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 چکیده
هـاي زبـانی ایـن     عـدم تعـین مصـداقی واژه    دربارةپاتنم  مسئلۀمیلیکان در پاسخ به 
کند که اگر تعریف جدیدي از بازنمایی مبتنی بر شواهد زیستی  موضوع را مطرح می

موضوعیت خواهد  چنان همپاتنم  مسئلۀ آیا، کنیم ارائهویژه اصل انتخاب طبیعی  و به
گونه  باید این سؤالمعتقد است که او  .منفی است سؤالپاسخ میلیکان به این . داشت

 واژگان بین ممکن رابطۀ شمار یخاص را از میان ب اي رابطه چیزي چهمطرح شود که 
اي  بـر فرضـیه   سؤالبه این او پاسخ  کند؟ می تبدیل بازنماـ  بازنمایی رابطۀ به اشیا و

بسیار بـوده اسـت و    مباحثاتشناسی نیز محل اختالف و  است که در زیستمبتنی 
گروهی است که نگاهی تاریخی زمرة ان و مخالفان خود را دارد. میلیکان در دار طرف

 تعریف شود کهنقشی باید براساس  شیءدارند و معتقدند که کارکرد هر  به کارکرد
و بـه چنـین کـارکردي صـفت     اایفا کند. در سیر تاریخی پیدایشش  است قرار بوده

 که کارکرد باید براساس کاريبدیل معتقد است فرضیۀ کند.  را اطالق می »مطلوب«
انجام  شیء از استفادهبا که در حال حاضر و در تعادل با وضعیت موجود تعریف شود

 »یبازنمای«جدید از  یتعریف ئۀاراکارکرد مطلوب  مفهومارائۀ در  کلیدي ۀنکت .شود می
در این مقاله قصد داریم با معرفی تعریف میلیکان از بازنمایی نشان دهیم کـه   است.

است و برخالف دیدگاه رایج در  مبتنی )functure( »ساختکار«این تعریف بر مفهوم 
  کامالً عینی است. ،داند فلسفه که بازنمایی را امري ذهنی می

  .معنایی، میلیکان ساختکار، بازنمایی، زیست :ها کلیدواژه
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 مقدمه. 1

، از مفاهیم مهم است دیگر چیز گر  نمایان يچیز که معنا این به )،representation(بازنمایی 
 اسـت  یافتـه مربوط به ذهن اهمیت  يا این مفهوم در حوزه که اینذهن است. فلسفۀ در 
ي فراینـد که بازنمایی اساسـاً   معنی بدین؛ به آن دارد فیلسوفانخوبی نشان از نوع نگاه  به

بـراي  هیچ فیلسـوفی  قدر بدیهی تصور شده که  آن مسئلهشود و این  ذهنی محسوب می
هایی خارج  است. انسان از ابتداي پیدایش همواره با پدیدهنکرده  ارائه استداللیاثبات آن 

ها را در خود، یعنی در ذهن، بازسـازي   در جهان، مواجه بوده و آن پدیدهیعنی  ،از خود
جهـان) و داخلـی   در خـارجی (  اموررسد که تطابق بین  نظر می به، رو این ازکرده است. 

اي که حداقل از زمان ارسطو  راه شناخت انسان از جهان و ذهن باشد. نظریهیگانه ) ی(ذهن
ــیح   ــعی در توض ــازوکار س ــت   س ــته اس ــابق داش ــن تط ــۀ ای ــۀ «نظری ــنبازنمایان  »ذه

)Representational Theory of Mind(  ذهن، بازسـازي  نظریۀ بازنمایانۀ نام دارد. براساس
 هـا  ، خواسـته )beliefs( ، باورها)thoughts( ها خارجی است در قالب اندیشه چه آنذهنیِ 

)desires(ادراکات ، )perceptions(، و تصورات )imaginings( دیگر،  بیان به؛ شود انجام می
بـه   راجعیا  بارةو دردارند  )intentionality( »دربارگی«هاي ذهنی همواره  چنین بازسازي

  چیزهاي دیگر (غیر از خودشان و عموماً خارجی) هستند.
ي بـین  تـر  کـم  هاي اختالفمحل  اند این مطلب که حاالت ذهنی داراي ویژگی دربارگی

که باور بـه   بر این نظرند فیلسوفان ۀهممثال، تقریباً  برايو اندیشمندان بوده است.  فیلسوفان
بـودن هـویج در    کامالً به بازنمایی ذهنیِ واقعیـت بیرونـی نـارنجی    »هویج گیاه است« که این

و سـازوکار  نظـر   ازاست. ولی این موضوع که دربارگی حاالت ذهنی مختلف،  مربوط جهان
ـ بسـیار اسـت. در    هاي اختالفباید توضیح داده شود محل  طور چه، امحتو ـ  ۀنظری  ۀبازنمایان

هاي ذهنـی   بازنماییشناختی  امعنه خصوصیات ذهن، دربارگی حاالت ذهنی عموماً با توجه ب
هـا   بازنمایی است که بـه اخـتالف دیـدگاه    معناشناختیواقع، تفاوت  درشود و  شرح داده می

هاي ذهنی بر محتواي  شناختی بازنماییامثال، اگر دیدگاه معن برايانجامد.  خصوص می این در
بـودن   گیـاه «اي  محتـواي گـزاره   بارةدر »هویج گیاه است« که اینباشد، باور به مبتنی اي  گزاره
ـ گرایانـه و بـر    طبیعتشناختی امعناگر دیدگاه  ،مقابل دراست و  »هویج مبتنـی  حسـی   ۀتجرب

 چنـین  هـم حسی از هـویج و گیـاه و    ۀتجربحتماً به  »هویج گیاه است« که اینباشد، باور به 
ـ  ،چنـین  همدر جهان خارج نیاز دارد.  ها آنتطابق واقعی  ـ بازن ۀنظری هاي فراینـد ذهـن   ۀمایان

اي را در خـود مسـتتر    و تصور را که مفهوم امتداد و سـیر مرحلـه   ،ذهنی مثل تفکر، استدالل
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مثال، بـراي تصـور باالآمـدن    براي داند.  می )intentional( 1دارند توالی حاالت ذهنی دربارگ
هر روز خورشید در آسمان بـه بازنمـایی تصـاویر ذهنـی خورشـید و آسـمان نیـاز اسـت.         

اي از  ، بـه تـوالی  q گـاه  آن pاگـر   و pهـاي   از گـزاره  q ةگزارترتیب، براي استنتاج  همین به
ـ    فیلسـوفان نیاز اسـت.   pو  ،q گاه آن p اگر، qها شامل  اندیشه د کـه  معاصـر ذهـن امیدوارن

ــد؛  )naturalizing( ســازي بتواننــد ذهــن را کــامالً طبیعــی شناســی امعنکــه  معنــی بــدینکنن
هاي ذهنی از زبان علوم طبیعی حاصل شود. در علـوم شـناختی نیـز تقریبـاً همـین       بازنمایی

بازنمـایی   شـامل  هاي ذهنی کـه فرایندست که حاالت و ا آن شود و سعی بر هدف دنبال می
و  دشـو هاي مغز و سیستم عصبی مرکزي تبیین  نهایت، براساس ویژگی درشود،  ذهنی نیز می

بازنمـایی ذهنـی، توضـیح دربـارگی      معناشناسـی ترتیب، با تفاوت رویکرد به  بدین. دیاب امعن
  حاالت ذهنی متفاوت خواهد بود.

اسـت  امریکـایی  فیلسوف زبان و ذهن معاصـر   )Ruth Garrett Millikan(روث گرت میلیکان 
بـا تکیـه بـر مفهـوم انتخـاب طبیعـی و دیـدگاه         او، البته .شود می شناخته سرل راه دهندة ادامهکه 

دهد. میلیکـان بـه    می ارائه آراي جدیدي دربارة ذهن و زبان ،داران تکاملی مبتنی بر رفتارهاي جان
هـاي   سـازوکار نیسـت و  قائـل   ،هـاي مجـزاي ذهـن و زبـان، خـارج از جهـان       وجود سـاحت 

عینـی بازنمـایی   هاي  ادامۀ سازوکاردر انگارند  میذهنی  فیلسوفانسایر  را که چه آنة وجودآورند به
ذهـن و زبـان،    فیلسـوفان داند. برخالف سایر  اند) می (که موجودات زنده براساس آن تکامل یافته

ـتی، یعنـی خـود        بازنمایی براي میلیکان امري کامالً عینی است که در تنهـا سـاحت موجـود هس
 را، بازنمـایی  بـارة هـاي رایـج در   کنیم که دیدگاه سعی می ،پیوندد. در این مقاله وقوع می به، »جهان«

ـیم  معرفـی  اجمال  به اند، که تقریباً همگی ذهنی ـبت  کن  بـارة را بـا دیـدگاه میلیکـان در    هـا  آنو نس
 کـه در مقـاالت دیگـر    را »ساختکار«مفهوم  ،چنین همکه کامالً عینی است، نشان دهیم.  ،بازنمایی

ـیم  می توضیحاختصار  به ایم کردهمعرفی تفصیل  به )1396(باستین و حجتی،   خـواهیم  نشـان  و ده
ـین    همـۀ  کـه در   اسـت مفهوم سـاختکار   برپایۀکه درك میلیکان از بازنمایی  داد متـون خـود چن

  ، هرچند مستقیماً آن را معرفی نکرده است.مفهومی را پرورانده
  

 انواع بازنمایی. 2

  غیرمفهومی مفهومی/تمایز  1.2
هـاي ذهنـی بـه دو نـوع      بازنمایی بارةگرایان در )، واقع1995بندي بوقوسیان ( براساس تقسیم

انـد و هـیچ    که از مفاهیم تشکیل شده ها اندیشهنخست،  :مختلف حالت بازنمایانه باور دارند
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اري هـاي پدیـد   کـه ویژگـی   ها حس دوم، ؛بودگی) ندارند ویژگی یا کیفیت پدیداري (چگونه
تواننـد   بنـدي حـاالت ذهنـی هـم مـی      دارند، اما داراي اجزاي مفهومی نیسـتند. در ایـن رده  

اي کـه بـا    توضیح باشند و هم بـه شـیوه   قابلاي بیان شوند که با وضعیت زبان طبیعی  گونه به
 دیـدن مانند  ،ها شرح داده شوند. حاالت ادراکی فیلم و ،ها عکسها،  ها، نقشه ها، نقاشی طرح
حسـی غیرمفهـومی    ۀتجربشوند که از یک  ، حاالت تلفیقی تلقی میچیزي آبی است که این

 ،دیگـر  بیـان  بـه انـد؛   بودن آن چیز) تشـکیل شـده   (دیدن چیزي به رنگ آبی) و یک باور (آبی
بنـدي محـل    صـورت مرکـب اسـت. ایـن تقسـیم      بـه داراي اجزاي مفهـومی و غیرمفهـومی   

ـ قا اي بنـدي  توان به چنین تقسیم کان نیز نمیبسیار است و براساس مدل میلی ايه اختالف ل ئ
نظر میلیکان، خود اندیشه یا باور داراي حـاالت دربـارگ اسـت و بنـابراین محتـواي       ازبود. 

