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  ؟اند يارزش رتابعيغ يخبر يها يشرط ايآ

  *الوند مسعود

  چكيده
 موجب بودن يارزش تابع در كيكالس منطق زبان ادات و يعيطب زبان ربط ادات يخوان همنا

 و يعـ يطب زبان جمالت ييبازنما در كيكالس منطق زبان كه كنند گمان يبرخ تا است شده
 داده نشـان  تـا  شود يم تالش مقاله نيا در. است ناتوان زبان نيا يها استدالل يبند صورت

 مخالفـان  يمـدعا  و سـت ين عاجز يبند صورت آن از سره كي كيكالس منطق زبان كه شود
 در اتيدفاع. ستين كامل يعيطب زبان يها استدالل و جمالت ييبازنما در منطق زبان ييتوانا

 در سيگرا يةنظر اگرچه. دشو يم ميتقس ميرمسقيغ و ميمستق اتيدفاع ةدست دو به نهيزم نيا
 از يبخشـ  مقالـه  نيـ ا در ،شـود  يمـ  محسـوب  ميرمسقيغ دفاع يبرا يعطف ةنقط نهيزم نيا

 زبـان  بـا  منطـق  زبان ةشد يصور يها استدالل يخوان هم نا مدافعان دربرابر ميمستق اتيدفاع
 جمـالت  ييبازنما با مخالفت در استراسون يها استدالل ذكر با ابتدا: ميكن يم طرح را يعيطب

 و كـرد  ميخـواه مطـرح   را كـالرك  اتيـ دفاع كيكالس منطق زبان از استفاده با يعيطب زبان
 .ديد  ميخواه را كالرك يها پاسخ و كالرك درمقابل انگي يها چالش سپس

 ،يياسـتلزام معنـا   ،يزبان صور ،يعيزبان طب ،يادات تابع ارزش منطق جمالت، :ها دواژهيكل
 .يادات منطق ،يضمن داللت ،يارزش تابع استلزام

  
  مقدمه. 1

 يبه زبان صور يعيزبان طب جمالت ترجمةبا  ،كه ندا ان منطق كالسيك برآندار طرفاغلب 
 گونـه  هـر  از خالي ،ها استنتاجاعتبار  رو اين از و شود مي مال ساخت منطقي جمالت برمنطق، 
رفتار ادات ربط  ،حال اين با. ندشو مي ارزيابيمنطق  يدر زبان صور يعي،زبان طب ايهام و ابهام
متفاوت است و ممكـن   يارزبان منطق جمالت بس يگاه با ادات ربط تابع ارزش طبيعي زبان
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منطق  يدر زبان صور ها استنتاجبا محك اعتبار  يعيزبان طب يها استنتاجاعتبار  ياست بررس
  را دچار اختالل كند. 

 ∧ P  Qو ∧ Q Pارزش صـدق   آيـد،  يبـر مـ   ∧ Q  Pاز جـدول ارزش  كـه  نچنا ،مثال براي
هـم   ∧ P Qگرفـت كـه    يجـه نت تـوان  مي بالفاصله ،∧ Q Pصدق  صورت دراست و  سان يك

و در تهـران   يافـت وفـات   1389در سال  حسن« مركب جملةصادق خواهد بود. اما اگر در 
 1389در سال  حسن«از جمالت  هركدامو  يمكن منظور   ∧  معادل را »و« »خاك سپرده شد به

 صـورت  در يم،ده يشنما Qرا با  »شد سپرده خاك بهدر تهران  حسن«و  Pرا با  »وفات يافت
خواهد  يمعن ينبه ا »∧ P Q« يول ؛نمايد يم يهيبد »∧ P Q«صدق ساخت  ،باالصدق جمالت 

 سـاخت و صـدق   »يافت وفات 1389 سال در و شد سپرده خاك بهدر تهران  حسن«بود كه 
  است!گور شده  به زندهكه حسن  دهد يرا م يمعن ينظاهراً ا چراكه ،نمايد نمي پذيرفتني مذكور

خصوصيت تابع ارزشي بودن ادات ربط زبان منطق جمالت و تفاوت رفتـار معـادل   
 ويـژه  بـه و  »∨«، »∽«ساير ادات  درموردو  يستن »∧«منحصر به ادات  ها آن زبان طبيعي

، كـه گـاه اسـتلزام تـابع ارزشـي      ⊂جـدول ارزش  مالحظـة  خـورد.   چشم مـي  به نيز» ⊂«
)material implication آن بـا شـروط صـدق جمـالت      نبودن منطبقشود، و  مي) نيز خوانده

ي زبـان طبيعـي در زبـان    ها استنتاجكه طرح بررسي است شرطي زبان طبيعي موجب شده 
 Q ⊃ P ةجملـ  ⊂جدول ارزش ادات ربط  براساسبرسد.  نظر بهصوري منطق طرحي ناقص 

هـا   حالـت بقية در  ) كاذب باشد وQ( ) صادق و تالي آنP( تنها زماني كاذب است كه مقدم
اي  تالي صادق باشـد يـا كـاذب) جملـه     كه نايكه مقدم كاذب باشد (اعم از  زمانيخصوصاً 

 درمورداگر اسنودن « واقع خالف جملة شرطي ،براي مثال ،صورت دراينصادق خواهد بود. 
كـذب مقـدم آن صـادق     بـه  توجـه  با ،»كرد گري مي كرد، فرد ديگري افشا گري نمي سيا افشا

 طـور  به كه نآ حالصادق خواهند بود) و  واقع خالفي ها شرطيخواهد بود (و بنابراين تمام 
را  گاه آن را در نظر بگيريد كه هيچ Aظرف آب  :دانيم. مثالي ديگر را صادق نمي شهودي آن

 اگـر «جملـة   ⊂جـدول ارزش   براسـاس  صورت دراينو نخواهيم داد، كه  ايم حرارت نداده
كـذب مقـدم    به توجه با ،»زند يخ مي گاه آنحرارت دهيم،  هدرج 90را تا دماي  Aظرف آب 

 دانـيم؛ يـا در مثـالي    را صـادق نمـي   شهودي آن ازنظرولي  ،اي صادق خواهد بود جمله ،آن
⊂p چنين آمده است كه باوجود برقراري) Sainsbury 2001: 92(معروف  r ╞p⊃ q , p ⊃ r 

 يكـي  حتمـاً  و باشـند تنها دو نفر در انتخابات شركت داشـته   كه نآ شرط بهگيري زير ( نتيجه
  :نمايد نمي درست) شود انتخاب
  ؛بود خواهد انتخابات برندةاگر بيژن قبل از انتخابات بميرد، منيژه  ـ
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محـو   عمـومي  صـحنة بعـد از انتخابـات از    يـژن باشـد، ب  انتخابـات  برنـدة  يژهمن اگر ـ
  ؛شد  خواهد

