
 
 
 

 ًععيف متاب
Donald Davidson, Truth and Predication. Harvard University 

Press, 2005. 
آشعِٕ متابٗ اػت مٓ از داَىط دٕٕٔطػِ، فٖىؼٔف َاًٗ ػُت حتىٖىٗ، بٓ  فطق و محيمتاب 

خىطي جمٌٔعٓ ًكاالت وي مٓ اَتؿارات  ي پُذ چاپ رػٖطه اػت. إِ متاب پؽ از جمٌٔعٓ
 گريي: روٕنعدي جتعبٗ تقٌٍٖي  ؾطه ع ػاشتٓ اػت و دو متاب ًؼتكي و مٌرت ؾُاشتٓآمؼفٔرد ًُتؿ

إٓط.  رؼاب ًٗ ي دٕٕٔطػِ بٓ ( ّؿتٌني متاب ًُتؿعؾطه7551) فٖىبٔس افالطٔن( و 7591)
گفتار اػت.  إِ متاب مٓ دو ػال پؽ از ًعگ وي ًُتؿع ؾط بٓ واقع ًتؿني از دو جمٌٔعٓ درس

گفتارّاي خان دٕٔئٗ در  ؾٔد در ػىؼىٓ درس گفتار را ؾاًي ًٗ رسي خنؼت مٓ ػٓ د جمٌٔعٓ
ػاشتار و حمتٔاي »اَط از  إعاد ؾطه اػت و عُاوِٕ آَْا عبارت 7595داَؿگاه مىٌبٖا بٓ ػال 

ػاشتار »تع در قاوب ٕه ًكاوٓ با عُٔان  إِ ػٓ پٖـ«. حمتٔاي فطق»و « فطق و ؾُاشت»، «فطق
ي دوم ؾاًي  اَط. جمٌٔعٓ بٓ چاپ رػٖطه ي فىؼفٓ جمىٓ در 7551در ػال « و حمتٔاي فطق

گفتارّاي ّعًؽ در داَؿگاه   ي محي اػت مٓ در ػىؼىٓ درس گفتار در باب ًؼأوٓ چْار درس
 اَط.  إعاد ؾطه 1117پعوخا در ػال 

إِ متاب دو ًؼأوٓ را ًٔلٔع شٔد قعار داده اػت: ًاّٖت فطق و َكـ ًعُاؾُاشيت 
تٔان ًفْٔم  ٕطػِ إِ دو ًؼأوٓ پَٖٔط وثٖكٗ با ٍّ دارَط. فطق را ًٗحمٌٔالت. در َظع دٕٔ

ًعُاؾُاشيت بُٖادٕين داَؼت مٓ حتىٖي از باال بٓ پإني مجالت، ٕعين رفنت از مجىٓ بٓ مست اخغاء مجىٓ، 
تع از ٌّٓ  را بإط از آن آغاز معد. چعا مٓ فطق آؾنارتعِٕ وٕژگٗ ًعُاؾُاشيت مجىٓ اػت و والس

ػازد. در ًكابي، حمٌٔالت خبؿٗ از حتىٖي از  بعاي بٖان ارنام و اَتكال اطالعات ًُاػب ًٗمجىٓ را 
َاپظٕع  پإني بٓ باالي مجالت، ٕعين رفنت از اخغاي مجىٓ بٓ مست مي مجىٓ، ّؼتُط و تُْا خبـ اختُاب

 باؾط. اي وخٔد داؾتٓ اَط، چعا مٓ محي تُْا خبؿٗ از بٖان اػت مٓ بإط در ّع مجىٓ إِ حتىٖي
پعدازد. وي در ابتطا بٓ  در ػٓ فقي خنؼتني متاب، دٕٕٔطػِ بٓ واماوي ًفْٔم فطق ًٗ

پعدازد مٓ ػصِ گفنت از فطق بٓ ًعُإٗ زإط و رؿٔ اػت و  ي إِ تقٔر و اَگاره ًٗ حبح درباره
اَط َطارد. در َظع  ّاي تارػنٗ ًؿصك ؾطه فطق وٕژگٗ ًٌْٗ ًازاد بع آَْإٗ مٓ در تععٕف

مُط اًا ًا بٓ  ي زبان را بٖان ًٗ طػِ، گعچٓ تععٕف تارػنٗ از فطق ركإل اػاػٗ دربارهدٕٕٔ
َٖاز دارٍٕ، چعا مٓ آَچٓ تارػنٗ بٖان دنٔده بؼٖار فٔري اػت و ًعىب زٕادي « چٖغي بٖـ از آن»

