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این نوشتار قصد دارد با رویکردی انتقادی به بحث دربارهی گزارهی معروف مییاندیشی سیه تمیت بایردا د .در آغیا
مقدماتی دربارهی شیوهی عام دکارت در دستگاه معرفتشناسیاش که میتوان آن را شکّ روششناختی نامید خواتی
گفت و ساه شرحی ا دو رویکرد کلّی در تفمیر ایین گیزاره در مییان مفمیران دکیارت اراایه خیواتی کیرد :رویکیرد
استنتاجی و رویکرد شهودی .نشان خواتی داد که این رویکردتا تمگی باید به این سرسش ساسخ دتنید کیه آییا دکیارت
بهراستی یک نفه خود جوتر یا چیزی ا این دست را به عنوان سیشفرض تنگام بیان مییاندیشی سیه تمیت منظیور
کرده است یا نه .در این سژوتش با محور قراردادن کتاب تیممتت و بررسیی شیواتدی ا سیایر آدیار دکیارت کوشیش
خواتی کرد که نگاه دکارت به ممملهی تمتی و چیمتی من و تمچنین آمیو هتیای خیود او دربیارهی ارتبیا اندیشیه و
وجود من روشن شود .به نظر میرسد دستگاه معرفتی دکارت در توجیه ت بودی آگیاتی بیا ادراا اندیشیهتیا و تعلی
آنتا به یک سوژهی واحد دچار شکاف است .ادعای بخش اصلی نوشتار ایین اسیت کیه دکیارت بیرختف مقتضییات
روششناختیاش به طور سیشینی معرفت به ماتیت خود را به عنوان یک اصل وضع کرده است و فرض خاصی دربیارهی
من دارد :من چونان جوتری دارای صفتتای معیّن .این را ممملهی سیشفرض جوتر نامیدهای  .در واقع ساختار یرالیه-
کیفیت در عم دستگاه معرفتی دکارت و بهویژه در کوگیتوی او حضوری سنهیان امیا می در دارد .نوشیتار حاضیر تتشیی
است برای آشکارکردن این واقعیت ا طری بررسی ناسا واری احتمالی در کاربمیت روش دکیارت و تمچنیین برخیی
مشکتت معناشناختی کاربرد ”من“ در کوگیتو ارگو سوم.
کلید واژهها :کوگیتو کوگیتو ارگو سوم جوتر تممتت دکارت.
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 -1مقدمه
درست است که تممتت دکارت کتابی مختصر است اما دربردارندهی اساسیترین آمیو هتیای فلمیفهی او نییز
است .بخشی ا اتمیت این کتاب به دلیل روشی است که دکارت در معرفیتشناسیی برگزییده اسیت کیه بیه
تعبیری میتوان آن را شکّ روششناختی نامید .این روش یا رویکردی که به مثابهی روش تلقیی شیده اسیت
در تاریخ فلمفه سه ا دکارت سرسشتای فراوانی برانگیخته است .در ایینجیا مییخیواتی نخمیت بیه طیور
اجمالی مضمون و سیامد اصلی این روش را آنگونه که دکارت آن را بکار بمته است بیان کنی .
روند شکّ رادیکال دکارت در آغا تممل دوم او را مطمئن میسا د کیه تیر بیاوری کیه تیاکنون در بیاب
وجود و ماتیت چیزتا داشته تردیدسذیر است .میتوان تصور کرد که ما تمواره در رویا بمر میبری یا میتوان
تصور کرد که دیو سلیدی وجود دارد که تمواره ما را در آگاتیمان میفریبد .این دو فرضیه میتوانند دکارت
را قانع کنند که شاید نه خدا نه جهان نه شیئتای خارجی نه نمبتتای ریاضی و نه اشخاص دیگر در کیار
نیمتند .شکاکیت خاص او اقتضا میکند که ”ترچیزی که کمترین تردیدی در آن قابل تصور باشد“ باید کنیار
گذاشته شود به این معنا که ا دایرهی باورتای یقینی ما بیرون بیفتد .دکارت میگوید
بنابراین فرض میکن تمام آنچه میبین سندار است خود را قانع میسا م که ا تمام آنچه
ذاکرهی فریبندهی من به من نشان میدتد چیزی وجود ندارد؛ مییانگیارم کیه تیین انیدام
حمی ندارم و جم شکل امتداد حرکت و مکان چیزی جز سندار ذتن مین نیمیت .در
این صورت چه چیز را میتوان حقیقی دانمت؟ (تممل دوم )93-93 : 93

بنابراین روش به ما اجا ه می دتد که منکر حقیقت و تمچنین معرفت به تمام چیزتیایی شیوی کیه معمیوال
صادق و یقینی میسنداری  .اما تمانگونه که خود دکارت میگوید سرسشی که علیالقاعده به وجود مییآیید
این است که در واقع گام بعدی چیمت چراکه فرآیند شکّور ی ما قرار نیمت به انکیار تمیام چیزتیا خیت
شود بلکه این نوع شکاکیت تمهیدی است که برای رسیدن به نقطهی مقابلش یعنی یقین منظور شیده اسیت.
تدف ما در استفاده ا روشْ انکار معرفت نیمت بلکه تمیید معرفت به شیوهای خاص است .این سرسش که چه
چیز را میتوان حقیقی یا صادق دانمت خواستار ساسخی است که ”تیچکه را مجال کمترین تردییدی در آن
نباشد “.بنابراین دکارت به دنبال وجود چیزی است که باورش به آن به تین راه و روشی شکّ و تردید ناذیرد.
آیا چنین چیزی تمت؟ ساسخ دکارت روشن است :بله؛ من .حتی افراطیترین فرضیهتای شکّ یعنی فرضییهی
دیو سلید تاب مقاومت در برابر این امر یکمره یقینی را ندارد؛ و در واقع تر فرضیهی شکّی بیهخیودیخیود و
بدون نیا به تین چیز دیگر ممتلزم وجود من است :چراکه مگر میشود من وجود نداشته باش و در عین حیال
فریفته شوم؟ اگر من شکّ میکن یا در واقع فکر میکن که شکّ میکن سیه مین وجیود دارم .تیو گیویی
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وجودداشتنْ سیشفرض شکّکردن یا به طور کلّی سیشفرض تمام اَعمال ذتنی من است .به این ترتیب روشیی
که برگرفتی ما را به نقطهای میرساند که میتوان آن را نقطهی امن نامید و سایهتای شیناخت را بیر آن اسیتوار
کرد.
باور به وجود من را دکارت با گزارهی ”من تمت “ یا ”من وجود دارم“ بیان میکند گزارهای که به گفته-
ی خودش ” تر بار که آن را بر بان آورم یا در ذتن تصور کن بالضروره صادق اسیت( “.تمیان )93-93 :بیه
این ترتیب وجود من به عنوان نقطهی عزیمت معرفت به سایر صفتتای شخص و تمچنین جهان سیرامیون وی
مورد تمکید قرار میگیرد و ا نگاه دکارت ”من تمت “ تردیدناسذیر است .اگرچه دکیارت در تیممتت در ایین
نقطه درنگ نمیکند تا بار دیگر مبانی روشاش را مورد بررسی قرار دتد ایین وییفیهای اسیت کیه فیلمیوفان
معاصر او و شارحان تا به امرو به عهده گرفتهاند .ا یک سو بمییاری ا مفمیران سیا وکار او و نتیجیهای کیه
میگیرد را به دالیل مختلف غیرقابلقبول میدانند و ا سوی دیگر بمیاری نیز تتش میکنند م لفهتیایی در
”میاندیش “ (” )“cogitoو ”تمت “ (” )“sumدکارت سیدا کنند که متضمن صحت روش او باشد .ممملهی اندیشه
و وجود و نمبت میان آنتا ا آنرو اتمیت دارد که محور برنامهی عام دکارت در معرفتشناسی است .دکارت
قصد دارد با بهکاربمتن شکّ ”روششناختی“ و ”معقول“ به شکاکیت نامعقول ساسخ بدتید و مییخواتید ایین
کار را با رویکردی شالودهگرایانه ( )foundationalistانجام دتد رویکردی که در آن وجودِ یک نقطهی آغا
برای معرفت ضروری است .بنابرین گزارهای مانند ”من وجود دارم“ اساسی است یرا میتواند ایین جایگیاه را
تصاحب کند.
رویکرد نویی که در این نوشتار اتخاذ شده عبارت ا بررسی کوگیتو ارگو سوم در سایهی نظرییهی جیوتر
است .روش دکارت میبایمت متضمن تین فرضی دربارهی یک سوژهی متعیّن نباشد .اما نشان داده خواتد شد
که بدون فرض وجود سوژهای برای اندیشه روش او را نمیتوان به طور ممنج بهکار گرفیت .سیژوتشتیایی
که سیش ا این دربارهی این موضوع انجام گرفتهاند عمدتا یا به ساخت منطقی ادعای دکارت سرداختیهانید ییا
مشکتت معناشناختیِ مربو به حضور ضمیر ”من“ را مورد بررسی قراردادهاند .ممملهی سیشفرض جیوتر بیه-

