
  

  
  
  
  

  هاي ثابت كريپكي گاهي به نظريه دالن
  

  *بيگي علي عباس

  اشاره

در اين مقاله . اسامي خاص و معناداري آنها يكي از مسائل اصلي فلسفة زبان است
هايي كه حول آن وجود دارند، گزارشي  پس از طرح مسالة اسامي خاص و پرسش

در ابتدا . مي شودها روبرو شوند، ارائه  اند با اين پرسش از نظرياتي كه سعي كرده
نظريه جان استورات ميل طرح شده كه بنابر آن معناي اساميِ خاص همان مدلولِ 

پس از آن از معضالتي سخن گفته شده كه اين نظريه به آن منجر . آنها است
اي كه مدعي است اين  شود و نظرية راسل دربارة اساميِ خاص به عنوان نظريه مي

هاي كريپكي  در پايان نيز با طرح استدالل. شود معضالت را حل كرده، ارائه مي
نشان داده شده كه نظرية راسل دربارة اساميِ خاص از عهدة رسالتي كه براي خود 

  .تعريف كرده ناتوان است
  .كريپكي، اسامي خاص، وصف خاص، دال ثابت: كليد واژگان

* * *  
 يـا فـرد   ء كه بر شي، هستنديا ز واژگان زبانيا ه جزء آن دست،(proper names)اسامي خاص  ـ  1

 ، كـشور  ،چيزهايي مثل اسـمِ يـك شـخص       . كنند ميمعين و يكتايي داللت دارند و يا آنها را معرفي           
 اسامي  معناداري يكي از مسائل فلسفه زبان پرداختن به         .ندا  شهر و غيره جزء مجموعه اسامي خاص      

 معناداري آنها به واسطه چـه       ،آريپرسد كه آيا اين اسامي معنادارند و اگر          خاص است و از اين مي     
 مـدلول آن اسـم خـاص چگونـه تعيـين             رابطه معنا با مدلول چگونـه اسـت و اصـالً           ،چيزي است 

                                                      
 )هاي بنيادي پژوهشگاه دانش(دانشجوي دكتري فلسفة تحليلي، مركز تحقيقات فيزيك نظري و رياضيات . *
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در ؟ بريم  ميبه كار درنگ بي گيريم و پس از آن چگونه آنها را  اين اسامي را چگونه ياد مي؟شود مي
  :پردازيم مي اين نوشتار تنها به دو پرسش

(Q1)؟ و خاص چيست معناي يك اسم  
(Q2)        شود؟ يعني زماني كه يك گوينده اسم خاصي را       مي مدلول يك اسم خاص چگونه تعيين

  شود؟ مي مدلول اين كاربرد چگونه تعيين ،برد مي به كار
 پـس از آن بـه نظريـه         .كنـيم  مـي و معضالت آن را ارائه       هاي خاص  و گزارشي از نظريه وصف    

   .كنيم ميين اصلي او در اين زمينه را مطرح پردازيم و براه ميكريپكي در اين باب 
 وجود دارد كه ما كـم و بـيش بـه آن بـاور داريـم و      اي نظريه جذاب و مبتني بر فهم عرفي ـ  2

 روشـن ايـن نظريـه از جـان         بنـدي   صـورت  از آنجا كـه      .است خاص مي   اسا معناداريمدعي تبيين   
  : گوييم  ميMT يا اسامي خاص (Millan)استوارت ميل است به آن نظريه ميلي

 )MT1 ( داللت دارند ند و معناداري آنها به اين دليل است كه بر اشياا  اسمصرفاًاسامي خاص .  
 نمادهـايي هـستند كـه    صـرفاً كننـد و   مـي  عمـل  (label) هـا  برچسبدر اين نظريه اسامي مثل      

 اسـم   مثالً : دارند كنند و برآنها داللت    مي معرفي يا نمايندگي     ،نامند ميهاي موجود در جهان را       ءشي
طبق نظريه ميل   . ش نيز به همان دليل است     معناداري كه بر شخص هيتلر داللت دارد و         »آدلف هيتلر «

