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  چكيده
 به طور صـريح يـا ضـمني    را آن ها انسان عموم كه شهودي استاي  ايده رئاليسم
 ميـان  ارتبـاط  يـا  ذهـن  از مسـتقل  اشياي وجود كه هست كسي تر كم .اند پذيرفته
 محـل  واقعيـت  بـا  زبـان  ارتبـاط  چگـونگي  امـا  نپذيرد، را جهان اوضاع و صدق
 دارد تـري  بـيش  سازگاري ما شهود با كه نظرياتي از يكي. است زيادي هاي بحث
 از ديگـر  بسـياري  ماننـد  امـا  است؛ خارج عالم عناصر با زبان اجزاي ميان انطباق
 از سـاده  تلقـي  ايـن  بـه  مهمـي  ايرادات مسئله، اين در تدقيق با شهودي هاي ايده

 معاصـر  دار نـام  فيلسـوف  پـاتنم،  هيالري. شود مي وارد زبان و جهان ميان انطباق
 پـس  ايـن  از( »متـافيزيكي  رئاليسم« خود كه را رئاليسم از خاص نوعي ،امريكايي

 و زبـان  ارتبـاط  دربـارة  ديـدگاهي  چنـين  مدعي و خواند مي) رئاليسم ،اختصار به
 نيـز  مـدل  نظريـة  بر مبتني هاي استدالل از راه اين در وي ؛كند مي نقد است جهان
 و زبـان  ميـان  روابـط  كـه  است رياضيات علم از بخشي مدل نظرية. گيرد مي بهره

 نقـد  و تحليـل،  توضـيح،  در سـعي  حاضـر  متن. كند مي بررسي را زبان تعبيرهاي
 طرح رئاليسم عليه پاتنم كه دارد »جايگشت استدالل« شهودي تر بيش و فني تر كم

 كـه  است اين دارد آن دادن نشان در سعي استدالل اين در پاتنم چه آن. كرده است
  .نيستند شدن تثبيت قابل رئاليستي نگاه در زبان عبارات مصداق يا مدلول

 .جايگشت برهان رئاليسم، پاتنم، مدل، نظرية :ها كليدواژه
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  مقدمه. 1
بخشي از يـك منظومـة    )Hilary Putnam(پاتنم ) permutation argument(برهان جايگشت 

 رونـد  بايـد  حداقل برهان اين درست فهم براي درنتيجه. است وي هاي استدالل از تر بزرگ
 شـرط  نـوعي  بـه  ذهن از يرونارجاع به ب ييپاتنم توانا نظر در. دانست را وي استدالل كلي

 وي هـاي  نوشـته  مـتن  از هـم  و معنـا  از وي برداشت از هم امر اين ست؛ا معناداري پيشين
  :نويسد مي وي. پيداست

 به كه سازد قادر را ما تواند مي بازنمايي چگونه كه است اين آنيم پي در ما كه اي مسئله تمام
 يـك  دارد بـاور  وي كـه  بگويم كسي مورد در من اگر.. .دهيم  ارجاع ذهنمان بيرون چيزي
 وي به )ضمني ه طورب( را آببه  دادن ارجاع ييتوانا طبيعتاً گاه آن است، ميز روي آب ليوان
  .)Putnam, 1981: 27( دهم مي نسبت

به طـور تمـام   ) ‘The Meaning of Meaning’(» معناي معنا«وي در مقالة معروف خود 
بلكه جهـان خـارج اسـت كـه در      ما نيستسر  درونكند كه معنا  عيار از اين ايده دفاع مي

بـا   كـامالً ) meaning externalism(گرايـي معنـايي    ايـن بيـرون  . تعيـين معنـا دخيـل اسـت    
 از يكـي  پاتنم اگر باشد راه پس نبايد بي. براي معناداري سازگار است ارجاع دانستن يشينيپ

خوانـد   مـي ) metaphysical realism( متـافيزيكي  رئاليسـم  چـه  آن رد در را خود مهم داليل
كه از نظـر پـاتنم عامـل     زبان، هاي ناتواني اين ديدگاه در توجيه توانايي ما در تثبيت مدلول

 پـاتنم  جايگشـت  اسـتدالل  ساختار بخواهيم اگر واقعدر. بداند ماست، زبان داري معنا ياصل
هاي  را عليه رئاليسم متافيزيكي خالصه كنيم مقدمات و گام) يخو تار عقل، صدق،در كتاب (

  :آيد يم در شكلي چنين به استدالل
 بـاور  است معتقدپاتنم  و(است  يرسه باور ز بر يمبتن متافيزيكي رئاليسم: نخست مقدمة

  ):مصداق است يتتثب رب قدرت مستلزم ها آن به
  است؛ ذهن از مستقل كامالً شدة تثبيت ي)ها موجوديت( اشيا از متشكل جهان. 1
چيزهـاي   و هـا  نشـانه ــ   فكـر  يـا  ها كلمه ميان مطابقت نوعي بر است مشتمل صدق. 2

  هاي اين چيزها؛ بيروني و مجموعه
 .دارد وجود جهان بودن  چگونگي از دقيقاً يك توصيف درست. 3

 عـالم  بـه  ارجاع به ما توانايي گرو در داريمعنا ليو يستسر ما ن درون معنا: دوم مقدمة
 شـما اگر ( است زباني عبارات مدلول تثبيت گرو در نيز خارج عالم به ارجاع و است خارج
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 بتوانيـد  بايـد  اسـت،  معناداري نياز پيش كه ارجاع، به توانايي براي باشيد معنايي گراي بيرون
  ).يدفراچنگ آور يا نيدرا ثابت ك يعبارت زبان يكمدل  يا يرتعب

 ارجاع به موفق ما امر، واقعيت در كه معناست بدان اين و دارد معنا ما كالم: سوم مقدمة
  .شويم مي زباني عبارات مدلول تثبيت به موفق يعني شويم، مي

مصـداق عبـارات    كننـدة  تعيـين  تواند نمي گذرد يسر ما م درون چه آن: استدالل اول گام
  ؛باشد يزبان

 هـاي  مصداق دامنة كنندة كه مشخص intension(1(» تعريفي محتواي«: استدالل دوم گام
)extension( يـرا ز ؛عبارات باشـد  يمعنا كنندة تواند تعيين هر عبارت در هر تعبير است نمي 

 يسـتند هـم معنـا ن   لزوماً) هستند دامنه هم ممكن، هاي  جهان همة دركه (برابر  عبارات منطقاً
 مـدلول  تثبيـت  توانـايي  واقـع در يـا ارجـاع   توانايي پاتنم رسد مي نظر كه به يلياز دال يكي(

 يـن ا دادن نشان براي وي. است وي استدالل بخش همين داند مي معناداري شرط را عبارات
تعريفي همان معنا نيست؛  محتوايكه  كند مي استدالل شود نمي تثبيت عبارات مدلول كهامر 

 مـورد  در اي نظريـه  اگـر  يعنـي . بود ممكن ارجاع توانايي گاه بود آن اين يعني اگر چنين مي
 باشد معنا مورد در اي نظريه توانست مي است ها عبارت ةدامن كنندة تعريفي كه تعيين محتواي

  ).داريم ارجاع توانايي بگوييم توانستيم مي ما گاه آن
براي تعيين ) theoretical(و نظري  2)operational( عملي قيدهاي: استدالل سوم گام

 آن قيـود  ايـن  ايراد. نيست كافي) معنادهي يا توانايي تثبيت مدلول(يك تعبير براي زبان 
 عبـارات  مدلول تثبيت در سعي مركب عبارت يك كل صدق شرايط بر تكيه با كه است

براي اين گام استدالل، پاتنم از برهان جايگشـت  . دارد) عبارت مركب(آن  دهندة تشكيل
  .كند استفاده مي
 هـا  مـدلول  تثبيـت  چگـونگي  توجيـه  بـه  قادر متافيزيكي رئاليسم هاي فرض پيش: نتيجه

  .يستقابل قبول ن يزيكيمتاف يسمپس رئال توسط ما نيست؛) ها عبارت داريمعنا(
 در و شـد  خواهـد  پرداختـه  استدالل هاي گام و ها مقدمه مختصر شرح به ادامه در
 الزم مفهوم، چند توضيح نخست اما. شد خواهد ذكر استدالل دربارة نقدها بعضي پايان
 .رسد مي نظر به

