
  

  
  
  
  

  ديدگاه ارجاعي در پازل فرگه و كريپكي
  

  * مقدماحمدرضا همتي

  شارها

بعد از استدالالت مؤثر كريپكي عليه ديدگاه فرگه و راسل در باب اسامي خاص، 
را نقش  » ثابت يا واژه منفرد«اكثر فيلسوفان زبان امروزه نقش سمانتيكي يك 

واژه يا «اي يك  دانند؛ به عبارت ديگر محتواي گزارهمي» اياشاره«يا» ارجاعي«
توسط مدلول آن ) ر تعيين گزاره جمله حاوي آن واژهسهم آن واژه د(» ثابت منفرد

معناي وصفي » اسامي خاص«راسل و فرگه معتقد بودند . شود ميواژه مشخص 
كه يك شخص با يك اسم خاص »  ارائه يا توصيفيةنحو«دارند؛ به عبارت ديگر 

 را كه حاوي آن اسم خاص است تعيين اي هاي جملكند، محتواي گزاره ميهمراه 
كريپكي در مقاله . رو استهبا مشكل پازل فرگه روب» ارجاعي«اما ديدگاه . كندمي
له انتساب باور بدون ئدهد كه مس نشان مي) پازلي درباره باور(ثيرگذار خود تأ

در اين مقاله پازل فرگه و كريپكي مورد . ساز استديدگاه ارجاعي نيز مشكل
شود كه  ميگاه سومز نشان داده گيرد ودر نهايت با استفاده از ديدبررسي قرار مي

  .  له اصلي در پازل فرگه نيستئمس» ارجاعي«ديدگاه 
  .اسم خاص، ارجاعي، كريپكي، فرگه و سومز: واژگان كليدي

* * *  
I  

نگـاه كنيـد    (بعد از استدالالت مؤثر كريپكي عليه ديـدگاه فرگـه و راسـل در بـاب اسـامي خـاص           

                                                      
 )هاي بنيادي نشپژوهشگاه دا(دانشجوي دكتري فلسفه تحليلي، مركز تحقيقات فيزيك نظري و رياضيات . *
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» ثابت يا واژه منفرد«ن زبان امروزه نقش سمانتيكي يك ، اكثر فيلسوفا)lecture 1،Kripke,1981به
)singular term( )1(  ةدانند؛  به عبارت ديگـر محتـواي گـزار   مي» ايهاشار« يا» ارجاعي«را نقش 

توسـط مـدلول آن     ) سهم آن واژه در تعيين گزاره جمله حـاوي آن واژه          (» واژه يا ثابت منفرد   «يك    
معنـاي وصـفي دارنـد؛ بـه     ) 2( »اسـامي خـاص  «عتقد بودند راسل و فرگه م  . شود ميواژه مشخص   
كه يك شخص با يك اسم خاص )mode of presentation(»  ارائه يا توصيفيةنحو«عبارت ديگر 

  .كنداي را كه حاوي آن اسم خاص است تعيين مياي جملهكند، محتواي گزاره ميهمراه 
  : كردبنديتوان به صورت زير صورت ميادعاي راسل و فرگه را 

فـردي شـرط   ه به طور منحصر بoشود اگر و تنها اگر  مي ارجاع يا اشاره oبه شئ a  ةواژ«: الف
ϕة  را كه گويندs همراه با aكرده، ارضا كند «.  

 »ائه يا توصيف ارةنحو«دارد كه شامل  مياي وصفي را بيان  گزاره،» استa،F«  مثالً اظهار جمله
تـوان آن را بـه صـورت زوج مرتـب      كـه مـي  ؛ اسـت  F  مدلول» ارائه يا توصيفةنحو«و a مدلول

〉〈 fa mm  پس اظهـار    ، همراه كند  b ة را با واژ   ϕ∗ شرط متفاوت    s ةحال اگر گويند  .  نشان داد  ,
- اين گزاره متفاوت را مـي      ؛ باشد a=bدارد، حتي اگر     متفاوتي را بيان مي    ة گزار » است b، F«جمله  
fm,am〈صورت زوج مرتب ه توان ب   . نشان داد〉∗

اين . اي ندارند گزارهعنوان محتواي   هديدگاه مقابل اين است كه اسامي خاص محتوايي وصفي ب         
  :بندي كردتوان به صورت زير صورتادعا را مي

 aشود اگـر و تنهـا اگـر محتـواي سـمانتيكي              ارجاع يا اشاره مي    o مستقيماً به شئ     a ةواژ«: ب
. »، مـدلول آن نـسبت بـه همـان سـياق و زمينـه باشـد                )context(يـك سـياق و زمينـه        نسبت بـه    

)Soames,1988,p:201(   
- بيان مي» استa ، F«اي كه توسط جمله  در تعيين گزارهaمبناي اين ديدگاه سهم در واقع بر 

 singular(گـزاره منفـردي   »  اسـت a، F«بنـابراين اظهـار جملـه    .  صـرفاٌ مـدلول آن اسـت   ،شود

proposition ( دارد كه شامل مدلول  مي را بيانa و مدلول F ـ   مي است كه صـورت زوج  ه تـوان ب
〉〈مرتب   fnessa,  حال اگر   .  نشان دادa=b     باشد اظهار جمله »b  ،F همان گـزاره را بيـان       » است 

  .دارد مي
 بپـذيريم پـس اصـل       »واژگـان منفـرد   «طور كلي   ه را در باب اسامي خاص يا ب       »ب«اگر ديدگاه   

  :زير نيز صحيح است) substitutivity(» جايگزيني«
S :»اگرaF ارجاعي ة حاوي واژاي هجمل a باشد پس جايگزيني aارجاعي ة با واژ b، ارزش 
  )3 (» مدلول يكساني داشته باشندb و a اگر ،دهد مي را تغيير نaF صدق
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 propositional (»ايي گـزاره هـا  گـرايش «ي حـاوي  هـا   در سـياق Sادعاي ب همراه با اصل 

attitude(  براي رسـيدن بـه     . كنند ميتعبير  » پازل فرگه «شود كه از آن به      ه ايجاد مشكلي مي    منجر ب
  .اين پازل البته نياز به چند اصل كمكي ديگر نياز داريم

