دالّهای
لب (افراد و ا شیای ان ضمامی) و ق ضایای اینهمانی نظری درباره انواع طبیعی ،تفکیک قائل
می شود و تعمیم دادن ضرورت ق ضایای اینهمانی ان ضمامی را به ق ضایای اینهمانی نظری
مورد سوال قرار میدهدی در قضایای اینهمانی انضمامیِ ضرورتاص ادق ،دق قضیه ک شم
می شود و چنین نی سو که معنای واژهها یا نحوه ا ستفاده از آنها را تغییر دهند تا آن ق ضیه را
تتادق کنندی اما واژههای انواع طبیعی ،داللو تتلب بر مصتتادی ندارند و مصتتادی آنها در
جهانهای ممکن ،یک سان نی سوی این واژهها تغییر میکنند و معنای آنها ا

ح می شود تا

در تقسیمبندیهای علمی ،برای ارجاعدادن مناسب شوندی قضایای اینهمانی نظری ،ذات نوع
را بیان میکنند و چنین نیسو که شامل دو نام برای یک نوع باشند و دانشمندان ک شم کنند
که ق ضیه ضتتتترورتاص ادق ا سوی الپورت با ا ستفاده از ا ط حات کریپکی (که تو یفی
همچون «جذر مثبو  »1600را

