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چکیذه

 یوىػالن واقغ و يغبت آو با رهى ايغاو اعت. يلغوىو گوىدهى ا وجىد   دسباسۀ ییشاگ غواق مذ  و  ییگشا واقغ یاواختالف ه

. ياهوذ یه «ییشاگ غيوا واقو»و آو سا  یوذهسا بشگض یعىه یذگاهد یاوه یىو دس ا دايذ یيم یلو اف یقیحق یالفاختالف سا اخت

جهاو هغتقل  یه،يظش یىؽذه اعت. بش اعاط ا تبییىاو  «عاصی جهاو» ۀیدس يظش کاهلىىس گىدهى به ییشاگ غياواق یذگاهد

هوا جهواو  يغخه یىاهشیک اص عاصد و  یه ییها ها و يغخه یفتىف ،بلکه ايغاو با رهى و صباو خىد ،اص رهى وجىد يذاسد

و  هوا یضهو ايگ ییشاگ غواقو موذ   -ییشاگ غهبحو  واقو ۀگوىدهى دسبواس یکلو یذگاهابتذا د ،هقاله یىعاصيذ. دس ا یخىد سا ه

 یغونپشاگمات یهتوثرش اص هبواي یکوه و یونا گىدهى يؾاو داده یذگاهد ییىؽذه اعت. دس تب یاو بشسع ییگشا واقغ يا های یؾهس

 یو ايتقادهوا عواصی جهاو یوۀيظش یح. عپظ با تؾشگیشد یيم یجا ییشاگ غواقمذ  -ییگشا واقغ ۀاعت و هىمغ او دس دوگاي

يفغوه اػتوشاف  یفو یت. هش چًذ گىدهى به وجىد واقؼینايتقادها پاعخ ده یىتا حذ اهکاو به ا این ؽیذهواسد ؽذه به آو کى

اص  یاسیپاعخ بغو ینا ايتقادها يؾاو داده یممى بشسع یى. همچًگیشد یه یذهبلکه ياد ایذ،يم یاها آو سا ايکاس يم کًذ، یيم

دسعت اص يادسعوت هشبوىه  یها يغخه یضتما یاسبه هؼ ،ايتقاد یىگىدهى وجىد داسد. ههمتش  دس ػباسات یىىس ممً ها بهآي

 یواس،هؼ یىبش خالف يظش هًتقذاو، ا اعت و« هتًاعب بىدو دس ػمل»يغخه،  یک یدسعت یاس. به يظش گىدهى هؼباؽذ یه

 .باؽذ یو هؼتبش ه یًیػ یاسیدس واقغ، هؼ
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همذهه

یوی بوىده اعوت. گشا واقغ مذ  گشایی و  های هختلف فلغفه یؼًی واقغ تقابل دو سویکشد کلی دس حىصه ۀػشف ،تاسیخ فلغفه

گشایواو وجوىد  وجىد ػالن واقغ و يغبت آو با رهى ايغاو اعت. واقغتبییى گشایی دس  واقغ مذ  گشایی و  اختالف هیاو واقغ

هوای هختلفوی تحوت  دايًذ. دس هقابول، يظشیوه ای هی آو سا هغتقل اص رهى ايغاو یا هش هىجىد ايذیؾًذه هاهیتجهاو و 

. ایوى تقابول دس ؽوماسيذ بشهیآو سا به يحىی وابغوته بوه رهوى ايغواو  هاهیتهاو یا گشایی، وجىد ج واقغمذ  ػًىاو کلی 

هوای هختلوف و  يظشیوه  ،ؽًاعوی، اخوالو و ػلون ؽًاعی، هؼشفوت ؽًاعی، هؼًا های هختلف فلغفه هايًذ هغتی حىصه

شایايه کوه گ غواق مذ  های  هشایی ایجاد کشده اعت. بشخی اص يظشیگ غواق مذ   یاگشایی  هتًىػی دس یکی اص دو گشوه بضسگ واقغ

دايًوذ، وجوىد واقؼیتوی  هویوابغوته رهوى  باصيمایی جهاو سا به عاختاس ۀبه دیذگاه کايتی هؼشوف هغتًذ ممى ایًکه يحى

پزیشيذ. وجىد ؽکاف هؼشفتوی هیواو باصيموایی واقؼیوت و  ياپزیش و هغتقل اص ايغاو سا دس وجىدؽًاعی خىد هی ؽًاخت

. ؽوذوجوىد واقؼیوت هغوتقل اص رهوى ايکواس دس يهایت  وآلیغتی  های ایذه ظهىس يظشیه هىجب ،ياپزیش واقؼیت ؽًاخت

 ؽًاختی و هؼًاؽًاختی هتؼذدی سوبشو هغتًذ.  آلیغتی با هؾکالت هؼشفت های ایذه يظشیه

مومى  ايذ کىؽویذههًظىس حل هؼنالت هش یک اص ایوى دو جشیواو فلغوفی  دس دوساو هؼافش بشخی اص فیلغىفاو به

شایی گ غواقو» ۀؽًاعی خوىد دس يظوش يگیشيوذ. يظشیو ياپزیش کايتی سا دس وجىد آلیغن، وجىد واقؼیت ؽًاخت ایذهپشهیض اص 

هاعت. يلغىو گىدهى فیلغىف تحلیلی هؼافش، جضء آو دعته اص فیلغوىفايی اعوت  يمىيه ای اص ایى تالػ پاتًن «دسويی

ۀ ؽىد. اهوا خوىد گوىدهى هوذػی اعوت کوه دس هغوئل اخته هیشا ؽًگ غواق مذ  شایی و به ػًىاو گ غدس هقابل واق که هؼمىلا 

ياهیوذه اعوت. ایوى   1شاییگ غداسد کوه خوىدػ آو سا يواواق هتفواوتی دیذگاه ،شاییگ غواقمذ  شایی و گ غاختالف هیاو واق

 شایی بوشای دیوذگاهگ غواقموذ  کواس بوشدو افويال   هاص بو هى به چه هؼًاعت و او به چه دلیلشایی گىدگ غپشعؼ که ياواق

 .  دهین پاعخ هیاعت که دس ایى هقاله به آو  هایی پشعؼکًذ، یکی اص  فلغفی خىد پشهیض هی

 ۀبشايگیوض او یؼًوی يظشیو ؽوًاختی هؾوهىس و هًاقؾوه هغوتی ۀىوىس کاهول دس يظشیو شایی گوىدهى بوهگ غدیذگاه يواواق

 ،هوى ايغواو وجوىد يوذاسدجهاو، هغتقل اص رعاصی گىدهى،  جهاو ۀيؾاو داده ؽذه اعت. بش اعاط يظشی 2عاصی جهاو

                                                 
1 . Irrealism 

2 . Worldmaking 
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عواصین.  گوىدهى  بلکوه آو سا هوی ،کًوین دیگش ها جهاو سا کؾف يمی بیاوعاصد. به  بلکه ایى رهى هاعت که جهاو سا هی

 ،های عواخته ؽوذه يغخه ایى عاصین و هختلف اص جهاو هی 1یهای ها با رهى و صباو خىد يغخه هذػی اعت که ها ايغاو

ى و هغوتقل اص رهوى ايغواو وجوىد يوذاسد بلکوه ًابشایى اص يظش گىدهى یک جهواو هتؼوی  عاصيذ. ب های هتؼذد سا هی جهاو

 این.  های هختلف وجىد داسد که ها آيها سا عاخته جهاو

آلیغوتی  ای ایذهػذم وجىد جهاو هغتقل اص رهى اعت،  دس يگاه اول يظشیه دسبشداسيذۀگىدهى که  عاصی جهاو ۀيظشی

شایی گوىدهى و گ غ. تفواوت ادػوایی يواواقتفواوت داسدآلیغون  او بوا ایوذه ۀاعت يظشیواها گىدهى هذػی  ،سعذبه يظش هی

هوای هتؼوذد و هختلوف  پشداصین. اص ىشفی عاخته ؽوذو جهواو دیگشی اعت که دس ایى هقاله به آو هی پشعؼایذآلیغن 

گشایوی  بوه يغوبیت گوىدهى اص آو کوه خوىد   آوسد پذیوذ هویؽًاختی  گشایی وجىد يىػی يغبیت ،تىعو رهى و صباو ايغاو
هوای دسعوت و يادسعوت  گشایی با تمایض هیاو يغخه اها دس  ػیى حال هذػی اعت ایى يغبیت ،تؼبیش کشده اعت  2افشاىی

هوای  هؼیاس تمایض يغوخه ،گىدهى ۀاو هحذود ؽذه اعت. با تىجه به ػذم وجىد واقؼیت هغتقل اص رهى دس يظشی ۀدس يظشی

