
  

  
  
  
  

  1شناختي نسبيت هستي
  كواين. و. و

  *ترجمة مجتبي درايتي
  اشاره

گرايانه دربارة زبان و نظري رفتارگرايانه در باب معنا قائل  عيكواين به نظري طبي
هاي ارجاعي معنا  باورانه و نظريه او با اين رويكرد به انكار معناشناسي ذهن. است

دهد كه در قلمرو معنا و مرجع  كوشد تا نشان  او سپس مي. پردازد طوركلي مي به
 و ثابت براي كلمات خود توان معنا و مرجعي واحد تعين حاكم است و نمي عدم

اي، يعني ترجمه از زباني متروك بر مبناي  او از سطح ترجمه ريشه. معين نمود
تعين حتي در زبان  گيرد كه عدم كند و در انتها نتيجه مي شواهد رفتاري، آغاز مي
  .حل او براي اين مشكل نظرية نسبيت است راه. خود ما هم وجود دارد

ناپذيري  تعين معنا، درك اي، عدم ، ترجمه ريشهگرايي طبيعي: واژگان كليدي
  شناختي مرجع، نسبيت هستي

***  
I  

) Art as Experience( در درسگفتار ديوئي تحت عنوان هنر همچون تجربه 1931من در بهار 
در آن زمان ديوئي در هاروارد اولين سخنرانِ سلسله درسگفتارهاي به يادبود ويليام . شركت جستم

اكنون مفتخرم كه اولين سخنرانِ . بود و من دانشجوي دوره دكتري بودم) William James(جيمز 
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  .در كلمبيا هستم) John Dewey(سلسله درسگفتارهاي به يادبود جان ديوئي 
كه بر سه دهة آخر عمر ديوئي حاكم بود نظرگاه فلسفي مرا با وي )naturalism(گرايي  طبيعي
 باورم كه معرفت، ذهن و معنا بخشي از همان جهاني من همچون ديوئي بر اين. دهد پيوند مي

 مطالعه شوند كه به علم طبيعي جان اي يردازند، و بايد در همان روح تجربپ هستند كه به آن مي
  .جايي براي  فلسفة پيشيني وجود ندارد. بخشد مي

. يدست كه از زبان سخن بگو اپردازد، بجا گرا به فلسفة ذهن مي كه فيلسوف طبيعي هنگامي
ند و زبان هنري اجتماعي است كه در فراگيريِ آن تنها شاهد ما ا معاني در درجة اول معاني زبان

لذا . ندا هاي ديگر تحت شرايطي است كه عموم مردم قادر به تشخيص آن رفتارِ مشهود انسان
خانه رفتارگرايان  عاقبت كار پوست معاني، يعني همان الگوهاي هويات ذهني، به دباغ

)behaviorist (وجودي رواني …معنا «: ي بر اين نكته تصريح داشتيديو. افتد مي )psychic (
  2».نيست، بلكه ابتدائاً صفت رفتار است

 private(افكنيِ زبان را بر اين حسب درك كنيم، درخواهيم يافت كه زبان خصوصي  اگر ما پي

language (نكته را در دهه بيست بيان كردديوئي اين . به هيچ معناي محصلي امكان وجود ندارد .
 و سپس مطلب 3»حاصل و بازتابِ گفتگو با ديگران است) soliloquy(باخودگويي «: نويسد او مي

كم دو موجود، يك گوينده و  اي از تعاملِ دست طور خاص نحوه زبان به«: دهد را چنين بسط مي
ات بدان تعلق داشته باشند و مند است كه اين موجود يك شنونده، و مستلزم وجود گروهي سامان

 سالها بعد ويتگنشتاين 4».بنابراين زبان رابطه است. عادات گفتاري خود را از آن كسب نموده باشند
نوشت،  گرايانه مي ي بدين سبك طبيعييآن زمان كه ديو. به همين صورت زبان خصوصي را رد كرد

  .بود) copy theory(ويتگنشتاين هنوز در مورد زبان معتقد به نظرية روگرفت 
نظرية روگرفت در اشكال مختلف خود به سنت اصلي فلسفي، و امروزه به رويكرد عرف عام 

ماند كه در آن معاني با  اي مي غيرنقادانه به اسطورة موزه) semantics(معناشناسي . نزديكتر است
ها  ادن اين برچسبرفتن به زبان ديگر به معناي تغيير د. اند برچسبي از كلمات به نمايش درآمده

گرايان آن نيست كه در اين نظر معاني هويات ذهني هستند، هرچند كه  اعتراض اولية طبيعي. است
ماند حتي اگر ما اين كاالهاي نمايشيِ  اعتراض اوليه ايشان پابرجا مي. اين اعتراض نيز وارد است

 يفالطوني و يا حتي اشياا] هاي ايده[/ذهني بلكه مثل ] هاي ايده[/دار را نه تصورات  برچسب
كه در نظر ما معناشناسيِ فرد به نحوي  مادامي. كنند انضمامي بدانيم كه كلمات بر آنها داللت مي



تي
هس

ت 
سبي

ن
 

تي
ناخ

ش
  

  

125  

تواند در تمايالت او به رفتار مشهود مضمر باشد در ذهن او تعين يافته باشد،  فراتر از آنچه مي
ين امر در مورد معنا، نه هوياتي كه معنا هم. اندازد ي مخرب از اعتبار ميا باوري معناشناسي را ذهن

  .دهند، صادق است و بايد بر حسب رفتار تفسير شود مي
بخش اول آشنايي با اصوات آن كلمه و توانايي بر دوباره . دانستن يك كلمه دو بخش دارد

، با مشاهده و )phonetic part( اين بخش، يعني بخش آواشناختي. ايجاد كردن آن اصوات است
بخش . گيرد هاي ديگر حاصل مي آيد و در اين فرايند خطاي مهمي صورت نمي رفتار انسانتقليد 

اين . ، دانستنِ چگونگي كاربرد آن كلمه است)semantic part(ديگر، يعني بخش معناشناختي 
كلمه، . آن، پيچيده تر از بخش آواشناختي است) paradigm case(اي  بخش، حتي در شكل نمونه

يادگيرنده در اينجا نه تنها بايد با شنيدن كلمه از .  مشهود داردءياي، ارجاع به ش ونهدر اين شكل نم
گويندة ديگر آن را به نحو آواشناختي فرا بگيرد، بلكه بايد آن شيء را نيز ببيند؛ و عالوه بر اين، به 

ي يديو. يندب منظور دريافتن رابطة شيء مذكور با آن كلمه، بايد ببيند كه گوينده نيز شيء را مي
اين نظرية خاص دربارة فهم شخصِ ب از اصوات شخصِ «: نمايد بندي مي گونه جمع مطلب را اين
 هر 5».دهد العمل نشان مي گويد كه شخصِ ب از نظرگاه شخصِ الف به شيء عكس الف چنين مي

د است؛ و آموز رفتارِ همسايه و همزبان خو آموزد دانش كدام از ما آن هنگام كه زبانِ خويش را مي
شوند، موضوع مطالعة رفتاري همسايه و  هاي او تأييد يا تصحيح مي بالعكس، تا آنجا كه كوشش

  .همزبانِ خود است
تـر از بخـش آواشـناختي      بنابراين بخش معناشناختي آموختن كلمه حتي در موارد ساده، پيچيده         

ر مورد كلماتي كه مـستقيماً      د. ما بايد ببينيم كه محرك گويندة ديگر در اداي آن كلمه چيست           : است
دهند، فرايند آموختن بيش از پيش پيچيده و مبهم اسـت؛             خصلتهاي مشهودي را به اشيا نسبت نمي      
گـرا بـر    طبيعـي . است) mentalistic semantics(باورانه  و ابهام منشأ پديد آمدنِ معناشناسي ذهن

ختن زبان، يادگيرنده بـراي آمـوختن   هاي پيچيده و مبهمِ آمو كند كه حتي در بخش اين امر تأكيد مي   
  .هاي ديگر ندارد اي جز رفتار مشهود گوينده هيچ داده

گرايانه دربارة زبان و نظري رفتارگرايانه        ي بدين ترتيب به نظري طبيعي     يكه همراه با ديو     هنگامي
بـه تعـين    مـا از اطمينـان      . گذاريم  اي گفتار را كنار نمي      آوريم، تنها شكل موزه     در باب معنا روي مي    

اگر برطبق اسطورة موزه نظر كنيم، كلمات و جمالت يك زبان معناي معـين خـود                . كشيم  دست مي 
ممكن است كه براي كشف معناي كلمات فرد بومي ما مجبور باشيم رفتـار او را مـشاهده     . را دارند 

ي قـادر  كنيم، اما هنوز هم فرض بر آن است كه معناي كلمات، حتي در مواردي كه معيارهاي رفتار            
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كـه   از سوي ديگـر، هنگـامي  .  او، يعني در موزة ذهني او، تعين دارند ذهنبه كشف آنها نباشند، در      
نمـاييم   در عين حال تأييد مـي  » ابتدائاً صفت رفتار است   ... معنا  «كنيم كه     ي تصديق مي  يهمچون ديو 

 نه معنايي وجـود     مردم به رفتار مشهود مضمر است     ) dispositions(كه فراتر از آنچه در تمايالت       
اين سؤال كه آيا دو عبارت از حيث معنا همانندند يا مغاير هم، . دارد و نه همانندي يا تمايز در معنا      