لب بالفعل( )Rigid de factoو نامها را

لب بالو ض

( )Rigid de jureمیداند) «عنصتتر با عدد اتمی  »79و « »H2Oرا با فرض اینکه نتوان
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لب بالفعل دانسو ،همچون اسامی خاص ،لب بالوض تلقی میکندی
چنانکه برد ا شاره میکند) (Bird, 2010: 125دیدگاه الپورت در خ صوص ق ضایای
اینهمانی در علم ،همچون « = H2Oآب» ،این ا سو که وقتی چنین ق ضایایی را به شکل
کلّی  V= Sدر نظر میگیریم که در آن V ،یک واژه معمول در زبان بومی و  Sیک واژه
علمی دقی تر استتو ،واژه  Vاز طری این قضتتیه ،دقی تر میشتتودی الپورت معتقد استتو که
ابهام واژه  ،Vاین امکان را به دانشتتمندان میدهد که چگونگی دقی تر شتتدن آن را «انتخاب
کنند» ،و بنابراین ادعای مهم الپورت این ا سو که «ذاتها و ض می شوند و نه ک شم»ی این
نتیجه ،از مقدمات ذیل حا ل میشود):(Bird, 2009: 1
 مفاهیم ما در خصوص انواع طبیعی ،مبهم هستند،
 در طی تغییر نظریه و دیگر کشفیات ،این مفاهیم با سرعو بیشتری دقو مییابند،
 دقی تر شتتدن مفاهیم مزبور ،به انتخاب دانشتتمندان مربوط استتو و چنین نیستتو که به
ورت علمی ،متعیّن شود،
 نتیجۀ این فرآیند دقی تر شدن ،همان واقعیوهای حاوی ذات انواع اسوی
الپورت در مطالعات خود به بررسی تاریخی مصادیقی از واژههای انواع طبیعی شیمیایی و
نیز انواع طبیعی زی سو شناختی پرداخته ا سوی در ادامه ضمن تحلیل دیدگاه وی در خ صوص
برخی انواع طبیعی در شیمی و زی سو شنا سی ،نقدهای وارد شده بر این رویکرد نیز طرح و
ارزیابی میشودی
 .4موردكاوی الپورت در انواع طبیعی
 .1.4انواع شیمیایی
یکی از موردکاویهای الپورت در انواع شتتیمیایی ،در خصتتوص «آب» استتوی البته این
موردکاوری ،در قالب یک آزمایش ذهنی انجام شده اسو که در بخشهای قبلی مقاله معرفی
شتتتدی برد) (Bird, 2009: 3- 4در ن قد آز مایش ذهنی الپورت و این اد عای وی که
« دانشتتتمندان ستتتفرکرده به فضتتتا و دانشتتتمندان مانده بر روی زمین ،گرچه دارای مجموعه
واقعیوهای علمی دقیقاص یک سانی ه ستند ،میتوانند ت صمیمات متفاوتی درباره اینکه آیا D2O
«آب» محستتوب میشتتود یا نه ،اتخاذ کنندی» متذکر این نکته میشتتود که از نقطهنظر علم
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شیمی ،معلوم نیسو که تصمیم دو گروه مزبور از دانشمندان ،به یک میزان معقول باشدی گرچه
آن گروه از دانشتتمندان که به ستتیاره دوتریومی رفتهاند میتوانند در طبقهبندی خود D2O ،را
به عنوان آب تلقی نکنند ولی این ت صمیم فقط نا شی از توجه به وی گیهای فیزیولوژیکی آن
ماده اسو و نباید چنین تصمیمی را به سادگی جایگزین تصمیم دانشمندان مقیم زمین دانسوی
اما الپورت ( )LaPorte, 2004: 110با تکیه بر موضتت خود ،استتاستتاص با این تلقّی
