
  

  
  
  
  

  هاي خاص و اوصاف فرازباني اسم
  

  *محمود مرواريد

  اشاره

 دو تقرير از تئوري توصـيفي اسـم خـاص     Naming and Necessityكريپكي در
يـك وصـف خـاص يـا     متـرادف بـا     اسم خاص   هر   ، تقرير قوي   در .كند  معرفي مي 
  وصف خاص صرفا محكـي     ،بنا بر تقرير ضعيف   ولي  . استوصاف  ااي از     مجموعه

متناظر با ايـن    . معناي آن را به دست دهد      اينكه بدون   سازد، ين مي اسم خاص را مع   
در بخش اول تالش بر اين . دو تقرير، نوشتار حاضر از دو بخش تشكيل شده است 

اي بازسـازي      فرازباني، تقرير ضعيف به گونـه      خاصاست كه با استفاده از اوصاف       
در ايـن بخـش     . ومت كند هاي سمانتيكي و معرفتي مقا      شود تا بتواند در برابر برهان     

 تا حـد زيـادي      Aرسد در نهايت پيشنهاد       شود، و به نظر مي      چند پيشنهاد مطرح مي   
دهد، و به طـور       بخش دوم بازسازي تقرير قوي را مد نظر قرار مي         . قابل قبول است  
 برهـان   ”actual“توان به كمك اپراتور       پردازد كه آيا مي      مي مسئلهمشخص به اين    

هـاي     فرازباني، برهـان   خاصاوصاف  ، و عالوه بر آن به وسيله         نمود خنثاموجهه را   
رسـد    چنانكه خواهد آمد، به نظر مي     . اثر ساخت يا نه    سمانتيكي و معرفتي را نيز بي     

  .اين پروژه ناموفق است
اسماي خاص، وصف معين، وصف خاص، اوصاف فرازبـاني،         : واژگان كليدي 

  .كريپكي
***  

                                                      
 ).هاي بنيادي پژوهشگاه دانش( دانشجوي دكتري فلسفة تحليلي، مركز تحقيقات فيزيك نظري و رياضيات . *
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  مسئلهطرح 

 .كند ميدو تقرير از تئوري توصيفي اسم خاص معرفي   Naming and Necessityكريپكي در) 1
وصـاف داريـم كـه      ا از   اي  ه به ازاي هر اسم خاص يك وصف خاص يـا مجموعـ            ،طبق تقرير قوي  

  وصف خاص صرفاً،اما بنابر تقرير ضعيف. دهد و با آن مترادف است ميمعناي آن اسم را به دست 
ه عليـ كريپكـي   . با آن متـرادف باشـد  اينكه بدون سازد، مياسم خاص را معين  (referent) محكي

اسـتدالل   )3اسـتدالل معرفتـي      )2اسـتدالل موجهـه      )1: كنـد  مـي تقرير اول، سه اسـتدالل مطـرح        
 rigid) نكته اصلي برهـان موجهـه ايـن اسـت كـه هـر اسـم خـاص يـك دال ثابـت          . سمانتيكي

designator) خـاص  حـال آنكـه اوصـاف    ،است (definite description)  ًي هـا   دالمعمـوال
  . باشدخاصتواند مترادف با يك وصف  ميبنابراين اسم خاص ن. غيرثابت هستند

از استدالل موجهـه در      همان گونه كه كريپكي اذعان كرده است، تقرير ضعيف تئوري توصيفي          
 اما.  مترادف هستند  خاصي  ها   وصف  با ي خاص ها  شود اسم  ميامان است، زيرا در اين تقرير ادعا ن       

البتـه  . كننـد  مـي تقرير ضـعيف را در اكثـر مـوارد ابطـال             ي دوم و سوم،   ها  به نظر كريپكي، استدالل   
 (initial baptism) كند كـه در وضـع اوليـه    مي كريپكي خود تصريح ؛استثناهايي نيز وجود دارد

توان تقرير ضـعيف تئـوري       مياما آيا   . شود مي خاصگاه محكي به وسيله اوصاف       ي خاص، ها  اسم
 بازسازي كرد كه از دو برهان معرفتي و سـمانتيكي نيـز مـصون باشـد؟ ايـن      اي هصيفي را به گون   تو

  احتمـاالً  ،همان گونه كه اشاره خواهـد شـد       . كند مينخستين پرسشي است كه نوشتار حاضر دنبال        
 metalinguistic definite)  فرازبانيخاص به كارگيري اوصاف ،بهترين گزينه براي اين هدف

description) است.  
اين اپراتـور هـر     .  است ”actual“ استفاده از اپراتور     ،ي مقابله با برهان موجهه    ها  يكي از راه   )2

 يك وصف كند، و اصطالحاً مي تركيب شود، آن را به يك دال ثابت تبديل   خاصگاه با يك وصف     
ا شـود  حال اگـر ادعـ  . آيد مي به دست (rigidified definite description) شده  تثبيتخاص

تواند اين ادعا را باطل      ميشده است، برهان موجهه ن      تثبيت خاصمعناي هر اسم خاص يك وصف       
ي معرفتـي و سـمانتيكي      هـا   امـا برهـان   . ندا  دال ثابت  ،ي خاص ها  زيرا اين اوصاف همانند اسم    . كند

اف رسـد در صـورتي كـه از اوصـ          مـي برند؟ به نظر     مي الؤ را زير س   شده   ادعاي ياد  هاچطور؟ آيا آن  
 بـراي   » در جهـان واقعـي     اسـكندر  معلـم « مثـل ( ي خاص استفاده شود   ها  متداول براي تعريف اسم   

تـوان بـه اسـتناد       مي، هنوز   )»گودل« براي   » در جهان واقعي   كاشف قضيه عدم تماميت   « يا   ،»ارسطو«
 فرازبـاني  خـاص ال اين است كه اگر از اوصاف    ؤس.  را مردود دانست   شده  اين دو برهان، ادعاي ياد    
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 راه ،توان با استفاده از اوصاف فرازبـاني  ميستفاده كنيم مطلب از چه قرار است؟ به ديگر تعبير، آيا         ا
   ؟را بر اين دو استدالل نيز سد كرد

ه تئوري  علي كردن استدالالت كريپكي     ا دو تكنيك براي خنث     پيشنهاد شود كه در اين    ميمالحظه  
) 2 (، كـردن برهـان موجهـه      خنثـا  براي   ”actual“وراستفاده از اپرات  ) 1: (توصيفي به كار رفته است    

  . كردن دو برهان معرفتي و سمانتيكيخنثااستفاده از اوصاف فرازباني براي 
 فرازبـاني  خـاص  اين اسـت كـه آيـا اوصـاف     ،دومين پرسشي كه در مقاله حاضر مد نظر است  

ي هـا  معناي اسمتوانند  مي (rigidified metalinguistic definite description) شده تثبيت
   ؟خاص را به دست دهند

 معيننمايد، وآن اينكه آيا  ميله ديگري الزم ئ، بررسي مسشده پيش از پرداختن به دو پرسش ياد      
، )يعني همان تقرير ضعيف تئوري توصـيفي       (خاصكردن محكي اسم خاص به وسيله يك وصف         

ست؟ اين دو رويكرد بسيار      براي تعريف اسم خاص ا     شده  چيزي غير از به كارگيري اوصاف تثبيت      
ي ممكنـي كـه     ها  به هم شباهت دارند؛ نتيجه هر دو اين است كه محكي اسم خاص، در همه جهان               

  كه وصف مورد نظر را در جهـان واقعـي ارضـا            ء واحدي است؛ يعني همان شي      شيء محكي دارد، 
اسـت كـه اگـر      واضـح   . به همين خاطر هر دو رويكرد در برابر برهان موجهه مقاوم هستند           . كند مي

براي تعريف اسم خـاص  ”actual“  همان به كارگيري اپراتور، كردن محكي به وسيله اوصافمعين
  . شوند مي به يك پرسش تبديل شده باشد، دو پرسش ياد

كريپكي در چند موضع به تقرير ضعيف تئوري توصيفي اشاره كرده، ولي درباره تعريـف اسـم                 
رغـم   علـي رسـد    مـي بـه نظـر     . سخني نگفته است   احت، به صر  شده  خاص به وسيله اوصاف تثبيت    

