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 چکیده
  و  ه ک واژی  یکین اس ت ه ا اگ ر مرس ا س  ا  ی ابر ها فرض دگاه غالب در مورد داللت واژهیدر د

با ه ار  یزه واحد یها با ا گ ین واژه )تا زما یا ،ت شده باشدیتثب یخاص ی، در مراسم  امگذار یعیطب
ر ی اخ ین حال در س الاای  خواهد داد. با ابا ه ان مرسا ارسا یطیشا و در هر شرایگرف ا شود( ه 
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 مقدمه
ناهنجههار »  «کننههدهمصههر »  «زیههم»  «انسههان»  «آب»  «طهها»هماننههد عهها    یهههانکههه وا هیا

باشهند   یق خاصهیمصهاد ورددر م تواننهد یچگونهه م« نژنهدروان»  «یاسیحزب س»  «یاجتماع
ه یهمثه  نظرارجها،   یهاهیهاز نظر یاست. پاسخ بعضهعلم ه و فلسفزبان ه در فلسف یمیقد یسؤال
( متهراد  اسهت کهه آن یفاتیا توصهیهف )یبود: هر وا ه با توص ین سؤال پاسخ روشنیبه ا یفیتوص
  «آب»ه کنهد. بهه وا  نیمعه یطیآن وا ه را در هر شرا ی( واقعقیا مصادیف قادر است مرجع )یتوص
فات قادر بودند در ههر ین توصیشد و ایبو نسبت داده میرنگ و بیب یدنیع آشامیمث  ما یفاتیتوص
گرفتهه شهد از جملهه  یراداتیدگاه این دیکنند. به ا« نییتع»آب وا ه  یبرا یقیمرجع و مصاد یطیشرا

 یو ضهرور ینیشهیپ یعبهارت« سهتبو ایرنگ و بیب یدنیع آشامیآب ما»مث   یکه هرچند عبارتنیا
بو همان یرنگ و بیب یدنیع آشامیما»ه( مث  یا عبارات متراد  با آن )بر اساس فرض نظرام  ستین

محسهوب  ی( ضهروریو )در خهوانش خاصه ینیشیپ یعبارت« بو استیرنگ و بیب یدنیع آشامیما
ن یهو موجههه ا یشناختط معرفتیرسد که شراین رو به نظر میاز ا. (49  ص9009سومز شود)یم

شهوند  متفهاوت یمهورد نظهر( متهراد  آنهها محسهوب مه یکه )طبق نظر ییهاها  و عبارتعبارت
 .هستند
ک اسهم یهه معتقد است ک یعل  ه یاست. نظر ارجا، یعل  ه ی  نظریفیتوصه ین مهم نظریگزیجا
 یدهد که در گذشته و در مراسم نامگذاریارجا، م یئیشبه همان  یطیشه و در هر شرای  همخاص

( بهه یخاصهه زیرا )با انگ یکه اسم خاص ین شده است. زمانییبه عنوان مرجع آن اسم تع ینامگذار
( متصه  زهیهن وا ه )بهه همهان انگیهه از ایهبه کهاربرد اول یعل   یارهین کاربرد با زنجیم  ایبریکار م

در مهورد  یطیشه و در ههر شهرایها همن وا هیتوان گفت که ایز مین نو، یهاشود. در مورد وا هیم
هستند که در گذشته )و در  ییهابودن با نمونه-نو،-همان-ازه رابط یخواهند بود که دارا ییهانمونه

پاتنم  اند)ه شهدهآن نهو، در نظهر گرفته یسهرنمون یها( بهه عنهوان نمونههیخاص یمراسم نامگذار
ا یهدر مهورد مرجهع  یاز به اطاعهاتین است که بدون نیابر دگاه فرض ین دیدر ا (.909  ص4991

                                            
1. Descriptive theory 

2. Causal theory of reference 

3. proper name 

4. kind terms 

5. paradigm samples 
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ک نهو، دللهت ی یهاا نمونهیک فرد یبه  یتوان به درستینو،  مه ا وا یک اسم خاص یق  با یمصاد
 کرد. 

اسهت کهه گهرت  ید معروفهن انتقهادات  مهوریهاز ا یکیوارد است.  یز انتقاداتیدگاه نین دیبه ا
 یزه معرفهین انگیابتدا به ا« ماداگاسکار»ه مطرح کرده است. وا « ماداگاسکار»ه با مثال وا  ونسیا

 یارهیهارجها، بهه جز ین وا ه بهرایهقا ارجا، دهد  اما امهروز ایآفره در درون قار ینیشد که به سرزم
ره مورد نظر باعه  یجز ین وا ه برایار بردن ارود. اشتباه مارکوپولو در به کین قاره به کار میک اینزد
به طور مستق  تاش  (4999ت )یک  ِدویماو  (4991) یپکین وا ه شد. ِسِول کریر در مرجع اییتغ

 یدههد کهه گهاهیح میتوضه یپکیکند. کریر مییها تغمرجع وا ه یح دهند که چرا گاهیکردند توض
ن وا ه وجهود یهن از به کار بردن ایش از ایکه پ ییهازهیگر  به انگید یئیارجا، به ش یکاربر براه زیانگ

ه یارهیهزنج یعنهی) قهرض دادنه ریت به جز زنجیشود. دویداشته است غالب م  یکهه بهه طهور عل 
ل به نا   یگریده ریکند(  از زنجیمتص  م ین وا ه در مراسم نامگذاریه ایکاربران زبان را به کاربرد او 

خ اسهتفاده از یتهار یدر طه یمتوال یهایکه حاص  نامگذار یارهیزنج یعنی« )ینامگذاره ریزنج»
 یراتهییع وا ه مورد نظر ممکهن اسهت دچهار تغره  مرجین زنجیبرد. در طول این وا ه است( نا  میا

 شود.
ص یهستند از هم تشخ یواحده مرجع وا  یء متفاوت را که به طور متوالیم دو شیاگر قادر باش

ماداگاسکار را در دو برههه ه در کنار قاره که مرجع وا  یارهیدر درون قاره و جز یاهیم  )مثًا ناحیده
وا ه  متفاوت از معنا  یم که کاربرد و معنایم حکم کنیتوانیه مدهند( آنگای  میمتفاوت تشک یزمان

بهدون  یء را  حتهین دو شهیهان ایهاست که در گذشته وجود داشته اسهت. مها تفهاوت م یو کاربرد
ا چنیدهیص میمهم و خاص آنها  از هم تشخات ئیجزشناختن  را در مورد  یسؤال یرین تصویم. ام 

ر کننهد ییهانوا، به مرور تغ یهاکند: اگر مرجع وا هیجاد میانوا،( ا یهاعا  )از جمله وا ه یهاوا ه
م یتهوانیبه کار ببرند  چطور م یگریق دیمصاد یوا ه را برا یجیگر کاربران به طور تدریبه عبارت د

 م؟ یمرجع شو یرات احتمالییتغ متوجه
ده شهده یهار دیمثهال بسهترند. به عنهوان ملموس یعلو  انسان یهارات در مورد وا هیینگونه تغیا

                                            
1. Garratt Evans 

2. Borrowing chain 

3. Grounding chain 
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در  یا اجتمهاعی یک مکتب اقتصادیپردازان هیا نظری یاسیک حزب سیندگان یر نماییاست  که با تغ
آن مکتهب  یبهه کهار رفتهه بهراه کهرده  امها وا  یجد یراتییا مکتب تغیطول زمان  اصول آن حزب 

ه د گفت کهه وا یموارد بان یا در ایشود. آیم اطاق مید و قدیجد یهمچنان به طور مشترک به اعضا
 یم اعضهایید بگهویا بای  د آن مکتب استیم و جدیقد یان اعضایم یلفظ یمورد نظر  تنها مشترک

  یز )که تماین یعیعلو  طب یهاگر دارند؟ اگر وا هیکدیبا  یا مکتب تنها شباهتی خانوادگیآن حزب 
ان یهمه ا رابطهیهشهوند  آ یراتهیین تغیم( دچار چنیق آنها نسبت دهیبه مصاد یعیطب یم ساختاریدار

و  یعیان علو  طبیم ید مرز قاطعیا بایم؟ یبدان یشباهت خانوادگ ید تنها نوعیز بایها را نآن یاعضا
در چهه ر مرجهع دانسهت؟ ییهتغ یرا نهوع یعهیدر علهو  طب ینهین چنیهرات اییرسم کرد و تغ یانسان

ن به کهار یش از ایهستند که پ ییهاان وا هما هم یهام که وا هینان داشته باشیم اطمیتوانیم یطیشرا
 م؟یبردیم

اتفهاق ( یعهیعلهو  طب یهها)دست کم در مهورد وا ه یریین تغیم چنیین است که بگویک راه ای
ار یم بسیدهیارجا، م ییهاکه ما به اشتباه به نمونه یم مواردیگر فرض کنینخواهد افتاد. به عبارت د

دگاه )حداق  در برخهورد ین دی. اما ار مرجع نخواهند شدییغت باع  تیاست و آنها در نهادود حم
ق دانشمندان دائمًا در حال گسترش است و یط تحقیانگارانه است. محساده ی( کمیعلم یهابا وا ه

ها و یبنهدطبقه  قاتین تحقین فرض که ایماند و اینم یکسان باقیشه یها همآنها به نمونه یدسترس
 است.  یانانهیدر مرجع نخواهد شد فرض خوشب یراتییغد باع  تیجد یهایدسترس

شهود کهه در مهورد مهیشده و نشهان داده  یبررس یرات مصداقیینگونه تغیط این مقاله شرایدر ا
ر یهر واحهد بلکهه( دو تعبیهک تعبیه)نهه   یو چه در علو  انسان یعی  چه در علو  طبنو،ه مرجع وا 
 انوا، وجود دارد. یهار همزمان در مورد وا هشه به طویتوان ارائه کرد که همیمتفاوت م

اند )به طور توجه کرده یرات مصداقییگونه تغنیکه به ا یمتفاوت یهادگاهین منظور ابتدا دیا یبرا
ارائهه  ینیگزیدگاه جهاید. سپس دشویم یجکمن( بررس یجوز  لپورت و هنر یهادگاهیخاص د

دگاه یهن دیر متفاوت از ایند به عنوان دو تعبنتوایمن مشود که نگاه لپورت و جکیو ادعا م گرددمی
 تر محسوب شوند. عا 

                                            
 یگهرینهو، د یهارا به نمونهه یاممکن است دانشمندان به اشتباه وا ه یکند که تنها در موارد معدودیت فرض میک  دویبه عنوان نمونه ما .1

 (99  ص4999ت  ی)دو نسبت دهند
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 ها، مرجع و مصداقها و محمولاسم

 یههاکه موضهو، آنهها وا ه ی  و جماتعا  عمومًا به عنوان محمول یهااز زمان فرگه و راس   وا ه
ر یعا  هستند به عنوان عبارات ببرهها »شوند. عبهارت یم یلقت (یموضو، محمول ی)نه عبارات مسو 

