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چکیدٌ

ثطای حل مقمبی مقىبزاضی کلمبت ،پل ًَضيیچ پیكىُبز میکىس کٍ ثطذی کبضثطزَابی
یک کلمٍ زض مطتجٍای ثبالتط اظ زیگط کبضثطزَب ثًزٌ ي ثاٍيجًزآيضواسۀ الگاًی حابکم ثاط
کبضثطز آن کلمٍ َؿتىس .يیػگی پصیطـ ایه کبضثطزَبی ذبل ،ثبيض ثٍ آنَب ضا زض وؾاب
ثبيضَابی کاابضثط تًجیااٍ کااطزٌ ي ؾا ؽ ایااه ثبيضَاب مبوىااس یااک اناال مقىاابقىبؾا ،
زیگطکبضثطزَب ضا تجییه میکىىس .امب ایه ایسٌ ومیتًاوس َماۀ کبضثطزَابی یاک کلماٍ ضا
تًجیٍ کىس .زض ایه ممبلٍ ،ثٍ کمک ضيـ تحلیل مفًُمی ي مىغمی ،پیكىُبز مایقاًز
کٍ ورؿت ،اگطچٍ يیػگی پصیطـ ،تًجیٍگط کبضثطزَبی مقمًل کلمٍ اؾت ،امب میتًان
ثطای کبضثطزَبی غیطمقمًل ،يیػگیَبیی مكبثٍ يیػگی پصیطـ فطو کاطز .زي  ،وماف
محًضی زض تقییه مقىبی یک کلمٍ ضا يیػگی پصیطـ آن ثط فُسٌ زاضز ،امب محمك قسن
قطایظ ؽًُض يیػگی پصیطـ ،ثط محمك قسن قطایظ الظ ثطای يیػگیَبی زیگاط ماؤثط
اؾت .ؾً  ،تىُب يیػگی پصیطـ یک کلمٍ زاضای ذهیهۀ غیطالتفبتی ثًزن اؾت.

کلیدياژٌها :پل هورویچ ،نظزیۀ کاربزدی معناداری ،ویژگی پذیزش ،ویژگی غیزالتفاتی.

 .1وًیؿىسٌ مؿئًل ،زاوكیبض گطيٌ فلؿفٍ زاوكگبٌ تطثیت مسضؼEmail: hojatima@yahoo.com .

 .2زاوفآمًذتٍ زکتطی فلؿفٍ زاوكگبٌ تطثیت مسضؼ.
 .3زاوكیبض گطيٌ فلؿفٍ زاوكگبٌ تطثیت مسضؼ.
 .4زاوكیبض گطيٌ ظثبوكىبؾی زاوكگبٌ تطثیت مسضؼ.
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 .1درآمد
وؾطیۀ کبضثطزی مقىبزاضی 1زض تًضیح ي تًجیٍ مقىبی کلمبت ،ؾبثمٍای زض اواساظۀ فلؿافۀ
تحلیلی ي وؾطیابت يیتگىكاتبیه زاضز .ایاسۀ ايلیاٍ چىایه ثاًز کاٍ مقىابی یاک ياغٌ اظ
کبضثطزَبی آن  -یب ثٍ ثیبوی زلیكتط اظ وؾم حابکم ثاط کابضثطز آن ياغٌ زض جماالت  -ثاٍ
يجًز میآیس .ایه ایسۀ يیتگىكتبیه وتًاوؿت ثٍ فىًان یک وؾطیۀ زلیك مقىبزاضی مغاط
قًز ،ظیطا فُم اثتسایی اظ «کبضثطز» ثؿیبض مجُم ،ضفتبضگطایبوٍ ،ي کلی ثًزٌ ي ومیتًاوس وكبن
زَس چگًوٍ مقىب زض ثبظومًز يالقیت ،اوتمبل مقطفت ،کؿات زاواف جسیاس ي َىهبضَابی
اجتمبفی ومف ثبظی میکىس .امب پل ًَضيیچ ثب وًقاته کتابة مقىاب زض ؾابل  1998ضي
تبظٌای زض ایه وؾطیٍ زمیس .زض وؾطیۀ مقىابزاضی کاٍ زض ازاماٍ مقطفای ي وماس مایقاًز،
زیسگبَی تهحیحقسٌ ي فطيکبَكی اظ وؾطیۀ مقىبزاضی ًَضيیچ اضائٍ قسٌ ي ضاَای جسیاس
ثطای زضک چگًوگی مقىب ثبظ میقًز.
ًَضيیچ زض مًاضـ مرتلفی اظ تًضیح زیسگبٌ ذًز ،تأکیس میکىس کٍ َط وؾطیاۀ مقىاب-
زاضی ثبیس ثط ایه وؾط فب مىغجك ثبقس کٍ مقىبی یک کلمٍ تًضیحزَىسۀ وحاًۀ کابضثطز آن
اؾت .ثط اؾبؼ َمیه زیسگبٌ فمًمی ،ایه فطضیٍ مغط میقًز کٍ مقىبی یاک کلماٍ ثاط
اؾبؼ ثطذی تمبیالت 2ي اؾتقسازَبیی ؾبذتٍ میقًز کٍ زض کبضثط ظثبن ثٍ يجًز میآیىس ي
اي ضا ثٍ کبضثطزَبی زضؾت اظ آن کلمٍ ؾًق میزَىس .ایه تمابیالت ي اؾاتقسازَب ،اظ ثطذای
جمالت ذبل کٍ زاضای يیػگیِ ذبنی ثٍ وب يیػگی پصیطـ َؿتىس ثٍ يجًز آمسٌ ي ؾجت
میقًوس کبضثط ظثبن زض قطایظ ذبنی ،اؾتفبزٌ اظ ثطذی جمالت حبيی کلماۀ ماًضز وؾاط ضا
ممجًل ثساوس؛ یقىی کبضثط ظثبن زض مًاجٍُ ثب قطایغی ذبل ،مثالً مًاجٍُ ثب قیء لطمع ،تىُب
اؾتفبزٌ اظ ثطذی جمالت حبيی کلمۀ «لطمع» ضا ممجًل میزاوس ي َمیه تمبیل ثاٍ اؾاتفبزٌ
اظ تىُب ثطذی جمالت حبيی کلمۀ «لطمع» ،محتًای مفًُ ِ «لطمع ثًزن» یاب مقىابی محماًل
« ...لطمع اؾت» ضا تكکیل میزَس .زض ازامٍ ،اثتسا تًضایح زازٌ مایقاًز مىؾاًض اظ ممجاًل
زاوؿته ثطذی جمالت ي يیػگی مطتجظ ثاب آن چیؿات .ؾا ؽ ثطذای مؿابیل ي اوتمابزات
مطتجظ ثب ایه وؾطیٍ ثیبن قسٌ ي زض اوتُب پیكىُبزاتی ثطای ضفـ آنَب اضائٍ میقًز.
 .2پیشینۀ تحقیك
وؾطیٍَبی مقىبزاضی زض ؾىت تحلیلی جبیگبَی میبن مجبحا مقطفاتقىبؾای ي مىغاك
زاقتٍ ي ثٍ ایه جُت زاضای اَمیت ظیبزی َؿتىس .وؾطیۀ مقىبزاضی کاٍ تًؾاظ َاًضيیچ
1. Use theory of meaning
2. Dispositions
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اضائٍ قسٌ ،زض ؾىت غطثی تقبزلی ضا میابن عجیقاتگطایای کاًآیىی ي وؾطیاٍَابی ناطفبً
شَهگطایبوٍ ثطلطاض میکىس کٍ متأؾفبوٍ زض ظثبن فبضؾی ثؿیبض کام ثاٍ آن پطزاذتاٍ قاسٌ
اؾتَ .مچىیه اقکبالتی زض ایه وؾطیٍ زیسٌ میقًز کٍ َىًظ ثٍ آنَب پبؾد زازٌ وكاسٌ
اؾت .زض ایه ممبلٍ ؾقی قسٌ فاليٌ ثط مقطفی ایه زیاسگبٌ ثاسیـ ،اناالحبتی ویاع زض آن
نًضت گیطز.
 .3ویژگی پذیزش کبربزد یک کلمه در یک جمله
ایسۀ انلی وؾطیۀ مقىبزاضی ًَضيیچ ایه اؾت کاٍ مقىابی یاک کلماٍ اظ ثطذای جماالت
حبيی آن کلمٍ مكتك میقًز کٍ يیػگی ذبنی ثٍ وب پصیطـ زاضواس .يیػگای پاصیطـ
ؾجت میقًز ثطذی جمالت حبيی کلمٍ ومكی ثطجؿتٍ پیسا کطزٌ ي تقییه میکىس چاٍ
قطایغی ثبیس مُیب ثبقس تب ثٍ فىًان مثبل ثتًان ثٍ قکلی زضؾت یک کلمٍ ضا ثٍ ثطذی اظ
اقیب وؿجت زاز .مثبل ًَضيیچ چىیه اؾت:
( )1يیػگی پصیطـ مطثًط ثٍ کلمۀ «لطمع» کاٍ کابضثطز آن ضا تقیایه مایکىاس،
َمبن تمبیل مب ثٍ اؾتفبزٌ اظ کلمۀ «لطمع» زض مًاجٍُ ي زیسن چیعی لطمع اؾات
اگط ي تىُب اگط آن چیع ثٍ عًض ياضح لطمع ثبقس [ ،3ل 45ي ،4ل.]26

