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روش تحليل و ابهامات
با آنچه دردوقسمت قبلی طرح و عنوان شد نسبتا درک روشنتری از مفهوم و
ِ
و پيچيدگیهای اين مفهوم و روش داريم .همانطور که توضيح داده شد ،سنخهای مفاهيم را میتوان تا
حدودی رضايتبخش بهگونهای تحليلی و مستدل تفکيک و مشخص کرد ولی نمونههای سنخها را که
بیشمار هستند نمیتوان درست تفکيک و آنها را دقيق مشخص کرد .حتی جمعآوری تمامی نمونههای
سنخها ممکن نيست .مگر اينکه در فواصلی اين کار پیگيری و انجام شود و تداوم گيرد .به اين
نکتهی نه چندان کماهميت بايد توجه کافی کرد که بکارگيری کلمات و مفاهيم توسط کاربران يک زبان
طبيعی و يا مصنوعی روند و پروسهای باز و خﻼق دارد که انتها و مرزهايی قابل تشخيص و
محدودشدنی ندارند .زبانها تکاملی دارند که تکامل فرهنگی کاربران آن زبان است و مدام کلمات و
مفاهيم و کاربردهای آنها کسر يا اضافه میشود .برخی ازکلمات و مفاهيم وکاربردها خفيف و ملغی
میشوند و برخی تقويت میشوند و گسترش میيابند و يا تازه ابداع میشوند .تکامل و دگرديسی زبان
گذشته و حال و آينده ای دارد و در بستری عينی ،اجتماعی ،طبيعی و فرهنگی با مناسبات اقتصادی-
سياسی -امنيتی جريان دارد که کاربران آن زبان در آن زيست و زندگی و فعاليت میکنند .مفهوم و
روش تحليل نيز جدا و منفک از اين تکامل نبوده و نيست و نمیتواند باشد.
برای توضيح مفهوم و روش تحليل در فلسفه و علوم وابسته میتوان مفاهيم و روشهای ديگری را
نيزکه در مجاورت و يا در مقابل مفهوم و روش تحليلی هستند مورد توجه قرار داد .اين مقايسه مفيد
است چرا که معانی و کاربردهای مفاهيم وروشها بقولی اصوﻻ از مجاور و کنار میآيند :1معنی و
کاربردهای يک واژه يا مفهوم يا روش در تفکيک و مرزکشی با باقی واژهها و مفاهيم و روشها
قابل شناسايی میشود هرچند که اين آشنايی آنگونه که مطلوب است صورت نمیگيرد .يک واژه يا
مفهوم يا پديده را در بافتاری که در آن جای دارد در مقايسه میتوان درست تشخيص داد و نه تک و
منفک از باقی واژهها و مفاهيم و پديدهها و بافتارهای مشابه 2.روش تحليلی در فلسفه را میتوان از
سه سمت با سه مفهوم و روش ديگر در فلسفه بهگونهای اجمالی مقايسه ومرزکشی کرد:3
تحليلی مقابل جستاری
تحليلی مقابل پديدارشناسانه

 .1معانی واژهها و کلمات را بگونهای سلبی در تفکيک و مرزبندی کردنشان با باقی واژهها و کلمات میتوان دريافت و درک کرد .اين نظر را
فردينان دسوسور با جمﻼتی ديگر بيان کرده است.
 2برای آشتايی بيشتر با اين موضوع نه چندان کماهميت مراجعه بهنظرات فرگه و انديشمندانی که در بارهی تئوری بافتار فعاليت تحقيقی کردهاند
توصيه میشود .منظور از تئوری بافتار:
Kontexttheorie
است.
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مراجعه کنيد به کتاب نامبرده در زيرنويس :١۶
Analytisch versus Essayistisch
Analytisch versus Phänomenologisch
Analytisch versus Hermeneutisch

