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  ي با التفات به كتاب همان اين ةديدگاه فرگه دربار
  »معنا و داللت درباب« مقالةو  نگاشت مفهوم

  *طالب جابري

  چكيده
شـده در آثـار    مطـرح برانگيزترين مسائل   بحث حال عين درترين و   يكي از مهم» يهمان اين«

اين موضوع و شرح و نقد تفسيرهاي مختلف از  دربابفرگه است. در اين مقاله ديدگاه او 
ي بـين چـه عناصـري    همـان  ايـن . پرسش اصلي ما اين است كه كردخواهيم بررسي را آن 

 دهـيم.  توضيح مـي  نگاشت  مفهومي در همان اين دربارةشود. ابتدا ديدگاه فرگه را   برقرار مي
 و معنـا «يعنـي  ش ديگرشدة   شناختهي در اثر همان اين دربارةيي فرگه نهاتأمالت  كهجا نازآ

دهـيم. در    ي را در اين مقاله شرح مـي همان اينشود، در بخش بعد مفهوم   مي  مطرح  »داللت
مقصود ما فهم نظر فرگـه اسـت،    ازآن پيشكنوني هدف نقد نظر فرگه نيست، بلكه  ةنوشت
و  مباني علم حسابماهيت عدد در  چون همتوان مسائل مهمي   صورت مي اين در تنهازيرا 

قـوانين  پنجم فرگه در ة راسل در نسبت با اصل موضوع ازسويشده  مطرحنماهاي   تناقض
  را دريافت. علم حساب
  .ي، محتوا، داللت، معناهمان اينفرگه،  ها: كليدواژه

 

  نگاشت مفهوممقدمه: . 1
) ميان دو گونه پژوهش تمايز Begriffsschrift( نگاشت  مفهومكوتاه كتاب  ةفرگه در مقدم

تدريج به يك  بهايم   اين پرسش است كه ما چگونه توانسته بارةپژوهش نخست در :نهد  مي
يت چه بنيادهاي مطمئن و نها درباره است كه  اين درگزاره دست پيدا كنيم و پژوهش دوم 

فرگه افراد مختلف احتماالً به پرسش  نظر به. دكرتوان براي آن گزاره ارائه   مستحكمي را مي
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و پاسخ به آن به است تر   اما پرسش دوم متعين ،هاي متفاوتي خواهند داد  نخست پاسخ
او حقايقي كه به ة عقيد به). حال Frege 1879ماهيت دروني گزاره گره خورده است (

منطقيِ محض ممكن  نحو به تنهاكه اثباتشان   ييها ناند: الف) آ  استدالل نيازمندند دو دسته
). پس از اين مقدمات .ibidكيه كند (يي كه اثباتشان بايد بر واقعيات تجربي تها نب) آ ؛است

پيش گرفته است بيان  نگاشت در  مفهومفرگه هدف مشخص خود را از پژوهشي كه در 
كند كه به همين حوزه مربوط   دان است و مسائلي را دنبال مي كند. او نخست يك رياضي  مي
هاي قياسي تا   با استفاده از استنتاج تنها« :كند  شوند. فرگه پرسش خود را چنين عنوان مي  مي

ة توان در علم حساب پيش رفت، صرفاً با تكيه بر آن قوانين انديشه كه از هم  كجا مي
 دهد كه نخستين گامي كه در اين زمينه برداشته  ). او ادامه مي.ibid» (خواص جزئي برترند

توضيح  سوي بهحركت  جا نتقليل مفهوم ترتيب در يك دنباله به توالي منطقي و از آ است
بودن ميزان دقت آن  پايينموجود در زبان روزمره و  هاي مفهوم عدد بوده است. اما ابهام

هاي او تبديل   كند به مانعي بزرگ در مسير پژوهش  براي تحقق هدفي كه فرگه دنبال مي
هاي   جيرهگيرد براي آزمودن اعتبار زن  ست كه فرگه تصميم ميجا  همين). از ibid.شود (  مي

) را بيافريند Formelsprache des reinen Denken» (محضة زبان فرمولي انديش«استنتاج يك 
خواست   فرگه مي چه ن). آibid.ها بر روح انسان خاتمه دهد (  واژهة خودش بر سلط زعم بهتا 

شود  كه مانع از استدالل نادرست ينحو به ،هاي رياضي بود  تمام اثباتة ساختاري براي ارائ
)Dummet 1973با تشبيه اين زبان صوري به ميكروسكوپ و زبان روزمره به چشم،  ،). فرگه

جهت  دراختراعي  نگاشت  مفهومكند. زبان صوري   كارآمدي آن را مشخص مية محدود
اهداف علمي معين است و نبايد به اين دليل كه مناسب اهداف ديگر نيست آن را تقبيح كرد 

)Frege 1879 ي است. فرگه از همان همان اينة از قطعات اين ميكروسكوپ نشان). يكي
دانست   اين را حقيقتي انكارناپذير مي نگاشت  مفهوماش در   هاي منطقي  وجو جستنخستين 

يك نظام كلي  چون همهاي بسيار مهم است، كه بدون آن منطق   ي يكي از نشانههمان اينكه 
ة ي امكانِ گذار ميان قضايا را طي ارائهمان اين ةاستدالل كامل نخواهد بود. صدق يك جمل

  ).May 2001كند (  جانشيني فراهم مي زطريق ايك برهان 
  
  نگاشت مفهومي در همان اين .2

 Erklärung der» (هـا   توضـيح نشـانه  «عنـوان   با نگاشت  مفهومفرگه در فصل نخست كتاب 

Bezeichnungenاو داللـت مشـخص و    زعم بهكه د كن ميتعريف را هايي   ) آن دسته از نشانه
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هـا را بـه دو دسـته تقسـيم       نشانه نگاشت  مفهوماو در بند نخست اين فصل از . دارندمعيني 
كـه هنـوز نـامتعين     انـد  گر توابع يا اعدادي كه نمايان اند نخست همان حروفة دست :كند مي

)Unbestimmtت است.  اصلية ) هستند و وظيفبراي نمونه: 1شان بيان كلي (a+b) c = ac + bc. 
. √، 2، 1، - جملـه: +،   ازدوم هركـدام معنـاي خـاص خودشـان را دارنـد،      ة هاي دست  نشانه
  .دده مي شرح و توضيح را يهمان اينو  ،حكم، نفي چون همهايي   فرگه نشانه ،اين از پس

» يِ محتــواهمــان ايــن«عنــوان  بــاي در بنــد هشــتم از فصــل نخســت، همــان ايــنة نشــان
)Inhaltsgleichheit(، درويژه  بهي، همان اينشود. دريافت فرگه از اهميت جمالت   معرفي مي 

سـاله   35اي  هايي كه در طول دوره  وجود تذكرات و تبصره با، منطق و عدددربارة عقايدش 
بر آن افزوده شد، ثابت ماند. اين اهميت در فهم او از اين مطلـب ريشـه    1941تا  1879از 

ي در همـان  اينة اي حصول كليت موردنياز در يك نظام منطقي معرفي يك نشانداشت كه بر
در تمام مباحث و نقـدهايي كـه    ،). مفسران مختلف.ibidضروري بود ( نگاشت  مفهومكتاب 
هشتم از كتـاب   اند، همگي به بند  ي نزد فرگه و تفسير آن مطرح كردههمان اينجايگاه ة دربار
اند؛ اول به اين دليل كه اين كتاب نخستين اثر مهم فرگـه    توجه بسياري داشته نگاشت  مفهوم

ة شود و دوم به اين دليل كه او در آن يك بند مجزا را به تعريف و توضيح نشان  محسوب مي
جلـوگيري از نقـل مكـرر آن،     منظـور  ي اختصاص داده است. به همين سبب و بـه همان اين