  :سازد ميمرتبط » باور« را با ) assent(» تصديق«است كه » Disqoutation«اصل اول اصل 
D: »     اگر گويندهs       ق كند كه     صادقانه و با تأمل و آگاهي تصديa، F پس   ، است S     باور دارد كه 

a، Fاست «  
است كه عقالنيـت را بـا فقـدان باورهـاي منطقـاً              ) consistency(» سازگاري« اصل   ،اصل دوم 

  :سازدمتناقض مرتبط مي
C: »   اگر گويندهs         از روي تأمل و آگاهي باور دارد كه a، f   است و بـاور دارد كـه a، f نيـست ، 
  .» فرد عاقلي نيستSپس 

تـوان پـازل فرگـه را بـه صـورت زيـر              مـي  C و   D،Sو اصـل    » ب«حال با توجـه بـه ادعـاي         
  :بندي كرد صورت

( )a1ةگويند:  فرض Sفرد عاقلي است .  
( )b1فرض : a=b  
( )c1ةگويند:  فرض S كند كه  مي تصديقa، f كند كه مي است و تصديق b، fنيست . 

) و D با توجه به اصل  )c1 گيريم مي نتيجه:  
( )d1 :ةگويند S باور دارد كه a، f است و باور دارد كه b، fنيست . 

) و S با توجه به اصل  )d1 گيريم مي نتيجه:  
( )e1 :ةگويند Sد كه  باور دارa، f است و باور دارد كه a، fنيست . 

) و C با توجه  به اصل  )e1 گيريم مي نتيجه:  
( )f1:ةگويند Sبنابراين ، باورهاي متناقض دارد Sفرد عاقلي نيست .  
 را معـادل بـا      b و   »كنـد  مـي  پرواز   ،سوپرمن« را با    » است a، F«و  » مري« را معادل با     S اگر   مثالً

مـري بـاور    « و   »كند ميمري باور دارد كه سوپرمن پرواز       «شود كه    مي نتيجه   ؛ بگيريم »كالرك كنت «
باورهاي متناقـضي دارد امـا طبـق فـرض او فـرد             » مري«بنابراين  . »كند ميدارد كه سوپرمن پرواز ن    

از آنجـايي   .  باشـد  Sا   ي C يا   Dبنابراين مشكل بايد در اصل        . ي او سازگارند  هاعاقلي است و باور   
 توسط  اً قوي C بر اعمال ما از انتساب باور حاكم است و اصل             كامالً Dكه همگان معتقدند كه اصل      

 در اين ميـان تقـصيري       C و   Dشود، اصل    مي باورهاي عقالني حمايت     ةمالحظات و تأمالتي دربار   
را نادرست » ب«براين ديدگاه دانند و بنا مي Sموافقين ديدگاه فرگه و راسل خطا را در اصل . ندارند
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  .دهيم ميي بعد اين ادعا را مورد بررسي قرار ها در بخش. انگارند مي
II  

ـ     مي نيز  S و بدون توجه به اصل C و Dآيا با توجه به اصل       ؟وجـود آورد ه تـوان  ايـن پـازل را ب
 اي هزاري گـ هـا   نيز در گرايشC و Dدهد كه با توجه به اصل  مي نشان ) Kripke,1979(كريپكي 

 . نيـست  Sبنـابراين مـشكل در اصـل        . توان ايـن پـازل را نـشان داد         مي )ي باور ها   زمينه اًمخصوص(
  : كند ميكريپكي استراتژي زير را تصوير 

شود؛ يكبار در يك كنـسرت موسـيقي و          مي مواجه   »پادروسكي«پيتر در دو موقعيت متفاوت با       
 او هر دو بار شخص يكساني را ديده اسـت و            فهمد كه  ميپيتر ن . بار ديگر در يك كنفرانس سياسي     
  :كند ميدو جمله متفاوت زير را تصديق 

2(a):پادروسكي استعداد موسيقي دارد . 
2(b) :پادروسكي استعداد موسيقي ندارد.  

 اسـت  a، Fكند كه  مي تصديق )context (اي ه در يك زمين  S ةدر واقع ايده اين است كه گويند      
 هـم   aدانـد كـه دو رخـداد         مـي در حاليكـه ن   .    نيـست    a،Fكند  كه     ميو در زمينه ديگري تصديق      

توان به صورت    مي را   »پازل كريپكي «بنابراين  . شوند ميمصداق هستند و به شخص يكساني ارجاع        
  :بندي كرد زير صورت
( )a3ة گويند: فرض Sفرد عاقلي است .  
( )b3فرض : aة در زمين G  وaة در زمين Hهم مصداقند .  
( )c3فرض : S كند كه  مي تصديقa، F كند كه  مي است و تصديقa، Fنيست . 

) و D از اصل  )c3 توان نتيجه گرفت مي:  
( )d3 :S باور دارد كه a، F است و باور دارد كه a، Fنيست  .  

  :توان نتيجه گرفت مي d3 وCاز اصل 
( )e3: Sة بنابراين گويند، باورهاي متناقض دارد Sفرد عاقلي نيست .  

