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چکیذه 

اختالف هیاو واقغگشایی و مذ واقغگشایی دسباسۀ وجىد ػالن واقغ و يغبت آو با رهى ايغاو اعت .يلغوىو گوىدهى ایوى
اختالف سا اختالفی حقیقی و افیل يمیدايذ و دس ایى هیاو دیذگاه عىهی سا بشگضیوذه و آو سا «يوا واقوغگشایی» هیياهوذ.
دیذگاه ياواقغگشایی گىدهى بهىىس کاهل دس يظشیۀ «جهاوعاصی» او تبییى ؽذه اعت .بش اعاط ایى يظشیه ،جهاو هغتقل
اص رهى وجىد يذاسد ،بلکه ايغاو با رهى و صباو خىد ،تىفیفها و يغخههایی هی عاصد و هشیک اص ایى يغخههوا جهواو
خىد سا هی عاصيذ .دس ایى هقاله ،ابتذا دیذگاه کلوی گوىدهى دسبواسۀ هبحو واقوغگشایی -موذ واقوغگشایی و ايگیضههوا و
سیؾههای ياواقغگشایی او بشسعی ؽذه اعت .دس تبییى دیذگاه گىدهى يؾاو دادهایون کوه وی هتوثرش اص هبوايی پشاگماتیغون
اعت و هىمغ او دس دوگايۀ واقغگشایی-مذواقغگشایی جای يمیگیشد .عپظ با تؾشیح يظشیوۀ جهاوعواصی و ايتقادهوای
واسد ؽذه به آو کىؽیذهاین تا حذ اهکاو به ایى ايتقادها پاعخ دهین .هش چًذ گىدهى به وجىد واقؼیت فویيفغوه اػتوشاف
يمیکًذ ،اها آو سا ايکاس يمیيمایذ ،بلکه يادیذه هیگیشد .همچًیى ممى بشسعی ايتقادها يؾاو دادهاین پاعخ بغویاسی اص
آيها بهىىس ممًی دس ػباسات گىدهى وجىد داسد .ههمتشیى ايتقاد ،به هؼیاس تمایض يغخههای دسعت اص يادسعوت هشبوىه
هیباؽذ .به يظش گىدهى هؼیاس دسعتی یک يغخه« ،هتًاعب بىدو دس ػمل» اعت و بش خالف يظش هًتقذاو ،ایى هؼیواس،
دس واقغ ،هؼیاسی ػیًی و هؼتبش هیباؽذ.
واژگاوکلیذی :واقغگشایی ،مذ واقغگشایی ،ياواقغگشایی ،جهاوعاصی ،پشاگماتیغن ،گىدهى.
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همذهه 
تاسیخ فلغفه ،ػشفۀ تقابل دو سویکشد کلی دس حىصههای هختلف فلغفه یؼًی واقغگشایی و مذ واقغگشایوی بوىده اعوت.
اختالف هیاو واقغگشایی و مذ واقغگشایی دس تبییى وجىد ػالن واقغ و يغبت آو با رهى ايغاو اعت .واقغگشایواو وجوىد
جهاو و هاهیت آو سا هغتقل اص رهى ايغاو یا هش هىجىد ايذیؾًذهای هیدايًذ .دس هقابول ،يظشیوههوای هختلفوی تحوت
ػًىاو کلی مذواقغگشایی ،وجىد جهاو یا هاهیت آو سا به يحىی وابغوته بوه رهوى ايغواو بشهیؽوماسيذ .ایوى تقابول دس
حىصههای هختلف فلغفه هايًذ هغتیؽًاعی ،هؼًاؽًاعی ،هؼشفوتؽًاعوی ،اخوالو و ػلون ،يظشیوههوای هختلوف و
هتًىػی دس یکی اص دو گشوه بضسگ واقغگشایی یا مذ واقغگشایی ایجاد کشده اعت .بشخی اص يظشیههای مذ واقغگشایايه کوه
به دیذگاه کايتی هؼشوف هغتًذ ممى ایًکه يحىۀ باصيمایی جهاو سا به عاختاس رهوى وابغوته هویدايًوذ ،وجوىد واقؼیتوی
ؽًاختياپزیش و هغتقل اص ايغاو سا دس وجىدؽًاعی خىد هیپزیشيذ .وجىد ؽکاف هؼشفتوی هیواو باصيموایی واقؼیوت و
واقؼیت ؽًاختياپزیش ،هىجب ظهىس يظشیههای ایذهآلیغتی و دس يهایت ايکواس وجوىد واقؼیوت هغوتقل اص رهوى ؽوذ.
يظشیههای ایذهآلیغتی با هؾکالت هؼشفتؽًاختی و هؼًاؽًاختی هتؼذدی سوبشو هغتًذ.
دس دوساو هؼافش بشخی اص فیلغىفاو بههًظىس حل هؼنالت هش یک اص ایوى دو جشیواو فلغوفی کىؽویذهايذ مومى
پشهیض اص ایذهآلیغن ،وجىد واقؼیت ؽًاختياپزیش کايتی سا دس وجىدؽًاعی خوىد دس يظوش يگیشيوذ .يظشیوۀ «واقوغگشایی
دسويی» پاتًن يمىيه ای اص ایى تالػهاعت .يلغىو گىدهى فیلغىف تحلیلی هؼافش ،جضء آو دعته اص فیلغوىفايی اعوت
ا
که هؼمىل دس هقابل واقغگشایی و به ػًىاو مذواقغگشا ؽًاخته هیؽىد .اهوا خوىد گوىدهى هوذػی اعوت کوه دس هغوئلۀ
اختالف هیاو واقغگشایی و مذواقغگشایی ،دیذگاهی هتفواوت داسد کوه خوىدػ آو سا يواواقغگشایی 1ياهیوذه اعوت .ایوى
پشعؼ که ياواقغگشایی گىدهى به چه هؼًاعت و او به چه دلیل اص بوهکواس بوشدو افويال موذواقغگشایی بوشای دیوذگاه
فلغفی خىد پشهیض هیکًذ ،یکی اص پشعؼهایی اعت که دس ایى هقاله به آو پاعخ هیدهین.
دیذگاه يواواقغگشایی گوىدهى بوهىوىس کاهول دس يظشیوۀ هغوتیؽوًاختی هؾوهىس و هًاقؾوهبشايگیوض او یؼًوی يظشیوۀ
جهاوعاصی 2يؾاو داده ؽذه اعت .بش اعاط يظشیۀ جهاوعاصی گىدهى ،جهاو ،هغتقل اص رهوى ايغواو وجوىد يوذاسد،
1 . Irrealism
2 . Worldmaking
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بلکه ایى رهى هاعت که جهاو سا هیعاصد .به بیاو دیگش ها جهاو سا کؾف يمیکًوین ،بلکوه آو سا هویعواصین .گوىدهى
هذػی اعت که ها ايغاوها با رهى و صباو خىد يغخههایی 1هختلف اص جهاو هیعاصین و ایى يغخههای عواخته ؽوذه،
جهاوهای هتؼذد سا هیعاصيذ .بًابشایى اص يظش گىدهى یک جهواو هتؼویى و هغوتقل اص رهوى ايغواو وجوىد يوذاسد بلکوه
جهاوهای هختلف وجىد داسد که ها آيها سا عاختهاین.
يظشیۀ جهاوعاصی گىدهى که دسبشداسيذۀ ػذم وجىد جهاو هغتقل اص رهى اعت ،دس يگاه اول يظشیهای ایذهآلیغوتی
به يظش هیسعذ ،اها گىدهى هذػی اعت يظشیوۀ او بوا ایوذهآلیغون تفواوت داسد .تفواوت ادػوایی يواواقغگشایی گوىدهى و
ایذآلیغن پشعؼ دیگشی اعت که دس ایى هقاله به آو هیپشداصین .اص ىشفی عاخته ؽوذو جهواوهوای هتؼوذد و هختلوف
تىعو رهى و صباو ايغاو ،يىػی يغبیتگشایی وجىدؽًاختی پذیوذ هویآوسد کوه خوىد گوىدهى اص آو بوه يغوبیتگشایوی
افشاىی 2تؼبیش کشده اعت ،اها دس ػیى حال هذػی اعت ایى يغبیتگشایی با تمایض هیاو يغخههوای دسعوت و يادسعوت
دس يظشیۀ او هحذود ؽذه اعت .با تىجه به ػذم وجىد واقؼیت هغتقل اص رهى دس يظشیۀ گىدهى ،هؼیاس تمایض يغوخههوای
دسعت اص يادسعت هحل هًاقؾه و ايتقاد اعت .بشسعی هؼیاس تمایض يغخۀ دسعت اص يادسعت و پاعوخهوای گوىدهى بوه
ايتقادات واسد ؽذه به هؼیاس گىدهى دس ایى هىمىع ،هغئلۀ دیگشی اعت که دس ایى هقاله بشسعی هیکًین.
بیؾتش هقالتی که دسباسۀ دیذگاه گىدهى ،بهویژه يظشیۀ جهاوعاصی او يىؽته ؽذه ،اص هىمغ ايتقواد بوىده اعوت .ایوى
سویکشد هىجب گشدیذه يظشیۀ او به خىبی هؼشفی يؾىد و بشخی اص صوایای پًهواو آو يادیوذه گشفتوه ؽوىد .دس ایوى هقالوه
هیکىؽین بذوو پیؼفشكهای واقغگشایايه ،يظشیۀ گىدهى سا با تىجه به هبايی هذ يظش او و بهىىس جواهغ بشسعوی کًوین.
فشمیۀ تحقیق ایى اعت که گىدهى و هن فکشاو او فاسؽ اص يضاع همیؾگی و بیيتیجۀ هیاو واقغگشایی و مذواقغگشایی ،بوه
ديبال ىش و بغو دیذگاهی هغتًذ که هش چه بیؾتش بتىايذ به هغائل کاسبشدی ها دس ػلن و صيذگی سوصهوشه پاعوخ دهوذ.
دس اداهه ابتذا دیذگاه کلی گىدهى دسباسۀ هبح واقغگشایی -مذ واقغگشایی و ايگیضههوا و سیؾوههوای يواواقوغگشایی او سا
بشسعی هیکًین ،عپظ با تؾشیح يظشیۀ جهاوعاصی او و بشسعی ايتقادهای واسد ؽذه به آو هیکىؽین توا حوذ اهکواو بوه
ایى ايتقادات پاعخ دهین.
1 . Versions
2 . Radical Relativism
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.1ياوالعگشایی 
گىدهى يضاع هیاو واقغگشایی و مذ واقغگشایی سا اختالفی حقیقی و افیل يمیدايذ و هؼتقذ اعت ایى اختالفهوا ياؽوی
اص اهىس قشاسدادی و اختیاسی هیباؽذ و به همیى دلیل هىموغ خوىد سا يواواقغگشایی ياهیوذه اعوت .او دس کتوا راههای 
جهینسیز  ،واقغگشایی ،ایذهآلیغن ،تجشبهگشایی و ػقلگشایی و بغویاسی اص يظشیوههوای دیگوش سا بوه يفوغ يواواقغگشایی