 محـو  عمـومي  صـحنة بعـد از انتخابـات از    يـرد، از انتخابـات بم  بنابراين، اگر بيژن قبل
  .شد  خواهد

كننـد   كه از تابع ارزشي بودن جمـالت شـرطي خبـري دفـاع مـي      ها آن ةالبته تقريباً هم
اعمـال   واقـع  خالفهاي  توان شروط صدق استلزام تابع ارزشي را بر شرطي كه نمي اند آن بر

 حـال  ايـن  بـا كننـد.   استلزام تابع ارزشي تبعيت نميها از شروط صدق  و اين نوع شرطيكرد 
هاي خبري در زبان طبيعي از شروط صدق استلزام تابع  شرطي نكردن رأي به تبعيت درمقابل

ي هـا  دفـاع يـك دسـته از ايـن دفاعيـات كـه بـه       : ارزشي دو نوع دفاع صورت گرفته است
هـاي   تابع ارزشي از شـرطي  ) مشهورند قبول دارند كه با قرائت استلزامindirect( غيرمسقيم

اكـراه داريـم،    ها آن خبري در زبان طبيعي جمالتي صادق خواهند بود كه از پذيرش صدق
بلكـه ناشـي از داللـت ضـمني      ،داننـد  كـذب آن جمـالت نمـي    دليـل  بـه ولي اين اكراه را 

)implicature( ارزشي يي كه در تأييد تابع ها استداللدوم دفاعيات، دستة در  1.نددان مي ها آن
و نشـان داده  شـوند   كشيده مـي چالش  بهاند  هاي خبري زبان طبيعي ارائه شده نبودن شرطي

بـه   2هاي استراسـون  با طرح نقد ،در مدعاي خود موفق نيستند. درادامه كدام هيچشود كه  مي
هاي خبري زبان طبيعي بعضي دفاعيات مستقيم ازجمله  قرائت استلزام تابع ارزشي از شرطي

شكل ديـالكتيكي نقـد    به وكنيم  مي را ارائه ها گونه نقد اين درمقابل 3ايكل كالركدفاعيات م
. الزم است كه كردخواهيم را مطرح هاي كالرك  و پاسخ 4جانب جان يانگ ازكالرك آراي 

اسـتلزام  رابطـة  جاي اين مقاله از  جاياشاره كنم. در  اي هآيد به نكت ميدر پي  چه آن درمورد
اسـتفاده  ╞تكرار آن از نمـاد    از  كه براي جلوگيرياست ) نام برده شده entailmentمعنايي (

كـه اسـتلزام    شده است؛ بديهي است كه خواننده خود از سياق متن تشـخيص خواهـد داد  
ايـن   كـه  ناييا در زبان صوري منطق (گو است معنايي مذكور در زبان طبيعي صورت گرفته

 است). رابطه در هر دو زبان به يك معني

  
 نيستند؟ ارزشي تابع طبيعي زبان در خبري هاي شرطي آيا. 2

  يخبر يها يشرط و استراسون 1.2
نگاشـته   »گـاه  آناگـر ...  « صـورت  بـه هاي خبري در زبان طبيعي كه  استراسون شرطي ازنظر

گام به جلو  يكبا برداشتن  يول ،دانيم نمي را مقدم صدق كه شوند يساخته م يزمان شوند يم
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دانـيم.   را هـم نمـي   صـدق آن  البتـه  كـه  رسـيم  مـي  ديگـري  جملـة و فرض صـدق آن بـه   
دهيم، منظورمان معقول  نسبت صدق مي »q گاه آن pاگر «هاي  هرگاه به شرطي صورت دراين

)reasonableاست و نه صادق ( )Strawson 1952: 83.(  استراسـون اگـر قـرار     ازنظـر درواقع
p« صـورت  بـه در زبان طبيعي  »q گاه آن pاگر «ترجمة باشد كه  اي صـحيح و   ترجمـه  »⊂

pشروط صدق   يـر ز ييمعنـا  اسـتلزام  رابطـة  يـد با ،برقرار باشد »q گاه آن P اگر« براي ⊂
  برقرار باشد:

 

صرف كذب مقدم يا صدق تالي  چراكه ،اي برقرار نيست استراسون چنين رابطه ازنظراما 
از ايـن دو شـرط بـراي صـدق      كدام هيچ كه درحالي، است p ⊂شرط كافي براي صدق 

اسـتنتاج  مقدمـة  يعني ممكـن اسـت   ؛ (ibid.: 84)كافي نيستند  »q گاه آن pاگر « شرط خبري
اين استنتاج معتبر نخواهد بود. براي  صورت دراينصادق و نتيجه كاذب باشد كه باال معنايي 

  مثال استلزام تابع ارزشي زير را در نظر بگيريد:
)A(  اعدام شد 1630چارلز اول در سال  ⊂وزير است  نخستجرج برادن.   

كه مقدم و تـالي (و بهتـر   ي صادق خواهد بود ا جملهمركب فقط بدان جهت اين جملة 
تـوان   نمـي  كـه  (.ibid)است بگوييم فقط مقدم آن) كاذب است، اما استراسون معتقد اسـت  

  صدق شرطي طبيعي متناظر آن را پذيرفت: 
)Bوزير است.   جرج براون نخست گاه آناعدام شد،  1630سال  ) اگر چارلز اول در 

 5:هـا در زبـان طبيعـي متضـمن دو امـر اسـت       او كاربرد استاندارد از شـرطي  ازنظرزيرا 
لزوم  موردكه وراي روابط ارزش صدق  اند ميان مقدم و تالي ارتباطي متضمن ها شرطي  )الف

كـه صـدق    سـت ا آن ةكنند مذكور توجيه كه ارتباط يطور بهبراي استلزام تابع ارزشي است؛ 
ها در زبان طبيعي  بردن شرطيكار بهب)  ؛مقدم مبنايي خوب براي پذيرش صدق تالي است

 صورت دراين .)ibid.: 88( ستها آن به صدق مقدم و تالي نداشتنيا باور نداشتن معني يقين به
اين تضـمنات در   ي) را اظهار كند و مراد او تضمنات الف و ب باشد و هردوBاگر كسي (

گويد هـم كـاذب اسـت.     او مي چه آن گاه آنشوند)،  نمي كه نچنا) برآورده نشوند (Bاظهار (
 نمايش دهيم: qو  p) را با Aبنابراين، اگر مقدم و تالي را در (
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در زبـان صـوري منطـق و     ⊂ q p خواني همنا يبرا )ibid.: 87( استدالل ديگر استراسون
 ∧ )q گـاه  آن p(اگـر   [جملـة   كـه  درحـالي ، آن است كهدر زبان طبيعي  »q گاه آن pاگر «

