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تحليل و ابهامات  تری از مفهوم و روِش  با آنچه دردوقسمت قبلی طرح و عنوان شد نسبتا درک روشن
توان تا  میهای مفاهيم را  طور که توضيح داده شد، سنخ های اين مفهوم و روش داريم. همان و پيچيدگی

ها را که  های سنخ تحليلی و مستدل تفکيک و مشخص کرد ولی نمونه ای گونه هببخش  حدودی رضايت
های  آوری تمامی نمونه و آنها را دقيق مشخص کرد. حتی جمع  توان درست تفکيک میشمار هستند ن بی

گيری و انجام شود و تداوم گيرد. به اين  که در فواصلی اين کار پی ها ممکن نيست. مگر اين سنخ
اهميت بايد توجه کافی کرد که بکارگيری کلمات و مفاهيم توسط کاربران يک زبان  ی نه چندان کم هنکت

ای باز و خالق دارد که انتها و مرزهايی قابل تشخيص و  طبيعی و يا مصنوعی روند و پروسه
ات و کلم ها تکاملی دارند که تکامل فرهنگی کاربران آن زبان است و مدام محدودشدنی ندارند. زبان

شود. برخی ازکلمات و مفاهيم وکاربردها خفيف و ملغی  میيا اضافه  کاربردهای آنها کسر مفاهيم و
شوند. تکامل و دگرديسی زبان  میيابند و يا تازه ابداع  میشوند و گسترش   میشوند و برخی تقويت  می

- با مناسبات اقتصادیگذشته و حال و آينده ای دارد و در بستری عينی، اجتماعی، طبيعی و فرهنگی 
. مفهوم و کنند میامنيتی جريان دارد که کاربران آن زبان در آن زيست و زندگی و فعاليت  -سياسی

  تواند باشد. میروش تحليل نيز جدا و منفک از اين تکامل نبوده و نيست و ن

ديگری را های  توان مفاهيم و روش میبرای توضيح مفهوم و روش تحليل در فلسفه و علوم وابسته 
نيزکه در مجاورت و يا در مقابل مفهوم و روش تحليلی هستند مورد توجه قرار داد. اين مقايسه مفيد 

: معنی و 1آيند میها بقولی اصوال از مجاور و کنار  است چرا که معانی و کاربردهای مفاهيم وروش
ها  ا و مفاهيم و روشه و مرزکشی با باقی واژه کاربردهای يک واژه يا مفهوم يا روش در تفکيک 

گيرد. يک واژه يا  میگونه که مطلوب است صورت ن شود هرچند که اين آشنايی آن میقابل شناسايی 
توان درست تشخيص داد و نه تک و  میمفهوم يا پديده را در بافتاری که در آن جای دارد در مقايسه 

توان از  میروش تحليلی در فلسفه را  2و بافتارهای مشابه. ها پديدهها و مفاهيم و  منفک از باقی واژه
  :3اجمالی مقايسه ومرزکشی کرد ای گونه هبسه سمت با سه مفهوم و روش ديگر در فلسفه 

  تحليلی مقابل جستاری 

  تحليلی مقابل پديدارشناسانه

                                                             
توان دريافت و درک کرد. اين نظر را  ها و کلمات می شان با باقی واژه ای سلبی در تفکيک و مرزبندی کردن ها و کلمات را بگونه معانی واژه. 1

  فردينان دسوسور با جمالتی ديگر بيان کرده است. 

اند  ی تئوری بافتار فعاليت تحقيقی کرده انديشمندانی که در بارهنظرات فرگه و  اهميت مراجعه به برای آشتايی بيشتر با اين موضوع نه چندان کم  2
  شود. منظور از تئوری بافتار: توصيه می

Kontexttheorie  

  است.

  :١۶مراجعه کنيد به کتاب نامبرده در زيرنويس    3

 Analytisch versus Essayistisch 

Analytisch versus Phänomenologisch 

Analytisch versus Hermeneutisch 
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  تحليلی مقابل تأويلی 

پرداخته  شوند که کوتاه و سطحی به آنها میهای زيادی طرح  در يک متن جستاری عموما ايده
شود. در يک جستار روی يک موضوع و بررسی آن تمرکزی جدی و ممتد جريان ندارد و تداعی  می

چون  شود هم میزبانی محوری در متن جستاری است و زبانی که با آن تداعی  -کردن کنش ادراکی
قول شده و  در متن جستاری به منابع نقل شود. میامری بديهی و پيش پا افتاده پذيرفته و بکار برده 

وار وسهل الوصول بيان  نثر شکلی ادبی دارد که موضوعی را روايت شود و میبررسی آنها توجهی ن
کلی مشخص  ای گونه بهگونه  توان اين می. باور مستتر در رويکرد و روش و نثر جستاری را کند می

در يک متن تحليلی  توان شناخت. اما میشهودی و خالق  در سياقی ادبی  ای گونه بهکرد: حقايق را 
های متفاوت آن موضوع تمرکزی جريان دارد که در آن معنی  وجوه و جنبه روی يک موضوع و

وارعموما  تداعی ای ديگر حرکتی ای به ايده ز ايدهشود. ا میمفهومی و معنی مصداقی نيز درنظرگرفته 
فيدن، شناخت کنکاش و شود و به زبانی که با آن در روند انديشه، گفتگو، بررسی و فلس میديده ن

  شود. میشود توجه و دقتی متمرکز میجستجو 

کردن يک يا چند پديده روال نثر را  ادراکی محوری توصيف -در يک متن پديدارشناسانه کنش زبانی 
تمرکزی چنان جريان ندارد. زبانی که با آن  ،شود میو روی زبانی که با آن توصيف  کند میمشخص 
شود که  عموما  میچون امری بديهی و پيش پا افتاده پذيرفته و بکار برده شود کمابيش هم میتوصيف 

هم با  گيرد و آن میالتفاتی به تفکيک تحليلی معنی مفهومی و معنی مصداقی صورت  توجهی و بی با بی
و تکليف فلسفی که بايستی به خود چيزها توجه کرد وآنها را شناخت.  با اين باور يا تکليف  اين باور

