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Abstract
One of the issues of Philosophy of Mind is the intentionality of the mind. The
topic of this article is the study of the two related aspects of this issue, i.e. the
possibility of intentionality and how mind content is determined in the
Teleological Theory of Mental Content. According to this theory, the natural
evolution of a living organism and the teleological functions based on this
determines mental content and one can present a natural and physical
explanation of intentionality and mental content with help from that. In this
article, after explaining the foundations of this theory, i.e. realism in regards to
intentionality, naturalism and the principle of natural evolution of species, we
will first address two main versions of this theory, i.e. Dretske’s Indicator
Semantics and Millikan Consumer Semantics and then evaluate them. The most
important problem of this theory is that it cannot explain the content and
meaning of philosophical and logical concepts nor non-existence concepts and
therefore, it faces issues concerning the above concepts.
Keywords
Intentionality; mental content; teleological theory; Ruth Garrett Millikan; Fred
Dretske.
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Introduction
The issue of intentionality is that how is it possible that the matter in the
skull can refer to something or can be about something in the world outside
of itself. Intentionality of consciousness is the reason why we can have
representations of the world and why our thoughts possess content and
depict the real world. Content is what our mental representation represents.
There are various philosophical issues regarding content. For example, is
content physically explainable or not? Another issue is how is a particular
content of a mental state determined? It seems that these two questions are
related to each other because any explanation regarding content is also an
explanation of how content is determined.
The Teleological Theory in trying to explain the possibility of
intentionality always employs a physicalistic framework. This theory claims
that the natural evolution of a living organism and the teleological functions
based on that determines content and provides a natural and physical
understanding of intentionality and meaning.

Indicator Semantics
Dretske first suggested a causal theory of mental concept and meaning;
however, in his later works he also added a functional approach to it and
thus, his viewpoint is a type of functional-informational viewpoint, i.e. it is
an informational version of teleological semantics.
According to him, as a result of contact with the environment, the inner
structures of the brain produce perceptive representations which possess an
indicative function. This function has emerged in the process of evolution
through the natural selection mechanism to be in accordance with the natural
environment of the animal. Therefore, in short, inner indicator systems are
denotative because they result in external conduct suitable to the animal for
it to survive. This theory ranks among the producer teleological semantic
theories which believe that representative content is determined in
consideration of the function of the producer of the representation.

Consumer Semantics
According to Millikan, the functions of the consumers of representation, i.e.,
the systems that use representations specify its content. She focuses on the
consumptions of the representations, i.e. the consumptions that natural
organisms use to execute suitable functions to represent specific contents.
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She claims that the production of mental representations is not related to its
content; rather, it is necessary to focus on its consumption to solve the
problem of functional determination.
She believes that intentionality is a real, biological and nonlinguistic
property which has formed in human beings through a process of evolution,
in the same that arms, hands and the heart have formed in an evolution
process to provide suitable functions. The intentional categories must be
considered as the actions of biological systems; the effects and consequences
of which define their suitable functions.

A Study of the Problems
The meaning of logical and philosophical concepts as well as non-existence
concepts is an issue that all theories of language must be able to explain. The
problem of theories of meaning in encountering this category of concepts is
that at first glance they are empty of references and therefore, any theory that
considers meaning to be one with references to or dependent on them will
face problems in explaining these concepts. Frege’s theory of meaning
provides a solution for the explanation of the meanings of these concepts by
separating meaning from reference. However, the problem of the teleological
theory is that it makes meaning completely dependent on reference. In this
theory, meaning is equal to the conditions of teleological proper function.
This meaning is nothing more than the external reference of words and
therefore, encounters the problem of the absence of reference in concepts
like non-existence concepts.

Conclusion
One of the unresolved problems of this theory is the possibility of supposing
creatures possessing a mind and intentionality but don’t have a biological
body and thus, one cannot explain intentionality in them based on the theory
of evolution and natural history. However, the main problem of this theory is
that it cannot explain the content and meaning of philosophical and logical
and also non- existence concepts and therefore, even if it can specify the
necessary and sufficient conditions for content determination in concepts
which have a close relationship with biological matters, it faces problems
concerning the above mentioned concepts and is thus considered incomplete.
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تبیین و بررسی نظری ٔه غایت شناختی محتوای ذهنی با تأک ید بر دیدگاههای درتسکی و میل یکان

ِ
شناختی محتوای ذهنی
تبیین و بررسی نظری ٔه غایت
با تأکید بر دیدگاههای درتسکی و میلیکان
حسین اسفندیار ׀ مهدی ذاکری



تاریخ دریافت۳۱۸۹/۳۳/۳۲ :
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تاریخ پذیرش۳۱۸۹/1۱/32 :

چکیده

ٔ
فلستحه ذهتن تبیتین
حیت التحاتی یکی از ویژگیهای اصلی حاالت ذهنتی استت و از همتینرو ،یکتی از مستائل
فیزیکالیستی این ویژگی است .موضوع این مقاله بررسی دو ٔ
جنبه مرتب به هم این مسئله ،یعنی امکان حیت التحاتی
و چگونگی تعیین محتوای ذهنی در ٔ
نظریه غایتشناختی محتواست .بر اساس این نظریه ،تکامل طبیعی ارگانیستم
زنده و کارکردهای غایی مبتنی بر آن ،محتوا را ّ
متعین میکنتد و بته کمتک آن میتتوان تبیینتی طبیعتی و فیزیکتی از
حیت التحاتی و محتوا به دست داد .در این مقاله ،پس از بیان مبانی این نظریته (واقتعگرایی دربتارۀ حیتت التحتاتی)
طبیعیگرایی و اصل تکامل طبیعی انواع و _ در گام نخست _ دو تقریر اصلی ایتن نظریته ،یعنتی معناشناستی دال
درتسکی و معناشناسی مصرفکننده میلیکان را مطرح کرده و سپس به ارزیتابی آن میپتردازیم .مهمتترین اشتکال
نظریه ،این است که نمیتواند محتوا و معنای محاهیم منطقی ،فلسحی و نیز محاهیم عدمی را تبیین کند و از ایتنرو _
حتی اگر بتواند در محاهیمی که ارتباط نزدیکی با امور زیستی دارند ،شرای الزم و کافی تعیین محتوا را مشخ کند
ْ
_ در خصوص محاهیم پیشگحته با مشکل مواجه است و به همین دلیل ناتمام به حسا میآید.
کلیدواژهها

حیت التحاتی ،محتوای ذهنی ،نظریه غایتشناختی ،روث گرت میلیکان ،فرد درتسکی.
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مقدمه