يادیذه هیگیشد .گىدهى هؼتقذ اعت ياواقغگشایی به ایى هؼًا يیغت که هیچ چیض یا چیض خافی وجىد يذاسد ،بلکه هًظىس
آو اعت که بایذ بغیاسی اص هغائل هیاو ایى دوگشوه اص يظشیهها سا يادیذه بگیشین .او دس پایاو هماو کتا اعوتذلل کوشده
اعت که هىمىع اختالف هیاو واقغگشایی و ایذهآلیغن با دسک ایى هىمىع که هشص هیواو آيهوا اختیواسی و هت یوش اعوت،
بشداؽته هی ؽىد .با ت ییش هشص به عمت یک ىشف یا ىشف دیگش ها یا ایذهآلیغت یا واقغگشا هویؽوىینGoodman, ( .

)1996: 146
دیذگاه ياواقغگشایی گىدهى هذػی يیغت که همه چیض غیشواقؼی اعت ،بلکه بشاعاط ایى دیذگاه ،جهاو هوش چوه باؽوذ
دس يغخهها حل هیؽىد و وجىد ؽًاعی اص بیى هیسود .حل ؽذو جهاو دس يغخهها به ایى هؼًاعت که عاختاس جهواو بوه
يغخه هایی بغتگی داسد که ها با آو جهاو سا تىفیف هیکًین ،بًابشایى واقؼیت رابتی وجىد يذاسد که وجىدؽًاعی بوه ديبوال
کؾف آو باؽذ و دس يتیجه وجىدؽًاعی اص بیى هیسود)Cohnitz & Rossberg, 2006: 194( .
هماو ىىس که گفتین اص يظش گىدهى يضاع هیواو واقوغگشایی و موذواقغگشایی غیشحقیقوی و قوشاسدادی اعوت .هىموغ
ياواقغگشایی گىدهى دس واقغ سیؾه دس دیذگاه پشاگماتیغتی او داسد .تبییى دسعت يظشیۀ جهاوعاصی گىدهى يیاصهًذ تىجوه
به هبايی پشاگماتیغوتی آو دس هغوائل وجىدؽوًاختی و هؼشفوتؽوًاختی اعوت .بوشای يؾواو دادو استبواه هیواو يظشیوۀ
جهاوعاصی گىدهى و پشاگماتیغن دس اداهه به اظهاسات سیچاسد سوستی دسباسۀ پشاگماتیغن و يظش او دسباسۀ دیوذگاه گوىدهى
اؽاسه هیکًین.
سوستی دس کتا فلسفهوامیداجتمیعی پشاگماتیغن سا به خىبی هؼشفی کشده اعت .به اػتقاد او:
اعت.بًابشایىهیخىاهًذتماایض

يهایخاؿ
پشاگماتیغتهاچهکالعیکوچهيىاعتماديذاسيذکهوالعیتاؽیابهگ ى 

وتىصیفهاییکاه

والعیتساباتمایضهیاوتىصیفهایهشبىطبهجهاووخىدهاکهکمتشعىدهًذاعت

هیاويمىد-
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بیؾتشعىدهًذاعت،جایگضیىعاصيذ(.سوستی :1334 ،ؿ )33

وی جای دیگش هیگىیذ:
اصيظشپشاگماتیغتهاچیضیبهعًىاوویژگیغی شيغبی،Xچیضیکاهدسعشؽاتعبیعات،Xهاهیات،باؽاذدسکااس

گىيهایکهوالعاهغت،تغابكداؽتهباؽذوجذااصيغبت
،به 
يیغت.بًابشایىچیضیکهبهعًىاووصفیباؽذکهبا X
آوبايیاصهایايغايییاهؾیاسییاصباو،دسکاسيیغت(.سوستی )99:1831،

بًابشایى پشاگماتیغتها و همچًیى گىدهى به ػًىاو یک پشاگماتیغت هؼتقذيذ که واقؼیت هغتقل اص تىفیفهای هوا
وجىد يذاسد؛ صیشا اص يظش یک پشاگماتیغت ههن يیغت چه چیضی دس واقوغ وجوىد داسد ،بلکوه ههون ایوى اعوت کوه چوه
تىفیفی اص واقؼیت هیتىايذ اهذاف ػملی ها سا هحقق عاصد .سوستی هؼتقذ اعت:
دسایىپشعؼفایذهایيیغتکهآیاباوسیباصيمىددلیاكوالعیات،چاهعیًایوچاهرهًایاعاتیااياه.اصدیاذگاه

هیباؽذ.پشعؼدسعت
پشاگماتیغتها،يهتًهاایىپشعؼ،بذاعت،بلکهسیؾۀبغیاسیاصيیشوهایفلغفیهذسسفته 

ایىاعتکهاختیاسکشدوآوباوسبشایچههماصذیعىدهًذخىاهذبىد؟(سوستی )99:1831،

هؼیاس گىدهى هن بشای دسعتی یا يادسعتی یک يغخه اص جهاو ،هتًاعب بىدو 1آو با اهذاف ػملی اعوت .یؼًوی اص يظوش
گىدهى يغخهای دسعت اعت که بتىايذ دس ػمل ،کاسایی بهتشی داؽته باؽذ و بیؾتشیى اهذاف ػملی سا هحقق عواصد .اص
يظش گىدهى ایًکه دس واقؼیت چه چیضی وجىد داسد ،چًذاو ههن يیغوت و بهتوش اعوت ایوى جغوتجىی بیهوىده سا پایواو
دهین؛ صیشا دعتیابی به واقؼیت هغتقل اص يظام هفاهین و تىفیفهای ها اهکاوپوزیش يیغوت .سوستوی هون دس تؼشیوف
پشاگماتیغن هیگىیذ اص يظش پشاگماتیغتها تىفیفهای جهاو با تىجه به هقافذ و اهذاف ها يغبی اعت و هذف هوا اص
پژوهؼهای فلغفی و ػلمی کغب فایذه اعت يه ایًکه اؽیا و جهاو سا آوگىيه که هغت ،تىفیف کًین .بًابشایى اص يظوش
پشاگماتیغتها ایى پشعؼ که «آیا جهاو سا هماو گىيه که هغت تىفیف هی کًین؟» پشعؾی اعت که هیچگاه يیاصی به
ىش آو يیغت(.سوستی)20 :0273 ،

