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Abstract
Philosophical skepticism about the external world is a philosophical view that questions our
knowledge of the propositions that are about the external world. Some versions of
philosophical skepticism use skeptical hypothesis to prove that we can’t know anything about
the external world. One of the most famous skeptical hypothesis is the brain in a vat
hypothesis. Putnam is the first philosopher who has tried to show that accepting semantic
externalism refutes this kind of skepticism. Semantic externalism is the view that the meaning
of a term in our language, or the content of our psychological state, is at least partially
determined by factors that are external to the speaker. Putnam's argument seems to be
epistemically circular; so it can't show that we know that we are not brains in a vat. By
introducing new externalist arguments, Brueckner has tried to solve this problem. The
evaluation of Bruckner’s simple arguments in refuting the skepticism is the main purpose of
this paper. Having analyzed these arguments, it has shown that these arguments can’t prove
that we can have knowledge about the external world. But Brueckner’s compatibilist
argument shows that we can have justified believes about the external world.
Keywords: Skepticism, Semantic Externalism, Privileged Access, Brueckner, Epistemic
Circularity, Consistency
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چکیده
شکاکیت فلسفی نسبت به جهان خارج حصول معرفت را نسبت به گزارههایی که دربارۀ جهان خارج
هستند ،ناممکن میداند .ازجمله روشهای اثبات این مدعا ارائۀ استداللی شکاکانه است که براساس
معرفتنداشتن ما به وقوعنیافتن فرضیۀ شکاکانه صورتبندی میشود .برای اولین بار ،پاتنم تالش
میکند نشان دهد با پذیرش رویکرد برونگرایی معنایی میتوان کذب مقدمۀ اخیر از استدالل شکاکانه
را نتیجه گرفت؛ اما استدالل او بهلحاظ معرفی دوری است و در ردِّ شکاکیت موفق نیست .از این رو
بروکنر تالش میکند با ارائۀ استداللهای بهنسبت سادهتری ،مشکل دوریبودن استدالل پاتنم را
برطرف کند .موضوع مقالۀ حاضر ،بررسی این مسئله است که آیا این استداللها در ردّ شکاکیت
نسبت به جهان خارج موفق هستند یا خیر .نتیجۀ حاصل از تحلیل و بررسی استداللهای سادۀ بروکنر
مشخص میکند که برخی از این استداللها همچنان بهلحاظ معرفتی دوریاند و در ردّ شکاکیت موفق
نیستند؛ اما ارزیابی و تحلیل یکی از این استداللهای بهاصطالح سازگارگرایانه ،که با استفادۀ توأَمان از
برونگرایی و آموزۀ دسترسی ویژه ارائه شده است ،نشان میدهد که اگرچه این استدالل در ردّ
شکاکیت فلسفی موفق نیست ،اما بهدرستی نشان میدهند که ما در باور به گزارههایی که دربارۀ جهان
خارج هستند ،موجه هستیم.
واژگان کلیدی :شکاکیت ،برونگرایی معنایی ،آموزۀ دسترسی ویژه ،بروکنر ،دور معرفتی ،سازگاری.
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بشر سازگار است و نمتیتتوان بتا صرترف توستل بته

مقدمه
شکاکیت فلسفی نسبت به جهانِ خارج ،دیدگاهی

ادراکات حسی تحقق آن را منتفتی دانستت .بنتابراین

معرفتتتشتتناختی استتت کتته ادعتتا متتیکنتتد انستتان

شهودا کسی نمی داند که مغزی درون خمتره نیستت؛

علیاالصول نمیتواند نسبت به گزارههایی که دربتارۀ

زیرا بنا به فرض ،اگر کسی مغزی درون خمره باشتد،

جهانِ خارج هستتند ،معرفتت داشتته باشتد .شتکا

هیچ ادرا

میتواند شیوههای مختلفی را بهمنظتور اثبتات ادعتای

نیست نخواهد داشت و درنتیجه چه در جهانی واقعی

خود به کار بگیرد؛ ولی روش کلّی او ایتن استت کته

وجتتود داشتتته باشتتد و چتته در جهتتان درون خمتتره،

ابتدا در حوزۀ متوردنظرِ ختود میتان شتواهد موجتود

تمایزی را ادرا نخواهد کرد .شکا ادعا میکند کته

برای موجه بودن در باور به یك گزاره از یك طرف ،و

فرضِ معرفتداشتن نسبت به گزارهای دلخواه دربارۀ

صدق آن از طرف دیگر ،فاصتله ایجتاد کنتد و نشتان

جهانِ خارج ،با اینکته متا شتهودا نمتیدانتیم فرضتیۀ

دهد شواهد موجود برای باور بته آن گتزاره ،مستتلز

شکاکانه وقوع یافته است یا خیر ،در تناقض استت و

صدق آن نیست؛ به دیگر سخن ،ممکن استت همتان

درنتیجه ما نسبت به آن گزارۀ دلخواه و درواقع نسبت

شواهد وجود داشته باشند ،ولی گزارۀ موردنظر کاذب

به هیچ گزارهای که دربارۀ جهانِ خارج باشد ،معرفت

باشد .شکا براساس ایتن تفکیتك و در قالت

یتك

متفاوتی با وقتی کته مغتزی درون خمتره

نداریم (.)Pritchard, 2002: 217-8

استدالل شکاکانه ادعای ختود را اثبتات خواهتد کترد

برای مقابله با شکاکیت نسبت به جهانِ ختارج دو

( .)Brueckner, 1994: 827این استداللهتا براستاس

روش کلّتتتی وجتتتود دارد یکتتتی اینکتتته اساستتتا

فرضیه هایی صورت بندی می شوند که به فرضتیه هتای

پیشفترضهتای آن را زیتر ستؤال ببتریم و درنتیجته

شکاکانه ( )skeptical hypothesesمشتهور شتدهانتد.

امکان طرح آن را ،به معنایی که بیان شتد ،رد کنتیم و

محتوای چنین فرضیه های شکاکانه ای شامل توصتیفی

دیگر اینکه با پذیرش آن پیشفرضها و با استتفاده از

از اوضاع جهان می شود کته اول از همته ،متفتاوت از

برخی اصول فلسفی ،نشتان دهتیم استتدالل شتکاکان

وضعیتی است که به طور معمول از اوضتاع جهتان در

منترج نیست .ازجمله روش هایی کته در دستتۀ دو از

نظر داریم ،دو اینکه با تجتارب معمتول متا ستازگار

تقسیم بندی اخیر قرار می گیرد تالشی است که قائالن

است و سو اینکه برای متا از شترایطی کته بته طتور

به برون گرایتی معنتایی انجتا دادهانتد .بترون گرایتی

معمتتول از جهتتان پیرامتتون ختتود در نظتتر داریتتم

معنایی دیدگاهی است کته طبتق آن ،معنتا و شترای

جداشدنی نیست .یکی از مشهورترینِ این فرضیه هتا،

صتتدقِ دستتتکتتم برختتی از گتتزارههتتای التفتتاتیِ

فرضیۀ شتکاکانۀ مغتز درون خمتره ()brain in a vat

( )intentionalشخص ،براساس محتی ر مستتقل از او

است .در این فرضیه جهان اینگونه توصیف میشتود

متعیِّن می شوند؛ و یا به بیتان دیگتر ،محتی در تعتیّن

که همۀ انسانها نه موجوداتی واقعتی در جهتانی کته

محتوای حاالت التفاتیِ شخص متؤثر استت .بته ایتن

به طور معمول واقعی انگاشته متی شتود ،بلکته صترفا

معنا که ممکن استت دو نفتر از لحتاظ ویژگتیهتای

مغزهایی هستند که بهنحتوی درون خمترهای از متواد

درونی کامال مانند یکدیگر باشند ،ولی بهسب ِ تفاوت

مغذی قرار گرفتهاند و تمامیِ ادراکات آنها را رایانهای

در محیطی کته در آن قترار دارنتد ،محتتوای حتاالت

پیشرفته به پایانههای عصبی مغزهای درون خمره القتا

ذهنیشتان یکستان نباشتد (.)Kallestrup, 2012: 62

میکند .این توصیف از جهتان بتا مجموعتۀ ادراکتات

برونگرایان در تالش برای ارائۀ برهانی بترونگرایانته

استداللهای سادۀ بروکنر در ردِّ شکاکیت نسبت به جهان خارج13/

هستند تا به واسطۀ آن اثبات کنند که ما متی دانتیم کته

بهدرستی نشان دهد «متن متیدانتم کته مغتزی درون

مغزی درون خمتره نیستتیم؛ امتا اگتر متا نستبت بته

خمره نیستم» .اگر این تالشها موفق باشتند ،شتکا

وقوعنیافتن فرضتیۀ شتکاکانه معرفتت داشتته باشتیم،

دیگر نمیتواند نتیجه بگیرد که ممکن نیست نسبت به

استداللهای شکاکانه دیگر منترج نخواهند بتود .بترای

گزارههایی که دربارۀ جهتانِ ختارج هستتند ،معرفتت

اولین بار پاتنم تالش میکند نشان دهتد کته پتذیرش

داشته باشیم.

