
ها  پذیزی ایدي واپذیزی ٌ بیان اوحقال 
)بزرسی جطبیقی دیدگاي فزگً ٌ سزل(
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احؼاػات، تخلالت ٍ هاًٌذ آى( ـ وِ آًْـا   فشد ااًطثاعات حؼی،  هحتَیات رّي اػت هعتمذ "فشگِ"

 صتـاًی  استثـا   دس ًاهذ ـ تشرال  اًذیـِ وِ اهشی علٌی ٍ هؼتم  اص ّوِ ارّـاى اػـت،    سا ایذُ هی
 فاع  تِ آًْا ٍاتؼتگی ّا، ایذُ تَدى  ًاپزیش اًتمال اثثات تشای ٍی اػتذالل هثٌای. ًلؼت اًتمال لات 
پزیشی سا طـشح   دس تٌای ًظشیِ افعال گفتاسی، اك  تلاى "ػشل" .ّاػت ایذُ تَدى رلَكی ٍ ؿٌاػا
ّـش  »پزیشی،  وٌذ. تٌا تش اك  تلاى ًاپزیشی ایذُ سا ًفی هی سػذ اهىاى اًتمال ًوایذ وِ تِ ًظش هی هی

 صتاى تَاًذ ًوی ًفؼِ فی ػشل، ایي اك  ادعای تِ«. تَاى آى سا تلاى وشد چِ سا تتَاى للذ وشد، هی
ػاصد. دس ایـي همالـِ    هٌتفی سا ًاپزیش اًتمال  اهش اهىاى طشیك تذیي تَاًذ ویً ٍ رلَكی سا ًفی وٌذ

آى تشسػی وٌـلن.   ؿٌارتی هعشفت لَاصم ٍ ًتایح ٍ صتاًی چشرؾ پشتَ وٌلن ایي اك  سا دس تالؽ هی
 آى تثذی  ٍ رلَكی هطلماً ٍ واهالً اهش فْن ًِ وِ اص دیذگاُ ٍی دّذ هی ًـاى ػشل هعٌای ًظشیِ
تَاى تلاًی هعٌاداس اص آى عشضِ وشد.  اػت ٍ ًِ دس فشم اهىاى چٌلي اهشی هی پزیش اهىاى تدشتِ تِ

 رلَكی ـ هطلماً تش ایي اػاع، اص ًظش ػشل حتی اهَس رٌّی ًلض ـ تش رال  آًچِ فشگِ هعتمذ تَد 
 .ًلؼتٌذ تلاى  غلش لات  ٍ

  

ػشل،  هعٌای ًظشیِ رلَكی، صتاى صتاًی، چشرؾ ًاپزیش، اًتمال پزیشی، تلاى اك  :ٍاطگبى کلیذی
 .فشگِ
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 همذهِ

تاىانومیػیگاـ;کاهامـیپؾیـهومىمهکهماعتعىاهؼؿوىه٥لن٦هتاؿیظبهارماحیوگاهی
ایٕلیٞاهوىایهبتاىانؿامکتاىبماىتآ١افاگـ٥ٔلن٦یت٦کـٕلیٞههماناف:گ٦تمغهآناف

ـاهبيـباهمىاؿهٓاوگاىت .امتومىػهؿطمغتل٤هایؿ ٍىػؿوبىػههم
ـکياانوراهکاهویقهااییماىؿػػؿکلیاصکا ٍؼوؿوبىؼیٕع٪هگـوه کاهاماتایاهميت

یاکػؿتاىانمیصاالباایهؿماؼ.میوٚاـباهواممکهوآمیقتىا٩ِگ٦ت"مغههاآنافتىان"ومی
:ومىػت٪نیمگـوهمهبه1اوؼ،ىؼهتىٍی٤وىیه٥لن٦هتاؿیظػؿکهؿاامىؿیارماحیبىؼیػمته

امىؿی اول، یاٝ٪لیػزیلبهورىػىاناٍلاگـوهامىؿایههنتىؼ.واىىاعتىیمٖل٪اًکهػمته
بهامت،تَؼی٨مىؿػىهىػی ـ٥تػمتـكافکاملٕىؿاما ػحیالهمایهباهوعاؿرىاؼبياـیمٞ
 .ؼاوػمتهایهافکاوتوىمهوپاؿمىیؼكواص٪ی٪ت:گ٦تمغهآوهاافتىانومی

امىؿی ػو ، تىانومیامتٞاؿهوتمخیلوتيعیهٕـی٨افرقاماوینتىؼ،واىىاعتىیمٖل٪اًکهػمته
اگـوهىؼ،وقػیکآوهابه ایاهافمزاافیتَاىیـیىاؼؽکاـکههاییؿوهافامت٦اػهباتىانمیو

ـػ،تـمیمامىؿ عیاـمخاال.یناتوپاؾیـامکانآوهااافمزاافی١یاـوػ٩ی٨تىٍی٤هیچاؿائهاماک
 .ؿوػمیىماؿبهػمتهایهافٓػاىتٝ٪یؼها٥الٕىنعىػکهآونىانٔا٥الٕىن

مااهىیت٦ااوتیبیاان٩ابالهایاػؿاکباآوهااػؿاکىیىهامااوؼ،ىىاعتىیکهػمتهمى ،امىؿی
وتـىاهؿوماا،هاایاػؿاکماایـبام٪اینهػؿػاؿیمامىؿایهافکهاػؿاکیامتممکهگـوه.ػاؿػ
ـ٥ااویىاهىػ.وینتممکهٓفبانمتأعـ،ػوؿهػؿؤم٦اهیمٕـی٨افآناوت٪الاماباىؼ.تـػ٩ی٨ وٝ
 .ػهىؼمیرایػمتهایهگاهػؿؿاعىػصاز وعىػافاوناناػؿاک

ایاه.واپاؾیـاوت٪الواػؿاک٩ابالاماـیامات>مى ٩نمصاّـ،م٪احهػؿبـؿمیمىؿػمىّىٛ

                                                                                                                     
 بىؼیبهمٞىایاؽٝانبهورىػا٩نا وینت.ایىکههـیاکافا٩ناا ماؾکىؿمَاؼا٧ػاؿواؼیااعیاـ،.ؿوىهامتکهایهت٪نیم1

ـػاعتهبه ـ٩ابلبیانبىػنبـعیامىؿ٩ٓابلبضجوینت.اٍلاػٝا امامًاپیوافپ ٔامکان١ی
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ـ وبپىىىؼح٦٘م٦هى رامهتىاوىؼومیاونانمٖل٪ًا،مؼؿکا افعیبـکهاػٝا ـواؼ،اوت٪الزرا واپؾی
اماـیوهمنىایهوىایهباهاحتاقا ٝىامالوٝلال.آیاؼومیصنااببهواػؿاػٝاییت٦کـتاؿیظػؿ

ـ٥تپیامؼهای بىاایصاّاـوىىاتاؿامااامتتىرهعىؿػؿواٝتىا٩ابلمىّىٝیاه،ىىاعتیمٞ
ـػا واه;کاهامتایهػهیمپامظآنبهم٪احهایهػؿکىیممیتالهکهپـميی.وؼاؿػؿاآنبهعتهپ

مضتىیا ؽهاهبـعیبىػنواپؾیـاوت٪الاػٝایمیانونعتی ـکاقباأاف ػؿواپاؾیـاوت٪الاماىؿباـتم
ـگهاوؼیيه مؾکىؿاػٝایلابٖامٞىایبهپؾیـیبیاناٍل٩عىلآیا؟:ػاؿػورىػپؾیـیبیاناٍلو٥ٓ

یاااػؿاکوراىػباهتاىانمیپاؾیـیاٍالبیانباهاحتاقا بااصتایایىکهیاامتآنبىػنواممکهو
ـانبهٝالئمیااح٦اٗم٦اهیم،٩احبػؿتىاوىؼومیکههاییملتق ىؼایؼه ىىوؼ؟مىت٪لػیگ

ـگااهػؿم٪احااهاوؼیيااهافامااـاوت٪ال هایؽهىااییااؼهگىیااؼومٞت٪ااؼامااتاواپااؾیـمااغهمی٥
ـوؼ.امارانمـلافبیاناوت٪ال ـػمغهمیپؾیـیهـآونهمیواپؾی گىیؼ.ایهػوػیاؼگاهتىان٩َؼک

ـوؼیاوه؟  آیاوا٥ییکؼیگ

هایمنت٪لیهمبهفبان٥اؿمیوهمبهفبااناوگلینایپؾیـیمـل،پژوهوػؿمىؿػاٍلبیان
 ػؿػمتـكامت.