به وسيله اوصاف و تعريف اسم خـاص بـه وسـيله              كردن محكي اسم خاص    معينشباهتي كه بين    
وقتـي محكـي را بـه       . شود، بين اين دو تفاوتي اساسـي وجـود دارد          مي مشاهده   شده  اوصاف تثبيت 
 ،تـر  و به تعبير دقيق   (ي اسم خاص    كنيم، وصف مزبور به هيچ عنوان در معنا        مي معينوسيله وصفي   

 بـه   »هـسپروس «كند اگر محكـي      ميكريپكي خود تصريح    . دخيل نيست  )در محتواي سمانتيكي آن   
: كريپكي(دهد مي بخشي از معناي هسپروس را تشكيل ن       D باشد، وصف    شده  معين Dوسيله وصف   

 theory of meaning) به تعبير كريپكي، در اين صورت تئوري توصيفي، يك تئوري معنـا . )58
امـا نظريـه    . )54:كريپكي( است ها براي محكي آن   اي  ه نظري بلكه صرفاً  ي خاص نيست،  ها  براي اسم (

ـ طبق اين نظريـه . گويد مي مطلبي باالتر از اين شده تعريف اسم خاص به وسيله اوصاف تثبيت  در  
ـ تقرير قوي آن  » واقعـي D« ني يع،دهد مي را به دست »هسپروس«معناي واژه  1» واقعيD« وصف  

ي خـاص   هـا   يك تئوري معنا براي اسـم     شده    بر اين اساس، نظريه ياد    .  مترادف است  »هسپروس«با  
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  : ديگر نيز بيان كرداي هتوان به گون مياين تفاوت را . شود ميمحسوب 
 معناي آن را به دست دهد،       آنكه كند بدون    معين را   N  اسم خاص   محكي Dفرض كنيد وصف    

 گزاره  S و ، به كار رود   S در جمله    Nحال اگر   . كند مي را ارضا    Dكه وصف    باشد   اي  يء ش تنها Oو
P      را بيان كند، نقشN ًمعرفي كردن     صرفا O   درگزاره Pبر اين اساس .  استP    يـا گـزاره راسـلي  

 بـه   S در جملـه     N را به دست دهد، و بـاز         Nمعناي   » واقعي D«اما اگر وصف    . است 2گزاره مفرد 
مانند ساير  N نيست، بلكه P در گزاره Oمعرفي كردن   Nرا بيان كند، نقش P  گزاره S  كار رود و

گزاره  يك P بپذيريم، گزاره خاصتحليل راسل را از اوصاف  مثال اگر. كند مي عمل خاصاوصاف  
 حال با در نظر داشتن اين نكته به پرسـش اول  . از اين گزاره نيستاي ه مؤلف Oخواهد بود، و 3عام
   .پردازيم مي

  :ين محكي به وسيله اوصاف فرازبانيتعي

  پيشنهاد نيل)1

آن «يعنـي » قراطسـ «به نظر نيـل،   .ندا  دهي خام اين ايده را راسل، نيل و استراوسن بيان كر          ها  صورت
 ،»شـود  مـي ناميـده    سـقراط  ،سـقراط « و به همين خاطر جمله      . »شود مي ناميده   سقراطشخصي كه   

  . است)triflingو به تعبير نيل ( پيشيني اي هجمل
كريپكـي مالحظـات   .  ارائه كرده استOn Denotingنظير همين پيشنهاد را راسل نيز در مقاله 

  شـرط دوري نبـودن     ، نظريـه نيـل    اينكـه از جملـه     .كنـد  مـي پيشنهاد نيل مطـرح      دربارةمختلفي را   
(noncircularity condition) از ديدگاه كريپكـي، يـك نظريـه موفـق بـراي      . كند مي را نقض

  :به اين معنا كه ي خاص، نبايد دوري باشد،ها محكي اسمتعيين 
بـه   روند، نبايد خود مستلزم مفهـوم حكايـت باشـند،          مياوصافي كه براي تعيين محكي به كار        

  ).68: كريپكي(  كه نتوان اين مفهوم را در نهايت حذف كرداي هونگ
خـود مـستلزم مفهـوم      كنـد كـه      مـي  اسـتفاده    ناميده شدن   از مفهوم  »سقراط«اما نيل در تعريف     

تواند محكـي واژه سـقراط را تعيـين          مينتيجه آن است كه تئوري نيل به هيچ وجه ن          .حكايت است 
از « : پاسخ تئوري نيل اين است كه      ،كند مياز چه كسي حكايت      »سقراط«پرسيم واژه    ميوقتي  . كند

  . »!كند مياز آن حكايت  »سقراط«كه واژه  كند ميكسي حكايت 
بنـدي كريپكـي از شـرط        رسد صورت  ميدر اساس صحيح است، ولي به نظر        بصيرت كريپكي   

براي ايضاح مطلب، مثالي را كه خود كريپكي در صفحات          .  قوي است  ،دوري نبودن، بيش از اندازه    
 كـسي   »گـودل «منظور من از     «:فرض كنيد اسميت بگويد   : كنيم ميآورد، با اندكي تغيير ذكر       ميبعد  
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همچنـين  . »كنـد  مـي مد، يعني كسي كه جونز با اين واژه بـه او اشـاره              نا مي »گودل«است كه جونز    
آيـا  . اسـت  را توسط مشاهده حسي تعيين كرده        »گودل«فرض كنيد جونز گودل را ديده، و محكي         

كند؟ به   مينقض   برد شرط دوري نبودن را     مي به كار    »گودل«وصفي كه اسميت براي تعيين محكي       
 اسميت براي حكايت از گـودل، بـه حكايـت جـونز از گـودل                زيرا .رسد پاسخ منفي است    مينظر  

بنا بر اين هيچ    . را معين كرده است    »گودل«كند، جونز هم به واسطه مشاهده حسي محكي          مياستناد  
بندي كريپكي از شرط دوري نبـودن، ايـن شـرط نقـض شـده                اما طبق صورت  . دوري وجود ندارد  

برد، از مفهـوم حكايـت       مي به كار    »گودل«حكي  چرا كه در اوصافي كه اسميت براي تعيين م        . است
  .استفاده شده است

 آنجا كه پيشنهاد استراوسن را بررسي       جالب توجه است كه كريپكي در مباحث بعدي، خصوصاً        
در (زيـرا او مثـال فـوق را         . مانـد  ميبندي از شرط دوري نبودن ملتزم باقي ن        كند، به اين صورت    مي

 .كنـد  مـي كاالتي ديگر، از سنخ برهـان سـمانتيكي بـر آن ايـراد              داند و اش   ميدوري ن ) شرايطبرخي  
گويد كه دوري نبودن، مطلبي است متفاوت با حذف مفهوم           مي 97كريپكي حتي در پاورقي صفحه      

، و آنچه براي يك تئوري حكايت الزم اسـت، اولـي   )و تعريف آن بر حسب ساير مفاهيم   ( حكايت
 راسـل، آگـاه     خـصوصاً  از طرفداران تئوري توصـيفي    شود برخي    ميكريپكي متذكر   . است نه دومي  

 را مفروض (primitive reference)  مفهوم حكايت اوليهاي هاند كه در هر حال بايد به گون بوده
 نيـز مفهـوم حكايـت       علّـي كند كه در تئوري      مي كريپكي خود تصريح     اتفاقاً ).97: كريپكي( بگيرند
  .شود ميحذف ن

تـري   هتـر اسـت كـه شـرط دوري نبـودن را بـه شـكل معتـدل                 برسـد    ميبه نظر   بر اين اساس    
  : كه حذف مفهوم حكايت در آن فرض نشوداي هبندي كنيم، به گون صورت

 نبايـد بـه صـورت مـستقيم يـا غيرمـستقيم       ،برد مي به كار  N براي تعيين محكAاوصافي كه 
  . باشدNز محكي A  مستلزم حكايت 
  باشـد N  از محكـي   B مستلزم حكايت ،برد مي  به كارA  ممكن است اوصافي كه از اين رو،

منظور من « :بگويد A  مثالً. باشدM  از محكي A، ويا حتي مستلزم حكايت خود )مانند مثال فوق(
  .»كنم مي به آن اشاره ”M“همان چيزي است كه با واژه  ”N“ از 