2

تحليلی مقابل تأويلی
در يک متن جستاری عموما ايدههای زيادی طرح میشوند که کوتاه و سطحی به آنها پرداخته
میشود .در يک جستار روی يک موضوع و بررسی آن تمرکزی جدی و ممتد جريان ندارد و تداعی
کردن کنش ادراکی -زبانی محوری در متن جستاری است و زبانی که با آن تداعی میشود همچون
امری بديهی و پيش پا افتاده پذيرفته و بکار برده میشود .در متن جستاری به منابع نقل قول شده و
بررسی آنها توجهی نمیشود و نثر شکلی ادبی دارد که موضوعی را روايتوار وسهل الوصول بيان
میکند .باور مستتر در رويکرد و روش و نثر جستاری را میتوان اينگونه بهگونهای کلی مشخص
کرد :حقايق را بهگونهای شهودی و خﻼق در سياقی ادبی میتوان شناخت .اما در يک متن تحليلی
روی يک موضوع و وجوه و جنبههای متفاوت آن موضوع تمرکزی جريان دارد که در آن معنی
مفهومی و معنی مصداقی نيز درنظرگرفته میشود .از ايدهای به ايدهای ديگر حرکتی تداعیوارعموما
ديده نمیشود و به زبانی که با آن در روند انديشه ،گفتگو ،بررسی و فلسفيدن ،شناخت کنکاش و
جستجو میشود توجه و دقتی متمرکزمیشود.
در يک متن پديدارشناسانه کنش زبانی -ادراکی محوری توصيفکردن يک يا چند پديده روال نثر را
مشخص میکند و روی زبانی که با آن توصيف میشود ،تمرکزی چنان جريان ندارد .زبانی که با آن
توصيف میشود کمابيش همچون امری بديهی و پيش پا افتاده پذيرفته و بکار برده میشود که عموما
با بیتوجهی و بیالتفاتی به تفکيک تحليلی معنی مفهومی و معنی مصداقی صورت میگيرد و آنهم با
اين باور و تکليف فلسفی که بايستی به خود چيزها توجه کرد وآنها را شناخت .با اين باور يا تکليف
در روش پديدارشناسانه ،پديدهها همچون مواردی منفک و جدا از جنبههای زبانی  -ادراکیشان
موضوع شناخت قلمداد میشوند .در متنی تحليلی اما تمرکز و دقتی روی زبانی که با آن موضوعی يا
پديدهای بررسی میشود جريان دارد و روال و روند متن تحليلی را مشخص میکند و اصوﻻ نيز
تفکيک معنی مفهومی و معنی و کاربرد مصداقی درنظرگرفته میشود .توجه کافی به اين مطلب ﻻزم
است که ما انسانها قادر نيستيم منظر و جايگاهی خارج از زبان يا ديدگاهی غيرزبانی اختيار کنيم و
به پديدهها عاری از زبانی که آموختهايم توجه و در بارهشان کاوش کنيم .حواس و ادراک ما انسانها
در روند آموختن و آمختهشدن يک يا چند زبان مادری از اوان کودکی فرم و شکل دستوری و
گرامری و کﻼمی -ادراکی آن زبان را بهخود میگيرد .در نگرش و رويکرد پديدارشناسانه اين
ت اساسی نقشی فعال ندارد و برخی از پديدارشناسان و يا عﻼقهمند به اين مکتب حتی بر اين
شناخ ِ
باورند که انديشيدن بدون زبان ممکن است!
در يک متن تأويلی کنش زبانی -ادراکی محوری تفسيرکردن است و موضوعهای اصلی تفسيرکردن
نيز متون قديمی ويا جا افتادهای هستند که معروف و اثرگذار بودهاند .در اين رويکرد و روش باوری
کهنه 4هنوز فعال است :حقايق در متون قدما موجود است و فقط بايد متن آنها را درست تفسير و
اکتشاف کرد .در نثری تحليلی اما فقط در صورت لزوم به آثار ديگر نويسندگان و بررسی آن پرداخته
میشود و ارجاع به متنی ديگر بهعنوان گواهی صدق و اعتبار بهندرت انجام میشود و دليلی هم

" فقط از طريق متن"
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در سنت کليسايی مسيحيت قرون وسطی تآويل روش اصلی برای اکتشاف حقايق در انجيل بود و مکتب تأويلی ريشه در اين سنت
مذهبی دارد که البته ريشههای تاريخی آن به سنت تأويلی کتب مقدس يهوديان برمیگردد .اين روش در مذاهب ديگر نيز روش
اصلی قلمداد میشود و از هر گونه بدعت يا نوآوری جلوگيری میشود چرا که باور مستتر دراين روش وجود تمامی حقايق در آثار
قدما است که فقط بايد درست آنها را تفسير کرد.
3

برای اعتبار قلمداد نمیشود و سنجش و نقد تحليلی آنچه نقل قول میشود نيز همواره در دستور کار
فلسفی است.
میتوان بهگونهای اجمالی سه رويکرد متفاوت با رويکرد و روش و نثر تحليلی را با کنشهای
ادراکی -زبانی آنها و باور مستترشان مشخص کرد:
در رويکرد و روش و نثر جستاری کنش ادراکی -زبانی اصلی ،تداعیکردن است .باور مستتر در
اين روش اين است که حقايق را بهگونهای شهودی و خﻼق میتوان شناخت.
در رويکرد و روش و نثر پديدارشناسانه کنش ادراکی -زبانی اصلی توصيفکردن است .باور مستتر
در اين روش اين است که حقايق را با رجوع و تمرکز روی خود پديدهها و وصف و توصيف آنها و
آنهم عاری از جنبه های ادراکی -زبانی و کﻼمی مربوط به آنهامی توان شناخت.
در رويکرد و روش و نثر تأويلی کنش ادراکی -زبانی اصلی تفسيرکردن است .باور مستتر در اين
روش اين است که حقايق در آثار قدما محفوظ هستند و بايد آنها را تفسير و تعبير کرد تا حقايق را
بتوان شناخت.
در اين توضيحات اجمالی و مقايسهی مختصر بايستی به اين مطلب توجه کافی کرد که در تاريخ فلسفه
و توليد متن فلسفی تداعی کردن ،توصيف کردن ،تفسيرکردن و تحليل کردن در کنار برخی کنشها و
قابليتهای ادراکی -زبانی ديگر جريان داشته و دارند ومقايسهی باﻻ فقط ِشمايی کلی ونه چندان دقيق
را رسم میکند و هيچگاه بدين معنی نيست که مثﻼ در يک متن تحليلی تفسيری نبايد بشود و يا در
يک متن تحليلی تداعیای نبايستی صورت گيرد و يا در يک متن تحليلی توصيفی نبايد کرد و يا
بلعکس در يک متن پديدارشناسانه يا جستاری يا تأويلی بههيچ وجه تحليلی موجود نيست و نبايد باشد.
برای مثال در جستارهای مونتنی قسمتهايی تحليلی نيز هست يا در برخی از متون هو ِسرل
تحليلهايی دقيق هست و يا در برخی از متون ويتگنشتاين  -که بهعنوان يک فيلسوف تحليلی شهرت
يافته  -بسياری از نظرات با وصف و توصيفکردن و تشبيهکردن مطرح شدهاند.
در ادامه با مقايسه و مرزکشی با سه مفهوم و نگرش فلسفی ديگر ،مفهوم و روش و فلسفهی تحليلی
را دقيقترمیتوان توضيح داد ،چرا که رويکرد و روش فلسفه تحليلی در پروسهای طوﻻنی با نقد و
انتقاد و به چالش کشاندن اين سه رويکرد و نگرش فلسفی شکل گرفته است:5
تحليلی در مقابل هوليستی يا به عبارتی ديگر کلگرايانه
تحليلی درمقابل منتاليستی يا به عبارتی ديگر ذهنگرايانه