يـا بـه   .  ندارنـد (connotation) اي و هيچ معنـاي ضـمني    دارند(denotation) اسامي تنها داللت
   بنابراين. دارند ن(sense)ي براي افراد هستند و هيچ معنايي عاليمعبارت ديگر آنها فقط 

)MT2 (ست امعناي اسامي خاص همان مدلول آنها.   
 لـيكن ايـن نظريـه       ،رسـد  مـي  اسامي خاص درست به نظر       (Millan) نظريه ميلي  ،در نگاه اول   

گـوييم و نظريـه ميلـي اسـامي          مـي شود كه به آن معضالت چهارگانه        ميمنجر به معضالت خاصي     
  :خاص از حل آنها عاجز است

(P1)  كه در جهان خارج مدلولي براي آنها متـصور نيـست            ،اص بسياري وجود دارند   اسامي خ 
 ، مثل پگاسوس  .روند ميليكن براي ما معنا دارند و در گفتگوهاي روزمره و آثار ادبي فراوان به كار                

   :شوند جمالتي معنادارند ميهمچنين جمالتي كه از اين اسامي تشكيل ... جيمز موريارتي و
  .تي كچل استجيمز موريار) 1( 

 معناداريد توان مي چگونه MT ، به دليل مدلول آنها باشدصرفاًحال اگر معناداري اسامي خاص  
  اسامي خاص بدون مدلول را تبيين كند؟

(P2)  جمله  
  مارك توآين  =ساموئل النگهورن كلمنس) 2(
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ه هر دو يـك شـخص را معرفـي           اين جمله از دو اسم خاص تشكيل شده ك         .را در نظر بگيريد   
 صـرفاً  حال اگر مدعاي ميل درست باشد و معنـاي اسـامي             .كنند يا بر يك شخص داللت دارند       مي

   مثل صدق جمله ،ضروري باشد ) 2( بايد صدق ،مدلول آنها باشند
   مارك توآين =مارك توآين ) 3( 

است و با  ( contingent) و ممكن(informative) خبري اي جمله) 2(بينيم  مي كه همان طور
 پـس   . غيرخبري است و ضروري اسـت      اي  جمله) 3( ولي   ،گيريم مي ياد   اي  خواندن آن ما چيز تازه    

 محـرك فرگـه   مسئلهاز آنجا كه همين     . از نظر معنايي و صدق تفاوت دارند      ) 3(با جمله   ) 2(جمله  
  . گويند مي اينهماني فرگه نيز مسئلهد به آن در تفكيك معنا و مدلول اسامي خاص از يكديگر گردي

(P3) جمله   
  .وجود ندارد پگاسوس) 4( 

حال .  فردي به نام پگاسوس باشد     دربارة بايد   MTرسد طبق    مي صادق است و به نظر       اي  جمله
رغم عدم جيمز  علي) 1( كه گفتيم همان طور.  پگاسوس باشددربارةد توان مي ن،صادق باشد) 4(اگر 

   .بلكه صادق نيز هست، نه فقط معنادار است) 4( ليكن ،معنادار استموريارتي 
(P4) اگر در جمله   

 اي  زيبـا و بـامزه    ] النگهـورن [ اسـم ميـاني      آلبرت باور دارد كه ساموئل النگهورن كلمنس      ) 5( 
  . داشت
 .شود ميبدل به جمله كاذبي  ) 5 (،تعويض كنيد » مارك تواين «را با   » ساموئل النگهورن كلمنس  «

 هـيچ   ،هايـشان در سـخن و گفتـار         باشـند و بجـز معرفـي مـدلول         (Millan)حال اگر اسامي ميلي     
  . شود) 5( اين تعويض نبايد منجر به تفاوتي در ارزش جمله ،مشاركت معنايي ديگري نداشته باشند

   .د درست باشدتوان مي نMTشده  با توجه به مسائل گفته
 بر معضالت چهارگانـه غلبـه   توان ميي خاص ها وصفراسل مدعي بود كه با بسط نظريه  ـ  3
 معـين و  ءرسـد بـر شـي    مـي نظـر  ه  كه ب، هستنداي گونه عبارات زباني ي خاص آنها  وصف .نمود