 »پادروسـكي اسـتعداد موسـيقي دارد   «را معادل با »  استa، F«و » پيتر« را معادل با Sحال اگر 
 باشـد كـه     اي  ه زمينـ  Hشود و    ميزيسين مواجه    باشد كه پيتر با پادروسكي مو      اي  ه زمين Gبگيريم و   

توانيم استنتاج كنيم كـه      مي ما   S بدون استفاده از اصل      ،شود ميپيتر با پادروسكي سياستمدار مواجه      
پيتر باور دارد كه پادروسكي استعداد موسيقي دارد و باور دارد كـه پادروسـكي اسـتعداد موسـيقي                   

 Dاما اصول   .  يا هر دو باشد    C يا   Dپس بايد مشكل در     . اما طبق فرض پيتر فرد عاقلي است      . ندارد
نفـسه  رسـد كـه عمـل انتـساب بـاور خـود فـي              مي داليل شهودي قوي دارند بنابراين به نظر         Cو  
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  .تقصير است بي در پازل فرگه كامالSًدهد كه اصل  ميدر واقع اين پازل نشان . ساز است مشكل
III  

مـشكل اصـلي    » ب«ر پـازل فرگـه و بنـابراين ادعـاي            د Sدهد كه اصل     ميپازل كريپكي نشان    
در هـر دو پـازل از       » ب«و  » الـف « براي دو ادعـاي      Cتوان نشان داد كه كاربرد اصل        مياما  . نيست

 a، F «  است بنابراين جملـه       ها   از آن جايي كه باورهاي متناقض ميان گزاره        .يكديگر متفاوت است  
  .دارد ميي متفاوتي را بيان ها هگزار» ب«و » الف« بر مبناي ادعاهاي »است

 Cاصـل  »  الف«بر مبناي   . ي وصفي است  ها  باورهاي متناقض ميان گزاره   » الف«بر مبناي ادعاي    
ـ       C اصـل    اًقطع» الف« با پذيرش ادعاي     ؟شود ميدر دو پازل چگونه تفسير       كـار  ه   در پـازل فرگـه ب

مختلفي ارائه شود اما اگر او      تواند تحت توصيفات     ميدرست است كه سوپرمن براي مري       .  رود مي
 منفردي را با سـوپرمن همـراه كـرده    )mode of presentation (» ارائهةنحو«تنها يك توصيف يا 

 بنـابراين او داراي باورهـاي   »كند ميكند و جنايتكاران را مجازات     ميابر مردي كه پرواز     « باشد مثالً 
) در واقع شكل منطقي      .متناقض خواهد بود   )e1        تـوان بـه صـورت زيـر         مي را با توجه به اين مثال

  :نشان داد
)〉¬〈 fs mm 〉〈 (& B ) مري , fs mm    )e1′ (  B  ) مري ,

تنـاقض   باورهـاي مـري م     اي  همحتويـات گـزار   .  دهد مري فرد عاقلي نيـست      مي كه اين نشان    
 بـي تقـصير باشـد پـس     D در اين حالت اگـر اصـل    . بنابراين او باورهاي نا سازگاري دارد      ،هستند

) در استنتاج Sمشكل اصلي استفاده از اصل  )e1 از ( )d1در پازل فرگه است .  
  پيتر بـا پادروسـكي   ؟شود يم در پازل كريپكي چگونه تفسير Cاصل » الف«اما بر مبناي ادعاي     

ي متفـاوتي روبـرو شـده و بـا او توصـيفات متفـاوتي راهمـراه كـرده اسـت يعنـي                       هـا   تحت زمينه 
) بنابراين شكل منطقي .»پادروسكي سياستمدار« و »موسيقيدان پادروسكي « )d3   بر مبنـاي ادعـاي 

  :الف به صورت زير است
                               )〉¬∗〈 fp mm 〉〈 (  &  B ) پيتر , fp mm )    B ) پيتر , )d3′     

  چون محتويات باورهاي پيتر متناقض نيستند        .دهد كه پيتر فرد عاقلي نيست      مي كه اين نتيجه ن   
ـ  مـي  نCدر اين حالت اصـل   .  بنابراين او باورهاي ناسازگاري ندارد     )د بـراي اسـتنتاج   توان )e3 از 

( )d3بكار رود .  
» ب« بر مبنـاي     ؟شود مي در دو پازل چگونه تفسير       Cرا بپذيريم آنگاه اصل     » ب«اما اگر ادعاي    

رسد اصل  ميرا بپذيريم به نظر » ب«حال اگر ادعاي . ي  منفرد است  ها  باورهاي متناقض ميان گزاره   
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C   شكل منطقي    ،با توجه به  مثال سوپرمن     . رود ميپازل فرگه بكار     در ( )e1      ب« بر مبناي ادعـاي «
  :رت زير استبه صودر پازل فرگه 

 پرواز كردن ، سوپرمن  ويژگي〈  (   &   B  ) مري 〉 ويژگي پرواز نكردن ، سوپرمن  〈 (
)  :  B  ) مري 〉 )e1′′    

دهد كه مري در رابطه باور با يك گزاره و نقيض آن است بنـابراين بـا توجـه بـه                      اين نشان مي  
رسـد   مـي ابراين به نظـر      بن .اما طبق فرض او فرد عاقلي است      .  او باورهاي ناسازگاري دارد    Cاصل  

  . باشدSمشكل باز اصل 
) شـكل منطقـي        ؟ در پازل كريپكي چگونه است     Cاصل  » ب«در صورت پذيرش ادعاي      )d3 

   :رت زير استبه صو»  پيتر«در پازل كريپكي با توجه به مثال » ب«بر مبناي ادعاي 
 ويژگي داشـتن اسـتعداد      〈  &  B ) پيتر   〉 پادروسكي   ،موسيقي ويژگي نداشتن استعداد     〈 (

  در اين حالت محتويات باورهاي پيتر متناقض هستند بنابراين با   :B ) پيتر〉 پادروسكي ،موسيقي
) در اسـتنتاج    Cين از اصـل      بنـابرا  . او باورهـاي ناسـازگاري دارد      Cتوجه به اصل     )e3 از ( )d3 

  .را در پازل كريپكي پيش فرض گرفته باشيم» ب«توان استفاده كرد مشروط به آن كه ادعاي  مي
) 4.(را در پازل پيش فرض گرفته اسـت       » ب«دهد كه كريپكي ادعاي      ميخط استدالل باال نشان     

بـا  (است و پازل كريپكـي نيـز نتوانـسته          » ب«وز پازل فرگه مشكلي براي ادعاي       رسد هن  ميبه نظر   
 پازل را بازسازي كند چون او خود چنين اصـلي  Sو اصل  » ب« بدون ادعاي    )توجه به استدالل باال   