ز یه  اگر آن چیزیهر چ یبه ازا»شود که ی  مین صورت تحلیبه ا یبه لحاظ منطق« پستاندار هستند
محمول  یهادارند. مصداق ییهاها  مصداقمحمول« .ز پستاندار خواهد بودیآنگاه آن چ  ببر باشد

 یرا افهراد« نژنهد اسهتروان---»محمهول  یههامصداق و ببر هستند یها  نمونه«ببر است---»
 یخاصه یهاکهه چهرا نمونههنیها یگهاهدهنهد. ی  مهیتشک یشناختخاص روان یهااختال یدارا

 .هاسهتنو، بودن آن مصداقح آن  همیح دارد  و توضیاز به توضیک محمول هستند نی یهامصداق
ه ک گونهیهآنها عضهو ه ه همن خاطر است کینو، هستند  به اببر هم یهاکه نمونهنیبه عنوان مثال  ا

ک محمهول  یه یهاگهر  اگهر مصهداقیهسهتند. بهه عبهارت د« ببهر»به نها   یشناختستیخاص ز
بهودن برقهرار -نو،-همان-ازه آن محمول رابط یهاان مصداقیآنگاه م  باشند ینو، واحد یهانمونه

 یئیکننهد  شهیارضاء مک محمول را یکه  ییهانمونه یرسد که به ازاین به نظر میخواهد بود. بنابرا
ها ن نمونههیهح دههد چهرا اید وجود داشته باشد که توضیز بایت  نیا خصوصیک نو، ی  مث  یانتزاع

 یبه ازا  ن رویمحمول هستند. از ا یهامصداقه ن کنندی  ت  متعیا خصوصین نو، ینو، هستند. اهم
ق یان مصادیم یت مشترکیوصا خصیرا در نظر گرفت که به نو،  یعا  مفرده توان وا یهر محمول م

نژنهد روان---»  «الکتهرون اسهت ---»  «ببهر اسهت ---» یههامحمول یکند. به ازایدللت م
وجهود « مجرد»و  «نژندروان»  «الکترون»  «ببر»مث   یعام یها  وا ه«مجرد است ---»  «است

و مجهرد بهودن دللهت  نژند بهودن  روانببر بودن  الکترون بودن یهاتیا خصوصیدارند که به نو، 
از ببهر   یا  و ههر نمونهه«ببهر»ه وا  یکیمرج   م نت  ا نو، ببر(  یت ببر بودن )یکنند. خصوصیم

تهوان یم یخواهد بود. به اعتبار« ببر است--»محمول ه ن ارضا کنندین وا ه  و همچنیاز ا یمصداق
ا یههمثهه  انههوا،  یانتزاعهه ییهههاتیهسههتند کههه بههه هو یخاصهه یهانههو،  اسههم یهههاگفهت کههه وا ه

 دهند. یها ارجا، متیخصوص

                                            
1. Predicate 

بندی جمات زبان عادی به زبان صوری  عمومًا در تاش برای صورت. یعنی عبارتی که دارای سور عمومی یا سور وجودی یا یگانه هستند. 2
ر صورت  اند.بندی کردهجماتی را که موضو، آن توصیف یا اسمی عا  هستند به عنوان جماتی مسو 

 ای )اسم خاص  ضمیر یا ..( و یک محمول تشکی  شده است.. عبارتی که از یک وا ه اشاره3
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  ن باشهدیمعه یکیآن وا ه مرتبط است. اگهر مرجهع سهمانت یکیک وا ه با مرجع سمانتیکاربرد 
ک اسِم خهاص ی( درست خواهد بود. کاربرد امروز ما از یک وا ه )به جز موارد خاصیکاربرد ما از 

ده شهود کهه در گذشهته و در مراسهم بهه کهار بهر یدرست است که در مورد همهان فهرد یدر صورت
ن حهال  اگهر مرجهع یهن شده اسهت. بها اییآن اسم تع یکیبه عنوان مرجع سمانت یخاص ینامگذار

گهر  مهثًا ید یدللهت بهه فهرد ین وا ه بهرای  محسن باشد  به کار بردن ا«محسن»ه وا  یکیسمانت
مرجهع مهورد نظهر سهخنگو   ن وا ه را به کهار ببهرد ویا یید سخنگویاحسان  اشتباه است. فرض کن

به کار ببرد کهه او  یرا در مورد کس« محسن»ه وا ه باشد: مثًا وا  یکیمتفاوت از مرجع سمانت یئیش
ن یهص داده اسهت. در ایاد )از سخنگو و مخاطبش(  بهه اشهتباه محسهن تشهخیزه   فاصلیرا  به دل

فهمانهد کهه در مهورد چهه بتواند به مخاطبش ب یعنیاگر سخنگو موفق به ارجا، شود ) یصورت حت
 یهههایژگیزبهان )و نهه و یکیپراگمهات یههایژگیاز و یت او ناشههیهکنهد( موفقیصهحبت م یکسه

 یههایژگهین )اگهر آنچهه از وی. بنهابرا(990  ص4999پکهی  یکرزبان( خواههد بهود ) یکیسمانت
دارد   ینیمع یکیکه مرجع سمانت یام( کاربرد وا هیریدر نظر نگرا شود یزبان حاص  م یکیپراگمات

 شه درست خواهد بود.یهم
ه ح کهرد. اگهر مرجهِع وا ین صهورت تشهریتوان به همهیز میعا  را ن یهاوا ه یکیمرجع سمانت

ن خواهنهد بهود. یز معی( نیطیوا ه )در هر زمان و هر شرا یهامصداقه ن باشد آنگاه همی  معیعام  
هه یمدافعان نظر ا یهمثه  انهوا،  یمسهتقل یههاتیبهه فهرض وجهود ماه  ین شهرحیچنه یبهرا یعل 

 یهادللت به نمونهه یعا  را برا یاک زمان خاص( وا هیران زبان )در از دارند. کاربیات نیخصوص
م کهه بها یبهریبهه کهار م ییهاعا   را امهروز در مهورد نمونههه ک وا یبرند. ما یبه کار م ینو، خاص

م یف کهرده بهودیهن وا ه را با اشاره به آنهها تعری(  ایکه در گذشته )و در مراسم نامگذار ییهانمونه
ما چه باشد  کاربرد ما از آن وا ه ممکن اسهت ه وا  یکینکه مرجِع سمانتیتند. بر حسب انو، هسهم

د یهطا به کهار بهرده شهده اسهت  با یهانمونه یبرا« طا»ن  یش از ایا اشتباه باشد. اگر پیدرست 
از  ینهوع یرا بهرا« نژنهدروان»ه . اگهر وا طا بهه کهار بهرده شهود یهاز تنها در مورد نمونهیامروز ن

ها به کار برده یماریهمان نو، ب ید براین وا ه بایز ایم امروز نیاخاص به کار برده یروان یهایماریب
جهه( یروز  امهروز و )در نتیهد یکاربردهها یدگاه عل  ید درن رو  ی(. از ا6  ص9041جکمن  )شود

                                            
ی شرایط کهاربران  بهه ها بلکه( به واسطههایی هستند که )نه مرتبط با معنای وا هگرایانه(  عبارت از ویژگیا عم های پراگماتیکی )ی. ویژگی1

 دهیم. زبان نسبت می
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بها  ییهانمونهه« آب»ه وا  یکیکسان خواهند بود. اگر مرجهع سهمانتیعا  با هم ه ک وا یما از ه ندیآ
 O2Hمشابه  یکه به لحاظ ظاهر یاماده یهااشاره به نمونه ین وا ه برایآنگاه ا  باشد O2Hساختار 

 دارد به کار نخواهد رفت. XYZمث   یمتفاوتاما فرمول 
مطرح کهرده  یمعناشناخت ییگرایرونیهماهنگ است که پاتنم در اثبات ب ین نگاه  با استدللیا

سهت  بلکهه یهها تنهها در سهر نوا ه یمعناه کند که همیاستدلل م (991  ص4991)است. پاتنم 
خهاص  یهاکهه مها از مصهداق یفاتیدا کرد. توصیطرا  پط ایا محید در اجتما، یاز آن را با یبخش

توسهط  یستند. شرط کهافین کردن مرجع آن وا ه نیمع یبرا یم  شرط کافیعا  در ذهن داره ک وا ی
ر م یطیشود. پاتنم شرایا میا اجتما، مهیط یمح ش یههاکه نمونهه یکند که در آن نو، خاصیرا تصو 

بها  یفات( مشابهیجه توصی)و در نت یظاهر یهاتیخصوص یط اطرا  ما وجود ندارد  دارایدر مح
رفت کهه یم پهذیشههودًا خهواه یطین شهرایط اطرا  ماست. در چنهیموجود در مح ینوع یهانمونه

نهو،  یهانمونهه یم  برایاک نو، در اطرا  خودمان استفاده کردهی یهادن نمونهینام یکه برا یاوا ه
ل دارد(  به کار برده نم یهابا نمونه یبهمشا یظاهر یهاتی)که تنها خصوص یگرید شود و ینو، او 

 ه نخواهد شد. یدهد تخلی  میما را تشک یذهن یک وا ه تنها با آنچه محتوای ین رو معنایاز ا
ِم کههاِر یتقسهه تر دارنهد: اسههتدللفیضههع یین مههورد  ادعههایهپههاتنم در ا یهااسههتدلل یبعضه

ک ی که معتقد است آنچهه  یدگاهی)د ییه فردگرایدلل علن استین قسم است. ایاز ا یشناختزبان
است( مطهرح شهده  ین شدن مرجع کافیمتع یک وا ه در ذهن دارد  برایدر مورد مرجع  فرد ختص

توانهد یهها ممها از وا هه م  کهاربرد روزمهریانتظار دار یعل   یهادگاهیاست. همانطور که عمومًا از د
 یبهرا یهها بهه درسهتوا ه  نیاصورت گرفته باشد. با وجود  مرجع آنها یت واقعیبدون شناخت ماه

پاتنم( دانشهمندان و  یم کار زبان شناختیروند  چرا که )مطابق با تقسیشان به کار میق واقعیمصاد
ص دهنهد. بهه یهها را تشهخن وا هیها یتوانند مرجع واقعهیدر جامعه وجود دارند که م یمتخصصان

 نژنهدافهراد روانبهه  یم و بها آن بهه درسهتیرا به کار ببر« نژندروان»ه عنوان مثال  ممکن است ما وا 
نداشهته  یروانه یههان گونه از اختالیا یت واقعیق و ماهیاز مصاد یچ شناختیها ام  میارجا، ده

 م. یباش
ا پاتنم استدلل  ین اسهت کهه حتهیهتر ایقهو یز مطرح کرده است. ادعایتر نیقو ییبا ادعا یام 