ـاماىن5هػؿىماؿهک:پؾیـیاٍلبیان;ػؿم٪احه ٥َلىامه٥لن٦همىتيـىؼهامات،ىاـصیپی
پاؾیـیهایفیـبهفبانزتایهباهىاـسوبنأاٍالبیاانپؾیـیمـلآمؼهامت.م٪احهاٍلبیان
ـػاعته  اوؼ:پ

 م٪احاااه;The Principle of Expressibility and Private Languag:افFrank 

Kannetzkyويـیه;8کهػؿىماؿهActa Philosophica Fennica.مىتيـىؼهامت 

 م٪احه;On Searle‟s Principle of Expressibility:افKarl Hackesstett8کهػؿىماؿه 
 واپىؼهامت.Studies in languageويـیه

ـ٥تهامت.ػاماتػؿکتاابامااوت٪ال ـاؿگ ـگهکمتـمىؿػبضجوبـؿمی٩ همی  خمطالتامهواپؾیـ٥
ـگاهوهامػؿتک1نینال فنظال   تم (Frege. Philosophy Of Language)وگااؿیعاىػػؿماىؿػ٥

Philosophy.ـػاعتهامت 2بهاعتَاؿبهایهمٖلبپ
ـایبـؿمیمىّىٛپژوهوػؿم٪احهصاّـ،پل ـامىنبیيتـتأملافب ػؿاوت٪اال٩ابل١یـامـپی

ـگهاوؼیيه بیاانوم٪َاىػصاىفهػؿؿاػوایهونعتپؾیـی،بیاناٍلمىؿػػؿمغتَـتىّیضیو٥
ـاؿکىکاهمىؿػ ـتاىواـعوػؿؿاامکاانتزـباهعَىٍایمپلػاػ.عىاهیم٩ حاىاف وفبااویپ

                                                                                                                     
1. Origins Of Analytical Philosophy. 

 ىىاعتیایهم٪از ػؿ٥هـمتمىابٜآمؼهامت..اوٍا٣کتاب2
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ـ٥ت ـػعىاهیمبـؿمیمـلمٞىایوٚـیهویقوآنىىاعتیمٞ اماـامکاانماىؿػػؿوهایات،ػؿوکا
ـگهوٚـافواپؾیـاوت٪ال ـاماك٥  .ومىػهیمعىاػاوؿیبافعىاویایهب

 فشگِ اًذیطِ دس اًتمبللبثل. غیش2

 ًاپذیز در اًذیطِ فزگِ  . ضزٍرت هعزفت اًتمال1-2

1واپاؾیـاوت٪الافم٪َاىػػهایمتىّایشکاهؿماؼمیوٚاـبهّـوؿیػیگـیبضجهـافپیو
ػؿ 

ـگه ـگهام٦نـDummett. 1994. p.85ٓٔػامتمایکلکهتٞـی٦ی.وینت2اوؼیيه٥ ـػهکاااؿائاه٥
باىاؼایگىوهبهصکایتمنتلق کهمؼحىحیهـ;:کىؼؿوىهؿامىّىٛک٦ایتصؼبهتىاوؼمیامت
ـاؿىىاما٥اٝلیکػمتـكػؿتىهاکه ـػٔماوىؼ٩ اگی ـگاهکاهگىواهآنصالٓ عَىٍایؿاصال٥
.:بىػعىاهؼواپؾیـاوت٪الّـوؿتاًپىؼاىتامی

ـگه ٥ٔFrege 1953.p. xxiiٓباـمعتىیاحـایهػؿؿاعىػپژوهو،دساب هبايیابکتم٪ؼمهػؿ
اماـمیاانتماایق٩إٞاواهص٦ا٘گاوه،ماهاٍاىلایهمیانػؿاٍلوغنتیه.ػاوؼمیمهماٍلمه

ـان.اماتٝیىایاماـوؽهىایاماـوهمنىایهمىٖ٪یامـوو٦ناویاؿواوی  Constantٔویم٦نا

2003.p.1ٓ ـگٓمهِماوگیقهىایؼؤوغنتگا ـػاعتهػؿؿاه٥ ـاباـػؿایناتاػگیمٞىاا،بضاجبهپ ب
ـگاه،وٚاـماىؿػىىامایاٍاحتؿوان.اوؼػاونتهاوَٝـػؿؿایذ3ىىامیاٍاحتؿوان باهتمایال٥
ـػاوؼن اؿواوایهایپؼیؼهبهآوهااٍىلتضىیلٕـی٨افىىامیؿوانبهؿیاّیا ومى٨ٖبافگ ؽهىی

امت.مى٨ٖىاحىػهػاونتهىىاعتیؿوانو
ـگه ـانتل٪یمیاٍاحتؿوان٥ ـػیافؿامٞىااوت٪الهـگىوهکهکىؼىىامیؿاوىٝیبض ـػباه٥ا ٥ا
ـایّـوؿیٝیىیتبـؿاؿاهها،ایؼهبهویقهمهت٪لیلباومافػمیواممکهػیگـ گىواهب وت٦هایمهـ
ـانبه(1، ص1171هىظدذ، )بىؼػمیٝلمیت٦اهم ـگاهبیاـونوتىهاؿاهوزا افایهبض کيایؼنوٚـ٥
ـػتىاونتومیوی.امتؽههافمٞىا ـ٥اًکاهاماتؽهىایاماـیاوؼیياهکاهبپاؾی صنابٍا باـ

ـػهای ـػؽههٝملک ـایوامتتضلیل٩ابل٥ ـػ،ایهبام٪ابلهب متىمالاوؼیياهباىػنٝیىیبهؿویک
ـگه،وٚـاف.ىؼ ومنات٪لویقؽهىیا٥ٞالوؽههافامت،٥یقیکی١یـامـیکهاوؼافههمانبهمٞىا٥
.امتمىرىػمىمی٩لمـوػؿ

ـگهتضلیل باهگىیىاؼهافاوت٪البهػیگـمىیافوٓمٞىأٝیىیتووا٩ٞیتبهمىیکاففبان،اف٥
                                                                                                                     

1. Uncommunicable. 
2. Ferege. 

3. Psychologism. 
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ـهٓصکایتٔىىىوؼه ـای ،(443، ص1191عشل، )1مـلتٞعیـبهاماامت.عىؿػهگ ـگهب م٪اؼ مٞىا،٥
یا٥تاهاوزاا صکایاتاگاـصکاایی،ٝعااؿ اٙهاؿهـ;ومٞىامتبهوابنتهصکایت،وصکایتبـ

.:کىؼمىت٪لىىىوؼهبهؿاوا٩ٞیتیٓٔیٞىیٍاػ٩ی٩ْیهبایؼباىؼ
صاالػؿٝیهواؽهاانهماهافمنت٪لٝیىی،امـیٝىىانبهاوؼیيهایىکهبهاٝت٪اػکهامتواّش

ـاػهمهػمتـكىىػػؿوا٩ٜآوانؽههمتٞل٨آوکهبؼون بنایاؿآماانؿاپاؾیـیاوت٪ال٩عىلامت،ا٥
ـگه،ػؿاوؼیيهبىػنٝیىیگ٦تتىانمی.کىؼمی .امتویػیؼگاهافپؾیـیاوت٪الامکانمعىای٥

ـگهاما ـػهـٝىا٤ٕوتَىؿا صنی،اوٖعاٝا (111-88، ص1191فشگه، )٥ ؽهىایاماىؿیؿا٥
ـػکهػاونتمی ـگق٥ ـاکبهانػیگـباؿاآوهاتىاوؼومیه ـگقهمنىیه.بگؾاؿػاىت ٕىؿباهتىاوؼومیه

ـاناصنااكوتَاىؿا بؼاوؼتاىىػآگاهػیگـیؽههمضتىیا افمنت٪یم باااواؼافهواهتااػیگا
.امتمت٦او یاميابهعىػهاصناكوتَىؿا 
ؿاهاییچهاتىهاوهباىؼ،هاایؼهوهااصناكهمیهعاؿدرهانبامىارههػؿماػاؿاییتىهااگـ
ـای رهاانکاهباىایممٖما هتاىاویمومیصتیبلکهوؼاؿیم،ایمػؿیا٥تهعاؿدرهانافآونهاوت٪الب
:عیـیاػهیممیونعتآنبهکهامتهاییویژگیوارؼورىػ،ٍىؿ ػؿوػاؿػورىػعاؿد
ـػباوؿتىانومیاٍالً; ـکتآنػؿکهعاؿدمضیٔتمامیرایبهکهک ٥٪أیم،کىمیٝملوص
:هاایاؼه;تىهااکاهاٍالایاهواگقیـو٩ٖٞیوتیزهوحی.باىؼػاىتهوا٩ٞیتعىػمانػؿوویرهان

.(111، ص1191فشگه، )امتهمیههنتىؼ،ماىىاعتوآگاهیمتٞل٪ا 
عااؿدرهاانباامىارهاهػؿماانػاؿائیتىهاماآگاهیمضتىایىؼ،ؽکـتـپیوکههمنىاناما
ـگه.وینت ـکاماـیٝىىانباهؿامٞىا(11-11، ص1137، فشگه)٥ ػماتـكػؿاواؼافهیاکباهکاهميات
ـاؿپؾیـیاوت٪المعىایامت،همگان افمنات٪لػهاؼمیىکلؿاٝیىیتآونهوی،وٚـافػهؼ.می٩

.مامتهایایؼهوىهىػهااصناما ،
ـگاهکاهامتباوؿایهبـ(Dummett, 1994. p.85)ػامت ـاؿباا٥ ـااٍا وبـعَىٍایگىواهٓا٥
ـگقماافیکهیچکهواپؾیـم٪اومت٥کـایهبـتکیهباواصناكبىػنىغَی ب٦هماؼتىاواؼومیه