حاالت ذهنی ما با دو و یژگی کیحیت پدیداری 1و حیت التحتاتی 2شتناخته میشتوند« .کیحیتت پدیتداری»
ْ
و یژگی اول شخ است که با پرسش «چگونه استت در آن موقعیتت ختاص بتودن؟» آشتکار میشتود.
حیت التحاتیّ ،اما رابطۀ دربارگی است که در آن حاالت ذهنتی بتهستوی ابتژهای التحتاتی ،نشتانه رفتهانتد.
برخی فیلسوفان ذهن معاصر که به حذفگرایی قائل هستند ،در نهایت ،ایتن دو و یژگتی اساستی را انکتار
میکنند ،اما بنا بر این که این دو و یژگ ْی اصیل و متعلق به امور ذهنی ما باشند ،دربارۀ امکتان ،چگتونگی و
ارتباط آنها سؤال خواهد شد.
ٔ
ٔ
مسئله آگاهی کیحی است .درست همان طور که فهم این کته چطتور
مسئله حیت التحاتی ،روی دیگر
ممکن است مقداری ماده داخل جمجمه ما آگاه باشد یا فعل و انحعاالتش آگاهی را ایجاد کند ،بتیانتدازه
دشوار است این که بتوان تصور کرد که ماده درون جمجمه بته چیتزی ارجتاع دهتد یتا دربتارۀ چیتزی در
جهانی بیرون از خودش باشد یا از فعل و انحعاالتش چنین ارجاعی پدید آید.
فیزیکالیسم ،وجهه غالب در مباحت ٔ
فلسحه ذهن است و اکثر فیلسوفان ذهن نیتز بتا پیشفترضهتای
ْ
ٔ
فلسحه ذهن میپردازند .یکی از این مستائل طبیعتیستازی حیتت التحتاتی
فیزیکالیستی به بررسی مسائل
مبتنی بر مادیگرایی آگاهی است .در ادامه ،به این مسئله میپردازیم ،اما پتیش از آن ،نیازمنتد توضتیح دو
محهوم «حیت التحاتی» و «محتوای ذهنی» هستیم.
مفهوم حیث التفاتی

ٔ
فلسحه ذهن معاصر ،از محهوم «حیت التحاتی» برای توضیح و یژگی اساسی ذهتن استتحاده میشتود کته
در
بر اساس آن ،حاالت ذهنی معطتوف بته چیتزی یتا دربتارۀ چیتزی هستتند (.)Hickerson, 2007, p. 1
برای مثال ،هنگامی که من باور دارم که رستم و سهرا با یکدیگر جنگیدهاند ،باور من دربارۀ جنگ رستم و
سهرا است و یا هنگامی که تصمیم میگیرم در مسابقات ورزشی امسال شرکت کنم ،تصمیم من دربارۀ
شرکت در مسابقات ورزشی است .حیت التحاتی از و یژگیهای اصلی آگتاهی استت .آگتاهی ،بته تعبیتر
هوسرل ،همواره آگاهی از چیزی و به سمت چیزی نشانه رفتن است .و یژگی التحاتی ذهن سبب میشود تا
ما بتوانیم بازنمودهایی دربارۀ جهان داشته باشیم و افکار ما دارای محتوا و نشاندهنده عالم واقع باشند .این
و یژگی به ذهن امکان میدهد که حتی به چیزهایی که وجتود ندارنتد ،فکتر کنتد (.)Zalta, 1988, p. 10
1. qualia
2. intentionality
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حیت التحاتی ،به طور خالصه و به عبارت ساده ،و یژگیای است که داشتن دانش دربارۀ جهان را بترای متا
ممکن میسازد ()Kim, 2010, p. 17
محتوای ذهنی

1

محتوا آن چیزی است که بازنمود ذهنی ما آن را بازمینمایاند .برای مثال ،وقتی محهومی کلتی یتا صتورتی
ْ
خیالی دارم ،آن محهوم یا صورت دارای محتواست؛ به این معنا کته امتری را بازنمتایی میکنتد و بته تعبیتر
دیگر ،آنچه حاالت ذهنی ما دربارۀ آن هستند «محتوا» نامیده میشود .فکرها ،باورهتا ،میلهتا ،امیتدها و
ترسهای ما دربارۀ چیزی هستند و محتوایی دارند و برای مثال ،فکر من دربارۀ اینکه «حسن اینجاستت»
یا باور من به اینکه «فردا باران میبارد» ،محتواهایی دارند که میان «» قرار گرفتهاند.
مسائل فلسحی گوناگونی دربارۀ محتوا وجود دارند ،از جمله ایتن کته آیتا محتتوا قابتل تبیتین فیزیکتی
است یا نه؟ مسئله دیگر اینکه محتوای خاص یک حالت ذهنی چطور متع ّین میشتود؟ چترا بایتد فتالن
فکر خاص واجد محتوای خاصی باشد و به چیز خاصی ارجاع دهد؟ به نظتر میرستد ایتن دو ستؤال بته
یکدیگر مرتب باشند؛ زیرا هر تبیینی دربارۀ محتوا ،تبیینی دربارۀ چگونگی ّ
تعین محتوا نیز خواهد بود.
نظریههایی که دربارۀ طبیعت محتوای ذهنی بحت میکنند ،در پی تبیین این نکتهاند کته چطتور یتک
ً
حالت ذهنی میتواند دربارۀ چیزی باشتد .نظریتههای معاصتر محتتوا ،معمتوال طبیعیگترا هستتند و در
ٔ
نظریته
تالشاند تا حیت التحاتی و محتوای ذهنتی را بتر استاس عناصتر طبیعتی و فیزیکتی تبیتین کننتد.
غایتشناختی محتوا _ مانند دیگر نظریههای محتوای ذهنتی _ در تتالش بترای تبیتین «حیتت التحتاتی»
است و این که چطور حاالت ذهنی میتوانند دربارۀ اشیاء باشند یا به سوی آنها نشانه رونتد؟ فیلستوفانی
که ٔ
نظریه غایتشناختی ارائه میدهند ،در تالش بترای تبیتین امکتان حیتت التحتاتی ،همتواره چتارچوبی
فیزیکالیستی را به کار میگیرند و به دنبال «نظریهای طبیعیگرایانه» هستند.
ْ
هدف طبیعیگر ْ
هستتی چیتزی نیستتند
ایی ار ٔائه نظریهای است که بر اساس آن ،عناصر اساسی جهان
مگر آنچته کته علتوم طبیعتی توصتیو میکننتد .در چتارچو ایتن فرضتیه ،حیتت التحتاتی بته لحتاظ
ٔ
نظریته غایتشتناختی متدعی
هستیشناختی عنصری اساسی و بنیادین در نظر گرفته نمیشود .بنتابراین،
است که میتوان نشان داد که حیت التحاتی ،بر حسب دیگر اشیاء و ویژگیهای طبیعی قابتل تبیتین و فهتم
است و جزئی از جهان طبیعی است .به تعبیر دیگر ،آنها برای تبیین «چگتونگی ّ
تعتین محتتوای ذهنتی»،
به عناصر طبیعی و ویژگیهای غیرمعنایی کارکردهای بیولوژیکی متوستل میشتوند و بتر همتین استاس،
1. mental content
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معتقدند که تبیین آنها دربارۀ ّ
تعین محتتوا ،پاستخی بته پرستش امکتان حیتت التحتاتی _ در چتارچوبی
فیزیکالیستی _خواهد بود .ادعای آنها این است که تکامل طبیعتی ارگانیستم زنتده و کارکردهتای غتایی
مبتنی بر آن ،محتوا را ّ
متعین کرده و فهمی طبیعی و فیزیکی از حیت التحتاتی و معنتا بته دستت میدهنتد.
به طور خالصه ،نظری ٔه غایی محتوا بر این ادعاست کته محتتوای یتک بتازنمود ذهنتی بته وستیله کتارکرد
دستگاهی که آن بازنمود را تولید یا مصرف میکند ،مشخ میشود.
در این نوشته ،به بررسی ٔ
نظریه غایی محتوا و دو تقریر مهمتر آن ،یعنتی تقریتر درتستکی و میلیکتان،
میپردازیم.
ٔ
مبانی و اصول موضوعه نظریه غایی

