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هٌادًای اذتماَی مبتوی بع اَتبارات اقٍلی و تسلیل 
 فلؼفی



 هٌاد اذتماَی چیؼت؟
 

1 . ای اذتماَی لعار داـتي و الگًٍای هؼبتا پایطار کوؿٌای ٌای  ی کي در اهٍاع صاقی از ؽاصتاًر ا و ارـز تعکیبی از مٍلُیتٌا، هكؿٌا، ًوداًر
ای مؿتعك)این هٌادًا .  اهؼاهی را ؽازماهطًی می کوط گاًی ًا و ًوداًر

 
ٌا، ا ای ( یا ارـز ًؼتوط كي مٍذب پایطاری، هٌم و لاَطى موطی رفتاًر

 .اذتماَی می ـٍهط

 

2 . درهٌع گعفتي اهط« لٍاَط بازی »در تُاریف رایخ مٌمتعین کارکعد هٌاد را تُیین الگًٍای کوؾ مؿتعک یا. 

 



 کارکعدًای اقلی هٌاد اذتماَی
 

کارکعدًای اقلی هٌاد اذتماَی را در مٍارد زیع صالقي همٍد: 

 ن در لالب الگًٍای رفتاری ( کوتعل)تحبیت، ؽازماهطًی
 
ای معدم و هیغ َمٍمی کعدن ا  و پایطار همٍدن رفتاًر

ا و ایطى  ًای معدم ذامُيَیویت بضؿی بي رفتاًر

 گاًی( کوتعل)تحبیت، ؽازماهطًی
 
ا، ا ا، ًوداًر ٌای معدم ذامُي از وعیق الگًٍای رفتاری و پایطار همٍدن باوًر  ًا و ارـز

 



 فلؼفی هٌادًای اذتماَیماًیت 
 

 وٍان ٍع تسلیل. گیعدقٍرت می the philosophy of action« فلؼفي کوؾ»هٌادـواؽی فلؼفی متطاول در معاکغ َلمی ذٌان، امعوزى َمطتا زیَع ًا هیغ هؿان ه
 .داهؼت( مک تب امعیکا)ًای متكابل و بىٍر کلی در امتطاد فلؼفي َمل گعایاهي بایؼت در امتطاد هٌعیي کوؾدًط کي ذعیان معؽٍم هٌادـواؽی را میمی

 راء ؽیعل و تیٍمال)تسلیل کوؾ گعایان
 
 . ، بع ؽي مفٌٍم اؽتٍار ـطى اؽت(بي وٍر صاص ا

1 . ذمُیپظیعش(collective acceptance) ، 

2 . لكطموطی و ارادى ذمُی(collective intentionality)   

3 . ومٍ و اَتبار(imposition) : پعکاربعدتعین اقىالح بعای تبیین ومٍ و اَتبار قٍرت گعفتي، کي ًم واذط صكیكي گ فتاری اؽت و ًم هٍَی کوؾ مسؼٍب
  افُال گ فتاری اهدامگع هٍَی . ـٍدگ فتي ًای  ی اؽت کي در َین زال فُل ًم مسؼٍب می  اهدامگع». اؽت performative«  اهدامگع»می ـٍد، اقىالح 

speech acts    موىق داهان ما این گغارى ًا را در لابل گغارى ًای اهؿائی تسلیل می کووط. می ـٍهط کي بي مسل ادا ـطن، اَتباری را ومٍ می کووطمسؼٍب. 

ٍلاَطى وم :« x  در زمیويc  ًمچٍنy  مسؼٍب می ـٍدX counts as Y in context C 

ٍلطرت اهؿائی یا ًوداری : کارویژى وم(deontic powers) 

 



 کاؽتی ًای تسلیل کوؿگعایان
 

1 .اَتبارات هاـی از افُال گ فتاری همی تٍاهط صكٍقیت ذمُی هٌادًا را، در زالتی کي غیعارادی اؽت تٍمیر دًط. 