   .را پيش فرض گرفته است
IV  

 نام  .كنيم مي  در اين بخش اين مسأله را بررسي       ؟است» ب« مشكل اصلي پازل فرگه ادعاي       اًآيا واقع 
دانند كه اين نام بـه يـك فيلـسوف مـشهور ارجـاع       مي اكثر افراد . را در نظر بگيريد    »سول كريپكي «

 . اسـت  )enrich(» غني«كنيم محتواي آن به لحاظ پراگماتيكي          مي وقتي از اين نام استفاده       .شود مي
 او  ،»كنـد  مـي يكا زندگي   سول كريپكي در آمر   « كه   )assert(كند   مي اظهار وتصديق    اي  هوقتي گويند 

رت به صـو  كه  (. كند كه در محتواي وصفي غني تر از گزاره منفرد راسلي ست            مياطالعاتي را بيان    
 كسي كه جملـه     ).شود مي نشان داده    〉 ويژگي زندگي در آمريكا      ،〉 سول كريپكي    〈〈زوج مرتب   

 در .كند انتظار دارد كه مخاطبش بداند كه سول كريپكي يك فيلسوف مشهور اسـت  ميال را اظهار    با
فيلسوف مشهور سـول كريپكـي  در آمريكـا زنـدگي            «گويد كه    ميواقع او دارد به مخاطبش اين را        

 معنـي ميكنـد همـان معنـايي را دارد كـه             »سول كريپكي « پس آن چه گوينده با كاربرد نام         .»كند مي
  ارتعب
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گويندگان مختلف كه از اين نـام بـراي ارجـاع           . دهد مي معني   » سول كريپكي  ،فيلسوف مشهور «
 كسي  مثالً.كنند ممكن است اطالعات توصيفي متفاوتي را همراه آن كنند ميبه فرد يكساني استفاده   

 در كريپكـي «كنـد كـه    مـي كند  وقتـي اظهـار    مي را با نام كريپكي همراه  »ويژگي همسايه بودن  «كه  
همسايه او كريپكي در آمريكا     «گويد كه    مي در واقع دارد به مخاطبش اين را         »كند ميآمريكا زندگي   

 بـه دليـل بـار و و غنـاي          » است F ،كريپكي« كاربردهاي متفاوت جمله     ، بدين دليل  .»كند ميزندگي  
جـايي كـه     البتـه از آن      . متفاوتي منجر خواهد شـد     )assertion( به تصديقات    ،پراگماتيكي متفاوت 

 )enrichments(هيچ اطالعات توصيفي قابل مالحظه و چشمگيري كه بـراي تمـام ايـن غناهـاي                 
 ةمحتـواي تـصديقي و اظهـاري مـشترك در همـ           ( معنـاي نـام      ،متفاوت مشترك باشد وجود ندارد    

   ).Soames,2002( مدلول آن خواهد بود اً صرف)ي مربوطها سياق
  : اين دو جمله را در نظر بگيريدمثالً

( )a4:پيتر همپل است، كارل همپل .  
( )b4:كارل همپل است، كارل همپل  .  

كارل همپل از فيلسوفان مشهور علم است اما دوستان و همكاران دانشگاهيش به او پيتر همپـل                 
) بر مبناي ديدگاه باال  .گفتند مي )a4  

)و   )b4                 معناي زباني يكساني دارند هر چند كه بيان اين دو جمله اطالعات متفاوتي را اظهـار 
  .كند مي

 يـك   ،دارد مـي  را بيان    Pكند يا به لحاظ سمانتيكي       مي را معني    S  ،Pدر واقع اين ادعا كه جمله       
 S توسط اظهار     درباره محتواي اطالعاتي مشترك آن چيزي است كه        )theoretical (»نظري«ادعاي  

وقتي از گويندگان معمولي سؤال     . )assert (شود ميي مختلف تصديق و بيان      ها   و سياق  ها  در زمينه 
 از اين سؤال ايـن را مـدنظر         اً غالب آنها ، معناي يكساني دارند يا نه     B و   A شود كه آيا دو جمله مثالً     

 خـاص چيـز يكـساني را معنـي           اين دو جملـه در مـوارد       به وسيلة  تيپيك   به طور دارند كه آيا آنها     
كنند يا نه؛ و به اين مطلب توجه ندارند كه آيا اين دو جمله چيز يكـساني را در زبـان مـشترك                        مي

)بدين دليل است كه جمله      . دهد يا نه   مي معني   آنهااجتماع   )a4 و ( )b4    معنـاي يكـساني دارنـد؛ 
شـود همـان     مـي ي متفاوت تصديق و بيـان       ها   يكي از جمالت در زمينه     يلةبه وس يعني محتوايي كه    

ايـن نكتـه بـا ايـن واقعيـت      . شـود  مـي محتوايي را دارد كه با استفاده از جمله ديگر تصديق و بيان         
شوند،  مي اظهار )assertively( اين جمالت قاطعانه آنهايي كه در ها سازگار است كه در همه سياق

 را تصديق و بيـان      »متفاوتي« اطالعات ها   و زمينه  ها  ه از اين جمالت در آن سياق      گويندگان با استفاد  
  »ميليني«رسد سومز معتقد است كه نامهاي خاص سمانتيك  ميبه نظر . )Ibid(كنند  مي
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)millian(         ا پراگماتيكس اظهار و تصديق آنها تا اندازبنـابراين بـا    .  توصيفي اسـت   اي  ه دارند ام
توان گفت در اين كه معناي اسـامي خـاص غيـر وصـفي اسـت حـق بـا                     ميتوجه به ادعاي سومز     

كريپكي است اما در اين نكته حق با فرگه است كه استفاده از جمـالت حـاوي ايـن اسـامي بـراي                       
   . وصفي استاي هايجاد اظهارات و تصديقات و بيان باورها تا انداز
هار يك جمله به لحاظ سمانتيكي بيان     كه با اظ   اي  هنكته مهم اما اين است كه بر طبق سومز گزار         

براي توضـيح   . )assert(شود   مي نيست كه با اظهار آن جمله تصديق و بيان           اي  هشود همان گزار   مي
 وقتـي كـه پيتـر بـا پادروسـكي           .كنـيم  بيشتر اين مفهوم پازل كريپكي در بخش قبلي را بررسي مـي           

