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  ناول اسمیتاز نظر » خوب«معناشناسی 
  *حسين اترك
  **شبنم صفری

  

  چكيده

 آرایدر ايـن زمينـه . اسـت» خوب«معناشناسى واژه  فرا اخالقىيكى از موضوعات مهم 

بـا تقسـيم الفـاظ بـر اسـاس  ناول اسميت. مختلف شناختاری و غيرشناختاری وجود دارد

 نيـزواژه خـوب را ) D(و توصـيفى ) G(، الزامـى )A(كاركردشان به سه گروه احساسى 

 ۀواژ عنوان بـهيك واژه احساسى دارای كاركرد تحريك و ايجـاد عالقـه و هـم  عنوان به

وی معتقد است معنای خوب چيزی . داند مىدادن  شايسته انتخاب يا انجام معنای بهالزامى 

ها و  زمينـهكاربردهای مختلفى كه اين واژه دارد نيست و برای فهم معنای آن بايد بـه  جز

بـه دو بخـش اصـلى و » خـوب«او با تقسيم كاربردهای واژه . كاربرد آن توجه كرد بستر

در زمينه انتخاب و توصيه را دو كاربرد اصلى و كـاربردش بـرای » خوب«فرعى، كاربرد 

، مهارت و توصيف را شش كاربرد فرعـى كارامدیستايش و تحسين، ترغيب، ارزيابى، 

دو يـا  تواند مىواحد  كاربرددر » خوب«معتقد است واژه  اسميت ناول. داند مىاين واژه 

بنـابر زمينـه » عـدالت خـوب اسـت«چند كاركرد همزمان داشته باشد؛ برای مثال، جملـه 

برای بيان انتخاب عمل عدالت توسط فرد يا توصيه آن به ديگـری يـا  تواند مىكاربردش 

... آن و  دادن ان بـرای انجـامبيان ستايش و تحسين اين عمـل يـا ترغيـب وتشـويق ديگـر
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معنـا و كاسـتن 

نـاول عاصـر 
ى واژگــان و 
گـر مفـاهيم 

در » خــوب
ـف دربـاره 
ـش خـوب 

 كار بـه... و 
خـوب  x«: د

و ـث لـذت 
آن را انجـام 
قيمت است 
نـايى از آن 

؟ در عناسـت
های  يـدگاه

ليـل معنـای 

ى در كتـاب 
ث الفـاظ و 
و مسـئوليت 

القى پيشين در فروك

  . غيرشناختاری

منظـر فيلسـوف مع
ىتعيــين معــان قــى

ظيفـه، الـزام و ديگ
«. اخالقــى اســت

ت؟ وقتى اين وصـ
بخشـ(، اعمـال )ب
)سـخن خـوب(

شـود مىـى گفتـه
عـه اسـت؛ يـا باعـ

آ كنم مىا توصيه
ق ؛ يا ارزشمند و با

ايـن واژه معن سـت
معن هبه چ» ب است

ى بـه دكوتـاهره
در تحل ل اسـميت

 .  
 معاصـر انگليسـى

شناسـى، مباحـث بان
ه، الـزام، آزادی و

های اخال اشكال نظريه
  . است

 تحسين، شناختاری،

از م» خوب« واژه
فــرا اخالقپيچيــده

ست، نادرسـت، وظ
ترين اصــطالح ا ى

به چه معناست» ست
ماشـين خـوب( شيا

، گفتار)كر خوب
؟ وقتـشـود مىده 

سـند مـن يـا جامع
يق است؛ يا به شما

؛كنم مىد انتخاب
كاربسهنگام  سى به

خوب x« فتن اينكه
اشـا بـاين مقالـه، 

ناولكامل ديدگاه 
.يم پرداخت خواه

فيلسـوف) 1914-
گاه خـويش در زبا
ست، بايد، وظيفـه

به اعتقاد وی ا ،براين
در يك چيز ا» خوب

معنا، خوب، توصيه،

الق به معناشناسى
ى از موضــوعات پ
د خوب، بد، درس

اصــلى» خــوب«ژه
عدالت خوب اس«
اش، )بمرد خو(د

فك(، افكار )خوب
از آن ارا ای عـانى
مورد پس Xست كه

رد تحسين و تشويق
های متعدد ن گزينه

ه معناست؟ هركس
گفپرسيم  ز او مى

در ا. شود مىشكل
طور بهسى خوب،

نقد و بررسى آن
-2006( ل اسميت

ل بـه تبيـين ديـدگ
ى مانند خوب، درس

بناب. كار رود به
خ«كاربرد واژه 

 ها كليدواژه
، مناول اسميت

 
ه در حوزه فرااخال

يكــى. پــردازد مى 
اخالقى مانند یاه 

ــان واژ ،در ايــن مي
«: ی اخالقى مانند

چون افراهمى ياه
احساس خ(حاالت
چه معنا يا مع ،شود

آيا معنايش اين اس
د من است؛ يا مور
 من آن را در ميان
قعاً اين لفظ به چه

ولى وقتى ا ، دارد
دقيق آن دچار مش
در مسئله معناشناس
 طرح كرده و به ن

ناول يسك هور
كامـل طور به خالق

سى مفاهيم اخالقى

  

  

 

 مقدمه
اين مقاله
اســميت
اصطالح
د. اســت
های گزاره

ه موضوع
، ح)است
ش مىبرده 
آ ،»است

خوشايند
دهيد؛ يا

واق... . يا 
در ذهن
تعريف د
موجود د
خوب را

پاتريك
فلسفه اخ
معناشناس
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دو بجـزمـورد توجـه قـرار نگرفتـه اسـت و  شايستگى بهمتأسفانه اين فيلسوف . پردازد مى

كه مری وارنوك در كتابش به بيان نظريـه مطالبىدر تحليل و بررسى نظريه او و 1كتاب

آثار ديگری درباره نظريه او) H. J. McCloskey( السكى مك وی پرداخته و دو مقاله از

نگارنـدگان نظريـه وی بـاورحال، به  با اين. به زبان انگليسى يا فارسى نگاشته نشده است

یاه هجهت توجه به كاربردهـای مختلـف خـوب و تجميـع نظريـ در باب معنای خوب به

وبى برخوردار است و تا حـدودمختلف ديگر فيلسوفان در اين مسئله از جامعيت بسيار خ

.دساز مىزيادی معنای اين واژه را آشكار 

شـك در برخـى موضـوعات بـى«: گويـد مى شدر مقدمه يكى از مقاالت السكى مك

نظريـه هيـر، آيـر،[های اخالقـى متقـدم  تر از نظريـه معقـول نـاول اسـميتنظريه اخالقى 

ــر ذهنيت ــون و ديگ ــان استيونس ــميت قفلســفه اخــال. ... اســت] گراي ــاول اس ــدم ن در ع

گرايى گرايى و عينيـت های اخالقى پيشين و حال، مانند ذهنيت بخشى تمام نظريه رضايت

.)McCloskey, 1961: 251(» ريشه دارد

ــه  كــه آنجا از ــاول اســميتنظري ــ ن ــه نظري ــاظر ب ــهمعناشــناختى پيشــين،  یاه هن ويژه ب

.ا خواهيم داشته هنظريبه انواع اين  كوتاهای  اشاره نخستگرايى است،  ذهنيت

  های اخالقى در معنای خوب نظريه

  گرايى  شناخت )الف

گرايان معتقدند شناخت. توانيم معرفت اخالقى داشته باشيم گرايى ما مى شناختبنا بر ديدگاه 

توانند صادق يا كاذب بيانگر يك باور هستند و مى» نادرست است كشى به«هايى مانند  گزاره

گرايى اخالقـى گرايى، واقـع يكى از انواع شـناخت. و كذب دارند صدق آنها شأنيت. باشند

و افـراد هسـتند و درسـت و هـا كند خوب و بد، اوصاف حـاالت، موقعيت است كه ادعا مى

1. Snyder, Peter, An Analysis of P. H. Nowell-Smith's Ethics, Proquest Dissertations Publishing, 1969.

Muir, John, A Critical Study of the Ethics of P. H. Nowell-Smith, Proquest Dissertations Publishing, 

1970. 

.متأسفانه دسترسى به اين دو كتاب برای اين تحقيق ميسر نشد



 ــد داشـته يــا

ور كه اعمال 

ت يا نادرست 

دق و كذب 

 فرد انسـانى 

بـر اسـاس . 

گـردد  ب مى

بـر . سازد مى

لـوم طبيعـى 

 حفـظ نـوع 

هـيچ  ساسـاً 

اختى ماننـد 

 ،بنـابراين. د

 ايـن اسـت 

.  را ندارنـد

صـافى را بـه 

گرايى  خت

ــه  ــت ك  اس

ر نيسـتند يـا 

ف شـناختى 

تواننــد دو متـر قــ ى

طو همان. شته باشند

توانند درست ن مى

صد. ز جهان هستند

ك عمل، موقعيت يا

.گرايانه باشـند عت

ور صادق يا كاذب

م را برای ما ميسر 

 موضوع اصلى عل

ن افراد و وصف 

اجود ندارد؛ چون 

ه حـاالت غيرشـنا

ق و كـذب ندارنـد

گرايى ی ناشناخت

 به صدق و كذب

ـای اخالقـى، اوص

ــه  ــنا«گرايى ك ناش

ــود مىه  ــن اش ، اي

، از جنس باورشود

ذهنى در طرف های

ىكــه افـراد م گونـه

الق خوب يا بد داش

ت پذيرند، همچنين

ك بخش واقعى از

يكچگونه است و 

Miller, 2014:1;(.  

گرايانه يا ناطبيع ت

 شرايط طبيعى امو

 به حكم اخالقى 

ا چيزی است كه 

وشى برای بيشترين

عرفت اخالقى وج

كننده  اخالقى بيان

ال شـأنيت صـدق

ز دعاویيكى ا. د

 و قابليت اتصاف 

هـ نيسـتند و گزاره

ــناخت ــر ناش گ يگ

Psycholo (ــده نامي

ش مى اخالقى بيان 

ه شيم، اين حالت

گ همان. باشــند مى ل

خالتوانند ا  آنها مى

 روی اجبار صورت

اوصاف اخالقى يك

ن است كه جهان چ

Lacewing: 1 ;( دارد 

ممكن است طبيعت

اخالقى بر اساس 

است كه دستيابى 

در اينجا» طبيعى«ز 

وصف ايجاد خو د

ن معتقدند هيچ مع

احكام . ود ندارد

احساسـات و اميـا 

دق و كذب ندارند

قى گزاره نيستند 

ر هيچ مضـمونى ن

ــد ــای دي. دهن ادع

ogical non-cogn

 وسيله گفتارهای 

غيرشناختى قائل با

Rooja(.  

اوصــاف اعمـال ،ت

باشند، همچنين آ ر

 خيلى سريع يا از 

ا ،گرايان واقع باور 

خالقى مبتنى بر اين

ف و خصوصياتى

شناختاری م یاه ه

گرايى يك حكم ا

رايط طبيعى امور 

عريف مور مراد از

مانندسى است؛ شنا

Miller, 201(.  