  
  )model theoretic argument(مدل  نظرية اساسي مفهوم چند توضيح. 2

 اين چه آن از را زباني عبارات بايد زبان هر در حتماً كه كند مي پيشنهاد تارسكي آلفرد
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 در بگيريم، نظر در را فارسي زبان اگر مثالً 3.كرد جدا دهند مي ارجاع آن به عبارات
 مجموعة از سگي به »سگ« كه كرد تحليل چنين بايد »است باهوش من سگ« عبارت
 به »بودن باهوش« و خاص سگي به »من سگ« تركيب گوينده، فرد به »من« ها، سگ
 مجموعة آن برد و زمين كرة زندة موجودات مثالً آن دامنة كه دهد مي ارجاع تابعي

 به كه عباراتي مورد در تارسكي پيشنهاد اين بينيم كه مي چنان .است باهوش موجودات
 مثل زبان اجزاي ديگر مورد در اما رسد مي نظر به بديهي كمي دهند مي ارجاع اشيا

 و نيست ساده چندان هستند منطقي ادات يا روابط يا خصوصيات كنندة بيان كه عباراتي
 به نياز كه بينيم مي »بودن هوش با« خصوصيت مورد در مثالً. است شرايطي تعيين به نياز

 مبناي نياز همين داريم، سخن دامنة تعريف و زبان تحليل به تابع مفهوم پاي گشودن
  .است شده مدل نظرية ايجاد
 فارسـي  مثل طبيعي هاي زبان از اعم بررسي مورد زبان هر براي تحليل، روش اين در

 صفات اشيا، از اي مجموعه رياضيات، بيان در متداول هاي زبان مثل ساختگي هاي زبان يا
 اشـيا  مجموعـة . شـود  ناميده مي »آن زبانساختار « درمجموع كه گيرند  مي درنظر روابط و

 خصايصـي  مبـين  صـفات . باشـد  تهـي  نبايـد  و است زبان اسامي نبودن  مصداق بي براي
 كنندة ارتباطات ميان يك شـيء  بيان نيز روابط و دارد فردي صورت به شيء هر كه هستند

 عبـاراتي  ،»نشانه ـ شيء« دارند داللت اشيا به كه اي زباني عبارات. اشياست ديگر و خود با
 داللت روابط به كه عباراتي و »نشانه ـ محمول« يا »نشانه ـ تابع« دارند داللت صفات به كه

كـه  (پذير يـك زبـان    سپس عبارات صدق و كذب .شوند مي خوانده »نشانه ـ رابطه« دارند
پـذير   كـذب  و صـدق  »جا اين بيا« فارسي در مثالً شود؛ مي مشخص) هستند ها همان گزاره
به اين بخش از تعيين قراردادهـاي  . پذير است كذب و صدق »جاست اين حسن«نيست اما 

پـذير نوبـت بـه     كـذب  و صدق عبارات تعيين از پس .شود گفته مي) syntax( »نحو«زباني 
» شناسـي  داللـت « كـه  رسـد  پـذير زبـان مـي    تعيين شرايط صدق عبارات صـدق و كـذب  

)semantic( و مسـور  و سـاده  هـاي  شـرايط صـدق گـزاره    شود، در اين مرحلـه  ناميده مي 
 مشـخص  شوند مي مرتبط هم به منطقي هاي واسطة ادات به كه ها گزاره تركيب طور همين
 شود كه حداقل براي يك گزاره و به شيوة مدل انجام مي مفهوم واسطة به امر اين شود؛ مي
  :شود مي تعريف زير

 و اگـر  نامنـد  مـي  S گزارة مدل را M ساختار بگيريد، درنظر را L زبان از S گزارة) الف
  .باشد پذير صدق M در S اگر فقط
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 ساختار جاي به را جهان و بگيريم درنظر را »است سفيد برف«گزارة  و فارسي اگر حال
M داريم گاه آن بگذاريم:  

 »است سفيد برف« اگر فقط و اگر است »است سفيد برف« ةگزار براي مدلي جهان،) ب
  . باشد پذير صدق جهان در

  :كه است اين خالصه طور به كند مي بيان »ب« چه آن
  .است سفيد برف اگر فقط و اگر است صادق »است سفيد برف«

 از بعـدي  قسمت در( است) disquotational(» قول نقل عالمت حذف«قاعدة  همان كه
  ).آيد مي ميان به سخن آن

 زبـان  يـك  هاي گزاره از اي مجموعه براي است برقرار گزاره يك مدل براي كه شرايطي
 كـه  اسـت  زبـان  هـاي  جمله از اي نظريه مجموعه(گويند نيز برقرار است  »نظريه« آن به كه

 شـود  مـي  اسـتنتاج  مجموعه آن از كه جمله هر يعني است، بسته پذيري استنتاج رابطة تحت
  :؛ يعني)127: 1383 اردشير،) (باشد مجموعه آن از عضوي
 مدل را M ساختار گاه آن بگيريم، درنظر را L زبان يك هاي گزاره از T مجموعة اگر) پ

T هاي گزاره همة اگر ناميم مي T ساختار در M باشند پذير صدق.  
 اين كنيم؛ اشاره خوريم برمي ها ادامة مقاله به آن در كه مفهوم دو به است الزم جا اين در

اي از اشيا يا هويـاتي   مجموعهبه . تعريفي ها و محتواي مصداق اند از دامنة عبارت مفهوم دو
 بـراي . گويند عبارت آن هاي مصداق دامنة است صادق ها آن به زباني عبارت يك كه اطالق

 احتياج تابعي به الفاظ اما. است »سگ« عبارت هاي مصداق دامنة ها سگ همة مجموعة مثال،
 واقعـي  جهـان  مـورد  در اگر مثالً كند؛ معين متني هر در را ها آن هاي مصداق دامنة كه دارند
 تبديل واقع جهان در موجود هاي سگ همة مجموعة به ها سگ همة مجموعة زنيم مي حرف
 هـر  در كه دارد تابعي به نياز عبارت اين باشد »من« عبارت تواند مي بهتر مثال يك. شود مي
عبـارت   تعريفـي  محتـواي  تـابعي  چنـين  بـه  كند؛ مشخص را آن هاي مدلول مجموعة متني
دهـد عبـارت اسـت از     تعريفـي انجـام مـي    محتـواي  چـه   بنـا بـه تعريـف پـاتنم آن    . گويند

 تعبير آورندة فراهم كه ممكني جهان به مصاديق دامنة يك وابستگي چگونگي كردن مشخص
 را »ام نشسـته  صـندلي  روي من« عبارت اگر مثالً). Putnam, 1981: 27( است زباني عبارات

 خود به مثالً( دهد مي ارجاع چيز چه به »من« كه اين كنيم تعبير بخواهيم واقعي جهان اين در
بـا ايـن مختصـر بـه سـراغ      . تعريفي عبارت گوينـد  محتواي) دارد ارجاع گزاره صادركنندة

  .رويم مي استدالل هاي توضيح مقدمات و گام
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  رئاليسم متافيزيكي. 3
 فلسفه گوناگون هاي حوزه در داغ مباحث از يكي همواره رئاليسم امكان و ماهيت از پرسش

 در بـودن  رئاليست البته. است بوده طبيعي علوم و رياضيات تا گرفته زيباشناسي و اخالق از
 علوم حوزة در مثالً فيلسوفي است ممكن و دارد متفاوتي معاني فلسفه گوناگون هاي حوزه
 مايـة  درون بتوان شايد حال اين با. باشد رئاليست غير رياضيات حوزة در و رئاليست طبيعي
 رئاليسـم  وي چـه  از آن ميلر الكساندر تعريف اين را رئاليستي هاي رويكرد اين همة مشترك

  :دانست نامد مي )generic realism( عام
 و پ و ب و الـف  از انـد  عبـارت  مبحـث  يـك  مشـخص  ياشـيا  كـه  جـايي  عام، طور به

 در بودن رئاليست بودن ص و بودن  ش و بودن  س از اند عبارت ها آن مشخص خصوصيات
  :گيرد مي خود به ادعايي چنين شكل معموالً مبحث آن مورد

 وجود ها آن كه واقعيت اين و دارند وجود آن امثال و پ و ب و الف: عمومي رئاليسم
 هاي تجربه و ها باور از دارند را بودن ص و بودن ش و بودن س مانند خصوصياتي و دارند
  ).Miller, 2010( است مستقل شخصي هر مفهومي هاي شاكله و زباني