عبارات عام قرار دارند ، ي خاصها  وصفدر مقابل   . »ملكه فعلي انگليس  « مثل   .يكتايي داللت دارند  
ي ها  وصفبه باور راسل    .  سگ و غيره   ،خت مثل در  . اطالق شوند  شيءند به پيش از يك      توان  ميكه  

كـه بايـد      نيستند بلكه عبارات مركبـي هـستند       اي   عبارات ساده  ،رسند ميگونه كه به نظر      خاص آن 
  جمله . آنها را از جمله حذف كردتوان ميبنابراين . مورد تحليل منطقي قرار گيرند

  پادشاه فعلي فرانسه كچل است ) 6( 
طـور    همـان  . بر فرد معيني داللت دارد     »پادشاه فعلي فرانسه  «رسد   يم به نظر    .را در نظر بگيريد   

 (P1) تبيين كنيم به مشكل MTمعنادار است و اگر بخواهيم معناداريش را براساس    ) 6(بينيم   ميكه  
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  : از سه جمله سور دار زير استاي تركيب عطفي) 6(  طبق نظر راسل عبارت.شويم ميدچار 
(a) كه پادشاه كنوني فرانسه است  حداقل يك شخص وجود دارد  

 (b)آن شخص منحصر به فرد است   
(c)كس پادشاه فعلي فرانسه باشد آن شخص كچل است   هر  

 حال از آنجا    . است (c) تا   (a)در گرو صدق تك تك جمالت       ) 6( صدق   ،كه طبق قوانين منطق   
نيـز كـاذب    ) 6(ل راسـل     طبـق تحليـ    ، كاذب است  (a) يعني   ،كه جمله اول از سه جمله فوق الذكر       

  . خواهد بود
  : راسل مدعي بود؟ي خاص وجود داردها وصف بين اسامي خاص و اي حال چه رابطه

 (NC) هستند و با آنها معادل و هم معنايند به نحـوي كـه در               ها  وصفيافته    تغيير شكل  ها   اسم 
لـه مـورد تحليـل       وصف معادلش را قرار داد و آن اسـم را از جم            ، به جاي اسم   توان  مييك تحليل   
  . كند ميهمچنين وصف خاص است كه مدلول يك اسم را معين . حذف نمود

 : به اين شـرح اسـت      (NC) برهان راسل در تاييد      . اسم نيستند  به واقع  ها  اسم (NC)پس مطابق   
به ) 4( بنا براين . صادق استاي  جملهبه واقع »پگاسوس وجود ندارد« .را در نظر بگيريد) 4(جمله  

كنـد و بعـد بـه شـكل كـاذب مـدعي              مـي  اين جمله فرد موجودي را مشخص ن       ؟ي است چه معناي 
موجـودي كـه اسـب بالـدار      دهد  بلكه در عوض به ما اطمينان مي،شود كه آن فرد وجود ندارد     مين

 پشت سـر هـم      »پگاسوس«جاي اسم   ه   از صفات را ب    اي  يعني در اصل مجموعه   .  وجود ندارد  ،باشد
همچنـين وقتـي اسـمي را       . يد موجودي با چنين صفاتي وجود نـدارد       گو مي بعد هم    ،كند ميرديف  

پرسـيد   مي ،كنند مي چه كسي صحبت دربارةدانيد  و نمي» ويلفرد سلرز « مثالًشنويد   ميبراي بار اول    
راسـل  . »فيلسوف مشهوري در پيتـسبرگ    «شنويد   مي چه كسي است كه در پاسخ        »ويلفرد سلرز «كه  