  گرايى ناخت

گرايان شناختل ، نا

 عينى اخالقى وجو

. ت و اميال هستند

خالقى شأنيت صد

حملى اخالق های ه

بيانگر اخالقى های

ــان نســبت ن د مىش

nitivism( »ختىنا

ای كه به  ذهنى ی

شناختى و غ وگانه

an, 2004: 1(گيرند  ى

  

  

 

نادرسـت

رفتا سريع

توانند مى

به . باشند

احكام اخ

چه اوصاف

هنظري

گ طبيعت

و اين شر

اساس تع

ش روانو 

1 :4(بشر 

ناشن) ب

در مقابل

حقيقت 

احساسات

احكام اخ

هكه جمل

ه محمول

موضوعش

ــن روان ش

های حالت

دواگر به 

قرار نمى
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كننـد؟ هريـك از  پس چـه چيـز را بيـان مى ،باورها نيستند گرر احكام اخالقى بياناگ

چيــزی ماننــد احساســات و عواطــف،  بيــانگرگرايى آن را  تقريرهــای مختلــف ناشــناخت

 در ادامهبرخى از اين تقريرها . دانند مى.... ترغيب و تشويق، توصيه و ارشاد، امر و نهى و 

 .بررسى خواهد شد

 آير ديدگاه  :يكم

هدف خـود  و منطق زبان، حقیقتدر فصل ششم از كتاب ) 1910- 1989(آلفرد جولز آير 

ادعـای . گرايى وی مطـابق باشـد كند كه بـا اصـول كلـى تجربـه ای عنوان مى را ارائه نظريه

. بودن آنهاسـت در گرو علمى) ی ارزشى( ها اصلى نظريه وی اين است كه معناداری گزاره

بلكـه صـرفاً بيـانگر  ،باشند، معنادارند و اگر نباشـند، معنـادار نيسـتند ها علمى اگر اين گزاره

 .)Ayer, 1952: 102-103(پـذير نيسـتند  احساسات و عواطف شخصى هستند كـه صـدق و كذب

كنـد كـه همـان اصـل  پذيری احكام اخالقـى بيـان مى وی سپس معيار خود را برای تحقيق

ت هر گزاره در صورتى معنادار است كه يـا آير معتقد اس. پذيری پوزيتيويستى است تحقيق

هـای تركيبـى يـا تـأليفى تنهـا در  گزاره. باشد پذير تحليلى باشد يا اگر تركيبى است آزمون

روشن اسـت . صورتى معنادار هستند كه بتوان آنها را به روش تجربى تحقيق و بررسى كرد

  .)Ayer, 1952: 106(كه اين اصل در تضاد با شهودگرايى است 

 ناپـذير گرايان يا شهودگرايان معتقد است كه مفاهيم اخالقـى تحليل همانند مطلق آير

ولى تفاوت ديدگاه وی با آنهـا در  ،هستند و معياری برای آزمون اعتبار آنها وجود ندارد

وی . نداشـتند اه هناپـذيری دارد، ولـى آن نظريـ اين است كه او توجيهى برای اين تحقيق

 بودن مفـاهيم اخالقـى يـا مفهـوم نمـا بودن يم اخالقى را كـاذبناپذيری مفاه دليل تحليل

)pseudo-concept ( داند مىآنها:  

 ىمفـاهيم صـرفاً اين اسـت كـه  ناپذيرند، چرا آنها تحقيق نكهيا گوييم دليل ما مى

حضور يك نشانه اخالقى در يك گزاره چيزی به مضمون واقعى . كاذب هستند

پول توسط شـما كـار  دزدیِ «: به شخصى بگويماگر من  ،بنابراين. افزايد آن نمى

شـما آن پـول را «گـويم كـه در گـزاره  ، چيـزی بيشـتر از ايـن نمى»نادرستى بود



چيـزی بيشـتر 

 كنم مـىراز 

 تعجـب يـا 

د كـه بـرای 

ايـن . گيرنـد

رفتـه در آن 

خالقـى نيـز 

وينده نسبت 

ت كـه گفتـه 

 تأييـد عدم 

قـى اول نيـز 

 كـه دزدی 

ه باشد، ولى 

ی ناپـذيركار

ت اخالقـى 

، دهـد مىقى 

ن احساس در 

A(.  

هيم اخالقــى 

 گرفتـه كار ه

شـمار  بهمـل 

سـت اسـت، مـن چ

ام را بـا آن ابـر القـى

مانند عالئم ستى به

هسـتند ها هـا جملـ

گ   جملـه قـرار مى

ر كار بـه واژگـان 

مفـاهيم اخ. ندسـاز

بلكه حالت گو ،د

مثل اين است» ست

نشانه احساس ،جا

ست، جمله اخالقـ

نباشـد يـن موافـق

من را نداشته تأييد

واقعيت مستقل انك

ذهنـى و احساسـات

Ayer, 1952(.  

  

ص يك حكم اخالق

اين واژه برای بيان. 

Ayer, 1952: 108(دهد 

ی نيــز بــرای مفــاهي

  :گويد مىاو . ت

بـهی بيـان احسـاس 

و نيـز تهيـيج بـه عم

ه ايـن عمـل نادرس

اخال تأييـدعـدم  ـا

مانند خوبى و درس

ی خـاص همـراه بـ

 فعل فاعل همـراه

 جملـه افـزون بـر

س مىفعل را نمايان 

افزايند ی جمله نمى

ی پول نادرست اس

تعجب در اينج شانه

پذير نيس ق و كذب

ديگر بـا مـن در اي

ت او احساس عدم 

 كند، چون هيچ و

نهـا بيـان حالـت ذ

107 :2(يا آن  گويد

 :كند مىچنين بيان 

شخص شود مىگفته 

.است» احساسى« فاً 

دب خبری درباره آن 

كــاركرد ديگــری

است  تهييج به فعل

خالقـى تنهـا بـرای

نگيختن احساس و

اينكه افزودنبا . ام 

تنهـمـن . كنم مى ن

A(.   

 مفاهيم اخالقى م

ن صـدایحن و تُـ

 و عالقه نسبت به 

 معنـا و محتـوای 

عل نسبت به آن ف

 بر محتوای معنوی

دزدی«جمله  .هند

نش اساس قرارداد، 

 تعجبى دوم صدق

شخص د بسا چه. ت

ا كه ممكن است 

مله مرا رد و انكار 

اخالقى تن های همل

گ مىه اين درست 

صلى خويش را چ

گ طور كلى بهی كه 

صرفخالقى مربوط 

نه اينكه  ،وع استض

 ابــراز احســاس، ك

و ت  تن احساسات

اخ های ـه اصـطالح

 همچنين برای بران

گفته» دزديدی

درباره آن بيان 

)Ayer, 1952: 107

افزايد در ادامه مى

مانند لح يا به ها هجمل

ن تعجب، بيزاری 

چيزی بـر ها انهنش 

بلكه حالت فا ،ند

همين نحو چيزی 

ده مىاعل را نشان 

كه بر » !زدی پول

كه جمله طور مان

پذير نيست  كذب

 است؛ به اين معنا

با قطعيت جمل واند

جم. ج وجود ندارد

گفت كه شود مى

ادعای اص نهايت در

اما در هر موردی

كاركرد كلمه اخ

مورد يك موض

بيــان و افــزون بــر

ارد و آن برانگيخت

است كـ گفتنى

آنها. ندشو مىن

  

  

 

وی د

ندا در ج

دادن نشان

الحان و 

افزاين نمى

دقيقا به ه

به فعل فا

دز«: شود

هم. است

صدق و 

نادرست

تو مىاو ن

در خارج

ماست و ن

دآير 

اوی 

شما برمى
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] معنـای[شـوند كـه  بـرده مـى كار بـهدر واقع، برخى از آنها بـه نحـوی . روند مى

اين وظيفه شماست «جمله  ،بنابراين. جمالتى را بدهند كه اثر و نتيجه امر را دارد

بيـان و ابـراز نـوعى احسـاس  عنوان بـهممكـن اسـت هـم » كه حقيقت را بگويى

»» حقيقـت را بگـو«امِر  عنوان بهگويى لحاظ شود و هم  اخالقى نسبت به حقيقت

)Ayer, 1952: 108(.  

  استيونسون :دوم

كاربرد واژه خوب را بيـان توصـيه و پيشـنهاد بـه ) 1908-1979(چارلز لسلى استيونسون 

ماننـد نظريـه ( )interest( ميـلو  عالقهسنتى  یاه هوی ضمن تبيين نظري. داند مخاطب مى

ن اسـت كـه تنهـا بـر كـاربرد توصـيفى آا ه هگويـد اشـكال ايـن نظريـ مى ،)هيوم و هـابز

كه نظريه احساسى او بر كاركرد ايجاد عالقه  در حالى ،كنند های اخالقى تأكيد مى گزاره

مـن ايـن را «اسـت كـه  آن» ايـن خـوب اسـت«به اعتقاد وی معنای جمله . كند تأكيد مى

بـا ايـن تفـاوت كـه عنصـر امـر در جملـه اول  ،»وست دارم و تو هم دوست داشته باشد

برخالف جمله دوم مصرح نيست و با لطافت بيشتری اين توصيه و ايجاد عالقـه صـورت 

ــرد  مى ــوك، (گي ــه . )119-118 :1380وارن ــای«وی در مقال ــى احساســى واژه معن ــای اخالق » ه

 : گويد مى

ار باشد معنای احساسى تحريـف نشـود، تعريـف سخن دقيق اين است كه اگر قر

اين خوب «گفته شود  بسا چهولى  ،بر اساس عالقه مطلوب ناممكن است» خوب«

درباره عالقـه مطلـوب گوينـده، شـنونده يـا شـنوندگان اسـت و آن يـك » است

سـازگار   را برای پيشـنهاد واژگانمعنای احساسى خوشايند دارد كه كاربرد اين 

  .)Stevenson, 1963: 25( سازد مى

شايد بشود اين ادعای مری وارنوك در تبيـين تفـاوت ديـدگاه آيـر و استيونسـون را 

های اخالقى ابراز احساسات است، ولـى در  پذيرفت كه از نظر آير كاركرد اصلى گزاره

تحريك و برانگيختن احساسات مشـترك  ،نظريه استيونسون كاركرد اصلى تأثيرگذاری

  .)123: 1380 وارنوك،( در مخاطب است



آن بـه  دادن

ی هسـتند و 

كام اخالقى 

خالقـى را در 

بـر ايـن . ت

های جديـد 

عنوان عمـل 

صـلى او ايـن 

كننـد،  ن مى

قـى مسـتلزم 

 را بـه چنـد 

آنهـا را ) ش

هـا در مـورد 

صـادر شـده، 

ن اسـت كـه 

 ،الق نيسـت

سـى چيسـتى 

ـر ذهنـى يـا 

. وجود دارد

ا تقريرهـای 

د ه و دسـتور انجـام

ای و امـری  توصـيه

احك. ستند تا خبری

اخالاحكـام  كارنـپ

اسـت» نكـش«عنای 

تقريره. وجود ندارد

ع كـر اخالقـى را بـه

ايـده اص. افزايـد ى

عى از توصيه را بيان

يـك حكـم اخالق

هير اوامر اخالقـى

جه به شرايط خـودش

آنه.  صادق هستند

حكـم بـرای آن ص

ی عـادی در همـين

ضوعات فلسفه اخـال

شناس ز مسـائل زبان

نگـاره و امـت يـا ا

دی در حوزه معنا و

 كـاربردی معنـا بـا

معنای توصـيه ی بـه

 بخشـى از احكـام

امری هس های هجمل

كماننـد ان متقـدم 

مع به» ادرست است

ا خطای اخالقى و

تفكـ كوشـند مىر 

 به نظريـه خـود مى

د اوامر عادی، نوع

پذيرش ي ،بنابراين 

ه. يط مشابه بپذيرد

با توجه( فاعلى كه 

ی در شرايط مشابه 

عملى اسـت كـه ح

های القى بـا توصـيه

Rooj( .  