                                            
1. Division of linguistic labor 

2. Individualism 
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را به کهار ببرنهد  ییهاتوانند وا هیز کاربران زبان میشمندان و متخصصان در جامعه نبدون وجود دان
ش یپه یعنی) 4910در سال  یکند که حتیاند. پاتنم استدلل من شدهیین تعیش از ایکه مرجع آنها پ

 یهیاگریرونیداده است. بیارجا، م O2H یهاتنها به نمونه« آب»ه ز  وا ی( نیدالتون یمیجاد شیاز ا
 یهیگرایرونیتر است. در اسهتدلل مربهوط بهه بیمطرح شده قو ییه فردگرایکه عل یدگاهیاز د یقو
ص یک نهو، را تشهخیهدرست  یهااگر متخصصان نتوانند نمونه ین فرض وجود دارد که حتیا یقو

ز از یهکاربرد دانشهمندان ن ین گاهیدهد. بنابرایارجا، نم XYZ یهاهنوز به نمونه« آب»ه دهند  وا 
 ک وا ه ممکن است اشتباه باشد.ی

اسهتدلل  یوله  رفتهه باشهدیرا پذ یشهناختکار زبانمیاستدلل مرتبط با تقس یکسممکن است 
وا ه  یکیرفته است که آنچهه بهه عنهوان مرجهع سهمانتیپذ ین فردیرد. چنیرا نپذ ییگرایرونیتر بیقو
است که توسط دانشمندان قهرارداد شهده  یتیبه طور مستق  موجود  بلکه( ماه یم )نه نوعیشناسیم

ن یهاست. در واقع کاربرد درسهت وا ه  همهان کهاربرد دانشهمندان و متخصصهان از آن اسهت. در ا
دن یش از بهه توافهق رسهیوا ه را په یکیتهوان مرجهع سهمانتیم کهه مهیم فرض کنیاز نداریصورت  ن

بعهد از قهرارداد دانشهمندان تنهها ک وا ه  یه یکین کهرد. مرجهع سهمانتییمتخصصان در مورد آن تع
جهاد شهود  کهاربرد وا ه و در یدانشهمندان ا یدر قراردادهها یرییو اگر تغ خواهد بود ینیت معیماه

 کرد.خواهد ر ییز تغیآن ن یکیجه مرجع سمانتینت
ا همچن م کهاربرد وا ه بها اشهاره بهه یریکه بپذ ین معنیرفت. به ایدگاه را پذیتوان هر دو دین میام 

 یتوانستند مرجهع واقعهیت شده است  و هرچند دانشمندان در گذشته نمیدر گذشته تثب ییهانمونه
را ندارنهد و اگهر  یین توانهایهنکه هنوز ایا ایرا دارند ) یین توانایاما امروز ا  ص دهندیها را تشخوا ه
ا در  یین تواناینده ایابد در آیادامه  یبه درست یق علمیتحق خهاص  یزمانرا بدست خواهند آورد(  ام 

وا ه خواههد  یکنند همان مرجهع واقعهیآنچه دانشمندان و متخصصان در مورد مرجع وا ه کشف م
ا نکته مهم ا وا ه در  یکیدانشمندان  مرجهع سهمانت یین است که فارغ از در نظر گرفتن توانایبود. ام 

 ماند. یم یکسان باقیها ن دورانیاه هم
ا با وجود کهرد کهه  ینهیبشیتهوان پهیوجود دارد. م یین ادعای  چنز بر خاین ی  شواهدنیا ام 

در عهالم  یتصهادف یشهامدهایوابسته بهه اتفاقهات و پ یتا حد یعلم یهاکاربرد دانشمندان از وا ه
مرجهع وا ه رقهم  یبرا یمتفاوت یهانده  سرنوشتیآ یتصادف یشامدهایطور باشد پنیاست  و اگر ا

 شود.یح داده میشتر توضین مورد بیخواهد زد. در بخش بعد در ا
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 کسان نبودن کاربرد واژه در طول زمانیشواهد 

ر » در مقاله ابز ی  گر9000در سال  کهه د کرادعا « هاوا ه یهاکسان بودن مصداقیگانه از یتصو 
متفاوت( ممکن  یدادهایمتفاوت )و وابسته به رو یهاها در زمانوا ه یهاموارد مصداق یاریدر بس

اسهت. دانشهمندان در « طها»ه ابز در مورد وا  یهااز مثال یکین شوند. یمع یمتفاوتاست به نحو 
جدا کنند. تها قهرن هجهدهم   ت آهنیریپ یهاطا را از نمونه یهاقرن هجدهم قادر هستند نمونه

ل بودن آنها را در تیمواد د یص طا از بعضیتشخ یمتخصصان برا  یعنهی) یزاب سهلطانیهگر  حا 
  نیا . با وجود(912  ص9000ابز  کردند)یش میک( آزمایتریک و نیدروکلریه یادهیب اسیترک

 یهامشابه نمونهه یاجهیش نتین آزماید رنگ داشتند  در ایسف یز  هرچند ظاهرین نیپات یهانمونه
 یهاطها را از نمونهه یهان روش نمونههیتوانستند با این دانشمندان نمیکردند. بنابرایجاد میطا ا

  رنهِگ ین مشاهده شدند  آنها را تنها به دلیاز پات ییهاکه نمونه یزمان 4610ن جدا کنند. در یپات
 دند. ینام« دیسف یطا» شانیظاهر

ر کنه یخواهد جهانیها  ابز از ما مفرضپیشن یبا در نظر گرفتن ا م یمشابه جهان خودمان تصو 
شهمندان ن جهان دانیاند. در ادهینام« طا»ه ز با همان وا ین را نیپات یهاکه در آن دانشمندان نمونه

ن یهاه دهنهد. بهه واسهطین ارجها، میپات یهاطا و نمونه یهابه طور مداو  به نمونه« طا»ه با وا 
گهر  ید یدهد. از سهویبه هر دو ماده ارجا، م« طا»ه به بعد مصداق وا  یاکاربرد خاص  از دوره

ن بعهد از بهه یپاته یههاا بها نمونههیم  ین مواجه نشده بودیپات یهان جهان هرگز با نمونهیاگر در ا
دا کردنهد( مواجهه یص دو مورد را پیتشخ ییکه دانشمندان توانا ی)و زمان یدالتون یمیوجود آمدن ش

کهه  یطین  در شهرایطها بهود. بنهابرا یهانمونههه مورد نظر همچنهان دربهاره آنگاه وا   میشده بود
هها در سهت  مرجهع وا هین یموجود کاف یهاان نمونهیص تفاوت میتشخ یدانشمندان برا یهاروش

شهود.  ییهاع و تصهادفات متفهاوت( ممکهن اسهت دچهار انشهعابیوقهاه طول زمان )و بهه واسهط
کسهان نبهودن یتواننهد یکهه م یبه طور جداگانه  از شواهد زین (4999و جکمن ) (4996لپورت)

ن یهاه در همه یانهد. مهورد مشهترکارائهه کرده ییههاها در طول زمان را نشان دهنهد مثالکاربرد وا ه
 یق ممکن و متفاوتینده  مصادیممکن و متفاوت در آ یشامدهایها وجود دارد: اتفاقات و پاستدلل

 یچ زمهان خاصهیدر هه یکیگهر مرجهع سهمانتیکهرد. بهه عبهارت د ن خواهندیک وا ه معی یرا برا
                                            
1. Garry Ebbs 

 ه به طا است.یشب یت آهن به لحاظ ظاهریریپ 2.
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 ت شود. ینده رخ دهند تثبیکه ممکن است در آ یطیتواند  مستق  از اتفاقات و شراینم
 یعلمه یههادانهد کهه کهاربرد وا هین ادعا مهیبر ا یلین موضو، را دلی( ا960  ص9000ابز )

کنهد. از نظهر او  ین نمهیوا ه را معه یهااقجه مصدیآن و در نت یکی  مرجع سمانتتوسط دانشمندان
کننهد کهه یکهه فهرض م ین معنهیهدهند  بهه اینسبت م هابه وا ه یاسم یکاربران زبان  تنها ارزش

برند که خود آنها در نظر دارند. از نظر ابز  مکالمه یبه کار م ییها را به همان معنامخاطبان آنها وا ه
ا جوز  لپهورت )یرض قاب  توضن فیان کاربران زبان تنها با ایم  یو هنهر (9009ح خواهد بود. ام 

کهه از اسهتدلل ابهز  یاجهیاند. از نظر آنها  نترفتهیرا پذ یترنهیکم هز یها( راِه ح 9041جکمن )
ن اسهت کهه یهن کند بلکهه( ایتواند مرجع را معیست که کاربرد دانشمندان نمین نیشود )ایگرفته م

بتهوان آن را در ک وا ه )کهه یه یکیمستق  به عنوان مرجع سهمانت یکیزیت متافیک هویفرض وجود 
)کهه  یشهناختم کهار زبهانیمرتبط با تقس یهات کرد( با استدللیتثب ییابتدا یگذشته و در نامگذار

باع  شده است دو  ین ناهماهنگیندارد. ا یداند( همخوانیمرجع را وابسته به کاربرد دانشمندان م
جهاد یدر نظهر گرفهت ا یکید به عنوان مرجهع سهمانتیز را باین مورد که چه چیکرد متفاوت در ایرو

مرجع اسهت ه ن کنندیم که تنها کاربرد وا ه توسط دانشمندان امروز معیدانیگر نمیشود. به عبارت د
 متفاوت. یهان وا ه در زمانیا کاربرد ای

ق آن را یمصهاده ریهتنها کاربرد امهروز وا ه اسهت کهه دا ییاست که گو یدگاه لپورت به نحوید
ن و ینه امر واقع معه  شودین مینو، با قرارداد دانشمندان مع یهاو مرجع وا هکند. از نظر این مییتع

بههه  لپههورتن رو یههاز ا .(62  ص9009لپههورت  کنههد )یق را مشههخص میکههه مصههاد یمههداوم
ن  ههر یه آن ارائه کرده اسهت. بنهابرایعل ییهاندارد و استدلل یاعتقاد یقو یکیسمانت ییگرایرونیب

 قلمداد کرد. یر مفهومییتغ ید به مثابه نوعینده را بایآدر مرجع در  یرییتغ
ها  زمانه معتقد است که کاربرد دانشمندان از وا ه در هم  بر خا  لپورت  (9041جکمن )

هاسهت. بها جه مصداقیو در نت یکیمرجع سمانته ن کنندیکسان و معیروز  امروز و فردا(  ید یعنی)
ا وا ه هنوز بهه همهان انگ  ر کرده استییکه کاربرد در طول زمان تغنیوجود ا ن بهه کهار یشهیپه زیهام 