هوای گوىدهى بوه  دسعت اص يادسعت و پاعوخ ۀد اعت. بشسعی هؼیاس تمایض يغخهًاقؾه و ايتقا هحلدسعت اص يادسعت 

 .  کًین شی اعت که دس ایى هقاله بشسعی هیدیگ ۀايتقادات واسد ؽذه به هؼیاس گىدهى دس ایى هىمىع، هغئل

اعوت. ایوى  اص هىمغ ايتقواد بوىده،  او يىؽته ؽذه عاصی جهاو ۀویژه يظشی به ،دیذگاه گىدهىۀ هقالتی که دسباس بیؾتش

او به خىبی هؼشفی يؾىد و بشخی اص صوایای پًهواو آو يادیوذه گشفتوه ؽوىد. دس ایوى هقالوه  ۀيظشی گشدیذهسویکشد هىجب 

ىىس جواهغ بشسعوی کًوین.  گىدهى سا با تىجه به هبايی هذ يظش او و به ۀشایايه،  يظشیگ غهای واق فشك بذوو پیؼ کىؽین هی

بوه  ،شاییگ غواقمذ  شایی و گ غهیاو واق ۀيتیج فکشاو او فاسؽ اص يضاع همیؾگی و بی تحقیق ایى اعت که گىدهى و هن ۀفشمی

دهوذ. دس ػلن و صيذگی سوصهوشه پاعوخ بشدی ها سهغائل کابه ديبال ىش  و بغو دیذگاهی هغتًذ که هش چه بیؾتش بتىايذ 

سا شایی او گ غواقو هوای يوا هوا و سیؾوه گیضهشایی و ايگ غواق مذ   -شاییگ غهبح  واق دسباسۀدس اداهه ابتذا دیذگاه کلی گىدهى 

توا حوذ اهکواو بوه  کىؽین هیاو و بشسعی ايتقادهای واسد ؽذه به آو  عاصی جهاو ۀعپظ با تؾشیح يظشی کًین، هیبشسعی 

 .دهینایى ايتقادات پاعخ 

                                                 
1 . Versions 

2 . Radical Relativism  
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شاییگعياوال.1

هوا ياؽوی ايذ و هؼتقذ اعت ایى اختالفدحقیقی و افیل يمی یشایی سا اختالفگ غواق مذ  شایی و گ غگىدهى يضاع هیاو واق

های راه شایی ياهیوذه اعوت. او دس کتوا گ غواقبه همیى دلیل هىموغ خوىد سا يوا باؽذ و هیاص اهىس قشاسدادی و اختیاسی 

شایی گ غهوای دیگوش  سا بوه يفوغ يواواق گشایی و بغویاسی اص يظشیوه گشایی و ػقل آلیغن، تجشبه ایذه ،شاییگ غاقو، سیز جهین

هًظىس بلکه  ،يیغت که هیچ چیض یا چیض خافی وجىد يذاسد به ایى هؼًاشایی گ غ. گىدهى هؼتقذ اعت ياواقگیشد هیه يادیذ

ها سا يادیذه بگیشین. او دس پایاو هماو کتا  اعوتذلل کوشده  بایذ بغیاسی اص هغائل هیاو ایى دوگشوه اص يظشیه آو اعت که

آلیغن با دسک ایى هىمىع که هشص هیواو آيهوا اختیواسی و هت یوش اعوت،  هشایی و ایذگ غاعت که هىمىع اختالف هیاو واق

 ,Goodmanؽوىین. )شا هویگ غآلیغت یا واق بشداؽته هی ؽىد. با ت ییش هشص به عمت یک ىشف یا ىشف دیگش ها یا ایذه

1996: 146) 

جهاو هوش چوه باؽوذ   ذگاه،بشاعاط ایى دیهمه چیض غیشواقؼی اعت، بلکه  هذػی يیغت کهگشایی گىدهى  دیذگاه ياواقغ

ها به ایى هؼًاعت که عاختاس جهواو بوه  جهاو دس يغخه حل ؽذوسود.  ؽىد و وجىد ؽًاعی اص بیى هی ها حل هی دس يغخه

ؽًاعی بوه ديبوال  بًابشایى واقؼیت رابتی وجىد يذاسد که وجىد ،کًین داسد که ها با آو جهاو سا تىفیف هیبغتگی يغخه هایی 

 (Cohnitz & Rossberg, 2006: 194سود. ) ؽًاعی اص بیى هی يتیجه وجىددس  و کؾف آو باؽذ

شایی غیشحقیقوی و قوشاسدادی اعوت. هىموغ گ غواقموذ  شایی و گ غاص يظش گىدهى يضاع هیواو واقو گفتینىىس که  هماو

ى يیاصهًذ تىجوه گىده عاصی جهاو ۀگشایی گىدهى دس واقغ سیؾه دس دیذگاه پشاگماتیغتی او داسد. تبییى دسعت يظشی ياواقغ

 ۀؽوًاختی اعوت. بوشای يؾواو دادو استبواه هیواو يظشیو به هبايی پشاگماتیغوتی آو دس هغوائل وجىدؽوًاختی و هؼشفوت

دیوذگاه گوىدهى  ۀپشاگماتیغن و يظش او دسباس ۀگىدهى و پشاگماتیغن دس اداهه به اظهاسات سیچاسد سوستی دسباس عاصی جهاو

 کًین. اؽاسه هی

   :پشاگماتیغن سا به خىبی هؼشفی کشده اعت. به اػتقاد او وامیداجتمیعیفهفلسسوستی دس کتا  

خىاهًذتماایضاعت.بًابشایىهیخاؿایيهبهگىاؽیاهاچهکالعیکوچهيىاعتماديذاسيذکهوالعیتپشاگماتیغت

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

 گىیذ:  وی جای دیگش هی

کااس،هاهیات،باؽاذدسX،چیضیکاهدسعشؽاتعبیعاتXيغبییغیشهاچیضیبهعًىاوویژگاصيظشپشاگماتیغت

هغت،تغابكداؽتهباؽذوجذااصيغبتهوالعا ایکگىيه،بهXيیغت.بًابشایىچیضیکهبهعًىاووصفیباؽذکهبا

(1831:99آوبايیاصهایايغايییاهؾیاسییاصباو،دسکاسيیغت.)سوستی،

های هوا  ها و همچًیى گىدهى به ػًىاو یک پشاگماتیغت هؼتقذيذ که واقؼیت هغتقل اص تىفیف بًابشایى پشاگماتیغت

کوه چوه اعوت ایوى ههون بلکوه  ،يیغت چه چیضی دس واقوغ وجوىد داسدههن صیشا اص يظش یک پشاگماتیغت  ؛وجىد يذاسد

 :هؼتقذ اعت تىايذ اهذاف ػملی ها سا هحقق عاصد. سوستی تىفیفی اص واقؼیت هی

ایيیغتکهآیاباوسیباصيمىددلیاكوالعیات،چاهعیًایوچاهرهًایاعاتیااياه.اصدیاذگاهدسایىپشعؼفایذه

.پشعؼدسعتباؽذهیبغیاسیاصيیشوهایفلغفیهذسسفتهۀبلکهسیؾ،اعتبذ،پشعؼایىيهتًها،هاپشاگماتیغت

(1831:99)سوستی،ىد؟اختیاسکشدوآوباوسبشایچههماصذیعىدهًذخىاهذباعتکهایى

يظوش آو با اهذاف ػملی اعوت. یؼًوی اص  1هؼیاس گىدهى هن بشای دسعتی یا يادسعتی یک يغخه اص جهاو، هتًاعب بىدو

کاسایی بهتشی داؽته باؽذ و بیؾتشیى اهذاف ػملی سا هحقق عواصد. اص  ،ای دسعت اعت که بتىايذ دس ػمل گىدهى يغخه

چًذاو ههن يیغوت و بهتوش اعوت ایوى جغوتجىی بیهوىده سا پایواو  ،يظش گىدهى ایًکه دس واقؼیت چه چیضی وجىد داسد

پوزیش يیغوت. سوستوی هون دس تؼشیوف  های ها اهکاو و تىفیفیابی به واقؼیت هغتقل اص يظام هفاهین  صیشا دعت ؛دهین

های جهاو با تىجه به هقافذ و اهذاف ها يغبی اعت و هذف هوا اص  ها تىفیف اص يظش پشاگماتیغت گىیذ هیپشاگماتیغن 

ظوش تىفیف کًین. بًابشایى اص ي ،گىيه که هغت و جهاو سا آو اؽیاهای فلغفی و ػلمی کغب فایذه اعت يه ایًکه  پژوهؼ

گاه يیاصی به  پشعؾی اعت که هیچ« آیا جهاو سا هماو گىيه که هغت تىفیف هی کًین؟»که  پشعؼها ایى  پشاگماتیغت

   (20 :0273)سوستی، ىش  آو يیغت.

