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  تحليلی.ی هفلسفو رويکرد  ليل و روش تحليلمفهوم تحاست:  »تحليل«اين نوشته  موضوع 

نوشتار که در آن از روش و فن تحليل مفاهيم و زبان استفاده شده در سه قسمت پياپی تقديم  اين 
ای گيرد و فايدهارنظران قرمندان به فلسفه و صاحبشود. اميدوارم که مورد توجه عالقهخوانندگان می

  هم برايشان داشته باشد.

موضوع طرح کرد و يک به يک به آنها  ی اينتوان در ابتدای اين نوشته دربارهسواالت متفاوتی می
کند و در روند اين نوشتار پرداخت. نگارنده اما در ابتدای اين نوشته فقط به يک پرسش کلی بسنده می

توان پردازد. پرسش کلی اين نوشته را میبه سواالتی متمرکز روی برخی موارد اين موضوع می
  گونه عنوان کرد:اين

 ی تحليلی چيست و چگونه است؟ م و زبان) در فلسفهمفهوم و روش تحليِل (مفاهي

ی هگونه توضيح داد: پژوهيدن يک کل به اجزای متشکلتوان کوتاه بدينمیکردن را و تحليل تحليل 
نظرگرفتن، رعايت و بکارگيری برخی اصول و قواعد منطق و معناشناسِی زبانی که با همان کل با در

کردن يک کالف نخ بهم پيچيده و کردن را به بازتوان تحليلمی. ملموس 1شودمیآن تحليل انجام داده 
ای که نخ همان کالف به شکل سرراست و درست بدون پاره شدن در خطی مستقيم هم تنيده بگونهدر

بهم پيچيده و درهم تنيده جايگزين يک مفهوم يا  در اين تشبيه کالفِ  کرد. تشبيه ،گيری باشدقابل اندازه
خواهيم جمالت مشروح و تحليلی میکه با تحليل آن   2ا يک گزاره يا موضوع يا پديده استيک جمله ي

روشن و واضح بدست آوريم و آنها را نيز تا حد ممکن و الزم مستدل کنيم. تحليل يک مفهوم از 
 . برای مثال در تحليل3(آناليزانس) گرشونده (آناليزاندوم) و تحليلشود: تحليلمیدوقسمت تشکيل 

  توانيم به درستی بگوييم:در بافتار روابط خويشاوندی می "چون "باجناق از زندگی روزمره  مفهومی

باجناق بودن        همان چيزی ست که       نسبت خويشاوندی دو شوهِر دو زن که خواهرهم هستند 
  است. 

خويشاوندی دو شوهِر دو زن که نسبت «(آناليزاندوم) و شوندهرا تحليل »باجناق بودن«در اين تحليل 
تری از تواند به درک روشنمینامند. يک مثال ديگر می(آناليزانس)  گررا تحليل »خواهرهم هستند

  گر کمک کند: شونده و تحليلآن يعنی تحليلی هدهندمفهوم تحليل و دو قسمت تشکيل

                                                             
 مقايسه کنيد با: 1

Künne,Wolfgang: George Edward Moore. Was ist Begriffsanalyse? In: Philosophen des 
20.Jahrhundert. Hrg: Margot Fleischer, S.27-41, Darmstadt 1990 

موضوع" "مشکل"، "آپوری"،  در اين نوشته اصطالحات "واژه"، "کلمه"، لغت"، مفهوم"، حکم"، "جمله"، "گزاره"، " "پديده"، "  2
  اند.کس" بدون دقت تحليلی بکار گرفته شده"پارادُ 

3  Analysandum ،  Analysans. 

ی کافی رسا و دقيق نيستند. باشد. اين دو برگردان در زبان فارسی رايج هستند ولی به اندازهتواند مفيد تر برای اين دو مفهوم میمعادل مناسب
ای نداشته و ندارد ممکن است برگردان اين دو مفهوم را اشتباه ای فارسی زبان با تحصيالت دانشگاهی نيز که در اين بحث مطالعهخواننده

  متوجه بشود و يا آنها را با هم عوضی بگيرد.
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دانيم نادرست است را با اين یمدروغ گفتن         همان چيزی است که        مطلبی  نادرست که  
  قصد بيان کنيم که مخاطب باور کند آن مطلب درست است.

دانيم نادرست است را میمطلبی نادرست که «شونده (آناليزاندوم) و تحليل »دروغ گفتن«در اين مثال 
  مند.ناگر(آناليزانس) میرا تحليل »با اين قصد بيان کنيم که ديگری باور کند آن مطلب درست است

  يک مثال ديگر:

بازی کردن      همان چيزی است  که         فعاليتی با اين قصد انجام داده شود که حس خوشايندی 
  ايجاد شود.

فعاليتی با اين قصد انجام داده شود که حس «و  »بازی کردن«(آناليزاندوم)  شوندهتحليلدر اين مثال 
  هستند.(آناليزانس)  گرتحليل »خوشايندی ايجاد شود.

توانيم يک  فرم پيراسته را تشخيص دهيم که در تمامی جمالت تحليلی تکرار در اين جمالت ما می
  شوند.می

  گونه نشان داد:تحليل را با حروف الفبا اينی هتوان فرم پيراستمی

  الف بودن        همان چيزی است که         ب پ ت ث ج بودن است.