ــوین 1993)، گلــدمن (1996آن، چــالمرز ( بــر عــالوه. )Millikan, 1984( داردپدیــداري  )، ل
) نیـز بـر ایـن    1994و استراوسـون (  ،)1992)، سرل (2011و  ،2009، 2004)، پیت (1995(

که حاالت ذهنی مفهومی خودشان پدیدارشناسی دارند. اگر این ادعا درست باشـد،   اند عقیده
پدیدارشناسـی چـه نقشـی در تعیـین محتـواي برخاسـته از بازنمـایی         که این بارةپرسش در

ارگ با مشکلی محتواي درب ةگراي فروکاهند هاي طبیعی و نظریه دیاب میمفهومی دارد اهمیت 
  خواهند شد. رو روبهجدي 

  
  اي گزاره هاي نقش گرایش 2.2

بـه نقـش    نداشـتن یا باور داشتنبندي بازنمایی ذهنی براساس باور نوع مشخص دیگر تقسیم
بـوده اسـت.    مناقشـه  مـورد هاي ذهنی همواره  اي است. دربارگی بازنمایی هاي گزاره گرایش
در زندگی  ها انسان سازي کلی، معتقد است که باور دارد دربارگی این به که)، 1988(ی درتسک

 »عرفـی  شناسـی  روان«کـه بـه    ،دیگـر  يهـا  بینی و توضـیح رفتـار انسـان    روزمره براي پیش
)commonsense psychology (اسـت؛  کـاربردي  وموفـق   گیـري  طور چشم به است، معروف 

یـا هـر حـس     و ترسـد  یاز آن م یادارد  میل وآن باور، شک،  بهشخص  چه آن که معنی بدین
 ماو  کرد خواهد عمل بدان فرد که است چیزي آن از اعتمادي قابلشاخص  داردآن  به يدیگر
 هـاي  سـازي  کلـی  تعمیمدادن این حاالت و  نسبت جزراه دیگري  دیگر یکدرك رفتار  براي

 سازي کلی که یحاالت وجود نتیجه درو  یشناسی عرف . بنابراین، ما به صدق رواننداریم مربوطه
تأیید شناسی عرفی در  ) بر این باور است که روان1987فودور ( .یممتعهد است معطوف بدان

  هاي ذهنی نقش ایفا کنند. توانند در بازنمایی اي می هاي گزاره علوم شناختی است و گرایش
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گرایانـه   هـاي ذهنـی رویکـردي حـذف     که به دربارگی بازنمـایی  چرچلند چون همفیلسوفانی 
 هـا  آندهنـدة   تشـکیل اي و حاالت بازنمایی  هاي گزاره معتقدند که هیچ چیزي مانند گرایشدارند 

) 1981هـا نیسـت. چرچلنـد (    بینی زندگی و رفتار ذهنی انسان مستلزم توضیحات درست و پیش
اسـت، انکـار   مبتنـی  اي  هـاي گـزاره   که بر گـرایش  ،شناسی عرفی را سازي روان بودن کلی درست

زیـادي از شکسـت و   سـابقۀ  بازنمایی ذهنـی  نظریۀ شناسی عرفی  و معتقد است که روانا .کند می
ـناختی)   هاي علمی امروزي (ازجملـه روان  نظریه چهارچوبنزول دارد و با   گـام  هـم  شناسـی ش

ـتون   نظریـۀ  بـا   ترتیـب  ایـن  بهنیست و  ترتیـب،   بـدین اسـت.   مقایسـه  بـل قاکیمیـاگري و فلوژیس
  هاي مفروض آن اصالً وجود ندارند. شناسی عرفی نادرست است و حاالت و بازنمایی روان

  
  دیدگاه عینی میلیکان به بازنمایی 2.3

ثبـات،   چـون  هـم است که مفاهیمی   آنقائل است به تفکیک کامل جهان از ذهن  ی کهپیامد نگاه
 ،یعنـی  ؛شوند میو صحت براساس همین انطباق جهان و ذهن تعریف و ارزیابی  ،صدق، تناسب

تمایل بـه  «صادق است، چون با واقعیت خارجی منطبق است و  »هویج گیاه است« که اینباور به 
، ترتیـب  بـدین است، چون در جهان خارج ممکـن نیسـت.    نامتناسب »گرفتن خورشید آغوش در

تـوان ماهیـت عینـی بـراي آن      ها امري ذهنی است و اساساً نمی بندي این تقسیمهمۀ بازنمایی در 
شود. اما بازنمایی در نظر میلیکان کـه اعتقـادي بـه تفکیـک      ذهن انجام می توسطشد، چون ل ئقا

و  اسـت  گرفته قرارهاي دیگر در این جهان  مقولههمۀ  چون همعین و ذهن ندارد امري است که 
  اطالق ذهنی به آن موضوعیت ندارد. ،بنابراین؛ جهانی دارد ماهیت این

 واسـطه  بـی بسیط یـا مرکـب)    شیء: تواند هر چیزي باشد هرگاه ساختاري (این ساختار می
) functure( »سـاختکار «آن سـاختار و کـارکرد   مجموعـۀ  را تعیین کند، بـه   آن )function( کارکرد

تـوان   پذیر نیست و نمی در این وضعیت، تفکیک ساختار از کارکرد عمالً امکان ،واقع درگوییم.  می
نگیـرد یـا    بـر  کـه کارکردهـاي آن را در  کـرد   ارائـه تعریفی از منظر ساختاري براي آن ساختکار 
 سـاختارها  اگـر که فارغ از ساختار آن باشد. کرد  ارائهتعریفی از منظر کارکردي براي آن ساختکار 

  :است چنین ساختکار مفهوم شماتیک طرح یمکن مشخص »خطوط«با راو کارکردها  »نقاط«با  را
  

  
 

  طرح شماتیک ساختکار. 1شکل 

 کارکرد ساختار
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شده از نقطه را کـامالً از آن منفـک    توان خط خارج واقع نمی بهشود،  که مشاهده می طور همان
باید بتوانم نشان دهم که در طرح شماتیک هم نقطه وجود دارد و هـم خـط،    که جا  آن ازکرد (البته 

باشـد).   پـذیر  تشـخیص  اي رسم کردم کـه از نقطـه    گونه هم نقطه را بسیار بزرگ و هم خط را به
اسـت. چـرا مـا بـه گنجانـدن       واسطه بیمهمی که در تعریف ساختکار وجود دارد مفهوم  مسئلۀ

ـیم؟   تأکیدز داریم و باید بر آن در تعریف نیا واسطگی بیمفهوم  نظـر میلیکـان، ایـن نیـاز در      ازکن
ممکـن  گرایی بپذیریم کـه   هاي عقل دارد. اگر براساس آموزه ریشه» معناباب  درگرایی  عقل«سنت 

ـناخته  چـه  آن م) ویگـوی  مـی  »شناسـا «پس به ایـن مفهـوم    این از( شناسد یم چه آناست میان   ش
ـناس «پس به این مفهـوم   (ازاین شود می ـیچ ارتبـاطی نباشـد   م) یگـوی  مـی  »ش واقـع ایـن را    در، ه

 یارتبـاط باشد که نه از جنس ساختی است (یعنی  برقرار ارتباطایم که باید نوع دیگري از  پذیرفته
با کارکردها نـدارد). از ایـن نـوع ارتبـاط در      یارتباطبا ساختارها ندارد) و نه از جنس علّی (یعنی 

 چیـزي  قصـد  بـه یـا   بودن چیزي به معطوفیا  بودن چیزي دربارة عنوان بارد بحث ادبیات مو
گیرنـد. تمـام    قـرار مـی   )intentionality( یاد شده است که همگی در ذیل مفهـوم دربـارگی   بودن
ـتفاده   رابطـه از نـوعی   اند ارتباطدر هایی که با دربارگی فرایند  »بازنمـایی «کـه بـه آن   کننـد   مـی اس

بـراي   ،نـوعی  بـه در تعریـف سـاختکار،    واسـطگی  بیبر  تأکیدرسد که  نظر می بهگوییم. پس  می
گونـه   ترین حالت ایـن  . اگر بازنمایی را در کلیاستجلوگیري از ورود مفهوم بازنمایی به تعریف 

، در حـالتی کـه بـا سـاختکار     باشـد  دیگري چیز دهندة نشاننماینده یا  چیزيدر نظر بگیریم که 
اسـت کـه مشخصـاً     خـود  ةنماینـد  یـا  دهنده نشان چیزيواقع باید فرض کنیم کـه   در یممواجه

واسـطۀ   بـه چیـزي را   بتوانـد  کـه  اینکند ( حداقل در هدفی که استفاده از مفهوم بازنمایی دنبال می
و بیهوده است. میلیکان معتقـد  معنا یا ...) فاقد  ،چیزي دیگر بفهمد، درك کند، بشناسد، شرح دهد

. کننـد  یم ارائه یبازنمای از معنا درباب گرایان عقل که آید یدست م به یتعریف از تیجهناست که این 
ـیفی  هاي بازنماییبـا  فقط هاي بازنمایی  نظریه تر بیش هـایی کـه بـراي بازنمـایی      (بازنمـایی  توص

گویند چه کاري بایـد   هایی که می (بازنمایی گر هدایت هاي بازنماییاند) و  ها طراحی شده واقعیت
تـرین بازنمـایی کـه بایـد بتوانـد       ترین و اساسی میلیکان، ابتدایی ةعقید بهانجام داد) سروکار دارند. 

ی بسیط است، ایفا کند بایـد  ئشینقش خود را در حالت بسیار ابتدایی، یعنی ساختکاري که شامل 
را شرح دهـد و هـم بگویـد     موردزمان هم  رد و همبربگی هر دو ویژگی توصیف و هدایت را در

طـور   مکـان شـهد و بـه   بایـد  مثال، رقص زنبور عسل  برايانجام داد.  موردچه کاري باید در آن 
را (کـه   اي بازنمایی چنین میلیکان. کندزمان محلی را که زنبورهاي نگهبان باید بروند مشخص  هم
) Hugh Lofting( الفتینـگ  هیوکـه   يدوسر موجودالهام از  بااست)  ینوع سوم بازنمای ينظر و از
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مفهـوم   ارائـۀ ). بـا توجـه بـه    Millikan, 1998( نامد می) pushmi-pullyu( »بِکش ـ هلَم«کرده  خلق
گرایـی معنـاي دیگـري     براساس سنت عقـل  »بازنمایی« اصطالح که اینو  یبازنمای يبرا يجدید

دهد کـه ایـن نـوع     ترجیح میاو ، است میلیکان مقصود با متفاوتدارد که  (که در باال ذکر کردیم)
بنامـد  ) intentional icons( »دربـارگ هـاي   تمثـال «ارتباط را که از جنس همـان ساختکارهاسـت   

)Millikan, 1984( .  ـتفاده از مفهـوم تمثـال در ایـن واژه    بـا واژة  چـون  هـم گـذاري جدیـد کـه     اس
بـر   ،بودن آن اشاره دارد هستومندپروراند و اتفاقاً کامالً به  میبودن را ن بار مفهومی ذهنی »بازنمایی«

روابط ساختی یا علّی نـدارد و درواقـع از   با که این ارتباط ماهیتی متفاوت شود  می تأکید این نکته
صورت انتزاعی، طرح شماتیک تمثال دربـارگ از نـوع    بههمان جنس ساختارها و کارکردهاست. 

