
 
ضا

ف
 ي

از
مج

 ،ي
نه

رخ
ا

 ي
ور

 تئ
در

 ي
سك

ار
ق ت

صد
  ي

  

٩٥  
 

  

 

  فضاي مجازي
  اي در تئوري صدق تارسكيرخنه 

 مرتضي مزگينژاد*

  چكيده
فضاي مجازي يكي از  ،اي است. براي بسياريداراي اهميت ويژه ،بررسي صدق جملات فضاي مجازي

ت و در دسترس بودن اطلاعا ست. اين امر به علت گستردگي دامنةترين ابزارهاي حصول اطلاعات امهم

اگر شيوه و روشي براي سنجش صحت اطلاعات در فضاي مجازي نباشد، اين  ،مزايا آن است. با همة

اطمينان نخواهند بود. با توجه به ويژگي در دسترس اطلاعات كارايي لازم را نخواهند داشت و قابل 

شويم كه اين قابليت را دارند كه واقعيت را با جملاتي روبرو مي ،الوصول بودن اطلاعات بودن و سهل

بر ناميم. چنين جملاتي ساز ميبر اساس محتواي خود تغيير دهند. چنين جملاتي را جملات واقعيت

خودشان منجر به بروز و ظهور  -هاي خارجي هستندنده واقعيتكس كنكه منع - ديگر جملاتخلاف 

جملات بر اساس نظرية مطابقت گونه اينصدق بررسي  ،شوند. هدف اصلي اين پژوهشواقعيت مي

 ،ساز بر اين نظرياتهايي از جملات واقعيتصدق و نظرية صدق تارسكي است. با عرضة نمونه

  دور خواهند شد.  شود كه هر دو نظريه دچار مشكل مشخص مي

   مطابقت. ، نظريةتارسكيفضاي مجازي، صدق،  :واژگان كليدي

                                                

  mezginejad@birjand.ac.irاستاديار گروه فلسفه و كلام اسلامي دانشگاه بيرجند.                     *

  ١٥/٧/٩٧تاريخ تأييد:                ١/٥/٩٦تاريخ دريافت: 
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  مقدمه
 زاره در چه صورت صادق است،در پاسخ به اين پرسش كه صدق چيست و يك گ

ر هاي داده شده به اين پرسش است. بناب، يكي از مشهورترين پاسخمطابقت صدق نظرية

مطابق با  مطابق با واقع باشد و اگر كه صادق است نظرية مطابقت، گزاره در صورتي

اقعيت بر ١٠اما اگر گزاره اين قابليت را داشته باشد كه و ، كاذب خواهد بود.واقع نباشد

اساس محتواي آن تغيير كند و يا به عبارت ساده خوِد واقعيت، وابسته به آن گزاره و 

وابسته به  گزاره صدق شود؛ زيرا از طرفي، نظرية مطابقت دچار دور ميانتشار آن باشد

به صدق محتواي گزاره است. در  وابستة ،است و از طرف ديگر واقعمطابقت با واقع 

نيز با  تارسكيصدق  ، علاوه بر نظرية مطابقت، نظريةهاييتبيين صدق چنين گزاره

تدا به تعريف برخي از مفاهيم اب ،چالش روبرو است. براي روشن شدن اين اشكال

  پردازيم.مي

  فضاي مجازي )الف

تعريف كرده گونه اينرا  (Cyberspace) فضاي مجازي واژة ديكشنري آكسفورد

 ,Dictionary)»دهدباطات كامپيوتري در آن رخ ميتئوري كه ارت فضايي«است: 

تعاريف متفاوتي از فضاي مجازي در ادبيات علمي و يا در منابع رسمي دولتي .  (2019

 ،مورد توافق همه باشد ريف جامعي از اين واژه كهتعبا وجود اين اما  ،وجود دارد

براي  بيست و هشت تعريف (F. D. Kramer) اف دي كرامر براي نمونه وجود ندارد؛

يكي از تعاريفي كه از اين واژه  .(Kramer, 2009, p.1) فضاي مجازي ارائه داده است

  ارائه شده عبارت است از: 

ها و تركيبي از الكترون كه با استفادة پويا و جهاني است فضاي مجازي يك دامنة

هدف از آن  ايجاد، ذخيره، اصلاح، تبادل،  شود.طيف الكترومغناطيسي مشخص مي

ز هم گسيختن منابع فيزيكي اشتراك، استخراج، حذف و استفاده از اطلاعات و ا

  .(Mayer, 2014, p.2) است

  ساختار فضاي سايبري شامل موارد زير مي باشد:
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از راه دور كه امكان ارتباط هاي ارتباط هاي فيزيكي و دستگاهاختزير س - الف

  كند؛ها را فراهم ميها و سيستمشبكه

  ؛هاي كامپيوتري و نرم افزارهاي مرتبطسيستم - ب

  ؛هاي كامپيوتريهاي بين سيستمشبكه - ج

  ؛شودها ميدسترسي كه شامل كاربران و واسطه هايگروه - د

  .اطلاعات ةهاي تشكيل دهندداده - ه

ترل و نظارت مركزي بر عدم وجود كن ،هاي مهم فضاي مجازييكي از ويژگي

 ,Mayer, 2014) *آورنده وجود ميجديدي را ب هايي است كه دامنةتمامي شبكه

pp.1-3).  

  هاي واقعيت سازجملهب) 
برم كه هايي به كار ميرا براي جمله )Fact Maker(» سازواقعيت«هاي اصطلاح جمله

و  بيانبا  گذار باشد؛ به عبارت ديگر،تحقق محتواي آنها اثر يان كردن آنها به نحوي درب

واقعيت متناسب با محتواي آنها تغيير پيدا كند. اين جمله را در  ،هاجملهگونه اينانتشار 

  نظر بگيريد:

  مثال اول
  خواهد داشت. توجهيقابل، افزايش  ارزش سهام آهن در بورس - الف

مطابقت پايبند باشيم، در  اين جمله صادق است؟ اگر به نظرية تدر چه صور

ام افزايش يابد. در اين صادق است كه در واقع نيز حقيقتًا ارزش سه» الف«صورتي 

اي صادق خواهد بود؛ در غير اين صورت و با واقع منطبق است و جمله صورت جمله

جدا از صادق  ،رش اين پيامكاذب است. از طرفي گست ايجمله، با عدم انطباق با واقع

                                                

گونه كه حكومت ها اين است كه همانامي شبكهمقصود از عدم وجود كنترل نظارت مركزي بر تم *

مركزي براي مديريت جهاني تمامي جوامع وجود ندارد و هر كشوري حكومت مستقلي دارد، در فضاي 

هاي ها به صورت كلي نظارتي وجود ندارد، گرچه ممكن است در حوزهمجازي نيز بر تمامي شبكه

 مختلف به صورت خاص نظارت باشد.
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را در جامعه  ايتواند بازتاب مثبت يا منفيمي ،يا كاذب بودن آن در فضاي مجازي

