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Baker’s Theory of Constitution and the Relations between Things
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Abstract
Many ordinary things are made up of material things. For example, the statue of Ferdousi in
the University of Tehran is made up of a particular piece of bronze. Calling the relation
between the statue of Ferdousi and that piece of bronze material constitution, many
philosophers have claimed that this relation between a material thing and the thing that it
constitutes is identity. Baker, in contrast, believes that these things have genuine unity
without necessary identity. In this article, I first illustrate the principles of Baker’s theory and
his explanation of this relation. Then I will assess the theory against objections. I will
conclude that this theory can successfully explain relation between many of material things,
but concerning things belonging to human beings, the theory fails to introduce a criterion for
constitution.
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چکیده
بسیاری از اشیاء معمولی از اشیاء مادی ساخته شدهاند؛ مثالً مجسمم فردوسمی در دانشمگاه تهمران از ق عمهای برنم
ساخته شده است .اگر نسبت میان مجسمه و آن ق ع برن را تقوم بنامیم ،بسیاری از فیلسوفان این نسبت میمان یم
شیء مادی و شیء متقوم به آن را اینهمانی می دانند .در مقابل ،بیکر معتقد است این دو شیء بما یکمدیگر وتمد
واقعی دارند؛ بدون اینکه این همانی ضروری داشته باشند .در این مقالمه ،نسسمت مبمانی نۀریم بیکمر و تبیمین او از
نۀریهاش م رح میشود .سپس اشکالهای واردشده به این نۀریه ارزیابی میشود .مقاله با ایمن نتیجمهگیمری خاتممه
مییابد که این نۀریه در تبیین نسبت میان بسیاری از اشیاء موفق است؛ اما دربارۀ امور انسمانی نممیتوانمد ضماب های
برای مشسصکردن موارد تقوم ارائه کند.
واژگان کلیدی :نۀری تقوم ،اینهمانی ،ویژگیهای اشتقاقی ،نوع اول ،لین رادر بیکر

*نويسنده مسئول

zaker@ut.ac.ir

Copyright©2017, University of Isfahan. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution
License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/), which permits others to download this work and share it with others as long as
they credit it, but they can’t change it in any way or use it commercially

 /52متافيزيك ،سال نهم ،شماره  ،23بهار و تابستان 1396

مقدمه

1

ق عهسن  .بهطور کلیتر ،ممکن است دو چی ممادی

فرض کنید مجسمهسازی روز دوشنبه ق عهسمنگی را

در ی

میخرد که آن را «ق عهسمن » ممیناممد .سمپس روز

با توجه به معمای مجسمه و ق عهسن

سهشنبه ،از این ق عمهسمن  ،مجسمم پادشماه کتما

مشکل را در قالب استداللی بهشکل زیر تنۀیم کرد:

مقدس ،دیوید ،را میسازد و اسمم مجسممه را دیویمد

 .1دیوید روز دوشنبه وجود نداشت (اما روز سهشنبه

میگذارد .در اینجا چند چی در دسمتان مجسممهسماز

وجود دارد)؛

وجود دارد؟ ممکن است بگوییم در اینجا فقم یم

« .2ق عهسن » روز دوشنبه وجود داشت (همچنین

چی وجود دارد :دیوید همان «ق عهسن » اسمت؛ امما

سهشنبه هم موجود است)؛

یکممیگممرفتن ایممن دو مشممکل اسممت؛ زیممرا دیویممد و

 .3اگر  1و  ،2پس دیوید «ق عهسن » نیست؛

«ق عه سن » در جنبههای گوناگونی متفاو

بمه نۀمر

زمان در مکان واتدی وجود داشته باشند.
میتوان

 .4پس دیوید «ق عهسن » نیست.
در اینجا یم

مممیرسممند .اول اینکممه «ق عممهسممن » و دیویممد در

پمارادوکس وجمود دارد .مقمدما

ویژگیهمای زممانی متفماو انمد« .ق عمه سمن » روز

صادق اند ،اما نتیجه صادق بمه نۀمر نممی رسمد؛ زیمرا

دوشنبه وجود داشت؛ در تالی که دیوید روز دوشنبه

مستل م این است که دو شیء متفاو  ،تالقی در بُعمد

موجممود نبممود .دوم اینکممه آنهمما در شممرای بقایشممان

داشته و در آنِ واتمد در مکمان واتمد وجمود داشمته

بماقی

باشند؛ امما در فلسمفه تأکیمد ممیشمود کمه دو شمیء

میماند؛ اما دیوید باقی نمیماند .سموم اینکمه آنهما در

مکمان قمرار داشمته

متفاو اند« .ق عهسن » با صافشدن سم ش
نوع متفاو اند« .ق عه سن » فق ق عه سمن

اسمت؛

نمیتواننمد در آن واتمد در یم
باشند.
ی

در تالی کمه دیویمد ،مجسممه اسمت .ممکمن اسمت

راه برای تمل ایمن پمارادوکس پمذیرفتن ()4

بگمموییم «ق عممهسممن » و دیویممد در ویژگممیهممای

است .می توانیم بپذیریم که دیوید همان «ق عه سمن »

زیباییشناختی نی متفاو اند؛ اما اگر «ق عه سمن » و

نیست .این دو شیء ،متفاو اند؛ امما در آنِ واتمد در

باشمند ،نممیتواننمد

مکان واتد وجود دارند .پس ممکن اسمت دو شمیء

چی باشند؛ زیرا براساس قانون الیبنیمتس بمرای

مادی در آنِ واتد در مکان واتد وجود داشته باشند.

دیوید تتی در ی
ی

جنبه متفاو

هر  xو  ،yاگر  xهمان  yباشد ،آنگاه  xو  yدر همم
ویژگیها مشمتر انمد و اگمر تتمی در یم
متفاو

ویژگمی

باشند x ،همان  yنیست .بمدینسمان بمه نۀمر

میرسد که مجسمهساز نمه یم
مممادی را در دسممتان

دارد :یمم

چیم بلکمه دو چیم
مجسمممه و یمم

این دیدگاه را تقموم ) )constitutionممی نامنمد؛ زیمرا
دربردارندۀ این فرض است که مجسمه متقوم از یم
ق عهسن

است که از آن ساخته شده است؛ اما بما آن

این همان نیست .در ی

جمله ،تقوم اینهمانی نیست

).(Johnston, 1992; Baker, 1997
نۀری تقموم بسمیار رایمس اسمت و افمراد بسمیاری
هری

1این تحقیق در قالب طرح پژوهشی شماره  27837/1/04با
استفاده از اعتبارات پژوهشی دانشگاه تهران انجام شده است.
*نويسنده مسئول

به برخی از روایتهای از آن باور دارند (برای

دیمممدن فهرسمممتی از ممممدافعان ایمممن نۀریمممه نم م :
) .)(Wasserman, 2015: 2درتقیقمت ایمن دیمدگاه
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چنان رایس است که بمه «تبیمین اسمتاندارد» (Burke,

مجسممم دیویممد میکممل آنممژ را (کممه از ایممن پممس

) 1992: 12مشهور شده است .از جملمه مشمهورترین

آن را دیویممد مممینمممامیم) در نۀممر بگیریممد .ایمممن

مدافعان نۀری تقوم ،لمین رادر بیکمر اسمت .بیکمر در

مرممری سماخته شمده اسمت

متعدد و دو کتا

مقاال

متافی ی

شمسص و بمدن ( )2000و

زندگی روزممره ( )2007روایتمی از نۀریم

مجسمه از ق عمهسمن

کممه آن را «ق عممهسممن » مممینممامیم« .ق عممهسممن » و
دیوید این همانی ندارند؛ امما «ق عمهسمن » بمهاعتبمار
مجسمممه اسممت ،مجسمممه اسممت.

تقوم ارائمه کمرده و مبمانی و لموازم و نتمایس آن را در

اینکممه مقمموم ی م

زمینههای مستلف روشن سماخته و از ایمن نۀریمه در

«ق عممهسممن » ویژگممی مجسمممهبممودن را از دیویممد

مقابل اشکالها ،دفاع کرده است .موضموع ایمن مقالمه

مممیگیممرد .از ایممن روسممت کممه وقتممی  xمقممومِ y

نۀری تقوم بهروایتِ بیکر است.

اسمممت x ،و  yدر بسمممیاری از ویژگمممیهایشمممان
مشتر انمد؛ بمدون اینکمه ایمنهممانی داشمته باشمند.
ایممنهمممانی راب ممهای ضممروری میممان اشممیاء اسممت:

تقوم ،اینهمانی و غیریت
دو چی مادی بهنامهای  xو  yرا در نۀر بگیرید .اگر
 xمقوم  yباشد x ،با  yاینهمانی ندارد و در عین
تال غیر از آن نیست .تقوم ،راب های است که در
بسیاری از جها
نیست .از ی

شبیه اینهمانی است؛ اما اینهمانی
سو ،الزم است تقوم شبیه اینهمانی

باشد تا این واقعیت را تبیین کند که اگر  xمقومِ  yدر
زمان  tاست ،آنگاه  xو  yاز لشاظ مکانی در زمان t

بر هم من بقاند و در زمان  tدر بسیاری از ویژگیها
مشتر اند .از سوی دیگر ،الزم است تقوم دقیقاً همان
اینهمانی نباشد تا این واقعیت را تبیین کند که

راب

ممکن بود  xمقوم  yنباشد ،هرچند  xدرواقع مقوم y

است
) .(Baker, 2001: 154عالوه بر ایمن ،الزم اسمت
تقوم دقیقاً هممان راب م ایمنهممانی نباشمد تما ایمن
واقعیت را تبیین کند که اگر  xمقوم  yباشد x ،و  yاز
دو نمموع متفمماو انممد و ممکممن اسممت شممرای بقممای
متفاوتی داشمته باشمند ) .(Baker, 2000: 29خالصمه
اینکه تقوم همان اینهمانی نیست؛ ولی به همر تمال،
نوعی راب

یکیبودن یا وتد

است.