ن یهت شهده و ایهتوان ادعا کرد کهه مرجهع وا ه در گذشهته تثبین  همچنان میهمه رود. به واسطیم
ن رو یهن وا ه در طول زمان داشته اسهت. از ایکه ا یمتفاوت یاست از کاربردها یمرجع در واقع تابع

                                            
1. Face value 
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 یزیهچ یکیمرجهع سهمانت اعتقهاد داشهته باشهد. ییگرایرونیاز ب یئت قوتواند به قرایاو همچنان م
ن قرائههت از یههن خواهههد شهد. او ایسهت( معههین نیکههه از امهروز متعهه یانههدهینهده )آیاسهت کههه در آ

ات ییهدگاه در بخهش بعهد بها جزیهن دو دیهده اسهت. ایهنام« یزمان ییگرایرونیب» را ییگرایرونیب
 شود.یح داده میتوض یشتریب

 : جوزف الپورت: الف

 یههاشهود. کهاربرد وا هیتفاوت قائ  م یزبان عاد یهاو وا ه یعلم یهاان وا هیجوز  لپورت م
 یاز زبهان عهاد ییهها  وا هیعلمه یهااز وا ه یاریمبهم است. بس یشاعلمیدر دوران پ یزبان عاد

ق اسهت کهه یهدق یعلمه ک وا یم کاربرد ییگویم یاند. زمانق شدهیهستند که توسط دانشمندان تدق
ش یافت نشود. به عنوان مثال  تا پهیستند  یا نیکه مشخص نباشد مصداق آن وا ه هستند  ییهانمونه

  از O2Dییایمیسهاختار شه یدارا ییهاا نمونههیهن نبهود کهه آید  معهیهجد یمیاز به وجود آمدن ش
صصهان در ر. دانشهمندان و متخیها خیهشهوند یمحسهوب م« آب است---»محمول  یهامصداق

 اند. ق کردهیها را دقن وا هیکاربرد ا یدوران علم
هها و ان آن وا هیهکهه م ینهمهانیا یههابها قهرارداد کهردن عبهارت یزبهان عهاد یهاکاربرد وا ه

(. مثًا دانشمندان قهرارداد 490  ص4996لپورت  شوند )یق میبرقرار است دق ینظر یهاعبارت
ن قهرارداد  یههستند و بها ا یخاص ییایمیساختار ش ینو، دارا هک وا ی یهامصداقه کنند که همیم

م  در واقهع یاز آب قلمهداد کنه یارا بهه عنهوان نمونهه O2Dاگر  .اندق شدهین و دقیمع هانمونهه هم
شود. از نظهر لپهورت  یرا شام  م O2H یزوتپیبات گوناگون ایترکه م که ذات آب همیان کردهییتع

 شوند. یبلکه قرارداد م  شوندیکنند کشف نمینو، را مشخص م کیکه ذات  ییهاینهمانیا
ها ا یذواته یستند. انوا، دارایذات ن یلپورت قصد ندارد نشان دهد که انوا، دارا ن یههسهتند  ام 

شهوند. بهه عبهارت یبلکه توسط دانشمندان قرارداد مه  ستند که قاب  کشف باشندین ییزهایچ ذوات
ا دیرا قبول م یشناختِر زبانِم کایگر  او استدلل تقسید را کنهار  یهیگرایرونیتر بیدگاه قهویهکند  ام 
 مثه -مهرتبط بها آن یههاو برهان یقهو یهیگرایرونهیه بیهعل ییهان رو  او استدللیگذارد. از ایم

. اسهت« شهمی»ه ها  در مورد وا ن استدللیاز ا یکیکند. یمطرح م -جهان دوقلو یش فکریآزما
                                            
1. Temporal externalism 

شهود کهه یآن نشهان داده م یشهود  کهه طهیده میهنام یومیه جهان دوقلو مطرح شده و استدلل جهان دوتریتر لپورت  علاستدلل مهم .2
 آب در نظر گرفته نشود. یهاممکن بود به عنوان نمونه یگریط دیدر شرا D2Oیهانمونه
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م یکه با اشهاره مسهتق ییهااسم ین مثال استفاده کرده بود تا نشان دهد که گاهیتنم از ان پایش از ایپ
بهر دو « شهمی»کنند. از نظر پهاتنم یدللت نم یعیطب یشوند  بر انواعیم یها معرفنمونه یبه بعض

 یکنهد. لپهورت بها بررسهیاند دللهت مده شدهینام« نفرات»و « تیاجده»ماده متفاوت که امروز 
ش از یپه یگران غربهت او  صهنعتیهرد. طبق روایگیمتفاوت م یاجهی  نت«شمی»ه وا  خیمجدد تار

ت یاجهده یهاکهه نمونهه یبردنهد  زمهانیت بهه کهار مینفرا یهانمونه یرا تنها برا« شمی»ه ن  وا یا
ه تها آن که ییهاد بها نمونههیجد یهادانستند نمونهیکه منیگران  با وجود اشود  صنعتیمشاهده م

ا تنها به واسط ییهاشد  تفاوتیگفته م« شمی»روز به آنها  کسان  آنهها یشباهت و کاربرد ه دارند  ام 
وجهود نهدارد کهه  ین رو  الزامهیگر قرارداد کردند. از ایو به عبارت د  شم محسوبیز به عنوان یرا ن

  دههد. ذات ممکهن یتشهک وا ه را یکیوجود داشته باشد که مرجع سمانت ینیش معیحتمًا ذاِت از پ
 ن شده باشد.یقرارداد دانشمندان متعه است به واسط

ه هاسهت. ههر نمونهکنهد کهاربرد امهروز وا هیفها مهینقهش ا یکین مرجهع سهمانتییآنچه در تع
ر ییهکنهد  بهه تغیک وا ه قلمداد مهیاز  ینده به عنوان مصداقیدانشمندان در آه جامع که یرمتعارفیغ

معتقد است. از نظهر  ییهار مرجعیین تغیمنجر خواهد شد. لپورت به چن آن وا ه یکیمرجع سمانت
ره ین دایبنابرا خواهد شد. یرات مفهومییشود  آن وا ه دچار تغیق میک وا ه دقیکه کاربرد  یاو زمان
 ر کرده است.ییروز به امروز تغیاز د« طا»ه ق وا یمصاد

ا د  یهاز نمونههیهح نداده که اگر امروز نیورت توضز هست. لپین یابهامات یدگاه لپورت دارایام 
نده قاب  مشاهده خواهند شد  و اگهر یوجود داشته باشند که در آ یامشاهده نشده-حاضر-حال-در
کهه در گهذار بهه  ییهایبنهدطبقه ی)همانطور که برا  از باشدین ییز قراردادهایآنها ن یبندطبقه یبرا

م داشهت. او در مهورد یخهواه یطیاز داشتند( چهه شهرایداد نمشاهده شده بودند به قرار یدوران علم
ا م یمبسوط یستند ادعایکه امروز قاب  مشاهده ن ییهانمونه  ینهیبشیتهوان پهیارائه نکرده است. ام 

نده  مبهم یدانشمندان آ یهاز نسبت به کاربرد وا هیدانشمندان امروز ن یهارد کاربرد وا هیکرد که بپذ
 ؛انهدوجود دارند که هنوز مشهاهده نشهده ینامتعارف یهام نمونهیه اگر قبول کنک ین معنیاست. به ا

نهده مشهاهده خواهنهد یکهه در آ ییهان کند که نمونهییامروز نتواند تع یهنوز ممکن است قراردادها
د در مهورد یهنده باین صورت دانشمندان در آیر. در ایا خیآن محمول هستند  یهاا از مصداقیشد  آ

 یبه علمه یشاعلمیکه در گذار دوران پ ییهارند. همانطور که در مورد نمونهیم بگیها تصمهن نمونیا
 O2Hآب همان »م گرفتند. درست است که با قرارداد کردن صدق عبارت یمشاهده شده بودند تصم

ا ایدق« آب است---»  کاربرد محمول «است  یههاسهت کهه نمونههین یبهین فهرض عجیق شده  ام 



   یکیسمانتیی گرایرونیو ب یر مفهومیی، تغیعلم یهاواژه

 

شوند در مورد آب بودن آنها نتهوان بهدون ینده مشاهده میدر آ ید داشته باشند که وقتوجو ینامتعارف
 .گرفت یم قطعید تصمیجد یوضع کردن قراردادها

 جکمن یهنرب. 

نهده ممکهن یکهه در آ ییدادهایم از رویتوانین شود نمینکه مرجع معیا یکند برایز ادعا میجکمن ن
سهت کهه مرجهع ین معنها نیهالزامهًا بهه ا ین موضهوعیاو چنهم. اما از نظر یاست رخ دهند غاف  شو

نهده در یدر آ ینکهه اتفاقهات تصهادفیگهر  ایکند. به عبارت دیر مییوا ه در طول زمان تغ یکیسمانت
 یقهو یهیگرایرونهیدگاه مهدافع بیهده کننهدالزامهًا ابطهال    خواهد بودیوا ه دخ یهان مصداقییتع

 نخواهد بود. 
روز یهم کهه تها دیدانیک وا ه میرا مصداق  یانمونهامروز کند که اگر یا مادع یقو ییگرایرونیب

بلکه   ر کرده استییست که مرجع در طول زمان تغین ین معنیشه به ایا بالعکس  همی  میدانستینم
ه م. وا یدانسهتیم که آن نمونه را مصهداق آن وا ه نمهیااست که در گذشته در اشتباه بوده ین معنیبه ا

 O2Hسهاختار  یدارا یههاز بهه نمونههیهن یدالتون یمیجاد شیش از ایپ یعنی  4910در سال « آب»
 XYZسهاختار  یدارا یههام آنها را از نمونهیتوانستیما در آن روز نم هر چند ؛داده استیارجا، م

امهروز  یتوان در مورد مصداقهاین استدلل را میجکمن معتقد است که هم یم. هنریص دهیتشخ
ده و از آن یهنام« یزمان ییگرایرونیب»دگاه را ین دی( او ا419  ص4999جکمن  ده مطرح کرد)نیو آ

 کند.یدفا، م
شهتر از آنکهه یجکمهن ب یههامطهرح کهرده اسهت. مثهال ییههادگاه مثالیهن دیه ایتوج یاو برا

رت باشهد  دگاه او از مهوارد مشهابه مثه  ابهز و لپهویز دیه کند و وجه ممیرا توج یزمان ییگرایرونیب
نکه مرجع وا ه ما چه باشد مهوثر ینده در ایع آیکه وقا ین معنیبه ا  دگاه ابز استیهمان ده دهندنشان

ا همانطور که گفته شد ب یهرق یههادگاهیهکند با دیدگاه استنباط مین دیکه او از ا یاجهینت  است. ام 
 گران مشهورتر است:یکه جکمن مطرح کرده است از د ییهامتفاوت است. دو مورد از مثال