برای آنکه به فهم دیدگاه غایی نزدیک شویم ،نخست میبایست از اصول موضوعه و محاهیم بنیتادینی کته
شالوده این نظریه را تشکیل میدهند ،آگاه شویمٔ .
نظریه غایی بتر استاس چنتد اصتل موضتوعه و محهتوم
بنیادین زیر مطرح میشود.
واقعگرایی دربارۀ حیث التفاتی

دهنده ٔ
فیلسوفان ارائه ٔ
نظریه غایی _ نظیر درتسکی و میلیکتان _ دربتارۀ حیتت التحتاتی واقتعگترا هستتند؛
برخالف حذفگرایان که واقعیت حیت التحاتی را نمیپذیرند .میلیکان حیت التحاتی را ویژگتیای واقعتی،
بیولوژیکی و غیرزبانی میداند که در انسانها به واسطه فرآیند تکامل شکل گرفته استت ( Lyons, 1995,
ْ
فیزیکالیسم چالشبرانگیتز خواهتد
 .)p. 76البته ،با توجه به واقعگرا بودن ،توضیح حیت التحاتی بر اساس
بود؛ زیرا حیت التحاتی _ به عنوان ویژگی واقعی امور ذهنی _ در بدو امر ،غیر فیزیکتی بته نظتر میرستد.
بنابراین ،سؤال خواهد شد که چگونه یک سیستم فیزیکی دارای حیت التحاتی میشود؟
فیزیکالیسم و طبیعیسازی حیث التفاتی

یکی از مبانی ٔ
نظریه غتایی محتتوای ذهنتی ایتن استت کته میتتوان معتانی و باورهتا را تنهتا بتر استاس
فیزیکالیسم و بدون توسل به باورهای معنایی و باور به ساحت غیر تجربی و غیر فیزیکتال تبیتین کترد .بته
عبتتارت دیگتتر ،ایتتن نظری ته پتتیشفتترض میگیتترد کتته یتتک سیستتتم فیزیکالیستتتی محتتض میتوانتتد
ٔ
زمینته تکتاملی آن
حامل «محتوای ذهنی» باشد .این نظریه ،با ارجاع به زیستشناسی و کمک گترفتن از
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در جستوجوی مبنایی محکم برای تبیین حیت التحاتی و معرفت انسان است .بر این استاس ،بتا ارجتاع
به زیستشناسی ،حیت التحاتی طبیعیسازی میشود (.)Lyons, 1995, p. 79
تکامل طبیعی انواع

1

ٔ
ٔ
شناسانه چارلز داروین که در قرن نوزدهم و در کتا مهتم منشوا انوواع بته توضتیح روابت
نظریه زیست
جانداران و تکامل آنها و تبیین حیات میپردازد ،موجب تحولی شگرف در زیستشناسی معاصتر شتد و
همچنین مبدأ و مبنای بسیاری از رویکردها و نظریههای علمی شده است .بتر استاس ایتن نظریته ،انتواع
طبیعی پیشرفتهتر زنده از انواع ستادهتر بته وجتود آمدهانتد .جانتدارانی کته بته واستطه تغییترات طبیعتی،
توانستهاند با محی زندگی خود سازگارتر باشند ،شانس بیشتری برای بقا یافته و نوع آنهتا بتاقی میمانتد.
این تغییرات که «انتخا طبیعی» یا «بقای اصلح» نامیده میشود _ بر خالف تغییرات غیر محید یا مضتر
_ تثبیتت میشتتوند و موجتتب بقتای نتتوع طبیعتتی میشتوند (دارویتتن ،۵۷۸۵ ،ص  .)۵۵۶البتتته ،محهتتوم
انتخا طبیعی با «انتخا مصنوعی» که به معنای واقعی کلمه انتخا استت و بتر یتک هتدف از پتیش
تعیتتینشتتده مبتنتتی استتت ،تحتتاوت دارد؛ بتته ایتتن معنتتا کتته انتختتا طبیعتتی مبتن تی بتتر اراده و آگتتاهی
نیست (نیشابوری ،۵۷۳۷ ،ص  .)۴۸هر چند این نظریه در طول یک قترن تغییراتتی را پذیرفتته ،امتا ٔ
ایتده
ٔ
نظریته غایتشتناختی محتتوا را تشتکیل میدهتد .محهتوم
اصلی آن حح شده و یکی از اصول موضوعه
ً
ٔ
کارکرد غایی که در ادامه از آن سخن خواهیم گحت ،محهومی تماما مبتنی بر فرضیه تکامتل طبیعتی استت.
ب تر ایتتن استتاس ،دربتتارۀ ستتاختارهای شتتناختی انستتان بایتتد گحتتت کتته بهتترهمنتتدی طبیعتتی انستتان از
ساختارهای شناختی ،در اصل ،پاسخی است به نیازها و الزامتات بستیار ستادهای کته برآمتده از جایگتاه
تکاملی انساناند (.)Millikan, 1989, p. 294
کارکرد غایی

ٔ
فلسحه ذهن از محهوم کتارکرد _ در تبیتین حتاالت ذهنتی _ بهتره متیگیترد.
نظری ٔه کارکردگرایی در
نظریههای کارکردی ابتدا «کارکرد یا تابع محاسباتی» را در نظر میگرفتند (به معنای تابعی از ورودی و
دیگر حاالت ذهنی به خروجی) .برای مثال ،درد ناشی از گزش زنبور عبارت است از کارکرد یا تابعی
که ورودی نیش زنبور و میل به رهایی از آسیب را به خروجی دور شدن از منشأ آسیب تبدیل می کند.
1. evolution
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در ادامه ،برخی فیلسوفان به محهوم زیستی از کارکرد استناد کردند .برای مثال ،بر اساس یافتههای علوم
زیستی ،کارکرد کلیهها غایتی است که آنها برای رسیدن به آن ساخته شده و تکامل یافتهانتد (یعنتی
ٔ
نظریه تکامتل طبیعتی
تصحیه خون) .بر این اساس« ،محهوم کارکرد» معنایی غایی پیدا میکند که بر
مبتنی است .کارکردگرای غایی ،محتوای ذهنی را بر اساس کارکردهای اندامواره معین میکند .به این
معنا ،تکامل طبیعی اندامواره ،در فرایندی تاریخی پیوند میان بازنمودهای ذهنی و محتواهای خاص
را به وجود آورده است؛ زیرا این محتواها برای بقای اندامواره اهمیتت زیتادی دارنتد .بترای مثتال،
قورباغهای را در نظر بگیرید که «یک مگس» را بازنمایی میکند ،محتوای بازنمود قورباغته «غتذا»
است که توس کارکرد دستگاه گوارش قورباغه و طی فرآیند تکاملی برای بقا و تکثیتر نتوع قورباغته
تولید یا استحاده شده است .بنابراین ،محتوای بتازنمتود بصتری قورباغته ،غذاستت؛ زیترا قورباغته
ْ
ٔ
وسیله این بازنمود به بقتا و تکثیتر
بازنمود تغذیه میشود و دستگاه گوارش او به
همیشه همراه با این
نوع قورباغه کمک میکند.
اکنون با توجه به اینکه تصور عرفی و ابتدایی از غایت ،جنبه ستابجکتیو و ذهنتی دارد (غایتت
قصدی است که طراح در مورد مصنوعات در نظر داشته یا هدفی که از نظر زیستی از امتور طبیعتی
انتظار میرود) ممکن است تصور شود که تبیین محتوا به وسیله غایت تبیینی فیزیکی است؛ زیرا به
ٔ
اندازه خود محتوا جنبه التحاتی دارد ،اما میتتوان در زیستتشناستی،
محهومی استناد میکند که به
غایت را بر حسب محهومی عینی و فیزیکی و غیر سابجکتیو تعریو کرد .غایت ْ
شیء آن چیزی است
که ْ
شیء از نظر تکاملی برای آن انتخا طبیعی شده است (پوراسماعیل ،۵۷۸۸ ،ص .)۷۳
ٔ
تقریرهای نظریه غایی