گرا هيچ پاسخ معيني، شناخته يا ناشناخته، ندارد؛ مگر تـا آنجـا كـه ايـن پاسـخ اصـوالً                براي طبيعي 
اگر با اين معيارهـا مـوارد نـامعين         . شودوسيلة تمايالت گفتاريِ، شناخته يا ناشناخته، مردم مقرر           به

  .وجود داشته باشد، وضع براي واژگان معنا و شباهت معنايي بدتر مي شود
دست آوريـد، فـرض كنيـد كـه عبـارتي در زبـاني                تعين تصوري به    گونه عدم   براي اينكه از اين   

دفـاع   ان قابـل  يكـس    نحوي كه به    توان آن را به دو صورت ترجمه كرد، به          متروك وجود دارد كه مي    
. منظور من ايهام عبـارت در زبـان بـومي نيـست           . باشند اما در زبان ما معناي يكساني نداشته باشند        

تواند هر يك از دو ترجمـه را بپـذيرد و هـر               كنم كه يك كاربرد بومي آن عبارت مي         بلكه فرض مي  
كنيد هر دو ترجمه،    فرض  . هايي در ترجمة كلمات ديگر همساز شود       كدام از آنها با اعمال تصحيح     

خوبيِ يكسان با همه رفتارهاي مشهود بوميـان و همزبانـان             ها در هر مورد، به     همراه با اين همسازي   
ها كامالً نه تنها با رفتارهاي بالفعل مـشهود، بلكـه بـا همـة                 فرض كنيد آن ترجمه   . ما مطابقت نمايد  

هـا تـا ابـد نـاممكن         بناي اين فـرض   بر م . تمايالت رفتاري متكلمان به هر دو زبان نيز مطابقت كند         
هـا بفهمـيم كـه آن ترجمـه درسـت اسـت و ديگـري                  خواهد بود كه در مورد يكي از اين ترجمـه         

داشـت؛ فقـط      بود، ترجمة درست و نادرست وجـود مـي          اما اگر اسطورة موزه درست مي     . نادرست
تي آنهـا را نخـواهيم      مسأله اين است كه ما، با دسترسي نداشتن به اين موزه، هرگز درستي يا نادرس              

گرايانه به زبان بنگريد بايد مفهوم همانندي معنـا را در             از سوي ديگر، اگر شما با ديد طبيعي       . فهميد
  .چنين موردي صرفاً چيزي پوچ و مهمل بدانيد

آورم، اجازه دهيد با مثالي       ها روي مي   حال كه به مثال   . ام  من تاكنون از فرض و نظر خارج نشده       
را به  »rien«توانيد  شما مي» ne…rien« در عبارت فرانسوي. ز كنم و آن را بپرورانمنوميدكننده آغا

يا با  » نه«به  » ne«ترجمه كنيد، و سپس انتخاب خود را با ترجمة          » هيچ چيز «يا  » هر چيز «دلخواه به   
 توانيـد اعتـراض     اين مثال از اين جهت نوميدكننده است كه مي        . حشو لحاظ كردنِ آن، همساز كنيد     

باورانـة    توان به اسطورة ذهن     مي. ام  كنيد كه من صرفاً واحدهاي فرانسوي را بيش از حد كوتاه كرده           
خـود هـيچ معنـايي نـدارد و           خودي  به» rien«موزة معنا معتقد بود و در عين حال تصديق نمود كه            

است كه معناي خود را به عنوان يك برچـسب      » ne…rien«برچسب كاملي نيست؛ بلكه بخشي از       
  .كامل دارد
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 يعني وابـستگي    –كنم كه ويژگيِ آشكارِ آن        من با اين مثالِ نوميدكننده آغاز كردم چون فكر مي         
تـر نيـز     راز موارد جدي_ند ا آن به تقسيم زبان به اجزايي كه براي رساندن معاني بيش از حد كوتاه            

به آن انـدازه    : ند هستند  آنها جداً بل   يآنچه ديگر موارد را جديتر مي سازد اين است كه اجزا          . هست
  .بلند كه محمول واقع شوند و بر چيزها صادق آيند و از اين رو، به تصور شما، معنايي را افاده كنند

ام مبتني بر اين واقعيت است كه خرگوشـي           كار برده    به 6 كه من در جايي ديگر     اي  مثال ساختگي 
 حاضر باشد؛ و نيز تنهـا و تنهـا          كه اندامي متصل به خرگوش     كامل حاضر است تنها و تنها هنگامي      

اگر مـا نـدانيم كـه آيـا بايـد      . كه موقعيت زمانيي كه خرگوش در آن قرار دارد حاضر باشد       هنگامي
يـا  » اندام متصل خرگـوش «ترجمه كنيم يا به » خرگوش«را به ) gavagai(» گاواگاي«عبارت بومي   

 يعنـي بـدين     _اشاره مرتفـع سـازيم      وسيلة    توانيم مسأله را صرفاً به      ، هرگز نمي  »موقعيت خرگوش «
هاي متنوع موافقت يا مخالفت بوميـان را در مـورد            طور مكرر در حضور تحريك      وسيله كه صرفاً به   

  .بررسي كنيم» گاواگاي«عبارت 
تـوان مرتفـع      كه اين مسأله را با ابزار غيراشـاري هـم نمـي             اجازه بدهيد پيش از پرداختن به اين      

من همچون ويتگنشتاين نگـران مـوارد سـادة اشـاره           . شاري بپردازم ساخت، كمي به اين گرفتاري ا     
تـوان    را يقينـاً مـي    » عنّابي«، اسم رنگ    7هاي خود او را در نظر بگيريم       اگر يكي از مثال   . كردن نيستم 

» عنّـابي «حتي نيازي به گفـتن آن نيـست كـه    . وسيلة فرايند عادي شرطي كردن يا استقرا آموخت       به
داشـت، احتمـاالً      هايي وجود نمي    در حقيقت اگر چنين نشانه    .  ماده يا شيء   رنگ است و نه شكل يا     

هاي نادرست مبتني بر شكل، ماده و غيـره، و نـه رنـگ، را                بود تا تعميم    هاي بسياري الزم مي     آموزه
هاي نادرست راجع به حـدود مـورد نظـر در نـشان دادن يـك مثـال را كنـار                       حذف كنيم، و انگاره   
كردن يـا اسـتقرايي،       مانند هر شرطي  . يرات پذيرفتني آن رنگ را مشخص نماييم      بگذاريم و دامنة تغي   

اين فرايند نيز در نهايت به تمايل ذاتي شخص بستگي دارد كه يك تحريك را به لحـاظ كيفـي بـه                      
تر بداند تا تحريك سوم؛ در غيـر ايـن صـورت تقويـت و فرونـشاندنِ گزينـشي                     تحريك دوم شبيه  

چيز ديگري جز   » عنّابي« با وجود اين، اصوالً در آموختن        8.نخواهد بود ها هرگز ممكن      العمل  عكس
  .كردن يا استقرايي مورد نياز است الزم نيست آنچه در هر گونه شرطي

اي   اي توده   واژه» آب«همچون  » عنّابي«آن است كه    » خرگوش«و  » عنّابي«اما تفاوت بزرگ ميان     
)mass term ( مرجع فـردي  اي داراي  واژه» خرگوش«است، اما)term of divided reference (

توانيم خرگوش را خوب بفهمـيم مگـر آنكـه اصـل فرديـت آن را خـوب                    خود نمي   خودي  به. است
توان بـا     و اين امر را نمي    . شود  پذيرد و خرگوش ديگر آغاز مي       كجا يك خرگوش پايان مي    : دريابيم

  .اشاره كردنِ صرف، هر چند كه مداوم باشد، خوب دريافت
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پذيرد و گاواگاي ديگر      كجا يك گاواگاي پايان مي    : نيز چنين است  » گاواگاي«ردرگمي دربارة   س
هـا در    هـا و موقعيـت خرگـوش       ها، اندام متصل خرگـوش     تنها تفاوت ميان خرگوش   . شود  آغاز مي 

هـايي را    ها و بخـش    زماني را كه از خرگوش      هاي جهان مكاني   اگر شما تمام بخش   . فرديت آنهاست 
ها تشكيل شده است در نظر       هايي را كه از موقعيت خرگوش      ها و بخش   ام متصل خرگوش  كه از اند  

و . تفاوت تنها در چگونگيِ تقسيم آن اسـت       . ايد  بگيريد، در هر سه مرتبه يك چيز را در نظر آورده          
طور مـداوم تكـرار شـود،       ه  كردن صرف، هرچند كه ب      چگونه قسمت كردنِ آن را با اشاره يا شرطي        

  .موختتوان آ نمي
در ترجمـة   » انـدام متـصل خرگـوش     «و  » خرگـوش «طور خاص به مسأله تصميم بـين          حال به 

اي از اين زبان بومي شناخته شده نيست، جـز آنچـه مـا براسـاس                  هيچ كلمه . پردازيم  مي» گاواگاي«
هايمان چـه   ايم كه در پاسخ به اشاره و پرسش كردن    اي كاربردي راجع به اين امر توافق كرده         فرضيه

سـت كـه هـر       ا مشكل اينجا . حساب آوريم    ها و كلمات بومي را موافقت و مخالفت به          يما و اشاره  ا
هـاي ديگـر خرگـوش را     كنيم، حتي اوقاتي كه انـدام  هاي مختلف خرگوش اشاره مي     گاه ما به اندام   

اي  و بالعكس، هنگاميكه با اشاره   . پوشانيم، در هر بار در حال اشاره كردن به خرگوش نيز هستيم             مي
و . دهيم، در حال اشاره كردن به چندين اندام خرگوش نيز هستيم            فراگير تمام خرگوش را نشان مي     