.x=y

اگر  ،x=yبهضرور

از سوی دیگر ،دیویمد و «ق عمهسمن » صمرفاً دو
چی مستقل نیستند .اول اینکه بسیاری از ویژگیهمای
زیبمماییشممناختی دیویممد بممه ویژگممیهممای فی یکممی
«ق عهسن » وابسته است .دوم اینکه ،این دو بهلشماظ
مکممانی بممر یکممدیگر من بممقانممد .ایممن دو نممهتنهمما در
زمانهای واتد ،در مکانهای واتدی بودهاند ،کمه در
بسیاری از جها

مشابه اند؛ اندازه ،وزن ،رن

و بوی

واتدی دارند .ایمن مشمابهت تدمادفی نیسمت؛ زیمرا
دیوید جدا از «ق عهسن » وجود ندارد« .ق عهسمن »
ج ء دیوید همم نیسمت؛ زیمرا دیویمد «ق عمه سمن »
بممهاضمماف چیم دیگممری نیسممت .پممس دیویممد نممه بمما
«ق عهسن » این همان است نمه مسمتقل از آن اسمت.
راب

میان دیوید و «ق عهسمن » تقموم اسمت .تقموم

مقول سومی است که واس

میان اینهمانی و وجمود

مستقل است ).(Baker, 1999: 144-147

تقوم و انواع اشیاء
ایدۀ اساسی تقوم این است :هنگامی که اشیاء خاصمی
بمما ویژگممیهممایی خمما

در شممرای خاصممی قممرار

 /54متافيزيك ،سال نهم ،شماره  ،23بهار و تابستان 1396

می گیرند ،اشیائی جدید با ویژگمیهمای جدیمد پدیمد

درواقع ،هر چیم ی کمه در زممان  tوجمود دارد و

می آیند .مثال هنگامی که ترکیبی از ممواد شمیمیایی در

ابدی نیست ،از میان خواهد رفت .اگر چی ی میتواند

مشی خاصی قرار می گیرد ،چی جدیمدی بمه وجمود

کامالً از میان بمرود نمه اینکمه صمرفاً ویژگمی  Fرا از

ب رگمی در

دست بدهد ،پس شرای ی وجود دارد که شرای بقای

شرای خاصمی قمرار داده ممیشمود ،ویژگمی تمازهای

آن چی اسمت و آن چیم بمدون آنهما کمامالً از میمان

مییابد و چی تازهای پدید میآید :یادبود کسمانی کمه

خواهد رفت و شرای ی وجود دارد که بدون آنها دوام

در نبرد جان باختهاند .شیء متقوم (یادبود) بمهواسم

خواهد آورد .شمرای دسمت اول هممان ویژگمیهمای

می آید :ی

ارگانیسم .هنگامی کمه سمن

داشتن ویژگی هایی که شیء مقوم بهتنهایی نمیتوانمد

ذاتیاند که در غیا

داشته باشد ،آثاری دارد .ممثالً یمادبود در مناسمبتهما

داشت و شرای دسمت دوم ویژگمیهمای عرضمیانمد

افرادی را به خود جذ

بمه چشممان

میکنمد؛ اشم

آنها شیء دیگمر وجمود نسواهمد

).(Ibid: 37

مردم می آورد؛ اعتراض برمیانگی د و غیمره .هنگمامی

فیلسوفان دیگری نی به ذا گروی معتقد بودهاند؛

چیم از نموع

فراق خمود بما ذا گمروی سمنتی

که سن  ،یادبود را تقوم می بسشد ،ی

اما آنچه بیکر نق

جدید با ویژگیهای جدید ،ویژگیهای دارای نیمروی

می داند ،این است که برخی از ویژگمیهمای نسمبی و

علی ،پدید میآید ).(Ibid: 147

التفمماتی ) (intentionalرا ویژگممیهممای ذاتممی اشممیاء

نۀری تقوم مستل م ذا گروی است و ذا گروی
مستل م پذیرفتن ویژگیهای ذاتی است .ویژگی ذاتمی
ی

انضمامی به شمار می آورد .مثالً اگر تنها ی

چیم در

جهان وجود داشت ،تتی اگر دارای سمه نموار رنگمی

چی ویژگیای است که آن چی آن را بهضرور

مانند ی

پرچم بود ،نمی توانست پمرچم باشمد .اگمر

دارد .ویژگی ذاتی  xویژگیای است کمه  xبمدون آن

تنها یم

چیم در جهمان وجمود داشمت ،تتمی اگمر

نمی توانست وجود داشته باشد .بمه عبمار

دیگمرF ،

ساختار ملکولی ی

ژن را داشمت ،نممیتوانسمت ژن

ویژگی ذاتی  xاست ،اگر و تنهما اگمر در همر جهمان

باشد .پرچم و ژن در نسبت به امور دیگر پرچم و ژن

ممکنی و در همر زممانی کمه  xوجمود دارد x ،در آن

میشوند ).(Ibid: 39

جهان و در آن زمان دارای  Fاسمت .مجسمم دیویمدِ

بسیاری از ویژگیهای نسبی که چی ی را آن

جهمان

چی ی میکنند که هست ،ویژگیهای التفاتیاند .مثالً

هنری را دارد .این بدین معناست که در جهانی بمدون

همانطور که دیده شد ،چی ی که مجسمه نباشد

هنر ،دیوید نمیتوانسمت وجمود داشمته باشمد .اشمیاء

مجسمه

میکل آنژ ویژگی ذاتمی مربمو بمودن بمه یم

دیوید نسواهد بود و چی ی نمیتواند ی

معمولی دارای برخی از ویژگیهای ذاتیانمد و سمایر

باشد ،مگر نسبت به ی

ویژگمیهایشمان عرضمی اسمت ).(Baker, 2000: 36

هنرمند یا چی دیگری که قابل توصیف غیرالتفاتی

شممیء سممبب

نیست .اگر ویژگی التفاتی ویژگیای است که در

ازمیانرفتن آن شیء نمیشود؛ اما با تغییر ویژگیهمای

جهانی که در آن هیچکس گرای های گ ارهای مانند

ذاتی ،آن شیء باقی نمیماند.

باور ،میل ،قدد ،امید و انتۀار نداشته باشد ،مدداقی

تغییممر در ویژگممیهممای عرضممی یمم

جهان هنری ،یا قدد ی

نسواهد داشت ،شیء التفاتی را نی به همین ترتیب
*نويسنده مسئول
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میتوان تعریف کرد .در این صور ْ آثار هنری،
 ،گذرنامه و بسیاری از چی های دیگر اشیاء

اشسا

التفاتیاند ).(Ibid: 34-35

ممکن است بازنشسمته شموند یما اینکمه تغییمر شمغل
بدهند).
تقوم راب ه ای میمان اشمیاء از انمواع اول متفماو

برای تعریف تقوم الزم است مفاهیم دیگمری نیم

است .بنابراین ممکن است شسدی ویژگی معلمبودن

روشن شوند .یکی از آن مفماهیم ،مفهموم «نموع اول»

را به دسمت بیماورد؛ امما شمسص ،مقموم معلممبمودن

) (primary kindاسممت .هممر امممر ج ئممی انضمممامی

نیست؛ زیرا معلم نوع اول نیست .در مقابل ،با اختراع

اساساً عضو نموع واتمدی اسمت کمه آن را نموع اول

چاپگرْ نوع اول جدیدی پدید آمد .هنگامی کمه کسمی

چیم  ،بما

چاپگر را می شکند و خرد ممی کنمد ،چماپگر از میمان

جوهر-نام ،نموع اول آن چیم را ذکمر

می رود؛ نه اینکه صرفاً ویژگی چاپگربودن را از دست

مینامیم .در پاسخ به سؤال از چیسمتی یم
استفاده از ی

می کنیم؛ مثالً اسب یا جام .نوع اول ی

چیم  ،نموعی

چی است ،نه صرفاً مادۀ آن؛ نموع اول «ق عمهسمن »
صرفاً مرمر نیست ،بلکه ق عه سن
اول نیل صرفاً آ

مرمر اسمت؛ نموع

نیسمت ،بلکمه رودخانمه اسمت .از

آنجمما کممه نمموع اول دیویممد مجسمممه اسممت ،ویژگممی
مجسمه بودن را «ویژگی نموع اول» دیویمد ممینمامیم.
خدوصیت مهم انواع اول این است که یم
ازدست دادن ویژگی نوع اول

