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 چکیده

 یونعالم واقع و نسبت آن با ذهن انسان است. نلسوون گوودمن ا وجود   دربارۀ ییراگعواق ضد  و  ییگراواقع یاناختالف م

. نامودیم «ییراگعنوا واقو»و آن را  یودهرا برگز یسوم یدگاهد یانم ینو در ا داندینم یلو اص یقیحق یالفاختالف را اخت

جهان مستقل  یه،نظر ینشده است. بر اساس ا تبییناو  «سازیجهان» ۀیدر نظر کاملطور گودمن به ییراگعناواق یدگاهد

هوا جهوان نسخه یناهریک از سازد و  یم ییهاها و نسخهیفتوص ،بلکه انسان با ذهن و زبان خود ،از ذهن وجود ندارد

و  هوایزهو انگ ییراگعواقو ضود   -ییراگعمبحو  واقو ۀگوودمن دربوار یکلو یدگاهابتدا د ،مقاله ینسازند. در ا یخود را م

 یسومپراگمات یمتوثرر از مبوان یکوه و یوماگودمن نشان داده یدگاهد یینشده است. در تب یاو بررس ییگراواقعنا هاییشهر

 یو انتقادهوا سوازیجهان یوۀنظر یح. سپس با تشرگیردینم یجا ییراگعواقضد  -ییگراواقع ۀاست و موضع او در دوگان

نفسوه اعتوراف یفو یت. هر چند گودمن به وجود واقعیمانتقادها پاسخ ده ینتا حد امکان به ا ایمشیدهوارد شده به آن کو

از  یاریپاسخ بسو یماانتقادها نشان داده یضمن بررس ین. همچنگیردیم یدهبلکه ناد اید،نمیاما آن را انکار نم کند،ینم

درست از نادرسوت مربوو   یهانسخه یزتما یاربه مع ،انتقاد ینگودمن وجود دارد. مهمتر در عبارات یطور ضمنها بهآن

 یوار،مع ینبر خالف نظر منتقدان، ا است و« متناسب بودن در عمل»نسخه،  یک یدرست یار. به نظر گودمن معباشدیم
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 نلسون گودمن گراییبررسی دیدگاه ناواقع: گراییگرایی و ضد واقععبور از واقع
 

 مقدمه

یوی بووده اسوت. گراواقع ضد  گرایی و های مختلف فلسفه یعنی واقعتقابل دو رویکرد کلی در حوزه ۀعرص ،تاریخ فلسفه

گرایوان وجوود وجود عالم واقع و نسبت آن با ذهن انسان است. واقعتبیین گرایی در واقع ضد  گرایی و اختالف میان واقع

هوای مختلفوی تحوت دانند. در مقابول، نظریوهای میآن را مستقل از ذهن انسان یا هر موجود اندیشنده ماهیتجهان و 

. ایون تقابول در شومارندبرمیآن را به نحوی وابسوته بوه ذهون انسوان  ماهیتهان یا گرایی، وجود جواقعضد  عنوان کلی 

هوای مختلوف و نظریوه  ،شناسوی، اخوالو و علومشناسی، معرفوتشناسی، معناهای مختلف فلسفه مانند هستیحوزه

رایانه کوه گعواق ضد  های هرایی ایجاد کرده است. برخی از نظریگعواق ضد   یاگرایی متنوعی در یکی از دو گروه بزرگ واقع

داننود، وجوود واقعیتوی مویوابسوته ذهون  بازنمایی جهان را به ساختار ۀبه دیدگاه کانتی معروف هستند ضمن اینکه نحو

پذیرند. وجود شکاف معرفتوی میوان بازنموایی واقعیوت و ناپذیر و مستقل از انسان را در وجودشناسی خود میشناخت

. شودوجوود واقعیوت مسوتقل از ذهون انکوار در نهایت  وآلیستی های ایدهظهور نظریه موجب ،ناپذیرواقعیت شناخت

 شناختی و معناشناختی متعددی روبرو هستند. آلیستی با مشکالت معرفتهای ایدهنظریه

ضومن  اندکوشویدهمنظور حل معضالت هر یک از ایون دو جریوان فلسوفی در دوران معاصر برخی از فیلسوفان به

رایی گعواقو» ۀشناسی خوود در نظور نگیرنود. نظریوناپذیر کانتی را در وجودآلیسم، وجود واقعیت شناختایدهپرهیز از 

هاست. نلسون گودمن فیلسوف تحلیلی معاصر، جزء آن دسته از فیلسووفانی اسوت نمونه ای از این تالش پاتنم «درونی

ۀ شود. اموا خوود گوودمن مودعی اسوت کوه در مسوئلاخته میرا شنگعواقضد  رایی و به عنوان گعدر مقابل واق که معمولا 

نامیوده اسوت. ایون   1راییگعدارد کوه خوودش آن را نواواق متفواوتی دیدگاه ،راییگعواقضد  رایی و گعاختالف میان واق

 رایی بورای دیودگاهگعواقضود  کوار بوردن اصو ال  هاز بو من به چه معناست و او به چه دلیلرایی گودگعپرسش که ناواق

 .  دهیمپاسخ میاست که در این مقاله به آن  هاییپرسشکند، یکی از فلسفی خود پرهیز می

 ۀبرانگیوز او یعنوی نظریوشوناختی مشوهور و مناقشوههسوتی ۀطوور کامول در نظریورایی گوودمن بوهگعدیدگاه نواواق

                                                 
1 . Irrealism 
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 ،هون انسوان وجوود نوداردجهان، مسوتقل از ذسازی گودمن، جهان ۀنشان داده شده است. بر اساس نظری 1سازیجهان

سوازیم.  گوودمن بلکوه آن را موی ،کنویمدیگر ما جهان را کشف نمی بیانسازد. به بلکه این ذهن ماست که جهان را می

 ،های سواخته شودهنسخه این سازیم ومختلف از جهان می 2یهایها با ذهن و زبان خود نسخهمدعی است که ما انسان

ن و مسوتقل از ذهون انسوان وجوود نودارد بلکوه نابراین از نظر گودمن یک جهوان متعوی  سازند. بهای متعدد را میجهان

 ایم. های مختلف وجود دارد که ما آنها را ساختهجهان

آلیسوتی ای ایدهعدم وجود جهان مستقل از ذهن است،  در نگاه اول نظریه دربردارندۀگودمن که  سازیجهان ۀنظری

رایی گوودمن و گع. تفواوت ادعوایی نواواقتفواوت داردآلیسوم او بوا ایوده ۀاست نظریواما گودمن مدعی  ،رسدبه نظر می

هوای متعودد و مختلوف پردازیم. از طرفی ساخته شودن جهواندیگری است که در این مقاله به آن می پرسشایدآلیسم 

گرایوی بوه نسوبیت گوودمن از آن کوه خوود   آوردپدیود مویشناختی گرایی وجودنوعی نسبیت ،توسط ذهن و زبان انسان
هوای درسوت و نادرسوت گرایی با تمایز میان نسخهاما در  عین حال مدعی است این نسبیت ،تعبیر کرده است  3افراطی

هوای معیار تمایز نسوخه ،گودمن ۀاو محدود شده است. با توجه به عدم وجود واقعیت مستقل از ذهن در نظری ۀدر نظری