شان  ادراکی - های زبانی همچون مواردی منفک و جدا از جنبه ها پديدهوش پديدارشناسانه، در ر
در متنی تحليلی اما تمرکز و دقتی روی زبانی که با آن موضوعی يا  شوند. میموضوع شناخت قلمداد 

و اصوال نيز  کند میشود جريان دارد و روال و روند متن تحليلی را مشخص  میای بررسی  پديده
شود. توجه کافی به اين مطلب الزم  میو معنی و کاربرد مصداقی درنظرگرفته   میتفکيک معنی مفهو
ها قادر نيستيم منظر و جايگاهی خارج از زبان يا  ديدگاهی غيرزبانی اختيار کنيم و  است که ما انسان

ها  وش کنيم. حواس و ادراک ما انسانشان کا ايم توجه و در باره عاری از زبانی که آموخته ها پديدهبه 
شکل دستوری و  شدن يک يا چند زبان مادری از اوان کودکی فرم و و آمخته در روند آموختن

در نگرش و رويکرد پديدارشناسانه اين  گيرد. میخود  ادراکی آن زبان را به -گرامری و کالمی
مند به اين مکتب حتی بر اين  عالقه اساسی نقشی فعال ندارد و برخی از پديدارشناسان و يا شناختِ 

  باورند که انديشيدن بدون زبان ممکن است!

های اصلی تفسيرکردن  ادراکی محوری تفسيرکردن است و موضوع -در يک متن تأويلی کنش زبانی 
اند. در اين رويکرد و روش باوری  ای هستند که معروف و اثرگذار بوده نيز متون قديمی ويا جا افتاده

نوز فعال است: حقايق در متون قدما موجود است و فقط بايد متن آنها را درست تفسير و ه 4کهنه
اکتشاف کرد. در نثری تحليلی اما فقط در صورت لزوم به آثار ديگر نويسندگان و بررسی آن پرداخته 

شود و دليلی هم  میندرت انجام  عنوان گواهی صدق و اعتبار به هشود و ارجاع به متنی ديگر ب می

                                                             

4 SOLA SCRIPTURA " متن" طريق از فقط       

در سنت کليسايی مسيحيت قرون وسطی تآويل روش اصلی برای اکتشاف حقايق در انجيل بود و مکتب تأويلی ريشه در اين سنت 

مذاهب ديگر نيز روش گردد. اين روش در  ن به سنت تأويلی کتب مقدس يهوديان برمیآهای تاريخی  مذهبی دارد که البته ريشه
شود چرا که باور مستتر دراين روش وجود تمامی حقايق در آثار  شود و از هر گونه بدعت يا نوآوری جلوگيری می اصلی قلمداد می

 قدما است که فقط بايد درست آنها را تفسير کرد.
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شود نيز همواره در دستور کار  میشود و سنجش و نقد تحليلی آنچه نقل قول  میبرای اعتبار قلمداد ن
  فلسفی است.

های  اجمالی سه رويکرد متفاوت با رويکرد و روش و نثر تحليلی را با کنش ای گونه بهتوان  می
  زبانی آنها و باور مستترشان مشخص کرد: -ادراکی

کردن است. باور مستتر در  زبانی اصلی، تداعی -رويکرد و روش و نثر جستاری کنش ادراکیدر 
  توان شناخت. میشهودی و خالق  ای گونه بهاين روش اين است که حقايق را 

کردن است. باور مستتر  زبانی اصلی توصيف -در رويکرد و روش و نثر پديدارشناسانه کنش ادراکی
و وصف و توصيف آنها و  ها پديدهقايق را با رجوع و تمرکز روی خود در اين روش اين است که ح

  زبانی و کالمی مربوط به آنهامی توان شناخت. -آنهم عاری از جنبه های ادراکی

زبانی اصلی تفسيرکردن است. باور مستتر در اين  -در رويکرد و روش و نثر تأويلی کنش ادراکی
وظ هستند و بايد آنها را تفسير و تعبير کرد تا حقايق را روش اين است که حقايق در آثار قدما محف

  بتوان شناخت.

مختصر بايستی به اين مطلب توجه کافی کرد که در تاريخ فلسفه ی  هدر اين توضيحات اجمالی و مقايس
ها و  و توليد متن فلسفی تداعی کردن، توصيف کردن، تفسيرکردن و تحليل کردن در کنار برخی کنش

مايی کلی ونه چندان دقيق باال فقط شِ ی  هزبانی ديگر جريان داشته و دارند ومقايس -دراکیهای ا قابليت
گاه بدين معنی نيست که  مثال در يک متن تحليلی تفسيری نبايد بشود و يا در  و هيچ کند میرا رسم 

يا ای نبايستی صورت گيرد و يا در يک متن تحليلی توصيفی نبايد کرد و  يک متن تحليلی تداعی
هيچ وجه تحليلی موجود نيست و نبايد باشد.  رشناسانه يا جستاری يا تأويلی بهبلعکس در يک متن پديدا

رل هايی تحليلی نيز هست يا در برخی از متون هوسِ  برای مثال در جستارهای مونتنی قسمت
لی شهرت عنوان يک فيلسوف تحلي هکه ب -هايی دقيق هست و يا در برخی از متون ويتگنشتاين  تحليل
  اند. کردن مطرح شده کردن و تشبيه بسياری از نظرات با وصف و توصيف -يافته 

تحليلی ی  هدر ادامه با مقايسه و مرزکشی با سه مفهوم و نگرش فلسفی ديگر، مفهوم و روش و فلسف 
و ای طوالنی با نقد  چرا که رويکرد و روش فلسفه تحليلی در پروسه ،توان توضيح داد میتر را دقيق

  :5انتقاد و به چالش کشاندن اين سه رويکرد و نگرش فلسفی شکل گرفته است

  گرايانه تحليلی در مقابل هوليستی يا به عبارتی ديگر کل

  گرايانه تحليلی درمقابل منتاليستی يا به عبارتی ديگر ذهن
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Analytisch versus Holistisch 