چیم بما

از میمان ممیرود .اگمر

Fبودن ویژگی نوع اول  xباشدF ،بودن ذاتی  xاسمت:
ممکن نیست که چی ی  Fنباشمد امما  xباشمد (Ibid:

).39-40
فهرست جامعی از انواع اول وجود ندارد .درواقمع
پی

از پایان جهان ،نمیتوان فهرست کاملی از انمواع

اول فممراهم کممرد؛ زیممرا اختراعمما

جدیممد انممواع اول

جدیدی پدید می آورند؛ اما آزمونی برای تعیین اینکمه
آیا ی

نوع ،نوع اول است یما نمه ،وجمود دارد :نموع

اول ،نوعی است که شرای بقای ی

چی را مشسص

میکند x .دارای نوع اول  Kاست ،تنها اگر  xمادام که
وجود دارد از نوع  Kباشد و نتواند بدون Kبمودن بمه
وجودش ادامه دهد .بدین ترتیب ،هر نوعی نموع اول
نیست .ممثالً معلمم نموع اول نیسمت؛ زیمرا معلممهما
می توانند معلم نباشند؛ بدون اینکه از بین بروند (ممثالً

بدهد و چی دیگری بشود ).(Baker, 2007: 34-35

شرایط پیدایش و بقای نوع
اما پرس
شرای ی ی

مهم دربارۀ تقوم این است کمه تشمت چمه
چی مقوم چی جدیمدی ممیشمود؟ (بمه

جای اینکه صرفاً ویژگی جدیدی بمه دسمت بیماورد)
مثالً فرض کنید پوشهای کاغمذی ممیخمرم تما بمرای
بادزدن از آن استفاده کنم و مد ها به این صور

از

آن استفاده می کنم .آیا بادب ن هویت جدیمدی غیمر از
پوشه است؟ آیا این پوشه مقموم یم

بمادب ن اسمت؟

پوشه ویژگی بادب ن بودن را دارد؛ امما بمادب ن هویمت
جدیممدی غیممر از پوشممه نیسممت .بممادب نبممودن صممرفاً
ویژگیای است که پوشه به دسمت آورده اسمت .چمه
راهی وجود دارد برای تفکیم
پوشه و بادب ن که ی

میمان ممواردی ماننمد

چی صرفاً ویژگی جدیدی بمه

دست می آورد و مواردی مانند «ق عهسن » و دیویمد
که هویت جدیدی به وجود میآید؟
اگمممر  xمقممموم  yباشمممد y ،دارای دسمممتهای از
ویژگیهای علّی است که  xاگر مقوم چی ی نبمود ،آن
ویژگمیهمما را نداشمت .هنگممامی کمه از ویژگممیهممای
فی یکی پوشه یعنمی مسم و و سمب بمودن آن بمرای
هدف خاصی یعنی بادزدن اسمتفاده ممیکنمیم ،پوشمه
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ویژگی بادب ن بودن را به دسمت ممی آورد .اسمتفاده از

(د) ممکن است ( xدر زمان  tوجمود داشمته باشمد و

پوشه به عنوان بادب ن دستهای از ویژگیهمای علّمی را

ی

 wوجود نداشته باشد که در زمان  tویژگمی نموع

مدداق نمیبسشد که پوشه بهخودیِخود نداشمت .از

اول  Gرا داشته باشد و در زمان  tبا  xان باق مکمانی

سوی دیگر ،دیوید دارای بسیاری از ویژگیهای علّمی

داشته باشد)؛ و

اسمت کمه «ق عمهسمن » اگمر مقموم

از انواع متفاو

(ه) اگر  yدر زمان  tج ئی غیرمکانی داشمته باشمدx ،

چی ی نمی شد ،آنها را نداشت .من و شما ویژگیهای

هم در زمان  tهمان ج ء غیرمکانی را دارد.

علّی بیشماری داریم که بدنهای ما اگر مقموم چیم ی

(الف) و ( ) نیازی به توضیو ندارند؛ اما (ج) به این

نبودند ،آنها را نداشتند (Baker, 1999: 148; Baker,

معناست که هرگاه شیء مقوم ،مثالً «ق عمهسمن » ،در
شرای مجسمهبمودن باشمد ،بمهضمرور

).2000: 39-40

مجسممهای

وجود خواهد داشت که با «ق عهسن » ان باق مکمانی
دارد( .د) بممه ایممن معناسممت کممه شممیء مقمموم مممثالً

شرایط الزم و کافی تقوم
اکنون می توان گفت تقوم عبار

است از اینکه هرگاه

«ق عهسن » ممکن اسمت مقموم مجسممه نباشمد .بمه

 Fو  Gویژگی های متمای دو نوع اول باشند ،اگر ی

عبار

 Fدر شرای Gبودن باشمد ،در ایمن صمور هویمت

مجسمممه باشممد؛ زیممرا ممکممن اسممت در شممرای

جدیدی یعنی ی

 Gوجود دارد که به لشماظ مکمانی

من بق بر  Fاست؛ اما بما آن ایمنهممان نیسمت .البتمه
ممکن است  Fوجود داشته باشد؛ بدون اینکه یم

G

دیگمر چنمین نیسمت کمه بمه ضمرور

مقموم

مجسمهبودن نباشد.
هرچند بیکمر معتقمد اسمت کمه اشمسا
موجودا

انسمان

مادیاند ،ایمن تعریمف وجمود موجمودا

وجود داشته باشد که به لشماظ مکمانی من بمق بمر آن

غیرمادی یا تتی موجودا

باشد.

نمی کند .صرفاً (ه) مستل م این اسمت کمه اگمر اشمیاء

بر این اساس ،میتوان شرای الزم و کافی تقوم را
به این صور

غیرمادی متقوم وجود داشته باشمند متقموم بمه اشمیاء
کامالً مادی نیستند .با این فرض که اج ای بدن انسان

برشمرد:

 xدر زمان  tمقوم  yاست و عبار

غیرممادی متقموم را نفمی

است از:

اج ای مکانیاند( ،ه) این امکان را نفی میکند که بدن

(الف)  xو  yدر زمان  tبمهلشماظ مکمانی من بمق بمر

انسان بتواند مقوم شسص دکارتی باشد ،شسدمی کمه

یکدیگرند و در هم اج ای مادی مشتر اند؛ و

مرکب از دو ج ء است :بدن و نفسی غیرمادی.

( )  xدر زمان  tدر شرای Gبودن است؛ و
(ج) بهضمرور

بمهازای همر  zاگمر آن  zدر زممان t

ویژگممی نمموع اول  Fرا داشممته باشممد و در شممرای

اکنون این شرای را با نشماندادن اینکمه دیویمد و
«ق عهسن » دارای آن هسمتند توضمیو ممیدهمیم .در
اینجا  Fویژگی ی

ق عهسمن  ،مرمربمودن (ویژگمی

 uوجود دارد کمه آن  uدر زممان t

نوع اول «ق عهسن ») است G .ویژگی مجسمه بمودن

ویژگی نوع اول  Gرا دارد و در زمان  tبهلشاظ مکانی

(ویژگی نوع اول دیوید) است و شرای مجسمهبمودن

Gبودن باشد ،ی

بر  zمن بق است؛ و

عبار

اسمت از ارائمه شمدن بمهصمور

سهبعدی در یم
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گذاشته شدن (یا هر شر دیگمری کمه نۀریم

نمای

چی الزم میداند) .در این

هنر برای مجسمه بودن ی
صور :
مکانی دارند؛ و
ی

هویت  yتعیّن می یابمد .ممثالً هنگمامی کمه فروشمنده
مغازه ای را می بینید آنچه روبه روی شما نشسته است،

( ) «ق عهسن » در زمان  tدر شرای ارائهشمدن
شکل سهبعدی در یم

جهمان هنمری،

عنوانداشتن ،و به نمای

گذاشتهشدن است؛ و

(ج) بممهضممرور

اگممر چی م ی کممه ویژگممی ی م

ق عه سن

وجودش مستقل می شود؛ اما مادام که  xمقوم  yاست
هویت این چی  ،یعنمی  yکمه متقموم بمه  xاسمت ،بما

(الف) «ق عه سمن » و دیویمد در زممان  tان بماق

بهصور

پمس از معمدومشممدن  yبمه وجممودش اداممه دهممدx ،

مرمربمودن را بمهعنموان ویژگمی نموع اول

دارد ،در زمان  tبهصور

ی

شکل سهبعدی در ی

شسدی است که متقوم به بدن خاصی است و هویت
بدن با آن شسص شناخته میشود.
از آن رو که تقومْ راب

وتد

تقیقی میان مقوم

و متقوم است ،شیء مقوم برخمی از ویژگمیهما را از
شیء متقوم به عاریت می گیرد و بمالعکس .فروشمنده
برخی از ویژگیهای

