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  0جلسه هفتم

 

 Analystic Thinking چهارگانه  هاي فرض پیش انواع

 ادامه ي سخن در الزامات تحلیل فلسفی

 انجام کار دو لتحلي قسمت در باید ما که بود این بحث رسيدیم، چون ها فرض پيش انواع بحث به پيش جلسه در

 :دهيم

 استخراج کنيم و اکتشاف را یک مدعا هاي فرض پيش. 1

 آن را لوازم دومی و. 6

 کشف و بررسی پیش فرض هاي سخن

  .است لوازم قسمت که برسيم دوم قسمت به تا بود فرض ها پيش قسمت یعنی اول قسمت در ما بحث

 بیان انواع پیش فرض 

ین ا ولی .داریم فرض پيش نوع چهار ما .نداریم فرض نوع پيش ما یک کردم عرض ها فرض پيش قسمت در

 .ردک صحبت آن باره در باشد، باید مورد توجه در تحليل یک کدام باید فرض پيش نوع چهار از این که

 مقدمه اي در بیان انواع پیش فرض

 تحلیل فعل سخن گفتن و نوشتن

 است الزم اي مقدمه بپردازم ها فرض پيش بيان به اینکه از لقب کنم، اما می بيان را ها فرض پيش انواع اول من

 که تیاز تحقيقا بعد که است این مقدمه و آن کنم می بيان آن به مربوط تفصيالت بدون را مقدمه که این

 در" سرل" یعنی وا شاگرد مبرزترین و داد انجام بيستم قرن اول نيمه در انگليسی معروف زبان فيلسوف "استين"

 نویسد می يزيچ یا گوید می سخنی فرد وقتی است، شده پذیرفته امروزه باالخره داد، انجام بيستم قرن ومد نيمه

                                                           

این درسگفتار موجود نمی باشد به همين  2الی  1جلسه ایست و جلسات  60.با عرض سالم و پوزش خدمت خوانندگان محترم. این درسگفتار 1

  يز بر روي وبالگ قرار خواهد گرفت. باتشکراین درسگفتار ،آنها  ن  2الی  1علت از جلسه هفتم قرار داده خواهد شد ؛در صورت یافتن جلسات 
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 عينه به يزن نوشتن باب در ولی است، گفتن باره در سرل و استين سخن اصل اگر .دهد می کار انجام سه واقع در

  .است تننوش یا گفتن، گفتن از منظور بعد به این از .است صادق سخن سه این

 تحلیل آستین و سرل از فعل گفتن و نوشتن

 به .دهيم می  انجام کار سه واقع در دهيم، اما می انجام کار یک گویيم می که اي جمله معناي ید آ می نظر به

 استادش تر از فادهاست قابل تر و پخته بسيار روایت که"سرل" روایت بعد به از این البته که متفکر، دو این نظر

 فعل، یک گفتار یعنی (Speech Act).گویند می  گفتاري فعل سه این است؛ به نظر من مد است تيناس که

 .تاست سه ولی است، رفتار و کردار عمل،

 تحلیل سه بخشی فعل گفتن و نوشتن

  Locotionary Act بخش اول: 

 که ستاین آن و دهم می انجام فيزیکی صرفا کار یک ،کنم می صحبت جا این در شما با وقتی. زنم می مثال

 اصیخ شکل به ام ازحنجره دهم، می حرکت دهانم در خاصی شکل به را زبانم دهم، می حرکت را پائينم فک

 که يزیکیف کامال کار یک آنکه خالصه و کنم می منبسط و  منقبض را حنجره هاي ماهيچه کنم، می استفاده

 گفتن نام به کاري نکنم چنين اگر .دهم می جامان را است فيزیولوژیکی حدي تا و فيزیکی تحقيقات متعلق

  .تاس بيان همان خودش که فعلی یعنی شود، می گفته Locotionary Act گفتاري فعل این به. ام نداده انجام

 I Locotionary Actبخش دوم: 

 در ،دهم می انجام فيزیولوژیکی و فيزیکی حرکات...و دهان،کامم زبان، حنجره، با من اینکه با کار یک این

 فعل" شکل به آنرا من که گویم می I Locotionary Act  آن به که برسانم را چيزي شما به خواهم می واقع

  .کنم می ترجمه "بيانی در

 من به کاغذ یک لطفا" مثال باشم کرده خواهشی شما از  Locotionary Act یا بيانی فعل با من است ممکن

 را تابک فالن فردا فردا" مثال باشم کرده امر شما به اینکه یا .ودش می I Locotionary Act خواهش"بدهيد

 گفت خواهم دقت به که .دیگر هرچيز یا"است یکشنبه امروز"که باشم باشم،گفته داده اخبار شما به یا"بياور

 با خواهد می گوینده که کاري یعنی گویند، می I Locotionary Act را این. است تا چند ها این
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Locotionary Act پس .برساند انجام به I Locotionary Act گوینده که کاري :است این دقيقش تعریف 

  .بدهد انجام Locotionaryn Act با خواهد می

 Per Locotionary Actبخش سوم: 

 .دهم می انجام هم کارسومی واحد کار همان با من اما

 .ام داده تکان را... و دهان و زبان و فک -1

 ...و بدهم خبري شما به دهم، انجام را کاري دهانم و زبان و فک اب خواستم می -6

 است اثري آن اطالق می شود و مراد Per Locotionary Act آن به که شود می انجام هم سومی کار اما -0

  .گذارد می ،هستيد من مخاطب که شما روي من سخن که

 نمی ار وقت و ام کرده فراموش را ساعتم من کنيد، یم مطالعه و اید نشسته تنها اتاقتان در شما : زنم می مثال

 چيست؟ دراینجا Locotionary Act است؟ چند ساعت پرسم می شما از و کنم می اتاق داخل را سرم دانم،

 کاري چنين چرا .است وقت استعالم .است وقت استفهام چيست؟I locotionary Act .است حرکات همان

 توق از سوال و داشتم وقتبه  راجع استعالم و استفهام .کنم سوال را قتو شما از خواستم می دادم؟ انجام

 تنها اقتانات در شما که دليل این به اما .دهد می انجام زبانش با فرد که است کارهایی جمله از استفهام و داشتم

 در داییص چون ترسيد، می و خورید می تکان کردم من که صدایی از یکباره بودید، مطالعه سرگرم و بودید

 نمی یعنی نبود ما قصد این .است  Per Locotionary Act این افتاد دلتان در که ترسی این نبوده، فضا

 طرف دل رد خشمی اگر نه، هم ترس یا .ترسيد صدا این با بود مطالعه در غرق چون اما ،بترسد فرد این خواستيم

 Per  یک مه این بگویم تو به را وقت که مهست تو نوکر من مگر بگوید مقابل طرف و بياید بوجود مقابل

Locotionary Actاز و ودنب قهر من با فالنی است خوب بگوید و شود خوشحال مقابل طرف اینکه یا. است 

 Per Locotionary پس .است Per Locotionary Act باز هم شدن خوشحال این .پرسيد را وقت من

Act هست اثر سه نوشتنی، یا تنیگف هر در پس .گذارد می اثر مخاطب روي بر.  

 مرور سه بخش بیان شده

 :شود می چنين  ما رفته و شسته تعریف پس
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1 . Locotionary Act گویند می فيزیولوژیکی یا فيزیکی عمل همان به. 

6.I Locotionary Act   از گوینده که است هدفی Locotionary Act به که هدفی یعنی است، داشته 

 .است داده انجام را Locotionary Act گوینده هدف آن خاطر

0. Per Locotionary Act که اي نتيجه Locotionary Act است گذاشته شنونده روي. 

 Perو    I Locotionary Actتفکیک میان هدف و نتیجه و احتراز از خلط میان

Locotionary Act 
 را میسو و دومی بخواهيد اگر اما ود،ش نمی اشتباه سومی و دومی با اولی، معموال کند، دقت خوب کسی اگر

 است هدف  I Locotionary Act چون .باشيد داشته توجه نتيجه و هدف تفکيک به باید ،نکنيد خلط باهم

 . کند می فرق نتيجه با هدف کاري هر در و .است نتيجه Per Locotionary Act و

  .کنيد نمی باهاشت باهم را تا دو این وقت هيچ ،کند می فرق نتيجه با هدف که باشد شما ذهن در تفکيک این اگر

 

 تفکیک هدف و نتیجه

 آن به رسيدن براي را فعل فاعل، که است چيزي هدف .کنم می بيان هم از را دو این تفکيک جمله یک با من

 نتيجه .است این عکس درست نتيجه .نرسد آن به بالفعل خواه و برسد آن به هم بالفعل خواه دهد، می انجام

 فتيم؟گ می چه هدف به ما .باشد نخواسته خواه و باشد خواسته فاعل خواه رسد، می آن به فعل که است زيچي

 چه دهد می انجام آن به رسيدن براي دهد، می انجام آن خاطر به را فعل فاعل، که است آن هدف گفتيم می ما

 رسد می آن هب فعل که است نیآ نتيجه .است این عکس درست نتيجه ولی .نرسد بالفعل چه و برسد بالفعل

 .باشد نخواسته خواه و برسد آن به که باشد خواسته فاعل خواه

 مثالی از تفکیک هدف و نتیجه

 می موفق را کاري .نتيجه و هدف انطباق یعنی چه؟ یعنی موفقيت .کنم می بيان اینجا در را اي حاشيه بحثیک 

  .يجهنت و هدف انطباق عدم یعنی شکست و باشد هکرد پيدا انطباق باهم نتيجه و هدف آن در که گویند
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 یافته انطباق باهم نتيجه و هدف یعنی موفقی گویند می اینکه گفتم می و گفتم می درس دانشگاه در من زمانی

 .رسی می ريدیگ نتيجه به اما داري دیگري هدف است، نيافته انطباق باهم نتيجه و هدف یعنی شکست و است

 !چرا که ام فهميده حاال و خورم می شکست که است سال سی !استاد :گفت که بود آنجا در خانمی

 دارد صورت یک موفقيت بنابراین خوب .برسد دیگري نتيجه به ولی باشد داشته هدفی آدم آنکه یعنی شکست

 هس و شود می موفق جور یک عالم در آدم یعنی .شویم نمی آن بحث وارد ما که دارد صورت سه شکست و

 .شوم نمی آن بحث وارد دیگر من که خورد می شکست جور

 گفتاري فعل نتيجه  Per Locotionary     Actو ماست، گفتاري فعل و هدف  I Locotionary Act پس

 ندچ ساعت پرسم می شما از من که زمانی اگر البته .ماست گفتاري فعل خود   Locotionary Act.ماست

 .ام بوده قناموف آن انجام در بپرسم را وقت که است بوده این اگرهدفم اما .ام شده موفق بترسانم را شما تا است

 .است افتاده اتفاق دیگر اي مساله اما ،بپرسم را وقت خواستم می چون

 اقسام سه بخش بیان شده

1 .Locotionary Act  است حرکتی و دارد قسم یک که. 

   I Locotionary Actاقسام 

6 .I Locotionary Act  با و است قسم پنج دوم کار یعنی دارد، قسم پنجI Locotionary Act  کار پنج 

 فيلسوفان االن تا و است کرده رشد زبان فلسفه یعنی این کنيد پيدا ششمی کار بتوانيد شما اگر .دنده می انجام

 ،حصرش و ستا استقرایی چون .کنند پيدا دیگري چيز گفته"سرل" که موردي پنج این جز اند نتوانسته زبان

 گام یک را بانز فلسفه اید توانسته وقت آن ،کنيد پيدا را جدیدي مورد بتوانيد شما اگر .نيست عقلی حصر

 را دیگري تابک"سرل" که هنگامی بخصوص و شد منتشر"سرل" گفتاري فعل که وقتی از اما .ببرید جلوتر

 . کند داپي ششمی قسم نتوانست کسی دیگر"Meaning And Explanation" عنوان تحت نوشت



31 
 

 اخباري -0

 اخبار؟ کنيم خبارا نيتی چه به .بکنيم  گفتاریمان فعل با توانيم می که کاري اولين ، است اخباري یکی پس -1

 بی واقعيتی یا آینده یا حال گذشته، در واقعيتی از را مخاطبم خودم گفتاري فعل با خواهم می ؟یعنی چه یعنی

 .اید کرده اخبار  I Locationary Act با کنيد کاري نچني خواستيد شما هروقت .کنم مطلع زمان

 االن گویمب اگر .گذشته در ام کرده خبر  واقعيتی از را شما ،ام خورده نيمرو صبحانه دیروز بگویم شما به اگر

 هم گاه و تاس آینده در اقعيتی این ،روم می سفر به فردا بگویم اگر و کردم بيان حال در واقعيتی ،ام خسته

 اخباري من .است زمان بی واقعيتی این چهار، با است مساوي دو عالوه به دو بگویم اگر .زمان بی هاي تواقعي

 .است شده برده کار به  Assertive هم گاهی برم، می کار به  Declarativeي ترجمه در را

 تحریکی -6

 بر یندهآ در عملی انجام به را مخاطبم ،خواهم می خودم گفتن با من وقتی یعنی .است تحریکی دوم قسم یک

 خواهم می یعنی .گویيم می تحریکی را این .بيانگيزم بر آینده در عملی انجام به .است مهم اینها ي همه .بيانگيزم

 شود مین حال در شود، شروع من گفتن از بعد ثانيه یک از آینده این ولو آینده، .وادارم حرکت به را مخاطبم

 :دگویي می کسی به شما وقت هر .داشت وا کاري انجام به را کسی شود نمی حال در زیرا کرد، را کار این

 این لوو ،آینده در بدهم؟یعنی انجام شما براي را کار این یعنی پرسد می شما از او .بکن من براي کاري یک

 تماس،ال ،خواهش ها، توصيه ها، نهی ها، امر مثل ها این نمونه .شود شروع من گفتن از بعد ثانيه دهم یک آینده

 .دهد انجام ما براي آینده در را کاري که خواهيم می کسی از عمل این با ما یعنی .دعا تضرع،

 التزامی -1

 آن .ندک می متعهد آینده در عملی انجام به را خود گوینده التزامی کار در .گویند می التزامی کار را سوم کار

 می ملتزم آینده در عملی انجام به را خود جا این اما، انگيخت می بر آینده در عملی انجام به را مخاطب جا

 قول با .ایمبي آینده هفته دهم می قول .بياورم برایتان را کتاب فالن فردا دهم می قول .دادن قول اش نمونه .کند

  .سوم قسم هم این .کند می ملتزم آینده در عملی انجام به را خود آدم
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 الحالی وصف -5

 می بروز را خودش درونی حال انسان الحالی وصف فعل در.  Expressive .است الحالی وصف چهارم قسم

  .دهد می بروز کند، می حکایت نگفتم .دهد

 ان هم و است درونی امري تشنگی هم .است من درونی حاالت ها این .اميدم نا یا ام تشنه گویم می شما به من

 تبریک :گفتم اگر اما. است واقعيتی کننده بيان یعنی ،است است؟اخباري اي جمله نوع چه این ولی .اميدي

 گفتن، ليتتس کردن، عذرخواهی کردن، تشکر گفتن، تبریک .خواهم می عذر کنم، می تشکر کنم، می عرض

 قسم ینا چون ،کنيد دقت خيلی باید شما که جاست این .اند الحالی وصف همه کردن، تشویق کشيدن، هورا

  .است متفاوت کند می حکایت خودش درون از آن اب شخص معموال که هایی اخباري با

 الحالی جلوگیري از خلط میان اخباري و وصف

. خوشحالم اید دهش موفق کنکور در شما که این از :گفتم شما به من اگر .اید برده نوبل جایزه شما کنيد فرض مثال

 راگ اما .دهم می خبر ودمخ درون از چون .است اخباري خوشحالم بگویم اگر .است اخباري چيست؟این این

 اگر .است ویمگ می تبریک از غير خوشحالم .است الحالی وصف این ،گویم می تبریک را موفقيتتان بگویم

 دست از دبگویي اینکه اما .است اخباري این کرد، غمگين مرا اي داده دست از را مادرت تو اینکه بگویيد شما

 این چون .گویم می را دو این تفاوت بعد حاال که است لیالحا وصف این ،گویم می تسليت را مادرت دادن

  .دارند هم با مهمی خيلی تفاوت دو

 عذر کار این زا گفتم اگر اما .است اخباري این .پشيمانم زدم شما به که حرفی از گویم می ماش به من وقتی یک

 .است الحالی وصف این خواهم می

 ایجادي -4

 سخن با را واقعيتی کار این با شما که است هایی گفتار فعل ایجادي، رهايگفتا ولی. است ایجادي هم آخر قسم

 انما":گوید یم قرآن ."فيکون کن لشئ اقول انا" گفت خدا .است خدایی کار یک یعنی .آورید می پدید گفتن

 .ستا خدایی کار نوع یک آخر کار این .شود می و شو گوید می خدا ،"فيکون کن له یقول شيئا اراد اذا امره

 با واندت می آدم که است موردي تنها این .نداشت وجود قبال که کنيم می ایجاد چيزي زدنمان حرف با یعنی
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 رهزه را بچه این : گویم می من آید می دنيا به من بچه .دهد دست او به خوبی حس و کند تقليد خدا از آن

 ناميدم زهره را چهب این گفتيد وقتی اما، دبودی گفته دروغ است، زهره بچه این بودید گفته قبلش اگر .ناميدم

  .شد زهره بعدا

 از اما .بودید گفته غدرو ،است همسرفالنی ، فالنی گفتيد می اگر قبال .پذیرفتم را تو همسري گفتيد زنی به اگر

 ،است یفالن زن فالنی که کنيد اشاره شما و پذیرفتم را تو همسري که زن آن به گویم می من که لحظه آن

 زن زهره گویيدب توانستيد نمی قبل لحظه .شد ایجاد همسري نام به واقعيتی من گفتن با چون .ید ا گفته تراس

 واقعيت .است حسن زن زهره گفت توان می پذیرفتم من گوید می حسن که اي لحظه از اما .است حسن

 زن زهره دبودی گفته راگ قبل لحظه. است همينطور هم دادن طالق اینکه کما شود می ایجاد گفتن با همسري

 زهره گویيدب اگر دادم، طالقت گفت زهره به حسن تا اما .بود واقعيت یک این و بودید گفته راست است حسن

  .اند ونهگ این ،عقدها ها، طالق ها، ناميدن .است رفته بين از واقعيت این که چرا.اید گفته دروغ است، حسن زن

 به بگوید شا سازنده اگر اما دریا، در است اشاره قابل فقط این .ندازیدبي دریا به آنرا و بسازید کشتی یک شما

 می می تا دارند، اسم ها آدم مثل هم ها یکشت که دانيد می چون گویند، می Queen Mary کشتی این

 می گفته Queen Mqry کشتی این به بعد به لحظه آن از است، Queen Mary کشتی این اسم گویيد

   .کنيم می ایجاد گفتن با را اقعيتیو گاهی ما پس .شود

 :از بود عبارت کارها پس .بود کار نوع پنج این

 اخباري،-1

 تحریکی،-6

 التزامی،-0

 الحالی، وصف-4

  .ایجادي-5
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 با صدق و کذب   I Locotionary Actنسبت اقسام پنج گانه ي 

 .ندارند کذب و صدق نجمی،پ و چهارمی سومی، دومی، .دارد کذب و صدق اولی فقط تا پنج این ميان در

  ."والکذب الصدق یحتمل قول".است قضيه بزنيم، حرف قدما قول به بخواهيم اگر اولی، فقط یعنمی

 ام بچه اسم زدیرو من که هست وقتی کنم، اخبار اینکه نه گذاشتم، زهره را ام بچه اسم کهگفتم  می من اگر مثال

 و تاس اخباري این زهره، ام راگذاشته ام بچه اسم من فالن، ايآق گویم می شما به امروز و زهره ام گذاشته را

 سته وقتی نه، اما .بگویم دروغ که است هم ممکن و بگویم راست من که است ممکن و دارد کذب و صدق

 .وییگ می دروغ که گفت شود نمی وقت آن .ام گذاشته زهره آمده، دنيا به که را ام بچه اسم گویم می که

  .دارد وکذب صدق اولی فقط پس .ندارد معنا وغدر اینجا در چون

 بعت :يدگوی می من به شما و شما به دهم می را پولی من که است وقتی فقهی لحاظ به"الکتاب هذا بعت"مثال

 ابکت دیروز که دادم گزارش دیروز اگر اما .ندارد وکذب صدق این .دهيد می من به را کتاب و الکتاب هذا

 يغهص و دادم شما به را پول اگر اما .بگویم دروغ هم شاید و بگویم راست شاید .ستا اخباري این خریدم، را

 اديایج و ندارد کذب و صدق نيست، اخباري دیگر این منک، الکتاب هذا بعت گفتم و کردم جاري هم را

  .ندارد کذب و صدق و است ایجادي است، عقد بعت چون است.

 و وصف الحالیمالکی براي احتراز از خلط میان اخباري 

 ونچبا وصف الحالی اشتباه می شود.  است، درون از که هایی اخباري که است این آن و فهميم می را چيزي ما

 شتباها الحالی وصف با اخباري هر و شوند می اشتباه ها الحالی وصف با است درون از که هایی اخباري تنها

  .شود نمی

 شما موفقيت از گفتم شما به من اگر .دارد کذب و صدقاست  درون از هاي اخباري که است این فرقش

 شده بولق کنکور در شما اینکه از هم شاید بگویم، دروغ است ممکن یا بگویم راست است ممکن خشنودم،

 است نممک .دارد وکذب صدق این خشنودم، شما موفقيت از گویم می شما به اینکه بنابراین .ترکم می اید

 باز هم این اآی گویم، می تبریک را موفقيتتان بگویم اگر اما .بگویم دروغ هست هم ممکن بگویم، راست

 شود یم اما گویی، می تبریک مرا موفقيت که گویی می دروغ تو که گفت شود نمی دارد؟ وکذب صدق
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 دروغ من است ممکن و دارد کذب و صدق این .خوشحالی من موفقيت از که گویی می دروغ که گفت

 گویی می دروغ که گفت می گوید تبریککسی که  به شود نمی اما .نباشم خوشحال فقيتمو این از و بگویم

  .ندارد کذب و صدق این و

 فرق بحث صدق و صداقت

 پنجمی و چهارمی و سومی و دومی و دارد اولی به اختصاص وکذب صدق که شوم نمی بحث این وارد اکنون

 بی و صداقت اما، ندارند کذبو  صدق هارمیچ و سومی و دومی گوید می"سرل"اما .ندارد وکذب صدق

  .شوم آن بحث وارد خواهم نمی که ندارد، هم صداقتی بی و صداقت دیگر پنجمی .دارند صداقتی

 

 امکان بررسی قسم دوم و سوم و چهارم از نظر صداقت و بی صداقتی

 وکذب صدق پنجمی هن و چهارمی نه ،سومی نه ،دومی نه ،اولی نه بقيه ولی ،دارد وکذب  صدق اولی پس

 عنیی .دارند صداقتی بی و صداقت اما ،ندارند وکذب صدق چهارمی و سومی دومی، گوید می سرل اما. ندارند

 کذب و صدق این گویم، می تسليت بگویم شما به و کرده فوت شما مادر که باشم خوشحال دلم در من اگر

  .نگفتم غدرو .باشد نداشته صداقت که هست هم ممکن باشد، داشته صداقت من، تسليت است ممکن اما ندارد،

 اگر اما .اردد کذب و صدق و است اخباري این .دارد دروغ این گفتم، تسليت فالنی آقاي به دیروز بگویم اگر

 تسليت شده، وارد یفالن آقاي بر که مصيبتی از باشم خوشحال اگر اما .ام نگفته دروغ گویم، می تسليت بگویم،

  .کند یم فرق صداقت شرط با صدق شرط بنابراین کنم نمی که اخبار دارد، صدق اما .دندار صداقت گفتنم

 بی معنایی صداقت و عدم صداقت درباره ي قسم پنجم)ایجادي(

 Queen Mary را کشتی این اسم که گفتم اگر یعنی چه؟ یعنی .ندارد هم صداقت شرط آخر حالت ولی

 من اما .ردندا معنا آن در هم صداقتی بی و شد این گفتم که همين و ندارد معنا هم صداقتی بی آن در گذاشتم،

 ،ياوریدب من براي آب ليوان یک که گفتم شما به اگر اما .شوم صداقتی بی و صداقت بحث وارد خواهم نمی

 .مگوی می دروغ گفت توان نمی و ام نداده خبري چون ،ندارد کذب و صدق و است کییتحر اوال جمله این

 صداقت آب وانلي یک خواستن در اینجا بدزدم، را کتابتان فاصله، این در تا بياورید آب بروید ویمبگ اگر اما
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 می بلکه خواستم، نمی آب واقع در من چون .ندارد هم صداقت اما ،نيست درآن کذب و صدق. ندارد وجود

 نجپ هاي حالت ها این پس .ندارد هم را حالت این پنجمی اما .بدزدم را کتابتان و کنم غافل را شما خواستم

  .شد I Locationary Act ي گانه

 Per Locationary Actاقسام 

 یا سيدبتر اینکه .شود می گذاشته ما فعل خاطر به مخاطب بر که است نتایجی Per Locationary Act اما

  .شوند یم عددمت آدمی وجود ساحات تعداد به نتایج این .اند نتایجی نوع چه نتایج این ...یا شوید خشمگين

 ،بپرسم ار ساعت ام آمده من مثال که است این عقيده آن و است مقابل طرف در عقيده یک ایجاد نتيجه گاهی -1

  . هستم ادب بی یا نشناسم وقت یا هستم خواه خود من که شد ایجاد عقيده این مقابل طرف در اما

  .شود می ایجاد هيجان و احساس عاطفه، مقابل طرف در گاهی -6

 می و کنم می اخبار شما به و نشستم جایی در من مثال .شود می ایجاد من حرف خاطر به اي خواستهگاه  و -0

 به من .بروم باید که شود ایجاد خواسته این مقابل طرف در است ممکن اما .است اخبار این .شد شب :گویم

 در تاشب بروم، باید شده شب چون که کرده ایجاد شما در اي خواسته من ي گفته اما بروید، که نگفتم شما

  .است خطرناک چون نباشم، خيابان

 از ظیلف و "!واي":گوید می ناگاه به مقابلم طرف است، گفتار یک من کار حاصل که هست هم وقت یک -4

  .شود می ایجاد گفتاري و پرد می دهانش

  .شود می ایجاد کردکاري یک هم گاهی -5

  .باشد داشته مخاطب بر تواند می اثر قسم جپن ، Per Locationary Act پس

 ربع و دوازده ساعت که باشد این باشد شده صادر شما از که اي جمله و باشم کرده سوالمن از ساعت  اگر حاال

 و ام سيدهر ام نتيجه به هم من و اند کرده پيدا انطباق هم با نتيجه و هدف حاال بود، گفتار مقوله در این، است

 دوازده ساعت گفته و هکرد استفاده  Per Locationary Act چهارم مقوله از گفتار مقوله زا مقابلم طرف

 .نرسيدم ام هنتيج بهمن  اما داشته گفتاروي  هم باز ،ندارم ساعت من این باشد که يو گفتار اگر اما .است نيم و
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 I در هم قسم پنج این از غير .ندارد وجود قسمی قسم، پنج این از غير .دانم نمی را زمان هم باز چون

Locationary Act ردهب جلو به گامی را نظریه این ،کنيد درست ششمی قسم بتوانيد اگر .ندارد وجود ها 

  .دهد انجام کاري چنين بتواند که نشده پيدا کسی االن تا ولی. اید

 امکان تسري مباحث گفتار به نوشتار

 .ستا طور همين هم نوشتاري فعل است، صادق هم نوشتار در سخنان این عين. گفتاري فعل گویند می ها آن

 گویم می و خوانم می را آن من .بدهد اطالعی من به فلسفه مورد در آن وسيله به تا نوشته کتابی کسی مثال

 که بود ننوشته را کتاب این او .است Per Locationary Act این !!سرتان بر خاک دارد، چاپی غلط چقدر

 اما .بدهد اتاطالع من به و.... هگل کانت، فلسفه به راجع که بود نوشته را کتاب این او .گویمب ناسزا او به من

 .است گذاشتهاثر  مخاطب من بر که است  Per Locationary Act        این گویم می ناسزا او به من وقتی

 .تاس صادق هم نوشتار به راجع عينه به سخنشان اما اند زده حرف گفتاري فعل به راجع ها آن بنابراین
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 پیش فرض هاي سخن

 پیش فرض هاي فعل گفتاري -0

 مرادم اج این .است گفتاري فعل به مربوط یکی .داریم فرض پيش نوع چهار ما که گفتم قبل جلسه در

Locationary Act م،ده می تکان را دهانم من اینکه خود .است بيان همان خودش که گفتاري فعل .است 

 شما ظرن به گویم می سخن شما براي و دهم می تکان را ام حنجره من وقتی .است فرض شپي یک خودش این

 ايصد امواج و دارد وجود هوا شما و من بين که این نيستيد، کر شما که این؟ دارم هایی فرض پيش چه من

 نای که رددا وجود اتر حامل، یک اثير، یک قدما قول به یا رسد می شما گوش ي پرده به هوا طریق از  من

 نيستند هایی چيز ،ها فرض پيش این .است بيانی فعل هاي فرض پيش ها این .رساند می شما گوش به را امواج

 بيانی فعل یا Locationary Act به که اول قسم هاي فرض پيش بنابراین .بپردازیم ها آن به تحليل در ما که

 .نيست ها این ما هاي فرض شپي از مراد و نيستند پرداخت محل ها این شوند، می مربوط

 .است  I Locationary Act گفتاري محتواي از مرادم. ست گفتاري محتواي به مربوط که گفتم ها بعد اما

 نهاآ به راجع باید من مهمند چون که پرداخت ها آن به نقد در باید و اند مهمی بسيار هاي فرض پيش ها این

  .دهم انجام تفصيلی بحث

 :گفتم اینکه پس

 بيانی فعل یعنی است خاصش اصطالح منظورم گفتاري فعل-1

 .است I Locationary Act مرادم که است گفتاري محتواي به مربوط-6

 .ندارد فرض پيش کار نتيجه و است من کار نتيجه آن چون چرا؟. نگفتم   Per Locationary Act  اما

 نبود من کار  Per Locationary Act و آید نمی ها فرض پيش در  Per Locationary Act  بنابراین

 .ندارد ربطی من به و است گذاشته شما روي بر من کار که است اثري این و بوده چه فرضم پيش بگویم من که

 گفتاري، محتواي به بوطمر گفتم که آنیاست.  بيانی فعل منظورم گفتاري، فعل به مربوط نوشتم که آنی بنابراین

I Locotionary Act است دومی همان واقع در آن که .Per Locotionary Act  پيش نگفتند اصال را 

 و شود می مربوط مخاطب توي به و نيست من مال Per Locotionary Act و من فرض پيش یعنی ،فرض
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 ود این از .شود نمی مربوط من به و باشد خواهد می چه هر و شدي خشمگين یا ترسيدي من حرف از که این

  .بپردازیم امحتو به باید دسته

 و ها بحث در و پردازیم نمی  Locotionary Act  به که گفتم .کردم بيان هم را دیگر فرض پيش دو من

 نآ به مان توجه بيشتر باید که گفتيم هم را  I Locotionary Act  و پردازیم نمی آن به علمی هاي تحليل

 و شود نمی مربوط ما هاي فرض پيش به اصال که چرا نگفتيم اصال هم را.  Per Locotionary Act باشد

 ربطی ما هب کرد خشمگين یا ترساند را مقابلم طرف من حرف اینکه و است گذاشته مخاطب بر که است اثري

  .ندارد

 پیش فرض هاي مربوط به مخاطب گفتار -6

 پيش .است تارفگ مخاطب به مربوط که گفتم یکی .ام گفته هم را دیگر فرض پيش دسته دو من اینها از غير اما

 پنج ارمانگفت مخاطب به راجع ما که است این حصرم خودم من است، گفتار مخاطب به مربوط که هایی فرض

  .بزنيم حرف او با که داریم فرض پيش نوع

 مخاطب علم به هاي مربوط فرض پیش -0

و  شاینآن هاي دیدگاه تفاوت به راجع که گفتم امروز من اگر .است مخاطب علم به مربوط فرض پيش یک

 چه؟ عنیی فيزیک دانيد می اصال شما اینکه دارم؟ فرضی پيش چه کنم صحبت فيزیک در پالنک ماکس

 مربوط هک گيرم می مفروض شما براي را علم این من و دارید آشنایی پالنک ماکس با شناسيد، می را آنشاین

 .است مخاطب علم به

 مخاطب فهم به هاي مربوط فرض پیش -6

 است،  Knowlage     این از غير که (Understanding) مخاطب فهم به مربوط است هایی ضفر پيش یک

، دارم قبول را شما علم من و شناسيد می را پالنک ماکس و دانيد می فيزیک شما اگر .است Knowlage علم

 اما .مدار اشم فهم حدّ  به راجع هایی فرض پيش من که فهميد می گویم می آسان را مطلب من که دیدید اگر

 گريدی هاي فرض پيش شما فهم حدّ به راجع من که شود می معلوم گویم می دشوار را مطلب همان دیدید اگر

  .دارم
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 در اگر اما را مطلب همان گویيد، می درس جور یک گویيد می درس ریاضی هوشان تيز مدرسه در وقتی شما

 می متفاوت را فهمشان چون .گویيد می يدیگر جور را مطلب آن بگویيد درس عادي هاي بچه ي مدرسه

 .مثال ده اب دیگر جاي و مثال سه با دیگر جاي در و گویيد می مثال دو با جا یک در را مطلبی بنابراین .دانيد

 فهم به راجع هایی فرض پيش ما گاه .است علم از غير این و دارید ها بچه متفاوت فهم از تصوري چون

 راجع فرضی پيش چه من که بفهميد توانيد می گوینده عنوان به من زدن حرف طرز از شما .داریم مخاطبمان

  .دارم شما فهم به

 پیش فرض هاي مربوط به قدرت تفکر مخاطب -1

 نتيجه و فتمگ را مطلبی من اگر .دارم شما تفکر قدرت به راجع هایی فرض پيش من .است تفکر قدرت دیگري

 و گرفتم رضف پيش شما در را زیادي تفکر قدرت من که رسيم می جهنتي این به کردم واگذار شما به را گيري

 شما براي زیادي رتفک قدرت من اینکه یعنی این، دارد نتيجه هفت موضوع این که باشيد داشته توجه گفتم اگر

  .نيستم قائل

 یعنی گفتم اشم به ار نتایج من اگر بنابراین .گفته پيش سخنان از جدید نتایج گرفتن قدرت یعنی تفکر قدرت

 فهمد می لممقاب طرف و کنم می اشاره من االشاره، یکفيه العاقل گفتم اگر اما .دانم می کم را شما تفکر قدرت

 .ام گرفته باال را مقابلم طرف تفکر قدرت یعنی این ،بگویم خواهم می چه من که

 مخاطب تجربه به پیش فرض هاي راجع -5 

 عملی امري هتجرب که است این تفکر و فهم و علم با فرقش تجربه .تاس مخاطب تجربه به راجع هم دیگر بحث

 علومم زدم حرف نيم و ساعت یک من که دیدید اگر .دارم شما علمی مقام به راجع هایی فرض پيش من .است

 اول بعر سه تا فرد هر گوید می امروز روانشناسی .دارید گرفتن قدرت نيم و ساعت یک تا شما که شود می

 حوزه رد که است این جالب .شود می کمتر و کمتر او قدرت بگذرد زمان چه هر و باالست اش راییگي ي قوه

 می مترک ربع سه از پس فراگيري قدرت که بودند فهميده زود انگار و است ربع سه یا ساعت یک ها درس ها

 .شود
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 ماش اینکه و دارم شما ي تجربه به راجع فرضی پيش من یعنی این زدم حرف ساعت دو شما براي من اگر اما

 .است عملی امور در تجربه .دهيد گوش تمرکز با ساعت دو توانيد می و اید برده باال را خود قدرت

 مخاطب هاي نیاز به راجع هاي فرضپیش  -4

 با الهيات به راجع من که دیدید اگر .دارم شما هاي نياز به عراج هایی فرض پيش من که است این آخر بحث

 محله ي ندهفروش با گرنه و دارم هایی فرض پيش شما هاي نياز به راجع حتما من یعنی این کنم یم صحبت شما

 امروزه که دمکر نمی فکر من اگر .ندارد نياز بحثی چنين به او دانم می چون. کنم نمی مطرح الهياتی بحثی مان

 که ارمد مخاطبانم نياز به راجع اییه فرض پيش من و گفتم نمی را درس این ندارد، نياز ژيمتدولو به کسی

  .کنم می بيان را ها بحث این

 :که گفت

 .جوابم گویی می عباس از تو/اظطرابم در حسين بهر از من

 عباس هب راجع هم قدر هر تو اما شد؟ چه حسين امام که پرسم می دارم من .گرفت نظر در را مقابل طرف نياز باید

 نشود Match وقتی .شود نمی Match من هاي نياز با و شود نمی بجوا من براي این بگویی، سخن من با

 و درست ندارد، همخوانی مخاطب نياز با که سخنی یعنی .ندارد Relevance سخن این گویند می امروزه

  .ندارد ارتباط مخاطب نياز با اما است صادق

 از ياريبس .بگيرد قرار زمين وير کفين سجده در باید گویيم می ما داند نمی را زندگی معناي مخاطب مثال

 رايب مساله این از ما ندارد قبول را خدا کسی مثال .شود می ناشی نکته همين درک ازعدم ربط بی هاي حرف

 به انستيمد نمی و شدیم مواجه گوشت تکه یک با بعد و سپردیم خاک به را جسد سه اگر که بزنيم حرف او

 می وضو وقتی گویيم می او به ما و ندارد ایمان خدا به فردي یا .نيمبک چه باید دارد تعلق اجساد از یک کدام

 مخاطب نياز و ندارد  Relevance این خوب .است باطل وضو صورت این غير در برگردد نباید آب گيرید،

  .است نفهميده را
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 پیش فرض هاي مقام گفتار -5

 فرض پيش مه گفتار مقام .است گفتار مقام هب مربوط این که اند گفته و نده اکرد مطرح هم چهارمی فرض پيش

 مقام، عنیی دانيد، می فردي معلم را خود شما که وقتی بين است فرق است؟ چيزهایی چه گفتار مقام .دارد هایی

 در را ودتانخ طرف با که وقتی یا و است نوشتن و گفتن نوع یک اقتضائش این است، تعليم و تدریس مقام

 است، تعليم از غير این که دانيد می رسانی اطالع حال در یا دانيد، می مباحثه حال در یا دانيد، می مذاکره حال

 ییتقرااس حصر حصر، .دانيد می دفاع مقام در یا دانيد می نقد مقام در یا. کند می فرق گفتار مقام جا این در

  .شود می شامل را امساق ي همه ها همين که قائلم خودم من. قائلند هم این از بيشتر کسانی. است

 نوشتند که یهای کتاب با هایشان گفتار درس هم، بزرگ فيلسوفان حتی مثال که اید کرده دقت وقت هيچ شما

 تعليم ست،ا تدریس مقام گفتار مقام اینجا در چون و .اند بوده تدریس مقام در گفتارها درس در چون .متفاوتند

 پالنک اکسم تواند، نمی بفرستد؟ پالنک ماکس براي را ودخ هاي گفتار درس تواند می انيشتين آیا اما .است

 .کند مباحثه پالنک ماکس با نداتو می اما .گيرد می اش خنده

 اقسام مقام گفتار

 تدریس -0

 یا شنونده هب نسبت نویسنده، یا گوینده که است این بر فرض تدریس مقام در .است تدریس مقام مقام، آنکه اول

 .ستا مفروض مقابل طرف در جهلی بنابراین .دنده انتقال او به را علم این دنخواه می که دارند علمی خواننده

 مذاکره -6

 ضعمو در ام، مساوي مقابل طرف با من که است این بر فرض مذاکره در که داریم را مذاکره ما تدریس از غير

 اب نظري اختالف ولی ،بدهد ادی من به چيزي خواهد نمیهم  او، بدهم یاد او به چيزي خواهم نمی من برابریم،

 می مذاکره یا Negotiation را این .کنيم رفع را نظر اختالف این نوشتن یا گفتن با خواهيم می که داریم هم

  .خواهد می خاص زدن حرف یک و خواهد می خاص Literature یک این و گویند
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 مباحثه -1

 ظرن اختالف اما ام مساوي مقابل طرف با من که ستا این بر فرض مباحثه در .است مباحثه از غير مذاکره اما

 اختالف هم با اینکه نه .برسيم جوابش به هم همکاري با خواهيم می که داریم مشترکی سوال بلکه ،نداریم

 جواب به هم همکاري با خواهيم می حاال و دانيم نمی را سوالی جواب و سطحيم هم ما دوي هر نه، داریم،

 .است سوم مقس هم این .برسيم سوال

 رسانی اطالع -5

 .يستيمن برابر موضع در مقابل طرف با من رسانی اطالع در .است رسانی اطالع قسم آن که داریم هم چهارمی قسم

 عاتاطال او به خواهم می. شد می تدریس این نه گر و دهم انتقال او به خواهم نمی من اما است باالتر من موضع

 نه بدهم Information او به خواهم می من و گویند می رسانی اطالعات را این .بدهم Information  یا

.Knowledge 

 به خواهد می رسانی اطالع در ولی بدهد knowledge مقابلش طرف به خواهد می فرد تعليم و تدریس در

 .کنيم بحث دو این تفاوت به راجع باید که Knowledg. نه بدهد Information مقابلش طرف

 عصر ، Knowledge عصر نه است، اطالعات عصر ما عصر :گوید می که دارد معروفی ي جمله هایدگر

 .قسم یک هم این .است عصراطالعات نيست، معرفت

 نقد -4

 خواهم یم حال هر در ولی دانم نمی دیگري از برتر یا دیگري با برابر یا را خود من نقد در .است نقد دیگر قسم

 دیگري از فروتر یا دیگري با مساوي یا دیگري از برتر را خودم من دفاع در .بگيرم او از را مقابل طرف راي

  .دگوین می گفتاري مقام ها این به .ندهم دست از او برابر در را خودم راي خواهم می حال عين  در ولی دانم می

 فرض پيش انواع این در .است این ما هاي فرض پيش انواع که شد مشخص حاال، چيست مقامش گفتار که این

. آن پردازیم نمی آن بهکه  است گفتاري فعل به مربوط که هایی آن و بپردازیم آن به باید که است آنهایی ها

 .دارد قرار دوم درجه در هم چهار و سه مورد  و است بخش مهمترین ،است گفتاري محتواي به مربوطچه 
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 :پرسش و پاسخ

 حاالت سه گانه ي شکست

 .دهيد توضيح و کنيد می لطف. است جور سه شکست که کردید اشاره استاد :سوال

  .است جور سه، نشود منطبق نتيجه بر هدف اینکه که شد گفته :استاد

 مخواست می من مثال .هدف از کمتر اما ،هدف سنخ از است چيزي نتيجه و است چيزي هدف که این یکی -1

 بيست دنبال ما .است نمره مثالش بهترین .است هدف خسن از نتيجه این .نرسيدم بيشتر نيشابور تا اما بروم مشهد به

  .مورد یک این. ایم نرسيده هدف خود به اما ،رسيدیم هدف سنخ به .ایم آورده هجده اما رفتيم،

 داشتهن ساعتی اصال مقابل طرف که وقتی مثل .نرسد هم سنخش هم هدف به انسان که است این دیگر مورد -6

 است، دقيقه هپنجا و دوازده ساعت بگوید آنکه جاي به اما بود گفته را وقت اگر ،بگوید ما به را زمان که باشد

 .بودم نرسيده هدف خود به اما ،بودم رسيده هدف سنخ به من ،است دقيقه سی و دوازده ساعت بگوید

 .دکر یم تصور آنچه از بيش هایی نتيجه با اما اما ،رسد می هدف خود به انسان که است وقتی سوم قسمت -0

 می من فرضا مثال .خورده شکست هاي هزینه با اما است رسيده هدف به .است خورده شکست هم جا این

 رد این واقع در شکسته، دستش که ام زده دستش روي بر نان آنچ باشد، مودب ميهمان جلوي ام بچه خواستم

 .نخورید شکست هيچگاه زندگی در شما اميدوارم .است هدف از شدن
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  هشتم جلسه

 

 

 مروري بر مباحث جلسه ي پیشین

 فرض داریم، ي گذشته گفته شد که ما بنا بر حصر چهار قسم پيشدر جلسه

هم  وشتارگویيم در باب نشود. البته هر چيز که در باب گفتار مییکی آن که به فعل گفتاري مربوط می -1

  locutionary actشود یعنی می کند. یکی آنکه به فعل گفتاري مربوطصادق است و هيچ فرقی نمی

 شود.مربوط می illocutionary actشود یعنی به یکی اینکه به محتواي گفتاري مربوط می -6

 شود، انواع آن را توضيح دادم مربوط می perlocutionary actیکی آن هم آن که به مخاطب گفتاري یا  -0

 شود.و یکی هم مربوط به مقام گفتار می -4

اریم فرض داریم وقتی دفرض داریم. اما بحث بر سر این بود که حاال که چهار پيشما چهار پيش گفتيم که

فرض در مقام تحليل است و ما در هر سخنی سه تا مواجهه داریم، گزارش، کنيم، چون پيشسخنی را تحليل می

 يدیم. تحليل و نقد، بحث گزارش تمام شد. رسيدیم به بخش تحليل و هنوز به بحث نقد نرس

ر مرحله ها و یکی تحليل لوازم. ما دفرضدر بخش تحليل گفتيم که تحليل دو بخش دارد، یکی تحليل پيش

نستيم. هر سخنی داها را میفرضها بودیم باید اقسام پيشفرضها هستيم. چون در تحليل پيشفرضتحليل پيش

 هایی دارد. فرضپيش

هار فرض داریم تحليل لزوماً نباید به هر چعين اینکه ما چهار قسم پيشفرض را بيان کردم اما در چهار قسم پيش

د نظر نيست. هاي مربوط به فعل گفتاري مفرضتا تعلق بگيرد. اولی را بيان کردم و گفتم که در تحليل، پيش

است ما رفرضت این است که ما کر نيستيم، شگویيد که تو پيشاي در اینجا گفتيم، شما نمییعنی اگر جمله

هاي بحث من است این در تحليل سخن محل بحث نيست که فرضگویيد اما اینکه کر نبودن شما جزو پيشمی

 آن را جلسه ي پيش توضيح دادم. 

فرض گویم که خدا وجود دارد به من گفته می شود که تو یک پيشگویم خدا وجود دارد تا میمن وقتی می

ن اگر در خأل بودیم صداي تو به گوش ما نمی رسيد و اینکه تو داري و آن این است که ما کر نيستيم، چو

کنی که ما در خأل نيستيم، چون اگر در خأل بودیم صداي تو به گویی خدا وجود دارد، یعنی تو فکر میمی
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کنيم فرض تو این است که ما در خأل زندگی نمیگویی خدا وجود دارد، پيشگوش ما نمی رسيد و اینکه تو می

ها درست فرضکنيم که صدا می تواند بر موج هایش سوار شود، البته که این پيشایی زندگی میو در فض

فرض خدا صادق است را تحليل کنيد، هرگز نباید این نکات را بگویيد، اگر خواهيد پيشاست. اما وقتی می

 اند.  ontologicهاییفرضفرض است که گفتيم پيشها هم یک نوع پيشچه این

که  فرضم این استگویيم : خدا وجود دارد، پيشها محل بحث نيستند. درست است که من وقتی میولی این

کردم ، اگر مثالً فکر میgod existگفتم دانيد میدانستم که شما فارسی نمیشما فارسی بلد هستيد و اگرمی

 ontologicهاي فرضيشها گر چه پفرضانگليسی بلد هستيد. این قسم اول را گفتم و گفتم که این پيش

 گيرند. ها محل توجه قرار نمیسخن اند، ولی در عين حال هيچوقت در تحليل

هایی که من در صحبت فرضبود. یعنی پيش illocutionary actاما بحث دومی وجود دارد که مربوط به 

د شوآید که این میاي از دهانم بيرون میدهم و جملهکردنم به جز آنکه حنجره فک و زبانم را حرکت می

locutionary act  باillocutionary act  .مواجهيمillocutionary act  را هم پنج قسم کردم اما دیگر

 هایش چگونه است.فرضاین را گفتيم که پيش

 perlocutionary actاقسام پیش فرض هاي 

perlocutionary act ایم و اقسام را هم به پنج قسم تقسيم کردهperlocutionary act  ،را هم بيان کردم

تم، ها را که مربوط به مقام گفتار است را گففرضام و قسم چهارم پيشهایش را نگفتهفرضولی باز هم پيش

فرض مربوط خواهم یک به یک به این پرسش ها بپردازم. به پيشهایش را نگفتم، حال میفرضولی اقسام پيش

ها م اینفرض مربوط به محتواي گفتار داریم. این پنج قسپنج قسم پيش به فعل گفتاري نمی پردازم. اما گفتم،

هم یک خواالحالی است و یا ایجادي، حال میبود. گفتار یا اخباري است، یا تحریکی، یا التزامی، یا وصف

 یک به این پرسش هاي پنچ گانه بپردازم. 

 پیشفرض هاي افعال اخباري -0

مقوله اخباري باشد یعنی واقعيتی از واقعيات عالم وجود را در گذشته یا حال  اول آنکه اگر فعل گفتاري شما از

کنيد. در جلسه گذشته این قيد ها را مطرح کردم و گفتم وقتی به یا آینده یا در ساحت بی زمانی گزارش می

مربوط  هگویند فعل گفتاري ات از مقوله ي اخباري است که من واقعيتی از واقعيات جهان هستی را کمن می

ام، یعنی کنم. مثل اینکه بگویم من دیروز صبح راهپيمایی کردهشود را گزارش میبه گذشته یا حال یا آینده می

گویم حسن شود یا اینکه بام که این مربوط به حال میام. یا بگویم االن خستهواقعيتی در گذشته را بيان کرده
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 شود یا اینکه بگویم دو به اضافه دو مساوي باتی در آینده میفردا به خانه ي ما می آید، این مربوط به واقعي

هستند و مربوط به  externalها واقعيات بی زمان یا شود و اینشود که مربوط به هيچ زمانی نمیچهار می

 گویيم. می illocutionary actگذشته، حال و آینده نيستند. این را اولين نوع 

رضی نداشته فاخباري بخوانيد یا بشنوید که پيشمحال است که شما یک جمله هایی دارد. فرضهر اخباري پيش

 گویيم دست کم سه قسم به این خاطرفرض دارد. این که میباشد. هر سخن اخباري دست کم سه قسم پيش

ها ندارند. اما دست کم هر سخنی ها دارند و بعضیهاي قسم چهارم و پنجم و ششم، بعضیفرضاست که پيش

 فرض را دارد. پيشسه 

 پیش فرض هاي مابعدالطبیعی -0

 برخی پیش فرض هاي هستی شناسانه و عدم بررسی آن ها در بحث حاضر

نيست بلکه مرادم  transphysicalهاي ما بعدالطبيعی مرادم نيست. منظورم فرضیک سلسله پيش

metaphysical اشد. ض مابعدالطبيعی نداشته بفراي بگوید و در آن جمله پيشاست. امکان دارد کسی جمله

گویيد در این اتاق مرد است یا در خواه آن جمله به قول قدماي ما از مقوله ي بسيطه باشد، مثل وقتی که می

قضایاي  گفتند و امروزه به آنها هليه هاي بسيط میهستی خدا هست یا در گياهان کلرفيل هست که قدها به این

یا قضایاي وجودي. چه از هستی حرف  propositionsیا  existential statementگویند یا وجودیه می

گویيم فالن چيز هست بلکه از صفت دار زنيم، نمیهاي مرکبه که از هستی حرف میمی زنيم و چه از هليه

گویيم خدا عادل است، مردي که در این اتاق است با معلومات است. زنيم. مثالً میبودن یک چيز حرف می

اي مرکبه هگویيم. هرکدام باشد چه هليههاي مرکبه میها هليهر این پارچ است، سرد است که به اینآبی که د

ود خود هایی در باره نحوه ي وجفرضهایی ماورا الطبيعی دارد. یعنی پيشفرضهاي بسيطه حتماً پيشو چه هليه

فتم امروز یکشنبه است، آیا در این که هایی ساده توضيح خواهم داد. اگر من گها، که آن را با مثالواقعيت

کاري نداریم. البته وقتی  locutionary actفرض فرضی دارم یا ندارم. به پيشامروز یکشنبه است من پيش

جود شنود و معتقدم هوا وفرض من این است که گوش شما میگویم امروز یکشنبه است، این یعنی پيشمی

 ها کاري نداریم. معتقدم شما فارسی بلدید. که البته ما با این دارد و یا حامل امواجی وجود دارد یا
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 پیش فرض هاي هستی شناختی مورد بحث

از سنخ اخباري  illocutionary actاخباري است ي گویيم امروز یکشنبه است، این یک جملهاما وقتی می

فرض شرضی وجود دارد. در آن پيففرضی وجود دارد یا خير؟ البته که در آن پيشاست. آیا در این پرسش پيش

ontologic  وجود دارد و آن چيست؟ 

اینکه اوالً زمان وجود دارد. اگر زمان وجود نداشت، دیروز، امروز و فردا معنا نداشت، زمان وجود دارد. این  -0

 تواند بگوید که امروز یکشنبه است. یعنی اگر فردي زمان را امري موهوم بداند نمی

ستيم توانمان قابل انقسام است وگرنه اگر زمان وجود داشت و قابل انقسام نبود ما دیگر نمیدوم آن که ز -6

است. اگر چه گاه به آن  ontologicفرض بگویيم امروز و اینکه زمان قابل انقسام است این یک پيش

 گویند. می metaphysicفرض و گاه پيش ontologicفرض پيش

کنيم، اگر انسان در زمان د و آن این است که ما در زمان حال زندگی میفرض دیگري هم وجود دارپيش -0

پيشوند «ام»تواند بگوید امسال، امروز، امشب و... چونبه کار ببرد. نمی« ام»تواند پيشوند حال زندگی نکند نمی

 کنيم. حال است و ما در زمان حال و اکنون زندگی می

فرض واضح فرض خيلی واضح باشد. ما پيشایرادي ندارد که پيش ها خيلی واضح است.ممکن است بگویيد این

بودند اند. کم نها هم شک کردهفرضفرض غير واضح داریم. بگذریم از این که در واضح ترین پيشو پيش

کنيم و زمان وجود ندارد. اما باالخره این اند زمان امري مرهوم است و ما زمان را توهم میفيلسوفانی که گفته

دارد. این  ontologicهایی فرضفرض است. همين امروز دوشنبه است یک سري پيشیک پيشهم 

اند و گاه به اند، وجود شناختی ontologicalاند یا هاي مربوط به خود جهان هستیفرضها پيشفرضپيش

 شود. گفته می metaphysicalآنها 

 بحث پیش فرض در لسان قدماء

فرض معنا نداشت و یکی از تفاوت هاي ا نمی زدند چرا که در تئوري آنها پيشهفرضقدماي ما حرف از پيش

فرض وجود ندارد. کل قضيه اِمّا بدیهیٌ او نظريٌ و عمده جهان قدیم و جدید این است که در عالم سنت پيش

ا به بدیهی وان آن رتگفتند اگر قضيه بدیهی است که هيچ و اگر بدیهی هم نيست میینتهی الی بدیهی. قدما می

ها فرضفرض حاصل نگرش جدید است. اگر چه قدما به به پيشفرضی وجود نداشته و پيشبرگردانيد. پيش

تند. بنابراین گفمی« امور عامه فلسفی»کنيم فرض یاد میباور نداشتند اما به مواردي که ما از آنها به عنوان پيش
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هستند. این از دید قدما  metaphysicیا  ontologicهایی وجود دارد که از سنخ فرضگویيم پيشوقتی می

 یعنی این ها مربوط به امور عامه هستند. 

 

 پیش فرض هاي معرفت شناختی -6

دارد.  epistemologicalشناختی یا هاي معرفتفرضدوم اینکه هيچ سخن اخباري نيست جز اینکه پيش

نداشته باشد. اگر من ادعا کردم که  epistemologicalفرض اي به زبان شما بياید و پيشامکان ندارد جمله

ي دارم؟ نه راجع به خود عالم بلکه در ارتباط من با  epistemologicalفرض امروز دوشنبه است چه پيش

 عالم خارج. 

کشنبه االمر امروز یتوانم به عالم خارج علم پيدا کنم چون اگر فی نفسفرض این است که من مییک پيش -1

ه است. پس توانستيم بگویيم امروز یکشنبتوانستيم به آن علم پيدا کنيم، حق ادعا نداشتيم و نمینمیبود و ما 

 توانم به عالم خارج علم پيدا کنم. فرض ما این است که من گوینده میپيش

دیگري هم داریم یا خير ؟ بله، زمان امري شناختی است.  epistemologicalفرض آیا اینجا پيش -6

به خود  اند با عالم واقع. راجعهاي معرفت شناختی راجع به عالم واقع نيستند راجع به ارتباط ذهن منضفرپيش

 عالم واقع چه فرد آدمی و چه نوع آدمی. 

 منطقی ي پیشفرض هاي فلسفه -1

اي فلسفه ي هفرضهاي سوم هم وجود دارند که مربوط به فلسفه منطق اند. هر سخنی پيشفرضیک دسته پيش

د که کنند. گفته شوهاي دیگر میفرضهاي فلسفه ي منطقی چه فرقی با پيشفرضمنطقی دارد. پيش

مربوط به ارتباط  epistemologicalهاي فرضمربوط به خود عالم واقعند. پيش ontologicهاي فرضپيش

. چون ور هاي دیگر خود مناند با با باهاي فلسفی منطقی مربوط به باورهاي منفرضاند با عالم واقع. پيشمن

ن است فرض وي ایگوید امروز دوشنبه است، پيشکنند. مثالً وقتی کسی میباورهاي من باهم داد و ستد می

فرضش این است که امروز دوشنبه که امروز دوشنبه است با سایر باورهاي صادق من مطابقت دارد. یا پيش

در صدق است و نظریه  correspondenceریه اول نظریه است با سایر باور هاي من سازگاري دارد. این نظ

گوبد امروز دوشنبه است یعنی با شناختی است. نظریه اول میدر معرفت currentismهاي دومی نظریه اي 

است در  correspondenceاست. این نظریه  epistemological   سایر باورهاي صادق من سازگار 

ویيم باورها و گرا می اي من سازگار است. قبلی را گفتيم باورهاي صادق، اینصدق. یا نه، به تعبيري با باور ه
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گویيد امروز دوشنبه است یعنی اگر بر اساس امروز دوشنبه است عمل بریم. یا نه وقتی میصدق را به کار نمی

 گویند در صدق.می pragmaticي خورد به این نظریهها نمیکنيد سرتان به سنگ واقعيت

کنم. ولی عمده نظریه است و فقط این سه موردي نيست که من بيان می 12تعداد نظریه هاي صدق تا االن البته 

ترینش این سه تاست. یعنی بيشتر فيلسوفان از قدیم تا اکنون به یکی از این سه تا قائل بوده اند. تا اواسط قرن 

قائل بودند. از اوایل قرن نوزدهم به بعد  correspondenceنوزدهم بيشتر فيلسوفان جهان به نظریه اول یعنی 

در صدق را مطرح کردند و  pragmaticنظریات دیگري هم ابداع شد. پراگماتيست ها نظریه سوم یا نظریه 

قائل  pragmaticطرفداران آن هم کسانی مثل ویليام جيمز، جان دیویی، هربرت ميد، پيرس، به نظریه ي 

شد پدید آمد. مثل نظریات کسانی مثل کواین که گفته می currentismبودند. یا نظریاتی که به آنها 

currentism ت که فرضش این اسگوید امروز دوشنبه است پيشگوید وقتی اینکه کسی میاست. یعنی می

 این مسئله با سایر باورهایش هم خوانی دارد. 

هار ها یکی، یا دوتا، یا سه تا، یا چز اینفرض را هيچ سخنی نيست اال این که دارد. از هر کدام ااین سه قسم پيش

 تا، یا پنج تا را دارد. 

 برخی نکات درباره ي کشف پیش فرض هاي سخن:

 رابطه ي مستقیم بین قدرت تفکر و قدرت کشف پیش فرض هاي سخن -0

 ف قدرتهایتان بيشتر است، یکی از معيار هاي کشفرضهر چه قدرت تفکر شما بيشتر باشد، قدرت کشف پيش

فرض در یک سخن هست را کشف کند و این براي تواند هر چقدر پيشتفکر یک انسان این است که او می

 قدرت تفکر آدم، یک استاندارد است. 

دهند که ها از اول یاد میدر کشورهاي دنيا که آموزش و پرورششان مثل آموزش و پرورش ما نيست به بچه

د. این سخن عاديِ عادي مثل اینکه باران می آید، به او یاد هاي سخن را از اول باید کشف کننفرضپيش

هایی دارد و آمدن باران یک موضوع بی موضعِ بی موضع است و فرضدهند که حتی این سخن هم پيشمی

است، و یک بعدش  ontologicalآمدن باران یکسري موضوعات قبلی داشته که یک بعدش 

epistemological شود. لسفه ي منطق مربوط میاست و یک بعدش هم به ف 

هایی هستند که برخی سخنان دارند و بعضی سخنان ندارند. منم فقط فرضاما از این سه دسته که بگذریم. پيش

هایی غير از این سه فرضها را می آورم و توضيحش را در جاي خود خواهم آورد. پيشفرضاسم این پيش

 ست. هافرض که خدمتتان عرض کردم ایندسته پيش
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 فهرست برخی پیش فرض هاي دیگر سخن -6

 .methodological شناختیهاي روشفرضپيش -1

 که بعضی سخنان دارند و بعضی سخنان ندارند.  theologicalهاي خداشناختی فرضپيش -6

 . cosmologicalشناختی یا هاي جهانفرضپيش -0

 ، anthropologicalشناختی یا هاي انسانفرضیک دسته پيش -4

  axiologicalشناختی یا هاي ارزشفرضپيش -5

که به آنها آگاهی به شئون اخالقی گفته  deontologicalشناختی یا هاي وظيفهفرضو قسم آخر پيش -2

 شوند. می

 ضروري بودن سه پیش فرض اولیه در هر سخنی -1

اي نداشته باشد. پس آنی که اال و البد هر ههاست ولی آن سه تاي اول را امکان ندارد جملفرضها انواع پيشاین

-انشناختی و انسشناختی، خداشناختی و جهانسخنی دارد آن سه تاي اول است، ولی آن تعبير یعنی روش

از آن  هاي هر سخن حداقلفرضشناختی یا اخالقی را بعضی دارند و بعضی ندارند. تعداد پيششناختی، ارزش

فرض مربوط به فرض ماورا الطبيعی، یک پيشاشد، یعنی حتماً باید یک پيشسه سنخی که گفتيم یکی باید ب

-فرض مربوط به فلسفه ي منطق داشته باشد. اما معموالً هرگز در یکی متوقف      نمیشناختی و یک پيشمعرفت

يدا بود ولی پ ماند. معموالً هر سخنی بسيار بيشتر از یکی از این سه تا را دارد و بعد نکته اي که در ضمن سخنم

شاف ي آدميان به یک ميزان قابل استکهاي یک سخن براي همهفرضکنم این است که پيشبه آن تصریح می

اضی تواند مشخص کند. اگر قفرض میکند که در یک سخن چند پيشنيست. قدرت تفکر آدم مشخص می

ته زنم ین است که یکبار هم در گذشفرض من ابه شما گفت شما باز هم زنتان را زدید. شما باید بگویيد پيش

ام. این یک ادعاست و ادعاي دیگر هم این است که حاال هم زدم. این در حالی است که شما را براي را زده

 اند به دادگاه. بار دوم آورده

با ایشان  ايیک وقتی آقاي مصباح گفته بودند آقاي ملکيان از دکتر سروش هم خطرناکتر است. من جلسه

 و به ایشان گفتم شما باید مسئله را اثبات کنيد.  گذاشتم

 . دکتر سروش خطرناک است.1

 . ملکيان خطرناک است.6
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یا ادعاهاي مختلط که در قالب یک  mixed claimگویند . خطر ملکيان از سروش بيشتر است. به این ادعا می0

است اما چند اي، یک جملهز زنت را زدهگوید بااند. قاضی هم میتا ادعا در آن جاي داده nشود ولی جمله می

 ادعا است:

 اي.. قبالً حداقل یک بار زنت را زده1

گویند وکيل کسی است که ادعاهاي ميکس را کشف کند. آن را از اي. و در حقوق می. االن هم زنت را زده6

قدرت  هاي سنجشکاش درآورده و به گفته قدماي ما از اجمال به تفصيل درآورد. یکی از مالحالت کپسولی

هاي یک سخن را کشف کنيد. ممکن است حرفی را فرضتوانيد پيشتفکر همين است که شما چقدر می

فرض فرض دارد و دیگري بگوید این سخن چهار پيشآدمی بزند و کسی به او بگوید که سخن تو یک پيش

يشتر خن از صد مورد هم بهاي این سفرضفرض داشت و بعدي بگوید پيشداشت و دیگري بگوید ده پيش

 ها را کشف کند. فرضتواند این پيشاست. هر چقدر قدرت تفکر آدمی بيشتر باشد بيشتر می

 پیش فرض هاي افعال تحریکی -6

اش در دیگر انواع سخن به کار می روند، ام. چرا؟ چون بقيهها سه تاي اول را توضيح دادهفرضمن از این پيش

 اما نوع دوم فعل گفتاري تحریکی است. گفتم که فعل گفتاري تحریکی سخنی است یعنی من اخباري را گفتم

که در آن گوینده یا نویسنده، شنونده یا خواننده خود را به انجام عملی در زمان آینده می انگيزاند که چرایی 

واهش الحاح، اصرار، خ به کار بردن عمل انگيزاندن در آینده را توضيح دادم. مثل امر، نهی، دعا، نفرین، التماس،

دهيم. گر چه عوام خواهش و تقاضا را با هم می ها انواع افعال تحریکی هستند که با زبان انجام میو تقاضا. این

برند. موعظه و نصيحت اگر از مقوله امر آورند اما تقاضا مقوله دیگري است. اما مردم این دو را با هم به کار می

گویند ضی میشود. بعله توصيه به شکلی مستقل بحساب بياوریم جزء این دسته میو نهی نباشد و آن را از مقو

وعظ جزو امور رقيق است اما اگر توصيه را در حالت موکدش در نظر داشته باشيم جزو یک حالت جداگانه 

 شود. می

ی و تهاي وجود شناختی، معرفت شناخفرضگفتيم در اینجا هم هست. پيشفرض اولی که میآن سه پيش

 هاي مربوط به فلسفه منطق در اینجا هم هست. فرضپيش

 نبود پیش فرض هاي فلسفی منطقی در جمالت تحریکی

اما در اینجا یک نکته وجود دارد. راجع به وجود شناختی و معرفت شناختی اش که هيچ مشکلی نيست اما راجع 

د از خواهيها و هرچه میها، توصيهمرها، نهیاي وجود دارد و آن مناقشه این است که ابه فلسفه منطقش مناقشه
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 هاي فلسفی منطقی به یکی از این دو شقشوند و بحثاین مقوله بگویيد در درون خود به دو شق، منشق می

، که از مقوله ام بگویم یک ليوان آب براي من بياورکند. اگر من به بچهکنند و به بقيه ربط پيدا نمیربط پيدا می

فرض دارم و آن این است که بچه ي من قدرت فتاري تحریکی است، در اینجا من یک پيشدوم یا فعل گ

هاي بخش فرضآوردن آب را دارد. قدرت آوردن آب را دارد، تحریکی است یا اخباري؟ اخباري است. پيش

خش ب گویيد برو آب را بياور این دیگرشود، وقتی که به او میفلسفه منطق به بخش اخباري اش مربوط می

فلسفه منطق ندارد. چون فعل هاي تحریکی قابل صدق و کذب نيستند و فلسفه و منطق با صدق و کذب کار 

گویی. من که نگفتم تو رفتی که راست باشد یا دروغ. شود گفت تو دروغ میگویم برو! نمیدارد. وقتی می

گویم برو! و برو راست و دروغ من که نگفتم خواهی رفت یا داري می روي که راست باشد یا دروغ. من می

ندارد و چون راست و دروغ ندارد در آن صدق و کذب معنا ندارد. و این در حالی است که بحث فلسفه منطق 

همه اش مبتنی بر صدق و کذب است. فلسفه منطق لب سخنش در باب تئوري هاي صدق و کذب است. اما 

چون  گویيد که برو آب بياورآب بياورد به او نمیفرضی در این سخن است اگر بچه آدم نتواند برود پيش

فرض گویيد برو آب بياور، این یعنی او قدرت آوردن آب را دارد و داراي یک پيشقدرت ندارد. وقتی به او می

ontological .است 

 پیش فرض هاي جهان شناختی در افعال تحریکی

یا  شناختیهاي جهانفرضتحریکی پيش هاي دیگري وجود دارد. در قسمفرضاما در قسم تحریکی پيش 

cosmological گویم ام. من وقتی به بچه ام میوجود دارد که من از آن نام بردم ولی آن را توضيح نداده

فرضش این است که اب چنان ي وجود دارد؟ پيشcosmologicalفرض برو آب بياور. در آن چه پيش

 ontologicalوانایی جابجایی اش را نداشته باشد. این امري سنگين نيست که انسانی با چنين نيروي بدنی ت

 چيست؟ است. فرق این دو در  cosmologicalنيست، بلکه 

 cosmologicalو  ontologicaتفاوت پیش فرض هاي 

گفتند، اختصاص به موجودي غير موجود دیگري شود و قدما به آن امور عامه میگفته می ontologicalآنچه 

ن کنيد لزوماً حکم آگفتند امور عامه، وقتی در مورد آب یا ليوان صحبت میین جهت به آن مینداشت و از ا

در مورد آب یا دریا صادق نيست. راجع به یک پدیده خاصی است. به احکامی که راجع به یک پدیده ي 

وند. مثالً آیا شگفته می ontologicalد شوند. اما به آنهایی که عام انگفته می cosmologicalخاصی اند 

 ontological؟ اگر قانون عليت را قبول داشته باشيم ontologicalاست یا  cosmologicalقانون عليت 
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گویيم آب بر چيزي عليت دارد اما خرما بر چيزي عليت ندارد. اگر اصل عليت را قبول است. چون دیگر نمی

کند. طبيعت )اگر به آن قائل باشيم( صدق می ایم، اصل عليت در تمام عالم است و بر طبيعت و ماورايکرده

تغيير، حرکت، سکون، وجود، ماهيت، جوهر، عرض و.... اختصاص به ، ثبات، وحدت، کثرت، قوه، فعل

هستند. اما سنگين تر بودن جيوه  ontological ها احکامدیگر ندارند. از این نظر اینموجودي دون موجود 

ست، چون فقط اختصاص به جيوه و آب دارد، این را ني ontologicalاز آب دیگر یک حکم 

cosmological گویيم که مربوط به پدیده هاي عالم طبيعت و پدیده اي خاص است، که یک پدیده می

توان است و نمی cosmologicalخاص از یک پدیده خاص سبک تر است. شيرین بودن خرما یک حکم 

ام اگر من به بچه ام گفتم برو آب بياور، حکمی در موردي آب کردهي پدیده هاي عالم تعميم داد. آن را به همه

بود  لهمنقواست. چون اگر جزو اشياء غير منقوله  اینکه آب جزو اشياءهایی دارد از جمله که آب یک ویژگی

ها احکام است و در بين تحریکی cosmological توانستيم بگویم بياور و این جزو احکامنمی

cosmological دهد. و آن چيزي که ميشه وجود دارد. چون تحریک هميشه در عالم طبيعت رخ میه

خواهيد مخاطبتان در عالم طبيعت انجام دهد با واقعيت هایی سروکار دارد. اگر مثالً گفتم از کوه باال برو. می

ه باال برو ن کوهایی در باره کوه وجود دارد و اگر گفتم از ایاین هم تحریکی است و باز یک سلسله واقعيت

اال رفت و شود از آن بیعنی کوه آن قدر شل نيست که تا پایت را روي آن گذاشتی پایين برود. و گرنه نه می

اند که هاییفرضپيش cosmologicalهاي فرضاند. پيششناختیهاي جهانها پيش فرضنه پایين آمد. این

ند، گاه خاص یک پدیده و گاه خاص چهار پدیده و اعام براي تمام موجودات جهان و طبيعت نيستند، خاص

ي موجودات جهان نيستند، مثالً ميعان یک گاه خاص یک دسته از پدیده ها هستند، اما باالخره در ميان همه

توان نيست چون در جمادات نمی ontologicalاند اما ي مایعات عالم در آن مشترکویژگی است که همه

 گفت. 

 شناختی در احکام تاریخیپیش فرض هاي انسان 

رو آب گویم بشناختی هم وجود دارد. مثالً آن جایی که به بچه ام میهاي انسانفرضدر احکام تحریکی، پيش

ز اند؟ چون تحریک اها مهمفرضهایی راجع به خود بچه ام دارم، غير از آب. چرا این پيشفرضرا بياور، پيش

اي ههایی راجع به عالم طبيعت در آن وجود دارد. پدیدهفرضد. پيشقبل انسان در عالم طبيعت صورت می گير

هایی است که در گفتار فرضیا ذي ربط و یکی هم راجع به خود انسان و این پيش Relevantمربوطه به 

 تحریکی وجود دارد. 
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 برخی پیش فرض هاي دیگر در افعال تحریکی

شناختی و هاي ارزشفرضآید الاقل در افعال پيشمی هاي دیگري هم وجود دارد؟ به نظرفرضاما آیا پيش

انجام « رلس»شوم. بيشترین بحث ها را در این باب وظيفه شناختی هم وجود دارند. من دیگر وارد این بحث نمی

 داده است. 

 پیش فرض هاي ارزش شناختی در افعال تحریکی

بل از رفتن گزارشی تهيه کن. اما ایشان امروز از اند امروز قاند و به من گفتهآقاي فالنی ریيس گروه من بوده

ریاست عزل شدند و بعد کس دیگري جایگزین ایشان شده، حاال اگر باز آقاي فالنی دستور دیروز را براي من 

اند اما شناختی وجود دارد وآن این است که ایشان قبالً بر من حق امر داشتهتکرار کنند، اینجا داوري ارزش

د، کند. اما اگر از مقوله امر باشند، اما اگر خواهش کردند و تقاضایی کردند این دیگر فرق میحاال دیگر ندار

هاي رضفشناختی هم وجود دارد. پيشهاي ارزشفرضامر کار هرکس به هرکسی نيست. اما هميشه یک پيش

 کند. شناختی خواهش فرق میهاي ارزشفرضشناختی امر با پيشارزش

 فه شناختی در افعال تحریکیپیش فرض هاي وظی

 بیان تفاوت میان ارزش و و ظیفه

ها. تفاوت ارزش و وظيفه این است که در ارزش هاي وظيفه شناختی هم وجود دارد در تحریکیفرضاما پيش

 کند که آدم عالم واقع را بيانکنيم، نه خود عالم واقع را. فرق میگزاري ما تلقی خود را از عالم واقع بيان می

ها دو چيزند. مثال این توصيفات از آب راجع به عالم واقع ند یا تلقی خودش را از عالم واقع بيان کند. اینک

 است: 

 است،  O6Hساختمان مولکولی آب 

 این آب در این پارچ ساکن است نه متحرک،

 این آب در این پارچ زالل است، 

 گویم. رد عالم واقع سخن میاگر آب را خوردم و گفتم این آب شيرین است. باز هم در مو

اما اگر به جاي اینکه بگویم شيرین است. بگویم این آب خوشمزه است. خوشمزه راجع به عالم واقع نيست، 

يات کند. شيرین از کيفيات ثانویه است و کيفراجع به تلقی توست از عالم واقع. شيرین با خوشمزه فرق می

 به کيفيات اوليه و ثانویه توضيح خواهم داد. اگر بگویم آب شيرین استاند. راجع ثانویه مربوط به به عالم واقع

یا خرما شيرین است، راجع به عالم واقع حرف می زنم. اگر بگویم خرما سياه رنگ است، راجع به عالم واقع 
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حرف می زنم، اما اگر به جاي آنکه بگویم خرما سياه رنگ است، بگویم بد رنگ است. اینجا تلقی خودم را 

یا برداشتی دارم. نگفتم خود عالم واقع  interprationز عالم واقع گفته ام. گفته ام من از عالم واقع چنين ا

این است. بنابراین فرق است که بگویيم سرکه ترش است یا سرکه خوشمزه است، سرکه ترش است بيان واقعيت 

يات ثانویه است. ه این ترش بودن از مقوله کيفاست، ولو بيان واقعيتی از سنخ مقوله کيفيات اوليه نيست. ولو اینک

یا ارزش و به کار شما  valueحاال هر وقت تلقی تان را از عالم واقع گفتيد، با ارزش سروکار داریم که به این 

evaluation گویيم، که انواعی دارد. گذاري مییعنی ارزش 

 اقسام ارزش 

 ارزش هاي زیباشناختی

گذاري هاي زیبایی شناختی است که تعابيري چون، زشت، زیبا، خوشگل، گذاري ها، ارزشیکی از ارزش

يم حياط گویخوش اندام، مليح، با شکوه، فخيم، بی روح، دل گرفته، با صفا و... از این دست است. مثالً می

ین جا . در اگویيم خانه تان دل انگيز استشناختی زیباشناختی است. مثالً میباصفایی داریم. با صفا یک ارزش

ا، گویم دل انگيز است، دل انگيز، باصفمتر مربع بيشتر نيست، نه! می 62ارزش داوري کرده ام. نگفتم خانه تان 

گویيم شعر حافظ فخيم است اما شعر با روح، بی روح، فخيم، زشت و زیبا و... همه ارزش داوري است. می

ی است. اگر من و شما بر سر اینکه تعداد مفهومی ارزشآن فخامت را ندارد. فخامت هم شاطر عباس صبوحی 

حروف دو شعر از اشعار حافظ و سعدي، کداميک بيشتر و کداميک کمتر است، اختالف پيدا کنيم، راجع به 

 ایم. مثالًیک واقعيت اختالف پيدا کرده

 ایها الناس جهان جاي تن آسایی نيست/  مرد دانا به جهان داشتن ارزانی نيست

  و یکی هم از حافظ:

 دال داللت خيرت کنم به راه نجات/ مکن به فسق مباهات و زهد هم مفروش

ما بر سر این اختالف پيدا کردیم که تعداد حروف این شعر بيشتر است یا آن، بر سر واقعيت اختالف پيدا  اگر

بگویيم  هکردیم. اما اگر بر سر این نقطه اختالف پيدا کردیم که شعر حافظ قشنگ تر است یا سعدي، اینجا هرچ

 است، یعنی ارزش.  evaluativeراجع به 

 ارزش هاي حقوقی

اند. مثل اینکه گفته می شود شما این مال را هاي حقوقیگذاريگذاري هاي دیگر هم ارزشیک نوع ارزش

اید. غصب یک مفهوم ارزشی است، البته ارزش منفی دارد. مثل زشتی، ولی حقوقی است. غصب کرده
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دزد است، دزد یک مفهوم ارزشی است. ولی مفهوم ارزشی حقوقی است. این تصرف، گویيم این شاید می

تصرف عدوانی است. عدوانی مفهوم ارزشی است ولی حقوقی است. مفاهيم ارزش شناخی چه در قسمت زیبا 

 شناختی و چه در قسمت حقوقی چند تا است که براي احصائش بسيار کار شده است. 

 ارزش هاي اخالقی

ري انجام تها معموالً احصاء بيشتر و دقيقاند که در مورد اینز مفاهيم ارزشی، مفاهيم ارزشی اخالقییک دسته ا

گرفته است. مفاهيم ارزشی اخالقی این ده مورد اند: خوب، بد، درست، نادرست، باید، نباید، وظيفه، مسئوليت، 

 اند. ها مفاهيم ارزشی اخالقیاین رذیلت و فضيلت

 

 

 ی و مذهبیارزش هاي دین

یک مفاهيم ارزشی دینی و مذهبی هم داریم. اوالً احکام خمسه در فقه اسالمی، مفاهيم ارزشی است. واجب، 

ها هم ارزشی دینی اند ولی با این دو مورد فرق مستحب، مباح، مکروه، حرام. دو تا مفهوم دیگر داریم که این

حالل است، غير از حرامی است که در مقابل واجب  کنند و آن حالل و حرام است. این حرامی که در مقابلمی

است. برخی دیگر از مفاهيم دینی مذهبی مثل نجس و پاک است. مثال گفته می شود آب پاک است، اما خون 

نجس است. یا مثال طاهر و مطهر. آب طاهر و مطهر است و مربا طاهر است اما مطهر نيست. البته مفاهيم دینی و 

ها نيست، مثالً مفهوم قدیس یک مفهوم ارزشی دینی و مذهبی است. معروف است که مذهبی منحصر در این 

توماس آکویناس قدیس است و آگوستين قدیس است، اما پاسکال قدیس نيست. یا حضرت که مفهوم دینی 

 و ارزشی است. مفاهيم ارزشی زیبایی شناختی، دینی و حقوقی مورد اجماع اند.

 ارزش هاي اقتصادي

ها معتقد اند مفاهيم ارزشی دیگري، مثل مفاهيم ارزشی اقتصادي را هم داریم. اگر شما گفتيد این چيز اما خيلی  

است، یعنی واقعيتی را گفتيد. اما اگر گفتيد گران است یا ارزان است یک  factualده هزار تومان قيمت دارد، 

ها ارزشی اقتصادي است. حتی بعضی مفهوم ارزشی است. یا مثالً اکازیون است، یا بنجل است، بيان مفاهيم

و مفهوم یعنی اند این دگفتند نو و کهنه هم دو مفهوم ارزشی اقتصادي اند. مثالً این ميز کهنه است. بعضی گفته

 نو و کهنه ارزشی هستند ولی اقتصادي نيستند. 
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 ارزش هاي معرفت شناختی

گویيم این شی معرفت شناختی هم داریم. مثالً میاند ما مفاهيم ارزشی منطقی هم داریم. مفاهيم ارزبعضی گفته

 epistemologicسخن معقول است ولی سخن دیگر نامعقول است. این مفهوم ارزشی معرفت شناختی یا 

گویند است یا ناموجه است که بعضی می unjustifiedاست و دیگري  justifiedاست یا این سخن موجه یا 

گویيم گویيم این سخن مستدل و آن سخن نامستدل است، یا میمی این مفهوم ارزشی معرفت شناختی است.

 است.  epistemologicاند یاوه مفهوم ارزشی این سخن یاوه است. باز بعضی گفته

 ارزش هاي منطقی

اند صدق و کذب جزء مفاهيم ارزشی اند، ولی در اش هم که معلوم است، صدق و کذب، بعضی گفتهمنطقی

هاي فرضشود. پس تا االن ارزش را مشخص کردم. اما گفتم که ما پيشی منطقی گفته میعين حال به آنها ارزش

شناختی هم هاي وظيفهفرضداریم که انواعی دارد. اما ما یک سري پيش axiologolicalارزشی شناختی یا 

 ها متفاوت از ارزش است. داریم که این

 بازگشت به بیان تفاوت ارزش و وظیفه

 وظيفه این است که:تفاوت ارزش و 

اوالً ارزش به هر چيزي تعلق می گيرد. اما وظيفه به فعل ارادي تعلق می گيرد. تعبير وظيفه را در باب فعل غير  -1

اند تنها فتهاند فعل ارادي انسانی، اما بعضی گتوان به کار برد، باید فعل ارادي باشد. بعضی گفتهارادي اصالً نمی

ان هم فعل تواند تعلق بگيرد. اگر فرشتگان و جنيباب فعل ارادي خدا هم تعبير وظيفه میفعل ارادي. بنابراین در 

ارادي داشته باشند به آنها هم تعلق می گيرد، اما در نهایت به فعل ارادي تعلق می گيرد. اراده اعم از این که 

ین لزوماً ارادي اختياري. پس بنابرا ارادي اختياري باشد یا ارادي اکراهی یا ارادي اضطراري. باید ارادي باشد. نه

تواند تعلق بگيرد. به موجودات طبيعت به موجودات اول فرق ارزش و وظيفه این است که ارزش به همه چيز می

خدا قدسی است. مفهوم قدسی مفهوم ارزشی  god is hollyگویيد، عالم ماوراي طبيعت، مثالً مگر شما نمی

دهيم. دهيم، بلکه به خود او نسبت میيم. آن را به فعل ارادي او نسبت نمیدهاست که آن را به خدا نسبت می

Holly  مفهوم ارزشی است. یا مثالSacredگویيد این یک متن غير ، میsacred  یاprofaned  ًاست. مثال

است یا مقدس است. مفهوم ارزشی  sacredاست یا اینکه کتاب مقدس و قرآن  profanedکتاب کانت 

توانند تعلق ل ارادي تعلق نگرفته است. پس اول فرقش این است که مفاهيم ارزشی به هر چيزي میکه به فع

مربوط به وظيفه است. تنها به افعال ارادي تعلق می گيرند چه به افعال  deontologicalبگيرند، اما مفاهيم 
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انسان یا خدا یا فرشتگان یا  کند بهارادي انسان بنا به نظري، و چه افعال ارادي به صورت اعم. فرقی نمی

 موجودات دیگري هم که اراده دارند. تعلق بگيرد. 

اما یک تفاوت دوم هم دارد. اینکه در مفهوم ارزشی ما تلقی خود را از عالم واقع بيان کردیم. گفتيم خوشمزه  -6

تگار تغيير کنيم. ما خواسنمیاست یا بد مزه است. اما در مفاهيم وظيفه شناختی ما تلقی خود را از عالم واقع بيان 

عالم واقع ایم و این خيلی هم مهم است. فرق است که فرد تلقی خود را از عالم واقع بيان کند یا خواستار تغيير 

گویم، در را ببندید، یعنی من از یک وضع عالم واقع ناراضی ام. مشکلی وجود عالم واقع باشد، وقتی به شما می

د این دري که باز است بسته شود. و در اینجا ما طالب تغييریم. امکان ندارد شما یک خواهندارد اما من دلم می

فعل تحریکی را به کار ببرید اال اینکه از عالم ناراضی باشيد. هر فعل تحریکی بر ناراضی بودن از عالم حکایت 

تو  ، همين عالم باشد اماخواهد عالمام . من دلم میکند. اگر گفتيد ساکت شو! یعنی از حرف زدنت ناراضیمی

م، اما دلم ادر این عالم حرف نزنی. یا اینکه اگر گفتند بلند شو برو آنجا بشين، یعنی من از همه چيز عالم راضی

 خواهد آنجا بشينی.می

همين جا آزمونی از خودمان بکنيم. این که گفتم هيچ فعل تحریکی نيست اال این که یک نوع عدم رضایت هم 

 locutionaryفرض فرض، پيشفرضی است؟ این پيشت، این عدم رضایت چه نوع پيشفرضش اسپيش

 ها کاري نداریم. مثالً اینکه تو فارسی بلدي، که با این مسئله کاري نداریم. فرضاست و من گفتم با این پيش

گویم ه بچه ام میبشناختی اشتباه نگيریم. در این که هاي وظيفهفرضشناختی را با پيشهاي ارزشفرضپس پيش

را دارم،  امشناختی داشتم و آن این است که من حق امر و نهی به بچهفرض ارزشبرو، آب را بياور، یک پيش

شناختی است، اما شناختی بود و در آن حق به کار نرفته بود. و حق یک مفهوم ارزشو این امري ارزش

ض آن است که فرزندم وظيفه دارد از امر من اطاعت فرفرض اخالقی و وظيفه شناختی هم دارد و آن پيشپيش

 ها را به مناسبت افعال اخباري یا تحریکیفرضکند وگرنه نباید این حرف را به او بزنم. من االن تمام پيش

 اند که آن را در جاي خود توضيح خواهم داد. هاي روانشناختی باقی ماندهفرضتوضيح دادم. تنها پيش

 ال التزامیپیش فرض هاي افع -1

عل ها بودند. در فهاي اخباري و تحریکی، قسم سومی هم داشتيم که آن هم التزامیفرضاما ما به غير از پيش

ب را کند. در فعل تحریکی مخاطگوینده یا شنونده خود را به انجام کاري در آینده متعهد میگفتاري التزامی

کند. ر اینجا خودش را به انجام دادن فعلی در آینده ملتزم میانگيخت. اما دبه انجام دادن فعلی در آینده بر می

ه دهم که فردا بگویم قول میشود که نمونه خوب آن قول است. مثالً میآینده هم از لحظه گفتن شروع می
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ع ن نوام. ایتان بيایم و نخواستم شما کاري انجام دهيد و خود را به انجام دادن عملی در آینده ملتزم کردهخانه

کند و همان        ها فرقی نمیهایش با تحریکیفرضهاي تحریکی دارد. بنابراین تعداد پيشفرضي پيشهم، همه

 هاست. این هم قسم سوم بود. تحریکی

 پیش فرض هاي افعال وصف الحالی -5

د در درون خواهناند که میها افعالیبود، این expressiveقسم چهارم هم افعال گفتاري وصف الحالی یا 

شد. مخاطب یک دگرگونی ایجاد شود، نه اینکه ایجاد بکند، ایجاد بشود. اگر ایجاد بکند، از قسم تحریکی می

واهد در آینده خمثال می زنم، اگر به شما بگویم تو متکبري، برو متواضع شو! این تحریکی است و من دلم می

هيم مخاطب چيزي را در آینده ایجاد کند یا کاري در خواکاري را انجام دهی، اما در افعال وصف الحالی نمی

است. یعنی  intransitiveنيست  transitiveخواهم حالی در او ایجاد بشود یعنی آینده ایجاد کند، می

متعدي نيست الزم است، مثل تبریک گفتن، تسليت گفتن، تشکر کردن، عذرخواهی کردن، شماتت کردن، 

خواهيد ا کردن، تحقير کردن و... هر کدام از این موارد که استفاده گردید میهورا کشيدن، تشویق کردن، استهز

ویم. گحالی در طرف مقابلتان ایجاد شود. مثالً شما در کنکور شاگرد اول شدید، من به شما تبریک می

یا خواهم در شما شادي ایجاد شود. خواهم کاري انجام بدهيد، میخواهم در شما شادي ایجاد شود. نمیمی

د، خواهيد در او یک همدردي ایجاد شوگویيد. شما میمثالً مادر فردي از دنيا رفته است و شما به او تسليت می

گویم به خاطر آن عذر ام و میایجاد شود. یا کار خطایی انجام داده sympathyیا  empathyیک 

خواهم رنجشی که داشته اید د. میخواهم با این کار رقت قلبی در شما نسبت به من ایجاد شوخواهم. میمی

برطرف شود و اگر کدورتی باشد برطرف شود چيزي در درونتان پدید می آید. بنابراین تبریک گفتن، تسليت 

تا درطرف مقابل حالتی ایجاد بشود  bravoگویم گفتن، تشکر کردن، هورا کشيدن، تشویق کردن و... مثالً می

ایجاد  خواهيم حالتی در اوگویيم آفرین! یک فعل وصف الحالی است و میمثالً بچه اي شعري خوانده به او می

گویم: تفو بر تو اي چرخ گردون! شاعر اینجا یک نوع انسان انگاري کرده و فکر کرده با این کار شود. یا می

ري اخواهيم اینجا طرف مقابل کگویيم: خاک بر سرت! نمیشود. یا مثالً میحالتی در چرخ گردون ایجاد می

ابتهاجی  خواهيم حالگویيم خوشا به حال تو! میخواهيم شرمنده شود و شرمی در او پدید بياید. یا میبکند. می

ها افعال وصف الحالی است. افعال وصف الحالی هم تمام چيزهایی که دو قسم در طرف مقابل پدید بياید. این

 توانند داشته باشند. اند، میقبلی داشته
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 فعال ایجاديپیش فرض هاي ا

کند. انما اما نوع آخر فعل گفتاري ایجادي است که تنها حالتی است که در آن انسان نوعی تشبه به خدا پيدا می

انا اقول شی کن فيکون و انت تقول شی کن »امره اذا اراد شی ان یقول له کن فيکون. یا در آن حدیث قدسی: 

کند و ند. آدم در این قسم کار پنجم، حالت خدایی پيدا میکخدا با گفتن خودش اشيایی را ایجاد می« فيکون.

شود. این تنها جایی است که آدم با حرف زدنش چيزي را پدید می آورد و واقعيتی با گفتنش چيزي ایجاد می

اند. اگر اشاره کنم و بگویم علی شوهر زهره را پدید می اورد. دو همکالسی، علی و زهره در کنار هم نشسته

 ام، اما اگر علی به زهره روام، اگر به زهره اشاره کنم و بگویم او زن علی است دروغ گفتهگفته است دروغ

کرد و گفت: قبلت التزویج. با این کار واقعيتی یعنی شوهري علی براي زهره و زنی زهره براي علی ایجاد شده 

ته بودیم اما نی زن فالنی است، دروغ گفگفتيم فالاست. با این جمله واقعيتی ایجاد شد، تا دو ثانيه قبل اگر می

تا گفت قبلت التزویج، چيزي به نام زنی، براي زهره و چيزي هم به نام شوهري براي علی درست شد. ببچه در 

بيمارستان به دنيا آمد و قبل از آن که پدر یا مادرش سر برسند و نامگذاري کنند و بگویند مثالً این علی است، 

ایم تقی، از این به بعد اگر بگویيد ... دروغ گفتيد اما تا مادرش گفت اسمش را گذاشتهتقی است، نقی است و

اید. گفتن اسم بچه ام را تقی گذاشتم، واقعيتی یعنی تقی شدن اسم این بچه را به اسم او تقی است راست گفته

شود، نامگذاري يتی ایجاد میاند. چون یک واقعاند. همه از این مقولهوجود می آورد. عقود و ایقاعات اینگونه

ها همين جوري اند. مثالً من برجی ساخته ام. هر نامی که به آن بدهند دروغ است. اما اگر من بگویم نام آن را 

، از این به بعد اسمش را گذاشتم برج مينو، از این به بعد اگر بگویند اسم این برج، bara santaگذاشتم برج 

 من که صاحبش هستم، اسمش را مينو گداشته ام.  اند، چونمينو است راست گفته

 پیش فرض هاي روان شناختی در افعال ایجادي

ن کار توان ایهاي روانشناختی هم به کار می آید، و آن این است که به هر روشی نمیفرضاینجاست که پيش

دارد تا  شتيم زهره! آیا امکانگوید اسمش را گذارا کرد. مثالً بچه ي من در بيمارستان به دنيا آمده، پرستار می

دارد و آن پرستار ندارد،  methodگوید زهره، ما هم بگویيم زهره؟! نه! چون این کار یک پرستار به او می

 بلکه پدر و مادر بچه دارند. 

گوید اسم این موشک را گذاشتيم سجين این درست است، اما اگر من بگویم اسم آن را گذاشتيم وزیر صنایع می

شود، ي دارد. درست است که با نامگذاري واقعيتی درست می methodشود. چون این نامگذاري نمیسجين 

ي خاص صورت بگيرد. اگر زهره و علی در کنار هم نشسته باشند و خواهر  methodاما این نامگذاري باید با 
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وهر بَلتُ التزویج، زن و شو برادر باشند و زهرا بگوید من حاضرم به همسري علی دربيایم و علی هم بگوید قَ

خواهد. این واقعيت ایجاد کردن با گفتن درست است که یک نوع تشبه می methodشوند. چرا که متد نمی

ثالً تواند چنين کاري بکند. مپيدا کردن به خداست، ولی یک مشکل دارد و آن هم این است که هر کسی نمی

اما امروز دیگر مبصر نيستم، اگر از امروز کارهاي دیروز را  کردم.من دیروز مبصر کالس بودم و امر و نهی می

شود. اما اگر سرایدار می 63گوید من به بچه بيست دادم نمره اش شوم. یا معلم میانجام بدهم مضحکه می

هاي فرضها و پيش methodشود. اینجا نمره بيست یک اش بيست نمیبگوید به او بيست دادم که نمره

methodic توان نقد کرد. ها را میي اینارد. همههم د 

 تفاوت میان پیش فرض هاي سخن و لوازم سخن

کنيم براي می ها را کشففرضکنيم. وقتی پيشها را تحليل میفرضالبته ما هنوز به نقد نرسيدیم و داریم پيش

ها را فرضن پيشي ایهاي سخن است و همهفرضاین است که در مرحله بعد نقد سخن، یک مرحله نقد پيش

فرض گویيد سخن تو سه تا پيشتوان نقد کرد. نقاط ضعف و قدرتش را فهميد و اینکه مثالً شما به من میمی

 فرض قابل قبول نبود بنيان سخن من می ریزد. داشت، که دو تایش قابل قبول نيست. وقتی پيش

بت به در حکم علت است و الزمه نسفرض نسبت به سخن فرض و الزمه این است که پيشگفتم که فرق پيش

فرض سخن من ریخت، یعنی علت سخن من از بين رفته است، پس سخن در حکم معلول است. اگر پيش

 معلولش هم از بين می رود، چون وقتی علت برود یعنی معلول هم رفته است.

ون تحریک زبان و دي چفرض کارهاي فيزیکی، فيزیولوژیکی، مکانيکی را گفتيم که شامل موارتا به حال پيش

را گفتيم و  هاي پنجگانهفرضاند اما محل بحث نيستند. این نوع پيشفرضدهن و... است که گفتيم که پيش

است، یعنی  perlocutionary actهایی است. اما مسئله سومی وجود دارند و آن فرضگفتيم چه نوع پيش

 آینده می گذاریم. اثري که روي مخاطب می گذاریم که آن را براي جلسه ي 

 پرسش و پاسخ

 pragmaticsاز  semanticتفکیک مقام 

 شود؟ محسوب می cosmologyشماتتی که خدا آن را در قرآن می گوید س: 

 گوید انی اعلم ما ال تعلمون؟ منظورتان کدام شماتت است، اینکه میج: 

 اي است. گوید، اما در اصل طعنهاخباري میدر عين اینکه جملهس: 
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 semantics ،syntax ،pragmatics :شناختی داریمدر جلسه قبل عرض کردم که ما سه تا علم زبانج: 

اش اخباري است، اما در آن شماتتی میجمله semanticsگوید انی اعلم ما تعلمون، به لحاظ وقتی کسی می

هستيم، به  semantics شود و ما هنوز به آن بحث ها نرسيدیم. و درمربوط می pragmaticsبينيد که به 

pragmatics گ می گویم: خانم تلفن زنبسيار دقت کنيد. فرض کنيد تلفن زنگ می زند. من به همسرم می

 pragmaticحق دارد بگوید اما به لحاظ  semanticشنوم. به لحاظ زند. اگر خانمم گفت : کر نيستم می

ی خواستم بگویم در این خانه به غير از من و تو ام تلفن زنگ می زند، محق ندارد بگوید. چون من که گفته

 کسی نيست که تلفن را بردارد، من االن در وضعی نيستم که تلفن را بردارم، پس باید تو برداري. تمام حرفم

است، بگویم خانم تلفن زنگ می زند، اگر  semanticsاي امري که تلفن را بردار است. اما به جاي جمله

شود. من سرش می  semanticداند و فقطنمی pragmaticن یعنی خانم من شنوم ایگفت من هم می

 گویم:شنوي، گوش تو از من تيز تر است، اما بحث بر سر این است که من به تو میدانم تو میگویم: میمی

 . تلفن زنگ می زند.1

 . در این خانه به غير از من و تو کسی نيست که تلفن را بردارد.6

 زنگ زده را باید برداشت. . بهرحال تلفن0

 خواهم بگویم تلفن را بردار. توانم تلفن را بردارم و تو باید برداري، می. من نمی4

 اش بخواهد بگوید تو تلفن را بردار. شاید او با این جملهس: 

 semanticشنود من در مرحله شنوم، من هم بگویم الحمد اهلل که گوش شما هم میگوید من میوقتی میج: 

 pragmaticsگوید خودت تلفن را بردار و من به مانده ام. چرا که نفهميده ام او دارد با این جمله به من می

سخن او نبرده ام، مثالً اگر کسی از من پرسيد حالت چطور است؟ من هم بگویم الحمد اهلل از فردا بهترم. اما 

را نفهميده ام. احوالپرسی یک  pragmaticsن اگر پزشکی حال من را بپرسد و بگویم الحمد اهلل این یعنی م

خواهد بفهمد مثالً امروز شما دردت کمتر شده یا کند. پزشک میمهندس از من با احوالپرسی پزشکم فرق می

یک چيز است، سوال است، حالت چطور است،  sematicبيشتر ؟ نبضت چطور می زند؟ در هر دو حالت 

گر در بيمارستان از شما بپرسند حالت چطور است یا وقتی که در ا pragmaticsسوال است، اما به لحاظ 

شک کند. اگر دکتر در خيابان آدم را ببيند و بپرسد حالت چطور است کمیخيابان حالت را بپرسند فرق می

ن شناسد در خياباکنم. اگر در خيابان راه می روم و دکتري که من را میآن گير می pragmaticsکنم. در می
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م شوم، اینکه باید بگوید متشکرم، از لطف شما ممنونم یا اینکه بگویم دستحالت چطور است؟ متزلزل می بپرسد

 دهند. قرائن و امارات نشان میکند. ممعموالً هنوز درد می

semantics  کاري به قرائن و امارات ندارد، اماpragmatics .مثالً وقتی می  کاري به قرائن و امارات دارد

، ایجادي؟ ت چند است؟ کدام یک از انواع ذکر شده است ؟ اخباري، تحریکی، وصف الحالیپرسم ساع

خواهد مخاطب در آینده کاري را انجام تحریکی است، سوال فقط تحریکی است. یعنی چيزي که شخص می

مربوط  pragmaticsدهد و آن کار گفتن ساعت است. بنابراین سوال هميشه تحریکی است. موضوعی که به 

او سوالی و تحریکی است،  sematicشود این است اگر کسی در خيابان به شما برخورد و گفت : کوري؟! می

او سوالی نيست، این است که مواظب راه رفتنت باش. اگر به طرف مقابل بگویيد نه چشمانم  pragmaticاما 

 فهمی. را نمی pragmaticsگوید باز است، او می

ه باید دهيم این است کی که در فعل نوشتاري و مخصوصاً گفتاري خيلی انجام میخواهم گفت یکی از کارهای

 تفکيک کنيم.  pragmaticsرا از  semanticمقام 

 ي این است که به جلو بياید اما به لحاظاگر به کسی بگویيم بيا جلو! بر حسب ظاهر تحریکی از مقوله

pragmatics ،چون تهدید است. اگر شما جلو رفتيد و طرف مقابل  تحریکی است به این معنا که جلو نياید

فتم یعنی نيا گوید این که گزنی؟! او میبه شما یک کشيده زد و شما گفتيد خودت گفتی بيا جلو! پس چرا می

ترها شوند که کاراکهاي کمدي از این طریق ساخته میها فيلمجلو و تهدید بود. اگر دقت کنيد خيلی وقت

semantic  را باpragmatics کنند و یکی از شگردهاي فيلم کمدي ساختن این است که شما قاطی می

 semanticاما کاراکتر آن را در معناي  pragmaticsبگذاري و درمعناي شخص کميک حرفی را دهان 

هاي لورل و هاردي است. خيلی از اوقات در زندگی اجتماعی اش فيلمشود. نمونهمی کميکفهمد و فيلم می

شود چرا که ما این دو را از هم تفکيک دار میها خندهينطور است. در زندگی اجتماعی خيلی وقتهم هم

 کند. نمی

 

 شناسی غير از ابعادي که فرمودید، بعد چهارمی هم دارد؟ آیا علم زبان س:

ه ب شناسی است که خودش سه شاخه دارد و این سه دستشناسی، زبانخير! گفتم که یک شاخه از نشانهج: 

کنند. یعنی هرمنوتيک کاربرد این سه شاخه است در مورد دهند و علم هومنوتيک را ایجاد میدست هم می

آن متن استفاده  semnticsو  pragmaticsو  syntaxکنيد از یک متن. یعنی وقتی شما متنی را تفسير می
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ا تفسير است. و در این مورد دو ت کنيد. و آن هرمنوتيک هم علم فهم و هم علمکنيد و متنی را تفسير میمی

ر دو چيزند. گوید فهم و تفسيگوید فهم و تفسير یک چيز است و تئوري دیگر میتئوري وجود دارد، یکی می

 چه یک چيز باشند و چه دو چيز، هرمنوتيک علم متکفل این دوتاست.

 معرفی منابعی درباره ي انواع تئوري هاي صدق 

 کنيد؟ رمودید چه کتابی را معرفی مینظریه اي که ف 12در باب  س:

 است. کرده  چاپ راتلج نامی آن را نوشته و انتشارات Alisonکه آليسون  theory of truthکتاب ج: 

که انتشارات دانشگاه کمبریج منتشر «نظریات راجع به نظریات صدق» theories of truthدیگري کتاب 

 اند. ست، این دو جامع تمام نظریات، کنفيلد اconfiledي آن است و نویسندهکرده

مسائل » اي هم دارد، کتاباست و شرح بسيار عالیاما اگر در زبان فارسی کتابی بخواهيد که جامع این نظریات

نوشته ي آژدو کيویچ با ترجمه مرحوم منوچهر بزرگمهر از انتشارات دانشگاه آریامهر، است « و نظریات فلسفه

به  epistemology. در بخش  methaphysicو دیگري  epistemologyکه دو بخش دارد، یکی 

مناسبت بحث هاي فلسفه ي منطق را هم وارد کرده و آنجا هم نظریات صدق مهم و چهار نظر مهم آن را بسيار 

 عالی توضيح داده است. نویسنده فيلسوف لهستانی تبار است. 