                                                 
1 . Fit 
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هاهیت و هوذف هؼشفوت  ۀتشیى فیلغىفاو پشاگماتیغت دسباس ػًىاو ههن سا به 2و دیىیی 1سیچاسد سوستی يظش دیىیذعى

ۀ بیًوین يظشیو ىوىس کوه هوی کًوذ. همواو ییذی بش ایوى يظشیوه هؼشفوی هویثگىدهى سا ت عاصی جهاو ۀصيذ و يظشیهثال هی

 يگاه پشاگماتیغتی به هاهیت هؼشفت اعت. ۀيتیج ،عاصی جهاو

ووالعیاتتاالػباشایبااصيمىدۀهثاباًذکهبایذاصایىايذیؾهکههعشفتباههغت)دیىیذعى(ودیىییهنعمیذهاو

وبًاابشایىباشایباصيمااییدلیاكياذاسدگىیذهغتیجهاویکؽایىهگىدهىحكداسدکههی..اعت،دعتبشداسین.

عات.اچًذساه،هععادتتحمكیابذایکهاهیذهایبؾشببلکهبشایعملکشدوبهگىيه،جهاویکؽیىهوجىديذاسد

(99-1831:38)سوستی،

هوای  جهواوبلکوه  ،هغتقل اص رهى ايغاو وجىد يوذاسد صیشا جهاو ؛کًین يمی ها جهاو سا کؾف هذػی اعت گىدهى

هتًاقل اعت. صیشا اگش هذػی باؽوذ  -ادػایی خىد ظاهشاعاصین. ایى ادػای گىدهى  سا هی هتؼذدی وجىد داسد که ها آيها

 و بىدو جهاو سا تىفیف کشده اعوتۀ دس واقغ يحى ،ى خافی يذاسدتؼی   ،که به ایى يتیجه سعیذه که جهاو هغتقل اص رهى

 ،وجىد داسد که وابغته به رهى هغتًذ. اها ایوى خوىد هتؼذد های جهاو بلکه ،آو ایى اعت که جهاو یک يحىه بىدو يذاسد

هتًواقل اعوت.  ،عواصین آو سا هوی وکًوین  که ها جهواو سا کؾوف يمویۀ دػای اولیخبشی کاؽف اص واقؼیت اعت و با ا

ابوذاع کوشده اعوت و کؾوف اص  ،«باؽوذ هیو وابغته بوه رهوى  جهاو هتؼذد»که سا همپچًیى اگش ادػا کًذ که ایى يظشیه 

وجىد يذاسد. پاعوخ های سقیب  يظشیه شو تشجیح آو بکه دلیلی بشای قبىل آو  خىاهذ بىد ای يظشیهدس واقغ  ،واقؼیت يیغت

گماتیغون و حول اص پشاگماتیغن يهفته اعت. سیچاسد سوستی دس دفاع اشدس هبايی پو سفغ ابهام اص ادػای گىدهى، قاد تایى اي

 :  گىیذ هیایى هؼنل 

اهاها یشاباهؾکلجذیسوباشوخاىاهینؽاذ.؛تًظینوتذویىهغئلهسابپزیشینۀگشایاويبایذایىؽیىافالعىوضذ  ص

تىايًذپشعؼدؽىاستشیعشحکًًذکهآیاهااهخالفاوهاهی،اگشتمایضهیاویافتىوعاختىسادسصىستظاهشبپزیشین

رهًایاعاتیااآوسااباذا عمالدس،ؽاذهاینکهآيچهعیًیايگاؽاتههایايگیضساکؾفکشدهؽگفتایىوالعیت

چاشاکغایبایاذ،ایاناگشبگىیینآوساابذا کاشدهوگیشیناین؟اگشادعایکؾفکًیندستًالضباخىدلشاسهیکشده
                                                 

1. Donald Davidson  
2. John Dewey 
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هایهیاویاافتىوایناعتفادهاصتمایضگزاسیییؽذهگشابهيظشمههناعتهاکههتهنبهيغبی؟ابذا هاساجذیبگیشد

(1831:91)سوستی،ىلفکًین.عاختى،کؾفواختشا ،عیًیورهًیساهت
کوه دس اخوتالف  یيبایذ اص هماو هفاهیم ایى دیذگاهبشای تبییى  يذهؼتقذ و گىدهى سوستیکغايی هايًذ  ،به بیاو دیگش

هوای دوگايوه  گزاسی اعتفاده کشد. پشاگماتیغن دس واقغ پشهیض اص ایى تمایض باؽذ، هیایج شایی سگ غواق مذ  شایی و گ غهیاو واق

 فوشاحت يیوض بوهگىدهى به وجىد جهاو هغتقل اػتشاف يکشده اعت و دس ػیى حال آو سا  ،و بیهىده  اعت. به همیى دلیل

شایی و گ غایی گوىدهى بایوذ يوضاع هیواو واقوشگ غدیذگاه يواواق بشاعاط ىىس خالفه گیشد. به بلکه يادیذه هی ،کًذايکاس يمی

شایواو بوه گ غبش خالف واقعى  اص یکشایی سا يادیذه گشفته و به ديبال کؾف جهاو هغتقل اص رهى يباؽین. گىدهى گ غواقمذ  

ها دس فذد ايکاس جهواو هغوتقل اص رهوى  سئالیغتمذ  رهى يیغت و اص عىی دیگش هايًذ ديبال اربات واقؼیت هغتقل اص 

 ، جضئیات بیؾتشی اص دیذگاه گىدهى سوؽى خىاهذ ؽذ. عاصی جهاو ۀبا بشسعی يظشیبح ، . دس اداهه ذباؽ يمی

عاصیجهاو.2

کوه آيچوه  کًوذ هیو اص آو دفواع  يموىده ایى ایوذه سا هيوش  1سیز جهینهی راهگىدهى دس کتا  هؼشوف خىد با ػًىاو 

که تىعو رهى و صباو ها عاخته ؽوذه  باؽذ هیای اص جهاو  هدس حقیقت تىفیف یا يغخ ،ؽًاعین ػًىاو جهاو واقغ هی به

اربوات  قابول ،هوا باؽوذ ها که هشجغ ایى تىفویف ها و يغخه ػًىاو جهاو هغتقل اص تىفیف دیگش چیضی به بیاواعت. به 

د وجوىها عاخته ؽذه اعت. بًابشایى به ایوى دلیول کوه  ها و يغخه تىايین بگىیین جهاو اص همیى تىفیفپظ هی ،يیغت

هوا  های هتؼذد و هختلف و گاهی هتناد و هتًاقل اص جهاو، اهکاو داسد و ها به چیوضی بویؼ اص ایوى تىفویف تىفیف

هوای  بلکوه جهواو ،وجوىد يوذاسد ،های هتؼذد داؽته باؽوذ ین یک جهاو که تىفیفیایذ بگىب بًابشایى ،دعتشعی يذاسین

 هتؼذد و هختلف وجىد داسد. 

بگىییاذجهااو 9تىايیذبااعتفادهاصیکیااچًاذچهااسچىرهشجاعاعت،ؽماهیاگشاصؽمابپشعنجهاوچگىيه

هاایهشجاعچگىياهاعات،چاههایتىايیاذچهااسچىرۀجذااصهمیذجهاویبگىاهااگشاصشاسکًنچگىيهاعت.

یاىینجهااوهاااصایتاىايینبگاىهایتىصیفاهىستىصیفؽذههغاتین.بًاابشایىهایبگىییذ؟هاهحذودبهيحىه

                                                 
1. Ways of Worldmaking 

2 . Frame of reference 
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(Goodman, 1978: 3)هاتؾکیلؽذهاعت.تىصیف

 یجهاي ،یک يغخه های دسعتی باؽًذ هش ،کًینهایی که ها با آو جهاو سا تىفیف هیيغخهاگش گىدهى هذػی اعت 

بلکه عاختى بوا رهوى یوا  ،دعت يیغت ۀيظش گىدهى عاختى به وعیل هىسد عاصی جهاوهتًاعب با خىد سا هی عاصيذ. 