را (مانند اینکه قد او  1.70متمر

جهان هنری ارائمه شمود ،عنموانی داشمته باشمد و بمه

است) به این اعتبار دارد کمه متقموم بمه بمدن خاصمی

گذاشته شود ،چی ی وجمود دارد کمه ویژگمی

اسممت و از آن بممدن بممه عاریممت گرفتممه اسممت .بممدن

مجسمهبودن را به عنموان ویژگمی نموع اول دارد و در

را (ماننمد اینکمه

نمای

زمان  tبا آن ق عهسن

مرمر ان باق مکانی دارد؛ و

فروشنده نی برخی از ویژگیهمای

تق دارد پول دریافت کنمد) بمه ایمن اعتبمار دارد کمه

(د) ممکن است «ق عمهسمن » در زممان  tوجمود

شسص خاصی را تقوم ممی بسشمد کمه ویژگمیهمای

داشته باشد و در آن زمان چی ی وجود نداشمته باشمد

خاصی دارد .بهطور کلی x ،برخی از ویژگیهمای

را

کممه بمما آن ان بمماق مکممانی داشممته باشممد و ویژگممی

بهاعتبار اینکه مقوم چی ی است یما متقموم بمه چیم ی

مجسمهبودن را بهعنوان ویژگی اول داشته باشد؛ و

است دارد .این خدوصیت مهم تقموم منشمأ تفکیم

(ه) «ق عه سن » و دیوید اج ای غیرمکانی ندارند
).(Baker, 2000: 43-44; Baker, 1999: 150-151

ویژگیهاای اشاتقاقی اعااریتی

(derived

)properties

همان طور که دیده شد ،به نۀر بیکمر تقموم راب م
وتد

است و صمرفاً ان بماق مکمانی نیسمت .وقتمی

گفته می شود شسص متقوم به بدن است چنین نیست
که بمدنی خما

و شسدمی خما

صمرفا بمهطمور

تدادفی مکان واتدی را اشغال کمرده باشمند .در همر
تقومی ،هنگامی کمه  xمقموم  yاسمت ،چیم واتمدی
یعنی  yکه متقوم به  xاست ،وجود دارد و ممادام کمه
این تقوم برقرار است x ،وجود مستقلی ندارد .اگمر x

میان ویژگیهمای اشمتقاقی (عماریتی) و ویژگمیهمای
غیراشتقاقی است.
اگر  xو  yاز هر طرف با یکدیگر راب م اشمتقاقی
داشته باشند x ،دارای ویژگی اشتقاقی  Hاست .اگر و
تنها اگر داشتن  H xرا کامالً وابسته باشمد بمه راب م
تقموم  xبما چیم دیگمری کمه  Hرا مسمتقل از راب م
تقوم

با  xدارد .مثالً دیویمد در ویژگمی  100کیلمو

وزن داشتن به راب

تقوم

به «ق عهسمن » وابسمته

است .چمون «ق عمهسمن »  100کیلموگرم وزن دارد،
دیوید نی  100کیلوگرم وزن دارد؛ اما «ق عهسن » در
ویژگی  100کیلو وزن داشمتن بمه راب م تقموم

بما

دیوید وابسمته نیسمت .از ایمن رو ویژگمی  100کیلمو
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وزنداشتن دیوید ویژگی اشتقاقی آن اسمت (Baker,

دارد .از این رو ،بدنم شسدی دیگر غیر از من نیست

).2007: 169

).(Ibid: 169

«ق عه سن » ی

مجسمه است؛ البتمه بمهصمور

اشتقاقی .دیویمد ویژگمی مجسممهبمودن را مسمتقل از
تقوم دارد؛ زیرا مجسمهبودن دیوید مستل م ایمن

راب

نیست که متقوم به چی ی («ق عمهسمن ») باشمد کمه
به خودیِ خود میتوانست مجسمه باشد .چنین نیسمت
که «ق عهسن » میتوانست ویژگمی مجسممهبمودن را
مسممتقل از راب ممه تقمموم داشممته باشممد؛ زیممرا بممرای
مجسمه بودن «ق عه سن » الزم بود «ق عه سن » مقوم
چیمم ی باشمممد .بنمممابراین «ق عمممهسمممن » ویژگمممی

اشکالهای دیدگاه تقوم
اشکالها به نۀری تقوم را میتوان به دو دسته تقسمیم
کرد )1( :اشکال های عام که کل نۀریم تقموم را زیمر
سؤال میبرد؛ ( )2اشکالهای مربو به ت بیمق نۀریم
تقوم بر انسان .بررسمی دیمدگاه بیکمر دربمارۀ ت بیمق
نۀری تقوم بر انسان نیازمند بشث جداگانمهای اسمت.
در این مقاله فعالً اشمکال همای کلمی نۀریم تقموم را
بررسی میکنم.

مجسمهبودن را به شکل اشتقاقی دارد .عالوه بمر ایمن،
دیوید ذاتاً مجسمه است ،اما «ق عمه سمن » بمه شمکل

اشکال مجموع مضاعف

امکانی مجسمه است؛ زیرا ممکن بود در معدن بمانمد

ی

و اصالً مقوم چی ی نباشد ).(Baker, 2000: 56

«ق عه سن »  70کیلو باشد ،وزن مجسمه هم  70کیلو

ی

اشکال رایس به نۀری تقوم این است که اگر وزن

الزم مهم ایدۀ ویژگی های اشتقاقی این است

خواهد بود؛ و اگر «ق عهسن » با مجسمه یکی نباشد،

ویژگی را بهطور اشتقاقی دارد x ،واقعماً

مجممموع وزن «ق عممهسممن » و مجسمممه  140کیلممو

بدن هستم (بهطور اشتقاقی)

خواهد شد؛ اما ترازو وزن مجسمه را  140کیلو نشمان

شمسص اسمت (Baker, 2007:

نمی دهمد .پمس نۀریم تقموم بایمد خ ما باشمد .ایمن

که اگر  xی

آن را دارد .من واقعاً ی
و بدن من واقعاً ی

) .39عالوه بر این ،این ایده تبیین میکند که چگونمه
هنگامی که  xمقوم  yاست x ،و  yتعمداد بسمیاری از
ویژگی های مشتر

را دارند؛ بدون اینکه ایمنهممانی

استدالل را میتوان به این صور

تقریر کرد:

(م )1اگر دیوید ≠ «ق عهسن » ،در این صور

وزن دیوید  nکیلو و وزن «ق عهسن »  nکیلو باشد،

داشته باشند x :و  yویژگیهای یکمدیگر را بمهشمکل

مجموع وزن  2nکیلو خواهد بود.

اشتقاقی دارند .این ایده همچنمین تبیمین ممیکنمد کمه

(م )2وزن دیوید  nکیلو و وزن «ق عهسن

چگونه است که هرچند من شسدم و بمدنم شمسص

کیلو است؛ اما مجموع وزن  2nکیلو نیست.

است و من با بدنم اینهمان نیستم ،در جایی کمه ممن

اگر

(ن) دیوید = «ق عهسن

» هم n

» )(Zimmerman, 1995

هستم دو شمسص وجمود نمدارد :از آن رو کمه بمدنم

پاسخ بیکر :از آن رو که «ق عهسن » مقوم دیویمد

ویژگممی شممسصبممودن را بممهشممکل اشممتقاقی دارد،

است ،مقدم م 1صرفاً تقوم را انکار میکند و درنتیجه

اسمت کمه مقموم چیم ی

علیه نۀری تقوم مدادره بمه م لمو

ممیکنمد .بمرای

است که ویژگی شسصبودن را بهشمکل غیراشمتقاقی

اینکه م 1را صادق کنیم ،بایمد عبمار

« ...و دیویمد و

شسصبودن آن از این بما

«ق عهسن » با یکدیگر راب
*نويسنده مسئول

تقوم نداشمته باشمند» را
zaker@ut.ac.ir
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به مقدم آن بیف اییم .بما افم ودن ایمن عبمار  ،دیگمر

دارای  Hاست؛ اما دو مدداق مستقل برای  Hوجمود

استدالل به نتیج باال منتهی نمیشمود .درواقمع چمون

ندارد؛ زیرا داشتن  xویژگی  Hرا چی ی نیسمت جم

«ق عممهسممن » همممان دیویممد اسممت ،از اینکممه وزن

اینکممه  xبمما چیمم ی کممه ایممن ویژگممی را بممهشممکل

«ق عهسن »  nکیلو و وزن دیوید  nکیلو است ،نتیجه

غیراشمتقاقی دارد ،راب م تقموم دارد (Baker, 2000:

نمیشود که چی ی وجود دارد که  2nکیلو وزن دارد.

).177-178

ممکن است اشکالگیرنمده بگویمد اگمر دیویمد ≠

کاری که اشکالگیرنده انجام میدهمد ،ماننمد ایمن

و مجموع وزن  2nکیلو نیست ،پس دیوید

دیموار آجمری ابتمدا

ق عه سن

است کمه بمرای وزنکمردن یم

تقیقتاً ویژگمی «دارای وزن  nکیلمو بمودن» را نمدارد.