 نادرسـت   بندي معتدل تر شرط دوري نبودن، آيا بـاز هـم تئـوري نيـل               حال با توجه به صورت    
 كسي اسـت كـه   »سقراط«منظور من از  «: كند مي را اين گونه معين      »سقراط«است؟ نيل محكي واژه     

 اما مراد او از مـردم     . »كنند مينامند، يعني كسي كه مردم با اين واژه از او حكايت             مي »سقراط«مردم  
 اگر منظور ليو. چيست؟ اگر خود او نيز مشمول مردم باشد، واضح است كه تئوري او دوري است           
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البته به شرطي كه ديگـران بـراي تعيـين محكـي            . شود مي دور منتفي    ،فقط سايرين باشد   مردم او از 
 :توان تئـوري نيـل را ايـن گونـه بازسـازي كـرد              ميبنابراين  .  باز به خود نيل استناد نكنند      »سقراط«
 »سـقراط «ن واژه از جمله نسلي كه مـ (ي پيش از من ها   كسي است كه نسل    »سقراط«منظور من از    «

حال آيا اين تئوري كامل است؟ به ايـن سـؤال           . »اند ناميده مي »سقراط« او را    )ام وام گرفته ها  را از آن  
  .بازخواهيم گشت

  پيشنهاد استراوسن)2

 همان اسـت كـه      ،مثال. كند ميكريپكي پيشنهاد استراوسن را در قالب يك مثال مطرح، و سپس نقد             
 .كنـد  مـي  به حكايت جـونز از گـودل اسـتناد           »گودل«ي تعيين محكي    اسميت برا  :در باال اشاره شد   

ند و با مشاهده حـسي محكـي واژه را          ا  دهجونز هم همين طور تا برسد به اشخاصي كه گودل را دي           
  .كند ميه پيشنهاد استراوسن مطرح عليكريپكي دو ايراد .ندا دهمعين كر

 را از چه كسي     »گودل« باشد كه واژه      الزم است اسميت به ياد داشته      ، طبق اين پيشنهاد   :نخست
 خاص را به صورت مناسب بـه كـار          يتوانيم اسما  ميولي در بسياري از موارد ما       . وام گرفته است  

  .ماي ه بدون اينكه به خاطر داشته باشيم آنها را از چه كساني شنيد،بريم
دان وام گرفتـه      به عنـوان يـك منطـق       ، را از پيتر و سايرين     »گودل« فرض كنيد اسميت نام      :دوم

بدون اينكـه اسـميت     ( و جونز نيز     .باشد، ولي به خطا گمان كند كه اين نام را از جونز شنيده است             
منظور « حال اگر اسميت بگويد   . كند مي به يك جاسوس آلماني اشاره       »گودل« به وسيله واژه     )بداند

 را  »گـودل « اسميت نام    ، الزم است هر گاه    »خواند مي كسي است كه جونز به اين نام         »گودل«من از   
 بـا اينكـه مـشخص اسـت         ؛دان معروف  برد، به آن جاسوس آلماني اشاره كند، نه به منطق          ميبه كار   

  .كند ميدان آلماني اشاره  واژه به منطق اسميت مانند سايرين، با كاربرد اين
، از ديـدگاه كريپكـي     .ه تئـوري توصـيفي اسـت      علي استدالل سمانتيكي    اي  ه گون ،اين دو اشكال  

صدد است زنجيره انتقال نام را در قالب يك وصف درون تئوري توصيفي بگنجاند، و             استراوسن در 
 »گـودل « به باورهاي اسميت درباره منـشأ وام گـرفتن واژه            ، ناچار است براي تعيين محكي     بنابراين

هاد  پيـشن  ، آن دچـار اشـتباه شـود       ةحال اگر اسميت اين منشأ را فراموش كند يـا دربـار           . استناد كند 
 محكي يك واژه خـاص را       آنچه كريپكي در مقابل معتقد است       .شود مياستراوسن با مشكل مواجه     

 بلكه زنجيره واقعي انتقـال اسـت كـه          ، باورهاي گوينده درباره منشأ انتقال نام نيست       ،كند ميتعيين  
 ).92-93: كريپكي( دكن ميگوينده را به محكي واژه متصل 

تـوان اوصـافي     مـي رسـد    مياستراوسن صحيح است، ولي به نظر       ي كريپكي بر پيشنهاد     ها  ايراد
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يك راه اين است كه وصفي را به كار بـريم           .  دچار نباشد  شده  به دو اشكال ياد    اي يافت كه   فرازباني
 : يعنـي ايـن وصـف      . معرفي نشده باشـد    ،نام گودل  كه در آن فرد خاصي به عنوان منشأ وام گرفتن         

  »كنند مي از او حكايت ،ندا دها به من منتقل كر ر»گودل« يي كه نامهاشخصي كه آن«
راه ديگر آن است كه همان نظريه يا تصويري را كه كريپكي خـود بـراي تعيـين محكـي اسـم                      

و همان وصـف را بـراي تعيـين محكـي اسـم             ، به صورت يك وصف بيان كنيم      ،خاص معرفي كند  
 مـشخص   علّـي نجيـره    بـه وسـيله ز     ،ي خـاص  هـا    محكي اسم  ، به نظر كريپكي   .خاص به كار بريم   

 اي علّـي كسي كه در ابتـداي زنجيـره   « را با وصف    »گودل«توانيم محكي    مي بر اين اساس     .شود مي
  . معين كنيم» را به من منتقل كرده است»گودل«قرار دارد كه واژه 

و در ادامـه بـه ارزيـابي آنهـا          ،  نـاميم   مـي  B و پيشنهاد    Aدو پيشنهاد فوق را به ترتيب پيشنهاد        
  :يمپرداز مي

   Aپيشنهاد ) 3

ي متداول سمانتيكي، و نيز از دو اشـكالي كـه كريپكـي             ها   از استدالل  Aمشخص است كه پيشنهاد     
 رسـد در مـوارد اشـتراك لفظـي         مـي امـا بـه نظـر       . ه استراوسن مطرح كرده بـود مـصون اسـت         علي

(ambiguity) نـام دو    »گودل«فرض كنيد   . ه آن اقامه كرد   علي استدالل سمانتيكي    اي  هتوان گون  مي 
 به هر دو متـصل شـده باشـم، در ايـن     علّيي ها باشد، و من نيز توسط زنجيره  )G2 و   G1(شخص

 ،»كننـد  مي از او حكايت ،ندا ده را به من منتقل كر»گودل«يي كه نام هاشخصي كه آن«صورت وصف   
سـور   و بـا     ، با سور كلـي    :توان به دو گونه قرائت كرد      ميكند؟ اين وصف را      ميبر كدام يك صدق     

 را بـه    »گودل«يي كه نام    ها شخصي كه همه آن    «يعني  (اگر وصف را با سور كلي قرائت كنيم         . جزئي
اما اگـر بـا سـور    .  G2رشود و نه ب مي منطبق G1  نه بر،)» كنند مي از او حكايت ،اند من منتقل كرده

 از او   ،انـد  كـرده  را به من منتقل      »گودل«  يي كه نام  هاكسي كه برخي از آن    «يعني  (جزئي قرائت شود    
 بـا اينكـه واضـح اسـت وقتـي كـه واژه       .G2كند و هم بر  مي صدق  G1 هم بر،)»كنند ميحكايت 

  .كنم مي در اكثر يا همه موارد فقط از يك كدام حكايت ،برم مي را به كار »گودل«
 نيز علّياما تئوري  . در موارد اشتراك لفظي تئوري موفقي نيست Aشود كه پيشنهاد ميمشاهده 

 و تئـوري    ، دو مبـدأ دارد    علّـي  زنجيـره    ، در موارد اشتراك لفظي    . با همين اشكال مواجه است     دقيقاً
.  كـدام اسـت    (ambiguous) گويـد محكـي لفـظ مـشترك        مـي بندي اوليه خود ن     در صورت  علّي

  . دانستعلّيتوان مرجحي براي تئوري  مي را نشده بنابراين اشكال ياد
همـان  . باقي مانـده اسـت      ميله مه ئاما هنوز مس  . نظر كنيم  حال فرض كنيد از اين اشكال صرف      
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ي خاص را معين    ها   اوصاف فرازباني بتوانند محكي اسم     اينكهشود، صرف    ميگونه كه سومز متذكر     
 مردم عـادي نيـز       اوالً بلكه طرفداران تئوري توصيفي فرازباني بايد نشان دهند كه        . كنند كافي نيست  

