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  چكيده
تفاوت  توان ميآن است كه چگونه  »معني و مدلول درباب« ةمقالپرسش محوري فرگه در 

 ،است پيشينيتحليلي و  a=a توجيه كرد. a=bرا از  a=a شكل بهيي ها جمله ييزا معرفت
و مدلول  (sense)معني  ةنظرياست و ارزش شناختي متفاوتي دارد.  پسيني a=b كه حالي در

رسيدن به مدلول است و  ةنحو سنس .شود ميفرگه براي پاسخ به همين پرسش طرح 
ي تجربي ها هماني ايني يزا معرفتگر چگونگي  توجيههاي رسيدن به مدلول  تفاوت راه

ما بر  .شود ميفرگه محسوب  ةنظريقوت  ةنقطي يزا معرفتدر سنت تحليلي توجيه  است.
ي تجربي را ها هماني ايني فرگه براي نهاد پيشساختار منطقي آنيم استدالل كنيم كه اگر 

جايي براي كشف  اساساً گاه آن معني و مدلول او را بپذيريم، ةنظريو  بگيريممفروض 
د كه ساختار منطقي متفاوتي كن ميكشف تجربي در حالتي معني پيدا  د.مان ميتجربي باقي ن

ي و نظرية معنديگر نيازي به  صورت درايني موردبحث فرگه نسبت دهيم و ها جملهبه 
 مدلول نخواهيم داشت.

  .، موصوف، ارزش شناختي، تجربيهماني اينمعني، مدلول،  ها: كليدواژه
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اسـت و   يپيشـين  a=aارزش شناختي متفاوتي دارند. شكارا آ a=bو  a=aدو عبارت 
اغلب دانش ما  a=b صورت بههايي  عبارت كه درحالي .ستانظر كانت تحليلي هم  ربناب

كشـف   ت يافـت. معرفـ  هـا  آن به يپيشين طور بهن هميشه توا ميند و نده ميرا افزايش 
خورشيد تابان هر صبح همان خورشيد ديروزي است يك كشف مهـم نجـومي    كه اين

  نيست. اي هساد كشفسنگ  شهاببودن يك سياره يا  يكيحتي امروزه نيز كشف  است.
 طـور  اين ه گا آن بدانيم، »b«و  »a«ي ها نامبين مدلول  اي هرا رابط هماني اينحال اگر 

تفـاوتي   ديگـر  يـك با  a=bو  a=a) دو عبارت a=bصدق  درصورتد كه (رس مي نظر به
 اي هايـن رابطـ   يك شيء با خودش بيان شده اسـت.  ةرابط صرفاًدر اين حالت  ندارند.

  است كه بين يك شيء با خود و نه هيچ چيز ديگر برقرار است.

فرگـه اسـت.    1»مـدلول و  )senseمعنا ( درباب« ةمقالسطرهاي اول  ةترجمجمالت باال 
در  .(Frege 1892: 11)است  هماني اين دربارةخود  ةاولي ةنظريفرگه در اين مقاله درصدد نقد 

كه هر نـام   ديگو يم اجمال بهست و فرگه ها نامبين  اي هرابط گر بيان هماني اين نگاشت مفهوم
در  او. گويـد  ميسخن ن 2سنساز  صراحت به يگره خورده است، ول ءيش نييراه تع كيبا 

SR را  هـا  جملـه  يـن ا حـال  عـين  درو  دهـد  مـي نسبت  هماني اينجمالت ساختار  يبه برخ
 و زاسـت  معرفـت دو اسـم خـاص    همـاني  اين فرگه نظرية در. داند مي يتجرب بخش معرفت
بخـش   مثابة به سنسبا طرح  او. است خودش هرچيزي كه دارد اين از بيش خبري محتواي
دو  ازطريـق كـه   كند مي يهتوج ينرا چن زا معرفت هماني ايناسم خاص  يك يمعنا يشناخت
دارد و  سـنس فرگه اسم خـاص همـواره    يف. در تعرايم يدهرس يءش يكمتفاوت به  سنس
  از اسم خاص است. اي هنمون ينمع يفتوص

 مسـئلة فرگـه موفـق بـه حـل      سـنس نظريـة  ما تالش خواهيم كرد نشـان دهـيم كـه    
ي مـدنظر  ها جملهبا اين فرض كه  ،نشده است. فرگهي تجربي ها هماني ايني بخش معرفت

ي دارد. اسـتدالل  بخشـ  معرفـت است، سـعي در حـل معمـاي     هماني ايناو داراي ساختار 
 سـنس نظريـة  باشـد،   هماني ايني مدنظر فرگه داراي ساختار ها جملهخواهيم كرد كه اگر 

ساختار منطقي ديگـري   نهاد پيشبا  حال عين درد. كن ميي را حل نبخش معرفت مسئلةفرگه 
. فرگـه  شـود  مـي ي تجربـي حـل   يـ زا معرفـت نحـوة   مسـئلة  سـنس نظرية   بهو بدون نياز 

يكـي   همـاني  ايـن ي حاصل از تجميع دو وصف متفاوت در يك موصوف را با يزا معرفت
را بـر   همـاني  اين دربارةخود نظرية ميان موصوف و مدلول تمايز  نشدن قائلرد. او با گي مي

 مسـئلة حـل   دربـارة ادعـايش   بـرخالف  ،كـه  شـود  مـي د و همين باعـث  كن ميمدلول بنا 
  ي، درعمل ناموفق باشد.بخش آگاهي
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  ييزا معرفتمعماي . 2
معـين   است كه مرجع آن يـك شـيء   اي كننده داللتطبق تعريف فرگه اسم خاص هرگونه 

(definite object)  است و نه يك مفهوم(concept)  يا نسبت(relation)  ممكن است كه يـك .
شيء توسط يك يا چند كلمه نشان داده شود. او هرگونه لفظي از اين نـوع را اسـم خـاص    

