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 مقدمه: مقدمه :

 می توان دهدمی می دهددر میان تحوالت مختلف علمی که قرن نوزدهم را تحت تأثیر قرار 

و گئیور  جبیر بیول  جبربیول واضی   انگلیسیی انگلیسی ،ابداعات جورج بول  به توانمی

نام برد که به هم نزدیی   هامجموعه ها 1مجموعه ینظریه ریه ینظ واض  کانتور کانتور ،

-برجسیته برجسته ایشخصیت   شخصّیتو ریاضیات کم  بسیاری کردند. منطق کردن 

او را عامی   تیوانمیی میی تیوانو هم فیلسیو  بیود و  دانریاضی ریاضی دانکه هم  ای

 ،ریاضی دانست هایروش ایروش همبحثی فلسفی با  منزلهبه منزله ی به منطق  نزدیکی 

 نام داشت.  2فرگه فردریش لودویگ گوتلب

بیوده  3تحوی  ریاضی به منطق یپروژه یپروژه که قصد فرگه بیشتر متوجه  واقعیت این

نمیی زبیان و معنیا  فلسیفه فلسیفه ی یعرصیه عرصیه یاست چییزی از اهمییت وی در 

ه حائز اهمیت فرگبرای قدری به به قدری زبان و تحلی  آن  مسئله مسئله ی کاهد.نمیکاهد.

 کیهحیالیدر در حیالی کیه –ث  علم به اموری مانند اعداد ممسائلی  ایلی مسبوده است که 

اساسیا   – آینیدمییدر میی آینیددر نه به شهود تعلق دارنید و نیه بیه مشیاهده ها آن آنها 

 مسیئله ایو ایین مسیئله معرفتیی را در قالیب گییرد میی میگیرد انی در پیش برویکردی ز

زبیان امیر بسییار مهمیی در  کنید.یمی می کند.به زبان و کارکرد آن مطرح  رناظ ایمسئله

 تحلیلیی ، فالسیفه سیفه یفالتحلیلی است که باعث شده است برخیی از  یفلسفه فلسفه ی

تحلی  مفهومی ییا تحلیی  زبیانی قلمیداد کننید و هید   عنوانبه به عنوانفلسفه را  تحلیلی،

                                                   
1- set- Theory 

2- Friedrich Ludwig Gottlob Frege 

3- Logicism 
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میی مفیاهیم  موشکافانه موشکافانه ی دقیق و  مطالعه مطالعه یتحلیلی را  فلسفه فلسفه ی

  دانند.می دانند.

قرار گرفته بود که زبان ی   موردتوجه مورد توجهاین  فرگه، فرگه ،قب  از  هامدت مدت ها

جدیید تومیا   دوره دوره یدر  اسیت. می باشید.ضروری برای تفکر  یوسیله وسیله ی

 در مورداستفاده مورد استفاده اصلی مشخصه مشخصه یدو صفت و  2و جان الک 1هابز

مورد زبان  اول، اول ،قرار دادند:  مورداشاره مورد اشارهتفکر را  همراه به به همراهزبان 

 کنید ، رسیانیکمی  کم  رسانیتا به حافظه  گیردمی می گیردقرار  مورداستفاده استفاده

شخصیی یی  فیرد تفکیر  تفکّر ثبت جهت بازنمایی و  دیگرعبارتبه به عبارت دیگرا ی کند،

یی   عنیوانبه به عنوان دوم، دوم ،و  گیرد؛می می گیرد ؛قرار  مورداستفاده همورد استفاد

 اندیشیه یو تفکیر تفکّیر جمعیی جهیت ارتبیا  و  موردنییاز مورد نیاز یوسیله وسیله ی

-میی می گیرد.قرار مورداستفاده  مورد استفاده شخصی ی  فرد با سایر مردم  یاندیشه

قیرن نیوزدهم بیود کیه  دهیه دهه یاما این آخرین   Hobbes)   :1655:192-(197 گیرد.

بحیث به خیود گرفیت.  3،چرخش زبانیُ  ی ی  موض  کامال  جدی تحت عنوان روش فلسف

مفهومی و هستی شناسانه را مسائ   مسای  ترین مهم مهمترین آنکه زبانی  هایبحث های

برای فرگه  ذاشت.گ گذاشت .و فرگه یکی از اولین کسانی بود که پا به عرصه  –آشکار کند 

وابسته به  طورقط به قط  به طوربشری  اندیشه اندیشه یاین کامال  روشن بود که تفکر و 

میی عمومی او را مجبور و ناگزیر  طوربه به طوریا به نهادهایی که  است، می باشد ،زبان 

                                                   
1 -Thomas Hobbes 
2 - Jahn Lock 
3 - Linguis tarn 
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کند  تحلی وتجزیه تجزیه و تحلی دهد می میدهد که کارهایی را که زبان انجام  کردمی کرد

  کند. کند .ساختمان منطقی تفکر بحث و تفحص  درباره درباره یو 

 ، 1ریاضییات فلسیفه فلسیفه یمخصیو  فرگیه در  هیایپیووهش پیووهش هیای فارغ از

نسیبت عمومی و رابطیه و  طوربه به طور 2تفکر تفکّرکردن بر روی ماهیت کار  ریاضیات،

در  شید.میی می شد.مربو   6و اشیاء 5نزبا صدق، منطق، ، 4، صدق 3منطقبا  نسبتش اش

را منتشیر اندیشیه،  ، ،اندیشه ُ  طوالنی تحت عنوان مقاله  مقاله ی ه ی  فرگ ،1111 ، 1111

عث شد بیه بحیث را که باهایی محرک محرک هایی و  هاانگیزه انگیزه هاکرد که در آن او 

-زمیین زمین شنا ت ی  در اینجا در موقعی من کندمی کند میذکر  ،ماهیت زبان بپردازد

نمیی مین » دهید: دهید :نیستم که به مخاطبین خودش ی  سنگ کریستال را نشیان  شنا 

درخواست ها آن آنها ی  اندیشه را در دست مخاطبان خود قرار دهم و از  توانمنمی توانم

-نشیان نشان داده شده است کیهتفکر  تفکّر کنم که آن را از زوایای مختلف بررسی کنند. 

 میی باییدنیست و مین  درکقاب  درک کردنچیزی است که در خودش محسو  و  دهدهن

  .«دهم دهم .نشان  درکقاب  قاب  درکآن را درون ی  قالب زبانی  باید

سو  همیشه امر مح ؛کندمی می کندارائه  ارایه تصویری زبان مشکالتی را  جنبه جنبه ی

 ناصحیح بسیار که  و  سازدمی ی سازدمابیر مصوری را و تع کندمی می کندایجاد مشک  

 شیده امو من نیاگزیر  جنگدمی می جنگدرد علیه زبان فبنابراین ی   است. است .نادرست 

آن مسئله در اینجا تمرکز اصلی من  هرچند هر چند ،که خود را با زبان مشغول کنم امشده

                                                   
1 - Philosophy of mathematics 
2 -Thought 
3 -Logic 
4 - Truth 
5 -Languach 
6 -Object 
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میی  ،اندیشهُ  ه شخص و روشن سازم منظورم از آنچنیست. امیدوارم برای خوانندگانم م

 چیزی است.چه 1چه می باشد . نامم،می نامم

در مرکیز  اشزنیدگی زنیدگی اشکه در طول  کندمی می کندفرگه ما را با ی  معما روبرو 

 میی باشیدزبان امری ضیروری بیرای میا  طر ازی  از ی  طر  دارد، دارد ،توجه قرار 

 مشخصیه مشخصیه یان بیه خیاطر زب دیگر، دیگر ،از طر  تا بتوانیم تفکر کنیم و  است

 کنید.میی می کند .( را مبهم  )که خودش غیر محسو  استتفکر  تفکّر  آن، آن ،محسو  

زبیانی بیود و علییه های بحث بحث های فرگه خود را مکلّف به کوششی کرد که در جهت 

انجیام  شید،میی می شد ،تحمی  تفکر  تفکّر که از سوی زبان بر  هاییتخریب تخریب هایی

کیه از  هیاییفهیم سوء سوء فهم هاییتبلیغ در شناسایی با جدیت  جدّیتی و  دادمی می داد

 به خرج داد.  گیردمی می گیردصورت  هاتخریب تخریب هااین 

او در  است. فرگه در این میان از ابزار قدرتمندی به نام منطق در تحلی  زبان استفاده کرده

،  2فلسفه پدیید آورد کیه بعیدها رهروانیی چیون راسی حقیقت با این کار انقالبی عظیم در 

و  5مفیاهیمی ماننید تیاب  کیردنفرگیه بیا تحلیی   کیرد. کیرد .پیدا  4و کارناپ 3ویتگنشتاین

و  12هیانیام نیام هیا،  11شییء ءشیی  و 10 ، مفهیوم 1همیانیایین اینهمانی،  1و مرج  7، معنا

 نقی  قیویعالئیم  عالیم و  3رمستقیمغی غیر مستقیم، مرج  2، اندیشه 1، وجود 13اتصیفتو

                                                   
1 -Thoughts : ALogical Enquiry 
2 - Russell 
3 -- Wittgenstein 
4 - Carnep 
5 - Functic 
6--Argument  

 
7- Sense  
8- Refrence  
9 - Identity 
4- Concept 
11 - Object 

6-Names 

7-Description 
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دکیارتی  5با کم  منطق و ابیزار ریاضیی گیام بلنیدی در جهیت وضیوح و تمیایز 4قولنق 

 فالسفه ی؛ که البته بعدها ی زبان بستبر ابهام و ایهام گویی و راز وارگبرداشت و راه را 

 این پروژه ادامه دارد.  ی این مسیر را طی کردند و هنوز نیززیاد فالسفه

کتیابی اسیت کیه  دسیتمایه دستمایه یکه در سطور باال ذکر شد متعددی  متعددّی موارد 

است. عناوین باال  درآمده در آمدهتحریر  رشته رشته یبه  6 توسط ریچارد . ال. مندلسون

که در آن سعی شده است  هستند می باشنداین کتاب  دهندهتشکی  تشکی  دهنده یفصول 

 گشوده شود . ایپنجره یپنجره ااز نگاه تحلی  زبان فرگه  فلسفه فلسفه یبه 

شیود میی میشود فرگه و آثار او پرداخته  نامهزندگی زندگی نامه یدر فص  اول کتاب به 

ضیمیمه آورده شیده اسیت و صورت به بصورت که شرح مفص  آثار او در انتهای کتاب 

آثار کسانی که راج  به  ربارهد درباره یآثار او به ترتیب و تقدم زمانی بیان شده است و 

 نیز توضیحاتی نیز آورده شده است . اندکرده کرده اندفرسایی قلم قلمفرسایی فرگه 

 

 

 

 فصل دوم

 شود:می میشود :در این فص  به نکات زیر پرداخته 

 فرگه، ،فرگه ارسطویی توسط  گزاره گزاره یبررسی تاب  و شناسه و چگونگی تحول  -

                                                                                                                                                   
8-existence 

 

-9  Thought 

10-Iueliveet reference 

11-Quattion Marks 
12-Distinecion 

13-Richard L.Mendelson 
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 مییورد اسییتفادهشناسییه  تییاب    وتحلییی تجزیییه تجزیییه و تحلییی ر کلیییدی کییه داصییول  -

 و، گیرندمی می گیرندقرار  مورداستفاده

 آن بیا شناسیایی اشییاء و رابطیه رابطه ییتس و الیب ن هماناین این هماناص  بنیادین  -

 صفات

) مفهیوم نگیاری (  Begriffshrifکوچکی با عنوان  رساله رساله ی 1171فرگه در سال و 

است کتابی است که در منطق جدید نوشته شده ترین مهم مهمترین نتشر کرد که تاکنون م

با  ایصفحه صفحه ای هشتادوهشت هشتاد و هشت رساله رساله یفرگه در این است.  . 

و  1 تحلیی  جملیه بیه تیاب هیا،جملیه جملیه هیا ،نخسیتین نظیام کامی  منطیق  ارائه ارایه ی

، نظیام کامی   3ویرتسی نظرییه نظرییه یع و محمیول موضیو جیایبه به جای 2سرشناسه

انقالبی در منطیق پدیید آورد  4 ریاضی دنباله دنباله یصوری استنتاجی و تعریف منطقی 

 نقیص هیای هیا،ناتوانیایی ناتوانیایی هیاآن آشکار کیردن  هاینتیجه نتیجه هایکه یکی از 

 یرساله رساله یهزار  دو سلطه سلطه یذاتی منطق ارسطویی و پایان دادن به  هاینقص

 که: که : گویدمی می گوید( فرگه خود در این مورد  61-70، صص  1374آن بود )موحّد ، 

 مصیرّانه در این خصیو  ییعنیی طیرح جدیید و تفسییر نیوین از مفیاهیم منطقیی   مین و 

  , Frege). کینممیی میی کینمزبان صوری ریاضییات پییروی  نمونه نمونه یاز مصرانه 

موضوع و محمول  بندیتقسیم تقسیم بندی جایبه به جایه برای بیان جمالت فرگ (1879

به  sاز  fی  تاب   گمارد.می .می شماردتاب    سرشناسه همت  بندیتقسیم تقسیم بندیبه 

 Ѕاگر   کند.می می کند.( به هم مربو  f)بُرد  s׳( را با عناصری از f)دامنه  sعناصری از  s׳

                                                   
1 -Function 
2 -Argument 
3 -Quantifcation thery 
4 -Matheematical sequence 
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Є ҳ  ׳ آنگاهЄЅF(X)  وf(x)   ارزش تابf  شناسه شناسه یبرای x . بیه  اسیت. می باشد

  = f(x)، آنگیاه  x=y، اگیر  f یدامنه دامنه یدر  x,yبرای هر  دیگرعبارتبه عبارت دیگر

f(y)  .روازاین از این رو f  هر عضوی ازs  ׳را تنها با ی  عضو منفرد ازЅ   می دهد ارتبا

نیوعی کیه هیر عضیو از دامنیه را بیا  است، است ،ز رابطه تاب  ی  نوع خاصی ا دهد.می .

تاب  را به ی   اگر و  ترساده ساده تربه زبان  کند.می می کند.عضوی یگانه از بُرد مربو  

 باشید، باشید ،ی  ورودی و حداکثر ی  خروجی داشته حداق   الاق  جعبه تشبیه کنیم که 

هیر مقیدار از ازای  ازاء که به این است  ددهمی می دهدآنچه که در محاسبات با تواب  رخ 

 . (60،   1377)حجتی ،  آیدمی می آید .دست بهبدست ورودی ی  مقدار از خروجی 

 تیاب ، تاب  ،متغیر  تاب ، تاب  ،گوناگونی از سوی فرگه در مورد های بررسی بررسی های 

اکاوی قیرار مورد و 2و معناشناسی تاب  1 نحو طورکلیبه به طور کلیو   ارزش صدق تاب

که تحت عنوان دو اص  کلیدی در فصی  دوم  20303و  20301اصول  است. است .گرفته 

شناسه هسیتند. از ایین  تحلی  تاب  وابزار  ابزاری شود می میشود نام برده ها آن آنها از 

 طیوربیه به طورکه مرج  ی  عبارت مرکب  آیدمیبر برمی آید گونهاین این گونهدو اص  

مرج  اجزا آن مشخص شده است  وسیلهبه به وسیله ی فردیمنحصربه نحصر به فردیم

است کیه بیرای  ایمشخصه مشخصه ایتنها  دهنده،تشکی  ، تشکی  دهندهو اینکه عبارات 

 میی گییردقرار  موردمحاسبه مورد محاسبهمرج  عبارت مرکب  معین کردن ین کردنمتع

 .گیردمی

                                                   
1 -Syntax 
2 -Semantics 
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فرگه ی  عبارت بسیط عبارتی اسیت کیه هیی   ازنظر از نظر گردیعبارتبه به عبارت دیگر

به تاب  و شناسه تحویی  یابید و  تواندنمی نمی تواندیعنی  ندارد، ندارد ،ساختار معناداری 

 قرار گیرد. وتحلی تجزیه تجزیه و تحلی مورد 

در  .شودمی می شود.دوم پرداخته  –اول و مرتبه  –در این فص  همچنین به تواب  مرتبه 

بیه اول تابعی اسیت کیه اشییاء را  –فرگه ی  تاب  مرتبه  شناسیاصطالح اصطالح شناسی

دوم تابعی است کیه توابی   –و ی  تاب  مرتبه  گیردمی بر می گیردشناسه  عنوانبه عنوان

 . گیردمیبر می گیرددر بر  هاشناسه شناسه ها عنوانبه به عنواناول را  –مرتبه 

 یعمیده عمیده یکه فرگه با مطرح کردن آن یی  مشیک   1نسبت ئلهمس ه یمسئلهمچنین 

. همچنیین دهیدمی می دهدقرار  موردبررسی مورد بررسیسنت ارسطویی را ح  کرده و 

 عنیوانبیه بیه عنیوان) 2نگاهی به ارتبا  بین ساختمان تاب  و شناسه و قانون الییب نتییس

هیا آن آنهیا را که ارتبا  بیین  هاییپایه پایه هاییو  انداخته می افکندقانون بنیادین منطق( 

میی قیرار  موردتوجیه مورد توجیه کنند،می می کنندبرای شناسایی اشیاء و صفات فراهم 

 دهد.می دهد .

 ازنظیر از نظیرگفت بررسی تیاب  و شناسیه چیه  توانمی می توان طورکلیبه به طور کلی

مترتب بر ایین نیوع همچنان نتایج  نحوی و ازنظر از نظرو چه معنا شناسانه  معناشناسانه 

-پییش پیش آمیده هایچالش چالش های وگیرد می میگیرد قرار امعان نظر رویکرد مورد 

 .گرددمی می گرددخالصه مطرح  طوربه به طور آمده

                                                   
1 -Relation 
2 -Leibnitz 
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 فصل سوم

 مفهوم هاییکی از  عنوانبه به عنوانهمانی این اینهمانی به معرفی مفهوم ُ  در فص  سوم 

 ، 6131،  موجید )) ‘منطق از گوتلب فرگیر ناپذیر تعریف تعریف ناپذیراصلی و  هایمفهوم

 شود.می میشود .(( پرداخته 337  

هیا آن آنهیا فرگه معتقد است که این رابطه تساوی فقط تا آنجایی برقرار خواهید شید کیه 

فرگه  ،کتاب دهنویسن نویسنده ییا به آن اشاره کنند. ازنظر  گذارینام نام گذاریچیزی را 

او آنچیه را فرگیه  اسیت. اسیت .نیداده ارائیه  ارایه ی  فهم روشن از نقش ساختاری معنا 

-میی می کندآنچه عباراتی را به هم مربو   عنوانبه به عنوانهمانی این اینهمانی تقدم از م

دادن  را در ارتبیا همیانی این اینهمانی و  دهدمی مید هدقرار  موردتردید مورد تردید کند،

بحث همانی این اینهمانی در این فص  راج  به پارادوکس  داند.می می داند.اشیاء با یکدیگر 
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میورد از سوی راس  و فرگیه را  شدهمطرح مطرح شدهمسائ   مسای  و شود می میشود 

 .دهدمی می دهدقرار  موردبحث بحث

باشد  α(r(درباره    αЅ که اگر کندمی می کند)جایگزین مفهوم نگاری ( بیان  30301اص  

 آنگاه  باشد، ،

دارای یی  ارزش شیناختی هسیتند. اگیر دو  αЅ ,β   αЅ باشید ، پیس  )β)=r(  αr (اگیر

مارک تواین = ساموئ  کلمنس و مارک تواین = مارک تواین را در نظر  همانیاین اینهمانی ،

به  ‘مارک تواین  ُ  ن واول با جایگزین کرد جمله جمله یدوم را از  یجمله جمله یبگیریم 

 . آوریممی می آوریم دستبه به دست)ساموئ  کلمنس(  جایبه جای

دارای ی   بایدمی می بایدفوق  یجمله جله یبا توجه به اص  جایگزینی مفهوم نگاری دو   

انتخاب خا   هاینام نام هایارزش شناختی باشند و این استدالل به هی  خصوصیت از 

 تگی ندارد.بس شدهانتخاب شده

-میی می توانیدچنین رویکردی  اتخاذ اتخاذّ که داردمی می دارداما نویسنده در ادامه بیان 

و روشن تبدی   پاافتادهشیپ پیش پا افتادهنادار  را به جمالت پوچ و بسیار جمالت مع تواند

خست خود ن پردازد.می می پردازد . ح راه راه ح در ادامه نویسنده به بیان سه  کند. کند .

-ایین اینهمیانی هیاییو هرکدام بر این باور بودند که  دهدمی می دهدفرگه دو راه پیشنهاد 

 راه حی با یکدیگر در ارزش شناختی متفاوت هستند. راسی    a=b , a=aمانند  هایییهمان

آن عباراتی که تحت عنوان اسامی خا  بودنید را  کرد که درارائه  ارایه ی را مسو ح راه

 پییش تیرعبیاراتی کیه  –توصیفات معیین  خصو به به خصو . یگر تفکی  کرداز یکد
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الفاظ ثابت  عنوانبه به عنواناینکه منطقا   عنوانبه به عنوانرا ها آن آنها فرگه  و او ترپیش

 مقولیه یرا خارج از  در نظر گرفته بودند کنند،می می کنندعم   عیارتمام تمام عیارمنفرد 

قرار داد. در ادامه بحث مصور  مسور خا  و درون مقوله عبارات  هایامن نام های مقوله

-که شیهمین همینکه شی ء ُ  فرگه  ازنظر از نظرشود؛ می میشود مرج  پرداخت به معنا 

اسیت و از آن جنبیه ییا  2موجود بوده و یا وجود داشته باشید دارای جنبیه ییا جیوانبی1،ء

خواه زبانی وجود داشته باشد کیه آن  داشت، داشت ،اطالع و خبری وجود خواهد جوانب 

اسیت و در  3، امیری غییر senseمعنا را بیان کند و خواه وجیود نداشیته باشید. بنیابراین 

و شیء  شی زیرا که وجود  نیست، نیست ، 5و وجودش وابسته به زبان و مدرک 4دستر 

 توانیدمیی توانید می  senseآن وابسته به زبان و مدرک نیست. اما  هایجنبه جنبه ی های

معنیا و  دربیاره دربیاره ی. فرگیه  (17  1377)حجتیی ، .شود 6در قالب الفاظ زبان بیان

تمیایز هیا آن آنهیا و مرجی   سوی  سوی ی  مرج  میان معنای کلمات و معنای جمله از 

 است. می باشد.عطفی در علم سمانتی   نقطه نطقه یو این کار شود می میشود قائ   قای  

بیه  کنیدمیی میی کنیدکه معنا را همیان مرجی  لحیاظ  7ارجاع مستقیم نظریه نظریه ی او با

 هیاینیام نیام هیای. فرگه از تمایز معنا و مرج  در میورد خیزدبرمی می برخیزدمخالفت 

 سیمانیت  او در تحلیی   هسیتند. هسیتند . 1کیه از سینن نشیانه کنیدمی می کندخا  آغاز 

را بررسی  10و مرج  1معنا نشانه، نشانه ، یعنی، عنی ،یخود نسبت میان سه چیز سمانتی  

                                                   
1 -Object 
2 -Aspects 
3 -Objection 
4 -Accessabel 
5 -Agent 
6 -Express 
7 -Direct Reparence 
8 -Sign 
9 -Sense 
10 -Refrence 
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از رهگذر معنا  هانشانه نشانه هانشان دهد که  خواهدمی می خواهدفرگه  کند.می می کند .

 .(21  1315 –) میثمی ، به مرج  اشاره دارند 

روش تمایزی بین چنین  همچنین ولی ، تمایز معنا و مرج  ی  تمایز هستی شناسانه است 

 .شوندمیمیشوندمرتبط عالئم  عالیم به  هاروش روش هادر آن است که  هاییروش اییه

ی  نماد مورد ارجاع قرار گیرد یا ممکن است  وسیلهبه به وسیلهی  هستومند ممکن است 

عالمیت و نمیاد همیراه عالمت و نماد بیان شود و یا ممکن اسیت بیا  وسیلهبه به وسیله ی

 شود. شود .

مرجی   مصداقیهم هم مصداقیکه دو اص  ترکیبی مرج  و  کندمی می کندی فرگه یادآور

مرج  با توجه بیه ایین   هم صادق است و با معرفی این دو اص  به بررسی اعندر مورد م

 .پردازدمی می پردازددو اص  

 

 

 

 فصل چهارم

-بیه وربیه طینگاری مفهوم مهفوم  همانی،نظریه این نظریه ی و اینهمانی ،در فص  چهارم 

 دیدگاه هیایو  گیردمی می گیردو بررسی قرار  موردنقد مورد نقدمشروح و مفص   طور

 نظرییه ی اینهمیانی. شیودمیی میی شیودمختلف فرگه و منتقدان او شرح داده  هایدیدگاه
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و  بحیثمیورد مورد بحثدر سه موضوع  تواندمی می تواندمفهوم نگاری  همانینظریه این

  یرد:گ گیرد :انتقاد قرار 

 همیانیجملیه ایین ه ی اینهمیانی ،جملدر  شدهبیان بیان شدهادعا شده است که اطالعات  -

 توانیدمیی میی توانیدفقط شود،  شود ، تفسیر  ‘مفهوم نگاری ُ   به شیوه به شیوه یوقتی 

زبیانی چنیین  جامعیه جامعیه یکیه  ایپاافتیادهپییش پییش پیا افتیاده ایاطالعات  اطالات 

نه اطالعات اساسی و واقعی که در ی  کشیف واقعیی  است، است ،پذیرفته قراردادهایی را 

 است. است .جهان ابزار شده  درباره درباره ی

 واسطهبه به واسطه یدیگر اینکه تئوری مفهوم نگاری دوری است و دیگر این تئوری را  -

-ایین نهمانی ایدارای  A,B. اگر دانندمی می دانند دارخدشه خدشه دارکاربرد   بیان  خلط

دارای یی  محتیوای  Bو نماد  A که نماد دهد می میدهد این معنی را  ،محتوا باشندهمانی 

 B جیایبیه به جیایهمیشه  تواندمی می تواند A کهطوریبه به طوری کهمفهومی هستند 

 برعکس. برعکس .جایگزین شود و 

-ایین اینهمیانی وجه که تنهیا فرگه به این ت چندهر هر چندکه  کندمی می کندنویسنده بیان 

این  کند،می می کند ،عبارات را به هم مربو   منطقی، منطقی ،محتوا در میان ثوابت همانی 

 درصیدد صیددر فرگیه  است. است . چنیناین این چنینکه چرا  کندنمی نمی کندرا آشکار 

نسیبت بیین عبیارات ی   منزلهبه به منزله یرا  محتواهمانی این اینهمانی تأیید آن بود که 

یی   بایدمی باید میرا نشان دهد. بنابراین او همانی این اینهمانی انتخاب کرد تا پارادوکس 

در مفهوم نگاری اتخاذ کند. در این فص  سیعی در تأییید ایین  20301مث   یاص  جایگزین

 میی دهیدو سپس این مطلب را مورد راست آزمایی و تحقیق قرار  شودمی می شودمطلب 
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-این اینهمانی ها اختی ین محتوای شنفرگه در چنین قالبی امیدوار به تبیکه چگونه  دهدمی

در یی  همیانی ایین اینهمیانی که برای مشخص کردن  ایگزاره ایگزاره بود. دو ها همانی

.  x≡xو  f(x))   (f(x)  y ≡x از: : ازانید عبیارت عبارتنید رتبه اول کیافی هسیتند تئوری م

. فرگیه شودمی میشودپرداخته   ‘=ُ  و فرق آن با  ‘ ≡ُ  رابطه با عالمت  سپس به بحث در

هر دو حد  β=αاگر   کند.می می کند .برای بیان یکسانی محتوای مفهومی استفاده    ‘≡ُ  از 

دو جمله  هر α  و βرا دارد ولی وقتی   β=αهمان شرایط صدق   β=αمفرد هستند ظاهرا  

 بود. بود .مفهومی چه خواهد  یکی بودن محتوای هستند، هستند ،

محتوای خیودش  جایبه به جایجمله  رسدمی می رسدبه نظر  نگاری، نگاری ،در مفهوم 

جمله ی  جانشین یا نماینده برای محتوای آن  فرگه، فرگه ،به زبان  گیردمی می گیردقرار 

 جیایبیه بیه جیایخیود  نوبهبه نوبه به نوبه یاین جمله هم  هایبخش بخش هایاست و 

ب  تا. مطابق با تحلی  گیرندمی دمی گیرنمطابق با محتوای جمله قرار  هایبخش بخش های

از اگر ما هیر بخیش  بود، بود ،معرفی کرده  ،مفهوم نگاریُ  ( که فرگه در    شناسه )اولیه

 جملیه یجایگزین کنییم  است، است ،را با چیز دیگری که دارای همان محتوا  ازجمله جمله

اصیلی  جملیه جملیه یدارای همان محتیوای  باید می بایدآمده دستبه  آمده بدست  جمله

خیود را عییان  اینقطه نقطه ایاما مشک  با سمانتی  مفهوم نگاری فرگه در  باشد. باشد .

در ی  جمله منتج به ی  محتوای معنایی،  مرج  هم هم مرج کرد که جایگزین حدود مفرد 

    α=αاصلی نشده فرگه کشف کرد که جملیه منطقیا  صیادق  جمله یجمله  مانندبه به مانند

 باشیند ،دارای محتیوای مفهیومی یکسیان  رسیدمی می رسدبه نظر  β=α مکن الصدق و م

می که در ی  نسبت واحد قرار  کنندمی می کنندزیرا هر دو به شیء واحدی اشاره  باشند،

دارای ی  محتوای مفهومی باشیند زییرا  وانندتنمی نمی توانندها آن آنها  گیرند.می . گیرند
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-نمیی نمیی تواننیدهیا آن آنها ی  جمله منطقا  صادق است و دیگری ممکن الصدق است و 

باشیند قاب  استنتاج  قاب  اسنتاج  از یکدیگر  دوطرفه دو طرفه صورتبه به صورت توانند

  درباره درباره ی αs در تضاد است یعنی اگر شدهمطرح مطرح شده 14020و این با اص  

) αr (، آنگاه اگر است، است ) β) = r( αr (  پس ،αs  دارای همان محتوای مفهومی β/ αs 

  است. می باشد . 

که توضیح آن در طیول فصی   آیدبرمی برمی آیداصالح این مشک   درصدد در صدفرگه 

ه انتقیاد غالیب خالصی طیوربیه به طوردیگر  ایزاویه زاویه ایاز شود؛ می میشود آورده 

اینکه عبارات  عنوانبه به عنوانرا همانی این اینهمانی متفکران از فرگه آن است که چون او 

اینهمیانی راهی برای اینکه او بتوانید  بود، بود ،فرض کرده  کندمی می کندرا به هم مربو  

 نداشیت. ت .نداشیبا هم دارند تشخیص دهد وجود  هانام نام هارا که  هاییهمانیاین هایی

مورد  4و النکفورد 3چو نقدهای چر 2و نی  1لینسکی هایاستدالل استدالل هایدر این فص  

 .گیردمی می گیردواکاوی و بررسی قرار 

 

 فصل پنجم

تعاریفی که فرگه از این  شود.می می شود .پرداخته شیء  شی در فص  پنجم به مفهوم و 

افراد مختلف با فرگه  هایچالش چالش هایچنین و هم دهدارائه می ارایه می دهددو واژه 

                                                   
1 -Linsky 
2 -Kneal 
3 -Church 
4 -Land ford 
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و  بحیثمیورد میورد بحیثاز سیوی آنیان  شدهارائه ارایه شده هایح راه راه ح  هایو 

میی او  کنید.میی میکنید .مرج  را بررسی  . فرگه تمایز معناگیردمی می گیردی قرار بررس

مرج   جایبه به جایو  دکنمی می کندکه ی  عالمت معنای خودش را بیان گوید می گوید 

. فرگه بحث خود را در مورد اسامی کندمی می کندیا بر آن داللت  گیردمی می گیردعالمت 

عبیارات تیابعی  طیورکلیبیه به طیور کلییکلمات مفهومی و  طورهمین همین طورخا  و 

میی مرج  را با تمایز تاب    شیء مغیایرت  . همچنین فرگه تمایز معناکندمی می کند مطرح

، که  ولی داللت کلمات فرگه بر اینکه چگونه این دو مرتبط هستند روشن نیست دهدمی دهد

فرگه تمایز پخته  است. می باشد.این تا حدی به خاطر برخورد ظاهرا  متعارض خود فرگه 

-ارائه  ارایه می دهد .شیء را با استفاده از مخلوطی از دو تمایز اولیه خود را  و بالغ تاب 

مرجی   میرج تمایزی بین معنیا و  آن، آن ،(که در 1114) شیء شی ءتمایز مفهوم   .دهدمی

تیابعی  –عبیارت  بامعنای با معنایکه مفاهیم  کندمی می کندنشده بود و فرض قائ   قای  

-اشیباع اشیباع شیدگیتیاب  و  نشیدگیاشباع یاشباع نشدگو تمایز دوم تمایز  .یکی هستند

بیه ولی در سطح مرج   است می باشد .طح مرج  برقرار ( است و هم در س1111) شدگی

-درحیالی در حالی که شودمی می شودی  ساختمان تاب    شناسه تفسیر  عنوانبه عنوان

یی  عنیوان بیه به عنیوان هم در سطح معنا شیء  شی ء تمایز تاب     در سطح معنا به  که

تا حیدودی میبهم  هادر  در  هاکه این  شودمی می شود ،ساختمان بخش   ک  تفسیر 

  هستند. هستند .

 به تمایز تاب    فص ، فص  ،اما فارغ از اینکه این تمایز در چه سطحی برقرار باشد در این 

 شییء شیی ءتعرییف فرگیه از  شیود ومیی میشیود.در سطح مرج  پرداختیه  شیء شی ء

تومند است که آن نوع هس شیء شی ءاو ی   ازنظر از نظر. شودبیان می پرداخته می شود
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فرگیه چییزی را اسیم  اسیت. است .ی  اسم خا  ارجاع داده شده  وسیلهبه وسیله ایبه 

اودیسه نییز اسیم خاصیی اما  .باشدشیء  شی که عالمتی برای ی  داند می  میداندخا  

 شیی م را بیه ی. مشخص نیست فرگیه تقیددهدمی میدهدارجاع  شیء شی ءاست که به ی  

 که دهدمی می دهدارائه  ارایه فرگه اغلب تصویری را  .ا اسم خا ی دهدمی می دهدشیء 

 کنیدمیی میی کنیدمطیرح  دامتولی   داردمی می داردمقدم  در متقدم را شیء شی ءگویی 

 بیش از هر چیزی درباید  بایست اما آنچه  بخشد.می می بخشد .فرگه به اسم خا  تقدیم 

شناسیانه  هسیتی بندیطبقه طبقه بندییرد قرار گ  موردبررسی ررسیمورد بتحلی  فرگه 

  است. است .هستومندها به اشیاء در تواب  هستی شناسانه    ی

ی  عبارت  نیست. نیست .چیزی است که ی  تاب  شیء  شی که ی   کندمی می کنداو بیان 

بایید چییزی  می باید چییزی میی باشید گیردمی می گیردی  تاب  قرار  جایبه به جایکه 

-میی میی نیامیم sion)esrexp -(Functionآن را عبارت ناکام  یا عبارت تابعی  که باشد

یی  عبیارت ناکامی   وسییلهبه به وسیله ی. پس ی  تاب  نوعی از هستومند است که نامیم

ی  تاب   جایبه به جای تواندمی می تواندارجاع داده شده است و فقط ی  عبارات ناکام  

او  هستند. هستند .تابعی هر دو اسم  –ه اسم خا  و عبارات فرگ ازنظر از نظرقرار گیرد. 

نیز نام هستند زیرا ها آن آنها و  نامدمی می نامدتابعی  هاینام نام هایتابعی را  –عبارات 

-میی میی دهنیدبه هستومندها ارجیاع  رسدمی می رسدیا به نظر  دهندمی می دهندارجاع 

و نام تابعی در هستومندهایی است که هیر   en)mna(Eigen. تمایز میان اسم خا  دهند

 . کنندمی می کنندی  به آن ارجاع 
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ها آن آنها  جایبه به جایبه همین قیا  تفاوت بین اشیاء و تواب  باید در نوع عباراتی که 

به اما فرگه هرگز نتوانست این تفاوت را  گیرد، یافت شود.می می گیرد یافت میشود .قرار 

که جای شود میمیشود کتاب متذکر  نویسنده نویسنده یمنسجمی بیان کند. طور به طور 

خا  و نام تابعی و هیم درست برای مشخص کردن تفاوت هم در روال صوری بین اسم 

. اسیت می باشدها آنآنها مادی بین اشیاء و تواب  در خصوصیات ترکیبی  در سطح روال

بنییادین از اشییاء  طیوربیه بیه طیورتوابی   که طورهمان همان طورفرگه  ازنظر از نظراما 

بایید  میی بایید هیا آن آنیان  شناسیه شناسه یبنابراین تواب  که  هستند، هستند ،متفاوت 

 شناسیه ی آنهیابنیادین متفاوت از توابعی هستند کیه طور به به طور باشد  باشند توابعی 

شناسیه از توابی  یی   ایشناسه شناسه ایدو تواب   است. می باشند .اشیاء  هاشناسه آن

از اشییاء متفیاوت هسیتند.  ایشناسیه شناسه ایمتفاوت هستند و تواب  ی   ایشناسه ای

توابی  دو  ،انیدشیدهاشیباع انیدشده اشباع شده اند ،که اشیاء درجایی  جایی  جاتیدرچون 

ع اشبا ایشناسه ایشناسه کمتری از تواب  ی   درجه درجه یبه ی   ایشناسه شناسه ها

-اشیباع اندنشده اشباع نشده اند .   تواب  ی  شناسه یها این اینها که خود  اندشده شده اند

  .اندنشده

شناسه تابعی با مراتب مختلف با  هاینام نام هایفرگه انواع مختلف عبارات  ازنظر از نظر

بیه  ی  موضعی یا بیشتر قاب  تکمی  شدن هستند و البتیه هیی  عبیارتیهای شناسه های 

 بیش از ی  مقوله تعلق ندارد. 

که  طورهمان همان طورو  است می باشدبیشتر ی  ترکیب منطقی  ایفرگه فرگه ایگرامر 

زبیان  توانیدنمیی نمی توانیداستدالل کرده است چنین گرامری قویا   قوّیا  ( 1157چامسکی )
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نحیو  سیازییکیی  سیازییکیی یکی سازی دهد. دهد . به دست دستبه به دستطبیعی را 

 کیردنیکیی یکی کردناست و قاب   برانگیزش  ش  برانگیزفرگه با ساختار زبان متداول 

 فرگیه ،کتیاب بیر اینکیه نحیو  نویسنده نویسنده یاصرار نیست. دلی   نیست .  یکی کردن

او بر  مورداستفاده مورد استفاده یآن است که ترکیبات  است می باشدنحو منطقی  فرگه،

نمیی و نیه بیر مبنیای گرامیری و بنیابراین  شیوندمی می شوندمعین  عین تممبنای منطقی 

 بارهدراین در این بارهشهودهای گرامری خودمان را  راحتیبه به راحتی توانیمنمی توانیم

-میی می دهدمنسجم را شک  ک  ک ّ مفروض از عبارات ی   زنجیره زنجیره یکه آیا ی  

لی فع ملکه ملکه ی»جمله  جمله ی ، برای مثال  کنیم. . کنیمیا خیر به نحو فرگه منتق   دهد

بیه معمولی طور به به طور  تواندنمی نمی تواندو  ی  عدد اول است  «انگلستان عاق  است

گرفته  در نظر درنظر در نظرانگلیسی با گرامری منسجم  جمله جمله یی   عنوانبه عنوان

فعلیی  ملکیه ملکه ی»زیرا  است است .ح فرگه صحی نظریه نظریه یشود. اما این جمله در 

یی  نیام تیابعی و  اسیت یی  عیدد اول  ηی  اسم خا  است ( و )) «انگلستان عاق  است

ای ما ی  نحیو فیراهم فرگه بر هرچند هر چند روازاین از این رو است؛ است .اول  –مرتبه 

 عبارات ،صی از خا زنجیره زنجیره یکه  را ر اکرده است به ی  معنا او هنوز این واقعیت 

نیستند را تبییین  گونهاین این گونهو بقیه  دهندمی می دهندعبارات مرکب را شک   عبارات،

-میی میشیود .در ادامه به بیان طرح فرگه در رف  این نقص پرداخته سپس و نکرده است. 

 دو نکتیه را در نظیر شیء شی ءدر تمایز تاب    باید می بایدنویسنده معتقد است که  شود.

 تمایز هستی شناسانه و هستی سمانتی . داشت: داشت :
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میورد  که ‘مفهوم اسب ُ  در بخش دیگری از فص  پنجم و در ارتبا  با نکات قبلی معمای 

 بیود، بیود ،فرگه قرار گرفته عصر هم   همعصرکری  وبن مورد چالش موردچالش چالش 

 . گیردمی می گیردقرار  موردتوجه مورد توجه

ی   جایبه به جای باید می بایده فرگه مفهوم اسب ی  اسم خا  است که بر مبنای نظری

حداق  ی  مفهیوم  رسدمی می رسد به نظر نظربه به نظربنابراین  ؛.قرار گیردشیء  شی ء

 کندمی می کندهم هست. اما فرگه بیان  شیء شی ءیعنی مفهوم اسب که  بود، بود ،خواهد 

 شیی ءیی   جیایبیه بیه جیای باید می بایداینکه  ی  اسم خا  است و ‘مفهوم اسبُ  که 

پارادوکسیکال متعهد کرد  جمله جمله یپس فرگه خودش را به صدق ی   ،قرار گیرد شیء

 مقالیه ای اراییه یتبیینی الزم بود و دلیلی برای  نیست، نیست ،که مفهوم اسب ی  مفهوم 

 کوشیش هیایبتیه  فرگیه ال .ز سیوی فرگیها  ‘شییء شیی ءمفهوم ُ  با عنوان  ایارائه مقاله

انجیام داد ولیی  ‘مفهوم اسب ی  مفهوم نیسیت٫ یجمله مله یجکمی را برای  هایکوشش

سیکال جمله را به نارسیایی زبیان . او خصوصیت پارادوکنبود نبودند کنندهقان  قان  کننده

 ح  راه دست آخر دست آخرنسبت داد و مثال دیگری از این نارسایی را نشان داد. فرگه 

 .دهدارائه نمی ارایه نمی دهدمشخصی بر ای ح  این معما  ح راه

 فصل ششم

-میی می شود .پرداخته  هاتوصیف توصیف هاو  هانام نام ها ششم بهدر فص   درفص  

-میی میدانسیتفرگه هم اسامی خا  معمولی و هم توصیفات معین را اسم خیا   شود.

-متصی  متص  شدهکه آیا معنای  است این سؤال مطرح سوالی که مطرح است. اما دانست



 21 

ترکیبی از مفاهیم یکی انگاشیته ی  به ی  نام خا  باید با ی  مفهوم یا  متص  شده شده

بیه یی  اسیم  متص  شده شدهمتص  دهمتص  ششود. فرگه این موضوع را که آیا معانی 

میی یکی شده است و اگر چنین است چگونیه ایین اتفیاق روی  خا  با معنای ی  محمول

نمیی قیرار  موردتوجه مورد توجهموضوعاتی هستند که فرگه ها این اینها  دهد؟می دهد ؟

تئیوری  اسیت. اسیت .. اما راس  در ح  این موضوع گام بلندتری را برداشته دهدنمی دهد

میی ی  تئوری داللیت ”ایی را ح  کرد که به ادعای خودش سه معمبه ادعا خودش راس  

را بییان همانی این اینهمانی  . یکی آنکه مفهوم“باشدها آن آنها ردن قادر به ح  ک باید باید

و سوم آنکیه درگییر بیا شود می میشود و دوم اینکه متضمن مفهوم وجود  کندمی می کند

بیین فرگیه و راسی  در ای مقایسه مقایسه ای . در این فص  شودمی میشودمفهوم صدق 

-بیه بیه خصیو و  گییردمیی می گیرد رابطه با اسامی خا  و توصیفات معین صورت

پرداختیه  همیانیایین اینهمیانی راس  در رابطه بیا پیارادوکسح  راه راه ح  به  خصو 

. راس  در تئوری توصیفات راسی  تمیایز واضیح و محکمیی بیین اسیامی شودمی میشود

. راس  عقیده دارد اسیم خیا  سازدمی می سازدخا  منطقی و توصیفات معین برقرار 

است کیه ایین  شیئی شی ء ای. معنای اسم کندمی می کندارجاع  شیء شی ءبه ی  منطقی 

 جمله جمله ی. او در تئوری توصیفات خود گیردمی می گیردآن قرار  جایبه به جایاسم 

قیرار  مورد تحلی  موردتحلی  مورد تحلی  را  ‘پادشاه فعلی فرانسه طا  است ُ    معرو

در  ‘ پادشاه فعلی فرانسه طیا  اسیتُ  را مانند  ایجمله جمله ایهرگاه  دهدمی ی دهد ،م

میی کذب آن آشکار  دهیم، می دهیم ،یعنی ترکیب عطفی نشان  اشمنطقی منطقی اششک  

 شود:می شود :

 و( کسی هست که در حال حاضر پادشاه فرانسه است 1
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 و( فقط ی  نفر پادشاه فرانسه است 2

 و .و طا  نیست ( چنین نیست که کسی پادشاه فرانسه است3

 سیت کسی هست که در حال حاضر پادشاه فرانسیه ’ (1) جمله شماره جمله ی شماره ی

قانون عطف ک  ترکیب کاذب خواهد بیود. راسی  بیا ایین بنا بر  بنابر کاذب است و  ‘است

که میان استعمال ظاهری زبان و ساختار و منطقیی آن تفیاوت دهد می میدهد نظریه نشان 

تحلی  زبان همین  هایفلسفه فلسفه های محرکه محرکه ینیروی  بساهچ چه بساهست و 

زبان بسیار  فیلسیفیدن، ن ،یدففیلسفلسفه و  هایعرصه عرصه هاینکته بوده است که در 

ذهین فیلسیو  را گرفتیار باورهیای  آسانیبه به آسانی تواندمی می تواندفریبنده است و 

 صیدق ،راس  با سه موضیوع  مواجهه مواجه یبه بحث  ادامه ادامه یمتافیزیکی کند. در 

 . شودمی می شودو وجود پرداخته  همانیاین اینهمانی  صدق،

چیزهیایی را کیه  همیه همیه یکه اگر ما  کندمی می کندراس  در مورد تئوری صدق بیان 

 آنهیا پادشاه فعلی فرانسیه را در مییان  ،قرار دهیم موردبررسی مورد بررسیتا  هستند 

سیت . ایین   نیابنابراین پادشاه فعلی فرانسه نه تا  اسیت و نیه تی ؛.نخواهیم یافت هاآن

که راس  در پی حفظ آن بود  کندمی می کندنقض  نقص ثالث را   مسئله قانون اصلی طرد 

غییر  غیرموجیود غییر موجیود اشییاء اشییا کیه رسیدمی می رسدو در این مورد به آنجا 

صفت تا  بودن ییا نبیودن را بیه  تواننمی نمی تواناین تی ندارند و بنابرهی  صف موجود

نیوع  همیانیایین اینهمیامی امیا در میورد و مث  پادشاه فرانسیه نسیبت داد. شیئی شی ای

 –وسیی  و دامنیه  –او در ح  این مسئله به موضوع راضیه  .برخورد راس  متفاوت است

دارای دامنیه وسیی  او اگیر یی  توصییف  ازنظر از نظر. شودمی می شودمحدود متوس  
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مورد شیء  شی که مادامی مادامیکه  است، است ،آنگاه جایگزینی حفظ شده باشد،  باشد ، 

دامنه محدود داشیته باشید  ،وجود دارد. ولی اگر این تمایز مورد ارجاع موردارجاع ارجاع

 مورد ارجاع موردارجاع مورد ارجاعحتی اگر  است، است ،جایگزینی ضرورتا  حفظ نشده 

متنی که متن تاب  صدقی نیسیت   ی  جود داشته باشد برای مثال وقتی این توصیف در و

 سیراینده ی( فردوسیی =  دیگر مثال  در دو جمله الیف زاویه زاویه یقرار گرفته است. از 

 فرودسییی ، ، بییه علییت آنکییه دو اصییطالح  فردوسییی( فردوسییی =  ه بنامشییاه سییراینده

 هسیتند، هسیتند ، هم مرجی  مرج هم هم مرج نامه شاه سراینده سراینده یو  فردوسی،

باال دارای ی  ارزش شناختی هستند. اما راس  اص  جیایگزینی  جمله جمله یبنابراین دو 

 دنییبر می گز یم مث  اسامی خا  واقعیمفهوم نگاری را فقط برای عبارات ارجاعی مستق

 نمی باشد.مولی برقرار ولی این اص  برای توصیفات معین یا اسامی خا  مع گزیندبرمی

و  اسیت باشدمی میباشد معنا  درباره درباره یراس  مرج  مستقیم  ازنظر از نظر نیست.

میی پس وقتی یکی از الفاظ ارجاعی مستقیم ر ا به جای دیگری جایگزین  ،نه درباره مرج 

عنیی دارای یی  مهیا آن آنها حفظ شده است زیرا ها آن آنها ارزش شناختی  کنیممی کنیم

گسترش دامنه واقعییت بیود تیا فقیط شیام  نیز استراتوی راس   1هستند. در مورد وجود

کیه دارای هسیتی  اشییائی اشییایی که وجود داشتند نشود و بلکیه شیام اشیائی  ایی یاش

فیلسیو  اتریشیی بسییار نزدیی   2البته این رویکرد به رویکرد ماینونگ  بودند نیز باشد.

رخیورد بیا ایین موضیوع بیه راسی  در ب بیود. بیود .همیده است که راس  خودش آن را ف

و با اشیاره بیه اینکیه نفیی کیردن محیول چییزی  کندمی می کندپارادوکس موجود اشاره 

در ادامیه فصی   دارد. دارد .در ایین میورد  حلییراه راه حلییارائه  ارایه سعی در  ،نیست

                                                   
1 -Existence 
2 -Meinung 
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. رسیدمیمیی رسیدمعیین توصییفات   فرگه و راس  در مورد نظریه نظریه ینویسنده به 

 باشید .فرگه بیان کرد که ی  اسم خا  ممکن است معنا داشته باشد ولی مرج  نداشیته 

با فرض اینکه بین مرجی   و ،او جمالت خبری را که فاقد ارزش صدق بودند رد کرد باشد.

آن ی  ارتباطی وجود دارد. در موردی که ی  چیز  هایبخش بخش هایی  جمله و مرج  

 شیی ءآن  جیایبه به جایخا   F معمولی، معمولی ،است، مانند زبان  Fچیز  و فقط ی 

نباشد و ییا اگیر بیشیتر از یی   F هی  چیزکه وقتی که وقتی  قرار خواهد گرفت ولی شیء

 دل بخیواهی طیوربیه بیه طیورفرگیه  اینجیا، اینجا ،باشند. در  Fدارای خصلت شیء  شی 

 مرجعی کهطوریبه به طوری کهفقط  دهد،می دمی دهی  مرج  را به آن نسبت  دلخواهی

-عبارتبه به عبارت دیگردارای هی  مرجعی نباشد و  ایجمله مله ایجاگر او  .داشته باشد

 دل بخیواهی طیوربیه به طیوررا ای کنندهغیر داللت غیرداللت کننده ای هر حد مفرد  دیگر

این فص   ادامه ادامه ی. در کندمی می کنده تهی اشار ایمجموعه مجموعه ایبه  دلخواهی

اشیاره ای ه توصیفات بین رویکرد فرگه و راس  نسبت ب هایشباهت مشابهت هایبه  نیز

و هیا رده رده ها و  هاطبقه طبقه هابا ها آن آنان و از مواجهه شود ای میاشاره  می شود

 شود.می می شود .محموالت در رابطه با توصیفات نکاتی بیان 
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 فتمفصل ه

 می کند. فرگه از این موضوع دفاع شودمی میشوددر فص  هفتم به مفهوم وجود پرداخته 

در  اشییاء. اشییاء .و نه صفت  ها استصفت تاصف صفات هاستکه وجود صفتِ  کندمی

 بیا فرگیه  اسیت؟ است ؟که آیا وجود ی  صفت مرتبه اول شود می میشود این فص  بیان 

کانیت مبنیی بیر اینکیه وجیود یی   یجملیه جمله یدقیق  حلی وتتجزیه تجزیه و تحلی به 

 مقولیه ای. او سیوی وجیودی را در گرامیر پیردازدمیی میی پیردازد ،محمول واقعی نیست

-ایین اینگونیه  گییرد،می می گیرد ،خاصیت خوا  قرار  جایبه به جایخودش  1ایمقوله

بگیوییم یی   خواهیممی هیممی خوای وقت طورمعمولبه مولمعطور به به طور که ما گونه 

 مسیئله مسأله ی. اینکه اگر بخواهیم به گیریممی می گیریمدر نظر  ،وجود داردشیء  شی 

 اینهمیانی و ال وجود  الوجود  هایپارادوکس پارادوکس هایوجود بپردازیم الجرم باید به 

نیاب از شیاراتی نییز بیه ابیزار راسیلی جهیت اجتهمچنین ا شود. شود .پرداخته همانی این

  فرگیه نظریه نظریه ی. در مورد شودمی می شودوجودی  هایپارادوکس پارادوکس های

گفیت کیه ایین دو در فضیای کانیت تیوان می میتوان وجود  درباره درباه درباره یراس  

ی  محمیول واقعیی نیسیت. فرگیه در ‘وجود دارد  λ’و معتقدند که  کنندمی می کنندتنفس 

 میی باشیددوم  –یی  محمیول مرتبیه   ‘وجود’که کند می کند  میپیشنهاد  2مبانی حساب

کیه او بیه آن  اینظرییه نظرییه ای. کنیدمی می کندکه خصوصیتی از مفاهیم را بیان  است

هیا  F’گیوییم میی میگیویمکیه وقتیی شود می میشود فهمیده  گونهاین اینگونه باور داشت

مفهیوم  دربیاره درباره یچیزی  کنندهیانب بیان کننده عنوانبه به عنوانباید  ‘وجود دارند

                                                   
1- Categorical grammer 
2 -Grund Lagen 
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F    یعنی اینکه  شود، شود ،فهمیدهF  سور  است. می باشد .حداق  دارای ی  موردX)  ( 

. رویکردی دیگر آن است کیه شودمی میشود( خوانده  )چیزی هست صورتبه به صورت

آن  ن تئوری مشک  همراه با ای شود. شود .نگاه زائد  زاید  صورتبه به صورتبه وجود 

 میی توانیددر صورت صادق بیودن  ‘  وجود دارند F’است که آیا ادعایی وجودی مث  و 

می  چطور طورچه چه طورییعنی خیز؟  خیر ؟ باشد یا  بخشآگاهی آگاهی بخش تواندمی

 حی راه راه حی  هیا وجیود ندارنید؛ Fکه میثال   کندمی می کندی  نفر اطمینان حاص  شو 

آن ی  اسم خا  منطقی یا  داشتیم، داشتیم ،اگر ما ی  موضوع واقعی راس  آن است که 

 به طور باید می بایددر مورد ی  اسم خالص واقعی ما  بود.می می بود.اسم خا  واقعی 

 مسأله یو بنابراین  یافتیممی می یافتیمنامیده شده  شیء شی ءمستقیم آشنایی با  طوربه

 بیی معنییهم تأیید و هم انکار وجود  شود. شود .طرح م تواندنمی نمی تواندوجود  مسئله

شیود  میی میشیود مفصی  بیه آن توجیه  طیوربه به طورهستند. مطلبی که تقریبا   معنیبی

 یشناسیانه شناسیانه یفرگیه برهیان هسیتی  ازنظیر از نظربرهان وجودی خداوند است. 

-می می برداول رنج  –به ی  مفهوم مرت عنوانبه به عنوانوجود خدا از مغلطه تلقی وجود 

. او پیردازدمیی می پردازد. فرگه به ارتبا  اساسی بین مفهوم وجود و عدد اصلی نیز برد

 میدانید مفهیوم  مهفیوم ی   درباره درباره یعددی را تصدیقی  جمله جمله یمحتوای ی  

ا مرجی  که بیا قالیب معنیشود می میشود نتیجه گرفته  گونهاین این گونهدر ادامه داند. می

بیه وجیود  دربیاره دربیاره یمناسیب  اینظریه نظریه ای تواندمی می توانداست که فرگه 

 آنجایی رسد می میرسد ی  صفت از اشیاء بیان کند. پس فرگه به شاخص  عنوانبه عنوان

 در حیالی کیهو  دانیدمیی میید انید هیاصیفت صفت هاکه وجود را صفت  آنجایی جاییآن

 می بیردی  صفت از اشیاء نام  عنوانبه به عنوانعنا مرج  از وجود در قالب م کهدرحالی
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جیزء  جیزو در سرتاسر فص  هفتم تمامی لغاتی کیه  درهرصورت در هر صورت. بردمی

و بررسیی قیرار  موردبحث مورد بحثکلیدهای اصلی فهم فرگه هستند در رابطه با وجود 

 .گیرندمی می گیرند

 فصل هشتم

 دربیاره یایجادشیده  هیایش  ش  هایفرگه راج  به صدق و  در این فص  به نظریات

مختلیف  هیایبخش بخش هایی فرگه اگر همگ ازنظر از نظرخواهیم کرد. آن بحث  درباره

جایگزین کنیم و از  هم مرج  مرج هم هم مرج دیگر  هایبخش بخش هایی  جمله را با 

-جمله جمله ها باز هم این  ،سیمدیگر و دورتر بر هایجمله جمله هایبه  ایجمله جمله ای

نتیجیه  تیوانمیی میی تیوانیعنی  بود. بود .همگی دارای ی  ارزش صدق برابر خواهند ها 

آن جمییالت دارای ییی  داللییت و اشییارت هسییتند. کسییانی ماننیید  همییه یه همییگرفییت کییه 

 تیرمقتنتیرمقنن میتقن تیردر سیعی با انتزاعی و ریاضی کردن ایین موضیوع  1دیویدسون

 .اندداشته داشته اندین مسئله کردن ا

هم کردن جمالت  جاجابه جا به جا  مرج  به شناسایی و توجیه کردن فرگه در تمایز معنا

می بیان  وا پردازد.می می پردازد .ها  آن آنها و تصدیق در ارزش صدق مرج   هم مرج  

ته باشند آنچه یی  معمولی به کار رف هایشیوه شیوه هایکه اگر کلمات در دارد می دارد 

 است باشدمیها آن آنها میباشدمرج   دارد، دارد ،نفر قصد صحبت کردن راج  به آن را 

میی حر  بزند  هاآن آنها خود کلمات یا معنای  درباره درباره یولی اگر ی  نفر بخواهد 

-می مید هداو ادامه دهد.  دهد . قرار  قولنق  نق  قولرا درون عالمت ها آن ها آن باید باید

                                                   
1 -Davidson 
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و  کنیدمی می کندمعنی صحبت  درباره درباره یغیرمستقیم فرد  قولنق  نق  قولکه  دهد

ه رااما در متن کتیاب اشی مرج . مرج  .تا به  کنندمی می کنندکلمات به معنای خود اشاره 

توضییح فرگیه در  اسیت. اسیت .که فرگه در این مورد در اشیتباه بیوده شود می میشود 

غییر  قیولنقی  نقی  قیول( و “.... ”گوییدمیی میگوییدما از نق  مستقیم ) ستفادها استفاده ی

 ایین توضییح پاییه پایه یکه .....( ناکافی است و بر  گویدمی می گوید) غیرمستقیم مستقیم

 شود.می میشود .ی  تئوری ساخته  ناکافی

باز می صدق  ارزش مسئله مسأله یکتاب با چرخشی ناگهانی به نویسنده  نویسنده ی اما 

می  □صدق  پذیرفتن کواین در رابطه با عملگرو به ذکر دالی  ن گرددبازمی گرددمی گردد

همراه  مرج  هم هم مرج های قسمت سمت های که با جایگزین کردن ق پردازدمی پردازد

واحید با این عملگر صدقی معنای جمالت نیز تغییر خواهند کرد و دیگر جمالت به ی  امیر 

 . کنندنمی نمی کننداشاره 

کیه خیوانش  کنیدمی می کنداشاره  □خوانش عملگر صدقی  نحوه یه نحوسپس کواین به 

. کننیدمیی می کننیدمعناهای متفاوتی را به ذهن متبادر  2ایجمله جمله ایو  1شیئی شی ای

و نقیدهای گییرد می می گیرد قرار  موردبررسی مورد بررسیخالصه اینکه نظرات کواین 

 میورد اسیتفادهموجیه  موجّهیه ه بر آن با نگاهی به نظریات فرگه راجی  بیه بحیث نویسند

خود  نتیجه نتیجه یکتاب  نویسنده نویسنده ی. سپس گیردمی می گیردقرار  مورداستفاده

 می کنیدارزش صدق را حفظ  مرج  هم هم مرج که جایگزینی الفاظ  گیردمی می گیردرا 

شیء ارجاع شده باشد و اسیتدالل فرگیه را در  درباره ی دربارهفقط اگر این جمله  کندمی

                                                   
1 -Dere 
2 -De dicto 
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اسیم  عنیوانبیه به عنیوانچراکه فرگه توصیفات را  داندمی می دانداص  جایگزینی دوری 

بدسیت . اما راس  نییز تبیینیی جیایگزین بیرای ایین میورد گزیندبرمی بر می گزنیندخا  

راسی  معتقید  دانییممیی دانیممی که  طورهمان همان طور. دهدمی به دست دستبه میدهد

اینکه راجی  بیه  منزلهبه منزله به منزله ی از ی  جمله  تواندنمی نمی تواندبود که ی  فرد 

سیت کیه راجی  بیه توصییفات ا ایتئیوری تئیوری ایصیحبت کنید. او دارای  ،چیزی است

 – راسی  بیه تفسییر و خیوانش دامنیه بیزر  و دامنیه .کندمی می کند استدالل فرگه را رد

بیا صدق را در جمله  مرج ، هم هم مرج  ،که جایگزینی الفاظ است؛  است ؛ محدود معتقد 

در تفسیر دامنیه کوچی   کهدرحالی در حالی که کندمی می کنددامنه حفظ  –تفسیر بزر  

 طورآن آن طور. نتیجه آنکه استدالل فرگه در این مورد شودنمی نمی شوداین صدق حفظ 

. فرگیه گرددمی می گرددنیست و با تفسیری متفاوت مسدود  دهد،می دمی دهکه او نشان 

. ممکن است منظور از ی  کندمی می کندنیز غفلت  1در مورد مفهوم دیگری مانند )تصدیق(

ایین  باشید. باشد .تصدیق با آن چیزی باشد که تصدیق شده است و یا تصدیق کردن آن 

در آثیارش  نیوعیبیه بیه نیوعی. فرگیه شیودمیی می شیودتمایز نسبتا  راحت مغفول واق  

که گویی این عالمت نقش تصدیقی جمالت را بر عهده دارد حال  کندمی می کندصحبت ├از

تعلق ندارند بلکه به دستگاه ارجاعی نمادگذاری   ’├‘صدق به  هایارزش ارزش هایاینکه 

 تعلق دارند.

و مفهیوم صیادق بیا  .دشیومیی میشیودداختیه در بخش انتهایی فص  به مفهوم صادق پر

دسون که آن را واقعیت بزر  یدیگری که از سوی سایر فالسفه مانند دیوتعابیر   یبیرتعا

. برداشت فرگه گیردمی می گیردقرار  وتحلی تجزیه تجزیه و تحلی مورد  نامدمی می نامد

                                                   
1 -Assertion 
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کند بودن آن است و اینکه صدق قرار نیست نقش چیزی را بازی زائد  زاید از صادق بودن 

کیه  پردازدمی می پردازدانتقادی با سایر فالسفه وگوی گفت گفتگو و در این راستا به ی  

 شود.ای میاشاره اشاره ای میشود .در طول فص  به آن 

 فصل نهم

به مقیدار بسییار کمیی  است. می باشد . غیرمستقیم غیر مستقیمموضوع فص  نهم مرج  

بار دیگیر بیه معنیا و مرجی   ،ضیح داده شدهراج  به عبارات موصولی در فص  هشتم تو

 دربارهی نق  قول هیای شدهگفته گفته شدهو به ذکر مطالب  گرددبرمی بازگشت می گردد

. در پیردازدمیی میی پیردازددر آن  غیرمستقیم غیر مستقیممستقیم و  هایقولدرباره نق 

ر این شیوه کلمات و د کندمی می کندمعنا صحبت  درباره درباره یسخن مستقیم ی  فرد 

. در کنندمی می کنندداللت ها آن آنها مرج  مرسوم خودشان را ندارند و معموال  به معنای 

طییور بییه بییه طییور غیرمسییتقیم مییورد اسییتفاده کلمییات  غیرمسییتقیم غیییر مسییتقیمسییخن 

 غیرمسیتقیم غیر مستقیمیا دارای مرج   اند گرفته گرفته اندقرار غیرمستقیم مورداستفاده 

 غییر مسیتقیمفرگیه سیعی دارد معنیای رسد می میرسد به نظر  هستند. هستند .دشان خو

راسی   دهد. دهد .یکی قرار  خواندمی می خواندی  جمله را با آنچه او اندیشه  غیرمستقیم

-میی می دانیدرا مشک  شود می میشود بیان اینکه چگونه معنای سخن غیرمستقیم تعیین 

بیه  هیاداللت داللت هااز  گردیعقب عقب گردی جاده اده یجچراکه معتقد است هی   داند

میی نامتناهی بیان  مراتبسلسله سلسله مراتببا طرح  1کارناپ ندارد. ندارد .معناها وجود 

غییر مجزا بیرای معناهیای  هاینام نام هایکه فرگه نیازمند تعداد نامتناهی از  کندمی دارد

                                                   
1 -Carnap 
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پس کند می می کند .دسون نیز این مطلب را تأیید دیوی است. می باشد . غیرمستقیم مستقیم

مسیتقیم  قولنق  نق  قولبه نتیجه رسید که ی  عبارت در توان می می توان با این حساب 

مسیتقیم  قیولنق  نق  قولمضاعف دارای ی  معنا یا مرج  متفاوت از آن چیزی که دارای 

 باشد، نیست. است ، نمی باشد .ساده 

غیر  غیرصلب که اصطالحات صلب و شود می میشود ارسونز پرداخته آنگاه به نظریات پ

 گییردمی می گیردی  سلسله نامتناهی و متناهی از کلمات در نظر مورد  مود را در صلب 

 غیر صیلب غیرصلب غیر صلب تو سعی در تبیین نظر فرگه در این چارچوب دارد. عبارا

در میورد عبیارات ایین  کیهدرحیالی لی کیهدر حاقابلیت جایگزینی با کلمات دیگر را دارند 

صادق نیست. در حقیقت نظر پارسونز آن است که سعی در توجیه مرج  این مطلب  ،صلب

 به فروپاشی معنا  مرج  خواهد انجامید. ایغیرمستقیم فرگه غیر مستقیم فرگه ای

فرگیه بیه  معنیا  مرجی ی مقالیه  ایمقالیه مقالیه ایقیرار دادن  قراردادن مبنا  این فص  با

. پیردازدمی می پردازدغیرمستقیم  قولنق  نق  قول درباره درباره یارزیابی نظرات فرگه 

شیروع  رانیدمی می راندمارگارت تاچری  پوو را ’فرگه از ی  جمله مانند با تحلی  نحوی 

 سیویبه به سویو معناهای مترتّب بر این جمله  هاارجاع ارجاع هاو با بیان  کرده می کند

و سیپس در طیول فصی  بیه  رودمیی می رودنمادین آن پیش  بندیصورت رت بندیصو

 میی پیردازدمربیو  بیه آن عالئم  عالیم نمادین و  بندیصورت ت بندیصورتوضیح این 

 میورد ارزییابیرا بیا اصیول میورد وثیوق فرگیه ها بخش بخش ها این  و آنگاه پردازدمی

نقی  قیول غییر . بار دیگر این جمله را بیا دهدمی می دهدقرار  مورد ارزیابی موردارزیابی

میی مانند تدکندی باور دارد که مارگارت تاچریی  پیوو را  قول غیرمستقیمینق  مستقیمی
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 نق  قولی غیر مستقیم میورد ارزییابیو حال از دیدگاه  کندمی می کندتکرار  ‘ راندمی راند

و در این رهگذر به دهد می هد می دقرار  مورد ارزیابی موردارزیابیقولی غیرمستقیم نق 

فرگیه ماننید اصی   هیاینظرییه نظرییه هیایامهیات  امهّیات اصولی که جزء رد  رّد  و نقد

. راس  نیز در همین راستا معتقد است که پردازدمی می پردازد ،مصداقی بوند مرج  است

رگیه از پیش ببیریم تبییین فرا اگر ما سعی کنیم ی  رابطه و نسبت منطقی بین معنا مرج  

منیتج  متینج سیمانتی   هیایناهنجیاری ناهنجیاری هیایبه غیرمستقیم  غیر مستقیم متون 

 نقیصیه یبیه  ‘شمسیی منظومیه منظومیه یثق  ’راستا با ذکر مرکز شد و در این  خواهد

 ارایه می دهد .و استدالل و برهان خویش را کند می می کند استدالل فرگه اشاره  ینقیصه

  دهد.ارائه می
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 فص  دهم 

و تغییرات و یا تأکیداتی که  میشود آن پرداخته  عالئم  و  نقلقولدر فص  دهم نیز به 

 ساده  نقلقول ساختمان  میشود. توضیح داده  می ورند،برای جمله پدید  عالئم این 

 کلمه یا کلماتی  ازاینرو  است. در آن  مورداستفاده زبان و کلمات  دربارهجهت صحبت 

  اینکه دارای مرج  معمولی هستند  بهعنوان نیابد  میگیرند قرار  نقلقولکه درون عالمت 

 درونی اضافه کنیم چه  نقلقولهای بیرونی را به  نقلقولهای حال اگر ، آیندبهحساب

- نام p  نقلقولهای و o  نقلقولهای  میافتد؟اتفاقی در معنای جمله و نوع کاربرد آن 

و در رابطه با نقش و  میشود  داده  غیرمستقیم مستقیم و  نقلقولهای هستند که به هایی

   میگیرد.بحث نسبتا  مستوفایی صورت  آنها چگونگی عملکرد 

 کواین سه جمله  میشویم.کواین آشنا همچنین در طول فص  با تئوری نام بی ساختار 

 در جاهای مختلف  نقلقولها و با توجه به قرار دادن  میکند بوستون بیان  کلمهدر مورد 

  را ادامه  نقلقولها و بحث در رابطه با  میدهدبه دست  معناهای متفاوتی را از آن ،جمله

 میدهد.

که در آن  میشود  نیز پرداخته  دیویدسونفص  به تئوری برهانی  ادامه همچنین در 

 و  درباره نقلقول میپردازد   فرگهایدیویدسون به رویکردی انتقادی در رابطه با نگاه 

.  میداند اولیه سمانتیکی  نامهای نامحدود  سلسلهمراتببه سرنوشت  مختوم  او را نظریه

 واحدی هم درون و  نامهایکه  میکنند هم کواین و هم دیویدسون انکار  درعینحال اما 

. این در حالی است که پارسونز که نام دیگری  میگیرند قرار  عالئم نقلقولهم بیرون 

 که ی  کلمه واحد  میگیرد ر ا  فرگهایطر  منظر  میشود است که در این فص  برده 

                                                   
 -Structureless Name Theory  
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 فص  دهم 

در فص  دهم نیز به نق  قول و عالیم آن پرداخته میشود و تغییرات و یا تأکیداتی کیه ایین 

عالیم برای جمله پدید می آورند توضیح داده میشیود . سیاختمان نقی  قیول سیاده جهیت 

رو کلمه یا کلمیاتی  صحبت درباره ی زبان و کلمات مورد استفاده در آن می باشد. از این

که درون عالمت نق  و قول قرار می گیرنید نیابید بیه عنیوان اینکیه دارای مرجی  معمیولی 

هستند به حساب آینده . حال اگر نق  قول های بیرونی را به نقی  قولهیای درونیی اضیافه 

          pو نق  قول های  oکنیم چه اتفاقی در معنای جمله و نوع کاربرد آن می افتد ؟ نق  قولهای 

نام هایی هستند که به نق  قول های مستقیم و غیر مستقیم داده میشود و در رابطه با نقش 

 و چگونگی عملکرد آنها بحث نسبتا  مستوفایی صورت می گیرد . 

کواین آشنا می شویم. کواین سیه جملیه 1همچنین در طول فص  با تئوری نام بی ساختار 

کند و با توجه به قرار دادن نق  و قیول هیا در جاهیای در مورد کلمه ی بوستون بیان می 

مختلف جمله معناهای متفاوتی را از آن بدست می  دهد  بحث در رابطیه بیا نقی  قولهیا را 

 ادامه میدهد .

همچنین در ادامه ی فص  به تئوری برهانی دیوید سیون نییز پرداختیه میشیود کیه در آن 

نگاه فرگه ای درباره ی نق  قول می پردازد و  دیویدسون به رویکردی انتقادی در رابطه با

نظریه ی او را محتوم به سرنوشت سلسله مراتب نامحدود نام های اولییه سیمانتیکی میی 

داند. اما در عین حال هم کواین و هم دیویدسون انکار می کنند کیه نیام هیای واحیدی هیم 

ت که پارسیونز کیه نیام درون و هم بیرون عالیم نق  قول قرار می گیرند. این در حالی اس

دیگری است که در این فص  برده میشود طر  منظر فرگه ای ر ا می گیرد که یی  کلمیه 

                                                   
1 -Structureless Name Theory 
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واحد ممکن است در متن های مختلفی ظاهر شود و آنچه را بیان می کند یا بیه آن ارجیاع 

می کند بستگی  به متنی کیه در آن میورد اسیتفاده قیرار گرفتیه اسیت دارد. ضیمن اینکیه 

نق  قولی )چه مستقیم و چه غیر مستقیم ( به صیورت صیوری و فرمیول بنیدی  گفتارهای

 شده نیز مورد بررسی قرار می گیرد. 

 ویرایش در کادر باال
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 فصل دوم

 تابع و شناسه

کو   طوورهموا  هموانوور  ،نگواری مفهووم ،نگاریمفهوم

یک زبا  صووری از ففرور کند، عنوا  فرعی ]آ [ اعالم می

 مودل بنودی بندی مدلنای زبا  ریاضی محض بود ک  بر مب

فرگ ، نمادگذاری بورای فوابور را از ابوا   شده بود.

فوابر را  کوارگیریبو  ب  کارگیریاقتباس کرد و قلمرو 

اعوداد گبوترد داد.  دامنو  دامنو  ب  چیزهایی ورای 

 مشخصوو  آنگاه با جانشین کرد  فقبیم موضوع/محمول کو  

بنودی بوا فقبویمهوای منوقوی شیشوین بوود نظوام مشخص 

فابر/شناسوو  یووک نمادگووذاری منوقووی  لوو  کوورد، یووک 

Begriffsschrift وو  مفهوم نگاری نگاری مفهوماللفظی، و فحت

-مویک  جهت نشا  داد  افرار راجر ب  هر موضوعی کفایت 

او، مانند زبوا   مفهوم نگاری  نگاریمفهوم. کردمی کرد

د کو  کورموی      ریاضی، افروار را طووری بازنموایی 

-بازنمواییدر  وود  هاآ  آنها ارفباطات استنتاجی بین 

 ب  شودتبندی شده بود. این شروژه صورت هابازنمایی ها 

منوو   فنهوانو  ن  فنهاآمیز بود. فرگ ، موفقیت شدتب 

را  ل  کرد، بلر  یک قالب فئوریک  مدر  ُمدر  محموالت 

-هموینهای فلبفی بعدی در منو  و برای ببیاری از گبترد

طوور کو  نظری فراهم آورد. هموا  فلبف  فلبف  طور در 

یادآوری کرد، کوار  درستیب  ب  درستی( a 1981)   دامت 

 شناسوان معرفوتفرگ  فوج  محوری فلبف  را از موضوعات 

دکوارت موورش شوده  وسیل ب  ب  وسیل ک   شناسان معرفت

شناسووان   بودنوود بوو  موضوووعات متووافیزیری و هبووتی

د ک  از زموا  ارسوووو بو  بعود برجبوت  شوده برگردان

کو  فرگو   ایشناسو  ای شناسو بودند. اما فحلیل فابر/
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بو  دار بود. یک ابهام مهوم در داد  دش  ارائ  ارای  

[ی یوک Inhaltمفهوم سمانتیری محتوا ] کارگیریب  کارگیری

موورد هوای جمل  وجود داشت. فرگ  متوج  شناسایی فرمیم

و بعد از کار سخت فلبوفی فووراوا ، شد  موردنیاز نیاز

 دهو  ای ک  اکنو  ما با آ  آشوناییم، در اوایول نظری 

. ایون نظریو  ابتودا در آوردسر بر سربرآورد 0981 ده 

ذکور شود و سودر در ]آثوار[  0980]اثر[ فرگ  در سال 

 سووا ت  و شردا توو  a0981و  c0981هووای فرگوو  در سووال

 فوابر/ یشختو  شختو  یشد. موا فحلیول  وشردا ت سا ت 

 وواهیم داد و  ارائوو  ارایو  فرگ  را  شناس  شناس  

راجور بو   کو هنگوامی هنگامی کو ، بعدازآ  بعد از آ 

کنویم، راجور بو  بعاوی از فمایز معنا و مرجر بحث موی

-اولی   وود موی نظری  نظری  فغییرافی ک  او باید در 

فوضیح  واهیم داد. هیچ جایی برای آگاهی موا از  ،داد

فواند سوا تما  فابر/شناسو  را ی ک  یک  واننده میجای

بنوابراین  ؛،شیدا کند، وجود نودارد ففصیلب  ب  ففصیل

آ  را در اینجا مفووروگ گوورفتیم. ارائ   ارای  ما ا  

ای ک  این مولب برای او ببویار ابتودایی اسوت  واننده

 فواند ب  بخش بعدی رجوع کند.می

ی اسووت. بورای هوور نمادگذاری جدید یک فابر چنین چیوز

)ضرورفًا مجوزا  s و s'، غیر فهی غیرفهی مجموع  مجموع  

( f )دامنو  s عناصری از  s' ب  s از f نیبتند(، یک فابر

 کند. اگور( ب  هم مربوط میf )ُبرد  s' را با عناصری از

xєѕ آنگاهf(x)єѕ'  و f(x)  فابرارزد f  شناس  شناس  برای x 

 شناسو  یگان  برای یوک  رزدا در صحبت از است. باشد.می

ایوون  بوو   وواطر  موج  هبوتیم بوو   واطرمفروگ  شناس 

 :موج  هبتیم  صوصیت بنیادین فوابر
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در  x،y: ) صوصویت بنیوادی فوابور( بورای هور 0.1.1اصل 

 . f(x)=f(y)، آنگاه x=y، اگر f دامن  دامن  

را فنها با یک عاوو  sهر عاوی از  f، روازاین رواز این

دهود، فوابر یوک نووع  اصوی از ارفباط می ѕ' از منفرد

عاووو از دامنو  را بوا عاوووی  هر است، نوعی ک  رابو 

کند. البت ، یک عاوو از دامنو  یگان  از ُبرد مربوط می

ممرن است با فعداد بیشتری از یک موورد ُبورد ارفبوواط 

ای برقرار کند. ولی در آ  صوورت، ایون ارفبواط رابوو 

، نببتی اسوت کو  بود  رادرباست ک  فابر نیبت. مثالً، 

فابر نیبت: این نببتِ یک فرد با بوورادر یوا بوورادرا  

یوک نبوبت  دوم بوود  ریشو  ریشو  بود  یا  جذراست. 

 4 مجوذورریاضی است ک  یک فابر نیبت: هرچنود موا از 

-کننوده صوحبت مویو گموراهانداز کنیم، اما غلطصحبت می

 .-1+ و1، دو ریش  دارد، 4 یم؛ چراک کن

-بو  ب  عنووا فوابر  و ای، روابطمجموع  -نظری  نظری 

اند. برای مثوال، فصور شده های مرفب عاوهافاییn عنوا 

دو موضوعی، یووک زیرمجموعوو  از ضور   رابو  رابو  یک 

هوای زوج مجموع  مجموع   واهد بود، یعنی،  ѕ×ѕ'دکارفی 

ضوورورفًا مجووزا  ѕ'و ѕѕy (ѕ' و ѕѕx<، کوو  x,y> مرفووب

 هروقوت y=zگوید کو  اگور ب  ما می 1.0.1. اصل نیبتند(

آنگواه آ   ،هور دو رابوو  هبوتند <x,z< و >x,y>هر وقت 

 رابو  یک فابر هم است. 

 قبل از ادام  ]مولب[ یک هشدار بد نیبت.

هوای مرفوب یروی فرگ  یک فابر را با یک مجموع  از جفت

های مرفوب برابور بوا جفت مجموع  مجموع  نگرفت. بلر  

و قلمورو ارزد یوا  Werthverlanfو آ  را چیزی است کو  ا

 وواهیم داد  5نامد. ما در فصل ها و فابر میردیف ارزد

 هبووتی شناسووان  شناسووان  هبووتیکوو  فرگوو  یووک فقبوویم 
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[ از یک طرف و فوابور از Gegständeبنیادین بین اشیاء ]

سازد ) یلی فقریبی، موواب  فموایز طرف دیگر برقرار می

. دسوت  اول ]اشوویاء[، از آ  سنتی میا  شیء و ویژگی(

محبوووو  کووورد،  Werthverlaüfeچیزهوووایی کووو  او آ  را 

برشومرد،  ذاتبو قوائم تقائم بو  ذامل، هبتومندهای کا

 ذاتبوو قووائم قووائم بوو  ذاتولووی دسووت  دوم ]فوابوور[ 

 اشباع شودههای فرگ ، نیبتند، بلر  با شیگیری استعاره

بو  . اموا نیبتند و محتاج فرمیل شد  هبوتند شدهاشباع

هوای ، برای فرگ  اگر فوابر برای شناس هراالب  هر اال

یربا  ب  بوار آورنود، عوین  هایارزد ارزشهای یربا ، 

هم هبتند. چو  این با نگاه و دید مصداقی کو  بو  آ  

 یهوافوانیم ب  شهودیایم سازگاری دارد، ما می و گرفت 

د رو عنووا بو  بو  عنووا ای  ودموا  نظری  و مجموعو 

-هبوتیمالاظوات  ک مادامی مادامیر  اکتشافی فری  کنیم 

زمینو  را  فودریجبو  ب  فدریج هبتی شناسان  شناسان  

 کند.روشن می

هوایی از فوابور ریاضوی وجوود دارد. فوابر اینجا مثال

یک فابر منفرد است، یعنی، یک فابر بوا   =²x f(x) مجذور

را بووا اعووداد صووحیح یک شناس . این فابر اعداد صحیح 

-کند، هر عدد صحیحی را با مجذور آ  مورفبط موینظیر می

، 4را بوا  1کنود، متناظر می 0را با  0کند: این فابر 

کنوود. جموور، متنوواظر مووی ... و همچنووین 8را بووا  3

f(x,y)=x+y،  یک فابر دوفایی است. این فوابر یوک جفوت از

ن کنود. ایواعداد صحیح را با اعداد صوحیح متنواظر موی

و  5<  را بووا 1و3، جفووت >1را بووا  <0و0>فووابر جفووت 

 دربوار  کنود. در مبوااثی کو  همچنین ... متنواظر موی

چگونگی  درباره دربار  فوابر داریم،  یلی کم درباره 

برقراری این شیوند و ربط یووا چگووونگی برقوراری ایوون 
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 شناسو  دهی فابر فوسط یوک شیوند و ربط یا چگونگی ارزد

 بت شده است.صح ،مفروگ شناس 

مهوم  صوصویت  جنب  جنب  ای، این منظر نظری  و مجموع 

 دربوار  جبری فوابور را، کو  بوورای فهووم شوهودی موا 

گیورد. بورای این مفهوم اساسی است، نادیده موی درباره

 ب  صوورتکنیم، ک  مثال، وقتی ما ب  فابر جذر فوج  می

بو   ،²f(x)=xبیا  شده است  طوراین اینوور جبری  صورتب 

بو  دسوت   بدست آورد رود  عنوا ب  ب  عنوا این فابر 

کنویم. از عدد دیگر )شناس ( فرر موی عددی مقدار آورد 

ریاضیافی اسوت  شدهروی  شنا ت  شد روی  شنا ت این یک 

دهود کو  ارفبواط ک  با فرمول جبری ک  این معنا را می

-بین دامن  و ُبرد مرفب و منظم است، شیوند برقورار موی

هوای یوک مجموعو  از جفوتعناصر برد  ند. این فرگ ک  ک

عناصور ُبورد  ،کنودرا برآورده می 1. 1. 0 منظم ک  اصل

یوک  یوز نبوبتًا  بووا است در دسترس نباشند، یک فابر 

بلند است. ما مومئن نیبتیم ک  ِفرِگ  چگونو  روی ایون 

کند. ما فمایل داریوم بواور کنویم کو  فرگ شافشاری می

جبری، او ب  سرعت وجووود یوک فووابر را بدو  یک فرمول 

بو   فقوطها را مجموع فوانبت نمی شذیرفت، زیرا او نمی

-نمویهوای مفواهیم قورارداد فورد مصداق عنوا ب  عنوا 

بدو  این مفاهیم برای مشخص کرد  عناصوور ایوون  فوانبت

ای را مفوروگ بگیورد ولوی وجود چنین مجموع و  مجموع  

 باشیم. فوانیم از این مومئنما نمی

 

 

 ( تابع و شناسه2. 3
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نمادگوذاری فابر/شناسو  در  ااضردراال در اال ااضرما 

( 1891از فرگو  ) طورعمدهب  ب  طور عمدهریاضیات را ک  

 + f(x)=(2.x)اقتباس شده است شرش  واهیم داد. فابر  ووی 

کنود. موی  اعداد صحیح را با اعداد صحیح متناظر  (2.1)1

 فرفیوبب  ب  فرفیبفابر  3و  1و  0 شناس  شناس  برای 

کنود دهد. فرگ  مشاهده میرا نتیج  می 7و  5، 3مقادیر 

 ریاضی، معادل  معادل  ک  

1 .1)  0(+0 .1=)3 

-ایون ایفهمانی است، یک  همانیاین همانی ایندر اقیقت 

 هموانی ایندر کنار عالموت  ‘(1.0+)0’. چو  1صادق همانی

یک نام ب  کوار  عنوا ب  ب  عنوا قرار دارد  همانیاین

عددی را ک  بوا افوزود  یوک [ (‘1. 0)+0’]رود: این می

را  3عودد  ،آیود، یعنویب  دست می 0در  1ب  ااصل ضر  

کو   3 ، بر الف عددهراالب  ب  هر االکند. گذاری مینام

یوک عبوارت  ‘(1. 0+)0’اسوت،  ببویطیک عبارت ارجاعی 

مرکوب[ شوامل اسوت: آ  ]عبوارت ارجوواعی  مرکبارجاعی 

هوای  اصوی بو  هموراه قبومت عنووا ب  ب  عنوا اعداد 

  عبوارت مرکووب اسووت. میشود.رای جمر و ضر  نمادهایی ب

بو   0جایگزین کرد  عودد  وسیل ب  ب  وسیل ‘(1. 0+)0’

( 1. 1در سومت راسوت معادلو  ) ‘x’متغیور جای ب  جای 

 سا ت  شد. اال،

(3 .1)  ’0(+x .1‘) 

-بو  بو   صوو گیرنود و د قرار نمییک عد جایب  ب  جای

یک متغیر یا عدد نامعین مثل آنچو   جایب  ب  جای  صو 

قورار  ،بعای از معاصرا  فرگ  متمایل بودند فرگ کنند

گیرد. دقیقًا برای جلوگیری از چنین اشتباهی، فرگو  نمی

کامل کنوار  طورب  ب  طوررا  ‘x’فرجیح داد ک  متغیر  

مانده را در شرانتز اااطوو   بگذارد و فاای  الی باقی
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یوک بیوا   صوورتبو  بو  صوورت( 1. 3کند، بنوابراین )

 ناکامل،

(4 .1)  ’0(+0.)1)‘ 

اسووت  مرجر  مرجحهد آمد. این نمادگذاری گرچ   در  وا

 ولی وقتی فابعی با بیش از یک شناس  داریم ناکوافی و

ق فور موا صوورتدرایون در ایون صووریزیورا  .ناقص است

دهند چ  وقت باید اعداد مشواب  شا  میمتغیرها را ک  ن

 را ،را درج کنیم و چ  وقت نیازی ب  این کار نوداریم

فرگ  با اسوتفاده از اوروف   رهباأل باال ره فهمیم. نمی

جاهای  والی  جای ب  ب  جای ηو  εکوچک الفبای یونانی 

( را بو  1.4کو  ) صوورتاینب  ب  این صورتموافقت کرد 

 صورت،

(5 .1  )  ’0+ (η .1)‘ 

فرگو   ،( نماینده یک عدد نیبت، بلرو 1. 5بنویبند، )

 برای فابر  وی ک  ما با آ  شروع کردیم،

(6 .1)  0( +η.1) 

 را شیشنهاد کرد.

 زیبواییبو  بو  زیبواییشیشنهاد فرگو  نمادگوذاری را 

 کند. چو  درج کرد  اعداد، فبخیر می

(7 .1  )  ’3 ‘ ،’1 ‘ ،’0‘ 

-عبارات زیر را نتیجو  موی رفیبفب  ب  فرفیب( 1.5در )

 دهد.

(9 .1)  ’0( +3 .1)‘ ،’0(+0 .1)‘ ،’0( +0 .1)‘ 

 هایرا برای شناس  (1. 6)و فابر 

(8 .1)  0،1،3 

 هایارزد ارزشهای
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(01 .1)  3،5،7     

 .کنندمی می کنندا ذ  فیبفرب  ب  فرفیبرا 

( 1.8اعوداد در ) جایب  ب  جای( 1.7در )نمادهای عددی 

اعوداد  جایب  ب  جای(، 1.9گیرند و عبارت در )می قرار

( 1.01گیرنوود. ایوون اعووداد در )( قوورار مووی1.01در )

 ( هبتند.1.8) شناس  شناس  ( برای 1.6مقادیر فابر )

بنابراین فحلیل فرگ  از نمادگذاری ریاضی فوا اینجووا 

 -آورده است. وقتی یک نام ب  دست بدست نتایج زیر را 

رت ارجاعی مرکب یا نمواد عوددی کو  عدد )یعنی یک عبا

کنود در یوک یگان  مشخص موی صورفیب  ب  صورفیعددی را 

عبارت و فابر قرار داده شده است، این نام و عودد و 

شوند فا یک عبوارت ارجواعی این عبارت و فابر فرکیب می

یک عبارت  و فوابر  Ω(θ(مرکب را فشریل دهند. بگذارید

مشوخص شوده باشود؛ و  Ωبا یک جای شناس  باشد ک  بوا 

  Ω(θ(یک نام باشد. ما عبارت و فوابر  αاجازه بدهید 

را  θ()کنویم فوا عبوارت مرکوب فرکیب می α را با نام

آوریم. این عبارت مرکوب بوو  چو  چیوزی  ب  دست بدست 

دهود کو  دهد؟ )این ب  ارزد فابعی ارجواع مویارجاع می

)Ω(θ   چیوزی اسوت کو  وقتی مقدار شناسو  آα   بو  آ

باشد، ما ایون  ηمرجر  r(η) دهد. اجازه بدهیدارجاع می

-ایون اینووور اصل ااکم بر نمادگذاری فابر/شناسو  را 

 کنیم.بیا  می طور

)فرکیبی بود  مرجر( برای هور عبوارت  و 1. 3. 0اصل 

   α([ ،α)r( ]θ)r ((=α)θ)rو هر نام  Ω(θ(فابر 

ر نظر بگیرید. مرجر این را د 13برای مثال عبارت مرکب 

 .است باشدمی r-8(‘13’)و عبارت مرکب 
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فووابر  کووارگیرینتیجوو ، بوو  نتیجوو  بوو  کووارگیریایوون 

وو بوا عبوارت و فوابعی  شودهگوذارینام نامگذاری شده

((’2r)‘)r بر شیء مشخص شده بوا عبوارت و شناسو  و  و

(’(3)‘)r .است 

  گونوایون اینگونو  .................. بر ی اوقوات 

 شود:بیا  می

)...... غیررسمی برای مرجر(، مرجور یووک  1. 3. 1اصل 

 مرکب، فابعی از مرجر اجزاء آ  است.

بورای  فوردمنحصرب  منحصر ب  فردچو  یک فابر یک ارزد 

یوک  عنوا ب  ب  عنوا آورد، می دست ب  بدست یک شناس  

شوویم کو  متوج  موی 1. 3. 0مبتقیم اصل  نتیج  نتیج  

ع مرکب ک  ب  این رود فشریل شده است یک مرجر یک ارجا

 دارد. فردمنحصرب  منحصرب  فرد

( )مصداقیت مرجر( برای هر عبارت فوابعی 1. 3. 3اصل )

(Ω)θ  و هوور نووامα  وβ( اگوور ،β)r(=α)r(( شوور ،β)θ)r =

((α)θ)r.4 

 فجزیو  و فحلیوولاصول کلیدی  1. 3. 3و  1. 3. 0اصول 

 ب  صوورت 1. 3. 0د. اصل فابر/شناس  هبتن وفحلیلفجزی 

بو  گوید ک  مرجر یوک عبوارت مرکوب غیررسمی می صورتب 

مرجور اجوزاء آ   وسویل ب  ب  وسیل یرتایی  طورب  طور

 صوورتبو  بو  صوورت 1. 3. 3اصول  شوود.موی شود.مشخص 

، دهنودهفشوریل فشوریل دهنودهگوید، عبارات غیررسمی می

د  مرجور کور معوین  متعوینای است ک  برای فنها مشخص 

هوای گیرد. از مثوال]عبارت[ مرکب مورد محاسب  قرار می

  . 3. 3      معلووم اسوت کو  اصول شدهارائ  ارای  شده

یک اصل متناسب است وقتی بو  سولال عملویِ در مووورد  1

کو  دارای  ، E(η)معین کرد  اینر  یک عبووارت مفووروگ 

 ؟.است، مرکب است یا نیبت ηم جزء مقّو
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اول:  مرال  مرال  است:  مرال  خش ب 1این روند شامل 

عبارات هوم مرجور جوایگزین  وسیل ب  ب  وسیل را  ηما 

هوا ثابوت کنیم و اگر مرجور کول فحوت ایون جوایگزینمی

ب  مرجوور  E(η)بماند، آنگاه این ااتمال است ک  مرجر 

 ببتگی داشت  باشد. ηم جزء مقّو

 وسوویل بوو  بوو  وسوویل را  ηدوم: مووا  مرالوو  مرالوو  

-گیرنود جوایگزین مویفی ک  ب  جای اشیاء قرار میعبارا

اول را برای هر کوودام از  مرال  مرال  و روند  ،کنیم

کنیم، اگر مرجعی و ثابوت در هور این عبارات فررار می

ای از ارفبواط مورد و  شیدا کنیم، آنگاه دلیل و بینو 

مرفب و منظم بین مرجر این قبمت و مرجر کل داریم کوو  

و بنوابراین موا دلیول و  ،فابر است یک مشخص  مشخص  

 یک عبارت و فابر است.  E(η)ای داریم ک  بین 

جوزء کاموول  اگر یک عبارت مرکب شامل یک اسم ب  عنوا 

 وسویل بو  بوسویل  م بتوانود باشد و اگر این جزء مقوّ 

در هر مورد یک عبارت کامل  و،سایر اسامی جایگزین شود

ارت مرکووب بعود عببا معنی نتیج  شود، آنگاه آنچ  از 

ماند یک فابر و عبوارت م باقی میاز اذف جزء اسمی مقوّ 

)یا شورل 1. 3. 3     و 1. 3. 0 است ب  شرطی ک  اصول

-بو  ب  این فرفیب( برآورده شده باشند. هاآ  آنهاکلی 

کوب، یوک فوابر شود ک  عبارت مرنشا  داده می فرفیباین

 جملو  لو  جمفورین م است. روشوناز مرجر جزء اسمی مقوّ 

فرگوو  در مووورد فحلیوول کلووی فابر/شناسوو  از کتووا  

Grundgeseteze  است: 66بخش  1جلد 

 عنوا  بخشویب  ب  عنوا فواند کلم  می نماد یادرواقر هر 

 ،از اجزاء مورد فوج  قرار گیرد؛ ولی شدهفشریل فشریل شده

بوا فورگ قووانین  ،کنیم مگر اینر مینسادگی آ  را انرار 

گرایی، مرجور کول، از با  یا قوانین کلی صورتز کلی دستور

ها در سوایر مرجر این اجزاء فبعیت کنند و همچنین این بخش
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  با تنمادهای غیروابب عنوا ب  ب  عنوا فرکیبات باشند و 

 1952:17.1)مرجعی مربوط ب   ودشوا  در نظور گرفتو  شووند. 

Black and Geach) 

تار معنواداری یک عبارت ببیط، عبارفی است ک  هیچ سا 

فواند ب  فابر و عبوارت و شناسو  و ندارد، یعنی نمی

 عبارفی فقویر شود ک  مرجر کل، فابر مرجر اجزا باشد.

یک عبارت ببیط ممرن است یک نماد منفرد باشود، بوورای 

ای از نمادهوا ممرن اسوت زنجیوره ‘0’نماد عددی  ،مثال

   نظری نظری  یک «. هفت»اسم و عدد  ،باشد، برای مثال

یوک نمواد  ‘‘Cicero’’( آ  اسوت کو  1953aمعروف کواین )

-بو  ب  عنوا  ‘Cicero’رسد، ببیط است، هرچند ب  نظر می

یک بخش آ  است، ولی واقعًا چنوین نیبوت، زیورا  عنوا 

نیبووت. مووا  ‘ Cicero’فووابعی از مرجوور  ‘‘Cicero’’مرجوور 

بیشوتر سوخن  11ایوون مثوال در بخوش  دربواره دربار  

ب  آ  باز واهیم گشت.  01مجددًا در بخش   واهیم گفت و

اسوت و فقویوور  مرکوباگر یک عبارت ببیط نیبت، آنگاه 

 شذیرد.شد  ب  فابر و شناس  و عبارت را می

یووک موورد از این نظور ( 1. 1ریاضی ) معادل  معادل  

شیشونهاد های ک  هر کدام از فحلیلاز این نظر  ا  بود 

 ل بود.شناس  و عبارت کام ششنهادشده شد 

فرگو   ،باشود. بورای مثوال طووراین اینوور الزم نیبت 

   دوم  - سورهای مرفب  اول را جهت وضر کرد  فوابر سووح

هوای صودق فهمد ک  فوابر )سووح و اول( را بو  ارزدمی

ر بو  یوک عبوارت وّ و همچنین یک جمل  مب ،کندناظر میمت

ای ک   ود آ  یوک فابعی )سوح دوم( و یک عبارت و شناس 

کند. موا در بخوش بارت فابعی )سوح اول( است فقویر میع

، بیشتر راجر ب  فقبیم دو شا   کامل/ناکامول صوحبت 5

کنیم کو  فموایز  واهیم کرد، ولی در اال ااضر فوج  می
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مرکب/ساده بوا آ  مغووایرت دارد. یوک عبوارت کامول و 

همچنین یک عبارت ناکامل ممرون اسووت سواده یوا مرکووب 

 باشد.

 

 نمادگذاری  ( مصادیق2. 4

کنود یوک نمادگوذاری بندی ریاضی ک  فرگ  فحلیل میصورت

کنود و آ  مصنوعی است ک  استدالل ریاضیافی را فبهیل می

با نظر ب  اداکثرسازی صراات، ایجاز و صحت سا ت  شده 

کنود بوا است.  وا  نمادگرایی برای هر کبی ک  کوشش می

  جملوو  جملو این  ،آ  کار کند روشن هبتند، برای مثال

اضاف  کرد  یوک بو   واسو ب  ب  واسو فارسی، عددی ک  

 جوای بو  بو  جوایشود، را نتیج  ضر  دو در یک ااصل می

در نظر بگیرید. عبارت فارسی ببویار بووزر  ( 1. 0+ )0

فوانود بوا ایون ، هرآنچ  میاالبااین با این االاست. 

فواند ب  فارسی بیا  شوود، موا نمادگذاری بیا  شود می

فوانیم یک عبوارت ریاضوی و زبوا  طبیعوی آ  را بو  می

عنوا  متغیرهای عددی ب  هم مربوط کنویم و بنووابراین 

مشاهدات فرگ  را با فوج  ب  سا تما  فابر/شناس  عدد 

ریاضی ب  سا تما  زبا  طبیعی مربوطو  منتقول کنویم. 

مثول اعوداد عربوی  ‘two’و  ‘one’مثالً عبارات انگلیبوی 

دارنود،  فنواظر متنواظر  هاآ  آنها ک  با  ‘1’و  ‘0’

از  جزئویجزیووی ن  اینرو  هویچ  ؛،عبارات ساده هبتند

و موواب  بوا  .کننوددر مرجر کل شورکت موی هاآ  آنها 

«ξ×η » عبووارت فووابعی فارسووی’n   مرفبووξ‘  د اریوومرا 

از اسامی و عدد فارسوی،  هامیا  آ  آنها ک  از  داریم

  ت  شود.فواند شنامانند، دو برابر یک، می
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 نتیجو  عددی کو  بوا جمور کورد  یوک بوا ( n.1عبارت،)

گور یوک داللوتآمده اسوت، دست ب  بدست دو در یک  نتیج 

(  1. 01) است کو  از عبوارت فوابعی، 3رای عدد مرکب ب

 نتیجو  بو   xاضاف  کورد   وسیل ب  ب  وسیل عددی ک  ’

سا ت  شده است، با ‘ضر  دو در یک ااصل شده استنتیج  

 متغیر. جایب  ب  جای ‘یک’اد  قرارد

آنگاه با استمرار چنین روشی  واهیم دانبت ک  چگونوو  

  دربواره دربار  قبمتی از زبا  طبیعی ک  برای گفتگو 

فواند در چارچو  فابر و شناسو  رود میاعداد ب  کار می

 قرار گیرد. وفحلیلفجزی  فجزی  و فحلیلمورد 

. اسوامی  وا  شویش بورویمفووانیم بیشوتر هنوز هم موی

، عبوارات هبوتند. ‘فرانوو ’و  ‘سهرا ’، ‘دان’مانند، 

را ب  عنوا  یووک « علی»، اسم ‘علیرضا’برای مثال اسم 

-فعیوین       ‘علوی’  در بردارد، ولی مرجور بخش مخصو

نیبوت. از طورف  ‘علیرضوا’مرجور کننوده فعیوین کنند  

همبوور ’( 1. 03)دیگر، یک عبوارفی مثول فوصویف معوین،

 ب  جوای( 1. 03یک عبارت مرکب است. )‘نیرلنآبراهام ل

-رلن( قرار مویمری فادلینرلن )همبر آبراهام لین جایب 

(، ب  جای آبراهوام لیونرلن، 1. 03در ) گیرد. اگر ما

 واشنگتن را قرار دهیم،  واهیم داشت: جرج

 ‘واشنگتنجرج  جرش همبر ’( 1. 04)

-موی ( قورارهمبر جرج واشنگتن) مارفا جایب  ب  جایک  

 هرکدام هر کدام( 1. 04( و )1. 03گیرد. فوصیفات در )

دهند. )ب  فرگ اینر  یک شوخص ب  یک شیء یرتا ارجاع می

، عوالوهبو  بو  عوالوهفواند یک ز  داشت  باشد(. فقط می

فنها واببت  ب  مرجر اسم ک  جز  هرکدام هر کداممرجر 

بو  بووده  باشود موی ،کل است دهندهفشریل دهند  فشریل

آبراهوام  ’(، موثالً، 1. 03اگور در ) ک طوریب  طوری ک 
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، را با لفظ مفرد هم مرجر آ  جایگزین کنویم، ‘لینرلن

ایواالت متحوده در  جمهووررئویر جمهور رییر ،برای مثال

 جوایبو  ب  جوای، شدهااصل اصل شدها، عبارت مرکب 0961

 ،گیورد، یعنویموی    ( است قورار 1. 3هما  شخصی ک  )

هور فووانیم موی روازایون رو،ناز ایودلینرلن. ماری فا

-را بو  ب  عنووا ( 1. 04( و )1. 03از )هرکدام  کدام 

 ،انودسا ت  شده ‘xهمبر ’ اینر  از عبارت فابعی عنوا 

در نظر بگیریم ک  این کار با قرار داد  اسوم مناسووب 

( 1. 05فووانیم )شود. بنابراین ما مویانجام می xبرای 

،در نظر بگیریم «xهمبر ».جایگزین عنوا ب  ب  عنوا را 

کنود. موییعنی یک فابر ک  شخصی را ب  همبورد متنواظر 

طرااووی رونوود  زموا ااستفاده  استفاد  این مثالی از 

 در بخش قبلی است.شده طراای شده 

 وفحلیولفجزی  فجزی  و فحلیلفرین فعمیم این جالب ،اما

معادلو  . مجوددًا بو  اسوتباشدمویدر مورد  وود جموالت 

 ‘3’( فوج  کنید. ما فوج  داریم ک  عوودد 1.1) معادل 

ممرن است با سایر اسوامی و اعووداد جوایگزین شوود و 

 معادلو  در هور موورد یوک  شودهنتیج  نتیج  شدهعبارت 

 واهود بوود.  سا ت ود  ود سا تریاضی با معنی معادل  

 معادلوو   ‘1+0’بوا  ‘3’برای مثال جایگزین کرد  عودد 

  واهد داد: ب  دست بدست ر را زی معادل 

(07 .1 )’0(+0 .1=)0+1‘ 

 معادلو  معادلو   ‘1’ وسیل ب  ب  وسیل و جایگزین آ  

 دهد.می ب  دست بدست زیر را 

(09 .1 )’0(+0 .1=)1‘ 

( 1.07یک ارزد صدق یرتووایی دارنود، ) هرکدام هر کدام

 واردی ( 1.09( و )1.07( کوواذ  اسووت. )1.09صووادق و )
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 هور ( هبوتند. 1.1 تار عمومی مشوتر  بووا )یک سا وارد

 فوانند از عبارت،کدام میهرکدام 

(08 .1 )’0(+0 .1=)η‘ 

 شوودمویااصول  ‘η’با جایگذاری عدد و شماره بو  جوای 

 .شوند

رسود، ( یک عبارت ناکامل ب  نظر موی1. 08هرچند ) ،اما

کامالً روشن نیبت ک  آیا یک فابر و  االاین اینحال با 

گوردد کو  یا  یر. این فصمیم ب  ایون برمویعبارت است 

 فوانیم،آیا ما می

(11 .1 )’0(+0 .1=)η‘ 

 .یک فابر در نظر بگیریم یا  یور عنوا ب  ب  عنوا را 

( را رسوم 1. 11) دامن  دامن  اینجاست ک   در و مشرل

ممرن ( 1. 11)  چ  ارزشیاینر  گفت  شود  ،کنیم، یعنی

ممروون اسوت ( 1) شناس   شناس مثالً برای چ  ارزشی است 

ااصل کند. اال، یک ارفباط مرفب بین مرجر اسم و عوودد 

( و ارزد صوودق 1. 08در ) شوودهداده داده شوودهقوورار 

منوتج وجوود دارد. اول، درج کورد  و  معادل  معادل  

( یک معادل  با یک 1. 08قرار داد  یک اسم و عدد در )

ق دهوود. دوم، ارزد صوودارزد صوودق یگانوو  را نتیجوو  مووی

و عودد بوا هور  اسمماند وقتی آ  معادل  ثابت باقی می

=  r‘(1+0)’نامگذاری دیگر هموا  عودد جوایگزین شوود؛ 

’(3)‘r ( از ( هوور دو صووادق هبووتند. )1. 07( و )1. 1و

 فوصویف شودهدیگر رونود  باریک یربار ، روازاین رواین

یوابیم کو  درموی و ، مواگیوریمرا ب  کار می شدهفوصیف

فوافوو   1. 3. 3و  1. 3. 0هرًا بووا اصووول ( ظووا1. 08)

-طرااوی باشودطراای شده، موی(، فابر 1. 11با ) و،دارد

صوادق  هایارزد ارزشهای ک  اعداد صحیح را با  شده است

 (کند.متناظر می
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و عودد  اسومیک  وسیل ب  ب  وسیل ( 1. 08کامل کرد  )

دهد کو  ارزد فوابر را نتیج  می ایمعادل  اییک معادل 

 شناسو  شناسو  بورای  و کو  کنود ( را معین می1. 11)

 درج شودو عودد  اسم وسیل شده ب معین معین شده بوسیل 

گیورد کو  گذاری شده است. فرگ  نتیج  موی، ارزدشدهدرج

( 1. 1باشود و بنوابراین )( یک عبارت و فابر می1. 08)

ارزد صودق  جایب  ب  جاییک عبارت ارجاعی مرکب است ک  

گیرد. فرگ  دو ارزد صدق را صوادق و کواذ  می  ود قرار

 9نامد. )ما این بحث را با جزییوات بیشوتر در بخوش می

دهیم(. مجددًا یک بوار دیگور، فرگو  مورد فوج  قرار می

 ینمادگوذاری ریاضویاف درباره دربار  دروس فراگرفت  

  بری، جمل  جمل  کند. را ب  زبا  طبیعی منتقل می

 ‘نرلن موهای قرمز داردآبراهام لی’( 1. 10)

یک جمل  مرکب است. نامی ک  جزء سازنده است، آبراهام 

 ،.فواند با الفاظ مفرد دیگر جوایگزین شوودلینرلن، می

در هر مورد منتج شد  یک جمل  ک  یک ارزد صودق یرتووا 

گوذاری شوده مووی قرموز صادق است اگر شیء نوام :،دارد

شوده مووی  گوذاریداشت  باشد و کاذ  است اگر شیء نوام

( فنها بو  مرجوور 1. 10قرمز نداشت  باشد. ارزد صدق )

  ’نامی ک  جوزء سوازنده اسوت ببوتگی دارد. اگور مووا 

را با هر لفظ ببیط هم مرجر جایگزین  ‘آبراهام لینرلن

هموا  ارزد صودق  شودهجمل  منوتج جمل  منتج شدهکنیم، 

بنووابراین  ؛.هر دو کاذ  هبوتند و . ( را دارد1. 10)

-بو  بوسیل  ( مرکب است: آ  ]جمل [ 1. 10)  جمل جمل  

 ‘x’ جایب  ب  جای ‘آبراهام لینرلن ’قرار داد   وسیل 

 فابر، در عبارت

(11 .1 )’x موی قرمز دارد‘ 

 سا ت  شده است و آنگاه
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 گیرد،این قرار می جایب  ب  جای( 1. 11)

(13 .1 )x موی قرمز دارد 

 کند.متناظر می هایک فابعی ک  اشیاء را با ارزد صدق

کو  ارزد آ   ،(1. 13فرگ  یک فابر یک موضعی ماننود )

[ Begriff] 0برای هر شناس  یک ارزد صدق است را یک مفهوم

نامد. یک فابر دو موضعی ک  ارزد آ  بورای هور جفوت می

 نامد.می 1ها یک ارزد صدق است را یک نببتاز شناس 

همیت  ا  ادین اماز جمل  چیزهایی ک  در فوسع  منو  ن

-دارد، فحلیل فرگ  از ادات فابر و ارزشی و سوورها موی

  بری،  جمل  جمل  باشد. 