جمالت مُمی مبوىس جملۀ ( )1زاضای ذهًنایت ذبنای َؿاتىس .یقىای فااليٌ ثاط
تقییه کبضثطزَبی نحیح اظ ؾمیم ،زض وؾب شَىی-ظثبوی کابضثط َام ومكای يیاػٌ زاضواس؛
ثسیه تطتیت کٍ ایه جمالت زض َط قطایغی ،زض وؾب ثبيضَبی کبضثط لطاض میگیطوس .کابضثط
ظثبن َمیكٍ ممکه میزاوس کٍ ثتًان ایه جمالت ضا ثبيض کطز ي زض ممسمبت یک اؾتسالل
(چٍ وؾطی ي چٍ فملی) ثٍ کبض ثطز؛ یقىی جملۀ زيقطعی ظیط ضا میتًان ثٍ فىاًان یاک
لضیٍ ثٍ َط ؾغطی اظ ثطَبن اضبفٍ کطز:
«قیء  xلطمع اؾت» اتا قیء  xثٍ عًض ياضح لطمع ثبقس.

ایه ذهًنیت ایه جمالت ضا «پصیطـ» آنَب میوبمیم .ایه يیػگی ؾجت گطایف ثاٍ
لبفسٌ ي لبوًوی کلی زض کبضثطزَبی یک کلمٍ میقًوس .ومًوۀ ثؿیبض ذًثی اظ چىیه ومكی
زض وؾطیۀ تمؿیم کبض ظثبوی پبتىب وكبن زازٌ قسٌ اؾت .عجاك ایاه وؾطیاٍ ،واًفی وؾاب
تمؿیم کبض زض ظثبن يجًز زاضز ي مترههبن َط ضقتٍای مؿئًل ایهبز مقىب ثطای کلمابت
مًضز اؾتفبزٌ زض ترهم ذًز َؿتىس .ثٍ فىًان مثبل عالفطيقبن ،مترههبن مطتجظ ثاب
کلمۀ عال ثًزٌ ي ایه افطاز ثب ثطجؿتٍ کطزن جمالتی ذابل ،ؾاجت ایهابز کابضثطزَابیی
ذبل اظ ياغۀ «عال» میقًوس .ثٍ تقجیط زیگط ،جمالت عالفطيقبن زض اقبضٌ ثٍ عال ،ممجًل
زیگط کبضثطان ظثبن اؾت [ ،7ل.]144

34

فلؿفٍ ي کال اؾالمی ،ؾبل چُل ي َفتم ،قمبضٌ ايل ،ثُبض ي تبثؿتبن 1393
Philosophy and Kalam, Vol.47,No.1, Spring/Summer 2014

يیػگی پصیطـ ثطای آنکٍ ثتًاوس تًضیحزَىسۀ امًض شَىی ي مقىبیی 1،مبوىاس ثابيض یاب
مهساق ،ثبقس ثبیس ثب زیگط يیػگیَبی مطتجظ ثب کلمٍ ،مبوىس يیػگیَبی آيایی یب گطامطی،
متفبيت ثبقس .يجٍ تمبیع ایه يیػگی غیطالتفابتی 2ثاًزن اؾات .يیػگایَابی غیطالتفابتی
آنَبیی َؿتىس کٍ مبَیت ي شات آنَب اظ تًجٍ ي التفبت ثٍ چیعی غیاط اظ ذاًز حبنال
ومیقًز .امًض التفبتی ،ثٍ فىًان مثبل ،زاوؿته ي فلم َمیكٍ ثٍ نًضت «زاوؿته چیاعی»
اؾت؛ یقىی زاوؿته زاضای التفبت ي تًجاٍ ثاٍ مًضاًؿ زاواف اؾات .اماب حبلات شَىای
«ذًقحبلی» متًجٍ چیعی ویؿت .اگطچٍ ذًقحبل ثًزن زاضای فلت اؾت ،امب مؿتمل اظ
فلتف زض شَه حضًض زاضز ،زض حبلیکٍ زاوؿته ي فلم ومیتًاوس مؿتمل اظ مًضًؿ زاوف
زض شَه حبضط ثبقس .چىیه حبالت شَىی ،مبوىس ذًقحبلی یب غم یب اضغطاة ،غیطالتفابتی
وبمیسٌ میقًوس .جبن ؾطل زض ایه ثبضٌ چىیه میگًیس:
اکىًن ضيقه اؾت کٍ َمۀ احًال شَىی مب جُتزاض یب ملتفت ثٍ چیعی ویؿت.
ثٍ فىًان مثبل ،اگط احؿبؼ زضز ،ذبضـ یب للملک کاىم ،چىایه حابالت شَىای
ملتفت چیعی ویؿتىس؛ آنَب ثط ذالف ثبيضَبیمبن کٍ «زضثابضۀ» چیاعی َؿاتىس،
«زضثبضٌ» َیچ چیعی ویؿتىس [ ،9ل.]259

