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ها  شرطي ب تبيين گرايس از تابع ارزش بودنباپژوهشي نقادانه در
  در زبان طبيعي براساس مفهوم اظهارپذيري

  *سيدعلي كالنتري

  چكيده
فيلسـوفان منطـق و    .اند»ارزش تابع«ها  منطقي در منطق كالسيك گزاره اداتبنابر تعريف، 

منطقـي در زبـان    اداتمتنـاظر بـا    اداتتابع ارزش بودن  رةزبان معاصر دو نظر عمده دربا
انـد.   هكرد) مطرح »... گاه آن ... اگر«و  ،»يا«، »و«، »نيست كه چنين«از  اند عبارتطبيعي (كه 

منطقي در زبان طبيعي تابع ارزش نيستند و  اداتمتناظر با  اداتاند كه  برخي استدالل كرده
انـد.   هكـرد اقامـه   يادشـده  اداتنفع تـابع ارزش بـودن    به هايي استدالل نيز برخي ،درمقابل
) در زبـان  »... گـاه  آن ... اگـر «هـا (  تابع ارزش بودن شرطيميان، دفاعيات گرايس از  دراين

 از اند شده بندي صورت هاي عبارتمفهوم اظهارپذيري و معناي ضمني  براساسطبيعي كه 
. هدف اصلي اين مقالـه  است  در منابع فلسفي چند دهة اخير برخودار بوده اهميت زيادي

  طبيعي است. ها در زبان شرطي تابع ارزش بودناز بررسي و سپس نقد دفاعيات گرايس 
  .ها، زبان طبيعي، گرايس، اظهارپذيري تابع ارزش، شرطي :ها واژهكليد

  
  مقدمه .1

شـوند.   ادات منطقي ناميده مي  ، و،  ،¬ گر عملچهار  ،ها در منطق كالسيك گزاره
 خواننـد.  مـي  »... گاه آن ... اگر«و  ،»و«، »يا«، »چنين نيست كه«ترتيب  به ها راگر عمل اين
 »منطقـي  ادات«اختصـار   بـه  بـرده  نـام منطقـي   اداتبه  پس ازاين ،سهولت در بحث براي

 »بـودن  ارزش تـابع «خصيصـة   براسـاس منطقـي را معمـوالً    اداتخواهيم گفت. معناي 
)truth functionality( هـاي   اين ايده، ارزش صدق گزاره براساسدهند.  توضيح ميها  آن
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شـوند (مثـل    سـاخته مـي   يادشـده هاي گر عمل براساسكه  )compound sentences( مركبي
بـا اسـتناد بـه ارزش صـدق جمـالت       صرفاً را ،)P Qو ، P ،PQ ، P  Qهـاي   گزاره
 يدبنگر ، براي نمونه،تعريف ينا باب(در كردتعيين توان  مي )constituent sentences( سازنده

ل تعيين ) دستورالعمtruth tableجداول ارزش ( يك،منطق كالس در). Sainsbury 2001: 62به 
ارزش در منطـق   هـاي  جـدول  براسـاس . كنند ارزش صدق جمالت مركب را مشخص مي

هــاي  ارزش صــدق گــزاره براســاسهــاي مركــب صــرفاً  ارزش صــدق گــزاره كالســيك،
عواملي ديگر مثل  براساسنه  ،شود ) معين ميQ و P(يعني ارزش صدق ها  آن ةدهند تشكيل

 دليل، همين به ؛كنند ها حكايت مي از آن Q و P ي كهعلّي معلولي ميان رخدادهاي رابطةجود و
ادات منطقـي در منطـق    ،اشـاره شـد   بـه آن  تعريف مفهوم تابع ارزش كـه در بـاال   براساس
  .شوند ميها تابع ارزش محسوب   گزاره

اش بحـث   كرّات دربـاره  به زبان معاصر فلسفةمنطق و  ةر فلسفد كه موضوعاتييكي از 
هـا) بـا    در منطق گـزاره  و  ،  ،،اين است كه آيا معناي ادات منطقي (يعني  شده است

 ... اگـر « ،»يا«، »و«، »چنين نيست كه« اداتدر زبان طبيعي (يعني ها  آن متناظر با اداتمعناي 
 ،براي رعايت اختصار در بحـث  ،پس ازايناست يا خير.  سان يكدر زبان طبيعي)  »... گاه آن

  گفت.  خواهيم »ادات زباني« متناظر در زبان طبيعي اداتبه اين 
 اداتادات منطقـي و  نـد كـه ميـان    فيلسوفان بسـياري معتقد  ،فلسفي معاصر آثاردر 
 ;Strawson 1952; Mitchel 2008 براي نمونه، بنگريد به( تطابق معنايي وجود نداردزباني 

Young 1972; Read 1995 .( ي خالفـي  ها مثال بر مبتني اين فيلسوفان هاي لاستدالاز بسياري
 ،بنابراين و ندارندرا  يادات زباني شهوداً كاركرد تابع ارزش ها در آن در زبان طبيعي است كه

سان  يكها  در منطق گزاره شانادات منطقي متناظرمعناي اين ادات در زبان طبيعي با  معناي
معنـاي  منطقـي بـا    ادات معنـاي  نظر، فيلسوفاني هم هستند كه معتقدنداين  درمقابل. نيست

. از انـد  زباني تابع ارزش ادات بنابراين،و  است سان يك در زبان طبيعيها  آن ادات متناظر با
  1.نام بردتوان پل گرايس را  ميند فيلسوفان مهمي كه قائل به اين نظر

در حـوزة  ويـژه   بـه  ،گـرايس  هـاي  لاسـتدال رد نهايتـاً  بررسـي و   همقالاين هدف اصلي 
 بـا  در زبـان طبيعـي   »... گـاه  آن ... اگـر «يي معنـا  هماست. گرايس مدعي  ،هاي شرطي گزاره
زبـان   در »... گـاه  آن...  اگـر «كنـد كـه    ادعا ميو درنتيجه  ستها در منطق گزاره »«گر عمل
  2بررسي و نقد اين مدعاي گرايس است. همقالاين . هدف اصلي تابع ارزش است طبيعي

 اداتتابع ارزش بـودن   مخالفان هاي استداللبر  ،براي طرح مطلب، در بخش اول مقاله
ي خالفـي را كـه در   ها مثالين تر تعدادي از معروف ،منظور اين به زباني تمركز خواهيم كرد.
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طرح و بررسي خواهيم  اند طرح شدهمزباني  اداتبودن نفلسفي براي توجيه تابع ارزش  آثار
در انتخـاب ايـن    ،هـاي شـرطي اسـت    ما تمركز بر گزارهمقالة كه هدف اصلي جا آن. ازكرد
در را  »...گـاه  آن...  اگـر «بودن نتابع ارزش قرار است كه ايم  تمركز كردهيي ها مثالبر  ،ها مثال

  . نشان دهند زبان طبيعي
توضـيح   شـده را  مطـرح ي خالف ها مثالگرايس عليه  هاي استداللدر بخش دوم مقاله، 

زبـاني   اداتن تـابع ارزش بـودن   امخالفاين است كه  گرايسخالصة استدالل خواهيم داد. 
ي هـا  مثـال در هـا   آن هـا را بـا كـذب    گزاره )low degree of assertibility( »كماظهارپذيري «

گـرايس را در   هـاي  استداللش آن در قو ن كماند. مفهوم اظهارپذيري  هكردخلط  شده مطرح
  توضيح خواهيم داد. تفصيل  بهبخش دوم مقاله 

دارد. دو استدالل عمده اختصاص گرايس  آرايما عليه  هاي استداللبخش آخر مقاله به 
اين مدعاست كـه   در دفاع ازاستدالل اول  ،طور خالصه به ؛كردعليه گرايس مطرح خواهيم 

 مولدتوضيحات گرايس  ،مثالبراي  .است »نادرست هاي بيني پيش« مولدتوضيحات گرايس 
، معتبرنـد  درواقعي در زبان طبيعي وجود دارند كه اگرچه هاي استداللبيني است كه  اين پيش

را هـا   آن شـهوداً  ،مباني نادرستي كه دارنـد  دليل به ،زباني اداتتابع ارزش بودن  مخالفان اما
بينـي   گرايس پـيش  چه آنبرخالف  ،اما ما توضيح خواهيم داد كه .كردخواهند  تلقينامعتبر 

 اداتتـابع ارزش بـودن    مخالفانو  دنشو مي تلقيشهوداً معتبر يادشده  هاي استدالل ،كند مي
اند. استدالل دوم ما ناظر  نشده ها استداللقائل به نامعتبر بودن اين هايشان  نوشتهزباني نيز در 

 را ي خالفيها مثال همة بودن فتنيناپذيرند نتوا گرايس نمي هاي استداللبه اين مدعاست كه 
 ،. درپايـان دنـ كنمسجل  اند در زبان طبيعي »...گاه آن...  اگر«بودن نتابع ارزش شاهدي بر كه 

توانـد مبنـاي    گـرايس نمـي   نظريـة نتيجه خواهيم گرفت كـه   ،شده مطرحدو قرينة براساس 
معنايي  در زبان طبيعي و درنتيجه هم »...گاه آن...  اگر«مناسبي براي دفاع از تابع ارزش بودن 

  ها فراهم كند. در منطق گزاره »« گر عملآن با 
  

ادات منطقـي و   نبـودن  معنـا  بررسي چند مثال خالف مهم كه حاكي از هم .2
  اند ادات زباني

 اقامـه  تابع ارزش بـودن ادات زبـاني   مخالفانمهمي كه  هاي استدالليكي از  گفتيم، كه چنان
شهوداً كاركرد تابع ارزش موردبحث ادات زباني ها  آن يي است كه درها مثالبر  مبتنيكنند  مي

. آوريم ميدر زبان طبيعي  »و«حرف ربط  درموردمثالي  بتدابراي ورود به اين بحث، اندارند. 
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ي هـا  مثال درمورددرك مباحث  طرح و بهتري براي به ساده بودنش، زمينة اين مثال، باتوجه
  .كردفراهم خواهد  اند در زبان طبيعي »...گاه آن...  اگر« دربارةبعدي كه 

 زعم مخالفان تابع ارزش بودن ادات زبـاني،  ، بهمطلب است كهحاكي از اين مثال اول 
معنـاي آن بـا معنـاي     بنابراين، شهوداً تابع ارزش نيست و در زبان طبيعي »و«ربط  حرف
 ،كـه  ايـن ) يكـي نيسـت. توضـيح    »« گر عملها (يعني  در منطق گزاره شمتناظر گر عمل

 »« گـر  عمـل توان نتيجه گرفت كـه   مي ،كه در باال توضيح داديم يجدول ارزش براساس
را  »P Q« گـزارة  دهنـدة  تشـكيل هاي  به اين معنا كه اگر گزاره دارد؛جايي  هخاصيت جاب

ارزش صـدق آن تغييـر    ،بازنويسـي كنـيم)   »Q P« صـورت  بهكنيم (يعني آن را جا  جابه
 گـر  عمـل توان نشان داد كـه   جدول ارزش مي براساساست كه اين  شنخواهد كرد. دليل

»« گزارةبه اين معنا كه ارزش صدق  ؛تابع ارزش است »P Q«     صـرفاً تـابعي اسـت از
تنها وقتـي صـادق   يادشده  گزارةبه اين نحو كه  ؛آندهندة  تشكيلي ها ارزش صدق گزاره

 .صـورت كـاذب اسـت    اينغيـر و در باشـند صـادق   Qو  Pتر  ساده گزارةاست كه هر دو 
در تعيين ارزش صدق اين  دهنده تشكيلهاي  واضح است كه ترتيب گزاره ،صورت دراين
  نيست.  ثر ؤمگزاره 

يي بـراي  جـا  جابـه كنند كـه خاصـيت    تابع ارزش بودن ادات زباني استدالل مي مخالفان
در  شمتنـاظر  گـر  عملبا  گر عملاين  بنابراينو  رددر زبان طبيعي وجود ندا »و«بط ر حرف

را در زبـان   دو مثـال زيـر   ،زمينـه  اين در. نيست معنا هم ،» « گر عمليعني  ،ها منطق گزاره
  طبيعي در نظر بگيريد: 

  .شد  هجري شمسي ازدواج كرد و صاحب فرزند 1325سيمين بهبهاني در سال . 1
 3خواب رفت. به شب به الاليي مادرش گوش داد و 8فرزندم حدود ساعت . 2

را  2و گـزارة   ام نوشـته  بيـوگرافي سـيمين بهبهـاني   مربوط به اسناد  براساسرا  1گزارة 
هـر دو گـزاره    ،بنـابراين  ؛خودم از رفتار امشب فرزند و همسرم در منـزل  ةمشاهد براساس
تـابع ارزش بـودن    مخالفـان  ازنظـر مهم  نكتةاما ، اند صادقهر دو گزاره  كه اينند. با ا صادق

هـا صـرفاً بـه صـدق      گـزاره ايـن  كه صدق  رسد نمينظر  به است كه شهوداً اينادات زباني 
ايـن   براساس .بستگي داشته باشد ،اند قرار گرفته »و«كه در طرفين  ،دهنده تشكيلهاي  گزاره
نقش  2و  1هاي  در تعيين ارزش صدق گزارهنيز  دهنده تشكيلهاي  خر گزارهأتقدم و ت ،نظر

 .دهـيم  را تغييـر مـي   دهنـده  تشـكيل هـاي   جـاي گـزاره   ،كند. براي درك اين مطلـب  ايفا مي
  شكل زير تغيير خواهند يافت: به ترتيب به 2و  1هاي  گزاره
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 ازدواج كرد.  1325و در سال  شدسيمين بهبهاني صاحب فرزند . 3