ـ   ، مزيت دارند  ها  اين اوصاف بر ديگر وصف     ثانياًو   ،چنين اوصافي را در ذهن دارند       كـه   اي  ه به گون
. )21: سـومز ( كننـد  مي براي تعيين محكي استفاده ـ ها نه ديگر وصف ـ اوصاف مردم عادي از اين

آيا واقعا مردم عـادي بـه وسـيله اوصـاف فرازبـاني محكـي        . توجهي است  مالحظه سومز نكته قابل   
 او  .گشا اسـت   ي كريپكي راه  ها  رسد در اينجا نيز بصيرت     ميه نظر   كنند؟ ب  مي خاص را معين     ياسما

   :گويد مي چنين علّيدر توضيح تئوري 
شخـصي كـه اسـم    . شـود  ميو اسم خاص از گروهي به گروه ديگر منتقل     ... دهد ميوضع اوليه رخ    

را بـه  اي به كار برد كه آن كس كه اسـم   كند آن را با همان محكي      ميقصد   خاص به او رسيده است    
 را بشنوم، ولي تصميم بگيرم كه آن را براي حيوان         »ناپلئون«اگر من نام    . برد ميبه كار    او منتقل كرده  
  ).96: كريپكي(ام  اين شرط را نقض كرده به كار برم، خانگي خود

 از ناپلئون حكايت كنم، وجود زنجيـره        »ناپلئون« من بتوانم با واژه      اينكه براي   ،طبق توضيح كريپكي  
 بين من و ناپلئون كافي نيست، بلكه عالوه بر آن الزم است من قصد كنم با ايـن واژه از همـان      يعلّ

 امـا آيـا ايـن       .انـد  كـرده  مياند، از او حكايت      يي كه واژه را به من رسانده      هاكسي حكايت كنم كه آن    
كه يي  ها كسي كه آن   «يعني وصف   (مطلب چيزي غير از تعيين محكي به وسيله يك وصف فرازباني            

  ؟ است)»كنند ميند از او حكايت ا ده را به من رسان»ناپلئون«واژه 
 نيز محكي به كمك اوصاف فرازباني، و در ضمن قصد      علّيشود كه در بطن تئوري       ميمشاهده  
يي كـه  هـا  در خصوص اسم ( پديده حكايت    ،و بدون به كارگيري اين اوصاف     . شود ميمتكلم تعيين   

   4.دهد مي رخ ن اصوالً)م نداريهاارتباط حسي با محكي آن
 در . در برابر استدالل سمانتيكي مقاوم استعلّي به اندازه تئوري Aتا اينجا نشان داديم پيشنهاد 

 صـورت   ؟ را ابطـال كنـد     Aتواند پيشنهاد    ميرسيم كه آيا استدالل معرفتي       مي را بر    مسئلهادامه اين   
   :استه تقرير ضعيف تئوري توصيفي چنين عليكلي برهان معرفتي 

 موجـود باشـد،     Nاگر  «  جمله ، شود معين D خاص به وسيله وصف     Nاگر محكي اسم خاص     
D  N با اينكه در بيشتر موارد اين گزاره پيشيني نيـست .كند مييك گزاره پيشيني را بيان »   است . 

  .شود ميي خاص به وسيله اوصاف معين نها  محكي اسمبنابراين معموالً
 و بـه    »گودل« واژه   N به جاي    ، براي اين منظور   .كنيم مي تطبيق   Aهاد  حال اين برهان را بر پيشن     

 »كننـد  مي از او حكايت     ،ندا  ده را به من منتقل كر     »گودل«يي كه واژه    ها كسي كه آن   « وصف   Dجاي  
 گـودل   ،اگر گـودل موجـود باشـد       « ) 1( :آيد چنين است   مي كه به دست     اي  ه جمل .دهيم ميرا قرار   
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رسـد   مي به نظر .»كنند  مي از او حكايت ،ندا ده را به من رسان»گودل«واژه يي كه هاكسي است كه آن  
   .ي تجربي دست زدها  زيرا براي احراز صدق آن الزم نيست به كاوش،اين جمله پيشيني است
شود كه به جاي گودل در جمله باال شخصيتي را قرار دهيم كه وجـود                ميتر   مطلب آنگاه واضح  

 رستم كسي   ،اگر رستم موجود باشد   « رسد كه جمله     مي چنين به نظر     . مثل رستم  ،آن مشكوك است  
نيز به صورت پيـشيني     » كنند   ميند از او حكايت     ا  ده را به من رسان    »رستم«يي كه واژه    هااست كه آن  
  .صادق است

 البته به شرطي كه وصف مورد نظـر         . از همين قرار است    مسئلهحتي در مورد اشتراك لفظي نيز       
اگـر  «  در اين صورت جملـه       ،نام دو شخص باشد    »گودل«خته شود ؛ فرض كنيد      با سور جزئي سا   

 از ،نـد ا ده را به من رسان    »گودل«يي كه واژه    ها گودل كسي است كه برخي از  آن        ،گودل موجود باشد  
كه در مقدم اين جملـه      ( »گودل« چه من با واژه      ، پيشيني است  اي  هباز هم جمل  » كنند   مياو حكايت   
  .G2 حكايت كنم و چه از G1از  )شده شرطي ذكر

و (  گونه كه اشاره شد    همان. شود ميتبيين پيشيني بودن چنين جمالتي از مطالب سابق روشن          
، در اكثر موارد وقتي من اسم خاص را از شخـصي  ) بدان اشعار دارد   96عبارت كريپكي نيز در ص      

كنـد؛   مـي ص از او حكايت     كنم با آن واژه از همان كسي حكايت كنم كه آن شخ            مي قصد   ،شنوم مي
 و  همان گونه كـه كريپكـي   .كنم مييعني من محكي آن اسم را به وسيله يك وصف فرازباني معين            

 ، موجود باشدNاگر «  جمله ، شودمعين  D به وسيله وصف N اگر محكي ،بارها متذكر شده است
D  Nقصدي نداشته شود كه اگر من چنين مياز همين جا مشخص  . پيشيني استاي هجمل»  است 
، ديگـر    را براي حكايت از حيوان خانگي خود به كار گيرم          »ناپلئون« تصميم بگيرم واژه        مثالً ،باشم

 از  ،ام  را از آنها گرفته    »ناپلئون« ناپلئون كسي است كه آنان كه واژه         ،اگر ناپلئون موجود باشد   «جمله  
  . بلكه كاذب است، نه تنها پيشيني نيست،»كنند مياو حكايت 

ي خـاص   هـا    تئوري قابل قبولي براي تعيين محكـي اسـم         Aتيجه سخن اين است كه پيشنهاد       ن
تواند پديده حكايت را در موارد اشتراك لفظـي          ميتنها نقطه ضعف اين تئوري آن است كه ن        . است

 بنابراين هـر دو تئـوري در يـك منزلـت     . نيز به همين مشكل دچار است   علّي اما تئوري    .تبيين كند 
 ، است نه يك تئوري    (picture)  يك تصوير  كند كه پيشنهاد او صرفاً     مي كريپكي تأكيد     اگر .هستند

 و براي ترجيح يكـي از ايـن دو بـر            ، نيز تنها يك تصوير است     Aتوان ادعا كرد پيشنهاد      ميدر قبال   
 A ناچارنـد پيـشنهاد        علّيتوان گفت طرفداران تئوري      ميحتي  . به داليل مستقل نياز داريم     ،ديگري

ي كـه بـا آنهـا ارتبـاط         يد، در هر حال براي حكايت از اشيا        زيرا همان گونه كه اشاره ش      ،بپذيرندرا  
   . به كارگيري اوصاف فرازباني گريزناپذير است،حسي نداريم
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  Bپيشنهاد )4

ي هـا   اين پيشنهاد چـه انـدازه در برابـر اسـتدالل          ) 1 (: نيز بايد از سه جهت بررسي شود       Bپيشنهاد  
اي قـرار    علّـي  آنچه در ابتداي زنجيره      « مردم عادي از وصف      آيا واقعاً ) 2(،  ؟ستسمانتيكي مقاوم ا  