دس ایًجا به هؼًای حقیقی « عاختى»ادػای گىدهى، لفظ  اعت. اها دس ػیى حال، به 1ای های يؾايه ظامصباو یا دیگش ي

ها  جهاو،های دسعت عاصین و يغخه ها سا هی دیگش ها يغخه بیاوکلمه به کاس بشده ؽذه اعت يه به هؼًای اعتؼاسی. به 

های همکى يیغوتًذ کوه یکوی اص آيهوا  ش او جهاوهای هذ يظ بیاو کشده اعت که جهاو فشاحت بهعاصيذ. گىدهى  سا هی

ها  های واقؼی هماو تىفیف بلکه چًذ جهاو واقؼی و بالفؼل وجىد داسد. بًابشایى جهاو ،جهاو واقؼی و بالفؼل باؽذ

 هوای واقؼوی هغوتًذ. های عاخته ؽذه تىعوو رهوى هوا جهواو ها و يغخه تىفیف ،دیگش بیاوبه  .ها هغتًذ و يغخه

(Goodman, 1996: 145) 
ۀ دسبواس بلکوه ،گوىیین ک جهواو واقؼوی عوخى يمویهمکوى بوشای یو ۀهای چًذگايو ها اص جایگضیى»گىیذ:  وی هی

 ( Goodman, 1978: 2)« گىیین. واقؼی چًذگايه عخى هی های جهاو

 ،هغئله ایى اعت که ایى يظشیوه يخغتیىگىدهى هيش  ؽذه اعت.   عاصی جهاوۀ های هختلفی يغبت به يظشیايتقاد

عواختى جهواو ۀ عت که دو تفغیش هتفاوت اص عخًاو گىدهى دسباسسو اص آوهتًاقل اعت. ابهام ایى يظشیه  ظاهشاا  هبهن و
ۀ جهواو دس يظشیو ۀبیاو کشده اعت. به اػتقواد ؽوفلش هشجوغ وا  2پزیش اعت. ایى ايتقاد سا ؽفلش ها اهکاو و عاختى يغخه

عواصین، یوک قشائوت و  ها جهاو سا هی گضاسۀدس « جهاو»ى اص که هًظىس گىده  ؛ يخغت ایىگىدهى دو چیض هی تىايذ باؽذ

جهواو ػیًوی  ،دس ایوى ػبواسات« جهاو»تفغیش دوم ایى اعت که هًظىس گىدهى اص  و يغخه اص جهاو باؽذ يه جهاو ػیًی

بوه اػتقواد گیشد که تفغیش دوم اص عخًاو گىدهى احتمال بیؾتشی داسد.  باؽذ يه قشائتی اص آو. اها دس يهایت ؽفلش يتیجه هی

کًوذ کوه  صیوشا گوىدهى اؽواسه هوی ؛تفغیش ؽىد« ای اص جهاو يغخه»تىايذ به ػًىاو يمیدس ایًجا « جهاو» احتمالا  ؽفلش

همکى باؽذ. اگش هًظىس گوىدهى هگش ایًکه آو جهاو غیش ،یک جهاو دسعت فشك ؽىيذ تىايًذ دس اظهاسات هتًاقل يمی

 ،. دس ایوى هوتىگشدیوذ بلکوه هىجوب ياعواصگاسی هی ،ؽوذ همکى يمیغیشهغتلضم  ،ای اص جهاو باؽذ يغخه ،دس ایى هتى

                                                 
1 . Symbol Systems 

2. Israel Scheffler 
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ىوىس خالفوه دس ایًجوا  ها بش آيها دللوت داسيوذ. بوه بلکه چیضهایی اعت که يغخه ،يغخه يیغت ،«جهاو»ۀ هشجغ وا 

 (Scheffler, 1996: 135-136)تفغیش ػیًی اعت.

هوای  کوه يغوخهگىیذ  هی اها گاه  ،عاصین ها سا هی اوجه ،ها ها با عاختى يغخه کًذ که هیبیاو  همچًیى گىدهى گاه 

هوا سا  ایى ابهام سا ایجاد کشده اعت که آیا گىدهى يغخه ،دهذ. ایى اظهاسات هایی داسيذ که به آيها پاعخ هی جهاو ،دسعت

ایوى گیوشد؟ ؽوفلش بوا اؽواسه بوه  های هختلف یک جهاو هغوتقل دس يظوش هوی قشائت آيها سادايذ یا  های واقؼی هی جهاو

 کًذ: ها اعتذلل هی ػباست

هاایدسعاتيؾااودهًذهباهيغاخهعًىاوپاعخهابههاهغتلضمتفغیشعیًیهغتًذبااؽاسهبهجهاوایًکهایىعباست

،ایاىاهاشباذیهیساکاههاابااعااصینهاساهیجهاو،هاگفتىایىکههاباعاختىيغخهباگىدهىؽىد.پظدادههی

( Ibid: 137)کًذ.بیاويمی،عاصینها(ساهیه)يغخاهاآيهعاختىيغخه

يتیجوه بگیوشین کوه  ،عواصین های فادقی اص جهاو هی اص ایى واقؼیت که تىفیف تىايین ها يمی ؽفلش هؼتقذ اعت

يوه  ،توىايین عواختى کلموات سا بفهموین ها هوی» خالفه هی کًذ که گىيه ایىعاصین. ؽفلش ايتقاد خىد سا جهاو سا هی

به « جهاو»تىاين ایى يظشیه سا بپزیشم دس فىستی که  هى هی»و «  کًًذ. هایی که کلمات به آيها اؽاسه هی جهاوعاختى 

دس يهایت با اؽاسه وی «  داين. همکى هیایى فىست پزیشػ ایى يظشیه سا غیشدس غیش  ،ػًىاو يغخه دس يظش گشفته ؽىد

دس ایًجا او)گوىدهى( بوه »گىدهى با عخًاو او عاصگاستش اعت.  ۀگیشد که تفغیش ػیًی اص يظشی به ایى ػباسات يتیجه هی

ای  هحتوی هواد   ،دهًذ ها به آيها اسجاع هی بلکه چیضهایی که يغخه ،عاصین ها سا يمی گىیذ که ها فقو يغخه سوؽًی هی

پزیشػ  قابل شگىدهى سا غی ۀيظشی ،بًابشایى ؽفلش ىی ایى اعتذلل«  عاصین. هی ،ايذ که ایى چیضها اص آو دسعت ؽذهسا 

 (Ibid: 138) دايذ. هی

های واقوغ سا صیشا تفاوت هیاو ایى ادػا که ها جهاو ؛يیغت ههن ایى پشعؼ، ،گىیذ هیگىدهى دس پاعخ به ایى ايتقاد 

یوک جهواو  ،دسعوت ۀتفاوت قشاسدادی اعت. ایى عخى که هش يغوخ فشفاا  ،عاصین ها سا هی عاصین و ایًکه ها يغخه هی

همکى  قشاس گیشيذ،حتی اگش دس تناد با هن  ،دهذجهايی داسد که به آو پاعخ هی ،دسعت ۀهش يغخاعت و ایى عخى که 

 ،هوای دسعوت اغلوب ها و عوخى گفوتى اص يغوخه بش آو، عخى گفتى اص جهاو افضوواعت به یک ايذاصه دسعت باؽًذ. 
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هوا و  صیشا جهايی غیش اص ایوى يغوخه ؛ینهای واقؼی دس يظش بگیش تىايین و بایذ جهاوها سا هی ذ. يغخههغتًجابجایی  قابل

 (Goodman, 1996: 144)تقىس يیغت.  قابل ،ها هغتقل اص تىفیف

اص جهواو وجوىد داسد  های هختلف و هتؼذد خىد ایى اعت که تىفیف ۀگىدهى دس اربات يظشی های اعتذلل ی اصیک

های هتًواقل دس یوک  هغتًذ. ایى تىفیفهتناد یا هتًاقل  یکذیگشکه بشخی اص آيها دس ػیى حال که دسعت هغتًذ با 

هوای هختلفوی وجوىد داسد کوه هوش کوذام اص ایوى  تىايین يتیجه بگیشین که جهواو پظ هی ،تىايًذ فادو باؽًذ جهاو يمی

 کًذ:  ها هشبىه به یکی اص آيهاعت. گىدهى دس تىمیح ایى اعتذلل بیاو هی ها و يغخه تىفیف

عااصگاسکًاین؟ؽاایذیکاذیگشیکشدوتفاوتهیاوصادقوکاارربااچگىيهبایذحمایكهتًالضسابذوولشباي

هایهتضادبشیاکجهااودتلاتهایهتفاوتصادقبذايین.يغخههاسادسجهاوساهؼایىاعتکهایىيغخه

هایؽىد.بًابشایىاگشجهاووالعیوجىدداؽتهباؽذ،جهاوهااصتًالضجلىگیشیهیکًًذ.باتفکیکجهاويمی