 شب به الاليي مادرش گوش داد. 8ساعت خواب رفت و حدود  به فرزندم. 4

 4و  2هـاي   گزاره اند. سان يك 3و  1 هاي گزاره دهندة هاي تشكيل گزاره واضح است كه
هاي  گزاره ، اينتوضيح داديم كه چنان ،درضمندارند.  يسان يك دهندة تشكيلهاي  نيز گزاره
 ،4و  3هـاي   ي، گـزاره تـابع ارزش بـودن ادات زبـان    مخالفان ازنظرند. ا صادقدهنده  تشكيل

دهـد   اين مطلب را به ذهن انتقـال مـي   3، چراكه گزارة اند كاذب ،2و  1 هاي برخالف گزاره
دار شـده و   يعنـي اول بچـه   است؛ اي خارج از ازدواج داشته سيمين بهبهاني رابطه ،مثالً ،كه

 ابتـدا اد دهـد كـه نـوز    نيز اين مطلب را به ذهن انتقال مي 4گزارة است. ه كردازدواج  سپس
دو  صـورت هـر   كه البتـه درايـن   است؛ خواب رفته و سپس به الاليي مادرش گوش داده به

صـادق   2و 1هاي  تابع ارزش بودن ادات زباني، گزاره مخالفان ازنظر. اند كاذب 4و  3گزارة 
صـرفاً   2و  1هـاي   و اين بدان معناست كه ارزش صدق گزاره اند كاذب 4و  3هاي  و گزاره

آنان نيز بسـتگي   تأخربه تقدم و  ، بلكهنيست دهنده تشكيلهاي  تابعي از ارزش صدق گزاره
 گر عملبا  ،لحاظ معنايي به بنابراين،و  نيستدر زبان طبيعي لزوماً تابع ارزش  »و« پس . دارد

  نيست.  همان ين) ا»« گر عملها (يعني  در منطق گزاره شمتناظر
تابع ارزش بـودن ادات زبـاني،    مخالفان ازنظراست.   شرطي اي هگزار دربارةمثال بعدي 

، ها در زبان طبيعـي كـافي نيسـت    دهد كه كذب مقدم براي صدق شرطي اين مثال نشان مي
به مقـدم و   مربوطمعلولي ميان رخدادهاي  ـ   علّي رابطةوجود  چون همديگر ( يعوامل بلكه

نيست در زبان طبيعي تابع ارزش  »...گاه آن...  اگر« رگ عمل ،صورت دراين .دان تالي) نيز دخيل
  معنا نيست. ها هم در منطق گزاره »« گر عملو با 

 ،اين آب هرگز تـا دمـاي تبخيـر    ، اماخاص قرار دارد يفرض كنيد مقداري آب در ظرف
 زيـر را در  جملـة  ،بـا ايـن فـرض    ،؛ اكنـون اسـت نشـده  گرم  ،گراد سانتي ةدرج 100يعني 
  بگيريد:   نظر

  4.شود ميمنجمد  گاه آن ،گراد حرارت داده شود سانتي ةدرج 100اگر اين آب تا . 5

  زير را خواهد داشت:  صورتها برگردانيم،  زبان منطق گزاره به اگر اين جمله را
6. PQ 

گـرم   ،گراد سانتي ةدرج 100يعني  ،آب هرگز تا دماي تبخيراين  ،فرض بربنا ،كهجا آناز
كـاذب اسـت. بنـابر     6و  5شود كه مقدم در هر دو گزارة  اين نتيجه حاصل مي، است نشده

اين گزاره صادق خواهد بود، اما اين  ،كاذب است 6 گزارةكه مقدم در جا آناز ،جدول ارزش
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 5 درمـورد طـور شـهودي    بـه  ،تـابع ارزش بـودن ادات زبـاني    مخالفـان نظر  براساس ،نكته
ايـن   ، امـا كـاذب اسـت   5گرچه گزارة مقدم در شـرطي  ا ،يعني ؛رسد نظر نمي به ناپذيرفتني

براي  5كذب گزارة مقدم در  ،اين نظر براساس. شود ميطور شهودي صادق تلقي ن بهشرطي 
در  »«و  5در مثـال   »...گاه آن...  اگر« بنابراينكند و  صدق اين گزاره دليل كافي فراهم نمي

  نيستند.  معنا هم 6مثال 
در  »...گـاه  آن...  اگـر «معنـايي   تفـاوت  كه  آن براي ،تابع ارزش بودن ادات زباني مخالفان

 »اعتبـار «از مفهـوم  را نشـان دهنـد،   در زبـان منطـق كالسـيك     »« گـر  عملزبان طبيعي و 
)validity(  اند ي بعدي اين بخش ناظر به همين موضوعها مثال 5.كنند مياستدالل نيز استفاده .  

  ها در نظر بگيريد: زارهك گدر منطق كالسياستدالل زير را 
7. 
 P 

(Q P)  
 ةاين استدالل معتبر است، چراكـه اگـر مقدمـ    ،ها در منطق گزاره اعتبارتعريف  براساس

صـادق  ضـرورتاً  ) نيـز  QPاسـتدالل (يعنـي    ةنتيج ،) صادق باشدP گزارةاستدالل (يعني 
در زبـان طبيعـي و    »...گـاه  آن...  اگر«كه  درصورتي .خواهد بود (به جدول ارزش نگاه كنيد)

هاي  انتظار ما اين خواهد بود كه استدالل ،دنباش معنا همدر زبان منطق كالسيك  »« گر عمل
هاي متنـاظر بـا    استدالليي از ها مثالد. اما نمعتبر باش نيززبان طبيعي  در 7استدالل متناظر با 
تـابع ارزش بـودن ادات   كساني كه نظر  براساس ،زبان طبيعي وجود دارند كه در 7استدالل 

و  ها مثالدر اين  »...گاه آن...  اگر«معناي  نتيجهدرشهوداً معتبر نيستند و را قبول ندارند، زباني 
  يست. ن سان يكدر زبان منطق كالسيك  »« گر عملمعناي 
 7متناظر بـا اسـتدالل   و در زبان طبيعي كه  در نظر بگيريد استدالل زير را زمينه، اين در

  : است شدهطراحي 
روي  گـاه  آن ،از آب باشـد  تـر  بيشاگر چگالي يخ  ،شود. پس يخ روي آب شناور مي .8

 6.شود ميآب شناور 

در  .Q گـزارة متنـاظر اسـت بـا     »از آب است تر بيشچگالي يخ « گزارة ،استداللاين در 
 نكتـة  7در استدالل  .P گزارةبا است متناظر  »شود يخ روي آب شناور مي« گزارة 7 استدالل

اما  ،صادق 8استدالل  ةزباني، مقدم اداتتابع ارزش بودن  مخالفان ازنظر ،است كه اين مهم
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 اش هچون مقدمة اين استدالل صـادق و نتيجـ   ،صورت در اين .نتيجة آن شهوداً كاذب است
  استدالل شهوداً معتبر نيست.  ،كاذب است

 ،مفهـوم اعتبـار   تعريف ربناب ،استدالل زير در منطق كالسيك است كه دربارة مثال بعدي
  است: معتبر استداللي 

9. 
        P 

(¬P Q)  
) صـادق  P گـزارة استدالل (يعني  مقدمةاست كه اگر  ايناستدالل اين دليل معتبر بودن 

صـادق خواهـد بـود (بـه جـدول ارزش      ضرورتاً ) نيز ¬P Qاستدالل (يعني  نتيجة ،باشد
 ، امـا است 9بنگريد). مثال زير مثالي است از استداللي در زبان طبيعي كه متناظر با استدالل 

 اگـر «معناي  صورت، دراين .زباني شهوداً معتبر نيست اداتتابع ارزش بودن  مخالفان ازنظر
  نيست:  سان يككالسيك  در زبان منطق »« گر عملو معناي   در اين مثال »...گاه آن... 

 روي گـاه  آن باشد، تر بيشچگالي يخ از آب تر است. پس اگر  چگالي يخ از آب كم. 10
  .شود ميآب شناور 

در  Q گـزارة متنـاظر اسـت بـا     »شـود  مـي آب شـناور   روييخ « گزارة ،استدالل اين در
 9در اسـتدالل   P گزارةمتناظر با  »تر است چگالي يخ از آب كم« گزارة چنين هم. 9استدالل 

اسـتدالل   مقدمـة زباني،  اداتتابع ارزش بودن  مخالفان ازنظر ،است كهاين  مهم نكتةاست. 
چون مقدمـة ايـن اسـتدالل صـادق و      ،بنابراين .نتيجة آن شهوداً كاذب است اما ،صادق 10
   7نيست.يادشده معتبر استدالل  ،كاذب است اش هنتيج

ادعـاي  بنـابر   ،كـه  نـد فلسـفي بود  آثـار خالف معـروف در    موارد باال ناظر به چند مثال
در زبـان طبيعـي    »...گـاه  آن...  اگر«كه دهند  نشان مي ،زباني اداتتابع ارزش بودن  مخالفان

باال ي ها مثالاستدالل براساس يلسوفان مهمي است كه ف ازپل گرايس  اما تابع ارزش نيست.
تـابع ارزش   مخالفـان اين است كه  اواستدالل خالصة . )Grice 1975( داند مي ناپذيرفتنيرا 

خلـط   يادشـده ي هـا  مثـال در هـا   آن ها را با كذب گزاره »كماظهارپذيري «زباني  اداتبودن 
، بـرخالف ادعـايي كـه مطـرح     ي بـاال ها مثال ،نظر گرايس براساس صورت، دراين .اند هكرد
 معنـا  هـم  درنتيجـه  زبان طبيعـي و در  »...گاه آن...  اگر«بودن نتوانند تابع ارزش  نمي شود، مي

  8.كنندمسجل را  »« گر عملآن با  نبودن
گـرايس را توضـيح    هـاي  اسـتدالل مفهوم اظهارپذيري و نفـش آن در   ،در بخش بعدي

  . كرد خواهيمرا نقد آن  ،در بخش آخر مقاله ،و سپسدهيم  مي
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 تـابع  درمـورد  گرايس مدعايبررسي مفهوم اظهارپذيري و ارتباط آن با  .3
  طبيعي زبان در ها شرطي بودن ارزش

الزم است ابتدا توضيح مختصري دربارة چيزي كه گرايس  ،براي توضيح مفهوم اظهارپذيري
معنـايي كـه بـا     ،گرايس ازنظر. بدهيمنامد  مي ها عبارت )implicature( »معناي ضمني«آن را 

لزومـاً   )what is conveyed( يابـد  به مخاطب انتقال مـي  )context( در يك زمينه يبيان عبارت
اسـت   هشـد چيزي كه صراحتاً بيان  يعني ،عبارتآن ) literal meaning( اللفظي تحتمعناي 

)what is literally said( بيان چيزي كه با «را دال بر  »معناي ضمني« اصطالح نيست. گرايس
تـا آن را از معنـاي    كنـد  وضـع مـي   »يابـد  در يك زمينه به ذهن شنونده انتقـال مـي   يعبارت
زبـاني را   هاي عبارت اللفظي تحتمتمايز كند. تمايز معناي ضمني و معناي  اش اللفظي تحت

  دهيم:  ي زير توضيح ميها مثالبا 
قيمت و مشخصـات فنـي    دربارةخواهد خودرو بخرد و از شما  فرض كنيد شخصي مي

  گوييد: مي درپاسخكند. شما هم  مي سؤالخودروهاي موجود در بازار 
  توانم فرق پرايد و دوچرخه را تشخيص دهم.  من حتي نمي

كـاذب   اش در نظـر بگيـريم،   الفظـي  تحت معناي ة باال، اگر آن را بهواضح است كه جمل
 چـون  هماي  كار سادهاز يد بگوييد كه خواه شما مطمئناً با بيان اين جمله نمي ،درواقعاست. 

خواهيد اين نكته را  مي ة باالبا بيان جمل ، بلكهتشخيص خودروي پرايد از دوچرخه ناتوانيد
اين است) كه  ة باالجملمعناي ضمني  ،قول گرايس هب ،ديگر بيان به هيد (يادبه شنونده انتقال 
ايـن   بـارة ناسبي براي مشـورت در خودروها نداريد يا حداقل فرد م بارةدراطالعات زيادي 

  نيستيد. موضوع 
 يفالن كه آيا پرسد فرض كنيد شخصي از شما مي .)Grice 1975: 52(زنيم  ميمثالي ديگر 
. در اين مثال »ط خوبي داردخ تدس او«گوييد:  يا نه و شما درپاسخ ميست افيلسوف خوبي 

چـه   آن .تفاوت دارد ايد گفتهاي كه  هجمل اللفظي تحتنيز معناي ضمني سخن شما با معناي 
فيلسوف خوبي نيسـت.   اوكه ايد چيزي شبيه به اين مطلب است  شما به شنونده انتقال داده

و  اللفظـي  تحـت است كه معنـاي  اين دهند  نشان ميباال ي ها مثالچيزي كه  كه، خالصه اين
مهم ديگـري كـه    نكتةند. ا با هم متفاوتباال ي ها مثالشده در  بيان هاي عبارتمعناي ضمني 

اسـت كـه ارزش صـدق چيـزي كـه معنـاي       اين دهند  گرايس نشان مي ازنظر ي باالها مثال
مستقل از ارزش صدق چيزي است كه بـه شـنونده انتقـال    كند  ميعبارت بيان  اللفظي تحت
 درمورد ،نمونهبراي  .با هم متفاوت باشدارزش صدق اين دو  است ممكن يابد و بنابراين مي
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انـد   اش سؤال كـرده  ي كه دربارهاگر واقعاً شخصسطرهاي قبل آورديم، در  كه مثال فيلسوف
طـور   بـه  »خـوبي دارد  خط دست او« كهپاسخ شما اين  گاه آن ،خط خوبي داشته باشد دست
ارزش صدق آن چيزي  به اين ارزش صدق لزوماً ربطي ، اماصادق خواهد بود اللفظي تحت