رویکرد برونگراییِ معنایی منجر به ردّ حداقل برختی

از آن رو که برون گرایی پاتنم و نحوۀ مقابلۀ او بتا

از تقریرهای شکاکیت نسبت به جهانِ خارج میشود.

رویکرد شکاکیت به تمامیِ این دستته از استتداللهتا

او با استفاده از ادعتای اصتلیِ بترونگرایتی استتدالل

جهت داده است ،میتوان همگی آنهتا را ذیتل عنتوان

میکند که ایتن جملته کته «متن مغتزی درون خمتره

«استداللهای برونگرایانه علیه شکاکیت» قرار داد .بتا

هستم» جدای از اینکه در جهان واقع بیان شود یتا در

ایتتن حتتال ،دو نتتوع متفتتاوت از ایتتن استتتداللهتتا از

جهان درون خمره ،کاذب است و درنتیجه ایتنچنتین
نیستتت کتته متتن نتتدانم مغتتزی درون خمتتره نیستتتم
) .(Putnam, 1981: 15با این حال ،انتقادهای بسیاری
دربارۀ استتدالل بترون گرایانتۀ پتاتنم علیته شتکاکیت
مطرح شده است که تعدادی از آنها نیز بهدرستتی بته
این استدالل وارد شدهاند؛ اما مهمترینِ ایتن انتقتادات
این است که ادعا می کند استدالل برون گرایانتۀ پتاتنم
بهلحاظ معرفتی دوری است .در جهت پاسخگویی بته
ایتتن انتقتتاد و درواقتتع ارائتتۀ استتتداللی جتتایگزین،
تالشهتای بستیاری از ستوی بترونگرایتان صتورت
گرفته است .بترون گرایتان تتالش کتردهانتد بتا بیتان

یکتتدیگر جداشتتدنی هستتتند .یتتك دستتته از ایتتن
استدالل ها را استدالل های براساس قیتاسِ ذووجهتین
( )dilemma argumentsنامیدهانتد .در ایتن دستته از
استدالل ها براساس عبارتر فصلیِ «یا من مغزی درون
خمره هستم یا چنین نیست که من مغزی درون خمره
هستم» ،استداللی ارائه میشود که نتیجۀ آن این استت
که جملۀ «من مغزی درون خمره هستم» کاذب است.
استدالل خودر پاتنم در این دسته قترار متی گیترد و از
این رو با عنوان «استداللهای پاتنمی» به این دستته از
استداللها اشاره میشتود .نتوع دیگتر استتداللهتای

تقریتتری متفتتاوت از استتتدالل پتتاتنم و بتتا استتتفاده از

بتتترونگرایانتتته علیتتته شتتتکاکیت ،استتتتداللهتتتای

برخی اصول فلسفی دیگر ،مانند آموزۀ دسترسی ویژه

سازگارگرایانه( )compatibilist argumentsنا دارند.

( ،7)privileged accessاستتتداللی ارائتته دهنتتد کتته

در این استداللها ادعا میشود که اول از همه اگر متا
مغزهتتایی درون خمتتره باشتتیم ،آنگتتاه وااگتتان را

ت ذهنتی
7براساس آموز ۀ دسترستی ویتژه نستبت بته محتتوای حتاال ر

نمیتوانیم بته معنتایی بته کتار ببتریم کته در شترای

هریك از ما نسبت به محتوای حاالت ذهنی خودمان بتهطتور پیشتین

معمول میتوان بته کتار بترد؛ و دو اینکته اتفاقتا متا

معرفت داریم .به این معرفتر درجه دو معموال بتا عنتوانِ «دسترستیِ
ویژه» اشاره میشود .منظور از پیشینبودن این دسترسی نیز این استت

میتوانیم وااگان را به آن معانی به کار ببتریم .نتیجتۀ

که برای معرفت نسبت به آن نیتاز بته بررستی تجربتی جهتانِ ختارج

همراهی میان این دو ادعا این است کته متا مغزهتایی

اخیر ،این آموزه را میتوان به این شکل بیان

درون خمره نیستیم ( .)DeRose, 2000:124موضتوع

نداریم .با توجه به مطل

کرد اگر توانایی های متداول خود را در تشکیل باورهتای درجته دو
به کار گیریم ،آنگاه اگر فکر کنیم کته  ،متی تتوانیم بتدانیم کته فکتر
میکنیم که  ،بدون اینکه معرفتت متا بتهلحتاظر تتوجیهی وابستته بته
تجرب /محی باشد

(.)McLaughlin, Tye, 1998: 350

مقالۀ حاضر بررستی استتداللهتای ستازگارگرایانهای
استتت کتته از جانتت

بروکنتتر ارائتته شتتدهانتتد و بتته
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استتتداللهتتای ستتاده( )simple argumentsمشتتهور

خوانده میشوند ،متفتاوت از یکتدیگر خواهنتد بتود؛

هستند .در ادامه ،ابتتدا بته تقریتر بروکنتر از استتدالل

زیرا در زبان فارسی این وااهها به مغز و خمره اشتاره

برونگرایانۀ پاتنم اشاره شده و مشتخص شتده استت

دارند ،ولی در زبان فارسی* به مغز* و خمره* ارجتاع

که استدالل پاتنم در ردِّ شتکاکیت بتهلحتاظر معرفتتی

می دهند و بر همین اساس معانی متفاوتی نیز خواهند

دوری است .پس از آن استداللهای سادۀ بروکنر بیان

داشت .5براساس این تفکیتك ،شترای صتدقِ جملتۀ

و نقد و ارزیابی شده است.

«من مغزی درون خمره هستم» بسته به جهانی کته در
آن قرار داریم ،متفاوت خواهد بتود .در جهتان واقتع
این جمله که «من مغزی درون خمره هستتم» صتادق

تقریر بروکنر از استدالل برونگرایانۀ پاتنم
مختلتف بته

است؛ اگر و تنها اگر ،من مغتزی درون خمتره باشتم؛

بررستتی استتتدالل بتترونگرایانتتۀ پتتاتنم در ردِّ فرضتیۀ

ولی در جهان مغزهای درون خمره این جمله صتادق

شکاکانه پرداخته است .او برای این منظور سعی کرده

است؛ اگر و تنها اگر من مغز*ی درون خمره* باشتم.

است استدالل پاتنم را به گونهای دقیقتر بازسازی کند

با این توضیح ،استدالل برونگرایانۀ پاتنم بهشکل زیتر

تا ارزیابی آن بتا دقتت بیشتتری انجتا شتود .تقریتر

قابل بیان است

بروکنر در مقتاالت متعتدد و از جوانت

بروکنر براساس این گزارۀ منطقا صادق ،شکل گرفتته
است که یا من مغتزی درون خمتره هستتم و یتا متن

تقریر بروکنر از استدالل پاتنم علیه شکاکیت نسبت

مغزی درون خمره نیستم .بته همتین دلیتل او تقریتر

به جهانِ خارج

صتتتوریِ ختتتود از استتتتدالل پتتتاتنم را استتتتدالل

( )7یتتا متتن مغتتزی درون خمتتره هستتتم و بتته زبتتان

فصتتتتلی) (disjunctive argumentمتتتتینامتتتتد

فارسی* صحبت میکنم یتا متن مغتزی درون خمتره

) .(Brueckner, 1986: 154بروکنر ابتدا تأکید میکند

نیستم و به زبان فارسی صحبت میکنم.