ثىب ثٍ تًضیحبت فًق ،پصیطـ اؾتفبزٌ اظ جملۀ «ایه ؾغح لطمع اؾت» زض مًاجٍُ ثاب
یک ؾغح لطمع ،یک يیػگی غیطالتفبتی ثطای کبضثط ظثبن ثًزٌ ي کبضثط ظثابن زضؾاتی ایاه
کبضثطز اظ کلمۀ لطمع ضا ثٍ عًض مؿتمل زضک میکىس ي ثٍ آن اشفبن زاضز ي چىایه ویؿات
کٍ ممجًل ثًزن ي نحت ایه کبضثطز ضا متًلف ثٍ نحت چیع زیگطی ثساوس.
 .4کفبیت ویژگی پذیزش در توضیح معنب
فطضیۀ انلی ًَضيیچ ایه اؾت کٍ يیػگی پصیطـ یک کلمٍ ،تقییهکىىاسۀ الگاًی کلای
حبکم ثط کبضثطز آن کلمٍ ثًزٌ ي مقىابی انالی ي فماًمی آن ضا مكارم مایکىاس .اماب
الکؿبوسض میلط ،یکی اظ وؾطیٍپطزاظان حًظۀ مقىبزاضی ،مقتمس اؾات مقىابی یاک کلماٍ اظ
پصیطـ ثطذی جمالت حبيی آن حبنل ومیآیس [ ،6ل .]166مثالً آیب زض مًاضز ظیط ویاع
ایه يیػگی میتًاوس نحت کبضثطز کلمۀ «لطمع» ضا تجییه کىس؟
فطضبً جؿمی زض تبضیکی مغلك ثبقس امب «لطمع» ذغبة قًز؛
مًاضزی کٍ ثٍ وبزضؾتی جؿمی لطمع زاوؿتٍ قًز؛
اگط جملٍای مبوىس «اگط کبغصی لطمع اؾت ،آنگبٌ ضوگی اؾت» ثیبن قًز.
 .1يیػگیَبی مقىبیی یک ياحس ظثبوی ،مثل کلمٍ یب جملٍ ،آنَبیی َؿتىس کٍ زض تكکیل مقىبی آن ياحاس
ؾُیم َؿتىس مبوىس مهساق کلمبت یب تطازف کلمبت (کٍ وؿجتی اؾت میبن يیػگیَبی مقىبیی کلمبت).
2. Non-intentional
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میلط نًضتثىسی ًَضيیچ اظ يیػگی پصیطـ ضا چىیه زضک مایکىاس کاٍ حتمابً ثبیاس
کبضثط ظثبن زض لحؾۀ ثیبن کلمۀ «لطمع» زض حبلات مًاجُاٍ ثاب ؾاغح لطماع ثبقاس .اماب زض
حبلتَبی مكطيط ي فطضی چىیه قطعی ثطلطاض ویؿات .اظ وؾاط میلاط ،يیػگای پاصیطـ
نًضتی زي قطعی زاضز کٍ عطف اظ چپ ثٍ ضاؾت آن مؿاتمل اظ زضک ي ثطزاقات کابضثط
ظثبن اؾت:
کبضثط ظثبو میتًاوس ثگًیس «قیء  xلطمع اؾت» اتا قیء  xثٍ عًض ياضح لطمع ثبقس.
ثسیه تطتیت اگط فطزی ثٍ اقتجبٌ ؾغحی کٍ لطمع ویؿت ضا لطمع ثرًاوس یاب زض ثیبثابن
ؾطاة ثجیىس ،آنگبٌ يیػگی پصیطـ کلمٍ ثطآيضزٌ وكسٌ اؾت ،پؽ یاب کابضثطز کلمابت زض
چىیه حبالتی زضؾت ویؿت (اگطچٍ عجك فمل ؾالیم ایاه کبضکطزَاب ممکاه اؾات) یاب
يیػگی پصیطـ لسضت الظ ثطای تجییه مقىبی کلمبت ضا وساضز.
فاليٌ ثط میلط ،اقکبل زض فُم فطضیۀ فًق ،گطیجبنگیط اؾتفبن قیفط ویاع قاسٌ اؾات.
قیفط اقبضٌ زاضز کٍ اگط مقىبی یک کلمٍ ثط تکتک کبضثطزَبی آن حبکم ثبقس پؽ ثبیاس
ثتًاوس تًضیح زَس کٍ چطا ي چگًوٍ یک ذًاوىسٌ ثطای گاط کاطزن ناسا ي گلاًی ذاًز،
کلمٍ مثالً «آفتبة» ضا چىسیه ثبض ي ثب نسای ثلىس تکطاض میکىس .قیفط اظ ایه وکتاٍ وتیهاٍ
میگیطز کٍ يیػگی پصیطـ یک کلمٍ ،ومیتًاوس زض َمٍ حبل تجییهکىىسۀ مقىب یب الگاًی
کبضثطز آن ثبقس [ ،8ل.]531
میلط زض جملۀ ايل ،حبلتی ضا زض وؾط میگیطز کٍ کلمۀ «لطمع» زض قطایغی غیطایسٌآل،
مثالً مکبوی کٍ َیچ وًضی يجًز وساضز ،ثٍ کبض ثطزٌ قًزًَ .ضيیچ يیػگی پصیطـ ضوا َاب
ضا تمبیل ي اؾتقساز ثٍ کبض ثطزن آنَب زض قطایغی کٍ ضو مًضز وؾط ثاٍ يضاً مكاًُز
اؾت میزاوس ،امب يلتی وًضی ثطای مكبَسۀ ياضح ضو قایء يجاًز واساضز چگًواٍ ایاه
کلمبت ثٍ کبض ثطزٌ میقًوس؟ ایه مثبل وكبن میزَس فطضیۀ ًَضيیج ي فطمًلثىاسی اي اظ
يیػگی پصیطـ ،ویبظ ثٍ اضتمب یب اضبفٍ کطزن ثطذی مًاضز تماًیتی زاضز .ماثالً اگاط ناًضت
ايلیۀ يیػگی پصیطـ ضو «لطمع» چىیه ثبقس:
يیػگی پصیطـ ضو لطمع یقىی تمبیل ي اؾتقساز کابضثطان ظثابن ثاٍ اؾاتفبزٌ اظ
کلمۀ «لطمع» اگط ي تىُب اگط قیء مكًُز ثٍ عًض ياضح لطمع ثبقس.

آنگبٌ ثبیس ثٍ نًضت ظیط انال قًز تب کبضثطز آن زض تبضیکی ضا ویع پًقف زَس:
يیػگی پصیطـ ضو لطمع یقىی تمبیل ي اؾتقساز کابضثطان ظثابن ثاٍ اؾاتفبزٌ اظ
کلمۀ “لطمع» اگط ي تىُب اگط قیء مكًُز ثٍ عًض ياضح لطمع ثبقس یب ثبيض فمًمی
ثط ایه ثبقس کٍ زض نًضت آمبزگی قطایظ ثٍ عًض ياضح لطمع زیسٌ میقًز.
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زض جملۀ زي  ،کلمۀ «لطمع» چٍ ثٍ نًضت آگبَبوٍ (فطیجکبضاوٍ) ي چٍ وبآگبَبوٍ ،اقاتجبٌ
ثٍ کبض ثطزٌ قسٌ اؾت .زض پبؾد ثبیس گفت ،زض مًضز فطیجکبضی کٍ امطی ذًزآگابٌ اؾات،
فطزی کٍ کلمۀ «لطمع» ضا ثٍ اقتجبٌ ثٍ کبض میثطز ،میذًاَس کبضثطز اي اظ «لطماع» زض وؾاط
قىًوسٌ ،مىغجك ثط يیػگی پصیطـ «لطمع» ثبقس ،امب چًن يیػگی پصیطـ ثٍ ذاًزیذاًز
میتًاوس وكبن زَس چٍ کبضثطزَبیی نحیح اؾت ،زض مًضز فطیجکبضی ویع وكابن مایزَاس
کٍ فطز فطیجکبض لهس زاضز چٍ مقىب ي چٍ پصیطقی ضا زض مربعت ذًز ثطاوگیعاوس .پاؽ زض
مًضز فطیجکبضی ویع يیػگی پصیطـ ،اگطچٍ ثٍ قکل غیطمؿتمیم ،کبضثطزَبی کلمۀ «لطمع»
ضا تقییه میکىس؛ یقىی زض مًضز اقتجبٌ یب فطیجکبضی ویع يیػگی پصیطـ حضًضی انالی ي
فقبل زاضز ي کبضثطزَبی کلمٍ ضا تقیه میثركس .ایه يیػگی پاصیطـ اؾات کاٍ ثاٍ فاطز
فطیجکبض میگًیس :اگط می ذًاَی کؿی ضا فطیت زَی ي چیعی کاٍ لطماع ویؿات ضا لطماع
ثمجًالوی ثبیس اظ کلمۀ «لطمع» (ي وٍ کلمۀ زیگطی) اؾاتفبزٌ کىاید زض يالاـ وجبیاس اوتؾابض
زاقت يیػگی پصیطـ فىهط فطیجکبضی یب اقتجبٌ ضا تًضیح زَس ،ثلکاٍ ایاه يیػگای ثبیاس
مقىبی یک کلمٍ ضا اظ عطیك کبضثطزَبی ممجًل آن تًضیح زَس کٍ اتفبلبً زض ماًضز مثابل
فطیجکبضی ویع َمیه يیػگی وكبن میزَس کٍ چٍ کبضثطزَبیی زضؾات ي ممجاًل اؾات ي
فطز فطیجکبض ثبیس اظ َمیه کبضثطزَب اؾتفبزٌ کىس.
اکىًن کٍ ثٍ زي مثبل اوتمبزی میلط پبؾد زازیم مىبؾات اؾات مثابل ؾاً اي ضا ویاع
ثطضؾی کىیم ،یقىی حبلتی کٍ اؾتسالل میکىایم «ایاه ناىسلی لطماع اؾات ،پاؽ ایاه
نىسلی ضوگی اؾت» .ثٍ وؾط مایضؾاس زض ثیابن ایاه اؾاتسالل اناالً اظ يیػگای پاصیطـ
اؾتفبزٌ وكسٌ ثبقس ،یقىی کلمۀ «لطمع» زض ایه مثبل ،واٍ زض َىگاب مًاجُاٍ ثاب قایءای
لطمع ،ثلکٍ زض َط مًلقیتی میتًاوس ثٍ کبض ضيز ي انالً ثٍ تمبیل ي اؾتقساز ماب ثاٍ ثاٍکابض
ثطزن کلمۀ “لطمع» زض مًاجٍُ ثب اقیبی لطمع مطثًط ویؿت .زض پبؾد ثٍ ایه اوتمبز ثبیس ثٍ
ایه وکتٍ تًجٍ کىیم کٍ لطمع ثًزن چیعی ،ظیطمهمًفۀ ضوگی ثًزن آن اؾت .یقىی تىُاب
ظمبوی متمبیل ي مؿتقس ثٍ کبض ثطزن کلمۀ «لطمع» َؿتیم کٍ قطط الظ آن يجًز زاقاتٍ
ثبقس ي قطط الظ لطمع ثًزن قیء ،ضو زاقته آن اؾت .یب ثٍ نًضت مىغمی:
اگط قیءای ضوگی وجبقس آنگبٌ لطمع ویؿت

یب
اگط قیءای لطمع ثبقس آنگبٌ ضوگی اؾت.