آبراهام لینرلن موی قرمز  این چنین نیبت ک ’( 1. 14)

 ‘دارد

یوک بخوش  عنووا ب  ب  عنوا ( را 1. 10کل جمل   بری )

(، 1. 14، ارزد صودق )عالوهب  ب  عالوهشود.  ا  شامل می

-بو  ب  وسیل  فردیمنحصرب  نحصرب  فردیم طورب  ب  طور

 جمل  ( فعیین شده است. اگر ما 3. 10ارزد صدق ) وسیل 

دیگووری کو   جملو  جملوو  سازنده را با هور  جزء جمل 

 ،دارای هما  ارزد هبت جایگزین کنیم، برای مثال

 ‘جورج واشنگتن موی بلوند دارد’( 1. 15)

 ،شدهنتیج  نتیج  شدهجمل  

 یبت ک  جورج واشنگتن موی بلوند دارد، ( چیزی ن1. 16)

، روازایون رواز ایون( را دارد. 1. 14هما  ارزد صدق )

( آ  چیزی هبوت کو  کوواین 1. 14( در )1. 10)و مورد 

(1953 b:159) نامد:یک مورد فابر ارزشی می 

                                                   
 -1 Concept 

Relation  -2 
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 جملو  جملو  یوک جوزء از  عنووا ب  ب  عنوا یک مورد یک جمل  

شود، اگور هور ( نامیده میTruth – Functionalفر فابر ارزشی )طوالنی

دیگری ک  دارای  جمل  جمل  درونی را با  جمل  جمل  وقت ک  ما 

در  جملو  جملو  ارزد صودق  ،هموا  ارزد صودق اسوت عووگ کنویم

 ماند.برگیرنده ]جمل  اصلی[ بدو  فغییر باقی می

گونو  کو  فرگو  انتظوار اگر ما یک جملو   بوری را آ 

 بو  عنووا  ب  کار ببریم یعنی یعنی،کاربریم، داشت، 

 وودد  جایب  بجای یک اد مفرد ]لفظ مفرد[ ک   عنوا ب 

گیرد، آنگاه فوصیف کوواین از یوک موورد فوابر قرار می

ای هوم مصوداقی ارزشی یک جمل  مواب  است با اصل فرگو 

ک  هم شناس  و عبارت و هم عبوارت  1. 3. 3برای مرجر 

از منظر فرگ ،  ،تند. یعنیمرکب محتوای آ  دو جمل  هب

 باشد.فابر ارزد بود  یک مورد  اصی از هم مصداقی می

جوزء  جمل  جمل  مرجر  وسیل ب  ب  وسیل ( 1. 14مرجر )

منحصورب  ( ب  طور یرتووا و 1. 10آ  ) سازنده سازند  

شوده اسوت و بنوابراین  معین متعین فرد منحصرب  فردی 

مرکوب  جمل  جمل  ک ی عنوا ب  ب  عنوا ( 1. 14ما ب  )

 جملو  درج کورد   وسویل بو  ب  وسویل کنیم ک  نگاه می

 در فابر و عبارت، ‘η’جایب  ب  جای مناسبی  جمل 

 ‘ηچنین نیبت ک  ’( 1. 17)

 سا ت  شده است.

. 17) وسویل شوده بو ارجاع ارجاع شده بوسیل این فابر 

 ( عبارت است از،1

 ،η( چنین نیبت ک  1. 19)

-ها متنواظر مویها را با ارزد صدقارزد صدقیک فابر ک  

بوو  را  کاذ (، 1. 19صادق، ) شناس  شناس  کند. برای 

 شناسو  دهود و بورای ارزد نتیجو  مویعنووا  ب  عنوا  
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ارزد  عنووا ب  ب  عنوا را  صادق( 1. 31کاذ ، ) شناس 

 دهد.آ  نتیج  می

 جمل   بری.

 ‘چیزی موی قرمز دارد’( 1. 18)

 باشود موی( 1. 10سوحی شوبی  بو  ) طورب  رب  طواگرچ  

کوامالً متفواوت  وفحلیلفجزی  فجزی  و فحلیلولی یک  است

 6دارد.را 

-کنود کو  مویاشغال میرا ( 1. 18موضعی را در ) ‘چیزی’

و  ،یوک اود مفورد شور شوود وسویل بو  ب  وسیل فواند 

 ‘چیوزی’ای برای این فرگ وجود دارد ک  بنابراین وسوس 

کند کو  آبراهوام عمل می طورهما  همانوور  (1. 18در )

طور کو  فرگو  کند ولی هما ( عمل می1. 10لینرلن، در )

گبوترد  ‘چیوزهیچ’نشا  داد، اگر ما این مقایب  را ب  

 طور ک  در،دهیم آ 

 ‘هیچ چیز موی قرمز ندارد’( 1. 31)

شوود. چوو  وجود دارد، بیهودگی این شیشنهاد روشون موی

ب  ( 1. 31در ) ‘هیچ چیز’د بگوییم ک  مجبور  واهیم ش

گیورد. ایون، هیچ چیز قرار موی ،چیزی، یعنی جایب  جای

منجر ب  این شد ک  فرگ  این نظر  ،در میا  سایر دالیل

-بو  بو  فرفیوب( باید 1. 31( و )1. 18را بدذیرد ک  )

فهمیده شوند. اداقل یوک شناسو   طوراین اینوور  فرفیب

 فابر،وجود دارد ک  برای آ  

(30 .1 )η بدسووت ، ارزد صوودق صووادق را موی قرمز دارد 

 آورد.می ب  دست

   ،و

 ای وجود ندارد ک  برای آ  فابر،هیچ شناس 
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(31 .1 )η بدسوت مویرا  صادقدارد ارزد صدق  موی قرمز-

 ب  دست آورد. آورد. 

شناسی فرگ ، یک فابر مرفب  و اول فابعی اسوت در اصوالش

 گیرد؛شناس  برمی عنوا ب  ب  عنوا ک  اشیاء را 

 اول-مرفبو است ک  فوابور دوم فابعی  -یک فابر مرفب 

بور موی در  هواشناسو  شناس  هوا عنوا ب  ب  عنوا را 

( و 1118) هووایفحلیوول فحلیوول هووایبوور مبنووای  7گیوورد.

فوابور  جوایبو  ب  جوای ،‘هیچ چیز’و  ‘چیزی’(، 1131)

 -بور مرفبو ک  فوا گیرندمی می گیرندقرار  دوم -مرفب 

 شوند.نامیده می مد.می نادوم 

داشوت. اول،  مدنظر مّد نظرنرت  را باید  س  در اینجا

صوورت بو  ب  صوورت مّتموردفرگ  قادر بود مشرلی را ک  

بانی ک  در سنت ارسوویی در مووورد جموالت برای ک متمرد

 .،مورد بررسی قورار دهود ،کردندمی می کردنداملی کار 

 ت هوابنبوجموالت کو  اواوی  یمنوق ، فحلیلهااین اینها

، هوانبوبت نببت هاهبتند بر ورد یک دست او با  هانببت

هور » ،جمالفی مثل ]فحلیل[صوری را قادر ب   یفحلیل منوق

 ،جمالت با چند سوره کووردو  «،عدد بزرگتر از عددی است

 برهوا  هواییک گام اولی  ضروری جهت هر صوورت بنوودِی 

 ریاضی شد. هایبرها 

ینی از سورها را بیا  کرد ک  آ  هم ب  گ  فبیدوم، فر

اول بو   مرفبو  مرفبو  یاز  شارچو یوک یردارچ  صورت 

شود. در  بوورم مبور ُام  n مرفب  مرفب  یمرفب  دوم و 

ی بو  فموایز میووا  ( فقریبًا اهمیت0978اقیقت، فرگ  )

فرگوو   9د.مرفب  اول و مرافب باالفر نوداویر بف یر وفب

صول موضوع  و قواعد ااکم بر اروف در فوصیف  ودد از ا

اسووتفاده کوورد. گوفیک آلمانی برای متغیرهووای شابنوود 

، شودهبیوا  شده بیا استفاده از متغیرهای شابند شخصی 
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از هور  یرا برای متغیرهوا ها واست  آ   واست  ی آنها

 8برد. نوع ب  کار

( 0978نتیجو ، قواعودی کو  فرگو  ) عنووا ب  ب  عنوا 

کوامالً  ،مرفب  اول ب  کوار بورد هایوریس سوری هابرای 

 مرفبو  ایکلی و برای اسووتفاده بوورای سووورها از هوور 

موووورد نظووور بووووده اسوووت. سووووم، فرگووو   ایمرفبووو 

 ( را فحلیل صحیح،1131(،)0978)

 دارد، وجودقرمز  مو شیء شیل (، یک 1133)

یک مفهوم  وجودبر مبنای نظری  فرگ ،  ک .در نظر گرفت

ببیار  نظری  نظری  ی. ما این است می باشددوم -مرفب 

را در فصل هفتم مورد بررسی قرار  وواهیم  موثر موّثر 

 داد. داشت.

-بو  بو  وسویل  یفرگو  ما ب  این زودی نتایجی را ک  

بوو  دسوت  بدسوت زبووا  شناس   این فحلیل فابر/ وسیل 

آورده اسووت، فموام  م.آورد را فمام        نررده ایوو

-برشومرد  آ  بر شومرد  آنهوا ادام  ادام  ی کنیم.نمی

بورای  زیوورا ، چو  واهد بود غیرضروری غیر ضروری، ها

ارزد ابزار قدرفمندی کوو  ایوون  از  وانندهدر  اینر  

 ،کنودمی می کندارائ   ارای  سی زبا  برای برر ]فحلیل[

 کافی است. همین مقداررا دریابد 

 سور شناسوو شتر قدرت و کلیووت ایوون فحلیول فووابر / بی

 بوری را ناشی از این اسوت کو  فرگوو  جمووالت  سرشناس 

  مقولو  یات معوین در همراه با اسووامی  وا  و فوصویف

 دهد.می می دهد.عبارت قرار  مقول 

یک جملوو  کرد  چیز جدیدی در فعبیر  ب  یک معنا، هیچ 

 جوایبو  بو  جواییک نوع از نام ک   عنوا ب  ب  عنوا 

ن ایوده در وجود ندارد. ای گیرد،می می گیردچیزی قرار 

 معموول فورآشونایی اسوت و فنهوا  یایده ایده یفلبف  

 گوزاره هوابوده است ک  وضر امور ففررات یوا  فرمعمول
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یک موضوعی ک  نامیوده شوده  عنوا ب  ب  عنوا  هاگزاره

آنچو  در فئووری  روازاین از این رواست، قلمداد شود. 

 است آ  نیبوت کو  جموالتآورفعجب فعجب آور فرگ  ببیار 

هر چیزی قرار می گیرنود، بلرو  آ  اسوت  جایب  ب  جای

صودق  هوایارزد ارزد هوای جوایها ب آ  آنها ب  جایک  

، فرگو  اوالبوااین با اینحال. گیرندمی می گیرندقرار 

، کنودارائو  موی ارای  می کنود قوی یک استدالل نببتًا 

یوک ارزد صودق  جایب  ب  جایک جمل  برای این فرگ ک  ی

، اگر اصالً ارجواع دهود، موا ایون گیردمی ی گیردمقرار 

 هوایفحلیول معوادل فحلیل های معادل هایاستدالل را در 

و ما وقتی ایون  ،ایمارائ  کرده ارای  کرده ایمریاضی 

 دقوتبو  بو  دقوتموقعیت را داشوت  باشویم کو  آ  را 

بیشتری بیوا  وادت آزمایش کنیم دوباره آ  را با شدت 

بورای ایون  ، فرگ  دالیلی عالوهب  وهب  عال واهیم کرد. 

 ب  جایک  یک جمل  برای این فرگ فراهم کرده است فرگ 

، اداقل آ  چیوزی کو  گیردمی می گیردچیزی قرار  جایب 

 می کنودبیا  در زبا   فردمنحصرب  منحصر ب  فردفئوری 

-برموی بور موی آورد ر سور ک  بر مبنای این فصو کندمی

بو  ک جملو  با این فرگ ک  ی ،لنیبت. برای مثاآورد، 

موی ، موا بنشویند دنشوینارزد صودق  وودد  جوایب  جای

 قرموز  رقرمداشتن موی یک  اصیت مثل  فوانیممی فوانیم

ارزد اشویاء را بو   کو یک فابر  عنوا ب  ب  عنوا را 

 موورد فوجو ، کنودمی می کندصدق متناظر های ارزد های 

 01.قرار دهیم               فوج مورد

 ول( اصل جایگزینی مدل115

را  یووک نمادگووذاری ای نموواد گووذاریاجووازه بدهیوود 

اسوت کو   ایجمل  یک جمل  s استاندارد کنیم. جایی ک 

مووی شووود،     شامل اود مفوورد،


 نتیجوو  نتیجوو  ی 

در یک یا فعوداد بیشوتری   جایب  ب  جای  جایگزینی



 58 

هور عبووارت   هر جووایی کوو  00است؛ s از موارد آ  در

کوارگیری بو    کوارگیریبارجاعی باشد، ما با  r    بو

-موی موی دهودندهایی ک  ب  آ  ارجواع هبتوم جایب  جای

 .دهیممی می دهیمکار را ادام   دهد،

وقتوی  31311یک موورد  وا  از اصول  عنوا ب  ب  عنوا 

شناس  فرگ  از  ت مرکب یک جمل  است، فحلیل فابر/عبار

زیور را  شودهشنا ت  شنا ت  شده یاصل جایگزینی  ،جمالت

 ب  بار آورد:

اگور نی بورای ارجواع(،)جوایگزی 01511اصل    r r  ،

sو  ]s آنگاه[ 


 یک ارزد صدق دارند. 

شای   یبنیا  و اساس این اصل جایگزینی یک قانو  منوق

 yبا یک شویء  X شیء شی : اگر یک شای  است ای می باشد

معادل با یک صفت  xشر هر صفت  باشد، هما این اینهما  

. این قانو ، ک  بر ی اوقوات برعرر بر عرراست و  yاز 

ایون عدم فموایز  عنوا ب  ب  عنوا روشن  طورب  ب  طور

در منوو   شوود،موی می شودنامیده   هاهما این ها هما 

 :  شودمی می شودزیر بیا   صورتب  ب  صورتاول -مرفب 

ز(                            تووووووو) قوووووووانو  الیوووووووب نی 11511اصووووووول

))()()(( yx ffyxyx      

قابول یوک شوباهت  ) صوصیت بنیادین فوابر( 01111اصل 

 () قوانو  الیوب نیتوز 11511بااصول فوجو  قابل فوجهی 

این بووود فرگ    ردمندان   ردمندان  یشیشنهاد  دارد.

اصول  صوفت سونتی شویء/ شناسیهبتی هبتی شناسیک  اساس 

 11110شیء اصول  فابر/ شناسیهبتی هبتی شناسیبا  11511

-هموین همینوور ریاضیافی و  طورب  ب  طورجانشین شود. 

-ایورت ایورت انگیوزب  نحوی چشمگیر، ایون فناسوب  طور

وابور انتزاعوی فلبفی، این ف طورب  ب  طوراست.  انگیز

  چیزهوایی چیوزی ، در روزگار او داشتن موی قرمز ،مثل
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 هواآ  آنهوا بودند، ولی برانگیز الشچ چالش بر انگیز 

را بر مبنای  جدید جدیدی و  مهیج مهّیج قوعًا یک منظر 

کو  در فاوای  کردنودموی می کردندموضوعی کالسیک معرفی 

اشویاء  هوایمجموعو  مجموع  هوایجاری ک  در آ  ما از 

 شاافتوادهشویش شیش شوا افتواده، کنیممی می کنیمصحبت 

معمووالً بو  هور دو اصول  هوانوشوت  نوشت  هاشده است. 

 نیتوزقانو  الیب  عنوا ب  ب  عنوا  11511اصل و  11510

اصوول  ،11511و  11510ول ولوی اصو کندمی می شوداشاره 

شایبوتگی آ  را دارد  11511ند و فقط اصوول مجزایی هبت

-نموی نموی فوانود 11511نامیده شود. اصل  قانو ک  یک 

د انروار قورار موور طوور موجو بو  ب  طور موّج  فواند

و با آ  بوده  yهما   xفرگ اینر   ،گیرد. زیرا، شهوداً 

یوک   xفورگ اینرو  وجود بااین با این وجود است و  ییر

آ  را ندارد و یا بورعرر، در  yک   دارد دراد  صوصیت 

فرگ کرد  آ  است ک  یک چیوز و هموا  چیوز یووک  ،واقر

 11115شوور اصول  ، اصیت مفروگ را هم دارد و هم ندارد

عدم فنواقض  مقدس ّدس مققانو  بر هما  مبنایی است ک  

 مبنا قرار دارد، بر آ    x xx f f  8. 

 ،  و  شای  گذاری نشده است.11510از طرف دیگر اصل 

وجود  11510در مورد اصل نقض  نقصی در اینجا یک مثال 

 01( آ  را مورش و مشهور سا ت.1951دارد ک  کواین )

 

(1134  )Cicero=Tully 

 و 

(1135 )‘cicero’ 6 ،ارف دارد 

  .، روازایون از ایون رو هبوتند. هبوتند .ق دهر دو صا

r(‘cicero’)=r(‘Tully’)  موووواy’ll‘Tu  را جووووایگزین‘cicero’  در
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 واسوو بو  ب  واسوو نتیج   و کنیممی می کنیم،( 1135)

 ،در صادق باشد. ولی باید می باید، 11510اصل 

(1136 )‘Tully’ ،شش ارف دارد ، 

 ارف دارد. 5فقط  ’Tuuy‘کاذ  است. 

مووی  11510یک مثال نقض برای اصل کواین  کو این مورد 

 نمی باشد.مثال نقض  11511ولی نببت ب  اصل  است باشد

 11511نبوبت بو  اصول  فواندمی می فواندن همچنی نیبت.

( هوور 1136( و )1135اگوور )فقط یک مثال نقض باشد نیز 

، یری دهند می دهدیک صفت را ب  یک شیء نببت  فقط دو 

کاذ . ولوی  طورب  ب  طورصادق و دیگری طور ب  ب  طور 

ففبیر، ایون دو جملو   فرینطبیعی طبیعی فرینبر مبنای 

  . چوودهنودمی می دهدرا ب  اشیاء مختلف نببت یک صفت 

نوام کو   گویدمی می گوید( 1135) ک دراالی در االی ک 

‘cicero’ یوک کو   گویودموی می گوید( 1136د، )ش ارف دارش

. اال یوک مورد، دارد دارندشش ارف  ’Tully‘نام متفاوت، 

-نوام نام هوایشمعمول، با نام  ودد )یا  طورب  ب  طور

( 1134) هرچنود هر چنودنیبت.  هما این اینهما  ( هایش

 صادق است،

(1137 )‘cucerb’=’Tully’ 

بوا  o‘cicer’نام  ،یعنی ( صادق بود،1137کاذ  است. اگر )

بود، شر موواب  بوا اصول  هما این ا  ماینه ’Tully‘نام 

یوک صووفتی از  هرکوودام هور کوودام، هر  اصیت از 11511

بوو  طوور ( صادق نیبت، و 1137دیگری  واهد بود. ولی )

مبتلزم این نیبت کو  اشویاء  11511اصل طورقور ب  قور 

 شوا ی صوفاتباید فمام د هم  ی صفات شا می بایمتمایز 

 ’Tully‘هما  چیزی کو  نوام  o’r‘ciceمشتر  باشد. چو  نام 

زاامی وجود ندارد ک  هیچ ف 11511اصل  ،نمی باشد ،است

ک صوفت یو o’r‘cice  یوزدبرموی بر می  یوزداز این اقیقت 

 فاقد آ  است. ’Tully‘شش ارف دارد ک   ،د، یعنیدار
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مبنوای بور کو   ایمکرده کرده ایمما یک ففبیری فراهم 

بوا اصول کواین  کو این مورد  رسدمی می رسدب  نظر  آ 

نداده ، نشا  مورد این ولی بنابر ،سازگار باشد 11511

 ک  هویچ ففبویری وجوود نودارد کو  بورایم نداده ایم 

ادم داشووت  باشوود. مبنای آ  این ففبیر با آ  اصل فصوو

ولوی  .باشد موردنیاز مورد نیازشاید اطمینا  بیشتری 

اصرار بور ایون راسووتا وجوود  برای مبنی بر یچ  دلیل

مشوخص شوود، فقوط  فواندمی می فوانددارد؟ فا آنجا ک  

در  ’Tully‘( و نووام 1135در ) ’cicero‘در رابووو  بووا نووام 

شود کوو   متمایل(. چو  یک نفر ممرن است ب  این 1136)

باشود و  Ciceroراجر ب   باید می باید( بنابراین 1135)

فرگ ملثر در اینجا آ  اسوت  .شدبا Tully( راجر ب  1136)

، شور آ  شووود بشوودک  اگر یک جمل  شامل یک اد مفرد 

باشود  چ درباره آ  آ  چ  درباره ی باید می باید جمل 

-موی موی گیوردآ  قورار  جایب  ب  جایمفرد  اد اّد ک  

و یوا  دهودموی موی دهود داصفت ب  آ  ِاسنیا یک  ،گیرد

یروی از اطوراف نبوبت در  کو  آ  داردمی می داردبیا  

 الصو ، فورگ  طورب  ب  طور. است می باشدطرف   -nنببت 

 بر این است،

 می باشد. rراجر ب   s)درباره بود (  11513اصل 

( دارای فحلیل 11315) جمل  جمل  ی، 11513با فرگ اصل 

 Ciceroشوخص  جایب  ب  جای cero’‘ci: نام است می باشدزیر 

 باقیمانوده بواقی مانوده یو  گیوردموی می گیوردقرار 

 ‘شش ارف دارد’( 1139) ،یعنیجمل ، 

می قرار  Ciceroصفت نببت داده شده ب   جایب  ک  ب  جای

( آ  صفتی کو  1136مشاب  ) طورب  ب  طور. گیردمی گیرد

نبوبت  ullytبو  شوخص  کندمی می کند( ب  آ  ارجاع 1119)

( صادق اسووت، مووا 1134داده شده است. بنابراین، چو  )
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( هور دو 1136( و )1135کو  ) گیوریممی ممی گیرینتیج  

 .دهندمی میدهندیت را ب  هما  شیء نببت صایک  

 روی بوروی  اینر  آیا یک مثال نقض هراالب  ب  هر اال

داشت  باشیم یا ن ، هنوز غیر شووفاف اسوت،  11511اصل 

فاکنو  نشوا  داده شوده اسوت کو  در  چ آ  آ  چ برای 

( در ارزد صدق بر مبنووای ایون ففبوویر 1136( و )1135)

اساسوی موافقوت  طورب  ب  طور. ما کنندمی می کنندفرق 

در ارزد صدق بور  (1136( صادق بود و )1135کردیم ک  )

-بو  ب  طوور. ما کنندمی می کنندمبنای این ففبیر فرق 

در ارزد صوودق بوور ( 1135کردیم ک  ) اساسی موافقت طور

-بو  ب  طوور. ما کنندمی می کنندمبنای این ففبیر فرق 

و  اسوت بود ( صادق 1135اساسی موافقت کردیم ک  ) طور

 ریشو  ایولی آ  بر مبنوای ففبویر  ،بود( کاذ  1136)

-نموی موی فوانودنو اساسی بنا شده بود و ایون  ایریش 

گ شود. فا وقتی آنچو  در اینجا بدو  استدالل فر فواند

آ  قرار گرفت  بو   جایب  ب  جای( 1139ادعا شده صفت )

قاواوت راجور  باید می باید، ما شودمی می شودما گفت  

ولوی ایون یوک  .داریوم ب  ارزد صدق آ  را معل  نگ  

واقعی در این مورد ب   عالق  عالق  ینرت  اداقلی است. 

 11513صول ، زیورا اشوودموی موی شوود ضمیم  15131اصل 

اسوت:  11511و اصول  11510بین اصول  ایرابو  رابو  ای

، باشند هبتندهر دو صادق  11513و اصل  11511اگر اصل 

چووو  موا  ،و .صادق باشود باید می باید 11510شر اصل 

یوا  ،کواذ  اسوت11510 ک  اصل  ایمکرده کرده ایمثابت 

 بایوود موی بایودشاید هر دو  11513یا اصل  11511اصل 

آنچ  در شاراگراف قبل شیشنهاد شده  ،باشند. االکاذ  

صادق است و بنوابراین اصوول  11513است آ  است ک  اصل 

 طوورهموا  هما  طوور، 11511ولی اصل  .کاذ  است 11511

اصوول  فرینبنیادی بنیادی فرینک  قبالً دیدیم، در میا  
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، اگور موا بایود روازاین از این رومنوقی قرار دارد. 

رد کنیم، ب  نظر  11513با فوج  ب  اصل  را 11511اصل 

 عنووا بو  ب  عنوا اداقل  11513ک  اصل  رسدمی می رسد

هنووز هوم  االاینبا با اینحالاصل شای  در نظر باشد. 

نوام  ’cicero‘صادق باشد. کلمو   11513مشرو  است ک  اصل 

‘cicero’  موی شوودیک بخش  ا  شامل  عنوا ب  ب  عنوا را 

 ،شودمی

کو   کنویمنموی نمی کنویم، ما فرگ االبااین اینحالبا 

 ،جمل  جمل  ی

 لیره انعام داد، cicerone 011( او ب  1138)

 ی باشد.مبزر  رو سخنوردر مورد 

 قودرآ  آنقودر زبوا  طبیعوی  نمادگوذاری نماد گوذاری

-ردیوف ردیف شوده زنجیره زنجیره ییرنوا ت نیبت ک  یک 

یوک  عنووا بو  نووا بو  عهمیش  می باید از اروف  شده

ب  کار گرفت   ،فابر وااد متنی ک  آ  فابر وجود دارد

نیبت ک  فوابر مختلف کو   گون این این گون اتی  .شوند

مفوروگ از اوروف بو   وسیل  زنجیرهب  بوسیل  زنجیره ی

 .ب  یردیگر مربوط باشند. اند،کار گرفت  نشده

یی از ارفی ک  یک بخش ابتودا زنجیره زنجیره یبنابراین 

در سوایر بایود ، دهودمی می دهندرا شرل  ’ciceron‘اصوالش 

( بو  کوار گرفتو  1134)بورای مثوال در  هامتن متن ها

قرار گیرند؛ ولی ایون در  "«آ  رومی»شوند فا ب  جای 

 ’cicero‘اففاقی است. مجوددًا، نوام   ’ciceron‘وقوع آ  در 

بو  ولی در آ  متن هوم  ،( وجود دارد1135مومئنًا در )

-هموا  هموا  طوورگیرد نمی نمی گیرد جای آ  مرد قرار 

بوود. بلرو  ایون  گون همین همین گون  1138ک  در  طور

کو   گونو هموا  هما  گون است ) دهندهنشا  نشا  دهنده

 دربواره ی( 1135و در ) ،(دهودموی می دهودنشا    گیوم

شخص. فنها مورد  درباره درباره ینام است، ن   درباره
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  محدود نا شوده محدود نا شده یندذیرفتن اصل  معقول، 

مووی  11511و مثال نقض نمایانده شده برای اصوول  11513

 وسویل فوا  بو می می فوا  ب  وسیل        است. باشد.

-نقوض نقوض هوایمثال  سایرنشا  داد ب  استداللی مشاب  

از این نوع ک  یک اد مفورد  11510آشنا برای اصل  های

یوا  ایگوزاره گزاره ایفعل رویررد  در یک عبارت ک  یک

یک عملگر موجه  بوور آ  اواکم اسوت وجوود دارد، اصول 

. موا از ایون مثوال کنندنمی نمی کنند ض( را نق11513)

ک  یک اد مفرد موجوود در یوک جملو   فهمیممی می فهمیم

-بو  بو  طوورآنچ   جایب  ب  جایالزم نیبت در آ  جمل  

قورار گیورد.  کنود،یمو می کنودآ  داللت  ب  معمول طور

بنابراین ما نباید انتظار داشت  باشیم ک  این جملوو  

بوو  آ  چیزی باشد ک  این اود مفوورد  درباره درباره ی

 دربواره ی sمعمولی ب  آ  داللت کند. اگر طور ب  طور 

 درباره r   انتظوار  مفووانیمی می فوانیمما نیبت، شر

فنها ب   sداشت  باشیم ارزد صدق  r    ببوتگی داشوت

انتظوار داشوت   فووانیمنموی نمی فووانیمباشد. شر ما 

sباشیم  


  را داشوت  باشود اتوی اگوور sهموا  ارزد  

   r r .  این فحلیل از مثال نقض نشوا  داده  هراالب

ک  در اصل ناشی از فرگ  است،  15111شده نببت ب  اصل 

 دارای یک جنب  سازنده است.بهراال 

، ماهیت ارفباط بین اصل 11513در بیا  فرگ اصِل  ،زیرا

آشرار شده اسوت و بنوابراین ایون  11511و اصل  11510

. اگور شوودمی می شودآشرار  11510ی اصل فصحیح الزم برا

s درباره درباره ی  r  رسودمی می رسداست، شر ب  نظر 

s و sک   


در ارزد صودق یروی باشووند  باید می باید 

وقتی ک     r r  .کوو ایونکو   طوورهموا  هما  طوور 
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هور آنچو  ’’، کندمی می کنند( یادآوری 1953a140) کواین

یوک شویء فصودی   دربواره دربواره ی فواندمی می فواند

هور نوام  وسویل بو  ب  وسویل  یشود، وقتی ما ب  شیء 

-موی می مانودصادق باقی  کنیم،می می کنیمدیگری ارجاع 

جایگزین می کنیم را  11510ما اصل ؛ بنابراین ‘‘ ماند

مرجور و  شودهفصحیح فصحیح شده، جایگزین 11514اصل  ،با

 دربواره دربواره ی s ، اگرکنیمجایگزین می مدلول r  

شر اگر  .،باشد   r r  شر ،s و s 


یوک ارزد صودق  

 دارند.

 درباره درباره ی sبنابراین برای اینر   r  باشد یک

 است.0با افظ ارزد صدق sشرط الزم، جانشینی 

 

 یوری و سبک ماد( سبک ص116)

بنیادین  ی( یک قانو  منوقنیتز  الیب )قانو 11511اصل 

 هموا  طوورااکم است و  همانیاین اینهمانی است ک  بر 

-نموی نموی شوذیردک  دیدیم هیچ مثال نقای را  طورهما 

 اینهموا   yبا شیء  x. اگر کبی ادعا کند ک  شیء شذیرد

فاقود آ   yیک صفت دارد کو   xولی  است باشد  هما این

ک  این شوخص دچوار اشوتباه  گوییممی می گوییماست، ما 

-یونااینهموا   yبا  xشده است، یا در فرگ کرد  اینر  

 yدارای صوفتی اسوت کو   x است یا در این فرگ کو  هما 

نقوض را هوای مثوال مثال هوای فاقد هما  صفت است. ما 

زیورا اصول  شوذیریمنمی نمی شذیریم 11511راجر ب  اصل 

یء وااود و صووفت راهنمای ما در سخن گفتن از شوو 11511

گونواگونی از چنوین  هوایمثوال مثوال هوایوااد اسوت. 

 در اینجووا ما وجود دارد ک   11511کاربردهایی از اصل 

                                                   
veritate Salva -1 
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-موی موی کنویمرا ذکور  هاآ  آنها از  مورد فا دو ما 

 .کنیم

I-  یک شنی(Penny)  وقتی از یوک منظور بو  آ  نگواه

ولوی  رسودموی می رسوداندا ت  شود، گرد ب  نظر 

دیگووری بوو  آ  نظوور  زاویوو  اویوو  یزوقتووی از 

. بوا رسودنمی نمی رسداندا ت  شود، گرد ب  نظر 

هر بار ب  آ  نگاه اندا ت   11511فوج  ب  اصل 

 مرفبو  دفعو  یشود هما  چیز نیبت، چرا ک  در 

در  کو دراالی در االی ک اول گرد ب  نظر رسید، 

از . رسویدنموی نمی رسویدمرفب  دوم گرد ب  نظر 

اول  مرفبو  دفعو  یآ  شویء در  روایناز این رو

 هموا این اینهما  دوم  مرفب  دفع  یبا شیء در 

شر با فوج  بو  صوفات  ،رودنمی نمی رودب  شمار 

موی نتیجو   هموانیاین اینهمانی  اولی  اولی  ی

ک  اوداقل یروی از دو موقعیوت، بوا شود می شود 

. هموا  نیبوتایون هما  نمی باشداین (Penny)شنی 

نظریو   وسویل بو  ب  وسویل  یاستدالل اغلب این 

 datum)-(senseابوی  -داده شوردازا نظریو  شردازا 

-موی موی گیوردقرار  مورداستفاده مورد استفاده

 .گیرد

II-  ، مثل ایجمل  یک جمل  ایجا، ،  موی را اظهار

صوادق  گویودموی موی گویودو آنچ  او  کندمی کند

 جملو  یفوام، هموا   ک دراالی ک  در االی ،است

و آنچ  او بیوا   کندمی می کندرا بیا   جمل  

صادق نیبت. چو  آنچ  جوا  بیوا   کند،می می کند

 ،صادق است و آنچ  فام بیوا  کورد کردمی می کرد

نموی  ،11511شر با فوجو  بو  اصول  ،صادق نیبت

  آنچو  جوا  بیوا  چنین باشد کفواند نمی فوا  

ک  فام بیوا  کوورده  است باشد کرده هما  چیزی 
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 جملو   جمل  یهما   هرکدام هر کداماست. چو  

بو  کو   شودمی می شودرا بیا  کرده، باز نتیج  

-ایون اینهموانی صفات ابتدایی واسو  ب  واسو  

ا ک  اداقل یری از این دو موقعیت آنچ  ر همانی

نیبوت و بنوابراین،  بیا  کرده و مجددًا جمل  

از این دو موقعیت، یری از بر مبنای اداقل یری 

غیر از آ  چیوزی اسوت کو  ها جمل  ها  جمل این 

موی ک  گفت   کندمی می کندبیا   جمل   جمل  ی

اذ . ایون اسوتدالل یا صادق است یا کشود می شود 

-کورده کورده انودبیا   0را عمومًا گزاره گراها

هور در ذکر این نرت  مهووم اسوت کو   ،. امااند

باال فورگ  هایاستدالل استداللهای از  هرکدام کدام

فاقود  yدارای هما  صفتی است کو   xشده است ک  

 11511آ  چیووزی کوو  اصول  فمامی هم  یآ  است. 

باط  ا  بین اشویاء و یک ارف کندمی می کندبیا  

موثالً  کو طوریب  ب  طوری ک  است، می باشد،صفات 

 اینووور هوم  فوانودنموی نمی فوانود، Iدر مثال 

باشد ک  هر بار یک شیء وااد دیوده شوود  طوراین

باشود کو  آ  صوفتی  طوراین اینوور و هم اینر  

اول با آ  صوفت دیوده  مرفب  دفع  یک  شیء در 

دوم  مرفبو  دفعوو  یکو  در هما  صفتی است  ،شد

    ، IIفاقد آ  فشخیص داده شود. مجوددًا، در مثوال 

باشود  طوورایون اینوور هم  فواندنمی نمی فواند

 اینووور ک  جا  و فام یک چیز را بگویند و هووم 

جا  صوادق باشود و  گفت  گفت  یباشد ک   طوراین

نبوبت  11511صادق نباشد. اصوول  ،آنچ  فام گفت 

ر هر موورد شذیرفتو  نشوده اسوت ب  بدیلی ک  د

. این ]اصل[ مبوتلزم آ  اسوت است می باشد نثی 

                                                   
propositionalists  - 1 
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ولی فوجیو   ،ک  )اداقل( یری شذیرفت  نشده است

و نو   هوا اسوتآ  آنها برای عدم شذیرد یری از 

در جای دیگری جبووتجو  باید می باید ک  ،،دیگری

 وام  گرایویواقور واقر گراییشود. بنابراین یک 

شدیوده  شدیده ی فوصیف شوودهک  ممرن است بروشد 

را فبیوین کنود و بوا اصول  Iدر مثال  شدهفوصیف

سازگار بماند با اصرار بر اینر  در هور  11511

یک شنی،  ،یعنی ،بار هما  یک شیء دیده شده است

اول  مرفبو  دفعو  یولی آ  صفتی ک  ذکر شد در 

 مرفب  مرفب  یتی نیبت ک  در هما  صف ،ده شددی

د آ  بود. او ممرن اسوت ادامو  فاق شنیدوم آ  

 شودهفوصویف فوصویف شودهدهد و ادعا کند ک  صفت 

آشوورارا گورد اول مرفب   دفع  ی در  ،برای شِنی

-موی می رسویدگرد ب  نظر  PIمنظر ولی از  نبود

و صفتی ک  در مرال  دوم کمبود آ  بیوا   ،رسید

 منظور ولوی از رسیدنمی نمی رسیدب  نظر گرد شد 

P2  طووربو  ب  طور .رسیدمی می رسیدگرد ب  نظر 

 فوصیف شدهمشاب  یک نام گرا ممرن است ب  مورد 

با اصورار بور ایون نرتو   IIدر مثال  شدهفوصیف

  یعنوی جملوو شاسخ گوید ک  جا  و فام یک چیز 

می ولی آ  صدق را،  ، یعنی جمل  یرا می گویند

سخن نببت ب  یک زبا ، یک زما ، یک باید  اید ب

 و یک متن سنجیده شود.سخنگو  گو 

-بو  ب  عنوا  11514 شدهفصحیح فصحیح شدهاصل جایگزینی 

فهمیده شده است.  11511یک شرل صوری مشاب  اصل  عنوا 

و  موی گیرنودقورار اشویاء  جوایبو  ب  جایادود مفرد 

 ؛،گیرنودموی گیرندمی صفات قرار  جای ب ب  جایمحموالت 

کو   کندمی می کندبیا   sبنابراین اگر  r  صوفت  یوک
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وضی را دارد، شر اگر مفر   r r  در این صوورت ،s 


 

ک   کندمی می کندبیا   r ، یعنوی،  r ،  صوفت مفوروگ

 11511کو  اصول  طورهما  هما  طوررا دارد. اال دقیقًا 

 کنودموی می کندیک رابو  بین اشیاء و صفات را برقرار 

موا از یوک شویء و یوک صوفت بور  هایصحبت صحبت هایک  

جهوت  11514اصول  طور هومهما  همینوور مبنای آ  است، 

 بنا شدهد مفرد و محموالت رفباط بین ادووضر کرد  یک ا

فا صحبت ما از اود مفوورد و هموا  محمووول بوور  بناشده

 نقوض هایمثال مثل هایقرار گیرد. بنابراین، مبنای آ  

 ب  عنوا  جلوه هوای 11514برای اصل  شدهبیا  بیا  شده

، بورای شووندموی می شوندابهام بیا   هایعنوا  جلوهب 

بو   ،cicero ،ک  ما دیودیم کو  ceroTuny/Ciمثال در مورد 

 ب  جوای( قرار گرفت ولی 1134در ) درِ«مرد»جای ب  جای 

 نمواد گوذاری( قرار نگرفت. بر اسواس هور 1135) جایب 

مناسب، نمادهووای متفواوت جهوت ثبوت کوورد   نمادگذاری

-بو  بو  عوالوه. شووندمی می شوندففاوت در فابر معرفی 

نببت بو  رقابوت  11511ل اص ففاوفیبی بی ففاوفی، عالوه

 وام  گراییواقر واقر گراییو  ار -بین رویرردهای داده

 وسویل بو  ب  وسیل  ی Iین شدیدارها در مثال برای فبی

 مجودداً مجّددًا ً  mode)-(Formalدر سوح شرل صوری  11514اصل 

 مووورد فوجوو زیور را  جملوو  جمل  یفولید شد. چو  دو 

 قرار دهید، موردفوج 

دیده شده است، گورد بو   P1زی ک  از منظر ( آ  چی1141

 رسد.می می رسدنظر 

 و

گورد بو   ،دیده شده است P2( آ  چیزی ک  از منظر 1140

 رسد.می می رسدنظر 
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( 1141نشا  داده شد، ) Iک  در مثال  طورهما  هما  طور

-نظریو  نظری  شرداز( کاذ  بود. اال 1140صادق بود و )

( یوک 1140( و )1141) ابی معتقد اسوت کو -داده شرداز

. در دهنودموی میدهنودصفت را ب  اشیاء متفاوفی نبوبت 

 ایون طوور فووا می می فوا را  آ  او صوری  - شرلسوح 

( را ب  اد مفورد و محموول 1141فوصیف کرد ک  ) طوراین

 ؛زیر فقبیم کنند صورتب  ب  صورت

 ،آیدمی می آیدب  نظر گرد  --------

 دیده شده است، P1نظر ( آ  چیزی ک  از م1141)

جوایگزینی  نتیج  نتیج  ی( 1140) ک طوریب  ب  طوری ک 

 بو  جوای(، 1141در ) ،P2اد مفرد آ  چیزی ک  از منظر 

دیده شده اسوت،  P1اد مفرد آ  چیزی ک  از منظر  جایب 

( کاذ  است، 1140( صادق است و )1141چو  ) . واهد بود

 ک ، گیردمی دمی گیرنتیج   11514با فوج  ب  اصل 

(1143 )r  آ  چیزی ک  از منظرp1  دیده شودr آ  چیوزی 

 دیده شد. P2ک  از منظر  است

موی  (  وامگرایواقر واقر گرایئالیبت )از طرف دیگر، ر

هور بوار هموا  شویء، ور داشت  باشد با  واهدمی  واهد

  داشووتن دیده شده است. جهت باقی نگ ،«آ  شنی» ،یعنی

کو   گیورموی می گیرداو در نظر  11511سازگاری با اصل 

(هما  صووفتی نیبوت 114صفت نببت داده شده در شنی در )

( بوو  آ  شنووی نبووبت داده شووده اسووت. 1140کوو  در )

آ  را ایون  فوا می می فوا بنابراین در سوح شرل صوری 

بو   کنودمی می کند( را فقبیم 1141طور فوصیف کرد ک  )

زیور،  شوویوه شویوه یو محمول )مفهوووم( بوو   اد موضوع

 آیودموی می آید، ب  نظر گرد P1از منظر  -----( 1144)

 چیزی ک  دیده شده است،آ  
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 ب  عنوا ( مربوط نشده است 1141( فا )1140بنابراین )

s عنوا ب  


 زنظریو  شوردا ،. بنوابراینSنببت بو   

 اینوووور ( را 1140(و )1141ابووی، ) -داده شووردازنظریوو 

ک  شوامل محموول وااود  گیردمی می گیرددر نظر  طوراین

 در اوالی کو  شوود،موی می شود،ولی ادود مفرد متفاوت 

شوامل کو  ( را 1140( و )1141رئالیبت  وام ) ک دراالی

، در شوودموی می شووداد مفرد وااد ولی محموالت متفاوت 

بو   مبدست می آوری. فصویری ک  ما گیردمی یردمی گنظر 

بورای  یوک وسویل  11514آ  است کو  اصول  آوریمدست می

می فشریح و فجزی  کرد  یک جمل  ب  اد مفرد و محموالت 

، جملو  جلو سا تما  ک  طوریب  ب  طوری ک  است  باشد 

 دقیو  فوریوا  دهودمی می دهد..سا تما  جها  را نشا  

 اکنوو  هم اینوکک   فعیینی فعینی دم با فرگ ع فردقی 

آ  یک سوا تار منبوجم  ک طوریب  ب  طوری ک بیا  شده، 

. دهودموی ی دهودمونشا   وارآین  آین  واراز جها  را 

در زبا  اهمیوت هبوتی  بندیفقبیم فقبیم بندیبنابراین 

 دارد. شناسان 

شناس  و قانو  الیوب نیوتر ارفباط بین سا تما  فابر/ 

برای شناسوایی اشویاء و صوفات  هایی راشای  شای  هایی

 بنودیفقبویم فقبیم بنودیولی  کندمی می کند.فراهم را 

سوومانتیک هوم دارد: سووا تما  فوابر/  در زبا  اهمیوت

 جملو  جملو  یارزد صودق یوک  محاسب  محاسب  یناس  ش

را آ  فورگ شوده  هوایبخوش بخش هوایک  مرجر را  مرکب 

 ایشایو  یک شای  ایاین  و سازدمی سازد میمقدور  ،است

آورد  شرایط صدق مولود را فوراهم  ب  دست  بدستبرای 

یوک شناسو  ر فوابر/ . بنابراین سوا تاآوردمی می آورد

قوت جدیدی ب  ایون فرکیوب متهورانو  هبوتی شناسوی و 

 هوایبرنام  برنام  هایسمانتیک داد ک  در مرکز بیشتر 
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ی فبیووین متافیزیری قرار دارد: مشخص کرد  اینر  بوورا

 فهم انبا  چ  چیزی باید باشد.

در سووح  هوادسوتگاه دسوتگاهها ایون  هم  هم  ی ،هنوز

بو  وسویل  . معنای یک عبارت کنندمی می کنندمرجر عمل 

شده است. این رابوو ، اگور نمرجر آ  مشخص وسیل  ب  ی 

جهت مقابول قورار [ باشد، دقیقًا در ایرابو  رابو  ای]

 فصل هوایین بخش از داستا  در ولی گفتن ا -گرفت  است

 .گیردصورت می صورفد می گیردبعدی  هایفصل

بخشی از یک ارکت و جنوبش بوزر   ،فحلیل فرگ  از زبا 

-بوزر  بزرگتورین در فاریخ عقالنی غر  است ک  بر ی از 

 را ب   ود مشغول کرده است. 08اذها  ریاضی قر   فرین

رد  رونود انتزاع و عمومی کوو درصدد در صدداین فحلیل 

 هواآ  آنوا   کوارگیریب  ب  کارگیریریاضی و هندس  و 

از ففرر بود کو  معمووالً گموا   هاییاوزه اوزه هاییدر 

 هواییفحلیول فحلیل هاییشذیرای چنین  .شدنمی نمی شدند

ریاضویات  موالعو  موالعوو  یباشند. این ارکت بود ک  

 هوایسوا تار سوا تار هوایورای ابا  و هندسو  را بو  

تزاعی از هر نوع گبترد داد. زبا  سا تاری است کو  ان

. نبوغ او در این بوود شودمی می شودعالی  فرگ  صرف آ  

کو  در ک  در زبا  طبیعی یک نحو انتزاعی صوووری دیود 

شناسوو   را از سا تما  فوابر/ منوقش منو  اد ،مرداگر

آ   وسویل بو  بو  وسویل  یکو   بوردمی می بردب  ارث 

 .کردمی می کرد واقعیت را عیا 

  فرگو Paeon( بو  1957)0کو  نووام چامبوری فصادفی نیبت

 هواییفوصوی  فوصی  هواییوقتی او  کندمی می کنداشاره 

ر صحبت گرام درباره درباره یدرباره جنبش زایای  ویش 

 .کندمی می کند

                                                   
chomsky -1 
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 فصل سوم

 معنا و مرجع

 ( مقدم 013)

رگوو  برای فالسف  مدر ، متو  ببیار اندکی مثوول مووتن ف

(2-1892 c:151 )هبوتند. شواراگراف  شدهشنا ت  شنا ت  شده

 ابتدایی آ  چنین است، 

-چوالش چالش بور انگیوزی موی شوودموجب برآمد  سلاالت « فباوی»

سواده       هواهمو  آ  هم  ی آنهاک  جوا  داد  ب   شودبرانگیزی می

این ]فباوی[ یک نببت است؟ یک نببت بین اشیاء  نیبت. نمی باشد.

در مفهووم     اشیاء است؟  عالئم عالیم یا  هانام نام هاا بین ی

موی ، من دومی را فرگ کردم. دالیلی ک  برای آ  ب  نظر نگاری من

 ب  این صورت هبتند:رسد می رسد 

a=b , a=a آشرار جمالت متفواوفی از نظور ارزد صودق  طورب  ب  طور

 عنوا ب  وا ب  عناال اگر ما درصدد بودیم فباوی را  … .هبتند

 هواینام نام هایک  میا  آ  چیزهایی بود ک   ایرابو  یک رابو 

“a”  و“b”    در نظور  کننود،موی موی کننوداشواره  هاآ  آنها ب

نمی فوانبت متفاوت  a=b، ب  نظر  واهد رسید ک  [bedeuten]بگیریم 

صادق باشد(. یک نبوبت از  a=bباشد. )یعنی ب  شرط آنر   a=aاز 

نببت ب   ودد بیا   واهد شود ولوی نو  نبوبت بو  چیوز یک شیء 

، ااصول است می باشدصادق  a=b وسیل ب  ب  وسیل  یدیگری. آنچ  

. یک نببت از یک شیء نببت ب   ودد بیا   واهد شد شودمی می شود

بیوا   وسویل بو  ب  وسیل  باولی ن  نببت ب  چیز دیگری. آنچ  

a=b  آ   واهد بود کو  ر می رسد ب  نظشود می می شود       قصد

موی بو  یوک چیوز اشواره  ’b’ , ‘a‘ هاینام نام هاییا  عالئم عالیم 

 .کنندمی کنند

[bedeuten]  موورد بحوث عالئم عالیم  ود این  ک طوریب  ب  طوری ک 

فصدی   واهد شد.  هاآ  آنها  واهند بود، یک نببت بین  موردبحث

فقط فا آنجایی  عالئم عالیم ا ی هانام نام هاولی این رابو  بین 

 گوذارینوام نام گذاریچیزی را  هاآ  آنها برقرار  واهد شد ک  

-میانجی میانجی گری با ب  اشاره کنند. این کار  آ  ا  یا ب  

از این دو عالمت با یک شیء کو  بو   هرکدام هر کدامارفباط  گری
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دل ن . ولوی ایوگیوردموی می شودانجام  شود،می می شودآ  اشاره 

 است. مورد دلخواه بخواهی

هور موورد یوا  فواند اسوتفادهنمی نمی فواند استفاده یهیچ کر 

 ب  عنوا را  دلخواهی دل بخواهی ارائ قابل قابل ارای  یموضوع 

 جملو  ی یک عالمت برای چیزی ممنوع کنود. در آ  موورد،  عنوا ب 

شورل  ، بلر  فقوط بو کندنمی نمی کندب  موضوعی داللت  a=bجمل  

بو  ؛ ما هیچ شنا ت  اصی کندمی می کنداشاره  ادداللتی داللتی اد

ولوی در ببویاری  .معانی آ  بیا  نخواهیم کرد وسیل ب  وسیل  ی

انجوام    وواهیمموی ما موی  وواهیمموارد این آ  چیزی است ک  

متموایز شوده عنوا  شویء فقط ب  ’b‘از عالمت  ’a‘دهیم. اگر عالمت 

شرل  ودد(،  وسیل ب  بوسیل  ی)در اینجا   شیء فقط ب  عنوااست 

 ایشیوه شیوه ای واسو ب  ب  واسو  ین  ب  عنوا  نماد یعنی ن  

 a=a، ارزد شونا تی کنودمی می کندک  ب  آ  شیوه ب  چیزی داللت 

صوادق  a=bبو  شورط آنرو   و است می باشد a=bضرورفًا برابر با 

 باشد.

-بو  ب  رااتی قولنقل ولنقل قاین  االایناب با اینحال

ن عیوب و یا. گیردمی دمی گیرمورد سوء فهم قرار  رااتی

کو  نتوانبووت   اسوت د،می باشنقص فا ادی متوج  فرگ  

( اشتباهی ک  0بین )شود قایل فمایز برای  وانندگانش 

)یعنوی اصول  کنودموی می کندشیدا او در این شارادوکر 

ر اصووالً ( ایوون اشووتباه )اگوو1یووادین و )جووایگزینی بن

اینهمانی بو  عنووا   افخاذ اّفخاذ اشتباهی باشد( در 

 عبواراتکننوده عنوا  مورفبطهمانی ب این مرفبط کنند  

 بو   صوو ،این دو فصور غلوط   صو ب  .فمایز قائل شود

 ک  فصحیح شوند: نیاز است ااتیاج هبت

اینهموانی ’’این گون  فصور شده است ک  فرگ  این نظری  را کو  

بر می را  ‘‘کندمی می کندعبارات را ب  هم مربوط  همانیاین ا’’

زیرا او هیچ مفهومی از معنا را مشوخص نرورده  گزیندبرمی گزیند

 است. 

معنا برای ادود مفورد  این کاذ  است. فرگ  مفهوم کامالً روشن از

در مفهوم نگاری دارد. آنچ  او کم گذاشت  است یک فهم روشون از 
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موی ک  در داستا  سمانتیک او نقش ایفوا  نقش سا تاری معنا بود

 .کردمی کرد

این گون  فصور شده است ک  منوقًا چیزی نادرست همراه این نظری  

-می می کندعبارات را ب  هم مربوط  همانیاین ’’اینهمانی ’’ک  

وجود دارد. این کاذ  است. هویچ چیوز منوقوًا کواذبی بو  ‘ ‘کند

شتباه است این نظریو  اسوت همراه آ  نظری  وجود ندارد. آنچ  ا

-می می کندعبارات را ب  هم مربوط  همانیاین ’’اینهمانی ’’ک  

 ‘  ‘و ن  اشیاء را. کند

بحث ما در مورد این شارادوکر در دو بخش  واهد بوود. 

در این فصل،  ود شارادوکر را امتحوا   ووواهیم کورد، 

راسول از سووی  شدهمورش مورش شده هایالراه راه ال های

قورار داده  و بوا هوم  موردبحوث مورد بحثفرگ  را  و

و آنگواه طورش کلوی  صوصویات  کنویممی می کنیممقایب  

معنوای مرجور را بیوا   وواهیم  نظری  نظری  یعمومی 

( از 0978کوورد. در فصوول بعوود مجووددًا فبیووین فرگوو  )

موی و بیوا   ،را مورش  واهیم کورد همانیاین اینهانی 

این نظری  رهنمو  شد و چو  ک  چرا او ب   کنیممی کنیم

 چیزی در مورد این نظری  کاذ  بوده است.

 Erkenn] ‘‘ارزد شونا تی’’در  هموانیاین اینهانی جمالت 

Tnis werth]  با یردیگر متفاوت هبتند. در اینجا یک مثوال

ُموار  قووانین = ’. کنویمارائ  موی ارای  می کنیمساده 

      ضوح اسوت، ولویکوامالً وا جمل  جمل  ییک  ‘مار  قوانین.

  از یووک نرتوو  قابول ‘ُمار  قوانین= سوولموئل کلمونر’ 

یروی و  رابوو  رابوو  یک   شودمی می شود فهم فهمیده 

مورد  و ک  با  اشیائی اشیایی میا   هما  چیز بود 

رقورار ب انود،گرفتو گرفتو  اندقرار  مورداشاره اشاره

است. چو  فرگ بر این است ک  ایون رابووو  میوا   ووود 

چیزی کو  آ   هم  هم  یاشیاء برقرار است،     بیوا

آ  اسوت کو   -محتوای شنا تی جملو  - کنندمی می کنند.

-موی موی گیرنوداشیاء در نببت فرگ گرفتو  شوده قورار 
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 .گیرند   و, , , )y y    نیبووتند( یوک  ضرورفًا مجوزا

محتووای شونا تی یربوا   -گوینودموی می گوینودچیز را 

,اگر  -دارند , ,y      می یک شیء قرار  جایب  ب  جایهم

یوک رابوو  میوا  گفت  شوده  شودگیرند، گفت  می.گیرند

 طووربو  وربو  طو ،اشیاء وااد برقرار است. بنوابراین

، بر مبنای این نظری  کو  آمیزطعن  طعن  آمیز   در

-بو  بوسویل  یاست ک   اشیائی اشیایی درباره  باره ی 

, وسیل   گرفتو  انودقورار  مورداشواره مورد اشواره 

اگور صوادق اسوت، اهمیوت کمتوری  ،اینهمانی ،اندگرفت 

اشیاء نمادگذاری شده نبوبت بو  یوک  درباره ی درباره

 هموانیایون اینهموانی از قوانو   ارزدبی بی ارزدنقل 

. ایون شوارادوکر فرگو  در موورد دهودموی می دهدنشا  

 است.همانی این اینهمانی 

 ( شارادوکر شدت وادت یافت 313

در بخوش  شودهمعرفوی معرفی شودهما هنوز از نمادگذاری 

هور عبوارت  جوایی کو   کنویمموی می کنیماستفاده 115

، استمی باشد      ارجاعی r   مرجر و  اسوت می باشد

 است ک  شامل اود مفورد،  ایجمل  جمل  ای sک   جایی

s، شودمی شود می 


اسوت کو  موا  ایجملو  جملو  اییوک  

فعداد بیشتری از مووارد در  در یک یا  جایگزین کرد 

s جای ب  ب  جای  در اسوتدالل آیودمی می آیدب  دست .

اگر ما  کندمی می کندگ  فرگ باال، فر   این طووررا 

نببتی بوین  کندمی می کندبیا   ،بفهمیم اینوور    rr , 

شر طریقی ک  در آ  اشیاء مشوخص و معووین  ،برقرار است

ب  محتووای شونا تی  نامربوط نا مربوط اندشده شده اند

  اگر ما است می باشد . یوا( را )بو  وسویل  ی 

 جملو  ی یک اد مفرد هم مرجر جوایگزین کنویم،  وسیل ب 

دارای هما  محتووای  باید می بایدبرآمده از آ  جمل  
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اصولی باشود.  جملو  جملو  ی مانندب  ب  مانندشنا تی 

نیبت بلر  یوک  هاهمانیاین اینهمانی هاصو  این فرگ مخ

نببت بین مرجر یک لفظ  درباره درباره یدیدگاه عمومی 

 در برگیرنووده ی جملوو  جملوو  یو محتوووای شوونا تی 

. ایون فورگ کنودموی موی کنودآ  را منعرر  دربرگیرنده

 دربواره یواقعوًا  s: اگور اسوت می باشودمانند این 

 هدربار r   است، یعنی اگرs  یک صفت بوو  r   نبووبت

 کو کنود  میرند بیا   s یا اگر دهدمی می دهد r   در

، شور ردگیوموی می گیوردقرار   صو ب  ب   صو یک نببت 

هموا  داشوتن سوادگی بو    سادگی ، بsمحتوای شنا تی 

 شدهفرگ فرگ شده یصفت  r   یوا قورار داشوتن در نبوبت

 شدهفرگ فرگ شده ی r  فقوط ایون شویء اسوت می باشود .

 r فظ، ن  ل  بخشی از محتوای ،s  اسوت. بنووابراین

را در یک یا فعداد بیشتری از مووارد آ  در  اگر ما 

s هر اد مفرد هم مرجور جوایگزین  وسیل ب  ب  وسیل  ی

 شده بایودجمل  نتیج    شده می بایدجمل  ی نتیجکنیم، 

را داشووت  باشوود. ایوون اصوول  s همووا  ارزد شوونا تی

 است، شده کلی کلی شدهجایگزینی 

 دربواره ی s)جایگزینی مفهوم نگاری( اگر  31316اصل 

 درباره r گاه اگور ، آناست می باشد   r r   ،باشود

sو  sشر  


 دارای یک ارزد شنا تی هبتند. 

 رااتویب  ب  رااتیدر دست، استدالل فرگ   31310با اصل 

. فورگ کنیود کو  شوودمی می شودمعتبر نشا  داده   

درباره باره ی در   ,r r و فوج  کنید ب   است می باشد

 ما،  همانیاین اینهمانی  ود

 منر،+ ساموئل کل ( مار  فواین310)

 ین،= مار  فوا ( مار  فواین311)
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( صوادق اسوت، بنوابراین )سواموئل 031) جملوو  جمل  ی

( بوا 310ز )( را ا311. چوو  )rین(= )مار  فوا rمنر(کل

سواموئل ’ جوایبو  ب  جای ‘ینمار  فوا’ایگزین کرد ، ج

-بو  بوسویل  ی، آوریمب  دست می بدست می آوریم ‘نرکلم

 جملو  ی ، دو31310 مفهوم نگواریاصل جایگزینی  وسیل 

یوک ارزد شونا تی  بایود می بایود( 311( و )310)جمل 

 نام هوایداشت  باشند. این استدالل ب  هیچ  صوصیت از 

 ببتگی ندارد. شدهانتخا  تخا  شدهان ا   هاینام

داریوم  طورکلیب  کامالً ب  طور کلیبنابراین ما    و

   ،در ارزد شونا تی  فواننودنموی نمی فواننودصادق

 متفاوت باشند.

 

 

 ( شارادوکر کلی شده314)

 اینهموانی   ایون شوارادوکر بو هراالب  ب  هر االاما 

 هوایاسوتدالل اسوتداللهای محدود نشوده اسوت.  همانیاین

شویش شوا  بورای سوایر صوفات  سوادگیب  ب  سادگیمشاب  

شوده سوا ت   هوانبوبت نببت هاو شاافتاده شیش ده اافت

                ( مووار  قوووانین 313، )جملوو  جملوو  ی 0.انوودشووده انوود

Innocents abroad ،را نوشت 

را بو  موار   cents abroadsnoIn .صوفت نوشوتنبرای مثال، 

 هر اوود ،، اگر ما31310ین نببت داده است. با اصل فوا

( 313ین در )مفرد هم مرجوور دیگوری را بوا مووار  فووا

بودو   باید می بایدجایگزین کنیم، ارزد شنا تی جمل  

 ‘Innocents Abroad’بماند. اال، شخصی ک   باقی بای فغییر 

د هم مرجر است، چرا کوو  نوو  فقووط را نوشت، یک اد مفر

را نوشت، بلرو   innocents Abroadصادق است ک  مار  فواین 

بووا او فنها شخص است ک  این کار را انجام داده است. 

 ،االبااین اینحال
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 innocents Abroadرا نوشوت،  innocents Abroad( شخصی ک  314)

 را نوشت،

 ب  وضوشًا جمل  بیهوده نباشد، ولی فقریبیک  ییک اگر 

( متفاوت است. در ایون 313ارزد شنا تی آ  از ) وضوشب 

اد مفرد  ب  دقتمثال، ب   اطر استدالل موازی فرگ  ما 

انتخوا  کوردیم، از دقت ب را  شدهجایگزین جایگزین شده

را ب  یوک  بخشآگاهی آگاهی بخشاین ایث ک  او یک جمل  

ت ک  بوو  ولی ااتیاج نیب .شوچ فغییر داد جمل  جمل  ی

بموانیم. زیورا هموا  شایبنود  شای بنود    این طرش 

رهنمو  سوا ت کو  بو  کار شهودهایی ک  ما را ب  این 

-ایون اینهمانی آگاهی بخوشیک  عنوا ب  ب  عنوا ( 310)

نظری بیفرنیم ما را ب  این راهنموایی  بخشهمانی آگاهی

 کرد ک  انرار کنیم ک ، 

 را نوشت، innocents Abroad  ( ساموئل کلمنر315

شوویش شووا ( را دارد.  صوصویت 313هما  ارزد شونا تی )

( دسوت در دسوت ایون 310نبوود  ) شاافتوادهشیش افتاده

( 313کو  ) گویودمی می گوید( ب  ما چیزی 315دارد ک  )

 1و برعرر. گویدنمی نمی گوید

 مادامیرو  ، گویدمی می گویدک  فرگ   طورهما  هما  طور

با فأمل چالش دارد، هور همانی این اینهمانی ک  مادامی

- صوصی درباره ایونب  ب   صوصی درباره ی اینهمانیچیز 

ریش  وجود ندارد ک  در اینجا آشرار شده باشد.  همانی

این شوارادوکر بور مبنووای یووک مفهووم مخلوووط  ریش  ی

 مووی باشوود،محتوای شنا تی یک جملوو   درباره درباره ی

 اینهمانی   در مورد ک  فقط جهت نشا  داد  فلخی آ است

 .افتدمی می افتداففاق همانی این

 الراه راه ال( س  315

 دو فرگ در این استدالل وجود دارد:

  ،و  31310 مفهوم نگاریاصل جایگزینی  -
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، اشیاء را ب  هم همانیاین اینهمانیاین دیدگاه ک  

 .کندمی می کندمربوط 

-این انی اینهماین دو ب  این نتیج  منتج شد ک  هیچ 

راه وجود ندارد. فرگ  دو  بخشآگاهی آگاهی بخشهمانی 

شارادوکر  شرادوکر برای این را مجزا  مجّزا  الراه ال

اد زندگی زندگیش  دوره دوره یدر نقاط مختلف را 

بر مبنای این باور  هرکدام هر کدامشیشنهاد کرد 

( و 310مانند ) هاهمانیاین این همانی هابودند ک  

هر  در ارزد شنا تی متفاوت هبتند. بنابراین (311)

یک  عنوا ب  ب  عنوا شارادوکر را هرکدام  کدام 

reductio   فرگ هایدیگر از  هرکدام هر کداماز یک یا 

( 1879؟؟؟؟ ) یفرگ  فرگ  یباال در نظر گرفتند.  هایفرگ

از فرگ دوم در  reductio عنوا ب  ب  عنوا شارادوکر را 

اشیاء را ب   همانیاین ’’اینهمانی ’’ ،عنینظر گرفت، ی

  فرگ  ی ،در نظر گرفت. اما ‘‘کندمی می کندهم مربوط 

-ب  ب  منزل  ی(، شارادوکر را 1892cمتأّ ر ) یفرگ 

 ،از اولین فرگ در نظر گرفت، یعنی reductioیک  منزل 

، ک  مواب  آ  ارزد شنا تی فحت 31310اصل جایگزینی 

-می می ماندد هم مرجر ثابت باقی جایگزینی ادود مفر

 .ماند

( یووک راه سووومی  ووارج از شووارادوکر را 1905راسوول )

 متقودم متقوّدم  یفرگو  فرگو  یشیشنهاد کورد. ماننود 

( متعمود بوود. مثول 31310( او ب  اصل جایگزینی )1879)

( او بو  ایون عقیوده کو  1892cمتوأّ ر ) یفرگو  فرگ  ی

-موی می کندهم مربوط  اشیاء را ب  همانیاین اینهمانی 

 گیورینتیجو  نتیج  گیریمتعهد بود. شر او چگون   کند،

 اینهموانی ک  هویچ را شارادوکبی  غیرمولو  غیر مولو 

را  ،وجوود نودارد بخشویآگواهی آگواهی بخشوی همانیاین

مبدود کرد؟ بر  الف فرگ ، متقدم یا متأّ ر او با دقووت 
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یرودیگر  عبارافی ک  فحت عنوا  اسامی  ووا  بودنوود از

 فوصویحات ( 1905راسول )  صوو بو  بو   صوو ففریک کرد. 

او و فرگو   فورشویش شیش فورعبارافی ک  معین فوضیحات 

بو  اینرو  منوقوًا  عنووا بو  ب  عنوا را  هاآ  آنها 

-فموام فموام عیوارالفاظ ثابت منفورد عنوا  ب  عنوا  

را  –در نظر گرفتو  بودنود کنند،می می کنند  عمل عیار

 وا  و درو   هوایمقول  نوام مقول  ی نام هایاز  ارج 

 مورد فوجو  ،انتقال داد ،عبارات مبور مقول  مقول  ی

قوورار داده بوود. او بواور داشوت کوو  ایوون  موردفوج 

 هوایهموانیایون اینهموانی هوایک   ،عین استفوضیحات م

( انروار 1905را فولید کرد. راسل ) بخشآگاهی خشآگاهی ب

( و 310مثول ) هواهموانیایون هوا اینهانیکرد ک  وقتی 

از  هواآ  آنهوا ( در ارزد شنا تی متفاوت هبتند، 311)

باشند؛ بنابراین با اسوتفاده از اصول  sشرل و قالب 

از دیگوری نتیجو   فوانودنمی نمی فواندجایگزینی، یری 

 شود.

 31310ی  وا  اصویل، در معورگ ، اسوامهراوالب  بهراال

ایون  هوا نتیجو آ  آنهوا نتیجو  یو در موورد  ،ندهبت

 هموانیایون اینهوانی شارادوکر مبدود نشده است: هویچ 

 وا   هواینام نام هایک  متامن  بخشیآگاهی آگاهی بخشی

نظریو  راسوول  درباره درباره یما  .،باشد وجود ندارد

 بحث  واهیم کرد. 7و  6با جزییات بیشتری در فصول 

 

  (The Begriffshrift solution)وم نگاری مفه الراه راه ال

 اینهواهنی نداد کو  چورا او  فوضیح فوصیح ( 1879فرگ  )

اینرو  یوک نبوبت بوین  عنوا ب  ب  عنوا را همانی این

انتخا  کورده اسووت. موا از زمووا  فرگوو   ،عبارات است

(1892c در فاریری رها )در آنجا فرگو  ایمشده شده ایم .

ک  فأمل بر روی ایون شوارادوکر  گویدمی می گویدب  ما 
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منتقوول  منتقل شوودهاو را متقاعد کرده است ک  اطالعات 

     هموانیوسویل  یوک ایونب  ب  وسیل  ی یک اینهمانی شده

در درباره  ود اشویاء باشود چوو   فواندنمی نمی فواند

صادق بو   همانیاین اینهمانی هر صورت دراین این صورت 

 موی شوود فبودیل ارزد بی رزد بی ا    ااصل این اطالعات

اسوت.  0هما - ود  مورداشاره مورد اشارهک  شیء شود می

صادق از شرل  هما این اینهما  اگر یک    قرار اسوت

آ   بخشویآگاهی آگاهی بخشیباشد، بخش آگاهی آگاهی بخش 

ودر این اقیقت ک  عبارات مختلف  باید می باید    بوو

واقور شوده  گیرند،می می گیرندیک شیء قرار  جایب  جای

 باشد.

بیوا   a=b ب  وسویل  بوسیل  ی  واهیممی می  واهیمآنچ  ظاهرًا 

بو  یوک  ’b’ , ‘a‘ هایالئم یا نامع عالیم یا نام هاکنیم آ  است ک  

 کو وریطوب  ب  طوری ک  ،[bedeuten] ، کنندمی می کنندشیء اشاره 

 واهند بود؛ یک نبوبت  موردبحث مورد بحث ودشا   عالئم عالیم آ  

 (.frege 1892c: 151)مورد فصدی  قرار گرفت  است.  هاآ  آنها بین 

او در مفهووم  گویودموی موی گویود،فرگ   ،ب  این دالیل

 نگووواری ایووون نظریووو  را رد کووورده اسوووت کووو  

  رابو  رابو  یاین است ک   کنندهبیا  بیا  کننده 

 اشواره ییک چیز و هما  چیز بود ، میا  اشیاء مووورد 

و اشاره  کو   گویودموی می گویددر عوگ  ،برقرار است

  یک نببت بین  وود عبوارات  کنندهبیا  بیا  کننده

و اشواره اشواره کننودهمعادل بود  ک  نی نببت ، یع-

 3ب  یری و هما  چیز است. کننده

-راه راه اولبرای شارادوکر  مفهوم نگاری الراه راه ال

 بو  عنووا را هموانی این اینهمانی زیرا  .بدی است ال

-آ  آنگونو   .،کندمی می کندمنشاء مشرل مشخص  عنوا ب 

 موی باشوودآ   ک  دیدیم، مشرل البتو  فرافور از گون 

                                                   
identical-self - 1 
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موی یوا  هموانیایون اینهمانی برای الراه راه ال. است

نبوبت صووفات و  هم  هم  یشد )عمومی شده با باید یابد

کلموات هبوتند( یوا اوذف ها درباره نببت ها درباره ی 

 در بواره ی موردفوجوو  مورد فوج شده باشد. دو مبأل  

 ک  موا ماندمی می ماندباقی  الراه راه الاین  درباره

را بررسوی  وواهیم کورد. اول،  هاآ  آنها در فصل بعد 

 نظریو  ایاگر این شارادوکر، محر  فرگ  برای شوذیرد 

دیودگاهی  بایود می بایودک  داشت بود، شر او  اینظری 

 متاّمن محتوای مفهومی داشت  باشد ک   درباره درباره ی

؛ آ  اسوت می باشوود 31310یک اصل جایگزینی مثل  متامن

فراوانوی بوو  ایون  سروصودای سر و صدایوم، چ  بود؟ د

-ایون اینهموانی مامو  بوده است ک  ایون دیودگاه کو  

 ،کنودموی موی کنود ت را بو  هوم مربووط اعبوار همانی

 ناسازگار هبت: آیا هبت؟

 معنا/ مرجر الراه راه ال

 دربواره دربواره یآشورار(،  طورب  ب  طور) sهر چند 

 r  هرچند هر چندو  است می باشد    r r  ااتیواجی ،

sو  sب  این نیبووت کوو   


یوک ارزد شونا تی داشووت   

-موی ردمی گی( 1892cک  فرگ  ) اینتیج  نتیج  ایباشد. 

، دانویمموی می دانویمهم   ک  طورهما  هما  طور، گیرد

فئوری سمانتیک مفهووم نگوواری  وودد و از ن بود ک  ای

، دسوت کوردمی می کرداصل جایگزینی ک  شارادوکر ایجاد 

، یافتو کموال کموال یافتو  فرگ  فرگ  یبرداشت. برای 

یک امر نامتجانر ب   مفهوم نگاری 31310اصل جایگزینی 

، بوا هواییبخوش بخوش هوایی مرجور. رودمی می رودشمار 

فرکیب مرفبط شده است. اووال در اینجوا شورافتن  معنای

. شوودموی می شووداین ب  دو اصل جایگزینی مجزا فقبیم 

 مووی کنوودرا افظ  ارزد صدقجایگزینی اد مفرد هم مرجر 
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، شودموی موی شودک  قبالً فرر  گون آ  آنگون  و  ،کندمی

 ،یعنوی ،. ایونکنودنموی نمی کنودارزد شنا تی را افظ 

د شنا تی با جایگزینی اد موضوع ک  معنوای وااوودی ارز

. ما طرش اصلی ایون فئووری را شودمی می شوددارند افظ 

 بعدًا در این فصل مشخص  واهیم کرد.

 را سول، مفهووم نگواری نویبوونده نویبنده یهمراه با 

-موی می کندجایگزینی را فأیید  31310( اصل 1905) راسل

یک عبوارت محموولی  . راسل ب  روشنی بر آ  است ک کند

و  کنودموی میرند،داللت  0ایگزاره گزاره ایب  یک فابر 

بو  یوک فوابر  ( 1892cک  فرگو  ) طورهما  همانوور ن  

او این عدم فوافوو   ، ب  یک فابر صدق..معتقد بودصدق 

و مرافبوات بوا فرگو   هوانامو  نام  هوارا در فبادل 

ک  راسول  یانتیج  نتیج  ای. کردمی می کردصریحًا بیا  

sو  sاز این واقعیت گرفت ایون بووود کو   


در ارزد  

هوور دو  و  ک  اینر  آ  است و شنا تی متفاوت هبتند

اسوامی اصویل یوک شویء باشوند.  فوانندنمی دنمی فوانن

 ک  کندمی می کندار سل انررا   صادق وقتوی عبوارات

قورار گرفتو  شوده  همانیاین اینهمانی در طرفین نماد 

آگواهی بتوانود و واقعی منوقی باشوند  هاینام نام های

اصویل  طورب  ب  طورباشد. اگر یک جمل  بخش آگاهی بخش 

 فشوریل دهنودهاست،  ود شیء یک جزء  sاز شرل و فرم 

اسوت  1ایشخیص  شخیص  ای گزاره گزاره یاز  دهندهفشریل

. معنای نام واقعی منوقوی کندمی می کندک  آ  را بیا  

آ  قورار  جوایبو  ب  جایاست ک  این نام  شیئی شیء ای

و بنابراین هیچ نوام دیگوری از هموا   گیردمی می گیرد

هیچ فغییوری در معنوا ایجواد  فواندنمی نمی فواندشیء 

 ایون هموانییا هر دو طرف یووک کند. اما وقتی یک طرف 

                                                   
propositional function- 1 

singular proposition- 2 
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 ،ات معین شر شده است، از نظر راسولبا فوصیف همانیاین

 بخوشآگواهی شآگواهی بخو فوانودموی می فوانداین جمل  

 بوسویل         فنها  باشد. چو  معنای یک فوصیف معین

 کنود،موی موی کنودصویف آ  شیء ک  آ  را فوی وسیل  ب 

موی . این منظور راسل اسوت وقتوی شودنمی نمی شودفمام 

« مجوزا طورب  ب  طور»ک  یک فوصیف معین گوید می گوید 

هیچ معنایی ندارد. یک جمل  شامل یک فوصیف معووین بو  

-بیوا  بیا  شوده گزاره ره یاگزنیبت،  sفرم و قالب 

یک جمل  شامل یک فوصیف معوین  وسیل ب  ب  وسیل  ی شده

 شوی ای نیبووت و هوویچ  گزاره شخصوی  گزاره ی شخصّی یک 

فوصویف معوین  وسویل بو  بوسیل  یوجود ندارد ک  شیئی 

 دهنودهفشوریل فشریل دهنده یداللت شده باشد ک  یک جزء 

یک سهمی ک  یک فوصیف معین )وصف  ا ( در  -گزاره باشد

دارد  ،بیا  آ  ب  کوار رفتو  ک  برای ایقای  قای  ای

آ   جوایبو  بو  جوایهما   اصیتی است ک  محمول وصوفی 

افظ شده  313قرار گرفت  است. بنابراین اصل جایگزینی 

ای هوم مرجور محتوو هواینوام نوام هوایاست: جایگزینی 

ات معوین، اموا فوصویف کنودموی می کند.شنا تی را افظ 

 آنهوا برای ظاهرًا فقط نام هبتند و این اصل جایگزینی 

. کامالً مشخص است ک  سمانتیک راسول از 4ااکم نیبتها آ 

 فرگو  ایسووحی -سمانتیک فرگ  متفاوت است. فئووری دو

-آگواهی آگاهی بخشی صوصیت غیر کامل محمول را از  فرگ 

سوحی راسل هور -؛ فئوری یککندمی می کندآ  ففریک  بخشی

یز یوک . ندید  این فموابردمی می برددو را با هم شیش 

. مووا 5سرو اصاری برای فهم روشن فرگ  فراهم کرده اسووت

 ب  فئوری راسل بر  واهیم گشت. 6در فصل 

 ( معنا و مرجر316)

 مختصووری از فموایز معنووا/ دوره دوره ییوک در اینجا 

از مفهوم معنا  وواهیم داشوت.   صو ب  ب   صو مرجر و 
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 رطووبو  ب  طورفقط  فوانیممی می فوانیمدر مورد معنا 

مختصر بیا  کنیم زیرا فرگ   یلی کووم ایوون مفهووم را 

-عالقو  عالق  منودببط داد. او در کار منوقی، در ابتدا 

بدردازد و بورای او ارزد  بود ک  ب  مرجر عبارات مند

اش این فمایز اطمینا  از این بود ک  مفهوووم اصلی ایا

-بو  ب  جوایسایر موضوعافی ک   واسو ب  ب  واسو  مرجر

 ب  مخاطره افرنده شود. ،ی ارفباط دارددیگر جای

است ک  این ]اد مفورد[  شیئی شی ای ،مرجر یک اد مفرد

بو  وسویل  ، چ  گیردمی می گیردآ  قرار  جایب  ب  جای

 بو  وسویل  ینببت داده شد  ب  آ  شیء یوا  وسیل ب  ی

 آ . یگان  یگان  یفوصیف  وسیل  ب 

 ‘اگرد افالطوو بزرگترین ش’،  ‘ارسوو’،  ‘استاگیرایی’

ارسوووو  ،، هم  ب  یک شیء یعنی ‘معلم اسرندر کبیر’و 

یوک  هواهم  آ  هم  ی آنهاولی  .کنندمی می کننداشاره 

معنی ندارند. معنای یک اود مفورد آ  چیووزی اسوت کوو  

و  ‘‘گنجانده شده اسوت ارائ  ارای  درو  آ ، نحوه ’’

 کرد  و یووا ارائ  ارای  بنابراین زامت معرفی کرد ، 

اهول  ،مشخص کرد  مرجر را ب  عهده دارند، برای مثوال

کبووی کوو   عنوووا بوو  بوو  عنوووا اسووتاگیرا، ارسوووو را 

در  ،کنودموی می کندمشهورفرین اهل استاگیرا است مشخص 

شاگرد افالطوو   فرینبزر  بزرگترین  ک دراالی االی ک ،

کبوی کو  نوزد افالطوو  درس  عنووا بو  ب  عنوا او را 

موی مشووخص  ،بهترین شاگرد او بوده اسوت وانده است و 

 ب  جوایاز این دو اصوالش،  هرکدام هر کدام. کندمی کند

 آنهوا ولوی چوو   گیرندمی می گیرند،ارسوو قرار  جایب 

        مختلوف مشوخص هوایشویوه شویوه هوایارسوو را ب  ها آ 

 عنووا بو  ب  عنوا ، یک معنی ندارند. کنندمی می کنند

بووار جمور  4عددی ک  بووا ’ ایب  کنید،مق ،مثال دیگری

بار جمر  1عددی ک  با ’با را  ، ‘بدست می آید 1کرد  
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 ب  جووایهر دو  ،مقایب  کنید..ب  دست می آید ‘4کرد  

ولی اولی ب  ما یواد  گیرندمی می گیرند،قرار  9 جایب 

 :،یعنی ،مرفب  انتخا  کنیم 4را  1ک   دهدمی می دهد

×× 

×× 

×× 

×× 

را  4کو   دهودمی می دهد  دومی ب  ما آموزد در االی ک

 :،یعنی ،دو مرفب  انتخا  کنیم

×××× 

×××× 

 یک معنی دارند. هاآ  آنها  بنابراین بنا براین

مهم است کو  هور جودا  ایفرگ  فرگ  ایاین برای مفهوم 

موی صوورت  ایزاویو  زاویو  ایکرد  یک شیء از منظر و 

ین منظور از فوصویف ولی نیازی نیبت ک  ا ،گیردمی گیرد

شانوشووت فرگو  در  مشوهورفرین مشهور فرینمعین باشد. 

(1892c: 153 ) کنودمی می کندبیا  طورقور ب  ب  طور قور 

موی  طورقووربو  ب  طوور قوور ،ک  معنا، در شرایط  ا 

 چگونگی یک فوصیف معین باشد. فواندمی فواند

معنا ممرن در مورد یک نام واقعی مانند "ارسوو" عقاید در مورد 

 ایون گونو  فوانودموی آ  می فونداست متفاوت باشد. برای مثال 

در نظر گرفت  شود: شواگردا  افالطوو  و معلوم اسورندر  گون این

 جمل  یکبیر. هر کبی این کار را انجام دهد معنای دیگری را ب  

کنود موی می کنود ، اضاف   ‘ارسوو در استاگیرا متولد شد’ جمل 

بور موی معنای اسوم ایون را  عنوا ب  عنوا  ب نببت ب  کبی ک  

: معلم اسرندر کبیر ک  در استاگیرا متولد شد. گزیندبرمی گزیند

 فنووع هوایچنوین  ،یری بواقی بمانود مرجر ک مادامی مادامیر  

 هرچنود هر چنودفحمل شوند،  فوانندمی می فواندمعنایی  هایفنوع

م برهوانی شرهیوز در سا تار فئوریری یک عل هاآ  آنها باید از 

 شود و نباید در یک زبا  کامل واقر شود.
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ولی فرگ  همچنا  وضوش داشت ک  یک شیء ممرن اسوت بوال 

 طوورب  ب  طوربدو  اینر   )Anschauung(واسو  در فجرب  

فوورگ گوردد و داده  ،کامل یا روشن برای ما ففبیر شود

اینهمانی می . یک 6برای مثال یک طرش و شرل هندسی ،شود

باشد اتوی  بخشفواند آگاهیهمانی میاین ند آگاهی بخشفو

بووی  ،موورد مرجر آ  را مثل این ،وقتی یری از عبارات

 .7دهد واسو  ارائ بی واسو  ارای 

 یک عبارت است،  اگر s   را معنای در نظر بگیرید .

کو   را ار اصوول زیور  فووانیممی می فوانیمآنگاه ما 

را  ،استمعنای عبارت و مرجر آ   ااکم بر نببت بین یک

واضوح بواور  طوورب  ب  طور ،شناسایی کنیم. اول، فرگ 

-معین موی 9متعین می کندک  معنا، مرجر را  دارد دراد 

 .کند

-معوین موی متعین موی کنود: )معنا، مرجر را 31610اصل 

  ( کند    r r s  

-معوین متعوین شودهدارد ک  مرجر  دوم، او صرااتًا باور

 ،یعنوی ،است فردمنحصرب  منحصر ب  فردب  این رود  شده

بوو   ،یک معنا هبتندک  دارای اصوالای ک  دارای  آ  دو

 :دهندمی می دهندیک شیء ارجاع 

 )مرجر یک فابر است( اگر   31611اصل    s s           آنگاه ،

 r r . 

 وسویل بو  بو  وسویل  یمعنای یک عبارت چیزی است کو  

اطالعافی ک  آ  عبارت شامل  ،؛انتقال داده شود یعبارف

هموین و  ،. معنای یک عبارت مادی نیبتشودمی می شودآ  

عینوی بلر  آ  یک هبوتومند  ،محبوس نیبتطور همین طور 

 است ک  مبتقل از آگاهی افراد وجود دارد.

انرار کند کو  نووع بشور  فواندنمی نمی فواندچو  کبی 

دارد  هوااندیش  اندیش  هاعمومی از  ذ یره ذ یره ییک 
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 :frege 1892c) .ک  از نبلی ب  نبل دیگر منتقول موی شوود

نیازمند یوک  ایاندیش  اندیش  ایاگر هر ’’؛ ولی  (154

آ  اندیش  است و متعل  بوو  محتووای  ارندهد دارنده ی

، شر ایون اندیشو  است می باشداو  هایآگاهی آگاهی های

و هویچ علوم  ؛دارد فنهواییبو  ب  فنهاییمالک  ود را 

ک  ببیاری روی آ   ندارد ندراد عمومی و مشترکی وجود 

 .(frege، 1918،366) .‘‘کنندمی می کنندکار 

کو  را سوت کو  معناهوا  ا  مشوتاق ا طورب  ب  طوراو 

 ،[Vorstellungem] هواایوده ایده هوااز  است می باشدی نعی

 ک  ب  افراد ا تصا  دارند، متمایز کند.

کو   اسوت موی باشودمون  هوایایده ایده هایاین جوهر هر یک از 

ک  هر کر دیگور  ایایده ایده یمحتوای آگاهی من است، اینر  هر 

متعلو  بو  مون متفواوت  دهای ایده یاز  ،درست همین طور ،دارد

 .[frege،  335 :1918] .است

 :شودغیرممرن می غیر ممرن می شودچو  ارفباط 

، کنود می کنوودب  چیز متفاوفی اشاره « ماه»اگر هر کبی ب  نام 

 دربواره یاستدالل  ... ، ودد هایایده ایده هاییعنی ب  یری از 

موی شوخص   واهد بوود: یوک معنیبی بی معنی صوصیات ماه  درباره

 ، الف چیزهایی ک  فورد دیگورنببت دهد چیزهایی فواند می فواند 

است، ب  ماه  ودد نبوبت دهود.  محق  محّق   قدرهما همانقدر ک  

آنچو  درو   جوزب  ب  جزچیزی را  فوانیمنمی نمی فوانیماگر ما 

 صوورتدرایون در ایون صوورت ،آوریوم ب  دست بدست  ، ودما  است

 غیوور ممرون دوطرف  دو طرف نا شده بر[ یک فهم بر ورِد عقاید ]ب

مشتر  وجود نخواهد  زمین  زمین  یزیرا یک  ، واهد بود غیرممرن

 نمی فوانود در معنای روا  شنا تی  ایایده ایده ایو هیج  ،داشت

 .را فوراهم آورد ایزمینو  زمینو  ایبرای موا چنوین فواند نمی

(1993: 17 frege). 

را از  ریاضوویات ریاضوات کو  او قادر نخواهد بووود  و

 غوطو  ور ک  هور کوور از روانشناسی روا  شناسیاشتباه 

 ، افظ کند:فرسدمی می فرسدشد  در آ  ور غوط 
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از آنچ  عینی اسوت وجوود دارد،  ایدامن  یک دامن  ایبرای من »

، در اوالی اسوت بالفعل با الفعلک  متمایز از آ  چیزی است ک  

-یروانشناس روا  شناسی گر دانا منو  منو  دانا ک  دراالی ک  

می ذهنی را  ،باالفعل نیبترا علت آنچ   درنگبی بی درنگ، ب  گر

دانوا  منوو  منوو  دانوا  روا  شناسوی گور داننود.موی دانند.

امرا  اینر  چیزی عینی باشد و باالفعل نباشود را  گرروانشناسی

 می داننودیده ا ،مفاهیم را ها آآنها  کنند.نمی نمی کنند،در  

 روانشناسوی روا  شناسویرا بو   اآ  آنها و بنابراین  دانندمی

 .(frege  1893،  15-16) .کنندمی می کنندواگذار 

 آوردموی موی آوردوقتی یک شخص یوک معنوا را بو  دسوت 

[fassen] ’’ چیزی در آگاهی او باشد ک  بو  باید  می باید

بوا ایون ( gefre 1980:342) ‘‘سمت آ  نشان  رفتو  باشود.

بلرو   کنودنمی نمی کنداو آ  را  ل  ’’ االبااین اال،

فقط در یک نببت معین با آنچو  از قبول وجووود داشووت  

یوک نبوبت متفواوت از  -گیوردموی موی گیوردقرار  ،است

(. frege 1918:337) ‘‘فهمید  یک چیز یا داشوتن یوک ایوده

، معانی ن  متعل  ب  دنیوای  وارجی روازاین از این رو

 هوایجهوا  جهوا  هوایتومندهای مادی هبتند و ن  در هب

 ،گورروانشناسی روا  شناسی گری درونی  صوصی هبتومندها

 مورداشواره مووورد اشواره یو سووم )بلر  در یک قلمور

 ( وجود دارند.ی الص

فمایز معنا/مرجر فا ادی یوک متموایز هبوتی شناسوان  

ت اسو هاییرود رود هاییولی همچنین یک فمایز بین  ،است

 عالئوم عالیوم هبوتومندها بو   هوارود روشها ک  در آ  

 :شوندمی میشوندمرفبط 

یوک نمواد  وسویل بو  ب  وسیل  ییک هبتومند ممرن است 

-بو  بو  وسویل  ییا ممرن است  ،مورد ارجاع قرار گیرد

یا ممرن است با عالمت  و ،عالمت و نماد بیا  شود وسیل 

رای مشخص کوورد  ب ‘معنا’و  ‘ایده’و نماد همراه شود؛ 

و ایون  روندمی می رودانواع  ا  از هبتومندها ب  کار 
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فنهوا نووع  «هواایوده» ایده هاک   کندمی می کندروشن 

بوا یوک عبوارت  فوانندمی می فوانندچیزهایی هبتند ک  

فنها انواعی از اشیاء هبتند ک   «معنا»همراه شوند و 

عبوارت یوک  وسویل بو  ب  وسیل  ی فوانندمی می فوانند

را نودارد:  یچنین الزامواف ،«مرجر» ،اما .بیا  شوند

مرجر یک عبارت فنها آ  چیزی اسوت کوو  موا عبووارت را 

-موی موی بوریمآ  ب  کوار  درباره درباره یبرای صحبت 

-دربواره ایوده درباره ی ایده هاو فا آنجایی ک   بریم

 در موورد دربواره ی کنیم،می می کنیمو معانی صحبت  ها

موا از  ،کنویم وموی موی کنویمول نیز صحبت چیزهای معم

 هواآ  آنهوا کو  بو   کنیممی می کنیمعبارات استفاده 

ایون ’از ماه مرجر عبوارت  A ایده ایده یارجاع دهیم. 

بوا  Aنیبت بلر  از قرار معلوم آ  چیزی است کو   ‘ماه

 ایوده ی ،؛ از طرف دیگراست می باشداین عبارت همراه 

     ‘از مواه Aایوده  ایده ی ’رت از ماه مرجر عبا A ایده

-اوال ایودهبوااین با این اال ایده هایو  است می باشد

دیگر ممرن است با این عبارت همراه شود. مجوددًا،  های

 سووتاره ی ’، معنوای  ‘سوتاره صووبحگاهی’معنای عبوارت 

سوتاره ’’ ‘معنوای’است ولی این مرجر  ‘صبحگاهیی ستاره

و بوا ایون عبوارت  تاسو می باشود ‘صبحگاهیی ستاره ی 

هور ، هراوالبو  ب  هر االمعنای دیگر بیا   واهد شد. 

-نموی نموی گویودفرگ  صرااتًا چنوین چیوزی هرچند  چند 

فرگ شده است ک  معنوا، مرجور  گون این این گون ، گوید

موی همراه بوا یوک عبوارت مفوروگ  هایایده ایده هایو 

ی و هوویچ عبوارف ،مجزا و جدا از هم باشندباید  باید 

هوم ارجواع را یک هبتومند وااود  فواندنمی نمی فواند،

 .01کند و هم آ  را بیا  کند

روی کاغوذ،  هوانشان  نشان  هایک زنجیره از اصوات یا 

  ‘‘عالموت’’آنچ  فرگ  یک  -اگر یک کلم  یا عبارت باشد
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 ؛یک معنا داشوت  باشود باید می باید -نامدمی می نامد

رجعی مواب  با آ  وجووود ولی الزم نیبت نتیج  شود ک  م

 ،: بورای مثوالگویودمی می گوید( 1892:153دارد. فرگ  )

          و ‘جبم آسمانی کو  بیشوترین فاصول  از زموین را دارد’

’The Least rapidly converging series‘  هر دو جمل  معنای معوین

دارند ولی این شوک وجوود دارد کو  آیوا اولوی دارای 

اسوت کو   اثبواتقابل بل اثباتقاو  است می باشدمرجعی 

موجوود در  هواینوام نام هوایمرجعی ندارد. ببیاری از 

،  ‘ 0 معروزا’افبان  و اسووره در اینجا قرار دارند: 

فرگو  بوو  یووک  ،. بنووابراین‘ 3 سانتاکلوز’ ‘ 1 زئوس’

 :گویدمی می گویدشاسخ  آزاردهنده آزار دهندهسلال 

دارای معنوا  انودفومی می فواندیک اسم  چگون  چگونگی 

. اودود کنودنمی نمی کندباشد وقتی اصالً ب  چیزی ارجاع 

 معنا دارد ولی هیچ مرجعی ندارند. یمفرد غیر ارجاع

مواب  با چنین عبارفی یک معیار بورای فشوخیص اینروو  

و اگوور  ،آیا شیء مفروگ مرجر باشد یا نو  وجووود دارد

  شورایط قورار برآورد  بر آورد جهت شیئی  شی ای هیچ 

،  ‘رود فشوخیص داد ’وجوود نودارد،  شدهداده داده شده

بو   ، راک  برای لفظ ضوروری اسوترا استحرام گفتما  

 .دهدمی می دهدلفظ 

ذکور  ازایونشویش شویش از ایونکو   طوورهما    طورهما

فمایز فرگ  بین معنووا و مرجور در جهوت روشوون  ،کردیم

؛ اسووتمووی باشد «محتوا»از  «مفهوم نگاری»کرد  مفهوم 

ک  فرگ  در مفهوم نگاری معتقد اسوت  طورهما  هما  طور

هوای بخوش بخش های فشریل دهنوده شوا عبارات مرکب مثل 

-هموین هموین طوور دارای محتوا هبتند،  شا دهندهفشریل

، فموایز معنوای مرجور در  ‘معنا و مرجوور’او در طور 

                                                   
- 1 

 2- 

- 3 
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گبوترد  هوابخوش بخش هامثل را  هافرکیب فرکیب هامورد 

، گذشوت  مانندب  ب  مانند. هددمی می دهد    را یوک

فابعی در نظر بگیرید ک  دارای یک مرا  شناس   -عبارت

 .،نشوا  داده شوده اسوت وسیل  ب  ب  وسیل  یهبت ک  

و اصل  11310مرجر  فرکیبی بود دو اصل فصل قبلی، اصل 

مشواب   فرفیوببو  ب  فرفیوب، 13131بود  مرجر  یمصداق

  ودشا  را برای معنا دارند،

)فرکیبووووووی بووووووود    معنووووووا(                 31613اصوووووول 

      s s s    
  و 

)مصووداقی بووود  معنووا( اگوور  31614اصوول   s s  شوور ،

  s s   


  
   

  
. 

مفهووم ( در 1879)ممرن است بو  یواد آوریوم کو  فرگو  

-بو  بو  منزلو  ییوک جملو   کردمی می کردفرر  نگاری،

–از یک فوابر  متشرل فشریل یافت یک نام مرکب  منزل 

بخوش عبارت است ب  طریقی ک  محتووای  -عبارت و شناس 

جمل  بخشی از محتووای کول جملو  بودنود. های بخش های 

  آنرو جزب  ب  جزاین عقیده در اینجا نیز وجود دارد، 

از  یافتو فشوریل فشریل یافتو ( مرجر جمل  1892cفرگ  )

و او  دانودموی موی دانود؛جملو   هایبخش بخش هایمرجر 

جملو   هوایبخش بخش هایشرل از معنای تمعنای جمل  را م

جودا کورد  معنوا  وسیل ب  ب  وسیل  ی. داندمی میداند

 آزاردهنووده آزار دهندهاز مرجر، فرگ  ااال از  صوصیت 

ک  باعث ایجواد مشورالفی بوورای او  مفهوم نگاریفئوری 

از این اقیقت کو  اشویاء  ،یعنی ،اجتنا  می ورزد ،شد

 چو  اواالاز محتواها باشند.  هاییبخش بخش هایی ودشا  

اگر یک جمل  شووامل یوک اوود مفوورد باشوود،  زیرا اکنو 

-بو  ب  جوای آنگاه مرجر آ  اد مفرد، یعنی آ  شیء ک  
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موی از مرجور جملو   ،گیوردموی می گیورداین قرار جای 

آ  قبومتی  و .است می باشدقبمتی از مرجر جمل  ، باشد

 وسویل بو  ب  وسیل  ینیبت ک   ایاندیش  اندیش  ایاز 

کو  فرگو  آ  را بوا  ایاندیشو  .،جمل  بیا  شده اسوت

، شامل معنای اود مفورد، کندمی می کندمعنای جمل  یری 

. شوودموی میشودبخش یک  عنوا ب  ب  عنوا  ،ن  مرجر آ 

از یک طرف، بین این گفت  ک ، مرجوور  باید می بایدما 

 بخووش هوای)معنا( یک نام مرکب فابعی از مرجر )معنا( 

آ  نام است و از طرف دیگر این گفت  کو  مرجور  هایبخش

-بخوش بخوش هوایمرجر )معنا(  شامل)معنا( یک نام مرکب 

متذکر  شویم. فرگ  قائل قایل آ  نام است، فمایز  های

اینر  ارف و  درباره درباره ی باید می بایدشد ک  ما 

و یا کول بوا  هابخش بخش هادر مورد  ما صحبت صحبت ما 

فوج  ب  عبارات را بو  قلمورو معنووا و مرجور منتقوول 

 محتاط باشیم: ،کنیم

را بو   ‘بخوش’ کلمو  کلمو  ی، مون در اینجوا هراالب » بهراال

مون در  ام.گرفتو  گرفتو  ام .در نظور   صو ب  ب   صو معنایی 

و کول جملو  را بو  مرجور  هوابخوش بخوش هوااقیقت نبوبت بوین 

(Beudeutung)  ب  این شرل ک  مرجر یک  ،امداده داده امآ  انتقال

اگر این کلم   ودد یک بخشوی از  .،کلم  بخشی از مرجر جمل  است

 موورد فواندمی می فواندمومئنًا این رود صحبت کرد   .جمل  باشد

آ  جهت زیرا کل مرجر و یک بخش از  ،قرار بگیردموردامل   امل  

-نمی فعیین کرد  و معین کرد  باقی مانده ی آ  کفایت نمی کند،

 مووورد اسووتفادهدر معنووای دیگووری  ‘بخووش’و چووو  کلموو   کنوود

بو      صو  می باید بیک اصوالش  ،.قرار گرفت  است مورداستفاده

 «.(2c:159189 frege)جعل و ا تراع شود صو  باید 

فرگو  از عمو   ،در آ  زموا  ،رسودموی موی رسودب  نظر 

اشتباهش آگاه نبود. سورانجام او مجبووور شوود از ایوون 

  مرکووب مرّکوب ک  مرجر یک بخش از یک نوام  ادعا اّدعا 

  ،دسوت بشووید. چووو  ،بخشی از مرجر یک نام مرکب اسوت

بو   ‘انگلبوتا ’شوامل نوام  ‘انگلبوتا ی کلم  کلم  ی ’
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ملرو  ولی  شودمی می شود،یک بخش درست عنوا  ب    عنوا

-بو  بو  عنووا انگلبتا  شامل کشور انگلبتا   یملر  ی

یک بخش درست نیبت. از طرف دیگوور، فرگو  هرگوز  عنوا 

بخش / کول بوورای معناهوا را رهوا  استعاره استعاره ی

 موورد بحوث 8ما الزامات این مورد را در فصوول  .نررد

 .داد قرار  واهیم موردبحث

اسوت  ایاندیشو  اندیش  ای بری  جمل  جمل  یمعنای یک 

و مرجر یک جملو   بوری  کندمی می کندک  آ  جمل  بیا  

ک  در مورد اود  طورهما  هما  طورو  ؛ارزد صدق آ  است

مفرد بود، یک جمل  ممرن است معنا داشوت  باشوود ولوی 

مرجر نداشت  باشد. برای فرگ ، یک جمل  یک نام مرکوب 

 هوایبخش بخش هایو نببت بین مرجر یک جمل  و مرجر  است

اصول جوایگزینی بورای مرجور  وسیل ب  ب  وسیل  یجمل  

 دربواره یچ  چیوزی  اما ولی ( داده شده است. 11510)

-بخوش بخش هاینببت بین معنای یک جمل  و معنای  درباره

معنووای  بایود می بایدجمل  وجود دارد؟ اینر  ما  های

ک  آ  جمل  آ  را بیوا   ایاندیش    ایاندیشجمل  را، 

 شودهفشریل فشریل شده عنوا ب  ب  عنوا  کندمی می کند،

 قوولنقول نقول قوولبفهمیم، در ایون  هابخش بخش هااز 

1923:537-).شده اسوت ارائ  ارای  ببیار مشهور از فرگ  

8). 

 ایورت انگیوزانجام دهود  فواندمی می فواندآنچ  زبا  

-موی می فوانود. با یک سری کلمات محدود است انگیزایرت

-اندیشو  اندیش  هوااز  شماریبی بی شماریفعداد  فواند

 اندیشو  ای اتی  ک طوریب  ، ب  طوری ک را بیا  کند ها

 وسویل بو  بو  وسویل ک  برای نخبوتین بوار ای اندیش 

در  فوانودموی موی فوانودآمده  ب  دست فرا چنگانبانی 

کو  فورد دیگووری کوو  ایون  ددرآیو در آیدشرل کلمافی 
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-موی موی فهمودآ  را  ،اندیش  برای او کامالً جدید اسوت

 .فهمد

نموی  واهد بود اگر موا قوادر  غیرممرن غیر ممرناین 

اندیشو   هوایبخوش فمایز بدهیم بخش هاینبودیم  بودیم 

یووک جملوو  هووای بخووش بخووش هووای را کوو  مووواب  بووا 

تما  سوا  کو طووریبو  ب  طوری کو  فمایز بدهیمهبتند،

فصوری از سوا تما  اندیشو  یک  عنوا ب  ب  عنوا جمل  

 هوااندیشو  اندیش  هااگر ما  ،. شررود می رودب  کار 

از  متشورل فشوریل شودهفرکیبوات  عنوا ب  ب  عنوا را 

را هوم  هواایون اینها در نظر بگیریم و  هابخش بخش ها

جموالت در نظور  های سوادهبخش بخش های ساده یمواب  با 

یوک بخوش بفهمویم چگونو   فوانیممی می فوانیمریم، بگی

در جهوت  فواندمی می فواندکوچری از جمالت های بخش های 

عظیمی از جمالت ب  کووار گرفتوو   فوده فوده یسا تن یک 

هوم بوا فعوداد  هواآ  آنهوا  کو طوریب  ، ک شود شوند

 مواب  هبتند. هااندیش  اندیش  هازیادی از 

 موی سوازد(  اطر نشا  1892c:157فرگ  )، عالوهب  ب  عالوه

 :کندمی

اگر فقط سلالی راجر ب  معنای جمل ، اندیش ، وجوود داشوت الزم »

 دردسور ایجواد ایجواد دردسورنبود ک  با مرجر یک بخش از جمل  

با معنای کوول جملو   بخش بخشی کنیم؛ معنای فنها و ن  مرجر یک 

 «مرفبط است.

یگزینی مرجور را یک اصل جایگزینی مثول اصوول جوا ،این

یوک  ،. اگر معنوا و فقوط معنوایدهدمی می دهدشیشنهاد 

را کو  شوامل آ   ایجملو  یک جمل  اینام مفروگ معنای 

در ایون  کوردارائ  می ارای  می کرد، شدمی می شودنام 

 ب  وسویل  یجایگزینی آ  درصدد  در صدد صورت اگر ما 

باشود هر نام دیگری ک  هما  معنوا را داشوت   وسیل ب 

هموا   باید می یابدنتیج   جمل  جمل  یبرآییم، آنگاه 

، کوردموی می کورداصلی بیا   جمل  جمل  یففرری را ک  
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 نوشت  هوایبیا  کند. فرگ  باالفعل چنین اصلی را در 

-نموی نمی کندبیا   ادمنتشرشده منتشر شده اد هاینوشت 

، شوودموی می شودولی او اغلب ب  این مولب نزدیک  ،کند

 (:1893:90از فرگ  ) قولنقل نقل قولبرای مثال در این 

نوام  ها ازآ  از آنها، ببیط باشند یا مرکب، ک  هانام نام ها»

، در بیوا  اندیشو  سوهیم انودشوده شده اندیک ارزد صدق فشریل 

بور  ءو این سهیم بود  و این فوصویف از افوراد ]و اجووزا هبتند

اگر یوک نوام  .است می باشدمعنای آ  [ دهندهفشریل فشریل دهنده

بخشی از نام ارزد صدق باشد، شر معنای نام اول بخشی از اندیش  

 «نام دوم است. وسیل شده ب بیا  بیا  شده ب  وسیل  ی

داریوم کو  بنابراین ما یک اصل جایگزینی برای معنووا 

با اصل جایگزینی بورای مرجور  مقایب قابل قابل مقایب 

 یار داریم:در ا ت ،ک  قبالً بحث شده

  درباره درباره ی s)جایگزینی معنا(، اگر  31615اصل 

 r  اگرشر  باشد می باشد    s s  ، شوور  وs  وs 


 

 یک ارزد شنا تی یربا  دارند.

فعامل فرگو  از  طرز باید می بایدما   رهباأل اال ره،ب

« متو  موبهم»را  هاآ  آنها ک   کواین -عبارات موصولی

 موی دهویمقورار  موردفوج  مورد فوج  -نامدمی می نامد

ک  جایگزینی اودود مفورد هوم  هاییمتن متن هایی -دهیم

-نموی نموی کنودارزد صدق را افوظ  هاآ  آنها مرجر در 

   ،. ازکند

 سووتاره سووتاره یشووامگاهی=  سووتاره سووتاره ی( 316)

 صبحگاهی

 و

شوامگاهی  ستاره ستاره یک   داندمی می داند ( جا 317)

 ورشوید روشون شوده  وسویل ب  ب  وسیل  یی است ک  جبم

 است،
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معتبور نتیجو   طورب  ب  طور فوانیمنمی نمی فوانیمما 

 بگیریم ک ،

صوبحگاهی  ستاره یستاره ک   داندمی می داند( جا  319)

 ورشوید روشون شوده  وسویل ب  ب  وسیل  یجبمی است ک  

 است.