Analytisch versus Menatlistisch 

Analytisch versus Metaphysisch 
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  تحليلی در مقابل متافيزيکی يا به عبارتی ديگر مابعدالطبيعی

هايش در شعور و ذهنيتی طفالنه و جادويی و مذهبی و  ايانه که ريشهگر در نگرش و رويکرد کل
عرفانی قابل تشخيص است اين باور مستتر است که  صدق و درستی شناخت يک مورد مشخص در 

ها و روابط آن مورد مشخص با باقی چيزها و موارد  گرو و مشروط به شناخت تماميت و کل تناسب
ها قلمداد  ها و تناسب ی شناخت کل و تماميت تمامی رابطه هخصاست. صدق ودرستی در اين باور مش

شود و نه موارد و اجزای تک و مشخص و منفک. در اين نگرش و رويکرد اين باور مستتر است  می
دهنده همان کل است و اين باور را نيز به تمامی  که يک کل بيشتر از مجموع اجزای تشکيل

هايی  يکرد تحليلی فيلسوفانی چون مور و راسل و تحليلدهند. با روش و رو میها تسری  موضوع
ی مسلط در اوايل قرن بيستم به آليست ايدهانتقادی که دقيق و مستدل بودند اين نگرش و رويکرد نئو

ها برای رشد و گسترش تجزيه و تحليل در سنت  چالش کشيده شد و فضای فلسفی در دانشگاه
فلسفی اتميسم ی  هپروژ 6 علوم وابسته، تجديد وگشوده شد.يی در فلسفه و گرا تجربهنومينالسيتی و 

گرايی  همکاری تنگاتنگ با مور شکل گرفت و پيش رفت، انتقادی فلسفی به کل درراسل که   7منطقی
شان در فضای دانشگاهی  فلسفیی  هموفق نيز توانست سلط ای گونه بهآليسم و نو هگلی ها بود که  نئوايده

 را برطرف کند.

ها و تفکرات  گرايانه هيجانات و احساسات وتصورات و انگيزه و رويکرد منتاليستی يا ذهن در نگرش
گرايانه موضوع و مبنای اصلی درک و شناخت فلسفی و علمی  بيان مفاهيم روانشناختی  هبا شيو
های  جهان بيرونی و عينی نيز نوعی هستندهی  هدهند . در اين نگرش مواد تشکيلدشون میقلمداد 
و زبانی و گرامری های کالمی  شوند. در اين نگرش به ساختار و سازه ذهنی قلمداد می- روانی-روحی

رفتاری و اجتماعی ذهن و  ،اندامی های چنين به جنبه شود و هم میالتفات و توجهی ن، تفکرات و غيره
 کاربرد زبان و مفاهيم توسط دکارت، الک و کانت نوعیی  هشود. در شيو میتوجهی  ذهنيت بی

های زبانی، اندامی و  التفاتی به جنبه توجهی و بی گرايی وجود داشت که در آن بی منتاليسم و ذهن
با تحليل بسيار دقيق دگم مرکزی نگرش  »آليسم رد ايده«ی  هرفتاری و اجتماعی بارز بود. مور در مقال

  تند به چالش کشيد.هس 8های حسی ها دريافت ی را که هستی هستندهآليست ايدهو رويکرد منتاليستی و 

در نگرش و رويکرد متافيزيکی بسياری از ادعاها و تزهای فلسفی و مدعيات بدون مبنا و اساسی 
تجربی مطرح و رايج هستند. در اين نگرش و رويکرد نوعی ی  هقابل آزمون وآزمايش و مشاهد

يبی پيشينی و وجود و امکان احکام ترک مزمن وجود دارد که برای مثال به ای گرايی گمانه عقل
تجربی وآزمون درمدعيات فلسفی ی  هباوری متوقع دارند. ارجحيت و ضرورت مشاهد  تجربه بلماق

السويه است. اگر چه مطالب  نگرش و رويکرد متافيزيکی امری جنبی و ثانوی و عموما نيز علی
نيستند و مبنای آن تجربی و آزمايشگاهی ی  هقابل مشاهد مستقيم ای گونه بهمنطق و علوم رياضی نيز 

مستقيم و غير انسجام انتزاعی و مستدل در استنتاج عقلی است ولی اين مطالب فرمال و صوری هستند
بسياری از مدعيات مطرح نگرش و رويکرد  تجربی سنجيد. ای گونه بهتوان آنها را آزمود و  مینيز 

ستند ومبنايی صرفا عاطفی و پذير ني متافيزيکی از نظر تجربی و استانداردهای علوم تجربی آزمون

                                                             
  :تر در نقد و انتقاد اين نگرش تر و دقيق برای اطالعات بيش  مراجعه کنيد به کتاب تأثيرگذار مور 6

Moore,George Edward: Principia Ethica:  Kapitel I.20-23. S. 63-72: Erweiterte Ausgabe. Aus dem 
Englischen übersetzt und herausgegeben von Burkhard Wisser. Reclam, Stuttgart 1984 

7 Logischer Atomismus 

8 Esse est percipi 
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دارند وبا مشاهده و آزمايش تجربی قابل آزمون نيستند. برای مثال اعتقاد و  9ای خردورزانه و گمانه
گرايی و يا باور به خلقت و پيدايش هستی توسط خالقی قادر و دانا يا  باور متافيزيکی به ذات و ذات

گونه شناختی است که ازنظر  لسفی و علمی آنباور به روح منفک از بدن و ناميرايی آن. شناخت ف
پذير باشد و در تباين و همسويی با  چنين از نظر تجربی و آزمايشگاهی آزمون عقلی و منطقی و هم

فلسفی ی  هتجربه يا پيشينی در پروژ باشد. از جمله امکان و وجود احکام ترکيبی ماقبل 10عقل سليم
شود  میداده  کارناپ نقد و تحليل بسيار دقيقی شده و نشان وين و از جملهی  هحلق 11يی منطقیگرا تجربه