  است:صورت زیر  بهبکش  ـ هلم
  

   
  

  

 بکش ـ طرح شماتیک تمثال دربارگ هلم . 2شکل 

  
کـامالً انتزاعـی و بـراي درك     باالاین نکته را نباید از نظر دور داشت که طرح شماتیک 

ی کـه  ئشـی صورت  بهصورت مستقل و  بهمیلیکان چیزي به نام بازنمایی  نظر ازمفهوم است و 
 سـؤال وجود نـدارد. حـال    کندآزادانه حرکت کند تا بتواند ارتباطی بین دو ساختکار برقرار 

نقـش   تواند براي برقـراري ارتبـاط بـین سـاختکارها     ست که چنین مفهومی چگونه میا این
  ایفا کند. واسطه را

  است: زیر شکل بهمیلیکان  نظر ازمدل شماتیک بازنمایی 
  
   

  
  

  طرح شماتیک بازنمایی .3شکل 

 گر هدایت بازنمایی توصیفی بازنمایی

 یءش

 کننده) (مصرفمفسر نشانگان  شده (تولیدکننده) بازنمایی

 بازنمایی
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شـود   چیزي است که بازنمایی مـی دهندة  نشانسمت راست نقطۀ در این مدل شماتیک، 
چیـزي   دهنـدة  نشـان سمت چپ نقطۀ بازنمایی است و  فرایند دهندة نشان(تولیدکننده)، خط 

کننده).  کند (مصرف بازنمایی را تفسیر می فراینددرك و  است را بازنمایی شده چه آن است که
هـاي کالسـیک علّـی یـا      نظریـه  چـون  همگرا از محتواي ذهنی  بسیاري از تفسیرهاي طبیعی

 بازنماییهاي کالسیک تصویري ارتباط  و نظریه ،هاي کالسیک اطالعاتی کوواریانسی، نظریه
دانند، اما پیرس معتقد است که  دوسویه می و ساده یارتباطشود  که بازنمایی می يچیز بارا 

 »نشانگان« ،دوم؛ شود که بازنمایی می »چیزي« نخست،: سویه است بازنمایی اساساً ارتباطی سه
)sign (نشانگان. »مفسر« ،سوم ؛یا بازنمایی  

کاري دیگر یا بخشی نشانگانی دیگر است و ساخت ،پیرس، مفسر نشانگان، خود نظر از
کند؛ اما قرار نیست مفسر نشانگان صرفاً  تفسیریا  دركها را  از ساختکار باید این بازنمایی

نشانگانی را به نشانگان دیگري ترجمه کند که قرار است دوباره به نشانگانی دیگر ترجمه 
 دربرگیرنـدة نشانگان باید درنهایـت   »تفسیر«ترتیب این روند ادامه یابد.  همین بهشود و 
 گرایانـه  عمـل کامالً  جا ایندر  کارآمدباشد. منظور میلیکان از  کارآمدي مستقل کارکرد

 »کننده و مصرف ،تولیدکننده، بازنمایی« شماتیکمجموعۀ که بقاي  کارکردي ،است؛ یعنی
  کردیم) را تضمین کند. ش(درواقع همان چیزي که ساختکار تعریف

باشد. منظور میلیکان از مفهوم  بودن مستقلتر نهفته در این تعریف  مهم ۀنکتاما شاید 
 رسـم چیست؟ اساساً در مدل شـماتیکی کـه    کارآمد مستقل کارکردمستقل در عبارت 

تواند به یک شکل تعریف شـود: کـارکردي    میفقط استقالل در کارکرد کارآمد  ایم دهکر
باشد. ثر ؤم شیءشود باید در تداوم بقاي ساختار آن  گرفته می نظر در شیءکه براي هر 

تر مفهوم کارکرد کارآمد مستقل باید اول ببینـیم کـه نگـاه میلیکـان بـه       براي درك دقیق
بِکـش، را  ــ   ، یعنی هلَم شود نوع سوم بازنمایی بازنمایی چگونه است و چرا مجبور می

  .)Millikan, 2006( نداضافه ک گر هدایتبازنمایی توصیفی و  دوبه 

  

  

  

  

  (ب) گر هدایتهاي توصیفی (الف) و  هاي میلیکان از بازنمایی مدل. 4شکل 

ا  ب
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  بازنماییهاي سازوکار. 3
  بازنمایانه تمایز پدیدارگرایانه/ 1.3

 پدیـداري  جنبـۀ پدیـداري بـه ایـن مـدل، تولیدکننـده       )realists( گرایـان  براساس نگاه واقـع 
)phenomenological( کـه در    به مصرفرا پدیداري  ۀجنبو بازنمایی این  دارد) ـ کننـده  ۀنظری

کننده نیز ویژگی  شود که مصرف و موجب می دهد می انتقالبازنمایی ذهنی فقط ذهن است) 
به دو بخش تقسـیم   ،این خصوصیات پدیداري به توجهبا  ،گرایان پدیداري داشته باشد. واقع

بازنمایی بر نقـش اصـلی و    ۀرابطکه در  )representationists( بازنماگرایان نخست،: شوند می
 ,Drestske, 1995; Lycan, 1987; 1996; Rey, 1991; Tau( دارند تأکیدبازنمایی  فراینددربارگ 

2002; Tye, 1995; 2000; 2009( توان را می که خصوصیت پدیداري حالت ذهنی اند و مدعی 
 پدیـدارگرایان  دوم،شود؛  طور طبیعی تفسیر می که به فروکاستبه نوعی از محتواي دربارگ 

)phenomenists( داننـد  مـی مربوط  شود بازنمایی می چه آن که نقش اصلی را به تولیدکننده یا 
)Block, 1996; 2003; Chalmers, 1996; 2004(     و معتقدند که خصوصـیت پدیـداريِ حالـت

  .نیست نیفروکاستهم است که خیلی  مربوط شود بازنمایی می چه آن ۀذهنی به نقش فعاالن
مهـم و جالـب ایـن    نکتـۀ  . دانند بازنماگرایان خصوصیات پدیداري را بازنمایانه یا دربارگ می

گرایان بازنمـاگرا لزومـی نـدارد     واقع نظر ازمیلیکان معتقد است،  چه آن برخالف ،ست کها نگاه آن
اسـت و  نزدیـک  بازنمایی حتماً دربارگ باشد. دو رویکرد بازنماگرایان بسیار به هـم   فرایندکه هر 

ـئله ست که معتقدان به نگاه بازنمایانه بر این باورند که بازنمـایی  این ا شانتفاوتتنها  متصـل   اي مس
امري عینی در عالم خارج موجود باشد (البته پدیـدارها  اگر یا مفسر است و حتی  کننده به مصرف

رخ دهـد، ولـی معتقـدان بـه دربـارگی بـاور دارنـد کـه          تواند میایشان عینی نیستند)  نظر ازوماً لز
اي عینـی وجـود    حتمـاً بایـد تولیدکننـده    ،است و بنـابراین  متصل به تولیدکننده اي مسئلهبازنمایی 

و  )reductive( فروکاهنــدهبازنمــاگرایی بــین  ،حــال ایــن بــاداشــته باشــد تــا بازنمــایی رخ دهــد. 
کند که آیـا ایـن    مشخص نمی ،یعنی؛ کند موضعی اتخاذ نمی بودن  )non-reductive( غیرفروکاهنده

و  اسـت  صـورت منفـرد بازنمـایی شـده     بـه است که  مربوط بازنمایی به اجزاي تولیدکننده فرایند
ـین  بـه شود و  صورت یک کل بازنمایی می د یا بهکن تفسیر می آن را کننده سپس مصرف ترتیـب   هم

 ،»بازنمـاگرایی «هرچنـد اصـطالح    ،کنـد  مـی در قالب یک کل واحد تفسیر  آن را کننده صرفنیز م
کننـده)،   بازنمـایی از دو سـر آن (یعنـی تولیدکننـده و مصـرف      فرایندبه تفکیک بودن  قائل علت به

بازنمـایی اشـاره دارد و محتـواي پدیـداري یـک تجربـه نـوعی از         فرایند یفروکاهندگمعموالً به 
 ,Lycanآیـد (  مـی شمار  بهشود)  محتواي دربارگ (یعنی خصوصیات کیفی و عینی که بازنمایی می
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1996; Dretske, 1995( چــون هــم. پدیــدارگرایانی ) و پیکــاك  ،)2004)، چــالمرز (2003بــالك
ـیات پدیـداريِ ذاتـی کـه بـا مفسـرِ         معت ،دربرابر این نگاه فروکاهنـده  ،)1983( قدنـد کـه خصوص

ـین مـی    فرایندمحتواي دربارگ  اند بازنمایی در ارتباط فرایندکننده)  (مصرف کننـد.   بازنمـایی را تعی
ـیش طورکـه   ) کیفیت ذهنی (همان1996بالك ( چون همالبته برخی پدیدارگرایان  هـم اشـاره   تـر   پ

و کیفیت ذهنی محصول بازنمایی ذهنـی اسـت) را    شود کردم بازنمایی امري صرفاً ذهنی تلقی می
  دانند. ذاتاً بازنمایانه نمی

هـا و تجـارب از    هاي شهودي بین اندیشه  ند براي توضیح برخی از تفاوتا پدیدارگرایان مایل
کننـد کـه    اما چنین فـرض نمـی  ، ها (کارکرد، ساختار درونی) استفاده کنند  انواع مشابهی از ویژگی

 نظـر  ازهـاي پدیـداري و غیرپدیـداري را نمایـان کننـد.        هـاي بازنمـایی    هایی تفاوت  چنین ویژگی
هاي پدیداري تجارب، یعنی اعراض، تفاوت بنیادي بین تجربه و اندیشـه را   ویژگی ،پدیدارگرایان

 pure( »مفهـوم خـالص پدیـداري   «عنـوان  بـا  ) نوع دیگري از بازنمایی 2003د. چالمرز (نساز می

phenomenal concept( مفهوم پدیداري مفهومی است که مـدلول آن  کلی،  طور بهکند.  را معرفی می
ـثالً  »رنگ موزهاي رسیده«یک ویژگی پدیداري است که ممکن است اسنادي (مثالً  )، ارجاعی (م

ـبیه بـه    نظر ازتر باشد.   )، یا حتی مستقیم»این رنگ« چالمرز، یک مفهوم پدیداري خالص چیزي ش
پدیدارشناسانه (تصـویر یـا احسـاس واقعـی)      »نمونۀ«پدیداري متشکل از یک  هیبریدي مفهومی/

ـبیه جـزء مفهـومی دارد. مفـاهیم       است شده  است که با یک جزء مفهومی ترکیب یا کـارکردي ش
بخشـی بـه مفـاهیم     رونـد و فقـط بـا مصـداق     شـمار مـی   بهواقعیات آشکار دهندة  نشانپدیداري 

ـتن    ،یعنی؛ ها را شکل داد ان آن ویژگیتو هاي آگاهانه می گراي ویژگی درون ، Pتجربـۀ  بـدون داش
گیـرد،   شکل نمـی  P بارةنتیجه باورهاي پدیداري در درو  Pمفهوم پدیداري خصوصیت پدیداري 

  .)McGinn, 1991( است Pمفهوم سازندة خودش (در برخی موارد)  Pچون 
  
  بِکش میلیکان ـ بازنمایی هلَم سازوکار 2.3
کننـده   یـک تولیدکننـده و یـک مصـرف     ها آنهمۀ هاي بازنمایی میلیکان مشترکاتی دارند؛ در  مدل

در کنـار   »دیگـر  یککاري با  آموختن هم«یا  »انتخاب طبیعی«واسطۀ  به(مفسر) وجود دارد. این دو 
انداز باشند و خواننده را به این بـاور برسـانند    توانند بسیار غلط اند. این جمالت می هم قرار گرفته

ـیاري از   طورکـه  همـان  ،معنـایی میلیکـان   زیستنظریۀ که  شناسـان   و البتـه زیسـت   فیلسـوفان بس
ردهاي اشیا به هـدف  که کارکمعنا این بهست؛ ا گرایانه در معنی عرفی آن اي غایت ، نظریهپندارند می

کنند. میلیکان بایـد   معین حرکت می بوده و هستند و در مسیر این غایت ازپیشمعطوف مشخصی 
 »هـدف «مفهومی به نام  که اینکارکرد اشیا و  بارةبا وجود صحبت در طور چهبتواند نشان دهد که 
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حت از آن پرهیـز  صـرا  بـه دارویـن  نظریـۀ  معناي ضدتکاملی آن که در  بهاش جاي دارد،  در نظریه
اي که در تفسیر میلیکان وجـود دارد بـاور بـه مفهـوم      ترین نکته گرا نیست. مهم ، غایتاست شده