ي هـا   وصـف  را بـا     ها  اسمشود كه ما در گفتار روزمره بارها         ميي  به اتكاي منطق شهودي زبان مدع     
 ها  وصف از   اي  شده مجموعه  يافته يا خالصه    تغيير شكل  ها  اسم بنابراين   ،كنيم ميشان تعويض    مربوطه
 بجاي يك اسم خاص بـر معـضالت چهارگانـه غلبـه             ها  وصف با جايگزيني    توان  مياكنون  . هستند
امي خاص عالوه بر مدلولشان معنا نيز دارند كـه ايـن معنـا همـان        اس (NC)طبق نظريه راسل    . كرد

  . وصف خاص است
معلم اسـكندر  « با وصف خاص »ارسطو« فرض كنيد اسم (NC)مطابق نظريه اسمي راسل  ـ  4
   معادل است و در اصل اين دو هم معنا هستند بنابراين در جمله »كبير
  .ارسطو اسكندر كبير را آموزش داد) 7( 

  را قرار دهيم و مدعي شويم جمله »معلم اسكندر كبير« وصف »ارسطو«يم به جاي توان مي
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   اسكندر كبير را آموزش داد ،معلم اسكندر كبير) 8( 
ممكن است و ممكـن بـود       ) 7(بينيم صدق    مي كه   همان طور  ليكن   .هم معنا است  ) 7(با جمله   

ت و هـركس معلـم اسـكندر        ضروري اسـ  ) 8(ارسطو اسكندر كبير را آموزش نداده بود ولي صدق          
   . او را آموزش داده است،كبير بوده

ـ »ديويد هيوم«معناي اسم  ي خاصها وصففرض كنيد گروهي از  ـ  5  ،دهنـد  دسـت مـي  ه را ب
 نويسنده و،شويم در وهله اول صفاتي از قبيل متولد ادينبور مييعني وقتي با اسم ديويد هيوم مواجه   

 فرض كنيد .شود مي به ذهنمان متبادر (new town)ن نيو تن  طبيعت انساني و ساكدربارة اي رساله
 بـوده   (Berwick) هيوم اشتباه بوده و او متولد برويـك          دربارةپس از مدتي بفهميم كه اطالعات ما        

 به منظور اشاره بـه      »ديويد هيوم « آيا اكنون بايد بگوييم كه كاربردهاي سابق ما از اسم خاص             .است
   ؟تديويد هيوم عقيم مانده اس

 كـه اگـر   ،كنـد  مـي  او اين انتقاد را طـرح     . را روشن كنيم   مسئلهبگذاريد با طرح انتقاد سرل اين       
 بنابراين براي هر اسم خاصي بايد وصفي وجود داشـته باشـد             ، باشند ها  وصفاسامي خاص معادل    

 يعني اين شرط كه اسم    ( كه با آن اسم معادل است و به نحوي شرط يكتايي و منحصر به فرد بودن               
را .) كنـد  مـي  فردي را به صورت منحصر به فـرد و يكـه معـين               ،خاص مزبور به واسطه آن وصف     

خودآگاه در  اي كه به شكل خودآگاه يا نا        كننده  ليكن در اكثر موارد چنين وصف تعيين       .كند ميمين  أت
  يك دربارة همچنين افراد مختلف چيزهاي مختلفي را        . وجود ندارد  ،ذهن گوينده وجود داشته باشد    

تـرين    كوچـك  zاز   yبا معرفت شخص     zاز   xشخص ميدانند و محتمل است كه معرفت شخص         
 معناهاي مختلفـي خواهـد      ، بنابراين يك اسم يكسان براي افراد مختلف       ، نداشته باشد  اي  پوشاني هم

 بنـابراين  .كننده يكتايي اسم مورد نظر است ناممكن خواهد بـود          داشت و يافتن آن وصفي كه تعيين      
ي خـاص متفـاوتي در اذهـان        هـا   وصف آنگاه با    ،ي خاص باشند  ها  وصفمي خاص معادل    اگر اسا 

هـاي مختلـف در       هم به اين دليل كه معرفت يك شخص در زمان          ،افراد مختلف معادل خواهد بود    
 با توجه به نكـات      . يك شخص دارند   دربارةنوسان است و هم اينكه افراد مختلف معرفت متفاوتي          