ل  ییهاک نو،  با مصهداقی یهاشود که هرگاه معرفت ما به نمونهین شرح آغاز مین مورد با ایاو 
اصهاح  یگهرین مهوارد بهه نفهع دیاز ا یکید ینداشته باشد  با ین شده هماهنگییآن نو، تع یکه برا

ر کن یالهیشود. مردمان قب باور دارند کهه   افشان وجود داردط اطرید که بر اساس آنچه در محیرا تصو 
                                            

 ژن وجود داشته باشد.یا اکسیدرو ن یاز ه یازوتپ مشاهده نشدهیا یط خاصیمثًا درشرا .1
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ما مواجه شهوند  ناچهار هسهتند ینده با هواپین افراد  در آیهستند  اگر ا« پرنده»ها «پروازکننده»ه هم
پهرواز »از  یا خواهنهد گفهت کهه تنهها بعضهیهجاد کنند؛ آنها یخود ا یدر ساختار باورها یاصاح

  4999جکمهن  اسهت )« پرنهده»یز نهوعیما نیکنند که هواپیا حکم میهستند  « پرنده»ها «کننده
ن یهجهاد خواههد شهد. امها ایها اها و دانش ما به نمونهان نمونهیم ی(. بعد از اصاح  تعادل460ص

 یهااز بهه اصهاحیهن یطین شهراین برود. در چنهیاز ب ی  مختلفینده به دلیتعادل ممکن است در آ
ا اگر قهرار باشهد کهه نه یدیجد ن شهوند و ینهده معهیآن در آ یهاو، و نمونههوجود خواهد داشت. ام 

نهده یمها در آ یههام کهه کهاربرد وا هید قبول کنیبا  میرا حفظ کن ییگرایرونیم بین اگر بخواهیهمچن
 ن نباشد.ینده  امروز معین آیکه انیشوند  ولو این میمع

از  یگروهه 4210کهه او مطهرح کهرده مربهوط بهه گورخرهاسهت. در سهال  یتهرمثال معرو 
بها   ندردکیم یبندک آنها طبقهیمورفولو  یهاشناسان که موجودات زنده را بر اساس تفاوتستیز

« گهورخر گرانهت»شهوند و آنهها را بهه عنهوان یمواجهه م یخاص یهاتیگورخر با خصوص یگروه
از  یگهریبا گروه د یت  در مح  خاصین جمعیشوند که ایبعد متوجه م یکنند. مدتیم ینامگذار
ک یهات مورفولو یاند و خصوصهده شهدهیهنام« گهورخر چهپمن»ن به عنوان یش از ایا که پگورخره

 یهانهده بهه شهباهتین اتفهاق در آیهکنند  و از آنجا که اید مث  میو تول یریگدارند  جفت یمتفاوت
بلکهه دو   نه دو گونه متفهاوت  ن دو گروه راید  این دو گروه خواهد انجامیان ایشتر میک بیمورفولو 

از  یها  گورخر گرانت  نژاد خاصهپیشفرضن یکنند. طبق ایم یخاص تلقه ک گونینژاد متفاوت از 
گرانهت مشهاهده  یکه گورخرهانیش از ایکند که اگر پیبزرگتر خواهد بود. جکمن ادعا مه ک گونی

ورخر گه»ه کلمه  گر گورخرها اطا، داشتندیت دید مث  آنها با جمعیتول ییشوند دانشمندان از توانا
ن رو تقهد  و تهأخر در یهک نژاد خاص از آن. از ایکرد و نه تنها به یبه ُک   آن گونه دللت م« گرانت

نده در ین در آینامع یدادهای  روجهیشود. در نتیمتفاوت م یهایبنددادها باع  طبقهیمشاهده رو
 . (9  ص9001  )استونهم  استیم دخیبریکه امروز به کار م یاوا ه یکین مرجع سمانتییتع

کند: همانطور که بر اسهاس یارائه م یشناختم کار زبانیاز استدلل تقس یعتریر وسیجکمن تعب
مههم  یههاتینکهه بهه خصوصهیبهدون ا یم کهه کهاربران عهادییگهویمه یم کار زبان شهناختیتقس

در جامعهه   یوجهود متخصصهانه و تنها بهه واسهط  داشته باشند یدانش کاف ک وا هی یهامصداق
نهدارد افهراد و  یم کهه لزومهییم بگویتوانیز میبه کار ببرند  همانطور ن یتوانند آن وا ه را به درستیم

 یهاتیدر مورد خصوصه یبه کار ببرند  دانش کاف ینکه وا ه را به درستیا یبرا  زبان امروزکاربران 
وجود داشهته باشهند  یمتخصصان ندهیدر آاست که  یها داشته باشند  تنها کافوا ه یهامهم مصداق
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ن خواهند شد ینده متعیک وا ه عا  در آی یهان فرض  مصداقیرا دارا باشند. طبق ا ین دانشیکه چن
ن یهاز ا یم و کاربرد درستیها را به کار ببرم وا هیتوانیز می  امروز نییگرایرونیاعتقاد به به و به واسط

ند ارجا، حفظ یقش دانشمندان و متخصصان در فرادگاه هم نین دیجه با ایم. در نتیها داشته باشوا ه
هها نسهبت بهه وا ه ام روزکه دانشهمندان و متخصصهان  یفاتیم که توصیاشده است و هم ادعا کرده

 یقهو ییگرایرونیو هم ب یشناختم کار زبانین هم تقسیممکن است درست نباشند. بنابرا  دهندیم
 دگاه حفظ شده است.ین دیدر ا

ن مرجهع یهیعها  در تعه ک وا یهرد که کهاربرد دانشهمندان از یپذیلپورت م ز همانندیجکمن ن
ا بر خا  لپورت  معتقد است کهه نهه تنهها کهاربرد امهروز یفا میا ینقش مهم یکیسمانت کند. ام 

  خواهنهد بهود. یهن مرجهع آن دخیهیز در تعیهن وا ه نیاه ندیگذشته و آ یبلکه کاربردها  دانشمندان
 یدگاه هنجهاریهن دیهتواند بهه ایم  شوندین مینده معیها در آکه نمونه  تریون فرض قیجکمن با ا
نهده بهه یبکار برود که توسهط متخصصهان آ ییهادر مورد نمونه دیبتز ین نین وا ه بعد از ایبرسد که ا

 (.494  ص4999جکمن  )دشعنوان مصداق وا ه قرارداد خواهد 
ا د  یزمان یدگاه عبارات علمین دیرساند. در ایم یرشهودیغ یجیز ما را به نتایدگاه جکمن نیام 

 یطین شهرایشهده باشهند. چنه یبررس یزان کافیها  مشاهده و به منمونهه صادق خواهند بود که هم
رند و بسته بهه یدر دسترس قرار بگ ییهانده ممکن است نمونهینده متحقق خواهد شد. در آیتنها در آ

 یههاا به عنوان نمونههیطا در نظر گرفته شده  یهاوان نمونهمتفاوت  ممکن است به عن یدادهایرو
 یبنهدکه آنها را طبقه یم و تا زمانیاها مواجه نشدهن نمونهیکه با ا یقلمداد شوند. تا زمان یگرینو، د
گر  همانطور که خهود ین نخواهد بود. به عبارت دیما در مورد طا مع یهاصدق عبارت  میانکرده

ن اسهت ینامع  میداشته باش یبازه ندیکه آ یدر صورت  یصدق در زمان کنون  ندکیجکمن مطرح م
 .(490  صهمان) ن خواهد شدینامعلو  مع یاندهیم در آیبریکه به کار م یاو مصداق هر وا ه

 یجابیدگاه اید

سهت. مرجهع ین یفهرض لزمه یکین بودن مرجع سهمانتیدر ادامه استدلل خواهد شد که فرض مع
ر ممکن اسهت بهه ین تعبیکنند. ایاربران زبان از کاربرد وا ه ارائه ماست که ک یریتنها تعب یکیسمانت

ا هر دو ح یتوضه یکسهانیر کاربرد امروز وا ه را به نحهو ین تعابیا یدو صورت متفاوت بروز کند. ام 
 دهند.یم
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 : یدقت علم -1

رس دسهت-از-دور یهادسهترس و نمونهه-در یهاان نمونههیهد مین بح   ابتدا بایش بردن ایپ یبرا
-دور یههادسترس و نمونه-در یهاتوان به دو گروه نمونهیبالفع  را م یهام. نمونهیز قائ  شویتما
م کهه در حهال حاضهر یبهریبه کار م ییهاها را در مورد نمونهم کرد. ما امروز وا هیدسترس تقس-از

-در» یههاا را نمونههن نمونهیگر قاب  مشاهده هستند. ایو به عبارت د  ریپذبه آنها امکان یدسترس
ز وجهود دارنهد  کهه امهروز بهه ههر ین یامشاهده نشده یهاگر نمونهید یم. از سوینامیم« دسترس

ا در یهگهر یدور مثه  ُکهرات د یههاطیهمانند آنچه در مح  هان نمونهیستند. ایدسترس ن-در یلیدل
ا در آ  ستندین هر چند امروز قاب  مشاهده  ها و ... وجود دارندانوسیاد اقیز یهاعمق نده ممکن یام 

ه ندیدانست که کاربرد آ ید آنها را از مواردیجه بایاست در دسترس قرار گرفته و مشاهده شوند. در نت
 .میناممی« دسترس-از-دور»ها را ن نمونهی  خواهند داد. ایوا ه را تشک

 یکهاربرد یعلمه یههات دارد کهه وا هیدانشمندان اهم ین گفته شد  برایش از ایهمانطور که پ
 ق اسهت.یهسهت و دقیمهبهم ن یعلمه یههاد که کاربرد امروز ما از وا هیفرض کنق داشته باشند. یدق
از   توانند مصهداق وا ه باشهندیکه م  بالفع  یهامصداقه ست که همین ین معنیبه ا یین ادعایچن

مطهرح  یترفیضهع توانهد در شهک یهها مق بودن کاربرد وا هیدق ین هستند  بلکه ادعایامروز مع
بالفعه   بلکهه تنهها  یهانمونههه نهه همه  کهه بتواننهد یتنها در صورت یعلم یهاشود. کاربرد وا ه

ق خواههد یهدق  کننهد یبندو بدون ابها  طبقه  قیدسترس قرار دارند  به طور دق-را که در ییهانمونه
تهوان بهه دو صهورت یدانهد  میق مهیهرا دق یعلمه یهارا که کاربرد وا ه یکس یادعا  نیبود. بنابرا

ن یهن اسهت. در ایوا ه معه یکیشهود کهه مرجهع سهمانتیر اول فهرض میر کرد: در تعبیمتفاوت تعب
ن خواهند بهود. یمع  دسترس-دسترس و در-از-اعم از دور  بالفع  وا ه یهامصداقه صورت  هم

ن خواهنهد بهود. در یعدسترس هستند م-که امروز در ییهاشود که تنها نمونهیفرض م  دو ریدر تعب
ر شود. معیمع یکیوجود ندارد که مرجع سمانت یر الزامین تعبیا توانهد ین مرجع مین شدن این تصو 