افراد زيادي به اين امر متمايل شوند كه يا سهام خود را افزايش دهند و مثلًا  داشته باشد؛

ا  فرد است كه ب به يا سهام آهن را بخرند. فضاي مجازي داراي اين ويژگي منحصر

سترسي خواهد بود. آگاهي د زيادي قابل در آن، اين محتوا براي عدة» الف« انتشار جملة

دهد، مخصوصًا اگر منبع گرايش به خريد سهام آهن را افزايش مي ،»الف« از جملة

اين خواهد بود كه جدا از تا حدودي موثق باشد. نتيجه  ، منبعمنتشر كننده اين گزاره

با احتمال بسيار  - بتداي انتشار آن، پس از انتشاراي خبر در اصادق يا كاذب بودن محتو

زيرا طبيعتًا با استقبال زياد براي خريد  ؛شودميخود اين محتوا صادق  به خود - بالا

  يابد.سهام آهن، ارزش آن نيز افزايش مي

اين قابليت را داده » الف« ، فضاي مجازي به جملةنتيجه گرفتگونه اينتوان مي

واقعيت را مطابق با  ،به عبارت ديگر صادق شدن خود را فراهم كند؛ مينةز است تا

و در  - غير فضاي مجازي - . گرچه چنين امري در زبان طبيعيمحتواي خود بسازد

به علت  خاص فضاي مجازي نيست، رسده نظر ميافتد و بزندگي روزمره نيز اتفاق مي

وقوع چنين مواردي در  ،ازيفضاي مج» گستردگي«و » در دسترس بودن«دو ويژگي 

در  صدق ،رسدرو به نظر ميي بسيار بيشتر از زبان طبيعي است؛ ازاينفضاي مجاز

  كند. ايز با صدق در زبان طبيعي عمل مياي متمگونهه ب ،فضاي مجازي

ها نيز وجود دارد و يا ممكن رسد اين دو ويژگي، در ديگر رسانهشايد به نظر ب

، را در جامعه داشته باشد. در اين صورت چرا اين دو ويژگي است شايعه نيز همين اثر

گرچه ا ،در توضيح بايد گفت ازي منحصر به فرد دانسته شده است؟براي فضاي مج

دسترسي به فضاي مجازي  ا حدودي گسترده و در دسترس هستند،ها نيز تديگر رسانه

  ز اين موارد  است. بسيار بيشتر ا

تلويزيون در  ،توان گفتدسترس است. تقريبا ميهاي در يزيون از رسانهتلو

صرفًا دريافت سريع و آسان  ،اما مقصود از در دسترس بودن .دسترس همگان است

بلكه سادگي در انتشار اطلاعات نيز مهم است. روزنامه، تلويزيون،  ،اطلاعات نيست
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د قرار اطلاعات را به راحتي در اختيار ديگر افرا ،هاي جمعيراديو و ديگر رسانه

گونه هيچخواهند را بدون توانند به راحتي آنچه مي، اما همة افراد نميدهندمي

ها بر اساس ضوابط و رسانهعموما در اين  ،پاسخگويي منتشر كنند. بلكه انتشار اطلاعات

است. اما فضاي مجازي به علت گستردگي آن از يك طرف و عدم نظارت بر  مقررات

تر است. به راحتي هر الوصول اطلاعات در آن بسيار سهل آن از طرف ديگر، انتشارات

شود كه شايعات تواند منتشر كند. اين ويژگي سبب ميفردي هر نظر و اطلاعاتي را مي

راي تر در فضاي مجازي منتشر شود، تا آنجا كه فضاي مجازي بستري مناسب بسريع

صرفًا گستردگي در  رو مقصود از گستردگي،سازد؛ ازاينانتشار شايعات فراهم مي

اشتن آن از بلكه در ارسال آسان اطلاعات و در اشتراك گذ ،دريافت اطلاعات نيست

هاي منحصر به فرد فضاي مجازي است كه با دو عنوان طرف هر فردي از ويژگي

  به آن اشاره شد.» بودندردسترس«و » گستردگي«

  مثال دوم
قيمت  ،در چند ماه آينده«است: بيني شده افزايش قيمت مسكن پيش ،خبريدر سايتي 

 ،صورت گسترده روشن است كه با انتشار اين خبر به .»مسكن افزايش خواهد يافت

دارند و يا  به خريد خانه علاوه بر تأثير رواني خبر بر بازار مسكن، كساني كه تمايل

اينكه  عكس فروشندگان به اميد شوند و بربه اين بازار سرازير  ،سرگرداني دارند سرماية

كنند و لك خودداري از فروش منزل و م ،ها رشد بيشتري كندممكن است هنوز قيمت

كنند. در هر دو صورت با افزايش ها افزايش يابد و قيمت بالاتري را طلب يا انتظار آن

قيمت خود  ،يابد. اما در اين افزايشقيمت مسكن افزايش مي ،تقاضا و كاهش عرضه

اسي داشته است.                                                                                                               نقشي اس ،گزاره منتشرشده

  مثال سوم 
  .»خواهد بود Yتجمع هواداران آقاي  Xفردا در مكان «

ها بنا جملهگونه اينهاي قابل فرض براي در خصوص آينده است. حالت جملهاين 

كه منطبق بودن و يا عدم انطباق با واقع (در آينده)  - بر معيار معمول صدق و كذب
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  صورت است:بدين - است

أثر از محتواي آنها نبوده است؛ بنابر اين واقعيت مت ها صادق هستند وملهاين ج - ١

  صادق است كه با واقع منطبق است. به اين دليل ،»ب«جملة 

انتشار اين متأثر از محتواي آنها بوده است. ها صادق هستند، واقعيت اين جمله - ٢

منطبق » ب«لة نهايت با محتواي جم شود كه درگيري واقعيتي ميسبب شكل ،جمله

  است.