2 .ًمچوین َلت جبات و پایطاری الگًٍای رفتاری در . ًا در این هٌعیات تبین همی ـٍدًا و پظیعشـکل گیعی صكٍقیت اـتعاکی و ذمُی لكطًا، ارادى
 .ًا و هؼلٌای مضتلف هیغ با تمؼک قعف بي اَتبار و ومٍ لابل تبیین هیؼتوٍل دورى

3 .ا و کوؾ. کووطًای کوؾ گعایان پیعوی میهٌعیات ذامُي ـواؽاهي هٌادًا َمطتا از دیطگاى ًا پعؽؾ از کارکعد فعوکاؽتن ذٍامٍ اهؼاهی بي یک ؽلؼلي از رفتاًر
ًا و تمایغات ذامُي اهؼاهی از ذامُي از ایوعو غالب این هٌعیات از تبیین تفاوت. کوطرا ذایگغین پعؽؾ از زكیكت و موؿاء تُامالت اهؼاهی و اذتماَی می

 .زیٍاهی هاتٍاهوط

ن اؽت کي با زفي هكاط لٍت، بي این کاؽتی
 
 .ًا و ابٌامات پاؽش دًطادَای تسلیل ذطیط ا

 



 روش تسلیل

 هتایخ بي همٍهي ًای دیگع هیغ لابل تُمیم صٍاًط بٍد. ؽاصتار زبان را بُوٍان یک هٌاد اذتماَی مٍرد واکاوی لعار می دًیم. 

 



 چعا زبان یک هٌاد اذتماَی اؽت؟ 

 

مؼتلغم پظیعش ذمُی، لكطموطی و ومٍ ذمُی اؽت. الف  . 

ن فعاتع از تدعبي ـضكی افعاد اؽت و . ب
 
 .تاریضی داردصكٍقیتی کامال صكٍقیتی اذتماَی دارد و داللتٌای ا

ای مؿتعک اؽت. ج ا و باوًر ٌا، ًوداًر  .مٌٌع ارـز

صاؽتگاى الگًٍای رفتاری مؿتعک اؽت. د  . 

 



ای ذمُی  ومٍ و اَتبار در ؽازت رفتاًر
 

 ومٍ لفي بعای مُوا 

داللت لفي بع مُوا، داللت ومُی اؽت. مىابق لٍل مؿٌٍر اقٍلیٍن، ومٍ لفي بعای مُاهی، اَتباری اؽت و هي ذاتی  . 

ٍن مفٌٍم کّلی، لفٌی را ومٍ می کوط؛  ابتطا، وام
 
ن مفٌٍم را  ؽپػیک مفٌٍم کّلی را از روابه صارذی یا ذًوی اهتغاع می کوط و در هٌع می گیعد، ؽپػ بعای ا

 
ا

ت هؿان میومٍ <<    . َوٍان مؿیع بي ؽٍی روابىی کي در ذًن یا صارج اؽت لعار می دًط
 
ٍع )دًط کي ذطای از ماًیات در مٍرد زعوف و ًیا کي در مكام مٍم

 .تٍاهط ومٍ ـٍدصٍد هؼبت هیغ می( اهطیا مسمٍل

 



 گام اول در تٍؽُي کاربعد ومٍ و اَتبار
 

هٌا، یا از تضكیف لفي بي مُوا : ومٍ تُییوی و تُیوی
 
صٍهط صعاؽاهی در ک فایي مُتكطؽت ومٍ یک هسٍ اصتكاص لفي بي مُواؽت و ارتباط صاّص بین ا

 
و یا از ( تُییوی)ا

 .می ـٍدهاـی ( ومٍ تُیوی)ک حعت اؽتُمال 

صٍهط  بع اؽاس تفاوت میان : مالزٌي اول
 
یت هللا تٌعاهی از تكؼیم بوطی ا

 
ومٍ از مكٍلي فُل  اؽت هي (. اهفُال)« اصتكاص یافتن»و (فُل)« اصتكاص دادن»هكط ا

ن ـعط لكط .1<<         اؽت« فُل اصتكاص دادن با لكط و هیت»زكیكت ومٍ ًمان .  ومٍ هیؼت بلکي ک حعت اؽتُمال اؽتومٍ تُییوی <<   اهفُال   
 
و ارادى در ا

ن ـعط هیؼت . 2اؽت، 
 
 (می تٍاهط فُل گ فتاری یا غیعگ فتاری باـط)گ فتاری بٍدن در ا

لاهٍن َام این اؽت کي تكٍر ًع دو چیغی کي . ارتباط ؽببیت بین لفي و مُوا مىابق با لاهٍن َام از لٍاهین ذًن بؿعؽت: بیان ـٌیط قطر در لاهٍن َام: مالزٌي دوم
هٌا ارتباوی ایداد می ـٍد و تكٍر یکی ؽبب اهتكال ذًن بي 

 
ٍ در ذًن اهؼان بكٍرت مکعر با یکطیگع لعین ـٍد، ًعچوط تكادفی ًم باـط، بین ا  . ر دیگعی می ـٍدتك

ن لیط « تكادفی بٍدن»الزم اؽت تا لیط ( َمل التعان)در تُعیف ایؿان از لاهٍن َام : تعمیم بیان ـٌیط قطر
 
 .ذاهؿین ـٍد« با لكط و ارادى»زظف ـطى و بي ذای ا

التعان دو تكٍیع در کوار یکطیگع( ارادی و لكطموط)ومٍ، َبارت اؽت از َمل : هتیدي. 