ي عليمراد داوودي که شامل دو با ترجمه «ایی و هستیشناس»هم باز به زبان فارسی با نام  minardکتاب مينار 

سه نظریه را توضيح داده است  epistemologyاست. در بخش  anthologyو  epistemologyبخش 

 ي مرحوم بزرگمهر چندان قوي نيست. اي هم دارد. اما ترجمهو ترجمه عالی

 نسبت میان واقعیت هاي نهادي و افعال ایجادي

 نهادهاي اجتماعی نياز دارد و باید آن را چگونه ایجاد کنيم؟ به  هاآیا ایجادي س:

گویند. به نظر وي نامگذاري نياز به می institutional factsها واقعيت هاي نهادي یا به این«سرل»از نظر ج: 

 هیک واقعيت نهادي دارد. بهترین بحث ها را در این باب سرل انجام داده است و هيچکس مثل او بحث نکرد

گفتند اعتباریات و عالمه ي طباطبایی در کتاب اصول فلسفه و روش رئاليسم، و تمام آنچه قدماي ما به آن می

هري کنم جلد چهارم شرح مرحوم مطکند، و فکر میاعتبارات قبل االجتماع و اعتبارات بعداالجتماع را بيان می

 کند که همان بحثل بحث جالبی در این مورد میها را در مقابل حقایق می گذارند، سرهم باشد و هر دوي این

اند با حرفش تواعتباریات قدماي ماست با یک دقت و تفسير خيلی بيشتري. و رمز اینکه چرا هر کسی نمی
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تأثيرگذاري ایجاد کند و اینکه چرا حرف مثالً رئيس جمهوري مطاع نيست از همين مطالب بيان شده قابل 

 که در این سلسله به کار رفته است در جایی رعایت نشده است.  استنتاج است، چون در متدهایی
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  جلسه نهم

 

 مروري بر مباحث پیشین

 .ميکنمی یگذارد را بررسبر مخاطب می ينوشتار ای يرا که فعل گفتار يريما تأث perlocutionary actدر 

 illocutionary actاست، در  جهيف و نتفرق هد perlocutionary actو  illocutionary actفرق 

فعل  يجهينت perlocutionary actدارد مورد بحث است و در  يو نوشتار يکه صاحب فعل گفتار یهدف

  .مينک یرا بر مخاطب بررس يفعل گفتار جیجلسه نتا نیدر ا ميخواهاو بر مخاطب محل بحث است. ما می

 perlocutionary actتقسیمات 

 نیر بنابرا، چون اگستين یتام یلياند، کار خداده انجام «آستين»و  «سرل»که خود  ينظر من کار جاست که بهینا

و  تيشخص دیم، بایسخن را بر مخاطب بگذار ريو تأث ميکن یرا بررس perlocutionary actاست که ما 

از آنجا که  نیرابو بنا ميکن ميو منش تقس تيشخص يهارا بر حسب ساحت راتيو تأث ميمنش مخاطب را بشناس

شود و می متسپنج ق زين perlocutionary actپنج قسمت دارد پس  یو منش هر کس تيمعتقدم شخص

را  یراتيکه تأث دیگواجماالً می locutionary actي است. سرل دربارهسرل نکرده ایکار را خود آستين  نیا

 . تسيکند که به نظر من جالب و قابل دفاع نمی ییهايبندزند و ردهیم ییهاگذارد و مثالبر مخاطب می

 تما پنج قسمش تيگذارم، منش و شخصشما می تيبر منش و شخص يريام تأثکه من با گفته یوقت میگومی من

ز این رو اشود. بگذارم، متفاوت می ريشما تأث تيکه من برکدام قسمت از منش و شخص نیدارد. بسته به ا

Perlocutionary Act شودمی ميتقس مسبه پنج ق یانيفعل ب ای: 

 تاثیر بر باورها و دانش ها -0

وجود او اثر  cognitiveقسمت  يرو یعن، یگذاردیدانش مخاطب اثر م وباورها  يرو یانيفعل ب یهگا

 یگذارد. مثالً من سخناثر می یدتيبخش عق يگذارد و رووجود او اثر می doxasticقسمت  ایگذارد می

 ديکه داشت يخبر قطع و ای ودشبه شک می لیشما تبد نييتع ایشود می لیتبد نييا به تعکه شک شم میگومی
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شود. در تمام از شما گرفته می دیاکه داشته يباور ای دیآمی دیدر شما پد ديکه نداشت يباور ایرود از دست می

. يفعل نوشتار ای يفتارام با فعل گوجود شما اثر گذاشته doxasticو  cognitiveموارد من بر بخش  نیا

ها، ها، باورها، شکعبارت از علم doxastic ای cognitiveکه بخش  دیوشمیها متوجه مثال نیاز ا نیبنابرا

خودش  يو نوشتار يماست. آدم با فعل گفتار يهايداورشيما و پ يهاما، جزم يهاها، قطعنيقیها، ظن

 بدهد.  رييرا در مخاطب تغ هانیتواند امی

 تاثیر بر عواطف، احساسات و هیجانات -6

 يريبه تعب ای یجانيگذارد، ساحت همی اثرطرف مقابل  emotiveکه بر ساحت  ميدهانجام می ییکارها یگاه

 ای ميکنمی جادیا يخشنود ایطرف مقابل. مثالً در طرف مقابل خشم  یساحت عاطف یعنی affectiveساحت 

 دواريام ای ميکنمی جادیرا در او ا ینفرت ایبا سخن خودمان عشق  ای میآورمیوجود  هدر او ب یتینارضا ای تیرضا

م، يکنل میای، زميکنمی فيرا که به ما داشت را ضع ياعتماد ای میزينگااو اعتمار برمی رد ای ميکنمی دشيناام ای

 جادیدر او ترس و دلهره ا ای ميکناو را مضطرب و مشوش می ای ميکنمی جادیسخن خودمان در او آرامش ا با ای

. دیايوجود ب هشرم در او ب نکهیا ای دیاياز خودش بدش ب ای دیايکه از خودش خوشش ب میشو. باعث میميکنمی

. شادش ميکنمی نياو را اندوهگ ای، ميکنخجالت زده می ميکنمان را شرمنده میطرف مقابل یما با حرف یگاه

 . ميو چه نخواه ميطرف مقابل گذاشته  چه بخواه يفعل من رواست که  ياثر هانیي ا. همهميکنمی

 تاثیر بر اراده ها و خواست ها -1

 یعنیهم  conationطرف،  conativeساحت  ای volitive ای ياست که ما بر ساحت اراد يقسم سوم اثر

 ای ميکنمی ادجیرا در او ا ياخواسته یعنی. میگذارطرف اثر می conative ای voitiveاراده، بر ساحت 

 ای ميکنمی فيرا در او ضع ياخواسته ای، ميکنمی تیرا در او تقو ياخواسته ایم، یريگرا از او می يخواسته ا

هست. ساحت اول، دوم، سوم  نهایا يم، همهيکنمی جادیا در او ارمیيتصم ای ميگردانمش بر میياو را از تصم

. ساحت چهارم و پنجم که ميمان اثر گذاشتمخاطب یدرون ياهما هستند و ما بر ساحت یدرون يهاساحت

 گذارد. مخاطب اثر می رونيمخاطب است و بر ب یرونيخواهم گفت ساحت ب
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 تاثیر بر گفتار  -5

. مثالً اگر دیايب رونياز دهانش ب يکه مخاطب گفتار میشوباعث می یعنیاست  يتارساحت چهارم، ساحت گف

 يفتارفعل گ کی يوا نی! اي: وادیيگفتم ساعت چند است؟ ممکن است شما بگو و من دیاشما غرق در مطالعه

 ادراست که از شما ص يهم فعل گفتار نیکه باز ا ديبده جواب من را نکهیا ایزده است  است که از شما سر

 .امگذاشته راثيشده است اما باالخره من در جواب شما ت

 تاثیر بر کردار -4

ن به شما م یگذارم. مثالً وقتخودم اثر می يست که بر کردار شما با فعل گفتاردر قسمت پنجم ا نیا رينظ

سر  نیام و ااست که من بر شما گذاشته ياثر نی، اديگردانو شما هم سرتان را برمی !ني: پرنده را ببمیگومی

 .ديدهاست که شما بر اثر حرف من انجام می یشما فعل داندنبرگر

 perlocutionary act نقص کار آلستون و سرل در

 نيندارد. در هم یتوجهآدمی يبخش ساحت وجود نیبه ا شیهاو در کتاب است را نکرده کار نیا «سرل»

هم ترجمه شده، در فصل اول آرلستون  یبه فارس آلستون منتشر شده و«Arlston»هم که از « فلسفه زبان»کتاب

نتوانسته  یپردازد ولیم locutionary act, illocutionary act, perlocutionary act یعنیسه  نیبه ا

 را ندارد.  يبندمتقسي نیزده اما ا ییهاهستند، مثال ییهازيچه چ یانيل بافعا ایها کند که است يبنداست تقسيم

 از وجهی دیگر perlocutionary actپیش فرض نداشتن 

دهم. در فعل با طرف مقابلم انجام می يرواست که من با گفتنم  ییکه گفته شد راجع به کارها اييبندتقسيم

 جهيدارم و نت یاست که من هدف یفرض مال وقتپيش نکهیا ليفرض وجود ندارد. به دلبحث پيش گرید یانيب

هم دارم،  ییهافرضپيش میگومی یدارم به خاطر آن سخن یهدف ی، من وقتستيفرض من نپيش گریکار من د

 یو ربط گذارداثر را می نیمخاطب گذاشته و من خبر نداشتم که ا يثرش را روندارد و ا یبه من ربط جهياما نت

هاست رضفاز پيش یکیسخن بحث ما  لي، اما در تحلبودسخن  يهافرضدر باب پيش نجایبه من ندارد و تا ا

 کیه لوازم است ک نیگفتم. اما قسمت دوم کار ما افرض را میاز لوازم. لوازم را هنوز نگفته بودم. پيش یکیو 

 . ميسخن را استخراج کن
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 لوازم سخن

 تقسیم بندي اول در باب لوازم سخن

ت به لوازم لوازم سخن اس يبندنوع تقسيم کیانجام داد.  دیدو قسم با ، نهيبنددر باب لوازم سخن دو نوع تقسيم

 implications يکلمه ترجمه کلمه نیالزمه، ا میيگومی یقسم اول است، وقت نیا یو لوازم معرفت یمنطق

 ی.منطق يالزمه ای logical implicationsیکیاست.  ميبه دو دسته قابل تقس یاست، لوازم سخن هر کس

 مهم است.  یلياول خ کيتفک نی. ایلوازم معرفت ای epistemic implication یکی

 سخن کی منطقیلوازم  -0

 ديده اسيق ليها تشکو ازآن دیا کنار هم بگذارکه اگر شما سخنان خود رلوازمی یعنیچه؟  یعنی یلوازم منطق

 گرید ي، ب است و در جاالف ديگفت ییخوانم و شما در جاشما را می ياگر من نوشته .ديرسبه آن لوازم می

 ني. چندیاخودتان نگفته نکهیاست که الف، ج است ولو ا نیحرفتان ا یمنطق يب، ج است، الزمه ديگفت

الف،  دیتقداما مع دیاشما نگفته میيگوما می. ام الف ج استنگفته وقتچيمن هکه  دیحق ندارد بگو یشخص

ر من اگ نکهیا ای. دیآمی بر نیشما ا يالف، ج است و از گفته دیگوب است و ب، ج است، منطق به ما می

. s آنگاه pکه اگر  دیريگمی جهينت ني، شما چنsآنگاه  qاگر  میبگو گرید يجا در، و  qاهآنگ pاگر  میبگو

 یلوازم منطق نیاست. بنابرا نیسخن، ا نیا یمنطق ينگفتم چون الزمه يزيچ نيکه چن دیيبگو ديتوانما نمیش

سخن  یطقها لوازم مننی. اdeduction ای اسيشود با استفاده از قهستند که از سخن شما گرفته می یجینتا

 اند.واضح یليشما هستند که خ

 سخن کی معرفتیلوازم  -6

اگر  میيگومی ست؟ مثالًياند و آن چسخن epistemic ستند، لوازميسخن ن یدوم لوازم، لوازم منطق ياما دسته 

خن را س نیاگر ا ميگفت. در قسمت اول میییفالن سخن را بگو یتواننمی گری، دییگوسخن را می نیا

 . میيگومی epistemicي الزمه را نی. اییبگو دیسخن را با ، فالنییگومی

 اوال: دیگوو طرف مقابل می یبده مهیجر دی: سگ تو من را گاز گرفته و بادیگومی يگریبه د یشخص مثال

 واند سگ من گازت گرفته باشد. ت، نمییتو که دوست من یرد وليگها را گاز میبهیسگ من غر
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 . رديگسگ من اصالً گاز نمی اًيثان

 سگ ندارم.  ثالثاً من اصالً

را  لوا ياعاد یتواننمی يدوم را کرد يو اگر ادعا یاول و دوم را بکن يادعا یتوانست، نمیيراگر تو سگ ندا

 ميبزن ميوانتکه نمی ییهان حرفآتواند بزند. به را نمی گرید يهاحرف کی ،زد یحرف یآدم وقت یعنی. یبکن

بود من اصالً سگ  نیکه آخر حرفش ا خصش نیا یعنیسخن ماست.  epistemicها لوازم نیا میيگومی

 . رديگها را گاز میبهیسگ من فقط غر ای رديگسگ من گاز نمی دیندارم، حق نداشت بگو

 میيگودارم مین يکنم. اما بعد گفت من به خدا اعتقادشما دعا می يبرا یتعالي بار محضرگفت من در  یاگر کس

 مینداد ليتشک یاسيق نجایندارم. ا يا اعتقادبه خد ییبگو يکنم. حق ندارتو دعا می يمن برا ییگوتو می یوقت

سم و اتفاقًا غالب موارد لوازم سخن از ق دیتواند آن را بگونمی ،دیگورا می نیکه ای کس نیا یيمگومی تنها و

 اند. یمنطق يهاها، الزمهالزمه ميکنکه ما فکر می یما، در حال يعاد یدر زندگ دوم اند

 کتفاوت لوازم منطقی و اپیستمی

 يزيو به چ ديده ليتشک یاسيق ديتواننمی epistemic يهااست که شما در الزمه نیا ردو تا د نیپس فرق ا

است که فالن  نیي سخنش االزمه ،را گفته نیکه ا یکس دیيبگو ديتوانمی د، تنهايبرس دیبگو دیکه طرف با

 اول بود.  کيتفک نیرا نزند. ا گریحرف د

 تقسیم بندي دوم لوازم

 یک لوازم عام و خاصتفک

 .وندشمی ميبه دو قسم، تقستفکيک دومی هم دارند. در این تفکيک دوم لوازم اما لوازم 

 است  ندهیاند که فقط بر دوش گو ییالزمه ها -1

 هست.  یکه بر دوش هر کس ییو الزمه ها -6

 نیدارد که که ا یه مناختصاص ب هانیکه ا دیآسخن بر می نیاز ا ییکه الزمه ها میگومی یمن سخن یگاه

ارد. به من ند صاص، اما اختدیآهم از سخنم بر می یو لوازم میگومی یمن سخن یوقت کیام. سخن را گفته
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ند، شومی ميعام تقس يهاخاص و الزمه يهاها به الزمهالزمه نیا نیها را دارد. بنابراالزمه نیهم ا گرانیسخنان د

 اند. generalها و آن especial هانیا

ر خدا د دیيگوکند و شما میدخالت نمی عتيخدا در عالم طب میگوو من می میاگر من و شما باهم بحث دار

 خدا وجود میهر دو معتقد نکهیالزمه مشترک دارد، ا کیما  يکند. سخن هردودخالت می عتيعالم طب رامو

چون من  یرا اثبات کن يزيچ نيچن دیتو با دیتواند بگواختصاص به من ندارد. طرف مقابل نمی نیدارد. ا

شما  یکه وقت نیو آن ا میبرمی یرا پ يزيچ کیجا  نيالزمه در سخن تو هم هست. از هم نیا میگومی

 د، همياش اخذ کنیهم به لوازم منطق دیاول با يبندوازم سخنش، در تقسيملبه  ديرا اخذ کن یکس ديخواهمی

 دینبا لوازم عام سخنش د، بهياخذش کن دیقط به لوازم خاص سخنش بااش. اما در قسمت دوم فیبه لوازم معرفت

ه بعداً از ک ديدقت داشته باش اخذ کرده اید.د، يهستشما هم که طرف مقابلش  را. لوازم عام سخن دياخذش کن

ون است، چ نیتوان گفت الزمه سخن تو انمی ی. در نقد سخن هر کسميکنها در نقد استفاده میالزمه نیا

هم  نم يهمانطور که تو حق نقد از من دار یکن نياست، اگر چن نیالزمه سخن تو هم ا دیگومقابل می طرف

 .ميظر کننف نقطه ضعف مشترک صر نیاز ا دیو هر دو با «اذا تعارضا تساقطا»حق نقد از تو دارم و به قول علما 

  

 دالیل توجه به لوازم سخن

 توجه دادن گوینده به لوازم سخنش -0

توجه به  ی. گاهميداشته باش یممکن است ما اغراض مختلف نجایم؟ ايکنسخن توجه می کی يما به الزمه ها چرا

و  ميبه لوازم سخنش به علم بالفعل برسان ياعلم بالقوه را ازاست که او  نیا يشخص برا کیالزمه سخن 

ما  بالقوه در ذهن شهيلوازم هم ماًسللوازم را دارد. چون م نیا شکه مواظب باشد سخن میيبه او بگو ميخواهمی

صورت بالقوه الف، ج است وجود دارد، ه الف، ، ب است و ب، ج است در ذهنش ب دیگوکه می یهستند. کس

 نیا میرویسراغ لوازم مبراي انجام آن که  یکار اول يگرید رينداشته باشد، به تعب یممکن است بالفعل آگاه

 رينا آگاهش به ضم ريضم م، ازيانتقال ده ارشيهوش ريخص به ضمش اريناهوش ريرا از ضم يزياست که چ

  .نيفقط هم ميآگاهش انتقال بده
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 نشان دادن تالی فاسد سخن گوینده یا نویسنده -6

 ميکشیمش خربه  ستيي سخن مورد قبول طرف مقابل نالزمه ميدانمی نکهیسخن را به خاطر ا کیلوازم  یگاه

 «برهان خلف». در منطق ما به آن ياز آن دست بردار دیبا ستيست مورد قبولت ناگر الزمه نخ میيبگو نکهیتا ا

 الزمه را قبول نیتو که ا میگودهم و میي سخن طرف مقابل را به او نشان میکه در آن من الزمه ندیگومی

را  صل سخنتا دیبا س، پيرا قبول ندار نیاگر ا میگونه قبول ندارم و بعد من هم می دیگو، او هم میيندار

از پشت به  یعنی .ندیگومی «لفبرهان خَ »النظر به آن  قيدق يلماع يبه گفته ایلف برهان خُ نی. به ايريپس بگ

ف تو ي حرکه حرف تو درست اما الزمه میيگو. در برهان خلف به طرف مقابل میميکنطرف مقابل حمله می

ل نخست را اص دیپس با میيگومی ،زمه را قبول ندارماو گفت ال ، اگریاست که الزمه را قبول داشته باش نیا

فاسد  یتالسخنش ه ک دتوجه داشته باش که به گوینده بگویيم ميکنمی يکار نيچن نیا ي. پس برايريگپس ب

حرفت  دیبا و يخودت قبول ندار یعنیاما فاسد(  الزم یعنی ی)تال فاسد دارد یحرفت تال میيگومی یدارد و وقت

 . يريرا پس بگ

 نیتو به ا دیيوبگ دیندارد، با يا دهیفا نیا ديخود طرف مقابل فاسد بداند، اگر شما فاسد بدان دیفاسد را با یتال

 یالشخص ت دیمن قبول ندارم، با کهنه این  ،ياست که خودت قبول ندار يزيکه الزمه سخنت چ يمعتقد

 نه عند ئلد عند القافاس یتال» یعنیفاسد  یتال دیيگومی یوقت نیو قبول نداشته باشد. بنابرا ردیسخنش را نپذ

 کند سخن او را. که نقد می یو کس« الناقد

 

 

 نشان دادن ناسازگاري سخن فعلی گوینده یا نویسنده با سخنان پیشینش -1

 است که سخن را از طرف مقابل نیو آن نه ا ميدهرا نشان می یفاسد سخن یتال نکهیاز ا میدار گاه غرض سومی

 ما. امیول داررا قب دیگوکه قائل می ی. سخنمیريرا از او بگ يگریاست که سخن د نیا يبلکه برا، میريبگ

زمه ال نیاز راه ا ميخواه، میمیرياز راه الزمه خود سخن را از او بگ نکهیا يبرا م، نهيکشمی رونياش را بالزمه

ست که قبالً ا ی، سخنستين دیگون میکه اال یسخن مورد نقد ما سخن نی. بنابرامیريرا از او بگ يگریسخن د
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که قبالً  ییزهايکند و ممکن است چمی ییگوضيطرف ضد و نق نیا ندیگومی يموارد نياست. در چنگفته

 . میريآن را از او بگ ميخواهگفته بود نادرست باشد. می

 نشان دادن ناسازگاري نظام اندیشه اي گوینده یا نویسنده -5

 ميخواهمی ،میريسخن طرف مقابل را هم بگ ميخواه. نمیمیدار یغرض چهارم کیهم  یگاه

inconsistency از  کيامکد میيبگو ميهخوا. اصالً نمیميفرد را نشان ده یدتينظام عق یدرون يناسازگار ای

که  میندار ست، خبريسازگار ن شیهاحرف میيبگو ميخواهغلط است، فقط می کيدرست و کدام دشیعقا

ش ن حرفآ ایحرف قائل درست است  نید که ایا خبر ندارمش ینادرست. گاه ایرست است اش دهيقض نیا

دادن، نشان يگریبا حرف د حرف را نیا يو ناسازگار دنيکش رونيدو حرف را ب نیاز ا یکیي با الزمه یول

 . دخبر ندار که از آن ديدهرا نشان میی نظام اندیشه اي گوینده یا نویسنده درون inconsistencyشما تنها 

شما می گویيد خدا وجود اما  .هستم يالادر صورت نیا ر، دريخ ایدانم خدا وجود دارد نمی میگومثالً من می

 ياست که خدا وجود داشته باشد اما شما در جا نیتان اسخن يالزمه ديجمله را گفت نیشما که ادارد؛ حال 

سازگار است. تان نایتان با سخن قبلیزمه سخن کنونال .که ممکن است خدا وجود نداشته باشد ديگفت گرید

 يناسازگار هم حرف شما در درون خودش با میخواهم بگودانم کدام حرفتان درست است تنها میمن هم نمی

 دارد. 

 کمک فکري به کوینده یا نویسنده -4

. میذاربگ ارشيدر اختش دیجد يهااستدالل يبرا تا مواد الزمی ميبه طرف مقابل کمک کن ميخواهمی یگاه

بعد  یام و کارم تمام شده است. مدتو کمد ساختهام دهیچوب خر يبسازم و مقدارکمد ام رفته يمثالً من روز

بسازم اما چوبم کم است. دوستم  یخواهم صندلمی میگودرست کنم و به دوستم می یخواهم صندلمی

 مسئله در عالم مکرر اتفاق نیآمد. ا ادیوب زچ هتک کی،  يکردکمد درست می یآنروز که داشت دیگومی

 دیاوريالل بتان استددهیا يبرا ديخواهو می دیدار يادهی. بعد فردا اديزن یم یآفتد، گاه شما در عالم فکر حرفمی

ات یي سخن قبل، الزمهيکه اکنون کم دار یسخن material يادهم میگو. میدیکم دار materialو انگار 

که گاه  است نیاش ا یشود. آن وقت معنمی دتیاستدالل جد ليتکم يماده خاص برا کیکه  بکش رونيرا ب
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من  نیکند. بنابرابه طرف مقابل کمک می و این کار شودمی يسخن از مقدمات استدالل بعد کیالزمه 

 دم. که ز ی، مثل مثالدیفقدان مطلب ندار نجایشما در ا میکشم تا بگورا به رخشان می یاستدالل قبل

 زيت يدانشجو کیدم هست و آنجا آمفقوده در سخن  يحلقه  کیفتد انگار امی ادیاتفاق ز نیا سیدر تدر

به  يکه دانشمند هداد رخ ادیز نیو ا .کندحلقه مفقوده را پر می نیکند و اهوش به جلسات قبل اشاره می

حرفت  ليتکم ياشت و از آن برافالن الزمه را د يکه تو زد ین حرفآ کمک کرده و گفته گریدانشمند د

کم  دتیحرف جد materialاتفاقاً  ديتا نشان ده ديکشالزمه سخن قبل را به رخ من می یعنیاستفاده کن. 

 يمرحله ایدوم  يشد مرحله نیو ا میرومیسخن  يهاچرا ما سراغ الزمه نکهیهم بحث لوازم و ا نی. استين

 .ليتحل

  مرحله ي سوم*

 مرحله ي نقد سخن

تر صلمف و تردهيچيتر، پمهم گرید يهابخش بخش از تمامی نی، ااست سخن کیمرحله نقد  ایسوم  يمرحله

 است. 

 مراد از نقد -0

، نقد ستين reproach یبه معن ستين ییجوبيع یاست که نقد به معن نیا دیکه شما توجه دار يااول نکته

 یضعف سخن کس طنقانشان دادن فقط  reproachرا نشان دادن.  ینقاط قوت و ضعف سخن کس یعنی

هم  ینقد در زبان عرب .دهدنشان میهم نقاط قوتش را  یعنیکند را نقد می یسخن کس ندیگومی یوقت .ستا

ت حرف نین ناسره است. اآطرف سره و  نیا میيگوسره را از ناسره جدا کردن، می یعنی .معناست نيبه هم

ا ناب هقسمت یقسمت است و باق نیدر سخنت هست مربوط به ا یغشخالص و آن حرفت ناخالص است. اگر 

 و خالص است. 

معنا که نقاط قوت و ضعف سخن را نشان  نیبه ا critiqueو  criticismدو لغت دارد  یسينقد در زبان انگل

قاط ن ي، انگشت روینيبخرده ایرا گرفت،  ییجوخرده ای يريگبيع reproach يمعنا دینبا نیبدهند، بنابرا
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که  ین جهتآو  ميکناش نگاه مییبه نقاط منف شترينقد ب میيگومی یقتگرچه و .باشد دیضعف گذاشتن فقط نبا

 را.  يگریکند سخن دآدم قبول نمی

 انواع نقد -6

 criticism به دو قسم شهياست که نقد هم نیدر مورد نقد مطرح کرد ا دیي دوم که در بحث اول بانکته

external   وcriticism internal یو نقد درون یرونينقد ب یعنی است ميقابل تقس. 

 نقد درونی -0

خن مرا است. اگر شما س دیگري يباورها ایباور با توسل به باور  کی، نقد یوار، نقد درونیاضیبه زبان ساده ر 

 .میيگومی ینآن را نقد درو ،من گرید يباور ها ایمن  گرید ياز باورها يبا توجه به باور دینقد کرد

 نقد بیرونی -6

 سندهینو ای ندهیوگ گرید يباورها اینه با توجه به باور  ،اتياست، نقد باور با توجه به واقع یرونيگاه نقد، نقد ب 

 . ندهیآدر 

 کارکرد هر کدام از انواع نقد

 يبتش سازگارو در قسمت مث ياش ناسازگاریدر قسمت منفاست  ینقد درون که یدارد. در اول تيدو اهم هر

 . ريخ ایاست  ازگارسهم  با شیحرفها نکهیشود. امعلوم می یسخن کس یدرون

ت که در نقد اس نیشود. فرقش امربوطه معلوم می تيبا واقع یسخن کس يناسازگار ای يسازگار یرونيدر نقد ب

ست. اما در نقد کدامش کاذب ا ديداناز دو باور طرف، کاذب است اما نمی یکیالقل  ديدهنشان می یدرون

 کدامش کاذب است. مينداطرف کاذب است و ما می ياز باورها يباور ديدهنشان می یرونيب

شما  نجایست اا ستادهینا وارید نیاست و حسن پشت ا ستادهیا وارید نیحسن پشت ا می: اگر من به شما بگومثال

 .تکاذب اس کيدانم کداما من نمیاز دو باورت کاذب است. ام یکیالقل  دیيگوو می ديکنمی ینقد درون

 ريتو س يهنوز هم درون باورها نها سرک بکشم. م تيم تا به واقعاامدهين رونيچرا؟ چون از درون باورها ب

 وارید نیو حسن پشت ا ستادهیا وارید نیحسن پشت ا ییگوکه تو می نیا میگون خاطر میيکنم، به هممی

 رونيرا از قلمرو باورها ب میکنم و پا می ريس تیاما چون درون باورهااز دو سخنت کاذب است،  یکی، ستادهینا
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به  است و شما شروع ستادهیا واریاگر من گفتم حسن پشت د ماا .دانم کدامش کاذب استام نمینگذاشته

بود و اگر  سخنت صادق نیا دیيگواست، می ستادهیا دیدیو د دیدر را باز کرد ديو رفت دیکرد اتيکشف واقع

 کدام سخن کاذب و کدام صادق است.  ديدانمی سخن کاذب بود و نیا دیيگواست، می ستادهیاين دیدید

 رونيکدامش کاذب است، چون از باورها به ب ديدانکاذب است، اما نمی اشیکیالاقل  دياندمی یدر نقد درون

است  تادهسیا نکه حس ديفهمیم ،تيعبه واق دیچون از باورها نقب زده ا ی. اما در نقد دروندیانکرده ريباورها س

ست کاذب ا ستادهیاست صادق است و حسن ا ستادهیايحسن ن ایاست کاذب است  ستادهینا نصادق است و حس

 . ديکنمی اسيها قتياست و آن را با وقع

اش ناسازگاري دیاکه شما گفته یدو سخن نیاز ا یکیچون اگر  ؟کاذب است یکیالاقل  یچرا گفتم در نقد درون

 یسخنو دکنم. اگر عرض می یصادق است. در نقد درون يگریکاذب و د شیکیفقط  ،از مقوله تعارض باشد

ن صادق شاییکشان از مقوله تناقض باشد حتماً  يو ناسازگار باهم ناسازگار باشند یدر نقد درون دیيگوکه می

 يسخنان از مقوله یدرون يناسازگار صادق درآن وجود دارد. اما اگر کیپس حتماً  .اش کاذب استو دیگري

است  نیريش یدنينوش نیتواند هر دو سخنان هم کاذب باشد، اگرمن گفتم اآن وقت می ،تضاد باشد، نه تناقض

تناقض است  يتبعاً کاذب است، چون مقوله، مقوله  يگریحتماً صادق و د یکی، ستين نیريش یدنينوش نیو ا

ولو  ،است صادق يگریکاذب و د اشیکیحتمًا  ستين نیريش یدنيوشن نیا ایاست  نیريش یدنينوش نیو ا

 یدنينوش نیاست و ا نیريش یدنينوش نیا میکاذب است. اما اگر بگو کيصادق و کدام کيکدام ميندان نکهیا

و  ینیريش نيب نجایتلخ باشد، چون در ا یدنيممکن است هر دو کاذب باشد، و نوش نجایدر ا ترش است، حتما

 ندیگواست که می نیض وجود ندارد، تضاد وجود دارد و ممکن است هردو سخن هم غلط باشد. اتناق یترش

 کاذب است.  هاي آندو دو سخن کاذب است و در تضاد گاه هر نیاز ا یکیالاقل 

 حوزه ي استفاده از هر کدام از انواع نقد

کند. در م و معارف مختلف فرق میشان در علو تياهم یدارند، منته تياهم یو هم نقد درون یرونينقد ب هم

 یو در بعض criticism external تر ازمهم ینیعمهم است،  يلیخ criticism internalعلوم  یبعض

 بالعکس. 
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 موارد انحصار نقد در نقد درونی 

 criticismنقد  يبرا دیاپذیر نباشد؟ که فقط باصوالً امکان criticism externalهست که  ییجا ایآ

internal اتياضیظاهراً در منطق و ر د؟ بلهيبکن external criticism  ،فقط  وامکان نداردcriticism 

internal  .مورد ندارند که  رونياند و در بیذهنهاي نسبت ميان روابط  اتياضیچون منطق و رممکن است

 criticismن فقط و در آاست  نطوريم، فلسفه هم هلسوفانيف ی. به نظر بعضميشان دهتمطابق تيبا واقع ميبخواه

internal در فلسفه   ندیگومی ی. اگر چه بعضميسر استexternal criticism ستيپذیر نامکان . 

 ییجا ییبگو یتوانخواند. تنها مینمی یرونيب يها تيبا وقع نیا دیيبگو ديتوانهوگو نمی کتوریو انینوايدر رمان ب

 ايبه دن 1203گفته پسر اولش در سال  گرید ياج کرده و جاازدو 1200در  خصاز داستان گفته شده فالن ش

 اما است criticism internalهم  اتيدر داستان وجود دارد. در ادب يناسازگار نیا میيگوآمد. آن وقت می

criticism external ستيپذیر نامکان. 

هراب پدر س هاگر در شاهنامه گفتکه مثالً  دیآهوش می زيت يدر ذهن دانشجو ياههشب اتيادب ندیگواما تا می 

او  یبود، در حال ییايتالیا يهملت شاهزاده گفته شده نکهیا ایندارد؟  criticism external نیم است اترس

 نیجوابش واضح است و ا نیو ا میهم دار criticism external کیاست، و انگار ما در داستان  یدانمارک

پذیر است، امکان criticism internalفقط  ،ديکننگاه می یادب اثرم به چش یاثر ادب کیبه  یکه تا وقتاست 

 دیيبگو یسخنان ديتواننمی گرید، ديرفتیپذ ياافسانه يها تيرا به عنوان واقع یاثر ادب کی يهاتياما اگر شخص

 یفردوس هود. بشپذیر میهم امکان  criticism external نیناسازگار باشد و بنابرا ياافسانه تيکه با آن واقع

که  ییدر جا دیتواند بگومثاًل نمی نکهیکرد، ا یقد دروننتوان شاهنامه است تنها می يندهیکه خودش سرا

چون رداخت. پ یتوان به نقد درونپسر رستم بود. پس فقط می دیبگو گرید يسهراب پدر رستم بود و در جا

ناس شهم بکند. چون شاهنامه یرونيبند به آن نقد تواشناس میشاهنامه کیاش را خودش ساخته است. اما همه

 تيبا واقع نیا میيبگو ميتواند سهراب، پدر رستم نبوده و پسرش بود، مییبگو نکهیشاهنامه را قبول کرده و ا

 کیشده،  تيواقع کیخود شاهنامه هم چون خواند. چرا؟ که اسمش شاهنامه است نمی ياو افسانه يااسطوره

اشته باشد. د یبا آن همخوان دیبا ديزنیرا که راجع به آن م یافسانه است و اسطوره است و حرف که االن یتيواقع

  .ميهم داشته باش criticism external ميتوانما می نجایدر ا نیبنابرا
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 مراد از واقعیت در نقد بیرونی

، مين را بسنجسخ تيبا وقع دیاب یرونياما در نقد ب ،مسئله ندارد یاست که نقد درون نیا دیآمی شيکه پ یبحث

 میرومی ، ماتپارچ آب هس نیا ي، توییگوتو می نيبب دیيگوساده، مثالً شما به من می یليست؟ خيچ تيواقع

 یسادگ نیا کاذب. اما به ایسخن صادق است  مينه؟ تا بفهم ایدرون آن آب هست  مينيسراغ خود پارچ تا بب

با ا سخن را ت ستيچ تيواقع دید دیه وجود دارد. اول باددو مشکل عم ديکن یرونينقد ب نکهیا ي، براستيهم ن

 خواهم داد.  حيض، دو مشکل عمده وجود دارد که در جلسه بعد توميآن انطباق بده

 پرسش و پاسخ

 اقسام خردتر پیش فرض هاي بیان شده

ي داراین ها خود ا آیا عهيبماوراالط ایشناسانه انسان يهافرضکه گفته شد مثل پيش ییهافرضپيش نياز ب :س

 م؟ يها را بدانالزم است که آن ای؟ آاقسامی است

 دارد.  یها هم اقسام فرعآن یام ولآورده يآرزومند ثیها در حدبله آن :ج

 perlocutionary actتکمیل کار فیلسوفان زبانی در ناحیه ي اقسام 

 نا مفهوم :س

 دیگومی کیبرت يگریبه د یشخص یرا ذکر کرده و گفته مثالً وقت ییهامثال نکرده و يبنداو اصالً تقسيم :ج

شود است که طرف مقابل شاد می نیاست و اثرش ا illocutionary act کیگفتن  کیکند، تبراو را شاد می

تواند بدون دارد و نمی perlocutionary act کی illocutionary actو گفته که هر 

perlocutionary act ها داشت نه در سخن آستين و نه سرل اصالً نیاز ا يبندچه رده دیبا نکهیباشد. اما ا

-فافش اريکنم، چون او آدم بسمن از سرل تعجب می .است بيع کیبه نظر من  نیو ابداً ذکر نشده است و ا

 است.  ییگو

که  ستيقدر مهم ن آن perlocutionary act، ندکنکه فلسفه زبان کار می یکسان ياساساً برا

illocutonary act است و  يورطنیمهم است و خواهم گفت چرا اperlocutionary act  را به اجمال و

 یکار سرل داشت، از راه توسل به روانشناسه ب contributionتوان به نظر من می یول .کنندابهام برگزار می
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 ،رديکار انجام گ نیاگر ا .کرد ميآن را تقس و دارد یرونيو دو بعد ب یدرون دآدم سه بع تيکه شخصآدمی

نها به ذکر ت یو عاطف یروانشناسان استفاده کرد. چون من راجع به بعد احساس ییجز يبندتوان از تقسيممی

کار رابرت  ز. من با استفاده امیدار جانياحساس، عاطفه و ه اند ما چند تاعنوان بسنده کردم. اما روانشناسان گفته

، ي، ارادیعاطف يحال حالت ها نيم. به هماهکرد يبندرا تقسيم جانيه و هف، عاطهشتاد و پنج احساس گرانیو د

 انيم دیهم با ياراد يهاام در حالت. خود من گفتهمیدار ییآشنا ميتنها با تصم . در قسمت اراده مایمعرفت

ن استفاده ما از آ اند وکار را کرده نیا شناسان. البته روانميکن کيو هدف تفک زشيزه، انگيت، انگياراده، ن

رد تفاوت دا زشيبا انگ زهيکند. انگفرق می یليخ motivationبا  motive ی. مثالً در علم روانشناسميکنمی

دارد، به لحاظ ارتباطات، متعلق و به لحاظ نوع کردار  ییهايبندهم تقسيم conduct ایو مجزاست. کردار 

 ت. از رفتار اس تردارد. کردار اعم يبندهم تقسيم
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 مروري بر مباحث پیشین

ي گذشته گفته شد که نقد در واقع به دو صورت به سخنان کسی متصور است. یکی نقد درونی و در جلسه

 دیگري نقد بيرونی.

 نقد درونی

 ورددر نقد درونی ما سازگاري و ناسازگاري درونی مجموعه یک سخن را که از یک سخنگو صادر شده را م 

خواهيم بدانيم طرف مقابل صدر و ذیل مان سازگاري درونی است. یعنی میدهيم و تمام بحثبررسی قرار می

سخنانش باهم سازگار است یا خير. نکند در جایی گفته است الف، ب است و در جاي دیگر گفته الف و ب 

سخن  يها، ب نيستند. همهنيست و یا در جاي دیگر گفته الف، ب است و در جاي دیگري گفته بعضی الف

بر سر ناسازگاري درونی است یعنی دستخوش تناقض یا تضاد نبودن سخن گوینده و نویسنده است. نقد درونی 

اص را توانيم، سخنان اشخکاري صرفاً منطقی است و به چيزي جز منطق نياز ندارد. اما با استفاده از منطق می

ه کاري نداریم که سخن تو صحيح است یا ناصحيح، بلکه بررسی نقد درونی کنيم و اصالً هم به این مسئل

این  خواند.خواند یا نمیمعطوف به این است که سخن تو ناسازگار است یا سازگار و صدر وذیلش باهم می

گيرد از جمله خود منطق، ریاضيات، ادبيات و به نظر بعضی در فلسفه هم نقد نقد درونی در علومی انجام می

 توان نقد بيرونی انجام داد.گيرد و نمیم میدرونی انجا

 نقد بیرونی و نسبت آن با مساله ي صدق

امروز بحث بر سر نقد بيرونی است. در نقد بيرونی سخن ما بر سر سازگاري یا ناسازگاري اجزاي یک سخن  

اید راي و اینجا بنيست، سخن بر سر این است که راي یا آرایی که اظهار شده، با واقعيت سازگار است یا خير. 

نظر اظهار شده و مدعاي اظهار شده را با واقعيت متناظر با خودش بسنجيم و ببينيم آیا این با واقيعت متناظر با 

خودش سازگاري دارد یا با واقعيت متناظر سازگاري ندارد. جواب این تحقيق صدق یا کذب خواهد بود، در 

گاري بود. در اینجا جواب صدق و کذب است. یعنی آیا قسمت نقد درونی جواب تحقيق سازگاري یا ناساز

ازاي خود سازگاري دارد یا نه. که در اینجا جواب صادق است یا کاذب. آیا با محکی خود، مطابق خود و مابه

شود. بنابراین سخن در اینجا این ازا، صدق و کذب میدر اینجا سازگاري و عدم آن با محکی، مطابق و مابه

 که طرف انجام داده یا آن را نوشته صادق است یا کاذب. است که صحبتی 
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 تفاوت نقد درونی و بیرونی

نجيده شود، باور با واقع سشود، در نقد بيرونی باور با باور سنجيده نمیدر نقد درونی باور با باور سنجيده می

اورها ا بحث بر سر این است که بسازد یا نه، اینجخواهند ببينند باورها با باورهاي دیگر میشود. در آنجا میمی

آید و کشيم دو مشکل در ارتباط با نقد بيرونی پيش میسازند یا نه. وقتی این دو بحث را پيش میبا واقعيت می

 کند. ظهور می

 مشکل اول نقد بیرونی

ودش، با واقع ر خخواهيم ببينيم سخنی با واقع متناظها انواع دارند و ما باید وقتی میمشکل اول این است که واقع

ازاي خودش سازگاري دارد تا صادق باشد یا سازگاري ندارد تا کاذب باشد، باید ببينيم خود واقع سخن مابه

خن، ازاهاي سهاي سخن احتياج داریم یعنی مابهچيست. این جاست که به یک تقسيم بندي راجع به واقع

اهد تا صادق باشد و اگر مطابق نباشد سخن کاذب خو هاي سخن، آنهایی که سخن باید با آنها مطابق باشدمطابق

 ها هستند که چيزي هستند. کشاند که این واقعها ما را به این نکته میبود. این بحث

 بندي واقعیات به واقعیات دال و واقعیات غیر دالتقسیم

 اند؛ها به دو دسته قابل تقسيمبندي بسيار کلی واقعدر یک تقسيم

 دهند، یی که فقط خودشان را به آدم نشان میها( یکی واقع1)

 دهند. هایی که عالوه بر خودشان چيز دیگري هم به ما آدميان نشان می( یکی واقع6)

دهد، یا چيز دیگري را هم به ما نشان حصر هم حصر عقلی است. هر واقعيتی یا فقط خودش را به ما جلوه می

وند. شي غير دال و دال تقسيم میبگویيم واقعيات به دو دستهتوانيم دهد. بنابراین میدهد، جلوه میمی

هایی که عالوه بر خودشان چيز دیگري دهند را غير دال و واقعيتهایی که فقط خودشان را نشان میواقعيت

گویيم دال و غير دال باید دقت کنيم که گویيم. پس در اینجا که میدهند، واقعيات دال میهم به ما نشان می

عيات کنند و واقدمان از دال، دال بر غير است. واقعيات غير دال، یعنی واقعياتی که ما را داللت بر غير نمیمرا

دهند ها خودشان را به ما نشان میکنند وگر نه در هر دو حال واقعيتدال یعنی واقعياتی که ما را داللت بر غير می

ر دال هاي غيکنند به آنها واقعيتداللت به غير خودشان نمیدهند و چون ما را و غير خودشان را به ما نشان نمی

هاي دال، ها وقعيتدهند، به اینهایی که عالوه بر خودشان، غير خودشان را نيز به ما نشان میگویيم. واقعيتمی

ه کار بگویيم. بنابراین وقتی دال و غير دال را هایی که داللت می کنند ما را به غير خودشان مییعنی واقعيت

بریم مرادمان از دال، داللت به غير است وگرنه داللت به خود که هميشه هست، هر واقعيتی خودش را به ما می
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دهد یا خير. اگر نشان نداد غير دال دهد، اما بحث بر سر این است که آیا غير خودش را به ما نشان مینشان می

گویيم آن واقعيت دال است، یعنی غير خودش را هم و اگر عالوه بر خودش، غير خودش را هم نشان داد می

ن تابلو خودش بينيد ایدهد. مثالً فرض کنيد وقتی یک تابلوي راهنمایی را کنار جاده یا خيابان میبه ما نشان می

ش بينيد. عالوه بر اینکه خودها و نورها و اشکالی میدهد و شما روي این تابلو نقش ها، رنگرا به شما نشان می

گوید جاده در حال تنگ شدن است، یا دهد، مثالً میدهد، وضع جاده را هم به شما نشان میبه شما نشان می را

دهد و هم جاده در حال کوهستانی شدن است یا جاده لغزنده است، یا. . . این تابلو االن هم خودش را نشان می

بلو دال خواهد بود. اما وقتی من به چاي نگاه دهد، بنابراین تااز طریق خودش غير خودش را هم به ما نشان می

کردن و دهد. من از دقتدهد و چيز دیگري را به من نشان نمیکنم، چاي فقط خودش را به من نشان میمی

ت و حکایت تفاوت ظریفی ميان دالل وقتی اسکلت بحث شدبرم. نظرکردن بر چاي به هيچ چيز دیگري پی نمی

کایت برم تا بعد بگویم داللت نباید با حفعالً با تعبير داللت کار را پيش میهست که آن را عرض می کنم و 

دهد، بنابراین غير دال است. من هر چه به چاي غلط شود و اشتباه گرفته بشود. چاي فقط خودش را نشان می

ما چاي مرا به یابم. ایابم، مثالً رنگ چاي، طعم چاي و امثال آن را در مینظر کنم اوصاف خود چاي را در می

م رنگهایی کنکند. برخالف چاي وقتی مثالً به این نوشته اي که روبرویم هست نگاه میغير چاي داللت نمی

بينم بينم و رنگ کاغذ را هم میبينم، اما عالوه بر اینکه رنگ چاي را میهایی میبينم، شکل ها، نورها، اندازهمی

مثالً کاغذي که بر روي آن چيزهایی نوشته شده با کند. ت میولی این کاغذ من را به غير خودش هم دالل

ی شود. بينم، حاصل ماغراض مختلف با توجه به لوازم رنگ سياهی که میاغراض مختلفی بوده است. فهم این 

ينيم، اما ببينيم یا رنگ سياهی که در خرما میدر این جا دیدن تفاوتی ندارد. مثل رنگ سرخی که در چاي می

ب بينم به مطلداد و در حالی که وقتی روي کاغذ نوشته اي را میاه خرما به من چيزي را نشان نمیرنگ سي

الزمه  کنم و این که چيزي به نامکنم، یعنی من عالوه بر آن به چيز دیگري التفات پيدا میدیگري توجه می

ض مختلف توجه به الزمه چه چيزي وجود دارد. توجه به الزمه وجود دارد، توجه به الزمه اغراضی دارد و اغرا

 شود متن. ها گفته میبينم. به دالهستند را می

ر متن. از توان تعبير کرد به متن و به غيتوان گفت از تمامی موجودات جهان در یک تقسيم کلی میبنابراین می

 گویم متن و غير دال ها، غير متن. ها میاین به بعد به جاي دال
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 موجودات به متن و غیر متن برخی نکات در تقسیم

 بودنِ واقعیاتِ دال و غیر دال:  نسبی 0نکته 

قبل از آنکه بحث را پيش ببریم در همين جا باید این نکته را عرض کنم که در وقتی که داشتم این کاغذ را به 

ین برایش د اداند، به این کاغذ نگاه کنزدم، اگر کسی که زبان فارسی نمیعنوان چيزي که دال است مثال می

ی بيند، نورهایدال است یا غير دال؟ غير دال است، چون هرچه به این کاغذ نگاه کند، رنگ، شکل، اندازه می

ت، شود، بنابراین براي کسی که اصالً فارسی بلد نيست، این کاغذ دال نيسبيند اما داللت بر چيز دیگري نمیمی

متن است. معنی اش این است که دال بودن و نبودن صفت  متن نيست، براي من و شما که فارسی بلدیم دال و

اصلی اشيا نيست، نسبی است و نسبت به آدميان چيزي دال است و چيزي دال نيست، کما اینکه به جاي اینکه 

به زبان فارسی نوشته شده باشد به زبان روسی نوشته شده بود براي ما که روسی بلد نيستيم دال نبود و اگر به 

ته کرد چون ما زبان روسی بلد نيستيم. ولی این نوشنوشته شده بود ما را به چيز دیگري داللت نمیزبان روسی 

شد. االن براي ما دال است و براي یک روسی زبان دال نيست. اگر به روسی براي یک روسی زبان دال می

نبود. پس  بلد نيستيم دالنوشته شده بود براي روسی زبان دال بود و براي ما که فارسی زبان هستيم و روسی 

تعميم متن به دال و غير دال و متن و غير متن تعميمی نسبی است، نه نفسی. یعنی خود اشيا نيستند که دال یا غير 

دال اند. نسبت به ما بعضی اشيا دال اند و نسبت به بعضی اشيا دیگر دال نيستند. کسی که رانندگی بلد است، 

بيند، ها برایش دال نيستند، رنگ، شکل، اندازه را میما کسی که بلد نيست، تابلوها برایش دال است اتمام تابلو

ود. از او شگوید فالنی، این جاده دارد تنگ میداند میکند. کسی که میاما این براي او برچيزي داللت نمی

گفته اما به کسی  استگوید این تابلو به من گفت. این تابلو به کسی که بلد می پرسم چطور فهميدي؟ او هم می

که بلد نيست نگفته. براي اولی دال و متن بوده، اما براي دومی دال و متن نبوده. پس تعميم واقعيات به دال و 

یا نسبی است، نه نفسی. خود نفس اشيا نيستند که اِمّا دال اُو غير  relativeغير دال و متن و غير متن تعميمی 

خواستم دال. به زبان فلسفه اگر می غير اُو دال شود گفت اِمّاشوند میسنجی میدال، ابدا. وقتی اشيا باهم نسبت

است، خاصه نيست،  relationنيست  propertyگفتم داللت و عدم داللت این مطلب را بگویم باید می

هاي موجودات است، با آن تفاوت مهمی که بين  relationهاي موجودات نيست، بلکه جزو  جزو خاصه

property  وrelation  .وجود دارد 
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 ها در نسبت با افراد مختلفدال غیر و هادال دوم: تفاوت مصادیقِ ينکته

شود و این است که اگر دال بودن و غير دال بودن امر نکته دومی که وجود دارد از همان نکته ي اول ناشی می

ي هکند و این نتيجها فرق میراي انسانها بها و غير دالنفسی نيست و امر نسبی است آن وقت مصادیق دال

ها انسانی یک سلسله از امور جهان برایش دالند و یک سلسله امور دیگر برایش بحث قبلی ماست. خيلی وقت

 اند و بعضی متن نيستند. دال نيستند، بعضی متن

ال اند، ایما و اشاره هم دال اند، ها هم دها که دال اند، گفتههایی که معموالً دالند، چه چيزهایی هستند؟ نوشتهدال

یعنی هر  gestureکند بر چيزي. به طور کلی اگر من ابرویم را باال انداختم این براي مخاطب من داللت می

ها دال اند. اگر من با کسی قرار گذاشتم که شود، اینچيزي که به وضع حرکات و سکنات بدنی مربوط می

، این معناي خاصی دارد، این براي طرف مقابلم دال است اما براي بقيه اگر دستم را به شکل خاصی تکان دادم

و حرکت و سکنت بدنی است که از فيزیک، چشم، ابرو، سر تکان دادن و  gestureدال نيست. این یک 

توانند دال باشند. تابلوهاي راهنمایی و رانندگی دست تکان دادن، گردنم را به راست و چپ خم کردن، همه می

کنند. همين طور براي کسی که رانندگی بلد نيست، تابلوها دال نيستند و براي من که زبان ند، داللت میدال ا

شود. تر میگها براي من تنشوند دال نيستند. پس دالها نوشته و چاپ میهایی که به زبانروسی بلد نيستم، متن

هاي شود. دالآنهایی که من شمردم بيشتر می ها، ازها، تعدادي از این دالبه همين صورت براي برخی انسان

و براي  ها کمتر استها، تابلوها، ایما و اشارات بود. براي من خيلی از این دالها، نوشتهمعمولی که شمردم گفته

اند گفته اند ورسد که کسانی که در عالم ظهور کردهها هستند و کار به جایی میها بيشتر از اینها دالبعضی

اند و حتی چاي را هم که به عنوان غير دال مثال زدیم، دال دانسته اند. بنابراین از نظر این ها دالپدید يهمه

 کند. افراد کل جهان دال است، کل جهان متن است و ما را به غير خودش داللت می

ر دال، اِمّا دال اُو غيبندي ما غلط نيست. امور اگر این سخن راست هم باشد که به آن می پردازیم، باز هم تقسيم

اما از نظر افراد دال مصداق دارد و غير دال مصداق ندارد و همه چيز دال است و غير دال مصداق ندارد و 

ت باشد بندي درسدانيم براي صحت تعميم مصداق داشتن همه اقسام شرط نيست. براي اینکه یک تعميممی

امش تواند درست باشد و بعضی اقسد. خير، تعميم میي اقسامش مصداق داشته باشنشرطش این نيست که همه

توانم بگویم خدا بر دو قسم است، خدایی بی شریک، خدایی با شریک. اصالً مصداق نداشته باشد. من می

ریک ششریکند، یعنی در واقع خدا بیي خداها بیتعميم درست است ولی خدایی با شریک مصداق ندارد. همه

 است. 
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 ه ي قائالن به دال بودن تمامی اموربررسی اجمالی نظری

گویند و فی کل شی له آیة تدل انه دانند و میي موجودات جهان را دال میچه کسانی اینطورند؟ عرفا که همه

مام گفتم دال، نشانه، این در تگفتم متن، میواحٌد، همه چيز آیه است آیه همان است که من تا به حال به آن می

د، انها دالي پدیده. در بعضی متون مقدس دینی و مذهبی اینطور است که انگار همهها عموميت داردعرفان

ي متون مقدس دینی و مذهبی در بعضی متون مقدس دینی و مذهبی. در قرآن روي هم اینجا البته نه در همه

ي چيز انها آیه و نشداند، چون کل اشيا رداند، دال میشود اینگونه استشمام کرد که کل اشيا را آیه میرفته می

ها آیات هستند لِقومِ یفقهون، لقوم یتفکرون، الولی االلباب. اما در فلسفه چطور؟ داند و می گوید ایندیگر می

هایدگر  ترین کسی که این سخن را گفتهي اشيا دال اند؟ صریحآیا دیدگاهی وجود دارد که بگوید که همه

ت ي جهان بر غير خودش داللي جهان متن است و همهگوید همهمیاست و او به عنوان نخستين فيلسوف غربی 

 ها اختصاص ندارد.کند و این فقط به نوشته ها و گفتهمی

يک گویند که شما به هرمنوتاند به جهتی که خواهم گفت میي اشيا دالاگر شما به این قائل باشيد که همه 

کنند و این ا به لحاظ فلسفی داللت به غير خودشان میفلسفی قائليد. یعنی قائل بودن به اینکه تمامی اشي

ائالن به کند با هرمنوتيک دینی و مذهبی. چرا به قکند و فرق میهرمنوتيک فلسفی با هرمنوتيک ادبی فرق می

يلسوف شود. در هرمنوتيک فلسفی ما به عنوان فگویند قائالن به هرمنوتيک فلسفی بعداً معلوم میاین قول می

کند و تنها خودش را به ما نشان ه هر چيزي دال به غير خودش است و ما را به غير خودش داللت میقائليم ک

 دهد. دهد و غير خودش را به ما نشان مینمی

 نکته ي سوم: مراد از غیر در داللت

 دهد، آن غير چيست؟ آن غير چيست کهگویيم یک شی غير خودش را نشان میي سوم این که وقتی مینکته

ها، مدلولشان چيست؟ خيلی دهد، اینجا الی ماشااهلل اختالف وجود دارد در باب اینکه دالودش را نشان میخ

اوقات واضح است که مدلول چيست. مثالً اگر من بگویم که جنگلی را تصور کنيد شما جنگلی را در ذهنتان 

قتی صادقانه باشد و چه کاذبانه. وکند بر جنگلی در بيرون، چه این داللت کنيد که این داللت میتصور می

دش را کنيد تنها خوگویيم داللت اعم از صادق و کاذب است. باالخره این جنگلی که در ذهنتان تصور میمی

دهد، بلکه حاکی از واقعيتی در بيرون ذهن شما هست. اگرشما بدانيد که آب در صد درجه به به شما نشان نمی

ن فقره از معلومات شما که حاکی از این است که آب در صد درجه به جوش آید، این معلوم شما و ایجوش می

ه کند، البتهاي واقعی، در عالم واقع در دماي صد درجه ي سانتيگراد میآید داللت بر به جوش آمدن آبمی
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هایش که دال خوانيم معلوم استهایی که ما میاش گفته شده است. متنبا توجه به شرایطی که در قالب فيزیکی

ن شنوید، بلکه از طریق صداي مهایش معلوم است. نه فقط صداي من را میشنویم دالچيست، سخنانی که می

 ها. شوند مدلول این دالکنيد که آنها میبرید وقوف پيدا میبه مطالبی پی می

 مصادیق غیر در نظر قائالن به دال بودن تمامی اشیاء

 امور ماوراءالطبیعی -0

کنند؟ اند، این کل اشيا از چه چيزي حکایت میگویند کل اشيا داله مثل عرفا و فالسفه که میاما کسانی ک

وار و کنند اما اگر گفتيم در و دیدانيم داللت بر چه میها، تابلوهاي راهنمایی رانندگی را میها و گفتهنوشته

کنند؟ اینجا اخالفاتی وجود دارد. من چند اند؟ ما را داللت به چه چيزي میاند، دال بر چهها دالکوه و ستاره

 شمارم. مورد را می

 الف( داللت بر وجود خداوند

اند و مدلولشان وجود خداست و کنند، و کل اشيا دالگفتند اشيا جهان داللت بر وجود خدا میقدماي ما می

 کنند خدا وجود دارد.داللت می

 ب( داللت بر صفات خداوند

ن صفاتی کنند. وحدت یکی از ایکنند، داللت بر صفات خدا میداللت بر وجود خدا نمیگفتند اشياء بعضی می 

ه اشيا گوید ککردند. و فی کل شی له آیةٌ/ تدلٌ علی انه واحدٌ. این جا نمیاست که بر آن خيلی تأکيد می

انگی دت و یگکنند بر یکی از صفات خدا که آن وحگوید اشيا داللت میکنند بر وجود خدا، میداللت می

 بعضی کنند بر صفات دیگر خدا. مثالًگویند اشيا داللت میخداست که آن یکی از صفات خداست. بعضی می

کنند بر جمال خدا، بعضی بر جالل خدا، بعضی بر کمال خدا، بعضی بر حکمت و بعض دیگر اشيا داللت می

 بر علم خدا و بعضی دیگر هم بر عدل خدا و... . 

 امور طبیعی -6

 الف(

ها کسانی تدانند. اما بعضی وقاگر دقت کنيد اقوال پيشين هر چه که بگویند مدلول را یک امر ماوراء الطبيعی می

گویند مدلول امور، امر طبيعی است، نه امر ماوراء الطبيعی. مثالً از امام موسی کاظم ع نقل شده که ایشان می

دهد یاي یک درس زندگی به شما م خواهند بگویند هر پدیدهمی فرموده اند ما اکثر العبر و اقل االعتبار. یعنی

گيرید. اینجا بحث از خدا نيست، بحث از درس زندگی است. در شعر سهراب ها را یاد نمیولی شما این درس
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ع به گذاري شروگوید آرام باش و سر به زیر و سرسخت. آب وقتی سنگ جلویش میسپهري آب به ما ما می

 گوید:شود یا حافظ میکند و رد میها نفوذ میکند آرام است. از بين روزنهنمیداد و فریاد 

 بنشين بر سر جوي و گذر عمر ببين

 کاین اشارت ز جهان گذران ما را بس

کند. تو از گذر آب جوي، گذر عمر خودت را ببين، همين گذر آب جوي گویی دارد بر گذر عمر داللت می

بودن براي سهراب است، آب جنجال بودن و مقاومگذراست. آب درس ساکتکافی است که تو بدانی جهان 

ز کند، ااي پيدا میایستد، روزنهدارد، پشت هدف خودش میکند و دست از هدف خودش بر نمیو هياهو نمی

 گرفت. گذرد. اما حافظ درس مقاومت را از آب نمیآن می

 آرياي نمیبه سرو گفت کسی ميوه

 دگان تهی دستندجواب داد که آزا

دهد که باید آزاده باشيم، سرو چون آزاده است، چوبش را می بخشد. به نظر این شاعر سرو به ما این درس را می

وقتی انسان مثل سرو آزاده باشد، دستش خالی است. کسانی که دستشان پر است، آزاده نيستند. او از سرو این 

 ي را یاد گرفته:را یادگرفته، اما ناصر خسرو از سرو چيز دیگر

 برببُرَّند بيخ درختان بی

 بري راسزا خود همين است مر بی

از ميان  شوي وچون سرو بر و ميوه ندارد او درس دیگري از سرو گرفته است. اگر ميوه نداشته باشی نابود می

ت ي و اخالقی اسهاي معنوهاي ماورا الطبيعی نيست، درسها درسروي، باید ميوه داشته باشی. اما این درسمی

لت پيدا اخالقی دال امور هاي طبيعی بره، پدیدجينو روانشناختی. الی ماشااهلل در ادیان شرقی، هند، بودا، دائو و 

ان بگيرید شوید، باید یا گل نيلوفري به لباستان بزنيد یا در دستتکنند. در آیين بودا شما وقتی به معبد وارد میمی

هایش دليل این کار را چرا؟ رادا کریشنا متفکر معروف هندي در یکی از کتابو با آن وارد معبد شوید، 

کند گوید؛ به این دليل که نيلوفر درسی به ما داده که در منجالب و در بدترین جاها به لحاظ عفونت رشد میمی

خواهيم گل میگویيم خدایا ما در منجالب جامعه، شویم و میو آنقدر زیباست. ما هم اینطور وارد معبد می

دترین جاها گوید در بنيلوفر باشيم. کاري کن که از منجالب جامعه پاک بيرون بيایيم، این نيلوفر به ما می

نباشی، زیبا  توانی پلشتتوانی، نظيف باشی، در جاي پلشتی میتوانی لطيف باشی، در جاهاي نانظيفی میمی
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گویند زبان حال. درختان، ابرها و. . . به نوع درس گرفتن میباشی و قس علی هذا. معموالً در ادبيات ما به این 

 کنند. زبان حال فالن می

د وقتی ابر گویالبالغه مینهج در طالبابیابنعلی ام.البالغه بحثی کرده نهج در هاپدیده گريداللت به راجع من

. ري از ابر درس دیگري بگيردگيرم و ممکن است فرد دیگهایی براي خودم میگذرد من از گذر ابر درسمی

نی. ما کآید، یعنی از چيزي به چيز دیگري عبور میي عبور میها اعتبار است، اعتبار از مادهي ایناما در همه

اکثر العبر و اقل االعتبار. عبر جمع عبرت است یعنی نگاه کردن. نگاه کردن زیاد است اما عبور از شی به شی 

اظم ع کم است. این خودش بحثی است که اگر جهان را آیه دیدیم، متن دیدیم دیگر به تعبير امام موسی ک

 باید مدلولش را چه بدانيم. 

گویم در نقد بيرونی سخن این بود که ما سخن را با واقع بسنجيم، اما بسته به کنم و میاین بحث را فعالً تمام می

ها ممکن ن باید هر چيزي را با واقعش بسنجيم. واقعکند. چواین که آن واقعه دال باشد یا غير دال، نقد فرق می

است بعضی شان دال باشند یا متن و بعضی شان غير دال و غير متن باشند. بسته به اینکه واقعيتی که ادعا در 

 کند. ي آن واقعيت است، دال باشد یا غير دال، طرز نقد فرق میباره

ت که فيلسوف است یا از این جهت است که نگرش هایدگر از این جهت اسجناب استاد آیا حرفسوال: 

 عرفانی دارد؟ 

هاي سيراند از او تفهایدگر حرفش فلسفی است و نگرش عرفانی ندارد به جهان، کسانی سعی کردهپاسخ: 

کند و این ي فلسفی اثبات میعرفانی بدهند، اما او اهل عرفان نبود و راي فلسفی دارد و نظر خودش را با ادله

 دهد. گري را توضيح مینشانه

 تفکیک میان مصادیق مختلف واقع هاي متنی و غیر متنی

کنند. اگر من ادعا کردم وجود اصيل است و هم مقایسه کنيد و ببينيد که چطور با هم فرق می این دو ادعا را با

گویم   این که بکند با ي اخير فلسفه ي اسالمی( این چه فرقی میماهيت اعتباري )نزاع مشهور چهارصد ساله

سينا معتقد است وجود اصيل است و ماهيت اعتباري؟ این دو ادعاست. اگر بخواهيد ادعاي اول من را ابوعلی

رد یا نقد بکنيد و نقاط قوت و ضعف آن را نشان دهيد باید چه کنيد؟ باید به عالئم غير دال رجوع کنيد و ببينيد 

توانيد بگویيد سخن وقت می چون واقعش خود عالم است، آندر عالم غير دال ادعاي من صادق است یا نه، 

سينا معتقد است که وجود اصيل است و ام ابوعلیمن صادق است یا صادق نيست. اما در ادعاي دوم که گفته

شود ماهيت اعتباري، باید به کجا رجوع کنيد تا حرف من را بفهميد. اینجا باید به آثار ابن سينا رجوع کنيد و نمی
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کند. اگر کسی مثال اند. طرز ادعاي اول با دوم خيلی فرق میاند، دالسينا متنعالم واقع رجوع کرد. آثار ابنبه 

معتقد بوده است که بزرگترین عدد  6فِرماکند با اینکه زد بزرگترین عدد اول وجود ندارد، این خيلی فرق می

شود فهميد و آن را از هيچ راه دیگري ظ فرما میاول وجود ندارد. دومی را فقط از طریق آثار مکتوب یا ملفو

شود فهميد، اما در بررسی ادعاي اول اصالً و ابدًا بررسی سخن فرما ضرورتی ندارد تا شما بتوانيد به آثاري نمی

از آثار او مراجعه کنيد و بازهم به همين ترتيب اگر ادعا کنم حسنک وزیر به دست سلطان مسعود غزنوي به 

شد و اگر بگویم بيهقی قائل است که حسنک وزیر به دست سلطان مسعود غزنوي به دار آویخته دار آویخته 

شد این دو باهم فرق دارند یا خير؟ اینجا باید در هر دو حال به متن رجوع کرد. در متن بيهقی که حتماً باید به 

واقعه مربوط به گذشته است و  متن او رجوع کرد، اما در مورد اول هم باز باید به متنی رجوع کرد، چون این

شان یک متن است باز تفاوتی با هم دارند هایی هم که هر دو مدلول و محکیخود واقعه دیگر وجود ندارد. آن

مثال هر  دوها حکم واحد ندارند. این ي اینهایی هم که واقع متناظرشان، از مقوله متن است، همهي اینو همه

کند که آدم بگوید حسنک وزیر به دست سلطان مسعود غزنوي کشته يلی فرق میاند، اما خي متندو از مقوله

ان ششد تا اینکه بگوید بيهقی معتقد است حسنک وزیر به دست سلطان مسعود غزنوي کشته شد. هر دو هم واقع

ون هر وقت چ توانيم سر و کار داشته باشيم.متن است که ما با تاریخ سر و کار داریم و در تاریخ با غير متن نمی

واقعيت وجود نداشته باشد یعنی به گذشته تعلق داشته باشد یا به آینده تعلق داشته باشد ما با واقعيت سر و کار 

نداریم، بلکه با متن سر و کار داریم و باید به سراغ آن متن برویم و ببينيم چه متنی حاکی از آن مدعایی است 

فرق است بين نقد مدعایی که ناظر به واقع غير متن است و نقد مدعایی که ما کرده ایم. باید به این توجه کرد. 

اند. از دو گونهاند باز یک طور نيستند و بکه ناظر به واقع متن است. دوم آنکه حتی مدعياتی که ناظر به واقع متنی

 دهم. هاي متنی را توضيح میهاي حکمی باز یک حکم ندارند. اول واقعواقع

 متنی هايقعمصادیق مختلف وا

هاي تاریخ با واقعيات متنی سر و کار داریم. هر هاي متنی سر و کار داریم؟ در تمام شاخهما با واقع علومیدر چه 

 ي متنی است. ادعاي تاریخی که کردید واقعيت متناظرش از مقوله

 شاخه هاي علوم تاریخی

اگر  نگی،یعنی گرسدر زبان عربی جوع  گویم علوم تاریخی لغت هم علم تاریخی است من اگر گفتموقتی می

گویم االن تاریخی است. مثالً من می هم علماین واقعيت را بفهميد باید به متون رجوع کنيد. جغرافيا  بخواهيد

                                                           

 فرانسوي دانریاضی( Pierre de Fermat( )1231 - 1225) فِرما دُ . پيِر1 
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مسجد هست. این ادعا راجع به واقعيت غير متنی است. اما اگر بگویم در قرن هفتم هجري در  233در قاهره 

ها از طریق اي وجود ندارد که به آن رجوع کنيم. اینه است. اینجا دیگر قاهرهمسجد وجود داشت 633قاهره 

شود که این حرف درست است یا درست نيست. قاهره قرن هفتم وجود ندارد. جغرافياي متون فهميده می

 در وقتی که اطفسطدر مصر، این تاریخی نيست، اما اگر بگویيم  فسطاطتاریخی هم، تاریخ است. نقش کنونی 

تن آن زمان بگویيم واقعيت تاریخی است و باید با م فسطاططالب حمله کرد به مصر. هر چه راجع به ابیابنعلی

حاکی  اند وها هم متناند که آنهایی که باقی ماندههایی که مورخان نوشتند، چه خرابیآن را فهميد. چه کتاب

علی  گویيمبينيم. اما چطوري میخودش را میاز غيرند مثل تخت جمشيد. اگر به خودش نگاه کنيم تنها 

فهم گویند از ما بها میالقاعده، چندتا مدخل داشته، چند تا مخرج داشته و... این از طریق متن است. این خرابی

ست، بينيد هر چه راجع به االن آن بگویيد متن نياي میکه چگونه بوده است. یا مثال با دیدن ایوان مداین مخروبه

م کارشناسی گفت ایوان مداین داراي چند تاالر بوده، می گویيم اینجا ادعاي متنی وجود دارد، چون اگر آد

 تاالري وجود ندارد که برویم و آن را ببينيم. بپردازیم به تمام مدعياتی که واقعيتاشان متن است. 

 شناخت اجمالی علومی که به بررسی متون می پردازند.

 (Semiology) شناسینشانه -0

است.  semiotics یا  semiology شناسیاولين دانشی که به بررسی متون می پردازد دانش عظيمی به نام نشانه

ها، نشانه یعنی دال، یعنی متن. هر جا ادعایی کردید راجع ها یعنی متنها، و نشانهیعنی چه؟ یعنی شناخت نشانه

کردید،  semiologicalیا  semioticتی، ادعاي شناخشناسانه کردید، ادعاي نشانهبه متن یک ادعاي نشانه

 ها.هاي دالشناسی یعنی همان نشانهشناسی به بررسی آن می پردازد. نشانهنشانه

 شناسیهاي نشانهشاخه

هاي دیگرش به ما ارتباطی ندارد. شناسی است. حوزهي آن زبانشناسی چندین شاخه دارد که یک شاخهنشانه

یکی از  linguisticsهاي نشانه شناسی، زبان شناسی است. پس ست پس یکی از شاخهها زبان ایکی از نشانه

شناسی هم به معناي دانستن زبان انگليسی یا فرانسه شود و زبانمی semiotics یا  semiologyشاخه هاي 

ها تکلم به آنوان تهایی که میتوان گفت. نه زباني زبان میشناسی یعنی سخنانی که در بارهنيست بلکه زبان

 کرد. 

 شناسیهاي زبانشاخه

 : هاي متعددي دارد که مهمترینش سه شاخه استشناسی شاخهزبان
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(0) syntax  ، یا نحوشناسی 

(6 )semantics قيق اي دتوانيم از آن در زبان فارسی ترجمهاي نادقيق است اما نمییا معناشناسی که ترجمه

 بدهيم و 

 یا کاربردشناسی است. pragmaticsي سوم هم که شاخه (0)

 نحوشناسی

syntax  د شود. نحوشناسی را نبایاز نحو قدماست، نحو، صرف یا چيزهاي دیگر را شامل مییا نحوشناسی غير

 است. syntaxساختاري هم  هايبا نحو اشتباه گرفت. نحو قدما، صرف قدما و بحث

 معناشناسی

 Semantic ي مهپردازد. گفتم که معناشناسی ترجعناي تعبيرات زبانی میست که به میا معناشناسی علمی ا

ت گویيم معناشناسی چون معناي تعبيرادقيقی نيست اما ما در زبان فارسی معادل دیگري برایش نداریم. می

 wordگویيم، یکی واژه را به سه چيز می expression linguisticکند. تعبير زبانی یا زبانی را مشخص می

پس ما سه نوع تعبير زبانی داریم. واژه، عبارت، جمله و  sentence، یکی هم جمله یا clause یکی عبارت

ید. یعنی معانی اکند. اگر به معناي این تعابير بپردازید، به معناشناسی پرداختهها البته نحوشان با هم فرق میاین

هایی است و این روش کشف ه چيزواژه ها، معانی عبارات و معنی جمالت و اینکه روش کشف این معانی چ

semantics  .است 

 کاربردشناسی

است که کاري به معناي تعبيرات زبانی ندارد، به کاربرد آنها کار  pragmaticsي سوم کاربردشناسی یا شاخه

ن معنا، هما حرف ویتگنيشتاین که گفت باکند و این کاربرد با معنا تفاوت دارد، دارد و کاربرد با معنا فرق می

 the meaning is useگفت کاربرد است هم فرق دارد. این شعار هم شعار ویتگنيشتاین متأخر است که می

ن است، ي زبانی است. کاربردشناسی یعنی یک لفظ ممکي ما منافات ندارد. بحث او بحث فلسفهکه این با گفته

ال ختلف داشته باشد. من هميشه این مثیک معنا داشته باشد ولی این معنا در جاهاي مختلف اشاره به چيزهاي م

کارچی به اگر چند ش»نویسد: می« اصول فلسفه و روش رئاليسم»آید که در کتاب عالمه طباطبایی به یادم می

ه دارند هایی کآید و شکارچیروند و یک شکارچی هم دارد از کوه پایين میباال  می دنبال شکار دارند از کوه

گوید نه! اما اگر شود یا نه؟ او هم میپرسند: چيزي پيدا میگردد میدارد بر میروند از کسی که باال می

چيز، اصطالحش در کاربرد سياحان یعنی  nها اینجا چه هستند؟ ها، این درختها بگویند این سنگشکارچی
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ر عالم د شود یا نه؟ کاربرد چيزشود یعنی آهو، گوزن، خرگوش پيدا میخرگوش، گوزن، آهو. چيزي پيدا می

ها یعنی گوزن، آهو، کبک، قمري، درنا و... اما اگر در خيابان انقالب به فردي بگویيد چيزي مقال شکارچی

دارید یا نه؟ این یعنی فيلم ممنوعه یا هرویين یا تریاک و... چيز اینجا همان معنا را دارد. چيز یعنی چيز، اما 

را بخوریم  semanticsتوانيم فریب گویند ما نمیینجا میکند. اکاربردش در کوه با خيابان انقالب فرق می

پرسيد حالت چطور است و من نداشته باشيم. مثالً شما صبح در اداره از من می pragmaticsو کاري به 

گویم الحمداهلل خوبم. اما اگر شما پزشک من بودید و در بيمارستان از من می پرسيدید حالت چطور است می

 گفت اینجا حالت چطور است یعنی تب تو باال رفته یا پایينداهلل به لطف شما، پزشک میگفتم الحممن می

آمده، فشار خونت چطور است، اشتهایت بهتر شده یا بدتر شده. در هر حال معنا یکی است: حالت چطور است. 

است و من خواهد. اگر شما صبح در اداره از من پرسيدید حالت چطور اما این در مطب جواب دیگري می

گویيد خاک گفتم دیشب فشارم باال رفت، اما امروز صبح تهوعم بهتر شده و توانستم شيرم را بخورم. شما می

ات را ببرند. این یعنی معنی  pragmaticsشور تو خوب است، اما مرده semanticsبر سرت، این یعنی 

ه مه اینجا این است. اما اگر در بيمارستان بفهمی. کاربرد این کلفهمی اما کاربرد کلمات را نمیکلمات را می

 pragmaticsات خوب است اما  semanticsگوید دکترم گفتم الحمداهلل به لطف شما و... دکتر به من می

 فهمی. دانی و تو کاربرد کلمات را نمینمی

يح می دهند. م مقال توضتعبير زبانی اگر معناي واحد داشته باشد و کاربردهاي مختلف معنایی این را با بحث عال

اگر تعبير زبانی، یعنی واژه، عبارت و جمله معناي  .universe of discourseگویند عالم مقال به این می

شود مشترک لفظی مثل شير، اما اگر معناي واحدي داشته باشد از واحد داشته باشد، اگر نداشته باشد که می

هاي مختلف، معناشناسی، ممکن است در عالم مقال یعنی از نظر semanticallyیا  semanticمنظر 

ان را شناسی است وگر نه شما تا دالتهاي مختلف داشته باشد، شناخت این کاربردها هم بخشی از زبانکاربرد

فهميد ندارید. دال را می فهمد، اما مدلول را نمی pragmaticsبرید، شناخت درستی از اي میبه مدلول عوضی

 يد. کنو اشتباه می

 هرمنوتیک و نسبت آن با زبان شناسی

اند، اگر این سه تا را خوب یاد بگيرم و از آن در فهم یک متن استفاده کنم وارد شناسی که سه قسماین علوم زبان

که  شودام. یعنی اعمال امور نظري آن سه علم در مقام عمل. یعنی هرمنوتيک دانش زبانی میهرمنوتيک شده

کنيم. از این در مقام عمل، اعمال می syntax ،semantics, pragmaticsایم در گرفته آنچه را نظراً یاد
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خواهم به نظر ترجمه خوب براي هرمنوتيک فن فهم است یا فن تفسير. گفتم فن، چرا نگفتم علم؟ چون می

 جنبه ي عمليش توجه دهم. 

عضی اما باز این هم محل اختالف است. ب اندمن گفتم هرمنوتيک، فن فهم یا تفسير است. گویی این هر دو یکی

. در اینجا گویند فهم متن همان تفسير متن استگویند فهم یک متن غير از تفسير یک متن است، بعضی میمی

هاي مختلفی وجود دارد که آیا فهم و تفسير دو تعبيرند از یک معبر عنه یا نه فهم، غير از تفسير و تفسير دیدگاه

این است  اند که هيچ، اما اگر گفتيم متفاوتند، بحث بر سرن اگر گفتيم فهم و تفسير یکیغير از فهم است. چو

اند و کداميک اخص. آیا فهم اعم از تفسير است یا تفسير اعم از فهم است؟ یا از لحاظی فهم که کداميک اعم

دارند نه عموم و  اعم از تفسير است و از لحاظی دیگر تفسير اعم از فهم است؟ یا عموم و خصوص من وجه

. خواهم وارد شومها با هم خيلی تفاوت دارند. و من نمیخصوص مطلق یا با هم تباین دارند؟ در اینجا دیدگاه

اب کت« فلسفه تعبير»یعنی  philosophy of interpretationاگر کتاب خوبی در این زمينه بخواهيد کتاب 

 اند در دفاع از اینکه فهم همان تفسير است. بعضی دروشتهخوبی است. آنجا یازده هرمنيوتيست، یازده مقاله ن

آن  black wayکند و... که انتشارات کند چه فرقی میکند، اگر فرق میدفاع از اینکه فهم با تفسير فرق می

 را منتشر کرده است و حاالت مختلف این موارد را ذکر کرده است.

 applyکنيم، شناسی یاد گرفتيم اعمال میوط به دانش زبانبه هر حال ما در هرمنوتيک آنچه در سه مورد مرب

 زنيم. داریم در اینجا و در متن به کار می applicationکنيم یا می

 تفاوت هرمنوتیک فلسفی و زبانی

ان شبا این توضيح معلوم شد چرا کسانی که به لحاظ فلسفی معتقدند کل عالم دال است، هرمنوتيک فلسفی اسم

. آنها قائلند که در عالم کار ما فهم و تفسير است، چون اگر همه چيز دال شد، و همه چيز متن شد گذارندرا می

 کند. هرمنوتيک فلسفی جهان را از اینفهمد، تفسير میکنيم. چون آدم متن را میما از همه چيز فهم پيدا می

 اي از آن داریم بررسی می کند. جهت که چه فهم و فلسفه

م تعدي ي متن بود، اما نسبت به آن واقعيت اگر بخواهيدقت کنيد وقعيت متناظر ادعاي ما از مقوله باید بگویم اگر

انجام دهيم باید به سراغ فهم و تفسير آن واقعيت برویم. اگر کسی ادعایی کرد که راجع به واقعيتی بود که آن 

قوت و ضعف آن را نشان دهيم، باید به  واقعيت از مقوله متن است و ما خواستيم ادعاي او را نقد کنيم و نقاط

یی که شده ها بفهميم که ادعاها را فهم کنيم، تفسير کنيم، بعد از فهم و تفسير متنها برویم و متنسراغ متن

درست بوده یا درست نبوده. اگر دیدیم آن ادعا راجع به واقعيت غير دال است. یعنی واقعيتی که از مقوله متن 
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متفاوت است با ادعایی که از مقوله ي متن است. جایی که واقيت از نوع متن نيست مثالش  نيست، نوع بررسی ما

معتقد  0گفت فاراديآید. اگر میگوید آب در صد درجه سانتيگراد به جوش میاین می شود که کسی می

ار اي آثدیدیم در کجرفتيم و میآید باید به سراغ آثار فارادي میاست که آب در صد درجه به جوش می

ویيم فارادي گکنيم یا از آن تفسيري داریم که این حرف را تأیيد کند؟ اما نمیفارادي ما چنين چيزي را فهم می

يگراد به ي سانتگویيم آب در صد درجهآید، میمعتقد بوده است که آب در صد درجه سانتيگراد به جوش می

ن گویم علی الفرض چون ممکالفرض نيست. مین علیي مترویم که از مقولهآید. ما به سراغ آب میجوش می

رفتيم. خواستيم نقد کنيم باید به سراغ فهم و تفسير واقعيت میاست عارفی بگوید نه آب متن است. آنجا اگر می

 اما االن باید برویم سراغ علم به واقعيت، پس فرق علم و تفسير هم معلوم شد.

  

 هرمنوتیک و اپیستمولوژي تفاوت فهم واقع و علم به واقع و نسبت

ن سر و کار رود که با غير مترود که با متن سر و کار داریم اما علم وقتی به کار میفهم و تفسير وقتی بکار می

آید. نه اینکه من فهم دارم که آب در صد درجه به داریم. من علم دارم که آب در صد درجه به جوش می

الفرض با یک متن سر وکار ندارم با خود واقعيت سر و کار دارم. لیآید یا من تفسير دارم... چون عجوش می

 . epistemologyشوداگر اینطور باشد عِدل هرمنوتيک می

فن علم و معرفت است. آنجا با فهم و تفسير سر و کار  epistemologyهرمنوتيک فن فهم و تفسير بود. اما 

نيست. علوم تجربی مرادم نيست بلکه منظورم  scienceلم داشتيم اینجا با علم و معرفت. اینجا منظور من از ع

اند. هرمنوتيک فن فهم و تفسير است اما این قسيم هم epistemologyمطلق علم است. بنابراین هرمنوتيک و 

دست  شود بهشود چطور به دست آورد، نه فن را چطور میفهم فن و تفسير نيست، فن علم است. علم را می

 ي عرفاقرین هرمنوتيک است و اگر به گفته epistemologyشود به دست آورد. طور میآورد، تفسير را چ

 epistemologyهایدگر همه چيز اگر از مقوله متن باشد،  یا بعضی ادیان و مذاهب همه چيز، یا به قول

که بدان علم نمصداق ندارد و همه چيز هرمنوتيک است. اگر بنا شد از هر چيزي فهم و تفسير داشته باشيم نه ای

یک مفهوم بال مصداق است و همه چيز هرمنوتيک است. مقاالت جالبی در  epistemologyداشته باشيم 

شود به هرمنوتيک و بهترین  reductionباید  epistemology این باب نوشته شده است که نشان بدهد

                                                           

 تروشيمیالک و الکترومغناطيس هايزمينه با که انگليسی( دانشيمی و دانفيزیک) دانشمند( 1221 - 1222) ( Michael Faraday) فارادي . مایکل6

 .بود مرتبط
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 hermeneutics» تحت عنوان نوشته است، او مقاله اي دارد meral vestfordاش مقاله اي است که مقاله

epistemology asي سودمندي است، برخالف خيلی مقاله«. ي فن فهم یا فن تفسيرشناسی به مثابه، معرفت

 فهمم که او توانسته خيلی خوب از قولفهمم، اما این مقاله را خوب میهایدگر که من نمی هاي خودحرف

و ارجاع و تحویل شود به هرمنوتيک. اما  reduction باید  epistemologyهایدگر توضيح دهد که چرا

شود ارجاع و تحویل کرد به شود کسی مدعی باشد که هرمنوتيک را میعکسش چه؟ آیا می

epistemology ؟ تاکنون کسی نبوده که قائل به این مسئله باشد که هرمنوتيک قابل به ارجاع و تحویل است

ینکه قول دوم، هيچ قائلی ندارد اما بيشتر متفکران به قول سوم قائلند . اما در عين حال با اepistemologyبه 

است و هيچ کدام زیر  epistemologyمستقل از هرمنوتيک و هرمنوتيک مستقل از  epistemologyکه 

 شوند. گيرند و هيچکدام در دل دیگري مندرج نمیي دیگري قرار نمیمجموعه

 

 بازگشت به بحث مشکالت نقد بیرونی

قد گفتم. مشکل اول از نل جلسه گفتم که دو مشکل در نقد بيرونی وجود دارد. تا اینجا مشکل اول را میاو

ها عخواهيد مدعا را با واقع بسنجيد باید تفکيک بين انواع واقبيرونی این است که در نقد بيرونی از آنجا که می

ز سنخ ها را باید نقد کرد و واقعياتی که ابه آن هایی از سنخ متن، چگونه مدعياتی نازلکنيد و بفهميد که واقع

 اند و واقعيات نازل به آنها را چگونه باید نقد و ارزیابی کرد. غير متن

 مشکل دوم نقد بیرونی

 نفی راهیابی معرفتی به واقع

 است.  اند و در نقد، فهم این دو سنخ قبل از نقد مهمها دو سنخگفتيم واقعيتدر مشکل اول می

تري است و آن این است که ما به واقعيات راه نداریم و ما هميشه بر خالف ادعاي شما دوم مشکل عميق مشکل

رها را با سنجيم. در نقد بيرونی، باوسنجيم، ما باورها را با باورهاي دیگر میگفتيد ما باورها را با واقع میکه می

 سنجيم. اریم و در نقد بيرونی هم واقع را با واقع میسنجيم و مشکل دوم این است که ما به واقع راه ندواقع می

مثال: فرض کنيد که تا به حال کسی را به چشم ندیدید و حال عکسی را به شما نشان دادند و از شما می پرسند 

لی حگویند به نظر تو این روتوش شده یا عين همان فرد است؟ راهآیا این عکس این فرد است یا نه؟ یا می

، چون شما او را ندیدید. شما باید اول آن عکس را دیده باشيد تا بگویيد آیا این عکس با آن وجود ندارد

گویيد این عکس این فرد است یا نيست. یا این عکس اوست ولی خواند یا نه و اگر دیده باشيد میعکس می
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ادعایی  آید، اومیگوید آب در صد درجه سانتيگراد به جوش روتوش شده است. بر اساس این مثال، کسی می

س توانستم راجع به عکدر باب واقعيت کرده و این مثل همان عکس است که به من نشان دادند. وقتی من می

آید را اگر بخواهيم بدانم صادق داوري کنم که خود عکس را دیده باشم، آب در صد درجه هم به جوش می

توانم بگویم به واقعيت راه دارم؟ این که واضح میاست یا خير، باید به خود واقعيت راه داشته باشم. چطور 

بينيم که در صد درجه به سنجيم و میگذارم و دمایش را میکنم و روي گاز میاست. ظرف کتري را آب می

بریم. اما بحث بر سر این است که شما از کجا می فهميد این مایع، آید یا خير و به واقعيتش پی میجوش می

، نه بوي دهدکشم و این مایع بوي آب میبينم یا بو میباشد، می گویيد خوب چون می آب است؟ شاید الکل

ودش کنند خکند. اینکه قواي ما درست عمل میدانيد بينایی شما گزارش میالکل. من می گویم از کجا می

ا نه. باید دهد یها درست نشان میادعاي دیگري است و باید به سراغ خود بينایی و شنوایی رفت و دید آیا این

قبل از اینکه سراغ بينایی برویم خود واقعيت را دیده باشيم و ببينيم آیا بينایی ما را به همان واقعيتی که دیده 

ري با واقعيت توانيم واقعيت را ببينيم، یعنی هميشه با ابزابودیم راه ميبرد یا نه؟ قبل از اینکه ما چشم باز کنيم نمی

 زنيم. نک، در وقتی که عينک میشویم. مثل عيروبرو می

 بیان کانت از نفی راه یابی به واقع

ده باشيد گفت اگر شما عينک سرخ رنگ زي عينکی، کانت میگویند فلسفهي کانت که به آن میمثل فلسفه

 بينيد. ي اشياي عالم را سرخ میهمه

 ي کبودبر دو چشمت داشتی شيشه

 نمودزین سبب عالم کبودت می

ينيد اما باز بوش میبينيد، همه چيز را سرخي سرخ رنگ بر چشمتان باشد، همه چيز را سرخ رنگ میهوقتی شيش

لوحی هبينيد. اگر آدم سادتر میتر و دیگري را روشندهد. باالخره یکی را تيرههمه چيز را یک رنگ نشان نمی

گویم علی رغم اینکه همه چيز را میي اشياي عالم سرخ رنگ است، اما اگر منطقی باشم گویم همهباشم می

 سه حالت وجود دارد:  احتمال نفسهبينم ولی باز هم  فیسرخ می

 رنگ است.الواقع سرخ. همه چيز هم فی1

 رنگ نيست.الواقع سرخ. یا هيچ چيز فی6

 رنگ نيستند. اند و بعضی چيزها هم سرخرنگالواقع سرخ. یا بعضی چيزها فی0



98 
 

بينم این سه حالت بيرون نيست، کدامش وقوع دارد؟ باید عينکم را بردارم. وقتی برداشتم میحاال که منطقا از 

که کداميک از این سه حالت واقعيت دارد. یا همه چيز سرخ رنگ است، یا هيچ چيز سرخ رنگ نيست، یا 

توانيد آن را ن اند و بعضی نيستند. اما اگر عينک چنان به چشم شما نصب شده باشد کهرنگبعضی چيزها سرخ

يد تواندهيد اما اینکه کداميک وقوع دارد و کداميک وقوع ندارد را نمیبردارید هنوز هم آن سه احتمال را می

 توانيد عينک را بردارید. پس باید بشود عينک را برداشت. بفهميد، چون نمی

توانيم بينيم. نمیک ذهن میشود برش داشت. ما همه چيز را وراي عينگوید ذهن مثل عينک است نمیکانت می

رد مطابق کمان گزارش میتوانيم بفهميم آنچه ذهنآن را برداریم و بگویيم حاال واقعيت عریان را دیدیم و نمی

جا قابل رویت نيست، هميشه از وراي حجابی به نام حجاب ذهن دیده با واقعيت بود یا نه. واقعيت عریان هيچ

سال پيش که فيلم و دستگاه فيلمبرداري نبود، عالمی  153داریم. فرض کنيد تا شوند و ما به واقعيات راه نمی

ينيد چه حالتی توانستيد ببخواست تحقيق کند که وقتی بچه تنهاست چه حالتی دارد؟ تا بچه تنها بود نمیمی

 . کرد؟ او هيچ راهی نداشتکردید بچه دیگر تنها نبود. او باید چه میدارد وقتی سرتان را تو می

گوید پشه پيش حضرت سليمان آمد و گفت اي حاکم مطلق، من در حکومت این مثل داستان مولوي است که می

کند. سليمان گفت: قاضی باید هر دو طرف را حاضر کند. پشه گفت تو ظلم دیدم. باد مرا مدام پرتاب می

رجا جا من باشم باد نيست و ه شوم، هرها دورتر پرتاب میمشکل هم همين است که اگر باد بياید من فرسنگ

 باد باشد من نيستم. 

 گفته بودم چو بيایی غم دل با تو بگویم

 چه بگویم که غم از دل برود چون تو بيایی

گفت ما چنين وضعی داریم. ذهن ما آدم وقتی معشوقش را ندارد غم دارد و وقتی او بياید غم ندارد. کانت می

. ما توان چنين کاري کردهمان عينک و باید عينک را برداشت اما نمی عالم واقع مثلکند از میهایی حکایت

ي جنگ کسی روي خواهيم از وراي حجاب عالم ذهن به دنيا نگاه کنيم. این مثل این است که در صحنهمی

ما کنيم، ااي باشد و صحنه ي جنگ را ببيند و براي بقيه گزارش کند. ما به اعتماد به او، حرفش را قبول میتپه

کند و نه از قول خود، آن واي به حال ما اگر بفهميم کسی که باال هم هست دارد از قول دیگري گزارش می

به واقعيت را باید با خود واقعيت  ناظر شود گفت ادعاهايوقت ما با واقع سر و کار نداریم. پس چطوري می

 سنجيد. 
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ا متن سر کند و بایی که فيلسوف دارد نقل قول میاستاد در فلسفه چطور با این دو سر و کار داریم؟ جسوال: 

 کند. و کار دارد و جایی که راي خودش را بيان می

وقتی فيلسوفی مطلبی را از کسی نقل می کند این سخنش نشان تاریخ فلسفه دارد و دیگر در این نقل پاسخ: 

قد سر و کار ورخ است و با نکند، فيلسوف نيست، مفيلسوف نيست. وقتی کانت از مندلسون چيزي را نقل می

 دارد. 
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 جلسه یازدهم

 

 مرور مباحث پیشین

که گفته شد گزارش  یالتيگفته را با تفص کی اینوشته  کیما  یکه وقت ديرس نجایگذشته صحبت به ا يجلسه در

 نيومرسد. نقد سبه نام نقد می یسوم زينوبت به چ لي، بعد از گزارش و تحل میکرد ليو آن را تحل میکرد

زارش هم گ یعنینقد،  ياند براو البته آن دو تا مقدمه ميدهمی مانجا ليست که ما بعد از گزارش و تحليکار

شود. المقدمه میيدو تا مقدمه و نقد ذ نیا یعنینقد،  يمقدمه است برا ليو هم تحل ليتحل يمقدمه است برا

 . یرونينقد ب( 6)و  نینقد درو (1: )شودمی ميدر قسمت نقد، نقد به دو دسته تقس

 نقد درونی

 کی يجزاابررسی می شود که  ینقد دروندر بود که  نیبحث ا صلگفتگو شده بود و ماح یراجع به نقد درون

 يکه اجزا ستين نیمراد ا یرونيندارند. اما در نقد ب ایدارند  یمنطق يسخن آیا از درون با خودش سازگار

دارند  يبا خودشان سازگار سخن ياجزا آیا دید دیبا یدر نقد درون دارند. يبا خودشان سازگار رونيسخن از ب

 نه.  ایسازند هم می سخن با لیو ذ رندارند، صد يبا خودشان سازگار ای

 نقد بیرونی

 یرونيب تياقعآیا سخن با و .نه ایدارد  يمتناظر با خودش سازگار اتيسخن با واقع مينيبب ميخواهمی یرونيدر نقد ب

 ایدارند  يرهم سازگا سخن با يکه اجزا ستين نیبحث بر سر ا نجایخواند. اینم یرونيب تيبا واقع ایخواند می

دارد  يسازگار parallel correspondence تيسخن آیا با واقع کی يکه اجزا تاس نیبلکه بر سر ا؟نه

 تا مشکل دارد. دو یرونينقد ب .نه ای

 مشکالت نقد بیرونی*

 مشکل اول: تنوع واقعیات

قتش را با و مطابقت و عدم مطاب ميبسنج تيسخن را با واقع ميخواهمی میيگومی یرونيدر نقد ب یوقت نکهیاول ا 

  کید است، خو یتيمورد سخن چه نوع واقع تيواقع نکهیکشف ا وانواع دارد  تيواقع م، خوديابیدر تيواقع
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 .ستين يامشکل است و کار چندان ساده

 قعیاتمشکل دوم: عدم دسترسی به وا

ها تيا واقعسخن را ب ميکه بتوان میدار تيبه واقع یاست که ما مگر دسترس نیا یرونيدوم هم در نقد ب مشکل 

 تيما به خود واقع رمگ ؟ستين ارسازگ تيبا واقع ایسازگار است  تيسخن با واقع نیحاال آیا ا میيو بگو ميبسنج

خودش  اناظر بمت تيسخن فالن کس با واقع میيبگو و ميابيرا ب تيخود واقع ميتوانیمگر م ؟میدار یدسترس

 دو مشکل بپردازم. نیخواهم به راه رفع احاال می ؟ستيسازگار ن ایسازگار است 

 هاي رفع این دو مشکلحلراه*

 ایاست  نیسخن ما ا هیمتناظر  تيحاال واقع نکهیاند و اخودشان گوناگون اتيحل مشکل اول که واقعاول راه. 1

 .میپردازمیاست  اتيبه واقع یحل مشکل دوم که عدم دسترسبعد به راه کنيم وبيان می راآن است 

 حل مشکل اولراه

 يه از مقولهک ییهاتيشوند به واقعمی ميها تقستيواقعکه ها بود. عرض کردم تيواقع یمشکل اول گوناگون

کنم. یکرار نممتن را ت ريمتن و غ نياوت بتف حاتي. توضستنديمتن ن يکه خود از مقوله ییهاتياند و واقعمتن

 . ميکنمی یدو تا را بررس نیاند، مشکل امتن ريکه غ ییهااند و واقعيتکه متن ییهاواقعيت

 .اندکه از مقوله متن ییهاواقعیتمشکالت  -0

د که قرآن ا کرادعا ر نیا یکس ديکن ست؟ فرضيمشکل چ نجایاند، اکه از مقوله متن ییهااوالً در باب واقعيت

 کیاگر  و اخالق. یست در روانشناسيبد يدهیاعتماد به نفس پد نکهیااعتماد به نفس،  يقائل است به بد

زده بود ما ن نآاست و حرف از قر يبد يدهیپد یو اخالق یشخص گفته بود اعتماد به نفس از لحاظ روانشناس

در آن صورت، مساله یک ، چرا؟ چون میکردور نقد میط کیو سخن او را  ميگفتسخن می روط کی دیبا

مثبت  زشرا يآیا دارا مساله ي روانشناختی بود و باید از نظر روان شناسی بررسی می شد که اعتماد به نفس

 یاخالق يهدیپد کیاعتماد به نفس  را نگفته، او نگفته نی. اما شخص ایاخالق یارزش منف ایاست  یاخالق

است،  یمطلوبنا یاخالق يدهیپد کین قائل است که اعتماد به نفس آگفته قر ،ینامطلوب است به لحاظ اخالق

آیا قرآن قائل  مينيو بب ميبه نفس رجوع کن تمادبه خود اع ميتوانینم گرید نجایقائل است. ا نین به اآگفته قر
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 تيواقع نیابرانمتن است، ب کیقرآن  مينيبم، میيکنبه قرآن رجوع می ی. وقتستيقائل ن ای هيقض نیاست به ا

 ريغ تيست، واقعيکه در من و شما هست، متن ن یمتن است. اعتماد به نفس کیسخن خودش  نیمتناظر به ا

 دین بروآد قربه سراغ خو دیبااعتماد به نفس این گونه است  قرآن قائل است که دیيگومی یاست، اما وقت یمتن

نامطلوب  یاست که از لحاظ اخالق یروانشناخت يدهیس پدآیا خود قرآن قائل است که آیا اعتماد به نف دينيو بب

از لحاظ  است که یروانشناخت يدهیپد ایمطلوب است  یاست که از لحاظ اخالق یروانشناخت يدهیپد ایاست 

  .به سراغ قرآن رفت دیبا نجایک؟ ايکداماست.  یخنث یاخالق

سلسله  کی و دیآمی دیپد یارتباط با هر متناست که در  یسلسله مشکالت کیوجود دارد.  یمشکالت نجایدر ا

 است مثل متن قرآن.  یمشکالت هم در ارتباط با متن خاص

 الف( مشکالت عام

قبل  يلسهرا در ج کيهرمنوتو  ی، معناشناسی، کاربردشناسیمن نحوشناس نکهیا .میيگواول مشکالت عام را می

  .ستيکه چ ميکن افتیدر قیطر نیخاطر بود که حاال مشکل را از ا نی، به ادميکش شيپ

 مشکل راهیابی به اراده ي گوینده یا نویسنده براي احتراز از سوء تفاهم -0

تن به دنبال چه در آن م ديکنو. .. رجوع می نايسابن نوزا، ازياز اسپ یمتنبه  د، مثالً يکنرجوع می یبه متن یوقت شما

 يندهیگو ای سندهینو یعنیم، یگردیتن مامراد م باله دنرسد که ما بنظر به نظر می يباد ید؟ فیگردمی يزيچ

 ديکنالبالغه رجوع میجمله از نهج کبه ی یسخن خودش. شما وقت نیاست از ااراده کرده يزيآن متن چه چ

 نیالب از گفتن اطيابابنیعل ديکه بفهم ديمسئله هست نیا دنبال رسد که شماطور به نظر می نینظر ا يباد یف

و  هشيهم .ديد از متن بفهميخواهرا می ندهیو مراد گو سندهیمرادشان چه بوده. مراد نو و اندمراد کرده جمله چه

شنونده از آن  ایکه خواننده  يزيکند و چن اراده میآاز  يزيد، چیگومی سندهیو نو ندهیآنچه گو شهيهم

فهم خواننده  و ندهیگو ای سندهیاراده نو با میکار دار و سر شهيما هم نیکند، فهم خودش است. بنابرامی افتیدر

واننده انطباق خ ایبا مفهوم من شنونده  ندهیگو ای سندهیمراد نو ميبفهم ميخواهمی شهيهم نیشنونده و بنابرا ای

. خواننده ایمفهوم شنونده  اب سندهینو ای ندهیبا مفهوم انطباق داشته باشد. مراد گو دیبا شهينه. مراد هم ایدارد 

خواننده  ایبا مفهوم شنونده  سندهینو ای ندهیگو ادمر .اراده شده یعنیفهم شده همانطور که مراد هم  یعنی مفهوم
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امد، يحاصل آمده، اگر انطباق حاصل ن د، تفاهمیانطباق حاصل آ نیکنند. اگر ا دايبر هم انطباق پ ميخواهمی

 آمده.  شيتفاهم پ سوء

 تعریف تفاهم و سوء تفاهم

 ندکاراده می يزيچ سندهینو ای ندهیکه گو دیآمی شيپ یاست. سوء تفاهم وقت نیسوء تفاهم اتفاهم و  فیتعر

هم سوء تفا نی. استياو منطبق ن يکنم. فهم من بر ارادهفهم می يگرید زيخواننده چ ایمن شنونده  یول

Misunderstanding .است Understanding سندهینو ای ندهیکه واقعاً آنچه گو دیآحاصل می یوقت 

 .اهم در کار باشدنباشد، تف ردر کا یکنند تا سوء تفاهم دايانطباق پ خواننده فهم کرده اینچه شنونده آگفته با 

 حسن تفاهم در کار باشد، نه سوء تفاهم. 