استراسون صدق تحليلي)  تعبير به(يا  گو راستدر زبان طبيعي يك ∽   ])∽ q گاه آن p (اگر
اسـت.   ∽∽ pبـا   ارز همممكن الصدق جملة يك  ∽ ])q ∼ ⊃ p (∧ )q ⊃ p([جملة است، 
) consistentجمالتـي سـازگارند (   منطقـي  ازنظـر  q ∼ ⊃ pو ⊂ q   pاستراسون ازنظر درواقع
 »∽ q گـاه  آن pاگر «و »qه گا آن pاگر «ولي جمالت  ،ند)ا كاذب باشد، هردو صادق p(وقتي 

  ):contradictionند (ا در زبان طبيعي متناقض
  .اگر باران ببارد، مسابقه لغو خواهد شد  ـ
 اگر باران ببارد، مسابقه لغو نخواهد شد. ـ

  
  كالرك و استراسون 2.2
را منتقل گانة باال  هاي طبيعي تضمنات دو حتي اگر بپذيريم كه در بيان شرطي ،كالرك ازنظر
چـه   آن صـدق  شـروط شدن اين تضمنات ازجمله  آورده چنين نيست كه بر گاه آنكنيم،  مي

كالرك اگر اسـتلزامات  عقيدة  به درواقع. )Clark 1971: 34( كند يباشد كه شخص اظهار م
برقرار باشـد،   ها آن استلزام معنايي بينرابطة منطقي اظهار شخص باشند و نتيجة الف و ب 

نشدن و كـذب آن تضـمنات    آورده معنايي، بر رابطة استلزامتعريف  به توجه با ،صورت دراين
شخص خواهد بـود. امـا اگـر اسـتلزامات مـذكور غيـر از آن باشـند        اظهارية معني كذب  به
شرط صدق اين  ،)6باشند اي محاوره غيرمنطقيضمني يا  يها داللتاز نوع  تر بيان دقيق به  (و

را اظهار  B). فردي كه .ibid( شخص نه الزم است و نه كافياظهارية استلزامات براي صدق 
 يصـدق تـال   پذيرش كنندة ي ميان مقدم و تالي كه توجيهارتباط يانممكن است در ب كند مي

 اظهـار  كـاذبي  جملـة  يمنطقـ  ازنظـر  يول ،باشد موفق نا پذيرفتن صدق مقدم است براساس
  .است  نكرده

 يـن نـاقص اسـت؛ صـرف ا    استدالل استراسون در بهترين حالت كالرك ازنظر بنابراين
 ياثبات ادعا يبرا كند يرا منتقل م ياستلزامات خاص »q گاه آن p اگر« يت كه اظهاركردنواقع

 يياستلزامات از نوع استلزام معنـا  يننشان دهد كه ا يدبا چنين همون كافي نيست، و استراس
  )..ibid( اند يزي شبيه آنچ يا

 »q گـاه  آن p اگر«هاي شرطي  كالرك در رد استدالل دوم استراسون معتقد است كه الگو
سـازگاري بايـد    صورت نادر يراز ،نيستند سازگار ظاهرشان نا خالف بر »∽ q گاه آن pاگر « و
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ست ا سازگار باشد و براي رد اين ادعا كافي نا ي مذكورها ساختبا  جملة شرطيهر جفت 
 ناسازگار نيستندبا اين دو ساخت وجود دارد كه  جملة شرطينشان داده شود كه يك جفت 

)ibid.: 35(.  دكن ميكالرك براي اين منظور جمالت زير را معرفي:  
)C؛) مسابقه لغو نخواهد شد   
)D؛ شود غو مي) در روز مسابقه هرموقع باران ببارد، مسابقه ل  
)E؛ ) اگر باران ببارد، مسابقه لغو خواهد شد  
)F .اگر باران ببارد، مسابقه لغو نخواهد شد ( 

C  وD كالرك مدعي است  عالوه بهسازگارند.  نظر بهF ╞C ،مسـابقه لغـو    كـه  ناي؛ زيرا
) رخ دهد، مسابقه لغو نخواهـد  in factامر ( درواقعدهد كه هر اتفاقي  نخواهد شد نتيجه مي

باريد، مسـابقه   گويد اگر باران مي ناظر بر امور مقدر نيست و نمي Fدر  رفتهكار بهشد ( فعل 
  ،روشن است كه چنين همشد).  لغو نمي

E ╞D حال اگر .F ╞ C  وE ╞Dتوان نتيجه گرفت: ، مي  

 
 ∧ Fمعنايي بين  رابطة استلزام به توجه بابا هم سازگارند،  Dو  C جاكه ازآن صورت، دراين

E  و مقدماتC  وD ،E،  وF  هم بايد با هم سازگار باشند؛ چه اگرC  وD و  با هم سازگارF ∧ E منطقي اين امكان وجود دارد كـه   طور بهد، نتناقض باشمC و D     ،هـردو صـادق باشـند
كه متنـاقض   C و  F ∧ E ╞ D صورت خواهيم داشت: دراين كاذب است و F  ∧ E كه درحالي

  ست.نتيجة باالبا 
  

  كالرك و انگي 3.2
گـامي اسـت   است  در آن آمده باالاعتراض در استداللي كه مثال نقض  قابليانگ گام  ازنظر

آيد  چنين برمي Cكالرك از  زعم به .)F ╞C )Young 1972: 58كند:  كه در آن كالرك ادعا مي
يانگ اشتباه است كه ايـن را يـك    ازنظركه هر اتفاقي رخ دهد، مسابقه لغو نخواهد شد. اما 

  )..P )ibid  هر اتفاقي رخ دهد گاه آن ،Pاگر   اصل كلي بدانيم كه:
با اين جمله  سان يكمنطقي داراي قدرتي  ازنظر »مسابقه لغو نخواهد شد«جملة  درواقع
بيني  پيش براساس، احتماالً عالوه به. »مسابقه لغو نخواهد شد هر اتفاقي رخ دهد،«نيست كه 

 زمـان  هـم باور كرد كه مسابقه لغو نخواهد شد و  توان مي هواي مطلوب در روز مسـابقه 
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بنـابر   كـه  درحالي؛ »اگر باران ببارد، مسابقه لغو نخواهد شد« كه يرفتنپذ يسازگار طور به
را رد  Fتوان صدق  سازگاري، نمي درگيرشدن در نا، جز با Cادعاي كالرك با پذيرش صدق 

  )..ibid( كرد
كه اگر زمان مسابقه را يك گـام بـه عقـب     آن استپاسخ كالرك به اين اعتراض يانگ 

مسـابقه در  نتيجـة  برگردانيم و خود را در موقعيت بعد از مسابقه قرار دهيم، مثالً بـا ديـدن   
  زير اظهار خواهيم كرد:  صورت بهترتيب  بهرا  Fو  Cهاي  روزنامه، گزاره

)CCمسابقه لغو نشد (.  
)FF (نشد لغو مسابقه باريده، باران اگر.  