ل میبه آ م کهه مرجهع ید که اصرار داشهته باشهیمورد اول فرض کن یبه عنوان مثال براشود. ینده محو 
ه همه یعنهی  دسترس-در یاهاست. آنگاه هم نمونه 99 یعدد اتم ی  عنصر دارا«طا» یکیسمانت

  «طها»ه دسهترس وا -از-دور یههاو هم نمونهه  میاکرده یبندآنچه تا به امروز به عنوان طا طبقه
نهده ین خواهنهد بهود. اگهر در آیمع  قلمداد شود« طا»نده ممکن است به عنوان مصداق یآنچه در آ

آنگهاه باعه     قلمهداد کردنهدرا به عنوان طها 99 یعدد اتم یبه جز عنصر دارا یزیدانشمندان چ
ا در مورد دو ر کند. یین وا ه تغیا یکیاند که مرجع سمانتشده از « طها»ه ن است که وا یفرض ا  ام 

توسهط دانشهمندان بهه  تت به امروزارجا، خواهد داد که  ییهاقًا به نمونهیق است که دقین جهت دقیا
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 اند. ن شدهییعنوان مصداق آن وا ه تع
کهه عمومهًا بهه  یدگاهیهم. دیمواجه هست باز یشود که با متنی  به اصطاح گفته مدر مورد دو 

را بهه  ین تصهوریهمانطور کهه در مقدمهه گفتهه شهد چنه. شودینسبت داده م خرمتأ نیتگنشتایو
ا فرض دیتر مراحت یمورد استفاده در علو  انسان یهاوا ه ن اسهت یر ایدگاه اخیتوان نسبت داد. ام 

بهاز مواجهه  یبا متنه  یعلو  انسان یهااز وا ه یاریهمانند بس  زین یعیعلو  طب یهارد وا هکه در مو
ا باز بودن متن در معنام. یهست تهوان از ینمه یچ تصهوریکند کهه ههیجاد میرا ا شبههن یا  جیرا یام 

ر دو   بها یهن سؤال وجود خواهد داشت که اگهر در تعبیا  نین وا ه داشت. بنابرایق بودن کاربرد ایدق
 کهنیات: توان گفیدر پاسخ م ؟ق باشندیتوانند دقیها به چه معنا مپس وا ه  میباز مواجه هست یمتن

ز یهست کهه بهه طهور موقهت نین ین معنیها در طول زمان اضافه شوند  به اق وا هیامکان دارد مصاد
عها   یههاوا ه م.یباشه خاص از کار دانشمندان داشتهه ک حوزیدر   یق علمیم دقیم مفاهیتوانینم

که دانشهمندان  ییهادر دوره ؛خواهند شد یدقت علم یدارا موق ت   یط خاصیمتن باز  در شرا یدارا
ک یهخهار  از  یهاا همان نمونهی  دسترس-از-دور یهامحدود بودن امکانات  به نمونهه به واسط

ط یک مح ی در انشمندان توان فرض کرد که دین شرط مینداشته باشند. با ا یدسترس  ط خاصیمح
مشهاهده و  یب ه د د ف تفدسهترس را -در یههاقادر هستند نمونهه یختص یمحدود و در برهه زمت 

 یههاط ذکهر شهده  بها نمونههیاست کهه در شهرا ین معنیبه ا« یبه دد فتف»نجا یکنند. در ا یبررس
 م شد.یشوند مواجه نخواهیق میمصاده ریر داییکه باع  تغ ینامتعارف
ج یاز نتها یکیهماهنگ است.  یکیسمانت ییگرایرونیمرتبط با ب یهابا استدلل یرین تصویچن

 ی  بهراییفات بهه تنههاین است که توصهی  ایکیسمانت ییگرایرونیمطرح شده به نفع ب یهااستدلل
 یانهواع یهاان نمونهیفات تنها قادر هستند که از مین توصیستند. این یها کافن کردن مرجع وا هیمع
 یهاکه امروز در دسترس ما هستند  مصداق یانواع یهانمونه  وجود دارند ط اطراف متیمحدر که 

فها ین مرجهع نقهش ایهیز در تعیط نیفات  بلکه محین نه تنها توصین کنند. بنابراینو، مورد نظر را متع

                                            
1. Open texture 

2. Wittgenstein 

ا همانطور که گفته شد او م96  ص9001ز اشاره کرده است)لپورت  یعا  ن یهاز به متن باز بودن وا هیلپورت ن .3 رد که دانشمندان یپذی(. ام 
د اضافه شهوند  مرجهع یجد ییهانامتعار  به عنوان مصداق یهاکه نمونه یرتکنند و در صویت میرا تثب یکی  مرجع سمانتییبا قراردادها

 یههااز وا ه یاستند. بلکه تنها با سلسهلهیباز ن یمتن یدگاه لپورت  در عم  دارایها در دن وا هیر خواهد کرد. بنابراییآن وا ه تغ یکیسمانت
 ستند.ه یمتفاوت یمعان یم که دارایآوا در طول زمان مواجه هستهم
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همهان  توانهد معهادلیمه یریهپاتنم به کهار رفتهه بهه تعب یهاکه در استدلل« طیمح»ه کنند. وا یم
ت مفاه یکار دانشمندان است. قسمته باشد که محدود کنند یطیمح ن یهاه بهه واسهط یم علمیاز دق 

 مفهو  است. 
ر ابتداین تصویآنچه ا ط ین فهرض اسهت کهه شهرایکند  ایاضافه م ییگرایرونیاز ب ییر  به تصو 

کننهد یتهاش ممانهد. دانشهمندان دائمهًا ینمه یبهاق یکسانیشه یدانشمندان هم یبرا« طیمح»ک ی
 یها  دانشمندان بهه نمونههیشرفت در فناوریق را گسترش دهند. با گذشت زمان  و با پیط تحقیمح

که دانشهمندان  یفاتید ممکن است توصیجد یهانمونه یبندکنند. با طبقهیدا میپ یدسترس یشتریب
ک نو، را ی یهاقشد  مصدایدرست از نادرست به کار برده م یهاص نمونهیتشخ ین برایش از ایپ

ن وجهود نداشهته یپاته یهاتر نمونههط کوچهکید در محهیمثًا فرض کن. ن کنندیبه طور ناقص مع
ا در مح  باشد  یینکهه توانهایش از ایز وجود دارند. اگر دانشمندان پهین نیپات یهاط بزرگتر نمونهیام 
ز بهه عنهوان یها را نن نمونهیا  ددا کننیپ یط بزرگتر دسترسیبه مح  دا کنندیها را پن نمونهیص ایتشخ

« طها»به عنهوان  یادیخواهند کرد. و اگر هر دو مورد  مدت زمان ز یبندطبقه« طا»از  یقیمصاد
 متفاوت از طا محسوب خواهند شد. گونهها  به عنوان دو بعد از کشف تفاوت یده شده  حتینام

از بهه یهن  داشهته باشهد یقهیاربرد دقک یط خاصیک محمول بتواند در محیکه نیا ین  برایبنابرا
ن بهودن یها وابسته به معهن شدن مصداقی  که معیکیبه عنوان مرجع سمانت یکیزیمتاف یتیفرض هو
ههر  یباشند: بهه ازا ن شدهیند معیک فرای یبه طور مستق  و ط توانندیها مست. مصداقیآن باشد ن

 یبنهدآغاز شده و با طبقهه یسرنمون یهانمونه یوجود داشته است که از نامگذار یندیمحمول  فرا
اند. اگهر ن شدهییآن محمول تع امروز یهامصداق  ندین فرایا یافته است. طیگر ادامه ید یهانمونه

آنگاه مرجهع   شدندیم یبندو طبقه یهان بررسیک یهانمونهه هم یعنی  دیرسیان میند به پاین فرایا
ا به دیز معین یکیسمانت  یان مشخصهیپاه ند نقطین فرایا  ذکر شده یهاتی  محدودیلن شده بود. ام 

ن یهیدسهترس آن محمهول تع-در یههاکهه در آن تنهها مصهداق  یندارد و امروز تنها در نقطه خاص
امهروز وابسهته بهه  یههاوا ه یاز معنها یگهر  بخشهیموقتًا متوقف شده است. به عبهارت د  اندشده
 شتر محدود کرده است. یب یهانهکاربران را به نمو یاست که دسترس یطیمح

ن بهودن یم کهه معهینجها اسهتدلل کهردیسؤالت پاسخ داده نشده است. تا بهه اه اما هنوز به هم
ست. با یمحمول مرتبط با آن ن یهان بودن مصداقیعا  الزامًا مقد  به مع یهاوا ه یکیمرجع سمانت

 دهند. یارجا، م یتیه هو  عا  به چ یهان سوال پاسخ داد که وا هید به این حال بایا
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 یکیمرجع سمانت -2

شهود: مثه  یهر محمول فرض مه یکه به ازا یوا ه یعنیعا  ) یان است که وا هیمانده ا یسؤال باق
 ؟دههدیز ارجها، میفرض شده است( به چه چ« الف است ---»محمول   ی  که به ازا«االف»ه وا 

در عهالم باشهد  وابسهته بهه  یواقعه یتیکهه ههو  نیشتر از ایعا  به ک وا ین است که مرجِع یپاسخ ا
دسهترس آن محمهول در ذههن دارنهد  -از-دور یهان شدن مصداقیمعه ویکه کاربران از ش یریتعب
عها   قهادر هسهتند دو نهو، ه ک وا یدسترس -در یهان خواهد شد. کاربران با توجه به مصداقیمع
ر یهکنند داشته باشهند. انتخهاب ههر تعبیدللت مها به آنها که آن وا ه ییهاتیر متفاوت از هویتعب

ن یه)به جز زمان حال( از ا  گرید یهامتخصصان دوران ین است که کاربران  کاربردهایوابسته به ا
ن وا ه یها تنها کاربرد ای  بدانند  یوا ه دخ یهان مصداقییجه در تعیو در نت  ت مرجعیوا ه را در تثب

 شته باشد.ت دایآنها اهم یدر زمان حال برا
رود. یبه کار م ینیدسترس مع-در یهادللت به نمونه یوجود دارد که برا ید محمولیفرض کن

 م:ید کنییر را تأیز یم صدق شرطیتوانیآنچه گفته شد م یبر مبنا
 یکاربردههاه همه  زبهان اسهت یکیپراگمهات یههایژگهیالف:  اگر مستق  از آنچهه حاصه  و

امهروز  یکیکسان باشند و ب: اگهر مرجهع سهمانتینده یحال و آ ک وا ه  در گذشته یمتخصصان از 
کهه  یآنگاه تا زمان  رفتار مشترک آنهاست باشده ح دهندیکه توض ینیمع یکیزیت متافیک وا ه  هو  ی