، »هسـپروس «، »يگـاه  سـتارة صـبح  «، »گـاهي  ستارة شـام «. عباراتي چون (ibid.: 57) ددان مي
سـاختار منطقـي   انـد. فرگـه    خـاص ... اسـم   و ،»دورترين جرم آسماني از زمين«، »ارسطو«

سـتارة  ي همـان  گـاه  سـتارة صـبح  «و  »ي اسـت گـاه  ستارة صـبح فسفروس «ون جمالتي چ
خاص است كه طرفين يك  د. هر دو جمله شامل دو اسمدان مي سان يكرا  »است گاهي شام
 a=bكلـي   قالـب  در اي هاو سـاختار منطقـي چنـين جملـ     ازنظـر  .انـد  هقرار گرفتـ  هماني اين
  .شود مي بيان

 ةهم ازسوييك اسم خاص  سنس و احتماال مدلول است. سنسهر اسم خاص داراي 
 تـر  بيشدر  است. ناپذير تغييرو در طبيعت خود چيزي  شود ميكاربران زبان فراچنگ آورده 

 يزبـان  يمعادل معنـ  توان ميرا  سنسضماير) ي معين بدون ها توصيفي معين (ها توصيف
(linguistic meaning)  دانست(Leclerc 2014: 44) . شناختي از زبان و  هستي لحاظ به هاسنس

همـان   »يگاه ستارة صبح« سنس مثالً. (Burge 1979: 405) مستقل است (agent)فاعل شناسا 
 ي خاص معمولي چنين نيستند.ها اسمفهمد. اما  ميچيزي است كه كاربر زبان طبيعي از آن 

اسم خاص معمولي را بايد بيـاموزيم و صـرف آشـنايي بـا زبـان طبيعـي كفايـت         سنسما 
ـ  مـي اسم خاص معمولي را معادل يك يا چند وصف معين  سنسفرگه  د.كن مين  مـثالً د. دان

د فرگه درحال رس مي نظر به .شود ميدرك  »شاگرد افالطون«وصف  ازطريق »ارسطو« سنس
ي خـاص عـادي را نيـز از دل    هـا  اسـم عنـاي  اوصاف معين اسـت و م  دربارةپردازي  نظريه

 كشد. ميي معين مرتبط با هر اسم بيرون ها توصيف

ي توصيفي در نظـر  ها نظريهاسم خاص جزء  (semantic)معناشناسي  دربارة نظرية فرگه
كـه اسـم    انـد  مركزي متفـق  ةنكتي توصيفي اسم خاص بر اين ها نظريه ةهم .شود ميگرفته 

يگانه بـا آن   طور بهرا كه   (object)شيئي د و آن مفهومكن ميخاص مفهوم يا مفاهيمي را بيان 
 (denoting)در اين نظريه داللت . (Salmon 1986: 10)د كن ميد مشخص كن ميمفهوم مطابقت 

» كـردن  بيـان «نسبتي غيرمستقيم بين يك لفظ و يـك شـيء اسـت. داللـت حاصـل نسـبت       
(expressing)،      كـردن  مشـخص «و نسـبت   ،كه بين يك لفـظ و يـك مفهـوم برقـرار اسـت «

(determining)  كه بين آن مفهوم و يك شيء برقرار است.است  
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  هماني ايندو تفسير از  1.2
يـك شـيء بـا خـودش      ةرابطـ  مثابـة  به هماني اين: دكن ميذكر  هماني اينفرگه دو تفسير از 

 الفـاظ).  همـاني  ايني يك شيء (ها نامميان  اي هرابط مثابة به هماني ايندروني) و  هماني اين(
خـود نمادهـا تمـايز وجـود دارد     بـه   (mention)و اشـاره   (use)فرگه بين كـاربرد   نظريةدر 

(Taylor 1998: 3)  ايـن دو جملـه را در    رد.گيـ  مـي الفاظ ايـن تمـايز را ناديـده     هماني اينو
  بگيريد:  نظر

  ؛سه حرف دارد »آبي«. 1
 ؛است آسمان آبي. 2

  آبي رنگ است.. 3
 دربـارة يم تا چيزي كن ميماست و ما آن را ذكر  ةجملموضوع  »آبي« ةكلم) 1( ةجملدر 

 ةجملـ ما ندارد. ولي در  ةگزارخود كلمه بگوييم. در اين حالت معني عادي كلمه نقشي در 
را  ) آن3( ةجملـ آسمان بگـوييم و در   دربارةريم تا چيزي گي مي كار بهرا  »آبي« ةكلم) ما 2(

فرگـه   در اين دو جمله خود كلمه موضوع بحث ما نيست. ريم.گي مي كار به موضوع درمقام
بـدين   »هسپروس همان فسفروس اسـت « الفاظ است. هماني اين دار طرف شتنگا مفهومدر 

  يك محتوا دارد. »فسفروس«و  »هسپروس«معناست كه: دو لفظ 
معرفتـي واقعـي    همـاني  ايـن او در  نظـر در د.كن ميقبلي خود را نقد  ةنظري SRفرگه در 

 كـار  بـه ما الفـاظ را   هماني ايندر  و خود الفاظ و نمادها در آن نقشي ندارند. شود ميكسب 
ريم تـا چيـزي   گيـ  مي كار بهبه يك مدلول برسيم. كلمات را  ها آن سنس ازطريقريم تا گي مي

ي مـا نيسـتند. بنـابراين در    هـا  جملهخارج از كلمات بگوييم و خود كلمات موضوع  دربارة
  تفسير جديد او الفاظ و قراردادهاي زباني نقشي ندارند. 