آجرهای دیوار را وزن کنیم و سپس ملکولهای آن را

درواقع دیوید بایمد بمدون وزن باشمد و ایمن درسمت

و این دو را با یکدیگر جممع کنمیم .نتیجم ایمن کمار

نیست .بیکر هم قبول دارد که این درست نیست؛ امما

اشتباه خواهد بود؛ زیرا اجم ای دیموار را دو بمار وزن

می گوید این نتیجه نمی دهمد کمه دیویمد وزن نمدارد.
وزن دیوید  nکیلو است؛ اما نکته اینجاست که  nکیلو
وزن داشتن دیوید یکسره ناشی از این است که متقموم
به چی ی است که  nکیلو وزن دارد .این واقعیمت کمه
وزن داشتن دیوید اشتقاقی است ،مستل م این است که
 nکیلو وزنداشتن آن ناشی از این است که متقموم بمه
چی ی است که به شکل غیراشتقاقی  nکیلو وزن دارد.
چون وزنداشتن دیوید اشتقاقی است ،از این واقعیمت

کردهایم .براسماس نۀریم تقموم وزن کمردن دیویمد و
«ق عهسن » چنین تکمی دارد؛ هرچند «ق عهسمن »
ج ء مجسمه نیست ،با آن یکی است.

اشکال کثرت
صور

کلی اشکال کثر

این اسمت کمه اگمر شمیء

مقوم ،بهلشاظ عددی با شیء متقموم تفماو
موجمودا

دارد ،در

بایمد دو برابمر آنچمه تدمور

که دیوید  nکیلو و «ق عهسن » هم  nکیلو وزن دارد،

این صور

نتیجه نمی شود که چی ی وجود دارد که  2nکیلو وزن

می کنیم باشند؛ اما این فرض نامعقول اسمت .بنمابراین

دارد.

نۀری م تقمموم نممامعقول اسممت .ایممن اشممکال را افممراد

تبیین ویژگیهای اشتقاقی نشان میدهمد کمه چمرا

متعددی م رح کردهاند .مثالً لویس ممینویسمد« :اگمر

ویژگممیهممای کمّممی اشممتقاقی ماننممد وزنداشممتن را

ق عمه

بگوییم در اینجا ی

تشت داریمم و نیم یم

نمیتوان به اصل غیراشتقاقی آنها افم ود .دلیمل اینکمه

پالستی

ویژگی های اشتقاقی اف ودنی نیسمتند ایمن اسمت کمه

که تشت است ،دچار مشکل تکثیر هسمتیم» (Lewis,

چی ی برای اف ودن وجمود نمدارد .اگمر  xو  yراب م

).1986: 252

تقوم داشته باشند و  xی

 Fباشد x ،هممان  Fاسمت

کممه  yاسممت .در ایممن صممور  ،روشممن اسممت کممه
ویژگی های کمّی  xرا نممی تموان بمه ویژگمی همای y

اف ود.
م یت ایدۀ ویژگی های اشتقاقی این است که اگمر
 xویژگی  Hرا بهشکل اشتقاقی داشته باشمد x ،واقعماً

تشتشکل داریم که دقیقاً همانجایی اسمت

بر دربارۀ دیوید و «ق عهسمن » ایمن اشمکال را
م رح می کند و معتقد اسمت براسماس نۀریم تقموم،
دیوید و «ق عهسن » هر دو مجسمهاند .اگر دیویمد و
«ق عممهسممن » هممر دو مجسمممه باشممند ،دو مجسمممه
خواهیم داشت که متممای از یکدیگرنمد امما در یم
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مکان هستند و این نتیجهای است که قابلقبول نیست
).(Burke, 1992: 15

«ق عه سن » ویژگی مجسمه بودن را بهشکل اشمتقاقی
دارد ،تنها ی

مجسمه داریم.

پاسخ :بیکمر ملتم م بمه ایمن نتیجمه نیسمت؛ زیمرا
نمیپذیرد که دیویمد و «ق عمهسمن » دو اممر متممای

اشکال جزء و کل

باشمند .نکتم تقموم ایممن اسمت کممه راه میانمهای بممین

اشکال دیگری که به نۀری تقوم وارد شده است،

این همانی و تمای باز می کند .بر این اساس ،مجسممه

اشکال مبتنی بر من ق رواب ج ء و کل است .بر این

و «ق عهسن » در عین تال که اینهممانی ندارنمد ،از

اساس ،اشیائی که از اج ای واتد تشکیل شده باشند،

یکدیگر متمای نیسمتند؛ بلکمه وتمد

دارنمد .تممای

دیوید و «ق عمهسمن » را مقدمم اسمتدالل قمراردادن
مدادره به م لو

است.

دلیل اینکه در این مورد دو مجسم متمای نداریم،

نمیتوانند با یکدیگر متفاو

باشند .این اشکال به
اج ای

این ایده استناد میکند که کل ،توس

تشسص مییابد؛ همانطور که مجموعهها توس
اعضایشان تشسص مییابند .به بیان صوری:

این است که «ق عه سمن » ویژگمی مجسممه بمودن را

اصل ج ء و کل :به ازای هر الف و

بهشکل اشتقاقی دارد؛ به این معنا که «ق عهسن » تنها

ازای هر ج ،ج ج ئی از الف است اگر و تنها اگر ج ج ئی از

به این اعتبار مجسمه است که با چی ی کمه بمهشمکل
غیراشتقاقی مجسمه است (دیوید) راب م تقموم دارد.
دیویممد و «ق عممهسممن » دو مجسمممه متمممای نیسممتند.
درواقع «ق عهسن » همان مجسمهای است که دیویمد
است ،البته به اعتبار اینکه مقوم دیوید است نه بهاعتبار
اینکه با دیوید اینهمانی دارد.
بر این اساس میتوان اصلی کلی را م رح کرد:
( ) اگمر  xو  yبمما یکمدیگر راب م تقموم داشممته
باشند و  xویژگی Fبودن را بهشمکل اشمتقاقی داشمته
باشد x ،و  yی

 Fهستند.

این اصل همان اصلی است که در مقمام شممارش
اشیاء براساس آن عمل می کنیم .درواقمع تقموم بمدیل
سومی در کنار اینهمانی و وجود مستقل است و ما با
اسممتفاده از ایممن سممه بممدیل مممیشممماریم :اگممر  xو y
اینهمانی داشته باشند یا  xمقوم  yباشمد و همر دو F

باشند ،ی

 Fداریم و اگر وجود مستقل داشته باشمند

دو  Fداریمممم  .2000: 173-174) (Baker,چمممون
*نويسنده مسئول

اگر و تنها اگر به

 ،الف =

باشد.

مشکل این است که اشیائی که بما یکمدیگر راب م
تقمموم دارنممد در تمممام اج م اء شممری انممد و بنممابراین
داشمته باشمند؛ در تمالی

نمیتوانند با یکدیگر تفاو

که نۀری تقوم آنها را دو چی متفاو

ممیدانمد .پمس

نۀری تقوم با اصل ج ء و کل ناسازگار اسمت .بمرای
مثال ،اگر دیوید و «ق عهسن » در تمام اجم ا شمری
باشند ،اصل ج ء و کل به ما میگویمد دیویمد هممان
«ق عهسن » است.
پاسخ بیکر به این اشکال رد فرض اصلی است .او
ادعا میکند که اشیائی که با یکدیگر راب
فق در بعضمی اجم اء شمری
اج اء .اگر الف مقوم

تقوم دارند

هسمتند؛ نمه در همم

باشد ،الف و

از اتممهمای

واتدی تشکیل شدهاند؛ اما روشن نیست کمه اجم ای
واتدی داشته باشند .پی

از هرگونمه نۀریمهپمردازی

تدور ما این است که دیوید ج ئی به نمام بینمی دارد؛
اما «ق عه سن » آن ج ء را ندارد .دیمدگاه تقموم ایمن
شهود را تبیین می کند :بینیها مستص مجسممههما (و
zaker@ut.ac.ir
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بینی ندارنمد مگمر

پاسخ بیکر ) (Baker, 2000: 170-172ایمن اسمت

سن

تیوانا ) هستند؛ اما ق عا

اینکه مقوم آثار هنری باشند .بنابراین ،دیوید بمهشمکل

نمموعی «ق عمهسممن » و دیویممد ناشممی از

غیراشتقاقی بینی دارد و «ق عهسن » بهشکل اشتقاقی.
از اتمممهممای

از ایممن رو ،پممذیرفتن اینکممه الممف و

واتدی تشکیل میشوند ،در جایی که المف مقموم
است مسمتل م ایمن نیسمت کمه المف و

بمهشمکل

کمه تفمماو
تفاو

آنها در ویژگی های ذاتیشان اسمت .دلیمل مما

برای اینکه می دانمیم «ق عمهسمن » و دیویمد تفماو
نوعی دارند ،این است که همانطور کمه قمبالً گفتمیم،
هر چی ی که میتواند یکسمره از میمان بمرود شمرای

غیراشممتقاقی اجمم ای واتممدی داشممته باشممند .اگممر

بقای واقعی دارد و هر آنچه که شمرای بقمای واقعمی

منۀورمان از اج ا شامل اجم ای اشمتقاقی همم باشمد،

دارد دارای ویژگی های ذاتی است .بر ایمن اسماس ،از

میتوانیم بگوییم دیوید و «ق عهسن » اج ای واتدی

آن رو که «ق عهسن » و دیوید ممکمن اسمت وجمود

دارند؛ اما اینکه دیوید و «ق عهسن » اج ای واتمدی

نداشته باشند ،دارای ویژگیهمای ذاتمیانمد .دلیمل مما

دارند وابسته است به این واقعیمت کمه «ق عمهسمن »