ّاي شاص  گٕٔط. تارػنٗ ًفْٔم فطق را ريت بعاي زبان ريت در ًٔرد ًفْٔم فطق بٓ ًا دنٗ
ي مجالت  ّاي فطق جمٌٔعٓ ي حمٌٔل معدن دآًُ اػت بىنٓ فعفًا با ًؿصك  عدهتععٕف َن

ّاي فطق خمتىف  ػازد مٓ آن چٖؼت مٓ بني حمٌٔل فادق را تععٕف دنٔده اػت. وي روؾِ دنٗ
او ًؿرتك اػت. إِ چٖغ ًؿرتك خبؿٗ از ٌّان حمتٔاي ًفْٔم فطق اػت. دٕٕٔطػِ ًعتكط اػت 

ًفاٍّٖ باور و ًعُا دارد مٓ ّٖچ بازتابٗ در مار تارػنٗ پٖطا َنعده ًفْٔم فطق پَٖٔط وثٖكٗ با 
 اػت.
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تٔاَط باؾط. وي  چٓ ًٗ« چٖغ بٖؿرت»پعدازد مٓ آن  دٕٕٔطػِ ػپؽ بٓ حتكٖل در إِ ًعىب ًٗ

ي ًععوف در باب تععٕف فطق، ٕعين َظعٕٓ تعابل و اَؼدام، را طعح و  بٓ طٔر شاص دو َظعٕٓ
داَط. وي ادَٗ دوٖي بعاي رد إِ  َٖافتين ًٗ را َاًعكٔل و دوًٗ را دػتمُط، چعا مٓ اويل  رد ًٗ

اَط َٓ بطِٕ  گعا ؾنامآَ ّاي اَؼدام داَط. َظعٕٓ دو دٕطگاه را گؿٔدگٗ آَْا َؼبت بٓ ؾنامٖت ًٗ
ػازَط بىنٓ از إِ رو مٓ واقعٖت را بٓ چٖغي بؼٖار مٌرت از آَچٓ  شاطع مٓ واقعٖت را َاؾُاشتين ًٗ

مٓ اَط   ّاي ًعابكت از إِ رو ؾنامآَ ماُّط. در ًكابي، َظعٕٓ خٔد آن ًعتكطٍٕ فعوًًٗا بٓ و
بىنٓ َٖغ ؾُاشت ًا از باقٗ چٖغّإٗ مٓ تقٔر اَط   َٓ تُْا ؾُاشت ًا از أًري مٓ وراي ؾاّط جتعبٗ

 اَگاري دو دُّط. در َظع دٕٕٔطػِ ؾنامٖت و َؼيب داٍَٖ را ًٔرد تعدٕط قعار ًٗ مٍُٖ ًٗ ًٗ
ي ّع ٕه از إِ دو در ٕه فىؼفٓ  ي وخٔد بٌٖاري در ٕه فىؼفٓ ّؼتُط، و ًا با ًؿاّطه َؿآَ
مُط  تٔاٍَٖ درٕابٍٖ مٓ شعإٗ در آن فىؼفٓ وخٔد دارد. وي بعاي دنَٔٓ بٓ مٔإِ اؾاره ًٗ ًٗ

ِٗ َظعٕٓ مٓ دػت مٍ در ًٔالعٗ بٖان ًٗ ي ًا راخع بٓ خْان اػت و بطِٕ  مُط مٓ فطق دروَ
اي از تالش  ي مٔإِ دنَٔٓ ػازد. َظعٕٓ ؾُاشيت ًا ًٗ ب آن را وابؼتٓ بٓ ًٔلع ًععفتتعتٖ

مٔؾُط تا بٓ فطق وخْٗ اَؼاَٗ ببصؿُط، در  گعا در باب فطق اػت مٓ ًٗ ي اَؼدام فالػفٓ
مٔؾُط تا ّع گَٔٓ رَگ و بٔي اَؼاَٗ و ًععفيت را از فطق  ًكابِي قائالن بٓ َظعٕٓ تعابل مٓ ًٗ

 داَُط.  غدإُط و آن را ماًاًل ًؼتكي از باورّاي ًا ًٗو ركٖكت ب
َْط و ًفْٔم فطق را  وي در خبـ ػٔم روٕنعدي ًتفاوت از دٕگع روٕنعدّا را پٖـ ًٗ