موسيقيدان و پادروسكي سياستمدار دو     شود اين تصور را دارد كه پادروسكي         ميسياستمدار روبرو   
 موفقيـت   به طـور   را   »پادروسكي«شود كه او  نام       البته اين مانع از آن نمي     . فرد با نام يكسان هستند    

كار برد؛ هم وقتي كه دربارة پادروسـكي سياسـتمدار صـحبت            ه  آميزي براي ارجاع به پادروسكي ب     
مـا وقتـي او دربـارة پادروسـكي موسـيقيدان       ا.كند هم زماني كه دربارة پادروسـكي موسـيقيدان        مي

امـا  . »پادروسكي استعداد موسيقي دارد   «كند كه    ميكند او صادقانه اين جمله را تصديق         ميصحبت  
  . كند ميكند جمله باال را قاطعانه رد  ميوقتي كه دربارة پادروسكي سياستمدار صحبت 

   :كند مي صادقانه بيان كند، او ميوقتي پيتر دربارة پادروسكي موسيقيدان صحبت 
( )a5 :من باور دارم كه پادروسكي استعداد موسيقي دارد.   

)كند او صادقانه جمله  مياما وقتي دربارة پادروسكي سياستمدار صحبت  )b5 كند مي را بيان:   
( )b5:5 (.اد موسيقي دارد من باور ندارم كه پادروسكي استعد(  

  رسد چيز ديگـري در ايـن سـناريو    مي ابهامي ندارد و به نظر ن»پادروسكي«از آن جايي كه نام 
) يي كه به لحاظ سما نتيكي  توسط جمال ت ها مبهم با شد، گزا ره )a5 و ( )b5 بيا ن شده هر دو 

ا با اين وجود، طبيعي ست هر يك از اظهارات پيتر را به عنـوان بيـان                 ام.  با هم ديگر صادق نيستند    
 اوليه قصد كرده اظهار وتصديق كنـد و در اظهـار            به طور يي كه پيتر    ها  گزاره. چيزي صا دق بفهميم   

)آنها موفق بوده، توسط جمالت  )a6 و ( )b6بيان شده است :  
( )a6:پيتر باور دارد كه پادروسكي موسيقيدان استعداد موسيقي دارد  .  
( )b6 :پيتر باور ندارد كه پادروسكي سياستمدار استعداد موسيقي دارد .  
( )a6  كه صادق است .( )b6   به پادروسـكي    ،دارد كه پيتر باور     اي  ه چون گزار  ؛ نيز صادق است 

، هـا   ايـن گـزاره   . كنـد  مـي ويژگي هم سياستمدار بودن و هم واجد اسـتعداد موسـيقي را منتـسب ن              
 آنها.  جمالتي كه پيتر اظهار كرده بيان شده باشند        به وسيلة يي نيستند كه به لحاظ سمانتيكي       ها  گزاره

  .سمانتيكي هستندي ها  از گزاره» پراگماتيكي مناسبي)enrichments( غناهاي «در واقع 
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ي غني شده به لحاظ پراگماتيكي، هم چنين ها حال اگر پيتر عالوه بر اظهار و تصديق اين گزاره     
كرد كه به لحاظ سمانتيكي به وسيله جمالتي كه اظهـار كـرده بـود، بيـان                  مييي را تصديق    ها  گزاره
) جمله   مثالً. ي صادق، سخن كاذبي هم گفته بود      ها  شد او عالوه بر اظهار گزاره      مي )a5     را در نظـر 

 اين واقعيتي آشكار است كه وقتي كسي دربارة شـخص ديگـري ايـن بـاور را دارد كـه او                      ؛بگيريد
 را دارد   B پس او هم چنين اين باور را دربارة آن فرد دارد كه او ويژگـي                 ؛ را دارد  »B و   A«ويژگي  

» توزيـع بـر روي تركيـب عطفـي        «ايـن اصـل     ).  ضـروري و پيـشيني اسـت       اي  هدر واقع اين نتيج   (
)distribution over conjunction( بندي كرد صورت زير صورته توان ب مي را:  

 F:  اگر فرد» X «  باور دارد كه» i«، »P & Q «     را نسبت به زمينهC     ارضا كند، پس i     نـسبت بـه 
 »كنـد  مـي  ارضـا    »Q بـاور دارد كـه       X« و   »P بـاور دارد كـه       X« ايـن دو گـزاره را يعنـي          Cزمينه  

)Soames,1988,p:198(.  
) كه توسط جمله     اي  هاز آنجايي كه گزار    )a5      شـود يـك نتيجـه و        مـي  به لحاظ سمانتيكي بيان
)پيامد مشخص گزاره     )a6    آميزي  آن را اظهار و تصديق كرده است؛          طور موفقيت ه   است كه پيتر ب

)  بنابراين خود گزاره   )a5   ا اگر كـسي    . شود ميشده در نظر گرفته      عنوان اظهار و تصديق   ه    نيز بام
ـ    مي را دارد، ما ن    »B و   A«درباره شخصي اين باور را نداشته باشد كه او ويژگي            صـورت  ه  تـوانيم ب

 Bن فرد ويژگـي   پيشيني و ضروري اين نتيجه را بگيريم كه او درباره آن فرد اين باور را ندارد كه آ                 
)حال چون محتواي سمانتيكي     . را دارد  )b5 گزاره   ة نتيج ( )b6   كـه توسـط پيتـر       اي  هگزار( نيست 

)، بنابراين گزاره    ))assert(اظهار و تصديق شده      )b5  اظهار و تصديق شـده       به عنوان )asserted( 
 معنـي  )literally(رت تحـت اللفظـي   به صودر اين حالت، آن چه واژگان      . شود يمدر نظر گرفته ن   

شـود   مـي گويـد در نظـر گرفتـه ن        مـي اللفظـي    رت تحـت  بـه صـو   عنوان چيزي كه فرد     ه  كنند، ب  مي
)Ibid,p:217_220( .بـا توجـه بـه شـرح        . رت ديگـري ايـن مفهـوم را نـشان داد          به صـو  توان   مي
) محتواي سمانتيكي )structured proposition( »شده مند ي ساختها گزاره« )b5 بـه  تـوان   مي را