 را زيـر  بـاور  سـه  ها آن به وي كه را ها رئاليست از اي اما پاتنم در مواضع متعددي دسته
 ها باور اين. كند مي ها خواند و نقد خود را متوجه آن رئاليست متافيزيكي مي 4دهد مي نسبت
 :اند از عبارت
 مستقل از ذهن؛ شدة كامالً تثبيت ي)ها موجوديت( اشيا از است متشكل جهان. 1
 چيزهـاي  و هـا  نشـانه  ــ  فكـر  يـا  ها كلمه ميان صدق مشتمل است بر نوعي مطابقت. 2
 چيزها؛ اين هاي مجموعه و بيروني
 .دارد وجود جهان بودن چگونه از درست توصيف يك دقيقاً. 3
 عـام  رئاليسـم  عنوان تحت كه است چيزي همان نخست باور كه گفت بايد توضيح در
 عـالم  اوضـاع  كـه  است مبتني باور اين بر گانه سه زنجيرة اين از حلقه دومين اما. شد مطرح
 تنهـايي  بـه  ايـده  اين خود كند مي كاذب يا صادق را زبان هاي گزاره كه است ذهن از خارج
 و مسـتقيم  تنـاظري  فـرض  بـا  شود مي توأم وقتي رويكرد اين اما نيست، چنداني نزاع محل

 محـل  ديگر، سويي از زباني نمادهاي و سو يك از خارج عالم روابط و اشيا ميان سرراست
 حذف قاعدة از كه است برداشتي از ناشي تر بيش تناظري چنين وجود. گيرد مي قرار مناقشه
 اي كـه  شـد؛ قاعـده   گفتـه  سخن قاعده اين دربارة قبل قسمت در .شود قول مي نقل عالمت
داده  براي تبيين مفهوم صدق، ارائه بيستم، قرن برجستة دان دان و منطق رياضي تارسكي آلفرد
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 خالصـه  طـور  بـه  قاعـده  اين. ماند طرف مي چيزي كه خود تارسكي در موردش بي است،
 كـافي  فقـط  اسـت  جمله P كه جايي در »است صادق P« فهم براي كه است اين از عبارت
 بـيش  چيزي صدق شرايط فهم ديگر عبارت به( كنيد خارج قول نقل عالمت از را P است

  .)نيست معنا فهم از
  :قول نقل عالمت بنا به قاعدة حذف

  .است سفيد برف اگر فقط و اگر است صادق »برف سفيد است«
 باشد داشته خصوصياتي بايد زبان مدل، و زبان ميان اي رابطه چنين به رسيدن براي البته

رابطه ميان الزم به ذكر است كه زباني كه براي بيان ( است حاضر مقالة حوصلة از خارج كه
 يـك  بـاال  يعني جملة. گيرد را فرازبان گويند يك زبان و مدل آن زبان مورد استفاده قرار مي

 تنـاظر  اين كه است الزم ما براي قدر همين). آيد مي حساب به طبيعي زبان فرازبان از جمله
 رئاليسـتي  و مكـانيكي  اين تعريف از صدق قابليت برداشتي كـامالً  5.است برقرارشدن قابل
  :كند مي بيان چنين را آن پاتنم كه دارد

 معنايي چه اين سؤال به پاسخ كه است اين دهد مي بسط قول نقل حذف نظرية كه ادعايي
 چيز، آن مورد در خودمان كه ندارد اين به نياز است؟ صادق چيزي بگوييم كه دهد مي

 يا گرايانه تأييد يا مادي تعبيري توان مي. بدانيم چيزي شود  مي تأييد چگونه كه اين يا معنايش
 است؛ خنثي فلسفي نظر از جالبي طور به صدق ديدگاه اين در. داشت.. .يا  گرايانه ابطال
 به موضوع زبان از عبارت ارتقاي براي ،شناسي داللت ارتقاي براي است ابزاري صرفاً

  ).Putnam, 1983: 76( دهد نمي انجام اي متافيزيكي يا معرفتي كار هيچ ابزار اين.. .فرازبان 

 آيـد  حسـاب مـي   نتيجة دو باور قبلي بـه  نوعي به كه ها زنجيرة باور اين از حلقه آخرين
 ديگر از است، ها  آن ميان روابط و اشيا از يگانه اي مجموعه خارج عالم: گيرد مي شكل چنين
 وجـود  توانـد  مـي  خـارج  عالم و ما زباني هاي نشانه ميان مستقيم و يك به يك تناظري سو

 و اشـيا  همة براي كه بشناسد چنان را جهان بتواند انسان كه ايدئال وضعيتي در( باشد داشته
 بيان بتوان صادق هاي كلية حقايق عالم را در قالب گزاره اگر حال) كند وضع اي واژه روابط
 كـل  كننـدة  بيـان  كـه  داشت خواهد وجود صادق هاي گزاره از واحدي مجموعة گاه آن كرد

  .بود خواهد جهان اوضاع
  

  معنا. 4
 شـده  غنـي  بسيار معنا به راجع ادبيات و اند كرده زيادي هاي پيشرفت معنا هاي نظريه امروزه
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 هاي استدالل نگارش زمان در را، معنا بارة در پاتنم نظر مهم هاي بخش بخواهيم اگر اما است،
  :گفت چنين توان مي بگوييم اختصار به متافيزيكي، رئاليسم عليه خود

 را سـنتي،  خـودش  ةگفتـ  بـه  ايدة، دو »معناي معنا«و  6»مصداق و معنا«مقالة  دو در وي
  :كند مي نقد معنا دربارة
 روانـي  وضـع  يـك  در گـرفتن  قـرار  مسـئلة  صـرفاً  عبـارت  يـك  معنـاي  دانستن. 1

  است؛ خصوص به
  .كند مي معين را عبارت آن هاي مصداق معناي يك عبارت گسترة. 2

 است ذهني هويت يك معنا كه را سنتي باور اين فرگه كه اين وجود با است معتقد وي
 دو هر به باز اما دارد عمومي جنبة كه داند مي عيني ولي انتزاعي هويتي را معنا و كند مي نقد
 ذهني آزمون از نخست باور نقد براي وي). Putnam, 2001: 90( است پايبند شده ذكر ايدة

 زمين دوقلوي سيارة آزمون اين در. كند استفاده مي )twin earth( »زمين دوقلوي« معروف
 كه تفاوت اين با است زمين مانند آن در چيز همة كه ما سيارة مانند كامالً است اي سياره
 انسان اساس اين بر. است H2O، XYZ جاي به) آن ظاهر نه و آن فرمول فقط و( آب فرمول
 از وقتي اما دارد، ما مانند كامالً اي ذهني تصوير كند مي فكر آب به كه وقتي سياره اين ساكن
 ارجاع لفظ اين از استفاده هنگام ما چه آن از غير به ديگري چيز به كند مي استفاده »آب« لفظ
  :گزيند مي بر را دومي زير گزينة دو ميان پاتنم درواقع. داد خواهد ارجاع دهيم، مي

. دارد متفاوتي هاي معناست اما مصداق يك داراي آن همتاي دوقلوي و زمين در آب - 
  .باشد H2O آب همواره كه نيست چنين بگوييم كه شود مي ختم جا آن به ديدگاه اين

 دو اين در لفظ اين هستند متفاوت جهان دو در »آب« لفظ هاي مصداق كه جا آن از - 
  .دارد متفاوتي هاي معنا سياره

 كه زند مي را هايي انسان مثال پاتنم دارند مشكل فكري آزمايش اين با كه كساني براي
 كه نيست چنين كه كند مي استدالل وي. زيستند  مي آب شيميايي فرمول كشف از پيش
 كشف ما ديگر بود چنين اگر زيرا كند؛ تغيير علمي مهم پيشرفت هر با ها عبارت معناي
است و اين  H2O آب كه كرديم مي) وضع(است بلكه قرارداد  H2O همان آب كه كرديم نمي

 همان كنيم مي مراد آب لفظ از ما چه آن وي نظر از بلكه. از نظر وي آشكارا غلط است
 اين دوي هر در). Putnam, 1981: 24( دارد زمين كرة روي آب عنصر كه دارد را طبيعتي
 طور به وي نظر از كه( عبارت يك هاي مصداق دامنة دهد نشان دارد سعي پاتنم موارد

  .نيستند زبان گويان سخن رواني وضعيت تابع) شوند مي تلقي عبارت آن معناي شهودي
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 معنـاي  ما همة عرفي طور به كرد؛ اشاره وي ي»طال« مثال به توان مي دوم باور نقد براي
 نظـر  بـه  مـورد  اين در. نه كه البته دانيم؟ دامنة مصاديق آن را نيز مي آيا ولي دانيم مي را طال

 معنا جمعي خاصيت به اشاره طال مثال طرح از پاتنم هدف البته. كنيم مي اعتماد متخصصان
  :نويسد مي وي. است

 طور به توانند مي كه گوشتي پيچ يا چكش مثل ابزارهايي: دارند وجود جهان در ابزار نوع دو
 فعاليـت  نيازمنـد  اسـتفاده  بـراي  كـه  بخـار  كشـتي  مثل هايي ابزار و شوند استفاده شخصي