هوای گوودمن بوه درست از نادرست و پاسوخ ۀد است. بررسی معیار تمایز نسخمناقشه و انتقا محلدرست از نادرست 

 .  کنیمری است که در این مقاله بررسی میدیگ ۀانتقادات وارد شده به معیار گودمن در این موضوع، مسئل

اسوت. ایون  از موضع انتقواد بووده، او نوشته شده سازیجهان ۀویژه نظریبه ،دیدگاه گودمنۀ مقالتی که دربار بیشتر

او به خوبی معرفی نشود و برخی از زوایای پنهوان آن نادیوده گرفتوه شوود. در ایون مقالوه  ۀنظری گردیدهرویکرد موجب 

طور جوامع بررسوی کنویم. گودمن را با توجه به مبانی مد نظر او و به ۀرایانه،  نظریگعهای واقفرضبدون پیش کوشیممی

بوه  ،راییگعواقضد  رایی و گعمیان واق ۀنتیجفکران او فارغ از نزاع همیشگی و بی تحقیق این است که گودمن و هم ۀفرضی

دهود. در علم و زندگی روزموره پاسوخ بردی ما رمسائل کابه دنبال طر  و بسط دیدگاهی هستند که هر چه بیشتر بتواند 

را رایی او گعواقوهوای نواهوا و ریشوهگیزهرایی و انگعواق ضد   -راییگعمبح  واق دربارۀدر ادامه ابتدا دیدگاه کلی گودمن 

                                                 
1 . Worldmaking 

2 . Versions 

3 . Radical Relativism  
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توا حود امکوان بوه  کوشیممیاو و بررسی انتقادهای وارد شده به آن  سازیجهان ۀسپس با تشریح نظری کنیم،میبررسی 

 .دهیماین انتقادات پاسخ 

 راییگعناواق. 1

هوا ناشوی اند و معتقد است این اختالفدحقیقی و اصیل نمی یرایی را اختالفگعواق ضد  رایی و گعگودمن نزاع میان واق

های  راه رایی نامیوده اسوت. او در کتوا گعواقبه همین دلیل موضوع خوود را نوا باشد ومیاز امور قراردادی و اختیاری 

رایی گعهوای دیگور  را بوه نفوع نواواقگرایی و بسویاری از نظریوهگرایی و عقلآلیسم، تجربهایده ،راییگعاقو، سیز جهین

منظور بلکه  ،نیست که هیچ چیز یا چیز خاصی وجود ندارد به این معنارایی گع. گودمن معتقد است ناواقگیردمیه نادید

ها را نادیده بگیریم. او در پایان همان کتا  اسوتدلل کورده باید بسیاری از مسائل میان این دوگروه از نظریه آن است که

آلیسم با درک این موضوع که مرز میوان آنهوا اختیواری و مت یور اسوت، هرایی و ایدگعاست که موضوع اختالف میان واق

 ,Goodmanشوویم. )را مویگعآلیست یا واقبرداشته می شود. با ت ییر مرز به سمت یک طرف یا طرف دیگر ما یا ایده

1996: 146) 

جهان هور چوه باشود   یدگاه،براساس این دهمه چیز غیرواقعی است، بلکه  مدعی نیست کهگرایی گودمن دیدگاه ناواقع

ها به این معناست که ساختار جهوان بوه جهان در نسخه حل شدنرود. شود و وجود شناسی از بین میها حل میدر نسخه

شناسی بوه دنبوال بنابراین واقعیت رابتی وجود ندارد که وجود ،کنیمدارد که ما با آن جهان را توصیف میبستگی نسخه هایی 

 (Cohnitz & Rossberg, 2006: 194رود. )شناسی از بین مینتیجه وجود در و کشف آن باشد

رایی غیرحقیقوی و قوراردادی اسوت. موضوع گعواقضود  رایی و گعاز نظر گودمن نزاع میوان واقو گفتیمطور که  همان

گودمن نیازمند توجوه  سازیجهان ۀگرایی گودمن در واقع ریشه در دیدگاه پراگماتیستی او دارد. تبیین درست نظریناواقع

 ۀشوناختی اسوت. بورای نشوان دادن ارتبوا  میوان نظریوبه مبانی پراگماتیسوتی آن در مسوائل وجودشوناختی و معرفوت

دیودگاه گوودمن  ۀپراگماتیسم و نظر او دربار ۀگودمن و پراگماتیسم در ادامه به اظهارات ریچارد رورتی دربار سازیجهان

 کنیم.اشاره می

   :پراگماتیسم را به خوبی معرفی کرده است. به اعتقاد او فه و امید اجتمیعیسفلرورتی در کتا  
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خواهند تماای  است. بنابراین می خاص اینهبه گو  اشیاها چه کالسیک و چه نو اعتقاد ندارند که واقعیت پراگماتیست

هایی کاه و توصیف دمند استهان و خود ما که کمتر سو های مربوط به جواقعیت را با تمای  میان توصیف -میان نمود

 (  33ص :1331رورتی، جایگ ین سازند. ) ،بیشتر سودمند است

 گوید: وی جای دیگر می

کاار  ، ماهیات، باشاد درX، چی ی کاه در سرشات یبیعات Xنسبی ی غیر ها چی ی به عنوان ویژگاز نظر پراگماتیست

هست، تطابق داشته باشد و جدا از نسبت  ای که واقعا  گونه، بهXنیست. بنابراین چی ی که به عنوان وصفی باشد که با 

 (99 :1831آن با نیازهای انسانی یا هشیاری یا زبان، در کار نیست. )رورتی، 

های موا ها و همچنین گودمن به عنوان یک پراگماتیست معتقدند که واقعیت مستقل از توصیفبنابراین پراگماتیست

کوه چوه اسوت ایون مهوم بلکوه  ،نیست چه چیزی در واقوع وجوود داردیست مهم زیرا از نظر یک پراگمات ؛وجود ندارد

 :معتقد است تواند اهداف عملی ما را محقق سازد. رورتیتوصیفی از واقعیت می

ای نیست که آیا باوری بازنمود دقیاق واقعیات، چاه عینای و چاه اهنای اسات یاا ناه. از دیادگاه در این پرسش فایده

یش ،است بد ،پرسشاین نه تنها  ،هاپراگماتیست . پرسش درست باشدمیبسیاری از نیروهای فلسفی هدر رفته  ۀبلکه ر

 (  99 :1831)رورتی،  ود؟اختیار کردن آن باور برای چه مقاصدی سودمند خواهد ب است که این

بووووودن  متناسووووب ،معیووووار گووووودمن هووووم بوووورای درسووووتی یووووا نادرسووووتی یووووک نسووووخه از جهووووان
کوارایی بهتوری داشوته  ،ای درست است که بتوانود در عمولنی از نظر گودمن نسخهآن با اهداف عملی است. یع 1
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چنودان مهوم  ،باشد و بیشترین اهداف عملی را محقق سازد. از نظر گودمن اینکوه در واقعیوت چوه چیوزی وجوود دارد

فواهیم و یوابی بوه واقعیوت مسوتقل از نظوام مزیورا دسوت ؛نیست و بهتر است ایون جسوتجوی بیهووده را پایوان دهویم