 5مراجعه کنيد به کتاب نامبرده در زيرنويس ١۶و.۵۶
Analytisch versus Holistisch
Analytisch versus Menatlistisch
Analytisch versus Metaphysisch
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تحليلی در مقابل متافيزيکی يا به عبارتی ديگر مابعدالطبيعی
در نگرش و رويکرد کلگرايانه که ريشههايش در شعور و ذهنيتی طفﻼنه و جادويی و مذهبی و
عرفانی قابل تشخيص است اين باور مستتر است که صدق و درستی شناخت يک مورد مشخص در
گرو و مشروط به شناخت تماميت و کل تناسبها و روابط آن مورد مشخص با باقی چيزها و موارد
است .صدق ودرستی در اين باور مشخصهی شناخت کل و تماميت تمامی رابطهها و تناسبها قلمداد
میشود و نه موارد و اجزای تک و مشخص و منفک .در اين نگرش و رويکرد اين باور مستتر است
که يک کل بيشتر از مجموع اجزای تشکيلدهنده همان کل است و اين باور را نيز به تمامی
موضوعها تسری میدهند .با روش و رويکرد تحليلی فيلسوفانی چون مور و راسل و تحليلهايی
انتقادی که دقيق و مستدل بودند اين نگرش و رويکرد نئوايدهآليستی مسلط در اوايل قرن بيستم به
چالش کشيده شد و فضای فلسفی در دانشگاهها برای رشد و گسترش تجزيه و تحليل در سنت
نومينالسيتی و تجربهگرايی در فلسفه و علوم وابسته ،تجديد وگشوده شد 6 .پروژهی فلسفی اتميسم
منطقی 7راسل که در همکاری تنگاتنگ با مور شکل گرفت و پيش رفت ،انتقادی فلسفی به کلگرايی
نئوايدهآليسم و نو هگلی ها بود که بهگونهای موفق نيز توانست سلطهی فلسفیشان در فضای دانشگاهی
را برطرف کند.
در نگرش و رويکرد منتاليستی يا ذهنگرايانه هيجانات و احساسات وتصورات و انگيزهها و تفکرات
با شيوهی بيان مفاهيم روانشناختگرايانه موضوع و مبنای اصلی درک و شناخت فلسفی و علمی
قلمداد میشوند .در اين نگرش مواد تشکيلدهندهی جهان بيرونی و عينی نيز نوعی هستندههای
روحی-روانی-ذهنی قلمداد میشوند .در اين نگرش به ساختار و سازههای کﻼمی و زبانی و گرامری
تفکرات و غيره ،التفات و توجهی نمیشود و همچنين به جنبههای اندامی ،رفتاری و اجتماعی ذهن و
ذهنيت بیتوجهی میشود .در شيوهی کاربرد زبان و مفاهيم توسط دکارت ،ﻻک و کانت نوعی
منتاليسم و ذهنگرايی وجود داشت که در آن بیتوجهی و بیالتفاتی به جنبههای زبانی ،اندامی و
رفتاری و اجتماعی بارز بود .مور در مقالهی »رد ايدهآليسم« با تحليل بسيار دقيق دگم مرکزی نگرش
و رويکرد منتاليستی و ايدهآليستی را که هستی هستندهها دريافتهای حسی 8هستند به چالش کشيد.
در نگرش و رويکرد متافيزيکی بسياری از ادعاها و تزهای فلسفی و مدعيات بدون مبنا و اساسی
قابل آزمون وآزمايش و مشاهدهی تجربی مطرح و رايج هستند .در اين نگرش و رويکرد نوعی
عقلگرايی گمانهای مزمن وجود دارد که برای مثال بهوجود و امکان احکام ترکيبی پيشينی و
ماقبلتجربه باوری متوقع دارند .ارجحيت و ضرورت مشاهدهی تجربی وآزمون درمدعيات فلسفی
نگرش و رويکرد متافيزيکی امری جنبی و ثانوی و عموما نيز علیالسويه است .اگر چه مطالب
منطق و علوم رياضی نيز بهگونهای مستقيم قابل مشاهدهی تجربی و آزمايشگاهی نيستند و مبنای آن
انسجام انتزاعی و مستدل در استنتاج عقلی است ولی اين مطالب فرمال و صوری هستند و غيرمستقيم
نيز میتوان آنها را آزمود و بهگونهای تجربی سنجيد .بسياری از مدعيات مطرح نگرش و رويکرد
متافيزيکی از نظر تجربی و استانداردهای علوم تجربی آزمونپذير نيستند ومبنايی صرفا عاطفی و
 6مراجعه کنيد به کتاب تأثيرگذار مور برای اطﻼعات بيشتر و دقيقتر در نقد و انتقاد اين نگرش:
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
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Logischer Atomismus