 علت عدم راهیابی به اراده ي گوینده یا نویسنده

ن ندارم. م یدسترس ندهیگو يبه ارادهدارم اما  یکه من خواننده به فهم خودم دسترس نجاستیحاال مشکل ا

او کجا محقق است؟ درون اوست. فهم خودم هم در درون خودم  يابم، ارادهیاو دست می يچگونه به اراده

جمله. اما  نیام از اکنم که من چه فهم کردهرا چون در درون خودم است کامالً ادراک می ودمفهم خ .است

 subjective یهم اراده موجوداتو هم فهم  گریدعبير . به تستيدر دست من ناو که  ياراده ؟چطور او ياراده

، یرونيب یعنی objective یاند، موجوداتیذهن یاند. موجوداتیو باطن ی، انفسیدرون یموجودات یعنیاند، 

چون را  انوينشان بده من ل وانيل کیبه من  دیي. اگر شما به من بگوستندي، نیدر برابر ذهن یني، عيظاهر

objective عشق خودت را به من نشان بده من  دياما اگر گفت .دهمبه شما نشان می و مکناست. بلند می

توان آن را یاست. نم subjective يتوانم آن را کف دستم بگذارم و به شما نشان بدهم چون عشق امرینم

الن از این اما اوجود دارد.  یشکل فلسفهم هزار م وانينشان دادن لدر که  مینشان داد. بگذر یبه کس وانيمثل ل

 و فارغ از اشکاالت فلسفی مطرح شده common sense ای اوليه فهمطبق همان کنم. نظر میصرف بحث

، ینيع،  objectiveامر  کی وانيچون ل ،وانيل نیا میگورا به من نشان بده من به او می وانيل دیبگو یاگر کس

دت را به من خو يديناام دیبگو ،را نشان بده وانيل دیگوب نکهیا يبه جا یکس گراست. اما ا يو ظاهر یرونيب

نفرت، خودم را نشان  ای نهيخشم، ک عشق، چگونه ؟نشان بدهم خودم را يديتوانم ناام ینشان بده، چطور م

 سندهید نوخو يهم اراده .ستندين یاند، و آفاقیاند. انفسیو باطن یدرون ای subjectiveامور  کی هانیا ؟بدهم
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است و  subjectiveام خواننده کرده ایمن شنونده و  فهمی کهاست و هم  subjective يامر ندهیو گو

 یاست که من در مورد فهم خودم مشکل نیاما فرقش ا .که بتوان آن را نشان داد ستين وانيکدام مثل لچيه

راک فهمم، نسبت به فهم خودم که ادچه می هگفت طالبیابابنیکه عل ياجمله نیشوم که از اندارم و متوجه می

خودم وقوف  subjectiveاست من نسبت به امر  subjective يفهم من خواننده و شنونده امر نکهیدارم. با ا

ت و من اس شانیدر دل خود ا شانیا ياراده بيابم؟وقوف گونه می توانم چ طالبیابابنیعل يبه اراده یدارم ول

چه اراده کرده؟ من از کجا بفهمم که دستخوش سوء تفاهم  شانیدارم که ا یرسدست شانیا يچطور به اراده

اراده  يگرید زيطالب چیابابنیعل یول، امفهم کرده يزيمن چ دی. شاباشم دستخوش سوء تفاهم دیستم، شاين

 ءسو البطیابابنیخن علنسبت به س دیما شا نیهم انطباق ندارد و بنابرا بر شانیمفهوم من با مراد ا واند، کرده

ظهور  یتمشکل وق نیببرم؟ ا یپ سندهینو ای ندهیگو کی ياراده ای تيتوانم به نی. من از کجا ممیتفاهم دار

ز کجا بفهمم . من امیامتن نپرداخته ريمتن، ما هنوز به مقوله غ ريمتن باشد، نه غ يما از مقوله تيکند که واقعمی

و ن هست است که تا مت نیجمله را گفتند؟ تمام مشکل ا نیکه ا یاند وقتاده کردهار چه طالبیابابنیکه عل

 يها subjectiveم، یسروکار دار subjectiveو تا با امر  میکار دار و سر subjectiveاراده هست با امر 

 ابلق مانيخودمان برا subjectiveمان مهم است، يخودمان برا subjective ستيما مهم ن يبرا گرانید

، یشناسزبان يهاکه شاخه نجاستیکرد ؟ ا دیچکار با وقت . آنگرانید يها subjectiveاست نه  افتیدر

قابل  یکس يمطلقاً برا ندهیگو ایو  سندهی. خود مراد نودیآبه کار می یو کاربردشناس ی، معناشناسیشناسنحو

 نکهی. کما اندهیگو ای و سندهیآن نو ادبر مر کنندهستند که ما را داللت می يو شواهد نی. اما قراستين افتیدر

 یندر دل ا یکنند که عشقما را داللت می يو شواهد نیاما قرا ستين یابيمادر به فرزند که قابل دست کیعشق 

ند آن کمی یسع نديبرا در دل فرزندش می یاو به محض آن که درد و رنج نميبکه می یمادر وجود دارد. وقت

حساس ا یوقت ایخوراند، را به او می يزيکند چمی یاحساس گرسنگ فرزندش یکند. وقتدرد و رنج را رفع 

تحمامش بودن ناراحت است اس فياز کث یکند که وقتمی يکند به او آب بدهد. کارمی یکند سعمی یتشنگ

نها در دل ت کهاست  یو امارات نیقرا هانیا .کشدبه سر و صورتش می یکند دسترا شانه می شیموها ایکند می

 یالد ،و امارات نیقرا نینشان داد اما ا وانيشود مثل لیآن عشق را نم .نسبت به کودکش وجود دارد مادرخود 
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 ین پآو امارات به وجود  نیقرا قیاز طر تنيس دايماند. خودش پی. عشق هم مثل مراد و اراده مهستند برآن

 .میبرمی

 

 یسکاربردشنای و ، معناشناسینحوشناسضرورت 

ان را شدسته کیو  یشان معناشناسدسته کی، یشان نحوشناسدسته کیاند و امارات سه دسته نیقرا نیا 

 یشناسو کاربرد ی، معناشناسیاست که تا ما نحوشناس نیحرف من ا يمعنا .کندمی یبررس یکاربردشناس

بسا آن را  م، چهیاتن را فهم کردهآن م ميو اگر فکر کن ميکن ريرا فهم و تفس یمتن ميتوانیوقت نمچيم، هيندان

 دیبا .ميرده باشک ريچه بسا آن را سوء تفس میاکرده رين متن را تفسآم يکن الياگر هم خ .ميسوء فهم کرده باش

 ريفهم و تفس انيم ي. هر چند افرادميکن ريبودا را فهم و تفس ای طالبيابابنیعل از یمتن ميتا بتوان ميسه را بدان نیا

 ريتفس برود وگرنه مهم و مانتا کار میبرصحنه به کار می کیبه  اند اما ما فعالً آن ها راشده يهافاوتقائل به ت

 .ميکنو اماره استفاده می نهیسه قر نیباالخره ما از ا یاست. ول زيدو چ ياريهم به نظر بس

 نحوشناسی

که ساختار  میريگکه ما فرض را بر آن می است نیا ميکنبا آن برخورد می یاول که در نحوشناس ياماره و نهیقر 

ها، چه عبارت و چه . حاال چه ساختار واژهميدانمی ارساخت نیدر زبان خودش، ما ا سدهینو ای ندهیجمالت گو

، جمالت. ما تاها، عبارواژه :اندسه قسم نیزبا راتيو تعب میکار دار یزبان راتيبا تعب یجمله ها ما در نحوشناس

که  یعرب ما ساختار زبان یعنی. ميدانرا می سندهینو ای ندهیسخنان گو یِباشد که نحوشناس نیامان فرض دیبا

ا، چه ه. چه ساختار واژهمیو ساختارش را بلد ميدانگفتند را میکه با آن سخن می بطاليابابنیحضرت عل

. در ميدانو چه جمالت را میها، چه عبارات چه واژه یزبان راتيرا تعب ها باالخره ساختعبارات و چه جمله

 ندارد؟ ایوجود دارد  یمشکل نجایا
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 تغییر ساختار نحوي زبان در گذر زمان

 دنيا شنگفتن و نوشتن ب انيم یکه ممکن است فاصله زمان تاس نیدارد و آن مشکل ا مشکل وجود کی نجایدر ا

 یزبان هم در ط یمتن يشده باشد. چون ساختارهازبان عوض  ينحوساختار باشد که  ادیقدر ز و خواندن آن

ون دارم مشکل وجود ندارد. چرا؟ چ نیا میيگوکنند. االن که من با شما سخن میمی دايپ رييتغ شيب ایزمان کم 

 يزيوجود ندارد. اما اگر من چ لیمشک نی. بنابرادیشنوکه شما هم آن را می میگومی يزيچ يدر زمان واحد

زبان  يهزار سال ساختار نحو نیسخنان ضبط شده را بشنوند، ممکن است در ا نیا ندهیآ و هزار سال میبگو

 وينح ارساخت ندهیصحبت کرده باشد و هزار سال آ یساختار زبان کیبا  انيعوض شده باشد و ملک یفارس

 يتار نحوخمهم کند. ممکن است سا يگرید زيمطالب را چ نیا یزبان عوض شده باشد و در آن زمان شخص

 طالبيابنابیعل که ميندان در امروز فرق کرده باشد و تا امروز یبا ساختار زبان عرب شيدر هزار سال پ یعرب

ه و ب دیمردم بگذار يو آن را جلو دیبرو یعرب يکه شما االن به کشورها نیاند. اما اکردهواقعاً چه مراد می

ند. مثالً در توانند آن را معنا کنیم بانیرا معنا کنند و فقط ادتوانند آن ینم د، غالباًيآن را معنا کن دیيها بگوآن

 خیتار ایند نعنا کن را مآد نتوانینم آنها دیپدر بزرگتان بگذار ایمادربزرگتان  شيو دمنه را پ لهيکل یزبان فارس

 ستيما نش دست من و نیاست و اکرده رييمدت تغ نیدر ا یزبان فارس يرا معنا کند چون ساختار نحو یهقيب

 ینحوشناس خیبه تار ازين شهيهم ی،نحوشناس نیکند. بنابرامی ريي. زبان تغمیريگآن را می رييتغ يجلو میيکه بگو

هزار  و در یدر زبان عرب شيسال پ اهزاراند تترصو نیکه االن بد ينحو يساختارها نیا ميهم دارد تا ما بدان

 شود. می يو ساختار نحو یمربوط به نحو شناس نیکردند و اچه افاده می یدر زبان عرب شيسال پ

 تأثیر روحیه قومی بر تغییر ساختار نحوي

کند را متأثر می يکه ساختار نحو یمسائل نیاز مهمتر یکیاست و  یعوامل گوناگون ريتحت تأث يساختار نحو نیا

به  دينکن ن توجهآشما به اثر دارد و اگر  یليخ یقوم هي. روحندیگوزبان سخن می نیاست که بر ا یقوم هيروح

ما  یمذهب و ینیکه در حال حاضر فهم متون د یاز مشکالت یکیدر حال حاضر  نکهیکما ا دیخوریم مشکل بر

 است که عرض کردم.  ياوجود دارد عدم توجه به نکته
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است که  یکس قيرف نیبدتر «4هل کلّفمن تاالخوان  شر»باشد که  نیالبالغه اکنم جمله ما قبل آخر نهجفکر می

و قسم غذا د دی، بایدو نوع کن دیرا با ، خورشتتیآفت، تو به خاطر او به درد سر میدیآ یبه خانه توم یوقت

. یافتيب فيبه تکل است که تو به خاطرش یکس قيرف نی. بدتريندازيب شیپا ریز ییانداز نو ریز دی. باینيفراهم بب

 يپا ریز یپتو پهن کند در حال شیپا ریکه آدم ز یقيواقعاً رف دیممکن است او بگو دیيبگو یرا جوان نیاگر ا

کند؟ می دم تجاوزآهمسر  د، بهیآبه خانه آدم می یاست که وقت یقيواقعاً بدتر از رف نیا کرده یخودش پهن نم

است که تو به  یوست تو کسد نیرنگفته و گفته بدت نطویا طالبيابابنیپس چرا عل دیگونه او می میگومی

را حل  paradox نیشود امی يچطور ديمانیپرسش م نیشما در جواب ا وقت ؟ آنیافتيخاطرش به تکلف ب

بر  ندیگوجا می کیز، يبر دو چ ندیگوجا می کیز، يچ کیبر  ندیگوجا می کی« 5...یاالسالم عل یبن» ؟کرد

و در  دنیگومی زيدو چ یثیحد کی ز، دريدو چ ندیگومی یوقت ایو  زيند ده چیگوجا می کی. .. و زيسه چ

 است.  ضتناق نیا، ندیگومی گرید زيچ گر، دوید یثیحد

شود می هگفت یمختلف يزهايهم چ نجای. انداثیدااح پيت کیهم  نهایا« 2منا من...  سيل» ندیگوکه می یثیاحاد ای

 . ...که یکس ستيما ن يعهي. از ش«من... تناعيمن ش سيل» ای .دیآبه وجود می ضتناق دیآو به نظر می

 نینماز ستون د ؛2 ان ردت رد ماسواها سواها و ان قبلت، قبلت ما نیعمود الد هصاللا »ندیگومی گرید ییجا ای 

طرف  اما از« شود. اعمال هم رد می ریشود و اگر رد شود سامی رفتهیاعمال هم پذ ریشود سا رفتهیاست اگر پذ

سخن  یه وقتک نیا یکی دينگاه کن زشاني. به هر چدينگاه نکن گرانیبه نماز د» ندیگودق)ع( میامام صادیگر 

 انتيخ تدر امانشود، یدست آن ها سپرده م یامانت یکه وقت نیا یکیدروغ  ای ندیگویراست مند، یگومی

                                                           
 422نهج البالغه ،کلمات قصار. 4

 1، ابواب مقدمات عبادات، باب 1، ج"عهيوسائل الش". براي اطالع پيدا کردن از انواع احادیث با این مضمون مراجعه شود به :  5
رخالف به زبان دم ]از تشيع[ زند امّا در عمل بشيعه ما نيست ، آن که  لَيسَ مِن شِيعَتِنا مَن قالَ بِلِسانِهِ و خالَفَنا فی أعمالِنا و آثارِنا .. براي مثال :  2

کسى  شيعه ما نيست؛ لَيسَ مِن شِيعَتِنا مَن یکونُ فی مِصرٍ یکونُ فيهِ آالفٌ و یکونُ فِی المِصرِ أورَعَ مِنهُو همچنين : . اعمال و کردار ما رفتار کند

. براي مشاهده احادیث بيشتر با این مضمون : داشته باشدکه در شهرى چند هزار نفرى به سر برد و در آن شهر پارساتر از او وجود 

 124،ص 10بحار،ج
 602، ص6األحکام، ج  تهذیب . 2
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خب شما که «  2کند.عده میخلف و ایکنند شان وفا میدهند به وعدهمی ياوعده یکه وقت نینه و ا ایکنند می

 . ان قبُلت، قبلت ما سواها و ان ردت درد ما سواها.نیعمودالد هالصال ديگفتمی

 یافراط خشن هيروح کیعرب،  هيقوم است. روح کی هيروح ريزبان، تحت تأث کیاست که نحو  ينمونه ا نیا 

زبان بودند  یفارس کی طالبيابابنیگر عل، ا «هل کلّفاالخوان من ت شر»جمالت را مثالً  نیشما ا نیاست. اگر ا

 یمیمال هي، روحیرانیا هي. چون روحندازديکه تو را به زحمت ب یکس ستين یخوب قيرف ندیممکن بود بگو

 کلّفاالخوان من ت شر» دیگوزند. میمی نطوريحرف را هم نیحرف را بزند. اما ا نيخواهد هماست، او می

ه تو را به ک یکس ستين یخوب یقيرف دیخواهد بگو. ، می«هل کلّفان من تاالخو شر» دیخواهد بگو ی. نم«هل

. هم عرب است بطالبیاابنیدر عرب وجود دارد و خود عل یخشتن افراط هيچون روح ی. منتهندازديزحمت ب

 . دیگومی نطوریا

سم پر یم است. ستادهیا دیا زهمان دیگوقائمٌ. عرب می دیز نَّ اِ دیگو، عرب میادهتسیحسن ا میيگوها مییرانیما ا

 ستادهیمثالً حسن ا ایاست  ستادهیهمانا حسن ا میيگویوقت نم چيما ه یفارس م؟ دریيگوچه می يرا برا«  نَّاِ» 

البالغه هجنهمچون مترجمان قرآن  ديتوجه نکن ینحو شناس نیاگر شما به ا .قائم دیز نَّ اِ دیگواست. اما عرب می

 . ميکنتعجب می ميخوانآن را می یبه فارس یوقت وقت د آنکننیکه به آن توجه نم

ق. افراط در الصد یالسالم علیبن دیگواست. می یخوب زيصداقت چ دیخواهد بگومی «... یاالسالم عل یبن»مثالً 

 واضعتیمن لم  امنّ سيل» :دیگواست می یخوب زيتواضع چبگوید خواهد هست که می وقت کیدارد.  انيب

 یبتنجا بر سه رکن م کیاست. اسالم را  ياست و تکبر امر بد یامر خوبواضع ت دیخواسته بگوی. م«الناس

وجود  ینيچن نیا هيروح کیافراط در سخن گفتن است چون  نی. اگرید یبر ارکان گرید ياند و در جاکرده

قطعاً، مسلماً،  ،آینه ن، هرتایهاکه در کل ترجمه دیوشمتوجه می دينکته توجه نکن به این ديدارد اگر شما بخواه

 شود. و جلف می دیآدر می نطوریو... ا قاًيشک، تحق بدون

                                                           
يون اخبار مانَةِ؛ على صِدقِ الحَدیثِ و َأَداءِ االال تَنظُروا إِلى کَثرَةِ صَالتِهِم وَ صَومِهِم وَ کَثرَةِ الحَجِّ و َالمَعروفِ و َطَنَطنَتِهِم بِاللَّيلِ، و َلکِنِ انظُروا إِ 2

 51، ص6الرضا ج
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... ی وگاه بتوان گفت که دیکه شا دیآمثالً به نظر می دينيبمی یسيرا در جمالت انگل هيقض نیشما عکس ا

appearance, ,apparently , .seeminglyنیابرااست بن يمحافظه کار هيروح یسيانگل هيوحچون ر 

 نطوریا رسد کهاست. به نظر می نطوریا یمن گفتم گاه دیزند که اگر خالفش هم آمد بگوحرف می ياو طور

 یه فارسب ديخواهمی یرا وقت ی. زبان عربدیندار يزيچ نيهمچ میدار يديق نيهمچ یاست. آیا شما در زبان عرب

 یسيزبان انگل ديخواهمی یند و وقتک دايپ یما همخوان يتا با درجه ديکن قيدرجه رق کیرا آن  دیبا ديترجمه کن

و نه به آن  ميما که نه به آن خشونت يدرجه تا با  ديکن ظيدرجه غل کیآن را  دیبا ديترجمه کن یرا به فارس

-ترجمه نیرااند و بنابنکرده تیعانکته را ر نیام که ادهیاز مترجمان را د ياريکند. من بس دايپ یلطافت همخوان

... و اناًياح ،یبتوان گفت گاه دیکه شا دیآاز کار در آمده است. مثالً به نظر می بیو غر بيعج ياشان، ترجمه

-حافظهاو م يهيکند. روحفرق می یرانیا يهيآنگوساکسون با روح يهيم، روحيزنیحرف نم نيها چنیرانیما ا

 دیاند بگوثابت شد بتو شامطلب خالف گفته يکند تا اگر روزبرخورد می اطيا احتب زيکار است و با همه چ

، نحو it is appear that,seemingly,apparently,probablyرا در نظر گرفته بودم،  اطيکه من احت

 دیدر کراگر فک میخواهم بگومی .کاربران آن زبان است يهيجمله روح ، ازيادیعوامل ز ريتحت تأث یهر زبان

. ديست کناو دو نوع غذا در يغذا برا کی يد به جایاست که با یکس طالبيابابنیعل دیاز د قيرف نیکه بدتر

 يزيشان چدر ذهن شانی. ادیديو آن را درست نفهم دیادچار سوء تفاهم شده شانیا سخنشما در فهم  یعنی نیا

ه به هستم ک یاست که من کس نیشان اروفالمثل معو... است و ضرب یشان عرب، خشن، افراطهيبوده، روح

. 2دهدکشد خشونت خودش را نشان میمی ريشمش !نه کیکه به خاطر  یسکشم. کمی ريشمش ! نه کیخاطر 

را  یخنهستم که س یمن کس دیگو. او میدیشنویرا نم یالمثلضرب نيشما چن یسيوقت در زبان انگل چيه

دارد  ها وجودنازب یدر تمام نی. امیریو آن را نپذ میریت آن را بپذکنم. ممکن اسآن تأمل می يشنوم و رومی

 ییايتالیا يهوح. چون رديکن دايپ یست آن را در زبان آلماناکه ممکن  دينيبمی يشما طنز ییايتالیمثالً در زبان ا

 ای. ديکن دايطنز پ يجمله کی ديتوانیمثل کانت و هگل نم یطنز است اما شما در سخنان کسان يهيروح

اند یها مردم شوخ طبعها هم وجود دارد چون آندر آثار آن لسوفيف يهيروح نیکه ا یلهستان یکوالکوفسک

                                                           
 .ذَلَّ مَنْ ال سَیْفَ لَهُ: کسی که شمشیر ندارد خوار و ذلیل است: . یا براي مثال ضرب المثل روبه رو  2
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 سيلاشته است. مثالً اگر در انگذانشان اثر گبونحو ز اتيدر ادب نیوا کنندیطبعانه نگاه مبه جهان هم شوخ و

کاغذ را به او  توانمیمpleaseچون او گفته  میبگو متوانیبه شما گفت لطفاً کاغذ را به من بده. من نم یکس

تر بشود ما ظيدرجه غل کی یارسفدر زبان  دیبا Please. ومشاخراج می و خيصورت توب نیندهم. چون در ا

 دال بر يزيکنند و از لطفًانشان چاز لطفاً استفاده می يها در حالت جدلطفاًمان همان لطفاً است. آن یدر فارس

 . افتیتوان در یاگر نخواهم انجام بدهم را نم دهم واگر بخواهم انجام می نکهیو ا صيترخ

 روحیه عرب زبانها در حال حاضر

که در مصر، لبنان و تونس  ییهاکتاب ای ديعرب را بخوان يهاها هم عوض شده. روزنامهزبان عرب يهيحاال روح

 يهيها االن وجود ندارد چون روحنیوا ديکنینم دايرا پ لهيقث يدهينون تاک و اَنَّ و د، انَّيچاپ شده را نگاه کن

 نیا .اشدب یخیتار ینحوشناس دیبا یشناسنحو شهياست که هم نیشود. اعرب هم آهسته آهسته دارد عوض می

فهم  ميآنکه ما بخواه يبرا .یخیتار ینحوشناس یعنی historical syntaxشود بر می ديتاک شهياست که هم

در  نی. اميتطورات آن نحو را بدان دینوشته شده با ایاز آنچه گفته  و ميداشته باش سندهیاد ماتن و نواز مو یکامل

 . یشناسنحوباب 

 م، ازیم دارسَگذاشته، مثالً، الم قَ ريعرب چقدر بر آن تاث يهيمسئله که روح نیاگر دوستان بخواهند راجع به ا

با  میشومواجه می ی. در عربو ابداً د؟ اصالًیبرخورد کرد یسيگلپرسم تا به حال با دو قسم در زبان انیشما م

 مهيضم دهياکنون ت ایالضربک  دیگوزنم میتو را می یعنیاضربک  دیآن بگو يبه جا ایالمرک، اهلل، الهلل و. .. 

م، یدماحق تق ريأخت ای ريماحق تأخ میو تقد شتريب ديتأک يبرا مریدا لهيقث يديکمتر و نون تأک ديتاک يبرا

 هواستخ، میيآخر است آن را اول آور شیجا ایو  يدر آخر است و آن را در آخر آور شیکه جا ياکلمه

ي ردگ ابانيب يهيروح نی، ايپرخاشگر يهيروح نیوجود ندارد. ا گرید يهانادر زب نی. ادرا نشان ده ديتأک

است، کما  خشن اتشانياست و روح نطوريهمهم  اتشانيهم روح نينشهیباد انیيروستا يهيروح نکهیکما ا . ...و

، ستا نیشود. در زبان قرآن هم اکم خشن میکم اتيروح دیسخت مواجه شو عتيدر هر جا با طب شما نکهیا

 یتا وقت یگدآزاردهن نیآزارد اما اغالظ و شداد هست که امروزه آدم را می يهاحرف نیقرآن هم از ا در

نحو زبان در  که مي. اگر بفهمميکن سهیو آن زبان را با نحو زبان خودمان مقانح دیفهمد ما نبا یاست که فرد نم

ه ک دیخواسته چه بگواز خدا می ميفهمن نازل شده چطور بوده، آنوقت است که درست میآآن زمان که قر
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المسجد  یم فاشد من الزنا بالحار بهياشد من الزنا، الغ بهيالغ»است. شده انيمشدد و مغلظ ب یآنقدر در زبان عرب

 چيکار را ه نین هم با محارم خودش در مسجد الحرام. اآاست که انسان زنا کند،  نیاز ا بدتر بتي، غ«13الحرام

است.  يبد اريچه بس بتيگفت غبود می یرانیاگر ا دیرا بگو نیخواسته اکه می یکند. اما امامیقبول نم یعقل

 م. المسجد الحرا یاشد من الزنا ف بهيالغ اما گفته

 معرفی چند کتاب در این پیرامون

تبار  یسیيوشووان که س وفيتیتوانند کتاب فریبخوانند، م یمطلب کتاب نیخواهند راجع به ااگر دوستان می

ه االن نکته ک نی، فصل اول راجع به ایاسالم رفاندر کتاب گوهر و صدف ع شانیاست، ا ییکای، آمریآلمان

جلد است و بعد  16که  یعرب جاهل خیدر کتاب تار یفکر معروف عراقمت یاست. جواد علگفتم، بحث کرده

 باز بحث نجایاست، در ا یعرب جاهل هيروح ميالمعارف عظهریدا کیجلد به آن اضافه شد، و  6از وفاتش هم 

ه شيو هم ميفهمب را نیا دیگذاشته است ما با ريتأث یعرب است که بر زبان عرب شنخ هيروح نیدارد که ا یمفصل

 قاً يکه تحق دایان نيوجیکنند که فن ترجمه کار می یمحققان اني. در مميبرس ندهیتا به مراد گو ميکن حقيقت

ترجمه نوشته  ياثر درباره صديبه س کیاست که نزد شيکش کیمتخصص فن ترجمه جهان است او  نیبزرگتر

اصله ف یاگر به لحاظ زمانو شنوندگان،  ندگانیگو ي هيباب دارد که روح نیاست، آن هم چند کتاب در ا

 یرا وقت سندهیون و ندهیگو يهيو خواننده فاصله افتاده است، روح سندهینو يهيروح نيدو، اگر ب نیا نيافتاده ب

و زبان  یسيزبان او انگل ایاست و  یاست و زبان شما فارس یزبان او عرب یبا او فاصله دارد، وقت یبه لحاظ زبان

مراد  االَ برد ویراه نم سندهیو اال به مراد نو ديتان دخالت بدهدر ترجمه دیرا با هانیا دیگواست. می یشما آلمان

حرف  یاست به زبان عرب یمعاصران خوب است، هم زبان من فارس يبرا نیکند. ارا مات و مبهم می سندهینو

خن من س دیوقت با ما آنمن و ش انيما افتاده است م انيهم م یزمان ياست و فاصله یزنم و زبان شما فارسمی

 ی.از نحو شناس نی. اديکن دايدست پ سندهیتا به مراد نو ديفهم کن يگریور دطرا 

                                                           
فتم در ادامه ابوذر می گوید که گ« . است یَا أَبَاذَر إِیَّاکَ وَ الْغِيبَةَ فَإِنَّ الْغِيبَةَ أَشَدُّ مِنَ الزِّنَا؛ از غيبت دوري کن. چون غيبت از زنا سخت تر» .  13

 :چرا این گونه است ؟

خت تر بودن این یعنی علت س«احِبُهَالِأَنَّ الرَّجُلَ یَزْنِی فَيَتُوبُ إِلَى اللَّهِ فَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ الِْغيبَةُ لَا تُغْفَرُ حَتَّى یَغْفِرَهَا صَ»حضرت در پاسخ فرمود:

ده ،از که از او غيبت ش یمی تواند توبه کند و خداوند متعال توبه او را قبول نماید. اما در غيبت تا زمانی که شخصاست که شخص زناکار 

 .621، ص16الشيعه، ج وسائل« شخص غيبت کننده راضی نشود و وي را نبخشد، قابل بخشش نيست
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 معناشناسی

 يکار یبانز راتييو به ساختار تغ میندار يما به ساختار جمالت کار یاست در معناشناس یقسمت دوم معناشناس

چه  ساختارش نکهیدهد، نه امی ییکلمه چه معنا نید اکلمه در زبان، خو نیکه ا می. ما به معنا کار دارمیندار

 یباز مشکل خاص خودش را دارد. مشکالت نیدهد، که امی ییچه معنا شهیکند، خود کلمه به لحاظ رافاده می

 بزرگ است.  یليخ شیتا چندوجود دارد،  یکه در معناشناس

 مشکالت معناشناسی

 غموض و هام، ابهامیامشکل اول: 

 ای ندهیفهم سخن گو semanticمشکالت  نیسه تا مهمتر نیا .غموض است و هام، ابهامیل امشکل، مشک کی

اند.  semantics زيسه مشکل سه تا چ نیآشفته است. ا یبحث، بحث ابهام است، که بحث کیاست.  سندهینو

بهم و م ريغ یمعان ازمبهم  یموهم، معان ريغ یموهم از معان یاست که معان نیا یبحث ما در معناشناس کیپس 

 .ميغامض را مشخص کن ريغ یمض از معاناغ یمعان

 مشکل دوم: تطورات معنایی در گذر زمان

 ییاست که جمالت تطورات معنا ينحو ياست که مشکل تطورات ساختار یخیو تار یبحث دوم تطورات معان

 یفته جهانرشيپ يهااز فرهنگ است. االنکرده دايرا پ معنا نیا کیلغت از  نیا ميبدان دیکنند و ما بامی دايپ

کلمه پنج تا معنا دارد و  نیا ديو فرض کن سدینورا می Concentrateلغت  یسيکه مثالً در زبان انگل دينيبمی

 يبه بعد، کلمه 1045نوشته از  یعنی، 1045 سدینون میآ يسد، جلوینوکلمه که می نیاول ا يمعنا

Concentrate     يالديم 1045معنا باشد، قبل از  نیا ها، به نیتواند در ایم Concentrate معنا را  نیا

معنا  نیدر آن حتمًا به ا Concentrateبه قبل تعلق دارد  1045به  ديخوانمی دیدار یاگر متن نینداشته، بنابرا

دومش را  يوقت معنا کرده. آن دايمعنا پ نیزبان ا نیدر ا Concentrateبه بعد  1045از  ست، چونين

رود چون اول بار یکار نمه دوم هرگز ب يمعنا نیبه ا 1423قبل از  يهامانزمعنا در  نیا یعنی 1423 سدیونمی

که  میدیرا د یغتل ريکه اگر ما در شعر شکسپ ميما متوجه باش نکهیا يمعنا بکار رفته است. برا نیبه ا 1423در 

نج معنا را پ نیلغت ا نی. چون استين ريمراد شکسپاول،  نهما ، ازیکه پنج تا از معان ميدارد بدان هشت تا معنا
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به دنبال  گرید يدر آن سه تا معنا یدداد و بایمعنا را نم نیا رياست. زمان شکسپکرده دايپ رياز بعد از زمان شکسپ

 .میبگرد ريمراد شکسپ

 هانیوبستر، ا ای يجلد ستيب oxford ایمثل کتاب الروس در زبان فرانسه  یمعتبر جهان يهااست که کتاب نیا 

 نیا یمعناست. ما هم در زبان فارس نیورود ا خیتار نیا ندیگوکنند و میباز می يپرانتز یهر لغت یمعان يجلو

 .ميانجام بده دیرا با کار

 معناي رابطه در ترجمه آیه

د، دیآور مانیاه ک یکساناي » ه:گفت نجایقرآن در ا دیگوهم به حساب می یالشان ميکه مفسر عظ اناز مفسر یکی 

 زيباط برقرار کردن چحتماً ارت یعنی «.ديارتباط برقرار کن گریبا همد ديرا به صبر سفارش کن گرید، همديکن صبر

ه، مرابطه اش از باب مفاعل، مادها. چرا؟ چون رابطوديتواند گفته باشد ارتباط برقرار کنیاست که خدا م یخوب

 ن نازل شدهکه قرآ یزمان اماارتباط است،  جادیا يبه معنا یزبان عرب و پنجاه سال است که در صد باًیاست، تقر

آید می ه کارکه در جنگ ب یاسب یعنی د، رباطیآماده جنگ شو یعنی انجا رابطوآمعنا نبوده،  نیاصالً مرابطه به ا

بر دعوت را به ص گریکدیو  ديکن د، صبریآورد مانیکه ا یکسان يا یعنی. دیآماده جنگ شو یعنی ارابطو و

 ريو پنجاه سال اخ جنگ شدن، بوده و در صد يآماده يدر آن، به معنا ا. رابطودیجنگ شو يو آماده ديکن

 نین اآکه قر یگامنشود به قرآن را نسبت داد؟ هارتباط هم هست و حاال می جادیا يبه معنا بطهاست که مرا

آن  معنا را نسبت داد که مفسر نسبت به نیشود اینم نیداده، بنابرایمعنا را نم نیبرده اصالً ا کاره کلمه را ب

. امروز ديکند دلدار را آگه کنمی یدل خراب :دیگواست که شعر حافظ را که می نیمثل ا نیتوجه بوده. ایب

که  ميعجبتدر وقت  کردن است. آنداياسهال پ يکردن امروز به معنایدل خراب !کرده دايحافظ اسهال پ میيگوب

ی. خرابگفتند دلشدن را میرا خبر کرد. چون در زبان حافظ دلتنگ بيطب دیبا ؟!کنندا خبر میچرا دلدار ر

ود. اما تا خاطرم تازه و شاداب بش ديام سر رفته، دلدار را خبر کنام. حوصلهشده تنگدل یعنیکند می خرابیدل

 ود.شبا مشکل مواجه می رودکار میه شدن باسهال یکردن از اواخر قاجار به معنیخرابداند که دل یاگر کس

شود ن میانهج البالغه و قر زکه ا ییهااز ترجمه يارياالن بس .مهم است اريبس ییتصورات معنا نیبنابرا

چه  شيسال پ 1433نگاه کنند به  نکهیا يجا د، بهينيبرا که در زبان قرآن می یاست که لغت نیمشکالتشان ا

جه دهند و تووجود دارند به قرآن نسبت می ین را که امروز در زبان عربآ دیجد يکرده، معناافاده می ییمعنا
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 دیجه نکند باتو نیبه ا عهينداشته است. بارها گفتم اگر ش طلقاً معنا را م نیا در آن زمان  لغت نیکنند که اینم

چون  ؟ه بود. چراردک ینيبشيرا پ جيبس شیدايانقالب پ يروزيسال قبل از پ ی، سيزیتبر ینيعالمه ام دیبگو

کار ه در شاهنامه هم ب جيبس ی.مادگآ یعنیج، يتا قبل از انقالب بس بود. جيبس عهيدر کتابش گفته: ش ینيعالمه ام

 نی، امیبریکار مه معنا ب نیبه ا را جيانقالب به وجود آمد بس نیکه ا ي. از روزوماده شآ یعنیشو،  جيبس .فتهر

 ديبدان ديبه دستتان رس 1052قبل از سال  یاگر متن نیگذاشت. بنابرا 1052-2را  دشیجد يسال معنا دیلغت با

دهد را می گرید یاز معان کيکه کدام دينيآن معنا رفت. حال بب بالبه دن دیدهد و بامی يگرید يمعنا جيکه بس

معنا  به این طه راراب این سواز زمان قاجار به و  میبرکار میه ربط ب يرابطه را به معناامروز  هذا. ما یو قس عل

 اده. اما تخوب ش ایمان بد شده م، رابطهیرابطه ندار ایو  میهم رابطه دار من و تو با میيگوو می یمبرکار میبه 

 رفته و آنکار میه دهنده بربط يرفته، بلکه به معنایکار نمه ربط ب يقبل از اواخر دوران قاجار رابطه به معنا

شود ینم گریما شد. االن د يدهندهربط یعنیما شد  يرابطه یفالن يقاآ، میر بودقه یمن و فالن ميگفتوقت می

 يآن را به معنا دیا، نبدیبه رابطه برخورد یمقام فراهان ئمقا منشاتاگر در  نیکار برد. بنابراه رابطه را به آن معنا ب

ه آن بر ب یهر متن درکه ما است  یمشکل کیهم  نیدارد که ا تياهم یليتطورات خ نی. ادیکار ببره ربط ب

ها نیداده بودم. به ا حيبود که قبالً توض یو غموض هامیاز ابهام و ا ريهم تطورات بود که غ نیا .میخورمی

 .ندیگومی يلغو خیتار ییانتطورات مع

 مشکل سوم: اشتراک لفظی

 يهانامخصوصاً زب ايدن يهانااست، در زب یلفظ يهاد اشتراکارد تياهم اريکه بس یدر معناشناس يبحث بعد

از  کيه کدامب نکهیرود و ایکار مه معنا ب کیاز  شبيلغت در  کی یعنیفراوان است.  یاشتراک لفظ ییاروپا

به چند معنا  لفظ کیکتاب واحد هم ممکن است  کیدر  یتوجه کرد. حت یليبه آن خ دیکار رفته باه ب یمعان

 دارد. ییندارد. کثرت معنا ییت معنادحدارد اما و یلغت وحدت لفظ نیکار برود اه ب

 مشکل چهارم: معناي اصطالحی لفظ

 يادر برابر معن یطالحصا يمعنا میيگواست که می يزيو آن چ یهم وجود دارد در معناشناس يگرید زياما چ 

مهم  یليته، خرفن کاره ب یعرف يبه معنا یفته ولرکار ه ب یاصطالح يمعنا بهلغت  کیکه  نی. ایعرف ای يعاد

 میدار یما لفظ یسيدر زبان انگل... ، ی، عرفانیگرفته تا متون فلسف یمتون، از متون ادب يدر همه .است
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technical term ندیگوهم می یرود و اما گاهکار میه ب یاصطالح يبه معنا یلفظ وقت یعنی 

nontechnical term به  یلفظ وقت یعنیcommonsensical term کار ه اش بيدعاو  یعرف يدر معنا

ر آن را مطرح کرد، و در مطالعه و علم اب نياول ياست که ارسطو برا یدر همان ست؟ فرقشيرود. فرقش چمی

 یبستگ شاننهيبه زم شانيِ ردان داقو مص يهستند که مصداق دار مهياز مفا یليگفت خمهم است. او می یليخ

 . ديدقت کن نهيزم به دیبا ديابيمصداق آن مفهوم را ب ديدارد و اگر بخواه

 اهمیت زمینه در مصداق داري مفاهیم

 يرو شهياط، هال، دکور، شيح یکیکن،  زيرا در خانه تم زيامروز پنج چ دیگوهمسرتان به شما می ديفرض کن

و او  ديخواهاز همسرتان نظر می ديکنمی زيرا تم اطيوقت که ح کن. اگر آن زيرا هم تم نکميع شهيو ش زيم

س چرا تر است، پزيهم تم اطياز ح نکتيع شهيش دیيگوشد و حاال شما به هسرتان می زياً تمواقع دیگومی

بر حسب خودش است. اگر کف هال به اندازه  يزيهر چ يزيتم دیگووقت او می کن؟ آن زشيتم ییگومی

و اگر  است فيرتان کثوباشد، دک زيبه اندازه کف حالتان تم تاناست و اگر دکور فيباشد، کث زيتم اطيح

 زتانيم يرو شهيبه اندازه ش نکتانيع شهياست و اگر ش فيباشد، کث زيبه اندازه دکورتان تم زتانيم يرو شهيش

فرق  صمصداق حسب م، بریيگواست. چون نظافت و عدم نظافت که امروز به آن کثافت می فيباشد، کث زيتم

 پرسند یاز شما م NASAدر  یوقت کند شمامختلف فرق می ياست و در جاها نجوريقت هم هموکند. می

است. از آن طرف  وانهید نیا ندیگوگذرد، میمی 16از  قهيدق 12، 13 باًیتقر دیيما بگواگر شاست؟  یوقت ک

م تا دانستچون من می ديپرسیاز من ساعت م یکس یوقت نیحرف زدن وسواس داشتم بنابرا يرو چونهم من 

. ستين قاًيتحق گریدانستم دکردم، چون میاضافه می باًیتقر کیاند، شدهها جابجا هيمن زمان را اعالم کنم ثان

هم درست  نیکردم که افکر می قه، بعدهايدق ستيسه و ب باًیگفتم تقرمی ديپرسیساعت م یکس یوقت نیبنابرا

گرفت می درایست. پدرم اا یقي، تحقستين یبیاش که تقرسه قه، چونيدق ستيب باً یسه و تقر میبگو دیو با ستين

کرد. ینم ییمرا اخذ به دروغگو یکم قهيگفتم ساعت سه دقیم  نبودم. اگر خانه گفت. من که درو راست می

که در آنجا  ی. وقتزدیربه هم می زيگفتم همه چرا جابجا می هيدهم ثان می NASA گاهیاما اگر من در پا

اشد. جابجا داشته ب دیهم مثل نظافت است، با خواهند متفاوت اسا، دقتمی نجایا رکه د یخواهند با دقتمی
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 يهابرند. آدمکار میه هم ب فیظر ريموارد غ يمورد را برا نیترفیخواهند دقت ظرمی یوسواس يهاآدم

 کار ببرند.ه هم ب فیموارد را در موارد ظر نیترفیظر ريخواهند دقت غته میخشل

 تفاوت دقت در مقامهاي مختلف

 ییبگو یتوانیدارد. نم یشان بستگ contextشان به داريِ هستند که مصداق نا یميفاهم هانیارسطو گفت ا 

 فياالن لکه است، و نظ وانيل نیبر حسب خودش. ا يزيهر چ میگو؟ میاندفينظ ای فياتاق لط نیا ياياش

 مياز مفاه یلي. خيزيتم زيعجب م میگوباشد من می زياست به م وانيل نیمقدار لکه به ا نياما اگر هم ستين

نظر به استاد خودش افالطون انتقاد داشت که  نیرا درست کرد و از ا ميمفاه نیبار ا نيطورند. ارسطو اولنیا

است. چون فلسفه  يو اشکال هم اشکال وارد يگردمی یاضیعلوم به دنبال دقت ر يگفت تو در همه می

طو به افالطون و ارس میبگرد یاضیدنبال اتقان ر به دیعلوم با يگفت ما در همهاست. می یاضیافالطون فلسفه ر

. در ديبه حسب آن علم دقت بطلب یگفت شما در هر علممی ستين نجوریکرد که اصال و ابدا ااشکال می

و در  يگریعمل اخالق دقت د ، دريگریدقت د کی یشناسستیطلبند در ز یدقت م کیو منطق  اتياضیر

دارد  یبستگ نیکار برود اه از ظرافت ب ياسخن در باب درجه نيطلبد. هم یم يگریدقت د کیهم  استيس

دقت  غويل ياست که در معنا نیدو ا نی. فرق ایاصطالح يمعنا ایداشته باشد  لغوي يمعنا دیلغت با کیکه 

 keyمتن  کیدر  دیلحاظ هم شما با نیدقت شود از ا دیبا یليخ یاصطالح يدر معنا دیاما با ستيالزم ن

terms کار ه معنا ب کیدر سرتاسر متن به  يدياصطالحات کل ديو ببن ديرا استخراج کن يديکل حاتطالاص ای

 يما در معنانه؟ ش ایاتاق هست  نیآب در ا ديپرسی. مثالً شما از من مستيمهم ن يديکل ريغ ينه معنا ایاند رفته

ربن ک نیدر ا دگفتنمی نردم به مآوو من آب پارچ را می میبود دانا شيمی. حاال اگر مديپرسیاش میقرآن

 يمیاست. در ده البراتور ش گرید يزهايچ يسر کیبه عالوه  O6H نیا خواستممیO6H و کلر و... است. من میسد

من  دياجازه بده میخواهم و من بگوکه من آب می ديشود اما اگر شما به من گفتخالص، آب گفته میO6Hبه 

است  O6H یب به معنآ techinncalyمسخره است.  زهابه همان اند نیبه البراتور بروم ا

commonsensical  ،نهO6H نیکه مهم است ا ییزهاياز چ یکی یدر معناشناس گرید يزهايچ يسر کیو 

ها از لغت یلين هم خآاش. در قریاصطالح يبه معنا ایرفته  کاره اش بلغوي  يلغت به معنا کی نمياست که بب

، زدیبر خواستمی وارید نیو عبد صالح گفت ا یمثل جدار، در داستان موس فتهر رکاه شان بلغوي  يمعنا هی
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 «11قضنی دانیری» دیگوکه می نیتر ایعاد نیکار برده. از اه ب وارید یکردم. جدار را به معن رشياما من تعم

در  نبرده. خواست کاره اش بيعاد يرا در معنا دیرین آاراده دارد؟ قر واری. آیا دزدیبر وارید نیخواهد امی

اما نه در  میربمی يخواهد را به کار. میديرا بکش خواهد ماانگار می يمثالً چا ستين یاراده فلسف یبه معن نجایا

 دانیرین گفته آ. اما قردیآعلم و قدرت بر می يو خاص چون اراده از موجودات دارا technical يمعنا

است.  تنخی. در شرف رزدیزودا که بر ای. زدیاست که بر نیا در شرف یعنیاست  يعاد يدر معنا دیری. نقضی

 انشيبه اطراف سيو بلق... « 16کتاب یال یالق»شود که گفته می ییاست؟ در خود قرآن جا نطورياما آیا همه جا هم

 »دیگون میآرق ینامه، اما آیا وقت یعنیکتاب  نجایاست، ا دهيبه من رس یکتاب مانيکه از حضرت سل دیگومی

 يممکن است معنا ایاش هست يعاد يآیا کتاب به معنا «10زیعز ميحکثم فصلت من  تحکمت آیااتابٌ ک

 توان گفتیدقت کرد ظاهراً نم یليخ دیبا نجایداشته باشد. ا technical يمعنا کیداشته باشد؟  يعاد ريغ

احکمت  هيتابٍ فک ایاست؟  يورطنینوشته ا کینوشته شده، ام الکتاب؟ آیا منظور  زيکه در آن همه چ یکه کتاب

 کیدذره نز کیممکن است  یعرف يآن معنا ؟دارد گرید يجا کتاب مسلماً معنا نآ ستيمعنا ن نیبه ا صالًا

ر زبان کند. کتاب دینم یقرب و بعدش فرق زانيم یعرف يهم دور باشد. از معنا یليهم ممکن است خ ایباشد 

مان الرح» دیگون میآقر یوقت نکهی. کما ايعاد ريغ يدر معنا اش بکار رفته و هميعاد يهم در معنا یقرآن

تخت  یعنیاش يعاد يتخت نشسته چون عرش را به معنا يخدا رو یعنی نیگفتند اینم  «14يالعرش استو یعل

اش يعاد يناعرش را به مع انيعيتخت نشسته اما بعدها معتزله و به طبع آن ش يگفتند خدا روگرفتند و میمی

 يعرش را به معنا دیای نجای. اما اندينشن میآکه پادشاه بر  یی، جاریرتخت، س یعنیگفتند عرش تند میگرفینم

لغت به  نیا ابداند که آی دیدم باآ ی. در معناشناسميالفاظ و مفاه اهللماشا یال بيترت نيگرفت و به هم يگرید

 همفسخن و  نیاساس ارفته تا بتواند بکار ره خودش ب commonsensical ایکار رفته ه ب technical يامعن

 بود. یمشکل معناشناس نیو مهمتر یهم معناشناس نیسخن نقد انجام بدهد. ا نیا

                                                           
 فِرَاقُ ذَاٰ  الَ هَ قَ /أَجْرًا هِيْفَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَ نقَضَّیَأَن  دُیرِیُجِدَارًا  هَايفَوَجَدَا فِ فُوهُمَايِّضَیُأَن اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا  ةٍیَأَهْلَ قَرْ ايَإِذَا أَتَ . 11

 سوره کهف 22و  22. آیات صَبْرًا  هِيْمَا لَمْ تَسْتَطِع عَّلَ لِیوِسَأُنَبِّئُکَ بِتَأْ نِکَيْوَبَ  ینِبَيْ

 نمل 62. 16
 آل عمران 2 .10

 طه 5. 14
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 کاربردشناسی

. دیآیحاصل نم یبا معناشناس ی. کاربردشناسpragmaticsدر واقع  یکاربردشناس میدار يگریاما بحث د 

 مصداقش دیکند و ما بامی دايم است اما مصداق مختلف پکامالً معلو یلغت ياست که معنا یوقت یکاربردشناس

که  ديهمفمی یو از حرکات و سکنات کس هستيد شما در حال راه رفتن دي. فرض کنستيکه چ ميرا بفهم

ارد و مشترک معنا د کی زياست. چ یخوردن یعنیهست؟  يزي: چدیگوکه به شما می دينيبگرسنه است. بعد می

 ديفهمهست چون شما از حرکات و سکناتش می یخوردن یعنیهست  يزيچ دیگوو میا ی. اما وقتستين یلفظ

که  دپرسیم      دارد از شما  ییبه دستشو اجيکه احت دیديفهمگردد. اما از حرکات و سکناتش میدنبال غذا می

 یعنی سندینویرا در کتاب لغت نم زينه. چ ایشود می دايپ ییدستشو یعنی ؟نه ایشود می دايپ يزيچ نجایا

ته باشد. مختلف داش يواحد و کاربردها يتواند معنایلغت م کی یعنید. رکارب ندیگومی نی. به اییدستشو

ر حال که صبح زود به کوه رفته بود و د یاز شکارچ گرید يهایشکارچ دیگومی ییگفتم که عالمه طباطبا

گوش و. .. ، کبک، خرزيمراد از چ نجای. استين يزينه چ دیگوآمد؟ میمی ريگ يزيپرسند چیبرگشتن بود م

 گوزن ،ز، خرگوشيمراد ما از چ ندیگومی هاست؟ آنيها چسنگ نیاپس  دیبگواگر او در جواب است وگرنه 

 لميف ديسی شیمعنا نیهست، ا شتيپ يزيپرسد چ یاز شما م یانقالب کس دانيدر م یاست. اما وقت و...

است. عرض شده مصداقش فرق کرده شیاست که معنا نیما ا يامسامحه ريتعب .است رهيو غ اکیممنوعه، تر

م، یاشده pragmaticsشود وارد اطالق می یمتن به چه مصداق کیواحد در  يعنام کی ميهر وقت ما بفهم

در عرف ما  رااین کند. صورت خام و نپخته می دايکاربرد پ یمعنا دارد در چه مصداق نی. ایشناسکاربردیعنی 

 مکان جاء» :دیگودهد. قرآن میشان میندهد؟ مصداق را نشان می يزيگفتند، شان نزول چه چنزول میشان 

به  یاما وقت یبه عرب میمقام لغاتش را بلد نی. اديکن قيآورد تحق يشما خبر يبرا یاگر فاسق «انوبيفاسق بنبا فت

فاسق  نیا بوده وآورده  يکه خبر استله فاسق، ابن مقع نیمراد از ا میشومتوجه می ميکنشان نزول نگاه می

 نیعله ما. اابن مق یعنیکه مراد از فاسق  ميمبفه ميستيتوانیرا در لغت نم نیاست. ا یمراد شخص خاص نجایا

ما  يامقد ريه تعبب هياش از قرائن مقالیشود، بخشمی دهيفهم هياز قرائن حال ی؟ بخشديفهم دیکاربرد را از کجا با

  شود.می دهيفهم
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 قرائن حالیه

 هي، قرائن حالمنک، چون به فالن شخص اشاره میهيقرائن حال ديفالن کتاب کانت را بخوان میاگر من بگو یعنی

رجعش االن معلوم م آخر«دی» نیا «دينخوان»کتاب کانت را بخواند، با آنکه که گفتم  دیفالن شخص با ندیگومی

 ديفهمنگاه من می از د، شمايشخص گفتم فالن کتاب را بخوان نگفتم و با نگاه به فالن يزياست. من در لفظ چ

فالن  یعنی. ديورق کاغذ به من بده کیگفتم  یبه شخص اهاگر با نگ ایکتاب را بخواند.  دیکه فالن شخص با

 مجموعه اوضاع و یعنی هيدهد. قرائن حالنشان می هيقرائن حال نیورق کاغذ به من بدهد. ا کی دیشخص با

ن قرائ نهایادا، حضور دارد. به ا يسخن، چه مکتوب و چه سخن ملفوظ، در فضا کی يهنگام اداکه  یاحوال

 .میيگومی هيحال

 قرائن مقالیه

تم چه؟ اگر من امروز اول صحبت گف یعنی. دیآاند که به زبان میهيا قرائن مقالمدسته هم به گفته قد کیاما  

 ستين هيالح نهیقر گرید نیکانت. ا یعنیهم  دیگوچه او می د هربه بع نیخواهم در باره کانت حرف بزنم از امی

ار گفتم او فالن کار کرد، فالن ک اگرخواهم راجع به کانت حرف بزنم، ام که میاست چون اول گفته هيمقال

 میچه بگوکرد. هر یرا بعد از فالن سخنران یرا نکرد، فالن کتاب را قبل از فالن کتاب نوشت، فالن سخنران

 کانت. یعنی جانیا

 هیو قرائن مقال هیقرائن حالتفاوت 

متفاوت  یليدر گفتار و نوشتار مشکلشان خ هيده دارند که قرائن مقالمتفاوت ع کی هيو قرائن مقال هيقرائن حال

ه آن شما ب يزنم که گفتار است، همه متفاوت است. االن که با شما حرف می یليخ هيقرائن حال اام ستين

رائن خواننده ق گرید دیايمتن در ب کیشود و توسط  ادهيحرف من ضبط شود و پ نیا اگر ا. امدیوقوف دار

 اريبس اريبس داريگفتار و شن نيب هياست که قرائن حال نیچه بوده است. ا هيتا بفهمد قرائن حال نديب یرا نم هيحال

 ی، نحوشناسیشناسزبانکه در جلسه قبل گفتم ما از  hermeneuticsاز مشکالت  یکیتفاوت وجود دارد و 

است که  نیا hermeneuticsمشکالت  نیاز بزرگتر یکی. ميکناستفاده می کيدر هرمنوت یو کاربردشناس

 اتآی يهيالقرائن ح یعنی اتیگفتند شان نزول آما که می يام. قدستيداند چیمکتوبات را نم هيدم قرائن حالآ
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جا نیدر ا «15مسد ل منحب دهايج یوامرته حماله الحطب ف» دیگون میآمتن مکتوب بود. قر کی شانیبرا یقرآن

ت مثالً البته به ابولهب اس راجع هیآ نیا ندیگفتند تا بگووقت شان نزول را می آن میندار هيو حال هيمقال ينهیقر

 لهب ذکر شده، اما مثالً یلهب و تب. چون اب بیا دایآورده شده تبت  نیآغاز اتیمثالم خوب نبود چون در آ

 انيزشت ب عاتیخواهند شاکه می یکسان «12آمنوا... نیالفاحشه الذ عيتحبون ان تش نیالذ» که گفته ییدر جا

 هيحال ينهیقر دیبا میندار هيمقال ينهیما قر گریکه د نجایبودند؟ ا یکسانچه  نیالذ نیکنند در مورد مومنان ا

 نیه ما اآورند کما می يرا برا هيقرائن حال یعنیل وقت شان نزو آن میهم که ندار هيحال ينهی، قرميداشته باش

ه متهمش است ک هيراجع به عاش نیکه مثالً ا میبا خبر شو يگرید قیرا که مکتوب است از طر هيقرائن حال

است از  یکوچک یبخش کین نزول أش ینامشروع دارد. ول يارابطه امبرياز اصحاب پ یکیکردند. مثالً با 

عالم مقال  ای universe of discourseشان نزول  يامروزه به جا ميبدان یاربردشناسدر ک دیکه ما با يزيچ

م که در را روشن کن ي. مثالً من نوارستيکه چ ميبفهم را یعالم مقال هر سخن نکهیا یعنیبرند، کار میه را ب

 ی. اما اگر کسميفهم ینم یچيما ه نه! دیبگو يگریاست د ريش دیبگو یکیآن مکالمه دو مرد ضبط شده باشد. 

اما اگر . است ینديآشام رير، شيکه مراد از ش ميفهممی يضبط شده ما فور یاتيلبن ينوار از تو نیا دیبه ما بگو

و اگر  نديبب ريخواسته در باغ وحش شاش میبچه نکهی. مثالً به خاطر امیادر باغ وحش ضبط کرده را نیا دیبگو

نوشتند می نیا يدهد. شان نزول را برارا به ما نشان می ريقت قرائن آنجا شو خرد. آنینم طينداشته باشد، بل ريش

عالم مقال از  صيعالم مقال، تشخ میيگومی نیدر باغ وحش، به ا ایافتاده  یاتياتفاق در لبن نیا ميتا ما بفهم

ما  يابدهد. شان نزول بر صيتشخ دیسخن را چطور با کیکه عالم مقال  نیاست ا یمشکالت کاربردشناس

 ديکن ريرا تفس نوزايکتاب اسپ ديخواهمی یکتاب کانت که شان نزول نوشته نشده. وقت يگفته بودند. اما مثالً برا

 ستيگفته شده به قول هرمنوت universe of discourse ای contextاق و يکه در چه س ديفهماز کجا می

 سندهیت نووق سوء تفاهم بشود. آن رياست باز اس وقت تا آدم نفهمد ممکن گفته شده و آن یها در چه عالم مقال

 نیفهمم. ا یکنم و درست نمفهم می يگرید زيشنونده چ ایمن خواننده  یاراده کرده ول يزيچ ندهیگو ای

 بود. یبود که در کاربردشناس یکالتمش

                                                           
 .سوره تبت 15

 نور 12. 12



121 
 

 

 مشکل هرمنوتیک: تعدد تفاسیر

در  ندایشناسمهم زبان يم که سه شاخهگفتمی یکاربردشناسو  یاشناسمعنو  یکه در نحوشناس یمشکالت

که ما با  است نین مشکل اآشوند و مشکل واحد می کی کيمنوتهرشود در ینم شتريب زيچ کی کيهرمنوت

درست  ريفاست نیاز ا کيکه کدام ميدانیوقت نم است. آن ريتفس کیاز  شيقابل ب هک میکار دار و سر یمتن

شکل م نیها درست است. بنابرافهم نیاز ا کيکدام ميدانیشت و نمشود از آن دافهم می کیاز  شياست. ب

 کاريچ دیباحال ارد. د ريقابل استخراج که متن چند تا تفس يهانباط است، تعدد فهمتقابل اس ريعمده تعدد تفاس

 .وجود ندارد شتريب هسه را م؟ ظاهراًيکن

 گرایی تفسیريحل اول: نسبیراه

و آن قد باشيم معت يريتفس ییگرانسبی به یعنی. ميمعتقد باش یکيهرمنوت relativismاست که به  نیراه ا کی

اعتبار  خودش يکه هرکس دارد برا یخودش اعتبار دارد، فهم يکه هرکس دارد برا يرييتغ میيبگو نکهیا

رد، ممولف  یعنیبرد. کار میه ب یکيتهرمنو يهامرگ مولف در کتاب ريرا امروزه معموالً با تعب نیدارد. ا

فاع و قابل د ريغ يهینظر یليهمان است، که به نظر من خ يديفهم زيبه مرادش نداشته باش تو هر چ يکار

از  یفهمنداشته باش تو چه می يداشته با آن کار يو مراد تيمولف هر ن دیخواهد بگومی نجایاست. ا یفيسخ

 يد، برافهممی یسوم زير خانم فالن چمعتبر است اگ شانیا يبرا همدفمی يگرید زيفالن چ ي. اگر آقانیا

 معتبر است و مهم است. شانیا

 حل دوم: شکاکیت تفسیريراه

 نیا ميدانا میم یعنی يريتفس تيشکاک شکاکيت تفسيري است. کيهرمنوتیعنی  skepticismدوم  دگاهید

 افهم ه يهمه گفت می ی. اولميمان نسبت به آن متن نافهمو همه میبدان ندار یمراد دارد اما ما راه کیمتن 

کند اعتراف می نیبه فهم مراد. ا میندار یراه چيگفت ما همی یخود صاحب فهم، دوم يدرست است منتها برا

 يو کار میبه کشفش ندار یراه دیگواما می ميآن را کشف کن دیبوده که ما با ندهیدر ذهن گو يزيباالخره چ

ت به قرآن نسب انین نظر را داشته؟ اخباریا یکس یدر فرهنگ اسالم. آیا ديتوان آن را فهم نمیشود کرد و  ینم

به اخبار. ما  ميکنرو می نیبنابرا مين کشف کنآمراد خدا را در قر ميتوان یگفتند ما نمنظر را داشتند. و می نیا
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و  کيش يهاآدم میيبگو يبا لسان امروز ميخواهب اگر نویم، اخباریبر یمتعال راه نم يبه فهم مقصود خدا

راجع به قرآن.  یکياز نوع هرمنوت یمنته ندداشت skepticismنوع  کیقرآن  رابطه با دربودند منتها  یکيپ

 يانصار خي. شميپرسین را از چهارده معصوم آ دیبا نیو بنابرا ستيما قابل فهم ن يمتعال برا يگفتند مراد خدامی

قول هم به نظر من قابل دفاع  نیا نه. دیگوو میکند و رد می دهيکش شيها را پآن ثدر رسائل خودشان بح

 .ستين

 گرایی هرمنوتیکیسوم: واقعراحل

 realismد  نکنین توجه نمآبه  یکسان رانیدر او قول است  نیترهم، که به نظر من درست یقول سوم کی

 نیا ما يفهيوجود دارد، وظ سندهینو ای ندهیمراد در ذهن گو کی دیگوقول سوم می نیاست. ا یکيهرمنوت

کدام  درست و ريکدام تفس نکهیفهم ا يبرا دارندهم وجود  ییمتدها کیم، ياست که آن مراد را کشف کن

 دگاهید نیا ايالتیدر ا یتر است. هرچ در آلمان و بتتر و کدام نادرستفهم درست ای ريکدام تفس اینادرست است 

را آن  شتريه بک یدگاه کسانیاند. دقائل دگاهید نیند به ااستميبزرگ قرن ب تستيدو هرمنوها که . اینرا دارند

 ییواقع گرا ريمعموالً به غ نهایدا، گادامر، ايوتار، دلياست مثل دولوز، فوکو، ل یکسان دگاهید ندیگوما می يبرا

باشد  که قائل به قول سوم یبا وقت skepticismبه  ایدر فهم متن  ميقائل باش relativismمعتقدند. اگر ما به 

از فهم ها  یکیحداکثر  یاست. فهم نادرست وجود ندارد در دوم رستفهم ها د يهمه  یفرق دارد. در اول

ا از فهم ه چکداميه یحداکثر؟ چون ممکن است در دوم میگو. چرا مییکیکدام  ميدان یدرست اند اما ما نم

. به فهم راه ندارد. اما میا skepticismم، يچون شکاک کيکدام ميدان ینم ميدرست نباشد اما چون شکاک

داد  زيتوان آن را از هم تم یم methodologyبا  و و فهم درست و نادرست دارد ريتفس دیوگقول سوم می

که  ییهاآن .رين تفسآتر است از ، درستريتفس نیالقل ا اینادرست است  يگریدرست و د ريتفس نیا ديو فهم

و به قول  mild ایکه معتدل  ینادرست اند. کسان هيدرست و بق ريتفس نیا ميفهممیما  ندیگواند مییافراط

هم بداند  . ولو خودشريتر است از آن تفسدرست ريتفس نیاکه م يفهمالقل می ندیگوترند میمیخودشان مال

. ندهیمراد گو ایاست  شتريمراد ماتن ب ای قتيبه حق بشیتقر نیاست. ا کترینزد یاما به درست ستيکامالً درست ن

 میگواست که واقعاً صادق است. دوم می 16و  11 نيب تساع میگودر گزاره ها هم صادق است. مثالً من می نیا

هم  یکیاست و  یاز قبل شتريصدقش ب یهم صادق است ول نیاست که ا 16و  16به  عیر کی نيساعت ب
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دق شده، ص کترینزد تيبت به واقعهم صادق است اما نس نیاست که ا 16به  قهيدق 55و  11 نيساعت ب میگومی

بود  تنیم ريغ اتيدر واقع نیاست. ا طیامر متوا ککه ی ميد فکر کنیاست و نبا و تشکيکی امر دو مراتب کی

ر از فرد تطالب را درستيابابنیقول عل شانیشود گفت ممکن است امی .است نطوريهم هم یمتن تيدر واقع

 ياهی. مثالً در آاست شتريصدقش ب یکم میيگوتر است، اما میدرست شانیقول ا ميکناند. ادعا می دهيفهم گرید

 يآماده يکه رابطو را به معنا یفهمم آن کسآمنو اصبرو و صابرو و رابطو، القل می نیالذ هایا ایکه خواندم 

کار ه کردن ب رارتباط بر قرا يکه به معنا یاست تا آن کس کتریبرد مسلماً به مراد خدا نزدجنگ شدن به کار می

گفتم یم وقتی کهباشد، مثل  يترخاص يشدن به معنا نگج يآماده اباز مراد خدا از رابطو نکهیبرد. ولو امی

 و بطون است وذگفتند قرآن ما می يقدها نکهیوجود دارد. حال ا يفاصله کوچکتر کیهم  5/16و  16 نيب

است که  یو. .. به چه معناست و به کدام معان «12عة بطنسب یبطن ال يبطن و لبطن بطنه  يالقرآن ذوبطن لبطنه »

 هانیا ها عموماً وجود دارد، کهتنکه راجع به م یتا االن مشکالت ديپردازم. اگر دقت کن یذکر شد، بعداً به آن م

 هانیمثالً در باب قرآن، که دو مشکل اضافه بر ا .است که به شکل عموم وجود دارد یهمه اضافه به مشکالت

 دارند. گریهم خاص خودشان اضافه بر مشکالت د یاز متون مشکالت یوجود دارد بعض هم

 پرسش و پاسخ

در مدلولش  یها معتقدند کل جهان دال است ولیبعض ديو گفت دیداد حيگذشته اقسام دال را توض يدر جلسه :س

که  یکسان نميتم ببخواس، میontology، ی، معرفتیهم راجع به داللت منطق یاختالف نظر دارند، بحث

 یممعنا ن کیداللت را به  ياکل جهان دال است معن ندیگوکه می یو کسان میدال دار ري، دال و غندیگومی

  ؟ستين شانیهادر صحبت یباشد تناقض نطوری، ظاهرًا و اگر ارنديگ

داللت  یهست يههم ندیگومی یاست و بعض ontologicمراد داللت  رند، گاهيگمعنا می کیبه  یگاه .ريخ :ج

ontologic ريداللت غ یهست يهمه  ندیگومی یخودش دارد. و بعض ريبه غ ontologic خودش  ريبه غ

 ontologic، نه تمراد اس یها داللت معرفتوقت یکنند، بعضبحث می ontologic يندارد. در بحث ها

 يگریکل جهان ما را به معارف د دنیگومی یرساند و بعضمی يگریمعتقدند کل جهان ما را به معارف د یبعض

                                                           
 120،ص  62وسائل، ج   ،یحر عامل« جَابِرُ إِنَّ لِلْقُْرآنِ بَطْناً ]وَ لِلَْبطْنِ بَطْناً[ وَ لَهُ ظَهْرٌ وَ لِلظَّْهرِ ظَهْرٌ... ایَ:» امام باقر عليه السالم . 12
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 epistemologicو  ontologicکنند. در بحث می تیها را کامالً رعاو سطح کیزيمتاف هانیرساند، اینم

 هم باهم اختالف دارند. 

 ست؟ يچ کيهرمنوت یشناسداریپد گاهاستاد خواس :س

ه، محل بحث را مطرح کرد هینظر نیار او اب نياول نکهیبوده اما ا یمختلف يفکر يهاگروه ريتحت تأث دگریها :ج

 نهایاست. اما از مجموع ا یشناسداریپد ريو هم تحت تأث چهيلکه، نینه، ریها ريتحت تأث دگریا هااست و الّ

درست  یها معجونگرفته و از آن که ییهاشهیر نیخودش را مطرح کرده، بنابرا یفلسف کيهرمنوت يهینظر

، کما ، هستدگریها یشناسداریپد ريند و مسلماً تحت تأثاهکارکرد اريبس نآو راجع به  ستين یکرده، شک

 وام دارم.  هینظر نیهم در ا یآلمان گریشاعر د نهیشاعر و ها لکهیر چه، بهيبه ن دیگواو می نکهیا

 کند؟ می دايارتباط پ یشناس داریکه مطرح شد به پد يآیا مورد :س

 نباشد، نه.  یاما فلسف است، حتماً یفلسف کياگر مراد هرمنوت :ج

  



125 
 

 جلسه دوازدهم

 

 بحث داللت

اش را طهو بعد راب کنمیما آمده که من ابتدا آن را عرض م یو فلسف یمنطق يهادر کتاب یبه داللت بحث راجع

و  یداللت طبع ،یما داللت را داللت وضع يکه قدما ديدانی. مکنمیم انينظر من است، ب که مد یبا داللت

 .کردندیم ميتقس یداللت عقل

 تقسیم بندي منطقیون قدیم از انواع داللت

 داللت وضعی

د نشود، که اگر قرارداد منعق دیآیم دیاست که کامالً بر اساس قرارداد پد یداللت ،یداللت وضع گفتندیها مآن

ه اگر ک ميکنیکه ما قرارداد م یمثل وقت .داشت مينخواه یو داللت یداشت و نه مدلول ميخواه ینه دال گرید

و فهم  دها اراخدا را به فالن معن« خدا» مياگر گفت ای .ميبه فالن معنا اراده و فهم کنخورشيد را  «ديخورش» ميگفت

داللت  هانیا .ساکت باش ای رونياز اتاق برو ب ، یعنیتکان دادم یاگر من دستم را به شکل خاص ای .ميکن

 . یوجود داشت و نه مدلول ینه دال نبود، يقرارداد نياست و اگر چن يقرارداد

 تداللدو جور است،  یکه داللت وضع دادیزدم نشان م یداللت وضع يکه برا یدر دو مثال دياگر دقت کن

ه کار که لغت خدا را ب یمثل وقت یو اشارات و هر دو چه لفظ مایمثل ا یرلفظيغ یو داللت وضع یلفظ یوضع

 نیرد، بنابرادا یهر دو به قرارداد بستگ گذارم،یم امینيب يتم را روکه دس یمثل وقت یوضع ريو چه غ برم،یم

 است. يقرارداد ،یداللت وضع

 داللت طبعی

مثالً  .دارد یموجود بستگ عتيبلکه به طبع و طب ،ستين يو قرارداد یداللت وضع ،یطبعداللت  ایداللت دوم 

 کند،یدرد م گفت داللت بر« آخ» یاگر کس ای کندیم یداللت بر سرماخوردگ عتاًيطب« سرفه» گفتندیقدما م

 دارد.  یموجود بستگ عتيطبع و طب هکه ب ندیگویم یداللت طبع نیبه ا
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 يه، برامثال زدم به سرف اشیلفظ ريغ ي. برایلفظ ريو غ یهم دو جور است لفظ یداللت طبع ندقدما قائل بود

 یلت طبعدال یدگیپراست، رنگ یلفظ ريلت غو سرفه دال ی، که آخ داللت لفظ«آخ»مثال زدم به  اشیلفظ

 .دارد یلفظ ريو غ یهم باز لفظ نیاست که مثالً بر ترس داللت دارد که ا

 داللت عقلی

ثالً دود م .بود یو معلول یداللت علّ ،یمنظور از داللت عقل ،یقائل بودند به نام داللت عقل یسوم تاما به دالل 

ارد، وجود د یکه آتش نیبر ا دوشیدال م دیدید يدود ،یابانير، در ببر آتش. اگر شما از دو کندیداللت م

است و هر وقت انسان در  آتشآتش علت دود است و دود معلول  .وجود دارد یو معلول یعل يرابطه نجایا

ود انسان را بر وج شودیوجود معلول، دال م نیبه وجود علت. بنابرا شودیاز آنجا منتقل م دیمعلول را د ییجا

 .است یداللت، داللت عقل گفتندیم نیآتش، که به ا

 ري. غدارد یلفظ ريو غ یهم باز لفظ نیکه ا گر،ید زياست نه چ یو معلول یداللت علّ نجایدر ا یداللت عقل

که  نیر اب کندیمثل سخن شما که داللت م اشیبر آتش و داللت لفظ کندیمثل دود که داللت م اشیلفظ

 دارد.  یداللت عقل د،ياندیم یشما زبان فارس

 اشکال عمده ي تقسیم بندي قدماء

 نیعف اض ينقطه نیترچرا؟ مهم ست،يامروزه اصالً مورد قبول ن يبندمينوع تقس نیقدما است، ا ريتعب نیا

 يمدهع بي ع. مخصوصاًستندين زييبه آن صورت از هم قابل تم یعقل ی واست که داللت طبع نیا يبندميتقس

است،  یاست با داللت سوم که داللت عقل یاست که داللت دوم که داللت طبع نیا ،یتلق نیل و ااستدال نیا

 نیا گرید ی. امروز کسداردبه دقت وجود ن هانیا نيب يزیما زياصالً م ییو گو شوندیبا هم خلط و اشتباه م

 . بردیرا به کار نم يبندميتقس

 تقسیم بندي منطقیون جدید از داللت

و داللت  یشناختداللت معرفت ،یداللت منطق د؛هم وجود دار يگرید يسه گانه يبندميتقس کی اما

  ی.وجودشناخت
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 داللت منطقی

ما گفتم اگر من به ش یعنیدارد،  ليآن دل يجهيبر نت ليدل کیمقدمات  جیاست که نتا یداللت ،یداللت منطق

 نیبه ا ؛که الف، ج است نیبر ا کنندیم تاللهم رفته د يدو رو نیالف، ب است و سپس گفتم ب، ج است، ا

آن سه تا  یسه گزاره وجود دارد. منته نياست که الاقل ب یداللت ی. پس داللت منطقیداللت منطق ندیگویم

است  جهيسوم که نت ياند لزوماً ما را به گزارهاند که آن گزاره اول و دوم که مقدمهصورت نیگزاره به ا

استدالل  کی که مقدمات یداللت یعنی ی. پس داللت منطقیمنطق ندیگویداللت م نیا هب ل،يدل نی. به ارساندیم

 pاگر  میريبگ جهينت شودیم Rآنگاه  Qو اگر  Qآنگاه  Pاگر  ميآن استدالل دارند. اگر گفت يجهينسبت به نت

تدالل است و دو تا مقدمه استدالل است مدلول دو تا مقدمه اس يجهيکه نت Rآنگاه  P نیا .ندیگویم Rآنگاه 

 . اندجهياستدالل دال بر نت

 شناختیداللت معرفت

 یعنی، epistemological میيگویم logical میيگویعبارت نم نیاست به ا ینوع داللت، داللت معرفت کی

 .یشناختمعرفت ای یداللت معرفت

تا  ججهت هم اگر پن اینرد و به خودش دا يهافرضشيبر پ یاست که هر سخن یداللت یشناختداللت معرفت

که  یبر خالف منطق نیدارند. بنابرا يواحد داشته باشند، هر پنج تا سخن مدلول واحد فرضشيپ کیسخن 

که مرا  ییهافرضشيگفتم پ ی. اگر من سخنمیکار دار هافرضشيبا پ نجایا م،یها کار داربا الزمه میيگویم

لت دال ندیگویداللت م نی. به اهاستفرضشيخن من دال بر آن پس م،یسخن را بگو نیوادار کردند تا ا

 n شودیم نیآن سخن دارد و بنابرا يهافرضشيسخن بر پ کیاست که  یکه داللت یمعرفت شناخت ای یمعرفت

 اند. تا سخن nکه خودشان  نیدارند. با ا يواحد فرضشيداشته باشند چون پ يتا سخن مدلول واحد

 یداللت وجود شناخت

است  یوقت نجای. ايداللت وجود ای یداللت وجود شناخت میيگویهم وجود دارد که به آن م یداللت سوم کی

 گفتندیم که قدما به آن يزينظر چ نیوجود داشته باشد. از ا یو معلول یعل یخارج ینيع يرابطه یش دو نيکه ب
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از اقسام  قسم وو هر دو د رديگیقرار م یسوم نيهم لیهر دو قسمش ذ یطبع گفتندیکه به آن م يزيو چ یعقل

 . انديوجودداللت 

 تفاوت سه قسم داللت در تقسیم دوم

 یقدر داللت منط یعنی. میها کار داربا گزاره ی. اما در داللت منطقمیها کار ندارداللت ما اصالً با گزاره نیدر ا

م در عال میما دار نیگزاره است. بنابرا يولهاش هم از مقاست، الزمه نیاش االزمه ياگزاره دیيگویم یوقت

سخن را  نیا یاگر کس میيگویم ی. وقتميکنیم ريها سهم در گزاره یفت. در داللت معرميکنیم ريها سگزاره

اند. گزاره يسخن و هم آن سه تا سخن از مقوله نیباز هم ا افتد،یهم م 0و  6و  1گفت بر دوشش سخن 

 ییاهگزاره ای يااست که گزاره یداللت یعنیاست.  ياهم داللت گزاره یشناختو معرفت یداللت معرفت نیبنابرا

ما با  یباشد. اما در داللت وجودشناخت یشناختباشد و چه داللت معرفت یچه داللت منطق کنندیم يابر گزاره

اللت داشته باشد ما با د وجود یو معلول یروابط عل رونيموجودات عالم ب ني. اگر بمیکار دار رونيب اتيواقع

 يادهیدپ تعل یکیکه است  دهیدو پد نيداللت ب ی. پس داللت وجودشناختمیسروکار دار یوجودشناخت

 نی. اکندیو هم علت داللت بر معلول م کندی. هم معلول داللت بر علت میکیمعلول آن  يگریاست و د

 دیيبگو ديتوانیداشت م لتیکه ع دیدار يادهیداست. پس اگر شما پ یوجود شناخت ای يوجود يرابطه، رابطه

علم  ده،یپد نیعلم به ا دیيبگو ديتوانیمعلول داشت م يادهیپد یهم وقت یاز طرف وکه داللت شدم به علتش 

 را هم حاصل کرد.  دهیبه معلول آن پد

 مقایسه ي تقسیم اول داللت با تقسیم دوم

سه گانه انجام  يهانسبت به داللت انیيکه ارسطو و ارسطو یفیراست نسبت به آن تع يترقيدق فیتعر یليخ نیا

در  کردند،یم ميتقس یو عقل یطبع ،یوضع يهاها را به داللتداللت یوقت انیيالبته ارسطو و ارسطو .دادندیم

ا در د. امدارن یلفظ ريو غ یها لفظداللت نیهر سه ا گفتندیو م کردندیجدا م یلفظ ريرا هم از غ یآنجا لفظ

داللت  داللت سه جور است شودیو گفته م شودیمطرح نم یلفظ ريو غ یبحث لفظ گرید يبندميتقس نیا

 .یمعرفت شناخت ای یو داللت معرفت یوجود شناخت ای يوجود لتدال ،یمنطق
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 بررسی قول کسانی که تمام جهان را دال می داند.

ا که کل جهان ر دگریمثل ها یکسان ست؟يداللت چ نیمرادشان از ا ایآ دانندیکه کل جهان را دال م یکسان

کل جهان را دال بداند، مدلولش  یاگر کس میگویآن وجود دارد. من م يبرا یمدلول ندیگویو م دانندیدال م

مرا داللت  دهیپد نیا یعنیاست.  يودو وج یوجود شناخت ياست. همه از مقوله ontologic يهمه از مقوله

 نیعاً بحث او واق يگرید يدهیداشتن پد تيواقع ای یبه هست کندی. داللت ميگرید يدهیبه وجود پد کندیم

ه داللت ک شود،یها استخراج مالزمه ایالزمه  نیگزاره، ا نیکه از ا ياگزاره کیدارم به  يکه من اعتقاد ستين

که داللت  اره اعتقاد دارمگز کیبه  ییهافرضشيکه من به خاطر پ ستين نیبحث ا ادی. زیبشود داللت منطق

 یداللت وجود شناخت نیاست. حاال ا ontologic. بلکه داللت، داللت یمعرفت شناخت ای یبشود داللت معرفت

کند بر یمثل لفظ من، سخن من داللت م یلفظ ی. داللت وجودشناختیلفظ ريو هم غ شودیم یهم شامل لفظ

 کیاست. در عالم واقع  ontologicداللت، داللت  نیو او قدرت تفکر من  علم من، بر فهم من، بر تجربه

ت من اس ياز علم من، فهم من، قدرت تفکر و تجربه یهست که چهار تا معلول دارد، علم آن سخن ناش زيچ

. یزبان ريغ يباشد و چه وجود یزبان ي. چه وجوديگرید زياست، نه چ یبودن کامالً وجود شناخت یناش نیو ا

 یفظهم ل یمن. گاه يبر فهم من، تفکر من، علم من و تجربه کندیزبان است و داللت م يسخن من از مقوله

 هم باز داللت نیمن که ا يبر سالمت پاها کندیاما داللت م ست،ين ی. مثل راه رفتن من که لفظستين

 یانراومورد اختالفات ف ستيکه آن مدول چ نی. حاال امیعلت برد هب یول پلاست و ما از مد یوجودشناخت

به صورت  کند؟یرا از جهان ادراک م ییزهايو هر کس چه چ دهدیرا به ما نشان م زياست و جهان چه چ

 . است ی. در بحث ما منظور از داللت، داللت وجود شناختينظر فرضشيبه صورت پ ای ينظر يجهينت

 بررسی نوع داللت در داللت هاي اعتباري

 ontologicها هم معنا را آن ر،يدال بر غ ريبر غ میو داللت دار ريبر غ میما داللت دار ندیگویکه م یکسان :س

  رند؟يگیم

 دیبا یمنته رنديگیم ontologicهم داللت را  ريدال بر غ ريو غ ريبر غ کنندیم ميرا تقس تيها که واقعآن :ج

به  ی. اما وقتدنیآیرارداد به وجود ماز راه ق ییهاتيواقع یسرل گاه ريکه به تعب دينکته را مد نظر قرار بده کی

 یاست ول يقرارداد نیوضع شد ا یزبان کیدر  یلفظ کیاگر  . مثالًکنندیم دايپ تيواقع گرید ندیآیوجود م
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است.  یاختو کامالً وجود شن ستين يقرارداد گریمعنا د کیکردن به  دايآن لفظ و انتقال پ دنياز آن به بعد شن

وضع  یوقت یول ميکنیوضع م ای مينهیها را مکه اول ما خودمان آن ينهاد يهاتيواقع گفتیم هانیسرل به ا

است،  يدقراردا نیعقد خوانده شد ا يغهيمرد ص کیزن و  کی نيب یوقت یعنیاست.  تيواقع کی نیا میکرد

 نیا ،یزن نیر او به مرد گفتند تو شوه يمرد نیعقد به زن گفتند تو زن ا يغهيشدن ص يبعد از جار یاما وقت

. سرل ينهاد يهاتيواقع دیگویم هانیقرارداد به وجود آمده، سرل به ا کیکه از  یتياست، واقع تيواقع کی

اما  ندایکه با وجود آنکه وضع ينهاد يهاتيو واقع یعيطب يهاتيواقع ؛دو جورند هاتيقائل است که واقع

 نیهر جا ا میيگویو م ميکنیرا وضع م یچند لغت عرب دو نفر نیزن و شوهر شدن ا يدارند. ما برا تيواقع

همه قرارداد  نیقرارداد است اما با ا نی. اگرندیزن و شوهر همد گرید اهآن يزن و مرد نيلغات وضع شد ب

 ديگفتیآقا م نیزن فالن آقاست و به ا ديگفتیخانم م نیاگر به ا خیتار نیقبل از ا یعنیاست.  نیآفر تيواقع

 یتياقعو نیو ا میکرد تيواقع انيبه بعد ب خیتار نیاما از ا م،یخانم است خالف واقع گفته بود نیشوهر ا

 . شودیم یوجودشناخت

 بررسی مشکالت فهم معناي متون

 هم دارند. یدارند. اما متون مشکالت خاص یاست که متون مشکالت عام نیا گریبحث د

 مقدس با نظر ویژه به قرآن متون مشکالت خاصِّ

 مشکل تفاوت ماهوي سخن خدا با سخن انسان . 0

وجود دارد. در مورد قرآن دو مشکل عمده وجود  یمذهب ینیمشکالت خاص مخصوصاً در مورد متون مقدس د 

 مسلمانان قرآن سخن خداست امهاست که طبق نظر عرف و ع نیمشکل ا کیبه آن توجه کرد.  دیدارد که با

 یوشناسو نح یشناسزبان يو سخن خداست. آن چه ما درباره ستيان نسخن انس یعنیاسالم.  امبريو نه سخن پ

ها که انسان ییهاحرف یعنیبود.  یمتون انسان يدرباره ميگفت کيوتيو هرمن یو کاربردشناس یو معناشناس

که سخن رد ک ادهيپ یقواعد را در مورد کتاب نیا شودیم ای. حاال آسندینویها مکه انسان ییهانوشته ای زنندیم

قعًا وا ایمشکل عمده است که خاص متون مقدس و مخصوصاً قرآن است. آ کی نیخداست، نه سخن انسان؟ ا

نش در دل داکه ها را و استعمال آن یو کاربردشناس یو معناشناس ،ینحوشناس ،یشناسقواعد زبان توانیم

 میه؟ از قدن ای مین خدا هم به کار ببردر مورد سخنا میکردیمپياده  انيدر مورد سخنان آدم است و کيوتيهرمن



131 
 

انسان  فتندگیها مها. آنگرفت با سخن انسان اسيق توانینم را سخن خدا گفتندیاند که مبوده یکسان امیاال

مقصود در ظاهر داشته  کی نسخ کی انيمقصود دارد اما خدا ممکن است از ب کی دیگویکه م یاز هر سخن

ل و مقصود سوم در بطن دوم و مقصود چهارم در بطن سوم، مقصود پنجم در باشد و مقصود دوم در بطن او

داشته باشد. سخن خداست که  يادهیعد یقدر معاننآ تواندیبطون و سخن انسان نم هسبع یبطن چهارم و ال

 وانتیخاطر م نيبه هم ست،يبطن بر بطن ن ست،يتو بر تو ن ماسخن  یعنیباشد.  يادهیعد یمعان يدارا تواندیم

اند گفته ثیرا اطالق کرد. اما سخن خدا تو بر تو و بطن بر بطن است، همانگونه که احاد یشناسبه آن قواعد زبان

 يرو راواعد ق نیا ميکرد و اگر بخواه ادهيسخن خداوند پ يرا رو یو زبانشناس یشناسنشود قواعد نشانه دیو شا

وم د يمعنا خدا ممکن است معنا نیا يورا م،يفهمیم يزيچ کیاز هر جمله سخن خدا  م،يکن ادهيسخن خدا پ

قرآن  رياشکال که اختصاص دارد به قرآن و در غ کی نیهم اراده کرده باشد. ا يگریسوم د يمعنا ای يگرید

 مشکل وجود ندارد. نیا

 . تقدیم و تاخیر محتوایی در تدوین و آثار آن6

را دچار  یو کارکردشناس یکاربردشناس ،ینحوشناسدر قرآن وجود دارد که آن هم  يگریمشکل دوم د کیاما 

که قبل از  یمکّ اتیآ شترينشده است و اتفاقاً ب نینزول تدو بيقرآن به ترت و آن این است که کندیخلل م

 اتیکه اول نازل شده آخر قرآن است، آ یمکّ اتیآ یعنیاند. اند در آخر قرآن آمدهشده یوح یمدن اتیآ

 کیمن امروز  دي. فرض کنکندیفهم قرآن را مشکل م یليخ نیا .اول قرآن است ده،که بعد نازل ش یمدن

 امیس يت جملهپش دیسوم را ببر يجمله ديکنیم ادهيمن را پ یشما سخنران یداشته باشم. وقت یسخنران يجلسه

.  ديزنرا به هم ب مشنظ یعنیو ...  دياول قرار بده يجمله يبه جا دیاوريشصت و هفتم را ب يجمله د،يقرار بده

ه صورت گرفت یوضع نيفهم مقصود من مشکل نخواهد شد؟ البته که مشکل خواهد شد و در قرآن چن ایآ

 است. 

 ( ناسخ و منسوخ0

 ستين در بقرآ یول سد،ینویسه ماه م ایدو  یرا ط یکتاب يمولف بشر کیکه  ستين نیدر قرآن بحث بر سر ا

 ميدانینوشته نشده و ما نم بيکه نازل شده به ترت یاست که قرآن نیو سه سال نازل شده است. بحث بر سر ا

مثال  .کندیفهم را دشوار م نیالواقع ا یاست ف هیقبل از کدام آ هیاست و کدام آ هیبعد از کدام آ هیکدام آ
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ه ک یآن حرف میگویم امیب است، بعد اواخر سخنران ،یهر الف میگویم امیمثالً من اول سخنران زنم،یم

ها، از الف ياباز هم پاره یها، ب هستند ولالف شتريب میگویو م کنمیم حيب است را تصح ،یلفهر ا گفتمیم

و  که سخن دوم من، سخن اول من را نقض ديفهمیم ديکن ادهيپ بيمن را به ترت یسخنران نجایگر اا. ستيب ن

حرف اولش را  ین سخنرانیشخص در ا نیا دیيگویو م ديدانیمن م يمورد دوم را را یعنینسخ کرده است. 

 یکرد. حاال اگر سخنران دشيآورد و مق رونشيکرد و از آن حالت اطالق ب لیپس گرفت و آن را جرح و تعد

 یام بعضگفته امیسخنران يجا کیام الف، ب است، جا گفته کیکه  دينيبیم دينکن ادهيمن را به شکل منظم پ

را  هانیاز ا کيها، ب هستند. حاال کداماز الف ياريبس ای تندها، ب هساز الف یو بعض ستنديها، ب ناز الف

 است؟ يگریمنسوخ د کيناسخ کدام است؟ کدام هانیاز ا کي. کدامديدانینظر من م

 ( فهم معناي یک گزاره6

بعد از آن  ایاست  گرید هیقبل از آن آ هیآ نیکه ا ميدانیچون نم ميکنیها در قرآن ما فهم مقصود نموقت یليخ

فقط  نیدارد. ا يگرید يمعنا کیباشد  هیمعنا دارد و اگر بعد از آن آ کیباشد  هیآآن . چون اگر قبل از هیآ

 ییجا کیکه فقط به نسخ و نظم مربوط بشود. در فهم هم متفاوت است. اگر من  ستيدر ناسخ و منسوخ ن

ابل ق میگویم مانیا يکه درباره ياکردم، جمله نمایفالن است و سه روز بعد بحث ا مانیگفتم مرادم از ا

مرادم فالن است. اما اگر شما سخن من را به  مانیا میگویم یاست که گفتم وقت نیتر است چون بعد از افهم

 مانیا میگویم یام وقتفالن است و بعد گفته مانیاول گفتم منظورم از ا ديعکس کرده باش انيلحاظ طرز ب

 . ديدانینم مانیچون مراد من را از ا ديناول من را فهم ک يجمله ندیتواینم ،است زيمرادم فالن چ

 یقرآن کتاب مقدس نکهیام. اقرآن مطرح کرده يدو مشکل را درباره نینقد و نظر ا يدر مجله شيچند سال پ

بر تو  دا توو سخن خ کندیکردم که سخن خدا با انسان فرق م انيمن سخن خدا هستم و ب دیگویاست که م

. ستين طورنیسه تا مقصود دارند. اما خدا ا ایشان دو مقصود دارند از سخن تاًیها نهاآدم نیتردهيچياست. پ

خدا  یعنین دارد. تا هفتاد تا بط یعنی نيسبع یگفتند ال یبعض یگفتند سخن خدا هفت بطن دارد و حت یبعض

ا در ما معن کیاز  شياراده ب وها اما استعمال لفظ ود آنباز درون خ ییزهايگفته اما اراده کرده است چ یسخن

 طورنیا زندیانسان حرف م یکه وقت گفتندیما هم آن را م ياست که قدما ياقاعده نی. استيها معمول نانسان

 کندیم معنا اراده کیلفظ  کیمله از جمعنا. در آن  کیاز  شيب يلفظ بکند و اراده کیکه استعمال  ستين
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تا  درویدارد و آن بطن م ییهادارد و آن بطن، بطن یبطن کی دا. سخن خستين طورنیسخن خدا اصالً ا یول

 انيندارد چون هر دو ب تيکدام مدخل چيهفت بطن و تا هفتاد بطن که باز نه هفت و نه هفتاد، عددشان ه

 .میا ندارمخصوص سخن خد کيما هرمنوتدر هر صورت . ميبطون قرآن را بفهم تا انديرمز

 ( مشکل استعمال الفاظ و تغییر معنایی آن ها1

قرآن سخن خداست  میبگو ميخواهیکه م یقسمت نيقسمت، در هم نيهم درهم وجود دارد باز  یاشکال سوم 

زاره، و گ کیدر فهم مراد  یکیدر ناسخ و منسوخ،  یکی شو تأخير میدارد. تقد تيهم اهم شو تأخير میتقد

ابتدا  یاست که الفاظ یمورد دارد و آن وقت گرید يجا کیو تأخير در  میاست که تقد نیاالن مورد سومش ا

ر که ما خبر و تأخي میتقد نیو ا شوندیاستعمال م يگرید يمعنا کیو سپس به  شوندیمعنا استعمال م کیبه 

اطر وجود به خ  که اولاست  یالفاظ نشانیترالفاظ مهم نیا انيدر م .کندیم جادیما ا يمشکل را برا نیا میندار

و  ياحرفه ،یشغل يبرا یبه نام شدند لیخاطر که تبد نیو بعد استعمال شدند به ا شدندیاستعمال م یصنعت

 دارد مخصوصاً در قرآن.  تياهم یليخ نیو ا یصنف

است  بوده تياول حافظ نظم و امن ییاروپا يدر کشورها police سيپل ي. مثالً معنازنمیقرآن م رياز غ یمثال

 یعنیده است. ش هداد يبه موجود یبوده که به اعتبار صفت ینام یعنیاست  تيکه حافظ نظم و امن یکس یعنی

 ستين تيمنحافظ نظم و ا یسيپل ميگفتی. به آن معنا اگر متياست؟ حافظ نظم و امن یچه صفت يدارا سيپل

شکل  يکه گاز يديخورش ست،ين يکه کرو يديخورش میيما بگو نکهیبود. مثل ا paradoxicalمان جمله

حافظ  police سيپل ي. چون معناستيندرجه  ارديليشش هزار و چهارده م يدما يکه دارا يديخورش ست،ين

نام، نام  نیبه اعتبار صفت آن موجود. آهسته آهسته ا شدیاطالق م يبود که بر موجود یبود و نام تينظم و امن

 paradoxical گریاست د تيکه خائن به نظم و امن یسيپل میيشغل شد. حاال اگر بگو کیصنف، نام  کی

بود که اول نام  يريتعب ر،يتعب نی. اکندیم جادیباشد به آن خلل ا تيآنکه حافظ نظم و امن يبه جا یعنی. ستين

. حاال من و شما یو گروه خاص یحرفه و صفت و شغل خاص ياما االن نام شد برا یصفت خاص يبود برا

 کدام منظور.  يکدام وضع شده بود و بعداً برا يبرا که اول ميدانیم

 یجيفالن بس گفتندیدفاع. آن زمان اگر م يجنگ، برا يبرا آماده یعنی یجيبس ،یجيروز اول که گفتند بس ای

 ريغ یجيدفاع و بس يجنگ، آماده يآماده یعنی یجيبود چون بس paradoxicalجنگ ندارد،  يبرا یآمادگ
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 ی. االن وقتیجيشد بس یشغل کیبود. اما بعد  paradoxicalجنگ  يآماده برا ريغ دفاع و يآماده برا

حرفه،  کیاست که عضو  نیا شیجنگ و دفاع است، معنا يکه آماده ستين نیا شیمعنا یجيبس میيگویم

 . ستين paradoxical گرید نیاست. ا یگروه اجتماع ایصنف، شغل و 

 برخی نمونه ها از قرآن*

 مومن

تند را داراست داده بشود. مثالً اول گف یصفت خاص یليکه خ يالفاظ وضع شد که به موجود یلين اول خدر قرآ

ا ما مومنان ر دیگویخدا م یآورده است. اما وقت مانیگفته، ا امبريخدا و پ نچهآبه که  یکس یعنیمومن 

ر مومن ناپاک مگ میيگویآن وقت م م،يتان را از پاکان جدا کنتا ناپاکان ب،يمن الط ثيالخب زيميَلِ میيآزمایم

 ستيمعلوم ن هانیا اما زنند،یچرخ م غمبريکه اطراف پ یشده، گروه یمومن نام گروه خاص نجایدر ا م؟یهم دار

 شانيعا. حضرت سجاد در دکنندیراه ارتزاق م نیاز ا هانی. اميکه اول گفت ییداشته باشند به آن معنا مانیکه ا

ظ کنند. حف ختنیرا از ر شانیهاآنکه خون يدمائهم، فقط برا حضوايآوردند، ل مانیا یقوم ایکه خدا ندیگویم

 دیبگو تواندیآورده، قرآن نم مانیاو گفته ا امبرياست که به آن چه خدا و پ یسمعنا باشد که ک نیاگر مومن به ا

 شود؟یاک ممگر مومن ناپ م،يجدا کن هابيرا از ط ثانتانيتا خب ب،يمن الط ثيالخب زيميل میيآزمایما مومنان را م

بشود  دايپ یسيلشود پیم نیشده است و بنابرا یحزب کیاست که نام  یسيشد مثل پل یحزب کیمومن نام  یوقت

 نباشد.  تيکه حافظ نظم و امن

ه صفت را ب نیدارد، دوم آن که ا یشد که دو صفت دارد اول آن که علم دايپ یکس ياول بار لغت معلم برا

وجود داشته باشد که نه علم  یمعلم کی شودیصنف است، م کیاما االن معلم نام  دهد،یانتقال م يگرید

علم  ای دهد،ینداشته باشد آن را انتقال هم نم یعلم یانتقال بدهد، که البته وقت يگرید بهداشته باشد و نه آن را 

 و در اسناد و رديگیون حقوق معلمان را ممعلّم؟ چ میيگویانتقال ندهد. پس چرا به آن م یداشته باشد ول

 دهندیاست. اما جواب م paradoxicalکه  علمیمعلم ب میيگویمعلمان است. ما م انيمدارک اسمش در م

 ميگفتیم ی. آنجا وقتدادیانتقال م گرانیعلم بود و علم خودش را به د يبود که دارا paradoxical یمعلم وقت

 گریبود. اما االن د paradoxical دهد،یدارد و علمش را انتقال نم علم ایاست،  علمیب یمعلم

paradoxical آن است که اصالً مفهوم  يدهنده انو مصداق دارد و خود مصداق داشتن نش ستين
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paradoxical کیفته، اسمش وارد رآموزش و پرورش  ياست که به اداره یکس ي. االن معلم به معناستين 

 . شودیشده است و به او حقوق داده م یاسناد و مدارک يسر

 مهاجر

شده  شغل، گروه، حزب محرفه شده، نا کینام  رفته،یبه کار م یصفت يکه برا زهاياز چ یليدر قرآن هم نام خ

 یصلا يصفتش و آن معنا يرا در معنا ياکه قرآن کلمه ميموثر است که ما بفهم یليدر فهم قرآن خ نیو ا

 از موارد صادق است که اول لغت را ياريدر بس نیا شود؟یم یکسان کینام  یو از ک بردیبه کار م اشیاصل

 کیآن لغت نام  جیاست و بعد به تدر یخاص يهاصفت ایصفت  يکه دارا يموجود يبرا کنندیوضع م

 يدارا نددانیب موحرفه منس و که خودشان را به آن صنف، گروه يولو آنکه افراد شودیصنف، گروه، حرفه م

بود که حاضر بود به خاطر  یمعنا در باب مجاهد هم در قرآن وجود دارد. مجاهد کس ني. همستنديآن صفات ن

 ارشیخودش شهر و د دهيبود که حاضر بود در راه عق یخودش جنگ بکند. مهاجر هم اول کس ینید دیعقا

 یر الاهلل و رسوله فقد هاج یمن هاجر ال گفتی)ص( مامبريکه خود پ ديرس ییجا کیرا ترک کند. اما کار به 

هم دروغ و  نمهاجرا نيب یعنی ه،يمهاجر ال یهاجر ال زوجها،یاو امراه  متعهای ايالدن یاهلل و رسوله و من هاجر ال

 نیو د دهيعق يبود که برا یکس يکه روز اول مهاجر به معنا نیراست وجود  داشت و دو دسته بودند. با ا

که به خاطر خدا و رسول خدا هجرت کردند، به خاطر خدا و  یدند کسانفرمو امبري. پکندیخودش هجرت م

شما  د،يکن ازدواج یبا زن ای دیيايا تمتع بياز دن دیاز شما که مهاجرت کرد یکسان یرسول خدا هجرت کردند ول

 به یکردند. چون کس دايمهاجرها هم خالص و ناخالص پ یعنی. ستنديخدا ن يمهاجر به سو گریاما د دیمهاجر

از آن طرف  ه،نیبه مد میيايما ب شدیکاش م يپر رونق است. گفت ا یليکسب و کار آنجا خ دیرفت و د نهیمد

. سازدیمکه با من نم يکرد و دختر به او گفت آب و هوا يشد و خواستگار قشو عاش دیرا د يدختر کیهم 

تند. در قرآن آمده او گف يرا درباره سخن نیا امبريو بعد پ نهیبه مد ديگفتند مهاجرت کن غمبريکه پ ديبعد شن

چرا به  میيگویمها به آن امتيدر روز ق شودیم ريو تحق نيتوه شاندهيو آن عق مانندیم ییکه در جا یکسان

به  ديتوانستینبود؟ نم عيخدا وس نيزم میيگویها مبه آن امتيو در روز ق دیمهاجرت نکرد تاندهيخاطر عق

 ردکیمهاجرت م یبه خاطر زن یبود و اگر کس یمفهوم ارزش کیمهاجرت  د؟يکن مهاجرت تاندهيخاطر عق

 شانهديبود که حاضر بودند به خاطر عق یکسان ناماول  طور،ني. مجاهد هم همافتادیبودن م یاز ارزش گرید
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پس معلوم  .کندیم فيها را توقخبائث را داشتند و قرآن آن نیترشد که بزرگ یبجنگند اما بعداً نام کسان

 به جنگ رفته است.  متيغن اینبود و به خاطر غنم  اشدهيکه او مجاهد به خاطر عق شودیم

 نیه اب دیآیکردم که هفده مورد مشکل در قرآن به وجود م انيمورد ب دهبحث را با ذکر هف نیا ییجا کیمن 

را  ینيخم نور امام يفهيصح . شما کتابستيو تأخير نزولش ن میو تأخير در قرآن مثل تقد میخاطر که تقد

ن ید. من چنشودیخوش تناقض مدائمًا دست شانیا يهاحرف دينيبیم د،يجا کنرا جابه هایسخنران دیبردار

 یعنود. یبانجام نداده  یقبالً کسهم کار را  نیو ا ماههفده مورد کار کرد نیسال به شکل متمرکز بر قرآن و ا

 ید، بعضذکر شده بو يگریموارد قبالً توسط افراد د نیام که از احصاء نمودهموارد را به شکل متمرک یمن تمام

 از مواردش هم تاکنون اصالً ذکر نشده بود. 

 فهرست موارد دیگر

  د؟يکن انيوار بموارد را به شکل فهرست نیخواهش کنم که ا توانمیجناب استاد م :س

 عرض خواهم کرد.  اورميرا که به خاطر ب يموارد :ج

 ( عموم و خصوص و مطلق و مقید4 و5

 ميدانیاست، در عموم و خصوص نم ديمورد چهارم مورد عموم و خصوص است، مورد پنجم مورد مطلق و مق

کدام اول گفته شده و کدام دوم گفته شده، مطلق را  ميدانیخاص را. چون نم ای ميسخن خدا بدان دیعام را با

 را.  ديمق ایم يسخن خدا بدان دیبا

 عناي لغوي و اصطالحی( م2

ه در ک یروز اول زنمیم یمثال ،یمفهوم اصطالح ایمراد است  يمفهوم لغو ميدانیاست که نم يمورد ششم مورد

 نیاول که ا يمد نظر بود. چون آن روزها یالمنته هسدر يلغو يبه کار رفت معنا یالمنته هقرآن لغت سدر

. و درخت يدید یلمنتها هرا در کنار سدر ليتو جبرئ غمبريپ يکه ا شدیگفته م امبريمثالً به پ شدیلغت استفاده م

کوه  يامنهکه در د امبري. آن وقت پکردیمکه رشد م يهاابانيبود که در ب یکُنار تنها درخت ای یالمنته هسدر

 یالمنته ه. سدريدیدرخت سدر د نیرا در کنار آخر ليتو جبرئ گفتیم شانیخدا به ا دند،يکشیم اضتیر

نا در مع نیاست. ا یميبه چه معناست؟ مقام عظ یالمنته هدرخت سدر. اما االن در فرهنگ ما سدر نیرآخ یعنی
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 درخت سدر، شما نیآخر یعنیساده داشت،  يلغو يمعنا کیو سه سال به وجود آمده اما روز اول  ستيطول ب

ه است. تخت بود یبه معن اول. عرش يالعرش استو ی. مثالً الرحمن علدينيبیهم م يگریسخن را در موارد د نیا

 کیهم دارد. چون پادشاهان  یعالوه بر آن که عرش دارد، کرس یعنیالسموات و االرض،  هيوسعه کرس ای

از مراتب عالم وجود عالم عرش  یکیعرش،  دیيگویم یهم داشتند. اما االن وقت یصندل کیعرش داشتند، 

ته و داش يلغو يمعنا اتیاز آ کیاست. در کدام  دهکر دايپ یاصطالح يقلم هم معنا بيترت نياست. به هم

 يا از معنار يلغو ي. پس ما معناميدانینم شو تأخير میکرده است؟ ما به خاطر تقد دايپ یاصطالح يبعد معنا

 . ميبده زييموارد تم یدر تمام ميتوانینم یاصطالح

 ( اشتراک لفظی6

و اختصاص به قرآن ندارد اما ما از  دها وجود دارزبان یتمامدر  یاست. اشتراک لفظ یاشتراک لفظ يمورد بعد

 یاتيلبن مرا در يهااگر شما صحبت ی این لغت به چه معنایی است.بافت هرکه در  مميفهمیو تأخير م میتقد

 کیر من را د يهااست و اگر صحبت یدنيآشام ريش ر،يکه مراد من از ش دیشویمتوجه م يفور ديضبط کن

 و در باغ یتاي. اگر سخن من را که در لبنستا ريش وانيح ر،يکه منظورم از ش ديفهمیم ديکن وحش ضبط باغ

هم دارد.  هامیدارد، بلکه ا یکه در کجا ضبط شده آن وقت نه تنها اشتراک لفظ دیينگو دیوحش ضبط کرد

ام جا گفتهموارد را ک نین اکه م ديدانستیوگرنه اگر م برندیابهام م يقرائن و امارات را در بوته یاشتراک لفظ

اشتراک  ر،يش ديها را عقب و جلو کن contextدر کجا به چه معناست. اما اگر شما  ريکه لفظ ش ديدانستیم

 مراد است.  اشیاز معان کيکدام ستيرا دارد و معلوم ن اشیلفظ

 (ها indexical( ضمایر)0

 هاو تأخير میتقد نیقرآن است که ما در ا يها indexicalو تأخير که به وجود آمده در  میتقد گریبحث د کی

که به تعداد  یها وجود دارد. هر لفظزبان يدر همه indexicalاست  یها، ک indexical يمعنا ميدانینم

گرسنه  انيملک یعنیام. من گرسنه میگوی، مثالً مindexical ندیگویموارد استعمالش مصداق دارد به آن م

استعمالش  یسچه ک نکهیگرسنه است و ... من بسته به ا شانیا یعنیام من گرسنه دیبگو یفالن ياست. اگر آقا

هستند.  indexicalر یهم ضما ،یر مفعولیو ضما یر فاعلیمن، ضما نی. بنابراکندیکند مصداقش فرق م

ند. اگر شما ا indexicalهم  شبیاکنون، د نجا،یدال بر مکان مثل ا يهار اشاره، اسمیاشاره، ضما يهااسم
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 یوقت ستيصورت معلوم ن نیا ريدر غ ،حرف من معلوم است شبیام، دحرف را زده نیا یکه من ک ديبدان

در قرآن از  شانيها معنا Indexical. رودیاز دست م شانيها معنا indexical ؟یک یعنی شبید میگویم

 ها وجود دارد. آنها هستند و مشکل در  indexicalدر هذا، ذلک، تلک هم  رودیدست م

 یو اخالق یاحکام فقه( 2

و  ritual میگویم یدارد که به احکام فقه ودکه در قرآن وج ی استو اخالق یراجع به احکام فقه يمورد بعد

 .وجود دارد moralسلسله  کیو  ritualسلسله  کی ینیها. که در هر د moral میگویم یبه احکام اخالق

 يبه همه که اختصاص ميدانینم یعنیاند. خاص ایاحکام عامند  نیکه ا ميدانیه نمرفت نيچون تقدم و تأخر از ب

 مورد خاص دارند.  کیبه  صاختصا ایموارد دارند 

  یشگیطورات اند( ت 08

قرآن است.  یشگیطورات اندتمشکل  دیآیو تأخير مشکل به وجود م میکه باز در قرآن به خاطر تقد يمورد بعد

 کیوجود ندارد و سخن خدا را از روز اول تا روز آخر  یشگیطورات اندتاًل در قرآن اص ندیگویم یبعض

ه شده و بعد گفت شهیاول آن اند ای شه،یگفته شده بعد آن اند شهیاند نیدر قرآن اول ا ستيسخن بوده. معلوم ن

رآن کدام ق يشهیاند نیآخر ميدانیدر قرآن وجود دارد ما نم یشگیتطورات اند نیا نکهی. با فرض اشهیاند نیا

کتاب  نیرنوشته تا آخ یها را ککتاب نیتا بفهمند ا کنندیم يبندمتفکر را زمان کی يهامورد است. کتاب

 شخص چه بوده است.  يرا نیآخر ديدانیها به هم بخورد شما نمکتاب نیا بياو بدانند. اگر ترت يرا آرا

 

 نمونه هایی از تطورات اندیشگی در قرآن

 معاد در بحث

در امور مهم.  یمعتقدند وجود ندارد. اما وجود دارد حت یوجود دارد. اگر چه کسان یشگیدر قرآن تطورات اند

که  استخوان قدمت داشت نیا يقدر هرا با خودش آورده بود. ب یآمد و استخوان امبرينزد پ یعرب :زنمیمثال م

ن قرآ کند؟یرا زنده م يپودر نیبه ا يهااستخوان یگفت چه کس عرب آن را فشار داد، پودر شد. یوقت

و نفس هاست. اما گفته نشده که تگرفته که خود استخوان نی. انگار فرض را بر اکندیاش مخدا زنده دیگویم
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ان را استخو نينگفته و گفته هم يزيچ نيو بهشت و جهنم. اما چن شودیکه وارد عالم برزخ م يدار يمجرد

 میقرآن دار ني. در همستيدانسته و به نفس قائل ن یانگار قرآن معاد را جسمان گرید ري. به تعبکندیخدا زنده م

 میدار سا نف. خوب اگر مکندیم دايانتقال پ گریان است که به عالم دتنفس نیو ا دیشما نفس دار دیگویکه م

است  نیه به ابست هاست؟نیاز ا کی قرآن کدام یی. نظر نهاستيبحث استخوان ن ديگفتیمبه آن عرب هم  دیبا

 اول نازل شده است.  کیکدام  ميدانیما نماشان نازل شده و بعد کدامش نازل شده، که اول کدام

 در احکام فقهی

 دیگویقرآن م دينيبب یلشما راجع به مشروبات الک .هاستشدت و حدت وجوب و حرمت زانيمورد بعد، م

 یطلب به چه کسرا خ نی. ادینشو کیبه نماز نزد ديتا مست ديستکه م یکسان يا ي.التقرب الصلواة و انتم سکار

جا گفته  کینماز بخوانند.  توانستندیمست باشند اما نم توانستندیمگفته؟ خطاب به مسلمانان گفته که 

دارد  یمار منافعو هم ق یالکل شروباتمیَسْأَلُونَکَ عَنِ اْلخَْمرِ وَالْمَْيسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ کَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، گفته هم 

 يجا کیا است. ام یاز قبل دتریشد نجایاز نفعش است. انگار ا شترياما اثمهما اکثرهم من نفعهما اما گناه آن ب

شدنش به  روند نازل میيگوی. ما میبر شما فالن و فالن حرام شده و مشروبات الکل کميحرم عل دیگویم گرید

حرف را زده اما ما  نی. قرآن در سه جا ازندیرا داد نم نی. اما خود قرآن امیيگویاست که ما م یشکل نیا

 دیبگو یس. ممکن است کستيمشخص ن هامیو تحر هاجابیشدت و خفت ا نی. بنابراستيچ بشيترت ميدانینم

. ديستینا نمازه ب ديمست یاما وقت دیندارد بخور یهم دارد بعد گفته اشکال یاول خدا حرام کرد، بعد گفت منافع

. ديداشته باشن یمقاربت جنس یتان به صورت کل. اول گفته شده که در ماه رمضان با همسرانمياش را داشتنمونه

داشته باشند. بعد قرآن گفت من  یاول حرام شد که در کل ماه رمضان زنان و شوهران با هم مقاربت جنس

ت. بعد سخت اس تشیرعا تانيچون برا ديکنیم انتيخ فحر نیکه به ا دانمیم یعنی دانم،یشما را م يخائنه

 ندیگویما م يقها. فديها با هم مقاربت بکنشب ديتوانیداد و م فيخدا به شما تخف یعنیگفت َخفَفَ اهلل عنکم. 

درش  ین لفظاگر قرآ نکهی. کما استين بيندارند، چون قرآن به ترت يرفته، اما مستند ظيبه غل قيقرآن از رق

ه استفاده کرد ک یلفظ کیآنجا قرآن از  یهم نظر داد. منته يراجع به ماه رمضان و همبستر شدیمد ننبو

 انتيخ هاحکم شب نیکه به ا میديفهم دیگویشده، چون قرآن م قيبود و بعد رق ظيقرآن اول غل ميفهمیم
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ه رمضان در ما یطور کل هه بحکم اول است ک میتحر ميفهمیم نجایداد. ا فيو االن خدا به شما تخف ديکنیم

 باشد.  يهمبستر دینبا

 و فرآورده ندیفرآ کیتفک (00

 و فرآورده ندیآفر کيتفک اشکال ایجاد می کند، ستين بيقرآن به ترت مورد دیگري که باز به خاطر این که

 يمند کارگرروتدار ثکارخانه کی دي. مثالً فرض کنستين ریپذو فرآورده در قرآن امکان ندیفرآ کيتفکاست. 