، »گاواگاي؟«به خاطر داشته باشيد كه ما حتي معادلي بومي براي پسوند جمع نداريم تا، در پرسيدن       
 ظني بين   به نظر واضح است كه در اين سطح حتي نبايد در جستجوي تصميمي            . از آن بهره بگيريم   

  .بود» اندام متصل خرگوش«و » خرگوش«
در نهايت ما بايد چگونه تصميم بگيريم؟ اشارة گـذراي مـن بـه پـسوندهاي جمـع بخـشي از                     

اي از ساختارها و      هاي داراي مرجع فردي را دسته       در زبانِ ما فرديت بخشيدن به واژه      . جواب است 
، )numerals(جمـع، ضـماير، اسـم اعـداد         پسوندهاي  : دهند  ادات دستوريِ مرتبط با هم انجام مي      

مـرتبط را در   هـم  كه اين دسـته تمهيـدات بـه      هنگامي. »ديگر«و  » همان«در معناي اينهماني،    » است«
اگـر بتـوانيم   . كنـد  قالب انضباط خشك منطق نمادي درآوريم، سور در آنها نقـش اصـلي پيـدا مـي        

آيـا ايـن    «فـرد بـومي از وي بپرسـيم كـه           دهيم بـه زبـان آن         هاي مناسبي انجام مي     كه اشاره   درحالي
و » انـدام متـصل خرگـوش     «،  »خرگـوش «، در واقع در تصميم گـرفتن بـين          »گاواگاي همان است؟  

شناس سرانجام به جايي خواهـد رسـيد    و البته زبان . پيماييم  مسير درست را مي   » موقعيت خرگوش «
نـد تـا ادات جمـع، ضـماير، اسـم           ك  او نظامي ايجاد مـي    . ظاهر همان سؤال را بپرسد      تواند به   كه مي 

او . مرتبط زبان ما را به نحو فحوايي به زبان بـومي ترجمـه نمايـد                هم  اعداد، اينهماني و تمهيدات به    
شـده    آورد؛ ساختارها و ادات بومي را از جمالت بوميِ بيـان            اين نظام را با انتزاع و فرضيه پديد مي        
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تا آنجـا   . نها را با ساختارها و ادات زبان ما برابر نهد         كوشد تا به طرق گوناگون آ       كند و مي    انتزاع مي 
ظـاهر بـا هـم     هاي اسـتعمالِ مناسـب بـه    كه جمالت بومي و جمالت برابرنهادة ما در قبال موقعيت         

كـه مـن آنهـا را فرضـيات تحليلـي           _مطابقت داشته باشـند، زبانـشناس ايـن فرضـيات ترجمـه را              
)analytical hypothetheses (پندارد د شده مي تأيي_9نامم مي.  

و » انـدام متـصل خرگـوش     «،  »خرگوش«تعين ميان     رسد كه اين روش اصوالً عدم       اما به نظر مي   
دهد، گرچه در عمل در خور تحـسين اسـت و بهتـرين روشـي                 را خاتمه نمي  » موقعيت خرگوش «

ي تحليلـي،   ها  زيرا اگر يك نظام جامع و كارا از فرضيه        . توانيم انتظار آن را داشته باشيم       است كه مي  
را منظور كند، شايد نظامي ديگـر كـه بـه همـان             » همان است «براي ترجمة يك عبارت بوميِ معين       

متعلـق  «ست اما از حيث ساختار متفاوت است آن عبارت بومي را به چيـزي شـبيه بـه                    ا اندازه كارا 
 همـان   اگـاي گاوآيـا ايـن     «كوشيم تا به زبان بومي بپرسيم         كه مي   لذا هنگامي . ترجمه كند » است به 
تـا  . » متعلق به آن اسـت؟     گاواگايآيا اين   «، ممكن است در حال پرسيدن اين امر باشيم كه           »است؟

انـدام متـصل    «بجـاي   » خرگـوش «بـه   » گاواگـاي «اينجا تأييد فرد بومي شاهد عيني بـراي ترجمـه           
  .نيست» موقعيت خرگوش«يا » خرگوش

مـا  . مشترك است» ne … rien«يشين يعني پاافتادة پ اين مثال ساختگي در ساختار با مثال پيش
» هـيچ چيـز   «يا  » هر چيز «را به   » ne«  ،»rien«قادر بوديم، به مدد تعديل جبراني در نحوة برخورد با           

هاي جبراني در ترجمـة عبـارات        توانيم، در نتيجة تعديل     دارم كه ما مي     و من اظهار مي   . ترجمه كنيم 
ترجمـه  » موقعيت خرگـوش  «يا  » اندام متصل خرگوش  «يا  » خرگوش«را به   » گاواگاي«بومي ديگر،   

، يـا چيـزي ديگـر، را        »بودگي  خرگوش«به  » گاواگاي«توانند ترجمة     هاي ديگر حتي مي    تعديل. كنيم
هـاي   اي كه بتوانـد مـا را بـه ترجمـه     به نظر من اين امر معقول است، زيرا هر مالحظه. همساز كنند 

ا براي فرديـت بخـشيدن رهنمـون شـود، در كـل داراي              مرتبط زبان م    هم  بومي از دسته تمهيدات به    
هاي بسيار متفاوتي از حيث نظام       ظاهراً مسلم است كه انتخاب    . متني است   ويژگي ساختاري و سياق   

وجود دارد كه هر يك از آنها نسبت به همة تمايالت به رفتار كالمي، از هر لحاظ، سزاوارانه عمـل                    
  .كند مي

را بـا   » گاواگـاي «شـناس ميـداني در واقـع         اهـد بـود اگـر زبـان       قدر كفايت معقـول خو      البته به 
را » موقعيت خرگوش«و » اندام متصل خرگوش«اي مانند  ها لجوجانه برابر بداند و گزينه » خرگوش«

كننـد تـا    شـناس كمـك مـي      هاي ديگر مشابه آن به زبـان       اين انتخابِ معقول و انتخاب    . كنار بگذارد 
ي با ابزار فرديـت زبـان مـا         ا  يهاي بوم   معين كند كه چه عبارت     فرضيات بعدي خود را در اين باره      

ي كه او   ا  اصل پنهاني . شود  بخشي ظاهر مي    نحو رضايت   كنند، و بدين ترتيب همه چيز به        مطابقت مي 
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شود ايـن اسـت       هاي مشابه براي ديگر كلمات بومي، رهنما مي        ، و انتخاب  »خرگوش«را به انتخاب    
كند، مرجعي مناسـب      اي متفاوت حركت مي     تمامه در زمينه    انس، كه به  ثبات و نسبتاً متج     با ءكه شي 

عنـوان يكـي از كليـات         شد، احتماالً آن را به      اگر وي از اين اصل آگاه مي      . براي عبارتي كوتاه است   
سـتود و هـيچ مـشكلي در نـشان دادنِ اعتبـار             هـاي هـر زبـاني، مـي        شناسي، يا يكي از ويژگي     زبان
كنـد   بود؛ او خود اين اصل را وضع مي       اما در آن صورت وي در اشتباه مي       . شناختي آن نداشت   روان

اين وضع كـردن بـسيار معقـول اسـت و مـن غيـر از آن را           . تا به آنچه عيناً نامتعين است قرار دهد       
  .اما بحث من فلسفي است. كنم توصيه نمي

ن اسـت صـرفاً    وانگهي، از حيث فلسفي جالب اينجاست كه آنچه در اين مثالِ ساختگي نـامتعي             
تعـين    مالحظات من دربارة عدم   ). reference(است؛ مرجع   ) extension(معنا نيست بلكه مصداق     

كه بتوان آن را به دو طريق «كردم  من عبارتي را تصور مي. با زير سؤال بردنِ همانندي معنا آغاز شد   
يقينـاً  . » نداشـته باشـند    دفاع باشند، اما در زبـان مـا معنـاي يكـساني              يكسان قابل   ترجمه كرد كه به   

هرگز آشكار نشده اسـت كـه در        . همانندي معنا مفهومي مبهم است كه مكرراً زير سؤال رفته است          
مورد دو محمولي كه مصداق يكسان دارند چه هنگام بايد گفت كـه معنـاي يكـسان دارنـد و چـه                      

ق، يـا مـسألة مثلـث       پـر و حيـوان نـاط        هنگام نبايد گفت؛ اين همان مسألة قديمي جانورِ دوپايِ بي         
مرجع و مصداق، چيزي پايدار بوده اسـت؛ معنـا و مفهـوم    . االضالع است  الزاويه و متساوي    متساوي

)intension(تعين ترجمه  اما عدم. ، ناپايدار)indeterminacy of translation (    كـه اينـك پـيش
انـدام متـصل     «،»خرگـوش «هـاي     واژه. كنـد   يكسان برخورد مـي     روي ماست، با مصداق و مفهوم به      

تنها در معنا متفاوت نيـستند؛ آنهـا بـر چيزهـاي متفـاوتي صـدق                » موقعيت خرگوش «و  » خرگوش
  .آيد ناپذير از كار درمي مرجع خود بر حسب رفتار درك. كنند مي

توانيم در حدود بستة زبان خودمان چونان هميشه معتقـد باشـيم كـه سـخن مـصداقي از                     ما مي 
و غيـره تنهـا بـر       » موقعيت خرگوش «،  »خرگوش«تعين بين     را عدم زي. تر است   سخن مفهومي واضح  