 آوريم:   امه مياد دركامل اين بند را ة ترجم

ــن ــان اي ــا شــرطيت (هم ــوا، ب  Verneinungو نفــي () /Bedingtheit conditionalityي محت

negation/ (كه  حالي درشود نه محتواها.   ها مربوط مي  از اين جهت تفاوت دارد كه به نام
تركيبـي  كه هر  ينحو به، اند محتوايشان 2و جانشين   نماينده تنهاها   در جاهاي ديگر نشانه

كننـد،    را بيـان مـي   هـا  ننسبتي ميان محتواهاي مربوط به آ تنهاشوند   كه در آن وارد مي
يِ محتوا با هم تركيب شوند، ناگهان نماينده و جانشين همان اينة كه توسط نشان هنگامي

شـود كـه دو نـام محتـواي       ؛ زيرا بدين نحو آن وضعيتي اظهـار مـي  مي شوندخودشان 
يِ محتوا ضرورتاً سبب دوگانگي همان ايناي براي   بنابراين معرفي نشانهي دارند. سان يك

)Zwiespältigkeit bifurcation/ (بــدين صــورت كــه شــود  مــيهــا   نشــانهة داللــت همــ :
محتوايشان. اين مطلب در نگـاه  ة و گا اند خودشانة دهند نشانة ] گاسان يكهاي  [نشانه

ـ  مسـئله كـه  انگيـزد   برمـي نخست اين گمـان را    Ausdruck( بيـان بـه   تنهـا  جـا  ندر اي

expression/( انديشهبه  شود، نه  مربوط مي )Denken  هـاي    )، و بنابراين نيازي بـه نشـانه
ي همـان  ايـن ي بـراي  ها ننيازي به هيچ نشا چنين همو  سان يكگوناگون براي محتوايي 

مثالي از هندسه روشن خواهم كرد كه چنين برداشتي توهمي پوچ با ارائة محتوا نداريم. 
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اي قرار دارد، و خطـي مسـتقيم [از ايـن      بر محيط دايره Aثابت ة است. فرض كنيد نقط
نقطه تقـاطع   دهد،  مي تشكيل را قطري خط اين كه هنگاميچرخد.   نقطه] به دور آن مي

 يـن ا تقاطع ةنقط يكل طور بهناميم. حال   مي Bقرار دارد  Aكه مقابل  يرهآن را با دا يگرد
 B يگـري، خـط در هـر زمـان د    يـن ا يتموقع به باتوجه يره،دا يطرا با مح يمخط مستق

 ييراتتغ باآن همواره  يتدر موقع يوستهپ ييراتاست كه تغ يا هنگو بهناميم؛ اين نقطه   مي
 معين خط موقيعت كهزماني تا ،B. پس نام اند مطابق يمآن خط مستق يتدر موقع يوستهپ

 چـه : كـرد  مطـرح  را پرسش اين توان  مي حال. دارد داللت نامعين امري بر است، نشده
 شود؟ پاسـخ ايـن    كه بر قطر دايره عمود مي گاه آن است، خط موقعيت با مطابق اي  نقطه

 همـه اين بارا دارد؛  Aدر اين مورد همان محتواي نام  B. بنابراين نام A ةنقط: بود خواهد
ـ   تنها يعمل ينچن يراز يم،ببر كار بهنام را  يكاز آغاز  توانستيم  نمي  پاسـخ  ةپـس از ارائ

  است:   شده متعين طريق دو به واحد ةنقط يك. شود  ميموجه 
 ؛واسطه در شهود  بي. 1

 كه به خط مستقيم عمود بر قطر دايره تعلق دارد.  Bة به مثابه نقط. 2

اي مطابقت دارند. بنابراين   ) با نام ويژهBestimmungsweiseهركدام از اين طرق تعين (
 سان يكي محتوا بر اين مالحظات مبتني است: محتوايي همان ايناي براي   ضرورت نشانه

 دودر مـوردي خـاص توسـط     كه اين؛ اما شودتمامي متعين  بهطرق گوناگون  ازواند ت مي
دهد.   را تشكيل مي حكمداده شده است محتواي يك  سان يكواقع امري  در تعين طريق

بدين ترتيب  چه نپيش از اين حكم، بايد مطابق با آن دو طريق تعين دو نام متمايز را به آ
ي محتوا براي پيونـددادن  همان اينة بيان اين حكم به نشانبراي يابد نسبت دهيم.  تعين مي

هاي متمـايز بـراي محتـوايي      يريم كه وجود نامگ  نتيجه مي جا نآن دو نام نياز داريم. از اي
اگـر  ( مسـئله بلكـه ايـن   ، اي صرفاً صوري و بي اهميـت نيسـت    مسئلههمواره  سان يك

بـه ذات خـود موضـوع     )طريق تعيني خاص گره خـورده باشـند   بهها]   هركدام [اين نام
معنـاي   بـه ي محتواسـت  همـان  اين، حكمي كه موضوع آن صورت اين درشود.   مربوط مي

ي محتـوا  همـان  ايـن ة تر براي معرفي نشان  كانتي [يك حكم] تأليفي است. يك دليل فرعي
رسـد.    مـي  نظـر  بـه جاي بياني بلنـد مناسـب    بهنوشت   معرفي يك كوته هاين است كه گا

  نوشت و صورت اصلي را اظهار كنيم.  يِ محتواي كوتههمان ايننتيجه بايد  در
  :3اكنون

├  (A ≡ B) 

) begrifflichen Inhaltمحتواي مفهـومي (  Bة و نشان Aة كه: نشان 4داللت داردبر اين 
 بـرعكس گذاشـت و   A جـاي  بهرا  Bتوان   كه همواره مي اي  گونه بهي دارند، سان يك

)Frege 1879.(  
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يِ محتوا را همان ايندو قانون بنياديِ  21و  20در بندهاي  چنين همبر اين بند، فرگه  عالوه
بـا   c يكـه در آن محتـوا   يواقعـ  وضـع «كند. بيان قانون نخست چنين است كـه:    عنوان مي

). بيـان  .ibid» (دهـد   ينم يشود رو ينف f(d)اثبات و  f(c)باشد و در آن  همان اين d يمحتوا
هـاي    ). صـورت ibid.» (اسـت  همان اين c يبا محتوا c محتواي«قانون دوم چنين است كه: 
  5است:ترتيب چنين  به نگاشت  مفهومگذاري نمادين اين دو قانون در نماد

  

  

يِ محتواي دو نشانه را بيـان  همان ايناگر حكمي داشته باشيم كه  :گويد  قانون نخست مي
حقيقـت   در جـا  نرا نتيجه گرفت. در اي f(c) f(d)توان از   مي گاه آن ،c≡dمثال اگر: كند، براي 

  شود.  نمادين بيان مي نحو به نگاشت  مفهومقسمت پاياني بند هشتم 
  حال جمالت زير را در نظر بگيريد:

  ؛گرم است   ةسيارالف: زهره يك 
  ؛است هگا شام   ةستارب: زهره 

  ؛ج: زهره زهره است
  است. هيگا صبح ةستاري گاه  شام ةستارد: 

ي به آن توجه داشته باشـيم تفـاوتي   همان ايناي كه بايد در مبحث جمالت   نخستين نكته
رابـط در   درنقـش توانـد    هـم مـي  » است«وجود دارد. » است«يان دو كاربرد فعل است كه م

ي همـان  ايـن ة دهند  ي نشانهمان اينمحمولي عمل كند، و هم در جمالت ـ  جمالت موضوع
ي همـان  ايـن ة الف يـك جملـ  ة باال، جملة از ميان چهار جمل ،باشد. بنابراين   دو طرف جمله
بيـان   بـه الف، محمولي به موضوعي نسبت داده شده است، يـا  ة شود. در جمل  محسوب نمي