را مثوال نقوض اصول موورد آنرو  ایون  جوایبو  ب  جای

در نظر بگیریم، فرگ  عودم  11510جایگزینی برای مرجر 

شواهدی بور  عنووا ب  ب  عنوا اعتبار این استنتاج را 

 ه یدربوار( 317کو  ) گیوردمی می گیرداین امر در نظر 

شوامگاهی نیبوت و بنوابراین،  سووتاره ستاره ی درباره

-نموی نمی فوانود ( 317در ) ‘شامگاهیستاره  ستاره ی ’

 موموح شوامگاهی  جوای سوتارهبو  ب  جای ستاره یفواند 

 نظر قرار گیرد.مورد

( ب  317فا آنجا ک  آ  برای ارجاع ب  چیزی در ) ،اما

کو  در  ورطوهموا  ، هما  طوورشودمی می شودکار گرفت  

 جوایب  ب  جایمبااث قبلی این مفهوم مرجر ذکر کردیم، 

( قصود 317کو  موا در ) گیوردمی می گیردآ  چیزی قرار 

کو   گویودموی دموی گویوصحبت از آ  را داشتیم و فرگ  

مووی آ  صوحبت  درباره ی دربارهآنچ  ما در این زمین  

معنای عبارت است. بنابراین فرگو  بوین کنیم، می کنیم 

آ   غیرمبتقیم غیر مبتقیمر عادی یک عبارت و مرجر مرج

سوتاره ’’   (،317. در )شوودقائل می قایل میشودفمایز 

 ووود را نودارد، بلرو   مرجر عادی ‘‘شامگاهی ستاره ی

 غیرمبوتقیم غیر مبوتقیممرجر شامگاهی  ستاره ستاره ی

  ما از این اصوالش در آ  موتن بورای  ود را دارد؛ چو

معنووای عبووارت، یعنووی مرجور  ربوارهد دربواره یصحبت 

مشواب ،  طووربو  بو  طوور. کنیممی می کنیم   استفاده

غیوور فرگ  بین معنای عادی و رسوم یک عبارت و معنوای 

 شویم. قائلقایل آ  فمایز غیرمبتقیم  مبتقیم 
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برای ما آزمونی بورای اینروو   سازوکار ساز و کاراین 

 مووی کنود آیا دو عبارت یک معنا دارند یا  یر، فراهم

شر یک جملو   ،یک معنا داشت  باشند  و . اگر کندمی

جووا   مانند مثل  است می باشدک  دارای عبارت موصولی 

هموا  ارزد صودق  بایود می باید s ک  داندمی می داند

sک   نددامی می داندجا  را ک   


داشت  باشد.  دارد، 

از  فووجهیقابول قابل فووجهیاین آزمو  نیازمند مقدار 

آ  بوا یوک مشورل مهوم   صوو ب  ب   صو فنظیمات است. 

 smate وسویل بو  بو  وسویل  یکو   شودمی می شودروبرو 

( مورش شد. دو عبارت را در نظور بگیریود کو  یوک 1952)

. کوامالً ‘دو هفتو ’،  ‘شوانزده روز’ ،موثالً  ،معنا دارنود

ممرن است ک  یک فرد نداند ک  این دو عبارت یک معنووا 

آ  فرد ممرن اسوت بدانود کو   طورهمین همینوور،دارند. 

 با ایوون وجوودجا  فا دو هفت  دیگر باز  واهد گشت و 

ک  جوا  فوا شوانزده روز  داندنمی نمی داند وجودبااین

کو  یروی  داندمی می داند. چو  او دیگر باز  واهد گشت

نموی صوادق اسوت ولوی دیگوری را  هاگزاره گزاره هااز 

هوا بایود آ  آنها می باید گزاره هایداند. نمی داند، 

 ، بو  وسویل  یمتفواوت باشوند و بنوابراین هوایگزاره

بو  آ  معناسوت کو   ،فرگو  هوایگریروشون روشنگری های

ه است از معنایی معنایی ک  ب  "شانزده روز" ضمیم  شد

 موی باشودمتفواوت  ،"دو هفت " ضمیم  شده اسوتب  ک  

-موی میشود .با استداللی ب  این شیوه، معلوم  واهد بود

در  فوانودنموی نمی فواندک  هیچ دو فغییر مجزایی  شود

 زمینوو  هوایبوور مبنوای  ،اتی اگر ،معنا متفاوت باشد

ربوا  ی (meaning)معنوایی  هواآ  آنها مشتر ،  هایزمین 

موی شاسوخ  چالش چالر ( ب  این 1954داشت  باشند. چرچ )

 متبّحور  ایبور یهر کار اینر  آنر  با بیا   دهدمی دهد
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از این عبوارات  هرکدام هر کدامزبا  ک  معنای  متبحر

-آ  آنهوا بداند ک   باید می باید ،داندمی می داندرا 

استدالل او با فوسول بوو   اما ولی یک معنا دارند.  ها

صورت گرفت ک  موا   0لنگفورد-چ چر فرجم  فرجم  یآزمو  

 414در بخش  را آ  جدی درباره جّدی درباره ی فردیدهای

این موضووع در  درباره درباره یمورش  واهیم کرد. ما 

بحث  واهیم کرد. بر ورد فرگ  بوا ایون مووارد  8فصل 

اسوت. اموا آنچو  مهوم و صوحیح  برانگیزبحث بحث انگیز

هوا آ  آنها ب  عنوا از این مولب است ک   فهم او ،است

نبوبت بو  اصول  هوای نقوضمثوال مثال های نقص عنوا ب 

بلرو   کنندعمل نمی عمل نمی کنند 11510جایگزینی مرجر 

بو   هوامتن متن هاک  الفاظ در آ   دهدمی می دهدنشا  

آنچو   جایب  ب  جای الص برای قرار گرفتن طور ب  طور 

موی معمولی بو  آ  داللوت  طورب  ب  طور هاآ  آنها ک  

 01.روندنمی نمی روند، ب  کار کنندمی کنند

                                                   
Lang ford-church - 1 
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 فرگه  «نگاری  مفهوم» همانیاین اینهمانی  چهارم: تئوری  فصل

 ( مقدم 410)

 اینهموانی فبیووین فئووری  مفبورین مفّبرین ببیاری از 

 شذیرفتوو  انوودفرگوو  را « مفهوووم نگوواری» همووانی،ایوون

فصورف فصوویر  نتیجو  نتیج  یک  فا ادودی  اندشذیرفت 

در فئووری  و ،نظری  معنا / مرجر بوودشده فصرف شده ی 

معنا / مرجر فصوویر شوده بوود.  شدهفخریب فخریب شده ی

مفهوم »نظری   متوج  متوّج  یآنچ  انتقادات کوچری را 

در س  موضووعی  فواندمی می فواند کندمی می کند« نگاری

قورار  موردبررسووی موورد بررسوی ،تک  در زیر آمده اس

 گیرد:

در  شودهبیوا  بیوا  شودهادعا شده است ک  اطالعات  -0

 شویوه ی، وقتی ب  همانیجمل  این جمل  ی اینهمانی

-می می فواندففبیر شود، فقط « مفهوم نگاری» شیوه

 ایشاافتوادهشویش شیش شا افتواده ایاطالعات  فواند

را باشوود کوو  جامعوو  زبووا  چنووین قراردادهووایی 

شذیرفت  است، ن  اطالعات اساسی و واقعی ک  در یک 

جها  ابراز شده است.  دربراه درباره یکشف واقعی 

( از فئوووری 1892c)ایون از انتقوادات  وود فرگو  )

نگواه کنیود بو   .(.ا وذ شوده اسوت ‘مفهوم نگاری’

(1967 )Linsky ( ،1962 )kneal , kneal  . 

دوری اسووت  «مفهوم نگاری»ادعا شده است ک  فئوری  -1

. نگوواه است می باشدفبلبل  متامن متاّمن یا آنر  

، Russell ( ،1965 )wiggins( 1903bکنیووووود بووووو  )

(1962)kneal ,  kneal   . 

 ب  واسووو « فهوم نگاریم»ادعا شده است ک  فئوری  -3

شوده  دار دش   دش  داربیا    لط کاربرد/ واسو ب 
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تر بر ، مقدم  بیشchurch( 1951است. نگاه کنید ب  )

 (.  0983فرگ  )

 نظریو  یظرافوت  هواایون اینها از  کدامهیچ هیچ کدام

مونعرر  دقوتبو  ب  دقوتفرگ  را « مفهوم نگاری» نظری 

مفهووم ». ما آنچ  را ک  او ]فرگ [ در کندنمی نمی کند

 وواهیم آزموود و مووورد  411گفت  است در بخش  «نگاری

انتقوواد  ارزیابی قرار  واهیم داد و آنگاه ب  این س 

و  413 هوایبخش بخش هایبر  واهیم گشت. ما اولی را در 

  416و سووومی را در بخووش  415و دومووی را در بخووش  414

 قرار  واهیم داد. موردبررسی مورد بررسی

 «مفهوم نگاری»( فئوری سمانتیک 411

( 1879:64فرگووو  ) ،‘یمفهووووم نگوووار’، از  9در فصووول 

را فعریوف  glei chheit][Inhalts‘محتوا  همانیاین ’اینهمانی ’

 :کندمی می کند

’BA -ب  این معنا است ک  نماد  ‘اA  و نموادB  دارای

را  A کو طووریبو  ب  طوری ک یک محتوای مفهومی هبتند 

جایگزین شوود  B جایب  ب  جایهمیش   فواندمی می فواند

‘ ’محتووا  هموانیایون اینهموانی و بر عرر این نماد 

بوور  ووالف  ،و چو  این نماد ،بخشی از زبا  موضوعی بود

-نشوا  نشوا  دهنودهاست  نمادهای نفی و استلزام مادی 

بوور ک  نببتی بین عبوارات  واهد بود  است این  دهنده

 ،هواآ  آنهوااست ن  ]نببت[ بین محتووای  برقرار قرار

 دارد: ا  وجود  قراردادی قرار دادینیاز ب   شر

در جاهای دیگر نمادها فنها محتوای  وود  ک دراالی» در االی ک 

هر فرکیبوی کو   ک طوریدهند ب می می دهند، ب  طوری ک را نشا  

 محتوایشوا  نببتی میوا   شوندمی میشوند در آ  وارد هاآ  آنها 

 همینر  اینها بو  وسویل  ی، کندمی می کنندرا بیا   شا محتوای

محتووا فرکیوب همانی این اینهمانی نماد  وسیل ها ب ک  اینهمین

-می می گیرند، ودشا  قرار  جایب  ب  جایفورًا  شوندمی می شوند
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دو نوام دارای یوک  کو  آنرو   ی رازیرا این مورد رونود گیرند

 [ , frege 1879:64]          «.دهدمی می دهدنشا  را  ،محتوا هبتند

 ‘مفهووم نگواری’در  هواامن نام ها روازاین از این رو

 آنهوا آنهوا سیبوتمافیک موبهم بودنود.  طورب  ب  طور

چیزهوایی  جوایب  ب  جای جاهم  هم  جا[ هانام نام ها]

موی داللوت  هواآ  آنها بر  طور سنتیب  ب  طور سّنتیک  

جوز بو  بو  جوز  گیرندمی می گیرندقرار  کنند،می کنند

-ایون هموانی این یهواتی ک  در یری از دو طورف نمادوق

بوو  کوو  ]در اینجووا[  دنشو می شوندمحتوا واقر  همانی

 .گیرندمی می گیرند ودشا  قرار  جایب  جای

کو   کنودموی موی کنودفرگ  ب  این فوج   هرچند هر چند

 ثوابووتمحتوووا در میووا   همووانیایوون اینهمووانی فنهووا 

ایون را  ،کندمی می کندمنوقی، عبارات را ب  هم مربوط 

اما چرایی آ  را  ی کند ک  چرا این چنین استآشرار نم

 و فوج  اولی  او ب  موجو  کورد  ،بلر  .کندآشرار نمی

. اسوت می باشود مفهوم نگاریآورد  یک چنین نببتی در 

ما آ  است ک  بازسوازی فرگو   هایفرضی  فرضی  هایاما 

(1892c دقی  بود و ) ایون اینهموانی اینرو  او دلیول-

یوک نبوبت بوین  منزلو بو  نزل  یب  ممحتوا را  همانی

عبارات انتخا  کرد ب   اطر ایوون بوود کوو  شوارادوکر 

. بنوابراین او دهود بدهدرا نشا   همانیاین اینهمانی 

در  11310یک اصوول جوایگزینی مثول اصول  باید می باید

 وظیف  وظیف  یکند. اولین  افخاذ اّفخاذ  مفهوم نگاری

ما این است ک   دوم وظیف  وظیف  یما فأیید این است. 

بیازماییم چگون  فرگ  در چنین قوالبی، امیودوار بو  

 بود. هاهمانیاین اینهمانی هافبیین محتوای شنا تی 
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 اینهمووانی وجووود دارد کو  بوور  (axiom)دو اصول موضوووع  

 اینهوا اواکم اسوت.  ‘مفهوم نگواری’محتوا در  همانیاین

   :،هبتند 051 هایگزاره گزاره های هااین

(410 )     x y f x f y  ، 

 ،54 گزاره گزاره یو 

(411  )x=x  

در  هموانیاین اینهمانی این دو گزاره برای مشخص کرد  

از  ‘  ’یک فئوری مرفب  اول کافی هبتند. از نظر نحووی

-بو  ب  طوورفشخیص است. همچنین  غیرقابل غیر قابل ‘=’

محتووا هویچ فرقوی  همانیاین ی اینهمانغیر صوری،  طور

را  ’x=y‘در آنجا کو  فرگو   همانیاین آ  اینهمانی با 

فوا دهود موی می دهود قرار  مورداستفاده مورد استفاده

 .ندارد نشا  نمی دهد ،است yهما  عدد  xمثالً بیا  کند 

 9وجود دارد ک  فرگو  در فصول ‘  ’ولی یک  صوصیت برای

جموالت مثول اسوت کو  . گفتو  شوده کندنمی نمی کندذکر 

‘  ’ادهای مفرد دارای محتوای مفهومی هبتند و فرگو  از

فا شرایوی را بیا  کند کو  کند می می کند هم استفاده 

موی دو جمل  یک محتوای مفهومی را دارنوود. او اجوازه 

  وسویل  بو( یا 411( و )410ک  ثوابت در )دهد می دهد 

جموالت  وسویل ب  ب  وسیل  یادود مفرد و یا  وسیل ب  ی

 ،ک طوریب  ب  طوری ک  شوند می شوندجایگزین 

(413       )    x y f x f y   

. اوال شوودمی می شودنتیج   رااتیب  ب  رااتیدر نظام 

محتووای یربوا    و  ک  اگور گویدمی می گوید( 413)

                                                   
-می همانیاین رسداینهمانی می به اثبات  45 گزاره گزاره یکه در  است می باشددر مفهوم نگاری فرگه  هاگزاره گزاره هاشماره یکی از  -1

        زیر است: صورتبه به صورت 45 گزاره گزاره ی. رسد
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sو  sدارند، 


)این . دارای یک محتوای مفهومی هبتند 

ممرن است آ  چیزی باشد ک  فرگ  در ذهون داشوت  اسووت 

 هموانیایون این هموانیعریف غیر صوری از فوقتی ک  در 

او بیا  کرد ک   .،ده آمده استمحتوا ک  در باال نقل ش

’BA -ک   دهدمی می دهداین معنا را  ‘ا’’A   موی همیش

جایگزین شوود و  Bوسیل  فواند ب می فواند ب  وسیل  ی 

افط مووی جایگزینی محتوای مفهومی را  ،یعنی ‘‘،بر عرر

بو  طوور جوایگزینی  طورهمین همین طور. کندافظ می کند

فوجیو   و ،ارزد صدق را افظ  واهد کردطور قور  ب قور 

موی در بواال  ذکرشوده آموده ( 410) کننودهفوجی  کننده

 (.است باشد

 هر دو اد مفرد هبتند، ظوواهراً   و  وقتی    همووا

شرایط صدق    یعنی صادق  واهود بوود  دارد دراد،را

یک شویء قورار  جایب  ب  جای  و  ،وقتی و فقط وقتی

کنیم ک  وقتوی  مشخص روشن ما هنوز باید ولی بگیرند. 

 و  و جمل  هبتند، یری بود  محتوای مفهومی چ  هر د

  واهد بود.

بوو   مفهوم نگاریشر ما ب  فئوری سمانتیک ک  فرگ  در 

 ،. در آ  فئووریگوردیمموی می گردیمآ  معتقد بود باز 

موی قورار   [inhalt] محتووای  وود جایب  ب  جاییک جمل  

یوک  عنووا بو  بو  عنووا . این ممرن است گیردمی گیرد

ولی فقط اگر مراقب باشیم ک  این  ،همیده شوداندیش  ف

 [Gedenke]استفاده را با مفهوم فرنیری فرگ  از اندیشو  

 نرنیم. یری یک از فئوری معنای مرجر 

بیشتر شبی  یوک  رسدمی می رسددر مفهوم نگاری، ب  نظر 

 ،یعنوی ،یا یک شورایوی باشود (state of affair)وضعیت امور 

-بو  ب  جایل شود. جمل  ااص اندفومی می فواند چیزی ک 

بو  زبوا   - گیوردموی می گیرد،محتوای  ودد قرار  جای
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)جانشوین یوا نماینوده( بورای  Ver treterفرگ ، جمل  یک 

 ب  نوبو این جمل  هم  هایبخش بخش های -محتوای آ  است

موواب  بوا  هوایجای بخشب  ب  جای بخش های ود  نوب ب 

. مواب  با فحلیول گیرندیم می گیرندمحتوای جمل  قرار 

 ‘مفهووم نگواری’فرگو  در  ،فابر/شناس  )اولیو ( کو 

اگر ما هر بخش از جمل  را بووا چیووز  ،معرفی کرده بود

جملوو  دیگری ک  دارای هما  محتوا است، جایگزین کنیم 

 موا  دارای  باید می باید آمدهدستب  بدست آمده جمل  ی

 اصلی باشد. جمل  جمل  یمحتوای  هما 

ط آ  قبمت از محتوای یک جمل  ک  برای استنتاج مهم فق

و این  ،فرگ  بود موردعالق  مورد عالق  ،شمرده شده بود

مووی  " جملوو alt]h. nche[begrffliرا  او "محتوووای مفهووومی 

 :نامیدمی نامید

بو  دو مووی فواننوود فوج  کنید ک  محتواهای دو اروم »

 همو  یبا هم فرق داشوت  باشوند: یوا فوانند می شیوه 

از یروی وقتوی بوا  فوانندمی می فوانندنتایجی ک   هم 

گرفت  شووند و  ، ا  دیگری فرکیب شوند هایارم ارم های

همیش  از دومی هم نتیج  می شود وقتی با هما  همچنین 

این مورد برای مورد دوم هم درسووت  م ها فرکیب شوندار

 نیبت. طوراین این طورو یا  است

یونانیا ، شارسوویا  را  0شالف  ر ، "دگزاره گزاره یدو 

 وسویل بو  ب  وسیل  یشارسیا   شالف شربت دادند" و در 

 ،یونانیا  شربت  ورند، ب  شرل اول با هم فرق دارنوود

 آنهوا را بین  جزئی جزیی  یا تالف فوا می می فوا گرچ  

اوال مون آ  بخوش از ، فوافو  دارد. .فشوخیص داد هاآ 

  است را محتووای مفهوومی یربا ،محتوایی ک  در هر دو

 ‘مفهووم نگواری’بورای این فقوط چو   نامممی می نامم،

 گوزاره هواییهیچ ففاوت و فمایزی بووین  ،.اهمیت دارد

                                                   
 (Plataee) نام یکی از جنگ هایی که یونانیان پارسیان را شکست دادند. -1
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 موورد نیواز ،ک  یک محتوای مفهوومی دارنود هاییگزاره

 «(.frege 1879:53نیبت ) موردنیاز

هموراه یوا بودو  مقودمات  ایجملو  جملو  ای ،چو  هر 

استنتاج از  ودد است، شورط فرگو  بورای قابل  ،اضافی

موی بیوا   گونو این اینگون  یری بود  محتوای مفهومی 

دو جملو  دارای محتووای مفهوومی یربوا   شوود:می شود:

 صورت دوطرفو ب  ب  صورت دو طرف هبتند اگر و فقط اگر 

 قابل استنتاج از یردیگر باشند.

 بورای یرووی بووود  محتووای ذکرشووده ذکر شدهشرط  ،اما

 می شوودمفهومی، فقط بر یک "محتوای ممرنِ ارم" اعمال 

یعنی بر محتوای یک جمل   بری و هویچ جوایی در  ،شودمی

شورایوی را کو   روشنیب  ب  روشنی"مفهوم نگاری" فرگ  

فصوریح  ،دو اد مفرد دارای یک محتوای مفهووومی باشوند

 نررده است.

سوت محتووا در همانیاین اینهمانی اگر  ،از قرار معلوم

ااتیواجی  کنود می کنودعمل  همانیاین اینهمانی همچو  

-آ  آ  طوورب  شرش این مولب نیبت. شیوه و رود فرگو ، 

در نظر گرفتن دو اد مفرد بود کوو   ،ک  ذکر کردیم طور

اگر و فقط اگر ب  یک  ،دارای یک محتوای مفهومی بودند

د. بنابراین او ظاهرًا محتووای مفهوومی نشیء اشاره کن

مووی ک  بو  آ  داللوت  شیئی شیء ایوضوع را با یک اد م

مشخص کرد. ولی در جهت افظ سوا تار فوابر  کرد،می کرد،

دو اود  ،روند الزم این است ک « مفهوم نگاری»/ شناس  

دارای یک محتوای مفهومی ا وذ شووند اگور و را موضوع 

 جملو  یفقط اگر جایگزین کرد  یری با دیگوری در یووک 

 جملو  جمل  یای مفهومی را در مفروگ، هما  محتو جمل 

کو   طوورهموا  هما  طوورب  همراه داشت  باشد،  یدیگر

. قوورار اسوت می باشداصلی دارای هما  محتوا را جمل  
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کنار یردیگر اصل جایگزینی زیور را  هااین اینها داد  

 :کندمی می کندفراهم 

 درباره ی s اگر )جایگزینی مفهوم نگاری(، 41110اصل 

درباره  r  ،آنگواه اگور باشد است    r r شور ، s 

sدارای هما  محتوای مفهوم  


 .است می باشد 

اصل مفهوم نگاری مووا در مقایبو  بووا اصول  41110اصل 

. فنها ففوواوت آ  اسوت کوو  در اصوول تاسمی باشد 31310

 کنودمی می کندصحبت  ‘‘محتوای مفهومی’’فرگ  از  41110

ارزد ’’او  31310در اصوول  کوو دراووالی در اووالی کوو 

موا و اال ایون را  کندمی می کندرا استفاده  ‘‘شنا تی

یک ففاوت واژگانی است. درواقر  در واقر می دانیم ک  

 جملو  یهووومی یوک ]فرگ  فرگ کرده بود ک  محتوووای مف

)هووا(  ی مفهومی بخش )ها( مرکب[ فابعی از محتوا جمل 

، ایون سوا تما  فوابر / عوالوهب  ب  عالوهی آ  هبتند. 

-بو  بو  عنووا هبتی شناسوان   صورتب  ب  صورت ،شناس 

 . ب  طووری کوو یک نببت بخش/ کل فعبیر شده بود عنوا 

 در بردارنووده یمحتوووای مفهووومی کوول  کوو طوووریبوو 

هوا بخوش بخش هوا موی باشودمحتوای مفهومی  ردارندهدرب

 موورد اشواره. برای اد مفرد، محتوای مفهومی شیء است

محتووای  ،است ولی برای جمالت قصد شده بووود مورداشاره

بیشوتر  کو  ،باشد( Gedanke) جمل  چیزی مثل یک ،مفهومی

راسولی بوود. ایوون  0قای  شخصی  قاّی  ی شخصّی شبی  یک 

-نظریو  نظری  ایبود ک  ب  « هوم نگاریمف» للفم ملّلف 

یعنی  ،ک  فرگ  بعدها آ  را فحقیر کرد، باور داشت ای

اینر  اشیاء  ودشا  بخشی از اندیش  هبتند. فرگ  این 

مفهوم نببتًا عام و شهودی از محتوای جمل  را بو  یوک 

                                                   
singular proposition - 1 
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کوو  مجبووور بوو   شیونود زده بووودشناس   /سا تار فابر

 د.شیوند زده بو.،انرار آ  بود

( نشوا  داده 1892cکو  فرگو  ) طوورهموا  هما  طورچو  

چیزی بویش از ارزد هیچ جایگزینی ادود مفرد هم مرجر، 

محتووای  اتووی اّتیو ن   ،صدق، ن  معنا )معنای عبارت(

مرن ارم، شیوند معنا و مرجر در مفهوم نگوواری فرگو  م

 .کندنمی نمی کندرا افظ 

 مفهووم نگواریسومانتیک  ب  معنای دقی  کلم  مشرل با

ضورورفًا بو  سووح آمود کو   اینقوو  نقوو  ایفرگ  در 

بو   ججایگزینی ادود مفرد هم مرجر در یوک جملوو  منووت

 اصولی ماننود جملو ب  ب  مانند جمل  یمعنایی محتوای 

 نداشتند.

موورش شود. فرگو   هاهمانیاین اینهمانی هاآ  نرت  با 

 منوقوًا صووادق جملوو  جملوو  یکشف کرد ک     ممرون و

الصدق ممرن الصدق   دارای  رسودموی موی رسودب  نظر

زیرا هر دو ب  یووک شویء  ،محتوای مفهومی یربا  باشند

 هواآ  آنهوا ک   کنندمی می کنند)اشیاء( واادی اشاره 

نمووی کوو   ، آنهوا در یک نببت وااد قورار موی گیرنوود

دارای یوک محتووای مفهوومی یربوا   ننودفوانمی فوانند

یوک محتووای  فواننودها نمیآ  آنها نمی فوانندباشند. 

زیرا یک جمل  منوقًا صادق است و  ،مفهومی داشت  باشند

 و،اسوت الصودقممرن ممرن الصدقصورت ب  ب  صورت دیگری 

صوورت بو  ب  صوورت دو طرفو  نموی فواننود هاآ  آنها 

 یگر قابل استنتاج باشند.از یرد فواننددوطرف  نمی

 41110از اصول  فواندنمی نمی فواند،در این نقو   ،اما

بوی هیچ شری نیبوت کو   ببت چشم چشم ببت دست بردارد. 

مفهووم » بیوا  ففرور-در موورد کواربرد دقتویبوی دقتی

فرگو  ایون  کورد.می می کرد، مشو  مشّو  او را « نگاری

اسوت  از  وود یک مشورل بر  عنوا ب  ب  عنوا مشرل را 
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، مشرلی ک  با ففبویر دیدمی میدید همانیاین اینهمانی 

 عنووا همانی بو این اینهمانی ب  عنوا از  مجدد مجّدد 

 . بنوابراین چوو شودموی موی شودنببت بین عبارات رفر 

   r r  اینهمانی ها،، ففاوت در محتوای مفهومی بین 

موی منجر ب  این نتیج   41110از طری  اصل  هاهمانیاین

 ک شود می شود  نبتبی بین  ود  فواندنمی نمی فواند

 اشیاء   ,r r   افخواذ اّفخاذ بیا  کند. از طرف دیگر  

اینرو  بیوا   عنووا هموانی بو این اینهمانی ب  عنوا 

 موی کنودفاومین  کند،می می کندعبارات ارفباط برقرار 

منوقًا صوادق از همانی این این همانی ک  محتوای  کندمی

 الصودقممرون ممرون الصودق همانیاین اینهمانی محتوای 

,متفاوت باشد: وقتی محتووای     بو  بو  عنووا را-

 دارد، محتووایدهنده فشریل فشریل دهنده یک جزء  عنوا 

  هم   فشوریل دهنودهیک جزء  عنوا ب  ب  عنوا را 

دارد. با این فمهید، قالب سومانتیک اصوالش  دهندهفشریل

 ،بورای مشورل او الراه راه الولی این  شودمی می شود.

و ‘ ’ نیاز ب  فوضیحات داشت. بالفاصل  بعد از معرفوی

کو   غیرمعمووول غیر معمووولاین قرارداد  فوضیح ح فوصی

 انودگرفتو  گرفت  اندقرار ‘ ’ عبارافی ک  در دو طرف

 ودشوا  قورار بگیرنود، فرگو   جوایبو  بو  جوایباید 

 ( متذکر شد:1879:64)

-مویارائ   ارای  می کنداین در درج  اول آ  را طوری »

 چوو  چیووز در مورد اینر   ک  گویا این موضوعی است کند

نو  اینرو   شوودمی می شود،مربوط  عبارتب   ود چیز چ 

هووای داصالً هیچ ااتیاجی بو  نما .مربوط شود اندیش ب  

راین ااتیاجی هم مختلف برای محتوای وااد نیبت و بناب

 «محتوا نیبت. همانیاین ن همانیایب  نمادی برای 
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کنود کو   فرگ  نگرا  بود کوو  مبووادا  واننووده بوواور

صوورت بو  اففاقوًا محتووا فقوط  هموانیایون اینهمانی 

اگر اصالً ارفباطی داشت   ،با اندیش  مرفبط است اففاقی

فقریبوًا نیوازی  ،بوود طوراین اینوور اگر  ،چو  ،باشد

هموا   محتوا نبود، همانیاین این همانیبرای  نمادیب  

 اندیشو  یکو  فیتور فرعوی زبوا  صووری  طوورهما  طور

فرگ  بورای نگرانوی در  کندمی می کندنا  اعالم  یش اند

   می فواندچو  یک مورد قوی  ،این مورد دالیل  وبی داشت

یوک نمواد بورای  دربرداشوتن در برداشتنعلی   فواندمی

موورش  ‘‘مفهوم نگواری’’محتوا در  همانیاین اینهمانی 

 :شود کرد فوج  کنید

 sیک محتوای مفهومی داشت  باشند، آنگاه   و  اگر

s و 


 ب  جز البت   ،هم هما  محتوای مفهومی را دارند 

 اینهموانی است ک   ایجمل  یک جمل  ای s وقتی ک جز ب 

موی . شر ب  نظر کندمی می کندرا بیا  محتوا  همانیاین

از ایون دو  یوککودام کودام یوکاینر  موا رسد می رسد 

هویچ شیاموود منوقوی نداشووت   ،اصواش را استفاده کنیم

ایون  ،وقتوی کو  یوک جملو  جزب  ب  جز ،باز هم ،باشد

 محتوا را بیا  کند. ولیهمانی این همانی    و  

 عالیووم   و در محتوای مفهومی با هم فرق دارند )اگر 

 فا کنو مجزایی باشند( فقط ب   اطر اینر  آنچ   عالئم

یک وسیل  اسوتعجالی محوض  رسدمی میرسد ب  نظر  فاکنو 

 ودشووا  باشووند.  جووایبوو  بوو  جووای  و  از نشوواند 

-بو  بو  صوورت آمدهدستب  بدست آمدهاطالعات  ،بنابراین

هبتند یعنوی  اعمالقابل قابل اعمالببیار محدودی  صورت

ایون  کننودهبیوا  بیوا  کننوده یمحدود ب  جمالفی کو  

را از ‘ ’محتووا هبوتند. اگور موا هموانی این همانی 

 باقی مانوده ینمادگذاری اذف کنیم و بیرو  بیاوریم، 
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  و هم مرجعی آ  نمادگذاری منوقی نببت ب   باقیمانده

   دربوواره یفرق نخواهد کرد. مقایب  با فعامل فرگوو 

کوامالً « م نگواریمفهوو»فمایز معلوم/مجهول در  درباره

از  هرکوودام هوور کودام. از آنجا ک  است می باشدگویا 

معلوم/مجهووول دارای یوک محتووای جملو   جملوو  ی جفت 

ایون  ادنگواری نگواریش مفهومی هبتند، فرگ  در مفهوم 

فمایز گرامری را نادیده گرفت و هر دو را ب  یک شیوه 

 نمادگذاری کرد. چرا ب  این مشی و رود برای جمالت کوو 

و   موی شووود  فقط در این متفاوت هبتند ک  یری شامل

ادار ، وفوشوودموی موی شوود  دیگری شامل هم مرجور آ 

ففواوت  فواندنمی نمی فواندنماند؟ ففاوت در اد موضوع 

بنوابراین رونود  ،؛در محتوای مفهومی را مونعرر کنوود

 جزیووی نادیوده گورفتن فمووایز  مورداشاره مورد اشاره،

هور نمادسووازی کورد   ،.در نمادگذاری  واهد بود جزئی

و بنووابراین اسوت بو  یووک شویوه وااود هرکدام  کدام 

محتووای  هموانیایون اینهموانی ااتیاج ب  نمادی برای 

 .رودمی می رودیربره از میا  

نام فرضی ک  ظاهرًا مبنای این اعتراگ است این است ک  

برچبوب هبوتند،  معنیعالئم بی عالیم بی معنی ها،نام ،ها

شوده هوای انتخوا برچبوب های انتخا  شده ی دل بخوواهی

 جوایفنهایی بو ب  ب  فنهایی ب  جایهبتند ک   دلخواهی

ولی در غیور ایون صوورت  گیرندمی می گیرنداشیاء قرار 

و فقط این فرگ است ک  فرگ  در مفهوم  ؛معنایی ندارند

( 1879:65فرگ  ) ،. در عوگکردمی می کرد  را رد نگاری آ

مختلوف بورای یوک محتووا  هواینام نام های ’’بیا  کرد 

 شاافتووادهشوویش شوویش شووا افتووادههمیشوو  یووک موضوووع 

[ مورفبط هانام نام هانمادگذاری نیبت، بلر  اگر ]این 

باشوند بوا  وود  سوازیمشخص مشخص سازیبا انحاء مختلف 

 صوورتبو  ب  صوورتفرگ  این را قلب مبأل  فماس دارد. 
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کو   ،را در نظر بگیرید A نقو  نقو  یزیر فوضیح داد. 

فرضی قوورار دارد و یووک  دایره دایره یبر روی سوح یک 

رسم کنیود و آ  را امتوداد دهیود فوا  A ط مبتقیم از 

اینر  دایره را قور کند. این نقو  فقواطر کو  آ  را 

‘B’ اببت  بو  موقعیوت آشرار و طورب  ، ب  طورمی نامیم

بو  محوض اینرو   ک طوریب  ، ب  طوری ک  ط مبتقیم است

-موی می کندطب  آ  فغییر بر  Bچر یده شود،  A ط اول 

 :کند

این سلال شرسیده شود: وقتی این  ط نببت  فواندمی می فوانداال 

؟ شوودموی موی شوودااصل  اینقو  نقو  ایچ   ،ب  قور قائم باشد

 .A نقو  نقو  ی جوا  این  واهد بود:

را  واهود  Aهموا  محتووای نوام  Bبنابراین در این مورد نام 

از هما  ابتدا یک نام مورد  شدنمی نمی شدو با این وجود  ؛داشت

چو  فنها ب  وسط این شاسخ مهیا  ،قرار گیرد قرار گیرداستفاده 

 .شودمی میشود

 شده است: فعیین متعین هما  نقو  ب  دو رود 

 ؛[Anschanng]از طری  شهود  دو  واسو ب بال واسو  -0

وقتی ک   ط نببت ب  قور  Bعنوا  نقو  ب  ب  عنوا  نقو  ی -1

  .(frege   1879:64-5). است می باشدقائم 

شر بر الف مورد معلوم/مجهوول کو  یروی بوود  محتووای 

واسو  است، همیش  آشرار نیبت کوو  آیوا دو  مفهومی بال

مفهوومی هبوتند یووا  محتوای متوای اد مفرد دارای یک 

  یر.

نباید ایون عودم وضووش را بو   وجودبااین با این وجود

 بینویشویشغیرقابول غیر قابل شویش بینوی  القیت  القّیت 

نوام  فوانودموی موی فوانوداجتماع زبانی نببت داد ک  

را برای یک شیء فرضوی از روی هووس وضور  هایینام هایی

-فرموول نودیفرموول بفقط در ها نام نام ها این  ،.کند

. ایون موورد از موورد کننودمی می کندبا هم فرق  بندی

فمایز و فشخیص  واهوود  غیرقابل غیر قابلمعلوم/مجهول 
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فرگ  آ  است ک  یک اد مفورد  نرت  بلر ، نرت  یبود. 

 نحووه نحووه ییک  ،.چیزی را برساند فواندمی می فواند

 در سوازدموی می سازدفعیین را از فعّین ک  ما را قادر 

با فرگ یک شیء  ا ، این لفووظ  ،ک  آیا دریابیم یابیم

و بنوابراین  ،آ  قرار گرفت  است یا  یر جایب  ب  جای

دریابیم ک  آیا ایون لفوظ  سازدمی می سازدما را قادر 

  شورل شرلی ک  اد مفرد دیگری ب   شیئی شیءبرای هما  

-موی موی گیوردقرار  کند،می می کندمتفاوت آ  را مشخص 

 بو  عنووا  آمدهدستب  بدست آمدهشنا ت  .؟ یر یا گیرد

نتیج ، اطالعات اساسی دربواره شویء را مونعرر  عنوا ب 

 هوانام نام هابین  ،ارفباطاین ارفباط ، واهد کرد. شر

: بر وی کنودمی می کندرا فراهم  هااندیش  اندیش  هاو 

-موی می کنندنحوی را بیا   هایصدق صدق های ،هبتومندها

موضوعشوا  را درباره  درباره ی طالعات صلبی ک  ا کنند

هما  نرتو  بو  دو  ،. در این مثالدهدمی می دهدنتیج  

و این اقیقووت غیوور  ،مختلف مشخص شده است شیوه شیوه ی

ک  یوک نرتو  بو  این است  شاافتادهشیش شیش شا افتاده

-بوو  هوور یووک از ایوون دو شوویوه مختلووف مووورش شووده و

BA’وسیل   ‘  وسیل ب  بوسیل  یو ن ’AA  ‘ بیا  شوده

 است.

 نوام هوا( ارفبواط بوین 1879:65  )فرگ باأل ره باال ره،

محتووا  هموانیاین اینهمانی و  ]Bestimm ungsweisen[ هانام

 .کندمی می کند الص   طوراین اینوور را 

محتووا  هموانیینا اینهمانی بنابراین ااتیاج ب  یک نماد برای 

 فوانودمی می فواندشرش زیرین فری  دارد: محتوای یربا   ب  بر 

 طوورب  ب  طورگوناگو   هایها و رودشیوه شیوه ها و رود هایب  

آ  ،  صوو بو  ب   صو شود: ولی در یک مورد  فعیین متعین کامل 

 وسویل ب  ب  وسیل  یباالفعل  صورتب  ب  صورتمحتوای یربا  ک  

موی شده است، محتوای یک ارم  ارائ  اری   فعیّن نحوه نحوه یدو 

شوود، دو نوام  ارائو  ارای  . قبل از اینر  این ارم است باشد
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فراهم شوود  باید می بایدفعیّن  نحوه نحوه یمختلف مواب  با دو 

ولوی  .شوود فعیوین متعین آ   وسیل ب  ب  وسیل  فا برای اینر 

محتوا  همانیاین اینهمانی د جهت این ارم برای بیانش ب  یک نما

 جهت فرکیب کرد  دو نام ااتیاج دارد.

 مفهوم نگواریدر ‘ ’ )فرگ  دلیل دیگری ک  برای وجود

د آ  بود ک  برای ]این نماد[ معرفووی  ودد شیشنهاد دا

است ولی این فقط یووک  موردااتیاج مورد ااتیاجفعاریف 

 بود. ‘دلیل سوحی’

مفهووم  Bestimmung sweiseننده فورًا شباهت بین مفهوم  وا

یووا  Darstellung sweiseنگوواری و مفهوووم معنووای/مرجر یووک 

egebenseinsGArtdes  شویوه ای ،یعنی ،را فشخیص  واهد داد 

 ارایو  ک  در آ  یوک شویء فورگ شوده اسوت یوا  ایشیوه

ی جزء فعال معنای عبارت است دومشده است و این  ارائ 

][sinn .معنوا و مرجور’مثال فرگ  در  ،درواقر در واقر‘ 

 هوایشویوه شویوه هوایبو  شد  یک شیء  ارائ  اری  از 

مفهووم در  آسوانیب  ب  آسانی فواندمی می فواندمختلف 

 متعین شوده ییک مثال از شیء  عنوا ب  ب  عنوا  نگاری

 موورد اسوتفاده ،مختلف هایشیوه شیوه هایب   شدهفعیین

 قرار گیرد: همورداستفاد

«c , b, a  در نظر بگیرید ک  رئوس یک مثلوث را  هایی ط  ط هاییرا

هموا    aو   bفقواطر  نقو  نقو  یب  وسط ضلر مقابل وصل کنند. 

 مشخص سوازی هوایاست. بنابراین ما   cو   bفقاطر نقو   نقو  ی 

نوام وااد داریم و ایون  نقو  نقو  یمختلفی برای  هایسازیمشخص

و  bفقواطر  نقو  نقو  ی،  a و  bفقاطر  نقو  نقو  ی)هامنا ها 

c  موی موی کننود    داللت  ارائ  ارای   نحوه نحوه ی( نیز ب-

ایون جملو  معرفوت بالفعول را بو   روازاین از این روو  ؛کنند

 «(.1892c:152  frege) .همراه دارد

 فوانودموی موی فوانوداین شباهت با فئوری معنوا/مرجر 

ش بورود. بنوابراین از آنجوا کو  فرگوو  بیشتر ب  شوی

(1892c) موی  آ  مقدار جایب  ب  جایبین آنچ  ک  یک لفظ
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و آ  چیزی ک  لفظ آ  را بیوا   ،، مرجر آ گیردمی گیرد

قائول  قایل موی شوودفمایز  ،و معنای آ  کندمی می کند

بو   ( میا  آ  چیزی ک  لفظ1879بنابراین فرگ  ) شود؛می

و آ   ،، محتووای آ گیردمی می گیردآ  قرار  جایب  جای

قایل موی فمایز آید، می می آید چیزی ک  لفظ همراه آ  

 در اوالی کو  طوورهموین همین طوورو شود قائل می شود 

  یایون هموانمیوا  آ  چیوزی کو   (1892c)فرگ   ک دراالی

و آ  چیوزی کو   کنودموی می کندآ  را مرفبط همانی این

 ه بوو  وسوویل  ایوون هموانیمنتقل نشوددرو  آ  اطالعات 

قایول فموایز  ،قرار دارد همانیوسیل  ایننشده ب منتقل

هر چنود و بنابراین معتقد بود ک  شود قائل می می شود 

کو  در دو را باید الفاظی همانی هرچند این این همانی 

را  دارنود درانود قرار  همانیاین اینهمانی طرف نماد 

آ  چیزی  واهد بود ات اصالا اصالعات ب  هم مربوط کند، 

دو رود و شویوه  وسویل بو  ب  وسویل  یک  هما  محتوا 

 شده است. فعیین متعّین 

( یوک فموایز معنوا/مرجر 1879فرگو  ) هرچند هر چندولی 

برای ادهای مفرد رسم کرده بوود، فقووط دارای محتووای 

همو  ی بعود از  ،ممرن ارم برای جمالت بود. بنوابراین

او همچنوا   ،ک  گفت  شده اسوتی هایهم  ارف ارف هایی 

متعهد است: جووایگزینی اودود مفوورد هووم  41110ب  اصل 

محتوووای  جووایهووا بوو آ  آنهووا بوو  جووای ووواه  - مرجوور

یا در موتن نمواد  ،قرار بگیرند شا معمولی معمولیشا  

 – [  ودشوا جایب  ب  جایمحتوا، ] همانیاین اینهمانی 

-بو  ب  عنووا . دکننمی می کنندمحتوای مفهومی را افظ 

از  ردشووایی رّد شوایینتیجوو ، فرگو  هویچ کجووا  عنوا 

Bestimmungsweise  جوزبو  ب  جوزهمراه با یک اد مفرد را 

 در مورد محتوای مفهومی یک جمل  دنبال نررد.
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این جایگزینی او را در برابور یوک معموا قورار داد. 

 وقتی   r r  ولوی ،Bestimmungsweise  هموراه بوا   از

Bestimmungsweise همراه با   یوا ،است می باشد،متفاوت 

s و s 


دارای یک محتوای مفهومی هبتند یا نیبوتند.  

s و s اگر 


  ،شوور ،دارای یک محتوای مفهووومی باشووند 

بو  یواد  و ،فا آنجا ک  بو  اسوتنتاج مربووط اسوت ___

مووی  مفهوم نگواریدر  عالق  عالق  ی  این فنها کآورید 

کوو  آیووا  کنوودنمووی نمووی کنوودففوواوفی  -اسووت باشوود

Bestimmungsweise  با مواب  و   یری هبتند یا نو . از

s و sاگور  ،طرف دیگر 


در محتووای مفهووم متفواوت  

نقض  واهد شد. بووا  41110باشند، آنگاه اصل جایگزینی 

را یک ‘ ’نگرانی نببت ب  اجتنا  از اولین بریل، ک  

 بو  ابوا چیز اضافی بیهوده نببت ب  عملگرهای منوقی 

 بو  وسویل  یآورده است، فرگ  فشخیص نوداد او  ابا ب 

 واسوو ب  ب  واسو چو   .دومی گرفتار شده است وسیل ب 

بورای مربووط کورد   همانیاین اینهمانی در نظر گرفتن 

 متعهود متعّهود او  ،محتوای آنها جایب  ب  جایعبارات 

نمادهوایی وجوود  در یک  یک ففاوت مهم منوقو شده بود

دارد ک  هیچ ففاوت منوقی مهمی را در محتواها مونعرر 

مبوتقیم  طوورب  ب  طوراین  ،. البت کنندنمی نمی کنند

  ففرر ففّرر نببت ب  چیزی بود ک  او وقتی فخلف  فخّلف 

 .کرد می کردمحتوای مفهومی را فوضیح داد، بیا  

 ،است ک  او این موضر را داشت ک صوری ب  این معن طرز

(414 )  

 صادق بود  و 

(415      )         

 (.413فناقض است با )در  ک  ،کاذ  بود 
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 مرسوم نظری  نظری  ی( انتقاد 413)

اسوت کو  فرگو   داشوت  دش  عمومی باور  طورب  ب  طور

 هموانیاین اینهمانی یک  بخشیگاهیآ آگاهی بخشیِ  ،(1879)

را ب  ففاوت در الفوواظ موجوود در دو  مفهوم نگاریدر 

نببت داده است و اینرو   همانیاین اینهمانی طرف عالمت 

زیرا  ،سر ورده شده است مفهوم نگاریاو با دو رویررد 

بر مبنای یک فحلیل دقی ، متوج  شده است ک  اطالعوافی 

 شووند،موی می شوندمنتقل  فرفیباینب  فرفیبب  این ک  

اجتموواع زبووانی اسوت و  دلخواه دل بخواهیقراردادهای 

کو   ،کشف کرد مفهوم نگاریبعد از  هاسال سالها اینر  

معنایی دارد ک  ارفباطش با  یکیک لفظ عالوه بر مرجعش 

و اینر  کشوف بو  فرگوو   :مرجر موضوعی قراردادی نیبت

منتقول  ‘درسوت’یوا  ‘عیواق’( ک  معرفت 1892cاجازه داد )

-ایون اینهموانییک  وسیل شده ب منتقل وسیل  ی  شده ب 

کو  در هوور دو طوورف را  ، معناهای مختلف الفاظ همانی

 طووربو  ب  طور. دهد دارداینهمانی قرار دارند، قرار 

 .صوحیح باشود فوانودنمی نمی فوانداین داستا   ،آشرار

گو  قوبالً کو  دیوده ایوم، فر طوورهما  هما  طور ،زیرا

می وداشوت. مفهو Bestimmungsweiseمفهومی در مفهوم نگاری 

ک  فقریبًا مواب  مفهوم معنوا/مرجر  sweise Bestimmungاز 

-ایون اینهموانی یوک  بخشویآگاهی آگاهی بخشیِ بود و او 

همراه بوا عبوارات  Bestimmungsweisenب  ففاوت در  همانی

 ینهموانی ادر دو طورف عالموت  کاررفتو بو  ب  کار رفت 

نببت داده بود و ن  فقط اینر  صورفًا ففواوت  همانیاین

الش را شووورش دهووود؛ در واقووور او ودر  وووود اصووو

Bestimmungswense  را دقیقًا برای مقابل  بوا ایون فهموت

بو  را  هواهموانیایون این هموانی هوامورش کرد ک  او 

هوا آ  آنها ب  عنوا  این همانیففبیر واسو  ب  واسو  

و شوچ کورده  ارزدبی بی ارزدمحتوا،  همانیاینعنوا  ب 
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داشوت فموایز  مفهوم نگواریبود. آ  کمبودی ک  او در 

معنا/مرجر برای جمالت بود. این کمبود فوج  او را بو  

 از فحلیل فابر/شناس  زبا  جلب کرد. ایاااش

فرگو  راجور بو   مفهوم نگواریاین انتقاد از رویررد 

( در 1892cر فرگوو  )از ففاسوویهمووانی ایوون اینهمووانی 

 وسویل بو  ب  وسیل  یک   ،بندهای آغازین ا ذ شده است

یک منوادی  عنوا مفبرین ب  مفبّرین ب  عنوا فعدادی از 

معاصر ففبویر و  هایمشاجره مشاجره های ،و شیشرو بیشتر

کو  بو  اسوت  هواییآ  آنهوایی ک  بین است فعبیر شده 

تیاج دارنود و اصیل در سمانتیک اا هایگزاره گزاره های

کو  اقوای   کننودموی می کننودک  فالد  هاییآ  آنهایی 

سمانتیک را ب  اقایقی راجر ب  کلموات فحویوول کننوود. 

نخبت این بازآفرینی فاریخ روشونگری فرگو ، ارکوت از 

 بو  عنووا ب  رویررد معنا/مرجر  مفهوم نگاریرویررد 

-فحویول فحویول گرایویرویرورد  یک عدم شوذیرد عنوا ب 

و فوبی  و فأییود  آمدابا  میب  مدب  ابا  می آ گرایی

 می شودمحبو   0گرایا گزاره گزاره گرایا برای رویررد 

 .شودمی

 نظریو  یاز این  ایهای برجبت مثال مثال های نمون  ای

 :   nsky)(kneals  , Liمرسوم عبارفند از  نظری 

 ،نبوودفرگ  قادر ب  شذیرد جانشین دیگر از میا  این دو بدیل »

و  هوانوام نام هایک نببت بین  همانیاین اینهمانی یعنی اینر  

و  ’a‘فقط  واهد گفوت کو  نوام  ’a=b‘اشیاء است. شر  عالئم عالیم 

موی برای چیز هبتند. فرگو  اسوتدالل  هایینام نام هایی  ’b‘نام 

درسوت  فوانودهوا نمویفحلیل فحلیل ها نمی فوانداین  کندمی کند

هوم  ، ’b‘و  ’a‘یک نام است بورای  ’a‘واقعیت ک   زیرا این ،باشد

 دلخواهانو  دل بخواهانو است از یک فواف  کامالً  aیک نام برای 

بو  اسوت.  هوانشان  نشان  هاک  ااکم بر  گیردمی می گیردنشأت 

ک  زهره ستاره صبحگاهی  گویممی می گویموقتی من عالوه ب  عالوه، 

                                                   
propositionalist  - 1 
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و  دهممی می دهمآسما  انتقال  هدربار درباره یاطالعات را  ،است

 درباره استفاده دلخواهانو  درباره ی استفاده ی دل  واهان ن  

 .(linsky 1967:22) عالئم عالیم.از 

فرگ  شیشنهاد کرد کو   ایمدیده دیده ایم،ک   طورهما  هما  طور

درباره واقعًا  همانی بایدجمل  این جمل  ی اینهمانی می بایدیک 

ظاهر  همانیاین اینهمانی رافی ک  در دو طرف عالمت عبا درباره ی

و او سعی کرد ک  این را بوا ایون فورگ  شوند، باشدمی می شوند،

 اینهموانی یک نماد بورای  عنوا ب  ب  عنوا  ‘ ’بیا  کند ک  

او بعد  اما ولی محتوای بین عبارات فهمیده شده است. همانی این

 کننودهاول اقنواعراه راه ال اقناع کننوده  این یک متوج  شد ک

 جملو  یاگور او فشوخیص داد کو   زیرا . چو برای ال معما نیبت

بوا  هما این اینهما  صبحگاهی  ستاره ستاره یاصلی ]یعنی  جمل 

دربواره  درباره ی سویاره یشامگاهی است[ واقعًا  ستاره ستاره ی

 ،.عبارات معینوی بوود بلر  درباره محتواهای ،زهره نبود سیاره

 شناسویزبوا  زبا  شناسیبیشتر متعل  ب   باید می بایدآ  جمل  

آشرار ایون  طورب  ب  طور، ک  شناسیستاره ستاره شناسیباشد فا 

صبحگاهی  همانی ستارهاین اینهمانی ستاره یچو  کشف  ،مورد نیبت

  مشاهده و محاسب وسیل ب  ب  وسیل  یشامگاهی  ستاره ستاره یو 

 اظهار نظور وسیل ب  بوسیل  یو ن   ،است شذیرامرا  امرا  شذیر

 .«(Kneale and kneale 1962:494) .راجر ب  کاربرد کلمات اظهارنظر

-ایون اینوور اجماالً  مفهوم نگاریاین انتقاد از فئوری 

نبوبتی بوین یوک : اگر یوک جملو  رودمی میرودشیش  طور

بوین آنچو  آ   نبووبتییوک ن  و  عبارات را بیا  کند 

شور  گیرنودمی می گیرند،آ  قرار  جایب  ب  جایعبارات 

 دربواره منتقل می کند، درباره یاین جمل  اطالعات را 

-موی موی گیرنودآ  قرار  جایب  ب  جایآنچ  آ  ففاسیر 

 وود  درباره درباره ی و بلر  فقط کندگیرند، منتقل می

اطالعوافی  ‘زهره = ستاره صبحگاهی’فعابیر و از آنجا ک  

صووبحگاهی را  سوتاره ستاره یزهره و  درباره درباره ی

عبوارات فوانود نمی نمی فواند  ’=‘ کندمی می کندمنتقل 

را بو  هوم مربووط  ‘یصبحگاهستاره  ستاره ی ’و  ‘زهره’

 فرنیوک هوایدر  مومئنًا موا االبااین با این االکند. 
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 ازهانودبو  ب  اندازه یمدر   فلبف  فلبف  ی هایفرنیک

 جابوو  جواییمثالً - کافی دارای ظرافت و شیچیدگی هبتیم

 .ک  ب  مقدمات این نقد شوک کنویم -بین االت جابجایی

مووی این نببت وقتی ب  وضوش عبارات را ب  هووم مربوووط 

 جوایبو  ب  جایو ن  آنچ  ک  این عبارات کند می کند، 

ایون  اوالایونبا با این اال. گیردمی می گیردآ  قرار 

 ،جمل 

کو   کنودموی می کندب  هما  چیزی داللت   ‘زهره’( 416)

در شرایط  ا  برای انتقووال اطالعووات  ‘ستاره صبحگانی’

 رودموی می رود،اجرام آسمانی ب  کار  درباره درباره ی

 دربوواره یو در شوورایوی دیگوور جهووت انتقووال اطالعووات 

. مجوددًا ادعوای رودموی موی رودکلمات ب  کوار  درباره

یوک نوام  ’a‘این واقعیت کو  ’ ’ یعنی ک  ky)(Linsلینبری 

اسوت از یوک  aهم یک نام برای  ’b‘است و اینر   aبرای 

در مورد اسوتفاده  دلخواهان  دل بخواهان فواف  کامالً 

، کواذ  اسوت. ‘‘شودمی می شودناشی  عالئم عالیم از این 

 دل بخواهانو ا تیواری و  طووربو  بو  طوورممرن اسوت 

نام گوذاری موی را  a’  ،a‘باشد ک  موافقت شده  دلخواه

طوور بو  ب  طوور دل بخواهانو و کند گذاری مینام کند 

نوام گوذاری موی را  b’  ،b‘فواف  شده باشد ک   دلخواه

 هور چنود اوالبااین با این اال ،کند؛گذاری مینام کند

-نوام نام گوذاری موی کننودیک چیز را  ’b‘و  ’a‘ هرچند

 واهود  ایمغالوو  الوو  ایمغآشرارا یک  کنندگذاری می

بود ک  نتیج  بگیریم ک  این یک فواف  ا تیواری اسوت 

گوذاری نام نام گذاری می کنندیک شیء را  ، ’b‘و  ’a‘ک  

فرگوو  را بووا ایوون اسووتدالل  ،(linsky). لینبووری کننوودموی

 بواور کردنویولی این ب  سختی کند می می کند، همراهی 

معنوا و ’ جوایجوای جای جوایاست ک  فرگ  در  باورقابل

 درست مرفرب این نوع  وا شده باشد. ‘مرجر
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 ایومکورده کورده ایومکو  قوبالً ذکور  طورهما  هما  طور

فرگو  در  مفهوم نگوارینیل از فئوری – انتقاد لینبری

از مبحووث آغووازین فرگوو   همووانیایوون اینهمووانی مووورد 

(1892c راجر ب  موضوع، نشوأت گرفوت. فرگو  بوا موورش )

ب  طوور  فوانندمی می فوانندیقت ک  کلمات کرد  این اق

ب  اشیاء نبوبت داده شووند  طور دلخواهب  دل بخواهان 

و اینر  ما قادر نخواهیم بود شنا ت صحیحی را انتقال 

اشویاء  عنووا ب  ب  عنوا  عالئم عالیم دهیم اگر ما ب  

موی چ  چیوزی  ،نماد نگاه کنیم عنوا ب  ب  عنوا و ن  

 هم  ی اینهوادر ذهن داشت  باشد. انبت  فومی فوانبت  

را   شودهشذیرفت  شذیرفت  شدهففبیر رایج و  هاهم  این

بورای سومانتیک موورد  هواگزاره گزاره هاک  معناها و 

 اموا ولوی . گیوردمی می گیردنشان  را  ،ااتیاج هبتند

ایون ففبویر را بدوذیریم.  فووانیمنموی ما نمی فوانیم

ایون  دربواره درباره یفرگ    کهمیش  این امرا  هبت 

موضوع واقعًا دچار  لط شده باشد و استداللش در اینجووا 

)اگور  فور رامثبت مثبت فرولی ما یک داستا   .بد باشد

و مالاظوات  دهویمموی می دهویموجود داشت  باشد( فرجیح 

 .دهیمارائ  می ارای  می دهیمزیر را 

، ایومکورده کرده ایماز چ  چیزی بحث  ،نببتًا واضح است

انتقواد فرگو  از فئووری  فورینعموده عمده فریناینر  

فئوری سمانتیک بنیادین بود ک  اصوول  از ،مفهوم نگاری

مفهووم آورد. در مورد اشتباهات  دستب  بدست را  41110

فبیین فموایز معنوا/مرجر،  متامن متاّمن او ک   نگاری

شیء شد، یک فرایند  فابر/شناس  و فمایز مفهوم/ فمایز

را در « معنا و مرجور» یهم  هم  ی،ده و طوالنی ک  شیچی

وجوود  هوم و در مقاالت هم رفبو  آ  گیردمی می گیردبر 

 دارد.
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، فرگو  شودهقوول گفتو نقول نقل قول گفت  شودهاما در 

 وودد را بور  مفهوم نگواری همانیاین  اینهمانیفئوری 

ببویار  وا  کو  ]ایون  هایزمین  زمین  هایمبنای این 

ناکوام اسوت،  ادشودهبیوا  بیا  شده ادر هدف فئوری[ د

بو   را همانیاین اینهمانی چو  ک  او  ،نقد کرد. یعنی

 موی کنوداینر  عبارت را ب  هم مربووط  عنوا ب  عنوا 

فرگ کرده بود، راهی برای اینرو  او بتوانود آ   کندمی

 هوانوام نوام هوارا ک  هایی همانیاین اینهمانی هایی 

صوورت در  ایشاافتوادهشویش فتواده ایشیش شوا ا)ففاوت 

ک  ذافوًا مثول  هاییآ  آنهایی  ،داشتند بندیصورت بندی

 نام هاک  را ففاوت معلوم/مجهول بودند( و آ  مواردی 

 ،فشخیص دهود را ففاوت دارند nBestimmungsweiseدر  هانام

وجود نداشت. معلوم شد کو  هور دو دارای وز  یربوانی 

با این ابزار موف  نشود ک  طوری ب ، ب  طوری ک  هبتند

بخشوی مشخصو  آگواهی مشخّص  ی آگاهی بخشی اینهمانی هوا

آورد. لینبوری و نیول  بو  دسوت بدسوت را  هاهمانیاین

 :درنیافتند در نیافتند)ها( این نرت  را 

را در  Bestimmungsweisenبا عدم آگواهی از اینرو  فرگو  

-بو    عنووا بوفشخیص داده بود، فرگ  را  مفهوم نگاری

کبی در نظر گرفتند ک  اصرار داشوت کو  کمبووود  عنوا 

 چنین فمایزی است ک  باعث سقوط این فئوری شد.

 .ولی هنوز ما نیاز نداریم ب  این انتقادات بازگردیم

-شده بو مورش مورش شده ب  وسیل  یچو  سیر  ا  استدالل 

لینبری و نیل، ارفباط نزدیری بوا یوک اسوتدالل  وسیل 

 اسویمموی شن( و النگفوورد 1950ارد ک  ما با چرچ )قوی د

 زّراد انو  ی و چیزی ک  مثل یک محصوول اصولی شناسیممی

فحلیل مدر  شده است. در عدم  فلبف  فلبف  ی زراد ان 

نیل موا فوا اودی -لینبری هایاستدالل استدالل هایشذیرد 

النگفورد را نفووی -چرچ فرجم  فرجم  یملثر بود  آزمو  



 124 

-موی موی شوردازیم. اال ب  ایون موورد کنیممی می کنیم

 .شردازیم

 النگفورد-( نقد: مالااات چرچ414

فحلیلوی اسوت کوو   مشخصو  فلبووف  مشخص  ی فلب  یاین 

مربوط ب  اشوویاء را در چوارچو  مبوائل  مبائل مبایل 

مربوط ب  کلمات مجددًا طرش کند. این در فمووایز االوت 

عوروج معنوا ( و فرنیوک 1937کارنوا  ) 0صوری/االت مادی

 فورینروشن روشن فرین( ب  1960) کواین کو این 1شناسان 

 هواییففواوت ففاوفهوایی شرل مورش بود. شری نیبت کو  

و  ،وجوود دارد ایکلمو  کلمو  ایبین زبا  شیء و زبا  

 نوداده انود.اینر  فالسف  یری را بور دیگوری فورجیح 

 مبوئل  مبوأل   هواففواوت ففاوفها،ولی این  اندنداده

نموی نشا   شدهفحریف فحریف شدهرا  شدهفحلیل لیل شدهفح

ایون ادعا شوده اسوت. طور ایناینوور یا دهد نمی دهد، 

 ،.اسوت بحثویقابول قابل بحثوی نرت  نرت  ی یآ ر مورد

 ازایون شور). اسوت النگفورد-این هدف آزمو  فرجم  چرچ

 آزمو  را  واهیم گفت(. شرازاین

 مورد اسوتفادهآزمو   در اینجا مثالی از اینر  چگون 

وجود دارد. یک فحلیوول،  ،قرار گرفت  است مورداستفاده

یک نبوبت بوین  عنوا ب  ب  عنوا آ  را  ک ، باور دارد

چوو  ایون  گیوردمی می گیرد.یک فرد و یک جمل  در نظر 

انگلیبی یک  جمل  جمل  ییک فحلیل فلبفی است، این دو 

 :گویندمی می گویندچیز را 

(417 )3elieves that the moon in roundJohn b 

 4باور دارد ”The moon is round“( جا  ب  419)

                                                   
terial mode formal mode/ma- 1 

semantic ascent - 2 

 در متن اصلی کتاب به زبان انگلیسی بوده اند3 -

 در متن اصلی کتاب به زبان انگلیسی بوده اند 4- 
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-آ  آنهوا ؟ گوینودمی می گویندیک چیز  هاآ  آنها آیا 

ولی بورای  دهندمی می دهندنشا  گون  این این گون   ها

-موی موی گیوریم.اینر  مومئن شویم آزمو  را بو  کوار 

 داشت: در فرجم  ب  آلمانی  واهیم گیریم

 0( جا  باور دارد، ک  ماه گرد است.418)

 1.‘ک  ماه گرد است’( جا  باور دارد، 4101)

 هوایگوزاره گوزاره هوایاین دو جملو  فارسوی آشورارا 

جملو  بنوابراین دو  کنند؛می می کنند،مختلفی را بیا  

گزاره  ،بر الف ظاهرشا  باید می باید،انگلیبی  جمل  ی

. آزموو  کننود می کنندبیا   مختلفی راهای گزاره های 

 ک  فحلیل اشتباه است. دهدمی میدهد نشا  

w , o  دو جمل  در زبوا  اولیو  بدانیود؛  مخفف مخّفف را

 T   فرجم   فرجم  یرا  در یک زبا   ارجی  ووا  فوورگ

در نظور را یک نببت سمانتیک بوین دو جملو   Rو  ؛کنید

)برای مثال، هم معنوایی، اسوتلزام(. آزمووو  . بگیرید

موی عمول  طوراین اینوور النگفورد  -چرچ فجرب  فجرب  ی

 کند.می کند.

 ،فرگ کنید

(4100 )ORW 

 طووربو  بو  طوورمواب  با آنچ  برای یک اصول فرجمو  

 ،عمومی شذیرفت  شده است

، شوور ORWالنگفووورد( اگوور -)فرجموو  ی چوورچ 41410اصوول 

T(o)RT(w)، 

آ  یک گزاره را بیا  فرجم   فرجم  ی زیرا یک جمل  و 

 .،ب  کار گرفتن کند ولیمی می کند. ولی،

( عبوارات قولنقل نقل قول)فرجم  دا ل عالمت  41411 اصل

 ،.نباید فرجم  شوند قولنقل نقل قولدا ل عالمت 

                                                   
 در متن اصلی کتاب به زبان آلمانی بوده اند 1 -

 در متن اصلی کتاب به زبان آلمانی بوده اند 2 -
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. کنودموی می کنودمبالغ   w , oاین فرجم  در ففاوت بین 

کلموات را  ،wبا  اولی ، بور اسواس بررسوی مترلم ب  ز

و   وانودقول مویعالئم نقل  واندعالیم نقل قول می درو  

از طورف  ،فهمود.موی دمی فهمرا  ذکرشده ذکر شدهکلمات 

کلموات  T(w)دیگر مترلم زبا   ارجی، بور اسواس بررسوی 

و  ود ایون  فهمدنمی دنمی فهمرا  قولنقل نقل قولدرو  

ناشونا ت  هبوتند. روشون اسوت کو  کلمات در زبا  او 

(4101  )  T(o) RT(w) 

رفر فوالی،  وسیل ب  ب  وسیل  ی ،بنابراین .؛کاذ  است

 کاذ  باشد. باید می باید( 4100)

یک گوزاره  فواندمی می فواند o جمل  جمل  یاینر  آیا 

هموا  را  ،هوم wرا بیا  کنود کو  همتوای  ایگزاره ای

موا  موردبحوث مورد بحوث در اینجا کندمی می کند،بیا  

ادعای  است . آنچ  فوج  ما را جلب کردهنیبت نمی باشد

است ک  انگیزه عدم شوذیرد فرگو  ای گبترده گبترده ای 

 ،هموانیاین اینهمانی در مورد  مفهوم نگاریاز رویررد 

کو   اسوت بووده  هوادغدغو  دغدغ  هواییاز  یهما  نوع

د بوده اسووت. النگفور-چرچ فرجم  فرجم  یانگیزه آزمو  

      موورش  گون این این گون ( این موضوع را 1983:7لینبری )

 :کندمی می کند

 نظریو  نظری  یچرا او  گویدمی می گویدفرگ   ‘معنا و مرجر’در 

 ابتدایی  ودد را رها کرد:

اادثو  قابول اسوتفاده از هور  فوانودنمی نمی فواندهیچ کر »’’

 ب  عنوا را  دلخواهی بخواهی دلیا شیء  فولیداادث  قابل فولید

 جملو  جمل  ینماد برای چیزی ممنوع کند. در آ  مورد،  عنوا ب 

a=b  بلرو  فقوط  و کرد رجوع نخواهد موردبحث مورد بحثب  موضوع

ما هیچ شنا ت  و ؛کندمی می کندمعرفی آ  اشاره  نحوه نحوه یب  

 کونمموی من فرور ’ ’صحیحی را ب  این وسیل  بیا  نخواهیم کرد.

 کنودمی می کندک  فرگ  در اینجا ب  هما  مالاظافی اشاره  کنممی

  ‘‘«مبتلزم آ  است.‘ ‘النگفورد-آزمو  فبت چرچ ’’ک  
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کو  فئووری مفهووم نگواری  کنودمی می کندلینبری ادعا 

زیورا  شوودموی می شودرد  همانیاین اینهمانی فرگ  از 

-موی کندمی النگفورد فخلف -چرچ فرجم  فرجم  یاز آزمو  

  مشاب  شبی  و اینر  فرگ  آ  را ب  دالیلی اساسًا  کند

 هرچنود هور چنود. اوال کنودموی می کندرد  هاآ  آنها 

ولوی بو  دالیلوی  شودمی می شود،رد  مفهوم نگاریفئوری 

رد  دهود،میارائ   ارای  می دهدشبی  دالیلی ک  لینبری 

 .شودنمی نمی شود

موا  ،هوود بوود. اولاینجا استدالل مووا در دو بخوش  وا

 بحوثقابل قابل بحث ودد  ،استدالل  واهیم کرد ک  آزمو 

 است. بحثقابل قابل بحث 41411است زیرا اصل 

هر آنچو  از آزمووو  برآیود، موا اسوتدالل اینر   ،دوم

 ایفوانود نتیجو نمی نمی فوند نتیج  ای واهیم کرد ک  

 را ،از آ  درآورد  واهودموی موی  واهودک  لینبری را 

 اصل کند.ا

 .1( را داریم1983:7-8در اینجا استدالل لینبری )

 زیر فوج  کنید: جمل  جمل  یب  

 ( زهره ستاره صبحگاهی است،4103)

، ک  فرگ  اوال آ  را رد مفهوم نگاریمواب  با فئوری 

 گویودمی می گوید( هما  چیزی را 4103) کند،می می کند،

 [گویدمی می گویدک  ]این جمل  آ  را 

ب  یک چیوز اشواره  ‘ستاره صبحگاهی’و  ‘زهره’( 0441)

 .)در فارسی( کنندمی می کنند.

این دو جملو   فرجم  فرجم  ی ،اگر این فرگ صحیح باشد

 ،همین اطالع را منتقول دهود باید می بایددر انگلیبی 

 ،یعنی

(4105  )Venus is The morning star 

 ،هما  اطالعی را انتقال دهد ک  باید می باید
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(4106 )(in English) demote the same thing «سوتاره صوبحگاهی »

and  "زهره" 

(، الزم و ضوروری 4106( بو  )4104) فرجمو  فرجم  یدر 

 ،قورار گرفتو  قوولنقول نقل قولاست ک  آنچ  در عالمت 

-نوام نام هوایزیرا این  ،بماند نخوردهدست دست نخورده

ت ک  گفت  اس ‘صبحگاهیستاره  ستاره ی ’و  ‘زهره’ های

( هور ی. )در انگلیبوکندمی می کندشده ب  یک چیز داللت 

بایود  می باید دربواره ی( 4104از ) ایفرجم  فرجم  ای

 دربواره یباشود و نو   هوانوام نوام هواهمین  درباره

 هووا       آ  آنهووا،انگلیبووی  فرجموو  فرجموو  ی دربوواره

‘The morning star’ , ‘Venus’اوال فورگ کنیود کو  شوما یوک . 

 .دانیودنموی نمی دانویمانگلیبی هبتید ک  ابدًا فارسی 

( اطالعوات مختلفوی را 4106( و )4105شر روشن است ک  )

( یوک واقعیوت 4105. )کننودموی می کننودب  شما منتقل 

 گویودمی می گویدمهم را ب  شما  ا ترشناسی ا تر شناسی

دربواره ب  شما چیزی  وج هیچب  ب  هیچ وج ( 4106ولی )

. ]ایون گویودها نمیدرباره آسما    ها نمی گویدی آسما

           زبا  انگلیبی ب  شما درباره درباره یجمل [ واقعیتی 

( 4106) ( و4105. روشوون اسووت کوو  )گویوودمووی مووی گویوود

( هم 4104( و )4103شر ) .ندمحتوای شنا تی متفاوت دار

د و ناطالعات کامالً مختلفی را انتقال بده باید می باید

 دربوواره ی آسووما  هوا( 4103هموا  دلیوول ) بوو  برای 

کلموات  دربواره دربواره ی( 4104و ) هوادرباره آسوما 

. بنووابراین فرگو  مجبوور شود کو  است می باشدفارسی 

 دیدگاه اول  ود را فر  کند.

 دربواره ی( 4103)’’: گیوردموی می گیوردلینبری نتیج  

 دربواره ی( 4104اسوت و ) هواآسوما  آسما  هوا درباره

هوویچ  ادعووا اّدعا . این  ‘‘کلمات انگلیبی است ارهدرب

 دربواره ی( 4103)’’ندارد مگر اینرو   گزندی گزندگی 
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 دربواره یو  اسوت موی باشود هاآسما  آسما  ها درباره

 دربواره دربوواره ی( 4104کلمات فارسی نیبت؛ ) درباره

آسوما   دربواره درباره یو  است می باشدکلمات فارسی 

   ‘‘نیبت.

 نیمو  ی. برای مثوال استمی باشدوش ب  دور این از وض

کواذ   سوادگیبو  بو  سوادگی ادعا اّدعا دوم این  نیم 

 دربواره یکو  قودر هموا   قدر هما      ( 4104است. )

 هواآسما  آسما  هاراجر ب   است می باشدکلمات  درباره

 .  است می باشد

یک فرد بومی فلبفی برای بیا  آنچو  درصوودد بیوا  آ  

( یوا 4103) کوارگیریبو  ب  کوارگیریرلی در است هیچ ش

را در اطوراف  قوولنقل نقل قول( ندارد. ما عالمت 4104)

 طوورهموین هموین طوورو  بینویمنموی نمی بینیم ‘زهره’

ولی اتی شیدیدگی فلبفی هوم  ، ‘ه صبحگاهیستار’اطراف 

 درباره ی آسما  هابالفاصل  استنتاج نخواهد شد ک  ما 

’ ’ ،زیرا موا کنیمنمی نمی کنیم.ت صحب هادرباره آسما 

 قوولنقول نقول قوولرا کو  یوک عملگور  ‘‘داللت می کند

-موی موی کنویمزدایان  است را دقیقًا در دو طرف شیودا 

 .کنیم

. یوک کنودمی می کندرا روشن  41411استدالل لینبری اصل 

 نقل قوولدرو  عالمت  -نباید -فواند نمی نمی فواندنفر 

 شوده انود، کلمات در اینجا ذکور را فرجم  کند قولنقل

آیا موا  اما ولی . اندنشده نشده اند، استفاده اندشده

کر است ک  فرجم  را بدذیریم؟ شایا  ذ 41411ید اصل با

 ،یعنوی-قوول های نقلعالمت عالمت های نقل قولکرد  درو  

یک رونود کوامالً معقوول  -معمولی قولنقل نقل قولعالمات 

 درباره یقتل مرموز، یک شخصیت  است. برای مثال در یک

: کنودموی می کندکلمات دقی  فرد مورد ظن صحبت  درباره

کلموات  قوولنقول نقل قولانگلیبی عالمت  فرجم  فرجم  ی



 131 

 فرجمو  یب  کوار رفتو  بوورای  انگلیبی انگلبی دقی  

عالیم نقل قول اظهارات فرد مظنو  را دارد. اما  فرجم 

و  ،ک ا تراع فلبفی هبوتندساده یهای قولعالئم نقل های 

 بو   وود ودبو   ود بو   وود طورب  ب  طوررود طبیعی 

ولوی آیوا رود  بردنمی نمی برد.را ب  کار  هاآ  آنها 

را الزم دارد؟ فرو رفت  کوورد   وووط  41411فلبفی اصل 

شوماره اسوت. یوک جملو  کو   قوولنقل نقل قولهم نوعی 

-بو  و رفتو ب  صوورت فوشده است و گذاری شماره گذاری 

کو  در  گون هما  هما  گون  و ،نوشت  شده صورت فورفت 

مووانر  41411یک کتا  منو  است، ذکر شوده اسووت. اصول 

صوورت بو  ب  صورت فرو رفت جمالت ’ ’فرجم  کرد  ما از 

 بو  طوور؛ بنابراین شودمی میشود ‘‘نوشت  شده فرورفت 

یوک ملثری مانر از فرجم  کرد  یک متن منوقی ب   طورب 

فرجمو  . با عمل فلبفی، چنوین شودمی میشودزبا   ارجی 

 در واقور. شوذیردموی موی شوذیردرا هوایی فرجم  هایی 

             بووووال  و گوووویچ از فرجموووو  فرجموووو  ی، درواقوووور

utung”  “uber sinn und Bede. یاسوتاندارد طووربو  ب  طوور 

-موی می کندفرجم   هاقولنقل نقل قول هاکلمات را درو  

: آیودمی می آیدلینبری کامالً با این فرجم  کنار  3.کند

و هرگوز  کنودمی می کنداو در سرفاسر شراش بر آ  افرا 

 سروصوودا سر و صوداشر  آمران  آمران  یاین عدم فوج  

. شوودنموی نمی شودرا متذکر  ادفرجم  فرجم  ادب  اصل 

-موی می کنوداین اقیقت صرف ک  یک نفر عبارفی را بیا  

 هوایقوولنقول نقل قوول هوایاگر آ  را درو   اتی ،کند

 فرجموو  فرجم  یساده اااط  کند، جهت فوجی  کرد  عدم 

 است. ناکافی نا کافیآ  

ذکور گفتن این مولب نیبت ک  عبارات  ،این ارف ،البت 

فرجم  شوند. در یووک  باید می بایدهمیش  ذکرشده  شده 

 یمثوال هواگرامر انگلیبی، ک   درباره درباره یکتا  
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ذکور  هوایمثوال های مثالانگلیبی مهم هبتند،  هایمثال

 رسودموی می رسودنباید فرجم  شوند. ب  نظر  ذکرشده شده

-موی موی فهموداین موقعیتی باشد ک  در اینجا لینبوری 

 دربواره ی( 4104او آ  است ک  ) نظری  نظری  ی. فهمد

( 4103در ) شودهاسوتفاده اسوتفاده شودهکلموات  درباره

 وود هموا   درباره درباره ی کند.صحبت می صحبت می کند

  ،کلمات: اگر یک نفر معوادل فارسوی را اسووتفاده کنود

علوت آ  ایوون واشتناکی انجام داده اسوت.  فخلف فخّلف 

-نقول نقل قول  گیوم  و عالئم عالیم است ک  او درو این 

 .کندنمی نمی کندرا فرجم  قول 

نگلیبووی ا جملو  جمل  یزیرا  ،ولی این امر صحیح نیبت

زیور  صورتب  ب  صورت( 4104) جمل  جمل  یکتا  لینبری 

 ،:آورد  واهددر در  واهد

(4107  )‘venus’ and ‘the morning star’ demote the samething (in 

English) ,   کو   طورآ  آ  طور ،(4106) صورتب  ب  صورتن

. نو  فقوط یوک نفور کندمی می کندلینبری در باال ادعا 

 کنودموی می کنود،را فرجم   هاقولنقل نقل قول هادرو  

یوک نفوور "در فارسوی" را بو  "در اتووی بلر  اتوی او 

. اثر درگیور کورد  اصول دهدمی می دهدانگلیبی" فغییر 

( نگاه داشتن ثابت مرجر در فرجموو  اسوت. ایوون 41411)

وقتوی موا  دهودموی موی دهودچیزی از یک مشرل را نشا  

-بو  بو   واطر ،داریم: زیراارجاعی را  -موردی از  ود

فغییر کنوود. یووک  باید می بایدارجاعی  -افظ  ود  اطر

مثال زیور را  گودروغ دروغگو  مقال  در مورد شارادوکر

   ،:کندمی می کندبیا  

 ( این جمل  کاذ  است،4109)

 جمل  یمومئنًا  ،فرانبوی از این مقال  فرجم  فرجم  ی

 .:فرجم  می کند زیر صورتب  ب  صورت( را 4109) جمل 

(4108 )cette phrase est fausse   
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ارجواعی  - وود کو طووریبو  ب  طوری ک مرجر کرده است 

جهت ایجاد شارادوکر افظ شده اسوت.  reference)-(selfضروری 

( 4109این کلموات فارسوی اسوت کوو  در ) اگرچ  اگر چ 

 یا نام های نقل قول شوده) اندشده شده اندارجاع داده 

 بو   واطر( 4108ما مرجور را در ) ،(شدهقولنقلهای نام

داده صوحیح فغییور  فرجمو  فرجم  یفراهم کرد    اطرب 

اگر ما قادر بو  فغییور  درواقر در واقر. ایمداده ایم

( بو  زبوا  4109انگلیبی ) جمل  جمل  یمرجر نباشیم، 

 درهرصورت در هر صورتبود.  .دیگری قابل فرجم  نخواهد

 کّلوی ( از یوک صودق 41411، اصول )رسودمی میرسدب  نظر 

مووی ( 4107و اتی امروا  دارد کو  ) .ب  دور باشد کلی

 (.4106( باشد و ن  )4104) باید فرجم  باید فرجم  ی

-موی موی کننود( یک گزاره را بیا  4108( و )4109آیا )

سختی است؟ ما جوابی بوورای آ   سلال سئوال ؟ این کنند

 می بایداست ک  چرچ  زیرا این آ  چیزی .نخواهیم داشت

 ببووت  ببوت  یبر روی آ  استدالل کند؛ ما چنوین  باید

 .کنیمنمی نمی کنیمفئوریری را امل 

ک  مخالف اسووتدالل لینبوری اسوت فوجوو   زیرب  استدالل 

 کنید:

موی ، شونودمی می شنود( را 4104یک مترلم ماهر فارسی زبا  ک  )

  ،زدایانو  قوولنقول نقول قوولک  ب  علت عملگور  داندمی داند،

. یووک موترلم موواهر شوودمووی مووی شوود( نتیجو  4104( از )4103)

 فوانودشنود نمویمی می شنود نمی فواند( را 4106ایتالیایی ک  )

( و 4105) ،( بگیورد. بنوابراین4105نتیج  مشاب  را نببت بو  )

مناسوبی از  هوایفوانند فرجم نمی نمی فوانند فرجم  های( 4106)

 باشند.( 4104( و )4103)

 هوایفرجمو  فرجمو  هوایکو   دهودموی می دهداین نشا  

صوحیح  (4410( و )4103) شدهبیا  بیا  شده یایتالیایی 

(  4106( و )4105نیبتند. ایوون اسووتدالل آ  نیبووت کوو  )

-بو  بو  فرفیوب( 4104( و )4103) هوایفرجم  فرجم  های
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اطالعووات  (4106( و )4105زیوورا ) ،صحیح نیبوتند فرفیب

. ایون مصوادره بو  کننودموی می کنندمنتقل  مختلفی را

( 4106( و )4105کو  ) کنویممی می کنیممولو  است. فرگ 

 با این وجوود. دهندمی می دهنداطالعات مختلفی را نشا  

موی دیگری وجود دارد ک   هاینببت نببت های، وجودبااین

 نشوده انودبیوا   هواآ  آنها بیا  شوند و  باید باید

اسوتنتاجی کو  بوین  هوانبوبت ببت هوان. هما  اندنشده

بووین  بایوود مووی بایوود( برقوورار اسووت 4104( و )4103)

 هوواآ  آنهووا ( نیووز برقوورار باشوود و4106( و )4105)

 مقدمو  یهموراه بوا دو  ،(4104برقرار نیبووتند. از )

 ،اضافی مقدم 

 ،کندمی می کندب  زهره داللت ‘ زهره’( 4111)

 سوتاره ستاره ی ب  ‘صبحگاهیستاره  ستاره ی ’( 0411)

 ،کندمی می کندصبحگاهی داللت 

ولوی  .( را نتیج  بگیریم4103) فوانیممی می فوانیمما 

-نموی نمی فوانیم( 4110( و )4111( ب  همراه )4106از )

اینهووا بنوابراین  ،؛( را نتیج  بگیوریم4105) فوانیم

( 4104( و )4103درسوتی از ) هایها فرجم این فرجم  های

 نیبتند.

( بوو  4106( از )4105شاسخ دارد. مومئنوًا ) یک ریلینب

. فورد شوودنموی نمی شود( نتیج  4110( و )4111همراه )

( را انگلیبی فرجم  کند 4110( و )4111) باید می باید

( را نتیجو  بگیورد. از 4105معتبری ) طورب  ب  طورفا 

 ،( ب  همراه4106)

(4111  ),venus sdenote ’‘Venus 

 و

(4113  )  ,he morning star’ denotes the some thing‘T 

 .دهدمی می دهد( را نتیج  4105)
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فرجم  چرایی کارایی آزمو   ازاین شاسخ یک فهم مشتر  

. سوازدموی موی سوازدالنگفوورد را روشون -چرچفرجم   ی 

-موی موی کنوداشتباهی فورگ  طورب  ، ب  طورمترلم ماهر

-موی ی کننودم( یک گزاره را بیا  4104( و )4103. )کند

معوانی  درباره درباره یزیرا او ادعاهای فجربی  کنند

( را ک  اساس شناسایی 4110( و )4111) ،کلمات انگلیبی

 ولوی . دهدنمی نمی دهد، فشخیص دهندمی می دهدرا فشریل 

بیشوتری  مبوائل مبووایل این شاسخ شاید باعث طرش  اما

 عوا ادّ زیرا ایون  .را ال کند هاآ  آنها شود فا اینر  

 می کند می باید ( را فرجم 4111) و ، (4111ک  ) ادعا

یوک گوزاره  هاآ  آنها متامن این باشد ک   کند بایدمی

-ایون این گون آیا  هاآ  آنها . کنند دنمی کنرا بیا  

بیوا  ( یک گزاره را 4111( و )4111هبتند؟ اگر ) گون 

 موی بایودیوا  هواآ  آنهوا شر کنند بیا  می می کند، 

 د و یوا اساسویباشون شاافتادهشیش شیش شا افتاده یدبا

 اساسی فوری( دارای اطالعات 4111) رسدمی می رسدب  نظر 

 (.4111د فا )باش فریاساسی

 ودد از  فرجم  فرجم  یدر دفاع از  ،بنابراین لینبری

در هما  مووقعیتی فوردی  رسدمی می رسدب  نظر  ،(4106)

گویود می می گویدک   گیردمی می گیردقرار   و   

 .کندمی می کندصادق نیز یک گزاره را بیا  

-بو  بو  عنووا را  ، ‘زهوره’و  ’Venus‘او  ،از یک طرف

 نمواد گوذاری شاافتادهشیش شیش شا افتادهانواع  عنوا 

 مویک  یری  گیردمی می گیردیک کلم  در نظر  نمادگذاری

 ای جملو دیگوری در هور  جوایفواند ب می فواند ب  جای

بیوا  قای   االبااین با اینحالجایگزین شود و  ایجمل 

اولیو  افوظ شوود. از طورف دیگور او شوده بیا  شده ی 

‘Venus’  موی می گیردرا کلمات مختلفی در نظر  ‘زهره’و-

ولی  .ک  هم در معنا و هم در مرجر متفاوت هبتند گیرد
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 ب   واطر ،:است اینآ  دیدیم  اکنو  هم اینک آنچ  ما

زدایانو  هور رویروردی را  قولنقل نقل قولاصل   اطرب 

 می دهود موی بایودب  دست  ‘زهره’و  ’Venus‘ک  او برای 

افخاذ کنود.  نیز ‘‘زهره’’و  ”Venus“برای  ، بایددهدمی

( و 4111) فووا  دربوارهموی موی فووا  دربواره یآنچ  

 است. معماگون  گون  معما( گفت 4110)

 هواآ  آنها ک   کندادعا می اّدعا می کند( 1969) 0کاشال 

 -آزموو  چورچ رسودمی میرسد نظر ولی ب  .هبتند یفحلیل

بو   ؛کنود.موی می کنودچیز دیگری را شیشنهاد  النگفورد

 فوانودموی موی فوانودروشن نیبت چگون  عالوه ب  عالوه، 

-موی می کنودء رجوع فحلیلی باشد ک  این کلم  ب  آ  شی

شویش شوا آنهوا کو   رسودموی می رسود. ولی ب  نظر کند

معرفت بو  باشند؛ برای مثال  شاافتادهها شیشآ  افتاده

، از فهوم کنودموی می کنودب  زهره داللت  ‘زهره’اینر  

موی داللوت » موا از زدایان  زدایان  ی قولنقل نقل قول

  بوود  . بوا یربواگیردمی می گیردسرچشم  « کندمی کند

 جمل  جمل  ی،چیزهای دیگر، اگر ما فااهای  الی در 

 __ ب  کندمی می کندداللت  ‘___’( 4114)

مووی با عبارت اسمی شر کنیم، نتیج  یک صوودق را بیووا  

بواز  01. ما مجددًا ایون مبوئل  را در فصول کندمی کند

  واهیم گشت.

 هر چوو این موضوع  درباره درباره یما  نظری  نظری  ی

 عالیم نقل قوولباشد، این موضوع ک  آیا ما درو   هرچ 

کوامالً بو   کنیممی می کنیمیرتا را فرجم   قولعالئم نقل

بوی  مفهووم نگواری هموانیاین اینهمانی انبجام فئوری 

موی است. اینجا یک استدالل هبوت کو  نشوا  ربط بی ربط 

 دربواره یکو   قدرهما  هما  قدر( 4104ک  ) دهدمی دهد

 هموا  قودر هوا اسوت،آسوما  سما  ها می باشدآ درباره

                                                   
kaplan - 1 
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. ایون فحلیول است می باشدراجر ب  کلمات  نیز قدرهما 

. اجازه بدهیود شودارائ  می ارای  می شوددر بخش بعدی 

بیوا   گونو ایون این گون ( را دوباره 4104ک  ابتدا )

   ،کنیم ک 

 ستاره ی ’همانند داللت کرد   ‘زهره’( داللت کرد  4115)

 .است می باشد ‘صبحگاهیه ستار

 ،ک  ب  کوفواهی  وواهیم دیود گون هما  هما  گون اال 

-طووریبو  ب  طوری ک ( وجود دارد 4115دو رود  فجزی  )

قالب  و دارای شرل ک  ,R   در االووت و  ،یعنوی ،باشد

(. بووا فورگ 4118( و در االووت و وضوعیت )4119وضعیت )

کو   کنودموی می کنداین جمل [ بیا  اول ] شیوه شیوه ی

بووا فورگ  ؛،شیء زهره و شیء ستاره صبحگاهی یری هبتند

کو  نبوبت هوم  کنودموی می کندبیا   ،دوم شیوه شیوه ی

و  ‘زهوره’بوین دو عبوارت  داللت بوو  شویء وااودارزی 

-بو  ب  عوالوه،برقرار است.  ‘صبحگاهیستاره  ستاره ی ’

( دو فحلیل منوقی 4115انگلیبی ) فرجم  فرجم  ی  عالوه

 ، واهد شود چو  گون این اینگون  را افظ  واهد کرد و 

فرجم  کنیم و چ  ایون  قولعالئم نقل مالیم نقل قولدرو  

 هواآ  آنها ک  یری از  ادعا اّدعا کار را نرنیم. این 

دربواره و دیگری  است می باشدکلمات  درباره درباره ی

امایت  غیرقابل غیر قابل است، می باشدا  هج درباره ی

-چوورچ فرجمو  فرجم  ی، اتی اگر ما آزمو  استمی باشد

 النگفورد را بدذیریم.

 ( انتقاد: ادعای فبلبل415)

 از ایفرگو  فرگو  ایاجازه بدهید اولین عبارت فعریوف 

’BA -بو  طوورساده  هایقولنقل نقل قول هایک  با  ‘ا 

 ب  یاد آوریم: ،ندمناسبی قرار گرفت  بود طورب 

(4116 )‘A’  دارای هموا  محتووای مفهوومی نمواد‘B’  موی

 .است باشد
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( 4116اگور ) ،کو  کوردمی می کرد( یادآوری 1903bراسل )

در نظر گرفتو  شوود،  همانیاین اینهمانی یک فعریف از 

موی از دوری بوود  رنوج  ،شوفاهی طورب  ب  طوراداقل ’’

   ‘‘.بردمی برد

را ببط نوداد،  عقیدهل این مالاظ  و راس هرچند هر چند

 ب  وسیل  یاو  روشنگران  روشنگران  یانتقاد  الص  و 

ببط داده شود، هموا  کبوی کو   0دیوید ویگینز وسیل ب 

 بوی نهایوت( یک فبلبول 6141ک  ) کندمی می کنداستدالل 

 :شدمی می شدباطل  نهایتبی

دارای  ’b‘و  ’a‘ک   شده شد هب  من گفت   ’a=b‘در جبتجوی معنای »

مگور  .کنند،می می کندیا فقط ب  یک چیز داللت  ،یک محتوا هبتند

فرموا  ایبوت در اینجا اینر  در اینجا چیزی گفت  شده باشد ک  

جدید ب  هما  شرل و قالب مثل  جمل  جمل  یاین فبیین یک  ،.دهد

 -کنود می می کنداصلی را فولید  گرفبیین فبیین گر جمل  جمل  ی

با ب   ‘.”b“= محتوا یا داللت شده ی  ”a“توا یا داللت شده ی مح’ 

ب  اینرو   رسیممی می رسیمکار ببتن هما  فبیین برای این مورد 

 شودهداللت داللت شده یمحتوا یا ’’ شدهداللت داللت شده یمحتوا یا 

‘a’ ‘‘ = .  داللت شوده یمحتوا یا ’’ شدهداللت داللت شدهمحتوا یا 

 فرفیوباینب  ب  این فرفیب. ولی از قرار معلوم  ‘‘ b‘’ شدهداللت

ضروری است، یووک جملو   ،ب  آنچ  ب  نظر برای کمک ب  این فبیین

 wiggins) رسویمنموی نمی رسیم. ،درباره عالئم درباره ی عالیمفقط 

1965:51).» 

آشورار بواور دارد کو  فحلیول  طووربو  ب  طورگینز وی

هرگوز یوک جملو   یمفهووم نگوار هموانیایون اینهمانی 

بوو  دسووت  بدست نموی آورد درباره عالئم درباره ی عالیم

بلر  هر ففبیر مجدد مواب  با فرموول مفهووم  ؛آوردنمی

 جملو  جملو  یآورد   بو  دسوت بدسوت نگاری فنها در 

 بدسوت مووی آورداشیاء موفقیت  درباره درباره یدیگری 

 .آورد ب  دست می

                                                   
David Wiggins - 1 
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فرموول  سادگیب  دگیب  سااما این نظر ماست ک  ویگینز 

را بد ففبیر کوورده اسوت. اجوازه بدهیوود  مفهوم نگاری

 ( را ب  شرل دیگری قرائت کنیم.4116)

هموا  محتووای مفهوومی  ’A‘( محتوای مفهومی نماد 4117)

 .است می باشد ’B‘نماد 

( وجووود دارد کوو  ارزد 4117دو فحلیل منوقی از ) ،اال

 لشر هاآ  آنها بررسی دارد ک  هر یک از  ,R     را بو

 .دهدمی می دهدآ  نببت 

(4119 ) محتوای مفهومی نماد :‘A’ 

           محتوای مفهومی نماد :‘B’ 

 و

R است. __هما  محتوای مفهومی __ : محتوای مفهومی 

(4118 ) نماد :‘A’  

           نماد :‘B’ 

 فجزیو  و فحلیوول( 4119( را بو  شورل )4117اگر موا )

فهمیوده طور این اینوور ( 4117ر )ش ،کنیم وفحلیلفجزی 

بیوا  نبوبتی اسوت کو  بوین محتووای  ک  شودمی می شود

 ،یعنی ،است ’B‘و محتوای مفهومی نماد  ’A‘مفهومی نماد 

 گورا. از یک طرف همانیاین اینهمانی، یعنی  Bو  Aبین 

-فجزیو  فجزیو  و فحلیول( 4118( را ب  شورل )4117ما )

 طوورایون ایون طوور( 4117شور آنگواه ) ،کنویم وفحلیل

ک  بیا  یک نببتی اسوت کو  بوین  شودمی می شودفهمیده 

یعنی نببت  شودمی می شود،بر قرار  ’B‘و نماد  ’A‘نماد 

. روشن است کو  دارای یک محتوای مفهومی بود زی هم ار

 وفحلیل مووردنظرفجزی  فجزی  و فحلیل مورد نظر( 4118)

اینرو  فبلبول   اطرب  ب   اطرویگینز  ،فرگ  است. اما

( 4119نیازمند ) درآید در آیداجرا  مرال  مرال  یب  

علموی  ،بر مبنای ففبیر او و ایون فبلبوول فنهوا ،است
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 فخّیلووی روشی  ،مبنای ففبیر فرگ  فنهافصنعی است و بر 

 این هموانی مد افتاده ُمد افتاده یاز بیا  از فخیلی 

 است. همانیاین

موی ویگینز  ،هرچند ما )مثل راسل( با نوع انتقادی ک 

انجوام  مفهووم نگواریدر مورد فئووری  واهد می  واهد 

موا دو فحلیول  ک همین همینر  همراه هبتیم. چو   ،دهد

 مفهووم نگواریا با هم مقایب  کنوویم، مشورل ( ر4117)

این کامالً معروف است کو  یوک شود.می می شود.    آشرار 

در چوارچو   فوانودارزی مویهوم هم ارزی می فواندنببت 

بحوث  ،در واقور ،بیوا  شوود همانیاین اینهمانی نببت 

 0( راجر ب  این موضوع یک مثال بارز1884b: 64فرگ  )بخش 

ولی قلووب و مرکووز است  می باشد.    برای چنین روندی 

هووم این اسووت کو  نبووبت  مفهوم نگارینظری   نظری  ی 

 ب   واطر داشتن محتوای مفهومی یربا با ارزی هم ارزی 

محتواهوای مفهوومی اوذف  هموانیایون اینهمانی   اطرب 

 مفهووم نگواریاست ک   اینقو  نقو  ایشود. این دقیقًا 

 است. یرشذآسیب آسیب شذیردر آ  نقو  

 ( نقد:  لط کاربرد/بیا 416

 ایمالاظو  مالاظ  ایفرگ  در مفهوم نگاری هنوز نیاز ب  

آ  نمواد بوورای را ک  دقی  و فمایز بین نماد و آنچ  

 :کندنمی نمی کنددر  را  ،آمده

 می کنودآشرار  زدهشتا  شتا  زدهیک  وانش  ،برای مثال

ز سوورها را ک  او ففبیر شیء و ففبیر جانشینی ا کندمی

بنابراین بر مبنای فعریوف او یوک  .کند؛می می کند لط 

یک نوع معین از عالمت فهمیوده  عنوا ب  ، ب  عنوا فابر

. شری نیبت ک  آشفتگی ایون کاربرد/بیوا  شودمی می شود

مهم در فصمیم او بور  کنندهکمک کمک کننده ییک فاکتور 

یوک  نووا عبو  ب  عنوا را  همانیاین اینهمانی اینر  

                                                   
ssicus locus cla - 1 
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بوده است. در واقور فرگوو   ،"نببت بین عبارات" بگیرد

 ک : کندمی می کنداشاره  گون این این گون ( 1893:6)

در  مورداسوتفاده موورد اسوتفادهابتودایی  هوایعالمت عالمت های»

البتو  بوا  شودمی میشود،واقر  نیز هم در اینجا  ،مفهوم نگاری

هوم موازی من عالمت معموولی س   ط  جایب  ک  ب  جاییک استثناء 

چوو  مون  وود را قوانر  امداده داده ام،را قرار  ارزیهم ارزی

در ریاضیات دقیقًا معنایی دارد ک  مورد ک  این  امکرده کرده ام

آ  را نمادگذاری کنم. مخالفتی کو  ممرون   واهممی می  واهممن 

اسوت  شود ااتماالً بر اساس این ارائ  ارای  است علی  این مولب 

 دار شودهعالموت عالموت دار شودهک  فمایز کافی میا  عالمت و شیء 

 «وجود ندارد.

 در اووالی کوو ک   :آ  است ، ود ما نظری  نظری  یاما 

-کموک کموک کننوده لط کابرد/بیا  یک فاکتور  ک دراالی

فرگو  از محتووای  شوده لط  لط شده یبود مفهوم  کننده

 اینهموانی دارد ممرن ارم در عدم شذیرد مفهووم اسوتان

 او از ریاضیات برجبت  و نمایا  بود. همانیاین

مثبووت  نظریو  نظری  ینگاه و اشتباه کاربرد/بیا  در 

عبارات را ب  هوم مربووط  همانیاین اینهمانی ’’او ک  

، 0مالاظوات موورث ،اینجا ،.نمایا  است ‘‘کندمی می کند

 :است می باشدب  جلو شایبت  

[ شایبوتگی هموانیایون اینهموانیدر مورد ]فئوری مفهوم نگاری »

را  ”A=A“نبود   بخشآگاهی آگاهی بخشدر مقابل  ”A=B“فبیین صدق 

زیورا  اسوت می باشدباال  العادهفوق فوق العادهولی قیمت  .دارد

 اینهموانی فئووری بنودی فرموول غیر ممرن می کند ک  ،این وسیل 

فرمول بندی شوده، کندغیرممرن میشیء – را در  ود زبا  همانیاین

 , a=bعمومی جهت بیا  کرد  چنین قانونی اگر  طورب  ب  طور ،مثالً 

F(a)  آنگاهF(b) .(frege 1893: xix)». 

ففواوفی  مفهوم نگوواریدر فرگ کرد  اینر  فئوری  فورث

 بین  و صدق   کنودمی رفتی لحاظ را در ارزد مع 

 .ورزدمی می ورزدببیار سخاوت  کند،می

                                                   
furth - 1 
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بخوش دوم انتقواد  نمی فوانود( فرر کرد ک  1892cفرگ  )

 هور چنود مالاظو  یاسوت.  دارمبئل  مبأل  دارفورث هم 

ا  ددوموی چنو ،است بحثقابل قابل بحثاول  هرچند مالاظ 

نیبووت. فرگوو  معتقوود بووود آ   آمیووزجوودال جوودال آمیووز

قورار  همانیاین اینهمانی ماد عبارافی ک  در دو طرف ن

موی  ودشوا  قورار  جوایب  ب  جای اندگرفت  گرفت  اند

 هوایهم  موتن هم  ی متن های، اگرچ  در گیرندمی گیرند

 معموولی شوا محتووای  جایها ب این اینها ب  جایدیگر 

؛ با متصول کورد  دو گیرندمی می گیرندقرار  شا معمولی

بوور مدامنوو  یوک سوور،  فا از چنین سا تارهایی درو 

را  ،ک  اساسوًا موتن دارای ابهووام اسوترا کرد  چیزی 

 .دهدمی می دهدنتیج  

ممرن است فصور شود ک  این  وا در مفهووم نگواری بوو  

-ایون این طوور‘ ’  اطر این است ک  عبارت در دو سوی

 جوایبو  ب  جوایک   اندشده شده انددر نظر گرفت   طور

ولی هیچ اشتباه اساسوی  گیرندمی می گیرندودشا  قرار  

در این مورد وجود ندارد. هیچ اشتباه منوقی در اینر  

اول ب   ودشا  داللت کنند وجود -ثوابت یک فئوری مرفب 

یک مدل بندی معمول ریاضی از منوو   ،ندارد. در اقیقت

از این فئووری  ایدامن  دامن  ای اول-مرفب  مرفب  اول

موی از ثوابت آ  فئوری در نظر  ایمجموع  موع  ایمجرا 

-موی موی کنودهر ثابت ب   ودد داللت  ،ک گیرد می گیرد 

ممرن است فصور شود ک  اشوتباه در  مجدداً  مجّددًا،. کند

ی ب   اطر فرگ گرفتن این است کوو  عبوارات رمفهوم نگا

 جوایبو  بو  جوای هموانیایون اینهموانی دو طرف عالمت 

 کو گیرند دراوالیمی ی گیرند در االی ک م ودشا  قرار 

 هواآ  آنهوا دیگور بو   هایهم  متن هم  ی متن هایدر 

 معمولشوا  محتووای  جوایدهد ب می می دهد ب  جایاجازه 

-نموینموی رسود ب  نظر  اماولی قرار گیرد.  شا معمولی
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در اینجا هم چیز ناسازگاری موجود باشود. اجوازه رسد 

 بدهید .r  مرجر معمولی یک اد مفرد ،  باشد و اجووازه

 بدهید r 1
 - آ  باشوود غیرمبوتقیم غیور مبووتقیممرجر  

-ایون اینهموانی درو  متن نماد برای  ،مرجر آ  ،)یعنی

  ودد(. ،یعنی ،محتوا همانی

, ممرن است ما معتقد باشیم ک  در ,   جوایب  ب  جای 

 ،ولی گیرندمی می گیرند ودشا  قرار 

(4131 )  صوووادق اسوووت اگووور و فقوووط اگووور:،     

     . .r r r 1 

( 4131) جملو  جملو  یدو شیوه برای فهوم سومت راسوت 

 ،(4117)جملو  جمل  یفحلیل  شیوه شیوه یمواب  با دو 

 عنووا ب  ب  عنوا ( را 4119وجود دارد. اجازه بدهید )

 ’=‘ کو طووریب  ، ب  طوری ک الگو و مدل در نظر بگیریم

در  ‘‘نبوبت بوین اشویاء’ ’بیا  یک  عنوا ب  ب  عنوا 

هم  همین کار راهم نظر گرفت  شود. البت  این ]نماد[ 

معرفی کرد  یک محمول دو موضوعی درو  کند. می می کند. 

 موضووع  موضوووع  یاول بوا اصوول - ک فئووری مرفبو ی

و بوا ففبویر  هموانیایون اینهموانی معمولی اواکم بور

 هموانیایون ’’سمانتیک معمولی ک  با ایون نظریو  کو  

 ‘‘کنودموی موی کنوداشیاء را ب  هم مربووط  اینهمانی 

اسوتاندارد  کننودهعمل عمل کننده یمشخص شده است روند 

را بورای ایون نبوبت و  ’=‘د اجازه بدهی -است  می باشد

’ ‘  هموانی ایون اینهموانی  ’’را برای ایون فورگ کو

بو  کوار  ‘‘کنودموی موی کنودرا ب  هم مربووط  عبارات

معتقود باشود کو    واهدمی می  واهدهر کر ک   .-ببریم

موی عبارات را ب  هوم مربووط  همانیاین’ ’اینهمانی ’’

 واهوا  آ  اسوت کو  الگوهوای همچنوین  ‘‘کنودموی کند

-ایون اینهموانی کو  متاومن را استتناج شهودًا معتبور 
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-بو  بو  طوور قوورنیز افظ کند. فرگ   را هبتند همانی

 اینهموانی :  واست کو این مورد را می می  واست طورقور

 این هموانی محتوا قرار بود از نظر نحوی مثل همانی این

ای همواهنگی بوا با سمانتیک کو  بورعمل کند همانی این

. چ  چیزی فمایز بوین ، عمل کندفغییر کرده 41110اصل 

 واهد بود؟ بور مبنوای ففبویر جوایگزین هویچ ‘ ’و ’=‘

 قابول انتظوارو این  ؛نخواهد شد گرجلوه جلوه گرچیزی 

 واهد بود زیرا بر مبنای ففبیر جوایگزینی  انتظارقابل

کلم /جها  کنوار گذاشوت  شوده  معموالً  معموال سمانتیک 

اشورال مختلوف نموادی  ‘ ’ و ’=‘است شر از نظر نحووی 

هبتند. از نظر سمانتیک، شاید یک فمایز بتواند فشخیص 

چوو   ،ناشایدار  واهوود بووود هرچند ، هر چندداده شود

است، ‘ ’استنتاجی–(  ثنی کرد  اثر ابهام 4131نرت  )

می آنچ  ک  فرد با طرف چپ فرگ کرده با طرف راست اذف 

 .شودمی شود

-الوزام الوزام آوریهیچ اسوتدالل  طورقورب  ب  طور قور

 اینهموانی جهت این فرگ ک  مفهوم معمولی مووا از  آوری

بو  دسوت  ’=‘بهتور از ‘ ’وسیل  ب  ب  وسیل همانی این

 فایودهبوی بی فایوده. در اجرا ممرن است دآیمی می آید

 باشد ولی غیر منبجم و ناسازگار نیبت.