ندرت مورد توجه بوده است .سیش ا سرداختن به مدعای اصلی نوشیتار تحلیلیی ا اصیطت ” کوگیتیو ارگیو
سوم“ به دست خواتی داد.
-2کوگیتو ارگو سوم
جالب است که دکارت در تین جایی ا تممتت ”میاندیش سه تمت “ را بهکار نبرده است بلکه این عبارت
در گفتار اصول و جاتای دیگر دیده میشود .آنچه در تممتت متعلَّ یقیین قیرار مییگییرد ”مین تمیت مین
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وجود دارم“ است؛ لیکن در عبارتتای مشهور گفتار اندیشیدنِ او چونان بخشی ا آنچیه یقینیی اسیت و در
عیین حییال آنچنانکیه بییه نظییر مییرسیید چونییان ساییهی اطمینییان بییه ایینکییه او وجییود دارد سییش نهییاده مییی-
شود( .)Williams, 2005: 58برای مثال در گفتار چنین میآید
من متوجه شدم که درحالی که میکوشیدم بیندیش که تمه چیز کاذب اسیت ضیروری
بود که من کمی که به این میاندیشید باید چیزی باشد .و دییدم کیه ایین حقیقیت :مین
میاندیش

سه وجود دارم آنچنان استوار و مطمئن است که discourse, AT VI ( . . .

32, HR1 101؛ ترجمه ا نگارنده).

با این تمه نباید سنداشت که سیوند اندیشه و وجودِ مین در تیممتت نادییده گرفتیه مییشیود :بیه تیر روی
کوگیتو یا به عبارت دیگر وجود اندیشهتا ( )cogitationesاست که ”مین تمیت “ را ا تیر تردییدی در امیان
نگه میدارد .به عبارت دیگر ما ا طری اندیشیدن دربارهی اینکه شکّ میکنی سی میبری باید من به عنوان
کمی که میاندیشد و شکّ میکند و دگر بار دربارهی شکّکردناش میاندیشد وجود داشیته باشی  .دکیارت
در تممل دوم به بیانتای متفاوت این سیوند را آشکار میسا د” :ترگز! اگر مین خیودم را قیانع کیرده باشی ییا
صرفا دربارهی چیزی اندیشیده باش بهیقین من وجود داشت “ ( Williams, 2005: 58ترجمه ا نگارنده) یا ”.
 . .بگذار ترچه میخواتد در فریفتن من بکوشد ترگز نمیتواند کاری کند که من در تمان حال که فکر می-
کن چیزی تمت معدوم باش  “.تمچنین ”من تمت من وجود دارم این امر یقینی است اما تا کی؟ درست تیا

مانی که فکر میکن  “. . .چنانکه میتوان مشاتده کرد در این جملهی واسمین ارتبا ناگممتنی بین کوگیتیو
و سوم بخوبی سدیدار شده است .بنابراین حتی اگر دکارت آشکارا کوگیتو ارگو سوم را تصدی نکرده باشید
متن تممتت شواتد یادی مبنی بر وجود این ارتبا به دست میدتد .اما سرسشی که مطر میشود ایین اسیت
که چه فهمی باید ا این ارتبا داشت تا معنای آن روشن و سا واری آن حفظ شود.
-1-1کوگیتو چونان استنتاج منطقی
یکی ا مه ترین مماالی که صاحبنظران دربارهی اصل اساسی فلمفهی دکارت بیه آن سرداختیهانید ممیملهی
نوع ارتبا کوگیتو با سوم است .نمبت کوگیتو با سوم چیمت؟ این مممله را میتوان اینگونه تقرییر کیرد کیه
دکارت چگونه ا اینکه میاندیشد یقین سیدا کرد که وجود دارد .مفمران و منتقدان بمیاری ’میاندیش سیه
تمت ‘ را در ساخت یک استنتاج منطقی تفمیر کردهاند .تمانگونه که ا اعتراضیات سیداسیت ایین تفمییر ا
مان خود دکارت محل سرسش و بررسی بوده است؛ در اعتراضات دوم استدالل شده است که ’میاندیش ‘ به

_____________________________________________
 -برای نمونه بنگرید به )Ayer (1953؛ )Weinberg (1962؛ ).Frankfurt (1966
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تمراه مقدمهی کبرای محذوفِ ’ترآنچه میاندیشد وجود دارد ‘ نتیجه میدتد که ’وجود دارم ‘.بنابراین ایین
استنتاج در ساخت یک قیاس به صورتِ
مقدمهی (صغرا) :من میاندیش ؛
مقدمهی (کبرا) :تر آنچه میاندیشد وجود دارد؛
نتیجه :من وجود دارم؛
یا به بان صوری منط محمولتا به ساختِ

خواتد بود که در آن تابعتای جملهای  Fxو  Gxبه ترتیب بیانگر اندیشیدن و وجود داشتنِ متغیر شییئی x
تمتند و  iداللت بر من دارد( .در اینجا باید خاطرنشان کنی که صورت منطقی بیاال تنهیا صیورت منطقییای
نیمت که بتوان ا کوگیتو ارگو سوم چونان یک استنتاج منطقی به دست داد .بیرای آگیاتی ا یکیی دیگیر ا
صورتتای سیشنهادشده رجوع شود به ( .)Hintikka, 1962
در تمان جا دکارت این شیوهی برداشت ا کوگیتو را نمیسذیرد بلکه صحبت ا شهود ذتنی را بیه مییان
میآورد .او معتقد است تنگامی که کمی میگوید ”میاندیش سه وجود دارم“ یک شهود ذتنی ساده انجام
میدتد و آن را به عنوان گزارهای بدیهی به بان میآورد نه اینکه ا رتگذر یک قیاس منطقییْ وجیود را ا
اندیشیدناش استنتاج کند .دلیل اینکه چرا او با قاطعیت این تفمیر را ردّ میکند این است که معرفت به گزاره-
ی کلّی ”تر آنچه میاندیشد وجود دارد“ خود نیا مند معرفت سیشین به مقدمهتای دیگری است به طوری کیه
در نهایت دوباره به گزارهی بدیهی ”میاندیش سه وجود دارم“ میرسی  .او میگوید
این مطلب ا این واقعیتْ روشن است کیه اگیر او آن را بیه وسییلهی ییک قییاس اسیتنتاج
کرده بود میبایمت معرفت سیشین به مقدمهی کبرای ’ترچیزی که میاندیشد تمیت ییا
وجود دارد‘ داشته باشد؛ اما در واقع او این را ا تجربهکردن در مورد خیودش مییآمیو د
که امکان ندارد بیندیشد بیآنکه وجود داشته باشد .این در طبیعت ذتن ماست که بر سایه-
ی معرفت به موردتای جزای قضیهتای کلّی بما ی (Second Replies, CSM II 100؛
ترجمه ا نگارنده).