سـازوکاري  ساختکارها با همـان  توسعۀ دادیم. ولی براي توضیح  آن را تر پیشساختکار است که 
را شـرح دهـد نــوع نگـاه میلیکـان بــه      هـا  آنو تــداوم  ،توانـد چگــونگی پیـدایش، بقـا    کـه مـی  

دوم نکتـۀ  ها) اهمیت زیادي دارد و  جنس با ساختکارها (یعنی همان بازنمایی هاي هم دهنده اتصال
  .)Millikan, 2006( میلیکان استکلیدي در درك نظریه 

  بکش هلم ـ بازنمایی از میلیکان مدل .5شکل       

  
شود، محدودیتی بـراي تولیدکننـده و    ها دیده می در طرح شماتیک بازنمایی طورکه همان

مختلـف  یـا بـه سـاختکارهاي     رندکـه بخشـی از یـک سـاختکا    حیث این  از ،کننده مصرف
ي هـا  ارگـانیزم تواننـد در   کننده مـی  تولیدکننده و مصرف ،ترتیب بدینوجود ندارد.  ،اند متعلق

از زنبور رقاص و دیگري بخشی از زنبور نگهبان مـاده  مجزایی قرار گیرند (مثالً یکی بخشی 
اند. در دو طرح شماتیکی  باشد) یا دو ساختکار متفاوت باشند که در مغزي واحد قرار گرفته

بِکـش را رسـم    ــ  بار مدل بازنمـایی هلَـم   بار مدل بازنمایی پیرس و یک یککردم،  ارائهکه 
  شود: مدل پیرس طرح شماتیک زیر حاصل می بِکش در ـ هلَم بازنمایی جانشینیبا . دمکر

  
  
  
  

  بکش ـ طرح شماتیک حاصل از ورود مدل بازنمایی به مدل هلم .6شکل 

 کننده) مفسر نشانگان (مصرف شده (تولیدکننده) بازنمایی

 گر هدایت بازنمایی بازنمایی توصیفی
 یءش
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در قالـب مفهـوم بازنمـایی     شیءتوان مشاهده کرد که چگونه عمالً یک  در این مدل می
کند و ازطریق بازنمـایی توصـیفی بـا     را بازي می نقش واسطه کننده بین تولیدکننده و مصرف

کنـد. بـا برقـراري     کننده ارتباط برقرار می با مصرف گر هدایتبازنمایی  ۀواسط بهتولیدکننده و 
کمـک   کننـده  بـه مصـرف   کارکردهـا  اجـراي دهد در  تولیدکننده انجام می چه آن این ارتباط،

تواننـد سـاختکارهاي    هاي از جـنس سـاختکار مـی    نشان دادیم که بازنمایی ،کنونکند. تا می
مهـم،   ۀنکتـ هم مرتبط کنند، ولـی   هب ،که حتی در یک ارگانیزم واحد قرار ندارند ،مختلف را

 طـور  چـه باقی است. میلیکان باید بتواند شرح دهد که  چنان همیعنی مفهوم قابلیت بازتولید، 
، تـر  بـیش ارتباط ازطریق بازنمایی قادر بـه بقـاي    ۀواسط بهکننده  هم تولیدکننده و هم مصرف

شـوند.   مـی  تـر  بـیش یـا تکثیـر    ،یـادگیري)  طریق ازحفظ بهتر شرایط موجود خود (انتخاب 
کننـده   تولیدکننـده و مصـرف  میـان  طور همزمان،  به ،شده باید بتواند معرفی سازوکار ،درواقع
مگـر   ،چیزي میسـر نیسـت   چنین .باشد داشته بازتولید قابلیت که اي رابطه :کندبرقرار  رابطه

ی براي بقا یا تکثیر ئشی آن باي باشند که سازوکارکننده بخشی از  تولیدکننده و مصرف که این
واقع، اگر روابط بازنمایی متعدد بین سـاختکارهاي مختلـف بتوانـد     کند. در کمک میبه خود 

 بازتولیـدي  ةبرقرارشـد هـاي   عنوان خـانواده  ابمیلیکان از آن  چه آن(د کناي بسته ایجاد  حلقه
)Reproductive Established Families( کننـده   کنـد) کـه در آن تولیدکننـده و مصـرف     یاد می

 يو چنـین سـاختکاري کـارکرد    شـود   میفراهم  فرایندزمینه براي تثبیت  گاه آنواحد شوند، 
اساس نیست، بلکه    کاري بین ساختکارها بی ، همترتیب بدین. داشتمستقل خواهد و کارآمد 

حاصل انتخاب یا یادگیري در گذشته است که بر هر دو با هم اعمال شده است. این همـان  
  .دکن میمیلیکان را براي منتقدان ایجاد  ۀنظریي در مند هدفچیزي است که توهم 

یـا   صورتی مناسب درفقط دهد  اي که تولیدکننده در قالب بازنمایی از خود بروز می نشانه
 »ختیمعناشـنا «مطلوب خواهد بود که با امر یا برخی امور در جهان، در مطابقت بـا قـوانین   

که در گذشته، زمـانی   اند امور جهانها قوانین مطابقت نشانگان و  خوانی یابد. این خاص، هم
کـارکرد   اجراي(در امور ارثی) در  ها آنکننده (در آموختن) یا نیاکان  که تولیدکننده و مصرف

بـردن از   ارث بـه کـه هـم آمـوختن و هـم      انـد. ایـن   اند، تثبیت شده مشارکتی خود موفق بوده
معنایی قـادر بـه توضـیح     زیست ۀنظریبرند بسیار مهم است و  هاي واحدي بهره می سازوکار

زنبورهـاي  م أتـو هاي  فرض کنید که فعالیت .است. رقص زنبور را در نظر بگیرید مسئلهاین 
رقاص و زنبورهاي نگهبان کارکرد مشارکتی خود در هدایت زنبورهاي نگهبان به منبع شـهد  

هاي مشخصی که در گذشته در موفقیت و انتخـاب   سازوکار طریق ازیعنی  ،عادي شکل بهرا 
نـد.  کن مـی اجرااند،  شده برنده از رقص (نگهبان) عامل مهمی محسوب می زنبور رقاص و بهره
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 :خـوانی دارد  که با قـوانین خاصـی هـم   رقصد  میاي  گونه زنبور رقاص به ،در چنین مواردي
گهبـان. در هـر مـورد،    بـا هـدایت و طـول پـرواز زنبورهـاي ن      ،دوم ؛با محل شهد ،نخست

انـد کـه بـا وجـود      زاویـه و سـرعت، در رقـص وجـود داشـته      چون هممتغیرهاي متفاوتی، 
 .انـد  بـرده  ها مـی  هاي متفاوت، باید زنبورهاي نگهبان را به آن مکان قرارداشتن شهد در مکان

اند  رفته به جهات گوناگون یا فواصل متفاوتی می باید پس زنبورهاي نگهبان براي یافتن شهد
  .هدف دست یابند به اي عادي و معمول تا به شیوه

اگر بخواهیم روند هدایت جمعیت زنبورها به محل شهد را با مدل شماتیک نشان دهـیم  
  است: زیر شکل به
 
 

 
  

  طرح شماتیک اولیۀ هدایت جمعیت زنبورها به محل شهد .7شکل 

توان براي این روند پیشنهاد کرد، ولی دو اشکال اساسـی در   ترین مدلی است که می این ساده
موجب تقویت نقـد   ،دوم ؛دهد نمی فرایندچگونگی این  بارةتوضیحی در : نخست،آن وجود دارد

کننـد. گـویی    گرایانـه و ضـدتکاملی قلمـداد مـی     معنایی را غایت زیستنظریۀ شود که  افرادي می
و ایـن  جمعیت زنبورها باید به محل شهد برسند یا محل شهد باید بـراي زنبورهـا نمایـان شـود     

بـه هـر    توان می معنایی زیستنظریۀ کند. البته در  را تداعی می مند هدفگرایی و رفتار  نوعی غایت
  .کنیم را بررسی می ها آنتر  دقیق یبا بیانامه، داد. درادپاسخ   دو ایراد

 جنبـۀ  »شـهد  محـل «معناست که  ینا بهتولیدکننده  يبرا شهد محل به زنبورها بردن درواقع،
ـیفی  جنبۀ »زنبورها جمعیت«معناست که  ینبه ا کننده (مفسر) مصرف يو برا دارد گر هدایت  توص

تـوانیم   ، مـی شهد محل به زنبورها بردنتر بازنمایی این مدل، یعنـی   پس براي توصیف دقیق .دارد
  آید: شکل زیر درمی بهکنیم که  گزین جايبِکش ـ  آن را با بازنمایی هلَم

  
  

  

هدایت  ۀبه مدل اولی» بردن زنبورها به محل شهد«طرح شماتیک حاصل از ورود بازنمایی . 8شکل 
  جمعیت زنبورها به محل شهد

 زنبورها جمعیت شهد محل

 محل شهد به زنبورها   دادن نشان شهد محل تشخیص
 زنبور رقاص

 جمعیت زنبورها شهد محل

 زنبورها به محل شهد بردن
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ـ  »زنبور رقاص«براي  شهد محل تشخیص، جا ایندر   ۀجنبـ توصـیفی دارد کـه بـا     ۀجنب
اسـت در   مربـوط  ،»محل شـهد «که به تولیدکننده، یعنی  شهد محل به زنبور بودنگر هدایت

 ؛کنـد  است که میلیکان از آن یاد می معناشناختیخاص  ةقاعدگیرد. این همان  تطابق قرار می
است با یک امر در جهان واقـع، یعنـی    شهد محل تشخیص جا اینیک کارکرد که در  ،یعنی

زنبـور  «کـه بـراي    زنبورهـا  بـه  شهد محل دادن نشانگیرد.  ، در تطابق قرار می»محل شهد«
کـه بـه    شـهد  محـل  بـه  زنبورهـا  بـردنِ توصیفی  ۀجنبدارد نیز با  گري هدایت ۀجنب »رقاص
گیرد و بخش دیگـري   است در تطابق قرار می مربوط ،»جمعیت زنبورها«کننده، یعنی  مصرف

 بـه  شـهد  محل دادن نشان جا اینیک کارکرد که در  ،سازد؛ یعنی را می معناشناختی ةقاعداز 
  گیرد. در تطابق قرار می ،»زنبور رقاص«ع، یعنی در جهان واق ياست با امر زنبورها

محـل  «(کـه بـراي    شـهد  محل تشخیصهاي  از بازنمایی هرکدامتوان  می ،در گام بعدي
 شهد محل دادن نشانتوصـیفی دارد) و   ۀجنب »زنبور رقاص«و براي  گري هدایت ۀجنب »شهد

ـ  »زنبـور رقـاص  «(که بـراي   زنبورها به ـ  »زنبورهـا جمعیـت  «توصـیفی و بـراي    ۀجنب  ۀجنب
 جانشـینی این طرح شماتیک  کرد.بِکش  ـ یک بازنمایی هلَم گزین جايدارد) را  گري هدایت

  گونه است: این
  
  
  
  

هاي جدید به مدل اولیۀ هدایت جمعیت زنبورها به  طرح شماتیک حاصل از ورود بازنمایی. 9شکل 
  .ها به هم است دهندة ادامۀ نامحدود مدل و اتصال آن ها نشان چین محل شهد (نقطه

 بـه  نسـبت  شـهد  جغرافیایی موقعیت تعیینشود،  در این طرح مشاهده می طورکه همان
 تشـخیص بازنمـایی   گري هدایت ۀجنباست با  »یابی اندام جهت«که بازنمایی توصیفی  کندو
انـدام  « گر هدایتکه بازنمایی  رقص نوع تعییناست و مربوط  »محل شهد«که به  شهد محل