که براساس ادعای برون گرایی معنایی ،زبتانِ فارستیِ

7

درون خمره از زبان فارسیِ در شرای معمول متفاوت

( )5اگر متن مغتزی درون خمتره باشتم و بته زبتان
فارسی* صحبت کنم ،آنگاه اظهارِ اینکه «متن مغتزی

است .بهمنظور تفکیك میتان ایتن دو زبتان ،بته زبتان
فارسی در جهان واقعی «فارسی» و به زبانِ فارسی در
جهانِ درون خمره« ،فارسی*» میگوییم .تفتاوتر ایتن

5جدای از اینکه ماهیت مرجع وااگان در زبان فارسی* دقیقا چیست،

دو زبان نه در فر نوشتتاری یتا آوایتی آن ،بلکته در

می دانیم که از ماهیت مرجعِ وااگان در زبانِ فارسی متفاوت هستتند و
همین تفاوت برای ارائۀ استدالل پاتنم کفایت متیکنتد .بتا ایتن حتال

معنی و محتوایی است که وااگان و جمالت زبان بته

پاتنم سه امکان را درمورد مرجعِ وااۀ «درخت» در زبان فارسی* بیتان

آن اشاره دارند .در نتیجۀ پذیرش برونگرایتی ،آنچته

میکند که عبارتانتد از  -7تصتویر درختت کته براستاس ادراکتات

که در زبان های فارسی و فارسی* به «مغز» و «خمره»

القاییِ حسی ایجاد شده است یا  -5الکترونهایی که در فرضتیۀ مغتز
درون خمره منجر به القای ادراکات حسی میشوند و یا  -9برنامتهای
رایانهای که بهطور علّی مسئول ایجاد و القای ادراکات حسی بته مغتز

7از آن رو که این مقاله به زبتان فارستی نوشتته شتده ،ایتن استتدالل

درون خمتتره استتت ( .)Putnam, 1981: 14براستتاس رویکتترد

درمورد زبان فارسی بیان شده است؛ اما علیاالصول هر زبتان طبیعتیِ

برونگرایی ،برقراربودن هریك از این موارد ،محتوایی متفاوت را برای

دیگری را نیز میتوان به جای زبان فارسی قرار داد.

جمالتی که مغز درون خمره بیان میکند ،ایجاد میکند.
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درون خمره هستم» صادق است؛ 7اگر و تنها اگر متن

بلکه مغزی درون خمره هستم .درنتیجه اگر من مغزی

مغز*ی درون خمره* باشم.

درون خمره باشم ،این جملته کته «متن مغتزی درون

( )9اگر من مغزی درون خمره باشم و به زبان

خمره ا » کاذب است .در سطور ( )2و ( )6نیز اثبتات

*

میشود اگر من مغزی درون خمره نباشم ،جملۀ «متن

فارسی* صحبت کنم ،آنگاه من مغز*ی درون خمره
نیستم.

مغزی درون خمرها » کاذب خواهد بود .بنابراین چته

( )4بنابراین اگر من مغزی درون خمتره باشتم و بته

من مغزی درون خمره باشم و چه مغزی درون خمره

زبان فارسی* صحبت کنم ،آنگاه اظهتارِ اینکته "متن

نباشم ،این جمله که من «مغزی درون خمتره هستتم»

مغزی درون خمره هستم" کاذب است.

کاذب است؛ و بنابراین براساس قاعدۀ حتذف فصتل،

( )2اگر متن مغتزی درون خمتره نباشتم و بته زبتان

یا قیاسی ذووجهین ،نتیجه متیشتود کته ایتن جملته

فارسی صحبت کنم ،آنگاه اظهارِ اینکته «متن مغتزی

کاذب است؛ اما پاتنم می خواهد نتیجه بگیرد کته متن

درون خمره هستم» صادق است؛ اگر و تنها اگر متن

مغزی درون خمره نیستتم و بنتابراین استتدالل هنتوز

مغزی درون خمره باشم.

کامل نیستت .از ایتن رو الز استت مقدمتهای ماننتد

( )6اگر متن مغتزی درون خمتره نباشتم و بته زبتان

سطر ( )3از استدالل مکمتل زیتر بته استتدالل فتوق

فارسی صحبت کنم ،آنگاه اظهار اینکته «متن مغتزی

افزوده شود تا به همراه سطر ( )8که همارزش با سطر

درون خمره هستم» کاذب است.

( )1در نظر گرفته میشود ،به حصول نتیجتۀ مطلتوب

( )1بنابراین ،اظهار اینکته «متن مغتزی درون خمتره

بینجامد

هستم» کاذب است.
در سطرهای ( )5تا ( )4اثبات میشود که اگر متن

مکمل استدالل برونگرایانه پااتنم علیاه شاکاکیت

مغزی درون خمره باشم ،این جملته کته «متن مغتزی

نسبت به جهانِ خارج

درون خمرها » کاذب است .گا اساسیِ ایتن قستمت

( )8اظهتتارِ اینکتته «متتن مغتتزی درون خمتتره نیستتتم»

از استدالل مقدمۀ ( )9است .این مقدمه بیتان متیکنتد
که در شرایطی که فرضیۀ شکاکانه مطترح متیکنتد و
من در آن مغزی درون خمره هستم ،به زبان فارستی

*

صتتحبت متیکتتنم .در ایتتن زبتتان وااههتتای «مغتتز» و
«خمره» نه به مغز و خمره ،بلکه بته مغتز* و خمتره

*

صادق است.
( )3اظهتتار اینکتته «متتن مغتتزی درون خمتتره نیستتتم»
صادق است؛ اگر و تنهتا اگتر متن مغتزی درون
خمره نباشم.
( )71من مغزی درون خمره نیستم.

ارجاع دارند .درنتیجه در ایتن حالتت شترای صتدق

اما وجود مقدمۀ ( )3در استدالل ،منجر بته ایجتاد

جملۀ «من مغزی درون خمره هستم» ایتن استت کته

دوری معرفتی می شود؛ زیرا تا پیش از آنکه ندانیم در

من مغتز*ی درون خمتره* هستتم؛ ولتی در صتورت
صدقِ فرضیۀ شکاکانه ،من نه مغتز*ی درون خمتره*،

جهتانی واقعتی هستتیم و بتته زبتان فارستی صتتحبت
میکنیم ،نمیتوانیم بدانیم که شرای صدق جملۀ «من
مغزی درون خمره هستم» این استت کته متن مغتزی

7منظور این است که اگر این جمله را اظهار کنم که «من مغزی درون
خمره هستم» ،جملۀ صادقی را اظهار کردها .

درون خمره باشتم .درواقتع اگتر براستاس استتداللی
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صتادق استت ،لزومتا

زبان فارسی* شرای صدق حتذف گیومته ای برقترار

نتیجه نمتیشتود کته بته محتتوای آن ،و درواقتع بته

است و این اظهار در هر دو زبان پذیرفتنی استت کته

حاکی از آن استت نیتز معرفتت

«جملۀ "من مغزی درون خمره هستم" صادق استت؛

داریم و میدانتیم کته  .7بیتان اخیتر را متیتتوان بتا

اگر و تنها اگر من مغزی درون خمره باشم»؛ ولتی در

استتتفاده از مفهتتو شتترای صتتدقِ حتتذفرگیومتتهای

ستتتطر( )3از استتتتدالل فتتتوق شتتترای صتتتدق

( )disquatational truth conditionتوضتتتیح داد.

حذفر گیومه ای به گونه ای ناموجه به کار رفته است .ما

شرای صدق حذفر گیومهای دانشی فرازبتانی دربتارۀ

از پیش نمی دانیم در جهان واقعتی هستتیم یتا جهتان

زبان استت و استتفاده از آن درمتورد جمتالت زبتان

مغزهای درون خمره؛ بنابراین کتاربرد شترای صتدق

پذیرفتنی است .تقریری از این مفهو را متیتتوان بته

حذفر گیومهای مستلز این پیشفترض استت کته در

شکل زیر مطرح کرد

جهان واقع قرار داریم .بنتابراین استتدالل پتاتنم علیته

معتبر اثبات شود کته جملتۀ
گزارهای که جملۀ

شرایط صدق حذفِگیومهای :بهطتور کلتی ،هتر

شکاکیت نمیتوانتد بتهدرستتی نشتان دهتد کته متن

متتورد( )tokensاز جمل تۀ کتته در زبتتان بیتتان

میدانم که مغزی درون خمره نیستتم و از ایتن رو در

دارای شرای ر

ردِّ شکاکیت موفق نیست(.)Brueckner,1986:164-5

شود( ،)utteredنسبت به فرازبان

صتدقِ حتتذفرگیومتتهای استت؛ اگتتر و تنهتتا اگتتر
جملهای صادق از

وجود داشته باشد که شتامل

باشد؛ در حالی که در گیومه قرار گرفته استت،
و به دنبال آن ترجمهای از عبتارتر «در صتادق
است اگتر و تنهتا اگتر» در

بیایتد ،و درنهایتت

خودر جملۀ بیان شود ).(Brueckner, 1999: 47

برای مثال اگر جملته را از زبتان فارستی( ) ،و
فرازبتتان را نیتتز زبتتانِ فارستتی( ) در نظتتر بگیتتریم،
میتوان گفتت جملتۀ «بترف ستفید استت» در زبتان
فارسی صادق است؛ اگر و تنها اگر برف سفید باشتد.
بتا ایتتن توضتیح ،متیتتتوان چنتین بیتان کتترد کتته در
سطرهای ( )7تا ( )1استدالل فتوق ،هرجتا از شترای