هوای هوا توصویفاز نظور پراگماتیسوت گویودمیپذیر نیست. رورتی هم در تعریف پراگماتیسم های ما امکانتوصیف

های فلسفی و علمی کسب فایده است نوه اینکوه جهان با توجه به مقاصد و اهداف ما نسبی است و هدف ما از پژوهش

آیا جهوان را هموان گونوه »که  پرسشها این ن از نظر پراگماتیستتوصیف کنیم. بنابرای ،گونه که هستو جهان را آن اشیا

   (90 :0930)رورتی، گاه نیازی به طر  آن نیست.پرسشی است که هیچ« که هست توصیف می کنیم؟

ماهیت و هودف معرفوت  ۀترین فیلسوفان پراگماتیست دربارعنوان مهمرا به 3و دیویی 2ریچارد رورتی نظر دیویدسن

ۀ بینویم نظریوطوور کوه موی کنود. هموانییدی بر ایون نظریوه معرفوی مویثگودمن را ت سازیجهان ۀنظری زند ومثال می

 نگاه پراگماتیستی به ماهیت معرفت است. ۀنتیج ،سازیجهان

ن واقعیات تاال  بارای باازنمود ۀمثاباند که باید از این اندیشه که معرفت باههست )دیویدسن ( و دیویی هم عقیده او

یم...است، دست بر  و بناابراین بارای بازنماایی دقیاق  ناداردگوید هستی جهان یک شایوه گودمن حق دارد که میدار

 سات.اچند راه  ،ه سعادت تحقق یابدای که امیدهای بشر ببلکه برای عمل کردن به گونه ،جهان یک شیوه وجود ندارد

 (  99-38 :1831)رورتی، 

هوای جهوانبلکوه  ،ا جهان مستقل از ذهن انسان وجود نوداردزیر ؛کنیمنمی ما جهان را کشف مدعی است گودمن

متناقض است. زیرا اگر مدعی باشود  -ادعایی خود ظاهراسازیم. این ادعای گودمن را می متعددی وجود دارد که ما آنها

و  اسوت بودن جهان را توصیف کردهۀ در واقع نحو ،ن خاصی نداردتعی   ،که به این نتیجه رسیده که جهان مستقل از ذهن

 ،وجود دارد که وابسته به ذهن هستند. اما ایون خوود متعدد هایجهان بلکه ،آن این است که جهان یک نحوه بودن ندارد

متنواقض اسوت.  ،سوازیمآن را موی وکنویم که ما جهوان را کشوف نمویۀ دعای اولیخبری کاشف از واقعیت است و با ا

ابوداع کورده اسوت و کشوف از  ،«باشودمیمتعدد و وابسته بوه ذهون  جهان»که را همپچنین اگر ادعا کند که این نظریه 

                                                                                                                                      
1. Fit  

2. Donald Davidson  
3. John Dewey 
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وجود ندارد. پاسوخ های رقیب نظریه رو ترجیح آن بکه دلیلی برای قبول آن  خواهد بود اینظریهدر واقع  ،واقعیت نیست

از پراگماتیسوم و حول گماتیسم نهفته است. ریچارد رورتی در دفاع اردر مبانی پو رفع ابهام از ادعای گودمن، قاد تاین ان

 :  گویدمیاین معضل 

یم ۀگرایان نباید این شیو افالیونضد  اما ما  یرا با مشکل جدی روبارو خاواهیم شاد. ؛ تنظیم و تدوین مسئله را بپذیر ز

یم توانند پرسش دشوارتری یرح کنند که آیا ماا مخالفان ما می ،اگر تمای  میان یافتن و ساختن را در صورت ظاهر بپذیر

اهنای اسات یاا آن را ابادا   عمالدر  ،شادهایم که آنچه عینی انگاشاته مایانگی  را کشف کردهواقعیت شگفتاین 

یمایم؟ اگر ادعای کشف کنیم در تناقض با خود قرار میکرده چارا کسای بایاد  ،ایاماگر بگوییم آن را ابدا  کاردهو  گیر

های میان یاافتن و ایم استفاده از تمای گذاریگرایی شدهبیبه نظرم مهم است ما که متهم به نس ؟ابدا  ما را جدی بگیرد

 (  91: 1831)رورتی،  وقف کنیم.ساختن، کشف و اخترا ، عینی و اهنی را مت
کوه در اخوتالف  ینباید از همان مفاهیم این دیدگاهبرای تبیین  ندمعتقد و گودمن رورتیکسانی مانند  ،به بیان دیگر

هوای دوگانوه گذاریاستفاده کرد. پراگماتیسم در واقع پرهیز از این تمایز باشد،میرایی رایج گعواق ضد  رایی و گعمیان واق

 صوراحت نیوزبوهگودمن به وجود جهان مستقل اعتراف نکرده است و در عین حال آن را  ،و بیهوده  است. به همین دلیل

رایی و گعرایی گوودمن بایود نوزاع میوان واقوگعاقدیدگاه نواو براساس طور خالصهگیرد. بهبلکه نادیده می ،کندانکار نمی

رایوان بوه گعبر خالف واقسو از یکرایی را نادیده گرفته و به دنبال کشف جهان مستقل از ذهن نباشیم. گودمن گعواقضد  

ها در صدد انکار جهوان مسوتقل از ذهون رئالیستضد  ذهن نیست و از سوی دیگر مانند دنبال اربات واقعیت مستقل از 

 ، جزئیات بیشتری از دیدگاه گودمن روشن خواهد شد. سازیجهان ۀبا بررسی نظریبح ، . در ادامه باشدمین

 سازیجهان. 2

کوه آنچوه  کنودمیو از آن دفواع  نمووده این ایوده را م ور  1سیز جهینهی  راهگودمن در کتا  معروف خود با عنوان 

که توسط ذهن و زبان ما ساخته شوده  باشدمیای از جهان یا نسخهدر حقیقت توصیف  ،شناسیمعنوان جهان واقع میبه

اربوات قابول ،هوا باشودها که مرجع این توصویفها و نسخهعنوان جهان مستقل از توصیفدیگر چیزی به بیاناست. به 

                                                 
1. Ways of Worldmaking 
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وجوود کوه ها ساخته شده است. بنابراین به ایون دلیول ها و نسخهتوانیم بگوییم جهان از همین توصیفپس می ،نیست

هوا های متعدد و مختلف و گاهی متضاد و متناقض از جهان، امکان دارد و ما به چیوزی بویش از ایون توصویفتوصیف

هوای بلکوه جهوان ،وجوود نودارد ،های متعدد داشته باشودیم یک جهان که توصیفیاید بگوب بنابراین ،دسترسی نداریم

 متعدد و مختلف وجود دارد. 

بگوییاد جهاان  1توانید با استفاده از یک یاا چناد چهاارچور مرجاعچگونه است، شما میاگر از شما بپرسم جهان 

هاای مرجاع چگوناه اسات، چاه مای توانیاد چهاارچور ۀجدا از همید جهان یبگو اما اگر اصرار کنم چگونه است.