اضبفٍ کطزن ایه قطط الظ ثٍ يیػگی پصیطـ کلمۀ «لطمع» ،مب ضا متمبفس میکىاس کاٍ
ایه يیػگی میتًاوس الگًی کلی کبضثطز کلمۀ «لطمع» ضا زض َمۀ مًاضز ،اظ جملاٍ اؾاتسالل
فًق تًضیح زَس .امب ثبیس گفت اگطچٍ تمطیجبً ثٍ َمۀ اوتمبزات میلط پبؾاد گفتاٍایام اماب
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آنچٍ مكرم میقًز آن اؾت کٍ ًَضيیچ ثطای حفؼ ؾبزگی فطضیۀ ذاًز ثؿایبضی اظ
پیچیسگیَب ضا کىبض گصاقتٍ اؾت.
 .5ورود معبنی جدید به سببن ،امکبن حدس ،تزدید و...
زض ایه ثرف لهس زاضیم ثٍ ایه مؿئلٍ ث طزاظیم کٍ چگًوٍ پصیطـ میتًاوس الگًی حبکم
ثط کبضثطز کلمبت ضا زض مًاضزی مقیه کىس کٍ لهس زاضیم ثب حاسؼ ظزن یاب تطزیاسکطزن،
زامىۀ مهبزیك یک کلمٍ ضا ثعضگتط یب کًچکتط اظ اواساظٌای کىایم کاٍ زض يضاقیت فقلای
مفطيو اؾت .مثالً فطو کىیس حسؼ میظویم مبزۀ قفبفی ثاٍ واب پالؾامب فضابی ثایه
اجؿب کٍ ذبلی ثٍ وؾط میضؾس ضا پط کطزٌ اؾت .چىایه حاسؼَابیی زض فلاً تهطثای
ثؿیبض ضخ میزَىس ي زاوكمىسان کلمبتی ضا ثٍ کبض میثطوس کٍ وكبوگط کكف جسیسی ثًزٌ
ي ؾبثمبً َیچ تمبیل یب اؾتقسازی ثطای ثٍکبض ثطزن آن کلمٍ زض آن قطایظ زض قاًُز فاب
مطز زیسٌ وكسٌ اؾت .ایه مؿئلٍ ذهًنبً ظمبوی ثیكتط ذًز ضا وكبن میزَس کٍ کلماٍ-
ای لجالً زض مًاضز مكرهی اؾتفبزٌ میقسٌ امب فطزی حسؼ میظوس کٍ ثبیس زض قاطایغی
کٍ کبمالً ثسين ؾبثمٍ اؾت ویع مًضز اؾتفبزٌ لطاض گیطز .مثالً گطثٍؾبوی ؾایبٌضوا زیاسٌ
میقًز ي زاوكمىسی حسؼ میظوس کاٍ واًفی پلىا ثبقاس .پلىا َایچگابٌ زض ماًضز
مًجًزات ؾیبٌضو اؾتفبزٌ وكسٌ ،پؽ میتاًان گفات يیػگای پاصیطـ کلماۀ «پلىا »
ومیتًاوس الگًی حبکم ثط کبضثطز آن ضا زض مًضز ایه حسؼ زاوكمىس تًضیح زَس.
ًَضيیچ ثٍ عًض ذبل زض ثحثی ثٍ وب قکگطایی اؾتسالل میکىس [ ،3نم]90-91
کٍ میتًان مقىبی کلمٍای ضا مطاز کطز حتی اگط ثٍ آن ثابيض وساقات .یقىای اگاط کؿای
يیػگی پصیطـ یک کلمٍ ضا تهسیك وکىس ثبظ َم میتًاواس مقىابی حبنال اظ آن يیػگای
پصیطـ ضا زضک کىس ي مًضز اؾتفبزٌ لطاض زَس .مثالً کلمۀ فلًغیؿتًن 1ي وؾطیۀ مطتجظ ثاب
آن ،زیگط زض فلم قیمی ي فیعیک جسیس ثایافتجابض اؾات ،اماب ثاب فاطو کاطزن وؾطیاۀ
فلًغیؿتًن ،مقىبی کلماۀ «فلًغیؿاتًن» زض کابضثط ظثابن تثجیات قاسٌ ي آنچاٍ ماسوؾط
2
عطفساضان آن وؾطیٍ ثًزٌ ،زضکپصیط میقًزَ .مچىیه اگط فطزی عطفساض مىغك قًُزی
ثبقسَ ،مچىبن میتًاوس مقىبی ازات مىغمای ضا َمابنعاًضی کاٍ زض مىغاك کالؾایک

 .1وؾطیٍ فلًغیؿتًن ( )Phlogiston theoryوؾطیٍ ای ثًز زض فلم قایمی کاٍ زض ؾاسۀ َهاسَم ضيا
زاقت ي ثط مجىبی آن َمۀ مًاز لبثل ؾًذته اظ جعئی ثٍ واب فلًغیؿاتًن تكاکیل قاسٌ ثًزواس کاٍ ثاب
ؾًذته آن مبزٌ ،فلًغیؿتًن اظ مبزٌ جسا قسٌ ي ثٍ قکل یک مبزٌ ؾبزٌ تط کبَف مییبفات .الجتاٍ ایاه
وؾطیٍ ثقساً ثٍ عًل کبمل ضز گطزیس.
2. Intuitionistic logic.
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مسوؾط اؾت زضک کىس .ایه زضک اي اظ مقىابی ازات مىغمای عجاك مىغاك کالؾایک اظ
يیػگی پصیطـ آنَب کٍ زض مىغك کالؾیک مفطيو اؾت حبنل میقًز.
ثسیه تطتیت میبن زاوؿته يیػگی پصیطـ یک کلمٍ ي تقُس ثٍ آن يیػگی تفبيت يجاًز
زاضز .گبَی تقُس ثٍ یک يیػگی پصیطـ ،مؿتمیم ي غیطمكطيط اؾت ،مبوىس تقُس ثٍ يیػگی
پصیطـ کلمبتی کٍ ثٍ عًض ضيظمطٌ زض حبل اؾتفبزٌ اظ آنَب َؿتیم .اماب زض ماًاضزی زیگاط،
کلمٍای ضا ثٍ کبض میثطیم ،زضحبلیکٍ ثٍ الگًی کلی کبضثطز آن متقُس ویؿتیم ي ناطفبً آن ضا
ثٍ نًضت مكطيط فطو کطزٌایم .مغمئىبً ایه حبلت زي فب تط اظ حبلت ايل اؾات ،ظیاطا زض
حبلت ايل ویع ایه قطط يجًز زاضز امب ثٍ فلات ثاساَت یاب ثطذای لطاضزازَاب آن ضا نابزق
میزاویم .مثالً چطاك لطمع زض چُبضضاٌ ثٍ مقىبی ممىًؿ ثًزن فجًض اؾت .آنچٍ ایه مقىب ضا ثٍ
چطاك لطمع میزَس ،يیػگی پصیطقی اؾت کٍ لطاضزازَبی اجتمبفی ثٍ آن زازٌ اؾات .پاؽ
اگط کؿی لطاضزازَبی اجتمبفی ضا ثساوس ،آنگبٌ مقىبی چطاك لطمع ضا ویع ذًاَس فُمیاس .اماب
ثطای زضک ایه مقىب لعيمی وساضز کبضثط ظثابن اظ لجال زض جبمقاٍای ثاب چىایه لطاضزازَابیی
ظوسگی کطزٌ ثبقس؛ آنچٍ مقىبی چطاك لطمع ضا میؾبظز جملۀ قطعی ظیط اؾت (ثطای فطزی
کٍ زض قُطَبی امطيظی ظوسگی میکىس ممس جملۀ قطعی فًق مغمئىبً نبزق اؾت):
اگط لطاضزازَبی اجتمبفی مطثًط ثٍ لًاویه ضاَىمبیی ي ضاوىاسگی اظ ؾاًی کابضثط
ظثبن لجًل قًوس آنگبٌ چطاك لطمع ثٍ مقىبی ممىًفیت فجًض اؾت.