د. طبق نظر او محتواي جمله تـابعي  كن ميصرف را نيز رد  دروني هماني اين فرگه تعبير
پس در  .(Hugly and Sayward 2000: 195)آن جمله است  ةدهند تشكيلاز محتواي اجزاي 

يـك محتـوا و سـاختار     گـر  بيانهردو  a=bو  a=a صورت بهايي ه دروني عبارت هماني اين
واجـد    a=aد. امـا شـو  مـي محسوب  »هرچيزي خودش است«جملة از  اي همنطقي و ترجم

جملـة  اسـت.   (proper)معرفتي واقعـي   ةندردربردا a=b كه درحاليمعرفت خاصي نيست، 
 ،محتـوايي نــدارد و صـدق آن وابسـته بـه تجربـه نيســت      »هسـپروس هسـپروس اسـت   «

و صدق آن بـه تجربـه   دارد  بخش معرفتمحتوايي  »هسپروس فسفروس است«كه  درحالي
  بستگي دارد.
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توجيـه   ةنقيصـ  هـا  اسـم بـه سـاختار معنـايي     سـنس كردن  اضافهد با كن ميتالش  فرگه
 چـون  همبخش معنايي اسم است و  سنسد. كن ميدروني را برطرف  هماني ايني يزا معرفت
دارند  يسنس bو  aيك از  هر a=b ةجملاند. در رس ميمعرفتي است كه ما را به شيء  ةواسط
 a=bم، ايـ  همتفاوت به يك شيء رسيد سنسدو  ازطريقوچون ما  اند متفاوت ديگر يككه با 

 نيسـت.  هـا  انيهم اينبودن  پسينييا  پيشينيدر تحليل فرگه مهم است  چه آن ست.زا معرفت
بايـد توجـه    .شود ميبودن طرح  زا معرفتعامل  مثابة دو نماد طرفين تساوي به سنستفاوت 
ي رياضيات ها هماني اين كه ، چنانبودن است پسينيمفهومي متفاوت با  زابودن معرفتداشت 

  هستند. زا معرفت، ازديدگاه فرگه اند پيشيني كه اينبا ،نيز
  
  ييزا معرفتچيستي  2.2

داريم و در دومـي دو   سنسد كه در اولي تنها يك دان ميرا در اين  a=bو  a=aفرگه تفاوت 
از  a=bاز يك راه و در  a=aمسير رسيدن ما به مدلول است. در  سنسمتفاوت داريم.  سنس

م. وقتـي در انتهـاي دو مسـير متفـاوت بـه يـك مـدلول        ايـ  هدو راه متفاوت به مدلول رسيد
  يم.كن ميمعرفتي تازه كسب  رسيم، مي

بـه   سـنس همان عبارت متفاوت اسـت و مـا از    سنسبا ذاتاً طبق نظر فرگه مدلول عبارت 
عـالم اسـت.   اشـياي  واجد معناي شناختي است و مدلول يكي از  سنسيم. رس ميخود مدلول 

ي هـا  اسـم همـة  يم. رس مي سنسبه مدلولي متمايز از  سنسد كه ما از ده ميشناخت وقتي رخ 
) متفاوت به سنسمدلول دارند. حال وقتي از دو مسير ( ها آن ولي برخي از ،دارند سنساص خ

 سـنس  ازطريـق  ي داريم. فرضـاً يزا معرفتد و ده مييم، كشف جديدي رخ رس مييك مدلول 
به  »گاهي ستارة شام« سنس ازطريقيم و رس مي سنسبه مدلولي متمايز از آن  »يگاه ستارة صبح«

در انتهـاي   يم با يك مدلول طرفيم.كن مييم و درنهايت كشف رس مي سنسمدلولي متمايز از آن 
 همـاني  ايـن يم و شـو  مـي مواجـه   ،متمايز است كامالً سنسكه از  ،روند شناخت با خود مدلول

 ازطريـق ما  يابد. ميجا معني  بودن مسيرها در اين ناهمانبودن مدلول درعين  يكي .شود ميبرقرار 
  .شود ميبرقرار  هماني اينيم و رس ميها  سنسمتفاوت با  ذاتاًي متفاوت به يك چيز هاسنس
 

  ي غيرمستقيمرس دستي مستقيم و رس دست 3.2
تقاطع خطوط  ةنقط«و  »الف و ب ةميانتقاطع خطوط  ةنقط« (Frege 1892: 57)در مثال فرگه 

گيري ايـن   . حال اگر با پياند مختلف سنسخاص با دو  در يك مثلث دو نام »ب و ج ةميان
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يت برقرار شده است. ما در انتهـاي  واقع در هماني اين گاه آن به يك نقطه رسيديم، سنسدو 
ي سـبب برقـراري   رسـ  دستي داريم و همين رس دست مسير به خود نقطه (شيء) مستقيماً

شود كه ما  مي بخش معرفتزماني  هماني ايند. شو مييت واقع درتجربي و  طور به هماني اين
خـود   ،در انتهـاي مسـير تجربـه    ،از دو طريق متفاوت به خود شيء برسيم. در تحليل فرگه

مسـير رسـيدن بـه يـك نقطـه چيـزي        كه چنان ،ي متمايز از مسير نهفته استصورت بهشيء 
فرگه  نظريةدر  زا معرفتصادق و  هماني اينخود نقطه است. پس شرط برقراري با متفاوت 

  آن است كه:
  ؛وجود داشته باشد سنسي به خود مدلول متمايز از رس دست: امكان اوالً
  ) متفاوت به آن مدلول رسيده باشيم.سنس: از دو راه (ثانياً

شـرط   انجامـد.  مـي  زا معرفتصادق و  هماني ايناز اين دو شرط به فقدان  هريكفقدان 
 ةسـتار در مثال  گمان فرگه بهي است. يزا معرفتدارد و شرط دوم ضامن  اول صدق را در بر

بـه   »يگـاه  سـتارة صـبح  « سـنس فسفروس و هسپروس چنين وضعيتي داريم. ما از مسـير  
نيـز بـه همـان مـدلول      »گاهي ستارة شام« سنسيم و از مسير رس مي سنسمدلولي متمايز از 

 زا معرفـت  همـاني  ايـن م. بدين ترتيب اي هيابيم كه به يك چيز رسيد مييم و در تجربه رس مي
 رد. گي ميشكل 