ا از ایان یم جهاان مایتاوانیم بگاو های توصیف امور توصیف شده هساتیم. بناابراین مایبگویید؟ ما محدود به نحوه

 (Goodman, 1978: 3) ها تشکیل شده است.توصیف

 یجهان ،یک نسخه های درستی باشند هر ،کنیمهایی که ما با آن جهان را توصیف مینسخهاگر گودمن مدعی است 

بلکه ساختن بوا ذهون یوا  ،دست نیست ۀنظر گودمن ساختن به وسیلمورد سازیجهانمتناسب با خود را می سازند. 

در اینجا به معنای حقیقی « ساختن»ادعای گودمن، لفظ  است. اما در عین حال، به 2ایهای نشانها دیگر نظامزبان ی

ها جهان،های درستسازیم و نسخهها را میدیگر ما نسخه بیانکلمه به کار برده شده است نه به معنای استعاری. به 

های ممکن نیسوتند کوه یکوی از آنهوا ای مد نظر او جهانهبیان کرده است که جهان صراحتبهسازند. گودمن را می

ها های واقعی همان توصیفبلکه چند جهان واقعی و بالفعل وجود دارد. بنابراین جهان ،جهان واقعی و بالفعل باشد

 هوای واقعوی هسوتند.های ساخته شده توسوط ذهون موا جهوانها و نسخهتوصیف ،دیگر بیانبه  .ها هستندو نسخه

(Goodman, 1996: 145) 
ۀ دربوار بلکوه ،گووییمک جهوان واقعوی سوخن نمویممکون بورای یو ۀهای چندگانوما از جایگزین»گوید: وی می

 ( Goodman, 1978: 2)« گوییم.واقعی چندگانه سخن می هایجهان

 ،ظریوهمسئله این است که این ن نخستینگودمن م ر  شده است.   سازیجهانۀ های مختلفی نسبت به نظریانتقاد

                                                 
1 . Frame of reference 

2 . Symbol Systems 
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سواختن جهوان ۀ ست که دو تفسیر متفاوت از سخنان گودمن درباررواز آنمتناقض است. ابهام این نظریه  مبهم و ظاهراا 
ۀ جهوان در نظریو ۀبیان کرده است. به اعتقواد شوفلر مرجوع وا  1پذیر است. این انتقاد را شفلرها امکانو ساختن نسخه

سوازیم، یوک قرائوت و ما جهان را می گزارۀدر « جهان»ه منظور گودمن از ک؛ نخست اینگودمن دو چیز می تواند باشد

جهوان عینوی  ،در ایون عبوارات« جهان»تفسیر دوم این است که منظور گودمن از  و نسخه از جهان باشد نه جهان عینی

یشتری دارد. بوه اعتقواد گیرد که تفسیر دوم از سخنان گودمن احتمال بباشد نه قرائتی از آن. اما در نهایت شفلر نتیجه می

کنود کوه زیورا گوودمن اشواره موی ؛تفسیر شود« ای از جهاننسخه»تواند به عنوان نمیدر اینجا « جهان» احتمالا  شفلر

ممکن باشد. اگر منظور گوودمن مگر اینکه آن جهان غیر ،یک جهان درست فرض شوند توانند دراظهارات متناقض نمی

 ،. در ایون موتنگردیودبلکوه موجوب ناسوازگاری می ،شودممکن نمیمستلزم غیر ،اشدای از جهان بنسخه ،در این متن

طوور خالصوه در اینجوا ها بر آنها دللوت دارنود. بوهبلکه چیزهایی است که نسخه ،نسخه نیست ،«جهان»ۀ مرجع وا 

 (Scheffler, 1996: 135-136)تفسیر عینی است.

هوای کوه نسوخهگوید می اما گاه  ،سازیمها را میجهان ،هاتن نسخهما با ساخ کند کهمیبیان  همچنین گودمن گاه 

هوا را این ابهام را ایجاد کرده است که آیا گودمن نسخه ،دهد. این اظهاراتهایی دارند که به آنها پاسخ میجهان ،درست

ر بوا اشواره بوه ایون گیورد؟ شوفلهای مختلف یک جهان مسوتقل در نظور مویقرائت آنها راداند یا های واقعی میجهان

 کند:ها استدلل میعبارت

هاای درسات نشاان دهنده باه نساخهعنوان پاسخها بهها مستل م تفسیر عینی هستند با اشاره به جهاناینکه این عبارت

یمها را میجهان، هاگفتن این که ما با ساختن نسخه باگودمن شود. پس داده می ، ایان امار بادیهی را کاه ماا باا سااز

یمها( را میه)نسخ ها آنهاتن نسخهساخ  ( Ibid: 137) کند.بیان نمی ،ساز

نتیجوه بگیوریم کوه  ،سوازیمهای صادقی از جهان میاز این واقعیت که توصیف توانیمما نمی شفلر معتقد است

نوه  ،فهمویمتووانیم سواختن کلموات را بما موی» خالصه می کند که گونهاینسازیم. شفلر انتقاد خود را جهان را می

به « جهان»توانم این نظریه را بپذیرم در صورتی که من می»و «  کنند.هایی که کلمات به آنها اشاره میساختن جهان

                                                 
1. Israel Scheffler 
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در نهایت با اشاره وی «  دانم.ممکن میاین صورت پذیرش این نظریه را غیردر غیر  ،عنوان نسخه در نظر گرفته شود

در اینجا او)گوودمن( بوه »گودمن با سخنان او سازگارتر است.  ۀر عینی از نظریگیرد که تفسیبه این عبارات نتیجه می

ای هحتوی مواد   ،دهندها به آنها ارجاع میبلکه چیزهایی که نسخه ،سازیمها را نمیگوید که ما فقط نسخهروشنی می

پذیرش قابلگودمن را غیر ۀظرین ،بنابراین شفلر طی این استدلل«  سازیم.می ،اندکه این چیزها از آن درست شدهرا 

 (Ibid: 138) داند.می

های واقوع را زیرا تفاوت میان این ادعا که ما جهان ؛نیست مهم این پرسش، ،گویدمیگودمن در پاسخ به این انتقاد 

 یوک جهوان ،درسوت ۀتفاوت قراردادی است. این سخن که هر نسوخ صرفاا  ،سازیمها را میسازیم و اینکه ما نسخهمی

ممکن  قرار گیرند،حتی اگر در تضاد با هم  ،دهدجهانی دارد که به آن پاسخ می ،درست ۀاست و این سخن که هر نسخ

 ،هوای درسوت اغلوبها و سوخن گفوتن از نسوخهبر آن، سخن گفتن از جهان افزوناست به یک اندازه درست باشند. 

