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چکیده
در دیدگاه غالب در مورد داللت واژهها فرض بر ای ن اس ت ه ا اگ ر مرس ا س ا یکی ی ک واژه و
طبیعی ،در مراسم امگذاری خاصی تثبیت شده باشد ،این واژه (تا زما ی ها با ا گیزه واحدی با ه ار
گرف ا شود) ه یشا و در هر شرایطی با ه ان مرسا ارسا خواهد داد .با این حال در س الاای اخی ر
شواهدی ارائا شده است ،مبنی بر اینها واژههای دقیقی ها امروز با هار میبریم ،در آینده ه اربردی
قابل پیشبینی خواهند داشت و هاربرد آ اا تا حد زیادی وابس ا با اتفاق ا و ش رایط آین ده خواهن د
بود .اگر اینطور باشد مرسا س ا یکی آ اا یز تحت تاثیر اینگو ا اتفاقا تصادفی م ک ن اس ت ب ا
اشکال م فاوتی ظاهر شو د .گری ابز ،سوزف الپور و هنری سک ن ،هر هدام با طور سداگا ا (و ب ا
رویکرد مجزایی) تالش هردها د این پدیده را بررسی و در قال ب ف رضه ای اب دایی در م ورد دالل ت
واژهها بگنجا ند .در این مقالا راه حل مجزایی ارائا میشود و ش ان داده م یش ود ه ا دی دگاهه ای
مطرح شده هر هدام میتوا د تعبیر سداگا اای از این رویکرد سایگزین باشند .برای این منظور پ از
شرح مسالا ،دیدگاههای افراد امبرده بررسی شده و در ا اا از دیدگاه سایگزین دفا خواهد شد.
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مقدمه
اینکههه وا ههههای عهها هماننههد «طهها» «آب» «انسههان» «می هز» «مصههر کننههده» «ناهنجههار
اجتماعی» «حزب سیاسی» «رواننژنهد» چگونهه میتواننهد در م ورد مصهادیق خاصهی باشهند
سؤالی قدیمی در فلسفه زبان و فلسفه علم است .پاسخ بعضهی از نظریهههای ارجها ،مثه نظریهه
توصیفی به این سؤال پاسخ روشنی بود :هر وا ه با توصیف (یها توصهیفاتی) متهراد اسهت کهه آن
توصیف قادر است مرجع (یا مصادیق) واقعی آن وا ه را در هر شرایطی معهین کنهد .بهه وا ه «آب»
توصیفاتی مث مایع آشامیدنی بیرنگ و بیبو نسبت داده میشد و این توصیفات قادر بودند در ههر
شرایطی مرجع و مصادیقی برای وا ه آب «تعیین» کنند .به این دیدگاه ایراداتی گرفتهه شهد از جملهه
اینکه هرچند عبارتی مث «آب مایع آشامیدنی بیرنگ و بیبو اسهت» عبهارتی پیشهینی و ضهروری
نیست اما عبارات متراد با آن (بر اساس فرض نظریه) مث «مایع آشامیدنی بیرنگ و بیبو همان
مایع آشامیدنی بیرنگ و بیبو است» عبارتی پیشینی و (در خهوانش خاصهی) ضهروری محسهوب
میشود(سومز  9009ص .)49از این رو به نظر میرسد که شرایط معرفتشناختی و موجههه ایهن
عبارتها و عبارتهایی که (طبق نظریه مهورد نظهر) متهراد آنهها محسهوب میشهوند متفهاوت
هستند.
جایگز ین مهم نظریه توصیفی نظریه علی ارجا ،است .نظریه علی معتقد است که یهک اسهم
خاص همیشه و در هر شرایطی به همان شیئی ارجا ،میدهد که در گذشته و در مراسم نامگذاری
نامگذاری به عنوان مرجع آن اسم تعیین شده است .زمانی که اسم خاصی را (با انگیزه خاصهی) بهه
کار میبریم این کاربرد با زنجیرهای علی به کهاربرد اولیهه از ایهن وا ه (بهه همهان انگیهزه) متصه
میشود .در مورد وا ههای نو ،نیز میتوان گفت که این وا هها همیشه و در ههر شهرایطی در مهورد
نمونههایی خواهند بود که دارای رابطه از-همان-نو-،بودن با نمونههایی هستند که در گذشته (و در
مراسم نامگذاری خاصی) بهه عنهوان نمونهههای سهرنمونی آن نهو ،در نظهر گرفتهه شهدهاند(پاتنم
 4991ص .)909در این دیدگاه فرض بر این است که بدون نیاز به اطاعهاتی در مهورد مرجهع یها
1. Descriptive theory
2. Causal theory of reference
3. proper name
4. kind terms
5. paradigm samples
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مصادیق با یک اسم خاص یا وا ه نو ،میتوان به درستی به یک فرد یا نمونههای یک نهو ،دللهت
کرد.
به این دیدگاه نیز انتقاداتی وارد است .یکی از ایهن انتقهادات مهورد معروفهی اسهت کهه گهرت
ایونس با مثال وا ه «ماداگاسکار» مطرح کرده است .وا ه «ماداگاسکار» ابتدا به این انگیزه معرفهی
شد که به سرزمینی در درون قاره آفریقا ارجا ،دهد اما امهروز ایهن وا ه بهرای ارجها ،بهه جز یهرهای
نزدیک این قاره به کار میرود .اشتباه مارکوپولو در به کار بردن این وا ه برای جز یره مورد نظر باعه
تغییر در مرجع این وا ه شدِ .س ِول کریپکی ( )4991و مایک ِدو یت ( )4999به طور مستق تاش

کردند توضیح دهند که چرا گاهی مرجع وا هها تغییر میکند .کریپکی توضهیح میدههد کهه گهاهی
انگیزه کاربر برای ارجا ،به شیئی دیگر به انگیزههایی که پیش از این از به کار بردن ایهن وا ه وجهود
داشته است غالب میشود .دو یت به جز زنجیره قهرض دادن (یعنهی زنجیهرهای کهه بهه طهور علهی
کاربران زبان را به کاربرد اولیه این وا ه در مراسم نامگذاری متص میکند) از زنجیره دیگری به نا
«زنجیره نامگذاری » (یعنی زنجیرهای که حاص نامگذاریهای متوالی در طهی تهاریخ اسهتفاده از
این وا ه است) نا میبرد .در طول این زنجیره مرجع وا ه مورد نظر ممکهن اسهت دچهار تغییراتهی
شود.
اگر قادر باشیم دو شیء متفاوت را که به طور متوالی مرجع وا ه واحدی هستند از هم تشخیص
ً
دهیم (مثا ناحیهای در درون قاره و جز یرهای در کنار قاره که مرجع وا ه ماداگاسکار را در دو برههه
زمانی متفاوت تشکی میدهند) آنگاه میتوانیم حکم کنیم که کاربرد و معنای وا ه متفاوت از معنا
و کاربردی است که در گذشته وجود داشته اسهت .مها تفهاوت میهان ایهن دو شهیء را حتهی بهدون
شناختن جزئیات مهم و خاص آنها از هم تشخیص میدهیم .اما چنین تصو یری سؤالی را در مورد
وا ههای عا (از جمله وا ههای انوا )،ایجاد میکند :اگر مرجع وا ههای انوا ،به مرور تغییهر کننهد
به عبارت دیگر کاربران به طور تدریجی وا ه را برای مصادیق دیگری به کار ببرند چطور میتهوانیم
متوجه تغییرات احتمالی مرجع شو یم؟
اینگونه تغییرات در مورد وا ههای علو انسانی ملموسترند .به عنهوان مثهال بسهیار دیهده شهده
1. Garratt Evans
2. Borrowing chain
3. Grounding chain
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است که با تغییر نمایندگان یک حزب سیاسی یا نظریهپردازان یک مکتب اقتصادی یا اجتمهاعی در
طول زمان اصول آن حزب یا مکتب تغییراتی جدی کهرده امها وا ه بهه کهار رفتهه بهرای آن مکتهب
همچنان به طور مشترک به اعضای جدید و قدیم اطاق میشود .آیا در این موارد باید گفت کهه وا ه
مورد نظر تنها مشترکی لفظی میان اعضای قدیم و جدید آن مکتب است یا باید بگهو ییم اعضهای
آن حزب یا مکتب تنها شباهتی خانوادگی با یکدیگر دارند؟ اگر وا ههای علو طبیعی نیز (که تمای
داریم ساختاری طبیعی به مصادیق آنها نسبت دهیم) دچار چنین تغییراتهی شهوند آیها رابطهه میهان
اعضای آنها را نیز باید تنها نوعی شباهت خانوادگی بدانیم؟ یا باید مرز قاطعی میان علو طبیعی و
انسانی رسم کرد و تغییرات ایهن چنینهی در علهو طبیعهی را نهوعی تغییهر مرجهع دانسهت؟ در چهه
شرایطی میتوانیم اطمینان داشته باشیم که وا ههای ما همان وا ههایی هستند که پیش از این به کهار
میبردیم؟
یک راه این است که بگو ییم چنین تغییری (دست کم در مهورد وا هههای علهو طبیعهی) اتفهاق
نخواهد افتاد .به عبارت دیگر فرض کنیم مواردی که ما به اشتباه به نمونههایی ارجا ،میدهیم بسیار
محدود است و آنها در نهایت باع تغییر مرجع نخواهند شد  .اما این دیدگاه (حداق در برخهورد
ً
با وا ههای علمی) کمی سادهانگارانه است .محیط تحقیق دانشمندان دائما در حال گسترش است و
دسترسی آنها به نمونهها همیشه یکسان باقی نمیماند و این فرض که این تحقیقات طبقهبنهدیها و
دسترسیهای جدید باع تغییراتی در مرجع نخواهد شد فرض خوشبینانهای است.
در این مقاله شرایط اینگونه تغییرات مصداقی بررسی شده و نشهان داده مهیشهود کهه در مهورد
مرجع وا ه نو ،چه در علو طبیعی و چه در علو انسانی (نهه یهک تعبیهر واحهد بلکهه) دو تعبیهر
متفاوت میتوان ارائه کرد که همیشه به طور همزمان در مورد وا ههای انوا ،وجود دارد.
برای این منظور ابتدا دیدگاههای متفاوتی که به اینگونه تغییرات مصداقی توجه کردهاند (به طور
خاص دیدگاههای جوز لپورت و هنری جکمن) بررسی میشود .سپس دیدگاه جهایگز ینی ارائهه
میگردد و ادعا میشود که نگاه لپورت و جکمن میتوانند به عنوان دو تعبیر متفاوت از این دیهدگاه
عا تر محسوب شوند.
 .1به عنوان نمونه مایک دو یت فرض میکند که تنها در موارد معدودی ممکن است دانشمندان به اشتباه وا های را به نمونهههای نهو ،دیگهری
نسبت دهند (دو یت  4999ص)99
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اسمها و محمولها ،مرجع و مصداق
ً
از زمان فرگه و راس وا ههای عا عموما به عنوان محمول و جماتی که موضهو ،آنهها وا هههای
عا هستند به عنوان عباراتی مسور (نه عباراتی موضو ،محمولی ) تلقی میشوند .عبهارت «ببرهها
پستاندار هستند» به لحاظ منطقی به این صورت تحلی میشود که «به ازای هر چیزی اگر آن چیهز
ببر باشد آنگاه آن چیز پستاندار خواهد بود ».محمولها مصداقهایی دارند .مصداقهای محمول
«---ببر است» نمونههای ببر هستند و مصداقههای محمهول «---رواننژنهد اسهت» را افهرادی
دارای اختالهای خاص روانشناختی تشکی مهیدهنهد .گهاهی ایهنکهه چهرا نمونهههای خاصهی
مصداقهای یک محمول هستند نیاز به توضیح دارد و توضیح آن همنو ،بودن آن مصداقهاسهت.
به عنوان مثال اینکه نمونههای ببر همنو ،هستند به این خاطر است که همه آنها عضهو یهک گونهه
خاص زیستشناختی به نها «ببهر» هسهتند .بهه عبهارت دیگهر اگهر مصهداقهای یهک محمهول
نمونههای نو ،واحدی باشند آنگاه میان مصداقهای آن محمول رابطه از-همان-نو-،بهودن برقهرار
خواهد بود .بنابراین به نظر میرسد که به ازای نمونههایی که یک محمول را ارضاء میکننهد شهیئی
انتزاعی مث یک نو ،یا خصوصیت نیز باید وجود داشته باشد که توضیح دههد چهرا ایهن نمونههها
همنو ،هستند .این نو ،یا خصوصیت متعین کننده مصداقهای محمول هستند .از این رو به ازای
هر محمول میتوان وا ه عا مفردی را در نظر گرفت که به نو ،یا خصوصیت مشترکی میان مصادیق
دللت میکند .به ازای محمولههای « ---ببهر اسهت» « ---الکتهرون اسهت» «---رواننژنهد
است» « ---مجرد است» وا ههای عامی مث «ببر» «الکترون» «رواننژند» و «مجرد» وجهود
دارند که به نو ،یا خصوصیتهای ببر بودن الکترون بودن رواننژند بهودن و مجهرد بهودن دللهت
میکنند .خصوصیت ببر بودن (یا نو ،ببر) مرج م نت یکی وا ه «ببهر» و ههر نمونههای از ببهر
مصداقی از این وا ه و همچنین ارضا کننده محمول «--ببر است» خواهد بود .به اعتباری میتهوان
گفهت کههه وا ههههای نههو ،اسههمهای خاصهی هسههتند کههه بههه هو یتهههایی انتزاعهی مثه انههوا ،یها
خصوصیتها ارجا ،میدهند.
1. Predicate