ناسوازگار باشود ایون  رسدمی می رسدآنچ  ب  نظر  ،اما

عبوارات را بو   هموانیاین اینهمانی ’’دیدگاه است ک  

را بو  هوم  ولی اشویاءکند می می کند        هم مربوط

دقیو   طووربو  بو  طوورک   ، ‘‘کندنمی نمی کندمربوط 

. او در اسوت موی باشود مفهوم نگواریدیدگاه فرگ  در 

و افوظ  داشوتمی می داشترا نگاه  ’=‘هما  زما  ک  نحو 

موی ، امرا  سمانتیک استاندارد را انرار کردمی می کرد

کو  سومت راسوت  کوردموی می کرد. او استدالل کردمی کرد

 (4118بور اسواس ) بایود می باید( 3141) جمل  جمل  ی
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ک  البتو  کواذ   ،(4119مدل بندی شود و ن  بر اساس )

طوور کو  هما  هما  طور ک ، ؛.است  .r r 1نموی فوانبوت 

یک فابر مرکب ففبیر شوود  عنوا ب  ب  عنوا  فوانبتنمی

( از ایوون 4118و فحلیل نببتی مدل بندی شده بر اساس )

انروار  ،نویاول شوود. یع فوانبوتنمی نمی فوانبتطری  

نهایتوًا بو  ایون  ’=‘کرد  امرا  سومانتیک اسوتاندارد 

-موی می بودباید متفاوت  ’=‘معناست ک  نحو فرگ  برای 

-بو  ب  درستیاست ک  فورث  اینتیج  نتیج  ای. این بود

 آ  را دریافت. درستی

 مفهووم نگواری هموانیایون اینهمانی فا ااال باید نقص 

مفهوووم نگواری بواور  . فرگوو  درفرگ  آشرار شده باشد

داشت ک  جایگزین کرد  ادود مفوورد هووم مرجور محتووای 

ب  وسیل  ی جملو  ک  این  کندمی می کندمفهومی را افظ 

ک  ففواوت  ،( نمادگذاری شده بود413)وسیل  جمل  ب  ی 

نرتو  . دهودمی می دهدنشا   ‘’و   ’=‘ مهمی را در نحو

مفهوم نگواری فرگو   الرت  عمده راهن ده ی راه الی عم

این بوود کو  اصول  همانیاین اینهمانی برای شارادوکر 

زیورا او  ،( مفهوم نگاری را فر  کنود04111جایگزین )

کو  اوالیدانبوت درموی میدانبت کو  در اوالی کو مجاز 

   , 's s r r   


  در محتوای مفهومی متفاوت باشوند: او

( 415و ) بوود ( صوادق414کو  ) کوردموی می کرداستدالل 

 می کورد( را رد 413) ،درواقر در واقر ،کاذ  بود، شر

 را هم ردیوف ‘ ’ او نحو ،. ب  معنای دقی  کلم کردمی

. ب  محوض اینرو  او ایون چنوین دادمی می دادقرار  ’=’

 دسوترسقابول قابل دسوترس ’=‘نررد، سمانتیک استاندارد 

و دلیل  ا  دیگری وجود نداشت ک  انرار کنیم کوو  بود 

موی اشیاء را بو  هوم مربووط  همانیاین’ ’اینهمانی ’’

او کوو   نظریوو  نظریوو  یبنووابراین  ‘‘.کنوودمووی کنوود
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موی عبارات را ب  هم مربووط  همانی،این’ ’اینهمانی ’’

نوامفهوم و  باید می باید ‘‘و ن  اشیاء راکند می کند 

)در معنوای فوضویح داده  ،ده شوودشومر معنیبی بی معنی

بووی یا اگر نامفهوم و  ،دو شاراگراف قبلی( شده شده ی

 اینهموانی نیبت شر یوا او دارای دیودگاه  معنیبی معنی

اگر دارای این دیدگاه هبوت، ایون  یا نیبت و همانیاین

 دیدگاه کاذ  است.
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 (5فصل

 مفهوم و شیء

 مقدم  مقّدم ( 510)

نویم کو  یووک عالموت )نوام، طبیعی است ک  فرور ک ،اال

( عالوه بور شدهنوشت  نوشت  شدهفرکیبی از کلمات، عالمت 

کو  ممرون  کندمی می کند،آ  چیزی ک  عالمت بر آ  داللت 

معنووای  ،است مرجر نامیده شود، با آنچ  ک  دوست دارم

  ،فجلی و ظهور اسووت نحوه نحوه یک  شامل  ،عالمت بنامم

 ارفباط دارد. نیز هم 

( فموایز مرجر/معنوا را بیوا  1892c:152فرگ  )بنابراین 

یوک عالموت، معنوای  گویودمی می گوید. او کندمی می کند

-بو  ب  جوایو  [Ausdrucken] کندمی می کند ودد را بیا  

موی یا بر آ  داللت  گیردمی می گیردمرجر  ود قرار  جای

 کنودموی موی کنودو یا مرجر  ودد را معین  کندمی کند،

[Bezeichren]  . 

اساسوی  وا   بو  بوربحث  ودد را محودود  (1892cفرگ  )

[Eigennamen] می  واسوت          ولی او  ؛کندمی می کند 

 گورفتثن فمایز معنوا/مرجر را بورای بو  کوار  واست می

 ب  طوورو  ،[Begriffsworter]در مورد کلمات مفهومی  گرفتن

 مویاسوتفاده  نیز هم فابعی -عمومی برای عبارات طورب 

 هواینوشوت  نوشوت  هوای. یک  وانش با دقت از کند کند

   یبیّنوولوی  کنودمی می کند،یید بعدی فرگ  این را فأ

 منتشور نشوده هواینویردست دست نویر هایقوعی در  بین 

-آ  آنهوا  مصححین مصّححین شیدا شده است ک   منتشرنشده

ایون فرگو  بعدی  هایشت نو نوشت  هایرا با دقت از  ها

قوعوی در  بینو    یبیّنوولی  کنندمی می کند،یید فأرا 

شیودا  نشدههای منتشرنویردست دست نویر های منتشر نشده
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 Ausfu hrungen uber sinn“را  هواآ  آنها شده است ک  مصّححین 

and Bedeutung” ( ’’      ‘‘)نامیده انوود 

 :اندمیدهنا

بین معنا و  ادر ابتد ابتدائًا در یک مقال  )معنا و مرجر( من »

، دهودموی می دهودمرجر فقط برای اسامی  ا  )یا اگر کبی فرجیح 

فموایز  هموا  ها  . امقائل شده قایل شده امفمایز  ادود مفرد(

در  ،شود. اوال قائول قایل را می فوا  برای کلمات مفهومی نیز 

ب  وجود آید، ب  این صورت کو   فواندمی می فوانداینجا یک  لط 

فقبیم بین مفهووم و شویء را بوا  فرفیباینب  فیبب  این فرفرد 

-اینب  ب  این فرفیبفمایز بین معنا و مرجر با هم مخلوط کند ]

[ ک  یک طرف معنا و مفهوم را قرار دهود و در طورف دیگور فرفیب

ک  مون از ایون کلموات  طورآ  آ  طورمرجر و شیء را قرار دهد. 

کونم اسوتفاده مویو  یک قوان عنوا ب  استفاده می کنم ب  عنوا 

مفهومی یا اسم  ا ، یک معنا و یک مرجر کلم   کلم  ی مواب  هر 

 .( 0کائول باچ و کامبارفل، هرمر 1969:28). وجود دارد

 را بنابراین فمایز معنوا/مرجر بووا فمووایز فابر/شویء

ولی داللت کلموات فرگوو  بوور اینروو   دارد داد مغایرت 

.  لوط شوایر روشون نیبوت ،چگون  این دو مرفبط هبتند

فنها ب   فابعی –درباره سمانتیک فرگ  در مورد عبارت 

ب   ادی اّدی این فا فرگ  نیبت. مفبرین  مفبّرین گرد  

ظاهرًا متعوارگ  وود فرگو   های واست   واست  های اطر 

-موی موی فووانیمدر مورد دو فمایز محووری اوسوت. موا 

 نگرانوویدو نقو  را شناسوایی کنویم کو  ایون  فوانیم

و بووال   شخت قًا ااباس شده است. اول، فرگ  فمایز عمی

آمیوزد  دهد کو ارائ  می ارای  می دهد ک  فابر/شیء را

 ،و مخلوطی از دو فمایز اولی  بوده است. از یوک طورف

دوره ( در 1884bفمایز مفهوم/شیء وجود دارد کو  فرگو  )

لی مفهووم عودد اصو وفحلیلدوره فجزی  ی فجزی  و فحلیل

رار ورزیده بووود کوو  کرده بود: فرگ  اص ارائ  ارای  

یک صفت مفاهیم است و صفت اشیاء نیبوت. از طوورف  ،عدد

                                                   
Hermes, Kambartel and Kaul bach -1 
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( کو  بورای محروم کورد  1891دیگر فمایز بعودی فرگو  )

سا تار عبارات زبانی وارد شده بود. در اینجا ویژگووی 

فوابر و  ‘‘اشووباع نشودگی’’قاطر فمایز عبارت بود از 

( 1884bفرگو  )در  ،رو اال این . اشیاء ‘‘اشباع شدگی’’

نشوده بوود و  قائوول قایوول بین معنا و مرجر فمووایزی 

طبیعی موورش  طورب  ب  طور سلال سئوال این  ،بنابراین

( باید ) مبانی Grundlegenک  آیامعناهای  شودمی میشود 

-عبوارت عبوارت هواییا با معناهوای  مراجر مرجر هابا 

جوزء در  ،(1893فابعی یری باشند یا  یور. فرگو  ) -های

مورش کورد  فعریوف فرنیروی  وودد از  جزءجزءب  ب  جزء

 کنودمیموی کنود؛عدد، مفاهیم را با عبارات محلول یری 

بورای فموایز مفهوم/شویء  هاییاستدالل استدالل هاییولی 

-موی می کند( شخصی را ب  این راهنمایی 1884bدر فرگ  )

  -ک  فرگ کند ک  مفواهیم بایود بامعنووای عبوارات کند

، کو  werThverlaufشود. اگر فنها ففاوت بوین  یعی یرفاب

 بو  عنووا ک   ،و مفاهیم ،اشیاء هبتند ،از نظر فرگ 

موی فوابعی فهمیوده -عبوارت مراجور مرجر هوای عنوا ب 

 شودهاشوباع اشباع شودهآ  است ک  اولی شوند می شوند، 

، نیبوت موی باشود شودهاشوباع اشباع نشودههبت و دومی 

از  فوانودسوختی مویبو  موی فوانودب  سختی آنگاه کبی 

منوقی مقاهیم نبوبت  فقدم فقّدم دیدگاه فرگ  راجر ب  

 بایود بو  طوورموی  عدد یعنیدفاع کند  erlaufevWerthب  

تی از صوف عنووا بو  بو  عنووا ابتودایی  طوورباید ب 

 طووربو  بو  طوورو فقوط  ،مفاهیم در نظر گرفتو  شوود

در نظور گرفتو   felauverwerth عنووا ب  ب  عنوا ثانوی  

  شناسان معرفت معرفت شناسان  طورب  ب  طور. چیزی 0شود

( 1884bراجر ب  فموایز فرگو  ) ناشذیرچاره چاره ناشذیر

نبوبت بو   شناسویمعرفوت معرفت شناسویولی  .وجود دارد

-معرفوت معرفوت شناسویفمایز فابر/شیء نوامرفبط اسوت. 
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کو  در  ،بیشتر ب  فمایز مفهوم/مرجر مربوط است شناسی

موی مربووط  معنواب  سووح  شناسیمعرفت معرفت شناسیآ  

فمایوول بخشووی از  روازایوون از ایوون رو شووود.مووی شووود.

مفبرین فرگ  ب  یری کرد  مفاهیم با معناهوای عبوارت 

 .است می باشدفابعی 

کو   آیودبرمی بر می آیدمنبر دوم ا تالط از این واقیت 

هم و می باشد برقرار در سوح مرجر هم فمایز فابر/شیء 

. هوویچ برقورار اسوت هم بر قرار می باشددر سوح معنا 

ولووی . اشتباه اقیقتًا اساسی در این مورد وجود نودارد

یووک سووا تما   عنوووا بوو  بوو  عنوووا در سوووح مرجوور 

در  کو دراوالی ، در االی ک فابر/شناس  ففبیر شده است

یوک سوا تما  بخش/کول  عنووا ب  آ  ب  عنوا سوح معنا 

ه است. روشن و واضح نیبت چگون  این دو نوووع ففبیر شد

 صوورتبو  بو  صوورتکامالً متفاوت از سا تما  فابر/شیء 

بو  . 1شووندموی موی شووندیرجا و با هم در نظر گرفت  

ب  علت اینر  فرگ   وودد سوووش را  لوط  عالوهب  عالوه،

صوحبت مووی کرد و بعای اوقات از بخش/کل در سوح مرجور 

فابر/شناس  در سوح معنوا صووحبت و بعای اوقات از کرد 

درسوهای آمو تو  شوده بو  وسویل  ی ، کوردموی می کورد

-های آمو تو درس  واننده اد ب  طور نا امید کننده ای 

موبهم ای طوور ناامیدکننودهاد بو وسیل   وانندهشده ب 

 هبتند.

ما در اینجا با این مشرالت کاری نخواهیم داشووت.  ،اما

شیء در سوح مرجوور برقورار با این فرگ ک  فمایز فابر/

کو   کنویممی می کنیمود ب  این  ودما  را محد ما ،است

  کنود،می می کند افمایز در آ  سوح ایف نک  ایرا نقشی 

 روشن کنیم. را 

 ( اشیاء511
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 ب  وسیل  یآ  نوع هبتومند است ک   [Gegenstand]یک شیء 

یک اسم  ا  ارجاع داده شوده اسوت. الزم نیبوت  وسیل ب 

-بو  ب  جوایولی اگر عبارفی  ،ر شیء نامی داشت  باشده

یک شیء قرار بگیرد باید یک اسم  وا  باشوود. یووک  جای

-موی می دانوممن چیزی را یک نام  ا  ’’اسم  ا  چیبت؟ 

 (. frege 1892b: 185) ‘‘اگر عالمتی برای یک شیء باشد دانم

ااتیاجی نیبت ک  یک شوویء وجوود دوباره واقعًا مجّددًا، 

  گیرد می گیردباشد ک  اسم  ا  ب  جای آ  قرار  داشت 

اتی اگر هرگز چنین  است می باشدُُ ُادیب  یک اسم  ا  –

آ  چیووزی  همو  هم  یشخصی ب  نام ُادیب  نبوده باشد. 

هبت آ  است ک  این عبارت  موردااتیاج مورد ااتیاجک  

. کنودمی می کندک  ب  یک شیء ارجاع  آید برسد ب  نظر 

، اسوم  وا  یوا یککدام کدام یکک  فرگ  ب  روشن نیبت 

. او اغلوب فصوویر و دهودمی می دهدفقدم را نببت  ،شیء

کو   دهودمویارائو   ارای  میدهدرا  ایعقیده عقیده ای

، گویوا ایون یوک است می باشد(شیء) Gegnstandeمبتنی بر 

بنیادین از واقعیت است ک  زبا  موظوف  مقول  مقول  ی

متمایوول ولی موا  ؛فولید کند مجدداً  مجّددًا است آ  را 

می ک  آ  عقیده هبتیم هم( 1981a:55-8با دامت )هبتیم ک  

از  هرکوودام هر کووداماسم  ا  باشد. اما با بایدباید 

یوک مفهووم  ،برای  روج از این چر   هاراه راهها این 

منوقوی  طورب  ب  طورک   ماندمی می ماندبرای ما باقی 

 فعریف است: قابلغیر غیر قابلاولی  و 

کو  آنچو  موا در  آیودمی می آیدشیش  سلال سئوال این 

. چیزی اسوتمی باشودچ    وانیممی می  وانیماینجا شیء 

غیوور ممروون مووی موون یووک فعریووف درسووت و متناسووب را 

چو  ما در اینجا چیزی داریم کو   دانمغیرممرن میدانم،

ببیط اسوت. فقوط  ازادبیش بیش از ادبرای فحلیل منوقی 
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  مووی دهووداین امرا  هبت ک  فعیین کنیم ک  چ  معنایی 

 .دهدمی

[gemeint] ؛ الص  بیا  کونم طورب  ب  طور. اینجا من فقط 

-بو  ، بو  طووری کو یک شیء چیزی است ک  یک فابر نیبت

 .یک عبارت برای آ  شامل هیچ جوای  والی نشوود ک طوری

(1891:140   frege.) 

را در نظوور  ‘‘دو عوودد اول اسووت’’ گووزاره گووزاره ی

و ‘ ‘دو’’زبانی مووا بوین شوویء  ازنظر از نظربگیرید. 

قایول موی فمووایز  ‘‘یک عدد اول اسوت’’  ،مولیجزء مح

یوک  ، ‘‘دو’’ یعنوی ،.... جوزء اولشوویمقائل می شویم

یک شیء را معرفی  ک  ؛ آ نام  ا  از این عدد  ا  است

ک  ب  چیز دیگوری بورای  را یک کل یعنی ،کندمی می کند

میل شد  ااتیاج ندارد. از طرف دیگور جوزء محموولی فر

ب  فرمیل شد  ااتیواج دارد. مون  ‘‘یک عدد اول است’’

-شده مویاشباع اشباع شده می نامم؛همچنین اولی را جزء 

ا تالف  . برای اینغیراشباع غیر اشباعو دومی را  نامم

 مقایبو قابول ا تالف قابل مقایب مواب   عالئم عالیم در 

 وجود دارد: هامرجر مرجر ها در قلمرو

رای جووزء اسامی  ا  موواب  شویء هبوتند؛ ]موواب [ بو

-موی نواممموی   را مفهووم چیزی است ک  مون آ ،محمولی

چووو  فجزیوو   ؛این قرار نیبت ک  یک فعریف باشد .نامم

 اشوباع نشودهو یک بخش  شدهاشباع اشباع شدهب  یک بخش 

یو  منوقوی یک شدیودار اولباید  می باید    نشدهاشباع

 موورد شوذیردفنها  بایدمی بایددر نظر گرفت  شود ک  

 شوی ایب   فواندنمی نمی فواندقرار گیرد و  موردشذیرد

 .(frege،   1971:32-3). فحویل شود فرساده ساده فر شیئی

 اسوتعاره هواو  هوااشواره اشواره هوابنابراین ما با 

 قوعوًا بیشوترین کو  ،ایومشوده شده ایمرها  هااستعاره

ولی چووو  بوا  ،وضعیت ارضای فلبفی را ب  همراه ندارد
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اشارات  وام کو  فرگوو  بورای جودا کورد  فعوابیر )و 

 رسودمی می رسدب  نظر  کندمی می کندهبتومندها( فراهم 

برای ما کافی باشد ک  فعابیر )و هبوتومندها( را بو  

و هموین  ،جودا کنویم ،ک  منظور اوسوت ایشیوه شیوه ای

یک اسم  ووا   ،کافی است. او می گوید ،برای کار با آ 

یعنی هیچ جای  والی  ،یک فعبیر کامل یا ارضا شده است

-بو  هایی بو  جوایب  فنک  بتواند  ندارد ندراد وجود 

-آ  آ  طوور وا  ) آ  قرار بگیرد. اسامی جایفنهایی ب 

( و فوضویحات معوین ببویط، اندشده شده اندنامیده  طور

هموین همواره نیبتند(،  اگرچ  اگر چ اسم  ا  هبتند )

 طوورب  ب  طور [Behauptungsatze]جمالت  بری طور همین طور 

قوائم بو   وود، اشوباع  عنوا ب  ب  عنوا ، شیءمشاب  

[ فوصویف                کامول ] هوایکل کل هایشده و 

ارجواع  هواآ  آنهوا و بنابراین اگور  شوندمی می شوند

 وط ’،  ‘مواه’: کنندمی می کنندب  اشیاء ارجاع  ،کنند

بورف سوفید ’،  ‘جذر چهار’،  ‘شرل یک شیش ’،  ‘استوا

اولین فردی ک  شای بوو  ’،  ‘اسبمصداق مفهوم ’،  ‘است

االووت ’،  ‘اولین فئوری نافامیت گوودل’،  ‘ماه گذاشت

مرا  نخبت ’، 0، غرق شد  لوسیتانیا ‘روث چشمک زد  با 

 ‘وم اسووبمفه’ ،و البت  ‘رفتن جا  ب  زندا ’،  ‘وزیر

 معروف.

هبوتی شناسوان  هبوتومندها بو   بنودیطبقو  طبق  بندی

اسووت  غیورممرن غیر ممرناشیاء و فوابر انحصاری است: 

مووی هم شیء و هم فابر باشد. ب  نظور  شیئی یک شیئک  

زیورا فرگو  در  ،این فمایز انحصواری اسوت رسدمی رسد،

کو   گویدمی می گویدباال  هایقولنقل نقل قولهاییری از 

 بر الف بر  الف. ‘‘یک شیء چیزی است ک  یک فابر نیبت’’

نوا ، [ungesaltigt] غیراشوباع غیور اشوباعاشیاء، فوابور 

                                                   
1-  
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  واطربو  بو   واطرهبتند و  [unvolistandig] ناکامل کامل

اینرو  بو   واطر و  انودنشوده نشده انوداینر  فرمیل 

ی نمودارنود و  ngs be durftig]z[erganااتیاج ب  فرمیل شد  

وجوود داشوت  فنهوایی فوانند ب نمی فوانند ب  فنهایی 

 باشند. 

عالمت یک فابر آ  است ک  دارای یک یا فعوداد بیشوتری 

-بو  ب  جوایبنابراین یک عبارت ک  و  ،جاهای  الی است

 گیورد، بایودموی می گیرد موی بایودیک فابر قرار  جای

چیزی باشد ک  موا در بخوش قبلوی عبوارت ناکامول یووا 

بوتومند ابعی نامیدیم. شر یک فابر نووعی از هف-عبارت

ت ناکامول ارجواع یک عبوار وسیل ب  ب  وسیل  یاست ک  

می فوانود بو  و فقط یک عبارت ناکامل  ،داده شده است

 یک فابر قرار بگیرد.  جایفواند ب می جای

گفتو  شوده  بوود،ک  در مورد اشیاء  طورهما  هما  طور

ک  هر فابعی مواب  با  فرگ شودک  ااتیاجی نیبت  است،

-موی موی گیورد،آ  قورار  جایب  ب  جایعبارفی است ک  

یوک فوابر  جوایبو  ب  جوایبلر  فقط اگر عبارفی  گیرد

یک عبووارت ناکاموول داشووت   باید ، می بایدقرار بگیرد

الزم نیبت ک  فورگ شوود کو   طورهمین همین طورو  ؛باشد

یوک  وسویل ب  ب  وسیل  یواقعًا یک فابر وجود دارد ک  

کو   طوورهموا  همانوور  - فعبیر ناکامل داللت شده است

ارجواع  رسدمی می رسداساسی  ا  وجود دارند ک  ب  نظر 

 طوور نیبوتایون ارجاع نموی کننودولی  کنندمی می کنند

بو   هواآ  آنهوا وجود ندارد ک   شیئی شی ایزیرا هیچ 

ممرون اسوت فعوداد  طوورهمین همین طورآ  ارجاع کنند، 

 رسودموی می رسندفابعی باشند ک  ب  نظر  -یادی عبارتز

-اموا ایون ولی ارجاع نمی کننود کنندمی می کنندارجاع 

 زیرا چنین فوابعی وجود ندارد. طور نیبت

 کنندهفرکیب فرکیب کننده( رابو  513
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فابعی، مانند فمایز بوین -فمایز بین اسم  ا  و عبارت

جوامر  ،مواانحصواری اسوت. ا ،و فوابوور اشیاء اشیائ 

وجود دارند ک  اتی با اینروو  عبارافی  ک  زیرا ،نیبت

 کننود امواموی می کننودارجاع  رسندمی می رسندر ب  نظ

 مقولو  اییعنی عبارات غیور  کنندنمی نمی کنند،ارجاع 

 هوایعالموت عالموت هوایشرانثرها، متغیرها و - 0ایمقول 

و فابعی هر د -ارم. مواب  نظر فرگ ، اسم  ا  و عبارت

 نوام هوایفوابعی را  -( عبوارت1893فرگ  ) - نام هبتند

و  -نامودموی موی نامود  Tions namen][funk 1فابعی هاینام

 هواآ  آنهوا هبوتند زیورا  هواها نوامآ  آنها نام ها

بو   رسودموی میر سدیا ب  نظر  دهندمی می دهند،ارجاع 

 قوولینقول نقل قولی. دهندمی می دهندهبتومندها ارجاع 

 طووربو  ب  طوور ک  ،ا آ  این فصل را شروع کردیمک  ب

  واهودموی می  واهودفرگ  ک   کندمی می کندواضح داللت 

آ   جوایبو  ب  جاینببت بین یک نام  ا  و شیء ک  این 

-نوام یک نام هایبین  رابو  رابو  یهما   ،قرار گرفت 

آ  قورار  جوایبو  بو  جوایفابعی و فابعی ک  این  های

 :است دمی باشگرفت ، 

Each bedeutet it`s Bedeutung 3 نوام . ففاوت بین اسوم  وا  و

در  هوواآ  آنهووا فووابعی در نبووبتی کوو   هوواینووام هووای

. 4 شیودا نشوده اسوت کنند،می می کنندهبتومندها ایجاد 

طبیعی اینروو  فرگو  ایون دو عبوارات را  دلیل بدلیل 

ایون کنود مویمی کند برای ارجاع ب  اشیاء متفاوت ا ذ 

ا وذ  طوورایون ایون طووررا  هاآ  آنها هد بود ک   وا

موی ب  اشویاء ارجواع  ،متفاوفی طورب  ب  طورکنیم ک  

-اسم  وا  و عبوارت، فمایز میا  ن  . ولیدهندمی دهند
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در نوع هبتومندهایی ک  هور یوک بوو  آ  ارجوواع  فابعی

 .شودمی می شودیافت  دهد،می میدهد 

ایود در نووع ب ب  همووین قیوواس بووین اشویاء و فوابور

-موی می گیردقرار  هاجای آ ب  نهاب  جای آعبارافی ک  

یافت شود ولی این شویوه از نشوا  کورد  فموایز  گیرد

 ،عوالوهبو  ، ب  عالوهنیبت )و بخشآگاهی آگاهی بخش یلی 

 وواهیم دیود،  زودیبو  بو  زودیک   طورهمین همین طور

ایون  منبجمی نتوانبت فمایز را بو  طورب  ب  طورفرگ  

جوای درسوت  کنویممی می کنیم،شیوه بیا  کند(. ما فرر 

برای مشخص کرد  این ففاوت، هم در سوح روال صوری بین 

فابعی و در سوح روال موادی -هاینام نام هایاسم  ا  و 

-آ  آنهوا بین اشیاء و فوابر، در  صوصیات فرکیبوی در 

اینجوا جووایی اسوت کو   چراک  چرا ک  استمی باشد، ها

 :کندمی می کندمایز را فوجی  فرگ  ف

کند ک  چورا  فرروشن روشن فرشاید آ  ممرن است یک کمی 

متفواوت باشوند. یوک  ها بایودبخش بخش ها می بایداین 

 طوورفوانود بو نمی نمی فواند ب  طور ،1عدد ،مثل ،شیء

جولیوووس  ،مووثالً بو  ،منوقی ب  شیء دیگری الصواق شوود

-بو  ب  نوب ی. این، ارفباط وسیل  وسیل  یسزار؛ بدو  

موی یک شیء باشود بلرو   فواندنمی نمی فواند ود  نوب 

باشود. یوک ارفبواط نشده باید اشباع باید اشباع نشده 

فقط از طریو   فواندمیفقط  می فواندمنوقی درو  یک کل 

 غیوور اشوباع،بیاید، اینر  آ  بخووش  از این طری  این

-بخوش ش هایبخیک بخش یا  وسیل ب  ب  وسیل  ی غیراشباع

بیشتر اشباع شده یا کامل شود. چیزی ماننوود ایون  های

 وسویل بو  ب  وسویل  یرا ‘ ‘شایتخت’’وقتی ما ک  است 

یوا وقتوی  کنویمموی می کنویم کامل ‘سوئد’یا  ‘ما آل’

 موی کنویم کامل ‘‘6’’ وسیل ب  ب  وسیل  ی ار‘ ‘نصفِ ’’

 .کنیممی
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ب   آید بدست میففاوت بنیادین اشیاء از مفاهیم  ،اال

-فواند بو نمی نمی فواند ب  صورتک  یک شیء  آیددست می

ب  موجود باشد و  غیراشباع غیر اشباعمحمولی یا  صورت

-نموی نمی فوانود بو  جوایمنوقی یک مفهوم طور ب  طور 

 موی فوانودیک شیء جایگزین شود. یک نفور  جایفواند ب 

اسوتعاری بو  ایون شورل  طوورب  ب  طورآ  را  فواندمی

کو   ؛مختلفی وجود دارنود هایمرا  مرا  هاییا  کند؛ ب

قورار بگیرنود  فوانندمی می فواننددر بر ی فقط اشیاء 

و نو   گیرنودموی می گیرندو در بر ی فقط مفاهیم قرار 

همووین  .(frege 1974:33-4)                   .در اشوویاء

در میوا  فوابور، فرگو   ،بورای مثوال طوورهموین طور،

-موی می کنودک  ادعا  دهدمی می دهدا نشا  فمایزهایی ر

و مفهوووم ک  ب  همووا  میوزا  فموایز میوا  شویء  کند

 بنیادین و اساسی هبتند:

 طووربو  بو  طوورکو  فوابور  طوورهموا  هما  طوراال 

 یبنووابراین فووابع ،؛بنیادین از اشیاء متفاوت هبتند

فووابعی  هوا بایودآ  آنا  می بایود شناس  شناس  یک  

بنیوادین متفواوت از فووابعی  طووربو  طوور ب  ،باشند

موی اشویاء  هواهوای آ شناس  شناس  های آنهاهبتند ک  

 .چیز دیگری باشود فواندنمی نمی فواندو هبتند  باشند 

(frege 1891:146).  بنیادین  طورب  ب  طور فوابر دو شناس

-طووریبو   کب  طوری متفاوت هبتند  فوابر یک شناس از 

ر . چوو  داسوت هبوتندز اشیاء متفاوت فابر ا یر ا ک 

 ،انودشوده شوده انوداشوباع اشویاء  ک دراالی االی ک 

کمتوری  درج  درج  ی ب  یک ایشناس  شناس  هافوابر دو 

، انودشده شده اند اشباع ایشناس  شناس  یاز فوابر یک 

نشوده  ]فوابر یک شناسو [ اشوباع هااین اینها  ک   ود

 .(regef 1893:83). اندنشده اند
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نشده چنین فمایزهایی برای اشیاء سا ت   ،از طرف دیگر

اشویاء دارای  صوصویات  همو  همو  ی زیرااند نشدهاند 

اشویاء دارای  همو  هموو  ی زیرا ،فرکیبی یربا  هبتند

شناسوو  ک  برای  هما   صوصیات فرکیبی هبتند. یک فابر

، گزینودبرمیبر می گزیندرا  شیئی شی ای ودد شناس   ی 

بور موی شناسو  عنووا  ب  ب  عنوا   را شیئی ی ایشهر 

 .گزیندبرمی گزیند

کو  فموایز  رسودموی می رسد ب  نظر بنابراین بنابرین 

عبوارفی  هواینام نام هایمیا  اسم  ا  و انواع مختلف 

بر این واقعیت طراای نشده اسوت کوو   فبلط فبّلط برای 

بورای شورل داد   فواننودموی موی فواننودعبارات  اصی 

در  فرکیوب شووند ،یافتو وادت وادت یافت  بارات کاملع

و فواننود نموی نمی فواننود،  بقی ک  دراالی االی ک  

را  عالئوم عالیوم  اصوی از هایزنجیره زنجیره های اینر 

مرکوب  عالئومعالیوم عنوا  ب  ب  عنوا   فوا می می فوا 

 زنجیوره هوای  بقی ک  دراالی در االی ک   در نظر گرفت

فرکیبوی عنوا  ب  ب  عنوا   فنها عالئمعالیم های رهزنجی

 .شوندمی می شونددر نظر گرفت   عالئم عالیم از 

 ،:برای مثال ، ا  هاینام نام هاییک رشت  از 

 ( جا ، هری، فام510)

ولی یک نام  ووا   ؛است عالئم عالیم  فرکیبی از یک صرفاً 

 است. ک  شر از آ  یک عبارت محمولی )مرفب  اول( آمده

 ( جا   وشحال است،511)

 یافتو واودت وادت یافتو جهت شرل داد  یک عبارت کامل 

. فرگ  این قواعود نحووی را شیونددمی می شیونددب  هم 

-اسوم، بو  هور کنودموی می کندفبیین  طوراین اینوور 

فعداد زیادی جای  الی و ب  هر جووای  والی، آ   فابعی

یوک  - را شر کنود آ  فواندمی می فواندنوع عبارفی ک  

یووا یووک موضووعی  ،فابعی مرفبوو  اول -اسماسم  ا ، یا 
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 طبقو  بنودیاین درواقر  در واقر  .دهدمی می دهدنببت 

 مقولو  ایعبارات هوم سونگ اسوت بوا گرامور  بندیطبق 

 مقولو  یک  در آ  ما فنها یک  Adjukiewiczنوع  ایمقول 

 )برای اسم  ا ( داریم. εاصلی  مقول 

فابعی همگی مشوت  هبوتند. در یوک -ف عبارتانواع مختل

ب   مشت  هایمقول  ایهمقول   0ایمقول  مقول  ایگرامر 

: شووندمی می شوندنشا  داده  ،اجزاء وسیل ب  وسیل  ی،

   ،مقوالت هبتند، شای  یا مشت  n+1, C n…C1Cجایی ک  

(513  )n+1/cv…cnC  

یب بوا از آ  فعابیری است ک  ب  فرف ایمقول  مقول  ای

 موی شووند  فرکیوب n,…,C1C هوایمقول  مقول  هایعبارات 

 n+1C مقولو  مقول  یک  جهت سا تن یک عبارت از شوند می

اول با -فابعی مرفب -بنابراین یک عبارت .؛استمی باشد

مووی یک موضعی ک  با یک اسم  ا  فرکیب  شناس  شناس  ی

 مقولو  یک  یک اسم  ا  را شرل دهنود بو  شود می شود 

مقول  


  اول -عبارفی مرفب -اسمفعل   واهد داشت. یک

دو موضعی ک  با یک اسوم  ووا  جهووت  شناس  شناس  یبا 

مقولو  بو  شود می می شود شرل داد  یک اسم  ا  فرکیب 

مقول   ی


 عبارفی مرفب  -. یک اسممتعل   واهد بود- 

 -یوک موضوعی بوا یوک اسووم شناسو  شناس  یدوم با یک 

 مقولو  ییک عبارت ک  بو   ،یعنی ،اول -عبارفی مرفب 

 مقول 


 جهوت شورل شوودمی می شود فعل  دارد، فرکیب .

 مقول  مقول  یداد  یک اسم  ا  ب  




  متعل   واهد

دو فوا  دو فوا هوامقول  مقول  هاو الی آ ر. این  بود

مجزا هبتند: هیچ عبارفی ب  بیش از یووک مقولو  فعلو  

فرکیب مربوطوو ،  نحوه نحوه یدر اینجا  ،ندارد. البت 
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. گرامور فرگوو  یووک گراموور اسوت می باشد فرکیب منوقی

. او فوالد نرورده اسووت کوو  نتوایج اسووتمی باشدمنوقی 

فورگ کنیود انگلیبوی یوا  مثالً  ،گرامری یک زبا  طبیعی

عمودی  شوشویچشم چشم شوشیکند. این از آلمانی را مشخص 

 سوّنتی گراموری  هوایجنبو  جنبو  هوایاو از ببیاری از 

مووردی،  هاینظام نظام هایزبا  طبیعی روشن است:  سنتی

و  ،صوورف افعووال، اشوورال معلوم/مجهووول و امثووال ایوون

در این موورد گورد هوم آمود   فرینبرجبت  برجبت  فرین

در هوور  .استمی باشد  ادود مفرد و جمالت  بری یک مقول

این گرامر بورای ایون کوار ناکوافی درهرصورت  صورت، 

( 1957کو  چامبوری ) طورهما هما  طور ،زیرا ، واهد بود

 ایگووزاره گووزاره ایچنووین  ،قویووًا اسووتدالل کوورده اسووت

 گرامرهوای هوای رامورگو  ایمقول  مقول  ای)گرامرهای 

موی نسا تار، انوواع نموادی مختلوف هبوتند(  __ عبارت

 بدسوت منابر گرامری زبوا  طبیعوی را فواند نمی فواند 

آورد. یک نفر ممرن است ب  رسم متوداول، نحووو ب  دست 

. ما قویًا ب  کند کندمی فرگ  را با سا تار عمی  یری 

ولوی  ؛شک داریم  صو ب   صو  ب  سازییری یری سازیاین 

ما ن  این آرزو را داریم و ن  شایبتگی و صالایت و ن  

 اتیاج داریم ب  این فااها وارد شویم.ا

 ( گرامر منوقی514

دلیل ما برای اصرار بر اینر  نحو فرگ ، نحوی منوقووی 

 قبوولقابول قابل قبوولاست ک  فرکیبات  آ  استمی باشد

نو  بور  شووندفعیین می ین می شوندتعمی منوقی نابر مب

 فووانیمنموی نمی فوانیمو بنابراین ما  ،مبنای گرامری

شهودهای گرامری  ودموا  را در ایون  رااتیب  تیب  راا

مفروگ از عبارات یوک  زنجیره زنجیر  داره ک  آیا یک 

بو  نحوو  ،یوا  یور دهدمی می دهدمنبجم را شرل  کلکّل 

 فرگ  منتقل کنیم. برای مثال،
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فعلی انگلبتا  عاقل است یووک عوودد  ملر  ملر  ی( 514)

 اول است، 

 بو  عنووا معموولی  طورب  ب  طور فواندنمی نمی فواند

انگلیبوی گراموری منبوجم در  جملو  جمل  ییک  عنوا ب 

فرگ  صوحیح  نظری  نظری  یآ  در  ،نظر گرفت  شود اما

 ‘فعلی انگلبتا  عاقول اسوتملر   ملر  ی ’زیرا  ،است

 -اسومیوک  ‘یوک عودد اول اسوت ’یک نام  ا  اسووت و 

رو ایوناز از ایون رو هور چنوداست. اول -عبارفی مرفب 

فرگ  برای ما با یک نحو فراهم کرده اسووت، بوو   هرچند

 زنجیووره زنجیره یک   را یک معنا او هنوز این واقعیت

 دهنودموی می دهند اصی از عبارات، عبارت مرکب را شرل 

فبیوین نرورده  را ،نیبوتند گونو این این گون و بقی  

-طبقو  طبقو  بنودیول است. در بهترین االت، ما یک اصو

از عبارات داریوم: موا  مندنظامنظام مند         بندی

عبوارات  هوایمقول  مقول  هاییک فبیینی از نقش منوقی 

نداریم ک  معنای مناسوبی از فرکیووب کورد  را فوراهم 

کند. چ  چیزی در مورد این نوع از عبارات وجوود دارد 

؟ کنودیمو می کنودرا فبیین  هاآ  آنها ک  رفتار نحوی 

، اصالً چرا در اینجوا نیواز بو  مقووالت واقردر در واقر

 عبارفی مختلف هبت؟

فموایز هبوتی  ،اینجاسوت کو  کنویمموی می کنیمما فرگ 

 هوایمقولو  مقولو  هوای. شوودمی می شودشناسان  وارد 

موی  متفاوت عبارات با مقوالت مختلف هبتومندها منوبو 

چووارچو  و صووفات فرکیبووی عبووارات در  شوووندمووی شوووند

می   صوصیات فرکیبی هبتومندهای نمایش داده شده فبیین

 .شودمی شود
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میا  عبوارات را  هاففاوت ففاوت ها بنابراین فرگ  این

-نقول نقل قوول. او در یک کندمی می کند ا  منعررهب  ج

البتو  در ’’،گویود میموی گویود ،ک  قبالً نقول شود قول

اووزه اوفی در ، ففعالئم عالیم مقایب  با این ففاوت در

  . هما  صفات‘‘ارجاع، مواب  با آ  وجود دارداوزه  ی 

کوو   -و الی آ وور ،، محتاج ب  فرمیل ‘‘غیر اشباع’’ -

عبارفی ب  کار گرفت  شدند برای فوابر بوو   -اسمبرای 

 بو  صوورتو مقوالت گرامری  شوندمی می شوند،کار گرفت  

 ینو  وارهبتی شناسی آدر سوح  یکب یک یک ب  یک صورتب 

. انودشوده شوده انودب  کار گرفت   وارشناسی آین هبتی

هبوتی  مقولوو  مقولوو  ی عبارات  مقول  مقول  یبرای 

 مقولو  یشنا تی اشیاء مواب  با آ  وجود دارد. برای 

 عبارات مقول 


 هبتی شونا تی مرفبو   مقول  مقول  ی

 رتایی مواب  با آ  وجود دارد و الی آ ر.اول فوابر ی

As with the linguistic categories, the ontoloyical categorien are 

pairwise dis Joint. 

در اقیقت این رویررد نبوبت بوو  یوک فئووری سوواده از 

. هبوتومندهای کاموول، اسوت می باشودانواع هبتومندها 

از عبوارات  زبووانی  مقولو  مقولو  یک  بووا  ،اشیاء

هبوتند.  e،  واهیم گفت از نووع شوندمی می شوندمنوب  

 موی باشود n,….t1<t  <یک هبتومند ناکامل متعل  بو  نووع 

-بو  بو  وسویل  یممرن باشود کو   ،اگر و فقط اگر است

( هبوتومندهای نووع وسویل ب  ب  وسیل  ی)و فقط  وسیل 

n,….t1t فخواذ شوده اسوت. کامل شود کو  بو  آ  فرفیوب ا

 مقولو  یهبووتومندهای موواب   ،برای مثوال ،بنابراین

 زبانی مقول 


 نوع <e  وe>   هبتند؛ هبتومندهایی مواب

زبانی  مقول  مقول  یبا 




  از نوع<e,<e>>  هبوتند و

 الی آ ر.
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  این فمایزهوای هبووتی شناسوان  محوودود بو ، ن لزوماً 

این مجموعو   هم  هم  ینیبتند.  هامرجر مرجر هاقلمرو 

 :شوندمی می شونددوباره در قلمرو معنا ظاهر 

]اندیش [ وادت  ودد را ب  این اقیقت مرهو  است ک   هم  هم  ی»

 کنودمیموی کنود،شده را اشباع  غیراشباع غیر اشباعاندیش  بخش 

بخشی  ،بگوییم نیمفوامی می فوانیمک  ما  طورهما  ، هما  طوریا

و  .کنودموی می کنود        کامل ،را ک  ب  فرمیل ااتیاج دارد

عموومی،  طووربو  ب  طوربرای منو  ک ، طبیعی است ک  فرگ کنیم 

 غیراشباع غیر اشباعفرکیب در یک کل همیش  از طری  اشباع چیزی 

 اندیشو  اندیشو  ی. من از "اندیش  مرکب" یک شودمی میشودواقر 

 فهموممی می فهممرا  هااندیش  اندیش  هااز  متشرل فت فشریل یا

. زیرا یک اندیش  کامل و فنهاییب  ب  فنهایی ولی ن  از اندیش 

ااتیاج ب  فرمیل شود  ندارنود.  ،اشباع است و برای وجود داشتن

 نمی شووندب  یردیگر شرافت   هااندیش  اندیش  هاب  این دلیل، 

چیوزی کو  از  وسویل ها ب آ  ل  یآنها بوسیمگر اینر   شوندنمی

جنر فرر نیبت ب  یردیگر متصل شده باشند و ممرون اسوت ایون را 

 .6است نشدهاشباع اشباع نشده‘ ‘ادات ربط’’انتخا  کنند ک  این 

(1923:538 frege).» 

-موی موی یوابیمشر دقیقًا مثل مورد مربوط ب  مرجور در 

شوی از ک  معنای بخشی از یک نام  ا  مرکوب، بخ یابیم

و اوداقل  اسوتمی باشد،کل نام  ا   معناهای معناهای 

غیوور یوک هبووتومند باید  می باید  یک بخش از نام  ا 

بوو   ،یووک فووابر ،یعنووی ،را بیا  کندغیراشباع اشباع 

ام  ا  کامل شوود. ایون نوووعی از  اطر اینر  معنای ن

موی  در شوروع ایون بخوش بین  ذکرشده   ی ذکر شدهنّ یب

کو  فرگو  قصود داشوت  کندمیمی کندید ک  فأیاست باشد 

 فابعی ب  کار گیرد.-فمایز معنا/مرجر را در عبارت

 هااستعاره استعاره ها( 515

هوا و بخوش بخش هاو کل هوادر سوح زبا ، صحبت فرگ  از 

اشوباع و  شودهاشوباع اشباع شوده، از هبتومندهای هاکل

 بورای فواندمی ، می فواندو الی آ رنشده اشباع ناشده 
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هبوتی ولی در سوح  .قواعد نحوی ب  کار رود و  رج شود

 گموراه کننودهعاری و این صحبت، است ،شناسیهبتی شناسی

کو  قوبالً در  طوورهما ما  طوره واهد بود.  کنندهگمراه

ذکر کردیم، فرگ   ودد سرانجام استعاره بخش/کل  3بخش 

 استعاره هایسوح مرجر را فر  کرد. در مورد ابهام  در

 در ادبیات دست دوم زیاد گفتو  شوده ،فرگ  هایارهاستع

. Marshall( 1953و ) Black( 1954مخصوصًا نگاه کنیود بو  )-

ک  باید دراینجا گرفوت آ  اسوت  اینتیج  نتیج  ایولی 

 انوودنتوانبووت  نتوانبووت  انوودکوو  یووا مفبوورین فرگوو  

یوا در  ،او برننوود بهانو  بهان  یاعتنایی ب  عذر و 

کموک واقعوًا  هوااسوتعاره تعاره هوایاسوغیر این صورت 

 طوورهما  ، همانوورنیبتند. ن  اینر کننده کمک کننده 

ک  شیشنهاد شده است، فمایز فابر/شیء  ودد ناسوازگار 

مارشووال  نتیجو  نتیجو  یو عادالنو  نیبووت کو   .باشد

فرگ  یوک ففواوت زبوانی را ’’( را بگیریم ک  1953:267)

-هموا  هما  گونو  ‘‘ودجدایی و شراف در طبیعت گرفت  ب

مقودمافی ریاضویات  هایبخش بخش هایک  هر کبی با  گون 

آشنایی داشت  باشد، فصدی   واهد کورد کو  اعووداد از 

عنووا  بو  ب  عنووا  فوابر کامالً متفاوت هبتند. فرگ  

آموزد دیده بود و موا مومووئن  ریاضیدا  ریاضی دا یک 

وو  را هبتیم ک  این ففوواوت او را قبول از اینرو  من

فحت فأثیر قرار داده بود. فموایز هبوتی  ،شیگیری کند

زبانی ب   شناسان  بین اعداد و فوابر فارغ از مالاظات

ک  فرگ  در مراال ابتودایی  تبدست آمده بود و شری نی

و  ‘فابر سینوسی’          از کار  ودد، فعابیری مثل

فوابر  عنووا بو  بو  عنووا را جهت اینر   ‘فابر جذر’

در روزگار فرگ  مفهوووم  ،فهمیده بود. البت  ،ندبرگزی

نشوده بوود و  مقیود مقّید محرمطور ب ب  طورفابر هنوز 

دربواره نادرسوتی  هایعصرانش ارفهم هم عصرانش ارف های
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 ،، بورای مثوالزدندمی می زدند       فوابر  درباره ی

]فوابور[ اعوداد متغیور هبوتند یوا  هاآ  آنها  اینر 

یوا اینرو   ،عملگرهوای ذهنوی هبوتند هاآ آنها اینر  

عبارافی از یک نوع  ا  هبتند. کوشوش او در  هاآ آنها 

را بوور  مفهوم نگاریک   ،جهت ایااش ففرر یک فابر بود

یعنی فرگ  درصوودد بووود کو   ،بنا کرده بود ،این مبنا

بین فمایز هبتی شناسان  اعوداد و فوابوور بووا فموایز 

و )نواقص( ها اسمها  ماس -زبانی بین )کامل( عدد-منوقی

عبارات ریاضی ارفباط برقرار کند. ایوون فحلیوول  -فابر

شد و اگر ما بو  عقوب نگواه  ارائ ارای   514در بخش 

با اسوتفاده  ،کنیم  واهیم دید ک  این شراف در طبیعت

 وفحلیولفجزیو  فجزیو  و فحلیولاز  ،مارشوال از عبارت

و گرفتو   مرکوب بمرّکوهوای نوامنوام هوای  -عدد امراز

 بلر  از هما  ابتدا فرگ شده بود. ،اقتباس نشده است

فرگو   وفحلیولمبوئل  فجزیو  مبئل  ی فجزیو  و فحلیول

همین افصال است چو  ارفبواط بوین اعوداد و  دقیقًا در

فوابر از یک طرف و عبارات ریاضی ناکاموول و کامول از 

 وام نظریو   نظریو  ی بوا   وبیب  ب   وبیطرف دیگر، 

کو   کوردموی موی کوردفرگ  فوبی   اییبازنم باز نمایی

فرگ  اداقل از هما  زما  مفهوم نگاری ب  این نظریوو  

 ب  وسو  ی شووبی  سووازیاینر  زبا   ،یعنی ،معتقد بود

یعنوی  ،کنودموی موی کنود بازنموایی سازیواسو  شبی ب 

-آینو  آین  وار  سا تما  زبا ، سا تما  هبتومندها را

مقولو   ی چنین دیدگاهی،. بر مبنادهدمیمیدهدنشا  وار 

-مقولو  مقولو  هوایعبارات با  مقول  متفاوت ی متقاوت

بو  چنوین  کنودمیکنود یمومختلف هبتومندها فواب   های

ک   صوصیات فرکیبی عبوارات،  صوصویات  ایشیوه شیوه ای

شبی  سازی می قابل قیاس هبتومندهای بازنمایی شده را 

 .کندسازی میشبی  کند
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 صوصیات قابل قیواس داشووت  باید   می باید هبتومندها

 فورشیوه روشن ن فرشیوه ی روشاشند و برای  واستن یک ب

 فوانودمیموی فوانودفرد  ،برای فوصیف این  صوصیات شیء

-بو  بو  رااتویک  فرگ  انجوام داد(  گون آ  آ  گون )

واژگووا  مرووانیری مناسووب بوورای عبووارات بوو   رااتووی

 هبتومندهای بازنمایی شده منتقل کند. 

یوک هبوتومند  جوایبو  ب  جایبنابراین یک عبارت کامل 

 بو  جواییک عبارت ناکامل  گیرد،می میگیرد،کامل قرار 

و ب  ایون  گیردمی می گیردهبتومند ناکامل قرار  جایب 

 زنجیوره یانبوجام )عودم انبووجام( نحووی یوک  و شیوه

انبوجام  وسویل ب  ب  وسیل  یمفروگ از عبارات  زنجیره

 هبووتی شناسووان  هبووتی شناسووان  ی( )عوودم انبووجام

هبتومندهای بازنمایی شده فوسط عبارات در آ  زنجیره، 

بوا . اوال ایون طورش ببویار شودمی می شودفوضیح داده 

اسووت ولووی  امیودبخش امید بخشو ببیار  باکفایت کفایت

 هوایزمینو  زمین  های ،فقط یک طرش است: نقص آ  ،هنوز

فوورگ اسووت کوو   بوورای ایوون ایواببووت  واببووت  ایغیوور 

هبتومندهایی با  صوصیات مولو  وجود دارد. شر آیا در 

. زیرا فرگو  شودمی می شوداینجا فمایز عدد/فابر واقر 

در اعداد و فوابر هبتومندهایی داشت ک  وجوود ففواوت 

مبتقل از نیازمندی ب  طرش بازنموایی جهوت  هاآ  آنها 

کامل کرد  فصویری بورای زبوا  ریاضوی بوود. عمومیووت 

فجدیود  1بخوش کو  در  طوورهما  هما  طورفحلیل فرگ ، 

ده یک موضووعی عمطور ب  ، ب  طور کردیمفجدیدنظر  نظر 

  ،مفهوم فابر ب  وراء ریاضیات بووود فوسع  فوسع  یاز 

همو   همو  ی ایون فصوویر بورای  ک طوریب  ب  طوری ک 

 زبا  بتواند کامل شود.

وظیفو   شودهیعموم عمومی شدهبنابراین فمایز فابر/شیء 

( ایون یووک 0فرگ  را دو برابر  واهد کرد: )وظیف   ی 
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، یک مصداق از فموایز استمی باشدفمایز هبتی شناسان  

( این یک فمایز سمانتیری ک  برای شایوو  1عدد/فابر؛ )

فوابر  - اسوومریزی ففاوت در رفتار منوقی اسم  وا  و 

طراای شده است. این مهووم اسوت کوو  ایون دو جنبو  از 

چو  مشرالت معروف ک  فمایز  ،فابر/شیء جدا شوندفمایز 

از نقوش سومانتیری  کنندمی می کنندفابر/شیء را اااط  

. ایون گیوردموی می گیوردنشأت  ،کند ک  قرار است بازی

و معوروف  شودهشنا ت  شنا ت  شدهمشرالت در مورد ببیار 

آ  بر وواهیم گشوت،  ب  اال  اآل  ک  ما  ،«مفهوم اسب»

 د کرد.ه ودنمایی  وا

 معمای مفهوم اسب (516

ارای  موی این زمین  ب  صورت زیر  ، الص  طورب  ب  طور

 اّدعوای ، 0. یک هم عصور فرگو  بنووکریشودارائ  می شود

فرگ  را مورد چالش قرار داده بوود کوو  فموایز  ادعای

ی اسووتدالل کورده بووود کو  رمفهوم/شیء انحصاری است. ک

 وا   یک اسم ‘م اسبمفهو’بر مبنای نظری  فرگ ،  ،چو 

یوک شویء  جوایبو  ب  جای است، باید می باشد، می باید

 اوّداقل بنابراین بوو  نظور  واهود رسوید  .؛قرار گیرد

، کو  شوویء هووم اسبیک مفهوم  واهد بود، مفهوم  اداقل

یک اسووم  ‘مفهوم اسب’فرگ  فرگ کرد ک   ،هبت. در شاسخ

   مووی بایود بوو  جوایو همچنین اینر   استمی باشد، ا  

ری را کو  یک شیء قرار گیرد ولی او فرِگ کوجای باید ب 

 رد کرد. را ،استمی باشدمفهوم اسب یک مفهوم 

 جمل  ی بی نهایووتفرگ   ودد را ب  صدق یک  ،بنابراین

 شارادوکبیرال متعهد کرد، نهایتجمل  بی

 بت،ییک مفهوم ن اسب( مفهوم 515

                                                   
Benno kerry- 1 
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او  مقالو  مقال  یفبیینی الزم بود و این دلیلی برای 

 بود. 0 ‘‘مفهوم و شیء’’با عنوا  

فرگوو  در آ  مقالوو  بور دفواع از  استرافِژی اسرافژی 

می  (515) متامن متاّمن فئوری سمانتیک استوار بود ک  

فنواقض کو  بورای گونو  هموا  هما  گونو   .شودمی شود

، فرگوو  دارد دراد( را 515آشرار، فئوری ادعای صودق )

  آ  را بدذیرنود. جهووت از  وانندگانش در واست کرد ک

. ولوی  grudgea pinch of salf”e“not bو  ‘‘مصوالح  بوا او’’

بنابراین فا  :جزئی است جزمی می باشداین فوسّل ببیار 

ر این معنا نافوا  اسووت یوک شوک زمانی ک  فرگ  در رف

-موی موی مانوداین فئوری باقی  درباره درباره یمعقول 

( 515ا برای رفور )کمی ر هایکوشش کوشش های. فرگ  ماند

 هواآ  آنهوا ولوی  ،مبتقیم انجام داد صورتب  ب  صورت

 صوصوویت  ازاونبودنوود.  کننوودهقووانر قووانر کننووده

شارادوکبیرال جمل  را ب  نارسایی زبووا  نبوبت داد و 

زیور  صوورتبو  ب  صورتمثال دیگری از این نارسایی را 

 بیا  کرد:

موا ایون وقتوی  افتودموی می افتدیک چیز مشاب  اففاق 

، دهویمموی می دهویمقرار  موردفوج  مورد فوج جمل  را 

، ب  ‘قرمز است’: محمول گرامری ‘این گل ُرز قرمز است’

. در فعلو  دارد متعل  می باشود ‘این گل قرمز’موضوع 

 لویووک محموو‘ ‘محمول گرامری قرمز هبووت’’اینجا کلمات 

. با همووا  است می باشدگرامری نیبت و بلر  یک موضوع 

، آ  نوامیمموی می نوامیممحمول  ،  آ  را صرااتاً عمل ک

، بور ولوی .کنویمموی می کنیمرا از این  صوصیت محروم 

بو   ،گویودموی می گویود       آنچ  فرگ  بر الف   الف 

بوا اینرو  یوک  فووانیمسادگی نمیب  وانیمسادگی نمی ف

آ  را از  ،بو  محموول گراموری بنووامیم عبارت مفوروگ

                                                   
on concept and object - 1 



 168 

  جملوو  جملوو  یبود  محروم کنیم.  اصیت محمول گرامری 

یووک محمووول گرامووری  ‘قرمز است ’( محمول گرامری 516)

   ‘نیبت

 مومئن باشیم مثال  ود فرگ ، .تب  آسانی کاذ  اس

یک محمول گرامری  ‘‘قرمز هبت’ ’محمول گرامری ’( 517)

 نیبت،

روشن نیبت چوورا  ،ولی در وهل  اول است می باشد.صادق 

 عنووا بو  ب  عنووا ( 516) جایب  ب  جای( را 517ما )

قورار موردفوج   مورد فوج  ( 515مانند و نظیر درست )

هویچ مشورلی نبوبت بو   ،. در وهل  دومدهیممی می دهیم

( اففوواق 517( وجود ندارد و هر مشرلی نببت بوو  )516)

 فبیین شده است. افتد،می می افتد

، است می باشد( کاذ  516از آنجا ک  ) ،سوم ی در وهل 

  ،محموالت گرامری صحبت کنیم ی ادر  واهیم بود دربارهق

فرگو ، بو   ی مبنوای نظریو  بر ک دراالی در االی ک ،

قادر باشیم چیز معقولی راجور بو   رسدنمی نمی رسدنظر 

شایا  ذکر اسوت کوو  موا یوک  ،مفاهیم بگوییم. همچنین

فرگ  داریم ک   ووا  فرکیبووی  ی مثال نقص برای نظری 

 وا  فرکیبی مواردی باشند ک   ی آین  بایدمی عبارات 

 :گیردمی می گیردآ  قرار  جایب  ب  جایعبارات 

محمووول ’ ، ولوویاسوت هبتیک محمول گرامری  ‘قرمز هبت’

 با اینحالیک محمول گرامری نیبت،  ‘قرمز است’گرامری 

-بو  ب  جوایآشرار  طورب  ب  طورعبارت ا یر  االاینبا

 بواال ره،. گیوردموی یوردموی گعبارت شیشین قورار  جای

مبنووی فرگو   ادعای اّدعای جدا از قیاس کرد ،  باأل ره

مشوورل زبوا   ی ( نتیجو 515ر  مشورالت هموراه )بر این

او بو  را عمو  مشورالت  رسودنمی نمی رسدهبتند ب  نظر 

دسووت آورد. در فبیووین فئوووری سوومانتیک او، فرگوو  از 

بوا  نودکمی می کنداستفاده  ‘مفهوم اسب’ ،عبارافی مثل
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. اوال یوک نفور هوامفهوم مفهوم ها ی قصد صحبت درباره

سبوت از صوحبت  ی این یک شیوه کندکنید ممرن است فرگ 

ارجواع بو  یوک  ی ناشوویان  ی کرد  است و اینر  شیوه

یک اسم  ا  )یا اینر  اصوالً  وسیل ب  ب  وسیل  یمفهوم 

در ارجاع ب  یک مفهوم، موف  نبود ( در یوک بووازگویی 

فرگو  هویچ  ،اذف  واهد شود. اموا قبولقابل ولقابل قب

و او اتوی اشواره  کندنمی نمی کندبازگویی را شیشنهاد 

 ک  چنین چیزی ممرن نیبت: کندمی می کند

کو  یوک موانر کوامالً مخصوو  در  شذیرممی می شذیرممن »

 واسوو ب  ب  واسو من وجود دارد.  ی مبیر فهم  واننده

بر ی اوقات  ب  صورت ،مننوعی از ضرورت زبا ، عبارات 

افروار مون را نشوا   ، بر ی اوقواتفحت اللفظی صورتب 

 کونمموی می کنم،؛ من یک شیء را ذکر دهندنمی نمی دهند

 یک مفهوم است.  ،من قصد کنم ک  آنچ  آنج  وقتی

ک  در چنوین موواردی مون  دهممی می دهممن کامالً فشخیص 

کو   کونمیمو موی کونمفریو   ای واننده  واننده ایب  

not begrude a sway who doe-to meet me lalf ،د.آماده  واهد بوو

pinch of salt (frege 1982:19c)..» 

فرگ  قادر بو   وال  شود  از  ک ازآنجایی از آنجایی ک 

بر آ  بوووده اسووت  مفبرین مفبّرین ( نبود، فواف  515)

مووا  ،اگرچوو  ،ک  چیز مهمی ب  ذهن کِری  وور کرده بود

هویچ فوافو  مشوابهی در موورد  ،است اضاف  کنیمممرن 

وجوود نداشووت.  ،آنچ  ک  ب  ذهن ِکری  وور کورده بووود

ما سعی  واهیم کرد این اشتباه و  وا را دنبووال  ،اال

 کنیم.

 (معما معّمااز  وفحلیلفجزی  فجزی  و فحلیل( یک 517)

(، 515اجازه بدهید با بازسازی اسوتدالل فرگو  بوورای )

مبووتقیم اصول بنیوادین  ی ( یک نتیج 551شروع کنیم. )

 فرگ  است، 
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(519)  یک محمول است اگر و فقط اگر  جوایب  ب  جای 

 یک مفهوم قرار بگیرد.

ممرن اسووت  ( کامالً صحیح نیبت: 519) درواقر در واقر)

شد بدو  اینر  چیزی داشت  باشد کوو  ایون یک محمول با

 مورد نیوازآنچ   ی هم - ،رار بگیردآ  ق جایب  ب  جای

است آ  است ک  ب  نظر برسد بوو  یوک مفهوووم  موردنیاز

از آنجوا کو  فرگو   وودد  ،ولوی کندمی می کند.ارجاع 

موا  کندمی می کند شوشیچشم چشم شوشینرت  اغلب از این 

 .(گیوریممویموی گیریم.ر نظور ب  همین شرل د ( را519)

 ،:صدق آشرار زیر را در نظر بگیرید

 یک محمول نیبت، ‘مفهوم اسب’( 518)

 ،: واهیم داشت ،(519آنگاه با در نظر گرفتن )

نموی یک مفهوم قورار  جایب  ب  جای ‘مفهوم اسب’(5101)

 ،گیردنمی گیرد

 ،کنیممی می کنیمب  این شرل بازنویبی را ( 5101)

آ  قورار  جوایبو  ب  جای ‘مفهوم اسب’چ  ک  ( آن5100)

 م نیبت،ویک مفه گیردمی می گیرد

 غیر مناقش  آمیز،  همانیاین اینهمانی و با فرگ 

موی آ  قرار  جایب  ب  جای‘اسبمفهوم ’( آنچ  ک  5101)

 ،.اسب= مفهوم گیر می گیرد

 جوایبو  ب  جوای ‘مفهوم اسب’( را با جایگزین 515ما )

موی   قرار آ جایب  ب  جای‘ ‘مفهوم اسب’’آ  چیزی ک  ’

. آوریوممی می آوریم( ب  دست 5100در ) ، ‘گیردمی گیرد

اشتباهی در این اسوتدالل وجوود دارد: زیوورا بووا  ،اما

نشوا  فووانیم میمی فوانیم          استدالل مشاب ، ما

  ،و مومئنوواً  ؛بدهیم ک  اصالً هیچ محموولی وجوود نودارد

( 515ت فرگوو  در ایبووتادگی بور )گرچ  ممرن اسو (515)

 قبوولغیرقابل غیر قبولکامالً  ی سرسخت باشد، این نتیج 

 ،:است. صدق آشرار زیر را در نظر بگیرید
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 یک محمول است، ‘اسب’( 5103)

 ،:( داریم519با ) ،شر

 موی گیوردیک مفهوم قورار  جایب  ب  جای ‘اسب’( 5104)

 ؛گیردمی

 ،:( داریم5104و با بازنویبی )

موی آ  قورار  جوایب  ب  جای( آ  چیزی ک  "اسب" 1055)

 یک مفهوم است، گیردمی گیرد

 ولی این آشرارا صادق است ک 

آ  قورار  جوایب  ب  جای ‘‘اسب’’( و آ  چیزی ک  5106)

 ،گیردمی می گیرد

 ،:( داریم519با ) ،و بنابراین

آ  قورار  جوایبو  ب  جای ‘‘اسب’’آ  چیزی ک  ’( 5107)

نموی یوک مفهووم قورار  جایب  ب  جای ‘گیردمی می گیرد

 .گیردنمی گیرد

 صورت:ب  ب  صورت،( 5107بازنویبی )

-بو  بو  جوای ‘‘اسب’’آ  چیزی ک  ’( آ  چیزی ک  5109)

آ  قورار  جوایب  ب  جای ‘گیردمی می گیردآ  قرار  جای

 ،.یک مفهوم نیبت گیرد،می می گیرد

 ،:  آمیزغیر مناقش همانیاین این همانیبا فرگ 

-بو  ب  جوای  ‘‘اسب’’آ  چیزی ک  ’( آ  چیزی ک  5108)

آ  قورار  جوایب  ب  جای ‘گیردمی می گیردآ  قرار جای 

آ   جوایب  ب  جای ‘اسب’آ  چیزی ک   =گیرد می می گیرد

 ،گیردمی می گیردقرار 

 ،:ک  آوریمب  دست می بدست می آوریماین را 

موی  آ  قورار جوایب  ب  جای ‘اسب’( آ  چیزی ک  5111)

 ،.مفهوم نیبت گیرد،می گیرد

 جوایبو  ب  جای ‘‘اسب’’آ  چیزی ک  ’با جایگزین کرد  

آ  چیوزی ’ جوایبو  بو  جوای ‘گیردمی می گیردآ  قرار 

موی آ  قورار  جوایبو  ب  جوای ‘اسب’ آ  چیزی ک  ’’ک 
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موی آ  قورار  جوایب  ب  جای( 5106در )  ‘گیردمی گیرد

ک  جموالت  ایمبوده بوده ایم  ما قادر . چوگیردمی گیرد

( و 5103) - متنوواقض را اقتبووواس و اسووتخراج کنوویم

( 519، اگور )0برها   لف وسیل ب  بوسیل  یشر  -(5111)

بایود کواذ  باشود. چووو  ایون موی ( 5103صادق است، )

 مموول از   صوصویبو  بو   صوصویاستدالل ب  هیچ ویژگوی 

هموو  ی دیگوور ی ببتگی ندارد و ایون بورا ‘اسب’ محمول

 نیز قابل فررار است. هم  محصوالت دیگر محصوالت

 نمووی فووانیمدر این استدالل فرضی وجود دارد ک  هنوز 

 ،:بازنویبی ،یعنی ،راجر ب  آ  بحث کنیم فوانیمنمی

(5110)  موی موی گیوردیک مفهوم قرار  جایب  ب  جای-

آ  قورار  جایب  ب  جای  اگر و فقط اگر آنچ  ک  گیرد

 ؛گیردمی می گیرد

 ررده ایوومنما این بازنویبی را فا ادود زیادی ذکر  و

چنا  آشرار باشود  رسدمی می رسدزیرا ب  نظر  ایمنررده

فرگو   االاینبا با یا  االک  نیازی ب  ففبیر نباشد. 

در هور موورد،  زیرا .( اعتراگ کند5110ممرن است ب  )

کاذ  باشوود:  باید می باید ‘اگر و فقط اگر’سمت راست 

 ‘گیوردموی موی گیوردچیزی قرار  جایب  ب  جای  یعنی’

 وسویل بو  ب  وسیل  یبنابراین  ،؛هرگز یک محمول نیبت

 جوایفواند بو نمی نمی فواند ب  جای( این هیچگاه 519)

بو   واطر  روازایون از ایون رو،. یک مفهوم قرار گیرد

هویچ فوانود نموی نمی فواند  ،( صادق باشد5110اینر  )

یوک مفهووم جای ب  ب  جای عبارفی وجود داشت  باشد ک  

قرار بگیرد. روشن است ک  فرگ  با این نتیج   وشوحال 

فوذکر داده شووود کوو  بایوود  می باید  اما .نخواهد شد

( در اسوتدالل 519)( از 515( جهت نتیج  گورفتن )5110)

اداقل در بازسازی ما از  ،یا -  ود فرگ  فرگ شده بود

                                                   
reductio- 1 
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و  ،( قابل اعتراگ کرد  است5110و اگر ) -استدالل فرگ 

اگر ما بوو   ،در هر دو استدالل قابل اعتراگ است. یعنی

ایند ک  هویچ نا وش ی  اطر اجتنا  کرد  از این نتیج 

-مویکنویم  موی       رد  ( را511)محمولی وجود ندارد 

، شر ما همچنین این را کوو  فرگوو  آرزو داشوت از کنیم

 ،ایمکرده کرده ایممبدود  را ،لش بیرو  برشداستدال

 طووربو  ب  طوریک مفهوم نیبت.  مفهوم اسبیعنی اینر  

( 519( از )515اگر فرگ  آرزوی بیرو  کشید  ) ،جانشین

بوود  موردنیاز مورد نیازرا داشت، یک چنین بازنویبی 

کنود موی می کند را  یک عبارت ب  آ  اشارهرا آنچ   ک 

 مفروگ ب  هم ارفباط دهند. ی با نقشش در یک جمل 

مشورل اسوت کو  بفهمویم چگونو   اوالبااین با این اال

(  5110 واهد داد. ) این کار را انجام ،بازنویبی دیگر

شهودًا روشن است ک  اگور موا فحوت فشوار  قدرآ  آنقدر 

شوور  ،( رد کنیم519ا ب   اطر افظ )( ر5110هبتیم ک  )

 در واقوور،( اشتباه باشد. 519باید در مورد )می چیزی 

( وجود دارد. 519چیز ببیار اشتباهی در مورد ) درواقر

-بو  ب  صورت منحصور بو  فوردیبا فرگ اینر  یک عبارت 

 می فووانیم، ما کندمی می کندارجاع  فردیصورت منحصرب 

بووا کمووک ازی کنوویم، سوونموواد ( را 5110) فوووانیممووی

 زیوور صووورتبوو  بوو  صووورت، (7)ی راسوولییوفووا-ُاشرافووور

 :نمادسازی کنیم

(5111 )           !x r Concept concept Lx r x        
 

 

( منوقًا صادق اسوت و ایوون البتوو  5111) ،از نظر راسل

-میموی کنود( ششوتیبانی 511) ی ما را درباره ی مبااث 

 نموواد سوازی درمهووم جهوت یووادآوری  ی . ولی نرت کند

کو   ایمکرده کرده ایمما این است ک  ما فرگ  دسازینما

’ می باشد،فابعی مرفب  اول  -یک نام ‘یک مفهوم است 

کو  فقوط  کنودمیموی کنودیعنی ب  یک فابر اشواره  است



 174 

-هوا برمویشناسو  شناس  ها بر می گزینداشیاء را برای 

می مین را فرگ . اال فقریبًا روشن است ک  فرگ  هگزیند

 :کو  جملو  کنودمی می کندزیرا او ادعا گیرد میگیرد، 

 ی،

 یک مفهوم است، اسب( مفهوم 5113)

یک اسووم  وا   ‘مفهوم اسب’درست سا ت است و بنابراین 

-اسومیووک  ‘یک مفهوم است’ اگر اما ولی .استمی باشد

بو  فقوط  وانودفمی می فواندشر  ،فابعی مرفب  اول است

و مواب  با نظور  ،اسم  ا  کامل شودوسیل  ب  وسیل  ی 

باید یووک جملو  کوواذ  را می فرگ ، چنین فرمیل کردنی 

موی ب  یک مفهوم داللت  ’نتیج  شود. با هما  نشان ، 

یوک  ‘مفهووم’باید همیش  کواذ  باشود. می  ‘کندمی کند

‘Begriffswort’ اسوت کو  گفوتن  ءقط در مورد یک شیف - است

چو  هویچ  -دهدمیمی دهداینر  مفهوم هبت یا نیبت معنا 

-نموی نوم یتوانودمفهوم نیبت، هویچ چیوزی  شیئی شی ای

  ،وجود داشت  باشد ک  در مورد آ  هم صادق باشد فواند

آ   و کنودمی می کندر  یک عبارت مفروگ ب  آ  داللت این

شد. اال بوو  عقوب نگوواه آ  چیز یک مفهوم با هم اینر 

اگور ’ک  سمت راست فهمیم می می فهمیم (، ما 519کنید )

ولی از آنجوا کو   .هرگز صادق نخواهد بود ‘و فقط اگر

محموالت وجود ندارند، سمت چپ بعای اوقات صادق  واهوود 

یوک مفهووم   بر مبنای این فرگ کوو  ،بنابراین .؛بود

بایود می ( 519فابعی مرفب  اول است، ) -اسمیک  واست،

 کاذ  باشد.

یوک   کنودموی موی کنود،فرگ  فرگ فرگ  بنابراین اگر 

و  اسوت می باشدفابعی مرفب  اول -و یک نام است مفهوم

-موی می کندفرگ  طوراین اینوور واضح  طورب  ب  طوراو 

-موی موی رسودر ( ب  نظ519( از )515شر استخراج ) -کند

معتبر باشد؛ ولی از آنجا ک  بر مبنای این ففبیر  رسد
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( کوواذ  باشوود، فرگوو  519) رسوودمووی مووی رسوودبوو  نظوور 

( را اثبوات کنود و بنوابراین او 515نتوانبت  اسوت )

 ایکننودهطور اقناعب  اع کننده ایقنب  طور انتوانبت  

 است.  نامعلوم نا معلوم و این موضوع.ب  ِکری شاسخ دهد

یووک  ’اگر او درصدد رد کرد  این فرگ بوده اسوت کو  

فابعی مرفب  اول است، او دیگر  -اسم، یک  ‘مفهوم است

-هموا  هما  طوورزیرا  است باشد،( موف  515در اثبات )

( مورد ظن  واهد بوود 5110) ایمدیده دیده ایم،ک   طور

کو  ایون  آیودنموی نمی آیدو هیچ ففبیر بدیلی ب  ذهن 

 مویفرگو   اوالایونبوا با اینحال،کار را انجام دهد. 

باید این فرگ را رد کند اگر فئوری سومانتیک نخواهوود 

 اجرا شود.

 برای این معما الراه راه ال( یک 519

  ‘فرگ کند کو ’چ  چیزی فرگ  را ب  این هدایت کرد ک  

 بوو   ابعی مرفبو  اول اسوت؟ف-یک مفهوم است، یک نام

دلیل  ووبی بورای  رسدمی می رسدقور ب  نظر  طورب  طور

-بو  بو  طووراو وجود داشت ک  جور دیگری فرر کند. او 

د ک  مفاهیم وجووود دارنوود و هویچ راد آشرار باور طور

فصودی  کنود کوو   کو  او دوست  واهد داشووت ،شری نیبت

یوک مفهووم  ’ولی با فرگ اینر   ؛مفاهیم وجود دارند

فابر مرفب  اول است، اینر  این را  -اسمیک  یک  ‘است

بورای همیشو  محوروم  ،صادقان  بگویود صورتب  ب  صورت

. چو  کنودموی می کنداو  ود ب  این اعتراف - کرده است

شورنی را -چیزی او را فرغیب کرده است ک  این  ط  وود

موی یلی ک  او شیشونهاد دنبال کند؟ فنها استدالل و دال

 فووانیمموی موی فووانیمفا آنجا کو  موا دهد می دهد، 

می فواند ب  طور  ‘یک مفهوم است ’م آ  است ک  یبگوی

-طوور معنواداری بو فواند ب می معنا داری ب  وسیل  ی 

یک اسم  ا  فرمیل شوود. ایون، البتو  ناکوافی وسیل  
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می فواند بو   ‘وجود دارد ’، هرچندهر چندزیرا  .است

طوور معنواداری فواند بو می طور منا داری ب  وسیل  ی 

کوامالً صوراات  ک  فرگ  ،.یک اسم  ا  کامل شودوسیل  ب 

 ،:دارد ک  یک جمل  مثل

 وجود دارد، 1( عدد 5114)

کو   ،بوود  ففبویر شوود aF عنووا بو  ب  عنووا نباید 

 -اسومیوک  ‘وجووود دارد ’یک اسم  ا  اسوت و  ‘1دعد’

 کنودموی می کنداو ادعا  ،فابعی مرفب  اول است. برعرر

بلرو   .هیچ شیء  اصووی نیبوت ی ( اصالً درباره5114ک  )

فهمیده شود ک  چیوزی فحوت  گون این این گون این باید 

و بنوابراین  گیوردمی میگیرد مفهوم عدد دو بود  قرار 

زیور  واهود  صوورتبو  ب  صوورت( 5114نمادسازی درست )

 ،:بود

( =x 1(  )عدد5115) x 

اسوت  آورشوگفت شوگفت آوراین فقریبًا  درواقر در واقر،

( ببویار وفادارانو  بو  ایون مبوتلزم b 1892ک  فرگ  )

 ثابوت یوک طوورب  ب  طورباشد ک  ارف فعریف  ا  مفرد 

هموا  زیورا  دهدمی می دهد،اسم  ا  را با اشاره نشا  

قابول او در جای دیگر رویررد  ،ک  دیدیمطور هما  طور 

بو  و را افخاذ کرده بوود فری انعوافقابل انعواف فری 

ی آ  بوود سرانگشتی عموومعالوه قاعده ب  عالوه قاعده ی 

و سووحی یوک جملو  همیشو   مایو کوم کم مای ک  گرامر 

بی از سا تما  منوقی آ  نیبت. ب   واطر اثبووات بازفا

عبوارفی مرفبوو  اول  یک اسم ‘یک مفهوم است ’اینر ، 

بو   اشواره کنوویمب  این اقیقت کافی نیبت صرفًا  ،است

ب  طور معنوا داری  فواندمی می فواندک  آ   این اقیقت

 وا  کامول  یک اسوم وسیل طور معناداری ب ب  ب  وسیل 

وقتوی ایون ففبویر چنوین مشورالت   صو ب  ب   صو  -شود

منوقی را ایجاد کند. فرد همچنین باید نشا  دهود کوو  
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-بو  بو  عنووا فاای  والی  شرکننده شر کننده یعبارت 

 ،. چوو کنودمیموی کنودیک اسم  ا  در متن عمول  عنوا 

فرگ  نتوانبت  است ک  این را نشا  بدهد و چوو  هوویچ 

 ’کنیم ک   فررفر  زی دیگری وجود ندارد ک  دلیل موا

و  ،فوابعی مرفبو  اول اسوت -، یک اسم ‘یک مفهوم است

با طیب  اطر این فورگ را رهوا  فواندمی می فواندفرگ  

 کند.

م است، بو  کودام ویک مفه  ،بنابراین  درنهایت ،ولی

 ایومکورده کرده ایومفعل  دارد؟ ما ذکر  نحوی ی مقول 

باور دارد کوو  مفواهیم ک  فرگ  باور دارد ک  مفاهیم 

صووادقان   ک  وجود دارند وهمچنین او فرجیح  واهد داد

  ،اذعا  و فصدی  کند کو  مفواهیم وجوود دارنوود. اوال

، بو   9دهودمیموی دهودفذکر  0ک  فورث طورهما  هانوور 

م نگاری فرگ  واقعًا نیورو ک  در مفهو رسدمیمی رسدنظر 

برای انجوام ایون  ی راالعادهفوق فوق العاده یو قدرت 

وجوود یوک   وواهیمموی ما می  واهیمدارد. اگر  را کار

ن روومثالً مفهووم اسووب، مم ،مفهوم مفروگ را فصدی  کنیم

صوری جدید ب  شوورل زیور  نمادگذارینمادگذرای است در 

 عمل کنیم:

(5116   )(x)  اسب      f x f x   

(  وا  دلخواه را دارد. یری برای اینروو  5116ظاهرًا )

( 5116نببتًا روشن است ک  فرگ  قبول  واهد کورد کو  )

 اه با جمل و دیگر برای اینر  از مشرالت همر صادق است

 ،:یعنی ایمکرده کرده ایم،( اجتنا  5116انگلیبی ) ی

 وجود دارد، اسب( مفهوم 5117)

بو  آشورار بو  یوک مفهووم  طوورب  ب  طورما جایی ک  

 -کنویم موی می کنیمیک اسم  ا  ارجاع وسیل  ب  وسیل  

نتوانیم اصالً ب  یک موضوع ارجاع دهیم و فقط  ،یا شاید

                                                   
furth- 1 
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( 5117. چو  اسم  ووا  در )موجود یک شیء را فصدی  کنی

بفهمیم ک  مشورالت  فوانیممی می فوانیموجود ندارد، ما 

 طووربو  بو  طوور( فقط ظاهری هبوتند. 5116همراه با )

یک اسم  وا  در  عنوا ب  ب  عنوا  ‘مفهوم اسب’منوقی، 

 نمووی شوود( محبووو  5116در ) ‘1عدد’( بیشتر از 5117)

. استفاده از اد مفورد در هور موورد صورفًا یوک شودنمی

موی ابزار زبانی جهت امتناع موالبات گرامر انگلیبوی 

 .استباشد

ع را بیشتر واکاوی کنیم. فرگوو  اجازه بدهید این موضو

 ی بازنویبی از یک جملو  مثول جملو  عنوا ب  ب  عنوا 

   ،:زیر شیشنهاد کرد

 یک سیاستمدار است، جمهوررئیر رییر جمهور( 5119)

   ی جمل 

 سیاسوتمدارمشمول مفهوم  جمهوررئیر رییر جمهور( 5118)

 .شودمی می شود

فوابعی -ارت( بین  اد مفرد و عبو5119فمایز نحوی در )

بوو   بدسووت از اد مفورد  ( با دو نوع متفاوت5118در )

مفهووم ’و  ‘جمهووررئویر جمهوور ریویر’آمده است، دست 

فرگ  در اصرار بور  رسدمی می رسد. ب  نظر  ‘سیاستمدار

مووی نحوی فعل   ی ادود مفرد ب  یک مقول  ی اینر  هم 

. اگور او یوک اسوتموی باشدببیار  بری گیرد، می گیرد 

  قائولقایل ( 5118)یزی بین ادود مفرد مثل نمون  فمای

 ی، صدق جملو  فواندفقط مین  ن  فقط می فواندشر  ،شود

 یک مفهوم است، اسب( مفهوم 5131)

 فنود و فیووزرا فعیین کند بلرو  یوک فموایز صوریح و 

در میا  ادود مفرد ممرون اسوت او را مجبووور  فندوفیز

باس شووود کو  بیشتر ا ‘اشیاء’کند ک  ب  فمایزی میا  

مفواهیم را  هوایمصوداق مصوداق هوایوقتی او اشویاء و 
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مودر چشووم متعل  ب  یک نوع منوقی در نظر گرفت  بود، 

 قرار گرفت  بودند.شوشی مورد چشم شوشی 

فجزیو  و از ایون  فوجو جالوب جالوب فوجو  ی یک نتیج 

( و 5114)یآ  اسوت کو  دو جملو  فحلیول فجزیو  فحلیل 

منوقووی را  فحلیوولفجزیوو  حلیوولفجزیوو  و ف( یووک 5117)

بو   (5114) هرچنود هور چنود. کنندنمینمی کننددریافت 

 نمواد سوازی( 5115) صوورتدرسوتی بو ب  درستی ب  صورت

-نموی نموی فوانود بو  طوور( 5117شده است، ) نمادسازی

   صورت:ب  ب  صورت،مشاب   طورفواند ب 

( =X(   )مفهوم اسب 5130) x 

( 5130اگوور ) چراکو  . چرا ک شود نمادسازی نماد سازی

-موی موی کنود،وجود یک شیء را بیا   ،دارای معنی باشد

مووی  موبهم ‘وجوود دارد’بنابراین  .؛ن  یک مفهوم کند

 :است باشد

کو   شودمی می شودفهمیده  گون این این گون در مواردی 

 کنودموی هما  طورمی کند اول را بازی  -سور مرفب  نقش

( و در مووارد دیگوری 5114ک  برای مثوال در ) طورهما 

 قوش سوورکو  ن شودمی میشود فهمیده  گون این این گون 

 طوورهما  هما  طور) کندمی می کند. یمرفب  دوم را باز

. شور ایون طبیعوی اسوت کوو  ((5117ک  برای مثال در )

در  بوود  یوک شویءقوت   ‘وجود دارد’شیشنهاد شود ک  

در  را اول(-یک مفهوم )مرفبو رد و بود  مورد اولی دا

ففبوویر  مورد دوم را دارد. اگر چنین باشد آنگواه موا

-می می فوانیم ب  عنوا را  یک شیء است  واهیم کرد، 

دوم ففبویر کنویم  -فابعی مرفبو  -مسا عنوا فوانیم ب 

ی مو و موا کنودمی می کند،اول اشاره -ک  ب  سور مرفب 

-بو  ب  عنوا را  ‘یک مفهوم است ’فوانیم می فوانیم 

اشواره سوم ک   -فابعی مرفب  -اسم         یک  عنوا 

ففبویر کنویم. کند، اشاره میدوم -ب  سور مرفب می کند 
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 طووربو  ب  طورک  فرگ   ،(5113) ،بر مبنای این ففبیر

 صوورتبو  ب  صوورتست، اصولی ادعا کرده بود ک  کاذ  ا

و  ،( نمادسازی  واهد شد و بنابراین صوادق اسوت5116)

( ک  فرگ  ادعا کرده بود صادق است بو  515شارادوکر )

 ،:صورت

(5113 )       xf x f Horse x   ، 

( کاذ   واهوود 5131و ) . واهد شد نمادسازی نماد سازی

یوک مفهوووم  اسوببود. اما در اذعا  ب  اینر  مفهووم 

نرورده ما هنوز شیروزی را برای ِکری مبوولم فوورگ  ،ستا

 ،:کِری ی . جمل ایمنررده ایم

 یک شیء است، اسب( مفهوم 5133

نموواد  ،(5130مانند ) ،باشدمعنادار معنا داراگر اصالً 

-ایون ایون گونو  واهد شد و بنوابراین  نمادسازی سازی

موی ک  وجود یک شیء را بیا   شودمی می شودفهیده  گون 

کو  مثول  ،(5113) کو دراوالی در االیرو کند می ؛ کند

وجود یک مفهوم را بیوا   شود،می میشود،( فهمیده 5116)

مفهووم ’. با فرگ ففاوت اساسی در عمل با کندمی می کند

ب   وواطر کامول  ،کِری باید ،(5133( و )5113در ) ‘اسب

نشا  دهد ک  آنچ  بیا  شده است ک  یک  ،کرد  استداللش

( یک و هما  هبوتومندی اسوت 5113در ) استشدمی باشیء 

-نموی نموی فوانودولوی او  .ک  گفت  شده یک مفهوم است

این کار را انجام دهد. چو  جوایی کووری مجبووور  فواند

وجوود  fو یوک فوابر  xک  ادعا کند ک  یک شیء  شده بود

 ی و بر مبنوای نظریو  ؛ x=f ک طوریب  ب  طوری ک دارد 

بوین یوک  هموانیایون این همانیفرگ ، قرار داد  عالمت 

شیء و یک متغیور فووابر سوازگار نیبووت.  متغیر متغّیر 

در ایون وضوعیت بهتورین  رسودموی می رسدواقعًا ب  نظر 

 معنوا دار( 5113) کو  االت این است ک  انروار کنویم

است. این کامالً سازگار با ففبیر ماست ک  موا  معنادار
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هرگوز بوو   ‘مفهووم اسوب’را بدذیریم ک   0شیشنهاد گیچ

 رئیر جمهوور’یک اسم  ا  در معنایی ک   عنوا ب  عنوا 

. اگور کرد، نیبوتمیمی کرد نمی باشدافاده  ‘جمهوررئیر

مفهووم  ی شامل چنین عبارفی درباره ایجمل  ایجمل   یک

-نمادسوازی بو  نماد سازی ب  وسویل  یباشد شر این در 

د  واهوو بو  دسوت بدست فابعی  -اسماستفاده از  وسیل 

اود مفورد اوذف دوم و  -مرفبو  هایسوری سوری هاآمد و 

غیور اگور ایون اصووالش  ،یلبد طورب ب  طور واهند شد. 

ک  شوامل  ایجمل  جمل  ایباشد، اذف غیرقابل قابل اذف 

 فرگ  واهد شد. معنیبی بی معنیاست باشد آ  

 ( نتایج518

قابول قبوول ما در اینجا شاسوخ  طورقورب  ب  طور قور،

ولوی،  .از شاسخ فرگ  ب  کِوری داریوم فریقبولقابل فری

-کورده کرده ایمما مثال نقض کِری را دفر  هرچند هر چند

ک  فأمل اندکی این را نشوا   طورهما همانوور  ما ،ایم

 معنوابوی بی معنوا واهد داد، ما این کار را ب  بهای 

، انجام  ‘هیچ مفهومی، شیء نیبت’اعالم کرد  اصل فرگ  

 :ایمداده یمداده ا

هیچ شیوه و طریقی از انبجام وجود ندارد ک  این اصوول 

بیا  کند. اال اینر  ایون  نمادسازی نماد سازیرا در 

 فوانودموی موی فوانود ‘یک مفهوم اسوت ’ففبیر ما از 

و شرل و قالب دیگری وجود داشوت  باشود  ،نادرست باشد

شاسوخ قابول دفواع بو  کِوری یوک  هایشای  شای  های ک 

اگر فرگوو  آرزو  ،زیرا :ولی ما در آ  شک داریم ،باشد

 طووربو  ب  طور ک   طورهما  هما  طور -کند می می کند

هوم اینرو  اشویاء و  -کنودمی می کندواضح این کار را 

 افظ کنود، را انواع مختلف منوقی هبتندرا ک  مفاهیم 

 اینهموانی از  فووانیمنموی نمی فووانیمو هم اینر  ما 
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در میا  انوواع منوقوی صوبحت کنویم را افوظ  همانیاین

در این صورت مشخص  واهوود شود کو  او بوو  ایوون  ،.کند

هوویچ مفهووومی شویء ’شده است کوو   متعهد متعّهد اقیقت 

 است. معنیبی بی معنی ‘نیبت

 ( یادآوری کرده است:1955:269دامت )

-هوا بو رتجای آ  چیزی ک  این عباب اگر فرگ   ودد را 

ایون  ی بو  صوحبت دربوارهانود، ها قرار گرفتو جای آ 

آ  چیوزی  ب  جایمحدود کرده است،  عبارتانواع مختلف 

ظهووور ک  این عبارت ها ب  جای آنها قرار گرفت  اند، 

، متوسول شود  بو  بندیجمل  جمل  بندیشارادوکر، مشرل 

 موی گیورداو را فرا  هاینوشت  نوشت  هایاستعاره، ک  

و ااتوراز  موورد شرهیوز هوااین اینها  ی ، هم گیردمی

کوامالً در وانموود کورد   . فرگو گیوردمی می گیردقرار 

 متوأّثر شک صوری گفتار را هم  هامرگ مرگ هااینر  هما  

 ، در اشتباه بود.کندمی می کند متأثر

ولی دامت کبی است ک  در اشتباه است: اموراگ مشوابهی 

 ی . این نتیجو کندمی می کندشرل صوری گفتار را متأثر 

محموولی فرگو  اسوت کوو  سوا تار  ی نظری  ی بال واسو 

آینو   و کندمیمی کندزبا ، سا تما  جها  را بازنمایی 

زیرا بر مبنای ایون  دهدمی می دهد؛نشا  وار آین  وار 

بایود دارای  موی و مفواهیم هوامحمول محمول هانظری ، 

یود کو  آنچو  را  وا  شبی  ب  هم باشند. اجوازه بده

 بیا  کنیم: ،مفاهیم گفت  است ی ( درباره1974:34فرگ  )

 ب  عنووا یک مفهوم را  فوانیمنمی نمی فوانیمروشن است ک  ما »

یوک شویء ااضور داشوت   مانند ب  مانندیک امر مبتقل،  عنوا ب 

در رابوو  و ارفبواط  فوانودموی می فواندفقط  ، آ بلر  ؛باشیم

 فوانودموی می فواندممرن است بگوید ک  آ  نمودار شود. یک نفر 

جدا از متنی  فواندنمی نمی فوانددرو  متن فشخیص داده شود ولی 

-فنواقض فناقض های ی فشخیص داده شود. هم  ،واقر شدهک  در آ  

مواجو   هاآ  آ  هاآشرار ک  یک نفر ممرن است در اینجا با  های
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شوده ا دچار وسوسو  ک  م  یزدبرمی بر میخیزدشود از این اقیقت 

 غیور اشوباعماهیوت  بور الف بر  الفک  یک مفهوم را  ایمشده ایم

. این موضووع بر وی فرگ کنیم بینگاریمآ  مثل یک شیء  غیراشباع

با ایون  .شودمی می شودمواقر از طری  ماهیّت زبا  بر ما فحمیل 

 «آ  فقط یک ضرورت زبانی است.اال، بااین اال 

و مفواهیم بایود دارای  هواموولمح محمول هوااگر  ،اال

  هما  طورشر درست  ،صفات و  صوصیات شبی  ب  هم باشند

 فوانودنموی نموی فوانودک  یک مفهووم مفوروگ  طورهما 

رخ  ،مثالً با یک شویء هاافصال افصال ها،بیرو  از بر ی 

 جوایبو  ب  جوایمحمولی ک   همچنین همینوور هم،بدهد. 

 وارج فوانود نموی اند نمی فو گیردمی می گیردآ  قرار 

با مثالً یک اسم  ا  رخ دهد.  ،از یک ارفباط و شیوستگی

یوک  فوانودنموی نمی فوانودیک نفر  روازاین از این رو

از اصوالش مرکبوی اسوتخراج ک  شامل آ  است، محمول را 

جوودا یک محمول یک وااوود ک  آ  را شامل می شود؛  .کند

 بو  وسویل  ی) دهدنمی نمی دهد،را شرل جداشدنی  شدنی 

یوک  فوانودنمی نمی فواندهما  نشان ، یک نفر  وسیل ب 

مووی ک  آ  را شووامل  مرکبی مرکّبی اسم  ا  را از نام 

فوابعی را - اسومزیرا این کار  ، ارج کندشود، می شود 

نمی از انزوارها  واهد کرد( ولی در این صورت یک نفر 

د کو  از یک عبارت مفوروگ بگویوارفی فواند نمی فواند 

یوک  جوایبو  بو  جوایاینر   از فابعی است یا -میک اس

  دچوو  بورای انجوام دا گیوردمی می گیرد؛مفهوم قرار 

بوو  باید این عبارت را هوم می این چنین کاری یک نفر 

قرار دهد: فورد فنهایی موردفوج  ب  فنهایی مورد فوج  

یووک  ’بگوید ک  عبوارت  ،برای مثال ،مجبور  واهد شد

-موی می کندداللت یک اسب است،  ب  مفهوم  ، ‘اسب است

 ،این کار را انجام دهود فواندنمی نمی فواند. فرد کند

-بو  بو  صوورتعمل کرد   ،زیرا داللت کرد  ب  یک مفهوم

   01.استمی باشدمحمولی  صورت
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کو  چیوزی را  فرگ  جایی را برای این نگ  نداشت  است

محموول عمول  صوورتب  ب  صورتمحمول بداند بدو  اینر  

 بو  صووورت( 519) ،بر مبنای ابا  دیگری ،کند. همچنین

-بو  ب  ابا  می آیود دارمشرل مشرل داریک امر  صورتب 

بو  ( را 519. فرگ  این مشرالت هموراه بوا )آیدابا  می

 دهودموی می دهد.نببت  ‘ ‘ضرورت زبانی’’نوعی ب  نوعی 

-موی موی دهودولی روشن نیبت چگون  این کار را انجوام 

کو  سووا تما   را . مشرو  است ک  فرگ  این نظریو دهد

فور  کنود.  را ،زبا ، سا تما  جها  را منعرر می کند

ی  راهنموای او دربواره ی بعد از این هم ، این  ایده

موی ک  در آ  در زبا  جها  را نمودار  ایشیوه شیوه ای

. همچنین مشرو  اسوت کو  فرگو  استمی باشد، کندمی کند

 انتخوا  شودهاز مشرل عبوارت  زائدزاید ب  یک ویژگی 

چیزی ک  بتوانود بوا  ،کند؛می می کنداشاره  شدهانتخا 

           بووو یوووک بازنویبوووی اوووذف شوووود. زیووورا او از آ  

بو  و  کندمی می کند،صحبت  ضرورتیک منزل  ب  منزل  ی 

 نموی دهودیچ بازنویبی را شیشونهاد او ه عالوهب  عالوه،

. یک امرا   یلی مرفبط آ  است کو  مشورالت فقوط دهدنمی

در  هواآ  آنهوا و  آیودمیمی آیدبرای زبا  طبیعی شیش 

 مفهووم نگواریه مثل دش بندیفرمول فرمول بندییک زبا  

. روشن نیبت ک  آیا فرگ  ایون را شوندمیمی شوندمغلو  

، ب   این امرا  جالب است وولی  ،در ذهن داشت یا  یر

می فوانیم بو  این چنین موردی است ک  ما  عالوهب  عالوه

آ  را شربوت بودهیم. زیورا رااتوی فوانیم ب می رااتی 

و مفواهیم  هوامحموول محمول هااگر مقایب  و قیاس بین 

 هموا  طوورو برقرار اسوت،  است افظ شده شدتب  ب  شدت

مفهووم سوا تنی مثول ک  یک فرد در یوک زبوا   طورهما 

ک  یوک  طورهما  هما  طورظار دارد، شر درست تان نگاری

 جوایبو ک   ب  جایهم  ک  شر محمولی ،مفهوم، فابر است
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فابر  واهد بود و اگر چنین باشد  ،آ  قرار گرفت  است

بوور موی  ‘یک مفهووم اسوت ’ما ب  هما  مشرل مربوط  

اگور موا هموا    صوو بو  ب   صوو ،.  وریمبرمی  وریم

 – اسومیوک ’را کو  بورای  وفحلیلفجزی  فجزی  وفحلیل

دارای یک شرل صوری  ما ،کنیم کردیمدنبال  ‘فابعی است

با این واقعیوت  وواهیم بوود  مقایب قابل قابل مقایب 

هویچ ’’اینرو   ،یعنوی ایومکرده کرده ایم،ک  قبالً کشف 

   ‘‘هومی یک شیء نیبتمف

 ‘‘هیچ نام فابعی یک اسم  ا  نیبت’’در این اقیقت ک  

 واهد بود. این آ  اقیقتی است کو   معنیبی بی معنیهم 

در ذهن  وقتی بحث و استدالل کردیم،ما در ذهن داشتنیم 

 ی نحووه هایمرگ مرگ هایبر الف دامت، ک  هما   داشتیم،

 .دهدمی میدهدصوری کالم را فحت فأثیر قرا 

مفواهیم ’ ی ( درباره41016( وقتی )1922:55گنشتاین )تیو

وضوعیت بود  وضووشبو  ب  وضوش کردمیمی کردصحبت  ‘صوری

 را در ذهن داشت: مفهوم اسب ی فرگ  را درباره

یروی از  عنووا بو  ب  عنووا وقتی چیزی مشمول یک مفهوم صوری »

 وسویل  ینموی فوانود بو  ، این گیردمی می گیرداشیاء آ  قرار 

ایون بوا هموا   ،یک گزاره بیا  شود. در عوگ وسیل فواند ب نمی

 موی دهود)یک نام نشا   .نماد برای این شیء نشا  داده شده است

، یک نماد برای یک عدد کندمی می کندک  ب  یک شیء اشاره  دهدمی

در اقیقت مفاهیم صووری  .،....(دهدمیمی دهدرا نشا   عددک  یک 

یک فابر نشوا  داده  وسیل فوانند ب نمی وسیل  ی نمی فوانند ب 

 «.فوانندمیمی فوانندک  مفاهیم معین  طورآ  آ  طورشوند، 

فرگ  چنین مفاهیم صوری هبوتند. داسوتا   شیءو  مفهوم

 فووانیمنموی نموی فووانیمآ  اسوت کو  موا  فراکتافوس

یوک مفهووم  جوایبو  ب  جایک  یک عبارت مفروگ  بگوییم

 بو  جوای؛ اینر  آ  عبارت گیردمی ی گیردمشیء( قرار )

موی فقوط  گیرد،می می گیردیک مفهوم )شیء( قرار  جایب 

( 1931نشا  داده شوود. از زموا  رموزی )فواند میفواند 



 186 

اسوت.  این آموزه فا ادودی ب  چشم اقوارت دیوده شوده

بو  او  ی فریوو  ،تاینویتگنشو ی اعتراگ ما ب  آمووزه

  ی موجود در ایون نشوا  دادارفباط بدیهنوعی ب  نوعی 

تاین وجوود از داستا  ویتگنش ایقوع  قوع  ایولی  .است

 هوایبخوش بخش هوایدارد ک  کامالً صحیح است. وقتی فرگ  

هبتی شناسان  و سمانتیک فمایز مفهوم/شیء را بو  هوم 

 او ایون کوار را موی کنود زیورا  ،کنودمیکند میمربوط 

صوووری را فوصوویف یک زبا  او کار او این است ک  دلیل 

نشوانگر ک   ، زبانی ک  فمایزات نحوی آ  کندمی می کند

سومانتیری هبوتند. فموایز مفهوم/شویء در  ،فمایز است

و ایوون  ،زبا  انواع نمادهای مختلوف بیوا  شوده اسووت

 اسوتنتاج هوایکوو   اسوت موی باشوودففاوت در نمادهوا 

اسوترافژی . کنودمیمی کنودمجازی را فنظیم  هایاستنتاج

فلبفی در ارکت ب  سمت شرل صووری یوا  هایرافژیاست های

نموی از عروج معنا شناسان  هیچ کمری ب  ایون مبااووث 

بوتی شناسوان  در چو   صوصیات سمانتیک و هکند نمیکند 

هبتند. از نظور  مجبم بجم متنحوی  هایففاوت ففاوت های

فووانیم موی موی فووانیم اّدعواییما، این اقیقت ک  ما 

 ،را بفهمویم ‘‘مفهومی یک شیء نیبتهیچ ’’مثل  ادعایی

کو  وسوعت و اود نحوو و  کنودموی می کنداین را منعرر 

 وسوویل بوو  بوو  وسوویل  یسوومانتیک زبووا  طبیعووی مووا 

منوو  و  دانوا ریاضوی ریاضی دانا سا تارهای صوری ک  

شوشوش  انود،کردهکورده انودشیشنهاد دانا  منو  دانا  

 .شودنمینمی شودداده 



 187 

 6فصل 

 وصیف هانام ها و ت

 مقدم  مقّدم ( 610

 اسوترافژی هوایدر فصل سوم دیدیم کوو  فرگوو  و راسول 

مختلفووی جهووت بر ووورد بووا شووارادوکر  هووایاسووترافژی

 هور کودامانتخوا  کردنود. مشورل  همانیاین اینهمانی 

فوصویفات  بخشیمشخص  آگاهی مشخّص  ی آگاهی بخشی هرکدام

و هوم  ( هم اسامی  وا  معموولی1892cفرگ  ) ،.معین بود

 می دانبووتنحوی  ی فوصیفات معین را متعل  ب  یک طبق 

 :دانبتمی

ایون  بخشویآگاهی آگاهی بخشی هر دو اسم  ا  بودند. او

 موی کردنودبیا   هاآ  نهاآ عبارات را هما  معنایی ک 

کو  او در  رسودنمینمی رسدولی ب  نظر  ،تدانب کردندمی

بو  یوک  سیبتمی سعی در ارفباط داد  این معنی کوو  او

با نقش سومانتیک عبوارات  کردمی می کرد اسم  ا  الصاق

 شودهمتصل متصل شده محمولی داشت  باشد. آیا این معنای

یوا یووک  ،ب  یک اسم  ا  باید با یک مفهوم یروی شوود

ووواب  آ  بو  آ  مفرکیبی از مفاهیم، کوو  بوا محموول 

 رسودنموی د،سونموی ر شده است. این ب  نظر صحیح اشاره

در ی معوادل هبوتند مصداق صورتب  ب  صورتیم زیرا مفاه

نیبوتند.  گونو این ین گون ا معناها ک دراالی االی ک 

بو  یوک اسوم  وا  بوا شوده متصل ه دشمتصل  آیا معنای

معنای یک محمول یری شده است و اگر چنین است، چگون ؟ 

 موورد فوجو موضووعافی هبوتند کو  فرگو   هاایناینها 

ایون  ،(1905اما راسل ) دهدنمی نمی دهد.قرار  موردفوج 
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آگواهی  بررسی کورد. او رو در رو رودر روموضوعات را 

 عنووا بو  ب  عنوا  فوصیفات معین رابخشی آگاهی بخشی 

بو  ذافوًا  هواآ  آنهوا گروه و شاهدی در نظر گرفت کو 

را  هواآ  آنهوا محمولی هبتند: او وضعیتصورت ب  صورت 

در نظر گرفوت و یوک طورش  ادود مفرد عنوا ب  ب  عنوا 

 ،و سوحی از آنچو  در عمو  وجوود دارد ایروی  روی  ای

. راسل یوک فئووری هاآ آنهایعنی سا تار منوقًا محمولی 

فراگیرفری از فوصیفات معین نبوبت بو  فرگوو  در دسووت 

ک  ببویاری مجوامر فلبوفی را  ایفئوری فئوری ایداشت، 

قورار داد أثیر ب   اطر بعد رود شناسان  چنا  فحت فوو

شوارادایم ’’ عنووا بو  ، ب  عنوا یب  اصوالش رمز، ک  

 ،کو   صو ب  ب   صو . شودمیمی شوداز آ  یاد  ‘‘فلبف 

( ادعا کرد ک  فئوری او س  معمایی را ال 1905:47راسل )

بایود قووادر بو  اوول  می یک فئوری داللت’’ک   کردکدر 

مفهووم  هواآ  آنهوا یروی ‘‘باشود. هواآ  آ  هوا کرد 

 دوم دو م، کنودمی می کندرا بیا   همانیاین  اینهمانی

و سومی آنروو  می باشد  وجودمفهوم  متامن متاّمن آنر  

. در این بخش مقایبوو  استمی باشد صدقدرگیر با مفهوم 

جه  فرگ  و راسل در رابو  با اسامی  ا  چگونگی موا ی

 ب   صوو و  کنیممی می کنیم ات معین را مقایب و فوصیف

راسل در رابو  بوا شوارادوکر  الراه راه ال ب  صو  ب 

نرتو   و ب  شردازیمهمانی میاین اینهمانی می شردازیم،

شوردا تن بو  آ  را  ی ک  در فصل سوم وعوده اینرت  ای

وجوود . موا مفهووم شردازیممی می شردازیم ،اده بودیمد

 مووورد بررسووی 9و مفهوم صدق را در بخووش  7را در فصل 

کو  موا  طورهما  همانوور ار  واهیم داد.قر موردبررسی

-موی موی دهویمسی  ودما  را راجر ب  فرگ  ادامو  ربرر

 جانبو همو  همو  جانبو  در واهیم یافت کو  در  دهیم،
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فئوری فوصیفات راسل برای ما ابزار مهمووی بوورای فهووم 

 فئوری سمانتیک فرگ  فراهم  واهد کرد.