واقعاً فيلسـوف  او  اگربراي مثال،  .آن باشدبا تواند متفاوت  يعني مي ؛يابد ندارد كه انتقال مي
ايد.  مطلب كاذبي را به شنونده انتقال داده »خوبي دارد خط دستاو «بيان  شما با ،خوبي باشد

مثال ديگري را نيز در نظر بگيريد. فرض كنيـد شـما صـبح بـه      ،براي درك بهتر اين مطلب
چـه خـوب، امـروز روي سـرتان شـاخ      «گوييـد:   مـي  تانيسو به رئرويد  ميمحل كار خود 

صادق است (يعني واضح است كه رئيس شـما آدم   اللفظي تحتلحاظ  به جمله. اين »نداريد
 مطلـب دهد چيزي شبيه به اين  به مخاطب انتقال ميچه  آنشاخ ندارد)، اما بنابراين است و 

 شـاخ داشـته   ) روي سرشگاو مثلحيواناتي (همانند روزهاي گذشته رئيستان در است كه 
ي هـا  مثالبنابر  كه، خالصة مطلب اين واضح است كه اين مطلب كاذب است. پس است؛ و

تواند متفـاوت   شود مي نتيجه گرفت كه ارزش صدق چيزي كه صراحتاً بيان مي توان ميباال، 
سـت  د بـه  يابد. نتيجة مهم ديگري كه از اين مطلب كه انتقال ميباشد ارزش صدق چيزي با 
يابد نتيجه گرفت  انتقال ميچه  آن كاذب بودن ارزش صدق از توان نمي است كه اين آيد مي

 ،توضـيح داديـم   كه چنان زيرا،شود هم كاذب است،  صراحتاً بيان ميچه  آنكه ارزش صدق 
  ند.ديگر يكاين دو ارزش صدق مستقل از 

در  »و«ارزش بـودن  تـوان بـراي دفـاع از تـابع      نظر گرايس، مـي  براساساخير،  نكتةاز 
همين بيان  اما ،كردبيان خواهيم  1مثال  براساس(اين مطلب را  كرداستفاده  2و  1ي ها مثال
را كـه گـزارة    1  مثـال  دوبـاره  براي درك اين نظـر،  .)توان تكرار كرد مينيز  2براي مثال  را

بود  اينند كرد مطرح مي »و«تابع ارزش بودن  مخالفان. اتهامي كه در نظر بگيريدصادقي بود 
را بـا تعـويض ترتيـب     3 ةكـاذب اسـت (يـادآوري: گـزار     3گـزارة   اما ،صادق 1كه گزارة 

آموزة معناي براساس  ،است كهاين گرايس  رأي اكنون .ساختيم) 1 دهندة تشكيلهاي  گزاره
كاذب نيست؛  3چنين استدالل كنيم كه ارزش صدق گزارة  ،ضمني كه در باال توضيح داديم

به معناي  نكردن كنيم اين گزاره كاذب است توجه اشتباه فكر مي كه به دليل اين ،سگراي ازنظر
بـا  چـه   آنبه اين نكته كه حق نداريم از كـذب   نكردن خصوصاً توجهاست؛  3ضمني گزارة 

صـراحتاً بيـان   ايـن گـزاره   كـه   نتيجه بگيريمرا  يزيچ  آنيابد كذب  انتقال مي 3بيان گزارة 
 اينً صرفاكند  بيان مي اللفظي تحتصورت  به 3تمام چيزي كه گزارة  ،نظر گرايس به. كند مي

رخ داده  1325در سـال  او  دار شدن سـيمين بهبهـاني و ازدواج   هچد باست كه هر دو رخدا
 بيـان نشـده   اللفظي تحتصورت  به توالي و تعاقب اين رخدادها درمورد(يعني چيزي است 
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است كه اين دهيم، يعني معناي ضمني جمله،  به شنونده انتقال مي 3با بيان چه  آن)؛ اما است
از اطالعـات تـاريخي    براسـاس  كهمطلبي (است دوم رخ داده د رخداد اول زودتر از رخدا

 تـر آورديـم،   ي كـه پـيش  توضـيح  براساس ،است كهاين  . اما نكتة مهم)كذبش اطالع داريم
نتيجـه   را شود كـذب چيـزي   عبارت انتقال داده ميتوان از كذب چيزي كه با بيان يك  نمي

تـوان   نمي ،طريق مشابه به ،. بنابراينكند ميبيان  اللفظي تحتصورت  بهآن عبارت  كهگرفت 
صورت  به 3 كه گرفت نتيجهرا شود كذب چيزي  انتقال داده مي 3از كذب چيزي كه با بيان 

است كـه نظـر كسـاني كـه      استدالل ايناين  نتيجةازنظر گرايس، . كند ميبيان  اللفظي تحت
 صورت به(يعني بازنويسي آن  1در گزارة  دهنده تشكيلهاي  گويند تعويض ترتيب گزاره مي

 ،نامسـتدل اسـت و بنـابراين    كنـد  ) ارزش صدق آن را از صادق به كاذب تبديل مي3گزارة 
  نادرست است. يادشده در مثال  »و«عليه تابع ارزش بودن ها  آن استدالل
 3در گـزارة   »و«ارزش بـودن   تابع مورددر يسگراحل  راهدربارة ي كه ممكن است ؤالس

دار شـدن سـيمين بهبهـاني     بچه«است كه از كجا مطمئنيم كه اين مطلب كه اين  مطرح شود
 متعلقو نه  است 3معناي ضمني  به متعلق »است رخ داده 1325در سال او  زودتر از ازدواج
نـام   بـه  جـالبي  آزمـون گـرايس  جـا،   در اين. كند مي صراحتاً بياناين جمله به آن چيزي كه 

بـراي تميـزدادن    از آن تـوان  كند كه مـي  پيشنهاد مي (cancellability test) »يپذير لغو آزمون«
يادشده  آزمونمضمون  ،طور خالصه . بهها استفاده كرد عبارتمعناي صريح از معناي ضمني 

نفي  ، اماشود منجر به تناقض نمي ها بيان آن از پس اه عبارتاست كه نفي معناي ضمني اين 
كلي درادامه، صورت شود.  منجر به تناقض مي ها بيان آن از پس ها عبارت اللفظي تحتمعناي 

بر مـورد مثـال    آزموندهيم كه چگونه اين  و سپس توضيح ميكنيم  ميرا مطرح  آزموناين 
را از  Bو ما معناي است در متني بيان شده  A. فرض كنيد عبارت است پذير اعمال  3گزارة 

 Aمتعلق به معناي ضمني  Bباشد كه آيا باره  دراينما  سؤالفرض كنيد  ،ايم. ضمناً آن فهميده
 اللفظـي  تحتمتعلق به معناي  Bگرايس، اگر  ازنظرآن.  اللفظي تحتبه معناي  متعلقاست يا 

A بيان عبارتاش و نه معناي ضمني ،باشد ، »A نيسـت كـه   ايـن   منظـورم  ، امـاB« ) آزمـون 
باشـد،   Aجـزء معنـاي ضـمني     Bامـا اگـر    ؛خواهـد بـود   آميـز  تناقض پذيري گرايس) لغو

اين مطالب باشـند  حاكي از ترتيب  به B و Aفرض كنيد  ،مثالبراي  نخواهد بود.آميز  تناقض
باال بيـان   آزمونبراساس اگر من  ،. اكنون»است علي ازدواج نكرده«و  »علي مجرد است«كه 

واضح  .»)B(است ازدواج نكرده او  نيست كهاين  ، اما منظورم)A( علي مجرد است«كنم كه 
علي ازدواج «ي، پذير لغو آزمون براساسبنابراين، خواهد بود و  آميز تناقضاست كه اين بيان 

 متعلـق  ، بلكهباشد »علي مجرد است«تواند متعلق به معناي ضمني عبارت  نمي »است نكرده
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اجرا  3گزارة  درموردي را پذير لغو آزموناگر نظر گرايس،  بهآن است.  اللفظي تحتمعناي  به
 دار شدن سيمين بهبهاني زودتـر از ازدواج  خواهد بود كه اين مطلب كه بچهاين نتيجه كنيم، 

ايـن  به چيزي كه  متعلقنه است،  3به معناي ضمني  متعلقاست رخ داده  1325در سال او 
 شدسيمين بهبهاني صاحب فرزند «باال بيان  آزمون براساس زيرا ؛كند مي اً بيانصراحتجمله 

اول زودتـر از دومـي    رخدادنيست كه اين  ، اما منظور من)A(ازدواج كرد  1325و در سال 
ايـن   ،يپـذير  لغـو  آزمون براساسدرنتيجه، شود و  منجر به تناقض نمي »)B( است رخ داده

اسـت  رخ داده  1325در سـال  او  دار شدن سيمين بهبهاني زودتـر از ازدواج  مطلب كه بچه
  .كند ميصراحتاً بيان اين جمله به چيزي كه  متعلقنه  است، 3به معناي ضمني  متعلق

 گشت يمواهخي بازپذير لغو آزموندوباره به مبحث  ،در بخش بعدي مقاله (بخش سوم)
 توان مي آزمونكه از همين  كرداستدالل خواهيم  ،آن دربارة تر شبيو ضمن ارائة توضيحاتي 

در زبان  »...گاه آن...  اگر«گرايس براي تابع ارزش بودن  هاي استداللمبنايي براي نقد  مثابة به
گرايس بـراي دفـاع از تـابع     هاي استدالل ،ورود به اين بحث از پيش . اماكردطبيعي استفاده 

  كرد.  خواهيم حدر زبان طبيعي را تشري »...گاه آن...  اگر«بودن  يارزش
...  اگـر « بـودن  ارزشـي  تابع از دفاع براي ضمني معناي آموزة از توان مي ،گرايس ازنظر

 ايـن  دربارة ابتدا است الزم ،گرايس نظر توضيح براي. كرد استفاده طبيعي زبان در »...گاه آن
 اللفظي تحتلحاظ  به كنيد كه در آن سخني كه تصور را موقعيتي. دهيم توضيح تر بيش آموزه

 ،نمونـه  براي دهيد كاذب است. به شنونده انتقال ميكه مطلبي  ، اماصادق استايد  بيان كرده
اش  ي كه دربـاره دانيد دانشجوي كه خودتان مي درحالي ،در مثال دانشجوي فلسفه فرض كنيد

پرسـد آيـا آن دانشـجو     فيلسوف خوبي است، به مخـاطبي كـه از شـما مـي     اند سؤال كرده
 ،. در اين موقعيـت »خوبي دارد خط دست او«كه  دهيد يا نه پاسخ ميست افيلسوف خوبي 

اظهارپـذيري  « ديگـر  بيـان  بـه  يـا است  (misguiding) »كننده راه گم«گرايس  ازنظرشما  ةگفت
 اللفظـي  تحتلحاظ  به اگرچه ،چراكه پاسخ شما دارد، )a low degree of assertability( ي»كم

  دهد.  اطالعات كاذبي را به مخاطب انتقال مي ،صادق است
 پرسد كه فرزندتان كجاسـت و شـما   همسرتان از شما مي .در نظر بگيريد را مثالي ديگر

مدرسه فرزندمان در « بگوييد كه اينجاي  هدر مدرسه است، باو  دانيد كه مي درحالي درپاسخ،
  .»فرزندمان در مدرسه يا در خانة دوستش است«گوييد  مي »است

صادق است (چـون بخـش    اللفظي تحتلحاظ  به باالاگرچه گزارة فصلي  ،گرايس ازنظر
به اين نبايد شما در اين سناريو  ، اماصادق است)، »در مدرسه است او«يعني گزارة  ،اول آن
 )،ي دارد»كماظهارپذيري « ،ديگر بيان به يا(است  »نندهك راه گم« تانبيان زيرادهيد، پاسخ شيوه 
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دانـد كـه    كه گوينـده دقيقـاً نمـي   را در خود دارد اين معناي ضمني شما بيان فصلي  چراكه
 دانـد كـه   يعنـي مـي   از اين امر خبر دارد؛دقيقاً او  فرض ربنابكه  ، درحاليفرزندش كجاست

شـكل ديگـري هـم     به نه در خانة دوستش. گرايس اين نكته را ،در مدرسه است شانفرزند
فرزندمان در مدرسه يا در «گفتة  كمپذيري  براي درك دليل اظهار شكه توضيح كند بيان مي

نياز  براساسهرچه يك بيان  ،گرايس ازنظردر اين سناريو مفيد است.  »خانة دوستش است
 ،صـورت  اينغيـر و در تـر  بـيش ي يرپـذ  تـر باشـد، اظهـار    بخش وگو اطالع مخاطب در گفت

محـل  اين اسـت كـه   نياز مخاطبتان  ،در سناريوي باالبراي مثال،  9ي دارد.تر پذيري كم اظهار
با بيـان   ،از محل دقيق فرزندتان اطالع داريد كه اين باوجود ،، اما شمارا بدانددقيق فرزندتان 

دانيـد بـه همسـرتان منتقـل      مـي  درواقـع را  چـه  آناز  تر كم ياطالعاتيادشده، گزارة فصلي 
و  اسـت  بخـش نبـوده   اطـالع  وگـو  گفـت اندازة نياز مخاطبتان در  به يعني سخنتان ؛ايد كرده

مهـم  دوباره بر اين نكتـه نيـز    تأكيد. داردي كمي پذير سخنتان اظهار ،گرايس ازنظر بنابراين،
 برخـوردار  كمي يپذير اظهار از اگرچه ،سناريو اين در فوق فصلي گزارة بياناست كه 

چراكـه   ،نيسـت  اش اللفظي تحت معناي به گزاره اين بودن كاذب معناي به اين اما ،است
 ،صادق است. گرايس »در مدرسه است او«يعني گزارة  ،محل بحثفصلي گزارة بخش اول 