اما این یگانه قطعهای نیمت که دکارت در آن ساخت کوگیتو را توصیف میکند .اگر بخواتی بیه نوشیته-

تای خود وی استناد کنی یک گواه متنی قوی در اصول وجود دارد کیه ییاترا ا تفمییر اسیتنتاجی کوگیتیو
سشتیبانی میکند:
و تنگامی که گفت قضیهی میاندیش سیه وجیود دارم نخمیتین و یقینییتیرینِ تمیهی
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چیزتایی است که برای ترکه که به شیوهای عادی فلمفهور ی میکند اتفاق مییافتید
با گفتن این انکار نکردم که شخص باید نخمت بداند که اندیشه وجود و یقین چیمیت
و بداند ناممکن است که آنکه میاندیشد نباید وجیود داشیته باشید و چیزتیای دیگیر را.
لیکن چون اینتا مفهومتای خیلی سادهایاند و مفهومتاییاند که بهتنهایی تین شیناختی
ا تر آنچه وجود دارد برای ما فرات نمیی کننید فکیر کیردم کیه نییا ی نیمیت فهرسیت
شوند( Principles, Part I,: AT VIIA 8ترجمه ا نگارنده) .

این قطعه دو نکتهی اساسی را بیان میکند .نکتهی نخمت این است که دکارت فرض میگیرد کیه مفهیوم-
تای بهکاررفته در کوگیتو نزد او و مخاطباناش روشن اسیت .او فیرض مییگییرد کیه تمیه مییدانیی تعرییف
اندیشه من وجود و غیره چیمت .ا اینرو میتوان گفت دستک بخشی ا معناشناسی گزارهی مورد بحیث
برای دکارت ممملهای ایجاد نمیکند .نکتهی دوم این است که علیرغ اینکه دکارت آشکارا تصدی نمیی-
کند که معرفت به کوگیتو ممتلزم معرفت به گزارهی کلّی باالگفته اسیت تصیدی مییکنید کیه شیر امکیانِ

شناختِ کوگیتو این است که بدانی ترکه که میاندیشد وجود دارد .این به معنای آن است که دستک فه
کوگیتو متضمن این گزارهی کلّی است.
به نظر میرسد این دو قطعه ا اعتراضات و اصول یکی ا سرچشمهتای اختتف دربارهی معنای کوگیتوی
دکارت باشند .در حالی که دکارت در بخش مذکور ا اعتراضات بهصیراحت ترگونیه برداشیت اسیتنتاجی ا
کوگیتو را وامی ند یاترا در اصول به وجود برخی سییشفیرضتیا و تمچنیین قضییهای کلّیی شیبیه آنچیه در
استنتاج باال آمده است اذعان دارد .اکنون سرسش این است که در نهایت معرفت دکارت بیه کوگیتیو شیهودی
است یا استنتاجی؟ آیا ترگز ممکن است کوگیتو به جز ا راه استنتاج (یا شهود) دریافت شود؟ به بییان دیگیر
آیا شخص دکارت در یک شهود یگانه میاندیش سیه تمیت را دریافتیه ییا ایینکیه تمیت را ا مییاندیشی
استنتاج کرده است؟
 -2-1تفسیرهای دیگر :مارکی و هینتیکا
مارکی در چهارچوبی که تا انیدا ه ای مشیابه برداشیت اسیتنتاجی اسیت شیرحی اراایه مییکنید کیه تی حی

_____________________________________________
 ) Markie (1992این قطعه ا اصول را چنین توضیح میدتد که ”دکارت میگوید که سیش ا معرفت به اینکه او میاندیشدو بنابراین وجود دارد او می بایمت نه تنها بداند که اندیشه وجود و یقین چیمت بلکه تمچنین این قضیهی کلّی که ناممکن است
آنچه میاندیشد وجود نداشته باشد را نیز بداند .مقصود او یاتراٌ این است که استنتاج ا اندیشه به وجود ا این قضیهی کلّی چونان
مقدمهی محذوف بهره میبرد .استنتاج او ”میاندیش
سه من وجود دارم است““.

سه وجود دارم“ نیمت؛ [بلکه] ”میاندیش و ترچه میاندیشد وجود دارد
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سافشاریتای دکارت بر شهودیبودنِ کوگیتو ادا شود و ت اتمیت مطلب سیشگفته ا اصول که در آن کوگیتو
با یاتری استنتاجی نمایش داده شده است نادیده گرفته نشود .ساسخ او به این سرسش که ’چگونیه ایین معرفیت
میتواند ت دارای استنتاجِ ”میاندیش سه تمت “ باشد و ت شهودی؟‘ این است که ”دکارت ایین قضییهی
بدیهی را شهود میکند که او میاندیشد و تمزمان بیواسطه اسیتنتاج مییکنید کیه او وجیود دارد“ ( Markie,

 .)1992: 145ا نظر مارکی معرفت دکارت به اینکه میاندیشد نااستنتاجی و شهودی به معنیای نخمیت کلمیه
است؛ ’او وجود دارد‘ قضیه ای است که معرفت دکارت به آن ا راه استنتاجِ بیواسیطه ییا شیهودی بیه معنیای
وسیع کلمه است .مارکی میگوید ”به نظر میرسد مقصود او [=دکارت] این باشد که در یک کنش شهود او
مقدمه را به چنگ میآورد و بیواسطه نتیجه را استنتاج میکند.)Ibid: 146( “.
ا نگاه او دکارت به وسیلهی استنتاج منطقی ا ”میاندیش “ به ”تمت “ نمیرسد .او بیرای ادبیات ”تمیت “
چندین گام مختلف برنمیدارد بلکه برعکه او تنها در یک گام و به طور تمزمان ”میاندیشی “ را شیهود و