) 3( و   ؟كننـد  مـي  استفاده   »گودل« براي تعيين محكي     » را به من رسانده است       »گودل«دارد كه واژه    
  ؟تواند اين پيشنهاد را ابطال كند يا نه ميآيا استدالل معرفتي 

 درون  علّـي  در حقيقـت منـدرج كـردن تئـوري           ،Bهاد     پيشن .پردازيم ميابتدا به جهت نخست     
 در  علّـي  به همين خاطر تمام نقاط قوت وضعف تئـوري           . است )به تقرير ضعيف  (تئوري توصيفي   

  .شود مي نيز منتقل B به پيشنهاد ،تعيين محكي
 با مـشكل مواجـه      )در تقرير اوليه آن    (علّي همان گونه كه اشاره شد، يكي از نقاطي كه تئوري           

 با همين مشكل روبرو است ؛ اگـر گـودل            نيز دقيقاً  B پيشنهاد     . موارد اشتراك لفظي است    ،ودش مي
 را به من  »گودل«اي قرار دارد كه واژه  علّيكسي كه در ابتداي زنجيره « وصف ،مشترك لفظي باشد 

  .كند مي صدق شيء بر دو »رساند مي
.  پديـده تغييـر محكـي اسـت        ،كشد مي را به چالش     علّياز ديگر مواردي كه تقرير اوليه تئوري        

 حال آنكه   .شود مي در حقيقت به بخشي از خشكي قاره آفريقا ختم           »ماداگاسكار« واژه   علّيزنجيره  
 زيرا وصف   .آيد مي نيز همين اشكال پديد      B در  پيشنهاد       .محكي اين واژه اكنون يك جزيره است      

 بر بخـشي  ،»رساند مي را به من »ماداگاسكار«اي قرار دارد كه واژه  علّي كه در ابتداي زنجيره    ء شي «
ـ ، ايـن دو اشـكال  . نـه بـر جزيـره ماداگاسـكار    ،كنـد  مـي از خشكي آفريقا صدق       اسـتدالل   اي ه گون

 نيز به اين نقاط ضـعيف     علّي تئوري   ،گونه كه گفته شد     ولي همان  . است Bه پيشنهاد   عليسمانتيكي  
  . باشدB بر پيشنهاد علّي تئوري تواند موجب ترجيح مي لذا اين اشكاالت ن.دچار است

 كه بتواند تبيين موفقي از موارد اشـتراك         اي  ه به گون  ، اصالح وتكميل شود   علّيحال اگر تئوري    
، وصـفي   شـده    باز ممكـن اسـت از روي ايـن تئـوري اصـالح             ،لفظي و تغيير محكي به دست دهد      

ئـوري توصـيفي   در ايـن صـورت ت  . تر ساخت و با كمك آن وصف، محكـي را معـين كـرد       پيچيده
  .آيد كه از دو اشكال فوق مصون است ميتري به دست  فرازباني پيچيده

تـوان پـذيرفت كـه وصـفي         مـي . آورد مي پديد   Bتري را براي پيشنهاد        جهت دوم اشكال مهم   
 در ذهـن    »كنند مي از او حكايت     ،ندا  ده را به من رسان    »ناپلئون«يي كه واژه    ها  كسي كه آن  «) 1(چون  

 اما مشخص است .كنند مي به وسيله همين وصف از ناپلئون حكايت       ها و آن  ،جود دارد مردم عادي و  
 را به من منتقل »ناپلئون« اي قرار دارد كه واژه علّي كسي كه در ابتداي زنجيره   «) 2(كه وصفي مثل    



  

سم
ا

 
اني

رازب
ف ف

صا
 او
ص و

خا
ي 

ها
  

115  

 مردم عادي چنين توصيفي را ـ ولو به صورت ضـمني   آيا واقعاً.تر است  وصفي پيچيده»كرده است 
كننـد؟ بـا     مـي  را مـشخص     »نـاپلئون  « و به وسـيله آن محكـي واژه        ، در ذهن دارند   –آگاهانه   مهو ني 

شـود كـه در تئـوري توصـيفي      مـي مشكل آنجا تشديد . 5توان اين سؤال را پاسخ گفت  مياطمينان ن 
 سـاخته   شـده    اصـالح  علّـي وصفي مورد نظر باشد كه از روي تئوري         ) 2( به جاي وصف     ،فرازباني

تواند محكـي    ميتر است، زيرا طبق فرض حتي        نيز پيچيده ) 2( از وصف    وصف طبيعتاً  اين   .شود مي
 به راحتي   از اين رو،   ،اسم خاص را در موارد اشتراك لفظي و تغيير محكي نيز به درستي معين كند              

  .كنند مي معين محكي اسم خاص را اي هتوان مدعي شد مردم عادي با چنين وصف پيچيد مين
  بـه كـار      Bه پيـشنهاد    عليـ توان استدالل معرفتي را      مي آيا   :كنيم ميبررسي  حال جهت سوم را       

اي  علّـي  گودل در ابتـداي زنجيـره        ،اگر گودل موجود باشد   « ) 1( اين جمله را در نظر بگيريد        ؟برد
) 1( در نگاه اول شايد به نظر برسـد جملـه            .» را به من منتقل كرده است        »گودل«قرار دارد كه واژه     

شـود ايـن برداشـت اوليـه نادرسـت           مي ولي با مالحظه موارد تغيير محكي مشخص         ،پيشيني است 
 اي قـرار دارد     علّـي  ماداگاسكار در ابتداي زنجيره      ،اگر ماداگاسكار موجود باشد   « ) 2( جمله   .است

 جملـه   . بلكه كاذب اسـت    ،نه تنها پيشيني نيست   »  را به من منتقل كرده است        »ماداگاسكار«كه واژه   
 دچار تغيير محكي نشده باشد، اما براي احراز »گودل«ط در صورتي صادق است كه واژه      نيز فق ) 1(

 ،ي تجربي نياز داريـم ها  به كاوش  )علّي در طول زنجيره     »گودل«عدم تغيير محكي واژه     (اين مطلب   
 را ابطـال  Bتواند پيشنهاد    ميشود كه استدالل معرفتي      مي  مالحظه    .نيز پيشيني نيست  ) 1(لذا جمله   

  را بـه     »گـودل «اي قرار دارد كه واژه       علّي كسي كه در ابتداي زنجيره       « اما اگر به جاي وصف       .ندك
 آيـا بـاز هـم       ،شود مي ساخته   علّي شده   وصفي به كار رود كه از روي تئوري اصالح         ،»رساند ميمن  

ده  ايـن وصـف پيچيـ      ، طبق فرض  ؟تواند تئوري توصيفي فرازباني را ابطال كند       مياستدالل معرفتي   
 را نيـز بـا      »ماداگاسـكار «تواند محكي واژگاني چـون         مي )Bخالف اوصاف مذكور در پيشنهاد      رب(

 Nبـه جـاي   »  اسـت   N  D ، موجـود باشـد  Nاگـر  «  بنابراين وقتي در جمله .موفقيت تعيين كند
آيـد   مـي  كه به دسـت      اي  ه آن وصف فرضي پيچيده را قرار دهيم، جمل        D و به جاي      »ماداگاسكار«

 در  .6 از اين رو شايد بتوان با به كارگيري چنان وصفي استدالل معرفتي را خنثـا كـرد                 .نيستكاذب  
  .توان در اين باره قضاوت نمود مي ن، دردست نباشدشده  اصالحعلّيهر حال تا تئوري 

رسد پيشنهاد  مي به نظر ، دو پيشنهاد براي تئوري توصيفي فرازباني بررسي شد      ،در آنچه گذشت  
A،  مـوارد  ،ي خاص اسـت ؛ و تنهـا نقطـه ضـعف آن           ها  ل قبولي براي تعيين محكي اسم      تئوري قاب 

بنابراين براي تـرجيح تئـوري      .  نيز به همين مشكل دچار است      علّي كه تئوري    ،اشتراك لفظي است  
  . به داليل ديگري نياز استA بر پيشنهاد علّي
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 ،ي خاص است  ها  حكي اسم  يك تئوري براي تعيين م      صرفاً ،Aكنم كه پيشنهاد     ميدوباره تأكيد   
ي تقرير قوي تئوري توصيفي را فاقد       ها   بنابراين بسياري از مزيت    .هانه براي به دست دادن معناي آن      