 »زنبـور رقـاص  «کـه بـه    شـهد  محل تشخیصتوصیفی بازنمـایی   ۀجنباست با  »یابی جهت
زنبـور  «کـه بازنمـایی توصـیفی     رقـص ترتیب،  همین بهگیرد.  است در تطابق قرار می مربوط
زنبـور  «کـه بـه    زنبورهـا  به شهد محل دادن نشانبازنمایی  گر هدایت ۀجنباست با  »نگهبان
زنبـور  « گـر  هـدایت که بازنمایی  شهد محل به زنبورها دادن حرکتاست و  مربوط »رقاص

 زنبورها جمعیت شهد محل

 موقعیت تعیین
 شهد جغرافیایی

 کندو به نسبت

 دادن حرکت
 به زنبورها

 شهد محل

 زنبـــــور 

رقاص
 رقص نوع تعیین رقص

 اندام

 نگهبان زنبور یاب جهت
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جمعیـت  «کـه بـه    زنبورها به شهد محل دادن نشانتوصیفی بازنمایی  ۀجنباست با  »نگهبان
  گیرد. است در تطابق قرار می مربوط »زنبورها

 هـاي  رقـص  ۀمجموعـ انـد کـه    اي تثبیت شده گونه به فراینداین  معناشناختیقوانین کلی 
 چنـین  هـم و  شـهد  محتمـل  هـاي  محـل  ۀمجموعبا  رقاص زنبورهاي محتمل فرم خوش
ـ بـا   رقـاص  زنبورهـاي  محتمـل  فرم خوش هاي رقص ۀمجموع  کـه  مقاصـدي  ۀمجموع

 ریختـی  هـا هـم   مطابقـت یابـد تـا بـین ایـن حـوزه       روند می سمت بدان نگهبان زنبورهاي
)isomorphism(  طریـق  از زنبـور  رقـص شود که  ریختی زمانی برقرار می این هم .شودایجاد 

خـود بـین    اي نقـش واسـطه  طور مطلوب کار کند و بتوانـد   هاي معمول تاریخی به سازوکار
. کنـد ایفـا   روند می سمت بدان نگهبان زنبورهاي کهرا  مقاصديو  شهد محتمل هاي محل

تـا   ،با جزئیات این سیستم بازنمایی آشنا شد. درواقع تر بیشتوان هرچه  این روند می مۀادابا 
ح داد. امـا  را توضـی  فراینـد  چگـونگی  سازوکارتوان با این  می طور چهنشان دادیم که  جا این

  شود؟ گرایانه چگونه پاسخ داده می غایت مسئلۀ
صـورت تصـادفی رخ دهنـد،     بـه بـار و   یـک ها  اگر قرار باشد که هرکدام از این بازنمایی

به همان شکل قبلی وجود ندارد و تثبیتی رخ نـداده اسـت.    ها آنمسلماً تضمینی براي تکرار 
 کـارکرد هـاي بازنمـایی    دهد که هرکدام از ایـن سیسـتم   تثبیت زمانی رخ می فرایند ،واقع در

 که آنها به کارآمدي آن است. براي  پیدا کنند. ارزش هرکدام از این سیستم کارآمدي مستقل
ریختـی ایجـاد    آن سیستم هـم  معانی حوزةو  نشانگان حوزةسیستمی کارآمد شود، باید بین 

مهم سیستم بازنمایی است، ماننـد تصـاویر انتزاعـی عمـل     که ویژگی  ،ریختی شود و این هم
هـاي   نامـد. سیسـتم   می »تمثال«ها را  ، میلیکان نیز به تبعیت از پیرس بازنماییرو  این ازکند.  می

البتـه   کنند، تولید میرا هاي دربارگ  تمثال اند ها طراحی شده براي ایجاد تمثالکه اي  بازنمایی
ریختـی کـه قـبالً     هـم  معناشناختیتطبیق با قواعد  ۀواسط بهبلکه صرفاً  ،مند هدفنه طراحی 

شود کـه   تثبیت زمانی کامل می فراینداند.  کننده با آن قواعد تثبیت شده تطابق مصرف طریق از
هـاي   چین به این نکته اشاره دارند که تمثـال  مسیر مدل شماتیک باال بسته شود (خطوط نقطه

هم بپیوندند ادامـه دارنـد)؛ یعنـی تولیدکننـده و      بهاختکار واحدي در س زمانی کهدربارگ تا 
 »امري براي چیز دیگـر دادن انجام «دیگر  ،. در چنین شرایطیتطابق یابندکننده با هم  مصرف

واقـع هـر    در ،کننده یکی است. با توجه به این نتیجه مفهوم ندارد، چون تولیدکننده و مصرف
و با ورود ساختارها و کارکردهاي  شود میساختکار ساده آغاز  بازنمایی از ابتدا با یک فرایند
 کـه   هنگامیرود.  سمت پیچیدگی پیش می بهبِکش،  ـ هاي دربارگ هلَم در قالب تمثال تر بیش
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اي کـارکرد کارآمـد دارنـد، در تطـابق بـا قواعـد        گرفتـه  هـاي بازنمـایی شـکل    چنین سیستم
شـوند   اند) تصور مـی  هاي بازنمایی ایجاد شده در حین تثبیت سیستم تر پیش(که  معناشناختی

  هستند. )proper( »مطلوب«یا  »درست«رسانند که  و ما را به این نتیجه می
واقـع بـراي    دردهـد   یاب را نشان مـی  شده، بخشی که اندام جهت ارائهدر طرح شماتیک 

ختار زنبـور رقـاص اسـت.    این انـدام بخشـی از سـا    ،یعنی ؛زنبور رقاص درونی شده است
هاي بازنمـایی لزومـاً بیرونـی و بـه      سازوکارست که ا شود آن آشکار می جا اینچیزي که در 

گفتـیم و   تر پیش چه آن با توجه به ،نیستند. البتهمربوط  دیگر یکارتباط ساختارهاي بیرونی با 
و از ساختار و کارکرد تشـکیل   یندها از همان جنس ساختکارها بازنمایی که این(نشان دادیم 

یک بازنمایی کامالً به این موضـوع بسـتگی دارد    بودن و درونی بودن بیرونیتعیین  )شوند می
باشـد،   »زنبـور رقـاص  «که چه ساختکاري را معیار در نظر بگیریم. اگر ساختکار معیـار مـا   

نی اسـت. ولـی اگـر    براي آن بیرو »زنبور نگهبان«براي آن درونی و  »یاب اندام جهت« گاه آن
و  ،»زنبـور رقـاص  «، »زنبور نگهبان«معیار در نظر گرفته شوند،  »جمعیت زنبورها«براي مثال 

(کـه در طـرح شـماتیک بـه آن      »کنـدو «شـوند و مـثالً    همگی درونی می »یاب اندام جهت«
  .دکربیرونی تصور  توان را میاي نشده است)  اشاره
  

 محتواي بازنمایی ذهنی. 4

شوند (خصوصیات،   هاي ذهنی معموالً اشیاي انتزاعی در نظر گرفته می  بازنماییمحتواي 
 مطرحگرایان   خصوص براي طبیعت مهمی که به سؤال). غیرهو  ،ها  ها، مجموعه  روابط، گزاره

یابند یا   هاي ذهنی به محتواي خود دست می  بازنمایی طور چهاین است که  شود می
دهد. دو روش  در مدل شماتیک ما محتواي بازنمایی را تشکیل می، کدام جزء دیگر عبارت به

-causal( اطالعاتی ـ اند علّی گرایانه معرفی شده اصلی که براي تعیین محتواي طبیعی

informational(  و کارکردي)functional (.هستند  
بازنمایی  فرایند، اطالعاتی که در )Dretske, 1955; 1988(اطالعاتی  ـ هاي علّی  طبق نظریه

محتـواي   ۀریشـ  )Fodor, 1987( تواند بشـود  یا می )Devitt, 1996( شود حمل و باعث آن می
اطالعاتی براي تعیین محتـواي   ـ هاي علّی  بازنمایی ذهنی است. اما مشخص است که نظریه

نیسـتند.  چنـین  هـا   ، اما بازنمـایی اند چون روابط علّی شایع ؛هاي ذهنی کافی نیستند  بازنمایی
 انـد  بـدان مربـوط   چـه  آنبارة و زنگ تلفن در ،درختان، دود، ترموستات ماشین   ۀتنهاي  لقهح

(یعنی همـه   آن اطالعات دارند بارةدرکه  کنند را بازنمایی نمی یزيچ  آن اطالعات دارند، اما
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فهمند که چیست، چون اطالعاتی را به ما منتقل  درخت بریده شده می ۀتنهاي  با دیدن حلقه
روش دیگر حاصل شده است و نـه صـرفاً    بهولی بازنمایی سن درخت از این طریق  .کند می

چیـزي ایجـاد شـده باشـد کـه       توسـط توانـد    ، بازنمـایی مـی  ایـن  بر عالوهها).  حلقه ةمشاهد
توانـد   کوه نیست) یا می ةکنند بازنماییشده در کوه  کند (مثالً صداي منعکس  اش نمی بازنمایی

اش نبوده است (مـثالً رعـد و بـرق بـاران را بازنمـایی       که ایجادکننده چیزي را بازنمایی کند
  باران نیست). ةایجادکنندولی  ،کند می

 اطالعاتی بازنمایی ذهنیـ  شود یک حالت علّی  باعث می چه آن ) معتقد است که1987فودور (
) و 1987( پـاپینیو که  است، درحالی )asymmetric dependency( ایجاد کند وابستگی نامتقارن

) 1986و بالك ( )teleological theories( شناختی هاي غایت  ) به نظریه1995، 1988(درتسکی 
نظریـات  زمـرة  میلیکـان نیـز در   نظریـۀ  شـوند.   متوسل می )functionalism(به کارکردگرایی 

را  آن ،در ادامـه  .شناسی آن متفاوت است ولی شکل غایت ،شود بندي می شناسانه طبقه غایت
  .کردخواهیم  رسیبر

 ةتولیدکننـد  سـازوکار کـه   اند ییها آنشناختی، روابط بازنمایانه  هاي غایت  براساس نظریه
 گـورخر مثـال،  بـراي  دارد.  تکامل یا یادگیري) ۀواسط (به معینی ةشد انتخاببازنمایی کارکرد 

 ایـن کـه   يسـازوکار چـون   ،نیسـت  گـورخر  معنـاي  بهاسب  هاي  بازنمایی توسط ایجادشده
نـه گورخرهـا را.    ،دارد را هـا   اسـب  شـدة  انتخـاب کـارکرد   کننـد  میایجاد  )tokensها ( نمونه

ــازوکار ــد س ــه   ةتولیدکنن ــایی اســب ک ــرايبازنم ــد  ب ــدق کن ــم ص ــورخر ه ــدکارکرد گ  ب
)malfunctioning(  .است  

خصوصـیات   ةکننـد  تعیینکه  ،هاي مجزایی براي ارتباطات درونی  ها نقش  یهنظر از برخی 
خصوصیات  ةکنند تعیینکه  ،بیرونیارتباطات و است،  )sense( معناقیاس با  قابلشناختی  امعن
. )McGinn, 1982(کننـد    فـرض مـی   ،اسـت ) reference(قیـاس بـا مرجـع     شناختی قابـل  امعن

محتـواي بازنمـایی    بـارة و تاي معموالً در ،، الیکنیدرتسک چون همبازنماگرایان فروکاهنده 
 بـارة درمعمـوالً  و پیکاك  ،بالك، چالمرز چون همو پدیدارگرایان غیرفروکاهنده  یندگرا  برون

اطالعاتی که معتقدند روابـط موجـود در    ـ پردازان علّی  . نظریهیندگرا محتواي بازنمایانه درون
 ةزمـر در  انـد  هـاي ذهنـی    محتـواي بازنمـایی   ةکننـد  تعیـین محیط فرد (طبیعی یا اجتمـاعی)  