7

Esse est percipi
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خردورزانه و گمانهای 9دارند وبا مشاهده و آزمايش تجربی قابل آزمون نيستند .برای مثال اعتقاد و
باور متافيزيکی به ذات و ذاتگرايی و يا باور به خلقت و پيدايش هستی توسط خالقی قادر و دانا يا
باور به روح منفک از بدن و ناميرايی آن .شناخت فلسفی و علمی آنگونه شناختی است که ازنظر
عقلی و منطقی و همچنين از نظر تجربی و آزمايشگاهی آزمونپذير باشد و در تباين و همسويی با
عقل سليم 10باشد .از جمله امکان و وجود احکام ترکيبی ماقبلتجربه يا پيشينی در پروژهی فلسفی
تجربهگرايی منطقی 11حلقهی وين و از جمله کارناپ نقد و تحليل بسيار دقيقی شده و نشانداده میشود
که بسياری از مدعيات و مشکﻼت نگرش و رويکرد ايدهآليستی و متافيزيکی ناشی ازدرک سطحی و
اشتباه زبان و منطق زبان و مفاهيم بکار بردهشده در آن مدعيات متافيزيکی است.
با اين توضيحات مختصر دربارهی آن سه ذهنيت و شعور که فيلسوفهايی متعدد و متفاوت به نقد و
تحليل انتقادی آنها پرداختهاند 12ما با اپوزيسون و تقابلی آشنا میشويم که به فرهنگ و رويکرد
فلسفهی تحليلی از نظر تاريخی در جنبههای گوناگون انسجامی نسبی دادهاند ،هرچند که تنوع و تفاوت
زيادی در ميان انديشمندان و فيلسوفان با رويکرد و روش و نگرش تحليلی و انتقادی وجود دارد.
مضاف بر اين ،آن سه نگرش يا ذهنيت نامبرده هنوز رايج و شايع و مطرح هستند وبا تفاوتها و
تغييراتی هنوز همان موضعگيریها و استدﻻلها در آثار برخی از فيلسوفان و نويسندگان مطرح
میشوند که در قالب مفاهيم تازه عرض اندام میکنند .بهعبارتی ديگر نقد و تحليل انتقادی سه نگرش
و ذهنيت هوليستی ،منتاليستی و متافيزيکی همچنان سه جبههی اصلی نقد و سنجش فلسفی و علمی
رويکرد و انديشه و فلسفهی تحليلی هستند.
توضيحات اجمالی فوق در بُعد تاريخ فلسفی شکلگيری فلسفهی تحليلی در دو قرن اخير بود که به
فهم و درک روشنتر رويکرد انتقادی -تحليلی به آن سه ذهينت و شعور میتواند کمک کند ولی به فهم
و درک مفهوم و روش تحليلی در جنبهی منطقی وفلسفی با محتوای متمرکز روی موضوع بحث
کمکی چندان نمیکند .از اين رو نگاهی دقيقتر به آنچه در بارهی مفهوم و روش تحليلی در دوقسمت
قبلی اين نوشته شد میکنيم.

spekulativ

9

Common Sense

10

Logischer Empirismus

11

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

6

برای اينکه با تمرکز روی مفهوم و روش تحليل ،ابهامات و پيچيدگیها را درادامه مرزبندی و
مشخص کنيم به يک پرسش باقیمانده از قسمت اول اين نوشته توجه میکنيم:
رابطهی منطقی و معناشناختی تحليلشونده )آناليزاندوم( و تحليلگر )آناليزانس( چيست وچگونه
رابطهای میتواند باشد؟
اين پرسش را میتوان اينگونه پاسخ داد:
رابطه و تناسب تحليلشونده و تحليلگر وابسته به موضوعی که آنرا میخواهيم تحليل کنيم در يک
طيف منطقی و معناشناختی میتواند رابطهها و تناسبهای زير باشد:
اينهمانی :تحليلگر و تحليلشونده اينهمان هستند.
همانگويی :تحليلگر و تحليلشونده همانگو هستند.
ترادف :تحليلگر و تحليلشونده مترادف هستند.
همارزی :تحليلگر و تحليلشونده همارز هستند.
هم سنخی :تحليلگر و تحليلشونده همسنخ هستند.

13

گاهی در يک تحليل ما به درجهی دقت و تمرکز زيادی میتوانيم تفکيک کنيم و مشخص کنيم و به اين
دليل چون زبان و تسلط به زبانی که با آن تحليل میکنيم و آشنايی و شناختمان از موضوع تحليل اين
امکان را در اختيارمان میگذارد .در اينصورت برای آن تحليل میتوانيم تناسب دوشرطیای را
بدست آوريم که ارزش منطقی آزمون آن صدق است .اينگونه تحليل را میتوان نوعی تعريف نيز
قلمداد کرد که تعريفگر و تعريف شونده 14آن نيز قرينه هستند .در اين حالت رابطه و تناسب
تحليلگر و تحليلشونده در يک تحليل در سطوح دقيق اين طيف قرار دارد:
برين طيف تناسبهای تحليلگر و تحليلشونده مینامم.
بخش
اينهمانی-همانگويی -ترادف .که آنرا ِ
ِ
البته اينهمانی و همانگويی در اين بخش طيف را نمیتوان با معيارهای فرسخت منطقی يکسان گرفت
و از اين رو در واقع اين دو قسمت از طيف برين تناسبهای تحليلگر و تحليلشونده را فقط با تساهل
پراگماتيستی میتوان بکار گرفت.