بٖين فنع  دّط مٓ ًا ٌّگٗ آن را بعاي فٍْ، َكط، تبٖني و پٖـ عُٔان خغء اػاػٗ طعرٗ قعار ًٗ بٓ
بعٍٕ.  مار ًٗ اَطٕؿٍٖ بٓ ٕا در ًٔرد آَْا ًٗگٍٕٖٔ  و عٌي ًٔخٔداتٗ مٓ با آَْا ػصِ ًٗ

پظٕعد و َٓ اػتكالل تام و متام آن  دٕٕٔطػِ َٓ وابؼتگٗ متام و مٌال فطق بٓ باورّاي ًا را ًٗ
ي َغدٕنٗ  دو وخٔد دارد، بىنٓ وي در طعح شٔد رابعٓ  اي پَٖٔط بني إِ را. در َظع وي، گَٔٓ

گريد. وي بعاي تبٖني  ٌّٓ و ارتباط زباَٗ در َظع ًٗبني باور، ًعُا و فطق بٓ عُٔان ًباَٗ ًفا
  مُط مٓ ًا چٓ خٕٔط و إِ ػؤال را ًععح ًٗ ي بني إِ أًر از روؾٗ اػتعالٕٗ بْعه ًٗ رابعٓ

ي زباَٗ  ػازد؟ دمنِ بٔدن ًفآٌّ و رابعٓ داٍَٖ مٓ ًا را قادر بٓ فٍْ ػصُان ٕنطٕگع ًٗ ًٗ
ي فٖىؼٔف إِ اػت مٓ بٓ حتكٖل  دّط؛ وظٖفٓ ًٗ قععٗ اػت چٔن چٖغي اػت مٓ ّع روزه رخ

 در ؾعإط لعوري اًنان إِ ًفآٌّ و ارتباط بپعدازد. 
ّاي شٔد و فٍْ  ّع ارتباط زباَٗ ًؼتىغم آن اػت مٓ تُاػيب بني ققط ػصُگٕٔان از بٖان

ٓ بي فطق اػت مٓ ػصُگٔ و ًفؼع را  ّاي إؿان وخٔد داؾتٓ باؾط و إِ َظعٕٓ ًفؼعان از بٖان
ِٗ ػصُگٔ را تٔفٖف ًٗ ػازد، بطِٕ فٔرت مٓ ٍّ تٔاَإٗ ٍّ ًعتبط ًٗ مُط و  ّا و افعال زباَ

ّاي ػصُگٔ  ي داَؼنت آن قادر بٓ درك ًعُاي بٖان واػعٓ ٍّ بٖاَگع گّٔع آن چٖغي اػت ًفؼع بٓ
ؾٔد. عالوه بع إِ، ًفؼع در اػُاد ًعاَٗ و باورّا بٓ ػصُگٔ بإط ًالرظاتٗ را در َظع  ًٗ

داؾتٓ باؾط از مجىٓ إُنٓ آن باورّا احنعاف آؾنار ٕا بؼٖار از ًعٖارّاي عكالَٖت او َطاؾتٓ باؾُط. 
ي  اًنان فٍْ گفتار و رفتارّاي دٕگعان بؼتٓ بٓ وخٔد اوگٕٔٗ عكالَٗ ًؿرتك بني ٌّٓ

ٖفنٍُٖ، اي خغ إِ َطارٍٕ مٓ ًُعل شٔد را بع زبان و باورّاي دٕگعان فعاب ّاػت. وظا ًا چاره اَؼان
اي تعبري مٍُٖ مٓ ًُعكًا با ٍّ ػازگار باؾُط. از إِ رو دٕٕٔطػِ  و مجالت فادق را بٓ گَٔٓ

 مشعد. وخٔد عكالَٖت ًؿرتك بني اَؼاَْا را َٖغ بٓ عُٔان ؾعط پٖؿٖين اًنان ًفآٌّ بني آَْا بعًٗ
دو فٔرت ؾٔد. إِ ًؼأوٓ داراي  ًٗ  ي محي از فقي چْارم بٓ بعط دٕٕٔطػِ ًتٔخٓ ًؼأوٓ

اي بني خغئٖات و  چٓ رابعٓ»ؾٔد مٓ  اػت. اول، فٔرت ًابعطاوعبٖعٗ مٓ با إِ ػؤال بٖان ًٗ
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ؾٔد مٓ  و دوم، فٔرت ًعُاؾُاشيت مٓ در قاوب إِ ػؤال اظْار ًٗ« مىٖات وخٔد دارد؟