منتقدین مخالفو میکندی از نظر وی گرچه واقعیو این بوده استتتو که کاربرد تتتحی واژه
«آب» را فقط علم « شیمی» تعیین میکرده ا سو ولی این یک ا شتباه بوده ا سوی ن سبو به
یک واژه همچون «آب» ،وی گیهای «شتتیمیایی» تعیینکننده قطعی نیستتتند و وی گیهای
دیگری شامل وی گیهای زیستی و فیزیکی نیز حائز اهمیواندی
اما برد) (Bird, 2009: 3- 4با تأکید بر نکات عملی در کار دانشتتمندان ،معتقد استتو
که در عمل ،دان شمندان آنگونه که الپورت ادعا میکند ت صمیمگیری نمیکنندی زیرا اگر قرار
بود چنین اتفاقی بیفتد الزم بود دانشمندان ،مث ص ع وه بر پتاسیم و کربنی که در غذاها موجود
ا سو ،ایزوتوپهای رادیواکتیو آنها و اثرات متفاوت شان را بر بدن نیز در نظر میگرفتند و برای
آن ایزوتوپها استتامی دیگری انتخاب میکردندی این واقعیو قابل تأملی استتو که تقس تیمات
ا لی انواع شیمیایی را در سط پایینتر از ایزوتوپها نداریم ،زیرا چنین طبقهبندیای موجب
تعدد ب سیار زیاد ا سامی مواد شیمیایی می شود که خیلی از آنها در حالو خالی و پایدار ،وجود
ندارندی
ا ما الپورت ( )LaPorte, 2004: 94- 102همچنین نوع طبیعی فیروزه ( )jadeرا
نیز شخصاص مورد مطالعه تاریخی قرار داده و از آن بهعنوان مثال نقضی در برابر آزمایش ذهنی
پاتنم یاد کرده اسوی وی اط عات تجربی پاتنم را از نحوه نامیدن و تحوالت مرتبط با فیروزه،
که توستتتط عموم ف ستتتفه نیز مورد ارجاع قرار گرفته استتتو ،مورد تردید قرار میدهدی به
زعم پاتنم ،تاریخچه واژه «فیروزه» کام ص متفاوت از «آب» استتتو زیرا فیروزه قرن ها برای
نامیدن دو ماده با ستتاختارهای شتتیمیایی متفاوت بهکار میرفته استتو و چنین نبوده که بعداز
نامیدن یک ماده ،مادهای مشابه با ساختار جدید کشم شودی اما الپورت روایتی خ ف آن ارائه
میکند به این ترتیب که آنچه در قدیم نزد چینیها تحو عنوان فیروزه (یا « )»yuبستتتیار با
ارزش بود ،ماده نفر یو با فرمول شتتتیم یایی  Ca2(Mg, Fe)5Si8O22(OH)2بودی ا ما
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در اواخر قرن هیجدهم می دی ،نمونههایی از یک سنگ ب سیار م شابه فیروزه ،از طری ایالو
یوننان ( )Yun-nanبه چین راه یافو که فیروزه شناسان چینی تفاوت آنرا با نفریو دریافتند
و لذا آنرا فیروزهی یوننان نامیدند تا از فیروزه واقعی متمایز شتتتودی کمتر از یک قرن بعد یک
دان شمند فران سوی ترکیب شیمیایی این ماده را ب صورت  NaAl(SiO3)2شنا سایی کرد و
دریافو که هیچگونه ارتباطی با نفریو ندارد و لذا این ماده را جیداییو ( )jadeiteنامیدی اما
چینیها این نوع سنگ فیروزهای را نیز به عنوان فیروزه واقعی پذیرفتهاند و کلمه «فیروزه» (یا
« )»yuبرای جیداییو نیز همچون برای نفریو بهکار میرودی
الپورت اشتتتاره میکند که البته در مغرب زمین ،مستتتأله با پیچیدگیها و افو و خیزهای