 13مفهوم "هم سنخ" هنوز آنچنان که ﻻزم است از باقی مفاهيم تفکيک نشده و نياز به توضيح و شرح و تحليل بيشتری دارد .سطحی فعﻼ
میتوان اين مفهوم را به آن دسته از مفاهيم و واژهها و کلمات اطﻼق کرد که شباهات خانوادگی و يا نقاط اشتراکشان از نقاط افتراقشان بيشتر
است .در بحث معروف ويتگنشتاين دربارهی شباهتهای خانوادگی مفاهيم و واژهها وکنشهای زبانی بايستی به اين نکتهی بهظاهر پيش پا افتاده
توجه کافی کرد که در موازات شياهتهای مابين چند مفهوم يا کلمه اوﻻ تفاوتهايی نيز مابين آنها هست و دوما ايندو – تفاوتها و شباهتها –
قابل تشخيص و سورگذاری هستند.
Definiens; Definiendum
اين دو مفهوم نيز برگردانی رايج هستند ولی رسا و دقيق نيستند.
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بسياری از مفاهيم ويا بهعبارتی ديگر بسياری از موضوعها در اين حد قابل تحليل نيستند و امکان
ب دوشرطی با ارزش صدق تحليل ممکن نمیشود .در اين حالت تحليل در سطوح نه
بدستآوردن تناس ِ
چندان دقيق اين طيف قرار دارد:
زيرين طيف تناسبهای تحليلگر و تحليلشونده مینامم.
بخش
ترادف-هم ارزی-هم سنخی .که آنرا ِ
ِ
بخش زيرين حد فاصل و پيوند واژهها و مفاهيم ،ترادف
در اين طيف و تفکيک آن به
بخش برين و ِ
ِ
آنها میماند و دليل تقسيمبندی اين طيف با اين تفکيک سيال و مرز پيوسته نيز اين است که
درمجموعهی واژهها و مفاهيم مترادف ما با زيرمجموعههايی برخورد میکنيم که شباهت آنها و
امکان استفادهی بديلشان عمومیتر و رايجتر هستند و يا با زيرمجموعههايی برخورد میکنيم که در
آن حد رايج و پذيرفته نيستند .از اين رو انضمامی و وابسته به نمونههای واژههای مترادف و مفاهيم
طيف برين و زيرين رابطهها و تناسبهای
مشابه میتوان اين سنخ را – مترادف  -پل متصل کنندهی
ِ
تحليلشونده )آناليزاندم( و تحليلگر )آناليزانس( محسوب کرد و هربار مشخص و انضمامی واژه و
مفهوم مترادف را آزمود و سنجيد که آيا بکارگيری آن در جمله و بافتاری ديگر بجا و درست است يا
نه و معنی و منظور را کامل میرساند و درست هم فهميده میشود يا نه .برخی از واژهها و مفاهيم
مترادف آنگونه بومی يک زبان شدهاند و بکار گرفته میشوند که درجه اطمينان به آنها در بکارگيری
بديل و جايگزين نزديک به يک همانگويی و يک اينهمانی است .به اين بايستی توجه کافی کنيم که
وقتی از واژهها و مفاهيم مترادف صحبت میکنيم منظور نمیتواند يکسانی تمامی جنبههای دو واژه يا
مفهوم باشد ولی تا آن حد که در چند جملهی ديگر و بافتار ديگر بتوان بهعنوان بديل از آن استفاده
کرد .شرط حفظالصدق بودن و ماندن واژههای مترادف را نمیتوان به تمامی جمﻼت وبافتارها تعميم
داد و اين شرط را نمیتوان مقياس اصلی برای تمامی واژهها و کلمات و اصطﻼحات و مفاهيم
مترادف قلمداد کرد .شرط حفظ الوفق ماندن در مقايسه به کاربرد زبان و پراکسيس تحليل نزديکتر
است ولی اين شرط نيز به تنهايی کافی نيست .مفهوم مترادف را بايستی تفکيک کرد و آن را تحليلی تا
حدود ممکن انضمامی با نمونههايی بهعنوان مثال مشخص کرد .بنابراين بجا و درست است که مفهوم
مترادف را به دو بخش کلی تفکيک کنيم:
ترادف تام

15

و
ترادف جزئی

16

در اينجا مختصر میتوان اين دو مفهوم را اينگونه توضيح داد:
ترادف تام ،به آن زيرمجموعههای مجموعهی واژههای مترادف اطﻼق میشود که کاربرد و معنی
يکسانی 17دارند و يا بهعبارتی ديگر آنها را میتوان يکسان بکار برد.
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Strikte Synonomie

15

Partielle Synonomie

16

Bedeutungsgleichheit

17

ترادف جزئی ،به آن زير مجموعهی مجموعهی واژههای مترادف اطﻼق میشود که کاربرد و معنی
مشابهی 18دارند 19.و يا بهعبارتی ديگر آنها را میتوان يکسان يا مشابه بکار برد.
برای مثال تعدادی کلمات مترادف با کلمهی »آهسته« را درنظرمیگيريم:
آرام ،بتدريج ،بطئی ،تآنی ،درنگ ،کند ،مﻼيم ،نرم ،نرم نرمک ،يواش ،کم کم
اين کلمات به درجاتی متفاوت وابسته به جمله و بافتار بهعنوان کلمات مترادف در زبان فارسی رايج
هستند و بکار برده میشوند .اين کلمات را میتوان در يک طيف کاربردی ترادف تام تا ترادف جزئی
جای داد که وابسته به جمله و بافتار بکارگيری بهدرجاتی متفاوت قابل فهم و پذيرش هستند و
بهدرجاتی متفاوت صدق و وفق دارند .حال اين واژهها را در جملهای که دربارهی چگونگی سرعت
قدم زدن يا پياده روی است يک به يک بکار میبريم و مقايسه میکنيم:
دستهی اول:
»آرام قدم بزنيم« و »يواش قدم بزنيم« و »مﻼيم قدم بزنيم« و »نرم نرمک قدم بزنيم« »کند قدم
بزنيم« رايجتر و عادیتر هستند از جمﻼتی چون:
دستهی دوم:
»بتدريج قدم بزنيم« و»بطئی قدم بزنيم« و »نرم قدم بزنيم« و »با تآنی قدم بزنيم« و »با درنگ قدم
بزنيم«» ،کم کم قدم بزنيم«
و در مقايسهی کلمات مترادف با »آهسته« اين دو دسته واژههای مترادف را در جمﻼتی مشابه
میتوان تفکيک کرد :در جملهی فوق دستهی اول را مترادف تام تلقی میکنيم و دستهی دوم را
مترادف جزئی .مرز جاری اين تفکيک در مثال باﻻ با حروف اضافهی »به« و»با« تفاوتهايی را
دربردارد که برای بسياری از کاربردهای کلمات مترادف در دستور زبان فارسی ﻻزم هستند.
بخش برين تناسبهای تحليلشونده )آناليزاندوم( و تحليلگر )آناليزانس(
در طيف فوق ترادف تام در
ِ
بخش زيرين ترادف جزئی جای دارد که
جای میگيرد که نزديک است به همانگويی و اينهمانی و در ِ
نزديک است به همارزی و همسنخی .از اين رو اين طيف را به اختصار و برای درک بهتر میتوان
اينگونه بسط داد:
طيف کامل تناسبهای تحليلشونده )آناليزاندوم( و تحليلگر )آناليزانس(:
اينهمانی  -همانگويی -