ـاناصناما آیاکه ایزااػٝیىایوؽهىیهایمؼحىلمیانؿا٩إٜتمایقیعیـ،یااومتميابهػیگ
ـػ افاوزامیاؼ،آنباىػناوت٪اال٩ابلوتیزاهػؿومٞىااٝیىیتبهمىیکافاگـوه٩إٜ،تمایقایه.ک
ـػ.ایزاػواپؾیـاوت٪الوػمتـك٩ابل١یـامىؿافبقؿگ٩لمـویػیگـمىی ک

ـگهکهوینتمٞىابؼیهىؼ،ؽکـآونه ـایراییعىػ،فبان٥لن٦هػؿ٥ ـػهباافواپؾیـاوت٪الامىؿب کا
ـگاهػاىت.بلکهاٝت٪اػامىؿیوىیهورىػبهمىؼوٚا ىکلبهوبىػ ـ٥ًاتأکیؼیامتباـایىکاه٥ ػؿٍ

                                                                                                                     
1. Searle. 
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ـ٥تاؿىىامیاٍاحتؿوانافگـیق ـػکاهىاؼػامیهمانگ ـ٥اتؿاهػؿماؾکىؿؿویکا ـػهمٞ باىػ.گنات
ـاؿٓواپاؾیـاوت٪الصاىفهٔػیگاـمىیػؿؿاؽههمضتىیا همهواگقیـاوت٪ال،٩ابلصىفه٩إٜرؼایی ٩ا
.ػهؼمی

 دیذگاُ فزگِ ًاپذیز اس  . هصذاق هعزفت اًتمال2-2

ـارٞه ـگهآحاؿبهم ـػهتَـیشهاواپؾیـاوت٪ال٩لمـوػؿامـػوصْىؿبهویکهػهؼمیويان٥ :امتک
ـگهػؿ:2هاواصناك1صنییکٓاوٖعاٝا  بضاجّمه (Frege, 1953. p.36)صنابمعاوی٥

ـایؿاهیهیچماکهکىؼمیتأکیؼآوهاٝیىیمؼحىلوهاواژهؿولاف ـانباااصناممانینهم٪اب ػیگا
ـاناصناماا بااآیابؼاویمتىاویمومیماکهؽهىیاصناما بهوههاواژهؿول;:وؼاؿیم تىا٥ا٨ػیگا
ـاعیـ>یاػاؿوؼ ـػکهامتبؼیهیفی ویژگایباهبلکاهوینت،ویقیهیچّامهميابه،وا یککاؿب
.:کىىؼمیػزحتٝیىی

ـتیب،بؼیه وصنایاوٖعاٝاا هماهکلایٕىؿبهبلکهها،واژهؿولیؽهىهایمؼحىل٥٪ٔوهت
ـگهوٚـافاونانهایاصناك ـػعىػتىهاکهامتؽهىیامىؿی٥ .ػاؿػػمتـمیآوهابه٥
ـػافعىػهٓ:مه;ػوٓ ـگه:ٔاػؿاکویژهویگاوههـ٥ ـاؿوکتاهایاهباـاوؼیياهم٪احاهػؿ٥ اٍا

ـػعىػتىهاکهکىؼمی ـاوىلو٦لصؼیجػؿؿا:مه;واژهؼحىلمتىاوؼمیکهامت٥  :آوؿػ٥

ٝ  تٝ داسد، حضٛس یٍا٘ٝ ٚ خاف ای ٌٛ٘ٝ تٝ خٛد پیؾ ٞشوغ ٝ  ای ٌٛ٘ه  وهغ  ٞهی   پهیؾ  وه

ٜ  ٔجهشٚ   وٝ سا ا٘ذیـٝ ایٗ ِٛتٗ دوتش ٚلتی تٙاتشایٗ. ٘ذاسد حضٛسی چٙیٗ دیٍش  تهٛد  ؿهذ

 ؿهخق  حضهٛس  ٘ٛؿ اص یقٙی) ٚیظٜ ٚ یٍا٘ٝ كٛست ٕٞیٗ تٝ سا آٖ احتٕاالً داؿت، رٞٗ دس

ٝ  تٛا٘ذ ٔی وٝ اػت ِٛتٗ دوتش خٛد ایٗ تٟٙا ٚ داؿت رٞٗ دس( خٛدؽ پیؾ  اص ٞهایی  ا٘ذیـه

ٝ  تٛا٘ذ ٕ٘ی وٙذ، تشلشاس استثاط دیٍشاٖ تا تخٛاٞذ اٌش ِٚی تاؿذ. داؿتٝ دػت ایٗ  ای ا٘ذیـه

 .(۵۹، ف1۱۳۱ػاصد )فشٌٝ،  ٔٙتمُ آٟ٘ا تٝ وٙذ ٔی دسن سا آٖ خٛدؽ تٟٙا وٝ سا

تشیٗ ٔحتٛای رٞٗ  تٛا٘ذ خلٛكی وٛؿذ تا اٍ٘ـت ٟ٘ادٖ تش آ٘چٝ ٔی ذ، فشٌٝ ٔیدس ایٗ تٙ

)حضٛس فشد ٘ضد خٛدؽ( تاؿذ، خلٛكی ٘ثٛدٖ ٔقٙا سا ٘ـاٖ دٞذ. ادفهای ٚی ایهٗ اػهت    

سغٓ ایٙىٝ ٞش فشد تشای خٛد حضٛس ٚیظٜ ای داسد وٝ اص دػهتشع دیٍهشی خهاس      وٝ فّی

٘یؼت. فشٌٝ تا تٛػُ تٝ « ٔٗ»ٖ، ٔقٙای ٚاطٜ اػت. أا ایٗ حضٛس ٚیظٜ ٚ ادسان فشد اص آ

ٝ  تشٞاٖ خّف ثاتت ٔی ٜ   »ای ٔا٘ٙهذ   وٙذ وٝ ٚلتی ٌٛػتاٚ ِٛتٗ جّٕه سا « اْ ٔهٗ صخٕهی ؿهذ

                                                                                                                     
1. Impression. 
2. Sensation. 



 

 

 

  َ
ػا

،ؿ
ٟٓ
٘

سٜ
ٕا

، 
 ٖ
ؼتا
 تات
ْٚ
د

14
01

  

80 

ؿهذٜ دس جّٕهٝ ٚ ٔقٙهای ٚاطٜ ٔهٗ تهشای ٔخاعهة سٚؿهٗ اػهت           تشد، ا٘ذیـٝ تیاٖ واس ٔی تٝ

ٖ  ٞشچٙذ ٔخاعة ٞی  دػتشػی ذٜ آٖ اػهت  وهٝ دس رٞهٗ ٌٛیٙه    ای تٝ ٔذَِٛ ایٗ ٚاطٜ چٙها

ٖ  واس ٔی سا تٝ« ٔٗ»٘ذاسد . صٔا٘ی وٝ واستش صتاٖ جّٕٝ حاٚی  ؿهذٜ تٛػهظ    تشد، ا٘ذیـٝ تیها

ٔؼتمُ اص آٖ حضٛس ٚیظٜ « ٔٗ»ایٗ فثاست تشای دیٍشاٖ لاتُ دسن اػت. تٙاتشایٗ ٔقٙای 

ٓ  « ٔٗ»ٚ تلٛیش ؿخلی ٚ خلٛكی ٞش فشد اص خٛد اػت. اِثتٝ جّٕٝ حاٚی  ٞها ٚ   یها اػه

ٞهایی   تٟٙایی ٔثیٗ ا٘ذیـٝ وأُ ٘یؼتٙذ ٚ فٟٓ دسػت ا٘ذیـٝ دیذٌاٜ فشٌٝ تٝ ضٕایش ٔثٟٓ اص

وٝ تشای تیاٖ آٟ٘ا اص ایٗ اِفاػ اػتفادٜ ؿذٜ اػت دس ٌشٚ فّٓ تٝ ؿشایظ خاكهی اػهت وهٝ    

 .(۵۹، ف1۱۳۱)فشٌٝ،  ٌفتاس دس آٖ تیاٖ ؿذٜ اػت

ٗ »ایٗ تٕایض لاعـ ٞش چٙهذ دس پهی اثثهات فٕهٛٔی تهٛدٖ ٔقٙهای        صٔهاٖ تهٝ   اػهت ٞهٓ   « ٔه

ٜ  تهش  وٙهذ. تٙها   خلٛكی ٚ غیش لاتُ ا٘تماَ تٛدٖ دسن ٞش فشد اص خٛدؽ حىٓ ٔهی   دیهذٌا

ٝ  خهٛدؽ  تٝ فشد آٖ عشیك اص وٝ اػت ای ٘حٜٛ «ٔٗ» ٚاطٜ ٔذَِٛ فشٌٝ، . ؿهٛد  ٔهی  فشضه

َ  ایٗ آٚسدٖ فشاچًٙ ؿٛد، اسائٝ دیٍشی وغ ٞی  تٝ تٛا٘ذ ٕ٘ی عشیك ایٗ اصآ٘جاوٝ  ٔهذِٛ

ٗ  ٞشچٙهذ  ػهت  ا ٕٔتٙـ دیٍشی ٞشوغ تشای ٛ ٚ ٌفهت  دس ٚاطٜ ایه ٖ  تها  ٌه  ٔهذِِٛی  دیٍهشا