هوا و زیرا جهانی غیر از ایون نسوخه ؛واقعی در نظر بگیریم هایتوانیم و باید جهانها را مید. نسخههستنجابجایی قابل

 (Goodman, 1996: 144)تصور نیست. قابل ،هامستقل از توصیف

از جهوان وجوود دارد  های مختلف و متعددخود این است که توصیف ۀگودمن در اربات نظری هایاستدلل ی ازیک

های متنواقض در یوک متضاد یا متناقض هستند. این توصیف یگریکدکه برخی از آنها در عین حال که درست هستند با 

هوای مختلفوی وجوود دارد کوه هور کودام از ایون توانیم نتیجه بگیریم که جهوانپس می ،توانند صادو باشندجهان نمی

 کند: ها مربو  به یکی از آنهاست. گودمن در توضیح این استدلل بیان میها و نسخهتوصیف

ساازگار کنایم؟ شااید  یکادیگرمتناقض را بدون قربانی کردن تفاوت میان صادق و کااار باا چگونه باید حقایق 

های متضاد بر یاک جهاان دتلات های متفاوت صادق بدانیم. نسخهها را در جهانراهش این است که این نسخه

های شته باشد، جهانشود. بنابراین اگر جهان واقعی وجود داها از تناقض جلوگیری میکنند. با تفکیک جهاننمی

یادی وجود دارد یرا نسخه ؛ز صاادق  ،ها نمی توانناد در هماان جهاانهای واقعی متقابل وجود دارد و این نسخهز

یب و ناخوشایند باشد ،باشند. اگر مفهوم چندگانگی جهان رسد کاه توسا  ، با این وجود به نظر میعجیب و غر

، مجباور باه انتخاار آن  هاا درسات هساتندنساخه ۀر آن هماتحمِل جهانی که متناقض اسات و دقابلغیر  ۀگ ین
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 (Ibid: 152) .شویممی

های متعدد یک جهوان در نظور گرفوت و اینکوه ها را توصیفنسخه ۀتوان همدلیل دیگر گودمن در اربات اینکه نمی

در ایون صوورت » متوقف کنیم این اسوت کوه: ،جهان خود را دارند یکهای درست که هر توانیم صحبت از نسخهنمی

جهانی کوه ارزش نودارد از آن ؛ است 5یا طر  1، سکون3، حرکت2، نظم1آید ، جهانی بدون انواعجهانی که به دست می

 ( Goodman, 1978: 20) .نموددفاع کرد یا آن را انکار 

که مرجع  ناپذیر را فرض کنیمنشده و توصیفگودمن معتقد است که اگر بخواهیم جهانی توصیف ،دیگر بیانبه 

زیرا هر ساختاری برای آن در نظور  ؛چنین جهانی هیچ شکل و ساختاری نخواهد داشت ،ها باشدها و نسخهتوصیف

ایم. بنابراین سوخن گفوتن عنوان جهان در نظر گرفتهایم و یک توصیف را بهآن را توصیف کردهدوبارۀ بگیریم در واقع 

سواختار  ،زیرا سخن گفوتن؛ متناقض است -بدون مفهوم یا جوهر بدون عرض خود ۀاز محتوای بدون ساختار یا داد

 ،پوو  اسوت ،بودون تصوور گرچوه مفهووم  ا. نمایدها را توصیف میکند و ویژگیسازی میکند، مفهومرا تحمیل می

دیگور  اموا جهوان بودون کلموات یوا ،توانیم کلمات بدون جهان داشته باشویمبدون مفهوم هم کور است. می تصور  

 (Goodman, 1978: 6)ها وجود ندارد. نشانه

رئالیسوم  ۀنظریو اگودمن دفاع کورده اسوت و آن را بو ۀزیادی از نظری اندازۀهیالری پاتنم یکی از کسانی است که تا  
 :گویدمیداند. پاتنم در تائید این استدلل میسازگار خود  6درونی

بسیاری دارد که به یک اندازه معتبر هستند. از نظر او این امار دو علات توصیفات  ،کند که هر پدیدهگودمن اشاره می»

یه است.یور مشهور تحتدارد. اول از همه ، ادراک به اینکاه  دوم  تأثیر تفاسیر ارائه شده توس  عادت ، فرهنگ و نظر

ناساا وجاود شاده توسا  فاعال ش مانند ویتگنشتاین مرز مشخصی میاان تجرباه و توصایف ارائاه ،برای گودمن هم

 (Putnam, 1996: 107-108)«ندارد.
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یوک  ۀمقایسو ،این .نشده نیستسازیمقایسه با واقعیت مفهوم ،نظریه با تجربه ۀمقایس» نویسد: وی جای دیگر می

 (Ibid: 115)« ایم.ای است که ما در یک زمینه تجربه کردهنسخه با نسخه

 ،دیگر بیان. بهتوصیف کنیم شده از آنمگر توسط یک توصیف ارائه توانیم جهان را خواهد بگوید ما نمیگودمن می
داند و معتقود این استدلل گودمن را نادرست می 1نشده از جهان در واقع وجود ندارد. هاروی سیگلتوصیف ساختاری

ه جهوان بوا توجوه بو گیورد کوه خوود  اما گوودمن از ایون امور بودیهی نتیجوه موی، درست است ،این سخن اگرچهاست 

ایون جهوان هویچ  ،هوا وجوود داشوته باشودهای ما از آن وجود دارد یا حداقل اگر یک جهان مستقل از توصیفتوصیف

 ،تووانیم جهوان را بودون توصویف کوردن آن نشوان دهویماز این حقیقت که ما نمی این در حالی است که ارزشی ندارد.

دهد کوه رابوت نیست. گودمن هیچ دلیلی ارائه نمی بدون شکل است یا مهم ،نشدهتوان نتیجه گرفت جهان توصیفنمی

اموا موا  ،هوای موا وجوود داردوجوود دارد. جهوان مسوتقل از توصویف ،کنیمکند جهان تا وقتی که ما آن را توصیف می

 (Siegel, 1984)توانیم بدون توصیف کردن آن را نشان دهیم. نمی

نادرسوت  ادعوای گوودمن را کوامالا  ،یسم متافیزیکی استکه یکی از فیلسوفان تحلیلی و از مدافعان رئال 2جان سرل

سوازیم کوه جهوان واقعوی هایی میما توصیف ،ها را نمی سازیمداند. به اعتقاد سرل بر خالف نظر گودمن، ما جهانمی

دارد. کند که واقعیتی مستقل از نظام مفاهیم ما وجوود اینها دللت می ۀباشد یا نباشد. اما هممتناسب ممکن است با آن 

 (Searle, 1997: 36)چیزی وجود ندارد که مفاهیم بر آن دللت کند.  ،بدون چنین واقعیتی

هوای گونه استدلل کرد که ما به چیزی بیش از توصویفاین ،خود ۀگودمن برای اربات نظری گفتیمطور که  همان

ای دیگور نظر بگیریم باز هم نسوخهها در خود از جهان دسترسی نداریم و هر چیزی که به عنوان مرجع این توصیف

هوا تشوکیل شوده توانیم بگویم جهان ما از هموین نسوخهمی بنابراین ،ایماست که به عنوان جهان واقعی فرض کرده

فراتر از دانش خود  ،اشیاحتی اگر این درست باشد که ما به  گویدمیداند و است. شفلر این استدلل را نادرست می

بر آن، گفوتن اینکوه موا بوه  افزونشوند. با دانش ما ساخته می اشیاکند که نمی باز هم ارباتم، از آنها دسترسی نداری

، بوا منظور موا از دسترسوی کهدرست است زمانی نداریم، ارتبا  یا با آنها  نداشته فراتر از دانش خود دسترسی ،اشیا

                                                 
1. Harvey Siegel 

2. John Searle 
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گاهی، دسترسی معرفتی باشد که دبه اشیادر نظر گرفتن  بودیهی اسوت.  ،این سخن هم ر این صورتعنوان موضوع آ