 ( فئوری فوصیفات راسل611

را بوین  فنودوفیزی فنود و فیوزیایز ( یک فم1905راسل )

از یک طورف  و  واقعی ا   مییا اسا یاسامی  ا  منوبق

فوضیحات معین از طرف دیگر مورش کورد. یوک اسووم  ووا  

و فنها  کندمیمی کندمنوقی یا واقعی ب  یک شیء ارجاع 

-بو  بو  وسویل  یبرای معرفی اینر  شیء درو  گوزاره 

بیا   است،می باشد ک  شامل نام ایجمل  جمل  ای وسیل 

 شویء ای: معنوای اسوم رودمویمی رودب  کار و می شود 

 می گیرد  آ  قرار  جایب  ب  جایاست ک  این اسم  شیئی

 طووربو  ب  طوور فوصیفات معین ،. از طرف دیگر0گیردمی

هبتند، ک  گفتنوی  بخشآگاهی آگاهی بخش ذافی و ضرورفی

 اشیائی ایی اشی وسیل ب  ب  وسیل  یاست ک  معنای آ  

 شودمی می شودافظ  کنند،میمی کنندک  محمول را اشباع 

موی  واصوی کو  نبوبت داده  وسویل بو  ب  وسیل  یک  

ب  این است قائل قایل او  .شودمیمی شودافظ   شده،شود

 و نیبتندی  ا  واقعی ک  اکثر اسامی  ا  معمولی اسام

عنووا  بو  ، بو  عنووا  ا مبنای آزمو  وامتحو ،بلر 

-میمی شووندفهمیده  مبدل  مبّدل یا ناقصفوضیحات معین 

 آنچو  انچو  برایاست  هاییشای  شای  هایی. این شوند

 هایاسم اسم هایفوصیف فئوری  عنوا ب  ب  عنوا اکنو  

 ، می باشد..مورش شده است فرگ /راسل

کوو  شووامل هووایی جملوو  جملوو  هووایی  از یراسوول فحلیلوو

کو  بور  آوردموی ی آوردمفراهم  ،فوصیفات معین هبتند

مجوزا، طور ب  ب  طور ’’        هاآ  آنها مبنای آ ،

 .‘‘هبتند معنابی بی معنا
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چنوا  و چنوین ’ کو  این نهایت اهمیت را دارد ک  فشخیص دهویم»

ک  عبارت شوفاهی در آ   هاییگزاره گزاره هاییدر فحلیل  ‘بود 

-می ن می گویممیعنی وقتی  دهدرخ نمی ُرخ نمی دهد، ،وجود دارد

موضووع  ‘نویبنده ویورلی’،  ‘نویبنده ویورلی انبا  است’ گویم

اسورات ’ گفوتمموی موی گفوتمک  اگر  طورآ  آنوور  قای  نیبت،

می  یک نام ب  کار عنوا ب  ب  عنوا را  ‘اسرات’،  ‘انبا  است

-نموی نمی فووانم بود. من می و اسرات موضوع قای برم می برم 

کافی بر اهمیت این نرت  فأکید کنم و اینرو  ب  اندازه  فوانم

اگور  شوویدمی می شویدمرفرب  وا  متافیزیک متافیز یکچقدر در 

 و یوورلیمللوف  گوویمموی من موی گوویم، فشخیص ندهید ک  وقتی

 ،بوا هموا  شورل و قالوب ایگوزاره گزاره ایبشر است،  ویورلی

جوزء  ‘ویورلی و یورلیمللف ’. نیبت نمی باشد ‘اسرات بشر است’

 .«(Russell  1918:251-2)نیبت نمی باشد. این جمل  مقوم مقّوم 

یک فوصیف معین است،  ’F‘ک   ‘است G , F’یک جمل  ب  شرل 

یوک بوا  s ،‘اسوت G , S’   ی هما  شرل منوقی ک  جملو 

. در ایون نیبتنمی باشدداراست را دارا است. نام  ا  

یوک  وا عنوبو  ب  عنووا اسم  ا ، منوقًا  ،مورد ا یر

عنوا  یک ثابت فردی در نظر گرفت  شووده اسووت و جملو  

. در اسوتموی باشد sGمنوقوی  قالوبقابل دارای شرل و 

 G , F’( یک جملو  بو  شورل و قالوب 1905مقابل، راسل )

بورای  ،کورد وفحلیولفجزیو  فجزیو  و فحلیولرا  ‘است

 ،:مثال

 ( شادشاه فعلی فرانب  فاس است،610)

 ،،ب  عوف س  عبارت

( اداقل یک شیء وجووود دارد کو  شادشواه فرانبوو  611)

 است،

( اداکثر یک شیء وجود دارد کو  شادشواه فرانبوو  613)

 است،
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 ( آ  شیء فاس است.614)

ر منحصوو( یووک عبوارت 613ت وجودی است، )( یک عبار611)

( یک عبارت املی است. 614و ) ،استمنحصرکننده  کننده 

ب  ایون  ‘است  , FG’ب  شرل و قالب  ایجمل  جمل  ایهر 

. شوودوفحلیول مویفجزی  فجزی  و فحلیل می شود وشیوه 

بیوا   ،ولی معادل فرکوفاه کوفاهتر این جمل  ب  شرل 

در  .sGو آ  چیوز  sF ، یک و فقوط یوک چیوزشودمیمیشود

و  یک شیء صورتب  ب  صورت( 610این قالب کوفاه شده، )

موی ر ، داست و آ  فاس استفقط یک شیء شادشاه فرانب  

 .آیدمی آید

 (، یک عبارت مثل،1905برای راسل )

 (The king of france) 0( شادشاه کنونی فرانب 615)

سووردار شوده  سور دار شده می باشوودمتعل  ب  عبارات 

 .است

 شادشاه فرانب ، ( هر616)

 ( شادشاهی از فرانب ،617)

 ( هیچ شادشاهی از فرانب ،619)

ارجواع  ،بو  عبوارات هاآ  آنها از  کدامهیچ هیچ کدام

کو  طور آ  آ  طور  ،مبتقیم نیبتند کنندهارجاع کننده

و صورفًا  کننودمیمی کننداسامی  ا  واقعی این کار را 

و جموالت  گیرندمی می گیرند؛اشیاء قرار  جایب  ب  جای

عبوارت  معمول ک  شامل این سوردار شده سور دار شده ی

                                                   
د که نکره فرق دار ..…a king ofبر سر عبارت آمده و با  theخاص است چون منظور از پادشاه فرانسه در اینجا اشاره به یک شیء  -1

 است.
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 ‘‘وضووع/محمولم’’جموالت  عنووا بو  بو  عنووا هبتند 

 3.شوندنمی نمی شوندفهمیده 

از ایون فعوابیر را بوا محموول  هرکدام هر کداماگر ما 

ای جمل  جمل  ای کامل کنیم، ب  این وسیل   ‘فاس است’

 ب  جایک  عبارت دال بر فعداد  ایمنبا ت  نبا ت  ایم

چیوزی را بو  آ   ‘فاس است’چیزی قرار گرفت  و  جایب 

 .نببت می دهد

: موا اسوتمی باشد( 619برای ) فرینروشن روشن فریناین 

کو  آ  بو  هویچ فورگ کنویم  فووانیمنموی نمی فوانیم

کو  موا  کنودنموی نمی کنودارجاع شادشاهی از فرانب  

موی یعنی اینر   گوییممی می گوییم،او چیزی  ی درباره

 فواندمیمی فواند، او فاس است. چ  کبی گوییممی گوییم

 دهد؟این مورد را فوضیح 

 نشده اندفرگ  گون این این گون  بعای چیزو  ،هر چیز، هیچ چیز»

جداگانو  باشوند،  صوورتبو  ب  صورتک  دارای معنایی  اندنشده

در آ   هاایناینها ک   ایگزاره گزاره ای هربلر  معنایی برای 

فرگ شده است. این اصل فئوری داللتی اسوت کو  مون  ،وجود دارند

 داللوت کننودهت قرار دهم؛ اینر  عبوارات آرزو دارم مورد امای

 معنایی ندارند، بلر  هر نفب فی فی نفب  هرگزهرگر  کنندهداللت

در  هواایوناینها ک  در آ  عبارت شفاهی ک   ایگزاره گزاره ای

 Ruscell) اسوتموی باشد.دارای یک معنا  اند،شدهشده اندآ  واقر 

3)-1905:42».   

یوک اسووم  وا   ‘فرانب  هشادشا’مانند یک فوصیف معین 

افموی  ایجمل  جمل  ای( 610) نیبت. شر یک جمل  مانند

موضووع/محمول  ی یا در لغت شناسی روز، یک جمل  ،نیبت

فواس اسوت، یوک  x ،نیبت. البت  ن  ب  این  واطر کو 

وجوود  x’ بور الف بور  والف ،. نو نیبتنمی باشدمحمول 

یووک محمووول  عنوووا بوو  بوو  عنوووا کوو  وضووعیتش  ‘دارد
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فاس است، بودو  مشورل  xبااثافی را برانگیخت  است، م

-نموی نموی فوانود جملو  ایاین جمل   ،.یک محمول است

شادشاه فعلی ’ ،موضوع/محمولی باشد زیرا ایفواند جمل 

 درنتیجو در نتیتج ،یک عبارت موضوعی نیبووت.  ‘فرانب 

ک  فرگ  انجام  طورآ آنوور  فوانیمنمینمی فوانیم،ما 

فوابعی  – را درو  عبوارت ‘فعلی فرانب  شادشاه’ داد،

’x کامول قورار  ی جهت شورل داد  یوک جملو  ‘فاس است

  ‘شادشاه فعلی فرانب ’راسل،  ی دهید. بر مبنای نظری 

وااود سوازگار و معنوا  -بر الف آنچ  ب  نظر می رسد –

دارای یک جمل  نیبت. ]شادشاه کنووونی فرانبو [ وااود 

 ‘فرانبو  هبوت’از  و معنوادارفری سازگارفرسازگار فر

 نیبت.

-ایوناینهوا ، گویدمیمی گویدک  راسل  طورهما هما  طور

بخشووی از یووک قبوومت  عنوووا بوو  بوو  عنوووا فنهووا  هووا

-کوچوککوچرتررین معنا دارد. بنابراین  فربزر بزرگتر،

وااد شامل یک فوصیف معین ک  با معنوی اسوت یوک  فرین

 است. معنادارمعنا دار ی جمل 

 موی شوونداذف  0متنی صورتها ب فوصیف تفوصیف ها ب  صور

      ارایو   ’F‘( هیچ فعریوف صوریحی از 1905. راسل )شوندمی

بلرو  شویوه و راهوی از دهود ارائو  نموی نمی دهود، 

وجوود دارد کو  در  ،هبتند ’F‘نویبی جمالت ک  شامل باز

. 4انوودشودهشووده اند.آ  عبوارت ارجواعی آشوورارا اوذف 

نموی از" شاه فرانب " صحبت ما  ،برای مثال ،بنابراین

نبو  اسوت، بلر  از چیزی ک  شادشاه فراکنیم نمیکنیم 

ات اسوم فوصویف اینرو  ،. دومکنویمموی می کنویمصحبت 

                                                   
-کلمه کلمه ایقرار دارند. در تعاریف صریح، ما در مقابل یک کلمه،  (explicit)در برابر تعاریف صریف  (Contextuall)تعاریف متنی  -1

ریم آن را در یک متن لحاظ کرده و معنای آن متن را بیان کنیم و این مجبو کلمه کمله و گاهی برای تعریف یک  آوریممی می آوریمرا  ای

 متنی در نظر بگیریم. صورتبه به صورترا  هاآنآنها خاصی مجبوریم  هایوصف وصفهای در مورد  –تعریف متنی  شودمیمی شود
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نیبتند و بنابراین قواعد منوقی ااکم بوور اسووامی الزم 

نیبت در مورد فوصیفات ب  کار گرفت  شوند مگر اینرو  

  صوو ب   صو ، ب این نظر استدالل شود.   الفبر بر  الف

-موی موی رونودقواعد جایگزینی ک  برای اسامی ب  کار 

باید  روند،میمی روندوقتی برای فوصیفات ب  کار  روند

 اصالش شوند.

 فمایز ی ( دامن 613

کو  در  هواییموتن هر متن هایی هرچند فوصیفات معین از

 انود.شودهشوده اند،اوذف  گیرنود،میمی گیرندآ  قرار 

در گفتار روزمره سرانجام راسل را  هاآ آنها شایداری 

 ودد یک نموادی  نمادسازی نماد سازیمجبور کرد ک  در 

اودی  هواایوناینها را وارد کنید ک  بر این فوهم ک  

. در رونود ایون 5غلبو  کنود ،مفرد هبوتندهای ادیهای 

موی سازد با گفتار روزمره، راسل دریافوت کوو  ضوروری 

ز فموایز را برجبوت  ا ایدامن  دامن  ایک  است باشد 

مهوم و  فورینانقالبوی انقالبی فرین]این[ شاید  ،.کنیم

( فقوط 0815وج  فئوری او باشد. راسول )فرین مهمفرین 

فوصیفات صحبت کورد.  ثانویو  ابتداییواقر شد   یک از

( وارد نشود. 0801هد و راسل )توای برد کامل فمایز فا

 ،:جمل  ،.در  اینجا چگونگی آ  وجود دارد

 ،فاس نیبت( شادشاه فعلی فرانب  618)

مجزا ففبیر شود. آ  ممرون  ی ب  شیوه فواندمیمی فواند

باشد ک  نیبت، "نفی" فقط بور روی  طورایناینوور است 

 عمل کند:عوفی سوم  مللف  ملّلف  ی
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( اداقل یک چیز وجود دارد کو  شادشواه فرانبوو  6101)

 و  ،است

 و  ،ه فرانب  استدارد ک  شادشا داداکثر یک چیز وجو

 فاس نیبت.آ  چیز 

عریض  ی دامن  دارای داراری در این مورد، این فوصیف 

کو   گویدمیمی گوید  این جملو گبترده مورش شده است. 

یک چیز و فقط یک چیز شاه فرانب  است و آ  چیز دارای 

نفی را   وانش و قرائت دیگر، نبود  است. - صوصیت فاس

-مویموی گیردکل فرکیوب عوفوی  بر کنندهعمل عمل کننده

 :گیرد

 ،:ک  نیبت گون اینگون  این

( چنین نیبت ک  ]اداقل یک چیووز وجووود دارد کو  6100)

و اداکثر یک چیز وجوود دارد کو   ،شادشاه فرانب  است

 شادشاه فرانب  است و آ  چیز فاس است.[

فوصیفی کو   عنوا ب  ب  عنوا در این مورد، این فوصیف 

، اسوتموی باشد محدودیا  کوچک ایدامن  دامن  ایدارای 

کو   کنودمیمی کند( انرار 6100) ی ه است. جمل دشبیا  

 ،یک چیز و فقط یک چیز شادشاه فرانب  است و فاس اسوت

  ی . جمل استمی باشد( 610نفی نقیض ) ،و بنابراین این

ک  یک چیز و فقوط یوک چیوز  کندمیمی کند( فأیید 6101)

کو   کنودمیمی کنودولی انرار  ،فعالً شادشاه فرانب  است

( ناسوازگار 610) این با ، چیز فاس است. بنابراین آ 

راسل  .ولی نقیض آ  نیبت زیرا هر دو کاذ  هبتند ،است

یک نمادگذاری مخصو  جهت ب  دست گورفتن گرامور سووحی 

رد: یوک اود مفورد معرفوی کو عنووا ب  ب  عنوا فوصیف 

 ی دامنو  اهو آنهوا آابهام سوا تاری روزموره کو  در 
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-شودهندشده اوضوش مشخص  طورها ب موضوعموضوع ها ب  طور

ایتهد و اذف شده است. و نمادگذاری نماد گذاریدر  اند

 :دهنودمیموی دهنودراسل چگوونگی آ  را چنوین فوضویح  

(1910:172): 

نوشتن   ' lx x لفوظ ’ جایب  ب  جایx  کو x  را اشوباع

،  ‘کندمیمی کند  Lx x   بو  معنوای  : . :b x x x b x    

 بو  عنووا این هنووز  هراالب ب  هر اال،. استمی باشد

زیورا وقتوی  ،یک فعریف کافی نیبت عنوا ب  Lx x    در

موی  فوربوزر بزرگتر  ی یک گزاره ک  بخشی از یک گزاره

، این شوک وجوود دارد کو  شودمیمی شودواقر است، باشد 

 عنوووا بوو  بوو  عنوووا یووا بزرگتوور  ،کوووچرتر ی گووزاره

’  xLx ‘   برگزیده شده اسوت....ب   واطر اجتنووا  از

 وسویل بو  ب  وسیل  یابهام دامن ، ما ب  دامن  داللت 

’ نوشتن   xLx ‘  ک  فعداد کوافی نقووو   در شروع دامن

 می کنیمب  دنبال آ  آمده فا ب  انتهای دامن  اشارت 

 می رسویم... بنابراین ما در فعریف زیر ب  این کنیممی

 ک : رسیممی

(0410 )       . : : . . : fLx x Lx x Eb x x x b bD      
  

’ک           xLxyxFxy x  صووری  صوورتبو  ب  صوورت،  ‘;

بعی ک  در آ  معمولی نببت ب  هر فا ی مانند یک شناس 

 ،:رفتار می کند ،ممرن است رخ دهد

فرگ کنید »  Lx x  صوصویات منوقوی  ی وجود دارد و دارای هم 

 می کننودمبتقیم اشیاء را بازنمایی  طورب  ب  طورنمادهایی ک  

. بنابراین وقتوی هبتندمی باشند کنند،می  Lx x ،وجوود دارد 

این اقیقت ک  آ  یک نماد ناکامول اسوت نبوبت بو  ارزد منوقوی 
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 بوی ربوطدهنود، میمی دهند ک  در آ  رخ  هاییگزاره گزاره هایی

  .(whitehead and Russell 1910:130) رسدمی می رسد.ب  نظر  ربطبی

موی  وقتی یک فوصیف معووین بو  وجوود داللوت ،بنابراین

-در یک موتن فوابر  ، فوصیف دقیقًا یک اسم  اکندمیکند

می فوانود [ هاآ آنهاو یک ]از  کندمی می کندصدقی عمل 

یک نام هم داللت دیگور جوایگزین جای فواند ب میب  جای 

 شود و ارزد صدق را افظ کند.

موی این درست هما  اصل جوایگزینی فرگوو  بورای مرجور 

 :11514 شدهفصحیح فصحیح شده یاصل  -استباشد

وقتی    ! Lx x   دامن ،  Lx x  گوزاره ای برای ارزد صدق هر

ک  در آ  ای گزاره  Lx x  اهمیتوی نودارد دهود،میمی دهدرخ. 

(whitehead and Russell 1910:184).  

یوک ‘ ’وجوود دارد و همچنووین  یعنی با فرگ اینر  

 .استمی باشدمتنی از نوع الزم 

        .Lx x Lx x Lx x Lx x        
    

این مبوئل  گفوتن ایون  ، ب  هر االفوج  کنیدهراال ب 

,’وجود دارد،  نیبت ک  وقتی   گوزاره  ، هما  ‘است

)جایی کو   ‘a’ک   کنندیممی کنندرا بیا   ایگزاره ای

‘a’  یک اسم  ا  برایی بر مبنوای نظریو  ،است(. زیرا 

-بو  ب  وسیل  یبیا  شده  ی راسل،  ود شیء وارد گزاره

؛ ایون گوزاره شوودمیمی شوود  ‘a’افمی  ی جمل  وسیل 

بیا  شوده . از طرف دیگر گزاره (6)ت واببت  ب  شیء اس

,’ وسیل شده ب بیا  بوسیل  ی است‘ 

-بو  ب  عنوا  شیئی شی ایاست: این شامل  ءمبتقل از شی

بلروو   نیبوتنمی باشدجزء مناسب و فشریل دهنده  عنوا 
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است. داستا  اجوزاء  کنندهداللت داللت کنندهشامل فرکیب 

هر چ  باشد، راسول کوامالً  هامقوم گزاره ها مقّوم گزاره

وضوش مومئن شد ک  فمایزی در منوو  وجوود  طورب ب  طور

-آ آنهوا دارد جهت اجتنا  از این استلزام نادرست کو  

 وقتوی کننود موید نومی کنیک گزاره وااد را بیا   ها

( بو  1948) 0ک  اسومولیا  طورهما هما  طوروجود دارد. 

ک  این فنها وقتوی  ،کندیادآوری مییاد آوری می کندما 

 می کنویمکار  منوقی هایگزاره گزاره هایاست ک  ما با 

 ،. امواشوودمیموی شوودافظ  ارزیهم هم ارزیک   کنیممی

وقتی سا تار ما در یک متنی وارد شده ک  فووابر صودقی 

 .شودنمینمی شودنیبت، افظ 

 شرزاموت شور زاموتیک نمادگذاری  (1910و راسل ) وایتهد

 ارایوو  آورد  فمایزهووای دامنوو   دسووت بوو بدسووت بوورای 

معرفی شده  نمادگذاری نماد گذاریکردند. ما از  ارائ 

( را 1998) 1فیتینوگ و مندلبوو  وسویل بو  ب  وسویل  ی

 3ک  بر مبنای آ  انتزاغ الندا کنیممی می کنیماستفاده 

x. مدل بندی شده است. xF  نامیوده  4‘‘انتزاع محمول’’یک

. یک انتزاع محمول ب  یک اد مفرد فهمیوده شودمیمی شود

   .شودمیمیشود

(a)  .x xF کو  شویء  گویدمیمی گویدa  دارای  صوصویتF 

بین ایون دو فرموول فموایز  . اال مااستمی باشد بود 

 شویم:می قائلقایل 

(6101 )a)(  .x xF~، 

                                                   
Smullyan- 1 

Fitting8 Mendelson - 2 

abstraction-Lambda - 3 

tpredicate abstrac - 4 
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(6103 )(a)   ......x xF 

بوود  اسوت  Fدارای  صوصویت  a( این ادعا را ک  6101)

 Fکو  دارای  صوصویت  a( از 6103؛ )کنودمیمی کنودنفی 

-اولی  ووانش دامنو  گویدمیمی گوید استمی باشدبود  ن

وسویر از -محدود از فوصیف اسوت؛ بعوودی  ووانش دامنوو 

 فوصیف است.

محدود راسل شبی  ب  سا تار فرگوو  اسوت -سا تار دامن 

هر در مورد عبارات موصولی است ولی دقیقًا چنین نیبت. 

 بو  عنووا ، این سوا تار را هاآ آنهااز هرکدام کدام 

ت راعبوبر مرجور  فأثیرگذارنده فأثیر گذارنده عنوا ب 

 انودگرفتو ،گرفتو  انددا ل در عبارت موصولی در نظور 

 رفت. فرشیش شیش فرولی فرگ  از راسل 

معنوای ب   شا مرجر مرجر شا در فرگ اینر  این عبارات 

. هیچ شوباهت واضوحی کندمیمی کندفغییر شا  معنای شا  

 7وسیر فرگ  با راسل وجود ندارد.-در سا تار دامن 

 ( س  معمای راسل614

 صدق

امنو  بوو  اجازه بدهید، ما بحوث  وود را از فمووایز د

ببریم ک  مثالی را ک  استفاده کردیم  معمایی معّمایی 

 متاووّمن کو   معمامعّما بال واسو  ب  آ  مرفبط است، یک 

                     مفهوووم صوودق اسووت. قووانو  طوورد شوو  ثالووث متاوومن

(Exclueled middle)   ره ایگوزا هور کنودمیمی کنودک  ایجا 

اسوت. راسول وور صادق باشد یوا کواذ ، در  یا ایگزاره

 درصدد افاظت از این قانو  بود.
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 هوایجملو  جملو  هوایدر اینجا مشرلی وجود دارد. جفت 

مووی راسوول  ،( را در نظوور بگیریوود. اووال618( و )610)

اگر ما هم  چیزهایی را کو  فواس هبوتند گوید میگوید، 

آنها بررسی کنیم، ما شادشاه فعلی فرانب  را در میا  

چیزهوایی را کو   ی همو  ،گر موانخواهیم یافت. ا هاآ 

شادشاه فعلوی فرانبو  را در  ،فاس نیبتند وارسی کنیم

-بو بو  طور ،نخواهیم یافت. بنوابراین هاآ آنها میا  

وضوش شادشاه فعلی فرانب  ن  فاس است و نوو  فوواس  طور

 نیبت.

 کندمیمی کنداین قانو  اصل طرد ش  ثالث را نقض 

باشود.  ،فواس اسوت xل محمو مخفف مخّفف  xBاجازه بدهید 

باشود.  شادشاه فعلی فرانب  مخفف مخّفف  kاجازه بدهید 

( از ایون 610) ،با استفاده از نموواد انتووزاع محموول

 طری  وارد شده است:

(6104  )(k)  .x xB 

بو   فوانودمیمی فواند( مبهم است: آ  618) ی ولی جمل 

 دو رود زیر فهمیده شود:

 ~xB.x (K)و ( 6105)

(6106 .)(K)  .x xB~ 

یعنوی  ،(6106)یعنوی  ،این یک  وانش دامن  محدود است

( متاوواد 6105) ،( است.  وانش دامن  وسوویر6104نقیض )

 ( است: 6104)

و هور دو کواذ   ،کواذ  باشود فوانودمیمی فواندهر دو 

نبوو  د بود اگر هیچ کر در اال ااضوور شادشواه فرا واه
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کو  یوک شویء  گیوودمییودمی گو( 610نباشد. بنابراین )

یوک  صوصویت مخصوو  بو   وود  فردمنحصرب   فردمنحصر ب

منحصور ک  یوک شویء  کندمیمی کند( انرار 6106د و )دار

منحصوور بوو  دارای آ   صوصوویت فوورد منحصوورب بوو  فوورد 

صوادق  هواایناینها یری از  است. دقیقاً  فردمنحصرب فرد

کواذ  اسوت. فوجو   هواایوناینها یری از  و است؛ دقیقاً 

( یک صفت را ب  یک شیء غیر موجود نببت 6106کنید ک  )

، کواذ  کنودموی کرد. اگر ایون کوار را دهدنمینمی دهد

(، 0815راسول ) ی  واهد بود زیوورا بور مبنوای نظریوو 

علوت آ  اسوت . این 9اشیاء غیر موجود هیچ صفتی ندارند

( کاذ  است: آ   صوصیت فاس نبودگی را ب  یک 6105ک  )

 .8دهدمیمی دهدشیء غیر موجود نببت 

 همانیاین اینهمانی

فرگو  را در یوک  هموانیایوناینهموانی راسل شارادوکر 

کند. موا آ  را مینببتًا متفاوت معرفی  فرمُفرم قالب و 

 :(1905:47-8در کلمات  ود راسل بیا   واهیم کرد )

است، هر چ  راجر بو  یروی صوادق  هما ایناینهما   bبا  aاگر »

 جوایب  ب  جایاست نببت ب  دیگری نیز صادق است و هم ممرن است 

شود بدو  اینر  صدق یا جایگزین  ایگزاره گزاره ایدیگری در هر 

کذ  آ  گزاره فغییر یابد. اال جورج چهارم دوست داشت بداند ک  

  مللوف ملّلوف و در اقیقوت اسورات  ؛بود یورلیوآیا اسرات مللف 

را  اسرات فوانیممیمی فوانیمما  روازایناز این روبود.  ویورلی

و بنابراین ثابت  ،جایگزین کنیمویورلی  مللفملّلف  جایب ب  جای

اسورات  ،کنیم ک  جورج چهارم دوست داشت بداند کو  آیوا اسورات

بتوا  عالق  ب  قانو   سختیب  ب  سختی االبااینبا این االبود. 

 «اروشا نببت داد. ی را ب  اولین نجیب زاده همانیایناینهمانی 

  واسوتمویموی  واسوتجورج چهارم  گویدمیمی گوید،راسل 

 هوایداسوتا  هوای داسوتا للوف بداند ک  آیا اسورات م
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ت کو : این جمل  صادق اس ،ویورلی است. از قرار معلوم

 ک  اسرات، اسرات است. تش( جورج چهارم باور دا6107)

اینر  اسرات، اسرات است فقط یوک  هاایناین ها،بعد از 

، چیوزی همانی استایناینهمانی می باشدمثالی از قانو  

از آ  آگواه بوود  طورقورب  ب  طور قورک  جورج چهارم 

باور داشت ک  صووادق اسوت. شوور سرچشووم  ب  طور قور و 

لیوورغم صودق ع ،جبتجوی او چو  بوود؟ از قورار معلووم

 (، این کاذ  بود ک :617)

 

داسوتا  ت ک  اسرات مللف ( جورج چهارم باور داش6109)

 ویورلی است.های داستا  های 

 ،:با فرِگ صدق ،ولی

 هوایمللوف داسوتا  ملّلف داسوتا  هوای=  ( اسرات6108)

   ،ویورلی

( و 6107، )11510جایگزینی مرجور  ایفرگ فرگ  ایو اصل 

 .01.ر دو دارای یک ارزد صدق باشندباید ه می (6109)

رود سریر راسل برای  روج از شارادوکر انرار کرد  آ  

 است ک  جایگزینی در اینجا وجود دارد:

مخّفوف ، .... در شرل  ‘ویورلی بود مللف ملّلف اسرات ’ ی گزاره»

ملّلوف ’و  مقووممقوّوم .... شامل هویچ جوزء ادنشدهنشده اد مخفف

 ‘اسرات’ک  ما بتوانیم شود نمی نمی شود       ، ‘ویورلیمللف ’

 .«(Russell 1905:51-2) .را جایگزین کنیم

 مووی دهوودزیرا او ادام   .داستا  نیبت ی ولی این هم 

 :دهدمی
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زبوانی  طوورب ب  طوراین مبئل  مانر صدق نتایج ااصل از آنچ  »

       اسوت  ‘ویوورلی ی نویبونده’ جوایبو  ب  جوای ‘اسرات’جایگزین 

وقوع آنچ  را من  ‘نویبنده ویورلی’، فا آنجا ک  شودنمیی شودنم

داشوت   نوامم،مووردنظر موی مورد نظر می نواممدر گزاره  اولی 

 «(Russell 1905:52)         باشد.

راین اقدام راسل در مورد ایون نقصوا  جوایگزینی ببنا

اساسًا متامن فمایز دامن  است. اگر این فوصوویف ،آشرار

  سیر باشد، آنگاه جایگزینی افظ شده استرای دامن  واد

ولوی  .مورد ارجاع وجود دارد شیء ک مادامیمادامیر   -

محدود باشد، جایگزینی ضورورفًا  ،ن فمایز دامن یااگر 

اتی اگر شیء مورد ارجاع وجووود داشووت   ،افظ نشده است

کو  قوبالً اشواره طور هما ، هما  طور برای مثال ،.باشد

-  یک متن فوابریف در یک متنی کوقتی این فوص ،کردیم

   است.تفقرار گر ،صدقی نیبت

فرگو   هموانیایوناینهموانی چگون  راسل با شوارادوکر 

 اولدرواقور راه در واقر، راه ال؟ کندمیمی کندبر ورد 

 . نقووص01فرگوو  اسووت اوولراهراه اوولاو کوامالً شووبی  بوو  

جایگزینی ادود مفرد هم مرجر جهوت افوظ ارزد صودق در 

موی جمل  ک  فحت ففبیر دامنو  محودود قورار  مورد دو

   ایب  عنووا  بیّنو – (6-09( و )6-07) -گیرندمیگیرند

 هواآ آنهوا از  یوکهیچ هیچ یکاست ک   ایعنوا  بین ب 

آنهوا اسرات نیبووتند.  ی دربارهب  هیچ شیوه مبتقیمی 

ر یوسو-او بر مبنای ففبیر دامن  ی باید درباره هاآ می

اصالش نابراین راسل واقعًا نببت ب  اصل ب ،؛داشت  باشد

 11514جووایگزینی فرگوو  بوورای مرجوور شووده اصووالش شووده 

-بو ب  هر اال،عمل کرده است.  داران جانب جانبداران  

کو  فشوخیص  دهودمیمی دهدفمایزی را نشا   ،راسل هراال

آ  کامالً برای ما مهووم اسوت؛ وقتوی یووک فوصویف معوین 

  ،د یک نووام  وا  منوقوویوسیر دارد، شر آ  مانن-دامن 
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مووی داللوت آ  چیزی است ک  این لفوظ بوو  آ   ی درباره

ولی فقط در مورد نام  ا  منوقوی ایون لفوظ  کندمیکند.

 .کندمیمی کندب   ود شیء ارجاع هم 

-میمی کنودراسل با مشرل فقط وقتی کار  طرز بر ورداما 

 فوربوزر بزرگتور ک  یک جمل  بخشی از یک سوا تار  کند

اینهمانی فی نفب  اّفخاذ موضعی در مورد جمل  است. چ  

؟ ایون یوک بخوش شوودنفب  افخاذ مویهمانی فیاینمی شود

، البتو ، زیورا دهودمیمی دهد.کوچری از مشرل را نشا  

را افظ کرد ک   مفهوم نگاریجایگزینی  31310راسل اصل 

را ایجواد کورده  3 در فصول موردبحثمورد بحثشارادوکر 

بوا دو  ، ال دیگووری از ایون نوووعاست. در اینجوا مثو

 :کنیممی می کنیمصادق را بررسی  همانیایناینهمانی 

 ،اصول فلبف ( برفراند راسل = ملّلف 6111)

 راسل، برفراندبرفر اند( برفراند راسل = 6110)

و  مفهوم نگواری 31310با در نظر گرفتن اصل جایگزینی 

  هوم ، اشویاء را بوهموانیاین اینهمانیاین نظری  ک  

 رسودموی می رسود، بار دیگر ب  نظر کندمیمی کندمربوط 

 بخشویآگواهی آگواهی بخشوی همانیاین اینهمانی ک  هیچ 

 ‘برفراند راسوول’ –زیرا دو اصوالش  .وجود نخواهد داشت

هوم  رسدمیمیرسد ب  نظر  – ‘اصول فلبف  مللف’ملّلف ’و 

( 6110( و )6111) ی بنوابراین دو جملوو  ،؛مرجر باشند

می . چگون  راسل هبتندمی باشندارای یک ارزد شنا تی د

نا واسوت  جلووگیری  ی از ایون نتیجو فوانود میفواند 

 کند؟

-موورد فوجو جوا  در این واقعیت نهفت  است ک  ما قبالً 

اینرو  راسول  ،یعنوی ایمدادهداده ایم،قرار  موردفوج 

مفهوم نگاری را فقط برای عبارات  31310اصل جایگزینی 
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-برمیبر می گزینودی مبتقیم مثل اسامی  ا  واقعی ارجاع

اول ]ایون اصول[ بوورای  ی . ولی بر مبنای نظری گزیند

فوصیفات معین یوا اسووامی  وا  معمووولی برکو  واقعووًا 

برقورار  ،هبوتند مبودلمبوّدل فوضیحات معین در جامدی 

مووی معنا  ی اساسًا داستانی درباره مرجر مبتقیمنیبت. 

مرجور: در مووورد یوک عبوارت  ی و ن  دربارهاست باشد 

 در ،بنووابراین .؛ارجاعی مبتقیم، معنا، مرجر آ  اسوت

بو  ظ ارجواعی مبووتقیم را دستا  راسل، وقتی ما یک لف

ارزد  کنویمموی موی کنویمدیگوری جوایگزین جوای ب جای 

دارای  هواآ آنها افظ شده است زیرا  هاآ آنها شنا تی 

 یک معنی هبتند.

ین بحث آ  است کو  فرگو  و مهم جهت  روج از ا ی نرت 

واضوح بور روی موضووع مرجور، اودود  طورب ب  طورراسل 

یک اود  معنایوی بر رها آ آنها و  .03مفرد فواف  دارند

 طووربو بو  طورمفرد فواف  ندراند فقط در آنر  راسول 

یوک  (sinn)در معنوای  هواآ آنها واضح مواردی را ک  در 

یعنی موواردی کو   دشذیرمیمی شذیرد، ،لفظ مرجر آ  است

فرگو   ک دراالی ، در االی ک دارای مرجر مبتقیم هبتند

. با فرگ فموایز نداردندارندببیار واضح این را قبول 

و  – اسوت مرجور مبوتقیم کو  - مرجور( بوین 1905راسل )

، مفهوم فرگ  از مرجر بیشترین نزدیروی را نبوبت داللت

جملوو  دارد، آ  چیزی کو  داللت راسل از  ی ب  استفاده

 0موا اصول آشونایی ،.آ  است، ن  مرجوور درباره دربار 

 :(493 :1905کنیم )میراسل را بررسی 

در  کنویم  فوانیممی می فوانیمک  ما  ایگزاره گزاره ایدر هر »

در فووانیم موی می فووانیم ک  ما  هاییآ آنهایی )یعنی ن  فقط 

جمل  آ   ی قااوت کنیم بلر  در هم  هاآ آنها مورد صدق یا کذ  

                                                   
1- knowledge by aquintance یعنی درک متعلق  شودمیمی وشدایجاد  جزئیجزیی : یعنی معرفتی که از راه آشنایی با مورد

 .کنیممی می کنیمتجربه کردن آن است یعنی از راه حواس، مستقیماً آن را درک  واسطهبه به واسطهشناسایی 
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 هواآ آنهوا راجر ب   فوانیممی می فوانیمک  ما  هاییجمل  هایی

اجزاء واقعًا هبتومندهایی هبتند کو  موا بوا  ی هم  ،فرر کنیم(

 داریم.  واسو بی بی واسو آشنایی  هاآ آنها 

ن  فقوط  - جمل  ایمقول  مقول  ایعناصر  ی گفتن آ  است ک  هم 

مبتقیم عناصر یوک گوزاره را  صورت ب ب  صورت -اسامی  ا  منوقی

با فهم قالب و شرل راسلی بو  ایون  کنندارائ  میارای  می کنند

بنابراین  ،؛بیا  شده است ایگزاره گزاره ای، معنای جمل شیوه، 

مادامیرو  صوادق  هوایهموانیاین اینهمانی ها یدر این دیدگاه، 

مبوتقیم ارجواع  طوورب ب  طور شدهداللت داللت شدهاقالم  ک مادامی

یعنی درو  گزاره قورار  کندمیمی کند،ففاوت  اند،نشده نشده اند

 «دارد.

 (Existence)وجود 

موی کوار  ،(1843راسل با ایون فورگ میول ) ،از یک طرف 

داللوت دارد  -یک اسوم واقعوی- ک  یک اسم  ا  کندمیکند

او باور دارد بیشووتر  ،ولی محتوا ندارد. از طرف دیگر

اسامی  ا  واقعی نیبتند بلر  در لبواس اسامی معمولی 

 ات هبتند:حفوضی

مردی ک  ’’راجر ب   هایگزاره گزاره هایدر یک داستا  کارآگاهی »

، بو  امیود انودشودهشوده اندانباشت   ، ‘‘آ  عمل ار انجام داد

برای فوضیح اینرو  نهایتًا کفایت داشت  باشند  هاآ آنها اینر  

. ، کفایوت داشوت  باشوندجام دادبوده  ک  این عمل را ان Aاین 

چنوین  ی در هم  ک ، ما ممرن است فا آنجا شیش برویم ک  بگوییم

با کلموات بیوا   فوانیممی می فوانیمک   هاییشنا ت شنا ت هایی

و یک فعوداد کموی از کلموات   ‘آ ’و  ‘این’ جزب  ب  جزء –کنیم 

ختلفوی م هایموقعیت موقعیت هایدیگر ک  دارای معانی متغیری در 

بلر  آنچو   نداردندراد هیچ اسمی ب  معنایی اکید وجود  -هبتند

فوصیفات هبتند. ما ممرن است بحوث کنویم رسد، میمی رسد ب  نظر 

 موی بوودیک نوام  ‘هومر’ک  آیا هومر وجود داشت  است؟ ک  اگر 

این کار ]این بحوث[ را انجوام  فوانبتیمنمی نمی فوانبتیم بوده

با معنا است،  وواه  ‘  و چنین وجود داردچنا’دهیم. این گزاره 
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یوک  aیک چنا  و چنوین باشود ) ،aولی اگر  ؛صادق باشد یا کاذ 

 اسم است(.

هبوتند. ایون فقوط در  معنویبی بی معنی‘ ‘وجود دارد a’’کلمات 

-میموی فوانودک  وجود  -معین یا نام معین –مورد فوصیفات است 

بایود چیوزی  می شد،یک نام با ”a“اگر  ،زیرا ؛فصدی  شود فواند

یک نامد نمینمی نامد را  چیزهیچ هیج چیزرا بنامد: آ  چیزی ک  

اگر قصد شده ک  یک نام باشد، یک نمواد  ،و بنابراین ،اسم نیبت

شادشواه ’ ’یک فوصیف مثل  ک دراالی ، در االی ک فهی از معناست

نموی صرفًا بور ایون مبنوا کو  چیوزی را فوصوویف ‘ ‘فعلی فرانب 

نافوا  از میا  معنا نیبت، ب  ایون دلیول کو  بوین  ندکنمیکند

از آ  معنایی ا وذ شوده اسوت کو  از  ،است ک  مرکب مرّکب نماد 

و  .ا ووذ شوده اسووت اددهنودهفشووریل فشووریل دهنوده ادنمادهوای 

ک  آیا هوومر  کنیمسلالی می سئوالی می کنیموقتی ما  ،بنابراین

یوک فوصویف  عنووا بو  ب  عنووا را  ‘هومر’ ی وجود دارد، کلم 

 مووی دهویمقرار  مورداستفاده مورد استفاده مختصرشده مختصر شده

و  ایلیوادمللوف ’’)موثالً(  فووانیمموی موی فووانیم: ما دهیممی

  ی را جایگزین آ  کنیم. همین مالااات فقریبوًا بور همو ‘ ‘ُادیب 

رسود، مویمی رسد از آنچ  اسم  ا  ب  نظر  هااستفادهاستفاده ها

 «(Russell 1919:178-9است. ) اعمالقابل قابل اعمال

( درصدد بود فوضیح دهد کو  چگونو  یوک نوام 1905راسل )

بوا معنوا باشود و  فوانودموی موی فوانودغیر داللت گر 

ک  شوامل چنوین اسومی  ایجمل  جمل  ایبنابراین چگون  

با معنی باشود. زیورا او بواور  فواندمیمی فواندباشد 

 ،.یم بودندارای مرجر مبتقداشت ک  اسامی  ا  واقعی د

گر صوورفًا یووک نوام فاقود مرجوور یک اسم  ا  غیر داللت 

 نخواهد بود، ]این نام[ فاقد معنا هم  واهد بود.

 طووربو  ب  طوور( معتقد بود ک  اسامی  ا  1903bراسل )

مبتقیم ارجاعی هبتند. اینر  بگوییم یک لفظ غیر داللت 

ک  این مورد  آ  چیزی ک  هما  است ک  بگوییم ،گر است
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وجوود نودارد.  کنود،موی می کندادعای ارجاع ب  آ  را 

 یک لفظ غیر داللت گر نیبت.   ‘شگاسوس’

کو   ‘افور’،  ‘ولروا ’ طور سیارههمین همین طور سیاهر ی

-بو  ب  عنووا دانشمندا  فا انتهای قر  نوزدهم آ  را 

فرگ گرفت  بودند کو  نوور از  ایواسو  واسو  ای عنوا 

-هموین هویمن طوورو البت   شودمی می شودساطر  طری  آ 

ب  علت اینرو  ایون عبوارات  ‘شادشاه فعلی فرانب ’ طور

 ،باید ب  چیزی ارجاع کنند می بودند، بامعنی با معنی

  ،و چو  هیچ چیزی وجود نداشت ک  ب  این لفظ شاسخ دهد

کو  دادنود میمی دادند باید ب  چیزی ارجاع  هاآ آنها 

 ،.وجود نداشت

( فوسع  داد  دامن  واقعیوت بوود 1903bسترافژی راسل )ا

 ،ک  وجوود داشووتند نشوود اشیائیاشیایی فا فقط شامل 

بودنوود نیووز  0ک  دارای هبتی اشیائیاشیایی بلر  شامل 

باشد. این استرافژی ک  ما آ  را ب  استرافژی فیلبوف 

-موی می بینوزیمببیار نزدیک  1افریشی الرباندر مینونگ

(  وودد 1905است ک  راسل ) جدیجّدی نقایص  ، دارایبینیم

معنوا در زبوا   هوافناقض فناقض ها. آ  را فهمیده بود

هموو   وسوویل بوو  بوو  وسوویل  یهبووتند و معنووادار دار 

در واقعیوت  هافناقض فناقض ها. شوندمیمی شوندشذیرفت  

نیبتند. اگر ما نیازمند یک هبووتی در واقعیووت هبوتیم 

عنادارای را با آ  متنواظر عبارات م هر فا جهت اینر 

ک  ایون  ایمشده شده ایمکنیم، ما ب  این نظری  متعهد 

اشیاء متناقض متناظر با این اصوووالاات متنواقض وجووود 

روشون و واضوح  طوورب  ب  طور( 1904مینونگ )  04دارند.

کو   ،(1905. اموا راسول )برگرفوت بر گرفوتاین نظر را 
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غیر قابول آ  را  ،کردمیمی کردغالب را منعرر  ی نظری 

دانبت. او ب  یک فبیین بودیل راجور قبول غیرقابلقبول 

 این الفاظ نیاز داشت. معناداری معنا دارایب  

راسل در  و کوفاه ما ب  رویررد مقدم  مقّدم  یبا این 

 ،گوردیم؛برموی برموی گوردیمموجوود  مورد شوارادوکر ال

یی عموامعمای راسل و م فرینمهم مهمترین ک   یشارادوکب

در کو  ی آ  مشوهور اسوت است ک  راسل بیش از هم  برا

 :آوریممی می آوریماینجا چگونگی روند آ  را 

باید بوو   می را انرار کند، او یاگر یک شخص وجود چیز

، کنودمیموی کنودآ  ارجاع کند. اگر او ب  چیزی ارجاع 

بنابراین اگر یووک شوخص  .؛باید موجود باشد می آ  چیز

بایود  مویی ، آ  چیوزکندمیمی کندر وجود چیزی را انرا

 موجود باشد.

در بهتورین االووت کواذ   ،انرار کرد  وجود ،بنابراین

. فوجو  05اسوت معنویبوی بی معنیاست و در بدفرین االت 

 کنید:

 ( شادشاه فعلی فرانب  وجود ندارد.6111)

-نموی نموی کنود( ب  چیزی ارجاع 6111مواب  نظر راسل )

و گفووتن از او کو  وجوود ، شادشاه فعلوی فرانبو  کند

کو  هویچ چیوزی  گویدمیمی گویدندارد. برعرر این جمل  

وجوود  ،ک  در اال ااضر شادشواه فعلوی فرانبو  باشوود

 ( نفی،6111ندارد. )

 ( شادشاه فعلی فرانب  وجود دارد،6113)

بور ،  (6113) وفحلیلفجزی  فجزی  و فحلیل. استمی باشد

فقوط دو  ،(610)حلیولوفبر الف فجزی  الف فجزی  و فحلیل 

عبارت دارد. هیچ عبارت محمولی وجود ندارد زیرا فورگ 
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محمول نیبت؛ فقط عبارات وجوود   ‘وجود دارد x’شده ک  

 :ماندمی می ماندو یگان  بود  باقی 

( اداقل یک چیوز وجوود دارد کو  در اوال ااضور 6114)

 شادشاه فرانب  است، و 

اوال ااضور ( اداکثر یک چیز وجوود دارد کو  در 6115)

 شادشاه فرانب  است.

موا دو مروا  در دسوترس  ،چو  عبارت سومی وجود ندارد

( اورف نفووی را در آ  6111نداریم ک  هنگوام ففبویر )

-نموی نمی کند فرگ  سادگیب  ب  سادگیوارد کنیم. راسل 

یووک عبوارت موضووعی  ‘‘شادشاه فعلی فرانبوو ’’ک  کند 

محموول  یوک ‘وجوود دارد x’بلرو  بیشوتر آنرو   ،نیبت

او ااتیاجی نودارد بو  ایوون فوورگ  ،اول( نیبت-)مرفب 

ولی ما ب  این موضوع فا فصل هفتم فمرین  ،اضاف  برسد

ز دامنو  . ما در اینجا روی اهمیت فمایکنیممی می کنیم

 می فوانود( فقط 6111) فوصیف در کنیممی می کنیماصرار 

محودود  واسوو  دامنو بو  ب  واسوو  دامنو  ی فواندمی

ده شود. قرائت و  وانش دامن  وسیر از نظر نحووی فهمی

مووی بنابراین ما ببیار واضح  .؛است غیرممرن غیر ممرن

ک  فمایز دامن  اسوت کو  راسول را یابیم درمی یابیم، 

کو  مشورالت را اول کنود و ایون  سوازدمی می سازدقادر 

فمایز دامنو  اسوت کوو  عنصوِر قوعوی از فئووری او از 

 فوصیفات است.

 

 

 معین معّینظر فرگ  و راسل در مورد فوصیفات ( ن615
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-هموانیاین اینهمانی ها اهمیتاهمّیت ( 1879) ،فرگ  قبالً 

را در ریاضیات فشخیص داد. طول دو ضلر از یک مثلث  ها

بو   Cو طوول وفور  b , a ، الزاویو قوائم قائم الزاوی 

هوم و زیبوای مهمانی ایناینهمانی یک  وسیل ب  وسیل  ی

 فیثواغورث قاوی  قاوّی  ییعنوی  شدهشنا ت  شنا ت  شده

 :  اندشده شده اندمربوط 

2=C2+b2a (  آورد  عالمت 1871. فرگ ) همانیاین اینهمانی 

را در میا  ادات منوقی را درست برای همین هدف فوجی  

 اینهمانی های آگاهی بخشوویجهت بیا  کرد   ،یعنی ،کرد

-بو  یب و غریوبب  طور عج. اما بخشیهای آگاهیهمانیاین

( هویچ دسوتگاهی بورای بیوا  1871فرگ  ) وغریبطور عجیب

 ارائو ارایو  جوالبی  هایهمانیاین اینهمانی هایچنین 

( و در دفواع 1892cنررد. همچنین هیچ مووردی در فرگو  )

ما مجبور بودیم فا  06از فمایز معنا/مرجر وجود نداشت.

ین منتظور برای یک عملگر فوصیف معو (section11:1893)فرگ  

انتوزاع  ی ردهدر چوارچو  آ  را او  این را مانیم وب

 فعریف کرد:

 )عملگر فوصیف معین فرگ ( 61510فعریف 

(I) F’e‘Th   بx  اگور  کنودمیمی کنودداللتx  فنهوا

 ی عنصر مجموع  x fx .باشد 

(II)  در غیوور ایوون صووورت‘TheF’   بوو  مجموعوو x fx 

 .کندمیمی کنداللت د

( معترف بود یک اسم  وا  ممرون اسوت معنوا 1892bفرگ  )

  ،مثوالابورای –داشت  باشد ولی مرجور نداشوت  باشوود 

 ییوک جملو   ،او اسوتدالل کورد ،و در آ  مورد -‘ادیب ’
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در اوالی دیبو  ُاُُ  ’. شوومیمی شود بری ک  شامل آ  نام 

 سواال لسواات ب  بودمی رسیدب  نظر  وا   ک االیدر ک 

را بیوا   واهود  ایاندیشو  اندیش  ای – ‘رسیدکا ایتا

بو  مشهور اسوت ارزد صدق است. این متن  اقدکرد ولی ف

گوزاره  اطر امایوت کورد  از ایون نظریو  کو  بر ووی 

و بو   ، مشوهور اسوتفاقد ارزد صودق هبوتند هاگزارهها

ب  وسویل  بعد  هاسالسال هاک   اینظری  نظری  ای اطر 

( سر برآورد کو  وجوود یوک 1950) 0استراسو   وسیلب  ی 

 مرجر از شیش فرگ شده است.

 هراوالب ب  هر اال، ،اما .ن  اینر  استنتاج شده باشد

 ،( جمالت  بری را ک  فاقد ارزد صودق بودنود1893) فرگ  

و با فرگ ارفباط فرکیبی بین مرجر یووک جملوو  و مرجوور 

اسم  ا  ک  هر  نیاز بود او نیازمند بودبخش های آ ، 

  ودد دارای یک مرجر باشد. Grundgesetzeدر فقبیم 

 -یک اسم  ووا - برای فرگ  یک فوصیف معین، یک اسم  ا 

است و ارزد صدق یک جمل  شامل یک فوصیف معین ب  هما  

 ایجملو  جمل  ای  هر ک شودفعیین می معّین می شودشیوه 

 صوادق Fa. یک جمل  ب  شورل شودمی می شودشامل یک اسم 

-بو  ب  وسویل  یعی ک  وموض ، واهد بود اگر و فقط اگر

مشومول  شوود،میموی شوودارجواع داده  aاسم  ا   وسیل 

گوردد.  F وسویل ب  ب  وسیل  یمفهوم ارجاع داده شده )

 موی( مهم بود ک  یک فوصیف معین همیش  1893برای فرگ  )

-بو  بو  طووری کو چیزی قرار گیرد  جایب  ب  جایباید 

در اواوی آ  دارای ارزد صودق باشود.  ی لو جم کو طوری

 Grundgesetzeایوون برهووا  سووازگاری او در  درواقوورواقر،

یعنی در آنجوا موواب   ،بنیادین ریاضیات( بود مبانی)

بایود یووک  مووی قابل سا تی در سیبتمش اسماسمی با هر 
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. در آ  مورد ک  یک چیوز و فقوط 09شیء وجود داشت  باشد

-بو  ب  جوای ’TheF‘ ،معمولی مانند زبا  ،است Fیک چیز 

کوورد  بایدبیاد آ  شیء قرار  واهد گرفت. ولی چ   جای

 Fنباشد یوا اگور بیشوتر از یوک شویء  Fوقتی هیچ چیز 

طوور بو  ب  طور دل بخواهیباشند؟ در این موارد، فرگ  

بو  فقوط  دهودموی می دهدیک مرجر ب  آ  نببت  دلخواهی

 مرجعی داشت  باشد.ک  طوریب  طوری ک  

فرمووول فرگ  در  ی باید دریابد ک  انگیزه می  واننده

-معین بو  معّین ب  طوریک عملگر فوصیف بندی فرمولبندی 

-بو  ب  عنوا راسل متفاوت است.  ی ده از انگیزهعم طور

بورای  ،برای شارادوکر ال موجود الراه راه الیک  عنوا 

  فوت بوار( یوک شربوت 1893فرگو  ) الراه راه ال ،مثال

بنیوادین ریاضویات  مبوانیاسوت. زیورا او در  بوار فت

(Grundgesetre)   چنا  مصمم بود ک  اطمینا  ااصل کنود کو

هر اسم  ا  دارای یک  مرجر هبت کوو  بوور طبو  فعریووف 

 از عملگر فوصیفی، یک جمل  مانند، 61510

( اولین کبی کو  در یونوا  باسوتا  ایلیواد را 6116)

 وجود ندارد، د،اروف چینی کر

هیچ فرد یونوانی  ،زیرا از آنجا ک  .شودمیمی شودکاذ  

را اروف چینی کرد وجود باستانی ک  اولین بار ایلیاد 

موی  مجموعو  قورار جوایبو  ب  جوایفوصیف  ندارد، این

واضوح  طووربو  ب  طوور ‘مجموع ’و این گیرد می گیرد. 

وجود دارد. بر مبنای فبیین فرگ ، هر اود مفورد غیور 

طوور بو  ب  طور دل بخواهی ایکنندهلتدال داللت کننده ای

. بوا کموی کنودمیمی کندب  مجموع  فهی اشاره  دلخواهی

لوف بیشتر و زامت کمتر، نتیجوو  آ  اسوت کوو  ایون دو 

 08:شوندمیمی شوندهر دو صادق  هاهمانیایناینهمانی ها
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واشوونگتن =  شبوور جووورجفوورین بووزر  بزرگتوورین ( 6117)

 ل کلینتو شبر بی فرینبزر  بزرگترین 

واشوونگتن =  شبوور جووورجفوورین بووزر  بزرگتوورین ( 6119)

 شبر جورج واشنگتن فرینبزر  بزرگترین 

( در موورد 1893عمول فرگو  ) ی یک جنب   از نحووه ،اما

-میموی سوازدفوصیف معین ک  آ  را بیشوتر شوبی  راسول 

او فوصویفات را  باأل رهباال ره وجود دارد. زیرا  سازد،

 (Grundgesetze)بنیوادین ریاضویات  انیمبودرو  نحو صوری 

 متاوّمن ک  قاایای  گون گنجاند آ می می گنجاند آ  گون 

 فرموول بنودی فوانبوتهوا مویآ  آنها می فوانبتمتامن 

و ثابت شود. اگرچ  راسول هوم فوصویف معوین  بندیفرمول

 ب  عنووا  رده را   ودد و هم عملگرهای انتزاع طبق  و

-مویموی گیرددهای ناکامل در نظر فولیدشده نماعنوا  ب 

( اولی را در چوارچو  ا یور 1905، وایتهد و راسل )گیرد

عملگر انتوزاع رده  ،(1893فعریف نررد. در مقابل فرگ  )

عملگور اولیو  معرفوی عنووا  بو  ب  عنوا  و طبق  را 

و آ  را جهت فعریف عملگر فوصیفی معین بوو  کووار  ،کرد

 طووربو  ب  طورموالت برد. وقتی راسل فوصیفات را با مح

رده را از طریو   هواآ آنهوا مبتقیم مرفبط کرد، فرگ  

ولوی  کوردمویمی کرد.مربوط  هاطبق طبق  هاو  هارده ها

 وا   هایاسم اسم هایفرگ  قادر بود  درنهایت در نهایت

را از طریوو  فعووابیر محمووولی ببووازد و  مرکووب مرّکووب 

فات معووین بنابراین یک ابزار فرنیری برای سا تن فوصی

فراهم کند. این دو فرد ببیار ب  هوم نزدیووک هبوتند، 

-آگواهی آگاهی بخشیاست ک  فرگ   آورفعجب فعّجب آوراین 

فوصیف را بوا مفهوووم بو  کوار رفتوو  شوده جهوت  بخشی

برگزید  شیء فشخیص نداد. او نتوانبت. مشرل فرگو  آ  

مصوداقی  صوورتبو  بو  صوورت هامفهوم مفهوم هااست ک  
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وم بنوابراین هور دو مفهو انود؛شودهشوده اند،شناسایی 

ارزد شونا تی  کیدارای  ،مصداقی صورتب  ب  صورتمعادل 

 ،او ‘مفواهیم’هبتند. راسل آ  مشرل را نداشت. زیورا 

را مفواهیم بنوامیم، صوفت  هواآ آنها اگر ما بتوانیم 

 بودند:

 می ماندیک نام را از جمل  بیرو  برشید و آنچ  باقی 

موی داللوت  ایگوزاره گوزاره ایفوابر  ، بو  یوکماندمی

بو  یوک ک  فرگ  آ  را  چنا آ  آنچنا   ،ن  کندمیکند،

 .ب  یک فابر صدق گیردمی می گیرد،در نظر فابر صدق 

-میموی فوانود( راجر بو  فوصویفات 1893فرگ  ) ی نظری 

کو   ،( سا ت  شوود1905راسل ) ی کامالً شبی  نظری  فواند

( 1905هبوتند. فعریوف راسول )فقط در عبارت دوم متفاوت 

 :شودمیمی شودمورش  گون این این گون 

 )عملگر فوصیف معین راسل( 61511فعریف 

‘TheF’  (I)   بx  اگور کنود مویمی کند داللتx  فنهوا عاوو

ی مجموع  x fx باشد؛ 

(II) در غیر این صورت، ’F  نموی ب  هیچ چیزی داللوت  ‘ ا

 .کندنمیکند

راسل با فبیین فرگو   ، فبیینارائ  ارای با این نوع 

در اینر  راسل داللت برای یک فوصیف معین را  فرق دارد

 ایانودازه انودازه اییک فوابرِ فوا  عنوا ب  ب  عنوا 

، فورق گیوردمویموی گیرددر نظور  شودهفعریف فعریف شده

او نیاز ندارد کوو  فوصوویف  ،فرگ  بر الف بر  الف. دارد

شوو   ولی از آنجا ک  او قوانو  طوورد .لت کندهمیش  دال

 ی دربواره        ثالث را شذیرفت، مجبور بود چیوزی 
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ی ک  در آ  ارزد صدق یک جمل  شوامل فوصویف معووین روش

بگوید. این هم ارزد فووذکر را  ،شود فعیینمتعین باید 

( اصول 1905این رود، راسل ) ارائ  ارای  یک  با  ،دارد

مووی رد  11310بووود  مرجوور  فرکیبووی ایفرگوو  گوو  ایفر

زیرا اگر جمل  شامل یک فوصیف غیر داللت گور  کندمیکند،

-بو  بو  وسویل  یشر مرجعی ک  شامل جملو  هبوت  ،باشد

-نمینموی شوود معوینمتعوین مرجر فوصیف درو  آ   وسیل 

 .شود

( را 6103( و )6101) هوایمثوال مثال هوایاجازه بدهید 

غیر کالسیک، یعنی ب  یاد آوریم. این دو جمل  در متنی 

داللوت  aبا هم فرقی ندارند،  بر اینرو  غیرموج  موّج  

-نمینموی کنودب  چیزی داللت  a. چو  اگر کندنمینمی کند

نموی داللوت  ،را دارد Fشر بو  چیوزی کو   صوصویت  کند

( صادق است. ولوی اگور آ  6101و بنابراین ) کندنمیکند

زی کو  شور آ  بو  چیو کنودنمینمی کنود،ب  چیزی داللت 

-نموی نمی کندداللت  است،می باشدنبود   Fدارای  اصیت 

( کاذ  است. با شذیرد زبا  منو  6103بنابراین ) کند؛

-بو  ب  عنووا ( 6103از ) فوانیممی می فوانیم ،موجهات

موی صوحبت کنویم. موا  aیک  صوصیت  0یک نببت شیء عنوا 

را بو  صدق  ی داستا  راسل را درباره فوانیممی فوانیم

بو   a ،زیر بیا  کنیم: اگر یک اد مفوردصورت ب  ورت ص

ب  شورل و  ی شر یک جمل  ،چیزی قرار بگیردجای ب  جای 

شویء ارجواع داده  ،اگر و فقط اگور ،صادق است Faقالب 

 Fاسوم  وا ، مشومول مفهووم  وسویل ب  ب  وسیل  یشده 

چیوزی  جوایب  ب  جاینتواند  aقرار بگیرد؛ اگر اصوالش 

کواذ   aشر هر فوصیف جهت شیء از یک صوفت  ،قرار بگیرد

 است.

                                                   
re de- 1 
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 دهودموی موی دهودیوفوا نشوا  -این صفت ا تصاصی عملگر

 0راسل یک  وانش و قرائت اولی  از منووو  آزاد ی نظری 

 موی سووازد. فمایز دامن  راسل ما را قادر استمی باشد

را وقتی دارای ادود مفورد  هاموقعیت موقعیت ها سازدمی

 شونا ت  شوده، اشیاء داللوت گور شده شنا ت شنا ت  شده

 صوورتبو  بو  صوورتک   ،اداره کنیم ،هبتیم شدهشنا ت 

. شوویمنموی نمی شوویمواقعی در انجام چنین چیزی موف  

 آنهوا  فووانیمموی می فووانیم،ما اداقل در االت سوحی 

ادود مفرد در نظور بگیوریم  عنوا ب  ب  عنوا را  هاآ 

نمووی ی را بوو  شویء نبوبت جمل  یک  صوصیتاینر   ،ولی

رد و بنابراین صودق آ  ا، چنین چیزی وجود نددهدنمیدهد

موی ب  اینرو  آیوا شوویء دارای صووفت یووا فاقود صووفت 

 ، نیبت.استباشد

کو   گیردمی می گیردراسل این موضوع را موضوعی در نظر 

در آ  فقدا  داللت موواب  بوا فقودا  وجووود اسوت. در 

نشوا   واطر  613بخوش  ک  در طورهما  ، هما  طوراقیقت

این دو اساسوًا  ،یصدق -فابر هایمتن متن هایکردیم، در 

 هوایموتن متن هوایدر اما ولی تند. غیر قابل فشخیص هب

هبوتند.  فشوخیصقابل شخیصقابل فی این دو صدق-غیر فابر

ی یک شیء وجود دارد اگور صدق -فابر هایمتن متن هایدر 

غیور  هوایموتن موتن هوایولی در  ؛ صوصیتی داشت  باشد

دارد  و وجود  آ  هبتی دارد، اگر  صوصیتی ،صدقی-فابر

 11دارد اگر داشتن آ  صفت غیر مشروط باشد.

از فئووری  انگیزفوردلدل انگیوز فورما فئوری راسل را 

و بیشتر ب  علت معرفوی فموایز  دانیممی می دانیمفرگ  

 شدیوداری هوایکو  ثابوت شوده در فهوم سوایر  ،دامن 

 ب   صوو نوقی ببیار مفید واقر شده است، م هایشدیداری

                                                   
free logic - 1 
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ا یر، نقش ادود مفورد در  هایزما  زما  هایدر   صو ب 

. ایون مهوم اسوت فشوخیص های موجهو متن متن های موّجه 

دهیم ک  فمایز دامن  یک جزء ایافی و ذافی از فئووری 

نیبت. چورا کو  آ   و یک عالج واقع  بعد از وقوع ،است

در هور دو  ،.سول و فرگوو  اسوتیک ففاوت قاطر بووین را

 (i)بودند فا اصول منو  کالسیک را افظ کننود،  درصددصدد

یا کاذ  اسوت و  ویا صادق  ایگزاره ای گزاره اینر  هر

(ii) نقویض  ،اگر و فقوط اگور ،اینر  یک گزاره صادق است

دل آ  کاذ  باشد. فرگ  این اصوول را بووا نبوبت داد  

وقتی هویچ  کندمی کند مییک داللت افظ دلخواهی  بخواهی 

چیزی فوصیف را اشباع نرند. راسول بووا مجواز دانبووتن 

نفوذ  وود  ،اینر  ادود مفرد فنها فا ادی داللت دارند

قرار داد  فرکیبی بود  از طری  فمایز دامن  را افوظ 

 کرد.
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 فصل هفتم

 وجود

 ( مقدم 710)

موضوعات در  فرینمشرل مشرل فرینیری از  وجودموضوع 

 مّار . این موضوع همراه با مخلوطی استباشدمی فلبف  

از ُدگم و ابهام انباشت  شده  آورزیا زیا  آورو  مار

است. ااتیاج ب  گفتن نیبت ک  فأثیر  فرگ  بر فلبف  

س  وج  متمایز از موضوع وجود دارد  ،مدر  عمی  است ی

 ک  فرگ  در آنها شرکت جبت  است.

  از معنای  وا فنمی نمی فوا  ’’اول، اصل متن است

بلر  فقط در متن یک  ،یک کلم  جدا از متن سخن گفت

‘‘  از معنای یک کلم  سخن گفت فوا می می فوا گزاره 

(frege 1884 b:x)-  جهت ب  کار  این ک  او این اصل را ب

 ودد ک  اعداد، اشیاء هبتند  ی گرفت ک  از نظری 

 یاتدر ریاض گرروانشناسی روا  شناسی گریامایت کند و 

 کند. عیفاف فصعیف  را ،ک  در آ  موقر رایج بود را

  او با ادود مفرد غیر  بر وردبر ودر دوم، طرز

 است؛ هاآ آنها ارجاعی و ارزد صدق جمالت شامل 

 او باشد  ی آموزه فرینمهم نمهمتریو شاید  ،سوم

و ن   اصیت  هاست اصیت  اصیت هاستک  وجود،  اصیِت 

 اشیاء.

ار داریم فا ب  روشن شد  فاای فیره چیز کمی در ا تی

کمک کند. ما  در مورد اصل متن فرگ  و کاربرد آ  ی

رویررد فرگ  راجر ب  ادود مفرد غیر ارجاعی  ی درباره

صحبت کردیم. ب  مقدار  6و مجددًا در فصل  3 در بخش

صحبت  واهیم کرد. اما در این فصل  716بیشتری در بخش 
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آیا وجود یک  اصیت  ،نییع ،عمدفًا بر روی موضوع سوم

 مرفب  اول است، بحث  واهیم کرد.

معروف  ی فرگ  با فراهم آورد  یک ففبیر دقی  از جمل 

 ‘‘آشرارا یک محمول واقعی نیبت.... ‘وجود’ ’’کانت 

. (1)( ب  زبا  منو  جدید، اعتبار یافت  است1781:504)

  ود آگاهان  صورتب  ب  صورتبحث فرگ  از این موضوع 

از کانت گرفت  شده است و با هما  ارفباط  گاهان  ودآ

وجود  ی روشن و صریح نببت ب  استدالل هبتی شناسان 

فرگ  درباره  ی  داوند شرل و قالب گرفت  است. نظری 

 موردقبول مورد قبولراسل  وسیل ب  ب  وسیل  یوجود  ی

 ی فرگ  ی از نظری  711واقر شده است و ما در بخش 

رد. ولی شباهت بین جود صحبت  واهیم کو ی راسل درباره

از طرف  ،راسل از یک طرف و نظری  کانت فرگ / ی نظری 

دارد. برای اینر   هاییمحدودیت محدودیت هایی ،دیگر

ب   717کنیم در بخش  فرروشن روشن فراین مولب را 

نظر  فردقی  دقی  فرآنچ  کانت درصدد بیا  آ  بود، 

  واهیم کرد.

 کرده ایمک  ذکر  طورهما  ما  طور، هفرگ  ی ایده

یک  عنوا ب  ب  عنوا وجود را  ،این بود ک  ایمکرده

ب  و ن   ،در نظر گرفت ها اصیت اصیت ها اصیت از 

ک   ،او سور وجودی را اشیاء. اصیت عنوا  ب  عنوا  

 اصیتِ  جایب  ب  جایاو  ایمقول  مقول  ایدر گرامر 

 ب  طور جهت بیا  آنچ  ما  ،گیردمی می گیرد وا  قرار 

ک  یک شیء وجود  گوییممی می گوییممعمول وقتی طور ب 

 می گیردبیا  کنیم، در نظر   واهیممی می  واهیمدارد 

. او مقدار کمی استدالل در برگزید  این موضر گیردمی

 ادهای منتشرشدهنوشت  نوشت  های منتشر شده اددر 

-بصیرت بصیرت هایو  هابینش بینش هاولی  ،فراهم کرد

در استدالل او در گفتگوهای  فوا می می فوا مهمی  های
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متأله  شر از مرگش ک  با همرار  منتشرشده منتشر شده

نا فرفیب داده بود، در ی 0نارد شانجرر، بادمتأله  اد

ما فرگ   ،شده موالع   -کم ی یافت. در این قوع 

(1884a را )ی باید مسور ک  بینیممصر می مّصر  می بینیم

 آگاهی بخشیااوی التزام وجودی فهمیده شود ک  چگونگی 

می وجودی را فوضیح  هایادعا اّدعاهای  بخشیآگاهی

. این گفتگو دارای دو شیامد مهم برای فهم دهدمیدهد

این گفتگو، مشرل و  ؛: اولاستمی باشدما از فرگ  

مبئل  وجود را در یک شیوه شبی  و متناظر با مشرل 

 قالب ریزیو  ریزیطرش طرش ریزی همانیاینمانی اینه

 مبئل  مبأل  این گفتگو این  ،و دوم ،کند ریزیقالب

ک  فرگ  چقدر این دو مفهوم  کندمی می کندرا برجبت  

. این مشرل گیردمی می گیردرا متفاوت از هم در نظر 

شبی   ایطور برجبت ب  ب  طور برجبت  ای وجودراجر ب  

فر شده شنا ت  شنا ت  فر شده ی اینهمانی ب  شارادوکر

 موردفوج  مورد فوج  3است ک  ما در فصل  همانیاین

 قرار دادیم.

 (،1892cفرگ  ) سلال سئوال موازی با  طورب  ب  طور

همانی ادعاهای این اّدعاهای اینهمانی آگاهی بخشچگون  

 ممرن هبتند؟ بخشآگاهی

 ،کندمی می کندورش را م سلال سئوال ( این 1884aفرگ  )

ممرن  بخشآگاهی آگاهی بخشچگون  ادعاهای وجودی 

 هبتند؟

 همانی این ی ی با شارادوکر فرگ  دربارهادبیات فلبف

 متفاوت از شارادوکر ال ایگون ب  ب  گون  ای همانیاین

 وجود بر ورد کرده است. این نادرست است.

 ه اندشدببیار بیشتر از آنچ  فشخیص داده  هاآ آنها 

ب  یردیگر مرفبط هبتند. شارادوکر ال وجود ب   اندشده

                                                   
Bernard punjer - 1 
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شده است ک  ]جمالت[ وجودی  بندیصورت صورت بندیشرلی 

 هبتند. از طرف دیگر مبئل مبأل  سلبی دارای این 

 مبأل  جابی ، با ادعای ایهمانیاین اینهمانیشارادوکر 

شده است. اجازه بدهید هر  بندیصورت صورت بندی مبئل 

 بندیفرمول فرمول بندیایجابی  صورتب  ب  صورتو را د

کنیم، فقط ب   اطر اینر  شباهت و قیاس را افظ کنیم 

ب  هر دو را فوانبتیم می می فوانبتیم       )ما 

کنیم.  بندیفرمول فرمول بندیسلبی نیز صورت ب   ترصو

مورش  گون این این گون  همانیایناینهمانی شارادوکر 

 می فوا  اینهمانی های آگاهی بخش . چگون  شودمیمی شود

داشت؟ با فرگ اینر  بخش های آگاهیهمانیفوا  اینمی

-میمی کند،، اشیاء را ب  هم مرفبط همانیاین اینهمانی

ب  صورت شیش شا افتاده صادق است شر آ   a=bاگر  کند

باید  ، میصادق است )یعنیای شاافتادهصورت شیشب  ای 

می دارا  a=a  ارزد شنا تی باشد ک  دارای هما

همانی شرطی برای ارجاع ب  یک  -زیرا  ود ،(استباشد

 برمی شمارد،را صادق  a=aهمانی  -شیء است. شرط  ود

و شرط مرجر  و مدلول مبتقیم آ  را از صدق  شماردبرمی

a=b کندفمایز میغیرقابل غیر قابل فمایز می کند. 

-میمی شودمورش  گون ینا اینگون  وجود  شارادوکر ال

-آگاهی آگاهی بخش می فواند. چگون  ادعاهای وجودی شود

 ،وجود داشت  باشند؟ با فرگ اینر  فرِگ وجود بخش

صادق است  وجود دارد، a ،اگر ،استمی باشد اصیت اشیاء 

-صورت شیشب  ب  صورت شیش شا افتاده ایباید  می شر آ 

است  a=bوقتی  باید ، میصادق باشد )یعنی ایشاافتاده

دارای  وجود دارد bدارای هما  ارزد شنا تی باشند ک  

زیرا وجود یک شرط برای ارجاع ب  یک شیء  ،آ  است(

و  شودمیمی شود، وجود دارد aاست. شرط وجود، موجب صدق 
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وجود  bباشد آ  را از  a=bشرط ارجاع مبتقیم وقتی 

 (3).دکنفمایز میغیرقابلغیر قابل فمایز می کند، دارد

 711وجود در بخش  ی راسل را درباره ما داستا  فرگ /

برای این  ،713. ما در بخش کنیممی می کنیمآغاز 

اول است -یک محمول مرفب  ‘وجود دارد x’نظری  ک  

ما از فبیین  714و در بخش  کنیممی می کنیماستدالل 

ابزار راسل از فوصیفات استفاده  واهیم کرد فا نشا  

شارادوکر از  کندمی می کندن  ما را قادر دهیم ک  چگو

 ب  عنوا اتی وقتی  ،وجود ی دربارههای شارادوکر های 

اجتنا  کنیم.  ،یک  اصیت اشیاء مورش شده است عنوا ب 

-فجزی  فجزی  و فحلیلب  یک  517در بخش  ،آنگاه ما

و  ،شتاز متن گفتگو باشانجر بر  واهیم گدقی   وفحلیل

-می ممی کنیاستدالل فرگ  را آشرار   لط معنای مرجر در

 .کنیم

بعد از یک بحث مختصر از ادود مفرد غیر ارجاعی در 

 واهیم گشت ب  اینر   بر 717ما در بخش  ،716بخش 

راسل چقدر با نظر کانت  /ی فرگ  بفهمیم ک  نظر

 متفاوت است.

  ‘وجود’ ی راسل درباره فرگ / ی ( نظری 711

، کنندمیمی کنندنت فنفر ک  در فاای کا ،فرگ  و راسل

 آنها یک محمول واقعی نیبت.  ‘وجود دارد x’معتقدند ک  

می کاری ک  ما از آ   کنندمی می کنندبیا   هاآ 

ب  وسیل  مرفی و صحیح  طورب ب  طور،  واهیممی  واهیم

. فرگ  شودمیمی شودسور وجودی فراهم وسیل  ب  ی 

(1884bکاماًل درباره ) مصمم مصّمم قاطر و این مفهوم  ی 

اول  -او آ  بود ک  آ  یک محمول مرفب  ی بود. نظری 

ک  یک  اصیتی از اشیاء را بیا  کرده باشد. او  ،نیبت

و بعد از آ  شیشنهاد کرد وجود در واقر یک  0در اصول
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ک  یک  اصیتی از  استمی باشد،دوم -محمول مرفب 

ک   یانظری  نظری  ای. کندمیمی کندمفاهیم را بیا  

                          او ب  آ  باور داشت عبارت بود از اینر  

’ F بیا   عنوا ب  ب  عنوا باید  ‘ها وجود دارند

 ،یعنی ،فهمیده شود Fمفهوم  ی چیزی درباره ی کننده

. راسل استمی باشددارای اداقل یک مورد  [F]آنر  آ  

 :گویدمیمی گوید( ب  زبا  مشاب  1918:32)

 گزاره ای می باشدوجود ضرورفًا یک  اصیت از یک فابر ’’

 گزاره ای. این ب  آ  معناست ک  فابر ای استگزاره

 ‘‘است می باشداداقل در یک مورد صادق  ایگزاره

ها وجود دارند گفتن آ  است ک  Fبنابراین گفتن اینر  

 است، برای اداقل یک ارزد. F, Xفابر 

وجود در این کلمات م .  ردشودمیمی شود، صادق xاز 

 شود ک می میشود ک ،امروزه بیشتر ب  این صورت بیا  

فصدی   ‘وجود’ ی راسل درباره )نظر فرگ / 07111اصل 

ها هبتند  F ها وجود دارند گفتن این است ک  Fاینر  

 Fها وجود دارند گفتن این است ک  هیچ  Fو نفی اینر  

 ی نیبت.

صل ببیار نزدیک با را از ا 71110مهم است ک  ما اصل 

  ،:آ  فشخیص دهیم یعنی

وجود دارد یک  x’(i)وجود(  ی )نظر فرگ / راسل درباره 71111»

وجود  اصیت اشیاء نیبت بلر   اصیت  (ii)اول نیبت؛ -محمول مرفب 

-ب  ب  وسیل  یوجود کامالً  (iii)و  ها است اصیت  اصیت ها می باشد

 «.شودمیمی شودبیا   ‘چیزی هبت’ ،سور وسیل 

صادق  71110 واهیم دید اصل  ک  گون هما  هما  گون 

( ولی های غیر موجه متن متن های غیر موّجه است )در 

کاذ  است. سور  71111اصل  x چیزی ’ صورتب  ب  صورت
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 1«چیزی وجود دارد». اغلب شودمیمی شود وانده  0 ‘هبت

-ب  ب  وسیل  ی  ما اغلب چو شودمیمیشود هم  وانده 

 می کنیموجودی را مورش  هایادعا اّدعاهای سور  وسیل 

 مورد فوج فلبفی ببیار  ی این یک نظری  4.کنیممی

با سور  ادعاهای وجودی را همیش است ک  ما  موردفوج 

راسل در منو   . طرش فرگ /کنیممی می کنیم مورش

 است:زیر مورش شده  صورتب  ب  صورتاول  -مرفب 

  ,F x fx ها وجود دارند 

  .~ fxxF ها وجود ندارند 

وجود  هاشاخ شاخ هافک ’، شدهصوری صوری شدهرسی در فا

فک شاخ است(  x)’ صورتب  ب  صورت، ‘ندراد x‘ ،  در

 ‘ندوجود ندار هاشاخ شاخ هافک ’و آید در می می اید 

فک شاخ است(  x)’ صورتب  ب  صورت x~‘ .شیچیدگی هایی 

وجود دارد طرش فرگ / راسل  ی درباره هاییشیچیدگی

را برای فصدی  جمالت شخصی  و نفی  هاآ  آنها وقتی 

 ،. برای مثال، وجود داردبریممی می بریموجود ب  کار 

هومر ’یا  ‘داردهومر وجود ’ گوییممی می گوییموقتی 

 .‘وجود ندارد

ب   ادمنتشرشده منتشر شده ادفرگ  هرگز در آثار 

 ،شده است ایاشاره اشاره ایاندازه کافی ب  این مورد 

( یک فحلیل 1884aولی در گفتگو با شانجر، فرگ  )

در  همانیاین اینهمانی مشابهی را نببت ب  رویررد 

هومر وجود ’ت  ودد اشاره کرده است: او گف مفهوم نگاری

ن  در مورد  استمی باشد، ‘هومر’نام  ی ، درباره ‘ندارد

 گویدمی می گویدیک فرد، این جمل  در مورد این نام 

 ی . نظری (5)کندنمینمی کندک  این نام داللت و اشاره 

ک  در  طورهما هما  طورراسل هم شیچیده بوده است. 

                                                   
There is - 1 

There exist - 2 



 226 

ک  کند می می کنددیدیم، راسل این را بیا   614بخش 

صحبت از یک شیء ک  وجود ندارد یا دارد هیچ معنایی 

چنین کاری را  کنندمی می کنندجمالفی ک  ادعا  ،.ندارد

هبتند.  معنیبی بی معنیصرفًا  دهندمی می دهندانجام 

فنها برای معرفی مرجر و  منوقیو یا  واقعیاسامی  ا  

ن و بنابرای روندمی می روندمدلول  ود گزاره ب  کار 

 ب  کارگیریاز  معناداری معنا داریهیچ فصدی  یا نفی 

. ولی شودنمینمی شوداین نوع عبارات ااصل  کارگیریب 

فجزی  و اسامی  ا  معمولی یا اصناف اسامی  ا  یک 

منوقی متفاوت دارند. راسل وفحلیل فجزی  فحلیل 

( 0849ک  کواین ) ،داد ارائ  ارای  ( شیشنهادی 0815)

اصالش کرد؛ ک  یک لفظ مفروگ را با محمولی  بعدًا آ  را

کند می می کند ب  صورفیک  ادعا  کندمیمی کندهمراه 

. شودمیمی شوداعمال  صادق اداکثر بر یک چیز  صورفیب 

وسیعی  طورب  ب  طورراسل یک محمول را جبتجو کرد 

، ایلیا درا ’x واهد بود، مثل  قبولقابل قابل قبول

یک محمولی  سادگیب  ب  سادگیکواین  ،؛ اما ‘فألیف کرد

. شر ‘می هو مرد ’x، کندمیمی کندبرای این هدف ا تراع 

-ب  ب  عنوا  عرفیاین اسامی  ا   واقردر در واقر

-می می شوندسا تارهای محمولی در نظر گرفت   عنوا 

 مختصر شدهیا  مبدل  مبّدلفوصیف  هاآ آنها . شو 

ز محمول کواین )فقط ب  هبتند. با استفاده ا مختصرشده

 ‘هومر وجود دارد’است(،  فرکوفاهکوفاهتر  اطر آنر  

 ایصورت یگان ب  ب  صورت یگان  ای x) صورتب  ب  صورت

 ‘هومر وجود ندارد’و  آیدمی می آید،می هو مرد( در 

 ب  صورت یگان  ای x)چنین نیبت ک   صورتب  ب  صورت

 .آیدمیآید میمرد، در  می هو ایصورت یگان ب 
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 ؟استمی باشدیک محمول  ‘وجود دارد’( آیا 713)

 ی، :جمل 

 ( چیزی وجود دارد،710)

. ب  محض اینر  آ  را شودمیمی شودب  سهولت فهمیده 

 می گیریمفحت فأثیر صدق آ  قرار  فهمیممی می فهمیم

 ،ک  کندمی می کند. دکارت ب  ما یادآوری گیریممی

 ( من هبتم،711)

ایجابی بیا   صورتب  ب  صورتدر کالم یا اندیش   هرگاه

 یلی با  فواندنمی نمی فواند( 710شود، صادق است. )

با سخاوت ( کمی 1948این فاصل  داشت  باشد. کو این )

 است. فرباسخاوتفر

 :گویدمیمی گویداو 

 ( هر چیزی وجود دارد.713)

، چنین 0‘در با  آنچ  هبت’مشهور آغازگر  ی در قوع 

 ست:ا

سادگی  شناسیمبئل  هبتی مبال  ی هبتی شناسیامر غریب در مورد »

فک  ی با دو کلم  فوا می می فوا را  مبئل  مبأل  آ  است. این 

آ  را  فوا می می فوا عالوه بر این  ‘چ  هبت؟’هجایی بیا  کرد: 

 شذیرندمیمی شذیرندو همگا   -‘هم  چیز’ با دو کلم  شاسخ داد:

درست است. با این هم ، این فقط بدا  معنی است ک  ک  این شاسخ 

مواردی جامی  ی هبت، هبت. ولی درباره چ آ  آ  چ بگوییم 

-قر  قرنهاست و از این روست ک   :ماندمی می ماندمناقش  باقی 

 «(Quine 1948:1بازار بحث در این زمین  گرم مانده است. ) ها

یک سور  ( فقط710در ) ‘چیزی’ نامعین نا معینضمیر 

اول -وجودی مرفب  x ضمیر نامعین استمی باشد .

لی مرفب  اول ( یک سور ک713در ) ‘هرچیز’ xمی باشد 

( 710اول از )-مرفب  سا ت ود  ود سا ت. یک بیا  است
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( نیازمند آ  است ک  سور با یک محمول ک  با 713یا )

xε   برسم ب  فرفیبکامل شود فا  دهیممی می دهیمنشا 

 ،:ب  فرفیب برسیمب 

(714 )  xx  

 یا

(715 )  xx  

xε یا ممرن است یک  ،ممرن است یک محمول اولی  باشد

x=x   (x=y)   ,             - محمول فعریف شده باشد y 

باید یک  می ولی -6مولو  هبتند هایانتخا  یانتخا  ها

 محمول باشد.

فرگ /راسل معادل  ی شذیرد نظری  ،از این موضر مناسب

 کلییک محمول  ‘وجود دارد x’با شذیرد این نظر است ک  

: برای استمی باشدنببت ب  هر چیز صادق  و می باشد،

زیر  ارزیهم هم ارزی،  xεاستفاده از محمول وجود 

 است:برقرار 

 بود  وجود( زائدزاید )فئوری  71310اصول 

       

      FxxxFx

FxxFx

x

xx









~~
 

را ک  آنچ   هایها شای فرمو فرمول ها شای  هایاین 

 را نامیم،می می نامیم بود  وجود زائدزاید فئوری ما 

. این فئوری متعهد ب  این ادعا دهدمیدمی دهفشریل 

 اّقی . این یک محمول نیبت ‘وجود دارد x’نشده است ک  

یک  ‘وجود دارد x’متعهد ب  این نشده است ک   اقی

 ب  سادگی. آ  غیرضروری است می باشد غیر ضروریمحمول 

ک   سازدمجبم می مجّبم می سازداین نظری  را  سادگیب 

 ادعای اّدعای ولی برای رسید  ب   .هر چیزی وجود دارد

رند اشیاء وجود دا شودمیمی شودا یر، جایی ک  گفت  

را  ‘هر چیزی’ شودمیمی شودچیزی بیش از اینر  گفت  

مجبور  سادگیب  ب  سادگی، ما کندنمینمی کندمشخص 
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داشت  باشیم.  εxهبتیم یک محمول در زبا   ودما  مثل 

 اشیایی  فرفعیین دقی  ن دقی  فریّ فعفالسف  بر روی 

 ،ک  گفت  شده یا انرار شده ک  وجود دارند اشیائی

آنها نتوانبت  و بنابراین  اندشدهده اند،شمتمرکز 

ااتیاج ب  چنین محمولی در این  اندها نتوانبت آ  اند

وجود  x’( فرگ گرفت ک  1936) 0موارد را دریابند. مور

و آ  را با این  استمی باشدیک محمول در گرامر  ‘دارد

در فلبفی مهم ک  آیا این یک محمول  مبئل  مبأل  

 .کندمیمی کندری است یا  یر، ی منو 

ب  طور  ‘وجود دارد x’از آنچ  ما فاکنو  فهمیدیم، 

این  ،. ضمناً استمی باشدمحمولی در منو  طورقور ب قور 

یافت  را بدذیریم. ما  71110مهم است ک  ما  وای اصل 

 ی اما هم  ،ک  هرچند آ  صادق استایم دریافت ایم 

دی هبتند وجو ادعاهایاّدعاهای . نیبتنمی باشداستا  د

 هاآ آنها ب  این شیوه ب   فوا نمی نمی فوا ک  

 شیئی شی ایک  در آ   هاییآ آنهایی  ،یعنی ،شردا ت

مبهمی  طورب ب  طور ،وجود دارد شودمیمی شودک  گفت  

بود   زائدزاید وری ئیک ف 9مشخص شده است. ما در بخش 

-می ما می فوانیمصدق را  واهیم یافت. در اینجا هم 

صرااتًا  ک مادامیمادامیر  صدق را اذف کنیم  وانیمف

 ب  صورتاگر  .صادق است شودمیمی شودشیء را ک  گفت  

اذف  فواندنمی نمی فواندمبهمی مشخص شود،  صورتب 

ک  در این شیوه ن  وجود  رسدنمی نمی رسدشود. ب  نظر 

، مشرل 9و ن  صدق ب  نفر محمول قابل اذف کرد  باشند.

بود  وجود آ  است ک   زائدزاید این فئوری  همراه با

 ‘ها وجود دارندF ’وجودی مثل  ادعایاّدعای چگون  یک 

-فواند آگاهیمی می فواند آگاهی بخش)اگر صادق باشد( 

ارای  می غیر روشن  طورب ب  طورباشد را  بخش
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-ب ب  طور. چو  هم  چیز وجود دارد. دهدارائ  میدهد

 می فواند ک  چگون  یک نفر مشرل این است  ،سلبی طور

)اگر  بخشیطورآگاهیب  ب  طور آگاهی بخشیفواند می

. ‘ها وجود ندارند F ’صادقان  باشد( ادعا کند ک  

( است 1948) کواین کو ایناین دومی شرل و قالب مشرل 

: اگر هر چیزی وجود کندمی می کندک  روی آ  فمرکز 

 کجاست؟ ‘جایگاه عدم فواف  بر روی موارد’دارد، 

 

 ( ابزار راسل714

-ب  ب  عنوا را  ‘شادشاه فعلی فرانب ’فرگ کنید ک  ما 

و  8.گیریممی می گیریمنظر  در kیک ثابت فردی  عنوا 

 باقی مانده ی ک  ما  ،فرگ کنید طورهمین همین طور

وجود  xمحمول " عنوا ب  ب  عنوا ( را 6133)باقیمانده 

. این ما را ب  یریمگنظر می نور می گیریمدارد" در 

فرغیب  ،صادق در مورد هر چیزی ، xεبرگرفتن محمول کلی 

 .  ما یک صدق منوقی داریم،کندمیمی کند

(716 )xε  x 

 :کلی کّلیاذف  ی با قاعده

(717  )εk  

اگر ما  ،بنابراین .است؛می باشدهم یک صدق منوقی 

بازنمایی کنیم،  (717) عنوا ب  ب  عنوا ( را 6113)

و نفی آ  منوقًا کاذ   شودمیمی شود( منوقًا صادق 6113)

 صوری از شارادوکر ال فعینفعّین . این یک شودمیمی شود

 .است می باشدموجود 

( را رد کرد. 6113منوقی ) ی ( این ارائ 1905راسل )

 ی ک  او نامید، یک گزاره طورآ آ  طور( 6113)

اگر ما یک موضوع  ،ا  کردموضوع/محمولی نیبت. او بی

واقعی داشتیم، آ  یک اسم  ا  منوقی یا اسم  ا  
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 می ما ،بود. در مورد یک اسم  ا  واقعی می واقعی

 طورشده ب نامیده ب  طورنامیده شده با شیء  باید

و بنابراین  یافتیممی یم،می یافتآشنایی  مبتقیم

  01د.مورش شو فواندنمینمی فواندوجود آ   مبئل  مبأل  

-بی بی معنیهم فأیید و هم انرار وجود در آ  مورد 

( )و سلب آ ( هیچ کدام از 6113چو  ) .هبتند معنی

 ،او نتیج  گرفت ،.نیبتند معنیها بیآ  آنها بی معنی

 ی ( ما درباره6113باشد ک  در ) اینآ  آ  نمی فواند 

-ب ب  طورک  با آ  ما  کنیممی می کنیمیک شیء صحبت 

-نمینمی فواندتقیم آشنایی داریم و بنابراین مب طور

امل  شیئی شی ایآ  باشد ک  ما چیزی ب  چنین  فواند

 .کنیممی می کنیم

( ادعای وجودی 1905دیدیم ک  راسل ) 613ما در بخش 

یک فرکیب عوفی از دو  عنوا ب  ب  عنوا ( را 6113)

( عبارت 6114( فحلیل کرد. )6115( و )6114جمل  )

است.  منحصرکننده منحصر کننده( عبارت 6115وجودی و )

سومی وجود ندارد،  ی ( هیچ جمل 610) بر الف بر  الف

هیچ عبارت محمولی وجود ندارد ب  این دلیل روشن ک  

راسل باور نداشت ک  محمولی در این مورد وجود  واهد 

راسل نفی این  ،همین مورد واسو ب  ب  واسو داشت. 

 ،:عوف را شیشنهاد داد

( این گون  نیبت ک : ]اداقل یک چیز وجود دارد ک  79)

و اداکثر یک چیز وجود دارد ک   ،شادشاه فرانب  است

 .(استمی باشدشادشاه فرانب  

 بازنمایی باز نمایی( 6111ک  ) گون هما  هما  گون 

( یک صدق منوقی 6115( و )6114کرد، عوف دو عبارت )

نفی عوف یک  ،و زیرا عوف یک صدق منوقی نیبت .نیبت

کرد ک   ادعااّدعا بنابراین راسل  .؛کذ  منوقی نیبت

-شیش شیش شا افتادهو غیر  بخشآگاهی آگاهی بخشجمالت 
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وجود  هایسلب سلب هایو  هاایجا ایجا  هااز  شاافتاده

 را ب  دست آورده است.

( و 6113فوسل راسل از ) شدهفراهم فراهم شدهفحلیل 

: اول، کندمیمی کندرگ ( دو چیز را ف6111همچنین )

   و دوم، آنر   ،یک موضوع نیبت ‘شادشاه فعلی فرانب ’

x’ ( هرگز 1905یک محمول نیبت. راسل ) ‘وجود دارد

و این  ،یک محمول نیبت ‘وجود دارد ’xاستدالل نررد ک  

بلر  یک فرگ اضافی  ،یک جزء از فئوری فوصیفات نیبت

ک   طورآ ورآ  ط ،. زیرا این  فئوری  الصاستمی باشد

یعنی فئوری بدو  این فرگ، جهت بر ورد  ، واهیم نامید

می با این شارادوکر با کمک فمایز دامن  کافی 

یک محمول واقعی  ‘وجود دارد ’xفرگ کنید ک   00.استباشد

( دارای یک فحلیل س  6113) ک طوریب  ب  طوری ک است 

 :جزئی استجزیی می باشد

ک  در اال ااضر  دارداد در( اداقل یک چیز وجود 718)

شادشاه فرانب  است و اداکثر یک چیز وجود دارد ک  در 

 ل ااضر شادشاه فرانب  است و آ  چیز وجود دارد.اا

جهت  مجزامجّزا دو جایگاه  ،معمول طورب  ب  طور ،اال

و بنابراین دو ا   ،وجود دارد ‘نیبت’قرار داد  

تفاده از انتخا  واقعی برای ففبیر وجود دارد. با اس

، ما  وانش و قرائت با نمادگذاری انتزاع محمولی

 ،دهیم:می می دهیممحدود را فشخیص و فمایز -دامن 

(7101 )  ky xx~ 

 وسیر-برای  وانش و ففبیر دامن 

 kxyx  ~. 

یک : استمی باشد 0(  وانش شیء7100وسیر )- وانش دامن 

 نب  هبت و آ  چیز وجود ندارد.و فقط یک چیز شاه فرا

اول کالسیک، این  وانش شیء -بر مبنای ففبیر مرفب 
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کاذ  است: زیرا اگر آ  چیز وجود ندارد، هیچ  صوصیتی 

وجود  اصیت  ، صو ب  ب   صو  ،بنابراین .؛ندارد

 مشرل آفرینرا ندارد. این یک  وانش و قرائت  داشتن

 ب  وسیل  یما  شرن است ولی-است، آنر   ود آفرینمشرل

می نجات شیدا  0ایجمل  جمل  ای وانش  وسیل ب 

می زیرا این قرائت انرار وجود را ممرن  کنیممیکنیم،

محدود -دامن  ایجمل  جمل  ای.  وانش سازدمی سازد

اول -. بر مبنای ففبیر مرفب استمی باشد( 7101)

ب  زیرا  ،صادق است ایجمل  جمل  ایکالسیک، این  وانش 

چنین نیبت ک  یک و فقط یک چیز شادشاه  سادگیب  دگیسا

 فرانب  باشد و  اصیت وجود را داشت  باشد.

 x’ جمل  جمل  ای، ،بر مبنای  وانش و قرائت ،البت 

یک محمول است. آ  فقط یک محمول بر یک  ‘وجود دارد

 x’شیء نیبت. اجازه بدهید آ  را واضح کنیم. محمول 

با اصناف دیگر محمول، برای در این مورد  ‘وجود دارد

بر مبنای  ،زیرا .متفاوت نیبت ‘فاس است x’ ،مثال

ک  شادشاه  گوییممی می گوییمفئوری فوصیفات وقتی ما 

-می می کنیمفعلی فرانب  فاس نیبت و ما صادقان  صحبت 

صورت ب  ب  صورت جمل  ای باید  ادعااّدعا ، این کنیم

 ،ک محمول است اگرچ ی ‘فاس است x’فهمیده شود. ای جمل 

قوعًا در  دانیممی می دانیمک  هم   طورهما  هما  طور

، شادشاه فعلی شودنمی نمی شوداین مورد بر چیزی امل 

 فرانب  وجود ندارد.

ک  دالیل راسل برای انرار اینر   ایمدیده دیده ایمما 

ناقص است و بنابراین  ، اصیتی از اشیاء است ،وجود

وجود نهایتًا ببتگی  برای شارادوکر الاو  الراه راه ال

ب  این واقعیت دارد ک  سلب وجود فقط برای  وانش و 

محدود مجاز هبتند. فمایز دامن  ب  ما -قرائت دامن 
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یک  عنوا ب  ب  عنوا ک  چیزی را  دهدمی می دهداجازه 

محمول بدانیم بدو  اینر  در آ  متن امل شده باشد. 

-نمی نمی دهدنشا  و ابدًا  فئوری فوصیفات راسل، اصالً 

ب  این نظر نیبت ک  وجود یک  یا اتی واببت  دهد

-می می دهدب  ما نشا   درواقر در واقر ،. اصیت نیبت

-آ  آنگون  منوقی آ  را  طورب  ب  طورک  چگون   دهد

بفهمیم. فئوری فوصیفات فقط دستگاهی  ،ک  هبت گون 

ل فبیین و فرمی بخشیآگاهی آگاهی بخشیجهت فوضیح 

. دهدمی می دهدرا نشا   xεاول -محمول وجودی مرفب 

آشنایی مبتقیم  ،راسل فرگ کرده بود وقتی با چیزی

ولی  .اثبات یا نفی وجود هیچ معنایی ندارد ،داریم

 هایویژگی ویژگی های ،از اینتیج  نتیج  ایاین مشرل 

با شیء بود   بود  است همراه  بودنآشنایی مبتقیم 

ک  آشنایی مبتقیم از شیء زدوده شود،  نیمچو  ه آ .

-می می شوداذف  بخشیمبئل  آگاهی مبأل  آگاهی بخشی

( 1905ک  دیدیم، راسل ) طورهما  هما  طور. ضمنًا شود

نمی استداللی جهت اینر  وجود یک  اصیت مرفب  اول 

گیلبرت  01و آ  را فرگ کرد. ؛فراهم نرردنیبت، باشد 

 طورب  ب  طورارافی ک  عب’’( در 1932:42رایل )

می آشرار  ‘‘0هبتند کنندهگمراه گمراه کنندهسیبتمافیک 

عمی  این عقیده ک   طورب  ب  طورچگون  کند میکند 

چقدر عمی  در فئوری راسل فنیده  ،یک  اصیت نیبت وجود

 شده است.

فوصیف ک  کند میمی کند او کشف راسل را فوصیف 

واببت  ب   عنوا ب  ب  عنوا موضوعافی  هافوصیفها

 .03مشاهده نیبتند ک  وجود یک  اصیت نیبت

می از زما  کانت بیشتر ما فظاهر ب  طرفداری از این آموزه 

-و بنابراین ما این شب  ‘وجود یک کیفیت نیبت’ک   کنیممی کنیم
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: ایمندذیرفت  ندذیرفت  ایماستنتاج استدالل هبتی شناسان  را 

د  مبتلزم موجود بود  است، ..... کامل بو ‘ داوند کامل است’

از  ،نیبت  اصیت  اصیّت  داوند وجود دارد؛ زیرا اگر وجود یک 

 آ  نوع چیزهایی نیبت ک  یک کیفیت مبتلزم آ  باشد.

نبود ک  اگر در  موردفوج  مورد فوج بلر  فا دورا  ا یر این 

یک محمول نیبت )مگر در دستور  ‘وجود دارد’، ‘ دا وجود دارد’

)مگر در  فواندنمی نمی فواند  ‘ دا’( شر در هما  جمل  زبا 

 دستور زبا ( موضوع امل قرار گیرد.

فوصیف رایل از نظر کانت فردید جدی  ی ما درباره

راسل است ک  ما مشتاق  ی ولی این نظری  ،داریم

 قولنقل نقل قولشیگیری بیشتر آ  هبتیم. در اینجا یک 

-ب  ب  طور( 1919:164-5) موّسر وجود دارد ک  در آ  راسل

می وجود فوضیح  ی غیر صوری موضر  ودد را درباره طور

 :دهدمی دهد

می اشباع ’’را  xیک فابر  aک  یک شناس   گوییممی میگوییم ما »

صادق است؛ این هما  معنایی است ک  در آ   x اگر ‘‘کندمیکند

یک معادل  جهت اشباع معادل نقل شده است.  هایریش    هایریش

 x’’بر ی اوقات صادق است، ما ممرن است بگوییم  x اال اگر

این صادق است یا ممرن است  هاآ آنها هایی وجود دارد ک  برای 

 کند،میمی کنداشباع را  xک   هاییشناس  شناس  هاییبگوییم 

. استمی باشد‘ ‘وجود’’یاین معنای بنیادین کلم  ‘. ‘وجود دارند

ففرّر یا افظ  لط  ،معناهای دیگری یا از این گرفت  شده است

بگوییم  درستیفوانیم ب می می فوانیم ب  درستیهبتند. ما ففرر 

یک  x’’ک   دهدمی می دهدک  این معنی را ‘ ‘مردها وجود دارند’’

قیاس  -بر ی اوقات صادق است. ولی اگر ما یک شب ‘ ‘رد استم

بنابراین  ،؛مردا  وجود دارند، سقراط یک مرد است’’ببازیم: 

نررده بیا   معناداری معنا داری، ما ارف  ‘‘سقراط وجود دارد

، صرفًا یک  ‘‘مردا ’’، مانند ‘‘سقراط’’زیرا  ایمنرردهایم،

مفروگ  ایگزاره گزاره ای-فابربرای یک  نامتعین نا متعیّنشناس  

 نیبت.

می مردا  زیاد ’’این مغلو  کاماًل شبی  ب  این استدالل است: 

         بنابراین سقراط زیاد  ،؛، سقراط یک مرد استهبتندباشند



 236 

-بی بی معنیدر این مورد آشرار است ک  نتیج  ‘. ‘استمی باشد

در اال  ولی در مورد وجود آشرار نیبت.... ، واهد بود معنی

اگرچ   ،ااضر اجازه بدهید صرفًا ب  این واقعیت فوج  کنیم ک 

، نادرست است و یا  ‘‘مردا  وجود دارند’’درست است ک  بگوییم 

مخصوصی  xاست ک  وجود را نببت ب  یک  معنیبی بی معنینببتًا 

 طورکلیب ب  طور کلی،اففاقًا یک مرد است. مفروضی نببت دهیم ک  

معنا  ‘‘وجود دارند x کنندهاشباع کننده یاشباع الفاظ ’’

وجود  a’’ ولی ؛ ‘‘بر ی اوقات صادق است x’’ک   دهدمیمیدهد 

است(  xکننده اشباع اشباع کننده ییک لفظ  a)جایی ک  ‘ ‘دارد

ک  عاری از  استمی باشد،  و طرش صرف صرف یا سای مبدأمبدإ یک 

. روشن شده است ک  در ذهن داشتن این استمی باشد       معنا 

ببیاری از معماهای فلبفی را  فوانیممی می فوانیممغالو  ساده 

 «.ال کنیم ،ک  متوج  معنای وجودی است

در بردارنده واضحی  طورب  ب  طور قولنقل نقل قولاین 

است میا  روشی ک  در آ  ما یک   لوی دربردارنده ی

و  ود شیء. زیرا یک  کنیممی می کنیمشیء را متعین 

یک  صورتکند ب می می کند ب  صورترا اشباع  x لفظی ک 

 xاست و اگر گفتن اینر  لفظی ک   درآمده در آمدهشیء 

با معنا است شر گفتن  ،د دارد، وجوکندمیمی کنداشباع 

است.  معنابا با معنا هم وجود داردهم این ک  شیء 

ک  این  استمی باشد، aفقابل میا  این فوصیف و نام 

. چو  آ  یک ثابت استمی باشدیک ثابت منوقی  aنام 

گزاره یک  عنوا ب  ب  عنوا  ‘وجود دارد a’ ،منوقی است

قرار گرفت   ردبحثمو مورد بحثموضوع/محمولی گزاره  ی 

استداللی ک   .مشرالفی ک  قباًل ذکر شد ی است، با هم 

راسل در متن باال ب  آ  اشاره کرد استداللی است ک  از 

 .کنیممی می کنیماین  ط سوء استفاده 

( وجود دارد 1918:234در اینجا استدالل دیگری از راسل )

. این کندمیمی کندک  برای ما این نظری  را فراهم 

 است: دار دش   دش  دار]استدالل[ هم 
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 دانیدمی می دانیدوجودی را  -شما گاهی اوقات صدق یک گزاره»

 می دانیدبدو  اینر  مثال و مصداقی از آ  را بشناسید. شما 

فعداد زیادی از مردم وجود دارند،  0ک  در فیمبوکتو دانیدمی

 هاآ ا آنهولی من شک دارم ک  یری از شما بتواند یک مورد از 

 می فوانیدواضح  طورب ب  طوربنابراین شما  .؛را ب  من بدهد

وجودی علم داشت  باشید بدو  اینر  فردی را -ب  گزاره فوانیدمی

 گزاره های. سازدمیمی سازدرا صادق  هاآ آنها بشناسید ک  

-نمینمی گویندوجودی چیزی راجر ب  افراد باالفعل  هایگزاره

-می می کنند   طبق  یا فابر صحبت ی رهبلر  فقط دربا گویند

 «.کنند

بدانیم ک  مردم در  فوانیممی انیممی فو ،مومئناً 

 اصی  ب  فرد بفرد وجود دارند بدو  اینر   فیمبوکتو

علم داشت   هاییوجوددارنده وجود دارنده هاییاز چنین 

همین مورد ما ممرن  وسیل ب  ب  وسیل  یولی  ،باشیم

-می می روندم در فیمبوکتو راه است بدانیم ک  مرد

راه رونده هیچ کدام از چنین  از ، بدو  شنا تروند

 بین  بنّی  ییک شاهد و مورد . این هاییروندهراه هایی

 گزاره هایک   کندمی می کندرا فراهم  یاند  و ناچیز

 ی هیچ چیزی درباره رویشیاده شیاده روی – هایگزاره

-نمی نمی گویند      واقعی  صو ب  ب   صو افراد 

 . گویند

می موجب  ،مثل نظری  فرگ  ،ولی چ  چیز از نظری  راسل

وجود  اصیتی از  وا  باشد ن   اصیتی از  شودمی شود

مانند  ‘وجود ندارد x’ ،اشیاء؟ بر مبنای این نظری 

 گون  ی، ک  برای این  ‘منقرگ شده است x’این است ک  

این ولی بر افراد  ودرمی می رود صوصی ب  کار  یگون 

      ، ما. برای مثالشودنمی نمی شودفوزیر گون  این گون  

ولی ب  هیچ  ،منقرگ شده است 1دودو گوییممی می گوییم،

این دودو منقرگ شده است، ’وج  منظورما  این نیبت ک  
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یک دودو  ا  است. قیاس  کنندهمشخص مشخص کنندهک  

 ‘مردها زیاد هبتند’و  ‘مردها وجود دارند’راسل بین 

در هیچ کدام از این  گویدمی می گوید: او استمی باشد

      ب  کار  صو ب  ب   صو موارد  اصیت برای افراد 

را  هاییاستدالل استدالل هایی. اگر ما رودنمی نمی رود

کنار  کندمی می کند ک  او برای این نظری  فراهم

-هما  هما  طور هااستداللاستدالل ها،و این - -بگذاریم

 داده ایم ب  طورقرار  موردفوج  مورد فوج ک  ما  طور

 ،-هبتند دار دش   دش  دارواشتناکی  طورایم ب داده

 بین  بنّی  یشر ما برای شیشتر رفتن فقط دلیل و 

 آورالزام الزام آورو داستا  راسل فقط  .زبانی داریم

 نیبت.