ٝ   )وؼهی وهٝ دس ایهٗ ِحؾهٝ تها ؿهٕا ػهخٗ ٔهی         یاتذ ٔی ٔتفاٚت ٖ  تهشای  ٌٛیهذ( وه  دیٍهشا

   .اػت یافتٙی دػت

ٜ  ا٘تماَ اٚ تحّیُ تش تٙا ٔحتٛیات رٞٗ وٝ ػایش وٙاس دس سا ٔٛسد دٚ ایٗ فشٌٝ  ٘اپزیش٘ذ، ایهذ

 : ٘أذ ٔی

ٝ  تایذ ٘اٌضیش وٝ ٞؼتٔؼأِٝ  ایٗ ٔتٛجٝ تاؿذ، ٘ذیذٜ فّؼفی آٔٛصؽ وٝ ٞٓ وؼی حتی»  ته

ٓ  جٟها٘ی  تاؿذ  لائُ خاسجی جٟاٖ اص ٔتٕایض دسٚ٘ی جٟاٖ ٜ  فهشاٞ  حؼهی،  ا٘غثافهات  اص آٔهذ

 تهشای . ٞاتلٕیٓ ٚ ٞاخٛاػتٝ تٕایالت اص جٟا٘ی خٛٞا،ٚخّك احؼاػات، خیاَ، ٞایآفشیذٜ

 (.۵۹، ف1۱۳۱فشٌٝ ) ٘أٓ ٔی ایذٜ اس تلٕیٓ ٚ فضْ جض تٝ ایٟٙا ٕٞٝ ٔٗ اختلاس، سفایت

ـانػماتـكافػوؿکامالٕىؿباهامات،ىاؼهتيکیلهاایؼهافکهػؿوویرهان مٖل٪ااًوػیگا
ـگاهػیؼگاهافؿاواپؾیـاوت٪الامـاٍلیویژگیىؼ،ؽکـآونهبهتىرهبا.امتواپؾیـاوت٪ال تاىانمی٥
ـػتٞعیـوىیه وػاؿػوابناتگیامتآنماحککهىىامایی٥اٝلبههکامتامـیواپؾیـاوت٪الامـ:ک
.امتعَىٍیمٖل٪اًوکامالًٝلتهمیهبه

 پزیشی ثیبى . اصل3

 سهیٌِ. پیص1-3

ـای٥یلناى٥انبنیاؿهایبضجورؼلىاهؼتضلیلی٥لن٦هتاؿیظ گىیىاؼهاف٩َاؼو٪اوتٞیایهبا
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متاؼاولهاایبىؼیػمته.امتفباویآاؿتع٥لن٦یتضلیلفباویافمىیػیگـػؿابقاؿهایومىیی
ـگاهبـمعتىیویقفبان٥لن٦ه باهٝىَاـػوایاهمیانونعت.امتمىا٩يههمیهمىؿػػؿ٥یلنى٥انوٚ
آنٍؼ٧ومٞىاوٚیـامىؿیتضلیلػؿکهو٪يیٝلت ماوىاؼ تاـیهامامایافیکایهماىاؿهػاؿػ،و
.امتبىػهفبان٥لن٦همنائل

:کىؼمیتيـیشىیهوؿاتمایقایهمـل
ٝ  یها  فثهاست  یه آ٘چٝ تیٗ صتاٖ فّؼفٝ دس ٔـٟٛس تٕایضی ٝ  ٚ دٞهذ  ٔهی  ٔقٙها  جّٕه ٝ  آ٘چه  وه

ٗ  اص تٕهایض  ایٗ. داسد ٚجٛد وٙذ، ٔی للذ فثاست ٚ جّٕٝ ٍٞٙاْ اؽٟاس ٌٛیٙذٜ  ٚالقیهت  ایه

ٝ  یه ٔقٙای اػت ٕٔىٗ ٌٛیٙذٜ وٝ پیؾ پا افتادٜ ٘ؼثتاً ٜ  سا فثهاست  یها  جّٕه ٝ  ٘ادیهذ  ٌشفته

اص حیه    ٌٛیٙهذٜ  وٝ جایی حتی وٝ ؿٛد ٔی ٔٙتج ٚالقیت ایٗ اص تّىٝ ؿٛد. ٕ٘ی ٘اؿی تاؿذ

 ٔملهٛد  ٔقٙهای  تها  تٛا٘هذ  ٕ٘هی  فثهاست  یا جّٕٝ ِغٛی ٔقٙای وفایت لاتُ لثِٛی داسد، صتا٘ی

 .(Searle 1979. p.143) ؿٛد ٔتفك ٌٛیٙذٜ

آوناهوىاىػمیبیاانآوناهمیانت٦او آنتعٜبهوم٪َىػمٞىایوٝعاؿ مٞىایمیانت٦او 
ـػتَىؿگىوهػوتىانمیؿاامتم٪َىػ :ک

ت٦او  بااویواآىاىاییبیاان،ػؿگىیىؼهک٦ایتٝؼ افواىیتىاوؼمیت٦او ایه:ٝـّییکٓ
ـامىىیو٦١لتفباوی،ابقاؿهای وىایه.باىاؼفبااویاباقاؿافامات٦اػهػؿعٖااوح٢اقهصتییا٥
ـ٥توتایذاماػهؼ،میؿط١احعاًٝملم٪ا ػؿت٦اوتی .وؼاؿػتىرهی٩ابلىىاعتیمٞ

مٞىاماتبؼیهم٪َاىػمٞىایٝعاؿ ومٞىایمیانؽاتیت٦او بهػاىتهباوؿ:ؽاتیػوٓت٦او 
ـػنوگىیىؼهک٦ایتٍىؿ ػؿصتیاٙهاؿىؼه،ٝعاؿ ح٢ىیمٞىایکه ٩َاؼآوناهباوی،عٖاوک
.وینتػاوؿی٩ابلآوهاوعىػنیایىػنهماهىلیاىىػومیهماهىلامتىؼه

وٚا یکػاىته،م٪َىػوگ٦تهمیانىکا٣ ـایمىؼمْٞل بغىاهاؼکاهاماتایوٚـیاههـب
.ػهؼتىّیشؿا٥همامکانهمنىیهومٞىا

 اصل . بیاى2-3

ـاؿهاؼ1٣پاؾیـیبیاناٍلباؿاآنوػؿیا٥تؿامْٞلایهػؿمتیبهمـل پاؾیـیبیاناٍال.ػاػ٩ا
ـایویىىوکمـل، ـػنپـب ٩َاؼبتاىانؿاهـواه;امات:آنپیامؼهایافؿهاییوىکا٣ایهک
ـػ، ـػبیانتىانمیک .:ک

ـای(111و111، ص1191، عشل)مـلکهوماػیىیٍىؿ  تَاىیـکىاؼ،میاٍالٝـّاهایاهبا
                                                                                                                     

1. Expressibility. 
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ـاؿمغإباعتیاؿػؿپؾیـیبیاناٍلافؿاتـیؿوىه هاـوxؼماوىامٞىااییهاـافا به;:ػهؼمی٩
ػؿؿاآنبغىاهاؼیااکىاؼمىت٪لؿاآنمٞىایکىؼ٩َؼٔکىؼ،اٙهاؿؿاs،xو٩تهـsماوىؼایگىیىؼه
امتورىػیابؼ.xبیانػ٩ی٨یاتىنی٨کهEماوىؼتٞعیـیامتممکه...ٓوکىؼابالٟاٙهاؿی
وماػیه:ٕىؿبه

 
E٨یػ٩انیب XوامتS،Xکىؼ.ؿابیانمی
:ٕلعؼمیبیيتـیتىّیشکهػاؿػورىػ٩یؼػویانبایهػؿ
 هاـافبایوگىیؼ،میمغهآنافپؾیـیبیاناٍلتىّیشػؿمـلکهامکاوی:امتممکه

ـاماك.ػاؿػػزحتمغاح٤ٕـ٣افّـوؿ ملببـػیگـیویق ماىؿػػؿتاـپیوآونهب
ومٞىایت٦او  ـاػىاؼ،گ٦تهم٪َىػمٞىایٝعاؿ  ـػتٞعیاـوىایهانتاىمیؿاماـلما :کا
ٝـّایاعتال٥ایبلکاهویناتؽاتیاعتال٥یمل٦ىٗ،مٞىایوم٪َىػمٞىایمیاناعتال٣
 :وعاىؼویقپیيگیـی٩ابلٝـّیاعتال٣ایهٝمل،م٪ا ػؿهـوىؼامت>

ٖ  تهشای  ٘حٛی كٛس ٚ ٞاٚاطٜ اص ٔحذٚدی ٔجٕٛفٝ صتا٘ی ٞش ٝ  تیها ٓ  ٔهی  للهذ  آ٘چه  دس وٙهی

 أٛس تشای تشی ٟٔٓ تٙذٚلیذ ٞاصتاٖ ٕٞٝ دس یا خاف صتاٖ یه دس ایٙىٝ أا ٟ٘ذ. ٔی ٔا اختیاس