ی و متافيزيکی ناشی ازدرک سطحی و آليست ايدهکه بسياری از مدعيات و مشکالت نگرش و رويکرد 
  شده در آن مدعيات متافيزيکی است. اشتباه زبان و منطق زبان و مفاهيم بکار برده

هايی متعدد و متفاوت به نقد و  و شعور که فيلسوف آن سه ذهنيتی  هبارن توضيحات مختصر دربا اي
شويم که به فرهنگ و رويکرد  میما با اپوزيسون و تقابلی آشنا  12اند تحليل انتقادی آنها پرداخته

اند، هرچند که تنوع و تفاوت  های گوناگون انسجامی نسبی داده تحليلی از نظر تاريخی در جنبهی  هفلسف
و فيلسوفان با رويکرد و روش و نگرش تحليلی و انتقادی وجود دارد. ندان مزيادی در ميان انديش

ها و  مضاف بر اين، آن سه نگرش يا ذهنيت نامبرده هنوز رايج و شايع و مطرح هستند وبا تفاوت
ها در آثار برخی از فيلسوفان و نويسندگان مطرح  ها و استدالل گيری تغييراتی هنوز همان موضع

و تحليل انتقادی سه نگرش  عبارتی ديگر نقد . بهکنند میاهيم تازه عرض اندام شوند که در قالب مف می
اصلی نقد و سنجش فلسفی و علمی ی  هچنان سه جبه و ذهنيت هوليستی، منتاليستی و متافيزيکی هم

  تحليلی هستند.ی  هرويکرد و انديشه و فلسف

تحليلی در دو قرن اخير بود که به ی  هگيری فلسف توضيحات اجمالی فوق در بُعد تاريخ فلسفی شکل 
تواند کمک کند ولی به فهم  میتحليلی به آن سه ذهينت و شعور  -تر رويکرد انتقادی فهم و درک روشن

منطقی وفلسفی با محتوای متمرکز روی موضوع بحث ی  هروش تحليلی در جنب و درک مفهوم و
مفهوم و روش تحليلی در دوقسمت ی  هبار تر به آنچه در رو نگاهی دقيق از اين .کند میکمکی چندان ن

  کنيم. قبلی اين نوشته شد می

                                                             
9 spekulativ 

10 Common Sense 

11 Logischer Empirismus 

  ی خواندنی و اثرگذار زير: از جمله مراجعه کنيد به سه مقاله  12

Ryle, Gilbert: Systematically misleading Expressions, Proceedings oft he Aristotelian Society 1931. 
Deutsch: Systematisch irreführende Ausdrücke. In: Sprache und Analyse. VR Kleine Vandenhoeck Reihe. 
Göttingen. 

Carnap, Rudolf: Überwindung der Metaphysik durch logische Analyse der Sprache. In: Erkenntnis 2, 
(1931/32) S. 219-241 

 Quine, Willard Van Orman: On what there is. In: From a logical point of view.Was es gibt. In: Von 
einem logischen Standpunkt. S.9-27. In: Neun logisch-philosophische Essays.Ullstein Materialien, 
1979 
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ها را درادامه مرزبندی و  که با تمرکز روی مفهوم و روش تحليل، ابهامات و پيچيدگی برای اين
   :کنيم میمانده از قسمت اول اين نوشته توجه  مشخص کنيم به يک پرسش باقی

گر (آناليزانس)  چيست وچگونه  (آناليزاندوم) و تحليل هشوند تحليلمنطقی و معناشناختی ی  هرابط
  تواند باشد؟ میای  رابطه

  گونه پاسخ داد: توان اين میاين پرسش را 

خواهيم تحليل کنيم در يک  میرا  گر وابسته به موضوعی که آن و تحليل شونده تحليلرابطه و تناسب 
  های زير باشد: ها و تناسب تواند رابطه می طيف منطقی و معناشناختی

  اينهمان هستند. شونده تحليلگر و  اينهمانی: تحليل

  همانگو هستند. شونده تحليلگر و  همانگويی: تحليل

  مترادف هستند. شونده تحليلو  گر تحليلترادف: 

  ارز هستند. هم شونده تحليلو  گر تحليلارزی:  هم

  13سنخ هستند. شونده هم تحليلو  گر تحليلهم سنخی: 

توانيم تفکيک کنيم و مشخص کنيم و به اين  میدقت و تمرکز زيادی ی  هتحليل ما به درج گاهی در يک
مان از موضوع تحليل اين  کنيم و آشنايی و شناخت دليل چون زبان و تسلط به زبانی که با آن تحليل می

را  ای توانيم تناسب دوشرطی میصورت برای آن تحليل  گذارد. در اين میامکان را در اختيارمان 
توان نوعی تعريف نيز  میگونه تحليل را  بدست آوريم که ارزش منطقی آزمون آن صدق است. اين

آن نيز قرينه هستند. در اين حالت رابطه و تناسب  14گر و تعريف شونده قلمداد کرد که تعريف
  در يک تحليل در سطوح دقيق اين طيف قرار دارد:  شونده تحليلگر و  تحليل

  نامم. می شونده تحليلگر و  های تحليل طيف تناسب برينِ  که آنرا بخِش   ترادف. - یهمانگوي-اينهمانی

توان با معيارهای فرسخت منطقی يکسان گرفت  میالبته اينهمانی و همانگويی در اين بخش طيف را ن
را فقط  با تساهل  شونده تحليلگر و  های تحليل رو در واقع اين دو قسمت از طيف برين تناسب و از اين

  توان بکار گرفت. میپراگماتيستی 

                                                             
مفهوم "هم سنخ" هنوز آنچنان که الزم است از باقی مفاهيم تفکيک نشده و نياز به توضيح و شرح و تحليل بيشتری دارد. سطحی فعال   13
شان بيشتر  اط افتراقشان از نق ها و کلمات اطالق کرد که شباهات خانوادگی و يا نقاط اشتراک توان اين مفهوم را به آن دسته از مفاهيم و واژه می

ظاهر پيش پا افتاده  ی به ی زبانی بايستی به اين نکتهها ها وکنش های خانوادگی مفاهيم و واژه ی شباهت است. در بحث معروف ويتگنشتاين درباره
 –ها  ها و شباهت تفاوت –دو  ينهايی نيز مابين آنها هست و دوما ا های مابين چند مفهوم يا کلمه اوال تفاوت توجه کافی کرد که در موازات شياهت

  قابل تشخيص و سورگذاری هستند. 