 



 گام دوم در تٍؽُي کاربعد ومٍ و اَتبار
 

ای از لٍای هفؼاهی چوین َملیاتی را اهدام می دًط و کیفیت و غایت دًط؟ بعای پاؽش الزم اؽت بطاهیم چي لٍىکیفیت این َملیات التعان چیؼت و با چي ًطفی رخ می
 این َملیات بعای لٍى مظکٍر چیؼت؟

جار وبیُی و تکٍیوی وی از وعف دیگع یک : ریؿي وبیُی و تکٍیوی ومٍ و اَتباردر دیطگاى َالمي وباوبای  ی: مالزٌي اول
 
میان وبیُت اهؼاهی از یکىعف و صٍاص و ا

جار صٍد را در صارج بعوز و ًٌ
 
هٌا صٍاص و ا

 
هٌا را ؽاصتي و بي دؽتیاری ا

 
در ادراکات . می دًطٍر ؽلؼلي ادراکات و افکار، مٍذٍد و میاهدی اؽت کي وبیُت، هضؼت ا

 . اؽت( یا ًع مٍذٍد دیگعی )ـٍهط کي التنای ؽاصتار وذٍدی اهؼان اَتباری، تكٍرات زامع می

ٍع لبل از اذتماع و پػ از اذتماع تكؼیم می ـٍهط  .این دؽتي از ادراکات اَتباری صٍد بي دو ه

چوین التعاهی را زؼب غایت ( یا صیال)ریؿي در لٍى فاَلي دارد و در این میان لٍى وًمیي ( ومٍ)َملیات التعان تكاویع مىابق هٌعیي ادراکات اَتباری، : مالزٌي دوم
ا و ازتیاذات لٍى فُالي یا ؽاصتار وبیُی اهؼان)مٍردهٌع   .ـٍدٌَطى دار می( تامین هیاًز

تفاوت میان هام گظاری و ومٍ و لغوم تٍذي بي مؼئلي پظیعش ذمُی: مالزٌي ؽٍم. 

ًا و کاربعدًای ومٍ و اَتباری اؽت کي ًمٍارى ، یکی از ـُبي(کي داللت لفي بع مُوا را در پ ی صٍاًط داـت)ومٍ لفي بعای مُوا . اَتباریات ریؿي زكیكی دارد: هتیدي
 .  دًطبعاؽاس لٍاَط وبیُی و تکٍیوی وذٍد اهؼان رخ می

 



 تبادر و تطاَی در ؽازت ذًویت ذمُی
 

تبادر و ومٍ دو روی یک ؽکي اهط با این تفاوت بؼیار مٌم کي ومٍ، صاقیتی . ای اؽت کي از ومٍ یک لفي بعای مُوا زکایت می کوطتبادر مٌمتعین هؿاهي
 .اَتباری و ارادی دارد و از مكٍلي فُل اؽت اما داللت و تبادر صاقیتی غیعاَتباری و غیعارادی داـتي و از مكٍلي اهفُال اؽت

 مطى اؽتدر )« ایتبادر اهؼباق مُوی از صٍد لفي اؽت بطون ًیچ لعیوي»َالمي مٌفع در تُعیف تبادر می گٍیط
 
تبادر این اؽت کي »: تُعیف قازب ک فایي ا

هکي لعیويیُوی « مُوای  ی از لفٌی ًٌٍر داـتي باـط اما بوفؼي
 
 .  در کار باـط( زالیي یا مكالیي)ای مُوا از زاق لفي فٌمیطى ـٍد بطون ا



 گام اول در تٍؽُي گؼتعى تبادر و تطاَی
 

ًای ومُی بعؽاهیمًای وییُی ـعوع کعدى و بي داللتدر زٍزى تبادر و تطاَی می تٍاهیم تسلیل را از داللت . 