ترادف تام  -ترادف جزئی  -هم ارزی  -هم سنخی

بخش برين طيف تناسبهای تحليلشونده )آناليزاندم( و تحليلگر )آناليزانس(:
ِ
اينهمانی-همانگويی -ترادف تام
Bedeutungsähnlichkeit
 19در صفحات بعدی نگارنده به اين موضوع برمیگردد تا آنرا دقيقتر توضيح دهد.
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بخش زيرين طيف تناسبهای تحليلشونده )آناليزاندم( و تحليلگر )آناليزانس(:
ِ
ترادف جزئی  -هم ارزی -هم سنخی
نامگذاری رابطه و تناسبهای تحليلشونده و تحليلگر با »بخش برين« و »بخش زيرين« البته با
واژههای ديگری نيز ممکن است.
در تحليل مفهوم »تحليلی« بايستی به اين مورد مهم توجه کافی کنيم که جمﻼت تحليلی به دو گونهی
کلی قابل تفکيک هستند:20
گونهی اول جمﻼت تحليلیای هستند که ثابتهای منطقی يکسانی دارند .ثابتهای منطقی يا ادات
سور22ها از جمله به اين دسته از واژهها اطﻼق میشوند:

21

و

»يا«» ،و«» ،اگر«» ،چنين نيست که«» ،هر«» ،بعضی«.
به اين دسته واژهها که عنصرهای بنيادی ساختهای منطقی هستند لغتهای منطقی
منطقی 24و از آن رو که در همهی نمونهها ثابت میمانند ثابتهای منطقی 25میگويند.

23

يا اجزای

26

جملهای تحليلی چون:
هيچ نامتأهلی ،متأهل نيست.
در هر وضعيت ممکنی صدق میکند و نه فقط به اين خاطر که معانی »نامتأهل« و »متأهل نيست«
يکسان هستند بلکه به دليل اينکه برمبنای ثابتهای منطقی اين جمله» :هيچ« و »نا« ،نفی و انکار
اين جمله به تناقض میانجامد .اين جمله را میتوان با ثابتهای منطقی» :اگر...پس«» ،چنين نيست
که«» ،و« بهگونهای ديگر جملهبندی کرد و نشان داد که صدق آن ربطی به مفهوم »متأهل« ندارد و
در هر وضعيت ممکنی صدق میکند و آنهم به دليل نوع ثابتهای منطقی اين جملهی تحليلی و از
اين رو اين جملهی تحليلی ،صدق منطقی دارد که همواره صدق میکند .هر واژهی ديگری که در
همان قالب مثال باﻻ جايگزين شود ،ارزش صدقاش حفظ میشود.