-3استداللهای سادۀ بروکنر
عموما پذیرفته شده است که استدالل پتاتنم علیته
شکاکیت به لحاظ معرفتتی دوری استت و از ایتن رو
فالسفه تالش کردهاند استداللهتایی جتایگزین ارائته
دهند که ایراد اخیر را نداشته باشد5؛ اما در ایتن میتان
شاید بروکنر بیش از ستایرین در جهتت ارائتۀ چنتین
استتتداللی تتتالش کتترده باشتتد .او چنتتدین استتتدالل
بتترونگرایانتته ارائتته متیدهتتد کتته حتتداقل در ظتتاهر،
پیچیتتدگی استتتداللهتتای قبلتتی را ندارنتتد و بتته
استداللهای ساده معروف شدهاند .9در این استداللها

صدق حذفرگیومهای استفاده شده است ،به این دلیتل
که فر جملته بتهصتورت شترطی استت ،متعهتد بته
پذیرفتن وجود هویاتی در جهان واقعی یا جهانِ مغتز
درون خمره نمی شویم .هم در زبان فارسی و هتم در

5بترای مثتال بنگریتد بته (،)Wright, 1992( ،)Brueckner, 1986
( )Noonan, 1998( ،)Davies, 1995و (.)Johnsen, 2003
9

پیش از بروکنر ،تیموچکو به برختی از صتورتهتای استتداللهتای

ساده اشاره کرده است ()Tymoczko, 1989؛ اما از آنجا کته بروکنتر
با بیان تقریرهای منقحی از این استداللها ،سعی در رفع نقتائص ایتن
استدالل ها کرده و درنهایت تقریری ارائته کترده استت کته برختی از

7توجه کنید که از اینکه کذب  pاثبات شود ،نتیجه میشود که من p

انتقادات وارد بر استداللهای ساده را نداشته باشد ،برای اشاره به ایتن

را نمیدانم؛ زیرا دانستن  pمستلز صدق آن است؛ ولی از اینکه

دسته از استداللها از عنوان «استداللهای سادۀ بروکنر» استتفاده شتده

میدانم که  pصادق است نتیجه نمیشود میدانم که .p

است.
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تالش شده استت تتا از مشتکل دوریبتودن معرفتتی

نیستم .به غیر از استدالل اخیر ،بروکنر استدالل ستادۀ

اجتنتتاب شتتود .ابتتتدا بتته استتتدالل زیتتر توجتته کنیتتد

دیگری نیز بهشکل زیر ارائه داده است ( Brueckner,

()Brueckner, 2012: 6

)2010: 161

استدالل سادۀ بروکنر علیه شکاکیت نسبت به جهانِ

استدالل سادۀ بروکنر علیه شکاکیت نسبت به

خارج1

جهانِ خارج2

( )7اگر من مغزی درون خمره باشم ،وااۀ «درخت»

( )7اگر من فکر کنم که برگ درختان سبز هستند،

در زبان من به درخت ارجاع نمیدهد.

آنگاه من مغزی درون خمره نیستم.

( )5وااۀ «درخت» در زبان من به درخت ارجاع

( )5من فکر میکنم که برگ درختان سبز هستند

میدهد.

( )9بنابراین ،من مغزی درون خمره نیستم.
مقدمتتۀ ( )7ایتتن استتتدالل براستتاس پتتذیرش

( )9بنابراین ،من مغزی درون خمره نیستم.
مقدمتتۀ ( )7از استتتدالل ستتادۀ  7نتیجتتۀ مستتتقیم

برون گرایی توجیته متیشتود .از آن رو کته مغزهتای

پذیرش برون گرایتی معنتایی پتاتنم استت .در جهتان

درون خمتره هنگتامی کتته وااۀ «درختت» را بته کتتار

معمتتول هنگتتامی کتته کس تی وااۀ «درختتت» را بیتتان

می برند ،بته درختتان واقعتی اشتاره نمتیکننتد ،اگتر

میکند ،از آنجا که با درختان واقعی در جهتانِ ختارج

صادقانه اظهار کنند که «باور دارند که بترگ درختتان

در ارتباطی علّی بوده است ،به درختان واقعی ارجتاع

سبز هستند» محتوای باور آنها ایتن نیستت کته بترگ

می دهتد .بته بیتان دیگتر ،محتتوای حالتت ذهنتیِ او

درختان سبز هستند؛ بلکه برای مثال این است کته آن

هنگامی که این وااه را بیان میکنتد ،توست درختتان

برنامۀ رایانهای که مسئول ایجتاد ادرا هتای درختت

واقعی متعیِّن شتده استت؛ ولتی مغتزی درون خمتره

مانندر( )treeishمن است با برنامهای دیگر همراه است

هیچگتاه بتا درختتان واقعتی در ارتبتاطی علّتی قترار

کتته باعتت

ایجتتاد ادراکتتی هماننتتد ادرا کیفیتتت

نداشته است و از این رو شرای صتدق جمالتتی کته

سبزرنگی می شود .بنتابراین اگتر کستی مغتزی درون

مغزی درون خمره بیتان متیکنتد و حتاوی ایتن وااه

خمره باشد ،نمیتواند فکر کند که برگ درختان ستبز

استت ،بتتا شترای صتتدق اظهتارات شخصتی کتته در

هستند؛ بلکه تنها میتواند فکر کند که برگ* درختان

*

شرای معمول همان عبارت را بیان میکنتد ،متفتاوت

سبز* هستند؛ اما براساس آموزۀ دسترستی ویتژه ،متن

است .بنابراین اگر من مغزی درون خمره باشم و وااۀ

نسبت به محتوای این باور خود که برگ درختان سبز

«درخت» را بیان کنم ،نه به درخت ،بلکه به درختت

*

هستند ،معرفت دار و بنابراین میدانم که فکر میکنم

ارجاع میدهم .مقدمۀ ( )5نیز براساس شترای صتدق

برگ درختان سبز هستند؛ و درنتیجه من مغتزی درون

حذفرگیومهای بیان شده است و بیانگر ایتن دریافتت

خمره نیستم.

درونی است که هنگامی که من وااۀ «درختت» را بته

اما این استدالل ها همچنتان بتا مشتکالتی مواجته

کار میبر  ،درخت واقعی در جهتان واقتع را در نظتر

هستند .درمورد استدالل ستادۀ  7دو انتقتاد متی تتوان

دار و به آن ارجاع می دهم .بنابراین ،براساس قاعتدۀ

مطرح کرد یك انتقاد این است که استتفاده از مقدمتۀ

رفع تالی ،نتیجه می شود که متن مغتزی درون خمتره

( ،)7این استدالل را بهلحاظ معرفتتی دوری متیکنتد.
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شکاکان می توانند ادعا کنند که این مقدمته مبتنتی بتر

چیزی ندانم .همین که من معنای «ارجتاع» و عالمتت

این پیشفرض است که وااۀ «درخت» ،چته در زبتان

گیومه را بتدانم ،ختواهم دانستت کته شترای صتدقِ

درون خمره و چه در زبتان غیرخمترهای ،بته چیتزی

حذفرگیومهای میتواند بهدرستی درمورد زبان من بته

ارجاع می دهد؛ ولتی نکتته ایتن استت کته متن تنهتا

کار رود .درنتیجه متیدانتم کته جملتۀ «ایتن درختت

به گونهای پسین میتوانم بدانم کته وااۀ «درختت» در

مرتفع است» در زبان من صادق است؛ اگر و تنها اگتر

زبان من ارجاع میکند و بنابراین در این حالت بهطور

این درخت مرتفع باشد؛ و درواقع در زبتان متن اگتر

پیشینی نمیدانم که در زبانِ مغزهای درون خمره وااۀ

وااۀ «درخت» ارجاع دهد ،به درخت ارجاع می دهتد.

«درخت» به چیزی ارجاع می دهتد؛ امتا از آن رو کته

این مطل

دانشی پیشینی درمورد معناشناسیِ زبان من

استدالل های شکاکانه نسبت به جهان ختارج همگتی

است و از این رو استفاده از آن مصتادره بته مطلتوب

پیشین هستند ،استفاده از مقدمهای که بتهنحتو پستین

نخواهد بود ( .)Brueckner, 2012: 8-9بروکنر تالش

موجه باشد مجاز نیست و به دوریشدن متیانجامتد.