شـوند   مـي  پنداشـته  اول نـوع  از هـايي  ابـزار ) غلـط  به( عموماً ها كلمه. هستند جمعي دسته
)Putnam, 2001: 94.(  

  :نويسد وي همچنين مي
 دامنة زيرا...  شود نمي تثبيت دارد سر در نفر يك كه مفهومي با عبارت يك مصاديق دامنة

 به موارد بعضي در مصاديق دامنة و...  شود مي تعيين اجتماعي شكل به عموماً مصاديق
 مشخص چيز يك واقعي ماهيت به عبارت يك مصاديق دامنة. شود مي معين اشاري طور
 با »آب« يا »ببر« مانند هايي نام...  دارد بستگي شود مي استفاده نمونه يا الگو عنوان به كه

 به چيز، هيچ دانستن بدون را خاص اسم يك تواند مي فرد. اند متفاوت بسيار خاص اسامي
 تواند نمي را »ببر« كلمه اما ببرد، كار به درستي به اسم آن مدلول مورد در اسم، جز
 مؤثرند معنا در بسيار ها مفهوم) انواع اسامي( موارد گونه اين در...  كند استفاده درستي به
)Putnam, 1975: 245-247.(  

 ها مفهوم كه اين وجود با دارد معنا به مصداقي شود وي رويكردي كامالً كه ديده مي چنان
 كامالً و گيرند نمي شكل فردي نحو به ها مفهوم اين البته و داند مي مؤثر صحيح كاربرد در را

معنا، نقـدي اسـت    به پاتنم مصداقي رويكرد هاي نشانه ديگر از. دارند االذهاني بين خاصيت
 نظريـة  عنـوان  بـه  زبـان  يـك  صدق نظرية بستن كار كه وي به ديدگاه ديويدسن در مورد به

 شرايط خالل از توان مي را عبارات معناي ديويدسن ديدگاه در. داند مي وارد زبان آن معناي
 R&S مثـل  عبـارتي  صـدق  شـرايط  خـالل  از تـوان  مي را & معناي مثالً دانست، صدقشان
  :است چنين رويكرد اين به پاتنم نقد. دانست

 بـه طـور   صـدق  تعريـف  يـك  هـا  كلمـه  از بسـياري  مورد در :است اين آشكار مشكل
 عبـارت  آن معنـاي  مورد در اي نظريه وجه هيچ به كه كرد ارائه توان مي درست مصداقي
 باشد X، H2O اگر فقط و اگر است صادق X مورد در »آب« )لفظ( عبارت مثالً .نيستند

 H2O همـان  آب داننـد  نمـي  زبـان  كاربران اكثر كه كنيد فرض حال... بگيريد  درنظر را
 .گويـد  نمـي  ما به آب معناي مورد در چيزي هيچ وجه هيچ به فرمول اين بنابراين .است
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 بـه  »آب« معناي مورد در اي نظريه اما باشد جالب دان شيمي يك براي است ممكن اين
  ).ibid: 259(آيد  نمي حساب

  :نويسد مي وي داند نمي معنا معادل نيز را »تعريفي محتواي« پاتنم كه اين نكته آخرين
 كه است آن باشد همان اين معنا با تواند نمي) ذكرشده معناي با( تعريفي محتواي كه آن علت
 و دارند سان يك مصاديق دامنة ممكن هاي جهان همة در اند معادل منطقاً كه عبارتي دو هر

 هايي عبارت ميان نتواند كه اي نظريه اما داشت؛ خواهند ساني يك تعريفي محتواي درنتيجه
 به شود قائل تمايز هستند برابر رياضي و منطق در صرفاً كه هايي عبارت و مشابه معناي با

 مربع سطح شش با منتظم چندوجهي و مكعب. نيست كافي معنا براي اي نظريه عنوان
 از است عبارت كه است سان يك دو هر تعريفي محتواي لذا. اند معادل منطقاً هايي محمول
 ميان اما است، جهان آن هاي مكعب مجموعه ممكن هاي جهان همة در آن ارزش كه تابعي
 واقع مغفول بگيريم همان اين تابع اين با را معنا اگر كه هست تفاوتي) دو اين ي(معنا 

  ).Putnam, 1981: 27( شد خواهد

 گيرد مي پيش در معنا مورد در جديد هاي رويكرد شبيه موضعي درنهايت پاتنم البته
 داند مي وجهي چند امري را معنا بلكه داند نمي شيء يك معادل صرفاً را معنا و
)Putnam, 1975: 268-269 .(معنا هاي جنبه از يكي مصداق نمايي معرفياين بيان كه  به 

 در كه آخر، قول نقل هويژ به وي نظرات مجموعة به توجه با اما ،آن جنبة تمام نه است
 است، عبارات مصداق تثبيت عدم دادن نشان پي در وي كه شده واقع مقاله از بخشي

 ارجاع توانايي به موقوف را معنادهي دارد معنا به كه اي بيروني رويكرد با گفت توان مي
 ها  انسان باشد بنا اگر كه فهميد توان مي معنا مورد در وي آراي از ديديم كه چنان و داند مي

 ما در توانايي اين وجود به قائل وي كه باشند، داشته را خود از بيرون امور به ارجاع توانايي
 ايشان سر در چه آن طريق از توانايي اين ندارد، معنا به شكاكانه ديدگاه چراكه است
 معنا با چون ها مصداق ةو نه دامن تعريفي محتواي نه همچنين. شود نمي حاصل گذرد مي
 چه پس. باشند زباني عبارات مدلول ةكنند ثابت توانند نمي پاتنم نظر از نيستند همان اين

  كند؟ تثبيت را زباني عبارات مدلول تا دارد وجود متافيزيكي رئاليست براي راهي
  

  نظري و عملي قيدهاي. 5
 مـدلول  تثبيت توانايي هنوز متافيزيكي رئاليست شود، پذيرفته اگر پاتنم، استدالل جاي اين تا

 براي كه اي شناسي داللت سيستم طريق از نه و ذهني هاي توانايي طريق از نه را زبان عبارات



 53   پناهي حجتي و سلمان سيدمحمدعلي

 مجـاز  هـا  رئاليسـت  بـراي  پاتنم كه ديگري امكان. است نداشته دارد، اختيار در زبان تحليل
 دو هـر  وي. است عبارت يك مدلول تثبيت براي نظري و عملي هاي قيد از استفاده داند مي
 تعيـين  سـادگي  بـه  مـا  كه است ترتيب اين به عملي قيد اعمال كند؛ مي معرفي مثال با را قيد
 مشخص اي نتيجه مشخص، آزمايش يك اگر فقط و اگر است صادق جمله يك كه كنيم مي

 فقـط  و اگـر  است صادق »كند مي عبور برق جريان سيم اين از« گوييم مثالً مي. باشد داشته
 تعبيـر  تثبيت در را رئاليست كه دارد ايراد دو روش اين اما. شود منحرف متر ولت عقربة اگر

 مرحله دو در روش اين ديگر عبارت به. كند مي ناكام زباني عبارات) مدلول تثبيت همان يا(
 يا مدلول تثبيت باعث كه تعريفي يا نظريه با نظر مورد قيد يا آزمون رابطة كه شود مي باعث
 نيسـت  كـافي  مـدلول  تثبيت براي كه محتمل حالت به يقيني از شود مي زبان از تعبير همان
 باشد؛ غلط است ممكن يعني است؛ محتمل آزمايش خود نتيجة كه اين نخست. شود تبديل
 عبـور  بـرق  متر شود و ما گمـان كنـيم از سـيم،    ولت عقربة انحراف باعث ديگري چيز مثالً
 كـه  شوند مي تحليل و شوند مي طرح هايي نظريه مبناي بر ها آزمايش اين كه اين دوم. كند مي
 باعـث  جريـان  عبـور  كـه  ايـن  مثالً شوند تغيير خوش دست است ممكن ها نظريه اين خود

 ايـن  اگـر  حال دهد مي معنا فيزيك در مشخص اي شود بر مبناي نظريه مي متر ولت انحراف
  .شد خواهد باطل آزمون اين شود نقض نظريه

 باشـد  هرچه نظريه يك بگويند كه اين مثل داند مي اي نظريه قيود پاتنم را قيود ديگر نوع
 ايـراد  پـاتنم . نگيرد قرار تعارض در دارد علتي چيزي هر كه اصل اين با كه باشد چنان بايد