”تمت “ را بیواسطه استنتاج میکند .این رویکرد بمط سخن خود دکارت است که معتقد بیود کوگیتیو ارگیو
سوم متعلَّ ِ یک کنش شهود ذتنی است اما تفاوتش در این است که مارکی تنها بخش نخمت گیزاره یعنیی
کوگیتو را شهودی میداند در حالی که بخش دوم آن یعنی سوم را یک استنتاج بر مبنای کوگیتیو بیه شیمار
میآورد استنتاجی که بدون نیا به مقدمهتای اضافی صورت میسذیرد .بنابراین در حالی که به نظر مییرسید
دکارت سخن ا یک شهود یگانهی کامل به میان میآورد رویکرد مارکی یک شهود به اضافهی یک استنتاج
بیواسطه را مطر میکند .البته مارکی آگاه است که این تفمیر نیز بمیاری ا ممملهتا را حیلناشیده بیر جیای
میگذارد—و در واقع خودش این ممملهتا را بر میشمارد—ا اینرو در ادامهی مقالهاش دسیت بیه جیر و
تعدیل آن می ند لیکن چهارچوب سیشگفته را تغییر نمیدتد.
تینتیکا نیز در مقالهاش—که سیشتر به آن اشاره کردی —شر شهودگرایانهی ا نمبت کوگیتو و سوم بیه
دست میدتد که به تفمیر کنشی ( )performatoryشناخته میشود .به نظر تینتیکا تفمییر کوگیتیو بیه عنیوان
یک استنتاج منطقی ”بهضرورت استوار بر سیشفرضتای وجودی“ است .او میگویید ”چگونیه ممکین اسیت
دربارهی کمی صادق باشد که میاندیشد مگر اینکه وجود داشته باشید؟“ ( )Hintikka, 1962: 9اگیر چنیین
باشد دکارت میخواتد چیزی را ادبات کند و یقینی بشمارد که آن را سییشفیرض گرفتیه اسیت :وجودداشیتنْ
سییشفیرض تییر اندیشییدنی اسیت .بنییابراین ال میهی رویکیرد اسییتنتاجی بیه کوگیتیو ارگییو سیوم کییه در آن
وجودداشتنْ سیشفرض اندیشیدن نیمت بلکه مبتنی بر آن است کشف ناسا واری در آمو هی دکارتی است.

_____________________________________________
 -ا جمله منتقدان تفمیر کنشی او که مشخصا به بررسی و ردّ آن سرداختهاندWeinberg (1962) :؛ )Frankfurt (1966؛

).Wilson (1982
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تینتیکا معتقد است که صورتبندیتای دقی دکارت ا استدالل کوگیتو بهوییژه در تیممتت بیر تفمییر
دیگری استوارند .دیدگاه او این است که کوگیتو ارگو سوم نه یک استنتاج منطقیی بلکیه ییک کینش ذتنیی
است که در آن خود-ادباتسذیریِ وجودیِ ( )existential self-verifiabilityمن وجیود دارم خیود را آشیکار
میسا د .ا نگاه او دکارت ترچند به طور مبه ناسا گاری وجودی جملیهی ’مین وجیود نیدارم‘ و بنیابراین
خود-ادباتسذیری وجودی من وجود دارم را فهمید .کوگیتو ارگیو سیوم تنهیا یکیی ا روشتیای بییان بیینش
دکارت است که در آن کارکرد واژهی کوگیتو حکایتگیری ا اندیشیهکینش ()thought-actای اسیت کیه
دکارت ا رتگذر آن شکّناسذیری سوم را دریافت .بنابراین نمبت کوگیتو با سوم بیشتر تمانند نمبت فرآیند
با فرآورده است نه چنانکه ممکن است ادعا شود نمبت مقدمه با نتیجه.
در اینجا ذکر این نکته دارای اتمیت است که به نظر میرسد خود آدار دکارت تفمیرتای شهودگرایانهی

سیچیدهای تمچون تفمیر تینتیکا را برنمیتابند .با اینکه دکارت بهروشنی گفته است کیه کوگیتیو ارگیو سیوم
قیاس نیمت ولی این احتمال را ردّ نکرده است که نوع دیگری ا استنتاج باشد برای مثال استنتاج بییواسیطه؛
وانگهی امرو ه بمیاری ا فیلموفان برآناند که برای مثال برخی عملیاتتیای منطقیی ماننید وضیع مقیدّم در
عین حال که بدیهی (شهودی) است شامل استنتاج نیز اسیت ( .)Newman, 2014ا ایینرو بیه نظیر مییرسید
تبیینِ مبتنی بر ت بودیِ شهود و استنتاج در آمو هی دکارتی که در رویکرد مارکی با شناخته میشیود شیرحی
قانعکنندهتر در مقایمه با سایر شرو باشد .کِرلی ( ) 003نیز برآن است که ساسخ به معمای کوگیتو ایین اسیت
که باذیری کوگیتو به یک معنا ت شهودی است و ت استنتاجی .ا نگاه او
من وجود دارم ت یک اصل نخمتین است به این معنا که دکارت خود را موجّه میدیید
که بدون طر استداللی خاص آن را باذیرد و ت نتیجهی یک استنتاج اسیت اسیتنتاجی
که مبتنی بر ییک فرضییه اسیت امیا الزامیا نیه فرضییهای کیه مییگویید مین مییاندیشی .

(.)Curley, 2006: 47

مطلب مه دیگری که باید به آن ساسخ داده شود این است که اگر بهراستی با یک شهود سیروکار داریی
دقیقا چه چیزی متعلَّ شهود قرار میگیرد—کوگیتو سوم یا کلّ کوگیتو ارگو سوم؟ خود دکارت بهویژه در
ساسخهای دوم به مرسن که ا ’شهود سادهی ذتن‘ سخن میگوید این مممله را به طور کامل فیصله نمیبخشد.
به تر حال کوگیتو چیزی غیر ا سوم است و اینتا گزارهتایی متفاوتاند .شاید بهراحتی امکانسذیر نباشد که
آنتا را یر یک شهود یگانه قرار دتی  .بر سایهی آرای مارکی آنچه بهراستی شهود مییشیود کوگیتیو اسیت.
اگر تفمیر تینتیکا مدّ نظرمان باشد باید تمچون او بگویی که من وجود دارم به طور شهودی بیدیهی اسیت و
قضیهی وجود دارم یکمره بینیا ا کوگیتو است .اگر تفمیر مارکی را باذیری با سرسشتای بمییاری روبیهرو
خواتی شد ا جمله این سرسش که در این صورت چرا چنین مینماید که دکارت اصل نخمتین فلمیفهاش را
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وجود من اندیشنده قرار میدتد و فراوان بر روی آن تمکید میکند؟ این تفمیر چگونه با ساسخهای دوم کیه در
آن نشانهتای سوم به عنوان اصل نخمتین دیده میشود تمخوانی سیدا میکند؟ ا سیوی دیگیر اگیر بیر تفمییر