1 . Fit
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سیچاسد سوستی يظش دیىیذعى 1و دیىیی 2سا بهػًىاو ههنتشیى فیلغىفاو پشاگماتیغت دسباسۀ هاهیت و هوذف هؼشفوت
هثال هیصيذ و يظشیۀ جهاوعاصی گىدهى سا تثییذی بش ایوى يظشیوه هؼشفوی هویکًوذ .همواو ىوىس کوه هویبیًوین يظشیوۀ
جهاوعاصی ،يتیجۀ يگاه پشاگماتیغتی به هاهیت هؼشفت اعت.
ًذکهبایذاصایىايذیؾهکههعشفتباههثاباۀتاالػباشایبااصيمىدووالعیات

(دیىیذعى)ودیىییهنعمیذههغت

او
گىدهىحكداسدکههیگىیذهغتیجهاویکؽایىهياذاسدوبًاابشایىباشایباصيمااییدلیاك

اعت،دعتبشداسین...
بلکهبشایعملکشدوبهگىيهایکهاهیذهایبؾشبهععادتتحمكیابذ،چًذساهاعات.

جهاویکؽیىهوجىديذاسد،
(سوستی )99-38:1831،

گىدهى هذػی اعت ها جهاو سا کؾف يمیکًین؛ صیشا جهاو هغتقل اص رهى ايغاو وجىد يوذاسد ،بلکوه جهواوهوای
هتؼذدی وجىد داسد که ها آيها سا هیعاصین .ایى ادػای گىدهى ظاهشا ادػایی خىد -هتًاقل اعت .صیشا اگش هذػی باؽوذ
که به ایى يتیجه سعیذه که جهاو هغتقل اص رهى ،تؼیى خافی يذاسد ،دس واقغ يحىۀ بىدو جهاو سا تىفیف کشده اعوت و
آو ایى اعت که جهاو یک يحىه بىدو يذاسد ،بلکه جهاوهای هتؼذد وجىد داسد که وابغته به رهى هغتًذ .اها ایوى خوىد،
خبشی کاؽف اص واقؼیت اعت و با ادػای اولیۀ که ها جهواو سا کؾوف يمویکًوین و آو سا هویعواصین ،هتًواقل اعوت.
همپچًیى اگش ادػا کًذ که ایى يظشیه سا که «جهاو هتؼذد و وابغته بوه رهوى هیباؽوذ» ،ابوذاع کوشده اعوت و کؾوف اص
واقؼیت يیغت ،دس واقغ يظشیهای خىاهذ بىد که دلیلی بشای قبىل آو و تشجیح آو بش يظشیههای سقیب وجىد يذاسد .پاعوخ
ایى ايتقاد و سفغ ابهام اص ادػای گىدهى ،دس هبايی پشاگماتیغن يهفته اعت .سیچاسد سوستی دس دفاع اص پشاگماتیغون و حول
ایى هؼنل هیگىیذ:
افالعىوگشایاويبایذایىؽی ىۀتًظینوتذویىهغئلهسابپزیشین؛صیشاباهؾکلجذیسوباشوخاىاهینؽاذ.

اهاهاضذ
هخالفاوهاهیتىايًذپشعؼدؽىاستشیعشحکًًذکهآیاهاا

اگشتمایضهیاویافتىوعاختىسادسصىستظاهشبپزیشین،
اینکهآيچهعیًیايگاؽاتههایؽاذه،دسعمالرهًایاعاتیااآوسااباذا 


ايگیضساکؾفکشده

ؽگفت
ایىوالعیت
این؟اگشادعایکؾفکًیندستًالضباخىدلشاسهیگیشینواگشبگىیینآوساابذا کاشدهایان،چاشاکغایبایاذ


کشده
1. Donald Davidson
2. John Dewey
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ایناعتفادهاصتمایضگزاسیهایهیاویاافتىو


ییؽذه
بهيظشمههناعتهاکههتهنبهيغبیگشا

ابذا هاساجذیبگیشد؟
عاختى،کؾفواختشا

،عیًیورهًیساهتىلفکًین(.سوستی )91:1831،

به بیاو دیگش ،کغايی هايًذ سوستی و گىدهى هؼتقذيذ بشای تبییى ایى دیذگاه يبایذ اص هماو هفاهیمی کوه دس اخوتالف
هیاو واقغگشایی و مذ واقغگشایی سایج هیباؽذ ،اعتفاده کشد .پشاگماتیغن دس واقغ پشهیض اص ایى تمایضگزاسیهوای دوگايوه
و بیهىده اعت .به همیى دلیل ،گىدهى به وجىد جهاو هغتقل اػتشاف يکشده اعت و دس ػیى حال آو سا بوهفوشاحت يیوض
ايکاس يمیکًذ ،بلکه يادیذه هیگیشد .بهىىس خالفه بشاعاط دیذگاه يواواقغگشایی گوىدهى بایوذ يوضاع هیواو واقوغگشایی و
مذواقغگشایی سا يادیذه گشفته و به ديبال کؾف جهاو هغتقل اص رهى يباؽین .گىدهى اص یکعى بش خالف واقغگشایواو بوه
ديبال اربات واقؼیت هغتقل اص رهى يیغت و اص عىی دیگش هايًذ مذسئالیغتها دس فذد ايکاس جهواو هغوتقل اص رهوى
يمیباؽذ .دس اداهه بح  ،با بشسعی يظشیۀ جهاوعاصی ،جضئیات بیؾتشی اص دیذگاه گىدهى سوؽى خىاهذ ؽذ.
جهاوعاصی 
 .2
جهینسیز  1ایى ایوذه سا هيوش يموىده و اص آو دفواع هیکًوذ کوه آيچوه
گىدهى دس کتا هؼشوف خىد با ػًىاو راههی  
بهػًىاو جهاو واقغ هیؽًاعین ،دس حقیقت تىفیف یا يغخهای اص جهاو هیباؽذ که تىعو رهى و صباو ها عاخته ؽوذه
اعت .به بیاو دیگش چیضی بهػًىاو جهاو هغتقل اص تىفیفها و يغخهها که هشجغ ایى تىفویفهوا باؽوذ ،قابولاربوات
يیغت ،پظ هیتىايین بگىیین جهاو اص همیى تىفیفها و يغخهها عاخته ؽذه اعت .بًابشایى به ایوى دلیول کوه وجوىد
تىفیفهای هتؼذد و هختلف و گاهی هتناد و هتًاقل اص جهاو ،اهکاو داسد و ها به چیوضی بویؼ اص ایوى تىفویفهوا
دعتشعی يذاسین ،بًابشایى بایذ بگى یین یک جهاو که تىفیفهای هتؼذد داؽته باؽوذ ،وجوىد يوذاسد ،بلکوه جهواوهوای
هتؼذد و هختلف وجىد داسد.
اعت،ؽماهیتىايیذبااعتفادهاصیکیااچًاذچهااسچىرهشجاع 9بگىییاذجهااو

اگشاصؽمابپشعنجهاوچگىيه
چهااسچىرهاایهشجاعچگىياهاعات،چاههایتىايیاذ

چگىيهاعت.اهااگشاصشاسکًنبگىییذجهاوجذااصهمۀ
هایتىصیفاهىستىصیفؽذههغاتین.بًاابشایىهایتاىايینبگاىیینجهااوهاااصایاى


بگىییذ؟هاهحذودبهيحىه
1. Ways of Worldmaking
2 . Frame of reference

04

ػبىس اص واقغگشایی و مذ واقغگشایی :بشسعی دیذگاه ياواقغگشایی يلغىو گىدهى

تىصیفهاتؾکیلؽذهاعت )Goodman, 1978: 3(.