برای اینکه «ق عهسن » و دیویمد ویژگمیهمای ذاتمی

مقوم دیوید است ).(Ibid: 181

متفمماوتی دارنممد بمما وجممود اینکممه بممهلشمماظ نفسممی
) (intrinsicدقیقاً یکسان اند ،این است که ویژگیهای

اشکال مبنای تمایز

نسبیای وجود دارد که دیویمد آنهما را بمهطمور ذاتمی

این اشکال ناشی از این واقعیت است که «ق عهسن »

دارد؛ اما «ق عهسن » بهطور ذاتمی آنهما را نمدارد .بمه

و دیوید از مادۀ واتدی تشکیل شده اند و در بسیاری
از ویژگیها مشتر اند :هر دو ی
ی

رن

وزن ،ی

شکل و

دارنمد؛ امما در برخمی از ویژگمیهما (مثمل

ویژگی های زمانی ،شرای بقا و نوع اول) با یکمدیگر
تفاو

دارند .سؤال این است که چگونه ممکن است

دو چی ی که در بسیاری جها
بعضی وجوه با هم متفاو

شبیه هم هسمتند ،در

باشند؟ مبنای تفاو همای

اساسی این دو چیست؟ این اشکال را افمراد متعمددی
م مرح کمردهانمد؛ از جملمه بمر ) (Burke, 1992و
زیممممرمن )) .(Zimmerman, 1995: 87-88بمممر
می گوید اگر «ق عه سن » مقوم دیوید باشمد ،در ایمن
صممور

«ق عممهسممن » و دیویممد «از اتمممهممای دقیقماً

همممین دلیممل اسممت کممه بممهلشمماظ متممافی یکی بممرای
«ق عهسن » ممکن است که در غیا
هنرمندان یا موجوداتی که التفا

جهان هنمری و

دارند ،وجود داشمته

باشد؛ اما برای دیوید ممکن نیست.
این اشکال ناشی از این است که تدمور ممیکننمد
اشیائی که بهلشاظ نفسی و درونمی دقیقماً یکسمانانمد
باید از ی

نوع باشند یا شرای بقای یکسمانی داشمته

باشند .این تدور مبتنی بر فرضمی متمافی یکی اسمت؛
مبنی بر اینکه یکیبودن نوع اول مربمو بمه یکسمانی
نفسی است .مثال دیوید و «ق عهسن » نشان میدهمد
که این فرض خ است .دیوید و «ق عهسن » بهلشاظ

یکسانی تشکل شدهاند» .بما ایمن فمرض کمه ایمن دو

نفسی تفاوتی با یکدیگر ندارنمد؛ امما در نموع اول بما

بهلشاظ کیفی یکساناند ،سمؤال ایمن اسمت کمه «چمه

دارند .از این رو ،یکسانی نفسی برای

چی ی میتواند نوع آنهما را متفماو
).1992: 14

کنمد؟» (Burke,

یکدیگر تفاو

یکی بودن نوع اول کافی نیست .برعکس ،سماعتی کمه
بمر روی برجمی در یم

میمدان قمرار دارد و سماعت

رومی ی من ،به لشاظ نفسی شباهت اندکی به یکدیگر
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دارنممد؛ اممما از ی م

نمموع اول (سمماعت)اند ،بنممابراین

یکسانی نفسی برای یکیبودن نوع اول کافی نیست.
با این توضیو میتوانیم این نکته را به موارد اشیاء
متقوم که نوع اول آنها با ویژگی های نفسی آنها تعیین
می شود ،تعمیم دهیم .در این مموارد ،دو چیم ممکمن

ملکول های آ

تشکیل شمود :یم

است ملکول های آ

رودخانمه ممکمن

را به دست بیماورد و از دسمت

بدهد و در عین تال وجودش ادامه داشته باشمد؛ امما
ی

نمیتواند.

مجموع ملکولهای آ
اکنون پاسخ بیکمر بمه بمر

ایمن اسمت کمه یم

است ویژگیهای کیفی نفسی واتدی داشته باشمند و

رودخانه و ی

انواع اول آنها با ویژگیهای نفسی آنها تعیمین شموند؛

بهلشاظ کیفی یکساناند ،در نوع تفماو

دارنمد؛ زیمرا

داشمته باشمند.

رودخانه ها و مجموع ملکول همای آ

ویژگمیهمای

اما بما ایمن تمال در نموع اول تفماو
چگونه؟

مجموعم ملکمولهمای آ

بما اینکمه

ذاتممی متفمماوتی دارنممد و از ایممن رو ،نمموعهممای اول

آنچممه نمموع اول آنهمما را تعیممین مممیکنممد ،صممرفاً

متفاوتی دارند .ی

ویژگی نفسمی هسمت کمه شمیء

ویژگیهای نفسی کیفی آنها نیست؛ بلکه این واقعیمت

متقوم آن را ذاتاً دارد؛ امما شمیء مقموم آن را بمهطمور

است که برخی از ایمن ویژگمیهمای نفسمی کیفمی را

در ویژگیهمای ذاتمی

به طور ذاتی ) (essentiallyدارند .تفاو

آنها در ایمن

غیرذاتی یا بهعکس .این تفاو
مبنای تفاو

در نوع اول است .ویژگی ذاتی رودخانه

است که از میان ویژگیهای نفسی کیفی مشمتر  ،در

این است که جریان آ

ویژگیهایی که به طور ذاتی دارند ،با یکدیگر تفماو

مجموع م ملکممولهممای آ

دارنممد .ممکممن اسممت  xو  yویژگممی نفسممی  Fرا

ویژگیهای ذاتی ،مبنای تفاو

بهصور

مشتر

است؛ اما ایمن ویژگمی ذاتمی
نیسممت .ایممن تفمماو

در

در نوع اول است.

داشته باشمند؛ امما  xآن را بمهطمور

ذاتی داشته باشد و  yبهطور غیرذاتی.

اشکال بیضابطگی

مثالً آنچه تعیین می کند که چی ی رودخانمه باشمد

به نۀر میرسد مهمترین اشکال نۀریم تقموم مربمو

یا نه ،شیوۀ ترکیب ملکولهای تشکیلدهنده آن است؛

به شرای پدیدآمدن نوع اول جدید است .هممانطمور

تشکیلدهنمدۀ

که دیده شد بیکر معتقد بود بما قرارگمرفتن اشمیاء در

اما رودخانه با مجموع ملکولهای آ

آن ایممنهمممان نیسممت؛ زیممرا اینکممه چیم ی مجموعم
ملکول های آ

نموع اول جدیمد پدیمد ممی آیمد .ممثالً

شرای خا

باشد یا نه مربمو بمه شمیوۀ ترکیمب

«ق عممهسممن » بمما قرارگممرفتن در شممرای ارائممهشممدن

ملکولها نیست .از آن رو که رودخانهها ویژگیهمای

بهصور

جهمان هنمری،

ذاتی متفاوتی نسمبت بمه مجموعم ملکمول همای آ

عنوانداشمتن ،و بمه نممای

دارنممد ،رودخانممه نمموع اولممی متفمماو
ملکممولهممای آ

گذاشمتهشمدن ،نموع اول

بمما مجموع م

مجسمه را پدید میآورد .مشکل این اسمت کمه گویما

دیگممر ،هویممت

پدیدآمدن نوع اول ضاب های ندارد .زیمرمن میگویمد

را صرفاً وجود ملکولهما در

اشمیاء را بما

اسممت .بممه عبممار

مجموع ملکولهای آ

ی

شکل سهبعدی در یم

براساس نۀری تقوم« ،مما گماهی اوقما

مجموعه تعیین می کند؛ اما هویمت رودخانمه بمه ایمن

اندیشیدن دربمارۀ آنهما بمه وجمود ممی آوریمم» .ممثالً

شکل تعیین نمیشود .رودخانه واتدی ممکمن اسمت

آ آورده که بهراتتی شکل ممیگیمرد،

در زمممانهممای متفمماو
*نويسنده مسئول
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با تمی کردن و آوردن به خانه به ی

می پمی دسمتی

تبدیل میشود» ).(Zimmerman, 2002: 333

میپذیریم .این همان روندی است که در اختراعا

بیکر در پاسخ نمیپذیرد کمه صمرفاً بما اندیشمیدن
دربارۀ ی

نوع ،نوع جدیدی پدید بیاید .او می گویمد

به نۀر من ،ی
مناسب مقوم ی

تکه چو

انتۀارا

ما نق

دارد آن را بهعنوان نموع اول جدیمد

آ آورده تنهما در شمرای

اکتشافا

و

طی میشود .مثالً هنگمامی کمه انسمانهمای

بدوی میلهای فل ی را تغییر شکل دادند و با تی کمردن
نو آن از آن برای شمکار اسمتفاده کردنمد ،نموع اول

می پی دستی میشود ،شرای ی کمه

جدیدی به نام نی ه پدید آمد .نی ه نیروی علّی جدیدی

از «تمی کردن و آوردن به خانه اسمت» .یکمی از

دارد که آن را برای استفاده در شکار کارآمد ممیکنمد.