مورد جمالت ب،  دراست. اما » گرم بودن ةسياريك «اي، زهره يكي از مصاديق مفهوم   فرگه
در » گاهي ستاره صبح«و  ،»يگاه  شام   ستاره«، »زهره«هاي   و د وضعيت چگونه است؟ نام ،ج

 چـه  ميـان  يهمـان  ايـن  ،ديگـر  عبـارت  بهد؟ شون  ي در چه نقشي ظاهر ميهمان اينجمالت 
   ؟شود  مي برقرار عناصري

ة دهـد. او تفـاوت نشـان     به اين پرسش پاسخ مـي  نگاشت  مفهومفرگه در آغاز بند هشتم 
نسبتي  ها نخالف آ بري همان اينداند كه   هاي شرطيت و نفي در اين مي  ي را با نشانههمان اين
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هـا نماينـده و     يهمـان  ايـن هـا در جمالتـي غيـر از      نـام  6محتواهـا. هاست و نه ميان   ميان نام
 ،زهـره ة الف، اين محتواي نامِ زهره، يعنـي خـود سـيار   ة . در جملاند محتوايشانة دهند نشان

ة هـا در دو سـوي رابطـ     كـه نـام   هنگامي ،اي گرم است. اما فرگه معتقد است  است كه سياره
ي بيـانِ  همـان  ايـن ة رابطـ  جاكـه  ازآنكننـد.    گري پيدا ميگيرند، كاركرد دي  ي قرار ميهمان اين
ة نـه دربـار   ،گويد  ها مي  نامة ي چيزي را دربارهمان اينهاست، بنابراين   يِ محتوايِ نامهمان اين

يِ يك محتوا با خود آن نيست. پـيش  همان ايني همان اينة رابط ديگر عبارت به. ها نمحتواي آ
) در كتـاب  Inhalt» (محتـوا «، بايـد مقصـود فرگـه را از    دهـيم را ادامـه  اين بحث  كه ايناز 

  توضيح دهيم.  نگاشت مفهوم
هـا    در كاربرد مفهوم محتوا، بايد به تمايزي كه فرگه ميان محتواي حكم و محتواي نشانه

ي بـا هـم   همـان  اينهاي واقع در دو سوي حكم   گذارد توجه داشته باشيم. محتواي نشانه  مي
توانـد   تعينات گوناگوني دارد. براي مثال مي Aة كند، نقط  ي كه فرگه ذكر مي. در مثالاند يكي
نخست مماس ة يت دايره) با شعاعي خاص با دايرنها اي (يا بي  اي باشد كه در آن دايره  نقطه
معنا و «ة توان اساس آن مفهومي خواند كه بعدها در مقال  . اين تعينات گوناگون را ميشود  مي

 جـا  نكـه در ايـ   ،را نيز Aة گويد. نقط  مي» معنا«، فرگه به آن )Sinn und Bedeutung» (داللت
ايـن تعينـات يـا معناهـاي گونـاگون       چه نآ مقام درهاي گوناگون است،   محتوايِ ثابت نشانه

گويد   مي»داللت«مذكور به آن ة توان همان امري دانست كه فرگه در مقال  مي، آن استدربارة 
)Sluga 1980( .ة نه خود نقط يهمان اينحكمِ  محتوايِ اماA  ،است و نه تعينات گوناگون آن

است. بنابراين او هم براي اجزاي » هاي گوناگون  يِ محتوايِ نشانههمان اين«فرگه  بيان بهبلكه 
، فرگـه از  نگاشـت   مفهـوم يك حكم محتوا قائل است و هم براي خود حكم. در بند هشتم 

ة تر در بند دوم دربـار   پيشكه  حالي درگويد،   دو نشانه سخن مي» مفهوميمحتواي «ي سان يك
 هـاي   همحتواي مفهومي گزار جا نكند. او در آ  بودن محتواي مفهومي دو گزاره بحث مي  يكي

» ايرانيان در پالته از يونانيان شكست خورند«و » يونانيان ايرانيان را در پالته شكست دادند«
را بـراي زبـان    ،يعني محتـواي مفهـومي  ، همين بخش از محتوا تنهارد و شما  مي سان يكرا 

  7.داند  نمادين مهم مي
دو طريـقِ  ة ي، دربـار همـان  ايـن ة ي حكمي است كه در آن توسط نشـان همان اينبنابراين 

 ديگـر  عبـارت  بـه شـود.    يِ محتوايشان حكـم مـي  همان اين، به سان يكمتفاوت تعينِ يك امر 
ايـن نكتـه كـه فرگـه در      به باتوجه. حال محتواهاست يِهمان اين يهمان اينحكمِ  محتواي
داند و نه محتواها، و اين كه محتواي حكـمِ    ها مي  ي را نسبتي ميان نامهمان ايننگاشت   مفهوم
قـرار دهـيم،    Aنيـز   B جـاي  بههاي گوناگون است، اگر   يِ محتوايِ نشانههمان ايني همان اين
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تفاوتي ندارد، نبايد چنين پنداشت كه تفاوت اين حكـمِ   Aبا محتواي  Aمحتواي  جاكه ازآن
يِ همـان  ايـن زيـرا   8،حكم پيشين در تغيير محتواي حكم اسـت  ) باA ≡ Aي جديد (همان اين

ي) در حكم جديد نيز حفظ شده است. بنابراين همان اينها (يعني محتوايِ حكمِ   محتوايِ نام
ة خواند. شيو  تعين مية شيو جا نكه فرگه آن را در اي حقيقت در همان چيزي است درتفاوت 

ي دارند. ايـن مشـكالت   سان يكمحتواي  ها ناست، هرچند هر دوي آ متفاوت Bبا  Aتعين 
فرگه از مفهوم محتوا نهفته اسـت، مفهـومي كـه فرگـه     ة تفسيري در ابهام موجود در استفاد
هاي متأخر خود تـالش    او در نوشته ). البتهHddock 2006هرگز آن را دقيق و روشن نكرد (

ة دربـار  مباني علم حسابو  نگاشت  مفهومكند ابهام آن را برطرف كند. نظر فرگه بعد از   مي
داند. او پـس    مي» ارزش صدق«و » انديشه«شود و آن را تركيبي از   محتواي جمله عوض مي

). Nusenoff 1980بود ( ها نداللتي براي آدنبال  به ،ها تلقي كرد  نامة مثاب بهجمالت را  كه ايناز 
ي همـان  ايـن ة نشـان بدين ترتيـب   شود.  خوانده مي ها نها نيز مدلول يا داللت آ  محتواي نشانه

ها، خواه ساده و خواه مركـب    ده شود و هم ميان نامنهاممكن است هم ميان جمالت كامل 
)Kenny 2000( .  