 خنؼتني پعداشنت خطي بٓ إِ«. ؾَٔط؟ ّا ًعتبط ًٗ اػاًٗ ٕا دٕگع واژگان ًفعد چگَٔٓ با حمٌٔل»
ي ًجي افالطٔن ًؼتكًٌٖا بٓ إِ ًؼأوٓ در فٔرت  تٔان در افالطٔن ٕافت. َظعٕٓ ًؼأوٓ را ًٗ

ي بني أًر  ؾٔد. در افالطٔن با إِ ًؼأوٓ ًٔاخٍْٖ مٓ رابعٓ ًابعطاوعبٖعٗ آن ًعبٔط ًٗ
داؾنت أًر خغئٗ بٓ ٍّ را  حمؼٔس خغئٗ و ًجي وارط در ًكام مىٗ چگَٔٓ اػت؟ وي ؾباّت

ي بني أًر خغئٗ و  داَط، اًا إِ ًالك در رابعٓ ػٍْٖ بٔدن آَْا در ًجال وارط ًٗ ي واػعٓ بٓ
ًجي مارػاز َٖؼت، زٕعا اگع قعار باؾط مٓ ؾباّت اًع خغئٗ و ًجال ًعتبط با آن را َٖغ با ػٍْٖ بٔدن 

 ؾٍٕٔ و إِ ٌّان اؾنايل اػت مٓ از آن با در ٕه ًجال وارط دٕگع تٔخٖٓ مٍُٖ، دچار تؼىؼي ًٗ
ي ورطت قمٖٓ  ؾٔد. فٔرت دٕگع إِ ًؼأوٓ در قاوب ًعمىٓ ٕاد ًٗ« اَؼان ػٔم»عُٔان اؾنال 

ؾٔد ًبين بع إُنٓ آَچٓ ًٔلٔع و حمٌٔل ٕا بٓ تعبري افالطٔن اػٍ و فعي را بٓ ٍّ  ظاّع ًٗ
مُط چٖؼت؟ ًؿني در افالطٔن إِ بٔد مٓ وي بعاي َؼبت ًٔخٔد بني ًٔلٔع و  ًعتبط ًٗ

غريه بٔدن  ؾط رال آَنٓ إِ رٖح با رٖح يف َفؼٓ قائي ًٗ اي ؾٖئٖت و رٖح يف َٓحمٌٔل َٖغ گٔ
ي بؼٖار دٕگعي َٖغ در طٗ  آورد در تماد بٔد. فالػفٓ آن مٓ ًٔخبات ورطت قمٖٓ را فعاٍّ ًٗ

اَط، اًا  ي َؼبت ًٔخٔد بني ًٔلٔع و محي در قمٖٓ مٔؾٖطه تارٕض در ري ًؿني َكـ دوگآَ
 چ مؽ َتٔاَؼتٓ اػت پاػصٗ درشٔر بعاي ًؼأوٓ ًظمٔر بٖابط.در َظع دٕٕٔطػِ ّٖ

ؾٔد  ّاي ًعُاؾُاشيت ًعكٔيل اػتُاد داده ًٗ گعفتاري در إُداػت مٓ بٓ اخغاء مجىٓ َكـ
دُّط. وقيت ًا مجىٓ را بٓ اخغاء آن حتىٖي  اًا إِ اخغاء در مُار ٍّ مىٗ ًتزط را تؿنٖي دنٗ

ٍُٖ َاگغٕع بعاي ّع ٕه از آن اخغاء رٖجٖت ًؼتكىٗ در َظع م مٍُٖ و ّع خغئٗ را خطا حلاظ ًٗ ًٗ
گريٍٕ، اًا وقيت َؼبت بني ًٔلٔع و حمٌٔل شافٖت يف غريه بٔدن شٔد را از دػت بطّط و  ًٗ

بٓ آن بني دو ًفْٔم ًؼتكي دٕگع ارتباط بعقعار   تٔان با تٔػي دوباره داراي اػتكالل ؾٔد دٕگع دنٗ
ِٕ راوت ًا ػٓ ًفْٔم ًؼتكي شٔاٍّٖ داؾت مٓ ّٖچ ارتباطٗ معد و بٓ آَْا ورطت داد. در ا

دّط و بازٕابٗ آن  بٓ ٍّ َطارَط. رافي آَنٓ قمٖٓ در لٌِ حتىٖي ورطت شٔد را از دػت ًٗ
ورطت فالػفٓ را دچار ًؿني معده اػت. ولعٖت إِ فالػفٓ ٌّچٔن ولعٖت مٔدمٗ اػت 