بیشتتتری مواجه بوده استتو اما درنهایو گرایش به اط ق کلمه فیروزه به هر دو ماده ،غالب
شده ا سوی وی بر ا ساس مطالعهای که در خ صوص فیروزه دا شته ا سو ،نتیجه میگیرد که
م صداق شای ستهی یک واژه ،نه تنها تو سط ریز ساختار آن بلکه همچنین تو سط وی گیهای
بارزی همچون رنگ ،طعم ،بافو ،وزن ،سختی و ییی تعیین میشودی
الپورت برر سی تاریخی «یاقوت قرمز» (( )Rubyمادهای معدنی از ترکیبات  )Al2O3را
نیز در قالب همان رویکرد قراردادگرایانه به انواع طبیعی انجام داده استتتوی در ابتدا که ترکیب
شتتتیمیایی یاقوت نامعلوم بود آنرا بر استتتاس وی گی های ظاهری (از جمله رنگ قرمز) آن
ت شخیی میدادندی وقتیکه دان شمندان ترکیب یاقوت قرمز را یافتند ،به این واقعیو پی بردند
که این ماده در رنگ آبی و رنگهای دیگر نیز ظاهر می شود که نا شی از برخی ناخال صیهای
جزیی اسوی بنابراین این امکان وجود داشو که آن مواد معدنی آبی نیز در ذیل همان نام قبلی
قرار بگیردی اما چنین اتفاقی نیفتاد و «یاقوت قرمز» فقط به نمونههای قرمز اختصتتتاص یافوی
در عین حال ،واژه «یاقوت زرد» ( )topazبرای مادهای که معلوم شتتد ترکیب شتتیمیایی آن
 Al2SiO4(F,OH)2اسو ،سرنوشو دیگری داشو و برای نامیدن نمونههای آبی رنگ آن
ماده (با همان ترکیب) نیز به کار رفوی بنابراین الپورت از این موردکاوی نتیجه میگیرد که
ارجاع واژه « یاقوت زرد» به همه نمونه های یک ماده معدنی و ارجاع واژه « یاقوت قرمز» به
نمونه قرمز (و نه نمونههای دیگر) از یک ماده معدنی دیگر ،بیانگر یک تصمیم اسو و نه یک
کشمی
برد ) (Bird, 2009: 2- 5این بررستتیهای موردی الپورت را قابل نقد میداندی ابتدا
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باید به این نکته توجه دا شو که «فیروزه»« ،یاقوت قرمز» و «یاقوت زرد» سنگهای قیمتی
هستند و بنابراین در اینجا ع ی مادی با ع ی علمی در رقابتندی ممکن اسو مث ص «فیروزه»
واقعاص فقط منحصتتر به نفریو بوده و فیروزه نامیدن جداییو ،ناشتتی از ستتودجویی بوده استتوی
گذ شته از این درخ صوص نامهای انواع یاقوت نباید از این واقعیو تاریخی عفلو کرد که قب ص
واژه «ستتنگ یاقوت» ( )Corundumوجود داشتتته و «یاقوت قرمز» یک نمونه از آن بوده
ا سو و برای سنگ یاقوت آبی نیز نام « سفایر» ( )sapphireدر د سو بوده ا سوی بنابراین
معلوم نیستتتو که عدم اط ق «یاقوت قرمز» به نمونههای آبی رنگ ،تا چه اندازه نتیجه یک
تصمیم و انتخاب بوده اسوی
برد ،با تعمیم نقدی که بر مطالعه موردی الپورت در خصوص فیروزه و یاقوت وارد میکند،
آنرا در یک بیان کلّی تتورتبندی مینماید و ا تتوالص یک مستتأله استتاستتی در مقابل رویکرد
الپورت در خصتتوص تغییر مفهومی و تصتتمیم دانشتتمندان در مورد واژهها قرار میدهد و آن