  ی خوب 

كتاب در باب موض

يكـى از. ده است

داللت با لفظ اسـت

های متعدد ؟ نظريه

ای، ك ای، گزاره اره

  

خوانـدن چيـزی ب

ن احكام اخالقـى 

معنايى بيشتر شبيه ج

گرايا توصيه. كنند ى

كشتن نا«جمله . د

 كه هيچ معرفت يا

 ريچارد مروين هير

پذيری را صل تعميم

اخالقى مانند های ه

. ز نوع عام هستند

م ديگر را در شراي

تنها برای  خالقى نه

یق هر فاعل ديگر

ى كه شبيه شرايط ع

های اخال ت توصيه

an, 2004: 5( هستند 

ت در مورد معنای

  ا 

سميت تنها يك ك

يز در آن مطرح شد

مر خارجى مورد د

كار رفته است؟ ن به

ظريه ارجاعى، انگا

گرايى هير وصيه

رايان معتقدند خوب

به نظر ايشان.  است

اخالقى از نظر م ی

مران قوی كار مى

دانستند مر ساده مى

كارنپ مدعى بود 

يى، مانند نظريه را

او اصل. توجيه كنند

هكه جمل  در حالى

ى ازهاي چنين توصيه

 كه شخص احكام

اوامر اخ. داند م مى

بلكه در حق ،كند ى

ى با شرايط مشابهى

تفاوت. شوند ده مى

ی عادی شخصى 

تگاه ناول اسمي

ريه كاربردی معنا

ناول اس سفه اخالق

شناسى نيز حث زبان

آيا معنای الفاظ ام 

ی كه لفظ برای آن

ی متعددی مانند نظ

  

  

 

تو :سوم

گر توصيه

مخاطب 

های هجمل

مانند آم به

حكم اوا

ك ،اساس

گر توصيه

عقالنى ت

است كه

آنها همچ

است آن

طريق عام

صادر مى

هر عملى

كار برد به

های توصيه

ديدگ .2

نظر )الف

فلسكتاب 
بلكه مباح

.معناست

مقصودی

های نظريه
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 .)100- 87 :1382صـفوی، ( در ايـن زمينـه مطـرح اسـت... مختلف ويتگنشتاينى، سالرز، سرل و 

ايـده اصـلى نظريـه . های كاربردی از نوع ويتگنشتاينى است نظريه ونظريه ناول اسميت جز

وی معنـا را همـان كـاربرد لفـظ . الفـاظ اسـت ۀ كاربرديا زمين» بستر«و » بافت«وی توجه به 

كار بـرده  معنای يك كلمه توضيح آن است كه اين كلمـه چگونـه بـه«: گويد داند و مى مى

  .)Nowell-Smith, 1954: 67(» شود مى

داللـت «تعبيـر  ،بـرد مى كار بـهيكى از اصطالحات كليدی نظريه او كـه آن را بسـيار 

ای كـه  اسـت؛ يعنـى معـانى) contextual implication( »داللت در بستر كـالم«يا » سياقى

  . كند مىكالم در سياق و بستر خاص خود بر آنها داللت 

داللـت «هـا، جعـل مفهـوم  ارتباط تحليلى گزارهجای مفهوم داللت منطقى يا  من به

را پيشـنهاد » غرابـت منطقـى«جای مفهوم خودمتنـاقض، مفهـوم  و به» در بستر كالم

بايد آنهـا توضـيح  كنم مىفنى زياد استفاده  یاه و چون من از اين اصطالح كنم مى

 ،كنـد مىداللـت  Qدر بستر كالم بـر گـزاره  Pخواهم گفت كه گزاره . داده شوند

، اين را حـق بدانـد كـه داند مىاگر هر كس ديگری كه قراردادهای عادی زبان را 

  .)Nowell-Smith, 1954: 80(گيری كند  نتيجه Pرا در آن بستر از گزاره  Qگزاره 

كسـى كـه  از) الف(شخص : كند مىوی برای تبيين اين اصطالح از اين مثال استفاده 

: دهـد مىپاسخ ) ب(شخص ؛ »كنى؟ ار مىك چه«: پرسد در حال كشيدن سيگار است، مى

»I am having a nice smoking« :الـف(شـخص  .برم كشيدن لذت مى من دارم از سيگار (

 پرسـش اخيـر. يقين به :گويد مى ناول اسميت» بری؟ آيا از آن لذت مى«: پرسد دوباره مى

معنـای  در ايـن بسـتر بـر nice واژهچـون  ،جهـت اسـت بيهـوده و بىبافت در اين بستر و 

البتـه . اسـت» بـرم من از آن لـذت مى«و مترادف با جمله  كند مىداللت  بودن بخش لذت

بردن  را بـه لـذت واژهايـن  تـوان مىهميشه و در همه بسـترهای كالمـى چنـين نيسـت و ن

  . است» داللت بستری كالم«اين معنای . مترادف دانست

بـه شـرايط و  طور كامـل ها بـه هواژاست كه اگر معنای  آگاهاين نكته نيز  ازالبته وی 

 رو، از ايـن. گيری آنها وابسته باشد، نگارش فرهنگ لغت ناممكن خواهد شدكار بهزمينه 

و  واژگــانيكــى : دانــد مىتفكيــك و جداســازی معنــا از كــاربرد را در دو مــورد جــايز 



يى ها مثالن 

ك مهنـدس 

ر نجـوم يـا 

ها  آن رشـته

اند، اصـل  ده

توانـد   و مى

ی مختلفـى 

، »وب اسـت

كنـد و هـم 

رد ديگـری 

كننـده  گمـراه

ملـزم بـه  يژه

هـای  نقش، 

ها و  تصـميم

درز، اخطار، 

رای اعـالم و 

ايـن . ندشـو 

ور مشـخص بـا 

ـطر بعـد آورده 

وی ضمن. مشترك

آموز مدرسه، يـك 

د» اسـتروئيد«ننـد 

 برای متخصصان آ

 بر آن تأكيد كرد

 چندجانبى است 

هـایو كاركرد) حى

فالن چيـز خـو«كه 

سبت به آن بيـان ك

بسـا كـاركر  و چه

تنهـا گ] م ارزشـى

وي بـهوفان اخـالق 

ندشـو مىخوانـده  

ها، برای بيـان ت جيح

ی توصيه، پند و اند

بـر ،كردن سـرزنش

مىبـرده  كار بـهـر 

طو ـود ايـن اصـل را بـه

 قولى كـه در چنـد سـ

عام و م یاه ضوع

آبرای يك دانش» 

واژگـانى مانولى  

در مهندسى » ظم

Nowell-S(.  

ت كه شارحان نيز 

ای واژه خوب واژه

تعبيـر مسـامح(ـد 

شود كه ى گفته مى

شايندی خود را نس

يب و تشويق كند

اب معنـای مفـاهيم

واژگانى كه فيلسو. 

» واژگـان ارزشـى

ها و ترج بيان سليقه

ی و ارزيابى، برای

سـين، تشـويق و س

ای اهـداف ديگـرر

اسـميت در كتـاب خـ ل

حان اغلب از همان نقل

 

ست و ديگری موض

»موتور« واژه. دهد

 ،ی يكسانى ندارد

بلوك نامنظ«مى يا 

Smith, 1954: 68(رد 

  ى

نظريه ناول اسميت

اين اصل وبنابر . ت

 متعدد داللت كنـ

وقتى ،؛ برای مثال)

م هم احساس خوش

ه گزينش آن ترغي

  .  داشته باشد

  :گويد مىش 

های سنتى در با ريه

.اشتباه بودند مگى

و« معمـوالً ـتند كـه 

آنها برای ب. كنند ى

بند ی نقادی، درجه

، بـرای تحسكردن د

شك بـر واعد و بى

                      
ناول. انـد  را جعل كرده

ست و شارحيان نكرده ا

. كنند ن را استنباط مى

تخصصى اس یاه 

د مىرا توضيح  ب

راننده ماشين معنای

در شيم» ديفرانسيل

خاص و واحدی دا

ل داللت چندجانبى

اصول بسيار مهم ن

است 1»چندجانبى

واحد بر معانى رد

)تر تعبير دقيق(شد 

گوينده با اين كالم

شته باشد شما را به

نظر  يز دررا نصيه 

در قسمتى از كتابش

نظر[مدل سنتى 

همبلكه  ،نبودند

كار با آنها هسـ

زيادی بازی مى

ها، برای  انتخاب

سرد ترغيب، دل

دادن به قو توجه

                         

حى كه نويسندگان آن 

 و اصطالحى خاص بيا

آن» Janus-word«تعبير 

  

  

 

اصطالح

اين مطلب

و يك ر

معادله د«

معنای خا

اصل )ب

يكى از ا

داللت چ«

كاربردر 

داشته باش

گبسا  چه

قصد داش

مانند توص

وی د

             

اصطالح. 1

سرفصل

است و ت
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و مشكل مـا ايـن اسـت  دهند مىها شبكه پيچيده مباحث اخالقى را شكل  فعاليت

گيری كنيم و بفهميم كه چگونه ممكن است يك واژه  كه ارتباط بين آنها را پى

آنچـه يـك فـرد بـا يـك واژه . برده شـود كار بههای مختلف  در همه اين فعاليت

تنها با بررسى آنچه او در بستر  ،دهد مىر يك زمان خاص انجام ارزشى خاص د

اين نامعقول خواهد بود كه فرض شود . قابل فهم است گويد مىآن واژه  زمينهو 

تنها برای  تواند مىها وجود ندارد و يك تعبير واحد  هيچ ارتباطى بين اين فعاليت

  .)Nowell-Smith, 1954: 98(برده شود  كار بهيك منظور 

نـاول ايـن كليـد تفسـير كامـل از نظريـه «: گويـد مىنيز درباره اين اصل  السكى مك

) multi-function words(واژگـان چنـدكاركردی عنوان بهواژگان اخالقى . است اسميت

های  ند كه كاركردهای زيادی در يك زمان و كاركردهای متفاوتى در زمانشو مىتبيين 

 .)McCloskey, 1961: 252( »مختلف دارند

كه مترجم  كند مى تأكيدبر اين اصل  ناول اسميتمری وارنوك نيز در شرح ديدگاه 

  :گويد مىوی . ترجمه كرده است 1»اصل دو رويه«آن را به 

ــاول اســميت[وی  ــداع واژه ]ن هــای فنــى  در طــى شــرح و توضــيحش، مجــال اب

ز است؛ يعنى اين اصـل كـه ا» اصل دو رويه«ز آنها گوناگونى را دارد كه يكى ا

كم دو كـاركرد و  ای در هر مورد از استعمال آن دست گزاره واژه يا تك هر تك

وی با تمسك به اين اصـل ايـن ديـدگاه را رد . توان انتظار داشت شايد بيشتر مى

اند يـا  انـد يـا تنهـا احساسـى های اخالقى تنها امری عبارت: گويند كند كه مى مى

  .)152: 1380 وارنوك،(كاركرد يگانه و واحد ديگری دارند 

هــای دو وجهــى اســت و در كــاربرد حقيقــى  مصــداق تمــام عيــار واژه »خــوبى«

  .)155: همان(بسا بيشتر دارد  كم دو كاركرد و چه درستش دست

                                                            
متأسفانه مترجم كتاب، معادل انگليسى ايـن اصـطالح مهـم را در پـاورقى نيـاورده اسـت و تأسـف ديگـر اينكـه . 1

پيدا كنند تا متوجه گردنـد كـه وارنـوك از چـه  نويسندگان نتوانستند به اصل انگليسى كتاب وارنوك دسترسى

تـرجيح » اصـل دو رويـه«را بر تعبير » داللت چندجانبى«به هر حال نويسندگان تعبير . تعبيری استفاده كرده است

يـا » ذو وجـوه«دانند؛ برخالف تعبيرهـايى همچـون  را چندان رايج و مصطلح نمى» دو رويه«دهند، زيرا تعبير  مى

 .شود كه در ادبيات فلسفى بسيار به كار برده مى» ندجانبىچ«يا » چندوجهى«



حد را بـرای 

های   نظريــه

ب در يـك 

د وارنـوك 

ت؛ ايـن واژه 

... شـود مىه 

رد در يـك 

  . د

D  وG . ايـن

كاركردهـا و 

McCloskey,( .