ومان، ت ستیرا بکند دو قش. سال اول به او صد هزار تومان به او حقوق بدهد، سال دوم حقوکندیرا استخدام م

به  نکهیها بر سر او بچه رديمیدار م. سال دهم کارخانهونيليم کیتومان و ... سال دهم  صديسال سوم بکند س

پدر نشان  يامضا نیآخر ندیگویها ماز آن ی. بعضکنندیم داياختالف نظر پ ميکارگر چه قدر حقوق بده نیا

 کی یها آمده که پدر ماهدر پرونده ندیگویها ماز بچه یبعض داده،یصد تومان حقوق م یکه پدر ماه دهدیم

اگر  یعنی اده،دیکارگر حقوق م نیاز سال قبل به ا شتريکارگر هر سال هم ب نیبه ا دادهیتومان حقوق م ونيليم

 کيدامو ... ک ستیو دو ونيليم کیو سال بعد  دادیو صد هزار تومان حقوق م ونيليم کیال زنده بود به او امس

ده و فرآور کیحکم پدر را  هایاست که اول نیشان اگروه دوم. فرق نیا دیآیوفادارترند؟ به نظر م هانیاز ا

ها نمونه نیدر قرآن از ا .process کی ای کنندیم یتلق ندیفرآ کیحکم پدر را  هایو دوم product ای

هست که حقوق زنان روز به روز بهتر شده، ممکن است  يرياش حقوق زنان است. انگار سفراوان است نمونه

نه،  دیگوب یممکن هم هست کس م،يکه حقوق زنان را هر روز بهتر کن ديتالش کن دیما هم با دیبگو یکس

نه  و داندیرا فرآورده م شانیرخ بدهد و نظر ا يرييتغ دیو نبا اند مالک استزده شانیکه ا یحرف نیآخر

 . ندیفرآ

 indexical ریغ میمفاه يهاهیمشارال (06

 دایز یاند مثالً ثم فکر و قّدر، مثالً قرآن راجع به کس indexical ريغ ميمفاه يهاهيشارالهم م گریمورد د کی

او را  يزيخدا انسان را بکشد، مرده باد انسان، چه چ ،هکفر. قُتِل االنسان ما اکندیم خشيو توب زندیحرف م

است.  زدهیها حرف مراجع به آن آناست که قر یراجع به انسان خاص نی. و استيکافر کرد؟ قُتِلَ االنسان عام ن

. چهار مورد ستيمصداقش مشخص ن ست،ين indexicalنازل شده، انسان مفهوم  یک هیآ نیا ميدانیما نم

 . دیآیخاطرم نمبه  گرشید
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 بررسی کتب مقدس دیگر 

 یبعض یهم صادق است ول گرید یو مذهب ینیمتون د یکه من در مورد قرآن گفتم در مورد بعض ییزهايچ نیا

ا به سخن خدا ر توانیم ایسخن خداست و آ گفتمیکه م ي. مثالً آن موردستيگر صادق نینه د شیهامولفه

معتقدند که عهد  یحيهم مصداق دارد. چون متالهان مس دیبه عهد جدراجع  نیهم اطالق کرد، ا دیعهد جد

 ،مرقس یعنیسوم خداست.  يهم توسط روح القدس نوشته شده، چون روح القدس هم خداست و چهره دیجد

 نوشتندیخودشان نبودند که م نوشتندیمقدس را م يهاداشتند کتاب یو ... وقت سیپولس قد ا،حنویلوقا،  ،یمت

 يقواعد سخن خدا بر سخن انسان جار ای. پس سخن خداست و آنوشتهیها روح القدس بوده که مآن يو به جا

قرآن  نیو تأخر کامالً واضح است و ا ممقدس تقد يها. در مورد کتابدیآیم شيدر آنجا پ نیا ر؟يخ ایاست 

 اشیخیو تأخر تار در ذهنم هست که چرا قرآن را بر حسب تقدم شهياست که تقدم و تأخر ندارد. من هم

 يورآ)ص( جمعامبريچه در زمان پ طالب،یابابنیکرده باشد، چه عل يآورمان جمعثنکردند؟ چه ع يآورجمع

قرآن وجود  يآورچهار قول راجع به جمع نیشده باشد، که ا يورآسال بعد جمع ستیشده باشد و چه دو

 اشیمورد اول هست و در بعض اشیدر بعض قيمشکل وجود ندارد. در کتب عهد عت نیا ليدارد. در اناج

 ينکته اشیو تأخير است. اما در بعض میتقد گفتمیکه م ستيدوم ن يکدام نکته چيدر ه. ستياول هم ن ينکته

 نيولاسفار خمسه که ا یعنیکتاب را نوشته است. مثالً تورات  نیمعتقدند خدا ا شانیبعض چوناول هست، 

 ای مانيسل يهامثل غزل گریکتب د یخداست. اما بعض يگفته ایحرف  هانیاند که امعتقد اندقيکتب عهد عت

 که سخن خداست.  ستنديرا معتقد ن وبیکتاب ا ایکتاب جامعه را 

 

چه طور صورت  تيبه واقع یدسترس میسروکار دار تيکه ما با واقع یبه متن بود. اما وقت راجعکه گفتم  یمطالب

 تيا ما به واقعام ميبسنج تيبا واقع دیرا، آن را با یکس يآرا مينقد کن ميخواهیم ی. چون گفتم وقتردیپذیم

آن  لیطالب را ذم يکسری دیهم که گفتم با یشگیاست. راجع به تطورات اند يبحث بعد نیا م؟یدار یدسترس

سه  یخیارت يحادثه کی یآنجا گنجاند. گاه دیاست که آن را هم با یخیو آن ذکر حوادث تار گنجاندمیم

. مثل هم ستيبه هم ن هيفرعون، سه جا نقل شده اما شب يحرهابا س ی. مثالً داستان مواجهه موسشودیجور نقل م
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تطورات  لیذ دیرا هم با نیاست ا گرید زيچ ميبدان یینها يار دیکدامش را با نکهیاست و ا زيچ کینبودنش 

 است.  یخیتار شهیهم تطورات اند نیگنجاند اگر چه ا یشگیاند

 

 

 پرسش و پاسخ

 معرفی منبعی درباره ي تحلیل گزاره ها

 ميستين روبرو نما با مت یچون گاه د؟يکنیم شنهاديمطالعه پ يرا برا یها کتابخودگزاره لياستاد راجع به تحل :س

 . میيجمله روبرو کیگزاره و  کینقد تنها با  يو برا

 ليشصت نوشته شده، تحل يکتاب در دهه نیا Analysis is not enoughهست با نام  یخوب اريکتاب بس :ج

کتاب  نیاست. ا سيیلو اشسندهیاست. نو یکتاب خوب یليخ اینفس قضا ليتحل يکتاب برا نیا ست،ين یکاف

 یما کافالزم هست، ا ليتحل نیاما ا ها،شهیتک اندبشود به تک ليتحل دیبا ياست که هر فکر نیا شیمدعا

 اجياحت ليوارد سنتز شد و ما بعد از تحل دیبا ليپس از تحل دیگویم سندهیشده و نو . استادانه وارد بحثستين

 گفتندیکه قدما به آن م critical thinking ای میيگویم يتفکر نقد بحث نی. ما امروز به امیهم دار بيبه ترک

 .يصوردر مقابل منطق  يمنطق ماد
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 جلسه سیزدهم

 

 پرسش وپاسخ:

 تتفاوت داللت و حکای

 .ي گذشته فرمودید که فرق داللت و حکایت را یادآوري کنمدر جلسه سوال:

در  ا،امّبریمچيز دیگري می وجود.در داللت،از وجود چيزي پی به کند:دالل ت ب ا حک ایت فرق میاستتتتاد

 م.بریچيز دیگري می ماهیتحکایت،از وجود چيزي پی به 

م، فوري کنناگهان سوزشی در نوک انگشتم احساس می ،دس ت من زیر ميز است و من ،فرض کنيد براي مثال،

چه چيزي باعث این س وزش شده است. این جا بحث، بحث از داللت است.  ،کش م تا ببينمدس تم را بيرون می

وجه نيس  ت که، ناگهان البد بی اس  ت.مرا به وجود چيز دیگري داللت کرده، راهنمایی کرده ،وجود س  وزش

ز برم، اما اجا از وجود چيزي پی به وجود چيز دیگر مید. پس من در ایننوک انگش   ت من س   وزش پيدا کر

دانم؟ چون ممکن اس   ت وقتی دس   تم از ماهيت آن چيزي نمی، فهممکجا میدانم. از ماهيت آن، چيزي نمی

به ماهيتش  پس من سوزد.میتا او بگوید چرا دستم ،بلند ش وم و بگویم باید به پزش ک مراجعه کنم ،س وزدمی

وجود این درد دال بر وجود چيز دیگري اس ت. ولی این که ماهيت آن چيست را  ،دانمنبردم،اما اجماالً می پی

صداي  بينم ماشين شما یک سر ومی و امدانم. منی که مکانيک ماش ين بلد نيس تم و در ماش ين شما نشستهنمی

ن ای ؛ا اگر شما بپرسيد. امّود داردوجعيب و نقص ی در ماش ين ش ما  ،فهمماض افی دارد، از این س ر و ص دا می

برم، من از این صدا و لرزش در ماشين شما پی به وجود چيز دیگري می .دانمگویم: نمیمن می ،عيب چيس ت

دانم آن چيز دیگر چيس   ت؛چون مکانيک اتومبيل بلد نيس   تم. هر وقت ما از وجود چيزي پی به مطلقاً نمی امّا

از داللت اس   ت. اما اگر، از وجود چيزي پی به ماهيت چيز دیگري ص   رف وجود چيز دیگري بردیم، بح ث 

 بردیم، بحث از حکایت است.

زنم. س   وزش امر درونی مثال می ،کنيدحال به جاي س   وزش، عکس جنگلی که ش   ما در ذهنتان تص   ویر می 

((Subjective  است. عکس جنگلی که در ذهن شماست، باز امرSubjective ی یا درونی است. آن جنگل

ا را به کجا کند؟ شمکند یا به جنگلی داللت میآیا شما را به چيزي داللت می ،کنيدکه در ذهنتان تص ویر می

دانيد ماهيت آن چيست؛ اما کنيد اما نمیکند؟ شما از سوزش فقط وجود یک چيز را احساس میراهنمایی می

 ید.ابردهاگر گفتم: زندگی کوتاه است، شما االن به ماهيت چيزي پی
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به این خاطر که جنگلی که ش   ما در ذهنتان تص   ویر  ؛برماز ص   ورت ذهنی جنگل، من به ماهيت جنگل پی می

اما آیا از  ؛ممکن اس ت در عالم خارج وجود داش ته باش  د و ممکن هم هس ت که وجود نداش ته باش  د ،کردید

يزي من از وجود چ ،در داللت ،روارتبه بيان ریاضی برد؟ اص الً و ابداً.گل، آدم به غير جنگل پی میعکس جن

 ببرم و خواه پی نبرم.  برم،خواه به ماهيتش هم پیپی می به وجود چيز دیگري

دا کرده فهمم چيزي در عالم وجود پيمی ؛انگش  تم زیر ميز س  وخت ،بينمناگهان می .گردمباز به مثال قبلی برمی

ش پی و به ماهيت برممی وجود آن چيز پی خودم پزش ک نيستم، فقط بهس وزد. چون که انگش ت من دارد، می

در س بردم. پبردم، به ماهيتش هم پی میعالوه بر این ک ه به وجودش پی می ،ام ا اگر پزش   ک بودم ؛برمنمی

داللت، انتقال از وجود، به وجود محرز است؛ خواه همراه ماهيت باشد و خواه همراه ماهيت نباشد. در حکایت 

؛ خواه به وجود هم پی ببرم و خواه پی برمایت، از وجود، پی به ماهيت میدرس   ت عکس این اس   ت. در حک

 -نيدي انسان موجودي را تصور کاي را در ذهنتان تصویر کنيد و شما چهرهنبرم؛ یعنی اگر به شما گفتم: چهره

ر اما اگ ،دارداین چهره در عالم خارج مصداق -ي خواهرتان را، دوستانتان را، پدرتان را تصور کنيدمثالً چهره

ي هيچ انسان موجودي نيست، اینجا این چهره در عالم خارج مصداق ندارد. که چهره ،اي تص ور کردیدچهره

ر ماهيت در هممکن هم هست نباشد. اما  ،ممکن است در عالم باشد ،کنيداي که تصور میپس در اینجا چهره

. کندکند و بر چيز دیگري داللت نمیهره میي ذهنی داللت بر چدو حالت اس   ت. یعنی در هر دو حال چهره

اي نازک از آن به نوک انگش  ت من فرو که تکهکند. چوبی این که س  وزش داللت بر وجود تکه چوب میبا 

ا توانيد جنگلی راما آیا شما می چوب اس ت. ،رفت و این س وزش بر غير خودش داللت کرد که این غير خود

خواه جنگل  وخواه جنگل بيرونی  ،کندحکایت بر جنگل میير. جنگل تص  ور کنيد که به آب داللت کند؟ خ

ص  ور ذهنی حاکی از غير خودش  انند، اما غم، حاکی از غير خودش نيس  ت،بلکه  گویيمس  اختگی. بنابراین می

چيزي رخ داده است  ،کهشودغم، دال بر غير خودش است. یعنی اگر من ناگهان احساس غم کردم، معلوم می

فهمم یک چيزي رخ داده و اگر دانم که آن چيز، چيس   ت. اما باالخره میدانم و مطلقاً نمینمیک ه من آن را 

فهميدم یک چيزي در من رخ داده اس   ت، کردم، میروانش   ناس بودم عالوه بر آن که وقتی احس   اس غم می

بریم، ري پی میفهمي دم ک ه آن چيز، چيس   ت. بنابراین در داللت، از وجود چيزي یقيناً به وجود چيز دیگمی

در حکایت درس ت عکس این است. از وجود چيزي خواه به ماهيتش پی ببریم و خواه به ماهيتش پی نبریم. و 

هم داش ته باش د و خواه وجود نداشته باشد. یعنی از بریم، خواه آن ماهيت وجود پی به ماهيت چيز دیگري می

 چون نسب اربعه بين مفاهيم برقرار بود. _ر استتباین مفهومی بر قرا ا کامالًهبين نسب اربعه بين این
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 تباین مفهومی و تصادق مصداقی حکایت و داللت

ند. اما مفهومی دار ها تباینطبق این تعریف داللت غير از حکایت است، حکایت هم غير از داللت است، و این 

و  دیی است که داللت دارنتواند داشته باشد، چون نسب اربعه در مفاهيم است. چه چيزهاتص ادق مصداقی می

رات حکایت دارند، تص  دیقات هم حکایت دارند. یعنی اگر من ؟ تص  وچه چيز هایی اس  ت که حکایت دارند

تص ور ميدان انقالب را کردم، این فقط داللت بر ميدان انقالب دارد و امکان ندارد تصور من از ميدان انقالب 

تص   ور .کند و نه بر هيچ دیگريلت بر ميدان انقالب میبر یک جنگل داللت کند. تص   ور ميدان انقالب، دال

کند، نه بر هيچ چيز دیگري. خواه آن جنگل در عالم بيرون وجود جنگل هم فقط داللت بر تص   ور جنگل می

دهد چيزي وجود پيدا کرده است، اما چه چيزي را داشته باشد و خواه وجود نداشته باشد. اما غم، غم نشان می

دهد. اگر دانيم چه چيزي را نش   ان میدهد اما نمیدانيم چيزي را نش   ان میمیدانيم. فقط دهد؟ نمینش  ان می

ا دهد، امماهيت آن چيز را هم نشان میدهد، روانشناس باشم عالوه بر اینکه وجود غم چيزي را به من نشان می

دهد. اما در ن نش  ان نمیدهد و ماهيت آن چيز را به ممی باش  م، فقط وجود آن چيز را نش  انناگر روانش  ناس 

دهد، که آن ماهيت حکایت نه. حتماً آن چيزي که در ذهن من، وجود پيدا کرده، چيز خاص   ی را نش   ان می

در بيرون از ذهن من وجود داش   ته باش   د و چه آن ماهيت در بيرون از ذهن من وجود اس   ت. چه آن ماهيت 

، داللتی حکایت نيس   ت و هيچ حکایتی، داللت نيس   تنداش   ته باش   د.بنابراین مفهوماً با هم تباین دارند. هيچ 

 کنند.مفهوماً، اما مصداقاً گاهی اوقات با هم تصادق پيدا می

فرمودید، تصوارت و تصدیقات، حکایت دارند؟ آیا این یک قاعده کلی درباره حکایت است و درباره  سوال:

 اي وجود دارد؟داللت هم چنين قاعده

 رد. عقلی، طبعی، وضعی.سه نوع داللت وجود دا استاد:

 هميشه حکایت دارد؟ Concept سوال:

 بله.استاد:

 چطور؟ Conception سوال:

تواند در خارج وجود غير میکند. آن چون مفهوم اس  ت، هميش  ه از غير خودش حکایت میConcept اس  تاد:

اللت د شما را فقط ،«ش ریک خدا»گویم تواند در خارج وجود نداش ته باش د. مثالً وقتی میداش ته باش د و می

صالً در عالم که ا نقيضينیا اجتماع  ؛که اتفاقاً یقين داریم که این مص داق نداردکنم بر ش ریک خدا. با اینمی
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تماع ! اجتماع نقيضين، فقط اجدهد؟ نهبيرونی مص داق ندارد. آیا اجتماع نقيض ين، مثالً آب را به شما نشان می

 کند اما هيچ حکایت ندارد.لت میدهد، بر خودش دالنقيضين را نشان می

 مشکالت فهم قرآن

ها در مشکالت فهم قرآن از ناسخ و منسوخ صحبت کردید و فرمودید این عدم ترتيب در آیات و سوره سوال:

ش ود که فهم انسان در قرآن مشکل بشود. سوال این است که از سيزده موردي که نام بردید، آیا همه باعث می

 کنند؟مشکل ایجاد میدر فهم ما از قرآن 

ش  ود، مراد من بود. فهم به یک گزاره ها مربوط میتک گزاره:نه، فهمی که به معناي خاص ؛ که به تکاستتتاد

که  مورديجا همه هفده م و منظورمان فهم کل قرآن است. اینگویيگيرد. یک وقت ما فهم قرآن میتعلق می

م را به معناي خاصش به کار بردم که به معنی قدرت تفکر به بيان ش د، مانع فهم قرآن اس ت، اما این جا من فه

 گيرد.ود. فهم این جا به گزاره تعلق میریبه کار م و تجربه رود و در مقابل علمکار می

 

 

 

 امثله اي در فهم اشتباه احادیث 

اگر  يد کهکه چنان انفاق کن ،اندمثال س  اده این اس  ت که حض  رت عيس  ی)ع( در س  ه تا از اناجيل فرمودهیک 

چنان  فهميم که باید روح آدمیامروزه این نکته را میدس ت راس تتان انفاق کند، دس ت چپتان باخبر نشود. ما 

در باید قعظيم باش  د که اگر یک قرآن به کس  ی داد، دائماً تکرار نکند که من یک قرآن به کس  ی دادم. این 

هاي ال داد، کسی دیگري خبردار نشود. در خانهروح آدمی عظيم باشد، که اگر کل معلوماتش را به کسی انتق

ت. ها کوچک اسفهمند، از بس که خانهکه اگر سوسکی پيدا بشود،  همه می ،قدر فض ا کم استآن امروزي 

شد که کسی این طرف، در خانه هست. ها بزرگ بود، اص الً کس ی خبردار نمیاز بس فض اي خانه ،يش ترپاما 

س ی منس وب اس ت، به امام باقر یا امام ص ادق در متون ما نس بت داده شده همين جمله که به حض رت عيحاال 

خواسته این حدیث را جا بدهد جوامع کتب حدیثی می اند. آن وقتاس ت، که ایشان هم همين مطلب را گفته

. یعنی بابی که مس  تحق اس  ت آدم با دس  ت راس  تش انفاق را بدهد اليمنی! دو گفته باب االس  تجاب االنفاق بالي

. کنمجمله دیگر از نهج البالغه عرض میش   ود. یک ها مربوط میتک گزارهالص   ه این ک ه فهم ب ه ت کخ

ن ترجمه، تریاند، اگر نگویم دقيقالبالغه را انجام دادههاي نهجترین ترجمهفيض االس  الم یکی از دقيقمرحوم 
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زها ها را خيلی دقيق رعایت کرده و در پرانتایشان ترجمهها به ایشان تعلق دارد. اما ترین ترجمهاما یکی از دقيق

ربوط به احوال آدمی است و اینکه روح مثالً حضرت در یک دعایی که م .دهدرا توضيح می سخنان علی )ع(

خوانم: اللهم اجعل تواند چه اس   تعالهایی پيدا کند، دعایی دارند که من آن را هميش   ه در قنوت میآدمی می

(: خدایا کاري کن که از چيزهاي ارزش   مند زندگی، جانم 615ن کرائمی)خطبهنفس   ی اول کریمه تنتزعها م

شرفم،  گيري، انصافم گرفته شده باشد،قبل از این که جانم را مینکند  ؛گيرياولين چيزي باشد، که از من می

، اولين فدر چيزهاي شریگيري. خدایا اي ش ده باش م که تو جانم را میعدالتم و ... گرفته ش ده باش د و تفاله

ها ميریم ش رفم، صداقتم، عدالتم، شفقت و عشق ورزي به انسانگيري، جانم باش د و وقتی میچيزي را که می

 ؛که تا جانم به لبم برس  د و بميرمام س ر جایش باش  د. نه اینتواض عم، انس  ان دوس  تی .در من س ر جایش اس  ت

ترین این یکی از تکان دهنده دست داده باشم. ازتواضعم را  و عدالتم، انصافم و مروت و جوانمردي و صداقت

هاي وجود من زیاد است اما جان من اولين جمالتی اس ت که در فرهنگ بش ري گفته شده است. یعنی کریمه

ارزد  فرمایند نمیگيري. این جمله، ش  بيه به جمله حض  رت عيس  ی اس  ت که میاي باش  د که از من میکریمه

خودت را بفروش   ی، ولو جه ان را در مق ابل روحت به تو بدهند. مرحوم جه ان را بگيري و در مق ابلش روح 

من قبل  گيري چنان کن کهاند، خدایا وقتی جانم را میالبالغه فرمودهفيض االسالم در تفسير این جمله در نهج

رده است، که کها برایم بيفتد، بميرم! ایشان توجه نکه این اتفاقگير نش ده باشم و قبل از ایناز آن، فلج و زمين

از توجه که بگوید؛ و دوم آنکند که از تعالی روح س  خن میرا در بخش  ی بيان می طالب این حرفابيابنعلی

رار گونه دعا کند که اگر قبا آن عظمت روحی کس  ی نيس  ت که این طالبابيابنعلیحض  رت  ،نکرده اس  ت

مهم است. در قرآن هم جمالت عميقی وجود گير بشوم، زودتر بميرم، بهتر است. این خيلی اس ت فلج و زمين

 . اشندب و ... معتزلی و اشعري باشند یا مفسرین شيعی ،کندنمی اند فرقی همدارد که باز درست فهم نشده

اي کل قرآن بس  وزد و تنها همين یک آیه از قرآن از س  وختن، معاف گوید اگر در حادثهاما امام فخر رازي می

تنها هم به  اید وشما تنها آفریده شده"رةاول م کملقدجئتمونا فُراد کما خلقنا ":ندکشود، همين آیه کفایت می

 گردید.ما باز می

دانيم یکه نمشود. ما به دليل اینگوید اگر کس ی در عالم بفهمد که تنهاس ت تمام کارهایش درس ت میاو می 

ا حمایت کنيد که آشنایانتان از شمکر میف ،زنيدتنهایيم؛ این همه آلودگی داریم. ش ما وقتی دست به فساد می

کنيد، کاري که انجام کنند و فکر نمیه ایت ان از ش   ما حمایت میو هم جن احی ه ایت انحزبی کنن د، هممی

حتی  تواند به آدمیگوید: هيچ کسی نمیمس ئوليتش فقط بر عهده خودتان است. امام فخر رازي می ،دهيدمی



148 
 

سرین از این مفشود. بقيه اش عوض میر کسی این را بفهمد منطق زندگیاگ .کمی کمک کند یا زیان برس اند

در  ها در یک شب منعقد نشده است و نطفه هر کسیاند؟ یکی گفته است این یعنی تمامی نطفهآیه چه فهميده

 ميرید.ميرید، به تدریج میان یکباره نمیتشبی منعقد شده است و همه

 تفاوت مدعیات متنی و غیر متنی

گویيم، ن میکه به آ ،که دال بر غير خودش است ،زنيمالً صحبت بر سر این بود که ما گاهی از واقعيتی دم میقب

. بحث نغیرمتگویيم، زنيم که دال بر غير خودش نيس   ت که به آن می. یک وقت هم از واقعيتی دم میمتن

. ، چطور باید س   خنش را تحليل کردزندما تا االن راجع به متن بود و وقتی که کس   ی راجع به متنی حرف می

عياتی که بيان کند، مدنویس  د یا س  خنرانی میاي مینویس  د یا مقالهکه کتابی میالبته به نقد نرس  يدیم. کس  ی 

ان کنم کند که بيفرق میکند، ممکن اس  ت راجع به متن باش  د یا ممکن اس  ت راجع به متن نباش  د. خيلی می

د اس ت. قرآن معتقد اس ت، خدا واحد است، که بيان کنم، خدا واحینخدا واحد اس ت و ا ،اس تد قرآن معتق

اما  ا خير؟خدا واحد است ی :گویدبراي تعيين ص دق سخن، من باید به قرآن رجوع کنيم و ببينيم، آیا قرآن می

اگر  قرآن معتقد اس  ت که خدا واحد اس  ت و فقط گفتم خدا واحد اس  ت، در آن جا باید به عالم واقع رجوع 

و ببينيم واقعاً خدا واحد اس  ت یا خير. بنابراین، در قرآن معتقد اس  ت خدا واحد اس  ت. ادعایی اس  ت که  کنيم

ينا وجود را اصيل سبراي تحليل درستی و یا نادرستی آن، باید به متن مراجعه کرد. فرق است که بگویم ابوعلی

به  اول را با رجوعهيت اعتباري. حرف که بگویم وجود اصيل است و مادانس ت؛ و اینو ماهيت را اعتباري می

حرف دوم را با رجوع به عالم  درستی و نادرستی درس ت اس ت یا نادرس ت اس ت و ،ها باید فهميدمتون یا دال

 واقع باید فهميد . 

جود س   ينا که ومثالً در ابن .کنيمل قول میکنيم و دائماً نقمان رعایت نمیما این مطالب س   اده را در تحقيقات

است  سينا معتقد است که وجود اصيلخواستيم بگویيم که ابناس ت و ماهيت اعتباري، انگار از اول می اص يل

یعنی آن جا که حرفی راجع به  ،خواهيم راجع به مدعاي غيرمتنی ص   حبت کنيمو م اهي ت اعتب اري. حال می

 د.ا با واقعيت سازگاري نداراین حرف با واقعيت سازگاري دارد ی ،خواهيم بفهميمشود و ما میواقعيت زده می

 امکان یا امتناع دسترسی به واقع

این جا مشکلی وجود دارد و آن مشکل این است که مگر ما با واقعيت سروکار داریم، که بفهميم سخنی که در 

ین ا ،گویمدارد یا همخوانی ندارد. مثالً من می با واقعيت همخوانی ،گویدفالن ش   خص، راجع ب ه واقعيت می

گراد اس ت، این س خن راجع به آب است، من نگفتم آقاي فالن معتقدند که  درجه س انتی 2راي دماي آب دا
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، که این راجع به متن است و باید رفت و متن گفته ایشان را دید و فهميد که آیا گراد دارددرجه س انتی 2آب 

من راجع به آب صحبت کردم دهم یا خير. اما اگر ایش ان نس بت می  که این مطلب را به ،گویممن راس ت می

حاال سوال این است  .اي که من گفتم دارد یا ندارددرجه 2ش ما باید مستقيماً به سراغ آب بروید و ببينيد همان 

گفتم، درس ت است یا نادرست است. مگر اي که من میدرجه 2ش ود، رفت و دید که این مگر س راغ آب می

 ما به واقعيت دسترسی داریم؟

ی از اید، و عکسکه اگر کس ی هست که شما به عمرتان او را ندیدهاینآن اي را عرض کردم و تهاول جلس ه نک 

گویند، به نظر شما آیا این عکس روتوش شده و یا روتوش نشده؟ آیا در این عکس تصرف آورند و میاو می

ین عکس ب ا ده د؟ ب ه زب ان فلس   فی، آی ا اعکس را نش   ان میص   اح بان د ی ا این عکس واقع اً خود کرده

توانيد جواب بدهيد که این توانيد جواب بدهيد؟ نه، ش   ما نمیعکس مطابقت دارد یا خير؟ ش   ما میص   احب

اند و عين واقع است. اما اگر عکس رفيقان را نشانتان بدهند، چون اند یا نه، رتوش نکردهعکس را رتوش کرده

ش وید که عکس روتوش شده یا خير. این جه میش ناس يد، و بعد متوش ناس يد و واقع را هم میدوس تتان را می

س   وال را راجع به مدعيات بيرون هم باید کرد. مگر از مدعيات بيرون خبر دارید یا خير؟ مگر ش   ما آب را به 

گراد دما دارد یا خير، تا بتوانيد بفهميد، ادعاي کس   ی که درجه س   انتی 2اید که بفهميد، ش   کل عریان دیده

دعا م و ببينيم این اوتوانم به سراغش برگراد دما دارد، درست است یا نه؟ من نمییدرجه س انت 2گوید آب می

شناسی در فيزیک، شيمی، زیست ام. اینرا به عنوان عدم دسترسی به واقع مطرح کردهدرست است یا خير. این 

، تعليم و ياستش ناس ی، اقتص اد، س در روانش ناس ی، جامعه ،و در علوم تجربی طبيعی، در علوم تجربی انس انی

ها پيش هاي مختلف فلسفه این بحثآید و در فلس فه و شاخهها پيش میتربيت، حقوق، اخالق، همه این بحث

کنند، که در جنگ در علوم ت اریخی مثالً ادع ا می .آی ده ا پيش میآی د، در علوم ت اریخی هم این بح ثمی

اریم به یک واقعيت تاریخی است. مگر ما دسترسی د واترلو، انگليس يان ناپلئون را ش کست دادند، که این البته

واقعيت تاریخی که بفهميم این س   خن مطابق با واقع اس   ت یا مطابق با واقع نيس   ت. در باب واقعيات گذش   ته 

وجود ندارد که ما بفهميم راس  ت  12مش  خص اس  ت که ما دس  ترس  ی به واقعيت نداریم. دیگر جنگ واترلو 

یند. گونگ از نيروهاي انگليس   ی ش   کس   ت خورده اس   ت یا خير، دروغ میدر این ج که ناپلئون ،گویندمی

در مورد گذشته محرز است که ما به واقعيت دسترسی نداریم و از آن نظر هم هست، که علوم تاریخی بنابراین 

                                                           
 آن مدت و بلژیک واترلو شهر در جنگ محل. گرفت در دیگر سوي از( م 1215) پروس و هلند و گليسان و فرانسه از ناپلئون بين واترلو . ]جنگ 12

 [.گردید دتبعي هلن سنت جزیره به و داد استعفا دوم بار براي ناپلئون که بود جنگ همين متعاقب و انجاميد ناپلئون شکست به و بود روز 4
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يم نباید به متن و اسناد و مدارک تاریخی رجوع ک .اند، ما با خود واقعيت که سروکار نداریممعموالً علوم متنی

هایی تيهاي موجود است و واقعآید یا نه.اما االن ص حبت بر س ر واقعيتها بر میها از آنو ببينيم این واقعيت

 آید. جا اشکالت دیگري به وجود میها سروکار داریم. اینکه در مقابل ماست و با آن

 سخن کانت در پیرامون دسترسی به واقع

و من از  ،خواهد بگوید ما دسترسی به واقعيت نداریمست، که انگار میاش کال در این جا، اش کال کانت ا يناول

ر شما یک عينک گفت اگمیاي. کانت گویم فلسفه عينکی در مقابل فلسفه آینهاین جهت به فلس فه کانت می

 بينيد.رنگ به چشم داشته باشيد تمام جهان را سرخ رنگ میسرخ

 نمودکبودت می زان سبب عالم ي کبودپيش چشمت داشتی، شيشه

د با خودش کسی انسان منطقی باشبيند. اگر اگر آدم بر چش مش ش يشه کبود داشته باشد، تمام عالم را کبود می

رون اند، یا هيچ شی در عالم بيیا همه اش ياء در عالم بيرون خاکستري بيش تر امکان ندارد.  س ه حالت گویدمی

هم این نکته، باید وقت براي فشان خاکستري نيستند. آن اند و بعضیشان خاکستريري نيست یا بعضیخاکس ت

ین گفت: در این مثال ایک از این حاالت درس   ت اس   ت. کانت میببيند در بيرون، کدامدارد و عينکش را بر

 ،آن وقت .بينيمدارد اما ما یک عينکی داریم، به نام ذهن که از وراي آن اشياء را میتواند عينکش را برفرد می

بينم، باز اگر آن منطق را داشته باشم، باید بگویم این شی ن از وراي ذهن چيزي را به ش کل خاصی میوقتی م

ا تا حدي مثل بينيم، یبينيم، یا کامالً به این ص  ورتی نيس  ت که من مییا کامالً به این ص  ورتی اس  ت که من می

ر ر کنم؟ باید عينکم را بردارم. اما مگباید چه کابينيم و تا حدي هم مثل این نيس  ت. حال این اس  ت که من می

 این کنيم و چونهميش  ه داریم از وراي عينک ذهنمان به اش  ياء نگاه میش  ود برداش  ت. ما عينک ذهن را می

شویم که در عالم بيرون چه خبر است. ما خبر نداریم و تنها هيچ وقت خبردار نمی ،شود برداشتعينک را نمی

وق  ت ب  ه جلوه ع  الم بيرون گف  ت: کن  د. آن گون  ه بر م  ا جلوه میتنه  ا این توانيم بگویيم ع  الم بيرونمی

Phenomena  و ب ه خود ع الم بيرون گفتNomen ما از .Nomen  خبر نداریم، ازPhenomena  خبر

کند داریم. یعنی ما از جلوات عالم بيرون خبر داریم. مثالً االن قسمت باالیی پارچ به نظرم سرخ رنگ جلوه می

ها ه ا، جلوات ی ا ظهوره اي امور اینکن د. جلوهاي رن گ ی ا س   في د رن گ جلوه میرینش هم نقرهو آب زی

Phenomena و پدیدارهایی هس  تند که بر ما  ،کنيم و ظهورات امورندها را درک میهایی هس  تند که ما آن

توانم ینم ،توانم بردارمیعينک ذهنم را چون نمآیند. اما ، یعنی به دید ما میشوندشوند. پدیدار میمی ارپدید

د بين کراالمر، وض   ع از چ ه قرار اس   ت و بود چگون ه بودي اس   ت. این بود که تفکيک می نفسبفهمم فی
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Phenomena  وNomen   .Nomen که ما از  ،وجود دارد در هس   تی الواقعیعنی حاق واقع. آنی که فی

اذه ان ما و نفوس و ذهن و ض   مير ما. این یعنی جلوه آن ح اق واقع، بر  Phenomenaآن خبري ن داریم و 

 ها. Phenomena و  ی خبریم و مایيمب هاNomenیعنی از 

 کل بشر با مشکل کانت مواجهند

اگر دقت کنيد مش  کل فرد خاص  ی نبود و کل نوع بش  ر از آن رو که  .کرداین مش  کلی بود که کانت مطرح می

ه، اگر ما آدميان با ذهن دیگري س  اخته ش  ده بودیم، واجهند. این معنایش این اس  ت کبا این مش  کل م ،بش  رند

دهد. اگر ذهن گونه به ما جلوه می. این س  اختار ذهنی، جهان را اینکردیمجهان را به گونه دیگري ادراک می

ها شان متفاوت بود، آنیساخت که جهان ذهنهایی میمثالً خدا انسان ،س اختندما را از یک وجود دیگري می

کردند. حاال این امر اختصاص به من یا شما کردند، جهان را به این ش کل ادراک نمیرجوع می وقتی به جهان

بينيم، ندارد. این امر بين همه ما مش  ترک اس  ت. چون همه ما انس  انيم و همه ما داریم انگار من وراءِ حجاب می

ا به ص   ورت دیگر، حجاب ش   د یاین حجاب برداش   ته میبينيم. اگر ذهن داریم، این امور را می یعنی از وراءِ

 شد.داشتيم جهان به صورت دیگري دیده میشد و ما ذهن دیگري میدیگري نهاده می

بنابراین این یک مش  کل نوعی اس  ت، نه یک مش  کل فردي. مش  کلی نيس  ت که من دارم و ش  ما ندارید، این 

باید  ،خن کانت خوب فهم بشودکه این ساي اینرو که نوع بشرند، دارند. برمش کلی اس ت که نوع بش ر از آن

 کند. و آن سخن کانت را مفهوم می ،تا بتوانيم سخن کانت را خوب فهم کنيم ،یک تقسيم عقلی هم بکنيم

 

 

 

 

 

 

 جلسه چهاردهم
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 مشکل عدم دسترسی به واقع در نقد بیرونی

 ،کردم این عرض هایی در جلسه گذشته راجع بهدر نقد بيرونی یک مش کل، عدم دس ترسی به واقع است. بحث

ما دس  ترس  ی به واقع داریم، که بگویيم، آیا این س  خن که گفته ش  د، با واقع مطابقت دارد، یا با واقع که مگر 

مطابقت ندارد. ما باید اول ببينيم، دس  ترس  ی به واقع داریم تا ببينيم که س  خن این متفکر با واقعيت س  ازگاري 

ه با واس  طخود این پيش فرض، که ما تماس مس  تقيم و بیدارد یا خير؟ آن وقت اولين س  خن این اس  ت، که 

توانيم مطابقت یا عدم مطابقت س   خنان را با واقعيت واس   ط ه، میطریق این تم اس بی ازک ه  داریم، واقعي ت

 ؟با واقعيت سروکار داریم ،فهميماشکال دارد؛ و اشکال آن این است که از کجا میبسنجيم، 

لبی گفته ش  د، بحثی پيش آمد که کس  انی مثل مارکس، فروید، نيچه س  خنانی در این باره مطا ي قبل،در جلس  ه

مان به ها این بود که ما تحت تأثير علل و عوامل غيرمعرفتی، دس  ترس  ینهایی این س  خن برآیندکه  ،گفتندمی

د، یاین عوامل غيرمعرفتی از نظر مارکس، منافع طبقاتی بود، در نظر فرودهيم. ح ال یاز دس   ت مرا، واقعي ت 

گذاش   ت با واقعيت س   روکار پيدا کنيم و از نظر نيچه، که نمی ،هاي س   رکوفته و روان ناخودآگاه بودغریزه

ها مثل . یعنی آنگویندي ایدئولوژي میخانهتاریک طلبی بود. از این نظر بود که گفتم، به این متفکران،قدرت

معتقدند ایدئولوژي، چه ایدئولوژي مارکسی ش ود، ها وارونه چاپ میخانه آنعکاس انی که عکس در تاریک

ایدئولوژي فرویدي یعنی تجارب دوران کودکی و اي یعنی قدرت، ای دئولوژي نيچه_اي ی ا فروی ديی ا نيچ ه

ش  وند، ما باعث می _مارکس  ی یعنی منافع طبقاتی ایدئولوژي دوران کودکی و ياي جنس  ی س  رکوفتهغریزه

ردم که بينيم. در جلسه قبل از دو نفر اسم نبکه باید و شاید نمی  رآنطو هايتبينيم و واقعها را وارونه میواقعيت

کنند. یناپذیر مهایی دارند، که مثل فروید و نيچه و مارکس دس  ترس  ی ما را به واقعيت امکانها هم دیدگاهآن

 .م است و دیگري ویليام جيمزوکه یکی هي ،این دو را اسم نبردم

 عقل برده احساسات

ند و کگفتند، عقل نيرویی اس  ت که کاش  ف واقع اس  ت و کش  ف واقع میتا زمان من همه می :گفتیهيوم م

ه همه عقيد ،کند و تا زمان مندهد یا آن را کشف مییعنی واقع را به ما نمایش می ؛نمون اس تنما یا واقعواقع

ش د واقع را بيابد، باید به عقلخواهمی سهر ک .یابدکند، واقع را میپيدا میبه عقل توس   ل  سهر ک د،داش   تن

احساسات و  ددر بن رجوع کند، ولی من به این نتيجه رس يدم، عقل،خيلی بيش تر از آنکه در بند واقعيات باش د،

ي احس  اس و عاطفه و هيجان اس  ت.انگار زبان حال فيلس  وفان قبل از هيوم این عواطف اس  ت. چون عقل، بنده

ياید و کاري به چه خوش  ش بياید و چه خوش  ش ن ،دهدنش  ان می بود که، عقل به ص  احب خودش واقعيات را



153 
 

، احس  اس و هگویم این طور نيس  ت که عقل کاري به عاطفعواطف، احس  اس و هيجان ندارد. اما من هيوم می

هاس   ت، غالم هاس   ت، کلفت آنبرده احس   اس، هيجان و عاطفه اس   ت، در واقع نوکر آنهيجان ندارد. عقل 

اش رجوع اطفه و هيجان تو، اگر احس اس ی، خوش ایندش باشد، عقل به زرادخانهاحس اس، عهاس ت. یعنی آن

د که زندگی آیش ما خوش  تان می .گفتیکند تا مص الحی پيدا کند و بگوید: واقعيت همين اس  ت که تو میمی

مواد و مص  الحی را بيرون  اشپس از مرگ وجود داش  ته باش  د یا خير؟ اگر خوش  تان بياید، عقل از زرادخانه

کش   د ت ا بگوی د، زن دگی پس از مرگ وجود دارد؛ و اگر خوش   ت ان ني ای د عقل، موادي را در اختيارت یم

   زندگی پس از مرگ وجود ندارد. ی،تا بگوی دگذارمی

حکایتی است که شاهی گفته بود، بادمجان خوشمزه است و خدمتکارش گفته بود بله خوشمزه است. فردا گفته 

خوش  مزه  ،گفتیفته بود بله، بدمزه اس  ت. پادش  اه گفت: تو که دیروز میبود، بدمزه اس  ت و خدمتکارش گ

ما از چه چيزي ش   ،من باید ببينم.من که نوکر بادمجان نيس  تم، نوکر ش  ما هس  تم :گفته بود خدمتکارش .اس  ت

و یکی از مدعاهاي  "عقل برده احس اس ات و عواطف است"آید. عين جمله هيوم این اس ت که، خوش تان می

   .است اش اینه هيوم است و اگر بخواهيم فلسفه هيوم را بر پنج اصل مبتنی بدانيم یکیاصلی فلسف

 کار عقل دلیل تراشی است نه استدالل

است. کار عقل استدالل نيست، دليل  Rationalizationنيس ت، کارش،  Reasoningعقل کارش بنابراین 

اس  ت، اما هيوم  Reasoningاین  ،رس  يمي میادانيم به چه نتيجهتراش  ی اس  ت. اس  تدالل یعنی از اول نمی

که در آن اسلحه به سود هر  ،اي داردکنيم. عقل زراد خانهتراشی میدليلکنيم،نمی Reasoningگفت ما می

و  دهد،و در اختيار آمریکا هم اسلحه قرار می ،دهدشود فراهم کرد، در اختيار روس اسلحه قرار میمی ،کسی

دشمن  ملت انگلس تان دوس ت دائم و"گفته بود: المللی. چرچيل رد، مثل قاچاقچيان بينکاري به این کارها ندا

. هر وقت کس  ی در جهت منافعمان بود، دوس  ت ماس  ت و اگر در جهت منافع ما "دائم ندارد، منافع دائم دارد

ست دشمن مااالبد یاالبد دوس ت ماس ت اصالً و ابداً و این که کسی الکه کس ی الینبود، دش من ماس ت. این

 االبد داریم و دوست و دشمن ابدي نداریم ولی منافع ابدي داریم.منافعمان را الیاصالً و ابداً. ما 

ه هم اس   لح ؛اندالمللیچنين چيزي بگوید، احس   اس و عاطفه و هيجان مثل قاچاقچيان بين ،خواهدهم میهيوم  

ند، ها دنبال پولش  ان هستهم جنگ داش ته باش ند. آنکنند به عراق و هم به ایران، حتی اگر این دو با قاچاق می

دهم، تا ش  ما چه بخواهيد، هر من به همه اس  لحه می :گوید. عقل هم میدهند و هم به آنهم به این اس  لحه می

 گویم درست است اما مهم است. چه را بخواهيد من دارم. این حرف مهمی است، نمی
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 جهات قوت و ضعف عقل

ز تواند زندگی پس اش  ود، میدهد،از س  ویی که در انبارش هر جنس  ی پيدا میل را نش  ان میتوانایی عق این اوالً

یک  ... این و تواند رد کندتواند اختيار انس   ان را اثبات کند، میتوان د رد کن د، میمرگ را اثب ات کن د، می

 در این ،واهيدزاد، هر چه بخاز ش   ير مرغ تا جان آدمی :اگر ی ک س   وپرمارکتی گفت.توان ایی عظيم اس   ت

شود، این توانایی است. از یک جهت توانایی است، اما از یک جهت هم نوکر توانایی است، فروشگاه پيدا می

ي عاطفه، هيجان و احس اس است. نوکر هر چه اربابش گفت، که همان احساسات و عواطف است، چون بنده

هد. از چه جهت عقل ض  عيف اس  ت؟ از ددهد و این یک قوت و ض  عف توامان براي عقل نش  ان میانجام می

این جهت که نوکر و بنده احساسات و عواطف است. اما از این جهت هم خيلی قوت دارد، که این ارباب، هر 

توانم بکنم. خير. هم توانم بي  ل بزنم، ام  ا آش   پزي نمییمن م ،گوی  دچ ه بخواه  د، او در اختي  ار دارد. او نمی

است حریف است توانفنحریف است. چون همهفنآش پزي کند. او نوکر همهتواند تواند بيل بزند و هم میمی

 و چون نوکر است، باید چيزي وجود داشته باشد به نام ارباب، و اربابش، احساسات و عواطف است.

ن و آن نش   ان داد که عقل چنا ،اي بود که هم توانایی عظيمی را براي عقل اثبات کردواقع اً نظریه هيوم، نظریه 

تواند هر مدعایی را اثبات کند. اما از آن طرف هم، ناتوانی عقل را نش   ان داد و مش   خص که می ،اس   ت قوي

کرد، عقل هيچ توانایی و اس تقاللی در برابر احس اس ات و عواطف ندارد و نوکر احساسات و عواطف است و 

 دهد . عقل انجام می ،ها بگویندهر چه آن

 دالیل هیوم جهت اثبات مدعایش

 عتبار استقراعدم ا

هيوم با س  ه دليل قاطع،مدعاي خود را اثبات کرد. اس  تقرا حجيت ندارد اما احس  اس  ات و عواطف و هيجانات ما 

. دهم که حجيت دارددوس ت دارند، اس تقرا حجيت داش ته باشد. اگر دوست دارید، باشد، من دالیلی ارائه می

برقرار نيس  ت ولی احس  اس  ات و هيجانات ما  باب اص  ل عليت هم دو دليل آورد که اص  ل عليتی در عالمدر 

دوس  ت دارند اص  ل عليتی برقرار باش  د و باز اگر ش  ما دوس  ت دارید که برقرار باش  د، باز من هم دالیلی ارائه 

ها این طور ب اش   د، مثل همان حکایتی که تعریف کردم، نوکر واقعيت عق ل ک ه حجي ت دارد. اگر ،دهممی

ص ل به واقعيت نيست، بلکه موصل به خواست و مو ،عقل اس ت نيس ت، نوکر عواطف و احس اس ات ص احب

نی انجاميد. الطرفيچيزي بود که در فلسفه کانت به احکام جدلیکند. این توس ت و خواس ت تو را برآورده می

 هم به سود آن طرف جدال کرد،شود،اس ت، به سود این طرف می الطرفينیجدلیگفت احکام عقل میکانت 
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 هاتکه عقل ما را به واقعي ،کندمیبراي عقل مش   کل درس   ت  ،آیداین هم به نظر می ش   ود، جدال کرد.می

 سطایيان قدیم چرا ازآید که سوفرس اند. ش ما یادتان میخواهد تو را میکه دلت میچه رس اند. عقل به آنمی

م، ق ا ی ا خ  انمثالً آ ،خواه  د اثب ات کن دچون وکي  ل می دان ان یون ان ق دیم بيرون آم دن  د؟دل وکال و حقوق

قا یا خواهی اثبات کنم آن آپرس  د،آیا میمیهم خواهی من اثبات کنم تو قاتل نيس  تی؟ وکيل طرف مقابل می

ول که موکلش  ان دنبال آن اس  ت. آیا پ ،انداند؟ پول بده تا اثبات کنم. وکالي مدافع دنبال آن چيزيخانم قاتل

د است، حسن دز ،دهيد که اثبات کنمت؟ اگر پول میدهيد که اثبات کنم حسن دزد است یا حسين دزد اسمی

حسين  کنم کهیمحس ين دزد اس ت، اثبات  ،دهيد که اثبات کنمکنم حس ن دزد اس ت، اگر پول میاثبات می

مدافع طرفدار حق نيس  ت، طرفدار این اس  ت که چه کس  ی دهد. وکيل دزد اس  ت. تا چه کس  ی به من پول می

ها نها به ما رجوع کنند، آالقولگفتند: اوالً صادقها میجز این بود، آناگر  چه چيز را اثبات کند. ،خواهدمی

گویند، هر که طالب پيروزي در دادگاه اس   ت به ما رجوع کند، ما ها میآن ،خواهند. خيرک ه واقعي ت را می

 کنيم.گيریم و پيروزش میپول می

 تفاوت حقوق قدیم وجدید

ير ما، مثل آقاي مجتهد ش  بس  تري، اص  الً در حقوق، مطلقاً بحث، بحثِ برخالف تص  ور برخی از متفکرین اخ 

در حقوق جدید احقاق  ،فرق حقوق جدید با حقوق قدیم این اس  ت که" :گوینداحقاق حق نيس  ت. ایش  ان می

اس ت. اص الً و ابداً چنين نيس ت. در حقوق، فصل خصومت مهم است و کار حقوق، فصل خصومت  حق مهم

ها تپس باید خصوم ،وجودي داشته باشد اءها بقتواند با استمرار خصومتجامعه نمی ،گویداس ت. حقوق می

که فصل  ،ددهنها و مراسمی انجام میآیين ،آیندبه شکلی فيصله پيدا کنند. قاضی، وکيل مدافع و دادخواه می

 يان کنند و را ب ش   انادله :گفتندطالب، هميش   ه به ش   اکی و متش   اکی میابیبنعلی و خص   ومت کنند. پيامبر

گفتند: س   خن محکم علی الظواهر، واهلل مطلع علی البواطن. ایش   ان کردن د و بع د میحکم می براس   اس آن

اگر دی دی د ک ه من پول را از این طرف گرفتم و به طرف مقابل دادم، خيالش راحت باش   د، روز  :گفتن دمی

م علی انی احک :گفتندطالب میابیبنعلیش  ود. جا براس  اس حق حکم میقيامت داس  تان دیگري اس  ت و آن

طالب ابیبناهلل قادر علی البواطن. این طور فکر نکنيد که اگر علیشنوم. و ادله هر دو طرف را میالظواهر. من 

طالب براس  اس ظواهر حکم کرد. ابیابنبه نفع من حکم داد، پس من حس  ابم ص  اف ص  اف اس  ت. خير. علی

پسند هم هست کسی دليل محکمهپسند نداشته باشد. ممکن اما دليل محکمهممکن اس ت کسی حق با او باشد 

ترین )تُن( نویسنده معروف انگليسی قرن نوزدهم، که یکی از عميقداش ته باشد ولی حق با او نباشد. چسترتون 
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در  هنوشت و هم داستان بلند. ایشان داستان کوتاهی دارد، کنویس ندگان انگليس ی است، هم داستان کوتاه می

وید، او گکند و میآن داس  تان یک قاض  ی باش  رف، درس  تکار، باانص  اف و به تمام معنا بزرگ را تعریف می

فهميد که این طرف که رأي به نفعش ص  ادر ش  ده، حق به جانبش می علم غيب داد به واس  طه وقتی حکم می

و  کرد که براس   اس اس   نادکردند، بيان میوقتی حکم را قرائت می .داش   تنپس   ند نيس   ت ولی دليل محکمه

دم مر کنيم، که روحش را پيشب ای د جرج از ج ک پنج اه پوند بگيرد، اما من به جرج توص   يه می ،م دارک

لب  ،که حتی س  گان هم به آن ،قدر کثيف اس  تدانم روحش آناي بگيرد، هر چند مینفروش  د تا روح تازه

ه دانيم، کيان اجتماعی با این مسئلچرا که می .کنيمزنند. این منافات ندارد. در حقوق فص ل خص ومت مینمی

آیا ا رویم تا فصل خصومت کنيم. امکه خص ومت تداوم داشته باشد، سازگاري ندارد. بنابراین ما به دادگاه می

القاضی " المثل است، که،ضرب ،دنگویگویند قول پيامبر است و بعضی میدار دادیم؟ بعضی میحق را به حق

ه از دانند که قضي. قاض ی جاهلی اس ت که بين دو عالم نشسته. آن دو طرف، خودشان می"جاهل بين العالمين

که نادانی را بين دو عالم  ،دار برس   دجا نش   س   ته. اگر قرار اس   ت حق به حقچه قرار اس   ت. یک نادانی آن

ست. اما ار اقضيه از چه قر ،دانندنش اندند. قاضی یک نادان است وگرنه هم شاکی و متشاکی، خودشان مینمی

دار رس  انيدن نيس  ت. بحث این اس  ت که فص  ل حق را به حق ،دانند بحثآورند. چرا؟ چون میجاهلی را می

قرین  ،هاصومتاش به این است که فصل خپيشرفتگی ،تر بشودخصومت بشود. البته که حقوق، هر چه پيشرفته

ن به شود، قریتر میچه پيش  رفته اش فص ل خص ومت اس ت و هرولی فلس فه وجودي ،به احقاق حق هم بش ود

 احقاق حق. 

به نظر من خيلی خطاس ت، که بعض ی دوس تان من مثل جناب مجتهد ش بستري بيان کنند، حقوق جدید، حقوق 

اش فص   ل دوران مدرن، حقوق احقاق حق اس   ت. اص   الً و ابداً چنين چيزي نيس   ت. حقوق فلس   فه وجودي

بشر فهميد خصومت را باید به شکلی فيصله داد. بنابراین  که ،خص ومت اس ت. چون حقوق از روزي ابداع شد

ی کند و مثاًل قاضها حکم میبراس اس قوانين و ض وابط بين آن ،آیند و آن طرفزن و ش وهر پيش کس ی می

 ،حق را به من دادند و بنابراین ،تواند بگوید در یک قض  اوت عادالنهگوید حق را دادیم به ش  وهر. مرد نمیمی

ممکن اس  ت هنوز، هم به لحاظ اخروي  و به لحاظ اخالقی هم مش  کلی ندارم. خير، ،وي ندارممن عذاب اخر

اگر به آخرت قائلی ،و هم به لحاظ اخالقی اگر به اخالق قائلی مش   کل داش   ته باش   ی. چرا؟ چون در اینجا، 

 ،یموفس  طایيان قدگوید س  میگوید. او دیگر نزاع ادامه پيدا نکند. نظير این س  خن را هم هيوم می خواهندمی

کرد  شود اثباتحسن قاتل است و هم می ،کهش ود اثبات کردها دیدند که اگر میهمه وکيل مدافع بودند. آن
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یم، و ل است دليل بياورتوانيم هم براي حسن قاتکه حس ين قاتل اس ت، اصالً واقعيتی وجود ندارد. چون ما می

 هم براي حسين قاتل است، دليل بياوریم.

اگر کس   انی در  ،طور اس   ت. هنوز هم که هنوز اس   تکردند نکند خارج از حوزه قض   ا هم همين ها فکرآن

ها را دارند، چون دانند که وکيالن دادگستري، نسبی انگارترین روحيهمی ،روانش ناس ی صنفی کار کرده باشند

دهد، به ها پول مینتوانند براي هر کس   ی که به آمی ،ها و مواددانند، در چم و خم این تبص   رهخودش   ان می

نين چ ،در س  ایر ابعاد زندگی هم .هاي نس  بی انگاري دارندس  ودش دليل بياورند. این اس  ت که خيلی روحيه

ج ا وکيل همان چيزي را که، موکلش به او طور اس   ت. آنکنن د هم ه چيز، هميناي دارن د و فکر میحي هرو

م احس   اس   ات و عواطف هر چه را به عقل بگوید، جا هگوید در اینگوید و هيوم هم میبگو، می ،گویدمی

 دیدگاه دیوید هيوم بود.کند. این عقل برایشان اثبات می

 تعبیر ویلیام جیمز از بردگی عقل براي احساسات 

اما ویليام جيمز تعبير دیگري به کار برد، که آن هم شبيه به تعبير دیوید هيوم است، اما تفاوتی دارد. جيمز مقاله  

تاریخ فلس  فه، تاریخ  ،نوش  ت که در آن مقاله بيان کرد 12س  ازي در اواخر قرن وف و س  رنوش  تبس  يار معر

گرایان و تمام ادله فيلس   وف تمام ادله عقل ،کردیمه اي فالس   ف ه اس   ت. گف ت ما تا االن تص   ور میمزاج

گرا و عقل Rationalistگوید نه، من باید کند و میها را سبک و سنگين میخواند؛ و آنگرایان را میتجربه

خواند و تمام ادله ها یا خدا باوران را میTheistی ا تم ام ادله  ؛گرا بش   ومو تجرب ه  imperesistبش   وم ی ا

کند و بعد با خودش مثالً میه ا را تع دیل و تأیيد و رد و اص   الح و ... خواهن د و آنخ دان اب اوران را هم می

اي دّود مروند و بعملحد ش  د. یعنی انگار فالس  فه به س  راغ ادله میگوید، نه، باید خدا باور ش  د، یا نه، باید می

 ورزند.می التزامبه آن  ،ادله هرچه شد

ن روانشناس گویند بزرگتریکه از بزرگترین روانش ناس ان تاریخ بش ر اس ت، و حتی بعض ی می _اما ویليام جيمز

اتی ها روحييدم، عکس این اس  ت. آدمجا که من فهمگوید تا آنمی _تا االن _تاریخ بش  ر ویليام جيمز اس  ت

،که ما امروز به آن س   اختار روانی  constitutionکند به مزاج یا اي که، او از آن تعبير میدارند، آن روحيه

و به  گرایی ميل داردگرا اس  ت، به تجربهاي دارند، که اص  الً تجربهها مزاج یا س  اختار روانیگویيم، انس  انمی

گرا باشد و آورد. نه اینکه، فرد از اول تص ميم خودش را گرفته که تجربهمدام دليل می گراییس ود این تجربه

قاله این م.)هاي روانی را تميز دادهي س  نخاو در ابتدا،همهکند.آورد. البته او این ادعاي کلی را نمیبعد ادله می

یگر از م و چند مقاله دس  پراگماتيبه فارس  ی هم ترجمه ش  ده و از آن ترجمه نس  بتاً دقيقی ارائه ش  ده در کتاب 
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ویليام جيمز، با ترجمه نسبتاً دقيق عبدالکریم رشيدیان که اولين مقاله این کتاب است که بسيار مقاله کالسيک 

 س  نخ :کس  انی کهگویدروانی گرم داریم و س  نخ روانی س  رد. او می . بعد ادامه داد که ما س  نخ(و مهمی اس  ت

 Romanticist باشد، گرم شان،هاي روانیشوند و کسانی که سنخمی Rationalist شان، سرد باشد، روانی

هاي روانی نرم و زبر را از هم تفکيک ش  ان گرم اس  ت. س  نخفيلس  وفان رمانتيک س  نخ روانیش  وند. هم می

گوی د در ت اریخ فلس   فه نگاه کنيد و ببينيد آیا کن د و بع د میروانی درس   ت می tipologyی ک  .کن دمی

ی همه کس   انگرایان، همه وجودگراها، گویم، دارند یا خير؟ همه تجربهن، این ویژگی را که من میگرایاعقل

ستند ها نشها در آکادمیکه به وجود خدا اعتقاد دارند، سنخ روانی خاصی دارند، و این که شما فکر کنيد، آن

ها دمهاي فالسفه است. آیخ مزاجهاي فلسفی، تارنظامخورند، اصالً چنين چيزي نيست. تاریخ و دود چراغ می

 ند. من این سخن ویليام جيمز را کامالً قبول دارم.این طور

د، کنکامالً درست است. چون هر کدام از ما که به خودش نگاه می ،کنمخودم هم از آن دفاع کردم و فکر می

من از بچگی از عقل  خير،کردیم. نها را اول بررس   ی هاي عقل گراها و رمانتيس   تبين د ک ه ما هرگز ادلهمی

جا جا و آناین ،امهم رفتهآمد. بعد شد، دیگر خوشم نمیآمد و وقتی وارد فضاي شعر و شاعري میخوشم می

گویم ها را خوانده باشم و بهاي رمانتيستباین طور نيست که من همه کتابه س ود عقل دليل آوردم. بنابراین 

هاي فلسفی وجود روانی در نظام کند که این سنخمان فرق میانیهاي روش ان ض عيف اس ت. ما سنخهمه ادله

 هک کسانی هستند .عدالت محور است ،شانهایی هستند نظام اخالقیهاي اخالقی هم هست. آدمدر نظام ،دارد

 ا،ر کل اخالق ، که امروز بسياري از فيلسوفان پيرو آنند،Careاست. اخالق  ش ان، ش فقت محورنظام اخالقی

یا  Justiceکل اخالق مبتنی بر  ،. خيلی از فيلس  وفان اخالق هم معتقدندداندمیی بر غمخواري و ش  فقت مبتن

ها واقعًا . آیا اینCareو نه  Justice،نه  Rightمبتنی بر حق است یا  :اخالق،گویندعدالت اس ت. بعضی می

 _ماا اصل سخن ویليام جيمز درست است ،رس داند؟ خير. این طور نيس ت. بنابراین به نظر میهمه ادله را دیده

يت ما به انسان _گفت و ابداع خود بنده نيستکه خود جيمز هم این اما را می ،کنماما تأکيد میمن دارم بر این 

این اس   ت که، اگر به خاطر مزاجمان یک مکتبی، یک مش   ربی، یک مرامی، یک دینی، یک مذهبی و یک 

ها، ها، مرامها، مکتبها، مسلکشربمداریم، نس بت به سایر نگه Openنظامی را انتخاب کردیم، خودمان را 

 ایم.خود ما دیگر تصميمان را گرفته ،شود بگویيمها ... . نمیها، نظامها، آیينادیان، مذاهب، کيش

. یعنی ش  دیم گویند، ش  اید متقاعدها چه میباید بگذاریم، س  ایر مخالفين هم بيایند، حرفش  ان را بزنند، ببينيم آن

به این است که، شرح صدر  یعنی ش رح صدر، را باید حفظ کرد. انسان شرفش Open mindnessnesاین 
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.... این و ژنيتيک مور،اروانی کودکی،س  نخ به خاطر تربيت دوران که، دانمداش  ته باش  د، و بگوید خب من می

شرف انسانی ماست.  ،صدرسعه رأیم عوض بش ود. این ،ام، اما ش اید وقتی حرف مخالفان را ش نيدمطور ش ده

توانيم با بادي نظر ما تحت تأثير مزاجمان هس   تيم، اما بعدها میدل، داش   ت ه باش   يم. بنابراین، فیگش   ودگی 

وانایی تاز تأثير آن چيزي که تحت سيطره مزاجمان انتخاب کردیم، خودمان را بيرون بکشيم. این  ،ص درس عه

 گيریم. تص  ميم در زبان عربیپردازیم و تص  ميم میقس مت دوم نمی را داریم، اما مش کل این اس  ت که به این

گویيم تصميمان را گرفتيم، یعنی ما گوشمان را نسبت به سخنان مخالف یعنی کَر کردن، اصم یعنی کَر، ما می

 رود.کَر کردیم و حرفی در گوشمان نمی

ر ه دهيم. یعنی خالف گوش نمیگویم، من به تص  ميم رس  يدم. یعنی خودمان را اص  م کردیم و به حرف ممی

مه  ومان را مختکند. ما که گوشمان کر است و ما پروندهفک خودش را خسته می ،گویدکسی، هر چه که می

ها س روکار نداریم، این مزاج ماست که چيزي را ویليام جيمز این اس ت که، ما با واقعيتاعالم کردیم. س خن 

ویليام جيمز هم همين طور است که، انگار دهد. دیدگاه قع جلوه میدهد یا چيز دیگري را واواقعيت نش ان می

سرل فيلسوف زبان و معروف دنياي امروز، که کند. جانها زیاد س روکار نداریم و ما را دلس رد میما با واقعيت

که  ،آیدکارش بيش تر کش يده ش د به فلس فه ذهن و در این بيس ت س ال اخير بيشتر، فيلسوف ذهن به شمار می

در  -با زبان ش  روع کرد، چون ش  اگرد آس  تين بودبه لحاظ تص  ورات فکري. س  رل  ،خص  يت جالبی اس  تش  

دانش گاه آکس فورد که آس تين بزرگترین فيلس وف زبان نيمه اول قرن بيستم بود. او زیر نظر آستين فلسفه زبان 

تصحيح  تکميل کرد،اس تاد را . نظرات ش د در فلس فه زبان ،آس تين دترین ش اگرخواند و بارزترین و ش اخص

ش ان را عمق بخش يد و چيزي که االن در فلسفه زبان لظ بودنش ان را نش ان داد. بعض یغهایش را کرد، بعض ی

ورت پذیرفته اش به دست سرل، صنظرات آستين است که پختگی ،به لحاظ گفتاري پخته شده ،ش ودگفته می

ضع که اگر فرد بخواهد در فلسفه زبان اتخاذ مو ،کم در بيست و پنج سال اخير سرل متوجه شداست. بعدها کم

اي دارد و ش ما تا ساختمان ذهن را تشخيص ندهيد، ساختار با زبان رابطهکند باید به فلس فه ذهن بپردازد. ذهن 

به مناسبت تحویل هزاره  _ 6333همين خاطر رو آورد به فلس فه ذهن و در سال زبان قابل تش خيص نيس ت. به 

لسفه در هاي فبينی کرد که تمام شاخهاي نوشت و پيشراجع به فلسفه در هزاره سوم مقاله _دوم به هزاره س وم

 به فلس  فه ذهندیگر در هزاره س  وم، فلس  فه، منحص  ر ش  وند. می Reductionي ذهن، هزاره س  وم،به فلس  فه

رفته تا طبيعه گهاي فلس   فه، باید به س   راغ فلس   فه ذهن برویم، بنابراین در مابعدالو ما در همه ش  اخه ش   ودمی

به فلسفه ذهن،خواهند شد و  در  Reductionش ناس ی، فلسفه منطق و فلسفه زبان، فلسفه اخالق، همه معرفت
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فيلس  وف اس  ت یعنی فيلس  وف ذهن اس  ت. کاري نداریم که  ،دنگویآخر هزاره س  وم، به هر کس  ی که می

ري عال گفتاري بيان کرده را کاهایی که راجع به افبينی او درس  ت اس  ت یا نادرس  ت اس  ت. س  رل بحثپيش

 گفت :ندارم اما ایشان می

 تقسیم بندي واقعیات به واقعیات طبیعی و واقعیات نهادي ازطرف سرل 

این دسته دوم هاي نهادي. به .واقعيت6هاي طبيعی؛واقعيت .1ش ود به دو دس ته تقسيم کرد،واقعيات جهان را می

Institutional facts گفت، در برابر میNatural facts  تفکيکش به لحاظ نظري واض  ح اس  ت، اما به.

این واقعيت، واقعيت طبيعی است یا واقعيت نهادي است. شویم. آیا لحاظ مص داقی گاهی با مش کل روبرو می

، ها خلق شده بودند اما با ساختار ذهنیاگر انس انی بر روي کره زمين خلق نش ده بود یا انس ان :گویدایش ان می

ین ندارند داشتند، که اصالً ربطی به اها وجود مییکی متفاوتی خلق شده بودند، یک سلسه واقعيتروانی و فيز

 که ما وجود داشتيم یا نداشتيم یا داراي ساختار دیگري باشيم، مطلع باشيم از آن واقعيت یا مطلع نباشيم. 

هایی که هاي طبيعی، یعنی واقعيتيتگویيم واقعها میاین واقعيتکدام از این عوامل بس   تگی ندارد. به به هيچ

بود و نبودش مطلقاً توقف ندارد، بر این که انس ان آفریده ش ده باشد یا نه، با این ساختار جسمی، روانی و ... یا 

هاي طبيعی. گویيم، واقعيتها میروانی دیگري و مطلع باشد یا مطلع نباشد. به این واقعيت-با س اختار جس می

ري روانی ما جور دیگ-ش یک بود. اگر انسان بر روي کره زمين نبود یا ساختار ذهنیآب جرم مخص وصمثالً 

H اشبود یا ما خبر نداش تيم باز هم جرم مخص وص آب یک بود، س اختار مولکولی O2 تر از بود و هوا سبک

اواًل و  چون به وجود آمدیمفاوتند. ما ها هستند که متیک سلسله واقعيتسنگ بود و این کاري با ما ندارد. اما 

مان هم، همين مقداري است که داریم ثالثًا، و چون دانشثانياًمان این است که هست چون ساختار ذهنی روانی

هاي گفت واقعيترا می هاان، این واقعيتو به دس  ت خودمان به وجودش  ان آوردیم. ایش   ها را خودمان بهاین

هاي اجتماعی هم هس   ت. هاي نهادي، همين واقعيتواقعيت ،کنددي زندگی نمینهادي و چون انس   ان هم فر

جود ها را خودمان به ومالکيت یا ریاس ت یا اقتص اد، بانک، بيمه، همس ري، یک واقعيت نهادي است. اینمثالً 

هاي واقعيت گویند،ها میم ا نبودیم آب بود. ب ه این واقعي تنبودن د. اگر  هم ه اآوریم.اگر م ا نبودیم، اینمی

 .اندهاي نهادي به تعبير قدما، اعتباريواقعيتنهادي.

 واقعیات نهادي داراي آثارحقیقی هستند

م خواهکرد این بود که، این امور اعتباري آثار حقيقی دارند. میمی دام ا و هم ه ام ایی ک ه س   رل بر آن ت أکي 

. گفتندیم حقایق ي است که قدما به آنهاي طبيعی، چيزگفت واقعيتبگویم آن چيزي را که س رل به آن می
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از آن  چيزي که. اما گفتند می اتیاعتبار هاي نهادي، قدما به آنواقعيت :گفتچيزي که س   رل به آن میآن 

ثار و کجا آاما آثار و نتایج واقعی دارند. از  ،انداعتباري این اعتباریات خودش   ان ،ش   د این بود کهغفل ت می

 شناسی.به دليل منطق و یکی به دليل جامعه نتایج واقعی دارند، یکی

 دلیل منطقی براینکه اعتباریات آثارواقعی دارند 

ر اشاره ایم، به لحاظ منطقی اگمنطقيش این اس ت، که پس ر و دختري که بينش ان ص يغه عقد جاري نکردهدليل  

يم را اش  اره کنيم و بگویمان ص  دق منطقی ندارد. یا به زهجمله ،ایمش  وهر زهراس  ت، غلط گفته کنيم که علی

مان کاذب نيست و اما تا ص يغه خوانده شد، جمله؛مان کاذب اس تزهرا زن علی اس ت، از لحاظ منطقی جمله

ص   ادق اس   ت. انگ ار یک واقعيتی کامالً به وجود آمده اس   ت که قبالً مطابق با واقعيتی نبود و االن مطابق با 

فتم که قبالً ص ادق نبود و حاال صادق است و قباًل کاذب بود اي گواقعيتی به وجود آمده اس ت. اگر من جمله

تی و ش ما پدر کسی هس ،ولی االن کاذب نيس ت، یعنی واقعيتی به وجود آمده اس ت. اگر اش اره کردم و گفتم

هس تی و این ص  ادق شد، این یعنی  و فردا اش اره کردم و گفتم ش ما پدري کس ی ،امروز این جمله کاذب بود

يزي پدید آمده اس ت.در مورد بچه و به دنيا آمدن بچه، واقعيت، واقعيت طبيعی است و حقيقی مطابق با واقع چ

 Objectiveاس ت اما در مورد صيغه واقعيت، واقعيت اعتباري است. در عالم بيرونی که زن و شوهر به لحاظ 

جا یک ینط زن، که اآید. برخالف زایيدن بچه توس  کنند و واقعيت اعتباري با ص  يغه پدید میبا هم فرق نمی

این  .واقعيت تکوینی، اتفاق افتاده و زایمان یک واقعيت تکوینی اس  ت. اما ص  يغه یک واقعيت تکوینی نيس  ت

   .دليل منطقی است

 دلیل جامعه شناختی براینکه اعتباریات آثارواقعی دارند

 آمد آثار حقيقی بر آن وقتی در جامعه این واقعيت اعتباري به وجود ،اش این اس   ت کهش   ناختیدلي ل ج امعه

ش  ود. پول یک واقعيت نهادي اس  ت، یعنی اعتباري اس  ت. قبل از بش  ر که پول نبود. اگر هم روزي میمترتب 

ها که هاي نقاشی شده. اسکناسسري کاغذشوند به یکها تبدیل میآن ،ها را پول ندانيمبرس د که ما اسکناس

هاي یيم، کاغذگوها میگفتيم، اما از این به بعد به آنمی اسکناس اهشان فرقی نکرده و اما تا االن به آنفيزیک

ها شده، حاال که این کاغذهاي رنگی به اعتبار ما شدند، اسکناس، ما با این اسکناس رنگی که رویش ان نقاش ی

این  توانيداین اسکناس را ندارید حق ندارید و نمی یی کهشما .خوریمخریم و بيسکویيت را میبيسکویيت می

بيسکویيت را بخورید.پس، خود این که این کاغذ رنگی را کردیم اسکناس، اعتباري بود و دست ما بود، اما با 

توانم با آن بيس  کویيت بخرم و بخورم و خوردن اما من می ،دانيداین همه به این خاطر که ش  ما آن را معتبر می
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باید  ،که حرف کسی مطابق با واقعيت هست یا خيرخواهيم ببينيم واقعی است، اعتباري نيست. آن وقت که می

تقيم ها ربط؟ مس  ما باید ببينيم با آن .اندتهاي نهادي هم واقعيهاي حقيقی نرود و واقعيتذهنمان روي واقعيت

 مستقيم نداریم. ربط؟ها ، یا با آنها مطابق با واقع هست یا خيرداریم تا ببينيم این واقعيت

 ازنگاه مور قراردادي بودن واقعیت 

ها عيتبه واقیا ما  ،گفتيمحل این مسئله، که میراه.حل مسئله استقس مت س وم که اص ل سخن ماست و راهاما  

دس  ته چيز را داراي  0ایم که ما آدميان قرارداد کرده :گفتحل مور اس  ت. مور مییا راه داریم. راه نداریم راه

سفه به آن که فالجواهر مادي، یکی آن :گویندالس فه به آن میکه فواقعيت بدانيم و این قرار ماس ت. یکی آن

 هاي ميان جواهر مادي.نسبت :گویندکه فالسفه به آن میهاي جواهر مادي، یکی هم آنهاصخ :گویندمی

دارند،  ها واقعيتکه سنگایم که واقعيت دارند، هيچ استداللی اقامه نشده براي آنما این س ه تا را قرارداد کرده

شود ها واقعيت دارند. خاصه سنگ؛ سختی سنگ را هم نمیسنگ با کدام دليل ميتوان اثبات کرد،.اصالً و ابداً

ه رفت و گوید، گربعجایب می "آليس در س   رزمين"به نام لوییسبرایش دليل ارائه کرد. در کتاب معروف 

جا نآاش ماند. اما فت اما خاص   هجوهر از بين رکه جز لبخندش چيزي باقی نماند. یعنی رف ت و رف ت، تا این

 ،ش  وداثبات کنيم، چطور میتوانيم س  نگ را پذیر اس  ت. وقتی نمیس  رزمين عجایب اس  ت و این اتفاق امکان

پذیر هاي ميان جواهر مادي را اثبات کنيم، این اثباتتوانيم، نس   بتاش را اثبات کرد و بعد چطور میس   ختی

اند و یا ليوان که جواهر ها را که جواهر طبيعیها و چوبها و کرهبآ ها ونيس ت. ما قرارداد کردیم که سنگ

ت ها را هم واقعيهاي اینبدانيم و نسبتها را هم واقعيت هاي اینمادي صناعی است، را واقعيت بدانيم و خاصه

 را واقعي  ته  ا ک  ه م  ا اینکنيم، یعنی، اینکنيم، یعنی قرارداد میمی Conventionرا  ب  دانيم و این س   ه ت  ا

ارائه  یها واقعيت دارند و دليلک ه اثبات کردیم که اینایم، ن ه ایندانيم، قراردادي اس   ت، ک ه ب ا هم کردهمی

قرارداد این اس   ت. البته که این هس   ت. و چرا این قرارداد را ها واقعيت دارند. اما نش   ده که نش   ان بدهد، این

 کرد که قرارداد به اینمان اقتض  ا میروانی-ذهنی-انیکردیم و قرارداد دیگري نکردیم؟ چون س  اختار جس  م

 شکل باشد.

 مقدمه اول: تقسیم جهان به عالم مجردات ،مثال وماده توسط فیلسوفان اسالمی

براي این که غرابت س خن براي شما کم بشود و بفهميد که سخن او عجيب و غریب نيست، پایتان را در کفش  

سه طبقه دارد. به  ،بندي خيلی کلی و بزرگکه جهان هس تی در یک تقسيمفيلس وفان اس المی بکنيد ،و ببينيد 

قد بودند، اند. فيلسوفان ما معتطورغير از فيلس وفان اسالمی، فيلسوفان یهودي و مسيحی قرون وسطی هم، همين



163 
 

 جهان هس تی یک عمارت س ه طبقه است، طبقه باال عالم مجردات است، موجودات مجرد که نه ذاتًا و نه فعالً 

مادي نيس تند، نه در ذاتش ان ماده است و نه در فعلشان. کفِ کفِشان نفس انسان است که ذاتاً مجرد است، ولی 

ت، نفس انسان است. چون بقيه ذاتاً و فعالً مجرداند اما نص اب و حداقل عالم مجردافعالً مادي اس ت. یعنی حد

نفس ذاتاً مجرد است اما اگر بخواهد فعالً کاري انجام بدهد، باید دست به دامان بدن بشود، یعنی باید از گوش 

و بينی و دس  ت اس  تفاده کند، که امر مادي اس  ت. بنابراین نفس ما فرش عالم مجردات اس  ت، عرش  ش هم 

هاي وم عالم مثال اس  ت. عالم مثال، عالمی اس  ت که موجودات آن عالم، بعض  ی از ویژگیخداس  ت. طبقه د

چون هم مثل عالم مادي  .مثال :گفتندهاي عالم مجردات را دارند. به آن میمادي را دارند و بعض  ی از ویژگی

ثل اش متيکه مثال یعنی مثل عالم مجردات است، مثل عالم مادیات است. یک .و هم مثل عالم مجردات اس ت

گفتند: عالم برزخ. عالم برزخ دینی و اش مثل این عالم اس   ت. گاهی هم به آن میآن عالم اس   ت، یک تيکه

کنم. برزخ یعنی کانالی که بين دو عرصه است. این گویم، بلکه برزخ ش يخ اش راق را عرض میمذهبی را نمی

کاماًل و  ،د. عالم ماده و مادیات که هم ذاتاً، فعالًاش عالم طبيعت بوهم طبقه دوم عالم هس تی است. طبقه پایين

عالم جس   م و  ،گفتندهاي عالم مادي را داش  ت. گاهی هم به این عالم میاز جميع جهات مادي بود و ویژگی

گویند این گفتند عالم ماده و مادیات. این طبقه فرودین عالم هستی است. بعضی میجسمانيات و گاهی هم می

 بامش هم عالم مجردات است. این مقدمه اولی بود.ت، قعر جهان است، پشتجا چاه جهان اس

 

 مقدمه دوم :مشکک بودن مفهوم وجود 

گفتند یها مدر آن پوس  ت، آنزنيم. بروید مقدمه ثانيه را هم، باز در پوس  ت فيلس  وفان رفتيم و داریم حرف می 

بفهميم وجود امر متواطی و مشکک ور نيست. چط متواطیاس ت، امر  مش ککوجود امر ذومراتب اس ت، امر 

 است.

 دوراه براي تشخیص مفهوم متواطی ومشکک

زي که اگر صفت تر و ترین را بتوانيد براي چيدو راه دارد که بفهميم امري متواطی اس ت یا مش کک. یکی این 

این  گویمن میممش کک اس ت، ولی اگر نتوانس تيد به کار ببرید، این امر متواطی است.  این امر ،به کار ببرید

شی قرمز رنگ است. این شی هم قرمز رنگ است، ولی این شی قرمزتر از آن است. این قرمزي، امر ذومراتب 

 ،کیاین ی ااین قرمز اس  ت، این قرمز اس  ت و این هم قرمز اس  ت ام ،گویيمو تش  کيکی اس  ت.با یک دقت می

یم این دیوار است، آن هم دیوار است اما گواما من میش ود امر مشکک و ذومراتب. اس ت. این می قرمزترین
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توانم بگویم این دیوارتر اس ت، بنابراین این دیوار امر متواطی اس ت، و دیوارتر معنا ندارد. اگر بگویند این نمی

کک مش رام این مفهوم محکم  ،تر استدیوار محکم اس ت و آن دیوار هم محکم اس ت، اما این دیوار محکم

توانم تر اس  ت. مینيم بگویم این چاي اس  ت، آن هم چاي اس  ت اما این چاي، چايتوااس  ت)نه دیوار(. نمی

 ترینو  رتتوانيم در زبان به آن راهش این اس  ت که ببينيم میتر معنا ندارد. یک تر اس  ت اما چايبگویم داغ

و ترین قابل  با ترمتواطی س   روکار داریم و اگر  ربا ام ،اض   اف ه کنيم یا خير و اگر با تر و ترین قابل جمع نبود

 با امر مشکک سروکار داریم. ،جمع بود

امور مشکک است . اما دیا هيچ چيز آن را نداری داش را داریراه دوم این اس ت که امور متواطی را، شما، یا همه

 که، امر ش ما دائم ميان همه یا هيچ نيس ت. اگر من به شما بگویم بچه دارید یا بچه ندارید. از این دو حالت که

بيرون نيس   ت یا بچه دارید یا بچه ندارید و امرتان دایر ميان همه یا هيچ نيس   ت. بچه داش   تن یک امر متواطی 

 است. 

شود گفت، یا بچه دارم یا بچه ندارم. اگر دارید، من هم بچه دارم، هم بچه ندارم. نمی ،تواند بگویداما کسی نمی

ست. یک وقت، من از یکی از دوستانم پرسيدم، چند تا پس، ندارید غلط اس ت؛ اگر ندارید، پس دارید غلط ا

بچه دارید؟ ایش ان گفتند، من دو و ش ش نهم بچه دارم، گفتم شش نهم مال چی است؟ گفت خانم شش ماهه 

 باردار است و دو تا بچه هم دارم.

دارم. ارم، هم نبگویيد هم شجاعت د ،توانيداگر گفتم، ش ما ش جاعت دارید یا ندارید، علم دارید یا ندارید، می

امر ذومرات ب اس   ت، اما بچه داش   تن این طور نيس   ت، ش   ما یا بچه دارید یا بچه ندارید. اما علم را چرا علم 

دارم، نه ندارم. امر دایر بين دانم. نه دانم اما ش   يمی را نمیتواني د بگویيد هم دارم، هم ندارم، فيزیک را میمی

ي که دایر بين اثبات و نفی نيست، امرا دایر به همه یا هيچ نيست. دائر هاثبات و نفی نيست. یا به قول شما جوان

 شود مشکک یا ذومراتب.می ،متواطی و آنی که دایر بين همه یا هيچ نيست ،شودبين همه یا هيچ است می

 متواطی بودن مفهوم وجود ازنگاه عرف 

هم جا یکی از جاهایی است که فک؟ اینیا مشکواطی است تتان رجوع کنيد. وجود داشتن محاال به فهم عرفی 

است اما  داین موجود است، این هم موجو ،تواند بگویدفهم عرفی نمیگيرد. چون عرفی ما از فلسفه فاصله می

داند اما فلس  فه وجود را امر مش  کک این موجودتر از این اس  ت. فهم عرفی ما موجود بودن را امر متواطی می

ما گویيم این زیبا است، این هم زیبا است، امیگيرد. ما از فهم عرفی فاص له میجاس ت که فلس فه داند. اینمی

هم دانيم اما ظاهراً در فزیباترین زن اس   ت. زیبایی را مش   کک می ،این زن ،گویيمیاین زیباتر اس   ت. مثالً م
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ن اشکالی د اما ایگيرفلس فه سنتی ما، در این جا از فهم عرفی فاصله میدانيم. اما عرفی، وجود را مش کک نمی

 که فلسفه از فهم عرفی فاصله بگيرد.  ،ندارد

 فاصله گرفتن فلسفه ازفهم عرفی 

دو قول  ،تواند از فهم عرفی فاصله بگيرد یا نهکه فلس فه میاین ، گویممن این را در مقام ارزش داوري نمیالبته 

هم  اند از فهم عرفی فاصله بگيرد، بلکه بایدتونه تنها فلسفه می :گویداش وجود دارد و قول اول میمهم درباره

نم. فلس   فه کداوري نمیفلس   فه نباید از فهم عرفی فاص   له بگيرد. ارزش  :گویدفاص   له بگيرد، قول دوم می

توان گفت، این وجود دارد، این هم وجود دارد، اما این امر ذومراتب اس  ت. یعنی می ،گوید وجود داش  تنمی

 .یکی بيشتر از آن وجود دارد

 این هم مقدمه ثانی بحث من بود.

 میزان بهره بردن عوالم سه گانه ازوجود 

حاال مقدمه ثالث. ما هنوز هم در پوست فالسفه هستيم. حاال که وجود امر ذومراتب است، سه طبقه عالم هستی  

تر است يقکدام بيش تر وجود دارند. مجردات بيش ترین وجود را دارند، عالم مثال یا برزخ وجودش، کمتر و رق

ترین بهره را از وجود دارد. یعنی کمترین و رقيق ،ت نيس   ت و کمتر اس   ت اما عالم مادهظو وجودش به آن غل

ت. ماند، وجود مجردات اسوجود س فتِ س فتِ س فت که ش ما اگر انگشت بزنيد جاي انگشتتان در وجود می

فت یا عسل است ماند. عالم مثال، مثل مرباهاي سمثل انگشتی که به پنير بزنيد و جاي انگشتتان تا ابد بر پنير می

ت وجود شود. اما در عالم طبيعاما بعد از چند دقيقه اثر انگشتتان پاک می ،ماندکه، در عسل جاي انگشتتان می

جا ش   ود؛ چون ش   ل و رقيق اس   ت. بنابراین آناثر انگش   تتان پاک می ،ماند و تا انگش   ت بزنيدمثل آب می

و ض   عف دارد، ش   دی  دالوجودترین موجودات، موجودات ع الم مجرداتن د. بع  د  گفتن د، وجود ش   دتمی

اند. من از تعبير غلظت و رقت اس   تفاده کردم، فالس   فه از اند، بعد موجودات عالم ماديموجودات عالم مثال

تعبير فنی ش دت و ض عف. وجود شدید داریم و وجود ضعيف. مقدمه چهارم این است که عالم خواب، عالم 

الم بينيد، س  اکنان عش  وید و آن چيزهایی که می، وارد عالم مثال میخوابيده عالم مثال اس  ت. وقتی میورود ب

است،  گردد و رویا ورود شخص رویابينش ود به عالم طبيعت برمیبيند و وقتی بيدار میکه انس ان می ،اندمثال

ر به درد که آن دیگ ،کردندنفص  ل تقس  يم میبه عالم مثال. البته خود عالم مثال را هم، به عالم مثال متص  ل و م

خورد. رویا دیدن ورود ش خص رویابين اس ت به عالم مثال. اگر این طور است، ما وقتی در عالم بحث من نمی

ه در عالم هاي شل و رقيقی کگردیم به واقعيتپریم برمیوقتی از خواب می ،ها سروکار داریممثاليم با واقعيت
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بيند. آنی که در عالم خواب ش   خص در بيداري می ،آنی اس   ت که از تری رویا واقعیطبيعت وجود دارد. یعن

م بينيد، چون در بيداري، در عالتر است از آنی که در عالم بيداري میواقعی ،چون در عالم مثال است ،بيندمی

گردید. مثالً ودتان براید. چون در خواب در عالم مثاليد. حاال در پوس  ت فيلس  وفان بيایيد بيرون و به خطبيعت

دیدم اوهام و اباطيل بوده چه در خواب میدیدم، از خواب پریدم و فهميدم همه آنگویيد داشتم خواب میمی

گویيد دانيد، چون میمی بينيد واقعيتها را که در بيداري میدانيد؟ آناس   ت، یعنی ک دام مالک واقعيت می

يت بودند، واقعیعنی اگر االن می ،بودنداباطيل نبود، االن باید میدیدم اوهام و ه ایی ک ه در خواب میاگر آن

داشتند. اگر حاال که از خواب پریدم، ناپدید شدند یعنی اوهام و اباطيل بودند. یعنی، اگر به پوست مالصدرا یا 

وارد عالمی  وجا برگشتی اما االن به این ،دیديگویيد تو تا االن یک س ري واقعيات را میمی ،یدوعربی برابن

جا عالم خواب عالم س   فت و اند. در آنش   دي ک ه هم ه چيز یک ذره واقعيتی دارد و مربوط به عالم طبيعت

 paradigmتر اس   ت. فهم عرفی ما مالک واقعيت یادر حالی که واقعيات عالم خواب رقيق ،تر اس   تغليظ

هایی را که در دانيم؟ فهم عرفی آنواب میدانيم یا در عالم خدان د که، در بيداري میه ایی میواقعي ت را آن

عالم  ش  خص در ،هایی اس  ت کهگوید اس  وه یا الگوي واقعيت آنداند و میبينيم، واقعيت میعالم بيداري می

 ،م واکردکه تا چش ،اباطيل بود ،دیدیدچه در عالم خواب میکه آن :گویدبيند. از این نظر چنين میواقعيت می

اند. هایی که در عالم طبيعتند واقعيتس ما معتقدیم آنطبيع ت نبودن د. پ مد، یعنی در ع الدر ع الم واقع نبودن 

هایی ناند و آبينيم، اس  وه و الگوي واقعيتهایی که در عالم طبيعت و عالم بيداري میپس دو تا قول ش  د، آن

که عکس این حالت را  . یکی هم اینهاان د از این واقعي ته اي موهومیعکس ،بينيمک ه در ع الم خواب می

درجات اول:تندگفوقت فکر کردید که چرا قدما میقبول داش ته باشيم و مثل صدرالمتالهين حرف بزنيم. هيچ 

؟ چون نبوت اتص  ال به عوالم فوق عالم طبيعت "اولين درجه نبوت منام اس  ت"گفتند: النبوه المنامات. چرا می

ت که ش   خص خواب ببيند. از این نظر ش   ما هم در آثار اس   ت، اولين درج ه اتص   ال به عالم باال، این اس   

 گویند اولين قدمیص درالمتالهين و هم آثار حاج مالهادي سبزواري، کتاب النبوات المنامات دارید. چون می

چون آن یک واقعيت باالتري اس  ت، تا  به طرف پيغمبر ش  دن این اس  ت که وارد عالم رویا ش  وید، ،که بروید

یی که در گوید آن چيزهاري وارد بش   وید و بش   وید نبی. حاال دقت کنيد فهم عرفی ما میبعد به واقعيت باالت

یک  ،بينيمه ایی ک ه در عالم رویا میان د و آنو الگو و اس   وه واقعي ت Para digmبينيم ع الم بي داري می

و  رالمتالهينها هس  تند اما اگر به س  راغ ص  دتش اگر باش  ند، عکس  ی از آنها هس  تند. نهایهایی از اینعکس

ندارند. عدم نيس   تند، اما از  واقعيت خيلی  ها که واقعيتیگوید اینمی ،و مالهادي س   بزواري بروید عربیابن
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آنی است که در عالم برزخ است و از  ،خواهيدرقيقی برخوردارند، اما اگر واقعيت غليظ و سفت و ممکنی می

کدام از این دو قابل اثبات ابل اثبات اس   ت؟ هيچواقعي ت ع الم مجردات اس   ت. حاال کدامش ق غليظ ترآن 

الم چيزهایی که در این عکه آن یک سازگارتر است، ایننيست، اما ساختار جسمانی، ذهنی و روانی ما با کدام

يدان توانند مکدام از دو طرف نمیدليل نيس  ت ولی هيچاس  ت را واقعيت بدانيم، وگرنه حرف هر دو طرف بی

 ،اند. امادليلها هم بیخودشان را بر کرسی بنشانند. یعنی به همان اندازه که ما بی دليليم آنرا پر کنند و حرف 

بر این که این س   نگ را یا این چوب را واقعيت بدانيم و چون چيزي که در خواب  ،ایمار دادهش قرمما برکدا

رار دادیم. بنابراین دو قول را، این ق Paradigmم ا  ،پس واقعي ت ن دارد ،گویمبينم، مث ل این نيس   ت میمی

ولی ساختار ذهنی، جسمانی، روانی  ،مطلقاً ،کدامش هم دليل قاطعی به س ودش وجود نداردوجود دارد و هيچ

 ند.خواستعربی میدهد، نه به آن طرفی که صدراي شيرازي و ابنران این طرف سوق میگما، ما را به قرارداد 

 ،تنگفت واقعی دانسکه غرابت س خن مور براي ش ما کم بش ود، مور می این مطالب را به این خاطر بيان کردم،

 ها واقعيت دارند، بایداین ،قرارداد اس ت و دليلی به سودش وجود ندارد، اگر دليل به سودش وجود داشت که

م توانيم آن را رد کنيولی نمی ،به عنوان حرفی که خالف دليل است ،کردیمحرف صدراي شيرازي را رد می

ا قرارداد م .عربی را هم رد کنيم، آن یک دید اس  ت، این هم یک دید اس  تحرف ابن توانيمادگی، نمیبه س  

فت به گگردیم. اما مور میجا باز به اس   کلت اص   لی بحث برمیاینبدانيم. از  ها را واقعيتاین اس   ت که این

م، از بداني هایشان را واقعيتسبتهایش ان را و نکه قرارداد کردیم، جواهر مادي فالس فه را و خاص همحض این

 و دیگر قراردادي در کار نيست. است نگرانهتوانيم، بکنيم که کامالً واقعاین به بعد دو کار دیگر می

 دو نتیجه واقعی مترتب بر قراردادي بودن وجود 

آن به بعد یک جا قرارداد کردیم، زهرا زن علی بش  ود و علی ش  وهر زهرا بش  ود، ولی از آید که آنمییادتان  

دانيم ب این سه دسته را واقعيت .کنيمکنيم. قرارداد میجا هم همين کار را میآثار واقعی بر آن مترتب شد؟ این

 ،يمتوانيم انجام دهها انجام گرفته، دو کار میکه در مورد ما انس   اناما وقتی این قرارداد انجام گرفت، کما این

ندیداهاي کا يتوانيم در باب بقيهکه میو کامالً واقعی اس  ت. یکی اینکه آن دو کار اص  الً قراردادي نيس  ت 

توانيم واقعی بدانيم یا نه، چون غير از این س   ه دس   ته، خيلی داوري کنيم، این ک ه آیا بقيه راهم می ،واقعي ت

دانيم. ت بها را واقعيکه ما آن ،اند، یعنی خودش  ان را نامزد کردندچيزهاي دیگر هس  تند که کاندیداي واقعيت

ها؟ مثالً آیا وقوع نزاع بين من ها و نسبتمثالً آیا رویدادها هم واقعيت دارند، مس تقل از جواهر مادي و خاص ه

گفتيم؟ یا نه این قس   م دارد به آن س   ه تا واقعيتی که قبالً می Reductionو دوس   تم واقعيت دارد یا قابليت 



168 
 

ها؛ یکی eventرویدادها اس   ت، تا نيس   ت. یکی کردن به این س   ه Reductionاس   ت، که قابل  چهارمی

processرا در نظر بگيرید، باران وقتی رس  يد به زمين حق ندارم به آن اش  اره کنيم و ها. باران ها، یعنی فرایند

بگویيم این باران اس  ت، باید بگویيم این آب اس  ت. تا باران روي زمين نش  س  ت، باید بگویيم، این آب اس  ت. 

ن باران توانيم بگویيم، ایران اس  ت؟ در فاص  له ميان ابر تا زمين اگر اش  اره کنيم هم میبا ،ش  ود گفتکی می

ارش  ی چون دیگر ب ،دیگر باران نيس  ت ،توانيم بگویيم این آب اس  ت، اما وقتی به زمين رس  يداس  ت و هم می

ير؟ این محل دارند یا خ ها واقعيتprocessها، یعنی اس   ت. آیا این processوجود ن دارد، این ب اران یک 

 واقعيت دارند یا واقعيت ندارند. ،اي که گفتيمها، مستقل از این سه دستهprocessاختالف است که 

ش   ود گفت مجموعه زنان ایرانی مس   لمان ه ا، یا واقعيت ندارند؟ آیا میsetدارن د،  ه ا واقعي تآی ا مجموع ه

را عرض  setقعيتی دارد. خود ش   ود گفت این مجموعه هم یک وادان کمتر از چه ل س   ال. آی ا میش   يمی

دان اس ت و هم کمتر از چهل سال دارد. یک زن ایرانی واقعيت دارد که هم مس لمان و ش يمیکنم. مس لماً می

يت دارد؟ عگویند، آن واقدانان میطور که ریاض  ی، آنsetها را قبول داریم. اما ما ایناند و ها جواهر مادياین

سال. آیا این مجموعه  43دان کمتر از بگویيم مجموعه زنان مسلمانان ایران شيمی ش ودها آیا میآیا غير از این

شود به همان می Reductionمستقل از جواهر مادي، وجود مستقل دارد؟ این وجود مستقل ندارد، وجودش 

اند. چيز دیگري که محل بحث اس  ت اعداد اس  ت. آیا اعداد هم ها هم محل بحثپس مجموعهجواهر مادي. 

واقعيت دارند؟ آیا در عالم، چهار هم وجود دارد؟ یا چهار وجود ندارد؟ آیا جایی از عالم موطن هجده، سه یا 

چهار اس  ت؟ باز این هم محل بحث اس  ت. چيز دیگري که محل بحث اس  ت، قض  ایا اس  ت. آیا قض  ایا وجود 

 دارند؟

وجود دارد اما قض  يه این چاي یعنی این چاي گرم اس  ت، به عنوان یک قض  يه. گرمی چاي که خاص  ه اس  ت و 

،آیا در عالم، قض  ایا هم وجود دارند؟ ممکن اس  ت کس  ی  statement ،propositionگرم اس  ت که ش  د 

بگوید بله، قض  ایا هم وجود دارند. ممکن هم هس  ت، قض  ایا وجود نداش  ته باش  ند. ممکن اس  ت که باز کس  ی 

ها هم وجودي universalرند. آیا کليات بگوید، قض  ایاي ص  ادق وجود دارند اما قض  ایاي کاذب وجود ندا

مس تقل دارند. مثالً مس تقل از این چاي و آن چاي، آیا واقعيتی مستقل به نام چاي بودن وجود دارد؟ آیا غير از 

واقعيتی مس تقل به نام انسان بودن وجود دارد یا وجود ندارد.  ،اندمن که انس انم و این خانم یا آن آقا که انس ان

گویند وجود ندارد. گویند وجود دارد و بعض  ی می؟ محل بحث اس  ت. بعض  ی میuniversal واقعيت یک 

، آیا این هم وجود دارد یا وجود ندارد؟ من اص  طالح ویتگنش  تاین را به  state of affairsآیا وض  ع امور یا 
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جود دارد، اندازید، این که و. نم دي ک ه جلوي در اتاقتان میA cat on a matگوی د: او می .برمک ار می

م توانگربه هم یک رویش نش  س  ته، آن هم وجود دارد. این جوهر مادي اس  ت. بنابراین می ش  کی ندارم. یک

و گربه هم وجود  ؛بينم، که نمد یک جوهر مادي است و وجود داردجا یک نمد میاش اره کنم که من در این

و د ،هم وجود دارد؟ آیا در این اتاق وي نمدکه غير از گربه و غير از نمد، گربه ر :ش  ود گفتآیا میدارد. اما 

واقعيت وجود دارد یا سه واقعيت؟ آیا یک گربه و یک نمد وجود دارد و یک روي نمد بودن گربه؟ آیا روي 

، اگر state of affairsگویند یک چيز اض افه است یا نه، یک چيز اضافه نيست، به این می ،نمد بودن گربه

 "کهاین"که بر سر هر قضيه یک را بفهميد که چيس ت، دو راه دارید. یکی آن state of affairsبخواهيد 

این قض  يه اس  ت. این که ش  کی  ،ش  نبه اس  ت. بگویيم، امروز یکstate of affairsش  ود دربياورید. آن می

 مروزکه ااین ،که بگذاریم و بگویيمیا گزاره اس   ت. اما اگر بر س   ر این جمله یک این propositionندارد، 

ش  نبه که امروز یکاین»گویند وض  ع امور. آیا . به این می state of affairsش  ود ش  نبه اس  ت، این مییک

به جاي  ،دیگرش هم این اس   ت ههاي عالم اس   ت؟ یک راهش این اس   ت. یک راواقعيتی از واقعيت« اس   ت

ع قضيه را اس م. موضوت تبدیل بکنيم به قض يه را که ص فت اس  محمولکه بر س ر جمله بگذاریم، که، اینآن

این  ،«حس ن بيمار است»گویيم مثالً می state of affairsش ود وقت میاليه آن اس م قرار بدهيم، آنمض اف

 ،که بگویيماول اینش  ود. راه آن را بس  ازیم. از دو راه می state of affairsخواهيم قض  يه اس  ت. حاال می

ه تبدیل بکنيم به اسم، کبيمار را محمول و صفت است را  اس ت که که حس ن بيمار اس ت، راه دوم هم ایناین

ز حسن و غير اکه بشود بيماري حسن. آیا  ،اليه این بيماري قرار بدهيمموض وع را مضافش ود بيماري. بعد می

 ها نامزدا... اموري هس  تند که اینغير از بيماري، چيزي هم با نام بيماري حس  ن وجود دارد یا خير؟ ولی ماش  ا

شوند نماینده ها میشود، اینت تلقی شدند. درست مثل مجلس، مثالً پنجاه نماینده اعتبارشان تصویب میواقعي

ر را که گویند این دویست و چهل نفها باید تصویب کنند. مثالً مینمایندگان بعدي را، خود اینمجلس. اعتبار 

ها کند که اینیبحث مدارد. کی  ه وجودهاند اما در مورد س  ی نفر ش  ک و ش  بتص  ویب ش  د، نماینده مجلس

که  ،ها را قبول کردیمها و نس  بتنماینده بش  وند یا نش  وند؟ انگار این س  ه مورد را یعنی جواهر مادي، خاص  ه

نس  ت یا دا ها را واقعيتش  ود، آنتا عرض  ه کنند، ببينم میباید خودش  ان را به این س  ه اند. بقيهها واقعيتاین

ام بدهيد. توانيد انجشما آن قرارداد اوليه را پذیرفتيد، دو کار دیگر میوقتی  دانست. ها را واقعيتآن ،شودنمی

هاي زارهکه گاولش این بود ک ه ن امزدهاي دیگر را هم، آیا واقعيت بدانيد یا واقعيت ندانيد. یکی هم اینک ار 

ستند، که کاذب که مطابق با واقع نيیا این ،که صادق باشند ،مطابق با واقعيت هس تند ،ها را ببينيدناظر به واقعيت
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باش ند. موض وع جلسه آینده، این است که پس از پذیرش رئاليزم قراردادگرایانه، چگونه صدق و کذب قضایا 

 قابل احرازند و این پایان بحث نقد بيرونی است.

 پرسش و پاسخ:

 کتاب لویيس را آیا مطمئين هستيد که نامش درست است؟ تحليل کافی نيست؟ سوال:

 ، عنوان آن به شکل دقيق همين است.Analyze isn't enoughبله،  استاد:

جناب استاد در این مجموعه نظام فکري، آیا هيچ جایگاه و پایگاهی براي پدیده اسطوره وجود دارد؟  ستوال:

 شناختی هم دارد.ی ندارد و اسطوره جنبه معرفتختشناچون اسطوره چيزهاي صرفاً زیبایی

ثار اش آدر زمينه روانش  ناس  ی، که بهترین نمونهش  ود. یکی ينه، راجع به اس  طوره بحث میدر س  ه زم جواب:

ان اندیش  ی بر روان انس  اي که اس  طورهش  ناختی اس  ت. درباره آثار مثبت یا منفیکه آثار روان ،یونگ اس  ت

 ،شودحث میکل آثار یونگ یک نوع اس طوره در روانش ناسی است. جاي دوم که اسطوره بگذارد. تقریباً می

 پردازد. یکیها دوتایش به اسطوره میکه از این ،ش ناسی داریمش ناس ی اس ت. ما هفت ش اخه در دیندر دین

ه که خود فلسفه هم راجع به اسطوراي. این هم دسته دوم. دیگر اینش ناس ی مقایس هتاریخ ادیان و دیگري دین

ام لهس   تانی اس   ت، کتاب مهمی دارد به ن دان بزرگکند. کالکوفس  کی که فيلس   وف و الهیخيلی بحث می

The present of myth  که از انتشارات دانشگاه کمبریج است.  ایشان نشان داده که  "حض ور اسطوره"یا

رخالف دهد بدارند. حتی در اواخر قرن بيستم. ایشان نشان می پردازيهنوز که هنوز اس ت، فيلس وفان اس طوره

اش وره گذش  ته اما هنوز هم اس  طوره وجود دارد و هر فيلس  وفی در فلس  فهدوران اس  ط ،کنيمچه ما فکر میآن

راجع به حضور اسطوره در علوم تجربی سخن  ،هاي کتابشیک یا دو اسطوره وجود دارد. او در یکی از فصل

رمس اي را که هاگر مجموعهشناسی هم اسطوره داریم. شما گوید ما در فيزیک و شيمی و زیستاو می .گفته

که  ،با ش  انزده متفکر راجع به اس  طوره ،گس  تره اس  طوره که مص  احبه اس  ت ،ر کرده که عنوانش هس  تمنتش  

کننده آن آقاي ارشاد است در آن یکی، دو تا از مصاحبه شوندگان راجع به حضور اسطوره در فلسفه مص احبه

 امروز سخن گفتند. حضور اسطوره در هنر و حضور در روانشناسی.

ادبی  انرژرافيا تأثيري دارد، در پيدایش تمدن خاصی یا فرهنگ که بخشی از آن ادبيات یا که جغآیا این سوال:

 خاصی؟
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علم  ،عنوانش هست ،حميدِحميد را اگر دیده باش يد يش ود گفت، ش ما کتاب تحوالت جامعهبله، می استتاد:

در مظاهر فرهنگی موثر  توانند هم در مظاهر تمدنی و همدهد که تحوالت اقليمی مینشان می .تحوالت جامعه

 .هاي ادبيات هم ژانرهاي ادبی استخشکه یکی از مظاهر فرهنگی ادبيات است و یکی از ب ،باشند

شود گفت آماده بودن یک مردمی براي گفتگو، استدالل، مدارا و از آن طرف آماده نبودن یک آیا می سوال:

اي خش  ن، این هم تحت تأثير جغرافيا و اقليمش  ان همردمی براي گفتگو، اس  تدالل، مدارا و روي آوردن به راه

اس  اس  اً اهل مدارا هس  تند یا اس  اس  اً اهل  ،که بگویيم بعض  ی از مردم تحت تأثير اقليمش  اناس  ت؟ یعنی این

 اند؟خشونت

 شود، گفت. چون اگر بخواهيم به صورتشود گفت اما به صورت جبري نمیبه ص ورت فی الجمله میاستاد: 

باید  کنند، در تمام طول تاریخشانش ود که مردمی که در این اقليم زندگی میایش این میجبري بگویيم، معن

يک کش  ورهاي اس  تبدادي به کش   ورهاي دمکرات ،بينيم کهالعين میکه ما به رايبه ش  کل ثابت بمانند. با این

ل شدند به دیخنثی تبتبدیل ش دند، کش ورهاي دمکراتيکی تبدیل ش دند به کش ورهاي اس تبدادي. کشورهاي 

کش ورهاي اهل مدارا. با وجود این که همان اقليم را دارند. مثالً جهان اسالم تا قرن ششم پرمداراترین فرهنگ 

بود، اما همان جهان اس الم که بزرگترین رجل جهان تش يع آن زمان یعنی س يد ش  ریف مرتض  ی برادر شریف 

سطري  24ر صائبيان زمان خودش یک رثائيه در رثاي بزرگترین رهب ،البالغه استرض ی، که گردآورنده نهج

ش  ود در زیر خاک کوهی را می ،دانس  تمتا تو را در گور ندیده بودم نمی "گوید:س  روده اس  ت که در آن می

دفن کرد. ش ما تص ور کنيد که االن مرجع تقليدي در قم در رثاي مارکسيستی، رثائيه بگوید. این دو برادر در 

گفتند، شریف، شریف یعنی رئيس. این ها میاس الم بودند و از آن جهت به آنآن زمان، رئيس ش يعيان جهان 

 ،وانيدت. اقليم نجف آیا از هشتصد سال پيش تا االن فرق کرده است؟ آیا میtoleranceیعنی تمام مدارا. تمام 

عر ش   االن اص  الً چنين چيزي تص  ور کنيد. مثالً تص  ور کنيد که آقاي جوادي آملی در وفات دکتر حقش  ناس

دوران، دوران نفی غير اس  ت. دوران، دوران این اس  ت که ما بر حقيم. یک نفري بس  راید؟ اص  الً و ابداً. چون 

ش   ود. اگر ما چيزي را ریختيم پيش این هاي عالم از طریق ما ش   يعيان در عالم توزیع میگفت ه بود، همه رزق

د. خب، این جغرافيا که فرق نکرده، جبر ریختيم هم کس   ی از ما طلب ندارخره ا و گ اوها که هيچ، اگر نمی

اش اهل مدارا یا اهل ه اي جغرافي ايجغرافي ایی وجود ن دارد. این جور نيس   ت ک ه، اقليمی ب ه خ اطر ویژگی

 خشونت باشد.
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هاي فرهنگی داریم که در اصفهان اما در یک امر  ش کی نداریم. مثالً در ش مال، به خاطر اقليمش، یک ویژگی

 دهدیعنی چيزي که تو را رانش می سوق دادناست.  س وق دادناما این در حد  ،شميل اقليوجود ندارد، به دل

رس اند، چون اگر به یک راه رسيدید یکند و به یک راه نمپایت را کم میهاي پيشبه یک راهی اما تعداد راه

 .شود دیگرجبر می
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لسه پانزدهمج

 

 

 گرایی قراردادگرایانهی بر واقعروش احراز صدق و کذب قضایا،مبتن

و، کنيم، چه چيزهایی را الگدرس  تی اس  ت که ما قرارداد می رأيآید در جلس  ه گذش  ته بيان ش  د، که به نظر می

 ،کنيماس وه و س رمش ق واقعيت تلقی کنيم و بعداً درباره واقعيت داشتن یا نداشتنِ هر چيز دیگري که بحث می

 ،کنيمکه آن چيز دیگري که درباره واقعيت داش  تن یا نداش  تنش، بحث می کنيمدر واقع درباره این بحث می

ایم ایم، هس  ت یا مثل این نيس  ت. مثل این چيزهایی که اس  وه و الگو قرار دادهدهکرمثل آن چيزي که قرارداد 

 یکه غرابت سخن جی.اي.مور هم کم شود، گفتم شما اگر به دیدگاه فيلسوفان سنتهس ت یا نيست و براي این

د، چون در بينيچه در بيداري میتر اس  ت از آنواقعی ،بينيدچه که در خواب میبينيد آنما را جویا بش  وید، می
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عالم خواب ما با عالم مثال سروکار داریم، با عالم برزخ وجودي سروکار داریم و آن عالم)مثال(، موجوداتش 

مين جهت دانيم و به هبينيم، الگوي واقعيت میري میچه را در بيدااز واقعيتِ بيش تري برخوردار هستند. ما آن

بنابراین قراردادي بودنش به نظر  .ها نيس   تبينيم، واقعی نيس   ت، مث ل اینچ ه در خواب میگویيم آنهم می

ه کنيم بکنيم نه قراردادهاي دیگري را، قرارداد میکه ما این را قرارداد میآید درس   ت اس   ت. منتهی اینیم

ها، الگو و س  رمش  ق واقعيت باش  ند، به س  اختار ها و نس  بت ميان آنهاي آنمادي و خاص  ه اص  طالح جواهر

ا وقتی خبر از عالم واقع باشد، تریشه و بیروانی ما بس تگی دارد. این گونه نيس ت که کامالً بی-ذهنی-جس می

ن که سخن این فيلسوفاکنيم و علت اینروانی را داریم، این قراردادها را می-ذهنی-که ما این س اختار جس می

تراند از موجودات عالم بيداري، موجودات عالم خواب واقعی ،گویندید که میآبراي م ا عجي ب و غریب می

روانی ما س ازگار نيست. انگار وجودِ ما، اقتضایش این -ذهنی-این اس ت که س خنش ان با این س اختار جس می

گویيم، ها میيزهایی باش  د که در عالم طبيعت به آناس  ت که اگر قرار اس  ت، چيزي را واقعی بدانيم، همين چ

 ها.ها و نسبتجواهر مادي و خاصته

بلکه  ،ریش  ه در واقعيتقبول کردیم، آن هم نه قرارداد بی به ص  ورت قرارداداگر بنابراین ش  د که ما این س  ه را 

صدق و  ،ها را واقعی بدانيمقراردادي که به هرحال ریش ه در س اختار ذهنی و روانی ما دارد، اگر قرار ش د این

، این شودمی ها گفتهدرباره واقعيتاي که شود فهميد یک قضيهکذب قض ایا دیگر قابل احراز است. دیگر می

قض يه ص دقش چگونه اس ت، چون در واقع صدقش بستگی به این دارد که ما ببينيم آن واقعيتی که ادعا شده، 

 و واقعيت دارند یا نه.چنان که این سه تا الگآن ،است واقعيت دار

 مشکالتِ احراز صدق و کذب قضایا

با  ،شود ميزان دقتی که ما در علوم مختلف داریمآید که باعث میجا یک س لس له مشکالت پيش میاما در این 

اب در ب ،توانيموقتی که ادعاهایی درباره وض ع زنان حال ش ود، محرز است که چگونه می هم مس اوي نباش د.