تـوان جمـالت     مـي  ن ، در تقرير ضـعيف تئـوري توصـيفي        ، كريپكي بارها متذكر شده    نكها چن .است
 و متـون  ، (identity sentences)  جمـالت اتحـادي   ،(existential sentences) وجـودي 
همين دليل،  به . را همانند تئوري توصيفي كالسيك تحليل كرد(intentional contexts) معنايي

 در (coreferential names)هاي متحد المحكي  تقرير ضعيف قادر نيست مسئله جايگزيني اسم
  .متون معنايي را همانند تئوري توصيفي كالسيك حل كند

يـك تئـوري   ) Aمخـصوصا پيـشنهاد   (ه از اوصاف فرازباني    حال شايد وسوسه شويم با استفاد     
يـك  . هاي تئوري توصيفي كالسيك را نيز داشته باشد براي معناي اسم خاص ترسيم كنيم، تا مزيت      

گـوييم معنـاي    مثال مي. است  ”actual“اي، به كارگيري اپراتور تكنيك براي رسيدن به چنين نظريه
 از   را به من منتقل كـرده       »گودل«در جهان واقعي، آنهايي     كسي كه   « عبارت است از      »گودل«واژه    

 در ابتـداي    ،كسي كه در جهـان واقعـي      «  يا   ،)”actual“اپراتور   + Aپيشنهاد  (» كنند   مياو حكايت   
  ).”actual“اپراتور  + Bپيشنهاد (» رساند مياي قرار دارد كه اين واژه را به من  علّيزنجيره 

  ؟ قبول است تا چه حد قابلاي هچنين نظري

   شده ي خاص به وسيله اوصاف فرازباني تثبيتها به دست دادن معناي اسم

 در خـصوص    . مقـاوم اسـت    )به تقرير كريپكـي   (واضح است كه اين تئوري در برابر برهان موجهه          
 مطلب همان است كه در بخـش پـيش گفتـه شـد ؛ بـه كـارگيري                   ،ي سمانتيكي و معرفتي   ها  برهان

 امـا  اسـكات سـومز اشـكاالت          . حد قابل قبولي اين دو برهان را خنثا كنـد          تواند تا  مي ،Aپيشنهاد  
به اختصار   كه در اينجا     ،كند مي ايراد   شده  ي خاص بر حسب اوصاف تثبيت     ها  ديگري بر تحليل اسم   

  :كنيم مينقل 
ي هـا    اسم (rigidity)  اين اشكال مبتني بر تصويري است كه كاپالن از ثابت بودن           :اشكال اول 

 واحـدي   شـيء ي ممكن بـر     ها  ي خاص در همه جهان    ها   از ديدگاه او، اسم    . كرده است  خاص ارائه 
روشـن اسـت    . ي ممكن وجود نداشته باشد    ها   در برخي از جهان    شيء حتي اگر آن     ،كنند ميداللت  

ي هـا  ي خاص در همه جهانها به زعم كريپكي، اسم. كه اين تصوير  با نظرگاه كريپكي تفاوت دارد        
 وجـود   ءكنند؛ اما اگر در جهان ممكني آن شي        مي يكساني داللت    ءند، بر شي  ممكني كه محكي دار   

 هـيچ اسـم   ،اگر ديدگاه كاپالن صحيح باشـد     . كنند مينداشته باشد، در آن جهان از چيزي حكايت ن        
 گر چه اوصـاف را      ”actual“ زيرا اپراتور    . باشد شده  تواند مترادف با يك وصف تثبيت      ميخاصي ن 
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 بلكـه دال ثابـت بـه    ،آيد دال ثابت كاپالني نيست مي به دست آنچه ولي ،كند يمتبديل به دال ثابت     
  .معنايي است كه كريپكي در نظر دارد

 دال  شـده    ولـي اوصـاف تثبيـت      ،ي خاص دال ثابت كاپالني هستند     ها   اسم ،تر به عبارت خالصه  
  .شده نيست  لذا هيچ اسم خاصي مترادف با يك وصف تثبيت،وار ثابت كريپكي
 كه در جهان    اي  ءشي « : عبارت است از   »ونوس« معناي واژه    شده،   طبق تئوري ياد   :7دوماشكال  

واضـح   . » را به من منتقـل كـرده اسـت         »ونوس«اي قرار دارد كه واژه       علّيواقعي در ابتداي زنجيره     
نـد   معتقد بود  ها  بابلي« ) 1(دهيم،  مثال     مييي را درباره ونوس به پيشينيان نسبت        ها  است كه ما باور   

 هـا   بـابلي « ) 2 (:به اين معنا است   ) 1( جمله   ،مطابق  تئوري مورد نظر    . »كه ونوس يك ستاره است      
 »ونـوس «اي قرار دارد كه واژه         علّي كه در جهان واقعي در ابتداي زنجيره         اي  ءمعتقد بودند كه  شي    

  و اصوالً  ،تند اما مشخص است كه اين دو جمله هم معنا نيس          .»را به من منتقل كرده يك ستاره است       
اي كـه بـه مـن خـتم          علّـي  مـن و زنجيـره       ة زيرا در اين جمله باوري دربار      ،كاذب است ) 2(جمله  

  ).42: سومز(  نسبت داده شده استها  به بابلي،شود مي
 يـك راه ايـن   ؟ اصالح كرد كه از اين اشكال رهايي يابد  اي  هتوان تئوري مزبور را به گون      مي آيا  

 ولـي طبـق يـك    ، هـستند شده ي خاص مترادف با اوصاف فرازباني تثبيت    ها  است كه ادعا شود اسم    
 بـه  .  تعبير شوند(wide scope)  اين اوصاف بايد در متون معنايي با  حيطه موسع،قرارداد زباني

 de reشود، يـك بـاور    ميبيان » ونوس يك ستاره است« كه با جمله اي هديگر سخن، باور به گزار
 كه اي ءبابليان درباره شي«) 3 (:را بايد اين گونه تحليل كرد) 1(ين جمله  بنابرا. ونوس است درباره

 باور داشـتند كـه يـك        ،رساند مي را به من      »ونوس« قرار دارد كه واژه      اي  علّي اي  هدر ابتداي زنجير  
 قـرار دارد كـه   اي علّـي در ابتداي زنجيـره  اي موجود است كه   x«: تر  و به تعبير دقيق،»ستاره است

  .» اين باور را دارند كه ستاره است x، و بابليان درباره رساند مي را به من  »ونوس«واژه 
حل تا حدي شبيه تكنيكي است كه دامت براي پاسخگويي به برهـان موجهـه كريپكـي                  اين راه 

موجـب  )  باشـد   مواجـه  هـا گذشته از اشكاالتي كه شايد با آن      ( شده  حل ياد   اما راه  .مطرح كرده است  
   : يت اساسي تئوري كالسيك را از دست بدهيممزدو شود  مي

ي با حيطـه    ي باشد كه در متون معنا     اي  شده   مترادف با وصف تثبيت    ،اگر اسم خاص   آنكهنخست  
 متحدالمحكي را در متون معنايي جايگزين يكـديگر كـرد و            ي بايد بتوان اسما   ،شود ميموسع تعبير   

 (substitutability problem) يني جـايگز مـسئله لذا شيوه تئوري توصيفي كالسيك براي حل 
 .يي ندارداديگر كار

 كه در    به دست داد   ي تهي اي  ها  توان تبيين مناسبي از اسم     مي، ن شده   طبق راه حل   آنكه دو ديگر   
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 بـر   ،يونانيان باور داشتند كه زئوس    «) 1(به عنوان مثال جمله     . روند مي به كار    اي  همتون گرايش گزار  
 را قرار دهيم    F وصفي مانند    »زئوس«صادق است، ولي اگر به جاي       » دكن ميفراز المپ فرمانروايي    

 اسـت، و  F اي وجـود دارد كـه    x«)2: (رسـيم  مـي شود، به اين جملـه   ميكه با حيطه موسع تعبير 
 Fو واضح است كه اگـر       . »كند مي فراز المپ فرمانروايي      اين باور را دارند كه بر      xيونانيان در باره    

 سـاخته  »زئوس« براي واژه B و Aي ها  اوصاف فرازباني اي كه در پيشنهاد  مثل(بدون مصداق باشد  
  .كاذب خواهد بود) 2(، جمله )شود مي

ي خـاص و    هـا   تفـاوت اسـم     است كه دانالن در باره     اي  ه اين اشكال مبتني بر نكت     :اشكال سوم 
يطه افعـال  ي خاص را از حها توان اسم مياز ديدگاه او، معموال . ي معين مطرح كرده است   ها  وصف

بـه  ) 1( يك اسم خاص باشـد، جملـه   tبه عنوان مثال، اگر.  بيرون كشيداي هي گزارها بيانگر گرايش
  :است) 2( وجود دارد، مستلزم جمله tضميمه اين مقدمه كه 

 . يك جاسوس استtرالف باور دارد كه )1(
)2 (xكه رالف باور دارد اي ه اي وجود دارد، به گون xيك جاسوس است . 