هـايى اسـت 

نسـان دارد؛ 

ت بـه چيـزی 

كننـده،  وس

كننده، پليـد، 

معنای خـدای  ه

رو،  از ايـن. ـود

ينه و بستری كه 

http://gramma

ف در استعمال واح

اشــكالو يــك  د

كاسـتن واژه خـوب

د همـين مـتن مـراد

)چنـدجانبى
1

اسـت 

بـرده كار بـهوقعيت 

دو كـاركر كم ـت

ردهای متعدد دارد

A  ،Dواژگـان : نـد

ك گرر واقـع نشـان

254-253 :1961 ( ت

ه وع دارای ويژگى

 احساسات را در ا

ى گوينده را نسبت

ترسـناك، مأيو: ـد

ك ، مفيـد، سـرگرم

به) Janus( واژه ژانوس 

شـ  تصـوير كشـيده مى

يا متناقض بر اساس زمين

ar.about.com/od/il/g

ركردهای مختلف

دانــد مىگــان جــايز 

و ديگـران را فروك

كه به احتمال زياد

يـا چ(گـان دو پهلـو 

ك كار در يك مو

دسـت كـه داشـتن 

واژه خوب كاركر

كن خش تقسـيم مى

ه نـوع مختلـف، د

اللت چندجانبى است

 كـه يـك موضـوع

ای از  ساس يا دسته

ساس مثبت و منفى

واژگـانى ماننـنـين 

ت انگيـز، كثيـف،

ت كه در فرهنگ لغت 

اند بـه سر به هم چسبيده

ای كه معانى متضاد ي مه

/Januswordterm.htm

در نظريه خود كا 

گــر از اقســام واژگ

 هير، استيونسون و

بخشى از كتابش ك

مونه عالى از واژگ

بيش از يك دادن جام

Nowell-Sm(.  

اسـت آن آيـد مى 

وبيشتر بلكه  ،ست

  كرد آنها

طور كلى به سه بخ

م واژگـان بـه سـه

ن و تأييد اصل دال

a (كنند داللت مى

انگيختن يك احس

كه احس» وحشتناك

Nowell-Smi( .همچن

زيبـا، زشـت، نفـرت

                      
Ja «را به كار برده است

 جهت متضاد كه در س

كلم: اند ين واژه آورده

m; http://www.diction

 ناول اسميت ك

وب و برخــى ديگ

گرای پيشين مانند 

وی در بخ. داند مى 

  : گويد مىچنين 

يك نم »خوب«

برای انج اغلب

)mith, 1954: 167

 بـره از ايـن مـتن 

 شرط ضروری نيس

م واژگان و كاركر

ط ميت واژگان را به

دی افزون بر تقسـيم

ی مختلف واژگان

A )aptness-words

تگى و استعداد برا

و«يا » عالى«های  ه

ith, 1954: 72(كننـد 

 متعالى، راحت، ز

                         

anus-word«ميت تعبير 

كه با دو صورت در دو 

های لغت در تعريف اي

  .شود، دارد رده مى

nary.com/browse/jan

  

  

 

شك بى

واژه خـو

گ ذهنيت

كاركرد 

است، چن

آنچه

استعمال 

اقسا) ج

اول اسمن

بند تقسيم

ها داللت

Aواژگان 

كه شايست

مانند واژ

ك بيـان مى

سودمند،

             

ناول اسم. 1

رومى ك

ه فرهنگ

كار بر به

nus 
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نـاول اسـميت نـام . )McCloskey, 1965: 21-22; Nowell-Smith, 1954: 84(از اين گروهند ... نازنين و 

 1»اسـتعدادی«ساسـات، واژگـان استعدادشـان در توليـد اح دليل اين گـروه از واژگـان را بـه

جای آن اسـتفاده كننـد تـا  به» احساسى«دهند از معادل  ولى نويسندگان ترجيح مى ،نامد مى

  .داللت بهتری بر مقصود از اين واژگان داشته باشد

 ؛افراد در ارتبـاط هسـتند »واكنش«ويژگى مشترك واژگان احساسى اين است كه با 

كه مراد وی از  كند مىاسميت تصريح ... . ده، غم و هايى مانند ترس، هيجان، خن واكنش

واكنش  معموالً كه هم ای از واكنش است تا شامل چيزهايى  اين اصطالح معنای گسترده

، آنهـا افـراد، احساسـات یاهـ مانند رويكردهـا، عاليـق، گرايش ؛بشود ،شود مىخوانده ن

وی معتقـد اسـت بـرای  .دهنـد مىو كارهايى كه انجام  دهد مىچيزهايى كه برايشان رخ 

  را مطـرح كنـيم پرسـشنبايـد ايـن  ،استعدادی را درسـت بفهمـيم های هاينكه منطق جمل

  ايـن جملـه در«بلكـه بايـد بپرسـيم » ؟دهـد مى ايك جمله استعدادی چه معنـ معموالً «كه 

و كـاربردش چيسـت؟ وی سـپس » ؟كنـد مىبر چه چيـز داللـت ويژه  به بستراين زمينه و 

 شـود مىبر آنها داللـت  ها هبرد كه به اعتقادش نوعاً در كاربرد اين جمل ىمواردی را نام م

)Nowell-Smith, 1954: 85(.  

كننـده وصـفى  گر و بيان هستند كه توصيف »توصيفى«يا واژگان  Dگروه دوم، واژگان 

قاصدك گياه خودرويى است كـه «در جمله » قاصدك«و » زرد«مانند  ؛درباره شيئى هستند

معتقد است افراد عادی، درسـت يـا نادرسـت، ديـدگاهى  ناول اسميت. »داردهای زرد  گل

ما معتقديم كه حتى اگر باغبانى وجـود نداشـته باشـد، . دارند Dگرايانه درباره واژگان  واقع

  .)Nowell-Smith, 1954: 72(باز قاصدكى وجود خواهد داشت و قاصدك زرد خواهد بود 

گان كه بر بايد، نبايد و الزامى از سوی گوينده اين واژ. است Gنوع سوم واژگان نوع 

معنا  بـدينكـه » لعنتـى«و » سـتودنى«، »كردنى تحسين«، »كردنى توجه«مانند  ؛داللت دارند

ايـن  ناول اسميت. يا تحسين، ستايش و لعنتش كرد كردآنچه بايد به آن توجه  هستند كه

                                                            
معنای استعداد و شايستگى است؛ يعنى اين واژگان مسـتعد و  ده است كه بهاستفاده كر» aptness«اسميت از واژه . 1

مـری  در سـده بیسـتم فلسـفه اخـالقدر ترجمه ابوالقاسم فنـائى از  .شايسته توليد احساسات در انسان هستند

  ).152: 1380وارنوك، (استفاده شده است » واژگان استعدادی«وارنوك، تعبير 



gerundive (

ou ( اسـتفاده

ی وارنـوك 

. )1380:152ك، 

از  دنـده مى

. زنـد نى مى

 دليـل و بـه 

 اگـر كسـى 

ـب بـه نظـر 

. »مبكـار را 

 صدری نوع

ن كنـدن آن 

علـف «. نـد

، »ىكردن ـين

ی كه باغچـه 

كـه معنـايش 

است؛ امـا  ن

ل ديگـر در 

Nowell-Smi( .

سام مختلـف 

های  سـتدالل

هـر سـه  ـان

 و عواطـف 

e-words( »صـدری

ught-words( »تى

مـری  سـده بیسـتم

وارنـوك(ده اسـت 

مكننـد، تـرجيح  ى

ر ارتبـاط بـا باغبـان

و اسـتكه خودر

حـال . يمكار بهرا 

ـر منطقـى و عجيـ

م گيـاه كنـدنى ه

يك واژه مص»  هرز

باغبـان عنوان بـهو 

 و آن را مفيـد بدا

تحسـي«يه واژگـان 

داری كار يا خانه ه

است ك Aی نوع 

شدن  شايسته كنده

رويـى يـا هـر دليـل

ith, 1954: 72-73( ـد

كه اقس كند مىين 

  .شت

ها و بيـان اس گذاری

واژگـتری از  يسـته

كردن احساسـات 

واژگـان مص«شـان 

واژگـان بايسـت«ـر 

در فلسفه اخالقه 
اسـتفاده شـد» ميت

م و بايد داللـت مى

مثالى در ، واژگان

ك شود مىهى گفته 

نه آنكه آن ر نيمكَ 

يـن حـرف او غيـ

خـوا مىمـن «: يـد

علف «ری است، 

او  را كند و وظيفـه

 هرز داشته باشد 

شـبي اسـت؛ »ىـدن

ی يك باغبان تازه

يك واژه استعدادی

، مستعد و نبودند

عالقه يا فوايـد دار

 يـا نگهـداری كنـ

ى اين نكته را تبيي

منطقى خواهند دا

گذ ايستى در ارزش

ريم و بـه نحـو شاي

كرانگيختهه بيان و ب

ش صـرفى و مصدری

ارحان نيـز از تعبيـ

McClo( .در ترجمه

ه، ضرورت و اهم

ها بر الزام ين واژه

  . فاده كنند

ضيح اين گروه از 

نى به هر نوع گياه

ك مىن را از ريشه 

ا ،»مبكارف هرز 

ين است كه بگوي

 كه مستخدم ديگر

ويى كه بايد آن ر

ای به علف  عالقه

كنـ«ـر نـوع گيـاه 

اما برای ،»لعنتى«و  

ي» علف هرز«واژه 

سودمند دليلكه به 

ع دليل نكند و به 

د بكـارف هـرز را 

خوبى به ول اسميت

عنوی و چه لوازم م

كندكه با دالل مى

وجه را در نظر بگير

جايى كه لزومى به

جهت شكل صـ  به

برخـى از شـا. ست

 )oskey, 1965: 21-22

ژگان دال بر فايده

اينكه اي دليل گان به

استف» ژگان الزامى

برای توض  اسميت

در باغبانى» ف هرز

ما آ معموالً  نبودن

م علفخواه مىمن 

مانند اي، زيرا رسيد

ای  بان حرفهك باغ

يعنى گياه خودر 

شخصه  حتى اگر به

هـ معنای بـهای او 

» ستودنى«، »ردنى

، وكند مىمراقبت 

 خودرويى است ك

ست او اين كار را

خود نوعى از علـف

ناوبه اين صورت  

ی معها تفاوتچه 

 اسميت چنين استد

جانب احتياط و تو

و در آنج كنيمفاده 

  

  

 

گروه را 

ناميده اس

 اند كرده

واژ«تعبير 

سندگنوي

واژ«تعبير 

ناول 

علف«واژه 

نبسودمند

«: بگويد

خواهد ر

برای يك

G ؛است

است؛ ح

بـرا» هرز

كر توجه«

خود را م

هر گياه 

ممكن اس

باغچه خ

 ،بنابراين

گان چواژ

ناول 

خويش ج

دسته استف
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وی . )McCloskey, 1965: 26(بپرهيـزيم ن وجود ندارد، از ايجاد چنين مفاهيم ارزشى ادر مخاطب

نداشـته باشـيم،  Gو مصـدری  Aما درك صـحيحى از مفـاهيم اسـتعدادی  اگرمعتقد است 

  . نخواهيم داشت» بايد«و » خوب«درك درستى از مفاهيم اخالقى مانند 

در اخـالق هـم » خـوب«كـه واژه  گويد مى ناول اسميترنوك در تبيين نظر مری وا

؛ يعنى ايـن واژه هـم Gواژگان  عنوان بهو هم  رود مى كار به Aواژگان استعدادی  عنوان به

ايـن اسـت كـه  بيـانگربرانگيزاننده احساسـات و مسـتعد تحريـك ديگـران اسـت و هـم 

البتـه  .)155: 1380وارنـوك، ( اسـتكردنى  ، انتخـابشـود مىموضوعى كـه چنـين توصـيف 

كاربرد توصيفى نيـز بـرای واژه خـوب  ناول اسميتكه گفته خواهد شد چون  طور همان

دانسـت؛ مگـر  Dو  A ،Gمتعلق به هر سه گـروه  توان مىقائل است، در نتيجه اين واژه را 

آن  در. كاربرد اين واژه برای توصـيف آن را در نظـر نگيـريم بودن ضعيف سبب اينكه به

  . وارنوك صحيح خواهد بود ۀصورت گفت

  كاربردهای اصلى واژه خوب )د

و » زمينه«خوب نيز توجه به  واژهاسميت بر اساس نظريه معنای خود در مورد معنای ناول 

كه را هايى  وی در بيان معانى خوب، زمينه رو، از اين. گيرد مىظر در نرا  واژهاين  كاربرد

دو كـاربرد و زمينـه  كم دسـتوی . كنـد مىبررسـى  شـود مىبرده كار بهدر آن  واژهاين 

و شش كاربرد و زمينه فرعى را برای واژه خـوب بيـان كـرده » توصيه«و » انتخاب«اصلى 

  .است

  كاربرد خوب در زمينه انتخاب

اسميت يكى از كاربردهای اصلى واژه خوب، استفاده آن برای بيان انتخـاب ناول  باوربه 

خواندن چيزی و انتخاب آن وجود  خوب ميانهيچ شكاف منطقى به نظر او . چيزی است

كـه آن را انتخـاب  ، بـدين معناسـتخوانـد ندارد؛ يعنى وقتى كسى چيـزی را خـوب مى

، كنم مـىاگر كسى بگويد اين ماشين خوبى است، ولى مـن آن را انتخـاب ن. كرده است

  .رمنطقى زده استوگرنه حرف غي ،آن ارائه كند نكردن بايد دليل خاصى برای انتخاب



ـون بهتـرين 

چـرا «كه  ش

چـون «اننـد 

بته وی ايـن 

انتخـاب و  ن

و  Aف نـوع 

اين سخن . د

افزايــد  ن مى

پاسخ دهنده 

تر از  را قـوی

نـه  ،ز اسـت

(.  