مثبل زیگط زض ایه مًضز تفبيت میابن زي فاطزی اؾات کاٍ ايلای اظ اثاعاضی اؾاتفبزٌ
میکىس ي زيمی تىُب وحًۀ کبض ثب آن اثعاض ضا زض کتبثی ذًاوسٌ اؾتَ .ط زي ،مقىبی اؾم آن
اثعاض ضا میزاوىس اگطچٍ ایه مقىب زض وعز فطز زي اظ یک يیػگی پاصیطـ مكاطيط حبنال
میقًزَ .میه حبلت ثطای فطزی کٍ لًاویه یک ثبظی ضا میزاوس امب َیچگابٌ آن ثابظی ضا
اوهب وسازٌ ثطلطاض اؾت ،مبوىس یک عطفساض يضظـ گلف کٍ َایچگابٌ گلاف ثابظی وکاطزٌ
اؾت .يیػگی پصیطـ مبوىس یک تبثـ اؾت ي قطایغی ضا ثیبن مایکىاس کاٍ زض آن ثطذای
جمالت حبيی کلمۀ مًضز وؾط ،مًضز لجًل يالـ مایقاًوس .ثبیاس تًجاٍ زاقات کاٍ ایاه
قطایظ ممکه اؾت ثطای کبضثط ظثبن َیچگبٌ فیىبً متحمك وكًز.1
 .1فهفطاؾه ایه تفبيت ضا ثٍ قکل زیگطی تًضیح میزَس .اي میبن لجًل یاک وؾطیاٍ یاب گاعاضٌ اظ یاک
عطف ي اظ عطف زیگط ثبيض ثٍ آن تفبيت لبئل میقًز .ثبيض زض مطتجٍای ثبالتط اظ لجًل یک گعاضٌ لاطاض زاضز
ي فطزی کٍ گعاضٌ یب وؾطیٍ ای ضا لجًل زاضز تىُب ثٍ وتبیج تهطثی آن ثبيض زاضز ي وٍ ذًز گعاضٌ .ثسیه تطتیت
يلتی فطزی کٍ ثاٍ مىغاك کالؾایک پبیجىاس اؾات ؾاقی کىاس مقىابی ازات مىغمای ضا عجاك مىغاك
قًُزگطایبوٍ زضک کىس ،مىغك قًُزگطایبوٍ ضا عجك وؾط ًَضيیچ ثٍ نًضت امطی مكطيط میپصیطز ،یب ثٍ
تقجیط فهفطاؾه نطفبً لجًل میکىس زضحبلیکٍ ثٍ آن ثبيض واساضزَ .مچىایه زاوكامىسان فلاً تهطثای ویابظ

زفبؿ اظ وؾطیٍ مقىبزاضی ًَضيیچ زض ثطاثط ثطذی اوتمبزات

39

Defending Paul Horwich's theory of meaning against critics

اظ ؾًیی زیگط ،یکی اظ اوتمبزات ثٍ کلیۀ وؾطیٍَبی کبضثطزی مقىبزاضی ایه اؾات کاٍ
ثٍ وؾط میضؾس مقىبی یک کلمٍ ثب َط کكف جسیس کٍ مطتجظ ثاب آن کلماٍ ثبقاس ترییاط
میکىس .مثالً ثب کكف پلى َبی ؾیبٌضو  ،مقىبی «پلى » زچبض ترییط میقًز ظیطا زامىۀ
کبضثطزَبی آن ترییط کطزٌ اؾت .جطی فًزيض ي اضوؿت ل ًض [ ،1ل ]51مقتمسواس چىایه
امطی اظ وؾطیٍَبی کبضثطزی وتیهٍ قسٌ ي وبزضؾتی آنَب ضا وكبن مایزَاس ،ظیاطا وجبیاس
اوتؾبض زاقت ثب تهسیك جمالتی قبمل یک کلمۀ ذبل کٍ ؾبثمبً زضؾات زاوؿاتٍ ومای-
قسوس مقىبی آن کلمٍ ترییط کىس.
ثط اؾبؼ تًضیحبت فًق میتًان ثٍ ایه اوتمبز چىیه جًاة زاز کٍ ثطذی کبضثطزَبی
یک کلمٍ ،تًضیحزَىسٌ ي تًجیٍگط زیگط کبضثطزَبی آن َؿتىس .آنچٍ يیػگای کابضثطز،
یب زض ظثبن ًَضيیچ يیػگی پصیطـ وب زاضز َمایه کبضثطزَابی ذابل اؾات [ ،4ل.]27
پؽ َطگبٌ زض وؾطیٍَبی کبضثطزی مقىبزاضی ،ناحجت اظ مقابزل ثاًزن مقىاب ثاب کابضثطز
میقًز ،مىؾًض َمیه کبضثطزَابی تًضایحزَىاسٌ اؾات 1.ثىابثطایه تاب ظمابوی کاٍ ایاه
کبضثطزَبی ذبل ،یب َمبن يیػگی پصیطـ ،ثبثت ثمبوس وحًۀ کبضثطز یک کلمٍ ،کٍ َمابن
مقىبی آن اؾت ،ویع ثبثت میمبوس .پؽ تهسیك یک جملٍ کاٍ زاضای کابضثطزی جسیاس اظ
یک کلمٍ اؾت ،مبوىس آنچٍ زض پػيَفَبی فلمی ضخ میزَس ،وحاًۀ کابضثطز کلماٍ یاب
مقىبی آن ضا ترییط ومیزَس.
 .6مسئلۀ توضیح کبربزدهبی غیزمعمول

َمبنعًض کٍ زض ثرف لجل آمس ،آنچٍ زض انل ؾابظوسۀ مقىابی کلمابت اؾات ،يیػگای
پصیطـ کلمٍ ثٍ نًضت مكطيط اؾت ،ثسیه قکل کٍ يیػگی پصیطـ فضبیی ضا زض شَاه
کبضثط ظثبن میؾبظز کٍ کبضثطزَبی نحیح مقیه میقًوس ،ثب ایه تجهطٌ کٍ ایه کبضثطزَب،
مًاضز تًنیفی ي فب اظ کلمٍ َؿتىس .امب َمیه کلمبت گبَی زض قطایغی ثٍ کبض میضيواس
کٍ مقىبی مقمًل ذًز ضا وساقتٍ امب َمچىابن کابضثطان آن ظثابن آنَاب ضا مایپصیطواس ي
ثیمقىب تلمی ومیکىىس ،مبوىس ظمبوی کٍ کلمبت ثطای قًذی یب تمؿرط اؾتفبزٌ میقاًوس.
يلتی کلمٍای ثطای قًذی ثٍ کبض میضيز زض يالـ مقىبی انالی ذاًز ضا اظ زؾات زازٌ ي
وساضوس تب وؾطیٍ فلًغیؿتًن ضا ثبيض زاقتٍ ثبقىس تب مقىبی آن ضا زضک کىىس ،ثلکٍ کبفی اؾات آن ضا لجاًل
کطزٌ ي ؾ ؽ وتبیج تهطثی آن ضا ثطضؾی کىىس.
 .1زض ؾیؿتم ًَضيیچ اگط جؿمی فضبیی کٍ تب ثٍ حبل زیسٌ وكسٌ اؾت ثط ظمیه فطيز آیس ي مطز آن ضا
لطمع ثساوىس آنگبٌ چىیه ویؿت کٍ مقىبی لطمع تًؾقٍ یبثس .یقىی مطز اظ لجل مایزاوؿاتٍاواس کاٍ چاٍ
چیعی لطمع اؾت ي آیب کبضثطز لطمع زض مًضز جؿم فضبیی نحیح اؾت یب وٍ.

40

فلؿفٍ ي کال اؾالمی ،ؾبل چُل ي َفتم ،قمبضٌ ايل ،ثُبض ي تبثؿتبن 1393
Philosophy and Kalam, Vol.47,No.1, Spring/Summer 2014