  ،:وجود ندارد ایمغالو  مغالو  ایدر استدالل زیر هیچ 

 مردا  وجود دارند،

 سقراط یک مرد است، 

 سقراط وجود دارد. ،شر

معنا هر کدام از این جمالت کامالً  رسدمی می رسدب  نظر 

 مقدم  مقّدم  یو با فرگ اینر   .هبتندمعنادار  دار 

مردا  وجود  ی "هم دهد میمی دهد      او معنی 

 فوانیمنمی نیمنمی فوادارند" و آنگاه ما ااتمااًل 

 ی کاذ  داشت  باشیم. نقو  ی مقدمات صادق و نتیج 

 ،:مقابل استدالل

 ،هبتند شرشمار شر شمارمردا  

 ،سقراط یک مرد است

 است، شرشمارشر شمارسقراط  ،بنابراین

ممرن است  مقدم  مقّدم  است. دو  فوج قابل قابل فوج 

             عنافا آنجا ک  م- ولی این نتیج  ،کاماًل صادق باشند

صادق نیبت. ما  طورقورب  ب  طور قور -دهدمی می دهد

 درا روی مردا  منفر فوانیم فعددنمی فعّددنمی فوانیم 



 239 

ولی وجود کاماًل متفاوت است. زیرا چگون   ،فوزیر کنیم

وجود داشت  باشند، اگر  فوانندمی می فوانندمردا  

 هیچ مرد منفردی وجود نداشت  باشد؟

 

 اشتباه فرگ ( 715

ب  را  وجودک  قباًل گفتیم،  طورهما  ، هما  طورفرگ 

-ب  ب  عنوا ن   ،یک  اصیت بیا  کردعنوا  ب عنوا  

-آ  آنگون  یک  اصیت مرفب  اول، -  اصیت اشیاء عنوا 

یک  اصیت  عنوا ب  ب  عنوا بلر   -ک  او نامید گون 

. -ومد-یک  اصیت مرفب  ،یعنی -ها  اصیت اصیت هااز 

سور وسیل  ب  ب  وسیل  ی او آ  را با  اصیتی ک  

، برای مثال ،است کردهشدهمشخص  ‘وجود دارد’وجودی 

’Fمی می کندبیا   گون این این گون  ‘ها وجود دارند-

هایی هبتند Fو گفتن اینر   ‘هایی هبتند F’ک   کند

این  ی . دربارهاستمی باشد Fمفهوم  ی صحبت درباره

است ک  اداقل یک مثال و مصداق وجود مفهوم گفتنی 

 می شودبیا   0مشهور از اصول ی دارد. در اینجا قوع 

 :شودمی

یک مفهوم  وسیل ب  ب  وسیل  یمن معتقد نیبتم  صوصیافی ک  »

. کندمی می سازد معینمتعین یک مفهوم را  شودمی می شودبیا  

این  هبتند ک  مشمول اشیائی اشیایی  صوصیات  هاایناینها 

 صوصیات مفهوم  هااین اینها و  شوندمی می شوندمفهوم واقر 

یک  صوصیت و ‘ ‘الزاوی قائم قائم الزاوی ’’بنابراین  .؛هبتند

نمی ‘ ‘الزاوی قائم قائم الزاوی مثلث ’’صفت از مفهوم 

متباوی ولی این گزاره ک  هیچ مثلث دارای  ووط راست  ؛نیبتباشد

وجود ندارد یک الزاوی  االضالع قائمباویمت االضالع قائم الزاوی  

متباوی مثلث دارای  ووط راست ’’از مفهوم   صوصیتی  صوصیّتی 

می را بیا  ‘ ‘الزاوی االضالع قائممتباوی االضالع قائم الزاوی 

 می دهد؛ این گزاره ب  آ  مفهوم عدد صفر را نببت کندمی کند
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فصدیِ  وجود در  . از این جهت وجود شبی  ب  عدد است.دهدمی

 اقیقت هیچ چیزی نیبت ب  جز انرار عدد صفر.

چو  وجود یک  صوصیتی از مفاهیم است، استدالل هبتی شناسان  

 «(1884b:64 frege-5.)رودمیمیرودبرای وجود  داوند از بین 

چگون  استدالل هبتی شناسان  در اینجا ب  کار رفت؟ 

 ظری  هایشنک   ،این فقط چراغ سبز فرگ  ب  کانت است

کامل درو   طورب  ب  طوروجود  ی درباره هایشنظری 

متن این استدالل آمده است. اما ما اهمّیت این ارفباط 

اهمیت کم یمکم اهمّیت نمی شمرای فرگ  ناچیز و را بر

در یک نام  ب  فاریخ  ،. ادود دو سال زودفرشمریمنمی

ک مثل ماینونگ، ی - 0ب  آنتو  مارفی 0991آگوست  18

از  یک نمادگذاری نمادگذاری ایاو  -دانشجوی برنتانو

. دهدمی می دهدرا فوضیح  ادنگاری نگاری ادمفهوم 

می  ، نشا کندمی می کندک  او بیا   گون آ آنگون  

. ‘‘ارم شخصی یک ارم وجودی است’’ ،چگون  دهدمی دهد

 ،:مثال او

τυτ42=  اa 

ادام  او  ‘‘وجود دارد 4 اداقل یک جذر’’ ،یعنی

 :دهدمیمیدهد

می بنابراین اارام وجودی جایگاه  ود را در میا  سایر اارام »

. من هنوز دوست دارم ب  شما نشا  دهم چگون  نفی یابندمی یابند

 ارای  کانت از استدالل هبتی شناسان  وقتی در رود و طری  من 

و  شودمیمی شودشهودی  یلی روشن  صورتب  ب  صورتشود  ارائ 

من می ولی  ،فرورفتگی )ک  نشان  من از ارمیت است( چیبت ارزد

طوالنی  ی هم شما را با نام  جاهمین همین جافا  فرسممی فرسم،

 «(frege 1979:100c)  بت  کرده باشم.طوالنی  ود  ام 

 نقل قولبعد در یک  هایسال سال هایدرست همین ارفباط 

فأیید  مورد ،ک  ما قباًل آ  را بیا  کردیم قولنقل

وجود  دا  ایشناس  شناس  ایبرها  هبتی ’’قرار گرفت: 
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یک مفهوم  عنوا ب  ب  عنوا  0فلقی وجود ی از مغلو 

( frege 1891:146) ‘‘بردمیمی برد     اول رنج -مرفب 

 فلّقی ک  این   بنابراین برای فرگ  اهمیت کمی ندارد،

ر باید با کانت منو  باشد و مان می او از وجود فلقی

استدالل هبتی شناسان  شوند. ولی این وعده ب  مارفی 

 بزرگترین چالش هایبرای فوضیح این ارفباط یری از 

 مدر  است. ی فلبف  هایفرین چالشبزر 

استدالل هبتی شناسان  یک موضوع  ، Grundlagen اما در

فرگ  ب   ی است. فوج  اولی  ایااشی  ااشی  ایجنبی و 

و بنابراین ارفباط اساسی  ،است معووف اصلیفعریف عدد 

است. یک  عدد اصلیو مفهوم  وجودبرای او بین مفهوم 

با یک جمل  مثل  ‘وجود دارد Fاداقل یک ’جمل  مثل 

 هاایناینها . کندمیمی کندبرابری  ‘وجود دارد Fچهار ’

چ  " سلالسئوال ، جمالفی ک  ب   ‘‘جمالت عددی هبتند’’

او  ،ک همین همینر ؟ دهندمی می دهندفعداد" شاسخ 

،  هاFها، بر ی  F ی هم  - سورها را مورش کرده بود

 کمّیت روشن شد ک  هیچ ففاوفی نوعی با فصریح  -یFهیچ 

و الی آ ر ....  F ، س F، دو Fیک  -وجود نداردکمیت 

و  در با من فرازهم هم طرازو بنابراین ریاضیات را 

ک   0F - کرددر واقر دقتی را فراهم  Fهیچ  نظر گرفت.

 04او بنا شده است. ی براساس آ  سا تار هوشمندان 

یک فصدی  ’ ‘‘عدد ی محتوای یک جمل ’’فرگ  گفت 

 ،. این ب  علت آ  است ک  ‘یک مفهوم است ی درباره

فعبیر کنیم،  طورایناینوور اگر بتوانیم آ  را 

یک مفهوم  ی وجودی فصدیقی درباره ی محتوای یک جمل 

 است.

یک مفهوم است. این  ی عددی فصدیقی درباره ی ک جمل محتوای ی

باشد. اگر من بگویم  فرواضحواضحتر از هم   1شاید در مورد 
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مجموع  هیچ قمر یا  سادگیب  ب  سادگی،  ‘‘قمر دارد 1زهره ’’

از قمرها وجود ندارند ک  ب  چیزی نببت داده شده ای مجموع  ای 

آ  است ک  یک  اصیت ب   دافتمیمی افتدولی آنچ  اففاق  ،باشد

هیچ چیزی فحت  ،یعنی ،نببت داده شده است‘ ‘قمر زهره’’مفهوم 

ب  شادشاه  ی درشر ’’. اگر من بگویم گیردنمینمی گیردآ  قرار 

 4عدد  ،شر من‘ ‘شودمیمی شودچهار اسب کشیده وسیل  ب  وسیل  ی 

ببت ن‘ ‘کشدمیمی کشداسبی ک  درشر  شادشاه را ’ ’را ب  مفهوم 

ففبیر وجود و ارفباط بین ( frege 1884 45:59. )امداده داده ام

زمانی وقتی ، هشت سال بعد فررار شده است، وجود و عدد

 واضح مورش شده است: طورب  ب  طوربحث معنا/مرجر  ک 

ک  نببت داد  یک عدد، مبتلزم گفتن چیزی  امگفت  گفت  اممن »

واضح  طورب  ب  طورا/مرجر راجر ب  یک مفهوم است، وقتی بحث معن

ک  نببت داد  یک عدد،  امگفت  گفت  اممورش شده است: من 

  اصیت هایمبتلزم گفتن چیزی راجر ب  یک مفهوم است؛ من از 

 کنممی می کنمنببت داده شده راجر ب  یک مفهوم صحبت  های اصیت

ک  یک مفهوم ممرن است فحت مفهوم دانم می می دانم و مجاز 

نامیده ی قرار بگیرد. من وجود را یک  اصیت از یک مفهوم باالفر

می     . منظور من ب  بهترین شرل با یک مثال روشن امنامیده ام

،  ‘وجود دارد 4جذر  ی اداقل یک ریش ’. در این جمل  شودمیشود

 )مثالً( عدد معینی ن  درباره کنیممیمی کنیم،ما چیزی را بیا  

 ی یک مفهوم، جذر ریش  ی ر  دربارهبل ، -1 ی و ن  درباره ،1

 «(1892b:187 frege-8یعنی اینر  آ  مفهوم، فهی نیبت. ) ،4

اال یک موضوع مهم و مورد نزاع در اینجا وجود دارد 

ک  یک مقدار زیادی از فاای فلبفی را اشغال کرده 

 ی درباره ایجمل  جمل  ایعددی  ی است. چو  یک جمل 

است ک  هر شمارشی از یک مفهوم است، فرگ  معتقد 

باید درو  قالب یک مفهوم فهمیده شود ک   می اشیاء

موضوعش را فقبیم کرد. اینر  فرد چ  فعداد شیء داشت  

را  هاآ آنها ک  او چگون   هباشد واببت  ب  این بود

 ی کرده بوده است. در مورد دست  بندیدست  دست  بندی

-هم هم  ال ورق بازی، ما یک دست  ورق، چهار دست  ورق

من سنگی با این ، سیزده ورق بازی داریم. اگر  ال
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: وز  این را شیدا کن، دقیقًا چیزی کلمات ب  کبی بدهم

 ک  باید بررسی کند. امداده داده امرا ب  او 

 هایکارت کارت هایاز  ایفوده فوده ایولی اگر من 

با کلمات: فعداد  ی را در دستا  او قرار دهمباز

-نمینمی گویدرا شیدا کنید، این ب  او  اهایناینها 

 هاکارت کارت هاک  آیا من دوست دارم ک  فعداد  گوید

کارفها کامل  هایدست  دست  هاییا ]فعداد[  ،را بدانم

. skatممتاز  هایورق ورقهای یا اتی مثاًل  ،راها کارت

قرار داد  این فوده در دستا  او، ِاعوای کامل چیزی 

باید بر ی کلمات  می نیبت؛ من ،ی کندک  او باید بررس

 دست  هایبا  هاکارتکارت ها،- بیشتری را اضاف  کنم

 frege 1884b:28)-(9. ها الفکفک  ال هایا  ،کامل هایدست 

 شیوه ای( ادعا کرد ک  فرگ  ب  هما  0867) 0شیترگیچ

 موردبررسی مورد بررسیفرفیبی بود  اعداد را  ایشیوه

مورد را هم  همانیایناینهمانی ک   هددمیمی دهدقرار 

 .دهدمیمی دهدقرار موردبررسی بررسی 

 bبا  هما ایناینهما   aگفتن اینر   ،او استدالل کرد

یری است و  aدقیقًا مانند آ  است ک  بگوییم  ،است

  ،؛است bدقیقًا مانند 

یک  وسیل ب  ب  وسیل  یباید  می یک، ،بنابراین اگر

هم مثل هما  باید  ‘هما ’میل شود، مفهومی فر ی کلم 

 دانیممی می دانیمک   طورهما  هما  طورفرمیل شود. 

 Gولی دو  Fآ  است ک  ما ممرن است یک  ،نظری  فرگ 

گیچ از  ی داشت  باشیم. موازی با این، آموزه

ممرن است  b , aنببی آ  است ک   همانیاین اینهمانی 

بحث د. ببیاری در های متفاوت باشنGباشند ولی  Fهما  

بعدی فرر کردند فرگ  بر ا  بود در های بحث های 

متفاوت بر ورد  صورتها ب این اینها ب  صورتاینر  با 
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شمارد نببی  اگرچ  اگر چ و در اینر   کردمیمی کرد

ب  هر اما  05مول  بود. همانیایناینهمانی بود، 

( 1984) 1و آلبتو  0فمایل داریم با بنت ما هراالب اال،

ک  گیچ  ، ک  بحث کردندموافقت کنیمدر مورد این بحث 

اعتماد درستی داشت بر اینر  فرگ  هما  موضعی را ک  

هم  همانیاین این همانیدر مورد  ،عدد داشت ی درباره

اینر  او چ  موضعی داشت  ی ولی گیچ درباره ،داشت

 ،باید مول  باشند می : هر دوکردمیمی کرداشتباه 

 اشیاء. ی ارهدرب ،یعنی

فوصیف ما درصدد اضاف  کرد  وجود درو  این مخلوط 

می اشیاء  ی درباره همانیایناینهمانی است. اگر جمالت 

باید  می شر یک جمل  راجر ب  وجود هم هبتندباشند،

می ما در یک فقدا  فهم ب  سر  06اشیاء باشد. ی درباره

-این اینهمانی ک  چرا فرگ  نمادهای بریم میبریم 

-می می گرفت و وجود را ببیار متفاوت ب  کار همانی

و اال بحث  واهیم کرد ک   میولی ما مومئن هبت .گرفت

 او در انجام چنین کاری در اشتباه بود.

 .ببت  شده است ما بررسی بررسی ما دست و شای ما در 

ک  در شروع این فصل بیا   طورهما هما  طورزیرا 

 منتشر شده ادآثار  کردیم، فرگ  هیچ استداللی در

وجود ک  او  ی برای این نظری  درباره ادمنتشرشده

برای آ  مشهور است، مهیا نررد. در اقیقت چیزی  یلی 

ک  قباًل ذکر  هاییقولنقل نقل قول هاییبیشتر از نوع 

می نررد و  ارائ  ارای  کردیم مثال  وبی از آ  است، 

ین نظری  ب  ا 0991ک  او اداقل از  بینیممی بینیم

معتقد بود، بر الف سایر مواضر فغییرات رادیرال در 

نگاه فلبفی او. ولی چرا این وضر را افظ کرد؟ اگر 

                                                   
Bennett-1 

Alston -2 
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ممرن بود ما شذیرد  ،( هما  نظری  را داشت1781کانت )

 عنوا ب  ب  عنوا فرگ  را در راستای رویررد او 

کانت برای این  هایاستدالل استدالل هایاینر  فمامی 

بدذیریم.  ،ک  او و فرگ  در آ  شریک هبتند موقعیت

 واهیم دید  717ک  ما در بخش  طورهما هما  طور ،ولی

عمده از موضر فرگ  متفاوت  طورب  ب  طورموضر کانت 

در  فوانیممی می فوانیمبود. فنها متن مرفبط ک  ما 

او از یک گفتگو با  Nachlass در ی نظر بگیریم نبخ 

، 0الهی دانی ب  نام برنارد شانجر، استمی باشدهمرارد 

 ی ب  همراه ففبیر فرگ  درباره ،موضوع وجود ی درباره

قبل از ’’نبخ  را ب   مصححین مصّححین این موضوعات. 

و مر  شانجر در  گردانندبرمیبر می گردانند، ‘‘0994

می آ  را وضر  هاآ آنها ک   گون آ  آ  گون  ،0995

-میمی گیرندآ  در نظر  ‘‘عاد نهایی وقو’’، کنندمیکنند

واضح آ  را  طورمبئل  ب  مبأل  ب  طور. این گیرند

و انتشار  0978در  مفهوم نگاریبین انتشار  ،زمانی

فاریخ . این کندمیمی کندوضر  0994در  (Grundlagen)اصول 

-طور قابلب  ب  طور قابل فوجهی  گذاریفاریخ گذاری

-شذیرفت  ت  شدهشذیرفمهم است. این یک اقیقت فوجهی 

از  nGrundlageک   است می باشدمیا  مفبرا  فرگ   شده

معنا/مرجر فرگ  بیشتر بوده است. جایی ک  ما با 

در شناسایی  ،عمومًا شذیرفت  شده ا تالف داریم ی نظری 

، آنر  استمی باشد مفهوم نگاریما از داستا  سمانتیک 

و  ،گبترده و وسیر شنا ت  نشده است طورب  ب  طور

آنر  ما هر دلیلی داریم فا باور کنیم در اصول 

داستانی ملثری بود. عدم فواف  ما با اظهارات دامت 

باید بر  واننده  می ( راجر ب  این موضر7-1997:66)

 روشن شود:

                                                   
Bernard Punjer -1 
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و استحرام ببیاری از  ،اصول شفافیتشفافّیت ایااش و 

 می سا تبرای ما مشرل  ،آ  هایاستدالل استدالل های

 ادابتدایی ابتدایی اد، ی فا فرگ  در فمام دوره سا ت

نببت ب  آنچ  در نظر ما نیاز آشرار برای یک فمایز 

 سادگیب  ب  سادگیبدانیم. او  بصیرتبی بی بصیرتاست، 

 میانی اد ی فا او اصول فئوری دوره ،هیچ آگاهی نداشت

در مورد ضرورت فمایز کرد،  فرمول بندیرا  ادمیانی

می ارت و آنچ  این عبارت ب  آ  داللت بین معنای عب

 ...بندی کردکند، فرمولمیکند

محتوا یا معنای یک عبارت برای فرگ  در آ  زما  در 

آ  وااد هم معنای آ  بود و هم آنچ  این معنا ب  آ  

: این فمایز فنها وقتی بر او آشرار کردمیمی کردداللت 

 کردمید،می کرشد ک  او فمایزی بین معنا و مرجر مورش 

در گفتن اینر  او مفهوم  طورقورب  ب  طور قورو او 

ابتدایی و شیشین محتوا را درو  دو جزء فقبیم کرده 

غرابت واژگا  ا یر  مبئل  مبأل  بود، دقی  بود. این 

فا  کندمی می کند: او انتخا  کندمیمی کندرا فبیین 

 را برای آ  چیزی ک  عبارت بر آ  داللت ‘مرجر’اصوالش 

 دهدمیمی دهدافظ کند. آ  همچنین فوضیح  کند،میمی کند

 برجبت  اینقش دوگان  ببیاری  ‘مفهوم’ک  چرا اصوالش 

، بعای اوقات کندمیمی کند یدر "اصول" باز ایبرجبت 

 مورد استفادهبرای معنای یک عبارت محمولی 

و بر ی اوقات برای  گیردمیمی گیردقرار  مورداستفاده

 مرجر آ .

سازگاری از  ارائ  ارای  یهیچ  ،طبیعی طورب  ورب  ط

بدو  فصدی  یک فمایز بین معنا و  «اصول» ی آموزه

فواند می نمی فواند ارای  ،آنچ  ب  آ  داللت شده است

باید در ذهن  می ما ،شود؛ ولی در  واند  کتا  ارائ 

رگ   ودد این فمایز این اقیقت را در نظر بگیریم ک  ف
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او جهت انجام چنین کاری ب  این معنا  را نبا ت. نقص

است ک  در آ  زما  یک ناسازگاری سفت و سخت در قلب 

ب  این ناسازگاری  هرچند هر چندففرر او وجود داشت، 

در استدالل این کتا   جزئی جزیی  یلی  صورفیب  صورفی

 .شودمیمی شودوارد 

از فمایز  ‘‘آگاهی’’ادعای دامت بر اینر  فرگ  هیچ 

اصوالاات دامت در  - نداشت ni ficiation , significancesigبین

 اولّی  یدر کار  -برای معنا/مرجر قولنقل نقل قولاین 

است. ما یک  دفاعغیرقابل غیر قابل دفاع ،او اولی 

ارائ   ارای  کرده ایم 4کامالً متفاوت در بخش  ی نظری 

 .ایمکرده

-جزء جزء جزء ب گفتنِ آ  نیبت ک  فرگ  یک طرش  ، این

داشت. ]چنین چیزی[  اصولسمانتیک معنا/مرجر در  جزءب 

 او نداشت. 

در هیچ کجایی این مبئل  بیشتر از بر ورد او با 

عبارت محمولی روشن و آشرار نیبت؛ چو  فرگ  برای 

باید  می  ودد مشخص نررده بود چگون  فمایز معنا/مرجر

-همینهمین طورو  ،محمولی ب  کار رود-در مورد عبارات

او روشن نررده بود ک  فمایز معنا/مرجر باید در  طور

 ادعایاّدعای با  مورد جمالت ب  کار گرفت  شود. شر ما

 کنیمنمی نمی کنیم؛معنا/مرجر موافقت  ی دامت درباره

-بندیشی شی بندی هایدر  ‘‘ناسازگاری رادیرال’ ’ولی 

دقیقًا آ  چیزی است « اصول»سمانتیک/هبتی شناسان   های

و ما  ایمکرده کرده ایم،ک  ما در اینجا ب  آ  اشاره 

می ااتماالً ناسازگاری بیشتری نببت ب  آنچ  دامت بیا  

 .کنیممی می کنیم     شیدا میررد،کرد

 هااستدالل استدالل هامرجر فهم  بدو  سمانتیک معنا/»

از  متقدم متقّدم در گفتگو با شانجر در قالب سمانتیک 

. فر استمعقول معقول فر می باشدی  یل مفهوم نگاری
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می این آ  چیزی است ک  ما در اال ااضر از آ  بحث 

فقط درو  متن  هااستدالل استدالل ها. این کنیممی کنیم

 متقدم متصاعدکننده متقّدم متصاعد کنندهسمانتیک 

 مقبولیتی مقبولّیتی دارای هیچ  هاآ آنها هبتند و 

نیبتند. زیرا سمانتیک درو  سمانتیک معنا/مرجر بعدی 

، بیشتر آوردمیمی آوردمعنا/مرجر یک قالب را فراهم 

ک  در آ  این نظری  ک  وجود یک  ،شبی  قالب راسل

 اصیت از اشیاء است دارای جایگاهی  و  است. درست 

 متقدم متقّدم  ی ک  فرگ  نظری  گون هما  هما  گون 

، باید فر  کرد همانیایناینهمانی  ی  ودد را درباره

-می می گفتفر  را نیز  وجود ی متناظر درباره ی نظری 

 4 سمانتیک مفهوم نگاری در بخش ی . ما دربارهگفت

 ،ک  فرگ  بیا  کرد طورهما هما  طورصحبت کردیم. 

 یک فرکیب بود: [inhalt]مفهوم محتوا 

 محتوایافمی  ی یک جمل  محتوای ،بخش مرجر و بخش معنا

 ی راسلی بود. در یک جمل  ی شخصشخّصی   ی یک گزاره

s, افمی  و  گیردمیمی گیردیک شیء قرار  جایب  ب  جای

s ولی گیردمیمی گیردیک مفهوم قرار  جایب  ب  جای .

یک  اصیت  صورتب  ب  صورت ،یعنی ،مفهومی فهمیده شد

یک کل ب  جای محتوای  صورتب  ب  صورتیا فوصیف. جمل  

ک  شامل یک شیء و یک  اصیت  گیردمیمی گیردد قرار  ود

 .شودمیمی شود

ک  شارادوکر ستاره  مفهوم نگاری 31310اصل جایگزینی 

صبحگاهی را فولید کرد یک انعراس  ی شامگاهی/ستاره ی

روشن از این سمانتیک مرجر مبتقیم بود: جایگزینی 

ادود مفرد هم مرجر ارزد شنا تی را افظ کرد. سمانتیک 

فرگ  از معنا و مرجر از شرافتن  ایالی  الی  ایدو 

 می گرفتنشأت  (Inhalt)او از محتوا  مفهوم نگاریمفهوم، 

 شدهفهمیده فهمیده شده ییک مفهوم  s. مرجر گرفتمی
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 مورداستفادهمورد کاربرد  بود ک  در مرجر 0مصداقی

-میمی دهدرا نتیج   یک ارزد صدق -یک شیء - قرار گرفت

 1مفهوم فهمیده شده مفهومی sمعنایی  (. )مرجر جمل دهد

  ک  وقتی نببت ب  معنای نام ،بود مفهوم نگاریاز 

یک اندیش  یا گزاره را  شدمی می شدب  کار گرفت  

 .دادمیمی دادنتیج  

با  صادق باشند، در ارزد شنا تی a=bو  a=aفرگ کنید 

این  مفهوم نگاری مللفملّلف هم ففاوت داشت  باشند، 

 ی درباره همانیایناینهمانی گ کرد ک  این جمالت ررا ف

 ود  ی اشیاء بودند، ن  درباره هاینام نام های

-می می فوانبت آگاهی بخشیاشیاء. فنها روشی ک  او 

ب  را افظ کند  مفهوم نگاریدر  بخشیفوانبت آگاهی

فغییر موضوع گفتما  بود. در عوگ سیل  وب وسیل  ی 

 ارجاع شدهک  اشیاء  گویدمیمی گوید a=bاین قرائت ک  

یری هبتند، اولین را برگزید ک  بگوید دو  شدهارجاع

مختلف  محتوادر  a=bو  a=aنام هم مرجر هبتند. اال 

می شد در را شامل  aزیرا محتوای اولی نام  ،بودند

 را شامل bمحتوای دومی نام ک  شد دراالیمی االی ک  

 .شدمیمی شد

شیشنهاد ما آ  است ک  فرگ  جوا  هما  استرافژی را 

جمالت وجودی  بخشیآگاهی آگاهی بخشیجهت شردا تن ب  

-آگاهی آگاهی بخشیب  کار گرفت ک  برای  شخصی  شخصّی  

شذیرفت  بود. ما اال  همانیایناینهمانی جمالت  بخشی

 .گردیممی گردیم می     ب  گفتگو باز 

می فمرکز گفتگو بر روی سلال ابتدایی شانجر 

 ،:ی : آیا جمل استباشند

                                                   
extensionally -1 

intensionally-2 
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چیزی دارای  اصیت شرواز کرد  نیبت، ولی مشمول مفهوم 

 ،گیردمیمی گیردقرار  ‘‘شرنده’’

 ی دارای هما  معنایی است ک  جمل 

در میا  آنچ  ک  هبت، چیزی است ک  دارای  اصیت 

قرار  ‘‘شرنده’’ولی مشمول مفهوم  ،شرواز کرد  نیبت

 ؟گیردمیمی گیرد

ولی هیچ  استمی باشد، ‘‘بل ’’( a 1884جوا  فرگ  )

نمی اضاف   ‘‘هبتدر میا  آنچ  ک  ’’چیزی با عبارت 

 . شودنمیشود

در ففبیر او بر گفتگو، کلید اصلی ک  فرگ  روی آ  

است  Fآ  است ک  گفتن آ  چیزی  کندمی می کنداصرار 

، است Fآ  گفتن هیچ چیزی بیشتر از اینر   ،داردوجود 

 .نمی باشد نیبت

فرگ کنم ک  عبارت  سادگیفوانم ب می می فوانم ب  سادگیاال من »

چیزی موجود ’ک   دهدمیمی دهدهما  معنا را  ‘مردا  وجود دارند’

چیزی را  ‘وجود دارد’فقط ب  این شرط ک   ، ، اما یک مرد است"

 ک طوریب  ، ب  طوری ک است مبینبیّن  -ک   ود کندمی می کندامل 

 ب  جای شما ی ندارد. هما  برای سایر عبارافی ک یهیچ محتوا

-میمی رودب  کار  ،کنیممی می کنیماستفاده  ‘وجود دارد’ جایب 

 «(frege 1884a:62). رود

،  ‘‘وجود دارد’’جایگزین  عنوا ب  ب  عنوا  آنچ  او

 است: ‘‘ا هم - ود’’در ذهن دارد 

 جایب  ب  جای: یک نفر برممی می برممن این اقیقت را ب  کار »

 هما ایناینهما  با  ودد ’بگوید  فواندمیمی فواند ‘وجود دارد’

جهت نشا  داد  آنر  محتوای آنچ  امل شده است بر روی  ‘است

 ‘مردا  وجود دارند’. کندنمینمی کندفری   ‘وجود دارد’ ی کلم 

بر ی مردا  با  ودشا  ’ک   دهدمیمی دهدرا  هما  معنایی

 هما ایناینهما  بر ی چیزهای ’یا  ‘هبتند همانیایناینهمانی 

  «(frege 1884a:62) ‘با  ودشا ، یک مرد است
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 بی معناب  مفهوم  ‘‘هیچ محتوایی ندارد’’اسناد وجود 

معنای اضاف  نررد  چیز  ،بلر  ،بود  نیبت معنابی

 بخش نبود  است.جدید است، آگاهی 

وجود  A’و ن   ‘است هما این اینهما  با  ودد  A’ن  در »

. هیچ کدام دهدنمینمی دهدیاد  A ی چیز جدیدی درباره  ‘دارد

 «(frege 1884a:62)انرار شوند.  فوانندنمینمی فواننداز جمالت 

 گوید:میمی گوید،مجددًا او 

میز با  ودد  این’و  ‘این میز وجود دارد’ هایارم ارم های»

بیّن هبتند و در نتیج  در  -کاماًل  ود ‘است هما این اینهما  

هیچ محتوای واقعی بر این میز امل نشده است.  هاارم ارم هااین 

3)-(frege  1884a:62» 

مورد کامل در  ط نرات  طورب  ب  طوراین ففبیرها 

 زائدزاید اشو و  ی درباره 713در بخش موردفوج  فوج  

. ادعاهای استمی باشداول -یک محمول وجودی مرفب بود  

و  هبتند بخشآگاهی آگاهی بخش غیر شخصی شخصّی  وجودی 

بنابراین معنای  ،؛هبتند ‘واقعی’همچنین فاقد محتوای 

می سازگار  ‘0هبت’از  ی با استفاده ‘وجود دارد’

 زائد،زاید،برای بیا  وجود باید این محمول  استباشد

هما   ،، بی محتوا باشد. ولیبخشاهیآگ آگاهی بخشغیر 

ادعاهای وجودی  دانیممی می دانیمک  ما  طورهما طور

 هبتند: بخشآگاهی آگاهی بخش

نمی  ’is‘،  ودد بیّن است شر ‘است (0)لئوساچز’ ی ولی اگر گزاره»

مردا  ’، There areدارای هما  محتوایی باشد ک   فواندنمیفواند

-نمینمی گویدبیّن را  -ی چیزی  ودچو  این دوم ،دارد ‘هبتند

 ‘مردا  هبتند’ وسیل ب  ب  وسیل  یرا. اال اگر شما آنچ  گوید

یا  ‘مردا  وجود دارند’وسیل  ب  را ب  وسیل  ی  بیا  شده است

بیا  کنید شر  ‘در میا  چیزهایی ک  هبتند بر ی مرد هبتند’

 ‘’hasbeingیا  ’exist‘بر  فواندنمی نمی فواندمحتوای این جمل  

 «.(frege, 1884a:62) .فری  زند و غیره

 :کندمیمی کندسلال را ایجاد  یک این

                                                   
There is -1 
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امل شده  ‘مردا  وجود دارند’ولی اگر محتوای آنچ  در ارم »

می ، شر ب  کجا فری  زندنمینمی زند فری  ‘وجود دارد’است، ب  

 جزیی: در شرل و قالب ارم دهممی می دهم؟ من جوا  کندمیکند

 فوا می می فوا یک ارم وجودی است ک   جزئی جزیی . هر ارم یجزئ

بر ی اجبام روشن ’ ،فبدیل و فحویل یابد. مثالً  ‘هبت’ب  قالب 

نمی بر ی شرندگا  ’هما  است ک  اجبامی روشن هبتند.  ‘هبتند

شرندگانی هبتند ک  ’هما  است ک   ‘شرواز کنند فوانندنمیفوانند

الی  طورهمینهمین طورو  ، ‘از کنندشرو فوانندنمی نمی فوانند

 «(frege 1884 a:63)آ ر.  

 اصیتی  عنوا ب  ب  عنوا بنابراین اگر ما وجود را 

 ادعااّدعا ، این گزینیمبرمی بر می گزینیماز اشیاء 

 بخشآگاهی آگاهی بخشک  این شیء  ا  وجود دارد غیر 

 معادل ‘مردا  هبتند’ هرچندهر چند ،است. ب  این دلیل

در  وجود دارد ،و استمی باشند ‘دا  وجود دارندمر’با 

آگاهی غیر  وجود دارد فواندنمینمی فواندا یر  ی جمل 

بنابراین آنچ   .؛باشد ک  قباًل ذکر شدبخش آگاهی بخش 

ک  امل شده است ب  یک شیء امل نشده است. برای فرگ  

، ارمی است ک  مفاهیم را ب  هم مربوط جزئی جزییارم 

. یک ادعای وجودی یک ارم از این نوع کندمیندمی ک

ب  وجود دارد، هر کدام  (   )      هبت و (   )است: و 

شده مفهومی کامل  ی یک کلم وسیل  ب  وسیل  ی 

 07یک مفهوم هبتند. ی و هر کدام درباره اندشدهاند،

- وبی میب  ب   وبی می دانیمک   طورهما هما  طور

صریح بین ادود مفرد و ادود  طورب ب  طور، فرگ  دانیم

 هاینام نام هایاشیاء و  هاینام نام هایکلی، بین 

. داستا  فرگ  شودقائل میقایل می شودمفاهیم فمایز 

وجود ک  در طی فغییرات ببیار سفت و سخت در  ی درباره

 بدو  فغییر  بی فغییر ادسمانتیک سمانتیک ادفئوری 

در روشی ک  در آ   مانده است، ب   اطر ففاوفی ک 

ادعاهای وجودی مفرد و ادعاهای وجودی وجود دارد، 
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ارای  فوضیحات  ی است. هم  نااستوارنا استواراساسًا 

در شاراگراف قبلی مربوط ب  مفاهیم  شدهارائ  شده

چ  می ولی راجر ب  ادعاهای وجودی مفرد و ببیط  .است

یک  یک اسم  ا  است. آ  یک شیء را، ‘فرگ ’؟ چیبتباشد

« اصول» مللفملّلف . نامدمیمی نامدفرد  ا  را، 

(Grundlangen)  هم یک اسم  ا  است: آ  ب  هما  شیء ک ،

داللت دارد. بنابراین بر  کند،میمی کندداللت  ‘فرگ ’

 ی، :دو جمل  ،مبنای نظری  فرگ 

 ( فرگ  وجود دارد،7101)

 وجود دارد،« اصول»( مللف 7103)

یک مفهوم فصدی   ی چیزی درباره فوانیدنمینمی فوانید

 شیوه ایکنند. فرگ  هرگز نقش منوقی فوصیفات را ب  

 فغییر نداد. ،ک  راسل انجام داد ایشیوه

سا تارهای  منزل ب  ب  منزل  یرا  هاآ آنها راسل 

( و 7101) ک طوریب  ، ب  طوری ک محمولی در نظر گرفت

فوانند می  د آگاهی بخشمی فوانن             ( 7103)

 ب  وسیل  یفرگ  بعدًا  ،باشند. مومئن باشیدبخش آگاهی

 ییک  صومیت محمول هاآ آنها اسناد معنا ب   وسیل ب 

ولی این  ،شد ها قائلنام نام ها قایلبرای این 

-فجبم فجبّم بخشیسمانتیک هیچ  بخشی صوصیت  صوصیت بخشی

فئوری ک   طورآ آنوور  - مبتقیمی در نحو نداشت بخشی

 09راسل داشت.

-آگاهی آگاهی بخشاین فصدیقات مفرد و انرارهای وجودی 

درگیر  هاآ آنها هبتند اگرچ  هیچ مفهومی با  بخش

مفهوم درست مانند استرافژی  - نشود. استرافژی فرگ 

درصدد ا ذ  -همانیاین اینهمانیدر رابو  با  نگاری

ام ن ی ک  درباره استمی باشدادعاها ب  این عنوا  

 نام گذاری شدهاشیاء  ی ن  درباره ،ندهبت هانامها
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. نگاه کنید او چگون  ب  اسامی  ا  در شدهگذارینام

 .شردازدمیمی شردازداین گفتگو 

ک   دهدمیمی دهدفرگ شده است ک  معنی  ‘سانچز وجود دارد’اگر »

می یک صدای صرف نیبت، بلر  ب  چیزی اشاره  ‘سانچز’ ی کلم 

باید  می ‘سانچز وجود دارد’شر صادق است ک  شرط  کندمیکند، 

بلر   ،جدید نیبت مقدم  مقدّم  یاقناع شده باشد. ولی این یک 

است  فرضیشیش شیش فرضی است یککلمات ما  ی هم  فرگشیش شیش فرگ

شیش فرگ . قواعد منو  همیش  شودمیمی شودک  بدو  بیا  آ  وارد 

-می می کنیمی ک  ما استفاده کلماف ک گیرندفرگ میشیشمیگیرند 

می را بیا   هاارمارم هافهی نیبتند، اینر  جمالت ما  کنیم

نمی ، اینر  فرد یک بازی صرف با کلمات انجام کنندمیکنند

یک ارم واقعی  ‘سانچز یک مرد است’ ک همینهمینر  . دهدنمیدهد

باید ب  چیزی اشاره  می ‘سانچز’ ی ، کلم کندمیمی کندرا بیا  

از بیشتری  مقدم  مقّدم  یمن ااتیاج ب   ،و در این مورد ،ندک

-نمی نمی بینیم از آ ، ‘مردانی هبتند’برای استنتاج کرد  آ  

اگر این معنی را  ، ‘سانچز وجود دارد’ مقدم  مقدّم  ی. بینیم

در فرگ ذکرشده شیششیش فرد ذکر شده بدهد ک  چیزی متفاوت از 

 frege)است.  زائدزاید دارد،  افرار ما وجود ی باال از هم 

1884a:60)» 

در اینجا فرگ مرجر مبتقیم صریح و روشن است: اگر این 

-بی بی محتوانام نتواند ب  چیزی ارجاع دهد شوچ و 

است. ب   اطر افظ محتوا، فرگ  موضوع را  محتوا

این  ‘سانچز وجود دارد’نام فغییر داد.  ی درباره

اشاره و  ‘‘سانچز’’معنا شده است ک گون  اینگون  

 .  ‘کندمیمی کندداللت 

از  اییگان  یگان  ای فرگ  هیچ رفتار یربا  و

ارای  نمی ادعاهای وجودی مفرد و ادعاهای وجودی کلی 

 ی . کاماًل واضح است ک  این یک نتیج دهدارائ  نمیدهد

بال فصل از این اقیقت است ک  او دارای هیچ رفتار 

در مورد ادود مفرد و  اییگان  یگان  اییربا  و 

عبارات محمولی در سمانتیک مفهوم نگاری  ود نداشت: 
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-میمیگیرند معناها قرار  جایب  ب  جای عبارات محمولی

 جای مراجرب ب  جای مرجر هاولی ادود مفرد  گیرند

 آگاهی بخش. ادعاهای وجودی کلی گیرندمیمی گیرندقرار 

 ‘‘مفهوم’’ ی همفهومی دربار طورب ب  طور بخشآگاهی

. گیردمیمی گیردمحمول قرار  جایب  ب  جایاست ک  

 ی درباره بخشآگاهی آگاهی بخشادعاهای وجودی مفرد 

می آ  قرار  جایب  ب  جای است ک  اد مفرد ءنام شی

معنای  .بی شک ب   اطر در دست داشتن     .گیردمیگیرد

 نیاین همامفهوم نگاری برای  الراه راه الهمراه با 

 .همانیاین

درست  مفهوم نگاریداستا  سمانتیک  ی اگر ما درباره

و  ،، مفاهیم او موارد معنایی بودندگوییممی می گوییم

 کّلی آگاهی بخشاو ک  ادعای وجودی  ی بنابراین عقیده

 درواقر در واقر یک مفهوم بود ی درباره بخشکلی آگاهی

بخشی   عنواب  ب  عنوا باید  می داستانی بود ک  او

و البت  اصالش  ،ا  کرده باشداز فئوری معنا/مرجر بی

ب  چیزی ارجاع  شدهبیا  بیا  شدهزیرا این معنای  کرد

و بنابراین آ  چیزی نیبت ک  جمل   کردنمینمی کرد

 اینهمانی راجر ب  آ  است. )ن  بیش از اینر  یک جمل  

رافی است ک  در دو طرف معانی عبا ی درباره همانیاین

-میمی شوند          ظاهر همانیاین همانی اینالمت ع

 (شوند

 آگاهی بخشیفبین فرگ  از  ، الص  طورب  ، ب  طورشر

فقط درو  مبنی بر اینر  ادعاهای وجودی  بخشیآگاهی

درو  سمانتیک  ؛و این سمانتیک اولی  ارجاعی مبتقیم

نامربوط و  این  ،کندمیمی کندمعنا/مرجر کار 

مرجر  او داستا  معنا/ ک همین همینر  .ندذیرفتنی است

وجود  ی باید این نظری  را درباره می را شذیرفت  بود

 را ک  او این نظری  طورهما هما  طور کردمیمی کردرد 
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رد کرده بود. درو   را همانیاین اینهمانی راجر ب  ی

 وجود آ  ی مناسب درباره ی ، نظری مرجر قالب معنا/

-میمی کندا ذ  ئءیک صفت از اشیا ا عنوب  ب  عنوا را 

گفتن  ،بنابراین است؛می باشد.. آ  یک  اصیت کلی کند

گفتن چیز زیادی  ،در مورد چیزی ک  آ  چیز وجود دارد

شیش اگر  - نیبت؛ انرار کرد  اینر  چیزی وجود دارد

ناسازگار  -این باشد ک  مرجر وجود داردفرگ شیش فرگ 

می  ،یک شیء وجود دارد است. ولی در واقر گفتن اینر 

یک شیء  اینر جالب باشد؛ همچنین انرار  فواندمیفواند

 وجود دارد.

 ی یاندیش  ،است بخشآگاهی آگاهی بخشآنچ  در هر مورد 

کامل شبی   طورب  ب  طوربیا  شده است. این داستا  

 جزب ب  جزب  آ  است ک  ما در بخش قبلی بحث کردیم 

[ با استفاده از ابزار راسل اینر  ]آنجا این کار را

 انجام دادیم.

این  ماندمیمی ماندک  باقی  رازآلودی راز آلودیچیز 

 ودد را راجر ب  وجود  ی است ک  چرا فرگ  هرگز نظری 

ما فردید داریم ک  آ  همراه  هرچندهر چندعوگ نررد، 

با فعریف عددی برای او چنا  عمی  گبترد یافت  بود 

 د.ک  او از آ  دست برش

 

 ( ادود مفرد غیر ارجاعی716

متقدم ادود مفرد  ی ری از نظ (1892c:157)فصحیح فرگ  

 ولی ناکامل است: ،برجبت  ،غیر ارجاعی

آشراری یک  طورب  ب  طور ‘                                                       ‘ ی جمل »

ارای یک د  ‘ادیب ’ولی چو  مشرو  است ک  آیا نام  .مرجر دارد

جمل  مرجر  ی همچنین مشرو  است ک  آیا هم  ،؛مرجر است یا  یر

قوعی است ک  هر کبی ک   االاینبا با اینحال، این دارد یا  یر.

این جمل  را صادق یا کاذ  بداند برای  جدی طورب  ب  طور جّدی

-ن ن  فنهایک مرجر فوصیف در نظر  واهد گرفت و  ‘ادیب ’نام 
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و مفهوم؛ زیرا آ  مرجر نام است ک  محمول بر آ  یک معنی  فنها

امل یا از آ  سلب شده است. هر کر این را ندذیرد ک  این نام 

این محمول را ب  کار  فواندمیمی فوانددارای یک مرجر است ن  

ببرد و ن  از امل آ   ودداری کند. ولی در آ  صورت گبترد داد  

با فواند میمی فواند       است؛ یک فرد  زائدزاید مرجر نام 

شیش این مفهوم امتاع و اشباع شود، اگر فرد نخواهد از اندیش  

 ؛،رود. اگر آ  فقط یک بحثی راجر ب  معنای جمل  بودفر شیشفر 

نیازی ب  نگرانی در مورد مرجر اجزای جمل  نبود؛ فنها  ،اندیش 

کل جمل  ارفباط دارد.  بامعنای با معنای ن  مرجر، اجزاء ،معنا

می دارای یک مرجر باشد یا ن ، اندیش  وااد باقی  ‘ُادیب ’

 «.ماندمیماند

ک   شنویمنمی نمی شنویماگر نامی ارجاع ندهد دیگر ما 

با معنی است اتی  ‘ُادیب ’باشد.  ‘صدایی فو  الی’اسم 

اگر دارای مرجر نباشد. این مورد متامن آ  است ک  

  ی، :جمل 

 

 ( ُادیب  وجود دارد،7104)

می ( یک اندیش  را بیا  7104دارای معنا است. ) زنی

کامالً متفاوت را  ی آ  یک اندیش  ،. در اقیقتکندمیکند

 ی، :از جمل 

 وجود دارد، Achaeans باهود با هود( 7105)

 .کندمیمی کندبیا  

( را باور کند ک  صادق 7104چو  یک شخص ممرن است )

( 7105) نیز باور کند االبااین با این االاست و 

. استمی باشدکاذ  است. این ادعای وجودی دارای محتوا 

فرگ  فرر کرد ک  ادعاهای وجودی  هرچند ، هر چندولی

همین طور آگاهی و  معنادار هبتندمعنا دارندمفرد، 

هبتند درصدد در نظر گرفتن  بخشیطور آگاهیهمین بخشی

در مورد  هاآ آنها ب  این صورت بود ک   هاآ آنها 

-ها ب نامنام ها ب  طورن  آنچ   ،هبتند هانامهانام 
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-میمی گیرندقرار  هاجای آ ب ب  جای آنهامعقول  طور

 ،:( را برگزید فا بیا  کند7104. او )گیرند

 یک مرجر دارد. ‘ُادیب ’( 7106)

( از ارزد 7106ولی در این صورت ارزد شنا تی )

 ،:شنا تی

یک مرجر  ‘aeansAchفرین هودبا با هود فرین ’( 7107)

 دارد،

کلمات  واهند  ی درباره هرکدام هر کدام متفاوت نیبت.

( 1892cبود. این نظری  در معرگ هما  انتقاد فرگ  )

 ودد بیا  کرده است: ب   مفهوم نگاریاست ک  علی  

-می می گوییمما وقتی چنین سخن  رسدنمینمی رسدنظر 

کلمات  ی هدربار ‘‘معرفت صحیح’’درصدد بیا  کرد   گوییم

-میمی کنندب  آ  داللت و اشاره  هاآ آنها و ن  آنچ  

 مالاظ قابل قابل مالاظ باشیم. نببتًا برجبت  و  کنند،

 .بینیدنمینمی بینیداست ک  او این را 

 بخشیآگاهی آگاهی بخشیاز منظر فئوری معنا/مرجر، 

             جمالت وجودی یک موضوعی در مورد سوح معنا 

سوح مرجر. با در دست داشتن فمایز در ن   استد،می باش

( را در 7104) بخشیآگاهی آگاهی بخشمعنا/مرجر، فرگ  

قرار داد. این او را قادر  واهد  ‘ّادیب ادیب ’معنای 

و فعامل و  فراهم کندسا ت فا  صوصیت محمولی معنا را 

ک   طورهما هما  طورکند  متحدمتّحد رفتارد را یری و 

فمایز صریح  ،کار را کرده بود. در سوح مرجرراسل این 

و  فوج مورد مورد فوج  Begriffsworter , Eigennamenبین 

ب  وسیل  این  ففاوت  ،ولی در سوح معنا ،ااترام است

 معنای محمولی شلی زده  واهد شد.وسیل  ب  ی 

آ   ُادیب  وجود دارداین اندیش  ک   ،برای اد مفرد

کرد  این  فعیین متعّین عی  واهد بود ک  یک رود قو

 کلی کّلی  و برای الفاظ ،است ک  اشیاء یک مورد دارد
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آ   واهد بود ک  یک  مردا  وجود دارنداین اندیش  ک  

کرد  این است ک  اشیاء اداقل  فعیین متعین  رود قوعی

. استفاده کرد  از هبتندمی باشنددارای یک مورد 

 کشدنمیمی کشدناشیاء را ب  فصویر  ‘موردها’اصوالش 

ک  فرگ  گفت، ففّرر هما   گوههما  هما  گون  ،زیرا

مثال  واه در اقیقت دارای  ماندمیمی ماندوجود باقی 

باشد یا ن . زیرا ها ها و نمون مثال ها و نمون  ها 

او واقعًا باور داشت ک  ب   ود اندیش  هیچ ربوی 

می ه ک  آیا یک اد مفرد ب  یک شیء اشار ندارد ندراد 

 کلی کّلی  و اینر  آیا یک لفظ ،یا ن  کندمیکند

یا  یر. این  شودمیمی شودصادقان  ب  شیئی نببت داده 

-مثال مثال ها و مصداق هاییففرر ک  یک مفهوم دارای 

ک   ماندمیمی ماندباقی یا ن  است  هاییها و مصداق

و آیا دارای مثال ها و مصداق هایی هبت یا ن ؛ 

موارد نیبت. در یک متن بعدی و  ی ارهبنابراین درب

( صریحًا این 1906:19فرگ  ) منتشرنشده،منتشر نشده،

 .دارد:میمی داردرویررد را ابزار 

ک  ُادیب  یک شخص  گویندطورقور میب ب  طور قور می گویندمردم »

فاریخی نیبت و منظورشا  از این عبارت متناقض این است ک  نام 

، معنایی ندارد. ولی کندنمینمی کندشاره ب  هیچ چیز ا ‘ُادیب ’

اگر ما این را بدذیریم، بر اساس این فبیین محتوای اندیش  هم  

نررده انرار  ،را دارند ‘ُادیب ’در آ  نام  ‘ُادیب ’جمالفی ک   ی

فقط فرگ کنیم ک   ب  ما اجازه بدهیدب  ما . ایمنررده ایم

فصور  ما قبلی لی ما قب بر الف عقیده بر  الف عقیده ی ودما  را 

ک  آ  را در ادیب  رخ  گون هما  هما  گون  ‘ُادیب ’کنیم ک  نام 

. آیا این کندمیمی کند، ب  یک مرد داللت و اشاره دهدمیمی دهد

 ‘ُادیب ’ک  شامل نام  هاییجمل  جمل  هاییمعنی را  واهد داد ک  

می ن فرر مختلفی را بیا  کردند؟ م هایاندیش  اندیش  هایهبتند 

-ها ب اندیش  اندیش  ها ب  طور قور هما  جورن .  کنممی کنم

فقط از اوزه  هاآ آنها ؛ مانندمیمی مانندباقی  جورطورقور هما 

. یابندمیمی یابندصدق انتقال  ی اضاف  و اسووره ب  اوزه ی
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-ب  ب  وسیل  یک   رسد شیئیمی می رسد شی ایبنابراین ب  نظر 

محتوای -برای اندیش  است ، ا  ب  آ  داللت شدهیک نام  وسیل 

غیرضروری غیر ضروری می باشدکامالً  می باشد. ،شامل آ  ک  یجمل 

واضح است ک  این  ،، برای بقی  چیزها . برای محتوای اندیش است

 ففاوتبی بی ففاوتبرای ما  وج هیچمبئل  ب  مبأل  ب  هیچ وج 

می افبان  یا صدق عمل  هایاوزه اوزه هاینیبت ک  آیا ما در 

 «.کنیممی کنیم

 گفت  ایمفورًا از آنچ   فوانیممی می فوانیمولی ما  

باید همراه  می یبیشتر یاستنباط کنیم ک  چیز ایمگفت 

با نام  ا  باشد، چیزی ک  متفاوت با شیء اشاره شده 

چیزی ک  نببت ب   است،می باشد شدهداللت داللت شدهو 

 ،ک  در آ  نام  ا  وجود دارد ایجمل  جمل  ایاندیش  

 می نامم. من آ  را معنای نام  ا  استمی باشداساسی 

 ،؛. از آ  جهت ک  نام  ا  بخشی از جمل  استنامممی

ولی این  .از اندیش  است بخشیبنابراین معنای آ  نیز 

را  ‘مفهوم’نیبت ک  در آ  او اصوالش  ایشیوه شیوه ای

 نا/مرجر استفاده کرد.مع هایسال سال هایدر 

 صورتب  ب  صورتو  ،است Begriffs wordیک مفهوم، مرجر یک 

ب  مفاهیم  ی مصداقی فهمیده شده است. استدالل درباره

معنایی ک  ما در آ رین شاراگراف بحث صورت ب صورت 

دقیقًا ما را  ،کردیم وقتی ب  سوح مرجر ارکت کنیم

بال های اسب اسب های’. اگر کندنمینمی کندناگزیر 

اسب ک  مفهوم  دهدمیمی دهداین معنا را  ‘وجود دارند

شر آ  معنی را باید بدهد ک   ،موردهایی دارد بالدار

و بنابراین  ،این مفهوم اداقل یک مورد و مصداق دارد

یک چیز هبت )یک شیء( ک  یک مثال از این مفهوم است. 

این  ی درباره فواندادعا میاّدعا می فواندچگون  این 

می ک  فحت این مفهوم قرار مفهوم باشد و ن  چیزهایی 

اسب های بال ’ سالب  ی سالب   جمل ؟ گیرندمیگیرند

می ک  این معنی را  ‘وجود ندارندهای بالدار اسبدار 
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باید  می ک  این مفهوم هیچ موردی ندارد، دهدمی دهد

الی از این معنی را بدهد ک  هیچ چیزی نیبت ک  یک مث

ک   گویدمیمی گوید ک  اداکثر ،باشدمفهوم  هومیمفاین 

هر چیزی را در نظر بگیریم موردی از این مفهوم نیبت، 

 ادعااّدعا چگون  این  مشرل است ک  بفهمیم  ،مجدداً 

 شیء نیبت. ی مفهوم است و درباره ی درباره

ک  ب  نظر  کنیممی می کنیممالاظ   ما باأل رهباال ره،

آنر  را نقض کرده است،  31610ل فرگ  اص رسدمیمی رسد

اگر یک  .کندفعیین میمتعین می کندمعنا، مرجر را 

یک معنا داشت  باشد و هیچ  فواندمیمی فواندعبارت 

یا اتی یک مرجر دارد ولی فعهدی  ،مرجعی نداشت  باشد

شد  و مواج  شد  با آ  وجود  روروب  روب  روبرای 

شیوه ای ب   شر فرگ  فئوری اساسی  ودد را ،ندارد

یک شیوه ک  درواقر در واقر،  - قاطر اصالش کردای شیوه

 ارزیابی کنیم. ،ما قادر نیبتیم

سبت  31610این ببیار واضح است ک  فعهد فرگ  ب  اصل 

این دلیل اضافی است جهت  االبااین با اینحال است.

( ک  فرگ  1982) 0جِدالی ِاوانر ادعای اّدعای  عدم شذیرد

-اندیش اندیش  هاشیء واببت  ب  ’’  اینر  متعهد بود ب

 های شخصی گزاره گزاره های شخصّی  یمانند  ‘‘است ها

می  راسل: ن  فقط این، جمالت صریح فرگ  را زیر شا

ب   مفهوم نگاریفغییر  از، ن  فقط آ  گذاردمیگذارد

، کندشوشی میچشم چشم شوشی می کندسمانتیک معنا/مرجر 

 غیرقابل غیر قابل آ  بر یک فعهد هباأل رباال ره،بلر  

فلقی فلّقی،، یک کندمیمی کندفری   31610فغییر ب  اصل 

ب   ک  فرگ  آ  را ندذیرفت. بینیممی می بینیم ما ک 

 ی شرافهای داستا  فرگ  دربارهطورقور ب  طور قور 

دارای ر ن  و شراف است.  ءارزد صدق  ود شی هایشراف
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آنچ  فرگ  ب  ارزد صدق  ی یک  معمای اصیل درباره

اگر اصاًل معمایی وجود  ،وجود دارد ،( نببت داد7104)

 داشت  باشد.

این موضوع روشن  ی این ب   اطر آ  است ک  او درباره

 ،( گفت1982) اوانر او انر ک  گون آ  آ  گون نبود، ن  

ب   ‘                       ‘ک  چو  فرگ  معتقد بود یک جمل  مثل 

جهت بیا  یک  فواندنمینمی فواندواقعی  طورب  طور

 قرار گیرد. مورداستفاده مورد استفادهاندیش  

 ( نظر کانت درباره هبتی717

از بحث مشهور کانت  مفصلی مفّصلی در اینجا شاراگراف 

شده است  ارائ  ارای  وجود  ی ( درباره5-514-0790)

 ک :

یعنی  ،نیبتمحمول واقعی  گون هیچ هیچ گون آشرارا  ‘هبتی’

مفهومی از چیزی نیبت ک  بتواند ب  مفهوم یک شیء افزوده شود. 

شاره ای فعیّن های فی یا  ،هبتی صرفًا عبارت است از وضر یک شیء

در آ . در کاربرد منوقی، هبتی  نفب های فیای فعینشاره نفب 

 داوند دانای ’:یگزارهگزاره ی یک ارم است. ی منحصران  رابو 

ک  هر کدام  گنجاندمیمی گنجانددو مفهوم را در  ود  ،‘مول  است

کوچک  ی یعنی:  داوند و قادر مول . واژه ،متعل   ودد را دارد

بلر  فقط چیزی است  کندنمینمی کند،هیچ یک محمول اضاف   ‘است’

اگر   . اینرنهدمیمی نهدک  محمول را در رابو  با موضوع قرار 

آ  )ک   هایمحمول محمول های ی من موضوع ) داوند( را با هم 

( یرجا با هم بگیریم و هاستآ  آنهاستقادر مول  نیز در شمار 

 فازه ایآنگاه هیچ محمول  ،بگوییم:  دا هبت یا  دایی بر جاست

بلر  فقط  افزایمنمی نمی افزایم،را ب  مفهوم  داوند  ایفازه

یرجا  یشهامحمول محمول هایش ی با هم  نفب فی فی نفب موضوع را 

و هر آین  آ  را در رابو  با مفهوم  ودم  کندمیمی کندوضر 

باید یک چیز را در  ود  می . هر دوامداده داده امقرار 

ب  مفهومی ک  صرفًا فوانش را  روازایناز این روو  ،بگنجانند

، بدا  سبب ک  من برابر ایبتای آ  را چونا  کندمیمی کندبیا  

نمی   ، چیز بیشتری اندیشممی دیشممی انمولقان  داده شده 

امر واقعی هیچ چیزی  ،افزوده شود. بدین فرفیبفواند نمیفواند 
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بیشتر از امر صرفًا امرانی در بر ندارد. صد دالر واقعی ششیزی 

زیرا  .گنجاندنمینمی گنجاندهم بیش از صد دالر امرانی در  ود 

نشانگر وضر شیء و صد دالر واقعی  ،صد دالر امرانی، نشانگر مفهوم

شر برابر ایبتا اگر چیز بیشتری را از  ،است نفب فی فی نفب 

ایبتا را بیا   مفهوم در  ود بگنجاند، دیگر مفهوم من کل برابر

و بنابراین دیگر مفهوم متناسب با آ  برابر اشیاء  ،نخواهد کرد

من در اثر داشتن صد  هایدارایی دارایی هایاما  و نخواهد بود.

قعی بیشتر  واهد بود فا بر اثر مفهوم محض صد دالر. زیرا دالر وا

فحلیلی  طورب ب  طورک  واقعًا وجود دارد،  گون آ  آ  گون شیء 

صورت ب  ب  صورت همنهادان بلر   ،در ذهن قرار داده نشده است

می  ب  مفهوم من )ک  یک فعیین جاور من است( افزوده نهادان هم

رو  از مفهوم من صد ه این هبتی در بی، بی آنر  از راشودمیشود

ب  کمترین میزانی اثر داشت   گفتگوشونده شَوندهگفتگو دالر 

 گون هر هر گون را از راه  شیئی شی ایبنابراین اگر من  .؛باشد

هم ک  بخواهم )اتی فا فعیین  هاییمحمول محمول هاییو هر شمار 

، بدین راه م هبااین با اینهم  ،بیندیشم بیاندیشمسراسری آ ( 

 فرینکوچک کوچرترین : این شیء هبت، بیفزایم بیافزایمک  بدا  

درست هما  شیء وجود  ،زیرا شودنمینمی شود.چیزی ب  شیء افزوده 

وجود  واهد داشت بیش از آنچ   شیئی شیء ایبلر   ،نخواهد داشت

-نمی نمی فوانبتم گفتک  من در مفهوم آ  اندیشیده بودم و من 

ک  این دقیقًا برابر ایبتای مفهوم من است ک   گویمفوانبتم ب

 وجود دارد.

ک  اولین شاراگراف در  گویدمیمی گوید( 1963) 0ِانگل

مورد وجود از آ  جهت ک  با برها  وجودی ارفباط دارد 

. ما ‘‘شامل هر آ  چیزی است ک  کانت باید بگوید’’

ب  سادگی زیرا  ،ابتدای شاراگرائ بعدی هم آوردیم

را نمایش آمیزی سادگی ادعای جدلب ای جدل آمیزی اّدع

 ک  در لّفاظی شاراگراف اول گم شده است. دهدمیمی دهد

-میمی کند( بیا  1963ک  انگل ) گون هما  هما  گون 

ک  وجود یک ب  کانت معروفی  ی ، نببت داد  نظری کند

، اشتباه بزرگی است. قباًل ادعای ب  کانت محمول نیبت
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ک  کانت انرار کرد ک   ایمدیده یده ایمدرا  0رایل

-آ  آ  گون باشد. این دقیقًا  کیفیت کیفّیت وجود یک 

 ،نیبت. کانت چیزی ببیار متفاوت را ادعا کرد گون 

نیبت. او یک معنای  واقعییعنی اینر  وجود یک  اصیت 

وجود  ،کاماًل دقی  را ب  این عبارت نببت داد. او گفت

فوسع   فوصع  می بخشدک چیز را مفهوم ی -ک - یک محمول

در اینجا یک شیوه جهت فهم این مورد  نیبت. بخشد،می

است  ایموجه  موجه  ایغیر  اصیت  Fوجود دارد. وقتی 

باید دارا باشد فا متعل  ب  یک مجموع   می ک  یک شیء

را ضمیم  کنیم ب   -وجودی- εشر اگر ما  ،معین باشد ی

 نداده ایمرا فغییر  این وسیل  سازگاری این دستگاه

؛ ک  دقیقًا گفتن آ  F ،F برای هر ،. یعنیایمنداده

را  ε درواقردر واقر،ک   ،F،Fاست ک  برای هر 

. هر آنچ  یک نفر فرگ کندمیمی کندمجموع  کلی ]مرجر[ 

وجود دارد:  کندمیمی کند، یک نفر فرگ کندمیمی کند

، آ  فرد کندمیمی کندرا فرگ  دالر ُدالروقتی یک نفر صد 

 وجوددارای  اصیت و صفت  هاکند آ میمی کند آنهافرگ 

هبتند )ولو اینر  ممرن است چنین نباشد(. این کامالً 

 بود  فئوری موجود است. مجدد زائد مجّدد زایداظهار 

بود   زائدزاید فا جایی ک  فرگ  و راسل از فئوری 

، منصفان  است ک  بگوییم کنندمیمی کنندامایت وجود 

ولی  کنندمیمی کند .نببتًا از کانت شیروی  هاآ آنها 

-آ آنها اول است، -در انگار اینر  وجود یک صفت مرفب 

می گوید می  یلی فرافر از هر چیزی ک  کانت  ها

و شاید واقعًا با نظری  او فقابل  روندگوید، میمیروند

فرگ   کنیم ک میمی کنیم،یادآوری  داشت  باشند.

(1884a )یک همانندی فرسیم  هما  بود -  ودو  بین وجود

ب  واسو   ،و بنابراین ؛است هما - ودکرد. هر چیزی 
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همین مورد، هر چیزی وجود دارد. این واسو  ب ای 

و شباهت کانت روشن است.  استمی باشد 71310دقیقًا اصل 

وفی فغییر رأی داد، با در یک جهت متفا ،ولی سدر فرگ 

ک  چیزی گوییم میمی گوییم       گفتن اینر  وقتی ما

بدست نمی این واقعًا آنچ  منظور ماست را  ،وجود دارد

-آگاهی آگاهی بخشیزیرا  اصیت آورد دست نمی ب آورد 

 .آورد؛نمیردنمی آوادعاهای وجودی را ب  دست  بخشی

اول -ول مرفب ک  وجود یک محم دربنابراین او انرار ک

متفاوت از نظری   ی آشرار یک نظری  طورب ، ب  طوراست

 شردازنظری نظری  شردازمورد امایت کانت! کانت یک  ی

 بخشیآگاهی آگاهی بخشی ی مرجر مبتقیم نبود و درباره

نداشت. او هرگز  ایدغدغ  دغدغ  ایادعاهای وجودی 

یک صفت و  اصیت  وجودمانند فرگ  انرار نررد ک  

اول است. فرگ  و ببیاری از شیروا  او آشرارا -مرفب 

 رسیده اندکانت  ی ک  ب  نظری  کردندمی می کردندفرر 

دیالرتیک در درس  ،(1974:231)0. جانافا  بنتاندرسیده

مواب  با نظر کانت، هر ’’: گویدمیمی گوید ودد  کانت

وجودی درباره ی یک مفهوم می گوید ک  مصداق  ی جمل 

یک شیء بگوید ک  آ   ی ست، ن  اینر  دربارهیافت  ا

آنچ   فوانیدنمینمی فوانیدولی شما  11‘‘شیء وجود دارد.

-میمی گویید نمی فوانیدآنچ  را ک   گویید،میمی گویید

گفت  شود. اگر قبمت اول جمل  صادق  فواندگویید نمی

است )زیرا معنی بیبی معنی شر قبمت دوم جمل  یا  ،است

ب  طور یک شیء است( یا  ی درباره کندمیندمی کوانمود 

یک  ی باید ب  این عنوا  ک  درباره ،جایگزینطور ب 

مفهوم است مجددًا ففبیر شود، با فاعیف مجاورت صدق با 

ب  آ   ‘ن  اینر ’ ،انتقال واسو ب  ب  واسو کذ  ک  

 .شودمیمی شوداشاره 
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ندی بجمل  جمل  بندی نا مناسباز قرار معلوم این یک 

-میمی کند ب  طور است: بِنت ببیار واضح سعی  نامناسب

فرگ  درباره وجود را مشخص  ی مختصر نظری طور کند ب 

ب   فواندنمینمی فواندفرگ   نظری نظری  ولی  .کند

کانت نببت داده شود. دالیل زیادی وجود دارد. اول، 

 فرگ  ایاین یک اشتباه فاریخی است. کانت فاقد ابزار 

فمایز مفهوم/شیء بود برای اینر  این ادعا را  یافرگ 

کامالً از  ‘مفهوم’او از اصوالش  ی داشت  باشد. استفاده

فرگ  متفاوت است. دوم، کانت هیچ چیزی ب   ی استفاده

. در اقیقت، کلمات در متن گویدنمینمی گویدمانند آ  

. دهندمیمی دهدمقابل را نشا   ی نقو  درواقر در واقر

 :کنیممی می کنیمه بیا  ما دوبار

بلر   کندنمینمی کند،کوچک "است" هیچ محمولی اضاف   ی واژه»

-میمی نهدفقط چیزی است ک  محمول را در رابو  با موضوع قرار 

 محمول های ی . اینک اگر من موضوع ) داوند( را با هم نهد

( یرجا هاستآ  آنهاستآ  )ک  قادر مول  نیز در شمار  هایمحمول

آنگاه  ،م بگیریم و بگوییم:  دا هبت یا  دایی برجا استبا ه

 نمی افزایم،را ب  مفهوم  داوند  ایفازه فازه ایهیچ محمول 

ی محمول  با هم  نفب فی فی نفب بلر  فقط موضوع را  افزایمنمی

و هر آین  آ  را در  کنممی می کنمیرجا وضر هایش محمول هایش 

 «.امداده ه امدادرابو  با مفهوم  ودم قرار 

ک  گویی یک  سازدمیمی سازداین یقینًا آ  را چنا  

 ود شیء است، آ   ی درباره  دا وجود داردجمل  مثل 

بزرگی و جالل او. سوم،  ی ، با هم (Him)هبتی الهی، او 

سر و  موجه  موّجه  کانت با مفهوم وجود درو  یک قالب 

آ  چیزی کاماًل متفاوت از  ی کار داشت. این یک زمین 

بود  را  زائدزاید است ک  فرگ  انجام داد. این اتی 

وقتی ب  رود کرد میمی کرد آ  صحبت  ی ک  کانت درباره

. سازدمیمی سازدمشرو   ،فرگ  مورد ففبیر قرار گیرد

 معناشناسی معنا شناسیچهارم، کانت در داللت شناسی و 
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 ک  او را فرغیب کند ک  مبتقیم فرگ  سهیم نبود-ارجاع

دوم است و ن  یک -یک  اصیت مرفب  ،وجود ک  بگوید

 اول.- اصیت مرفب 

مجددًا قابل ذکر است ک  اگر کانت  باأل ره باال ره،

( ب  او 1974بود ک  بنت ) ایفرگ  فرگ  ایدارای موضر 

است  باورنرردنی باور نرردنیشر  دادمیمی داد،نببت 

رفی من ادرا  واضح و متمایز دکا ی ک  او چیزی درباره

یک شیء  ی ک  بیشترین فأکید درباره ،نگفت وجود دارم

شیش است. آیا چیزی ک  فرد را ب  این فرر سوق دهد ک  

، دهدمیمی دهدوجودی ک  فرگ  ب  سور نببت فرگ شیشفرگ 

ب  کانت را  ی در مقابل هر محمول مرفب  اول، نظری 

؟ فنها دهدب  دست می بدست می دهدصحیح  طورب طور

کانت  ی گفت  .بدو  فوضیح استک  تی از آ  متن قبم

. ولی فرگ 0گیریممی می گیریماست ک  ما آ  شیء را فرگ 

 ب   صو گرفتن ب  هیچ طریقی همراه با یک قالب زبانی 

یا قالب ریاضی مرفبط نشده است. شیشنهاد فرگ    صو ب 

 کامل فر  شود.طور ب ب  طور  باید می
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 8فصل 

 و تصدیق اندیشه، ارزش صدق

را قائم  مفهوم نگاریدر بخش چهارم دیدیم ک  فرگ   

اینهمانی برده بود،  ب  کار همانیایناینهمانی برای 

. هانامنام هانببت ب  جمالت مانند  ،محتوا همانیاین

و جمالت هر دو  هانامنام ها( باور داشت ک  1879فرگ  )

فرگ  . گیرندمیمی گیرندب  جای محتواهای  ودشا  قرار 

(1899c هیچ ااتیاجی ب  فغییر )با  فعاملش فعامل اد

ندید. موضوعی ها عنوا  نامب ب  عنوا  نام ها جمالت 

این  داردمیمی داردقرار  موردفوج  مورد فوج ک  او 

یا  یر، بلر   دهندمیمیدهند نبود ک  آیا جمالت ارجاع 

. دهندمیمی دهندارجاع  چ ب   هاآ آنها این بود ک  

ا ر اداولی  اولّی  ادک  رویررد  بود درصددددر صدو ا

گزاره وی ک  نظرات مرفب طورهمینهمین طور - فصحیح کند

، وضعیت امور یا هااندیش اندیش  ها، هاگزارهها

 ب  وسیل  یمواردی ک   عنوا ب  ب  عنوا واقعیات را 

-میمی گیرندقرار  ارجاع راجاع جمالت مورد  وسیل ب 

. اال او فرر کرد ک  گیرندمیمی گیرند نظر، در گیرند

در یک استدالل  0این موارد مربوط ب  سوح معنا هبتند

، فرگ  از این نظری  فأثیرگذار ر گذاریفأثببیار 

 آ  گون یا  ،صادق و کاذ -دفاع کرد ک  دو ارزد صدق

 فنها -0صادق و کاذ - ،ک  فرگ  فرجیح داد گون آ 

فابعی از طری   صورتب  ب  صورتنامزدهایی هبتند ک  

جمل  مرفبط  هایبخشبخشهای ب  مرجر  11310اصل فرکیبی 

فابعی  صورتب  ب  صورتهبتند و این هم ب  نوب   ود 

                                                   
قرار گرفته  مورداستفاده مورد استفادهصادق و کاذب  ی شدهپر رنگ  ی کلمه the false , the trueهشتم در ترجمه ی  فصل متن در -1

 معمولی آمده است. ی با اندازه false , trueاست و 
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در آ   هاجمل جمل  هاب  مرجر سا تار بلندفر ک  این 

 .استمی باشدمرفبط  اند،گرفت گرفت  اند وقرار 

جمالفی ک  برای  اگر ما با’’( سلال کرد 1892:158-9فرگ  )

متناسب  هاهای آ بخشبخش های آنهامرجر  ها،آ آنها 

 جزب  ب  جزچ  ویژگی ’’ ،است سر و کار داشت  باشیم

 ب  صورت شیدا شود ک  کامالً  فواندمیمی فواندارزد صدق 

جایگزینی کلی چنین جمالفی متعل  باشد و با آ  صورت ب 

می فغییر باقی بدو   ،ک  ذکر شد هاییجایگزینی هایی

در این بخش، ما ب  دقت نظرات او را در  ‘‘1؟بماندماند

برآمده  های صو  شکب  ب   صو  شک هایو  ،مورد صدق

 .ضرورت این نتیج  امتحا   واهیم کرد ی درباره

 ( استدالل فرگ 911

( شرش ظریفی از استداللی ک  فرگ  1956:25) 0و چِرچآلونز

(1892c برای )ارای  می  اقام  کرده ادنظری  نظری  اد

می . او ما را ب  این نرت  دعوت دهد،ارائ  میدهد

 ک  این جمل  صادق را در نظر بگیریم. کندمیکند

 است، ویورلی( آقای والتر اسرات مللف 910)

می ب  هما  شخصی ارجاع  ‘مللف ویورلیملّلف و یورلی’

را هم نوشت  ویورلیداستا   18مردی ک  ’ک   دهدمیدهد

؛ با جایگزین کرد  یک کلم  دهدمیمی دهدب  آ  ارجاع 

  ،:دیگری در جایب  ب  جای

-ب  دست می بدست می آوریمصادقی  ی ( ما جمل 910)

 ،آوریم

و داستا   18( آقای والتر اسرات مردی است ک  911)

 را هم نوشت،ویورلی  یورلی

 دارای باید می 11313مواب  با اصل مصداقی مرجر  ،ک 

( را 911( را داشت  باشد. چِرچ آنگاه )910رجر )هما  م

 ،:ک  کندمیمی کندب  این صورت بازنویبی 
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داستا   اسرات آ  فعداد ک  آقای والتر ،( عددی913)

 است؛ 18را هم نوشت،  ویورلیهای داستا  های 

-میمی دارد،ک  او اظهار  طورآ آنوور  ،مورد و این

و مترادف نیبت،  معنیهم هم معنی( 911اگر با ) دارد

 رااداقل ببیار نزدیک است چنا  ک  دارای هما  داللت ’’

 ‘باال ی طب  جمل ’ولی  ‘‘.کندمیمی کندضمانت را بود  

عدد  ک  گیردمیمی گیردا  عددی قرار هم جایب  ب  جای

 بیبت و ن . ،یعنی ،در یوفا هایاستا  استا  های

یگری در د جایب  ب  جایبا جایگزین کرد  یک کلم  

 ،:ب  رسیممی می رسیم( 913)

یوفا بیبت و ن   هایداستا  داستا  های( عدد 914)

 است.

، 11313)مجددًا، صادق( ک  مواب  با اصل مصداقی مرجر 

بنابراین هر  .است؛می باشد( 913دارای هما  مرجر )

هما  ( دارای یک مرجر هبتند. 914( و )910کدام از )

( را در این سری از مراال 091ک  ما ) گون هما  گون 

، گزاره یا دادیم داریم( انتقال 914برای رسید  ب  )

-شده ب بیا  بیا  شده ب  طوراندیش  یا وضعیت امور 

بنابراین چ   اند؛کردهکرده اند.کامل فغییر شیدا  طور

ک   ماندفغییر میبی بی فغییر می ماندچیزی در انتقال 

جمالت  ی ارزد صدق. هم ( رسیدیم؟ 914( ب  )910ما از )

می ( نتیج  1956:25صادق هبتند: بنابراین چرچ )

 گیرد:میگیرد،

ب  این  صرعتب  ب  سرعتاز این نوع  هاییمثال مثال هاییفرمیل 

آ  جمالت دارای یک داللت و  ی ، هم شودمیمی شودنتیج  منتج 

موازی ممرن است ب  هما   هایمثال مثال هایو  ،اشارت هبتند

قرار بگیرد ک  شیشنهاد دهند  مورداستفاده مورد استفادهه شیو

 جمالت کاذ  دارای یک داللت هبتند. ی هم  ک 

 ستدالل فرگ ا ا ( شدت بخشید  ب 913)
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فرگ  در  یافت شدت شدت یافت فعداد زیادی استدالل 

. در اینجا یک 3وجود دارد مبئل  مبأل  ادبیات این 

 وسیل شنهادشده ب شی شیشنهاد شده ب  وسیل  یشرش 

( وجود دارد. فرگ کنید ک  هر دو 1969) 4دیوید سو 

دارای یک مرجر  ،منوقی معادل طورب ب  طور ی یجمل 

برای انتزاع  ایوسیل  وسیل  ایو بنابراین ما  ،هبتند

 داریم. ایطبق  طبق  ای

دو جمل  دلخواه هبتند ک  در ارزد صدق  ’q‘و  ’p‘وقتی 

زیر  هایفرمول فرمول هایزنجیره و موافقت دارند، ب  

 فوج  کنید:

 P( و 519)

( و 916)     x x x P x x x    

( و 917)     x x x q x x x    

(919 )q. 

و  ،منوقی معادل هبتند صورتب  ب  صورت( 916( و )915)

دارای یک مرجر هبتند.  هاآ آنها  ،طب  فرگ ،بنابراین

این ( فینر 919( و )917برای )مشاب   طورب ب  طور

فا نشا   ماندمیمی ماندباقی هبت. گون  این گون  

( دارای مرجر هبتند. ما 917( و )916داده شود ک  )

جایگزین کرد   وسیل ب  ب  وسیل  ی( 917( را از )919)

اد مفرد    x x x P ’‘ در، جای اد مف   x x x q  

  ’p‘، طب  فرگ ،و چو  ؛آوریمب  دست می دست می آوریمب

این دو ادود مفرد  ،و دارای یک ارزد صدق هبتند ’q‘و 

با اصل مصداقی  ،بنابراین . ؛دارای یک مرجر هبتند

باید دارای  می ( نیز917( و )916) ی دو جمل  11313

می یک مرجر باشند. شر با این فرگ ک  جمالت ارجاع 

ک  دارای یک ارزد  ایجمل  جمل  ایهر دو ، کنندمیکنند

 باید دارای یک مرجر باشند. می صدق هبتند
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ولی  استمی باشد،فرمول سازی دارای  اصیت ایجاز 

. دو کندمیمی کندهمچنین استرافژی استدالل را روشن هم 

جمل  را در نظر بگیرید ک  دارای یک ارزد صدق هبتند 

-میمی کنندرا بیا   متفاوفی هایگزاره  گزاره هایولی 

ب   هاگزارهگزاره ها. شر فغییر شرل داد  این کنند

فوصیفات معین  ها متامنهمانیاین اینهمانی ها متاّمن

قابل جایگزینی  هرچندهر چندبرای هما  شیء است ک  

می  با افظ ارزد صدقدیگری  جایب  ب  جای یری

در مختلف  هایشیوه شیوه های، برگزید  شیء ب  استباشد

. قرار است ک  استمی باشدمختلف  هایگزاره گزاره های

مرجر در سراسر استدالل افظ شود. جایگزینی کلمات هم 

 ،4.کندنمینمی کندرا شدیدار  مرملی مرلی مرجر هیچ 

باید با دقت انتخا   می این فقط فغییر شرل است ک 

مرجر را بتوا  افظ کرد.  ک طوریب  ری ک ب  طوشود 

منوقًا  ی مل ( ب  ج915) ی یدسو ، جمل فقریر دیو

یر چرچ جمل  شرل داده است؛ در فقر ( فغییر916) معادل

( فغییر شرل 911) فقریبًا مترادف ی ( ب  جمل 910) ی

داده است. ما ااتیاج نداریم در اینجا  ودما  را با 

 مشغول سازیم. هاففاوتففاوفها این 

از استدالل  دارمبئل مبأل  دار ی ( یک استفاده914

 فرگ 

( در درج  اول با فعمیم فمایز معنا/مرجر 1893cفرگ  )

فوجی  کرد  انتخابش از  و ب  جمالت و شناسایی کرد 

-ها ب  عنوا  مرجرصدق صدق ها ب  عنوا  مرجر هاارزد 

را ب   ادمقال  مقال  ادسر و کار داشت. او نصف  ها

ا  داد، نقض شایر ا تص هایمثال مثال هایامتحا  کرد  

ک  فغییر مرجر درو   دهدمیمی دهددر هر مورد نشا  

. فرگ  استداللی را ک  5عبارت موصولی اففاق افتاده است

مرجر  ک  فا نشا  بدهیم ایمکرده کرده ایمما امتحا  
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ور داشت ک  استفاده نررد. او با را ،غییر کردف

می را برجبت  آ  معمولی از عبارات موصولی  ی استفاده

 .آوردمیمی آوردو ب  دست کند میکند 

معمولی  ی اگر کلمات در شیوه’’( گفت: 1892c:153فرگ  )

ب  کار رفت  باشند آنچ  یک نفر قصد صحبت کرد  راجر 

. اما آ  ها استآ آنها می باشدمرجر  ،ب  آ  را دارد

باشد ک   گون این این گون  همچنین فواندنمینمی فواند

 ود کلمات یا معنای  ی هیک نفر بخواهد ک  دربار

ارف بزند. وقتی یک فرد کلمات را درو   ‘‘هاآ آنها

-میمی کندمحصور  قولهای نقلعالمت عالمت های نقل قول

. فرگ  کندمیمی کند، آ  شخص راجر ب  کلمات صحبت کند

(1892c:154ادام  داد ):. ’’ نقل نقل قول غیر مبتقیمدر-

می معنی صحبت  ی هیک فرد دربار’’،  ‘‘قول غیرمبتقیم

شخص دیگری. این کامالً  عالئم عالیم  از ،مثالً کند میکند، 

واضح است ک  در این شیوه از صحبت کرد  کلمات دارای 

-آ آنهاست مرجر مرسوم  ود نیبتند ولی ب  آنچ  معنای 

فوصیف فرگ   [Bedeuten]. کنندمیمی کننداشاره  ها است،

 ل قول غیر مبتقیمنقما از سا تارهای  ی از استفاده

می  مومئنًا ناصحیح است. وقتی ما 0قول غیرمبتقیمنقل

 ی فرگ  فرر کرد ک  کانت درباره’’ گوییممی گوییم

 ‘‘جمالت ریاضی در اشتباه بود ی جایگاه معرفت شناسان 

مرفرب  گیردمیمی گیرداین کانت است ک  فرگ  نتیج  

ب  او  اشتباه شده است. او فیلبوفی بود ک  فرگ  راجر

 سر راستین  )در هیچ شیوه کرد میمی کرد صحبت 

او  ی و آنچ  فرگ  درباره .( معنای نامسرراستی

می  معنای نام را گزاردی ن  درباره  ،]کانت[ فرر کرد

 موّجه . در  وانش و فقدیر شیئی از ادعای کنیممی کنیم

، این است 7از  ضرورفًا فعداد سیارگا  بیشتر، موجه 
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ن  راجر ب   ،ب  عدد است )عدد سیارگا (جمل  راجر 

سیاره وجود دارد(  8معنای فوصیف؛ این آ  عدد است )

است. فوصیف فرگ  از  7از  فربزر بزرگتر ک  ضرورفًا 

 نقل قول غیر مبتقیمما از این سا تارهای  ی استفاده

و  ،ک .....( گویدمیمی گوید) های غیرمبتقیمقولنقل

ما از  ی او از استفاده فوصیف طورهمینهمین طور

 گویدمیمی گوید) 0مبتقیم قولنقل نقل قولسا تارهای 

سبت است ک   ی (، کاماًل ناکافی است. این یک شای ”.…“

 6.شودمیمی شودمبنای آ  یک فئوری سا ت   بر

-میمی کند،این نظری  ک  او با آ  موافقت  ،فوج  کنید

فحمیل  اصول منوقی بر او وسیل ب  ب  وسیل  ی کند

مبتقل  ی نشده است. این یک انتخا  از اوست، یک مالاظ 

. فرکیبی بود  ب  نحو منوقی استمی باشداز استعمال 

نیاز دارد فا چنا  باشد ک  مرجِر کل رابو  و نببت 

داشت  باشد. فصمیم فرگ   هابخشبخش هامبتقیم با مرجر 

با فرکیبی بود  در یک ردیف است. مرجر جمل  در یک 

کلمات  هایمرجر مرجر هایموصولی فابعی از  ی جمل 

، با ابزار استمی باشدآ   دهندهفشریل فشریل دهنده ی

اضافی همراه با این واقعیت ک  مرجر از مرجر مرسوم 

 . کندمیمی کندمعمولی ب  معنای مرسوم و معمولی فغییر 

( یک انتقال  متامن یک 0815استرافژی بدیل راسل )

چو  فشریح است می باشد رل گرامری ارزیابی مجدد از ش

استاندارد مرجر جمل  دیگر مرجر فرکیب را  ی و فجزی 

-ها نمیهای بخشمرجر مرجر های بخش ها نمی سازدفابر 

 .سازد

دار مبئل  مبأل  دار کو این ی این ما را ب  استفاده

( از استدالل فرگ  جهت شک کرد  بر انبجام 1953a) کواین

. کندمیمی کندمبور راهنمایی  هاتموج موّجهات منو  

                                                   
oratio recta -1 
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می را برای ضرورت ب  کار  اجازه بدهید نماد معمول 

معادل  q , pوقتی منوقًا  (a)و فرگ کنید ک  ببریم بریم 

 (b)و  ،دارای یک ارزد صدق هبتند qو pهم هبتند، 

ارزد صدقی را  یجایگزینی الفاظ هم مرجر درو  دامن  

هیچ دلیلی نیبت ک  ب  فرگ  . فقریباً کندمیمی کندافظ 

ر اقیقت این اول شک کنیم. فرگ دوم قابل شک است، د

. کندمیمی کنداین در نهایت رد هما  فرضی است ک  کو

-میمی کندبر مبنای این دو فرگ استدالل  کواینکو این

ی صدق-یک عملگر فابر  ک  معلوم  واهد شد ک  کند

 است.

ااتیاج داریم هر  ما فقط کوایناین، کوبرای استدالل 

 شروع کنیم:  ل  از شروع دیوید سو  را با یکمرا

 p( و 918)

(    و 9101)     x x x p x x x    

(    و 9100)     x x x q x x x    

(9101 .   )q 

ب  ( 916( و )919ک  قبالً دیدیم چو  ) طورهما هما  طور

( و 918) (a)با فرگ منوقی معادل هم هبتند، طور ب طور 

-ب ب  طورباید دارای یک ارزد صدق باشند.  می (9101)

همین گون  می ( 9101( و)9100مشاب  نیز برای ) طور

( با 9101( را از )9100. ما )گون  استهمینباشد

’جایگزین کرد  اد مفرد  qxxx  ‘جایب  ب  جای 

’  pxxx  ‘   ؛آوردیم ب  دست بدست با آ  هم مرجر، 

باید دارای  می( 9100( و )9101، )(b)بنابراین با فرگ 

 ودما  را داریم:  ی یک ارزد صدق باشند. ما نتیج 

نیز  qو  pدارای یک ارزد صدق هبتند،  qو  pوقتی 

-یک عملگر فابر  ،یعنی ،دارای یک ارزد صدق هبتند
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آشرار یک عملگر  طورب ب  طور  ولی .استمی باشدصدقی 

زیر  ی جمل  این هرچندهر چند ،زیرا .صدقی نیبت -فابر

 دارای یک ارزد صدق هبتند:

(3118) 7<8 

 >فعداد سیارگا 7 (3115)

 دارای یک ارزد صدق نیبتند: این دو جمل  زیر

(3114) 7<8 

 > فعداد سیارگا 7  (3118)

در دار مبئل مبأل  دار فرگ  ،با رفر فالی ،بنابراین

قعیت های اشغال شده ب  مو، باید رد شود: (b)استدالل، 

ادود مفرد وسیل  شده ب های اشغالموقعیت وسیل  ی 

-شنا ت  شنا ت  شده ی، در واژگا  یموجود در دامن  

( با 1953a، کواین )0کواین، ابهام ارجاعی دارند شده

استفاده از معیار جانشین شذیری درباره بود  فرگ ، 

و بیا   ندکمیمی کندب  نقص قابلیت جایگزینی اشاره 

باز اصیل  ی یک جمل  xک  امرا  فهم  کندمیمی کند

غیر قابل یک شیء یک مورد  ی دربارهمحض  طورب ب  طور

است. اما در  آلودشکشک آلودو اعتماد غیرقابلاعتماد 

می    آ   ،( یک ابهام وجود دارد. از یک طرف9105)

ک   ، وانده شود 1ایجمل ایجمل  جهت فواند میفواند 

. این  وانش و کندمیمی کندضرورت یک جمل  را بیا  

. دهدمیمی دهد( نببت 9105فقریری است ک  کواین ب  )

جهت شیئی  وانده  فواندمیمی فواندآ   ،از طرف دیگر

ضرورفًا دارای یک  یک شیء کندمیمی کندشود ک  فأیید 

نشی است کواین از این قرائت و  وا .استمی باشد اصیت 

 مانندب ب  مانند)  کندشوشی میچشمچشم شوشی می کندآ  

ک  عدد ای شیوه شیوه ای فرگ (. بر مبنای این  وانش، 

                                                   
referen tially opaque-1 

de dicto-2 
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شود نامربوط میمی شود نا مربوط     ب  آ  شیوه مشخص 

 . ادعاست اّدعاست با صدق این

جمل  جهت جمل  ) هایقرائت قرائت های (9105در مورد )

( و جهت شیء )شیئی( در ارزد صدق با هم یری ای جملای

. این 9( این چنین نیبت9106ولی در مورد ) ،هبتند

کواین از  ی ابهام در یک  وای استرافژیک در استفاده

و فأکید دارد:  کندمیمی کنداستدالل فرگ  نقش بازی 

از  یابدمیمی یابدفردی ک  جهت شیء را کاماًل معقول 

ک  نحو منوقی ک   گیردمیمی گیرد این استدالل نتیج 

باید اشتباه باشد و  می گیردمیمی گیردکواین ب  کار 

این آ  چیزی است ک  مدافعین ا القی منو  موجهات 

وجود  معقول. این دو  وانش اندگرفت گرفت  اندنتیج  

( آشرارا 9106دارند ک  در ارزد صدق ففاوت دارند، )

     ای موجه  اضاف مبهم است: بنابراین وقتی عملگره

 سنتیسّنتی اول -نمادگذاری منوقی مرفب  شوندمیمی شوند

 ناکافی است. 

از این . 8موردنیاز استمورد نیاز می باشدیک نحو جدید 

نحوی ک  در استدالل کواین سا ت   روازاینرو فرگ های

اینر  آیا یک اصوالش یک سا تما    صو ب ب   صو ، - شد

غیر قابل  - دیگری است یا ن  از جزئیجزیی منوقی 

 هبتند. اعتمادغیرقابلاعماد

- (9101این در مورد )چگون  این مالاظات با استدالل کو

؟ دو نوع کنندمیمی کنند( بر ورد و فصادم شیدا 918)

 ،از جایگزینی در این استدالل وجود دارد. از یک طرف

 طورب ب  طوردیگری ک   جایب ب  جایما یک جمل  را 

برای ب  جایگزین می کنیم، وقی معادل با آ  است، من

 ،و مجدداً  ،کنیمجایگزین می(918( از )9101دست آورد  )

 ،(. از طرف دیگر9100( از )9101برای ب  دست آورد  )

دیگری ک  دارای هما   جایب  ب  جایرا  اد مفردما یک 
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( ب  9101ک  از ) کنیممی می کنیمجایگزین  ،مرجر است

رسیم. هر نحوی ک  نهایتًا شذیرفت  شود، ( ب9100)

باید جایگزین جمالت منوقًا  ایجمل  جمل  ایقرائت 

معادل را مجاز بداند ولی ن  ضرورفًا ادود مفرد هم 

مرجر را. قرائت شیئی باید جایگزینی ادود مفرد هم 

ولی ن  ضرورفًا جایگزین جمالت  داد مرجر را مجاز بداند

 .01معادل منوقی را

جمل   ایجمل  جمل  ای وانش  ی کاماًل درباره کواین

وضوش ارجاعی ندارد. اما  ،ک  در اصوالش او ،صحیح است

 عیببی بی عیبب  جمالت باز   سازگاری ضمیم  کرد 

دو  فنی افصال فّنی اّفصالهنوز مشرل  ،است. البت 

. ولی 00ماندمیمی ماند وانش در یک سیبتم صوری باقی 

    این  وانش جهتخیص دهیم ک  کوهم است ک  فشاین م

ارجاعی شفاف و  صورتب  ب  صورت را ک  شیئی شی ای

چشم از آ   سادگیب  ب  سادگیاذف نررد. او  ،روشن است

 کرد.شوشی چشمشوشی 

 ت اموّجه  از فرگ  فقط یک  وانش جهت جمل ،البت 

را فصدی  کرد و  وانش جهت جمل  را فصدی   موجهات

ط ین فری  کرد  ب  استدالل فرگ  فق. برای کوا01نررد

ت ک  فرگ  سا ایموجه  موّجه  ای ماند  درو  قالب

ب  فأسیر کرد. این یک راز  واهد بود ک  کواین چنین 

می   ببیار فأکید  0بر فرگ  از سوی گودلسختی ب  سختی 

چو  گودل آ  را درو  یک متنی مورش کرد کند میکند، 

ا  کرد ک  فئوری فوصیفات ک  در آ  او این باور را بی

 ب  جایراسل راهی  ارج از این نتیج  فرگ  ک  جمالت 

می فراهم  گیرند،میمی گیرندارزد صدقشا  قرار  جایب 

ما نشا   واهیم داد  درهرصورت در هر صورت. کندمیکند

 ک  ادس گودل صحیح است.

                                                   
Godel-1 
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 ( روشی  ارج از استدالل فرگ 915

از  فوانیممی می فوانیمچگون   دیدیم ک  دیده ایمما 

فبیین راسل راجر ب  فوصیفات استفاده کنیم فا این را 

ک   کندمیمی کندیک متنی را فولید   افظ کنیم ک 

فابر صدقی نیبت: مرال  ی بعدی درصدد نشا  داد  

-میمی فواندچگونگی رویررد راسل از فوصیفات است ک   

 ،:افظ کند ک  فواند

(9107 )‘s’   کندیمی کندمع اارج –ب، 

یک متن فابر صدقی نیبت. فرگ  بر روی نحوه عمل  ودد 

ب  یعنی  ،اسم  ا  عنوا ب  ب  عنوا با فوصیفات معین 

 .کندمیمیرندثوابت فردی فری  عنوا  ب  عنوا  

-ب  ب  طور قوریل راسلی، استدالل فرگ  را حوه عمل بدن

 ایشیوه شیوه ایب  هما   کند،میمی کندمبدود  طورقور

 .کندمیمی کندک  نشا  دادیم استدالل کواین را مبدود 

-دیده دیده ایمما استدالل فرگ  را در اشرال مختلف 

فرگ کنیم ک  یک   واهدمیمی  واهد. فرگ  از ما ایم

 بگذارید بگذاریم  بری دارای یک مرجر است.  ی جمل 

 طورقورب ب  طور قور،ب  همین صورت ادام  دهیم. شر 

  03 واهد بود: این صادق

(9109 )‘s’   بs  کندمیمی کندارجاع، 

 فرگ کنید ک  این صادق باشد:

(9108 )‘s’  و‘T’ .دارای یک ارزد صدق هبتند 

 متاّمن ( همراه با بر ی مراال 9108( و )9109) ازفرگ  

می   نتیج ،زینی فوصیفات معین هم مرجرجایگ متامن

  گیرد:میگیرد،

(9111 )‘s’   بT  کندمیی کندمارجاع. 
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( 9108( و )9109( از )9111اال برای استنتاج کرد  )

( فابر ارزشی است. 9107باید استدالل کنیم ک  متن )

ک  آ  فابر ارزشی  کندمیمی کندولی فرگ  واقعًا فرگ 

است ب   اطر اینر  جایگزینی مناسب بر روی فوصیفات 

 .دهدمیمی دهدمعین را انجام 

ب  فرگ   ی ر ارزشی است، نتیج ( یک متن فاب9107اگر )

می در ای شاافتادهصورت شیشب  صورت شیش شا افتاده ای 

هما  چیز  جایب  ب  جای صادقی ی : هر جمل آیدمیآید

کاذبی نیز  ی و همچنین هر جمل  گیردمیمی گیردقرار 

( یک 9107اگر ) ،است. از طرف دیگر طورهمینهمین طور

ب  صوفر شیش شا فرگ   ی متن فابر ارزشی نیبت، نتیج 

کاذ  است. در بنا ای شاافتادهصورت شیشب  افتاده ای 

کرد  استدالل فرگ ، فمرکز ما بر روی اصل مصداقی برای 

 ،کمی نامناسب بوده است. چو  یک شاید 11313مرجر 

متذکر شدیم، اصل  115ک  در بخش  طورهما هما  طور

آ   روی ر وی ک  بر 11510جایگزینی مخصو  برای مرجر 

کاذ  است. جایگزینی اصوالاات هم مرجر  است، ،بنا شده

فقط اگر این جمل   کندمیمی کندارزد صدق را افظ 

شیء ارجاع شده باشد. این فصحیحی بود ک  ما درباره 

 11514 شدهفصحیح فصحیح شدهدر مورد اصل جایگزینی 

آ  است  گیریممی می گیریمانجام دادیم. آنچ  ما یاد 

درباره بود  ارفباط نزدیری با فابر ارزشی بود  ک  

-نمی نمی فوانبتدارد. استدالل فرگ  دوری بود. فرگ  

آنها ب  آنچ   ی بدذیرد ک  فوصیفات درباره فوانبت

باشد  کنند،میمی کنندمعمولی ارجاع طور ها ب آ  طور 

( یک فابر ارزشی نباشد؛ چو  در آ  صورت 9107اگر )

است  این علتعلت آ کرد. ولی آ  ب   مرجر فغییر  واهد

 بر گرفتاسم  ا   عنوا ب  ب  عنوا ک  او فوصیفات را 

 .برگرفت
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یک فبیین جایگزینی برای این مورد فراهم  ،راسل ،اما

داده ک  قباًل نشا  طور هما هما  طور . 04کندمیمی کند

، راسل فرر کرد ک  این اشتباه است ک  یک ایمداده ایم

یک نام بدانیم: او گفت یک  عنوا ب    عنوا بجمل  را 

، گیردنمینمی گیردیک شیء قرار  جایب  ب  جایجمل  

می اامل  ود قرار  جایب  ب  جای آنوور ک  یک نام

با یک فوصیف معین ب  جای شیئی ک  آ  را گیرد میگیرد 

-میمی کندفوصیف  فردیمنحصرب  منحصر ب  فردیب  نحو 

. یک جمل  شامل یک نام یا گیردیممی گیردقرار  کند،

آ  شیء  واهد  ی فوصیف معین در بیشترین بخش درباره

ب  از یک جمل   فواندنمینمی فواندبود؛ ولی یک فرد 

صحبت  ،اینر   ودد راجر ب  چیزی است منزل ب  منزل  ی

اجازه بدهید وسواس راسل  االبااینبا این اال،کند. 

گذاریم و ب  فرگ فرگ  را برای اهداف استدالل کنار ب

 ب  جایفوج  کنیم. آنچ  فرگ شده آ  است ک  یک جمل  

ولی راسل نیازی  .گیردمیمی گیردچیزی قرار  جایب 

. استهبت( یک فابر ارزشی 9107ندارد ک  فرگ کند ک  )

استدالل فرگ   ی فرگ  باید آ  را ثابت کند. این وظیف 

 هبت.

صیفات است ک  فو ی راسل دارای یک داستا  درباره

 ’s‘. اجازه بدهید کندمیمی کنداستدالل فرگ  را مبدود 

می یک فوصیف  ’k‘باشد، ک   ‘است G , K’ ی جمل 

. بر مبنای فبیین راسل از فوصیفات، دو رود استباشد

 فهم از جمل ،

(9110 )‘s’   ارجاع بG,k  کندمیمی کنداست، 

یک  وانش و ففبیر با دامن  کوچک وجود دارد ک  

 از: اندعبارت عبارفند 

(9111 )‘s’   ب(k) .x xG  کندمیمی کندارجاع، 



 282 

دامن  نیز وجود دارد ک  -و یک  وانش و ففبیر بزر 

 عبارت است از:

(9113< )x.‘s’    بxG  کندمیمی کندارجاع >(k). 

 شی ایما در آ   بزر ، روشی ک -بر مبنای  وانش دامن 

نمی هیچ ففاوفی  گزینیمبرمی بر می گزینیمرا  شیئی

کوچک -؛ ولی بر مبنای  وانش یا ففبیر دامن کندنمیکند

یک ففاوفی دارد، اگر آ  شیء وجود داشت  باشد. 

می ( افظ 9113جایگزینی الفاظ هم مرجر، صدق را در )

 ، درستکندنمینمی کند( افظ 9111ولی در ) کندمیکند،

بود. این  موجه  موّجه  ک  در مورد  طورهما همانوور 

 هاآ آنها آنچ  هبتند ک   ی باور ک  فوصیفات درباره

-میمی کنندارجاع  هاآ آنها معمولی ب   طورب ب  طور

بزر  بر -فحمیل  وانش و ففبیر دامن  ،، در اقیقتکنند

فوصیف است: این چرایی آ  است ک  جایگزینی فوصیفات 

 .کنندمیمی کنندجر صدق را افظ هم مر

همیش  ففبیر دیگری از فوصیفات وجود  ،البت  ،ولی

دامن  ک  ب   اطر اینر  متن فابر -دارد،  وانش کوچک

-میمی کندرا مبدود  هاجایگزینجایگزینها ارزشی نیبت، 

بنابراین راسل قادر است فا فبیین کند چرا  .؛کند

اینر  این متن بدو  شذیرد  هاجایگزینیجایگزینی ها

 . کندمیمی کندکار  ،فابر ارزشی است

دوباره ک  ما آ  را  طورهما هما  طور ،استدالل فرگ 

عمده بر مبنای  طورب ب  طورکردیم،  سازیدوباره سازی

اسم  ا   عنوا ب  ب  عنوا فهم فرگ  از فوصیفات معین 

متفاوت دا ل این فوصیف جذ   هایمحمول محمول هایاست. 

و بنابراین این ففاوت نادیده گرفت   اندشدهاند،شده 

دو فوصیف برای شیء وااد  ،چو  در سوح مرجر ،شده است

 ی . قاعدهکندمیمی کندقابل فعویض هبتند، صدق را افظ 

 ب  طور ملّثرجایگزینی فرگ  ک  ااکم بر فوصیفات است 
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ثابت فردی  عنوا ب  ب  عنوا  با فوصیفات طور ملثرب 

 ی ( دارای یک قاعده1905. راسل )کندمیکندمی رفتار 

 جایگزینی متفاوت است.

ب  طور با ب  فوصیفات معین  هاجایگزینیجایگزینی ها

ببتگی دارد ک  آیا این متن ک  طور بامعنی ب  معنی 

فابر ارزد باشد یا  ،در آ  جایگزینی صورت گرفت  است

 یر. چو  در یک متن ک  فابر ارزشی نیبت، اهمیت 

مورد محموالفی ک  برای مشخص کرد  فرد  وت درففا

قرار گرفت ، نشا  داده شده است.  مورداستفادهاستفاده

این  وسیل ب  ب  وسیل  یسلاالت ببیاری وجود دارد ک  

ارفباط بین استدالل فرگ  و دو فئوری  ی نتایج درباره

فرگ   هایفئوریفئوری های -شودمیمی شودفوصیفات ایجاد 

دور دست ها ما را ب   هاآ آنها لی شیگیری و -و راسل

مهم آ   ی . در اینجا نتیج بردمیمی بردها دوردستیی 

می ک  ناگزیر  گون آ  آ  گون  ایاست ک  استدالل فرک  

 نیبت. ،استنمودهمینموده 

 ادعااّدعا( صدق و 916

-نام منزل ب  ب  منزل  ی نام هایراسل ب  گرفتن جمالت 

معترگ بود. در یک نام  ب  فرگ  در  ارزد صدق های

-میمی گوید( 1903a:155-6، راسل )0813فوری   1فاریخ 

 :گوید

ولی  ام وانده وانده ام،شما را در معنا و مفهوم  ی من مقال »

ای         صدق شما در شک هبتم، -من هنوز در مورد فئوری ارزد

. رسدمیمی رسدکاد فقط ب   اطر آنر  ب  نظر من شارادوکبیرال 

چیزی است ک   ففررففرّر،یا اتی یک  ،من باور دارم ک  یک ارم

 ا   هایاسم اسم هایک  فئوری  استمی باشد ا   قدرآ آنقدر 

 «کارایی در مورد آ  ندارد.

، او ب  0814دسامبر 01ب  فاریخ  ،دیگری ی در نام 

 0این موضوع برگشت. با صحبت از این گزاره ک  مو  بالند

                                                   
mont blanc-1 
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می ( 1903a:169متر ارففاع است، راسل ) 4111بیشتر از 

 ،یک گزاره، صدق نیبت معنایبرای من ’’ گویدمیگوید

-فرگ شدهمرکب  ا  است ک  )در مورد  ی بلر  یک جمل 

 0. نا شنودی راسل از سوی بلک‘‘( صادق استشدهفرگ

 بیا  شده است: گون این این گون ( 30-1954:229)

از  عالئمی عالیمی  Bو  Aر ما ممرن است فرگ کنیم ک  اگ

دیگری در  جایب  ب  جاییک شیء هبتند جایگزینی یری 

-بی بی معنی نمی شودهر جمل   بری هرگز منجر ب  چیزی 

فرگ  مورد  وسیل ب  ب  وسیل  ی. این فرگ شودمعنی نمی

 ی جمل  Aسلال و بحث قرار نگرفت  است. اجازه بدهید 

باشد. اال  ‘‘صادق’’ارت عب Bباشد و  ‘‘س  عدد اول است’’

 ‘‘اگر س  یک عدد اول است شر دارای هیچ عاملی نیبت’’

 ب  جای را  Bاست؛   معنابابا معنا بری  ی یک جمل 

 بی معنی می رسیم ی جایگزین کنید ب  یک جمل  Aجای ب 

، شر س  هیچ عاملی قداگر صا’’، رسیممعنی میبی

  ‘‘ندارد.

اگر ’’شتری ندارد از بی ی آ رین شرل کلمات استفاده

هر  درواقر در واقریا  ‘‘هفت شر س  هیچ عاملی ندارد

 xاگر ’’شرل از کلمات شامل یک عبارت ب  شرل و قالب 

یک عالمت  وسیل ب  ب  وسیل  ی ”X“ک   ‘‘آنگاه....

مواب  با فرگ  روازایناز این رو،جایگزین شده است. 

ک  آ   - از یک چیز نیبتند عالئمی عالیمی  A , B ،ما

 اثبات آ  بودیم. درصدددر صددچیزی است ک  ما 

یک ابوال با کفایت از ’’( این استدالل را 1954:229بلک )

-ارزدارزد هایاز  عالئمی عالیمی  فرگ  ک  جمالت ی نظری 

در  ،. اماگیردمیمی گیرد، در نظر ‘‘صدق هبتند های

است  آمدهامده امر معمولی در  صورتب  ب  صورتمنو  

                                                   
Black-1 
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نامی از یک ارزد  عنوا ب  ب  عنوا ک  با یک جمل  

 ب  عنوا نام یک ارزد صدق  اتیاّتی صدق رفتار شود و 

-میمی کند یک ثابت ک  جایگاه جمل  را اشغال عنوا ب 

و شرثمر  ،با فرگ سادگی، شروه 05شود. می معرفی کند،

م ک  یاست بگوی جذا جّذا  بود  این رفتار و فعامل، 

بلر   ،را فولید نررده است معناییبی ناییبی معبلک، 

صرفًا ایجاد ایرت کرده است. استدالل او ن  یک ابوال 

ن  داللت  و دهدمی می دهدفرگ  را فشریل  ی از نظری 

ک  ایااش بیشتر ب  چیزی ک  باعث شود ما  کندمیمی کند

 راهنمایی  واهد کرد. ،فرگ  را رد کنیم ی نظری 

می  نشئتنشأت این واقعیت بخشی از این ایرت از 

ادود مفرد و جمالت  ،در زبا  طبیعی ،ک  گیردمیگیرد

نحوی مختلف هبتند.  هایمقول  مقول  هایمتعل  ب  

می نحوی یربانی نببت  ی را ب  مقول  هاآ آنها فرگ  

می  menanneEigرا اسم  ا   هاآ آنها : او دهدمیدهد

ن رویررد . ما هیچ مشرل منوقی در اینامدمینامد

ولی بخشی از این ایرت از  ایمنرردهنررده ایم.مشاهده 

ک  جمالت فصدی   گیردنشئت مینشأت می گیرداین واقعیت 

این ادود مفرد  ک االیدر در االی ک  اندشدهشده اند

زیادی را در  هایارف ارف هایفرگ   نیبتند. طوراینطور

 این مورد داشت.