  است. گرتحليلی است که.................همان چيزشوندهتحليل

ولی برای  کندمیمان اضافه نمايه است و در مقايسه با مثال دوم چيزی به اطالعاتکممثال اول اگرچه 
 اهميت توجهنه چندان کم یکافی است. بايد به اين نکته »تحليل«توضيح دقيق موضوع فعلی يعنی 
مايه و برای برای اشخاصی ناچيز يا بی گرتحليلکميت و کيفيت  کافی کنيم که در تحليل يک مفهوم

مثال اول برای افرادی باشد که گرتحليلدار است. به عبارتی ديگر اگر برخی اشخاص کافی و مايه
دار وکافی دارای اطالعی مفيد است و به شود البته مايهمیدانند باجناق به چه اشخاصی گفته مین

مثال دوم  و بدون فايده است. مايهبیآشنا با اين مفهوم اين تحليل  . اما برایکندمیآگاهی آنها اضافه 
از مفهوم دروغ گفتن است و برای توضيح دقيق اين مفهوم و تفکيک آن از باقی  دقيقیتحليل نسبتا 

مثال سوم اگرچه به  4.کندمیمان اضافه دار است و به آگاهیهای زبانی مشابه با دروغ گفتن مايهکنش
ولی تحليلی مشروح و دقيق نيست. اما برای توضيح دو  کندمیکردن متوجه هوم بازیمف ای ازجنبه

دار وآگاه کننده هستند های باال برای برخی مايهتحليل يک مفهوم کافی است. مثالی هدهندقسمت تشکيل
وجه و برای برخی مطلبی تازه ندارند. ت کنندمی، به اطالعات برخی اضافه مايهبیو برای برخی 
 پاراُدکسکه به . اما پيش از اينکندمیتحليل کمک  پاراُدکسوفصل بديهی به حلی هکافی به اين نکت

ی هبارتجو کنيم الزم است که به آنچه دروفصل آن راه و چاره جستحليل نگاهی دقيق کنيم و برای حل
  تحليل مطرح شد بپردازم و آنرا بيشتر توضيح دهم. 

در فلسفه و علوم وابسته در روندی طوالنی تکاملی را  »روش تحليلی«و هم  »تحليل«هم مفهوم 
ممکن  ها اينجااند و بررسی و معرفی تاريخی اين مفهوم و روش در تمامی بخشپشت سر گذارده

                                                             
  .۵ی نامبرده در زيرنويس نگاه کنيد به مقاله    4
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تحليلی زبان و ذهن اوايل قرن بيستم ی هدر اينجا فقط به يک مورد تئوريک از آنچه در فلسف .نيست
توان آنرا با چند اثرفرگه، مور، راسل، ويتگنشتاين، رايل و کارناپ سطحی مشخص میشکل گرفته و 

ی هگيری فلسفکنم که در تاريخ شکلمیمند به اين موضوع را معطوف عالقهی هتوجه خوانند ،کرد
  اهميت داشته:تحليلی نقشی نه چندان کم

ان مسلط فلسفی در دانشگاهها توسط در انگلستان و کشورهای اروپايی ديگر در اوايل قرن بيستم جري
ه ب شد و راسل و مورمیچون برادلی، بوسانکت و مک تگارت تعيين  آليستايدهنو هگلی ها ی 

گرا با گرا و تجربهامپريستی يا به عبارتی ديگر تسميه-عنوان فيلسوفانی که در مکتب نوميناليستی
د. رويکرد و روش فلسفی نو هگلی ها ی کردند در انزوا و تک بودنمیروش تحليل فعاليت فلسفی 

چون برادلی و مک تگارت رويکرد و روشی کلی نگر يا هوليستی به امور و موارد علمی  آليستايده
شد چراکه اين مینداشت بلکه باعث اشتباه هم  ایفايدهو فلسفی بود. طبق اين نظرروش تحليل نه تنها 

ها از وجوه ذاتی پديدهو روابط درونی امور و موارد و ها باور متافيزيکی را برادلی داشت که نسبت
شان، هستند و در صورت جداکردن و تفکيک و تحليل آنها به جزئيات هاپديدههمان امور و موارد و 

شناسی اصلی هستی شود. دکترينمیرود يا مطلبی کاذب حاصل میصدق و حقيقت کليت آنها از دست 
که سد راه روشی انتقاد مور و راسل قرار داشت چرای بود هدف آليستايدهبرادلی که هوليستی و 

گرا و ی به رويکرد و روشی تجربهآليستايدهتحليلی بود که تالش داشت از سنت متافيزيکی و 
اين بود که تمامی  5های درونیگرا و علمی تغييری ايجاد کند. نظر برادلی مبنی بر تناسبتسميه

های ذاتی همان چيز است و اين نظر يگر دارد، بخشی از مشخصهروابطی که يک چيز با چيزهای د
. 6در تخالف و تضاد بود با روش تحليل در علوم تجربی وآزمايشگاهی و همچنين علوم ديگر و فلسفه

نگر نوهگلی های برای تسهيل درک درست اين تالش فلسفی در نقد نگرش ورويکرد هوليستی و کلی
هايی توان با مثالمیتحليلی و ارزيابی درست آن ی هشکل گيری فلسف یهانگليسی زبان درمراحل اولي

نگر هنوز به ملموس و روزمره مطلب فوق را توضيح داد. اين نگرش و رويکرد هوليستی و کلی
در برداشته باشد. به چند مثال ساده توجه  ایفايدهشدت رايج و شايع است و شايد توجه کافی به آن 

  کنيم:

شود. اين خوراک از مواد غذايی میسر ميز غذا، خوراکی همچون خورشت قورمه سبزی صرف 
هم ادغام شده اند و خوراک نامبرده را مشخص درکردن و طبخ متفاوتی تشکيل شده که در روند آماده

. آيا دهدمیاين خوراک يکی از اجزای اين خوراک که يک کل است را تشکيل ی ه. زردچوبکنندمی
طعم و رنگ و ترکيبات ی هاين خوراک توجه را معطوف کرد و درباری هتوان به زردچوبمین

شيميايی آن صحبت و کنکاش کرد؟ بدون آنکه به تاثير متقابل مثال فلفل و نمک و گوشت و سبزيجات 
 ها و تاثيرات شيميايی و حرارتی طبخ مواد غذايی ديگراين خوراک توجه را معطوف کرد؟ آيا ويژگی

                                                             
5 Interne Relationen 

  تر مراجعه کنيد به:برای اطالعات بيش 6

Urmson,J.O: Philosophical Analysis. Its Development between the two World Wars, London, Oxford 
und New York 1956. 
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های خاص رنگ وبو و مزه و ترکيبات های آنها با زردچوبه بخشی از ويژگیين خورشت و نسبتا
  شيميايی زردچوبه هستند؟