  ها كاذب هستند و با واقعيت ناسازگارند.اين جمله - ٣

مانند امر، نهي و  - خبريجملات غيربر خلاف  اي خبري است كههجمل ،»ب« جملة

قابل صدق و كذب است. اگر اين جمله در فضاي مجازي منتشرشده باشد،  - پرسشي

وجود دارد. » ب«ص شده در خصودر چه صورت صادق است؟ هر سه احتمال مطرح

اگر و  ،صادق است» ب«اگر صدق را مطابقت با واقع بدانيم، لزومًا پاسخ اين است كه 

نيز يكي از سه حالت قابل فرض دو  باشد. از طرفي حالت شمارةبا واقع منطبق تنها اگر 

، سبب خواهد Yدر فضاي مجازي و آگاهي هواداران آقاي» ب«يعني با انتشار  است؛

انتشار اين جمله سبب  ،تجمع كنند. در اين صورت Xهواداران در مكان فردا شد كه 

واقعيتي ساخته  ،»ب« ديگر با انتشار جملة عبارت به ؛تحقق محتواي آن شده است

زيرا اين قدرت را  ؛سازندچنين جملاتي صدق خود را مي ،رسدشود. به نظر ميمي

 موارد است كه نظريةگونه اين. در ددارند كه واقعيت را به نفع محتواي خود تغيير دهن

بر » صادق گزارة«صدق با مشكل دور مواجه خواهد شد؛ زيرا از طرفي وجود مطابقت 

نيز  »واقعيت خارجي«مطابق آن مبتني است و از طرف ديگر، » واقعيت خارجي«وجود 

در  ابتناء وجودي روشد؛ ازايناي وجود داشته باآيد كه چنين گزارهه وجود ميزماني ب

  شود كه امري باطل است.دور حاصل مي

مطابقت  ، بنابر نظرية»الف«اي مانند است كه صدق گزاره مشكل دور از آن جهت

به اين معني كه اگر محتواي گزاره با واقعيت خارجي  ؛به واقعيت خارجي است وابستة

اي ه، گزارصورت در غير اين و صادق خواهد بود ايدر اين صورت گزاره ،مطابق باشد
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وابسته به صدق اين گزاره است. بدين صورت  ،كاذب است. از طرفي واقعيت خارجي

بنابراين از طرفي واقعيت متأثر  شود؛، واقعيت مطابق در خارج ايجاد ميكه با صدق آن

  *.وابسته به واقعيت است ،از  صدق اين گزاره است و از طرف ديگر صدق گزاره

 سازو جملات واقعيت مطابقت نظريةج) 

  اسلامي نظرية مطابقت در فلسفة.١
مورد  (The Correspondence Theory of Truth) مطابقت در فلسفة اسلامي، نظرية

 - ارسطوبه تبع  - . متفكرين اسلامياستتوجه بسياري از انديشمندان مسلمان بوده 

دانند كه اي ميد كه با واقع منطبق باشد و گزارة كاذب را گزارهنداناي را صادق ميگزاره

ف معياري براي صدق و كذب لحاظ با واقع منطبق نباشد. اين تعريف به عنوان تعري

 فارابيمباحث متعددي مطرح است. در اين ميان  ،اما در خصوص اجزاي تعريف شد،

به تبيين  يمختلف در مواضع سيناابنكند. همچنين بر اين تعريف تأكيد مي ،بيش از همه

فلاسفه و حكماي اسلامي  ،توان گفتطور كلي ميه ت. بصدق يك گزاره پرداخته اس

تعريف » مطابقت صورت ذهني مشتمل بر نسبت حكميه با واقعيت خارجي«صدق را 

چنين آورده  المنطقياتتصديق در  دربارة فارابي .)٢٠٥ص ،١٣٨٣(رسولي،  اندنموده

                                                

ساز و محال نيست. دوري محال است كه ابتناء وجودي در دور وجود داشته باشد. هر دوري مشكل  *

در اين صورت است كه منجر به تناقض منطقي مي شود و از آن جهت كه تناقض محال است؛ بنابر اين 

دور نيز محال است. اين تحليل بر مسئلة مورد پژوهش نيز منطبق است؛ زيرا تمام علت تحقق صدق 

خته به وقوع و تحقق آن در خارج است. از طرفي تمام علت تحقق يافتن و وقوع آن در درآوي  Aجملة

بوده است. بنابر اين در نظرية مطابقت و به همين صورت در نظرية صدق  Aخارج، صدق جملة 

، علت حقيقي و تمام علِت صدق گزاره، مطابقت آن با واقع است. از طرف ديگر، تمام علت و تارسكي

تحقق خارجي و وقوع محتواي آن در خارج، صادق دانستن خود گزاره بوده است. اما در علت حقيقي، 

توان نمي -اي از دور معيبراي نمونه - شدهگونه نيست. در مثال دو آجر به هم تكيه دادهدور معي، اين

 است؛ زيرا هر دو با هم B، آجر Aگفت كه تمام علت و علت حقيقي به زمين نيفتادن و ثبوت آجر 

/ ٢٣١، ص١٣٨٣ر.ك: اسفرايني نيشابوري، (علت اين ثبوت هستند و هر كدام به تنهايي علت تامه نيست 

  ).١١٨، ص١٣٩٤/ مقيمي اردكاني، ٤٤٠، ص١٣٦٢/ طوسي، ١٩٠-١٨٩، ص١٣٦٥حسيني تهراني، 
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ه حكم انه في هو ان يعتقد الانسان في امر حكم عليه ب الجملةان التصديق في « است:

با  .)٢٧١- ٢٦٦ص ،١٤١٠فارابي، ( »وجوده خارج الذهن علي ما هو معتقده في الذهن

 ز در مواضع متعددي به تبيين نظريةني سيناابن، نقل شد فارابيتعبيري شبيه به آنچه از 

  به چند مورد اشاره مي شود: براي نمونهمطابقت پرداخته است 

است كه حقيقت آن چيز نزد  صورت فهميدن و درك نمودن يك چيز به اين

ن صورتي كه نزدش حضور يافته آن را به هما ،حقيقت مدِركحضور يابد و  مدرِك

كه  هنگامي ،پس آن حقيقت متمّثله مشاهده نمايد؛ - به عين يا به صورت -است

ء خارجي است. در اين صورت، عين همان حقيقت شيدرك شده است، يا نفس و 

چيزي كه وجود بالفعل در خارج از ذات مدِرك ندارد،  اش اين است كهلازمه

چيزهايي كه اصلاً تحقق [در خارج]  شد؛ مثل بسياري از اشكال هندسيحقيقت با

باشد كه  شيءحقيقت آن  -صورت–مثال و نمونه  ،نكه حقيقت متمثّلهندارند. يا اي

عناي تمّثل ين قسم از مو ا بندد و هيچ مباينتي با آن ندارددر ذات مدرِك نقش مي

  .)٢٣٧ص ،١٤٢٣سينا، (ابنماند قي ميبا شيءحقيقت 

و التصديق هو ان يحصل في الذهن نسبته «گويد: او در جاي ديگري مي 

  .)١٧، ص١٤٣٠، (همو »لي اشياء انفسها انها مطابقه لهاا الصورة هذه

اسلامي است. واكاوي انديشمندان  فلسفة از مباحث پر دامنةمطابقت يكي  نظرية

رفي در اين زمينه شده بسيار دقيق بوده و منجر به مباحث ژ ،سلمان در اين خصوصم

هاي زير انگيز در خصوص صدق، شامل پرسشبر هاي بحثترين چالشاست. محوري

  بوده است:

  با حقيقت دارد؟ يصدق چيست و چه تمايز - ١

  موضوع صدق چيست؟ آيا قضيه، جمله، باور و يا گزاره موضوع صدق است؟ - ٢

  چيست؟  - عين و يا نفس الامر - مقصود از واقع - ٣

ه معناي صادق بودن لحاظ حقيقت داشتن را ب مطهريو به تبع آن شهيد  ملاصدرا

 ،»اين قول حق است«اگر گفته شود  گويد،مي اسفاردر  ملاصدرا براي نمونه اند؛كرده
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را منوط به  حق در اينجا به معناي صادق بودن است. وي در ادامه صادق بودن قول