صـدق   توانيم مي بالفاصله كنيم، مي اظهار را) CCكه وقتي ( رسد يم نظر به صورت دراين
)FF (چون و كنيم قبول را )FF (╞)CCسازگاري ( طور بهتوانيم  )، نميCC) را قبول و (FF (

معتقـد اسـت كـه اگـر در      Fو  Cرا رد كنيم. كالرك با اين تغيير موقعيت زماني در اظهـار  
) را رد كنـيم، در موقعيـت قبـل از    FFتوانيم بدون ناسـازگاري (  موقعيت بعد از مسابقه نمي

  ).Clark 1974: 78( توانيم مسابقه هم نمي
و  »بقه لغو خواهـد شـد  اگر باران ببارد، مسا«ولي يانگ معتقد است كساني كه جمالت 

در موضع مخـالف   را كنند اساساً خود را اظهار مي »اگر باران ببارد، مسابقه لغو نخواهد شد«
يانگ اگر  ازنظر درواقع. )Young 1972: 59( بارد نمي باران كه بدانند اگر حتييابند،  هم مي
) به باران نيامدنهاي مذكور از نوع استلزام تابع ارزشي بودند، صرف كذب مقدم (يا  شرطي

   .بخشيد كنندگان پايان مي تنازع ميان اظهار
). براي مثال .ibid( گفتند)، اما در زبان طبيعي چنين نيست (چون هردو سخن صادقي مي

  گويد: فرض كنيد حسن مي
)E.اگر باران ببارد، مسابقه لغو خواهد شد (  

از نوع استلزام تابع ارزشي بود، در مخالفت با سخن  جملة شرطي) يك E( كه درصورتي
زيرا پيشـاپيش   ؛): اگر باران ببارد، مسابقه لغو نخواهد شدFكه (بگوييم توانستيم  حسن نمي

توانسـتيم   با هم سازگارند. بنابراين در مخالفت با سخن حسن فقط مي Fو  Eدانستيم كه  مي
  ، مسابقه لغو خواهد شد.ببارد ) چنين نيست كه اگر باران’E( :بگوييم

نمايش دهيم،  ∽) q ⊃ p( صورت به) را ’E( و ⊂ q p صورت به) را Fاگر ( صورت دراين
بـا فـرض    ،خواهد بود. بنابراين )p ∧ ∽ (qمعادل با ) ’E(و  ∽ )q ∼ ∧ p( ) معادل باE( گاه آن

اما يانگ مدعي است كسـي كـه    .q ∼ ∧ p :گفتيم بايد مي E، در مخالفت با Fو  Eسازگاري 
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بـاران خواهـد   « كـه  نايـ  بـر  مبنيمخالفت كند الزم نيست كه به حكمي قوي  Eخواهد با  مي
  )..ibid( متعهد باشد q ∼ ∧ p ≡باريد، ولي مسابقه لغو نخواهد شد 

اگر «و  »q گاه آن pاگر « با ساختجملة باال تخالف دو  آن است كهپاسخ كالرك 
p گاه آن q ∼«    نـه   ،ديگـر اسـت  جملـة  ناشي از تناقض احتمالي در داللت ضمني يكـي بـا

حسن ايـن   درمورد؛ براي مثال فرض كنيد احمد )Clark 1974: 80( ها آن ناسازگاري منطقي
و علي در مخالفـت بـا سـخن     »حسن استاد دانشگاه تهران است«كند كه  سخن را اظهار مي

. در اين حالت مسلماً احمـد و علـي در   »استحسن استاد دانشگاه شيراز « :گويد احمد مي
وجـه   هـيچ  جملة بـاال بـه  يابند، ولي دو  خود را در موضع مخالف هم مي باالهاي  بيان گزاره

بسا حسن استاد پروازي باشد و در هر دو دانشگاه مشغول به  چهناسازگاري منطقي ندارند؛ 
سـازگاري   نـا  وجـه  هيچ به شود ياظهار م چه آن همتدريس باشد. اما حتي بدون اين فرض 

آن  »حسن استاد دانشگاه شيراز است« كه نايمنطقي ندارد. ممكن است منظور علي در اظهار 
و تناقض آن  يسخن عل يداللت ضمن ولي، »حسن استاد دانشگاه تهران نيسـت «باشد كه 

ـ   يچه احمد و عل آن منطقي سازگاري نا معني بهبا سخن احمد   نيسـت  كننـد  ياظهـار م
)ibid. و ربطي به ساخت غيرشرطي جمالت اظهارشده نـدارد  باال ). توجه كنيد كه استدالل

كنـد كـه اتفاقـاً     ارائه مـي  »∽ q گاه آن pاگر « و »q گاه آن pاگر «كالرك دو گزاره با ساخت 
و بنـابراين  اسـت  مشهود  زمان هم طور بهكذب مقدم مشتركشان صدق هر دو گزاره علت  به

  .)ibid.: 79( را در پي خواهد داشت ها آن سازگاري منطقي
فرض كنيد حسن براي دانشگاهي تقاضاي كار داده اسـت و تصـميم دارد كـه سـمتي     

علت مشكالت مالي تصميم ندارد كه  بهاز استادتمامي قبول نكند؛ اما دانشگاه مذكور  تر كم
از دو طـرف از   كدام هيچياري به حسن پيشنهاد كند. با اين فرض كه  سمتي باالتر از استاد

كند.  كشند، مسلم خواهد بود كه حسن پيشنهاد دانشگاه را قبول نمي تصميم خود دست نمي
تصميم حسن و تصميم دانشگاه، جمالت زير را  به توجه با، ترتيب بهاكنون اگر احمد و علي 

  كنند: راظها
مامي حســن ســمتي را در دانشــگاه الــف قبــول كنــد، آن ســمت اســتادت اگــر«احمــد: 

  ».بود دخواه
حســن ســمتي را در دانشــگاه الــف قبــول كنــد، آن ســمت اســتادتمامي   اگــر«علــي: 

  ،»بود  نخواهد
اطـالع از   دليـل  بهبودن از تصميم حسن، و نه علي،  دليل مطلع بهحالت نه احمد،  در اين

رو كـه شـرايط حـاكم بـر      از آن ،درواقعد و ندان تصميم دانشگاه، سخن خود را كاذب نمي
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اي است كـه اساسـاً حسـن هـيچ سـمتي را در دانشـگاه قبـول         گونه بهتصميمات دو طرف 
احمـد و علـي بـا     كـه  نتر آ و مهماست كامالً مشهود جملة باال دو  زمان همكند، صدق  نمي

 يابند.  خود را در موضع مخالف نميباال اظهار جمالت 

از پذيرش صدق  Cصدق پذيرش  درمقابلمثال مسابقه  درمورداگر كسي  ،كالرك ازنظر
F يا ممكن اسـت از آن جهـت باشـد كـه اظهـار       ،اكراه داشته باشدF  جـاي   بـهC   مـانع از