)رت صو )b7نشان داد.  
) :〉 نقيض 〉 رابطه باور ،〉 پيتر ،〉 ويژگي داشتن استعداد موسيقي ، پادروسكي〈〈〈〈  )b7  

) را كه پيتر با بيان جمله        اي  هاما گزار  )b5       اظهار و تصديق كـرده )assert(    رت  بـه صـو( )b8 
  .است

 ،〉 پيتـر    ،〉 ويژگي داشتن اسـتعداد موسـيقي        ،〉 پادروسكي   ، ويژگي سياستمدار بودن   〈〈〈〈〈
) :〉 نقيض ،〉رابطه باور  )b8  
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)اگر به دو گزاره      )b7   و ( )b8   كنيم متوجه خواهيم شد گزاره     دقت( )b8 )كه اظهار اي هگزار 
) از محتواي سمانتيكي     )و تصديق شده   )b5 )   يعني گزارهb7(      با اضافه كردن محتواي پراگماتيكي 

كنون درك اين نكته ساده اسـت       ا. آيد ميوجود  ه   آن ب  )constituents(ي  ها  معيني به يكي از مؤلفه    
سـت كـه بـه لحـاظ        ا اي  ه مناسـبي از گـزار     )enrichment(كه آنچه اظهار و تصديق شـده، غنـاي          

 يك  به وسيلة  كه به لحاظ سمانتيكي      اي  هتوان گفت گزار   مي كلي   به طور . سمانتيكي بيان شده است   
ي آن هـا  انتيكي مولفـه  آن جمله به اضافه محتويـات سـم       )syntax(شود، توسط نحو     ميجمله بيان   

)يي كه توسط جمـالت      ها  توان گفت گزاره   ميبنابراين در تحليل پازل كريپكي      . شود ميتعيين   )a5 
)و   )b5               اچه توسط اين جمالت   آن به لحاظ سمانتيكي بيان شده هر دو با هم ديگر صادق نيستند ام

همين ديدگاه در مورد پازل فرگه نيز صحيح است، . ده هر دو صادقندتوسط پيتر اظهار و تصديق ش
يي كـه اظهـار و      هـا   شوند با گـزاره    مييي كه به لحاظ سمانتيكي بيان       ها  بنابراين با تمايز ميان  گزاره     

  . دانست» ب« و ادعاي S را حل كرد بدون اينكه اشكال را در اصل ها توان پازل ميتصديق شده 
V  

مشكل اصلي براي پـازل فرگـه نيـست؛ در     » ب«كته را بررسي كرديم كه ادعاي        اين ن  IVدر بخش   
طور كه مشاهده شـد در پـازل فرگـه           همان. كنيم مياين بخش اين نكته را از زاويه ديگري بررسي          

مـشكل اصـلي ايـن پـازل را در     » الـف «حاميان ادعاي  . استدالل اصلي متكي به اسامي خاص است      
و در  » ب«بنابراين يك راه پاسخ به اين پازل كنار گذاشتن ادعـاي            . دديدن مي Sو اصل   » ب«ادعاي  

بـه  .  اسـت  اي  هي گزار ها   يعني جايگزيني اسامي هم مصداق در گرايش       Sنتيجه مسدود كردن اصل     
ماننـد  ( اي  هتوان با استفاده از اسامي اشار      ميرسد اين پاسخ كافي نيست چون همان پازل را           مينظر  
گونه كـه سـومز اشـاره كـرده          در واقع همان  .  نشان داد  )variable(و متغيرها   )  آن و نظاير آن    ،اين

 از  اي  همشكل اصـلي در ايـن پـازل يكـسان انگاشـتن محتويـات سـمانتيكي جمـالت بـا مجموعـ                     
. )Soames,1988,198-239( اين جمالت صادقند     آنها ست كه در     )circumstances( ها  وضعيت

 كه شروط صدق يك اند هاكثر فالسفه پذيرفت . كند مير آغاز   سومز استدالل خود را با چهار فرض زي       
ي ممكن به لحاظ متـافيزيكي هـستند كـه در آنهـا ايـن               ها انجمله نسبت به يك سياق و زمينه، جه       

رت كلـي   به صـو  توان   مي  است اين ديدگاه را كه پارادايم سمانتيكي ناميده شده       . ندا  جمالت صادق 
  :بندي كرد زير صورت

1A: »     دهـي    نسبت به يـك زمينـه و ارزش       (محتواي سمانتيكي يك جمله)assignment(    بـه  
 آن جمله صـادق     ها  ست كه در آن وضعيت    ا )circumstances( ها   از وضعيت  اي  ه مجموع )متغيرها
  . »است
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 كـه مـورد قبـول اكثـر         اسـت  اي  هي گزار ها   از گرايش  )relational( اي  هفرض دوم تحليل رابط   
   : حاميان فرگه و راسل استاًفه خصوصفالس

2A :»    اين گزاره كه»x       بـاور دارد كـه S«        نـسبت بـه زمينـه C     ارزش دهـي ،A )   بـراي ارزش
 را با محتواي    R رابطه   xصادق است اگر و تنها اگر مدلول        ) جهان ممكن ( E »وضعيت« و   )متغيرها

 ماننـد  اي هي گزارها ي گرايشها اصل براي ديگر فعلاين ( حمل كند A و   C نسبت به    Sسمانتيكي  
  .») و اظهار كردن نيز صادق است»گفتن«اميد داشتن و حتي براي افعال 

 اي هعلي در رابطه باور با گـزار . »علي باور دارد كه مريم او را دوست دارد  «گوييم   مثالً وقتي مي  
  . شود ميدارد، بيان  كه توسط جمله مريم او را دوست )يا محتواي سمانتيكي( است

  .استفرض سوم اصل توزيع بر روي تركيب عطفي 
3A: »    بـر روي    ، دانـستن  ، بـاور داشـتن    ، اظهار و تـصديق كـردن      ،بسياري از افعال مانند گفتن 