بمهشمکل

صرف اینکه کسی میلم فلم ی را تدمور کنمد و نمام

خاصی که از قبل معلوم است استفاده شود .اعممال و

جدیدی به آن بدهد ،بمدون اینکمه در شمرای جدیمد

قراردادها و نی قددهای ما هستند که سبب میشموند

نیروی علّی جدیدی داشته باشد ،آن را نموع جدیمدی

بی

این شرای این است کمه ایمن تکمه چمو

ی

تکه چو

چو

آ آورده مقوم ی

دیگری مقوم ی

میم شمود و تکمه

نمیکند.

اثمر هنمری .آنچمه در چنمین

بر این اساس ،میتوان به اشکال دیگری هم پاسخ

نموع اول

داد .آن اشکال این اسمت کمه بما بازگشمت بمه مثمال

نیست؛ بلکه گسترش دادن قلمرو نوع اولی اسمت کمه

«ق عهسن » و دیوید ،نۀری تقوم میگویمد مما بما دو

قبالً وجود داشته است .می پی دستی یما اثمر هنمری

شیء مادی یعنی «ق عهسن » و دیویمد ممواجهیم کمه

انواع اولیاند که قبالً وجود داشتهاند؛ من تنهما قلممرو

در آن واتد در ی

مکان وجود دارند .چه ضماب های

آنها را به موردی جدید گسترش دادهام.

وجود دارد که به مما بگویمد در اینجما تنهما دو شمیء

مواردی واقع می شود بمه وجمودآوردن یم

آ آورده را ممی دیمدم و

مادی وجود دارد نه بیشمتر .چمرا روی دو تما توقمف

اگر ممن تکمه ای چمو

کلمه «ترما» (کلمه ای جدید) را می ساختم و

کنیم؟ فرض کنید مجسمه دیوید تاکنون در خانه بود؛

بود در جهمان ترمما

اما اکنون از خانه بیرون برده میشود .هرگاه دیوید در

را

خانه است «مجسمم داخمل» من بمق بمر آن اسمت و

ترمما ،پدیمد

هنگامی که دیوید بیرون برده میشود «مجسم داخل»

نیاورده بودم؛ قراردادها و اعمال ما جمایی بمرای ترمما

وجود نسواهد داشت .اکنون به نۀر میرسمد کمه سمه

ندارند .صِرف اندیشیدن نیست که اشیاء را بمه وجمود

شیء در آنِ واتد در مکان واتد داریم« :ق عهسن »،

میآورد ).(Baker, 2007: 44

دیوید و «مجسم داخمل» .چمرا روی سمه تما توقمف

بیدرن

با خودم فکر میکردم «چه خو

وجود می داشت؛ من بدین وسمیله آن تکمه چمو
ی

ترما کردم» ،من چی جدیمدی ،یم

تا اینجا می توان پاسمخ بیکمر را پمذیرفت .صمرف

کنیم؟ ی

مجسم رومی ی هم وجود دارد (کمه تنهما

تدور و اندیشه ما نوع اول جدیدی پدیمد نممیآورد.

وقتی وجود دارد که روی می باشد)؛ مجسم زیر نور

برای این منۀور الزم است چی ی کمه پدیمد ممیآیمد

هم وجود دارد (که در صورتی موجود است کمه زیمر

ما باشد .اگر چیم ی کمه بما

نور قرار بگیرد) ،مجسم شام هم وجود دارد (کمه در

قرارگممرفتن در شممرای جدیممد پدیممد مممیآیممد ،دارای

صممورتی وجممود دارد کممه مجسمممهسمماز در تممال

نیروی علّی جدیدی باشد کمه در بمرآوردن عالیمق و

شامخوردن باشد) و.(Sosa, 1987) ...

م ابق عالیق و انتۀارا
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براساس آنچه گذشت به این اشکال هم ممیتموان

رئیس جمهور فرانسه از سوی دیگر؟ مدنوعا

ماننمد

پاسخ داد .صرف قرارگرفتن مجسمه در شرای جدید

ق ارها میتوانند با بازآرایی و جمایگ ینی هممهجانبم

آن را تبدیل به نوع جدیدی نمیکند .برای اینکه نموع

اج ایشان باقی بمانند؛ میتوان طراتی ق ار سیمرر را

جدیدی پدید بیاید ،بایمد مجسممه بما قرارگمرفتن در

تغییر دارد ،موتور آن را عوض کرد ،واگن همای آن را

شرای جدید دارای نیروی علّی جدیمدی بشمود؛ امما

تغییر داد و . ...براساس برخی از چی هایی که دربمارۀ

صرف اینکه مجسم داخل خانه یا روی میم یما زیمر

رئیس جمهور فرانسه می دانیم ،آن هم چی ی شمبیه آن

نور باشد به او نیمروی علّمی جدیمدی نممیدهمد کمه

ق ار است :دفتر کمار او همیشمه در کمال الیم ه بموده

عالیق و نیازهای ما را برآورده کند .بنابراین نمیتموان

است؛ او چند بار تغییر کمرده اسمت؛ او همیشمه ممرد

گفت این مجسمه با قرارگرفتن در ایمن شمرای نموع

بوده است؛ اما امکان داشت زن باشد و غیره.
اگر افکار و شیوۀ سسنگفمتن و رفتمار مما چقمدر

اول جدیدی را پدید میآورد.
درنهایت نمیتوان انکمار کمرد کمه صمرف داشمتن
نیروهای علّی جدید برای پدیدآمدن ی

نموع جدیمد

کافی نیست و افکار و عالیق ما در تعیین اینکمه چمه

تفاو

داشت ،ق ار نوع اول نبود و شیوۀ سسنگفمتن

و رفتار ما چقدر باید متفاو

میبود تا رئیسجمهمور

نوع اول باشد؟

زمانی نوع اول جدیدی پدید می آیمد دخیملانمد؛ امما

همین اشکال را سایدر م رح می کند .او میگویمد

افکار و عالیق ما با چه شرای ی نوع اول جدید پدیمد

براساس دیدگاه تقوم اینکه چه نوع موجوداتی وجمود

میآورند؟ به عبار

دیگر ،در چه شرای ی یم

نموع

دارند یا دقیقاً م ابق است بما مقموالتی کمه در شماکل

اول ،مقوم نموع اول جدیمدی ممیشمود و چیم ی بما

مفهومی ما وجود دارند :درختان ،مجسمهها ،سن ها،

هویت جدید پدید میآید؟ هنگامی که شسدی معلمم

اشسا

 ،بدنها و غیمره .یما اینکمه جهمان بمه سمبب

می شود ،او در شرای جدیدی قرار گرفته اسمت؛ امما

فعالیتهای انسانها شامل اشیائی است کمه اکنمون در

آیا این شرای نوع اول جدیدی را پدیمد ممیآورنمد؟

آن هستند .فرض اول قابلقبمول نیسمت؛ زیمرا اینکمه

بیکر معلم بودن را ویژگی نوع اول نمیدانمد؛ امما چمه

واقعیت بهطور تدادفی دقیقاً به این شمیوه من بمق بمر

مالکی ممی تموان بمرای پدیدآممدن نموع اول در نۀمر

شاکل مفهومی ما شده باشمد تنهما ممیتوانمد معجم ه

گرفت؟ اگر شرای معلم بودن چمه تغییمری ممیکمرد،

باشد .فرض دوم هم قابلقبول نیست .همه میپذیرنمد

معلمبودن ویژگی نوع اول میشد؟

که انسانها میتوانند زیرمجموعهای را از کل اشمیائی

چه تفاوتی است میان مدنوعاتی که ممیسمازیم و

که فمارر از فعالیمت مما وجمود دارنمد ،بمرای توجمه

براسمماس نۀری م تقمموم نمموع اول جدیدنممد و چی م ی

گ ین

کنند؛ اما آنچه را نمیتوان پذیرفت این اسمت

همچون رئیسجمهور؟ مثالً ق مار سمیمرر را در نۀمر

که آنچه وجود دارد ،نه فقم آنچمه مما بمرای توجمه

بگیرید که متقوم است به واگمنهما و لوکوموتیمو و...

گ م ین

مممیکنممیم ،بممه فعالیممت انسممان بسممتگی دارد

چه تفاوتی است میان ایمن «چیم جدیمد» یعنمی ایمن

).(Sider, Theodore, 2003: 156-157

ق ار که دقیقاً همان جایی وجود دارد که آن مجموعم
واگممنهمما و لوکوموتیممو از ی م
*نويسنده مسئول
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داشته باشد؛ اما دلیل خوبی داریمم بمرای اینکمه همیچ
تغییری رئیس جمهور را ی

نوع اول نمی کند .روشن

گفتار ما رئیسجمهور را نوع اول نممیکمرد (Baker,

).2007: 44-45

است که رئیس جمهور اکنون نموع اول نیسمت ،بلکمه

پاسخ بیکر به اشکال ضاب ه مندی چقدر قانع کننده

بمه

است؟ نسست باید به خاطر داشته باشیم که بیکر همر

دست میآورنمد و از دسمت ممیدهنمد .هنگمامی کمه

ویژگممی جدیممدی را ویژگممی نمموع اول نمممیدانممد.