گىدهى هذػی اعت اگش يغخههایی که ها با آو جهاو سا تىفیف هیکًین ،يغخه های دسعتی باؽًذ هش یک ،جهايی
هتًاعب با خىد سا هی عاصيذ .جهاوعاصی هىسديظش گىدهى عاختى به وعیلۀ دعت يیغت ،بلکه عاختى بوا رهوى یوا
صباو یا دیگش يظامهای يؾايهای 1اعت .اها دس ػیى حال ،به ادػای گىدهى ،لفظ «عاختى» دس ایًجا به هؼًای حقیقی
کلمه به کاس بشده ؽذه اعت يه به هؼًای اعتؼاسی .به بیاو دیگش ها يغخهها سا هیعاصین و يغخههای دسعت،جهاوها
سا هیعاصيذ .گىدهى بهفشاحت بیاو کشده اعت که جهاوهای هذ يظش او جهاوهای همکى يیغوتًذ کوه یکوی اص آيهوا
جهاو واقؼی و بالفؼل باؽذ ،بلکه چًذ جهاو واقؼی و بالفؼل وجىد داسد .بًابشایى جهاوهای واقؼی هماو تىفیفها
و يغخهها هغتًذ .به بیاو دیگش ،تىفیفها و يغخههای عاخته ؽذه تىعوو رهوى هوا جهواوهوای واقؼوی هغوتًذ.
()Goodman, 1996: 145

وی هیگىیذ« :ها اص جایگضیىهای چًذگايوۀ همکوى بوشای یوک جهواو واقؼوی عوخى يمویگوىیین ،بلکوه دسبواسۀ
جهاوهای واقؼی چًذگايه عخى هیگىیین)Goodman, 1978: 2( ».

ايتقادهای هختلفی يغبت به يظشیۀ جهاوعاصی گىدهى هيش ؽذه اعت .يخغتیى هغئله ایى اعت که ایى يظشیوه،
ا
هبهن و ظاهشا هتًاقل اعت .ابهام ایى يظشیه اص آوسوعت که دو تفغیش هتفاوت اص عخًاو گىدهى دسباسۀ عواختى جهواو
و عاختى يغخهها اهکاوپزیش اعت .ایى ايتقاد سا ؽفلش 2بیاو کشده اعت .به اػتقواد ؽوفلش هشجوغ وا ۀ جهواو دس يظشیوۀ
گىدهى دو چیض هی تىايذ باؽذ؛ يخغت ایىکه هًظىس گىدهى اص «جهاو» دس گضاسۀ ها جهاو سا هیعواصین ،یوک قشائوت و
يغخه اص جهاو باؽذ يه جهاو ػیًی و تفغیش دوم ایى اعت که هًظىس گىدهى اص «جهاو» دس ایوى ػبواسات ،جهواو ػیًوی
باؽذ يه قشائتی اص آو .اها دس يهایت ؽفلش يتیجه هیگیشد که تفغیش دوم اص عخًاو گىدهى احتمال بیؾتشی داسد .بوه اػتقواد
ا
ؽفلش احتمال «جهاو» دس ایًجا يمیتىايذ به ػًىاو «يغخهای اص جهاو» تفغیش ؽىد؛ صیوشا گوىدهى اؽواسه هویکًوذ کوه
اظهاسات هتًاقل يمیتىايًذ دس یک جهاو دسعت فشك ؽىيذ ،هگش ایًکه آو جهاو غیشهمکى باؽذ .اگش هًظىس گوىدهى
دس ایى هتى ،يغخهای اص جهاو باؽذ ،هغتلضم غیشهمکى يمیؽوذ ،بلکوه هىجوب ياعواصگاسی هیگشدیوذ .دس ایوى هوتى،
1 . Symbol Systems
2. Israel Scheffler
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هشجغ وا ۀ «جهاو» ،يغخه يیغت ،بلکه چیضهایی اعت که يغخهها بش آيها دللوت داسيوذ .بوهىوىس خالفوه دس ایًجوا
تفغیش ػیًی اعت)Scheffler, 1996: 135-136(.

همچًیى گىدهى گاه بیاو هیکًذ که ها با عاختى يغخهها ،جهاوها سا هیعاصین ،اها گاه هیگىیذ کوه يغوخههوای
دسعت ،جهاوهایی داسيذ که به آيها پاعخ هیدهذ .ایى اظهاسات ،ایى ابهام سا ایجاد کشده اعت که آیا گىدهى يغخههوا سا
جهاوهای واقؼی هیدايذ یا آيها سا قشائتهای هختلف یک جهاو هغوتقل دس يظوش هویگیوشد؟ ؽوفلش بوا اؽواسه بوه ایوى
ػباستها اعتذلل هیکًذ:
دهًذهباهيغاخههاایدسعاتيؾااو

هابهعًىاوپاعخ
هاهغتلضمتفغیشعیًیهغتًذبااؽاسهبهجهاو 


ایًکهایىعباست
هاساهیعااصین،ایاىاهاشباذیهیساکاههااباا

گفتىایىکههاباعاختىيغخهها ،
جهاو

دادههیؽىد.پظگىدهىبا

بیاويمیکًذ )Ibid: 137(.

ها)ساهیعاصین،

عاختىيغخههاآيها(يغخه


ؽفلش هؼتقذ اعت ها يمیتىايین اص ایى واقؼیت که تىفیفهای فادقی اص جهاو هیعواصین ،يتیجوه بگیوشین کوه
جهاو سا هیعاصین .ؽفلش ايتقاد خىد سا ایىگىيه خالفه هی کًذ که «ها هویتوىايین عواختى کلموات سا بفهموین ،يوه
عاختى جهاوهایی که کلمات به آيها اؽاسه هیکًًذ ».و «هى هیتىاين ایى يظشیه سا بپزیشم دس فىستی که «جهاو» به
ػًىاو يغخه دس يظش گشفته ؽىد ،دس غیش ایى فىست پزیشػ ایى يظشیه سا غیشهمکى هیداين ».وی دس يهایت با اؽاسه
به ایى ػباسات يتیجه هیگیشد که تفغیش ػیًی اص يظشیۀ گىدهى با عخًاو او عاصگاستش اعت« .دس ایًجا او(گوىدهى) بوه
سوؽًی هیگىیذ که ها فقو يغخهها سا يمیعاصین ،بلکه چیضهایی که يغخهها به آيها اسجاع هیدهًذ ،حتوی هوادهای
سا که ایى چیضها اص آو دسعت ؽذهايذ ،هیعاصین ».بًابشایى ؽفلش ىی ایى اعتذلل ،يظشیۀ گىدهى سا غیشقابلپزیشػ
هیدايذ)Ibid: 138( .

گىدهى دس پاعخ به ایى ايتقاد هیگىیذ ،ایى پشعؼ ،ههن يیغت؛ صیشا تفاوت هیاو ایى ادػا که ها جهاوهای واقوغ سا
ا
هیعاصین و ایًکه ها يغخهها سا هیعاصین ،فشفا تفاوت قشاسدادی اعت .ایى عخى که هش يغوخۀ دسعوت ،یوک جهواو
اعت و ایى عخى که هش يغخۀ دسعت ،جهايی داسد که به آو پاعخ هیدهذ ،حتی اگش دس تناد با هن قشاس گیشيذ ،همکى
اعت به یک ايذاصه دسعت باؽًذ .افضوو بش آو ،عخى گفتى اص جهاوها و عوخى گفوتى اص يغوخههوای دسعوت اغلوب،
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قابلجابجایی هغتًذ .يغخهها سا هیتىايین و بایذ جهاوهای واقؼی دس يظش بگیشین؛ صیشا جهايی غیش اص ایوى يغوخههوا و
هغتقل اص تىفیفها ،قابلتقىس يیغت)Goodman, 1996: 144( .

یکی اص اعتذللهای گىدهى دس اربات يظشیۀ خىد ایى اعت که تىفیفهای هختلف و هتؼذد اص جهواو وجوىد داسد
که بشخی اص آيها دس ػیى حال که دسعت هغتًذ با یکذیگش هتناد یا هتًاقل هغتًذ .ایى تىفیفهای هتًواقل دس یوک
جهاو يمیتىايًذ فادو باؽًذ ،پظ هیتىايین يتیجه بگیشین که جهواوهوای هختلفوی وجوىد داسد کوه هوش کوذام اص ایوى
تىفیفها و يغخهها هشبىه به یکی اص آيهاعت .گىدهى دس تىمیح ایى اعتذلل بیاو هیکًذ:
چگىيهبایذحمایكهتًالضسابذوولشبايیکشدوتفاوتهیاوصادقوکااررباایکاذیگشعااصگاسکًاین؟ؽاایذ
هایهتفاوتصادقبذايین.يغخههایهتضادبشیاکجهااودتلات


هاسادسجهاو

ساهؼایىاعتکهایىيغخه
ؽىد.بًابشایىاگشجهاووالعیوجىدداؽتهباؽذ،جهاوهای


هااصتًالضجلىگیشیهی

کًًذ.باتفکیکجهاو

يمی
هایوالعیهتمابلوجىدداسدوایىيغخههايمیتىايًاذدسهمااوجهااو،صاادق


صیشايغخه
صیادیوجىدداسد؛
،باایىوجىدبهيظشهیسعذکاهتىعاظ

باؽًذ.اگشهفهىمچًذگايگیجهاو،عجیبوغشیبوياخىؽایًذباؽذ
يغاخههاادسعاتهغاتًذ،هجباىسباهايتخاارآو

لابلتحملجهايیکههتًالضاعاتودسآوهماۀ
گضیًۀغی ش 
ِ
هیؽىین )Ibid: 152( .