 با يك وصف ويژه و معيني معـادل نيـست           صرفاًشود كه يك اسم خاص       ميشده سرل مدعي     گفته
عبارت ديگر يـك اسـم خـاص بـا تركيـب            ه   ب . معادل است  ها  وصف از   (cluster)بلكه با تجمعي    

 بنابراين مطابق نظريه تجمعـي سـرل   . معادل است ،شود مييي كه به آن نسبت داده       ها  وصف ،فصلي
 تـرين   بـزرگ  شاگرد افالطون بود يا      ترين  بزرگموزش داد يا    كسي كه اسكندر كبير را آ     « با   »ارسطو«

مجمـوع منطقـي    «معادل است و همچنين ضروري است كه ارسـطو          » ...دان عهد باستان بود يا     منطق
  ».شود را داشته باشد ميبه او نسبت داده  هايي كه عموماً خاصيت] تركيب فصلي [
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هـايي    ضروري نيست كه ارسطو خاصيت حقيقتي–به هيچ مفهوم از ضرورت  ـ  اين واقعا« ـ  6
كريپكي مـدعي اسـت نظريـه سـرل مثـل           » .شود داشته بوده باشد    مي به او نسبت داده      را كه عموماً  

ي خـاص   ها  وصفي خاص غلط است و همان مشكلي را خواهد داشت كه نظريه             ها  وصفنظريه  
 كريپكي بـراي    .پندارند ميهاي ممكن را ضروري       چرا كه هر دو آنها صدق      ،آن درگير بوده   راسل با 

 ايـن مفهـومي اسـت    .گيرد مي مدد »هاي ممكن جهان« اسامي خاص از مفهوم  دربارةاش   ارائه نظريه 
 بار در نظام فلسفي اليبنيتز مورد استفاده قرار گرفت و در قـرن بيـستم بـه عنـوان ابـزاري            ينكه اول 

 .كنيم را فرض بگيريد    ميدگي   كل جهاني كه اكنون در آن زن       .قدرتمند وارد منازعات فلسفي گرديد    
 . اين جهان بگوييم در اصل خبر از چيزهايي است كه به شكل بالفعل وجود دارنـد                دربارةما هرچه   

 جـورج بـوش اكنـون رئـيس جمهـور           مـثالً  ديگر باشد    اي  ليكن وضعيت جهان ممكن بود به گونه      
 ارسـطو معلـم     مـثالً   يـا  .ست ولي كسي ديگر ممكن بود رئيس جمهور كنوني آمريكا باشد           ا آمريكا

اسكندر كبير بود، ليكن ممكن بود اصال ارسطو وارد تعليم وتربيت نشود يا اينكه آمـوزش و تعلـيم    
 هـا   از ايـن امكـان  اي   مجموعـه  (actual) پس جهان واقع و بالفعـل        ،اسكندر كبير را بر عهده نگيرد     

 در اصـل در     ،ن صادق است  ست كه تحقق يافته و از قوه به فعل در آمده است و آنچه در اين جها                ا
هـاي    بنابراين به طرق مختلف اين جهان ممكن بود تحقق بيابـد و جهـان              .جهان واقع صادق است   

 خصلتي امكـاني    صرفاً با اين وجود آنها      ،كنيم باشد  مي ممكن بود جهاني كه در آن زندگي         ،ديگري
 در آن جهـان جملـه        بنابراين صدق يك جمله وابسته به جهـاني اسـت كـه            .دارند و واقعي نيستند   

  عنوان مثاله شود ب ميمزبور بيان 
  .ست اجورج بوش رئيس جمهور آمريكا) 9(

 اما از آنجا كه هيچ ضرورتي وجود نداشت كـه جـورج بـوش               ،تنها در جهان واقع صادق است     
 در  ،در آن كـاذب اسـت     ) 9(شمار ممكني وجود دارد كه       هاي بي   جهان ،رئيس جمهور آمريكا باشد   

  . ممكن بود او انتخابات را ببازد يا كانديداي انتخابات نشود يا اصال وارد سياست نشودها  آن جهان
 مدلول يك عبارت نيز     ،كند مي از جهاني به جهان ديگر تغيير        ،حال از آنجا كه ارزش يك جمله      