ـ  مـي بخشي كافي در محاوره باشـد يـا    اطالع  C دركنـار  Fد از آن رو باشـد كـه اظهـار    توان
هردوي اين موارد ناشـي از ناسـازگاري    اما 7.محاوره باشدي بيش از حد نياز در بخش اطالع

  .)C )ibid.: 78با  Fنه سازگاري منطقي  ،است Cبا  Fداللت ضنمي 
و  »⊂«تابع ارزشـي   رابطة استلزامي خوان همنا درموردكه ميچل  ياز موارد ادعايي ديگر

اسـت  كرده ي طبيعي بيان ها شرطيدر زبان طبيعي و غيرتابع ارزشي بدون  »گاه آن اگر ......«
∽«شرايط صدق جمالت  نداشتن تطابق p ⊃ p« اگر « و~p گاه آن p «  .ميچـل   ازنظـر اسـت

∽« كه درحالي p ⊃ p«  با  ارز همممكن الصدق  ةجمليكP اگر «جملة  ،است~p گاه آن p «
د كـه  كنـ  مـي . اما كالرك باز هم ادعا )Mitchell 1962: 67(يك تناقض است  در زبان طبيعي

برخالف ظاهرش، خودمتناقض نيسـت. بـراي    »p گاه آن p~ اگر«نشان داد ساخت  توان مي
اي جـز   چـاره د كـه ايـن سـاخت    كن مياين منظور استداللي با استفاده ساخت مذكور ارائه 

  بگيريد: جمالت متوالي زير را در نظر .)Clark 1971: 36(سازگاري نخواهد داشت 
)G افي بـراي زنـدگي بـا او    ك ةانداز به) اگر هوشنگ همسرش را ترك نكرده است، بايد

  ؛سرسخت شده باشد
)H كـافي   اندازة بهكافي سرسخت شده،  اندازة به) اگر هوشنگ براي زندگي با همسرش

  ؛براي ترك او جسارت پيدا كرده است
)I كافي جسـارت يافتـه اسـت، او را تـرك      اندازة به) اگر هوشنگ براي ترك همسرش
  ؛است  كرده

  ،بنابراين
)J را ترك نكرده است، او را ترك كرده است.) اگر هوشنگ همسرش  

, ╞J  اًيقين جا ايندر  , , و   خودمتنـاقض  Jاگر  صورت اين دربا هم سازگارند.   
  سازگار است. اي جملهباشد و بنابراين حتماً  G, H, Iمنطقي نتيجة تواند  باشد، نمي

و رد مثـال نقـض    »p گـاه  آن ~ P اگـر «اما يانگ براي دفاع از قرائت غيرتابع ارزشي از 
ي طبيعي (كه كـالرك از  ها شرطي درموردتعدي قاعدة كالرك معتقد است كه با استفاده از 
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منطقـي   طـور  بـه  Iو  H درمـورد عكس نقـيض  قاعدة استفاده كرده است) و باال مثال نقض 
كافي براي زندگي بـا همسـرش سرسـخت     اندازة بههوشنگ  اگر«توان نتيجه گرفت كه  مي

گـر هوشـنگ   ا )G: (چنـين خواهـد بـود   ، كه عكس نقيض آن »شده، او را ترك كرده است
 .كافي بـراي زنـدگي بـا او سرسـخت نشـده اسـت       اندازة بههمسرش را ترك نكرده است، 

» ~ q گاه آن p اگر«و » q گاه آن P اگر«، كه از الگوي Gو  Gساخت  به توجه با، صورت اين در
يانـگ، از ناسـازگاري    ازنظـر هـا   آنقبلـي   ةشـد  اثبـات ناسازگاري  و 8،ندكن ميپيروي 

آيد كه نتيجه هم بايد ناسازگار باشد و بنابراين مثال نقض كالرك  مي برمقدمات چنين 
 و تابع ارزشي نبودن آن را رد كنـد  »p گاه آن p~ اگر«بودن ساخت  خودمتناقضد توان مين
)Young 1972: 60(.  

گردانـد   منفي آن را بـه خـود او بـازمي   نتيجة كالرك با پذيرش مقدمات استدالل يانگ 
)Clark 1974: 81(.  درمـورد تعـدي و عكـس نقـيض را    رابطـة  كالرك معتقد است كه اگر 

منطقـي   طـور  به »p گاه آن p~ اگر«بودن ساخت  خودمتناقضي طبيعي بپذيريم، از ها شرطي
ناسـازگارند.   »~ q گـاه  آن P اگـر «و  »q گـاه  آن P اگر«هاي  ساختنتيجه گرفت كه  توان مي

 :صادق باشـند  »q~ گاه آن p~ اگر« و »q گاه آن p~ اگر«براي اين منظور فرض كنيم 
دست آوريم و نقض دوگانه را حذف كنيم،  بهبنابراين اگر عكس نقيض شرطي دوم را 

 شرطي اول نتيجـه گزارة حاصل خواهد شد كه با عطف آن به  »p گاه آن q اگر«جملة 
 p~ اگر«اگر  صورت اين درصادق است.  اي هجمل »p گاه آن p~ اگر«خواهيم گرفت كه 

 هـا  نهـاي آ  جانشـين  نمونـه منطقـاً دو فـرض اوليـه يـا      گاه آن ،باشد خودمتناقض »p گاه آن
 طـور  بـه بنـابراين   و نـد ا متناقض »q~ گاه آن p~~ اگر«و  »q گاه آن p~~ اگر« صورت به

 صورت اين درمتناقض و ناسازگار خواهند بود. »  q~گاه آن P اگر«و  »q گاه آن P اگر«منطقي 
 طـور  بـه رك، دو ساخت با مقدم مشـت  ينا يكالرك در رد ناسازگار ياستدالل قبل به توجه با

  .شود مي هم مرتفع »p گاه آن p~ اگر«بودن ساخت  خودمتناقضمنطقي 
و  يصدق اسـتلزام تـابع ارزشـ    يطشرا نبودن خوان هم بر مبنيباال رد مدعيات  با ،كالرك

دو  يـن نشـان دهـد كـه ا    يتا با استدالل آيد برمي درصدد طبيعي، زبان در خبري يها شرطي
 مثابـة  را بـه  يـن كالرك ا .)Clark 1971: 38-39(باشند  ارز هم توانند مي يشهود ازنظري شرط
گرفت كـه   يجهنت توان مي گاه آن ،r ╞p, qكه اگر  پذيرد مي يعي) در زبان طبGDTل (اص يك

  :يـم منطق دار يمقدم در زبان صور وضع قاعدة يبرقرار به توجه بااما  r  ╞p.9 گاه آن q اگر«
 q ╞p و q ⊃  p،  اصل ( به توجه با صورت اين دركهGDT (داشت ميخواه:  

  q ╞q ⊃ p گاه آن pاگر        )1(
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زيرا برقرارنبودن اين رابطه به اين  ؛q گاه آن p اگر╞ q ⊃ p :نشان داد توان مي ديگر سوي از
 »q ⊃ p« صـادق و  »q گـاه  آن p اگر«معني است كه بايد تعبيري وجود داشته باشد كه در آن 