کنشی تینتیکا انگشت نهی با برای نمونه این سرسش مطر میشود که در این صیورت چیرا کوگیتیو ارگیو
سوم؟ آیا تمان سوم کافی نبود؟ به نظر میرسد که رویت رفته اگر صرفا متن تممتت را سیش روی قرار دتی
و روش شکّی را که دکارت خویشتن را به آن سایبند میداند متحظه کنی باید اذعان کنی که آنچیه نخمیت
شهود میشود بودنِ اندیشهتا است .و تفاوتی نمیکند که بگویی کوگیتو فرع بر سوم است و ”من وجود دارم“
نقطهی ارشمیدسی دستگاه دکارت است یا اینکه بگویی کوگیتو شهود میشود و سوم حاصل استنتاجی بیی-
واسطه یا در واقع شهودی در مرتبهی دوم است .به گفتهی کِرلی تر تفمیری ا کوگیتوی دکیارت دشیواری-
تای خودش را دارد(.)Curley, 1978
 -3کوگیتو و مسألهی پیشفرض جوهر
أع ا اینکه دربارهی میاندیش سه تمت شیهودگرا باشیی ییا اسیتنتاجگیرا ییا آمییزهای ا آن دو تمچنیان
ممملهی بمیار مهمی وجود دارد که آن را ممملهی سیشفرض جوتر میینیامی  .بیرای روشینشیدن بحیث ابتیدا
عبارت ”میاندیش “ را مورد بررسی قرار دتی .
رویکرد مارکی— که آن را برای ادامهی بحث مفروض گرفتهای — و شاید بتوان گفت عموم رویکردتا
در اینباره دستک ”میاندیش “ را شهودی مییداننید ولیو ایینکیه کیلّ گیزارهی مییاندیشی سیه تمیت را
استنتاجی تلقی کنند .اما سرسش این است که آیا بهراستی دکارت مجا اسیت و آییا مقتضییات روشیی کیه در
سیش گرفته این ح را به او میدتد که ا من میاندیش من اندیشنده اندیشهتای من یا تیر عبیارت دیگیری
که ا نمبتی بین اندیشه و من خبر میدتد سخن بگوید؟ آیا دکارت چیزی بیش ا این میتوانمت بگویید کیه
اندیشه دارد روی میدتد بیآنکه به چیزی که می اندیشد اشاره کند؟ اگر ساسخ مثبت به ایین سرسیش بیدتی
آنگاه ا ما انتظار میرود که این ادعا را توجیه کنی و تضم ینی به دست بدتی که بر اساس آن بتیوانی بگیویی
اندیشهتا متعلّ به او تمتند و بهراستی اوست که دارد میاندیشد .ممکن است در مقام دفاع گفته شود کیه او

تمزمان جریان اندیشهتا و تعل اندیشهتا به خودش را شهود میکند و در نتیجه میتوانمت بگویید کیه مین
میاندیش  .حتی اگر این دفاع را نیز معقول به شمار آوری اکنون با ممملهی دیگری سربرمیآورد .مممله این
است که این خود یا من چگونه چیزی است؟ چه تصوری می توان و باید ا آن به دست داد؟ بنیابراین ممیملهی
سیشفرض جوتری دربردارندهی دو ممملهی جزایتر است :یکی ایینکیه حضیور ”مین“ در کوگیتیو نیا منید

توجیه است و نمی توان آن را به عنوان امری بدیهی در نظر گرفت؛ دوم اینکه باید تبیین شود که خود این من

علم هش
 022دوفصلناهم ی ژپو ی ژپوهشهای معرفت شناختی ،شماره  ،02اپییز و زمستان 9311

چه سرشتی دارد .این مماال به این دلیل اتمیت دارند که میتوانند نشانگر یک ناسا واری در سرآغا نظریهی
معرفت دکارت باشند :برختف آنچه دکارت ادغان میکند ممکین اسیت روشاش دچیار دور باشید و آنچیه
میخواتد ادبات کند را ا سیش مفروض گرفته باشد یعنی وجود من.
در ادامه تتش میکنی نشان دتی که ا این لحاظ یک شکاف فلمفی در دستگاه دکارت وجود دارد یا

دستک به نظر میرسد که چنین است .برای شروع بررسی نخمت شیرحی ا آنچیه دکیارت در تممیل دوم
راجع به ”من“ به دست میدتد را گزارش خواتی کرد به امید اینکه موضیع او ترچیه بیشیتر مشیخص شیود.
ساه مماال مربو به این مفهوم را شر خواتی داد.
 -1-3درک دکارت از من در تأمل دوم
با توجه به دستاوردتای تممل نخمت تینچیز برای دکارت بجا نمانده است جز اینکه اندیشهتیا و سنیدارتایی
دارد که تینیک واقعنما نیمتند .اما تمین اندا ه تمت که اندیشهتا وجود دارند و اینکیه او مییاندیشید؛ ایین
یعنی او وجود دارد .بنابراین ”این قضیهی من تمت من وجود دارم“ قضیهای است تردیدناسیذیر ترگیاه آن را
در جریان فعالیت اندیشهور انهی ذتن یا در ایهاری که نشاندتندهی این فعالیت اسیت ادراا کین  .ا سیوی
دیگر عنوان تممل دوم نشان میدتد که تدف عمدهی دکارت مشخص کردن ماتیت یا چیمتی نفیه اسیت
به عبارت دیگر ماتیت یا چیمتی من .در اندیشهی او بین تمتی و چیمتی ییک چییز تفیاوت وجیود دارد و میا
میتوانی تمتی یک چیز را تردیدناسذیر بدانی بیآنکه به چیمتی آن راه یافته باشی  .دکیارت بیرای کیاوش در
ماتیت خود به بررسی آراء گذشتهاش در باب چیمتی نفه میسردا د—شیوهای که در تممل نخمت نیز بهکار
بمته بود .او درمییابد که تین عنصر جممانیای به خودش تعل ندارد و بر این اساس میگوید
آیا میتوان با اطمینان بگوی که در میان اوصافی که تی اکنیون بیه طبیعیت جمی نمیبت
دادم حتی ا کمترینشان برخوردارم .با دقت و امعان نظر مییکین تمیام ایین اوصیاف را
مکرر ا ذتن میگیذارن امیا بیه چییزی ا آنتیا برنمییخیورم کیه بتیوان ا آنِ خیودم
بدان (تممل دوم  00تمکید ا نگارنده).

بنابراین صفات جممانی مقوّم ماتیت نفه نیمتند و وجودداشتنِ من نیا به حضور آنتیا نیدارد چیرا کیه
نفه ا چنین صفاتی تشکیل نمیشود .دلیل اینکه چرا نفه ا عناصر جممانی ساخته نشده است این است که
نفه حتی بدون آنتا نیز میتواند به حیات ادامه دتد .اما
تفکر چطور؟ در اینجا میبین که فکر صفتی است که به من تعل دارد .تنهیا ایین صیفت

_____________________________________________
 -در ترجمهی احمدی ( ’ :) 93در ماتیت نفه و در این که شناخت نفه ا شناخت بدن آسانتر است‘.
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است که انفکاا آن ا من محال است(تمان  0 -00تمکید ا نگارنده).

ا نظر دکارت تنها صفتی که به من تعل دارد اندیشه است یرا بودنِ من تا مانی امری یقینی است که در
حال اندیشیدن باش  .این به آن معنا است که به محض اینکه ا اندیشیدن دست بکش اگر اصت قادر به چنین

کاری باش دیگر وجود نخوات داشت .دلیل دکارت در اینجا تفاوتی با ایین نمییکنید کیه بگویید کوگیتیو
ارگو سوم :ما ا وجود اندیشهتا و تنها ا وجود اندیشهتا است که به وجود خود سی مییبیری ؛ اگیر اندیشیهای
نباشد تمتیای نخواتد بود .بنابراین باید گفت من فقط چیزی تمت که میاندیشد .نامتای گوناگونی میتوان
بر این چیز نهاد ا جمله ذتن نفه فه یا عقل .ب ه تر روی آنچه ممل است این است که این چیز چییزی
است اندیشنده و فقیط اندیشینده .اندیشییدن دامنیهی گمیتردهای ا فعالییتتیا را در بیر مییگییرد بیرای مثیال
تصورکردن شکّکردن خواستن داوریکردن و جز اینتا .آیا میتوان تردید کرد که تمهی اینتیا جیدا ا
فکر من و خود من نیمتند؟ ساسخ او به این سرسش منفیی اسیت .دکیارت تیتش مییکنید ا راه ادبیات ایینکیه
فاعلیت من در فعالیتتای ذتنیام بدیهی و غیرقابلتردید است ا ارااهی تبیین بیشتر خودداری کند.
ا اینرو به طور ختصه ا تممل دوم درمییابی که (الف) تمتی من تزلزلناسیذیر اسیت و (ب) چیمیتی
من چیزی نیمت جز اندیشندهبودن.
 -2-3گذر از اندیشه به ”من“ اندیشنده
مارکی میگوید؛
تنگامی که ما توجهمان را به درون میگیردانی و روی خودمیان تممیل مییکنیی تمیهی
آنچه بیواسطه ا آن آگاهای اندیشهتیای ماسیت .معرفیت اولییهی میا بیه طیور صیحیح بیا
گزارهی ’من میاندیش ‘ گزارش نمیشود بلکه با گیزارهی ’اندیشیه دارد روی مییدتید‘
قابلبیان است .ما نمیتوانی بیواسطه وجودمان را ا این معرفت اسیتنتاج کنیی 1992: ( .