و  مشـورت 

ی شما خوب 

يه كـاربرد و 

وقتى  سميت

رين اسـت و 

وليتى انجـام 

 آكسـفوردامـه 

ت خاص انجام 

ت كـه بيشـتر در 

 موعظـه اسـت 

چـ«يـا » ب اسـت

پرسشپاسخ به اين 

ما ىن بيـان حقيقتـ

الب. باشد» تر است 

عنوان بـهن داليلـى 

يـد دارای اوصـاف

ر آنها مبتنى هستند

او همچنــين.  دارد

گرايش مثبت پ ،ى

ن گرايش مثبت ر

ـت در حـد ابـراز

Nowell-Smith, 1954(

ربرد آن در زمينـه 

فالن كار برای دن

پس توصـيه. كنم ى

ناول اس باوربه . ست

كـار بـرای او بهتـر

يـل و بـدون مسـئو

نا در لغت. اسـت» يحت

صى بايد در يك موقعيت

حت اصـطالحى اسـت

 و نيازمنـد نصـيحت و

ن اين مـورد خـوب

و در پا خودروثل 

كه ممكن است آن

چون راحت«انند 

وقتـى چنـين ويـد

باي خـودرو مـثالً ز 

بر A اوصاف نوع

ــعيف نظريــه وی 

ضمنى طور بهيزی 

بر اين» بهترين«فظ 

بيان گرايش مثبـ» 

160 :4( است» وب

ی واژه خوب، كار

داد ه نظرم من انجام

مىرا به شما توصيه 

ر زمينه انتخاب است

اين ك دادن انجام د

 كـار را بـدون دلي

ad « نصي«بهتر از ترجمه

درباره چيزی كه شخص

چـون نصـيح. »نصيحت«

دهـد ادرستى انجام مى

Oxford.(  

چو«: مانند هايى هل

 انتخاب چيزی مث

ك گويد مى  »ديد؟

ما ؛Aك جمله نوع 

گو مىو  دانـد مى ن

ند، آن چيزشو مى 

 تجربى باشد كه ا

گرايى ضــ طبيعــت

وب به انتخاب چي

وی داللت لف. كند

بهترين« واژهدر  ا

خو«ه واژنه كه در 

  1توصيه

ديگر از كاربردهای

به« شود مىى گفته 

آن ر دادن ن انجام

رد و معنای اول در

گويد مىگيرنده  ت

، ايـنكنـد مىهاد 

                      
dvice«برای اصطالح » 

نظر يا پيشنهادی د«: ست

«مناسب است نه » وصيه

ى وقتى شخصى كار نا

d Advance Learner's

هدر بيان نقش جمل

هنگام تبيين علت 

را انتخاب كرد رو

يك يا بيان»  است

را بدون مبنا جايز 

واندن چيزی بيان 

های معمول يژگى

گرايى و ط  عينيــت

 پاسخى با لفظ خو

ك مى چيز نيز بيان 

زيرا ؛داند مى» وب

گون آنلت ضمنى 

خوب در زمينه ت

يكى د ول اسميت

وقتى به كسى. ست

كه من معناست دين

يگری غير از كاربر

شخص مشورت ر به

آن را به او پيشنه ن

                         

»يهتوص«رسد ترجمه  ى

گفته شده اس adviceی 

تو«ين توضيح با معادل 

رود؛ يعنى فى به كار مى

s Dictionary, 2010: a

  

  

 

وی د

به» است

خودرآن 

جادارتر 

كاربرد ر

خو خوب

برخى وي

نشــان از 

هرگونه پ

را به آن 

خو«لفظ 

يك دالل

كاربرد خ

ناواز نظر 

توصيه اس

بد ،»است

معنای ديگ

گر توصيه

دادن انجام

             

به نظر مى. 1

در معنای

اين. »دهد

زمينه منف

)advice
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كه او داليل خوبى بـرای  كند مىضمنى اشاره  طور بهبلكه گوينده با توصيه خود  ،دهد مىن

وی اين كاربرد . جاست شكل چيست و پيشنهادش مناسب و بهم داند مىاو . پيشنهادش دارد

بـا گـرايش » ايـن خـوب اسـت«گراست كه جملـه  كه حق با ذهنيت داند مىرا نشان از آن 

امــا  ،ايــن خـوب اســت« ماننـد ای جملــه ،بنــابراين. مثبـت پيشــين گوينـده در ارتبــاط اسـت

  .)ibid.: 162( بود، يك تناقض خواهد »كنيم مىآن را به شما توصيه ن دادن انجام

  كاربردهای فرعى خوب )  ه

شمارد و آنها را به ترتيبى  برمى» خوب«ناول اسميت كاربردهای ديگری را نيز برای واژه 

؛ يعنـى شـود مىبيشتر فاصـله گرفتـه  هرچهكه در آنها از كاربرد اصلى اين واژه  آورد مى

ين كـاربرد واژه خـوب ترين و نـادرتر كاربرد ششم كه كاربرد توصيفى اسـت، غيرشـايع

  .است

  ستايش و تحسين

كاربرد فرعى كه ناول اسـميت بـرای واژه خـوب پـس از كـاربرد اصـلى آن در  نخستين

) Praising and Applauding(، سـتايش و تحسـين كنـد مىزمينـه انتخـاب و توصـيه بيـان 

س عمل از جنرا بلكه آنها  ،داند مىوی ستايش و تحسين را از سنخ گزاره و بيان ن. است

دليـل وی . كننـد شمارد كه در ضمن خود گرايش موافق گوينده را نيز بيان مى و فعل مى

. با كالم يا بدون آن انجـام داد توان مىبرای اين مطلب آن است كه ستايش و تحسين را 

زدن يا اشاره سر و مانند اينها بـرای تحسـين يـا تمجيـد بـه  و حركاتى مانند دست ها هاشار

  .)ibid.: 163( نه حقيقى ،ه البته اينها معنای قراردادی دارندروند ك كار مى

 سيمت درجه تحسين در واژه خوب بايـد در حـدی ميـان توصـيه معتـدلاوالً به نظر ن

)mild commendation (و ستايش هيجانى )hysterical adulation (بـرای » خـوبى«. باشـد

و » عـالى«ن بايد كمتر از واژگـان ، ولى مقدار آرود مى كار بهای از تحسين  بيان هر درجه

 »نسـبت خـوببـه «و ) tolerable(» قابل قبول« مانندو بيشتر از واژگانى ) superb( »ممتاز«

)fair (باشد )ibid.: 167-168(.  



بـر فضـيلت 

 بخشـنده را 

رفتـار  آنهـا 

شرايط معين 

 ن بـرافـزون 

ش و تحسـين 

ـه شـجاعت 

 وقتى گفتـه 

ن ايبر تنها ه 

ى اينكه ايـن 

كـه واژگـان 

ه بـر وجـود 

وقتـى گفتـه 

يـك قيـاس 

لتى شايسـته 

سين بخشى 

دليل .  است

خى از الفاظ 

 بـر تحسـين 

خى واژگـان 

ى بـود، بايـد 

گويى كه به 

ـانى كـه داللـت ب

سـتكار، صـادق و 

، زيرا ى نيز هستند

ی رفتار در انواع ش

 كـه ايـن واژگـان

آن سـتايش سـبب

ليل تحسـين او كـ

كه چنين نيست و 

اين جمله. گردد ى

ولى ،شود مىسين 

وجـود دارد ك ت

كننـده ده و داللت

اما اينكه چرا و ،د

ي دليلبه  ،انگيزد ى

؛ هـر فضـيل اسـت

تحس ،بنابراين. »ست

 داللت اين الفاظ 

دانستن برخ ضيلت

داللت مشـتركى 

 و ارزشمندی برخ

معنـای راسـتگويى

يست و گاه راستگ

ر مقايسه بـا واژگـ

شـجاع، درس ماننـد

ه واژگان توصيفى

را كه شخص برای

اسـت  آنته مهم 

س كـه شـخص بـه 

 شجاعى است، دل

ك» خوب«ف واژه 

تحسين او بيان نمى

آن تحس سببكه به 

ibid.: 1(.  

ناول اسميتر كالم 

كنند توصـيف ـرفاً 

صوف خود هستند

شنوندگان را برمى

شـجاعت فضـيلت 

شايسته تحسين اس

ی خارج از معنا و 

ف در تحسين و فض

جا د بايد همه ، بود

مندی   در فضيلت

مع ور تحسـين جـز

ولى چنين ني، شد ى

 

معنای خوب در ره

ژگـان فضـيلت ما

خواند كه البته  مى

روشى ر وكنند  مى

نكت. كنند بينى مى ش

كننـد   را ارائه مى

كه فالنى آدم  ود

برخالف. شود مىر 

اين تح است، دليل 

ك دارداوصافى  ص

163( شود مىذاشته 

جای اين نقد بر سد

صـ ، بلكـه نيسـتند

در موص... داقت و 

ى است، تحسين ش

ش«: خاطبـان اسـت

 است؛ پس على ش

بلكه امری ، نيستند

د در جوامع مختلف

عنای اين واژگان 

همچنين تغيير . ت

اگر. ن مطلب است

مىراستگو تحسين 

  .شود مىحسين ن

بار نكته مهمى در

كنـد و وا مىشاره 

تحسين و ستايش 

خص را توصيف مى

، پيشكند مى كيد

و ستايش، داليلى 

شو مىوقتى گفته  

 با اين بيان آشكار

فالنى آدم خوبى 

آن شخص كهارد 

 چيستند، مبهم گذ

رسد مىينجا به نظر 

ن تحسـين  واژگا

مانند شجاعت، صد

فالنى آدم شجاعى

مخفى در ذهن مخ

ست؛ على شجاع

 واژگان فضيلت 

له اختالف موجود

مع وتحسين جز گر

داشت ن وجود مى

اين تأييدزمان نيز 

جا شخص ر و همه

رساند، تح مى زيان

  

  

 

او به 

دارند، اش

واژگان ت

يك شخ

تأكبه آن 

تحسين و

. شود مى

است نيز

ف شود مى

داللت د

اوصاف 

در اي

فضيلت، 

وصفى م

ف شود مى

مركب م

تحسين ا

از معنای

اين مسئله

اگ. است

آ ۀدارند

به مرور ز

هميشه و

زديگران 
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  ترغيب 

او . اسـت 1كنـد، ترغيـب كاربرد فرعى ديگری كه ناول اسميت برای واژه خوب بيان مى

چيـزی  دادن با اين تفاوت كه نيروی تشويقى برای انجـام ؛داند ترغيب را همان توصيه مى

کسفوردين قسمت تعريف فرهنگ لغت وی در ا. در آن بيشتر است را » خـوب« واژهاز  آ

در زبان انگليسى اسـت » ترين صفت برای ترغيب كلى«كه بر اساس آن، خوب  آورد مى

بخشى از كيفيات مشـخص داللـت دارد  حد رضايت كم دستكه بر وجود حد عالى يا «

ايـن تعريـف را از ناول اسـميت . »اند يا برای هدفى سودمندند نفسه قابل تحسين كه يا فى