كاذب باشد. اما از  qصادق و  p) بايد q ⊃ pجدول ارزش  به توجه با( كاذب باشد و اين يعني
نتيجه گرفـت   توان مي ها آنوضع مقدم بر قاعدة و اعمال  pو صدق  »q گاه آن p اگر«صدق 

   ،هم صادق باشد كه تناقض است. بنابراين qكه بايد 
)2(      q ⊃ p ╞ اگر p گاه آن q  

  .q ≡ q ⊃ p گاه آن p اگر: آيد برمي ين)چن2) و (1از روابط ( صورت اين در
 بـاال  يارز هـم  اثبـات  برايكالرك و استفاده از آن  ازجانب) GDT( يرشپذ يانگ ازنظر

 يول ؛است صوري منطق زبان در )deduction theorem( استنتاج قضيةاز شباهت آن با  ناشي
اسـتنتاج در زبـان   قضـية   10.يسـت ن يعيآن در زبان طب يرشاجبار در پذ معني بهاهت شب ينا

شـامل ادات   يجهكه نت شود مي يانب »r ⊃ q ⊢ p گاه آن r ⊢ p, q اگر« صورت بهمنطق جمالت 
 صـورت  بهمعنايي  رابطة استلزامحتي اگر اين قاعده درقالب  ،»گاه آن....  اگر«نه  ،است »⊂«

  زير بيان شود:
  ».است r ⊃ qمعنايي مستلزم  طور به p گاه آن ،باشند rمعنايي مستلزم  طور به qو  p اگر«

 صوري منطق صرفاً براي بيان اين قاعده در فرازبان »گاه آن......  اگر«استفاده از  جا ايندر 
  .)Young 1972: 57(در زبان طبيعي نيست  »گاه آن......  اگر« دربارةخود  قضيه اين و است

 توجيه براي مبنايي دتوان مين استنتاج قضية) به GDTد كه شباهت اصل (پذير ميكالرك 
 چنـان  طبيعي زبان در اصل اين برقراري كه دده مينشان  مثالي ارائةاصل باشد، ولي با  اين

منظـور جمـالت    يـن ا براي. (Clark 1974: 83)بديهي است كه گريزي از پذيرش آن نيست 
 در نظر بگيريد:را  يرز

)K :(1357 سـال  در منيـژه و  شـد  متولـد  1360 سال در بيژن╞ نيست بيژن مادر منيژه 
  .فوت كرد

)L :(1357منيـژه در سـال   ╞متولد شد، منيژه مـادر او نيسـت    1360بيژن در سال  اگر 
  .كرد  فوت
) K(نتيجـة  ) را L) را نـدانيم، ( L) و (Kد كه حتي اگـر صـدق جمـالت (   رس مي نظر به
كدام اصل  براساس، شود مي) نتيجه K) از (Lاگر ( :پرسد ميكالرك  صورت اين درنيم. دا مي

انگيـز)   بحـث ايـن اصـل (   براسـاس گيـري   نتيجه؟ مطمئناً اين شود ميگيري انجام  نتيجهاين 
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 بـاال ، زيرا اسـتنتاج  شوند ميناشي  اي ههاي ضروري از هر مقدم صدقگيرد كه  نميصورت 
كـالرك   ازنظـر  صـورت  ايـن  درد. رسـ  مـي  نظر به) هم معتبر Lدرصورت ترديد در صدق (

كـه   زمـاني  تـا تواند انجام شود و  ) نميGDTجز با توسل به اصل ( باالتوجيه اعتبار استنتاج 
  11.زد از پذيرش صدق آن سر باز توان ميآن ارائه نشده است، ن درمقابلمثال نقضي 

  
  مالحظات. 3

د، كنـ  مـي دوم خود در پاسخ به ايرادات يانگ اظهـار  مقالة در پايان  )1974(كالرك  كه چنان
 »q گـاه  آن p اگـر «و  »q ⊃ p«ي ارز هـم استداللي كـه در  ويژه  به ،ي اوها استداللاز  كدام هيچ

ي خبري طبيعي از شرايط صدق استلزام تـابع  ها شرطيكامل  يتاثبات تبع ةمنزل بهارائه شد، 
ردكـردن   منظـور  بـه عمـدتاً   بـاال ي ها استداللبلكه ، نيست ها نارزشي و تابع ارزشي بودن آ

ارائه شـده   ها نادعاي آ ندانستن كافيي خبري و ها شرطيمدعاي مخالفان تابع ارزشي بودن 
 وجـه  هيچ به ها آن واست ) modestرو ( ميانه يكالرك ادعاي چون هماست. مدعاي مدافعاني 

هاي ادات منطقي در  اثبات تابع ارزشي بودن معادل منزلة بهيشان ها استداللمدعي نيستند كه 
اين است كـه  كند  شدن بحث كمك مي تر روشنبه  چه آن نگارنده زعم به زبان طبيعي است.

دو طرف را از اين زاويه بنگريم كه موضوع منطق چيست. اگـر موضـوع منطـق     مدعاي هر
(يا منطق  ان تابع ارزشي بودن ادات ربط منطق كالسيكدار طرفتوان مدعاي  باشد، مي زبان

تنها قابليـت بازنمـايي كامـل زبـان و      نهمنطق كالسيك نظرية  :گونه بيان كرد رياضي) را اين
ي زبان طبيعي ها استداللي رياضي را دارد، در نمايش ساخت منطقي جمالت و ها استدالل
تواند آن باشد كه توانايي زبان منطق كالسيك  ، ادعاي مخالفان ميدرمقابلمند است؛  نيز توان

ي رياضي است. ها استدالل بندي صورت بهدر بازنمايي زبان طبيعي ناقص است و فقط قادر 
رسد كه مدعيات مخالفان كفايت منطق كالسيك در بهتـرين حالـت    مي نظر به صورت دراين

 انـداختن آن.  كار ازنه  ،شود ميمنطق كالسيك نظرية فقط منجر به محدودشدن چتر پوششي 
دانند  آن را بخشي از رياضيات مي درواقعمنطق رياضي اكنون چنان جايگاهي يافته است كه 

 ةنادرستي بخشـي از رياضـيات كالسـيك اسـت. ولـي درزمينـ       معناي بهانگاشتن آن  غلطو 
ي ضمني گرايس ابزاري ها داللتنظرية منطق كالسيك، وسيلة نظرية  بهپوشش زبان طبيعي 

هاي ادات منطقي است و با توسـل   معادلحمالت مخالفان تابع ارزشي بودن  دربرابركارآمد 
 هرحـال  بـه كنـد.   را دفـع مـي  منطقي در زبان طبيعـي بسـياري از آن حمـالت     شهوداتبه 
ساني ادات ربط زبـان طبيعـي و زبـان     حمالت مخالفان مذكور و هم دربرابردفاع  جاكه ازآن
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گيـرد،   مي) در زبان طبيعي صورت GDT منطق كالسيك با توسل به شهودات منطقي (مانند
فـان  شهودات مخال كه با استفاده از اند هاي نقضي مثالاين دفاعيات همواره درمعرض خطر 