اینکه آیا واژه های مورد نظر ،در یک زمینه «علمی» دارای ابهام هستتتتند یا این که ابهام و
امکانهای مختلم آنها ،محصتتول ع ی عملی بیرونی استتو؟ در اینجا منظور برد از «علم»
نیز علم مرتبط با انواع و هویات مورد نظر در تقسیمبندیهاسو ،چنانکه وی شیمی (و نه مث ص
فیزیولوژی یا فیزیک و ییی) را بهعنوان علم مربوط به جوهر یا ذات یاد میکندی
اما این نقد برد را نمیتوان بر متتتتتتوردکاوی بعدی الپورت وارد دانتتتتتتستتتوی الپورت
( )LaPorte, 2004: 101برای این که د ید گاه کریپکی -پاتنم را مبنی بر کافی بودن
ترکیب شتتیمیایی برای اینکه مادهای جزو مصتتادی یک کلمه باشتتد زیر ستت ال ببرد ،مورد
«زغال» و «الماس» را مطرح میکندی وقتی که شیمیدانها ساختار شیمیایی الماس را ک شم
کردند ،در ابتدا معلوم نبود که آیا آنها باید میگفتند که «الماسها زغال هستند»ی در واق آنچه
که به این ابهام پا سخ میدهد کاربرد کلمه زغال نزد کاربران زبان ا سوی بر این ا ساس ،پا سخ
منفی ا سو یعنی چنین نی سو که بگویند زغال الماس ا سو یا الماس و زغال ،دو گونه از یک
نوع هستند ،گرچه هر دوی آنها متشکل از کربناندی
اما نقد مهمتری که برد) (Bird, 2009: 5- 7بر دیدگاه الپورت وارد میکند این اسو
که ا والص در خیلی از مواق  ،علم بدون درنظر گرفتن یا شناختن ذات انواع ،تقسیمبندی میکند
و لذا تحلیل الپورت درباره اینکه انواع ،یک ذات تاریخی دارند و پی شرفو علم موجب تغییر در
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مفاهیم ا سو قابل کاربرد نی سوی مث ص اگر به تاریخچه ک شم و تق سیمبندی عنا ر شیمیایی
دقو نماییم :در عصر باستان 9 ،عنصر شناخته شده بود که در قرون میانه و دوره رنسانس 4
عنصتتر دیگر به آنها افزوده شتتدی در قرن هفدهم می دی فستتفر برای اولین بار با وستتایل
شیمیایی کشم شد و از قرن هیجدهم تا ابتدای قرن بی ستم می دی  70عنصر کشم شدندی
در طی این مدت ،مفهوم عدد اتمی به عنوان جایگاه هر عنصتتتر در جدول تناوبی مندلیم از
سال  1869پیدا شد ولی مفهوم مدرن عدد اتمی به عنوان مشخصۀ هسته در  1913ابداع شدی
بهعبارتی ،ب سیاری از عنا ر قبل از اینکه شناخو ذات آنها ممکن با شد تو سط شیمیدانها
کشتتتم و طب قهب ندی شتتتد ندی ب نابراین ق بل از شتتت نا خو ذات انواع ،واژه های بدون ذات
( )Essence-freeبرای آنها معرفی می شود که ک شفیات بعدی هیچ تغییری در آن مفاهیم
بوجود نمیآوردی
 .2.4انواع زیستشناختی
یکی از نقدهایی که در بخش قبل در مقابل رویکرد الپورت مطرح شد این بود که ادعای
وی درخ صوص ابهام واژههای انواع و امکانهای مختلم آنها ،ممکن ا سو مح صول ع ی
عملی بیرون از علم باشتتدی اما الپورت در واکاوی انواع زیستتوشتتناختی ،مواردی را پیشِ روی
قرار مید هد که در آن ها ،انت خاب مفهومی را نمیتوان برحستتتتب ع ی