تواند وابسهته ین است و نمیز معین وا ه نیاه ندیآ کاربرد  میبریبه کار م یکسانی یآن وا ه را در معنا
 نده باشد.یات آط و اتفاقیبه شرا

ا نت ط و ینکهه شهرایست. همانطور که در استدلل ابز نشان داده شهد  ایبرقرار ن ین شرطیا جهیام 
را بهه چهالش  ین شهرطیهاه جهیکننهد  نتیجاد مهیآن وا ه ا یبرا یمتفاوت ینده  کاربردهایاتفاقات آ

وضهع   صادق نباشهدجه یدهد اگر نتیاست که نشان م 9شماره  یبال معادل شرط یکشد. شرطیم
 چگونه خواهد بود: 

ن باشند[ آنگاه یجه امروز نامعینده و در نتیک وا ه  وابسته به اتفاقات آینده از یآ یاگر ]کاربردها
زبهان اسهت( در  یکیپراگمهات یههایژگیوا ه )مستق  از آنچه حاص  و یکاربردها یا ]الف: همهی

 ینیمع یکیزیت متافیامروز وا ه  هو   یکیسمانت ا ] ب: مرجعیست.[ یکسان نینده یگذشته  حال و آ
 ست.[ین

 یریهتعبه کننهدانیاز دو عبارت است  کهه ههر عبهارت ب یفصل یبیترک یحاو ین شرطیاه جینت
توان ارائه کرد: یک محمول میدر دسترس  یهااست که با توجه به مصداق یت نوعیمتفاوت از ماه

 کند.یقلمداد م یانتزاع یک کل  یت که نو، را اس یریتعب یگریانه و دیگراذات یریتعب یکی
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ن و طها اسهت  در یشام  پات« طا»که  یدر جهان« طا»ه توان گفت که وا یبه عنوان مثال م
ل ایهت متفاوت ارجا، دهد: در تعبیتواند به دو هو  یر متفاوت میدو تعب ن وا ه امهروز تنهها بهه یهر او 
ش یکه پ یی«طا»دهد و یاز دسترس( ارجا، م-رس و دوردست-ن )اعم از دریطا و پات یهانمونه

 امهروزه متفهاوت از وا  ییرفتهه  معنهاین جهان( به کار میجان لک در ا ین )مثًا توسط همتایاز ا
ن مشاهده شهوند بهه یپات یهانکه نمونهیش از ایپ یشه و حتین وا ه همی  ار دویداشته است. در تعب

نهده یط آیداشته است. اگر قرار باشد شهرا یواحد یشه معنایاست و همداده ین ارجا، میطا و پات
نده یامروز و آ  در گذشته« طا»ه وا   ر دو یم که در تعبیید بگویم بای  بدانیوا ه دخ یز در معنایرا ن

ن وا ه یها یههانده بهه عنهوان مصهداقیکه در آ یگریممکن د یهان و نمونهیطا  پات یهابه نمونه
ت یهماه»ب یهر متفاوت را بهه ترتین دو تعبین به بعد ایخواهند شد ارجا، خواهد داد. از ا یبندطبقه
شهتر یت بیهن دو ماهیهد. در ادامهه ایم نامیآن نو، خواه« یکیت سمانتیماه»ک نو، و ی« یکیزیمتاف

 شرح داده خواهند شد.
 حهال در میبهدان مقصهر رالهف( ا)ه جهی  نت9شهماره  یدر شرط اگر: یکیز یت متافیالف: ماه

 قلمهداد یکیزین متهافیت معیهو را وا هامروز  مرجع و میهست نو، آن یکیزیمتاف تیماه از صحبت
حهال حاضهر آن  یههامصهداقه هم انیم یمشترک یکیزیت متافیتواند خصوصی  که مثًا ممیاکرده

رجهع ن رو  میهم. از ایهارفتههیرا پذ یم کهار زبهان شهناختیر  تنهها تقسهیهن تعبیهمحمول باشد. در ا
کهه کهاربرد نیو ا  ن شودیک زمان خاص معیقرار است تنها توسط کاربرد دانشمندان در  یکیسمانت

  اسهت کهه دانشهمندان در یهن دلیبه ا  ر کندیینده تغیک وا ه ممکن است وابسته به اتفاقات آینده یآ
هها توسهط ق وا هیمصهاده ریهانهد. دان وا ه داشهتهیهاز ا یمتفهاوت یمتفهاوت  کاربردهها یههازمان

 ها. زمانه هم یشود و نه کاربردهاین میک زمان خاص معی یکاربردها
 شود: یف مین صورت تعریبه ا یکیزیت متافین رو ماهیاز ا
ت یدهد عبهارت اسهت از خصوصهیعا  به آن ارجا، مه ک وا یک نو، که ی یکیزیت متافیماه

 یههاوا ه دارا هسهتند. مصهداقامروز آن  یهاکه )غالب( مصداق یمهم( یمشترک )به لحاظ علم
ن یههسهتند. ا یمشهترک یکیزیت متهافیخصوصه یآنهها داراه نو، هستند که همن بابت همیوا ه از ا
 یههانقهش وا ه در عبارته ح دهنهدیتواند توضهین جهت مهم است که میت مشترک از ایخصوص

 باشد. یوار علمقانون
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در   Gکهه از شهاخه  یا  گونهه«طها» یبرا 99 ی  عدد اتم«آب» یبرا O2H ییایمیساختار ش
ا یهه یروانشههناخت  یشههناختت عصههبلههع  و هههر «ببههر» یمنشههعب شههده بههرا یدرخههت تکههامل

نابهنجهار »ا یه« نژنهدروان» مث  ییهارا که تحت عنوان ییهاتواند رفتار نمونهیکه م یشناختجامعه
 ن انوا، قلمداد کرد. یا یکیزیت متافیتوان ماهیم را ح دهدیاند توضشده یبندطبقه« یاجتماع

ک نهو، یه یهاخاص( از نمونه یک دستگاه علمیکه عمومًا دانشمندان )در  یریر با تعبین تعبیا
 یتیخصوصه یشهوند کهه دارایم یبندک گروه طبقهی  در ین دلیها به ادارند هماهنگ است. نمونه

دارنهد.  یدهنهدگحیت توضی( خاصیکیزیمتاف یهاتیا خصوصیت )ین خصوصیهستند و ا یعیطب
هها بهه شهوند  آن محمولیبکهار بهرده مه ین علمیها در قوانن محمولیکه ا یگر  زمانیبه عبارت د

 .باشند ریپذیتوانند تسر  یاست که م یکیزیمتاف یهاتین خصوصیاه واسط
ت یهکفا یکهه دارا ییههاخهاص )چهارچوب یمعل یهامحدود  که چهارچوب یهاطیدر مح

بهه ههم ه فات )که به واسطیها و توصان وا هیم ییهاینهمانیرند  ایگیهستند( در آن شک  م یتجرب
ز شهک  خواهنهد گرفهت: یهاند( نجاد شدهیا یک چهارچوب علمیگر در ید ینظر یهاوستن وا هیپ
ف ین مهوارد اسهت. توصهیهاز ا« ژنیاکسک یدور ن و یب شده از دو هیآب = ملکول ترک» ینهمانیا

دگاه لپهورت در مهورد مرجهع یهشهود. دیم یتلقاز ذات آب  یفی  توص..«ب شده از.یملکول ترک»
 ر باشد. ین تعبیاز ا یاتواند نمونهیعا   م یهاوا ه

 صحبت حال در  میبدان مقصر را)ب( ه جی  نت9ه شمار یدر شرط اگر :یکیت سمانتیب: ماه
 بههه نظههر مههورد یهههاوا ه کههه فههرض نیهها یجهها بههه دو    ریههتعب در .میهسههت یکینتسههما تیههماه از

ه همدرست وا ه در  کاربرد که شودیم حفظ فرض نیا دارند  اشاره ییکتای مشترک یهاتیخصوص
 قهرار نظهر مهورده وا  ریهتعب نیا در. ماندیم یکسان باقی( فردا و امروز روز ید کاربرد یعنی) هازمان
دانشهمندان )در . هسهتند نهو،ههم یسرنمون یهانمونه با آن یهانمونه که دهد ارجا، ینوع به است

 تیخصوصه چه نکهیاکنند. ین قلمداد میشیپ یهانو، مصداقرا هم یدیجد یهاطول زمان( نمونه
 اسهت بهوده  یدخ واحده مجموع کی در هانمونه یبندطبقه یبرا دانشمندان میتصم در یکیزیمتاف

 در ممکهن یهانمونههه همه بهاً یتقر کهه دور یانهدهیآ در بلکهه  نباشهد مشخص وزامر است ممکن

                                            
 ببر به آن مرتبط است.  یکه گونه یدر درخت تکامل یفرض یاشاخه .1

2. Projectable 

 (.4921کردن دارد به کار رود.)گودمن   ینیبشیپ ییوار که توانا-م قانونیک تعمین را داشته باشد که در یت ایکه قابل ین معنیبه ا .3
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 اسهت یمتخصصان یکاربردها به وابسته ما امروز یکاربردها. شود مشخص رندیگیقرار م دسترس
  شهود کشهف آب سهاختار نکههیا از شیپه یعنهی  4910 در کهه همانطور. آمد خواهند ندهیآ در که

 یدرسهت بهه را ههاوا ه مها زیهن امروز دانند یم ارجا، آب یهانمونه به یتدرس به «آب»ه وا  کاربران
 . میدهیم ارجا،

 نیها در. دههدیم نشهان نهو، آن یسهرنمون یهانمونهه با را مصداق هره رابط یکیسمانت تیماه
 نهو،ههم دارنهد یمشهترک یکیزیمتهاف تیخصوصه ایه ذات که بابت نیا از نو، کی یهانمونه ر یتعب

-نهو،-همهان-ازه رابطه یسرنمون یهانمونه با آنهاه هم که هستند نو،هم بابت نیا از بلکه ستند ین
 یدارا را آنهها دانشهمندان کهه خهاطر نیها بهه دنشویم محسوب آب  O2Dیهانمونه. دارند را بودن
 و هارودخانهه در موجهود یههاآب نمونهه) آب یسهرنمون یهانمونهه بها بودن-نو،– همان-ازه رابط

( XYZ ه بههیشب) شوند افتی دوردست در ییهانمونه زین ندهیآ در دیشا. اندداده صیتشخ( هااچهیدر
 بها بهودن نهو، همانه رابط یدارا را آنها انه یگراعم  ای یحیتوض ماحظاته واسط به دانشمندان که

 .کنند قلمداد آب گرید یهانمونه
 ف کرد:ین صورت تعریتوان به ایرا م یکیت سمانتیماه

 یههادههد عبهارت اسهت از نمونههیعا  به آن ارجا، مه ک وا یک نو، که ی یکیت سمانتیهما
بهودن را دارا هسهتند )و -نهو،-همان-ازه رابط یسرنمون یهاکه با نمونه ییهانمونهه و هم یسرنمون

نهو، دارند با ههم ههم یسرنمون یهابا نمونه یمشترکه ن بابت که رابطیها از اخواهند بود(. مصداق
 هستند. 