 ضماير، ادات جمع، اينهماني، اسم اعداد و غيـره          _تعين متقابل در ترجمة ابزار فرديت زبان ما           عدم
تعينـي خـود را تحميـل         شـده و ثابـت بـدانيم چنـين عـدم            كه اين ابزار را داده     مادامي.  مبتني بود  _

كـه   ودنِ اين ابزار، هيچ رمز و رازي دربارة مصداق وجود نـدارد؛ هنگـامي   با فرض ثابت ب   . كند  نمي
 اي  امـا در سـطح ترجمـة ريـشه        . ها بر چيزهايي يكـسان صـدق كننـد مـصداقِ واحـد دارنـد                واژه

)radicaltranslation (شود ناپذير مي مصداق خود درك.  
لجوجانـه اسـت كـه      ها و اندام و موقعيت آنهـا مثـالي سـاختگي و              مثال من در مورد خرگوش    

نـد و در  ا اما مواردي نيز وجود دارند كـه كمتـر عجيـب    . زبانشناس عملگر تاب آن را نخواهد آورد      
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) classifiers(» نماهـا   طبقـه «در زبان ژاپني وندهاي خاصي بـه نـام          . عمل خود را تحميل مي كنند     
ت كـه آنهـا بـه اسـم         توضيح معمول اين اس   . توان آنها را توضيح داد      وجود دارند كه به دو نحو مي      

اگر . را فرض كنيد  » 5«عدد  . سازند  هاي متمايز مي   شوند و اعداد مركبي داراي شكل       اعداد اضافه مي  
رسيد كه براي شمارش حيوانات مناسـب         مي» 5«نما را به آن اضافه كنيد به شكلي از            شما يك طبقه  

 يرسيد كه براي شـمارش اشـيا   مي» 5«نمايي ديگر را به آن اضافه كنيد به شكلي از        است؛ اگر طبقه  
اما راه ديگـرِ نظـر كـردن بـه          . باريك مانند مداد و چوب غذاخوري مناسب است، و قس علي هذا           

عنوان سازندة بخـشي از واژه        عنوان سازندة بخشي از اسم عدد، بلكه به         نماها آن است كه نه به       طبقه
نمـا عمـل      بر پاية اين نظر طبقـه     . يرهيا غ » گاو«يا  » چوب غذاخوري «اي براي      واژه _به آنها بنگريم    

اي  كـه بـا واژة تـوده        اسـت هنگـامي   » اي  تكه«دهد كه در زبان ما بر عهدة          بخشي را انجام مي     فرديت
  .كار رود به» گله«اي  كه با واژة توده هنگامي» رأس از«رود يا  كار مي به» چوب«

؛ 10 از سه كلمه تشكيل شده اسـت داريم، كه اما» پنج گاو«در هر دو نظر ما عبارتي ژاپني معادل      
نماي نوع حيوان است، و آخري تـا حـدي بـا              است، دومي طبقه  » 5«كلمة اول در واقع عدد خنثاي       

جـنس  «شـده در      نما با يكديگر عددي صرف      در نظر اول، عدد خنثي و طبقه      . كند  مطابقت مي » گاو«
 مبناي نظـر ديگـر، كلمـة ژاپنـي          بر. كنند  مي» پنج گاو «را تبديل به    » گاو«سازند و سپس      مي» حيوان

» گلـه «اي  نيست بلكه مطابق با واژة تـوده » گاو«) individuative term(سوم مطابق با واژة فردي 
؛ و »رأس از گلـه «شود تا واژة فردي مركبي بسازد، يعني  اي وارد مي نما بر اين واژة توده    طبقه. است

پـنج رأس از  «رود و  كـار مـي    اين تركيب به، بدون مزيت جنسيت، مستقيماً نسبت به همة   اعدد خنث 
  .سازد ، را مي»پنج گاو«، و بدين ترتيب در واقع باز »گله

. سـت  ا خوبي تبيين كند محتاج اغماض نظر شـما         اين مثال ساده براي آنكه بتواند وضعيت را به        
را » گـاو «يـرد، و    گ  ها را دربر مـي     اي بفهميد كه تنها گاوسان      اي توده   عنوان واژه   را به » گله«شما بايد   

هـا ربطـي بـه       كـارگيري ه  ثابت نبودنِ اين ب   . رود  كار مي   ها به  چنان بفهميد كه در مورد همة گاوسان      
موضوع اين است كه عبارت ژاپني چنانچه بـه هـر يـك از دو صـورت                 . موضوع مورد بحث ندارد   

پنـي سـوم را     طريقـة اول كلمـة ژا     . آيد، و هـو المطلـوب       مي  در» پنج گاوسان «تجزيه شود به شكل     
كند، و طريق ديگر بـر عكـس، آن كلمـه را     كند كه بر هر گاوساني صدق مي     اي فردي تلقي مي     واژه
را دربـر  ) beef on hoof(نايافتـة گوشـت زنـدة گاوسـان      داند كه كليت فرديت اي مي اي توده واژه
هـاي    وجود تفـاوت  ند؛ و به علت   ا  اين دو طريقِ برخورد با كلمة ژاپني سوم بسيار متفاوت         . گيرد  مي

اي چونـان يـك كـل در هـر      كلمـه  نما، اين عبارت سه جبراني در وصف ما از كلمة دوم، يعني طبقه        
  .آيد مي مورد درست از كار در
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مـا قـادر   . ، اسـت »ne … rien«پاافتادة خودمـان،   نحوي يادآور مثال نخست و پيش اين مثال به
را نفـي يـا     » ne«ردانيم، و براي جبران ايـن تفـاوت         برگ» هيچ چيز «يا  » هر چيز «را به   » rien«بوديم  

هـا لحـاظ كنـيم يـا         اي فردي براي گاوسـان      توانيم يك كلمة ژاپني را واژه       اكنون مي . معنا بگيريم   بي
نمـا را     اي براي گوشت زندة گاوسان؛ بدين طريق كه براي جبـران ايـن تفـاوت طبقـه                  اي توده   واژه

پاافتادگيِ مثال اول كامالً  با وجود اين، پيش. اي ه واژة تودهبخش ب كنندة عدد بگيريم يا فرديت  صرف
مثال اول بدين دليل كنار گذاشته شد كه ما آن را بـيش از حـد كوچـك                  . شود  به ديگري منتقل نمي   

اي معنـادار بـراي آن نـاممكن بـود، و واحـد               آن قدر كوتاه بود كه ارائة ترجمه      » rien«: كرده بوديم 
توان با گفتن اين امر كنار گذاشت كه كلمـة سـوم    اما مثال ژاپني را نمي. دبو» ne … rien«معنادار 

اي معنـادار ارائـه داد و تنهـا كـل عبـارت               توان بـراي خـود آن ترجمـه         آن قدر كوتاه است كه نمي     
گفتن ايـن امـر بـه منزلـة آن اسـت كـه شـما                . ، واحد معنادار است   »پنج گاو «اي، معادل با      كلمه  سه

) denotation(را كه به آن اندازه بلند است كـه يـك واژه بـوده و داراي مرجـع                   اي    حاضريد كلمه 
زيرا سومين كلمة ژاپني در     . اي معنادار براي آن ارائه داد       تر از آن بدانيد كه بتوان ترجمه        باشد، كوتاه 

اي   اي با مرجـع فـردي و در رويكـرد دوم واژه             در رويكرد اول واژه   : هر دو رويكرد يك واژه است     
اي داللتگـر اسـت    كـه واژه   اگر شما بدين ترتيب حاضر باشيد يك كلمه را حتـي هنگـامي     . اي  هتود

طور ضمني آنچه را من درصدد    اي معنادار براي آن ارائه داد، به        تر از آن بدانيد كه بتوان ترجمه        كوتاه
  ).inscrutability of reference(ناپذيري مرجع  درك: گيريد اثبات آن بودم مسلم مي

يك توصـيف  . نماهاي ژاپني مطرح نيست سأله درست و نادرست بين اين دو توصيف از طبقه       م
هر . تر به زبان ما مؤثر است؛ ديگري همدلي بيشتري با زبان ژاپني را در پي دارد                 در ترجمة مطلوب  

اي   تمامي جمالت كامل، و حتي عبارات سـازه       . دو به يكسان با همة رفتارهاي كالمي تناسب دارند        
تا اين  . پذيرند  هاي نهايي بر مبناي هر يك از دو توصيف را مي            رفته ترجمه   هم  ، روي »پنج گاو «ند  مان

تر ممكـن    هاي كوتاه   اما از حيث فلسفي جالب آن است كه مرجع يا مصداق واژه           . اندازه ثابت است  
اي اسـت   هاي تود كند، يا واژه آيا آن كلمه ژاپني سوم خود بر هر گاوي صدق مي     . است ثابت نباشند  

اي   اين مسأله_اي بسازد كه بر هر گاوي صدق كند           نمايي همراه شود تا واژه      كه با طبقه    و نيازمند آن  
ايـن مـسأله اصـوالً    . گـذارد  است كه تمامت تمايالت انسان به رفتار كالمي آن را نامعين بـاقي مـي             

نما همـساز   ة توصيفي از طبقهوسيل توان به هر دو پاسخ را مي    . نامتعين است؛ واقعِ امري وجود ندارد     
آورِ  وسـيلة خصيـصة مـالل      و ايـن بـار بـه       _ناپذيري مرجع وجود دارد       پس در اينجا نيز درك    . كرد