14  Definiens; Definiendum 

  اين دو مفهوم نيز برگردانی رايج هستند ولی رسا و دقيق نيستند.
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ها در اين حد قابل تحليل نيستند و امکان  عبارتی ديگر بسياری از موضوع بسياری از مفاهيم ويا به
شود. در اين حالت تحليل در سطوح نه  میدوشرطی با ارزش صدق تحليل ممکن ن آوردن تناسبِ  بدست

  چندان دقيق اين طيف قرار دارد:

  نامم. می شونده تحليلگر و  های تحليل طيف تناسب زيرينِ  بخِش  که آنرا هم سنخی.-هم ارزی-ترادف

ها و مفاهيم، ترادف  زيرين حد فاصل و پيوند واژه برين و بخِش  در اين طيف و تفکيک آن به بخِش  
است که بندی اين طيف با اين تفکيک سيال و مرز پيوسته نيز اين  ماند و دليل تقسيم میآنها 

کنيم که شباهت آنها و  میهايی برخورد  ها و مفاهيم مترادف ما با زيرمجموعه واژهی  هدرمجموع
کنيم که در  میهايی برخورد  با زيرمجموعه يا تر هستند و تر و رايج شان عمومی بديلی  هامکان استفاد

های مترادف و مفاهيم  واژه های رو انضمامی و وابسته به نمونه آن حد رايج و پذيرفته نيستند. از اين
 های ها و تناسب برين و زيرين رابطه طيفِ ی  هپل متصل کنند -مترادف  –توان اين سنخ را  میمشابه 
سوب کرد و هربار مشخص و انضمامی واژه و (آناليزانس) مح گر تحليل(آناليزاندم) و  شونده تحليل

جمله و بافتاری ديگر بجا و درست است يا  مفهوم مترادف را آزمود و سنجيد که آيا بکارگيری آن در
 ها و مفاهيم شود يا نه. برخی از واژه میرساند و درست هم فهميده  مینه و معنی و منظور را کامل 

شوند که درجه اطمينان به آنها در بکارگيری  میاند و بکار گرفته  گونه بومی يک زبان شده مترادف آن
يی و يک اينهمانی است. به اين بايستی توجه کافی کنيم که بديل و جايگزين نزديک به يک همانگو

های دو واژه يا  تواند يکسانی تمامی جنبه میکنيم منظور ن میها و مفاهيم مترادف صحبت  وقتی از واژه
عنوان بديل از آن استفاده  هديگر و بافتار ديگر بتوان بی  همفهوم باشد ولی تا آن حد که در چند جمل

توان به تمامی جمالت وبافتارها تعميم  میهای مترادف را ن صدق بودن و ماندن واژهکرد. شرط حفظال
ها و کلمات و اصطالحات و مفاهيم  توان مقياس اصلی برای تمامی واژه میداد و اين شرط را ن

تر  مترادف قلمداد کرد. شرط حفظ الوفق ماندن در مقايسه به کاربرد زبان و پراکسيس تحليل نزديک
بايستی تفکيک کرد و آن را تحليلی تا  اين شرط نيز به تنهايی کافی نيست. مفهوم مترادف را است ولی

عنوان مثال مشخص کرد. بنابراين بجا و درست است که مفهوم  ههايی ب حدود ممکن انضمامی با نمونه
  مترادف را به دو بخش کلی تفکيک کنيم:

  15ترادف تام

  و

  16ترادف جزئی

  گونه توضيح داد: ن اين دو مفهوم را اينتوا میدر اينجا مختصر 

شود که کاربرد و معنی  میهای مترادف اطالق  واژهی  ههای مجموع ترادف تام، به آن زيرمجموعه 
  توان يکسان بکار برد. میعبارتی ديگر آنها را  دارند و يا به 17يکسانی

                                                             
15 Strikte Synonomie 

16 Partielle Synonomie 

17 Bedeutungsgleichheit 
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شود که کاربرد و معنی  میهای مترادف اطالق  ی واژه همجموعی  هترادف جزئی، به آن زير مجموع 
  توان يکسان يا مشابه بکار برد. میعبارتی ديگر آنها را  و يا به 19دارند. 18مشابهی

  گيريم: مینظررا در »آهسته«ی  هبرای مثال تعدادی کلمات مترادف با کلم 

  کم کم آرام، بتدريج، بطئی، تآنی، درنگ، کند، ماليم، نرم، نرم نرمک، يواش،

عنوان کلمات مترادف در زبان فارسی رايج  هاتی متفاوت وابسته به جمله و بافتار باين کلمات به درج 
توان در يک طيف کاربردی ترادف تام تا ترادف جزئی  میشوند. اين کلمات را  میهستند و بکار برده 
 درجاتی متفاوت قابل فهم و پذيرش هستند و ه به جمله و بافتار بکارگيری بهجای داد که وابست

چگونگی سرعت ی  هبارای که در ها را در جمله رجاتی متفاوت صدق و وفق دارند. حال اين واژهد به
  کنيم: میبريم و مقايسه  میقدم زدن يا پياده روی است يک به يک بکار 

  اول:ی  هدست

کند قدم « »نرم نرمک قدم بزنيم«و  »ماليم قدم بزنيم«و  »يواش قدم بزنيم«و   »آرام قدم بزنيم«
  تر هستند از جمالتی چون: تر و عادی رايج »بزنيم

  دوم:ی  هدست

با درنگ قدم «و » با تآنی قدم بزنيم« و »نرم قدم بزنيم«و  »بطئی قدم بزنيم«و »بتدريج قدم بزنيم«
  »کم کم قدم بزنيم«، »بزنيم