دلیل دیگش گىدهى دس اربات ایًکه يمیتىاو همۀ يغخهها سا تىفیفهای هتؼذد یک جهواو دس يظوش گشفوت و ایًکوه
يمیتىايین فحبت اص يغخههای دسعت که هش یک جهاو خىد سا داسيذ ،هتىقف کًین ایى اعوت کوه« :دس ایوى فوىست
جهايی که به دعت هیآیذ  ،جهايی بذوو ايىاع ،1يظن ،2حشکت ،3عکىو 4یا ىش  5اعت؛ جهايی کوه اسصػ يوذاسد اص آو
دفاع کشد یا آو سا ايکاس يمىد)Goodman, 1978: 20( .

به بیاو دیگش ،گىدهى هؼتقذ اعت که اگش بخىاهین جهايی تىفیفيؾذه و تىفیفياپزیش سا فشك کًین که هشجغ

1. Kinds
2. Order
3. Motion
4. Rest
5. Pattern
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تىفیفها و يغخهها باؽذ ،چًیى جهايی هیچ ؽکل و عاختاسی يخىاهذ داؽت؛ صیشا هش عاختاسی بشای آو دس يظوش
بگیشین دس واقغ دوباسۀ آو سا تىفیف کشدهاین و یک تىفیف سا بهػًىاو جهاو دس يظش گشفتهاین .بًابشایى عوخى گفوتى
اص هحتىای بذوو عاختاس یا دادۀ بذوو هفهىم یا جىهش بذوو ػشك خىد -هتًاقل اعت؛ صیشا عخى گفوتى ،عواختاس
سا تحمیل هیکًذ ،هفهىمعاصی هیکًذ و ویژگیها سا تىفیف هیيمایذ .اگشچوه هفهوىم بوذوو تقوىس ،پوى اعوت،
تقىس بذوو هفهىم هن کىس اعت .هیتىايین کلمات بذوو جهاو داؽته باؽوین ،اهوا جهواو بوذوو کلموات یوا دیگوش
يؾايهها وجىد يذاسد)Goodman, 1978: 6( .

هیالسی پاتًن یکی اص کغايی اعت که تا ايذاصۀ صیادی اص يظشیۀ گىدهى دفاع کوشده اعوت و آو سا بوا يظشیوۀ سئالیغون
دسويی 1خىد عاصگاس هیدايذ .پاتًن دس تائیذ ایى اعتذلل هیگىیذ:
گىدهىاؽاسههیکًذکههشپذیذه،تىصیفاتبغیاسیداسدکهبهیکايذاصههعتبشهغتًذ.اصيظشاوایىاهاشدوعلات

«
عىسهؾهىستحتتأثیشتفاعیشاسائهؽذهتىعظعادت،فشهًگويظشیهاعت .دومایًکاه


داسد.اولاصهمه،ادساکبه
هايًذویتگًؾتایىهشصهؾخصیهیااوتجشباهوتىصایفاسائاهؽاذهتىعاظفاعالؽًاعااوجاىد

بشایگىدهىهن،

يذاسد )Putnam, 1996: 107-108(».
وی جای دیگش هیيىیغذ « :هقایغۀ يظشیه با تجشبه ،هقایغه با واقؼیت هفهىمعاصیيؾذه يیغت .ایى ،هقایغوۀ یوک
يغخه با يغخهای اعت که ها دس یک صهیًه تجشبه کشدهاین)Ibid: 115( ».

گىدهى هیخىاهذ بگىیذ ها يمیتىايین جهاو سا هگش تىعو یک تىفیف اسائهؽذه اص آو تىفیف کًین .بهبیاو دیگش،
عاختاسی تىفیفيؾذه اص جهاو دس واقغ وجىد يذاسد .هاسوی عیگل 2ایى اعتذلل گىدهى سا يادسعت هیدايذ و هؼتقوذ
اعت اگشچه ایى عخى ،دسعت اعت ،اها گوىدهى اص ایوى اهوش بوذیهی يتیجوه هویگیوشد کوه خوىد جهواو بوا تىجوه بوه
تىفیفهای ها اص آو وجىد داسد یا حذاقل اگش یک جهاو هغتقل اص تىفیفهوا وجوىد داؽوته باؽوذ ،ایوى جهواو هویچ
اسصؽی يذاسد .ایى دس حالی اعت که اص ایى حقیقت که ها يمیتوىايین جهواو سا بوذوو تىفویف کوشدو آو يؾواو دهوین،
يمیتىاو يتیجه گشفت جهاو تىفیفيؾذه ،بذوو ؽکل اعت یا ههن يیغت .گىدهى هیچ دلیلی اسائه يمیدهذ کوه رابوت
1. Internal realism
2. Harvey Siegel
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کًذ جهاو تا وقتی که ها آو سا تىفیف هیکًین ،وجوىد داسد .جهواو هغوتقل اص تىفویفهوای هوا وجوىد داسد ،اهوا هوا
يمیتىايین بذوو تىفیف کشدو آو سا يؾاو دهین)Siegel, 1984( .

ا
جاو عشل 1که یکی اص فیلغىفاو تحلیلی و اص هذافؼاو سئالیغن هتافیضیکی اعت ،ادػوای گوىدهى سا کواهال يادسعوت

هیدايذ .به اػتقاد عشل بش خالف يظش گىدهى ،ها جهاوها سا يمی عاصین ،ها تىفیفهایی هیعواصین کوه جهواو واقؼوی
همکى اعت با آو هتًاعب باؽذ یا يباؽذ .اها همۀ ایًها دللت هیکًذ که واقؼیتی هغتقل اص يظام هفاهین ها وجوىد داسد.
بذوو چًیى واقؼیتی ،چیضی وجىد يذاسد که هفاهین بش آو دللت کًذ)Searle, 1997: 36( .

هماو ىىس که گفتین گىدهى بشای اربات يظشیۀ خىد ،ایىگىيه اعتذلل کشد که ها به چیضی بیؼ اص تىفویفهوای
خىد اص جهاو دعتشعی يذاسین و هش چیضی که به ػًىاو هشجغ ایى تىفیفها دس يظش بگیشین باص هن يغوخهای دیگوش
اعت که به ػًىاو جهاو واقؼی فشك کشدهاین ،بًابشایى هیتىايین بگىین جهاو ها اص همویى يغوخههوا تؾوکیل ؽوذه
اعت .ؽفلش ایى اعتذلل سا يادسعت هیدايذ و هیگىیذ حتی اگش ایى دسعت باؽذ که ها به اؽیا ،فشاتش اص دايؼ خىد
اص آيها دعتشعی يذاسین ،باص هن اربات يمیکًذ که اؽیا با دايؼ ها عاخته هیؽىيذ .افضوو بش آو ،گفوتى ایًکوه هوا بوه
اؽیا ،فشاتش اص دايؼ خىد دعتشعی يذاؽته یا با آيها استباه يذاسین ،صهايی دسعت اعت که هًظىس هوا اص دعتشعوی ،بوا
دس يظش گشفتى اؽیا بهػًىاو هىمىع آگاهی ،دعتشعی هؼشفتی باؽذ که دس ایى فىست هن ایى عخى ،بوذیهی اعوت.
()Scheffler, 1996: 140