اگر من گفتم در این اتاق نيتروژن وجود ندارد، چون دارم درباره االن سخن  تحقيق کنيم. ن،شاصدق و کذب

اما اگر من درباره گذش  ته  ؛این قابل ص  دق و کذب اس  ت و ص  دق و کذبش هم قابل تحقيق اس  ت ،گویممی

دق و ص  گفتم و این که ده س  ال پيش، در این اتاق نيتروژن وجود نداش  ته اس  ت، دیگر به آس  انی س  خن می

ي آینده س   خن بگویم، مثالً بگویم ده س   الِ آینده در این اتاق نيتروژن کذبش قابل تحقيق نبود. یا اگر درباره

ویم خواهم بگوجود نخواهد داش ت، دیگر ص دق و کذبش به این آسانی قابل احراز نخواهد بود. بنابراین، می

اما این روش در همه جا به آس   انی قابل  ،م ا روش احراز ص   دق و کذب را بلدیم ،مورجی.اي.بع د از روش 
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راي رفتن از کسی گفت بزنم. اگر مییکس ان نيست. مثالی  ،قض ایا تحقيق نيس ت و ميزان س هولت و ص عوبتِ

 را پيمود، که این یکی از اولياتِ علم فيزیک است. Bتا  A،باید تمام نقاطِ ميان  Bبه نقطه  Aنقطه 

بروید به  Aي ش   ود ش   ما از نقطهطفره محال اس   ت. یعنی نمی ،فتندگاین همان چيزي اس   ت که قدماي ما می

گفتند طفره و جهش کردن از یک نقطه به نقطه ها میرا طی نکنيد. آن Bتا  Aو یکی از نقاط ميان  Bي نقطه

 Bي بروید به نقطه Aي که نقاط ميان آن را طی کنيد، محال اس  ت. ش  ما اگر بخواهيد از نقطهبدون آن ،دیگر

ش   ود بگویيد مي ان این دو نقط ه، هزار نقط ه ف اص   ل ه اس   ت، ب ای د تم ام این هزار نقط ه را طی کنيد. نمی و

هر  محال است. این در مورد ،گفتندرا قدما میپریم. این تایش میکنيم و از دویستا طی میهش تص دتایش ر

A  و هرB رس   يدن از هر  آید که آیابرمی ،اي که من گفتمص   ادق اس   ت. اما آیا از این نکتهA  به هرB  به

برسيم اما بعضی  Bبه  Aتوانيم به آسانی از ها ما میدیگر است. بعضی وقت Bبه هر  Aسهولت رسيدن از هر 

جا به دشوار است. مثالً آیا رسيدن شما از تهران به مشهد، آیا به آسانی رسيدن شما از این Bبه  Aها از رسيدن

جا جا بروید به مش   هد، چه از اینن حاکم اس   ت. چه ش   ما بخواهيد از اینو یک قانودکره ماه اس   ت. در هر 

را  Bتا  Aکه ش  ما باید تمامی نقاط ميان بخواهيد بروید کره ماه در هر دو حال یک قاعده ص  ادق اس  ت. این

 ه،وقتی از تهران به مشهد است، آسان است. اما وقتی سخن از فاصل Bو  Aطی کنيد، اما طی کردن نقاط ميان 

ميان زمين تا ماه اس ت، دشوارتر است. بنابراین ما نباید فکر کنيم، وقتی روشی را به دست ما دادند، إعمال این 

خواهد روش در تمامی موارد، داراي یک نوع سهولت است. ممکن است روش، یک روش باشد، اما وقتی می

س  خنی که جی.اي.مور  ر اس  ت.جا دش  وارتتر اس  ت و یکجا آس  انجا دارد، یکعمال روش بش  ود، جابهإ

وقتی یک ادعایی درباره  :گفتکرد. او میروش احراز ص   دق و ک ذب را براي م ا مش   خص می ،گف تمی

 دارش   ی که احراز واقعيتکه ببينيد آیا آن رو ،روش احراز ص   دق و کذبش این اس   ت ،ش   ودها میواقعيت

تا نيس  ت. یعنی مثل جواهر مادي، ین س  ههس  ت یا مثل ا ،دانيدتایی که الگو میمثل این س  ه ،ش  دنش ش  ده

قابل تر هلاهی سگ .پياده کرد ،شودها هست یا نيست. این روش را به یکسان، به سهولت نمیها و نسبتخاصته

اش يادهش ود، پتر میکه: گاهی آس اننکته اول این .تر قابل پياده کردن اس تپياده کردن اس ت، گاهی س خت

 پياده کرد. ،شودمیاش کرد. مثل هم نپياده شود،کرد. گاهی دشوارتر می

 امور شناختنیِ شناخته و شناختنیِ ناشناخته و ناشناختنی

اي در گانهجاس  ت که یک تقس  يم س  هپياده کرد. از این ،ش  ودکه، گاهی موارد این روش را نمینکته دوم این 

epistemology از این دو قس  م هم خودش دو قسم اند به دو قس م و یکی پدید آمده، که امور قابل تقس يم
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و امور  (knowable)ان د به امور ش   ناختیق اب ل تقس   يمش   ود س   ه قس   م. امور ش   ود، ک ه نه ایت اً میمی

امور شناختی شناخته و  :شود(. امور ش ناختی هم باز خودش به دو قس م تقسيم میunknowable)ناش ناختی

این سه حاال . هاها و ناشناختنیها، ناشناختهقسم، شناختهشوند به سه پس امور تقسيم می امور شناختی ناشناخته.

مور در جی.اي.اند که روش هاییآن ،هاقس  م بر اس  اس س  خن جی.اي.مور، کامالً قابل فهم اس  ت. ش  ناخته

اند که روش جی.اي.مور در موردشان اعمال شده هاییها، آنناشناخته .موردشان اعمال شده و به نتيجه رسيده

ور در اند که روش مهاییها آناند؛ و ناشناختنیتر و دشوارتر بودهبه نتيجه نرس يده است، چون سختاما هنوز 

ایم، یعنی این روش در عين حال که یگانه روشی است که ما کشف کرده موردش ان اص الً قابل اعمال نيس ت.

جا که یعنی راز. تا آن Mysteryگویيم، ها یعنی دس  ته س  وم میاین ناش  ناختنیجا قابل اعمال نيس  ت. به همه

ش   ود، ش   ناخت. یکی از وظایف ها را نمییعنی آنام. راز آید فرق بين راز و مس   ئله و معما را گفتهیادم می

epistemology يص ها را تشخبگذارد، یعنی ناشناختنی کنار ها رااین است که رازها را تشخيص بدهد و آن

ممان را باید مص روف چه مس  ائلی نکنيم و فهميم که همّ و غطوري ما می ها را به کنار بگذارد. اینبدهد و آن

ند، یعنی اچيزهایی هس   تند که فوق طور عقل آدمی :گفتنداند. قدما میها فوق طور عقل آدمیبفهميم که این

جدید اس   ت که بفهمد، رازها چی  epistemologyرازاند و این یک از مهمترین اهتمامات  ،اندناش   ناختنی

ن تا حداقل از آ ،ها برویماند، دنبال ش  ناختنیها رازند و ناش  ناختنیس  تند، که ما س  راغش  ان نرویم، چون آنه

 ها را تبدیل کنيم به شناخته.جهت ناشناخته

 هامعرفی نظرات در مورد کاندیداي راز

ه که من یک ش   قوق مختلفی پيدا کرد epistemologyماش   اا... جاس   ت که إلیاند؟ در ایناین رازها چی 

 کنم. تعدادي از کاندیداهایش را عرض می

جا بهتر اس  ت یک جدول ص  ليب مانند ها، راز نيس  تند. اینphenomenراز اس  ت،  Nomenض  ی گفتند: بع

شود شناختی. شود ناشناختنی و ناراز میبکشيد، یک جایش بنویسيد راز، یک جایش بنویسيد ناراز. که راز می

ناراز اس  ت. یعنی  phenomenاس  ت،  Nomenها را بنویس  يد. بعض  ی گفتند راز در این جدول این کاندیدا

ناختنی هایشان، شند یا بگویيد بود امور ناش ناختنی است، جلوهاحاق، ناش ناختی اس ت اما ظواهر امور ش ناختی

ناشناختنی است،  ذات. بعض ی مثل قدماي ما گفتند: phenomenو  Nomenگفت: خود کانت میاس ت. 

ا توانيم ذات اش  يا را بش  ناس  يم، ما تنهما نمی :گویدمی« حدود»س  ينا در کتاب اند. مثالً ابنناختنیش   اعراض

ند گفتاز این جهت تعریف منطقی محال اس   ت و ش   دنی نيس   ت. بعض   ی  ،توانيم اعراض را بش   ناس   يممی
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. بعضی گفتند: است Self، شود شناخت (، راز اس ت و ناخود، ش ناختنی اس ت. تنها چيزي که نمیselfخود)

م. ناشناختنی است و امکان ندارد بتوانيم گذشته و آینده را بشناسي آیندهو  گذشته، شناختنی است اما  حال

که ناپلئون که ناشناختنی است، یعنی اینش ناخت نيست. این ،هاما راجع به گذش ته، خيلی عقاید داریم، اما این

يسی او از نيروهاي انگل ،تنی است. وگرنه ما عقيده داریمناش ناخ ،در جنگ واتلو ش کس ت خورد یا پيروز ش د

عقيده غير از معرفت اس ت. بعضی گفتند: حال و گذشته شناختنی است، آینده ناشناختنی ش کس ت خورد. اما 

شناختنی  بیعتطکه است. بعضی هم گفتند حال و آینده شناختنی است، اما گذشته شناختنی نيست. دیگر این

هر چيزي جسم و جسمانی باشد، شناختنی است ولی هر چيزي ش ناختنی نيست. یعنی  ماوراء طبیعتاس ت، 

اشناختنی ن خداکه جس م و جس مانی نباشد و ماده و مادي نباشد، شناختنی نيست. یک دید این است که فقط 

تنی است و شناخ خدا: اندشناختنی است. جالب است که بگویيم کسانی گفته غیر از خدااست و هر چيزي 

، شناختنی نيست.مالبرانش، فيلسوف و متکلمِ معروف فرانسوي، کتاب مهمی دارد به نام از خدا غیريچ چيز ه

تنی فقط خدا ش  ناخ :گویدکار به تمام معناس  ت، او در این کتاب میکه یک ش  اه در جستتتجوي حقیقت،

ناختنی شبشناسيم. خدا  ،است است و بقيه امور را با نور خدا شاید بتوان شناخت و اگر نور خدا نباشد که محال

 ،هشود کاند. سوال میها شناختنیش ود، شناخت. واقعيتها را میعيتواق ي:همهگویداول اس ت. یک دید می

ها دهند چرا، ارزشها جواب میآن ؟این یعنی ما ناش  ناختنی نداریم ،ش  ود ش  ناختها را میاگر همه واقعيت

ند. یک دید اناش  ناختنی وظایفاند، ش  ناختنی هاارزشو  واقعیات گوید:اند. یک دید دیگر میناش  ناختنی

ولی  ،ددار هاي دیگري هم وجودشناختنی است. نامزد روابطشاناند، ناش ناختنی خود امورگوید: دیگر می

 ،هر چه در دنياس  ت :اندگفتهام. بعض  ی ش  ناس  ی گفتههاي معرفتها را در بحثحض  ور ذهن ندارم. ایناالن 

چه پس از دنياس ت، ناش ناختنی اس ت، بنابراین آخرت و برزخ ناشناختنی است. بعضی اس ت، اما آن ش ناختنی

اس  ت.  Selfناش  ناختنی اس  ت و هر چه غير از روح ش  ناختنی اس  ت. که روح به غير از  روح آدمیگفتند 

ت، به وار نيسش ناختنی اس ت و هر چه انسان ،اشوارگیبه ميزان انس ان ،داراس ت بعض ی گفتند: هر چه انس ان

ریق شناسيم را از طناش ناختنی اس ت. این معنایش این اس ت که همه چيزهایی که می ،وار نبودنشميزان انس ان

 شناسيم.را نمی آن ،بنابراین اگر چيزي به ما شباهت نداشته باشد .شناسيمخودمان می

 سلسله مراتب حقایق، به اعتبار سهولت و صعوبت شناخت

ي ص  عوبت و س  هولت ش  ناختنی بودنش  ان، متفاوت اس  ت که حاال من عرض کردم،  درجه این س  تونی کهدر  

قایق اند، بعد حترین حقایق، حقایق منطقیتقریباً بر این اس   ت که آس   انکنم. اجماع ي آن را عرض میدرجه
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اند. انس  انی یاند، بعد حقایق علوم تجربتر قابل ش  ناختند. بعد حقایق علوم تجربی طبيعیکه آس  ان ،اندریاض  ی

به دین  عم از ادبی، غيرادبی و بعد اگر مستقالً قائلأ ،اند، بعد حقایق فلسفی، بعد حقایق هنريبعد حقایق تاریخ

اند. اگر قائل باش يم، چون بعضی قائلند که ما حقایق دینی و مذهبی نداریم. باش يم، حقایق مذهبی و غيرمذهبی

بودن  کند و درجه قطعیافزایش پيدا می ،آیيد درجه ظنی بودنمی معن ایش این اس   ت ک ه از باال که به پایين

یعنی احتمالی  .گوینددر علوم می probabilityش  ناس  ی ميزان را معموالً در معرفتکند. این کاهش پيدا می

 اند.جذاب هایی عميق وها بحثگفتند ظنی بودن. اسکلت بحث را بيان کردم ولی اینکه قدما به آن می ،بودن

 هاانواع معانی تحلیل گزاره

رود. گاهی یادتان بياید قبالً هم گفتيم، تحليل به یک معنا به کار نمیهاس  ت. اگر نکته دیگر بحث تحليل گزاره

حليل یعنی جا تتحليل در برابر توص  يف و نقد اس  ت. گاهی تحليل قس  يم توص  يف یا گزارش و نقد اس  ت. آن

گویند تحليل یعنی چيزي که گزارش و توصيف نيست و نقد هم میجا وقتی ها و لوازم. آنفرضکش ف پيش

د از تحليل مرا ،خواهيم انجام دهيمو لوازم. در بحثی که االن می هافرضیعنی کشف پيش ،نيست، تحليل است

نظرش مور جی.اي.. تحلیلگویيم ترین أجزاء. به این میآن مرکب به بسيط يتجزیه از راه گزارههر  شناختِ

ل کنيد، یعنی آن را تحليش   ما هر وقت چيزي را تعریف می :گفتود ک ه تعریف، تحلي ل اس   ت. او میاین ب

کني  د. ب  ا این ح  ال، بعض   ی برخالف ترین اجزاء خودش، تجزی  ه مییعنی داری  د آن را ب  ه بس   يط .کني  دمی

ها چه گزاره يلحرف جی.اي.مور را قبول کنيم، فرقش با تحلتحليل نيست. اگر  ،مور معتقدند تعریفجی.اي.

 شود؟می

 تفاوت تحلیل و تعریف گزاره ها

تحلي  ل  ،کنيم، اگر حرف مور را بپ  ذیریم، در تعریفتف  اوتش این اس   ت ک  ه در تعریف، تحلي  لِ مف  اهيم می

conceptکنيم.ها یا مفاهيم می 

حليِل ي هم دارد. در تتحليل، معانی دیگرش ان بش ناسيم. البته ها را از طریق تجزیهخواهيم گزارهاما گاهی ما می

کند یا کند یا بيان ارزش میها بيان واقع میآیا گزاره ،این اس  ت که ،ها اول چيزي که باید روش  ن ش  ودگزاره

 ،اید بفهميمها بدر گزارهآید. هميشه بيان تکليف؟ این اص الً کار آس انی نيست، برخالف چيزي که به نظر می

یا  value(اس   ت یا بيانِ یک ارزش یا factمقامِ بيانِ یک واقعيت) چه ص   ادق و چه کاذب، آیا در که گزاره

است.مخصوصاً تفکيک واقعيت، از ارزش خيلی دشوار است، گرچه موارد  obligationبيانِ یک تکليف و 

گویم: وجه کنيم. من اگر بباید به چند مورد ت د،پذیرکه این تفکيک ص  ورتدیگر هم دش وار اس ت. براي این
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اي اس  ت؟ آیا این حاکی از ارزش اس  ت، حاکی از واقع اس  ت یا . این چه گزاره(خوب اس  تگویی )راس  ت

بينيد، بگویيد: حاکی از واقع که نيست، مخصوصًا که خوب را می حاکی از تکليف؟ ممکن اس ت تا شما واژه

. آن فببينيد، موض وعش هم راس تگویی اس ت و این یک فعل ارادي انسانی است. پس یا ارزش است یا تکلي

بيان واقع اس   ت و لغت  ،گویی خوب اس   تها معتقدند راس   تگویم خيلیوقت اس   ت که من به ش   ما می

 انداز شده.شما شده و غلط رهزنِخوب،

یا بيان آن دوتاي دیگر، آمان بر این اس ت که بيان واقع نباشد. در اما این بيان واقع اس ت. اما بس يار خوب، فرض

ه تکليفی ککند یا ایندارد، ارزشی را مشخص میش ود گفت. آیا س ادگی نمیارزش اس ت یا بيان تکليف. به 

کند. تش خيص آن آس ان نيست. همه چيز مثل شناخت آب که گویی مش خص میرا براي ما نس بت به راس ت
H O2 ه س  رک )که طور که گفتم: )س  رکه ترش اس  ت(، بيان واقع اس  ت، اما ایناس  ت، آس  ان نيس  ت. همان

يف موضوع در تکلمسلماً بيان تکليف نيست. چون  ؟بيان واقعيت است یا بيان ارزش استآیا (خوش مزه اس ت

باید یک فعل باشد و سرکه یک فعل نيست.اما آیا )سرکه خوشمزه است( بيان واقع است یا بيان ارزش؟ سرکه 

يلی خ ،شتش  خيص، اس  ت یا ارزشبيان واقع  ،که س  رکه خوش  مزه اس  تترش اس  ت، بيان واقع اس  ت. اما این

 ما ،اندازي برطرف نش  وداندازي دارند، تا غلطها غلططور اس  ت؟ چون الفاظ در گزارهمش  کل اس  ت. چرا این

 اند یا تکليف یا واقع.ها حاکی از ارزشفهميم این گزارهنمی

 

 هااندازي واژهبحثی پیرامون غلط

نکته این اس ت که ش  ما باید  اماها در نقد خيلی مهم اس ت.، که اینها اش اره کنيماندازيخواهيم به این غلطمی 

 هاست، چون الفاظ ممکن استمرادم واژه _روندالفاظی که در هر زبانی به کار می ،طبق حصر منطقی ،بدانيد

ند، شها اگر بار معنایی نداش ته باواژهحتماً بار معنایی دارند. چون  _چيزهاي دیگري را هم به ذهن ش ما بياورد

 و لفظ مستعمل نيست.است  لفظ مهمل :گویيمبه آن می

ص  وت اس  ت و ص  وت بر  ،دانيد که هرچه از حنجره آدمی به درآیدجامع  المقدمات را خوانده باش  يد، میاگر  

که آن را معنا باش د و صوت مستعمل را  ،که آن را معنا نباش د و ص وت مس تعمل ،دو گونه بود، ص وت مهمل

رادم از رود و من االن متعبير زبانی برایش به کار می ،کهکه براي این لفظ مس   تعملآنه خالص    لفظ خوانند.

بار  ،اندکه واژهرف اینص   ِ ها به اري به عبارات و جمالت ندارم. پس واژهه اس   ت و من ک تعبير زب انی، واژه

ش له من اجماک ،کشيده شده پيش بحثی که این طور است اما امروزه در زبان و فلسفه زباناینمعنایی دارند. با 



179 
 

اجعه کنيد. نوشته موریس کرنستون مر« رساله درباره آزادي»توانيد به کتاب کنم. براي تفصيلش میرا بيان می

خواس   ته بحث کند درباره آزادي،) که آزادي که میر آنالبت ه کت اب درب اره آزادي اس   ت ولی بعد به خاط

که به مناسبتش بحث خيلی خوبی پيش کشيده، راجع به این را؟دهد یا ارزش ی چيس ت؟( واقعيتی را نش ان می

ار ممکن اس  ت ب .اقس  امی داش  ته باش  ند ،به حص  ر منطقی ممکن اس  ت ،روندهایی که در زبان به کار میواژه

ه باشند؛ است بار معنایی داشته باشند و بار عاطفی نداشتبار عاطفی هم داشته باشند. ممکن  ،معنایی داشته باشند

گفتيم کن اس ت بار عاطفی داش ته باش ند و بار معناي نداشته باشند. این سومی عجيب است. چون قباًل میو مم

زنم. لفظی می مثالی .ها بار معنایی ندارند ولی بار عاطفی داردد، در حالی که اینلفظ باید بار معنایی داشته باش

این مواردي که بيان کردم، مثل آب. بار  که بار معنایی دارد و بار ارزش   ی ندارد، که قس   م وس   طی اس   ت از

معنایی دارد ولی بار ارزشی ندارد؛ یا دیوار، یا ميز. که ميز از همه مثال بهتري است، که اصالً بار ارزشی ندارد. 

اند، یا دیوار هم ممکن هایی که خشکآب ممکن اس ت کمی بار ارزش ی داش ته باشد، مخصوصاً براي محيط

الفاظی که بار آورد. اما فی داش   ته باش   د. چون به ذهن مزاحمت و ممانعت را میاس   ت، کمی بار عاطفی من

بار معنایی و بار ارزش  ی مثبت دارد، منافق، « مومن»معنایی دارند و بار ارزش  ی هم دارند. مثالً در فرهنگ دینی 

معنایی  بار ،دارهفاس  ق، فاجر، بار معنایی دارند و بار ارزش  ی منفی هم دارند. در فرهنگ مارکس  يس  تی، س  رمای

فرهنگ انقالب ما ک ارگر ب ار معن اي دارد اما بار عاطفی مثبت دارد. در  و دارد ام ا ب ار ع اطفی منفی هم دارد

ها، بخش کارگر تبدیل ش  ده به مس  تض  عف، که مس  تض  عف بار معنایی و بار عاطفی مثبت دارد. بار عاطفی

گوید ند. میکافتخار هم می ،فکر بگویيد ليبرالناالن اگر به یک روش ش ود.ش ان به فرهنگ مربوط میعمده

ی منفی از ناس  زا هم بدتر اس  ت، چون بار عاطف ،طور اس  ت. البته در قم اگر به یک نفر بگویيد ليبرالالبته همين

 دارد.

 الفاظی که بار معنایی ندارد اما بار عاطفی دارد

ناي نداش  ته باش  د. آن تعریفی که گفتم در جامع آیا لفظی هم هس  ت که بار عاطفی داش  ته باش  د اما بار معاما  

ین، گویند چنين چيزي هستند مثاًل هورا، آفرالمقدمات باید چنين چيزي نباش د. اما متخصصان دستور زبان می

Bravoهورا را در فرهنگِ لغت ه ا بار معنایی ندارند اما بار عاطفی دارد. مثالً . آفرین ی ا هورا یعنی چی؟ این

ها فقط بار عاطفی دارند، معنا ندارند و آدم را سرشار یعنی چی؟ ایننویس ند، چون معنا ندارد. هورا توانند بنمی

فاظی آید. مطلب اول این است که، المیبيرون اي که گفتم دو مطلب کنند. از این نکتهاز احس اس ی مثبت می

يد. را لزوماً نباید از الفاظ ارزش   ی بدانها که بار عاطفی دارند، چه بار عاطفی مثبت و چه بار عاطفی منفی، این
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لفظ دال  دار یکشود گفت سرمایهفی منفی دارد، اما آیا میدار بار عاطدر فرهنگ مارکس يس تی سرمایهیعنی 

داراي بار عاطفی منفی اس ت ولی آیا مفهوم ارزش  ی اس  ت؟ این ، در مارکس يس  م ،داربر ارزش اس ت. س  رمایه

اند. با ها الفاظی دال بر ارزشاند، اینالفاظی که داراي بار عاطفی ،کنيممی ش   ود که فکرما می مش   کلِ اولين

 که این طور نيست.این

 اي حاکی از ارزش نيست.است، گزاره حاکی از مؤمن، گزاره« مؤمن»بنابراین، ش ما وقتی دیدید در قرآن لغت 

اي واژه ه این معنا نيس   ت که اگر در جملهبمنافق بار عاطفی منفی دارد. اما  .ب ار عاطفی مثبت دارد ،تنه امنؤم

کنيد  کنم که ش  ما باید دقتمن خيلی تأکيد میحاکی از ارزش اس  ت. این اولين نکته. و  ،منافق به کار رفت

ی که ي الفاظالفاظی که داراي بار ارزش  ی هس  تند، داراي بار عاطفی،أعم از مثبت و منفی هس  تند، اما همه که

منفی هس تند،لزوماً داراي بار ارزش ی نيستند. دوم این است که بسياري عقيده دارند،  داراي بار عاطفی مثبت یا

جا فقط بار عاطفی دارند و از این اند که بار معنایی ندارند،یبریم، مفاهيممف اهيم ارزش   ی ک ه م ا ب ه ک ار می

قی که هاي اخالند، گزارهمکتب بزرگی در فلس  فه اخالق به وجود آمده اس  ت. امثال هر و امثال اِیِر  معتقد بود

ک به ی ،که هر ،این الفاظ بار عاطفی دارند اما بار معنایی ندارند ،روده ا الف اظ دال بر ارزش ب ه کار میدر آن

روایتی از این قائل بود و اِیِر به یک روایت دیگري از آن قائل بود. من مفاهيم ارزش ی را بارها خدمت دوستان 

 .کنماشاره میام، اما دوباره تقسيم کرده

 بار معنایی نداشتن الفاظ ارزشی

ب ار معن ایی ندارند، فقط بار عاطفی دارند و مثل هورا و مثل  ،الف اظی ک ه دال بر ارزش اس   ت ،وقتی معتق دن د 

ش  ود، گاهی مفاهيم ارزش  ی ها دیگر س  خنش  ان گاهی ش  امل مفاهيم ارزش  ی اخالقی میمانند، ایناوهوي می

ی زیبایی شناختی و گاهی مفاهيم ارزشی دینی و مذهبی، منطقی، معرفت شناختی حقوقی، گاهی مفاهيم ارزش

اند اند که بار معنایی ندارند و پرالفاظی ،دانيمها معتقدند: الفاظی که ما دال بر ارزش  ش  ان میو امثال ذلک. این

 از بار عاطفی.

طور ، مرحبا بر راستگویی. همانبر راستگو Bravoاگر بگویيم راس تگویی خوب است یعنی آفرین بر راستگو، 

. مکتبی که emotivizemگویيم طور اس   ت. و به این مکتب میک ه مرحب ا معنا ندارد، این گزاره هم همين

 گویيم راستگویی خوب است یعنیدهند، وقتی میهاي ما را نش ان میهاي اخالقی فقط عاطفهگوید گزارهمی

 ند و تنها بار عاطفی دارند. ها بار معنایی ندارآفرین راستگویی و این
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 مشکالت جدایی گزاره هاي ناظر به واقع و ناظر به ارزش

 رابطه بار عاطفی و بار معنایی الفاظ

ه این اس   ت ک ،ها الزم اس   تح اال ب ه اس   کلت اص   لی بحث،  برگردیم. اولين چيزي که براي تحليل گزاره

هاي ناظر به تکليف جدا کنيم و این جدایی هم گزاره به ارزش و ظرهاي ناه اي ناظر به واقع را از گزارهگزاره

مش   کالتی دارد، ک ه اگر بحث بار معنایی و بار عاطفی را توجه کنيد و حتی اگر به الفاظی توجه کنيد که بار 

 د ش  دهش  وید،الفاظ وارمعنایی ندارند و بار عاطفی دارند، آن وقت باید توجه کنيد با یک گزاره که مواجه می

 ،دارندنبار عاطفی  و یک بار معنایی دارندی ک بار عاطفی و معنایی هر دو را دارند، کدامک دام ،رهدر این گزا

جا ارزش تلقی هایی که در اینی ک ب ار معن ایی ن دارن د و ب ار ع اطفی دارن د و بع د ب دانيد آیا گزارهو ک دام

طفی که بار عامعنایی هم دارند ولو این آی ا واقع اً بار معنایی ندارند و فقط بار عاطفی دارند، یا بار ،ش   ون دمی

که داراي  ،اي در آن به کار رفتهاي روبرو شدید، که واژهکه وقتی با گزارهمثبت و منفی داش ته باشند؛ و یا این

ه، ي ارزش  ی اس  ت. نه ممکن اس  ت کل گزارفکر نکنيد کل آن گزاره، گزاره ،بار عاطفی مثبت یا منفی اس  ت

 گزاره ارزشی نيست. 

 زبان به غیر از حقیقت مجاز و استعاره و کنایه و ... داریم در

هاي حاکی هاي حاکی از ارزش و گزارههاي حاکی از واقع و گزارهاما مش   کل دوم که آدم را در تمييز گزاره

شبيه و تمثيل و ت و کنایه مجاز و استعاره" ،این است که در زبان به غير از حقيقت ،کنداز تکليف را مشکل می

ک  ه بفهمي د گزاره، ن اظر ب ه واقعي ت اس   ت ی  ا ارزش ی  ا براي این ،هم وجود دارد و چون وجود دارد "رمز و

د، اي جز این وجود ندارچون چاره .ب اید تبدیلش کنيد به اولی ،ت اي دیگر وجود داردتکليف، اگر آن ش   ش

ها را ه کار رفته، باید ایناي ب اي، تش   بيهی، تمثيلی،رمزي،کن ای هت ان مج ازي، اس   تع ارهیعنی اگر در جمل ه

ي زدایی، بکنيد و تبدیلش کنيد به یک جملهزدایی، مج اززدایی، و اس   تعارهزدایی، تمثي لرمززدایی، کن ای ه

ين ترجمه باید عگویم، حقيقت در مقابل مجاز. در حاکی از حقيقت. حقيقت در مقابل ص   دق و کذب را نمی

قت کنيم و این کار واقعاً کار آسانی نيست، اگر شما یک قطعه ادبی گزاره را بياوریم، اما در فهممان بایستی د

را بردارید و با آن چنين کاري بکنيد، خواهيد دید که این کار اص   الً  کارِ آس   انی نيس   ت. باید ببينيد که بار 

ی معنای اند، بار معنایی هم دارند یا بارهایی که دال بر بار عاطفیع اطفی و معن ایش   ان از چه قرار اس   ت و آن

ش ان حاکی از اس تعاره و تش بيه و کنایه و رمز و ... هستند، و بعد آنها را به ها کدامندارند و بعد بفهميد که این
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ه کار دشواري است و هميشه اندیش ،هااندیشه حقيقت برگردانيد، که در این صورت خواهيد فهميد، چقدر نقد

 این شعر را که مثالً:آید. شما ظ در میشود، که به صورت مکتوب یا ملفوهم وقتی نقد می

 مهتابی را ماندهاي بیزندگی در چشم من شب

 شعر من نيلوفرِ پژمرده در مرداب را ماند

 باران اندوهم، خار خشک سينه کوهمابر بی

 ها رفته است کز هر آرزو خالی است آغوشمسال

 پرداز جمال عشق بودم، آه! حاليا خاموش خاموشم نغمه

 خاطر فراموشمیاد از 

ا را هها که فقط بار عاطفی دارند، جدا کنيد، اس  تعارهها را از آنش  ما این کار را با این ش  عر انجام دهيد، ارزش

اند و ش   ان حاکی از ارزشاند، کدامش   ان حاکی از واقعها کدامت ا بفهميد که گزاره ،برگرداني د ب ه حقيق ت

 اند. شان حاکی از تکليفکدام

 قد اندیشه هاوجه صعوبت ن

ار شوید، صعوبت کوقتی شما در زمينه علوم انسانی وارد می. ها کار واقعاً دش واري اس تاز این نظر نقد اندیش ه

ها ر آنچرا که د .شویدش ناس ی میش ود تا وقتی که وارد فيزیک و ش يمی و زیس تیک مقدار بيش تر هم می

کند، گویيد یک جسم، جسم دیگر را جذب مییک وقتی میرود. اما آیا در فيزمعموالً این بيانات به کار نمی

وجود دارد؟ جاذبه وجود دارد؟ بعض  ی گفتند  Attractionاین جذب یعنی چه؟ آیا واقعاً بين این دو جس  م 

دارند نس   بت به هم. در گرانش  Gravityها گرانش یا از واژه جذب در فيزیک دس   ت بردارید. بگویيد آن

ميل  Oبا  Hگوید ن اس   ت، مجازي باش   د از حقيقتی یا ميل ترکيبی. ش   ما میجاذبيت نيس   ت. جاذبيت ممک

یعنی نقره هم مي ل ترکيبی دارن د، ام ا طال ميل ترکيبی ندارد. این ميل ترکيبی، آیا مجازي  Agترکيبی دارد،  

ازي جاس   ت ح اکی از حقيقتی. آی ا واقعاً طال ميل ندارد به اکس   يژن اما هيدروژن ميل دارد؟ ميل یک بيان م

 ،هاي فيزیکاس  ت. در طال و نقره که ميل معنا ندارد. آیا باید ميل را به یک بيان حقيقی تبدیل کنيم. در کتاب

که بگویند اس  تفاده کنند و به جاي آن Gravity ياز واژه ،کنندکنند و س  عی میکمتر از جاذبه اس  تفاده می

 شود.یاین وضع خيلی بدتر م ،شویدعلوم انسانی میگویند نظریه گرانش. ولی وقتی وارد می ،جاذبه ينظریه

خدایا کدام پل در کدام جاي جهان شکسته "ش ما یک متن ادبی را بردارید و با آن چنين کاري را انجام دهيد: 

. در ش  عر از همه دش  وارتر اس  ت. پس نکته دوم این بود که ما چون "رس  دکس به خانه نمیاس  ت، که هيچ
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گفتار  در تا صنعت فراوانخورد، ولی آن ششاش به درد ما میي داریم که تنها یکیاگانهص ناعت ادبی هفت

 ،قل کنيمآن بيان حقيقی را ن ،ها را تبدليشان کنيم به حقيقت و آن وقتروند، و ما باید آنبه کار می و نوش تار

 تا ببينيم درست است یا درست نيست. 

 نسبت واقع با ارزش چیست ؟

 است که، تازه خودِ واقع و ارزش و تکليف، چه نسبتی با هم دارند؟نکته سوم این اما 

فرض کنيم که فهميدیم این جمله حاکی از واقع اس ت یا حاکی از ارزش اس ت یا حاکی از تکليف است،حال، 

 ،فتحاکی از ارزش  ی گ يها چه نس  بتی با هم دارند، یعنی اگر متفکري گزارهآید که ایناین بحث پيش می

، یا اگر ي حاکی از تکليف را هم بگوییموظفش کنيم ک ه حاال که این گزاره را گفتی، باید گزاره توانيممی

م حاکی از ارزش را ه يتوانيم موظفش کنيم که فالن گزارهکس   ی ی ک گزاره ح اکی از واقع را گفت، می

موجب  راس   تگویی ،دان یا یک عالم اخالق متدین بگویدض کنيد، یک الهیزنم. فرمیب ای د بگویی. مث ال 

ن ایتوانيم کنيم موجب تقرب به خداست، یک بيان حاکی از واقع باشد. آیا میتقرب به خداس ت و فرض می

فته توانيم به پایش بگذاریم، که گکه راس تگویی خوب است. و می ،اخالقی بگذاریم-الهی را به پاي آن عالمِ

اکی از واقع یک ربطی به گزاره حاکی از ارزش ح توان به پایش گذاشت که گزارهمیگفت. آیا  باید راس ت

دارد و ی ک ربطی هم به گزاره حاکی از تکليف دارد یا ندارد. اگر دارد کس   ی را که اولی را گفته، دومی را 

م گوید: ممکن است من گفته باشدان مینویس يم. آن الهینویس يم و س ومی را هم به پایش میهم به پایش می

م راستگویی من نگفت راستگویی خوب است؟ :ایدخداست، اما چرا از قول من گفتهراس تگویی سبب تقرب به 

داست ، من گفتم سبب تقرب به خکهخوب اس ت اما من گفتم،راس تگویی، س بب تقرب به خداس ت. و یا این

ش  ود کس  ی چنين چيزي بگوید: وقتی اس  ت که چنين ارتباطی وجود میکی اما نگفتم که باید راس  ت گفت.

ود از سخنان ش ش د، یعنی ارتباط بين تکليف و ارزش، و تکليف و واقع وجود نداش ته باش د. واال مینداش ته با

 ،که حاکی از ارزش است و یک چيزهایی هم به پایم بنویسيد ،چيزهایی را به پایم بنویس يد ،حاکی از واقع من

 گویم. مثالًش   ما می اش را برايک ه ح اکی از تکليف اس   ت ی ا حتی حاکی از واقع اس   ت. حاال یک نمونه

ایشان قدرت ) ،ش ود که من معتقد بودمتکليف اس ت. آیا از این نتيجه نمی. این (فالنی، به خانه برو) :گویممی

از  ،ودش  حاکی از واقع اس  ت. یعنی آیا می و قدرت به خانه رفتن را داش  تن یک گزاره (رفتن به خانه را دارند

ه فالنی و اگر آن جمله غلط باشد، ک کی از واقع را نتيجه بگيریم؟یک گزاره حاکی از تکليف، یک گزاره حا

يجه ش   ود نتاگر من گفتم، برو، آن واقع را میام. حاال قدرت رفتن به منزل را دارد، یعنی من حرف غلطی زده
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ی از ي حاکش  ود گرفت؟ چقدر از گزارهدر نمیش  ود گرفت و چقگرفت، منطقاً. حاال این نتایج را چقدر می

ه گرفت. ش  ود نتيجي حاکی از ارزش را نتيجه گرفت یا نمیي حاکی از تکليف یا گزارههگزار ،ش  ودقع میوا

حاکی از تکليف را نتيجه  يحاکی از واقع و گزاره يگزاره ،ش   ودي ح اکی از ارزش چقدر میهی ا از گزار

و  حاکی از ارزش يگزارهش   ود، حاکی از تکليف چقدر می يش   ود نتيجه گرفت. و از گزارهگرفت یا نمی

اي شد در شود نتيجه گرفت. این هم بحث پيچيدهشود نتيجه گرفت و چقدر نمیحاکی از واقع را می يگزاره

ز واقع ا هاي حاکیتوانيم گزارهاي حاکی از ارزش گفته باشد، آیا ما میها. ممکن است فرد گزارهنقد اندیش ه

 رف شماست؟را به رخش بکشيم و بگویيم این مخالف ح

 پرسش و پاسخ:

ت ها را بفهميم. یک وقفرضدر بحث تحليل، به دنبال فهمی از س   خن مخاطب بودیم، تا ادعا و پيش ستتوال:

پرسم. آیا فهميم و یک وقت براي فهم سخن مخاطب از او سوال میاست که ما خودمان سخن مخاطب را می

 ا دارد؟هاي مسوال پرسيدن هم ارتباطی به بحث ،کنيدفکر نمی

صورت  که به جا پيش رفته که فردي سخنی راچرا، اما هنوز بحث من تمام نشده و سخنان من تا به این جواب:

هاي دیگري با طرف مواجه گفتار یا نوش  تار عرض  ه کرده و انگار خودش اص  الً نيس  ت. گاهی اوقات ما از راه

هست مثل مناظره، مثل مصاحبه. مثل سوال  هایش سوال است. گاهی گوینده و نویسندهکه یکی از راه ،ش ویم

 هاي خاص خود را دارد.جا روشصِرف که در آن

 ؟اي دارددر بحث فهمِ یک سخن هم باز تعریف، جایگاه ویژهسوال:

قس  م تعریف داریم و یک جلس  ه راجع به تعریف ص  حبت خواهيم کرد. ما گاهی وقتی از یک  10ما  جواب:

قسم  ها، جز یکولی گاهی هم در بعضی حوزه ،شویم به تعریف بعديیتعریف دس تمان بریده ش د، راضی م

باشد، تعریف  operationalها تعریف باید بعضی حوزههيچ سودي ندارد. در  ،دیگرهاي ، تعریفاز تعریف

بعضی باید  اي یا مصداقی باشد.یعنی اشاره Ascensiveها تعریف حتماً باید عملياتی باش د. در بعض ی حوزه

اي نگویيم چون دس  تمان به این نرس  يد، از آن باش  ند. یعنی در یک حوزه Extensiveیا  intensive حتماً

ر به درد هاي دیگاس   ت و تعریف مفيدها فقط یک تعریف کنيم. در بعض   ی حوزهتعریف دیگر اس   تفاده می

 کنم راجع به سوال و تعریف هم یک جلسه را اختصاص خواهم داد.میخورد. فکر نمی

 نامفهوم ل:سوا
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در هس تی وجود دارد. به خاطرم بياورید در جلسه آینده که  mysteryبله، من واقعاً معتقدم که راز یا  جواب:

 بيان کنم از نظر من چه چيزهایی رازند؟

 آیا کتابی هست که بيان کند، چه چيزهایی در هستی رازند؟ سوال:

 "توان شناخت؟چه چيزهایی را نمی"کتابی هست با این عنوان که  جواب:

 ها از لحاظ اخالقی باید بار عاطفی داشته باشند، نه بارسفه اخالق قائلند، که واژهجا که بعضی در فلآن ستوال:

 ،انداش این اس  ت که در معناش  ناس  ی قائل ش  ویم، مفاهيم ارزش  ی مثل خوب معنایش  ان متفاوتالزمه ،معنایی

 کند؟ي خوبی است با راستگویی خوب است فرق میاره، اره گویيم اینکه میاینمعانی اخالقی نيست. مثالً 

که بگویيم این اره، اره خوبی است بار عاطفی دارد، بار معنایی دارد و اگر راستگویی خوب است را جواب: این

فاهيم ماین را قبول ندارم. من معتقدم تمام مثل اِیِر قائل باشيم اصالً بار معنایی ندارد، فقط بار عاطفی دارد. اما 

ن که بگویيم: این خانه با شکوه است یا این شعر زیبا است، یا ایشناختی مثل اینارزشی، حتی مفاهيم زیبایی

ها ، اینشان هم البته قوي استاند اما معتقدم بار عاطفیشناختیها مفاهيم ارزشی زیباسخن رکيکی است، این

يم ارزشی بار معنایی نداشته باشند. منتهی هر چه از حقوق معتقد نيستم، که مفاههم حتی بار معنایی دارند. من 

شود وگرنه رویم، بار معنایی کمتر و بار عاطفی بيشتر میشناسی میو اخالق به طرف دین و مذهب و زیبایی

هوم چون هورا که اصالً مف ،گویيمرا نمینيست که بار معنایی وجود نداشته باشد. هورا  ايهيچ مفهوم ارزشی

ار اي نيست، که تماماً بار عاطفی داشته باشد و بهورا تماماً بار عاطفی است. هيچ لفظ ارزشینيست. بار ارزشی 

چه بار  ،دارند ها هم یک بار معنایی، اینشناسی مثل زشت، زیبامعنایی نداشته باشد، حتی مفاهيم زیبایی

 شان خيلی قوي است.عاطفی

 شود، واقع را استخراج کرد ... .از این تکليف می و،که گفتند مثالً به خانه براین سوال:

ود و اگر تواند برواقع را طبق عقيده آن کس  ی که گفته برو ... . یعنی من عقيده داش  تم که ایش  ان می جواب:

 این یعنی یکی از عقاید من غلط است و خالف واقع است. ،ایشان نتواند برود

 ؟شوددر قرآن هم امر بر ایمان می سوال:

شود، ارادي ایمان آورد. دانيم واقعًا میتوان ارادي ایمان آورد اما نمیمی ،فرض بر این اس ت کهیعنی  :جواب

ی که این خدای يکه طبق عقيده ،ش   ود این نتيجه را گرفتاز این می یا ایها الذین آمَنوا آمِنوا. ،گویدوقتی می

اگر روزي اثبات ش   د، که ایمان امر ایمان بياورند. حاال  ،توانند اگر بخواهندها میرا گفته، انس   ان انوجمله آمِ

 ارادي نيست، این یعنی یکی از عقاید خدا، خالف واقع است.
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 سوال: یعنی عقيده امر اختياري است؟

 بله، عقيده امر اختياري است. جواب:

 ولی به این کاري نداریم که عقيده امر اختياري است یا اختياري نيست. سوال:

 ر قائل این طوري است.از نظ جواب:

رآن گویيم قمیکنيم. مثالً س   وال: در نق د مهم اس   ت که مثالً کس   ی حرفی را گفته و ما داریم آن را بيان می

گوید: یا ایها الذین آمَنوا آمِنوا. و یک نفر بياید، بگوید من قائل هستم که ایمان، ارادي نيست، نقدش وارد می

 نيست؟

گویيم قائل معتقد است که ایمان امر ارادي گویيم و میما داریم قول قائل را میجواب: خير، وارد نيس ت. چون 

اس   ت. حاال اگر در بيرون معلوم ش   د عقيده امر اختياري نيس   ت، این یعنی عقيده قائل غلط بوده و او حرف 

 غلطی زده است.

 نامفهوم سوال:

زم کنيم و لوااي ناظر به واقع را اس   تخراج میهفرضپيش ،هاي ناظر به واقعدر اکثر موارد م ا از گزاره جواب:

ف یا هاي ناظر به ارزش یا تکليشود از گزارهکنيم، اما بحث من این بود که آیا میناظر به واقع را استخراج می

رض ناظر في ناظر به ارزش، یک پيشاز گزارههاي از غير آن س نخ استخراج کرد یا نه. یعنی فرضپيش ،واقع

ناظر به  هايفرضي ناظر به واقع، پيشها چنين اس  ت که ما از گزارهس  تخراج کرد. اما بيش  تر وقتبه واقع را ا

س  ته با کنيم این س  ه دکه دقت میکنيم. اما اینکنيم یا لوازم ناظر به واقع را اس  تخراج میواقع را اس  تخراج می

هاي ضفرهاي ناظر به ارزش، پيشزارهاز گ ،ش   ودهم چه ارتباطی دارند، به این خاطر اس   ت که ببينيم آیا می

 ناظر به واقع را نتيجه بگيریم یا نه؟

کند از یک گزاره ارزش  ی، یک اي را نقد میپس باید در نقد در نظر داش  ته باش  يم، فردي که گزاره ستتوال:

 گزاره ناظر به واقع را نتيجه نگرفته باشد.

گيرد اما در نقدهاي ما به آن ها انجام میر در نوش   ت هجواب: دقيق اً. چون چنين چيزي وجود دارد. االن این ک ا

ها اند. آنها ناظر به واقعمی گفتند تفکيک واقع از ارزش کار غلطی است و همه گزارهش ود. بعضی توجه نمی

از فيلسوفان  اند. بعضیاند وگرنه واقعیمانُهایی که تکليفیهستند. آنما نُآیند، ارزشیهم که ارزشی به نظر می

 چنين چيزي قائلند.اسالمی هم به 

 هایی که قائل به اتصالند؟آن سوال:
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ن چيزي را باید حتماً چني ،ها قائل باشيدهایی که قائل به انفص الند. اگر ش ما هم بخواهيد مثل اینجواب: بله، آن

اند. ر واقع یک دستهد اند،ناظر به واقع و ارزش و تکليف، تيپاً س ه نوع يبعد بگویيد دیگر گزاره ،اثبات بکنيد

ان د، که یک چيزاند و احکام یکی را به دیگري تس   ري بدهيد، این محل بحث ک ه هنوز اثب ات نکردهام ا این

الن دارم اارزش  ی بگيرید یا حق نداش  تيد. من  يواقعی یک نتيجه يتوانيد از یک گزارهاس  ت که آیا ش  ما می

 .ها سه چيز نيستند، یک چيزندمن معتقدم این يزند. اماها سه چزنم که اینفرض حرف میبراساس این پيش
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 جلسه شانزدهم

 

 

 راز

دانيد که ما در مسيحيت يات و فلسفه وجود دارد. خودتان میهاي فراوانی در الهبحث راجع به راز،

هستند و ها چیMysteryکه دانيم و ایندانان مسيحی را بحث راز میالهی بحث خيلی پراهميتِ 

گویند: تبدل جوهري که در هنگام عشاي ربانی رخ دانان مسيحی میالهی دانيد که غالبخودتان می

ا تبدل ر شودکه شراب تبدیل به خون مسيح و نان تبدیل به گوشت مسيح میراز است. این ،دهدمی

ر سيحی دهایی در الهيات مماشاا... بحثگویند این یکی از رازهاست. إلیکه می ،گویندیجوهري م

ي قرن بيستم، بحث راز مطرح شده ي فلسفهفلسفه هم مخصوصاً در دو شاخهمورد راز وجود دارد. در 

ه دست گابریل اگزیستانسياليسم ب يي فلسفهي تحليلی به دست ویتگنشتاین، ودر شاخهاست؛ در شاخه

فه به ه تحليلی فلساش خيلی سخن گفته شد. در بحث شاخاز نو طرح شد و درباره ،مارسل، بحث راز

مله کتاب فلسفی او این است، با این ج-ي منطقیدست ویتگنشتاین، چون آخرین قضيه از قضایاي رساله

و کتاب  "توان سخن گفت باید به سکوت برگزار شوداش نمیآن چه درباره "پذیرد کهاو پایان می

أخر هم است. در ویتگنشتاین مت ي ویتگنشتاین متقدمدیدن فلسفه Mysticalشود و این آغاز تمام می

راز است.  ،شودهاي زبانی میجا چيزي که وراي بازيبه طریق اولی بحث راز وجود دارد، چون در آن

اند خن گفتهي راز سي فلسفی تحليلی هر دو دربارهشاخهاگزیستانسياليسم و هم  ياین است که هم شاخه

نظر خودم هم راجع به راز خواسته شد. من خودم به وجود زنم. اما ند که مثال میاو این دو تا فيلسوف

راز معتقدام. به این معنا که معتقدام هيچ دليل موجهی نداریم که موجودات جهان هستی را در مدرکاتِ 

د يکنعقل آدمی منحصر کنيم. شما به راز قائليد یعنی چه؟ یعنی موجودات جهان هستی را منحصر نمی

آدمی که در آینده فعليت خواهند  يمدرکات بالفعل و نه در مدرکات بالقوهآدمی، نه در  در مدرکاتِ

انم ددر ميان این رازها من هفت تا را راز میم واقعاً رازهایی وجود دارد. امن به این قائلم و معتقد .یافت

تاي ا سههها چيزي براي گفتن نداریم و عقل بشري چيزي براي گفتن ندارد. از ایناین يم دربارهاو معتقد

هایی هستند که کانت هم به آن توجه داشت. یکی خداست. یکی چيزي که کانت از آن اولی، همان
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به موجودي  consciousnessکنم. این آگاهی تعبير می به آگاهی آدمیمن از آن  ،کردتعبير   می

ور از ط رنفس فرات :گفتمیگفت نفس. او است. من معتقدم آگاهی یک راز است. کانت به آن می

فس، از ببریم. من به جاي تعبير نتوانيم از طریق عقل نظري به ماهيت نفس پیعقل نظري است و ما نمی

گویند تفاوتی ميان ما و این سنگ هست؟  تفاوتش این است که میکنم. چه تعبير آگاهی استفاده می

اهی یعنی آگ دانيمنمیشود. ما ها بسته میراه؟گویيم آگاهی یعنی چهمیتو آگاهی و او آگاه نيست. تا 

 چه؟

 اش راز است؟اش یا چيستیسوال: خدا، هستی

ي آگاهی، هستی آگاهی براي ما احراز شده اما چيستِی اش.دربارهاش و هم چيستی: هم هستیجواب

 اش هم راز است.ي خدا که من معتقدام خود هستیآگاهی براي ما محرز نيست. درباره

جا هيچ گفت. بحث جبر و اختيار بهکه باز کانت هم می ،ن بحث جبر و اختيار استبه نظر م ين رازسوم 

تا ابد جبریان دليل خواهند آورد  :گفتمی او  .کردرسد. این چيزي بود که موالنا هم تصریح مینمی

 هاهيچ دليلی نداریم که انسانشود. ما کس هم پيروز نمیو اختياریان هم دليل خواهند آورد و هيچ

 ها مختارند و جبر و اختيار یک راز است.مجبورند و هيچ دليلی هم نداریم که انسان

 آیا راز با جدلی الطرفينی بودن متفاوت است؟ سوال:

است امري شود. ممکن الطرفين درست هم وزن باشند، تبدیل به راز میجواب: اگر دو امر جدلی

بيرون  ،از راز بودن ،تر باشد و آن به همان اندازهالطرفينی باشد اما یک طرف از طرف دیگر قويجدلی

کامالً وضع مساوي دارند. به زبان خودم  epistemologicalهایی که به لحاظ یالطرفينآید. جدلیمی

راز  ها بر طرف دیگر رحجان دارد همبگویم، خردپذیرها راز نيستند، خردگزیرهایی که یکی از طرفين

 .خردستيزها هم که راز نيستندرازاند. ،اندرفشان کامالً با هم مساويکه دو طهایی زیگرنيستند. خرد

 هایی است که واقعاً طرفينشان به یک اندازه قوت دارند. بهزیگرگویيم راز، مراد خردبنابراین وقتی می 

م اما از فرض عقل عملی بدانيتا را پيشگفت ما باید این سهمی .گفتتا را کانت هم مینظر من این سه

ها تواند اینکانت گفته عقل نظري نمی ،گویندمی. بعضی آنها را اثبات کنيم توانيمراه عقل نظري نمی

قل بحث عقل عملی که اثبات نيست، عها را اثبات کند. اصالً تواند ایناما عقل عملی می ،را اثبات کند

تاي چيز را ندارد اما هر سه تاعملی که قدرت اثبات هيچ چيزي را ندارد.عقل نظري قدرت اثبات این سه

 ها را اثبات کند. به هر حال،که عقل عملی توانسته ایناند، نه اینهاي عقل عملیفرضها جز پيشاین
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و کارکرد  Functionتواند بکند و کارش اثبات نيست. عقل عملی اثبات هيچ چيز دیگر را نمی

 تا به نظر من راز است.دیگري دارد. به هر حال این سه

 تک افراداز آدمی تک نظورم،شود هم راز است، و مچه به زندگی پيش از زایش آدمی مربوط میآن 

که آیا چيزي رخ خواهد داد شود هم راز است. اینچه به زندگی پس از مرگ آدمی میآنآدمی است.

ي ارهچيز چيست، راز است و هيچ کس درب آن ،یا چيزي رخ نخواهد داد و اگر چيزي رخ خواهد داد

جهل خودش را نشان  ،داند و هر کس هم هر چه بگوید و فقط با قاطعيت حرف بزندآن چيزي نمی

 داده است. این هم راز است.

ت، ق حقيقها هم راز است. چرا انسان عاشهاي روانشناسی ژرفاي آدمی است. اینششمين چيز ویژگی 

هاي را عاشق شادي است؟ ویژگیخير، جمال است؟ چرا انسان اگر هست، عاشق آرامش است؟ و چ

 ،ایمگونهکه چرا ما اینگویند اما اینژرفاي روان آدمی که روانشناسان ژرفا در باب خودش سخن می

عاشق  انسان در بن و بنياد وجودش ،گویدتوانند، سخنی بگویند. یک روانشناسی ژرفا میاش نمیدرباره

یا عاشق آرامش است به نظر بودا، یا عاشق  ،طونحقيقت است. عاشق خير، جمال، است، به نظر افال

توانند بگویند که آیا حق با بودا هست یا جا را روانشناسان ژرفا میاینشادي است به نظر موالنا. تا 

 نيست. 

رسيم گویند هيوم معتقد است ما به جایی میگرایان که میآیا این تفاوت دارد با رأي معرفت سوال:

 توانيم برویم؟که از آن فراتر نمی

ش یا ها ارزتوانيم از آن واقعيتگوید ما نمیشود میاي که از هيوم نقل میجواب: خير، البته آن قطعه

یم، نه، اگر در جاي دیگري گفته باشد یا شخص دیگري بگوید کاري ندارتکليفی را نتيجه بگيریم. اما 

 شود.اگر بگوید باز همين حرف من می

عمق وجود خودمان حقيقت، خير، جمال را خوش داریم، چرایش را کسی اما این که ما چرا در 

طور  که ما چرا اینتواند بحث باشد اما اینچه در روانشناسی ژرفا است، اصل واقعيتش میداند. آننمی

 .که این هم راز است ،دانيمایم را نمیگونه ساخته شدههستيم و چرا این

ا چگونه داشت، هستی ره اگر انسان دستگاه ادراکی دیگري میهفتمين چيزي که راز است این است ک 

ونه دیدیم، چگجهان را چگونه می ،این هم راز است که اگر ما دستگاه ادراکی دیگري داشتيم.دیدمی

ذهن ما  اگرکردیم. آیا کردیم. چه نوع، علم و معرفتی به جهان پيدا مییافتيم، چگونه ادراک میمی
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نيم، بيکه ما االن جهان را علّی و معلولی میدیدیم، کما اینرا علّی و معلولی می ذهن دیگري بود، جهان

دانيم اگر از این چهارچوب ها نمیبينيم. به تعبير دیگري، ما انسانعرضی می-ما االن جهان را جوهري

وجودي پرواز کنيم و در یک چهارچوب وجودي دیگري، آرام و قرار بگيریم، در آن چهارچوب 

به  تواند آن را بفهمد.دانيم.این راز است و کسی نمینمی .ما این رابينيمدي، هستی را چگونه میوجو

 تاست. نظر من رازها هفت

که اگر بدانيم راز در جهان ي عملی در بحث راز وجود دارد که خيلی مهم است، اینالبته یک نکته

اش این است که اگر چيزي چيست؟ فایده اشافاده عملی ،هست یا نه و اگر هست چه چيزهایی رازاند

 ؟گفتچه میبينيم. شاعر الواقع راز باشد و ما با آن کلنجار برویم دو زیان عظيم میفی

 "ي اقبال ناممکن نجنبانینگر تا حلقه"

دو خسارت  ،الواقع راز است را خبر نداشته باشد که راز است و با آن کلنجار برویداگر چيزي را که فی

 بينيد.بزرگ می

 هاي پرداختن به رازهازیان

ها را که ها و تواناییدانایی يد. همهيکنم میرا از شناخت چيزهاي شناختنی محرو تانکه خودیکی این

و از بين  کندتوانست مصروف چيزهاي شناختنی بکند را ضایع شناختن چيزهاي ناشناختنی میمی

از خانه بيرون آمد که همسرم را دیدم با کس دیگري  منجمی داد و فریادکنان د:گویمیرود. سعدي می

خواهی بدانی در ات چه خبر است، چرا میدانی در خانهدلی گفت تو که نمیشده. صاحب هم بستر

م، توانيم بدانيها چه خبر است. اکثر ما همين جوریم. اکثر ما چيزي را که باید بدانيم و میآسمان

راغ آن رویم سکنيم و میتوانيم بدانيم. عمرمان را ضایع آن مینمی دانيم و رفتيم سراغ چيزي کهنمی

 خواهد با شاخش کوه راچيزي که اگر تا آخر عمر هم با آن کلنجار برویم، مثل آن بزي است که می

ن ماخورد و ما همهکه با شاخ زدن از جایش تکان نمیشکند. کوه شاخ خودش را میاز جا بردارد. خب 

 به این معنا.  ایمشاخ شکسته

ه ککند. این اش افزایش پيدا میاست که هر که سراغ راز برود درد و رنج زندگی دوم اینخسارت 

دانند کنند به سراغ این چيزها نرویم به این خاطر است که میکسانی مثل حافظ و خيام به ما توصيه می

 کند.درد و رنج زندگی ما افزایش پيدا می

 "د به حکمت این معما را.کس نگشود و نگشایکه  "
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ي اول ابوالعالي ي، در درجهدهيد و در فرهنگ ما هيچ کس به اندازهفقط درد و رنجتان را افزایش می

معري و در درجه دوم خيام این نکته را به ما تأکيد نکردند که سراغ این چيزها نروید و بروید سراغ 

 توان دانست.چيزهایی که می

 )ع(رازها از نظر امام علی

ه جا راجع بکند. یکی در بحث قضا و قدر و یکالبالغه دو، سه تا راز را معرفی می)ع( در نهجعلی  

دریاي ژرفی است، به این دریاي ژرف درنيفتيد که « بحٌر عميق فال تلجوه»گویند جا میذات خدا. یک

هایش به ساحل ، فقط تخته پارهاي که به این دریا بيفتدبرید. به نظر من کشتینمی از آن جان سالم به در

هاي انسان حکيم این است که رازهاي این جهان را ترین عالمترسد و به نظر من یکی از بزرگمی

ها بفهمد و آن را کنار بگذارد. فرزانگی آدم در این است. البته براي فهم این نکته هم گاهی باید سال

 سومی هم مرگ است. عمر صرف کرد.

 مورد رازنظر بلک مور در 

بيان  ،تر خود که به زبان فارسی ترجمه شدهسوزان بلک مور در کتاب آگاهی خودش و در کتاب مهم

خواهم حول این و می دانممی Mysteryکنم که من آگاهی را یک کرده که در آغاز کتاب بيان می

گل یگرش هم به تامس نيکتاب دتوانيم به درون این قلعه وارد شویم. در دانم ما نمیمی .راز قدم بزنيم

 يل.گمگطور کالينگوید و همينراست هم می آگاهی یک راز است و ،گفتهاشاره دارد که او هم می

من بحثم این است که ما به این مسائل باید تا حدي بپردازیم که به راز بودنشان وقوف پيدا کنيم، تا 

یک ر زند. اگدميک این حرف را نمیوقوف پيدا کردیم دیگر باید از آن دست بکشيم. یک آدم آکا

آدمی آکادميک باشد، ممکن است تا آخر عمر، سر بر آستان یکی از این رازها بساید، اما به نظر من 

داند که عمر کوتاه است و او می .کندمعنوي و فرزانه هيچ وقت چنين کاري نمی-یک آدم اخالقی

ي در بابش اشود به نتيجهکند که نمیزي نمیرف چيصبار بيشتر داده نشده و این عمر کوتاه را یک

ها نآعمري را با یک راز کلنجار بروند. من  ،دانيم که کسانی هستند که ممکن استرسيد. وگرنه می

نسان فرزانه کند. امعنوي و فرزانه هيچ وقت چنين کاري نمی-کنم اما معتقدم انسان اخالقیرا تقبيح نمی

ن رف چنيصباره را اند، عمر یکها فهميدهاست یا مثل حافظ است. آنمثل ابوالعالي معري یا خيام 

 کنند.موضوعی نمی
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 هاي بحث تحلیل گزارهادامه

ها قدم چهارمی که خيلی مهم است این تحليل گزارهها من سه قدم را گفتم. در در باب تحليل گزاره

جا مرادم ستند از هم تفکيک کنيم. اینها را در بيان این نکته که در بيان چه کاري هاست که ما گزاره

آن پنج فعل گفتاري که قبالً مورد بحث قرار گرفته نيست. اگر یادتان بياید در بحث سرل و 

Illocutionary act  گفتم پنج تا فعل گفتاري داریم. االن بحث من اصالً آن نيست. بحثم این است

اري هاي اخبما االن فقط به گزاره .اش فعل گفتاري اخباري استدر آن پنج فعل گفتاري یکی

اخباري است. مگر  يهاي اخباري هم باید دید که این جزو کدام گزارهجا خود گزارهپردازیم. اینمی

 هاي اخباري چند نوعند؟گزاره

 هاي إخباري به إعتبار کارکردانواع گزاره

هم تفکيک  ها را ازاند. باید ایناياند. گاهی توصيهاند. گاهی تبيينیهاي اخباري گاهی توصيفیگزاره 

فرق  براي توصيفش باید بين مفاهيم تجربی و نظري ،تبيينی يتوصيفی و گزاره يکنيم. اوالً گزاره

است، یعنی مفهوم و لفظ نظري است و این  Theoretical termگویيم این بگذاریم. می

empirical term  که  ،مگویيو مفهومی تجربی میاست یعنی لفظ و مفهوم تجربی است. به لفظ

مصداق لفظ یا مفهومی مصداق آن لفظ و مفهوم به توسط یکی از حواس ما قابل ادراک باشد. اگر 

توسط یکی از حواس ما چه حواس ظاهري و چه حواسی باطنی مصداقش قابل ادراک باشد، ما با لفظ 

هاي اروپایی هم به معنی لفظ ندر زبا Termسروکار داریم.)  empirical termو مفهوم تجربی یا 

گویم لفظ و مفهوم تجربی، لفظ و مفهوم نظري(. وقتی این است که من می .است و هم به معنی مفهوم

 introspectionو یافتن از طریق  perceptionگویيم مصداقش را بيابيم اعم از یافتن از طریق می

و چه از طریق حواس  perceptionگویيم است. یعنی چه از طریق حواس ظاهري بيابيم که به آن می

شناسان چه از طریق حس بيابيم و چه . به قول معرفتintrospectionگویيم باطنی بيابيم که به آن می

است، یعنی من مصداق سرخی  empirical termطور که سرخی همين ،نگري. بنابرایناز طریق درون

از  ،یابماست، چون من مصداقش را می empirical termهم یک  ،اندوه .یابيمرا از طریق حس می

گفتند حس ظاهري و حس باطن. آن وقت . قدما میintrospectionنگري یعنی از طریق طریق درون

ر ددیگر اختالف داشتند. امروزه دانستند و به لحاظ تعداد حواس باطن با همتا میحواس ظاهر را پنج

گویند و به می perceptionحس یا  گفتند حس ظاهر، میشناسی آنی را که قدماي ما به آن معرفت
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 introspection .Perceptionنگري گویند درونگفتند، حس باطن، به آن میچه قدماي ما میآن

یعنی درون را بيابيم. بنابراین، اندوه  Introspectoion ِ  جلو. یعنی ما جلو را بيابيم.  captionیعنی 

که سرخی هم یک لفظ و اندوه تجربی است. نکته دوم این است، کما اینهم یک لفظ و اندوه تجربی 

جا أعم است از یافتن با حس غيرمسلح و یافتن با حس مسلح. اگر چيزي را با است که یافتن در این

، با کنيم، ولو با چشم و با گوش مسلححس مسلح بيابيم هم، باز آن را لفظ و مفهوم تجربی تلقی می

حس، مسلح و غيرمسلح بودنش دخالت ندارد. اگر چيزي را با حس مسلح یافتيم  ،براینبينی مسلح. بنا

بی لفظ و مفهوم تجر  ،مفهوم دال بر این مصداق و باز هم ما به لفظ ،یابيمولو با حس غيرمسلح نمی

گویيم. نکته سوم این است که این یافتن، أعم از یافتن بالفعل و بالقوه است. یعنی شما رنگ می

وزي ر اینکه یابيد اما امکانميليارد سال نوري با ما فاصله دارد، را نمی 233اي که هاي فالن کرهگسن

سال  53گویيم لفظ و مفهوم تجربی و نباید حتماً بالفعل باشد. شما تا به آن می ،بنابراین .هست ،بيابيد

زوها ساخته دیگر این ترااالن  نداشتيد که تفاوت یک هزارم گرم را به شما نشان بدهد. ترازویی ترپيش

ولو  .لفظ و مفهوم تجربی سروکار داریم با ،يم بگویيمستتوانشده است. اما، پنجاه سال پيش هم می

که ما در آینده چيزهایی خواهيم یافت از اما االن بالفعل شده است. کما این ،که آن زمان بالقوه بودینا

ها را اس، چه مسلح و چه غيرمسلح، که االن آنطریق گوش، از طریق چشم و از طریق سایر حو

لفظ  ،ها راهاي بالقوه هم باز لفظ و مفهوم دال بر آناند. محسوسیابيم، ولی براي ما محسوس بالقوهنمی

کنيم. اما اگر این جور نبود. یعنی لفظ و مفهومی چنان بود که ما از طریق حس و مفهوم تجربی تلقی می

یعنی لفظ و مفهوم نظري،  Theoretical termبه آن  ،صداقش را بيابيمگري نتوانستيم مو درون

این نظر هم  ایم، ازکه ما مصادیق الفاظ و مفاهيم تجربی را یافته ،آیدسوالی پيش میجا گویيم. اینمی

 نه با حس ،ما خودمان مصداقش را نيافتيم ،گویيمبه وجودشان قائليم، اما الفاظ و مفاهيم نظري را که می

را باید یابد، چچرا به وجودشان قائليم؟ چيزي که آدم نمی .ظاهر و نه با حس باطن یعنی با درون نگري

ی چنين گویبا حس ظاهر و نه با حس باطن، خب، چطور میاي. نه به وجودش قائل باشد. تو که نيافته

 جاست که دو تا نکته در جواب این سوال باید گفت.چيزي وجود دارد؟ این

 ي تیغ اُکامقاعده

سِتُریم. ي تيغ اُکام یا قاعده اُسُتره اُکام. یعنی ما با آن میگویيم، قاعدهاي که به آن مییکی آن قاعده

و آن قاعده از زمان اُکام در  Occam Raiserاُکام یا ستریم. استره الً با تيغ موي را از بدنمان میمث
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رو که ن از آنانسا :گفتقبول کردند. اُکام میفلسفه ثبت و ضبط است و چيزي است که هم فالسفه 

عقالنی و عاقل است، فقط به وجود دو دسته چيز باید قائل باشد. هيچ چيز دیگري نباید به وجودش 

دم کند. آادراک می ،ها را چه با حس ظاهر و چه با حس باطنقائل باشيم. یکی وجود چيزهایی که آن

طوري یابم، چت، بگوید که نيست. خودم دارم این سرخی را مییابد که هستواند چيزي را که مینمی

او  ي اول. امادستهیابم، چطور بگویم که نيست. این دارم اندوه خودم را میبگویم که نيست. من 

یابيم، که آن موجودات را نمیایندومی هم از موجودات قائل باشيم. با  يبه یک دسته باید گفت مامی

که  اندها موجوداتیبا حس باطن. ولی باید به وجودشان قائل باشيم. چرا که آن نه با حس ظاهر و نه

ک یاي جز فرض وجودشان نداریم. من یابيمشان، ولی براي تبيين دسته اول چارهها را نمیاگرچه آن

ه یابم باید بنگري. چون مییابم یا از طریق حس ظاهري یا از طریق حس باطن یا درونچيزي را می

که من این چيز را با حس ظاهر و قسم اول، اما بعد از این ،شودمیدش مُقِّر یا معترف باشم. این وجو

توانم که نمیگویم: اینمی ،آن را منکر باشم متوانحس باطنم یافتم و چون باید به آن معترف باشم و نمی

ود توانست وج، آن نمیوجودش را انکار کنم، یعنی وجود دارد. اما اگر یک چيز دیگري وجود نداشت

آن چيز دیگر را باید قبول بکنم، که وجود دارد. چون اگر آن چيز دیگر وجود داشته باشد. پس 

گر به ا م.شوتوانست وجود داشته باشد. پس به وجود آن چيز دیگر قائل میآن چيز نمی ،داشتنمی

ي جا قاعدهتا اینزنم. پس می وجود آن چيز دیگر قائل نشوم، وجود این چيز قائل تبيين نيست. مثال

ها را از طریق یکی چيزهایی که خود آن .ما باید به وجود دو دسته چيز قائل باشيم :گویداستره اُکام می

وانيد تیابيد، نمیولی چيزهایی که از طریق حس ظاهر یا باطن می ،یابيمحس ظاهر و حس باطن نمی

 ،کنيمآن چيزهاي دیگر، وجود قائل باشيد. مثالً فرض میکه براي تبيين وجودشان را بکنيد، مگر این

عارف خدا، جزء قسم اول است، چون خودش از طریق حس ادعاي عارفان وجود داشته باشد. براي 

، Religion Experienceیا  mystical Experienceباطن خدا را تجربه کرده است، یعنی در 

 ،که گفتمفرض اینخدا را یافته است. به  ،وال دینی خودشعرفانی یا در احوال عرفانی یا احي در تجربه

ي اول است، یعنی او خودِ خدا خدا براي شخص عارف از مقوله ،ادعاهاي عارفان درست باشد. بنابراین

او را پيدا کرده است. یعنی او از طریق حس باطن خدا  introspectionرا یافته است. یعنی از طریق 

ه وجودش قائل است. اما شما از عرفان بيرون بيایيد و وارد قلمرو فلسفه بشوید. را پيدا کرده است. پس ب

همه فيلسوفانی که به وجود خدا قائلند، از طریق دوم به وجود خدا قائل هستند. چون فيلسوفان که او را 



196 
 

ن. پس طرو که فيلسوف است، خدا را نه با حس ظاهر یافته است و نه با حس بااند. فيلسوف از آننيافته

م و یابگوید یک چيز دیگري را از طریق حس باطن میچرا باز هم به وجود خدا قائل است؟ چون می

توانم انکار وجودش را بکنم، پس باید قائل به یابم نمییابم، چون میچون آن چيز دیگري را که می

 نجود داشته باشد. آتوانست وداشت، آن چيز دیگر نمیخدا وجود نمیکه وجود دارد. اگر  ،این شوم

ه اگر خدا گوید کتواند انکار وجودش را بکند و بعد مییابد نمییابد و چون میچيز که فيلسوف می

ر چيست؟ یابد چيست؟ آن چيز دیگچه که فيلسوف میتوانست وجود داشته باشد. پس آناین نمی ،نبود

دیده  فيلسوف دیده، نظم بوده است. او برهان نظم، آن چيز کهکند. در به تعداد براهين فلسفی فرق می

توانست وجود داشته باشد. در برهان حرکت ارسطویی آن چيزي نظم نمی ،داشتاگر خدا وجود نمی

دا منکر آن بشود، و گفته اگر خ ،توانستکه فيلسوف دیده، حرکت است و چون حرکت را دیده نمی

 توانست وجود داشته باشد.داشت، نمیوجود نمی

است.آنگاه با خود گفته  شيا را دیدهأالوجود بودن ن امکان و وجوب، مشروط بودن و متوقفدر برها

که الوجود، وجود داشته باشد، مگر اینمشروط يشياأالوجود و تواند أشياي متوقفنمی است که،

 تگفالوجود، وجود داشته باشد. یا در برهان اخالقی، کانت، وجدان درونی را دیده بود و میواجب

توانست، وجدان اخالقی داشته انسان نمی ،داشتتواند وجود نداشته باشد و اگر او وجود نمیخدا نمی

ه آن چيز کینا .توانسته آن را انکار کندباشد. باالخره فيلسوف یک چيزي را دیده و چون دیده نمی

لند. وم به وجودش قائکند. پس، فيلسوفان خدا را، از راه دتعدادش فرق می ،به تعداد براهين ،چيست

داشت، آن اند که اگر خدا وجود نمیاند. چيز دیگري یافتهاند و چيز دیگري را یافتهخودش را نيافته

 شوند.بنابراین، به وجود خدا قائل می و توانست وجود داشته باشدچيز دیگر نمی

 ي دو شقی اُکام به تیغ اُکاموجه نامگذاري قاعده

ل به آن گوید: به این دلياُسُتره اُکام یا تيغ اکام؟ اکام می :گوینده دوشقی اُکام میچرا به این قاعداوالً 

شود. از عالم هستی خيلی خلوت می ،که اگر شما از این طریق به وجود اشيا قائل شوید ،یند تيغوگمی

و اند. ااند و درختانش را انداختهاین جهت، انگار تيغی را برداشتند و جنگل هستی را هرس کرده

 نيياید و نه براي تبها! شما به چيزهایی قائليد که نه خودش را دیدهآدم :خواهد به زبان حال بگویدمی

ها نعالم انسا :گفتها به فرض وجودش احتياجی هست. بنابراین، عالم شلوغ است و خود او میدیده

ند، او به غير خدا به هيچ یک از گر، مالئکه و ... وجود دارخيلی شلوغ است. در آن جن، اشباح جنجال
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ه یا چيزي را کند کمرا به کار بزنيد و بگویيد عقل اقتضا می ياگر قاعده :گفتها قائل نبود. او میاین

نداشته  اي جز فرض وجود اومان چارههایبراي تبيين یافته ،یابيمخودش را بيابيم یا اگر خودش را نمی

 ،د. بنابراینشوطور جهان هستی، خيلی خلوت میي قائل باشيم. اینباشيم. ما نباید به وجود چيز دیگر

 این قاعده مثل استره است.

نکته دوم این است که، حرف اکام قابل رد نيست و هيچ فيلسوفی بعد از او نتوانسته حرف او را رد کند  

احتياج  ،هاتهیم و نه براي یافاها را یافتهنآ که نه خودِ ،توانيم به وجود چيزهایی قائل باشيمو بگوید ما می

تثبيت  يقاعده اکام، یک قاعدهزند. بنابراین عاقلی چنين حرفی را نمیبه فرض وجودشان داریم. هيچ 

يين وجود ماند. چون براي تبشده است. خود اکام معتقد بود، اگر این قاعده را به کار ببریم، البته خدا می

 ت.اي جز فرض وجودش نيسبعضی چيزها چاره

 .جود دارددو تا فرق جدي و ،تایی که اکام گفتهسوم راجع به قاعده اکام این است که بين این دونکته  

يم، هایی که به وجودشان قائلایم و آنهایی که به وجودشان قائليم، از این جهت که خودشان را یافتهآن

لی فرق فرق هست و آن خيم. یک به وجودشان احتياج داری ،که به خاطر تبيين چيزهاي یافتهبراي این

توانم دست مهمی است، که قسم اول را آدم امکان ندارد، دست از عقيده به وجودش بردارد. من نمی

 از عقيده به موجودات دسته اول بردارم.

و  زمانی و مکانی يپس قائلم در این مختصه ،کنمبزنم. فرض کنيد من االن احساس اندوه میمثال  

وانم تپيش بياید که من دست از این عقيده بردارم. چگونه میدوهی در من هست. چه ان حالی، وضع و

که من االن در  مشومن االن اندوهی در وجود خودم بيابم، معتقد میاز این عقيده دست دربردارم. اگر 

کانی م يدر فالن زمان و فالن وضع و حال و فالن مختصه ،از فالن ساعات ،از فالن دقيقه ،فالن ثانيه

تواند کاري کند که من دست از این عقيده بردارم و من را از آن و دیگر کسی نمی رمدا یاندوه

ي زمانی، مکانی، وضع و حالی، اندوه وجود منصرف کند. تا آخر عمرم معتقدم که در این مختصه

 بينممی اگرزنم. من مثالی می perceptionمثالی زدم و براي  introspectionداشت. این را براي 

توانم دست از این عقيده بردارم، این م و االن نمیبیادر فالن زمان و مکان و وضع و حال، سرخی را می

ي ود دستهبه وججوري نيستند. چرا ي دوم اینعقيده دیگر امکان گرفته شدنش از من نيست. اما، دسته

ی دست از . تا کتبيين کنيم آن اي را، با توسل بهخواستيم یک چيز دیدهدوم قائل هستيم؟ چون می



198 
 

وقتی آن چيز دیگر را جور دیگري نشود، تبيينش کرد. اگر روزي با تا  ؟داریماعتقاد به وجودش برنمی

 دارم.چيز دیگري بشود، تبيينش کرد، دیگر دست از عقيده به وجود آن چيز برمی

 ما،)برهان حرکت را آورد تا زمانمگر از وقتی که ارسطو برهان حرکت را آورده  .زنممثال میبرایتان  

تا اثبات وجود خدا را بکند(، آیا از زمان ارسطو تا زمان ما کسانی که به وجود خدا معتقد نيستند، منکر 

ها منکر وجود حرکت نيستند. اما اند؟ یعنی معتقدند حرکت در عالم وجود ندارد؟ نه. آنوجود حرکت

 شود با یک چيز دیگري تبيين کرد و نيازيحرکت را می چون :گویندچرا منکر وجود خدا هستند؟ می

وقت  کنم، یکمیروزي من حرکت را با اعتقاد به وجود خدا تبيين  ،شودبه وجود خدا نيست. پس می

م. از دارشود، تبيين کرد، دست از وجود خدا برمیاین حرکت را جور دیگري هم می ،دیگري بفهمم

ریب به اتفاق فالسفه برهان حرکت ارسطو را رد کردند. این را دال زمان ارسطو تا زمان ما، اکثریت ق

ا شود حرکت را جور دیگري تبيين کرد. یبر وجود خدا گرفتند اما حرکت را رد نکردند و گفتند می

کنند که خدا وجود دارد، مگر کسانی که قائل به ن به وجود خدا از راهش استدالل میينظم را که قائل

 ، نظم را منکرند؟وجود خدا نيستند

گویند نظم گویيم چطوري؟ میگویند نظم در عالم وجود دارد، اما خدا وجود ندارد. میها میخير آن

ک شود، تعبير و تبيين کرد. مکانيک سماوي و مکانيرا با توسل به قوانين فيزیک و مکانيک هم می

که آن جمله معروف  عرضی. این چنين است که فرض وجود خدا دیگر ضرورت ندارد. این است

دا کتاب او را خوانده بود و گفت جناب فيلسوف، خناپلئون  .الپالس در جواب ناپلئون گفت :گویدمی

ه . یعنی هيچ چيزي نبود ک"به فرض وجودش هيچ حاجتی نبود"را ندیدم در کتاب شما. او هم گفت: 

. مبيين کنت ،توانستما هم میببينم و نتوانم جز با فرض وجود خدا تبيين کنم، یعنی بدون وجود خد

آیا عارف شود من روزي به خدا معتقد باشم و روزي دست از اعتقاد به او بردارم. اما میبنابراین 

 ازتواند بگوید در آن لحظه، در آن زمان، در آن مکان خدا نبود. چون تواند. او نمیتواند؟ او نمیمی

تواند بگوید من روزي معتقد بودم که نظم را با وجود خدا فيلسوف میبرده. اما راه اول به وجود خدا پی

ه شود، نظم را تبيين کرد و بنابراین معتقد بام بدون وجود او هم میشود، تبيين کرد اما االن فهميدهمی

شود که ما دست از اعتقاد به موجودات دسته دوم برداریم. اما وجود خدا نيستم. بنابراین، روزي می

توانم ام، دیگر نمیول را امکان ندارد. یعنی، من اگر دیروز صبح، صبحانه نيمرو خوردهموجودات دسته ا

 من از طریق اولام. چون معتقد باشم، در فالن زمان و فالن مکان و فالن وضع و حال، من نيمرو نخورده
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ه آن دو ب شودبرده بودم. این نظریه اکام بود. حاال برگردم به سوال اول که گفتم میبه وجودش پی

 چی بود.جواب داد. سوال 

قائليم منطق دارد، به وجود الفاظ و مفاهيم تجربی قائليم این امکان  empiricalهاي termکه ما به این 

قائليم؟ یعنی الفاظ و مفاهيم نظري. چرا به وجودشان  Theoreticalهاي termدارد، اما چرا به وجود 

را  empiricalتوانيم الفاظ و مفاهيم دشان قائل نباشيم نمیگوید: چون اگر به وجوقائليم؟ اکام می

اریم چون چاره ند :گویدتبيين کنيم. این جواب اول. اما کانت به این سوال جواب دومی داد. کانت می

ها که آن، با وجود اینو ساختار ذهنی ما طوري است که باید به وجود یک سلسله چيزهایی قائل باشيم

، نه در درون و نه  imperceptivlyنه  percepstionalyها را ادراک نکردیم نه را ندیدیم ولو آن

با پاسخ  کانتها قائل باشيم. پاسخ که به وجود آناي نداریم جز اینچارهها را نيافيتم. اما در بيرون آن

اگر  هاي ذهن ماست وها ضرورتگفت ایناکام منافات ندارد و من با هر دو نظر موافقم. کانت می

توانيم ه نمیک ،ته باشيمشمان را عوض کنيم و ذهنی دیگري داها قائل نباشيم، باید ذهنبخواهيم به این

عليت است. علت یافتنی است؟ آیا علت را  Theoreticalهاي termاین کار را انجام دهيم. یکی از 

لت است ب نوشيدن عات رفع شد، پس آگویيد: نگاه کن که تا آب خوردي تشنگیبينيد؟ شما میمی

ام تشنگی ،گویم نه عليت را نيافتم و تنها یافتم تا آب خوردممیبراي رفع تشنگی و عليت را یافتی. من 

خورم، یابم که هر وقت آب میرفع شد، اما نيافتم که علت رفع تشنگی من، آب خوردن بود. من می

ا عليت. عليت ب ام را رفع کرد،تشنگیکه آب خوردن بود که شود. فرق است بين اینام رفع میتشنگی

 است. term   ِ Theoricیک 

تواند بيابد ولی هم به نظر اکام و هم به نظر آدم عليت را نه با ادراک درونی و نه با ادراک بيرونی نمی

ر ذهنی که عليت را به کار ببریم و ساختااي نداریم، جز اینکانت و هم به نظر بيشتر فيلسوفان ما چاره

 که ذهن ما جوريگذرد. کما اینامورش نمی ،رسد و به تعبير عواممیبدون عليت بارش به منزل ن ما

گذرد. ما باید بگویيم قندي هست، که شيرین است. امورش نمی ؛است که بدون فرض عرض و جوهر

بري ز یک قندي هست، که زبر است. یعنی باید به جوهري به نام قند قائل باشيم، که آن وقت شيرینی و

توانيم بگویيم یک شيرینی هست ولی قندي نيست. زبري یعنی اعراض را به آن نسبت بدهيم. ما نمی

ري، یک جوه :گویدهست ولی قندي نيست. ذهن بشري این جوري ساخته نشده است. ذهن بشري می

ا بدون م هایی که ذهنند. اینهستها اعراضش هستند، صفاتشبه نام قند وجود دارد که این ،یک ذاتی



211 
 

گفت مقوالت و به دوتاي دیگر ها میتا از آنتا است. به دوازدهتواند، به نظر کانت چهاردهها نمیاین

ان تواند بدون زمایم، اما ذهن ما نمیگفت زمان و مکان و معتقد بود که ما زمان و مکان را نيافتههم می

در  تااند و آن دوازدهدوتا توي تصوراتن تا چيست. ایاین دوتا با آن دوازدهو مکان سر کند. فرق 

تا تواند بدون تصور زمان و مکان امورش را بگذراند و بدون آن دوازدهتصدیقاتند. ذهن انسان نمی

 ها را گفتم کهتا است. همه ایناش سهتا مقوله هم چهار تااند و هر دستهدانيد آن دوازدهمقوله. که می

راي توضيح اي. آن وقت بهاي توصيفی، تبيينی و توصيهوند به گزارهشها تقسيم میروشن کنم گزاره

چه  empiricalهاي termو   Theoreticalهاي termباید اول بدانيم  یهاي توصيفی و تبيينگزاره

 Termاي توصيفی است که در آن لفظ و مفهوم نظري به کار نرود. خواهم بگویم: گزاره. میهستند

  ِ Theoric کار نرود. این گزاره توصيفی یا  در آن بهDescriptive اي که در آن فقط است. گزاره

empirical term اي لفظ و مفهوم در یک گزارهرود. اگر به کار میTheoretical  ،به کار رفت

 اي  تبيينی است. آن گزاره، گزاره

این توصيف  ،ه جوش آمدگراد رسيد و آب بدرجه سانتی 133مثال بزنم. اگر من گفتم که دماي آب به 

يد آب به سگراد ردرجه سانتی 133گفتم: چون دماي آب به است. اما اگر یک لفظ را عرض کردم و 

 empiricalاست، بيان  Theoric، بيان عليت است و عليت بيان این تبيينی است. چون ،جوش آمد

اکی باز هم زیرا ح ،رسيد گرادنيست. اگر بگویم آب به جوش آمد، زیرا دماي آن به صد درجه سانتی

، "شود ميلمزیادت می مبينم و هر دتو را می"است. اگر شاعر بگوید  Theoricعليت و  termاز 

ه و تبيين ، علت را به کار برد"شود ميلمبينم و زین رو زیادت میتو را می"توصيف است اما اگر بگوید: 

 ين. شود به تبيتوصيف تبدیل می« رونزی»را تبدیل کردید به « واو»وقتی  ،کند. بنابراینمی

د، توصيفی اگر یک چرا درآوردی يخواهم بگویم این است که بر سر هر گزارهي بعدي که میگفته

ه مثال اولم این بود، که آب به صد درج ید.اهشد یتبيين يآن وقت با چرا درآوردنتان طالب یک گزاره

گراد رسيد و به جوش آمد؟ آن آب به صد درجه سانتیاگر گفتم: چرا گراد به جوش آمد. اما سانتی

فهميد که می جاستاینیعنی طالب این شدم که ارتباطی بگيرم. از  .شدم یوقت طالب یک گزاره تبيين

 علّی و معلولی. چون ي تبيينیِاند و دیگر نباید بگویيم، گزارههاي تبيينی، تبيين علّی و معلولیهمه گزاره

س نباید پذیر نيست. پجز با علت و معلول امکان ،زائد است و تبيين و معلولی ،حشوبه کار بردن علّی 
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برند تا بگوید که بعضی به اشتباه به کار می causal explanative statement گفت 

explanative statement  کافی است و بهcausal .نيازي نيست 

خواهيد لی است. اگر میعلّی و معلو ،خود تبيين شناختی است. اماگاهی نوع علت روانشناختی یا جامعه

خواهيد تبيين یکنيد روانی است. اگر مکه علت و معلولی کهبيان مییعنی این ،ی بکنيدختتبيين روانشنا

گویند کنيد، اجتماعی است. گاهی میکه علت و معلولی که بيان میشناختی بکنيد، یعنی اینجامعه

 ا.کنيد الهياتی باشد و قس علی هذوع علت و معلولی که بيان مییعنی ن ،تبيين الهياتی بکنيد
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اي از هاي توص   يفی، تبيينی و توص   يهها س   خن به لزوم تفکيک گزارهدر جلس   ه قبل، در مبحث تحليل گزاره

هاي زارهگهاي توص   يفی از تبيينی ص   ورت گرفت ولی یکدیگر رس   يد. در جلس   ه گذش   ته، تفکيک گزاره

 ،این بود که هاي توص يفی از تبيينیس خن در تفکيک گزارهاي تفکيک نش دند. ماحص ل توص يفی از توص يه

یعنی الفاظ و مفاهيم  Theoretical termsها مفهوم نظري به کار نرفته اس   ت. هاي توص   يفی در آنگزاره

نظري استفاده  از مفاهيم _علّی و معلولی اس ت ،که مراد از تبيينی _هاي تبيينینظري به کار نرفته اما، در گزاره

اند)مفاهيم تجربی نيس   تند.( این که مفاهيم نظري اس   ت، خود مفهوم علت و معلول نش،تریش   ود، که مهممی

 یا باطن دریافت. ظاهر شود از طریق حسمفاهيم را نمی

 چگونگی تفکیک گزاره هاي توصیفی از توصیه اي 

ر مقابل خواهم بگویم توصيف گاهی د. میاي استهاي توصيفی از توصيهرهنوبت چگونگی تفکيک گزاحال  

 ،که اول چيزي که باید گفت این است .خواهم امروز بگویمتبيين اس ت و گاهی در برابر توصيه است، که می

ک تفکي ،شودهاي توصيفی براساس امور زبان شناختی و زبانی نمیاي را از گزارههاي توصيههيچ وقت گزاره

ت اي که حالاي است و هر جملهتوصيه ،اي که حالت امري داش ته باش دش ود گفت: هر جملهکرد. یعنی نمی

 ،«را بخوان کتاب کانت» :اگر من به کس ی بگویم :ش ود گفتمیتوص يفی اس  ت. مثالً ن ،اخباري داش ته باش د

ت و بنابراین این جمله حتماً به لحاظ دس   تور زبانی امر اس   « بخوان»در جمل ه ب ه ک ار رفت ه و « بخوان» چون

وقت هيچ اي نيست واي باید و نبایدي نباش د، حتماً توص يفی اس  ت و توص  يهاي اس ت یا اگر در جملهتوص يه

اي يههاي توصيفی یا توصهميش ه دقت کرد، گزارهفریب امور زبانی و زبان ش ناختی را خورد. باید  ،ش ودنمی

ذارد. گاي برجا میگذارد یا اثر توص   يهآیا اثر توص   يفی بر جا می گذارد،در ذهن مخاطب چه اثري برجا می

اگر مراد  ،اي توصيفی است، گزاره"علی باید این کتاب را خوانده باشد"مثال خيلی س اده این اس ت که، مثالً 

به « باید» اجاین .علی القاعده و علی الرسم این کتاب را خوانده الرس م باشد، یعنیعلی القاعده یا علی« باید» از

هم گاهی  .ستا به کار رفته« باید»با این که در آن  ،اي نيستکار رفته اما جمله کامالً توص يفی است و توصيه

گویم اي اس   ت. مثل وقتی که من میو این گزاره توص   يه« نبایدي»ي به کار رفته و نه، «ب ای د»در جمل ه ن ه، 

اهر اخباري اس ت، ولی در واقع معنایش این است که، این جمله در ظ "کند.ش اگرد به اس تاد خود س الم می"

به لحاظ  تتوضع فالن یعنی وضو بگيرد فالن. تتوضع ،هاي فقهی نوش ته شده بودباید س الم کند. مثالً در کتاب

یعنی  "تتوضُع ثم تُصَلی" :گوینددستور زبان، به لحاظ ظاهري و گرامري، اخباري است ولی در واقع وقتی می

گاه نماز بگذارد. یعنی اگر دقت کرده باشيد در جمله ما فعل امر وجود آن د،یعنی وضو بگير "توضع ثم صله"
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بود. پس اي بود و توصيفی ناما در واقع توصيه هاي بوده یا یک امري بودندارد، که بگویيم در آن یک توص يه

اهر و الفاظ را ي، نباید فریب ظاها از توصيفی و توصيهنکته اول این اس ت که حتماً در تحليل و تفکيک گزاره

اي دال بر اي اس  ت و گاهی هم واژهاي توص  يهرود، ولی گزارهبه کار نمی «باید»اي دال بر خورد. گاهی واژه

 ماند.همچنان توصيفی باقی می رود، ولی گزارهبه کار می «باید»

 ايهاي توصیهتقسیم گزاره

و  آلی هايايتوصیهاند. رون خودش ان به دو دس ته قابل انقسامها در دايي دیگر این که، خود توص يهنکته 

 غایی
. مثالً اندها دو نوع توص  يهاند. ایناند، هدفهایی غایتاند، ابزارند و یک توص  يهتاند، آلهایی، آلیايتوص  يه 

گر اند. اما اهاي نهاییهاي غائی یا توص   يهها توص   يهاین "باید در پی ش   ادي باش   يم یا در پی لذت باش   يم."

اي اس  ت. ي آلی یا ابزاري یا وس  يلهي غائی نيس  ت، توص  يهاین توص  يه، توص  يه "ب بخوري.باید آ" :اندگفته

ي يهاي است و این توصيه، توصتوصيه  "خواهی تش نگيت رفع ش ود، باید آب بخورياگر می" يجمله ،یعنی

 اند.یشرط يهميشه جمله ،هاي آلیثال من توصيهدقت کنيد، در ماي اس ت نه غائی. اگر آلی، ابزاري، وس يله

فع ش  ود، ات رخواهی تش  نگیاگر می"که گویم باید آب بخوري، یعنی ایناند یعنی، وقتی میهميش  ه ش  رطی

ور خواهی در کنکاگر می"یعنی  "کتاب کانت را بخوان"گویم: وقتی ب ه ش   م ا میمثالً  "ب ای د آب بخوري.

خواهی معلومات آلمان باخبر ش  وي یا اگر می 12واهی از افکار فيلس  وفان قرن خدکترا قبول ش  وي یا اگر می

انت کتاب ک"در واقع،  "کتاب کانت را بخوان. _جوري دارداین« اگر»یک  _فلسفی خودت را افزایش دهی 

ه فته شدشرطيه، هدف گ يشرطيه گفته شده، در مقدم قضيه يآن قضيه تالیکه در  ،اي استوسيله "را بخوان

ا خواهی در کنکور قبول ش  وي، کتاب کانت راگر می"گویم ش  ود. یعنی، وقتی میابزار گفته می ،و در تالی

 آلت، "کتاب کانت را خواندن"ولی  ،، غ ایت اس   ت"خواهی در کنکور قبول ش   وياگر می"، این "بخوان

 ف.اي است، براي رسيدن به آن هدو این وسيله ،است. این وسيله است و آن هدف است

 امکان توصیه غائی به انسان؟!

ي غائی به انسانی کرد یا خير؟ این بحث توان توصيهش ود، این اس ت که آیا میجا مطرح میس والی که در این 

ی را اصاًل هاي هدفی، نهایاند، توصيهاياند، غير وسيلههایی که غائی یا غير ابزاريکه توص يه ،اي اس تپيچيده

شود گفت: غائی کرد، نمی يشود توصيهمیاصالً ن :گوینداز فيلسوفان میخيلی  ؟یا نهش ود به انسانی کرد می

انشناسی به رو ،هاي غائیدر پی شادي باش، در پی لذت باش، در پی آرامش باش. چرا؟ به دليل این که توصيه
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برد، ي لذت نمیدر پی شادي است و اگر از شاد ،بردشوند، اگر طرف از شادي لذت میژرفاي فرد مربوط می

تواند بگوید می ،در پی شادي نباش. اما یاتواند به او بگوید در پی شادي باش در پی ش ادي نيس ت. کسی نمی

، روشی، غير اي ابزاريتوصيه، توصيهیعنی  "فالن کار را بکن یا بهمان کار را نکن. ،اگر در پی شادي هستی"

هاي که گزارهاي مهم است و اینهاي توصيفی از توصيهگزارهتفکيک  ،شود. بنابراینهدفمندانه، غير غائی می

يله ي شرطيه، وسي ش رطيه، هدف است و تالی آن قضيهاي که مقدم آن قض يهاي را به ص ورت قض يهتوص يه

ما توصيه به صورت مطلق و بدون شرط و غائی و  ،مطرح کرد. اگر آن سخن درست باشد که ،شوداس ت، می

اند و شما اياند، وسيلهاند، آلیها ابزاريتوصيه ياش این است که همهبکنيم، آن وقت معنیتوانيم نمی ،نهایی

اند. هر يلهیعنی غائی نيس  تند، وس   ،اندها، ابزاريبينيد که تقریباً همه توص  يهتان دقت کنيد، میزندگی در اگر

ود، از خواهی فالن ش  اگر می"، یعنی "از این ليوان آب بخور ":مثالً گفتيد ،اي که ش  ما به من کردیدتوص  يه

. "از این ليوان آب نخور ،خواهی فالن نش   وداگر می"یعنی،  "این ليوان آب بخور ی  ا از این ليوان آب نخور

ائی توصيه یا غ :گفتمتا االن میهاي غائی و نهایی و هدفی. من اند و نه، توصيهروش ی ،هاي توص يههمه ظاهراً 

 گویند.خورم به این که همين مطلب را جور دیگري هم مییبرماست یا آلی. حاال 

 نام دیگر توصیه غائی و آلی

 هاي روشی.گویند: توصيههاي غيرغائی میهاي ارزشی و به توصيهگویند: توصيههاي غائی میگاهی به توصيه 

اي و غيرنهایی، وسيله شود، به جاي نهایی وگاهی به جاي غائی و غيرغایی از واژه ارزش ی و روش ی استفاده می

ان ها، همروش  ی .اي اس  ت روش  یایس  ت ارزش  ی و توص  يه، توص  يهگویند توص  يه، توص  يههدفی. گاهی می

ه کاگر چه به نظر من خيلی گویا نيس  ت. همان  .رودها هس  ت، که معموالً این تعبير بيش  تر به کار میايوس  يله

هاي توص  يه :دگویناند، خيلی گویاتر اس  ت. اما این که مییا آلیاند اند یا غائیاياند یا وس  يلهبگویيم یا هدفی

کنيم. هاي ارزش ی ما هدفی را به کسی پيشنهاد میتر اس ت. در توص يهمتعارف ،هاي روش یارزش ی و توص يه

در  .کندهاي روش ی، روش ی را براي رسيدن به هدفی که خودش انتخاب کرده است، به او پيشنهاد میتوص يه

گویند خب، این روش را به کار بگير تا به هدفت برسی، هدفت را بگو، بعد می :گویندروش ی میهاي توص يه

مثالً در پی ش   ادي باش، در پی  :گویندکنند و میلقا میإخود هدف را به طرف  ،هاي ارزش   یاما در توص   يه

 .لذت باش یا در پی فالن چيز نباش و ... 
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 رزشیا-روشی و توصیه اي -گزاره هاي توصیه اي

ا دو مساوي است با یک ی ،ي روشیاي برقرار است. هر توصيهمعادله هاي روش ی،توص يه گویند: بينمی گاهی 

هی اخوگویم: تو میطور است. مثالً می( به عالوه یک قض يه ش رطيه. گویا هميش ه همينfactتا واقعيت) nیا 

خواهد در کنکور اگر کسی می"به این که کنم است، و بعد ضميمه می factدر کنکور قبول ش وي؟ این بيان 

 "بخوان. کتاب کانت را"روش  ی که  يیک توص  يه :ش  ودنتيجه می "قبول ش  ود، باید کتاب کانت را بخواند.

هاي اي مهم است، در گزارههاي توصيفی از توصيهکه تفکيک گزارهعالوه بر این ،خواهم عرض کنممیحاال 

ا روش ی بسيار مهم است. این ر-ايهاي توص يهارزش ی از گزاره-ايص يههاي تواي هم تفکيکی گزارهتوص يه

-ايهاي توصيهتوان به عنوان قدم پنجمی به حساب آورد. گزارهشود، ذیل همين قدم چهارم آورد و یا میمی

ابل قارزش  ی هميش  ه احتياج به س  ند و مدرکی دارند که این س  ند و مدرک به س  ادگی قابل تحص  يل نيس  ت. 

ي توصيفی است و ، این یک گزاره"گراد استدرجه سانتی 65جا دماي این"يست. اگر من بگویم: اکتس اب ن

ها همه این "این پنجره را باز کنيد"کنم می هيچ مفهوم ارزش  ی هم در آن به کار نرفته، اما اگر گفتم: توص   يه

 ص  يفی را با رجوع به واقعيتهاي توچون گزاره ش  ان کار آس  انی نيس  ت. چرا؟اند اما توجيهاي روش  یتوص  يه

 انتوان صدق و کذبشاي را با رجوع به واقعيت نمیهاي توص يهتوان ص دق و کذبش ان را فهميد، اما گزارهمی

ها با رجوع با عالم واقع، ص   دق و کذبش   ان معلوم غائی و هم آلی. ایناي را هم هاي توص   يهرا فهميد. گزاره

  صدق و کذب ندارند، تا معلوم بشود یا نشود .ها اصالًاین ،شود و به تعبير دیگرنمی

 عدم استنتاج باید از هست

هایی که شوند، چه آنهایی که در فيزیک کشف میهاي عالم چه آنکنم که واقعيتمن بر این نکته تأکيد می 

گویند: شوند، میشناسی، ریاضيات یا منطق کشف میهایی که در زیس تش وند، چه آندر ش يمی کش ف می

توانيم نمی ،ما با رجوع به عالم واقع ،بنابراین .گونه باید باش   دگویند: جهان اینگون ه اس   ت و نمیجه ان این

ب ای دي ی ا نب ای دي بيرون بي اوریم و هيچ راهی وجود ن دارد، که بایدي یا نبایدي بيرون بياید. مثالً، اگر من به 

دش   ان پدر و مادر براي تعليم و تربيت فرزن "من بگویم: گوید: بله. ومی. او "بابا من پدر توام" :ام بگویمبچ ه

. او "ام را خيلی دوس   ت دارمبچه تويِ ،پ در منِ"گویم گوی د: بل ه. و ب از میمی ."کش   ن دخيلی مرارت می

و  "آب توي یخچال است"گویم: گوید: درست است. میو او باز می "اممن تش نه "گویم:گوید: بله و میمی

آدم فلج "گویم: گوید: درس   ت اس   ت و می. او می"من فلجم"گویم: اس   ت و من می گوید: درس   تاو می

ممکن است تشنگی تا دو ساعت دیگر "گویم: گوید: درست است و باز میو او می "رسددس تش به آب نمی
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هن ي من ذاگر بچه "یک ليوان آب به من بده. ،پس" :گویمگوید: درس ت است. و من میاو می ."مرا بکش د

ر و یک . هزا "آید.هایی که کردي این توص  يه بيرون نمیاز تمام ص  حبت"گوید: اي داش  ته باش  د، میطقیمن

این همه جمله  اگر .طبق نظر کس  ی مثل هيوم ،آیدتوص  يف را اگر تلنبار کنيد، از آن یک توص  يه بيرون نمی

زه س   ت و امروا أخس مقدماته تابع نتيج :گفتندآید. در منطق قدیم میباز آن نتيجه در نمی ،کنار هم بچينيم

در مقدمات به  که ،معنایش این است که هيچ لفظ و مفهومی .نتيجه نباید پرنيروتر از مقدمات باش د :گویندمی

ام وجود نداش   ت و مقدماتی که من به بچه« بایدي»، در نتيجه به کار برود. در مقدمات حق ندارد ،ک ار نرفت ه

تواند گاه نتيجه نمیظاهر ش  د. هيچ« باید»اما، چطور در نتيجه یک  بود. «نيس  ت»و  «هس  ت» و «اس  ت» ،گفتم

می به نام آن وقت مفهو .یعنی باید مس اوي با مقدمات یا کمتر از مقدمات باشد ،نيرویش از مقدمه بيش تر باش د

 ،ودش  ت نمیوقاش در نتيجه پيدا ش  د. هيچ در مقدمه نبود، چطور س  روکله« ونر»، «برو»، «نهی»، «رام»، «باید»

افی وجود شک «نيست»و  «هست»و  «است» با «باید»نتيجه گرفت و بين  «نيست»و  «اس ت»و  «هس ت»را از  «باید»

رف گفتند: حخالق جدید در این س  ی س  ال اخير، این حرف را قبول ندارند و میدارد و بعض  ی از فيلس  وفان ا

که  ،اش   باه اس   ت "رتباطی وجود ندارد،ا «نيس   ت»و  «هس   ت»و  «اس   ت»و  «باید »بين" :گفتهيوم که می

عيت فروپاشی دوگانگی واق "اس ت. او در کتابی که از او ترجمه شده، به عنوان "هيالري پاتنم"ش ان ترینمهم

جه نتي «نيست»و  «است»و  «هست»را از  «باید»توان دهد، که سخن هيوم درست نيست و مینش ان می "و ارزش

ها هست، ها و نبایدها و از آن طرف بایدها و ارزشها و هست و نيستاقعيتش کافی که بين و ،گفت. بنابراین

ي غرب به لسفهبار در فپاتنم، در واقع براي اوليننيست. هيالري  ماین ش کاف قابل دفاعی براي کسی مثل پاتن

و  هایداها، بتوص  يه ،هاها به ارزشتلنبار کردن واقعيت هتوانيد از راص  ورت خيلی ش  اخص  ی گفت: ش  ما می

گوید که تواند پرنيروتر از مقدمات باش  د. ایش  ان میکه نتيجه نمی ،نبایدها برس يد و این اش  کال واردي نيس ت

ود در خود مقدمات وج« باید»نيروتر از مقدمات هم نيس   ت. این پربل ه، نباید پرنيروتر از مقدمات باش   د ولی 

ي ههم مقال "جان س  رل"واقعيت و ارزش نوش  ت،  دارد. قبل از این کتاب که پاتنم، براي رد ارزش دوگانگی

« نيس  ت»و « هس  ت»و « اس  ت»را از « نباید»و « باید»توانيم چگونه می ،نوش  ت و در آن عنوان کرد خيلی مهمی

از این مس  ائل که ش  ما موض  ع چه کس  ی را قبول داش  ته باش  يد، کند. فارغ نتيجه بگيریم. و اس  تداللی هم می

 و اگر توصيه ،ارزشی است یا روشی يتوصيه ،یا توص يه و اگر توصيه است تفکيک کنيد این توص يف اس ت

اي قابل اس  تنتاج اس  ت یا خير. خيلی اهميت دارد که ما چنين توص  يه ،هااس  ت، آیا از مجموع تمامی توص  يف

 کنيم. کمتر به آن توجه می
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اس  تخراج « نباید»و « یدبا»، «اس  ت»و « نيس  ت»و « هس  ت»جناب اس  تاد نظر خود ش  ما چيس  ت؟ آیا از  ستتوال:

 شود؟می

طور کتاب هيالري که مقاله مهمی اس  ت اما قابل دفاع نيس  ت و هميني س  رل با اینمن معتقدم، مقاله جواب:

 پاتنم هم قابل دفاع نيست و من به نظر هيچ کدام از این دو نفر قائل نيستم.