  .شود ترجمة عملي نمايان مي
تـر   ناپذيري مرجع را به خانه نزديـك        توان درك   مي» سبز«يا  » آلفا«با مورد توجه قرار دادن كلمة       



تي
هس

ت 
سبي

ن
 

تي
ناخ

ش
  

  

133  

مـا گـاهي   . مند وجـود دارد  ات و ديگر كلمات شبيه آنها ابهامي قاعده       در استفادة ما از اين كلم     . كرد
گوييم علـف سـبز    كه مي بريم، مانند هنگامي    كار مي   هاي كلي انضمامي به     اين كلمات را چونان واژه    

هاي مفرد انتزاعـي      از سوي ديگر، گاهي ما آنها را چونان واژه        . شود  اي با آلفا آغاز مي      است، يا كتيبه  
ابهام را اين امر تقويت     . گوييم سبز رنگ است و آلفا حرف است         كه مي   بريم، مانند هنگامي   كار مي   به
اي كـه بـراي آمـوختن واژة كلـي      اشاره. كند كه اشاره كردن در تمييز اين دو كاربرد ناتوان است       مي

ختن اي نيست كـه بـراي آمـو    پذيرد به هيچ وجه متفاوت از اشاره    انجام مي » آلفا«يا  » سبز«انضمامي  
با اين حال اين كلمه در دو استعمال خود بـه دو          . گيرد  صورت مي » آلفا«يا  » سبز«واژة مفرد انتزاعي    

كنـد     انضمامي صـدق مـي      استعمال نخست بر بسياري از اشياي      در. چيز بسيار متفاوت ارجاع دارد    
  .ولي در استعمال ديگر تنها نامِ يك شيء انتزاعي مفرد است

شـود ايـن دو اسـتعمال را از           ة اينكه اين كلمه در جمله چگونه واقع مـي         توان با مالحظ    البته مي 
گيرد يا نه، آيا موضوع مفـرد واقـع           آيا حرف تعريف نامعين، يا پسوند جمع، مي       : يكديگر تمييز داد  

اما اين معيارها به ادات و      . كننده است يا مكمل محمولي، و قس علي هذا          شود يا نه، آيا توصيف      مي
شوند و پيش از اين تأكيـد نمـودم كـه             ي و ابزار فرديت زبان خاص ما متوسل مي        ساختارهاي نحو 

لذا از نظرگاه ترجمه به زباني متـروك، تمـايز          . تعين ترجمه در مورد خود اينها نيز صادق است          عدم
انـدام  «،  »خرگـوش «بين واژة كلي انضمامي و واژة مفرد انتزاعي دچار همان گرفتـاري تمـايز بـين                 

ناپـذيري مـدلول      پس اين نيز مثالي ديگر براي درك      . است» موقعيت خرگوش «و  » متصل خرگوش 
است، زيرا كه تفاوت بين كلي انضمامي و مفرد انتزاعي تفاوت در چيزهايي است كه به آنها ارجاع                  

  .شود مي
اما آشكار است كـه ايـن       . نيز تصديق كنيم  » عنّابي«تعين را در مثال       توانيم اين عدم    در ضمن مي  

  .كرد ين غير از آن چيزي است كه ويتگنشتاين را نگران ميتع عدم
تـوان آن را   تمييزناپذيري باالشارة مفرد انتزاعي از كلي انضمامي وابسته به چيزي است كـه مـي       

ابتـدا  ). direct ostension(ناميد، در مقابل اشارة مستقيم ) deferred ostension(» تأخر اشارة با«
بار در    اي است كه امتداد انگشت اشاره اول         نقطه شده  نقطة اشاره . پردازم به تعريف اشارة مستقيم مي    

اي كـه باالشـاره روشـن          اين است كه واژه    اشارة مستقيم مشخصة  . كند  آن نقطه با سطح برخورد مي     
البته حتـي چنـين اشـارة مـستقيمي         . شده را دربر دارد     شود بر چيزي صادق است كه نقطة اشاره         مي
اي كـه باالشـاره       اين مسأله مطرح اسـت كـه واژه       . اند  را دارد كه شناخته شده    هاي خود     قطعيت  عدم

و مسأله ديگر اينكه جـوهر     . گيرد  شده را دربر مي     روشن شده است چه اندازه از پيرامون نقطة اشاره        
شـود متفـاوت باشـد و بـاز           يا چيزي غايب تا چه حد مجاز است كه از آنچه اكنون بدان اشاره مي              
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تـوان در     اصوالً هر دو مـسأله را مـي       . نون باالشاره روشن شده است آن را دربر بگيرد        اي كه اك    واژه
اگر آن واژه داراي مرجع فـردي باشـد،         . هاي متعدد مرتفع كرد     وسيلة استقرا از اشاره     صورت نياز به  

پـذيرد و ديگـري آغـاز     كجا يكي از اشياء آن پايان مي      : آيد  ، مسألة فرديت نيز پيش مي     »سيب«مانند  
تر حل و فصل نمـود، كـه    هاي متعدد مفصل وسيلة استقراء از اشاره     توان به   اين مسأله را مي   . شود  مي

شوند، اگر معادلي براي اين ابزار فرديـت معـين       همراه مي » ديگري«و  » همان سيب «با عباراتي نظير    
 و  »انـدام متـصل خرگـوش     «،  »خرگـوش «وسـيلة     تعيني كـه بـه      شده باشد؛ در غير اين صورت عدم      

  .ماند نشان داديم باقي مي» موقعيت خرگوش«
اين نوع اشاره هنگامي واقع     . نامم   مي باتأخرمن اشارة ديگر را     . طريقة اشاره مستقيم چنين است    

يـا  . شود كه ما به درجه اشاره كنيم، و نه بنزين، تا نشان دهيم كه بنـزين در مخـزن وجـود دارد                       مي
. را روشـني بخـشيم    » آلفا«يا  » سبز«ي يوناني واژة مفرد انتزاعي      ا  كه با اشاره به علف يا كتيبه        هنگامي

كـار رود اشـاره       به» آلفا«يا  » سبز«كه براي روشني بخشيدن به واژة كلي انضمامي           اين اشاره هنگامي  
كـار رود     به» آلفا«يا  » سبز«كه براي روشني بخشيدن به واژة مفرد انتزاعي          مستقيم است، اما هنگامي   

شـده    ست؛ زيرا شيء انتزاعي كه رنگ سبز يا حرف آلفا است دربردارندة نقطة اشـاره              اشارة باتأخر ا  
  . اي ندارد نيست، بلكه اصالً نقطه

نحـو بـسيار      كه ما، همچون مورد درجة بنزين، تطابقي در ذهـن داريـم بـه               اشارة باتأخر هنگامي  
ــي ــارات  . دهــد طبيعــي رخ م ــن دســت را عددگــذاري عب ــال ديگــر از اي  numbering of(مث

expressions (  عنوان عدد گودل بـراي حـرف آلفـا      به7بدين ترتيب كه اگر  . آورد  گودل فراهم مي
اي كـه داراي حـرف        معين شده باشد، شخصِ آگاه به عددگذاري گودل در هنگام اشـاره بـه كتيبـه               

و نحـ   الظاهر ايـن اشـاره بـه        علي. دهد  ترديدي به خود راه نمي    » هفت«يوناني مذكور است در گفتن      
ي انتزاعـي   ا  ءگام اولِ تأخر ما را از كتيبـه بـه حـرف يونـاني همچـون شـي                 : مضاعف باتأخر است  

  .سازد رساند و گام دوم در پي آن ما را به عدد رهنمون مي مي
تـوانيم بـين اسـتعمال كلـي          ديديم كه با توسل به ابزار فرديت خود، اگـر موجـود باشـند، مـي               

توانيم ظاهراً با توسلِ دوباره به آن ابـزار،           ما مي . تمييز بگذاريم » آلفا«انضمامي و مفرد انتزاعيِ كلمة      
در استعمال مفرد انتزاعي خود آيـا واقعـاً   » آلفا«ويژه اينهماني، اين مسأله را نيز حل كنيم كه كلمة           به

به هر تقدير اگر   . رود يا لجوجانه، براي ناميدن عدد گودِل آن حرف          كار مي   براي ناميدن آن حرف به    
بـرد،   كـار مـي   بـه » 7«اي را نيز پيدا كرده باشيم كه گوينده معـادل بـا عـدد               مطابق ميل خود كلمه    ما
  .  است7توانيم از او بپرسيم كه آيا آلفا  ها را تمييز دهيم؛ زيرا مي توانيم اين گزينه مي

اين مالحظات حاكي از آنند كه اشارة باتأخر هيچ مشكل اساسيي به مـشكالت اشـارة مـستقيم                  
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اگر ما فرضيات تحليليِ ترجمـه شـامل اينهمـاني و ديگـر ادات مربـوط بـه فرديـت را                     . افزايد  مين
و غيـره را، كـه از اشـارة         » موقعيت خرگـوش  «و  » خرگوش«توانيم نه تنها ترديد ميان        برگزينيم، مي 

مستقيم حاصل شد، بلكه هرگونه ترديد بين كلي انضمامي و مفرد انتزاعـي و بـين عبـارت و عـدد                     
گيـري بـيش از حـد         امـا ايـن نتيجـه     . ل را، كه از اشارة باتأخر نتيجه مي شـود، مرتفـع سـازيم             گود

يابد و حتي اگر ما ثابـت و متقـرر بـودن اينهمـاني و      ناپذيري مرجع عمق مي درك. خوشبينانه است 
مانـد؛ در واقـع حتـي اگـر مـا ترجمـة               ديگر ابزار فرديت را بپذيريم در شكلي نامحسوس باقي مي         