  .كند در زبان طبيعي استفاده مي »...گاه آن...  اگر«برمبناي نكات اخير، از تابع ارزش بودن 
 مقدمـة  .را دوبـاره در نظـر بگيريـد    8اسـتدالل   باره، توضيح موضع گرايس دراينبراي 
اگر چگالي «اين بود استدالل نيز  نتيجة. »شود آب شناور مي روييخ «كه  بود اين 8 استدالل

  . »شود ميآب شناور  روي گاه آن ،از آب باشد تر بيشيخ 
ايـن   درمـورد  »...گاه آن...  اگر«ن تابع ارزشي بود مخالفانشويم كه اتهامي كه  يادآور مي

، بود كه استدالل معتبر نيست (چراكه مقدمة اسـتدالل صـادق  اين  ندكرد استدالل مطرح مي
صدق مقدمه  ،بنابراينو نتيجة آن كاذب است  ،در بخش اول مقاله توضيح داديم كه چنان اما،

امـا   ؛)نـامعتبر اسـت   بنـابراين اسـتدالل  و اسـت  اسـتدالل را تضـمين نكـرده     نتيجةصدق 
 هـا  اسـتدالل در منطـق گـزاره    ايـن  استدالل متناظر بـا  ،توضيح داديم كه چنان ،ديگر ازسوي

  معتبر است. ،زير را داشت صورتكه  ،)7استدالل (
       P 
 (Q P)  

اسـتدالل معتبـر    بنـابراين، كاذب نيست و  8است كه نتيجة استدالل اين  پاسخ گرايس
كننـد نتيجـة ايـن اسـتدالل كـاذب اسـت        كساني كه فكر مـي  ،نظر گرايس براساساست. 
مطلب چنين تر اين  بيان مفصل .اند هكرد خلط آن كذب با را آن كم اظهارپذيري درواقع
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بررسـي  خواهيم اعتبـار اسـتداللي را    كه مي هنگامي ،مفهوم اعتبار تعريفبنابر  ،كهشود  مي
، با فرض صـدق  كنيم كه آيا و سپس بررسي ميگيريم  ميرا مفروض  ها هصدق مقدمكنيم، 
، فرض صـدق  8در استدالل ازنظر گرايس، شود يا خير.  صدق نتيجه تضمين ميها،  مقدمه

شـود كـه نتيجـة     موجـب مـي   )»شـود  آب شناور مـي  روييخ «مقدمه (يعني صدق گزارة 
آب شـناور   روي هگـا  آن ،از آب باشد تر بيشاگر چگالي يخ «استدالل (يعني گزارة شرطي 

در مقدمـة اسـتدالل، گـزارة     ،است كهاين  شداشته باشد. دليل كمي) اظهارپذيري »شود مي
شود (يعني صدق آن بـدون   مشروط اظهار ميغير صورت به »شود آب شناور مي روييخ «

همـين گـزاره    ،گيـري  هنگـام نتيجـه    ،بعـدازآن  امـا  ؛شـود)  هيچ قيد و شرطي پذيرفته مـي 
شـود).   شـود (يعنـي صـدق آن منـوط بـه يـك قيـد مـي         مشـروط اظهـار مـي    صـورت  به

و شـود   مـي تر از گزارة مربوط به نتيجـه   بخش گزارة مربوط به مقدمه اطالع صورت، دراين
نظـر گـرايس، كسـاني كـه      براساسي دارد. كمدومي اظهارپذيري  درنتيجه، ازنظر گرايس،

خلـط   شآن را بـا كـذب   كمظهارپذيري ا درواقعكاذب است  8كنند نتيجة استدالل  فكر مي
توضـيح   كه چنان و اين كار، اند را نتيجه گرفته شآن كذب كم  يعني از اظهارپذيري ؛اند هكرد

  اشتباه است.   ،داديم
تـوان از تـابع    مي شان، در زمينه ها عبارت كمآموزة اظهارپذيري  براساسگرايس،  ازنظر

 10ياد بياوريم كه مقدمة اسـتدالل   به. كرددفاع نيز  10در مثال  »...گاه آن...  اگر«ارزش بودن 
اگر چگالي يـخ  «اين بود كه استدالل نيز  نتيجةو » تر است چگالي يخ از آب كم«اين بود كه 

  ».شود ميآب شناور  روي گاه آن ،باشد تر بيشاز آب 
 درمـورد  »...گـاه  آن...  اگـر «تـابع ارزشـي بـودن     مخالفانشويم كه اتهامي كه  يادآور مي

اسـتدالل معتبـر نيسـت (چراكـه مقدمـة      ايـن  بود كه اين  ندكرد مطرح مييادشده استدالل 
و  نتيجـة آن كـاذب اسـت    ،در بخش اول مقاله توضيح داديـم  كه چنان ، اما،استدالل صادق

بنـابراين اسـتدالل   و اسـت  اسـتدالل را تضـمين نكـرده     نتيجةصدق مقدمه صدق  ،بنابراين
در بـاال  استدالل متناظر بـا اسـتدالل    ،توضيح داديم كه چنان ،ديگر سويازاما  ؛نامعتبر است)
   ، معتبر است.زير را داشت صورتكه  9يعني استدالل شمارة  ،ها منطق گزاره

        P 

(¬P  Q)  
ايـن اسـتدالل    بنـابراين، كاذب نيسـت و   10است كه نتيجة استدالل اين  پاسخ گرايس

 سـان  يـك  8و  10استراتژي گرايس در دفاع از معتبـر بـودن اسـتدالل     ،درواقعمعتبر است. 
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 درواقـع ب است كاذ 10كنند نتيجة استدالل  كساني كه فكر مي ،نظر گرايس براساساست. 
 10مقدمـة اسـتدالل    ،گـرايس  ازنظـر . انـد  كـرده  خلـط ش كذب با را آن كم اظهارپذيري

از  اش هبيـان مقدمـ   از پـس نتيجة ايـن اسـتدالل    بنابراين،تر از نتيجة آن است و  بخش اطالع
رويـة معمـول مـا در     ،گـرايس  ازنظـر  تـر،  بيان مفصل بهبرخوردار است.  كمياظهارپذيري 

 صـورت  بـه  آن را يممطلعـ  يا كذب گـزاره  يااست كه وقتي از صدق اين  رفتارهاي زباني
كنيم ايـن نكتـه را    ميصورت شرطي بيان  به اي را كنيم، چراكه وقتي گزاره نمي يانب شرطي

داراي اين معناي ضمني است) كه از صدق  ،ديگر بيان به( مدهي ذهن شنونده انتقال مي به
)، كـالرك  Read 1995: 69-71رد ( .شـرطي مطلـع نيسـتيم   آن يا كذب مقدمه يـا نتيجـة   

)Clark 1971: 33) و مور ،(Moore 1962: 291-292در  انـد.  را مطرح كـرده  ينكتة مشابه يز) ن
كه از را دارد اين معناي ضمني  بنابرايناي شرطي است و  ، نتيجة استدالل گزاره10استدالل 

 ياين معنـاي ضـمني اطالعـات    اما ؛اطالع نداريميادشده صدق يا كذب مقدم يا تالي شرطي 
 10(چراكه در مقدمة اسـتدالل   ،بردارد در شود يمبيان  10در مقدمة استدالل  چه نتر از آ كم

ايـن بـدان    ،گـرايس  ازنظـر شده اسـت).  گرفته مفروض يادشده قيض مقدم شرطي صدق ن
نتيجـة اسـتدالل    بنابراين،است و  اش هتر از نتيج بخش اطالع 10معناست كه مقدمة استدالل 

خالصـة مطلـب    ي برخوردار است. پـس كماز اظهارپذيري  اش، هبيان مقدم از پسيادشده، 
 درواقـع كاذب است  10كنند نتيجة استدالل  فكر مي كساني كه ،نظر گرايس براساس كه، اين

  اند.  هكرد لطذبش خآن را با ك كماظهارپذيري 
...  اگـر «كنيم كه دفاعيات گرايس از تابع ارزش بودن  استدالل مي ،در بخش بعدي مقاله

   پذيرفتني نيستند.در زبان طبيعي  »...گاه آن
  

در  »... گـاه  آن ... اگـر «گرايس براي تابع ارزش بـودن   هاي استداللنقد  .4
 طبيعي  زبان

اقامـه  نـاميم   گروه الـف و ب مـي   هاي استداللرا ها  آن دو دسته استدالل كه ،در اين بخش
در زبـان   »...گاه آن...  اگر«گرايس براي تابع ارزش بودن  هاي استداللتا نشان دهيم كنيم  مي

  .ندنيست پذيرفتني طبيعي
 مولـد كـه توضـيحات گـرايس     انـد  حول اين نكتـة محـوري   »گروه الف هاي استدالل«

كـه   انـد  بينـي  ايـن پـيش   مولـد توضيحات گرايس  ،براي مثال .اند»نادرست هاي بيني پيش«
تابع ارزش  مخالفان ، امامعتبرند درواقعاگرچه  ،ي در زبان طبيعي وجود دارند كههاي استدالل
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اما ما  كنند. مي تلقيرا نامعتبر ها  آن شهوداً ،اني نادرستي كه دارندمب دليل ، بهزباني اداتبودن 
 تلقـي شهوداً معتبر يادشده  هاي استدالل گرايس،بيني  برخالف پيش ،توضيح خواهيم داد كه

قائل به نامعتبر بودن  شان فلسفي آثارزباني نيز در  اداتتابع ارزش بودن  مخالفانو  دنشو مي
ايـن مـدعا را بـا     »گروه ب هاي استدالل«ذيل عنوان  ،اند. در گام بعدي نشده ها استداللاين 

پـذيرفتني نبـودن   د نـ توان گرايس نمي هاي استداللكه  كردچند مثال مسجل خواهيم آوردن 
 انـد  در زبان طبيعـي  »...گاه آن...  اگر«بودن نتابع ارزش حاكي از كه را ي خالفي ها مثال همة

  .دنكنري مسجل مفهوم اظهارپذي براساس
  
  الف گروه هاي استدالل 1.4
كنيم كه توضيحات گرايس دربـاب تـابع    در اين بخش استدالل مي ،وعده داديم كه چنان

ـ لها در زبان طبيعي مو ارزش بودن شرطي اسـتدالل  نادرسـت اسـت.    يهـاي  بينـي  يشد پ
مـثالً   گيـرد؛  را در برمـي بيني نادرست  خواهيم كرد كه توضيحات گرايس دو دسته پيش

گزارهـا   يبرخـ  ،سيگرا ليو تحل ينيب شيپ براساس ،كه ميكن يماستدالل  )2.1.4 بخش در(
 كـم  هـا  گـزاره  نيا يرياظهارپذ كهتوان نشان داد  يكه م يورتصدر دارند، يكم يرياظهارپذ

مخالفان تبيين گرايس  براساسكنيم كه  استدالل مينيز  3.1.4 و 1.1.4 يها بخشدر  .ستين
شـمار   بـه نـامعتبر  را زبان طبيعـي   يها بسياري از استداللبايد  بودن ادات زبانيتابع ارزش 

مخالفـان تـابع ارزش بـودن ادات     كه آن ؛ حالكم استها  آنچون اظهارپذيري نتيجة  آورند،
درادامـه، ايـن    10انـد.  نكـرده نـامعتبر قلمـداد    يادشده راي ها استدالل هايشان در نوشته زباني

  خواهيم كرد.سي برر  داقيصورت مص مطالب را به

  استدالل اول 1.1.4
  مثال زير را در زبان طبيعي در نظر بگيريد:

  فرزندمان در مدرسه است. پس  فرزندمان در مدرسه يا در خانة دوستش است.  .11
 اش اگـر مقدمـه   ، زيـرا اسـت شهوداً معتبـر  زبان طبيعي در اين استدالل ازنظر گرايس، 

تابع ارزش بودن ادات زبـاني   مخالفان ،درضمن ؛نتيجه نيز صادق است گاه آن ،صادق باشد
شـبيه بـه آن) در زبـان     هاي استداللاستدالل (يا اين اند كه  نكرده هايشان ادعا نوشتهنيز در 

ـ اسـت كـه مو  اين  گرايس هاي استداللطبيعي نامعتبر است. اما اشكال  بينـي   د ايـن پـيش  ل
را نـامعتبر   11بـودن ادات زبـاني شـهوداً اسـتدالل     تابع ارزش  مخالفاننادرست است كه 
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اسـتدالل صـادق   ايـن  اي كـه مقدمـة    در زمينـه  ،است كهاين  ش. دليلكردارزيابي خواهند 
فرزنـدمان در مدرسـه يـا در خانـة     « كـه  ايـن بيان نتيجه (يعنـي بيـان    ،گرايس ازنظراست، 

است كـه  اين بيان فصلي معناي ضمني اين  زيرادارد،  »اظهارپذيري كمي«) »دوستش است
دانـد كـه    مـي او  ،فـرض  كـه، بنـابر   آن ؛ حـال داند كه فرزندش كجاسـت  گوينده دقيقاً نمي

كـه بـا بيـان گـزارة     جا آناز ،گرايس ازنظرنه در خانة دوستش.  ،فرزندش در مدرسه است
 از پـس  11، نتيجة اسـتدالل  شود مياز مقدمة استدالل منتقل  تر كم ياطالعاتيادشده فصلي 

نتيجـه   11اسـتدالل  در  نظـر گـرايس،   ، بهجاكه . ازآنداردي كمي پذير ان مقدمة آن اظهاربي
تابع ارزش بودن ادات زباني اظهارپـذيري   مخالفان ديگر، ازسوي ودارد ي كماظهارپذيري 

تـابع ارزش بـودن ادات زبـاني     مخالفانگرايس،  ازنظر ،كنند را با كذب گزاره خلط مي كم
  .  كنند را نامعتبر ارزيابي مي 11استدالل 
تـابع ارزش بـودن    مخالفـان نه  ، زيرانتيجة گرايس نادرست است ،اشاره شد كه چنان ،اما