مـسن تـرين جاسـوس در       «  يا      »ترين جاسوس  مسن« يك وصف معين مثل      tاگر به جاي    ولي  
  .هميشه برقرار نيست مي  قرار دهيم، چنان استلزا»جهان واقعي

توان اين تفاوت ميان اسم خاص و وصف معين را مطرح            مي ديگر نيز    اي  هبه نظر سومز، به گون    
كند كه باور به آن گـزاره   مي را بيان اي ه گزار» استt ، F«   يك اسم خاص باشد، جمله tاگر : كرد

»  اسـت t ، F« ولي اگر وصفي معين باشد، و جملـه  .  استt درباره محكي de reهميشه يك باور 
ي خـاص بـا   هـا  بنـا بـر ايـن اسـم    .  استde dicto معموال به نحو P را بيان كند، باور به Pگزاره 
   ).42: سومز(مترادف نيستند)  باشند و چه غير آنشده چه تثبيت(ي معينها وصف

توانيم اشكال سوم را به وسيله همان تكنيكي كه در بررسـي اشـكال دوم ذكـر                  ميرسد   مينظر  
شد، خنثا كنيم؛ يعني بگوييم هر اسم خاص مترادف با يك وصف معين است، ولي بنا بر قراردادي                  

در ايـن صـورت     . تعبير شود  با حيطه موسع     اي،  هزباني، اين وصف معين بايد در متون گرايش گزار        
 يك t است، حتي اگر  de reكند، هميشه يك باور  ميبيان »  استt ، F«  كه جمله اي هباور به گزار

 گفته شد، اين تكنيك دو مزيت اساسـي تئـوري توصـيفي را منتفـي                انكهاما چن . وصف معين باشد  
  .كند مي

 و  ،صي به اوصاف فرازباني ندارد    اختصا چهارم نيز مانند اشكال پيشين،     اشكال   : اشكال چهارم 
تـوان بـه وسـيله اوصـاف         مـي ي خـاص را ن    ها  درصدد است نشان دهد كه محتواي سمانتيكي اسم       

كند  ميسومز استدالل خود را با اين نكته آغاز          . به دست داد   )چه فرازباني و چه غير آن     ( شده  تثبيت
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 مـثالً . ن جهان واقعي داشته باشـند     توانند باورهاي مشتركي با ساكنا     ميي ممكن   ها  كه ساكنان جهان  
تـوان گفـت كـه مـن در      مـي من در جهان واقعي باور دارم كه ارسطو يك فيلسوف است؛ همچنين    

 ارسطو فيلسوف Wa باور دارم كه در  : دارم Wa)( باوري نيز درباره خود جهان واقعي      ،جهان واقعي 
 باز باور داريم كـه  )و سايرين( من ،W1 در جهان ي ممكن ديگر، مثالًها در بسياري از جهان . است

 دارم ؛ يعني بـاور دارم كـه   W1 باوري درباره ، W1  من در، به همين منوال.ارسطو فيلسوف است
بـاور دارم ارسـطو فيلـسوف       W1 نكته مهم اينجا است كه وقتي در         . ارسطو فيلسوف است   W1در  

ن نكته، اسـتدالل ايـن گونـه         با توجه به اي    . نيز داشته باشم   Wa الزم نيست كه باوري درباره       ،است
  :شود ميتقرير 

P1:     جهان ممكني مثل W1 باور دارند ارسـطو فيلـسوف        كه اشخاصي در آن جهان     ،وجود دارد
 كـه  اي ء اين باور را ندارند كه شيWa درباره ،ويژه  به. ندارندWa ولي هيچ باوري نسبت به     ،است

  . فيلسوف است، استWa، Fدر 
P2 :ًر داشته باشد كه  اگر كسي باو، ضرورتاF باوري دربـاره  ،يك فيلسوف است 8واقعي Wa 

  . فيلسوف است، استWa،F اين باور را دارد كه آن چيزي كه در Wa يعني درباره .دارد
  :شود كه مياز اين دو مقدمه نتيجه 

C1:    جهان ممكني )W1(   دارد كه اشخاص در آن جهان بـاور دارنـد ارسـطو فيلـسوف              وجود
  . يك فيلسوف استواقعي Fارند كه  ولي باور ند،است

  بنابراين
C2: آنگاه بـاور دارد     ، اگر شخصي باور دارد ارسطو فيلسوف است       گونه نيست كه ضرورتاً     اين 

F يك فيلسوف استواقعي .   
P3: همان محتواي عبارت » ارسطو« اگر محتواي واژه »F آن گاه ،باشد»  واقعي )i ( محتواي دو
 يعنـي ايـن دو جملـه    .يكسان است»  فيلسوف است واقعي F «  و »ارسطو فيلسوف است « جمله 

بـا  »  باور دارد ارسطو فيلسوف اسـت        α« ) 1(جمله   )ii( ودر نتيجه    ،كنند ميگزاره واحدي را بيان     
 iii (C2 (از اين رو،   و ،ارزش هستند   هم ضرورتاً»  فيلسوف است    واقعي Fباور دارد    α «) 2(جمله  

  .نادرست است
C3:با وصف معين » ارسطو«اژه  محتواي و »F تفاوت دارد»  واقعي.   

لذا مهم آن است كه صـدق مقـدمات آن            و ،است) valid(اين استدالل به لحاظ صورت معتبر       
  .بررسي شود
 كـه   اي  هتوانست در وضعيتي متفاوت با وضع كنوني باشد، به گون          ميگويد جهان    مي P1مقدمه  
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ند ارسطو يك فيلسوف اسـت، و در عـين حـال هـيچ        در آن وضعيت متفاوت، اشخاصي معتقد باش      
  . پذيرفتني استارتكازاً ،اين مقدمه. باوري نسبت به وضعيت كنوتي و بالفعل جهان نداشته باشند

  . است”actual“ نتيجه طبيعي تفسير استاندارد از اپراتور،P2مقدمه 
 كننـد اگـر دو واژه    يعنـي ادعـا  ، را زير سؤال ببرنـد  P3 مقدمه   ،شايد طرفداران تئوري توصيفي   

ـ هاگونه نيست كه بتوان آن      هميشه اين  ،محتواي يكساني داشته باشند    صـورت  ه  را در متون معنايي ب
  .الصدق جايگزين يكديگر كرد حافظ

 و عالوه بـر     ، به خودي خود قابل قبول است      P3 مقدمه   ،همان گونه كه سومز متذكر شده است      
 زيـرا انگيـزه اصـلي طرفـداران تئـوري      ،ا انكـار كننـد  توانند آن ر ميآن طرفداران تئوري توصيفي ن   

 (content) يك محتـوا   ي خاص ها  توصيفي براي به ميان آوردن اوصاف، اين بوده است كه به اسم           
  .ي خاص را در متون معنايي تبيين كنندها  تا بتوانند نقش اسم،نسبت دهند

 صـرفا محتـواي     ، معنايي فرض اين مطلب آن است كه نقش هر واژه يا عبارتي را در متون              پيش
توان واژگـاني را كـه محتـواي يكـسان           مي حال اگر ادعا شود كه ن      .كند ميسمانتيكي آن واژه تعيين     