  .ي را كنار بگذاريم و تنها به زبان خود بينديشيما ريشه
او نظـامي   . فكـر را در نظـر بگيريـد         صـاحب ) protosyntactician(موقعيت نحوي نخـستينِ     

، يا نحـو اوليـه، دارد و   )first-order proof theory(بندي شده از نظرية برهانِ مرتبة اول  صورت
ايـن عبـارات    . هايي از يك الفبـاي مـشخص        شانهعالم او تنها مركب از عبارات است، يعني رشته ن         

توان فرض كرد     لذا مي ). token(هستند نه نشانه    ) type(دقيقاً چه نوع چيزهايي هستند؟ آنها گونه        
ست  ا ها  اي از كتيبه    يعني هر عبارتي مجموعه   . هاي خود است    كه هر يك از آنها مجموعة همه نشانه       

بنـدي    ما به سبب شباهتي خاص در شكل با يكديگر طبقـه          اند ا   زمان مختلف قرار گرفته     كه در مكان  
 در نظمي معين تـشكيل شـده اسـت، مجموعـة همـه              y و   x ، كه از دو عبارت       xˆyرشتة  . اند  شده
 هـستند و    y و   xهـاي     هايي خواهد بود كه هر كدام از آنها دو بخش دارند كه به ترتيب نشانه                كتيبه

 yو  xاي تهي باشد گرچه   مجموعهxˆyممكن است  اما. يندآ تحت آن نظم يكي پس از ديگري مي
تعلق داشـته باشـند از قـضا در هـيچ جـا، در       yو  xهايي كه به  تهي نباشند؛ زيرا ممكن است كتيبه    

امـا ايـن    . يابد  هر چه طول رشته بيشتر باشد اين خطر افزايش مي         . گذشته، حال يا آينده پيدا نشوند     
  .xˆy = zˆyهرگاه  x=zشود كه بنا بر آن  ن دانسته ميترديد نقض يك قاعدة نحو نخستي امر بي

هـا    اي از كتيبـه      عالم خود را همچون مجموعه     يفكر اشيا   از اين رو اين نحوي نخستين صاحب      
هـا    هايي از كتيبه    هاي واحد خود را مجموعه      ها، يعني نشانه   تواند اتم   او هنوز مي  . تفسير نخواهد كرد  

هاي خود را     پس بجاي آنكه رشته نشانه    . اين موارد وجود ندارد   فرض كند، زيرا خطر تهي بودن در        
كمك بگيـرد و    ) sequence(تواند از مفهوم رياضي سلسله        ها فرض كند، مي     هايي از كتيبه    مجموعه

ها منطبق كردن اشياء بر اعداد        راهي آشنا براي فرضِ خود سلسله     . ها فرض كند    آنها را سلسله نشانه   
هـاي   اي متنـاهي از جفـت       ها به مجموعه    اي از نشانه    كرد هر عبارت يا رشته    بر مبناي اين روي   . است

  .شود نشانه و عدد تبديل مي
تر از آن است كه بتـوان آن را از شخـصي توقـع                تر و پيچيده    ها ساختگي  اين توصيف از عبارت   

انگهـي،  و. هايي بداند   هاي چنين و چنان نشانه      داشت كه گسترة متغيرهاي خود را صرفاً شامل رشته        
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وسـيلة    شـوند بـه     توان مالحظاتي را كه موجب اين سـاختار مـي           اين انتخاب گريزناپذير نيست؛ مي    
يكي از اين ساختارها خـودِ عددگـذاريِ گـودل اسـت كـه              . ساختارهاي جايگزين برآورده ساخت   

كـه    گيـرد در حـالي      كـار مـي     اين ساختار تنها اعداد طبيعي را بـه       . انگيزي ساده است    نحو وسوسه   به
هـاي ايـن دو    حرفي و نيز اعداد طبيعي و مجموعـه جفـت   هاي يك ساختار پيشين از مجموعه كتيبه  

تـر    واضـح . ايـم   واضح است كه در اين نقطه ما عبارات را به نفع اعداد كنار گذاشته             . كرد  استفاده مي 
روي كننـد   ريختيم كه از قواعدي پي      هايي را طرح مي    نحو مصنوعي مدل    آنكه در هر دو ساختار ما به      
  .اند نشده مقدر به پيروي از آنها بوده كه عبارات در معنايي بيان

و ) arithmetician(حـال بـه خـود حـسابدان         . تا اين اندازه بحث دربارة عبارات كافي اسـت        
آيـا وضـوح    . عالم او علناً از اعداد طبيعي تشكيل شده اسـت         . كنيم  نظرية مقدماتي اعدادش نظر مي    

هـاي   عالمِ نحوي نخستين است؟ همه چيز به كنار، عدد طبيعي چيست؟ برداشت           اين عالم بيشتر از     
شـمار   هـاي بـي   و برداشـت ) Von Neumann(، فـون نويمـان   )Zermlo(، زرملو )Frege(فرگه 

يكـسان    ديگري در مورد عدد طبيعي وجود دارند كه همگي بـا آنكـه بـا يكـديگر ناسـازگارند، بـه                    
اي را طـرح      هـايي از نظريـه مجموعـه       سيرها از عدد طبيعي، مدل    ما در هر يك از اين تف      . اند  صحيح

نـشده مقـدر بـه پيـروي از آنهـا       ريزيم كه تابع قواعدي هستند كه اعداد طبيعي در معنـايي بيـان           مي
  .اين مورد كامالً شبيه مورد نحو نخستين است. اند بوده

اي   ظريـة مجموعـه   احتماالً تصور خواهد شد كـه هـر گونـه تبيـين اعـداد طبيعـي بـر مبنـاي ن                    
)settheory (        ها بايد چيزي را فرض كنند       در بهترين شرايط ابهامي مضاعف خواهد بود؛ همه تبيين

اي   من بايد بپذيرم كه ساختاري مجموعـه      . و اعداد طبيعي خود فرضياتي پسنديده براي آغاز هستند        
. تـر اسـت   ار مطلـوب  اي از اعداد طبيعي و حساب از ديگر موارد متـداول بـسي              اي مجموعه   و نظريه 

برداشت ما حتي از وضوحِ مفهوم عدد طبيعي عاري از مشكل نيست و برهان گودل در مورد محال                  
و ) Skolem(بودن روند برهاني كاملي براي نظريه مقدماتي اعداد، يا در واقع مالحظـات سـكولم                

دهند   مي  دارد تن در  هاي غيرِاستان  در اين باب كه همة قواعد اعداد طبيعي به مدل         ) Henkin(هنكين  
   11.كند اي آن برداشت را دچار گرفتاري مي تا اندازه
 آن عـالم بـه عـالمي        فروكاستن و   _گسترة متغيرهاي سور  _ يك عالم گفتار     مشخص كردن بين  

ما بين وضوح بخشيدن به مفهوم عبارت و جايگزين كردن آن     . يابيم  ديگر هيچ تفاوت آشكاري نمي    
تر سـخن گفـتن از اينكـه اعـداد خـود چـه        و اكنون دقيق  . ي نديديم با مفهوم عدد هيچ تفاوت مهم     

هستند به هيچ نحو تفاوتي با كنار گذاشتن اعداد و محول كردن وظيفة آنها به مدل حسابي يا مـدل                    
  .اي، ندارد جديد ديگري، مانند نظريه مجموعه
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ــه  ــا ب ــارات تنه ــي   عب ــناخته م ــان ش ــيلة قواعدش ــته   وس ــة رش ــد نظري ــي قواع ــوند، يعن اي  ش
)concatenation theory( ماننـد اعـداد   _، چنانكه هر گونه ساختاري كه از آن قواعد تبعيت كند 

اعداد هم خـود تنهـا      . قبول است   عنوان تبييني براي عبارت قابل       به صرف همين واقعيت به     _گودل  
عـد  شوند، يعني قواعد حساب، چنانكه هـر سـاختاري كـه از آن قوا               وسيلة قواعدشان شناخته مي     به

ها نيز خـود      مجموعه. قبول است   عنوان تبيين عدد قابل      به _هاي خاص      مانند مجموعه  _پيروي كند   
  .اي شوند، يعني قواعد نظرية مجموعه وسيله قواعدشان شناخته مي تنها به

نوشـت،    او در حين آنكه در مـورد اعـداد مـي          . ها پيش فرضية متضادي را بيان نمود       راسل سال 
 براي فهم اعداد قواعد حساب كافي نيستند؛ ما بايد كاربردها را بشناسيم، بايـد               نمود كه   استدالل مي 

را درك كنيم كه در گفتارِ ديگر موضـوعات جـاي گرفتـه    ) numerical discourse(گفتار عددي 
 تعـداد   n: اسـت ) Anzhal(كار بردن عدد مفهوم كليدي، تعـداد          ورزيد كه در به     او تأكيد مي  . است

طـور خـاص تعـداد را در نظـر            ابتـدا بـه   . توان پاسـخ داد     اما به راسل مي   . ود دارد فالن و بهمان وج   
را بدون معلوم كـردن اينكـه اعـداد چـه     » تعداد فالن و بهمان وجود داردn «توانيم  ما مي. گيريم مي

تعداد فـالن و بهمـان وجـود دارد را    n . هستند و بدون توجه به تبعيت آنها از حساب تعريف كنيم
ها در تطـابق يـك بـه يـك بـا اعدادنـد تـا                  گونه تفسير كرد كه فالن و بهمان        سادگي اين   بهتوان    مي
عدد n.12  