  
  يهمان اين ةها در يك رابط وضعيت متفاوت نام .3

ي قرار بگيرنـد،  همان اينة كه در دو سوي نشان گاه ، آنها  اما چرا فرگه بر اين باور است كه نام
ة ي نيـز نماينـد  همان اينها در جمالت   كنند؟ اگر فرض كنيم كه نام  وضعيت متفاوتي پيدا مي

شـود.    محتـوا مـي  ي يك محتوا با خود آن همان ايني تبديل به همان اين گاه آن ،اند محتوايشان
بـا   Aة بودنِ نقط  تبديل به يكيي همان اينآورد،   در مثالي كه فرگه از هندسه مي ،بدين ترتيب

ي باشد. اگـر  همان اينخودش خواهد شد. مشخص است كه اين تفسيري نيست كه مناسب 
پيدا خواهد  A≡A چون همي چيزي با خودش باشد، اين بيان شكلي همان ايني بيان همان اين

. شـود  مـي با همان محتوا با همـان نـام حكـم     Aيِ محتوايي با نام همان اينكرد كه در آن به 
يِ همـان  ايـن داند همان اشكالي است كـه بـر تفسـير      اشكالي كه فرگه بر اين تفسير وارد مي

A≡B، يم آن را توضيح خـواه  ادامه دري محتواي دو نام متفاوت وارد است و همان اينة مثاب به
 بيـان  بهي، همان اينپيش پذيرفته باشيم كه  ازكه  شود  صورتي ايجاد مي درداد. البته اين اشكال 

ي همـان  ايـن پيش فرض كرده باشيم كـه   ازي محتواي دو نام است. يعني همان اينفرگه، بيانِ 
اين دقيقاً همان پرسشي است كـه مطـرح    كه صورتي در ،هاست و نه محتواها  نسبتي ميان نام

ج را همانند ة توان جمل  دهد كه چرا نمي  باره نمي اين دركرده بوديم. متأسفانه فرگه توضيحي 
بـودن    الف اين خود زهره است كـه داراي صـفت گـرم   ة الف شرح داد. اگر در جملة جمل
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 همـان  اينان با خود زهره ج خود زهره (يعني محتواي نام زهره) را نتوة است، چرا در جمل
چنين تمـايزي  كه  حالي درالف ممكن است، ة دانست؟ اگر تمايز موضوع و محمول در جمل

را  A≡Aيِ همـان  اينواقع در جهان خارج راه ندارد، چه دليلي وجود دارد كه  ياشيادر خود 
نقـش  شود فهم متفـاوتي از    با خودش ندانيم؟ چه چيزي سبب مي Aبيان وحدت محتواي 

داشته باشيم؟ روشن اسـت كـه   » زهره گرد است«و » زهره زمين است«ة در دو جمل» زهره«
محمولي نيست، اما اين مطلب براي پاسـخ بـه   ـ  دوم موضوعة جمل برخالفنخست ة جمل

نه نام زهره. امـا   ،گرد است خود زهره است چه ناست كه آ هيپرسش ما بسنده نيست. بدي
 يـك  درجايگـاه زهره  كه اين بر عالوهتوان گفت   نخست نيز مية جمل دربارةبه همين ترتيب 

پـس   .يسـت ن يكي ينبا خود زم يزنام متفاوت است، خود زهره ن يك درجايگاه يننام با زم
گيرند ناگهـان    ي قرار ميهمان اينة ها در رابط  كه نام گاه آن چرا بايد فرگه بر اين باور باشد كه

  كنند؟  وضعيت متفاوتي پيدا مي
رسد ديـدگاه    مي نظر بهآورد،   ميان مي بهي همان اينهايي كه فرگه در مبحث   مثال به باتوجه

هاي متفاوتي دارد   ء كه نام  يك شية در مواردي صحت داشته باشد كه بخواهيم دربار نهااو ت
  9ها حكم كنيم.  يِ محتواي آن نامهمان اينبه 

شـود فرگـه تصـميم      ) سبب مـي Hans Slugaگا (هانس اسلو نظر بهيكي از اشكاالتي كه 
توانـد    ) يـك نـام بنهـد مـي    Use and mention(ة بگيرد تمايز روشني ميـان اسـتفاده و اشـار   

اسلوگا تفسير نخست فرگـه وابسـته بـه ايـن     ة عقيد بهما را نادرست جلوه دهد. گيري  نتيجه
شود كـه ايـن     يعني گفته مي ؛دارداي ابهام وجود   ها گونه  فرض است كه در استفاده از نشانه

اسلوگا اين  نظر به. اند شده اريگذ نامچيزهاي ة نمايند هخودشان و گا دهندة نشانة ها گا  نشانه
  نظريه با اشكاالتي تكنيكي مواجه است. 

است؛ بنابراين  همان اين bبا  aرا دارد و  Fويژگي  aشيء «اين جمله را در نظر بگيريد: «
b  ويژگيF نگاشت  مفهوم. براساس »را دارد ،a شـده   اريگذ نامء   شية در جايگاه اول نمايند

خودش است ة در جايگاه اول نمايند bكه  حالي درخودش، ة در جايگاه دوم نمايند aاست و 
 bو  a جـاي  بـه شده. حال فرض كنيد بخواهيم   اريگذ نامء   گر شي در جايگاه دوم نمايان bو 

هـر دو   و aمـورد  ي بايد در هـر دو  گزين جايبگذاريم. آيا  nو  mاصطالحات ديگري مانند 
» صورت با مشكالت عجيبي مواجه خواهيم شـد  هر در؟ ها ناعمال شود يا يكي از آ bمورد 

)Sluga 1980(.  
كنـيم:    تر بازنويسـي مـي    حسب مثالي ملموس بر، عبارات اسلوگا را تر بيشوضوح  براي
 براساسرسد فرگه بتواند   مي نظر بهد است؛ زهره ناهيد است؛ پس ناهيد گرد است. زهره گر
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ارائه كرده است به اين ايراد پاسخ دهـد. در يـك    نگاشت  مفهومي در همان اينتعريفي كه از 
زهـره ناهيـد   «ة شـود. در جملـ    يِ محتواي دو نام داده ميهمان ايني، حكم به همان اينة جمل
حكم ما اين اسـت كـه محتـواي زهـره بـا محتـواي ناهيـد يكـي اسـت و بنـابراين           » است
ي است كـه  همان ايندر نسبت  تنهابالمانع است. اما نبايد فراموش كنيم كه  ها ني آگزين جاي

» زهـره ناهيـد اسـت   «ة صدق جملـ  براساسكه  زمانييعني  ؛شود  ها داده مي  نام دربارةحكم 
يك نـام، بلكـه    درجايگاهزهره قرار داديم، ناهيد ديگر نه  جاي بهاي ديگر   ر جملهناهيد را د

 محتوايش در نظر گرفته شود. درجايگاهبايد 

  ي را بايد كنار گذاشت:همان اينديدگاه فرگه سه تفسير از  براساسبنابراين 
  ؛اند ها با هم يكي  ) نام1(
  ؛است همان اين) يك محتوا با همان محتوا 2(
  است. همان اين) محتواي يك نام با محتواي نام ديگر 3(

ها دو نـام متفـاوت در دو     يهمان ايناست، زيرا در برخي  هينادرستيِ تفسير نخست بدي
ة در ادام ،تر توضيح داديم. فرگه  گيرند. تفسير دوم را نيز پيش  ي قرار ميهمان اينة طرف نشان

داند، آيـا همـين     ها مي  ي را ميان نامهمان اينكه او  . حالدكن مينقد را بند هشتم، تفسير سوم 
 گر بيان نهاي تهمان اينكافي است كه بگوييم براي يك محتوا دو نام متفاوت داريم؟ يعني آيا 

محتوا يا ة دو مؤلف تنهاآيا  .اين است كه دو نام مختلف براي يك محتوا داريم؟ (تفسير سوم)
بند هشـتم  ة اند؟ در ادام  شود بسنده  ي بيان ميهمان ايندر  چه نها براي توضيح آ  داللت و نام

اي »انديشـه «بيان و اظهار نيست، بلكـه تفـاوت در   ة شيو تنها جا ندر اي مسئلهخوانيم كه   مي
  شود.   است كه اظهار مي

كند و مثالي را از هندسـه    مطرح مي» شيوه تعين«نام  بهديگري را ة بنابراين فرگه مؤلف
هـا هميشـه صـرفاً      گيـرد. چنـين نيسـت كـه نـام       مـي  كـار  بـه براي رساندن مقصـودش  