 20تفکيک و مثالها از همان مقالهی کواين.
connective

21

quanitifier

22

Logical words

23

Logical particles

24

Logical constants

25

 26برای اطﻼعات بيشتر و دقيقتر مراجعه کنيد به :درآمدی به منطق جديد .ضيا موحد .شرکت انتشارات علمی وفرهنگی .تهران .١٣٩٣
فصل اول.
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منطقی بکاررفته در جمله صدق منطقی و يا
با اينگونه جمﻼت تحليلی که براساس ثابتهای
ِ
بهعبارتی ديگر صدق تحليلی دارند ما مشکل و ابهامی چنان نداريم و آنها را میتوانيم در مقايسه به
راحتی تشخيص دهيم .اينگونه جمﻼت درﻻيهی برين طيف تناسبهای تحليلشونده و تحليلگر قرار
میگيرند که دقيق هستند:
اينهمانی-همانگويی -ترادف تام
منطقی بهکاررفته در
ولی گونهی دوم جمﻼت تحليلی ،جمﻼتی هستند که نه بر اساس ادات و ثابتهای
ِ
جمله ،تحليلی شمرده میشوند بلکه بخاطر ترادف جزئی ،همارزی و همسنخی کلمات و مفاهيم بکار
رفته در جمله .بهعبارتی ديگر اينگونه جمﻼت تحليلی در ﻻيهی زيرين طيف نامبرده قرار دارند.
برای مثال جملهای چون:
هيچ مجردی ،متأهل نيست.
در اينگونه جمﻼت تحليلی ما با واژههای مترادف جزئی و همارز و همسنخ روبرو هستيم و تحليلی
شمردن اينگونه جمﻼت بر مبنای ادات منطقی اينگونه جمﻼت صورت نمیگيرد .در اين مثال »هيچ
ارزی ادراکی 27دارد و در بسياری ازجمﻼتی که آنها را بهعنوان
مجردی« با »متأهل نيست« هم
ِ
جمﻼت تحليلی میپذيريم ما با اين طيف زيرين سروکار داريم .مرزهای مابين مترادف جزئی و
همارز و همسنخ مرزهايی سيال هستند و اگرچه میتوان سنخ اين سه مفهوم را تا حدی تفکيک کرد و
آنها را بهگونهای کلی مشخص کرد ولی نمونههای اين سه سنخ را که بیشمار هستند نمیتوان با ساز
و کار و رسم ورسوم در فلسفه به شکل معاصر ،کامل جمعآوری و درست تفکيک و دقيق مشخص
کرد .از اين رو صدق و اعتبار طيف زيرينی که تناسبهای تحليلشونده )آناليزاندم( و تحليلگر
)آناليزانس( را برای اينگونه جمﻼت تحليلی مشخص میکند ،يعنی:
ترادف جزئی -هم ارزی -هم سنخی
همواره به چندين مورد بستگی دارد :برای تشخيص نمونههای جمﻼتی تحليلی که در اين بخش از
طيف هستند همواره ارجاع به برخی منابع معتبر و دقيق بعﻼوهی تبادل نظر با کارشناسان و
کاربرانی ماهر در زبان و موضوع مربوطه ﻻزم است .ولی اين نيز درستی و نادرستی مورد را در
وجه فرسخت منطقی تضمين نمیکند .اگرچه کواين در نقد خود از جمله به تعريف و رجوع به منابع
معتبر و دقيق ايراد منطقی میگيرد و آنرا در استدﻻل خود منتفی میشمارد ولی نگارنده بر اين نظر
است که اوﻻ خردمندانه نيست که از امکان استفاده از منابع معتبر و دقيق و تبادل نظر با کارشناسان
متخصص در موضوعی که تحليل میشود چشمپوشی کنيم و آنرا بخاطر عدم اطمينان صد در صد
منطقی بیراه و بيجا قلمداد کنيم و دوما خود کواين در همان مقاله وقتی راه حل و بحث کارناپ را که
دربارهی قواعد معناشناختی هستند نقد میکند به اين نکته اذعان میکند» :ما در واقع به اندازه کافی
در بارهی معنی مورد نظرمان در بارهی "تحليلی" میدانيم که بدانيم جمﻼت تحليلی صحيح فرض
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میشوند 28«.و البته اينچنين فرضی را نيز خود کوآين در تمامی آثار فلسفی و منطقیاش صحيح
قلمداد کرده و از فن و روش تحليل نيز با مهارتی حرفهای استفاده کرده است.
ت منطقی برای مشخصکردن و توضيح دقيق »تحليلی« نه
در بحث و انتقاد کواين از منظرفرسخ ِ
میتوانيم به تعاريف اعتماد کنيم و نه به واژهها و مفاهيم مترادف ،چرا که ايندو خود بههمان اندازه
نامشخص و مبهم هستند و قواعد معناشناختی انتزاعی که کارناپ مطرح کرده نيز مشکل را حل
نمیکند ،بلکه آنرا به ﻻيهای ديگر که انتزاعی ست موکول میکند که البته برای روشنی و وضوح آن
نيز ناگزير باز بايد به زبان روزمره و واژهها و مفاهيم مترادف و تعاريف بازگشت و رجوع کنيم .و
اين به نظر کواين يک دور و يا يک منحنی دور مانند در استدﻻل است که از نظر منطقی جای برای
ايراد دارد 29.ﻻزم به توضيح مشروح و يادآوری مجدد نيست که انتقاد کواين به جزمی بودن و ماندن
تفکيک ناروشن و نامستدل جمﻼت و احکام تحليلی و ترکيبی از هم بوده است و نه رد و انکار و
بیفايدهبودن روش و فن تحليل يا تجربهگرايی .و اين انتقاد نيز با معيار فرسخت منطق در بحثی
دربارهی تئوری تحليل طرح شده است .با اين تذکر و ياد آوری نگارنده اميدوار است که از بدفهمی و
کجفهمی برخی خوانندگان پيشگيری کرده و يا آنرا برطرف کند.
پيشنهاد نگارنده دربارهی طيف زيرين و برين تناسبهای تحليلشونده )آناليزاندم( و تحليلگر
)آناليزانس( اگرچه درجنبهی فرسخت صدق منطقی اين بحث و مشکل ،راه حلی صد درصد قابل
اطمينان نيست ،اما موضوع بحث را بهگونهای پراگماتيستی که به پراکسيس تحليل نزديک است
روشن و شفاف و قابل درک واستفاده میکند .اگر مقياس را درجهی دقت صدق منطقی بگيريم البته
ايراداتی به اين پيشنهاد میتوان وارد کرد ولی هدف و قصد نگارنده در درجه اول روشنکردن و
پراکسيس تحليل ،بهگونهای متمرکز روی يک
تبيين مفهوم و روش تحليل در فلسفه است که در آن
ِ
موضوع يا پديده انجام داده میشود و نه بحثی با معيار فرسخت صدق منطقی .ﻻزم است به اين
نکتهی بهظاهر بیاهميت توجه کافی کنيم که در مباحثی میتوان و بايستی معيار را صدق منطقی