ٝ  ٚجهٛد  افىاسی ایٙىٝ )یقٙی تاؿذ داؿتٝ ٚجٛد پزیشتیاٖ ٝ  تاؿهٙذ  داؿهت ٖ  وه ٝ  ٘تهٛا  صتها٘ی  ته

ٖ  صتها٘ی  ٞش تٝ یا خاف ٗ  ٚالقیتهی  وهشد(،  تیا٘ـها ٝ  اػهت  ٕٔىه َ ) ضهشٚسی  ٘ه ، 1۱۳۹، ػهش

 (.11۱ف

ػؿایهاف عبذثدله،، )امتىؼهتٞعیـویقاحعا م٪ا وحعى م٪ا تمایقبهمـلبیانت٦نیـتمایق،
ـگااهایىکهم٪َىػاحعا .م٪ا وهامتحعى م٪ا بهواٙـپؾیـیبیاناٍل;:(8، ص1193 گىیىاؼهه
ـایامتممکهٝ٪لیوٚـافکىؼ،٩َؼؿاویقی یااکيا٤ٝعاؿتییاٝالمتیعىیو٩َؼاٙهاؿب
ـػهم٪َىػؿاآونهتىاوؼمیٝ٪الًگىیىؼهحعى ،٪ا مػؿایىکهاف.:کىؼرٞل زف کىاؼ،بیاانامتک
ٝعاؿ ػیگـ،مـلبابیانایاهاٍالبه.ػهؼاوزا ؿاکاؿایهبتىاوؼاحعا م٪ا ػؿگىیىؼهکهآیؼومی

٩َؼوؼاؿػمىاوٜٝملیبیانم٪َىػؿااوکاؿکىؼ.افوٚـوی،ػؿم٪اا احعاا هماىاؿهممکاهامات
ک٦ایتیگىیىؼهوٝؼ تنلٔاوبـفبانیاصتایوعاىػابقاؿهااولیماوٜافبیانم٪َىػىىوؼ.بیٝىام

ـاتاـافآنػؿهماه امکاوا فباویٔماوىؼواژهیاماعتاؿهایػمتىؿیٓػؿیاکفباانمياغٌیاا٥
.ػؿم٪ا هایمىرىػ،افرملهایهمىاوٞىؼ.اماورىػایهمىاوٜػؿاؿتعآفباویّـوؿیوینتفبان

ورهوػؿهیچفبااوی٩ابالکىؼ٩َؼیورىػػاىتهباىؼکهبههیچحعى هیچّـوؿتیایزابومی
بیانوعاىؼ.

(∃  E)p (x)(s) 
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م٪اا تماایقاٍل،ایهحىاف پیگیـیػؿوپؾیـیبیاناٍلافگیـیوتیزهػؿکهامتمهمبنیاؿ
.باىیمػاىتهعإـبهؿااحعا وحعى 
 ـاػ:ػ٩ی٨بیان ـایٖیواهػؿفبااویٝعااؿ یکوینت؟ػ٩ی٨واژهافمـلم ػ٩یا٨تٞعیاـىا

ـایتىانمیآیابىػ؟عىاهؼم٪َىػ ـػ؟اؿائهح٢ىیػ٩ت،مٞیاؿیب ک
میاانتماایقبـمعتىی(Kannetzky 2001.p.10-12)ىؼهػاػهپـموایهبهکههاییپامظافیکی

ـاػاگـ.امتبافهایفبانوحابتهایفبان ـهکاهفبااویٔحابتفبانفبان،افم ػماتىؿواژگاان،ػایا
باىاؼ،ٓىاىوؼتٞـی٤آوهاومیلهبهٝعاؿا کهباىؼػاىتهمٞیىیمىٖ٪یامٞىاىىاعتی٩ىاٝؼوفبان
ـایتىانمی ـػاؿائهفباویمٞیاؿهایػ٩ت،ب ـػػ٩تفباوی،وىیهػؿ.ک ١یاـاماـیٝعااؿ ،یککاؿب

فبااویوىایهػؿپاؾیـیبیاناٍالاماا.ىىػمیمتٞیهفیانآنحابت٩ىاویهومیلهبهکهامتمت٢یـ
وؼاىاتهوراىػتٞعیاـایاهاگاـ.وهیاػاؿػورىػمؾکىؿفبانػؿم٪َىػیکػ٩ی٨تٞعیـمٞىامت.بی

ـػوینتممکهباىؼ، ـػهؿاآونهبتىاوؼ٥ ک ٩َؼ کههاییفبانٔآفاػهایفبانػؿاما.بگىیؼامتکه
مٞىاىىاعتیمى٩ٖىاٝؼوفبانػمتىؿ ممکاههماىاؿهؿافباانگناتـهکاهاماتایگىوهبهآوها٪ی
ـایمٖل٪ییامنلممٞیاؿهیچٓگىییممیمغهآوهابهکههاییفبانماوىؼمافػ>می وراىػػ٩اتبا

ػؿػ٩ات.ىاىػمیتٞیایهمٞیااؿایاهکهامتمغإعیهومیا٧فمیىه،باونعتػؿتىهابلکهوؼاؿػ.
ویاقیواهکاهامتایهبـىىىوؼهوگىیىؼهتىا٨٥میقانوٝعاؿ پؾیـی٥همرهػؿهاییفبانوىیه
.امتم٪َىػویقیوهوىىػػؿکبایؼ

مٞیااؿیتاىانومیکهرسذهیوٚـبهپؾیـی،بیاناٍلباآوهاونعتوحابتهایفبانمنأحهاف٥اؿٟ
ـایح٢ىی هػ٩تب ـػّٝـ وگىیىاؼهمیاانم٦اهماهمیاقانوٍا٤ؿاػ٩اتواگقیـیمباىؼ،وىیهاگـ.ک

ـػت٪ـیاـوىایهتاىانمیػ٩اتافت٦نایـایاهبااؿاپاؾیـیبیاناٍل.بؼاویممغإب  Kannetzky)کا

2001.p.10):;هاایحاباتوراىػفبانػؿآنافػ٩ی٪ایتٞعیاـاگـصتیىىػ،٩َؼویقیامتممکه
افامات٦اػهباابغيایؿّایتوضىهباؿاآنوتاىانکاهىاىػم٪َاىػتىاواؼومیویقیاماباىؼ.وؼاىته
ـایباف،هایفبان  .:ماعت٥هم٩ابلػیگـیب

ؿوؿوباههاییػىاىاؿیبااپاؾیـیبیاناٍالىاىػ،ماىزیؼهمغإبباونعتػؿػ٩تاگـاما
ـایٔایهػؿآوکهوغنت:ىؼعىاهؼ ٥یى کاهػؿصاحیبىػ.عىاهؼعَىٍیفبانوا٥یو٦نهوٚـیه
٩ابال١یاـوونعیو٤ٍیکػ٩ی٨،ایىکهػو .پىؼاؿػومیگىوهایهآمؼااهؼعىکهمـلاوىانعىػ

ـػوغىاهاؼایزاػت٦اوتیپؾیـیبیاناٍلػؿ٩یؼ،ٝىىانبهوعىػوویابىػنکهبىػعىاهؼ٩ْاو  .کا
ـاػ کاهاماتبیياتـکىکاىایوبضاجویافمىؼهاػىىاؿیایهبهتىرهباػ٩ی٩،٨یؼا٥قوػنافمـلم

.ٕلعؼمیؼاگاوهرمزاحی
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 گفتاری افعال ًظزیِ در پذیزی بیاى اصل . جایگا3-3ُ

 ٘ؾشیٝ[ اكُ ایٗ تا] یقٙی وٙذ. ٔی حفؼ سا ٌفتاسی افقاَ ٘ؾشیٝ چاسچٛب پزیشی تیاٖ اكُ 

 فُٕ تحٛیُ اكُ یه ٔا٘ٙذ اكُ ایٗ. ؿٛد ٔحلٛس كشیح صتا٘ی افقاَ تٝ تٛجٝ تا تٛا٘ذ ٔی

ٝ  وٙذ ٔی ٝ  وه ٜ  ٔها  ته ٜ  ظٚٞؾپه  دٞهذ  ٔهی  اجهاص َ  دستهاس ٝ  سا صتها٘ی  افقها ٜ  پهظٚٞؾ  ته  دستهاس

ٗ  ایٗ. تشیٓ تحٛیُ ٘حٛی(ؿثٝ ٞایجٙثٝ )یقٙی ٔلشّ  ٞای كٛست ٝ  ٔقٙاػهت  تهذی ٝ  وه  ٕٞه

ٝ  صٔیٙٝپیؾ ٚ ػیاق تا ٔشتثظ ٞایفشمپیؾ ٓ  تهشای  وه ُ  یهه  فٟه  اػهت  الصْ ٌفتهاسی  فقه

 تٟٙا پزیشی تیاٖ اكُ وٝ وشد ادفا تٛاٖ ٔی. ؿٛد تحٛیُ صتا٘ی فثاست یه فٟٓ تٝ تٛا٘ذ ٔی