میکند این مشکل را بتا بازنویستی ایتن مقتدمات در

انتقتتاد دو درمتتورد مقدم تۀ ( )5از استتتدالل س تادۀ 7

قال ت

شتترطی حتتل م تیکنتتد و م تیگویتتد براستتاس

مطرح می شتود .در ایتن مقدمته بیتان شتده کته وااۀ

برونگرایی من میتوانم ادعا کنم که بتهطتور پیشتینی

«درخت» در زبان من به درخت ارجاع متیدهتد؛ امتا

می دانم اگتر وااۀ «درختت» ارجتاع کنتد ،بته چیتزی

ادعای شکا همین است که ما نمیدانتیم در جهتانی

ارجاع میکند که با آن در تماس علّی بوده است؛ ولی

واقعی زندگی میکنتیم یتا در جهتان درون خمتره؛ و

بهطور پیشین نمیدانم که این وااه بته چیتزی ارجتاع

درنتیجه نمی دانیم که با درختان واقعی مواجهتۀ علّتی

میکند .با توجه به این مطل  ،استدالل زیر را در نظر

داشتتتهایتتم یتتا درختتتانی کتته بتترای مثتتال ،ازجملتته

بگیرید که درواقع تتدقیق شتدۀ استتدالل ستاده علیته

ویژگیهای یك برنامۀ رایانهای هستتند .درواقتع ایتن

شکاکیت نسبت به جهانِ خارج  7است و مقدمات آن

ادعتتا کتته «درختتت» در زبتتان متتا بتته درختتت ارجتتاع

بهصورت شرطی نوشته شدهاند

میدهد ،مبتنی بر پذیرش موضع ضدشکاکانه استت و

استدالل ساده علیاه شاکاکیت نسابت باه جهاانِ

از این رو استدالل دوری است .بروکنر میپتذیرد کته

خارج3

این ادعا که وااۀ «درخت» به چیزی ارجاع متی دهتد،

( )7اگر من مغزی درون خمره باشم ،اینچنین نیست

منجر به دوریشدن استدالل میشود؛ اما بیان میکنتد

که اگر وااۀ «درخت» در زبتان متن ارجتاع کنتد ،بته

که متیتتوان ستطرهای ایتن استتدالل را بتهگونتهای

درخت ارجاع کند.

بازنویسی کرد تا بتوان بهدرستی ادعا کرد که بتهنحتو

( )5اگر وااۀ «درخت» در زبان متن ارجتاع کنتد ،بته

پیشتتین نستتبت بتته پتتذیرش آنهتتا موجتته هستتتیم

درخت ارجاع میکند.

( .)Brueckner, 2010: 159بروکنر چنین میگوید که

( )9بنابراین ،من مغزی درون خمره نیستم.

درست است که متن نمتی دانتم مغتزی درون خمتره

اما بنا بر نظر نگارندۀ این سطور ،اگرچه بازنویسی

هستم یا انسانی در جهتانی معمتول ،ولتی ایتنچنتین

مقدمات استدالل سادۀ  7در قالت

شترطی بته انتقتاد

نیست که درمورد زبانی که از آن استفاده میکنم هتیچ

وارد بر ستطر ( )7از ایتن استتدالل پاستخ متیدهتد،

استداللهای سادۀ بروکنر در ردِّ شکاکیت نسبت به جهان خارج82/

همچنان در پذیرش سطر ( )5موجه نیستتیم .متا تنهتا

امتتا واضتتح استتت کتته از ایتتن دو مقدمتته نتیجتته

هنگامی میتوانیم در بیان یا پذیرش این مقدمه موجته

نمی شود که من مغزی درون خمتره نیستتم .بنتابراین

باشیم که از پیش بدانیم مغتزی درون خمتره نیستتیم.

استدالل سادۀ  9نیز بهلحاظ معرفتی دوری استت و از

این مقدمه همچنان پیش فرضی است برای اینکه ما در

این رو منترج نیست .بروکنر ،خودش و از موضع یتك

جهتتان مغزهتتای درون خمتتره قتترار نتتداریم .درواقتتع

شکا  ،به انتقاد دیگری به مقدمتۀ ( )7ایتن استتدالل

ادعای این مقدمه این است که اگر وااۀ «درختت» بته

اشاره میکند که مشابه انتقاد اخیتر استت و درنهایتت

چیزی ارجاع دهد ،به ماهیتی ارجتاع خواهتد داد کته

نیز تالش میکنتد بته آن پاستخ دهتد ( Brueckner,

درواقع درختی واقعتی استت .بلته؛ اگتر منظتور ایتن

 .)2010, pp. 159-160او متتیگویتتد مقدمتتۀ ()7

مقدمه همین است که وااۀ «درخت» در جمالت زبان

استدالل سادۀ  9نتیجهای است از این مقدمه که

من به چیزی ارجاع می دهتد کته جزئتی از گتزارهای

*( )7وااۀ «درخت» در زبان مغزهای درون خمره

است که جمالت واجد این وااه حاکی از آن هستتند،

ارجاع میکند؛ ولی به درخت ارجاع نمیکند.

میتوان آن را پتذیرفت؛ امتا بایتد توجته داشتت کته

خودر مقدمۀ *( )7نیز براساس پذیرش این نکته

ادعای شکا این است که من نسبت بته مرجتعِ وااۀ

حاصل شده است که

«درخت» و درواقع ماهیتت آن هتویتی کته در جهتانِ

**( )7درخت ازجمله ویژگیهای یك برنامۀ

خارج «درخت» نا دارد نمیتوانم معرفت کس

رایانهای نیست.7

کنم.

بنابراین درست است که اگر وااۀ «درختت» در زبتان

اکنون بروکنر این ایراد را مطترح متیکنتد کته متا

من ارجاع دهد به درخت ارجاع خواهد داد؛ امتا ایتن

بهطور پیشینی نمیدانیم درختان ازجمله ویژگتیهتای

مطل

به این معنی نیست کته آن هتویتی کته توست

یك برنامۀ رایانهای نیستند؛ زیرا بتا توجته بته صرترف

وااۀ «درخت» به آن اشتاره متیکتنم ،متاهیتی واقعتی

مفهو ِ( )conceptدرخت نمی توانیم بدانیم که درخت

دارد؛ زیرا ممکن است آن هویت ازجمله ویژگیهتای

ازجمله ویژگیهای یك برنامۀ رایانتهای نیستت .اگتر

یك برنامۀ رایانهای باشد که درون خمره به مغتز متن

این استدالل بخواهد شکاکیت نسبت به جهانِ ختارج

القا شده است .با توجه به ایتن نکتته ،اگتر استتداللی

را رد کند ،معرفت من بته مقتدمات آن بایتد پیشتینی

بخواهد بدون پیشفرض ارائته شتود ،بایتد بته جتای

باشد؛ زیرا هرگونه استفاده از تجربه و ادراکات حسی

مقدمۀ ( )5از دو مقدمۀ زیر تشکیل شده باشد

منجر به دور معرفتی خواهد شد .مقدمۀ ( )7استتدالل

( )9اگر من مغزی درون خمره نباشم ،آنگاه اگر وااۀ

بیان میکند که اگتر متن مغتزی درون خمتره باشتم،

«درخت» در زبان من ارجاع کند ،بته درختت ارجتاع

اینچنین نیست که اگتر وااۀ «درختت» در زبتان متن

میکند.
( )4اگر من مغزی درون خمره باشم ،آنگاه اگتر وااۀ
«درخت» در زبان من ارجاع کند ،به درخت* ارجتاع
میکند.