اعتذلل دیگش گىدهى بیاو هثالهایی اعت که به اػتقاد وی ،يمىيههایی اص جهاوعاصی تىعو رهى هغتًذ .گوىدهى
جهت تىمیح يظشیۀ خىد فىس فلکی 2سا هثال هیصيذ که تىعو رهوى ايغواو و بوا ايتخوا چًوذ عوتاسه اص هیواو دیگوش
عتاسهها و سعن خيىه فشمی هیاو آيها عاخته هیؽىيذ .به اػتقاد گىدهى هماو ىىس که فىس فلکی سا با ايتخا و کًواس
هن قشاس دادو بؼنی اص عتاسهها هیعاصین ،عتاسهها سا يیض با کؾیذو هشصها و جذا کشدو اص یکوذیگش هویعواصین .بوه بیواو
دیگش ،هماو ىىس که دس واقؼیت ،فىستهای فلکی وجىد يذاسيذ و رهى ايغاو آيها سا هیعاصد ،دیگش اؽیا جهاو يیوض بوا
هشصبًذیهای رهى ايغاو عاخته هیؽىيذ و دس واقؼیت ،ایى اؽیا وجىد يذاسيذ)Goodman, 1996: 145( .
1. John Searle
2. Constellations
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ؽفلش به ایى اعتذلل هن ايتقاد کشده و ایى تفغیش سا يیض که عتاسهها قبل اص ایًکه ها آيها سا عتاسه بًاهین بهػًىاو عوتاسه
وجىد يذاؽتًذ ،بی فایذه هیدايذ .ؽفلش هؼتقذ اعت ایى ادػا که ها عتاسهها سا هی عاصین به هش يحى غلو اعت و قشائوت
گىدهى اص «يغخهها» هن اگش بش ایى ادػا که ها جهاو ػیًی سا هی عاصین ،دللت داؽته باؽذ ،خىدػ غلو اعوت .ایوى
عخى هن که ها عتاسهها سا بهػًىاو عتاسه هیعاصین و پیؼ اص ایًکه وا ۀ عوتاسه وجوىد داؽوته باؽوذ ،عوتاسههوا بوهػًوىاو
ا
عتاسهها وجىد يذاؽتًذ ،کمکی يمیکًذ .دلیل ایى اهش آو اعت که اول وجىد يذاؽتى عتاسهها بوا ػًوىاو عوتاسه بوش ایوى
ا
ا
دللت يمیکًذ که وجىد يذاؽتهايذ یا ها آيها سا عاختهاین .رايیا وجىد عتاسهها بهػًىاو عتاسه ،فوشفا وجوىد آيهوا افوضوو
ا
بش ياهیذه ؽذو با ػًىاو عتاسه اعت .دس هجمىع اگش فشفا بش ایى اعاط گفتوه ؽوىد هوا عوتاسهها سا هویعواصین ،ه اليوه
خىاهذ بىد)Scheffler, 1996: 138( .

جاو عشل یکی اص کغايی اعت که به ایى اعتذلل گىدهى ايتقاد کشده و آو سا يادسعت هیدايذ .به اػتقاد عوشل ایوى
عخى گىدهى که ها با کؾیذو هشصهای خافی عتاسهها سا هیعاصین ،به ایى هؼًاعت که چیضهایی فشك کًین کوه هشصهوا
سا بش سوی آيها هیکؾین .دس واقغ ،بذوو ایًکه اص قبل عشصهیًی وجىد داؽوته باؽوذ کوه بتوىايین هشصهوا سا بوش آو بکؾوین،
اهکايی بشای کؾیذو هیچ هشصی وجىد يذاسد .بًابشایى اگش حتی هماو ىىس که گوىدهى هوذػی اعوت ،رهوى و صبواو هوا
هشصهای هیاو اؽیا و حذود اؽیا سا هؾخـ کًذ ،باص هن بایذ چیضی دس واقؼیت وجىد داؽته باؽذ کوه رهوى هوا آو سا بوا
هشصهای هفهىهی خىد تقغینبًذی کًذ)Searle, 1997: 27( .

دس پاعخ ايتقادهای بال تىجه به ایى يکته مشوسی اعت که ایى ايتقادها بوش بشاعواط ايکواس کاهول جهواو خواسا اص
رهى تىعو گىدهى اقاهه ؽذه اعت؛ صیشا دس ایى فىست يظشیۀ او بغیاس غیشهؼقوىل بوه يظوش هویسعوذ .اهوا گوىدهى دس
تىمیح ایى هغئله و پاعخ به ايتقادات هیگىیذ:
دسحالیکهيیاصیيیغتجهاوصیشبًایی1سابشایکغايیکهآوسادوعتداسيذ،ايکاسکًین،چًیىجهايیکاهالهحاى
هااسادسدعاتههااییلاشاس


ایساتعشیفکًینکهيغاخه
ؽذهاعت.بشایبشخیاصاهذاف،همکىاعتبخىاهینسابغه
يغخههاییاصجهاوباؽًذ.اهابشایبغایاسیاصاهاذاف،
جهايیساتؾکیلدهذواعضایدعتهها ،

دهذکههشدعته،

1 . Underlying world
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هاهیتىاياذ


هایبىدوجهاویاهماويغخه

هایدسعتاصجهاووتصىیشهایجهاووادساکاتجهاو،يحىه

تىصیف

جهاوهایهاهحغىرؽىيذ )Goodman, 1978: 4(».

دس ایى ػباست که اعتذلل دیگش گىدهى دس دفاع اص يظشیۀ جهاوعاصی اعت ،او بهىىس ممًی به وجىد یوک جهواو
واحذ و هغتقل اقشاس هیکًذ .با ایى حال فشك وجىد آو سا غیشمشوسی و ايکاس آو سا بذوو ارش هیدايذ و ادػا هیکًذ ایوى
دوگايگی ههن يیغت ،ههن ایى اعت که تقمین بگیشین اهذاف ها با کذام يحىۀ عخى گفتى ،هحقق هیؽوىد .دس واقوغ،
هماو ىىس که پیؾتش اؽاسه ؽذ فیلغىفايی هايًذ گىدهى به ديبال پشهیض اص دوگايۀ واقغگشایی و مذ واقغگشایی هغوتًذ و بوش
يگاه پشاگماتیغتی تث کیذ هیکًًذ ،به همیى دلیل يیض اص وجوىد جهواو هغوتقل عوخى يمویگىیًوذ ،اهوا ایوى بوه هؼًوای
ایذهآلیغن يیغت .عخًاو سوستی دسباسۀ ایى جشیاو فلغفی تث کیذی بش ایى تحلیل اعت:
ثیشیکوصفاعتووصفهاتاابعيیاصهاایاجتمااعیاعات،

تحتتأ
بهعىسکاهل 
همیىکهگفتهباؽیذآ گاهیها 
چیاضیؽابیهؽاییفایيفغاهکايات.

هایچیضیؽًاختياپزیشباؽذ،

فمظهیتىايذيام

پظ«عبیعت»و«والعیت»
یضؽًاختياپزیشیبىدهاعت.

عشاعشجًبؼتفکشفلغفیغشراصهگلبهبعذ،کىؽؾیدسساهپشهیضکشدواصچًیىچ

(سوستی)99:1981،
هغئلۀ ههن دیگش دس سابيه با يظشیۀ گىدهى ایى اعت که بش اعاط واقغگشایی و فهن ػشفی ،تىفویفهوایی کوه هوا اص
جهاو اسائه هیدهین دس فىستی فادو اعت که هيابق بوا عواختاس واقؼیوت باؽوذ ،اهوا گوىدهى ایوى تلقوی هتؼواسف سا
يادسعت هیدايذ و ادػا هیکًذ به ایى يتیجه سعیذه اعت که چیضی به ػًىاو عاختاس واقؼیت یوا عواختاس واقؼوی جهواو
وجىد يذاسد که تىفیف ها و يغخههای ها هيابق با آو باؽذ.
هىيظشیۀتصىیشیصباوسايپزیشفتن؛صیشاعاختاسیکتىصیف،هغابكباعاختاسجهاويیغت.اهاعپظيتیجهگشفتن
کهچیضیبهعًىاوعاختاسجهاووجىديذاسدکهچیضیهغابكباآوباؽذیايباؽذ )Goodman, 1996: 10(.