 .(Kannetzky. 2001. p. 4)اػت  ؿذٜ ایجاد ؿٙاختیسٚؽ ٘تیجٝ ایٗ دِیُ تٝ

اهمیاتباـتأکیؼػؿاماؿمؼ.میوٚـبهآمیقمعاح٢هپایاویٝعاؿ ػؿکمػمتمؾکىؿبىؼاگـوه
ـػػاػنويانباگ٦تاؿیا٥ٞالوٚـیهػؿپؾیـیبیاناٍل هوٚـیاوااؿوىبص٦ا٘ػؿاٍالایاهکاؿب
ص٨کامالً ـایاحعته.امتبـ اٍالوتاایذافیکایٝىىانباهاماـایاهباهماـلعاىػبااؿوغنتیهب
ـػهاىاؿهپؾیـیبیان پاؾیـی،بیاناٍالوتیزاهتاـیهمهم(113، ص1191عدشل، )ویوٚـاف.امتک
ـایهامت.فباویعاًهایمإح٦ه٩ىاٝؼباگ٦تاؿیا٥ٞالاوزا ٩ىاٝؼػاونتهیکی ـایبىاب بـؿمایب
هناتىؼگ٦تاؿی٥ٞلآنم٪ى آوهاٍضیشوػ٩ی٨اٙهاؿکهؿاهاییرملهامتکا٥یگ٦تاؿی٥ٞلیک

.وماییمبـؿمی
بایؼایهوکتهؿاتىرهػهیمکهم٪َىػافا٥ٞالگ٦تاؿیػؿایىزاهمان٥ٞالمْامىنػؿماغه

ـایاوزاا امتکهیک٥ٞلگ٦تاؿیکاملامتکهػؿآنهم٩َؼگىیىؼهوهمٝىَـف بانوبیانب
(. 144، ص1191)عشل، آنامامیامت

واهبااگ٦تااؿیا٥ٞاالوٚـیاهوعاىػ،پاؾیـیبیاناٍالاگاـ;کاهپـماوایهبهػاػنپامظىایؼ
ػهاؼوياانوٚـیاهایاهص٦ا٘ػؿؿاماؾکىؿاٍالاهمیتبتىاوؼبهتـ:ىؼ؟میؿوؿوبههاییػىىاؿی

(Kannetzky 2001. P.4):ػوااؿآنباهپاؾیـیبیاناٍال٥٪اؼانٍىؿ ػؿوٚـیهکهیاىکاحکمتـیه
ـ٥تاؿىؼ،عىاهؼ باهاؿرااٛبااگ٦تااؿیا٥ٞاال.اماتگىیىاؼه٩َاؼبـؿمایػىاىاؿمنیـػؿىؼنگ
ـایه.ىىػمیتىٍی٤هنتىؼگىیىؼه٩َؼافاوىاٝیىاملکهمٞیاؿهاافایمزمىٝه ا٥ٞاالتٞیایهبىااب
تـؿاصاتبنایاؿٝعااؿا کاهػؿصاحیامات.ػىاىاؿبنایاؿىؼهگىی٩َؼبـىمىحيانرهتبهگ٦تاؿی

.آیىؼمیػمتبه
تىهاکلمه،بلکاهرملاههاموینات.ویباابهیاػػاؿیمکهافػیؼگاهمـل،واصؼاؿتعآفباویوه

ـػوباا٩َاؼ پؾیـهوٚـیها٥ٞالگ٦تاؿی،بهتعٞیتافآمتیه،واصؼؿاافماعتاؿهایفباویعاؿدک
ـػ؟وىایهتعٔماعت.اماوگىوهمیگىیىؼهمـ تىان٥ٞلگ٦تاؿیو٩ىاٝؼصاکمباـآنؿابـؿمایکا
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اگاـؿماؼ.ٝالوهباـایاه،کاوىیبؼونامت٦اػهافٝعاؿاتیکهبیاوگـ٩َؼهنتىؼواممکهبهوٚـمی
ـاؿبـبیانو٩َؼمیانپیىوؼ ىىامایؿوانباهفباان٥لن٦هتضىیلگىیىؼهوىٝی٩َؼبـؿمیويىػ،٩

.عىاهؼبىػیقو
پاؾیـیػؿٝایهص٦ا٘وٚـیاها٥ٞاالگ٦تااؿیػوبااؿهباهمااعتاؿهایفبااویمـلبااٍلبیان

ـػهوباؼیهبـمی ـػػووهاؿوىبمٖاحٞهعىػؿابهبـؿمیٝعاؿا ٔبهرایم٪اٍاؼٓمضاؼوػکا گ
ـتیبپژوهوؿاممکهومىرهمی مافػ.ت

   پزیشی ثیبى ٍ ثَدى اًتمبل لبثل هیبى . ًسجت4

 لاعذُ هفاد بِ تَجِ با ًسبت . بزرسی1-4

واپاؾیـاوت٪الاماـواا٥یهىگاامیتىهااٍلایهىؼ،ؽکـپؾیـیبیاناٍلتىّیشػؿآونهبهتىرهبا
:کهبىػعىاهؼ

ـ٥تػمتـكػؿهـوهاح٤ٓ ـػن٩َؼ٩ابلامت،بيـمٞ .باىؼک
ـایازٍىلٝلیىىػ،میبیانهـوهبٓ .باىؼ٥هم٩ابلػیگـیب
ـاػمضلوىؼاناح٤،گقاؿه ـػیؼیاای ـػمىا٩ياهوا٩ٞیاتایهػؿتىانومی.وینتت هـواهکاهکا
گاهآنبهونعتاونان .ىىػوا٩ٜم٪َىػتىاوؼمیباىؼ،آ
یاکپاؾیـیاوت٪ال:باىاؼػاىتهبیيتـیبـؿمیبهویافبیانصىفهیاػو گقاؿهؿمؼمیوٚـبهاما
پاؾیـیبیاناٍال.امت٥هموػؿیا٥تآنػیگـمىیوتٞعیـویانبآنمىییکامت>مىیهػوامـ
.کىاؼصکامماىػوهاـامکاانبـکهکىؼو٦یؿااوت٪ال٩ابل١یـامـامکانتىاوؼمیىٓـایهبهتىها

پـمو ـایه  1ازٍاىلٝلیىاىػمیبیاانآوناهایىکاهباـپاؾیـیبیاناٍلکهامتایهامامیبىاب
عیـ؟یاػاؿػتػزحویقامتپؾیـ٥هم

میااناماتممکاهوگىواهؿماؼ.میوٚاـباهمٞىابیصتیو٥ایؼهبیوغنتوگاهػؿپـموایه
ىاغٌکاهاح٦اٙیواٍىا اگـا٥کىؼ؟رؼاییامتىؼهبیانآونه٥همامکانوم٪َىػبیانامکان
ـػمیکاؿبه ـػهبیاانؿاىػعام٪َاىػویگ٦اتتىانمیويىػ،مىزـاوم٪َىػ٥همبهازٍىلٝلیب کا

وینت؟بیانافمام٪َىػاماماًباىؼ،وؼاىتهورىػبیانو٥هممیانایمالفمهاگـامت؟
                                                                                                                     

ـایه.اماتم٪َىػیهـتٞعیـوبیانامکانکىؼ،میصکمبؼانپؾیـیبیاناٍلآونهکهمتامهموکتهایهبه.تىره 1 امکااناماتکاا٥یبىااب
ک.ؿٔاحعا م٪ا وهامتحعى م٪ا بهواٙـبیان،ماوىؼویق٥هممىؿػػؿمؾکىؿاٍل.ىىػامتىتادآنافٓػؿیا٥تو٥همٔپؾیـیاوت٪الػیگـمىی
به: ـػاؿائهتٞعیـیوىیهمؾکىؿاٍلافبتىاناگـىؼ،ؽکـآونهبـبىا.41ٓو;،45:8ٝعؼاحلهی بیاان٩ابلازٍىلٝلیىىػ،٩َؼآونههـ;کهک

کاهامتؿوىه،ىؼػاػهکهتىّیضیبهتىرهبا.بىػعىاهؼمخعتىؼهمٖـسالمإبهپامظ،:٥هم٩ابلازٍىلٝلیىىػ،بیانآونههـوامت
.ىؼعاؿرصاّـبضجافکاملٕىؿبه٥هم،بـحـمإمىاوٜوٝىاملػؿکىکاه
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 ػیاق یه دس y اؽٟاس ٚػیّٝ تٝ آ٘چٝ )یقٙی وٙذٔی تِٛیذ تاص y ٔقٙای فٙٛاٖ تٝ ٔخاعة آ٘چٝ

ٝ  تؼهتٍی  اػهت(،  ؿذٜ ٌفتٝ ٔفشٚم ٗ  ته ٝ  داسد ایه ٝ  سا y اؽٟهاس  وه ٗ . فٟٕهذ ٔهی  چٍٛ٘ه  ایه