     .)٩٠ص ،١، ج١٣٦٨(ملاصدرا، داند نفس الامر مي انطباق آن با

مطابقت و مباحث مربوط به آن  توان به نظريةمي مطهريدر آثار متعددي از شهيد 

اصول فلسفه و روش چهارم از كتاب  ، در مقالةدست يافت. اين فيلسوف معاصر

 ،طباطبائي .ك:(ر را شرح داده استبه صورت تفصيلي مباني نظرية مطابقت  رئاليسم

صورت جامعي نقدهاي مطرح شده بر اين نظريه را ه همچنين ب .)١٦٦ص ،١ج ،١٣٦٨

ه طور خلاصه ب  .)٦٣١ص ،٩ج ،١٣٨٢مطهري،  .ك:(ر بيان كرده و به آن پاسخ داده است

يادي به تا حد ز ،هامسلمان علاوه بر واكاوي اين پرسشتوان دريافت كه فيلسوفان مي

با اند. شته و در پي حل آنها بر آمدهمطابقت اشراف دا نقدهاي مطرح شده به نظرية

اين مقاله از مواردي است كه به آن پرداخته نشده  مطرح شده در مسئلةوجود اين 

بلكه  ،مطابقت نيست ح اين مسئله به معناي ابطال نظريةطر ،است. لازم به ذكراست

 است و به تبع آن چالشي براي نظريةي بيشتر چالشي براي صدق در فضاي مجاز

  اي تازه مورد تأمل قرار گيرد. تواند به عنوان مسئلهت صدق است كه ميمطابق

  مطابقت در نگاه انديشمندان غربي نظرية .٢
غرب از صدق ارائه شده است،  از مشهورترين تعاريفي كه در فلسفةعمومًا يكي 

صادق را  قضية ويتگنشتاين .n, 2016)(Maria *مطابقت يك قضيه با واقع بوده است

اتمي منطبق با چينش  هرگاه چينش كلمات در يك قضية: «كندتعريف ميگونه اين

 .(Wittgenstein, 1922, p.2.04)» اي صادق استهان باشد، چنين قضيهاجزاي ج

 ,Ayer, 1972) مطابقت ظريةو چه تفسير راسلي از ن ويتگنشتاينبنابراين چه با تفسير 

                                                

  شده است تواند باشد، نظريات گوناگوني ارائهدر خصوص اينكه موصوف صدق چه چيزي مي *

, 1998, p.16)Horwich() ها ها، انديشهها، فرد جمله)، نوع جملهراسل؛ براي نمونه جملات

ها، اظهارات و )، احكام، گزارهراسلافعال گفتاري، باورها ( ها،)، ايدهويليام جيمزتصديقات ( )،فرگه(

شده است. در اينجا به تبعيت از عنوان موصوف صدق معرفي  به »هاي صدقموصوف«قضايا و يا 

 عنوان موصوف صدق لحاظ شده است.رويكرد رايج، جملات به 
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pp.65-68)تشابه ميان ساختار يك جمله و  :از است كليدي اين نظريه عبارت ، ايدة

توان تحليل با مراجعه به مثال سوم مي .(Patterson, 2003, p.422) اجزاي واقعيت

  زير را از اين نظريه ارائه داد:

A. مردم با فهم پذيرد. تحقق مي» ب« واقعيت ،صادق باشد» ب« *اگر جملة

  خواهند پرداخت. Yبه هواداري از آقاي  ،Xادق دانستن آن در مكان محتواي آن و ص

B.  با واقع باشد. منطبقدر صورتي صادق است كه » ب«جملة  

» ب«شود. تحقق واقعيت ص ميدور ايجاد شده مشخ ،Bو  Aبا دقت در محتواي 

  »!ب«به مطابقت داشتن با واقعيت  وابستة» ب«است و صدق » ب«وابستة به صدق 

شد و اگر اين جمله با شد، چنين واقعيت نيز خلق نميبيان نمي» ب«جملة اگر 

در  ،به عبارت ديگر ل صادق دانستن خود جمله بوده است؛به دلي ،واقعيت منطبق است

ساز ه اين قابليت را دارند كه واقعيتشويم كهايي روبرو ميفضاي مجازي با جمله

هاي خاص فضاي اما در اثر ويژگي ،باشندتوانستند كاذب كه مي حال عين باشند، در

نتيجه  شود و درواقعيت منطبق با محتواي آن ساخته مي ،با انتشار اين جملات ،مجازي

متأثر از  ،شوند. در اين صورت صادق بودن اين جملاتچنين جملاتي صادق مي

هايي است. برعكس اين متأثر از صادق دانستن چنين جمله واقعيت و خود واقعيت

اما با انتشار در فضاي مجازي  ،اندهايي كه صادق؛ يعني جملهارد نيز وجود داردمو

  شوند.دهند و كاذب ميارزش صدق خود را از دست مي

  مثال چهارم
  داراي ترافيك سنگيني خواهد بود. Z، مسير Wفردا به علت   - »ج«

است و  آمدهدست هاي ترافيكي شهر بهبا بررسي نموداري» ج« جملة ،فرض كنيد

با واقعيت منطبق  ظر علمياز ن »ج« ،ديگر عبارت به اعتماد است؛ علمي و بسيار قابل

كند تجربي صدق آن را تأييد مي هايبيني دقيق علمي است و دادهالبته يك پيش .است

اما احتمال صدق آن  ،اي احتمالي استهنوز گزاره ،روشن است كه در هر حالتيو 

                                                

 .»خواهد بود Yتجمع هواداران آقاي  X فردا در مكان«ب=  *
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رانندگان زيادي از اين  ،انتشار اين محتوا در فضاي مجازي پس از خيلي زياد است.