7

فرض بروکنر در بیان این مقدمه این است که مرجع وااگان در زبان

مغزهای درون خمره ،براستاس شترایطی کته پتاتنم در فرضتیۀ ختود
مطرح کرده است ،ویژگیهای آن برنامتۀ رایانتهای باشتد کته مستئول
ایجاد ادراکات درختمانند است .علیاالصول ،بدون اینکه قال

کلتی

استدالل و اعتبار و درستیِ آن تغییر کند ،مرجع ایتن وااه را متیتتوان
چیزهای دیگری نیز در نظر گرفت.
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ارجاع کند ،بته درختت ارجتاع کنتد .حتال ،شتکا

است؛ زیرا براساس بستار معرفتی اگر بدانیم کته ایتن

میتواند ادعا کند که از کجا معلو ماهیت مدلول وااۀ

گزاره ها صادق هستند ،مستلز این استت کته بتدانیم

«درخت» که بدون گیومه در تالی جملۀ شرطی اخیتر

فرضیۀ شکاکانه کاذب است ،و هم اینکته ( )5ممکتن

به کار رفته است ،ازجملته ویژگتیهتای یتك برنامتۀ

است درنهایت مشتخص شتود کته درختتان ازجملته

رایانهای نباشد .اتفاقا ممکن استت تحقیقتات تجربتی

ویژگیهای آن برنامۀ رایانهای هستتند کته در فرضتیۀ

نشتتان دهتتد کتته چنتتین استتت و درنهایتتت کشتتف

مغزهتتای درون خمتتره مطتترح م تیشتتود .دلیتتل ایتتن

شود( )turn outکه ماهیتر تمامیِ چیزهایی که ما آنهتا

ناسازگاری این است که اگر ( )5برقرار باشتد ،یعنتی

را درخت متیدانتیم ،نته درختتان واقعتی در جهتانی

اگر درختان درواقع چنین ویژگیهایی باشتند ،آنگتاه

معمول ،بلکه ازجمله ویژگیهتای برنامتهای رایانتهای

در این شرای فرضیۀ شکاکانه صادق خواهد بود؛ اگر

باشتتد کتته مستتئول ایجتتاد ادرا درختتت هستتتند

و تنها اگر گزارههایی که دربارۀ جهتان هستتند و متن

( .)Brueckner, 2010, pp. 160به بیان دیگر ،از نظتر

درموردشان ادعای معرفت می کنم نیز صتادق باشتند؛

شکاکان توسل به مقدمۀ ( )7از استدالل ستادۀ  ،9کته

ولی عبارت اخیتر بته ایتن معناستت کته ( )7برقترار

خود از پذیرش **( )7به دست میآید ،موجه نیستت.

نیست .پس ( )7و ( )5نمیتوانند با هم فرض شتوند.

درواقع تا پیش از آنکته نستبت بته وجتود و ماهیتت

بهمنظور توضیح بیشتر فرض کنید در زمانی مشتخص

درختان معرفت حاصل نشود ،ممکن استت درنهایتت

شود درختان واقعا ازجمله ویژگی های یك برنامته ای

کشف شود که درختان تکه در جهانی کته متن در آن

رایانهای باشند .مشخص است که در این حالت جملۀ

واقع هستم وجود دارندت ازجملته ویژگتی هتای یتك

«یك درخت مقابل من است» صادق است؛ اگر و تنها

برنامۀ رایانه ای هستند .بنابراین متن بته طتور پیشتینی

اگر آن ویژگی از یك برنامۀ رایانهای را که مربوط بته

نمی دانم کته وااۀ «درختت» در زبتان مغزهتای درون

ایجاد ادرا

خمره به چیزی غیر از درختان ،مثال بته ویژگتیهتای

میکنم .حال ،چون معرفت به اینکه درختتان ازجملته

یك برنامۀ رایانهای ،اشاره میکند و درنتیجه استتدالل

ویژگیهای یك برنامۀ رایانهای باشند ،مستلز معرفت

موفق نیست.

به این است که من مغزی درون خمره هستم ،میتوان

اما بروکنر ادعا میکند که پذیرش این مطلت

درختت استت ،در مقابتل ختود ادرا

کته

نتیجه گرفت که در این حالتت جملتۀ «یتك درختت

ممکن است درنهایت کشف شود تمامیِ چیزهایی که

مقابل من است» صادق استت؛ اگتر و تنهتا اگتر متن

ما آنها را درختت متیدانتیم ،نته درختتان واقعتی در

مغزی درون خمره باشم؛ اما نتیجۀ اخیر با ادعتای ()7

جهانی معمول ،بلکه ازجملته ویژگتیهتای برنامتهای

شکاکان ناسازگار است؛ یعنی برخالف ادعای ( )7من

درخت هستتند

هم نسبت به گزارهای درمورد جهتانِ ختارج معرفتت

با یکی از مفروضات مبنتایی ختودر شتکاکان ستازگار

دار و هم اینکه می دانم فرضیۀ شکاکانه برقرار است.

نیست .او بیان میکند که شکا نمیتوانتد هتم ادعتا

بنابراین این ادعتای شتکاکان پتذیرفتنی نیستت .اگتر

کند که ( )7فرضتیۀ شتکاکانه بتا معرفتت نستبت بته

را جایگزین اینکته «متن نستبت بته

رایانه ای باشد که مسئول ایجاد ادرا

گزاره هایی که درمورد جهانِ خارج هستتند ناستازگار

محمولنشانۀ
گزارۀ

درمتورد جهتانِ ختارج معرفتت دار »،

را

استداللهای سادۀ بروکنر در ردِّ شکاکیت نسبت به جهان خارج81/

جایگزین اینکه «فرضیۀ شکاکانه برقرار است» در نظر

اثبات کنتد .اشتکالی کته شتکا دربتارۀ مقدمتۀ ()7

بگیریم ،فر منطقی ایراد بروکنر به انتقتاد شتکاکان را

استدالل سادۀ  9مطرح میکند ،این نیستت کته چتون

میتوان اینچنین بیان کرد

ممکن است روزی مشتخص شتود درختت ازجملته
ویژگیهای رایانهای است ،پس این مقدمته پتذیرفتنی

فرم منطقی استدالل بروکنر علیه موضع شکاکان
()7
()5
()9

(نتیجه از ادعای ( )7شکا )
(نتیجه از ادعای ( )5شکا )
(مقدمه)

()4

نتیجتتۀ حاصتتل از ایتتن استتتدالل ایتتن استتت کتته

گزارهای وجود دارد که نسبت به آن معرفت داریتم و
این مطل

درواقع ردِّ موضع شکاکانه است .بنتابراین،

از نظتتر بروکنتتر ایتتن انتقتتاد شتتکاکان بتته مقدم تۀ ()7
استدالل سادۀ  9وارد نیست؛ اما پاسخ بروکنر بته ایتن
انتقتتاد شتتکاکان ،بتته ه تیچ عنتتوان موضتتع شتتکا را
تضعیف نمیکند .باید توجه داشت که اگتر روزی متا
متوجه شویم که درواقع مغزهایی درون خمره هستیم،
در آن شرای دیگر شکاکیت معنا ندارد؛ شتکاکیت در
جایی مطرح میشود که ما ندانیم مغزهتایی در خمتره

هستیم یا نیستیم .اینکه بروکنر می گوید «اگر درواقتع
درخت ازجملته ویژگتی هتای یتك برنامتۀ رایانته ای
باشتتتد» ،متتتیتتتتوان آن را فرضتتتی متتتتافیزیکی و
هستی شناختانه دانست؛ ولی مسئلۀ شکاکیت به لحتاظ
معرفت شناختی است .علی االصول «درختت» درواقتع
ممکتتن استتت درختتتی واقعتتی باشتتد ،یتتا ازجملتته
ویژگیهای یك برنامۀ رایانهای باشتد و یتا هتر چیتز
دیگر .مسئله این است که ما نمیدانیم کدا یك از این
امکانات وقوع پیدا کرده است .اگر ما بدانیم مغزهتایی
درون خمره هستیم و یا اینکه بتدانیم مغزهتایی درون
خمره نیستیم ،دیگتر شتکا  ،حتداقل بتهروشتی کته
موضوع بح

ما است ،قتادر نیستت موضتع ختود را

نیست؛ بلکه ادعای او این است کته در حتال حاضتر
من نمیدانم درخت وجودی حقیقی در جهانِ ختارج
دارد یتا برنامتتهای رایانتتهای استت یتتا هرچیتتز دیگتتر.
بنتتابراین ادعتتای بروکنتتر در ناستتازگاری در موضتتع
شکا پذیرفته نیست .با این حال ،شاید بتوان مقدمتۀ
( )7از استدالل سادۀ  9را تنها با توسل بته ایتن نکتته
پتتذیرفت کتته اگتتر مغتتزی درون خمتتره باشتتم ،وااۀ
«درخت» به چیزی متفاوت از وقتی کته مغتزی درون
خمره نباشم اشاره میکند .در این حالتت تأکیتد ایتن
سطر از استدالل تنها بر تفاوت ماهیت مرجع وااگتان
در شرای معمول و شترای درون خمتره استت و از
اینکه خودر این ماهیات چه هستند استفادهای نمیکند؛
اما چنانکه پیشتر بیان شد ،ما در پذیرش مقدمتۀ ()5
از استدالل سادۀ  9موجه نیستیم و بنابراین درمجمتوع
میتوان بیان کرد که استداللهتای ستادۀ  7و  9در ردّ
شکاکیت موفق نیستند.
مشابه همین اشکال قبلتی بته ستطر ( )5استتدالل
سادۀ  5نیز وارد است .این مقدمه بیان می کرد که متن
فکر می کنم برگ درختان سبز هستتند؛ در حتالی کته
اگر مغزی درون خمره باشم ،فکر میکتنم کته بترگ