 »رئيس جمهـور كنـوني امريكـا      « عبارت   .د به همين نحو از جهاني به جهان ديگر تغيير كند          توان  مي
 وارد ست انتخاب نشود يا اصالًتوان مي كه گفتيم بوش همان طور اما ،كند مي بوش را معرفي    جورج

رئيس جمهور فعلـي    «ي ممكن ديگر همين وصف يعني       ها  جهان بنابراين در    ،صحنه انتخابات نشود  
خورد اكنـون مـدلول      مي اگر بوش از كري شكست       مثالً (.كند مي شخص ديگري را معرفي      »امريكا
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ي ممكـن مختلـف بـر افـراد         هـا   جهـان بنابراين مدلول يك وصـف در       ) .جان كري بود  اين وصف   
ي ممكن بـر افـراد مختلـف        ها  جهانگونه عبارات زباني را كه در          كريپكي اين  .مختلف داللت دارد  

 او .دهـد   قرار مـي »دال ثابت«نامد و آن را در تقابل با  مي» دال سست«يا »دال غير ثابت «داللت دارد   
 . بر فرد واحـدي داللـت دارد       »ي ممكن ها  جهانتمام  «نامد كه در      مي »دال ثابت « را   اي  نيعبارت زبا 

   در ضمن صدق جمله ،ي بر عدد چهار داللت داردها جهانمثل مجموع دو به اضافه دو كه در تمام 
  شود چهار  ميدو بعالوه دو ) 10(

 آزمـوني  ،ثابت است يا نـه  اي  كريپكي براي تعيين اينكه آيا عبارت زباني .صدقي ضروري است  
   :كند ميارائه 
)11 (N ممكن بود،  Nنباشد.   

 ، صادق تبـديل كنـد     اي  را به جمله  ) 11( قرار دهيم كه     اي   عبارت زباني  Nجاي  ه  ب) 11(اگر در   
  عنوان مثال ه  ب. عبارت زباني مذكور ثابت است،صورت آن عبارت زباني غيرثابت است در غير اين

 1970 ممكن بـود رئـيس جمهـور آمريكـا در سـال              1970كا در سال    رئيس جمهور آمري  ) 12(
   .نباشد

» 1970رئيس جمهـور آمريكـا در سـال         «جمله صادقي است و بنابراين وصف خاص        ) 12(كه  
   ليكن جمله .دالي غير ثابت است

  نيكسون ممكن بود نيكسون نباشد ) 13(
 نيكـسون ممكـن بـود وجـود          كاذب است و در بهترين حالت بيانگر اين امر است كه           اي  جمله

 چگونـه ممكـن بـود او نيكـسون نباشـد؟ همچنـين        ،بنابراين با فرض وجود نيكسون    . نداشته باشد 
 چرا كه هـيچ ضـرورتي در ناميـدنش بـه ايـن نـام وجـود                  ، ننامند »نيكسون«ممكن بود نيكسون را     

 اشاره به فـردي      را براي  »نيكسون« فردي اسم    ،وقتي كند مي بر اين اساس كريپكي استدالل       .نداشت
 يا از وضـعيت     ،كند مي تعريف   ، آن فرد  دربارةبرد و سپس سناريويي فرضي       مي به كار در اين جهان    

 در  ،برد مي به كار  را   »نيكسون« تا زمانيكه اسم     ،گويد ميي ممكن مختلف سخن     ها  جهانآن فرد در    
بـراي عـدم اينهمـاني        با اين تفاصيل برهان كريپكي     .گويد مي فردي يكسان سخن     دربارةاصل دارد   

هاي ضرورت و امكان اسـت و از ايـن        ي خاص كه مبتني بر بحث     ها  وصفمعنايي اسامي خاص و     
  :به شرح زير است، گوييم مي (modal argument) رو به آن برهان موجه