 یک ابهام روند 1‘دی فص’و  ‘0استدالل’کلمافی مثل 

. ممرن است منظور ما دهندمیمی دهندمحصول را نمایش 

یا آ  چیزی باشد ک  فصدی  شده است و  ،از یک فصدی 

. این فمایز نببتًا راات 06یا فصدی  کرد  آ ، باشد

 ب  آ  را (frege 1915:25). فرگ  شودمیمی شودمغفول واقر 

وقتی چیزی ک  ’’ :کندمیمی کندبیا   گون این این گون 

                                                   
argument -1 

assertion-2 
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-می می فوانیم در مورد آ  ارمی شده ک  برقرار است، 

 ب  عنوا  را ک   ایاندیش  اندیش  ایهمیش  فوانیم 

برگزینیم؛ عمل  ،صادق فشخیص داده شده استعنوا  ب 

-نمینمیدهدارم هیچ بخشی از این شرل و قالب را فشریل 

ن   و مقدم  مقدّم   شرطی، ن  ی در یک جلم   ‘‘دهد

ک   اندنشدهنشده اندیا ارم نشده اند فالی فصدی  

 ی جمل  هر بخش از االبااین با اینجال،صادق هبتند؛ 

 کامل است، یک گزاره. ی شرطی یک اندیش 

غیر  هایاستفاده استفاده های( این 1893:35فرگ  )

من قصد ’’ فصدیقی از جمالت را جهت داللت کرد  شذیرفت:

من صرفًا یک معادل  را  اگرکنم ندارم چیزی را فصدی  

دق داللت ، بلر  ..... من صرفًا یک ارزد صیادداشت کنم

ک  من چیزی را  طورهما  هما  طور، کنممی می کنم

 ‘1’اگر من صرفًا یادداشت کنم  کنمنمی نمی کنمفصدی  

او عالمت  ‘‘.کنممی می کنم بلر  صرفًا ب  یک عدد اشاره

لت کرد  ب  اینر  جهت دالرا معرفی کرد  ‘ا-’مخصو  

مورد فصدی  قرار گرفت   آیدآ  می یدمی آ آنچ  در شی

       اصاًل یک نام نیبت؛ ب  چیزی داللت  ‘ا-11=4’ است.

نمی یا اتی وانمود ب  داللت ب  چیزی  کندنمینمی کند

بدین  - یک عملگرد بیانی است ‘ا-’. بلر  کندنمیکند

ک  ب  یک نام  ’– ت ک فصدی  شده اس ل یوسوسیل بدین

جهت سا تن یک  شود،میمی شوداز یک ارزد صدق فهمیده 

-بیا  بیا  شده ب  وسیل  ی اماس  ایفصدی  از اندیش  

 ک  عملگر ب  آ  متصل شده است. ایوسیل  اماس شده ب 

( در فقابل بارزی با 1893در فرگ  ) ‘ا-’طرز عمل عالمت 

ب   ،ک  ،( است1879:54) فرگ  فگره طرز عمل آ  در 

واضح بین یک محتوا و ارم ب  صادق بود   طورب طور

محتوا فمایز ایجاد نشده است، او ادعا کرد ک  عالمت 

 فصدی  یک محمول است:
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ارشمیدس در ’زبانی را فرگ کنید ک  در آ  گزاره و 

 بیا  باین  زیر ی شیوه ، ب ‘فبخیر سیراکیوز کشت  شد

 فشخیص فبخیص دس در ارشمی ی مر  جابران ’شده است: 

اگر یک  ،. اتی در اینجا‘سیراکیوزیک یک واقعیت است

 فمیز فواندمیمی فواندنفر بخواهد، موضوع و محمول 

        محتوا  ی ولی موضوع شامل هم  ،شودشوندداده 

-ب  عنوا و محمول فقط جهت اینر  آ  را  شودمیمی شود،

چنین . د واهد بومی باشد ،یک ارم ظاهر کند عنوا ب 

 ،اارام دارد ی زبانی فقط یک محمول یگان  برای هم 

مفهوم نگاری ما مانند یک … ‘یک واقعیت است’ ،یعنی

 ی محمول عمومی برای هم  ا-زبانی است و نماد  نچنی

 اارام است.

این صادق است ’کرد   ( فرر کرد ک  ضمیم 1879فرگ  )

-یممی کند      یک اظهار را فبدیل ب  یک فصدی  ‘ک 

. این فنها جایی است ک  ما صادق یا کذ  را در کند

( 1879. فرگ  )کنیممی می کنیمشیدا مفهوم نگاری 

 صوصیات منوقی ادات ربط را در چارچو  ایجا  یا سلب 

 طورب ب  طور( 1893. فرگ  )دهدمیمی دهدشد  فوضیح 

از   صو ب  ب   صو  فصدیقی را از جمالت و ی کامل جنب 

ومًا همراه با آ  است، انتزاع کرده بود. رابو  ک  عم

 ، وکنندمیمی کننداال این جمالت ب  ارزد صدق داللت 

. اندشدهشده اندادات ربط درچارچو  ارزد صدق فبیین 

انتقال  ‘ا-’ب  عالمت مخصو  او  هاآ آنها نقش فصدیقی 

جمالت غیر فصدیقی صادق  االبااینبا اینحالیافت  است. 

صدق ب   هایارزد ارزد هایو بنابراین  ،یا کاذ  هبتند

-نماد گذاری؟؟؟؟ فعل  ندارند بلر  ب  دستگاه ارجاعی 

واقعًا یک فرکیبی از  ا-فعل  دارد. عالمت  نمادگذاری

. ‘وو’و یک  ط افقی  ‘ا’دو عالمت است، یک  ط عموی 

 را ب  نام ارزد صدق شودمیمی شودنتیج  آنچ  از آ  
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ب  داللت می کند  ط عمودی  و کندمیمی کند،فبدیل 

-شود، داللت میمیمی شودفصدی  و اینر  آنچ  نتیج  شده 

بدو   ط عمودی باشد  فواندمیمی فواند.  ط افقی کند

یک عبارت مرانی یک موضعی است  ‘وو’)ولی برعرر ن (. 

فا نام یک ارزد صدق  شودمیمی شودک  ب  یک نام متصل 

باشد، از طرف  صادق ∆ است اگر صادق’’ - ∆را شرل دهد: 

 .‘‘نباشد صادق ∆است اگر  کاذبدیگر آ  

(frege 1893:38)   چو  این یک فابر است ک  اشیاء را ب

 ، ب  جایکندمیمی کندصدق متناظر  هایارزد ارزد های

یک ب  جای ، گیردمیمی گیردیک مفهوم قرار  جایب 

وجود دارد،  صادقشیء مفرد  یک مفهوم ک  فحت شوشش آ 

بود   صادقمفهوم  ،یعنیگیرد میمی گیرد،        رارق

 یا صادق بود .

 شناس  ایفرگ  فابر را برای هر  ،معمول طورب ب  طور

 افقیعالمت  عالمتت . وقتی کندمیمی کندفعریف  ایشناس 

، کل ب  هما  کندمیمی کردب  نام یک ارزد صدق ضمیم  

مت افقی ب  ولی وقتی عال کندمیمی کند،ارزد صدق ارجاع 

یک نام برای چیزی غیر از یک ارزد صدق ضمیم  شده 

هر . دهدمیمی دهدآنگاه کل ب  کذ  ارجاع  ،است

 ی جمالت و ادود مفرد و معمولی ب  یک مقول  هرچندچند

قابل فصدی   هانامنام ها ی نحوی فعل  دارند، هم 

ارزد صدق قابل  هانام نام هایبلر  فقط  ،نیبتند

فرگ  ب  ففاوت شهودی ک   ،. در این رودفصدی  هبتند

ااترام  ،راسل و بلک فرر کردند فرگ  فرامود کرده بود

 .گذاردمیمی گذارد

 یک محمول است؟ ‘صادق’( آیا 917
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می  ‘∆صادق است ک  ’ صورتب  ب  صورترا  ‘-∆’اگر ما 

یک  ‘صادق’، این مشخص  واهد کرد ک   وانیممی وانیم

ولی  .یک نام برای یک شیء نیبتو  ،مفهومی است ی کلم 

-نشان  نشان  ما نیز نیبت. با ا ذ  چنیناین اینچنین 

زهره و مفهوم  ی ( بین سیاره1892bاز فمایز فرگ  ) ما 

 داللت شده ب  وسیل  یمفهوم  -چیزی غیر از زهره نبود 

صادق ما ممرن است مفهوم  x‘ 1زهره =’ وسیل شده ب داللت

را یری  صادقبود  با  هما این اینهما  را با  بود 

 وسیل شده ب داللت داللت شده ب  وسیل  یبدانیم، مفهوم 

’x  =فهمیم:میمی فهمیم،. شر ما ‘صادق 

 یک عدد اول است، 5( این صادق است ک  9114)

 ،همانی استایناینهمانی می باشدیک 

 .صادقیک عدد اول است= 5( 9115)

 ی یک کلم  ‘زهره’بیشتر از  ‘صادق’ ،بنابراین

ک  چیزی فحت  گویدمیمی گوید( 9114نیبت: ) ،مفهومی

می قرار  صادقبا بود   هما این اینهما  مفهوم 

می ، ن  اینر  چیزی فحت مفهوم صادق قرار گیردمیگیرد

 .گیردمی گیرد

فحلیل فابر/شناس   ک درواقر همین در واقر، همینر 

این  بر ت ک از جمالت را شذیرفتیم، بیهوده اس را فرگ 

مفهومی است،  ی یک کلم  ‘صادق’فرگ اصرار کنیم ک  

عنوا  ب  ب  عنوا  را  ‘صادق’چو  اگر ما سعی کنیم 

مفهومی بدذیریم ک  ب  یک نام )از هر نوع  ی یک کلم 

 شیچیده فریفا نام  شودمیمی شودهبتومند( متصل 

 هاایناینها شر چو  هر کدام از  ،بیافریند فریشیچیده

-میمی کنندم هبتند و بنابراین ب  اشیاء ارجاع نا

-آ آنها ک   دهدمیمی دهدنشا   911، استدالل بخش کنند
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همینر   ،یعنی کنندمیمی کنند.ب  ارزد صدق ارجاع  ها

-ب  ب  عنوا را  صادق کنیممیمی کنیمما سعی  ک همین

ناچار  قرار دهیم، موردفوج  مورد فوج یک فابر  عنوا 

ب  صدق را  هایارزدارزد هایک   ،شویممی می شویم

بنابراین هیچ  -؛اشیاء در نظر بگیریمعنوا  ب عنوا  

در هر کوشش جهت اینر  آ  را یک فابر  اینقو  نقو  ای

 09وجود ندارد. ،در نظر بگیریم

 ( و9114فرگ  است ک  ) ی این یک نتیج  از نظری 

 یک عدد اول است، 5( 9116)

یک ارزد صدق. ب   ،یعنی ،رجر باشدباید دارای یک ممی 

  ،:و معتقد است ،زبا  جدید

 .pصادق است اگر و فنها اگر  p( این گزاره ک  9117)

 فبیین اد( یک مقدار بیشتری در 1892c:158فرگ  ) ،اما

 :رودمیمی روداز صدق شیش  فببینش

نببت اندیش  ب  صدق  فالد کندکوشش داشت  باشدیک فرد ممرن است »

فلقی  فلّقی نرند، برل  (Bedeutung)د نببت معنا ب  مرجر را مانن

آ  را نببت موضوع ب  محمول  صورت نببیب  نببتًا  نرند بلر 

این ’بگوید:  فواندمیمی فواندیک نفر  درواقر در واقربداند. 

دقی  ولی آزمو   ؛صادق است ،یک عدد اول است 5اندیش  ک  

 ی چیز بیشتری از جمل  ساده ک  هیچ دهدمیمی دهدنشا   فردقی فر

 «08.، گفت  نشده است ‘یک عدد اول است 5’

( یک گزاره 9116( و )9114است ک  ) یک ادعااّدعا این 

-ادعای قویاّدعای قوی فری. این 11کنندمیمی کندرا بیا  

می و فشار بر روی فئوری او است ( 9117از ) است فری

( 1915:251-2) . فرگ کندمیمی کندو وارد گذاشت  رد اگذ

 :گویدمیمی گوید

اصالً  ‘صادق’ ی این ممرن است ما را ب  این فرر برساند ک  کلم »

یک جمل  ک  در آ  هم دارای معنایی نیبت. ولی در آ  مورد 

دارای  هم ،یک محمول ب  کار رفت  است عنوا ب  ب  عنوا  ‘صادق’

 فواندمیمی فواندیک فرد  آنچ آ  چ  ی هیچ معنایی نیبت. هم 
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یک معنایی دارد ک  هیچ  ‘صادق’ ی بگوید عبارت است از: کلم 

ب  ک  در آ  جمل   ایجمل  جمل  ایسهمی نببت ب  معنای کل 

 «یک محمول واقعی شده است، ندارد. عنوا ب  عنوا 

 گذاردنمینمی گذارداایی را باقی ولی این فئوری هیچ ف

هیچ ال ب  این ا ،ک  یک عبارت ک  دارای معنا باشد

 دربرگیرندهدر برگیرنده یسهمی نببت ب  معنای عبارت 

برای  یمشرل بارز یکموضوعآ  نداشت  باشد. این 

 .گذاردنمینمی گذاردصدق باقی  ی داستا  فرگ  درباره

 ( فئوری موابقت صدق919

 ماندمیمی ماندک  باقی  آزاردهنده آزار دهندهیک شرل 

مرجر یک جمل   ی هاست ک  داستا  فرگ  دربار اینآ  

چ   هاایناینها  کاذبو  صادقاشتباه کرده است.  را

مخصوصی  طورب ب  طورچیزهایی هبتند؟ واقعیات 

جمالت  مراجر مرجر هایکاندیداهای قوی برای اینر  

. اند ورده ورده اندباشند، هبتند زیرا با صدق گره 

است ک  صدق یک جمل  در موابقت آ   عمومیاین اعتقادی 

می ( 1944:15فارسری ) ،واقعیت است. برای مثال با

 ی اگر.... ما فصمیم بگیریم استفاده’’: گویدمیگوید

ن  را  ‘کندمیمی کندداللت ’معمولی و مرسوم از اصوالش 

نام آ  برای  کارگیریب  ب  کارگیریبا  فنهان فنها

شر این  ‘‘بلر  همچنین برای جمالت گبترد دهیم هاامنها

در فلبفی صدق را ک  او  ی نظری  ،ینزیر ی جمل 

فرمول بندی می  ،دقت بخشید  ب  آ  بود درصددصدد

یک جمل  صادق است اگر آ  ب  ’’: کندبندی میفرمولکند

ب   ،. با نگاه از این منظر‘‘داللت کند 0یک امر واقر

نظر  واهد رسید ک  فرگ  فحلیل جمالت را کاماًل غلط 

ک  بگوید شود میشود  میانجام داده است. فرد مایل 

-نمینمی گیردیک ارزد صدق قرار  جایب  ب  جای جمل 

                                                   
irstate of affa-1 
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می یک واقعیت )ممرن( قرار  جایب  ب  جایبلر   گیرد

ک  واقعیت  آیدمیمی آیدو صدق وقتی  گیردمیگیرد

 نامیده شده ی این جمل  وسیل ب  ک  ب  وسیل )ممرن( 

مل آ  است ک  شا ایجمل  جمل  ای ،ااصل شود شدهنامیده

 نامیده شود.

مشرل همراه با این فرگ ک  جمالت ب  واقعیات )ممرن( 

 هما  گون عبارت است از این،  کنندمیمی کنندداللت 

ک   ایمکردهکرده ایم،ک  ما قباًل یادآوری  گون هما 

فمایز روشن و صریح مورد در واست، در دسترس نیبت. 

 ی ، هم 911ش استدالل فرگ  در بخ ی با فرگ نتیج  ،چو 

 گذارینامنام گذاریباید یک واقعیت را  می جمالت صادق

دیویید ک   طورهما ، هما  طوربزر واقعیت  - کنند

  .(1969) نامدمیمی نامد.سو  آ  را  دیوید

( بر  صوصیت متافیزیری مفهوم فرگ  از 1944:214گودل )

 ی یادآوری چیزی شبی  ب  نظری ’صدق فأکید کرده است، 

 .‘برای فرد است ‘وااد’یایی ایل

 صدقچو   .برجبت  است طورقورب  ب  طور قوراین شباهت 

ک  یک  رسدمیمی رسدب  نظر  -واقعیتیا  0یا واقعیت بزر -

 آنچ دقیقًا مانند  غیرقابل ففرقغیر قابل ففّرقفمامیت 

ی ولی یک ففاوت  یل می باشد. .است ‘شارمندیبی’ هستی

و  هستیدس نیشارم ک دراالی ک  در االی مهم وجود دارد:

 رسدمیمی رسد، ب  نظر شذیردمیمی شذیردرا  هستیفقط 

. جمالت شذیردمیمی شذیردرا  عدم هستیو هم  هستیفرگ  هم 

 کذبهای  نامها آ  آنها هبتند.  نامهمهم نامکاذ  

                                                   
Great Reality or Fact-1 
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در کنار  عدم واقعیت بزرگبنابراین برای فرگ  یک  .؛هبتند

 ارد.وجود د واقعیت بزرگ

عدم و  واقعیت بزرگاگر ما هر دو  هراالب بهراال، ،اما

بین روشن  ی شر رابو  ،را داشت  باشیم واقعیت بزرگ

آورید ک   د. ب  یادواقعیات و صدق دیگر وجود ندار

واقعیات ب   اطر این معرفی شده بودند ک  صدق را 

 فبیین کنند:

ت اگر واقعی نامیدندمیمی نامیدندیک جمل  را صادق 

 ،ولی .آ  را نامیده، ااصل شودک  )ممرن( این جمل  

-ب  ب  جایکاذ ، کاذ  بود ،  ی در این صورت یک جمل 

و چو  عدم  گیردمیمی گیردقرار  عدم واقعیت بزرگ جای

باید  می این جمل  شودمیمی شودواقعیت بزر  ااصل 

طور رو اینازایناز این رو این طور می شودصادق باشد. 

  اگر یک جمل  دارای هر ارزد صدقی است، آ  ک شودمی

ششتِ  ی دهیاست. اما عق صادقدارای ارزد صدق، جمل  

این است ک  یک جمل  ب  سخن  ،متوسل شد  ب  واقعیات

-هدف هدف گیریب  طرف واقعیت  ایاستعارهاستعاره ای،

هدف گیری  شده است و جمل  صادق است اگر ب  نقو  گیری

سد و کاذ  است اگر ب  این نقو  برشده گیریهدف شده 

نرسد. یک کوشش طبیعی در اصالش کرد  این رویررد این 

یک جمل  صادق است اگر و فقط اگر  ک  است ک  گفت  شود

 ،اگر و کاذ  است اگر و فقط  ،را بنامد واقعیت بزرگآ  

. شودمیمی شودو این نیز رد  .را بنامد واقعیت بزرگعدم آ  
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و هم  واقعیت تظار را نداریم ک  همواقعیت این انما از 

 را شامل شود. غیر واقعیت

 ی ک  چیزی  ارج از اوزه ایمگرفت  گرفت  ایمما فرگ 

( وجود دارد ک  ب   اطر هااندیش اندیش  هاجمالت )یا 

اندیش  ک  جمالت )یا  شودمیمی شودگفت   هاآ آنها 

 ایم کردهفرگ  جداً جّدًا  و ما .( صادق هبتندهااندیش ها

 صدقآ  شیء است. ما فالد کرده بودیم  صادق ک  ایمکرده

بود  صدقرا با آنچ  ذافًا یک فئوری موابقت برای 

ولی فرگ  صریحًا فئوری موابقت صدق را  .متناسب کنیم

قرار نیبت ک  نقش چیزی را  صادقو  کندمی می کندرد 

کند ک  دیوید سو   بازی کند مثل نقش شمای متافیزیری

. فرگ  اندوا داشت  وداشت  اندب  فرر ما را  و گودل

صدق شامل موابقت ’’ک   کندمیمی کند( استدالل 1918:32)

چو  در غیر این  ،معنای ]یک جمل [ با چیز دیگری نیبت

صورت ب  ب  صورت نا محدودیصورت سلال از صدق را 

 ‘‘.کندمیمی کندفررار  نامحدودی

فبیینی از  عنوا ب  ب  عنوا فرگ  فئوری موابقت را 

  با فرگ اینر  چیزی را فصویر ،فوصیف ما از یک فصویر

یک فصویر صادق  منزل ب  ب  منزل  ی، کندمیمی کند

 .کند:میمی کندبود  طرش 

فرگ شود ک  صدق شامل  گون ایناین گون ممرن است از این مورد »

-میمی کند .فرسیم  آ  آنچ  آ  چ فوابقی از یک فصویر با  یک

ولی این علی   ،اال یک فواب  یک رابو  و نببت است د.کن

است ک  یک اصوالش نببی نیبت و شامل  ‘صادق’ ی کلم  ی استفاده

هیچ داللتی ب  چیز دیگری ک  چیزی باید با آ  مواب  باشد، 

 ایوسیل  وسیل  ایک  یک فصویر  دانمنمی نمی دانمنیبت. اگر من 

-نمی نمی دانمشر من  .استجهت نشا  داد  کلیبای کولونیا است
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برای فصمیم در مورد صدق آ  باید فصویر را با چ  چیزی  دانم

 «(frege 1918:326-7مقایب  کنیم. )

مواب  با فئوری موابقت، ما باید فصور کنیم ک  یک 

فصویر را با چیزی ک  این فصویر قصد نمایش آ  را 

باشند،  مواب   موابَ و اگر این دو  .نظیر کنیم ،دارد

ک  فصویر یک فصویر صادقی  شودمیمی شودآنگاه گفت  

صدق  ودد  کند ک میمی کند،فرگ   اطر نشا   ،ولی .است

باید طرش فوابقی  می بلر  ما ؛یک نببت موابقت نیبت

 قصدها آ آنها یم ک  فصاویر را با آنچ  را فرگ کن

و بنابراین صدق را  ،مرفبط کند ،فرسیم آ  را دارند

 هاوفاداری آ و فاداری آنهار چارچو  برای فصاویر د

می ما فعیین  ،ب  این طرش فوابقی فعرف کنیم. یعنی

؟ ک  آیا یک فصویر  ا  صادق است یا ن کنیم میکنیم 

اینر  آیا  کرد  فعیین وسیل ب  ب  وسیل  ی ،این کار

ب  این چیزی ک  قصد فرسیم آ  را  در واقعیتآ  فصویر 

 ،ولی در این مورد .؟یا ن  کندمیمی کندفوبی   ،دارد

کوشش کند، میمی کند،        ( استدالل 1918:327فرگ  )

موابقت منجر  عنوا ب  ب  عنوا جهت فعریف کرد  صدق 

 .شودمیمی شودب  فبلبل باطل 

معتقد نباشیم ک  صدق وجود دارد  فوانیممی می فوانیمولی آیا »

ی کدام جنب ؟ چو   ا  وجود دارد؟ ول ی وقتی موابقت در یک جنب 

باید انجام دهیم فا فصمیم بگیریم ک  آیا چیزی  می در آ  چ  ما

ک  قرار دهیم کنیم فحقی   مورد باید می صادق است یا ن ؟ ما

است ک  یک عقیده و یک واقعیت، ب  فرگ در یک منظر  صادق آ  آیا

و  اندشده شده اند مواب  هم داده  صوصیب  ب   صوصیو وج  

از هما  نوع روبرو شویم و  سلالسئوال باید با یک  می آنگاه ما

بنابراین فبیین  .؛دوباره شروع شود فواندمی می فوانیمباز 

می فواب  فرو  منزل ب  ب  منزل  یاز صدق  شده فالد کوشش شده

 «.ریزدمیریزد
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مشرل آ  است ک  ما یک طرش فواب  ندردازیم و سدر 

ودد در برشا کرد  سلال از صدق را مورش کنیم: صدق  

 این طرش فرگ گرفت  شده است. 

چ  چیزهایی هبتند؟ وقتی ما صحبت از  کاذبو  صادقاین 

-می می کنیمعبارافی  عنوا ها ب نام نام ها ب  عنوا 

می و ما فرگ  کنندمیمی کند،ک  ب  اشیاء ارجاع  کنیم

می را استفاده ها نامنام ها ک  این کنیم میکنیم 

شر  ،این موضوعات صحبت کنیم ی فا درباره کنیممیکنیم 

را ب   هاآ آنها ما باور داریم قادر  واهیم بود ک  

  جایب ب  جایصادق  ی روشی شناسایی کنیم. اگر یک جمل 

ک  این  کنیممی می کنیم، فرگ گیردمی گیردقرار  صدق

 می اندزیم       نظرآ  است: شر ما  ی جمل  درباره

ء ارجاع شده را شیدا کنیم و فا شی نظر اندا ت 

بفهمیم ک  آیا شیء از چنین و چنا  نوعی هبت ک  یک 

 .؟جمل  را صادق یا کاذ  کند یا  یر

ولی اشیاء کاماًل با جمالت متفاوت هبتند. در مورد 

ک  اول ما ارزد صدق این  رسدمیمی رسدب  نظر  ،جمالت

آ  قرار  جایک  ب  ب  جای جمل  و بنابراین شیئی را

-میمی فواندفعیین کنیم. آیا این  گیرد،میمی گیرد

می فرر  گون این این گون درست باشد؟ فرگ   فواند

. از نگاه فرگ ، جبتجو و بررسی  ود این کندمیکند

انتزاعی اشتباه است. این فنها راهی است ک   ،اشیاء

می او ما را از شیگیری در اصل مشهور متن نصیحت 

-ب  ب  فنهاییل معنای یک کلم  هرگز دنبا’’: کندمیکند

بلر  فقط در متن یک گزاره دنبال آ   نباشید، فنهایی

 . فرگ  ب  ما یک فبیین ببیار :x(frege 1884) ‘‘بگردید

و  دشر از طری  وسیل را ب  و دقی  از مرجرملثر ملّثر 

داده است. ولی  ارائ ارای   را گبترد اصول فرکیبی آ 
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دور از شهودات اصلی فوصیف  باز کرد  این اصول ما را

 جایب  ب  جایک   دهدمیمی دهدقرار  1 شده در بخش

می و درباره بود  را ب  هم شیوند  چیزی قرار گرفتن

ک   ماندمیمی ماندباقی  سلالسئوال و این  دادمیداد،

آیا اصل متن برای ما مقدار کافی از یک داستا  جهت 

-ب  ب  جایجمالت ک   کندمیمی کندفراهم  ما راضی کرد 

ن  . فرگ  گیرندمیمی گیرند       این اشیاء قرار جای

بلر  با اصول  ،منو  مدر  را گبترد داد فنهان  فنها

 همراه با شرقدرت شر قدرتیک فصویر  ،فرکیبی  ودد

ع  داد. در این طنین متافیزیری ببیار قوی را فوس

 یبینش هاو  هابصیرت بصیرت ها کمکم کم کمما  ،بخش

در مورد مفهوم صدق   صو ب  ب   صو او را  هایبینش

 عنوا ب  ب  عنوا ندا تیم. با استفاده از راسل شیش ا

زمین  مقایب  آنچ  ک  ما آ  را ب  قدر کافی جالب 

 نتایجییافتیم، آ  است ک  این استلزامات متافیزیری 

-فجزی  فجزی  و فحلیل های منوقی ادنیبتند ک  با 

-آ آنها  ،بلر  .ب  ما فحمیل شود ادنوقیهای موفحلیل

است  هاییفرگ فرگ هایینقو  شروع کرد  بیشتر شبی   ها

. فحلیل کندمیمی کندک  در آ  موفور نحوی فرگ  کار 

فا یری از بهترین  کندمیمی کندفرگ  او را راهنمایی 

از صدق را انرار کند،  سنتیسّنتی  هایتببینفبیین های

قی را ک  بیشتر در  ط ردهای صدویرفئوری موابقت و ر

ک  امروزه شایر  هبتند را اداقلی هایمفهوم مفهوم های

ب   صو  قابل . این دهدمیمی دهدشیشنهاد  را ،هبتند

است زیرا ما معمواًل فئوری مالاظ   صو  قابلب  مالاظ  

یک  دمترار برای  عنوا ب  ب  عنوا موابقت را 

 سّنت ت فرگ  از این بگب .یابیممی می یابیمرئالیبم 

. آیا ما باید کندمیمی کندیک چالش را نمایا   سنت

 گرایواقر واقر گراییک  عنوا ب  ب  عنوا فرگ  را 



 298 

اینر  او فئوری موابقت صدق  بااصیل در نظر بگیریم 

یا آیا این عدم شذیرد فئوری  کندمیمی کند،را رد 

ر  او در است بر این ایبین  بنّی  ایموابقت بیشتر 

 10نیبت؟ گراواقر واقر گراواقر اصالً 

 



 299 

 9فصل 

 غیرمستقیم غیر مستقیممرجع 

های متن متن های غیر مبتقیم ی داستا  فرگ  درباره 

هری باور دارد ’عبارات موصولی مانند  – غیرمبتقیم

 شنا ت  شدهوسیعی  طورب ب  طور – ‘جا  گفت ک ’و  ‘ک 

بانفوذ فوذ می باشند. با نو ببیار  هبتند شدهشنا ت 

- الص   الص  فریناین  االبااین با این اال وهبتند 

معنا و ’در اینجا آ  چیزی ک  او در ’’طرش است.  فرین

 ‘:‘شودمیمی شودمورش  گوید،میمی گوید ‘مرجر

مثاًل از  صحبت می کند، معنا ی در سخن مبتقیم یک فرد درباره»

الً واضح است ک  در این شیوه . کامکندصحبت می اظهارات فرد دیگری

مرسوم  ودشا  را ندارند  (Bedeutung)از صحبت کرد  کلمات مرجر 

-میمی کنندداللت  هاست،آ  آنهاست ولی ب  آنچ  معمواًل معنای 

  «.[bedeuten].کنند

 واهیم گفت: در  ، ماب   اطر داشتن یک اصوالش کوفاه

غیر ب  طور  ب  کلمات  غیرمبتقیم غیر مبتقیمسخن 

 طور غیرمبتقیم مورداستفادهب  مورد استفاده مبتقیم

 غیر مبتقیممرجر یا دارای  اندگرفت گرفت  اندقرار 

 ودشا  هبتند. ما مرجر  (indirect Bedeutung) غیرمبتقیم

یک  غیرمبتقیم غیر مبتقیممرسوم کلم  را از مرجر 

 طورهمینهمین طورو  دهیممی می دهیم؛کلم  فشخیص 

. آ  غیرمبتقیم غیر مبتقیمرا از معنای سوم معنای مر

یک کلم  معنای  غیرمبتقیم غیر مبتقیم (Bedeutung)مرجر 

 (frege 1892c:154).             استمی باشدمرسوم آ  

روشی ک  او در آ  فمایز معنا/ مرجر را با مشرل 

 ،جایگزین شذیری در ستو  مبهم ب  هم شیوند داده است

هم ک  یک نفر ای لی ب  آ  محرمی و .کاماًل ظریف است

نیبت. چو  ما آنچ  را ک  مرجر  کند،میمی کندفرر 
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-می می دانیم را ،مرسوم یک عبارت قرار است باشد

آ   جایب  ب  جای: مرجر مرسوم شیء است ک  کلم  دانیم

قرار است . ما همچنین آنچ  را ک  گیردمیمی گیردقرار 

 می دانیم را ،اشدب قرار است معنای مرسوم یک عبارت

 .؛: معنای مرسوم فقریبًا معنای عبارت استدانیممی

 غیر مبتقیم میبنابراین آنچ  را ک  قرار است مرجر 

 ب  صورت: فرگ  دانیممی میدانیمرا  ،باشد غیرمبتقیم

را با معنای  غیرمبتقیم غیر مبتقیمصریح مرجر  صورتب 

-مبتقیم غیرمعنای  اماولی .کندمیمی کند یمعمولی یر

 قرار است چ  باشد؟ غیرمبتقیم

 غیر مبتقیماز معنای  فوانیممی میتوانیم ما  ،البت 

صحبت کنیم. ما  ‘گرب  روی فرد است’جمل   غیرمبتقیم

 فرگ  ایدر روش  ،بگوییم ک  فوانیممی می فوانیماتی 

آ  جمل  شامل غیرمبتقیم  غیر مبتقیم ، معنای ایفرگ 

می هور از معنای معمولی آ  و ظ فجلی فجّلی  ی نحوه

 کندمیمی کند،، ففرری ک  این آ  را بیا  شودمیشود

. یا اتی ممرن است ما اینر  گرب  روی فرد است ،یعنی

گرب  روی فرد ’جمل   غیرمبتقیم غیر مبتقیممعنای 

گرب  را با معنای مرسوم نام آ  اندیش ، اینر   ‘است

 با آ  را ب یری کنیم و ما ممرن است  ؛،روی فرد است

مختلف معرفی آ  اندیش  مقابل  کنیم برای  ی شیوه

آگاهی  ی درباره 0ک  جی. ل.آستین ،آ  اندیش  ،مثال

. کندمیمی کندفلبفی مدر  در بحث  ودد از صدق بیا  

بتوانیم از این شیوه از صحبت  ما کاماًل واضح نیبت ک 

ولی اتی اگر  .سخت بهره ببریم سخت برای سمانتیک

ک  یک جمل   ماندمیمی ماندیم، این مشرل باقی بتوان

وارد عبارات موصولی شود و مجددًا  فواندمیمی فواند

... نببت ب  هر آنچ  طور همینهمین طوروارد شود و 
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رفتن این فرو  ،برای در نظر گرفتنما و  ،عم  دارد

 رود کلی عمومیب   ، ماشیدرشی شی در شی هایرفتنهای

ااتیاج  غیرمبتقیم غیر مبتقیم برای فعیین معنای

 داریم.

 و  معنای مرسوم از یک کلم   لغتنام  لغت نام  ییک 

-مثال مثال هاییو اگر آ  مد ل  کندمیمی کندرا فراهم 

می از چیزهایی ک  نببت ب  آ  کلمات را ب  کار  هایی

می باشد، مرجر مرسومی را نیز فراهم گیرند میگیرند 

غیر انتظار نداریم معنای ما  اماولی  .کندمیکند

شیدا  لغتنام  لغت نام در مد ل  غیرمبتقیمی مبتقیمی

-ب  ب  طورباید  غیرمبتقیم غیر مبتقیمکنیم. معنای 

شده باشد: باید روشی برای  فعیینمتعین  سا تاری طور

یک کلم  با  غیرمبتقیم غیر مبتقیممعنای  ی محاسب 

با  وا   از معنا و مرجر مرسوم در شیوند ی استفاده

ک   طورهما هما  طورعملگر موصولی وجود دارد. ولی 

 عقب گرایی جاده جاّده یهیچ ’( نشا  داد، 1905:50راسل )

وجود  هامعنامعنا هاب   هاداللت داللت هااز  گراییعقب

باید گفتن اینر  چگون   درواقردر واقر، 0‘ندارد.

ب  فعیین شود  غیرمبتقیم غیر مبتقیم باید معنای

 قابل فوج با مشرل ای عنوا  وظیف ب نوا  وظیف  ای ع

 فهمیده شده است. فوج قابل

 رسدمیمی رسدک  قبالً ذکر شد، ب  نظر  طورهما هما  طور

ب  است ک   0ولی این کارنا  ؛راسل مشرل را فهمیده است

سلبل   موضوعموضوِع معمول با مورش کردِ   طورب طور

برای سمانتیک فرگ   ینامتناهمرافب سلبل  مرافب 

( فرگ  را متهم 1974دارای اعتبار شده است. کارنا  )

 هاینام نام های نامتناهی از یکرد ک  نیازمند فعداد

بود.  غیرمبتقیم غیر مبتقیممجزا برای معناهای 
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دیویدسو  نقاط انتقادی بیشتری را مورش کرد. دیوید 

 مبتقیمغیر ( استدالل کرد ک  چو  معنای 1968-9:99سو  )

فابعی از  یک فواندنمینمی فواندیک کلم   غیرمبتقیم

 یمعنای مرسوم آ  باشد، فرگ  ملتزم ب  فعداد

نامتناهی از ]نمادهای[ اولی  سمانتیک شده است، یک 

 محال برای هر زبا  طبیعی: ی الزم 

مدل برای  عنوا ب  ب  عنوا ک  فرگ   هاییزبا  زبا  هایین  »

ک   هاییزبا  زبا  هاییو ن   کندمیمی کند زبا  طبیعی شیشنهاد

چرچ فوصیف شده است شیرو فئوری در معنای  وسیل ب  ب  وسیل  ی

. نیبتنمی باشد ،فوصیف صدق ک  استانداردهای فارسری را دارد

آ  است ک  گزیند برمیبرمی گزیند       آنچ  در این شیوه فرگ  

 ندها دارد ک  ممرنهر عبارت ارجاعی یک فعداد متناهی از هبتوم

 قاعده ایک  ب  متن ببتگی دارد و هیچ  ،است ب  آ  ارجاع کند

بر  فرهای شیچیدهمتن متن های شیچیده فرک  مرجر در  ایقاعده

وجود  ،کند فر ارائ ساده ساده فر ارای مبنای مرجر در جمالت 

چرچ، یک فعداد نامتناهی از  هایزبا  زبا  هایندارد. در 

 فعّین مبتقیم امرا   طورب ب  طوراین  ؛.ی  وجود داردعبارات اول

بخشید  بازگشتی یک محمول صدق را ک  شروط فارسری را فعین 

 «.کندمیمی کندفراهم  سازد،میمی سازدبرآورده 

 مرافبسلبل  سلبل  مرافببیشتر فالسف  جبتجوی یک 

غیرمبتقیم  غیر مبتقیم ب  عنوا نامتناهی از معناهای 

 0. دامتگیرندمیمی گیرندنفی فئوری در نظر  عنوا ب 

(9-1981a:268 با بیا  صریح )راسل  اظهارنظر اظهار نظر

استدالل  مرافبسلبل  سلبل  مرافب( و منعرر شد  1905)

شرل  مجدداً مجّددًا کرده است ک  فئوری سمانتیک فرگ  

معنای  عنای غیر مبتقیمی واهد گرفت فا آنجا ک  هیچ 

مایز از معنای مرسوم وجود نداشت  مت غیرمبتقیمی

 باشد.

 ،ندارد بر مبنای  وددیک کلم  یک مرجر  ،مواب  با نظری  فرگ »

: آ  فقط در متن ‘قرار گیرد موردفوج  مورد فوج ک  ب  فنهایی ’
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این نظری  است  با یک جمل  دارای مرجر است. این کاماًل هماهنگ

دارای یک  نفب یف فی نفب هنگامی ک  یک کلم  یا عبارت  :ک ،

دارای  نفب وج  فیهیچب  ب  هیچ وج  فی نفب ، استمی باشدمعنا 

از یک کلم  یا   صو ب  ب   صو یک مرجر نیبت: فقط در روند 

و این مرجر در  استمی باشد،عبارت در یک جمل  دارای یک مرجر 

مشخص  ،ک  در آ  وجود دارد یشیوند با معنای کلم  و نوع متن

این گون  می بنابراین معنای یک کلم  ممرن است  .؛شده است

ب  در یک نوع از متن  ؛کندمیک  آ  را فعریف  گون  باشداینباشد

ب  و در نوع دیگری از متن  ،قرار می گیرد یک شیءجای ب جای 

بنابراین ممرن است ما یک  .گیرد؛قرار می دیگر ءشیجای ب  جای 

یک متن مبهم را دارای  درمورداستفاده  مورد استفاده عبارت 

هما  معنا در یک متن روشن در نظر بگیریم، گرچ  دارای مرجر 

 «متفاوت....

غیر معنای  عنو ب  ب  عنوا با این فصحیح، هیچ چیزی 

یک کلم  وجود ندارد: فقط معنای غیر مبتقیم مبتقیم 

آ  وجود دارد ک  آ  را جهت داشتن یک معنای متمایز 

 هایمتن متن هایو در  کندمیکند میدر متن روشن فعیین 

 .کند؛میمی کندمبهم یک مرجر ک  با این معنا منوب  

یک  ک  بنابراین هیچ دلیلی وجود ندارد ک  فرر کنیم

مبتقیم مااعف دارای یک  قولنقل نقل قولعبارت در 

نقل ک  دارای  است معنا یا مرجر متفاوت از آ  چیزی

: مرجر آ  در اشدمی ب مبتقیم ساده است قولنقل قول

مبتقیم مااعف معنایی  واهد بود ک   قولنقل نقل قول

 ، ک و  مبتقیم ساده  واهد داشت قولنقل نقل قولدر 

ک  هما   ،هما  معنایی است ک  در متو  معمولی دارد

مبتقیم ساده دارد.  قولنقل نقل قولمرجعی است ک  در 

 ایجایگزینی هشهودی معقول است:  طورب ب  طوراین 

مبتقیم  قولنقل نقل قولیک عبارت در  هایجایگزینی

-میمی گذاردجمل  را باقی  ی مااعف ک  ارزد صدق هم 

مبتقیم ساده  قولنقل نقل قولدرست مانند  -گذارد 

 هبتند ک  معنای وااد دارند.  هاییآ آنهایی 
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 غیر مبتقیمدامت آ  است ک  معنای  ی شر نظری 

است. در متو   آ نای مرسوم یک کلم  فقط مع غیرمبتقیم

می مرجر مرسوم  ود قرار  جایب  ب  جایمعمولی، کلم  

)در  غیرمبتقیم غیر مبتقیمولی در متو  گیرد میگیرد 

ب  بود (، کلم   غیرمبتقیم غیر مبتقیمهر سوحی از 

 .گیردمیمی گیردمعنای مرسوم  ود قرار جای ب  جای 

و  ،1را شی بگیریم( 1981نظرات شارسونز ) ،اجازه بدهید

را صائب بنامیم اگر  هینامتنا نا متناهییک سلبل  

عبارافی ک  در معنای مرسوم موافقت دارند در هر سوحی 

بود  آ  نیز موافقت کنند؛  غیرمبتقیم غیر مبتقیماز 

در غیر این صورت آ  غیر صلب  واهد بود. شارسونز 

یک  نشا  داده است ک  بازسازی دامت از فرگ  معادل با

 سلبل  مرافبصلب است. در یک  مرافبسلبل  سلبل  مرافب

فابعی بین معنای مرسوم  ی صلب، یک رابو  مرافبسلبل 

اگر  ،چو  ،وجود دارد غیرمبتقیم غیر مبتقیمو معنای 

دو عبارت دارای یک معنای مرسوم باشند، دارای یک 

ب  نیز هبتند. این قای   غیرمبتقیم غیر مبتقیممعنای 

غیر ک  هر سوح از معنای  نیبترا نمی دهد نااین مع

 هما ایناینهما  با معنای مرسوم  غیرمبتقیممبتقیم

ک  آ  کلمات ک   دهدمیمی دهدولی این معنا را  .است

قابل جایگزینی با  ،دارای یک معنای مرسوم هبتند

می بودنی غیرمبتقیم غیر مبتقیم    دیگری در هر سوح 

 فواندمیمی فواندنظر دامت  . درو  این قالب،استباشد

فرین کوچک سلبل  مرافب کوچرترین عنوا ب  ب  عنوا 

زیرا  ،صلب مورد فوج  و نظر قرار بگیرد مرافبسلبل 

 است:  همانیاین اینهمانی  نببت فابعی او فقط

 غیر مبتقیم اینهما معنای معمولی با معنای 

رو سووش ف ی بنابراین هم  ،؛است هما غیرمبتقیم این

درو  اولین سوح.   صو ب  ب   صو  ،ریزندمیمی ریزند
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صلب دیگری  مرافبسلبل  سلبل  مرافبممرن است  اماولی 

، معنا در سوح نامتمایز iوجود داشت  باشد ک  برای هر 

-هیجا هیجا  انگیز ی باشد. نتیج  i+0از معنا در سوح 

-سلبل  سلبل  مرافب ی شارسونز آ  است ک  هم  انگیز

معنایی  هایوفحلیلفجزی  فجزی  و فحلیل هایصلب  فبمرا

 فراوا  هایکرد  کرد  هایمحاط یربانی از جمالت با 

-سلبل  ، سلبل  مرافببنابراین دهند؛میمی دهند.نشا  

 دیوید سو صلب شاسخی ب  افهام محال بود   مرافب

سلبل  مرافب . بر ی کندمیمی کنددرست  دیویدسو 

-سلبل  مرافبمحال نیبتند. در مورد  هامرافبسلبل ها،

غیر ممرن است معناهای نامتناهی  ،صلب مرافبسلبل 

وجود داشت  باشد ک  ب  یک عبارت غیرمبتقیم  مبتقیم 

ولی ب  علت آنر  معنای  .اندشدهشده اندمفروگ متصل 

یک فابعی از معنای مرسوم است،  غیرمبتقیم غیر مبتقیم

را با چند عبارت  ای جمل یک جمل  ایما برای اینر  

را  هاآ آنها بفهمیم نباید فودرفو فو در فو موصولی 

یاد بگیریم. ما فقط ااتیاج داریم معنای مرسوم را 

مولو   هایسمانتیک سمانتیک هایبدانیم. در میا  

نببت ب  موضر دامت همراهی  ایفرگ  فرگ  ایسمانتیک 

د. بر ی ولی هم  با آ  مواف  نیبتن 3زیادی وجود دارد.

ک  مبتقیمًا  دهندمیمی دهندفرجیح  هاایفرگ فرگ  ای ها

ک   کنندمی می کنندبا مشرالت سرشاخ شوند و انرار 

ک   طورآ آنوور غیر صلب  مرافبسلبل  سلبل  مرافب

 دیویدسو  ادعا کرده منجر ب  محال بود  شود ب  شیوه

، (1973)0چرچ وسیل ب  ب  وسیل  یصلب،  غیر ی سلبل  ی

 بوسیل  و همچنین  ،(1980)1آندرسو  وسیل ب  ب  وسیل  ی

                                                   
Church -1 

Anderson -2 
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 موردامایت مورد امایت( 1975)0هایدلبر ی وسیل  ب 

فبیین  هاآ آنها قرار گرفت  است. چالش شیش روی 

و  غیرمبتقیم غیر مبتقیمارفباط سا تاری بین معنای 

اولی در  آنر ک فرگ این ، با استمی باشدمعنای مرسوم 

یک فابر از بعدی  طور شفافب  ب  طور شّفاف ، این نظری

 نیبت.

 مرافبسلبل   سلبل  مرافبضروری در ششت یک  ی عقیده

غیر صلب آ  است ک  عبارافی ک  دارای معنای مرسوم 

در معنای  با این االممرن است  هبتندمی باشندیربا  

 هرچندهر چندمتفاوت باشند.  غیرمبتقیم غیر مبتقیم

‘Vixen’ , ‘female fox’  دارای یک معنای مرسوم هبتند، یک

دارای این معنای  هاآ آنها فرد ممرن است نداند ک  

ب  مشتر  هبتند؛ بنابراین این عبارات قابل جایگزین 

دیگری در هر عبارت موصولی ک  یک بار اروف جای ب جای 

ولی ضرورفًا هبتند موصولی در عبارت اصلی جاگرفت  

قابل جایگزینی  ،قرار گیرد وقتی در عبارت موصولی

غیر صلب  مرافبسلبل  سلبل  مرافبنیبت. کبی ک  ب  

را ک  معنای مرسوم نببت  فواندمی می فواندباور دارد 

از را عبارت موصولی  ی ب  ففبیر سمانتیک یک جمل 

بر ی  وسیل شده ب سا ت  سا ت  شده ب  وسیل  ینببت 

دهد. کبی  می یصفشخ غیرمبتقیم غیر مبتقیماز معناهای 

صلب معتقد است باور  مرافبسلبل  سلبل  مرافبک  ب  

عدم فوفی  در  ک  دارد ک  مشرل است مشخص شود

 غیر مبتقیمب  کدام سوح از باید جایگزینی را 

نببت داد: هر دلیلی ک  او برای  باید بود  غیرمبتقیم

غیر این فرگ در نظر بگیرد ک  دو عبارت در معنای 

)در هر سوح(  کنندمیمی کنندفرق بتقیم غیرممبتقیم 

در معنای  هاآ آنها دلیلی است برای این فرگ ک  

                                                   
Heidelberger -1 
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او باید هم   الراه راه ال. کنندمیمی کنندمرسوم فرق 

را ب  سوح اول معنای مرسوم باز  هاففاوت ففاوت ها ی

معنای مرسوم  فواندمیمی فواندگرداند. اگر یک نفر 

-بااینبا این االرا بداند،  ‘ , ’Vixen’‘female foxفعبیر  

دارای یک  هاآ آنها ک   دهدنمینمی دهدفشخیص  اال

دارای یک معنا  هاآ آنها بنابراین  ،؛معنا هبتند

 .4نیبتند

باور کنیم ک   فمایل داریم متمایل شده ایم ک ما 

 ب  عنوا بحرانی را  ی صحیح نقو  طورب ب  طوردامت 

ک  معنای مرسوم از معنای  یانقو  نقو  ای عنوا ب 

شناسایی  است ،فشخیص داده شده غیرمبتقیم غیر مبتقیم

 غیرمبتقیم غیر مبتقیمکرده است. چو  ب  محض اینر  

-ب  ب  وسیل  یبود  فثبیت شود، هیچ مشرل بیشتری 

فر عمی  عمی  فر غیر مبتقیم بودمسووش  وسیل 

-ب  ،اما ب  هر االمعرفی نشده است.  غیرمبتقیم بود 

دو رود منوقی کاماًل متمایز وجود دارد ک  در  هراال

فر عمی  عمی  فر غیر مبتقیمسووش  هاآ آنها 

قرار  موردبررسی مورد بررسیبود  باید  غیرمبتقیم

وسیر مورد شناسایی قرار  طورب  ب  طورگیرد. این 

ما آ  است ک  دامت این دو  ی نگرفت  است. مبااث 

را  لط کرد و در فدبیر  وفحلیلفجزی  فجزی  و فحلیل

دیگر  ی یک شا   از دایلمای راسل او  ودد را با شا  

فمایز معنا/مرجر  فروشاشیفرو شاشیک   ب  دار آویخت،

در بعد بزر   ،منبر این ا تالط .، ب  دار آویخت5است

-ب  ب  وسیل  یاست ک  در اصل  ایمقایب  مقایب  ای

-نقل ول غیر مبتقیمنقل قفرگ  بین سا تارهای  وسیل 

 مورد بررسی مبتقیم قولنقل نقل قولو  قول غیرمبتقیم

 ،قرار گرفت. در اینجا یک قیاس وجود دارد موردبررسی

ولی  وانش ناصحیح فرگ  از یری،  وانش دیگری را نیز 
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 قولنقل نقل قولکرده است. ما سا تار  مشو مشّو  

ار قر موردبررسی مورد بررسی 01مبتقیم را در فصل 

نقل قول  واهیم داد و در این فصل بر روی سا تما  

فمرکز  واهیم کرد. قول غیرمبتقیم نقل غیر مبتقیم 

و  811بعد از فجدید نظر کرد  فئوری فرگ  در بخش 

-سلبل  سلبل  مرافببرای  را ، ما هر شاهد متنی813

 واهیم آورد. شیشنهاد  814در بخش را نامتناهی  مرافب

معرفی شده است و یک بازسازی از  815در بخش  دامت

فوسع  و ببط یافت  است.  816استدالل راسل در بخش 

ما دو  وانش را شناسایی  817در بخش  باأل ره باال ره 

ک  اگر ما دو  دهیممی می دهیمو نشا   کردهمی کنیم

جداگان   طورب ب  طوررا  وفحلیلفجزی  فجزی  و فحلیل

  واهد بود. ازسفثبیت کنیم، ففبیر دامت کار

 ( داستا  معنا/مرجر811

معنا و مرجر  ی اجازه بدهید با فحریم داستا  درباره

هم  ‘مارگات فاچر’ ،مثل ،شروع کنیم. یک اسم  ا 

. مرجر این استمی باشددارای یک معنا و هم یک مرجر 

 ی نام  ودد این ز  است: او کبی است ک  شما درباره

اگر شما دوست  ،یعنی کنیدمیمی کنید،او صحبت 

معمولی این  طورب وقتی ب  طور، داشت  باشیدبدارید

]ب  آ   .کنیدمیمی کنیدنام را در مرالم  استفاده 

معنای این  ،از طرف دیگر .[دهدمیمی دهدفرد ارجاع 

هر آ  چیزی است ک   ، یلی کلی صورتب  ب  صورت ،نام

آ  فردی را ک  در مورد  ،سازدمیمی سازدشما را قادر 

ب  جا آورید، بازشناسید،  گویید:میمی گوییداو سخن 

فشخیص دهید یا مشخص کنید. این معنایی ک  شما ب  نام 

اولین ز   فواندکنید، میمی می کنید می فواند،متصل 

می یا  ،بریتانیای کبیر باشد وزیرنخبتنخبت وزیر
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می یا  ئباشد ‘سردنیر فاچر ی بیوه’ فواندمیفواند

 چیز دیگری باشد. فواندمیفواند 

 ،:فحلیل فرگ  از

 ،راندمیمی راند( مارگات فاچر یک شژو را 810)

)        ( ’با محمول  ‘مارگات فاچر’آ  است ک  نام 

فا یک  شودمیمی شودفرکیب  ‘راندمیمی راندیک شژو 

 دهد. می  بری را فشریل ی جمل 

یک نام  عنوا ب  ب  عنوا را   بری ی جمل فرگ  یک 

فحلیل و . دهدمیمی دهدقرار  موردفوج  مورد فوج مرکب 

می ( در دو بخش 810سمانتیک )وفحلیل فجزی  فجزی  

،  (Bedeutung)مرجر  نظرنقو نقو  نظر. از آیدمیآید

)      ’و  می کندارجاع ب  یک ز   ا   ‘مارگات فاچر’

می ب  یک مفهوم ارجاع  ‘راندمیمی راند( یک شژو را 

نام مرکب ب  ارزد آ  فابر برای شناس  و کند میکند، 

( یک نام از یک 810بنابراین ) .دهد؛میمی دهدارجاع 

مارگات ’معنا،  نظرنقو نقو  نظرارزد صدق است. از 

)       ’، کندمیمی کندیک معنا از آ  ز  را بیا   ‘فاچر

معنایی را  -یک فابر ‘راندمیمی راند( یک شژو را 

برای فشریل معنای جمل  ین دو و ا کندمی می کندبیا  

فا معنای کل جمل  را شرل می  شوند،میمی شوندفرکیب 

یک  فاچر فا چراین اندیش  یا گزاره ک  مارگات دهند، 

 .راندمیمی راندشژو را 
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=s(pb)این اندیش  ک  مارگات فاچر..........

 معنا  

 ↑                      s(p) s(b)                             

  ↑   ↑        

  Pb       

↓                                                                  

       کذبیا  صدق              

 

( ) ( )r p r b

r pb
             

 مرجر

 810شرل 

ما  r   را برای مرجر  وs()  را برای معنای  مورد

. ما آکوالد                                                  دهیممیمی دهیمقرار  مورداستفادهاستفاده

 معناها معناها مناسب  کرد  را برای فرکیب       

می قرار  مورداستفاده همورد استفاد مراجر مرجر هایا 

)       ’و  ’b‘را ب   ‘مارگات فاچر’. اال دهیممی دهیم

-میمی کنیممخفف  ’p‘ب   ‘راندمیمی راند( یک شژو را 

( در 810سمانتیک ) وفحلیلفجزی  فجزی  و فحلیل ،کنیم.

 .6شده است ارائ  ارای   810طرش 

ری از اصولی ک  بر فئو ای الص  یک  الص  ایدر اینجا 

ک   ارائ  شده ارای  شده است ،سمانتیک فرگ  ااکم است

ما اول این نقو  ب  بررسی  واهیم شردا ت. فرگ  معنا 

می مختلفی معین و مشخص  هایشیوه یک شیوه های را در

-بر ب  معنای قراردادی،  عنوا ب  ب  عنوا : کندمیکند

 ی عمومی شنا ت مصداق، نحوه ی ذ یرهعنوا  عنوا  

فردی  ی یک شیوه عنوا ب  ب  عنوا  و ،ظهور فجلی و

بر این فمایزات و  بیایید بیابید بازشناسی یک شیء 

 فأکید نرنیم.  هاآ آنها ناشی از  هایابهام ابهام های
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[ مرکب ی واقعیات اساسی این است ک  معنای یک ]جمل 

مرکب[  ی گوناگو  آ  ]جمل  هایبخش بخش هایاز معنای 

  ،.است

 )اصل فرکیبی بود  معنا( 33161اصل 

        , sss  

 معنیمعنا وسیل ب  ب  وسیل  یو معنای یک جمل  فنها 

 .شودمیمی شودآ  فعریف  هایبخش بخش های

اگر     )اصل مصداقی بود  معنا( 31614اصل 

   s s  آنگاه ،  s s   


  
   

  
 

بین معنای یک بخش و معنای یک  ی و این دو اصل راب

 .آورندمیمی آورندرا ب  دست مرکب  ی مرّکب  جمل 

بین معنای یک  ی ب  رابو  نگاه کنیم اال اجازه بدهید

. یک لفظ ب  آنچ  معنای نگاه کنیم عبارت و مرجر آ 

 دهد؛میمی کند،ارجاع  کند،میمی کند.آ ، آ  را متعین 

از یک ارجاع لفظ صحبت  ماهرچند  ، هر چند بنابراین

می ، این معنای آ  لفظ است ک  کار کنیممی می کنیم

بگوییم ک  این  فوانیممی می فوانیم. ما اتی کندمیکند

 :کندمیمی کنندمعنای لفظ است ک  ارجاع 

(     کندمیمی کند)معنا مرجر را متعین  31610اصل 

    r r s  

-میمی کندفرگ  را بیا   ی نظری یک بخش از  31610اصل 

؛ دیگری، کندمیمی کندمرجر را فعیین  ،ک  معنا کند

یعنی  ،بود  مرجر فردمنحصرب منحصر ب  فردیرتایی و 

   ب  یک فابر است و فرگ شده است  rاین واقعیت ک  

 وسیل :ب  وسیل  ی،

اگر )مرجر یک فابر است(،  31611اصل    s s   آنگاه ،

   r r . 
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ک  معنا و مرجر را ب  هم  31611و  31610 اصولاصل

و  31613ب  همراه اصول  کنندمیمی کند،مرفبط و وصل 

می ک  بر معنا ااکم هبتند، ما را قادر  31614

ک  بر معنا را فا دو اصل بنیادین فرگ   سازندمیسازند

 استخراج کنیم. را ،ااکم هبتند

 -، برای هر عبارت )اصل فرکیبی مرجر( 11310اصل 

فابعی   و هر نام         r r r     
   11313و اصل 

فابعی  -)اصل مصداقی بود  مرجر(، برای هر عبارت   

 ،:و و هر نام 

اگر    r r آنگاه ،      r r    

 بخش های با معنی ی ک  هم  گویدمی می گوید 11310اصل 

 11313. اصل کنندمیمی کنندجمل  ارجاع  های بامعنیبخش

نببت فابعی بین مرجر یک نام مرکب و مرجر ادود مفرد 

. کندمیمی کندفعریف  آ  را دهندهفشریل فشریل دهنده ی

اصل  اگر و فقط اگر، ،یک نام برای فرگ  مرکب است

برای آ  نام صدق برقرار باشد؛ بنابراین اصل  11313

ذکر  113 ک  در بخش طورهما  در واقر، هما  طور 11313

فجزی  و فحلیل یک اصل  عنوا ب  ب  عنوا کردیم، 

بخش های  کرد  برای شناساییکننده وفحلیلفجزی  کننده 

-میمی رودیک جمل  ب  کار های بامعنی بخش با معنی 

 عنوا ب  ب   عنوا بارها  11310و  31613. اصول رود

و  31614. اصول اندشدهشده انداصول فرکیبی شناسایی 

اصول فرکیبی شناسایی  عنوا ب  ب  عنوا بارها  11313

 ب  عنوا بارها  11313و  31614. اصول اندشدهشده اند

. این اندشدهشده انداصول جایگزینی شناسایی  عنوا ب 

-می می دهندشش اصل قلب داستا  معنا/مرجر را فشریل 

 .دهند
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 افتدمیمی افتداال اجازه بدهید ک  ب  آنچ  اففاق 

 ،( در یک عبارت موصولی810وقتی )نظری بیفرنیم 

-ب  ب  عنوا نظری بیفرنیم. ، شودمیمی شودگنجانده 

 ،:مثال عنوا 

فدکندی باور دارد ک  مارگات فاچر یک شژو را  (813)

 .راندمیمی راند

را با هر اد  ‘مارگات فاچر’ فوانیمنمی نمی فوانیمما 

مفرد هم مرجر جایگزین کنیم و ارزد صدق جمل  را افظ 

گنجانده  ی جمل  فوانیمنمی نمی فوانیمکنیم. همچنین 

  دارای ک ایجمل  جمل  ایرا با هر  شدهگنجانده شده

( 811جایگزین کنیم و ارزد صدق ) ،هما  ارزد صدق است

وقتی رد می شوند  11313و  11310را افظ کنیم. اصول 

 ایگزاره گزاره ای بری در یک متن رویررد  ی یک جمل 

از  هااین این هاو چو   :شوند، رد میگنجانده شود

،  اصول اندشدهشده اندمشت   31614و  31613اصول 

 .شوندمیمی شوندنیز رد  31614 و 31613

 این این گون با رها کرد   فوانبتنمی نمی فوانبتفرگ  

راضی شود. یری برای اینر  ]در این صورت[ او  هاموضوع

بزر  از جمالت فر  و  ی اصل فرکیبی را برای یک رده

گزیر  ی و اصل فرکیبی بود  یک ایده ؛رها  واهد کرد

-هما  هما  گون   بود )برای فرگ گریزناشذیر ناشذیر

می ک  برای ببیاری فالسف  امروزه نیز مورش  گون 

نیز وجود  فریقوعی قوعی فری(. ولی دلیل استباشد

 بری یک  ی دارد. فرگ  گفت  بود ک  معنای یک جمل 

اندیش  یا یک گزاره است: این چیزی است ک  جمل  بیا  

را ( این گزاره 810بنابراین جمل  ) کند؛میمی کند.

-میمی راندک  مارگات فاچر یک شژو را  بیا  می کند

یک داستا   ک باشد می بود  باید قادر می . فرگ راند

-میمی کندبیا  ’بگوید ک   متقاعدکننده متقاعد کننده
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یک جمل  )یا شخص( را  ‘ک گوید میمی گوید ’و  ‘ک  کند

یا در غیر  کندمیمی کندب  یک گزاره متصل و مربوط 

ادعای دیگر او ک  یک جلم  یک گزاره را این صورت 

در   واهد بود.  غیرقابلغیر قابل کند،میمی کندبیا  

 دافعال رویرر یهما  داستا  برای دیگر ،البت  و،

آ  مورد زیرا این  ،نقل  واهد شد ایگزاره گزاره ای

بازی  ک  نقشی است ک  افرار یا گزاره قرار است

متن  ی فرگ  درباره بنابراین داستانی را ک  .؛کنند

اندیشی چاره چاره اندیشی مبهم بیا  کرد یک  متو های

 ب  فبیین شای  ایافزوده یک افزوده ای بعدی نیبت یا

نیبت؛ این یک جزء اصلی از این فصویر   و اولی ای

-میمی شردازداست. چگون  فرگ  ب  این متو  مبهم 

 ؟ شردازد

 ارائ  ارای   316ما طرش اصلی بر ورد او را در بخش 

باید با دقت بیشتری ب  آ  نگاه  می کردیم. اال ما

 ،اول ،:او وجود دارد الراه راه الکنیم. دو قبمت در 

دامن  مرجر کلمات را در  ‘ک ’ک   گویدمیمی گویداو 

و دوم او مرجر را  دهدمیمی دهد،فغییر اد دامن  اد 

می نببی  ،ک  در آ  این لفظ وجود دارد ینببت ب  متن

 شدهگنجانده گنجانده شده. مرجر مرسوم جمل  کندمیکند

ولی آ  جمل  ب  ارزد  ؛( ارزد صدق آ  است811در )

بنابراین  کند؛نمینمی کند،صدقش در آ  متن اشاره 

معادل ااتیاجی ب   ی جایگزین کرد  آ  با یک جمل 

ندارد. فقط ب  علت  ،شودب( افظ 8110آنر  ارزد صدق )

 ،یعنی ،ارای مرجر مرسوم وااد هبتنداینر  دو نام د

ااتیاج  هاآ آنها مرجر وااد در یک نوع از متن، 

 ،وجود دارند هاآ آنها در هر متنی ک  در  ک  ندارند

مرجر وااد داشت  باشند. ولی اگر دو نام دارای مرجر 

وجود دارند،  هاآ آنها وااد مناسب متنی ک  در 
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  متن قابل در آ هاآ آنها بنابراین  ،؛باشند

 گنجانده شده مرجر مناسب یک لفظو جایگزینی هبتند 

 غیر مبتقیممرجر  ،در یک عبارت موصولی شدهگنجانده

( یک 811بنابراین ارزد صدق ) .؛آ  است غیرمبتقیم

جزء "مارگات  غیرمبتقیم غیر مبتقیمفابر از مرجر 

 ب  جای و جایگزین کرد  لفظی دیگر  استمی باشدفاچر" 

غیر مارگات فاچر"  ک  دارای هما  مرجر "جای ب 

( را 811) ی ارزد جمل  با استغیرمبتقیم مبتقیم 

ب  ( 811فغییر ندهد. فرکیبی بود  افظ شده است: )

است  هاییقبمت قبمت هاییاینر  دارای عنوا  ب  عنوا  

می  جهت فعیین مرجر کل مشارکت هاآ آنها ک  مرجر 

 .کنندمیکنند

را ب  فرفیب برای  0(t) , s0r(t) ب  ما داجازه بدهیب  ما 

ب  فرفیب برای  1(t)  , s1r(t)و  tمعنا و مرجر مرسوم از 

استفاده  tاز  غیرمبتقیمغیر مبتقیم،معنا و مرجر 

فِدکندی باور دارد ک  )       ’و  اجازه بدهیم  .7کنیم

بنابراین  .؛کنیم مخففمخّفف  ’k‘ صورتب  ب  صورترا  ‘(

 ارای   811( در شرل 811ک فرگ  از )فحلیل سمانتی

 شده است. ارائ 

دیگر  هایبندیفرمول فرمول بندی هایاجازه بدهید بر ی 

فقط ب  جهت ایااش فحلیل. اول، ما  - را معرفی کنیم

همراه با شرانتز وقتی نیاز ب   ‘ک ’برای ‘ ’از 

، وقتی .داستفاده  واهیم کرروشن کرد  دامن  باشد، 

همراه با شرانتز.  د،نیاز ب  روشن کرد  دامن  باش

غیرمبتقیم  غیر مبتقیم فرگ  آ  است ک  مرجر  ی نظری 

 ‘ک ’ ی یک عبارت آ  چیزی است ک  عبارت درو  دامن 

ب  . ما این اصل را کندمیمی کند       ب  آ  ارجاع 

 :00زیر بیا   واهیم کرد صورتب  صورت
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(،         غیرمبتقیمغیر مبتقیم)مرجر  81110اصل 

    trtr  01. 

 غیر مبتقیمرا مرجر  r(t)، 81110اصل  درواقردر واقر،

غیر : مرجر کنندمیمی کنندفعریف  tلفظ  غیرمبتقیم

مرجر مرسوم یک عبارت درو  یک غیرمبتقیم  مبتقیم 

 .ستامی باشدعبارت موصولی 

   

     

 

     

   

 

s kpb

s k s pb

s k s p s b

kpb

r k r p r b

r k r pb

r kpb







0

0 1

0 1 1

0 1 1

0 1

0

 

 یا کذبصدق 

 811شرل 

 غیر مبتقیمک  مرجر  کنیممی می کنیمفرگ  ، مابعد

 فرکیبی بود  است: غیرمبتقیم

 غیر مبتقیم)فرکیبی بود  برای مرجر  81111اصل 

(،   غیرمبتقیم      r r r    
 1 1 1 

 ،:ک  دهدمیمی دهداین معنی را 

            )که(  81113اصل            ... rrr 

بنابراین اصول فرکیبی بود  و مصداقی بود  برای 

 ،:شردا تن ب  عبارات موصولی ضروری هبتند

این اندیشه که 

 = تدکندی ....
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(،      که)اصل فرکیبی برای  81114اصل 

         ,1.. trrtr   

 (،که)مصداقی بود   81115اصل 

اگر    r r  1
   ،آنگاه          .. rr 

ک  اگر مرجر یک  گویدمیگوید میب  ما  81114اصل 

در مورد یک جمل ، ارزد صدق آ   واهد  ،فرکیب )ک 

 این بخش. مناسببود( فابعی است از مرجر 

ک  اگر ما یک لفظ را با  گویدمیمی گویدما  81115اصل 

مناسب برای متنی ک  در  ،هما  مرجردیگری ک  دارای 

این بنابر ،؛جایگزین کنیم آ  این اصوالش وجود دارد،

گزاره  واهد ماند. چو   فغییربیبی فغییرمرجر فرکیب 

-ب  ب  طور کلی،ها و معناها گزاره ها و معناها 

قابل جدا کرد  هبتند، هبتومندهای مبتقالً  طورکلی

یک  معنای مرسومموجود، ما هیچ مشرلی جهت صحبت کرد  

مشی  گرددبرمیبر می گرددچیزی ک  ب  هما   ،یا ،جمل 

غیرمبتقیم  غیر مبتقیممرجر  ی دربارهنی یعمی آید، 

ک  ما برای  شودمی می شودیک جمل  نداریم. نتیج  

 عنوا ب  ب  عنوا دقیقًا  81115و  81114شناسایی اصول 

جزء با  مناسبب  مرجر   واهیممی می  واهیماصولی ک  

 هیچ مشرلی نداریم. ،مرجر مرکب شیوند بزنیم

 ( بر ی نرات مبهم813

شناسایی   واهیممی می  واهیم ما ک ای قص  ی قص  ادر 

نمی  ما ولو اینر  ،کنیم نرات مبهمی وجود دارد

  وبیب  ب   وبیرا ها فوانیم آ نمی فوانیم آنها 

)      ’و محمول  ‘مارگات فاچر’روشن کنیم. اد مفرد 

از  هاییبخش بخش هایی ‘راندمیمی راند( یک شژو را 

 وسیل ب  ب  وسیل  یین جمل  ( هبتند: ا810) ی جمل 

ب  هم شیوستگی این موارد سا ت  شده است. اما داستا  
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 ی است. از جنب  فرشیچیده شیچیده فرکمی  ، یکسمانتیک

است ک   شدهفرگ فرگ شدهمرجر، راند  یک شژو یک فابر 

. کندمیمی کندمارگات فاچر را ب  یک ارزد صدق متناظر 

 ،رجر این بخش )یعنیهیچ داللتی وجود ندارد ک  م

صادق(  ،بخشی از مرجر فرکیب )یعنی ، یکمارگات فاچر(

-میمی گیرند. چگون  موضوعات در سوح معنا قرار 9است

ک  معنای این محمول با  ایمدیده دیده ایم؟ ما گیرند

فا یک  شودمیمی شودفرکیب  ‘مارگات فاچر’معنای 

د  اندیش  را شرل دهد. آیا این فرکیب شد ، فرکیب ش

هیچ دلیلی جهت این  ،فابر/شناس  است؟ اگر چنین است

اندیش   این بخشی از ‘مارگات فاچر’فرگ ک  معنای 

( است 810) وسیل شده ب بیا  بیا  شده ب  وسیل  ی

یک دلیل جهت این  آنر آ  ک بیشتر از  ،وجود ندارد

و  .است وجود دارد صدق فرگ ک  مارگات فاچر بخشی از

بیا  شده  ی د بود ک  فرگ کنیم گزارههیچ دلیلی نخواه

( یک سا تما  810)وسیل  شده ب بیا ی ب  وسیل  ی 

 ،. امادهدمیمی دهددارد ک  سا تما  جمل  را فشریل 

ب  طوری  ،فرگ   وانش و فقریر جزء/کل را افخاذ کرد

گزاره یک  شدهبیا  بیا  شدهاندیش   ک طوریب  ک 

معنای محمول هر دو  است: معنای اد مفرد و سا تاری

 .8از اندیش  هبتند هاییبخش بخش هایی

یک جمل  در یک عبارت موصولی  (Bedeutung)یک گزاره مرجر 

فابر/شناس  یا  - است. کدام داستا  اینجا برقرار است

هیچ فامینی  ،است برقرار بر قراربخش/کل؟ اگر اولی 

وجود ندارد ک  این جمل  درو  یک عبارت موصولی ارجاع 

مرسوم بیا   طورب ب  طور، هما  چیز ک  کندمیمی کند

ولی این ببیار غلط است: گزاره ارجاع  کندمیمی کند.

باید  می آنر  کندی باور دارد، ،یعنی ،(811شده در )

وسیل  ب  وسیل  ی              ب  هما  باشد ک  
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باید هر دفع   می ( بیا  شده است. هما  داستا 810)

ک  این  ایمگرفت  گرفت  ایمفصمیم گفت  شود. ما 

 ،؛بخشی/کل در سوح معناست وفحلیلفجزی  فجزی  و فحلیل

 .و باید بخش/کل در سوح مرجر باشد می بنابراین

 شدهگرفت  گرفت  شدهما این فابر ب  کار  بنابراین

 ب  دست بدست برای این شناس  را نداریم فا یک ارزد 

جهت کار کرد   شدهفرگ فرگ شدهآوریم ک  رود ارجاعی 

 است.

-شده شده ایمما این مشرل را در چندین موضر متذکر 

. مشرل آ  است ک  فرگ  داللت کرد  را یک فابر ک  ایم

می در نظر  کند،میمی کندمحمولی عمل  صورتب  ب  صورت

او هیچ روشی برای  درنتیج  در نتیج . گیردمیگیرد

محمولی  صورت ب ب  صورتمشخص کرد  یک محمول ک  واقعًا 

صحبت از معنایی  ، ما5عمل کند، نداشت. در فصل 

کردیم و آ  را ب  این واقعیت  اسبمفهوم  ی درباره

 شرل گیرییم ک  فرگ  ارجاع ب  یک مفهوم را دبرگردان

و  6. در فصل دانبتمی می دانبتیک فابر  ا   گیریشرل

این نظر راسل  فرگ  را در فقابل با  ی نظری  ، ما7

 محدود او ااور یک محمول-ر دادیم ک  سا تار دامن قرا

 را کرد،نمینمی کردمحمولی عمل  طورب  ب  طورک   را

 ب  عنوا ( این را 1989) 0. کاشال داشتمی می داشتمجاز 

از فمایز معنا/مرجر  مهم با اهمیتیک جنب   عنوا ب 

استعاری از فابر  طورب  ب  طور کند: اومیمعرفی 

بود  در سوح مرجر  ‘در سرفاسرفرثیرشده  فرثیر شده’

(Bedeutung)  ولی ن  در معنا. کندمیمی کند،صحبت 

غیر در رفتار فرگ  با مرجر  فریمرفبط مرفبط فریمشرل 

وجود دارد. اگر ما بتوانیم در یک غیرمبتقیم مبتقیم 

در دیگری رجوع  شدهبیا  بیا  شدهمتن ب  هما  چیز 

                                                   
Kaplan -1 
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اع ب  چیزی و بیا  آ  چیز کنیم، چ  فمایزی بین ارج

  واهد بود؟

هیچ اشتباهی در  ،(810مورد، ) فرینساده ساده فریندر 

با  ،این ز  ،یعنی ،وجود ندارد ‘مارگات فاچر’ارجاع 

فا این کنی میمی کنی معنای این اسم. اما شما انتخا  

چیزی کامالً  روشنیب  ب  روشنیمعنا را برگزینی، این 

ز  است. ما فمایل داریم فا ارجاع متفاوت از  ود این 

این انواع متفاوت  وسیل ب  ب  وسیل  یو بیا  را 

 مدنظر مّدنظر چیزها متمایز کنیم. ما راهبری فرگ  را 

ک  در  طورهما ، هما  طورو او ایمداشت  داشت  ایم

 اسم ها و محمول ها ب  وسیل بحث کردیم، بین  5 بخش

-آ آنها ک   اشیائی یایی اش وسیل ها ب ها و محمولاسم

ولی  .شد قائلقایل فمایز  کردند،میمی کردندارجاع  ها

 می دهیم  قرار موردفوج  مورد فوج در مواردی ک  ما 

نمی ما  بنابراین ،؛، هر زما  یک گزاره داریمدهیممی

برای ففاوت بین ارجاع و بیا  کرد   فوانیمنمی فوانیم

شد  ب  یک  متوسل متوسّل رویرردی افخاذ کنیم ک  با

 شدهبیا  بیا  شدهففاوت در نوع شیء ارجاع شده یا 

ب   فوانیممی می فوانیم. آیا گیردمیمی گیرد  صورت 

یک ففاوت در روشی ک  در آ  گزاره ب  کار گرفت  شده 

-ایناینوور متوسل شویم اگر ما بتوانیم آ  را  ،است

بی  در مورد صریح و مجدداً مجّددًا مورش کنیم؟  طور

-می می کنیم     وقتی ما صحبت از معناشرده بی شرده، 

، یک فابر برای یک شناس  ب  کار گرفت  نشده کنیم

 بی اثربخشی از اندیش   عنوا ب  ب  عنوا ولی  ،است

 ،بنابراین ،؛و دا ل شرانتز گذاشت  شده است اثربی

 گون آ  آنگون   شاید این چگونگی است ک  فمایز باید

برای یک گزاره ب  کار رفت  است: ک  ود وقتی فهمیده ش

ارجاع داد  ب  آ ، نببت داد  یک فحلیل فابر/شناس  
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نببت داد  فحلیل بخش/کل است.  ،است و بیا  کرد  آ 

ب  یک راه طوالنی فهم  طورقورب  ب  طور قوراین ما را 

می  ، واهد گفت متو  متن هاصحیح آنچ  فرگ  در این 

 .رساندمیرساند

در شروع این  قول ذکرشدهنقل نقل قول ذکر شدهدر  ،اما

 نقل قول غیر مبتقیم ک  در  گویدمیمی گویدفرگ   ،بخش

معنای عبارات  ی منظور ما صحبت دربارهقول مبتقیم نقل

ک   طورهما هما  طور ،عبارات موصولی است. اال و در

 قوعاً آ  ب  طور قور اطر نشا  کردیم،  914در بخش  ما

( را 811) ما وقتی ک  رسدنمینمی رسد  نظر درست ب

معنا  ی قصد داریم درباره ، ماکنیممی می کنیمفصدی  

صحبت کنیم. ما زودفر  ‘مارگات فاچر’یا معنی نام 

مارگات فاچر صحبت  ی گفتیم ک  قصد داریم درباره

کنیم  ادعااّدعا کنیم،  ود این ز : او کبی است ک  ما 

 .راندمیمی راندشژو را فرکندی باور دارد ک  یک 

در این متن لنگرگاِه شهودی آ  ببیار  ارجاع کرد 

کامل یک  طورب  ب  طورباالفر برده شده است و فقریبًا 

 بنابراین ،؛درونی است شدهفوصیف فوصیف شده یامر 

می دور از وضوش  بنابراین مفهوم نظری برای فرگ 

  کرد  ک  چگون  فمایز بین ارجاع کرد  و بیا استباشد

این  درواقردر واقر، شود؟میمی شود.یک گزاره سا ت  

دور از وضوش است ک  آیا یک چنین فمایزی هبت یا 

 01.؟ن 

 

 

 مرافب نامحدودسلبل  سلبل  مرافب نا محدود( 814

چیزی  ادمنتشرشده منتشر شده اد ی فرگ  در نوشت 

 غیر مبتقیمداستاِ  معنای  ی چگونگی فوسع  ی درباره

ب  ک   هاییجمل  جمل  هاییب   ک و مرجر  تقیمغیرمب
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مااعف و اتی بیشتر در جمالت دیگری صورت ب  صورت 

ولی در گوید نمینمی گوید.  ، اندشدهشده اندگنجانده 

 0811دسامبر  19ب  راسل ب  فاریخ  اینام  نام  ای

  ،:ک  گویدمیمی گویدفرگ  

 هاییش اند اندیش  های ی هم ( این اندیش  ک  813)

 صادق هبتند، Mمتعل  ب  مجموع  

 فعل  ندارد. Mیب  طبق  

ولی مورد  ،مرجر مرسوم  ودد را دارد ’M‘مورد دوم از 

غیر ک  در بخش ایتالیک آورده شده است، مرجر  ’M‘اول 

( را در 813 ودد را دارد. او )غیرمبتقیم مبتقیم 

 ،:با دهدمیمی دهدفقابل قرار 

افرار  ی این اندیش  ک  هم ( این اندیش  ک  814)

فعل   M ی ب  طبق  ،صادق هبتند Mمتعل  ب  مجموع  

 ندارد.

 :گویدمیمی گویدو او 

معناهای مختلفی دارد در دو مورد در  ’M‘چو  »

در  ’M‘باید یک ففاوت در معناهای  ، می([813])

 ([ باشد.814])

در قبمتی ک  دو  ط  گفت گفت  شود فوا می می فواند

 غیرمبتقیمی غیر مبتقیمیمعنای  Mکشیده شده  زیر آ 

در قبمتی  ک دراالی ، در االی ک دوم دارد ی از درج 

 غیر مبتقیمییک معنای  Mک  یک  ط زیر آ  کشیده 

 «00 (frege 1980:154)اول دارد. ی از درج  غیرمبتقیمی

فرگ  باور  قولنقل نقل قولدر این  ،واضح طورب ب  طور

 صورتب  ب  صورتمرجر این لفظ وقتی ک   کندمیمی کند

باید از مرجر  می ،مااعف ]در دو جمل [ گنجانده شده

متفاوت  ،آ  وقتی یک بار در جمل  گنجانده شده است

 باشد.
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نشا  داده شد،  813ک  در شرل  طورهما هما  طور

، آ  چیزی آیدبرمیبر می آیدفصویری از اظهارات فرگ  

فرگ  ب  آ   کنندمیکنند میک  ببیاری از فالسف  فرر 

 اعتقاد داشت.

می  ارفودکر ی ( آ  را نظری 1981) 0در اقیقت شارسونز

ب   t, s t(t) , Risدو زنجیره دارد،  t. هر لفظ نامدمینامد

(t)ir  و برای  کندمیمی کند،ارجاع(t) , i>0 1-i(t)=sir  هر بار

-میمیشودک  یک لفظ در عبارت موصولی دیگری گنجانده 

می مرجر آ  را ب  چیزی فغییر  مبئل مبأل  ، این دشو

متمایز از هرچ  ک  آ  لفظ در متنی ک  دهد، میدهد 

 .دادمیمی دادقبل از این گنجاند  ب  آ  ارجاع 

-یکیربار  ، ک (811) ک دراالی ، در االی ک بنابراین

-ب  ب  جای شدهگنجاندهگنجانده شده،در یک جمل   بار

 ،در ،گیردمیمی گیرد  اچر( قرار)مارگات ف 1r جای

( مادلین آلبرات گفت ک  فدکندی باور دارد ک  815)

 ، راندمیمی راندمارگات فاچر یک شژو 

مااعف ]در عبارات  صورتب  ب  صورتمارگات فاچر ک  ’

       مرجر جایب  ب  جایباید  می است موصولی[ گنجانده شده

 یرد.متمایزی قرار بگ غیرمبتقیم غیر مبتقیم

را  ‘مادلین آلبرایت گفت ک  )      (’اجازه بدهید 

بنابراین  .؛و  الص  کنیم بدهیمبدهید نشا   ’M‘ صورتب 

( آمده 814( در شرل )815) فحلیل سمانتیک فرگ  از

 است.

>     (t)       .   .   .   1(t)       .   .   .    s2(t)                    s1s                (t)0 <stS 

  ↓           //         ↓           //           ↓      //       //         ↓           // 

(t)       .   .   .      >1(t)        .   .   .     r0(t)                   r1(t)            r0<r1R 

 813شرل 

                                                   
parsons-1 
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( ب  داستا  فرگ  اعتراگ کرد. او 1947:130کارنا  )

 ،:شرایت کرد ک 

رود فرگ  منتهی ب  .... یک فعداد نامتناهی از هبتومندهایی »

و اگر ما  شودمیمی شود.منتهی  ناآشنانا آشنااز انواع جدید و 

صحبت کنیم،  هاآ آنها  ی هم  ی آرزو کنیم قادر باشیم درباره

برای این  هانام نام های باید یک فعداد نامتناهی از می زبا 

 «داشت  باشد.       هبتومندها

برهانی اند، گون  ک  فعدادی از مفبرین اشاره کردهآ 

، آ  گون  ک  یک فعداد از مفّبرین ک  او شیشنهاد کرد

استدالل درواقر  در واقر  ناقص است. اشاره کرده اند، 

و فقریبًا ب  هما  دلیل معیو   ،فرگ  نیز معیو  است

 نمی فواند ک فرگ   .ک  ست. مشرل استدالل این استا

 متمایز درج  غیرمبتقیم غیر مبتقیمیک مرجر  فواندنمی

( و 813دوم را اثبات کند. اجازه بدهید ما دوباره ) ی

فرفیب ب بنویبیم ب  این صورت ک ، ب  فرفیب،( را 814)

  صورت زیر بنویبیم:ب 

این اندیشه که 

 مادلین .... =

 صادق یا کاذب
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 هایاندیش  ایاندیش  ه ی هم  این اندیش  ک  ( 816)

 2M ی ب  مجموع  ،صادق هبتند 1M ی متعل  ب  مجموع 

  ،فعل  ندارند

 و

ی اندیش   هم این اندیش  ک  این اندیش  ک  ( 817)

صادق هبتند،   3M ی متعل  ب  مجموع  هایاندیش  های

 فعل  ندارد. 4M ی ب  مجموع 

( 816در ) ’M‘ک  دو مورد از  گویدمیمی گویداال فرگ  

 ،:یعنی ،ب  یک شیء اشاره کنند فوانندنمیفوانندنمی 

(819 )M M1  و  2

نمی ( 817در ) ’M‘همچنین اینر  دو مورد از 

  ،:یعنی ،ب  یک شیء ارجاع کنند فوانندنمیفوانند

(818 )M M3 4 

 عالوه:ب ب  عالوه،

(8101 )M M2  و   4

چو  یری مصداقی است و دیگری نیبت. ولی این نتیج  

فورًا گرفت   کردمیمی کردک  فرگ  فرر  گون آ  آنگون  

 شود یعنی:نمینمی شود، یعنی،

(8100  )M M1  و 3

او ااتیاج  رسدمیمی رسدب  نظر  ،جهت سا تن آ  نتیج 

ارجاع کند،  دارد ک  هیچ معنایی نتواند ب   ودد

 :i=1یا  i=0برای  ،یعنی

 . iS(t)iV(t))هیچ  ود ارجاعی(   81410اصل 

 ،)یعنی غیرمبتقیم غیر مبتقیممرجر  ،81410با اصل 

 غیر مبتقیممعنای مرسوم( یک فعبیر از معنای 

معنای  ،چو  برای فرگ  ،آ  مجزا  واهد بود غیرمبتقیم

غیر مبتقیم ارای  می است ک  معنای مرسوم آ  چیزی 

 سلبل  مرافب. جهت استنتاج دهدغیرمبتقیم ارائ  میدهد
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 فرقوی قوی فر، فرگ  واقعًا نیازمند چیزی مرافبسلبل 

 ،است فا شراف در این استدالل را شر کند 81410از اصل 

 iS(t)Jr(t) ،یعنی ،یعنی یک سلبل  اصل غیر  ود ارجاع

 ،این فرگ فرسادهساده فر ی . ولی جمل  i≤Jبرای هر 

 03اهداف ففبیری ما را بهتر امایت  واهد کرد.

 81410روشن نیبت ک  آیا فرگ  واقعًا ب  چیزی مثل اصل 

 بنّی  شاهد و  فرینقوی قوی فرین ؟متعهد بود یا  یر

 ی ک  او داشت در استداللی بود ک  ما از نام  ایبین 

او  رسدمیمی رسدب  راسل بررسی کردیم. ب  نظر او 

اصلی از  واهد میمی  واهد برای فوجی ، فمایزی ک  

. همچنین شایا  ذکر گرفتمی می گرفتاین نوع را فرگ 

است ک  یک اصل غیر  ود ارجاع در هماهنگی با این عدم 

است ک  ما در بخش  مرجر مبتقیم ی شذیرد او از نظری 

هما   ،حبت کردیم. از طرف دیگرراجر ب  آ  ص 413

ببیار  ا  ک  فرد باید ب  معنای یک عبارت  ی رابو 

معنا ک   شناسان معرفت معرفت شناسان  یبدهد، فهم 

است ک  فهم راسل  ای ایکامالً شبی  ب  آشنایی بال واسو 

ما شرل داد،  ی ب  چنگ آمده ی ( را از گزاره1917)

. نیاز ب  گویدمیدمی گویظاهرًا علی  این اصل سخن 

ب  مند ق عالعالق  مندک   هاییآ آنهایی گفتن نیبت، 

غیر صلب هبتند بیشتر متمایل  مرافبسلبل  سلبل  مرافب

، در را ب  فرگ  نببت دهند 81410هبتند فا اصل 

 مندعالق عالق  مندک   هاییآ آنهایی ک  دراالیاالیر  

بتند کمتر صلب ه مرافبسلبل  سلبل  مرافب صلبب  

 را ب  فرگ  نببت دهند. 81410فمایل دارند فا اصل 

ب  را  غیرمبتقیم غیر مبتقیمدامت معنای  ،فا آنجا ک 

می  ودد قرار  جایب  ب  جایچیزی ک   عنوا ب  عنوا 

، دهدمیمی دهدقرار   موردفوج  مورد فوج گیرد میگیرد 

. دهدمیمی دهدطراش او را در گروه دوم قرار 
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اعتراگ کارنا  فلبف  را ب  یک راه عجیب و  ،ان متأسف

نامربوط فنزل داد. این وظیف  ب  این فرفیب قرار 

 ایفرگ  فرگ  ایفهمید  اینر  کدام اصول  ،دارد: اول

می را ایجاد  ینامحدود مرافبسلبل  سلبل  مرافبچنین 

یک مشرل درآمد زیرا  صورتب  ب  صورتاین  -کند میکند

رد شد.  مرافبسلبل  سلبل  مرافببرای  استدالل کارنا 

و دوم . .-( نگاه کنید1978)1( و فربر1971) 0ب  لینبری

کنار گذاشت   فوانندمیمی فوانندفهم اینر  کدام اصول 

شوند فا از این سلبل  نامتناهی اجتنا  شود. نگاه 

 (.1987کنید ب  فوربر )

 نامتناهی کارنا  از مرافبسلبل  سلبل  مرافبموضوع 

بر فعداد معناها یا فعداد اسامی ک  ما ااتیاج داریم 

 شیوه ای. این موضوع آ  است آیا  یزدبرنمینمی  یزد

از فعیین معنای یک  -شاید الگوریتمی- معین ایشیوه

وجود  ،عبارت ک  در عبارات موصولی گنجانده شده است

 طورب ب  طوراتی اگر متوج  شویم ک   .؟دارد یا  یر

غیرمبتقیم غیر مبتقیم مورد نیازاهای نامحدود معن

-نمی ما نمی فوانیم واشت زده  وجود دارد، موردنیاز

 ی باشیم اگر قواعدی برای محاسب زده فوانیم واشت

، معنای 0s(t)داشتیم. فرگ کنید  st ی ُام جمل -iعنصر 

فوانیم می ما می  واهیم قادر باشیم  ،است و tمرسوم 

(t)1S غیرمبتقیم غیر مبتقیمی را فعیین کنیم، معنا t  و

 غیر مبتقیم، معنای 2S(t)آنگاه جهت فعیین کرد  

 و الی آ ر. tمااعف  غیرمبتقیم

( مالاظ  کرد: معنای 1905این مشرلی بود ک  راسل )

 غیر مبتقیممرسوم یک لفظ را فرگ کنید، معنای 

 فوا می می فوا آ  را محاسب  کنید. چگون   غیرمبتقیم

                                                   
Linsky -1 

Forbes -2 
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ام داد؟ معنای مرسوم آ  چیزی فرگ شده این کار را انج

می ب  آ  ارجاع  غیرمبتقیم غیر مبتقیماست ک  معنای 

 گرفت  ایمما مورد سلال قرار  ،بنابراین کند؛میکند.

ک  معنا را از مرجر محاسب  کنیم: ما مورد  ایمگرفت 

قابل  ی فا یک جاده ایمگرفت  گرفت  ایمسلال قرار 

لت ب  معنا را ایجاد کنیم. از دالبرگشت قابل برگشت 

منحصر یک معنای  ها بایدفقط آ ن ن  فقط آنها می باید

)چو  یک فابر است(، دمنحصر ب  فرد باشب  فرد باشد 

ک  آنچ  را  ک  قادر  واهیم بود ما بلر  فا ادودی

مرجر  وسیل سادگی ب ب  ب  سادگی ب  وسیل  یاین معنا 

اگر ما این  ،ااال بفهمیم. کند،میمی کندآ  افاده 

برگشتی وجود  جاده جاّده یعقیده را بدذیریم ک  هیچ 

از فهمید   منظمیمنظّمی  ی ندارد، شر ما هیچ شیوه

در در دست نخواهیم داشت: را  stموارد در فوالی 

 ب  طور نامحدودی فعداد زیادیما دارای  درواقرواقر،

 ایهاولی  اولی  های فعداد نامحدود و ببیار زیادی از

می ک  دیویدسو   گون آ آنگون  سمانتیک هبتیم، 

. این یک موقعیت آسا  برای یک داستا  گویدمیگوید

فئوری نیبت. رود آشرار برای فائ  آمد  بر این مشرل 

آ  است ک  معنای مرسوم یک لفظ، برای صحبت کرد  نیز 

این مبیری است ک  دامت  کند.میمی کند، ودد را آشرار 

 .گزیندرمیببر می گزیند

 مرافبفروریختن سلبل  فرو ریختن سلبل  مرافب( 815

 iS، فرگ کردیم ک  813در شرل  tSما در فوصیف فوالی 

-ب  ب  سادگی. ما فرد استمنحصرب  منحصر ب  فرد بود

وقتی فحت فأثیر راهنمایی فرگ  قرار گرفتیم  سادگی

یک لفظ  غیرمبتقیم غیر مبتقیممعنای او از  زمانی ک 

. آیا این فرگ فوجی  شده است؟ آیا کردمیمی کردت صحب

فرگ بیشتر از یک معنا برای معنای  فوا می می فوا 
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دالیل  رسدمیمی رسددر نظر گرفت؟ ب  نظر شده فرگ شده 

ب  فرر کرد  وجود دارد.  گون این این گون قوی برای 

شیوه ب   فواندمیمی فواندمومئن یک معنا طور ب طور 

 ب  مانندمختلفی نشا  داده شود، درست های شیوه های 

می  ،ستاره شامگاهی ،هر شیء، برای مثال مانندب 

 فواند.میفواند،

 زیر فوج  کند: همانیایناینهمانی برای مثال ب  دو 

 اندازه ادب   اطر  0( این گزاره ک  جورجون 8101)

ببیار مشهور بود یا این گزاره ک  جورجون   اداندازه

 ببیار مشهود بود. اداندازه اندازه اد ب   اطر

 و

 اندازه اد( این گزاره ک  جورجون  ب  علت 8103)

ب  وسیل  ببیار مشهور بود = این گزاره ک   اداندازه

‘ ‘موجه موّجه مرجر و ’’( در 1)ی جمل  وسیل ب  ی

 کواین بیا  شده است.

در معنا با یردیگر فرق  وضوشب  ب  وضوشاین دو جمل  

و استدالل آ  این است ک  ما یک گزاره  کنندمیکنند،می 

 :ایمفهمیده فهمیده ایممختلف  ی را ب  دو شیوه

ک  ببیار ارجاعی مبتقیم ب   ایشیوه شیوه ایاول، ب  

ک  این گزاره  گون آ آ  گون  ،یعنی رسدمیمی رسد،نظر 

ببیار مشهور  اداندازه اندازه ادک  جورجون  ب  علت 

، ب  آ  غیرمبتقیم غیر مبتقیمم فا ادودی و دو ،بود

( در 1) وسیل ب  ب  وسیل  یاین گزاره ک  صورت 

ما دو  .کواین بیا  شده است‘ ‘موجه  موّجه  مرجر و’’

یک گزاره داریم.  ی مختلف فرر کرد  درباره ی شیوه

مانند  ،ک  معناها ایفرگ  فرگ  ای ولی شهود واضح

 هایشیوه شیوه هایب   ندفوانمیمی فوانند ،سایر اشیاء

ما را  فواندنمی نمی فواندمختلف فجلی و ظاهر شوند، 

                                                   
Giorgione -1 
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 از غیرمبتقیم غیر مبتقیممعنای مجا  کند فا صحبت از 

غیر فرر معنای  این یک لفظ را کنار بگذاریم. اگر

شر اگر  کندمیمی کند،یک لفظ کار  غیرمبتقیم مبتقیم

وجود  شدهداده داده شدهبیشتر از یک معنا برای معنای 

بیشتر از یک معنای  فواندنمینمی فواندداشت  باشد، 

 داشت  باشد: غیرمبتقیم غیر مبتقیم

باید  می اگر ما دارای معنای مرسوم یربا  باشیم،

 باشیم. غیرمبتقیم غیر مبتقیمدارای هما  معنای 

فهم معنای  استداللی از استداللی را ک  او( 1981bدامت )

را ک  مورد دفاع قرار گرفت   تقیمغیرمب غیر مبتقیم

. اجازه بدهید فرگ کنیم کندمیمی کند      بیا   ،است

شباهت داشتن ’دارای هما  معنای مرسوم  ‘شبی  ب ’ک  

فوانیم ک  میطوریب  ی فوانیم  ، ب  طوری ک باشد ‘ب 

 ب  جایوقتی در عبارت موصولی گنجانده شده است یک را 

وقتی در  ؛جایگزین کنیم عناهما  مبا دیگری  جایب 

 ،:بنابراینعبارت موصولی گنجانده شده است. 

ک  هاروارد شبی  ب   کندمیمی کندفرر  0( َبری8104)

 آکبفورد است،

 و

ک  هاروارد ب  آکبفورد  کندمیمی کند( َبری فرر 8105)

 شباهت دارد،

 االاینبا با این االباید دارای یک ارزد صدق باشند. 

با  غیرمبتقیم غیر مبتقیمعبارت در معنای  اگر این دو

  ،:آنگاه کنندمی کنندهم فرق 

-میمی کندک  َبری فرر  داندمیمی داند 1( آیرفو 8106)

 ک  هاروارد شبی  ب  آکبفورد است. کند

 و

                                                   
Barry -1 

Ayrton -2 
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-میمی کندک  َبری فرر  داندمیمی داند( آیرفو  8107)

 ک  هاروارد شبی  ب  آکبفورد است، کند

ک  دارای هما  ارزد صدق باشد. دامت ااتیاج ندارد 

(1981b:92 ادعا )ولی این مخالف با ’’ک   کندمیمی کند

  ‘‘شهود است.

 ک  معقول باشد فا بگویم رسدمیمی رسدفنها موردی ک  ب  نظر »

ک  َبری فرر کرد ک  هاروارد شبی   دانبتمی می دانبتآیرفو  

می کند فرر ک  او  دانبتنمینمی دانبتآکبفورد بود، ولی 

شبی  ب  هم هبتند، آ  است ک  در آ  آیرفو   هاکند آ میآنها

در اشتباه یا دچار غفلت  ‘شبی ’ ی معنای کلم  ی درباره

 :.«باشد

یک مثال نقض  عنوا ب  ب  عنوا اگر ما این را  ،ولی

مجبور  طورهمینهمین طوربنابراین ما  ،؛معقول بدذیریم

ی نتیج  از فرر َبر شد انرار کنیم ک  این  واهیم

است ک  او فرر د دهاروارد شبی  آکبفور شودمیمیشود 

و اگر ما  ،شبی  ب  هم هبتند هاآ آنها  کندمیمی کند

 ایفرگ  یافرگ  این را انرار کنیم، فمام فئوری 

 غیر مبتقیم     ب  عنوا  مرجر های معناها  ی درباره

 .را رد  واهیم کرد عنوا  مراجر غیرمبتقیمب 

هر دلیلی ک  ما برای این فرگ داشتیم ک  دو  ،یعنی

ب           ففاوت داشتند  غیرمبتقیمغیر مبتقیم لفظ در معنای

برابر یک دلیل برای این فرگ  واهد بود ک  طور ب  طور

در معنای مرسوم متفاوت بودند؛ بنابراین  هاآ آنها 

 اهآ آنها اگر دو لفظ دارای یک معنای مرسوم هبتند، 

 غیرمبتقیم غیر مبتقیمباید دارای معنای  می همچنین

وااد نیز باشند. یک عدم شباهت و قیاس ببیار روشن 

 ی  شامگاهی/ستاره ی بین این مورد و مورد ستاره

 صبحگاهی ادعا شده است.

 ی ستاره’بداند ک   فواندمیمی فواندمومئنًا یک نفر 

 ی ستاره’ بداند و می کندارجاع ب  چ  چیزی  ‘شامگاهی
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بدو  اینر   کنندمیمی کندب  چ  چیزی ارجاع  ‘صبحگاهی

اگر  ،یک چیز هبتند. از طرف دیگر هاآ آنها بداند ک  

را بداند و یک نفر معنای کلم   ییک نفر معنای کلم  

نمی ، اگر این هما  معنا باشدبنابراین را بداند،  ی

-می می داندغیر از این باشد ک  او  فواندنمیفواند

هما  است. ففاوت ادعایی ک  بین معنا و  ،ک  این داند

بین معنا  فواندنمینمی فواند ‘شامگاهی ی ستاره’مرجر 

  ‘شامگاهی ی ستاره’ غیرمبتقیم غیر مبتقیمو معنای 

 ی و این ب  آ  معناست ک  بر الف ستاره .شیدا شود

ما دارای آشنایی مبتقیم  رسدمیمی رسدی ب  نظر شامگاه

-می باشیم ‘شامگاهی ی ستاره’واسو  با معنای  بال

  ،:. مقایب  کنیدهبتیم

 اندازه اد( این گزاره ک  جورجون  ب   اطر 8109)

 ببیار معروف بود، اداندازه

 با

مل  ج وسیل ب  ب  وسیل ک   ایگزاره گزاره ای( 8108)

کواین بیا  شده  ‘موجه ه  یرموجّ  مرجر و’( در 1) ی

 است.

، 04محض نیبت دالداّل یک  سادگیب  ب  سادگی( 8109)

 شخصّی  ی ، یک گزارهیک شیء کنندهمشخص مشخص کننده ی

 در برگیرنده ی( 8109رنی. چو  )، در هر جها  مشخصی 

نمی از این گزاره  را صلب یک فوصیف دربرگیرنده

-می ب  طورمی رسد نظر  بلر  ب  . بلر  بر نیبتباشد

. این مبیری است ک  مبتقیم ارجاعی باشد طوررسد ب 

. دهدمیمیدهدآ  سوق سوی شیشنهاد دامت ما را ب  

، ب  غیرمبتقیم غیر مبتقیماینر  در این متو  

مبتقیم ارجاع شده  صورتب  ب  صورتمعناهای عبارات 

است، آ  معناها  ودشا  را نببت ب  ما بدو  میانجی 

 .دهندمیمی دهندشا  ن
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 اینظری  نظری  ایاین چگونگی راهنمایی دامت ب  سوی 

غیر است ک  معنای مرسوم یک لفظ ب  هما  معنای 

. چو  این استدالل را استمی باشدآ  غیرمبتقیم مبتقیم 

( و 8104در نظر بگیرید برای نشا  داد  اینر  اگر )

( 8106بنابراین ) ،؛( دارای یک ارزد صدق باشند8105)

می ( هم باید دارای یک ارزد صدق باشند. ما 8107و )

را  ادعااّدعا فقط معنای این فوانبتیم میفوانبتیم 

 ک دراالی در االی ک ( صادق است 8106بفهمیم ک  )

این فرگ ک   وسیل ب  ب  وسیل  ی( کاذ  است 8107)

اشتباه کرده  ‘شبی ’معنای کلم   ی آیرفو  درباره

 ،:فرگ کردیم ک  او فشخیص نداد ک بود. یعنی ما 

= معنای  ‘شبی ’ غیرمبتقیم غیر مبتیم( معنای 8111)

 .‘همانند است’ غیرمبتقیم غیر مبتقیم

 ،:( صادق است8111اگر ) ،اال

غیر = مرجر ‘شبی ’ غیرمبتقیم غیر مبتقیم ( مرجر8110)

 ،‘همانند است’ غیرمبتقیم مبتقیم

 ادق است، ( ص8110و اگر ) ؛باید صادق باشد می

همانند ’= معنای مرسوم  ‘شبی ’( معنای مرسوم 8111)

 ،‘است

-نمی نمی فوانیمبنابراین ما  .؛باید صادق باشد می

نمی فرگ کردیم او در   ک همینهمینر   .بفهمیم فوانیم

( صادق است او چگون  بدو  عدم 8111ک  )کند نمیکند 

بتواند ( صادق است، 8111قدرت بر فشخیص اینر  )

هیچ روشی وجود ندارد  .؟از در  آ  عاجز باشد وانبت ف

( نببت دهیم بدو  نببت داد  8111ک  ما  وا را ب  )

بنابراین هیچ روشی وجود ندارد ک  ما  ؛(8111آ  ب  )

 بتوانیم سهم معنای سوح باالفر را فمیز دهیم.

  ‘شبی ’ غیرمبتقیم غیر مبتقیم( معنای 8113)

 فر:یینشا شایین فر،از معنای سوح 



 334 

 .‘شبی ’( معنای 8114)

هما  دالیل ک  دامت را ب  لزوم و شرط هدایت کرد ک  

او را ب   استبود( صادق 8111( صادق بود وقتی )8111)

( یک چیز 8114( و )8113این الزم  راهنمایی کرد ک  )

 هبتند.

 ی در اینجا جزییات این فحلیل سمانتیک برای جمل 

( معنای مرسوم 810د. )( وجود دار810اصلی ما یعنی )

-میمی کندو ب  مرجر  ودد ارجاع  می کند ود را بیا  

گنجانده شود ب   811 جمل جمل  ولی وقتی دا ل  کند

باور  ‘فدکندی’. دهدمیمی دهدمعنای مرسوم  ود ارجاع 

 ،؛ه استک  )     ( دا ل چیزی گنجانده نشددارد 

 ،نند.کمیمی کنندبنابراین ب  مرجر مرسوم  ود ارجاع 

 ک  یک فابر ک  این اندیش  را ک  فدکندی باور دارد

با یک ارزد  راندمیمی راندمارگات فاچر یک شژو را 

( 811. فصویر سمانتیک برای )کندمیمی کندصدق متناظر 

ولی فصویر  .( بود811هما  است ک  قباًل در طرش )

 814( فا ادودی متفاوت از طرش 815سمانتیک برای )

 .رسیممیمی رسیم 815وگ ب  طرش است. ما در ع

، غیرمبتقیم غیر مبتقیمعدم شذیرد دامت از معنای 

-داده داده ایمک  ما آ  را نشا   گون هما  هما  گون 

معنای  کرد  با یری گرفتن شناساییهم ارز است ، ایم

. در ارز است، همو معنای مرسوم غیرمبتقیمغیر مبتقیم

می مرسوم  ودد ارجاع  یک عبارت ب  مرجر ،متو  مصداقی

مهم نیبت ک  چند  ،ولی در عبارات موصولیکند میکند؛ 

بار عبارت در جمالت دیگر گنجانده شده باشد، این 

 .کندمیمی کندعبارت ب  معنای مرسوم  ودد ارجاع 

برای راسل اال زما  آ  است ک  موالب دیگر را بیا  

 کند.