ً
 .2یعنی عبارتی که دارای سور عمومی یا سور وجودی یا یگانه هستند .در تاش برای صورتبندی جمات زبان عادی به زبان صوری عموما
جماتی را که موضو ،آن توصیف یا اسمی عا هستند به عنوان جماتی مسور صورتبندی کردهاند.
 .3عبارتی که از یک وا ه اشارهای (اسم خاص ضمیر یا  )..و یک محمول تشکی شده است.
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کاربرد یک وا ه با مرجع سمانتیکی آن وا ه مرتبط است .اگهر مرجهع سهمانتیکی معهین باشهد
اسم خهاص
کاربرد ما از یک وا ه (به جز موارد خاصی) درست خواهد بود .کاربرد امروز ما از یک ِ
در صورتی درست است که در مورد همهان فهردی بهه کهار بهرده شهود کهه در گذشهته و در مراسهم

نامگذاری خاصی به عنوان مرجع سمانتیکی آن اسم تعیین شده اسهت .بها ایهن حهال اگهر مرجهع
ً
سمانتیکی وا ه «محسن» محسن باشد به کار بردن این وا ه بهرای دللهت بهه فهردی دیگهر مهثا
احسان اشتباه است .فرض کنید سخنگو یی این وا ه را به کهار ببهرد و مرجهع مهورد نظهر سهخنگو
ً
شیئی متفاوت از مرجع سمانتیکی وا ه باشد :مثا وا ه «محسن» را در مورد کسی به کار ببرد کهه او
را به دلی فاصله زیاد (از سخنگو و مخاطبش) بهه اشهتباه محسهن تشهخیص داده اسهت .در ایهن
صورت حتی اگر سخنگو موفق به ارجا ،شود (یعنی بتواند به مخاطبش بفهمانهد کهه در مهورد چهه
کسهی صهحبت میکنهد) موفقیهت او ناشهی از و یژگیههای پراگمهاتیکی زبهان (و نهه و یژگیهههای
سمانتیکی زبان) خواههد بهود (کریپکهی  4999ص .)990بنهابراین (اگهر آنچهه از و یژگهیههای
پراگماتیکی زبان حاص میشود را در نظر نگیریم) کاربرد وا های که مرجع سمانتیکی معینی دارد
همیشه درست خواهد بود.
مرجع سمانتیکی وا ههای عا را نیز میتوان به همهین صهورت تشهریح کهرد .اگهر مرجهع وا ه
ِ
عامی معین باشد آنگاه همه مصداقهای وا ه (در هر زمان و هر شرایطی) نیز معین خواهنهد بهود.
مدافعان نظریه علهی بهرای چنهین شهرحی بهه فهرض وجهود ماهیتههای مسهتقلی مثه انهوا ،یها
خصوصیات نیاز دارند .کاربران زبان (در یک زمان خاص) وا های عا را برای دللت به نمونهههای
نو ،خاصی به کار میبرند .ما یک وا ه عا را امهروز در مهورد نمونهههایی بهه کهار میبهریم کهه بها
نمونههایی که در گذشته (و در مراسم نامگذاری) این وا ه را با اشاره به آنهها تعریهف کهرده بهودیم
همنو ،هستند .بر حسب اینکه مرجع سمانتیکی وا ه ما چه باشد کاربرد ما از آن وا ه ممکن اسهت
ِ
درست یا اشتباه باشد .اگر پیش از این «طا» برای نمونههای طا به کهار بهرده شهده اسهت بایهد
امروز نیز تنها در مورد نمونههای طا بهه کهار بهرده شهود .اگهر وا ه «رواننژنهد» را بهرای نهوعی از
بیماریهای روانی خاص به کار بردهایم امروز نیز این وا ه باید برای همان نو ،بیماریها به کار برده
شود(جکمن  9041ص .)6از این رو در دیدگاه علی کاربردههای دیهروز امهروز و (در نتیجهه)
 .1ویژگیهای پراگماتیکی (یا عم گرایانه) عبارت از ویژگیهایی هستند که (نه مرتبط با معنای وا هها بلکه) به واسطهی شرایط کهاربران بهه
زبان نسبت میدهیم.
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آینده ما از یک وا ه عا با هم یکسان خواهند بود .اگر مرجهع سهمانتیکی وا ه «آب» نمونهههایی بها
ساختار  H2Oباشد آنگاه این وا ه برای اشاره به نمونههای مادهای که به لحاظ ظاهری مشابه H2O