  
  موصوف يا مدلول؟ 4.2
منطقـي   صـورت با ي ها جملهي يزا معرفتبيان تفاوت  منظور بهو مدلول فرگه  سنس ةنظري
a=a  وa=b  سـنس ها بـه مـدلولي متمـايز از     سنس ازطريقطبق اين نظريه ما  .شود ميطرح 
 مـثالً  ولي ممكن است كه مـدلول نداشـته باشـد.    ،دارد سنساسم خاص هميشه  يم.رس مي

ولـي وجـود    ،دارد سـنس اسم خاصي است كـه   »دورترين جسم آسماني از زمين«عبارت 
شـكل  ن عبارت يك اسم خاص است و اي ، همدلول براي آن محل شك است.طبق نظر فرگ

 »دورترين جسم آسماني از زمين همان دورترين جسم آسماني از زمين است« ةجملمنطقي 
تهي اسـت و   هماني اينپس طرفين  ،ندارد اما چون چنين جسمي وجود است. a=aشكل  به

a=a  .حتي صدق بنابراين، نيز در اين مورد خاص صادق نيستa=a     نيز بـه تجربـه بسـتگي
مـدلولي نداشـته    aاگـر   كه وجود مدلول آن محل تحقيق اسـت.  دارد يسنس aچراكه  ،دارد
نيـاز بـه    a=bاگـر صـدق    درواقـع، . (Almog 2007: 562)نيز صادق نيست  a=aگاه  آن ،باشد

 a=aفرگـه   سـنس  ةيـ نظر  بهنيز به همان ترتيب است و با وفاداري  a=aبررسي دارد، صدق 
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ي هـا  جملهصراحت  به SRفرگه در پاراگراف اول  كه درحالي نيست. يتحليلي و پيشين لزوماً
 د.دان ميو تحليلي  يرا پيشين a=aشكل    به

ها را دليل كافي بـراي   سنسبودن  يكي a=aشكل  بهيي ها جملهممكن است كه فرگه در 
پاسـخ آن اسـت كـه طبـق      دنبال بررسي تجربي مدلول نباشـد.  بهبداند و ديگر  ها آن صدق

تحليل فرگه تساوي در مدلول شرط صدق اين جمله است و بـدون مراجعـه بـه تجربـه و     
 a=aفرگه صدق  يي وجود ندارد.ها جملهبررسي وجود مدلول امكان تشخيص صدق چنين 

د، ولـي در مـوارد ظهـور اسـامي تهـي دچـار       كنـ  ميپاافتاده حساب  پيشيلي بديهي و را خ
  .شود مي  مشكل

طبـق   را در نظر بگيريـد.  »ي استگاه ستارة صبحي همان گاه ستارة صبح«جملة اكنون 
اسـت كـه مـا را بـه مـدلول       يسنسـ اسم خاص و داراي  »يگاه ستارة صبح«تحليل فرگه 

نيز به همين ترتيب صـادق   »است گاهي ستارة شامهمان  گاهي شامستارة «جملة رساند.  مي
بـه مـدلولي    سـنس  ازطريقطبق تحليل فرگه صدق اين دو جمله بدين معناست كه  است.

هـاي   سـنس اول و دوم به مـدلولي متمـايز از   جملة حال اگر از  م.اي هرسيد سنسمتمايز از 
يك چيز است، پس بـا دانسـتن هـر دو     درواقعم و اين مدلول نيز اي هرسيد ها آن مربوط به

ها  اما سال است. گاهي ستارة شامي همان گاه ستارة صبحجمله بايد بتوان نتيجه گرفت كه: 
نظريـة  بنـابراين   .اند يكي گاهي ستارة شامي و گاه ستارة صبحطول كشيد تا كشف شود كه 

مـا را از كشـف تجربـي     اساسـاً ي ندارد، بلكـه  يزا معرفتتنها پاسخي براي  نهفرگه  سنس
  د.كن مينياز  بي

از  يك هيچ صورت دراينم، اي هبه مدلول نرسيد سنسحالتي را فرض كرد كه از  توان مي
سـتارة  همان  گاهي ستارة شام«و  »ي استگاه ستارة صبحي همان گاه ستارة صبح« ةجملدو 
اين سياره نـابود  سنگي  شهاببرخورد  براثرفرض كنيد  مثالً صادق نيست. »است گاهي شام

بودن هر دو جمله و بدون نيـاز   صادقحاضر اين دو جمله صادق است و با  اما درحال شود.
بنابراين  است. گاهي ستارة شامي همان گاه ستارة صبحبه كشفي تجربي بايد نتيجه گرفت كه 

و  تحليلي ةجملاز دو  توان ميطبق اين نظريه  منطقي است. ةمغالطفرگه گرفتار  سنس ةنظري
آگـاه باشـد)    همـاني  ايـن فـرد از   كـه  ايـن در طبيعت (بدون  هماني اينو با برقراري  يپيشين
  است:  تجربي را نتيجه گرفت. روند استدالل بدين شكل هماني اينبودن فرد از  آگاه

  معرفت دارد)  »a«(علي به مدلول   a=aد كه دان مياول: علي  ةمقدم
  معرفت دارد)  »b«(علي به مدلول   b=bد كه دان ميدوم: علي  ةمقدم
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  يك چيز است) »b«و  »a«(مدلول       a=bسوم:  ةمقدم
----------------------------------  

  .يك چيز است) »b«و  »a«(علي معرفت دارد كه مدلول  a=bد كه دان مينتيجه: علي 
باشد كـه در   اي هگون به a=a هماني ايني عقيم است كه درك ما از درصورتاين استدالل 

اگـر درك مـا از    شوند. ديگر يكتا نتوانند جانشين شود  (mention)اشاره الفاظ به  صرفاًآن 
از  هريكسوم و جانشيني در  ةمقدمباشد، با استفاده از  (use)طرفين تساوي حالت كاربردي 

تـر   كلـي در حالـت   تـوان  مـي ايـن اسـتدالل را    .شود ميدوم نتيجه حاصل  واول  ةمقدمدو 
  دانست. هماني ايناستداللي برضد تعبير دروني از 

  
  ينهاد شيپ يمنطق ساختار. 3

بدانيم كه سـاختار منطقـي متفـاوتي بـه      پيشينيرا تحليلي و  ها جملهيم توان ميما در حالتي 
 »ي اسـت گـاه  ستارة صبحي همان گاه ستارة صبح« ةجملاز  مثالًي باال نسبت دهيم. ها جمله

 دربـارة دو عبارت طرفين تساوي يك معني دارند و بحثـي   كه ؛ اينتعبير ترادف داشته باشيم
فرگه در آن است كه در ترادف  سنس ةنظريتفاوت اين تعبير با  وجود و عدم چيزي نداريم.