رئیسجمهوری عوض میشود ،رئیسجمهور جدیدی

همان طور که در مثال بادب ن دیده شمد ،بیکمر معتقمد

جایگ ین او می شود .ما همان رئیس جمهور را نداریم

بود پوشهای که از آن برای بادزدن اسمتفاده ممیکنمیم،

که متقوم به شسص جدیدی باشمد (ایمن نکتمه را بما

مقوم هویت جدیمدی بمه نمام بمادب ن نیسمت و نموع

خواندن جراید و کتب علوم سیاسی درمییابید).

جدیدی پدید نمیآورد .ویژگیای میتواند نوع جدید

رئیس جمهوربودن ی

ویژگی است که اشمسا

اما دالیل اینکه هیچ زمانی رئیس جمهور ی
اول نمممیشممود .1 :اگممر نق م

نموع

تفکممر و گفتممار را در

پدید بیاورد که ی

نیروی علّی غیمر از نیمروی علّمی

شیء مقوم داشته باشد.

به وجمودآوردن نموع اول جدیمد در نۀمر بگیمریم ،در

با این تال ،به نۀر میرسد ایمن شمر نیم بمرای

خواهیم یافت که نوع اول چی ی نیست که ابتدا نموع

پدیدآمدن نوع جدید کافی نیست؛ زیرا با اینکه معلمم

غیراول باشد و سپس به نوع اول تبدیل شمود .چنمین

و رئیس جمهور تأثیر علّی دارند که شسص عادی آنها

نیست که ما نسست گذرنامه را بهعنوان نموع غیمراول

را ندارد ،آنهما را نموع جدیمد نممی شمماریم و بمرای

داشته باشیم و سپس در اثر افکار و گفتار ما بمه نموع

رئیس جمهور هویت ثابتی مانند رودخانه قائل نیستیم.

اول تبدیل شود .نوع افکار و گفتاری که میتوانمد در

ی

رودخانه متقوم به آبمی اسمت کمه در آن جریمان

به وجودآوردن نوع اول سهیم باشد ،افکمار و گفتماری

دارد و تتی اگر کل آ

دربارۀ نوعی نیست کمه قمبالً بمهعنموان نموع غیمراول

رودخانه همان است که بود؛ اما دربارۀ رئیس جمهمور

(مانند رئیسجمهور) وجود داشته است.

به این شکل فکر نمی کنیم .هنگامی که رئیسجمهمور

جاری در آن تغییمر کنمد ،آن

 .2تدممور عالیممق انسممانی کممه منتهممی شممود بممه

تغییممر مممیکنممد ،رئممیسجمهممور جدیممد را همممان

قراردادهایی که رئیس جمهور را نوع اول کند مشمکل

رئیسجمهور قبلمی نممیدانمیم کمه اکنمون متقموم بمه

است .قراردادهای ما مبتنی بر عالیق ما هسمتند و ممن

شممسص جدیممدی شممده باشممد؛ بلکممه معتقممدیم

نمممیتمموانم عالقممهای انسممانی را تدممور کممنم کممه بممه

رئیسجمهور تغییر کرده است.

قراردادهایی منتهی شود که رئیس جمهور را نموع اول

بیکر نی می پذیرد که رئیس جمهور نموع جدیمدی

می کند .ما فق بهطور مشدودی عالیقمان را انتسما

نیست؛ اما این مشکل را تل نمی کند .مشکل این بود

میکنیم؛ اما اصالً نمیتوانیم بهطور ارادی آنها را تغییر

که ضاب های برای این امر معرفمی نممیکنمد .ضماب

دهیم .من فکر نمیکنم که ممیتوانسمتیم عالیقممان را

اینکممه رودخانممه و ق ممار و شممسص هویممتهممایی از

به داشتن سمرپناه یما ممورداتترام بمودن تغییمر دهمیم.

انممواعی متفمماو

بمما اشممیاء مقومشممان هسممتند ،اممما

بنابراین من تردید دارم که می توانستیم رئیس جمهمور

رئیس جمهمور و معلمم از انمواعی متفماو

را ی

نوع اول بمدانیم .پمس همیچ تغییمری در شمیوۀ

بما اشمیاء

تشکیل دهنمدهشمان نیسمتند ،چیسمت؟ همر دو دسمته
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نیروهای علّی دارند؛ بنابراین نمی تموان تفماو

را در

پدیدآمدن ویژگیهایی با نیمروی علّمی دانسمت .ایمن

ازدست دادن ویژگی نوع اول معلمبودن تبدیل به نموع
اول دیگری مانند کارمند بازنشسته میشوند؟

پاسخ نی پذیرفتنی نیست که نوع اول جدیمد از ابتمدا

بر این اساس ،میتوان گفت اشکال بیضاب گی به

نوع اول است نه اینکه ابتدا نوع غیراول باشد و سپس

نۀری تقوم بیکر وارد است و او نممیتوانمد در برابمر

نوع اول شود؛ زیرا سؤال را میتوان دربارۀ پدیدآممدن

این اشکال از نۀری تقوم دفاع کند.

نمموع اول م ممرح کممرد .سممؤال ایممن اسممت کممه

یم

رئیس جمهور چرا از ابتدا ،آن زمان که برای اولین بمار

نتیجهگیری

عالیق و قراردادهای انسانهما آن را پدیمد آورد ،نموع

نۀری تقوم راه تل خوبی برای تبیمین ممواردی ماننمد

اول نشد؟

مجسمه و «ق عهسن » اسمت کمه دو چیم در مکمان

شر دیگری که بیکر برای نوع اول م رح میکند
و سعی میکند بهکم

آن مثالهای نقضی مانند معلم

و رئیس جمهور را تل کند ایمن اسمت کمه نموع اول

واتدی قرار دارند و با این تال نه ممیتموان آنهما را
این همان دانست و نه دو چی مستقل .بیکر بمهکمم
ایدۀ ویژگیهای اشتقاقی شباهتهای ایمن دو چیم را

ویژگیای دارد که با ازمیانرفمتن آن ،آن شمیء دیگمر

که در ی

باقی نمیماند .مثل چاپگر که هنگامی که کسمی آن را

ایدۀ ویژگیهای ذاتمی ،تفماو

می شکند و خرد میکند ،چاپگر از میمان ممیرود؛ نمه

میکند .نۀری تقوم تا اینجا موفق است و میتواند بمه

اینکه صرفاً ویژگی چماپگربودن را از دسمت بدهمد و

اشممکالهممایی ماننممد کثممر  ،جم ء و کممل و مجممموع

چی دیگری بشود .در مقابل ،معلمم نموع اول نیسمت؛

مضاعف پاسخ گوید؛ امما آنگماه کمه مسمبله بمه اممور

زیرا معلم ها می توانند معلم نباشند؛ بدون اینکه از بین

انسانی کشیده می شود و پمای مقاصمد و قراردادهمای

بروند (مثالً ممکن اسمت بازنشسمته شموند یما اینکمه

انسانها که در پدیدآمدن نوع اول دخیلانمد بمه میمان

تغییر شغل بدهند) .رئیس جمهور نی هممین تکمم را

میآید ،تعیین ضاب های بمرای مموارد نموع اول دچمار

دارد.

مشکل می شمود و نۀریم تقموم دچمار بمی ضماب گی

اما این شر نی کافی نیست .فرض کنید یسچالی

مکان قرار دارند تبیین میکند و بمه کمم
نموعی آنهما را تبیمین

می شود .درواقع این اشکال نشان میدهمد کمه نۀریم

بسازند که پس از اینکه از کار افتاد و دیگر نتوانسمت

تقوم هنوز نتوانسته است تبیین کند که چگونه عالیمق

سرما تولید کند ،و از این رو ،پمس از اینکمه دیگمر از

و قراردادهای انسانی نوع اول را پدید میآورند.

نوع اول یسچال نبود ،به ی
شود .در این صور

کمد یا جالباسی تبمدیل

بیکر ادعا میکند که به کم

نۀری تقوم میتوانمد

مسلماً با موردی روبهرو هسمتیم

طبیعت وجود آدمی را تبیین کند .همانطور کمه دیمده

نموع اول جدیمد

شد او معقتد است که شسص انسمان متقموم بمه بمدن

است ،پس از ازمیانرفتن آن نوع اول باقی ممیمانمد و

است و شسص و بدن نه راب

اینهمانی دارند و نمه

تبدیل ممیشمود بمه نموع اول دیگمری .چمرا معلمم و

دو وجود مستقل اند .اف ون بر این ،او ادعا میکند کمه

رئیسجمهور ماننمد ایمن ممورد نباشمد؟ چمرا نتموانیم

نۀری تقوم دربارۀ انسان میتوان آمموزۀ معماد

که با وجود اینکه چی ی مقموم یم

بهکم

بگمموییم معلممم نمموع اول اسممت و معلمممهمما پممس از
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