ا خصوص ه ن کننهدیهیداشهتن  الزامهًا تع یسهرنمون یهابودن با نمونه-نو،-همان-ازه ِت رابطیام 
 یسهرنمون یهاها با نمونهن نمونهینو، بودن است  چرا که ممکن است آنچه همین یکیزیمتاف یتیهو

ن یهاه ان همهیهمکه  یکیزیمتاف یتیان دانشمندان باشد و نه خصوصیدهد تنها قرارداد میح میرا توض
اسهت کهه  یایژگیو یت دارد چرا که دارایت اهمین ماهین حال  فرض ایها مشترک است. با انمونه

ک یهنهده از یدانشمندان در گذشته  امروز و آ یر کاربردهاین تعبیست. در ایدارا ن یکیزیِت متافیماه
شهده باشهد( درسهت جهاد نیدر دسهترس ا یهانو، بودن مصداقدر هم یرییکه تغ یوا ه )در صورت

کهه  یشه )تا زمهانیقلمداد شود هم یسرنمون یهانو، نمونهکه به عنوان هم یاخواهند بود. هر نمونه
که امهروز بهه  ییهاچه نمونهخواهند ماند.  یمورد نظر باقه نو، وا ر نکرده است( همییوا ه تغ یمعنا

و بهه عنهوان  یابیهنهده ردیکهه در آ یادر حال حاضر ناشناخته یهام و چه نمونهیشناسیعنوان آب م
هستند با هم  یسرنمون یهانو، نمونهن بابت که همیم کرد  همه از ایخواه یبندآب طبقه یهانمونه
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-از-دور یههانده با اضافه شدن نمونهینکه ممکن است در آیبا وجود ا ین حتیکسان هستند. بنابرای
ا نمونه  ر کندییتغانوا،  یکیزیت متافیق  ماهیمصاده دسترس به مجموع ک نهو،  یهن یشهیپ یههاام 

 .را از دست نخواهند داد یسرنمون یهابودن با نمونه-نو،-همان-ازه همچنان رابط
روان یهاز نظهر پ یشهناختسهتیا ذات انوا، زی  یعل  ه یروان نظریهمانطور که ذات افراد از نظر پ

در  یرییهخ تغیافراد در طول تهار یت مادرایین معنا که تغیهستند )به ا« یخیتار»  سمیدگاه کادید
. اگهر اصهرار داشهته یخیاست تار یتیز هو  یانوا، ن یکیت سمانتیکند(  ماهیجاد نمیآن ا یهماننیا

ر کنین تعبیا یبرا یکیزیمتاف یم که معادلیباش ا یهک تهابع )یهم که وا ه بهه ییم بگویتوانیم  میر تصو 
م یتهوانیط ممکن متفاوت میدهد. در شرایها ارجا، مط ممکن به مصداقی(  از شرامعنا-ک تابعی

ن یم. بها چنهین وا ه تصهور کنهیهدسترس ا-در یهامصداق یبرا یمتفاوت ینامگذار یهاخچهیتار
  و بها یسهرنمون یهانمونهه ین وا ه  از زمان نامگهذاریم که مرجع ایم ادعا کنیتوانیهنوز م یفرض

ت شهده اسهت و در تمها  طهول یهاسهت( تثب یشهتریانتهزا، ب ی)کهه دارا« نو،»ن یم به ایاشاره مستق
وا ه  یحال حاضر از دست نهداده اسهت  معنها یهان وا ه کاربردش را در مورد نمونهیکه ا یخیتار

 ماند. یم یز ثابت باقین
در   وجهود دارد یعهیانوا، طبه هم یبرا ینین فرض که ذات معیارجا، با ا یعل  ه یطرفداران نظر

ت یهاست. لپورت با حهذ  ماه یکیت سمانتیهمان ماه یکیزیت متافیاند که ماهواقع فرض کرده
  یکیزیت متهافیهو جکمن بها در نظهر نگهرفتن ماه ه استر سؤال بردیرا ز ییگرایرونی  بیکیسمانت

ا  همانطور کهه در ایصدق جمات را نامع دگاه یهن دو دیهنجها ادعها شهد  این فرض کرده است. ام 
نو، توانند همیت( باشند که هر دو میک خصوصیا یک نو، )یت یتفاوت از ماهر میتوانند دو تعبیم

ح یانهد( توضهن شهدهییکه امروز تع یک محمول را )به همان صورتیدسترس -در یهابودن مصداق
( بهه دو شهک  متفهاوت یدسترس را )در موارد خاصه-از-دور یهات  نمونهین دو ماهیا اام دهند 

                                            
ن است که ینو، شناخته نشوند. بلکه منظور اگر همینو، شناخته شده بودند دن همیش از ایکه پ ییهاست که امکان ندارد نمونهین نیمنظور ا .1

نو، شهناخته خواهنهد شهد. بهه اند  همچنان همنو، شناخته شدهن به عنوان همیش از ایکه پ ییهانمونه ر  کردهییواژه تغ یفه معنت یتت زمت 
 خواهد شد. یرات مفهومییها باع  تغسترس وا هدر د یهاط مصداقیرات عمده در شراییگر تغیعبارت د

ا در تقس یخینکه تاریرند  با وجود ایگیدر نظر م یستیز یهاگونه یها براستیکه کاد یذات. 2 د آن را به عنهوان یمورد نظر با یبندمیاست ام 
م.یقلمداد کن یستیز یهاگونه یکیزیت متافیماه

3. Intension 

4. Grounding Chain 
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ت نهو، محسهوب یهاز ماه یمتفهاوت یرههایر  تعبیهن دو تعبین ایهمه اسطن خواهند کرد  و به ویمع
 .شوند

 گیریجهینتبندی و جمع

« ذات»نها   بهه یزی  به چیعیک اسم نو، طبی یارجاع یوستگیح پیتوض یارجا، برا یعل  ه یدر نظر
ک یهشده است( از  یفیتوصه یدر نظر یفیتوص یا محتواین معنا یگزیشوند. ذات )که جایمتوس  م

وا ه و ه گهر  رابطهید یکنهد  و از سهویا میهک وا ه نهو، را مهی یهامصداق ییستایسو  وحدت و ا
 کند.ین میجهان را مع
. به عنوان مثهال کشدیا به چالش مر رین تصویارائه شده که ا یشواهدادله و ر  یاخ یهادر سال

بهه کهار ببرنهد   یواحده زیاگر کاربران وا ه را به انگ یحت  ندهیدر آ یعلمه ک وا یکاربرد  یچگونگ
 ینده ممکن است نسبت به اتفاقات تصهادفیگر  کاربرد وا ه در آیست. به عبارت دین ینیبشیقاب  پ

ک زمهان خهاص  و در یهدر  یعلمه ک وا ینکه یان رو  با وجود یدر طول زمان  متفاوت باشد. از ا
ا ا  دارد یقیاست  کاربرد دق یت تجربیکفا یکه دارا یعلمه یک نظری آن  یکینکه مرجهع سهمانتیام 

ن بحه  شهد کهه فاسهفه متفهاوت مثه  یهن مقاله ابتدا از ایست. در این نیست از امروز معیوا ه چ
نهدارد  یدهند. سپس استدلل شد که لزومیح مشر یده را به نحو متفاوتین پدیلپورت و جکمن  ا

 یوسهتگیکنهد و پیجاد مهیک وا ه را ای یهاکه وحدت مصداق یمورد یعنی  «یکیت سمانتیماه»
 یکیزیکه قرار اسهت ارتبهاط متهاف« یکیزیت متافیماه»دهد  با یح میدر طول زمان را توض یارجاع
ر یهتواننهد دو تعبیت  مهیهن دو ماهیهباشهد. ا کسانیت را نشان دهد ینو، با جهان و واقع یهانمونه

ط یو در محه  باشند  که امروز یخاص یمتفاوت از کاربرد دانشمندان و متخصصان از محمول علم
 است.  یقین و دقیمع یهامصداق یدارا  و چهارچوب خاص

 یههاان وا هیهح تفاوتی باشهد کهه میی آن در توضید در توانایدگاه شاین دیا یهایژگیاز و یکی

                                            
( قائه  Relational) یارابطهه یآن( ذاته یهاانوا، )و نهه نمونهه ی  برایستیز یهاک گونهیزیح متافیتوض ی   اوکاشا و لپورت برایفیرگ. 1

از « زاده شهدن»ا ی« منشعب شدن» یشوند که رابطهیگونه محسوب م  همیاتوان گفت که موجودات زندهیدگاه میشوند  بر طبق آن دیم
ت( اسهتدلل یه)مهثًا دو یگری. در مقاب   افراد داست هاگونه یکیزیت متافیدر مورد ماه یاهیف نظرین تعریدارا باشند. ا را یمشترک یاین

ت یهن اسهت کهه در مهورد ماهیهمههم ا ی( هستند. نکتههیاررابطهی)و غ یذات درون یدارا یشناختستیز یهاگونه یهااند که نمونهکرده
کسان یتواند همچنان یم یکیت سمانتیکنند  ماهی  واوکاشا از آن دفا، میفیکه گر یدگاهیم و چه دیریرا بپذت یدگاه دوی  چه دیکیزیمتاف

 داشته باشند. یمیپارادا یهابودن با نمونه-نو،-همان-از یهستند که رابطه ینوعهم یهاگونه نمونه یکیت سمانتیبماند. ماه یباق
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های ج  غالب وا هیشود. به طور راده میید یعیهای علمی در علو  طبو وا ه یدر علو  انسان یعلم
ههای مهورد اسهتفاده در علهو  انسهانی متفهاوت قلمهداد از غالب وا ه  وعت  عی را یعلمی در علو  طب

ا در دیم   شهودیمشهاهده مهن دو حوزه یهای اان وا هیرا که م یدگاه شرح داده شده  تفاوتیکنند. ام 
علهو   یههاح داد. در مهورد وا هیشود توضهیکه از آنها ارائه م یریتعبه ویتوان با تفاوت در شیتنها م
از  یکیسهمانت یریهعمومًا تعب«( نابهنجار اجتماعی»  «نژندروان»  «ستیالیسوس»)همانند  یانسان
  «الکترون»  «طا»  «آب»انند )هم یعیعلو  طب یهاشود و در وا هت مرجع آن وا ه ارائه مییماه

ت داده شهود. بررسهی یهآن اهم یکیزیت متهافیهن اسهت کهه بهه ماهی  به ایتما«( کوارک»ا ی« ببر»
 مستقلی خواهد داشت.ه از به مقالیهای آن نبیژگی خاص و آسین ویات اییجز
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