زنيم و  ارتباط لفظ با معني حرف مي دربارةمدلول وجود ندارد و ما داريم  دربارةديگر بحثي 
 مـثالً  در اين حالت هر اسم تنهـا يـك معنـي دارد.    دلول (مصداق) معاني نداريم.كاري با م

 چراكه ،در چنين تعبيري كاذب است »است گاهي ستارة شامي همان گاه ستارة صبح« ةجمل
 ،گـذارد  ميچنين تعبيري را كنار  SRفرگه در  در زبان طبيعي اين دو عبارت مترادف نيستند.

 كـه  ايـن  ضـمن ، دهـد  ميخبر از قراردادهاي زباني  صرفاًواجد دانش واقعي نيست و  چراكه
  نيست. پيشينيچنين تعبيري از جمالت هنوز تحليلي و 

يعني چنين تعابيري  حالت ديگر آن است كه ساختار جمله را موضوع و محمولي ببينيم.
  داشته باشيم:

  ؛ي استگاه تارة صبحسهمان چيز  گاه آن ،ي استگاه ستارة صبحاگر چيزي 
  است. گاهي ستارة شامهمان چيز  گاه آن ،است گاهي ستارة شاماگر چيزي 

فاقـد   هـا  آن و سـاختار (فـرم) منطقـي    انـد  پيشينيتحليلي و  ها جملهطبق اين تعبير 
كـه بـه    همواره صادق اسـت و بـدون آن   )∀ x) (Fx⊃Fx)منطقيساختار  است. هماني اين

تعبير ما ، نياز باشد »گاهي ستارة شام«يا  »يگاه ستارة صبح«وجود موصوف براي وصف 
فرگه در اين مـوارد سـاختار منطقـي     سنسنظرية طبق  كه درحالي؛ همواره صادق است
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چنـين  نبـودن   صـادق مـدلول، امكـان    نداشـتن وجود درصـورت داريـم و   را همـاني  اين
  يي وجود دارد.ها جمله
ستارة يي همانند ها جملهبه  )∀ x) (Fx⊃Fx)منطقيدادن ساختار  نسبتبا  ،كه ديگر آن ةنكت
هـاي   دانسـته ريم كه درميان گي ميي است، چيزي را نتيجه نگاه ستارة صبحي همان گاه صبح

  فعلي ما موجود نيست:
سـتارة  همان چيـز   گاه آن ،ي استگاه ستارة صبحد كه اگر چيزي دان مياول: علي  ةمقدم

   ؛ي استگاه صبح
سـتارة  همان چيـز   گاه آن ،است گاهي ستارة شامد كه اگر چيزي دان ميدوم: علي  ةمقدم

   ؛است گاهي شام
  است. گاهي ستارة شامي همان گاه ستارة صبحسوم:  ةمقدم

 --------------------------------------------------  
  است. گاهي ستارة شامي همان گاه ستارة صبحد كه دان مي: علي شود مينتيجه ن
به مدلولي متمايز از  سنسيك  ازطريقاست كه چنين نيست كه ما  اصلي اين مسئلة

ين شهر تر بزرگ«و  »ين شهر شمال قمتر بزرگ«دو وصف  مثالًنمون شويم.  ره سنسآن 
ريم و در گيـ  مـي اند. وقتي نقشه در دست رس ميتنهايي ما را به يك شهر ن به »شرق كرج

بينيم كه شـهر   ميو  يمص موصوف هر دو وصفريم كه قادر به تشخيگي ميموقعيتي قرار 
ريم كـه  گيـ  مـي گـاه نتيجـه    آن ين شهر شـمال قـم و شـرق كـرج اسـت،     تر بزرگتهران 
كشـف تجربـي    ين شـهر شـرق كـرج اسـت.    تـر  بزرگين شهر شمال قم همان تر بزرگ
و  نـد كن مـي ها نقش وصفي در رساندن مـا بـه موصـوف ايفـا      سنس درواقع جاست. اين

راحتـي  براي  .(Salmon 2005: 1075) معرفت ما نيستحيطة مدلول متمايز از وصف در 
 »مـدلول «و مـدلول متمـايز از وصـف را     »موصـوف «كار مدلول نامتمـايز از وصـف را   

سروكار داريـم و خـود مـدلول     ها آن با موصوف مستقيماً ها توصيفاستفادة با  نامم. مي
  معرفت ماست.حيطة خارج از 

 نـد اوصاف يك چيز »گاهي ستارة شام«و  »يگاه ستارة صبح«يم كشف كنيم كه توان ميما 
يك چنين چيـزي اسـت.    »است گاهي ستارة شامي همان گاه ستارة صبح« ةجملو منظور از 

ها برسيم حـرف ديگـري    سنسمتمايز از  ذاتاًمتفاوت به يك مدلول  سنساز دو  كه اينولي 
كشـف تجربـي را    عمالً چراكهد اين تعبير معنايي دوگانه را حفظ كند، توان مياست. فرگه ن

  د. كن ميمعنا  بي
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يم بفهميم اوصاف مختلف يك موصوف دارنـد كـه در مـوقعيتي قـرار     توان ميما زماني 
ي و گـاه  ستارة صبح دربارةرصدهاي جديد  مثالً كان بررسي آن اوصاف باشد.ام  هبگيريم ك
 را تشخيص دهيم ها آن بودن موصوف يكين امكاني داده است تا به ما چني گاهي ستارة شام
ين شهر شرقي كرج همان تر بزرگد تا بدانيم كن ميتهران به ما كمك  ةنقشداشتن  يا دردست