فرض ٔ
نظریه غایی محتوای ذهنی این است کته محتتوای بازنمودهتای ذهنتی را کارکردهتای غتایی آنهتا
مشخ میکنند .آنچه کته همته تقریرهتای ایتن نظریته در آن مشتترِاند ،ایتن ایتده استت کته قتوانین
روان۔معناشناختی ،در نهایت ،تابع قوانین کارکردیاند ( .)Neander, 2018این فرض مشتترِ تقریرهتای
گوناگون ٔ
نظریه غایی است ،اما در جزئیات آن اختالفات فراوانی وجتود دارد ،ماننتد ایتن کته آیتا صترف
توجه به کارکرد زیستی برای تبیین و تعیین محتوای ذهنی کافی است یا ترکیب آن با ٔ
ایده کتارکرد اطالعتاتی
ٔ
اندامواره مربوط آنهتا را تولیتد میکنتد یتا از آنهتا
الزم است؟ و اینکه این کارکردها ،کارکردهاییاند که
استحاده میکند؟ در این مقاله ،به دو تقریر مهم ٔ
نظریه غتایی میپتردازیم .نخستت ،تقریتر درتستکی کته
نظریه غایی ارائه میکند و البته ،صورتی از ٔ
تقریری اطالعاتی از ٔ
نظریه غایی تولیدکننده به حستا میآیتد
و دیگری تقریر میلیکان که ٔ
نظریه غایی مصرفکننده است.

تبیین و بررسی نیر ی ٔه غایتشناختی محتوای ذهنی با تأکید بر دیدگاههای درتسکی و میلیکان |
ِ