های مترادف را در جمالتی مشابه  اين دو دسته واژه »آهسته«کلمات مترادف با ی  هو در مقايس 
دوم را ی  هکنيم و دست میاول را مترادف تام تلقی ی  هفوق دستی  هتوان تفکيک کرد: در جمل می

هايی را  تفاوت »با«و »به«ی  همترادف جزئی. مرز جاری اين تفکيک در مثال باال با حروف اضاف
  بردارد که برای بسياری از کاربردهای کلمات مترادف در دستور زبان فارسی الزم هستند.در

(آناليزانس)  گر تحليل(آناليزاندوم) و  شونده تحليلهای  برين تناسب ر طيف فوق ترادف تام در بخِش د
که  زيرين ترادف جزئی جای دارد گيرد که نزديک است به همانگويی و اينهمانی و در بخِش  میجای 

توان  میر رو اين طيف را به اختصار و برای درک بهت ينا سنخی. از ارزی و هم نزديک است به هم
  گونه بسط داد: اين

  (آناليزانس): گر تحليل(آناليزاندوم) و  شونده تحليلهای  طيف کامل تناسب

  هم سنخی   -هم ارزی      - ترادف جزئی      -ترادف تام       -همانگويی      -اينهمانی   

  (آناليزانس): گر تحليل(آناليزاندم) و  شونده تحليلهای  برين طيف تناسب بخِش 

  ترادف تام -همانگويی-اينهمانی

                                                             
18 Bedeutungsähnlichkeit 

  تر توضيح دهد. گردد تا آنرا دقيق در صفحات بعدی نگارنده به اين موضوع برمی  19
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  (آناليزانس): گر تحليل(آناليزاندم) و  شونده تحليلهای  زيرين طيف تناسب بخِش 

  هم سنخی -هم ارزی -ترادف جزئی 

البته با  »بخش زيرين«و  »بخش برين«و تحليلگر با  شونده تحليلهای  نامگذاری رابطه و تناسب 
  های ديگری نيز ممکن است. واژه

ی  هبايستی به اين مورد مهم توجه کافی کنيم که جمالت تحليلی به دو گون »تحليلی«يل مفهوم در تحل 
  :20کلی قابل تفکيک هستند

و  21های منطقی يا ادات های منطقی يکسانی دارند. ثابت ای هستند که ثابت اول جمالت تحليلیی  هگون
  شوند: میها اطالق  ها از جمله به اين دسته از واژه22سور

  .»بعضی« ،»هر«، »چنين نيست که«، »اگر«، »و«، »يا«

يا اجزای  23های منطقی های منطقی هستند لغت ها که عنصرهای بنيادی ساخت به اين دسته واژه 
  26گويند. می 25های منطقی مانند ثابت میها ثابت  نمونهی  هو از آن رو که در هم  24منطقی

  ای تحليلی چون: جمله 

  هيچ نامتأهلی، متأهل نيست. 

 »متأهل نيست«و  »نامتأهل«و نه فقط به اين خاطر که معانی  کند میدر هر وضعيت ممکنی صدق  
، نفی و انکار »نا«و  »هيچ«های منطقی اين جمله:  که برمبنای ثابت يکسان هستند بلکه به دليل اين

چنين نيست «، »اگر...پس«طقی: های من تبتوان با ثا میانجامد. اين جمله را  میاين جمله به تناقض 
ندارد و  »متأهل«بندی کرد و نشان داد که صدق آن ربطی به مفهوم  ديگر جمله ای گونه هب »و«، »که

تحليلی و از ی  ههای منطقی اين جمل هم به دليل نوع ثابت و آن کند میدر هر وضعيت ممکنی صدق 
ديگری که در ی  هواژ. هر کند میتحليلی، صدق منطقی دارد که همواره صدق ی  هرو اين جمل اين

  شود. میاش حفظ  همان قالب مثال باال جايگزين شود، ارزش صدق

                                                             
  ی کواين. ها از همان مقاله تفکيک و مثال  20

21 connective 

22 quanitifier 

23 Logical words 

24 Logical particles 

25 Logical constants 

. ١٣٩٣درآمدی به منطق جديد. ضيا موحد. شرکت انتشارات علمی وفرهنگی. تهران  مراجعه کنيد به:تر  و دقيقتر  برای اطالعات بيش   26
  فصل اول.  
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ررفته در جمله صدق منطقی و يا بکا های منطقیِ  گونه جمالت تحليلی که براساس ثابت با اين 
توانيم در مقايسه به  میعبارتی ديگر صدق تحليلی دارند ما مشکل و ابهامی چنان نداريم و آنها را  به
گر قرار  و تحليل شونده تحليلهای  برين طيف تناسبی  هگونه جمالت درالي حتی تشخيص دهيم. اينرا

  گيرند که دقيق هستند: می

  ترادف تام -همانگويی-اينهمانی

کاررفته در  هب های منطقیِ  دوم جمالت تحليلی، جمالتی هستند که نه بر اساس ادات و ثابتی  هولی گون
و مفاهيم بکار  سنخی کلمات ارزی و هم ، همشوند بلکه بخاطر ترادف جزئی میجمله، تحليلی شمرده 

 زيرين طيف نامبرده قرار دارند.ی  هگونه جمالت تحليلی در الي عبارتی ديگر اين رفته در جمله. به
  ای چون: برای مثال جمله

   هيچ مجردی، متأهل نيست.