.)150

به نظر میرسد بهترین خوانش ا مممله—البته نه چنان کامل که ما را ا طر سایر ایرادتای بنیادین بینیا
کند ـــ تمین بیان مارکی است .چنیین ممیملهای میورد توجیه شیارحان بمییاری ا جملیه ) Williams (2005و
کاسلمتون ( ) 930نیز بوده است .دکارت چگونه دریافت که اوست که به این اندیشیهتیا بیرای مثیال تصیور

_____________________________________________
 برای مثال ” :گفته شده است که دکارت تین حقی نداشت فرض کند که اندیشه ممتلزم وجود اندیشنده است .اندیشیدن یا بهتربگویی اندیشهتا دادهای تجربی تشکیل میدتند؛ ولی ”من“ ترگز دادهای تجربی نیمت .به تمین نحو تین توجیه منطقیای برای
این حک نداشت که ”من چیزی تمت که میاندیشد . . .“.بنابراین اعتراضی که بر دکارت وارد شده است داار بر اینکه نظریهی
جوتر را فرض کرده است یاترا موجه مینماید( “.کاسلمتون ) 3- 0 : 930
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اینکه راه میرود یا تصور دیو سلید میاندیشد؟ آنچه در اینجا ادعا میشود این است که دکارت دلیلی بیرای
این دریافت دارد اما این دلیل به اندا هی کافی قانعکننده نیمت؛ دلیل او استوار بر مفروضاتی است که سیاختار
روشاش را درت میشکند .به بیانی بمیار سادهسا یشده به نظر مییرسید در گفتیهتیای دکیارت دییدگاتی
جوتری نمبت به من یا خود وجود دارد لیکن تمام آنچه تا اوایل تممل دوم ادبات میشود وجیود اندیشیهتیا و
من است نه نظریهای دربارهی جوتر .دلیل دکارت را در ساسختیای سیوم بیه تیابز مییتیوان سییدا کیرد( Third

 .)Replies, AT VII 175-6: CSM II 124در آنجا دکارت مدعی میشود که اندیشه نمیتواند بدون چیز ییا
کمی که میاندیشد وجود داشته باشد .به عبارت دیگر اندیشه نیا مند محملی برای رویدادن و تحق سذیرفتن
است محملی که میتوان آن را اندیشنده نامید .به طور کلّی این نکته را میتوان به تمهی عرضتا در نمبت با
یک جوتر تعمی داد .بنابراین تمانگونه که دکارت اذعان دارد تین کنش یا عرضی بدون جوتر نمیتوانید
وجود داشته باشد .دکارت معتقد است که جوتر نمیتواند به نحو بیواسطه مورد شناخت قرار گیرد .صد البته
این اعتقاد ابدا اعتقادی نوساخته نیمت بلکه در فلمفهی قدمایی و مدرسی نیز قااتن بمییاری داشیته اسیت امیا
دکارت استفادهی متفاوتی ا آن میکند .دکارت سافشاری میکند که به تر روی شناخت ما ا جوتر تنهیا ا
این راه حاصل میشود که آن را یرنهادی برای کنشتایی معیّن بدانی .
حال فرض کنی که این آمو ه درست باشد یعنی درست باشد که اندیشه نیا مند محملی اسیت کیه نقیش
فاعل آن را ایفا کند سرسش ما این است که کمی که گامبهگام با او در تممتت تمراه شده است آیا میتوانید
این نظریه را به طور یقینی باذیرد و آن را ا سندارانگیزیتای آن دیو سلید یا رویاتای وت آمیز به شمار نیاورد؟
دکارت چگونه می تواند تا به این جای کار آن را امری تردیدناسذیر تلقی کند؟ اگر آنچه دکارت در ساسیخ بیه
تابز گفته است را بخشی ا مفروضات اساسی دستگاه او بدانی علیالقاعده دکارت نمیبایمت سیش ا ادبیات

وجود ذتنْ تصوری ا خاصهتای آن داشته باشد .اما گویا برختف قاعده قطعیهتیای متعیددی در تممیل دوم
تمت که چنین القا می کند که ا نظر دکارت ذتن یرفی خالی است که محتوای آن را اندیشهتا تشکیل میی-
دتند .به عبارت دیگر تو گویی ذتن جوتری است که اندیشهتا عرضتای آناند .برای نمونه دو قطعهی یر
ا تممل دوم را در نظر بگیری :
میانگارم که تین اندام حمی ندارم و جم شکل امتداد حرکت و مکیان چییزی جیز
سندار ذتن من نیمت(تممل دوم  93 : 93تمکید ا نگارنده).

آیا خدایی یا موجود دیگری ـــ با تر نامی نامیده شود ــــ وجود ندارد که این اندیشهتا را
در ذتن من قرار دتد؟ (تمان  93تمکید ا نگارنده).

نگاه یرالیهای دکارت به ذتن در اینجا کامت آشکارست .این ممیمله فقیط ممیملهای مربیو بیه انتخیاب
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واژگان و شیوهی بیان واقعیتتایی که ا فرآیند تحلیل به دست آمدهاند نیمت—چیزی که در دستگاه فکری
دکارت به روش ترکیب میشناسی —بلکه این نگاه ریشه در مینهی فلمفی دکارت دارد و تر تغیییری در آن
ممکن است به محتوایی متفاوت بینجامد محتوایی متفاوت با نگاه اصیلی دکیارت .بیه نظیر مییرسید دکیارت
حضور ذتن یا من را تمزمان با دروننگریِ اندیشهتا و تصورتا شهود میکند و در تمان لحظه کیه اندیشیهای
را تجربه میکند درمییابد که ضرورتا سوژهی اندیشنده ای بایید وجیود داشیته باشید کیه وجیود آن اندیشیه را
ممکن سا د .اما سذیرش این واقعیت ممتلزم ناکامی در اجرای روش اوست.
ا این گذشته می توانی سطح بررسی را یک گام باالتر ببری و توجه خود را به روی ”من“ بگردانی  .اگیر
متن سیشگفته ا اعتراضات مدّ نظرمان باشد به گفتهی مارکی ”در بهترین حالت آنچه میتوانی استنتاج کنی
این است که ا آنجا که تر کیفیت مشاتدهشدهای در جوتری وجود دارد جوتری تمت کیه مییاندیشید“.
( )Markie, 1992: 150به عبارت دیگر باید اینگونه استدالل کنی که
( ) اندیشه وجود دارد؛
( ) ترگاه کیفیت مشاتدهشدهای وجود داشته باشد جوتر اندیشندهای وجود دارد؛
( )9اندیشه یک کیفیت مشاتدهشده است؛
در نتیجه:
( )0جوتر اندیشندهای وجود دارد.
میتوان بهسادگی مشاتده کرد که ( )0ا محتوایی یکمره متفاوت با گزارهی ”مین وجیود دارم“ برخیوردار
است .چه بما جوتر دیگری غیر ا من برای مثال خدا یا دیو سلید به جای من میاندیشد و من بهاشتباه آنتا را