خارج از علم

زیستتتوشتتتناستتتی تبیین کردی یکی از مواردی که الپورت مورد بررستتتی قرار میدهد ،نوع
زی سو شناختی «جونده» ا سو که مردم از قدیم آن را ع وه بر موش و خرگوش ،به جانوری
مثل خوکچه هندی نیز اط ق میکردندی اما از نظر زیسو شناختی خوکچه هندی به هیچ وجه
ارتباط نزدیک با موش و خرگوش ندارد و اگر قرار باشتتد یک رده ( )cladeشتتامل این ستته
حیوان با شد باید ا سب و خیلی پ ستانداران دیگر را نیز در بر بگیردی حال اگر ق ضیه «خوکچه
هندی جونده نیستتتو» را در نظر بگیریم ،مطاب دیدگاه الپورت ،چنین قضتتتیهای نتیجه یک
انتخاب یا قرارداد در زیسو شناسی اسو و محصول کشم دانشمندان زیسو شناس نی سوی در
واق دانشتتتمندان در مواجهه با مورد خوکچه هندی ،ستتته گزینه برای گروهبندی جوندگان
پیشِروی داشتند:
 واژه «جونده» را ،خارج از ردهبندی علمی ،به شکلی در نظر بگیرند که م صادی فعلیاش
را حفظ کند ی یعنی جوندگان معمول و خوکچه هندی را در بر گیرد و شتتتامل استتتب و
پستانداران دیگر نشود،
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 جوندگان را آنچنان گسترده بگیرند که شامل اسب و پستانداران دیگر هم بشود،
 جوندگان را چنان محدود در نظر بگیرند که شامل خوکچه هندی نشود،
آنچه که در واقعیو رخ داده و تثبیو شده اسو ،گزینه سوم اسو که بیانگر یک انتخاب از
ستتوی دانشتتمندان استتوی به اعتقاد الپورت ،این امکان وجود دارد که زیستتوشتتناستتان در
مواجهههای دیگر با انواع زیستتوشتتناختی ،گزینههای دیگر را انتخاب کنندی مث ص وقتی گفته
می شود «داینا سورها منقرض ن شدهاند ،بلکه به شکل پرندگان زندگی میکنند» ،گروهبندی
زی سو شناختی «پرنده» به ورت گزینه دوم

ورت گرفته ا سوی همچنین رها کردن واژه

«خزنده» در علم ردهبندی ،در واق انتخاب گزینهای به ورت اول اسوی
برد) (Bird, 2009: 7- 8ضتتتمن روایو فوق از دیدگاه الپورت ،آنرا مورد نقد قرار
میدهدی به نظر میر سد یک تواف تقریباص جهانی وجود دارد که گزینه سوم از بین گزینههای
فوق ،درستتو استتوی در واق تحقیقات علمی دانشتتمندان در دهه  90می دی نشتتان داد که
خوکچه هندی ،تباری ( )ancestryدارد که قبل از راستتته پستتتانداران و جوندگان دیگر ،از
بقیه پستانداران جدا می شود و بنابراین جونده نیسوی در این ورت ،انتخابها نمیتوانسو به
هر طری دیگری ،در تضاد با الزامات علم طبقهبندی ،ورت بگیردی
الپورت در را ستای مخالفو با ک شم ذات انواع ،م سأله گونهها را مطرح و ادعا میکند که
اوالص ،مفاهیم مختلم گونه ها مجموعه گونه هایی کام ص متفاوت را معیّن میکنند و ثانیاص ،حتی
وقتی مفاهیم مختلم گونه ها مطابقو دارند ،تفاوت بین مفاهیم به این معناستتتو که پیش از
انتخاب یک مفهوم خاص نمیتوانیم از ذاتها ،هیچگونه شناختی دا شته با شیمی اما برد پا سخ
میدهد که ممکن استتو نستتبو به آنچه که دقیقاص ذات را تشتتکیل میدهد ،شتتناختی نداشتتته
باشیم و در عین حال بعضی واقعیوهای ذاتی را بدانیمی تا هر وقو که آن گونه ،مفهومی قابل
قبولی از گونه دارد ،می توان چنین واقعیوهایی را دانسوی مث ص میتوان با نفی برخی قضایای
اینهمانی گونهها ،در حین ندانستتتن ذات آنها ،در مورد آنها شتتناخو روشتتنتری داشتتو از
قبیل این قضیه که «موش خاردار سی ن ،موش کوتوله آفریقایی نیسو»ی
برد) (Bird, 2009: 9در عین حال معتقد استتتو که الپورت در واق به ذاتگرایی
زی سو شناختی خد شه وارد نمیکند و از آن دفاع نیز میکند ،اما برای انواع زی سو شناختی،
ذاتهای تاریخی (از آن نوعی که کریپکی به افراد ن سبو میداد) قائل ا سوی مناق شه ا لی