دادن محتـوا    خاصـي از نشـان  ة شـيو  بـه دادن محتوا باشـند، بلكـه     هايي براي نشان  برچسب
نـامي  يت تعين داشته باشد. اگر هركدام از اين تعينـات  نها  تواند بي  ند. يك نقطه ميا مرتبط

هـاي    يِ محتـواي نـام  همـان  ايـن صرفاً بيان  ها ني ميان آهمان اينة داشته باشد، برقراري رابط
كننـد.    اي خـاص آن نقطـه را مشـخص مـي      شـيوه  بـه  ها نآاز مختلف نيست، زيرا هركدام 

توان به هركـدام از    هاي تعين متفاوتي دارد و مي  يك محتوا شيوه جاكه ازآن ،ديگر عبارت به
ي ميان دو نام متفاوت حكمي همان اينين حكم اها نامي متفاوت اطالق كرد، بنابر  يوهاين ش

  اهميت نيست.  گزاف و بي
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طريـق  «سوم، يعني ة شود اين است كه معرفي اين مؤلف  مطرح مي جا نپرسشي كه در اي
نقشـي در  هاي گوناگون است، يا اين مؤلفه   براي وجود و استفاده از نام هيتوجي تنها، »تعين
بينيم در تعريـف يـا     كه مي شود  كند. اين پرسش زماني برجسته مي  ي بازي ميهمان اينة رابط

» طريـق تعـين  «اي بـه    ي در پايـان بنـد هشـتم هـيچ اشـاره     همـان  اينيي فرگه از نهاتوضيح 
  ندارد:  وجود

├  (A ≡ B) 

كه  اي گونه بهارند، ي دسان يكمحتواي مفهومي  Bة و نشان Aة بر اين داللت دارد كه: نشان
  .برعكسگذاشت و  A جاي بهرا  Bتوان   همواره مي

  نويسد:  مايكل دامت مي

هـا و نـه     اي اسـت ميـان نـام     ي رابطههمان اينفرگه اظهار داشت كه  نگاشت  مفهومدر 
يِ صادق بـود.  همان اينة بخشي يك جمل  توضيحي براي معرفتة او ارائة چيزها. انگيز

حسب تمايز معنا و داللت عوض كرد: برتري   را با توضيح قانع كنندهاو بعدها نظرش 
اي با خودش   يعني همان نسبتي كه هر اُبژه ،ها  اي است ميان اُبژه  ي اكنون رابطههمان اين
 يهمـان  ايـن بخشـي جمـالت     شـدنِ معرفـت   فهـم  غيرقابـل بدون  ،خودش دارد تنهاو 
)Dummet 1973(.  

بينـيم كـه تفسـير دامـت از علـت        دقـت كنـيم، مـي    نگاشـت   مفهـوم اگر به بند هشتم 
ها نادرسـت اسـت. فرگـه در ايـن بنـد ابتـدا         نسبتي ميان نام مثابة بهي همان اينكردن   عنوان
دانـد    دليل آن را هم اين مـي ؛ ي وضعيتي متفاوت دارندهمان اينة ها در رابط  گويد كه نام  مي
نام است (روشن است كه اين دليلِ فرگه گرفتار  بودن محتواي دو  ي اظهار يكيهمان اينكه 

پــس از پــذيرفتن ايــن حقيقــت اســت كــه او خــود را بــا مشــكل  تنهــادور اســت). امــا 
بيند و سعي در حل آن دارد. يعني فرگه بعـد    رو مي هي روبهمان اينبخشي جمالت   معرفت

ي همـان  اينگويد   هاست، مي  ي ميام نامهمان اينفرض پذيرفت كه   يك پيشة مثاب به كه ايناز 
و اظهار نيست، بلكه مربوط به انديشه است و بدين ترتيـب   بيان  بهاي مربوط   مسئلهصرفاً 

بسـته اسـت.    تعـينِ مشخصـي هـم   ة رود كه با هر نـام شـيو    سراغ توضيح اين مطلب مي به
ة دربـار تواند دليلي براي نظر خـاص فرگـه     ها نمي يهمان اينبخشي برخي   بنابراين معرفت

تأييدي بـراي ايـن تفسـير وجـود نـدارد.       نگاشت مفهومي باشد. حداقل در همان اينة نشان
مطرح كـرده باشـد كـه    » معنا و داللت«ة مقال براساسرسد دامت ديدگاه خود را   مي نظر به
  .كرد  خواهيمبررسي را آن  ادامه در
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شـود  توجـه  بدان ي همان اينة ديگري كه بايد در تفسير دامت از ديدگاه فرگه دربارة نكت
ي را علـت ديـدگاه   همـان  اينبخشيِ برخي جمالت   معرفت كه اينپس از  ،اين است كه وي
اي   با تمايز بعدي ،شمرد، بر اين باور است كه فرگه  ي برميهمان اينة نشانة خاص فرگه دربار

هـا،    معنـاي نـام  بخشـي بـه     دادن معرفـت   نهد و در نتيجه با نسـبت   كه ميان معنا و داللت مي
هـا تغييـر     ي ميان اعيان يـا داللـت  همان اينها به   ي ميان نامهمان اينديدگاهش را از اعتقاد به 

تغييري در ديـدگاه فرگـه    ،گويد  كه دامت مي چنان ،آيا واقعاً كه اين. اما براي بررسي دهد مي
ي نحـو  بهن اثر مهمي كه وجود آمده است بايد ببينيم بيان فرگه در دومي هي بهمان اينمورد  در

كشـد، يعنـي    كند، و مفاهيم داللت و معنـا را پـيش مـي     بحث مي مسئلهاين  ةدربارمبسوط 
  ، چگونه است.»معنا و داللت درباب«ة ابتداي مقال

  
  »معنا و داللت درباب« مقالة دري همان اين. 4

  شود:  چنين آغاز مي مقالهاين 
كـار چنـدان    هـا  ندادن بـه آ   كند كه پاسـخ   رو مي ههايي روب  ي تفكر را با پرسشهمان اين

ي] يك نسبت اسـت؟ نسـبتي ميـان اعيـان [= برابرايسـتاها]      همان اينآساني نيست. آيا [
)Gegenständeنگاشت  مفهومهاي اعيان؟ در   ها يا نشانه  ) است؟ يا[نسبتي است] ميان نام 

آيد داليلـي كـه چنـين گزينشـي را توجيـه        مي نظر بهخود ديدگاه اخير را اختيار كردم. 
ــي ــد  م ــكنن ــا ناي ــند:  ه ــه a=b 10و  a=aباش ــناختي   ب ــا ارزشِ ش ــي ب ــني جمالت روش

)Erkenntniswertاند؛   ) متفاوتa=a كانت بايـد آن  ة عقيد بهصادق است و  پيشيني نحو به
 منـد  اغلب شامل بسط بسـيار ارزش  a=bشكل  بهجمالتي كه  حالي دررا تحليلي خواند، 

هـر صـبح    كـه  ايـن اثبات شـوند.   پيشيني نحو بهتوانند همواره   و نمي ندهست معرفت ما
كند، بلكه هميشه همان[خورشيد] است يكي از پرثمرتـرين    اي طلوع نمي  خورشيد تازه

كوچـك يـا يـك    ة اكتشافات نجومي بوده است. حتي امروزه نيز بازشناختن يك سـيار 
نسـبتي  ة مثاب بهي را همان ايننيست. حال اگر بنا بود  هيدار همواره امري بدي  دنبالهة ستار
در  گاه آن ) در نظر بگيريم،bedeutenكنند ( آن داللت مي بر ’b‘و  ’a‘هاي   نام چه نميان آ

توانستند تفاوتي با هـم داشـته     نمي a=bو  a=aد رس  مي نظر به ،a=bبودن  صادقصورت 
شد، يعني نسبتي كه هر شيء با   بيان ميباشند. بدين ترتيب نسبت يك شيء با خودش 
ما قصد داريـم بـا    چه نرسد آ  مي نظر بهخودش دارد، و هيچ شيئي با شيء ديگر ندارد. 