۸۳

معناشناسی دال

ْ
ٔ
نظریته معناشناستی دال 2ارائته کترده
درتسکی _ در کارهای متأخر خود _ قرائتی غایتت معناشتناختی 1از
ّ
است .درتسکی ،نخست ،نظریهای علی دربارۀ محتوای ذهنی و معنتا ارائته کترد ،امتا در کارهتای متتأخر
ْ
خود رویکرد کارکردی را هم به آن اضافه کرد و از همینرو ،دیتدگاه او نتوعی دیتدگاه اطالعاتی۔کتارکردی
است ،یعنی تقریری اطالعاتی از معناشناسی غایی و به تعبیر خودش «ترکیب ایده غایتشناختی بتا ٔ
ایتده
اطالعاتی» ( .)Dretske, 1995, p. 4او نخست ،محهوم کارکرد را در ٔ
نظریه خویش به کار نبسته بود ،امتا
در کتا طبرعیااز ذهن و پس از آن ،به تحلیلی غایی و سببشناختی از کارکرد ملتزم شد .به اعتقتاد
ٔ ّ
علی یا ر ٔ
ابطه اطالعاتی مبتنی نیست؛ اگرچه وجتود ایتن روابت شترط الزم
او ،حیت التحاتی تنها بر رابطه
است ،ولی کافی نیست .ممکن است این رواب وجود داشته باشند ،امتا بتازنمودی در کتار نباشتد .بترای
این که سیستمی حیت التحاتی داشته باشد ،باید یک سیستم بازنمودی باشتد و سیستتم بتازنمودی ،یعنتی
ّ
سیستمی که عناصر آن دارای کارکرد داللت بر اشیائی باشد کته بتا آنهتا روابت علتی یتا اطالعتاتی دارد
(.)Dretske, 1995, P. 30
حاالت ذهنی ،به نظر درتسکی ،حامل اطالعاتاند و بر چیزی داللتت میکننتد .بتازنمود ،عبتارت
است از کارکرد داللت« .الو» بازنمود ویژگی « » است؛ اگر و تنها اگر «التو» دارای کتارکرد داللتت
بر ویژگی « » باشد ( .)Dretske, 1995, p. 2حتواس ،کارکردهتای زیستتی فتراهم آوردن اطالعتات را
دارند و این کارکردهای داللی بازنمودهای طبیعی را در ارگانیسمها پدید میآورند.
درتسکی )Dretske, 1988, ch. 3( ،بین سه نوع بازنمود سیستم بازنمودی تحکیک قائل میشود:
 .۵سیستم بتازنمودی قتراردادی نتوع ( :)۵در ایتن سیستتم ،عالئتم و نمادهتایی ختاص بته صتورت
قراردادی ،دال بر معنایی قرار داده شدهاند ،مانند داللت تابلوی ایست بتر «ایستت» .در ایتن متوارد میتان
ّ
نماد دال و مدلول ارتباطی طبیعی وجود ندارد ،بلکه ناشی از قرارداد انسانهاست.
 .۲سیستم بازنمودی قراردادی نوع ( :)2مانند دود که بر وجود آتش داللت دارد یا جای پتای خترس
ّ
بر روی ماسهها که دال بر عبور خرس است .در این موارد ،انسانها ارتبتاط طبیعتی علتیای کته میتان دو
ْ
شیء وجود دارد را به عنوان رابطهای بازنمودی در سیستم ادراکی خود شناسایی میکنند ،به ایتن نحتو کته
ّ
ّ
برای مثال ،دود دال بر آتش است .ارتباط علی میان دالها و مدلولها طبیعی و درونی است ،اما اینکه متا
انسانها علت را ٔ
نشانه معلول قرار میدهیم یا بر عکس ،طبیعی نیست ،بلکه ناشی از قرارداد است.
 .۷سیستم بازنمودی طبیعی :سیستمهایی که کارکرد داللی درونی ختود را دارنتد ،ماننتد حیوانتات و
1. teleosemantic
2. indicator semantics
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انسانها که دارای سیستمهای ادراکی ّ
حسیاند .این سیستمها ساختارهای درونیای را بس میدهنتد کته
حامل اطالعاتی دربارۀ محی اطراف بوده و کارکردهایی به عنوان راهنمتای رفتتاری حیوانتات در محتی
دارند و برای سازگاری حیوان با محی برای بقای آن الزمنتد .بخشتی از ایتن ستاختارهای درونتی توست
اقتضائات محی شکل گرفتهاند که در تاریخ نوع طبیعیای ریشه دارد که آن حیتوان یکتی از افتراد آن نتوع
است و بخشی تحت تأثیر محی رشد این فترد .بترای مثتال ،سیستتم بصتری نتوع خاصتی از قورباغته،
ٔ
حشتره خاصتی (مگتس) در میتدان
ساختاری درونی را بس داده است که تنها هنگامی ّفعال میشود که
دید قرار داشته باشد؛ زیرا آن نوع حشره ،منبع تغذیه مناسبی برای آن نوع قورباغه در اقلیم ختاص ختودش
است .این ساختار همچنین ،تبیین ٔ
کننده رفتار قورباغه است؛ هنگامی کته قورباغته گرستنه استت ،غتذای
خود را شناسایی کرده و رفتار باز کردن لبها و بلعیدن آن را انجام میدهد.
ً
این ساختار درونی که احتماال در مغز قورباغه جای دارد ،از آنجا که حامل اطالعاتی دربارۀ حضتور
ً
چیزی بیرون از سیستم بصری قورباغه است ،در حقیقت ،بازنمودی کامال طبیعی و غیر قراردادی استت؛
زیرا دال بر چیزی ورای خود است .تنها این ساختارهای بازنمودی را که از طریق فرآینتد انتختا طبیعتی
ّ
توس نیروهای علی طبیعت ،برای هدایت رفتارهای جانور بس یافتهاند ،میتوان حیتت التحتاتی محتض
یا اصیل دانست (.)Lyons, 1995, pp. 107-109
بنابراین ،به نظر او ،این ساختارهای درونی مغز ،در اثر ارتباط با محی  ،بازنمودهای ادراکتیای
را تولیتتد میکننتتد کتته دارای کتتارکرد داللیانتتد .ایتتن کتتارکرد ،در فرآینتتد تکامتتل توست مکانیستتم
انتخا طبیعی در جهت هماهنگی با محی زیست جانور پدید آمده است .پس ،به طور خالصته،
ّ
سیستمهای دال درونی حکایتگری دارند؛ زیرا به رفتار بیرونی مناسب جانور در جهت بقای ختود
میانجامند (.)Lyons, 1995, p. 109
دیدگاه درتسکی با توجته بته ایتن توضتیح در ٔ
زمتره نظریتههای معناشتناختی غتایی تولیدکننتده قترار
میگیرد؛ دیدگاهی که معتقد است ،محتوای بازنمودی با توجه بته کتارکرد تولیدکننتده بتازنمود (در مثتال
پیشگحته ،دستگاه ادراکی مگس) ّ
متعین میشود .طبق دیدگاه درتستکی ،محتتوای بتازنمودی یتا معنتا بتا
کتتارکرد حمتتل اطالعتتات مستتاوی استتت و خاصتتیت ارجتتاع دهنتتدگی و التحتتات توس ت کارکردهتتای
غایی(طبیعی) اطالعتات تبیتین میشتوند .بنتابراین ،معنتا و حیتت التحتاتی بتا ایتن تبیتین طبیعیستازی
میشوند .به تعبیر دیگر ،با اشاره به موقعیت فیزیکی(عصبی) کته در ارگانیستم زنتده وجتود دارد و ستپس
روشن کردن کارکرد داللی بیولوژیکی آن ،میتوان توضیحی طبیعی دربارۀ معنا و حیت التحاتی ارائته کترد.
برای مثال ،اگر پرسیده شود که چرا بازنمود مگس برای قورباغته بته مگتس ارجتاع میدهتد و بته معنتای
غذاست؟ پاسخ این است که ساختارهای مغز قورباغه بهگونهای تکامل یافتهانتد کته در مواجهته بتا ادراِ
ّ
حسیای که از مگس دریافت میشود ،به کار افتاده و بازنمودی را تولید میکنند کته حامتل اطالعتاتی در
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مورد مگس خارجی است و این بازنمود دارای کارکرد غایی سیر ٔ
کننده معده بوده و به عنوان غتذا بازنمتایی
ٔ
تاریخچه تکامل طبیعی اجداد قورباغه پدید آمده است.
میشود .این کارکرد ،با نظر به
درتسکی ،بهطور کلی ،معتقد است که کیحیات پدیداری و بازنمودهای ذهنی _ به عنوان امتور ذهنتی
_ اموری دربارۀ کارکردهای بازنمودی هستند .این امتور واقتع ذهنتی ،بتر اجزائتی در سترهای متا مبتنتی
ّ
نیستند ،بلکه مبتنی بر تاریخچه علی _تجربی و شناختی _اند .در حقیقت« ،تکامتل طبیعتی» استت کته
حاالت بازنمودی سیستماتیک را به ما ارائه میدهد .بنابراین ،آگاهی و ویژگیهتای آن ،محصتول تکامتل
طبیعی هستند (.)Skokowski, 1996, p. 457
معناشناسی مصرفکننده