سنخ روبرو هستيم و تحليلی  ارز و هم و هم های مترادف جزئی هگونه جمالت تحليلی ما با واژ در اين 
هيچ «گيرد. در اين مثال  میگونه جمالت صورت ن شمردن اينگونه جمالت بر مبنای ادات منطقی اين

عنوان  هدارد و در بسياری ازجمالتی که آنها را ب 27ادراکی ارزیِ  هم »متأهل نيست«با  »مجردی
. مرزهای مابين مترادف جزئی و سروکار داريم پذيريم ما با اين طيف زيرين میجمالت تحليلی 

توان سنخ اين سه مفهوم را تا حدی تفکيک کرد و  میسنخ مرزهايی سيال هستند و اگرچه  ارز و هم هم
توان با ساز  میشمار هستند ن های اين سه سنخ را که بی کلی مشخص کرد ولی نمونه ای گونه بهآنها را 

آوری و درست تفکيک و دقيق مشخص  کل معاصر، کامل جمعو کار و رسم ورسوم در فلسفه به ش
 گر تحليل(آناليزاندم) و  شونده تحليلهای  رو صدق و اعتبار طيف زيرينی که تناسب کرد. از اين

  ، يعنی:کند میگونه جمالت تحليلی مشخص  (آناليزانس) را برای اين

  هم سنخی -هم ارزی -ترادف جزئی

های جمالتی تحليلی که در اين بخش از  رد: برای تشخيص نمونههمواره به چندين مورد بستگی دا
تبادل نظر با کارشناسان و ی  هطيف هستند همواره ارجاع به برخی منابع معتبر و دقيق بعالو

در زبان و موضوع مربوطه الزم است. ولی اين نيز درستی و نادرستی مورد را  در  کاربرانی ماهر
. اگرچه کواين در نقد خود از جمله به تعريف و رجوع به منابع کند میوجه فرسخت منطقی تضمين ن

شمارد ولی نگارنده بر اين نظر  میگيرد و آنرا در استدالل خود منتفی  میمعتبر و دقيق ايراد منطقی 
است که اوال خردمندانه نيست که از امکان استفاده از منابع معتبر و دقيق و تبادل نظر با کارشناسان 

پوشی کنيم و آنرا بخاطر عدم اطمينان صد در صد  شود چشم میضوعی که تحليل متخصص در مو
تی راه حل و بحث کارناپ را که راه و بيجا قلمداد کنيم و دوما خود کواين در همان مقاله وق منطقی بی

کافی ما در واقع به اندازه «کند:  میبه اين نکته اذعان  کند میقواعد معناشناختی هستند نقد ی  هباردر
دانيم که بدانيم جمالت تحليلی صحيح فرض  می"تحليلی" ی  همعنی مورد نظرمان در باری  هدر بار

                                                             
27 Kognitive Äquivalenz 
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اش صحيح  چنين فرضی را نيز خود کوآين در تمامی آثار فلسفی و منطقی و البته اين 28»شوند. می
  ای استفاده کرده است. قلمداد کرده و از فن و روش تحليل نيز با مهارتی حرفه

نه  »تحليلی«کردن و توضيح دقيق  منطقی برای مشخص ث و انتقاد کواين از منظرفرسختِ در بح 
همان اندازه  به دو خود چرا که اين ،مترادفها و مفاهيم  اعتماد کنيم و نه به واژه تعاريفتوانيم به  می
 مشخص و مبهم هستند و قواعد معناشناختی انتزاعی که کارناپ مطرح کرده نيز مشکل را حلنا
که البته برای روشنی و وضوح آن  کند میای ديگر که انتزاعی ست موکول  بلکه آنرا به اليه ،کند مین

گشت و رجوع کنيم. و ها و مفاهيم مترادف و تعاريف باز نيز ناگزير باز بايد به زبان روزمره و واژه
ر منطقی جای برای اين به نظر کواين يک دور و يا يک منحنی دور مانند در استدالل است که از نظ

الزم به توضيح مشروح و يادآوری مجدد نيست که انتقاد کواين به جزمی بودن و ماندن   29ايراد دارد.
نه رد و انکار و  روشن و نامستدل جمالت و احکام تحليلی و ترکيبی از هم بوده است وفکيک نات

در بحثی  با معيار فرسخت منطقيی. و اين انتقاد نيز گرا تجربهبودن روش و فن تحليل يا  فايده بی
تئوری تحليل طرح شده است. با اين تذکر و ياد آوری نگارنده اميدوار است که از بدفهمی و ی  هباردر
  گيری کرده و يا آنرا برطرف کند. فهمی برخی خوانندگان پيش کج

 گر تحليل (آناليزاندم) و شونده تحليلهای  طيف زيرين و برين تناسبی  هپيشنهاد نگارنده دربار
فرسخت صدق منطقی اين بحث و مشکل، راه حلی صد درصد قابل ی  ه(آناليزانس) اگرچه درجنب

پراگماتيستی که به پراکسيس تحليل نزديک است  ای گونه هباطمينان نيست، اما موضوع بحث را 
لبته دقت صدق منطقی بگيريم ای  ه. اگر مقياس را درجکند میروشن و شفاف و قابل درک واستفاده 

کردن و  توان وارد کرد ولی هدف و قصد نگارنده در درجه اول روشن میايراداتی به اين پيشنهاد 
متمرکز روی يک  ای گونه هب ،تحليل تبيين مفهوم و روش تحليل در فلسفه است که در آن پراکسيِس 

به اين  شود و نه بحثی با معيار فرسخت صدق منطقی. الزم است میموضوع يا پديده انجام داده 
توان و بايستی معيار را صدق منطقی  میاهميت توجه کافی کنيم که در مباحثی  ظاهر بی ی به هنکت

ای مستدل و مبرهن ممکن نيست و  به گونه دقت منطقی قرار دهيم و در مباحثی آن درجه از انسجام و
که در آن شود  میهای يک زبان طبيعی مربوط  بيجا است چون موضوع به کارکردها و کاربری

ينی و مجازی در اجتماعی و ع ای گونه بهزبانی بيشماری توسط کاربرانی بيشمار -های ادراکی کنش
  شوند. هايی متفاوت و بيشمار بکار برده می بافتارها و زمينه

(آناليزانس) به درجاتی بسياربيشترقابل  گر تحليل(آناليزاندم) و  شونده تحليلهای  طيف برين تناسب
شان تام است پذيرفته و جا  ها و مفاهيم مترادفی که ترادف نجش هستند چون اوال واژهاطمينان و س

افتاده هستند و در برخی جمالت تحليلی ديگر نيز مبنای اساسی ادات منطقی بکاررفته در جمالت 