كشف تجربي ما نيز با قرارگيري در چنين شرايطي  درواقع ين شهر شمالي قم است.تر بزرگ
  د.ده ميرخ 

همواره يك جنبه از شيء را به ما نشـان   سنسد كه ممكن است فرگه در پاسخ ما بگوي
يك شيء امري غيرممكن است و به همـين دليـل قـادر بـه     از جانبه  همهدهد و معرفت  مي

سـتارة  يم و از رسـ  مـي مدلول  ةجنبي به يك گاه ستارة صبحنيستيم. از  هماني اينتشخيص 
 همـاني  ايـن تا قادر به برقـراري   شود مييم و همين باعث رس ميديگر  اي هبه جنب گاهي شام

 ةجنبـ بـه   هـا  سـنس   ازطريـق وقتي برقرار اسـت كـه    هماني اينبايد گفت  بنابراين نباشيم.
 همـاني  اينداشت و  توان ميكل مدلول (شيء) ادعايي ن هماني اين دربارةي برسيم و سان يك
كه معرفـت   آن به توجه با ناقص يا جزئي). هماني ايندر بخشي از مدلول برقرار است ( صرفاً

تام و تمام هم نـداريم و حـق    هماني اينپس  نيافتني است، دستعيار به مدلول  تمامكامل و 
 صـورت  دراين كامل براي بيان منظور خود استفاده كنيم. هماني ايننداريم از ساختار منطقي 
و  سـان  يـك محمولي كه داراي متغيـر   و تر توضيح دادم ( موضوع همان ساختاري كه پيش

در اين سـاختار   د.ده ميهاي متفاوت است) صورت منطقي روايت اخير را نمايش  محمول
  نيست. هماني اينديگر نيازي به استفاده از 

مـا در   چراكهنيز نخواهيم بود،  a=aكه ما حتي قادر به تشخيص صدق  ديگر آننكتة 
بـه   اي هجانب همهيم و چون معرفت شو ميهر طرف تساوي از يك جنبه به شيء نزديك 

 نيز نخواهيم بود. a=aحتي در  كامل هماني اينشيء وجود ندارد، پس قادر به تشخيص 
ـ  هيم بگوييم كه از يك مسير حركت كرده و به يك جنبه از شيء رسيدتوان ميما تنها   م.اي

و  سـان  يـك بدون محتوا مساوي يـك مسـير تكـراري بـا انتهـاي       هماني اينبراي فرگه 
ولي او بـراي   است. سان يكمساوي دو مسير متفاوت با انتهاي  بخش معرفت هماني اين
كامـل در مـدلول رخ    همـاني  ايـن در انتهاي مسير حركت به سمت شيء چگونه  كه اين
 كامل شيء براي او ناممكن اسـت.  هماني اينتشخيص  اساساًتوضيحي ندارد و  دده مي

ـ  مـي د ندهـ  مـي در كشف تجربـي رخ   چه آن بنابراين  همـاني  ايـن د داراي سـاختار  توان

  باشد. كامل
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  خاص ياسام يهمان نيا از خوانش دو. 4
 »سعدي« كه اينيكي  :ييم سعدي با حافظ متفاوت است دو حالت متصور استگو ميوقتي 

 ةهمـ مستقل از هر وصفي اشاره به دو ذات متفاوت دارند، هرچند ممكن اسـت   »حافظ«و 
 ها آن يكي باشد. در اين حالت براي بيان تفاوت اين دو كاري به اوصاف كامالً ها آن اوصاف
از  مـثالً  كه از اوصاف متفاوت ناهماني سعدي و حـافظ را نتيجـه بگيـريم.    ديگر آن ؛نداريم
زنـدگي كـرده اسـت    هشـتم  و حافظ در قرن  هفتمسعدي شاعري است كه در قرن  كه اين

معني اسم خاص براي ما معادل  صورت دراين نيستند.نتيجه بگيريم كه سعدي و حافظ يكي 
برقرار است و  سان يكسبب موصوف  بهيا ناهماني  هماني اينموصوف آن اوصاف است و 

  ديگر با خود مدلول مستقل از اوصاف كاري نداريم.
هاي آن اسم مستلزم ارتباط مستقيم بـا   مدلول اسم خاص مستقل از وصف هماني اين

اوصـاف در برقـراري    صـورت  درايـن  يانـه از آن اسـت.  گرا ذاتخود مـدلول و دركـي   
را در رسـيدن   سـنس كريپكي). اما فرگه  نظراسامي خاص نقشي ندارد (مانند  هماني اين

ديگـر   عبـارت  بهد. دان مي سنسولي مدلول را مستقل و متمايز از  ،ددان ميثر ؤمبه مدلول 
بـودن   يكـي او از  SRدر ابتـداي   مـثالً خواهد هر دو حالت را با هـم جمـع كنـد.     او مي

ـ  ميرا يك كشف نجومي  يد و آنگو ميخورشيد ديروز و امروز سخن  د. حـال اگـر   دان
كسي مدعي شود خورشيد امروزي همان خورشيد ديروزي نيست، چگونه بايد ميـان او  

  و فرگه داوري كنيم؟
زمـان   دنبـال دارد، امـا هـم    بـه از دو خوانش باال تبعات خـاص خـود را    هريكپذيرش 

بدين معناسـت كـه    گاه آن ،بدانيم سنستوان هر دو را پذيرفت. اگر مدلول را متمايز از  نمي
ي مستقل بـه مـدلول   رس دستيم و پس از رسيدن رس ميبه خود مدلول  سنسبا استفاده از 
رسـيم  بدر اين حالت وقتـي بـه تهـران     ؛از راه اصفهان وارد تهران شويم كه اينداريم (مانند 