را انتخاب  Zعمومًا مسير  ،شوند و براي اينكه گرفتار ترافيك نشوندوضعيت آگاه مي

دهد چيست؟ كنند. آنچه در واقع رخ ميكنند و از مسير جايگزيني استفاده مينمي

» ج« ن جملةد بود. بنابراياين مسير ديگر داراي ترافيك سنگين نخواهكه روشن است 

  *آيد!كاذب از آب در مي

  مثال پنجم
 يابد.در شهرها افزايش مي Zبيماري 

در فضاي » د«هاي علمي مطرح شده است. اگر بينينيز با توجه به پيش اين عبارت

منجر به كذب  ،اما انتشار در فضاي مجازي اي صادق بود.، جملهشدمجازي مطرح نمي

با انتشار اين جمله مردم نسبت به اين بيمار آگاهي پيدا  ،كنيمآن شده است. فرض 

، بلكه علمي نيست ،بيني نادرستپيش پيشگيري مانع شيوع آن شدند. مسئلةكردند و با 

اي شود كه گزارهساز جملات در فضاي مجازي است كه منجر به اين امر مياثر واقعيت

فضاي مجازي اين ويژگي را  ،به عبارت ديگر سبب صدق و كذب محتواي خود شود؛

، بر اساس واقعيت متأثر از محتواي جمله شكل گيرد و ثانيا ،دهد كه اولابه جملات مي

هاي هاي صادق و يا كاذب شوند. اكنون با توجه به مثالواقعيت شكل يافته، جمله

 تارسكيصدق  ، يعني نظريةترين نظريات صدقشده به بررسي يكي ديگر از مهممطرح

                                                

متعلق صدق و كذب گزاره ها هستند. گرچه در اين خصوص كه متعلق صدق و كذب چه چيزي  *

بودن يا كاذب  هاي متفاوتي ارائه شده است، در مثال مورد نظر بحث در خصوص صادقاست ديدگاه

اي كه جملة توان به اين مسئله نگاه كرد كه آيا گويندهاست. البته از اين زاويه نيز مي» ج«بودن گزارة 

وابسته » ج«را بيان كرده، راستگو است يا دروغگو ؟ راستگو بودن و يا دروغگو بودن گويندة جملة » ج«

ثال فرض بر اين است كه گوينده با شواهد و است. در اين م» ج«به صادق بودن و يا كاذب بودن گزارة 

بيني گوينده بر اساس اطلاعات و را بيان كرده است؛ به عبارت ديگر، پيش» ج«مداركي علمي جملة 

در فضاي مجازي موجب كذب محتواي » ج«هاي علمي است؛ با وجود اين انتشار جملة  بازخورد

شود. آن در فضاي مجازي سبب تغيير واقعيت ميو انتشار » ج«شود؛. زيرا بازگو كردن جملة جمله مي

  اي در خصوص آينده است، علت كذبش انتشار آن در فضاي مجازي است.جمله» ج«گرچه جملة 
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ايي قابل هچنين مثال با ارائة تارسكيصدق  نظرية آيا :ردازيم تا بررسي شودپمي

 سازي است يا خير.؟پياده

  صدق تارسكي  نظرية د)
هاي در مورد ترين نظريهسمانتيكي صدق از مؤثرترين و محبوب نظرية ،شودگفته مي

كه تا حد  معياري براي صدق است دنبال ارائة در اين نظريه به تارسكيصدق است. 

دوري بودن تعريف صدق نشود. به دليل اهميت روش وي و دقت  ، دچار مغالطةامكان

 تارسكيساز با معيار سمانتيكي هاي واقعيتي آن، بررسي صدق جملهسمانتيكي بالا

 :See) ارائه شد تارسكيتوسط  ١٩٣٣تواند داراي اهميت باشد. اين نظريه در سال مي

Tarski, 1933). كفايت  - ١سمانتيكي صدق متشكل از دو بخش است:  ريةساختار نظ

. در  (Formal Correctness)صحت صوري - ٢ ؛(Material Adequacy) مادي

، ابتدا شود با توضيحي مختصر از دو شرط كفايت مادي و صحت صوريادامه سعي مي

 ساز در اينسپس صدق جملاتي با قابليت واقعيتبه دقت تبيين شود و  تارسكي نظرية

  نظريه مورد بررسي قرار گيرد. 

  كفايت مادي .١
را  )T(بايد ويژگي طرح  ،هر تعريف قابل قبولي از صدق ،شرط كفايت ماديمطابق 

   :(Hodges, 2014)داشته باشد 

 p (For all x, True(x) if and only ifاست اگر و تنها اگر  صادق T(: S(طرح 

φ(x)) 
p ق آن بررسي شود. صد استاي است كه قرار محتوي جملهS اي است نام جمله

  *.شودمي pكه جايگزين 

  مثال اول
  اگر برف سفيد باشد.اگر و تنها  ،صادق است »برف سفيد است«

                                                

و بررسي اينكه اين شرط دقيقاً مانع چه تعاريفي  Tبراي مطالعه در خصوص هدف از ارائه طرح  *

 مراجعه شود. (Haack, 1978)شود به مي
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داراي ويژگي كفايت مادي هستند. مثال اول  ،سازروشن است كه جملات واقعيت

  دهيم:قرار مي )T(را در قالب طرح 

اگر و  صادق است، »خواهد داشت توجهيلقاب، افزايش  ارزش سهام بورس آهن« 

  داشته باشد. توجهيقابل ، افزايشتنها اگر ارزش سهام بورس آهن

  مثال دوم
اگر و تنها اگر فردا  ،صادق است» خواهد بود Yتجمع هواداران آقاي  ،Xفردا در مكان «

  باشد. Yتجمع هواداران آقاي  Xدر مكان 

پس  گيرند؛قرار مي )T(ي در قالب طرح ساز به راحتهاي واقعيتبنابراين جمله

  هستند. تارسكيصدق  اولين بخش از ساختار نظريةواجد 

 صحت صوري  .٢

 و يا پارادوكس )(liar paradox *وگدروغ پارادوكسهاي مانند وجود پارادوكس

متأثر از كاربرد نادرست زبان هستند.  )ntinomy) A‘s Nelson-Grelling**گرلينگ

ها شده و د اين پارادوكسايجا ، كاربرد نادرست زبان موجبباور استبر اين  تارسكي

 هايي شود. نقطةرود چنين پارادوكسشرايطي براي زبان در تلاش است مانع و با ارائة

وجود محمول صادق و يا كاذب در اين جملات است.  ،هااشتراك اين پارادوكس

شده به تعارض حاصل هدهد كگو نشان ميپارادوكس دروغپس از بررسي  تارسكي

  :علت وجود دو ويژگي در زبان طبيعي است

  زمان است.هاي همان زبان داراي ابزاري براي رجوع به عبارت - ١

 ,Haack)ز قبيل صادق و كاذب استاهاي سمانتيكي زبان داراي محمول - ٢

1978, p.99).   
 )Semantically Closed(» نحو سمانتيكي بستهبه « ها رازباني با اين ويژگي

مانند پارادوكس  يهايپارادوكس ،نامد. با برقراري قواعد معمول منطق در چنين زبانيمي

                                                

 ،آيا اين جمله صادق است و يا كاذب؟ روشن است كه اگر صادق باشد ».اذب استاين جمله ك« *

 كاذب خواهد بود و اگر كاذب باشد، صادق!