اما فرمول متفاوتی مث  XYZدارد به کار نخواهد رفت.
این نگاه با استدللی هماهنگ است که پاتنم در اثبات بیرونیگرایی معناشناختی مطرح کهرده
است .پاتنم ( 4991ص )991استدلل میکند که همه معنای وا ههها تنهها در سهر نیسهت بلکهه
بخشی از آن را باید در اجتما ،یا محیط اطرا پیدا کرد .توصیفاتی کهه مها از مصهداقهای خهاص
یک وا ه عا در ذهن داریم شرط کافی برای معین کردن مرجع آن وا ه نیستند .شرط کهافی توسهط
محیط یا اجتما ،مهیا میشود .پاتنم شرایطی را تصور میکند که در آن نو ،خاصی که نمونههههایش
در محیط اطرا ما وجود ندارد دارای خصوصیتهای ظاهری (و در نتیجه توصیفات) مشابهی بها
ً
نمونههای نوعی موجود در محیط اطرا ماست .در چنهین شهرایطی شههودا خهواهیم پهذیرفت کهه
وا های که برای نامیدن نمونههای یک نو ،در اطرا خودمان استفاده کردهایم برای نمونهههای نهو،
دیگری (که تنها خصوصیتهای ظاهری مشابهی با نمونههای نو ،اول دارد) به کار برده نمیشود و
از این رو معنای یک وا ه تنها با آنچه محتوای ذهنی ما را تشکی میدهد تخلیه نخواهد شد.
هار
بعضهی اسههتدللهای پههاتنم در ایهن مههورد ادعههایی ضههعیفتر دارنهد :اسههتدلل تقسهی ِم که ِ
زبانشناختی از این قسم است .این استدلل علیه فردگرایی (دیدگاهی که معتقد است آنچهه ی ک
فرد ختص در مورد مرجع یک وا ه در ذهن دارد برای متعین شدن مرجع کافی است) مطهرح شهده
ً
است .همانطور که عموما از دیدگاههای علی انتظار داریم کهاربرد روزمهره مها از وا ههها میتوانهد
بدون شناخت ماهیت واقعی مرجع آنها صورت گرفته باشد .با وجود این وا ههها بهه درسهتی بهرای
مصادیق واقعیشان به کار میروند چرا که (مطابق با تقسیم کار زبان شناختی پاتنم) دانشهمندان و
متخصصانی در جامعه وجود دارند که میتوانند مرجع واقعهی ایهن وا ههها را تشهخیص دهنهد .بهه
عنوان مثال ممکن است ما وا ه «رواننژند» را به کار ببریم و بها آن بهه درسهتی بهه افهراد رواننژنهد
ارجا ،دهیم اما هیچ شناختی از مصادیق و ماهیت واقعی این گونه از اختالههای روانهی نداشهته
باشیم.
اما پاتنم استدللی با ادعایی قویتر نیز مطرح کرده است .ادعای قهویتر ایهن اسهت کهه حتهی
1. Division of linguistic labor
2. Individualism
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بدون وجود دانشمندان و متخصصان در جامعه نیز کاربران زبان میتوانند وا ههایی را به کهار ببرنهد
که مرجع آنها پیش از این تعیین شدهاند .پاتنم استدلل میکند که حتی در سال ( 4910یعنی پهیش
از ایجاد شیمی دالتونی) نیز وا ه «آب» تنها به نمونههای  H2Oارجا ،میداده است .بیرونیگرایهی
قوی از دیدگاهی که علیه فردگرایی مطرح شده قویتر است .در اسهتدلل مربهوط بهه بیرونیگرایهی
قوی این فرض وجود دارد که حتی اگر متخصصان نتوانند نمونههای درست یهک نهو ،را تشهخیص
دهند وا ه «آب» هنوز به نمونههای  XYZارجا ،نمیدهد .بنابراین گاهی کاربرد دانشهمندان نیهز از
یک وا ه ممکن است اشتباه باشد.
ممکن است کسی استدلل مرتبط با تقسیمکار زبانشهناختی را پذیرفتهه باشهد ولهی اسهتدلل
قویتر بیرونیگرایی را نپذیرد .چنین فردی پذیرفته است که آنچهه بهه عنهوان مرجهع سهمانتیکی وا ه
میشناسیم (نه نوعی به طور مستق موجود بلکه) ماهیتی است که توسط دانشمندان قهرارداد شهده
است .در واقع کاربرد درسهت وا ه همهان کهاربرد دانشهمندان و متخصصهان از آن اسهت .در ایهن
صورت نیاز نداریم فرض کنیم کهه مهیتهوان مرجهع سهمانتیکی وا ه را پهیش از بهه توافهق رسهیدن
متخصصان در مورد آن تعیین کهرد .مرجهع سهمانتیکی یهک وا ه تنهها بعهد از قهرارداد دانشهمندان
ماهیت معینی خواهد بود و اگر تغییری در قراردادههای دانشهمندان ایجهاد شهود کهاربرد وا ه و در
نتیجه مرجع سمانتیکی آن نیز تغییر خواهد کرد.
اما همچنین میتوان هر دو دیدگاه را پذیرفت .به این معنی که بپذیریم کهاربرد وا ه بها اشهاره بهه
نمونههایی در گذشته تثبیت شده است و هرچند دانشمندان در گذشته نمیتوانستند مرجهع واقعهی
وا هها را تشخیص دهند اما امروز این توانایی را دارند (یا اینکه هنوز ایهن توانهایی را ندارنهد و اگهر
تحقیق علمی به درستی ادامه یابد در آینده این توانایی را بدست خواهند آورد) اما در زمانی خهاص
آنچه دانشمندان و متخصصان در مورد مرجع وا ه کشف میکنند همان مرجهع واقعهی وا ه خواههد
بود .اما نکته مهم این است که فارغ از در نظر گرفتن توانایی دانشمندان مرجهع سهمانتیکی وا ه در
همه این دورانها یکسان باقی میماند.
اما با وجود این شواهدی نیز بر خا چنین ادعایی وجود دارد .میتهوان پهیشبینهی کهرد کهه
کاربرد دانشمندان از وا ههای علمی تا حدی وابسته بهه اتفاقهات و پیشهامدهای تصهادفی در عهالم
است و اگر اینطور باشد پیشامدهای تصادفی آینده سرنوشتهای متفاوتی برای مرجهع وا ه رقهم
خواهد زد .در بخش بعد در این مورد بیشتر توضیح داده میشود.
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شواهد یکسان نبودن کاربرد واژه در طول زمان
در سال  9000گری ابز در مقاله «تصور یگانه از یکسان بودن مصداقهای وا هها» ادعا کرد کهه
در بسیاری موارد مصداقهای وا هها در زمانهای متفاوت (و وابسته به رو یدادهای متفاوت) ممکن
است به نحو متفاوتی معین شوند .یکی از مثالهای ابز در مورد وا ه «طها» اسهت .دانشهمندان در
قرن هجدهم قادر هستند نمونههای طا را از نمونههای پیریت آهن جدا کنند .تها قهرن هجهدهم
متخصصان برای تشخیص طا از بعضی مواد دیگر حال بودن آنها را در تیهزاب سهلطانی (یعنهی
ترکیب اسیدهای هیدروکلریک و نیتریک) آزمایش میکردند(ابز  9000ص .)912با وجود این
نمونههای پاتین نیز هرچند ظاهری سفید رنگ داشتند در این آزمایش نتیجهای مشابه نمونهههای
طا ایجاد میکردند .بنابراین دانشمندان نمیتوانستند با این روش نمونهههای طها را از نمونهههای
رنهگ
پاتین جدا کنند .در  4610زمانی که نمونههایی از پاتین مشاهده شدند آنها را تنها به دلی
ِ
ظاهریشان «طای سفید» نامیدند.
با در نظر گرفتن این پیشفرضها ابز از ما میخواهد جهانی مشابه جهان خودمان تصور کنهیم
که در آن دانشمندان نمونههای پاتین را نیز با همان وا ه «طا» نامیدهاند .در این جهان دانشهمندان
با وا ه «طا» به طور مداو به نمونههای طا و نمونههای پاتین ارجها ،میدهنهد .بهه واسهطه ایهن
کاربرد خاص از دورهای به بعد مصداق وا ه «طا» به هر دو ماده ارجا ،میدهد .از سهوی دیگهر
اگر در این جهان هرگز با نمونههای پاتین مواجه نشده بودیم یا بها نمونههههای پاتهین بعهد از بهه
وجود آمدن شیمی دالتونی (و زمانی که دانشمندان توانایی تشخیص دو مورد را پیدا کردنهد) مواجهه
شده بودیم آنگاه وا ه مورد نظر همچنهان دربهاره نمونهههای طها بهود .بنهابراین در شهرایطی کهه
روشهای دانشمندان برای تشخیص تفاوت میان نمونههای موجود کافی نیسهت مرجهع وا ههها در
طول زمان (و بهه واسهطه وقهای ع و تصهادفات متفهاوت) ممکهن اسهت دچهار انشهعابهایی شهود.
لپورت( )4996و جکمن ( )4999نیز به طور جداگانه از شواهدی کهه میتواننهد یکسهان نبهودن
کاربرد وا هها در طول زمان را نشان دهنهد مثالههایی ارائهه کردهانهد .مهورد مشهترکی در همهه ایهن
استدللها وجود دارد :اتفاقات و پیشامدهای ممکن و متفاوت در آینده مصادیق ممکن و متفاوتی
را برای یک وا ه معین خواهند کهرد .بهه عبهارت دیگهر مرجهع سهمانتیکی در ههیچ زمهان خاصهی
1. Garry Ebbs

 .2پیریت آهن به لحاظ ظاهری شبیه به طا است.
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نمیتواند مستق از اتفاقات و شرایطی که ممکن است در آینده رخ دهند تثبیت شود.
ابز ( 9000ص )960این موضو ،را دلیلی بر این ادعا مهیدانهد کهه کهاربرد وا هههای علمهی
توسط دانشمندان مرجع سمانتیکی آن و در نتیجه مصداقهای وا ه را معهین نمهیکنهد .از نظهر او
کاربران زبان تنها ارزشی اسمی به وا هها نسبت میدهند بهه ایهن معنهی کهه فهرض میکننهد کهه
مخاطبان آنها وا هها را به همان معنایی به کار میبرند که خود آنها در نظر دارند .از نظر ابز مکالمه
میان کاربران زبان تنها با این فرض قاب توضیح خواهد بود .اما جوز لپهورت ( )9009و هنهری
جکمن ( )9041ر ِاه ح های کم هز ینهتری را پذیرفتهاند .از نظر آنها نتیجهای کهه از اسهتدلل ابهز
گرفته میشود (این نیست که کاربرد دانشمندان نمیتواند مرجع را معین کند بلکهه) ایهن اسهت کهه
فرض وجود یک هو یت متافیز یکی مستق به عنوان مرجع سهمانتیکی یهک وا ه (کهه بتهوان آن را در
گذشته و در نامگذاری ابتدایی تثبیت کرد) با استدللهای مرتبط با تقسیم کهار زبهانشهناختی (کهه
مرجع را وابسته به کاربرد دانشمندان میداند) همخوانی ندارد .این ناهماهنگی باع شده است دو
رو یکرد متفاوت در این مورد که چه چیز را باید به عنوان مرجهع سهمانتیکی در نظهر گرفهت ایجهاد
شود .به عبارت دیگر نمیدانیم که تنها کاربرد وا ه توسط دانشمندان امروز معین کننده مرجع اسهت
یا کاربرد این وا ه در زمانهای متفاوت.
دیدگاه لپورت به نحوی است که گو یی تنها کاربرد امهروز وا ه اسهت کهه دایهره مصهادیق آن را
تعیین میکند .از نظر او مرجع وا ههای نو ،با قرارداد دانشمندان معین میشود نه امر واقع معهین و
مههداومی کههه مصههادیق را مشههخص میکنههد (لپههورت  9009ص .)62از ای هن رو لپههورت بههه
بیرونیگرایی سمانتیکی قوی اعتقادی ندارد و استدللهایی علیه آن ارائه کرده اسهت .بنهابراین ههر
تغییری در مرجع در آینده را باید به مثابه نوعی تغییر مفهومی قلمداد کرد.
جکمن ( )9041بر خا لپورت معتقد است که کاربرد دانشمندان از وا ه در همه زمانها
(یعنی دیروز امروز و فردا) یکسان و معین کننده مرجع سمانتیکی و در نتیجه مصداقهاسهت .بها
وجود اینکه کاربرد در طول زمان تغییر کرده است اما وا ه هنوز بهه همهان انگیهزه پیشهین بهه کهار
میرود .به واسطه همین همچنان میتوان ادعا کرد کهه مرجهع وا ه در گذشهته تثبیهت شهده و ایهن
مرجع در واقع تابعی است از کاربردهای متفاوتی که این وا ه در طول زمان داشته اسهت .از ایهن رو
1. Face value
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او همچنان میتواند به قرائت قوی از بیرونیگرایی اعتقهاد داشهته باشهد .مرجهع سهمانتیکی چیهزی
اسهت کههه در آینهده (آینههدهای کههه از امهروز متعهین نیسهت) معهین خواهههد شهد .او ایهن قرائههت از
بیرونیگرایی را «بیرونیگرایی زمانی » نامیهده اسهت .ایهن دو دیهدگاه در بخهش بعهد بها جز ییهات
بیشتری توضیح داده میشود.
الف :جوزف الپورت:

جوز لپورت میان وا ههای علمی و وا ههای زبان عادی تفاوت قائ میشهود .کهاربرد وا هههای
زبان عادی در دوران پیشاعلمی مبهم است .بسیاری از وا ههای علمهی وا هههایی از زبهان عهادی
هستند که توسط دانشمندان تدقیق شدهاند .زمانی میگو ییم کاربرد یک وا ه علمی دقیهق اسهت کهه
نمونههایی که مشخص نباشد مصداق آن وا ه هستند یا نیستند یافت نشود .به عنوان مثال تا پهیش
از به وجود آمدن شیمی جدیهد معهین نبهود کهه آیها نمونهههایی دارای سهاختار شهیمیایی D2Oاز
مصداقهای محمول «---آب است» محسهوب میشهوند یها خیهر .دانشهمندان و متخصصهان در
دوران علمی کاربرد این وا هها را دقیق کردهاند.
کاربرد وا ههای زبهان عهادی بها قهرارداد کهردن عبهارتههای اینهمهانی کهه میهان آن وا ههها و
ً
عبارتهای نظری برقرار است دقیق میشوند (لپورت  4996ص .)490مثا دانشمندان قهرارداد
میکنند که همه مصداقهای یک وا ه نو ،دارای ساختار شیمیایی خاصی هستند و بها ایهن قهرارداد
همه نمونهها معین و دقیق شدهاند .اگر  D2Oرا بهه عنهوان نمونههای از آب قلمهداد کنهیم در واقهع
تعیین کردهایم که ذات آب همه ترکیبات گوناگون ایزوتپی  H2Oرا شام میشود .از نظهر لپهورت
اینهمانیهایی که ذات یک نو ،را مشخص میکنند کشف نمیشوند بلکه قرارداد میشوند.
لپورت قصد ندارد نشان دهد که انوا ،دارای ذات نیستند .انوا ،دارای ذواتهی هسهتند امها ایهن
ذوات چیزهایی نیستند که قاب کشف باشند بلکه توسط دانشمندان قرارداد مهیشهوند .بهه عبهارت
دیگر او استدلل تقسی ِم کا ِر زبانشناختی را قبول میکند اما دیهدگاه قهویتر بیرونیگرایهی را کنهار

میگذارد .از این رو او استدللهایی علیهه بیرونهیگرایهی قهوی و برهانههای مهرتبط بها آن-مثه

آزمایش فکری جهان دوقلو -مطرح میکند .یکی از این استدللها در مورد وا ه «یشهم» اسهت .
1. Temporal externalism

 .2استدلل مهمتر لپورت علی ه جهان دوقلو مطرح شده و استدلل جهان دوتریومی نامیهده میشهود کهه طهی آن نشهان داده میشهود کهه
نمونههای D2Oدر شرایط دیگری ممکن بود به عنوان نمونههای آب در نظر گرفته نشود.
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پیش از این پاتنم از این مثال استفاده کرده بود تا نشان دهد که گاهی اسمهایی که با اشهاره مسهتقیم
به بعضی نمونهها معرفی میشوند بر انواعی طبیعی دللت نمیکنند .از نظر پهاتنم «یشهم» بهر دو
ماده متفاوت که امروز «جدهایت» و «نفرات» نامیده شدهاند دللهت میکنهد .لپهورت بها بررسهی
مجدد تاریخ وا ه «یشم» نتیجهای متفاوت میگیرد .طبق روایهت او صهنعتگران غربهی پهیش از
این وا ه «یشم» را تنها برای نمونههای نفرایت بهه کهار میبردنهد زمهانی کهه نمونهههای جهدهایت
مشاهده میشود صنعتگران با وجود اینکه میدانستند نمونههای جدید بها نمونهههایی کهه تها آن
روز به آنها «یشم» گفته میشد تفاوتهایی دارند اما تنها به واسطه شباهت و کاربرد یکسان آنهها
را نیز به عنوان یشم محسوب و به عبارت دیگر قرارداد کردند .از این رو الزامهی وجهود نهدارد کهه
ً
ذات از پیش معینی وجود داشته باشد که مرجع سمانتیکی وا ه را تشهکی دههد .ذات ممکهن
حتما ِ
است به واسطه قرارداد دانشمندان متعین شده باشد.
آنچه در تعیین مرجهع سهمانتیکی نقهش ایفها مهیکنهد کهاربرد امهروز وا ههاسهت .ههر نمونهه
غیرمتعارفی که جامعه دانشمندان در آینده به عنوان مصداقی از یک وا ه قلمداد مهیکنهد بهه تغییهر
مرجع سمانتیکی آن وا ه منجر خواهد شد .لپورت به چنین تغییر مرجعهایی معتقد است .از نظهر
او زمانی که کاربرد یک وا ه دقیق میشود آن وا ه دچار تغییرات مفهومی خواهد شد .بنابراین دایره
مصادیق وا ه «طا» از دیروز به امروز تغییر کرده است.
اما دیدگاه لپورت دارای ابهاماتی نیز هست .لپورت توضیح نداده که اگر امروز نیهز نمونهههای
در-حال-حاضر-مشاهده نشدهای وجود داشته باشند که در آینده قاب مشاهده خواهند شد و اگهر
برای طبقهبندی آنها نیز قراردادهایی نیاز باشد (همانطور که برای طبقهبنهدیهایی کهه در گهذار بهه
دوران علمی مشاهده شده بودند به قرارداد نیاز داشتند) چهه شهرایطی خهواهیم داشهت .او در مهورد
نمونههایی که امروز قاب مشاهده نیستند ادعای مبسوطی ارائه نکرده است .اما میتهوان پهیشبینهی
کرد که بپذیرد کاربرد وا ههای دانشمندان امروز نیز نسبت به کاربرد وا ههای دانشمندان آینده مبهم
است .به این معنی که اگر قبول کنیم نمونههای نامتعارفی وجود دارند که هنوز مشهاهده نشهدهانهد؛
هنوز ممکن است قراردادهای امروز نتواند تعیین کند که نمونههایی کهه در آینهده مشهاهده خواهنهد
شد آیا از مصداقهای آن محمول هستند یا خیر .در این صورت دانشمندان در آینده بایهد در مهورد
این نمونهها تصمیم بگیرند .همانطور که در مورد نمونههایی که در گذار دوران پیشاعلمی به علمهی
مشاهده شده بودند تصمی م گرفتند .درست است که با قرارداد کردن صدق عبارت «آب همان H2O

است» کاربرد محمول «---آب است» دقیق شده اما این فهرض عجیبهی نیسهت کهه نمونههههای
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نامتعارفی وجود داشته باشند که وقتی در آینده مشاهده میشوند در مورد آب بودن آنها نتهوان بهدون
وضع کردن قراردادهای جدید تصمیم قطعی گرفت .
ب .هنری جکمن

جکمن نیز ادعا میکند برای اینکه مرجع معین شود نمیتوانیم از رو یدادهایی کهه در آینهده ممکهن
ً
است رخ دهند غاف شو یم .اما از نظر او چنهین موضهوعی الزامها بهه ایهن معنها نیسهت کهه مرجهع
سمانتیکی وا ه در طول زمان تغییر میکند .به عبارت دیگهر اینکهه اتفاقهات تصهادفی در آینهده در
ً
تعیین مصداقهای وا ه دخی خواهد بود الزامها ابطهالکننهده دیهدگاه مهدافع بیرونهیگرایهی قهوی
نخواهد بود.
بیرونیگرایی قوی ادعا میکند که اگر امروز نمونهای را مصداق یک وا ه میدانیم کهه تها دیهروز
نمیدانستیم یا بالعکس همیشه به این معنی نیست که مرجع در طول زمان تغییر کرده است بلکه
به این معنی است که در گذشته در اشتباه بودهایم که آن نمونه را مصهداق آن وا ه نمهیدانسهتیم .وا ه
«آب» در سال  4910یعنی پیش از ایجاد شیمی دالتونی نیهز بهه نمونههههای دارای سهاختار H2O
ارجا ،میداده است؛ هر چند ما در آن روز نمیتوانستیم آنها را از نمونهههای دارای سهاختار XYZ