(MA)  ـ  ،ندا  ي خاص غيرثابت  ها  وصف ليكن اكثر    ،هاي ثابت هستند    دال ، اسامي خاص ويـژه   ه ب
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بنـابراين اسـامي خـاص      . دهنـد  مـي دسـت   ه  ريف راسل معناي اسامي خاص را ب      آنهايي كه طبق تع   
   .ي خاص هم معنا باشندها وصفند با توان مين

 چيستي معناي اسـم خـاص   دربارة مبين نظريه كريپكي (modal argument)برهان موجه  ـ  7
ي خـاص   هـا   وصـف  يا تجمعي از     ،د وصف خاص  توان  مي و اينكه معناي اسم خاص ن      (Q1)است  
   ؟(Q2)شود  ميشود و اينكه آن مدلول چگونه تعيين  مي حال تكليف مدلول آن اسم چه .باشد

يي كـه بـا يـك       ها  وصف كه گفتيم مطابق نظريه راسل و سرل يك عضو از مجموعه             همان طور 
  بنابراين نظريه . كند مي مدلول آن اسم را به صورت يكه و منحصر به فردي معين ،اسم مرتبط است

(NC1)  وصف منحصر به فرد     ،كه گوينده اسم  ،  د بر يك ابژه داللت كند     توان  ميسم زماني    يك ا 
  .وسيله گوينده مدلول اسم را بشناسد  تا بدين، به اسم مرتبط كند،و تعيين كننده هويت آن ابژه را

(NC2)       كند كه وصف منحصر به فـرد        مي به شخصي ارجاع     ، گوينده با به كار بردن اسم خاص
   .كند مياش صدق  دربارهمرتبط با اسم كننده  و تعيين

 را بـه كـار      »سيسرون«بنابراين وقتي   » .براي مثال سيسرون كسي بود كه كاتيلينا را محكوم كرد         «
 و به اين ترتيب شخص خاصي را به     ».كسي كه كاتيلينا را محكوم كرد     «گويم مثل    مي چيزي   ،برم مي

 آن دربارة »كسي كه كاتلينا را محكوم كرد «شخصي كه توصيف    . ام نحو منحصر به فردي معين كرده     
   .كند ميصدق 

شـناختي   كريپكي بر آن است كه هر دو ادعـاي فـوق كـاذب اسـت از ايـن رو برهـان معرفـت            
(epistemic argument) را عليه (NC1) و برهان معناشناختي (semantic argument)  را عليـه 

(NC2) كند مي اقامه .  
خواهد نـامي را بـراي    مي گوينده :به اين شرح است EAختي اشن فتاساس برهان معر ـ  1 ـ  7

 اين كار با مرتبط ساختن وصفي با اسم مذكور          ها،  وصف مطابق نظريه    . گيرد به كار اشاره به فاينمن    
 كريپكـي در مقابـل   .شـود  مـي  هيچ مـدلولي تعيـين ن  ،گيرد و پيش از اين مرتبط ساختن    ميصورت  

  :نيز به چنين چيزي احتياج نداريم در تعيين مدلول حتي ما ،مدعي است
 هركسي در   .دان نظري پيشروي معاصر است     او يك فيزيك  .. .ريچارد فاينمن را در نظر بگيريد     «
هاي فاينمن را بيان كند تا  د محتواي يكي از نظريهتوان مي] جلسه سخراني كريپكي) [مطمئنم  (اينجا  

 ممكن است باز    ـهايي ندارد     كه چنين توانايي   ـ  اما آدم كوچه و بازار     .مان متمايز كند  –او را از گل     
دان يـا    او يـك فيزيـك  ، خـب : وقتي از او سئوال شود خواهد گفـت . را به كار برد   »فاينمن«هم نام   
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 هيچ كـسي را بـه نحـو منحـصر بـه فـردي             ،د فكر نكند كه اين    توان  مي او   .چيزي در اين مايه است    
   ».كند ميمشخص 

 جورج اسـم    . فيزيك دربارة و بازار است بدون هيچ دانشي        همان آدم كوچه   فرض كنيد جورج  
 اگـر او هـيچ وصـف منحـصر بـه فـرد و               حتـي  ،گيـرد  مي به كار  را براي اشاره به فاينمن       »فاينمن«