توان میهای گوناگونی کنيم که در آن از رنگاز يک کامپيوتر برای ترسيم يک نمودار استفاده می 
کيل شده و هر يک از اين دو بخش افزاری تشافزار و نرمهای سختاستفاده کرد. اين کامپيوتراز بخش

ها و تاثيرات متقابل و همسو با کارکردهايی ها و اجزای گوناگونی دارند که در تناسبنيز قسمت
 های سرخ درتوان فقط به يک رنگ سرخ از طيف رنگمیهدفمند در ارتباط با هم هستند. آيا ن

خواهيم مید که با آن نموداری را اش صحبت و کنکاش کرافزار توجه را معطوف کرد و دربارهنرم
کارکردها و روابط الکتريکی و الکترونيکی و تناسبهای درونی  میترسيم کنيم؟ آيا بايستی به تما

يک رنگ و کيفيت آن در يک ی هوسخت افزار کامپيوتر بپردازيم تا قادر شويم در بار افزارنرم
ها و ترسيم نمودار مطلبی درست بيان کنيم؟ آيا تمامی کليت اجزای کامپيوتر و تناسب افزارنرم

ی هاويژگیهای خاص يک رنگ سرخ و کارکردها و روابط دورنی آنها با هم بخشی از ويژگی
  ترسيم نمودار هستند؟ افزارنرمهای سرخ آن فيزيکی آن از طيف رنگ

های متفاوتی با موارد ديگر هستند لزومی ندارد تناسبموردی مشخص که در رابطه و  برای شناخت
ها و روابط  آن مورد مشخص را با باقی موارد بشناسيم تا قادر شويم مطلبی که تماميت کل تناسب

آن مورد مشخص تشخيص دهيم. صدق و درستی شناخت يکی از اجزای يک کل ی هدرست در بار
های يکی از های آنها نيست و البته تناسبتناسب مشروط به شناخت تماميت و کل اجزا و روابط و

 اجزای يک کل با باقی اجزای همان کل، جزو کيفيت و کميت آن جِزء نيست. 

مند و بافتارمند هستند و ما با يک روش مفهوم و روش تحليل شبيه به باقی مفاهيم و روشها تاريخ 
تحليلی ی هويسندگان در تمامی متون فلسفها و اجزای آن و بکارگيری آن توسط نثابت در تمامی جنبه

مشابه و مکرر تحليل همان تعريف کوتاه ی هروبرو نيستيم. اما با اين وجود تعريف کلی و فرم پيراست
و مختصری ست که باال مطرح شد، هرچند که اين تعريفی کلی است: پژوهيدن يک کل به اجزای 

  ر نشان داده شد:که با فرم اختصاری زي  7همان کل.ی هتشکيل دهند

  الف بودن        همان چيزی است که          ب پ ت ث ج بودن است.

تحليل يک مفهوم يا موضوع قابل دستيابی ست، ما با يک ی هدر اين فرم که در بهترين شکل و شيو 
کنم که تحليل بسيار موفق يک مفهوم در بهترين شکل آن، میروبرو هستيم.  تاکيد  8تناسب دوشرطی

تحليل ی هدارای يک تناسب دوشرطی قابل آزمون است که صدق کند.  تناسب دو شرطی فرم پيراست
  بندی کرد:گونه جملهتوان اينمیرا 

  .الفاگر:    الف    آنگاه :   ب پ ت ث ج     و اگر و فقط اگر:     ب پ ت ث ج    آنگاه:     

                                                             
  :تحليلمقايسه کنيد با توضيح کوتاه راسل از  7

„ the discovery of  the constituents of a complex“. Aus: Schnädelbach, Herbert : Analytische und 
postanalytische Philosophie. Vorträge und Abhandlungen 4. S. 39. Suhrkamp Main 2004. 

8 Biconditional 
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(آناليزانس) ديگری را در اين ترکيب گرتحليل) و (آناليزاندوم شوندهتحليلتوان میبجای حروف الفبا 
دوشرطی جايگزين کرد و آن را در جنبه های منطقی و معناشناختی آن آزمود. اين امتحان را اگر با 

  آوريم: میهای باال بکنيم نتايجی متفاوت بدست مثال

هستند و اگر و اگر شخصی باجناق باشد آنگاه آن شخص شوهر يکی از دو زنی است که باهم خواهر 
فقط اگر شخصی شوهر يکی از دو زنی باشد که باهم خواهر هستند آنگاه آن شخص باجناق است. 

  . کندمیتناسب دوشرطی اين تحليل کامال صدق 

 کندمیداند نادرست است را با اين قصد بيان میاگر شخصی دروغ بگويد آنگاه آن شخص مطلبی که 
و فقط اگر شخصی که مطلبی نادرست را با اين  تا ديگری باور کند که آن مطلب درست است و اگر

گويد. تناسب دو میقصد ادعا کند تا ديگری باور کند که آن مطلب درست است آنگاه آن شخص دروغ 
اه که البته در آن جای بحث و شرح بيشترهست چون در نگ کندمیشرطی اين تحليل نيز کامال صدق 

خانواده های زبانی همالوصول نيست زيرا کنشاول در مقايسه با تناسب دو شرطی مفهوم باجناق سهل
 گفتن کم نيستند.و مشابه با دروغ

که حس خوشايندی بکند و اگر و  کندمیاگر شخصی بازی کند آنگاه آن شخص فعاليتی با اين قصد 
.  کندمیايندی بکند آنگاه آن شخص بازی فقط اگر شخصی فعاليتی با اين قصد بکند که حس خوش

  شود. میمفهوم بازی محدود ی هچون فقط به يک شاخص کندمیتناسب دو شرطی اين تحليل صدق ن

الزم به توضيح مشروح و مستدل کردن مشروح اين مطلب مهم نيست که توجه کافی و درنظرداشتن 
های طرح و بکارگيری آنها زمينه و چهارچوبها در جمالت و متن و مفاهيم و واژهی هبافتار و زمين