یشايغخه؛یادیوجىدداسدص صاادق،هايمیتىايًاذدسهمااوجهااوهایوالعیهتمابلوجىدداسدوایىيغخهص

سعذکاهتىعاظ،باایىوجىدبهيظشهیعجیبوغشیبوياخىؽایًذباؽذ،باؽًذ.اگشهفهىمچًذگايگیجهاو

،هجباىسباهايتخاارآوتهغاتًذهاادسعايغاخهۀتحمِلجهايیکههتًالضاعاتودسآوهمالابلغیشۀگضیً

(Ibid: 152) .ؽىینهی

های هتؼذد یک جهواو دس يظوش گشفوت و ایًکوه  ها سا تىفیف يغخه ۀتىاو هم دلیل دیگش گىدهى دس اربات ایًکه يمی

دس ایوى فوىست » هتىقف کًین ایى اعوت کوه: ،جهاو خىد سا داسيذ یکهای دسعت که هش  تىايین فحبت اص يغخه يمی

جهايی کوه اسصػ يوذاسد اص آو ؛ اعت 5یا ىش  4، عکىو3، حشکت2، يظن1آیذ ، جهايی بذوو ايىاع ه دعت هیجهايی که ب

 ( Goodman, 1978: 20) .يمىددفاع کشد یا آو سا ايکاس 

ياپزیش سا فشك کًین که هشجغ  يؾذه و تىفیف گىدهى هؼتقذ اعت که اگش بخىاهین جهايی تىفیف ،دیگش بیاوبه 

                                                 
1. Kinds 

2. Order 

3. Motion 

4. Rest 

5  . Pattern 
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صیشا هش عاختاسی بشای آو دس يظوش  ؛چًیى جهايی هیچ ؽکل و عاختاسی يخىاهذ داؽت ،ها باؽذ ها و يغخه تىفیف

این. بًابشایى عوخى گفوتى  ػًىاو جهاو دس يظش گشفته این و یک تىفیف سا به آو سا تىفیف کشدهدوباسۀ بگیشین دس واقغ 

عواختاس  ،صیشا عخى گفوتى؛ هتًاقل اعت -بذوو هفهىم یا جىهش بذوو ػشك خىد ۀاص هحتىای بذوو عاختاس یا داد

 ،پوى  اعوت ،بوذوو تقوىس گشچوه هفهوىم  ا. يمایذ ها سا تىفیف هی کًذ و ویژگی عاصی هی کًذ، هفهىم سا تحمیل هی

دیگوش  اهوا جهواو بوذوو کلموات یوا ،تىايین کلمات بذوو جهاو داؽته باؽوین بذوو هفهىم هن کىس اعت. هی تقىس  

 (Goodman, 1978: 6)ها وجىد يذاسد.  يؾايه

سئالیغون  ۀيظشیو اگىدهى دفاع کوشده اعوت و آو سا بو ۀصیادی اص يظشی ايذاصۀهیالسی پاتًن یکی اص کغايی اعت که تا  
 :گىیذ هیدايذ. پاتًن دس تائیذ ایى اعتذلل  هیعاصگاس خىد  1دسويی

یاسیداسدکهبهیکايذاصههعتبشهغتًذ.اصيظشاوایىاهاشدوعلاتتىصیفاتبغ،کًذکههشپذیذهگىدهىاؽاسههی»

یهاعت.عىسهؾهىستحتداسد.اولاصهمه،ادساکبه ایًکاهدوم تأثیشتفاعیشاسائهؽذهتىعظعادت،فشهًگويظش

عااوجاىدؽاذهتىعاظفاعالؽًاهايًذویتگًؾتایىهشصهؾخصیهیااوتجشباهوتىصایفاسائاه،بشایگىدهىهن

(Putnam, 1996: 107-108)«يذاسد.
یوک  ۀهقایغو ،ایى .يؾذه يیغت عاصی هقایغه با واقؼیت هفهىم ،يظشیه با تجشبه ۀهقایغ» يىیغذ:  وی جای دیگش هی

 (Ibid: 115)« این. ای اعت که ها دس یک صهیًه تجشبه کشده يغخه با يغخه

 ،دیگش بیاو . بهتىفیف کًین ؽذه اص آو ىعو یک تىفیف اسائهتىايین جهاو سا  هگش ت خىاهذ بگىیذ ها يمی گىدهى هی
دايذ و هؼتقوذ  ایى اعتذلل گىدهى سا يادسعت هی 2يؾذه اص جهاو دس واقغ وجىد يذاسد. هاسوی عیگل تىفیف عاختاسی

جهواو بوا تىجوه بوه  گیوشد کوه خوىد   اها گوىدهى اص ایوى اهوش بوذیهی يتیجوه هوی، دسعت اعت ،ایى عخى اگشچهاعت 

ایوى جهواو هویچ  ،هوا وجوىد داؽوته باؽوذ های ها اص آو وجىد داسد یا حذاقل اگش یک جهاو هغتقل اص تىفیف فتىفی

 ،توىايین جهواو سا بوذوو تىفویف کوشدو آو يؾواو دهوین اص ایى حقیقت که ها يمی ایى دس حالی اعت که اسصؽی يذاسد.

دهذ کوه رابوت  گىدهى هیچ دلیلی اسائه يمی بذوو ؽکل اعت یا ههن يیغت. ،يؾذه تىاو يتیجه گشفت جهاو تىفیف يمی

                                                 
1. Internal realism 

2. Harvey Siegel 
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اهوا هوا  ،هوای هوا وجوىد داسد وجوىد داسد. جهواو هغوتقل اص تىفویف ،کًین کًذ جهاو تا وقتی که ها آو سا تىفیف هی

 (Siegel, 1984)تىايین بذوو تىفیف کشدو آو سا يؾاو دهین.  يمی

يادسعوت  ادػوای گوىدهى سا کواهالا  ،افیضیکی اعتکه یکی اص فیلغىفاو تحلیلی و اص هذافؼاو سئالیغن هت 1جاو عشل

عواصین کوه جهواو واقؼوی  هایی هی ها تىفیف ،ها سا يمی عاصین دايذ. به اػتقاد عشل بش خالف يظش گىدهى، ها جهاوهی

کًذ که واقؼیتی هغتقل اص يظام هفاهین ها وجوىد داسد.  ایًها دللت هی ۀباؽذ یا يباؽذ. اها همهتًاعب همکى اعت با آو 

 (Searle, 1997: 36)چیضی وجىد يذاسد که هفاهین بش آو دللت کًذ.  ،بذوو چًیى واقؼیتی

هوای  گىيه اعتذلل کشد که ها به چیضی بیؼ اص تىفویف ایى ،خىد ۀگىدهى بشای اربات يظشی گفتینىىس که  هماو

ای دیگوش  ین باص هن يغوخهها دس يظش بگیش خىد اص جهاو دعتشعی يذاسین و هش چیضی که به ػًىاو هشجغ ایى تىفیف

هوا تؾوکیل ؽوذه  تىايین بگىین جهاو ها اص همویى يغوخه هی بًابشایى ،این اعت که به ػًىاو جهاو واقؼی فشك کشده

فشاتش اص دايؼ خىد  ،اؽیاحتی اگش ایى دسعت باؽذ که ها به  گىیذ هیدايذ و  اعت. ؽفلش ایى اعتذلل سا يادسعت هی

بش آو، گفوتى ایًکوه هوا بوه  افضووؽىيذ.  با دايؼ ها عاخته هی اؽیاکًذ که  يمی ن ارباتباص هاص آيها دعتشعی يذاسین، 

، بوا هًظىس هوا اص دعتشعوی کهدسعت اعت صهايی يذاسین، استباه یا با آيها  يذاؽته فشاتش اص دايؼ خىد دعتشعی ،اؽیا

گاهی، دعتشعی هؼشفتی باؽذ که دس ایى فى به اؽیادس يظش گشفتى  بوذیهی اعوت.  ،ایى عخى هن ستػًىاو هىمىع آ

(Scheffler, 1996: 140) 
تىعو رهى هغتًذ. گوىدهى  عاصی جهاوهایی اص  يمىيه وی،هایی اعت که به اػتقاد  اعتذلل دیگش گىدهى بیاو هثال

صيذ که تىعو رهوى ايغواو و بوا ايتخوا  چًوذ عوتاسه اص هیواو دیگوش  سا هثال هی 2خىد فىس فلکی ۀجهت تىمیح يظشی

ىىس که فىس فلکی سا با ايتخا  و کًواس  ؽىيذ. به اػتقاد گىدهى هماو و سعن خيىه فشمی هیاو آيها عاخته هی ها عتاسه