(Scheffler, 1996: 140) 
توسط ذهن هستند. گوودمن  سازیجهانهایی از نمونه وی،هایی است که به اعتقاد استدلل دیگر گودمن بیان مثال

ر زند که توسط ذهون انسوان و بوا انتخوا  چنود سوتاره از میوان دیگورا مثال می 1خود صور فلکی ۀجهت توضیح نظری

طور که صور فلکی را با انتخا  و کنوار  شوند. به اعتقاد گودمن همانها و رسم خ و  فرضی میان آنها ساخته میستاره

 بیوانسوازیم. بوه موی یکودیگرو جدا کردن از  ها را نیز با کشیدن مرزهاسازیم، ستارهها میهم قرار دادن بعضی از ستاره

جهان نیوز بوا  اشیاسازد، دیگر فلکی وجود ندارند و ذهن انسان آنها را می هایصورت ،طور که در واقعیت همان ،دیگر

   (Goodman, 1996: 145)وجود ندارند.  اشیااین  ،شوند و در واقعیتهای ذهن انسان ساخته میمرزبندی

عنوان سوتاره ستاره بنامیم بهها قبل از اینکه ما آنها را ستارهکه نیز  شفلر به این استدلل هم انتقاد کرده و این تفسیر را 

قرائوت  و را می سازیم به هر نحو غلط است هاداند.  شفلر معتقد است این ادعا که ما ستارهبی فایده می ،وجود نداشتند

دللت داشته باشد، خودش غلط اسوت. ایون  ،هم اگر بر این ادعا که ما جهان عینی را می سازیم« هانسخه»گودمن از 

عنووان هوا بوهسوتاره ،سوتاره وجوود داشوته باشودۀ از اینکه وا  پیشسازیم و عنوان ستاره میها را بهارهسخن هم که ما ست

ایون بور ها بوا عنووان سوتاره ستاره وجود نداشتن اولا  دلیل این امر آن است کهکند. ها وجود نداشتند، کمکی نمیهستار

افوزون وجوود آنهوا  صورفاا  ،عنوان ستارهها بهوجود ستاره رانیاا ایم. تهند یا ما آنها را ساخاهوجود نداشتکند که دللت نمی

سوازیم، م ال وه را موی هاسوتارهبر این اساس گفتوه شوود موا  . در مجموع اگر صرفاا است نامیده شدن با عنوان ستاره بر

 (Scheffler, 1996: 138)خواهد بود. 

داند. به اعتقاد سورل ایون من انتقاد کرده و آن را نادرست مییکی از کسانی است که به این استدلل گود جان سرل 

چیزهایی فرض کنیم کوه مرزهوا  که ، به این معناستسازیمها را میسخن گودمن که ما با کشیدن مرزهای خاصی ستاره

 ،آن بکشویم باشود کوه بتووانیم مرزهوا را بوروجود داشوته بدون اینکه از قبل سرزمینی در واقع، کشیم. روی آنها میر را ب

ذهون و زبوان موا  ،طور که گوودمن مودعی اسوت امکانی برای کشیدن هیچ مرزی وجود ندارد. بنابراین اگر حتی همان

                                                 
1. Constellations 
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را مشخص کند، باز هم باید چیزی در واقعیت وجود داشته باشد کوه ذهون موا آن را بوا  اشیاو حدود  اشیامرزهای میان 

 (Searle, 1997: 27)بندی کند. مرزهای مفهومی خود تقسیم

جهوان خوارا از  براسواس انکوار کامولبور ا این انتقادههای بال توجه به این نکته ضروری است که در پاسخ انتقاد

رسود. اموا گوودمن در معقوول بوه نظور مویاو بسیار غیر ۀدر این صورت نظری توسط گودمن اقامه شده است؛ زیراذهن 

 گوید: توضیح این مسئله و پاسخ به انتقادات می

یر بنای محاو  انکار کنیم، چنین جهانی کامال   ،را برای کسانی که آن را دوست دارند 1یدر حالی که نیازی نیست جهان ز

یف کنیم که نساخهشده است. برای برخی از اهداف، ممکن است بخواهیم رابطه هاایی قارار هاا را در دساتهای را تعر

هایی از جهان باشند. اما برای بسایاری از اهاداف، نسخه ،هاجهانی را تشکیل دهد و اعضای دسته ،دهد که هر دسته

تواناد ها میهای بودن جهان یا همان نسخههای درست از جهان و تصویرهای جهان و ادراکات جهان، نحوهتوصیف

 (Goodman, 1978: 4)« های ما محسور شوند.جهان
طور ضمنی به وجود یوک جهوان هاست، او ب سازیجهان ۀکه استدلل دیگر گودمن در دفاع از نظری عبارتدر این 

کند ایون داند و ادعا میارر می بدونکند. با این حال فرض وجود آن را غیرضروری و انکار آن را واحد و مستقل اقرار می

 ،شوود. در واقوعمحقق می ،سخن گفتن ۀبا کدام نحواهداف ما مهم این است که تصمیم بگیریم  ،نیست دوگانگی مهم

رایی هسوتند و بور گعواق ضد  رایی و گعواقۀ اشاره شد فیلسوفانی مانند گودمن به دنبال پرهیز از دوگان پیشترطور که  نهما

اموا ایون بوه معنوای  ،گوینودوجوود جهوان مسوتقل سوخن نموینیز از به همین دلیل  ،کنندکید میثنگاه پراگماتیستی ت

 کیدی بر این تحلیل است:ثفلسفی تاین جریان  ۀآلیسم نیست. سخنان رورتی دربارایده

گاهی ما  ها تاابع نیازهاای اجتمااعی اسات، ثیر یک وصف است و وصفأتتحتیور کامل بههمین که گفته باشید آ

نفساه کانات. چیا ی شابیه شایی فای ،ناپذیر باشدهای چی ی شناختتواند نامفق  می« واقعیت»و « یبیعت»پس 

 .ناپذیری بوده استی  شناخته بعد، کوششی در راه پرهی کردن از چنین چسراسر جنبش تفکر فلسفی غرر از هگل ب

  (99 :1981)رورتی، 

                                                 
1 . Underlying world 
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هوایی کوه موا از توصویف ،رایی و فهم عرفیگعبر اساس واقگودمن این است که  ۀنظری ۀ مهم دیگر در راب ه بامسئل

موا گوودمن ایون تلقوی متعوارف را ا ،دهیم در صورتی صادو است که م ابق بوا سواختار واقعیوت باشودجهان ارائه می

کند به این نتیجه رسیده است که چیزی به عنوان ساختار واقعیت یوا سواختار واقعوی جهوان داند و ادعا مینادرست می

 های ما م ابق با آن باشد. وجود ندارد که توصیف ها و نسخه

ی یرا تصویری زبان را نپذیرفتمۀ من نظر تار جهان نیست. اما سپس نتیجه گرفتم مطابق با ساخ ،ساختار یک توصیف؛ ز

 ( Goodman, 1996: 10) چی ی مطابق با آن باشد یا نباشد.عنوان ساختار جهان وجود ندارد که که چی ی به

عنووان سواختار واقعوی جهوان در نظور بوه را چهعنا ممکن است معقول باشد که هر البته این سخن گودمن به این م