a=b هاي  ها يا نام  بگوييم اين است كه نشانه ‘a’  و‘b’    [يـا همـان]    سـان  يـك بـر امـري
)dasselbeآن ة سخن درباركه  اي گونه بهكنند،   ) داللت مي ها خواهد بود؛ يعني   نشانهخود
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هـا    هـا يـا نشـانه     تا زماني ميان نام تنهااظهار شده است. اما اين نسبت  ها ننسبتي ميان آ
اي اسـت    اين نسبت رابطهة كنند. واسط  چيزي را بنامند يا مشخص ها نبرقرار است كه آ

خواهانه است.  امري دلداده شده دارد. اما اين   نشان سان يكها با امر   كه هركدام از نشانه
اي بـراي   عنـوان نشـانه   بـه خواه يا هر عيني را  آمد دل  هيچ منعي وجود ندارد تا هر پيش

بلكـه   ،)Sacheديگر نه به خود موضوع ( a=bة ملج صورت اين دربگيريم.  كار بهچيزي 
ما ) ما ارتباط خواهد داشت؛ Bezeichnungweiseاري) (گذ نام(گذاري  نشانهة به شيو تنها

اين همـان چيـزي    كه صورتي در Tايم  اي را از اين طريق بيان نكرده  هيچ معرفت حقيقي
عين متمـايز  ة مثاب به تنها ’b‘از  ’a‘ة نشاناست كه ما در موارد مختلف خواهان آنيم. اگر 

ة واسـط  بـه نشانه، اين يعنـي: نـه   ة مثاب به)، نه 11شكل يا هيئتة واسط هب جا نباشد (در اي
 a=aشـناختي  ارزش  ،a=b صورت صدق در گاه آن ،دهند ميكه چيزي را نشان اي  نحوه

شود كه اختالف ميـان    صورتي ايجاد مي در تنهايكي خواهد شد. تمايز  a=bاساس با از
شـده   داده نشـان ) امر Art des Gegebensein( دادگيِ ةنحوها مطابق با اختالفي در   نشانه

كه رئوس مثلثي را به وسط اضالع مقابلشـان   اند خطوطي cو  ،a  ،bباشد. فرض كنيد 
هـاي    يكي است. بنابراين نشـانه  cو  bتالقي ة با نقط bو  aتالقي ة كنند. نقط  وصل مي

) ‘cو  bتالقـي  ة نقطـ ’،‘bو  aتالقي ة نقط’ها (  داريم، و اين نام   مختلفي براي يك نقطه
بنـابراين ايـن جملـه متضـمن معرفتـي      كنند؛ و   دادگي داللت مية زمان بر نحو نيز هم

  واقعي است.
 ،شده) نگاشتههاي   ها، تركيب كلمات، نشانه  مورد نشانه (نام دراكنون روشن است كه 

اش خوانـد،    ) نشـانه Bedeutung( داللتتوان   مي چه نشده، يعني آ داده نشانبر امرِ  عالوه
اش   ) نشـانه Sinn( معنايخواهم   مي چه نبسته با آن انديشيد، آ توان به امري ديگر هم مي

دادگي [= نمايش] در آن مضمون است. بـر ايـن اسـاس در مثـال بـاال      ة بنامم، كه نحو
خواهد بود، اما نه معناي  يكي ‘cو  bتالقي ة نقط’و  ‘ bو  aتالقي ة نقط’داللت عبارات 

 اما معنايشان خيريكي خواهد بود،  ‘گاهي صبحة ستار’و  ‘ يگاه  شامة ستار’. داللت ها نآ
)Frege 1892.( 

دانـد. او بـراي     ها مي  ي را نسبتي ميان نامهمان ايندهد كه چرا   توضيح مي جا نفرگه در اي
فرگـه   نظـر  بـه رود.   ي ميهمان اينبخشي برخي جمالت   سراغ معرفت بهتوجيه گزينش خود 

افزايـد.    مـا مـي  كشفي علمي است و بر دانش » خورشيد امروز خورشيد ديروز است«ة جمل
، يـا  نگاشـتي   مفهـوم ي را نسبتي ميان اعيان (يا محتوا در اصطالح همان اينحال اگر جمالت 

» خورشيد امروز خورشيد امروز است«تحليليِ ة داللت يا مصداق) بدانيم، اين جمله با جمل
، بايـد  گويـد   مـي  مقالـه فرگه در اين  چه نآ به باتوجه ،رسد  مي نظر بهتفاوتي نخواهد داشت. 



 101   ... نگاشت مفهوم هماني با التفات به كتاب ديدگاه فرگه دربارة اين

شـود فرگـه     دليلي كه سبب مـي  دربارةتر مدعي شديم تفسير دامت را   پيش چه نآ برخالف
  ها بداند درست بدانيم.   ي را نسبتي ميان نامهمان اين

ي نهفته همان اينبخشي برخي جمالت   شناختي يا معرفت   در ارزشِ مسئلهكليد حل اين 
يـا   ،»هاي مختلف نمايش يا دادگي  شيوه«، »طرق مختلف تعين«ة است كه سبب معرفي مؤلف

ي را ابتدا نسبتي ميان شيء با خودش بدانيم و خواه آن را همان اينشود. خواه   مي» معنا«همان 
هـاي   بخشيِ گزاره  معرفتة لئبا مس ،ها در نظر بگيريم، در هر دو صورت  ابتدا نسبتي ميان نام

ي نسـبتي ميـان   همـان  ايـن گويـد    كـه مـي   آن پس از ،نگاشت  مفهوميم. در يرو هي روبهمان اين
را حـل كنـد.    a=bة بخشيِ جمل  كند با معرفي مفهومِ طرق تعين معرفت  ، سعي ميهاست نام

بودن محتواي  ي صرفاً بيانِ يكيهمان اينآيد كه فرض كرديم   پس از اين پيش مي مسئلهيعني 
رود كـه اگـر     گونه پيش مـي   اينبحث » معنا و داللت درباب« مقالةدو نام متفاوت است. در 

و  a=bبـودنِ   يكـي ها]، معضل   ي ميان خود اعيان يا اشياست [نه ميان نامهمان اينفرض كنيم 
a=a بيند و   بينيم كه در هر دو صورت فرگه خود را با يك مشكل مواجه مي  آيد. مي  پيش مي

  پاسخ او نيز در هر دو مورد يكي است.
 دربـاب « مقالـة متن  براساسي همان اينة يير ديدگاه فرگه دربارتغة دامت دربارة اما عقيد
پس از معرفي تمايز ميان معنا و  ،شود. دامت بر اين باور است كه فرگه  رد مي» معنا و داللت

و  دانـد  مـي هـا    ي را ميان خود داللتهمان اينگذارد و   داللت، ديدگاه پيشين خود را كنار مي
اي كـه از    دو قطعـه ة دهـد. امـا مقايسـ     مفهـوم معنـا توضـيح مـي     براساسبخشي را   معرفت
اگـر از تفـاوت ميـان اصـطالحات     ، نقـل كـرديم  » معنـا و داللـت   درباب«و  نگاشت مفهوم
كامالً مؤيد اين مطلب است كه فرگه در ديـدگاه خـويش تغييـري نـداده      ،نظر كنيم صرف

ميان محتواي واقعي يـك   نگاشت  مفهومهاي تفكرش در   است. فرگه در همان نخستين گام
ده بـود  نهـا كنـد تمـايز     خاصي كه اين نشانه محتوا را مشخص يا تعيين مـي ة نشانه و شيو