 

 یعنی به انفضال قائليد، نه به اتصال. سوال:

فض ال قائلم، نه به اتصال. منتها، در یک قسمت. یعنی رفتار اخالقی و نه در فضائل اخالقی. من بله، به ان جواب:

چون به اخالق فض يلت قائلم، به اتص ال قائلم. منتها، اتص ال بين رفتار اخالقی و ش خصيت و منش خود فاعل. 

عنی بدون ن با تمام وجودم، یممثالی که زدم. اگر  گيرد مثلِرفتار اخالقی با کس   ی که تحت تأثير من قرار می

ک ه تح ت ت أثير تعليم، تربي ت، تلقين، القاء، افکار عمومی و مدهاي فکري زمانه، تقليد و تعبد قرار بگيرم، آن

طلبی، جزء روانش  ناس  ی ژرفاي من ش  ده باشد، هر جویی یا آرامشص ادقانه خواس تار آرامش باش م و آرامش

شود، اي براي رسيدن به آن آرامش محسوب میمنظر من یک وسيله اي که من را به آرامش برساند، دروسيله

گویم: یعنی براي من اثبات ش ود، که نوش يدن این ليوان آب، س بب رس يدن به آرامش است. من بالفاصله می

که من در پی رس   يدن به آرامش هس   تم، این یک توانم این کار را نکنم، اینب اید این آب را نوش   يد و نمی

. این ستا به معناي دقيقش ،نيست و اس ت ،هس ت ياز مقولهو باید و نباید نيس ت  ياز مقوله و اس ت واقعيت

واقعيت است، هيچ باید و بيان یک  ،جوش دکه در درون من عش ق به حقيقت، خير، جمال، آرامش و لذت می

ود من، اي که طبق علم خواقعاً در من محقق باشد، وسيله ،اي در آن نيس ت، اما اگر این واقعيتنباید یا توص يه

تواند درنياورد. مثل کاري که هيوم بر آورد. نمیرس اند، یک باید بر س ر این وسيله در میمرا به این هدف می

استقراء  :مثالً گفت .ش نداریمها اعتبار ندارد، اما ما راهی جز انجامسر چند مسئله فلسفی درآورد و گفت: این

توانيم، قدم از قدم برداریم، یا عليت اعتبار ندارد، اما، ما به آن نياز داریم. نمیا راعتب ار ندارد اما ما بدون اس   تق

که  رس  یبه این نتيجه نمی ،که تو طالب آرامش  ی، منطقاًگویم: از اینزنم و میی حرف میجا هيوممن در این

زي ندارم، گيري گریتيجهباید کسب کنی ولی من از این ن ،اي را که براي رسيدن تو به آرامش است راوس يله

ه ، کايگيرم. من وقتی طالب آرامش درون وجودم هس   تم، به هر وس   يلهاي را میترس   ی ندارم و چنين نتيجه

گویم: باید این آب را بخورم تا به مثالً می .آورممی« باید»براي رس  يدن به آرامش، طالب آنم، بر س  ر آن یک

م اي نداریمنطق ندارد اما چارهآرامش برس  م و قس علی هذا. پس  جا بنش  ينم تا بهآرامش برس  م. باید در این
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جا در ارتباط با خودم اس  ت، یعنی اگر از درون من چيزي جوش  يد، نتيجه بگيریم. این« هس  ت»را از این « باید»

ا به این اي من رولو وقتی که در قالبِ یک گزاره در بياید، بيان یک نوع واقعيت اس   ت. مس   لماً وقتی وس   يله

اص  ول »آید. این خيلی ش بيه به حرف عالمه طباطبائی در کتاب درمی« باید»از درون من یک  ،قعيت برس انداو

است، که من خودم هم این حرف را خيلی قبول دارم. این در ارتباط با خودم و خودم « فلس فه و روش رئاليسم

برس   اند، متعلق یک باید قرار  «ميل»اي که من را به آن جوش   يد، هر وس   يله« ميل»بود. اگر در درون من یک 

عيت، نظر من از این واق. به قایلم جا من به اتصالگيرد، ولو منطق ندارد اما ما گریز و گزیري نداریم. در اینمی

در ارتباط با دیگران، که مثال آن را به لحاظ روانش   ناختی و نه منطقی ص   رف. اما  امنته ،آیدآن نتيجه در می

ف ها از دخترم اعتراتک آنها واقعيت را کنار هم بگذارم و براي تکدم زدم، اگر ميليوندرب اره خودم و فرزن

ک جا تفکيتا این .ب ای د براي من آب بي اورد ،ش   ود ک ه دخترمه ا نتيج ه نمیب از هم از مجموع ه این ،بگيرم

 اي بود.هاي توصيفی، تبيينی و توصيهگزاره

 ي تخصصی)علمی(هااي و گزارههاي فهم عرفیتفکیک گزاره

هاي است، از گزاره common sensicalهاي یک تفکيک دوم هم باید صورت بگيرد و آن تفکيک گزاره 

یا فهم عرفی اس  ت و یا، به تعبير بعض  ی مترجمان عقل  common sensicalاي همعادلِ گزاره .تخص  ص  ی

ي وجود ندارد، منتها در عقل ولی من همان فهم عرفی را قبول دارم. چون در آن ارزش داور _س  ليمی اس  ت.

س  ليمی، ارزش داوري وجود دارد و تا گفتی چيزي موافق عقل س  ليم نيس  ت، یعنی راجع به آن ارزش داوري 

ه قابل ها به دو دستگویم گزارهمیبرم. من منفی کردي و عقل سليم براي شما مهم بوده و من آن را به کار نمی

 . scientificهاي علمی یا و گزاره common sensicalهاي اند. گزارهتقسيم

 common sensicalهاي گزاره

اند، که همه ما آدميان فارغ از اختالفاتی که با هم داریم، برآن ه اییگزاره common sensicalه اي گزاره

يم، شها وفاق داریم، چه به مکتب رفته باش يم یا نرفته باش يم یا تحص يالت عالی داش ته باشيم یا نداشته باگزاره

ها که زارهها قائليم، که روي هم رفته به این گچه رفتگر باشيم یا پزشک یا پرستار و هر چه باشيم به این گزاره

هاي مبتنی بر فهم عرفی یا گویند: گزارهها میتع دادش خيلی زی اد اس   ت در س   رت اس   ر جهان قائليم، به آن

فهم عرفی و  ،ايهميش ه بر سر یک مسئله . مس أله بر س ر این اس ت که،uncommon sensicalهاي گزاره

کند و ي فهم عرفی یک داوري میگاهی درباره یک موضوع یا مسئلهامتخص ص ان یک جور قضاوت بکنند. 

دانان، متخص   ص   انِ فيزیک، ش   يمی، دانان، منطقیعنی ریاض   ی .کنندمتخص   ص   ان یک داوري دیگري می
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 .زندزنند و فهم عرفی یک حرف دیگري میرفی میش ناسی، فلسفه، تاریخ همه راجع به یک مسئله حزیس ت

اش این است که فهم ، عالمان و متخص ص ان همراه نيست. نمونه سادهTechnicaحرفِ  فهم عرفی هميش ه با

گوید: جهان س   ه بعد دارد اما انيش   تين با افزودن چيزي به نام جایگاه، نش   ان داد که جهان عرفی هنوز هم می

اًل تعداد مث ،تعداد ابعاد جهان عدد کسري است :هاوکينگ معتقد استن استيون هس تی چهار بعدي است و اال

س  وم را تص  ور کنيد؟ مثالً بگویيد خانه ما هفت و توانيد یکس  وم بعد اس  ت. آیا میو یک ابعاد جهان هفده

وم پله س  یک و هفتس وم پله دارد؟ پله که یک س وم ندارد یا هفت تا پله دارد یا ش  ش تا یا هش ت تا. اما یک

 يونولی اس   ت ،ابعاد جهان هم کس   ر بردار نيس   ت ،کنيممعنا ندارد، چون پله کس   ر بردار نيس   ت. ما فکر می

رد و س  وم بعد داو یک س وم بعد اس  ت و عالم طبيعت هفدهو یک تعداد ابعاد جهان هفده :گویدهاوکينگ می

صان، شناسی، متخصفيزیک، ش يمی، زیس  ت ها دروقتس وم بعد خيلی دور اس ت از فهم عرفی ما. خيلی یک

که اگر فهم عرفی با نظر متخص  ص  ان خالف  ،آیدا پيش میجبحث اینزنند. یک خالف فهم عرفی حرف می

دیگر درآمدند، چه باید کرد؟ وقتی تض  اد و تناقض ميان فهم عرفی و متخص  ص  ان آن رش  ته درآمد، باید هم

 را بر کرسی بنشانيم؟ حرف چه کسی را مالک گرفت؟ باید سخن چه کسی

ها به ها که آنcommon sensicalج اس   ت که در فلس   فه دو اردوگاه بزرگ به وجود آمده، اردوگاه این

ما آدميان  گوید، که فهم عرفیهر وقت دیدید که فلسفه چيزي می :گویندها میفهم عرفی قائلند. آني هفلسف

هر وقت چنين مش کلی پدید آمد، یک خطایی در استدالل به گویند باید بدانيد که ها میپذیرد، آنرا نمی آن

گوید الف، ب اس  ت ولی متخص  ص فلس  فه وجود آمده، خلل و فرجی در دليل به وجود آمده. فهم عرفی می

ها ش خص ی است، به نام common sensicalرهبر این فيلس وفان فهم عرفی یا  .الف، ب نيس ت :دنگویمی

هاي دینی با هيوم اس ت و دوس ت اوست. منتها، برخالف هيوم گرایش که همزمان و همش هري« Reedرید »

 common sensicalدان و ش   اعر معروفی اس   ت که قائل به ت رید، فيلس   وف، الهیش   دید دارد. هربر

philosophy دارد، باید هميش ه به پشت سرش نگاه کند که هيچفلس فه هر قدمی که برمی :گفتبود که می 

نش  ده باش  د، اگر از فهم عرفی جدا ش  د، دليل بر این اس  ت که در کارش یک عيب و وقت از فهم عرفی جدا 

م به ه جرج ادوارد مورنقص  ی دارد. این س  خن پذیرفته نبود، تا اوایل قرن بيس  تم و اواخر قرن نوزدهم که 

د از ایگوید فلس  فه هيچ وقت نباي که میفهم عرفی قائل ش  د، فلس  فه يهم به فلس  فههمين قائل ش  د، که آن

نيم، در کگویند نه، همان کاري که ما در سایر علوم میي فيلس وفان میقاطبهآغوش فهم عرفی جدا بماند. اما 

 وقت عالمان از افکار خودشان به خاطر فهم عرفی فاصله نگرفتند.سایر علوم هيچکنيم. در فلسفه هم می
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الی در ح ،زمان امر موجودي است :اس معتقدندالنبه گفته حافظ. عوام« مکن از بهر دل عامی چند»نفی حکمتِ 

داند، عرفی جواهر مادي را داراي واقعيت میکه من معتقدم زمان امر موهومی اس   ت، زمان وجود ندارد. فهم 

داند، اما خيلی از فيلسوفان معتقدند: زمان امر موهومی است، می یا الگو و س رمشق واقعيت Para dimeبلکه 

فهم عرفی فاص له بگيرند. خيلی از فيلس وفان گفتند: شرکت هم امر موهومی است، او  باکی هم نداش تند که از

م س   وم بعد دارد. او هیک و گوید عالم هفدهکه می ،دانیهم از فهم عرفی فاص   له گرفته، مثل همان فيزیک

را چکند. دان خودش را با فهم عرفی همراه نمیف اص   ل ه گرفت ه اس   ت از فهم عرفی. هيچ وقت یک فيزیک

، دیوید Reedفيلس وفان باید این کار را بکنند؟ فيلسوفان هم باید حرف خودشان را بزنند. در همان زمان رید 

هيوم گفت: فلس فه نباید خودش را تابع فهم عرفی بکند و درس ت عکس این است. فهم عرفی باید خودش را 

قت یک تدالل فالسفه بماند. نکند یک وتابع فلس فه کند. از چه راهی؟ فهم عرفی باید دائماً گوش به زنگ اس

 جایی دستخوش خطا شده باشد.

 رأي خودتان موضع اول است؟ سوال:

به  به خاطر این است که ،سوم را بپذیرداي ندارد که فهم یکجواب: بله. من معتقدم حتی جاهایی که آدم چاره

 د؟نتواند ش  ک کد. چگونه نمیتواند ش  ک کناو اس  تداللی عرض  ه کردند که در هيچ کدام از مقدماتش نمی

بر فهم  ش  ودمان مبتنی میخوانند. بنابراین، فهمچون مطالبی که در مقدمه عرض  ه ش  ده با فهم عرفی با هم می

و چه مخالف رأي او باش  يد و بگویيد اص  الً  Reedش  ما طرفدار فلس  فه فهم عرفی باش  يد مثل رید عرفی. چه 

خطاهاي فهم عرفی را به او نشان بدهد، به هر حال وقتی این دو با  فلس فه آمده تا فهم عرفی را تص حيح کند و

هم عرفی هایی که فها بدانيد که گزارهباید در نوشته ،کنند، حق را به جانب هر کدام که بدهيدهم مخالفت می

اند، هایی که مبتنی بر فهم عرفیاند. گزارهtechnicalه ایی ک ه ان د و چ ه گزارهcommon sensicalی ا 

هاي فهم ون اظهار ش دند یا به س ودشان استداللی وجود داشته که اظهار شدند. این است که تفکيک گزارهچ

 هم کار مهمی است و ما معموالً آن را بلد نيستيم. این هم یک تفکيک. Technicalهاي عرفی از گزاره

هاي دال بر یک شناختی از گزارههاي دال بر یک واقعیت زبانتفکیک گزاره

 شناختیعیت فرازبانواق

عيت گوید یا یک واقتفکيکِ س   وم این اس   ت: هميش   ه دقت کنيد، یک گزاره دارد، یک واقعيت زبانی را می

کدام  بينم، که نه دانش  جو و نه اس  تاد، هيچفرازبانی را؟ و من این را تقریباً در هر رس  اله دکترا یا فوق دکترا می

ا راجع به یک نقطه دارد، آی« حسن»اند. اگر من گفتم اقعيت فرازبانیهاي زبانی، غير از وفهمند که واقعيتنمی
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ی است، شناختیک نقطه دارد یک واقعيت زبانزبانی. حسن  حس ن فرازبانی حرف زدم یا حس ن زبانی؟ حسنِ

ت، یک ش  ناختی نيس  ش  ناختی. اما اگر گفتم: حس  ن دو پس  ر دارد، یک واقعيت زباننه یک واقعيت فرازبان

یات یک وقت ما در باب هوگویم. یعنی شناختی است. یعنی دارم، درباره ورايِ زبان سخن میزبانواقعيت فرا

 کنيم بلکه درباره واقعياتی س   خنکنيم و یک وقت در باب هویات زبانی ص   حبت نمیزب انی ص   حب ت می

ها صورت شتهدر نواند. چرا باید به این توجه کنيم؟ چون بخش عظيمی از اش تباهاتی که گویيم که فرازبانمی

ش   ناختی ش   ناختی را دال بر یک واقيت فرازبانخواهند یک واقعيت زبانگيرد، به خاطر این اس   ت که میمی

کار را ربی اینالدین ابن عکنند و در بين عرفا بيش از همه محیکه بيشترین این استدالالت را عرفا می ،بگيرند

 گيرد.شناختی میواقعيت فرازبانشناختی را دال بر یک کرده، که واقعيت زبان

 شناختی؟شناختی، معرفتشناختی، ارزششناختی یعنی هستیواقعيت فرازبان سوال:

 -4شناختی، معرفت -0شناختی، هستی -6ش ناختی، روش -1ش ناختی یعنی گوید فرازبانبله. وقتی می جواب:

ها ش   ناختی، همه اینوظيفه -2، ش   ناختیارزش -2ش   ناختی، انس   ان -2ش   ناختی، جهان-5خداش   ناختی، 

 .شناختی استهاي فرازبانواقعيت

ی را پش   ت س   رگذاش   ته و بعد حوالتلفظ و مفهوم در طول تاریخ اندیش   ه ت :گویندکس   انی که می ستتوال:

 خواهند آن را با تاریخ انطباق بدهند، چطور؟می

دمان هم هاي خوان و شرقيان و نوشتهبيهاي غرهنوشتبينيم. در ماش اا... ما این مسئله را میها الیجواب: در کتاب

اي بدون اس   م نيس   ت. امکان ندارد که ش   ما بتوانيد در زبان عربی جمل ه ،هيچ ،مثالً در زب ان عربی .بينيممی

ی است شناختاسم ظاهر یا اسم مضمر یا همان ضمير. این واقعيت زبانزید که در آن اسم نباشد. یا سااي بجمله

ء گيرد، که کل جهان هس  تی اسماعربی اس ت. حاال ابن عربی از این قض يه این را نتيجه مییا مخص وص زبان 

جهان هستی اسماء شود. کل ش ود، پس جهان هس تی هم بدون اسم نمیبدون اس م نمی خداس ت. چون جمله

د بای ،اي بدون فعل نيس   تخ داس   ت. ح ال اگر زبان ابن عربی فارس بود، چون در زبان فارس   ی هيچ جمله

 ماسُمیِ االنسان"ها، حرف نادرستی است. حرف گفت: کل جهان هس تی، افعال اهلل اس ت ولی هر دوي اینمی

با محيط خودش  کهاند انسان؟ به خاطر اینگویيد به انسان گفتهگوید: چرا می. می"ي بما یحيطهانساناً اال لِاُنسه

ش  ناختی اس  ت و همين ، که این یک واقعيت زبانگيرد. چون در زبان عربی انس  ان از ماده اُنس اس  تنس میاُ

گيرد. چه دليلی دارد؟ چون در نس میطور اس  ت، س  پس در عالم بيرون هم انس  ان به محيط اطراف خودش اُ

 ي اُنس است. زبان عربی، انسان از ماده
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 اش غلط است؟یعنی هم توصيفش و هم توصيه سوال:

از  چون انسان" :گویدکار اس ت، مید بگوید انس ان فراموشخواهبله، و جالب این اس ت که وقتی می جواب:

 . باالخره نفهميدیم که انسان از نسيان مشتق شده یا از اُنس."ي نسيان استماده

د. ها مش  تق ش  ده باش  تواند از هر دوي اینها مش  تق ش  ده باش  د، نمیتواند از یکی از اینباالخره انس  ان فقط می

که انس  ان از انس مشتق ها هم که مش تق ش ده باش د، چطور در زبان عربی از اینخوب حاال از هر کدام از این

ناختی ش   گيرد؟ این یک واقعيت فرازبانتوان نتيج ه گرفت که او به محيط اطراف خودش انس میش   ده می

؟ ماُسمی کار استشود نتيجه گرفت که انسان فراموشش ناختی است. یا از کجا میانس ان اس ت. یک واقعيت

یا تقلب از یک  heartعربی قلب با تقلب از یک ماده اس  ت، در زبان انگليس  ی هم ي. در لب قلبَ االتقلبهالق

گوید چون در زبان عربی قلب با تقلب از ماده اس ت؟ در زبان فارسی هم دل با تقلب از یک ماده است؟ او می

که یعنی واژگونی. اینب ش   ود. تقلش   ود، واژگون مییک ماده اس   ت بدانيد انس   ان تص   ميماتش عوض می

ش  ود به این خاطر اس  ت که قلب و تقلب از یک ماده اس  ت. خوب، در عربی قلب و تص  ميماتتان عوض می

ت شود هم این اسکه تص ميمات انسان عوض میش ود نتيجه گرفت، رمز اینتقلب از یک ماده اس ت. اما نمی

گویيم چرا زن به شوهرش یشود. ممعکوس میکه قلب دارد و قلب هم با تقلب از یک ماده است، واژگون و 

هاي آدم را تعالی یک دنده از دندهدر خواب ش   د. باري ،که وقتی آدم را آفریدندعالق ه دارد؟ ب ه خ اطر این

حُنُو هم از یک  حِنو و .اندمنحنی است و منحنی و حِنو از یک ماده بيرون کش يد و از آن حوا را ساخت. دنده،

د: گویپس چرا مرد به زنش عالقه دارد؟ می :گویيمخاطر زن به ش  وهرش عالقه دارد. بعد میاند، به همينماده

چون وقتی دنده را بيرون کش  يدند جایش خالی ش  د و چون طبيعت از خالء وحش  ت دارد و تا دنده را بيرون 

اند و حواء در زبان کش   يدند هوا جاي دنده را پر کرد، هواء پر کرد اما هواء و حواء در زبان عربی از یک ماده

فن کشته از بس افتاده ک»اس ت که در دل مرد، نس بت به زنش عش ق وجود دارد. گفت عربی یعنی عش ق. این 

در زبان فارس   ی به  ها در زبان عربی درس   ت اس   ت.که همه این حرفآیا واقعاً این جور بود؟ این« نتوان کرد

ها دوس  ت دارند، ش  وهرش  ان را گاز بگيرند ت که زناز این نتيجه گرف ،ش  ودگویند، پس میدنده، دنده می

که فالن خانم با شوهرش دعوایش شود بگویيم ایندندان کنند، چون دنده از ماده دندان است! پس می-دندان

ي شوهرش درست شده و دنده هم با دندان از یک ماده ش ده و او را گاز گرفته، طبيعی است، چون او از دنده

ه هاي دنيا وجود داش  تش  ناختی در تمام زبانگاز گرفتن اس  ت. اگر یک واقعيت زباناس  ت و کار دندان هم 

شود یک واقعيت یا دستوز زبان جهانی، باز هم از آن نمی universal grammarگویيم باشد، که به آن می
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ی دارد. بش ناختی که فقط اختص  اص به زبان عرهاي زبانش ناختی را نتيجه گرفت. چه برس  د به واقعيتفرازبان

این اس ت که در هر زبانی مسند و مسنداليه وجود دارد. یعنی هيچ  universal grammarاص ل  40یکی از 

لم هر جه گرفت که در عايشود نتزبانی نيس ت که در آن مس ند و مس نداليه وجود نداش ته باشد. از این هم نمی

اند. داده ليه یعنی چيزي که به آن پشتدهد. مسند یعنی پشت داده، مسنداپشت چيز دیگري میبه چيزي پشت 

ها مس  ند و مس  نداليه وجود دارد، مس  نداليه من اس  ت. از این هم که در کل زبان ،من االن مس  ندم، ص  ندلی

هاي ه واقعيتکبرس  د به اینتوان نتيجه گرفته که در عالم هر چيزي پش  ت به پش  ت چيز دیگري دارد. چه نمی

 یک زبانی را که من بلدم ... .

اال اگر اکه ارت بود، که او هم همين کار را کرده با زبان التين و آلمانی که هایدگر هم همين کار را کرده، ح 

 ربطی ندارد. در زبان آلمانی اگر لفظی از لفظ دیگر مشتق شده، آیا در عالم واقعيت هم این از آن مشتق شده؟

توانم گيرد. اگر این چنين اس   ت، من مینتيجه می ش   ناختی رافرازبانواقعيات  ،ش   ناختیها از واقعيات زباناین

اند. و نتيجه بگيرم که زمين حرکت دورانی دارد به دور خورش  يد، چون ظَهر و ظُهر در زبان عربی از یک ماده

جا ظَهر اس  ت دیگر و کره زمين جا ظُهر اس  ت یک پش  تی هم وجود دارد، که آنمعنایش این اس  ت وقتی این

است این طرفش روشن باشد و آن طرفش تاریک. در زبان فارسی دیگر َظهر و ُظهر چون مدور اس ت، ممکن 

دارند. ها با هم هيچ اشتقاق زبانی نروز. اینگویند نيمگویند پش ت به ظُهر میچنين مش کلی ندارند، به ظَهر می

تيجه پس ن .اندماده گویند مجنون، که با جن از یکگوین د در زبان عربی به دیوانه میو قس علی ه ذا ... . می

يطان ش اند. که دیو هم به معنیاند. در زبان فارسی هم دیوانه و دیو از یک مادهجن زده ،هاگيریم که دیوانهمی

 Lunaticگویند ها به دیوانه میکه انگليس  یچيزي نتيجه گرفت. کما این ،ش  ودو جن اس  ت. اما از این نمی

شود مهتاب آدم را پس معلوم می Lunaticگویند ها به دیوانه میليسیشود بگویيم چون انگیعنی ماه زده. می

ش   ود چنين چيزي را نتيجه . نمیLunarگویند هاي قمري را مییعنی ماه، س   ال Lunaکند، چون دیوانه می

ي مهمی که ش   ما باید نتيجه بگيرید، این اس   ت که آیا طرف دارد یک واقعيت اه گرف ت. یکی از تفکي ک

تعارف شده هاي اروپایی مشناختی را؟ در زبان انگليسی و زبانگوید یا یک واقعيت فرازبانرا می شناختیزبان

آورند. را می quotation markکند، دور لفظش عالمت ش  ناختی را بيان میاي واقعيت زبانکه وقتی جمله

به همين خاطر آن را در  د،زننحرف می Jackحرف دارد. االن دارن د، راجع به لفظ  Jack ،4گوین د میمثالً 

quotation mark اگر گفتند گذارند. اما میJack 4جا دیگر ما درباره لفظ تا پس  ر دارد، اینJack  حرف

 کنيم.صحبت می Jackزنيم، بلکه درباره خود نمی
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 خورند؟شناختی به چه درد میهاي زبانواقعيت سوال:

اي هدر زبان هجایی کلمات چند هجایی کمترند از زبان :یيمگومیخورن د. مثالً ب ه درد خود زب ان می جواب:

حرفی اس   ت باید در  Jack 4خورد و باز بدانيم وقتی س   امی. خوب این یک واقعيت اس   ت، به درد هم می

اند. اختیش   نها واقعيات زبانتا حرف دارد. این 4جاخالی گذاش   ت، چون  4جدول کلمات متقاطع براي آن 

و  semanticsهایی دارند در معناشناسی یا . بعضی استفادهsyntaxر نحوش ناس ی یا بعض ی اس تفاده دارند د

گرفت. حاال اگر شود نتيجه میها بيرون را ن. اما از اینPragmaticsبعضی استفاده دارند در کاربردشناسی یا 

م. نقطه هم ندار چيزیم اما تو الاقل یک نقطه داري، من کهکس   ی مثالً طاهره به حس   ن بگوید، هر دوي ما بی

حس  ن یک نقطه دارد اما طاهره نقطه ندارد، نقطه که لفظ اس  ت، به درد  آید. بله،از این که چيزي برنمی خب،

ام که شخص بسيار بحث کرده راجع به لفظ ها دیدهدر عالم خارج دارد؟ هيچی. من در رس اله خورد. چینمی

 ت.اند عدالت در لفظ به معناي دادگري اسنوشته. مثالً کنداما فکر کرده که دارد راجع به واقعيت ص حبت می

ش   م ا ب اید راجع به عدالت حرف بزنيد نه عين، دال، الف و ت. قدما به این  .خوردخ ب، این ب ه چ ه درد می

که آدم در یعنی مقدس. براي این sacredیعنی قربانی.  sacrificeگویيم گفتند اس   تحص   انات. مثالً میمی

رس   اند. در زبان فارس   ی باید قربانی کند، مثل ثروت، قدرت، ... . اما این چيزي را نمی ع الم مقدس بش   ود،

sacred  یعنی مقدس باsacrifide .که به معنی قربانی است، از یک ماده نيست 

 گویند ...استاد روانشناسانی که می سوال:

توان واقعاً بيان کرد که الً میمث .ش   ود نش   ان داد که این جوري اس   تجواب: در هر زب ان چندین لغت را می

قد بودند ها زمانی معتبرد و عربانگليس يان زمانی عقيده داش تند که تابش ماه انسان را واقعاً به سمت جنون می

چنين چيزي را  ،ش  ودراجع به همه الفاظ میش  ود. اما که وقتی جن در آدمی حلول کند، ش  خص  ی دیوانه می

 خواهنداین رو وقتی میدهد؟ خير. از فاظ، فرهنگ اهالی آن زبان را نش  ان میهمه الگفت؟ اص  الً و ابداً. آیا 

 هشت لغت را نشان بدهند که این جوري است.-نشان بدهند باید هفت

شود که دیو کنيم که این درس ت باشد که مثالً در فرهنگ زبان عربی شخص وقتی دیوانه میاما، ثانياً فرض می

کجا بفهميم این فرهنگ، فرهنگ درس   تی اس   ت؟ مگر آن فرهنگ ص   دقش  در وجود او حلول کند، اما از

در ب گيرد. خچون حيات از زن نش  أت می دانيد چرا حواء را گفتند حواء؟اثبات ش  ده اس  ت. مثالً گفتند: می

 اند. اما از اینزبان عربی اگر، حواء عربی باش   د که معلوم هم نيس   ت عربی باش   د ،حواء و حيات از یک ماده

ش   ود گفت مرد و مردگی هم از یک اند، اما میزبان فارس   ی هم زن و زندگی از یک مادهدر  که آیدمیبرن
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کرده، از کجا معلوم که تفکر او تفکر درس  تی اند؟ حاال ممکن اس  ت یک زمانی ش  خص  ی چنين فکر میماده

یی که رم که هميشه در نقدهانکته را نتيجه بگي ها را زدم تا اینمثال ربطی اس ت. اینهاي بیها حرفبوده؟ این

نی؟ هاست یا راجع به مفاهيم یا موجودات بيروکنيد اول باید تشخيص بدهيد که نوشته شخص راجع به واژهمی

اجع به اي رها یا گزارهاي اس  ت راجع به واژهش  وید، باید بپرس  يد که این گزارهاي روبرو میهر وقت با نوش  ته

اند و ها دال بر مفاهيمگوین د واژهف اهيم و موجودات؟ چون بعض   ی میگویم ممف اهيم و موجودات؟ چرا می

باید آن را بحث کنيم که مثالً لفظ آب، دال بر مفهوم آب ه ا دال بر موجوداتن د. ک ه گوین د واژهبعض   ی می

هاس   ت و ideaگویند دال بر ها میidealistاس   ت یا دال بر خود آب اس   ت که یک مفهوم بيرونی اس   ت. 

realist گویند دال بر امور میهاreal اي اس  ت ها راجع به واژهاس  ت. اما به هر حال ما باید بفهميم این گزاره

 شود.یا راجع به مفهوم و موجودي است که سخن گفته می

 یا واژه یا مفهوم یا واقعيت ناظر به مفهوم؟ ،شودموضوع می 0یعنی  سوال:

اس ت از سویی یا از سوي دیگري مفهوم یا واقعيت است؟ این  اژهبله، اما این دو با هم تقابل دارد که و جواب:

 مهم است. اگر چه مفهوم و واقعيت هم دوچيزاند.

گفتيد، به نظرم آمد که بایدها هم اقسامی دارد، آیا الزم می« بایدها»اس تاد، در بحث توصيه که راجع به  سوال:

 ها هم بپردازیم؟نبود که به آن

اي هاي عدیدهکه ما بایدکه من واردش نش  دم ولی هر دو داراي نکته اس  ت. یکی اینجواب: چرا. دو بحث بود 

انگليس   ی و یَجِبُ در عربی هم چنين  oughtدر اي داریم. یعنی ها. مفاهيم بایدي عدیدهي بایدواژهداریم. نه 

داده  از هم تمييز« باید»وض  عيتی ص  ادق اس  ت. مفهوم باید در هر زبانی چندین نوع اس  ت و باید، حداقل پنج 

هاي ارزش   ی داریم و گفتم توص   يهج ا که میارزش هم چن د معن ا دارد. آن ،ک هش   ود. نکت ه دیگر هم این

 دهم.ها را در جلسه آینده توضيح میاینجا هم ارزش چند معنا دارد. که هاي روشی آنتوصيه

 نامفهوم. سوال:

ش  ود از طریق س  خن ش  ناخت. من جهان را نمی اما ،ش  ناس  يمما رأي هر کس را از طریق س  خنش می جواب:

هایتان را گذرد هم باورها، هم احساسات، عواطف و هيجاناتتان را و هم خواستهچه را که در درون شما میآن

اي ه چارهکفهميد. من  ،ش   ودفهمم. واقعيات بيرون را از طریق گفته نمیهمه از طریق گفتارتان اس   ت که می

جع به این امر هایتان راخواهم بدانم نظرتان راجع به امري چيس  ت، ببينم گفتهم وقتی میکه بفهمنداریم جز این

 subjectiveزنم به باورهایتان راجع به واقعيت. دنياي قب مینه ایت ان چ ه چيزه ایی اس   ت. از طریق گفت ه
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و  واطف و هيجاناتها فقط از طریق زبان قابل انتقال اس  ت به غير، یعنی دنياي باورها، احس  اس  ات و عانس  ان

ع برید راجهایی که به کار میها، عبارات و جملهواژه ،گویيدچه که شما در زبان میهاي من. اما از آنخواسته

توان چيزي را راجع به عالم واقع ها نمیها، عبارات و جملهتوان چيزي اس   تنتاج کرد. از واژهبه عالم واقع، نمی

 استنتاج کرد.

 به واقعيات دنياي خارج.توان به مفاهيم موجود در ذهن طرف مقابل دست یافت. نه ییعنی تنها م سوال:

توان راجع اند، هيچ چيزي نمیاز یک ماده «جمل»و  «جمال»طور اس  ت. اگر در زبان عربی دقيقاً همين جواب:

ل یعنی شتر از و جمجمال یعنی زیبایی  ،به ش تر واقعی و زیبایی واقعی از این نتيجه گرفت، ولی در زبان عربی

توانم جا نش  س  ته باش  د من چطوري میاین حال اگر عربی، ایندیگر نس  بتی ندارند. با اند. ولی با همیک ماده

بازهم از طریق مفاهيم عربی و نه الفاظ عربی. گذرد؟ از طریق زبان عربی. اما بفهمم چ ه چيزي در درونش می

خيلی چيزها در عالم واقع با هم ربط ندارند اما در زبان با هم  طور اس  ت.نکه در زبان فارس  ی هم هميکما این

لفظی چرا درس  ت ش  د، چون در جهان واقع ش  ير نوش  يدنی، حيوان ش  ير و ش  ير آب س  ه ربط دارند. اش  تراک 

توان چيزي ها یک لفظند ولی از یک لفظ بودنش نمیاند. ولی در زبان فارس  ی اینخبر از همواقعيت کامالً بی

 گرفت. را نتيجه

 نامفهوم. سوال:

در  آید کهها به شکل خاصی درمیها وقتی یک جوري باشد، زبان آنبينی آدمندرست است که جها جواب:

ن در ش ود که جآدم وقتی مجنون می :ها معتقدندتوانيم بگویيم چون عرببس ياري موارد بحث اس ت. اما نمی

ها در این موضوع بوده و رأي عرب .کندمی او حلولشود که جن در او حلول کند، پس آدم وقتی مجنون می

د که شوآدم وقتی مجنون می :گویدعربی میواژه مجنون را هم این طور درست کردند. ابن  ،اندبنابراین آمده

شود؟ چون گوید چرا انسان مجنون میجن در او حلول کند. این درس ت است؟ اما خود او در جایی دیگر می

فَه، یعنی مجنون  :گویدمی. بعد ش  ودعقلش پنهان می چون مجنون در زبان عربی از جُنَّ گرفته ش  ده، یعنی س  ِ

 عقلش مخفی شده است.
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 جلسه هجدهم

 

 پنج قسم باید 

اند بيش از پنج قس  م دارد ولی من هم معتقدم باید به لحاظ به لحاظ مفهوم پنج قس  م دارد. کس  انی گفته« باید»

 مفهومی داراي پنج قسم است. 

 سم اول: باید امريق

ظهر  گوید باید این نامه را تاامري اس   ت مثل وقتی که رئيس به مرئوس خودش می« باید»داریم که « باید»یک 

ت ای پ کنی ی ا باید فالن کار را نکنی یا بهمان کار را بکنی. در این باید تنها چيزي که محل توجه اس   ت این 

ه، را داش  ته اس  ت. و چون حق امر داش  ته باید او ، نباید وجه اس  ت که آمر به لحاظ نهادي حق امر به مأمور ب

 توجيهی دیگري داشته باشد. 

 توجیه امر کردن

تواند امر کند وقتی رئيس به مرئوس گفت باید نامه را تا ظهر تایپ کنی همين که رئيس در وضعی است که می

گویم یگري ندارد. این را به این خاطر میتواند توجيه کننده امر باش   د و نياز به توجيه دب ه مرئوس، همين می

لحاظ ش  بکه مناس  بات اجتماعی آمر در وض  عيتی هس  ت که حق امر به مأمور که امرها، نياز به توجيه دارند. به 

ترها و ... باش  د یا هر کس  ی که به داش  ته باش  د. ممکن اس  ت این آمر پدر، مادر، رئيس، اس  تاد و رهبر بزرگ

جا فقط این اس   ت که از ناحيه امر در اینتوجيه ؛  اس   بات اجتماعی حق امر دارددر ش   بکه من انحاءنحوي از 

 کسی صادر شده که حق امر دارد نسبت به مأمور. 

 تفاوت امر و توصیه

امر به لحاظ شدت و حدتش دو مراتب است. یعنی امر ایجابی داریم، امر ندبی داریم، یعنی امري که به هيچ این 

ف کرد. امري که از اول ارائه نش ده که به هيچ وجه از آن تخلف نش ود، ارائه شده تا توان از آن تخلوجه نمی

ها. بعضی امرهاي خدا ایجابی است یعنی واجب است که ما بگویم خواس ته این است، مثل امر  خدا به ما انسان

يم اجرایش نتوااطاعت کنيم، اما بعض  ی امرها ندبی اس  ت یعنی مس  تحب اس  ت که ما اجرایش بکنيم یعنی می

ه این دو را از هم کتوانيم اجرایش نکنيم، اما بهتر آن است اجرایش بکنيم. در زبان فارسی براي آنبکنيم و می

 گویند توصيه.گویند امر و به دومی میتفکيک کنند به اولی می



218 
 

گویند ه به آن میقفشود با آن مخالفت کرد اما بهتر است این کار را نکنيم. در گویيم توص يه یعنی میوقتی می

الص لوة واجب است اما و من اليل فتهجد به نافلة لک، گویند اقيمگویند وجوب. میاولی هم میاس تحباب. به 

 هم امر اس  ت به« تهجد به»گویند باز خدا گفته، آن هم امر اس  ت به لحاظ گرامري، یعنی نماز ش  ب را هم می

 رساند. رساند، وجوب را نمیستصحباب را میالصلوة، اما باالخره الحاظ گرامري و مثل اقيم

 اهمیت فاصله بین آمر و مأمور

که ميزان فاص   له ميان آمر و مأمور هم خيلی از یک لحاظ هم این امرهاي اول با هم تفاوت دارند و آن اینب از 

امر کند.  چکترشکه برادر به برادر یا خواهر کوکند با اینکند فرق میامر مهم اس   ت. مثالً پدر اگر به فرزند 

امر این تر است با برادر و خواهر کوچکتر. بنابرميان پدر و فرزند بيش تر از فاص له برادر یا خواهر بزرگفاص له 

تر هم غالظ و ش داد بودنش به این فاصله هم بستگی دارد. هر چه فاصله بين آمر و مأمور بيشتر باشد امر غالظ

یر به ش ما امر کند خيلی شدیدتر از آن است که معاون وزیر به اس ت، ش دادتر اس ت. مثالً فرض کنيد اگر وز

ش  ما امر کند یا مدیرکل به ش  ما امر کند و هرچه فاص  له بين آمر و مأمور بيش  تر ش  ود غلظت و ش  دت امر هم 

کم و دستور و امر در واقع از مقوله حاید. این شود. یعنی اگر تخلف کنيد گویا معصيت بيشتري کردهبيشتر می

ش ود ممکن اس ت ایجابی باش  د، ممکن هم و امثال ذلک اس ت گفتم که از همان اول هم که ص ادر می فرمان

که اصالً با آن مخالفت نشود، گاهی هم امر صادر ش ود براي آنهس ت ندبی باش د، یعنی گاهی امر ص ادر می

ها ه قول فقاصطالح و بشود به شود که اگر با آن مخالفت نشود بهتر است و اگر مخالفت هم بشود ندبی میمی

مس تحب اس ت ولی اولی واجب است. گاهی هم گفتم که امر غالظ و شداد بودنش بر حسب فاصله ميان آمر 

ش  ود، امر غالظ و ش  دادتر اس  ت. ش  ما اگر با وزیر و مأمور هس  ت هر چه فاص  له ميان آمر و مأمور بيش  تر می

انجام  تانهمان امر را مدیر کل ادارهکند. اگر میک ه معاون وزیر را مخالفت کنيد فرق مخ الف ت کني د ب ا این

تان با مدیر کل کمتر است. عصيانتان اخذ تا مواخذه کمتري دارد. عص يان کنيد ولی فاص لهبدهد باز هم نباید 

 تر است.تر یا خطرناکشود مخالفت وخيمچه فاصله ميان آمر و مأمور بيشتر میهر 

 قسم دوم : باید اخالقی

امر اخالقی است. امر اخالقی توجيهش به این نيست که من حق داشتم امر کنم، نه من باید توجيه  امر قس م دوم 

ن را تا گوید باید این متمنش   ی وقتی رئيس   ش به او میکنم نه امر دیگري را. یعنی را میکنم که چرا این امر 

 تواند بگوید چرا؟ چون من رئيس توام. ظهر تایپ کنی، نمی
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ه منش  ی یک امر اخالقی کرد و گفت دروغ بگو، این دیگر امر اخالقی اس  ت و این باید توجيه اگر رئيس بولی 

واهد. اگر خکند. امر اخالقی که توجيه علی حده میکه من رئيس هستم کفایت نمیداش ته باش د و صرف این

کند. نمی کفایت که من در شبکه مالحظات اجتماعی باالتر از تو قرار گرفتماز مقوله اخالقی ش د ص رف این

هاي فلس   فه اخالق یک بحث بس   يار مهم توجيه نی اس   ت ک ه در کت ابآخواه د و اخالقی توجي ه میامر 

 بشوند. Justifiedهاي اخالقی باید هاي اخالقی است که گزارهگزاره

که من نیتوجيه بشود و صرف اهاي اخالقی ربا جایز است، در بعضی دیگر ربا جایز نيست. باید در بعضی نظام 

ها کند. این باید توجيه بشود که ربا خوردن یا ربا  نخوردن در چه نظامبگویم ربا بخور یا ربا نخور کفایت نمی

 ها و مبانی جایز نيست.و مبانی جایز است و در چه نظام

 قسم سوم : باید روشی

او، وس  يله « باید» که مخاطب ش  ما هدفی دارد که ش  ما بر س  راس  ت یعنی این« باید روش  ی»یک قس  م س  وم  

د باید گویيبه مخاطبتان میخواهد برود ميدان انقالب. شما آورید. مثالً هدف مخاطبتان این اس ت که میدرمی

رساند باید اي که مخاطب را به هدف میجا بر س ر وسيلهاین خيابان را تا آخر بروي، بعد به راس ت بپيچی. این

خواهی به خيابان انقالب بروي باید این که اگر می اندگزاره ش  رطی واقع این بایدها همش  يه یکاي. در آورده

در قض يه شرطيه کدام هدف و کدام وسيله است؟ خيابان را تا آخر بروي و بعد به س مت راس ت بپيچی. خب 

خواهی در کنکور فلسفه قبول شوي باید کتاب کانت را بخوانی. مقدم هدف است و تالی وسيله است. اگر می

اش خواندن کتاب کانت است. این باید، باید روشی است. ش دن در کنکور فلسفه است، اما وسيله قبولهدف 

گوید تو بگو که هدفت چيس ت تا من به تو بگویم وس يله رسيدن به آن هدف چی است. یعنی روش یعنی می

ه اس   ت از مقولاین باید، بایدي « باید ابزاري»گویيم کند. گاهی هم به آن میرس   يدن به آن را مش   خص می

تواند ش رط الزم یا کافی براي رسيدن به ميدان انقالب است هایی از این مقوله میدقت کنيد گزارهروش. اگر 

اند که در هاییهاي حاکی از این باید س  وم هميش  ه قابل تبدیل به گزارهیعنی بایدش حذف ش  ود. یعنی گزاره

 دهند کهها خبر میها اخبار در لباس انش   ائند. این گزارهگفتند این گزارهه ا ب ای د وجود ن دارد. ق دم ا میآن

رسيدن به خيابان انقالب متوقف است بر گذشتن از این دو خيابان. این خبر است، منتهی لباس انشاء بر خودش 

هایی ارهگویيم گزها را میپوش يده اس ت. و لباس باید به خودش پوش يده، چون باید در لباس انش اء است. این

 نُما هستند ولی در مقبل اخبارند.اند ولی انشاء نيستند یعنی انشائیار در لباس انشاءکه اخب
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ی برو گویی فالن یعنروي و به مادرت میگویيم میبچه میکه گاهی ما انش   اء در قالب اخبار داریم. به کما این

هست که من در جلسه گذشته  اخبار اس ت اما در واقع انش اء است. از این لحاظ همو به مادرت بگو فالن. این 

ه روي و بندارد. میها لفظش هم وجود گویم و ب ه لفظش ک اري ندارم. گاهی وقتگفتم مف اهيم ب ای د را می

 گویی یعنی باید بروي و بگویی. یعنی باید در آن وجود دارد اما نه به لفظ. مادرت می

 باید حتمی الوقوعی

وید من تا سر جا بگگویيم. مثالً فرض کنيد یک نفر در اینالوقوع مییقسم چهارم باید ناظر به امور حتم« باید» 

ده باشد. شان شگویم که باید گرسنهروند من میگردم. وقتی ایشان میخرم و برمیروم و چيزي میخيابان می

ین ا اش اس  ت و رفته چيزي بخرد تا بخورد.القاعده گرس  نهکند، علیچه؟ یعنی کس  ی که این کار را مییعنی 

ویم باید گام. یا میها را کشف کردهفرض رفتن اینآید من پيشباید نش ان دهنده این اس ت که به نظر من می

 القاعده خسته شده است. خسته شده باشد یعنی علی

 انواع باید حتمی الوقوعی

ته شده باشند، اید خسشان شده باشد یا بگویم باید گرسنهشود. وقتی میاین باید در درون به دو قس م تقس يم می

رفتن این  فرضگویم پيشآوردم. میفرض کار ایش  ان را به قالب باید دردر این دو تا اگر دقت کنيد من پيش

هی هم این یک باید است. گاشخص گرسنگی یا خستگی است وگرنه منطقی براي رفتنشان وجود ندارد. این 

ان آید و من به ایش   می اس   ت. مثالً کس   ی به داخل اتاق باید، از مقوله همين بایدي که گفتم، از مقوله الزمه

ی که وارد الزمه کار است یعنی کسفرض نيس ت. این پيشگویم باید آقاي دکتر فالنی را دیده باش يد. این می

شتر با گونه بایدها را در زبان فارسی بيجا برسد حتماً آقاي دکتر را دیده است. ما اینشود تا به اینساختمان می

اش ش   ده باش   د گویم باید تش   نهبود؟ این بود که وقتی می این دو تا چیکنيم. فرق القاعده بيان میعبير علیت

گویم گویم. میگویم ب اید آقاي دکتر را دیده باش   يد معلول کارش را میگویم و وقتی میعل ت ک ار را می

باید را  نوعکتر برخورده باشد. این ش ود معلول طی این طریق این اس ت که به آقاي دکس ی که از در وارد می

گویند. در زبان انگليسی بایدها معموالً لفظ می mustگویند با نمی ought toدر زبان انگليس ی هيچ وقت با 

 Heالقاعده مثالً ها باید ترجمه کرد علیرا در زبان انگليس  ی خيلی وقت mustواحدي ندارد. این اس  ت که 

must have go ده باید رفته باشد. القاعیعنی علی 

 در واقع روابط علّی وبریم هيچ نوع الزامی وجود ن دارد. ما دق ت کنيم وقتی این نوع ب ای د را ب ه ک ار میب ای د 

رابطه  هاي بعدمی را کشف کردم در مثالهاي اولم رابطه علّدر مثالکنيم. منتهی طور کش ف میمعلولی را این
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آید معلول آمدنش این اس  ت که باید آقاي دکتر را دیده جا میتا اینجا گویم کس  ی که از آنمعلولی را. می

کس   ی به اتاق وارد زنم. مثالً بيند، حاال مثال دیگري میباش   د، چون معموالً آدم در این اطراف ایش   ان را می

مده القاعده باران آگویم باید باران آمده باش  د. این یعنی علیبينم لباس  ش خيس اس  ت. میش  ود و من میمی

بينم دارد باران آورم. عکس  ش هم هس   ت. من میبينم و بر س   ر علتش باید میجا من معلول را میاس  ت. این

د گویم بایاز یک ربع میخواهم پي اده بروم ت ا ميدان انقالب. بعد گوی د من میآی د و دوس   تم ب ه من میمی

ن جا بر سر معلول باید آوردم. ایایندوس تم تا االن خيس آب باش د، یا باید مثل موش آب کش يده شده باشد. 

 نوع باید است.هم یک آید. این نوع باید معموالً در روابط علّی و معلولی تجربی می

 قسم پنجم : باید فلسفی

ما وقتی گویيم ضرورت فلسفی شکه ما معموالً به آن مییک نوع باید قس م پنجم اس ت که باید فلس فی اس ت  

الوجود است یعنی چه؟ یعنی بایدالوجود است، باید وجود داشته باشد. ضروري الوجود یاگویيد خدا واجبمی

الوجود توانيم وجود نداشته باشيم. اما خدا ضروريتوانيم وجود داش ته باشيم و میمیالوجودیم یعنی ما ممکن

، يض   يننقالوجودها مثل جمع که ممتنعتواند وجود نداش   ته باش   د. کما ایناس   ت، بایدالوجود اس   ت، نمی

نبایدالوجود است. آیا این نبایدالوجود بودن، امري است؟ نه، اخالقی است؟ نه. این باید و نباید فلسفی است و 

 گویيم باید. در زبانها میزبان فارس  ی ما به همه اینکنيم. در ما آن را با ض  رورت و امکان و امتناع مطرح می

ش  ود فعل دارم میمص  در را بر می toرود، یعنی به کار میانگليس  ی باید اول که امري اس  ت گاه با فعل امري 

به  ought toو گاهی هم با  mustیعنی برو! گاهی هم با  goش  ود داریم، میرا برمی to go ،toامري، مثالً 

 oughtرود اما به کار می ought toو هم  mustدوم، باید اخالقی بود، که براي آن هم برم. ب اید ک ار می

to  س   وم که باید روش   ی اس   ت فقط براي آن از رود. باید به کار میبيش   ترmust براي باید رود. به کار می

ش   ود و براي آن اس   تفاده می mustچهارم که دال بر ارتباطات علّی و معلولی تجربی اس   ت فقط برایش از 

گویند شود براي آن مییاستفاده نم mustبراي باید پنجم اصالً از شود. و استفاده نمی ought toگاه از هيچ

It's necessary that God exist  .باید خدا وجود داش ته باشد، ضرورت دارد که خدا وجود داشته باشد

کنيم. این ها از همان لفظ باید استفاده میاما در زبان فارسی ما براي باید لفظ دیگري نداریم و براي تمامی این

 گانه است. پنج یک از این اقسامکنيم تشخيص بدهيم که کدامتحليل میرا به این خاطر گفتم که وقتی باید را 
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 باید 4ارجاع برخی بایدهاي بیان شده به این 

یکی  تا گفتند اما من معتقدم که هر چه بيشتر بياوریم قابل ارجاع و تحویل بهکس انی تعداد بایدها را بيشتر از پنج

گوید. اما قوقی هم قسم ششمی است، باید و نبایدي که قانون میکس انی گفتند باید حاز این بایدهاس ت. مثالً 

گذار کسی است که در شبکه مناسبات اجتماعی حق امر و نهی من معتقدم باید حقوقی، باید امري است. قانون

دانم و معتقدم که باید حقوقی، باید را باید امري می legal ought toب ای د و نبایدهاي حقوقی را دارد. من 

ياید. انتظاري که بعضی گفتند قسم هفتمی است مثالً باید بياید. یعنی انتظار داریم که بقلی نيست. بایدهاي مس ت

ش، ام خوب بش   ود، چون پزش   کانتظار دارم که بچهام خوب بش   ود. یعنی یا یعنی با این دکتر جدید باید بچه

تظاري ابط علّی و معلولی تجربی به باید انگردد به روقدر حاذقی است. به نظر من این انتظار برمیعالی کپزش 

Expectative ought to گویيم.می 

 سوال: باید منطقی چطور؟

 گردانند به باید فلسفی.جواب: باید منطقی را برمی

. چه به یک از این بایدهاس   تها وقتی باید به کار رفت باید تش   خيص بدهيد که این باید از نوع کدامدر گزاره

ئل باش يد و چه اقسام دیگر را هم قبول کرده باشيد. و بر حسب این بایدها باید گزاره نقد شود. این پنج قس م قا

فه اخالق به دانيد کس انی که در فلسالبته حص ر این بایدها عقلی نيس ت بلکه اس تقرائی اس ت. مثالً خودتان می

common theory م تبدیل به باید قس   م اول که معتقدند اخالق ، امر و نهی الهی اس   ت، باید اخالقی را ه

خواهد راس   ت گویند راس   ت بگو یعنی خدا از ما میها میش   ود، چهارتا. آنتا می 5کنن د. یعنی تع داد می

 شود به باید امري.باید اخالقی تبدیل میبگویيم. این 

 مالک هاي تقسیم ارزشها

ه ها به سه لحاظ، سگفت، ارزش هاها اس ت که باید تقس يمی هم راجع به ارزشیک بحث دیگر راجع به ارزش

هاي اخالقی مثل خوب و بد، مثل فض   يلت و رذیلت و ها چه ارزشگویيم ارزشبندي دارند. وقتی میتقس   يم

هاي حقوقی و ... کالً همه روح، چه ارزشهاي زیبایی ش   ناختی مثل زیبا و زش   ت، باش   کوه و بیچه ارزش

 بندي دارند. قسيمکنم به سه لحاظ، سه نوع تها را عرض میارزش

 ارزش ذاتی و غیري

هاي هاي بالذات و ارزشهاي غيري. ارزشهاي ذاتی و ارزشش  وند به ارزشها تقس  يم مییک لحاظ ارزشبه 

هاي للغير یا ارزش عالی و ارزش آلی اگر ارزش   ی در هاي لذات و ارزشگویند ارزشب الغير یا گاهی هم می



223 
 

گویيم این شی داراي ارزش آلی است، اما اري است براي شی دیگري میکه این ش ی ابزش ی باش د براي این

ت اي براي هدف دیگري یا ابزاري اساگر ارزش چيزي فقط به خودش باشد نه به این خاطر که این شی وسيله

گویيم این ش ی داراي ارزش عالی یا ذاتی است. مثاًل شما وقت در این ص ورت میبراي مقص ود دیگري. آن 

یا چند  ها با یکتواند ش   ما را به چيز یا چيزهایی برس   اند که آنارزش آلی قائليد چون این پول می براي پول

این جهت آرامش، ارزش دارد نه چون ما شوند به یک ارزش ذاتی براي پول ارزش قائليد. از واسطه منتهی می

خودش ارزش دارد. این  رس اند چون خود آرامش ارزش مند اس ت یا خود شادي، شاديرا به چيز دیگري می

هاي هاي ذاتی خيلی بحث ص ورت گرفته، درباره مصادیق ارزشیک تفکيک اس ت. در باب مص ادیق ارزش

ذاتی  هايارزشماش   اا... ما براي چيزها ارزش غيري قائليم. مص   ادیق غيري خيلی بحثی ص   ورت نگرفته، الی

ی اراي ارزش ذاتی اس ت. یعنی راستی، نيکگوید فقط حقيقت، خير، جمال دخيلی پيچيده اس ت، افالطون می

گفت فقط و زیبایی، بقيه چيزها ارزش ذاتی ندارند و فقط براي رس اندن ما به این سه چيز ارزشمنداند. بودا می

 خواهد. آرامش ارزش ذاتی دارد و انسان سایر چيزها را براي رسيدن به آرامش می

 .ارزشهاي مطلق  و نسبی6

اند. اگر چيزي براي کسی یا گروهی هاي نسبیهاي نفس ی و ارزشدارند و آن ارزشها یک تقس يم دوم ارزش

ارزش دارد، براي کس ی یا گروه دیگري ارزش ندارد و یا در زمان و مکانی داراي ارزش اس  ت اما در مکان و 

يم اگر گویدارد، در مقابلش می relative valueگویيم داراي ارزش نسبی یا زمان دیگري ارزش ندارد، می

گویيم این ارزش نفس  ی دارد یعنی چيزي در هر زمان و مکان و وض  ع و حالی براي هر کس  ی ارزش دارد می

absolute value گف ت کت اب براي ی ک نفر ارزش دارد چون وس   يله یعنی ارزش مطلق دارد. موالن ا می

دو کتاب را به یک نفر توان آن را بالش کرد. اگر ش   ما خواندن اس   ت و براي یک نفر ارزش دارد چون می

کند اما اگر آن را به کس   ی عرض   ه کنيد که خواهد آن را بخواند به محتوایش نگاه میعرض   ه کنيد که می

کار نش براي ایکند تا ببيند کدامها نگاه میخواه د از آن ب ه عنوان ب الش اس   تف اده کن د ب ه ظاهر کتابمی

جا چه چيزي براي چه کس   ی داراي بس   تگی دارد که اینجا به این ها در اینتر اس   ت. ارزیابی ارزشراحت

هاي مطلق، هاي مطلق هم گفتند ارزشاند. درباره ارزشهاي نس   بیها ارزشارزش اس   ت و به چه جهتی، این

 هاي مطلق هم داریم. اند. اما بعضی معتقدند ما ارزشها نسبیمفاهيم بالمصداق است و بنابراین همه ارزش



224 
 

 سابجکتیو . ارزش ابجکتیو و1

این خيلی بحث شوند. که تقسيم می subjectiveو  objectiveها به دو دسته س وم این است که ارزشبحث 

اس  ت که خودش داراي ارزش اس  ت. اما چيزي داراي ارزش  objectiveپيچيده اس  ت. چيزي داراي ارزش 

subjective اي ارزش اس ت که براي ما داراي ارزش اس ت فرقش این است که چيزي که دارobjective 

، حداقل subjectiveاس ت حتی اگر کس ی از وجودش باخبر نشود باز هم ارزش خودش را دارد، اما ارزش 

از وجودش باید باخبر بش  ود تا براي او، آن چيز داري ارزش مثبت یا ارزش منفی تلقی ش  ود.  subjectیک 

 دانند، ارزش منفیتنها ارزش مثبت میگویيم چيزي داراي ارزش اس  ت برخالف عرف که ارزش را وقتی می

گویيم ارزش دارد اما هر چيزي که هم م دنظر م ا هس   ت. ما امروزه هر چيزي که داراي ارزش اس   ت را می

ست. طور نيگویيم ض دارزش اس ت. اما در لس ان فلسفه اینگویيم ارزش ندارد یا میارزش منفی دارد را یا می

آن مثبت اس   ت یا داراي ارزش منفی اس   ت. یعنی ارزش منفی هم  گوین د هر چيزي ارزش دارد یا ارزشمی

ارزش ی باش د یا ض د ارزش باش د. کسانی گفتند موجوداتی هستند که که ارزش منفی، بیارزش اس ت نه این

مثل ها ارزش خودشان را دارند. ارزش از وجودش ان مطلع نباشد، این subjectاند حتی اگر هيچ داراي ارزش

داش   ت. اما آمد، آب جرم خودش را میحتی اگر هيچ انس   انی روي کره زمين پدید نمیجرم آب اس   ت که 

شد. داشت، آب رافع عطش دانسته نمیارزش نسبی مثل رافع عطش بودن آب است که اگر انسانی وجود نمی

رزش ادانيد که رافع عطش بودن زنم. میانس  ان با این س  اختار آب برایش رافع عطش اس  ت. البته من مثال می

 نيست.

ها بدانيم و بگویيم را بس ته به انسان objectiveو  subjectiveهاي ش ود تص ور کنيم که ارزشمی ستوال:

 ها مشترک نيست؟ بين آن  objectiveها است اما مشترک انسان subjectiveهاي ارزش

انی هایی که از انسد، ارزشانهاي نسبیشوند ارزشهایی که از انس انی به انسان دیگر متفاوت میارزش جواب:

توانيم با این توض  يح داد اما در هاي مطلق را میهاي مطلق اس  ت. ارزشکنند ارزشبه انس  ان دیگر تغيير نمی

objective  و subjective توضيح داد. را شود ایننمی 

هاي رزشهاي مطلق و اها هم دو نوع ارزش اس  ت. ارزشsubjectiveش  ود بگویيم که در یعنی می ستتوال:

 نسبی.

اند. که هر دو داراي دو قس  م subjectiveاند یا objectiveها یا طور باید بگویيم که ارزشپس این جواب:

دارند یعنی فقط براي ما ارزش دارند، ممکن اس   ت براي ما ارزش داش   ته  subjectiveچيزهایی که ارزش 
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داشته باشد، ممکن هم هست که براي من ارزش  باشد و براي شما هم ارزش داشته باشد و یا براي هم ما ارزش

توانند مطلق باشند و هم نسبی. یعنی ها هم میsubjectiveداش ته باشد، اما براي شما ارزش نداشته باشد پس 

ها ارزش دارند، ارزش مطلق دارند اما ها و وض   ع و حالها و مکانه ا در تمامی زماناگر براي تم امی انس   ان

ها و اوضاع و احوال ارزش ها و زمانها در بعضی مکان، اما اگر براي بعض ی انس انsubjectiveارزش مطلق 

هایی که و آن objectiveنسبی. حاال برویم سراغ  subjectiveدارند. اما ارزش  subjectiveدارند ارزش 

ودش  ان را ها ارزش خها حتی اگر هيچ انس  انی هم وجود نداش  ته باش  د. ایناند. اینobjectiveداراي ارزش 

ها هم مطلق objectiveاین ها بس   تگی ندارد. خود ها به وجود ما انس   انobjectiveداش   تن د. بنابراین می

بود، جرم یک مورچه از جرم یک س   نگ کمتر  objectiveجرم که یک امر ش   وند و هم نس   بی. همان می

ي نس   بت به ارزش کمتر objectiveتواند ارزش هم یکی می objectiveهاي اس   ت پس در مي ان ارزش

objective ش   د جاس   ت که نمیاینش   ود. از ها نس   بی میجا ارزشدیگري داش   ته باش   د. آن وقت این

را به دو قس  م تقس  يم کرد. پس ما  subjectiveو بعد  subjectiveو  objectiveها را گفت بنديتقس  يم

. این subjectiveو  objectiveبندي بندي مطلق و نس بی داریم و یک تقسيممجبوریم بگویيم یک تقس يم

ش  ود بنابراین ما ش  ش قس  م اي که وجود دارد که هر کدامش دو قس  م میگانههاي س  هبنديدر باب تقس  يم

اریم، حاال بندي دیعنی ما هشت قسم تقسيمشوند که مجموعاً در هم میها با هم ضرببندي داریم که اینتقسيم

 ند.اش مصداق داشته باشصداق نداشته باشند و بعضیاش از نظر بعضی فيلسوفان مممکن است بعضی

 تبیین و توجیه قائل شدن انسانها به ارزشمندي امور

که خودش   ان که ما براي چيزهایی ارزش قائليم یکی اینج ا باید دو مس   ئله را تفکيک کرد یکی علت ایناین

ها در س ی ژرفا قابل تحقيق است که انسانها ارزش قائليم را از روانش ناکه چرا ما براي ایناند اینداراي ارزش

که احراز کردیم عمق روان خودش   ان براي حقيق ت و جم ال ارزش ق ائلن د، براي خير ارزش ق ائلن د. اما این

ها براي حقيقت ارزش قائلند؟ این ها در عمق وجودش  ان براي حقيقت ارزش قائلند باید پرس  يد چرا آنانس  ان

خود ارزش بودن راز نيست و از طریق روانشناسی ژرفا قابل تحقيق است اما  دانيم چرا؟ پسراز اس ت و ما نمی

ها براي آن ارزش قائلند؟ این را ها ارزش قائلند، چرا انس  اناگر روانش  ناس  ی ژرفا گفت براي چيز همه انس  ان

ایی که ما از چه چيزهارزش واقع بودن مجهول اس   ت و راز اس   ت. اما ایندانيم و جزء رازهاس   ت. علت نمی

 آید از طریق روانشناسی ژرفا قابل نفی و اثبات است.آید و از چه چيزهایی خوشمان نمیخوشمان می

 شود؟ اي از روانشناسی میاگر اخالق را ارزش غائی بدانيم، اخالق خودش شاخه سوال:
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 طور است. طور است. اگر غایت اخالقی امر روانشناختی باشد همينجواب: بله، همين

 تفاوت واژه و مفهوم و وموجود خارجیتوجه به 

ایی که در هنوشتهها دقت کنيم که سخن بر واژه است یا مفاهيم یا موجودات. در در نوشته کهموضوع دیگر این

زند. مثالً ش  ود که دارد راجع به واژه یا مفهوم یا موجود حرف میتوجه نمی .ماش  اا..ش  ود الیایران نوش  ته می

گوید عدالت از واژه عين، نویس د، عدالت یک مفهوم اس ت، آن وقت مییعدالت م اي راجع بهکس ی رس اله

گویند چيزي عِدلِ چيز دیگري دال، الم در زبان عربی آمده، و در عربی عِدل به معنی تساوي است و وقتی می

اصالً و انگليسی هم گفت؟  justiceش ود راجع به ها را میاس ت یعنی برابر چيز دیگري اس ت. آیا این حرف

 هاي ایش   ان که درباره عدلخواهيم راجع به واژه عدالت حرف بزنيم این نوش   تهاب داً. اگر گفته بودند که می

زنيم. یزنيم، راجع به مفهوم عدالت حرف مجا ما راجع به واژه حرف نمیگفته شده بود، جایگاه داشت اما این

دین در زبان عربی از دانَ، یدینُ آمده یعنی جزا، و گویيم وق ت میزنيم. آن ی ا راجع ب ه مفهوم دین حرف می

اند کند که چرا دین را از لفظی س اختند که به معناي جزا اس ت یا مرحوم شریعتی در جایی گفتهبعد بحث می

ند. کوند چون دین پيوند بين انس  ان و خدا را برقرار میآید یعنی پيمی religueاز ماده  religionکه دین یا 

دانند به معنی جزا یعنی جزا، یجزي. گليس  ی درس  ت اس  ت اما در عربی دین را از ماده دانَ، یدینُ میدر اناین 

ت خواس تند از مفهوم دین صحبدکتر ش ریعتی می گویيم مالک یوم دین یعنی مالک روز جزا. خوب،میمثالً 

کرار یين و کيش در فارسی تشود راجع به آاند به س راغ لفظ دین. خوب س خن ایش ان را که نمیکنند اما رفته

گر کس   ی اکرد. کيش که از پيوند نيامده در عربی هم کيش از پيوند نيامده و به معنی پيوند نيس   ت. بنابراین 

گفت راجع به آزادي بحث کنيم و فردي گفت آزادي در زبان فارس  ی یک نقطه دارد و عدالت دو نقطه دارد 

ي هامعناس   ت. این حرفبحث بس   يار بیدانند! این ز آزادي میتر ازبانان عدالت را مهمو این یعنی ف ارس   ی

 آوریم باز به همين اندازه مسخرههایمان میرسالههایی هم که ما به همين ش کل در اول اس ت و بحث مس خره

 ها در آثار بزرگان هم حتی هست. آمده که مثالً صحبت از ماده حب آمده است از ماده حب. است. این

نویس   ان اس   ت، بحث ما بحث مفهومی اس   ت و ما این کار فرهنگ مزنيبه واژه حرف نمی خوب ما که راجع

زنيد یا راجع به واژه اس   ت، یا مفهوم یا ش   ی حرفی که ش   ما میخواهيم راجع به مفهوم حرف بزنيم. هر می

نيس   ت که این دو اند. اما این بدان معنا واژه تهران واژه توکيو ب ه لحاظ تعداد حروف هم اندازهخ ارجی. مثالً 

جاي یک شی بيرونی است و این محل بحث ماست. تا اینش هر به لحاظ وس عت هم، هم اندازه باش ند. تهران 

 کند.که واضح است کسی آن را رعایت نمیبحث خيلی واضح است اما با این
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 عدم تسري احکام مفاهیم و موجودات خارجی و واژه ها به یکدیگر

ها هيچ وقت قابل تسري به مفاهيم نيست، احکام مفاهيم م این است که احکام واژهچيزي که باید دقت کنياول  

. مثاًل ها نيستقابل تس ري به موجودات خارجی نيست و احکام موجودات خارجی قابل تسري به الفاظ و واژه

اد در مص  ر زمانی  کتابی نوش  ت که یوم در قرآن به اندازه ليل به کار رفته پس قرآن  ،کس  ی به اس  م دکتر رش  ّ

براي روز و ش   ب ارزش یکس   انی ق ائل اس   ت و از حکم با الفاظ حکم به موجودات کرده، با وجود آن که 

م گيرد، نهار اس  ت، نه یوم و یوخودش عرب زبان بوده دقت نکرده که آنی که در مقابل ليل در عربی قرار می

گيرد. حاال فرض قابل ش   ب قرار نمیش   ود و ش   بانه روز که در مروز، روز و ش   ب با هم یوم مییعنی ش   بانه

دهد، گرفت، مس اوي باش د. این تنها الفاظ مس اوي را نشان میکنيم که در عربی ليل در مقابل یوم قرار میمی

ات عينی يهاي ذهنی، واقعش  ناختی واقعيات ذهنی قابل اس  تخراج نيس  تند و از واقعيتاین یعنی از واقعيات زبان

قب توان نقب زد به واقعيات ذهنی و از واقعيات ذهنی نشناختی نمیاز واقعيات زبانقابل استخراج نيستند یعنی 

 زد به واقعيات عينی.

ش   ناختی نقب زده ما نگاه کنيد و ببينيد چطور از یک واقعيت زبان literatureش   ما بر این اس   اس بروید و به 

ان عربی ش   ود. مثالً در زبه گرفته میش   ود به واقعيت ذهنی و از یک واقعيت ذهنی یک واقعيت عينی نتيجیم

رد گيتواند بدون اس  م باش  د چه اس  م ظاهر و چه اس  م ض  مير. اما ابن عربی از این نتيجه میاي نمیهيچ جمله

گوید همه چيز اس  ماء اهلل اس  ت. چون در زبان عربی تمامی اش  ياء جهان خارج از اس  امی خدا هس  تند. پس می

چ کند که فقط در زبان عربی است که هيگيرد اما او توجه نمینتيجه می اي بدون اس م نيس ت چنينهيچ جمله

ت. اي بدون فعل نيساي بدون اس م نيس ت، در زبان فارس ی این ص ادق نيست، در زبان فارسی هيچ جملهجمله

که اگر ابن ءاهلل. دیگر ایناند نه اس  ماگفت تمامی افعال جهان، افعال اهللاین عربی فارس  ی زبان بود باید میاگر 

ها ص   ادق بود و مص   داق داش   ت نه فقط در زبان عربی، از این گفت که در تمامی زبانعربی واقعيتی را می

 شود نتيجه گرفت که در عالم بيرون هم این واقعيت برقرار است. نمی

 اندناپذیري متفاوتپذیري و تعریفموجودات و الفاظ به لحاظ تعریف

اند. مثالً بعض   ی ناپذیري متفاوتپذیري و تعریفوجودات و الفاظ به لحاظ تعریفکه مفاهيم، منکته دیگر این

نيس  تيم یعنی معتقد نيس  تيم که اش  ياء در خارج ذات  essentialistگویند ما به ذات اش ياء راه نداریم یا ما می

توانيم تعریف بریم نمیوقت لفظی را که در بيانمان به کار میگيرند که ما هيچداش  ته باش  ند و از این نتيجه می

قدید که انگارید یعنی گویا معتگویند شما ذاتگویم مدرنيته، چند مولفه دارد؟ به من میکنيم. یعنی تا من می
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کنيم مدرنيته ذات ندارد، که من هم معتقدم ندارد، که اگر کس   ی گویم فرض میمدرنيته یک ذاتی دارد، می

ف نيس  ت اما معنایش این نيس  ت که وقتی از لفظ مدرنيته اس  تفاده هم معتقد باش  د ذات دارد، ذاتش قابل کش  

ود. واژه امکان تعریف نش   تواندواژه نمیهایش را مش  خص نکنيم. بنابراین کنيم تعيين مراد نکنيم و ویژگیمی

اژه را که وندارد تعریف نش   ود. هرجا که کس   ی را تعریف نکرد س   خنش دیگر قابل فهم نخواهد بود. از این

اش هم داراي جنس و فصل و ذات است. من اگر گفتم خواهيم بگویيم مص داق خارجیکنيم نمیمی تعریف

رنگی اس ت که داراي وزن مخص وص یک است، این نه فقط حق من است هر وقت گفتم آب، مرادم مایع بی

اند و راي ذاتها داآب آید که در خارجام هم هس ت که مرادم را از آب روشن کنم. از این برنمیبلکه وظيفه

تعيين مراد  ها را بدونتوانيم واژهذاتش ان قابل کشف است. اما من باید واژه را تعيين مراد بکنم. بنابراین ما نمی

که این  کنيمبگذریم ولو آنکه معتقد باش  يم که واژه داراي ذات نيس  ت. یا اگر ذات دارد ما آن را کش  ف نمی

، بار در ایران گفتم دمکراس   یاولينخواهد چه بکند. من میگردد ک ه تعریف خودش ب ه بح ث تعریف برمی

ذات ندارند. چون معتقدم ارس طو که ذات قائل بود براي اشياي طبيعی ذات قائل بود مثل گربه،  دین، مدرنيته،

آب، انسان، چوب، براي اشياء طبيعی ذات قائل بود اما براي اشياء صناعی ذات قائل نبود، مثالً براي ليوان ذات 

یا اش   ياء طبيعی یا انواع طبيعی ذات قائل  Natural kindsق ائل نبود، براي ميز ذات قائل نبود. او فقط براي 

ه اي که با من انجام ش  د این را گفتم کبود. او به طریق اولی براي امور انتزاعی ذات قائل نبود. من در مص  احبه

باطل اس  ت. که این مص  احبه در  essentialismحتی حرف او در مورد اش  ياء طبيعی هم خطا بوده و گفتم 

ا گفتم که مزدند. بعدها طوري که دکتر سروش حرف از ذاتی دین و عرضی دین میانجام شد. همان 22س ال 

نيد خواهيد مرادتان را از مدرنيته روشن کباید مرادمان را از مدرنيته روش ن کنيم. بعد به من گفتند اگر شما می

گرایی غلط اس  ت در گرا بودید و من معتقد بودم ذاتکه اول ش  ما ذاتاوالً آن وب،گرا هس  تيد. خیعنی ذات

گفتند ش   ما براي مدرنيته ذات قائليد و اص   الً خبر ندارید که ه ا میدین و م درنيت ه و دموکراس   ی و ... . آن

essentializem رد، نه اگفتم ذات ندگفتم مرادم تعریف لفظ مدرنيته اس  ت، مفهومش را میغلط اس  ت می

اي که ذات اس ت. یعنی اش ياء خارجی ذات ندارند اما معنایش این نيست که واژهگفتم همه چيز بیلفظش. می

که غلط اس  ت و این essentializemها یاد گرفتند که وقت بعدبرم نگویم که مرادم چيس  ت. آن به کار می

 تعيين مراد بکنيم. در بحث تعریف این هاي خودمانمنظور از غلط بودنش این نيس   ت ک ه ما نباید در نوش   ته

ها نداریم. در هر گفته و نوش   ته باید مفاهيم اي جز تعریف مراد واژهش   ود. پس ما چارهتر میمطلب روش   ن
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این الفاظ در عالم خارج داراي ذاتند  مدلولکه معتقد نباش  يم ، ولو آنKey termکليدي تعيين مراد بش  وند. 

 استجنس و فصلشان قابل استکشاف 

 

 

 

که تکرار یک لفظ دال بر اهميت مفهوم آن لفظ یا اهميت مص  داق آن لفظ نزد مکرر نيس  ت. . نتيجه دیگر این

یعنی اگر در س   خن ان من ی ک لفظی بيش از هم ه به کار رفت معنایش این نيس   ت که من براي مفهومی که 

یا  را قائلم. مثاًل در قرآن صممدلول این لفظ اس ت یا ش ی خارجی که مدلول این لفظ اس ت بيش ترین اهميت 

ر از گاو تروزه کمتر از بقره ب ه ک ار رفت ه ک ه یعنی گاو. اما معنایش این نيس   ت که نزد خدا روزه کم اهميت

دهد که من براي مفهوم آن لفظ یا براي مص   ادیق خارجی آن اهميت اس   ت. تع داد تکرار الفاظ نش   ان نمی

ن دهنده گيرد که تکرار یک لفظ نش  اکه براین اس  اس ص  ورت میبيش  تري قائلم. از این رو تحليل گفتمانی 

که ش  ما حکم موجود را به مفهوم نيس  ت بدهيد که این هم لفظ اس  ت، خطاس  ت. مطالب دیگر ایناهميت آن 

م س الم س يلی خورد. اسالاها کردند گویيد از این کاري که اینوقتی که ش ما میماش ااهلل وجود دارد. مثل یال

ه کار بکه اینرد. یا اینخورجی اس  ت؟ اس  الم مفهوم اس  ت، مفهوم که از چيزي س  يلی نمیمگر یک ش  ی خا

مفاهيم، حکم مفاهيم اس  ت و مفاهيم خورد. حکم نظام ض ربه زد. نظام هم مفهوم اس  ت و از چيزي ض  ربه نمی

 احکامی دارند. یا ملت، به غير از ما چيزي به نام ملت وجود ندارد.

ارجی که ها را! ایتاليا مفهوم است یک شی خام، نه ایتالياییه بود من ایتاليا را رشد دادهموسيلينی یک زمانی گفت

 گویيم به ليبراليسم خدمت کرد.به نام ایتاليا نداریم در عالم. یا می

 جا تشبيه کارایی ندارد؟آیا این سوال:

از  گيریم. اگر بگویيم مراد ماچرا، ام ا ب ه این ش   رط ک ه ما دقت کنيم که تش   بيه را به جاي حقيقت ن جواب:

م تا ببينيم کردیسی میرفتيم بررها تقویت شدند. آن وقت میکه اس الم تقویت ش ده این اس ت که مسلماناین

شان، عدالتشان و ... کدامشان پيشرفت کرده است؟ اما ها تقویت ش دند یا خير. بهداشتشان، آزاديآیا مس لمان

تم ش  ص  ت ميليون آدم را نابود کنم و بعد بگویم کش  ور ش  وراها در حال که من اس  تالين در دوران حکوماین

وي گفت اتحاد جماهير شورشکوفایی است در حالی که کشور شوراها کو؟ تا آخرین لحظه از حکومتش می

حالی که اتحاد جماهير شوروي تنها یک مفهوم است. تازد. در یبرا را به تاریخ س وار اس ت و همچنان پيش م
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ماند که شما بگویيد خاورميانه در حال پيشرفت است، بعد تحقيق کنيد و ببينيد پاکستان، افغانستان، یمثل این م

ثال م پل ؟؟؟؟؟؟؟ یکاند. بعد بگویيد خاورميانه که چيزي جز این کش  ورها نيس  ت. عراق، ایران همه بدبخت

گوید جا؟ میاي اینپرس م تو چرا ایستادهاند. از اولی مینفر کنار خيابان ایس تاده 4گوید مثالً زند میخوبی می

گوی د من قرار مالقات دارم از س   ومی گویيم تو چرا ایس   ت ادي؟ میدومی میمن منتظر اتوبوس هس   تم. ب ه 

گوید من از تماش  اي رفت و آمد پرس  م میچهارمی میگيرم. از گوید من دارم حمام آفتاب میپرس  م میمی

. اندجا ایس  تادهعلوم ش  د اولی و دومی و س  ومی و چهارمی به خاطر چه اینبرم. حاال بگویيم مها لذت میآدم

ر کند کل چيزي اض   افه بجا؟ این تو هم کس   ی اس   ت که فکر میاند اینحاال این چهار تا براي چی ایس   تاده

 دکنند تا وقتی اجزاء بيچاره و نابود ش  دند بگوینها درس  ت میمجموعه اجزایش اس  ت. دیکتاتورها از این کل

 جا وقتی اس  ت که ش  ما حکمحواس  تان باش  د یک کلی اس  ت که در حال پيش  رفت و ش  کوفایی اس  ت. این

نند و ... کخورند، پيشرفت میخورند، ضربه میکه یا س يلی میبرید روي مفاهيم. موجوداتند موجودات را می

 کنند.وم درست میتا مفه nهاي مارکسيستی داشتيم که ماشاا... در هيلتر، موسولينی، نظامالی ما

ش   ود به واقعيت خارجی رفت آیا ش   ود به مفهوم رفت راز مفهوم نمیک ه فرمودی د از واژه نمیاین ستتوال:

 اي چيست؟ها از به کار بردن واژهتوان از طریق زبان هر قومی فهميد که مراد آننمی

ان. هاي مکتوبتو چه حرف فاهیشفهميم، چه حرف هایتان میالضمير شما را از طریق حرفبعد، ما فی جواب:

ی شما بحث این است که آیا وقتتوانيم به ضمير شما نقب بزنيم. اما هایتان نمیها و نوش تهما جز از طریق حرف

دهد که جن در او حلول گویيد به این جهت این ش   خص این حرکات و س   کنات را از خودش نش   ان میمی

فتند مجنون گها به دیوانه میفهميم که عربمیزده. وقتی نون یا جنگفتند مجو از این نظر به دیوانه میکرده، 

کرده هاي دیوانه، جن حلول میکردند معتقد بودند که در آدمفهميم الاقل وقتی داش  تند لغت را وض  ع میمی

لضمير افیتوان فهميد. ما از این لفظ به ما هاي دیوانه جن حلول کرده؟ نمیشود این را فهميد که در آدماما می

انيم بگویيم تو توببينيد اگر مارکس  يس  تی به ما بگوید: خداحافظ. آیا ما میآن ش  خص رفتيم در آن زمان. مثالً 

گوید کس   انی که داش   تند این واژه را وض   ع خوب، او هم به ما می همين االن به وجود خدا اعتراف کردي؟

این خاطر این واژه را وضع کردند. اما این معنایش  کردند، کسانی بودند که معتقد بودند به وجود خدا و بهمی

م به ها هنوز ه. االن عرببرم به وجود یا حافظيت خدا قائلماین نيست من که االن واژه خداحافظ را به کار می

گویند مجنون اما مس لماً بر این عقيده نيستند که در شخص مجنون، جن حلول کرده. بنابراین ما فقط دیوانه می
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ی کردند یک چنين تلقی از این شفهميم زمانی که این لغت را وض ع میق لغات، یعنی لغات ش فاف میاز طری

 است یعنی شفاف نيست، کدر است. opacداشتند. منتهی فقط لغات شفاف. نه لغتی مثل دیوار، چون دیوار 

 یابی لغتی در تحقيقات رایج چه جایگاهی دارد؟این ریشه سوال:

ندارد، مگر وقتی که موض  وع بحث واژه باش  د. مثالً گفته باش  ند تحقيقی انجام بدهيد هيچ جایگاهی  جواب:

راجع به محراب. آقاي خمينی گفتند که چرا به محراب گفتند محراب؟ چون جاي حرب است، بر وزن مفعال 

 تواند محل بحثو اس م زمان و مکان اس ت، یعنی محل حرب انس ان با هواهاي نفس انی خودش است. این می

هاي زرتشتيان یک محلی وجود داشت به نام مهراب. که از مهر کدهحق با ایش ان نيست. در آتش باش د که البته

به عالوه آب گرفته ش  ود و اعراب آن را معرب کردند و ش  ده محراب، بنابراین محل حرب نيس  ت. اما اگر به 

اید که محراب ول تحقيقتان نوشتهش ما اهاي مس اجد اص فهان. اگر ش ما گفتند تحقيقی بکنيد راجع به محراب

هاي بيرونی زدیم، بلکه راجع به محرابدر اص ل مهراب بود و اس ت غلط است چون راجع به واژه حرف نمی

ویسد نال دیگر، مثاًل میش ود. مثزدم. اما در تحقيقات ما معموالً این نکته رعایت نمیکه وجود دارد حرف می

شد گفته می crachiyaهم در زبان فارس ی  cracyفته ش ده که به گر cracyو  demoدموکراس ی از واژه 

هم به معنی حکومت است بنابراین این  cracyبه معنی مردم و  demoکه این کلمه در اص ل یونانی است که 

طوري اس   ت ولی م  ا داریم راجع ب  ه مفهوم کنن  د ک  ه این لفظ اینواژه یعنی حکوم  ت مردم. ام  ا دق  ت نمی

خروار کتاب در عالم نوشته شده راجع به دموکراسی؟ لفظ دموکراسی را اگر زنيم. چند دموکراسی حرف می

وم توانس تيد چنين چيزي را بگویيد. اما فيلس وفان س  ياسی راجع به مفهگفتند در فرهنگ معنا کنيد ش ما میمی

، اما البته نشدهاگر این کلمه را برگردانيد به فارس ی چيزي ایض اح زنند، نه لفظش. ش ما دموکراس ی حرف می

که تواند این تعریف را بياورد. یا اینآورد میدکتر حس   ن انوري وقتی دارد کتاب لغت فرهنگ س   خن را می

پيچد و آن را طور که عش   قه دور یک درخت میدانيد چرا به عش   ق گفتند عش   ق؟ چون همانگویند میمی

تيد این مطالب توانسره عشق صحبت کنيد میخواس تيد براي انگليسی زبانان درباکند. حاال اگر میخش ک می

 را بگویيد؟

خير، در زبان عربی اس ت که عش ق از عش قه گرفته ش ده، به عالوه هر چيزي که از هر چيز دیگري گرفته شده 

مگر قرار اس ت با آن نس بتی داش ته باشد. ظَهر هم با ظُهر در زبان عربی هر دو از یک ماده گرفته شدند. اما آیا 

اژه از ماده دو وروز. این ز ماس ت و دروازه با هم بيشتر است.؟ ظَهر به معنی پشت و ظُهر به معنی نيمنس بتش ان ا

اند هتوانيم هر چند تا چيزي که از یک ماده گفته شدظاء، هاء و را هس تند اما معناي مشترکی ندارد. مگر ما می
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 گویند اهلل؟ چون از اله آمده ود چرا به خدا میدانيمی گویند؟؟؟؟. میمش  ترکی میها معناي را بگویيم در این

 شود از این چيزي نتيجهاله در اص ل از وله آمده و وله یعنی اش تياق، چون همه مردم به او اشتياق دارند. آیا می

هاس   ت و هر که از او فاص   له گرفت توان نتيجه گرفت که خدا مورد اش   تياق تمام انس   انگرف ت؟ آی ا می

توان تکرار کرد؟ انگليس  ی هم می Deityیا  Godش  ود؟ حاال آیا این س  خن را در مورد اش نابود میزندگی

وان اعتقاد دافعان تش   ود هيچ را راجع به خداي بيرونی نتيجه گرفت. از لفظ اهلل فقط میبنابراین از لفظ اهلل نمی

ت و ا خيلی مطلق اس  ماند که کس  ی بگوید خدلغت را آن هم در هنگام وض  ع لغت نتيجه گرفت. مثل این می

ها وقتی به دهد که انگليسیاند. این فقط نشان میهر دو از یک ماده Goodو  Godخيلی تش دید شده، چون 

و  شناختی استگمانش ان این بوده که در او خوبی وجود دارد. این تنها یک واقعيت زبان Godگفتند خدا می

 يد.اي رستوان در آن به نتيجهدرباره خدا نمی
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 جلسه نوزدهم

 

 تعریف

بحث امروز، بحث تعریف اس   ت که خيلی مبتال به نس   ل دانش   گاهی و پژوهش   گران ماس   ت. به این دليل که 

 آید. هاي فراوانی در مورد تعریف به وجود میخلط

 سه نوع معرّف:  واژه و موجودات خارجی و مفهوم 

ت و ما باید مش  خص کنيم وقتی داریم چيزي را تعریف س  ه دس  ته چيز در هس  تی تعریف در بابش  ان معنادار اس  

اند، یعنی دسته از چيزهایی که در فرهنگ بشر تعریف شدنیتاست. یک یک از این س هکنيم، مُعَّرَف کداممی

ا تعریف ها رواژهها هستند. ما قرار بگيرند واژه مُعَّرَفتواند تر میها بشود یا به عبارت روشنتعریف متوجه آن

ر هایی که آدم دماش  اا... خلطو دیگر الیاند. دیگر مفاهيماند. دس  ته کنيم، یک دس  ته موجودات  خارجیمی

ها واژه ایم مفهوم عدالت را تعریف کنند اما آنها خواستهبيند از اساتيد و دانشجویان که از آنها میاین کتاب

 ایم واژه عدالت را تعریفآید، انگار ما گفتهع دال ت را تعریف کردن د. گفتن د ع دالت از عين، دال و الم می

 ایم شی عين خارجی را تعریف کنند، تعریف یک مفهوم را انجام دادند.کنيد و یا خواسته

 تعریف واژه ها 

گویند یعنی می Lexical definitionهاس   ت، که به آن ترین بحث اس   ت تعریف واژهبحث که آس   اناول  

 verbalگویند یف معجمی ی ا تعریف کت اب لغتی، گ اهی هم ب ه آن میگن ام ه نویس   ان ه، تعرتعریف فرهن

definition ژه در گوی  د این وامیکن  د. یعنی ی  ا تعریف لفظی. این تعریف فقط و فقط واژه را تعریف می

 کنند. یعنیکنند و چه فهم میرود، اهل این زبان از این واژه چه ارائه میمي ان اه ل این زب ان وقتی ب ه کار می

گان و کنند و ش   نوندنویس   ند چه اراده میگویند یا میویندگان، نویس   ندگان این زبان وقتی این واژه را میگ

ی کنند. پس فرض کنيد وقتی فارس  خوانند چه فهم میش  نوند یا میخوانندگان این زبان وقتی این واژه را می

کنند و وقتی گفته را چ ه چيزي اراده می نویس   ن د از این واژهگوین د ی ا میزب ان ان واژه دیوار ی ا امي د را می

کنند. این فقط واژه است. کاري به این ندارد که دیوار یا اميد فی خوانند چه فهم میش نوند یا نوش ته را میمی
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هایی دارد و چه نفس االمر چيس  ت. اص  الً کاري به این نداریم که مص  داق این واژه در عالم واقع چه ویژگی

 ا فقط لفظ را کار داریم. هایی ندارد. مویژگی

 نتایج تعریف واژه ها

 نتیجه اول: تنها گزارشگرانه بودن این تعریف

اند. descriptiveدر باب این تعریف باید گفت این تعریف فقط گزارش   گرانه و توص   يفی اس   ت و الغير.  

رانيان از شنيدن که ای کنداند. گزارشگرانه یعنی گزارش میdescriptive رانه هميش ه گهاي گزارشتعریف

نگ اري حق ن دارد بگوید وقتی کنن د. اینج ا اص   الً ب ای دي ن داریم. هيچ لغ ته ا چ ه چيزي را فهم این واژه

نوند، چه باید شخوانند یا میگویند چه باید اراده کنند یا وقتی اميد را مینویسند یا میزبانان اميد را میفارس ی

   اي ندارد.گزارانه یا توصيهي هنجارندارد، جنبه normativeیا  prescriptiveي فهم کنند اصالً جنبه

 نتیجه دوم :فهم تاریخی و تجربی صحت و سقم این نوع تعریفها 

ص  حت و س  قم دارند که ص  حت و س  قمش  ان از راه تجربه و  Lexicalهاي ي دوم این اس  ت که تعریفنتيجه

حيح و نویس  ند صگنامه نویس  ان هم میی که فرهنهایتعریفش ود و نه از هيچ راه دیگري. یعنی تاریخ فهم می

ش  ود. تاریخ ميس  ر میها را گاهی باید تص  حيح کرد اما تص  حيحش از راه تجربه و نامهس  قيم دارد و فرهنگ

نامه نویسی از راه تجربه، بعضی از راه تاریخ و بعضی هم از راه تجربه و هم از راه تاریخ ؛ یعنی اگر لغتبعضی 

کنند ما باید به مردم رجوع کنيم و ببينيم آیا واقعاً اني ان االن این واژه را این طور فهم میریمعتق د اس   ت ک ه ا

 کنند باید رجوع کنيم به عرفطور اس   ت، اگر بگوی د کس   ی ایراني ان امي د را اینگونه اراده یا فهم میهمين

م ش   نوند یا آن را همين گونه فهمیخوانند یا نویس   ند یا میه ا لغ ت اميد را میایراني ان امروز ببينيم وقتی آن

اي اگر کس ی بگوید سبز در زبان حافظ به معنفهميم. اما گونه می کنند به ص حت و س قم این مس ئله را اینمی

ر زمان شود، پس د، آسمان که هيچ وقت سبز نمی«مزرع س بز فلک دیدم  راس مه نو»آبی بوده، چون او گفته 

ام جی انخخواهيم درس تی یا نادرستی این مطلب را بفهميم باید تحقيق تاریحافظ س بز به معنی آبی بوده، اگر ب

ص حت و س قم، درس ت و نادرست دارند و راست و دروغ و صحت و  Lexicalهاي تعریفبنابراین ؛  بدهيم

 سقمشان را باید از راه تجربه یا تاریخ یا تجربه و تاریخ مشخص کنيم. 
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دهيم، تاریخ مربوط به معنایی اس  ت که به گذش  ته نس  بت نس  بت می تجربه مربوط به معنایی اس  ت که امروزه

 کردند و تجربه و تاریخ مربوط به معنایی اس  تدهيم و آنچه در گذش  ته با ش  نيدن این واژه اراده و فهم میمی

 آب، االن ارادهکردن د. مثل س   ال پيش آن را اراده میکنن د و هم هزار ک ه ایراني ان هم امروز آن را اراده می

 آیند. ایرانيان از آب با اراده رودکی از آب یکی است. این جا تجربه و تاریخ هر دو به کمک می

 نتیجه سوم : وابسته به یک کانتکست خاص بودن 

یک زبان خاص اس  ت. یعنی اگر معناي  contextوابس  ته به  Lexicalهاي س  وم این اس  ت که تعریفتيجه ن

Lexical ،نباید فکر کنيم معناي  آب را در زبان فارس   ی گفتيمLexical  واژهwater  هم در زبان انگليس   ی

شود. اصالً این طور نيست. اراده و فهم می ص ورتها به یک عين همين اس ت و این واژه در هر دوي این زبان

 نوشته Goldبينيد که روبروي واژه فارسی رجوع کنيد مثالً می -زنم، شما به فرهنگ انگليسیاي میمثال ساده

هم در  Goldشود از واژه ش ده طال، اما اگر شما تصور کنيد که آن چه از واژه طال در فارسی اراده و فهم می

گویيم طالي زرد و طالي س  فيد. اگر در فارس  ی میش  ود کامالً اش  تباه کردید. ما انگليس  ی اراده و فهم می

با  white goldداریم و  yellow goldما گفتند فهميدند باید میانگليس   ی زبانان هم از دقيقاً همين را می

و به طالي  goldگوید اس  ت او به طالي زرد می paradoxical, white goldاین که در زبان انگليس  ی 

او زرد بودن در خود او مندرج است کند. براي استفاده نمی goldو براي آن از تعبير  platinد گویس فيد می

ها زرد بودن در این اس  ت. اما براي فارس  ی زبان paradoxicalاي او بر yellow goldو اس  تفاده او واژه 

تواند تواند زرد باشد و هم میرنگ در طال ناميدن فارسی دخالتی ندارد و طال هم میندارد. یعنی  منعیعبارت 

 آن را yellowها را، رنگ دخالت دارد، چون آن goldها ناميدن انگليس   ی goldس   فيد باش   د. بنابراین در 

به آن نس   بت دادیم انکار  whiteحتماً زرد اس   ت. و بعد هم اگر ص   فت  goldدانند گوین د، چون مینمی

اند و اکثر ما این فهم را نداریم. فقط وابس   ته به زبان Lexicalهاي خواهم بگویم که تعریفمیکنند. پس می

ور نيس  ت طایناند. اص  الً ن و مثل همفکر کنيم عدالت در زبان عربی با واژه دادگري در زبان فارس  ی عينباید 

کند که دادگري آن چيزها را ع دال ت در زبان عربی چيزهایی را در ذهن عرب به عنوان اراده یا فهم وارد می

عنی اند یهاي کامالً دقيقیه اي یک زبانه فرهنگگيریم ک ه فرهن گمیکن د. نتيج ه لزوم اً وارد ذهن م ا نمی

نود درصد  هاي دو زبانه در بهترین حالتاند اما فرهنگليسی به انگليسی دقيقفرهنگ فارس ی به فارس ی یا انگ
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ي اژهواي نوش   ت که دو لفظ در آن دقيقاً عين هم باش   ند. مثالً ش   ود فرهنگ دو زبانهاند. نمیمط ابق با واقع

waterاس  ت گویيد این آب، آب خش  کیدر زبان فارس  ی میگوید آب. ش  ما . در زبان فارس  ی ش  ما می ،

ي فالنی آنقدر غم انگيز بود که آب از چش  مم آورد، یا قص  هکاش  کی کمی آب پرتقال کس  ی براي من می

ي صهتوانيد تصور کنيد که انگليسی زبانی بگوید قآیا شما میگویيم آب دریا شور است. اما سرازیر شد یا می

گوید. چون چنين چيزي نمی از چش   مم راه افت اد! خوب، هيچ وق ت waterفالنی آنق در غم انگيز بود ک ه 

water گویيم آب.در انگليسی به معناي اشک چشم نيست اما ما به اشک چشم هم می 

لد بود و هم شير برا خواس ت سرشير بخرد، هم سر همين ترتيب مثالً کس ی رفته بود به یک کش ور عربی میبه  

 ش   ه مس   ئله برانگيزدو زبانه هميهاي گفت یک راس االس   د به من بدهيد! این اس   ت که فرهنگرا، رفت و 

problamable  ان د. اص   الً امکان ندارد یک لغتی در یک زبان دقيقاً معنی واحدي با زبان دیگري داش   ته

در فارس ی دقيقاً مشابه « و»در انگليس ی با « and»اند که باش د. البته گاهی معانی حروف را اس تثنا کردند گفته

در « یا»در زبان انگليسی با   or. مخص وصاً در زبان انگليسی که مثالً اس ت. اما من حتی در این هم ش ک دارم

دأ ترین واژه را در یک زبان به زبان مبس فرهنگ نویس   ان دو زبانه نزدیککند. پزبان فارس   ی خيلی فرق می

ظریه ، آب اس ت. به این لحاظ است که نwaterترین واژه به گویند نزدیکمیکنند. مثالً آورند و بيان میمی

گفت یک که البته از خاس تگاه دیگري ش روع کرد اما به این نتيجه رس يد کامالً درس  ت است و او می کواین

 توانيد ترجمه تامی را از یک زبان بههاي دنيا وجود دارد ؛ یعنی ش   ما نمینوع ترجم ه ناپذیري کامل بين زبان

ها باقی فات خيلی جزئی ميان واژهیا اختال Nounsیک درص   دي یک زبان دیگر به دس   ت آورید. هميش   ه 

 ماند که این ربطی به سواد نداشتن ما ندارد بلکه از اقتضائات زبانی است. می

 نتیجه چهارم : تعریف واژه به واژه و عبارت 

ها در یک زبانی یک مفهومی با یک باید بگویم که بعض   ی وقت Lexicalهاي ي دیگر در ب اب تعریفنکت ه

ش بيان کرد و این معنای عبارتر زبان دیگري واژه برایش وجود ندارد و باید آن را با یک ش  ود دواژه بيان می

گاه باید تعریف واژه با  پذیر نيست وهميشه تعریف واژه به واژه امکان Lexicalهاي این اس ت که در تعریف

براي آن  وجود ندارد و باید ايعبارت انجام بگيرد. مثالً ص الة را به انگليسی ترجمه کنيد، دیگر براي آن واژه

به معنی نيایش اس  ت و  prayerترجمه کرد. چون  prayerش  ود آن را به عبارت به کار ببرید، بنابراین نمی
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 یهاي خاصو وس يعتر از نماز است. آن وقت این جاست که باید یک عبارت ص الة اس تنيایش خيلی اعم از 

در انگليس  ی  fastingروزه در فارس  ی یا ص  يام در عربی را به ش  ود را به کار ببریم. کما اینکه هيچ وقت نمی

يم اي که ما گفتاعم از روزه اس  ت و باید چندتا قيد بخورد تا تبدیل ش  ود به روزه fastingترجمه کرد. چون 

 .در فارسی و عربی

 Lexicalهاي فایده تعریف نتیجه ي پنجم:

فهمن د ام  ا ه  ا از این لفظ چ ه میگوین د ایرانیمی فقط Lexicalه اي ي دیگر این اس   ت ک  ه از تعریفنکت ه 

 ندارد. مثالً ایرانيان بهاي گویند مص داق خارجی این لفظ چه وضعی دارد و چه وضعی ندارد، چه ویژگی نمی

ي ماهيت ایمان. اما اند دربارههاي عميقی کردهخيلی بحثگویند مؤمن یا غير مؤمن. اما اش  خاص خاص  ی می

دهد ماهيت ایمان این نشان نمیگویند. اما به چه ش خص ی مؤمن می Lexicalگوید به لحاظ توانند بفوري می

اي در روانش  ناس  ی دین انجام ش  ده که به چه هاي عمدهدر عالم خارج چيس  ت؟ راجع به ماهيت ایمان بحث

. هم به کار ببرندي اميد و آرزو را به جاي گویند ایمان. یا ممکن است ایرانيان دو واژهحالت درونی آدمی می

به یک  کننداميد دارم که یک دانش  مند بزرگی بش  وم یا آرزو دارم دانش  مند بزرگی بش  وم، فکر هم میمثالً 

ر است. گي دیگویند اميد یک پدیده است، آرزو یک پدیدهدانيم که روانشناسان میخوب ما میمعناست. اما 

از این که ایرانيان این دو واژه را به جاي هم به کار آرزو یک حال روانی اس  ت و اميد یک حال روانی دیگر. 

کنند توان نتيجه گرفت که این دو در عالم واقع هم یک چيزند. چون اهل زبان از زبان استفاده میبرند نمیمی

و س  ت این که عالم واقع چگونه اس  تد بکنند، نه بيش  تر از آن. اما  وتا این اندازه که بتوانند با اهل آن زبان داد 

چگونه نيس  ت ربطی به داد و س  تد ما ندارد. راجع به عالم واقع مثالً فيلس  وفان باید حرف بزنند. یا عالمان علوم 

 تجربی حرف بزنند که عالم واقع چگونه است و چگونه نيست؟

 دهد که ماهيت برف و یخ یک چيزاما آیا این نش   ان می« س   لج»گویند ها به یخ و برف به هر دو میمثالً عرب 

الم ها باید راجع به عکند که این دو یک چيزاند؟ ش يميداناما آیا در عالم واقع یک ش يميدان قبول می اس ت؟

تنها ش  ناس  اندن یک زبان  Lexicalهاي واقع حرف بزنند که یخ و برف چه نس  بتی با هم دارند؟ فایده تعریف

شما  اش این است که اگر تحقيقمعنین ي دیگري ندارد و ایاس ت به کس انی که اهل آن زبان نيس تند و فایده
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به کار ببرید.  Lexicalهاي دنيا نباش   د دیگر هيچ وقت حق ندارید در تحقيقتان تعریف تحقيقی راجع به زبان

 یسند. نونامهدهند، گویا لغتکنند دائماً این کار را انجام میي الهيات و فلسفه کار میکسانی که در حوزه

 اشیا خارجیتعریف دوم : تعریف به 

 تري س  وم راحتها از دس  تهاند، امور خارجی، اش  ياء عينی خارجی. اینهاي دوم، تعریف اش  ياء خارجیتعریف

هر ش ی خارجی منحص ر به فرد اس ت، بنابراین اگر قرار شد که شما هر چيز ش وند یعنی از مفاهيم. تعریف می

 یفی از آن به دس  ت بدهيد که با هيچ چيز دیگرياي جز این ندارید که تعرعينی خارجی را تعریف کنيد چاره

 اید، نه تعریف شی عينیدر عالم ش ریک نش ود، اگر ش ریک ش د آن وقت شما تعریف مفهومی به دست داده

گفتن د در تجليات خدا تکرار وجود ندارد یعنی این آب با می« ال تکرار فی التجلی»گفتن د خ ارجی. عرف ا می

من گفتم شما این را تعریف کنيد باید آن را اند. اگر لحاظ مفهومی یک چيز آن آب دو چيز اس ت. این دو به

اند. هيچ چنان تعریف کنيد که من آن را با هيچ چيز دیگري خلط نکنم. اشياء خارجی منحصر به فردند، یگانه

ه از کش  ی خارجی نيس  ت اال این که یگانه اس  ت، بی همتا اس  ت، تا ندارد. معنایش این اس  ت که در تعریفی 

شود آن شی وجهی که باعث مییعنی ،کنيم باید وجه منحصر به فرد هر شی در تعریف بيایداشياء خارجی می

 نظير شود در عالم نمونه و همانند ندارد، بی مثل و نمونه بشود .همتا و بییدر عالم ب

 قابل تعریف نبودن اکثر اشیا خارجی

نيس  تند، چون هر چه قدر ش  ما قيد و وص  ف اض  افه کنيد باز هم در عالم اکثر اش  ياء عينی خارجی قابل تعریف 

يد، دامنه کنکه اض  افه می بنديمحال نيس  ت که از آن ش  ی دو تا در عالم وجود داش  ته باش  د. البته با هر قيد و 

نيم. خواهيم او را تعریف کرسد. مثالً فردي به اسم حسن این جا نشسته و ما میش ود اما به یک نمیتر میتنگ

دان ، باالي چهل سال است، ش يمی،داراي دو فرزند  ،ازدواج کرده،بالغ  ، گوید حس ن انس ان مذکرمیس ی ک

الم قدر تنگ کنيم که فقط در عتوانيم این دایره را آنتر کردیم، اما میآوریم دایره را تنگهر چه قدر قيد می

 یک مصداق داشته باشد؟ امکان ندارد. 