مقىبی زیگطی کؿت میکىس .اگطچٍ زض اکثط مًاضز ایه مقىبی زي زض اضتجابط ثاب مقىابی
ايل اؾت امب میتًان گفت اظ يیػگی پصیطـ کلماۀ تًلیاس وكاسٌ اؾات .آنچاٍ يیػگای
پصیطـ زض ایه قطایظ میگًیس آن اؾت کٍ کبضثطز فقلی ایاه کلماٍ وبزضؾات اؾات .زض
يالـ يیػگی پصیطـ ومیتًاواس کبضثطزَابی غیطمقماًل (قاًذی ،اؾاتُعا ،تمؿارط )...ضا
تًضیح زَس .مثالً «لطمع» زض جمالت مقمًلی ظثبن ثطای اقبضٌ ثٍ اقیب لطمع ثٍ کبض میضيز
ي َمچىیه عطفساضان تیمی يضظقی کٍ لجبؼ لطمع میپًقس ویاع اظ «لطماع» زض قاقبضَبی
ذًز اؾتفبزٌ میکىىس .امب يلتی عطفساضان تیم يضظقای زض حابل قاقبض زازن َؿاتىس یاب
عطفساضان تیمَبی ضلیت آنَب ضا ثب ققبضَبیی کٍ حبيی «لطمع» اؾت مًضز تمؿارط لاطاض
میزَىس َیچ قیء لطمعی يجًز وساضز تب ثطآيضزٌکىىسۀ يیػگی پصیطـ کلمۀ لطمع ثبقس.
ثطای حل ایه مؿئلٍ الظ اؾت فطضیۀ مقطفی يیػگی پصیطـ ثبض زیگط ثطضؾای قاًز.
آنچٍ ایه فطضیٍ ثیبن میکىس آن اؾت کٍ کبضثطزَابی فماًمی زض ظثابن ضا مایتاًان اظ
عطیك يیػگی پصیطـ یب َمبن قطایظ فمًمی کٍ یاک کلماٍ ناطفبً ثبیاس مغابثك آنَاب
اؾتفبزٌ قًز تًضیح زاز .مغمئىبً کبضثطزَبی یک کلمٍ ثٍ کبضثطزَابی فماًمی آن ذاتم
ومیقًز ي تىُب فبمل تبثیطگصاض زض مقىب ي کبضثطز یک کلمٍ ،يیػگای پاصیطـ آن ویؿات
[ ،2ل .]87مثالً ثطذی کلمبت زاضای يیػگیَبی کبضثطزي ذبنی َؿتىس کاٍ اؾاتقمبل
آنَب ضا زض قطایغی ذبل ثٍ کبضثطز کلمابت زیگاط اضجحیات مایزَاس؛ ثطذای کلمابت
مؤزثبوٍتط اظ ثطذی زیگط َؿتىس اگطچٍ آنَب ضا َممقىب میزاویم ،یب زي کلمۀ «ذاساحبفؼ»
ي «ثبی ثبی» یک مقىب زاضوس امب یکی اظ آنَب ثاٍ عاًض مقماًل زض ظثابن اؾاتفبزٌ قاسٌ ي
زیگطی وكبوگط تبثیط ظثبوی زیگط ثط کبضثط ظثابن اؾات .پاؽ زض زفابؿ اظ فطضایۀ پاصیطـ
میتًان گفت َطگبٌ کلمٍای ذبض اظ يیػگی پصیطقف ثٍ کبض میضيز ،فًامل کابضثطزي ي
َىهبضی یکی اظ فًامل مؤثط ثًزٌاوس .مثبل زیگط قطایغی اؾت کٍ تیلٍای زضين کیؿٍای
پىُبن اؾت ي حسؼ میظویم لطمع ضو ثبقس .قطایظ پصیطـ «لطمع» میگًیىس کاٍ تىُاب
زض مًاجٍُ ثب ؾغحی کٍ ثٍ يضً لطمع اؾت میتًان اظ کلمۀ لطمع اؾتفبزٌ کاطز کاٍ زض
ایه مثبل ثطلطاض ویؿت .امًض فملی ي کبضثطزي حکم مایکىىاس ثاٍ عاًض فطضای ي مًلات
يیػگی پصیطـ ضا ثطلطاض ثساویم ي اظ کلمۀ «لطمع» مغابثك آن اؾاتفبزٌ کىایم .اماب مؿائلٍ
ثطای کلمبتی کٍ مقىبیی مهبظی زض قطایغی ذبل ثٍ ذاًز مایگیطواس اواسکی زقاًاضتط
اؾت .مثالً زي مُمبن زض یک ضیبفت ضا زض وؾط ثگیطیم کٍ تىُاب ثاٍ مُمابوی آماسٌاواس ي
ؾقی زاضوس ثبة نحجت ضا ثب َام ثابظ کاطزٌ ي اظ تىُابیی ذابض قاًوس .زض ایاه قاطایظ
نحجتَبی آغبظیه آنَب ضا ثٍ ؾرتی میتًان لبثل تحًیل ثٍ يیػگی پصیطـ مًجاًز زض
جمالت مکبلمٍ زاوؿت .فطزی کٍ لهس زاضز ايلیه وفط زض فاتح ثابة مکبلماٍ ثبقاس ثبیاس
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جملٍای ضا ثٍ ظثبن ثیبيضز کٍ تًجٍ ي فاللۀ فطز ممبثل ضا جلت کىس ،پاؽ آنچاٍ کابضثطز
جملۀ ايل ضا تًجیٍ میکىس تالـ ثطای جلت تًجۀ فطز ممبثل اؾت ي وٍ يیػگی پاصیطـ
کلمبت جملٍ کٍ ؾبظوسۀ مقىبی فمًمی آنَب اؾت.
ثطای حل ایه مؿئلٍ میتًان پیكىُبز جبلجی ضا اضائٍ کطز کٍ اگاط چاٍ ثاط پبیاۀ ضيـ
ثسیـ ًَضيیچ زض تجییه مقىب ثىب میقًز امب ثب ضيیکطز کلی اي متفبيت اؾتَ .مبنعًض کٍ
ثیبن قس يیػگی پصیطـ یک کلمۀ مقیه مایکىاس زض چاٍ قاطایغی کابضثطز یاک کلماٍ
ممجًل اؾت ،یب قیءای ثٍ زضؾتی تًؾظ وبمف مًضز اقابضٌ لاطاض گطفتاٍ یاب نافتی ثاط
قیءای ثٍ زضؾتی حمل قسٌ اؾت .میتًان زیس کٍ زض تقطیف فًق اظ يیػگای پاصیطـ،
تفبيتی میبن مقبوی مقمًلی ي مقبوی غیطمقمًل (مبوىس مقبوی َىهبضی ،حسؼَب ،قاطایظ
ذبل اجتمب فی َمبوىس مثابل فاًق) لحابػ وكاسٌ اؾات .حابل مایتاًان پیكاىُبز زاز
َمبنعًض کٍ يیػگی پصیطـ ،تًجیٍگط کبضثطزَبی مقمًل کلماٍ اؾات ،ثقضا کلمابت
زاضای «يیػگی حسؼ» ویع َؿتىس کٍ مكرم میکىس زض چٍ قطایغی میتاًان حسؾای
ظز ي اظ آن کلمٍ ثٍ عًض ممجًل اؾتفبزٌ کطز .ثٍ َمیه قکل َط کلماٍای زاضای «يیػگای
کبضثطزَبی نطفبً محبيضٌای» یب «يیػگی کبضثطزَبی عىع» ویع َؿت کٍ مكرم مایکىاس
کبضثطزَبی ممجًل محبيضٌ ای یب عىاع کلماٍ چیؿاتىس .پاؽ ثاٍ عاًض کلای ،مایتاًاویم
يیػگیَبی کبضثطزی زیگطی ضا مغبثك ثب َط کبضکطز غیطمقمًل کلمٍ زض وؾط ثگیاطیم کاٍ
وك ابن ماایزَىااس چااٍ جمالتاای زض آن کبضکطزَاابی غیطمقمااًل ثبمقىااب َؿااتىسَ .م اۀ
کبضکطزَبی تًنیفی یک کلمٍ ،کٍ َمبن کبضثطزَبی مًضز وؾط ًَضيیچ َؿاتىس ،تًؾاظ
يیػگی پصیطـ تًضیح زازٌ میقًوس ي زیگط کبضثطزَب ویع ،عجك ایه پیكىُبز ،اظ عطیمای
مكبثٍ امب تًؾظ يیػگیَبی کبضکطزی زیگط تًجیٍ میقًوس.
 .7انطببق ویژگی پذیزش بز ویژگیهبی کبرکزدی دیگز
زض ثرف لجلی پیكىُبز کطزیم کٍ يیػگیَابی زیگاطی ضا ویاع ثاطای َاط کلماٍ زض وؾاط
ثگیطیم تب ثتًاویم ثطذی کبضثطزَبی غیطمقمًل کلمبت ،یقىای کبضثطزَابیی کاٍ ذابض اظ
مقىبی مقمًل آنَب اؾت ،ضا تًضیح زَیم .پؽ اگطچٍ کبضثطزَبی تًنایفی یاک کلماٍ،
یقىی کبضثطزَبی مقمًلی آن ،تًؾظ يیػگی پصیطـ َسایت مایقاًز ،اماب يیػگایَابی
زیگطی ویع حضًض زاضوس کٍ ثؿتٍ ثٍ قطایظ ذبل اجتمبفی ،مبوىس کبضثطز عىع اظ کلمبت،
یب قطایظ ذبل فلمی ي وؾطی ،مبوىس وؾطیٍَبی ذبنی کٍ گابَی ثاطای مفابَیم يضاـ
میقًوس ي مقىبی ذبنی ضا ثٍ آنَب ثبض مایکىىاس ،ياضز ثابظی مقىاب قاسٌ ي کبضثطزَابی
نحیح یک کلمٍ ضا مقیه میکىىاس .چىایه پیكاىُبزی ثاب َؿاتۀ مطکاعی وؾطیاٍَابی
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کبضثطزی مقىبزاضی وعزیکتط اؾت ي َمچىیه قبئجۀ ایهکٍ ایه وؾطیٍ ثٍ ؾمت وؾطیٍَبی
تأییسپصیطی 1ؾًق پیسا میکىس ضا کم میکىسَ .مبنعًض کٍ زض ثیبن زیسگبٌَبی َاًضيیچ
زیسٌ میقًز ،يیػگی پصیطـ زض لبلجی نًضتثىسی قاسٌ اؾات کاٍ ثؿایبض وعزیاک ثاٍ
زیسگبٌَبی تأییسپصیطی یب پًظیتیًیؿتی اؾات .عجاك وؾاط تأییسپاصیطَبي حلماۀ يیاه،
مقىبی یک گعاضٌ تًؾظ ضيقی مقیه میقًز کٍ اظ آن عطیك ،گعاضٌ تأییاس تهطثای مای
قًز .ثٍ تقجیط زیگط ،اگط گعاضٌای ضا وتًان ثٍ قیًۀ تهطثی ضاؾتیآظمبیی کاطز ،آنگابٌ آن
گعاضٌ ثیمقىب ذًاَس ثًزًَ .ضيیچ ویع زض مثبلَبی ذاًز اظ يیػگای پاصیطـ ،ماًاضزی ضا
اوتربة کطزٌ کٍ ضو ي ثًی تهطثٍگطایی زاضوس ،مثالً زض مًضز ضو لطماع ،زیاسن ياضاح
ؾغح لطمع ضطيضی اؾت .چىیه مثبل َابیی ؾاجت قاسٌ گابَی ثاٍ اقاتجبٌ وؾطیاۀ اي ضا
نًضتی زیگط اظ وؾطیۀ تأییسپصیطی للمساز کىىس زض حابلیکاٍ اي ثاٍ زوجابل الگاًی کلای
کبضثطز کلمٍ زض ظثبن اؾت.
امب ضاٌحل پیكىُبزی فًق ظمبوی مفیس اؾت کٍ فملکطز يیػگیَبی ؾبظوسۀ مقىب ضا ثٍ
وحًی ثب َم متحس کطزٌ ي اظ تفطق آنَب جلًگیطی کىس .زض مماب مثابل مایتاًان گفات
فًامل ؾبظوسۀ مقىبی یک کلمٍ ،یب ثٍ تقجیط ثُتط فًاملی کٍ الگًَبی کبضثطز یک کلماٍ ضا
میؾبظوس ،مبوىس ثرفَبی مرتلف یک اضتف َؿتىس کٍ اگطچٍ َط ثركی مؿتقس ي تًاوب
ثٍ فملی ذبل اؾت امب زض مهمًؿ یک َسف ي یک فملکطز ضا ثطآيضزٌ میکىىاس .اماب ثاٍ
قطعی میتًان اظ ایه تمثیل اؾتفبزٌ کطز کٍ ثتًاویم َمۀ يیػگیَبی ؾبظوسۀ مقىاب ضا زض
یک امط ياحس متحس کىیم 2.یقىی َمبنعًض کٍ ثرفَبی ؾًاضٌوؾب  ،پیبزٌوؾب  ،پعقکی
ي پكتیجبوی ،یک ًَیت ياحس ثٍ وب اضتف ضا ؾبذتٍ ي اظ مىجـ ياحسی فطمبن مایگیطواس،
يیػگیَبی مقىبیی ویع زض ؾبذته الگًَب ي تمبیالت مطتجظ ثب یک کلمٍ زاضای َمجؿتگی
ي اتحبز َؿتىس.
پیكىُبز زيمی کٍ زض ایه ممبلٍ ثطای حل مؿئلۀ فًق مغط مایقاًز آن اؾات کاٍ
ثبیس مغبثك ثب وؾط ًَضيیچ ،ومف محًضی زض تقییه مقىبی یک کلمٍ ضا ثٍ يیػگی پصیطـ
آن ثس َیم ،ثب ایه انال کٍ محمك قسن قاطایظ ؽُاًض ي ثاطيظ اؾاتقساز ي تمابیلی کاٍ
ثٍکبضگیطی کلمٍ ضا مغبثك يیػگی پصیطـ َسایت میکىاس ،ثاط محماك قاسن یاب وكاسن
قطایظ الظ ثطای يیػگیَبی زیگط مؤثط اؾت .ثٍ تقجیط زیگط ي ثاٍ فىاًان مثابل ،يیػگای
پصیطـ کلمۀ «لطمع» َم تقییهکىىسۀ قطایغی اؾت کٍ زض آن کلماۀ «لطماع» زض مقىابی
1. verificationism