  يعني . شوند ميتركيب عطفي توزيع 
»x     باور دارد كه Q & P«    نسبت به C، A   و E          صادق است تنها اگـر  »x       بـاور دارد كـهP«  و 

»X باور دارد كه Q«است» ب«فرض چهارم همان پذيرش ادعاي . اند  صادق.   
4A :»هــا اي ه اشــار،هــا نــام )indexicals( ارجــاعي« و متغيرهــا« referential هــستند يعنــي 

اين چهـار  . »آنها است مدلول ها،  و ازش دهي براي متغير     ها   نسبت به زمينه   آنهاتويات سمانتيكي   حم
  . دهند  شاكله اصلي استدالل سومز را تشكيل ميSفرض همراه با اصل 

»1A«          غير از رويكرد ديويد سـون     ( براي تمام رويكردهاي شروط صدق به سمانتيك جمالت( 
. ادق اسـت گيرند صـ  مي در نظر آنها محتويات سمانتيكي به عنوان خاصي را   )entities(كه هويات   

بـه  تواننـد   مـي  )نـد ا  جمـالت صـادق  آنهـا  كـه در  ها اسـت   از وضعيتاي  هكه مجموع (اين هويات   
 Barwise( »بارويس و پـري «سازي شوند كه در يك سر طيف ديدگاه  ي مختلفي مفهومها رتصو

and Parry(ي انتزاعي هستندها  يعني وضعيت)نو در سر ديگر طيف جه) 6Ĥ ي ممكن به لحاظ ها
 زيـر را نيـز      )corollaries(ي منطقي   ها  توان پيامد  مي 1Aهم چنين از فرض     . يكي قرار دارند  متافيز

  . نتيجه گرفت
( )aA1  عطف Q & P نسبت به زمينه C ،  ارزش دهيA و وضعيت E   صادق اسـت اگـر و 

 Qاشند بنابراين محتواي سمانتيك عطف    صادق ب  E و   C  ،A هر دو نسبت به زمينه       Q و   Pتنها اگر   
& P    نسبت به C   و A   اشتراك )intersection(      نـسبت   هـا    محتويات سمانتيكي هر يك از عاطف 
  .  استA و Cبه 

( )bA1:     يك سور وجودي )xx F:∃(     نسبت به زمينه C    ارزش دهي ،A    و وضعيت E  صادق 



 

 

102  

يز 
پاي

13
85

 /
اره

شم
27   

xxمحتواي سمانتيكي   است اگر و تنها اگر         F∃    نسبت به C   و A ي  هـا    از وضـعيت   اي  ه مجموعE 
  .كند مي ارضا A و C را نسبت به xF وجود دارد كه E در O كه شئ اي هاست بگون

  :  استدالل سومز به صورت زير استSبا توجه به فرضيات باال و اصل 
1R:      به فـسفروس  »فسفروس«شود و  مي به  هسپروس ارجاع     »هسپروس« قدما باور داشتند كه 

  .شود ميارجاع 
2R:               2 از آن جايي كه هسپروس، فسفروس است،  با توجـه بـهA، 4A     و اصـل S  تـوان   مـي

  .شود مي به هسپروس ارجاع »فسفروس« به هسپروس و»سپروسه«گفت كه قدما باور داشتند كه 
3R:       بـه   »فـسفروس «شـود و     مي به هسپروس ارجاع     »هسپروس« بنابراين قدما باور داشتند كه 

 بـه   »فسفروس«شود و    مي ارجاع   X به   »هسپروس«ي وجود دارد كه     Xشود و    ميهسپروس ارجاع   
X 2112از (شود  مي  ارجاع ,,, RAAA ab.(  

4R:        در نتيجه قدما باور داشتند كه X     بـه    »هسپروس«ي وجود دارد كه X    شـود و    مـي  ارجـاع
33از ( باورداشتند كه اين دو نام هم مصداقند آنهاشود يعني  مي ارجاع X به »فسفروس« , RA(.  

 صـادق اسـت و ايـن كـه هـسپروس در          1Rگرفته كه    اين استدالل دو واقعيت را پيش فرض        
دهـد كـه     ميسومز بر مبناي اين استدالل نشان       .  كاذب است  4R اًاما قطع . حقيقت فسفروس است  

بنـابراين  .  تقـصيري ندارنـد    S و اصـل     4A تا   2A مشكل اصلي است و فرضيات ديگر        1Aفرض
 آن جملـه    هـا،    نيـست كـه در آن وضـعيت        ها   از وضعيت  اي  همحتواي سمانتيكي يك جمله مجموع    

 سـاخت منـد     ة يك گـزار   ،Sكند كه محتواي سمانتيكي جمله       ميو در نهايت استدالل     . صادق باشد 
 محتويـات سـمانتيكي   )constituents(ي آن هـا   است كه مولفه)structured proposition(شده 

 يـا   4Aتوانند اين اسـتدالل را بـا مـسدود كـردن             مي »الف«طبعاً حاميان ادعاي    .  است Sي  ها  لفهؤم
اسـامي  «تـوان بـا      مـي اما نكته مهم اين است كـه همـين اسـتدالل را             . عقيم كنند » ب«همان ادعاي   

 .  نيز نشان داد)variables( ها غيرو مت) demonstratives( »اي هاشار
تـوانيم   مـي  نيـستند بـاز هـم        )referential( »ارجـاعي «،  يعني اگر ما بپذيريم كه اسامي خـاص       
در حـال حاضـر اكثـر فيلـسوفان و          .  بازسـازي كنـيم    اي  هاستدالل باال را با متغيرها و اسـامي اشـار         

 و متغيرهـا    »اي  هاسـامي اشـار   «ه  نـد كـ   ا   در ايـن نكتـه متفـق القـول         »الف« حاميان ادعاي    اًمخصوص
  .  هستند»ارجاعي«

123توانيم با استفاده از فرض       ميما   ,, AAA    و اصل S )         اي  هبا كـاربرد بـر روي اسـامي اشـار(  
)كذب  )b9را از  صدق ( )a9استنتاج كنيم  :  