                                                             
  .٣٩همان مقاله از همان کناب: ص،  28

دورباطل در توانيم استدالل کنيم که   های صدق ما با استفاده از تئوری هماهنگی صدق می الزم به تذکر است که در مباحث مربوط به تئوری  29
ی آغاز و انتهای توضيح و تحليل و استدالل مربوطه زياد باشد از نظر منطقی ايرادی ندارد. منظور از تئوری هماهنگی  صورتی که فاصله

  ی همدوسشی صدق يا تئوری پيوستگی صدق: صدق يا نظريه

Coherence theory of truth; Kohärenttheorie der Wahrheit 

  است.
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های  توان آنها را تشخيص داد. انتقاد کواين نيز به طيف زيرين تناسب میتحليلی هستند، که راحت 
سنخ مفاهيمی ناروشن و گنگ  ارز و هم . هر سه مفهوم مترادف و هماست شونده تحليلو  گر يلتحل

شان را  مستدل انفکاک و پيوستگی ای گونه هبتعريفی دقيق از اين سه مفهوم که  دادنِ  هستند و بدست
ی ست که ا هايی برای اين طيف مستدل کند، مساله جامع و مانع با توضيح مشروح و تحليل دقيق نمونه

  نشده باقی مانده.  تا آنجا که نگارنده اطالع دارد حل

را  شونده تحليلگرو  های تحليل هايی مفاهيم طيف تناسب تواند با بيان نمونه در اينجا نگارنده فقط می
بدون تخصص در اين بحث موضوع قابل  مند و عالقهی  هاجمالی توضيح دهد تا برای خوانند ای گونه به

  تر شود: فهم

گونه تفاوتی قابل تشخيص  دو هيچ اينهمانی: دو واژه يا جمله اينهمان هستند اگر و فقط اگر بين آن
دو نيز با خودشان اينهمان   اينهمان هستند. هريک از اين »سيب«و  »سيب«ی  هنباشد. برای مثال: واژ

  است: سيب= سيب

اش صدق بماند.  زش منطقیای همانگواست که هميشه و در هر وضعيت ممکنی ار همانگويی: جمله
  مسطح، مسطح است. برای مثال: يک سطحِ 

مترادف تام: دو واژه در صورتی مترادف تام هستند که معنی يکسانی داشته باشند و کاربرد جايگزين 
شود  میدو ی  هآنها در اکثر جمالت ارزش صدق و وفق آن جمله را تغيير ندهد. برای مثال: دو بعالو

  شود چهار. میدو ی  هچهار. دو به اضاف

مترادف جزئی: دو واژه مترادف جزئی هستند که باهم در معنی و کاربرد مشابهت داشته باشند و  
شان در برخی جمالت و بافتارها درست و در برخی نادرست باشد. برای مثال:  کاربرد جايگزين

  .بخش است. يادگيری دانش سخت است ولی کيف دارد تحصيل علم مشکل است اما لذت

عنوان معادل ادراکی مشابه در برخی جمالت  هارز هستند که ب هم ارزی: دو واژه در صورتی هم
بتوان آنها را بکار برد. برای مثال: آن خانه مدام محيطی تاريک داشت. آن کاشانه هميشه فضايی تيره 

  و تار داشت. 

که در جمالتی با معنی و کاربردی  سنخ هستند در صورتی هم هم سنخی: دو يا چند واژه يا مفهوم
ست تمرين  چه مدتی بديل از آنها استفاده کرد. برای مثال: ازش سوال کردم ای گونه هبمشابه بتوان 

  . کند می. جويا شدم که چند وقت است تمرين کند می. از او پرسيدم از کی تمرين کند می

شان در اين نوشته  نجش دارند وطرحها هر يک جای بحث و نقد و س توضيحات اجمالی باال و مثال 
گونه فقط بخاطر ميسرکردن درک و فهم بهتر موضوع اصلی اين نوشته است که مفهوم و روش  بدين

ی منطق نبوده  هتحليل در فلسفه است. نگارنده با طرح آن قصدش بازکردن بحثی در منطق و فلسف
  است.

های جستاری، پديدارشناسانه و  کشی با روش: در اين قسمت از اين نوشته با مقايسه و مرزجمعبندی 
يی از مفهوم و روش تحليل آشنا شديم. در ادامه با مقايسه و مرزکشی با ها ويژگیها و  جنبه تأويلی با

تر از مفهوم و  يی دقيقها ويژگیها و  سه نگرش و رويکرد هوليستی، منتاليستی و متافيزيکی به جنبه
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و  گر تحليلو  شونده تحليلرسش در مورد رابطه و تناسب روش تحليل آشنا شديم. با طرح يک پ
های دو بخش تحليل را  پاسخی به اين پرسش و طرح يک پيشنهاد به طيفی توجه کرديم که تناسب

چنين تفکيک   جزئی آشنا شديم. هم تام و ترادفِ  . با تفکيک مفهوم مترادف به ترادفِ کند میمشخص 
ارزو  همهای مترادف (و مالت تحليلی دارای مفاهيم و واژهججمالت تحليلی دارای ادات منطقی از 

های  طيف برين و زيرين تناسبی  هباردر سنخ) معرفی شد. توضيحاتی اجمالی با چند مثال هم
  عنوان شد.  گر تحليلو  شونده تحليل

صر ی مخت در پايان اين نوشتار بيان اين مطلب بيجا نيست که برخی موارد اين بحث در حد يک اشاره
ای مختصر هم نشده چراکه  اند. به برخی موارد مربوط به اين بحث و موضوع حتی اشاره باقی مانده

که بيش از حد مفيد، سردی و خشکی اين نوشتاِر  شد. با اميد اين وزن و حجم اين نوشته بيشتر می
مطالِب مربوط به موارد و  باشد و در فرصتی ديگر نگارنده بتواند به تحليلی خوانندگان را کسل نکرده

ای که کوتاه  ی چند مقاله مند به اين موضوع نيز برای مطالعه اين موضوع بپردازد و خوانندگان عالقه
  شد، وقت و تمرکز کافی صرف کنند. معرفی
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