صدق قضایای این همانی در علوم طبیعی245 /

الپورت ،در خصتتتوص این ادعای رایج درباره انواع زیستتتوشتتتناختی که این ذاتها کشتتتم
میشوند ،نیز جریان داردی وی مدعی اسو به عنوان مثال گرچه این قضیه ضرورتاص ادق اسو
که «پستانداران ،همان ردهای اسو که از گروه تبار مشخی ( )Gمنشعب میشود» ولی چنین
نیسو که دانشمندان دق این قضیه را کشم کرده باشند ،بلکه این واژهها به ورتی دچار
تعدیل و ا

ح معنایی شدهاند که به ردههای مناسبی ارجاع دهندی

این ادعای الپورت که عبارت «ردهای که از گروه تبار  Gمنشتتتعب میشتتتود» یک دالّ
تتلب استتو ،قابل قبول استتو ولی از همین نقطه ،میتوان ذاتگرایی وی را زیر س ت ال برد
)(Bird, 2009: 9ی زیرا اگر نظر الپورت را بپذیریم ،در اینصتتورت باید بپذیریم که عبارت
«کوچکترین ردهای که هر دو گونه  Aو  Bبه آن تعل دارند» نیز دالّ تتتلب استتتو و لذا
میتوان اینهمانیهای ضروریِ حاوی اط عات دا شو که به ورت تجربی معلوم می شوندی
یعنی یک ق ضیه اینهمانی به شکل «کوچکترین ردهای که هر دو گونه  Aو  Bبه آن تعل
دارند = کوچکترین ردهای که هر دو گونه  Cو  Dبه آن تعل دارند» ضرورتاص ادق یا کاذب
خواهد بود ،اما فقط به ورت نتیجه یک تحقی علمی از آن آگاه خواهیم شدی بنابراین اگر دو
باور الپورت را کنار یکدیگر قرار دهیم ،خواهیم دید که دیدگاه ذاتگرایانه وی حاوی تناقض
اسو:
 الپورت برای انواع زیسوشناختی ،ذاتهای تاریخی قائل اسو،
 الپورت میپذیرد که روابط تاریخی کشم میشوند،
یعنی «برای هر سه موجود زنده  Q ،Pو  Rدان شمندان میتوانند ک شم کنند که آیا  Pو
 Qبه یک گونه یا رده که شتتامل  Rنیستتو ،تعل دارند» ()LaPorte, 2004: 66ی اگر
چنین واقعیوهای تاریخی را میتوان کشم کرد و ذاتهای دستههای زیسو شناختی تاریخی
هستند ،پس الپورت باید بپذیرد که واقعیوهای مربوط به ذاتها را میتوان کشم کردی
 .1بحث و نتیجهگیری
در مجموع میتوان گفو که نقد الپورت به دیدگاه کریپکی در خصوص ک شم ذات انواع،
چال شی ری و مهم ا سو حداقل به این دلیل که از این نقطه نظر برآمده که وجود ذاتهای
واقعی را میپذیردی الپورت امکان کشتتم پستتینی ذات را نیز میپذیرد و آنرا ادعایی ستتازگار
میداند ،اما اینکه ق ضیه این همانی معمول «آب =  »H2Oبا تحقیقات تجربی ک شم شده را
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اشتباه میداندی
در واق  ،الپورت گ ستره محتوای ذاتگرایی را حداقلی گرفته ا سوی ارجاع الپورت به زبان
طبیعی ،این نتیجهگیری را القا میکند که او قضتتیه «آب =  »H2Oرا به تتورت یک الگو در
ذهن داشتتته که در آن یک نوعِ زبانی با یک نوعِ علمی ،اینهمانی دارد و نوع علمی ،ذات نوع
زبانی را تبیین میکندی ولی ذاتگرایی کریپکی فراتر از ادعاهایی به این شتتکل استتو و نیازی
به واژه های زبانی یا واژه های علمی برای تدقی آنها نداردی در واق میتوان با اطمینان یک
واژۀ نوع طبیعی را برای نامیدن یک نوعِ معیّن معرفی کرد بدون اینکه شناختی از ذات آن نوع
داشو ،همچنانکه در مورد عنا ر شیمیایی توضی داده شدی
بخش زیادی از استتتدالالت الپورت ،مبتنی بر ابهام واژههای انواع طبیعی استتو ،بنابراین
باید به محدودیو های این رویکرد توجه داشتتتوی در واق ممکن استتتو بپذیریم که در طی
پیشرفو علم ،وقتی از مفهومی مبهم به سمو مفهومی دقی تر حرکو میکنیم آنچه را که به
نوع تعل دارد وض میکنیم و نه کشم ،اما همچنان باید بپذیریم که این امر فقط در وضعیو
واژههای مرزی اثر میگذارد و نه همه واژههای نظریه علمیی
علیرغم مناقشتتتات و نقدهای فتتتراوانی که حول دیتتتدگاه الپتتتورت بهوجود آمده اسو،
دی تدگاه وی همچ تنان بهع تنوان یک جایگ تزین یا حداقل یک رقیب در مق تابل رویک ترد
کریپتتتکی -پاتنتتتم متتتطرح اسوی بهوی ه اینکه متتتوردکاویهای وی در علوم طبیتتتعی و
بخصتتتوص در مورد انواع زیستتتوشتتت ناختی ،مورد توجه جدی قرار داردی از طرفی الپورت
( )LaPorte, 2010: 121, n.10از بخ شهایی از نقدهای ا سا سی منتقدین (بهوی ه برد)
استتتقبال کرده استتوی نظر الپورت درخصتتوص تغییر معنای واژهها و کشتتم انواع طبیعی این
استتتو که چنین نیستتتو که تحول در علم« ،همواره» با تغییر معنا همراه باشتتتد اما «بطور
متعارف» تغییر معنا م زم تغییر و تحوالت علمی استتو ،بهوی ه تحولی که منجر به تصتتدی
قضتتایای اینهمانی نظری شتتودی وی تصتتری میکند که تأم ت وی در پی نقادیهای م ثر
برد ،او را به این دیدگاه سوق داده اسو که تغییر معنا ممکن اسو قبل از اولین گزارشها مبنی
بر دق یک ق ضیۀ اینهمانی نظری رخ دهد ،بهطوریکه آن گزارشها واقعاص ک شمهایی (یا
ع یمی از آن کشمها) درباره یک موضوع مورد بحث در سنو اخیر باشندی

247 /صدق قضایای این همانی در علوم طبیعی

پینوشتها
 آن ن شانگری ا سو که در هر جهان،)rigid designator( لب

ّی منظور کریپکی از دال1

(یKripke, 1980: 48)  به شیء یکسانی داللو دارد،ممکن
 همان عن صر هیدروژن ا سو که ع وه بر پروتون،») یا «هیدروژن سنگینD ی دوتریوم (با نماد2
یک نوترون نیز درون هستۀ آن وجود داردی
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