همـواره اگـر سـاختار موجـود باشـد          . توان پاسخ داد    تر راسل دربارة كاربرد نيز مي       به نكتة عام  
رات و اعداد   عنوان نمونه دوباره تأمل بر روي عبا        شايد كافي باشد كه به    . كنند  كاربردها معنا پيدا مي   
حتي اشاره به يك كتيبه گواه نهايي بر اين نيـست كـه صـحبت مـا در مـورد                    : گودل را فرا بخوانيم   

  .توانيم مدعي اشارة باتأخر شويم ما همواره مي. عبارات است و نه اعداد گودل
ها بگوييم كه حساب تمام آن چيزي است         دان  بدين معنا صحيح است كه همچون اغلب رياضي       

شـود،   كه گاهي بيان مي گونه بيان كنيم، چنان اما اگر اين مطلب را اين. د اعداد وجود دارد   كه در مور  
بندي   اين قاعده . كنند، آشفتگيي پديد خواهد آمد      اند كه از حساب تبعيت مي       كه اعداد تمام چيزهايي   

اي را  لههر سلس. آورند هاي متمايز اشياء مدلهاي حسابِ متمايزي پديد مي نادرست است زيرا حوزه 
ها با يكديگر، ماننـد هماننـد گـرفتن           كار گرفت؛ و با اين وجود، برابر گرفتن همه سلسله           توان به   مي

  .سلسلة اعداد فرد با سلسلة اعداد زوج، با حساب در تضاد است
هاي حسابي خـود نيـاز    داشت كه اعداد به چيزي بيش از ويژگي خطا اظهار مي  بنابراين راسل به  

نكتـه  . كنند برحـق بـود      عتراض به تعريف اعداد به چيزهايي كه از حساب تبعيت مي          دارند، اما در ا   
اي همچـون     ظريف اينجاست كه تنها و تنها ماداميكه ما فقط به يك سلسله بپـردازيم، هـر سلـسله                 
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در اين معنا، حساب تمام آن چيـزي اسـت كـه در مـورد عـدد                 . برداشتي از عدد عمل خواهد كرد     
توان مطلق سـخن گفـت؛ آنچـه وجـود دارد تنهـا حـساب                 يستي اعداد نمي  در مورد چ  : وجود دارد 

  13.است
II  

ناپـذيري مرجـع تأكيـد        ها بـر درك    ها و اندام خرگوش    هايي مانند خرگوش   من ابتدا به كمك مثال    ژ
تعـين   ناپذيري مرجع مربوط بـه عـدم        كردند و درك    ها از اشارة مستقيم استفاده مي      اين مثال . ورزيدم

اي   هـا در مقـام ترجمـة ريـشه         از اين رو، اين مثـال     . بخش بود   ي و ديگر ابزار فرديت    ترجمه اينهمان 
هـاي از پـيش       نامه  ترجمه از زباني متروك بر مبناي شاهد رفتاري بدون كمك گرفتن از لغت            : بودند

 انتزاعي، دريافتيم كه ابهام ارجاعي بـر خـود          يسپس با رفتن به سمت اشارة باتأخر و اشيا        . موجود
  .خانگي ما نيز سايه افكنده استزبانِ 

. بايد خاطر نشان كنم كه حتي براي مثالهاي اوليه، روي آوردن به زباني متروك ضـروري نبـود                 
آيا ما بايد كلمات همـسايه همزبـان     . شود  اي در خانه آغاز مي      تر، ترجمة ريشه    بر مبناي تأملي عميق   

شود يكي بدانيم؟ يقينـاً خيـر؛ زيـرا مـا             ها كه از دهان خودمان خارج مي       خود را با همان رشته واج     
خاطر ارتباط برقرار كردن بايد استعمال        يابيم كه به    مي  گاهي در . دانيم  گاهي آنها را چنين يكسان نمي     
، بـا اسـتعمال خودمـان       »اميـد آنكـه   «يا  » مربع«يا  » خنك«اي، مانند     همسايه همزبان خود را از كلمه     

هـا   بـه رشـتة متفـاوتي از واج       ) idiolect(در زبان فردي خـود      متفاوت بدانيم، و لذا آن كلمة او را         
قاعدة خانگيِ معمول ما براي ترجمة كلمات همسايگان همزبانِ ديگر خود در واقع . كنيم ترجمه مي 
كـشد؛ امـا      سادگي هر رشته واج را به درون خود مـي           است كه به  ) homophonic(آوايي    قاعدة هم 

آن را ) Neil wilson(وايي با چيزي هـستيم كـه نيـل ويلـسون     آ هنوز ما همواره مهياي تعديل هم
 ما گهگاه كلمة همساية همزبان را 14.ناميده است) principle of charity(» اصل حمل به صحت«
  .تر سازيم كنيم اگر بدين نحو بتوانيم پيام او را معقول آوا تعبير مي نحو ناهم به

 عمل كردنِ اين قاعده تصادفي نيـست، چراكـه   خوب. اي كاراست آوايي در كل قاعده  قاعدة هم 
مـا بـسياري از عبـارات و كلمـات پايـه را بـدين نحـو                 . دهنـد   تقليد و واكنش زبان را اشـاعه مـي        

كـار بـردنِ مناسـب ايـن          ايم و آنها در هنگامة بـه        ترهاي خود تقليد كرده    ايم؛ يعني از بزرگ     فراگرفته
دسـت  . در اين روشِ اجتماعيِ آمـوختن مـضمر اسـت   آوا  ترجمة هم. اند عبارات ما را تشويق كرده    

موارد بسيار نـادري    . كند  آوا در اين مقطع تنها از برقراري ارتباط جلوگيري مي           كشيدن از ترجمة هم   
آوا   از نوع مقابل وجود دارد كه به علت اختالف در گويش يا آشفتگي در موردي خاص ترجمة هم                 

ماند اين است كه منطقة ميانة وسـيعي          ب از نظرها پنهان مي    اما آنچه اغل  . آورد  بار مي   واكنش منفي به  
جهـت مرتبـاً      تـوانيم بـي     در اينجا مـا مـي     . تفاوت است   آوا نسبت به آن بي      وجود دارد كه روش هم    
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ارجاعات آشكارِ همسايه همزبان خود به خرگوشها را در واقع ارجـاع بـه موقعيـت خرگوشـها، و                   
توانيم تمام اينهـا را       ما مي . اعداد گودل تعبير كنيم، و يا بالعكس      ارجاعات او به فرمولها را ارجاع به        

هـاي خـود را از        با رفتار كالمي همساية همزبان خود وفق دهيم، بدين وسيله كـه زيركانـه ترجمـه               
خالصـه  . شناسي جبران شـود     مرتبط او دوباره تعديل كنيم تا كه تغيير هستي          هم  محمولهاي متعدد به  

سودي نـدارد كـه     . ناپذيري مرجع را در خانه و در زبان خود دوباره ايجاد كنيم             توانيم درك   آنكه مي 
به منظور تحقيق در مورد اين برداشت نامتعارف از معاني همساية همزبان خود، مـثالً از او بپرسـيم          

ها بوده است يا اعداد گودلِ آنها؛ زيرا سؤال مـا            كه آيا منظور او در موقعيتي خاص ارجاع به فرمول         
اين مسأله در خانـه جـز در        . آوا دانست   توان ترجمة هم     را ديگر نمي   _» البته، اعداد  «_ جواب او    و

  .اي مصطلح تفاوتي ندارد آوا با ترجمة ريشه تعمد در تعليقِ ترجمة هم
ناپـذيري    در دفاع از فلسفه زبان رفتاري، يا همان فلسفه زبانِ ديوئي، تأكيـد ورزيـدم كـه درك                 

اما اگر واقعـاً واقـع امـري وجـود     .  يك واقعيت نيست؛ واقعِ امري وجود ندارد    ناپذيريِ  مرجع درك 
تـوانيم    توان از مورد همسايه نيز به خانـه نزديكتـر نمـود؛ مـا مـي                 ناپذيري مرجع را مي     ندارد، درك 

اگر حتي معقول باشـد كـه شـخص در مـورد            . كار بريم   ناپذيري مرجع را نسبت به خودمان به        درك
هـا و    ست و نه موقعيـت خرگـوش       ا ها ها و فرمول    حال ارجاع دادن به خرگوش     خود بگويد كه در   

بايـد  . يكسان بايد معقول باشد كه اين امر را در مورد شـخص ديگـري نيـز بگويـد                   اعداد گودل، به  
  .گفت، زبان خصوصي وجود ندارد ي مييخاطر داشت كه، چنانكه ديو به

زبـاني يـا      ايـم كـه بـه هـيچ نحـو، ميـان             دهدست خود وارد اين موضع نـامعقول شـ          ظاهراً ما به  
ها،  زباني، عيني يا ذهني، تفاوتي بين ارجاع به خرگوشها و ارجاع به اندام يا موقعيت خرگوش     درون

يقيناً اين امـر نـامعقول اسـت،        . ها و ارجاع به اعداد گودل آنها، وجود ندارد         يا بين ارجاع به فرمول    
وش و هر يك از اندامها يا موقعيتهاي آن، و هيچ تفاوتي   زيرا متضمن آن است كه تفاوتي ميان خرگ       

رسـد كـه مرجـع نـه فقـط در       نظر مي اكنون به. بين يك فرمول و عدد گودل آن وجود نداشته باشد     
  .شود اي بلكه در خانه نيز مهمل مي ترجمة ريشه