   . استNC1 با اسم او مرتبط نكند و اين خود مثال نقضي براي ،كننده هويت فاينمن را تعيين
چـرا كـه   .  درست باشدNC1كند  ميكريپكي فرض  ، NC2 براي استدالل عليه ادعاي ـ  2 ـ  7
كننده هويتي را به اسـم مـرتبط    فرد و تعيين  ه   كاذب باشد و گوينده هيچ وصف منحصر ب        NC1اگر  
   . نيز محلي از اعراب نخواهد داشتNC2 ،نكند

 در اصـل دارد     ،گيـرد  مي به كار كه گوينده اسمي را      اكنون اين پرسش مطرح است كه آيا زماني       
   ؟كند يا نه مي اش صدق دربارةكه وصف مرتبط با اسم مذكور  دهد ميارجاع به كسي 

(SA)   شناسد كه او قـضيه ناتماميـت حـساب را           مي گودل را با اين وصف       ،فرض كنيد جورج
 ـ  نـد ا ه او شـنيد دربارة گودل شنيده كه اكثر مردم دربارة در اصل جورج چيزي را .اثبات كرده است

هر آن كس كه ناتماميت      :] گفت توان  مياكنون آيا   . [ را كشف كرده است    اينكه او ناتماميت حساب   «
  ؟ است»گودل« مدلول »حساب را كشف كرده است

 كـه   ،»اشـميت « در واقـع مـردي بـه نـام           . خالق اين قضيه نبوده اسـت      فرض كنيد گودل واقعاً   «
را انجام داده    كار مورد بحث     ،ها پيش با اوضاع و احوال اسرارآميزي در وين پيدا شد           جسدش سال 

نويس را به چنگ آورد و از آن پس مطلب به گودل نـسبت                دوست او گودل به نحوي دست      .است
  حقيقتـاً  ،بـرد  مـي  را بـه كـار       »گـودل « وقتي آدم معمولي نام      ، مطابق نظر مورد بحث    ،پس. داده شد 

 چون اشميت يگانـه شخـصي اسـت كـه در وصـف              ،ست كه به اشميت ارجاع دهد      ا منظورش اين 
كـسي كـه ناتماميـت      «اجـازه دهيـد بـه       .. .كند مي صدق   » كه ناتماميت حساب را كشف كرد      كسي«

 چون كسي كه ناتماميـت حـساب را كـشف كـرد در              ، بدين ترتيب  . بچسبيم »حساب را كشف كرد   
 در واقـع همـواره داريـم بـه اشـميت            ،كنيم مي صحبت   »گودل« دربارة ما وقتي    ،واقع اشميت است  

  » .دهيم ميارجاع 
 اسـم  ،بـريم  ميرا به كار » گودل«كنيم و زماني كه اسم  مي مدعي است كه چنين كاري ن   كريپكي

كننـده اشـميت      تعيـين  ، مـرتبط اسـت    »گودل« اگر صفتي كه با اسم       حتيبر خود گودل داللت دارد      
ي ها وصفدهند كه   نشان مي،هاي برگرفته از زندگي واقعي ما گيرد كه مثال مي كريپكي نتيجه  .باشد
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 يعني تعيـين مـدلول يـك اسـم          ،شان گذاشته   بر عهده  ها  وصفي را كه نظريه     ا  ه وظيف ،ا اسم مرتبط ب 
 اسامي خاص را تا حد زيـادي روشـن          مسئله اگرچه   ،هاي ثابت كريپكي    نظريه دال  .دهند انجام نمي 
   . با معضالت چهارگانه كنار بيايدها وصفتواند به خوبي نظريه   ليكن نمي،كرده است

  منابع
  انتشارت هرمس ،  ترجمه كاوه الجوردي، نامگذاري و ضرورت،)1381(كريپكي  .سول اي

Hanks Peter(2005), Philosophy of Language, Lectures ,University of Minnesota 
Lycan William (1999), Philosophy of Language, Routledge. 

 