متعل به خودم احماس میکن  .این فرضیهای است که ( )0بیهخیودیخیود نمییتوانید آن را ابطیال کنید .مین
حکایت ا یک خود یا یک خودآگاتی دارد که در گفتن ’چیز اندیشندهای وجود دارد‘ دیده نمیشود .برای
توضیح این مطلب فرض کنی دکارت تصوری دارد .او می تواند داشتن این تصور را به دو صورت با گو کند
یکی اینکه چیزی تمت که این تصور را دارد و دیگری اینکه من این تصور را دارم .اختتف این دو شیوهی
با گویی در این است که در اولی دکارت به خودش اما در دومی به خودش چونان خودش اشاره میکنید .ا
آنجا که به نظر میرسد ا نظر دکارت به جوتر مگر به واسطهی صفتتایش نمیتوان دسترسی داشت سه
او چگونه میتواند ا ’خودش چونان خودش ‘ یعنی بیواسطه آگاتی داشته باشید؟ (و ا سیوی دیگیر اگیر

_____________________________________________
 بنگرید به ) .Anscombe (1975او در بخشی ا این مقاله تحلیلی ا نمبت ”من“ و خودآگاتی به دست داده و تمچنینمعناتای ممکن خودآگاتی ا نظر فلمفی را بیان کرده است.
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باذیری که خودش را به واسطهی اندیشهتایش میشناسد مشکتت دیگری رخ خواتند داد ).این به آن معنیا
است که دکارت نمیتواند کوگیتو را شهود کرده باشد یا به بیان دقی تر اگر وجود ییک اندیشیه را بیه طیور
بدیهی شهود کرده باشد ضرورت تشخّصِ خودش به واسطهی آن اندیشه را نمیتواند به این طری شهود کرده
باشد.
می توان استدالل کرد که ترکه سیش ا آنکه بتواند چیزی درباره معناداری و ار ش شناختی اندیشهتا ییا
تصورتایش بداند ضرورتا باید بداند که آنتا تمگی اندیشهتا یا تصورتای او تمتند .این سیونیدی اسیت مییان
آنتا که میتواند به طور سیشینی دانمته شود و در حقیقت شر امکان تجربه است .این واقعیت بیانگر آن است
که آگاتی ما به وحدت خودمان در اندیشهتایمان باید مقدم بر معرفت به آن اندیشیهتیا و بیهسیان یرالییهای
برای استقرار آنتا باشد .این استدالل رگهای کانتی دارد .میدانی که کانت معتقد بود شر رخدادن شیناخت
این است که وحدت آگاتی سیش ا تمهی دادهتای شهود برقرار باشد .در واقع من میاندیش تر تصیوری را
که بخوات آن را متعل به خودم بدان تمراتی میکند .به طور ختصه در تر عملِ دروننگری نه تنها به ابژه-
ی دروننگریشده معرفت سیدا میکنی بلکه رابطهی مالکیت خاصی را نیز احماس میکنی

ییرا ایین رابطیه

شر ضروری امکان دروننگری است .آمو هتایی شبیه این را نیز میتوانی ا شر دکارت در تممتت بیرون
بکشی  .اگر ا اویهی چنین استداللی نگاه کنی گفتن کوگیتو ارگو سوم بیان کامت طبیعی و ضیروری سیونید
میان وجود و اندیشه است که در آن حضور فراتجربی آگاتی مندرج است .اما دکیارت نمییتوانید ایین را بیه
عنوان یک واقعیت یقینی باذیرد که آگاتی به طور سیشینی قابلشناخت و شر کاربمت روش اوست چرا که
احماس برخورداری ا آگاتی نیز میتواند بهسادگی دستخوش شکّ قرار بگیرد و کنار گذاشته شود .بنیابراین
کوگیتو ارگو سوم بیرای ایینکیه گیزاره ی درخیوری بیرای بییان حقیقیت میورد نظیر دکیارت باشید ممیتلزم
آشکارسا ی سیشفرضتایی است که چه بما مه ترینشان نظریهی جوتر است.
اعتراضتای دیگری نیز ا منظر بانی به کاربرد ”من“ در کوگیتو ارگو سوم مطر شیده اسیت .برخیی ا
جمله راسل معتقدند که در اصطت دکارت ”’من‘ براستی ناموجیه اسیت“ .ایین ضیمیر بیا ایینکیه ”بیه لحیاظ

_____________________________________________
 ) Markie (1992این مشکتت را بخوبی فهرست و بررسی کرده است .برای مثال او میگوید فرض کنید دکارت به این باورداشته باشد که ”من درد دارم“ و تمچنین احماس کند که عصبانی است و در نتیجه به این گزاره نیز باور داشته باشد که ”من
عصبانیام“ .او با جمعکردن این دو باور باور سومی را شکل میدتد اینکه ”من درد دارم و من عصبانیام“ .دکارت تنها مانی
میتواند در باور به این نتیجه ی استوار بر آن دو مقدمه موجه باشد که مقدمهی دیگری را به استداللش بیفزاید :اینکه ”من“ در باور
نخمت با ”من“ در باور دوم اینهمان است .اما اگر قرارست شخص خودش را تنها به واسطهی تصورتا و اندیشهتایش بتواند بشناسد و
تشخص ببخشد این مقدمهی اضافه توجیهی سیدا نمیکند یرا این آمو ه متضمن مفهوم وحدت و اینهمانی ”خود“ نیمت.
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دستوری سیودمند اسیت امیا دادهای را توصییف نمییکنید“ (بیه نقیل ا  .)Newman, 2014در تحلییل اِر ا
کوگیتو به نکتهی جالب توجه دیگری برمیخوری  .اِر میگوید فرض کنی ضمیر شخصی ”من“ چونان ضیمیر
اشارهای محض ( )pure demonstrativeعمل کند .در این صورت

”من“ تیین معنیای ضیمنی ()connotation

ندارد چرا که با تین وصفی تمراه نمیشود ولی داللت ( )denotationمیتواند داشته باشد و مییتیوان آن را
چنان تفمیر کرد که به فتن شخص اشاره میکند .اگر چنین باشد
تین معنایی نمیدتد که بگویی من وجود دارم یا بگویی من وجود ندارم .بافتتایی کیه
در آنتا این گزارهتا معنا میدتند بافتتیاییانید کیه در آنتیا ضیمیر اشیارهای بیه طیور
ضمنی با یک توصیف جایگزین یا تقویت شود .اما تا مانی کیه ضیمیر اشیارهای محیض
حفظ شود عبارت ”من وجود دارم“ صرفا برای اشاره به تجربهای که من دارم بهکار میی-
رود.)Ayer, 1953: 4( . . .