البته ایى عخى گىدهى به ایى هؼًا همکى اعت هؼقىل باؽذ که هش چه سا بوهػًوىاو عواختاس واقؼوی جهواو دس يظوش
بگیشین و بخىاهین يغخهها سا با آو تيبیق دهین ،خىد آو عواختاس ،يغوخهای دیگوش اعوت کوه عواختۀ رهوى هیباؽوذ،
بًابشایى وجىد عاختاس واقؼیت ،غیشقابلاربات اعت .ایى ادػا ایى پشعؼ سا هيش هیکًذ که اگش واقؼیوت روابتی وجوىد
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يذاؽته باؽذ که تىفیفها سا با آو بغًجین ،چه چیضی هیتىايذ هؼیاس دسعوت بوىدو يغوخههوا باؽوذ؟ گوىدهى هؼتقوذ
اعت« :ها يمیتىايین يغخهها سا با هقایغه با جهاو تىفیفيؾذه ،تقىیشيؾذه و ادساکيؾذه بغًجین ،بلکوه بایوذ آو سا
با ابضاسهای دیگشی بغًجین که دس اداهه دسباسۀ آيها بح

خىاهن کشد)Goodman, 1978: 3-4( ».

بش اعاط يظشیۀ جهاوعاصی ،يغخهها ،جهاوها سا هیعاصيذ ،اها ایى عخى به ایى هؼًی يیغوت کوه هوش تىفویف و
يغخهای ،جهايی واقؼی اعت .گىدهى هیواو يغوخههوای دسعوت و يادسعوت تموایض هویگوزاسد و هؼتقوذ اعوت تًهوا
يغخههای دسعت ،جهاوها سا هیعاصيذ .ایى تمایضگزاسی هیاو تىفویفهوا و يغوخههوای دسعوت و يادسعوت يظشیوۀ
گىدهى سا اص ایذهآلیغن دوس هیکًذ و يغبیتگشایی آو سا تقلیل هیدهذ.
هى(گىدهى)هذعیهغتنکهيغخههایبغیاسیبهیکايذاصه،دسعتهغاتًذ.بااایاىوجاىديغخۀدسعاتباايغاخۀ

يادسعتهتفاوتاعت.يغبیتگشاییباهالحظۀدسعتیيغخۀهحذودؽذهاعت.باایىحال،دسعتی،يهاصهغابماتباا

يهباآواسصیابیهیؽىد )Goodman, 1996: 142(».

يغخههاتؾکیلؽذهاعتو
جهاوهغتملاص 

گىدهى اص افيال «دسعتی» 1به جای «فذو» 2اعتفاده کشده اعت؛ صیشا به اػتقاد گىدهى سابيۀ فذو کوه اغلوب
به هؼًای هيابقت با جهاو واقغ به کاس بشده هیؽىد ،اهکاوپزیش يیغت .تا وقتوی کوه یوک يغوخه ،لفظوی و دسبشداسيوذۀ
ػباسات اعت ،همکى اعت فذو ،هشتبو باؽذ ،اها فذو يمیتىايذ به ػًىاو تىافق با جهواو تؼشیوف و اسصیوابی ؽوىد؛
صیشا يهتًها فذو بشای جهاوهای هختلف هتفاوت اعت ،بلکه هاهیت تىافق یک يغخه با جهايی جذا اص آو بغیاس هوبهن
اعت .دسعتی سا يبایذ هماو فذو ،هؼًا کشد .يغخهای همکوى اعوت دسعوت باؽوذ ،اهوا فوادو يباؽوذ .يغوخههوای
ياعاصگاس همکى اعت هش دو دسعت باؽًذ و بشای بشخی يغخه های دسعت ،قىاػذ فذو قابلاػموال يیغوت .هؼیواسی
که گىدهى بشای تؼییى دسعتی يغخهها هؼشفی هیکًذ« ،هتًاعب بىدو» اعت .هتًاعب بىدو به هؼًای عاصگاس بوىدو بوا
اهذاف ػملی اعت .یؼًی اص يظش گىدهى با تىجه به اهذاف ػملی هیتىاو تؼییى کشد که یک يغخه دسعت اعت یوا يوه،
به ایى هؼًا که اگش یک يغخه بتىايذ هغائل و يیاصهای يظشی ها بشای سعیذو به اهذاف ػملی تؼییى ؽوذه سا هحقوق کًوذ،
يغخۀ دسعتی اعت)Goodman, 1978: 17, 138, 107( .
1 . Rightness
2 . Truth
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هش چًذ به يظش بشخی هًتقذاو اص جمله عیگل ،ایى هؼیاس ،چالؼبشايگیض اعت ،اهوا بوا تىجوه بوه هبوايی هوىسديظوش
گىدهى که به آو اؽاسه ؽذ ،اسصیابی يغخهها با هؼیاس يتایج ػملی و کابشدی آيها ،تًها هؼیاس همکى اعت .هماو ىوىس کوه
گفتین گىدهى هیکىؽذ اص هتافیضیک فافله گشفته و واقؼیت ؽًاختياپزیش سا هؼیاس تمایض يغخۀ دسعت اص يادسعت قوشاس
ا
يذهذ .دس ػیى حال او يمیخىاهذ به دام ایذهآلیغن افتاده و هؼیاسی کاهال رهًوی و يغوبیگشایايوه دسيظوش بگیوشد .يتوایج
ػملی و کاسبشدی حافل اص یک يغخه هیتىايذ هؼیاسی غیشرهًی و واقؼی دس تؼییى دسعوت بوىدو آو باؽوذ؛ صیوشا اگوش
يغخهای يادسعت باؽذ به کاس بشدو آو دس ت ییش جهاو و عاختى جهاو جذیذ ياهمکى خىاهذ بىد.
ايتقاد دیگشی که به يظشیۀ جهاوعاصی گىدهى واسد ؽذه هشبىه به هغئلۀ وجىد ؽش دس جهاو اعوت .بوش اعواط ایوى
ايتقاد ،وجىد ؽش دس جهاو ،يظشیۀ جهاوعاصی سا يقل هیکًذ؛ صیشا اگش جهاو تىعوو ايغواو عواخته هویؽوىد ،وجوىد
ؽشوس هختلف که به صیاو ايغاو اعت ،هیچ تىجیهی يخىاهذ داؽت .ایى ايتقاد سا آقای دکتش سما فادقی دس هقالهای بوا
ػًىاو «يمشود هذسو :يگاهی به يظشیه جهاوعاصی يلغىو گىدهى» هيش کشده اعت:
هایبیيهایتیوجىدداسيذکهافشادبشاعااطخىاعاتويیااص


ذواگشجهاو
عاصیهیايجاه


عاصیبهجهاو

اگشهفهىم
بغاهايیوياادايیودسيهایاتهاشیدیاذههایؽاىد.

ايغاوهادسدوسيجويا
خىدآوساعاختهايذ،چشادسجهاوهمۀ 

(صادلی )118:1831،

ایؾاو دس جای دیگش هیگىیذ:
دسایًجاهغئلۀؽشدیگشيهتًهاپًاهگاهالحاديخىاهذبىد،بلکهبهپشتگاهیبشایآوتبذیلخىاهاذؽاذ...هغائلۀ
تايغاوساباعلهیکًذ(».هماو )119:

ؽشدسایًجابههًضلۀدلیلیهغتحکن،دعىیالىهی


بش اعاط ایى ايتقاد ،با وجىد ایًکه بشخی اص فالعفه ،جهت تىجیوه الحواد اص ساه وجوىد ؽوش دس جهواو اعوتذلل
کشدهايذ و آو سا يافی اػتقاد به وجىد خذا دايغتهايذ ،وجىد ؽش ،دلیلی بشای اربات وجىد خوذا و هغوتقل بوىدو يظوام
هغتی اص اسادۀ ايغاو اعت .بًابشایى وجىد ؽش يؾاو هیدهذ که جهاو ،تىعو اسادۀ ايغاو عاخته يؾوذه اعوت .ىبوق
ایى اعتذلل ،وجىد ؽش يه تًها الحاد سا تىجیه يمیکًذ ،بل که دلیل قاىؼی دس اربوات وجوىد خوذا و اػتوشاف بوه موؼفهوا و
ياتىايیهای هؼشفتی و وجىدی ايغاو اعت .بًابشایى يادسعتی يظشیۀ جهاوعاصی گىدهى و يظشیههایی هايًذ آو سا کوه هتنومى
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الىهیت ايغاو هغتًذ ،اربات هیکًذ.