 بیواوعواصین. بوه هوی یکوذیگشو جذا کشدو اص  ها سا يیض با کؾیذو هشصها عاصین، عتاسه ها هی هن قشاس دادو بؼنی اص عتاسه

جهاو يیوض بوا  اؽیاعاصد، دیگش  يذاسيذ و رهى ايغاو آيها سا هی های فلکی وجىد فىست ،ىىس که دس واقؼیت هماو ،دیگش

   (Goodman, 1996: 145)وجىد يذاسيذ.  اؽیاایى  ،ؽىيذ و دس واقؼیتهای رهى ايغاو عاخته هی هشصبًذی

                                                 
1. John Searle 
2. Constellations 
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ػًىاو عوتاسه  به ها قبل اص ایًکه ها آيها سا عتاسه بًاهین عتاسهکه يیض  ؽفلش به ایى اعتذلل هن ايتقاد کشده و ایى تفغیش سا 

قشائوت  و سا هی عاصین به هش يحى غلو اعت ها دايذ.  ؽفلش هؼتقذ اعت ایى ادػا که ها عتاسه بی فایذه هی ،وجىد يذاؽتًذ

دللت داؽته باؽذ، خىدػ غلو اعوت. ایوى  ،هن اگش بش ایى ادػا که ها جهاو ػیًی سا هی عاصین« ها يغخه»گىدهى اص 

ػًوىاو  هوا بوه عوتاسه ،عوتاسه وجوىد داؽوته باؽوذۀ اص ایًکه وا  پیؼعاصین و  ػًىاو عتاسه هی ها سا به عخى هن که ها عتاسه

ایوى بوش ها بوا ػًوىاو عوتاسه  عتاسه وجىد يذاؽتى اولا  دلیل ایى اهش آو اعت کهکًذ.  ها وجىد يذاؽتًذ، کمکی يمی ه عتاس

افوضوو وجوىد آيهوا  فوشفاا  ،ػًىاو عتاسه ها به وجىد عتاسه اا رايیاین.  يذ یا ها آيها سا عاختها هوجىد يذاؽتکًذ که  دللت يمی

عواصین، ه اليوه  سا هوی ها عوتاسهبش ایى اعاط گفتوه ؽوىد هوا  . دس هجمىع اگش فشفاا اعت ياهیذه ؽذو با ػًىاو عتاسه بش

 (Scheffler, 1996: 138)خىاهذ بىد. 

دايذ. به اػتقاد عوشل ایوى  و آو سا يادسعت هی یکی اص کغايی اعت که به ایى اعتذلل گىدهى ايتقاد کشده جاو عشل 

چیضهایی فشك کًین کوه هشصهوا  که ، به ایى هؼًاعتعاصین ها سا هی عخى گىدهى که ها با کؾیذو هشصهای خافی عتاسه

 ،باؽوذ کوه بتوىايین هشصهوا سا بوش آو بکؾوینوجىد داؽوته بذوو ایًکه اص قبل عشصهیًی دس واقغ، کؾین.  سوی آيها هیش سا ب

رهوى و صبواو هوا  ،ىىس که گوىدهى هوذػی اعوت ايی بشای کؾیذو هیچ هشصی وجىد يذاسد. بًابشایى اگش حتی هماواهک

سا هؾخـ کًذ، باص هن بایذ چیضی دس واقؼیت وجىد داؽته باؽذ کوه رهوى هوا آو سا بوا  اؽیاو حذود  اؽیاهشصهای هیاو 

 (Searle, 1997: 27)بًذی کًذ.  هشصهای هفهىهی خىد تقغین

جهواو خواسا اص  بشاعواط ايکواس کاهولبوش ا ایى ايتقادههای بال تىجه به ایى يکته مشوسی اعت که اعخ ايتقاددس پ

سعوذ. اهوا گوىدهى دس  هؼقوىل بوه يظوش هویاو بغیاس غیش ۀدس ایى فىست يظشی تىعو گىدهى اقاهه ؽذه اعت؛ صیشارهى 

 گىیذ: تىمیح ایى هغئله و پاعخ به ايتقادات هی

یشبًایدسحالیکهيیاصی هحاىايکاسکًین،چًیىجهايیکاهال ،سابشایکغايیکهآوسادوعتداسيذ1یيیغتجهاوص

هااییلاشاسهااسادسدعاتهایساتعشیفکًینکهيغاخهؽذهاعت.بشایبشخیاصاهذاف،همکىاعتبخىاهینسابغه

جهاوباؽًذ.اهابشایبغایاسیاصاهاذاف،هاییاصيغخه،هاجهايیساتؾکیلدهذواعضایدعته،دهذکههشدعته

                                                 
1 . Underlying world 
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تىاياذهاهیهایبىدوجهاویاهماويغخههایدسعتاصجهاووتصىیشهایجهاووادساکاتجهاو،يحىهتىصیف

(Goodman, 1978: 4)«هایهاهحغىرؽىيذ.جهاو
ىس ممًی به وجىد یوک جهواو ى هاعت، او ب عاصی جهاو ۀکه اعتذلل دیگش گىدهى دس دفاع اص يظشی ػباستدس ایى 

کًذ ایوى  دايذ و ادػا هی ارش هی بذووکًذ. با ایى حال فشك وجىد آو سا غیشمشوسی و ايکاس آو سا  واحذ و هغتقل اقشاس هی

 ،ؽوىد. دس واقوغ هحقق هی ،عخى گفتى ۀبا کذام يحىاهذاف ها ههن ایى اعت که تقمین بگیشین  ،يیغت دوگايگی ههن

شایی هغوتًذ و بوش گ غواق مذ  شایی و گ غواقۀ سه ؽذ فیلغىفايی هايًذ گىدهى به ديبال پشهیض اص دوگاياؽا پیؾتشىىس که  هماو

اهوا ایوى بوه هؼًوای  ،گىیًوذ وجوىد جهواو هغوتقل عوخى يمویيیض اص به همیى دلیل  ،کًًذ کیذ هیثيگاه پشاگماتیغتی ت

 ى تحلیل اعت:کیذی بش ایثایى جشیاو فلغفی ت ۀآلیغن يیغت. عخًاو سوستی دسباس ایذه

گاهیها هاتاابعيیاصهاایاجتمااعیاعات،ثیشیکوصفاعتووصفأتتحتعىسکاهلبههمیىکهگفتهباؽیذآ

يفغاهکايات.چیاضیؽابیهؽاییفای،ياپزیشباؽذهایچیضیؽًاختتىايذيامفمظهی«والعیت»و«عبیعت»پظ

.ياپزیشیبىدهاعتیضؽًاختهپشهیضکشدواصچًیىچعشاعشجًبؼتفکشفلغفیغشراصهگلبهبعذ،کىؽؾیدسسا

 (1981:99)سوستی،
هوایی کوه هوا اص  تىفویف ،شایی و فهن ػشفیگ غبش اعاط واقگىدهى ایى اعت که  ۀيظشی ۀ ههن دیگش دس سابيه باهغئل

هتؼواسف سا اهوا گوىدهى ایوى تلقوی  ،دهین دس فىستی فادو اعت که هيابق بوا عواختاس واقؼیوت باؽوذ جهاو اسائه هی

کًذ به ایى يتیجه سعیذه اعت که چیضی به ػًىاو عاختاس واقؼیت یوا عواختاس واقؼوی جهواو دايذ و ادػا هی يادسعت هی

 های ها هيابق با آو باؽذ.  وجىد يذاسد که تىفیف ها و يغخه

ی یشاتصىیشیصباوسايپزیشفتنۀهىيظش عپظيتیجهگشفتنهغابكباعاختاسجهاويیغت.اها،عاختاسیکتىصیف؛ص

( Goodman, 1996: 10)چیضیهغابكباآوباؽذیايباؽذ.عًىاوعاختاسجهاووجىديذاسدکهکهچیضیبه

ػًوىاو عواختاس واقؼوی جهواو دس يظوش  بوه سا چهؼًا همکى اعت هؼقىل باؽذ که هش البته ایى عخى گىدهى به ایى ه

 باؽوذ، هیرهوى  ۀای دیگوش اعوت کوه عواخت آو عواختاس، يغوخه خىد   ها سا با آو تيبیق دهین، بگیشین و بخىاهین يغخه

که اگش واقؼیوت روابتی وجوىد  کًذ ایى پشعؼ سا هيش  هیاربات اعت. ایى ادػا  قابلغیش ،وجىد عاختاس واقؼیت بًابشایى
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هؼتقوذ هوا باؽوذ؟ گوىدهى  تىايذ هؼیاس دسعوت بوىدو يغوخه چه چیضی هی ،ها سا با آو بغًجین يذاؽته باؽذ که تىفیف