ا نظر اِر ا این واقعیت نتیجه نمیشود که ضرورتا باید چنین تجربهای وجود داشته باشد و تمچنین نتیجه
نمیشود که این تجربه ضرورتا تجربهی کمی است :ا آنجا که فرض کردی ”من“ در اینجا اشارهای محض
است و تین محتوای توصیفی خاصی ندارد بنابراین نمی تواند بیه چییزی غییر ا خیودش بیرای مثیال صیاحب
تجربه مربو باشد .آنمکُ نیز معتقد است که حتی اگر ”من“ نوعی ضمیر اشارهای باشد با برای آنکیه معنیا
داشته باشد بینیا ا تصور ا شیئیای که حاکی ا آن است نیمتی  .برای مثال اگر کمی بخواتد کاربردش ا
صفت اشارهی ”این“ معنادار باشد باید ساسخ سرسش ”کدام این؟“ را بداند( .)Anscombe, 1975: 7کدام تصور
است که دکارت بتواند با ”منِ“ اشارهای تمراه کند؟ آنمک برآن است که آن تصور میتواند ’این خود‘ باشد
مشرو به اینکه بتوان نشان داد که آشکارا منظور تمه ا ”من“ تمان خود است .این ساسخ البته برای برطرف-
کردن دغدغهی ما قانع کننده نیمت .یرا با توجه به تفمیرتایی که به دست دادهای این خود برای دکارت در
وتلهی ن خمت چیزی تهی و بدون اوصاف است که علی القاعده وجودش دستخوش شکّ است.
راه چارهی دیگر این است که من را توصیفی بفهمی نه تمانند باال اشیارهای محیض .ممکین اسیت مین را
چونان یک نام یا یک وصف معیّن ( )definite descriptionدر نظر بگیری یعنی برای مثال آن را با دکیارت

_____________________________________________
 در تمان جا در ساسخ به نقد راسل استدالل میشود که در دروننگری سرشت سوبژکتیو تجربه نیز آشکار میشود .برای مثالاحماس درد با گفتن این بیان نمیشود که درد وجود دارد بلکه این احماس با یک دیدگاه یک امر تجربی دیگر که به جز با گفتن
”من“ بهسختی بیانشدنی است تمراه است :ختصه اینکه درد مال من است .به بیان دیگر ”من“-یّت آگاتی یک دادهی نخمتین
تجربه است .تمانطور که در باال اشاره شد این ساسخ ساسخ درخوری است لیکن دکارت حتی اگر ا این ساسخ ت خبر داشت
خود علی القاعده نمیتوانمت آن را به بان بیاورد :گفتارش این اجا ه را به او نمیدتد.
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(یک نام خاص) یا آن چیز اندیشنده (یک وصف معیّن) جایگزین کنی  .اما به نظر میرسید ایین کیار نییز بیه-
سختی دشواریتا را ا سر راه برمیدارد .بگذارید ابتدا یک وصف معیّن را جایگزین ضمیر مورد بحث کنیی .
در نتیجه اگر ”من وجود دارم“ را ت ار ”آن چیز اندیشنده وجود دارد“ بگیری یعنی اگر ”آن چیز اندیشنده“
را به عنوان یک وصف معیّن جایگزین ”من“ کنی آنگاه درخواتی یافت که آشکارا در این وصفِ جایگزین
تین شکلی ا داللت بر خودآگاتی وجود ندارد .این در حالی است که در کیاربرد عیادی ”مین“ وجیود ایین
عنصر ا سیش ممل گرفته میشود .ا سوی دیگر اگر یک نام خاص را جایگزین ”مین“ کنیی و بگیویی کیه
”دکارت وجود دارد“ بیان درستی ا ”من وجود دارم“ است آنگاه باید بارسی که ”دکارت“ کیمت؟ آیا تمان
کمی است که نام کوچکش رنه است در فرانمه به دنیا آمده است تمو است که تممتت را مینویمد شیکّ
میکند داستان شکّ خود را برای ما تعریف میکند بیه وجیودش تصیدی یقینیی مییکنید و چنیین و چنیان
خصوصیت را دارد؟ اینتا اوصافی ا شخص دکارتاند اما بهیقین دکارت ترگز مایل نیمت چیزتایی ا این
دست را در تممل دوم به من نمبت دتد.
 -4نتایج مقاله
بنابراین کوگیتو ی دکارت بیش ا آنچه در نگاه اول ممکن است به نظر برسد ممملهبرانگیز است .دکیارت در
نوشتهتای مختلف دیدگاهتای مختلفی درباره ارتبا بین اندیشیدن و من بییان کیرده اسیت کیه اراایهی تبیینیی
روشن ا کوگیتو را با دشواری مواجه میسا د .امیا نشیان دادیی کیه دکیارت نتوانمیت ا تمیان ابتیدا وجیود
یرالیهای برای اَعمال ذتنیِ شکسذیر را انکار کند ترچند بهصراحت این را بیان نکرده باشد .دکارت به نحو
بمنده این واقعیت را تبیین نکرد که کاربمیت روش اش ممیتلزم ایین اسیت کیه بایید محملیی بیرای اندیشیهتیا
مفرو ض گرفته شود یرا در غیر این صورت تمام آنچه سوژه تنگام با گشت به درون خود مییابد چیزی جز
رفتوآمد و رویدادن اندیشهتا و کیفیات قابلدروننگری نیمت .و تمهی اینتا بدون احماس تعل بیه خیود
سوژه است .این ممملهای است که ذیل عنوان ممملهی سیشفرض جوتر شر داده شد .افزون بر ایین بیه لحیاظ
معناشناختی أع ا اینکه کاربرد ضمیر”من“ را در اصطت دکارت اشارهای یا وصفی بدانی نمییتیوان بیه-
درستی گفت که با توجه به آنچه دکارت میگوید کوگیتو یا سوم گزارهی صادقی را بیان میکننید ییرا ییا
داللتی بر سوژهی اندیشنده نخواتند داشت یا اگیر دارنید سیامیدتایی خواتنید داشیت کیه بیا دسیتگاه دکیارت
ناسا گار است .با تمه ی توضیحاتی که رفت باید به خویشتن خاطرنشیان کنیی کیه چیه بمیا معقیول نباشید ا
دکارت تمان انتظاری را داشته باشی که برای مثال ا یک فیلموف قرن بیمتمی داری  .دکارت شیاید ا ایین
امر آگاتی چندانی نداشت که میبایمت سیوند ژرفی بین ممملهی بان و روشیی کیه در معرفیتشناسیی اتخیاذ
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میکند ایجاد کند .خود او اذعان دارد که کاری که کرد صرفا این بود که معنای بمیاری ا واژهتا و چیزتیای
دیگر را سیشفرض گرفت .بنابراین شاید بتوان گفت که یکی ا دالیل اینکه چرا دکارت نمیتوانمت و نمی-
خواست بگوید ”اندیشه دارد روی میدتد“ این بود که یاترا او ا گام نخمت روشاش بان عادی—که در
نحو و معناشناسی آن الگوی دارا-دارایی کامت نهادینه شده است یعنی این الگیو کیه چییزی تمیت کیه دارد
(بگویی جوتر یا فاعل) و چیزی تمت که داشته میشود (بگویی صفت)—را ا سیش مفروض گرفته بیود .ا
اینرو تنو این سرسش باقی است کیه ”مین“ در تیممتت دقیقیا تیا چیه انیدا ه بیا خاصیهتیای ایین مفهیوم در
معناشناسی مطاب دارد و خود دکارت تا چه اندا ه این مممله را برای دستگاه فلمفیاش حیاتی میدانمت.
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