 : وٙذ ٔی تأویذ صیش ٚالقیت تش ٚاتؼتٍی

ٝ  اػهت،  ٚاتؼتٝ ؿٙٛ٘ذٜ ٚ ٌٛیٙذٜ ٔؼافی تـشیه تٝ ٚ فٕٛٔی صتاٖ یه تٝ چیضی ٌفتٗ  ٘ه

 .(Kannetzky. 2001. p.1) فشدی ِٔٛ٘ٛٛي یه تٝ

ـای٩َاؼ،مٖااب٨اٙهااؿکاهىىػمیمض٪٨فماویتىهاویقیؿمؼکهگ٦تهبهوٚـمیوىیه با
ـایهباىؼ.کػؿ٩ابلباح٪ىه،مغإب و١یـمض٪٪اواهپـميایبیاان،و٥هاممالفماهافپـماوبىااب
مىا٩ياهافعااحیومنلمهموىؼانپـموایهپامظکهمافػمیؿوىهبیيتـتأمل.امتوامٞ٪ىل
.وینت
ایىکاهواهٔتىاواؼمیبیاانکاهبپؾیـیمواگقیـیمکىیم،و٦یؿا٥هموبیانمیانّـوؿیتالف اگـ
ـ٥تهکاؿبهٓبایؼّـوؿتاً ػزحترقکلهیچکهباىؼٝالئمواٍىا افایمزمىٝهگ آوهااگىیىؼه

ـای(138، ص1191)ونحگًشدحانى، عَىٍایٓ.ویتگىياتایهٔفباانیاباؼػؿومیم٪َاىػبـؿا کاهبا
ـػاعتهوآنؿاوىایهتٞـیا٤می:هاپژوهو;باؿػؿوغنتیه کىاؼ:بهمنأحهامتىاٛفبانعَىٍیپ

ـػآن،بهآونهتىهاىغٌماغه،فباویامتکهواژهفبانعَىٍی تىاواؼػاوناتهگاىمیهایمى٦
ػهىؼ.باىؼاؿراٛمی

باـؽاتااًکاهاماتبیاان٩ابل١یـامـوا٥یىٓـبؼیهپؾیـیبیاناٍلباتىرهبهآونهؽکـىؼ،
و٥هامیاانمّـوؿیمالفمهعىػ،(111، ص1191عشل، )کىؼ.امامـلصکمعَىٍیفبانامتىاٛ
ـػ،٩َؼبتىانهـوه;کهاٍلایه;:کىؼمیو٦یؿابیان ـػبیانتىانمیک کاهویناتایهمنتلق :ک
ـػبیانبتىانؿاهـوه ـانک .:ب٦همىؼتىاوىؼمیػیگ

ازٍاىلٝلی٥هممـل،م٪َىػ:کىؼت٦نیـوىیهؿامـلتٞعیـکهباىؼمایلکنیامتممکه
ـایه.اماتٓاحعاا م٪ا ٥ٔهمو٩ىٛبهواٙـتىهاویٝعاؿ بلکهوینت.ىؼه،بیانآونه رملاهبىااب
یااػآوؿیتىهاابلکاهکىاؼ.ومیو٦ایؿابیاانو٥هاممیانّـوؿیمالفمهص٪ی٪تػؿویافىؼهو٪ل
ـایکهکىؼمی ب ـانتىمأىاىػمیبیاانآوناهواؼاؿػّـوؿتیپؾیـی،بیاناٍلبىػنػؿمت ػیگا

.ىىػ٥همیؼه
ـػاىایه ـاکهوینت>مـلبیانافػؿمتت٦نیـیت،ب ـا;:کىؼمیاّا٥هبال٥اٍلهاوو ایاهفیا
ـػبیانبتىانؿأهـوهمٖلب ـانک کاهفبااوییٞىایعَىٍای،فباانامکانب٦همىؼٓتىاوىؼمیػیگ
ـایمىٖ٪اً .:مافػمیؿامىت٦یوینتممکهآن٥همگىیىؼهاف١یـبهکنیهـب

ـتیب ماعبکاهرهاتباؼانؿابیانو٥هممیانوؿیّـتالف مـلبؼیهت فباانباىػنممتىاٜ
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ـ٥توتیزهتىانومیووعایؼویقبیانایهافاحعته.کىؼمیؿػىىػمیعَىٍی باهمٞت٪اؼماـلکاهگ
ویکاهوىاان.وؼاؿػػزحتعَىٍیفبانامتىاٛیاامکانبـتٞعیـایه.امتعَىٍیفبانامکان
ممکهامتممکهػؿوا٩ٜهاییفبانهوىی;:ا٥قایؼمیاػامهػؿ ایاهعاىاهمومیمهاماباىىؼ،١یـ

بؼیه:کىم٥َلوصلصاّـتض٪ی٨ٕىلػؿؿاپـمو ـتیب. ٥ایپؾیـی،بیاناٍلگ٦تتىانمیت
 .وینتعَىٍیهایفبانامکاناوکاؿمنتلق و٦نهصؼ

واپاؾیـاوت٪الهایاػؿاک٩عىلبامىا٥اتیپؾیـیبیاناٍلکهمٞىامتبؼیهصاّـگیـیوتیزهآیا
ـ٥تتىانمیاٍلایهبهاحتقا باصتیووؼاؿػ ـػهـوىاؼکاههناتىؼامىؿیکهپؾی ػؿکباه٩ااػؿ٥ا

ـایکهایگىوهبهکمػمتٔؿاآوهاتىاوؼازٍىلومیٝلیوحیآوهامت ـانب بیاانٓباىؼػؿک٩ابلػیگ
کىؼ؟

ـ٥اتمٖل٪اًابـؿمیاماـػیگاـیامات:گـوهػؿایهمنأحؿمؼ٩ْاو ػؿمىؿػبهوٚـمی مٞ
پؾیـیافامتىاٛفبانعَىٍی،ممکاهاماتبـمعىایامت٪اللاٍلبیانٝىىانآونهعَىٍی،به

ممکهامتیاعیـ؟ػاونتهىىػ،اماماَواپؾیـاوت٪ال

 پذیزی ٍ اهىاى تجزبِ خصَصی . اصل بیاى2-4

ـاًپؾیـیبیاناٍل ـتاىػؿآنباافعىاویامااگىیؼ.ومیمغهعَىٍیبهتزـامکانمىؿػػؿٙاه پ
ـػهایزاػؿا٥ْاییکهٝىاملی تىاواؼمییاباؼ،میمٞىاوامتىؼهایزاػآنػؿمؾکىؿاٍلکهاوؼک

 کىؼ.کمکوتیزهبهیابیػمتػؿؿاما

ـػهٕی٤بـتضلیلی٥لن٦هاگـوه هورایا٥تهگاهکهىىػمیإال٥٧لن٦یهایؿوهافایگنت
ـاک ٝاملیومایؼ،میػىىاؿبنیاؿآوهامیاناىت تضلیلای٥لنا٦هم٪ى ؿاآنتىانمیکهػاؿػورىػاما

ٕـیا٨افتىانمیاوزًکهباوؿایه;فباوی:وـعوػاونت>٥لن٦یمکاتبمایـافآنتمایقٝاملو
ٕـیا٨ایاهافتىهاایياهاوؼراامٜتعیایهحاویااًوىاؼوائلاوؼیيه٥لن٦یتعییهبهفبان٥لن٦یتعییه
.(Dummett. 1994.p.4) :آیؼمیػمتبه

فبااویواـعوارتمااٝی،ایپؼیؼه ٝىىانبهفبانىؼنمٖـسوویتگىيتایهصیاتیوـعوبا
ـ٥تعىػبهػیگـٍىؿتی یاافباانکاؿگیـیباهػؿ٩ابلیاتباااوؼیيایؼن٩ابلیاتاوگاىتهمٞاػل .گ
ؿارؼیاؼٍاىؿ ایهپایؿػتىانمیاگـوه(.Dummett. 1994. p 131)آنصنببـتعییهکمػمت
ـػ،پیگیـی٩ؼیمی٩احبهمانػؿ ـػیؼیک رـیاانباـاوتاأحیـوویتگىيتایهاگـکه وؼاؿػورىػامات

ٝىىانباهفباان .وماىػومیمهامکموىاؼانػمتیاوماوؼمیواػیؼهیاؿّػپاایهوعىػ،تضلیلی٥لن٦ه
باامٞااػلاونااناوؼیيایؼن٩ابلیاتاگاـوواؼاؿػعَىٍیرىعهٝىىانهیچهبارتماٝیایپؼیؼه
ػؿآوناه.باىؼػاىتهعَىٍیرىعهتىاوؼومیویقت٦کـکهبپؾیـیمواگقیـیمباىؼ،ویت٦کـ٩ابلیت
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ـاتـىىػمیمٖـسایىزا ـ٥تپـماوامات.اوت٪اال٩ابلیاتاف٥ باامىارهاهػؿمهمایىاىاعتیمٞ
ـػباهٝىایاتباعَىٍاًفباوی،وـعو و٪اوآنپاماظکاهآوؿػمایباـماـویتگىياتایهؿویکا
اگـواهٔفبااویهایػاىاتهباهتىراهبااآنت٦نیـکهؿویؼاػیآیا:ػاؿػفبان٥لن٦هػؿایکىىؼهتٞییه
ـایاماماًوعاىؼ،ممکهمٖل٪آًباح٪ىههایػاىته ـػب مضناىبتزـباهتىاواؼمیوامات٥هم٩ابال٥
ىىػ؟
هایػاىاتهباـبىؼیوتمییقاماىؿ،معتىایٕع٪ه.امتپـمومى٦یایهپامظکهؿمؼمیوٚـبه
فبااویهایػاىتهباؿویؼاػآنکهکىم٥همؿامىارههیاؿویؼاػیکتىاوممیهىگامیمه.امتفباوی
بهوػاػهؿطؿویؼاػاگـوهٍىؿ ،ایه١یـػؿ.باىؼت٦نیـ٩ابلمه ماهـبامغتل٤اوضا اصتماًز
باهوابناتهوعَىٍیکهصیجافایهوهوىىػومیمضنىبمهمؼؿکا افاماامت،گؾاىتهتأحیـ
بتاىاومویناتممکهوینتو٩َؼ٩ابلحؾاوینتوػؿک٩ابلاماماًکهرهتبؼیهبلکهامت،مه
کىم.بیانؿاآن