كار بـرده  دانـد كـه در آن هـم كـاربردی كـه ايـن واژه بـرای آن بـه آن جهت جالب مى

جا بيـان  يك) قسمت دوم تعريف(و هم شروط كاربرد آن ) قسمت اول تعريف(شود  مى

لـف ؤبـه نظـر نـاول اسـميت م. دهنـد شده است؛ كـاری كـه فيلسـوفان آن را انجـام نمى

کسفورد معنـايى » كننـده بيـان«ريف نشـان داده اسـت كـه اوالً خـوب خوبى در اين تع به آ

است؛ يعنى اين واژه كاربردی غيـر از بيـان معنـا دارد؛ ثانيـاً، » ترغيب كننده«بلكه  ،نيست

، اند دانسـتهاشتباه آنها را جـزء معنـای خـوب  عناصری از واقعيت عينى را كه فيلسوفان به

  .)ibid.: 163-164(است ذكر كرده  واژهبخشى از زمينه و پيشينه اين 

دربـاره رابطـه ميـان كاربردهـای واژه خـوب بـرای سـتايش، تحسـين و  ناول اسميت

كـه سـتايش چيـزی انتخـاب آن  گويـد مىترغيب با كاربردش بـرای تـرجيح و انتخـاب 

ين معنا كه برای فرد انتخاب چيزی كـه وی آن دب ؛بلكه با انتخاب در رابطه است ،نيست

ای  وی بايسـتى داليـل ويـژه. نستوده است، عجيـب خواهـد بـود گزهررا كمتر ستوده يا 

ناميـد، از لحـاظ منطقـى  اگر شما فردی را شـجاع مى. برای اين امر در اختيار داشته باشد

منـد هسـتم يـا نـه، نـامعقول  هداده است عالقـ از اينكه آيا من به آنچه كه او انجام  پرسش

دهيـد كـه  ست و بـا اسـتفاده از آن نشـان مىای تحسين برانگيز ا واژه »شجاع«، زيرا است

  .(ibid.: 168) او هستيد مند عالقهشما 

                                                            
معنای توصـيه  بـه» advice«است كـه در توضـيح، آن را برابـر » commending«برد  ای كه اسميت به كار مى واژه. 1

رو، واژه ترغيـب بـه  از ايـن. نيروی تشويقى برای انجـام چيـزی اسـت commend با اين تفاوت كه درگيرد؛  مى

  .رساند عنوان معادل برگزيده شد كه هم توصيه و هم تشويق را توأمان مى



بـرای ادامـه 

ظهـار عـدم 

زيرا اگـر از 

مگـر  ؛كـرد

ان روش بــا 

ى ـت ضـمن

بلكـه گـاه  ،

. شـود مىده 

 ،جـود نـدارد

يـابى همـان 

. دی نيسـت

هـا  ى ويژگى

 هـا ويژگىن 

 آن را بيـان 

ـل، شـاخ و 

 

 اوصـاف و 

چيـزی  ودن

ـوب انجـام 

بـرای خـوب 

تــا  پــســد، 

ـوب داشـته 

ف تشـويق فـرد ب

كـه بـرای اظ كردن

مرتبط است، ز ييد

 وی با آن شك ك

ر منطقــى بــه همــا

و تشـويق داللـ يـد

،رود مـى كار بـهه 

بـرد كار بهشخصى 

يگـران وجـن بـه د

ارزي ناول اسـميت

صى يا رجحان فرد

 را از لحاظ برخى

آن چيـز دارای آن

تـرجيح  صـرفاً ى 

ى دارای دسـته گـ

 .)ibid.: 164( هستند

داشـتن فـالن تنهـا

بـو خوب معنای بـه

ر مـورد معنـای خـ

چنين باشد كـه خ

، ج را داشــته باشــ

 مفهـوم سـگ خـ

بـا هـد بيشـتركـه 

ك بـل هـيس و هـو

تأياظ منطقى با ح

، نبايد در موافقت

تحســين از نظــر. م

تأييـ و ستايش بـر 

ی انتخاب و توصـيه

appra (چيزی يا ش

آن هاری يا توصـي

نبه نظر .  آن است

ها بيان سليقه شخص

همواره آن  ،كنيم

 اسـت كـه آيـا آ

تـوت وحشـى ودن

كـه تـوت وحشـى

ى هها اوصاف عين

تنه معنای خـوب، 
بتن ايـن اوصـاف 

ن فروكاهشـى در

است كه اگر چ آن

هــای الــف، ب، ى

، نبايـد دركـى از 

هايى هسـتند ك يت

گيرنـد؛ در مقاب مى

تحسين از لح. روند

،كند مىرا تحسين 

ی مشــكوك باشــيم

تحسين ،بنابراين. 

برای تنها نهخالق 

aisals( يا ارزيابى

كا دادن رای انجام

ره خوبى يا بدی آ

ارزيابى تنه، زيرا ت

ك مى چيزی حكم 

ك حقيقت تجربى

بو كم درباره خوب

ت به باور ما از اينك

گردد و اينه  برمى

د بگويد كهخواه 

ب، ج است و داشت

گرايـا كـه طبيعت

آاين ادعا  ردّ  بر ت

 اســت كــه ويژگى

نشـويم، ها آگـاه ى

ش و تحسين فعالي

كار صـورت مىن 

ر  و تنفر به كار مى

شنويم كه چيزی ر

گــويى وی ه بذلــه

.مرتبط است ردن

ibid.: 16(.  

   و ارزيابى

زبان ا ول اسميت

ي) verdicts( ضاوت

تصميمى بر ،حالت

يابى و حكم دربا

 و بيان حكم است

ه در مورد خوبى 

و اين يك مكني مى

برای مثال حك ؛ نه

بلكه اين قضاوت ،

بوی خاصى است

مىن ناول اسميت 

های عينى الف، ب

ن ادعـايى اسـت ك

دليل ناول اسميت. 

 مــورد ســگ آن 

ويژگىما از اين  ه

  

  

 

ستايش

داد انجام

موافقت 

فردی بش

اينكــه بــه

كر تشويق

69( دارند

قضاوت

نا باوربه 

برای قض

در اين ح

بلكه ارز

قضاوت 

زمانى كه

مارزيابى 

هست يا 

،كند مىن

برگ و ب

البته 

ه ويژگى

اين. است

.دهند مى

در مثــال

كه زمانى
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از مفهوم سگ  نيست و ما بدون علم به اين اوصاف، دركى گونه اينولى حقيقت  ،باشيم

برابری معنای خوب با فالن اوصاف عينـى  ناول اسميت ،بنابراين. )Ibid.: 165(خوب داريم 

  .پذيرد آن را نمى صرفولى كليت آن و برابری  ،كند مىقبول  جزئى طور بهرا 

  كارامدی

 كارامـدی، كـارايى يـا كنـد مىبرای خوب ذكـر  ناول اسميتمعنا يا كاربرد ديگری كه 

)efficiency (شـمارد مىبـر وی اين كاربرد و كاربرد بعـدی را از مـوارد ارزيـابى . است .

طبيعى و مصنوعى يا موجـودات جانـدار  یاشيادر مورد اعيان، اعم از » خوب«زمانى كه 

ند، شـو مىگيرنـد، بـه كـار بـرده  مى كـاربرد دارنـد، اسـتفادهو بى جان كه بـرای هـدفى 

 دهـايى را كـه بايـ از ويژگى ميـزان زيـادیمعنايش اين است كه آن شىء و آن موجـود 

 تأكيـدبـاز  نـاول اسـميت. را به بهترين وجـه انجـام دهـد، داراسـت شداشته باشد تا كار

دانسـتن مفهـوم خـوبى بـا  مساوی معنای بهكه اشتباه است اگر تصور كنيم كه اين  كند مى

 معنـای بـهتصور شـود كـه خـوبى  »چاقوی خوب«در مورد  برای مثالهاست؛  آن ويژگى

ايـن سـخن وی رّدی بـر  گمـان بى. های تيزی، دسته راحت، بـادوام اسـت داشتن ويژگى

كـه اگـر چـاقوی  كنـد مىوی استدالل پيشين خود را تكـرار . گرايى است نظريه طبيعت

مطلـع  هـا ويژگىمـا از ايـن  كـه زمانىداشتن ايـن اوصـاف بـود، بايـد تـا  معنای بهخوب 

نيست و مـا  گونه اينولى حقيقت  ،خوب نداشته باشيمايم، دركى از مفهوم چاقوی  نشده

بدون علم به اين اوصاف و بدون علم به غايت و كاربرد چاقو، دركى از مفهـوم چـاقوی 

  . )ibid.: 165(خوب داريم 

  مهارت

چيـزی  دادن فاعـل در انجـام) skill( آن برای بيان مهـارت استفاده ازكاربرد ديگر خوب 

شود فالنى وكيل خـوب، پژوهشـگر خـوب، بـازيكن يـا  مى است؛ برای مثال وقتى گفته

اين كارها مهـارت الزم  دادن حتى دروغگوی خوبى است، منظور اين است كه در انجام

اين كاربرد با كاربرد كارامدی شباهت دارد، با اين تفـاوت كـه چـون فاعـل در . را دارد



ن قـرار داده 

دادن  ی نشـان

فـق باشـيم، 

  بـا تعريـف

هـايى كـه  ت

ـه از طريـق 

كنـد، موفـق 

يم، كسى را 

وی .  اسـت

افراد خوب  

در موقعيـت 

نباشد، بلكـه 

گر آنهـا در 

ibid.: 166(.   

گرايـان  نيت

يا مـردم آن 

گـاه  ،»سـت

 را انتخـاب 

جــامش امــر 

در واقع . درن

 به آن شىء 

بـرای آنكـه ابـزار 

واژه خـوب بـرای

ه بـر آن چيـز موا

مگـر اينكـه  ،نـيم

در فعاليت.  باشـيم

ت وجـود دارد كـ

صول را رعايـت ك

آگاهى داشته باشيم

 

كـاربرد توصـيفى

 بيشتركه  آنچه« ی

د بسـا چهبـرد،  مى ر

ا در حال ارزيابى ن

ناميدند، اگ خوب مى

(بودند ) ، ارزيابى

هودگرايان يـا ذهن

زی است كه من ي

الن چيز خـوب اس

آن ،قـرار گيرنـد 

بــه انج ،كننــد ش مى

آن مهارت دار دن

رفتار مردم نسبت 

نـه چيـزی ك ،ست

تـوانيم از و كـه نمى

شـد  هدف تعيـين

هارت اسـتفاده كن

مورد نظـر موافـق 

سـتيابى بـه موفقيـت

اگر كسى اين اص 

ن اصول موفقيت آ

 .)ibid.: 166( خواند

، ككنـد مىب بيـان 

معنای به تواند مىن، 

كار بـهايـن واژه را 

تخاب يا توصيه، يا

يا ديگران آن را خ

انتخاب، توصيه(ها 

گرايـان، شـه بيعت

اين چيز«است كه 

فال« گويد مىسى ك

 يادشدههای  عيت

حســين و ســتايش

داد نند يا در انجام

ساسات، اعمال و ر

مربوط به خود اوس

طور ك ميت همان

كنيم مگر اينكه با 

 واژه برای بيان مه

ت فرد در فعاليت م

، اصولى برای دس

ای كه گونه بيم؛ به

و، اگر از اينر ين

خواهيم خ» خوب«

برای خـوب سميت

همانند بيشتر واژگان

كسى كـه ا. رود ر 

صيه، دفاع از يك انت

كه خود ي كند مى 

يكى از اين چيزه ن

ى كه طبمعناي بهى 

معنا دينبلكه ب ،ت

تر وقتى ك دقيق ان

او يا مردم در موقع

تح ،پســندند مى، ـد

كن اش حكم مى ى

رشى است از احس

سان است، هدف م

ناول اسم باوربه   .ت

ی چيزی استفاده ك

توانيم از اين  نمى

كه برای موفقيت ه

مهارت هستند دۀ

يابي مى آن آگاهى 

از ا. و اگر نه خير

«ق آنها عمل كند 

  توصيفى

ناول اسآخری كه 

  : د

ه »خوب«واژه 

به كار »نامند مى

انتخاب يا توصي

به چيزی اشاره

دادن حال انجام

ين كاربرد توصيفى

اند نيست  عام گفته

بيابه . »خوانند  مى

است كه اگر ا آن

كننــد توصــيه مى ،د

خوبى ارزيابى و به ،

ره توصيف و گزار

  