دس پاعخ به ایى ايتقاد دو اعتذالل هیتىاو هيش کشد .يخغت ایًکه هماو ىىس که بیاو ؽذ يظشیوۀ جهاوعواصی
گىدهى هذػی الىهیت ايغاو و آفشیًؼ جهاو اص ػذم تىعو ايغاو يیغوت ،بًوابشایى اگشوجوىد ؽوش ،يواقل ادػوای
الىهیت ايغاو باؽذ ،ایى يظشیه سا يقل يمیکًذ .دوم ایًکه با يگاهی دقیقتش سوؽى هیؽىد که يظشیوۀ جهاوعواصی
هیتىايذ به تىجیه ؽش دس جهاو کمک کًذ؛ صیشا بش اعاط ایى يظشیه آيچه که ها به ػًىاو جهاو واقغ هویؽًاعوین ،دس
واقغ ،تىفیفها و يغخههای عاخته ؽذه تىعو رهى ايغاو اعت .همچًیى گىدهى ادػا يکشده اعت که جهاوهوای
عاخته ؽذه تىعو ايغاو بیيقـ و کاهل هغتًذ ،بلکه تث کیذ کشده که ایى جهاوها همىاسه دس حوال افوال و ت ییوش
هغتًذ .بًابشایى وجىد ؽش سا هیتىاو به مؼف هؼشفتی ايغاو دس عاختى جهاو خىد و همچًیى تنواد هًوافغ افوشاد و
جىاهغ هختلف دايغت که هىجب بشوص ؽش دس جهاو هیگشدد .افضوو بش آو با یک يگاه الهیاتی هیتىاو دس حقیقوت،
عاحت خذاويذ سا اص آفشیًؼ ؽ ش بشی کشده و وجىد آو سا به هؼشفت و دايوؼ هحوذود ايغواو و تىفویف خىدهحوىس
جهاو هغتًذ يمىد.
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يتیجهگیشی 

دیذگاه يواواقغگشایی گوىدهى اگشچوه هقابول واقوغگشایی اعوت ،اهوا دس حقیقوت دس تقغوینبًوذی دوگايوۀ واقوغگشایی و
مذواقغگشایی قشاس يمیگیشد؛ صیشا به اػتقاد گىدهى هغئلۀ ههن و اعاعی يغبت جهاو و ايغاو ،با جوذال تواسیخی هیواو
واقغگشایی و مذ واقغگشایی حل يمیؽىد و يظشیۀ او دسفذد اربات هیچ یک اص ایوى دو ىوشف يیغوت .بوش اعواط ایوى
سویکشد که دس فلغفۀ هؼافش بیعابقه يیغت ،تالػ بشای ؽًاخت جهاو فیيفغه و هيابقت هؼشفت با آو ،تالؽی بذوو
يتیجه اعت .اص ىشفی ياسعاییها و هؼنالت ایذهآلیغن يیض سوؽى ؽذه اعت ،بًابشایى ساهحل يهایی ایى اعت که آيچوه
سا به ػًىاو واقؼیت دس اختیاس داسین ،یؼًی هماو تىفیفها و يغخهها ،افل واقؼیت بشؽماسین .دس يتیجه بوه ایوى دلیول
که تىفیفها و يغخهها هتؼذد و هتًىع هغتًذ ،هویتوىاو گفوت کوه واقؼیوت ،هتؼوذد و هتًوىع اعوت .بوه بیواو دیگوش
تىفیفها و يغخهها سا بهػًىاو جهاو واقغ هیپزیشین و دس يتیجه بایذ وجىد جهاوهای هتؼذد سا بپزیشین.
عاختى جهاو تىعو ايغاو که يظشیۀ جهاوعاصی گىدهى دسبشدايذۀ آو اعت ،به هؼًای آفشیًؼ اؽیا ىبیؼی اص ػوذم
يیغت .هماو ىىس که گىدهى به آو اؽاسه هیکًذ ،ایى عاختى ،تىعو رهى و صباو ايغاو ايجام هیؽىد .یؼًوی ايغواو بوا
رهى و صباو خىد ،جهاو سا تىفیف هیکًوذ و چوىو جهوايی کوه بایوذ آو سا بوهػًوىاو واقؼیوت يهوایی بپوزیشین همویى
تىفیفها هغتًذ ،هیتىايین بگىیین ايغاو جهاو سا هیعاصد .تىفیفها یا يغخههای عاخته ؽذه تىعوو رهوى ايغواو
به يظش گىدهى واقؼی هغتًذ .با ایى تىمیحات ایى ايتقاد که گىدهى وجىد جهواو خواسا سا ايکواس کوشده و هموه چیوض سا
رهًی دايغته اعت و همچًیى ایى ايتقاد که يظشیۀ گىدهى هغتلضم آفشیًؼ اؽیا ىبیؼی به وعیلۀ ايغواو هیباؽوذ ،پاعوخ
داده هیؽىد.
گىدهى به سوؽًی گفته اعت هش يغخه یا تىفیفی ،واقؼی و دسعت يیغت .ایى ادػا ،دیذگاه گىدهى سا اص ایذهآلیغون
جذا هی کًذ و يغبیتگشایی آو سا تقلیل هیدهذ .گىدهى هذػی اعت که ها به جهاو فیيفغه دعتشعی يذاسین ،بًوابشایى
بهتش اعت هؼیاس دیگشی بشای اسصیابی تىفیفها بیابین .هؼیاس گىدهى دس تمایض يغخههای دسعت اص يادسعوت ،هًاعوب
بىدو آو يغخه دس کاسبشد ػملی اعت .يتایج کاسبشدی و ػملی حافل اص هوش يغوخه ،يؾواودهًوذۀ دسعوت بوىدو و دس
يتیجه ،واقؼی بىدو جهايی اعت که آو يغخه ،تىفیف کشده یا به بیاو دیگوش عواخته اعوت .بًوابشایى هویتوىايین يتیجوه
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بگیشین که ايتقادات هيش ؽذه دسباسۀ تمایض يغخههای دسعت اص يادسعت دس يظشیۀ گىدهى و ػذم تؼیویى هؼیواس روابتی
بشای ایى تمایض به آو واسد يیغت.
هماو ىىس که گفتین اعتذاللهای اگضیغتايغیالیغتی که بوش وجوىد ؽوش دس جهواو و دسد و سيوجهوای ىبیؼوی و
سوحی ايغاو تکیه داسيذ ،هبيل يظشیۀ گىدهى يیغتًذ؛ صیشا حتی اگش بپزیشین وجىد ؽش هیتىايوذ يواقل يظشیوههوای
الحادی باؽذ ،يظشیۀ گىدهى سا يقل يمیکًذ؛ صیشا ایى يظشیه دسبشداسيذۀ الحاد یا الىهیت ايغاو يیغوت .افوضوو بوش
ایى ،يظشیۀ جهاوعاصی حتی هیتىايذ ساه حل خىبی بشای تىجیه وجىد ؽش و سيجهای ايغاو و تًضیه عاحت خذاويذ
اص آفشیًؼ ؽش دس جهاو باؽذ؛ صیشا اگش بپزیشین آيچوه هوا بوهػًوىاو واقؼیوت هویؽًاعوین ،دس واقوغ ،تىفویفهوا و
يغخههای بشعاختۀ رهى ايغاو اعت ،هی تىايین اعتذلل کًین وجىد ؽش یا احغاط دسد وسيج به ػلت مؼفهوای
هؼشفتی و وجىدی ايغاو اعت.
دس يهایت ،با دس يظش گشفتى ایى واقؼیت که يظشیۀ گىدهى تالؽی بشای تبیویى جهواو هغوتی و يغوبت آو بوا ايغواو،
بهدوس اص پاساداین واقغگشایی -مذ واقغگشایی اعت ،يبایذ آو سا با افوىل و هؼیاسهوای سایوج دس بحو هوای واقوغگشایی-
مذواقغگشایی يقذ کًین ،بلکه بایذ يتایج هؼشفتی آو سا دس ػلىم هختلف و کاسایی ػملی آو دس صيوذگی سا اسصیوابی کًوین.
هن چًاو که کايت يؾاو داد که رهى ايغاو دس باصيمایی واقؼیت ،يقؼ فؼال داسد و هغیش فلغفه و ػلن سا پظ اص قوشوهوا
ت ییش داد ،گىهى و پیشواو او يیض هؼتقذ هغتًذ قذست رهى و صباو دس باصيمایی واقؼیت تا حذی اعت کوه هویتوىاو آو سا
باصعاصی جهاو جذیذ اص جهاوهای پیؾیى دايغت .بش اعواط دیوذگاه گوىدهى ،تًهوا چیوضی کوه هویتىايوذ اسصػ یوک
تىفیف اص جهاو و بشتشی آو بش دیگش تىفیفها سا يؾاو دهذ ،يتایج کاسبشدی و ػملی آو و فىایذی اعت کوه دس ػلون و
صيذگی سوصهشه بشای ايغاو دس پی داسد.
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