 ن َمل التعان دو تكٍیعؽت، تبادر و تطاَی
 
بي  هیغًمچواهکي در مٍرد ومٍ گ فتي ـط کي ومٍ، اصتكاقی بي رابىي میان لفي و مُوا هطاـتي و زكیكت ا

هٌا در ذًن زامع ـٍد
 
ن تكٍیعؽت ًوگامی کي یکی از ا

 
وردن ا

 
بي دیگع ؽضن تبادر و تطاَی هیغ اصتكاقی بي رابىي لفي با مُوا هطاـتي و می تٍاهط ـامل . یادا

ٍع تكٍیع ذًوی باـط  .ًع ه

 



 گام دوم در تٍؽُي گؼتعى تبادر و تطاَی
 

اهدام می دًط؟را ؽازوکاری چوین ای در هفػ، کیفیت و ؽازوکار تطاَی، تبادر و داللت چگٍهي اؽت و چي لٍى 

تبیین می همایط و در مٍامٍ مضتلف و بي صكٍص در ک تاب « مساکات»فارابی داللت لفي بع مُوا یا بي ؽضن دیگع، تطاَی مُوا از وعیق لفي را از وعیق : مالزٌي اول
 .فارابی مساکات را از کارکعدًای لٍى صیال می داهط. موىكیات صٍد، بي این مىلب اـارى همٍدى اؽت

هتیدي : 

کؼی کي در مُعض ـویطن یک لفي و یا دیطن یک تكٍیع لعار . رو غیعارادی و اهفُالی اؽتتبادر و تطاَی بعصالف ومٍ امعی اَتباری و لعاردادی هیؼت واز ًمین: الف
ن می افتط و 

 
گاى بي یاد مُوای ا

 
هعا بي هؿاهيًمین می گیعد، هاصٍدا

 
گاى بٍدن تبادر و تطاَی اؽت کي ا

 
 .ای بعای ومٍ و اَتبار تبطیل کعدى اؽتهاصٍدا

هعا از کارکعدًای لٍى صیا: ب
 
ر هفػ اهؼان للمطاد ل داز موٌع فارابی، می تٍان داللت، تطاَی و مساکات چي در لٍل و چي در فُل را هٍَی از ؽازوکار تضیل داهؼت و ا

ؽاصتار زبان . بعلعار می کوط بي تبیین مٍردهٌع پیعامٍن هٌادًای اذتماَی هغدیک می ـٍد( در امع داللت و مساکات)رابىي توگاتوگی کي فارابی بین لٍل و فُل . همٍد
ًعچوط می تٍاهوط صٍد هاـی از افُال )این تكاویع . ای از تكاویعی اؽت کي زکایت کووطى امٍر بیعوهی و یا اغعاض هفؼاهی اؽتبُوٍان یک هٌاد اذتماَی، بعؽاصتي

یوط اَتبار ( باـط
 
 .تبیین می ـٍد( ومٍ)در افُال اجع گظاـتي کي این امع دوؽٍیي از وعیق فعا

 



 ذمٍ بوطی

هکي ؽاصتار زبان، کي بىٍر مموی در مبسث ومٍ مٍرد بعرؽی لعار ومٍ الفاظ بعای مُاهی می
 
تٍاهط پایي ـکل گیعی هٌادًای اذتماَی تلكی ـٍد؛ صكٍقا ا

بي این تعتیب . ًای  ی بعای ـکل گیعی هٌادًای اذتماَی اؽتگیعد، صٍد یک هٌاد اذتماَی اؽت و از ایوعو دلت در مبازث ومٍ در اقٍل واذط داللتمی
کي اَم از التعان )در معزلي اول ومٍ را بي موغلي التعان دو تكٍیع . ومٍ و اَتبارات اذتماَی مسكٍل درهٌع گعفتن دو معزلي در تٍؽُي کاربعد ومٍ اؽت

هعا زیع مدمٍَي( تكٍیع لفي و تكٍیع مُواؽت
 
بسث لعار مٍرد بي مُوای  ی کي در مكالي ـؿم اقٍل فلؼفي )ای از اَتبارات فلؼفی درهٌع گعفتیم و در معزلي دوم ا

وردیم( گعفتي اؽت
 
ٍع از اَتبارات هیغ صٍد بي دو لؼم اَتبارات لبل از اذتماع و پػ از اذتماع تكؼیم می. بؿمار ا  .ـٍداین ه

ا و کوؾ ٍع صاقی از رفتاًر هکي مسكٍل اَتبارات فلؼفی پػ از اذتماع اهط، ًمچوین تطاَی کووطى ه
 
ٍع صاقی اما هٌادًای اذتماَی َالوى بع ا ن ه

 
ًا و پیؾ از ا

دو تكٍیع ( تبادر)و تطاَی ( ومٍ)اَتبار . ای مفٌٍم تبادر لابل دؽتیابی اؽتتبیین این کاربعد هٌادًا هیغ با تٍؽُي دو معزلي. از تكاویع رفتارؽاز هیغ ًؼتوط
ن بؿمار می)

 
 .ـٍدمسؼٍب می( یا وًم)از کارکعدًای لٍى صیال ( رودکي تكٍیع لفي و مُوا زالت صاقی از ا

 