ي رس دست به توجه باخود تهران طرفيم و نه مسير رسيدن به تهران). در چنين حالتي ديگر با 
  . شود مييا ناهماني برقرار  هماني اينمستقيم به مدلول 

اگر خوانش دوم را بپذيريم، يعني مدلول براي ما چيزي باشد كـه واجـد فـالن صـفت     
داريم اوصاف يك شيء  درواقعنيستيم و  هماني ايناست، مجاز به استفاده از ساختار  خاص
  نداريم. هماني اين دربارةيم و بحثي كن ميرا بيان 
طرفي قرار است كه  ازيعني  هر دو خوانش است. ةدربردارندو مدلول فرگه  سنس ةنظري

ديگر وصف جديدي از شيء نيز كشف  خود شيء برقرار شود و ازطرف ازطريق هماني اين
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 ازطريـق  همـاني  ايـن با هم جمع كرد. اگر قرار است كـه   توان مياين دو نظريه را ن .شود مي
ديگر نيـازي بـه كشـف تجربـي جديـد       هماني اينبرقراري  براي گاه آن مدلول برقرار شود،

به يك مـدلول   »گاهي ستارة شام«و  »يگاه ستارة صبح« ازطريقنداريم. چگونه ممكن است 
يكي باشـند، ولـي تشـخيص     درواقعها نيز  متمايز از اين اوصاف رسيده باشيم و اين مدلول

در  .كنـيم ؟ تنها راه آن است كه مدلول را از موصوف متمـايز  اند ها يكي ن مدلولاي هندهيم ك
انجامـد   ميكه تفاوت اوصاف به تفاوت موصوف  شود ميطور پنداشته  اين حالت اغلب اين

ـ  بودن در اين يكي و كشف تجربي ما اين است كه هر دو وصف يك موصوف دارند.  هجا ب
ـ  ،ن معناست كه ما يك شيء داريم كه دو وصف متفاوت را داراستاي  ق يـ طر از كـه  ايـن   هن

در اين حالت  يم.كن را برقرار  هماني اين گاه آن يم ورسب ها آن اوصاف به يك مدلول متمايز از
  مدلول در ساختار منطقي ما نقشي ندارد. اساساً
  
  ي خاص عاديها اسم 1.4

ي زيـر را در  هـا  جملـه گيريم كه دو اسم خـاص عـادي داريـم.     مياكنون حالتي را در نظر 
  بگيريد:  نظر

  ) هسپروس همان هسپروس است.5(
  ) هسپروس همان فسفروس است.6(

تنها تفاوت خبري اين دو  گاه آن ،يانه به مدلول اسم خاص داشته باشيمگرا ذاتاگر نگاه 
و در دومي دو نام از همان چيز  شود مينام چيزي تكرار جمله در اين است كه در يكي تنها 

بـا كشـفي تجربـي     را )6) و (5ي (هـا  جملـه . اما فرگه تفـاوت ارزش خبـري   شود ميذكر 
  د. دان مي  مرتبط

 »هسـپروس «يعني مدلول  ،يانه از معني اسم خاص داشته باشيمگرا ذاتاگر خوانشي غير
نيـز موصـوف اوصـاف     »فسـفروس «براي ما موصوف يك يا چند وصف باشـد و مـدلول   

ن اوصاف اي ة ) در حالتي صادق است كه موصوف هم6( ةجمل صورت دراينديگري باشد، 
  واقع يك چيز باشد.در

 سنستنها تفاوت در آن است كه  دارند. سنسهاي خاص عادي نيز  اسمفرگه  نظريةدر 
اسـم خـاص    سـنس اسم خاص عادي متغير است. فرگـه   سنسي معين ثابت و ها توصيف

 داند. و ... مي »معلم اسكندر«و  »شاگرد افالطون«يي چون ها توصيفرا  »ارسطو«عادي چون 
كه اوصاف معـين متفـاوت (كـه     شود ميميان دو اسم خاص عادي زماني برقرار  هماني اين
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 اي همـاني  ايـن چنـين   ند) يك خروجي داشته باشـند. كن مياسم خاص را بازي  سنسنقش 
  روند كار بدين شكل است: وصف در يك شيء متوقف است. بر جمع دو منطقاً
  ي است.گاه ستارة صبح) فسفروس تنها 7(
  است. گاهي ستارة شام) هسپروس تنها 8(

بگيـريم كـه   جـه  ينتباال  ةجملبايد از دو  ،پيش رويم نظرية فرگهاگر بخواهيم سازگار با 
 نظريـة فرگـه  طبق  هسپروس همان فسفروس است و هيچ كشف جديد تجربي نياز نيست.

برقـرار   »يگـاه  سـتارة صـبح  «و  »فسفروس«است كه ميان مدلول  هماني اين) يك 7( ةجمل
چون در هر دو حالت به مدلول متمايز ، ) نيز صادق است8( ةجمل دربارةاين مطلب  است.

: شـود  مـي جا نتيجـه   همينپس  اند؛ يت نيز يكيدرواقعها  م و اين مدلولاي هها رسيد سنساز 
تا چنين چيزي كشف شود. چگونه  ها طول كشيد سالاما همان فسفروس است.  هسپروس

باشد و هر دو جمله نيز ناظر به يـك   هماني اينممكن است ساختار منطقي دو جمله شامل 
هـا   يك چيزند؟پس ساختار منطقـي ايـن جملـه    دربارةولي ندانيم آن دو جمله  ،چيز باشند

بايد بـه مـدلول    ،بود هماني ايناگر ساختار منطقي اين جمله شامل  نيست. هماني اينشامل 
ن نتيجه اي  هبايد ب ،)8) و (7يك مدلول داريم، با صرف دانستن ( درواقعيديم و چون رس مي
  يديم كه هسپروس همان فسفروس است.رس مي

و  »فسـفروس « گـاه  آن را موضـوع و محمـولي ببينـيم،    هـا  جملـه حال اگر ساختار ايـن  
در نقـش محمـول    »گاهي ستارة شام«و  »يگاه ستارة صبح«در نقش موضوع و  »وسهسپر«