ـانویتگىيتایه ـػکهم٦ن مٞت٪ؼواؼاوػؿبضاج(433، ص1184)کً،، وعایؼافایهوکته٦١لتک
بىااباـوٚاـ;کىاؼ:تىهاامکانبیان،بلکهامکانتزـباهعَىٍایؿاو٦ایمیاففبانعَىٍی،وه

ویتگىيتایه،اوگاؿهفبانعَىٍیبـػوعٖایبىیاػیػؿبابماهیتتزـبهوماهیتفباناماتىاؿ
:.امت.عٖایاولایهباوؿامتکهتزـبه،امـیعَىٍیامت

ٝىاىانیکایپلافو٪ؼتٞـی٤اىاؿیػؿووی،به(171-138، ص1191)ونحگًشحانى، هویتگىيتای
ـه کىاؼکاهاماماًاها،ایاهپـماوؿإاـسمیپژوهو466افمعاویامکانفبانعَىٍی،ػؿ٥٪

اصناما بهوهمٞىاعَىٍیهنتىؼ؟ػؿپامظبهایهپـمو،ویػومٞىایعَىٍایباىػنؿا
ـهکىااؼ:عَىٍاإااـسوو٪ااؼمی ـ٥ااتاوضَاااؿی٥ٔ٪ ٓو474-468هاااییبااىػنبااـمعىااایمٞ

ـه ٓوباو٦یایهػومٞىا،عَىٍای476-475هایعَىٍیبىػنبـمعىایتملکاوضَاؿی٥ٔ٪
ػاوؼ.بىػناصناما ؿامىت٦یمی

ـاؿمـلبـامت٪اللاٍلبیان ـایهاٍ ـ٥تىی:امتىاٛفبانعَىٍی;پؾیـیافبىاب ،تىهاآوگاهپاؾی
ـػکاهبیانعىاهؼ پاؾیـیصتایبىػکهویفبانعَىٍیؿاافتزـبهعَىٍیت٦کیککىؼوبپؾی

٥ـُ،باهامتىااٛتزـباهعَىٍایٝىىانپیواگـمنتلق اٝت٪اػبهامتىاٛبیانعَىٍیوعاىؼ،به
متکیامت.ػؿ١یـایهٍىؿ ،مـلبایؼتىّیشػهؼامـیکهتىهاػؿػمتـكیاک٥اٝالىىاماا

ـاؿػاؿػ، ىىػوامامام٪َىػافبیانػؿوىیهمىاؿػیوینت؟وگىوهبیانمی٩
ـػنبیانیاگ٦تهافم٪َىػ ـػیاؼبیپاؾیـی،بیاناٍلػؿک اگاـ.مٞىاماتبااایگاقاؿهایزااػت

مـلمٞىایوٚـیهکهؿومتافایه.امتوگ٦تهویقیػؿوا٩ٜآوؿػ،فبانبهؿامٞىابیایگقاؿهگىیىؼه
یابؼ.میاهمیتپؾیـیبیاناٍلیبافعىاوػؿویق



 

 

89 

اَ
٘تم
ا

پز
٘ا

یت ٚ یشی
اٖ

یا یشیپز
) ٞاذٜ

سػ
تش

 ی
غث
ت

ید یمی
ٌاٜ
ذ

 
ٌٝ
فش

 ٚ 
شَ
ػ

)  
  

مٞىامت؟باگقاؿهاوػیؼگاهافایگقاؿهوهووینتمٞىاافمـلم٪َىػ
ٜ  ٚ ٌٛیٙذٜ ٔیاٖ صتا٘ی استثاط دس وٝ اػت ای ٔقٙا پذیذٜ  جا٘هة  اص. یاتهذ  ٔهی  تحمهك  ؿهٙٛ٘ذ

ٖ  تهأثیش ) خاكهی  تهأثیش  ایجهاد  ٔقٙای تٝ آٖ وشدٖ للذ ٚ چیضی ٌفتٗ ٌٛیٙذٜ،  دس ٔضهٕٛ

ٓ  ؿٙٛ٘ذٜ، جا٘ة اص. اػت ؿٙٛ٘ذٜ دس( خٗػ ٜ  اؽٟهاس  فٟه ٝ  ٌٛیٙهذ  للهذ  تـهخیق  ٔقٙهای  ته

 (.۵۹، ف1۱۳۹ػشَ، ) اٚػت

ایاهػاواؼ،میمٞىااپؼیاؼهافرقئیبلکهمٞىا،بـمعتىیوهؿامغإب٥هممـل،ایىکه مناتلق 
که ایاهایىکاهـمگاکىاؼ.بیانمىّىٛیکمىؿػػؿؿاػاؿیمٞىاگقاؿههیچتىاوؼومیکلهیچامت
ـایٝلیگقاؿه، ـایه.باىؼ٥هم٩ابلػیگـیازٍىلب عَىٍایویژگایبااگاقاؿهم٦ـوّایهاـبىاب
.بىػعىاهؼمٞىا٥ا٩ؼاماماًبىػن،

 گیشی ًتیجِ

ـاماك ـگهکهىؼؿوىهگؾىت،آونهب ؿاهاایاؼهکىاؼ،میتٞعیاـعاىػکهوىانیاؽههمضتىیا ٥
ـاؼ>ػاومیاوت٪ال٩ابل١یـامىؿی کاامالًوابناتگیایاهبـصنابوىىاما٥اٝلبهوابنتهؽهىیا فی

ـایه.اوؼعَىٍی تٞعیاـیبتىانوینتممکهاماىىوؼ،٩َؼتىاوىؼمیاگـوهکههنتىؼامىؿیبىاب
ـػاؿائهآوهااف ـاماكکهػؿصاحیومىػ.بیانؿاآوهاوک باىاؼم٪َاىػبتىاوؼهـوهپؾیـی،بیاناٍلب

.ىىػگ٦تهتىاوؼمیازٍىلٝلی
افتاىانوومیویناتعَىٍایفبانوا٥یو٦نهصؼ٥یپؾیـی،بیانکهاٍلکىؼمـلاػٝامی

ـ٥تؿاعَىٍیفبانامتىاٛاٍل،ایه ـایه.وتیزهگ امکاانتىاواؼومیٕـی٨ایهافمؾکىؿاٍلبىاب
آنػؿکاه٥ْاییبهتىرهباؿابضجمىؿػاٍلاگـصال،باایه.کىؼو٦یؿاؽهىیا بىػنواپؾیـاوت٪ال
واپاؾیـاوت٪الاماـواا٥یرهاتػوافماؾکىؿوٚـیاهکهیابیممیػؿکىیم،بافعىاویامتىؼهایزاػ
:امت

ـاماكآوکهوغنت ـ٥تزفمهب فباان،ػاوناتهارتمااٝیپؼیاؼهوفبااویوـعوىىاعتیمٞ
ـاماكؿویؼاػیکت٦نیـوهوىان وعاىاؼ،ممکاهٓبااح٪ىههاایبلیت٩اهـوىؼٔفباویهای٩ابلیتب
ـایه٥هممؾکىؿ٩ابلؿویؼاػ ـػن٩َؼ٩ابلوعىػهامت.بىاب ـگهآونه.وینتک ػاواؼ،میواپؾیـاوت٪ال٥
ـاوینت>واپؾیـاوت٪الػؿوا٩ٜ .امت١یـممکهعَىٍی،کامالًتزـبهفی
ـاماكآوکهػو  تاىانومیػاواؼ،میىاامٞپؼیؼهافرقئیؿامغإب٥همکهمـلمٞىایوٚـیهب
ـػبیانعَىٍیفبانبابامٞىاگقاؿهیک ـتیببؼیه.ک ـایازٍاىلٝلیکهبیاویامکانت ػیگاـیبا
ـػػمیو٦یویقوعاىؼ٥هم٩ابل  .گ

ـ٥تاوت٪التىاویماٍلبیانبىابـآونهگ٦تهىؼ،تىهاهىگامیمی واپاؾیـباؼاویمپؾیـیؿاوا٥یمٞ
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ایهاٍلّـوؿتًامنتلق امتىاٛتزـبهعَىٍیامت.ػؿ١یـایاهٍاىؿ ،کهمٞت٪ؼباىیممعاوی
ـ٥تاوت٪ال واپؾیـوغىاهیمػاىت.باپؾیـهامکانتزـبهعَىٍی،گـیقیافپؾیـهامکانمٞ

احعتهؿوىهامتکهػؿٍاىؿ وغناتویاقاػٝاایماـلػؿماىؿػٝاؼ تاالف میااناٍال
اهمیتعىاهؼبىػ.کمکاماًلبیمٞىایاػمتییبیپؾیـیوامتىاٛفبانعَىٍی،اػٝابیان
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