  : كند مي بيان چنين را ها قيد اين تمام عمدة
 هاي عبارت تعريفي محتواي و مصاديق دامنة دارد سعي كه است آن ديدگاه اين مشكل
 و عملي هاي قيد كه است اين...  ايده. كند ثابت جمله كل صدق شرايط تثبيت با را مفرد
 را خود كار ها قيد اين اگر حتي. اند صادق زبان هاي جمله كدام كه كنند مي معين نظري
 چيز چه به ما زبان مفرد، هاي، عبارت كه كنند معين توانند نمي باز دهند انجام درست
 مدلول مستقيماً كه ندارد وجود ها قيد اين مفهوم در چيزي هيچ زيرا دهند؛ مي ارجاع
 كه هايي قيد انتخاب با و مستقيم غير طور به كار اين انجام و كند تعيين را ها عبارت

 كل صدق ارزش تعيين كه اين به اميدبستن و گزيند برمي را صادق هاي جمله مجموعه
 جواب نيز كند تثبيت را است آمده ها جمله در كه هايي عبارت مدلول طريقي به جمله
  ).Putnam, 1981: 33( دهد نمي

 شـرايط  تعيين طريق از جمله يك در تر كوچك هاي چرا تثبيت مدلول عبارت كه اما اين
  .دارد جايگشت برهان به نياز پاتنم اثباتش، براي كه است امري ندارد امكان جمله كل صدق
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  جايگشت برهان. 6
 عـالم  در بشر فهم از مستقل روابط و خصوصيات وجود به قائل ها رئاليست ديديم كه چنان
 مـدل  يـك  جهـان  كـه  معناسـت  ايـن  بـه  شود بيان مدل نظرية زبان به اگر ادعا اين. هستند

 و اشـيا  از اي كـه ديـديم يـك مـدل عبـارت اسـت از مجموعـه        چنان زيرا است؛ مشخص
 بودن مستقل و واقعي به قائل كسي وقتي و ديگر، يك با ها آن روابط و اشيا اين خصوصيات

 و بينـد  مي مشخص مدل يك شكل به را جهان درواقع است روابط و خصوصيات اين همة
 را خصوصيات و روابط اين تمام كه شود يافت) اي نظريه يعني( ها گزاره از اي مجموعه اگر
كه در بخش قبل ديديم يك  چنان زيرا بود خواهد فرد به منحصر مجموعه اين گاه آن كند، بيان

 حـاوي  توانـد  نمـي  كـه  جـا  آن از مدل يك اما باشد داشته متفاوتي هاي مدل تواند نظريه مي
 همة كه است ها گزاره از اي نظرية يك مدل مجموعه( ندارد تر بيش نظريه يك باشد تناقض
  ).دارد خود در كند پذير صدق تواند مي مدل يك كه را هايي گزاره
 موجودات ما جهان در شود؛ روشن تر بيش جهان از مدلي فهم تا زد مثالي توان مي
 را رئاليست نظر مورد مدل اشياي ها  اين. دارند وجود گياهان و حيوانات انواع مانند بسياري
 براي هستند خصوصياتي داراي...  يا گياهان يا حيوانات اين از كدام هر. دهند مي تشكيل
 ديگري از يكي مثالً دارند ديگر يك با هايي نسبت نيز و خاصي رنگ و وزن، قد، مثال

به عنوان رئاليست تمام اين امور را مستقل از فهم و  است؛ وقتي شما تر سبك يا تر بزرگ
 فرد به منحصر مدل يك مثابة به را جهان شما كه معناست بدان اين گاه نگاه انسان ببينيد آن

 برهان. باشد داشته يگانه نظرية يك تواند مي فرد به كه ديديم مدل منحصر چنان و نگريد مي
  چگونه؟ اما كند، نقض را مدل يك مثابة به جهان به نگاه اين كه دارد سعي جايگشت
 بر تكيه با توان نمي كه است امر اين دادن  نشان جايگشت برهان ارائة از پاتنم هدف

 به. كرد مشخص را ها جمله اين در كاررفته به هاي كلمه مرجع ها جمله از اي مجموعه ارزش
 چه  آن كنيم؛ معين را »گربه« مثل اي كلمه مرجع خواهيم مي كه كنيم فرض تر، دقيق عبارت
 از ها آن در كه را جمله n از اي مجموعه ما كار اين براي اگر كه است اين گويد مي پاتنم
 مرجع ها بر ارزش اين جمله تكيه با بخواهيم و كنيم ايجاد است شده استفاده »گربه« كلمه
را به ما  »گربه« كلمة مرجع تثبيت براي كافي داليل كار اين كنيم، تعيين را گربه كلمة
  :گويد مي چنين پاتنم خود. دهد نمي

 از جملـه  هر ارزش كه باشيم داشته نوع، هر از قيدهايي، اگر حتي كه كرد خواهم استدالل
 نـامعين  مفـرد  هـاي  كلمه مرجع هنوز كنند، مشخص ممكن هاي جهان همة در را زبان يك
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 كه كرد تفسير چنان هم از متفاوت كامالً طرقي به را زبان كل توان مي درواقع. ماند  مي باقي
 چيـز  يـك  ممكن جهان هر در جمله هر ارزش كه خواست اين با تفسيرها اين از كدام هر

 را جملـه  كل ارزش فقط كه ديدگاهي هيچ...  خالصه طور به. باشد سازگار باشد مشخص
 ارزش اگـر  حتـي  كنـد  تثبيـت  را جمله هاي كلمه) مصداق( مرجع تواند نمي كند مي تثبيت
  ).ibid( كند تثبيت ممكن هاي جهان همة در را ها جمله

 مقالة حوصلة از خارج كه شود پاتنم در قالب رياضيات پيشرفته بيان مي اصلي ستداللا
  :است قرار اين از شهودي طور به آن لُب اما است، حاضر

 موضعي يك توانند مي كه F1، F2، … FK هاي نشانه ـ محمول با است زباني L كنيد فرض
 زبان از نشانه ـ محمول هر به كه معنا اين به است تعبير يك I كنيد فرض و باشند تر بيش و
L اگر حال. دهد مي نسبت را) اشيا از( مجموعه يك I محمول يك الاقل يعني نباشد بيهوده 

 كه شود شامل را) اي مجموعه( اي دامنه ممكن جهان يك حداقل در كه شود يافت نشانه ـ
 I با كه شود مي يافت J مانند تعبيري گاه آن باشد، سخن عالم كل برابر نه و باشد تهي نه

 همان ولي دهد مي نسبت ها عبارت به ديگر ترتيبي به را اشيا همان يعني است متفاوت
  .كرد مي I كه كند مي صادق ممكن هاي جهان همة در را هايي جمله

 طبيعي زبان به ارتباطي چه فوق قضية اثبات كه كرد مطرح توان مي را پرسش اين حال
 كه كنيم توجه نكته اين به است كافي زبان فلسفة بر قضيه اين تبعات فهم براي دارد؟

 داراي كه دامنه اعضاي مجموعة يعني آن، مصاديق گسترة كه محمولي يعني نابيهوده محمول
 بيهوده اي خاصه شهودي طور به. نباشد نيز دامنه كل برابر و نباشد تهي هستند، خاصه آن

 تمامي اوالً طبيعي زبان يك در. كند ايجاد دامنه يك اشياي ميان تمايزي بتواند كه نيست
) عام معناي به توابع يعني( هايFi بر و آيند مي حساب به موضعي  صفر محمول ها اسم

 هر خالصه و ها نسبت و ها صفت مانند عبارات ساير ثانياً كنند؛ مي داللت نابيهوده
 از بيش و يك با اي نابيهوده هايFi بر باشد سودمند نوعي به طبيعي زبان در كه اي خصيصه

 در كلي طور به چه  آن گفت توان مي خالصه طور به بنابراين. كنند مي داللت موضع يك
 طبيعي زبان يك هاي صفات، و نسبت اسامي، تمامي مورد در شده، اثبات جايگشت قضية
 از جايگشتي دومي كه طوري به J و I متمايز تعبير دو كه معناست بدان اين است؛ صادق
 ممكني جهان هر در را Lساني از  يك كامالً هاي   جمله كه اين عين در توانند  مي باشد اولي

 كلمه چهي مرجع يعني اين. باشند داشته سان يك كلمات از متفاوتي كامالً مرجع كنند صادق
 مرجع تغيير به نسبت جمله صدق زيرا نمود تثبيت جمله كل صدق كمك به توان نمي را

  .است تفاوت بي ها كلمه
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،) R, T & H )reason truth and history كتـاب  دوم فصـل  در پـاتنم  از  مثـالي  7&
  :ديبگير نظر در را زير جملة دهد؛ مي ارائه جايگشت كاربست قضية

 .است فرش روي اي گربه. 1
 زمـاني  يـك  در هـا  آن در كه ممكن هاي جهان همة در جمله اين استاندارد تعبير يك در
 ارجـاع  گربـه  بـه  »گربـه « ايـن  بر عالوه. است صادق باشد فرش يك روي گربه يك حداقل