نـامعتبر اسـت    11شـهوداً  11اند كه اسـتدالل   مدعي نشدهحتي خود گرايس نه و ادات زباني 
شـهوداً  آن صـادق اسـت نتيجـة     11اند كه وقتي مقدمة استدالل  تر، مدعي نشده بيان دقيق به(

نامعتبر اسـت.   11استدالل  ، براساس تعريف اعتبار،اند كه مدعي نشده بنابراينكاذب است و 
  ). ايم دادهتر شرح  كامل 11نوشت  پياين نكته را در 

  استدالل دوم 2.1.4
 12.كنـد  يفـراهم مـ   10ن مثـال  معتبـر بـود   نفع به يساستدالل گرا يهعل يشاهد يمثال بعد
به اين دليـل  » گاه... اگر ... آن«بودن  ارزش تابع مخالفان يسگرا ازنظركه  كنيم مي ييادآور

اسـتدالل را بـا كـذب    ايـن  نتيجـة   كماظهارپذيري  كهكنند  مي تلقيرا نامعتبر  10استدالل 
بـودن   كـم دليـل   گـرايس  ،توضيح داديـم  كه چنان ،اند. درضمن هكردخلط نتيجة استدالل 

 اي اگر گزاره او عقيدة به كه داند را اين مي دربرابر مقدمة آن 10اظهارپذيري نتيجة استدالل 
 »B گـاه  آن ¬Aاگـر  «بيـان گـزارة شـرطي     گـاه  آن ،كنـيم  تلقـي را صـادق   )A گـزارة  مثالً(

هـا   آن دانيم مقدم هايي كه مي شرطي ،او ازنظر ،ديگر بيان به داشت.ي خواهد كماظهارپذيري 
صرفاً  يادشده، بايدهاي  جاي اظهار شرطي هببنابراين، و دارند  كمياظهارپذيري  است كاذب

شاهدي عليـه  آوردن  منظور به. نيمك) بيان دارد را (كه اظهارپذيري باالتريها  آن نقيض مقدم
 Aدانـيم   مـي  هايي كه را در زمينه »B گاه آن Aاگر «ي لك صورتهايي با  شرطي ،نظر گرايس

 ايـم  ي كه مثال زدههاي شرطي ها، هزمينآن در  ،دانيم كه مي طوري به ،زنيم صادق است مثال مي
  ). نيست كم شان ري(يعني اظهارپذي ندشهوداً اظهارپذير
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مثال پديدة گرمايش زمين را در نظر بگيريد. شـواهد فـراوان علمـي نشـان      ،نمونهبراي 
و درنتيجـه  گرفت و حتي شدت خواهد يافت خواهد دهند كه اين پديده در آينده ادامه  مي

نزاع و جنگ ميان اقوام و حتي كشورها برسـر كمبـود منـابع آب رخ خواهـد داد. بـا ايـن       
  فرض، شرطي زير را در نظر بگيريد:  پيش

ها در آينده  اگر پديدة گرمايش زمين مسير معكوسي را پيش بگيرد، از بسياري جنگ. 12
  جلوگيري خواهد شد.

در ايـن   ؛نيست واقع خالفشرطي باال منظور ما از شرطي كه يادآوري كنيم الزم است 
آينده است. امـروزه شـواهد موثـق و متـواتر علمـي در حـوزة        دربارةگزارة مقدم شرطي، 

هاي آينـده ادامـه    اين نظريه وجود دارد كه گرمايش زمين در سال نفع بهفيزيك هواشناسي 
، موجـه اسـت كـه    اسـاس  براين ).Romm 2015: 7-11 ، بنگريد بهمثال برايخواهد يافت (

 صـورت،  درايـن گزارة مقدم در شرطي بـاال كـاذب اسـت و     احتمال بسيار باال، ، بهبگوييم
ايـن   ،نظـر مـا   به اما 13.اظهارپذيري كمي داشته باشدبايد  12نظر گرايس، شرطي  براساس

دانـيم مقـدم    اگرچه مـي  ،يعني ؛رسد نظر نمي به مستدلدارد اظهارپذيري كمي  12مدعا كه 
بـراي   نيست كـه دليل خوبي  اين نظر ما به ، امااحتمال بسيار باال كاذب است به شرطياين 

 ةرابطـ «گـر   درحقيقت بيـان اين شرطي زيرا  ،اظهارپذيري كمي قائل شويميادشده شرطي 
اع برسر نيفتادن نز راه به دانيم ميان گرم نشدن زمين و است كه مي )factual relation( »يواقع

يـا  بـاال ( خواننـدگان ممكـن اسـت بارهـا گـزارة       ،كمبود منابع آبي وجود دارد و درضمن
دربـارة  مباحث سياسي در  مثالًشنيده باشند؛  هاي مختلف را در زمينه )آنهاي مشابه  گزاره
هـاي آينـده يـا حفـظ      و جلـوگيري از جنـگ   )warning( براي تحذيراين گزاره كه صلح 
نشـان  يادشـده  هـاي   كاربست وسـيع ايـن جملـه در موقعيـت     .رود ميكار  به زيست محيط
كاربران زبان وگرنه  ،ي داشته باشدكم يتواند اظهارپذير شرطي شهوداً نمياين دهد كه  مي

درجـة   اسـت كـه  اين  . اما اشكال نظر گرايسگرفتند نمي كار بهدر سطح وسيع  آن راعمالً 
كه مقدم شـرطي بـاال كـاذب    جا آناز ،گرايس ازنظر .داند مي كمشرطي باال را  اظهارپذيري

صرفاً نقيض مقدم آن (پديـدة گرمـايش زمـين مسـير      شرطياين جاي اظهار  هبد باي ،است
 .دارد اظهارپذيري بـاالتري او  ازنظركه  اي گزاره ،كار برد به را گيرد) معكوسي را پيش نمي

كـاربران   كـه  ايـن  ،ديگـر  بيان به .پذيرفتني نيستنظر گرايس  براساس توضيحاتي كه داديم،
 جـاي  بـه  ،چنـين  هـم برنـد و   مي كار بهرا  12گزارة عمالً هاي مختلف  واقعي زبان در زمينه

ببرند مثال نقضـي بـراي    كار بهدهند كه صرفاً نقيض مقدم آن را  ترجيح نمي ،استفاده از آن
  نظر گرايس خواهد بود.  
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  استدالل سوم 3.1.4
خواهـد  دسـت   بـه  8معتبر بودن استدالل نفع  بهوضيحات گرايس يه تعل مثال بعدي شاهدي

شـود. پـس    آب شناور مي روييخ «: چنين بود 8استدالل  كنيم كه صورت مي . يادآوريداد
 . »شود ميآب شناور  روي گاه آن ،از آب باشد تر بيشاگر چگالي يخ 

كنند  مي تلقيمعتبر را شهوداً ناباال توضيح داديم كه پاسخ گرايس به كساني كه استدالل 
 كـم اشـتباه اظهارپـذيري    ها به آن ،گرايس ازنظر .بود كه نتيجة استدالل باال كاذب نيستاين 

گـرايس   ازنظـر توضيح داديم كـه   چنين هماند.  هكرداستدالل را با كذب آن خلط اين نتيجة 
در مقدمـة اسـتدالل،    ،اسـت كـه  اين  ي داردكماظهارپذيري باال كه نتيجة استدالل  دليل اين

هنگام   ،بعدازآن ، اماشود مشروط اظهار ميغير صورت به »شود آب شناور مي روييخ «گزارة 
مقدمـه   صـورت،  درايـن  و شـود  مشـروط اظهـار مـي    صـورت  بـه همين گزاره  ،گيري نتيجه
ي كمـ در اين شرايط نتيجة استدالل اظهارپـذيري   بنابراين، وشود  ميتر از نتيجه  بخش اطالع
طـرح و  م 8متناظر با اسـتدالل   استدالل ديگري براي نقد نظر گرايس ،. اكنوناهد داشتخو

. استدالل زير را در داشت گرايس پيامدهاي نادرستي خواهدات كنيم كه توضيح استدالل مي
  زبان طبيعي در نظر بگيريد: 

آب  روي گاه آن ،تر از آب باشد شود. پس اگر چگالي يخ كم آب شناور مي روييخ  .13
  .شود ميشناور 

نمونـة   مثابـة  بـه  زبـاني ايـن اسـتدالل را    اداتتابع ارزش بـودن   مخالفانتوجه كنيد كه 
هم مقدمه و هم نتيجة اين استدالل شهوداً صادق است. امـا   زيرااند،  نياوردهاستدالل نامعتبر 

تـابع ارزش بـودن ادات    مخالفان ازنظربايد  13ايدة اظهارپذيري گرايس، استدالل  براساس
 13در مقدمـة اسـتدالل    »شـود  آب شناور مي روييخ «گزارة  شود، زيرا تلقيزباني نامعتبر 

شود (يعني صـدق آن بـدون هـيچ قيـد و شـرطي پذيرفتـه        مشروط اظهار ميغير صورت به
شود (يعني صـدق   مشروط اظهار مي صورت بهگيري  هنگام نتيجه همين گزاره  ، اماشود) مي

 13 نتيجه بگيرد كه مقدمة استدالل بايدگرايس  صورت، دراينشود).  وط به يك قيد ميآن من
. داردي كمـ اظهارپـذيري   13نتيجـة اسـتدالل    بنـابراين، و اسـت  تر از نتيجة آن  بخش اطالع

معتقـد   چنـين  همو داند  ميي كمداراي اظهارپذيري را  13 كه گرايس نتيجة استداللجا آناز
را بـا كـذب گـزاره خلـط      كـم تابع ارزش بودن ادات زباني اظهارپذيري  مخالفان است كه

 بايـد تـابع ارزش بـودن ادات زبـاني     مخالفـان ، توان نتيجه گرفت كه، ازنظر او مي ،كنند مي
 ، زيرانتيجة گرايس نادرست است ،اشاره شد كه چنان. اما كنندرا نامعتبر ارزيابي  13 استدالل
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تـابع   مخالفـان  ثانياً و 14نداريم دستدر  13 استداللبر دانستن نامعتدليل محكمي براي  اوالً
 15اند. استدالل در زبان طبيعي نشدهاين ارزش بودن ادات زباني نيز مدعي نامعتبر بودن 

ها در زبان طبيعي ممكن است براي دفاع  اران تابع ارزش بودن شرطيد طرف ،جا در اين
آن را ه درادامـ تژي ديگري اتخـاذ كننـد كـه    مطرح كرديم استرا تر پيش از نظرية گرايس كه

ها ممكن است بخواهنـد معتبـر    ن تابع ارزش بودن شرطيا. مدافعكردطرح و نقد خواهيم م
نتيجة آن، بلكه با تمايزگذاشتن ميـان معنـاي    كماظهارپذيري  براساسرا نه  8بودن استدالل 

ادعا كنند كه نتيجة اين اسـتدالل  يعني توضيح دهند؛ آن و معناي ضمني نتيجة  اللفظي تحت
اي علّي) ميان  اي (مثالً رابطه است كه رابطه ،اللفظي تحتنه  و ،ضمني معناين ايدربرگيرندة 

بـا   ،ايـن نظـر   براساس، ديگر عبارت به صدق مقدم اين شرطي و صدق تالي آن وجود دارد.
اً به ذهن مخاطب انتقـال  صرف ، بلكهشود ، اين مطلب صراحتاً بيان نمي8بيان نتيجة استدالل 

آب  رويبودن چگالي يخ از آب و شناور شـدن يـخ    تر بيشاي ميان  شود كه رابطه داده مي
تـر بـودن    كـم علـت   بـه آب روي كه در واقعيت امر شناور شدن يخ جا آنوجود دارد، اما از

بودن چگالي آن، چيزي كه معناي ضمني نتيجة اسـتدالل   تر بيشنه است، آب از چگالي آن 
اين نظر، اشـكال نظـر كسـاني كـه شـهوداً نتيجـة        براساس 16.كاذب استدهد  ميانتقال  8

ايـن   شـمارند  مـي نـامعتبر  را استدالل بر همين اساس و كنند  قلمداد ميكاذب را  8استدالل 
 كنـد  مـي به ذهن مخاطب متبادر  8است كه از كذب چيزي كه معناي ضمني نتيجة استدالل 

 ،امـا  .شـود هـم كـاذب اسـت     بيان مـي  صراحتاًكه ارزش صدق چيزي كه گيرند  نتيجه مي
به ذهن انتقال  اي كه با بيان جملهرا نبايد ارزش صدق چيزي  ،توضيح داديم نيز قبالً كه چنان
  .كردآن جمله خلط  اللفظي تحتيابد با ارزش صدق معناي  مي

اين كه  درصورتي ،يها در زبان طبيع تابع ارزش بودن شرطي انارد طرفواضح است كه 
اتخـاذ  موضع مشابهي نيز  13 استدالل درمورد بايد ،كننداتخاذ  8استدالل  درموردموضع را 

هـا در زبـان طبيعـي،     اران تابع ارزش بودن شرطيد طرفنظر  براساس ديگر، عبارت ؛ بهكنند
آب  روي گاه آن ،تر از آب باشد اگر چگالي يخ كم«(يعني اين شرطي كه  13 نتيجة استدالل

اي (مـثالً علّـي) ميـان صـدق      كه رابطه است ضمني يمعنا ينا دربردارندة) »شود ميشناور 
با بيـان نتيجـة    ،اين نظر براساس ،ديگر بيان به مقدم اين شرطي و صدق تالي آن وجود دارد.