*

درختان* سبز هستند؛ اما این ادعا که من میدانتم کته
فکر میکنم بترگ درختتان ستبز هستتند ،استتدالل را
دچار دوری معرفتی میکند؛ زیرا تا هنگامی که نتدانم
مغزی درون خمره نیستم ،نمیتتوانم نستبت بته ایتن
گزاره معرفت داشته باشم .درواقع اگرچته مقدمتۀ ()7
از استدالل سادۀ  5پذیرفتنی به نظر میرستند ،وجتود
مقدمۀ ( )5ایتن استتدالل را بتهلحتاظ معرفتتی دوری
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خواهتتد کتترد .بتتا ایتتن حتتال ،بروکنتتر ایتتن ایتتراد را

پیشتر بیان شد ،براساس رویکرد برونگرایی معنایی،

نمیپذیرد .بنابر ادعای بروکنتر ،صتدق مقدمتۀ ( )5از

محتوای حاالت ذهنیِ ما براساس آنچه در جهان

استدالل سادۀ  5مبتنتی بتر پتذیرش آمتوزۀ دسترستی

مستقل از ما وجود دارد متعیِّن میشود؛ ولی کامال

ویژه و درواقع ایتن ادعتا استت کته متن نستبت بته

محتمل است که ما نسبت به آنچه در جهانِ خارج

محتوای باورهای خود معرفت دار  .7در ایتن حالتت،

وجود دارد معرفت نداشته باشیم .برای نمونه شخصی

توجیه ما در پذیرش مقدمتۀ ( )5استتداللهتای ستاده

را در نظر بگیرید که باور داشته باشد که آب مایع

مبتنی بر آموزۀ دسترسی ویژه است و مقدمتۀ ( )7نیتز

گوارایی است؛ براساس آموزۀ دسترسی ویژه او

براساس پذیرش رویکرد برونگرایی موجه متیشتود.

نسبت به محتوای این باور خود بهطور پیشینی

درنتیجه استداللهای ستاده بته لحتاظ معرفتتی دوری

معرفت دارد .حال اگر او نداند که در جهانی که در

نیستند؛ اما بهنظرِ نگارندۀ مقالۀ حاضر ،امتا حتتی اگتر

آن چنین باوری دارد آب

و یا

فرض کنیم که توجیته مقتدمات ( )7و ( )5بته لحتاظ

چیز دیگر ،با توجه به اینکه محتوای حالت ذهنی او

معرفتی مبتنی بر یکدیگر نباشند و درنتیجته استتدالل

توس همین آب ِدر جهانِ خارج متعیِّن میشود ،این

به لحاظ معرفتی دوری نباشد ،مشتکل دیگتری هنتوز

نتیجه حاصل میشود که او نسبت به محتوای باور

باقی است که مربوط به استفادۀ توأمان از برونگرایتی

خود معرفت ندارد؛ و مشخص است که نتیجۀ اخیر با

و آموزۀ دسترسی ویتژه استت .ایتن مستئله در ادامته

آموزۀ دسترسی ویژه در تضاد است .درنتیجه این

بررسی شده است.

پرسش مطرح میشود که آیا اساسا آموزۀ دسترسی

است یا

ویژه با رویکرد برونگرایی معنایی ناسازگار است یا
-4آموزۀ دسترسی ویژه و استداللهای برونگرایانه

اینکه این تضاد به دلیل دیگری ،مثال استفادۀ ناموجه

علیه شکاکیت

از یك اصل معرفتشناختانه ،حاصل شده و خودر این

حداقل در نگاه نخست میان پذیرش آموزۀ

دو رویکرد ناسازگار نیستند .9جدای از پاسخی که به

دسترسی ویژه و برونگرایی نسبت به محتوای حاالت

این پرسش داده شود ،میتوان چنین بیان کرد که

ذهنی یك ناسازگاری به نظر میرسد .5چنانکه
روبهرو شده استت؛ زیترا پتذیرش آمتوزۀ دسترستی ویتژه مبتنتی بتر
7بروکنر انتقاد دیگری را نیز دربارۀ ادعای دوریبتودن استتداللهتای

شهودی قوی است .برای مثال بنگرید به (Falvey, ( ،)Burge, 1988

ساده مطرح کرده است .از نظر او اگر چنتین انتقتادی را وارد بتدانیم،

.)McLaughlin, Tye, 1998( ،)Owens, 1994

نهتنها به این استدالل ،بلکه به تمتامی استتداللهتایی وارد استت کته

9

همانند استداللهای ساده ساختاری براساس قاعدۀ وضع مقد یا رفتع

( )compatibilistو ناستتتازگارگرایان ( )incompatibilistتقستتتیم

تالی دارند و از این رو انتقاد دوریبودن به استتداللهتای ستاده وارد

شدهاند .براساس ادعای فیلستوفان دستتۀ اول بترونگرایتی معنتایی و

نیست ( .)Brueckner, 2010, pp. 170در مقالۀ حاضر به این انتقتاد

آموزۀ دسترسی پیشین نسبت به محتتوای حتاالت ذهنتی بتا یکتدیگر

پرداخته نشده است.

سازگار هستند؛ در حالی که فیلسوفان دستۀ دو این دو را با یکتدیگر

5بیشتر برونگرایان پذیرفتهاند که اگر بتوان نشان داد پذیرش رویکترد

ناستتازگار م تیداننتتد .بررستتی جزئیتتات مختلتتف ایتتن استتتداللهتتا و

برونگرایی معنایی منجر به ایجتاد ایتن نتیجتۀ نتامقبول متیشتود کته

رویکردهای متفاوت درمورد آن موضوع مقالتۀ حاضتر نیستت .بترای

شخص بهمنظور معرفت نسبت به محتوای حالت ذهنیِ خود بایتد بته

مشاهدۀ شترحی از برختی دیتدگاههتا در ایتن متورد بترای مثتال بته

بررسی تجربی درمورد محی بپردازد ،برونگرایی بتا مشتکلی جتدی

( )Kallestrup, 2012مراجعه کنید.

فیلستتوفان در برابتتر ایتتن پرستتش بتته دو دستتتۀ ستتازگارگرایان

استداللهای سادۀ بروکنر در ردِّ شکاکیت نسبت به جهان خارج83/

پذیرش استداللهای برونگرایانهای که با استفاده از

است؛ زیرا صررف اینکه استداللهای ناسازگارگرایانه

آموزۀ دسترسی ویژه ارائه شدهاند ،فرعِ بر پذیرش

رد شوند ،نشان نمیدهد که پذیرش آموزۀ دسترسی

سازگاری این دو رویکرد است .مشخص است که

ویژه و برونگرایی با یکدیگر سازگار هستند .ولی آیا

اگر بهطریقی نشان داده شود که این دو رویکرد با

برای ارائۀ استداللی که هم از رویکرد برونگرایی

یکدیگر ناسازگار هستند ،استفادۀ توأمان آن دو در

استفاده کند و هم از آموزۀ دسترسی ویژه ،باید بدانیم

یك استدالل واحد پذیرفتنی نیست .با این حال ،در

که این دو با یکدیگر سازگار هستند؟ پاسخ به این

مقالۀ حاضر فرض بر این است که هیچکدا از

پرسش مثبت است؛ اگر بخواهیم برای ردِّ شکاکیت

استداللهایی که در پیِ اثبات ناسازگاری میان

معرفتی نسبت به گزارههایی که دربارۀ جهان خارج

برونگرایی و آموزۀ دسترسی ویژه هستند ،موفق

هستند از هردوی این آموزهها در یك استدالل

نیستند و برونگرایان بهدرستی نشان دادهاند که

استفاده کنیم ،باید بدانیم که آن دو با یکدیگر سازگار

استداللهای ناسازگارگرایانه منترج نیستند .7حال

ابتدا فرض کنید

هستند .برای توضیح این مطل

پرسش این است که آیا با وجود فرض اخیر،

عبارت

معادل رویکرد برونگرایی معنایی و

برونگرایان میتوانند با استفاده از آموزۀ دسترسی

عبارت

معادل آموزۀ دسترسی ویژه باشد .اکنون

ویژه ،شکاکیت نسبت به جهانِ خارج را رد کنند؟ به

فرض کنید استدالل معتبری داشته باشیم که توأمان از

نظرِ نگارندۀ مقالۀ حاضر پاسخ این پرسش منفی

استفاده کرده باشد و در سطر

دو آموزۀ

و

اثبات شده باشد که  .مشخص است که اگر
7باید توجه داشت که دالیل قانعکنندهای به نفع رویکرد بترونگرایتی
وجود دارد و آمتوزۀ دسترستی ویتژه نیتز شتهودا پتذیرفتنی بته نظتر
می رسد .برای اثبات سازگاری این دو رویکرد استتداللی ارائته نشتده
است .درواقع تما تالش فیلسوفان ستازگارگرا ایتن بتوده استت کته
استداللهایی را که ناسازگارگرایان ارائه کردهاند ،رد کنند .با این حال،
نکتۀ اخیر اختصاصی به این دو رویکرد دارد و اغل