هاي کارکردي کـه    ان نظریهدار طرف که حالیدر، )McGinn, 1977( گیرند می گرایان قرار  برون
ینـد  گرا  شوند درون کنند محتواي بازنمایانه توسط خصوصیات ذاتی فردي تعیین می  گمان می

)Putnam, 1975; Fodor, 1987(.  
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  تعیین محتواي بازنمایی سازوکار؛ کارکرد مطلوب 1.4
 اي مسـئله میلیکان، هر ساختار لزوماً یک کارکرد واحد و مشخص نـدارد. ایـن همـان     نظر از

 . امـا نـد کن میگرایان مطرح  کارکردها همواره در برابر غایتمند  نظام ۀنظریبه الن ئقااست که 
بازنمـایی را از پیچیـدگی بازنمـایی مجـزا      مسـئلۀ به این نکته کامالً واقف اسـت و   میلیکان

 معناشـناختی  کارکردهـاي توان هیچ حد و حدودي براي پیچیدگی  وي نمی ةیدعق بهداند.  می
. شـد  قائـل  دهنـد  تطـابق  جهـان  از امـوري  با را دربارگ هاي تمثال است ممکن که تطابقی

 ،. بنـابراین پـذیرد  یمـ  یبازنمـای  ينقـش تصـادف را در پیـدایش مسـیرها     يو ،ترتیب بدین
 ییـک بازنمـای   گـر  هـدایت  يهـا  و جنبه ییک بازنمای یتوصیف يها بین جنبه هاي  ریختی  هم

 و خیـالی  کـه  کارکردهـایی  بـا  حتـی  و دهنـد  روي تصـادفی  صـورت  بهاست  ممکندیگر 
 تواند  مثال، یک پیام سري عجیب و غریب از یک جاسوس می يشکل گیرند. برا اند عجیب

 تطـابقی  معناشـناختی در جهان، در جهت کـارکرد   يباشد که با امر یا امور »تمثالی« شکل به
  یابد.  تطابق می ،یک عملیات) اجرايمشخصی (مثل دستور 

کاربران تمثال مناسب باشند، اما  ةاستفادهاي دربارگ باید چیزهایی باشند که براي  تمثال
، اگـر قـرار   ترتیـب  بـدین فردي داشته باشـند.   به منحصرتوانند عادات بسیار  کاربران تمثال می
هـاي مغـزي در نظـر     هایی از رخـدادها یـا وضـعیت    هاي ذهنی را سیستم باشد که بازنمایی

 اي هیچ محدودیت پیشـینی  گاه آنیابند،  شده در جهان تطابق می بگیریم که با اموري بازنمایی
بازنمـاییِ   ۀرابطـ هـاي مغـزي یـا حتـی بـر پیچیـدگی        تواند بر نوع رخدادها یا وضعیت نمی

واسـط   هاي حد بازنمایی بدون درنظرگرفتنده حاکم باشد. این بدان معنی است که ش اعمال
ی در ئشـی شوند (مثل بخشـی از مغـز و    بین اموري که منطقاً از هم بافاصله در نظر گرفته می

شوند و ما را به این نتیجه  جهان)، عمالً مفاهیم بازنمایی و پیچیدگی بازنمایی با هم خلط می
 تطـابقی  معناشـاختی  سـازوکار چنـین  تـوان توسـط    ن امري پیچیده را نمیرسانند که چو می

داشـته   خـاطر  بهیا غیرممکن است. اما باید  کند یکار نم سازوکارشرح داد، پس این  يا ساده
با رمزبـودن   یرمز ارتباط یپیچیدگ مسئلۀو  کند یشبیه یک رمز عمل م یباشیم که هر بازنمای

هـا   بهتر تمثـال  تعبیر بهیا  ها یاشد که میلیکان نوع سوم بازنمایآن ندارد. شاید به همین دلیل ب
 را نیز در بـر  يدستور جهان در امري باتوصیف و انطباق  یکه همواره در پ کند یرا مطرح م

کـه   باشـد  راه هـم  درونی مفسري با تواند  می مغز در دربارگ تمثال هر ،دیگر عبارت به. دارند
هـا   توسط تمثال کارکردهایش اجراي رايبتواند  که می يمفسر :بخواند طور چهآن را  داند  می

 بـاال  بازدهی وجود با که داریم سروکار اي ساده رمزهاي با همواره ،ترتیب بدین. شود هدایت
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و معـانی   نشـانگان    حوزةکامالً طبیعی در  هاي  ریخت  قوانین کمی دارند و با درنظرگرفتن هم
  شود. انتخاب طبیعی انجام می طریق ازشده در سیستم بازنمایی، گزینش همواره  درك

مـرتبط   معناشناختی ةقاعدبراساس طرح شماتیک میلیکان از بازنمایی دربارگ توصیفی، 
روش  بـه خـود را   ۀوظیفـ کننـده   شود که مصرف با تمثال دربارگ توصیفی زمانی حاصل می

کننده با شرایط یـا حـالتی از امـور، انجـام دهـد.       ، در تطابق بازنمایی توصیفی مصرفطبیعی
بنـابر   منـد،  نظـام طـور   آن) بـه  گـر  هـدایت هـاي   کننده (درواقع بازنمـایی  کارکردهاي مصرف

گوناگونی تمثال دربارگ توصـیفی کـه بـا آن منطبـق شـده اسـت، متفـاوت خواهـد بـود.          
هاي جانشینی امـور جهـان یـا امـور      توانند نقش صیفی میهاي دربارگ تو ، تمثالترتیب بدین

کننـده، یعنـی    خارجی یا درونی ارگانیسم را بازي کنند. بنابراین، رقص زنبور بـراي مصـرف  
چراکـه زنبـور    ؛شـود   اي یک تمثال دربارگ توصـیفی محسـوب مـی     زنبور نگهبان، تا اندازه

، از خود بروز دهد کـه در  طبیعیاي   هالعمل مناسبی در برابر رقص، به شیو نگهبان باید عکس
توجه داشته باشید که زنبور نگهبـان  وي را به محل شهد برساند.  معناشناختی ةقاعدتطابق با 

 بـه  آن ترجمـۀ رقص با  چنین، هم والعمل مناسب نیازي به فکرکردن ندارد  براي بروز عکس
 ةعقیـد  بـه «گوییـد   ض کنید که شما میفر: زنیم . مثال دیگري میشود می تفسیر دیگر اي  نشانه

هـاي    تطـابقی سیسـتم   معناشـناختی شما از قواعد  ةعقید. آیا »من در یخچال غذا وجود دارد
بـه  هـایی وجـود دارنـد کـه       اي بله. سیسـتم   توان گفت تا اندازه  کند؟ می  بازنمایی استفاده می

کـه   بـاره  این درمن  باورکنند.   می و نتایج را به فعالیت عملی تبدیلانجامند  میاستنتاج تجربی 
کارکردشان در هدایت مـن   اجرايها براي   تواند به این سیستم  در یخچال غذا وجود دارد می

پوشـاند کمـک کنـد (در ایـن       عمل می ۀجامهایم   هایی که به عالیق و برنامه سوي فعالیت به
(یعنی به روشی کـه کارکردهـاي آن در    طبیعی ةشیو بهرا  فرایندمثال خوردن غذا)؛ البته این 

آسـا و    اي معجزه سوي یخچال و نه شیوه بهرفتن  راهشرایط مشابه قبالً تثبیت شده است، مثالً 
خواهد بود که در یخچال غـذا   »درست«زمانی  فقطدهد و  اتفاقی مثالً پروازکردن) انجام می

  وجود داشته باشد.
واي تمثال دربارگ توصیفی با ارجاع بـه نـوع   توجه به این نکته بسیار مهم است که محت

شـود. تمثـال     دهـد تعیـین نمـی     کننده) انجام می (با کمک مصرف طبیعیطور  بهکارکردي که 
از ایـن   هریـک گرفتـه شـود، امـا     کـار  اي از کارکردهـا بـه    ممکن است براي بهبود مجموعه

باشـد (غـذایی در    »درست«که تمثال  شوند اجرا می طبیعیطور  به درصورتیفقط کارکردها 
کننـده   کند شهد وجود داشته باشد). اگر مصرف یخچال باشد یا در محلی که رقص تعیین می
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یـک از   هـیچ  ۀواسـط  بـه  امحتـو مثال غـذا)،   چون همروش استنتاجی کار کند ( بهتا حدودي 
رت شود کـه درصـو    شود. بلکه با این واقعیت تعیین می  کننده تعیین نمی مصرف هاي استنتاج

کننده هر استنتاجی کـرده باشـد (حتـی غلـط)،      بازنمایی، مصرف معناشناختیتطابق با قواعد 
آمیز خواهد بود. ایـن بـدان    اي درست یا کارکردي موفقیت  طور غیرتصادفی) عقیده بهنتیجه (

  .دکن نمیآن تعیین  ۀبازنمایاننقش را معناست که محتواي تمثال توصیفی 
کننده ابتدا ایجاد تمثالی است کـه بـا حـالتی از امـور      مصرف درمورد تمثال توصیفی، کار
 طریـق  ازایـن کـار موفـق باشـد، چـه       دادن کننـده در انجـام   جهان مطابقت کند. اگر مصرف

هاي عجیـب و غریـب، تمثـال      تصادف طریق ازتمثال و چه  ةتولیدکنند طبیعیهاي   سازوکار
واقع، درستی تمثال ارتباطی با چگـونگی ایجـاد آن نـدارد،     دردربارگ باز هم درست است. 

 یدرتسـک درسـت باشـد.   ممکن است  ،باشدنناشی از آگاهی  باورها، حتی اگر طورکه همان
 ةکـر  نـیم هـاي   هـاي اقیـانوس   کند. برخی باکتري مطرح می باره این در) مثال کالسیکی 1988(

سمت شـمال مغناطیسـی    به )magnetosome( نام مگنتوزوم بهداشتن اندامکی  ۀواسط بهشمالی 
هـاي سـطحی داراي    شـود کـه از آب   موجـب مـی   فرایندگیرند و این  پشت سر هم قرار می

هـا را   گیـري مگنتـوزوم   ها کشنده است. جهـت  دور شوند که براي این باکتري بسیاراکسیژن 
ـ     تر کمتوان تمثال دربارگ توصیفی از جهت اکسیژن  می زي دانست، چراکـه ایـن همـان چی

کارکرد درست (یعنی دوري از اکسیژن) باید بـا آن مطابقـت   اجراي ها براي  است که باکتري
هـا   در زیر جمعیت این بـاکتري  ربا آهندر شرایط آزمایش، یک تکه  ،یابند. حال فرض کنید

کنـد. در   قرار داده شود که اتفاقاً جهت قرارگیري صحیح و دور از اکسیژن را مشـخص مـی  
 طبیعـی هـاي   سـازوکار  طریق ازو اگرچه  ها اتفاقی است این حالت قرارگیري صحیح باکتري

د کـه  شو در جهتی قرار داده می ربا آهن. در شرایطی دیگر، صحیح است، حاصل نشده است
 ،ي دارد. در ایـن حالـت  تـر  بیشبرد، یعنی جایی که اکسیژن  سمت نابودي می بهها را  باکتري

 سـازوکار  طریـق  ازچون مگنتوزوم، با وجـود عمـل    ،ها اشتباه است جهت قرارگیري باکتري
دادن  توان نتیجه گرفت که نسبت می ،ترتیب بدین، سمت اشتباه را نشان داده است. شا طبیعی

بستگی نـدارد، بلکـه    طبیعیهاي   سازوکاربه تولیدشدن تمثال توصیفی توسط  صدق و کذب
شـوند.   مـی  راه همدرست، یعنی بقا،  ۀنتیجوابسته است که با  يا طبیعیهاي   سازوکاربه  فقط