تر بودن چگالي يـخ از آب   علت كم كه شناور شدن يخ روي آب به ، اين مطلب13 استدالل
  .شود منتقل ميبه ذهن مخاطب  ، بلكهشود بيان نمي صراحتاً است

هـا در زبـان    كه در دفاع از تابع ارزش بودن شرطي ،باالكنيم كه نظر  استدالل مي درادامه
توضـيح   13 مثـال اسـتدالل   براسـاس . دليلمـان را  ناپذيرفتني اسـت  است، بيان شدهطبيعي 
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نشـان   ،منظور ). بدينتوان تكرار كرد مينيز  8مثال استدالل همين دليل را درمورد هيم ( د مي
نتيجـة   كـه  (ايـن ها در زبان طبيعـي   اران تابع ارزش بودن شرطيد طرفدهيم كه مدعاي  مي

اي ميان صـدق   است كه رابطه ،اللفظي تحت و نه ،ضمني معنايين ا دربردارندة 13 استدالل
را  شي نـدارد. دلـيل  دفاع قابل مبناي محكم و )مقدم اين شرطي و صدق تالي آن وجود دارد

ي كه پيشـنهاد خـود گـرايس اسـت. يـادآور     نشان داد  »يپذير لغو« آزمون براساستوان  مي
  اگر بيان عبارت ،يپذير لغو آزمون براساس ،كه كنيم مي

  »Bنيست كه اين  ، اما منظورمA« )سيگرا يريپذ لغو آزمون(
ايـن  و اگر بيـان  است،  A اللفظي تحتجزء معناي  Bتناقض مفهومي باشد، دربردارندة 

اصلي  نكتة. است Aجزء معناي ضمني   B گاه آن ،تناقض مفهومي نباشد دربردارندة عبارت
هـا   اران تابع ارزش بودن شرطيد طرفباالي مدعاي  مؤيدي پذير لغو آزموناست كه اين  ما

 و نه معناي ،ضمني يمعنا ينا ندةدربردار 13 كنند نتيجة استدالل در زبان طبيعي (كه ادعا مي
اي ميان صدق مقدم اين شرطي و صدق تـالي آن وجـود دارد)    است كه رابطه ،اللفظي تحت
تـر از آب   اگر چگالي يخ كـم « بيان عبارت ،يپذير لغو آزمون براساسنظر ما  به ، زيرانيست
تـر   اي ميـان كـم   نيست كه رابطـه اين  ، اما منظورم)A( شود ميآب شناور  روي گاه آن ،باشد

تناقض  دربردارندةشهوداً  »)B(آب وجود دارد  رويآمدن يخ  چگالي يخ از آب و باالبودن 
گويـد   ، وقتـي در قسـمت دوم سـخنش مـي    باالگويندة عبارت  ،ديگر بيان به مفهومي است.

آمـدن   تر بودن چگالي يخ از آب و باال اي ميان كم كه اصوالً رابطهاست منظورش اين نبوده 
 ،نظـر مـا   به ه است.كردهوداً بخش اول حرف خود را نيز نقض آب وجود دارد، ش روييخ 

 آزمـون  براسـاس  جا، در آن در بخش دوم مقاله آورديم. شهوداً شبيه مثالي است كهباال مثال 
مجـرد  « اللفظـي  تحـت به معناي  متعلق »همسر بودن بي«توضيح داديم كه مفهوم  ،يپذير لغو

نيست اين  منظورم ، اماعلي مجرد است«بيان عبارت زيرا ، آننه معناي ضمني است، » بودن
اران د طـرف مـدعاي  ايـن  ، صورت درايناست.  آميز تناقضبياني  »است ازدواج نكردهاو  كه

 دربردارندة 13 كه نتيجة استداللپذيرفتني نيست ها در زبان طبيعي  تابع ارزش بودن شرطي
اي ميـان صـدق مقـدم ايـن شـرطي و       است كه رابطه ،اللفظي تحتنه  و ،ضمني معناين اي

  صدق تالي آن وجود دارد. 
نظـر گـرايس   دربارة ديگري را  هاياداير ،گروه ب) هاي استداللدر بخش بعدي مقاله (

گـرايس   هـاي  اسـتدالل كـه   انـد  حـول ايـن نكتـة محـوري     ها. اين ايرادكردمطرح خواهيم 
...  اگـر «بـودن  نتابع ارزش  حاكي ازكه  را فيي خالها مثال همةبودن  ناپذيرفتنيد نتوان نمي
  .ندنكمفهوم اظهارپذيري مسجل  براساس اند يدر زبان طبيع »...گاه آن
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  گروه ب يها استدالل 2.4
  اول استدالل 1.2.4
 ، امـا معتبـر نيسـت  شـهوداً  كه در زبـان طبيعـي   آوريم  مياستداللي در زبان طبيعي  درادامه،

 براسـاس توانـد   و درضـمن گـرايس نمـي    استها معتبر  استدالل متناظر آن در منطق گزاره
ــذيري ــم  ،مفهــوم اظهارپ ــل شــرح دادي ــه ،كــه در بخــش قب ــن اســتدالل   ب ــار اي نفــع اعتب

  . كندشده در زبان طبيعي استدالل  بندي صورت
  ها در نظر بگيريد: ابتدا استدالل زير را در منطق گزاره

   P Q 
   Q  R 
P R 

و اسـتداللي   سـت ها در منطـق گـزاره   )transitivity( گر قاعدة تراگذري استدالل باال بيان
كـاذب   اش صـادق و نتيجـه   ي اين اسـتدالل ها ممكن نيست مقدمه ،ديگر بيان به است. معتبر

در زبـان طبيعـي   بـاال  از استدالل  هايي مصداق ،ما ازنظرباشد (به جدول ارزش بنگريد). اما 
در استدالل صوري باال  »« گر عملتوان  نميبنابراين، وجود دارند كه شهوداً معتبر نيستند و 

اسـتدالل   ،براي مثـال  دانست. سان يكلحاظ معنايي  به در زبان طبيعي »...گاه آن...  اگر«را با 
   زير مصداقي از استدالل صوري باال در زبان طبيعي است كه شهوداً معتبر نيست:

دونالد  گاه آنبرگزاري انتخابات براثر بيماري آسم بميرد،  از پيش اگر هيالري كلينتون. 14
ايـاالت   جمهور رئيسشود. اگر دونالد ترامپ  مي امريكا ةجمهور اياالت متحد ترامپ رئيس

شدت غصه خواهد خورد. پس اگـر   به انتخابات از پسشود، هيالري كلينتون  يكاامر ةمتحد
 انتخابـات  از پـس او  برگزاري انتخابات براثر بيمـاري آسـم بميـرد،    از پيش هيالري كلينتون

  شدت غصه خواهد خورد.  به
هـا صـادق و نتيجـه كـاذب اسـت (كسـي        مقدمه ، زيرااستدالل باال شهوداً معتبر نيست

ها  مقدمه ، امانتيجه كاذب است بنابراين،شدت غصه بخورد و  به مرگ خود از پس تواند نمي
ي پـذير  مفهوم اظهاربراساس تواند  گرايس نمي ،ما ازنظر ،است كهاين  مهم نكتةند). ا صادق

كه در بخش دوم مقاله بيان شد استدالل كند كه مثال باال مثـال نقضـي بـراي مـدعاي تـابع      
تواند استدالل كند كـه   نمي ،ديگر بيان به .در زبان طبيعي نيست »...گاه آن...  اگر«ارزش بودن 

شـدت   به هيالري كلينتون«كه  اين نه تالي نتيجة استدالل (يعني ، زيرامعتبر است 14 استدالل
 نه نقيض مقدم نتيجـة اسـتدالل (يعنـي    جزء مقدمات استدالل است، )»غصه خواهد خورد
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 بنـابراين،  ؛)»ميـرد  برگزاري انتخابات براثر بيماري آسم نمـي  از پيش هيالري كلينتون«كه  اين
 درنتيجـه ي دارد و كمـ ي پـذير  اظهـار  14 تواند استدالل كند كه نتيجة اسـتدالل  گرايس نمي

ها  آن نامعتبر است وارد كند كه 14 كنند استدالل تواند اين اتهام را به كساني كه فكر مي نمي
  17اند. هكردخلط آن  كماظهارپذيري  را بايادشده كذب نتيجة استدالل 

  استدالل دوم 2.2.4
فلسـفي معمـوالً    آثـار هـا در زبـان طبيعـي كـه در      كنيم كه گروهي از شـرطي  استدالل مي

 ،بنـابراين  شوند تابع ارزش نيسـتند.  ناميده مي )counter-factuals( »واقع خالفهاي  شرطي«
يي كـه در  هـا  مثـال  درموردها  نفع تابع ارزش بودن شرطي به گرايس هاي استداللحتي اگر 

پـذيرفتني   واقـع  خـالف هاي  شرطي درمورد ،باشدپذيرفتني  بخش دوم مقاله توضيح داديم
هـا در زبـان طبيعـي     كـه همـة شـرطي    كـرد طور عـام ادعـا    بهتوان  نميبنابراين، و نيست 

  18.اند ارزش تابع
از  ايـم  مطرح كردههايي كه تاكنون در اين مقاله  شرطيهمة كه است يادآوري كنيم الزم 
ناميـده   )indicative( »هـاي اخبـاري   شـرطي «ها هستند كه اصطالحاً  وهي از شرطيسنخ گر

  ناميده »واقع خالفهاي  شرطي«هايي كه اصطالحاً   ها با شرطي اين گروه از شرطي .شوند مي
فرض  كذب مقدم پيش ،ها شرطي واقع خالفدر كاربرد  ،كه ناي. توضيح اند شوند متفاوت مي

از افعال ماضي استمراري يـا ماضـي بعيـد اسـتفاده      معموالًها  آن و براي بيانشود  گرفته مي
و بـريم   كار مي را بهساده  ةافعال حال يا آيند ،تر بيش ،كه در كاربرد اخباري درحالي ،كنيم مي

 بنگريـد بـه   ،بـاره  تر دراين بيش براي مطالعةمشخص نيست (ها  آن ضمناً ارزش صدق مقدم
Adams 1970(ترتيب بهها،  اين مثالي زير را در نظر بگيريد. ها مثال ،. براي درك بهتر مطلب،  

  : شوند ميتلقي  واقع خالفيي از شرطي اخباري و شرطي ها مثال
اگر ميرزاي كرماني به ناصرالدين شاه تير نـزده اسـت، فـرد ديگـري ايـن كـار را        )الف

  است.  كرده
  بود.   اگر ميرزاي كرماني به ناصرالدين شاه تير نزده بود، فرد ديگري اين كار را كرده )ب

و نه چيز  ،دانيم كه علت مرگ ناصرالدين شاه تيرخوردن مي ،اطالعات تاريخي براساس
حتـي   ،ديگر بيان گزارة الف صادق است. به بوده است. بنابراين، مسموم شدن) ديگري (مثالً

 ،دانيم باز هم مي ،قاتل ناصرالدين شاه دستگير شده باشد جاي به اشتباه به ي كرمانياگر ميرزا
 نكتـة شليك كرده اسـت.  او  پس فرد ديگري به است،كه ناصرالدين شاه تير خورده جا آناز
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 ، زيـرا رسد نظر نمي به گزارة ب صادق ، امااست كه اگرچه گزارة الف صادق استاين  مهم
كه در قتل ناصرالدين شاه دخيل بوده  استميرزاي كرماني تنها كسي اسناد تاريخي  براساس
فرضاً در زدن گلولـه بـه   او  اگر بنابراين،و است) كرده  كاري نمي هماو  يعني تيمي بااست (

هـاي صـدق    ارزش مطـابق نبـودن  كـرد.   كـار را نمـي   فرد ديگري اين شد، نميهدف موفق 
هـا   ي درباب ارزش صـدق ايـن گـزاره   سان يكدهد كه نظرية  هاي الف و ب نشان مي گزاره
نفـع تـابع ارزش    به فرض نظريات گرايس به حتي اگر هم ،ديگرسخن به .كردتوان ارائه  نمي

يي هـا  مثـال  درمورداين نظريات  ،باشدپذيرفتني  يي مثل الفها مثال درموردها  بودن شرطي
 كـه  چنـان  ،است كهاين  ي كه به بحث ما ربط داردنيستند. نكتة مهم ديگرپذيرفتني  مثل ب

 به وشود  گرفته ميفرض  ، كذب مقدم عموماً پيشواقع خالفهاي  در شرطي ،توضيح داديم
معموالً در بيان مقدم از افعال ماضي استمراري يا ماضي بعيـد اسـتفاده    ست كهاهمين دليل 

تابع  واقع خالفهاي  در شرطي »...گاه آن...  اگر«اگر معتقد باشيم كه  صورت، دراين .كنيم مي
خـواه) صـادق    (بـا هـر تـالي دل    واقـع  خالفهاي  ارزش صدق تمامي شرطي ،ارزش است
در  »...گـاه  آن...  اگر«اگر معتقد باشيم كه  ،مثال براي و اين خالف شهود است. ؛خواهد بود

ارزش صدق هر دو شرطي زير صادق خواهد بود  ،تابع ارزش است واقع خالفهاي  شرطي
  است):   كاذبها  آن مقدم زيرا(

  بود. اگر ميرزاي كرماني به ناصرالدين شاه تير نزده بود، فرد ديگري اين كار را كرده) ب
  بود. اگر ميرزاي كرماني به ناصرالدين شاه تير نزده بود، فرد ديگري اين كار را نكرده )ج
بـا   ،نيسـت (يعنـي   سـان  يـك بـاال  دانيم ارزش صـدق دو شـرطي    كه شهوداً ميجا آناز

هـاي   در شـرطي  »...گـاه  آن...  اگر«اولي كاذب و دومي صادق است)،  ،توضيحاتي كه داديم
  اقع تابع ارزش نيست. و فخال
فيهما آلهةٌ إلَّـا    لَو كَانَ«يد: را در نظر بگير يمقرآن كرسورة انبياء از  22 ةآي ،ديگر اي هنمون براي