)Walker 1965 عـالوه   بهاي نيست.   مفهوم تازه» معنا و داللت درباب«). بنابراين اين تمايز در
دفاع از تفسـير   مقام درسي داند. ممكن است ك  ها مي  ي را نسبتي ميان نامهمان اين چنان هماو 

هـا نيسـت،     ي نسبتي ميان نـام همان ايندامت برآيد و بگويد كه مقصود دامت اين نيست كه 
باشـد داللـت    همـان  ايـن خواهد بگويد كه آن چيزي كه بناست بـا چيـز ديگـر      بلكه او مي

ي همان اينهاست، اما از اين جهت كه حكم به   نام دربارةي همان اين. يعني نسبت هاست نشانه
گفـتن از   سخنشود. اگر ديدگاه دامت را اين چنين تفسير كنيم، ديگر   داده مي ها نمحتواي آ

تر توضيح داديم، روشن است   كه پيش گونه  همانزيرا  ،معني خواهد بود  تغيير ديدگاه فرگه بي
كنـد.    ها حكـم نمـي    بودن نام يكيداند، به   ها مي  ي را نسبتي ميان نامهمان اينكه فرگه  هنگامي
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يك نام يكي نيست. اين تمايزي است كه  درجايگاه bيك نام با  درجايگاه aكه است هي بدي
خـوبي از   بهيك نشانه وجود دارد و فرگه  درجايگاهيك شيء و نشانه  درجايگاه   ميان نشانه

  آن آگاه است.
ي سـهم داللـت يـك نشـانه و     همـان  ايـن تفسـير دامـت،    چـون  همتفسيرهايي  براساس

ي در چنين تفسيرهايي چنـين  همان اينة لئبخشي سهم معناي آن خواهد بود. بيان مس معرفت
اشيا اي ميان   ي وجود دارد اين است كه اگر آن را رابطههمان اين مورداست كه مشكلي كه در

 ،A ≡ Aكند كه   همان چيزي را بيان مي A ≡ Bرسد   مي نظر به گاه آن ها بدانيم،  يا داللت نشانه
بخش باشد. طبـق ايـن برداشـت فرگـه ايـن        تواند معرفت  يِ نخست ميهمان اينكه  حالي در

كند. بنابراين ديگـر نيـازي نيسـت بـراي       دن ميان معنا و داللت حل مينهامشكل را با تمايز
 ).Beaney 1996بداند (ها   ي را نسبتي ميان نامهمان اينرهايي از اين مشكل 

تغييـر ديـدگاه    چه نآ كه ايناول ة نكت: رسد بايد به چند نكته توجه داشته باشيم  مي نظر به
، يعني در نگاشت مفهومشود در كتاب  حسب تعريف مفاهيم داللت و معنا خوانده مي برفرگه 

وجـود  ، اصطالحاتي متفاوتداند، هرچند با   ها مي  ي را نسبتي ميان نامهمان اينجايي كه فرگه 
توان ادعا كرد كه معرفي اين تمايز سبب تغيير ديـدگاه فرگـه شـده اسـت.       دارد. بنابراين نمي

 ،ها بـدانيم   ي را نسبتي ميان نامهمان اينكه در باال توضيح داديم، خواه  گونه همان ،ديگر ازسوي
ة نتيجه ارائ دريم. يرو هخشي روبمعرفت بة لئها، در هر دو صورت با مس    خواه ميان محتواي نام

ي همـان  ايـن معنـاي پاسـخ بـه ايـن پرسـش نيسـت كـه         به مسئلهپاسخ به اين براي تمهيدي 
ايـن فرگـه بـراي رهـايي از مشـكل       بـر  عـالوه شـود.    حقيقت ميان چه چيزهايي برقرار ميدر

 ها.  نام ي ميانهمان ايننه برقراري نسبت  ،رود  سراغ طرق مختلف تعين مي بهبخشي   معرفت

كه وحدت خود را حفظ  زماني تاكم   چيزي خودش است و چيز ديگري نيست، دست هر
 اسـت ماند يا تغييراتي كـه در آن روي داده  بباقي  است تر بوده  يا همان چيزي كه پيش ندك

تر بوده است. اما اگر   همان چيزي باشد كه پيش چنان همء  شيكه اين باشد مانع از اين نشده 
را داشته باشيم، ناچاريم به ساحتي غير  ،»انديشه«اي   فرگه بيان بهيا ، بيان همين حقيقتقصد 

از ساحت واقعيت يا عينيت وارد شويم و آن هم سـاحت زبـان اسـت. سـاحت زبـان نيـز       
كه براي يافتن مـاه   گونه  همانبنابراين  ؛هاست. خود اشيا در زبان حضور ندارند  ساحت نشانه

كرد، براي يافتن اشيا هم نبايد از زبان انتظـاري داشـت.    وجو جستها را   هنبايد درون چشم
ة اندازه هم كه پـيش از كلمـ   هررا در زبان نخواهيم داشت، حال » خود زهره«يعني ما هرگز 

امري مربوط به واقعيت، يا  مقام دري همان اينرا بيفزاييم. بنابراين بايد ميان » خود«ة كلم زهره
امري زباني تفكيـك قائـل شـويم.     مقام دري همان اينامري وجودي، و  مقام درديگر  عبارت به
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اما بـراي فهـم ديـدگاه او ضـروري اسـت.       ،كند  روشني آن را بيان نمي بهتفكيكي كه فرگه 
اي زباني است كه ميان عناصـر زبـاني نسـبتي      ي نشانههمان اينة اين مالحظات نشان براساس

كـه ميـان دو نـام گذاشـته شـده باشـد،        هنگـامي ي، همـان  ايـن ة نشانكند. بنابراين   برقرار مي
سـت و بـدين ترتيـب    ها ني وجـودي محتـواي آ  همـان  اينة كنند  صورت صدق آن] بيان در[

رونـد. ايـن    كـار  بـه ديگـر   يـك  جاي بهها اين دو نام   دهد تا در استدالل  دست مي بهمجوزي 
  ي ديگر بيان كرده است: نحو بهتفكيك را گيلرمو 

نخسـت   :ي ارائه كنيم، بايد ميان دو امـر تمـايز بنهـيم   همان ايندر تفسيري كه بناست از 
ي تحـت چـه شـرايطي    همان اين كه ايندوم  ؛كند  ي چه چيزي را بيان ميهمان اين كه اين

روشني اين خواهد بود كـه اگـر عبـارات دو طـرف      بهصادق است. پاسخ پرسش دوم 
ي داشته باشند. پرسـش اول امـا همـان اسـت كـه در تفسـير       سان يكي داللت همان اين
  .)Hddock 2006رود به آن پاسخي داده شود (  ي انتظار ميهمان اين

بودن چيـزي   يكيي يكي باشند، شرايط صدق همان شرط همان اينهاي دو طرف   اگر نام
تعـين  ة ي محتواي دو شـيو همان اينها متفاوت باشند، شرايط صدق   با خودش است. اگر نام

 كـه  اينصورت اين موضوعي مربوط به واقعيت خواهد بود. اما  هر درء خواهد بود.   يك شي
كند مطلبي ديگر و موضوعي زبـاني اسـت. آيـا بايـد       ي چه چيزي را بيان ميهمان اينة نشان

  ي نيز خود معنا و داللتي دارد؟همان اينگفت كه 
  

  گيري نتيجه. 5
ي پرداخته است داديم همان اينبه موضوع  ها نكه فرگه در آ دو متنية از توضيحاتي كه دربار

و  ،ها بماهو اعيان  ها، نه ميان نام  ها بماهو نام  ي نه نسبتي است ميان نامهمان اينروشن شد كه 
هايي كه معاني   ها يا نشانه  ي نسبتي است ميان نامهمان اينبلكه  ،ها  نه ميان خود اعيان يا داللت