 كرد بازتعبير اي گونه به را 1 جملة توان مي كه دهد مي نشان پاتنم. فرش به »فرش« و دهد مي
 1 جملة ارزش كه آن بدون دهد ارجاع درخت به »فرش« و آلبالو به »گربه« واقع جهان در كه
  :كنيم مي تقسيم دسته سه به را ممكن هاي جهان همة نخست. كند تغيير ممكني جهان هيچ در

 بوده فرش يك الاقل روي گربه يك الاقل زماني در ها آن در كه ممكني هاي جهان) الف
  باشد؛ بوده درختي روي آلبالو يك الاقل و باشد

 بـوده  فرش يك الاقل روي گربه يك الاقل زماني در ها آن در كه ممكن هاي جهان) ب
  نباشد؛ درختي هيچ روي آلبالويي هيچ و باشد
ـيچ  هـا  آن در كـه  ممكني هاي جهان( ممكن هاي جهان بقية) ج ـيچ  روي اي گربـه  ه  فرشـي  ه
  ).نيست

 محتـواي (كنيم  ميرا چنين توصيف  8بودن»*فرش« و بودن»*گربه« خاصيت دو سپس
  ):دو عبارت تعريفي

  
  :است ارزش هم 1 جملة با ممكن هاي جهان همة در زير جملة ها تعريف اين با
  .است* فرش روي اي *گربه. 2
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 هـاي  جهـان  در 2 پس. است درخت روي آلبالويي يعني 2 الف، نوع هاي جهان در زيرا
 1 كـه  دانيم مي و است صادق هاست  جزو همين دسته از جهان نيز واقع، جهان كه الف نوع
 هاي جهان در اين كه »است فرش روي اي گربه« يعني 1 زيرا است صادق جهان اين در نيز
  .است صادق الف نوع

 كه دارد را ارزشي همان طبيعتاً است فرش روي اي گربه: يعني 2 ب، نوع هاي جهان در
  .يكي هستند »*فرش« و »فرش«و نيز مرجع  »*گربه« و »گربه« مرجع زيرا دارد 1

 ها آن در كه است آن مشتركشان وجه كه هستند هايي جهان كه ج نوع هاي جهان در
و  »*گربه« هاي عبارت مرجع پاتنم كه است منطقي نيست فرشي هيچ روي اي گربه هيچ

وي همين كار را نيز انجام . غير ممكن شود 2كه صدق  كندرا چنان انتخاب  »*فرش«
هستند  هايي جهان ج نوع هاي زيرا جهان ؛كاذب است 1 ،در جهان هاي نوع ج. داده است

 در دقت كمي با توان مي را پاتنم نظر. نيست فرشي هيچ روي اي گربه هيچ ها آن دركه 
 كه است آن پي در وي كه جا آن از فهميد؛ وي توسط ممكن هاي جهان بندي تقسيم مبناي
را طوري سامان داد كه اوالً در تمام  2و  1 هاي جمله شماتيك، توان  مي دهد نشان
 »*فرش«و  »*گربه«ممكن يك ارزش مشابه داشته باشند و ثانياً در جهان واقع  هاي جهان

 بندي بنابراين منطقي است كه در يك تقسيم كند،به ترتيب به آلبالو و درخت داللت 
. 4 و »است فرش روي اي  گربه«. 3 گزارة هر مورد در را ممكن هاي جهان وي ابتدايي

 روي اي گربه ها آن در كه هايي جهان: كند يمبه دو نوع تقس »است درخت روي آلبالويي«
 در كه هايي جهان نيز و نيست فرش روي اي گربه ها آن در كه هايي جهان و هست فرش
. آلبالويي روي درخت نيست ها آن در كه هايي جهان و هست درخت روي آلبالويي ها آن

 دو منطق درطبيعتاً ( آيد مي وجود  هچهار حالت ممكن ب 4و  3حال منطقاً از تركيب 
  :به اين ترتيب) ما استفادة مورد ارزشي
   4و  3 - 
  4و نقيض  3 - 
 4و  3نقيض  - 
 4و نقيض  3نقيض  - 

 هـاي  جهان دومي و دهند مي تشكيل را الف نوع ممكن هاي كه ديديم اولي جهان چنان
 هـم  بـا  را پاياني حالت دو است مهم 1 با 2 ارزشي هم پاتنم براي كه جا آن از و را ب نوع
را بـه   »*فـرش «و  »*گربـه « مرجـع  و اسـت  كـرده  قلمـداد  ج نوع هاي جهان صورت به
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: يعنـي  ج نـوع  ممكن هاي در جهان 2. غير ممكن باشد شان صدق كه كردهاختيار  اي گونه
 در اي نظريـه  بـه  بنا كوارك زيرا است ممكن غير كامالً امري اين. است كوارك روي آلبالو

كـه بـديهي    شـود  مـي  اطـالق  ها نوترون و ها پروتون دهندة تشكيل ادينيبن ذرات به فيزيك
 ايـن  مـورد  در. گيـرد  قـرار  ها آن روي تواند نمي آلبالويي هيچ كه اند كوچك قدر آناست 
 »گربه« ةكلمصرفاً قصد دارد مصداق دو  جا اين پاتنم كه است مهم نكته اين به توجه مثال

نشـان   يگشـت جا قضية ندارد؛ را ها كلمه ةبقيرا تغيير دهد و قصد تغيير مصداق  »فرش«و 
 تغيير ها آن هاي جمله ارزش در تغيير بدون توان مي را زبان هاي كلمه تمام مصداق دهد مي
  :نويسد مي چنين خود پاتنم. داد

 شرط اين با تعبيرها، اين از كدام هر كه چنانكامالً متفاوت  يقيتعبير كل زبان به طر درواقع
 امـري  باشـد  سـازگار  باشد، مشخصي چيز ممكن جهان هر در زبان از جمله هر ارزش كه

 كنـد  تثبيـت  را جملـه  كـل  ارزش صـرفاً  كه ديدگاهي هيچ...  كه ينخالصه ا. است ممكن
 ها جمله ارزش اگر حتي كند مشخص را) ها جمله در كاررفته به هاي كلمه( مرجع تواند نمي
  ).ibid( باشد كرده معين ممكن هاي جهان همة براي را

  
  نقد استدالل .7

دسـت   يـن از ا سؤاالتي گيرد؛ مي شكل افراد براي مهمي در مواجهه با اين استدالل سؤاالت
 صـدق  راه از زبـاني  عبـارات  مـدلول  تثبيـت  ناتوانيبر  مبنيخود را  ياستدالل مدعا ياكه آ
 ايـن  از ؟ نشـاند  مـي  كرسـي  بـه  درستي به اند، رفته كار به ها آن در عبارات اين كه هايي گزاره
ناتواني در تثبيت مدلول عبارات زباني به چه صورت رئاليسم متـافيزيكي   دادن نشان گذشته

مدلول عبارات زبـان   يتپاتنم به تثب ديكررو يسخن چگونگ يگرد را به خطر مي اندازد؟ به
  .گيرد قرار مداقه محل تواند ميآن هر دو  ييو چرا

دسته از انتقادات  يك: كرد يمعمده تقس دستة دو به توان ميوارده به استدالل را  انتقادات
 كـافي  زبـان  ناتواني تثبيت تعبيرهاي دادن نشان براي پاتنم هاي كه استدالل دارند آن بر تأكيد
 ياگر درست هـم باشـند، نـاف    يحت ،است كه استدالل پاتنم را يدوم انتقادات ةو دست نيست
 تـر  مهم يكه از نظر فن ييس،لو يويداول به نقد د ةدست يدر ادامه از نقدها. دانند ينم يسمرئال
و  اشاره خواهيم كرد، مرتبط است يزها ن استداللدوم  دستة با و رسد مي نظر به ها نقد ديگر از

 داردقـرار   يزيكيمتـاف  يسـم معتقدان به رئال يرو يشبه چند راه كه پ يزدوم ن ةدر مورد دست
  .شد خواهد اشاره
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  :نويسد مي لوئيس. است تعبير كنندة محدود قيدهاي اعمال طريقة همتوج لوئيس نقد
 روش اين بر افزون يا جانشين ها آن. كنند مي كار 9عمومي گرايي توصيف درون ها  قيد اين

 قطعيت عدم اين حل راه دنبال به ديگري جاي در بايد ما. نيستند) عمومي گرايي توصيف(
. ندارند وجود قيدهايي چنين كه كند مي فكر پاتنم. داريم فراتري هاي   قيد به نياز ما...  باشيم