ي اصـلي تئـوري   ها فرض كه يكي از پيش(فرض   در حقيقت اين پيش  ،دارند جايگزين يكديگر كرد   
   . زير سؤال رفته است)توصيفي است

 P2     مقدمه .توانند اين استدالل را خنثا كنند      ميگر نيز    دي اي  هطرفداران تئوري توصيفي به گون    
 ايـن   . دارد Wa باوري درباره    ، يك فيلسوف است   واقعي F اگر جونز باور داشته باشد كه        :گويد مي

 نحـو    بـه  ، يك فيلسوف است   واقعي F اينكهمطلب فقط در صورتي صحيح است كه باور جونز به           
de dictoولي اگر او به صورت .  باشدde re، درباره F  ايـن بـاور را داشـته باشـد كـه او      واقعـي 

» واقعـي  F «به عنوان مثال فرض كنيد وصف .  باوري نداردWa ديگر لزوما درباره ،فيلسوف است
 بـاور داشـته باشـد ارسـطو فيلـسوف اسـت، در ايـن                W1  و جونز در جهان    ،بر ارسطو صدق كند   
 ممكـن  اينكـه بـا  . را دارد كه او فيلسوف استاين باور  واقعي F  دربارهde re صورت او به نحو 

 فقـط در  C2و  C1، ودر نتيجـه  P2 بنابراين بايد گفـت  . نداشته باشدWaاست هيچ باوري درباره  
 بـه   » فيلـسوف اسـت    ،واقعـي  F اينكـه بـاور بـه     «  كه در هر سه آنها عبارت      ،صورتي صادق هستند  

  .de re تفسير شود نه de dicto صورت
كند هر اسم خاص مترادف با يك وصف تثبيت شـده اسـت، ولـي طبـق                 حال شايد كسي ادعا     

 P3 بر اين اساس مقدمـه    . قرارداد زباني، در متون معنايي اين وصف بايد با حيطه موسع تعبير شود            
 ولـي اگـر   ،مترادف اسـت  »  واقعيF« با» ارسطو« الفرض ـ واژه  علينادرست است، زيرا گر چه ـ  

را بـه جـاي    » واقعـي F«وصـف  » دارد ارسطو يك فيلسوف اسـت  باور α «) 1(بخواهيم در جمله 



  

 بـا جملـه     ،)1( جملـه    اينكه يعني   ، بايد آن وصف را با حيطه موسع تعبير كنيم         ،قرار دهيم  »ارسطو«
)3 (» α درباره  F نـه بـا     ،ارزش اسـت    هـم  ضـرورتاً » اين باور را دارد كه او فيلسوف است          واقعي 

  نادرستي ،)3(و ) 1( اما از معادل بودن .» يك فيلسوف است ،يواقع F باور دارد كه α «) 2(جمله 

C2به صورت) 3( زيرا اسناد باور در .شود مي نتيجه ن de reاست و در  C2 به صورت de dicto    .   
همان گونه كه گفته شد، اين راه حل شايد بتواند استدالل سومز را بي اثر كند، ولـي در مقابـل                     

با وصفي باشـد كـه در        اگر هر اسم خاص معادل    . كند ميرا از او سلب     مزيت مهم تئوري توصيفي     
شـود، بايـد بتـوان اسـماء متحـدالمحكي را در متـون معنـايي         ميمتون معنايي با حيطه موسع تعبير  

 تئوري توصيفي بـراي اجتنـاب از آن طراحـي           و اين مطلبي است كه اصوالً     . جايگزين يكديگر كرد  
اي كـه در متـون گـرايش         ي خـاص تهـي    هـا    از تبيين اسم   شده  حل ياد  عالوه بر اين، راه   . شده است 

  .روند، ناتوان است مي به كار اي هگزار
بـه خـصوص    (نتيجه سخن اين است كه تئـوري توصـيفي فرازبـاني، در برخـي از اشـكال آن                   

ولـي  . ي خاص باشدها  كردن محكي اسم  معينتواند يك تئوري يا يك تصوير براي         مي) A پيشنهاد
ي خاص تأسيس كرد، و حتي ها ن با استفاده از اوصاف فرازباني يك تئوري براي معناي اسمتوا مين

  .كند مي نيز اين هدف را برآورده نشده استفاده از اوصاف فرازباني تثبيت

  ها نوشت پي
  . را ارضا مي كندD اي است كه در جهان واقعي وصف يگانه شيئ " واقعيD" منظور از - 1
2 -   singular proposition . گزاره اي است كه شيئي خاص و منفرد يكـي از  گزاره مفرد يا گزاره راسليمنظور از ،

 .  هاي آن را تشكيل مي دهدمؤلفه
3 - general proposition . ،در جمالتي كه . شود  ناميده ميگزاره عامگزاره اي كه هيچ شيء خاصي مؤلفه آن نباشد

بايد توجه داشت كه منظـور  . ان مي كنند، متغير ها و سور هاي كلي يا وجودي به كار مي رود گزاره هاي عام را بي    
كند نيز يـك     بيان مي » ها شاعر هستند   بعضي انسان «بلكه گزاره اي كه جمله      . از گزاره عام، صرفا گزاره كلي نيست      

 ).فيچ. ك.ر(شود  گزاره عام محسوب مي
باور هاي متكلم در باره اين كه واژه را از چه كـسي             « :گويد نقد استراوسن مي  همان گونه كه اشاره شد،كريپكي در       - 4

). 93: كريپكـي (»آنچه مهم است و محكي را تعيين مي كند، زنجيره علي واقعي است             وام گرفته است مهم نيست،    
ت كه باور درست اس.  بايد قدري اصالح شودمطلبگويد ، اين   مي96اما با توجه به آنچه كريپكي خود در صفحه 

ي واقعي نيز به تنهايي محكي را ولي زنجيره علّ. هاي متكلم درباره اينكه واژه را از چه كسي وام گرفته مهم نيست      
 بر حـسب اوصـاف فرازبـاني        كند، بلكه بايد قصد متكلم نيز به آن ضميمه شود، و اين قصد معموالً              مشخص نمي 
  . منعقد مي شود
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فـرض كنيـد    . ز به صورت ضمني و نيمه آگاهانه در تعيين محكي دخالت دارد           ني) 2(شايد بتوان گفت حتي وصف    - 5
مـن بـا واژه   «تعيين كرده باشد، يعني چنين قـصد كـرده باشـد كـه      ) 1( را به وسيله وصف      "ناپلئون"جونز محكي   

يت مـي    را از آن ها وام گرفته ام از او حكا          "ناپلئون" از همان كسي حكايت مي كنم كه كساني كه واژه            "ناپلئون"
حال اگر از جونز سؤال شود آن ها كه واژه را به تو منتقل كرده اند ، خود از چـه كـسي حكايـت مـي                           . »كرده اند 

، و همين طـور  »از كسي كه نسل پيش از آن ها از او حكايت مي كرده اند« :كرده اند، احتماال چنين پاسخ مي دهد  
محكي را تعيين مي ) 1(ن شايد بتوان گفت وقتي جونز با وصف بنا بر اي. تا برسد به كساني كه ناپلئون را ديده اند   

  .را نيز مد نظر دارد) 2(كند، به صورت نيمه آگاهانه وصف 
توان به نتيجه قابل   و نيز قصد ضمني و نيمه آگاهانه به صورت كامل ايضاح نشود، نمي       (intention)البته تا مفهوم قصد   

  .قبولي در اين مساله رسيد
 هـم به اين خاطر ذكر شده است كه صدق جمله ياد شده كافي نيست، بلكه ايـن جملـه بايـد پيـشيني       "شايد"قيد  - 6

 .باشد
بـه اضـافه اپراتـور     (Bسومز در اين اشكال، تئوري توصيفي فرا زباني اي را مد نظر دارد كه اوصافي نظير پيشنهاد             - 7

“actual” (    ختصاصي به اين مورد ندارد، بلكه در صـورت         اما واضح است كه اشكال ياد شده ا       . را به كار مي گيرد
باز هم اين اشكال و مالحظات پيرامون آن، بـا انـدكي تغييـر            ) ”actual“به اضافه اپراتور    (Aبه كار گيري پيشنهاد     

  .قابل طرح است
  . استF، يگانه شيئي است كه در جهان واقعي (the actual F)" واقعيF " منظور از - 8
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