گوین  د آب را تعریف کن. ود ش   ی عينی خ  ارجی امک  ان ن  دارد. مثالً ب  ه م  ا میدر ب  اب اکثر امور تعریف خ

و منحصر به  uniqueگویيم مایع س يال بی بو اس ت. این تعریف مفهومی اس ت اما نتوانستيم یک تعریف می

 اسيم. نشها را چگونه میشناسيم آنفرد از آن ارائه بدهيم. پس ما اگر اشياء عينی خارجی را از راه تعریف نمی
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امکان ندارد ش  ما یک ميليون مفهوم را کنار هم  knowledge of acquaintanceگفت از راه میراس  ل 

بگذارید و بتوانيد از ش ی عينی خارجی تعریف منحصر به فردي ارائه دهيد و باز محال نيست هر  قدر این قيود 

ن ق کند. اما ما اوالً هيچ وقت چنيرا زیاد کنيد باز ش ی دیگري پيدا بش ود که این خص وص يات بر آن هم صد

کنيم که یک ميليون مفهوم را کنار هم بگذاریم و بعد هم ما این شی عينی خارجی را هيچ وقت از تالشی نمی

يست نشناسم. ممکن من فالن آقا را میگوید ما معرفت از راه آشنایی داریم. مثالً میاین راه نش ناختيم. راس ل 

تباه بگيرم، ممکن هم نيس ت بتوانم از ایش ان تعریفی ارائه بدهم. پس این نشان ایش ان را با ش خص دیگري اش 

گفت ما در طور که راسل میدهد ش ناخت من از ایش ان از راه تعریف نيس ت و از راه آشنایی است و همانمی

 مورد اشياء عينی خارجی در اکثریت موارد معرفت از راه آشنایی داریم، نه معرفت از راه توصيف. 

 اشیاء خارجی قابل تعریف 

ن را به توانيم ایرامعرفت ما راجع به ایران. می ها داریم. مثالًاش  يائی که ما معرفت از راه توص  يف به آنهس  تند 

بشود. اگر بگویم کشوري که ميان خليج فارس و دریاي عمان و پاکستان و  uniqueشکلی تعریف کنيم که 

ش  ود تعریف به اس  ت. بنابراین راجع به ایران خارجی می uniqueگرفته  افغانس  تان و ترکيه و عراق و ... قرار

جنوب تهران ر دگویيم شهر بيش از یک ميليون نفر جمعيت که بگویيم قم را تعریف کنيد میدس ت داد. اگر 

 اند.ها جغرافياییدو مثالاند. هر اس  ت. اما خيلی کم uniqueاین تعریف واقعاً  و ش  مال اص  فهان واقع اس  ت.

ها م ا از آنپ ذیر اس   ت و ه ا ب ه این ش   ک ل امک انان د ک ه تعریف از آنه اي جغرافي ایییعنی تنه ا تعریف

knowledge by description  داریم. یعنی معرفت از راه توص   يف یا تعریف داریم. در موارد دیگري

بعضی گفتند  ،انگلست تواند بگوید نویسندههم چنين هستند. مثالً اگر کسی بخواهد سعدي را توصيف کند می

گفته باز هم امکان ندارد، چون محال نيست در عالم واقع دو انسان در خصوصيات عين هم باشند(. راس ل  ! بله

رائه دهيم از شی ا اما من معتقدم اگر بگویيم در تعریف س عدي، نویس نده گلستان باز هم توانستيم یک تعریف

 knowledge by uniqueگفت ما باید از سعدي می عينی خارجی و نظر من خالف نظر راس ل اس ت. که

داش  ته باش  يم. اما باز در این مواردي که  knowledge by descriptionتوانيم از آن داش  ته باش  يم و نمی

 ،همتا بودنش  انراس  ل قبول ندارد و من قبول دارم، که باز تعداد اش  ياء عينی خارجی که از خودش  ان، وجه بی

 ه کنيم خيلی کم است. توانيم چيزي ارائنشان میبود دليلنظير و بیبی
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 معرفت از راه آشنایی به اشیاء

 knowledge byیف کنيم و هميش   ه از آن توانيم تعربن  ابراین م  ا اش   ي  اء عينی خ  ارجی را ب  ه ن  درت می

acquaintance  داریم یعنی معرف  ت از راه آش   ن  ایی، در معرف  ت از راه ش   ن  اخ  ت ی  ک فرآین  د پيچي  ده

ین شخص آید که دیگر ااست. یعنی اگر من شخصی را چند بار ببينم در من معرفتی به وجود می روانش ناختی

وده تواند از ایش  ان تعریف ارائه بدهم به این خاطر بگيرم بنابراین این که نمیرا با ش  خص دیگري اش  تباه نمی

ی گویيم ش ناخت از راه آشناییکه ش ناخت من از این فرد از راه تعریف نبوده، از راه دیگري بوده که به آن م

دهيد. پرسم که دکتر فالنی کيست؟ شما توصيفاتی را به دست میکه بس يار پيچيده اس ت. مثالً من از ش ما می

پوش  د و ... اما عجيب این اس  ت که گویيد عينکی اس  ت، مو ندارد، معموالً کت و ش  لوار دو رنگ میمثالً می

 فرد است. در صورتی دهيد که این همانارد بش ود و شما تشخيص میاگر همين االن کس ی در را باز کند و و

یا  identificationها قابل اطالق اس   ت. این تواند بر خيلی از آدمکه این خص   وص   ياتی که ذکر ش   د می

ها چاپ کنند اگر او را در جلهها، متش   خيص هویت اس   ت. کما اینکه اگر عکس قاتلی را در تمامی روزنامه

دهيد، با این که امکان این که عکس دو آدم ش  بيه هم در بياید اص  الً منتفی نيس  ت. تش  خيص می مترو ببينيد،

تري هاي دیگرشان شباهت کماست در عکسهایشان شبيه به هم باشند. ممکن اینکه دو آدم در یکی از عکس

که به وجود دارد. اما این هایش ان بس يار شبيه به هم باشند. اما این امکانبه هم داش ته باش د اما در یکی از عکس

هایی اس ت که از زمان ویليام جيمز به بعد روانشناسان انجام گذرد، بحثلحاظ روانش ناس ی در ذهن ما چه می

 دادند. 

ها، اگر ایران Lexicalها یکی است بر خالف ي زبانپذیر بود در همهاش ياء عينی خارجی اگر تعریفش ان امکان

زبانی بستگی ندارد.  contextبانی که تعریفش کردید باز همان است و به سياق و را تعریف کردید، در هر ز

هاي اش ياء عينی خارجی نيازي داریم یا نيازي نداریم؟ فقط در تشخيص هویت کاربرد دارد و نه آیا به تعریف

ند مثالً در پتون فرق کآن احتي اج داریم ی ا خير؟ مثالً در علوم پلوتون باید با ندر علوم ب ه در ج اي دیگر. مثالً 

خورند. خورن د ام ا در علوم دیگر به درد نمیه ا ب ه درد میعلم هي أت و نجوم، جغرافي ا و ت اریخ این تعریف

 دان با آب از آن رو که آبش  يمیخورند. مثالً در زندگی عادي در این علومی که نام بردم به درد میبنابراین 

 خاصی را مد نظر ندارد. کند و به لحاظ مفهومی، آب است کار می
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 تعریف سوم : تعریف مفهومی

ميم فهاند و هم انواع و اقس  ام دارند. ما لفظ را میاند که هم خيلی پيچيدههاي مفهومیي س  وم تعریفاما دس  ته

 گویيم مفهوم ووقتی مییعنی چه، لفظ در زبان اس  ت، اش  ياء عينی خارجی هم در عالم واقع  وجود دارند. اما 

ی این دیگر تعریف یک لفظ و ش ی عينی خارجی نيست، بلکه تعریف چيزي است که در ذهن فهومتعریف م

کنيم. در تعریف ش   ی عينی م ان وجود دارد تعریف میآن چ ه در زب ان Lexicalم ا وجود دارد. در تعریف 

 نيم که نهخواهيم چيزي را تعریف ککنيم. ولی این جا میمان وجود دارد تعریف میخارجی آن چه در جهان

هاي هاي مفهومی اوالً تعریفمان وجود دارد. تعریفمان بلکه در ذهنم ان وجود دارد و ن ه در جهاندر زب ان

 ان  د.ان  د. یعنی ع امgeneralی ا  universalدیقش   ان از یکی بيش   تر اس   ت و ان د، یعنی مص   اکلیع ام و 

Universal که مصداق آنند  بينيميرون خيلی چيزها مییعنی کلی. یعنی وقتی تعریف را یاد گرفتيم در عالم ب

سيار بزرگ هاي مفهومی در یک تقسيم بتعریفبينيم که مص داق آنند. این بينيم، بيش از یکی میو یکی نمی

چيدگی خيلی پيها ش وند که هر کدام از این اقسام هم، اقسامی دارند. اینبه دو دس ته بس يار بزرگ تقس يم می

 ها سروکار داریم و الی ماشاا... مشکالت هم داریم. علوم و فلسفه با آندارند و ما معموالً در 

 توجه به تفاوت تمییز و تمایز در تعریف

شود و ها معّرف تمييز داده میاند که در آنبعضی از تعاریف مفهومی، قسم اول از تعاریف مفهومی تعاریفیدر 

یعنی تمييز دادن،  discernييز. ما چيزي داریم به نام شود نه تمدر بعض ی یعنی قسم دوم معّرف تمایز داده می

ش   ان قس   م اولند و ه اي مفهومی بعض   ییعنی تم ایز نه ادن. تعریف difrisiateچيز دیگري داریم ب ه ن ام 

شان را خواهم خود آن مفهوم را بشناسم تا بتوانم مصادیقهاي قسم اول من میشان قسم دوم. در تعریفبعضی

خواهم تفاوت آن مفهوم را با مفاهيم دگر بشناسم تا مصادیق م، در تعریف قسم دوم میخيص بدهدر عالم تش 

. دو چيزند که اولی نفس ی و دومی نسبی استها واقعاً را با مص ادیق س ایر مفاهيم اش تباه نکنم و اینآن مفهوم 

 را با غير آن خواهم ارتباط آن شینسبی است چون میخواهم خود آن ش ی را بشناسم، نفس ی اس ت چون می

گویيد اص  فهانی را تعریف کن، مفهوم اص  فهانی. آن وقت زنم، یک وقت ش  ما میمیش  ی بش  ناس  م. مثالی 

گویم اص فهانی یعنی کس ی که در اص فهان به دنيا آمده است یا بيشتر عمر خود را در اصفهان زیسته است. می

خواهم تک افراد بتوانم از تکمن که نمی اما ،گویيد خوب این درستواقعاً تعریف درستی است. شما میاین 
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اند، قدر از عمرشان را در اصفهان زندگی کردهشان را ببينم و بعد با اسناد و مدارک بفهمم که چهکه شناسنامه

گویم ن میاین را گفتی مها اشتباه نکنم. اگر هاي این اتاق را با غير اص فهانییک چيزي بگو که من اص فهانی

این تعریف اص   فهانی نيس   ت و تنها گوید اِس، اص   فهانی اس   ت. اما می إاش به جاي ههر کس   ی آخر جمل

مان گفت مثالً امروز روز یکش نبه است، یک آن وقت هر کدام کند.ها جدا میها را از غير اص فهانیاص فهانی

ت. این نی اسفهميم او اصفهااِس میوقت هر کسی گفت این اتاق، اتاق گرمیکنيم. آن ع به او میحکمی راج

يلی ها با هم خها جدا می کند، نگفت غير اص  فهانی کی اس  ت. اینها را از غير اص  فهانیفقط ص  ف اص  فهانی

تعریف نيس ت، اص الً تعریف نيست، اما اولی واقعاً تعریف است. منتهی اولی تعریف ذات کند. دومی فرق می

د آن تمييز دادن یک شی یعنی تشخيص خواص فهانی اس ت و دومی تعریف تفاوت اصفهانی با غير اصفهانی. 

 شی و تمایز دادن یک شی یعنی تفاوت آن را با سایر موجودات فهميدن تا مصادیقش را اشتباه نکنيم. 

 اش را بلد نيس   تم، اما مناي اس   ت؟ من تعریف نفس   یي گاباردین چه نوع پارچهگویيد پارچهش   ما به من می

ش  ما هزار تومان اس  ت، آن گاباردین اس  ت. االن  053اي که متري رچهفروش  ی برو و آن پا گویم به پارچهمی

اي ارچهي گاباردین این اس  ت که پکنيد. اما واقعاً تعریف پارچهاي اش  تباه نمیدیگر گاباردین را با هيچ پارچه

يز ین تميتوانيد گاباردین را از غير گاباردهزار تومان قيمت دارد؟ خير. اما این طوري می 053اس   ت که متري 

یف اول را آیا اگر تعرنياز نيست. اما است که اگر آدم تعریف دوم را داشته باشد از تعریف اول بیبدهيد. این 

ند باز هم گویها میياز اس  ت و بعض  یگویند بله، بی نها میخيلی نياز اس  ت؟داش  ته باش  د، از تعریف دوم بی

نياز ي ما را بیکند، اما آیا تعریف تمييزنياز نمیریف تمييزي بینياز نيست. تعریف تمایزي ما را مسلماً از تعبی

مييزي هم ها گفتند نه و من معتقدم نه، تعریف تها گفتند بله، بعضیجا را بعضیکند از تعریف تمایزي؟ اینیم

ذات  ههایی کاند. تعریف هاي مفهومی دو قس   متکند پس تعریفنياز نمیما را از تعریف تمایزي همه جا بی

دان ک شيمیشناسانند فقط یهایی که تفاوت اشياء را با یکدیگر به ما میش ناس انند و تعریفاش ياء را به ما می

ن را تعریف تواند آتواند نفت را تعریف تمييزي بکند اما یک آدم روس تایی هم اگر از او پرسيده بشود میمی

یف تمایزي اس   ت تعریف او ذات نفت را به من نش   ان کند و با س   ایر چيزها اش   تباه نگيرد، اما تعریف او تعر

 شود که من دیگر نفت را با آب اشتباه نکنم، با الکل یا مربا اشتباه نکنم.دهد اما باعث مینمی
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 کاربرد تفاوت بین تمییز و تمایز در الهیات تنزیهی و تشبیهی

ن را ش   ود که آنگيرم اما باعث نمی رد ک ه آن را ب ا چيزهاي دیگر اش   تباهوخاین تعریف فقط ب ه این درد می 

توانيد فرق چيزي را با چيز دیگر بفهميد اما خود آن ها شما میبش ناسم و این معنایش این است که خيلی وقت

ا فهميم که فرقش بش  ناس  يم اما میچيز را نش  ناس  يد و این یک مبحث مهم در الهيات اس  ت که ما خدا را نمی

گوید یتش  بيهی مگوید بگویيد خدا چی نيس  ت. الهيات لهيات تنزیهی میس  ایر موجودات چيس  ت. مثالً در ا

ا نيستند ده خيزهایی کچگوید بگویيد خدا چی نيست تا او را با سایرتنزیهی میبگویيد خدا چی هست. الهيات 

ا ی دانيم خود خدا چی هس   ت. اگر الهيات تنزیهی را یاد بگيریم هيچ وقت به فالن الهاش   تب اه نگيریم ام ا نمی

ها خدا فهميم که اینفهميم خدا چی هست، تنها میاما نمی گویيم خدا.ستاره یا خورشيد یا پادشاه و رهبر نمی

ش  ناس  يم. در الهيات تش  بيه ادعا بر این اس  ت فهميم اما خود خدا را نمیاو را با س  ایر چيزها مینيس  تند. تفاوت 

ش  ود که خدا چه چيزهایی نيس  ت، اما یهی گفته میالهيات تنزش  ود خود خدا را ش  ناخت. در که میتش  بيهی 

چه گویيم. خدا ج ا جمع میگویيم، آنج ا مفرد میگوی د خ دا چ ه چيزي هس   ت. اینمی تش   بيهی الهي ات

 شود الهيات تشبيهی.چيزهایی نيست، تنزیهی است، خدا چه چيزي هست می

 اند.دهاش را فهميتمایزپی نبردند. اما  ست یعنی به نفس و ذاتشا گوید در جهان چيزي رازاین که میسؤال: 

فهمند راز ي چيزها نيس   ت. به ذاتش پی نبردند، اما همين که میفهمند این مثل بقيهبله، دقيقاً. یعنی می :جواب

 اند.کند، چون بقيه چيزها قابل شناساییدانند که این با بقيه چيزها فرق میاست می

 انواع تعریفهاي مفهومی

 ی و فصلی ارسطویی.تعریف جنس0

خواهند خود شی را نشان بدهند نه اینکه یهایی که مکنيم، تعریفهاي اولی ش روع میخوب، ما حاال با تعریف

ثر ها که به نظر اکترین این تعریفهاي قس   م اول. مهمتمایز آن ش   ی را از بقيه اش   ياء نش   ان بدهند. تعریف

زي، نه هاي تمييارس  طویی اس  ت. اولين نوع از تعریف ص  لیفيلس  وفان دنيا مص  داق ندارد، تعریف جنس و ف

شان دهد و نه تفاوت شی را با اشياء دیگر. اولين نوعهایی که خود شی را نشان میهاي تمایزي، تعریفتعریف

هاي جنسی و فصلی است که ارسطو براي اولين بار گفت و امروز تقریباً هيچ فيلسوفی نيست که معتقد تعریف
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کتاب  سينا کتابی دارد به نام کتاب الحدود کهابناي جنس ی و فص لی وجود داشته باشند. حتی هباش د تعریف

ينا متفطن سفوالدوند آن را ترجمه کردند در ابتداي این کتاب خود ابنمهدي  تعریفاتش است که آقاي محمد

وانيم در ترا نمی ش  ود در واقع حد نيس  تند و جنس و فص  ل دقيق ارس  طوییاس  ت که این چيزهایی که بيان می

ها را ش   ما به جاي حد تلقی کنيد. امروز فيلس   وفان معتقدند که تعریف این باب اش   ياء تش   خيص بدهيم، این

یی داشت که با هاپذیر نيست؟ چون تعریف جنسی و فصلی پيشرفتپذیر نيست. چرا امکانطوري اص الً امکان

 کنم. اي میبحث من خيلی ربطی ندارد اما به آن اشاره

 فصلی-پیش فرضهاي تعریف جنسی

 .ذات انگاري0

ياء ذات که اشهاي جنسی و فصلی این بود که اشياء ذات دارند، هر شی ذاتی دارد، و ایناول پيش فرض تعریف

ه  اي فرض تعریفمن  د انگ  اري، ذات ب  اوري این اولين پيشیعنی ذات essentialismگویيم دارن  د را می

چه؟ یعنی ارس  طو معتقد بود که همه چيزهایی که در عالم یک جنس نی جنس  ی و فص  لی ارس  طویی بود. یع

ت گفاند، به این میترکها در یک چيزي به نام آب بودن مش   همه آباند. مثالً دارند در یک چيز مش   ترک

ان د و هم  ه انس   ان در ذاتی ب  ه ن  ام ذات انس   ان بودن ه ا در ذات موش بودن مش   ترکذات آب. هم ه موش

گفت وحدت اس م دال بر وحدتی بر مس مّيات آن اسم است هر وقت تعبير دیگري ارس طو میاند. به مش ترک

د انش ما با یک اس م واحد سروکار داشتيد همه مسميات و مسماهاي آن اسم واحد در یک چيز با هم مشترک

با هم  دنگویيم آب در آب بوها میهمه چيزهایی که در عالم به آنگفت ذات. بنابراین که ارس   طو به آن می

ی سرد، اند، بعضها ساکنند و بعضی متحرکآباند. بعضی اند و لو در هزار چيز دیگر با هم مش ترکمش ترک

 گذاریم یعنی حتماً در یکها نام آب میکه بر همه آناینبعض   ی گرمند، بعض   ی زاللند، بعض   ی کدرند. اما 

ین او اگفت. البته ات الم اء یا ذات المائيه میان د. او ب ه این چيز ذات ی ا ذات آب بودن ی ا ذچيزي مش   ترک

essentialism ه  ا، ه  ا، س   ن  گه  ا، چوبرا تنه  ا در ب  اب موجودات طبيعی ق  ائ  ل بود. یعنی در ب  اب آب

باب موجودات ص   ناعی قائل نبود، راجع به ميز، ص   ندلی، چيزهایی که ما، خود ها ... قائل بود. در خرچن گ

کس   انی  گفت نه ترکيبات ص   ناعی. البته بعدهااجع به ترکيبات طبيعی میگفت، رآدميان آن را س   اختيم نمی

اند با س خن او را به ترکيبات صناعی هم تسري دادند و گفتند ترکيبات صناعی هم همه در یک ذاتی مشترک
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 ها، هواپيماها همه در یکميزها، صندلیاند. مثالً ها هم موجود طبيعی نيس تند و موجود صناعیوجودي که آن

در  گوید گویایعنی وجود ش  ناختی اس  ت و می ontologicفرض اول که اند. این پيشچيزي با هم مش  ترک

يم گویاند که به آن میاالمر همه موجودات که یک نام واحدي دارند در یک چيز مش ترکنفسحاقّ واقع فی

 ذات موجودات.

 .قابل شناسایی بودن ذات اشیاء6

بود، معرفت شناختی بود و اینکه ذات اشياء براي  epistemologyاشت که اما پيشفرض دیگري هم وجود د 

ها، ها را بشناسيم، ذات خرگوشتوانيم ذات آبتوانيم ذات اشياء را بشناسيم، میما قابل ش ناختن اس ت، ما می

ه کفرض حرفش این بود که ما به هر موجودي اس   اس این دو تا پيشتوانيم بش   ناس   يم. بر ها را میخرچنگ

عد گویيم جنس و بها میکنيم به کل آنبرخوردیم مش  ترکات ذات آن موجود را با بقيه موجودات ردیف می

ط ، یا فقها ندارند، س   نگها دارندب ه آن چيزي ک ه فقط ن امبرداره اي ب ه این ن ام دارن د، یعنی مثالً فقط آب

 گویيمکه فقط داراي این نامند میهایی ها ندارد به آن که اختص   اص دارد به آنها دارند و خرگوشس   نگ

فص ل. جنس وجوه اش تراک این مسماهاي با نام آب است با سایر موجودات و اما فصل وجهی است که فقط 

گویند فصل و در زبان این جهت به آن میهاي عالم دارند و دیگر هر چيزي به غير از آب آن را ندارد. از آب

ه ا را از بقيه موجودات جدا کن د یعنی آبیعنی آنک ه ج دا می differentiaگوین د وپ ایی هم ب ه آن میار

وند جنس. اما شهميش ه یکی بود اما جنس، بيس ت تا س ی تا مفهوم که کنار هم قرار بگيرند میکند. فص ل می

گفتيد حيوان اس تيد انس  ان را تعریف کنيد میوخفص ل هميش  ه یکی اس ت. مثالً فرض کنيد که ش  ما وقتی می

هيچ موجودي غير از انسان ناطق نيست. همه ما که ها دارد. دیگر ن اس ت که اختص اص به انس انناطق. ناطق آ

اسممان انسان است ناطقيم. به اینکه ناطق یعنی چی، کاري ندارم. اما فصلش چه شد؟ حيوان . خود حيوان هم 

داراي اراده، ،متحرک  ، م نامیسبينيد خيلی چيزها در آن است یعنی جیک لفظ است، اگر آن را بشکافيد می

يد ناطق یعنی فصل یکی است اما وقتی جنس را بشکافها در حيوان به صورت کپسولی هست. بنابراین همه این

 کند و تمام. در آن بيشتر از یک مورد است. اما ناطق یک چيز است یعنی کسی که تفکر می

د. ، ثانياً داراي تغذیه، رشد و توليد مثل باش جس م باشدگویيم حيوان؟ وقتی که اوالًکی به یک موجودي میاما 

تا nتا مفهوم. هر کدام از این nشود ها را که کنار هم بگذاریم میداراي حس و حرکت ارادي باشد، همه این
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مفهوم هم براي خودش   ان تعریف دارند. مثالً جس   م هم براي خودش داراي تعریف اس   ت. مثالً جس   م یعنی 

ها هيش ه چه به صورت کپسولی بيان بشوند و چه به صورت ثه باش د. بنابراین جنسجوهري که داراي ابعاد ثال

تا هس تند، اما فص ل هر موجودي یک چيز بيشتر نيست. فصل آن است که مسميات به nکپس ولی بيان نش وند، 

 گفتيم تعریف جنسی و فصلی.این میکند. به این از غير آن جدا می

  ند؟ا ها همه مثل همآیا جنس سؤال:

داریم اش   ياء را ه ا فقط در مورد جم اداتن د، ام ا مثالً فرش   تگ ان جنس دیگري دارن د. االن این خير، جواب:

ا جنس و فصلشان این نيست که همه یگویيم و غير خدا همه اش ياء قابل تعریفند و جنس و فص ل دارند. اما می

مجردات هم جنس و فص  ل دارند. یعنی نه عنی ها باش  ند. یي جمادات یا نباتات یا حيوانات و یا انس  اناز مقوله

 نباتند، نه جمادند، نه حيوانند و نه انسان. بله، اشياء طبيعی باالخره یا جمادند، یا نباتند، یا حيوانند یا انسان.

 برد؟اول تعریفتان هم گفتيد ارسطو این تعریف را در مورد اجسام طبيعی به کار می سؤال:

 اجسام طبيعی، که روح هم با اینکه جسم طبيعی نيست اما شی طبيعی هست. نه، اشياء طبيعی، نه جواب:

اس  تاد تعریفی که راجع به س  عدي گفتيد و در مورد راي راس  ل فرمودید، خودتان لفظ ذات را به کار  ستتؤال:

که  رسيدیمهاي متفاوتی داشته باشد و بعد به این نتيجه میجا که ممکن اس ت ذات تعریفبردید، اما از آنمی

 قائل به بودن ذات باشيم یا نباشيم، منظورتان از آن ذات چيست؟ 

، گاهی essenceذات یعنی شود ذات مراد یکی از این سه تا چيز است. گاهی معموالً وقتی گفته می جواب:

ارس   طویی ب ه آن ق ائل  essentialismگفتم . آنی ک ه میselfو گ اه ذات یعنی  substanceذات یعنی 

گویيم هم که در واقع باید به آن بگویم جوهر، می substanceاس   ت، ولی ما گاهی به  essenceاس   ت 

 گویيم ذات آن موجود.که باید بگویيم خود آن موجود می selfذات و گاهی هم به 

اش ي قبل فرمودید که هشت تا هستند، ما این جا روش شناسیهایی که در جلسهفرضاستاد از این پيش سؤال:

عد از ها بترین اینتان، مهمش ویم از فرمایشاتکنيم، انس ان ش ناس ی را هم تا حدي متوجه میکار میرا داریم 

 شناسی چيست؟شناسی و روشانسان



247 
 

 شناسی؟بعد از معرفت سؤال:

 شناسی.ارزش جواب:

 شناسی؟و بعد از ارزش سؤال:

 وجود شناسی. جواب:

 بعد؟ سؤال:

 شناسی.جهان جواب:

 بعد چی؟ سؤال:

گيرد، چون به نظر من تقدم دارد مباحث دیگر شناسی آخرِ آخر قرار میخداشناسی و به نظر من وظيفه اب:جو

شناسی در وظيفه توانيمش ناس ی تا تعيين تکليفمان را در جاهاي دیگر روش ن نکرده باش يم، نمیبر بحث وظيفه

 تعيين تکليف کنيم. 

ها را در شناسی و ما بعد الطبيعه و فلسفه منطق که آنآن ش کلی که از ش اخه فلس فه کش يدیم، معرفت ستؤال:

 گردد؟سفه کشيدیم. آیا این به اهميتش برنمیهاي فلمورد شاخه

گویند یجا ممان فلس  فه نيس  ت. آنجا ما بحثگردد، ایني فلس  فه برمیخير، تنها به اهميتش در حوزه جواب:

طق. امکان نشناسی، ما بعدالطبيعه و فلسفه مند به معرفتهاي فلس فه بالملل به این س ه ش اخه نيازمندهمه ش اخه

يعه و به ش  ناس  ی یا ما بعدالطبهاي فلس  فه کار بکنيد و به بعض  ی از مبادي معرفتندارد ش  ما در یکی از ش  اخه

المعارف یک اند. این مباحث در آخر دایرةي اصلی فلسفهمبادي فلس فه منطق نياز پيدا نکنيد. این س ه تا هس ته

 philosophicalو  Logicالمعارف به جاي فلسفه منطق نوشته البته در این دایرة آکسفورد هم هست. جلدي

logic اش باقیرد. اما جا قرار بگيمنطق باید اینگویم اشتباه است. فلسفه یعنی منطق و منطق فلس فه. اما من می

، و epistemology یعنی knowledgeیعنی، مت افيزیک،  ontologyیعنی  Realityدرس   ت اس   ت. 

truth .هم یعنی فلسفه منطق 
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 نامفهوم. سؤال:

ت ا م دیري که وجود دارند، چهارتایش   ان داراي آن وض   عند،  53توانيم بگویيم ک ه مثالً در مي ان می جواب:

ش   ود گفت اما هيچ وقت به وجه مش   ترکی اند و ... این جوري میت ایش   ان داراي ی ک وض   ع دیگريپنج

ابداً. من اص  الً به این روش اعتقاد ندارم من معتقد به اص  الت فردیم. من معتقد نيس  تم که رس  يم، اص  الً و نمی

زندگی  توانيم بگویم برآین د بيش   ترین آدمي انی که دراین مجموعهچيزي ب ه ن ام روح جمعی وجود دارد. می

ها آید که همه اینبرنمیبهمان ویژگی را دارند و ... اما از این ي بع دي در رتب هکردن د فالن ویژگی را دارن د 

مثالً جهاد دانش  گاهی هم یک روح کلی دارد یا یک هویت جمعی دارد. من به روح جمعی قائل نيس  تم، اگر 

anthropology  توقف بر روح جمعی داش   ت  ه ب  اش   د لزوم  اً، من آن را هم قبول ن  دارم. ام  ا من معتق  دم

anthropology ًق  ائ  ل ب  اش   ی ب  ه روح جمعی ت  ا وارد  فردي وجود دارد و لزومی ن  دارد ک  ه م  ا حتم  ا

anthropology معتقد نيس تم که غير از روانشناسی من و فرض باش د. من ش ویم و لزومی ندارد با این پيش

د. من گاهی وجود داري جهاد دانشایش ان و ایش ان روانش ناسی هم به نام مثالً روانشناسی گروه الهيات و فلسفه

درصدشان  23ي جهاد دانشگاهی هستند رادي که در گروه الهيات و فلسفهشود گفت افبه این قائل نيس تم. می

اند و نه حس  ی. س  ی درص  دش  ان ش  هودي 43پذیر. گرند یا کنشدرص  دش  ان کنش 53گرا هس  تند، یا برون

شود مینشود گفت. اما ها را میبخشند تا اندریافتی. ایندرصدشان فيصله 63اند تا متفکر. درصدشان احساسی

ي م روحيهگویيهایی دارد که به آن میش ناسی افراد خود گروه الهيات فلسفه یک ویژگیرغ از روانگفت فا

 به این معتقد نيستم. این گروه، شخصيت یا منش این گروه. من 
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 جلسه بیستم

 

 انواع معانی ذات

مراد  معنا س  ت چندش  ود ذات ممکن اوقتی در فلس  فه و به طور کلی در حوزه مطالعات فرهنگی وقتی گفته می

 بشود.

 وجود . 0

ه گویيم ذات تقليد براي یک جامعوقتی میش   ود ذات منظور وجود آن چيز اس   ت. مثالً گاهی وقتی گفته می 

عربی  ها ذات به زبان فارسی ووجود تقليد براي یک جامعه مضر است و بنابراین خيلی وقتمض ر است. یعنی 

یا  existenceش   ود اما مراد یعنی وجود، ذات گفته می existenceبه زبان انگليس   ی یعنی  essenceو 

گویند ذات الهی یا ذات خدا مرادش   ان وجود الهی اس   ت، این معنا البته کم ها میوجود اس   ت و وقتی خيلی

 استعمال است.

 جوهر فلسفی.6

 زبان از قدیم که بشریت تحت تأثير دانيد، خودتان میsubstanceگاهی ذات به معنی جوهر فلس فی است یا  

گویم تحت تأثير زبان؟ چون یمکرده که نظام جهان نظام جوهري و عرض   ی اس   ت. چرا االی ام تص   ور می

اند در هر زبانی ش  ما اس  م دارید و ص  فت و در هيچ زبانی نيس  ت که اس  م و ص  فت در آن وجود نداش  ته گفته

بانی، هر زش  ود ص  فت. ظاهراً س  م و بلند میش  ود اجا میاینگویيم این دیوار بلند اس  ت. دیوار میباش  د. مثالً 

داراي اس م و ص فت اس ت و امورات هر زبانی جز با اس م و صفت قابل رفع و رجوع نيست. بشر از ابتدا گمان 

، در عالم تعابير اسم ازاء دارد. حاال که در عالم اسم، در عالم لفظکرده در عالم واقع هم اس م و هم صفت مابه

و  گویند جوهرها میازاء اسموقت فالسفه به مابه ها دارند. آنازاء هم ص فتو مابه و ص فت داریم یک مطابق

ویيم قند، گاس  م اس  ت، وقتی ما میگویيم قند س  فيد اس  ت. قند گویند عرض. مثالً میها میازاء ص  فتبهبه ما

د، که گویيم س   فيمی ازائی دارد در عالم واقع و وقتیکنيم قن د ی ک مط ابق و مابهگویی ب ا خودم ان فکر می

گویيم گویيم عرض، اما قند را میازائی دارد در عالم واقع. به مطابق سفيد در عالم واقع میبهصفت است هم ما

عرض  ی اس  ت. یعنی در جهان -کنيم که نظام جهان نظام جوهريجوهر اس  ت. آن وقت از این مس  ئله تعبير می
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این جواهر اند. خود ها باز ش   دهلس   له اعراض هم بر آنها یک س   موجوداتی وجود دارند که جوهرند و این

رنگ، هم گویيم آب هم بیمیکنند. مثالً ها اعراض را بر خودش   ان حمل میاند. آنمحم ل ی ا حامل اعراض

ن آها ص  فات آبند و گویيم اینزالل، هم مرطوب و هم مایع اس  ت، هم س  يال دارد و هم جرم مخص  وص. می

. گویند اعراضیگویيم آب جوهر اس ت و فالس فه به صفاتش مانيم. آن وقت میدوقت خود آب را اس م می

وقتی ميگویيم ذات آب یعنی جوهر آب در تفکيک از ش   ود ذات یعنی جوهر. گاهی وقتی گفت ه میگ اهی 

دیگر به این معنا ش   ود براي جواهر به کار برد. اعراض   ش این هم معناي دوم ذات. به این معنا ذات را فقط می

د گفت ش  وش  ود گفت ذات قند، اما نمیمیش  ود براي اعراض هم از تعبير اعراض اس  تفاده کرد. بنابراین ینم

-که واقعاً نظام جهان نظام جوهريذات س   فيدي. چون س   فيدي جوهر نيس   ت. این هم معناي دوم. حاال این

 اي است.عرضی هست یا نه، خيلی مطلب پيچيده

کرد. او پنی آقاي توش  يهيکو ایزوس  تو قبل از انقالب در ایران زندگی میش  ناس و قرآن پژوه معروف ژااس  الم 

ش يفته فلسفه اسالمی شده بود. مخصوصاً به فلسفه حاج مالهادي سبزواري عالقه داشت. این باعث شد که این 

اش نوش   ت که آن را اي هم به انگليس   ی بر ترجمهمنظوم ه را ب ه زب ان انگليس   ی ترجم ه کن د. ی ک مقدمه

اش کردند و صورت یک کتاب مستقل به نام بنياد حکمت سبزواري الدین مجتبوي به فارسی ترجمهلسيدجال

گراي چاپ ش د. در همين زمان آقاي منوچهر بزرگمهر اس تاد نامبردار دانشگاه تهران هم طرفدار فلسفه تجربه

می دید که المی بود. ایزوستوالک و بارکلی، هيوم و راسل، و ... و خيلی مخالف فلسفه اسانگليسی بود. یعنی 

اي نوش   ت که من تعجب هاي فلس   فه منوچهر بزرگمهر. او بعداً مقالهکردند به درسجوان ان چق در اقبال می

کنند ال میگراي انگليس اقبکنم در ایرانی که ميراث عظيمی از فلس فه اسالمی دارد جوانان از فلسفه تجربهمی

س لمان وزنی ندارد. بزرگمهر فهميد که او اشاره به چه کسی دارد. یک هاي فالس فه مها در مقابل حرفو این

ی کلی است که بر پنج اصلکنيد مبتنیمقاله تند و قاطعی نوش ت و گفت فلسفه اسالمی که شما از آن دفاع می

عرض   ی اس   ت. او -ی از این پنج رکن این اس   ت که نظام جهان، نظام جوهريتایش باطل اس   ت. یکهر پنج

کنيم این اس   م حتماً یک ا فریب زبان را خوردیم چون در زبانمان اس   م داریم و ص   فت فکر میگوی د ممی

ازاء در بيرون دارد و این فریب اس  ت و گفته از این جهت اس  ت بهازاء در بيرون دارد و ص  فت هم یک مامابه
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نيس   ت و او  دانند، چون در زبانش   ان اس   م و ص   فت دو چيزعرض   ی نمی-که چينيان نظام جهان را جوهري

 خواهد به ایزوستو بگوید تا احتماالً با این زبان آشنایی داري، چون زبان ایزوستو ژاپنی بود.می

یا کارکرد هر دو را دارد. تا  functionها در زبان چينيان چيزي به نام اس   م و ص   فت وجود ندارد و زبان آن

اد فریب زبان را خوردیم و اقتصی است. ما عرض-یک از فيلسوفان جهان گفتند، نظام جهان جوهريحاال کدام

که ما زبانمان را بر عالم بيرون تحميل کردیم. من با این کاري ندارم که حق با بزرگمهر هس   ت یا نه. ولی این

که گيریم، مسلم است، حاال اینبينم که اسم و صفت را یاد میعرضی می-نظام جهان را از این جهت جوهري

عرض ی هست محل بحث است. مثالً وایتهد یک از اعاظم فالسفه غرب -جهان جوهريدر عالم واقع هم نظام 

است که یک فرآیند  Processعرضی نيست، جهان یک -اس ت که ميگوید اص الً نظام جهان، نظامِ جوهري

آیيم به این فرآیند نام جوهر یعنی عرض.م ا می accidentوجود دارد و ن ه  Substanceاس   ت ن ه در آن 

 شود ذات، مراد جوهر است. به هر حال گاهی وقتی گفته می گذاریم.می

 آیدچه در او تّطور و دگرگونی پدید می. هر چیزي پیراسته از آن1

ات آید. مثالً این معناي ذچه در او تطّور و دگرگونی پدید میس وم از ذات، یعنی هر چيزي پيراسته از آنمعناي 

زاللند، بعض   ی ها را در نظر بگيرید. بعض   ی آباعراض. مثالً  ش   ود ذات دانس   ت و همرا هم جوهرها را می

گ دارند، بعضی راکدند و بعضی سيال دارند، بعضی دمایشان یک درجه است، بعضی ده رنکدرند، بعضی بی

ا هم ها بها هست که ایندرجه، بعضی نود درجه، دماهایشان هم با یکدیگر متفاوت است. خيلی چيزها در آب

شود و ... . اما ممکن است در وراي همه این شود، زالل است، کدر میکند، س رد است، گرم میتطور پيدا می

وجود  هاکند، یک چيز ثابتی بين همه آنه ا ب ا هم دارن د که بينش   ان هم ایجاد اختالف میتطوراتی ک ه آب

ارند و ها را دگونیآب. تمام این تطورات و تحوالت و دگر گویيم ذاتِداش   ته باش   د که به آن چيز ثابت می

م گویيها وجود داشته باشد به آن میشود اما اگر چيزي وراي همه اینشان عوض میش ان، بویش ان، مزهرنگ

 یم، آب جوهر است. دجا ذات را به آب نسبت داذاتِ آب. خب در این

 تفاوت عرض و عرضی

نس  بت داد. یک عرض در نظر بگيرید مثالً توان ذات را به عرض هم خواهم االن مثالی بزنم که در آن میمیاما 

گيرد کروي اس  ت، روي پوس  ت موز، زرد اس  ت دیگر کروي زردي، اما این عرض بر یک توپ که قرار می



252 
 

تواند اشکالشان عرض بشود زردها گاهی روي ها میمستطيل است. پس زرد-روي رنگ جعبه، مربع نيس ت. و

ها س   ردند. پس ها زردها داغند، گاهی وقتگيرند. گاهی وقتها، یا روي جامدها یا روي گازها قرار میمایع

با این حال ممکن اس   ت در کنند. اما پيدا میها و تطورات و تحوالتی زرده اي ع الم هم ب از با هم دگرگونی

گویيم ذاتِ زردي. یعنی ذات را به زردي نس   بت دادیم ها یک چيزي باقی بماند که به آن میوجود هم ه آن

جا ذات یعنی یک یا جوهر بود. این Substanceدر حالی که در مثال قبل ذات به معناي  ک ه عرض اس   ت.

ویيم ذات. به گپيدا کند بپيرایيم و به آن چيزي که باقی ماند میهایی که ممکن است چيز را از همه دگرگونی

گویيم. ا خود میی   Selfاین معن  ا جواهر ذات دارن  د و اعراض هم ذات دارن  د. این ذات ب  ه معن  اي س   وم را 

زردي داش   تيم. خود گویيم خود زردي داغ نيس   ت، اگر خود زردي داغ بود ما دیگر نباید زرد س   رد میمی

یا خود هر چيزي اس  ت. پيراس  ته از  Selfداش  تيم. این مس  تطيل می-کروي نيس  ت وگرنه ما نباید زرد مکعب

. این معنا درباره همه Selfگویيم . به این میتواند پيدا کندهایی که میتمامی تحوالت و تطورات و دگرگونی

مه به ه هللاموجودات قابل اطالق اس ت. جواهر باش ند، اعراض باش ند، مادي باشند، مجرد باشند. خدا، ماسوي 

 شود به این معنا ذات نسبت داد.چيز می

 .خود انسانی 5

ه ل وقتی کرود. مثیرانس   ان به کار نمرود، که دیگر در مورد غيام ا گ اهی ذات فقط درباره انس   ان به کار می

کند، دفع ض  رر از ذات گویيم انس  ان حب ذات دارد یا ص  يانت ذات دارد و جلب نفع به ذات خودش میمی

 و اهليکم نارا. خودتان ونفس   کم ا ش   ود نفس. قومعن ا در زبان عربی گفته می ، ذات ب ه این کن دخودش می

که مرجع ذات که در جا انفس   کم یعنی خودتان را. ایندارید. اینت ان را از آتش جهنم محفوظ نگ ه خ انواده

کش   م یا من خودم به او گویم من خودم را از این مهلکه بيرون میرود چيس   ت؟ میمورد انس   ان به کار می

ود ش  رود. مرجعش چيس  ت؟ آیا میگویيم خود، خود فقط در مورد انس  ان به کار میمیخواهم گفت. وقتی 

یا نفس  Soulگویند مرجع خود ؟ بعض  ی میت برداش  ت و به جاي آن چيز دیگري گذاش  تخود را از عبار

گویند یا روح است نه نفس. بعضی می Spiritگویند مرجع خود است که فالسفه به آن اشاره دارند بعضی می

به  egoبه تعبير فروید. قبل از فروید هم تعبير  egoو  Super ego ،edروانش ناسان است.  egoمرجع خود 



253 
 

آدمی اس   ت و این خيلی بحث  egoکردند. مراد اس   تفاده می egoجيمز، کانت هم از رفت. ویليام ک ار می

 مشکلی است.

 . موجود4

ود و شهاي جهان را شامل میاما ذات یک معناي پنجم دارد که دیگر اختصاص به انسان ندارند و تمامی پدیده 

 گویندکه میآن یعنی موجود مثل این

 ایافته از هستی بخش             کی توانست شود هستی بخش؟ذاتِ ن

تواند به موجود دیگري هس   تی جا مراد از ذات، موجود اس   ت. موجودي که از هس   تی بهره ندارد مگر میاین

جا ذات به معناي وجود نيس ت، بلکه به معناي وجود است و به همين معناست که ما در ریاضيات ببخش د؟ این

گویيم عدد یکی از موجوداِت یا ذواِت ریاضی واتِ ریاض ی داریم یعنی موجوداتِ ریاضی. میگویيم ما ذمی

گویيم میکنن  د. یعنی ی  اد می entityاس    ت. ی ع ن ی موجود از این معن  ا در زب  ان انگليس   ی ب  ا تعبير 

Mathematical entity ها، نقطه و ... همه از موجوداتیعنی اع داد، س   طوح، احجام، خطوط، مجموعه 

گفتم تعریف ممکن اس  ت به ذات تعلق بگيرد مرادم معناي س  ومی بود که عرض کردم. اند. وقتی میریاض  ی

توانيم ش ما از زوائد بپيرایيد و به خود یک چيز توجه داشته باشيد. آن وقت به این معنا هم سفيدي را می یعنی،

ریف کنيد ذات قند را که جوهر ش   ود که بگویيم تعتعریف کنيم ذاتش را ک ه عرض اس   ت و هم قند را می

 است. 

تا معنا براي ذات پيدا کردیم ولی مرادمان 5ما جا و در این بحث مرادم ذات به معناي سوم بود. پس سپس در این

از ذات در این بحث معناي س   وم بود، که به این معنا جواهر قابل تعریفند و اعراض هم قابل تعریفند. حاال اگر 

گرا یعنی معتقد اس  ت اس  ت یعنی ذات essentialistگویيم او ات به معناي س  وم میکس  ی معتقد باش  د به ذ

خواهد بگوید هر موجودي جوهر باش  د، عرض باش  د به این معناي س  وم که گفتم وجود دارد. یعنی میچيزي 

 ذات گویندماند که به آن میکند یک چيزي در آن ثابت میرغم هم ه تحوالت و تطوراتی ک ه پي دا میعلی

خواهيم در تعریف ذات را بش  ناس  يم که این قول خيلی مهم اس  ت در ما بعدالطبيعه، گویند ما میآن چيز و می

 گرا هستند. ها ذاتکرد و تا زمان ما هم خيلیکه از این نظر خود ارسطو بيشترین دفاع را می
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در حال دگرگونی خواهد بگوید درست است که در جهان همه چيز حصل این حرف چيست؟ این حرف میما

ش  ود باز در عمق وجود آن که این تحوالت عارض همه چيز میاس  ت، در حال تطور و س  يال اس  ت، و با این

گویيم ن میکند و به آیک چيزي تغيير پيدا نمی ماند.پذیرد، یک چيزي ثابت میچيز، ی ک چيزي تحول نمی

گویند ما در گویيم ذات آن چيز و بعد میذات آن چيز. خواه آن چيز جوهر باش   د یا عرض باش   د به آن می

 روند نداریم. آیند و میخواهيم ذات را بشناسيم و کاري به اموري که میتعریف می

 چرایی قول به ذات گرایی توسط ارسطو

بار به این رأي رسيد؟ چون او بين دو مشکل عمده گير کرده بود. چون یک کسانی دانيد چرا ارسطو اولينمیو 

که هيچ چيزي در جهان حرکت ندارد، آورند براي ایندیس و زنون ایلي ایی ش   ش دليل بزرگ میمث ل پرمن 

س  يالن و دگرگونی و تطوي و تغيير ندارد و همه چيز ثابتِ ثابت اس  ت. این ش  ش تا دليل هم به ظاهر غيرقابل 

دارد و ان وجود نگفت هيچ چيز ثابتی در جهرد بود. از طرفی هم کس   ی مثل هراکليت پيدا ش   ده بود که می

گفت هيچ انس  انی در یک رودخانه دوبار ش  نا همه چيز متغيير اس  ت و همه چيز در تحول و تغيير اس  ت و می

است،  کند، چون در بار دوم نه آن انس ان، آن انسان است، نه رودخانه، آن رودخانه و همه چيز در حرکتنمی

 او هم دليلی آورد که دليل او هم قابل رد نبود.

يزي کند و انگار از س  ویی هيچ چو فکر کرد که چه باید بکند؟ انگار از س  ویی هيچ چيزي حرکت نمیارس  ط 

ماند و بقيه چيزهایی جوري اس  ت که یک چيزي در موجود ثابت میس  کون ندارد، آن وقت گفت جهان این

ی را راحت نون ایليایخواس  ت خيال پرمندیس و زکند. با آن ثابت را میکه مربوط به آن موجود تغيير پيدا می

ت که خيال هراکليت را هم راحها پش ت تطوراتش ان آب بودنشان ثابت است و بعد براي اینکند که همه آب

. به ش   ودگفت غير از آب بودن هر چيز دیگري را در آب بودن که مورد توجه قرار بدهيد، عوض میکند می

 گفت صفات.شد آن وجه ثابت گفت ذات و به آن وجهی که دگرگون  می

 تشابه و تفاوت قول هراکلیت و صدرا پیرامون حرکت جوهري

اگر دقت کنيد این حرف مخالف هم دارد . اوالً هراکليت مخالف اس  ت چون او آن بخش ثابت را قبول ندارد، 

خواهند آن بخش متغيير را هم قبول نکند و بگویند آب حتی پ ارمن دیس و زنون الي ایی هم مخ الفند چون می

ش   ود. از طرفی حرکت جوهري مالص   درا، البته آیت اهلل ش   ود، رنگش هم عوض نمیمیهم عوض نبویش 
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جوادي معتقد نيس   تند اما من معتقدم حرکت جوهري مالص   درا مثل حرف هراکليت اس   ت، چيز ثابتی باقی 

گفتيم حرف مالص   درا، حرف هراکليت هر وق ت پيش آق اي جوادي آملی این بح ث را میگ ذارد. م ا نمی

کنم س خن ایشان سخن هراکليت است، چون ایشان آوردم احس اس میمن هرچه به ذهنم فش ار میس ت. اما ني

 کنند. گوید جواهر هم حرکت میمی

یک نکته وجود دارد و نکته این است که اگر عوالم مجردي و غيرمادي و غيرطبيعی و وراي جسم و جسمانيت 

هم  هاگوید آنشوند، چون هراکليت میل سخن هراکليت میو وراي ماده و مادیت وجود داشته باشند، مشمو

شوند، چون در سخن صدرا شيرازي حرکت جوهري فقط در عالم ثبات ندارند اما مش مول س خن ص درا نمی

طبيعت ثابت بود. در عالم مجردات قائل به حرکت جوهري نيس ت. حرکت جوهري مالصدرا اختصاص دارد 

مادیات، عالم جس   م و جس   مانيت. بنابراین اگر عالم مجردات وجود داش   ته  به عالم طبيعت یعنی عالم ماده و

باش   د که به نظر ص   داري ش   يرازي وجود دارد در آن عالم حرکت جوهري وجود ندارد. بنابراین فقط دایره 

هراکليت به عالمی وراي عالم طبيعت قائل باشد تر است. اگر شمول حرکت جوهري در نظریه هراکليت وسيع

اً هراکلي ت ب ه ع المی وراي ع الم طبيع ت ق ائل نبوده، اگر او به عالمی وراي عالم طبيعت قائل بود ک ه ظ اهر

س  خن ص  دراي ش  يرازي دامن عالمی وراي عالم گرفت. اما س  خنش دامن عالم وراي عالم طبيعت را هم می

 گيرد. طبيعت را نمی

گوی د کل جهان یک ا دارد و مین ه خيلی امروزي هراکلي ت وایته د اس   ت. او نظری ه حرک ت پویش   ی رنمو

process او به  داند،یاس  ت و یک پویش یا یک پویش یا یک فرآیند اس  ت هيچ جزئی از جهان را ثابت نم

خدا هم قائل اس ت و فيلس وف الهی اس ت. و او مس يحی متدینی بود برخالف دوس  ت و همکارش راسل، آن 

ب ه خدا قائل اس   ت، اما زنم. او راجع ب ه وایته د میالعين زدیم االن ب ه رأيحرفی ک ه راجع ب ه هراکلي ت می

گوی د خدا هم در حال تطور دائم اس   ت، یعنی اگر هراکليت به خدا قائل بود، او را هم مش   مول حرکت می

گوید خدا در تطور دائم است و د به خدا هم قائل است، منتهی میهد اس ت، وایتهاش در وایتدانس ت نمونهمی

process شود و خدا هم یک خدا هم می هس تی ش امل حالprocess  است، خدا هم یک فرآیند است. به

 دان اما بعدها تحت تأثير تعاليم او، الهياتیهمين خاطر هم هس ت که خود وایتهد، اگر چه فيلسوف بود نه الهی

مد. آآمد که به آن گفتند الهيات پویش ی که تحت تأثير فلس فه پویشی وایتهد به وجود  در مس يحيت به وجود
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ه خدا نباید از یک س  رایدار مدرسه گوید خدا وجود دارد اما او هم در حال تطور اس ت. باالخراین الهيات می

ها در این سی سال خيلی بچه کندکمتر باش د. یک س رایدار مدرس ه مثالً س ی س ال در مدرس ه س رایداري می

سواد اما خود او بعد از سی سال بیشوند ش وند، پزش ک و مهندس مییخوانند و دکتر و پروفس ور مدرس می

گوید خدا که نباید کمتر از یک س رایدار مدرس ه باش د که همه ما در عالم استکمال پيدا کنيم ماند، او میمی

تر بش   ود. من البته این حرف تر و کاملخدا هم باید آناً کاملاما او مثل روز اولش و به همان وض   ع بماند. نه 

 دهگفتم تحققش را در وایتم ا آن چيزي را ک ه در هراکلي ت ب ه ص   ورت ح دس میوایته د را قبول ن دارم ا

م ش ود. او اصاًل بر یک چيز به ناگوید پویش ش امل حال خدا هم میبينيد. وایتد به خدا معتقد اس ت اما میمی

د ا هم بایگوید خدا باید دس ت ما را بگيرد و ما را استکمال بدهد و مهمکاري خدا و انس ان قائل اس ت، او می

ه ش  دن که حد و تانس  ان. بهتر و گوید همکاري خدا مالش بدهيم و به این میدس  ت خدا را بگيریم و اس  تک

خدا  گویم اگر بهگویم اگر انس ان به خدا قائل نيست که هيچ، اما میفهمم اما میندارد. من این مطالب را نمی

 .استکمال یابدر شد توان براي او متصوقائل شد انگار او موجودي است که نمی

ارسطو دوام پيدا کرد تا زمان الک. البته قبل از ارسطو پارمنيدس و زنون ایليایی حرف او  Essentialismاین 

گفتند هر موجودي هرچه قدر هم که ها میرا قبول نداش تند اما بعد از ارسطو همه حرف او را قبول کردند. آن

ماند که آن آب بودنش  ان اس  ت براي ها چيزي ثابت میماند، در آبتطّور پيدا کند باز در آن چيزي ثابت می

 ماند.باقی می fixکند اما ذات آب بودنشان دست نخورده، الیتغير، ثابت و ها هزار عارض بروز میآب

 جان الک و ذات گرایی

رد. الک الح کزمان الک این سخن درست بود. اما الک سخن او را به یک تعبير رد کرد و به یک تعبير اصتا  

یک چيزي داریم  Real essenceبين ذات واقعی و ذات اس  می فرق گذاش  ت. گفت ما چيزي داریم به نام 

. گفت ما باید بين این دو فرق بگذاریم. من این حرف الک را Nominal essenceب ه نام ذات اس   می یا 

اسمی  ل دارم که چيزي به نام ذاتگفت من قبومیم، در مرحله بعدي هم در ویتگنشتاین. الک دپسنبسيار می

گفت ثابت اس  ت را من قبول ندارم در عالم وجود دارد که آن ثابت اس  ت اما ذات واقعی ارس  طویی را که می

 که ثابت است. 
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 ذوات اسمی ثابت و ذوات واقعی متغیرند!

بگيرید  ما را در نظر گوید نياکانگویم ذات واقعی ثابتی نداریم اما ذات اس   می ثابتی داریم که الک میمن می

خواس  تند زبان بين خودش  ان داش  ته باش  ند. فرض کنيد یک تکه از آن چيزي که ما امروزه در زبان وقتی می

اگر خورند. بعد ، به یک تکه طال برمیGoldگویيم گویيم طال و در زبان انگليسی به آن میفارس ی به آن می

گفتند بعد از خوردند میياکان ما به این یک تکه طال برمیکنيم فارس   ی زبان بودند، تا نگفتن د، فرض میمی

گویيم این، این باید یک اسمی داشته باشد. بيایيد به این، یک قطعه فلز، بگویيم طال. ما از این به بعد به شی می

 چيزي باشد که االن جلوي چشم ماست. هایش مثل ویژگیطال که تمام ویژگی

 لوازم اسم خاص شدن مفاهیم کلی

ش   د گفت طال. چون یک چيز ش   د و آن وقت به چيز دیگري نمیش   د طال، اس   م خاص میجور میایناگر  

 آن طالالجهات ش بيه به چيزي باش د که االن جلوي چشم ماست. و دیگري در عالم وجود ندارد که من جميع

طال، مسلمًا  بگویند ندتوانستخورند به آن نمیش د اسم خاص و فردا اگر باز به یک چنين چيزي برمیوقت می

شد دو تا شد؟ اگر اسم خاص میش د چه میاگر اس م خاص میهایش مثل این نيس ت. خوب آن تمام ویژگی

 عيب داشت 

 به تعداد پدیده ها باید اسم می داشتیم !. 0

 هوقت به این دس   تمال کاغذي ککردیم. آن هاي جهان واقعی اس   م پيدا میچون آن وقت باید به تعداد پدیده

گفتيم که آن وقت به آن دس  تمال کاغذي که جلوي آن آقاس  ت یک اس  م جلوي من اس  ت یک چيزي می

 دادیم.دیگري می

اگر حتی یک هاي این دو که واحد نيس   ت، از جمله مکانش   ان. باالخره چون واض   ح اس   ت که تمام ویژگی

ما به ه ش  د کمعنایش این می ها یک اس  م واحد بگذاریم وتوانس  تيم روي آناپس  يلون تفاوت هم داش  تند نمی

گرفتيم و معنایش این بود که امکان سخن گفتن نبود چون ذهن هاي جهان هستی باید اسم یاد میتعداد پدیده

ه اي موجودات جه ان هس   تی در خودش لغت بگنجاند و زبان که توانس   ت ب ه تع داد پ دی دهکس نمیهيچ

بيش از  گرفتيمداد و لغاتی که باید یاد میز دست میالض مير کند کارکرد خودش را اخواس ت اظهار مافیمی
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مان براي یاد گرفتن لغت بود. اما نکته دوم بدتر از این اس  ت. فرض کنيد براي حل مش  کل اول خدا به توانایی

 هاي طبيعت لغت وضع کنيم و به خاطر بسپاریم.داد که به تعداد پدیدههاي ما توانی میذهن

 درست کرد  نمی توان حتی یک جمله. 6

گویيد هوشنگ بيمار است. هوشنگ اسم خاص است اما ش ود جمله درس ت کرد. میبا اس م خاص نمیاص الً  

 بيمار اسم خاص نيست. است هم اسم خاص نيست.

ه داشته باشيد با آن یک جمل شود درست کرد یعنی اگر شما ميلياردها اسم خاصبا اس م خاص یک جمله نمی 

 که ما اسم عام داریم قابل درست کردن است. فقط به قيمت اینجمله  توانيد درست کنيد.نمی

توانيم جمله ها خاص بودند ما نمیمش   کل دوم این اس   ت که اتم زبان جمله هاس   ت اما اگر تمامی اس   مپس 

گویيد یازده، باز هم یعنی ساعت یازده پرس د س اعت چند اس ت؟ و ش ما میبس ازیم. وقتی کس ی از ش ما می

را  تند بگویند اس  م طالتوانس  کنيد. پس نياکان ما نمیاش را ذکر نمیم جمله اس  ت، اما ش  ما ادامهاس  ت، باز ه

ه توانستند بگویند که اسم طال را بهایی که جلوي چش ممان اس ت قرار بدهيم. نمیدائر مدار جميع این ویژگی

ت. هم یک تالی فاسد دوم داشاین  گویيم.هایش به آن طال نمیکدام از ویژگیچگویيم اما به خاطر هياین می

ال آن وقت اس  م طهاي این. خوب خواهيم اس  م طال را به این بدهيم اما به خاطر تمام ویژگیگفتند میاگر می

یک از خاص. اما اگر گفتند به این بعد از این بگویيم طال. بعد بپرس   ند به چه اعتباري؟ به خاطر کدام ش   دمی

قت باید به تمام موجودات جهان بگویم طال. چون اگر آن فاس   دي دارد؟ آن وچه تالی هایش؟ به اینویژگی

گيری د ب ای د ب ه تم ام موجودات بگویيد طال، یعنی لغات ه ایش در نظر نمیک دام از ویژگیرا ب ه خ اطر هيچ

ه کاي نداش   تند جز ایننياکان ما چارهش   د حرف زد. پس ش   د به یک لغت و با یک لغت هم نمیمحدود می

ی ویژگ بينيم اما اس  م آن ش  ی را به اعتبار پنجتا ویژگی در این ش  ی میnبه گزینش بزنند و بگویند ما دس  ت 

خوار است، که فلز اس ت، و چکشگویيم طال اما به اعتبار اینبعد از این به این قطعه میکنيم. یعنی انتخاب می

ا این اس   م را دائر مدار این چندتنی ش   ود. یعزند یعنی با اکس   يژن ترکيب نمیقابل تورق اس   ت و زنگ نمی

 گویيم طال. پس اس  مکنيم و هر اس  م دیگري هم که در دنيا این پنج ویژگی را داش  ت آن هم میویژگی می

نيم بگویيم طال، اتوخاص درس ت نش د، اسم عام درست شد.از سوي دیگري به تمام موجودات جهان هم نمی

 موجودات جهان این پنج تا ویژگی را ندارد.  که فقط یک اسم در عالم پيدا بشود، چون همه
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 لفظ هاک عالمت اختصاري مجموعه مصادیقش

ش  ود یک عالمت اختصاري دهيم. پس طال االن میآیيم اس م طال را دائر مدار این پنج ویژگی قرار میمیپس 

عالم هر  طالهايحاال  و.. خوار، قابل تورق، زنگ نازدنیاس   ت براي فلز چکش abbreviation formیا 

گویيم طال. چون لغت طال را به خاطر این ها میویژگی از این پنج مورد را ک ه از دس   ت ب دهند باز هم به آن

تطيل مس  -هر کدام از این پنج ویژگی که از دس  ت برود، مثالً مکعبدادیم. حاال ها نس  بت میها به آنویژگی

، پس گویيم طالیا بزرگ شود باز هم به آن میبوده. حاال بش ود کروي، مایع بوده بش ود جامع، کوچک شود 

هاي یک شی عوض بشود ولی آن پنج تا عوض نشود باز باید به آن الزمه آن حرف این است که همه ویژگی

 ت ا آن وق  ت دیگر ب ه آن اطالق طالاش عوض نش   ود جز یکی از این پنجبگویيم طال. ث  اني اً اگر هيچ ویژگی

وجود داش ته باش د اما زنگ نزدنش از بين برود، اکس يده بشود، دیگر   هایژگیاگر تمام وتوان کرد. یعنی نمی

دانيم، ژگی بتا ویش   ود به آن گفت طال، چون قرارداد کرده بودیم که طال را عالمت اختص   اري این پنجنمی

يجه را تتوانيم لغت طال را اطالق کنيم. آن وقت این نتا ویژگی از دس  ت رفت دیگر نمیوقتی یکی از این پنج

اش و ق  ابلي  ت تورقش و زن  گ نزدنش و تاللوئش خواريفلز بودنش و چکش گيریم ک  ه اگر این ش   یمی

نيم که کمحفوظ م ان د ب ازهم هر تحولی پيدا کند، طالس   ت. فقط وقتی از اطالق لفظ طال بر این اجتناب می

ت در همه چيزش دگرگون اش را از دس   ت داده باش   د. این ش   ی که در بيرون اس   تا ویژگیپنجیکی از این 

که قرارداد کردیم اگر دگرگونی دامن این پنج مورد را نگرفت همچنان به این بگویيم طال ولو شود. مایيم می

ه ایش را نگرف ت و دامن یکی از این پنج اگر دامن س   ایر ویژگیه ایش را بگيرد. ح اال دامن س   ایر ویژگی

ذات اس  می  گفتتا روي هم رفته میکنيم. به این پنجاب میویژگی را گرفت ما از اطالق لفظ طال به آن اجتن

 طال. 

 جعل ذات امري قراردادي

گفت ذات اس می طال. یعنی این اسم را ما بر این پنج خوار، قابل تورق، زنگ نزن، متاللع میالک به فلز چکش

در چيزي مش   ترک و ثابت آید طالهایی که در عالم وجود دارد واقعاً ت ا ویژگی گذاش   تيم. اما از این برنمی

ي االمر، واقعاً، فارغ از قراردادهانفسگویيم فیکرد به موجوداتی که در جهان طال میفکر میباش  ند. ارس  طو 

گوید در عالم واقع هيچ چيز میگفت ذات طال بودن. الک و ثابتند و به آن می fixه ایی زب انی م ا در ویژگی
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گفت ذات گفت ذات و الک به آن میکه ارس   طو به آن می ش   ود. ذاتیث ابت نيس   ت، همه چيز عوض می

گفت چنين ثباتی در عالم اصالً وجود ندارد. بنابراین کانت کرد ثابت است، الک میواقعی، و ارسطو فکر می

در طال  ماند. هيچ ویژگیگف ت ذات ب ه تعبير ارس   طو و ذات واقعی به تعبير خود کانت در عالم ثابت نمیمی

ال، وقتی این تا ثابت بمانند به آن بگویيم طبماند ما هس  تيم که قرارداد کردیم تا وقتی این پنج نيس  ت که ثابت

ه تا وقتی مان، ذاتی را درست کردیم. کگذاريتعبير دیگر ما با خود اسمتا از بين برود دیگر طال نيست. به جپن

که کنيم ولو آننن اطالق نام طال را میمان درس   ت کردیم ثابت بمانند، همچکه ذاتی را که با قرارداد اس   می

ال تا ویژگی عوض شدند ما دیگر اطالق نام طها عوض بشوند. یکی، دوتا یا اگر یکی از این پنجس ایر ویژگی

 کنيم. بنابراین در عالم ذات واقعی وجود ندارد و این ما هستيم که یک ذات اسمی درست کردیم. نمی

الم هم چيزي کنيم در عکنيم، فکر میا ویژگی وجود دارد ما اطالق نام طال را میتبه تعبير دیگر چون تا این پنج

ماند که شما اسم یک سگی این درست نيست. قرارداد ما این است. مثل این میبه نام طال واقعاً وجود دارد. اما 

گر هزار تحول دیگر ا. این گویيم پاپیپاپی. اما به اطرافيان بگویيد به اعتبار لنگ بودنش به آن میرا بگ ذارید 

پيدا کند مثالً چاق ش  ود، خش  ن ش  ود، هار بش  ود و هر ویژگی که پيدا کند همه به اعتبار لنگ بودنش به آن 

گویند پاپی، چون قرارداد ما این بود که لغت پاپی دائر مدار لنگ بودن این س  گ باش  د و س  گ هنوز هم می

ن ش   ود به آش   ود دیگر نمیاما لنگ بودنش خوب ب اش عوض نش   ودطرفی اگر هيچ ویژگیلنگ اس   ت. از 

اشد. ي لنگی این موجود ببگویيم پاپی، چون خالف قرارداد اس ت و قرارداد این بود که پاپی عالمت اختص ار

رسطو متوجه گفت چون امیشود تعبير پاپی را براي آن به کار برد. الک االن که لنگی مرتفع ش ده دیگر نمی

کرد واقعاً هم در عالم واقع کنيم، فکر میچنان اطالق نام طال میمه نروند ما مثالً ش   ده بود که اگر از دس   ت

م ها، یک ذاتی هطال بودن و یک ذاتی هم براي آب گفت ذاتِچن د تا ویژگی ثابت وجود دارند و به آن می

 هذا.علیکرد و قسها درست میها و یک ذاتی هم براي سنگبراي چوب

ش  د که اش  يایی که نام مش  ترک دارند برخالف نظر ارس  طو در عالم خارج چيز این میحص  ل نظریه الک ما  

گفت ذات اسمی. اما الک مش ترکی ندارند، طبق قرارداد ما چيز مشترک دارند و از این جهت به این ذات می

را  تا ویژگیجگویيم طال الاقل طبق قراردادمان این پنکه به همه چيزهایی که میکرد. اینیک چيز را قبول می

حالت را تص  ور کنيد راجع به آن قطعه طال. قطعه طالیی که وقتی نياکان ما از غار بيرون آمدند با آن دارد. دو 
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ه اعتبار متاللع  بگویيم طالاي داشت. فرض کنيد و گفته بودند به این میهاي خيلی عدیدهمواجه شدند ویژگی

ها تا دو تا و نام را دائر مدار این دو ویژگی کرده بودند. پس اینبودنش و ق ابلي ت تورقش. فقط ب ه اعتبار این 

اش را گفتند طال که این دو ویژگی را داشته باشد. دیگر اگر هر ویژگی ميلياردها ویژگیوقتی به این ش ی می

 ال؟ چون قراردادش  ان این بود. حاگفتند طال. چراداد تا وقتی این دو ویژگی را داش  ت به آن میاز دس  ت می

گویيم طال گفتند به این میگونه قرارداد نکرده بودند و میفرض کنيد قراردادشان را عوض کرده بودند و این

تند طال گفرفت به آن میاش از دست نمیاگر این دو ویژگیاش. پس خواريبه اعتبار زنگ نزدنش و چکش

گفتن  د وقتی متاللع و کردن  د می رف  ت. وقتی قرارداد اول راه  ایش از دس    ت میک  ه س    ایر ویژگیولو آن

گفتند نه دیگر این طال نيس  ت و وقتی قرارداد کرده بودند به اعتبار رفت میخوار بودن را از دس  ت میچکش

گار گفتند این طال نيس   ت. انرفت بعد میزن گ نزدنش و ق ابليت تورقش وقتی این دو ویژگی از دس   ت می

م لغت طال را دائر مدار این دو ویژگی کرده بودیما بستگی دارد. چون  که این طال باشد یا نباشد به قرارداداین

گفتيم طال یرفتند مگفتيم این طالست و وقتی این دو ویژگی از دست میتا وقتی این دو ویژگی را داشت می

گذاري کردیم، این دو ویژگی اس   ت که وقتی از دس   ت بروند که دو ویژگی دیگر را معيار نامنيس   ت. حاال 

ظر ارس طو به که به نگذاري ما بس تگی دارد. با آنکه این طال باش د یا نباش د نامگویيم طال نيس ت. پس اینمی

 .ذات خودش

 ها نسبتی نیست؟سوال: استاد بین نظریه ارسطو با نومینالیست

در  جایش گویند مفهوم کلیمیها این اس   ت که مفهوم کلی جایش کجا اس   ت. یکی خير، بحث آن جواب:

گوید مفهوم کلی جایش در ذهن است مثل خود ارسطو ون اس ت مثل افالطون که رئاليست است، یکی میبير

ها بحث آن ها است. بنابراینگوید جاي کلی در زبان است که این نظریه نوميناميستاليست و یکی میکه ایده

آید. یپدید ملی چطور این است که جاي مفهوم کلی کجاست در حالی که بحث ما از این است که مفهوم ک

آید، اگر یک جور قرارداد کنيم این گوی د که مفهوم کلی مثل طال با قرارداد به دس   ت میخواه د بمیالک 

ا دارد. ها رکه آن ویژگیش ود طال. اگر جور دیگري قرارداد کنيم این ش ی دیگر طال نيس ت. ولو اینش ی می

ی ان بستگی داشته باشد، به قرارداد ما بستگی دارد. مثالهاي خودش جوریس ت که طال بودن اش يا به ویژگیاین
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زبان ما اگر رنگ زرد طال با انجام یکس   ري فعل و انفعاالت ش   يميایی در البراتوار س   فيد ش   ود زنم. در می

 گویيم طالي سفيد. زرد االن به آن می الگفتيم طهمچنان طالست منتهی قبالً به آن می

ها واري در انگلستان انجام بدهند و یک قطعه طالي زرد را ببرند و سفيدش کنند آناما اگر این کار را در البرات

بود و االن پالتين اس   ت. چرا؟ چون م  ا در اطالق لغ  ت طال زرد بودن را ملحوظ  Goldگوین  د این قبالً می

زرد بودن در  ليسیدر زبان انگماند. اما نکردیم. بنابراین زرد بودنش که از دس ت برود باز طال بودنش ثابت می

Gold  ملحوظ اس  ت، بنابراین اگر زرد بودنش را از دس  ت داد خالف قرارداد اس  ت که به آن بگویندGold 

. کانت گفت من در واقع ذات واقعی س قراط قبول ندارم اما ذات اس می را قبول platinگویند بلکه به آن می

 دارم.

 ذات گرایی از زمان ویتکنشتاین

ت تا ویتگنش  تاین. او حرف الک را یک پله جلو برد. او گفت ارس  طو و الک یک چيز را این بحث ادامه داش  

گفت این چند مولفه مشترکند. منتهی ارسطو میکه همه اش يایی که نام یگانه دارند. در قبول داش تند و آن این

تاین ا ویتگنش   ها به ذات خودش   ان بس   تگی دارد و الک گفت به قراردادهاي زبانی ما بس   تگی داد. اممولفه

 خواهم در این مناقشه کنم.گفت من میمی

 جور نيست اشيایی که نام واحد دارند در یک ویژگیگفت اص ل این س خن درست نيست، اینویتگنش تاین می

 گویيد پنجره در چه چيزي مشترکند؟ آیا یکپنجره، همه آن چيزهایی که شما به آن می مش ترک باشند. مثالً

تا ویژگی هاي عالم یکی، دوتا، س   هکردند پنجرهها هس   ت؟ الک و ارس   طو فکر میمولفه مش   ترک در آن

 ها به قراردادهاي زبانی بستگی ندارد به حاق اشياء بستگی داردژگیمشترک دارند، ارسطو عقيده داشته این وی

 من این را قبول ندارم.اما الک عقيده داشت به قراردادهاي زبانی بستگی دارد. اما 

 د ویژگی مشترک در اشیاءعدم وجو

ا به شما هایی رگوید من پنجرهها از در کوچکترند. او میگویيد پنجرهها چه ویژگی دارند؟ مثالً ش ما میپنجره 

ها قاعده کفش  ان باالتر از س  طح اتاق اس  ت ولی درها گویيد پنجرهمیدهم که از در بزرگترند. ش  ما نش  ان می

اق سطح اتدهم که قاعده کفش ان همهایی نش ان میگوید من پنجرهمی س طح اتاق اس ت. اوقاعده کفش ان هم
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ویيد در گدهم. میاي نش  ان میدایره گوید من به ش  ما پنجرهاند. او میها مربع مس  تطيلگویيد پنجرهباش  د. می

چيز ه ها چگفت پنجرهدهم. میگوید من به ش   ما پنجره چوبی نش   ان میها ش   يش   ه به کار رفته، او میپنجره

ن نظر ش  عار از ای ها در آن مش  ترکند؟توانيد یک ویژگی مش  ترک بگویيد که پنجرهمش  ترکی دارند؟ ش  ما می

وفان فقط فکر گفت مش  کل فلس  فه این اس  ت که فيلس  ویتگنش  تاین این بود که فکر نکنيد، بروید ببينيد. می

 کنند، بروید ببينيد. می

که الاقل ها چه چيز مشترکی دارند؟ ایناین بازي playم بازي یا گویيگفت ما در عالم به خيلی چيزها میمیاو 

ویيد دهم مثل جدول ایروبيک. اگر بگهاي یک نفره به شما نشان میباید دو نفر در آن شرکت کنند؟ من بازي

پول کار  اي برايپولند. فوتباليس   ت حرفههم هس   تند که براي یی هاگویم ب ازيه ا براي تفریحن د، میب ازي

تفاقاً ها برد و باخت دارند. اکن د و ک ارش پرتنش اس   ت، براي او تفریح مطرح نيس   ت. اگر بگویي د بازيمی

گویم میها رقابت وجود دارد. من بعضی بازي هستند که در آن برد و باخت وجود ندارد. بگویيد در همه بازي

ي گویيم ش  طرنج هم بازت. میبازي بدون رقابت هم وجود دارد. یا اگر بگویيد بازي براي س  المت جس  م اس  

اس ت ولی براي س المت جس م نيس ت. بگویيد بازي آنی است که نياز به فکر کردن ندارد، من بازي فکري به 

 دهم.شما نشان می

 شباهت خانوادگی ویتکنشتاین

ر را دارد، مثل طالئی که نياکان ما وقتی از غا D+C+B+Aبينيم ویژگی گفت ما به ش   ی برخوریم که میاو می

را دارد بگویيم  D+C+B+Aویژگی گویيم این ش   ی که بيرون آم دن د به آن برخوردند. بعد به همگانمان می

1Xکه ویژگی  یخوریم به یک ش   . مث ل هم ان طال که مثال زدم. بعد برمیD+C+B  را دارد اما ویژگیA  را

داش   ت به جاي آن یک دانيد که هر ش   ی که یک ویژگی را ندارد. چون می A ،fن دارد و ب ه جاي ویژگی 

بحث در فيزیک وجود دارد که امکان ندارد یک شی یک ویژگی را از دست بدهد ویژگی دیگري دارد. این 

یعنی ویژگی از آن کم بش  ود، تا ویژگی از دس  ت داد به جاي آن ویژگی دیگري پيدا کند. اما این ش  ی فقط 

گر توانيم یک اس   م را عوض کنيم، انمیکند ما که به وس   يله یک ویژگی اش ب ا قبلی فرق میی ک ویژگی

م بيایيد به این هم بگویيشوند اسم خاص. پس ها دوباره میبخواهيم این کار را انجام بدهيم آن وقت همه اس م

6X خوریم ب ه ی ک چيز دیگر که کن د. بع د برمیاش ب ا قبلی فرق میچون این فقط ی ک ویژگیF+D+C  را
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گویيم خوب این هم با قبلی فقط در یک ویژگی متفاوت اس  ت باز دارد می Gرا ندارد به جاي آن  Bدارد اما 

شد با یک ویژگی اسم را عوض کرد باید اسم قبلی را هم ش ود با یک ویژگی اسم را عوض کرد اگر مینمی

دارد، همان وضع  6Xنسبت به  0X. چون همان وضعی که 0Xگذاریم کردیم. پس اس م این را هم میعوض می

دارد. خوب این  C ،Hرا دارد اما به جاي  G+F+Dخوریم که داشت حاال به یک شی برمی 1Xت به نسب 6Xرا 

خوریم که . حاال به یک ش  ی برمی4Xمنتهی  Xگویيم هم با قبلی در یک ویژگی فرق دارد، پس به آن هم می

این هم با قبلی فقط گویيم را دارد، می Iرا ن دارد ب ه جاي آن ویژگی  Dرا دارد ام ا ویژگی  H+G+Fویژگی 

. ح اال ب ه یک ش   ی دیگر 5X، منتهی Xگویيم اي ن داریم ب ه این هم میکن د، چ ارهدر ی ک ویژگی فرق می

بود با  1X. حاال اولی که 2Xگویيم دارد ک ه به این می F ،Jرا هم دارد ب ه ج اي  I+H+Gبينيم خوریم میبرمی

2X ها ویژگی وي ایندر چند ویژگی مش ترک اس ت؟ هيچی. ولی ما به هر دX چرا؟ چون زبان با اسم خاص  .

 شود اسم را عوض کنند. شود با یک ویژگی که عوض میرود و نمیکارش پيش نمی

ختر و پسر، داشته باشند، دگفت فرض کنيد پدر و مادري ده بچه ی او میگفت نظریه شباهت خانوادگاین میبه 

شباهت عجيبی  هایشانبينيد چشمکنيد مید به کناري او هم نگاه میکنياولی نگاه میها کنار هم بنشيند. به این

لت سرشان بينيد اسککنيد و میدوم را با نفر س وم مقایسه میها برادر نباش ند. نفر با هم دارد و امکان ندارد این

را با نفر  د نفر سومش ود دو آدم برادر نباش ند و اس کلت سرشان آنقدر شبيه به هم باشد. بععين هم اس ت، نمی

ند. ها با هم خواهر و برادر نباشهایشان شبيه به هم است و امکان ندارد اینکنيد که خيلی چانهچهارم مقایسه می

بينيد. رس  يد اما بين این آخرین نفر با نفر اول هيچ ویژگی مش  ترکی نمیبه همين ترتيب به آخر ص  ف میبعد 

نفر را از وس  ط بردارید و تنها به این دو نفر نگاه کنيد حتی یک ویژگی مش  ترک هم ندارید و اگر این هش  ت 

گوید این دو با هم نس بتی دارند، چون هيچ ویژگی مشترکی بين ما نيست، اما اگر این هشت نفر کس نمیهيچ

دري هاي واسط را ندیده باشد حکم به براشویم. بنابراین اگر کسی این حلقهها ما برادر میباش ند به واسطه آن

س  ط را هاي واکنيد. چرا؟ چون حلقههاي واس  ط را کنار هم ببينيد حکم به برادري میکند. وقتی حلقهیما نم

 بينيد. می

بيند و گوید اگر آدم به فوتبال نگاه کند، به ش  طرنج هم نگاه کند. بين این دو هيچ ش  باهتی نمیویتگنش  تاین می

بگذارید  ها را کنار همشباهتی با هم ندارند. اما اگر بازيها بگوید بازي چون شطرنج و فوتبال تواند به آننمی
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بينيد لغت بازي از یک جایی ش روع شد و یک بازي با بازي بعد تنها در یک ویژگی تشابه داشته. باره مییک

دیدید این بازي هم با بازي بعدي تنها در یک ویژگی متفاوت است به آن هم گفتيد بازي. پس بين فوتبال بعد 

ها که ها گفتند بازي. اینمانيد که چطور به هر دوي اینهاي وسط را حذف کنيد مات مینج اگر بازيو ش طر

شترک هایش مما هر کدامشان با بعدي همه ویژگیاها ویژگی مشترک ندارند،این ویژگی مشترک ندارد. بله،

انوادگی. گویيم نظریه شباهت خبه این مینتواستند کل اسم را عوض کنند.  بوده، جز یکی و به خاطر آن یکی

گاهی یک خواهر و برادر هيچ ویژگی فهميم ش   بيه به همند. وگرنه افراد این خ انواده را از این جه ت میم ا 

طور نيست اینش ان گفته شده پنجره. بنابراین طور به همههاي عالم هم همينگویند پنجرهمش ترکی ندارند. می

 گویيم بازي ش  طرنج، بهش  طرنج میداراي ویژگی مش  ترک باش  ند. به  که همه چيزهایی که نام واحد دارند

باهتی دارد ها با هم چه ش  کار آنگویيم بازي. اما گویيم بازي واليبال و به کار هنرپيش  ه تئاتر هم میواليبال می

 گویيم بازي؟ هيچ ویژگی مشترکی ندارند.شان میکه به هر سه

مثل  هاي دیگريتوانس   تيم بگویم چطور تعریفطور میبود، چون اینامروز بح ث ما به حاش   يه رفت اما الزم 

هاي حدي و رسمی هفده نوع تعریف دیگر به هاي حدي و رسمی به وجود آمد، و به جاي این تعریفتعریف

 کند.هاي حدي و رسمی را استفاده نمیوجود آمد و امروزه کسی تعریف
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 جلسه بیست و یکم

 

 ف مفهومیگانه تعری 06اقسام 

کنيم ش   يئ عينی خ ارجی را و گاهی تعریف کنيم واژه را، گ اهی تعریف میگفتيم ک ه م ا گ اهی تعریف می

یف منظورمان گانه تعرگویيم اقس  ام هفدهکنيم مفهوم را، بحث ما در تعریف مفهومی بود. بنابراین وقتی میمی

 ا و تعریف اشياء عينی خارجی نداریم.هگانه تعریف مفهومی است و کاري به و تعریف واژهاقسام هفده

 .تعریف به جنس و فصل0

مان گویيم تعریف جنس و فص  لی از زي قبل گفتيم که به آن میها از این قس  م را در جلس  هاولين این تعریف 

گویند که بر حس  ب این تعریف ما حد و رس  م ارس  طو که به آن تعریف به جنس و تعریف به فص  ل هم می

 ش  د. این نظامحد به حد تام و حد ناقص و رس  م هم به رس  م تام و رس  م ناقص تقس  يم می داش  تيم و بعد خود

اس   ت . بين این چهار تا ، فض   يلت از آن حد تام بود،  essentialismانگاري یا منطقی کامالً مبتنی بر ذات

 شوم ونمیاول، بعد حد ناقص، بعد رس م تام و بعد رس م ناقص و چون مهجور اس ت من دیگر وارد این بحث 

در کتب منطقی ما هم الی ماش   اا... در این مورد بحث ش   ده البته گاهی لغت حد به معناي هر تعریفی به کار 

ي ي الحدود نام گذاش  ته اس  ت. یعنی رس  الهي تعریفات خودش را رس  الهرفت از این نظر ابن س  ينا رس  الهمی

 ف رسم بود.ها. ولی حد یک قسم تعریف بود و قسم دیگر تعریحدها، تعریف

 . تعریف تصریحی6

. در تعریف تص  ریحی ش  ما خودتان stipulative definitionتعریف قس  م دوم تعریف تص  ریحی اس  ت،  

یف گویند تعرکني د، ب ه این میکني د و ب ا کن ار هم نه ادن چن د مفهوم دیگر تعریف میمفهومی را جع ل می

رم. مثالً من بن مفهوم را این طور ب  ه ک  ار میکني  د ک  ه ایتص   ریحی ی  ا تعریف تعيينی ک  ه خودت  ان تعيين می

ویم گگویيد کُرُک یعنی چه؟ میبرم. میگویم مفهومی در ذهن من هس   ت که با لفظ کُرُک از آن نام میمی

کُرُک یعنی حاص  ل ض  رب طول قد یک ش  خص در وزن آن ش  خص و در ميزان غذایی که در ش  بانه روز 

که  RHفالنی چند است. االن یک مفهوم جدید درست شد. مثل گویيم کُرُک آقاي کند. بعد میمص رف می

کنند. دقت کنيد من مفهومی که به جهتی در ذهنم سودمند آمده را جعل کردم و با کنار هم نهادن حس اب می
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n صریحی به گویيم از کُرُ ک تعریف تتا مفهوم دیگر تعریفش کردم. اگر بخواهيم از کُرُک تعریف کنيم می

 .  ایمدست داده

د فيزیکدان اند یعنی به درشناسی وجود دارد تعاریف تصریحیخيلی از تعاریفی که در فيزیک، ش يمی، زیس ت

خورد که مفهومی را جعل کند و بعد با کنار هم گذاش  تن مفاهيم دیگر به مخاطبان خودش معرفی کند آن می

هاي رود یعنی در ش   اخهه کار میه ا ب disciplineمفهوم را ؛  تعریف تص   ریحی معموالً در علوم ب ه معنی 

تصریحی به  هايها خيلی تعریفمختلف ریاض يات، منطق، فلسفه، علوم تجربی اعم از طبيعی و انسانی. در این

گوید اگر چيزي به اقتض  اي ذات نه به وجود مایلتر باش  د نس  بت به عدم و نه به رود مثالً فيلس  وف میکار می

گویيم. االن ممکن الوجود یک تعریف تص  ریحی این ممکن الوجود می عدم مایلتر باش  د نس  بت به وجود به

خورند. مثالً تعریف متعارفی که وجود دارد با هاي تص   ریحی خيلی به درد میپي دا کرده اس   ت. این تعریف

یا س طح زندگی، این تعریفی است که آن را جعل کردند. چند تا چيز را کنار هم  standard of lifeعنوان 

 که کاربرد هم دارد.  standard of lifeو بعد تعریفی درست کردند به نام گذاردند 

 نکات تعریف تصریحی 

ي اول آید که من به همه نکات اش   اره کردم.نکتهاگر در این تعریف دقت کنيد از آن چند نکته به دس   ت می

 ن مفهوم قبالً در ذهن کساینک ه مفهومی در ذهن من تعریف کننده متولد ش   ده و قبالً این مفهوم نبوده، و ای

ي دوم اینکه من قص  د ش  ناس  اندن این مفهوم را به مخاطبانم دارم. و س  وم اینکه دیگري وجود نداش  ته، نکته

توانم مخاطبان خودم را از راه معرفت از راه آش   نایی با این مفهوم آش   نا کنم و باید از راه معرفت و از راه نمی

توانس   تم مخ  اطب  انم را از راه اس   تف  اده کنم. اگر می knowledge by   descriptionتوص   يف یعنی 

knowledge by acquaintance  یا معرفت از راه آش  نایی، آش  نا کنم به معرفت از راه توص  يف روي

آید. این تعریف تص  ریحی یا تا مفهوم به دس  ت می nآوردم و معرفت از راه توص  يف با از کنار گذاردن نمی

کند براي آن مفهوم مثل کُرُکِ من ها ش  خص آن لفظی که انتخاب میوقتتعریف قس  م دوم اس  ت. گاهی 

رفت من اولين بار از کرک استفاده کردم اما گاهی شخص نيس ت. کُرُک تا حاال در فارس ی اصالً به کار نمی

ه ه ولی برفتکند قبالً هم در آن زبان به کار میآن مفهومی که در ذهن ابداع کرده لفظی که برایش وض   ع می

رفت ه، مثل خدا و نيرو مثالً قبل از اینکه فيزیک از لفظ نيرو اس   تفاده کند، مردم از معن اي دیگري هم ک ار می
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ی را جعل کردند ها مفهومگفتند نيروي فالن مرد زیاد است. بعد فيزیکدانکردند. مثالً میلفظ نيرو استفاده می

ر طور است. وقتی مفهوم جدیدي دردند و غالباً هم همينو براي اش اره به آن مفهوم باز از لفظ نيرو اس تفاده ک

دام آید  به ندرت از یک لفظ نامستعمل یا مهمل را استخذهن یک فيزیکدان یا شيميدان یا عالم یا فيلسوفی می

کنند و این لفظ مهمل را از این به بعد مس  تعمل می کنند یعنی به آن معنا القا می کنند. ممکن اس  ت من از می

رهنگ اس   تفاده کنم اما آنرا به هيچ کدام از مفاهيمی که تاکنون در فارس   ی به کار رفته به کار نبرم و لغ ت ف

خودم براي مفهومی که در ذهنم اس  ت از لفظ فرهنگ اس  تفاده کنم و باز اینجا هم فرهنگ اس  تفاده کنم و باز 

ماند معناي دیگري. مثل این میرفته اما با ش  ود چون لفظش به کار میاینجا هم فرهنگ تعریف تص  ریحی می

مرغ را با یک آمپول بکش   م و بعد آن را با مواد دیگري پرکنم. االن ظاهرش ک ه من تم ام محتواي یک تخم

مرغ اس ت اما در باطنش دیگر زرده و س فيده نيست و یک مایع دیگري در آن است. در این جا هم همان تخم

رده و یک معناي جدیدي را القا کردم به داخل آن اشکالی هم من لفظ فرهنگ را از معنایی که داشته خالی ک

هاي من فرهنگ به ها و نوشتهندارد به ش رط اینکه تصریح بکنم به این معنا و بگویم از این به بعد اگر در گفته

ي رفته نيست، من این مفهوم در ذهنم هست و براي این مفهوم از واژهکار رفت به معانی که تاکنون به کار می

 ام.فرهنگ استفاده کرده

 تعریف تصریحی رایجترین تعریف در علوم

ه ما ش وید تعاریف تصریحی خيلی بيشتر از آنی هستند کجا دقت کردم متوجه میاي که در ایناگر به این نکته 

بان آشنا در ز کنيم ولی چون از واژهکنيم. ما خيلی از تعاریف تص ریحی اس تفاده میفی بادئ النظر تص ور می

ش  ود که من رفتند کس  ی متوجه نمیکنيم که قبالً هم مس  تعمل نبودند و مهمل نبودند و به کار میاس  تفاده می

ع ترین نوکنم. این تعریف رایجمفهوم ج دی دي را اب داع کردم و ب ا این لفظ ب ه آن مفهوم ج دید اش   اره می

چه علم طبيعی باشد یا فلسفی یا ریاضی است.  نه زندگی روزمره disciplineتعریف در علوم و معارف یعنی 

هاي تص   ریحی باید به قراردادي که با مخاطب بس   ته ترین نوع تعریف اس   ت. در تعریفی ا منطقی که رایج

ش   ود تا آخر پایبند ماند. بنابراین مثالً فرهنگ را به آن معنا به کار ببرد که تص   ریح کرده بود و برنگردد به می

 آید چون کُرُک قبالً هيچ معنایی نداشت. شد. در مورد کُرُک این پيش نمیه میآن معانی که قبالً استفاد
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 . تعریف سیاقی یا متنی1

که این . براي اینcontextual definitionsگویند ها میاند که به آنتعریف س   وم تعریف س   ياقی یا متنی

ار هایی که به کهاي مختلف واژهناي در دس   تور زبان برگردم در زباه ا را روش   ن کنم ب ای د به نکتهتعریف

عل است اي یا اسم است یا فگویند هر واژهشود. مثالً در زبان عربی میرود به طرق مختلفی تقسيم بندي میمی

یا حرف و از این سه قسم بيرون نيست. در زبان عربی صفت، قيد، ضمير نداریم، ضمير یا صفت باز نوعی اسم 

 گویند اسم، ضمير، فعل، قيد، صفت، حرفکنند، میرس ی بين ش ش تا نه قسم میآید. در زبان فابه ش مار می

هاي مختلف که الفاظ به صورترغم اینها علیي زباناض افه، حرف ربط، حرف نشانه و ... داریم. اما در همه

تور یا دس universal grammarها مشترک است و این جز ي آنشوند ولی یک چيز در همهبندي میطبقه

 ها صادق است. ي زبانزبان جهانی است، یعنی در همه

معناي  ش  وند، الفاظی کهروند در یک تقس  يم بزرگ به دو قس  م تقس  يم میالفاظی که در هر زبانی به کار می

رود به ذهن مس تقل دارند، الفاظی که معناي مستقل ندارند. اگر لفظی چنان باشد که وقتی به تنهایی به کار می

لبل یا گویيم آب یا جنگل یا بگویيم داراي معناي مس   تقل اس   ت مثالً میا متبادر کند به این لفظ میش   ما معن

که مگر این شان به تنهایی قابل فهم نيستگربه یا رفتن، گرفت، اما یک س لس له الفاظ در زبان هستند که معنی

ک ابل شناسایی نيست یعنی باید در یص ورت معنایشان ق اي به کار بروند در غير ایندر ض من عبارت یا جمله

clause  ی اphrase  یعنی ی ک عب ارت یا در یکsentence ها گویيم آینهیا یک جمله به کار بروند. می

ش  ود فهميد. اما اگر گفتم حس  ن از را نمی« از»یعنی چه؟ « از»؛  «از»گویم معناي نامس  تقل دارند. مثالً من می

م کيک کند. اما اگر گفتمعناي ابتدا پيدا می« از»جا کند، اینخاصی پيدا می یک معناي« از»تهران به قم رفت. 

دهد و اگر گفتم فالنی از من خواس  ت که ... جا ابتدا معنا نمیاین« از»مرغ و آرد درس  ت ش  ده اس  ت. از تخم

ک ی« از»جا باز ... اینجا که تو دوست منی نه معناي اول را دارد و نه معناي دوم را. اگر گفتم از آن« از»جا این

اي که به کار برود باز همان معناي آب را دارد. به طوري نيس   ت. آب در هر جملهمعناي چهارم دارد. آب این

ها معانی گویند اینگویند الفاظی که معانی نامستقل دارند. معموالً در زبان علماي ما به این دومی میها میاین

ا هند. چون علماي ما با زبان عربی س   روکار داش   تند و در زبان عربی واژهحرفي ه دارن د ی ا معن اي حرفی دار

شوند اسم، فعل، حرف. اسم معناي مستقل دارد، فعل هم دارد، فقط حرف معناي مستقل ندارد مثل از، ِمن، می



271 
 

اما ما  ند.دیدها مصداق معانی غير مستقل را در حروف میگویند معانی حرفيه، چون آنها میاز این نظر به این

 رود، نه براي اولی. طور نيستيم ؛ روش معناشناسی هم براي دومی به کار میدر زبان این

 معانی حرفیه 

توانيد الفاظی که معانی غير مستقل دارند را تعریف کنيد، مگر گاه نمیحاال بحث بر س ر این اس ت که شما هيچ

ها اند را بياورید و ما از طریق آن عبارات و جملهکار رفته ها بههایی که آن الفاظ در آنکه عبارات و جملهاین

تن گویند تعریف متنی و ش  ما باید یک مکنيم. از این نظر به این تعریف میآن معناي غير مس  تقل را درک می

یعنی چه؟ در غير « از»کم می فهميم بياورید تا ما از آن متن و س   ياق کم contextبي اوری د، یک س   ياق یا 

چه معنایی دارد. اگر دقت کنيد در کتب فرهنگ خيلی معتبر در کنار حروف « از»فهميم که رت ما نمیصواین

نویسند شود بگویند از یعنی ابتدا، مثاًل میرود چون نمیگویند براي فالن چيز به کار میگذارند و میمعنا نمی

م تدا را به جاي از آورد و به جاي اینکه بگویيش  د ابطور بود میرود. چون اگر ایناز براي ذکر ابتدا به کار می

نيست. « ابتدا»به معناي « از»شود حسن از تهران به قم رفت، بگویيم حسن ابتدا تهران به قم رفت. پس معلوم می

یج وقتی هایی مثل آکسفورد و کمبررود. این است که در زبان انگليسی فرهنگبه کار می« ابتدا»به معناي « از»

 نوشتند ازشود وقتی که ... وگرنه اگر می. یعنی اس تعمال میused whenنویس د آورد میمی یک حرف را

 اشد.تواند معناي از، ابتدا بمساوي است با ابتدا، ابتدا معناي مستقل دارد، اما از معناي مستقل ندارد، پس نمی

نگ لی براي حروف باید به فرهشود براي اسم و فعل در فرهنگ تزاروس مترادف پيدا کرد، ویعنی می سؤال:

را متوجه ش   ویم و کاربرد آن را پيدا کنيم، البته این در مورد  from  ک اربردي مراجع ه کنيم، ت ا معنی مثالً

 حروف است، اما گاه در مورد الفاظ و مفاهيم هم چنين وضعيتی وجود دارد.

 بله، دقيقاً. جواب:

یعنی به همراهی اس  ت. با این حال « و»گویيد دیم. ش  ما مییعنی چه؟ مثالً من و علی آم« و»بعض  ی حروف مثل 

« یا»ش  ود در فرهنگ لغت در مقابل نمی« یا»یا خود حروف « و»حرف اس  ت اما معنا ندارد. این اس  ت که « و»

نویس   ند یا آب بخور یا نوش   ابه و روبرویش می contextualدر تعریف «. یا»نوش   ت، یا مس   اوي اس   ت با 

هم  یعنی اینکه دو چيز با« یا»ردي نوش ابه نخور، و اگر نوشابه خوردي آب نخور. پس نویس ند اگر آب خومی
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آن حرف  اي که درجا فقط جملهرا معنا کنند این« یا»جا نيامدند قابل جمع نيس  تند. اگر دقت کرده باش  يد این

را « یا»دوم شما معناي  به کار برده شده است را معادل کرده اند با یک جمله دیگري که از طریق آن جمله« یا»

جا بحث بر س   ر خود فهميد. گفتيم اگر آب خوردي نوش   ابه نخور و اگر نوش   ابه خوردي آب نخور. اینمی

دیگري معنا کنيم.  contextهم هس   ت. خود اگر هم معن اي حرفی دارد. خود اگر را هم باید با یک « اگر»

قط تو نش  ان خواهم داد، یعنی این را معنا کنيم و بگویيم في ما آمدي فالن کتاب را به مثالً بگویيم اگر به خانه

« اگر»فهميم که معناي ي ما بيایی. از این طریق میدر ص   ورتی کت اب را ب ه تو نش   ان خواهم داد ک ه به خانه

ي ما رود یعنی شرط دیدن کتاب این است که تو به خانهبه معناي ش رط به کار می« اگر»ش رطيت اس ت یعنی 

بش وند مثل عاطف و فاص ل و ... که شما  contextualاین نظر ادات س اده منطقی همه باید تعریف بيایی. از 

ه  ا این تعریف، تعریف ه  ا ن  داریم و خيلی وق تای  د و راه دیگري براي تعریف آنه ا را در منطق خوان دهآن

ف آورم و حراي میجملهگویيد را براي من معنا کنيد، با خودتان می« و»خواهيد مش کلی اس ت. مثالً ش ما می

ا ر« و»خواهيد گویم حس ن و حسين آمدند. حاال میدهم. مثالً میرا در قالب آن کلمه براي او توض يح می« و»

را بفهمم. ممکن اس   ت « و»گذارید تا من معناي در این جمله می« و»اي را ب ه جاي ترجم ه کني د بع د کلم ه

« هم»را توض  يح دهيد. « هم»خواهيد حاال آمد. ش  ما می« مه»جا بگویيد هم حس  ين آمد، هم حس  ن آمد. این

گویند چنين نبود که حس ين آمده باشد و حسن می« هم»وقت در توض يح معناي غيرمس تقل یا حرفی دارد. آن

بينيد می طور بگویيدوقت تا ایننيامده باش د و چنين نبود که حس ن آمده باش د و حس ين هنوز نيامده باشد. آن

 ایم. این خيلی پيچيدگی دارد و یکی ازاس  تفاده کرده« و»جا باز از این« هم»ار رفت. ما در تعریف به ک« و»که 

مب اح ث جالب و س   رگرم کننده براي فيلس   وفان این اس   ت که بتوانند حروف را تعریف کنند. این حروف 

ک فعل گفتند یهذا. بعضی علیاند و قسش ان ادات ش رطند، بعضی ادات عطف اند، بعضی ادات فصلبعض ی

اس  ت. مثالً « بودن»با فعل « هس  تن»هم هس  ت که با وجودي که فعل اس  ت معناي حرفی دارد و آن هم فعل 

هم فعل اس  ت به لحاظ دس  تور زبانی اما باز انگار معناي « اس  ت»گویيم حس  ن بيمار اس  ت. با وجودي که می

اق توض  يحش داد. به هر حال حروف را ، متن و س  يcontextحرفی و غير مس  تقل دارد و باید آن را از طریق 

ا هم اسمند هاین«. بعد»و « قبل»کنند مثل ها هم همين وضعيت را پيدا میطور تعریف کنيم. گاهی اسمباید این

فهمد که قبل یعنی چه و بعد یعنی چه. همه پس   وندها، ام ا معن اي حرفی دارن د و آدم جز در ق الب جمله نمی
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را در نظر بگيرید، همدرس، همکالس، همش  اگردي، «  هم» طور. مثالً پيش  وند ينوندها هم همپيش  وندها، ميان

مثل دانشمند، هنرمند، « مند»طورند، پسوند شود توضيح داد. پسوندها هم همينهمشهري این هم را چه طور می

و ژاندر، « بين»ين ب ، بينامتنيت، بيناژاندریت، این الفی که«الف»وند وندها مثل ميانعي المند، فض   يلتمند یا ميان

ود معنا شوند است. واقعاً این الف کشاکش را چه طور میوند اس ت یا الف در کلمه کشاکش که باز ميانميان

 کرد. این هم قسم سوم تعاریف. 

 تعریف چهارم :تعریف عملیاتی

مفهومتان را توانيد یا عملياتی اس  ت. در این تعاریف ش  ما نمی operationalقس  م چهارم تعاریف، تعاریف 

ثالً دهد. مگویيد این دس   تگاه دارد آن مفهوم را نش   ان میکنيد و میتعریف کنيد و دس   تگاهی درس   ت می

بعد نتوانس تند آن را تعریف کنند، بعد دماس نج را درس ت « دما»فيزیکدانان یک مفهومی درس ت کردند به نام 

در فيزیک. بعد « ميدان»د. یا تعریف دهکردن د و گفتن د دما آن چيزي اس   ت که دماس   نج آن را نش   ان می

شود، به ي این دستگاه نشان داده میآن چيزي اس ت که به وسيله« ميدان»دس تگاهی را اختراع کردند و گفتند 

گوین د تعریف عملي اتی یعنی ب اید عملياتی ص   ورت بگيرد که یک دس   تگاهی پدید بياید و این این هم می

ند در توانا نتوانيم خود آن را تعریف کنيم. یعنی االن دما را نمیي چيزي بش   ود که مدس   تگ اه نش   ان دهنده

فتند ش  ود، بنابراین اگر گگویند دما آن چيزي اس  ت که با دماس  نج نش  ان داده میفيزیک تعریف کنند و می

ایس   تد، بعد روي هر جا روي چه عددي میدماي این اتاق چند اس   ت یعنی اگر این دس   تگاه را بگذارند این

گویيم دماي این اتاق این قدر اس   ت. دما به معنی گرما نيس   ت بلکه در فيزیک به معنی ه ایس   تاد میعددي ک

جا چقدر است؟ ي گرما اس ت و درجه وقتی اس ت که شما مدرجی درست کنيد. االن درجه گرماي ایندرجه

اگر دماسنج فارنهایت  درجه است اما 62گراد را نشان بدهد، اگر ش ما دماس نج داشته باشيد که درجه به سانتی

گویند؟ هر دو تایش  ان درس  ت درجه اس  ت. حاال واقعاً کداميک از این دو تا درس  ت می 103داش  ته باش  يد 

نوع  0د اگر برند. کسی بگویاش به کار میگيريگویند چون دما بس تگی به دستگاهی دارد که براي اندازهمی

س  ت؟ دما به دس  تگاه بس  تگی دارد، تا چه دس  تگاهی بندي دیگر را هم نش  ان دادیم کدامش  ان درس  ت ادرجه

چند ثانيه وجود  2تا  2درس ت کنيد. االن ما بين دو تا س اعت جوري دستگاه را درست کردیم که بين ساعت 

ثانيه وجود داشته باشد  5333، 2تا  2ثانيه، حاال اگر کسی یک ساعتی درست کند که بين ساعت  0233دارد؟ 
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دهد چون ثانيه یعنی یک هزار و س يص د و ش ص تم این فاصله، حاال اگر یک نش ان می، هر دو زمان واقعی را 

ش  ود یک پنج هزارم این فاص  له. نه تکه کرد، یک ثانيه می 5333دس  تگاهی درس  ت کردید که این ثانيه را 

زمان دهد. چرا؟ چون ش  ود بگویيم آن زمان را نش  ان نمیدهد و نه میش  ود بگویيم این زمان را نش  ان نمیمی

شود. فالسفه از زمان تعریفی را به دست دادند اما فيزیکدانان خير، اما چيزي اس ت که با س اعت نشان داده می

ین در تعاریف ي ساعت، دقيقه و ثانيه. بنابراگویند زمان به وسيلهما تعریف فالسفه را نفهميدیم. فيزیکدانان می

operational  بس ازیم و بعد مدعی شویم که دستگاه آن چيز معّرف ما ما نياز به دس تگاهی داریم که آن را

ي ماس  ت. این تعاریف دهد و دال بر آن چيزي اس  ت که آن چيز معرّف ماس  ت، تعریف ش  دهرا نش  ان می

operational م رس  يم این تعاریف کش  ناس  ی زیادند اما وقتی به تعاریف میدر فيزیک، ش  يمی و زیس  ت

 شوند. شود باز هم کمتر مییشود و وقتی وارد علوم انسانی ممی

 تعریف قسم پنجم: تعریف ابزاري

اند یعنی تعاریف ابزاري. در تعاریف ابزاري ما ش  يئ را از طریق  instrumentalتعاریف قس  م پنجم تعاریف 

ي بهره»ویيم گرود. مثالً میکنيم در علوم انس  انی خيلی این قس  م تعریف به کار میآثار و نتایجش تعریف می

ان ي هوشی یعنی اینکه شخص بتواند ميگویند بهرهکه یکی از ابداعات روانشناسان است. آن وقت می «هوشی

n  تا مس ئلهm اش حل مسئله است. ي هوش ی یک نيرویی در درون ماس ت که اثر و نتيجهتا را حل کند. بهره

اس  ت. حل  123اش ي هوش  یهگویيم بهرتا را حل کند، می 123مس  ئله،  633یعنی اینکه اگر کس  ی بتواند از 

 23مسئله  133تواند از ميان ي هوشی خاصی دارد میي هوشی داشتن است ؛ آدمی که بهرهي بهرهمسئله نتيجه

تایش را حل کند. اگر ش ما آب را به این ص ورت تعریف کردید که چيزي است که تشنگی انسان را برطرف 

ي آب را به جاي خود آب تعریف کردید. در این ر و نتيجهکن د از آن تعریف ابزاري ارائ ه کردید چون اثمی

مترتب بر آب چيس  ت و به همين ترتيب اگر دولت را به این ش  کل تعریف  تعریف نش  ان دادید که اثر و نتيجه

ت و نه ي دولت اس  ش  ود اثر و نتيجهکردید که دولت نيرویی اس  ت که مانع تعدي ش  هروندان به یکدیگر می

 شود. ي دولت این است که مانع تعدي شهروندان به یکدیگر میتيجهخود دولت. اثر و ن



274 
 

 تعریف  هفتم :تعریف مصداقی

هاي مص   داقی چه تعریف هایی اس   ت. خوب تعریف ostensiveهاي مص   داقی یک قس   م تعریف، تعریف

 هاي مص  داقی یک بارهاي مص  داقی س  ه جور تعریف ذکر ش  ده، گفته اند در تعریفهس  تند. براي تعریف

هاي مص   داقی مص   ادیق مفهوم  را ذکر دهيم. دیگر اینکه گفته اند در تعریفص   ادیق  مفهوم را نش   ان میم

نيم یا نش   ان کاند که مص  ادیقش را یا ذکر میهاییهاي مص  داقی تعریفکنيم، دیگر اینکه گفتند تعریفمی

که تعداد مصادیقش محدود یا دهيم. اوالً اگر مس ئله نش ان دادن باش د تنها در مورد مفاهيمی ص ادق است می

را  خواست که دایناسوري زمين س ه تا دایناس ور زنده بودند و کس ی از ما میمض يق باش د مثالً اگر روي کره

ن کار را کرد، شود ایتوانستيم این سه تا دایناسور را به او نشان بدهيم. اما در مورد پروانه نمیتعریف بکنيم می

را نشان  ostensiveا را به کس ی نشان داد. پس اگر مراد این باشد که مصادیق هي پروانهش ود همهچون نمی

 بدهيم این فقط در مورد مفاهيمی قابل اجرا است که مصادیق محدود و مضيقی دارند. 