ة به منظور حل اين سردرگمي، با تصوير كردن خـود در خانـه و در زبـان خـود، همـراه بـا همـ                        
موقعيـت  «،  »اندام خرگوش «،  »خرگوش«اين واژگان شامل    . كنيم  محموالت و ابزار كمكي آن، آغاز مي      

شود؛ و نيز شامل محمـوالت دو موضـعيِ اينهمـاني و              مي» گله«و  » گاو«،  »عدد«،  »فرمول«،  »خرگوش
كـه ايـن فرمـول    ها در تعداد معيني كلمه بگوييم       توانيم با اين واژه     ما مي . تفاوت، و ديگر ادات منطقي    

است و آن عدد، اين خرگوش و آن اندام خرگوش، اين و آن همان خرگوش است، و اين و آن انـدام      
ها و محمـوالت و تمهيـدات كمكـي، در زبـانِ عجيـب و                 اين شبكة واژه  . كلمات فقط با آن  . متفاوت

تـوانيم   متناسب با آن چهارچوب ما مـي     . غريب نسبيت، چهارچوب ارجاع يا دستگاه مختصات ماست       
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سـپس هماننـد    . هـا صـحبت كنـيم      هـا، اعـداد و فرمـول       نحو معنادار و متمايز از خرگوشها و انـدام          به
بـريم كـه    ما پي مـي . انديشيم هاي آشناي خود مي   هاي ديگري براي واژه    هاي اخير، به مدلول    پاراگراف

ر ادات كمكـي،    هـاي جبرانـي در تفـسي        ها، همـراه بـا تـصحيح       جايگشت مبتكرانه و وسيع اين مدلول     
ناپذيري مرجع بـود كـه نـسبت       اين درك . تواند هنوز با همة تمايالت گفتاري موجود همساز باشد          مي

منصفانه بگـوييم، مـدلول جـز در تناسـب بـا يـك              . كار رفت؛ و مرجع را مهمل ساخت        به خودمان به  
  .حل سردرگمي ما اصل نسبيت است راه. دستگاه مختصات مهمل است

و غيره واقعاً   » عدد«،  »اندام خرگوش «،  »خرگوش«هاي     است كه آيا در كل واژه      معنا  اين پرسش بي  
ها، اعداد و غيره ارجاع دارند يا مدلول آنهـا مبتكرانـه پـس و                ها، اندام خرگوش   به ترتيب به خرگوش   

اي   معنـا اسـت و تنهـا در نـسبت بـا زبـاني زمينـه                 اين پرسش اگر مطلـق باشـد بـي        . پيش شده است  
)background language (واقعـاً  » خرگوش«آيا «پرسيم  كه ما مي هنگامي . تواند معنا داشته باشد مي

ارجاع بـه خرگـوش در      «: تواند با اين سؤال مقابله به مثل كند         شخص مي » ها ارجاع دارد؟   به خرگوش 
رود و ما براي مواجه شدن با آن          و بدين ترتيب مسأله يك گام به پس مي        » ؟»خرگوش«چه معنايي از    

اي به اين سـؤال معنـا         زبان زمينه . اي داريم تا اين پسرفت را به درون آن انجام دهيم            از به زبان زمينه   ني
تـر    نحوي مطلـق    پرسش از مرجع به   . اي  دهد، گرچه تنها معنايي نسبي و در تناسب با آن زبان زمينه             مي

معـين، از مكـان   از اين شبيه آن است كه بجاي مكان يا سرعت در تناسب با يك چهـارچوب ارجـاع      
نيز بسيار مانند اين اسـت كـه بپرسـيم آيـا ممكـن اسـت همـساية        . مطلق يا سرعت مطلق سؤال كنيم  

  .، ببيند15ناپذير وارونه، يا به رنگ مكمل نحو كشف همزبان ما مرتباً همه چيز را همواره و به
كنـون مـا درگيـر      آيـا ا  . اي نياز داريم تا پسرفت را درون آن انجـام دهـيم             پس ما به زباني زمينه    

اي معنـا     هايي از مرجع تنها در تناسـب بـا زبـاني زمينـه             شويم؟ اگر چنين سؤال     پايان مي   پسروي بي 
اي ديگـر   اي تنها در تناسب با زبان زمينـه  بدهند، واضح است سؤالهاي از مرجع براي آن زبان زمينه      

 اما در واقع ايـن سـؤال بـا          رسد،  نظر مي   در اين شرايط، وضعيت نااميدكننده به     . معنا خواهند داشت  
كه مكان و سرعت متناسب با يك دسـتگاه           هنگامي. سؤال از مكان و سرعت تفاوت چنداني ندارد       

توانيم همـواره دربـارة موقعيـت مبـدأ و جهـت محورهـاي آن                 شود، ما مي    مختصات به ما داده مي    
توان در     نيست كه مي   هاي مختصات ديگري   دستگاه مختصات سؤال كنيم؛ و پاياني بر توالي دستگاه        

  .شوند پاسخ به سؤالهاي متواليي ارائه كرد كه بدين ترتيب ايجاد مي
. دهيم  هاي مختصات خاتمه مي    مسلماً ما در عمل با چيزي مانند اشاره كردن به پسرفت دستگاه           

دهيم كه به زبان      اي بدين وسيله خاتمه مي      هاي زمينه  و در عمل، در بحث از مرجع، به پسرفت زبان         
  .نمايند پذيريم كه كلمات آن در واقع همان چيزي هستند كه مي دهيم و مي مي مادريمان تن در

نظـر   دهد، اما صـرف  قبول كه در مورد مكان و سرعت در عمل اشاره كردن پسرفت را پايان مي          
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. طور قطع پاسخ آموزة نسبي مكـان اسـت          شود؟ به   از عمل مسألة مكان و سرعت و پسرفت چه مي         
هـاي دسـتگاههاي مختـصات بـا يكـديگر و نهايتـاً              رعت مطلق وجود ندارد؛ تنها نسبت     مكان يا س  

و به نظر من سؤال مشابه اين در مورد مرجع جوابي مشابه            . هاي اشيا با يكديگر وجود دارند      نسبت
طـور   معنايي نـدارد كـه بـه   .  يك نظريه چه هستند ياي نسبي دربارة اينكه اشيا      طلبد، يعني نظريه    مي

اي دربارة اشـيا   توان نظريه  يك نظريه چه هستند، بلكه بايد گفت كه چگونه مي      يِگوييم اشيا مطلق ب 
  .را در نظريه ديگر تفسير يا باز تفسير كرد
. وسيله صفاتشان تمييزناپذيرند    يعني اشيا جز به   : ناپذير است   مسأله آن نيست كه امرِ صرف درك      

 در معماي وارونه، يا به رنگ مكمل، ديـدنِ اشـياء     مسأله حاضر . اين نكته نيازي به ذكر كردن ندارد      
ناپـذيري تغييـر داد       نحـو درك    توان بـه    شود؛ زيرا مسأله اين است كه اشياء را مي          بهتر بازنمايانده مي  

هـا و موقعيـت      هـا بـا انـدام خرگـوش        تفاوت خرگوش . ندا  كه صفاتشان با آنها همراه     حتي هنگامي 
هـا   ست بلكه از حيث صفات از آنها متمايز است؛ و فرمول          ها تنها به عنوان امري صرف ني       خرگوش

رسـانند كـه      تأمالت حاضر ما را بـه درك ايـن مطلـب مـي            . از جهت صفات با اعداد تفاوت دارند      
تـر    نحـو گـسترده     معماي وارونه، يا به رنگ مكمل، ديدنِ اشيا را بايد جدي گرفت و نتيجة آن را به                

 يك  يمعنايي ندارد كه بگوييم اشيا    : ايم اين است    ه ما بدان رسيده   اي ك   گرايانه  نظرية نسبي . كار برد   به
. نظريه چه هستند، مگر آنكه بگوييم چگونه بايد آن نظريه را در نظريه ديگر تفسير يا بازتفسير كرد                 

ما اين كار   .  آن سروكار داريم   يكنيم و لذا با اشيا       خاص عمل مي    فرض كنيد كه ما درون يك نظريه      
هاي آنها هستند، گرچـه هـيچ        ي مابإزاء دهيم كه آن اشيا     ري متغيرهاي نظريه انجام مي    كارگيه  را با ب  

در زبـان   . معناي نهايي وجود نداشته باشد كه بدان معنا بتوان عالم مذكور را صراحتاً مشخص كـرد               
هـاي آن    هايي از اين عالم از ديگر بخـش        وسيلة آنها بخش    اين نظريه محمولهايي وجود دارند كه به      

كننـد از   هايي كه در قواعد اين نظريه ايفا مـي  شوند، و اين محموالت صرفاً از حيث نقش        ايز مي متم
اي فرعـي را، كـه        توانيم نشان دهيم كه چگونه نظريه       اي ما مي    در اين نظرية زمينه   . يكديگر متفاوتند 

ديگـري تحويـل   توان با يك بازتفسير به نظرية فرعي  اي است، مي عالمِ آن بخشي از اين عالم زمينه 
هـاي فرعـي و       گونـه سـخن گفـتن در مـورد نظريـه            اين. تري است  نمود كه عالمِ آن بخش كوچك     

شناسيِ خـود آن   اي همراه با هستي شناسي آنها معنادار است، اما تنها در تناسب با نظرية زمينه       هستي
  .ناپذير است كه ابتدائاً اختيار شده و نهايتاً درك
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