 .2ثط اؾبؼ َمسلی ثب ًَضيیچ ثبیس فطو کىیم َمۀ مقبوی زض یک ؾغح ویؿتىس .زض يالـ یکای اظ آنَاب
مقىبی انلی اؾت کٍ ومیتًاوس َیچگبٌ حصف قًز ظیطا ؾبذتٍ شَه اوؿبن ویؿت.
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تًنیفی ي مقمًلی ذًز مًضز اؾتفبزٌ لطاض میگیاطز ي َام قاطایغی کاٍ کلماۀ «لطماع»
مقىبی عىع یب حسؼ زاضز؛ ي ایه امط ثٍ ایه قکل ضخ میزَس کٍ تىُب ظمبوی کلماۀ لطماع
میتًاوس مقىبی عىاع زاقاتٍ ثبقاس کاٍ قاطایظ الظ ثاطای يیػگای پاصیطـ (ي مقىابی
تًنیفی) آن محمك وكًز .یقىی تىُب ي تىُب ظمبوی کٍ يیػگی پصیطـ یاک کلماٍ مهابل
تحمك وساقتٍ ثبقس ،تحمك زیگط يیػگیَبی مقىبیی یک کلمٍ ممکه میقًز 1.پاؽ اگاط
تحمك يیػگیَبی زیگط مقىبیی ،مبوىس يیػگی ؾبظوسۀ مقىبی عىع یب حسؼ یب  ،...مىاًط ي
ياثؿتٍ ثٍ تحمك یب فس تحمك يیػگی پصیطـ کلمٍ ثبقس ،آنگبٌ يیػگای پاصیطـ وماف
محًضی ي انلی ضا زض َسایت مقىبی یک کلمٍ ذًاَس زاقت.
الجتٍ الظ ویؿت اومغبفی میبن مقبوی متقسز فطو کىیم .مایتاًان چىایه پیكاىُبز
زاز کٍ يیػگی پصیطـ ،پبیۀ َمۀ مقبوی ممکه یک کلمٍ اؾت .اگط ایه يیػگ َماطاٌ ثاب
امط مضبففی وجبقس َمبن ممجًلیت نطف اؾت ي مقىبي مقمًل ضا وتیهٍ ما زَاس .اماب
اگط قطایظ چیع زیگطی ضا ثٍ ایه يیػگی اضبفٍ کطز (کاٍ زض ازثیابت ثاٍ آن لطیىاٍ گفتاٍ
م قًز) آنگبٌ ایه اوضمب  ،يیػگ َبی زیگط ،مثالً يیػگی عىع ضا ما ؾابظز کاٍ زض ایاه
نًضت حبنل کبض ثطيظ مقىبي عىع ثطاي آن کلمٍ اؾت .زض ایه نًضت يیػگا ممجًلیات
قطط الظ ثطاي َمۀ مقبو ذًاَس ثًز.
اکىًن ثطای تحکیم مغبلت فًق ثبیس ثٍ مؿئلٍای پبؾد زَیم .ایه مؿئلٍ ضا زض مثبلی
ثیبن میکىیم کٍ ؾقی زاضز مثبل ومضی ثطای پیكىُبز فًق ثبقس .يیػگای پاصیطـ یاک
کلمٍ تقییهکىىسۀ قطایغی اؾت کٍ ثطذی جمالت ذبل حبيی آن کلمٍ ،ثٍ مبوىاس یاک
انل ،مًضز لجًل لطاض میگیطوس .مثالً کلمۀ «لطمع» زض جملۀ «ایه ؾغح لطمع اؾات» تىُاب
زض قطایغی اؾتفبزٌ میقًز کٍ ؾغحی ثٍ عًض ياضاح لطماع ثبقاس .ایاه جملاٍ زض ایاه
قطایظ ممجًل کبضثط ظثبن اؾت .امب زض َمبن ظمبن کٍ ایه جملٍ مًضز لجاًل کابضثط ظثابن
لطاض میگیطز ي اي ضا متمبیل ي مؿتقس ثٍکبضگیطی آن جملٍ زض قطایظ مًاجُاٍ ثاب ؾاغح
لطمع میکىس ،ثؿیبض محتمل اؾت کٍ گطایفَبی زیگطی ویع ثطای ثٍکبض ثطزن کلمۀ لطمع
يجًز زاقتٍ ثبقس کٍ اظ آن مقىبی عىع یب حسؼگًوٍ مطاز میکىىس .یقىی چىیه ثٍ وؾاط
میضؾس تحمك یب فس تحمك يیػگی پصیطـ تأثیطی زض تحمك زیگط يیػگیَابی ؾابظوسۀ
مقبوی زیگط وساقتٍ ثبقس .مثالً قبیس ممکه ثبقس َم ثٍ ؾغحی لطمع اقابضٌ کاطز ي اظ آن
 .1فطو ثط ایه اؾت کٍ َط يلت کلمٍای زاضای زي مقىب ثبقس آنگبٌ حضًض مقىابی ايل حضاًض مقىابی
زي ضا مىتفی می کىس .ثٍ تقجیطی ،یک جملٍ زض َط ثبضی کٍ ذًاوسٌ قًز تىُب یک مقىب زاضز ي ومیتاًان
َمعمبن زي مقىبی آن ضا زض شَه زاقت .یقىی مثالً ومیتًان َط زي مقىب ضا زض شَه زاقت ي ؾا ؽ َاط
زي ضا زض یک اؾتسالل ثٍ کبض ثطز .زض يالـ ثبیس گفت َط مقىب مقبزل یک گعاضٌ اؾت.