 معطـوف  تولیدي، بلکه شود تولیدچیزي تواند توسط  ، کارکرد یک تمثال نمیدیگر عبارت به
مگنتوزومی که بـاکتري را   ،درتسکینظر  بهنه علت.  ،اند نتیجهبه نتیجه است؛ پس، کارکردها 

 و کنـد نـاقص یـا بـدکارکرد نیسـت       سمت اشتباه هدایت می بهزیر آن  ربا آهنوجود  علت به
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که قرار بوده بتواند انجام چه را  ، چراکه دقیقاً آندارد »کامالً مناسب«کارکرد  امعنحتی به یک 
 درتسکیاین باور . )Dretske, 1988( کشاندن ارگانیزم نابودي بههد انجام داده، حتی با وجود د

 اجرايشود که گمان کنیم مگنتوزوم در   اما این موجب نمی ،رسد نظر می درست به جا ایندر 
بـاکتري را بـه محـل مناسـب     اسـت  نیز بوده است، یعنی توانسـته   موفقتمام کارکردهایش 

شـود تمـام کـارکرد      وقتی روشن مـی  ساز کارآمدي که قهوهزندگی و بقا برساند. دقیقاً مانند 
 اجـراي در  اشـیا درون آن نیسـت. در بسـیاري از مواقـع،     اي ، اما قهـوه کند اجرا میخود را 

ین دلیل کـه شـرایطی   اند، بلکه به ا  مانند، نه به این دلیل که آسیب دیده کارکرد خود ناکام می
  آن کارکرد نیست. اجرايبراي  طبیعیکه در آن قرار دارند، شرایط 

وقتـی ایـن    :اي متفـاوت اسـت   وضعیت تا انـدازه  گر هدایتهاي دربارگ  درمورد تمثال
واقـع همـان تمثـال دربـارگ      دربا امور جهـان (  متداول معناشناختیقواعد  ۀواسط بهها  تمثال

. »درسـت «شود تا   گفته می )satisfied» (ارضاشده« تر بیش ها آند، به یابن  توصیفی) مطابقت می
باشـد،   »دسـتور «یـا   »هدایت« مندتصورشدن امر غایتهمان ناشی از  تر بیششاید  مسئلهاین 

تطابق با شرایط یـا حـالتی از امـور     ۀواسط بهها  مرتبط با این تمثال معناشناختی ةقاعدچراکه 
رسـد   نظر مـی  بهطور  این ،واقع درکنند.  کنندگان آن دستور ایجاد می که مصرفشود   تثبیت می

ان) ایجاد حالتی از امـور اسـت کـه    گر هدایتکه کار تولیدکنندگان (صادرکنندگان دستور یا 
نظـر   بـه  گونه بهتر، این عبارت بهبا تمثال توصیفی مطابقت کند، یا  معناشناختی ةقاعد ۀواسط به

بـه  باید همواره تولیدکننده است. البته  »هايدستور«از  »اطاعت«کننده  رسد که کار مصرف می
عبـارتی کـارکرد    بـه که اگر قرار باشد چنین مسیري تثبیت شود، یعنـی  کرد توجه  مسئلهاین 

سـمتی هـدایت    بهمسیر کارآمد باشد، تولیدکننده همواره باید دستوراتی صادر کند یا مسیر را 
یابد و هـم   کننده مفید باشد وگرنه مسیر بقا نمی که هم براي خودش و هم براي مصرف کند

تـوان گفـت کـه      مـی  ،گیرند. بنابراین کننده در معرض خطر قرار می تولیدکننده و هم مصرف
خـاص   معناشناختی ةقاعد ۀواسط بهاست، چراکه  گر هدایترقص زنبور یک تمثال دربارگ 

ابـزار تفسـیر رقـص در     که آنشرط  بهکند؛ البته   هبان مطابقت میبا جهت پرواز زنبورهاي نگ
تـر   را بـا یـک مثـال روشـن     مسئلهخود موفق باشد.  طبیعیکارکرد  اجرايزنبور نگهبان در 

غذا بخورید. مسیرهایی که براي حرکت در جهت امیـال شـما    مایلیدفرض کنید که  :کنم می
امیال شماسـت؛ اولـین نقطـه     »ةکنند مصرف«هر نقطه در این مسیر  جا ایناند (در   تثبیت شده

کننـدگان غیرمسـتقیم) مسـیرهایی بـراي      مستقیم است و نقاط بعـدي مصـرف   ةکنند مصرف
شوند. یعنی میل شما به خوردن غذا   نهایت به فعالیت عملی منجر می درکه  اند استنتاج عملی
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ایـن میـل    ارضـاي را در جهـت   ها آندهد و  یقرار م تأثیرشده را تحت  این مسیرهاي تثبیت
ولـی نبایـد تصـور کـرد کـه       .خودش است ارضاي میلپس کارکرد کارآمد  ؛کند  هدایت می

بـاال  در طـرح شـماتیک    چـه  آن بلکه در مسیري شـبیه کنند،  ارضا میامیال خودشان خود را 
 نهایت بر خود اثـر  در، یندهایی که از همان جنس ساختکارها واسطه طریق ازنمایش درآمد،  به

 ۀواسـط  بـه اي  کننـده  شـده همـواره هـر مصـرف     ، در مسیرهاي تثبیتترتیب بدینگذارند.  می
شدن یک صفت یا توانایی (ایـن صـفت    خود است. انتخاب ةتولیدکنندهاي بینابینی  بازنمایی

ي اسـت  کارکرد کارآمد ۀواسط بهشده باشد)  یک یا چند مسیر تثبیت ۀنتیجتواند  یا توانایی می
 ناشـناخته  کارکردشـان  هرچنـد استثناها که کارکرد دارند،  یتوجه به برخ با(کند  میاجرا که 

 با ).است داشته مزیت و ارجحیت آن نبودن بر زمانی در صفت آن موقتی تحقق شاید است،
توانایی ذهنی بازنمایی حـاالت مختلـف امـور را     یها در شرایط چه گفتیم، انسان آن به توجه

  شوند. برآورده یاز این بازنمای ها آنطور مناسب و کارآمد دارند که امیال  به
  
  معرفی سه مدل بازنمایی عینی 2.4

کننـده   هاي دربارگ گفتیم، مشارکت بین تولیدکننده و مصـرف  تمثال بارةدر چه آن با توجه به
ــ   و هلـم  ،گـر  هـدایت تواند به سه طریق توصـیفی،    ال دربارگ میدر تولید و استفاده از تمث

  :انجام شودبکش 
و تنـوعی در  دارد کننـده   نقش تعیـین کننده  مصرف ،الف) حالت توصیفی: در این حالت

کننـده کـه    ممکن براي انطباق بین تمثال دربارگ توصیفی ثابـت مصـرف   معناشناختیقواعد 
 ۀنتیجـ   درتولیدکننده وجود ندارد.  گر هدایتوضعیت خاصی از امور است و تمثال دربارگ 

مسـیر   کنـد  ایفـا مـی  که از این به بعـد خـود نقـش تولیدکننـده را     کننده  مصرفاین انطباق، 
  .کند می طیرا ي واحدي گر هدایت

و در قواعـد  دارد کننـده   نقـش تعیـین  تولیدکننـده   ،: در این حالـت گر هدایت ب) حالت
کننـده کـه    هـاي دربـارگ توصـیفی مصـرف     ممکـن بـراي انطبـاق بـین تمثـال      معناشناختی

تولیدکننده تنوع وجـود دارد.   گر هدایتهاي دربارگ  و تمثال ندهاي خاصی از امور وضعیت
ایفا کننده که از این به بعد خود نقش تولیدکننده را  مصرفها،  از این انطباق هرکدام ۀنتیجدر 
  .کند می طیرا  معناشناختی ةقاعدي متناسب با آن گر هدایتمسیر کند  می

هـا از حالـت توصـیفی یـا      بازنمـایی  ۀهمـ بکش: اگر قـرار باشـد کـه     ـ پ) حالت هلم
یفی) یـا  رونـد (حالـت توصـ    صورت خطی پـیش مـی   بهباشند، مسیرها یا همیشه  گر هدایت
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این مسیرها اوالً  که اینبراي  ،). بنابراینگر هدایتشدن خواهند بود ( همواره در حال منشعب
صورت یک مسیر خطی ساده پـیش نرونـد) و    به(یعنی صرفاً  کنندبتوانند تنوع الزم را ایجاد 

مسـتقل پیـدا   ثانیاً بتوانند تثبیت شوند (یعنی بتوانند با ایجاد مسیرهاي بسته کـارکرد کارآمـد   
و کـانونی را   ،گـرا  هاي واگـرا، هـم   کنند) به نوعی بازنمایی نیاز است که قابلیت ایجاد حالت

بتواند با قرارگیري در خطوط مسـتقیم انشـعاب ایجـاد کنـد (واگـرا)، بـا        ،یعنی ؛داشته باشد
و  توصـیفی  هـاي  انشـعاب یا  ،گرا) را به یک نقطه برساند (هم ها آن ها انشعابقرارگرفتن در 

  اي متمرکز کند (کانونی). را در نقطه گر هدایت
 طبیعـی هاي علّـی    سازوکار طریق ازکننده  شده بین تولیدکننده و مصرف مشارکت تضمین

هـاي   نشانه«توانند   هاي دربارگ نیز می و تمثال ندکه همان کارکردهاي کارآمد آید  دست می به
 امـر یـا امـوري از جهـان باشـند      ةباردر »اطالعات طبیعی موضعی«حاوي  »طبیعی موضعی

)Millikan, 2004( .تواننـد   طبیعـی موضـعی (مثـل رقـص زنبـور) مـی      م ئـ عال، ترتیـب  بدین
ایـن امـر   کنند (مثالً محـل شـهد) باشـند.      بازنمایی می چه آن اي تصاویري انتزاعی از تااندازه
شود که وقتی به مسیري دربارگ (مثل طرح شماتیک محل شـهد) در مطابقـت بـا      می باعث

دهـد) کـارکرد    شـرح مـی   طبیعـی (شرایطی کـه آن مسـیر را در حالـت     متداولتوضیحات 
شود، تمثال دربارگ (رقص زنبـور)   (رساندن زنبورها به محل شهد) نسبت داده می اي طبیعی

کننـد (محلـی کـه زنبورهـاي نگهبـان بایـد         می بازنمایی چه آن هم توسط تصاویر انتزاعی از
اند (مکان شهد) بازنمایی شـوند.    چه بازنمایی کرده آنبروند) و هم با انتقال اطالعات طبیعی 

و وجـه   ،تصویرکشـیدن  یعنـی بـه   ،بازنمـایی در همـه حـال شـامل وجـه توصـیفی       ،واقع در
ازنمایی موضوعی نیست که بـا  ب ،ترتیب این بهاست.  ،، یعنی انتقال اطالعات طبیعیگر هدایت
فـردي دارد.   خصـوص و منحصـربه   بـه  ۀتاریخچـ انتخاب تعیـین شـده باشـد، امـا      ۀتاریخچ

بـا   فقـط  »ارضانشـدن «و  »ارضاشـدن «یا  »نادرست«و  »درست«، خصوصیاتی مانند چنین هم
ـ انتخـاب   ۀتاریخچنتیجه با ارجاع به  درارجاع به کارکرد و   هـاي  یابنـد و بـه تمثـال     مـی  امعن
  شوند.  ترین شکل بازنمایی است مربوط نمی  دربارگ که اساسی

  
  گیري نتیجه. 5

تصویري و اطالعاتی و    اي  معنایی بر مبناي آن قرار دارد نظریه کلی بازنمایی که زیست ۀنظری
شـود    مـی  چیـزي باعث بازنمایی  چه آن کلی این است که ةاید. اندازه کارکردگراست  همان به