اين دعوي درنهايت به كجا ختم خواهد  كه ناي صورت اين در. شود ميدر زبان طبيعي مطرح 
اكثر مباحث  كه نچنا نفع كدام طرف سنگين خواهد شد نامعلوم است، هم بهترازو كفة شد و 

  در كند. بهكامل از ميدان  طور بهطرف مقابل را تا  اند نكرده فلسفي پاسخي قاطع دريافت
  

  گيري نتيجه. 4
ان تبعيـت ادات ربـط زبـان طبيعـي از ادات     دار طرفبين منازعة اين مقاله تنها به بخشي از 

همـة  ي هـا  اسـتدالل پـردازد و پرواضـح اسـت كـه ذكـر جزئيـات        ربط منطق كالسيك مي
پـس از ذكـر   در اين مقالـه،  گنجد.  يك مقاله نمي مجالان و مخالفان اين بحث در دار طرف

ي هـا  اسـتدالل ادات ربط زبان طبيعي و ادات زبان منطق كالسيك،  خواني همچند مثال از نا
. كـالرك بـا رد   بررسـي كـرديم  عليه تابع ارزشي بودن ادات ربط زبان طبيعي  را استراسون
در تـابع ارزشـي نبـودن ادات ربـط زبـان      او ي استراسون نشان داد كه مـدعيات  ها استدالل

ي كالرك عليـه استراسـون   ها استداللكشيدن  چالش بهازآن يانگ با  پسطبيعي كافي نيست. 
كالرك داشت كه هربار با پاسخ كالرك مواجه شـد؛  آراي خود سعي در رد آراي و تكيه بر 

نه رأي به تبعيت كامـل ادات ربـط    ،بودن مدعيات مخالفان بود اين منازعه ناكافينتيجة البته 
  زبان طبيعي از زبان منطق كالسيك.

  
  ها نوشت يپ

 

سر  شايد از ،د و شماكن ميال ؤدوستتان از شما س  ميوضعيت عل درموردكنيد كه كسي . فرض 1
حالت، شما  . در اين»خط خوبي دارد دست: «ييدگو مياو فقط  درموردداريد، از او كه  اي هكين
خوبي ندارد، ولي اگر  ميوضعيت علد كه دوستتان اي هضمني اين پيام را به مخاطب داد طور به

سخن  يضمن داللتهم در شرايط خوبي باشد،  مي نظر عل بر خط خوب از دوست شما مضاف
 چه نآ كه آن حالكاذب است و  اي هگزار »ندارد خوبي  ميعل وضعيت او« كه براين مبنيشما 
پرندگان از شما  درموردفرض كنيد كه كسي  :مثالي ديگر .صادق خواهد بود يسخن ايد هگفت

من حتي تفاوت بين كالغ و قناري را هم «اطالعاتي بخواهد و شما در پاسخ اظهار كنيد كه 
يد سخني كاذب است (چون معموالً ما تفاوت كن مياظهار  چه ن. در اين مثال مسلماً آ»دانم نمي

العات من اط« كه براين مبنيداللت ضمني سخن شما  كه درحالييم)، دان ميكالغ و قناري را 
د كه ده ميدو مثال نشان اين د سخني صادق باشد. توان مي »پرندگان بسيار كم است درمورد
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از  چه نبراي صدق آاست ) نه شرط الزم و نه شرط كافي sayيم (كن مياظهار  چه نصدق آ
 چه ن). صدق آimplicaturد (كن ميضمني بر آن داللت  طور بهد و اظهارمان شو ميسخنان برداشت 

معاني  براساسد و شو ميدر آن بيان كه د بدون توجه به زمينه و اوضاع و احوالي شو مياظهار 
 ةد و از اين جهت صدق آن در حوزشو ميكاررفته در عبارات سنجيده  قراردادي واژگان به

د شو مياظهار  چه نصدق داللت ضمني آ كه درحاليد. شو مي) بررسي semanticشناسي ( داللت
معاني ضمني  به باتوجهد و شو ميزمينه و اوضاع و احوالي كه آن سخن در آن بيان  به باتوجه

د. شو مي) سنجيده pragmaticsعمل ( ةرو صدق آن در حوز د و ازاينشو ميعبارات سنجيده 
زبان، شرايط وقوع داللت ضمني يك  ةضمن معرفي اين تفكيك بسيار مهم در حوز ،گرايس

گرايس مكالمه و تبادل  ازنظرد. كن ميكامل تشريح  طور بهف را اظهار در اوضاع و احوال مختل
 صورت درايند. شو ميسخن نوعي رفتار عقالني است كه جهت و هدف خاصي در آن دنبال 

يك اصل  براساسصورت گيرد و  اي هبه اين هدف نبايد بعضي اقدامات محاور يابي دستبراي 
بايد سهم خود را درحد لزوم ادا كنند. مشاركت از طرفين  هركدام) CPنام اصل مشاركت ( كلي به

الزم  اندازة به .1كميت (شامل دستورات:  ةبا پيروي از دستوراتي درزمين راه هممذكور 
چيزي  .1بيش از حد نياز آگاهي نبخش)، كيفيت (شامل دستورات:  .2 ؛بخش سخن بگو آگاهي

برايش نداري نگو)، ارتباط (شامل كه شواهد كافي را چيزي . 2 ؛را كه به كذبش باور داري نگو
از بيان عبارات  .1گفتن (شامل دستورات:  و روشن سخن ،دستور: مرتبط با بحث سخن بگو)

) است بگو سخن بيترت به. 4و  بگو؛ سخن كوتاه. 3 كن؛ زيپره ابهام از. 2 ؛گنگ پرهيز كن
)Grice 1988: 45-46(. عمد از  د كه گوينده بهنماين ميهاي ضمني زماني رخ  گرايس داللت ازنظر

گو ازجانب هر دو طرف و گيري هدف گفت الزام پي به باتوجهتخطي كند و  CPيكي از دستورات 
كه سخن گوينده را در تطابق با ساير دستورات الزم براي  اين ندارد جز اي همكالمه شنونده چار

و برداشتي از آن اكتساب كند. درواقع شنونده هد و پيروي كلي از آن قرار د CPيابي به  دست
من تفاوت بين كالغ و قناري را هم «سخن گوينده (مثالً اين سخن كه  توان ميچگونه  :يدگو مي
صورت  دراين پرندگان اظهار شد) را فهميد؟ درموردي از اطالعاتي سؤالكه در پاسخ به  »مدان مين