قرار دهيم و در مباحثی آن درجه از انسجام و دقت منطقی به گونهای مستدل و مبرهن ممکن نيست و
بيجا است چون موضوع به کارکردها و کاربریهای يک زبان طبيعی مربوط میشود که در آن
کنشهای ادراکی-زبانی بيشماری توسط کاربرانی بيشمار بهگونهای اجتماعی و عينی و مجازی در
بافتارها و زمينههايی متفاوت و بيشمار بکار برده میشوند.
طيف برين تناسبهای تحليلشونده )آناليزاندم( و تحليلگر )آناليزانس( به درجاتی بسياربيشترقابل
اطمينان و سنجش هستند چون اوﻻ واژهها و مفاهيم مترادفی که ترادفشان تام است پذيرفته و جا
افتاده هستند و در برخی جمﻼت تحليلی ديگر نيز مبنای اساسی ادات منطقی بکاررفته در جمﻼت
28همان مقاله از همان کناب :ص.٣٩ ،
 29ﻻزم به تذکر است که در مباحث مربوط به تئوریهای صدق ما با استفاده از تئوری هماهنگی صدق میتوانيم استدﻻل کنيم که دورباطل در
صورتی که فاصلهی آغاز و انتهای توضيح و تحليل و استدﻻل مربوطه زياد باشد از نظر منطقی ايرادی ندارد .منظور از تئوری هماهنگی
صدق يا نظريهی همدوسشی صدق يا تئوری پيوستگی صدق:
Coherence theory of truth; Kohärenttheorie der Wahrheit
است.
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تحليلی هستند ،که راحت میتوان آنها را تشخيص داد .انتقاد کواين نيز به طيف زيرين تناسبهای
تحليلگر و تحليلشونده است .هر سه مفهوم مترادف و همارز و همسنخ مفاهيمی ناروشن و گنگ
دادن تعريفی دقيق از اين سه مفهوم که بهگونهای مستدل انفکاک و پيوستگیشان را
هستند و بدست ِ
جامع و مانع با توضيح مشروح و تحليل دقيق نمونههايی برای اين طيف مستدل کند ،مسالهای ست که
تا آنجا که نگارنده اطﻼع دارد حلنشده باقی مانده.
در اينجا نگارنده فقط میتواند با بيان نمونههايی مفاهيم طيف تناسبهای تحليلگرو تحليلشونده را
بهگونهای اجمالی توضيح دهد تا برای خوانندهی عﻼقهمند و بدون تخصص در اين بحث موضوع قابل
فهمتر شود:
اينهمانی :دو واژه يا جمله اينهمان هستند اگر و فقط اگر بين آندو هيچگونه تفاوتی قابل تشخيص
نباشد .برای مثال :واژهی »سيب« و »سيب« اينهمان هستند .هريک از ايندو نيز با خودشان اينهمان
است :سيب= سيب
همانگويی :جملهای همانگواست که هميشه و در هر وضعيت ممکنی ارزش منطقیاش صدق بماند.
برای مثال :يک سطحِ مسطح ،مسطح است.
مترادف تام :دو واژه در صورتی مترادف تام هستند که معنی يکسانی داشته باشند و کاربرد جايگزين
آنها در اکثر جمﻼت ارزش صدق و وفق آن جمله را تغيير ندهد .برای مثال :دو بعﻼوهی دو میشود
چهار .دو به اضافهی دو میشود چهار.
مترادف جزئی :دو واژه مترادف جزئی هستند که باهم در معنی و کاربرد مشابهت داشته باشند و
کاربرد جايگزينشان در برخی جمﻼت و بافتارها درست و در برخی نادرست باشد .برای مثال:
تحصيل علم مشکل است اما لذتبخش است .يادگيری دانش سخت است ولی کيف دارد.
هم ارزی :دو واژه در صورتی همارز هستند که بهعنوان معادل ادراکی مشابه در برخی جمﻼت
بتوان آنها را بکار برد .برای مثال :آن خانه مدام محيطی تاريک داشت .آن کاشانه هميشه فضايی تيره
و تار داشت.
هم سنخی :دو يا چند واژه يا مفهوم همسنخ هستند در صورتیکه در جمﻼتی با معنی و کاربردی
مشابه بتوان بهگونهای بديل از آنها استفاده کرد .برای مثال :ازش سوال کردم چه مدتیست تمرين
میکند .از او پرسيدم از کی تمرين میکند .جويا شدم که چند وقت است تمرين میکند.
توضيحات اجمالی باﻻ و مثالها هر يک جای بحث و نقد و سنجش دارند وطرحشان در اين نوشته
بدينگونه فقط بخاطر ميسرکردن درک و فهم بهتر موضوع اصلی اين نوشته است که مفهوم و روش
تحليل در فلسفه است .نگارنده با طرح آن قصدش بازکردن بحثی در منطق و فلسفهی منطق نبوده
است.
جمعبندی :در اين قسمت از اين نوشته با مقايسه و مرزکشی با روشهای جستاری ،پديدارشناسانه و
تأويلی با جنبهها و ويژگیهايی از مفهوم و روش تحليل آشنا شديم .در ادامه با مقايسه و مرزکشی با
سه نگرش و رويکرد هوليستی ،منتاليستی و متافيزيکی به جنبهها و ويژگیهايی دقيقتر از مفهوم و
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روش تحليل آشنا شديم .با طرح يک پرسش در مورد رابطه و تناسب تحليلشونده و تحليلگر و
پاسخی به اين پرسش و طرح يک پيشنهاد به طيفی توجه کرديم که تناسبهای دو بخش تحليل را
ترادف جزئی آشنا شديم .همچنين تفکيک
ترادف تام و
مشخص میکند .با تفکيک مفهوم مترادف به
ِ
ِ
جمﻼت تحليلی دارای ادات منطقی از جمﻼت تحليلی دارای مفاهيم و واژههای مترادف )وهمارزو
همسنخ( معرفی شد .توضيحاتی اجمالی با چند مثال دربارهی طيف برين و زيرين تناسبهای
تحليلشونده و تحليلگر عنوان شد.
در پايان اين نوشتار بيان اين مطلب بيجا نيست که برخی موارد اين بحث در حد يک اشارهی مختصر
باقی ماندهاند .به برخی موارد مربوط به اين بحث و موضوع حتی اشارهای مختصر هم نشده چراکه
نوشتار
وزن و حجم اين نوشته بيشتر میشد .با اميد اينکه بيش از حد مفيد ،سردی و خشکی اين
ِ
ب مربوط به
تحليلی خوانندگان را کسل نکردهباشد و در فرصتی ديگر نگارنده بتواند بهموارد و مطال ِ
اين موضوع بپردازد و خوانندگان عﻼقهمند به اين موضوع نيز برای مطالعهی چند مقالهای که کوتاه
معرفیشد ،وقت و تمرکز کافی صرف کنند.
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