بلکه کارکرد بازنمایی آن چیـز یـا    ،آمده وجود بهآن نیست که بازنمایی از  چیزيلزوماً همان 
نیز گفتیم بدان معنـی اسـت    تر پیش چه آن چگونگی اجراي این کارکردهاست. این براساس
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 و متشکل از ساختار (نقاط) و کارکرد (خطوط) اسـت  یرناپذ تفکیک ساختکاريکه بازنمایی 
البتـه کـارکردي کـه بـه      ،شـود  انتقال اطالعات می ه باعثکهمواره این بخش کارکرد است 

، ساختارهایی کـه کارکردهـاي خاصـی دارنـد     ترتیب بدینشود.  ساختاري مشخص ختم می
 تثبیـت روش خـاص   بهبراي بازنمایی  ها آنو اگر مسیر کارکرد  اند همواره در حال بازنمایی

بازنمـایی دربـارگ یعنـی در جهـت      .هسـتند  »دربارگ«طور  ، در حال بازنمایی بهباشد شده
درمـورد   تـر  بـیش ( »نادرسـت «یـا   »درسـت «توانند   شده در مسیر که می اهداف طبیعی تثبیت

درمـورد   تـر  بـیش ( »بخـش  نارضـابت «یـا   »بخـش  رضـایت «هاي دربارگ توصیفی) و  تمثال
 ۀنظریــ، ترتیــب بــدین. )Millikan, 1984; 2006( ) باشــندگـر  هــدایتهــاي دربــارگ  تمثـال 
 درتسـکی هـاي اطالعـاتی بازنمـایی مبراسـت.      بر نظریه درتسکیمعنایی از نقد وارد  زیست

اعضـاي ابتـدایی زنجیـره     بـارة بدون داشتن اطالعـاتی در  ،کند که چگونه بازنمایی میال ؤس
کنـد تـا بازنمـایی      وقایع علّی پیشین اطالعات دارد و این اطالعات را منتقل می بارةعلّی، در

منظور بازنمایی اطالعـات علّـی    علّی به ةزنجیراز اتصاالت میانی  ترتیب بدینایجاد شود؟ و 
پذیربودن  ترتیب، درمورد چگونگی امکان همین به. )Dretske, 1981( شود  نظر می پیشین صرف

کنند نیز همین نگرانی وجـود دارد.    اطالعات را منتقل می فقطنظر  بههاي انتزاعی که   بازنمایی
وجـود نـدارد.   ایـن مشـکالت   است  مبتنی هاي دربارگ معنایی که بر تمثال زیست ۀدر نظری

شـوند شـکلی از اطالعـات      منتقـل مـی   طبیعـی طـور   تمثال دربارگ به طریق ازاطالعاتی که 
، ولی این بدان معنی نیست که تصور کنیم تمام اطالعات طبیعی که تمثال دربـارگ  اند طبیعی
طـور دربـارگ انتقـال     اي طبیعی به ابند. اطالعاتی که نشانهطور دربارگ انتقال ی دارد به در بر

داننـد    شـود و مفسـران مشـارکتی آن مـی      که کارکرد آن منتقل می اند دهد صرفاً اطالعاتی  می
امـور دور از   بارةاستفاده کنند. این اطالعات ممکن است خیلی انتزاعی و در ها آنچگونه از 

قادر به اسـتفاده   فقطاطالعات طوري تثبیت شده باشد که  ةکنند مصرفذهن باشند. مثالً اگر 
طـور   باشد، این تنها اطالعـاتی اسـت کـه تمثـال بـه      گوش سه اشیاياز اطالعات مربوط به 

  دهد.  دربارگ انتقال می
ابتدا معناي خاصـی بدهنـد و بعـد در     ها اصطالحگونه نیست که  معنایی، این بنابر زیست

هـاي تمثـال     تـرین نمونـه   تـرین و رایـج    کلی در ساده ۀنکت کار روند. این بهساخت جمالت 
شـیمیایی فراگیـر   م ئـ عال چنـین  همحیوانات و م ئعالبکش که تقریباً در تمام  ـ دربارگ هلم

 کنـد   هدایت میرا هاي مختلف   ها و سلول  ها از اندام  العمل موجود در جریان خون که عکس
، چراکه اند گاهی مکان ایجادشدن، تمثال دربارگ با توجه به زمان و ،مئعال. این واضح است

شـده   هاي زمانی و مکـانی امـور بازنمـایی     با تفاوت ها آنتفاوت در زمان و مکان ایجادشدن 
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محل شهد بـه سـایر    بارةدادن زنبور رقاص در مثال، زمان و مکان آگاهیبراي مطابقت دارد. 
طور دستوري زمان و مکان  است و به زمان و مکان شهد ةدهند نشانطور توصیفی  زنبورها به

تنهـایی و   بهگوید. اما روشن است که خود زمان یا مکان   سوي شهد را به زنبورها می بهرفتن 
رود کـه   ترتیب، بـاکتري بـه سـمتی مـی     همین بهبه چنین عالیمی معنایی ندارند.  توجه بدون

  دهد.  اصی نمیتنهایی معناي خ بهدهد، اما این جهت   مگنتوزوم به آن نشان می
معنایی حاکی از آن است که تمثال دربارگ بدون جهت و گرایش وجود نـدارد   زیستنظریۀ 

تواند وجود داشته باشد و چنین نیست که ابتدا متعلقـات بازنمـایی شـوند و بعـد نگـرش        و نمی
دارند که جزئی از سـاختکار   يهاي دربارگ همواره کارکرد . تمثالحاصل شودآن  دربارةدربارگ 

کنند. تفکر فرضی یا مثالی (منظـور تفکـر     طور درونی جهت ایجاد می ست و این کارکردها بهها آن
اي اسـت. در    عبارتی تفکر صرف به احتماالت فعالیـت پیچیـده   بهچیزي غیرواقع است) یا  بارةدر

سـاختکار ایجـاد   خاصـی کـه در حالـت طبیعـی توسـط کارکردهـاي        هاي این نوع تفکر جهت
ـئلۀ . کندها را ایجاد  شوند نمایان نیستند و بنابراین، خود فرد تفکرکننده باید این جهت می مهـم   مس
 این عناصـر در واقعیـت  عمدة ست که تمام عناصر دخیل در تفکر فرضی غیرواقعی نیستند و ا آن

رنـد و برخـی   دارند. حال اگر فرض کنیم که برخی عناصر تفکر فرضـی کـارکرد واقعـی دا    ریشه
، ترتیـب  بـدین . بزنددست به انتخاب جهت مند  ندارند، فرد تفکرکننده باید براي عناصر غیرجهت

براي موجوداتی که از نتایج حاصـل از تفکـر فرضـی یـا مثـالی بـراي تولیـد        فقط این نوع تفکر 
بـود.  صورت عملـی مفیـد خواهـد     بهکنند   روزمره استفاده می گر هدایتهاي توصیفی و  بازنمایی
 بـارة براي تفکـر در  ،یعنی؛ بسنجیمقبلی شدة  تثبیتباید با ابزار مسیرهاي  را این نوع تفکر ،درواقع

از تفکـر   چه آن تر رجوع کنیم و ببینیم آیا بنیاديشدة  تثبیتهاي   باید گاهی به بازنمایی »احتماالت«
اي  شـده  درکی است و ما را به مسیر تثبیـت  قابلگر بازنمایی  واقعاً بیان است فرضی ما حاصل شده

کـه در شـرایط خـاص     انـد  به این دلیل تمثال دربارگ فقط ترتیب، تمایالت همین بهگرداند.  بازمی
تواننـد بـه اهـداف      شده فراهم است) می به مسیر تثبیت ها آن(یعنی وقتی همه چیز براي بازگشت 

، اگر تمـایالت  ترتیب بدینشدن آن تمایل است.  هبر برآورد اثراي تبدیل شوند که کارکردشان  اولیه
خاصی ندارد، امـا در  فایدة شدن خود را طی نکنند، توانایی در داشتن تمایل  مسیر قصد به برآورده

 فقـط با شـرایط امـور    نداشتن خوانیهم موجب به ی،چنین شرایط در. تضاد با وجود تمایل نیست
  .است نشده برآوردهیک تمایل 
تنها خصوصیات، بلکه دارندگان آن خصوصـیات را نیـز بازنمـایی     نههاي دربارگ  تمثال

تولیـد شـود، اطالعـات طبیعـی را حمـل       طبیعـی طور  که تمثال دربارگ به هنگامیکنند.   می
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کـه اطالعـات طبیعـی بنـابر      معنـی  بـدین کند مطابقـت دارد.    بازنمایی می چه آن کند که با  می
معتقد است که اطالعـات طبیعـی    درتسکیمقابل،  دروجود دارند. شان ندارندگاخصوصیات 

تواند اطالعاتی را انتقال دهـد، لزومـاً     اگرچه یک نشانه می ،یعنی ؛یابد  انتقال میم ئعالتوسط 
بـراي  گر ایـن مطلـب باشـد.     اي از خود نشانه در آن وجود ندارد که بیان  هیچ بخش یا جنبه

پر است، امـا هـیچ    بنزین ماشین شما ممکن است اطالع دهد که منبع بنزین نیمه ۀدرجمثال، 
خوانـدن   ةنحوو شما باید کامالً از  )ibid(پربودن منبع نیست  نیمه ةدهند نشانبخشی از نشانه 

بنـزین موضـوع آن را    ۀدرجـ معنایی، خوانـدن   نشانه آگاهی داشته باشید. اما براساس زیست
باشد، چراکه این مسـیر   درتسکیاطالعات طبیعی ۀ نظریتواند مبناي  نمیکند و   بازنمایی نمی

کننده مربـوط باشـد. ویژگـی     که به هر دو طرف تولیدکننده و مصرف اي نیست طبیعی ۀنشان
سـت کـه توضـیح    ا آن )Millikan, 2004( اطالعات طبیعی موضـعی  ۀنظریضروري و اصلی 

کنـد   ري ارتباط با تولیدکننده است و تعیین میطبیعی قادر به برقرا ۀنشاندهد چگونه یک   می
که چه چیزي اطالعاتی دارد که باید انتقـال داده شـود. درواقـع، تمثـال دربـارگ توصـیفی       

کند و ایـن   تولیدکننده منطبق می گر هدایتمربوط به بازنمایی صرفاً خود را با تمثال دربارگ 
ایـن   ۀنتیجن بدان معنی است که ای .ي طبیعی است و نه تفکري فرضیفرایندانطباق حاصل 

  مسیر باید به خود آن بازگردد.
  

  نوشت پی
منـد   چون التفاتی، قصدمند، و هدف از کلماتی هم intentional. در ادبیات این حوزه در ترجمۀ واژة 1

تر ایـن حـوزه یعنـی التفـات      توانم با واژة رایج که اوالً شخصاً نمی جا استفاده شده است، ولی ازآن
موجب » قصد«دلیل بار معنایی  چون قصدمند به ارتباط مفهومی برقرار کنم و ثانیاً واژگان دیگري هم

(که » حیث التفاتی«جاي  به intentionalityکه در ترجمۀ واژه  دلیل آن به شوند و ثالثاً اشتباه مفهومی می
ام (که براي ایـن   استفاده کرده» دربارگی«اندازة التفات برایم غریب و نامفهوم است) از واژة  همان به

اده ام و اسـتف  را پیشـنهاد داده » دربارگ«معادل  intentionalواژه قبالً استفاده شده است)، براي واژة 
دلیل  رساند و به ذهن می را بهتر از دیگر واژگان معادل به» درباره چیز دیگري بودن«ام که مفهوم   کرده

  شده توسط میلیکان براي آن است. که ازقبل بار معنایی ندارد آمادة پذیرش مفهوم جدید ارائه آن
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