 باشود،میذهون  ۀای دیگور اسوت کوه سواختآن سواختار، نسوخه را با آن ت بیق دهیم، خود  ها بگیریم و بخواهیم نسخه

که اگر واقعیوت روابتی وجوود  کنداین پرسش را م ر  میاربات است. این ادعا قابلغیر ،وجود ساختار واقعیت بنابراین

هوا باشود؟ گوودمن معتقود نسوخهتواند معیار درسوت بوودن چه چیزی می ،ها را با آن بسنجیمنداشته باشد که توصیف

 آن را  بایودبلکوه  ،نشده بسنجیمنشده و ادراکنشده، تصویرها را با مقایسه با جهان توصیفتوانیم نسخهما نمی» است: 

 (Goodman, 1978: 3-4)« بح  خواهم کرد. دربارۀ آنها با ابزارهای دیگری بسنجیم که در ادامه

اما این سخن به این معنی نیسوت کوه هور توصویف و  ،سازندها را میجهان ،اه، نسخهسازیجهان ۀبر اساس نظری

گوذارد و معتقود اسوت تنهوا هوای درسوت و نادرسوت تموایز مویجهانی واقعی است. گودمن میوان نسوخه ،اینسخه

ۀ هوای درسوت و نادرسوت نظریوهوا و نسوخهگذاری میان توصویفاین تمایز سازند.ها را میهای درست، جهاننسخه

 دهد.گرایی آن را تقلیل میکند و نسبیتآلیسم دور میگودمن را از ایده

 ۀدرسات باا نساخۀدرست هساتند. باا ایان وجاود نسخ ،های بسیاری به یک اندازهمن )گودمن( مدعی هستم که نسخه

طابقات باا نه از م ،درستی ،محدود شده است. با این حال ۀدرستی نسخ ۀگرایی با مالحظنادرست متفاوت است. نسبیت

 (  Goodman, 1996: 142)« شود.نه با آن ارزیابی میو ها تشکیل شده است جهان مستقل از نسخه

صدو کوه اغلوب  ۀزیرا به اعتقاد گودمن راب  ؛تاستفاده کرده اس 1«صدو»به جای  1«درستی»گودمن از اص ال  

                                                 
1 . Rightness 
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 دربردارنودۀست. تا وقتوی کوه یوک نسوخه، لفظوی و پذیر نیامکان ،شودبه معنای م ابقت با جهان واقع به کار برده می

 ؛تواند به عنوان توافق با جهوان تعریوف و ارزیوابی شووداما صدو نمی، مرتبط باشد ،عبارات است، ممکن است صدو

بلکه ماهیت توافق یک نسخه با جهانی جدا از آن بسیار موبهم  ،های مختلف متفاوت استتنها صدو برای جهانزیرا نه

هوای اموا صوادو نباشود. نسوخه ،ای ممکون اسوت درسوت باشودمعنا کرد. نسخه ،را نباید همان صدو است. درستی

اعموال نیسوت. معیواری قواعد صدو قابل ،ناسازگار ممکن است هر دو درست باشند و برای برخی نسخه های درست

ودن به معنوای سوازگار بوودن است. متناسب ب 2«بودن  متناسب»کند، ها معرفی میکه گودمن برای تعیین درستی نسخه

توان تعیین کرد که یک نسخه درسوت اسوت یوا با اهداف عملی است. یعنی از نظر گودمن با توجه به اهداف عملی می

به این معنا که اگر یک نسخه بتواند مسائل و نیازهای نظری ما برای رسیدن به اهداف عملوی تعیوین شوده را محقوق  ،نه

 (Goodman, 1978: 17, 138, 107)درستی است. ۀ نسخ ،کند

نظور برانگیز است، اموا بوا توجوه بوه مبوانی مووردچالش ،این معیار ،هر چند به نظر برخی منتقدان از جمله سیگل

طوور کوه  تنها معیار ممکن است. همان ،ها با معیار نتایج عملی و کابردی آنهاگودمن که به آن اشاره شد، ارزیابی نسخه

درست از نادرست قورار  ۀناپذیر را معیار تمایز نسخاز متافیزیک فاصله گرفته و واقعیت شناخت کوشدمیگودمن  گفتیم

نظور بگیورد. نتوایج گرایانوه درذهنوی و نسوبی آلیسم افتاده و معیاری کامالا خواهد به دام ایدهندهد. در عین حال او نمی

زیورا اگور  ؛باشود آناقعی در تعیین درسوت بوودن ذهنی و وتواند معیاری غیراز یک نسخه می عملی و کاربردی حاصل

 ممکن خواهد بود. ت ییر جهان و ساختن جهان جدید نابردن آن در  ای نادرست باشد به کارنسخه

وجود شر در جهان اسوت. بور اسواس ایون  ۀشده مربو  به مسئل وارد گودمن سازیجهان ۀانتقاد دیگری که به نظری

وجوود  ،شوودزیرا اگر جهان توسوط انسوان سواخته موی ؛کندرا نقض می سازیجهان ۀوجود شر در جهان، نظری ،انتقاد

 اای بوهیچ توجیهی نخواهد داشت. این انتقاد را آقای دکتر رضا صادقی در مقاله ،شرور مختلف که به زیان انسان است

 م ر  کرده است: « نلسون گودمن سازیجهاننمرود مدرن: نگاهی به نظریه »عنوان 

                                                                                                                                      
1 . Truth 

2 . Fit 
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نهایتی وجود دارند که افراد بر اساا  خواسات و نیااز های بیانجامد و اگر جهانسازی میسازی به جهانوماگر مفه

. شاودبسامانی و ناادانی و در نهایات ماری دیاده مایها درد و رنج و ناانسان ۀاند، چرا در جهان همخود آن را ساخته

 (118: 1831)صادقی، 

 گوید: ایشان در جای دیگر می

 ۀ... مسائلد شادشر دیگر نه تنها پناهگاه الحاد نخواهد بود، بلکه به پرتگاهی برای آن تبدیل خواها ۀا مسئلدر اینج

 (  119)همان: « کند.ت انسان را بایل میدلیلی مستحکم، دعوی الوهی   ۀمن لشر در اینجا به

وجوود شور در جهوان اسوتدلل جهت توجیوه الحواد از راه  ،اینکه برخی از فالسفهبر اساس این انتقاد، با وجود 

دلیلی برای اربات وجود خودا و مسوتقل بوودن نظوام  ،، وجود شرانددانستهاند و آن را نافی اعتقاد به وجود خدا کرده

طبوق سوت. ساخته نشوده اانسان ۀ توسط اراد، دهد که جهانانسان است. بنابراین وجود شر نشان می ۀاراد هستی از

هوا و بلکه دلیل قاطعی در اربوات وجوود خودا و اعتوراف بوه ضوعف ،کندها الحاد را توجیه نمیوجود شر نه تن ،این استدلل

کوه متضومن  را هایی مانند آنگودمن و نظریه سازیجهان ۀهای معرفتی و وجودی انسان است. بنابراین نادرستی نظریناتوانی

 کند. اربات میهستند،  الوهیت انسان

 سوازیجهان ۀطور که بیان شد نظریو توان م ر  کرد. نخست اینکه هماندالل میدر پاسخ به این انتقاد دو است