تشخیص دهیم .هنری جکمن معتقد است که همین استدلل را میتوان در مورد مصداقهای امهروز
و آینده مطرح کرد(جکمن  4999ص )419او این دیدگاه را «بیرونیگرایی زمانی» نامیهده و از آن
دفا ،میکند.
او برای توجیه این دیهدگاه مثالههایی مطهرح کهرده اسهت .مثهالههای جکمهن بیشهتر از آنکهه
بیرونیگرایی زمانی را توجیه کند و وجه ممیز دیدگاه او از مهوارد مشهابه مثه ابهز و لپهورت باشهد
نشاندهنده همان دیدگاه ابز است به این معنی که وقایع آینده در اینکه مرجع وا ه ما چه باشد مهوثر
است .اما همانطور که گفته شد نتیجهای که او از این دیدگاه استنباط میکند با دیهدگاهههای رقیهب
متفاوت است .دو مورد از مثالهایی که جکمن مطرح کرده است از دیگران مشهورتر است:
اولین مورد با این شرح آغاز میشود که هرگاه معرفت ما به نمونههای یک نو ،با مصهداقهایی
که برای آن نو ،تعیین شده هماهنگی نداشته باشد باید یکی از این مهوارد بهه نفهع دیگهری اصهاح
شود .مردمان قبیلهای را تصور کنید که بر اساس آنچه در محیط اطرافشان وجود دارد باور دارند کهه
ً
 .1مثا درشرایط خاصی ایزوتپ مشاهده نشدهای از هیدرو ن یا اکسیژن وجود داشته باشد.
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همه «پروازکننده»ها «پرنده» هستند اگر این افراد در آینده با هواپیما مواجه شهوند ناچهار هسهتند
اصاحی در ساختار باورهای خود ایجاد کنند؛ آنها یها خواهنهد گفهت کهه تنهها بعضهی از «پهرواز
کننده»ها «پرنده» هستند یا حکم میکنند که هواپیما نیز نهوعی«پرنهده» اسهت (جکمهن 4999
ص .)460بعد از اصاح تعادلی میان نمونهها و دانش ما به نمونهها ایجهاد خواههد شهد .امها ایهن
تعادل ممکن است در آینده به دلی مختلفی از بین برود .در چنهین شهرایطی نیهاز بهه اصهاحهای
جدیدی وجود خواهد داشت .اما اگر قهرار باشهد کهه نهو ،و نمونهههای آن در آینهده معهین شهوند و
همچنین اگر بخواهیم بیرونیگرایی را حفظ کنیم باید قبول کنیم کهه کهاربرد وا هههای مها در آینهده
معین میشوند ولو اینکه این آینده امروز معین نباشد.
مثال معرو تهری کهه او مطهرح کهرده مربهوط بهه گورخرهاسهت .در سهال  4210گروههی از
زیستشناسان که موجودات زنده را بر اساس تفاوتهای مورفولو یک آنها طبقهبندی میکردند بها
گروهی گورخر با خصوصیتهای خاصی مواجهه میشهوند و آنهها را بهه عنهوان «گهورخر گرانهت»
نامگذاری میکنند .مدتی بعد متوجه میشوند که این جمعیت در مح خاصی با گروه دیگهری از
گورخرها که پیش از این به عنوان «گهورخر چهپمن» نامیهده شهدهاند و خصوصهیات مورفولو یهک
متفاوتی دارند جفتگیری و تولید مث میکنند و از آنجا که ایهن اتفهاق در آینهده بهه شهباهتهای
مورفولو یک بیشتر میان این دو گروه خواهد انجامید این دو گروه را نه دو گونه متفهاوت بلکهه دو
نژاد متفاوت از یک گونه خاص تلقی میکنند .طبق این پیشفرضها گورخر گرانت نژاد خاصهی از
یک گونه بزرگتر خواهد بود .جکمن ادعا میکند که اگر پیش از اینکه گورخرهای گرانهت مشهاهده
شوند دانشمندان از توانایی تولید مث آنها با جمعیت دیگر گورخرها اطا ،داشتند کلمهه «گهورخر
ُ
گرانت» به ک آن گونه دللت میکرد و نه تنها به یک نژاد خاص از آن .از ایهن رو تقهد و تهأخر در
مشاهده رو یدادها باع طبقهبندیهای متفاوت میشود .در نتیجه رو یدادهای نامعین در آینده در
تعیین مرجع سمانتیکی وا های که امروز به کار میبریم دخی است(استونهم  9001ص.)9
جکمن تعبیر وسیعتری از استدلل تقسیم کار زبانشناختی ارائه میکند :همانطور که بر اسهاس
تقسیم کار زبان شهناختی مهیگهو ییم کهه کهاربران عهادی بهدون اینکهه بهه خصوصهیتههای مههم
مصداقهای یک وا ه دانش کافی داشته باشند و تنها بهه واسهطه وجهود متخصصهانی در جامعهه
میتوانند آن وا ه را به درستی به کار ببرند همانطور نیز میتوانیم بگو ییم کهه لزومهی نهدارد افهراد و
کاربران امروز زبان برای اینکه وا ه را به درستی به کار ببرند دانش کافی در مورد خصوصهیتهای
مهم مصداقهای وا هها داشته باشند تنها کافی است که در آینده متخصصانی وجود داشهته باشهند
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که چنین دانشی را دارا باشند .طبق این فرض مصداقهای یک وا ه عا در آینده متعین خواهند شد
و به واسطه اعتقاد به بیرونیگرایی امروز نیز میتوانیم وا هها را به کار ببریم و کاربرد درستی از ایهن
وا هها داشته باشیم .در نتیجه با این دیدگاه هم نقش دانشمندان و متخصصان در فرایند ارجا ،حفظ
شده است و هم ادعا کردهایم که توصیفاتی که دانشهمندان و متخصصهان ام روز بهه وا ههها نسهبت
میدهند ممکن است درست نباشند .بنابراین هم تقسیم کار زبانشناختی و هم بیرونیگرایی قهوی
در این دیدگاه حفظ شده است.
جکمن نیز همانند لپورت میپذیرد که کهاربرد دانشهمندان از یهک وا ه عها در تعیهین مرجهع
سمانتیکی نقش مهمی ایفا میکند .اما بر خا لپورت معتقد است کهه نهه تنهها کهاربرد امهروز
دانشمندان بلکه کاربردهای گذشته و آینده این وا ه نیهز در تعیهین مرجهع آن دخیه خواهنهد بهود.
جکمن با این فرض قویتر که نمونهها در آینده معین میشوند میتواند بهه ایهن دیهدگاه هنجهاری
برسد که این وا ه بعد از این نیز بتید در مورد نمونههایی بکار برود که توسهط متخصصهان آینهده بهه
عنوان مصداق وا ه قرارداد خواهد شد(جکمن  4999ص.)494
اما دیدگاه جکمن نیز ما را به نتایجی غیرشهودی میرساند .در این دیدگاه عبارات علمی زمانی
صادق خواهند بود که همه نمونهها مشاهده و به میزان کافی بررسی شهده باشهند .چنهین شهرایطی
تنها در آینده متحقق خواهد شد .در آینده ممکن است نمونههایی در دسترس قرار بگیرند و بسته بهه
رو یدادهای متفاوت ممکن است به عنوان نمونههای طا در نظر گرفته شده یا به عنوان نمونههههای
نو ،دیگری قلمداد شوند .تا زمانی که با این نمونهها مواجه نشدهایم و تا زمانی که آنها را طبقهبنهدی
نکردهایم صدق عبارتهای ما در مورد طا معین نخواهد بود .به عبارت دیگر همانطور که خهود
جکمن مطرح میکند صدق در زمان کنونی در صورتی که آینده بازی داشته باشیم نامعین اسهت
و مصداق هر وا های که به کار میبریم در آیندهای نامعلو معین خواهد شد (همان ص.)490
دیدگاه ایجابی
در ادامه استدلل خواهد شد که فرض معین بودن مرجع سهمانتیکی فهرض لزمهی نیسهت .مرجهع
سمانتیکی تنها تعبیری است که کاربران زبان از کاربرد وا ه ارائه میکنند .این تعبیر ممکن اسهت بهه
دو صورت متفاوت بروز کند .اما هر دوی این تعابیر کاربرد امروز وا ه را به نحهو یکسهانی توضهیح
میدهند.
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 -1دقت علمی:

برای پیش بردن این بح

ابتدا باید میهان نمونهههای در-دسهترس و نمونهههای دور-از-دسهترس

تمایز قائ شو یم .نمونههای بالفع را میتوان به دو گروه نمونههای در-دسترس و نمونهههای دور-
از-دسترس تقسیم کرد .ما امروز وا هها را در مورد نمونههایی به کار میبهریم کهه در حهال حاضهر
دسترسی به آنها امکانپذیر و به عبارت دیگر قاب مشاهده هستند .این نمونهها را نمونهههای «در-
دسترس» مینامیم .از سوی دیگر نمونههای مشاهده نشدهای نیز وجهود دارنهد کهه امهروز بهه ههر
ُ
دلیلی در-دسترس نیستند .این نمونهها همانند آنچه در محیطههای دور مثه کهرات دیگهر یها در
عمقهای زیاد اقیانوسها و  ...وجود دارند هر چند امروز قاب مشاهده نیستند اما در آینده ممکن
است در دسترس قرار گرفته و مشاهده شوند .در نتیجه باید آنها را از مواردی دانست که کاربرد آینده
وا ه را تشکی خواهند داد .این نمونهها را «دور-از-دسترس» مینامیم.
همانطور که پیش از این گفته شد برای دانشمندان اهمیت دارد کهه وا هههای علمهی کهاربردی
دقیق داشته باشند .فرض کنید که کاربرد امروز ما از وا هههای علمهی مهبهم نیسهت و دقیهق اسهت.
چنین ادعایی به این معنی نیست که همه مصداقهای بالفع که میتوانند مصهداق وا ه باشهند از
امروز معین هستند بلکه ادعای دقیق بودن کاربرد وا ههها میتوانهد در شهک ضهعیفتری مطهرح
شود .کاربرد وا ههای علمی تنها در صورتی کهه بتواننهد نهه همهه نمونهههای بالفعه بلکهه تنهها
نمونههایی را که در-دسترس قرار دارند به طور دقیق و بدون ابها طبقهبندی کننهد دقیهق خواههد
بود .بنابراین ادعای کسی را که کاربرد وا ههای علمهی را دقیهق مهیدانهد میتهوان بهه دو صهورت
متفاوت تعبیر کرد :در تعبیر اول فهرض میشهود کهه مرجهع سهمانتیکی وا ه معهین اسهت .در ایهن
صورت همه مصداقهای بالفع وا ه اعم از دور-از-دسترس و در-دسترس معین خواهند بهود.
در تعبیر دو فرض میشود که تنها نمونههایی که امروز در-دسترس هستند معین خواهنهد بهود .در
این تعبیر الزامی وجود ندارد که مرجع سمانتیکی معین تصور شود .معین شدن این مرجع میتوانهد
به آینده محول میشود .به عنوان مثال برای مورد اول فرض کنید که اصرار داشهته باشهیم کهه مرجهع
سمانتیکی «طا» عنصر دارای عدد اتمی  99است .آنگاه هم نمونههای در-دسترس یعنهی همهه
آنچه تا به امروز به عنوان طا طبقهبندی کردهایم و هم نمونههههای دور-از-دسهترس وا ه «طها»
آنچه در آینده ممکن است به عنوان مصداق «طا» قلمداد شود معین خواهنهد بهود .اگهر در آینهده
دانشمندان چیزی به جز عنصر دارای عدد اتمی  99را به عنوان طها قلمهداد کردنهد آنگهاه باعه
شدهاند که مرجع سمانتیکی این وا ه تغییر کند .اما در مورد دو فرض این است که وا ه «طها» از
ً
این جهت دقیق است که دقیقا به نمونههایی ارجا ،خواهد داد که تت به امروز توسهط دانشهمندان بهه
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عنوان مصداق آن وا ه تعیین شدهاند.
ً
در مورد دو به اصطاح گفته میشود که با متنی باز مواجه هستیم .دیهدگاهی کهه عمومها بهه
و یتگنشتاین متأخر نسبت داده میشود  .همانطور کهه در مقدمهه گفتهه شهد چنهین تصهوری را بهه
وا ههای مورد استفاده در علو انسانی راحتتر میتوان نسبت داد .اما فرض دیدگاه اخیر این اسهت
که در مورد وا ههای علو طبیعی نیز همانند بسیاری از وا ههای علو انسانی با متنهی بهاز مواجهه
هستیم .اما باز بودن متن در معنای رایج این شبهه را ایجاد میکند کهه ههیچ تصهوری نمهیتهوان از
دقیق بودن کاربرد این وا ه داشت .بنابراین این سؤال وجود خواهد داشت که اگهر در تعبیهر دو بها
متنی باز مواجه هستیم پس وا هها به چه معنا میتوانند دقیق باشند؟ در پاسخ میتوان گفت :اینکه
امکان دارد مصادیق وا هها در طول زمان اضافه شوند به این معنی نیست کهه بهه طهور موقهت نیهز
نمیتوانیم مفاهیم دقیق علمی در یک حوزه خاص از کار دانشمندان داشته باشهیم .وا هههای عها
دارای متن باز در شرایط خاصی موق ت دارای دقت علمی خواهند شد؛ در دورههایی که دانشهمندان
به واسطه محدود بودن امکانات به نمونههای دور-از-دسترس یا همان نمونههای خهار از یهک
محیط خاص دسترسی نداشته باشند .با این شرط میتوان فرض کرد که دانشمندان در ی ک مح یط
محدود و در برهه زمت ی ختصی قادر هستند نمونههههای در-دسهترس را ب ه د د ف تفی مشهاهده و
بررسی کنند .در اینجا «به دد فتفی» به این معنی است کهه در شهرایط ذکهر شهده بها نمونههههای
نامتعارفی که باع تغییر دایره مصادیق میشوند مواجه نخواهیم شد.
چنین تصو یری با استدللهای مرتبط با بیرونیگرایی سمانتیکی هماهنگ است .یکی از نتهایج
استدللهای مطرح شده به نفع بیرونیگرایی سمانتیکی این است که توصهیفات بهه تنههایی بهرای
معین کردن مرجع وا هها کافی نیستند .این توصیفات تنها قادر هستند که از میان نمونههای انهواعی
که در محیط اطراف مت وجود دارند نمونههای انواعی که امروز در دسترس ما هستند مصداقهای
نو ،مورد نظر را متعین کنند .بنابراین نه تنها توصیفات بلکه محیط نیز در تعیهین مرجهع نقهش ایفها
1. Open texture
2. Wittgenstein

 .3لپورت نیز به متن باز بودن وا ههای عا نیز اشاره کرده است(لپورت  9001ص .)96اما همانطور که گفته شد او میپذیرد که دانشمندان
با قراردادهایی مرجع سمانتیکی را تثبیت میکنند و در صورتی که نمونههای نامتعار به عنوان مصداقهایی جدید اضافه شهوند مرجهع
سمانتیکی آن وا ه تغییر خواهد کرد .بنابراین وا هها در دیدگاه لپورت در عم دارای متنی باز نیستند .بلکه تنها با سلسهلهای از وا هههای
همآوا در طول زمان مواجه هستیم که دارای معانی متفاوتی هستند.
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میکنند .وا ه «محیط» که در استدللهای پاتنم به کهار رفتهه بهه تعبیهری مهیتوانهد معهادل همهان
محیطی باشد که محدود کننده کار دانشمندان است .قسمتی از دقت مفاهیم علمی بهه واسهطه ایهن
مفهو است.
آنچه این تصو یر به تصور ابتدایی از بیرونیگرایی اضافه میکند این فهرض اسهت کهه شهرایط
ً
یک «محیط» برای دانشمندان همیشه یکسانی بهاقی نمهیمانهد .دانشهمندان دائمها تهاش میکننهد
محیط تحقیق را گسترش دهند .با گذشت زمان و با پیشرفت در فناوری دانشمندان بهه نمونهههای
بیشتری دسترسی پیدا میکنند .با طبقهبندی نمونههای جدید ممکن است توصیفاتی که دانشهمندان
پیش از این برای تشخیص نمونههای درست از نادرست به کار برده میشد مصداقهای یک نو ،را
ً
به طور ناقص معین کنند .مثا فرض کنید در محهیط کوچهکتر نمونهههای پاتهین وجهود نداشهته
باشد اما در محیط بزرگتر نمونههای پاتین نیز وجود دارند .اگر دانشمندان پهیش از اینکهه توانهایی
تشخیص این نمونهها را پیدا کنند به محیط بزرگتر دسترسی پیدا کنند این نمونهها را نیز بهه عنهوان
مصادیقی از «طا» طبقهبندی خواهند کرد .و اگر هر دو مورد مدت زمان زیادی به عنهوان «طها»
نامیده شده حتی بعد از کشف تفاوتها به عنوان دو گونه متفاوت از طا محسوب خواهند شد.
بنابراین برای اینکه یک محمول بتواند در محیط خاصی کاربرد دقیقهی داشهته باشهد نیهاز بهه
فرض هو یتی متافیز یکی به عنوان مرجع سمانتیکی که معین شدن مصداقها وابسته به معهین بهودن
آن باشد نیست .مصداقها میتوانند به طور مستق و طی یک فرایند معین شده باشند :بهه ازای ههر
محمول فرایندی وجود داشته است که از نامگذاری نمونههای سرنمونی آغاز شده و با طبقههبنهدی
نمونههای دیگر ادامه یافته است .طی این فرایند مصداقهای امروز آن محمول تعیین شدهاند .اگهر
این فرایند به پایان میرسید یعنی همه نمونههای کیهان بررسی و طبقهبندی میشدند آنگاه مرجهع
سمانتیکی نیز معین شده بود .اما به دلی محدودیتهای ذکر شده این فرایند نقطه پایان مشخصهی
ندارد و امروز تنها در نقطه خاصی کهه در آن تنهها مصهداقههای در-دسهترس آن محمهول تعیهین
ً
شدهاند موقتا متوقف شده است .به عبهارت دیگهر بخشهی از معنهای وا هههای امهروز وابسهته بهه
محیطی است که دسترسی کاربران را به نمونههای بیشتر محدود کرده است.
اما هنوز به همه سؤالت پاسخ داده نشده است .تا بهه اینجها اسهتدلل کهردیم کهه معهین بهودن
ً
مرجع سمانتیکی وا ههای عا الزاما مقد به معین بودن مصداقهای محمول مرتبط با آن نیست .با
این حال باید به این سوال پاسخ داد که وا ههای عا به چه هو یتی ارجا ،میدهند.
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 -2مرجع سمانتیکی