 آو سا  بایوذبلکوه  ،يؾذه بغًجین يؾذه و ادساک يؾذه، تقىیش ها سا با هقایغه با جهاو تىفیف تىايین يغخه ها يمی» اعت: 

 (Goodman, 1978: 3-4)« بح  خىاهن کشد. دسباسۀ آيها با ابضاسهای دیگشی بغًجین که دس اداهه

اها ایى عخى به ایى هؼًی يیغوت کوه هوش تىفویف و  ،عاصيذ ها سا هی جهاو ،ها ، يغخهعاصی جهاو ۀبش اعاط يظشی

گوزاسد و هؼتقوذ اعوت تًهوا  هوای دسعوت و يادسعوت تموایض هوی جهايی واقؼی اعت. گىدهى هیواو يغوخه ،ای يغخه

ۀ هوای دسعوت و يادسعوت يظشیو هوا و يغوخه گزاسی هیاو تىفویف ایى تمایض عاصيذ.ها سا هی های دسعت، جهاو يغخه

 دهذ.گشایی آو سا تقلیل هی کًذ و يغبیتدوس هی آلیغن گىدهى سا اص ایذه

ۀدسعاتباايغاخۀدسعتهغاتًذ.بااایاىوجاىديغخ،هایبغیاسیبهیکايذاصههى)گىدهى(هذعیهغتنکهيغخه

يهاصهغابماتباا،دسعتی،هحذودؽذهاعت.باایىحالۀدسعتیيغخۀگشاییباهالحظيادسعتهتفاوتاعت.يغبیت

(  Goodman, 1996: 142)«ؽىد.يهباآواسصیابیهیوهاتؾکیلؽذهاعتيغخهجهاوهغتملاص

فذو کوه اغلوب  ۀصیشا به اػتقاد گىدهى سابي ؛تاعتفاده کشده اع 2«فذو»به جای  1«دسعتی»گىدهى اص افيال  

 دسبشداسيوذۀفظوی و پزیش يیغت. تا وقتوی کوه یوک يغوخه، ل اهکاو ،ؽىد به هؼًای هيابقت با جهاو واقغ به کاس بشده هی

 ؛تىايذ به ػًىاو تىافق با جهواو تؼشیوف و اسصیوابی ؽوىد اها فذو يمی، هشتبو باؽذ ،ػباسات اعت، همکى اعت فذو

بلکه هاهیت تىافق یک يغخه با جهايی جذا اص آو بغیاس هوبهن  ،های هختلف هتفاوت اعت تًها فذو بشای جهاو صیشا يه

هوای  اهوا فوادو يباؽوذ. يغوخه ،ای همکوى اعوت دسعوت باؽوذ کشد. يغخههؼًا  ،اعت. دسعتی سا يبایذ هماو فذو

اػموال يیغوت. هؼیواسی  قىاػذ فذو قابل ،ياعاصگاس همکى اعت هش دو دسعت باؽًذ و بشای بشخی يغخه های دسعت

ا اعت. هتًاعب بىدو به هؼًای عاصگاس بوىدو بو «بىدو  هتًاعب»کًذ،  ها هؼشفی هی که گىدهى بشای تؼییى دسعتی يغخه

 ،تىاو تؼییى کشد که یک يغخه دسعت اعت یوا يوه اهذاف ػملی اعت. یؼًی اص يظش گىدهى با تىجه به اهذاف ػملی هی

 ،به ایى هؼًا که اگش یک يغخه بتىايذ هغائل و يیاصهای يظشی ها بشای سعیذو به اهذاف ػملی تؼییى ؽوذه سا هحقوق کًوذ

 (Goodman, 1978: 17, 138, 107)دسعتی اعت. ۀ يغخ

                                                 
1 . Rightness 

2 . Truth 
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يظوش  بشايگیض اعت، اهوا بوا تىجوه بوه هبوايی هوىسد چالؼ ،ایى هؼیاس ،ش چًذ به يظش بشخی هًتقذاو اص جمله عیگله

ىوىس کوه  تًها هؼیاس همکى اعت. هماو ،ها با هؼیاس يتایج ػملی و کابشدی آيها گىدهى که به آو اؽاسه ؽذ، اسصیابی يغخه

دسعت اص يادسعت قوشاس  ۀياپزیش سا هؼیاس تمایض يغخ قؼیت ؽًاختاص هتافیضیک فافله گشفته و وا کىؽذ هیگىدهى  گفتین

يظوش بگیوشد. يتوایج  گشایايوه دس رهًوی و يغوبی آلیغن افتاده و هؼیاسی کاهالا  خىاهذ به دام ایذهيذهذ. دس ػیى حال او يمی

صیوشا اگوش  ؛ؽوذبا آورهًی و واقؼی دس تؼییى دسعوت بوىدو تىايذ هؼیاسی غیشاص یک يغخه هی ػملی و کاسبشدی حافل

 همکى خىاهذ بىد. ت ییش جهاو و عاختى جهاو جذیذ يابشدو آو دس  ای يادسعت باؽذ به کاس يغخه

وجىد ؽش دس جهاو اعوت. بوش اعواط ایوى  ۀؽذه هشبىه به هغئل واسد گىدهى عاصی جهاو ۀايتقاد دیگشی که به يظشی

وجوىد  ،ؽوىد ا اگش جهاو تىعوو ايغواو عواخته هویصیش ؛کًذ سا يقل هی عاصی جهاو ۀوجىد ؽش دس جهاو، يظشی ،ايتقاد

 اای بو هیچ تىجیهی يخىاهذ داؽت. ایى ايتقاد سا آقای دکتش سما فادقی دس هقاله ،ؽشوس هختلف که به صیاو ايغاو اعت

 هيش  کشده اعت: « يلغىو گىدهى عاصی جهاويمشود هذسو: يگاهی به يظشیه »ػًىاو 

يهایتیوجىدداسيذکهافشادبشاعااطخىاعاتويیااصهایبیذواگشجهاوايجاهعاصیهیعاصیبهجهاواگشهفهىم

.ؽاىدبغاهايیوياادايیودسيهایاتهاشیدیاذههایهادسدوسيجوياايغاوۀايذ،چشادسجهاوهمخىدآوساعاخته

(1831:118)صادلی،

 گىیذ:  ایؾاو دس جای دیگش هی

ۀ...هغائلذؽاذاهالحاديخىاهذبىد،بلکهبهپشتگاهیبشایآوتبذیلخىاهاؽشدیگشيهتًهاپًاهگۀدسایًجاهغئل

(119)هماو:«کًذ.تايغاوساباعلهیدلیلیهغتحکن،دعىیالىهی ۀهًضلؽشدسایًجابه

جهت تىجیوه الحواد اص ساه وجوىد ؽوش دس جهواو اعوتذلل  ،ایًکه بشخی اص فالعفهبش اعاط ایى ايتقاد، با وجىد 

دلیلی بشای اربات وجىد خوذا و هغوتقل بوىدو يظوام  ،، وجىد ؽشايذ دايغتهايذ و آو سا يافی اػتقاد به وجىد خذا  کشده

ىبوق عوت. عاخته يؾوذه اايغاو ۀ تىعو اساد، دهذ که جهاو ايغاو اعت. بًابشایى وجىد ؽش يؾاو هی ۀاساد هغتی اص

هوا و  که دلیل قاىؼی دس اربوات وجوىد خوذا و اػتوشاف بوه موؼفبل ،کًذوجىد ؽش يه تًها الحاد سا تىجیه يمی ،ایى اعتذلل

کوه هتنومى  سا هایی هايًذ آو گىدهى و يظشیه عاصی جهاو ۀهای هؼشفتی و وجىدی ايغاو اعت. بًابشایى يادسعتی يظشی ياتىايی
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 کًذ.  اربات هیهغتًذ،  الىهیت ايغاو

 عواصی جهاو ۀىىس که بیاو ؽذ يظشیو ایًکه هماوتىاو هيش  کشد. يخغت  دس پاعخ به ایى ايتقاد دو اعتذالل هی

يواقل ادػوای  ،بًوابشایى اگشوجوىد ؽوش ،گىدهى هذػی الىهیت ايغاو و آفشیًؼ جهاو اص ػذم تىعو ايغاو يیغوت

 عواصی جهاو ۀؽىد که يظشیو تش سوؽى هی کًذ. دوم ایًکه با يگاهی دقیق ایى يظشیه سا يقل يمی ،الىهیت ايغاو باؽذ