اي آن را از ٍّ خطا دنٔده اػت اًا امُٔن از ّ دَطه ّا و چعخ مٓ ػاعيت را بازمعده و پٖچ و ًْعه
ػع ٍّ معدن آن َاتٔان ًاَطه اػت. در َظع دٕٕٔطػِ، إِ تقٔر بعشعاػت مٓ با از ٍّ بازمعدن 

تٔان در َْإت فٌْٖط مٓ اخغاء در ابتطا چگَٔٓ در مُار ٍّ قعار  ّاي ؾبٖٓ بٓ ٍّ ًٗ ًنعر ػاعت
 گؿإط. ازي دنٗگعفت بٔدَط. واػازي راّٗ بٓ ػٔي تؼْٖي بازػ

ّاي َافعخام ًعافع در تبٖني َكـ  در ادآً دٕٕٔطػِ تٔخٓ شٔد را بٓ تعطادي از مٔؾـ
ػازد. بعاديل در اواشع قعن َٔزده بٓ إِ ًؼأوٓ پعداشت مٓ  ًعُاؾُاشيت حمٌٔالت ًععٔف ًٗ

مٓ إِ  ّإٗ مُط و با اؾاره بٓ گعفتاري ٕه َؼبت بٓ واقع چگَٔٓ بني دو چٖغ ارتباط بعقعار ًٗ
ّا اًع َاًعكٔيل اػت. در  روػت َتبدٓ گعفت مٓ افاًل قائي ؾطن بٓ َؼبت ًؼأوٓ با آَْا روبٓ

تٔاَط تبٖني  ّا را تقطٕل دنٔد و اعرتاف معد مٓ دنٗ ًكابي، راػي گعچٓ وخٔد ٌّان گعفتاري
را  ّا ّا بٓ قمٖٓ ارائٓ دّط، با إِ رال وخٔد َؼبت ًُؼدٌٗ مٓ چگَٔگٗ ورطت خبؿٖطن َؼبت

ّا تأمٖط داؾت. اػرتاوػِ، مٔإِ و ػىعز دٕگع فٖىؼٔفاَٗ  َؼبت  ًُنع َؿط و ٌّچُان بع واقعٖت
 پعدازد. ّؼتُط مٓ دٕٕٔطػِ بٓ بعرػٗ و َكط َظعات إؿان ًٗ

ي َغدٕه بني محي و فطق بٓ ًجابٓ  دٕٕٔطػِ در دو فقي َْإٗ متاب بع تٔخٓ بٓ رابعٓ
اي در باب محي  ي فطق ًؿتٌي بع َظعٕٓ ي خاًع درباره َظعٕٓمُط: ّع  ري إِ ًؿني تأمٖط ًٗ راه
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ي ورطت مجالت و ورطت باورّا و ارناًٗ  تعِٕ َؿآَ تعِٕ و روؾِ اػت. داؾنت ارزش فطق ػاده

مُُطه در  مار روَط. وي چْار ؾعط بعاي تٔفٖفٗ قاَع تٔاَُط بعاي بٖان آَْا بٓ اػت مٓ مجالت ًٗ
مُُطه از محي بإط آن را با فطق مجالت ًعتبط مُط،  فٗ قاَع( تٔف7ٖمُط: ) باب محي ذمع ًٗ

ّا ًؼأوٓ را ري  ّا و ٕا جمٌٔعٓ ّا با چٖغّإٗ َظري مىٖات، ففات، َؼبت ( ٕنٗ گعفنت حمٌٔل1)
( بإط إِ ًالرظٓ را مٓ 3خنٔاّط معد چعا مٓ ٌّٔاره بٓ تؼىؼي ًُتْٗ شٔاّط ؾط، )

ّا بإط در عني رال مىٖات  تقٔر تفنٖه معد مٓ حمٌٔل دُّط از إِ ّا بٓ مجالت مىٖت ًٗ حمٌٔل
ي محي  و ًاّٖت ماًي ًؼأوٓ  ( رٔزه4ٕا دٕگع ّٕٔات اَتغاعٗ را در ًٔلٔع مجىٓ وارد مُُط، )

إٓط. در َظع دٕٕٔطػِ،  تُْا در پَٖٔط با بعداؾيت روؾِ از فٔرت ًُعكٗ مجالت پطٕط ًٗ
 داَط. ا در روإيت از تعارٕف فطق تارػنٗ ًٗؾطن إِ ؾعإط ر  تعِٕ ؾني بعآورده پظٕعفتين
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