میلیکان ( )Millikan, 1984و پپینو ( )Papinu, 1984نخستین کسانی بودند که یک ٔ
نظریه غیر اطالعاتی
غایتشتتناختی یتتا همتتان نظریت ٔته «غایتشتتناختی مصتترفکننده» 1را ارائتته کردنتتد .البتتته ،میلیکتتان از
برجستهترین طرفداران این دیدگاه است .به نظتر او ،کارکردهتای مصترفکنندگان یتک بتازنمود (یعنتی
ً
عمیقا در ٔ
نظریه ختود بتر
دستگاههایی که از بازنمود استحاده میکنند) محتوای آن را مشخ میکنند .او
مصارف بازنمودها _ یعنی مصارفی که ارگانیسمهای طبیعی بترای اجترای کارکردهتای مناستب از آنهتا
برای بازنمایی محتواهای ویژهای استتحاده میکننتد _ متمرکتز شتده استت .او متدعی استت کته «تولیتد
بازنمودهای ذهنی ربطی به محتوای آن ندارد ،بلکه توجه به مصرف آن برای حل مشکل ّ
تعتین کتارکردی،
امری ضروری و حیاتی است» (.)Neander, 2018
از نظر میلیکان ،حیت التحاتی ویژگیای حقیقی ،بیولوژیکی و غیر زبانی است که در انسانها به واسطه
فرآیند تکامل شکل گرفته است .همانطور که بازو ،دستها و قلب در فرآیند تکامتل بترای تتأمین کتردن
کارکردهای مناسبی شکل گرفتهاند .ما همانطور که به اعضای بدن ،اندامها و… نگاه میکنیم ،میبایست
به مقوالت التحاتی (از قبیل افکار ،قصتدها ،تصتمیمها و…) نیتز نگتاه کنتیم ،یعنتی مقتوالت التحتاتی را
میبایست به عنوان کنشهای دستگاههای بیولوژیکی لحاظ کنیم کته معلتولهتا و آثتار ایتن دستتگاهها،
کارکردهای مناسب آنها را تعریو میکنند .برای مثال« ،باور داشتن» ،کنش و فعالیت دستگاهی است که
در فرآیند «تکامل» طراحی شده تا اثر تولید باورهای درست را در «صاحب بتاور» ،بتارور کنتد و توست
سیستم مصرفکننده باور ،به مصرف برسد .هنگامی که یک سیستم باور در شرای مناسب ،دارای کارکرد
مناسب است ،اثر و کنشی دارد که محتوای یک باور را تشکیل میدهد و با مصرف این باور میتواند تعامل
1. consumer theory
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مناسبی با محی اطراف برقرار کند و به بقای خویش کمک نماید (.)Lyons, 1995, p. 77
از نظر میلیکان ،برای مشخ کتردن محتتوای یتک بتازنمود میبایستت بته کارکردهتای دستتگاه
ایده تکامل ،مصرف ٔ
کننده آن بازنمود توجه کنیم .بر اساس ٔ
مصرف ٔ
کننده یک بازنمود ،هنگامی دارای کارکرد
خاصی است که اجداد همین نوع (مصادیق قدیمیتر) برای بقا و تکثیر خود این کارکرد را داشته باشند .از
این رو ،برای معین کردن محتوای بازنمود میبایست به کارکردهای اجداد یک نوع برای بقا و تکثیتر توجته
کرد .به عبارت دیگر ،محتوا مبتنی است بر «شرای عادی »1عمل کردن کارکردهای مصترفکننده (یعنتی
شرای وجود رابطه ،مطابقت میان عالئم و جهان خارج) (.)Millikan, 1989, p. 287
میلیکان بترای توضتیح ایتن مطلتب ،قورباغتهای را مثتال میزنتد کته غتذایش را بازنمتایی میکنتد.
مصرفکننده این بازنمود ،دستگاه گوارش قورباغه است .آنچه محتتوای ایتن بتازنمود را تعیتین میکنتد،
کارکرد دستگاه گوارش اجداد قورباغه است کته از ایتن بتازنمود بترای بقتاء و تکثیتر نتوع ختود استتحاده
کردهاند .بر اساس شرای عادی ،به معنای شرای وجود رابطه مطابقت میتان عالئتم و جهتان کته توست
فرآیند تکامل طبیعی و با توجه به تاریخچه تکاملی اجداد قورباغه ّ
متعتین شتده استت ،محتتوای بتازنمود
بصری قورباغه ،غذا است؛ زیرا قورباغه همیشه به طور عادی بتا ایتن بتازنمود تغذیته میشتود و دستتگاه
گوارش او به وسیله این بازنمود به بقا و تکثیر نوع قورباغه کمک میکند .بنابراین ،ما بترای یتافتن محتتوای
بازنمود به کارکرد مصرفکننده نگاه متیکنیم کته بتا سیستتم تولیتد بتازنمود ستازگاری دارد ( Neander,
« .)2018یک نماد التحتاتی بته طتور عتادی میتان دو دستتگاه همکتار _ دستتگاه تولیدکننتده و دستتگاه
تحسیرکننده _ قرار میگیرد ،این دو دستگاه بهگونهای طراحی شدهاند که با هم متناسب باشتند و حضتور و
همکاری هر یک شرط عادی عمل مناسب دیگری باشد» (.)Millikan, 1984, p. 98
همکاری میان تولیدکننده و مصرفکننده در تولید نشانههای طبیعی به دو نحوه اساسی انجام میگیرد.
نخست ،ممکن است تولیدکننده نشانه ،مسئول مطابق کردن نشانه با جهان باشد .در این صورت نشانه بته
نیابت از تولیدکننده ،مصرفکننده را در ارتباط با آنچه نشان داده میشود ،هدایت میکند و مصترفکننده
به طور متقابل کاری را انجام میدهد که به نحتع ختود آن و تولیدکننتده استت .ایتن نشتانهها ،نشتانههای
ً
التحاتی توصیحی2اند .این نشانهها برای جانشتینی امتور جهتان کته نوعتا بیترون از ارگانیستماند ،طراحتی
میشتوند .نشتانههای توصتیحی مطتتابق امتور جهتان تغییتتر میکننتد و رفتتار درونتتی یتا بیرونتی حیتتوان
مصرفکننده را در جهت منطبق کردن با آن امور کنترل میکنند.
در نحوه دوم همکاری میان تولیدکننده و مصرفکننده ،مصرفکننده مسئول منطبتق کتردن جهتان بتا
نشانه است .در ایتن صتورت ،کتار تولیدکننتده ایتن استت کته نشتانه را بهگونتهای تولیتد کنتد کته وقتتی
1. normal
2. descriptive
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ً
مصرفکننده ،امر نشان داده شده را تولید میکند ،نتیجه متقابال به نحع خود آن و مصرفکننده باشتد .ایتن
نشانهها ،نشانههای التحاتی دستوری1اند .نشانههای دستوری مصترفکننده را در تولیتد امتوری در جهتان
که مطابق با تغییر نشانه تغییر میکنند ،هدایت میکنند .این نشانهها کاری را که باید انجام شود یتا چیتزی
را که باید تولید شود ،طرح میکنند .نشانههای دستوری ،بازنمود اهداف ارگانیسمها هستند.
جالبترین نوع بازنمود ،بازنمود دوسر 2است .صدایی که مر هنگام یافتن غذا تولید میکند و پاستخ
جوجهها به آن یا رفتن به سوی مر و یافتن غذا را در نظر بگیرید! این صتدا در آن واحتد ،هتم توصتیحی و
هم دستوری است .کار متر ایتن استت کته صتدا را در زمتان و مکتانی کته غتذا در آن استت (مطتابق
امور جهان) تولید کند و کار جوجه این است که زمان رفتن به آن مکان را با صتدا مطتابق کنتد .اگتر در آن
ْ
زمان و مکان غذایی نباشد ،این صدا خطاست و اگر جوجه در آن زمان به آن مکان نرود ،صتدا بیجتوا
ً
و برآوردهنشده میماند .تقریبا همه نشانههای حیوانات از این نوع هستند .برای مثال ،رقت زنبتور عستل
در آن واحتتد نشتتان میدهتتد کتته شتتهد کجاستتت و زنبورهتتای دیگتتر بتترای یتتافتن شتتهد کجتتا بایتتد
بروند (.)Millikan, 2004, p. 80-81
تحاوتی که بین تقریر درتسکی و تقریر میلیکتان وجتود دارد ،افتزون بتر ایتن کته یکتی محتتوا را بتر استاس
کننده آن ّ
تولیدکننده بازنمود و دیگری بر اساس مصرف ٔ
ٔ
معین میکند ،در این است که بته نظتر درتستکی،
ساختاری که در مغز اندامواره قرار دارد ،دارای کارکرد حمل اطالعات است و معناداری مساوی استت بتا
کارکرد حمل اطالعات و معنا و محتوا نیز بر اساس همین کارکردّ ،
متعین میشود .ایتن اطالعتات دربتارۀ
محی اطراف ،رفتار اندامواره در محی را راهنمایی میکند و بترای ستازگاری انتدامواره بتا محتی جهتت
بقای آن الزم است.
با این حال ،به نظر میلیکان ،همانطور که اندامهایی مانند بتازو ،دستتها و قلتب در فرآینتد تکامتل
برای تتأمین کارکردهتای مناستبی شتکل گرفتهانتد ،امتور مغتزی محتتوادار نیتز کنشهتای دستتگاههای
بیولوژیکیاند که آثار این دستگاهها ،کارکردهتای مناستب آنهتا را تعریتو میکننتد ،امتا ایتن کارکردهتا
کارکرد حمل اطالعات نیستند .به این ترتیب ،میلیکان در طبیعیسازی حیت التحاتی ،قتدم را از درتستکی
فراتر نهاده و حتی کارکرد حمل اطالعات را برای مقتوالت التحتاتی در مغتز انکتار میکنتد .بترای مثتال،
هنگامی که یک سیستم باور در شرای مناسب ،دارای کارکرد مناستب استت ،اثتری دارد کته محتتوای آن
باور را تشکیل میدهد و با مصرف این باور میتواند تعامل مناسبی بتا محتی اطتراف برقترار کنتد کته در
بقای آن مؤثر است ،اما این بدان معنا نیست که آن کارکرد ،کارکرد حمل اطالعات است.
1. directive
2. pushmi-pullyu
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بررسی اشکاالت