44

فلؿفٍ ي کال اؾالمی ،ؾبل چُل ي َفتم ،قمبضٌ ايل ،ثُبض ي تبثؿتبن 1393
Philosophy and Kalam, Vol.47,No.1, Spring/Summer 2014

مقىبی تًنیفی لطمع ضا مىؾًض زاقت ي َمعمبن ي زض َمابن کابضثطز ثاطای تمؿارط تایم
يضظقی لطمعپًـ اؾتفبزٌ کطز.
ثطای حل مؿئلۀ فًق ،پیكىُبز ؾً انالحی ضا چىایه مغاط مایکىایم کاٍ َماۀ
يیػگیَبی ؾبظوسۀ مقىب ثٍ نًضت گطایف یب حبلت شَىی ویؿتىس ي ثطذی اظ آنَب ضا ثبیس
متفبيت ثساویمَ .مبنعًض کٍ زض اثتسای ایاه ممبلاٍ آماس ،يیػگای پاصیطـ یاک يیػگای
التفبتی ویؿت ،ثلکٍ وحًۀ حهًل آن زض شَه کبضثط ظثبن متفبيت اظ يیػگیَبی زیگط مثالً
يیػگی ؾبظوسۀ مقىبی عىع اؾت .يلتی کبضثطی ثرًاَس اظ مقىبی عىع کلمٍ اؾتفبزٌ کىاس
َم ثٍ مقىبی انلی کلمٍ آگبٌ اؾت ي َم مقىبی عىع کلماٍ ضا مایزاواس .اماب اؾاتفبزٌ اظ
مقىبی عىع یک کلمٍ ثسين زاوؿته مقىبی انلی آن ممکه ویؿت .ثٍ تقجیط زیگط يیػگی
پصیطـ یک يیػگی غیطالتفبتی ثًزٌ ي مبوىس یک انل مقىابقاىبذتی اؾات کاٍ زض کىابض
زیگط انًل مقىبزاضی ،ؾبذتبض ظثبن ضا میؾبظز .يلتای کلماٍای ثاٍ مقىابی غیطتًنایفی
ذًز ،مثالً زض مقىبی اؾتُعاء ،ثٍ کبض ثطزٌ قًز ؾبظوسٌ َایچ ثابيضی ورًاَاس ثاًز .يلتای
عطفساضان تیم لطمعپًـ اظ کلمۀ «لطمع» زض ققبضَبی ذًز اؾتفبزٌ میکىىس ومیتاًان آن
ققبضَب ضا ياجس ثبيضی زاوؿت کٍ زض وُبیت ثتًاوس ثٍ زاوف (ثب تقطیفِ ثبيض نابزق مًجاٍ)
مىتُی قًوس .امب آن مقىب کٍ اظ يیػگی پاصیطـ تًلیاس مایقاًز ي تحات تاأثیط قاطایظ
کبضثؿت ویؿت میتًاوس ؾبظوسۀ محتًای ثبيضَبی کابضثط ظثابن ثبقاس .اظ ایاه ضي ،مقىابی
ؾبذتٍقسٌ اظ يیػگیَبیی غیط اظ يیػگی پصیطـَ ،مگی زض ضتجۀ زي لاطاض زاضواس ي تىُاب
ظمبوی مهبل ؽًُض ضا مییبثىس کٍ مقىبی انلی کلمۀ حبضط وجبقاس .مقىابی انالی کلماۀ
ؾبظوسۀ مقىبی جمالت فلمی ثًزٌ ي ؾبظوسۀ مقطفت اؾت.
جمالت ثیبنکىىسۀ يیػگی پصیطـ ،مبوىس آن چٍ زضثبضۀ «لطمع» زض اثتسای ممبلاٍ ثیابن
قسَ ،مبوىس ثطذی انًل مقىبقىبؾی َؿتىس کٍ َمیكٍ مفطيو گطفتٍ مایقاًوس .ایاه
مفطيضبت مقىبقىبؾ َ 1مبن يؽیفٍای ضا زاضوس کٍ جلؿۀ وبمگصاضی زض وؾطیۀ مقىابزاضی
کطی کی زاضز [ ،5ل .]96یک وب ذبل میتًاوس فاليٌ ثط مقىبی انلی ذًز ،یقىی اقبضٌ
زاقته ثٍ مؿمبی ذًز ،کبضثطزَبی زیگطی ویع زاقتٍ ثبقس .مثالً ممکاه اؾات واب یاک
ثیمبضی اظ وب فطزی کٍ ثٍ آن مجتال ثًزٌ گطفتٍ قسٌ ثبقس .مبوىس ثیمبضی «لًگطی » 2کاٍ
وب یک ثبظیگط ثیؽثبل آمطیکبیی اؾت کٍ زض اثط ایه ثیمبضی فًت کطز .اماب يلتای ماطز
زضثبضۀ ثیؽثبل نحجت میکىىس ي اظ وب «لًگطی » اؾتفبزٌ میکىىاس چىایه ویؿات کاٍ
َمعمبن مقىبی آن ثیمبضی ضا ویع مطاز کىىس .اگطچٍ اقتطاک لفؾی کبملی زض ایهجب زیسٌ
1. Semantic stipulations
2. lou gehrig's disease

زفبؿ اظ وؾطیٍ مقىبزاضی ًَضيیچ زض ثطاثط ثطذی اوتمبزات
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میقًز امب تىُب ظمبوی گًیىسٌ میتًاوس اظ آن ياغٌ مقىبی ثیمبضی ضا زاقتٍ ثبقس کٍ زیگاط
لهس اقبضٌ ثٍ یک ثبظیگط ثیؽثبل ضا وساضز.
 .8نتیجه
عجك تفؿیطی کٍ اظ وؾطیۀ مقىبزاضی ًَضيیچ زض ایه ممبلٍ اضائٍ قاس ،ثطذای کبضثطزَابی
یک کلمٍ ثطتطی ذبنی وؿجت ثٍ زیگط کبضثطزَب زاضوس .ایه کبضثطزَب کٍ ثٍ تقجیط ًَضيیچ
ثیبنکىىسۀ يیػگی پصیطـ کلمٍ َؿتىس ،ؾبظوسۀ مقىبی انلی یب تًنیفی کلمٍ میثبقىس.
ثبیس تًجٍ زاقت کٍ مقىب زض وؾطیٍَبی کبضثطزی َمبن الگًی کلی کبضثطز اؾات .کفبیات
ایه وؾطیٍ تىُب ظمبوی تأمیه میقًز کٍ ثتًان فاليٌ ثط پبؾاد زازن ثاٍ اوتمابزات ،ضاثغاۀ
مقبوی فطفی یک کلمٍ ثب مقىبی انلی ضا ویع تًضیح زاز .اگطچاٍ ؾاقی قاس اوتمابزات ثاب
ثطذی انالحبت ضفـ قًز امب تًضیح ضاثغۀ مقىبی انلی کلمٍ ثب مقبوی فطفی مب ضا ثٍ ایه
وکتٍ ضؾبوس کٍ وؿجتی میبن ایه مقبوی ي کبضثطزَب يجًز زاضز ي آن ایهکاٍ مقابوی فطفای
تىُب ظمبوی امکبن ثطيظ پیسا میکىىس کٍ مقىبی انالی غبیات ثبقاس .اگطچاٍ فطضایٍَابی
جسیسی مبوىس ضاثغۀ کبضثطزَبی فطفی کلمٍ ثب ثطذی يیػگیَب مغط قاس ،اماب َمچىابن
وتیهۀ انلی ایه ممبلٍ تأییس وؾط ًَضيیچ اؾت ،یقىی میتًان کبضثطزَبی یک کلماٍ ضا اظ
عطیك يیػگی پصیطـ آن کلمٍ تًضیح زاز.
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