( )a9:    بـا اشـاره در صـبح بـه ونـوس          ( »اين«داشتند كه اظهار چنين و چنانشان به         قدما باور( 
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  .شود مي ارجاع )با اشاره در بعد از ظهر به ونوس( »آن«شود و اظهار فالن و بهمانشان به  ميارجاع 
( )b9:     قدما باور داشتند كه X ي وجود دارد كه اظهار چنين و چنانشان بهX د و شـو  مي ارجاع

  .شود مي ارجاع Xاظهار فالن و بهمانشان به 
  : بازسازي كرداي ه و اسامي اشارها توان با استفاده از متغيرها به جاي نام ميهمين استدالل را 

( )a10: ة سيار X          ةشود و سيار   مي ي وجود دارد كه در آسمان صبح ديده Y     ي وجود دارد كه 
 در بعـد از     Yشود و    مي در صبح ديده     Xه ميشود و قدما باور داشتند كه        در آسمان بعد از ظهر ديد     

  .شود ميظهر ديده 
( )b10 كـه در بعـد از ظهـر ديـده           اسـت  اي  هشود همـان سـيار     مي كه در صبح ديده      اي  ه سيار 

   .شود مي
( )a10          دهـي     صادق است اگر و تنها اگـر يـك ارزش)assignment( f       وجـود داشـته باشـد 

 Y را كه در بعدازظهر ديده شده به         اي  ه و سيار  X را كه در صبح ديده شده به         اي  ه كه سيار  اي  هبگون
)از  .  دهد )assign( »ارزش« )b10   شود كه مدلول     مي نتيجهx   و y    نسبت به f  حال .  يكسان هستند

41با توجه به فرض  AA   .استنتاج كنيم a-b( 10(  را از صدق 10) c-d(توانيم كذب  مي −
( )c10:   سياره x    و سياره y    كه قدما باور داشتند كه       اي  هگونه   ي وجود دارد ب x     در صبح ديـده 

شود و هـم در      مي در بعدازظهر ديده ميشود و چيزي وجود دارد كه هم در صبح ديده               yشود و    مي
  . بعدازظهر

( )d10:                   شـود و هـم در       مـي  قدما باور داشتند كه چيزي وجـود دارد كـه هـم در صـبح ديـده
  .بعدازظهر

 بـه طـور   منبع اصلي مشكل باشد بايد اين ادعـا را          » ب« يا همان ادعاي     4Aبنابراين اگر فرض    
گونـه   بنابراين همـان  . دان معقول نيست   و متغيرها كنار گذاشت كه چن      اي  هكامل دربارة اسامي اشار   

 نيـست بلكـه مـشكل در        Sو اصـل    » ب«كه سومز اشاره كرده اشكال اصلي در پازل فرگه ادعـاي            
يي كه به لحـاظ     ها  هم چنين در بخش قبلي نيز نشان داديم كه با تمايز ميان گزاره            .  است 1Aفرض  

 )assert(يي كه توسط آن جمله اظهار وتصديق        ها  ا گزاره شود ب  ميسمانتيكي توسط يك جمله بيان      
را كماكان حفظ كرد بدون آنكه تقـصير اصـلي در پـازل فرگـه را بـر                  » ب«توان ادعاي    ميشود،   مي

  .دوش آن گذاشت

  ها نوشت پي
امي  و اسـ   ) آن ،ماننـد ايـن    (»اي  هاسـامي اشـار   «،  »اوصـاف خـاص   «،  »اسامي خاص « شامل   » يا ثوابت منفرد   واژگان« )1(

  . هستند)... شما و، من،مانند او(شخصي منفرد يا ضماير شخصي 
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 در اسامي خاص معمولي او .شود ميل ي تفاوت قا»اسامي خاص منطقي« و »اسامي خاص معمولي « البته راسل ميان     )2(
 نقـش   اًاما اسامي خـاص منطقـي صـرف       . معتقد است كه اسم خاص در واقع اختصاري است از يك وصف خاص            

 . )... آن و،مانند اين(دارند و هيچ وصفي را در بر ندارند ارجاعي 
  . )Soames,1988,p:234(كند  مي ياد compositionality سومز از اين اصل با عنوان اصل )3(
اما مثـالي   . را پيش فرض گرفته است    » ب«نيز به طريق ديگري نشان داده كه كريپكي ادعاي          ) Sosa,1996(سوسا  ) 4(

تفاده كرده اسامي خاص مبهم است مانند پاريس كه در تگزاس است و شـهر پـاريس پايتخـت                   كه سوسا ار آن اس    
  .در دو پازل استفاده كرديمC اما در اين استدالل ما از چگونگي كاربرد اصل . فرانسه

 disquotationيعني شكل دو شـرطي تقويـت شـده اصـل            »  تقويت شده  disquotation« از اصل    (5b)در جمله   ) 5(
 را تصديق ميكنـد،  Pيك گوينده نرمال تمايل دارد صادقانه و از روي تامل   «بر مبناي اين اصل     .  شده است  استفاده

 را تـصديق نكنـد، فاقـد بـاور بـه آن      Pبـارت ديگـر اگـر فـرد،     عبـه  . »بـاور داشـته باشـد     Pاگر و تنها اگـر بـه  
 .)Kripke,1979(است

» يهـا  وضـعيت «آنهـا  . اند ه اين استراتزي را در پيش گرفت”situation and attitude“بارويس و پري در كتابشان ) 6(
، و به لحاظ متافيزيكي غيـر  )incomplete(، ناكامل)inconsistent(يي ناسازگار ها  حمايت كننده صدق را وضعيت    

ي اين بوده تا از مشكالتي كـه پـيش روي شـرح           ژهدف آنها از اين استرات    . اند  هدر نظر گرفت   )impossible(ممكن
ي ژدهد با اين استرات    اما سومز نشان مي   . ي ممكن بوده اجتناب كنند    ها اندارد از شروط صدق در رابطه با جه       استان

 ).Soames,1988,202-207(. رود نيز كاري از پيش نمي
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