اشکاالت متعددی به ٔ
نظریه غایی وارد است .بخشی از این انتقادات نا ر به شمول این نظریته ،نستبت بته
بازنمودهای ذهنی ما هستند؛ از این جهت که شرای کافی همه بازنمودهای ذهنی متا توست ایتن نظریته
برآورده نمیشود؛ هرچند امکان تأمین شرای کافی برای دیگر بازنمودها به جای خود باقی استت .برختی
دیگر از این انتقادها ،توانایی این نظریه در ارضای شرای کافی «محتواهای ذهنی» را به طتور عمتومی بته
چالش میکشند که در ادامه ،به بررسی این موارد میپردازیم.

مشکل اینهمانی حاالت ذهنی و ویژگیهای زیستی اندامواره

ً
رویکردهای غایتشناختی مبنتای زیستشتناختی دارنتد؛ در حالیکته اصتال معلتوم نیستت حتاالت ذهنتی
محتوادار تنها مخت انداموارههای زیستی باشند .در واقع ،معلوم نیست چنتین حتاالتی را بته درستتی بتتوان بته
انداموارهها نسبت داد؛ زیرا میتوان استدالل کرد که یک فاعل شناسا _ حتی اگتر بتدنی داشتته باشتد _ هرگتز بتا
بدن آلیاش یا هر بخشی از بدنش و برای مثال ،با مغزش ،یکی نیستت .بته عتالوه ،بستیاری از فیلستوفان بتاور
ً
دارند که کامال ممکن است فاعل شناسا در حالی که دارای حاالت ذهنی التحاتی و محتوادار استت ،بتوانتد یتک
بدن غیر آلی و غیر زیستی داشته باشد؛ بهویژه با چشماندازهای جدیدی که در مباحتت هتوش مصتنوعی پتیش
روی ماست (لو ،۵۷۷۷ ،ص .)۵۵۶
به طور خاص ،یکی از مشکالت محدود کردن حاالت ذهنی محتتوادار بته انتداموارههای زیستتیای
که ٔ
نظریه غایتشناختی مطرح میکند ،این است که مطابق این نظریه ،محتوای حالتت ذهنتی وابستته بته
تاریخ تکاملی موجود دارای آن حالت است ،در این صورت ،غیر ممکن است موجتودی بتوانتد حتاالت
ذهنی دارای محتوا داشته باشتد ،مگتر اینکته دارای تتاریخ تکتاملی و محصتول انتختا طبیعتی باشتد.
دیویدسن ( )Davidson, 1987با مطرح کردن آزمون فکری «مرد باتالقی» ،شتهودی را ارائته میکنتد کته
ٔ
نظریه غایی آن را برنمیتابد و در تضاد با آن است .فرض کنید صاعقهای در یک بتاتالق بتدن شخصتی را
که در آنجا قرار دارد به عناصر اولیهاش تبدیل میکنتد و همزمتان درختت بیجتانی را کته در آن نزدیکتی
است به بدل دقیق و ملکول به ملکول آن شخ تبدیل میکند؛ بهگونهای که ساختار عصتبی یکستانی بتا
ً
شهودا مانند ٔ
نمونه اصتلی رفتتار میکنتد و در ایتن
شخ اول دارد .در این فرض ،این مرد باتالقی بدلی
ً
صورت ،شهودا تمایل داریم بپذیریم که همان باورها ،میلها و بازنمودهتای شتخ اصتلی را داراستت،
ٔ
تاریخچته تکتاملی بیبهتره استت و ایتن نشتان میدهتد کته
اما مشکل این است که این بدل از هر گونه
محتوای ذهنی ،وابسته به ٔ
سابقه تکاملی نیست .به عبارت دیگر ،طبتق رویکترد غایتشتناختی بایتد ایتن
بدل را فاقد هر گونه بازنمود و محتوای ذهنی بدانیم؛ زیرا او محصول تکامتل و انتختا طبیعتی نیستت و
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اجزای تشکیل دهندهاش مطابق ٔ
نظریه تکاملی دربارۀ کارکرد ،کارکردی ندارنتد .پتس ،حتاالت مغتزی او
ً
مطابق ٔ
نظریه غایی محتوایی ندارند .با این حال ،ما شهودا حاالت ذهنی این فرد را دارای محتتوا متیدانیم.
1
به این اشکال پاسخهای متعددی دادهاند.
عدم ّ
تعین کارکردی

اشکال این است که ٔ
متعین نمیکند؛ زیرا کارکردها ّ
نظریه غایی محتوا را ّ
متعین نیستند .به نظر فودور ،اشکال
ْ
طبیعی مصداقی 2است .به این معنا که اگر ارگانیسم  Oبترای انجتام
ناشی از این واقعیت است که انتخا
کارکردی زیستی برای مثال M ،در شرای محیطی ویژه  Fسازگار شده باشد و ویژگی  Fاز نظر فضا زمتانی
هممصداق با ویژگی دیگری برای مثال G ،باشد ،ارگانیسم Oمیبایست تحت شرای ویژگی  Gنیتز بترای
انجام کارکرد  Mسازگار باشد .بر این اساس ،نظریههای غایی نمیتوانند میان دو محتوای همسان از لحاظ
فضا زمانی ،در زیستبوم پیرامون موجود زنده ،تمایز قائل شوند (.)Fodor, 1990, pp. 70 - 73
فودور ،قورباغهای را مثال میزند که هر چیتز کوچتک ،ستیاه و متحرکتی را بته عنتوان غتذا میبلعتد.
ْ
قورباغه تشخی مگسهاست ،میتوانیم بگتوییم
همانطور که میتوانیم بگوییم کارکرد دستگاه گوارش
کارکرد آن تشخی چیزهای کوچک ،سیاه و متحرِ است .پس ،اگر بخواهیم محتوای بازنمود را بر اساس
کارکرد دستگاه مشخ کنیم ،محتوا ّ
نامتعین میماند و هیچ یک از دو محتوای فتوق (و محتتوای غتذای
قورباغه) را نمیتوان بر دیگری ترجیح داد .این اشکال به صورتهای دیگری نیز تقریر شده و این تقریرها و
پاسخ به آنها ،بحتهای دامنهداری را پدید آورده است (.)see Neander, 2018