شـرطي  ايـن  . »شـدند)  مـي   بـود، تبـاه   خداي ديگري ميها و زمين  (اگر در آسمان اللَّه لَفَسدتَا
و ايـن شـرطي بيـان    است شده انگاشته يعني كذب مقدم مفروض  ؛واقع است فشرطي خال

هـا و زمـين فاسـد     افتاد (آسمان چه اتفاقي ميداشت  ميكند كه اگر خداوند متعال شريك  مي
تابع ارزش  واقع خالفهاي  در شرطي »...گاه آن...  اگر«اگر معتقد باشيم كه  ،شدند). اكنون مي

  كاذب است):ها  آن مقدم زيراارزش صدق هر دو شرطي زير صادق خواهد بود ( ،است
  شدند.  بود، تباه مي ها و زمين خداي ديگري مي اگر در آسمان )د
  شدند.  بود، تباه نمي ها و زمين خداي ديگري مي اگر در آسمان )ه
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بـا   ،نيسـت (يعنـي   سـان  يـك صدق دو شـرطي فـوق    دانيم ارزش كه شهوداً ميجا آناز
هـاي   در شـرطي  »...گـاه  آن...  اگر«اولي صادق و دومي كاذب است)،  ،توضيحاتي كه داديم

  واقع تابع ارزش نيست. فخال
  

  گيري نتيجه .5
تـابع   مخالفـان مـدعاي   براساسكه  آورديمزبان طبيعي  دريي ها استداللابتدا  ،در اين مقاله
 نيستدر زبان طبيعي تابع ارزش  »...گاه آن...  اگر«دهند كه  زباني نشان مي اداتارزش بودن 

گـرايس   ي ازهـاي  استدالل ،نيست. سپس معنا هم ها در منطق گزاره »« گر عملبا  بنابراين،و 
نظـر   براسـاس . نشـان دهنـد  را شـده   مطرحي ها مثال آورديم كه قرار است ناپذيرفتني بودن

تـابع ارزش   ها استداللاين در  »...گاه آن...  اگر«كنند  اشتباه اصلي كساني كه فكر مي ،گرايس
 را با كاذب بودنباال  هاي استداللهاي مندرج در  گزاره كماظهارپذيري  است كهاين نيستند 

يم. كـرد دو گروه استدالل عليـه نظـر گـرايس مطـرح      ،در اين مقالهما، اند.  هكردخلط ها  آن
 يهاي بيني كه توضيحات گرايس مولد پيش اند گروه اول حول اين نكتة محوري ايه استدالل

بينـي اسـت    اين پيش مولداستدالل كرديم كه توضيحات گرايس  ،براي مثال نادرست است.
تـابع   مخالفـان  ، امـا معتبرند درواقعاگرچه  ،ي در زبان طبيعي وجود دارند كههاي استداللكه 

 تلقـي را نـامعتبر  هـا   آن شـهوداً  ،مباني نادرستي كـه دارنـد  علت  به ،زباني اداتارزش بودن 
شـهوداً  يادشده  هاي استدالل گرايس،بيني  برخالف پيش ،؛ اما ما نشان داديم كهكردخواهند 

قائـل بـه    هايشـان  نوشتهزباني نيز در  اداتتابع ارزش بودن  مخالفانو  دنشو مي تلقيمعتبر 
 در دفاع از اين مـدعا بودنـد  گروه دوم ما  هاي استداللاند.  دهنش ها استداللنامعتبر بودن اين 

 حـاكي از كـه   را ي خالفـي ها مثال همةبودن  ناپذيرفتنيد نتوان گرايس نمي هاي استداللكه 
مفهـوم اظهارپـذيري مسـجل     براساس اند در زبان طبيعي »...گاه آن...  اگر«بودن نتابع ارزش 

...) در زبـان  گـاه  آن...  اگـر «هـا (  ابع ارزش بودن شرطي. بنابراين، دفاعيات گرايس از تدنكن
  .پذيرفتني نيستند ما ازنظر اند، شده بندي صورتمفهوم اظهارپذيري  براساسكه  ،طبيعي

  
ها نوشت پي

 

 هـاي  اسـتدالل اين مقاله  .كند همراجعنيز  )Rieger 2013( ريگر مقالة هتواند ب ميمند  عالقه ةخوانند .1
 هـاي  اسـتدالل جمله ازد، ان ها در زبان طبيعي كه مدافع تابعِ ارزش بودنِ شرطيرا اكثر فيلسوفاني 

  كرده است. تفصيل مرور به گرايس،
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و نقـيض)   ،هاي عطفي، فصـلي  (درمقابل گزاره  هاي شرطي تر بر مبحث گزاره بيش ،مقالهاين در  2.
 اسـت و يك مقالـه   ةموارد خارج از محدود ةبررسي هم اوالً كرد. به اين دليل كهتمركز خواهيم 

اهميـت  محوريـت و  مربوط به اين بحث  فلسفي آثاردر   هاي شرطي ثانياً مبحث مربوط به گزاره
معنايي ادات منطقي  مخالف و موافق همفيلسوفان  هاي استداللاز بسياري  و درواقعدارد اي  عمده

  همين مبحث است.در چهارچوب و ادات زباني 
سـينزبري   شـود از  متوجـه گـرايس مـي    هـا  كـه براسـاس آن   را ها و نقدي دوي اين مثال هر .3

)Sainsbury 2001: 78ام.  ام گرفته) اله  
 )Sainsbury 2001: 84سـينزبري (  شـود از  آن متوجه گرايس مـي  براساسكه  را اين مثال و نقدي .4

ايـن  كاربردهاي شرطي در  ةدر كلي ما كهكند توجه به اين نكته نيز محترم  ةام. خوانند الهام گرفته
 دكـاربر  يعني يم؛نظر دار دررا  ها يشرط )indicative( »يِاخبار«) كاربرد 2.2.4بخش جز  مقاله (به

به  ،تفاوت يندرك بهتر ا ي. برايستما ن بحث وضوعم ها ي) شرطcounter factual( »واقع خالف«
  كنيد. رجوع 2.2.4بخش 

به اين معنا كه در اين  ؛كنند تعريف ميها  آن الصدق بودن اصطالحاً با حافظهايِ معتبر را  استدالل 5.
  .كند مي ها صدق مقدمات صدق نتيجه را ضروري استدالل

 ينچنـ  هـم  شـود،  يم يسكه براساس آن متوجه گرا يو نقداين مثال  تر دربارة . براي مطالعة بيش6
   .Sainsbury 2001: 91-95به  يدبنگر

 چنـين  هـم  ،شـود  آن متوجه گرايس مي براساساين مثال و نقدي كه  تر دربارة بيشبراي مطالعة  7.
  .Sainsbury 2001: 91-95بنگريد به 

دربرگيرندة همـة  در اين بخش از مقاله ذكر كرديم كه يي ها مثالكه  است يادآوري كنيم البته الزم .8
كار  ادات منطقي و ادات زباني به نبودن معنا دادن هم فلسفي براي نشانآثار كه در نيست يي ها مثال
 ة(خواننـد اسـت  مقالـه  ايـن  مباحـث و هـدف مـا در     ةورايِ دامن ها مثالاين همة د. ذكر نرو مي

مثـال،   ي(بـرا  كنـد  مراجعـه  يگربه منابع د يگرمتنوعِ د يها مثالتواند براي اطالع از  مند مي عالقه
ايم  يي را براي تشريح انتخاب كردهها مثالفقط  ،در اين بخش ).Sainsbury 2001: 87-94 به  يدبنگر

بنگريد به بهترين نحو ممكن تشريح و سپس نقد كنيم ( كه برمبناي آن بتوانيم موضع گرايس را به
  مقاله).از همين  3و  2بخش 

 »تاصـلِ كميـ  «آن را  اواين نكته ناظر به اصلِ اول از اصولِ چهارگانة محاورة گرايس است كه  9.
)maxim of quantity( به بنگريد يگر،سه اصل د ازاطالع  ي. برانامد يم Grice 1975.  
 اند يسندهنو ازآن 3.1.4 و 1.1.4هايِ  به بخشمربوط هاي  كه استدالليادآوري كنيم الزم است  10.

در متـون   يگـر موجـود  د يهـا  از اسـتدالل  هـايي تقرير 2.1.4 بخـشِ به  مربوط يها و استدالل
تـر   بـراي اطـالع بـيش   نيـز  را هـا   آنتفاوت ايـن انتقادهـا را بيـان و منـابع      ،درادامه اند. فلسفي

 .ام آوردهخوانندگان 
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توضـيحِ   بنـابراين،  .نظر برسد براي خوانندگان كمي مبهم به »شهوداً نامعتبر«مفهومِ ممكن است  .11
 »هوداً نـامعتبر ش«آن در ايضاحِ بهترِ منظور ما مفيد خواهد بود. منظور ما از مفهومِ دربارة كوتاهي 

و مثالً ندارد فنيِ اعتبار ف در مدعايِ فوق اين نيست كه نامعتبر بودنِ استداللِ هيچ ربطي به تعري
قلمداد  »در زبانِ روزمره نادرست ،ديگر بيان به ،در نگاه اول يا«است كه استداللِ به اين معن صرفاً
بابت تذكر اين نكته كه به ايضاح بهتر بحث كمـك   يپژوه منطق ة(از داور ناشناس مجل .شود مي
دقيقاً همان چيزي  باالبودنِ استدالل در مدعايِ  »شهوداً نامعتبر«گزارم). منظورِ ما از  كند سپاس مي

كننـد. بـراي تشـريح     زباني در متون فلسفي مراد مي تاست كه فيلسوفان مخالف (يا مدافع) ادا
را  8اسـتداللِ   درمـورد  »گـاه ...  آن ... اگـر «تابع ارزش بودنِ نِ امدعاي مخالف ،ثال، براي ممطلب

كـه   كردنـد  مـي ادعا  مرحلة اولزباني در  تنِ تابع ارزش بودن اداادوباره در نظر بگيريد. مخالف
روي آب شـناور   گـاه  آن ،تـر از آب باشـد   اگر چگالي يخ بـيش «نتيجة اين استدالل (يعني گزارة 

تر از آب باشـد   اگر چگالي يخ بيشكه داند  كسي مي هر زيرا ،) در نگاه اول كاذب استشود مي
يـخ روي آب  «(يعني  8مقدمة استداللِ كه  آن حالبلكه به پايين خواهد رفت،  ،باالف طر يخ نه به

 تنِ تـابع ارزش بـودن ادا  امخالفـ  ،مرحلـة دوم در  ،اسـاس  ) صادق است. براين»شود شناور مي
 ة(يعني مقدمدارد نمونة خالف  8گيرند كه استداللِ  نتيجه مي ،فنيِ اعتبار فتعري براساسزباني، 

 يننامعتبر است (و امعنايِ فني كلمه  به 8استداللِ ها،  بنابراين، ازنظر آنكاذب) و  ةصادق و نتيج
 ،ده اسـت). پـس  معتبـر بـو   8استداللِ  ،براساس منطق كالسيك ،دانيم است كه همه مي يحال در
 تنِ تابع ارزش بودنِ اداا) ازنظرِ مخالف8گوييم استداللي (مثلِ استداللِ  ميطور خالصه، وقتي  به

 فبـرخال  ،8نتيجة اسـتداللِ   .1ها:  ن است كه ازنظر آناي مانمنظور ،است »شهوداً نامعتبر«زباني 
همين دليل  نيز بهدر متن  »شهوداً« درسد (افزودنِ قي مقدمة آن در زبان روزمره صادق به نظر نمي

  معتبر نيست.  8استداللِ  ،تعريف فني اعتبار براساس صورت و دراين .2؛ است)بند 
در اين مدعا كه مخالفان تابع ارزش بودن ادات زباني و  »شهوداً نامعتبر«منظور ما نيز از مفهومِ 

يعنـي   ؛همـين اسـت   اًشهوداً نامعتبر است دقيقـ  11اند كه استداللِ  گرايس مدعيِ نشده دحتي خو
دانـد فرزنـدش در مدرسـه اسـت      وقتي شخصي مي كه، اينحاويِ هر دو مطلب باالست. توضيح 

 ةدوستش است (نتيج ةكند كه فرزندش در مدرسه يا در خان ) و سپس بيان مي11(مقدمة استداللِ 
 سـت ينامـا كـاذب    دارد، يكمـ  يِرياظهارپـذ  سيمثالً ازنظر گـرا  جهيبيانِ نت )، اگرچه11استداللِ 

 يا گـزاره  نياز طـرف  يكـ ي فقـط  كه ميدان يم يوقت س،ي). ازنظر گراGrice 1975: 45-49به  دينگر(ب
 نيا و ميا زده كم يريصادق با اظهارپذ يدرواقع حرف ،يفصل ةگزار آن انيصادق است، با ب يفصل
ـ دهد كه مـا نبا  يدست م به مطلب نيا فهم يبرا يخوب يمبنا سينظر گرااز  يهـا  هكـذبِ گـزار   دي

حتي مخالفان  اين نكته كه ،عالوه ه). بهمانبه  دي(بنگر ميكنخلط  ها كمِ آن يِريرا با اظهارپذ يفصل
 ،فصـلي  هاي هبيان گزار هنگامِ ،در زبانِ روزمره اند كه تابع ارزش بودن ادات زباني نيز انكار نكرده

كه متون جا آن(تا ميا صادق زده يدرواقع حرف ،صادق است ها دانيم فقط يكي از طرفين آن مي  وقتي
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ام) بـدان   نديـده  از چنـين انكـاري   گيـري  چشم ةِام، نمون را مطالعه كرده به اين بحث معتبر مربوط
ـ  بنـابراين،  و ندارد خالف  ةنمون ،8استداللِ  فبرخال ،11معناست كه استداللِ   فبراسـاس تعري