  شود.میفهمی و بدفهمی مانع کج

های ترکيب دو شرطی تحليل يک مفهوم را به شکلی هتحليل و همچنين فرم پيراستی هفرم پيراست
توان نشان داد. الزم به توضيح مشروح نيست که در تحليل يک مفهوم میديگری با حروف اختصاری 

سنخ متفاوتی بايستی بکار برده ارز و همتعداد مفاهيم مترادف و هم گرتحليليعنی  در قسمت دوم آن
شوند. اين تعداد اصوال مقدار معينی ندارد. به عبارت ساده درفرم اختصاری فوق بکارگيری حروف  
الف ب پ ت ث ج  فقط برای تسهيل درک و روشنی است و نه برشماری تعداد مفاهيم مشابه و 

شوند. هرچه اين تعداد میبکار گرفته  شوندهتحليلسنخی که برای توضيح ارز و همممترادف و ه
هايی که لزومی ندارند نيز خودداری گويیشود اما بايد از اضافهتر میبيشتر باشد تحليل مفهوم دقيق

هستند به اين گرتحليلکرد. استفاده از جای خالی ميان حروف ب پ ت ث ج که جايگزين اختصاری 
و گاهی  10داريم و گاهی جمالت عطفی 9ما جمالتی انفصالی گرتحليلخاطر است که گاهی در يک 

تحليل ی هواين بايستی در فرم پيراست 11بودن تحليل يک مفهوم جمالتی شرطینيزدر صورت استداللی
  ای انفصالی داريم:باز بماند. برای مثال در تحليل کوتاه زير جمله

                                                             
9 disjunktive 

10 conjunktive 

11 konditionale 
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  بودن    همان چيزی است که      پدر يک پدر يا پدر يک مادر بودن است.پدر بزرگ 

ای هگرتحليلاستفاده شده ولی در کندمیکه انفصال جمله را مشخص  »يا«اين مثال از  گرتحليلدر 
  استفاده شده.  »و«های ديگر باال از جمالت عطفی با مثال

حق مطلب بدرستی و روشنی ادا شود و چه  شود کهمیدر يک تحليل دقيق و مشروح همواره تالش  
مايه و کسل کننده شود چرا که به آنچه عنوان بسا برای برخی، خواندن يا شنيدن تحليل يک مفهوم کم

آگاهانه و مبهم اطالع دارند. ولی اين آگاهی در مقايسه با تحليل، مشروح و دقيق و واضح شود پيشمی
های آن است توجه و تمرکز تحليلی که زبان يکی ازموضوعی هنيست. چون رويکرد اصلی در فلسف

آيد دقتی جريان دارد که معطوف به روند میوسيله شناخت بدست آمده و روی زبانی است که بدان
روند. ابهام و گنگی، چند میکردن به پيش فلسفيدن با جمالتی ست که با آنها روند انديشيدن و تحليل

مفاهيم و جمالتی که به آنها در روند انديشيدن و فلسفيدن متوجه  پهلويی و ناروشنی و پيچيدگی
اصلی و اساسی تحليل هستند که قصد و هدف از تحليل آنها نيز روشنی و ی هشويم همواره مادمی

وضوح دقيق است. و اين دقت و روشنی و وضوح در جمالت تحليلی قابل دستيابی است که ارزش 
های غير زبانی و غيرکالمی مطلب بدين معنی نيست که جنبهان اين منطقی آنها هميشه صدق است. بي

و تقليل تمامی جنبه ها ی  12گرايیتحليلی با نوعی فروکاستی هشوند وما در فلسفمینظر گرفته ندر
ها و جمالت يک زبان سرو کار داريم. اين نوعی کج روی در رويکرد يک پديده يا موضوع به واژه

  13اند.تحليلی ناميدهی هی در فلسفآليستايدهآنرا رويکرد فلسفه تحليلی است که 

که در  14حرکت کالمی تحليل يک مفهوم، موضوع يا پديده، سوال و پرسش مشخصی استی هنقط
کنيم میکنيم و تالش چيستی و چگونگی آن  بعنوان يک کليت مرکب از اجزای ساده طرح میی هبار

ای واضح و دقيق تفکيک کرده و آنها را اجزای ساده بگونهبعد از درک درست پرسش آنرا به همان 
  ای مستدل مشخص کنيم. تشخيص داده ودر پاسخی مشروح بگونه

جمالت تحليلی  : جمالت تحليلی و جمالت ترکيبی.کنندمیاحکام و جمالت را به دو دسته تفکيک 
و  کنندمیآن جمله صدق جمالتی هستند که بر اساس قواعد يک زبان رايج و معانی بکار رفته در 

صدق و کذب آنها بستگی به شرايط و امور تجربی و تحقيقی و مشاهده و آزمايش ندارد.  جمالت 
شود. جمالت و احکام ترکيبی برمبنا میگويی منجر و نفی آنها به تناقض کنندمیتحليلی همواره صدق 

آنها فقط با مشاهده و تحقيق و و وابسته به امور و شرايط تجربی و تحقيقی هستند و صدق و کذب 

                                                             
12 Reduktionismus 

  مراجعه کنيد به: 13

Schnädelbach, Herbert: Analytische und postanalytische Philosophie, Vorträge und Abhandlungen 4, 
S.42. Suhrkamp, Frankfurt am Main 2004 

در سايت راديو زمانه با کمی دردسر و شتاب ی نگارنده که چند سال پيش ی موضوع فلسفی "پرسيدن" به مقالهبرای اطالعات بيشتر در باره  14
   شان متعاقبا ممکن نشد.های آن مقاله ايراداتی هست که حک و اصالحمنتشر شد مراجعه کنيد. در تايپ و برخی جمله بندی