سؤال باقی مانده این است که وا های عا (یعنی وا هی که به ازای هر محمول فرض مهیشهود :مثه
وا ه «االف» که به ازای محمول « ---الف است» فرض شده است) به چه چیز ارجها ،میدههد؟
پاسخ این است که مرجع یک وا ه عا بیشتر از اینکهه ههو یتی واقعهی در عهالم باشهد وابسهته بهه
ِ
تعبیری که کاربران از شیوه معین شدن مصداقهای دور-از-دسهترس آن محمهول در ذههن دارنهد
معین خواهد شد .کاربران با توجه به مصداقهای در-دسترس یک وا ه عها قهادر هسهتند دو نهو،
تعبیر متفاوت از هو یتهایی که آن وا هها به آنها دللت میکنند داشته باشهند .انتخهاب ههر تعبیهر
وابسته به این است که کاربران کاربردهای متخصصان دورانهای دیگر (به جز زمان حال) از ایهن
وا ه را در تثبیت مرجع و در نتیجه در تعیین مصداقهای وا ه دخی بدانند یا تنها کاربرد ایهن وا ه
در زمان حال برای آنها اهمیت داشته باشد.
فرض کنید محمولی وجود دارد که برای دللت به نمونههای در-دسترس معینی به کار میرود.
بر مبنای آنچه گفته شد میتوانیم صدق شرطی زیر را تأیید کنیم:
الف :اگر مستق از آنچهه حاصه و یژگهیههای پراگمهاتیکی زبهان اسهت همهه کاربردههای
متخصصان از یک وا ه در گذشته حال و آینده یکسان باشند و ب :اگهر مرجهع سهمانتیکی امهروز
یک وا ه هو یت متافیز یکی معینی که توضیح دهنده رفتار مشترک آنهاست باشد آنگاه تا زمانی کهه
آن وا ه را در معنای یکسانی به کار میبریم کاربرد آینده این وا ه نیز معین است و نمیتواند وابسهته
به شرایط و اتفاقات آینده باشد.
اما نتیجه این شرطی برقرار نیست .همانطور که در استدلل ابز نشان داده شهد اینکهه شهرایط و
اتفاقات آینده کاربردهای متفاوتی برای آن وا ه ایجاد مهیکننهد نتیجهه ایهن شهرطی را بهه چهالش
میکشد .شرطی بال معادل شرطی شماره  9است که نشان میدهد اگر نتیجه صادق نباشهد وضهع
چگونه خواهد بود:
اگر [کاربردهای آینده از یک وا ه وابسته به اتفاقات آینده و در نتیجه امروز نامعین باشند] آنگاه
یا [الف :همهی کاربردهای وا ه (مستق از آنچه حاص و یژگیههای پراگمهاتیکی زبهان اسهت) در
گذشته حال و آینده یکسان نیست ].یا [ ب :مرجع سمانتیکی امروز وا ه هو یت متافیز یکی معینی
نیست].
نتیجه این شرطی حاوی ترکیبی فصلی از دو عبارت است کهه ههر عبهارت بیانکننهده تعبیهری
متفاوت از ماهیت نوعی است که با توجه به مصداقهای در دسترس یک محمول میتوان ارائه کرد:
یکی تعبیری ذاتگرایانه و دیگری تعبیری است که نو ،را یک کلی انتزاعی قلمداد میکند.
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به عنوان مثال میتوان گفت که وا ه «طا» در جهانی که «طا» شام پاتین و طها اسهت در
دو تعبیر متفاوت میتواند به دو هو یت متفاوت ارجا ،دهد :در تعبیهر اول ایهن وا ه امهروز تنهها بهه
نمونههای طا و پاتین (اعم از در-دسترس و دور-از دسترس) ارجا ،میدهد و «طا»یی که پیش
ً
از این (مثا توسط همتای جان لک در این جهان) به کار میرفتهه معنهایی متفهاوت از وا ه امهروز
داشته است .در تعبیر دو این وا ه همیشه و حتی پیش از اینکه نمونههای پاتین مشاهده شهوند بهه
طا و پاتین ارجا ،میداده است و همیشه معنای واحدی داشته است .اگر قرار باشد شهرایط آینهده
را نیز در معنای وا ه دخی بدانیم باید بگو ییم که در تعبیر دو وا ه «طا» در گذشته امروز و آینده
به نمونههای طا پاتین و نمونههای ممکن دیگری که در آینده بهه عنهوان مصهداقههای ایهن وا ه
طبقهبندی خواهند شد ارجا ،خواهد داد .از این به بعد این دو تعبیر متفاوت را بهه ترتیهب «ماهیهت
متافیز یکی» یک نو ،و «ماهیت سمانتیکی» آن نو ،خواهیم نامید .در ادامهه ایهن دو ماهیهت بیشهتر
شرح داده خواهند شد.
الف :ماهیت متافیز یکی :اگر در شرطی شهماره  9نتیجهه (الهف) را مقصهر بهدانیم در حهال
صحبت از ماهیت متافیز یکی آن نو ،هستیم و مرجع امروز وا ه را هو یت معین متهافیز یکی قلمهداد
ً
کردهایم که مثا میتواند خصوصیت متافیز یکی مشترکی میان همه مصهداقههای حهال حاضهر آن
محمول باشد .در ایهن تعبیهر تنهها تقسهیم کهار زبهان شهناختی را پذیرفتههایهم .از ایهن رو مرجهع
سمانتیکی قرار است تنها توسط کاربرد دانشمندان در یک زمان خاص معین شود و اینکهه کهاربرد
آینده یک وا ه ممکن است وابسته به اتفاقات آینده تغییر کند به این دلیه اسهت کهه دانشهمندان در
زمانههای متفهاوت کاربردههای متفهاوتی از ایهن وا ه داشهتهانهد .دایهره مصهادیق وا ههها توسهط
کاربردهای یک زمان خاص معین میشود و نه کاربردهای همه زمانها.
از این رو ماهیت متافیز یکی به این صورت تعریف میشود:
ماهیت متافیز یکی یک نو ،که یک وا ه عا به آن ارجا ،می دهد عبهارت اسهت از خصوصهیت
مشترک (به لحاظ علمی مهم)ی که (غالب) مصداقهای امروز آن وا ه دارا هسهتند .مصهداقههای
وا ه از این بابت همنو ،هستند که همه آنهها دارای خصوصهیت متهافیز یکی مشهترکی هسهتند .ایهن
خصوصیت مشترک از این جهت مهم است که میتواند توضهیح دهنهده نقهش وا ه در عبارتههای
قانونوار علمی باشد.
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ساختار شیمیایی  H2Oبرای «آب» عدد اتمی  99برای «طها» گونههای کهه از شهاخه  Gدر
درخههت تکههاملی منشههعب شههده ب هرای «ببههر» و هههر عل هت عصههبشههناختی روانشههناختی ی ها
جامعهشناختی که میتواند رفتار نمونههایی را که تحت عنوانهایی مث «رواننژنهد» یها «نابهنجهار
اجتماعی» طبقهبندی شدهاند توضیح دهد را میتوان ماهیت متافیز یکی این انوا ،قلمداد کرد.
ً
این تعبیر با تعبیری که عموما دانشمندان (در یک دستگاه علمی خاص) از نمونههای یهک نهو،
دارند هماهنگ است .نمونهها به این دلی در یک گروه طبقهبندی میشهوند کهه دارای خصوصهیتی
طبیعی هستند و این خصوصیت (یا خصوصیتهای متافیز یکی) خاصیت توضیحدهنهدگی دارنهد.
به عبارت دیگر زمانی که این محمولها در قوانین علمی بکهار بهرده مهیشهوند آن محمولهها بهه
واسطه این خصوصیتهای متافیز یکی است که میتوانند تسریپذیر باشند .
در محیطهای محدود که چهارچوبهای علمی خهاص (چهارچوبههایی کهه دارای کفایهت
تجربی هستند) در آن شک میگیرند اینهمانیهایی میان وا هها و توصیفات (که به واسطه بهه ههم
پیوستن وا ههای نظری دیگر در یک چهارچوب علمی ایجاد شدهاند) نیهز شهک خواهنهد گرفهت:
اینهمانی «آب = ملکول ترکیب شده از دو هیدور ن و یک اکسیژن» از ایهن مهوارد اسهت .توصهیف
«ملکول ترکیب شده از »...توصیفی از ذات آب تلقی میشهود .دیهدگاه لپهورت در مهورد مرجهع
وا ههای عا میتواند نمونهای از این تعبیر باشد.
ب :ماهیت سمانتیکی :اگر در شرطی شماره  9نتیجه (ب) را مقصر بدانیم در حال صحبت
از ماهیهت سههمانتیکی هسههتیم .در تعبیهر دو بههه جههای ایهن فههرض کههه وا ههههای مههورد نظههر بههه
خصوصیتهای مشترک یکتایی اشاره دارند این فرض حفظ میشود که کاربرد درست وا ه در همه
زمانها (یعنی کاربرد دیروز امروز و فردا) یکسان باقی میماند .در این تعبیهر وا ه مهورد نظهر قهرار
است به نوعی ارجا ،دهد که نمونههای آن با نمونههای سرنمونی ههمنهو ،هسهتند .دانشهمندان (در
طول زمان) نمونههای جدیدی را همنو ،مصداقهای پیشین قلمداد میکنند .اینکه چه خصوصهیت
متافیز یکی در تصمیم دانشمندان برای طبقهبندی نمونهها در یک مجموعه واحد دخی بهوده اسهت
ً
ممکن است امروز مشخص نباشهد بلکهه در آینهدهای دور کهه تقریبها همهه نمونهههای ممکهن در
 .1شاخهای فرضی در درخت تکاملی که گونهی ببر به آن مرتبط است.

2. Projectable

 .3به این معنی که قابلیت این را داشته باشد که در یک تعمیم قانون -وار که توانایی پیشبینی کردن دارد به کار رود(.گودمن .)4921
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دسترس قرار میگیرند مشخص شود .کاربردهای امروز ما وابسته به کاربردهای متخصصانی اسهت
که در آینده خواهند آمد .همانطور کهه در  4910یعنهی پهیش از اینکهه سهاختار آب کشهف شهود
کاربران وا ه «آب» به درستی به نمونههای آب ارجا ،میدانند امروز نیهز مها وا ههها را بهه درسهتی
ارجا ،میدهیم.
ماهیت سمانتیکی رابطه هر مصداق را با نمونهههای سهرنمونی آن نهو ،نشهان میدههد .در ایهن
تعبیر نمونههای یک نو ،از این بابت که ذات یها خصوصهیت متهافیز یکی مشهترکی دارنهد ههمنهو،
نیستند بلکه از این بابت همنو ،هستند که همه آنها با نمونههای سرنمونی رابطهه از-همهان-نهو-،
بودن را دارند .نمونههای D2Oآب محسوب میشوند بهه ایهن خهاطر کهه دانشهمندان آنهها را دارای
رابطه از-همان –نو-،بودن بها نمونهههای سهرنمونی آب (نمونهه آبههای موجهود در رودخانههها و
دریاچهها) تشخیص دادهاند .شاید در آینده نیز نمونههایی در دوردست یافت شوند (شبیه بهه )XYZ
که دانشمندان به واسطه ماحظات توضیحی یا عم گرایانه آنها را دارای رابطه همان نهو ،بهودن بها
نمونههای دیگر آب قلمداد کنند.
ماهیت سمانتیکی را میتوان به این صورت تعریف کرد:
ماهیت سمانتیکی یک نو ،که یک وا ه عا به آن ارجا ،می دههد عبهارت اسهت از نمونههههای
سرنمونی و همه نمونههایی که با نمونههای سرنمونی رابطه از-همان-نهو-،بهودن را دارا هسهتند (و
خواهند بود) .مصداقها از این بابت که رابطه مشترکی با نمونههای سرنمونی دارند با ههم ههمنهو،
هستند.
ً
اما خصوصی ِت رابطه از-همان-نو-،بودن با نمونههای سهرنمونی داشهتن الزامها تعیهین کننهده