ع ارزش بودن ادات زبـاني  گوييم مخالفان تاب مي  وقتي ،طور خالصه به ،نامعتبر نيست. پس ،اعتبار
است كـه  اين شهوداً نامعتبر است، منظورمان  11اند كه استداللِ  گرايس مدعيِ نشده دو حتي خو

نتيجـة ايـن اسـتدالل نيـز در زبـان       ،مقدمة استدالل صادق است  وقتي فيلسوفان، ازنظرِ اين ،اوالً
  .نامعتبر نيستاستدالل اين  ،تعريف اعتبار طبق بنابراين،شود و  روزمره كاذب تلقي نمي
 تتـابع ارزش بـودنِ ادا   مخالفـان  چنين همبخواهد عليه گرايس و  كسياكنون ممكن است 

به ايـن معنـا    ؛است »شهوداً نامعتبر«معنايي كه توضيح داديم  به 11زباني استدالل كند كه استداللِ 
آن صادق است و  مقدمةكه  درحالي ،شود كه نتيجة اين استدالل در زبانِ روزمره صادق تلقي نمي

مشروط بر  ،نامعتبر است. اين مدعا تعريف اعتبار، براساسدرنتيجه، و دارد نمونة خالف  بنابراين،
اما بررسيِ آن خارج از  ،توجهي باشد تواند مدعاي جالب مي ،خوبي مستدل شود بهآينده  دركه  اين
تـابع   مخالفـان كـه  ايـن بـود   صرفاً مدنظر ما بود در باال  چه آن .ستامقاله اين فعلي ما در  فهد

  شهوداً نامعتبر است. 11ستداللِ اند كه ا گرايس مدعيِ نشده دارزش بودن ادات زباني و حتي خو
اسـتدالل نيـز    ةو نتيجـ  »تر است چگالي يخ از آب كم«اين بود كه  10يادآوري: مقدمة استدالل  .12

يادآور  چنين هم .»شود مي روي آب شناور گاه آن باشد،تر  اگر چگالي يخ از آب بيش«اين بود كه 
مطـرح  بـاال  استداللِ  درمورد »گاه ... آن ... اگر«تابع ارزشي بودن  مخالفانشويم كه اتهامي كه  مي
نتيجـة آن كـاذب    ، امامقدمة استدالل صادق زيرااستداللِ معتبر نيست (اين ن بود كه كردند اي مي

در منطـقِ   بـاال استداللِ متناظر با استداللِ  ،وضيح داديمتر ت پيش كه چنان ،ديگر ازسوياست)، اما 
  ) معتبر است. 9ها (يعني استداللِ  گزاره

ام كه اگر مقدمِ شرطي  از اين تفسير از گرايس بوده متأثراعتراض اين كه در طرح كنم  مي تأكيد .13
 شـد م خواهـد  كـ نظـرِ گـرايس   ازآن اظهارپـذيريِ   ،باشـد (يا مطلقاً كاذب) احتمال باال كاذب  به

  ).Bennet 2003: 26-32به  يدبنگر توانيد يم چنين هم ير،تفس ينا  بارة(در
ديگر در متونِ فلسـفي   فيِ معروها مثال فبرخال ،13 براي درك بهتر اين مطلب كه چرا مثال .14

مجـدداً يـادآور   شـود،   نمـي نـامعتبر ارزيـابي    هـاي  اي از استداللِ نمونه ،)10و  8يِ ها مثال(مثلِ 
اگرچـه مقدمـة    ،8زبـاني در مثـالِ    تتابع ارزش بودن ادا مخالفانمدعايِ  براساسشويم كه  مي

اما نتيجـة اسـتدالل صـادق نيسـت      ،شود) صادق است (يعني يخ روي آب شناور مي 8استداللِ 
ي كاذب ا گزاره »شود ميروي آب شناور  گاه آن ،تر از آب باشد اگر چگالي يخ بيش«(يعني گزارة 

زيـر آب  بلكـه   ،يـخ نـه روي آب   گاه آن ،باشد آب از تر يشب يخ يچگالدانيم اگر  مي ، زيرااست
 8كـه اسـتداللِ   بـدان معناسـت   اين  ،زباني تتابع ارزش بودن ادا مخالفانازنظر  .خواهد رفت)

است كه  خواهيم بيان كنيم اين ي كه ما ميمطلب ،نامعتبر است. اكنونبنابراين و دارد خالف  ةنمون
 ، زيـرا نخواهند كـرد  13 استداللِ درموردزباني استداللِ مشابهي  تتابع ارزش بودن ادا مخالفان

  .اند در جهانِ واقعي صادق )8استداللِ  فبرخال( 13 هم مقدمه و هم نتيجة استداللِ
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ند شـد مطـرح  ي كه عليـه گـرايس   يها مثال كند دربارةِ دفاع ميگرايس  كسي كه از ممكن است .15
تابع ارزشـي بـودن ادات زبـان طبيعـي      مخالفاندر مواردي كه  ،نظر گرايس براساس ،كه بگويد

اظهارپـذيري كـم را بـا كـذب خلـط       ،كنند مي استدالل معتبر منطق تابع ارزشي را نامعتبر اعالم
در هـر  است كه يعني او ادعا نكرده را ادعا نكرده است؛  عكس اين مطلبگرايس ولي  ،ندا هكرد

تابع ارزشي آن را نـامعتبر   مخالفان استدالل اظهارپذيري كمي داشته باشد حتماً ةه نتيجموردي ك
بابت طرح اين پرسش ممنونم). پاسخ ما ايـن   پژوهي منطق ةكنند (از داور ناشناس مجل مي اعالم

تـابع ارزشـي بـودن ادات زبـان طبيعـي       كه مخالفان اين گرايس از (explanation)است كه تبيينِ 
اظهارپذيري كـمِ  ها  آن است كهاين كنند  مي ل معتبر در منطق تابع ارزشي را نامعتبر اعالماستدال

از غيرضمناً گرايس عامل ديگري  .دان ه) را با كذب آن خلط كرد10و  8ي ها مثالدر  نتيجه (مثالً
الي كـه  سـؤ اسـت.  نكـرده  خلط اظهارپذيري كم و كذبِ نتيجة استدالل را در تبيينِ خود دخيل 

كنـيم؟ يعنـي   محدود به مواردي خاص  است كه چرا بايد اين تبيين رااين شود  نون مطرح مياك
تابع ارزشـي بـودن ادات زبـان     مخالفان (كاري كهچرا بايد خلط اظهارپذيري كم و كذب گزاره 

نـاظر بـه    گـرايس سـخن  كه  10و  8يِ ها مثاله مواردي خاص (مثل برا صرفاً كنند)  ميطبيعي 
ي مـوردنظرِ  ها مثالتابع ارزشي بودن ادات زبان طبيعي در  مخالفانكنيم؟ اگر محدود ) هاست آن

 معقول خواهد بود كه ادعـا كنـيم   گاه آن ،دان هكردگرايس اظهارپذيري كم و كذب گزاره را خلط 
را تكـرار  اشتباه همان ديگر (مثل مواردي كه در باال بيان كرديم) نيز  دموار درممكن است ها  آن

تابع ارزشي  مخالفان ازسويخلط اظهارپذيري كم و كذب گزاره كه  اين گرايس دليلي براي كنند.
است (دليلـي بـراي ايـن    نياورده بودن ادات زبان طبيعي را صرفاً محدود به مواردي خاص كنيم 

تابع ارزشي بودن ادات زبـان   كه مخالفان اين اگر دليلِ ،ديگر بيان ). بهعرضه نكرده است »تحديد«
هـا   آن ن است كـه ايكنند صرفاً  مي استدالل معتبر منطق تابع ارزشي را نامعتبر اعالم ةعي نتيجطبي

ديگـري كـه    ددر مـوار ها  آن چرا نگوييم كه ،دان هاظهارپذيري كمِ نتيجه را با كذب آن خلط كرد
د نخواهنـ  نيـز اشـتباه مشـابهي    اظهارپذيري نتيجه كم است (مثل مواردي كه در باال بيان كرديم)

تابع ارزشي بودن ادات  مخالفانكه  اين) و اگر دليل نياورده استگرايس دليلي  ،جا اين ؟ (دركرد
ايـن  كنند صرفاً محدود به  مي استدالل معتبر منطق تابع ارزشي را نامعتبر اعالم ةزبان طبيعي نتيج

ديگـري هـم   هاي  عامليعني كنند ( مياظهارپذيري كمِ نتيجه را با كذب آن خلط ها  آن نيست كه
 ،نبـوده اسـت   (adequate account)بپذيرد كه تبيينش تبيـين كـاملي    بايدگرايس  گاه آن اند)،  دخيل
 .ها نكرده است اي به اين عامل اشارهچون 

در متـون فلسـفي مطـرح    را  يادشـده دفـاع  مدافعان گرايس واقعاً براي اطالع از اين مطلب كه  .16
 .Sainsbury 2001: 102به  بنگريد اند، كرده

 معنـاي «از روش  يمتوان ميباال، در مثال  ،دفاع از گرايس ادعا كند كه درمقامممكن است  يكس 17.
مقدمة در كه  ،»انتخابات غصه خواهد خورد از پسكلينتون « معناي يمو بگويكنيم استفاده » ضمني
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 ايـن  بارةدر .اوست» زنده بودن«، مستلزم معناي ضمني مندرج است 14 نتيجة استداللِيا و دوم 
  .كنم را به دو نكته جلب مي توجه خوانندگان ،موضوع

بخشـي از   »شدت غصه خواهد خورد انتخابات به از پسكلينتون ) «1(گزارة  كه ايننكتة اول 
 از او پـس برگزاري انتخابات براثر بيماريِ آسـم بميـرد،    از پيش اگر هيالري كلينتون« )2شرطيِ (

) 2) در گزارة شرطيِ (1، اگرچه گزارة (ديگر بيان به .است» شدت غصه خواهد خورد  انتخابات به
بلكـه  اسـت،  مستقل اظهار نشده ت صور به 14جايِ استداللِ  ) در هيچ1مندرج است، اما گزارة (

 ة مباحـث نـ يزم دررايج نظري  براساس ديگر، ازسوياست. كرده مقيد يادشده آن را مقدِم شرطيِ 
معنـايِ ضـمني    )طيايِ شـر  اي (خصوصاً گـزاره  معنايِ ضمني، از اين مطلب كه بخشي از گزاره

 دررا دارد (توان ضرورتاً نتيجه گرفت كه كل آن گزاره نيز همان معناي ضـمني   دارد نميخاصي 
ـ بنگر نمونه، براي زمينه نيا ـ ا صـحت  صـورت  . در)Geach 1960: 223; Read 1995: 61بـه   دي  ني

است.  شده يِبه مقدمِ شرط دي) مق2( ة) در گزار1( ةگفت كه گزار توان يمشابه م قيطر به مطلب،
) نيـز  2نتيجه گرفت كه (ضرورتاً توان  نميرا دارد ) فالن معنايِ ضمني 1مثالً ( كه نياز ا ،نيبنابرا

انتخابـات غصـه    از پـس كلينتـون  «مثالً گـزارة  كه  اين از ،ديگر بيان . بهرا دارد همان معناي ضمني
تـوان نتيجـه گرفـت كـه      نمـي را در خود دارد  »كلينتون زنده بودن«معناي ضمني  »خواهد خورد

 ،اسـاس  بـراين . را دارد نيز همين معناي ضمني ،14يا نتيجة استداللِ  ،14مقدمة دوم در استداللِ 
 شـد  انيـ به در بـاال  كـ  يا گونه به يضمن يمعنا براساس 14از معتبر بودنِ استدالل  دفاع ،نظر ما به

   .شود اقامه باره دراين تر مبسوط يهاي استدالل كه وقتي تا حداقل است؛ يمنتف
ها كه از مباحث پيچيـده در   معناي ضمني در شرطي ثمبح دربارةتر  اطالع بيشكسب براي 

   .Geach 1965به  ديبنگر، نام برديمقبالً بر دو منبعي كه  عالوهاست، معاصر فلسفة 
انجام شد)، معناي ضمني  براساسكه (كاري  14دفاع از معتبر بودنِ استدالل  كه دوم اين ةنكت

گـرايس از معتبـر بـودنِ    ود كـه خـ   نـدارد  درعمـل ربطـي بـه دفاعيـاتي    اگر هم صحيح باشـد،  
بررسـي   بنـابراين،  .)10و  8 هاي استداللشوند (مثل  ها مي كه شامل شرطيكند  ميي هاي استدالل

است. دفاعي كه شخصِ گـرايس از   همقالاين ما در  فاين مطلب خارج از فرصت و هد تر بيش
بر  ) مبتني10و  8 هاي استداللشوند (مثل  ها مي كه شامل شرطي كند مي يهاي استداللمعتبر بودنِ 

و  )8تاليِ نتيجة استدالل (مثل مثال مرِّ او چراكه ازنظر  ،مدعايِ اظهارناپذيريِ نتيجة استدالل است
اسـتدالل   تدر مقـدما طور مسـتقل   و به) صراحتاً 10 استدالل (مثل مثالنقيضِ مقدمِ نتيجة مرِّيا 

در  14)؛ با طرح مثالِ Sainsbury 2001: 91-95به  ديبنگر براي نمونه، ،زمينه نيا(در  اند اظهار شده
  را مسجل كند. 14دن مثال تواند معتبر بو نمي دفاع اين كه ميصرفاً استدالل كرد مقاله، نيا
صـورت   بـه را در متون فلسفي واقع  هاي خالف اعتراض مربوط به شرطيمعاصر  فيلسوفان 18.

  بـه  ، بـراي نمونـه، بنگريـد   تـر بـا ايـن بحـث     براي آشنايي بيشاند.  بحث گذاشته مبسوط به
 Adams 1970; Stalkner 1968; Dudman 1988. 
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