اینچنتین استت

که اثبات سازگاری میان دو گزارۀ مختلتف بستیار دشتوارتر از اثبتات
ناسازگاری آن دو است؛ زیرا برای اثبات ناسازگاری کافی استت یتك
مورد پیدا شود که نشان دهد آن دو گزاره منجر بته نتتایجی متنتاقض

استدالل معتبر باشد ،ناسازگاری میان

و

استدالل را نامعتبر نخواهد کرد؛ زیرا از وجود تناقض
میان مقدمات ،هر نتیجهای ،و ازجمله  ،قابل استنتاج
است؛ ولی دقیقا به همین دلیل ،اثبات

دیگر ارزش

معرفتی نخواهد داشت؛ زیرا در چنین شرایطی
نیز از آن مقدمات قابل استنتاج است .از طرفی برای
اینکه در چنین استداللی بتوان نتیجه گرفت که من

شدهاند؛ ولی برای اثبات سازگاری میان آن دو باید تمامی ترکی هتای

میدانم که  ،باید نسبت به مقدمات استدالل نیز

ممکن آن دو گزاره را بررسی کرد و درنهایت حکم به ستازگاری داد.

معرفت داشته باشیم تا با کاربرد اصل بستار معرفتی،

چنین امری در اغل

موارد نشدنی است .بنابراین حتی اگر فیلستوفان

بتوانند نشان دهند که تمامی برهان هایی کته علیته ستازگاری ایتن دو

معرفت نسبت به

رویکرد ارائه شدهاند ناموفق هستند ،تنها این نتیجه به دست میآید که

به

این دو رویکرد ناسازگار نیستند؛ نه اینکه ایندو سازگار هستتند .البتته

موجه هستیم .اگر نسبت به

ممکن است ادعا شود همین که ناسازگاری میان این دو آمتوزه اثبتات
نشده است ،پذیرش اینکه این دو با یکدیگر ستازگار هستتند معقتول
است؛ اما بهاعتقادر نگارنده اگرچه بیان اخیر در موجتهبتودن عطتف دو
آموزۀ شهودی فلسفی پتذیرفتنی استت ،در استتدالل هتایی کته علیته
شکاکیت ارائه شدهاند بهنحو نامقبولی به کار رفتهاند.

و

را نیز نتیجه بگیریم؛ اما ما نسبت

معرفت نداریم؛ بلکه تنها در پذیرش آنها
و

معرفت داشته

باشیم ،نیاز به اثباتی جداگانه نداریم که نشان دهد آن
دو سازگار هستند؛ زیرا معرفتداشتن نسبت به آن
دو ،صدقِ توأمان آنها را نیز نشان میدهد؛ اما نکته
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اصولی فلسفی هستند که

ما پذیرفته شدهاند .در این شرای معقولبودن باور به

پذیرفتن یا نپذیرفتن آنها براساس شهود ما میتواند

مقدمات است که به نتیجه منتقل میشود؛ و من در

معقول یا غیرمعقول باشد .7از این رو کامال قابل

پذیرش نتیجه معقول هستم؛ اما استداللهای شکاکانه

تصور و ممکن است که اگرچه پذیرش دو اصل

براساس این مقدمه شکل گرفته بودند که من نمیدانم

معقول است ،کاربرد توأمان آندو منجر به

مغزی درون خمره نیستم .بنابراین ،با توجه به آنچه

ایجاد ناسازگاری شوند .بنابراین میتوان چنین گفت

بیان شد ،میتوان گفت که استفادۀ توأمان برونگرایی

که صرفر ردِّ استداللهایی که برای اثبات ناسازگاری

و آموزۀ دسترسی ویژه در یك استدالل نمیتواند

ارائه شدهاند ،سازگاری ایندو رویکرد

منجر به ردِّ شکاکیت نسبت به جهانِ خارج شود .با

را نشان نمیدهد؛ اما ما برهانی نداریم که سازگاری

این حال اگرچه چنین استداللهایی شکاکیت درمورد

این دو را اثبات کند .بنابراین ،از آن رو که این دو

امکان حصول معرفت را رد نمیکنند ،نشان میدهند

رویکرد براساس شهودهای ما پذیرفته شدهاند ،در

که ما در باور به گزارههایی که دربارۀ جهانِ خارج

کاربرد توأمان آن دو نیز موجه هستیم؛ اما باید توجه

باشد موجه هستیم و درواقع شکاکیت در توجیه

داشت که دیگر نمیتوان ادعا کرد که نسبت به نتیجۀ

باورهایمان نسبت به جهان خارج را رد میکند.

چنین استداللی معرفت داریم؛ بلکه در این حالت تنها

درواقع با فرض اینکه استداللهایی مانند استدالل

در پذیرش نتیجه موجه هستیم.

سادۀ  5از جهات دیگر پذیرفتنی باشند ،در ردِّ آن

این است که

و

و

میان

مطل

و

اخیر نشان میدهد که استدالل سادۀ  5نیز

دسته از استداللهای شکاکانهای که مبتنی بر کاربرد

در ردِّ شکاکیت درمورد حصول معرفت نسبت به

اصل بستار توجیه هستند و ادعا دارند که ما در باور

جهان خارج موفق نیست .مقدمۀ ( )7از این استدالل

به گزارههایی که دربارۀ جهانِ خارج باشند حتی

مبتنی بر پذیرش برونگرایی و مقدمۀ ( )5آن نیز

موجه نیز نیستم ،موفق خواهند بود .ادعای شکا

در

براساس آموزۀ دسترسی ویژه ارائه شده است؛ اما

این استداللها این است که ما در پذیرش اینکه

چنانکه بیان شد ،این استدالل تنها میتواند نشان دهد

مغزی درون خمره نیستم ،حتی موجه نیز نیستم و

که من در پذیرش این موجه هستم که مغزی درون

براساس استداللی شکاکانه نتیجه میگیرد که در باور

خمره نیستم؛ ولی این نتیجه حاصل نمیشود که من

به گزارههایی که دربارۀ جهانِ خارج باشند نیز موجه

میدانم که مغزی درون خمره نیستم .درواقع ما نسبت

نخواهیم بود ()Pritchard, 2005: 42-3؛ اما استدالل

معرفت نداریم؛ ولی در پذیرش آن دو

سادۀ  5نشان میدهد که باور به اینکه مغزی درون

معقول هستیم؛ زیرا هردو براساس شهود بسیار قوی

خمره نیستیم ،معقول است .بنابراین میتوان بهدرستی

به

و

بیان کرد که استداللهای سازگارگرایانه در ردِّ حداقل
 7توجه کنید که آموزۀ دسترستی ویتژه یتك اصتل فلستفی استت کته
پذیرش آن به واسطۀ شهودهای درونی ما انجا گرفته استت .پتذیرش
آموزۀ برون گرایی نیز متّکی به شهودهایی است کته در آزمتایشهتای
ذهنی فالسفه ذهتن متورد توجته قترار گرفتته استت .بترای مشتاهدۀ
نمونههایی از این آزمایشهای ذهنتی بته ( )Putnam, 1975مراجعته
کنید.

برخی از انواع شکاکیت نسبت به جهانِ خارج موفق
است.
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مسئلۀ مقالۀ حاضر بررسی این مطل

استداللهای سادۀ بروکنر در ردِّ شتکاکیت نستبت بته
 با تحلیل و ارزیتابی.جهان خارج موفق هستند یا خیر
 درنهایت مشتخص شتد کته،مقدمات این استدالل ها
 به لحاظ معرفتی دوری است و از9  و7 استدالل سادۀ
 همچنین از آنجا که استتدالل.این رو پذیرفتنی نیستند
 از آموزه های برون گرایی معنتایی و دسترستی5 سادۀ
 و متا نستبت بته،ویژه به طور همزمان استفاده می کند
 در،سازگاری این دو آموزه با یکدیگر معرفت نداریم
ردِّ شکاکیت نسبت به حصول معرفت به جهان خارج
ّ ایتتن استتتدالل در رد، بتتا ایتتن حتتال.موفتتق نیستتت
شکاکیت نسبت به توجیه ما در باور به گزاره هایی که
. موفق است،دربارۀ جهان خارج هستند
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