معنايي جز سخن مستقيم  د،كن ميش را رعايت و دستورات CPكلي  طور بهاو، با اين فرض كه 
 ازنظريابد. بنابراين  ميو دستوراتش در CPرا در تطابق با  ،شخص، يا همان داللت ضمني

  اگر و تنها اگر: ،را انتقال داده است p ،qبا گفتن  ،گرايس، شخص
  ؛را رعايت كرده باشد  CPاوالف) 
  ؛qاشند مجبوريم فرض كنيم كه با هم ناسازگار نب pو CP  كه آن براي بداندب) 
  .)ibid.: 50( گاه استكه مخاطب نيز از ب آ بداندج) 

  چـون  استاد فلسـفة دانشـگاه آكسـفورد و صـاحب آثـار فلسـفي فراوانـي هـم         (1919-2006). 2
 The Bounds of Sense  وSkepticism and Naturalism.  
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منطـق و   ةهـايش عمـدتاً بـر فلسـف     و استاد دانشگاه ناتينگهام كه فعاليت Analysis ةويراستار مجل .3
  .حقوق تمركز يافته است ةفلسف

  .”What to Do with Austin’s Words“ ا عنواناي ديگر ب مقاله ةو نويسند Davidsonاز كالج  .4
درواقع ازنظر استراسون كاربرد استاندارد شرطي در زبان طبيعي مستلزم سه شرط اسـت و شـرط     .5

توان ساخت كه  فقط يك جمله مي» گاه اگر ... آن«شده از  اول آن است كه، براي هر شرطي ساخته
  .)Strawson 1952: 88( شود ساخت كه تالي شرطي واقع شود مقدم شرطي و فقط يك جمله مي

  .1نوشت  د به پي. بنگري6
  .1نوشت  يبه پ بنگريد .7
در  ،دكنـ  مـي دو ساخت با مقدم مشترك هم سعي  البته يانگ بدون توسل به عدم ناسازگاري در. 8

را نشـان دهـد. يانـگ اسـتدالل      »p گـاه  آن p~اگر «بودن ساخت  استدااللي مستقل، خودمتناقض
ضرورتاً  ةصادق باشد، با عطف آن به جمل »p گاه آن  p~اگر «د كه اگر فرض كنيم ساخت كن مي

هـردو   p~و  pبـود،   مـي صـادق   p~اگـر  «گيـريم كـه    مـي نتيجه  »p~ گاه آن  p~اگر «صادق 
وضوح كذب نتيجه، بايد يكي از مقدمات كاذب باشد  به باتوجه ،. حال»ستند صادق باشندتوان مي

 ).Young 1972: 61( شـد اول حاصل خواهد  ةدوم كذب مقدم ةكه با وجود صدق ضروري مقدم
استدالل  ةشرطي خبري مقدم واقع از دو شرطي خالف ةد كه چگونه نتيجكن مي سؤالاما كالرك 

 نتيجه گرفت كه توان مي باالاستدالل  ةحاصل شده است؟ كالرك منكر آن نيست كه از دو مقدم

p گاه آن p~اگر « ~p«اما كذب اين گزاره ضروري نيست؛ مسلماً وقتي  ؛p    ،صـادق اسـت~p 
  ي صـادق خواهـد بـود   ا هاخيـر، جملـ   ةكاذب است و درصـورت تعبيـر تـابع ارزشـي از جملـ     

)Clark 1974: 82(. 

يم مـايونز  تـوان  ميكه  ستا معني آن زيتون به روغنمرغ و  شهودي فرض كنيد داشتن تخم طور به .9
معني اسـت كـه اگـر    مرغ به اين  نتيجه گرفت كه داشتن تخم توان ميصورت  دراين درست كنيم.

  .نيمسس مايونز درست ك توانيم ميزيتون داشته باشيم  روغن
نيست  GDTتوسل به » qگاه  آن pاگر «و » q ⊃ p«ارزي  شايان ذكر است كه تنها راه اثبات هم .10

ارزي مـذكور را نشـان    توان هـم  ) نيز ميq) «OTIيا  q ╞ ~pگاه  آن pاگر «و با استفاده از رابطة 
) اسـت.  GDTارز با اصل ( شود كه رابطة استلزام معنايي باال هم كه درنهايت اثبات مي گواينداد؛ 

» يا خدمتكار ظرف را شكسته است يا باغبان ظرف را شكسـته اسـت  «كه  در زبان طبيعي از اين
گاه باغبان ظرف را  اگر خدمتكار ظرف را نشكسته است، آن«توان نتيجه گرفت كه  وضوح مي به

، زيـرا   »q ╞ q ⊃ pگـاه   آن pاگر «) بالفاصله نتيجه خواهد داد كه OTIاما اصل (». تشكسته اس
 .q ╞ q ⊃ pگـاه   آن pو بنابراين، اگر  p  ≡ q ⊃ p~يا qبنابر قرائت فصلي از استلزام تابع ارزشي: 

عالوه با اسـتداللي كـه در مـتن     . بهq ╞ q ⊃ pگاه  آن pاگر پس از حذف نقض مضاعف داريم: 
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 خواهـد  دست بهمطلوب  يارز هم نيبنابرا و q گاه آن p اگر ╞ q ⊃ pنشان داده شد كه  مقاله آمد
  ).Rieger 2013: 3166( آمد

كـه   يطـور  بـه ، اشندتر ب آن شهودي ازتجزيه كنيم، كه شايد  را به دو اصل ديگر GDTيم توان مي .11
GDT ها نتيجه شود: از آن  
اسـتلزام معنـايي منـدرج در آن فقـط      ةرا در نظر بگيريد كه رابطـ  GDT. حالت خاصي از 1

صادق را اسـتنتاج   ةاين نتيج توان ميوضوح  به q ╞pاز  صورت دراينوابسته به يك مقدمه باشد. 
  ».q گاه آن pاگر «كرد كه 

 »r گاه آن  (p ∧ q)اگر «اگر اصل صدور را در زبان طبيعي بدين صورت تعريف كنيم كه از  .2
 راه هـم  بـه  ،2و  1از اصـول   صورت دراين. »r گاه آن qاگر  گاه آن pاگر «نتيجه گرفت كه  توان مي

 صورت دراين .r ╞p, qزيرا فرض كنيد  ؛نتيجه خواهد شد GDTدر زبان طبيعي،  ∧معرفي  ةقاعد
همواره صـادق خـواهيم    ةگزاراين  به 1و بنابراين از اصل  r ╞p ∧ qخواهيم داشت:  ∧با معرفي 
 qاگـر   گـاه  آن pاگـر  «با استفاده از اصل صدور خواهيم داشت و  »r گاه آن (p ∧ q)اگر «رسيد كه 

خـواهيم   pوضع مقدم در زبان طبيعي بـا فـرض صـدق     ةبرقراي قاعد به باتوجه. اكنون »r گاه آن
  ).r ╞p« )Rieger 2013: 3163 گاه آن qاگر «داشت: 
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