شوند. تفـاوت دو    مربوط مي سان يكمتفاوتي دارند، از اين حيث كه اين معاني به محتوايي 
هـا امـوري     ). اگر نامWalker 1965ست (ها ندادن محتوا در معناي متفاوت آ  نشان مقام درنام 

هـاي    وهيـا همـان شـي    هـا  نمهم است معناهاي متفـاوت آ  ها نمورد آ در چه ناند و آ  اختياري
 يِ همان اين گر بياني همان اينعبارتي حكم  بهست، بنابراين ها نآ سان يكمختلف تعينِ داللت

معنا مسائل زيادي وجـود دارد  ة يا مدلول دو معناي متفاوت است. البته دربار ،محتوا، داللت
براي نمونه ارتباط معنا و داللت جملـه و   ؛ردوجود ندا ها نامكان پرداختن به آ جا نكه در اي

كـاربران مختلـف    كـه  اينو  ،عينيت معناة لئمس چنين همآن با معنا و داللت اجزاء آن، ة رابط



  1397، شمارة اول، بهار و تابستان منهسال  ،پژوهي منطق   104

زبان ممكن است به يك نام يا عبارت معاني متفاوتي نسبت دهنـد. جـداي از بحـث معنـا،     
يكـي از  ة ي نمونـه دربـار  ي نيز در اين نوشته بررسي نشد. بـرا همان اينحتي تمامي جوانب 

ميـان   سـخني بـه   هاي دستگاه فرگه كه راسل آن را نشان داده اسـت   ناسازگاري ترين  اساسي
ي ها نسو بيا يك از ؛براي سازگاري اين دو بيان او نيستراهي در دستگاه فرگه  كه اين :نيامد
و  سـان  يـك زيرا عناصري جزئي دارند كه داراي مدلول  ،اند بخش  يِ حسابي معرفتهمان اين

ة بحثي دربار چنين همديگر صدقِ حسابي صدق منطقي است.  ازسوياند، و   معناي متفاوت
رو شد و  هبا آن روب قوانين بنيادي علم حسابپنجم فرگه در ة هايي كه اصل موضوع  چالش

شـرح ديـدگاه    تنهاواقع تالش ما  بهد. شني نيز نبود مطرح همان اينارتباط با تعريف او از   بي
فلسفي او ة ي بود. نقد ديدگاه او هرگز بدون پيونددادن آن با تمام پروژهمان اينة فرگه دربار

ي همان اينهايي كه فرگه انتظار داشته است با چنين فهمي از   و سنجش آن بر حسب پرسش
   پاسخي بيابند ممكن نخواهد بود.

  
 

  ها نوشت پي
نگاشـت    مفهـوم كتـاب   12و  11و مبحـث كليـت در بنـدهاي     10و  9مبحث توابع در بندهاي  1.

  اند.  شده مطرح
  .است )Vertreter )representative معادلهر دو واژه  .2
 Bو  Aهمـاني ميـان     معرفي كرده است، براي بيان اين نگاشت  مفهومدر زبان نماديني كه فرگه در  3.

حكـم و خـط افقـي     ةدهنـد اند. خط عمودي نشان   آمده دو خط عمود بر همدر سمت چپ آن 
بيايد بايد  ،چه پس از خط افقي، يعني پس از خط حكم محتواي مفهومي است. هرآن ةدهندنشان 

  .)دوم بند ،نگاشت  مفهوم بنگريد بهباشد ( داشته پذير  محتوايي حكم
[= معنـا]   Sinnو  [= داللـت]  Bedeutung، كلمـات  نگاشت  مفهومتوجه داشته باشيم كه در كتاب  .4

  دهد.  ها نسبت مي  هنوز آن معاني مشخص و متمايزي را ندارند كه فرگه بعدها به آن
  .)]c≡d) → [f(c ) → f(d([: است تر  ساده جديد هاي  نمادگذاري در نخست قانون بيان .5
 ؛ساز نيست  هاي منطقي در اين است كه عاملي جمله  هماني با ساير ثابت  تفاوت ديگر عالمت اين .6

كار گرفته شود، بلكه بياني است  به اين معنا كه براي ساختن جمالت مركب از جمالت بسيط به
  .)Dummet 1973: 542برقراري نسبت براي تشكيل جمالت اتمي ( براي

  نگاشت، بند سوم.  مفهومبنگريد به  7.

   ).Kenny 2000: 33 بنگريد به(اين تفسيري است كه آنتوني كني ارائه كرده است  8.
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تـر از  كشـاند كـه فرا    هـا مـي    واژه  و مفهوم ،له ما را به موضوع توابع، مفاهيمئتر اين مس بسط بيش 9.
تـر    شـده بسـيار مشـكل     كنوني است. تعيين وجه تمايز جمالت گفتـه  ةگنجايش و موضوع نوشت

هـا و هـم     اش، هـم نـام    نظـر فرگـه در تفكـر منطقـي دوران پختگـي      خواهد بود، اگر بپذيريم از
 كننـد  مـي  ترتيب بر اعيان و مفاهيم داللـت  بهكنند،   كه معنايي را بيان مي اين بر ها، عالوه  واژه مفهوم

  .)Macbeth 2005: 152بنگريد به (
جاي سه خط نشان  بهبا دو خط تيره  ،نگاشت  مفهومبرخالف  ،جا هماني در اين اين ةنشاننماد يا  .10

نمايش معادالت حسابي  براي مباني علم حساباي كه فرگه در   همان نشانه بايعني  ؛شود  داده مي
بـارة  جـا بايـد در   اين است كه توضيحات فرگـه را در ايـن   ةدهند  برد. اين واقعيت نشان  كار مي هب

ـ  بهتوان   را مي ≡ ةنشانمعادالت حسابي نيز معتبر دانست.  حسـابيِ = در نظـر    ةنشـان بسـط   ةمثاب
توان بـراي اشـاره بـه ايـن       توان ميان عبارات عددي قرار داد و مي  حسابي = را مي ةنشانگرفت. 
كننـد كـه عبـارات سـمت       پ به همان عددي داللت ميكار گرفت كه عبارات سمت چ بهمطلب 
توان ميان عباراتي از انواع مختلف قرار داد و از آن براي بيان اين مطلـب    را مي ≡نشانة راست. 

نامنـد   مـي ساني را، از هـر نـوعي كـه باشـد،      استفاده كرد كه عبارات دو طرف آن محتواي يك
)Kenny 2000: 33( .وجـود «=» ة نشان فهم بارةدر دانان رياضي ميان فراگيري بحث فرگه، زمان در 

 محتـاط  فرگـه  معاصران از تعدادي بگيريم، نظر در را 4×2=11- 3 چون هم اي  معادله اگر. داشت
 يـك  را 11- 3 و 4×2 مثال، اين مورد در ،يا بدانند خاص معناي به هماني  اين بيان را آن كه  بودند
 4×2 گفتند  مي كه اي گونه به ،كردند  مي اختيار را »بودن  معادل« تر  ضعيف حالت ها آن. بينگارند چيز
 دوران در فرگه. باشند سان يك چيزي كه آن بدون برابرند، كميت در يا ندا معادل عدد در 11- 3 و

ـ  به«=»  فهم از حمايت در و بود ديدگاه اين سرسخت مخالف اش  فكري كمال  همـاني  ايـن ة مثاب
 8 عدد ةدهند نشانتوانند   مي ،هردو ،11- 3 و 4×2 كه كند  مي پيشنهاد او. كرد مطرح هايي  استدالل
  .)Klement 2001: 8-9(است  متفاوت مورد دو اين در آن تعين ةنحو كه باشند،

  است. Gestalt معادلهر دو واژه  .11
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