  

 

اينجا انسا

است شده

كارامدی

همچنين 

شده هارائ

دربردارند

تجربه با 

شود و مى

كه مطابق

كاربرد ت

كاربرد آ

گويد مى

اما اين

خاص و 

را خوب

آمرادش 

كننــد مى

،كنند مى

اين گزار
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حتى ممكن اسـت شـخص خـود  ناول اسميت باوربه . در شرايطى كه مخاطب قرار دارد

اند، آن  كارشناسان چيزی را سـتوده اينكهها نباشد، ولى با شنيدن  در يكى از اين موقعيت

ايـن كـاربرد دانـد، زيـرا  مىكاربرد توصيفى را يك كاربرد ثانوی وی . را خوب بخواند

او كـاربرد  اعتقـادبـه . از كاربرد واژه خوب توسط مردم درباره چيزی خواهـد بـود پس

  .)ibid.: 166-167(نادر است  بسيارصرف و منحصر واژه خوب در معنای توصيفى 

بيان  ناول اسميتاز نظر با توجه به توضيحاتى كه درباره كاربرد توصيفى واژه خوب 

واژه خـوب متفـاوت از واژگـان توصـيفى  بودن كه معنـای توصـيفى شودبايد دقت  ،شد

واژه خوب برخالف اين واژگان توصيفى بـر وصـف . است... مانند سبز، شجاع، عادل و 

بلكه بـر اسـتعمال ايـن  ،كند مىمعين و مشخصى مانند سبزی، شجاعت و عدالت داللت ن

وقتـى . گانـه پيشـين داللـت دارد يا گروهى در معـانى و كاربردهـای پنجواژه توسط فرد 

كنند، توصيه  يعنى گوينده يا مردم آن را انتخاب مى ،فالن چيز خوب است شود مىگفته 

در واقـع خـوب در اينجـا ذهنيـت ... . كننـد و  تحسين و ستايش مى ،پسندند مى ،كنند مى

ايـن كـاربرد،  رسـد مىبه نظر  ،بنابراين. دكن مىشخص گوينده يا ديگر افراد را توصيف 

  .گرايانه گرايانه يا طبيعت گرايانه خواهد بود نه عينيت كاربردی ذهنيت

 ىكلـ طور بـهكننـد كـه وی  ادعـا مى نـاول اسـميتبرخى از شارحان در تبيين نظريه 

فـوق درسـت بـه   كاربرد واژه خوب برای توصيف را منكر است كه با توجه به نقل قـول

هـای اخالقـى از نظـر  از بيان اينكه كـاربرد اصـلى واژه پسمری وارنوك . رسد مىنظر ن

  :نويسد تحريك و برانگيختن احساسات و شايستگى انتخاب است مى ناول اسميت

 كار بهكم در اين دو جهت  دست ،روند مى كار بههای اخالقى وقتى درست  همه واژه

هـا نـام اوصـاف نيسـتند و  ايـن واژه. يسـتندهای توصـيفى ن ها واژه روند و لذا اين واژه مى

هايى هستند كـه مـا در  گويند كه چه چيزهايى دارای چنان ويژگى هيچ روی به ما نمى به

ی موافق نسبت بـه آنهـا در قلمـرو اخـالق يـا بيـرون از آن ها گرايشداشتن احساسات و 

  .)155: 1380وارنوك، (محق باشيم 

كاربرد ششـمى كـه نـاول اسـميت بـرای خـوب  اين تحليل با توجه به رسد مىبه نظر 



 بودن صـيفى

نـاول  نظريه 

نـه بـين ميا ی

ناختاری آن 

صر مشترك 

هر كس كـه 

در صـورت 

 كـه خـوب 

ژه خـوب را 

 گمـان بى. ت

كردنى و  ب

رانگيزاننـده 

امـا  ، نيست

كـاربرد  سـد

هـايى در  گى

د آنچــه در 

 كـه باعـث 

  . هستند

بـر انتسـاب  

ف بـرای مـا 

G  وD  متعلق

وجـه تمـايز توص ر

حال، اين كاربرد ن

ای نظريـهو  سـازد 

لبتـه جنبـه غيرشـنا

به عنص» خوب«ژه 

comp (هر. داند مى

شـد، بايـد بتوانـد د

شابهى را نام ببـرد 

Now(.  

واژ ول اسميتنار 

G بيان كرده اسـت

انتخـاب معنای بـهی 

ان اسـتعدادی و بر

 واژه خوب شكى

رس مىبـه نظـر . ت

يـا ويژگ  ر ويژگى

ــتن مهــارت ماننــد

اليـل و اوصـافى

گر موصوف هس ف

، زيـرا صيفى است

عنـای ايـن اوصـاف

A ،Gروه واژگان 

گرمان نكته كه بيان

به هرح. حمل شود

مىصـرف خـارج 

كـه ال دهـد مىرار 

ختلف و متعدد واژ

parison( را مقايسه

 مقايسه نداشته باش

 چيزی، موارد مش

well-Smith, 1954: 16

رنوك در بيان نظر

Gواژگان مصدری 

ع واژگان مصـدری

ب از نـوع واژگـا

كاربرد توصيفى  

قـت بيشـتری اسـت

وصيفى است و بر

داشــيــا  بودن فيــد

اسـت، فـارغ از د

، خود توصيفشود 

بى نيز به نظر توص

هرچنـد مع ؛كند ى

ب را به هر سه گر

مگر اينكه به هم ؛

های توصيفى بود ح

 غيرشـناختاری ص

يـر شـناختاری قـر

يان كاربردهای مخ

و آن ر كند مىره 

د حتى اگر قصد 

ش در مورد خوبى

67( سه ضمنى است

 بيان شد مری وار

و و A استعدادی 

رد انتخاب از نوع

 و تحسين و ترغيـب

 بودن  در توصيفى

 خوب نيازمند دق

و مهارت نيز تو ی

و مف كارامــدی. د

ا» راننده خوب«و 

مىهايشان  صوف

د قضاوت و ارزيا

مىوصوف داللت 

جه بايد واژه خوب

؛درست نباشد ارد

ه ب از ديگر واژه

را از يـك نظريـه

شناختاری و غيـ ی

  .ست

از بيا پس  اسميت

 اين كاربردها اشار

بر مى كار به ب را

ديدگاهش شدن يز

 اين نشانگر مقايس

تر  كه پيش گونه ن

 دو گروه واژگان

واژه خوب در مور

د توصيه، ستايش 

همچنين . ستت ا

مانده واژه رد باقى

كارامدیدر موارد  

كنــد مىف داللــت 

و» ابزار خوب« یا

ين اوصاف به موص

رد خوب در مورد

به مودی يا خوبى 

در نتيج. وشن نباشد

 

  

  

 

شما برمى

واژه خوب

ر اسميت

یاه هنظري

تر اس قوی

ناول 

در تمام 

واژه خوب

انگي بحث

نيستند و 

همان

متعلق به 

كاربرد و

در موارد

احساسات

سه كاربر

» خوب«

موصــوف

اه تعبار

انتساب ا

كاربر

وصف بد

رو كامالً 

 .دانست
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  گرايى  گرايى و ذهنيت عينيت ميانداوری ) و

گرايى هـر دو از جهـاتى درسـت  گرايى و ذهنيـت معتقـد اسـت كـه عينيـت ناول اسميت

هـای عينـى خاصـى  بـه ويژگى Aهـای نـوع  گرايان در اين اعتقاد كه واژه ذهنيت. دهستن

بـازخورد افـراد هسـتند و در اينكـه ايـن واژگـان  واكنش ياكنند و تنها تبيين  داللت نمى

ها آنهـا تأييـدو عـدم  یهاتأييـدارتباط خوب و بد با اميال مردم، سـاليق، عاليـق،  بيانگر

ای را  ن است كه غير منطقى است كسى بازیآر اين سخنش ب ویدليل . اند هستند، برحق

كسـى را بـه هيجـان در  هرگزانگيز بخواند، در صورتى كه باور دارد كه آن بازی  هيجان

خوانـدن  خـوب ۀ ميـانمنطقى در رابطـ بودن همين نامعقول. نخواهد آورد نياورده است و

بـه اعتقـاد . آن وجـود دارد چيزی و نبود هرگونه گرايش موافق مستقيم يا غيرمستقيم بـه

خواندن چيزی و انتخـاب آن  باشد، شكاف بزرگى ميان خوبناين رابطه منطقى اگر  وی

گيری برای انتخابش، يا توصيه ديگران به انتخابش وجود خواهد آمد كـه ايـن  يا تصميم

گرايان در مرتبط دانسـتن خـوب بـا  ذهنيت ،بنابراين. ها را نامعقول خواهد ساخت فعاليت

  .)ibid.: 178(های اخالقى بر حق هستند  يل و گرايش موافق، حداقل در موقعيتم

آنها در انكار نكاتى كـه . ندا از جهاتى برحق نيزگرايان  عينيت ناول اسميتاما به نظر 

كننــد خــوبى بايــد وصــف  و در اينكــه تصــور مى كردنــدگرايــان در بــاال مطــرح  ذهنيت

گرايـان در اثبـات نظـر  گـاهى عينيـت. تباه هستندمنحصربفرد و غيرطبيعى باشد، دچار اش

كنند كه اگر چنين ويژگى و اوصاف عينى وجـود نداشـته باشـد،  خود چنين استدالل مى

مـن ايـن را «جای شـكل شخصـى  بـه» اين خوب اسـت«توجيه كاربرد شكل غيرشخصى 

كـه  گويـد مىخـود در پاسـخ ايـن اسـتدالل  ناول اسميت. ممكن نخواهد بود» پسندم مى

چنينى نيز وجود  های مشابه ديگر اين گرايان دوست دارند فراموش كنند كه گزاره عينيت

من آن را «را به جای جمله شخصى » اين زيباست«ما جمله غير شخصى  برای مثال ؛دارند

يك وصـف عينـى ) niceness(زيبايى  گويد مىولى كسى ن ،بريم مى كار به» دوست دارم

را » پـذير اسـت ايـن دل«كه مـا شـكل غيرشخصـى  اند دهكرهمچنين آنها فراموش . است

بايـد گفـت كـه  ،بنـابراين. بـريم مى كار بـهرا » آن را دوست دارم«جای شكل شخصى  به



 اعتقـاد وی 

اخالقـى  ف

 تنهـايم خـواه

وی سـپس  

هـا ت كـه تن

) 2( ؛ه شـود

د و آن ايـن 

رائـه كـنم و 

رد پـذيرش 

رايى همـين 

كه به چـه  م

نظريه  مبنای

دهای اصلى 

، همه امـور 

رشــناختاری 

خـوب بايـد 

 

  ستيونسـون و

در نتيجـه بـه . ـت

دليل عينيت اوصاف

خـ مى چـرا وقتـى 

؟شـود مىسـتفاده 

ای نيست جمله» ست

ديگر نيـز اسـتفاده 

آن را نـدارد» سـندم

داليلى بـرای آن ار

ند كـه عمومـاً مـو

گر  حقانيت عينيت

ibid.: 17(.  