  .در مورد خود صادق است اگر و تنها اگر خود صادق نباشد ،»خودش صادق نيست«عبارت  **
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توان نمي ،اگر زباني به نحو سمانتيكي بسته باشد ،گو رخ خواهد داد. از نظر ويدروغ

تعريف صدق  ،تربه عبارت دقيق يفي از صدق در آن زبان ارائه داد؛به نحو صحيح تعر

آن ارائه   (Metalanguage)زبانبايد در فرا  (Object Language) عيدر زبان موضو

زبان، زباني عامي است كه خود شامل زبان موضوعي و عملگرها و . مقصود از فراشود

توان در خصوص زبان مياي كه در فراي بيش از زبان موضوعي است، به گونهادات

هاي سمانتيكي با رجوع به وكسپاراد ،شود. از نظر اوجملات زبان موضوعي صحبت 

 - هاي رايجمانند تمامي زبان - فرازبان برطرف خواهد شد؛ به عنوان مثال در زبان فارسي

» چنين كلماتي«، »اين جمله«مانند  - هم ابزاري براي رجوع به عبارات خود زبان دارد

ست. اين دو ويژگي سبب ظهور و هاي صادق و كاذب او همچنين داراي محمول - ...و

گيري از اين شود. براي پيشگو ميدوكس دروغا، مانند پارهاييگيري پارادوكسشكل

دوم،  هايي براي صدق و كذب باشد؛د واژهفاق ،نخست بايد زبان موضوع ،مشكل

 حذف شود.  ،كنندن ارجاع به خود زبان را فراهم ميواژگاني كه امكا

اين  ازي است كههاي فضاي مجبان موضوع همان عبارات و جملهز ،فرض كنيم

گاني يعني فاقد دو محمول صادق و كاذب و واژ دو ويژگي از آن حذف شده است؛

زبان موضوعي است.  CYناميم. مي CYچنين زباني را  براي ارجاع به خود زبان است.

و يا ترجمة از  CYواجد عبارات واژگان  ،تواند فرازباني باشد كه اولاً زبان فارسي مي

داراي  ،ثالثاً صحبت شود؛ CYتوان از صدق و كذب جملات ر آن مي، دثانياً  ست؛آنها

هاي ناميم. بنابر اين صدق گزارهمي Oاين فرازبان را  است. CYابزاري براي ارجاع به 

CY يعني زبان  ،در فرازبان آنO به » اين جمله كاذب است«شود و عبارت بررسي مي

 ،است كه در اين صورت شود. روشنتبديل مي» است Oاين جمله كاذب در «

، يك عبارت »است Oاين جمله كاذب در «دهد و عبارت گو روي نميپارادوكس دروغ

صادق و  هايمحمول«و » خود ارجاعي«زيرا با حذف دو عامل  غيرپارادوكسي است؛

 به ساخت؛ را »جمله كاذب استاين «توان جملاتي مانند نمي ،از زبان موضوع» كاذب

  ساخت نبودن آن است.پارادوكس بودن اين عبارت، خوشديگر علت  عبارت
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، »به نحو سمانتيكي بسته نبودن زبان«و » كفايت مادي«علاوه بر دو شرط  تارسكي

زبان و فرازبان به نحو ساختار  ،نظر وي لازم است شرط ديگري را نيز افزوده است. از

نهايت  در تحليلي ، ارائةپذير باشد. هدف اصلي وي از شرط سومصوري بيان

صدق بايد بر اساس مفهومي تعريف  ،ديگر عبارت به غيرسمانتيكي از صدق است؛

  شده باشد. شود كه خود از پيش معين و تعريف

 »تعين«مفهوم  داند. او با ارائةيفي از صدق نميرا تعر) T(طرح  تارسكياصولاً 

Satisfaction)( در  *.كندريف ميتعريفي بر مبناي زبان صوري، صدق را تع و ارائة

اند كه با اشياء متعين هشدهاي مركب از جملات بازي تشكيلزبان صوري جمله

از دو   (FxGx)(x)بستة مركب ، محمولات جملةعنوان مثال در منطق به شوند؛مي

مثلًا شوند؛ ، با اشياء متعين ميشده است. اين جملات باز تشكيل Gxو  Fxباز  جملة

در نظر گرفت. روشن است كه اين  ،هايي كه جامدندxوان به معناي ترا مي Fxمحمول 

توان به معناي رساناي جريان را مي Gxشود. اشيائي كه جامدند متعين ميتوسط  ،تابع

باز، به وجود اشيائي است كه رساناي  ةاين جمل» تعين«الكتريسيته در نظر گرفت و 

را متعين  Gxو  Fxوجود داشته باشد كه جريان الكتريسيته هستند. بنابراين اگر اشيائي 

ند. نكرا متعين مي  (FxGx)، اشيائي وجود دارند كهتوان گفتدر اين صورت مي ،كند

، بلكه يا اشيائي وجود دارد كه صادق و يا كاذب نيستند ،روشن است كه جملات باز

 را به» تعين« تارسكيشوند. كند و يا خير كه در اين صورت متعين نميها را متعين ميآن

بنابراين  كند؛نهايت از اشياء تعريف ميبي هاي باز و سلسلةاي ميان جملهبطهعنوان را

اي متعين اي از اشيا متعين شود و اگر با هيچ سلسلهاي صادق است كه با سلسلهجمله

  .(Haack, 1978, p.123) كاذبي خواهد بود ، جملةنشد

هاي به ارزيابي يكي از مثال تارسكيصدق  اين توضيح مختصر و فشرده از نظريةبا 

                                                

 زها،يچ انياز م يزيچمخصوص شدن  يدر لغت به معنا نيّتع .آمده است ديبدون تشد ،در متن نيّتع *

 ليذ ،١٣٧٧ ،يپوري(صف است يمخصوص به كس زيحصه و بهره و هر چ ،يزيچ اي يكس دنيد نيقيبه 

  .)»نيع«
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توان تحليل  ،آيا اين نظريهكه پردازيم تا مشخص شود شده در فضاي مجازي ميمطرح

  ها را دارد يا خير.گزارهگونه اين دقيقي از

  براي مثال اول: تارسكيبررسي شرايط صدق 
  خواهد داشت. توجهيقابلافزايش  ،ارزش سهام آهن در بورس - الف