 اين درون كه قيدهايي...  و است مصداق از ممكن برداشت يگانه عمومي گرايي توصيف
 كه است اين) پاتنم( وي دليل. هستند ممكن قيدهاي يگانه كنند مي كار گرايي توصيف
 تصاحب را قيود كل كه معنا اين به است) استعمارگرايانه( امپرياليستي عام، گرايي توصيف

  ).Lewis, 1984: 225( كند مي و كرده

 لحـاظ  C مـورد  در نظريـه  پـذيرش  با C قيد پاتنم نظر از كه است معتقد لوئيس ديويد
 براي). شد ذكر كه خصوصيتي با هاست گزاره از اي مجموعه همان نظريه از منظور( شود مي

 اي پديده هر« كه است آن از عبارت C قيد كه كنيد فرض: گفت چنين توان مي بهتر توضيح
 يـك  مـورد  در علمي خواهيم چنين قيدي را بر يك نظرية و فرض كنيد كه مي .»دارد علتي
 كه اين براي حال ها، گزاره از اي مجموعه از است عبارت نظريه. اعمال كنيم »نور« مثالً پديده
 لوئيس ادعاي به البته( پاتنم نظر از كند لحاظ را دارد علتي اي پديده هر كه قيد اين ما نظرية

 به گزاره چند يا يك قالب در را قيد اين كه است آن راه يگانه) رسد مي نظر به هم درست كه
 كنند مي تعريف را عليت كه هايي گزاره قالب در مثالً. كنيم اضافه نظريه هاي گزاره مجموعة

 مبنـا  ايـن  بـر . آن مانند و نشود تلقي تصادفي تا باشد داشته پديده يك بايد كه هايي شرط يا
 زبـان  عبارات مدلول تثبيت به كمكي دست اين از گذاري قيد گونه هر كه است معتقد پاتنم
 قـرار  نظريه هاي گزاره ديگر كنار در هايي گزاره صورت به ها قيد اين كه همين زيرا كند نمي
  .شوند مي زبان عبارات مدلول تغيير قاعدة همان مشمول خود گيرند مي

 اي نظريـه  پذيرفتن طريق از فقط Cمعتقد است كه اعمال شرط يا قيد  درمقابل، لوئيس،
 بـاور  بـه . است  Cچيستي مورد در بدفهمي يك اين وي نظر از. گيرد نمي صورت C دربارة
. كند صادق را C از ما برداشت بايد مطلوب مدل همان يا تعبير كه نيست آن قيدگذاري وي
 از است عبارت جا اين در C( كند تبعيت C خود از بايد مطلوب تعبير كه است آن قيد بلكه

 مـورد  در اي ايـده  هـيچ  لـوئيس  البتـه ). كنـد  بيان را آن بناست C زباني عبارت كه مفهومي
 چنـين  را لـوئيس  انتقـاد  تـوان  مـي  سـخن  ديگـر  بـه . دهـد  نمـي  ارائه تبعيت اين چگونگي
 قيـد  يـك  كـه  تعبيـري  طـرف  يـك  از نهاد؛ تفاوت بايد چيز دو ميان كه كرد بندي صورت

 مـدل  در جمله آن و كند مي بيان را قيد آن كه اي جمله ساختن با( كند مي مدل را پيشنهادي
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. اسـت  سازگار قيد آن با كه تعبيري ديگر طرف از و) است پاتنم نظر همان كه است صادق
 كردن وارد جز به ديگري هاي راه C قيد كردن برآورده كه است معتقد لوئيس ديگر عبارت به
 به اولي گرفتن با را مهم تفاوت اين پاتنم لوئيس نظر از. دارد بحث مورد نظرية به شرط آن

  .است انداخته قلم از دومي جاي
 به پاتنم گذاري مسئله را توضيح دهيم قيد »آلبالو«و  »گربه« ملموس مثال با بخواهيم اگر

 بيان هايي گزاره قالب در و كرده بندي تقسيم را ممكن هاي  جهان كه است بوده صورت اين
 در پاتنم ديگر عبارت به. دارد داللت چيز چه به لفظ هر ممكن جهان هر در كه است كرده
 سـخن . دارد مصداق ةكنند تثبيت هاي قيد تعيين در سعي عمومي گرايي توصيف قالب همان
 از يعنـي  عمـومي  گرايي توصيف قالب همان در نبايد ها قيد تثبيت براي كه است آن لوئيس
 مدل بلكه كرد عمل كند صادق را ها آن بايد نظر مورد مدل كه ها گزاره از اي مجموعه طريق

 بـه  هـا  قيـد  ايـن  بـه  نبايد. شود مقيد گرايي توصيف از بيرون هايي قيد طريق از بايد مطلوب
 مـدل  كه ريخت اي گزاره قالب در را ها قيد اين محتواي توان مي انگار كه نگريست اي  گونه

 هـا  قيـد  اعمـال  مكـانيزم  كه اين مورد در گاه هيچ لوئيس اما. كند صادق را ها آن بايد مطلوب
 سخنش و كند مي نفي را پاتنم مكانيزم صرفاً وي درواقع. گويد نمي سخني باشد بايد چگونه
  .ندارد ايجابي جنبة

 ازباشد؟  كافي متافيزيكي رئاليسم نفي براي تواند پاتنم، مي استدالل صرف صحت اما آيا
 زباني هاي عبارت مصداق تثبيت كه است اين داده نشان جايگشت استدالل چه آن كه جا آن

 بـه  ها رئاليست پاسخ ،نيست ممكن »دارد منطقي ساختار جهان« متافيزيكي فرض پيش بدون
مصـداق   تثبيـت  كـه  هـايي  سـو رئاليسـت   يـك  از. باشـد  متفـاوت  بسيار تواند مي استدالل
 اسـتدالل  چـه  آن كـه  كنند استدالل چنين توانند مي است مطلوب زباني برايشان هاي عبارت

 ممكـن  هـاي  جهـان  در ارزش دادن نسـبت  مكانيسـم  كـه  است آن دهد مي نشان جايگشت
 سـنخ  ايـن . است لوئيس ديويد موضع همان اين. نيست كافي مصداق تعيين براي متفاوت،
  .كنند معرفي زباني هاي عبارت مصداق تثبيت براي روشي بايد ها رئاليست
 هـيچ  اگـر  كه است آن به ناظر اند كرده بيان ها رئاليست سنخ اين كه هايي استدالل عمدة

 غلـط  اي نظريـه  هيچ گاه آن باشد نداشته وجود زباني هاي عبارت مصداق تثبيت براي راهي
 توان مي نظريه، يك براي موجود هاي مدل تحديد براي مالك گونه هر فقدان در زيرا. نيست
  .كند پذير صدق را بحث مورد نظرية كه يافت تعبيري
 برايشـان  زبـاني  هـاي  عبارت مصداق تثبيت كه دارند قرار هايي رئاليست ديگر سوي در
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 زبـاني  هـاي  عبارت مصداق تثبيت بر پاية شان رئاليسم ديگر، تعبير يا به. نيست اهميت حائز
 دليـل  اين ولي ندارد وجود جهان و ها كلمه ميان مطابقتي كه پذيرند مي ايشان. نيست استوار

  .نيست رئاليسم نفي بر
 طبيعـي  مكـانيزم  از اطالعـي  بـي  كلي، طوربه  كه كند استدالل چنين كسي است ممكن

رسد كه پذيرش اين اسـتدالل   نظر مي چنين به .نيست آن نبود بر دليل مصداق، تثبيت جهت
اي  عـده . به اين تصميم بستگي دارد كه آيا پذيرش رئاليسم بدون توجيه مطلوب است يا نه

اي ديگر رئاليسـم   عده خواهند و مي دليل برايش و نيستند امر اين دليل بي پذيرش به حاضر
براي دستة اخير استدالل . كنند مي بنا آن بر را خود هاي دهند و ديگر استدالل را پايه قرار مي

  10.پاتنم نافي رئاليسم متافيزيكي نيست
  

  گيري نتيجه. 8
نظر برسد كه استدالل پاتنم نـوعي   پاتنم، ممكن است چنين بهاستدالل  در نخستين مواجهه با

دهد تعويض كامالً  چه پاتنم در اين استدالل انجام مي آن پيش پا افتاده را دربر دارد؛گرايي  نام
هـايي   دادن ايـن امـر اسـت كـه گـزاره      قراردادي مدلول بعضي عبارات زباني و سپس نشـان 

طرز  ينپاسخ به ا يبرا. كنند جايي كماكان ارزش خود را حفظ مي به مشخص با وجود اين جا
كـه پـاتنم ايـن اسـتدالل را در رد چـه       نخست آن: بسيار اهميت دارده توجه به دو نكت يتلق