 
 این اندیشه که مادلین .... =
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 مولب دیگر راسل(816

ک   کنیم کردیم ( ادعا کرد ک  اگر ما سعی 1905راسل )

یک رابو  و نببت منوقی بین معنا/مرجر شیش ببریم، 

ب   غیرمبتقیم غیر مبتقیمفبیین فرگ  از متو  

 ،سمانتیک منتج  واهد شد هایناهنجاری ناهنجاری های

  ی، :او ادعا کرد ک  دو جمل   صو ب  ب   صو ،

 آسمانی یک نقو  است، ی قل منظوم مرکز ث( 8115)

 و

 یک نقو  است، ‘مرکز ثقل منظوم  شمبی’( معنای 8116)

ک  هما  گزاره  شودمیمیشود فهمیده  گون ایناینگون  

این دو یک گزاره را  ،. البت کندمیمی کندرا بیا  

اتی دارای یک ارزد  هاآ آنها ؛ کنندنمینمی کنندبیا  

( صادق 8115) ک مادامی مادامیر  ،چو  .صدق نیبتند

( قوعًا کاذ  است: یک معنا یک نقو  نیبت. 8116است، )

با  - هبتند بامعنی با معنیهر دو جمل  درست سا ت و 

-موقعیت هایچو  در  ،-اتی برای فرگ بامعنی معنی 

ک  ما در  طورهما هما  طور، متعددمتعّدد هایموقعیت

ًا معناها را از سایر مبتند سا تیم، او صریح 316بخش 

 فمایز داد. ،مثل عقاید ،چیزها

ک  استدالل راسل را  اال اجازه بدهید سعی کنیم

هر کدام از جمالت زیر صادق و معلوم  ،.بازسازی کنیم

 .:هبتند

، این  ‘مرکز ثقل منظوم  شمبی یک نقو  است’( 8117)

 ،شمبی یک نقو  است ی ک  مرکز ثقل منظوم را گزاره 

 .کندمیی کندمبیا   را

یک نقو   ‘‘مرکز ثقل منظوم  شمبی’’معنای ’( 8119)

مرکز ثقل منظوم  ’’ک  معنای را است، این گزاره 

 .کندمیمی کندبیا   را ،یک نقو  است ‘‘شمبی
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مرجر یک  غیرمبتقیم،غیر مبتقیم،اال چو  در یک متن 

  :در یابدمیمی یابد،لفظ ب  معنای آ  فغییر 

شمبی یک  ی   مرکز ثقل منظوم ( این گزاره ک8118)

 نقو  است،

می شمبی ب  معنای آ  ارجاع  ی عبارت مرکز ثقل منظوم 

 ،:یعنیکند میکند، 

 ‘مرکز ثقل منظوم  شمبی’( معنای 8131)

 و در 

 ‘مرکز ثقل منظوم  شمبی’( این گزاره ک  معنای 8130)

 یک نقو  است،

عنای ب  م ‘‘ ‘مرکز ثقل منظوم  شمبی’’معنای ’عبارت  

 ،:یعنی کندمیمی کند،آ  ارجاع 

 .‘‘ ‘مرکز ثقل منظوم  شمبی’’معنای ’( معنای 8131)

فررار شده فرو ر مررشیشنهاد دامت آ  است ک  معناهای 

-نقل ب  یاد آورید نقل قول ذکر شده .ریزندمیمی ریزند

ک  ب  یاد آورید را  815در بخش  قول ذکرشده دامت

 :گویدمیمی گوید دامت

راین هیچ دلیلی وجود ندارد ک  فرر کنیم ک  یک عبارت بناب»

 مبتقیم مااعف قولنقل نقل قولدر  مورداستفادهمورد استفاده

نقل دارای یک معنا یا یک مرجر متفاوت از آ  است ک  در االت 

 قولنقل نقل قولدارد: مرجر آ  در  مبتقیم سادهقول نقل قول 

 قولنقل نقل قولدر   آ معنایی  واهد بود ک  مبتقیم مااعف

دارد، ک  هما  معنایی است ک  در متو  معمولی  مبتقیم ساده

مبتقیم ساده  قولنقل نقل قولدارد، ک  هما  مرجعی است ک  در 

 «دارد.

( یک چیز 8131( و )8131بنابراین ب  نظر  واهد رسید )

( و 8118) هایگزاره گزاره هایهبتند و بنابراین 

اصل  ب  ما اجازه بدهید  ما ب( یری هبتند. 8131)

 ،:ُکدگذاری و فدوین کنیم گون این این گون را دامت 

    81610اصل        زوال(Θ.) 
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استدالل  81113و  81110ب  همراه اصول  81610اما اصل 

 .5راسل را قادر  واهد کرد ک  فقویت و ششتیبانی شود

 کنیم:میمی کنیم،ما فرگ 

می بیا   ‘کز ثقل منظوم  شمبی یک نقو  استمر’( 8133)

ک   Θ .)مرکز ثقل منظوم  شمبی یک نقو  است(کندمیکند. 

 ک  شودمیمی شودنتیج   ،81113از این با اصل 

می بیا   ‘مرکز ثقل منظوم  شمبی یک نقو  است’( 8134)

 )مرکز ثقل منظوم  شمبی(  Θ )یک نقو  است(کند میکند 

Θ کنیم:میمی کنیم،وضوش را فرگ ما این امر شر ،بعد 

، ‘، یک نقو  است Θ)مرکز ثقل منظوم  شمبی(’( 8135)

یک  Θ |Θ   )مرکز ثقل منظوم  شمبی( کندمیمی کندبیا  

-مورد استفادهرا  81113ما اصل  ،و مجدداً  (نقو  است

 ،ب : فا برسیم دهیممی می دهدیمقرار  مورداستفاده

، بیا  ‘یک نقو  است Θمرکز ثقل منظوم  شمبی()’( 8136)

 ی )مرکز ثقل منظوم   Θ)یک نقو  است( کندمیمی دارد

 داریم، ، ما81610از اصل  ،اال  Θ Θشمبی(

= )مرکز ثقل  ΘΘ شمبی( ی ( )مرکز ثقل منظوم 8137)

 Θ منظوم  شمبی(

  ،:بنابراین

  Θ=Θ Θشمبی یک نقو  است(  ی ( )مرکز ثقل منظوم 8139)

 .(( یک نقو  استشمبی ی )مرکز ثقل منظوم 

 اینهاچو   شود.میمی شود،ااصل  ای بنابراین نتیج 

 ی، :هبتند، دو جمل  هاگزارهگزاره هاهما  ها این

 مرکز ثقل منظوم  شمبی یک نقو  است، (8138)

 و

(8141) Θ   آسمانی( یک نقو  است، ی )مرکز ثقل منظوم 

 .06کندمیمی کندهما  گزاره را بیا  

 راسل فأیید شد!
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 این استدالل ی ( فأمالت درباره817)

مهم نیبت  ک ، گویدمیمی گوید( Θ ( )زوال81610اصل )

عبارات موصولی گنجانده شود،  ردک  یک عبارت چقدر 

می هما  باقی -بنابراین مرجر آ  معنای آ  فعبیر و

 ی دامت شیشنهاد کرد این اصل برای مالاظ  .ماندمیماند

برگشتی از مرجر ب   ی هیچ جاده ک  راسل ک  بیا  کرد

 طورب ب  طور. ولی استمی باشدمعنا وجود ندارد، 

-میمی کند،آشرار این اصل فمایز معنا/مرجر را ویرا  

را  ایجاده جاده ایاگر یک نفر سعی کرد ک  چنین  کند.

 ،ک  راسل گفت گون هما  هما  گون ب  شیش برود، درست 

 اففاق  واهد افتاد.

ک  ما در آنجا  ،را ساده کنیم 813اجازه بدهید طرش 

 Rt، زنجیره معناها و st ،بین ی رابو  tبرای یک 

را معرفی کردیم. اجازه بدهید  هامرجر مرجر هازنجیره 

فرگ کنیم ک  ما فقط دارای دو مورد در هر زنجیره 

و مرسوم.  غیرمبتقیم غیر مبتقیمهبتیم، معنا و مرجر 

-می می بینیم 168 شرلک  ما در  طورهما هما  طوراال 

می ک  آ  مرجر دوباره ظاهر  فهمیممی می فهمیم، بینیم

و یربار مجددًا  Rtدر زنجیره  باریکیربار  ،شود:میشود

و مواردی  St ی زنجیره   بین مواردی در  ی در رابو 

فلش رو ب  شایین  وسیل ب  بوسیل  ک   Rt ی در زنجیره

فهوم نببی شده ما یک م عالوهب  ب  عالوه ظاهر کردیم.

و یک مفهوم نببی  بینیممی می بینیمرا  Rtدر زنجیره 

 شرلدر شایین  هاوسیل  فلشب  ب  وسیل  ی فلش هانشده 

 کنندهگمراه گمراه کننده اآشرار طورب  ب  طور 816

باید ب  یری فقلیل یابند.  می است. دو نببت ارجاعی

ود وج دهد،میمی دهددو رود ک  این کار را انجام 

 دارد.
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 T1r , (t) غیرمبتقیم غیر مبتقیمیک رود این است ک  مرجر 

 غیرمبتقیم غیر مبتقیممرجر مرسوم معنای  بود  را

(t)), t1(s0r دو نببت ارجاعی را  ،کار در نظر بگیریم. این

ک   گون آ  آنگون  ، دهدمیمی دهدب  این فلش فقلیل 

داد  دو نشا  داده شده است. دیگری فقلیل  817در طرش 

 فرشایینشایین فرنببت ارجاعی ب  مواردی در زنجیره 

 نشا  داده است. 9ک  در طرش  گون آ آ  گون است، 

 ارائ ارای   817ک  در طرش  ،اول ی بر مبنای نظری 

غیر ک  مرجر مرسوم معنای  کنیممی می کنیمشد، ما فرگ 

 غیرمبتقیم غیر مبتقیممرجر  ،tغیرمبتقیم  مبتقیم 

را مشخص  موردنظرمورد نظرمتن  ،مبامحتاً  ،معنااست. 

ولی در این صورت معنای مرسوم و معنای  کندمیمی کند.

ب  طوری باید مجزا باشد  می t غیرمبتقیم غیر مبتقیم

 غیر مبتقیممرجر مرسوم و مرجر ک  طوریب ک  

این  رسدمیمیرسد مجزا هبتند. ب  نظر  t غیرمبتقیم

-نقل نقل قولیدر  ذهن داشت فصویری باشد ک  فرگ  در

قرار  موردبررسی مورد بررسی 814ک  ما در بخش  قولی

 .، این فصویری باشد ک  فرگ  در ذهن داشتدادیم

   

   

t

t

s S t S t

R r t r t
 

0 1

0 1

 

 816شرل 

   

     
tS S t S t
R r S t r S t

0 1

1 0 0 0 1 1

 

 817شرل 

   

     
t

t

S S t S t
R r S t r S t

0 0

0 0 1 0
 

 819شرل 
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فصویری ک   یعنی  ، یریاین یک فصویر ُارفدوکر است

. شودمجزا میمجّزا می شودمنتهی ب  ببیاری معناهای 

است ک   817این مرجر فارغ از متن فصویر شده در شرل 

 .کندمیمی کنددامت با شیشنهادد رد 

 غیرمبتقیم غیر مبتقیممرجر  ،819از طرف دیگر در طرش 

t،  غیرمبتقیم غیر مبتقیممرجر مرسوم معنای t  .نیبت

 tآنچ   ،یعنی ،است t غیرمبتقیم غیر مبتقیم این مرجر

ب   t0(s1r)1(. کندمیمی کند عب  آ  ارجا در یک متن  ا 

فقط در یک متن غیرمبتقیم  غیرمبتقیم غیر مبتقیممرجر 

مرجر  .فقط در یک متن غیر مبتقیم کند.میمی کندارجاع 

متنی را  یک سادگیغیرمبتقیم ب  غیر مبتقیم ب  سادگی

ک  در آ  کاربرد کلم  فغییر کرده  کندمیمی کندطرش 

غیر در یک متن  بگوییم فوانیمنمی نمی فوانیماست. ما 

-میمی کندچ  چیز را متعین  ،معناغیرمبتقیم، مبتقیم 

 .کند

آ  را در آ  متن استفاده  فوانیممی می فوانیمما فقط 

یک مرجر اباس ب   819بنابراین طرش  .کنیم؛ می کنیم

و این آ  مرجعی است ک   کندمیمی کند،متن را فرسیم 

غیر . اگر ما بتوانیم ب  مرجر شبنددمیمی شبندددامت 

 گنجانده شده در یک متن غیرغیرمبتقیم  مبتقیم 

 ،:بنابراین .؛]در یک جمل [ ارجاع دهیم شدهگنجانده

(t))1(s0)=r1(t0(s1r 

می صادق  واهد بود و فمایز بین معنا و مرجر فرو 

 81110دقیقًا چیزی است ک  اصل  اینآ   .زدریمیریزد

انجام دهیم. این چگونگی فرو  دهدمیمیدهد اجازه 

ریختن فمایز در بخش قبل است. دامت برای  وانش دوم 

او نیاز  ،ولی در انجام این کار کردمیمی کرد،استدالل 

داشت از این معنا طوری سخن بگوید ک  گویی اولین 
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 دسترسقابل قابل دسترس ت وانش از دو  وانش و قرائ

 بود.

دامت این نظری  را انتخا   ،819در انتخا  فصویر شرل 

در آ  این مورد فهمیده  ک  ک  این رود کندمیمی کند

ولی استداللی ک  او جهت شناسایی کرد  معنای  .شده است

-مورد استفاده غیرمبتقیمغیر مبتقیم مرسوم و

ک  او قادر ب   قرار داد نیازمند آ  بود مورداستفاده

از بیرو  متن  غیرمبتقیم غیر مبتقیمشناسایی معنای 

 فی نفب باشد. هر ا  انتخابی  غیرمبتقیم غیر مبتقیم

 شومیمی شودمشرل وقتی ایجاد  .اما سازگار است نفب فی

کاماًل جدی این  اصالشفعمیر ک  هر دو انتخا  شوند. 

ی از است، هم جهت جلوگیر موردنیاز مورد نیازفئوری 

-ب ب  طوریک فابر  عنوا ب ب  عنوا   فهمید  معنای

جانشین، از فهم این عبارات درو  متن از ارجاع  طور

 ب  چیزی. 
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  Through to Quoto tion Marks  01فصل 

 ( مقدم 0110

اشیاء  ی رهواًل از زبا  جهت صحبت کرد  درباما معم 

 ، ما. البت کنیممی می کنیماستفاده غیر از  ود زبا  

 ودد نیز  ی جهت صحبت درباره ب  می فوانیم زبا  را

ساده دقیقًا  قولنقل نقل قولاستفاده کنیم. سا تما  

برای این هدف فعبی  شده بود، جهت اینر  از چنین 

 مشّخص  یاشتباه زبانی در اما  باشد. این سا تما  

شده درو  نبج نامیده  مهمی دارد ک  هما  عبارت مشخص 

مورد آ   ی ک  جهت صحبت درباره ایجمل  جمل  ای

یافت  شده  است ،قرار گرفت مورداستفاده استفاده 

از ابهام،  کرد  جلوگیری برایجهت بنابراین  .؛است

را بر ابهام  مبئولیت مبوولیت این سا تما   ودد 

 د فا در جایی وضوش را بیم  کند.عهده می گیر

ساده محصور کرد  یک کلم  یا  قولنقل قول نقلابداع 

آ  صحبت کنیم در  ی عبارت ک  ما دوست داریم درباره

ساده است. این ابداع در  قولعالئم نقل عالیم نقل قول

( 1892c:1534فرگ  ) وسیل ب  ب  وسیل  یمدر   ی دوره

-نقل نقل قولمعرفی شده ک  استرافژی او ب  کار گرفتن 

 قول غیرمبتقیمنقل قول غیر مبتقیمنقل مبتقیم و  قول

 ب  یک شیوه مشاب  بود:

اگر کلمات ب  روشی معمولی ب  کار گرفت  شوند، آنچ  

 ،آ  صحبت کند ی درباره فا کندمیمی کندیک نفر قصد 

 آ  است. (Bedeutung)مرجر 

باشد ک  فردی دوست  طورایناینوور اما ممرن است 

-آ آنها یا معنای   ود کلمات ی داشت  باشد فا درباره

 می افتد، وقتیصحبت کنید. برای مثال این اففاق  ها

-نقلنقل قول شده اندکلمات فرد دیگری  افتد ک وقتی می

لمات ب  ک ،بنابراین اول کلمات  ود فرد .اند؛قول شده
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و فنها در  deuten)e(b کندمیمی کندمترلم دیگری اشاره 

معمول  جرمراین دومی ]کلمات مترلم دیگر[ دارای 

های نشان  نشان  های نشان  ها ودشا  هبتند. شر ما 

را داریم. در نوشتن، کلمات در این مورد در  هانشان 

. اندشدهشده اندمحصور  هاقولعالئم نقلعالیم نقل قول ها

عالیم نقل قول می یک کلم  بین  روازایناز این رو،

ینر  ا عنوا ب  ب  عنوا نباید  قولعالئم نقل گیرند

 انگاشت  شود. ،است معمولی (Bedeutung)دارای مرجر 

-نقل نقل قولیبالفاصل  بعد از  قولنقل نقل قولاین 

آمده و  ،را با آ  آغاز کردیم 8ک  ما فصل  قولی

را  غیرمبتقیم غیر مبتقیممفهوم و مرجر مرسوم و 

 .است معرفی کرده

 آ  ،قولعالئم نقلعالیم نقل قولمعمولی از  ی استفاده

، آثار غیر ایافبان افبان  ایک  ما در آثار است 

استفاده  هاروزنام روزنام  هاو  ایافبان افبان  ای

کلمات  بازفولیدباز فولید. برای کنیممی می کنیم

 باز فولید شدهو داللت کرد  ب  آ  ک  کلمات  یدیگر

 مورد استفاده ب  وسیل هما  کلمات  بازفولید شده

بر هبتند.  موردنظرمورد نظرشخص  وسیل  مورداستفاده ب

، فرد کلمات را گویدمیمی گویدآنچ  فرگ  بر الف  الف 

نمی اشاره  هاآ آنها یا ب   نامدنمینمی نامدنام 

نقل  -Oفعبیر  ب  ما اجازه بدهیدب  ما . کندنمیکند

  -Pمعمولی و  قولنقل نقل قولرا برای  قولنقل قول

فالسف  ب   قولنقل نقل قولای را برقول نقلنقل قول 

 کار ببریم.

 مورد مالاظ را  قولنقل نقل قول وقتی ما فررار

قرار ین این دو ففاوت ب ،قرار دهیم موردمالاظ 

 ،معمولی ی در استفادهما ین است. آشرارفر قراردادداد
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 ی جمل  موردمودر جا  را در  ی ممرن است جمل  ما

 کنیم: قولنقل نقل قولهاُرلد 

من شرایط فواف  را ’هارولد گفت ’’( جا  گفت، 1100)

 .‘‘ ‘شذیرممی می شذیرم

جا  را فررار کردیم  کلمات کمالت ( ما دقیقًا 0110در )

-ن  ن  فقطو قصدد را ب  فررار دقی  کلمات هاُرلد و 

 ی . اال جمل ایمکرده کرده ایمفعبیر کرد  منتقل  فقط

-میمی دهیم،رار مقابل هم ق ،زیر ی ( را با جمل 0110)

 دهیم:

-می می شذیرممن شرایط فواف  را ’’ ’( جا  گفت 0111)

 .‘‘ ‘شذیرم

عالیم ( یک مثال شارادایمی از یک فررار 0111) ی جمل 

  قولنقل نقل قولبر مبنای ابداع قول عالئم نقلنقل قول 

–P قولنقلنقل قولبا  است. ولی دارای هیچ شباهتی -O 

( را ب  چنین روشی 0111ی کنیم )نیبت. ما ممرن است سع

کلمات دیگر را نقل کند،  ک  بخوانیم ک  جا  قرار است

 نقل قولیک  متامنمتاّمن  نوبتب  ب  نوبت، ،کلمافی ک 

 ب  عنوا  نقل قول ،ولی .هبتندمی باشندمخصو   قولنقل

-میمی شودفهمیده  طورایناینوور ، O- قولعنوا  نقلب 

 نقل قولمبتقیم  طورب ب  طورک  کلمات اصلی را  شود

عالیم نقل و فقط یک جهت ساده از  کندمیمی کند، قولنقل

 -Pاست. ما با قول موردنیاز عالئم نقلقول مورد نیاز 

 قولفوانیم نقلقول مینقل نقل قول می فوانیم نقل قول

درونی  هایقولنقل ل هایونقل ق ی بیرونی را ب  هم 

-این این گون  O قولنقل قولنقل فعمیم بدهیم. برای 

 نیبت. گون 

 قولنقلنقل قولسعی کنیم ب  ما اجازه بدهید ب  ما 

درونی  قولعالئم نقل عالیم نقل قول ی بیرونی را ب  هم 

شیوستگی و  جایب  ب  جایک   ’+‘فعمیم بدهیم )با 
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-می می رسیم( 0110( در )گیردمیمی گیردارفباط قرار 

 ،:ب  رسیم

ط یمن شرا’’ ’، + ‘‘هارولد گفت’’گفت،  ( جا 0113)

 .‘‘ ‘شذیرممیمی شذیرمفواف  را 

-ب  ب  صورتک   قولینقل نقل قولیولی در این صورت 

-نقل نقل قولیمااعف در جمل  گنجانده شده ب   صورت

فبدیل  ،ک  فنها یک بار در جمل  گنجانده شده قولی 

 .شودمیمی شود

من شرایط ‘ + ’’ ‘هارولد گفت’’ ( جا  گفت، 0114)

 ‘‘.شذیرممی می شذیرمفواف  را 

ب   قولنقل نقل قول، ففاوت سووش P- قولنقل نقل قولبا 

 O– قولنقل نقل قولک  با  شودمیمی شودروشی محبو  

چو  وقتی ما یک  ،شودنمینمی شودمحبو   طورآ آنوور 

محصور  قولهای نقلعالمت عالمت های نقل قولفعبیر را در 

-می می آفرینیم،یک نام جدید را ، کنیممی نیممی ک

 می فواند، ب  وسیل  ی نوبتب  ب  نوبتک    آفرینیم

عالئم  عالیم نقل قولدر  آ محصور شد   وسیل فواند ب می

-نقل نقل قولمورد ارجاع قرار گیرد. ولی با  قولنقل

نامیده  شدههای نقلعبارت عبارت های نقل شده، O– قول

. مهم است ک  فأیید کنم چگون  کامالً انددهنشنشده اند

در عمل معمولی  قولعالئم نقل عالیم نقل قولاین فررار 

 بیگان  است. قولنقل نقل قول

 مبتقیم قولهای نقلسا تما  نقل قولسا تما  های  ،اال

 O -های قولعنوا  نقلب  ب  عنوا  نقل قول هایک  

 ل قول غیر مبتقیمسا تما  های نقفهمیده شد، شبی  ب  

 هبتند. قول غیرمبتقیمهای نقلسا تما 

نقل در سا تما   قولعالئم نقل عالیم نقل قولمواب  با 

 نقل قولاز سا تما   ‘که ’مبتقیم، عملگر  قولنقل قول
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و بر مبنای این  ،است غیرمبتقیم غیر مبتقیم قولنقل

در این  ک  (1981bک  دامت ) شودمیمیشود فهم مشخص 

کاماًل برا   81610شنهاد ک  فررارها مواب  با اصل شی

باید روشن  می ولی ما ریزدمیمی ریزدفرو  ،بوده است

ب  معنای  ،کنیم ک  بر مبنای این  وانش، هیچ ارجاعی

و  .وجود ندارد ،این شیء درو  عبارت مناسب ،نامید 

ب  بنابراین هیچ نام مرکب فابعی وجود ندارد ک  

فرگ   ایشناس  شناس  ایجبر فابر/ وسیل ب  وسیل  ی 

 گرفت  باشد. رقرا موردبررسی مورد بررسی

متنی  هایقول نشا عالئم نقل عالیم نقل قول نشا  های

فابعی. دو متن از یردیگر متمایز و -ن  عبارت ،هبتند

 عالیم نقل قول: درو  اندشدهشنا ت  شنا ت  شده اند

. قولعالئم نقل عالیم نقل قولو بیرو   قولعالئم نقل

-میمی شوند،کلمات مشابهی در هر کدام از متو  واقر 

ولی با کاربردهای مختلف. هیچ معنای متصل شده  شوند

متنی وجود ندارد و بنابراین  عالئم عالیم ب  فررار 

 اولی  هایاز  نامحدودی نا محدودی ی هیچ مجموع 

 سمانتیک جهت نگرانی وجود ندارد. هایاولی 

سا تما  بین  ایمقایب  مقایب  ای  بود ک  فرگ  بر ا

قول های نقلسا تما  های نقل قول غیر مبتقیم

ولی   ،مبتقیم انجام داد قولنقل نقل قولو  غیرمبتقیم

او در این مورد ک  فرگ کرد ک  در هر دو مورد مولب 

در  ،، نامیده شده استشدهبیا  بیا  شدهدا ل متن 

ب   ،زوال متع  ب  دامت Θ، 81610اصل  ،.اشتباه بود

 -Oبا  ی مقایب  وسیل ب  ب  وسیل  یواضح طور ب طور 

ولی هیچ چیزی بر  ،مولو  و معقول است قولنقلنقل قول

 بنابراین نظری  ،؛مبنای این ففبیر نامیده نشده است

 غیر مبتقیمفرگ  ک  معنای یک نام در یک متن  ی
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 گیرد،میردمی گیچیزی قرار  جایب  ب  جای غیرمبتقیم

 است. غیرمومئن غیر مومئن

سر و کار  قولنقل نقل قول –Pاگر ما با  ،از طرف دیگر

کامل  طورب ب  طور ،زوال Θ، 81610داشت  باشیم اصل 

-نقلنقل قول -Pاست. چو  در مورد  غیرمعقول غیر معقول

مهم هبتند. ما  وضوشب  ب  وضوش، فررارها ببیار قول

ب  است را  ‘بوستو ’’هما   ‘‘بوستو ’’هرگز اینر  

ببیط قولی نقل نقل قولی یک قرارداد  عنوا ب  عنوا 

-ب  ، ب  وسیل  یو ما هرگز ایمنرردهنررده ایم؛ا ذ 

 می ‘)بوستو ( Θ Θ ’مقایب  و قیاس، اینر   وسیل 

 عنوا ب  را ب  عنوا  )بوستو ( باشد Θباید هما  

-نررده ایمنررده عبارات موصولی ا ذ  ی اصلی درباره

 هاآ آنها آ  است ک   قولنقل نقل قول -O ی . الزم ایم

آ  است ک   قولنقلنقل قول -Pمثل هم باشند: الزم  

متفاوت باشند. این نافوانی در متمایز سا تن این دو 

ب  فرو ریختن فمایز معنا/مرجر در فصل  منتجبود ک  

 قبلی گردید.

 قولنقل ل قولنق -Pب   ک  قصد داریم ما در این فصل

بیندازیم و فوج  کنیم. ما استدالل  واهیم کرد  ینگاه

ایجاد زیادی نام نهایت بیبی نهایت ک  هرچند فعداد 

 نهایتبی بی نهایتوجود دارد، فعداد ایجادشده  شده 

زیاد ]اصول[ اولی  برای یادگیری وجود ندارد. نقو  

 لیقونقل نقل قولیبحرانی بین یک متن معمولی و متن 

متو   متن های نقل قولیو هیچ مشرل بیشتری با  ،است

-گرفت  گرفت  اندک  چند بار درو  هم قرار  قولینقل

دا ل ما  زمانی ک  زمانیر  زیرا  ،وجود ندارد اند،

، مرجر یک شویمقول مینقل نقل قول می شویممتن  وارد

-آ  آ  چ از درو  است یک فابر  قولینقل نقل قولینام 

شرش  واهیم  0115بخش  رد. ما این را است ،شدهنقل  چ 
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زمین  و  اهمیت اهمّیت  ی درباره 0116داد و در بخش 

 متن، اندیش  و فأمل  واهیم کرد.

نظری  در بر ی  ،ولی قبل از آنر  ب  آ  نقو  برسیم

ساده  قولنقل نقل قولقرارداد  ی درباره هانظری ها

 وفحلیلجزی ف فجزی  و فحلیل. کنیممی می کنیم دقت

-فوق فوق العاده ایفأثیر  یک متو متن هافرگ  از این 

ب  ک  داشت  است  ایفالسف  فالسف  ایروی  بر ایالعاده

بوده اده س قولنقل نقل قولدنبال فهمی از ابداع 

 ،رابا فأکید ببی ،. اما، داشت  استاندبودهاند

ر د قولنقلنقل قول لط بین دو نوع از  مجدداً مجّددًا،

یک  عنوا ب  ب  عنوا این شیوه ب  کار رفت  است. 

نتیج ، یک وسیل  ک  برای استفاده ببیار راات بوده 

و بنابراین در فبهیل ارفباط فارغ از  وا ببیار  ،است

 فلبفی فبدیل شده است. ی ملثر بوده است ب  سیاهچال 

 0سا تاربی بی سا تاربا فئوی نام  0111ما در بخش 

. ما کنیممی می کنیمرا شروع  قولنقل لنقل قوکواین 

 را دیویدسو  دیوید سو  1با فئوری برهانی 0113در بخش 

. در دهیممی می دهیم ادام  قولنقل نقل قولدر مورد 

در را شارسونز  همانیاینهمانی اینفئوری  0114بخش 

 ،ک  کنیممی می کنیمبررسی  را قولنقل نقل قولمورد 

در فشخیص و فمایز دو نوع از  لاابااین با این اال

 ،ک  ما شناسایی و معرفی کردیم قولنقل نقل قول

از آنچ   وانش  ما خش شایانیدر دو بما نافوا  است. 

 فرگ  ایساده  قولنقل نقل قولیر صحیح قرارداد و فقر

 .کنیممی می کنیمدفاع  دانیم،می می دانیم ایفرگ 

 سا تارهام بینام نام های بی سا تار( کواین: 0111

ب  سهولت یک شیء را از  روزمره هر روزهما در زندگی 

ولی در فلبف  جایی ک   دهیممیمی دهیم.نام آ  فشخیص 

                                                   
structureless Name Theory -1 

Demonstrative theory-2 
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موضوع ما  ود زبا  است، شانر وقوع  وا و  لط افزایش 

. جهت افاظت در مقابل چنین اشتباهی، یابدمیمی یابد

 او و دکنمیمی کندکواین هوشیاری و مراقبت را فجویز 

با وسواسی ببیار زیاد فبعیت و طرفداری از قرارداد 

: هر وقت کندمیمی کندساده را فصدی   قولنقل نقل قول

 می        ک  بخواهیم راجر ب  یک کلم  صحبت کنیم،

محصور  قولعالئم نقل عالیم نقل قولباید آ  کلم  را در 

 کنیم.

ملزم ب  ، دانشجویا  منو  هانبلنبل هادر یک قوع  ک  

از کتا   4، بخش 0 از فصل اندبوده بوده اندافظ آ  

 ‘‘1کاربرد در مقابل ذکر کرد ’’با عنوا   0منو  ریاضی

می       ( این قرارداد را فوضیح 1951:23-4، کواین )

  ی، :. با فوج  ب  س  جمل دهدمیدهد

 است، شرجمعیت شر جمعیت( بوستو  0115)

 ،( بوستو  دو سیالبی است0116)

 ،.دو سیالبی است ‘بوستو ’( 0117)

 او می گوید:

 درواقر در واقرهبتند و  رااول سازگمورد فای دو 

( کاذ  است. بوستو  یک شهر 0116( صادق است و )0115)

یک شهر ممرن  ک دراالیدر االی ک و  ،است ن  یک کلم 

سیالبی  باشد، فقط یک کلم  دو شرجمعیت شر جمعیتاست 

 دو موردبحث مورد بحثمرانی  -اسم است. گفتن اینر 

اسمی از  یک بلر  ،سیالبی است، ما باید ن   ود اسم را

قرار دهیم. یک اسم  مورداستفاده مورد استفادهآ  را 

قرار داد   وسیل ب  ، ب  وسیل  ییا عبارت دیگر معموالً 

ساده  قولعالئم نقل عالیم نقل قولعبارت نامیده شده در 

نامیده  قولنقل نقل قول، کل، ک  گیردمیمی گیردشرل 

. این کندمیمی کند، ب  درو  آ  داللت شودمیمی شود

                                                   
Mathematical Logic-1 

s Memtionuse Versu-2 
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قرار  مورداستفادهمورد استفاده( 0117ابزار در )

( شامل 0117( صادق است. )0115ک  مانند ) ،گرفت  است

 ،است موردبحث مورد بحثیک اسم از کلم  دو سیالبی 

امل یک نام از شهر ( ش0115ک  ) طورهما هما  طوردرست 

 است. شرجمعیت موردبحث شر جمعیت مورد بحث

می شامل ( 0115یک کلم  است ک  )  ی درباره( 0117)

-کلم  کلم  ایهیچ  ی ( اصاًل درباره0115و ) شودمیشود؛

-( اسم0115یک شهر است. در ) ی نیبت بلر  درباره ای

و در  ،واقر شده است مورداستفاده مورد استفادهمرانی 

نقل ( یک 0117؛ در )ذکر شده استن شیوه این شهر ای

قرار گرفت   قول مورداستفادهنقل قول مورد استفاده

 ب  وسیل  یرا  Xمرانی ذکر شده است. ما -و اسم ،است

 کنیممیمی کنیم؛ذکر  Xیک اسم  ی از استفاده وسیل ب 

 !شودمیمی شود Xشامل یک اسم  X یو یک جمل  درباره 

ند است ک  کواین این دو موضوع را ب  هم کامالً نا وشای

و از طرف  ،گره زده است: از یک طرف  لط کاربرد/ذکر

-نتیج  نتیج  ایساده.  قولنقل نقل قولقرارداد  ،دیگر

 اینآ  گرفت  فوا می می فوا او  ی ک  از موعظ  ای

قرارداد  قرار داد نقل قولاست ک  فبعیت افراطی از 

یک کلم   کرد  و بیا کرد  ه ساده، از استفاد قولنقل

 هما  گون  ،ولی .آوردمیمی آوردوااد جلوگیری ب  عمل 

 نقل قول، گویدمیمی گویدک  او ب  صراات  گون هما 

بنابراین  کند؛میمی کند،ب  درو   ودد داللت  قولنقل

قرار  مورداستفادههم  د استفادهرومیک کلم  وااد 

شّر در  رسدمیی رسد،مگرفت  و هم ذکر شده است. ب  نظر 

 در جزییات است.  شر درواقر واقر

باید برای گفتن اینر   می ما’’ گویدمیمی گوید،کواین 

دو سیالبی است، از یک  موردبحث مورد بحثمرا   -اسم

 یک مورد اسم آ ....، ن   ود آ  اسم اشاره کنیم. این
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این  ک ( را ک  در شروع قبمتی 1951:23کواین ) ی فوصی 

کند میمی کند از آ  آورده شده بیا   قولنقل ولنقل ق

... یک جمل  راجر ب  یک ’’ را ب   اطر می آورد ب ک 

. ‘‘باید شامل اسم شیء شود ن   ود شیء می شیء

ب  هما  شیوه یک ’’ گویدمیمی گوید( 1956:61-2)0چرلچ

-ب  ب  عنوا ساده  قولعالئم نقل عالیم نقل قولکلم  در 

 نظرامعا امعا  نظرمتفاوت مورد  ی یک کلم  عنوا 

  ‘‘.گیردمیمی گیردقرار 

می مشاب  را بیا   ی ( نیز یک نرت 1944:16فارسری )

 :کندمیکند

هر زبانی  ی ابداعات اساسی با فوج  ب  استفاده

 در هر اظهاری و بیانی ک  درباره ک  نیازمند آ  است

ید با می ، این نام شیء است ک کنیم می کنیمیک شیء  ی

 درنتیج  در نتیج ب  کار رفت  شود و ن   ود شیء. 

اگر ما دوست داریم چیزی راجر ب  یک جمل  بگوییم، 

 باید اسم می   آ  جمل  صادق است،اینر ،برای مثال

 جمل  را استفاده کنیم و ن   ود جمل  را.

 معتقدند: هاآ  ی آنها هم 

د بای می ارجاعی کواین( یک اسم-)عدم  ود 011110اصل 

-گذاری مینامنام گذاری می کندک  آ  را  شیئیشی ایاز 

 متمایز باشد. کند،

واضح و آشرار کاذ  است.  طورب ب  طور 011110ولی اصل 

 1هنرین قای  فمامیت قاّی  ی فمامّیتبرها  استاندارد 

ب  ، ثوابت فئوری مرفب  اول را 1اول-برای منو  مرفب 

: اسم و دهدمیی دهدمقرار ها آ آنها  ود جای ب جای 

هبتند. فارسری از فبیین  هما این هما  اینشیء 

سازگار صدق برای یک زبا  طبیعی مأیوس شد زیرا او 

                                                   
church-1 

Henkin-2 
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 زبا  هایارجاعی در -جهت اذف  ود ایشیوه شیوه ایهیچ 

فعجب بنابراین این  .دید؛نمینمی دیدطبیعی  هایزبا 

رارداد ق ’[ ی ]مقال    است ک  فارسری در آورفعجبآور

باید  می اسم و شیء -ک کند میمی کندباور  ‘ 0بنیادی

 متاّمن متمایز باشند. در یک زبان  طبیعی ک  شامل و 

-ای مینمای  نمای  ای می شودضمیر او الفاظ متامن 

ارجاعی  -است ک   ود غیرممرن غیر ممرن، فقریبًا شود

-نمینمی شودرا اذف کنیم. هیچ چیزی مانر از گفتن آ  

  ،:ک  فرد بیا  کند شود

 ( این یک ضمیر است،0119)

ب  کند میمی کند در چیزی ک  این مورد ب   آ  اشاره 

 3است. ‘این’ ی کلم 

ساده  قولنقل نقل قولدر مورد ابزار  011110ولی اصل 

کاذ   هم ،آ  را مشخص کردهم ک  کواین  طورآ آنوور 

 قوللنق نقل قولیک عالمت  ’“( 0118) ی جمل  ب  است.

 است.

( موف  ب  گفتن چیز صادقی 0118اگر ) .فوج  کنید

-ب  ب  هیچ عنوا  مجّزاآنگاه شیء نامیده شده  ،باشد

بلر  یک بخش ببیار  ،از آ  اسم نیبت عنوا  مجزاهیچ

ی وسو قولنقل نقل قولروشن و مشهود آ  است. منظور ما 

 موردبحث مورد بحث، وضعیتی ک  یک موضوع  یلی تبنی

بخشی از  شدهماده نقل ماّده ی نقل شدهآیا  ،)یعنیاست 

 نقل قول های اااط  کنندهبلر   ،اسم است یا نیبت(

 مورد استفادهک  اینجا  کنندههای اااط قولنقل

مورد ، اندگرفت گرفت  اندقرار  مورداستفاده

-نقل نقل قولبازگشت ب  قوع   یابا .است موردنظرنظر

ب  آنچ  کواین  نظری دباال ب  ما اجازه بدهی قول

بیفرنیم: نظری  ،گویدمیمی گوید ‘درباره’ ی درباره

                                                   
fundamental convention -1 
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می ( شامل 0115یک کلم  است ک  ) ی درباره( 0117)’’

 کلم  ای هیچ  ی ( اصاًل درباره0115و )شود میشود؛ 

( 0115یک شهر است. در ) ی بلر  درباره ،نیبتای کلم 

گرفت   قرار مورداستفاده مورد استفادهمرانی  -اسم

در  ؛.ذکر شده استو در این شیوه و رود شهر  ،است

 قول مورداستفادهنقل نقل قول مورد استفاده( یک 0117)

این  ‘‘مرا  ذکر شده است.-و اسم ،قرار گرفت  است

النگفورد  -مانند هما  نوع صحبت است ک  در آزمو  چرچ

 مبئوول یافتیم. همچنین نوعی صحبت است ک   414در بخش 

 مورد استفادهفصور غلوی است ک  یک کلم  را یا  مبئول

یا مورد ذکر و ن  هر دو  داندمیمی داند مورداستفاده

 با هم.

هیچ  ی ( اصالً درباره0115ک  ) کندمیمی کندکواین ادعا 

ب   ‘درباره’ ، بلر  مومئناً  .نیبت ایکلم  کلم  ای

چنین کاربرد  فواندنمینمی فواندامرانی طور ب طور 

کند. چرا  افخاذافّخاذ  را ایناشیان  یان  ایناش

کلم  نیبت؟ یک  ارجی ک  ن  در اال  ی ( درباره0115)

می چ  معنایی  ‘بوستو ’’ ’فراگیری انگلیبی است: 

برای  ( جوا  مناسبی  واهد بود. 0115، ) ‘‘؟دهدمیدهد

بحث راجر ب   ی شاسخ داد  ب  این شیوه، ما درباره

 درباره ما و در آ  معنا، کنیمیم می کنیمکلم  صحبت 

. زیاد کنیممی می کنیمکلم  مثل و شبی  شهر صحبت  ی

شهر مثل  ی ( درباره0117آسا  نیبت ک  بگوییم ک  )

. این ب   اطر آ  نیبت ک  این کندمیمی کندکلم  صحبت 

بلر  آ   .عبارت جهت داللت ب  کلم  ب  کار رفت  است

می ب  آ   شدهادهد داده شدهب   اطر محمول نببت 

 :استباشد

از شهر نیبت. در هر  ایجنب  جنب  ای دو سیالبی بود 

مورد را  ‘درباره’با فرگ مبامح  ک  ما کلم   ،صورت
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، ب  نظر دهیممی می دهیمقرار مورداستفاده استفاده 

 ی ( درباره0117صحیح نباشد ک  بگوییم ) رسدمیمی رسد

-نمینمی رسد  نظر و ب ،شهر نیبت ی کلم  است و درباره

شهر است و  ی ( درباره0115صحیح باشد بگوییم ک  ) رسد

-نمی نمی کنیماما این را انرار  ،کلم  نیبت ی درباره

ن  شهر ک  دو  ،( این کلم  است0117ک  در ) کنیم

-نمینمی کنیم گفت  شده است، انرار هم  باشد سیالبی

ت  ک  گف ،و ن  کلم  ،( آ  شهر است0115ک  در )کنیم 

 شرجمعیت است. است شده

های اسم اسم های نقل قولی( ک  1951:26استدالل کواین )

هیچ سا تما  منو  مهمی ندارند آشرارا دارای  قولینقل

 :4است ایفرگ  فرگ  اییک طرش 

[ ب  معنای کلمات قولینقلنقل قولی-معنای کل ]اسم

ببتگی ندارد. اسم شخصی درو   دهندهفشریل فشریل دهنده

 :شودمیمیشودولین کلم  جمل  شنها  ا

(01101 )‘Cicero’ د،شش ارف دار 

منوقًا بیشتر منبو  و مربوط ب  جمل  نیبت  ،برای مثال

می        نها  در آ ر کلم  ش  ک ’let‘فا ب  فعل 

 اینهمانی در غیر این صورت  درواقر در واقر .0شودمیشود

-جاب  اب  جاج ی ب  ما اجازه Ciceroبا  tully همانیاین

. دادمیمی دادشخصی را  هاینام نام های کرد  این جا

 می فوانیممثل هر متن دیگری  قولنقل نقل قولدر متن 

 ( ب  کذ 01101از صدق )ثابت کنیم این را  فوانیممی

 :ثابت کنیم

(01100 )‘tully’  ،شش ارف دارد 

می باشد این فقط کاربرد فحلیل فابر/شناس   ،در اقیقت

یک شارادایم  عنوا ب  ب  عنوا  115  ما در بخش راست

 فرگ  راجر ب  آ  بحث کردیم. ی از فحلیل شیوه

                                                   
 قرار گرفته است. let ی کلمه letterمنظور این است که در  -1
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فرگ   11311و  11310 اصول اصل هایب   کواین کو این

 شدهداده داده شدهو روند فوضیح  شودمیمی شود،متوسل 

برای نببت داد  یک سا تما  فابر/استدالل  113در بخش 

. ب  گیردمیمی گیردنتیج   قولیلنقنقل قولی-ب  اسم

 کندنمینمی کند.یگزینی، مرجر را افظ علت آنر  جا

 قولینقلنقل قولی-این دوست نداشت فرگ کند اسمکو

 ی . دو جمل 5استمی باشدعبارات فابعی مرکب سا ت  شده 

 بر  الف( در ارزد صدق متفاوت هبتند 01100( و )01101)

 ،:صدق بر الف

(01101 )tully=Cicero. 

ک   ’cicero‘نام  ک  نیازمند هبتند 11313و  11310اصول 

(ااضر نشود. 01101در )شود میمی شود ( ااضر 01101در )

در زبا  انگلیبی ‘ cicero’برای  فرگشیش شیش فرگنقش 

وقتی  نمی فوانداین کلم   ارجاع ب  یک مرد  ا  است.

-مین گیرد،میمی گیردقرار  قولنقل نقل قولدر عالمت 

آ   ‘‘cicero’’ب  مانند  آ  نقش را باز می کند، فواند

آ  بنابراین مواب  نظر کواین،  .؛نقش را بازی کند

( 1953b:169. کواین )شودنمینمی شوددر آنجا واقر  نام

-میمی نامد 0‘الییاففاق ام’ ،ا یکر ‘‘8’’در ‘ 8’مورد 

 و ب  این دلیل ’cattle‘در  ’cat‘، درست مانند وقوع نامد

-بیبی سا تارفئوری نام  عنوا ب  ب  عنوا فئوری او 

-است. یک اسم شدهشنا ت  شنا ت  شدهمشهور و  سا تار

غیر قابل        اسم ساده یک ب  قولینقلنقل قولی

 .شودمیمی شودفبدیل  فحلیلغیرقابلفحلیل

را نببت ب  فبیین  ‘‘ویژگی  الف قاعده’’کواین یک 

می فصدی   قولینقلنقل قولی-یهااسماسم های ودد از 

 -. هرچند ففبیر و فعبیر سمانتیک از یک اسمکندمیکند

[ قولنقلنقل قولب  ]’’آ  است ک  آ   قولینقلنقل قولی

                                                   
or thographic accident-1 
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 1951:23) ‘‘کندمیمی کندداللت  اددا لی دا لی اد

Quine ،)’’ قولنقلنقل قولاز نظر فحلیل منوقی هر 

یک کلم  یا نماد  وا عنب ب  عنوانباید  می کاملی

ک  اجزاء آ   ،قرار گیرد موردفوج  مورد فوج  مفرد

-نمینمی شوندمحبوس  هاسیال سیال  هااز  فربیشبیش فر

 .شوند

(1951:26 Quine ولی )فرد،  ناهنجاری نا هنجاری

می کواین ادعا  ،ناسازگاری دیگر فرد است: از یک طرف

-نقل قل قولنب   قولینقل نقل قولیک  اسم  کندمیکند

ولی از  کندمیمی کند،اشاره  اددا لی دا لی اد قول

-نقل نقل قولی-ک  اسم کندمیمی کند طرف دیگر او انرار

. شودشده میقولنقلنقل قول شده می شود شامل اسم قولی

 است. دفاعغیرقابل غیر قابل دفاعموقعیت کواین 

-ینقل قولدرو  و هم بیرو  متن  هم فرگ  معتقد بود ک 

ولی فوابر مختلفی در  ،این هما  کلم  است ،قولینقل

  اطر نشا . کواین در شودمیمی شودهر یک انجام 

 ’cicero‘ قولنقلنقل قول-کرد  اینر  مرجر اسم  اطرنشا 

ولی او  ؛یک فابر از مرجر درونی آ  نیبت، بر ا  است

را  قولینقلنقل قولی -قوعًا در اینر  مرکب بود  اسم

 را در اشتباه است. انجام چنین کاری او ،کندانرار 

باید با  می . مادهدمیمیدهددر موضر ناسازگاری قرار 

فرگ  موافقت کنیم ک  یک نام هم درو  و هم بیرو  

باید  می بنابراین ،؛قرار دارد قولنقلنقل قولعالمت 

فرکیب فابر/شناس  ک   از اشرال دیگری از فرکیب غیر

 داشت  باشد.وجود  ،قبالً ذکر شد

 ضمیری هاینام نام های: دیویدسو دیوید سو ( 0113

 د( باالفرین انتقاد را نببت ب  رویرر0878دیویدسو  )

ساده  قولنقل نقل قولکواین در رابو  با قرارداد 

 اطر ناسازگاری ک  قبالً ذکر کردیم بلر    ن  ب - دارد



 358 

 فبیینکواین در  ظاهری ظاهر یب  عبارت نافوانی 

ب  شرلی شبی   فوانیممیمی فوانیمنر  چگون  ما ای

. را فشخیص دهیم قولینقلنقل قولییک اسم  ،جرقانو  مر

 ب  وسیل  ی سلبل  مرافبمخصوصًا  دیویدسو دیوید سو 

اولی   هاینام نام هاینامحدود  مرافبوسیل  سلبل ب 

فئوری کواین  ی الزم  رسدمیمی رسدسمانتیری ک  ب  نظر 

مانند  هراالب  ب  هر اال،شفت  شده است. آ ،است

-میمی کندآزاد از متن را فرگ  یتکواین، او یک قابل

( دست برداشتن از 1979:90. کلی  طرز عمل دیویدسو  )کند

بخشی از نحو  قولنقل نقل قولمواد ’’این فرگ است ک  

 .‘‘[استمی باشدبا اهمیت معنایی یک جمل  ]

 :دهدمیمی دهداو ادام  

کلمافی ک  بین مرزهای یک  ک  فرگ کنیم ک  عی استطبی

معقول  هایبخش بخش های شوند،میمی شوندجمل  ظاهر 

ما  هاقولنقلنقل قول ها،و در مورد  ؛جمل  هبتند

-عالئم نقل عالیم نقل قولات درو  فواف  کردیم ک  کلم

فا ب  آ  کنند میکنند  می         ب  ما کمک  قول

آنچ  من  االبااین با اینحال کلمات ارجاع دهیم.

عالیم آ  است ک  کلمات درو   دهممی می دهمشیشنهاد 

 نظرنقو  یک نقو  نظر ، ازقولعالئم نقل نقل قول

جمل  نیبتند. این در  هایبخش بخش های اصالً  ،معنایی

ها آ  آنها ب  عنوا اقیقت  لط کرد  است ک  راجر ب  

-نقل نقل قولدر عالمت کلمات صحبت کنیم. آنچ   عنوا ب 

ن  یک طرش و  ،است نوشت یک  شودمیمی شودظاهر  قول

ب  ما  فاک  و آنچ  ما ب  آ  ااتیاج داریم  ،شرل

برای ارجاع کمک کند، طرش و شرل آ  است. در فئوری 

-نقل نقل قولفئوری برهانی را ک  ممرن است ما آ   ،من

ب   درو  ن  اصالً  هاینوشت  نوشت  هایبنامیم،  قول

است و ن  بخشی از عبارفی  کنندمیمی کندچیزی ارجاع 
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بلر  این  دهدمیمی دهد.ک  آ  ب  چیزی ارجاع  هبتند

ارجاع را  ی است ک  هم  قولعالئم نقل عالیم نقل قول

ب  ارجاع یک طرش  هاآ آنها و  دهندمیمی دهند،انجام 

اشاره ب  چیزی ک   ی ، وسیل کنندمیمی کنندو شرل کمک 

 نقل قول  شرل دارد. بر مبنای فئوری برهانی، ن  آ

 نقل قول ها ب  عالوهیک کل ) عنوا ب  ب  عنوا  قولنقل

 ب  فنهایی،دا ل آ ( و ن  دا ل آ   عالوهب  هاقولنقل

فصادفی، یک اد مفرد  صورتب  ب  صورتمگر  فنهاییب 

می ک   ،است قولنقلعالئم  عالیم نقل قولنیبت، اد مفرد 

عبارفی ک  ’ وانده شود  طورایناینوور  فواندمیواندف

-شیوه شیوه ای، برای فوصیح ‘یک نمون  از آ  اینجاست

گفت ب   فوا می می فوا ک  ب  آ  شیوه اکنو   ای

مبتلزم آ  است:  درواقر در واقرفصویر کشیده شد  

این فعبیر ما شرل و طرش در اینجا ب  فصویر کشیده ’

عالیم نقل  با دیویدسو  دیوید سو بر ورد  ‘شده است.

با طرز بر ورد او  فرازهم هم طرازقول عالئم نقل قول 

قول نقل نقل قول غیر مبتقیم 0کنار هم قرارداد 

 است. غیرمبتقیم

 ،:( معتقد است ک 1968-9دیویدسو  )

 باردمیمی بارد( جا  گفت ک  بارا  01103)

 ،:فهمیده شود گون این اینگون  باید 

 .آیدمیمی آید( جا  گفت ک  بارا  10401)

شده بیا  بیا  شده ب  وسیل  ی ی " ب  گزارهکه  "لمهک

 عالیم نقل قول. کندمیمی کندجمل  بعدی اشاره  وسیل ب 

می " ب  کار کهبیشتر مثل هما  فابر " قولعالئم نقل

ب  اینر  کلمافی ک   عالوهب  ب  عالوهرود میرود، 

مورد استفاده قرار می شی از اشاره بخعنوا  ب  عنوا  

                                                   
1- Paratactic.یعنی چند تا کلمه یا جمله را بدون حرف ربط کنار هم ردیف کردن : 
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دقیقًا هما  کلمات گیرند مورداستفاده قرار میگیرند 

 قولنقلنقل قولبنابراین  .؛ب  کار رفت  هبتند

 ،:مبتقیم

  ‘‘آیدمیمی آیدبارا  ’’( جا  گفت 01105)

 ،:فهمیده شده است گون ایناینگون  

 ،ارف ب  ارف گفت ک  صورتب  ب  صورت ( جا 01106)

 .آیدمیمی آیدبارا  

یک طرش و  قولنقل نقل قولک   گویدمیمی گویددیویدسو  

ک  یک مورد از  دهدمیمی دهد،شرل انتزاعی را نمایش 

با  یلی مشتر  است شده است. این  ارائ  ارای  آ  

. کاشال  ببیار مشتر  است ( از ضمایر1989فبیین کاشال  )

با یک  آ یا  اینمعتقد است ک  وقتی یک ضمیر مثل 

این مرد ’دک   گون هما  هما  گون  د،فوصیف کامل شو

،  ‘آ  کتا  ک  شما هفت  قبل  واندی’یا  ‘در آ  گوش 

یا  گزاره های ببخشی از  کنندهکامل کامل کنندهف فوصی

بلر  بخشی از آ  چیزی  ،نیبتشده های بیا گزاره شده 

 صورت  ب ؛ این کندمیمی کنداست ک  محتوا را فعیین 

شناسان  بخشی  معنا صورتب  ب  صورت ن  ،نحویصورت ب 

   است.از جمل

ب  ( فبیین  ودد را 1979:85) دیویدسو  دیوید سو 

 فئوری فصویرییک بخش فرعی از آنچ  او  مانندب مانند

 :کندمیمی کندبیا   نامد،قول مینقلنقل قول می نامد

-آورییاد نندهیادآوری ک قولنقل نقل قولفئوری فصویری 

فئوری متو  مبهم فرگ  و آنچ  او آ  را فلویحی  کننده

oblique ب  مانند آ  متونی ک   نامیدمی دممی نامی

یا  اندشده شده اندایجاد  ‘ضرورفاً ’وسیل  ب  وسیل  ی 

 ‘گالیل  گفت ک  .....’و  ‘جا  باور داشت ک  .....’

 و ب  همین فرفیب.... .
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وجود دارد ک  در هر دو مورد  یاعمده عمده ایشباهت 

زبانی قرار است یک متن ک  درو  آ   وسیل  وسیل  ی

-میمی کندبازی را ارجاعی جدید  هاینقش نقش هایکلمات 

 بیافریند. را کند،

از یک متن ک  مرجر طور مناسبی ب  گاههیچ این مفهوم

هیچ گاه ب  طور مناسبی ، دهدمیمی دهد را فغییر 

آ   ی است و فرگ   ودد درباره هدفوضیح داده نش

عمل مبتقیم  ی بدگما  بود: این قوعًا ب   ودد اجازه

. مشرل همراه با دهدنمینمی دهددر یک فئوری صدق را 

ک  همراه با طرز  گون هما  هما  گون  فئوری فصویری،

آ  است  کلیطورب  ب  طور کلیعمل فرگ  از متو  مبهم 

 هاآ آنها   مخصو  ک  ب  کلمات یا عبارات در متو

مرجر های فوابعی از  شودمیمی شودنببت داده 

در متو  معمولی و عادی نیبتند و  هامراجر آ آنها

متنی  ا  -کننده ل   ل  کنندهبنابراین عبارات 

گفت ’یا کلمات  قولعالئم نقل عالیم نقل قول)مانند 

عبارات  عنوا فواند ب نمی نمی فواند ب  عنوا ( ‘ک 

 باشد. موردنظرمورد نظری فابع

باور دارد ک  فئوری فصویری ب  ( 1979:45ولی دیویدسو  )

 ی نیاز دارد:بازنگر

 ممی دهدارجاع ، آنچ  ب  ما اجازه قولنقل نقل قولدر 

ب  یک عبارت معین و قوعی ک  ما ممرن است آ  را یک 

 و دهدمی ارجاع دهیم طرش و شرل انتزاعی افخاذ کنیم،

ست ک  ما در مقابل  ود، روی صفح  یا در این واقعیت ا

یک مورد،  - فاا چیزی داریم ک  آ  طرش و شرل دارد

فئوری فصویری  .-فئوری .شده،گفت  گفت  شدهنوشت  یا 

 جهت آورد  یک نوشت  یا گفت  ایشیوه وه ایشیهیچ 

می  . این فقطدهدارائ  نمیارای  نمی دهددا ل فصویر 

 طر نشا ا کرد ، نامید  یا با فوصیف فواند میفواند 
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و هیچ  ،مرفبط و مناسب انجام شود موردکرد    اطرنشا 

 مرانیزمی برای این هدف معرفی نشده است.

ه دیدک   طوردیویدسو  هما دیوید سو  هما  طوربرای 

کرد    اطرنشا   اطر نشا ، ابزار برای ایمدیده ایم

است.  لقوعالئم نقل عالیم نقل قول ،فرد ،مورد متناسب

ب   قولینقلنقل قولی -بر مبنای فئوری برهانی یک اسم

-میمی کنددرونی اشاره  قولنقل نقل قول غیر ازچیزی 

 قولنقلوسیل  ب  ب  وسیل  ی نقل قول: چیزی ک  کند

یک نفر  ک طوریب  ب  طوری ک  ،درونی فصویر شده است

د آنچ  را مور فظیلالصورت فحتب  ب  صورت فحت االفظی

آنچ  یک  -بیند نمینمی بیند ،داللت قرار گرفت  است

غیر یک صدق  بیندمیمی بیند اللفظیفحت فحت اللفظینفر 

راه اشتباه شبی  آنچ  داللت شده است. غیرقابل  قابل 

 دو جهت دارد: ال دیویدسو راه ال دیوید سو 

 درونی و داللت اسم قولفمایز بین نقل اول، او- 

هبتی  صورتب  ب  صورترا  یقولنقلنقل قولی

. آنچ  داللت شده است کندمیمی کند  شناسان  مشخص

عالیم نقل و آنچ  درو   ،ن  یک مورد ،یک نوع است

و یک  ،د استوجود دارد و یک مورقول عالئم نقلقول 

یک مورد  ،نوع نیبت. ولی ب  علت اینر  این یری

یک فصویر کامل از آ  چیزی است ک   ،از نوع است

       ب  آ  ارجاعاست ک   قولینقلنقل قولی -  اسمآ

. دیویدسو  این اقیقت را ک  این دو کندمیمی کند

فبیینی ک  چرا یک  یک با هبتندمی باشندمتفاوت 

 ،فا دیگری را دریابیم سازدمیمی سازد ما را قادر

 .کندمیمی کندبا هم فرکیب  را

   یک  یل وسب  ب  وسیل  یدوم، ففاوت هبتی شناسان

ففاوت فابعی فرمیل شده است: مورد موجود در دا ل 

 ادمعمولی معمولی اد ی ب  شیوه قولنقل نقل قول
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ب  وسیل  ی عالیم نقل . آ  رودنمینمی رودب  کار 

قول مورداشاره وسیل  عالئم نقلب  قول مورد اشاره 

 طورب  ب  طورک  بنابراین  گیردمیمی گیردقرار 

سمانتیری  هایبخش بخش هاییا  از مملثر ملّثر 

 .شودمیمی شود ارج 

هبتند. اول،  سازمشرل مشرل سازهر دوی این نرات 

فمایز بین نوع و مورد بد فهمیده شده است. فبیین او 

بخش  ی است و بنابراین هم  ایجمل  جمل  ایاز انواع 

نیاز داریم  جمل  انواع هبتند. ما فقطهای بخشهای 

-شفاف شفاف سازیجهت  قول راعالئم نقلا عالیم نقل قول ر

 ،:فررار کنیم. فوج  کنید سازی

(01107   )“Harry”. 

( انتزاعی داللت ریخت ر یخت( ب  یک نوع )طرش و01107)

 قولینقل نقل قولی-ک   ودد یک نقل اسم کندمیمی کند

-ب ب  مانندآ  درست  یدا ل قولنقل نقل قولو  ،است

می ک  این بخش از آ   قولینقلنقل قولی-اسم مانند

بنابراین این داللت  . واهد بود؛است، انتزاعی ستاباشد

باید ببیار شبی  چیزی  میقولی نقلنقل قولی،  -آ  اسم

درونی نیبت. این یک فمایز قول نقل نقل قول باشد ک  

هبتی شناسان  بین نوع و نمون  نیبت ک  او ااتیاج 

از  موردمرود و یک  بلر  یک فمایز بین یک نوع ،دارد

 عنوا ب  ب  عنوا او ففاوت متنی را  ،یعنی .آ  است

گذاری نشا نشا  گذاری می کندیک ففاوت هبتی شناسان  

او  ،نتیج  عنوا ب  ب  عنوا  . این اشتباه است.کندمی

 قولعالئم نقل عالیم نقل قولکامل از نقش  طورب ب  طور

چشم در درو   شدهرواق واقر شدهجهت فغییر مرجر عبارت 

-عالئم نقل عالیم نقل قولی. کندشوشی میچشمشوشی می کند

 ط  فنهایی مانندب  ب  فنهایی ب  مانندبرای او  قولی

 . این ناکافیکندمیمی کنداهین فرازو عمل و ش کش ط کش
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مورد ( 01106دوم در ) ی است. این واقعیت ک  جمل 

ک   شودنمیودنمی شمانر  ،واقر شدهمورداشاره اشاره 

 دیویدسو  دیوید سو نقش معمول  ود را ایفا کند. مدل 

و  ،است قولنقلنقل قول -O، قولنقلنقل قول -Pبرای 

ک  ما در مواضر مختلف ذکر  طورآ آ  طورمورد این 

دیوید یک  لط کشنده است.  ایم،کردهکرده ایم

نیاز دارد ک  نام  کواین کو اینمانند  دیویدسو سو ،

یء نامیده شده متمایز باشند. او این ادعا را ک  و ش

هما  موردی  قولعالئم نقل عالیم نقل قولمورد درونی 

. چو  رد کرد را شود،میمی شوداست ک  ب  آ  ارجاع 

جی نبود ک  درو  یاتیری بودند، هیچ ااها آ آنها اگر 

چیزی را فصویر کند. اجازه بدهید ب   قولنقل نقل قول

 ،:درونی در قولرا درو  نقل ‘جا ’ما نام 

(01109 )‘Harry’ 

 ،:قرار دهیم و این ادعا را ک 

(01108 )John=’Harry’ 

 قرار دهیم. موردفوج  مورد فوج 

 قولقرارداد نقل قرار داد نقل قولفهم استاندارد از 

 کند،میمی کندفبیین فرد از اینر  چگون  کار  -ساده

( 01108ت ک  )سااین  -باشد  واهدمیمی  واهدهرچ  

صادق است. وقتی هم  چیز گفت  شده است و انجام شده 

 دیویدسو  دیوید سو  رسدنمینمی رسداست، ب  نظر 

 بتواند این را بگوید.

دیویدسو  ناسازگار است. فبیین فصویری او  ی نظری 

-ردیف ردیف سازیکار ابزار  ؛.است شدهویرا  ویرا  شده

ضرورفًا مبتلزم مفهومی شد ک   می او ب  این بدل سازی

در از داللت مبتقل است، دقیقًا دیدگاهی ک  او 

 ؛ بود فصویر کرد  را از آ  متمایز کند درصددصدد
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 عالیم نقل قول ب  عنوا د ا ذ روو عدم رضایت او در م

متن،  -کنندهمشخص مشخص کننده عنوا قول ب عالئم نقل

یچ ه کش ط ط کش،یک  عنوا ب  ب  عنوا بلر  فقط 

او  فاک  فوضیحی برای نشا  داد  نشان  وجود ندارد، 

 ،؛ااباس نیاز کند فا یک داستا  معقول ببازد

نقل ک  برای معنا داد  قرارداد  ،بنابراین واضح است

 نقل قول هایساده، ما باید این فهم از -قولنقل قول

-عنوا  مشخصب  ب  عنوا  مشخص هایساده را  هایقولنقل

 رد بدهیم.متنی گبت های

 ایهای فرگ اسم اسم های فرگ  ای( شارسونز: 0114

 هاینام نام هایکواین و دیویدسو  انرار کردند ک  

 قولعالئم نقل عالیم نقل قولواادی هم درو  و هم بیرو  

 نقو  نظردقیقًا  ،. در عوگ فرگ گیرندمیمی گیرندقرار 

فرگ  ر ( منظ1982:317مقابل را دارد. شارسونز ) نظرنقو 

یک کلم  وااد ’’ک   گیردمیگیردمی را فرگ ای فرگ  ای 

 شودمیشود،مختلفی ظاهر  هایمتن متن هایممرن است در 

می یا ب  آ  ارجاع  کندمیمی کندو آنچ  آ  را بیا  

 مورد استفادهببتگی ب  متنی ک  در آ  کند میکند 

 .‘‘دارد ،قرار  گرفت  است مورداستفاده

چیبت؟ شارسونز دو  قولعالئم نقل نقل قولعالیم ولی نقش 

 قولعالئم نقل عالیم نقل قول (a): دهدمیمی دهدشیشنهاد 

-عالئم نقل عالیم نقل قولن   (b)نی هبتند؛ تم -عبارات

ب  همراه عبارت  قولعالئم نقل عالیم نقل قولو ن   قول

-نمینمی دهنددرو  آ ، فشریل یک عبارت ارجاعی را 

 نوبتب  ب  نوبترا  شیشنهاد بدلیل و . ما این ددهند

 .کنیممی می کنیمبررسی 

از  ایفرگ  فرگ  اییک فئوری سبک  از فعدادی از فالسف 

. برای اندکردهکرده اندرا امایت  قولنقل نقل قول
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عالیم ک  گوید می ، می گوید (1947:335) 0رایشنباخ ،مثال

سم از آ  یک نماد را ب  یک ا’’قول عالئم نقل نقل قول 

عالئم  عالیم نقل قول ،یعنی .‘‘کندمیمی کندنماد فبدیل 

 طورب ب  طوریک متن را ک  در آ  عبارات  قول نقل

-میمی کنند داللت ب   ودشا   ،یعنی ،مبتقل ااور دارند

 :کنند

ابزار  وسیل ب  ب  وسیل  یک  عالئم  عالئمعالیم عالیم

از یک نوع  سا ت  شده استها قولنقل نقل قول ها 

-ب  ب  عنوا شیء  هاآ آنها ببیار مخصو  هبتند. در 

نقل قول نماد  ودد ب  کار رفت  است و عملررد  عنوا 

 غیر معمول ی شامل داللت بر این استفاده هاقولنقلها

 را ت یک استعمال مشاب ساست. ما ممرن ا غیرمعمول

معرفی  را سایر اشیاء فیزیری هاینام نام هایبرای 

یم؛ بنابراین ممرن است ما هر زما  چیزی راجر ب  کن

را مرانی ک   هاییشن شن هایی، نویبیممی می نویبیمشن 

وسیل  گذاشتیم ب نمی نمی گذاشتیم ب  وسیل  ی اگر شن 

قرار دهیم. ب   اطر  ،اشغال شده است ‘شن’ ی کلم 

شن نا واست  در  لر  لّر  یداللت کرد  ب  اینر  یک 

بلر  یک بخش از زبا  ما و نام شن  ،یبتما ن ی برگ 

را  قولعالئم نقل عالیم نقل قولما مجبور نیبتیم  ،است

 متأسّفان  شن قرار دهیم.  ی در سمت راست و چپ لر 

شاید  هرچندهر چند، ایمشی مشی ایچنین  ط  متأسفان 

 منتجمفتج اغلب ب  مشرالت جدی  ،برای شن مناسب باشد

 واستیم میمی  واستیم گر ما  واهد شد، برای مثال ا

و ببرها  شیرهاها شیررود را برای اشاره ب  این 

 این [. ب افتادمیمی افتاد]چ  اففاقی  .استفاده کنیم

 قولعالئم نقل عالیم نقل قولیل فرنیری است ک  رود دال

                                                   
Raichen bach-1 
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محدود  هاهای عالمتعالمت عالمت های عالمت هاب  معرفی 

 (.ch,aReichenb 10،1974) .شده است

 قول نقلک  در یک  کندمیمی کند( استدالل 1986:76) 0سرل

و بنابراین  شده استارائ  ارای  کلم   ودد ’’ قولنقل

 ب  وسیل و اینر  آنچ   ،آ  صحبت شده است ی درباره

ب  آ  داللت شده  قولعالئم نقل عالیم نقل قول وسیل ب 

در  دهشعنوا  ارائ ب  ب  عنوا  ارای  شدهاست باید 

 ب  صورتاینر   عنوا ب  ب  عنوا نظر گرفت  شود ن  

 قراردادی برای ارجاع ب  کار رفت  باشد. صورتب 

 ایگ فر فرگ  ای-( هم یک دیدگاه سبک1969:119-21کاشال  )

می      از این قرارداد را فوسع  داد. این ب  نظر

-شیشنهاد شیشنهاد شده ی ی بر  وانش اولی  رسدمیرسد

 عالیم نقل قول ب  عنوا شارسونز منوب  باشد:  شده

ب   tionsnamen(Funk ( فابعی -اسم عنوا قول ب عالئم نقل

بر یک فابر ک  درو   داللت دارند ک  ،درد می  ورند

-نقل قول[ را ب  یک نام از درو  آ  ]قولنقلنقل قول]

ب  . این کند، داللت دارندمیمی کند[ متناظر قولنقل

-همانی نقلاین نقل قول اینهمانیفئوری  عنوا ب  عنوا 

 سا ت  شده است. قول

عالئم  عالیم نقل قول ب  عنوا بر مبنای  وانش دیگر، 

ب   گذاریعالمت عالمت گذارییک شرل از  عنوا قول ب نقل

 -اسم عنوا ب  ب  عنوا و ن  هرگز  رودمیمی رود،کار 

یک  عالوهقول ب عالئم نقل عالیم نقل قول ب  عالوه: فابعی

نحوی ن  یک اد مفرد  ی درونی یک قوع  قولنقل نقل قول

. ما کنندگذاری مینشان  نشان  گذای می کنندرا 

 وانش استدالل و بحث  واهیم کرد ک  هر دوی این 

 وفحلیلفجزی  فجزی  و فحلیل اشتباه هبتند. ها وانشها

نقل  -P و قولنقلنقل قول -O( از یک  لط 1982شارسونز )

                                                   
Searle  -1 
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.  وانش و قرائت اول بردمیمی بردرنج قول نقلقول 

-نمینمی شذیردرا  قولعالئم نقل عالیم نقل قولفررار 

-نقل قول -Pو بنابراین آ  یک فبیین ناکافی از  شذیرد

نقل  -Pاست.  وانش دوم یک فئوری سازگار از  قولنقل

-ئم عالعالیم نقل قول، ،ولی در آ  مورد ،است قولنقلقول

بیا   طورایناینوور اگر ممرن باشد آ  را  قولنقل

یک ارف از اروف الفباء  عنوا ب  عنوا  ، ب کنیم

نقل قول با عبارت  هاآ آنها : اندشدهشده اندی فرمع

فا یک نام از آ   شوندمیمی شوندفرکیب شده قولنقلشده 

       عبارت را شرل دهند. این وضعیتی است ک  ما فرر 

 -P ینیع ،است فرینکنیم معقولمییننیم معقول فرمی ک

 ب  عنوا راه با آنچ  ک  باید هم قولنقلنقل قول می

 ،شنا ت  شده است 0قولنقلنقل قولالیی فئوری ام عنوا ب 

 -اصالً عبارت قولعالئم نقلعالیم نقل قولک   ،فهمیده شود

-فرمول فرمول بندیفابعی نیبتند. این در بخش بعدی 

  واهد شد. دیبن

 ،.اسم هبتند قولعالئم نقل عالیم نقل قول

می ما را ب  فوج  کرد  ب  جمل  زیر دعوت  شارسونز

 کند:میکند،

 .‘یوها  شیروز  واهد شد’( ماری گفت 01111)

‘M’  کندمیمی کندرا  الص   ‘مری گفت’ ی جمل ،‘J’   جمل

عالئم  عالیم نقل قول ’Q‘و  ‘شیروز  واهد شد  یوها’

 کند؛میمی کند،را  الص   ’J‘ ی اطراف جمل  قولقلن

نماد  و ’MQJ‘ صورتب ب  صورت( 01111) ی بنابراین جمل 

’ عالوهب ب  عالوه،. شودنمادسازی میسازی می شود r‘  ،

،  ‘s()’، کندمیمیرندرا  الص   ‘ مرجر مرسوم’

’ و کندمیمی کند،را  الص  ‘ معنای مرسوم’ qs ‘  

                                                   
of quotationspelling theory  -1 
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-میمی نامد ‘قولی نقلنقل قولیمعنای ’ آنچ  شارسونز

 .کندمیمی کند الص   نامد،

قول نقل عالئم عالیم نقل قول ب  صورت اسم هایبا فرگ 

فجزی  و ( 1982:318فابعی، شارسونز ) -هایصورت اسمب 

 0110( را در شرل 01111نحوی از ) وفحلیلفجزی  فحلیل

 8.کندمیمی کندفرسیم 
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وجود  0110( از طرش 20-1982:319در اینجا بحث شارسونز )

 دارد:

جمل  ب  یک ارزد صدق  ی م ک  ه دانیممی می دانیمما 

 ،یک ارزد صدق است r[‘MQ’J] ،یعنی کندمیمی کند،ارجاع 

متناظر  r[‘M’]ک  ارزد صدق آ   دانیممیمی دانیمو ما 

و  است کدام فابر r[’M‘]ولی است می باشد.  r[‘Q’]با 

’]Qr[‘  ؟استمی باشدکدام شیء 

ک  شاسخ  شناسمنمی نمی شناسممن هیچ استداللی را 

 کند. فحمیلروضی را در اینجا ب  ما مف

فرر یک  فقط فوانمفقط میمن می فوانم از طرف دیگر

 r[‘M’]: اینر  باشمباشیمجوا  معقول و ساده را داشت  

و هرچیز  صدقفابعی است ک  آ  جمالت را ک  مری گفت ب  

 r[‘Q’]و اینر   کندمیمی کندمتناظر  کذبدیگری را ب  

مری ’’ ،است. یعنی ‘‘ واهد شد یوها  شیروز’’ ی جمل 

ب  مفهومی ک  مصداق آ  دقیقًا شامل آنچ  مری  ‘‘گفت

 =    این اندیشه که مری گفت ...

 =    صدق یا کذب

 معنا

 





 

 
 مرجع
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-و اسم عالمت کندمیمی کند،ارجاع  شود،میمی شودگفت 

 :قولنقل نقل قول

  ‘‘یوها  شیروز  واهد شد’’

نقل قول درو   محصورشده محصور شده ی ب  این جمل 

 . کندمیمی کندارجاع  هاقولنقلها

،  ]QJ‘r[ ( =’J‘)]’Q‘r’[ک   دهدمیمی دهدام نشا  دیاگر

. همچنین ما ]J= ‘]’QJ‘r’ک   ایمکردهکرده ایمو ما فرگ 

را ب   ودد  ’r[‘Q’]،. ‘jیعنی  .’r[‘Q’](‘J’)=’Jک   داریم

ولی این یک مورد  ا  نیبت؛  کندمیمی کند.متناظر 

 داللت کننده یدیاگرام شده انتخا  شده بود فا  ی جمل 

چنین جمالفی چگون  کار  ی این باشد ک  هم  کنندهاللتد

هر  r[’Q‘]موارد  ی بنابراین در هم  .کنند؛میمی کنند

فرضی یا عبارت را ب   ودد متناظر  واهد کرد.  ی جمل 

آ  فابعی است ک   ’Q‘مرجر مرسوم  ، الص  طورب ب  طور

-میمی کندعبارات زبا  را ب   ودشا  متناظر  ی هم 

 است. همانیایناینهمانی ین فناظر ؛ اکند

عالیم نقل ، بندیجمرجمر بندی الص  و در  طورب ب  طور

یک  ’QJ‘نقل درونی عالوه قول ب عالئم نقل قول ب  عالوه 

ب   ’Q‘ قولنقلعالئم  عالیم نقل قولنام فرکیبی است: 

 نقل قول، گیرندمیمی گیرندیک فابر قرار جای ب  جای 

می یک شناس  قرار جای ب  ب  جای  ’J‘ی درون قولنقل

ارزد آ  فابر  جایب  ب  جای ’QJ‘و فرکیب  گیردمیگیرد،

 فرگ  ای . این نحوه گیردمیمی گیردبرای شناس  قرار 

 01کالسیک است.ای فرگ 

متناظر  ’Q‘ک  مرجر مرسوم  ولی ادعای شارسونز

روی مجموع   شدههمانی فعریفاینیف شدهاینهمانی فعر

 مجموع  Pت، نادرست است. اجازه بدهید عبارات زبا  اس

بنابراین فناظر  .؛عبارافی در زبا  انگلیبی باشد ی
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ppf فابر  واهد بود، همانیایناینهمانی  :  ب  طوری

 ’I‘اجازه بدهید  .f=(x) =(x),Pدر  Xبرای هر  ک طوریب  ک 

قرار  همانیینا اینهمانی فابر  این جایب  ب  جای

 .=r[‘I’]=fیعنی  .بگیرد

 صادق هبتند: هاایناینها بنابراین هر دو 

، ‘آورددرفاریری ناقوس روز زوال را ب  صدا ’( 01110)

می        فاریری ناقوس روز زوال را ب  صدا ’= )

 I(‘درمیاوردآورد

 و

فاریری ناقوس روز زوال را ب  ’ ،      ( چو 01111)

 Iگری( ی یولین سور مرثی = )ا  ‘آورددرصدا 

فاریری ناقوس ’گری=  یمرثی مرثی  ( اولین  ط 01113)

 ،‘آورددر در ب  صدا را روز زوال

 ،چو 

را ب  یک چیز  هاآ آنها باید هر دو  می این فابر 

اینوور فابر شارسونز قرار است  -Qولی  .متناظر کند

 کار کند: طوراین

=  ‘آورددر در فاریری ناقوس روز زوال را ب  صدا’

  Q( ‘ب  صدا درآورد را ر افاریری ناقوس روز زوال ’)

 و

= )اولین  ‘گری ی یاولین  ور مرثی ’(         01115)

 Qگری(  یسور مرثی 

اگر فوابر هبتند،  Iو  Qنتایج کاماًل متفاوت هبتند. 

 فوابر مختلفی هبتند.

روشن و  0110اشتباه در این استدالل بالفاصل  در طرش 

عالیم قابل دید  است: هیچ چیزی وجود ندارد ک  نقش 

-ب  ب  عنوا  فعریف کننده هایرا  قولعالئم نقلنقل قول

آورد.  ب  دست بدست متنی  هایکنندهعنوا  فعریف

عالیم واقر درو   ی ک  جمل  کندمیدمی کنفرگ شارسونز 



 373 

می  ودد قرار جای قول ب عالئم نقل نقل قول ب  جای 

 .یردگمیگیرد

 ک  فرگ شده است قولنقلعالئم  عالیم نقل قولولی این 

عالئم  عالیم نقل قولمورد درو   شوندمیمی شوندموجب 

 .دهدمیدهدمرجعش را فغییر  قولنقل

ما یک شیرا  رو ب  شایین را از دورفرین  0110در طرش 

. یابیممی می یابیم ’(’J‘)‘ب   ’MQJ‘ارف سمت راست در 

 ’J‘ب   ’J‘: زندمیمی زندب  مرجر ارف شیرا  ما راجر 

ولی این ببیار سریر است: شیرا   کندمیمی کند.ارجاع 

 و ،مرجر مرسوم ارف ،یعنی ،باشد r[‘J’]باید ب  طرف  می

(01116   )r[‘J’]=’J’  

 قولعالئم نقل عالیم نقل قولالبت   ولی، کاذ  است.

م یک . شاید ما بتوانیانددادهداده اندمرجر را فغییر 

 ‘xقولی نقلنقل قولیمرجر ’را برای  دجدی مخففمخّفف 

. این مفهوم ما از معرفی کنیم q‘r’[x] ،یعنیمعرفی کنیم 

 واهد بود ک  موازی با  مبتقیمغیرغیر مبتقیممرجر 

-نقل نقل قولییا معنای  غیرمبتقیم مبتقیمغیر مفهوم 

 بنابراین کند؛میمی کند.است ک  شارسونز معرفی  قولی

این است   واهدمیمی  واهدآنچ  شارسونز در دیاگرام 

 ،:چو  ،نشان  برود qr[’J‘]ب   ’J‘ک  مرانی از طرف 

(01117 )[‘J’]=’J’qr 

صادق است. ولی اتی با این نمادگذاری، آنچ  از 

چیزی  ’Q‘است ک   یداللت رودمیمی روددیاگرام از دست 

از مرجر  J‘’فعبیر در مرجر این ک   دهدمیمی دهدانجام 

      فحمیل را آ  قولینقل نقل قولیمرسوم آ  را ب  مرجر 

 .کندمیمی کند

سعی کنیم یک  ما ک  شودمیمی شوددردسر وقتی ایجاد 

-عالئم نقل عالیم نقل قول فررار شدهففبیر معنایی برای 
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 ’QQJ‘بیابیم. ب  ففبیر معنایی  ا  از  قول فررار شده

  آیا دارای فوابر فررار ست کافوج  کنید. موضوع این 

 ه در اینجا هبتیم یا  یر.دش

ب   ’J‘ک   کنیممیمی کنیمما فرگ  .0و بدیل جانشین 

ب  وسیل  ی عالیم نقل زیرا  کندمیمی کند ودد ارجاع 

-نقل قولمحصور شده است. قول وسیل  عالئم نقلب  قول 

 همانیاین اینهمانی فابر جای ب  ، جای درونی قولنقل

 r[‘QJ’]=r[‘Q’]بنابراین  گیرد؛میمی گیرد،ار قر

[‘J’]=r[‘Q’](‘j’)=’J’q(r  ب  وسیل  مبنای این  ما بربعد، سدر

می بیرونی عمل های قولوسیل  نقلب  ی نقل قول های 

می گیرد، قرار  ’J‘ جایب  ب  جای فقط ’QJ‘. کنیممیکنیم

-ویممی شمتوج   ، مابنابراین .؛’QJ’=’J‘ ،یعنیگیرد می

 ارجی فرین  ودد درو  متن  جایب  ب  جای ’J‘ شویممی

می قرار  هاقولنقلعالئم فرین  ارجی نقل قول های

. ب  عبارت ’QQJ’=’QJ’=’J‘و بنابراین  گیردمیگیرد،

می فررار شده فرو  هایقولنقل، نقل قول هایدیگر

 .ریزندمیریزند

درو  فوج  کنید، آنچ   ’QQJ‘ب   ،.1بدیل و جانشین

 قول فرین عالئم نقل ارجی  ارجی فرین عالیم نقل قول

عالئم  عالیم نقل قولدا ل  چو  آ  شودمیمی شود،واقر 

رد. اش را دمرجر نقل قول ،درنتیج  وجود دارد قولنقل

 qr[’QJ‘] جایب  ب  جایک  آ   یابیمدرمی بیمامی یما 

 ’QJ‘. اال این فقط  ود فعبیر گیردمیمی گیردقرار 

 قولعالئم نقل عالیم نقل قولولی ما درصدد سا تن  .است

عبارت  عنوا ها ب آ  آنها ب  عنوا هبتیم.  ’QJ‘در 

 هاآ آنها چو   کنندنمینمی کنند،فابعی در آنجا عمل 

. این اندشدهشده اندواقر  هاقولنقلنقل قول هادرو  

 ولی .مرکب نیبت ی اصاًل یک جمل  ’QJ‘ب  آ  معناست ک  
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یک فرکیب  ’QJ‘مواب  با این ادعاهای اصلی بیا  شده، 

-آمدهآمده ایمبنابراین ما در یک فناقض گرفتار  .؛است

 .ایم

درو   ’QJ‘فوج  کنید. چو   ’QQJ‘. ب  3بدیل یا جانشین

فرین عالئم بیرونی بیرونی فرین عالیم نقل قول ی دامن 

-میکند.می ، ب   ودد داللت گیردمیمی گیردقرار  قولنقل

 ’Q‘درو   کند،می کند.و اگر آ  ب   ودد داللت  کند

 .کند؛نمینمی کندعمل  همانیاین اینهمانی مانند فابر 

 و . بنابراینبنابراین طرش درونی یک اسم مرکب نیبت

می داللت  ’QQJ‘ک  آنچ   دهدمیمی دهداین نتیج  را 

 داللت ’QJ‘ب   و ، بنابراینیک اسم مرکب نیبت کندمیکند

ک  شارسونز آ  را ادعا  است چیزی ک  کند،نمینمی کند

 .کردمیمی کرد

هبتند ک  ما  هاییبدیل بدیل هاییفقط  هاایناینها 

نقل ک  در آ   ایشیوه شیوه ایبرای  ودما  جهت فهم 

باز  کنندمیمی کنندفرراری کار های قولنقلقول های 

غلط فرو . یا فررارها با داد  جوا  ایمکردهکرده ایم

ما را ب  یک  ،یا اگر فرو نریزند ریزندمیمی ریزند،

 .رسانندمیمی رسانندفناقض 

 اسم نیبتند قولعالئم نقل عالیم نقل قول

عالئم  عالیم نقل قول  آنر را ک امرا  این  اً ما بعد

یا اسم )بررسی  واهیم کرد  را ،نام نباشندقول نقل

 فابعی(.-یا اسم (Eigennamen) ا  

 :گویدمیمی گوید( 1982:320-8سونز )شار

 ،؛اسم نیبتند قولعالئم نقل عالیم نقل قولاگر 

اسم های نقل  اعتقاد ب  این طبیعی است ک  ،بنابراین

[ نیز نام ”Damn“عالمت ]مانند  -قولهای نقلاسم قول

ارجاعی  هاینام نام هایشامل  هاآ آنها گرچ   ،نیبتند
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. شوندهایی میعنوا  بخشب  ب  عنوا  بخش هایی می شوند

 )این یک صورت عرر عجیب از فئوری کواین است.(

معنایی یک  وفحلیلفجزی  فجزی  و فحلیلبنابراین در 

 -قولهای نقلاسم های نقل قول اسمجمل ، ما فمامًا 

ب   واهیم کرد: فوابر دیگر  شوشیچشم چشم شوشیعالمت 

-میمی کنندمبتقیم بر روی محتوایشا  عمل  طورب طور

 وفحلیلفجزی  فجزی  و فحلیلدر  ،. برای مثالکنند

 ’Q‘ما اصالً از  ‘‘مری گفت، جا  برنده  واهد شد’’کرد  

 استفاده نخواهیم کرد....
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 0111شرل       

فصویر  1110( این موقعیت را در طرش 1982:32شارسونز )

نقل قول درونی ب  عالوه و این عقیده ک   کندمیمی کند.

قول عالوه عالئم نقلقول درونی ب نقل ی عالیم نقل قول 

ت از اهمی نیبت دارای اهمیت بیشتری ،یک قوع  است

 ،نیبت: نحوی

 بوستو ، و (01119)

 قولنقل نقل قولچو   .صحیح باشد فواندنمینمی فواند

عالوه عالئم ب ی عالیم نقل قول ب  طور ب  عالوهدرونی 

-میمی کنندموقعیتی را اشغال  ی یکثابت طورقول ب نقل

یک اد  وسیل ب  ب  وسیل  یک  در غیر این صورت  کنند

 =    این اندیشه که مری گفت ...

 =    صدق یا کذب

 معنا

 





 

 

 مرجع
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 واهد بود  گون این این گون آیا  ،.مفرد شر  واهد شد

  ‘یک اسم است -’ ی ک  فاای قالب جمل 

 ‘بوستو ’ ا  مانند یک نام  وسیل ب  ب  وسیل  ییا 

یک قوع   سویل ب  ب  وسیل  یقابل جایگزینی است یا 

این  .(01119گرامری مانند ) فمامًا غیر ی جمل 

 ی :نامعقول است. اگر جمل 

 یک نام است، ‘‘بوستو ’’( 01118)

 تدرسبنابراین این جمل  از نظر گرامری  ،؛کاذ  است

 صورتب رتب  صوو اگر این جمل   ؛است سا تدرستسا ت

باید صادق شر  ، بنابراین می سا ت است تگرامری درس

قالب های چو  فوانایی شر کرد  دقیقًا چنین  ،باشند

-جمل  جمل  هایو نتیج  داد   ایهای جمل قالبای جمل 

از نظر گرامری آ  چیزی است ک   سا ت ود  ود سا ت های

ز فمای .باعث شود یک چنین عبارفی را یک اسم بنامیم

 طورب ب  طوراسم  وا   /nsnamen)o(Funktiفابعی -اسم

 الص در چارچو  روشی ک  در آ  فعابیر، همراه هم در 

 سا تودرست ، درست سا تسازگار هایکلکل هایجهت سا تن 

 .شوندمیمی شوندجمر  هم گرامری ما

 .؛است nfunktionsnameفابعی -یک اسم ‘یک اسم است -’چو  

اقتاای آ   ایفرگ  فرگ  ایمعنایی فئوری  ،بنابراین

 (Eigennamen)یک اسم  اصی  ‘‘بوستو ’’را دارد ک  

 باشد.

شارسونز را ک   ی جمل  جمل  ی 0111دیاگرام در طرش 

 ،شده بود ارائ  ما ارای   بدی اصل صورتب  ب  صورت

دیاگرام  ی . در میان دهدمیمی دهدنمایش و جلوه  ب 

 ی جمل  مخفف مخّففک   ابیمیمیمی یابیم،را  ”MJ“ ما

فبیینی ک  ولی  .است ‘مری گفت جا  شیروز  واهد شد’

نیاز داریم  فبیینی برای آ   ما ک  جمل  ایبرای جمل 

. ‘‘ ‘جا  شیروز  واهد شد’مری گفت ’’ عبارت است از
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نشده است.  ارائ  ارای  این جمل   برایهیچ فبیینی 

ففبیر صحیح  نوا عب  ب  عنوا را  0113در عوگ ما طرش 

-عالئم نقل عالیم نقل قول. دهیمارائ  می ارای  می دهیم

این واقعیت  وسیل ب  بوسیل  ینیبتند و این  اسم قول

 0110را ک  در طرش ای میان  میان  ای      ک  ما  ط 

-میمی شودنشا  داده  .دادیم،میمی دهیمداشتیم از دست 

نقل با  همراه قولعالئم نقلر ، عالیم نقل قولبل. شود

-نقل قولدرونی همراه هبتند فا یک نام از قول نقلل وق

 درونی را شرل بدهند. قولنقل
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 0113شرل 

 معنا دارباید  قولعالئم نقل عالیم نقل قولفررار 

ک  یک بخش اصلی از است این  ،اقیقت در باشد. معنادار

 ساده است. قولنقل نقل قول ،قرارداد

در بخش  شدهقوع  نقل قوع  ی نقل شده( 1951:24کواین )

 :دهدمیمی دهدادام   گون این این گون  را 0110

(  ودد 01-7( فا )01-5طرز رفتار قباًل گفت  شده است )

 وجودبااینبا این وجودارات شر کرده است، با ذکر عب

ها نای اینها ب  واسو  . از هاقولنقلنقل قول ها  ودب

-ب  ب  عنوا اما  .طنا  اجتنا  شده استاواسو  ب 

 یک  دافزو قولعالئم نقل عالیم نقل قولفمرین در  عنوا 

مفید است.  ،باشد هاآ آنها نظری  ک  متامن  یفعداد

 =    این اندیشه که مری گفت ...

 =    صدق یا کذب

 معنا

 





 

 
 مرجع
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بوستو  است  ی درباره ‘است شرجمعیت شر جمعیتبوستو  ’

 ؛شودمیمی شود ‘بوستو ’و شامل 

است و  ‘بوستو ’ ی ، درباره‘بی استدو سیال بوستو ’

ب   ‘‘بوستو ’’. شودمیمی شود ‘‘بوستو ’’شامل 

ب   نوبتب  ب  نوبتک   کندمیمی کندداللت  ‘بوستو ’

برای ذکر بوستو  ما  .کندمیمی کندستو  داللت بو

و  ‘بوستو ’آ  را  معنیاستفاده می کنیم یا یک هم 

-همنیهم معیا یک  ‘‘بوستو ’’ما  ‘بوستو ’برای ذکر 

. کنیممیمی کنیم    استفاده  از آ  رااز آ   معنی

عالیم نقل از  تشامل شش ارف و دقیقًا یک جف ‘‘بوستو ’’

ارف  6شامل  ‘بوستو ’؛ شودقول میعالئم نقلقول می شود

و بوستو   ؛قول استنقلنقل قول می باشدو بدو  عالمت 

 .شودمیمی شود نفر  911111شامل 

قرار داد نقل  ود  ی بتیم ک  دربارهدر عوگ ما قادر ه

صحبت کنیم. جهت انجام چنین  قولقرارداد نقل قول

مخصو  از زبا  یعنی یک کلم  را  ی ما یک قوع  ،کاری

نشا   ،محصور شده است قولعالئم نقلعالیم نقل قول ک  در

. کنیممیمی کنیمآ  صحبت  ی و درباره دهیممیمی دهیم

 قولنقل نقل قولعالمت ر میا  اسم ک  دبرای مثال یک 

 ،:مانند ،مااعف قرار گرفت 

  ‘‘بوستو ’’( 01131)

فرین بیرونی بیرونی فرنی عالیم نقل قولآنچ  درو  

قرار گرفت  است، ذکر شده است ن  اینر   قولعالئم نقل

 درونی فرینقرار گیرد.  مورداستفادهمورد استفاه

دا لی  نوا  عالئمعب  ب  عنوا  عالیمعالمت  فریندرونی

 هایکنندهعنوا  فعریفب  ب  عنوا  فعریف کننده های

، درونی . مومئن باشیدروندنمینمی روندمتنی ب  کار 

 اندافتادهافتاده اند،عالمات از کار فرین درونی فرین 

ک  در  را متنی یک عالمات فرینبیرونی بیرونی فرینولی 
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کرده برشا  ،هر چیز درونی نمایش داده شده استآ  

دا لی ساده نشا   هایقولنقل نقل قول های: اندکردهاند

هر چیزی  عنوا ب  ب  عنوا  اند وشده شده اند،داده 

 عالیم بنابراین آنچ  درو   .؛است هاآ آنها دا ل 

کامل برای ما  طورب ب  طوردرونی وجود دارند  عالئم

ب   منتجمفتج روشن است. ما فررار فوابر نداریم ک  

فرراری شود؛ از طرف   هایقولنقل نقل قول هایزوال 

درونی  هایقولنقل نقل قول هایاز کار افتاد   ،دیگر

ارائ  ارای  نمی کندرا ب  ما  هاآ  آنهاابهام دا لی 

 .کندنمی

 گراییصورت صورت گرایی ( یک0115

 ی امل هم واژگا  یک زبا  باشد و ش اجازه بدهید 

 فرشیچیدهشیچیده فرباشد ک  عبارات  هاییافم افم هایی

شامل ثوابت  . شودمیمی شودسا ت   هاآ آنها از طری  

فردی، متغیرها، نمادهای فابعی، نمادهای محمولی، 

، گذاریعالئم نقو  عالیم نقو  گذاری نمادهای منوقی و

 قولنقلنقل قولو عالمت  q(L(چپ  لقونقلنقل قولشامل 

 متناهی از عناصر ی هر زنجیره 00.شودمیمی شود q(r(راست 

  از عبارتیک ς .است 

،  ،قولینقلنقل قولی-هایاسماسم هایمجموع  

سا ت  شده ب  عبارات  ی مجموع  فرینکوچک کوچرترین

 .01استمی باشدزیر  ی قاعده وسیل شده ب سا ت وسیل  ی

 ( برای هر عبارتقولنقلنقل قول-)اسم 011510فعریف 

ne  زنجیره ،>q,e,rq<L است. قولنقلنقل قول– یک اسم 

ال ب  را از با قولنقلنقل قول-اسم ی این، مجموع 

کوچرترین ک   گون آ آنگون  ، کندمیمی کندشایین مشخص 

، فعریف ایجادشده ی ایجاد شده مجموع  فرینکوچک

می قرار  مورداستفاده مورد استفادهبازگشتی را 

 (.011510) دهدمیدهد.
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این  فوانیممی ، ما می فوانیمبدیل طورب ب  طور

م. اجازه مجموع  را از شایین ب  باال مشخص و معین کنی

اسم های نقل عبارافی باشد ک  شامل  ی مجموع   بدهید

یک  e . هر عنصرقولی نیبتهای نقلاسمقولی نباشد

ب  و  ،n≤i≤1برای  ie ، باn…. , e2. e1<e<زنجیره متناهی 

qe یاک  طوریب طوری ک   L1  یاneqr . 1اجازه بدهید 

-عالئم نقل عالیم نقل قول مجموع  عبارات همراه یک جفت

1 باشد: اگر هاآ آنها ساده اول  قول
e،  در این

اسم شامل فقط  1 ی موع . مجe، ک q,e`,rqe=<L<صورت 

گرفت  قولی شرلهای نقلاسم های نقل قولی شرل گرفت  

ی م سادههای قولنقل نقل قول های با یک جفت از  همراه

 نقلیک جفت از  فوانیممیمیما می فوانولی است باشد. 

اینها را اول هر کدام از ده ساهای قولنقل قول های 

 2 عناصر فولیدفولدی جهت  کنیم یگزینجاهااین

1، ‘ن ’ بنابراین  .؛جایگزین کنیم
’ ’ 2، و‘‘ُن

 

 فوانیممی ما می فوانیمواضح  طورب ب  طور. ‘‘‘ُن ’’ ’

اسم اتی  امحدودطور نب ب  طورنا محدودب  این شیوه 

فری قولی شیچیدههای نقلاسمهای نقل قولی شیچیده فری 

-های نقلاسماسم های نقل قولیما از  ی ببازیم. مجموع 

 سا تارهاسا تار هااین  ی ، اجتماع هم   ،قولی

 بود: د واه

i>1 برای و  i    

رسد می سی اسم های نقل قولی می رسد معنا شناب  نظر 

 ود ب  هما  اندازه قولی های نقلمعناشناسی اسم

معنا  ،ساده صورتب  ب  صورت است. رفتار ودرفتار

 قولیهای نقلمعناشناسی اسم شناسی اسم های نقل قولی

-نقلنقل قولی-بیا  شده ک  اسم طورایناینوور معمواًل 
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 ی . یک جمل کندمیمی کندب  دا ل  ودد داللت  قولی

 از این اصل معنایی عبارت است از: فرصوریصوری فر

( برای هر قولنقلنقل قول -)فعریف اسم 011510اصل 

,عبارت  , , n
q qL e r e داللت می کند e بر الف کندداللت می را .

برگشتی  جاده جاّده یهیچ ’’( ک  1905فحذیر مشهور راسل )

-یک یک ب  یک، یک فناظر ‘‘ندارد از داللت ب  معنا وجود

1. کندمیمی کندفناظر  1Q یکب 
  ک  هر عبارفی در

 کندمیمی کندآ  همراه  قولینقلنقل قولی-اسم. 

عرر  


1:
1

است: آ   کنندهداللت داللت کنندهیک فابر  1

نام گذاری را ب  عبارفی ک   قولیلنقنقل قولی-هر اسم

. کندمیمی کندمتناظر کند، گذاری میناممی کند 

21:2 یکب یک یک ب  یکیک فناظر  مجدداً مجّددًا،


   از

-نقلنقل قولیب  عبارات  ساده قولینقلنقل قولیعبارات 

:12 مااعف و عرر آ -قولی
1

2


   .ب  طور  وجود دارد

فعداد نامتناهی از این فوابر وجود  ،آشرارطورب 

را فحت  هافوانیم آ میمی فوانیم آنهاولی ما  ،دارند

 ی مجموع  Ґ یک دستورالعمل یربا  کنیم. اجازه بدهید

 قولینقلنقل قولیهر اسم  ارزی  Ґ  باشد. ς  الفاظ

یزی ک  این ب  آ  گرچ  ممرن است آ  چ ،یک لفظ است

نباشد ]یک لفظ  طورایناینوور  کند،میمی کندداللت 

 نباشد[

 کنیم:میمی کنیم،یک فابر را فعریف 

آنها ب  مدلول  قولیهای نقلاسم اسم های نقل قولیاز 

QD:ب  این فرفیب  هاآ  I24برای هر . ie


 e 24 ،i ی ا

ieوجود دارد ک  


بنابراین ،؛  ei

1
(e)= QD 



 383 

iQ  چو  شذیردمیمی شذیرد:فرکیب را: 

(‘‘‘ ُُِه’’ ’= ) ‘‘ ُُِه’ ’
1

2


 

(‘‘ن ’’= )‘ن ’و 
1

1


 

(‘‘‘ن ’’’=)‘ن ’و 
1

1


 

 داریم ما

 است:  فررارشذیر ، فررار شذیرDبنابراین 

     eQeDD iiQQ

11

1



 

و ففبیر سمانتیری برای آ  ک  در اصل  011510فعریف 

 هاآ آ  ها کافی ب  و واضح طورب ب  طور 011510

را برای  قولینقلنقل قولیسا تار  ،شردا ت  شده است

-شرل شرل دهی . آ  یک رود عمومیکندمیمی کندما معین 

ک  فقط ففبیر  کندمیمی کنداسم را ایجاد  دهی

 واهیم، میمی  واهیم را می رساندک  ما را ری یسمانت

نقل از سا تما   شدهارائ  ارای  شدهفبیین  رساند.می

 مرساده ببیار شفاف و سازگار است ک  یک اقول نقلقول 

-ب  ب  واسو  ی آ  رااست ک  کبی  آورشگفتشگفت آور

 متحیر شود. واسو  آ 

 فلبفیهای نشان نشان  های ( 0116

اسم های نقل نیبت.  سازمشرلمشرل ساز 011510فعریف 

نحوی متعین  صورتب ب  صورتصرفًا قولی های نقلاسمقولی 

است  قولینقلنقل قولی: یک عبارت اسم اندشدهشده اند

-ا ب  عنوچپ  قولنقلنقل قولیک عالمت  ،اگر و فقط اگر

دورفرین مورد سمت چپ در زنجیره جمل  دارد و  عنوا ب 

 عنوا ب  ب  عنوا است ر قولنقل نقل قولیک عالمت 

دورفرین مورد سمت راست در رشت  و فوالی جمل  وجود 

نیاز  مفصلی و مفصری، بحث 011510اصل  ،اما .دارد

 ارد.د
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’q’ , ‘Lq‘r از هما  عبارات مخصو   هایینام نام هایی

چپ و  قولنقلنقل قولعالمت  فرفیبب ب  فرفیبند، هبت

 راست.  قولنقلنقل قولعالمت 

 -چپ و عالمت نقل قولنقلنقل قولعالمت  -این عبارات

معین و مشخص نشده  ما ولی ،عبارات  ا  در زبا  هبتند

 قولنقلنقل قولعالمت ’چ  هبتند:  عالئمعالیم ک  آ   ایم

فابعی  طورب ب  طور ‘راست قوللنقنقل قولعالمت ’و  ‘چپ

در  آنها ولیکنند متعین میند، متعّین می کنعبارات را 

 رود هایی. کنندنمیدننمی کنین را متعها آ آنها ظاهر 

می وجود دارد ک  این دو عبارت را فحق   هاییرود

فوانیم میمی فوانیم نقل قول های. ما بخشندمیبخشند

می چپ را ب  کار ببریم؛ ما  ساده و راست و هایقولنقل

مااعف چپ و های قولفوانیم نقلمیفوانیم نقل قول های 

می فوانیم گوش  های نقل راست را استفاده کنیم؛ ما 

را ب  کار ببریم. ما  قولیهای نقلفوانیم گوش میقولی

استفاده  را از آکالد راست و چپ فوانیممیمی فوانیم

متغیر است ک  روی عبارات  یک ’e‘ ،کنیم. از طرف دیگر

 03است: 011510. این یک مورد از اصل کندمیمی کندارکت 

 .کندمیمی کندداللت  ‘ن ’ب   ‘‘ن ’’( 01130)

 :نیبت 011510این یک موردی از اصل  ،اما

 .کندمیمی کندداللت  8ب   ‘8’( 01131)

-میمی کندیک متغیر است ک  روی عبارات ارکت  ’e‘چو  

نام یک عبارت وسیل  ب  ب  وسیل  ی  باید می ،کند

 جایگزین شوند و ن  نام یک عدد:

 نیبت. متغیرمتغّیر یک مورد جایگزین  ‘ن ’بنابراین 

مثل  ایجمل  جمل  ایاین ببیار مهم است ک  ما 

( فشخیص 01131مثل ) ایجمل    ایجمل ( را از01130)

 سردرگمیسردر گمیاری منتج ب   لط و چنین ک دهیم. نقص

. شودمیمی شودساده  قولنقلنقل قولد قرارداد رودر م
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یا اداقل از منو   ،( یک صدق منوقی است01130) ی جمل 

. جمل  استمی باشد 011510فرمیل نشده با اصل 

داللت  ‘ن ’( یک صدق منوقی نیبت. اینر  عبارت 01131)ی

یک عدد ت ب  اچ  برسد ب  اینر  این عبار کندمیمی کند

 یک فوندنمینمی فواند ،ن  ب  یک سگ کندمیندمی کداللت 

می موضوعی از منو  باشد. اینر  این عبارت داللت 

ما  قراردادیقرار دادیبرد رو کامالً موضوع کا کندمیکند

اقای  راجر ب  جها   وسیل ب  ب  وسیل  یک   ،است

 کامل شده است.

اسم های نقل داللت  ی درباره ماک مادامیمادامیر  

، ب  نظر کنیممیمی کنیمصحبت قولی های نقلاسم لی قو

اما  ؛نباشد آفرینمشرل مشرل آفرین زیاد رسدمیمیر سد

( را Qε-Ґیک لفظ معمولی در ) کنیممی کنیمسعی  ما اگر

 مندینظامنظام مندبا داللت آ  مرفبط کنیم، هیچ رود 

 ب  سادگی  QDجهت فوصی  وجود ندارد. در این مورد  

-مجموع  ای QD ی یف نشده است. دامن فعرگی سادب 

 است، قولیهای نقلاسماسم های نقثل قولی ای ازمجموع 

 الفاظ است،  ی . دامن  آ  مجموعҐ ( ما 01131در )

-می کنیمرا افخاذ  (Qε-Ґ) مجموع  مجموع عنصری از  یک

ک   نیمکمیمی کنیمو آ  را ب  چیزی متناظر  کنیممی

فوهم است ک   یک است. ولی غیر متعینغیر متعینکاماًل 

این را ب   011511اصل  مندنظامدنظام منفرگ کنیم رود 

 یک را با QD فوانیممیمی فوانیم. ما دهدمیمی دهدما 

 فردی فحلیل کنیم. هایانتبا  انتبا  های انبوهی از

 ،کندمیمی کندب  یک داللت  ‘یک’ .0

 ،کندمیمی کندت ب  دو دالل ‘دو’ .1

 ،کندمیمی کندب  س  داللت  ‘س ’ .3
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 هاانتبا انتبا  هاما باید این  اماو لیو الی آ ر. 

-نظام مندیانجام دهیم؛ هیچ مورد  یکب یکیک ب  یکرا 

 این مبئل  وجود ندارد. ی درباره مندینظام

این واقعیت ک  یک کلم  وااد هم درو  و هم بیرو  

-گیرد ب میم یگیرد ب  سادگیقرار  ولقنقلنقل قولعالمت 

یک مورد  QD. این فحریم استسافاز دست رفت   سادگی

است ک  اگر ما  مندنظامنظام مندغیر  قدرهما همانقدر 

زیر را  های واستیم انتبا میمی  واستیم انتبا  های

 بود: مندنظامنظام مندغیر  ،ببازیم

 ،کندمیمی کندآنتونی ب  دو داللت  .0

 ،کندمیمی کندز ب  دو داللت چال .1

 ،کندمیمی کندویلیام ب  س  داللت  .3

 و الی آ ر.

لفظ واادی  ،ما در  ووط این قالب ک مادامیمادامیر  

 دهیم:میمی دهیم،را قرار 

 کند،میمی کند،داللت  ---ب   ‘---’( 01133)

. رسیممیمی رسیمب  نظر  واهد رسید ک  ما ب  یک صدق 

در مواضر  کراتکّرات این اقیقت ب  ما بر روی وضوش 

 . ایمکردهکرده ایممختلف فأکید 

(، 01133از مواردی از ) درواقردر واقر( 1960:25)0کاشال 

صحبت  ‘‘فقریبًا فحلیلی’’ عنوا ب ب  عنوا ( 01131مثل )

-ب ب  طور قور آنها نمی فوانندولی  کندمیمی کند.

مترادف یگزینی ب  معنای جا فوانندها نمیطورقور آ 

 هاوسیل  مترادفب ب  وسیل  ی مترادف ها هامترادفها

اتی وقتی  ،جهت رسید  ب  یک صدق منوقی فحلیلی باشند

. اندشدهشده اندکامل  011510و اصل  011510با فعریف 

موقعیتی را مجبم کنیم ک  در آ   یک البت  مشرل است

  ،:نفی چنین ادعایی برای مثال یک

                                                   
kaplan-1 
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 ،کندنمینمی کندب  سیبرو داللت  ‘روسیب’( 01134)

ک  یک  رسدنمینمی رسد( ب  نظر 01134صادق باشد. ولی )

عملی دستور بلر  چیزی بیشتر از  ،اشدکذ  فحلیلی ب

، ولی من P( 01135) ،باشد ک دستورالعمل موردی مورمی 

 آ  را باور ندارم.

اینها ولی  .است معمایییک موقعیت  درواقردر واقراین 

ر ورای ک  د ها معماهایی هبتندایناهایی هتبندمعم

 .اندگرفت   اندتفگراین کتا  قرار  اوزه اوزه ای

 

 

 