  :درآمد پژوهش يک کنش زبانیپيش» پرسيدن«

www.radiozamaneh.com140863 
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تجربه و آزمايش قابل سنجش هستند. در جمالت تحليلی نيازی به مشاهده و آزمايش  تجربی نداريم تا 
روزمره تسلط کافی داشته باشد با  بتوانيم صدق آنها را درک کنيم و هرکسی که به زبانی رايج و

افزايند میم و جمالت ترکيبی به شناخت ما . احکادهدمیشنيدن و خواندن آن جمله صدق آنرا تشخيص 
  . کنندمیو جمالت و احکام تحليلی به روشنی و وضوح شناخت ما کمک 

  :15شودمیدر فلسفه به چند گونه کيفيت قابل تمايز اشاره  »تحليلی«با اصطالح 

ختی شود که صدق آن فقط از قواعد معناشنامیيک جمله يا يک حکم در صورتی تحليلی ناميده  - .١
 فهمد، صدق آنرا قطعا تشخيص دهد.میهمان زبان استنتاج شده باشد و هر کسی که آن زبان را خوب 

  شود).میتحليل زبان روزمره اين کيفيت از اصطالح تحليلی بکار گرفته ی هدر فلسف(

جمالت تحليلی را حقايق بر مبنای معنا (در تفکيک از حقايق بر مبنای امور تجربی واقع در  - .٢
نامند. به عبارت ديگر جمالت تحليلی بر میپذير هستند) جهان که  فقط با مشاهده و آزمايش آزمون

. معياری که برای سنجش و آزمون اين گونه جمالت کنندمیمبنای قراردادهای تعاريف ومنطق صدق 
آن فقط و ای فقط در صورتی تحليلی است که ابطال يا اثبات شود، اين است که جملهمیبکار گرفته 

  اين نظررا فرگه عنوان کرده است.)( فقط با قراردادهای منطق و تعاريف در يک زبان ممکن باشد.

يک حکم وقتی تحليلی است که محمول در موضوع مندرج و محصور باشد و فقط و فقط با  - .٣
ی که پيش اين نظر را کانت باتوجه به تفکيکيد. (شده بدست آتقسيم ایبگونهشکافتن موضوع، محمول 

، مطرح کرده بود و آنرا با دو مفهوم پيشينی و پسينی طرح و 16از او توسط اليبنيتس و هيوم شده بود
  بحث کرده است.)

شود و با آن به ضرورت میکه به مشروعيت و اعتبار اصول منطق محدود  17»صدق تحليلی« - .۴
شود. صدق میکام ديگراشاره صدق اين دسته احکام در تفکيک ازامکان و احتمال صدق و اعتبار اح

های تحليلی احکام منطقی به قواعد و قوانين عمومی منطق بستگی دارند و نه به امور تجربی و داده
                                                             

  برگردان آزاد نگارنده از: 15

Prechtl, Peter (Hrsg): Grundbegriffe der analytischen Philosophie.  Analytisch. Sammlung Metzler 
Band 345. S. 20.Stuttgart-Weimar 2004. 

 

اليبنيتس دو دسته از جمالت را تفکيک کرده بود. جمالتی که موضوع آنها حقايق عقلی هستند و جمالتی که موضوع آنها حقايق تجربی   16
های رياضيات بارزترين کنند، گزارهانجامد و در هر جهان ممکنی صدق میگويی میهستند. حقايق عقلی، حقايقی هستند که انکار آنها به تناقض

ين دسته از حقايق هستند. مبنای آزمون اينگونه حقايق با آکسيوم امتناع اجتماع نقيضين بدين معنی است که هر تغييری در عالم تجربه ی انمونه
کنند. معيار تناقض توسط کانت ها تاثيری نخواهد داشت و در صورت عدم تناقص صدق میصورت بگيرد در صدق و کذب اين دسته از گزاره

ای های تمايز ميان جمالت تحليلی و ترکيبی قلمداد شده است که البته کانت معيار اندراج را به آن اضافه  کرده است. کانت گزارهنيز يکی از مالک
نامد. هيوم از ديدگاهی ديگر در اش مندرج باشد وبا تحليل موضوع بتوان محمول را استخراج کرد، تحليلی میرا که محمول آن در موضوع

ی اول را جمالت کنند. هيوم دستهجمالت را به دو دسته تفکيک کرده بود و آنهم در اين کارکرد که چگونه نسبتی را بيان میتعاقب اليبنيتس 
ها و تصورات ذهنی هستند و جمالت ی نسبت ميان ايدهکنندهنظر هيوم جمالت تحليلی بيانبود. بهی دوم را جمالت تجربی ناميدهتحليلی و دسته

م امتناع اجتماع نقيضين ی نسبت ميان امور واقع تجربی. هيوم نيز معيار اصلی را برای تشخيص جمالت تحليلی آکسيونندهکتجربی بيان
  دانست.می

17  Analytische Wahrheit 
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جايگاه صدق منطقی در فلسفه  است. 18ارز با صدق منطقیحسی و مشاهده. صدق تحليلی مفهومی هم
  و علوم مرکزيت دارد.

های ممکن صدق کند به عبارت ديگر شود که در تمامی جهانمیيک جمله وقتی تحليلی ناميده   - .۵
  اين نظر را اليبنيتس مطرح کرده بود .)( در هر وضعيت ممکن.

تحليلی مترادفی برای صدق منطقی است و برای جمالتی هم معتبر است که با جايگزين کردن  - .۶
  مفاهيم مترادف به جمالتی با صدق منطقی تبديل شوند.