مقصود از محتواي فضاي  گيريم.را محتواي فضاي مجازي مي» ان موضوعيزب«

كننده يك جمله هستند. زبان  ها و صداهايي است كه بيانمكتوبات، فيلم مجازي، همة

 ،نظر سمانتيكي بسته نباشد ناميم. براي اينكه زبان موضوعي ازمي )CY(موضوعي را 

كنيم و صرفًا صدق يا كذب در مي حذف )CY(محمول صدق و كذب را از اين محتوا 

ن طبيعي دانست و به توان زباشود. فرازبان را ميفرازباِن فضاي مجازي استفاده مي

ا، زبان فارسي است كه شامل مقصود از زبان طبيعي در اينج ناميم.مي  Nاختصار آن را

داراي ، شود. زبان طبيعي اولاً آن نيز مي هاي غيرهاي فضاي مجازي و گزارهگزاره

هاي فضاي داراي ابزاري براي ارجاع به گزاره ،ثانياً  هاي صدق و كذب است؛محمول

اين فيلم و صوت در فضاي «يا » اين گفته در فضاي مجازي«مانند  ؛است )CY( مجازي

   پردازيم.مي» الف«دمات به بررسي صدق جمله با اين مق». مجازي

رو گزارة كفايت مادي هستند؛ ازاين ي داراي شرطيهاقبلًا گفته شد كه چنين گزاره

  سازي است: قابل پياده  )T( به وضوح در طرح» الف«

 است Nصادق در  ،»داشت خواهد توجهيقابل، افزايش ارزش سهام بورس آهن«

  داشته باشد. توجهيقابل ، افزايشارزش سهام بورس آهناگر و تنها اگر 

ق به دقت تعريف شود. شود صدسعي مي ،اكنون با بيان شرايط صحت صوري

باشد. از منطق پذير به نحو صوري بيان» الف«، بايد جملة براي بررسي صحت صوري

بتوان جملات  گيرمشود. فرض ميسازي اين جمله استفاده ميمحمولات براي صوري

هايي كه آهن Fx- xسازي كرد. محمول آهن بودن را با فضاي مجازي را صوري

هايي كه ارزش سهام آنها Ax- xش خواهد يافت را با و ارزش سهام افزاي - هستند

 توجه به زبان منطق محمولات و نحوةكنيم. با مشخص مي - افزايش خواهد يافت
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  است:» الف« ت، فرمول مركب زير بيان صوري جملةساخساختن فرمول خوش

A_      (x)( Ax  Fx) 
افزايش خواهد يافت. ها كه آهن هستند و ارزش سهام آن *يعني اشيائي وجود دارند

 -يعني جملات بسيط آزاد - شود كه اجزاي آندر صورتي متعين مي ،اين فرمول مركب

اي از اشياء وجود داشته باشد كه داراي اين دو اگر سلسله ،ديگر عبارت به متعين شود؛

 هر ،در اين صورت - ها افزايش بيابديعني آهن باشد و ارزش سهام آن - ويژگي باشد

مركب متعين خواهد شد.  ، كل جملةتبع آن شود و بهجملات بسيط متعين ميكدام از 

 Ax)(x)مي توان گفت ،بنابر اين اگر در واقع ارزش آهن در بورس افزايش يافته باشد

 Fx) زيرا متعين شده است؛x هايي وجود دارند كه هم آهن هستند و هم ارزش آنها

  بالا رفته است.

، جملة تعريف كرد. در اين صورت» تعين«هوم صدق را بر اساس مف تارسكي

، »الف«جازي جملة صادق خواهد بود. در فضاي م Aدر صورت تعيِن فرمول » الف«

شود، واقعيتي متأثر از آن بيان  CYدر » الف«ة ساز است. زماني كه جملاي واقعيتجمله

جملة  ،شود. در اين صورتمتعين مي Aگيرد و به تبع آن واقعيت، جملة شكل مي

 صادق است؛» الف«، توانيم بگوييممي Nكند و در فرازبان ارزش صدق پيدا مي» الف«

 شد، بياِن خود آن جمله در فضاي مجازي A، آنچه سبب تعين يافتن به عبارت ديگر

)CY(  در نتيجه بود كه سبب ترغيب افراد به خريد سهام و افزايش سهام آهن شد و

شرط اول را متعين كند. با توجه به دو » A«جملة  تواندواقعيتي شكل گرفت كه مي

باشد، محمول صادق و  بايد به نحو سمانتيكي بسته CYصحت صوري كه در آن زبان 

» الف«بر  Nبلكه صدق و كذب در  قابل حمل نيست،» الف«به جملة  CYيا كاذب در 

  ر شود. تواند مانع پارادوكس دونمي ،بنديشود. اما اين پيچيدگي و سطححمل مي

، زيرا صدق جمله شود؛، دچار دور ميهادر خصوص اين نمونه تارسكيتئوري 

اي از ، به وجود سلسلهاز طرفي تعين يافتن چنين جملاتي منوط به تعين يافتن است.

                                                

 است. تارسكيسير شيئي از شناسه به تبع تف *
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گيرد مي سبب تعين يك فرمول شود. در صورتي چنين تعيني صورت اشيائي است كه

تحقق چنين  شند. از طرف ديگر،وجود داشته با كه در واقع اشيائي با ويژگي مطرح شده

واقعيتي مشروط به صادق دانستن اين جملات است. نمودار زير مشكلي را كه جملات 

  دهد:نشان مي ،كندايجاد مي تارسكيساز براي تئوري يتواقع

  
كنيم تا را مطرح مي تارسكيبراي روشن شدن بحث، دوباره چارچوب فكري 

 تارسكياست.  تارسكيصدق  اي در نظرية، رخنهشده ر مطرحچرا دوكه آشكار شود 

ه بندي كند بتري صورتتعريِف ارسطويي صدق را به شكل دقيق ،كندكوشش مي

اختصار  گونه كه بهمتداول در تعريف صدق باشد. همان يهااي كه فاقد دشواريگونه

رشي از صدق را پذيشرط كفايت مادي هر تعريف قابل ، وي نخست با ارائةگفته شد

  داند: مي Tبه قابل انطباق بودن آن با طرح  مشروط

  .pصادق است اگر و تنها اگر  T: Sطرح 

p و  جمله دربردارندةS اي است كه جايگزين نام جملهp شود. اين شرطمي، 
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 تارسكي Tطرح  *.كندبحث خارج مي عاريف نامعقول از صدق را از گسترةبرخي از ت

قل شرط صدق يك جمله، منطبق بودن با اين شرط است. اما شرط حدا ،دهدنشان مي

به بررسي مسئلة  تارسكيكند. هنگامي كه انگيزه ديگري را دنبال مي ،صحت صوري

هاي پارادوكسيكال متعددي شد كه با تعريف متداول متوجه جمله ،صدق پرداخت

 شده به ي ايجادهايكي از نمونه پارادوكس ،گوشود. پارادوكس دروغصدق ايجاد مي

هر زماني كه بتوانيم نشان دهيم با وجود اين « تعريف ارسطويي از صدق است: ةوسيل

فرضي از صدق و كذب ديگر جملات هم از جملات كتاب، مستقل از هر پيش يكي

  .)(Tarski, 1969, p.4» م كاذب است، تناقضي روي داده استصادق و ه

اي زمان جملها را صادق و كاذب بودن همهپارادوكسگونه اينعلت ايجاد  تارسكي

كوتاه  از مقالةويژه بهكه گونه آنداند. هاي ميدق و كاذب بودن ديگر جملهمستقل از صا

توان دريافت اين است كه وي به دنبال تعريف مي تارسكي» برهان و صدق«ولي مهم 

شرايط  با ارائةنشود. او  دوكسعيب و نقص از صدق است. تعريفي كه منجر به پارابي

دارد. اين دو دو دشواري عمده را از سر راه تعريف صدق بر مي ،صحت صوري

دوري بودن  ؛گومانند پارادوكس دروغ ،هاييايجاد پارادوكس  دشواري عبارتند از:

      :تعاريف صدق

واجد مشكلاتي نسبتاً دقيق است كه از نقطه نظر  ،]در تعريف صدق[ اظهارات قبلي

ئه دهم كه ترس ااي ارخواهم شيوهآيد. در عوض ميه به حساب نمي، سادمنطقي

  .(Ibid, p.64) در آن منتفي استكاملًا دن تعريف دوري بو

تمايز زبان موضوعي از فرازبان است. محمول صدق و كذب  ةبر پاي تارسكيطرح 

براي بازگشت به  داراي ابزاري ،در زبان موضوعي وجود ندارد. همچنين اين زبان

كه بتوان در زبان موضوع به خود » آن« و» اين«عباراتي مانند  ارات خود نيست.عب

                                                

آمده  ليانجصادق است اگر در  ،»ور فرانسه استطامپرا نينخست بناپارت ناپلئون« ديبگو ياگر كس *

را  يماد تيو شرط كفا رديگيقرار نم» Tطرح «از صدق در قالب  يفيتعر نيكه چن باشد. روشن است

 نامعقول از صدق راه كنار گذارد. فيتعار ،شرط نيبا استفاده از ا ،دارد يسع يتارسكندارد. 
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 - نيازي به زباني عام ،وجود ندارد. از نظر وي ،جملات زبان موضوعي ارجاع داده شود

زيرا  ؛ها نيستدر همة موقعيت - موضوعي باشد هاي زبانزباني كه فاقد محدوديت

به درد علم  ،آيدگو به وجود ميپارادوكس دروغنند هايي مازباني كه در آن پارادوكس

 ةبر پاي هايش، همه عبارتعلاوه بر اينكه محدود است ،خورد. زبان موضوعينيز نمي

هاي فرمول ،شودشود. عباراتي كه بر اساس قواعد ساخته ميقواعد ساخته مي

 هاي زبانهمان جملهساخت در واقع خوش هايساخت خواهند بود. فرمولخوش

تعريفي از  و ارائة» تعين«ا وارد كردن مفهوم در نهايت ب .(Ibid, p.6)موضوعي هستند 

كند. تعريف مي ،آن بر مبناي زبان صوري، صدق را بدون اينكه دچار مشكل دور شود

 هاي مركب از جملات بازي تشكيلدر زبان صوري به اين معني است كه جمله» تعين«

ي اگونهه بر اين باور است كه تعريف وي ب تارسكي .شونداند كه با اشياء متعين ميشده

يري گ، مانع ايجاد و شكلدهد. علاوه بر ايناست كه در آن هيچ دوري روي نمي

شود. او با توجه به شرايط مي - مانند پارادوكس دروغگو - هاي سمانتيكيپارادوكس

  ز صدق است:عيب و نقص اه دنبال ارائة تعريف بيب ،كفايت مادي و صحت صوري

با وجود صطلاحات سمانتيكي است. فاقد ا ،به طور مشخص ]از صدق[اين تعريف 

آن  شود كه در تعريف يك عبارت، مجدد خودزماني تعريف دور باطل مياين 

هايي استفاده شود كه در تعريف آنها نيز در نهايت به عبارت آورده شود يا از واژه

لاح سمانتيكي د كه آنچه در تعريف اصطآن عبارت نياز است. به روشني ديده ش

  .(Idem, 1944, p.345) آمده فاقد هرگونه دوري است» صدق«

 دهد كه حتي با رعايت كردن همةمي نشان ،شده در اين پژوهشاما ايده مطرح 

نقص نيست. اگر بخواهيم در خصوص صدق بي تارسكي نظرية، تارسكي شرايط مدّنظر

حتي اين نظريه با همة شرايط  ،صحبت كنيمهاي فضاي مجازي و كذب گزاره

در تعريف صدق دچار اشكال خواهد شود. استفاده از راهكار تعين در  ،اشگيرانهسخت

تواند دور مطرح شده در فضاي مجازي را صوري و محدود كردن زبان نيز نمي زبان

  خواهد بود. تارسكيصدق  اي در نظريةكند و اين اشكال رخنهبرطرف 
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  يگيرنتيجه
 نتشار خبري در آن، محتوا براي عدةمجازي داراي اين ويژگي است كه با  ا فضاي

در ابتداي  ،شود. جدا از صادق يا كاذب بودن محتواي خبرزيادي قابل دسترسي مي

اي هستند كه پس از انتشار بر واقعيت اثر گذاشته و گونه انتشار آن، برخي از جملات به

شوند. اگر صدق را مطابقت با واقع بدانيم، در خود مي در نتيجه منجر به صدق محتواي

اگر و تنها اگر با واقع منطبق باشد. اما در خصوص  ،اين صورت يك جمله صادق است

ساز هستند، چنين جملاتي اصطلاح واقعيت گذارند و بهجملاتي كه بر واقعيت تأثير مي

ت را به نفع محتواي خود زيرا اين قدرت را دارند كه واقعي ؛سازندصدق خود را مي

زيرا  صدق با مشكل دور مواجه خواهد شد؛ مطابقت ، نظريةتغيير دهند. در اين صورت

در صورتي جمله صادق است كه منطبق با واقع باشد و از طرفي واقع، وابسته به صادق 

صدقي كه  ؛اين جملات گويا صدق پيشيني دارند ،دانستن جمله است. از اين جهت

  در تحليل آن ناكارآمد است.  - مطابقت مانند نظرية - رح در صدقي مطهانظريه

گر غير محتاطانه به كار روند، اين نكته كه مفاهيم سمانتيكي، ا با ملاحظة تارسكي

صدق ارائه داده است. توانند منجر به ظهور پارادوكس شوند، تعريف دقيقي از مي

 و كفايت مادياست: متشكل از دو بخش  تارسكيسمانتيكي صدق  ساختار نظرية

زبان و فرازبان به نحو صوري لازم است ساختار  ،اين نظريه بر بنا .صحت صوري

به نحو سمانتيكي بسته پذير باشد و تعريف صدق تنها در زباني قابل ارائه است كه بيان

نبايد هيچ مفهوم سمانتيكي به عنوان مفهوم پايه  ،تر اينكه در تعريف صدقنباشد. مهم

 تارسكيرو آن مفهوم از پيش تعريف شده باشد؛ ازاين مگر اينكه خود ،لحاظ شود

 دقت نظر و كارآمدي نظرية كند. با همةتعريف مي» تعين«ا بر اساس مفهوم صدق ر

زيرا صدق  شود؛ساز دچار دور ميملات واقعيت، اين نظريه نيز در خصوص جتارسكي

افتن چنين جملاتي مشروط به تحقق ي از طرفي تعين تن است.ياف» تعين«جمله منوط به 

تحقق محتواي اين جملات نيز وابسته به  محتواي چنين جملاتي است و از طرف ديگر،

  صادق دانستن اين جملات است.
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