نواقض ادعوای  ،بنوابراین اگروجوود شور ،گودمن مدعی الوهیت انسان و آفرینش جهان از عدم توسط انسان نیسوت

 سوازیجهان ۀشود که نظریوتر روشن میکند. دوم اینکه با نگاهی دقیقاین نظریه را نقض نمی ،الوهیت انسان باشد

در  ،شناسویمزیرا بر اساس این نظریه آنچه که ما به عنوان جهان واقع موی؛ تواند به توجیه شر در جهان کمک کندمی

هوای های ساخته شده توسط ذهن انسان است. همچنین گودمن ادعا نکرده است که جهانها و نسخهتوصیف ،واقع

ها همواره در حوال اصوال  و ت ییور کید کرده که این جهانثلکه تب ،نقص و کامل هستندساخته شده توسط انسان بی

توان به ضعف معرفتی انسان در ساختن جهان خود و همچنین تضواد منوافع افوراد و هستند. بنابراین وجود شر را می

ت، در حقیقو توانبر آن با یک نگاه الهیاتی می افزون. گرددموجب بروز شر در جهان میجوامع مختلف دانست که 

ساحت خداوند را از آفرینش شر بری کرده و وجود آن را به معرفت و دانوش محودود انسوان و توصویف خودمحوور 
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 گیرینتیجه

رایی و گعواقو ۀبنودی دوگانواسوت، اموا در حقیقوت در تقسویمرایی گعمقابول واقواگرچوه رایی گوودمن گعنواواق دیدگاه

با جودال تواریخی میوان  ،نسبت جهان و انسان مهم و اساسی   ۀزیرا به اعتقاد گودمن مسئل ؛گیردرایی قرار نمیگعواقضد  

ایون بور اسواس  ایون دو طورف نیسوت. ازهیچ یک صدد اربات ۀ او درو نظری شودحل نمیرایی گعواق ضد  رایی و گعواق

 دونتالشی ب ،قت معرفت با آننفسه و م ابشناخت جهان فی ، تالش برایسابقه نیستمعاصر بی ۀرویکرد که در فلسف

 که آنچوه حل نهایی این استهرا بنابراین ،استشده  روشن آلیسم نیز ایده و معضالت هااز طرفی نارسایی نتیجه است.

بوه ایون دلیول  در نتیجه. برشماریماصل واقعیت  ،هاها و نسخهداریم، یعنی همان توصیف اختیاربه عنوان واقعیت در  را

دیگور  بیوانمتعودد و متنووع اسوت. بوه  ،تووان گفوت کوه واقعیوتموی ،ها متعدد و متنوع هستندنسخهها و که توصیف

 های متعدد را بپذیریم.در نتیجه باید وجود جهان و پذیریمعنوان جهان واقع میها را بهها و نسخهتوصیف

طبیعی از عودم  اشیای آفرینش آن است، به معنا دربرداندۀگودمن  سازیجهان ۀساختن جهان توسط انسان که نظری 

شود. یعنوی انسوان بوا توسط ذهن و زبان انسان انجام می ،این ساختن کند،میطور که گودمن به آن اشاره  نیست. همان

عنووان واقعیوت نهوایی بپوذیریم هموین کنود و چوون جهوانی کوه بایود آن را بوهجهان را توصیف می ،ذهن و زبان خود

های ساخته شده توسوط ذهون انسوان ها یا نسخهسازد. توصیفبگوییم انسان جهان را میتوانیم می ،ها هستندتوصیف

با این توضیحات این انتقاد که گودمن وجود جهوان خوارا را انکوار کورده و هموه چیوز را به نظر گودمن واقعی هستند. 

پاسوخ  باشود،میانسوان  ۀه وسیلطبیعی ب اشیاگودمن مستلزم آفرینش  ۀاین انتقاد که نظریهمچنین ذهنی دانسته است و 

 شود.داده می

آلیسوم دیدگاه گودمن را از ایده ،واقعی و درست نیست. این ادعا ،هر نسخه یا توصیفی گفته استگودمن به روشنی 

 ، بنوابرایننفسه دسترسی نداریمدهد. گودمن مدعی است که ما به جهان فیگرایی آن را تقلیل میجدا می کند و نسبیت

مناسوب  ،های درست از نادرسوتمعیار گودمن در تمایز نسخه .بیابیمها ت معیار دیگری برای ارزیابی توصیفبهتر اس

درسوت بوودن و در  ۀدهنودنشوان ،بودن آن نسخه در کاربرد عملی است. نتایج کاربردی و عملی حاصل از هور نسوخه

تووانیم نتیجوه بنوابراین موییگور سواخته اسوت. د بیانتوصیف کرده یا به  ،واقعی بودن جهانی است که آن نسخه ،نتیجه
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گودمن و عدم تعیوین معیوار روابتی  ۀهای درست از نادرست در نظریتمایز نسخه ۀبگیریم که انتقادات م ر  شده دربار

 برای این تمایز به آن وارد نیست.

هوای طبیعوی و جهای اگزیستانسیالیستی که بور وجوود شور در جهوان و درد و رنواستدالل گفتیمطور که  همان

هوای توانود نواقض نظریوهزیرا حتی اگر بپذیریم وجود شر می ؛گودمن نیستند ۀمب ل نظری ،روحی انسان تکیه دارند

افوزون بور الحاد یا الوهیت انسان نیسوت.  دربردارندۀزیرا این نظریه  ؛کندگودمن را نقض نمی ۀالحادی باشد، نظری

های انسان و تنزیه ساحت خداوند حل خوبی برای توجیه وجود شر و رنج تواند راهمیحتی  سازیجهان ۀنظری این،

هوا و توصویف ،در واقوع ،شناسویمعنووان واقعیوت مویزیرا اگر بپذیریم آنچوه موا بوه ؛از آفرینش شر در جهان باشد

ای هوذهن انسان است، می توانیم استدلل کنیم وجود شر یا احساس درد ورنج به علت ضعف برساختۀهای نسخه

 معرفتی و وجودی  انسان است.

گودمن تالشی برای تبیوین جهوان هسوتی و نسوبت آن بوا انسوان،  ۀبا در نظر گرفتن این واقعیت که نظری ،در نهایت

 -راییگعهوای واقورایی است، نباید آن را با اصوول و معیارهوای رایوج در بحو گعواق ضد   -راییگعاز پارادایم واق دوربه

 یی عملی آن در زنودگی را ارزیوابی کنویم. ابلکه باید نتایج معرفتی آن را در علوم مختلف و کار ،کنیم نقد گراییواقعضد  

هوا و مسیر فلسفه و علم را پس از قورن نقش فعال دارد ،که کانت نشان داد که ذهن انسان در بازنمایی واقعیت چنان  هم

تووان آن را زبان در بازنمایی واقعیت تا حدی است کوه موی و ذهن قدرت  معتقد هستند  نیز گومن و پیروان او ت ییر داد، 

توانود ارزش یوک تنهوا چیوزی کوه موی ،گوودمن های پیشین دانست. بر اسواس دیودگاه  بازسازی جهان جدید از جهان

نتایج کاربردی و عملی آن و فوایدی است کوه در علوم و  ،ها را نشان دهدتوصیف از جهان و برتری آن بر دیگر توصیف

 .در پی داردندگی روزمره برای انسان ز
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