يا به عبارتی ديگر دو باور  20گرايیدو دگم تجربهی هرا در مقال 19تحليلی و ترکيبیکوآين تفکيک 
يی مدرن تا  حدود زيادی مشروط گراتجربهيی به چالش کشيده است. به نظر کوآين گراتجربهجزمی 

بوده است. يکی از آنها اين است که شکافی اساسی مابين جمالت تحليلی از يک  21به دو باورجزمی
ها استوار هستند و مستقل از امور واقع تجربی هستند و جمالت ترکيبی فقط بر معانی واژه طرف که

از طرف ديگر که بر امور واقع تجربی استوار هستند، وجود دارد. به نظر کوآين چنين تمايز و 
گرايی مدرن به نظر کوآين تجربهتفکيکی مستدل و درست نيست. باور جزمی ديگر 

با معنی و معقول معادل با يک ساختار ی هت: بر مبنای اين باور هر گونه گزاراس 22گرايیفروکاست
. کندمیحسی قابل فروکاستن است و يا به آن داللت ی هاست که به تجرب 23منطقی با اجزای کالمی

که جمالت  کندمیتوان انتقاد کوآين را اينگونه توضيح داد: کوآين ابتدا از اين حرکت میمختصر 
کردن مفاهيم و اصطالحات مترادف به جمالتی هستند و يا با جايگزين 24ا دارای صدق منطقیتحليلی ي

که برای  کندمیبه اين متوجه  کندمیشوند. در انتقادی که کواين مطرح میبا صدق منطقی تبديل 
 25بايست به درک و فهمی اگرچه ابتدايی از جمالت دارای صدق تحليلیمیکردن دو اصطالح تعريف

توان مین 26وع کنيم و به آنها ارجاع دهيم. به عبارتی ديگر ترادف و صدق تحليلی را بدون دوررج
تشخيص داد و مشخص کرد: برای تشخيص و تعريف جمالت با صدق تحليلی بايستی به اصطالحات 
مترادف رجوع کنيم و برای تعريف و تشخيص اصطالحات مترادف بايستی به جمالت دارای صدق 

 میرجوع کنيم و ارجاع دهيم. و اين يک دور است و ما را به شناختی دقيق و مستدل از مفاهيتحليلی 
                                                             
18 Logische Wahrheit 

19 Analytisch, synthetisch 

20 Quine, Willard Van Orman: From a logical point of view. Von einem logischen Standpunkt. Two 
Dogmas of Empiricism. Zwei Dogmen des Empirismus. S.27-51. In: Neun logisch-philosophische 
Essays.Ullstein Materialien, 1979. 

21 Dogm 

22 Reduktionismus 

23 Term 

24 Logische Wahrheit 

25 Analytische Wahrheit 

26 Zirkel 
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های مربوط به اين بحث اين سازد. يکی از پرسشمیقادر ن »معنی«، »مترادف«، »تحليلی«چون 
توان تشخيص داد که دو عبارت زبانی مترادفند؟ چند معيار محتمل را کوآين برای میاست که چگونه 

يک از معيارها را برای شناسايی دو کند و در نهايت هيچمیشناسايی دو عبارت مترادف بررسی 
داند. يکی از اين معيارها، تعريف است. شايد برخی معيار تعريف را برای میعبارت مترادف معتبر ن

ديگر  که اگر يک عبارت زبانی با عبارت گونهآنشناسايی ترادف دو عبارت زبانی کافی بدانند و 
که  کندمیتوان گفت که آن دو عبارت مترادف هستند. اما کوآين اين انتقاد را طرح میتعريف شود، 

توان از پيش معين کرد که چه عبارتی برای تعريف چه عبارتی بايستی بکار برده شود. حتی مین
نويسان گشای اين مساله باشد، زيرا فرهنگتواند مشکلمیهای لغت نيز نمراجعه به فرهنگ

شان براساس اند و تعاريفآوری کردهتجربی جمع ایبگونههای رايج در يک زبان را دادهپيش
دهند با آن واژه مترادف میاند آنچه در تعريف يک واژه ارائه مفروضات است و از پيش فرض کرده

  است.

درنظرگرفته شود، امکان تواند میمعيار محتمل ديگری که برای تشخيص ترادف دو عبارت مترادف  
گونه که با های مترادف در يک جمله به شرط صادق ماندن است. بدينجابجايی و تعويض واژه

جابجايی آنها به جای يکديگر، صدق جمله حفظ شود. هر دو عبارت زبانی که چنين باشند و بتوانند 
فند. اما آيا به صرف جايگزين يکديگر شوند و درعين حال صدق جمله حفظ شود با يکديگر متراد

تواند میاينکه دو عبارت بتوانند در يک جمله جايگزين هم شوند و صدق جمله حفظ شود، 
معيارترادف مفهومی آن دو عبارت باشد؟ جواب کوآين به اين سوال منفی است. مثالی که کوآين با آن 

مترادف محسوب  »لنامتأه«و  »دمجر« :ا مستدل کند اين است که دو عبارتنظرش ر کندمیتالش 
نا «را جايگزين  »مجر«ی هواژ »هيچ  نا متآهلی، متأهل نيست«ای  چون شوند زيرا اگر در جملهمی

جانداران «و  »ن دارای کليهاجاندار«شود. مثال ديگر کوآين: میکنيم، صدق جمله حفظ  »متأهل
جايگزين با حفظ صدق جمالت بکار برده شوند و مصداق آنها  ایبگونهتوانند می »دارای قلب
مانند که هم دارای قلب هستند و هم دارای کليه، زيرا جانداری که  قلب داشته باشد ولی میجاندارانی 

 »جاندار دارای کليه«و يا  »نامتأهل«و  »مجرد«کليه نداشته باشد و يا برعکس موجود نيست. مفهوم 
چون مصداق يکسانی دارند اما مفاهيمی مترادف نيستند. الزم به توضيح است  »بجاندار دارای قل«و 

و  29يک جمله و به عبارتی تخصصی مابين زبان مفهومی 28يک جمله و مفهوم 27که بين مصداق
. گوتلوب کندمیای شوند که در اينجا فقط کوتاه نگارنده به آن اشارهمیتمايزی قائل  30زبان مصداقی
معنی مفهومی و معنی «ترنيا به عبارتی روش »معنی و مصداق«تآثيرگذار ی هفرگه در مقال

اين تفکيک را با چندين مثال و تحليل آنها توضيح داده است. مثال معروف آن مقاله اين  »مصداقی
  است:

  شامگاهی است.ی هصبحگاهی  همان ستاری هستار

                                                             
27 Extension 

28 Intension 

29 Intensionale Sprache; intensional language 

30 Extensionale Sprache, extensional language 
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گونه هم توان بدينمیناهيد است. و اين جمله را ی هاين دو مفهوم مصداق واحدی دارند و آن سيار 
  ماند:میبيان کرد و صدق آن ثابت 

  صبحگاهی ناهيد است.ی هستار

  شامگاهی ناهيد است.ی هستار

شامگاهی دو طرز بيان متفاوت ی هصبحگاهی و ستاری هبا بيان اين دو جمله و دو مفهوم ستار 
ناهيد ی ه، اگر چه مصداق واحدی دارند که سيارکنندمیشود که با هم فرق میمفهومی بکار برده 
شود و با میصبحگاهی به وقتی از روز نظر داريم که در آن وقت ناهيد ديده ی هباشد. با مفهوم ستار

شود. مثال ديگری میشامگاهی به وقتی از شب نظر داريم که در آن وقت ناهيد ديده ی همفهوم ستار
  از فرگه:

کنيم و نقطه تقاطع ب، و پ به شکلی که يکديگر را قطع کنند روی هم رسم می سه خط مستقيم الف،
ناميم. نقطه تقاطع  دوخط مستقيم الف و ب را با نقطه تقاطع دو خط مستقيم ب وپ میآنها را ت 

تقاطع ت است ولی در اين مقايسه با دو طرز ی هکنيم. هر دو مصداق واحدی دارند که نقطمیمقايسه 
ی هتقاطع ت روبرو هستيم که به اصطالح دو معنی مفهومی متفاوت آن نقطی هاوت به نقطارجاع متف

آن، ی هتقاطع است. معنی مفهومی يک عبارت کالمی محتوای معناشناختی آن عبارت است که بوسيل
ها شمرده يک عبارت يا مفهوم آن دسته ابژه کنيم. معنی مصداقیمیآن عبارت يا مفهوم را تعريف 

معنی و «دهيم. رودلف کارناپ در کتاب میوند که با آن مفهوم يا عبارت به آنها ارجاع شمی
که بر مبنای تفکيک و تحليل فرگه در آن مقاله، با هدف بسط و  کندمیروشی را مطرح  »ضرورت

شود زبانی انتزاعی بسازد که با آن علوم میگسترش تفکيک معنی مفهومی و معنی مصداقی تالش 
کاهش داده و زبانی علمی را ها و ابهامات و چند پهلويی زبان معمولی را بتوانند پيچيدگیبهتر 

ريزی کنند. رويکرد کارناپ در آن کتاب رويکردی است که کواين به آن انتقاد داشته چرا که هدف پی
ردن و کدادن زبان مفهومی در فلسفه و علوم وابسته است و تقويت و مستدلکواين کمترکردن و کاهش

(ضعف بزرگ معنی مفهومی و زبان مفهومی در اين است که  بکارگيری بيشتر زبان مصداقی.
تشخيص درست معنی و ارجاع و صدق و کذب عبارات دشوارتر است در مقايسه با معنی مصداقی و 

گونه مصداقی ندارند ولی بکار برده زبان مصداقی. بسياری از معانی مفهومی رايج روزمره هيچ
، عرفان و ..بينی والخ.گيری و کف بينی و طالعند. در خرافات و جادوگری، رمل و فالشومی

در شعر و ادبيات، و هنرهای تخيلی و فانتزی،  ها،فريبانه و ايدئولوژیمذاهب، درسياست عوام
گنگ   ایبگونهشوند که معنی مفهومی دارند وکمابيش میها رايج هستند و بکار برده بسياری عبارت

شوند ولی دارای مصداق عينی و واقعی که قابل تشخيص میمبهم و يا استعاری و تشبيهی فهميده و
  )باشند، نيستند.

تناسب معنی مفهومی و معنی مصداقی اينگونه است که هر چه معنی مفهومی يک عبارت بيشتر شود 
تر باشد معنی يابد و بلعکس هر چه معنی مفهومی يک عبارت کممیمعنی مصداقی آن عبارت کاهش 

مصداقی آن عبارت بيشتر است. در رابطه با اين  موضوع توضيحاتی بيشتر و مشروح تر الزم است 
که اين تناسب معکوس شامل تمامی کلمات و ولی در جای و فرصتی ديگر. از اينرو در بحث اين
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ارنده در اين نوشته که فقط برخی از آنها اين تناسب معکوس را دارا هستند  نگشود يا  اينمیمفاهيم 
  شود. میوارد ن

توانند مصداق واحدی داشته میهايش باز گرديم. مفاهيم و عبارتهای متفاوتی به انتقاد کواين و مثال
مترادف و  ایبگونهباشند ولی لزوما آن مفاهيم و عبارات يکسان يا مترادف نيستند، اگر چه رايج 

جايگزين دو عبارت با حفظ صدق آنها به نظر ی هاستفادشوند. از اينرو شرط میيکسان بکار برده 
  کواين در آن دو مثال دليلی کافی نيست که مدعی شويم که آن دو عبارت يا مفهوم مترادف هم هستند. 

انگيز و دارای برای توجه و تامل در اين باره که مفهوم و روش تحليل زبان موضوعی پرسش بر   
وار به انتقاد و استدالل کوآين در آن ر اينجا به اين روال خالصهيات متعددی است دئپيچيدگی و جز

گرايی و تمايز قاطع ميان تحليلی کنم. فروکاستمیقرن بيستم فعال بسنده ی هتاثيرگذار در فلسفی همقال
و ترکيبی همچون دو باور جزمی به نظر کوآين در رابطه ای تنگاتنگ قرار دارند و بهم پيوسته 

بايست توجه داشت اين است که تحليليت يا تحليلی میوار به آن ديگری که فعال اشارههستند. مورد 
گونه که به نظر دو روی يک سکه  هستند، که نه آن 32و آکسيوم منطقی امتناع اجتماع نقيضين 31بودن