هو یتی متافیز یکی نیست چرا که ممکن است آنچه همنو ،بودن این نمونهها با نمونههای سهرنمونی
را توضیح میدهد تنها قرارداد میان دانشمندان باشد و نه خصوصیتی متافیز یکی که میهان همهه ایهن
نمونهها مشترک است .با این حال فرض این ماهیت اهمیت دارد چرا که دارای و یژگیای اسهت کهه
ماهی ِت متافیز یکی دارا نیست .در این تعبیر کاربردهای دانشمندان در گذشته امروز و آینهده از یهک
وا ه (در صورتی که تغییری در همنو ،بودن مصداقهای در دسهترس ایجهاد نشهده باشهد) درسهت

خواهند بود .هر نمونهای که به عنوان همنو ،نمونههای سرنمونی قلمداد شود همیشه (تا زمهانی کهه
معنای وا ه تغییر نکرده است) همنو ،وا ه مورد نظر باقی خواهند ماند .چه نمونههایی که امهروز بهه
عنوان آب میشناسیم و چه نمونههای در حال حاضر ناشناختهای کهه در آینهده ردیهابی و بهه عنهوان
نمونههای آب طبقهبندی خواهیم کرد همه از این بابت که همنو ،نمونههای سرنمونی هستند با هم
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یکسان هستند .بنابراین حتی با وجود اینکه ممکن است در آینده با اضافه شدن نمونهههای دور-از-
دسترس به مجموعه مصادیق ماهیت متافیز یکی انوا ،تغییر کند اما نمونهههای پیشهین یهک نهو،
همچنان رابطه از-همان-نو-،بودن با نمونههای سرنمونی را از دست نخواهند داد .
همانطور که ذات افراد از نظر پیروان نظریه علی یا ذات انوا ،زیسهتشهناختی از نظهر پیهروان
دیدگاه کادیسم «تاریخی» هستند (به این معنا که تغییرات مادی افراد در طول تهاریخ تغییهری در
اینهمانی آن ایجاد نمیکند) ماهیت سمانتیکی انوا ،نیز هو یتی است تاریخی .اگهر اصهرار داشهته
باشیم که معادلی متافیز یکی برای این تعبیر تصور کنیم میتوانیم بگو ییم که وا ه بهه یهک تهابع (یها
یک تابع-معنا ) از شرایط ممکن به مصداقها ارجا ،میدهد .در شرایط ممکن متفاوت میتهوانیم
تاریخچههای نامگذاری متفاوتی برای مصداقهای در-دسترس ایهن وا ه تصهور کنهیم .بها چنهین
فرضی هنوز میتوانیم ادعا کنیم که مرجع این وا ه از زمان نامگهذاری نمونهههای سهرنمونی و بها
اشاره مستقیم به این «نو( »،کهه دارای انتهزا ،بیشهتری اسهت) تثبیهت شهده اسهت و در تمها طهول
تاریخی که این وا ه کاربردش را در مورد نمونههای حال حاضر از دست نهداده اسهت معنهای وا ه
نیز ثابت باقی میماند.
طرفداران نظریه علی ارجا ،با این فرض که ذات معینی برای همه انوا ،طبیعهی وجهود دارد در
واقع فرض کردهاند که ماهیت متافیز یکی همان ماهیت سمانتیکی است .لپورت با حهذ ماهیهت
سمانتیکی بیرونیگرایی را زیر سؤال برده است و جکمن بها در نظهر نگهرفتن ماهیهت متهافیز یکی
صدق جمات را نامعین فرض کرده است .اما همانطور کهه در اینجها ادعها شهد ایهن دو دیهدگاه
میتوانند دو تعبیر متفاوت از ماهیت یک نو( ،یا یک خصوصیت) باشند که هر دو میتوانند همنو،
بودن مصداقهای در-دسترس یک محمول را (به همان صورتی که امروز تعیین شهدهانهد) توضهیح
دهند اما این دو ماهیت نمونههای دور-از-دسترس را (در موارد خاصهی) بهه دو شهک متفهاوت
 .1منظور این نیست که امکان ندارد نمونههایی که پیش از این همنو ،شناخته شده بودند دیگر همنو ،شناخته نشوند .بلکه منظور این است که
تت زمت ی فه معنتی واژه تغییر کرده نمونههایی که پیش از این به عنوان همنو ،شناخته شدهاند همچنان همنو ،شهناخته خواهنهد شهد .بهه
عبارت دیگر تغییرات عمده در شرایط مصداقهای در دسترس وا هها باع تغییرات مفهومی خواهد شد.
 .2ذاتی که کادیستها برای گونههای ز یستی در نظر میگیرند با وجود اینکه تار یخی است اما در تقسیمبندی مورد نظر باید آن را به عنهوان
ماهیت متافیز یکی گونههای ز یستی قلمداد کنیم.

3. Intension

4. Grounding Chain
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معین خواهند کرد و به واسطه همین این دو تعبیهر تعبیرههای متفهاوتی از ماهیهت نهو ،محسهوب
شوند .
جمعبندی و نتیجهگیری
در نظریه علی ارجا ،برای توضیح پیوستگی ارجاعی یک اسم نو ،طبیعی به چیزی بهه نها «ذات»
متوس میشوند .ذات (که جایگز ین معنا یا محتوای توصیفی در نظریه توصیفی شده است) از یهک
سو وحدت و ایستایی مصداقهای یک وا ه نهو ،را مهیها میکنهد و از سهوی دیگهر رابطهه وا ه و
جهان را معین میکند.
در سالهای اخیر ادله و شواهدی ارائه شده که این تصو یر را به چالش میکشد .به عنوان مثهال
چگونگی کاربرد یک وا ه علمی در آینده حتی اگر کاربران وا ه را به انگیزه واحدی بهه کهار ببرنهد
قاب پیشبینی نیست .به عبارت دیگر کاربرد وا ه در آینده ممکن است نسبت به اتفاقات تصهادفی
در طول زمان متفاوت باشد .از این رو با وجود اینکه یک وا ه علمی در یهک زمهان خهاص و در
یک نظریه علمی که دارای کفایت تجربی است کاربرد دقیقی دارد اما اینکه مرجهع سهمانتیکی آن
وا ه چیست از امروز معین نیست .در این مقاله ابتدا از ایهن بحه شهد کهه فاسهفه متفهاوت مثه
لپورت و جکمن این پدیده را به نحو متفاوتی شرح میدهند .سپس استدلل شد که لزومی نهدارد
«ماهیت سمانتیکی» یعنی موردی که وحدت مصداقهای یک وا ه را ایجاد مهیکنهد و پیوسهتگی
ارجاعی در طول زمان را توضیح میدهد با «ماهیت متافیز یکی» که قرار اسهت ارتبهاط متهافیز یکی
نمونههای نو ،با جهان و واقعیت را نشان دهد یکسان باشهد .ایهن دو ماهیهت مهیتواننهد دو تعبیهر
متفاوت از کاربرد دانشمندان و متخصصان از محمول علمی خاصی باشند که امروز و در محهیط
و چهارچوب خاص دارای مصداقهای معین و دقیقی است.
یکی از و یژگیهای این دیدگاه شاید در توانایی آن در توضیح تفاوتی باشهد کهه میهان وا هههای
 .1گریفی اوکاشا و لپورت برای توضیح متافیز یک گونههای ز یستی برای انوا( ،و نهه نمونهههای آن) ذاتهی رابطههای ( )Relationalقائه
میشوند بر طبق آن دیدگاه میتوان گفت که موجودات زندهای همگونه محسوب میشوند که رابطهی «منشعب شدن» یا «زاده شهدن» از
ً
نیای مشترکی را دارا باشند .این تعریف نظریهای در مورد ماهیت متافیز یکی گونهها است .در مقاب افراد دیگری (مهثا دو یهت) اسهتدلل
کردهاند که نمونههای گونههای ز یستشناختی دارای ذات درونی (و غیررابطهای) هستند .نکتههی مههم ایهن اسهت کهه در مهورد ماهیهت
متافیز یکی چه دیدگاه دو یت را بپذیریم و چه دیدگاهی که گریفی واوکاشا از آن دفا ،میکنند ماهیت سمانتیکی میتواند همچنان یکسان
باقی بماند .ماهیت سمانتیکی گونه نمونههای همنوعی هستند که رابطهی از -همان -نو- ،بودن با نمونههای پارادایمی داشته باشند.
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علمی در علو انسانی و وا ههای علمی در علو طبیعی دیده میشود .به طور رایج غالب وا ههای
علمی در علو طبیعی را وعت از غالب وا ه ههای مهورد اسهتفاده در علهو انسهانی متفهاوت قلمهداد
میکنند .اما در دیدگاه شرح داده شده تفاوتی را که میان وا ههای این دو حوزه مشهاهده مهیشهود
تنها میتوان با تفاوت در شیوه تعبیری که از آنها ارائه میشود توضهیح داد .در مهورد وا هههای علهو
ً
انسانی (همانند «سوسیالیست» «رواننژند» «نابهنجار اجتماعی») عموما تعبیهری سهمانتیکی از
ماهیت مرجع آن وا ه ارائه میشود و در وا ههای علو طبیعی (همانند «آب» «طا» «الکترون»
«ببر» یا «کوارک») تمای به این اسهت کهه بهه ماهیهت متهافیز یکی آن اهمیهت داده شهود .بررسهی
جز ییات این و یژگی خاص و آسیبهای آن نیاز به مقاله مستقلی خواهد داشت.
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