مفاهیم فلسفی و منطقی

با فرض کردن تمامیت تبیین ٔ
نظریه غایی نسبت به محتتوای ذهنتی ،از آنجتا کته تمتام همتت ایتن نظریته
مشغول تبیین محاهیم زیستتی متورد استتحاده موجتودات زنتده شتده استت ،بختش بزرگتی از محتاهیم و
ً
معقوالت مورد غحلت قرار گرفته است؛ زیرا این محاهیم اهرا نقشی در تکامل طبیعی انستانها و تناستبی
با زندگی و محی طبیعی ندارند .محاهیمی مانند «وجود و عدم»« ،کلی ،نوع ،جنس و فصل»ّ « ،
بتالقوه و
بالحعل» و دیگر معقوالت فلسحی و منطقی چه نقشی در تکامل طبیعی نوع انسان داشته یتا دارنتد؟ اینجتا
ْ
محاهیم نقشی در تکامل طبیعتی ندارنتد ،چطتور در اذهتان متا
با برهانی ذوحدین مواجه هستیم .اگر این
 .7برای دیدن گزارشی از این پاسخها ،نک.Neander, 2018 :
2. extensional
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شکل گرفتهاند و اگر توضیح ٔ
نظریه غایتشناختی این محاهیم را هم در بر میگیرد ،آنگاه شرای عتادی یتا
کارکردهایی که محتوای محاهیم تنها فلسحی یا منطقی را تعیتین میکنتد ،چیستت؟ در اینجتا بته وضتوح،
شاهد نق نظریههای غایی در تبیین این محاهیم و بازنمودها هستیم.
ُ
مفاهیم عدمی (بازنمودهای تهی)

نظریههای محتوا باید بتوانند واقعیت «عدم التحاتی» یا محاهیم عدمی را توضیح دهند .بتازنمودی کته متن
از «سیمر » دارم ،یک محهوم عدمی است؛ زیرا سیمر واقعیت خارجی ندارد .چگونگی ّ
تعتین محتتوا در
محاهیمی که حاکی از یک امر معدوم هستند یا تبیین «عدم التحاتی» از جمله چالشهای پتیش روی ٔ
همته
ٔ
نظریته غتایی درستت باشتد ،میبایستت توضتیحی دربتارۀ چگتونگی
نظریههای محتواست .اگر تبیتین
بازنمودهای عدمی ما بدهد و برای مثال ،برای تعیین محتوای بازنمود اسب تتکشتاخ الزم استت شترای
عادی یا کارکردهایی وجود داشته باشند که انسانها در طول تاریخ تکاملیشان برای بقتا و تکثیتر ختود از
آن استحاده کردهاند .به نظر میرسد این بازنمودها اثری در بقای فرد یا نتوع ندارنتد در ایتن صتورت تبیتین
این که این محاهیم چگونه از چیزی حکایت میکنند با مشکل مواجه است.
معنای محاهیم منطقی و فلسحی و نیز محاهیم عدمی مسئلهای است که هر نظریهای دربارۀ زبتان بایتد
بتواند آن را تبیین کند .مشکل نظریههای معنا در مواجهه با این دسته از محاهیم این است که آنهتا در نگتاه
نخست ،فاقد محکیاند  1و از اینرو ،هر نظریهای که معنا را به نحوی با محکی یکی بدانتد یتا وابستته بته
محاهیم دچار مشکل میشودٔ .
ْ
نظریه معنای فرگه با تحکیک معنتا از محکتی
آن بشمارد در تبیین معنای این
ً
ٔ
راه حل تبیین معنای این محاهیم را به دست میدهد ،اما مشکل نظریه غایی ایتن استت کته معنتا را کتامال
وابسته به محکی میکند .در ٔ
نظریه غایی« ،معنا» همان شترای کتارکرد مناستب غتایی استت .ایتن معنتا
چیزی جز همان محکی خارجی الحاظ نیست و از اینرو ،این نظریه در محاهیمی ماننتد محتاهیم عتدمی،
با مشکل فقدان محکی روبهرو میشود .میلیکان با توجه به این مستئله و در آثتار گونتاگونش( Millikan,
 )1984, ch. 14 -19; Millikan, 2000, ch. 7; Millikan, 2012, p. 237تالش کرده تا نشان دهتد کته
ابزار زبان و نیز فکر چگونه میتواند در چنین مواردی دارای محتوا باشد .با این حال ،تالش او متورد توجته
فیلسوفان قرار نگرفته و موفق شمرده نشده است (.)see Mcdonald & Mcdonald, 2012, p. 221
نتیجه

موضوع این مقاله امکان تبیین حیت التحاتی و تعیین محتوای ذهنی _ بر اساس ٔ
نظریه غایتشناختی _ بود.
1. refferent

تبیین و بررسی نیر ی ٔه غایتشناختی محتوای ذهنی با تأکید بر دیدگاههای درتسکی و میلیکان |
ِ
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درتسکی و میلیکان در تقریرهای متحاوتی کته از ایتن نظریته ارائته کردهانتد ،تتالش میکننتد تبیینتی
طبیعیگرایانه از حیت التحاتی ارائه کنند .بر اساس این نظریه ،تکامل طبیعی ارگانیسم زنتده و کارکردهتای
غایی مبتنی بر آن ،محتوا را ّ
متعین میکند و به کمک آن میتوان تبیینی طبیعی و فیزیکتی از حیتت التحتاتی
و محتوا به دست داد.
میلیکان در مقایسه میان دو تقریر مهم این نظریه ،یعنی تقریر درتسکی و تقریر میلیکان ،در آثار
مختلحش ،تالش کرده تا جزئیات این نظریه را تبیین کند و تقریر قابل دفاعتری ارائه کند .میلیکان نشان
می دهد که محاهیمی که ارتباط نزدیکی با امور زیستی دارند ،چگونه میتوانند دربارۀ چیزی باشند و
محتوای آنها چگونه ّ
تعین پیدا میکند .او این کار را به کمک مثالهای متعددی از زندگی جتانوران
ْ
انجام میدهد .با این حال ،همچنان این نظریه محل بحت است و اشکاالت پاسخ قاطعی نیافتهاند.
از جمله اشکاالت بیپاسخ این نظریه ،امکان فرض موجودات ذهنمندی است که بدن زیستی ندارند
ٔ
نظریه تکامل و تاریخ طبیعی تبیین کرد ،امتا
و از اینرو ،نمیتوان حیت التحاتی در آنها را بر اساس
مهمترین اشکال این نظریه این است که نمی تواند محتوا و معنای محتاهیم منطقتی و فلستحی و نیتز
محاهیم عدمی را تبیین کند و از اینرو ،حتی اگر بتواند در محاهیمی که ارتباط نزدیکی با امور زیستی
دارند ،شرای الزم و کافی تعیین محتوا را مشخ کند ،در خصوص محاهیم پتیشگحتته بتا مشتکل
مواجه است و از اینرو ،ناتمام به حسا میآید.

۹۲ شماره پیاپی،۳۱۸۹  زمستان،۱  شماره،۲۳  سال،| فصلنامۀ پژوهشهای فلسفی ۔کالمی
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