سازيم و مشخص 

م يد بگوييم كه بر

ينكه همه كاركرد

رد فرعى توصيفى،

غير های هبــه نظريــ

صيفى بـرای واژه خ

  .گرايى دانست ت

اسهـای  تحليل نـد 

كـه چنـين نيسـ لى

جمالت شخصى د

كه داند مىی معما 

غيرشخصـى ا های

خوب اس x«) 1(كه 

 های در موقعيت د

پس را مى xمن «كه 

م دتوان مىت و من 

معيارهـايى هسـتند 

جنبه ول اسميت و

79( ذيرش عمومى

شناسى كنيم   نوع

باي ،ری تعلق دارد

و به دليل اي گيرد ى

رد، غير از كاركر

 او در وهلــه اول ب

به كاربرد توص دن

نيتناختاری و ذه

  : دنويس  مى

گرا همانن ی ذهنيـت

ـى اسـت؛ در حـال

شخصى به جای ج

حدودی حث را تا

ه هن كنـيم از جملـ

ك كند مىچنين بيان 

تواند مىبلكه  ،رود 

تری دارد ك گسترده

ز غيرمعمولى نيست

ين معنا كـهبد ؛تند

ف خوبى از نظر ناو

ز معيارهای مورد پذ

   اسميت

را ناول اسميتى 

اری يا غيرشناختار

مىاركرد مساوی 

شمار ه خوب برمى

نظريــه  پــس ،ــتند

بود جهت قائل ى به

با غلبه جنبه غيرشن

زمينه خود در اين

هـای تحليل سـميت

ی نيز ويژگى عينـى

غيرش های هدن جمل

ibid.: 178-17(.  

بح ناول اسميت اين

خصى خود را بيـان

خود از اين امر را چ

 كار بهت انتخاب 

ه معنا و محتوای گ

چيز x پسند من از 

ل برخى عينى هست

عنای عينيت وصف

نى برخورداری از

ابى نظريه ناول 

  سى نظريه

اهيم نظريه اخالقى

شناختا های ه نظري

ی كه معنا را با كا

ه كه وی برای واژ

 غيرشــناختى هســ

ولى ،گرا تعلق دارد

ك نظريه تركيبى ب

در مقاله خ السكى 

ناول اسهرچند 

  

  

 

پذيری دل

بردكار به

9(نيست 

البته ن

پسند شخ

توجيه خو

در موقعيت

اين جمله

است كه

لاين دالي

مع. هستند

است؛ يعن

ارزيا .3

شناس نوع

بخو اگر

نوعى از 

معنای وی

و فرعى 

ذهنــى و 

گ ذهنيت

آن را يك

مك
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جـــّد منتقـــد اشـــكال ســـنتى  و هرچنـــد او به دانـــد مىبخش ن را رضـــايت هيـــر

ر گرا د گرايى اخالقى است، با اين وجود خودش به يك نـوع از ذهنيـت طبيعت

 كنـد مىگرايى سنتى همراهـى  باب اخالق شبيه است كه البته كمى هم با طبيعت

)Mccloskey, 1961: 251( .  

ی پيشـين ها گرايشبدون « گويد مىگرايى ديدگاه ناول اسميت  وی در اثبات ذهنيت

گونه كاربردی برای معيارها خواهيم داشت و نه حتى خواهيم توانست دريـابيم  ما نه هيچ

همچنين برای اثبات تقابل او با تقريرهای . )Nowell-Smith, 1954: 181( »ار چيستكه يك معي

جويـد كـه  تمسـك مى نـاول اسـميتگرايى به اين ديدگاه  گرايى و ذهنيت سنتى طبيعت

، زيـرا ذهنى يا طبيعـى تعريـف شـوند طور بهند توان مىاخالقى ن های معتقد است اصطالح

  .)Mccloskey, 1961: 251(هستند  چندوجهى با چندكاربرد واژگانآنها 

  نكات قوت نظريه

بيان شد، دليل توجه نگارنـدگان بـه ايـن فيلسـوف  ناول اسميتبا توجه به آنچه از نظريه 

رايج شناختاری يا ناشـناختاری  های هناول اسميت برخالف نظرينظريه . شود مىمشخص 

كردنـد و بـه  اربرد بيان مىواژه خوب تنها يك يا دو كويژه  كه برای مفاهيم اخالقى و به

توجه بودند يا سعى بر تحويل آنها بـه آن كـاربرد مـورد  كاربردهای ديگر اين واژه يا بى

. كنـد مىنظرشان داشتند، كاربردهـای متعـددی بـرای واژه خـوب و زبـان اخالقـى بيـان 

ولى نگارنـدگان  ،اشكال كرد توان مىنظريه ناول اسميت  امور جزئىگرچه در برخى از 

تقدند كليت نظريه او به اين معنا قابل دفـاع اسـت كـه واقعـاً واژه خـوب از آن دسـت مع

برای آن يـك  توان مىواژگانى است كه معانى و كاربردهای مختلف و متعددی دارد و ن

وقتى ما واژه خوب را در زمينه مشاوره و راهنمايى . يا دو كاربرد و معنای خاص برشمرد

گـوييم فـالن چيـز كـار خـوبى اسـت، توصـيه بـه مخاطـب  بـريم و مى مى كار بهديگران 

بردن ايـن جملـه در ذهـن داريـم و توصـيه كـاركرد كار بهترين هدفى است كه از  اصلى

و از  كنيم مـىخوانيم يـا در كنسـرتى شـركت  وقتى كتابى را مى. اصلى واژه خوب است



 ،»الى بـودعـ

ده كتـاب و 

ربرد از واژه 

گـری اسـت 

 كاربرديك 

ت كـه واژه 

ای  هـا اشـاره

يـز يكـى از 

ك سـنتى و 

دارد و  رمـى

ون توصـيه، 

 او توصيف 

توان  ی مىد

در نقـد ايـن 

عـاجز » سـت

 1كلم نيسـتند

ــهت   عنوان ب

خـوب يـا ع«وييم 

ن تحسـين نويسـند

ر دو در يـك كـار

 مثبت و مهـم ديگ

 معانى متعدد در ي

كاربردهـايى اسـت

 فيلسـوفان بـه آنه

ختى واژه خوب ني

كـار خـود تفكيـك

تاری را از ميـان بر

چـوهمی متعددی 

البته . زی نيز باشد

  . شكال دارد

يك اشكال بنياد ت

برخـى د. رد كرد

نـادر چـاق اس«ـد 

شـى از سـوی مـتك

ــميت ــه اس ــا آنچ  ب

گـو بـريم و مى مى

ودمـان و همچنـين

براز احسـاس هـر

هستند و اين نكته 

جتماع كاربردها و 

رزيابى نيز ديگر ك

 باشد كـه ديگـر 

  . استها بوده 

اربردهای غيرشناخ

وی بـا ايـن ك. ست

تاری و غيرشـناخت

دهای غيرشناختاری

توصيف چيز تواند

كه جای اش داند ى

نخست: نقد كردن 

گنشتاينى است، وا

ى ماننـهاي هو جملـ

يان رفتار و واكنش

ــوب  ــای خ ن معن

 1382 :95-97. 

شده لذت م  نواخته

س خوشـايندی خو

ر اينجا تحسين و ا

كاربرد اين واژه ه

دارد؛ يعنى اج دكي

، قضاوت و امدی

ای مختلف داشته

خوبى متوجه آنه ه

صيفى در كنار كا

اس ناول اسميتيه 

خالقى بـه شـناخت

اربردضمن اينكه ك

ت مى تشويق دارد، 

مىن كاربرد خوب 

توان چند جهت مى

و كه از نوع ويتگ

مى خاص و َعلَم و

برای بي ها ه و جمل

ــرفتن ـوص برابرگ

                      
صفوی، : ن اشكال نك

 يا شنيدن آهنگ 

ير از بيان احسـاس

در. آهنگ نداريم

مزمان مراد ما از ك

تأك اسميت بر آن 

كاراممهارت، . فظ

ها در زمينه تواند ى

به ناول اسميتو  د

كاربرد توص كردن ع

ت و نوآوری نظر

ا یاه هديمى نظري

ست واژه خوب ض

ساس و ترغيب و 

ترين و نادرترين ف

ول اسميت را از چ

 كاربردی معنای ا

ن را از توجيه اسام

د، زيرا اين اسامى 

138 :96( .  

ــ كال دوم در خص

                         

طالعه بيشتر در مورد اين

  

  

 

خواندن 

چيزی غي

نوازنده آ

خوب هم

كه ناول 

از اين لفظ

مىخوب 

اند كردهن

جمع

نقاط قوت

تقسيم قد

معتقد اس

ابراز احس

را ضعيف

  نقدها

نظريه ناو

به نظريه 

نظريه آن

اند دانسته

2صفوی، (

ــك اش

             

برای مطا. 1
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گرچه كاربرد واژه خوب بـرای ايـن . ، استكند مىكاربردهای مختلف واژه خوب بيان 

فروكاستن معنا . انكار كرد، ولى هيچ يك از اينها معنای خوب نيستند توان مىمقاصد را ن

معنـايى كـه دارای  تنها مقايسه واژه خوب بـا الفـاظ بى. تبه اين كاربردها يك اشتباه اس

دو جملــه . ســازد مىايــن نكتــه را بــرای مــا روشــن  ،كــاربرد يكســانى بــا خــوب هســتند

 واژۀدر جملـه دوم . را مقايسـه كنيـد» !مـاتريكس هـورا«و » ماتريكس فيلم خوبى است«

بـر تحسـين » تريكسمـا«هرگونه معنايى است، ولى كاربردش در كنـار واژه  فاقد» هورا«

در جملـه اول » خـوب«اسميت معتقـد اسـت معنـای واژه . كند مىشما از اين فيلم داللت 

چيزی غير از تحسين نيست و معنای اين واژه در اينجا همان مقصودی است كه برای آن 

بـرای مـا روشـن  بـه وجـدانشهودی و  طور بهولى  ،تحسينهمان يعنى  ؛رفته است كار به

گفــت از نظــر  تــوان مىگرچــه  ،جملــه از نظــر معنــايى يكســان نيســتنددو  اســت كــه ايــن

  .يكسانند) تحسين(اند  رفته كار بهمقصودی كه برای آن 

آخـرين كـاربرد فرعـى و نـادرترين  عنوان بـهدادن كاربرد توصـيفى اشكال سوم قرار

به نظر نگارنـدگان . آنهاست كه دورترين فاصله از كاربردهای اصلى واژه خوب را دارد

ترين كاربرد واژه خـوب اسـت و ايـن واژه كـه از نظـر  و اصلى نخستينكاربرد توصيفى 

كتـاب «در تمام كاربردهايش، چه كاربردهـای وصـفى ماننـد  ،صرفى يك وصف است

، وصـفى را بـه موضـوعى نسـبت »عـدالت خـوب اسـت«يا كاربرد حملـى ماننـد » خوب

يم، يخص كنيم و آن را تعريـف نمـاحتى اگر ما دقيقاً معنای خوب را نتوانيم مش. دهد مى

كه اين واژه وصفى با معنای مثبت را به موضـوع نسـبت  دانيم مىاجمال  بهدر هر صورت 

كاربردهـای اصـلى و فرعـى خـوب برشـمرده  عنوان بـه ناول اسـميتآنچه  البته. دهد مى

ن ايـكـاربرد ای از  در مرتبـه دوم گوينـدهبسا  چههمه كاربردهای ثانوی هستند كه  ،است

 ،»ماتريكس فيلم خوبى اسـت«گويم  ين معنا كه من وقتى مىدوصف اراده كرده باشد؛ ب

منظـورم بيـان احسـاس خوشـايند خـود از  ثانيـاً،درصدد توصيف اين فـيلم هسـتم و  اوالً 

اگـر ايـن  ،در واقع. به مشاهده آن مخاطبمشاهده اين فيلم است و ثالثاً ترغيب و تشويق 

يا . كردم يك از كاربردهای ديگر را اراده نمى نبود، من هيچفيلم دارای اين وصف مثبت 



و به عـدالت 

دالت دارای 

من امر و توصيه او

 معنا كه چون عـد

  .م

و مراد اصلى م» ت

ين د؛ بگيرد مىت 

كنم مىصيه يا امر 

عدالت خوب است

ل توصيف صورت

و را به انجامش توص

   

ع«گويم  كسى مى

ز اين كار از كانال

مثبتى است، من تو

  

  

 

وقتى به ك

است، باز

وصف مث
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