كه  چنان. شيوة فلسفيدن وي است در مدلول به پاتنم نگاه چگونگي دوم و كند چيزي ارائه مي
شناسـي ميـان    در مقدمه ديديم از ديد پاتنم رئاليست متافيزيكي كسي است كه ساختار داللت

دانستن يك عبارت نياز به دانستن معناي آن  ند كه براي صادقبي اي مي زبان و عالم را به گونه
سـازد صـدق و كـذب     نيست بلكه داللت ميان اجزاي زبان و عالم خارج شـما را قـادر مـي   

اي وجود ندارد و  فرض معنايي يشپ يچبه ه يازن يدگاهيد يندر نقد چن .عبارت را تعيين كنيد
هاي ممكن  در جهان* و فرش* تعريف گربه(تعريفي  فقط كافي است با استفاده از محتواي

اين همـان ادعـايي    . تعيين، و صدق عبارات را تعيين كرد را عبارات يقدامص دامنة، )متفاوت
شـود   است كه براي ساختار زبان و جهان خاصيتي قائل است كه به خودي خود باعـث مـي  

 و خطـاي انسـان،  هاي درست خود داللت كنند و اگر جايي بـر اثـر خـبط     عبارات به مدلول
شود كه اشتباه  اي كاذب مي گزاره به منتهي درنهايت جايي باشد نداشته درستي مدلول عبارتي

بـر    توان با تكيـه  كه نمي ايندادن  نشان با پاتنم بنابراين .در تعيين مدلول را آشكار خواهد كرد
 را مشخص كـرد، ها  كار رفته در اين جمله هاي به ها مرجع كلمه اي از جمله ارزش مجموعه
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 نيز راه اين درو  دانستهاي در مورد رابطة زبان و جهان را نادرست  متافيزيكي برداشت چنين
 ديگـر  عبارت به. است نكرده عدول داشته را نقدشان قصد كه كساني فرض پيش از گاه هيچ
علمـي   كشفيات ما كه اين مورد در وي موضعالبته ( ندارد گرايي نام عليه يا له موضعي پاتنم

كنـيم كـه    است بلكه ما كشف مـي  H2Oداريم و چنين نيست كه مقرر كنيم از اين پس آب 
بلكـه  ) گـرا نيسـت   يك نـام  پاتنم توان شاهدي دال بر اين دانست كه است را مي H2O آب

اي اسـت كـه وي بـراي نفـي آن مجبـور اسـت        ادعايي كه وي در پي نقد آن است به گونه
  .نشان دهد يا به اصطالح مثال نقض بياوردشرايط برقرارنبودن ادعا را 

كـه   ايـن دادن  نشـان  در جايگشت برهان كه گفت چنين توان مي باال از نماي در يك
امـا آيـا   . ما از تثبيت مدلول عبارات زبان ناتوان است موفق استشناسانة  داللتدستگاه 

ق بـه ارجـاع   اين بدان معناست كه ما در كاربرد روزمرة زبان دچار لغزش هستيم و موفـ 
كه وي معتقد اسـت مـا بـه صـورت      اين وجود با .گويد نيستيم؟ البته كه پاتنم چنين نمي

عمالً اين اتفـاق   اما كنيم تثبيت را عبارات مدلول توانيم پردازي نمي نظري يعني با نظريه
  :نويسد مي وي .افتد مي

 درنتيجه است دخيل عبارات مدلول تثبيت در اطراف محيط عيني طبيعت كه جا آن از دقيقاً«
 هـاي  رئاليسـت  شـيوة  بـه  نـه  البتـه  اسـت  دخيل نيز ها جمله عيني صدق شرايط تثبيت در

  ).Putnam, 1983: 86(» متافيزيكي

اشارة پاتنم به طبيعت عيني محيط اطراف و دخالت آن در تثبيت مدلول عبارات ارتبـاط  
» آب«شـيميايي آب را در معنـاي لفـظ    مثالً فرمـول   گرايي معنايي وي دارد، وثيقي با بيرون

  .داند دخيل مي
شناسانة ما براي تثبيت مدلول عبارات زبان بـه معنـاي رد    بودن دستگاه داللت ناموفق اما

ـ     رئاليسم نيست بلكه آن نوع رئاليسمي را تحت تأثير قرار مي  ردهد كه بـر مبنـاي توانـايي ب
، اما اگر قرائتي )سم متافيزيكي ناميده استكه پاتنم نوع خاص از آن را رئالي(ارجاع استوارند 

  .كند از رئاليسم ارائه شود كه بر اين مبنا نباشد، استدالل پاتنم خللي در آن ايجاد نمي
 

 

  نوشت پي
 لغتـي  هم انگليسي در بلكه ندارد فارسي در دقيقي ترجمة تنها در مورد اين لغت بايد گفت كه نه. 1

 اند ترجمه كرده معنا را لغت اين فارسي در. است كرده جعل كارناپ ردلف بار نخستين كه است
  .است شده داده آن مورد در تري بيش توضيح مقاله ادامة در. نيست رسايي ترجمة هميشه البته كه
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4. (Putnam Hilary, 1981; 1983; and 2001) 

 اضـافه  را اجـزا  ديگـر  و اسـم  زبانمان به نياز، اندازة به بتوان كه باشد اي گونه به بايد زبان قواعد. 5
  .كنيم

6. ‘Meaning and Reference’, Analytic Philosophy an Anthology, A. P. Martinich and Sosa 

(eds.), Blackwell, 2001. 

 
 جديـدي  خـواص  يا ها محمول كه اين نه است مطلب بيان در تسهيل براي فقط ستاره از استفاده. 8

 بـازتعريف  اسـت  قـرار  »بودن فرش« و »بودن گربه« خاصيت دو همان درواقع. باشند شده معرفي
 سـتاره  از نشـود  خلط ها آن سابق داللت با كه اين براي و باشند داشته ديگري هاي مدلول و شده

  .است شده استفاده
  :دهد مي توضيح چنين را عمومي گرايي توصيف لوئيس ديويد .9

 گاه آن. ها كلمه يبرا مشخص كامالً يها مصداق با ميدار يا افتهي بسط زبان ديكن فرض
 و ديجد عبارات يمعرف قيطر از هم آن مييفزايب يقبل زبان بر يديجد واژة ميخواه يم

 به را خودمان ميقد زبان از هايي توصيف ما اساس نيا بر. مان يپرداز هينظر به نشده فيتعر
 ما كند، يهمراه ريمس نيا در خارج عالم اگر جهيدرنت و ميده يم نسبت ديجد واژة

 باشد داشته وجود يشيگرا است ممكن حال...  ميببخش مصداق ديجد عبارت به ميتوان يم
 عبارات مصداق جزئي صورت به ميا توانسته ما. تر عيوس اسيمق كي در روش نيا اعمال به
 ميباش آن نگران ستين الزم گريد ميكن نيچن اگر چطور؟ زبان كل مورد در م؛يكن نييتع را
 زبان گريد رايز كنند يم داللت شانيها مصداق به چگونه زبانمان يميقد عبارات كه
  .)Lewis, 1984: 222-224... ( ندارد وجود يا يميقد
 تعيين به راسلي رويكرد همان گرايي توصيف از وي مراد آيد ميكه از سخن لوئيس بر چنان
خصوصيات و  از اي مجموعه جديد واژة براي داريم اختيار در كه الفاظي با ما كه است مصداق

 را ايـن . شـويم  مـي  جديـد  عبـارت  مدلول به ارجاع به موفق وسيله آن به كه سازيم صفات مي
 است جديد كه را زبان از جزئي فقط روش اين با ما چون داند مي جزئي گرايي توصيف لوئيس

جا  يك را زبان كل بخواهيم اگر حال. كنيم مي تعريف اند شده شناخته قبل از كه هايي بخش آن با
 الفاظ كه روش همين به شده شناخته قبل از الفاظ عنوان به الفاظ از بخشي دادن قرار و بدون مبنا

 عبـارت  يـك  مصداق تعيين براي نه گرايي توصيف از يعني كنيم معرفي كرديم معرفي را جزئي
 قـديمي  خـواه  جديـد  خواه زبان عبارات تك تك تعريف براي بلكه زبان به شده افزوده جديد
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 داده انجـام  پاتنم چه آن است معتقد و داند مي عمومي گرايي  توصيف لوئيس را اين كنيم استفاده
 .است غلط گرايي توصيف نوع اين كه دهد مي نشان

 بـه  تـوان  يمـ  يكيزيمتـاف  سميرئال يكيسمانت مشكالت محور حول موجود اتيادب ةمطالع يبرا. 10
  .كرد رجوع عنوان نيهم تحت استنفورد المعارف رةيدا مدخل
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