 :پرسش و پاسخ 

 باید همه مصادیق را نشان بدهيم؟  سؤال:

 بله، باید همه مصادیق را نشان بدهيم.  جواب:

ش  ود ذکر کرد، اما تعریف جالبتر ش  د نه، این محدودیت وجود ندارد، چون بدون نش  ان دادن میاما اگر ذکر با

در لغت به معنی  ostensive تعریف س وم اس ت که در آن مص ادیق یا ذکر ش وند یا نشان داده شوند، خود 

باهی که ید. اشتآکند و این بيش تر با نش ان دادن مصادیق جور در میاش اري اس ت. یعنی آدم بيش تر اش اره می

گفت  ها مثاًل گفتند اگر کسیبس ياري از نویس ندگان و نویس ندگان غربی هم انجام دادند این اس ت که غربی

خ اورمي ان ه یعنی چ ه و گفتيم خ اورميانه یعنی مص   ر + لبنان + ترکيه + عراق + ایران + ... گفتند این تعریف 

ostensive  اس ت. اما این تعریفostensive یق را نشان داد. آیا مصر مصداق خاورميانه است؟ باید مصاد

ویيم که اي در عالم اش  اره کنيم و بگتوانيم به پروانهش ود به مص  ر اش اره بکنيم و بگویيم خاورميانه؟ مینه. می

 شود به مصر همش ود اشاره کرد و گفت این دایناسور است. اما میاین پروانه اس ت، به هر دایناس وري هم می

ها جزءو کل را با جزئی وکلی قاطی کردند. خاورميانه یک کل و گفت این خاورميانه اس  ت؟ ایناش  اره کرد 



275 
 

اس ت که اجزایش ایران، لبنان و مصر و ... است و اگر شما تعریف کل را کردید با تعریف اجزایش این دیگر 

کر مصادیق را ذخواس تيم یا مص ادیق را نش ان دهيد یا تعریف مص داقی نيس ت. چون در تعریف مص داقی می

کني د، این جا که مص   ادیق را ذکر نکردید، این جا اجزاء را ذکر کردید و اجزاء یک چيز مص   ادیق آن چيز 

اند ها اجزائیها مصادیق نيستند، ایناین شود گفت مصداق بيسکویت شکر، آرد و ... است؟نيستند. مثالً آیا می

گفت آمریکاي التين یعنی آرژانتين، پرو، اکوادور و ... توان ک ه کنار هم نش   س   تند. به همين ترتيب هم نمی

دانس  تند.  ostensiveهاي غربی این را هم تعریف اند. دیدم که در بعض  ی کتابها اجزاء آمریکاي التيناین

 شان آب نيستند. شان آبند ولی اجزاء آب همهاما این تعریف اجزاء است نه مصادیق. مصادیق آب همه

  روي نقشه نشان بدهيم یک کشوري را و بگویيم کل این کشورها مصداق خاورميانه است؟ شودآیا می سؤال:

 دو اشکال وجود دارد، اینکه گفتيم باید مصادیق را نشان بدهيم، نقشه که مصداق نيست.  جواب:

اورميانه خ شوداگر کش ورها را به صورت مجموعه ذکر کنيم و بگویيم افغانستان، ایران، لبنان و ... می ستؤال:

 طور؟چه

جا چيزي به نام مص داق نداریم. مگر در یک صورت کسی ش ود تعریف تص ریحی. اینخوب این می جواب:

س  وار هواپيما بش  ود و برود در یک ارتفاعی که کل خاورميانه یکجا مش  خص باش  د. نه اینکه مرزها مش  خص 

ف ش رود جيحون اس  ت و از آن طربينی که یک س  رباش  د، بعد به او توض  يح بدهند و بگویند چيزي که می

گویند خاورميانه، آن وقت این تعریف، تعریف اش  اري اس  ت. و تعریف اش  اري از نوع دریاي خزر به این می

 ذکر مصداق نيست بلکه تعریف اشاري از نوع نشان دادن مصداق است.

 شود باز با هواپيما رفت و دید؟در مورد ایران چه طور می سؤال:

ام ما مشکلی داریم مثاًل وقتی ریف اش اري از نوع نش ان دادن مصداق است. من قبالً هم گفتهباز هم تع جواب:

گویيم فرهن گ ایرانی داریم، خود ایران یعنی کج ا؟ آی ا ایران ی ک واح د جغرافياي اس   ت یا یک واحد می

 د. آیتاریخی یا نژادي یا زبانی یا فرهنگی. و هر کدام را که بگيریم یک مشکلی به وجود می
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ر نيست پذیاما منظورم از رفتن با هواپيما این است که مثالً در مورد ایران قرن چهارم چنين کاري امکان سؤال:

 و تنها قادریم ایران االن را نشان دهيم.

دهند که گفتم بهترین کنند یا مصداق را نشان میهم که یا ذکر مصداق می ostensiveبله، تعاریف  جواب:

 ostensiveتعریف س  وم اس  ت که هم ذکر را و هم ارائه را در خودش بگنجاند. تعاریف  تعریف به نظر من

و  ostensiveاي نداریم جز این که تعریف ش  ود کاري کرد و چارهواقعاً کم اس  تعمالند اما گاهی واقعاً نمی

 مصداقی انجام دهيم.

 طور است؟ مورد هم همين در مورد قبل فرمودید که ذکر همه مصادیق الزم است آیا در این سؤال:

را دارد. ارائه همه مص   ادیق، ذکر همه مص   ادیق یا ارائه و ذکر همه مص   ادیق. یک نوع « همه»بله، باز  جواب:

کنيم در این را چطور تعریف می xها ما اند. در این تعریفانفس  ی یا ذهنی subjectiveهاي تعریف، تعریف

 آید،دانی این تعریف عجيب غریبی است اما معموالً پيش میمی xرا یعنی آنچه تو آن  xگویيم ها، میتعریف

اي بپرس  يد از هارمونی و مخص  وص  اً در هنر. مثالً تعریف زیبایی چيس  ت؟ اگر از دکتر حس  ين الهی قمش  ه

نند که تقابل و ککنتراس ت و ... یعنی انگار زیبایی یعنی کنتراست داشتن و هارمونی داشتن. اما هيچ توجه نمی

ودند که ها زیبا باهنگی هم خودش معنایش بس يار ابهام دارد. ثانياً اگر تعریف ش ما درست بود فقط مرکبهم

جزء دارند و اجزایش  ان یا با هم هارمونی دارند یا با هم کنتراس  ت دارند بس  ائط دیگر نباید زیبا باش  د در حالی 

 گویيد الجمال کل الجمالش   ما که میتوانند زیبا باش   ند. پس که اص   الً این طوري نيس   ت و بس   ائط هم می

خداس ت، خدا اص الً نباید زیبا باشد چون ابسط البسائط خداست و هيچ جزئی ندارد، پس خدا نباید زیبا باشد. 

اجزایش   ان  بينيم یا بينبينم اما بين اجزایش کنتراس   تی نمیها را زیبا میبعد از آن خيلی چيزهاس   ت که ما آن

ها بين اجزایش  ان هارمونی دارند البته که این هر س ه تا اش  کال گویيد که اینور میبينيم ش ما چطهارمونی نمی

رد. شود تعریف کخواهم وارد اجزایش ش وم. اما به هر حال زیبایی و زیبا را نمیخيلی قابل بس ط اس ت و نمی

گروه  اش  ود ش  خص خاص  ی تلقی کرد یبيند. زیبا را یک وقت میزیبا چيزي اس  ت که کس  ی آن را زیبا می

هاي خاصی یا وضع و حال خاصی هاي خاصی یا مکانهایی که در زمانها تعریف کنيم انسانخاص ی از انسان

ي زمين در طول تاریخ. هاي روي کرهکنند یا عض   ویت در گروه خاص   ی دارند یا نه همه انس   انزندگی می

آن  داند، حاالکس   ی آن را زیبا میبودنش از بين نرفته. باالخره زیبا چيزي اس   ت که  subjectiveب االخره 
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 Beautiful isجا باالخره امر، امر ذهنی ش  د. کس من باش  م یا ایرانيان اوایل قرن بيس  تم ميالدي باش  يم. این

something which is regarded as beautiful. شود. شود یا تلقی مییعنی زیبا قلمداد می 

ياید. علف خوش  مزه چه علفی اس  ت؟ علفی اس  ت که بزها آن را گویند علف باید به دهان بز ش  يرین بمثالً می

 کنم. درد آن چيزيتوانيد بگویيد دردي در آرنج من هست اما من دردي احساس نمیخوشمزه برانند. شما می

م. بيماري کنکند ولی من دردي احساس نمیاست که درد تلقی شود، این معنا ندارد که بگویيم دستم درد می

شما ممکن است اینجا نشسته باشيد و خودتان را سالم تلقی کنيد در حالی که مبتالیيد به بيماري  اینطور نيست.

 داند.سرطان درد چيزي است که انسان آن را درد می

 آیا بر اساس همين استدالل بود که نيگل در آن مقاله معروف ماتریاليست را رد کرد؟ سؤال:

توانيم از آن ارائه بدهيم و نمی subjectiveی امور انسانی تعاریف بله، درس ت است. و ما باید از خيل جواب:

زي توانيم چه چيتوانيم بگویيم درد چيس  ت؟ خودش چيس  ت؟ تنها میارائه بدهيم. نمی objective تعریف 

کش   م اما خودم احس   اس توانيم بگویيم من رنج میش   ود. نمیش   ود، چه چيزي رنج تلقی میدرد تلقی می

يزي شود، زیبایی چشود، رنج آن چيزي است که رنج تلقی میآن چيزي است که درد تلقی می کنم. دردنمی

ا ش  ود. اگر یک ملکه زیبایی را اینجش  ود و زش  تی چيزي اس  ت که زش  تی تلقی میاس  ت که زیبا تلقی می

ش  کی نداریم. اما  هاگيريش  ود همه چيز را اندازه گرفت، پاها، کمر، س  ر و ... ما هم در آن اندازهبياورند، می

گویيم خيلی زیباس ت، آن یکی بگوید نه زیبا نيس ت. ممکن است یکی از ما انتزاع زیبایی مان میباالخره یکی

ا نه، به توانيم به طور کلی حکم کنيم که این خانم زیبا هس   ت یبکن د و یکی انتزاع زیبایی نکند. بنابراین نمی

با اس  ت و براي ش  ما زیبا نيس  ت. بعض  ی این را در اخالق هم طور کلی معنا ندارد. ممکن اس  ت براي من زی

س رایت دادند و گفتند کار درس ت چيزي اس ت که انس ان آن را درس ت بداند. کار نادرس ت کاري است که 

 انسان آن را درست نداند. 

 نوع انسان یا فرد انسان؟ سؤال:

گویند اجزاء هر د فرهنگی قائلند و میقائلند، یعنی به چن multical tralismکند بعض   ی به فرق می جواب:

ه ا خوب اس   ت و اگر اجزاي فرهنگ دیگر آن چيز را بد بداند فرهنگی اگر چيزي را خوب ب دانن د براي آن
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گویند جامعه اگر این را خوب کنند و میش   ود. بعض   ی این فرض را روي جامعه پياده میه ا بد میبراي آن

 تر آوردند یعنی روينيس ت و قس علی هذا و بعضی آن را پایين بداند، خوب اس ت و اگر خوب نداند، خوب

فرد. گفتند هر چه را انس ان کار درست بداند درست است و هر چه را کار نادرست بداند کار نادرست است و 

ها و ي زمانها در همهاند نادرس  ت آن اس  ت که کل انس  اناند یعنی گفتهبعض  ی هم این را روي کل بش  ر برده

ها در کل تاریخ اس   ت با وجود آن که کل انس   ان subjectiveآن را نادرس   ت بپندارند این باز هم  هامکان

شود. چون نادرستی توقف پيدا کرد بر درست نادانسته شدن، نادرست می subjectiveاند باز هم محل بحث

جا یکی اند. در ایناند و خيلی محل شک و شبههقلمداد ش دن، نادرست تلقی شدن. این تعاریف خيلی پيچيده

کنم. ولی این شک و شبهه زبانی است و اگر آدم به آن اش را براي شما مطرح میهاي زبانیاز ش ک و ش بهه

ه کسی آن را گویند آن چبيند که این اش کال خيلی مهم نيس ت. گفتم درست را تعریف کنيد. میپی ببرد می

آن طرف، چون ما در تعریف تعاریف دوري را  درس  ت بداند. چون درس  ت هم این طرف به کار رفت و هم

 دانيم؟غلط نمی

س   ت گفتيد دریعنی اگر در معرِّف و معرَّف یک مفهوم به کار رفت آن تعریف، تعریف دوري اس   ت. اگر می

جا جا خوب به کار رفته بود و آنیعنی آن چه کس  ی آن را خوب بداند دیگر این اش  کال وارد نبود. چون این

دوري است.  تانفته بود، اما اگر گفتيد درست یعنی آن چه کسی آن را درست بداند، تعریفدرس ت به کار ر

گفتيد آن چه کس   ی آن را خوش   ایند بيابد این آید دور، دور زبانی اس   ت. در باب زیبا اگر میاما به نظر می

ن چه کسی یا زیبا یعنی آ اشکال وارد نبود، چون آنجا خوشایند و آنجا زیبا به کار برده بودید، ولی اگر گفتيد

 تان دوري اس ت. این استو هم در معّرف به کار بردید و تعریف کس انی آن را زیبا بيابند آن را هم در معّرف

 اند، همه خطا هستند. همه غلط subjectiveهاي که بعضی گفتند تعریف

کيفيات ثانویه به کار  در جواهر و کيفي ات اولي ه نيس   ت و فقط در subjectiveش   ود بگویيم می ستتؤال:

 رود؟ می

و کيفيات ثانویه. یعنی مبصر یعنی کسی که افراد کالس او را مبصر بدانند یا رئيس جمهور یعنی کسی  جواب:

در انگليسی، قلمداد کنند، بدانند، بشناسند. به  regardکه جمهور آن را رئيس بدانند، افعال دال بر تلقی، مثل 

ل الواقع این مش  کحاقس  ت. اما به نظر من این دور، دور زبانی اس  ت. یعنی فینظر بعض  ی این تعریف دوري ا
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وجود ندارد، اما به هر حال کس   انی گفتند این تعاریف، تعاریف قابل دفاعی نيس   تند ولی ظاهراً اگر هم قابل 

ش  ان همين اي نداریم بعض  ی چيزها را این طوري تعریف کنيم، کيفيات ثانویه هم همهدفاع نباش  د باز ما چاره

س هم او کشود کسی عالم باشد و هيچاند. مثالً عالم معنایش این نيس ت که کس ی او را عالم بداند، میطوري

کس من کند با معلم. اگر کسی بگوید من استادم ولی هيچطور. اما استاد فرق میرا عالم نداند، معلم هم همين

طور است. خالصه اینکه بعضی مفاهيم هستند جمهور هم همينداند، استاد دیگر معنا ندارد. رئيسرا استاد نمی

ها ص   رف از آن objectiveب ه عم ل بياوریم و تعاریف  subjectiveه ا تع اریف توانيم از آنک ه م ا می

 پذیر نمی باشد.امکان
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 جلسه بیست و دوم

 

هاي یفده قسم دیگر از تعر ام بيانهاي مفهومی هفده قسمتند که من هفت قسمتش را خدمتتان گفتهتعریف

 مفهومی باقی مانده است.

 تعریف قسم هشتم

 تعریف هاي عّلی یا تکوینی

 Causalیا  Causalهاي گویيم تعریفها میهاي علّی است که به آنتعریف ،هاي مفهومیقسم هشتم تعریف 

definition هاي یا تعریفgenetic  یاGenetic definition نی. هاي تکوییا تعریف 

تکوینی،  گویند تعریفوقت شما چيزي را تعریف کردید و به علت یا علل آن چيز اکتفا کردید به این میهر 

جات اي که ما را از مشکالت و معامالت پایاپاي نگویيم وسيلهگوید پول را تعریف کنيد، و ما میمثالً کسی می

عنی علت پيدا شدن پول انگيزه براي نجات از معامالت دهد، واقعاً هم این تعریف پول است اما به علت پول، یمی

رسيد یک وقت کسی از شما پپایاپاي و یا معامالت تنهاتري است، معامالت جنس با جنس، یا کاال با کاال. یا 

گویيد حکومت نهادي است که براي نجات نظم، امنيت و رفاه پدید آمده است. حکومت چيست؟ و شما می

جا هم شما تعریف کردید حکومت را، اما علتی که شده حکومت به وجود بياید. در ایناي باعث یعنی انگيزه

جا مفهوم حکومت خودش تعریف نشده و تنها علت و عللی که ممکن سبب شده حکومت به وجود بياید، این

ه اند، چاست سبب پيدایش حکومت بشود تعریف شوند. در علوم اجتماعی بسياري از تعاریف از این مقوله

 در علوم اجتماعی خيلی اوقات وقتیبپسندیم، چه نپسندیم چه خوشمان بياید و چه خوشمان نياید. باالخره 

دهند، منظورم از خواهند چيزي را تعریف کنند به علت و علل و تکوین یا تکوّن آن چيز، ارجاعمان میمی

ست. اما اگر شما دقت کنيد متوجه شناسی، اقتصاد، سياست و سایر علوم اجتماعی اعلوم اجتماعی هم جامعه

َرف که انگشت بگذاریم و بگویيم مُعَّشوید در بسياري از جاها که ما این قسم تعاریف را داریم به جاي اینمی

یا  گویيم تعاریف تکوینیها میکنند. به ایناشاره می چيست بيشتر به علل و عوامل به وجود آمدن مُعََّرف

Genetic . 
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 تعریف قسم نهم

 تعریف کارکردي یا پی آیندي

ی اشاره اند که به آثار و نتایج یک شیک قسم تعاریف دیگري داریم که درست عکس این است یعنی تعاریفی

یا تعاریف کارکردي یا  Consequentialآیندي یا کارکردي، یا گویيم تعاریف پیکنند که به آن میمی

Functional definition  تيم که نهاد گفکنيم. مثالً به اثر و نتيجه کارکرد اشاره مییعنی ما در این تعاریف

سازي روابط جنسی پدید آمده است، خوب در گویيم نهاد خانواده براي سالمخانواده تعریفش چيست؟ و می

گویند اثر و نتيجه نهاد خانواده این است، اگر کسی گفت کنند و میجا کارکرد نهاد خانواده را بيان میاین

telephone کند، پذیر میاي است که امکان شنيدن صداي کسی دیگر را از راه دور امکانگویيم وسيلهمی

 است.  Telephoneاین کارکرد و اثر و نتيجه 

 در تعاریف ابزاري هم آثار و نتایج مطرح است؟ سوال:

بزار یف ابزاري، فرق ادر تعاریف ابزاري هم آثار و نتایج مطرح است اما فرقش در این است که در تعار جواب:

و کارکرد این است که ابزار از مقوله هدفند، اما کارکرد از مقوله نتيجه است و قبالً گفته بودم، که هدف و 

ارکردي را جا تعاریف کگفتم همانمن بهتر بود وقتی تعاریف ابزاري را میکند. البته نتيجه با هم فرق می

وقت  گيرم. اما یکدارم که براي رسيدن به آن ابزاري به کار می دانيد که من وقتی هدفیمیگفتم. شما می

اند، که پدیده ها آثار و نتایج آنکند آثار و نتایجی دارد که اینکند وقتی تحقق پيدا میيدا میاي تحقق پپدیده

 ها را لزومًا با هدفمان در نظر نگرفتيم.ما هيج وقت آن

 شود؟کنند حاصل چه میپيدا میسوال: وقتی هدف و نتيجه با هم انطباق 

هاست هاست و نه در مقام تعریف، یعنی فقط در عمل ما انسانجواب: انطباق هدف و نتيجه در مقام عمل ما انسان

خود آن شی  توانيم بگویيمکند، نمیکند و گاهی هم انطباق پيدا نمیکه گاهی هدف بر نتيجه انطباق پيدا می

رده است یا نه، چون هدف به انسان تعلق دارد و انسان است که از انجام کاري هدفش بر نتيجه انطباق پيدا ک

مده جا موفقيت حاصل آگویيم ایناي هم که این کار به آن انجاميد همان هدف باشد میهدفی دارد، اگر نتيجه

دارند. هدف ن هاها هدف دارند، پدیدهاست و هدف و نتيجه بر هم انطباق پيدا کردند. به تعبير دیگري انسان
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دهند براي رسيدن به هدفی است و اگر نتيجه کار هم همان هدف شد آن ها کاري انجام میبنابراین وقتی انسان

هاي فکند، پس این تعریوقت انطباق هدف و نتيجه روي داده است که این دیگر در تعریف تسري پيدا نمی

 گذارید که این هم یک قسم تعریف است.هاي ابزاري بآیندي را باید کنار تعریفکارکردي یا پی

 تعریف قسم دهم

 تعریف اقناعی

بار استيونسن کشف کرد، که ها را اولين( که اینpersuasiveاند. )هاي اقناعییک قسم تعریف، تعریف 

کشف کرد یا تعاریف  persuasive definitionsفيلسوف اخالق معروف است، او یک تعریف با عنوان 

خود پدیده عالقمند کند. مثالً آورد تا ما را به ریف اقناعی شخص از پدیده روي به مفهوم میاقناعی. در تعا

هاي کدام از این نظامهاي دمکراتيک هستند ممکن است ما هيچهایی در جهان وجود دارند که نظامنظام

ه مردم بر می است ککه ما را به این نظام دمکراتيک نظابراي اینخوشی نداشته باشيم. شخص دمکراتيک دل

آید از این جهت به این تعریف شنود خوشش میسرنوشت خود تسلط دارند، آدم وقتی این تعریف را می

گویند تعریف اقناعی، برانگيزاننده، از این جهت که شما را اقناع کنند با چيز خوبی سروکار دارید. یعنی می

گردان شوید از این نارضایتی که دارید. ما یف، رويشما از نارضایتی که از مصادیق دارید از طریق یک تعر

فراوان داریم. ما در قالب این تعریف، آن را زیباتر کردیم، در واقع  persuasiveها از این تعریف خيلی وقت

 این یک نوع تعلّيه یا اعالء شی است. 

 مصداق چند قسم تعریف بودن یک تعریف

ریف مصداق دو نوع از تعاریف است مثالً یک تعریف واحد هم ما هفده قسم تعریف گفتيم اما گاهی یک تع

ادق یا توانند تصالجمع نيستند و میمصداق قسم سوم است و هم مصداق قسم یازدهم. یعنی این تعاریف مانعه

که نارضایتی شخص را از مصادیق کاهش دهيم مفهوم را هم مصداق پيدا کنند. در تعاریف اقناعی ما براي این

ود دارد. وج اهلل ماشاباز در علوم اجتماعی الیها ایندهيم. و چه که مصادیق در واقع هستند جلوه میز آنزیباتر ا

وقتی این تعاریف را کشف کرد بيشتر آن را در اخالق کشف کرد ولی بعد بقيه فيلسوفان منطق استيونسن 

 متوجه شدند که این تعاریف در بقيه جاها هم کاربرد دارند.
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 یازدهم و دوازدهم  تعریف قسم

 تعریف آرمانی و ریاضی

یا  idealعاریف یا ت کنيم به تعاریف آرمانی یا آرمانی سازانهها تعبير میاند که از آننظير این تعاریف، تعاریفی

idealizedاند که یک شی را به بهترین صورتی که ما خوش داریم باشد تعریف ، این تعاریف، تعاریفی

که بلی این بود که در قبلی یک نوع نارضایتی نسبت به مصادیق وجود داشته و براي اینکند، فرقش با قمی

ته، جا نارضایتی نسبت به مصادیق وجود نداشعالقه ما را به مصادیق جمع کنند تعریف اقناعی کردند، اما در این

کنند. آرمانی تعریف میخواهند تعریفی بکنند، اصالً ممکن است که هنوز مصداقی وجود ندارد، اما وقتی می

خواست تعریفش را بکند، وجود نداشت اما او تعریفی آرمانی به مثالً جامعه سوسياليستی وقتی مارکس می

گيرند اش میاي است که در آن از هر کس به اندازه تواناییعهگفت جامعه سوسياليستی جامداد، میدست می

قع چيزي وجود نداشت که ما بگویيم از مصادیقش ناراضی بودیم، الوادهند، فیو به هر کس به اندازه نيازش می

و گویند جامعه است که در آن هر چه تاما این تعریف خيلی آرمانی است. یا مثالً در تعریف جامعه ليبرالی می

 اي استخواهد بگوید این جامعه، جامعهرا خوش آید در اختيار توست. این خيلی آرمانی است، در واقع می

ه گویيم، تعاریف آرمانی، فرق این تعاریف با تعاریف اقناعی این است کی بر خوشایند، به این تعاریف میمبتن

اي وجود داشته، بلکه هنوز مصداقی وجود ندارد. نظير این فرض بر این نيست که مصادیق ناراضی کننده

  اند و از یک لحاظ تعاریف ریاضی.تعاریف از یک لحاظ تعاریف ارزش داورانه

ارزش  اند و از یک لحاظ تعاریفاز یک لحاظ شبيه تعاریف آرمانی بينيد تعاریف ریاضیدقت کنيد میاگر 

اند آرمانی ولی البته این سخن در باب همه اند. اوالً تعاریف ریاضی، تعاریفیداورانه نظير تعاریف آرمانی

ندارد در  اند. شما امکانمانی سازانهف ریاضی تعاریف آرتعاریف ریاضی صادق نيست ولی به طور کلی تعاری

کره داشته باشيد، یعنی شی وجود داشته باشد که جميع نقاط سطحش از مرکز آن شی دقيقاً به یک عالم بيرون 

هایی که قبالً هبينيد فاصلتان را ریزتر و ریزتر کنيد بيشتر میگيريهاي اندازهاندازه باشد. هر چه شما دستگاه

آیيد کره را در ریاضی به نحوي آرمانی تعریف رسيدند، االن نامساوي است. اما شما میمساوي به نظر می

که  گویيد کره حجمی استکنيد و میاي که اصالً تحقق در بيرون ندارد را آرمانی تعریف میکنيد، کرهمی

. شما د ندارداند، در صورتی که چنين چيزي وجوهمه نقاط واقع بر روي سطح آن از یک نقطه به یک فاصله
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کند، پس ها را احساس میروي یک کره دست بماليد، خواهيد دید که زیر پوستتان هم این باال و پایين بودن

 ها را مثل توپ پينگ پنگ درست کنند. مثالً وقتی روي توپ پينگ پنگبه یک فاصله نيستند، حتی اگر آن

 روسکوپ قرار بدهيد خواهيد دید که چقدر باالبينيد که صاف است اما اگر آن را زیر ميککشيد میدست می

بري تواند وجود داشته باشد. یا مثلثات، وقتی مشابه کارگاه چوباي در عالم بيرون نمیکرهو پایينی دارد. هيچ 

رف هم عگویيد این هم مثلث. در کند و میا مثلث دارید، نجار فوري به گونيا اشاره مییگویيد آروید میمی

دانيم که سه ضلع مثلث باید سه خط مستقيم باشند. شما به گونيا که دست کنند، اما ما میقبول می این را مثلث

بينيد برآمدگی و فرورفتگی دارد ؛ امکان ندارد شما در عالم بيرون بتوانيد مثلث درست کنيد. کشيد میمی

 قطه، طبق تعریف وجود ندارد.ها درباره احجام است که ما در عالم بيرون حجم داریم اما سطح، خط، ناین

چون در عالم طبيعت هر شی سه بُعد دارد و اگر سه ُبعد دارد، پس حتماً هر شی در عالم طبيعت حجم است و 

ما در عالم طبيعت پدیده دو بُعدي نداریم تا بگویيم سطح هم وجود دارد. چيز یک بعدي نداریم تا بگویيم خط 

طبيعت، عالم اشياء سه بعدي است. ما ا بگویيم نقطه هم وجود ندارد. عالم بُعد نداریم تهم وجود دارد. چيز بی

شی دو بعدي و یک بعدي و صفر بعدي نداریم. اما ما با این همه در هندسه نقطه، خط و سطح را تعریف 

و خشن از  Rootاالضالع، مربع و ... . یک تصور کنيم مثل لوزي، متوازيکنيم و سطوح را هم تعریف میمی

گذاریم شده را می idealizedکنيم و اسم آن صورت می idealizedالم بيرون و عالم واقع داریم و این را ع

يرون سه بُعد جا قبول کردیم که ما در عالم بکنيم. اگر انيشتينی نباشيم تا اینمربع، لوزي و بعد هم تعریفش می

حقق دارند و سطوح و خطوط و نقاط و امکان خواهيم بگویيم فقط احجام در عالم بيرون قدرت تداریم و می

 اند.  idealizedها تعاریف دهيم، اینها ارائه میتحقق در عالم طبيعت نداریم و ما هرچه تعریف از این

االصول ها هم که وجود دارند طبق آن تعریفی که گفتم وجود ندارند، مثالً علیاما نکته دومم این بود که حجم

کره یا مثلث یا مکعب مشکلی ندارد که به صورت سه بعدي در عالم بيرون وجود  مشکلی وجود ندارد که

دارد، االصول امکان نگویيم عالیدر باب سطوح، نقاط و خطوط میالواقع وجود ندارد. پس داشته باشد، اما فی

impressible گویيم امکان ندارد، در باب احجام میin practice دارد چيزي امکان ندارد، عمالً امکان ن

مکعب مستطيل باشد و همه سطوحش به اندازه هم باشند. هر چقدر هم مکعب را دقيق بسازند باز یکی از 

ينيد که ببين نگاه کرده باشيد میگفته بود شما اگر با ذره Jeensکند، جينز هایش با سطح دیگر فرق میسطح
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دریا  ها با هم متفاوت است. مگر قله هيماليا با کفنقدر ایمرغ از زمين بيشتر است. اینباال و پایينی سطح تخم

کيلومتر از باالترین نقطه  12کيلومتر نسبت به زمين چيزي نيست.  12کيلومتر. این  12چقدر فاصله دارد؟ مثالً 

مرغ چقدر خمبينيد نسبت به کل تمرغ را در نظر بگيرید میهاي تخمترین نقطه، اما اگر باال و پایينیتا پایين

هاي من نسبت به هندسه صادق بود اما راجع به حساب صادق نيست. تعاریف جا حرفاینتفاوت دارد. تا 

کنيم، عدد صحيح، حقيقی یا اعداد را تعریف می Pنيستند، مثالً وقتی ما عدد پنج یا عدد  idealizedحساب، 

وع موالً تعاریف ریاضی را یک ناي نيستند اما معشده idealizedها تعاریف کنند اینموهوم را تعریف می

خواهم بگویم سخنی را که در باب هویات هندسی صادق است را به هویات حسابی هم کنند. میتعریف می

توانيم بگویم مثلث صورت شده است. می idealizedهاي ها صورتگویند ایندهند و میتسّري می

idealized  شده است اما عدد پنج صورتidealized ها، صورت زي نيست. اعداد، مجموعهشده چي

idealized هاي فلسفه منطق معموالً تعاریف ریاضی را در یک شده چيزي نيستند اما کالً در کتاب

category گویند تعاریف ریاضی صورت دهند و میجاي میidealized  شده چيزي است که در عالم

 بيان کردم، اما تعاریف آرمانی یک شبيه دیگري هم اند که قبالًبينيم، از این جهت شبيه تعاریف آرمانیمی

 دارند که آن تعاریف ارزش داورانه است، 

 تعریف قسم سیزدهم

 معرف احساسات است

ر تعریف د مُعَّرَفاحساسات و عواطف خود را نسبت به  مُعَّرَفاند که در آن ها تعاریفیتعاریف قسم سيزدهم، این

وقتی  هاي اخالقی استهاست. و وایتهد گفته دین همان ارزشافيون تودهگنجاند، مثالً مارکس گفته دین می

کشد، اولی تعریف ارزش داورانه خيلی منفی و دومی تعریف ارزش داورانه خيلی مثبت از به آسمان شعله می

دین است، در هر دو تعریف احساسات و عواطف و هيجانات شخص نسبت به دین وجود دارد. آقاي دین 

Deen ریف بسيار مهمی را از دین، در یک کتاب کالسيک خيلی مهمی از دین تعریف ارائه داده است، که تع

و نزدیک به چهارصد تعریف را از دین بررسی کرده  ما در همه این تعاریف چهار مشکل در تعریف دین 

ف یا جامع تعاری داریم و بنابراین معتقد شد ما تعریف مشخصی از دین نداریم. او به این نتيجه رسيد که این

ی شود، یا مانع اغيار نيستند یعنهاي جهان را شامل نمیافراد نيستند یعنی جوري صورت گرفته که همه دین
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 گفت بعضی از تعاریف از دین ارزشمیشود دین. او جوري تعریف شده که ليبراليسم یا مارکسيسم هم می

 ت این تعاریف ارزشمند نيستند.گفداورانه مثبت و بعضی ارزش داورانه منفی است، او می

 هاي چهارگانه است؟جا منظور از ارزش کدام یک از ارزشاین سوال:

هاي دینی و هاي اخالقی و هم ارزشهاي حقوقی و هم ارزشهاي زیبایی شناسانه، هم ارزشهم ارزش جواب:

 مذهبی.

ر مردي هزادي یعنی ولنگاري. یعنی گوید آمثالً تعریف آقاي مصباح از آزادي یک نمونه خوب است. ایشان می

بتواند روي هر زنی دست بگذارد و بالعکس. این خيلی ارزش داورانه است. این تعاریف خيلی فراوانند، یا 

پلوراليسم یعنی هيچ حتمی وجود ندارد و همه چيز به یک ميزان ناحق است. بعضی از این تعاریف نامطلوب 

دیگري  کند تعریفآیند به این خاطر است که شخص فکر میها میتابها در ککه اینشوند اما اینتلقی می

 پذیر نيست و بعداً راجع به ممکن و مطلوب بودن تعاریف توضيح خواهم داد. امکان

 تعریف قسم چهاردهم

 تعاریف انتزاعی

اگر ما تجرید گویيم یا تعاریف تجریدي، می abstractها تعاریف انتزاعی یا دسته تعاریف هستند که به آنیک 

خواهد شود بگویيم تعاریف انتزاعی. در تعاریف انتزاعی وقتی شخص میرا همان انتزاع بدانيم، آن وقت می

وه کند و وجآورد و بعد از وجوه اختالفش را صرف نظر میمفهوم را تعریف کند مصادیق مفهوم را گرد می

ه را طورند. سگ، گربه، خرگوش، پروانهمين شناسیگنجاند، تمام تعاریف زیستاشتراکش را در تعریف می

 کنيم؟چطور تعریف می

الفشان گيریم و بعد از وجوه اختخواهيم پروانه را تعریف کنيم تمامی مصادیق پروانه را در نظر میمثالً وقتی می

چهارتا،  تا،کنيم و یا ... . آن وقت اگر یکی، دوتا، سهها صرف نظر میمثل بزرگی و کوچکی و رنگارنگی بال

eleman گویند پروانه این است. از زمانی که لينه باقی ماند که ميانشان مشترک است، آن وقت میLene  یا

بگویيم به  شناسی بود بر روي کار آمد بایدلينائوس گياهشناس معروف که به یک معنا باید گفت استاد زیست

ی را از گویيم تجریدي یعنی ما شاین تعاریف می طور شدند. از این جهت بهیک تعبير، تمامی این تعاریف این
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ی را از آن ایم شگویيم انتزاعی، یعنی کندهوجوه اختالفش تجرید کردیم یا جدا کردیم به این تعاریف می

نام خودش مشابهت و وجه اشتراک ندارد. مثالً یک ها با بقيه اشياء همهایی که آن شی در آن ویژگیویژگی

عضی نازکند، کلفتند، بها آلياژهاي مختلف دارند. بعضی سکه سکه را تعریف کن. خوب، گویدنفر به شما می

ردید ها گرفتيد و انتزاع کبعضی دورنگ دارند و بعضی یک رنگ دارند. اگر شما این وجوه اختالف را از سکه

ت ذاتی اس غير از تعریفشود تعریف سکه. این ها مشترک است، این میو دقت کردید چه چيز در همه آن

اریف تعکردیم. در جا ما فقط به پدیدار نگاه میکردیم، در اینگرایانه ارائه میهاي ذاتکه در همه تعریف

هایی phenomenاش نظر داریم. اما phenomenجا به شی نظر داریم، اما این Nomenگرایانه به ذات

 هایشان با هم اختالف دارند. که یک شی دارند، خيلی

 essentialیا تعاریف  essenceما در طور نيستند. پس هایی دارد که اینphenomenاي یک اما هر شی

گویيم ذات آب چيست و کاري ها کار نداریم و مثالً میphenomenشی دقت داریم یعنی به  Nomenبه 

بينيم ا میکار داریم. ام phenomenاش نداریم. در این نوع تعاریف ما با به رطوبت، ميعان، سردي و زاللی

هایش مشترک phenomenهاي جهان مشترک است ولی در بقيه با بقيه آب phenomenتا nاین آب در 

را  Nomenخواستيم گرایانه میآوریم، با این که در تعاریف ذاتتا اشتراک را در تعریف میnنيست. این 

 شوند.وط میشی مرب Nomenخواستيم ذاتيات را بياوریم و چيزهایی که به بياوریم، می

بينيم کنيم و میجا ما به پدیدارهاي آب نگاه میاند. در اینها تعاریف پسينیگرایانه پيشينی و اینآن تعاریف ذات

 گنجانيم. ها را در تعریف آب میهاي دیگر جهان مشترک است. اینبرخی از پدیدارهاي آب با آب
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 تعریف قسم پانزدهم

 تعاریف توصیفی

، ما یک descriptive definitionsکنيم به تعابير توصيفی یا ها تعبير میاند که از آنتعاریفیبعدي، تعاریف 

description  داریم که به معناي راسلی است و همه مفاهيم به این معناdescriptive  است، چون با مفهوم

 knowledge byداریم و یک  Knowledge by acquaintanceگفت ما یک گيرد، او میانجام می

definitions  .Knowledge by description  با مفهوم بود. همه تعاریف از طریق مفهومند و آن مراد

شود، یعنی تعاریفی که وقتی شما آن تعاریف را بلد باشيد شی را اجمااًل گفته می descriptionنيست، وقتی 

یف تفصيلی و اند، نه تعاری، تعاریف اجمالیشناسيد. تعاریف توصيفکه آن را تفصيالً نمیشناسيد ولو اینمی

ی بيشتر پوشش گياهاي زندگی کنيد که در آن جا چهار تا فرض کنيد شما در منطقهها کاربرد دارند. مثالً این

خواهيد این گياه را به من شناسم. حاال شما میآورم و آن را نمیوجود ندارد. اسم یکی از این چهارتا را می

ی نکنم، و همين تاي دیگر قاطکافی است که چيزي بگویيد در توصيف آن تا من آن را با آن سها بشناسانيد. تنه

 گویند تعریف اجمالی.که من بتوانم آن را تمييز بدهم کافی است. به این می

 شرطش این است که مصادیقش محدود باشد؟ سوال:

 بله، باید مصادیقش معلوم باشد.  جواب:

 نزد قدما تعریف اجمالی و تفصیلی

يم و بخواهيم گفتند اگر آب را نشناسها میقدماي ما یک تعریف اجمالی در برابر یک تعریف تفصيلی داشتند. آن

کرد طرح می سيناها آبند؟ این چيزي بود که ابنها و چطور بفهميم اینآن را بشناسيم باید برویم به سراغ آب

ب چيست اگر ندانيم آها برویم. يم باید به سراغ مصادیق آبها را بشناسکه بتوانيم آبگفت براي اینو می

بدانيم  چه چيز مصداق آب است، دانيم که چه چيز مصداق آب است و چه چيز مصداق آب نيست. اگر نمی

یم. توانيم به دنبال مصادیق آب برواین یعنی آب را شناختيم و اگر ندانيم چه چيز مصداق آب است، چطور می

ه هاي عالم در بيابان نوادا جمع بشوند تا ببينيم وجها را بشناسد. همه روباهخواهد روباهسی میفرض کنيد کیا 

ی فهميم که این فالن ویژگها ما میها چيست؟ حاال اگر یک سگی آمد بين روباهمشترک و وجوه اختالف آن



289 
 

م و ها را شناختيدهيم، این یعنی روباهها راه نها را بشناسيم و سگ را بين آناگر روباهها را ندارد. خوب روباه

ها بشود، شاید این موجود هم روباه دهيد سگ وارد جرگه آنها شناخت ندارید چرا اجازه نمیاگر از روباه

ها شناخت اجمالی داریم اما شناخت تفصيلی نداریم. اجماالً یک گفت ما نسبت به روباهسينا میباشد. ابن

ه ها در بيابان جمع شدند نسبت بن علم تفصيلی نداریم آن وقت وقتی همه روباهتصورات مبهمی داریم اما ای

الی و سينا بين علم اجمالی و علم تفصيلی تفکيک کرد و طبعًا تعریف اجمکنيم. ابن ها علم تفصيلی پيدا میآن

 تعریف تفصيلی. 

یی به آن هاآن وقت تعریف سينا درست است یا نه. وهایی داشتند که آیا حرف ابنخب قدما یکسري صحبت

شود ما این درخت را از گفت باعث میسينا است که میهاي اجمالی ابنتعریف descriptiveگفتند می

جی هایی که با اشياء عينی خارهاي مصداقی هم که به تعریفدر تعریفهاي دیگر تشخيص بدهيم. اما درخت

يفی با هاي توصهاي تمایزي. فرق این تعریفو تعریف هاي تمييزيسروکار دارند هم اشاره کردم به تعریف

ا جکنيم و در اینها خودش عينی خارجی را تعریف میهاي تمایزي آن است که در آن تعریفآن تعریف

ه اند و نهاي اجمالیها تعریفهم یک قسم تعریف است، که این کنيم و اینمفهومش را تعریف می داریم

 گویيم.هاي توصيفی میها، تعریفین تعریفکه به ا هاي تفصيلیتعریف

 تعریف قسم شانزدهم

 تعریف شبکه اي 

ها این Network definitions اي یا گویند تعاریف شبکهها میقسم شانزدهمی از تعاریف داریم که به آن 

ا این همه نند، اما بکشوند و بنابراین حالت دوري پيدا میتا مفهوم با استفاده از هم تعریف میnاند که تعاریفی

تا nدانستند، چون ها را دوري میکردند چون اینها نيست. قدما اگر بودند این تعاریف را رد میاي از اینچاره

 شود از تعاریفآید. اما امروزه گاهی گفته میآیند و دور به وجود میمفهوم با ارجاع به همدیگر پدید می

کردند و به بدمنه هستند. قدما خيلی چيزها را به لحاظ نظري محکوم میتعاریف الاي نيست. این اي چارهشبکه

شوند داشتند. اما امروزه بعضی چيزها هستند که به لحاظ نظري محکوم میلحاظ عملی هم دست از آن برمی

 گفتند یک موجبه کليه را یک سالبه جزئيه نقضمیشود. قدما ها برداشته نمیاما به لحاظ عملی دست از آن

د تا یک سالبه گوینگيرد و میکرند را اگریک انسان پيدا شد که متفکر نبود از ما میها متفکند، همه انسانمی
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جزئيه آمد و یک موجبه کليه را نقض کرد باید حرفش را نزد. امروز قبول کردند که یک سالبه جزئيه یک 

گویيم هر جسمی بر اثر میشود. مثالً ده میها در علوم استفاکند اما هنوز هم از آنموجبه کليه را نقض می

، بين یطور نيست یعنهم اینطور نيست. آب کند ولی یخ در یک دمایی اینافزایش دما، افزایش حجم پيدا می

تا یکی، دوتا و یا سهگویند صرف کند، چرا؟ چون میگراد کاهش حجم پيدا میصفر تا چهار درجه سانتی

پيدا کنيم و  تر یا بهتر از ایندست از یک قاعده کلی برداریم، باید یک قاعده کلی شود که مااستثنا باعث نمی

شود، اما بعد دست از این برداریم یعنی نظراً قبول دارند که یک موجبه کليه با یک سالبه جزئيه نقض می

ویل بدهيد. چرا؟ ا تحگویيم باید یک موجبه کليه بهتر به مداریم و میمان برنمیگویند دست از موجبه کليهمی

قبلی را  نکه یک قانونی پيدا بشود که قانواینرود. مگر یهاي کليه کارش پيش نمچون علم بدون موجبه

ترتيب  همينداریم. به مان دست برمیپوشش بدهد و موارد استثنا را هم پوشش بدهد آن وقت ما از قانون قبلی

استقراء  گویندهم میداشتند. امروز تند از آن عمالً دست برمیدانساعتبار میوقتی قدما استقراء ناقص را بی

رداریم. توانيم از استقراء ناقصمان دست باعتبار است اما ما تا زمانی که استقراء تام پيدا نکردیم نمیناقص بی

یف رگفتند تعاند و قدما میاي هم دوريهاي شبکهاي است. تعریفهاي شبکهاز این موارد هم تعریفیکی 

اي از آن نيست، گویند بله باطل است. اما چون تعریف دیگري نداریم چارهدوري باطل است. امروز هم می

 کنيم. مثالً درهاي دوري تمشيت میچون تعریف غيردوري نداریم که به دردمان بخورد با همين تعریف

نيد. را بدون اعتبار به دور تعریف کتوانيد مبانی مارکسيسم یاند. شما نمهاي فکري تعاریف عموماً دورينظام

 شود تعریف کرد. که مفاهيم اصلی اسالم را هم بدون ارتکاب دور نمیکما این

تقوا باید  اند. در تعریفايدهد همه شبکههاي ایزوتسو نگاه کنيد، تعاریفی که او از قرآن به دست میدر کتاب

آیند واقعًا دید میها پریف تقوا را گنجانيد، وقتی این شبکهتعریف ایمان را گنجاند. در تعریف ایمان هم باید تع

اجزاء  گيرد و تعاریفبرند، ولو تعریف هر جزء از شبکه با سایر اجزاي شبکه صورت میما را در علم جلو می

 دیگر این شبکه هم با این جزء. 

اي را داشته هککه تعاریف شباین اي نداریم جزگفت چارهداد و میاي خيلی بها میکواین به این تعاریف شبکه

انه گرایاي، تعاریف کل. نظير تعاریف شبکهCircularاند یعنی که واقعاً به لحاظ تئوریک دورياینباشيم. ولو 

شویم، آن را جزء یک کل تلقی گرایانه وقتی از تعریف یک جزء عاجز میاند، در تعاریف کلholisticیا 
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ا تعریف کنيم. مثالً ممکن است ما نتوانيم وزیر رزاء آن کل این جزء را تعریفش میکنيم و با تکيه به سایر اجمی

اء خانه، و بعد وزیر را با توسل به سایر اعضگيریم به نام وزارتآیيم کل بزرگی را در نظر میکنيم و بعد می

خانه کس در وزارتخانه است که از هيچگویيم وزیر عضو انسانی وزارتکنيم و میخانه تعریف میوزارت

 classroomگيریم، البته در نظر می classیک کلی را به نام کنيم. اول گيرد. یا مبصر را تعریف میفرمان نمی

کنيم، ما مبصر را انگليسی مرادم است چون ما هر دو را به یک شکل ترجمه می classمرادم نيست، بلکه 

است که در آن کل مسئوليت  classبصر عضو انسانی گویيم مگيریم و میدر نظر می classزیرمجموعه 

گرایانه، این تعاریف در علوم کاربردي کل گویيم تعاریفنظارت بر سایر اعضا را بر عهده دارد. به این می

اند، نه علم نها فاند، نه علم پزشکی یا مدیریت که اینخيلی استعمال دارد، یعنی در علومی که به نظر دقّی فن

شناسی علم است. روانشناسی و جامعه شناسی، اقتصاد شناسی، عصبلوژي علم است، آناتومی، خونولی فيزیو

دهد، در علومی ها گروهی را به سمت هدف خاصی سوق میآید با استفاده از اینهم علم است. اما مدیریت می

 الند. اند و نه علم، این نوع تعاریف بسيار مورد استعمکه جنبه کاربردي دارد یعنی فن

 

 برخی نکات پیرامون تعریف*

 تعریف پذیري و تعریف ناپذیري 

ه تعاریف، چه تعاریفی که ناظر به واژه بودند یا تعاریفی کگانه مفهومی بودند. درباره ها انواع تعاریف هفدهاین

وجود دارد و  يانکته  گانه اخير که ناظر به مفاهيم بودندناظر به اشياء عينی خارجی بودند، چه تعاریف هفده

بته که همه چيز، الاین باره وجود دارد. یکیدیدگاه در اینپذیر است یا خير. سه فکه آیا همه چيز تعریاین

جا سه قول پذیر است یا نه. در اینمرادم از چيز اعم از واژه، اشياء عينی خارجی و مفهوم است، آیا تعریف

يست. و پذیر نیر است، قول بعد این است که هيچ چيز تعریفپذکه همه چيز تعریفوجود دارد؟ قول اول این

 پذیر نيستند.پذیرند و بعضی چيزها تعریفیک قول این است که بعضی چيزها تعریف
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 ارزش صدق داشتن تعاریف

ق و ها را به صادتوان تعریفکه میها ارزش صدق دارند یا خير؟ یعنی اینبحث دوم این است که آیا تعریف 

ها سب کرد و بگویيم این تعریف، تعریف صادقی است و آن تعریف، تعریف کاذبی است. خيلیکاذب منت

د به شوچون معتقدم کذب و صدق را می معقتدند که تعریف ارزش صدق ندارد و من هم به این معتقدم. چرا؟

نسبت داد اما  ودشگزاره نسبت داد و تعاریف گزاره نيستند. به تعبير دیگر صدق و کذب را به تصدیقات می

و کذب  ست، بلکه تصدیق صدقدهند و تصور صدق و کذب بردار نيدهند تصور میتعاریف به ما تصدیق نمی

 بردار است. 

 تصادق داشتن برخی از اقسام تعاریف

یا آکه انواع مختلفی که براي تعریف گفتيم با هم تصادق دارند یا با هم تصادق ندراند. یعنی بحث سوم این

تواند از بين تعاریفی که گفتيم مصداق سه و پنج باشد؟ یا مصداق هشت و یازده باشد؟ جواب مثبت یتعریفی م

 الجمع نيستند. ةاست و این انواع مانع

 جایگاه تعریف 

د دارند. جا دو دیدگاه وجوبعدي این است که آیا تعاریف باید در آغاز کار بيایند یا در پایان کار؟ در اینبحث 

ان کار گوید تعاریف باید در پایی گوید تعاریف باید در آغاز کار بيایند، و دیدگاه دیگر میدیدگاه میک 

مرادم اعم  گویم کارهم میبيایند، من خودم معتقدم تعاریف باید در آغاز کار بيایند و نه در پایان کار. وقتی 

 از مطالعه، تحقيق و تدریس است.

 حسن بودن اختصار تعریف

بودن تعریف  briefکه اختصار هنر تعریف نيست. آیا ه آیا تعاریف باید مختصر باشند یا اینکبحث دیگر این 

ر تعریف ن است که اختصار هنتواند مفصل باشد؟ غالباً نظر ایاست؟ یا لزومی ندارد تعریف مختصر باشد و می

 است و مختصرترین صورت تعریف بهترین نوع تعریف است. 
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 تعریف توتولوژي و تحلیلی 

گوید است یا نه؟ بعضی می tautologyاست که آیا تعریف همان گویانه است؟ و تعریف یک  بحث دیگر این

 نيستند.  toutologicگویند تعاریفی هستند که تعریفند اما است. اما بعضی می tautologyهر تعریف یک 

 مفید یا مضر بودن تعریف

دي نيست و کار مفيها گفتند تعریف هيچا نه؟ خيلیآخرین بحث این است که آیا تعریف کار مفيدي است ی

قدر اند. یعنی همه چيز آنpedantricگویند تعریف کنندگان فضل فروشند یا اند که میها کسانیاتفاقاً این

 اند. که بتوانيم با هم حرف بزنيم روشن هست. ولی من معتقدم تعاریف کامالً مفيدند، بلکه ضروري

 یفتعریف پذیري خود تعر

فتند هيچ چيز گپذیر است، بعضی میگفتند همه چيز تعریفگفتم بعضی میآید که میاول بحث یادتان می

پذیر نيستند. اما آیا پذیرند و بعضی چيزها تعریفگفتند بعضی چيزها تعریفپذیر نيست و بعضی میتعریف

آید خود تعریف، ت؟ به نظر میاس definitionقابل  definitionپذیر است؟ آیا خود خود تعریف، تعریف

ف گویيد تعریف را تعریف کن. من هم تعرییپذیر نيست و این مسلم است. فرض کنيد شما به من متعریف

یف دانيد تعرخواهيد آن را رد کنيد؟ مگر میگویم چرا میخواهيد آن را رد کنيد من میتا شما میکنم. اما می

ت، آن وقت دانيد تعریف تعریف چيسکنيد. فرض کنيد شما نمیرد می چيست که تعریف من را با استناد به آن

فتند کنم را قبول کنيد. این است که بعضی از فيلسوفان علم گشما باید هر تعریفی را که من از تعریف ارائه می

 ناپذیر است.الاقل خود تعریف تعریف

شود کند، مثل خدا که شناخته نمیف میشود اما چيزهاي دیگر را تعرییعنی تعریف خودش تعریف نمی سوال:

 شود.اما چيزهاي دیگر به وسيله آن شناخته می

 است. episteme logicاست و این بحث  onto logicبله، منتهی آن بحث  جواب:

  مبحث سوال*

موضوع بعدي سوال است. سوال هم بحث مهمی است. ما در بين فيلسوفان غربی بحث مهمی داریم به نام منطق 

سوال. اواًل هر چيزي که آخرش عالمت سوال گذاشتند سوال نيست. یعنی سوال گرامري با سوال  logistic یا
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ميم سوال نيستند. بنابراین باید بفه اند، سوال منطقیاز چيزهایی که سوال گرامريکند. خيلی منطقی فرق می

ل مت سوال روبرو شدیم، با یک سوازنيم، هر جا به یک عالها را ورق میتوانيم بگویيم کتابکجاست. نمی

دانی فالنی چه ظلمی به من کرده است؟ به لحاظ دستور گویم میمواجه شدیم. مثالً یک وقت من به شما می

 الواقع اصالً سوال نيست به لحاظ منطقی.زبانی این سوال است، اما فی

 باحث مطرح حول سؤالم

 سوال منطقی و دستوري

 ی است از دستوري.بحث تفکيکی سوال منطقاول  

 صدق وکذب سوال

شود ارزش داوري کرد، مثالً گفت سؤالت غلط بود یا صحيح بود یا که آیا در باب سوال مییک بحث این 

کنيم و ها ارزش داوري میدرست بود یا نادرست بود، یا نه، سوال ارزش داوري ندارد. راجع به اخباري

شود گفت این چه سوالی بود کردي یا نه؟ میر کاذب بود. اما آیا گویيم این اخبار صادق بود یا این اخبامی

ندارند که هيچ و اگر دارند مالک ارزش آیا سواالت غلط و صحيح دارند یا درست و نادرست دارند. اگر 

 کنيم.داوري مثبت راجع به سواالت چيست و طبعاً ارزش داوري منفی هم راجع به سواالت می

 مقام سوال

 ادعان است که مقام سواالت کجاست کجا باید سوال کرد و بحث بعدي این است که آیا سوال بیدیگر ایبحث  

 فرض یا چه به صورت الزمه.که هر سوالی ادعا دارد؟ چه به صورت پيشهم داریم یا این

 سوال بحث خواهم کرد. logisticدر جلسه بعد راجع به منطق یا 
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 جلسه بیست و سوم

 

 نطقیسوال دستوري و م

اي دانيد که سؤال دستوري جملهي س ؤال تفکيک س ؤال منطقی از س ؤال دس توري است، مییک بحث درباره

نویس ان معتقدند باید در پایانش عالمت س ؤال بياید، این س  ؤال، س  ؤال دستوري، سؤال اس ت که دس تور زبان

ر سؤال منطقی نيستند، آن چه دستوها ي ایندس تور زبانی یا سؤال گرامري است. اما واقعيت این است که همه

ست. مثاًل ياش استفهام انکاري است و استفهام انکاري در واقع سؤال نگویند سؤال برخیشناسان به آن میزبان

ی معنایش این اس  ت: کور که نيس  تی، و کور نيس  تگویيد مگر کوري؟! یک وقتی ش  ما به طرف مقابلتان می

ا این کنيم. چرکنيم و در واقع چيزي را انکار میري ما به ظاهر سؤال میاخبار اس ت نه س ؤال. در استفهام انکا

آید به لحاظ علوم ادبی یعنی معانی و بيان و بدیع، اینکه بگویيم مگر کوري؟ ب ه نظر میکنيم چون ک ار را می

د انگاري گوینگویيم کور نيستی تاکيدش بيشتر است. به این استفهامات به این جهت مینسبت به وقتی که می

س  ته داند اما س  ؤاالت منطقی نيس  تند. یک اند. این س  ؤاالت، س  ؤاالت دس  تور زبانیکه منکر محتواي س  ؤال

يم اثبات خواههاي تقریري ما میاند. در استفهامهاي انکارياند که درست عکس استفهامهاي تقریرياس تفهام

کردیم. مثالً در اس   تفهامات تقریري انکار یا نفی میهاي انکاري ما چيزي را کنيم در ح الی ک ه در اس   تفهام

دانی فالنی آدم ر نمیگویيم مگگویيم مگر به تو نگفته بودم معنایش این است که البته که گفته بودم، یا میمی

خواهی دوباره میگویيم مگر ندانستی فالنی آدم درستکاري نيست.یا میدرس تکاري نيست؟ یعنی البته که می

الف انکار. اگر کنيم، خکنيم اثب ات میرا تقریر میاش. این خواهی دوب اره ببينی؟ یعنی البت ه ک ه میاشببينی

منفی و  هاي تقریري سؤالهاي انکاري سؤال مثبت و حاصلش منفی است اما در استفهامدقت کنيد در استفهام

نویسان جلوي بينيد دستور زبانمی است. استفهام انکاري و تقریري هر دو اخبارند. در عين حالحاصلش مثبت 

اند نویسی اگر چه سؤالدانند ولی به لحاظ دستور زبانها را س ؤال میگذارند و آنیها هم عالمت س ؤال ماین

کار نباشد، از ي اناما به لحاظ منطقی سؤال نيستند، چرا؟ به این دليل که آنی که منطقاً سؤال است باید از مقوله

د، این دو نوع س ؤالی که گفتم اخبار در لباس انشائند و انشاء نيستند در حالی که سؤال منطقی انش اء باش مقوله

 کند در لباس انشاء. گري میواقعاً انشاءاست نه یک نوع اخبار که جلوه
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 نمایند، امااند نه سؤال، سؤال مینما هستند، شبه سؤالبه تعبير دیگر س ؤاالت انکاري و س ؤاالت تقریري، س ؤال

فتاري تحریکی ي سنخ فعل گي انشاء باشد یا به عبارت دقيقتر از مقولهمنطقی باید از مقولهسؤال نيستند. سؤال 

دهيم و ها مخاطبمان را به انجام کاري در آینده س  وق میاند که ما از طریق آنباش  د و گفتم این افعال، افعالی

دهيم و آن فعل جواب سؤال را انجام فعلی سوق می طور اس ت و ما مخاطبمان را بهدر س ؤال منطقی هم همين

اس   تفهام انکاري و اس   تفهام تقریري را چنانچه دقت کرده باش  يد گفتم که س   ؤال دس   تور گفتن اس  ت. من 

اند یا ها هس  تند. اما س  ؤاالت دیگري هم هس  تند که که دس  تور زبانیتریناند، چون دو تا از مهمنویس  یزبان

ور است؟ گویيم حالتان چه طپرسيم مثالً میها میپرسیيستند. مثل سؤالی که در احوالاند اما منطقی ندستوري

وقت منطقی جواب این س  ؤال، س  ؤال منطقی نيس  ت و در واقع س  ؤال دس  توري اس  ت و از این نظر ش  ما هيچ

از شما  وقتی که پزش کگویيد تبم آمده پایين یا چش م دردم بهبود پيدا کرده اس ت، برخالف دهيد، نمینمی

آنجا واقعاً پزشک از شما پرس د که در این ص ورت س ؤال، س ؤال منطقی اس ت، نه دس توري. در حالتان را می

اس  ت و  ي فعل گفتاري تحریکیپس س  ؤال منطقی از مقوله ،کند یعنی فعل گفتاري تحریکی داردس  ؤال می

 چه نوع فعل گفتاري تحریکی است.

 شرایط سوال منطقی

 کی باشد.از مقوله فعل تحری0

اش س  ؤال اس  ت و تفاوت آن با س  ایر افعال تحریکی چيس  ت؟ چون یکی از اند، یکیافعال تحریکی چند قس  م 

اي اقس  ام فعل گفتاري تحریکی س  ؤال اس  ت. فعل گفتاري تحریکی وقتی س  ؤال اس  ت که گوینده از گزاره

رد که شود بيان کبه این ص ورت هم می خبر باش د و نفياً و اثباتاً از آن گزاره چيزي نداند. این ش رط اول رابی

هل شود. هميشه باید با جشود یا یک ندانستن واقعی آغاز میشه با یک جهل واقعی آغاز میس ؤال منطقی همي

بس يط سؤال آغاز بشود یعنی اگر شما واقعاً ندانيد ساعت چند است و ساعت را بپرسيد، فعل گفتاري تحریکی 

 ست.ي سؤال ااید و از مقولهداشته

 شرط دوم : غرض از سوال، دانستن ندانسته باشد

ا دانم امبعض  ی اوقات من چيزي را نمیدانيد بدانيد. چون ش  رط دوم این اس  ت که بخواهيد آن چه را که نمی 

 خواهم بدانم.دانم، اما میخواهم که آن را بدانم. اما سوال وقتی است که چيزي را نمینمی
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 ر به جواب بداندشرط سوم : سائل مخاطب را قاد

ش رط س وم این است که مخاطب را قادر به جواب سوال بدانيد یعنی مخاطب را هم برایش علم به آن گزاره را  

گيریم. این یعنی مخ اطب را قادر گيریم و هم توان ایی او را براي جواب دادن مفروض میبراي او مفروض می

داني د که خودتان را نادان به آن گزاره اي میگزاره ؟ چون او را دان اي ب ه آنداني د ب ه پ اس   خگویی. چرامی

اخبر اگر ش ما بدانيد شخص اللی از موضوعی بدانيد. یعنی دانيد و دیگر اینکه او را توانا به س خن گفتن میمی

ي آن نيس  ت باز هم س  والتان س  وال منطقی نيس  ت یعنی فعل گفتاري اس  ت اما قادر به ص  حبت کردن درباره

 تحریکی نيست. 

 تواند جواب بدهد. ولی سوال درست است، او نمی سوال:

ستيد داناگر نمی تواند به س وال جواب بدهد، یعنی چه که س والتان درس  ت اس  ت؟دانيد که نمیجواب: اگر می

نيد، کتواند جواب بدهد آن وقت وقتی س   وال میدانيد که نمیالل اس   ت، س   والتان منطقی بود اما وقتی می

 يست. سوالتان منطقی ن

پس در س وال منطقی باید طرف مقابلمان را داناي به گزاره بدانيم و هم تواناي به پاسخ گفتن آن گزاره، و گرنه 

یعنی به لحاظ بالغی س   وال اس   ت اما به لحاظ  rhetoricallyدهيم. یعنی کامالً داریم عمل لغوي انجام می

 از شده است تا بشود سوال منطقی یا اینکه دارايمنطقی اص الً س وال نيست. از کجا بفهميم که این شرایط احر

ند که اگر اند یا محقق نيستاین ش رایط نيس ت تا بش ود س وال دس توري، از کجا باید بفهميم این ش رایط محقق

ت جاسسروکار داریم و اگر محقق نبودند با سوال دستوري سروکار داریم. در اینمحقق بودند با سوال منطقی 

سوال کننده  کند. اگره اینکه س وال کنند خودمان باش د یا دیگري جواب س وال فرق میکه باید گفت بس ته ب

 فهمم آیااحراز ش   ده یا خير، یعنی با رجوع به خودم می فهمم که این ش   رایطخود منم با رجوع به خودم می

م و خبر باشگزاره بی خواهم از آنخبرم و میاي بیواقعاً این ش رایط محقق اس ت یا نه و آیا واقعاً من از گزاره

مش   خص  introspectionا نگري یدانم. جوابش از طریق درونگویی میطرف مق ابلم را ق ادر ب ه پاس   خ

و در  کندس ه تا س والی که جواب به آن س واالت، سوال منطقی را از سوال دستوري تفکيک میش ود. هر می

ننده دیگري باش   د اینجا واقعاً کار دش   وار کنگري قابل جواب گفتن اس   ت. اما اگر س   والاین مورد با درون

دانم سوالتان دستوري است یا منطقی و اینجا جایی است اید که نمیش ود، یعنی ش ما از من س والی پرس يدهمی
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ها حدس زد که سوال شما منطقی است یا دستوري ولی که باید از قرائن و امارات اس تفاده کرد و از طریق آن

 توانند به ما جواب قطعی بدهد.که نمیبينيم رات و قرائن دقت کنيم باز میقدر هم در این اماهر چه

 نحوه تشخیص منطقی بودن یا دستوري بودن سوال 

باب اینکه واقعاً س  وال ما واقعاً منطقی اس  ت یا دس  توري. گاهی اوقات ما قرائن قطعی داریم مثل س  واالت در  

 پرسد پایتخت فرانسه کجاست، این سوال امتحانی استشما میامتحانی، سواالت آزمایشی. مثالً وقتی معلم از 

گفتند س  وال اختياري. س  وال اختباري در واقع باز س  وال نيس  ت، چون ما قرینه و اماره قطعی و قدما به آن می

ت. پرس د پایتخت فرانسه کجاسآموز خود میداند پایتخت فرانس ه کجاس ت اما باز از دانشداریم که معلم می

رسيد و س وال منطقی نيس ت. اما هميش ه این قرائن جدي در کار نيس ت. مثالً وقتی شما صبح به من میباز این 

داند که س وال شما دستوري است یا منطقی، چون قرینه و اماره گویيد حالتان چه طور اس ت واقعاً آدم نمیمی

هيد بفهميد که حال من نس  بت به خواد یا واقعاً میيکنپرس  ی میداند ش  ما احوالنمیکافی وجود ندارد. آدم 

همم فجا گاهی قرائن و امارات از نگاه معلوم اس  ت یعنی من از نگاه ش  ما میطور اس  ت. ایندیروز و پریروز چه

از هم قطعی ها بي صدایتان، لحنتان. اما اینهتکه س والتان دس توري اس ت یا منطقی، از طریق اداي سوال، تونالي

 نيستند. اما 

 ي منفی نسبت به سوالارزش داوري ها

 مورد اول :ارزش داوري به حسب پیش فرض  

ض کنيد االن فقط داریم راجع به ش   ود کرد. فربحث دوم این اس   ت که آیا در باب س   وال ارزش داوري می

توان گفت س  وال توان ارزش داوري کرد، میدر س  واالت منطقی هم میزنيم. آیا س  واالت منطقی حرف می

بدي کردي. سوال داراي ارزش مثبتی کردي یا سوال داراي ارزش منفی گفتی. سخنان خوبی کردي یا س وال 

evaluative شود ي سواالت منطقی میپذیر است یا نه؟ جواب مثبت است دربارهگفتن در باب سوال امکان

خته باش  د داراي ارزش ش  ود کرد این اس  ت که اگر س  وال آميارزش داوري که میارزش داوري کرد. اولين 

 mixedخته یا س  واالت مرکب یا گویيم س  واالت آميداوري منفی اس  ت. ما به یک س  لس  له س  واالت می

questions  ،یا سواالت مشوب یعنی به شاعبه یعنی سوال مرکب سوالی است که سوال است اما در آن یکی

وید باز هم ر بگفرض گرفته نش ده، مثال مش هورش این است که اگر قاضی به شوهدو تا، س ه تا اخبار هم پيش
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ست و فرض ایک اخبار یا پيشزنت را زدي؟ معنایش این اس ت که الاقل یک بار قبل زنت را زده بودي. این 

ر فرض اخباري دارد اما اگفرض قاض ی این اس ت که او الاقل یک بار زنش را زده است و این یک پيشپيش

داوري مثبت اس  ت و اگر آميخته باش  د باش  د داراي ارزش  simpleقاض  ی بگوید زنت را زدي؟ این س  وال 

این است که انگار سوال بدون پيش داوري هم  این تفکيک  فرضداراي ارزش داوري منفی اس ت انگار پيش

داوري نداشته باشد است و اگر پيش Mixedداوري داشته باشد پذیر است. چون گفتم اگر سوالی پيشامکان

 ساده است. 

 داوري باشد؟آیا سوال می تواند بدون پیش 

ازم پردداوري باش  د یا نه. در قس  مت چهارم بحث من به این موض  وع میتواند واقعاً بدون پيشآیا س  وال میاما 

توان راجع به آن ارزش داوري مثبت داش  ت و فرض باش  د میولی فعالً عرض کردم که اگر س  وال بدون پيش

اند فی داشته باشيم. پس اولين سواالت، سواالتیتوانيم در بابش ارزش داوري منفرض دارد میاگر سوال پيش

ند و به کنها س وال نيس تند و در واقع در ضمن سوال چيزي را تحکيم میهاي اخباري دارند. اینفرضکه پيش

نيم. کداوري منفی میو ما در بابشان ارزشهمين خاطر به لحاظ سوال بودنشان داراي ارزش داوري منفی است 

کند باز هم زنت را زدي؟ یعنی او باید اثبات کند که ش وهر یک بار بيشتر زنش را زده وقتی قاض ی س وال می

ي ارزش داورفرض اخباري باش  د. اولين یا آميخته به یکی، دو تا، س ه تا پيش mixedس وال ش  ما اس ت. اگر 

و من  کنم خواهم کمی اص   الحدهي د اینج ا تعبيري که دیگران به کار بردند را میمنفی را ب ه س   والت ان می

 خته نباشد ارزش مثبت دارد. این چيزي است کهگویم اگر سوالی آميخته باشد ارزش منفی دارد و اگر آميمی

اما نه  آميخته باشد ارزش منفی داردتر گفت که اگر سوالی قّیشود، اما باید دمعموالً در منطق س وال گفته می

 د. اگر آميخته نباشد خنثی است. اینکه اگر سوالی آميخته نباشد داراي ارزش مثبت باش

 مورد دوم : ارزش داوري به حسب خروج از بحث 

شود و آن این است که اگر سوالی خروج از محل بحث باشد یک نوع ارزش داوري دیگر در باب س واالت می

 کنم وکنيد من دارم در باب جنایات هيتلر س   خنرانی میاین س   وال داراي ارزش داوري منفی اس   ت. فرض 

نيم کس   ی تلقی نککار گویم خوب چه طور جنایتکار بوده و بعد میخواهم اثبات کنم هيتلر یک جنایتمی

را که مثالً ش  ش ميليون یهودي را کش  ته اس  ت، فقط به این جهت که یهودي بودند. اگر ش  ما وس  ط س  وال 
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ي در نتيجه ی فرقیپرس يدید شش ميليون را کشت یا شش ميليون و سه نفر را؟ یعنی خروج از محل بحث. یعن

ش ش ميليون را کش ته باش د، چه شش ميليون و سه نفر. گر چه سوال منطقی است و از جهلی بحث ندارد. چه 

رزش منطقی است اما داراي اش دگان چه قدر بودند نادانيد. س وال به اینکه دقيقاً تعداد کش تهخيزد. ش ما برمی

دهيم و خروج از محل بحث اس  ت چون محل بحث میداوري منفی اس  ت؟ یعنی ما به این س  وال ارزش منفی 

 کند. کار بودن او به اینکه سه نفر را بيشتر کشته باشد یا کمتر فرقی نمیکار بودن هيتلر است و جنایتجنایت

 ولی اگر از یک تاریخ نگار بپرسيم ارزش داوري منفی ندارد. سوال:

بت نگار ثز محل بحث نبود و محل بحث تاریخبله، آن وقت دیگر ارزش منفی نداش  ت، چون خروج ا جواب:

داش   تم راجع به ش   خص   يت و منش هيتلر وقایع تاریخی اس   ت اما محل بحث من یک بحث اخالقی بود. من 

 .کردم و این سوال شما هر چه جوابش باشد ربطی به محل بحث ندارد ارزش داوري منفی می

ز سه تا از نباش يد که دیرو -همس ایه  رپس  -مثل پرویز  گویمکنم و میهایم را نص يحت میبچهیا مثل اینکه من 

ي من پرسيد سه تا شيشه را شکست یا دو تا؟ این سوال در ها را ش کس ت. و اگر آن وقت بچهش يش ه همس ایه

ش ود، چون در بحث من ربطی ندارد که سه تا شکسته باشد یا دو تا شکسته باشد. بابش ارزش داوري منفی می

کسته یا دو دانستيم که پرویز سه تا شيشه را شمان شيشه بخریم باید دقيقاً میيم براي همسایهخواس تبله، اگر می

که محل بحث را مورد توجه قرار دادیم محل بحث دو تا یا سه تا  هستند سواالتی که ناشی از این تا ش يشه را؟

 ي همسایه است.ادبی بچهشيشه را شکستن نيست، محل بحث بی

 ش داوري به حسب عدم طرح مقدمات سوالمورد سوم : ارز

کننده مقدمات سوال را ش وم س واالتی اس ت که س والمورد س وم که براي س واالت ارزش منفی قائل مییک  

ي خودش بوده کند که این معنایش این اس  ت که آن چه را به عهدهبراي طرح س  وال طی نکرده و س  وال می

ش   وند ها با این س   واالت خيلی مواجه میبراي او انجام بدهد معلم خواهد دیگري این کار راانجام نداده و می

ي قبل را نخوانده س   وال دارد. خوب تو باید مقدمات الزم را طی ک ه طرف ب ه این خ اطر ک ه درس جلس   ه

ه شده را ي گذشته گفتکردي تا در باب س والت ارزش داوري مثبت بشود وقتی تو آن چه را در پنج جلسهمی

ظ شدي سوالت به لحارور نکردي و باید نس بت به مطالب طرح ش ده در این چند جلس ه عالم مینخواندي یا م
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ارزش داوري، داراي ارزش داوري منفی اس ت و معنایش این اس ت که س وال ناشی از جهل است ولی جهلی 

 د.ه باشرا طی کرده باشد و باید مقدمات الزم را براي طرح سوال منطقی طی کردآن که مقدمات الزم براي 

 مورد چهارم: عدم توانایی پاسخگویی بالفعل توسط مورد سوال قرار گیرنده

که  ش  ود وقتی اس  ت که س  وال کامالً س  وال اس  ت و معنایش این اس  تداوري چهارمی که مطرح میارزش  

ویی گاوض   اع و احوال قدرت جوابگویی دارد ولی بالفعل و به لحاظ مخاطبتان بالقوه و نوعاً قدرت پاس   خ

گویی نداش ت س وال، سوال منطقی نبود و فقط سوال دستوري نبود. بالقوه و نوعاً هم  امکان جوابندارد. اگر 

وقتی که ل گویی باشد. مثعيتی نيس ت که قادر به پاس خگویی دارد اما در وض بالقوه و نوعاً قدرت پاس خاینجا 

 اسناد و مدارک رويحاضر نيست. اگر  کنيد که االن اسناد و مدارکش پيش منشما در مورد چيزي سوال می

اگر  situationميزم بود که درس ت ولی االن اس ناد و مدارک پيش من حاضر نيست، در این وضع و حال و 

را  گویی به این سوالکسی سوال کرد سوالش ارزش داوري منفی دارد. اگر چه من نوعاً و بالقوه قدرت پاسخ

 توانم به سوال جواب بدهم. ام نمیه قرار گرفتهدارم و بالفعل و در این وضع و حالی ک

 مورد پنجم : به کارگیري عبارات غامض و مبهم 

رود، این هم در عقالنيت ها عبارات غامض یا عبارات داراي ابهام یا ایهام به کار میس   واالتی ک ه در آندیگر 

ود. البته این گونه عبارات به کار برگيرد، که نباید در س  وال گفتاري ارزش داوري منفی به این س  وال تعلق می

اس  ت دیگر آس  انتر از حدي نتوان س  خن گفت. به قول ش  ود این چنين س  خن نگفت. ممکن تا جایی که می

ست ترش کردید دیگر مطلب از دتر. یعنی اگر از یک حدي سادهتان را س اده کنيد اما نه سادهانيش تين مطالب

 وقت آن قدر ش  ود، آندهد قابل فهم نمیا را هر چه توض  يح مییک نفر حرکت جوهري مالص  دررفته. مثالً 

کند و اگر او چنين گفت، این گفت همه چيز حرکت میگوید مالص   درا میکند تا این حد میاش میس   اده

اش اصالت سخن را از بين برده وسخن را از اش کردید اما سادگیاص الً س خن مالص درا نيس ت و خيلی ساده

ه شود. ولی تا آن جا کتر کرد چون آن وقت دیگر این سخن تبدیل به سخن دیگري میهس ادش ود حدي نمی

 شود سوال نباید غامض باشد، یا داراي ابهام و ایهام باشد.می
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 مورد ششم : ارزش داوري به حسب ذوقی و سلیقه اي بودن

ه اي باشد، این چيزي است که بي امور ذوقی و سليقهداوري منفی بعدي این اس ت که سوال نباید دربارهارزش  

زي را ها چيدليل اینکه سوال از اینها سوال کرد. به نباید باشد، نباید از این matters of stayگویيم آن می

ه چيزي را ال شوندوکند و باید اموري که به ذوق و س ليقه مرتبطند طرح نشوند چون سمکش وف نمیبراي تو 

 رد. مکشوف نخواهد ک هبراي سوال کنند

 مورد هفتم : ارزش داوري به حسب اعتراض پس از سوال 

ها به خاطر اعتراضی است که پس از طرح ي آناند که ارزش داوري منفی دربارهمنفی دیگر سواالتیس واالت 

گيرد، مثالً اگر ش  ما از من بپرس  يد زندگی پس از مرگ وجود دارد؟ و من بگویم خير. تا این س  وال انجام می

گویی زندگی پس از مرگ وجود ندارد، که وجود ندارد و اگر حاال بگویيد که تو به چه حقی میجا مشکلی 

کنيد به این دليل که وقتی ش  ما س  وال می ید. چرا؟ه ااگر چنين کنيد در باب س  والتان ارزش داوري منفی کرد

کنيد در واقع انگار یپرس   يد و وقتی اعتراض مارد یا ندارد در واقع راي مرا میزن دگی پس از مرگ وجود د

اب و تيد در این بی داشأیي تو مثل راي من نيس ت و گویا معنایش این اس ت که شما رأگویيد چرا ردارید می

اگر راي داشتيد این منافات دارد با اینکه سوال باید با جهل آغاز بشود. و در محيط فعلی ما خيلی چنين چيزي 

 پرسيد زندگی پس از مرگشود نه با علم یا ظن. وقتی شما از من میوجود دارد. قرار بود سوال با جهل آغاز ب

دانيد زندگی پس از مرگ وجود دارد یا نه راي من را در این وجود دارد یا نه، مفروض ش ان این اس  ت که نمی

اگر من گفتم نه و ش   ما اعتراض کردید یعنی گویی زندگی پس از مرگ وجود دارد و تو پرس   يد. و باب می

دانی وجود دارد پس چرا س   وال کردي؟ این را من گ  اهی ب  ه دو اگر تو میوجود ن  دارد. خوب گویی می

 صورت گفتم. 

 دو اصل بدیهی درباب سوال در جامعه ما

ش  ود یکی درباره س  وال کننده و یکی درباره ي س  وال زیر پا گذاش  ته میي ما دو اص  ل بدیهی دربارهجامعهدر 

 خواهدکند و در واقع راي خودتان را میده، سوال کننده از شما سوال میي س وال کننناحيهجواب دهنده. در 

اگر  کنی؟اگر تو راي داري پس چرا از من س  وال میگوید باید راي من را به زبان بياوري. ولی گویا دارد می
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 پرس  ی، دیگر س  وال کردن معنا ندارد. بهکنی پيش  اپيش جوابش معين اس  ت پس چرا از من میس  والی که می

خواهند دهنده را بش  نوند انگار میتعبير دیگري هميش  ه س  وال کنندگان به جاي آنکه بخواهند جوابِ جواب

این س   وال. در ناحيه  واب دادند بهجدهن ده بش   نوند و گویی خودش   ان جواب خودش   ان را از زب ان جواب

 xدهم اال همان م جواب میو من راجع به هر امور عال کنيدس  وال می x هم، ش  ما از من راجع به دهنده جواب

پرسيد ناصرخسرو قبادیانی با فخر رازي در چه مواردي اختالف داشت و که از من پرسيده بودید. مثالً شما می

بينيد یکمتر مزنم اال سوال شما. شما کنم راجع به سير تاریخ فلسفه و کالم و همه چيز حرف میمن ش روع می

هم  راس  تنکاتی بگویم.... گویند من پيرامون جواب ش  ما هم می کس  ی به س  وال جواب دقيق بدهد. معموالً

ي س  والی ارزش داوري منفی وقتی دربارهپردازد و نه خود س  وال. معموالً گوید چون به پيرامون س  وال میمی

به این معتقد نيس تم ولی به نظر من سواالتی که ارزش  کنند و منش ود راجع به آن ارزش داوري مثبت مینمی

در باب قس مت دوم بحث. اما یک قسمت سومی مطرح شده که مقام سوال اند. این ري منفی ندارند، خنثیداو

 کجاست؟ 

ها بداند هم سوالش معظيمی از آد لشود گفت وقتی کسی سوال خودش را سوال خيجناب اس تاد می ستوال:

 داراي ارزش داوري منفی است؟ 

 فرضگيرد، یعنی سواالتی که پيشقرار می mixed question يبه نظر من این جا سوال او در زمره جواب:

 فرض این است که این سوال من نيست و سوال همه است یا سوال بسياري است. دارند و پيش

 مقام سؤال

گفتند اما مقام سوال کجاست. در باب اینکه مقام سوال کجاست، در مورد بيان هم گفته شده، مثالً قدماي ما می

ت. دیدیم که مقام بيان چيس  آن وقت باید میپيامبر در مقام بيان نبوده اس  ت و یا بوده اس  ت. در  در این مورد

ی گفتم پرتقال فروش  خواس  تم ریاض  ی یاد بدهم و جمع و ض  رب و تقس  يم را یاد بدهم میوقتی من میمثالً 

ک تن پرتقالی که گویم در ی توم ان و بع د می 533توم ان و فروخ ت کيلویی  433پرتق ال را خری د کيلویی 

طور خرید و فروخت حس  اب کنيد چه قدر س  ود کرده این جا من در مقام بيان نرخ واقعی پرتقال نيس  تم و این

خواستم ریاضی در مقام بيان نبودم و میتومان نيس ت. من  533توانند بگوید پرتقال کيلویی زانم نمیآمودانش

اش من در مقام بيان نرخ اجناس هس  تم. آنجا اگر یک کلمهرا به ش  ما یاد بدهم. این بر خالف وقتی اس  ت که 
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د دیدنام قدماي ما قبالً وقتی میض دارید اما من اینجا در مقام یاد دادن ریاض   یاش   تباه باش   د ش   ما حق اعترا

لم ریاض  ی خواس  ته چيز دیگري بگوید مثل معگفتند پيامبر در مقام بيان نبوده و میچيزي قابل دفاع نيس  ت می

يان است در که راجع به مقام بخواس ته چيز دیگري بگوید اما اس می از قيمت پرتقال و سيب برد. بحثی که می

و مقام سوال کجاست؟ یک بحث را  مورد مقام س وال هم قابل تکرار اس ت. چه کس ی در مقام س وال اس ت؟

ب کننده طالسوالکننده باید جاهل باش د، اول در مورد ش رایط س ه گانه س وال منطقی عرض کردم که س وال

گویی به س   وال خودش بداند. اگر ش   ونده را قادر به پاس   خرفع جهل خودش باش   د و س   وال کننده س   وال

 گویی نداند سوال او منطقی نيست بلکه سوالش دستوري است. اماش ونده را قادر به پاس خکننده، س والس وال

 یک چيزهایی هم زائد بر این الزم است. 

 والشرایط بودن در مقام س

مقام س وال جایی اس ت که این سه تا شرط باشند که سوال اصالً سوال منطقی باشند اما باید یک وضع و اوضاع 

 ها الاقل سه شرطند که مقام سوال باشد. دیگري هم وجود داشته باشد تا مقام، مقام سوال باشد. این

 .ظن قوي بر علم کافی سوال شونده بر پاسخ 0

ش   ونده داراي علم کافی براي جواب دادن هس   ت و همين ظن قوي م به اینکه س   والیکی اینکه ظن قوي ببری

از این.  داند اما نه بيش  تربریم که معلم فيزیک ما جواب س  واالت فيزیکی ما را میظن قوي میکافی اس  ت. ما 

ریم که بوي میاما ممکن اس ت فيزیکدانی واقعاً هم فيزیکدان باش د اما جواب سوالی را نداند. معموالً ما ظن ق

ه ش  ود یقين داش  ت کاي داراي چنين ویژگی باش  ند اما نه بيش  تر از این هيچ وقت نمیمتخص  ص  ان هر رش  ته

 کند. ي سواالت آن رشته جواب بدهد، اما ظن قوي کفایت میاي بتواند به همهمتخصص هر رشته

 . زیاد نبودن مقدمات جهت پاسخ به سوال6

ت که مقدمات الزم براي س  وال جواب دادن آنقدر زیاد نباش  د که در آن زمان آنکه مقام س  وال مقامی اس  دوم 

ر من سوال اگداند. اما نشود سوال را جواب داد مثالً انيشتين اینجا بياید او نظریه نسبيت عام و خاص خود را می

تی را اکردم و او گفت براي آنکه به س  والت جواب بدهم احتياج اس  ت که پنج یا ش  ش س  ال براي تو مقدم

ی طی ش  ناس  بگویم و در این زمان مقدور نيس  ت و تو باید خيلی مقدمات را در فيزیک و ریاض  يات و کيهان

گویند اینجا زمان، زمان طرح س   وال نبود و تو نباید چنين ها نيس   ت. میجا زمان، زمان توض   يح اینکنی. این
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 تو مقدماتی نيست که در این زمان قابلمقدمات الزم براي پاسخ به جواب کردي. چون س والی از انيش تين می

ه دهنده بتواند در زمانی کاست که در آن جواب اس تيفا باش د و بش ود آن را تحص يل کرد. مقام س وال مقامی

و تدارک کند اما در آن زمانی که گویی به س  وال ش  ما تهيه عرفاً در اختيار دارد مقدمات الزم را براي پاس  خ

 کردید و مقدماتویند اینجا او در مقام س   وال نبود و نباید چنين س   والی را میگعرفاً در اختيارش هس   ت می

 گویی به این سوال مقدمات، مقدماتی نبوده که قابل استيفا باشد. پاسخ

 . بازداشتن سوال شونده از کار مهمتر 1

گویند ا هم میتري باز دارد. اینجمهم دهنده را از کارمورد س   وم هم وجود دارد که جواب س   وال س   والیک 

اند. هخواس  تند از پيامبر دفاع کنند این را گفتها در باب عبس و تولی وقتی میمقام، مقام س  وال نيس  ت و خيلی

 ها به اس  الم روگفت تا آني اس  الم س  خن میدر آن داس  تان آمده که پيامبر داش  ت با اش  راف قریش درباره

آورند، چون مردم اس  الم روي بياورند عموم مردم روي می ها بهبياورند و چنين محاس  به کرده بود که اگر آن

بر قومند. در همان وقت یک شخص کوري سوال نامربوطی کرد و پيغمبر عبوسی کردند و اینجا مقام، تابع اکا

وانيم تماند و ما نمیتري باز میشونده اگر بخواهد به سوال جواب بدهد از کار مهممقام سوال نبود. چون سوال

 تري باز بداریم و به یک کار کم اهميتی وادار کنيم. ونده را از کار مهمشسوال

 وجود یا عدم وجود سوال بدون پیش فرض یا الزمه 

 تفاوت پیش فرض و پیش داوري

وال جواب به این سفرض یا بدون الزمه داریم یا نه. براي اما قس مت چهارم این است که آیا ما سوال بدون پيش

 pre-suppositionدر علم چيزي داریم به نام کند. ما داوري فرق میفرض با پيشه پيشباید توجه کنيم ک

داوري که هميش   ه کنند. پيش. این دو تا با هم فرق میpre-justicingي داریم با نام فرض، یک چيزیا پيش

شه به داوري. هميارزش منفی دارد یعنی داوري پيش، یعنی داوري پيش، یعنی داوري پيش از مواجهه با متعلق 

 گویيم یعنی داوري پيش، داوري پيش از مواجهه با امر مورد داوري.پيش داوري می

ها فالن جورند. ها به همان طورند، همه مش   هديي تهرانیها فالن طورند، همهي اص   فهانیمن گفتم همهاگر  

اند و با آن که متعلق داوري من ش داوريها همه پيها به همان جورند. ایني یهوديها یا همهي آمریکاییهمه

داوري همه از لحاظ علمی ارزش منفی ها مواجهه نکرده باش  د، چون اینطور اس  ت، پيشاس  ت یعنی اص  فهانی
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ها انیاینکه مثاًل بگویيد اصفهداوري منفی باشد. چه اش مثبت باشد و چه خود پيشداوريدارد، چه خود پيش

گویيد خوش لفظ و کالمند که ارزش لفظ و کالمن د. چه وقتی که مین اخن خش   کن د و چ ه بگویي د خوش

داوري منفی اس  ت، به طور کلی ارزش داوري ش  ما داوري مثبت اس  ت و چه بگویيد ناخن خش  کند که ارزش

هایی اس   ت که متعلق ها بدون مواجه ش   دن با اص   فهانیي اص   فهانیامري منفی اس   ت، چون داوري درباره

فرض خودش داوري ارزش منفی دارد ام  ا پيشان  د. بن  ابراین خود پيش judgedي ی  ا ان د، مورد داورداوري

  تواند ارزش مثبت پيدا کند.تواندارزش منفی پيدا کند و میمیخنثی است و 

 پیش فرض

ته بودم که به ها گففرض یعنی مفروض اتی که ما پيش از شروع در تحقيق داریم. در اوایل این سلسله بحثپيش

گویيم تحقيق؟ به کاري که با یک سلسله سواالت آغاز شود. تحقيق را با مذاکره و مناظره و جر میچه کاري 

ت به چيزي ما نس   بش   ود. یعنی و بحث و مطالعه علمی تفاوتش را گفتم و گفتم که تحقيق با س   وال آغاز می

یعنی یافتن  . هر تحقيقیپذیر نيس  تفرض امکاندانيم. تحقيق بدون پيشدانيم که نمیجهل بس  يط داریم و می

ها خودش  ان خنثی هس  تند، اگر به گونه خاص  ی باش  ند فرضخواهد. این پيشفرض میجواب هر س  والی پيش

 فرضفرض مثبت، پس پيشش   وند پيشفرض منفی و اگر ب ه گون ه خاص دیگري باش   ند میش   ود پيشمی

داوري شتفکيکی که ميان پيم. با داوري که هميشه منفی است در قلمرو علخودش خنثی است، برخالف پيش

ید وجود داوري بافرض وجود ندارد. بدون پيشخواهيم بگویيم که س   وال بدون پيشفرض کردیم میو پيش

 فرض امکان ندارد. داوري وجود داشته باشد اما بدون پيشداشته باشد یعنی نباید در سوال پيش

 انواع پیش فرض ها در سوال

هاي رضفهاي مربوط به س  وال ش  ونده، پيشفرضر س  والی هس  تند س  ه قس  مند، پيشها که در هفرضپيشاین 

 هاي مربوط به اوضاع و احوال. فرضمربوط به موضوع سوال و پيش

همين س   وال خيلی س   اده معص   وم که به نظر  گویم آیا فالن آقا امروز آمده یا نه؟میزنم. مثالً مثال س   اده می

هایی دارم رضفکنم یک سلسله پيشموض ع گرفته وقتی چنين سوالی می رس د در جهان موض عی نگرفته،می

ود معتقدم که چنين شخصی وجراجع به خود موض وع س وال، یعنی راجع به این آقا که از ایشان پرسيدم. مثالً 

ن توانسته است به ایآید و امروز این شخص میدارد. ش خص ی که با این نام وجود دارد گاهی به این مکان می
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کنم. هر  توانس  تم س  والها را اگر نداش  تم نمیفرضکدام از این پيشتوانس  ته اس  ت نياید. هر کان بياید و میم

هاي این سوال این سه تا هستند راجع به خود فرضهایی دارند اما پيشفرضها هم پيشفرضکدام از این پيش

دارم که دارم از ش  ما این س  وال را  هایی هم راجع به ش  مافرضموض  وع س  وال که این آقاس  ت. اما من پيش

که شما  فرض دومم این استشناسيد. پيشفرضم این است که شما ایشان را میی اینکه من پيشپرس م. یکمی

ه فرض سوم اینکه شما در وضعی هستيد کدر وض عی هس تيد که از آمدن و نيامدن ایش ان باخبر باش يد و پيش

ما فرض بعدي این است که شتوانم از ش ما سوال کنم. پيشمن نمیبخواهيد به س وال من جواب بدهيد وگرنه 

 بخواهيد به سوال من جواب بدهيد.

ترینش اس   ت. منظورم از اش نيس   ت و مهمهایی هم راجع به اوض   اع و احوال دارم که همهفرضاما من پيش 

فرض دي است. مثاًل پيشفرض راجع به اوض اع و احوال طبيعی و مافرض راجع به اوض اع و احوال، پيشپيش

و  رسيدرسد، اگر اینجا خالء بود صداي من به گوش شما نمیش ش ما میمن این اس ت که ص داي من به گو

راه امواج همتواند اتر پر کرده اس ت و صداي من میي قدما الاقل اینجا را اثير با س وال معنا نداش ت و به گفته

فرض دیگر اینکه دستگاه شنوایی شما معيوب نيست و پيش فرض دیگري گوش من برسد. پيششود و به پرده

اي تقسيم رسد به این سه دستههایی که در سوال وجود دارد را به نظر میفرضاینکه شما الل نيستيد، همه پيش

چرا  فرض نداشته باشد. وقتی این گونه استتوانيد س والی طرح کنيد که پيشکرد که عرض کردم. ش ما نمی

mixed question گفتيم راجع به این گفت باز هم زنت را زدي بداند و میها بداند. چرا وقتی قاض   ی می

ش این فرضفرض داشته است و پيشکنيم؟ ش اید قاض ی هم راجع به این موضوع پيشارزش داوري منفی می

این  هايفرضها را که پيشmixed questionآن بوده ک ه این آقا قبالً هم همس   رش را زده اس   ت. چرا 

 ش   ود بدونفرض س   وال کرد؟ اگر میش   ود بدون پيشدانس   تيم؟ مگر میها را قبيح میجوري داش   تند آن

  فرض سوال کرد پس چرا به سوال قاضی گفتيد سوال آميخته؟پيش

 پیش فرض هاي مشترک و مختص سوال نزد سائل و مسئول

هایی که فرضپيش -1ي بزرگ تقسيم کرد. ههاي هر س وال را به دو دستفرضاینجاس ت که در اینجا باید پيش

 Mixedاند. هایی که مختص س  وال کنندهفرضاند و دوم پيشش  ونده مش  ترککننده و س  والدر نزد س  وال

question فرض مختص سوال کننده دارد. بنابراین فرضی دارد؟ پيشچه نوع پيشMixed Question ها
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را دارد و  فرضپيدا کرده که فقط خود س  وال کننده این پيش فرض  ی راهها پيشعيبش  ان این اس  ت که در آن

فرض را ندارد. یعنی فقط قاض ی معتقد است که او قبالً زنش را زده است. ممکن است متهم مخاطب این پيش

ن فرض این اس  ت که مقبول ندارد که زنش را زده. اگر مرد قبول داش  ت که زنش را زده مش  کلی نبود، پيش

فرض ی نداریم که ش ماي قاض ی داش ته باش ی و من متهم نداشته باشم اما تا پيشدارم. هيچ  قدرت زدن زنم را

 فرض  ی داري که من آن را قبول ندارم یعنی منپيشگفتی باز هم زنت را زدي؟ این باز هم که اض  افه کردي 

که خاطر اینفرض داش تنشان بد نيستند به ها به خاطر پيشMixed Questionفرض را قبول ندارم این پيش

فرض ی ندارند که مش ترک س وال کننده و سوال شونده است. بنابراین ما فرض مختص کننده دارد و پيشپيش

و  هایمان مش   ترک خودمان باش   دفرضفرض نداریم و باید کاري کنيم که پيشگونه س   وال بدون پيشهيچ

ها را فرضوالمان بگنجانيم که این پيشهایی در سفرضس وال ش ونده. تمام اهتمامان باید به این باشد که پيش

هایی که خودمان قبول داریم اما س  وال فرضوقت س  وال معنا دارد، نه پيشش  ونده هم قبول دارد. آن  س  وال

جاس  ت که آدم باید س  واالت را به دو دس  ته بزرگ تقس  يم کند. س  واالت و نه ش  ونده آن را قبول ندارد. این

 ها.فرضپيش

هاي مربوط فرضهاي مربوط به سوال شونده، پيشفرضول به س ه قس م تقسيم کردم. پيشها را افرضمن پيش 

 بندي دیگرم این بود که اینتقس   يمهاي مربوط به اوض   اع مادي و طبيعی. و فرضبه موض   وع س   وال و پيش

 ها مشترکند ميان سوال کننده و سوال شونده یا مختص سوال کننده.فرضپيش

 نده با آیا و شروع شونده با غیر آیا تقسیم سوال به شروع شو

هایی که با آیا و یا با چيزي در حکم آیا ش  روع ها را باید به دو دس  ته بزرگ تقس  يم کرد. س  والخود س  والاما  

شوند و این تقسيم خيلی مهم است در بحث ما. هایی که با ادات س والی غير از آیا شروع میش وند و س والمی

هر سوال دیگري ش وند جوابش ان آري، نه است. اما ات س والی در حکم آیا ش روع میکه با آیا و ادس واالتی 

یا نه  اند یا نه؟ شما با آريجوابش آري یا نه نيست. اگر به شما بگویم آیا فالن آقا امروز به کالس درس آمده

ن نيست. چطور فالدهيد. اما اگر بگویم چرا فالن آقا به کالس نيامده اس ت؟ جواب چرا، آري یا نه جواب می

 کدامها هيچایناي(؟ یا کی فالن آقا به کالس آمده اس   ت؟ آق ا ب ه کالس آمده اس   ت )یعنی با چه وس   يله

جوابش ان آري یا نه نيست. ما فقط یک نوع سوال داریم که جوابش آري است یا نه. آن هم سوالی است که با 
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گر اشود، جوابشان آري یا نه نيست. من ا آغاز میسواالتی که با کی، کجا چگونه، چرشود. اما آیا ش روع می

 بگویم چرا فالن آقا به کالس نيامده؟ اگر بگویيد آري یا بگویيد نه، معنا ندارد.

 شروع شونده با آیاکمتر از بدون آیاسواالت  يهافرضپیش

کمتر از ه  اي قس   م اول ه  اي س   والفرضک  ه پيشج  ا انج  ام دادم؟ ب  ه خ  اطر اینچرا این تفکي  ک را این 

هایش فرضشوند پيشهایی که با سواالتی با آیا شروع میفرضهاي قسم دوم است. پيشسوال هايفرضپيش

کی، کجا، چگونه و چرا. بنابراین باید هميشه مراقب ش وند. مثل کمتر از س واالتی اس ت که با آیا ش روع نمی

ویند گهایش   ان مداقه کرد. میفرضشض و ب اید در پيفربود ک ه س   واالت قس   م دوم گرانب ارترن د از پيش

الرشيد رونکند، که هارشيد، البته من این را در سند تاریخی ندیدم، البته پرویز شهریاري این را نقل میالهارون

از دانش   مندان پرس   يد اگر ظرفی لبالب آب باش   د و ش   ما یک قطره آب بریزید، آن یک قطره آب بيرون 

هاي فراوان کردند و آن وقت دانش   مندي گفت اول یک ظرف آبی ثریزد؟ دانش   من دان ش   روع به بحمی

کد یا خير و آن چچکانيم بيرون میبي اوردي و لب ال ب آبش کنيد تا آن وقت ببينيم وقتی قطره آبی در آن می

گيرد. سواالت دال بر چرا، یک واقعيت بدون چرا را مفروض میوقت درباره این موضوع صحبت کنيد. چون 

ا آب چکد و چرمیبيرون پرسد چرا آب چکد را مفروض گرفته و میچکد، آب بيرون میمی آب بيرونچرا 

چک  د بيرون را چک  د بيرون، آب میچک  د بيرون را مفروض گرفت  ه ولی آب میچک  د بيرون، آب میمی

 مفروض نگرفته. این است که آیاها مفروضات کمتري دارند تا چراها.

 وض گرفتم که رفتی یا آمدي. اما اگر بگویم آمدي یا رفتی دیگر چيزياگر بگویم کی آمدي؟ کی رفتی. مفر

عدادشان کمتر نشيند ترا مفروض نگرفتم. بنابراین س واالت مصدر به آیا، یعنی سواالتی که درصدرشان آیا می

شد با کنند باید حواسماندر این سواالتی که میاز س واالت مصدر به کی، کجا و چگونه و چرا است. بنابراین 

ان منفی فرض داریم یا نه و جوابمرا به ما تحميل کنند و ما حواس مان نباشد که این پيش فرض یکه نکند پيش

 بود. 
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 وجود یا عدم وجود سوال بدون الزمه 

اما بحث دیگرمان این بود که س  وال بدون الزمه داریم یا نه. الزمه هميش  ه چيزي اس  ت که وقتی به چيزي ملتزم 

هم ملتزم شوید و دیگر راهی ندارید اگر شما به الف، ب است ملتزم شدید و به ب، ج است  ش دید باید به آن

ب  ج است الزمه الف، گویيم الفهم ملتزم ش دیدپس دیگر باید به الف، ج اس ت ملتزم ش وید. آن وقت می

ر گاس ت و ب، ج اس ت، است. اگر کسی قبول کرد که الف، ب است و بعد هم قبول کرد که ب، ج است دی

 تواند تحاشی بکند و بگوید من قبول ندارم که الف، ج است. نمی

 الزمه تام و ناقص

گفتيم فعل ها میهایی که به آنهاي ناقص. یعنی آنهاي تام و چه الزمهاخبارها هميش   ه الزمه دارند، چه الزمه

 ج اس   ت الزمه تامش که من قبول کردم الف، ب اس   ت و قبول کردم ب،تام مثل اینگفتاري اخباري. الزمه 

ل اگر فقط قبوکه الف، ج اس  ت. اما ام را خالی کنم از اینتوانم ش  انهنمیاین اس  ت که الف، ج اس  ت. دیگر 

ب اس  ت را قبول کردم اما ب، ج  ناقص اس  ت. الف، اش اي دارد اما الزمهکردم الف، ب اس  ت این هم الزمه

کردم، الف، ج است به ب، ج اس ت را هم قبول می اس ت را قبول نکردم. اگر الف، ب اس ت را قبول کردم و

آمد. اما اگر فقط الف، ب اس   ت را قبول کردم و ب، ج اس   ت را قبول نکردم ش   کل تام به روي دوش   م می

اي روي دوش من آمده که هيچ س  خن دیگري که با الف، ب اس  ت، ناس  ازگار اس  ت را قبول نکنی. اما الزمه

گویند الزمه ناقص. پس فرق الزمه تام با الزمه ناقص این اس ت که این می گوید چه چيز را قبول بکنی. بهنمی

همان گویند بگذارند که فالن چيز واحد را باید قبول کنی، اما در الزمه ناقص میدر الزم ه ت ام بر دوش ما می

 چيزها را نباید قبول کند.

 سوال به تعداد پیش فرضهایش الزمه دارد

فرض هایش الزمه دارد، چون گفتيم س  وال بدون پيشفرضارد؟ س  وال به تعداد پيشاما آیا هر س  والی الزمه د 

فرض داشته باشد به ازایش الزمه تام یا الزمه ناقص دارد. یعنی اگر من به شما گفتيم فالن نيس ت و هرچه پيش

زنم انم حرفی بتواش این اس ت که اص الً چنين ش خصی وجود داشته باشد. بعدش نمیاند یا نه، الزمهآقا آمده

اند مدهاند یا نه، یعنی تا گفتم فالن آقا آکه گویا اصالً چنين شخصی وجود ندارد، چون تا گفتم فالن آقا آمده

ش  ناس  م. توانم حرفی بزنم که گویا ایش  ان را نمییا نه یعنی قبول کردم چنين ش خص  ی وجود دارد و حتی نمی
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اند یا نه و یک س  اعت بعد بگویم من اص  الً آقایی را با این نام مدهتوانم اول بگویم آیا فالن آقا آنمی بنابراین

گویند الزمه سواالت این است که این حرف را نزنی و این الزمه ناقص است. بنابراین نه سوال شناسم. مینمی

اشی ن که سوال بدون الزمه نداریماینباشيد  اگر دقت کرده فرض. امابدون الزمه داریم و نه س وال بدون پيش

فرض داش  تن س  واالت است. چون فرض نداریم. الزمه س واالت نتيجه پيشاز این اس ت که س وال بدون پيش

زمه هم توانستند الفرض نداش تند میفرض دارند الزمه دارند، اگر بر فرض محال س واالت پيشس واالت پيش

 نداشته باشد.

ی وجود دارد. سوال آیا دار و چهار قسم هم به این پنج قس م س وال مهمی که وجود دارد یک بحث جزئراجع  

 ها هستند. ترینها مهمبدون آیا که شامل کی، کجا، چرا و چگونه است که این

 پیش فرضهاي خاص سوال هاي شروع شونده با غیر آیا )کی و کجا( 

عی کی اتوانيد بر س  ر امر انتزهایی ص  ورت گرفته اس  ت ش  ما نمیهاي خاص هر کدام بحثفرضبه پيشراجع 

ود گفت شدربياورید، دو بعالوه دو مساوي با چهار یک واقعيت انتزاعی است و نه یک واقعيت انضمامی. نمی

یند، چون آشود چهار؟ کی یعنی سواالتی که مساوي به زمانند بر سر امور انتزاعی درنمیکی دو بعالوه دو می

توانم بگویم کی علی از بيمارستان مرخص میرند. من اند که زمان داامور انتزاعی زمان ندارند و امور انضمامی

کی توانم بگویم یا انض  مامی اس  ت. اما نمی Concreateش  د، چون از بيمارس  تان مرخص ش  دن علی امر 

ي حقایق اند. همهانتزاعی چون این و همه حقایق ریاض  ی واقعيتدرجه ش  د؟  123مجموع زوایاي یک مثلث 

گویم کی تا به حال الف ب است میآورند. مثالً ها در نمیاند و کی بر س ر آنهاي انتزاعیمنطقی هم واقعيت

س واالت شروع شونده به کی نباید بر سر امور الزمانی در مس اوي اس ت با الف، ج اس ت، کی ندارد. بنابراین 

 بياید. یعنی امور انتزاعی. 

 یعنی اموري که مجردند و زمان و مکان ندارند ؟ سوال:

ندارند کی نباید بر س رش ان بياید و یا مکان ندارند، نميش ود بر س رش  ان کجا آورد. اگر کسی به زمان  جواب:

گفت کجا خدا را یافتی این غلط اس   ت، چون خدا مکان ندارد که بش   ود او را در یک جایی بيابی. یا  عازمی
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ها ر آنندارد بر سهمين ترتيب اموري که کيفيت برد. به در ریاض يات کجا به سر می pاگر کس ی گفت عدد 

 آورندها چرا نمیآورند و به همين ترتيب اموري که علت ندارند بر سر آنچگونه نمی

ثالً آیا، ماي که گفتم تفاس  يري دارد که دیگر بيانش ض  روري نيس  ت. اینکه اجمالی را گفتم ولی این نکته. من 

 پردازم.ن موضوع نمیهایی دارند. اما من دیگر به ایفرضکی، چگونه کجا، چرا چه پيش

 پایان درسگفتار تحلیل فلسفی

 