دانيم که میای را تحليلی که ضروری است مستدل. جمله گونهآنضروری است مشخص هستند و نه 
گويی الجرم بايستی باز به تحليل و گويی منجر شود  و برای تشخيص يک تناقضآن به تناقضنفی 

شکافد و میولی آنرا ن کندمیمفاهيم مبنای آن رجوع کنيم. کوآين در آن مقاله به اين مطلب اشاره 
  33.کندمیرايج در علوم و فلسفه اشاره ی هو فقط به گنگ و مبهم بودن دو روی اين سک کندمیتحليل ن

، دقيق و کندمیکه کوآين از جايگاه و منظری منطقی داوری  گونهآنتفکيک تحليلی و ترکيبی اگر چه 
مستدل نيست ولی اين تفکيک از نظر فلسفی تفکيکی معمول و کارآمد است. پيوند و وابستگی اين 

آين آن را در آن مقاله که کو گونهآنکشد نيز ای که کوآين به چالش میگرايانهتفکيک و تز فروکاست
مهم توجه کافی کرد که ی هروشن و معلوم نيست. بايد به اين نکت دهدمیمختصر توضيح 

حسی و قابل آزمون  بيش از آنکه يک شناخت باشد نوعی  - گرايی به تعينات مادی و تجربیفروکاست
ارد و آنهم در نقد و علمی و فلسفی است که روبه پيشرفت علوم و شناخت فلسفی دی هپروژه و برنام

که روندی طوالنی داشته و  ای بازای با پروسهگرايی و متافيزيک. پروژهآليسم و ذهنمرزکشی با ايده
تداوم هم خواهد داشت. به عبارتی کوتاه نه تفکيک تحليلی و ترکيبی يک دگم يا باور جزمی 

اول قرن بيستم اين دو ی هدر نيم گرايی و اگر همتحليلی است و نه فروکاستی هيی و فلسفگراتجربه
های اخير اند، در سالجزمی کاربردهايی توسط برخی از انديشمندان داشته ایبگونهبدون نقدو پرسش 

تحليلی و آکسيوم امتناع ی هاند. رابطتبديل به موضوعی برای پژوهش و تحقيق و بحث و نقد شده
بيش از آنکه نقدی تحليلی و مستدل باشد  کندمیقاله ای که کوآين در آن ماجتماع نقيضين نيز در اشاره

بايست مینوعی تذکر است به اين مطلب که آکسيوم امتناع اجتماع نقيضين همچون مفهوم تحليليت 
                                                             
31 Analytizität, 

32 Kontradiktionsaxiom 

  مقايسه کنيد با: 33

 From a logical point of view. Von einem logischen Standpunkt.Two Dogmas of Empiricism. Zwei 
Dogmen des Empirismus. S.27. 
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تر شکافته و تحليل و مستدل شود.  کوآين در چند کتاب ديگرش در بخش منطق و بسيار بيشتر و دقيق
و در  بحث  کندمیاع نقيضين همچون اصلی استوار استفاده و دفاع فلسفه منطق از آکسيوم امتناع اجتم

آکسيوم ارتفاع اجتماع نقيضين ی هشود اما به بحث و نظرات گوناگون در بارمیو چالش آن وارد ن
  34پردازد.می

نامبرده رد و انکار ی هيی درمقالگراتجربههدف و قصد کوآين از به چالش کشيدن و سنجش دو جزم  
و روش تحليلی در علوم و فلسفه نبوده است بلکه تدقيق و ارتقای  35يیگراتجربهيان و گراتجربه

منطقی و فلسفی و علمی آن که برای آن نيز کوآين در طول عمر خود فعاليت فلسفی پرباری داشته 
ت الزم تجربی نيست و برای اصالح و پيشرفی هيی مدرن به اندازگراتجربهاست. به نظر کوآين 

  يی نيز راه کارهايی مطرح کرده است.گراتجربه

  :جمعبندی

ی مفهوم تحليل و دو قسمت هدر اين قسمت از اين نوشته به توضيحی ابتدايی ولی الزم در بار
توجه کرديم. همچنين  (آناليزانس) گرتحليل(آناليزاندوم) و  شوندهتحليل اين مفهوم يعنیی هدهندتشکيل

اختصاری مشخص شد. با توضيحاتی در  ایبگونهفرم پيراسته و منطقی تحليل و تناسب دو شرطی آن 
هايی که  مفهوم تحليلی، صدق تحليلی و صدق منطقی در منطق و فلسفه و علوم وابسته تفاوتی هبار

جويی آن درآثار افالطون و غيره پی تحليل و راه حل آن شد که پاراُدکسای به اشاره دارند آشنا شديم.
عدم تمايز بارز و قاطع جمالت تحليلی و جمالت ترکيبی و ی هالزم است. به بحث کوآين دربار

و  37، تحليليت و پيوند آنها با تئوری معنی36همچنين پيچيدگی بحث مربوط به ترادف يا مترادف بودن
 پاراُدکسای شد.آکسيوم امتناع اجتماع نقيضين اشاره

                                                             
  :برای نمونه نگاه کنيد به  34

Methods of Logic, Revised Edition. 1964.  Deutsche Übersetzung Grundzüge der Logik. 
Suhrkamp1974. 

Philosophy of Logic, Prentice-Hall. 1970. Deutsche Übersetzung: Philosophie der Logik. Kohlhammer 
1973. 

 کهاين و گرايی)(دو دگم تجربه کند می اشاره اشمقاله آن عنوان مناسب چندان نه انتخاب به کواين شئ و کلمه کتاب در نويسی زير با 35
  :به کنيد نگاه. نيست ممکن وابسته علوم و فلسفه در دگم دو آن بدون گرايیتجربه که انگار ايجاد شده برايشان تصور اين عنوان آن با برخی

Wilard van Orman Quine: Word and Objekt. 10 Auflage 1976.  Deutsche Übersetzung: Wort und 
Gegenstand. S. 128. Reclam . Stuttgart 2002. 

36 Synonomität 

37 Bedeutungstheorie 

 