دس  ،ؽًاعوین صیشا بش اعاط ایى يظشیه آيچه که ها به ػًىاو جهاو واقغ هوی؛ ؽش دس جهاو کمک کًذ تىايذ به تىجیه هی

هوای  های عاخته ؽذه تىعو رهى ايغاو اعت. همچًیى گىدهى ادػا يکشده اعت که جهاو ها و يغخه تىفیف ،واقغ

همىاسه دس حوال افوال  و ت ییوش  ها کیذ کشده که ایى جهاوثبلکه ت ،يقـ و کاهل هغتًذ عاخته ؽذه تىعو ايغاو بی

تىاو به مؼف هؼشفتی ايغاو دس عاختى جهاو خىد و همچًیى تنواد هًوافغ افوشاد و  هغتًذ. بًابشایى وجىد ؽش سا هی

دس حقیقوت،  تىاو بش آو با یک يگاه الهیاتی هی افضوو. گشدد هىجب بشوص ؽش دس جهاو هیجىاهغ هختلف دايغت که 

ش بشی کشده و وجىد آو سا به هؼشفت و دايوؼ هحوذود ايغواو و تىفویف خىدهحوىس عاحت خذاويذ سا اص آفشیًؼ ؽ

 . يمىدجهاو هغتًذ 
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گیشیيتیجه

شایی و گ غواقو ۀبًوذی دوگايو اعوت، اهوا دس حقیقوت دس تقغوینشایی گ غهقابول واقواگشچوه شایی گوىدهى گ غيواواق دیذگاه

با جوذال تواسیخی هیواو  ،يغبت جهاو و ايغاو هن و اعاعی  ه ۀصیشا به اػتقاد گىدهى هغئل ؛گیشد شایی قشاس يمیگ غواقمذ  

ایوى بوش اعواط  ایوى دو ىوشف يیغوت. اصهیچ یک فذد اربات ۀ او دسو يظشی ؽىد حل يمیشایی گ غواق مذ  شایی و گ غواق

 ذووتالؽی ب ،يفغه و هيابقت هؼشفت با آوؽًاخت جهاو فی ، تالػ بشایعابقه يیغت هؼافش بی ۀسویکشد که دس فلغف

 که آيچوه حل يهایی ایى اعت هسا بًابشایى ،اعتؽذه  سوؽى آلیغن يیض  ایذه و هؼنالت ها اص ىشفی ياسعایی یجه اعت.يت

بوه ایوى دلیول  دس يتیجه. بشؽماسینافل واقؼیت  ،ها ها و يغخه داسین، یؼًی هماو تىفیف اختیاسبه ػًىاو واقؼیت دس  سا

دیگوش  بیواوهتؼوذد و هتًوىع اعوت. بوه  ،توىاو گفوت کوه واقؼیوتهوی ،ها هتؼذد و هتًىع هغتًذ ها و يغخه که تىفیف

 های هتؼذد سا بپزیشین. دس يتیجه بایذ وجىد جهاو و پزیشینػًىاو جهاو واقغ هی ها سا به ها و يغخه تىفیف

ىبیؼی اص ػوذم  اؽیاآو اعت، به هؼًای آفشیًؼ  دسبشدايذۀگىدهى  عاصی جهاو ۀعاختى جهاو تىعو ايغاو که يظشی 

ؽىد. یؼًوی ايغواو بوا  تىعو رهى و صباو ايغاو ايجام هی ،ایى عاختى کًذ، هیىىس که گىدهى به آو اؽاسه  غت. هماويی

ػًوىاو واقؼیوت يهوایی بپوزیشین همویى  کًوذ و چوىو جهوايی کوه بایوذ آو سا بوه جهاو سا تىفیف هی ،رهى و صباو خىد

های عاخته ؽذه تىعوو رهوى ايغواو  ها یا يغخه تىفیف عاصد. تىايین بگىیین ايغاو جهاو سا هی هی ،ها هغتًذ تىفیف

با ایى تىمیحات ایى ايتقاد که گىدهى وجىد جهواو خواسا سا ايکواس کوشده و هموه چیوض سا به يظش گىدهى واقؼی هغتًذ. 

پاعوخ  باؽوذ، هیايغواو  ۀىبیؼی به وعیل اؽیاگىدهى هغتلضم آفشیًؼ  ۀایى ايتقاد که يظشیهمچًیى رهًی دايغته اعت و 

 ؽىد. اده هید

آلیغون  دیذگاه گىدهى سا اص ایذه ،واقؼی و دسعت يیغت. ایى ادػا ،هش يغخه یا تىفیفی گفته اعتگىدهى به سوؽًی 

 ، بًوابشایىيفغه دعتشعی يذاسین دهذ. گىدهى هذػی اعت که ها به جهاو فی گشایی آو سا تقلیل هی جذا هی کًذ و يغبیت

هًاعوب  ،های دسعت اص يادسعوت هؼیاس گىدهى دس تمایض يغخه .بیابینها  فیفبهتش اعت هؼیاس دیگشی بشای اسصیابی تى

دسعوت بوىدو و دس  ۀدهًوذ يؾواو ،بىدو آو يغخه دس کاسبشد ػملی اعت. يتایج کاسبشدی و ػملی حافل اص هوش يغوخه

ايین يتیجوه توى بًوابشایى هویدیگوش عواخته اعوت.  بیاوتىفیف کشده یا به  ،واقؼی بىدو جهايی اعت که آو يغخه ،يتیجه
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گىدهى و ػذم تؼیویى هؼیواس روابتی  ۀهای دسعت اص يادسعت دس يظشی تمایض يغخه ۀبگیشین که ايتقادات هيش  ؽذه دسباس

 بشای ایى تمایض به آو واسد يیغت.

هوای ىبیؼوی و  های اگضیغتايغیالیغتی که بوش وجوىد ؽوش دس جهواو و دسد و سيوج اعتذالل گفتینىىس که  هماو

هوای  تىايوذ يواقل يظشیوه صیشا حتی اگش بپزیشین وجىد ؽش هی ؛گىدهى يیغتًذ ۀهبيل يظشی ،داسيذ سوحی ايغاو تکیه

افوضوو بوش الحاد یا الىهیت ايغاو يیغوت.  دسبشداسيذۀصیشا ایى يظشیه  ؛کًذ گىدهى سا يقل يمی ۀالحادی باؽذ، يظشی

های ايغاو و تًضیه عاحت خذاويذ  سيج تىايذ ساه حل خىبی بشای تىجیه وجىد ؽش و هیحتی  عاصی جهاو ۀيظشی ایى،

هوا و  تىفویف ،دس واقوغ ،ؽًاعوین ػًوىاو واقؼیوت هوی صیشا اگش بپزیشین آيچوه هوا بوه ؛اص آفشیًؼ ؽش دس جهاو باؽذ

هوای  رهى ايغاو اعت، هی تىايین اعتذلل کًین وجىد ؽش یا احغاط دسد وسيج به ػلت مؼف بشعاختۀهای  يغخه

 هؼشفتی و وجىدی  ايغاو اعت.

گىدهى تالؽی بشای تبیویى جهواو هغوتی و يغوبت آو بوا ايغواو،  ۀبا دس يظش گشفتى ایى واقؼیت که يظشی ،دس يهایت

 -شاییگ غهوای واقو شایی اعت، يبایذ آو سا با افوىل و هؼیاسهوای سایوج دس بحو گ غواق مذ   -شاییگ غاص پاساداین واق دوس به

 یی ػملی آو دس صيوذگی سا اسصیوابی کًوین. اآو سا دس ػلىم هختلف و کاس بلکه بایذ يتایج هؼشفتی ،يقذ کًین گشایی واقغمذ  

هوا  و هغیش فلغفه و ػلن سا پظ اص قوشو يقؼ فؼال داسد ،که کايت يؾاو داد که رهى ايغاو دس باصيمایی واقؼیت چًاو  هن

توىاو آو سا  حذی اعت کوه هوی صباو دس باصيمایی واقؼیت تا رهى و قذست  هؼتقذ هغتًذ  يیض گىهى و پیشواو او ت ییش داد، 

تىايوذ اسصػ یوک  تًهوا چیوضی کوه هوی ،گوىدهى های پیؾیى دايغت. بش اعواط دیوذگاه   باصعاصی جهاو جذیذ اص جهاو

يتایج کاسبشدی و ػملی آو و فىایذی اعت کوه دس ػلون و  ،ها سا يؾاو دهذ تىفیف اص جهاو و بشتشی آو بش دیگش تىفیف

 .داسددس پی صيذگی سوصهشه بشای ايغاو 
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