و  »يگـاه  سـتارة صـبح  «شوند. در اين حالت فسفروس براي مـا همـان موصـوف     ظاهر مي
  يم: كن مياست. حال وقتي كشف  »گاهي ستارة شام«هسپروس موصوف 

  است. گاهي ستارة شامي همان گاه ستارة صبح) 9(
يـك موصـوف دارنـد و درنهايـت نتيجـه       گـاهي  سـتارة شـام  ي و گاه ستارة صبحيعني 

  گيريم كه هسپروس و فسفروس نيز يك چيزند و نه دو چيز متفاوت. مي
نتيجـه   همـاني  ايـن رسيم و از آن يك  تجربي مي يزا معرفت) به يك كشف 9( ةجملبا 
 ي ازسـان  يـك بين دو اسم خاص عادي را داريم كه اوصـاف   هماني اينريم. ما زماني گي مي
ما تاكنون دو موصوف متفاوت براي دو وصـف   صورت درايندر اختيار داشته باشيم.  ها آن

ن دو وصف متفاوت يك موصوف دارنـد.  اي  هم كاي همتفاوت قائل بوديم و اكنون كشف كرد
  صورت نيز بازنويسي كرد: ) را بدين9) و (8) و (7ي (ها جمله توان مي

  م.اي هنام نهاد »فسفروس« آن رارد و ما ي يك موصوف داگاه ستارة صبح
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  م.اي هنام نهاد »هسپروس« آن رايك موصوف دارد و ما  گاهي ستارة شام
  يك موصوف دارند. گاهي ستارة شامي و گاه ستارة صبح

و  شـود  ميي همواره بر موصوف يك وصف انجام گذار ناميانه، گرا ذاتدر خوانش غير
ي ما نيز ناظر به يك چيـز  گذار نامريم كه گي ميبودن موصوف دو وصف نتيجه  يكي ازطريق

  پس:  بوده است.
  هسپروس همان فسفروس است.

قـراردادي نيسـت. مـا     اي هلئيد اين دو نام يك چيزند و اين مسـ گو مياخير به ما  ةجمل
اكنـون   يم، ولـي دهـ  مـي اين دو نام به دو چيز متفـاوت ارجـاع    كه باكرديم  ميتر فكر  پيش

باشـد خـود    »فسـفروس «چيزي نامش  كه اينم. بايد توجه داشت اي هفهميديم كه اشتباه كرد
 آن رانام چيزي وصف  (mention)اشاره به  ازطريقجا داريم  در اين وصفي از آن چيز است.

يم. البته درست است كه چنين وصفي ناشـي از قـرارداد اسـت، ولـي كشـف      كن مينيز بيان 
ناظر به يك چيز بوده است ديگر قرارداد و خبر از عالم الفاظ  درواقعي ما ذارگ نامدو  كه اين

  نيست.
ي گـذار  نـام را  »گـاهي  ستارة شـام «و  »يگاه ستارة صبح«هاي  موصوف اساساًممكن بود 

ن دو توصيف يـك چيـز را   اي  هشد ك كشف ما در اين خالصه مي صورت دراين .كرديم نمي
  آمد. نميپيش  ها نام دربارةند و ديگر بحثي كن ميوصف 

اوصاف را (يعني كشف  ازطريقموصوف  هماني اينبايد توجه داشت كه نبايد برقراري 
فردبودن موصوف در نظـر   هب منحصراوصاف متفاوتي يك موصوف دارند) مساوي با  كه اين

وجـود داشـته    سان يك كامالًگرفت. اين امكان وجود دارد كه بيش از يك شيء با اوصاف 
جـا   سان داريـم. در ايـن   كه چندقلوهاي هم  باشيم، مانند زمانيگاه آنا ها آن شد و ما از تعددبا

يكتـايي   دربـارة تجميع چند وصف در يك موصوف است و ادعايي  دربارة صرفاًادعاي ما 
يكتايي چيـزي داشـته    دربارةيم ادعايي توان ميدر عالم تجربه ن اصوالً موصوف وجود ندارد.

امكان وجود دو يا چند چيز داراي اوصاف مـدنظر مـا    هازلحاظ نظري هموار چراكه ،باشيم
  وجود دارد.

  
  هماني اينترادف و  2.4

اول  ةكلمـ در ترادف ما از نسبت ميان كلمه و معناي آن كلمات خبر داريم و بـا اسـتفاده از   
در زبـان   »دليـري «و  »شـجاعت « مـثالً يم. كنـ  مـي لفظ ديگري را براي معناي مدنظر معرفي 
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ـ  مـي را  »شـجاعت «فارسي يك معني دارند. كسي كه معناي  را  »دليـري «ولـي معنـاي    ،ددان
افزايد و بدين ترتيب دانـش زبـاني او    ميواژگان خود  ةدامنداند، با استفاده از ترادف بر  نمي
الفاظ يا نمادهاي مقررشده بـراي   ازطريقرود. در ترادف درحال توصيف يك معني  ميباال 

ي هستيم. نماد چيزي است كه بايد نمايش داده شود (درمورد كلمه لفظي آورده شود آن معن
نمايي شكلي نشان داده شود) و خود اين نمايش در ترادف نقش بـازي   مورد عالئم راه دريا 
 مـثالً  دهـيم.  خود نماد از قراردادهاي زباني خبر مي (mention)جا با اشاره به  در اين د.كن مي

نيز ترادف دارند و محتواي خبري اين دو جمله  »بهره«و  »نفع«و  اند مترادف »نفع«و  »سود«
توصيفي كه البته ناشـي از  ، توصيف يك معناست از اي هترادف نيز گون با هم متفاوت است.

  قرارداد ماست.
مترادف  »دليري«با  »شجاعت«فرض كنيد به كسي كه با زبان فارسي آشنايي ندارد بگوييم: 

حـال او از   ايـن  باولي  ،ددان مياز طرفين ترادف را ن يك هيچاست. درست است كه فرد معناي 
هنـوز  امـا   ؛دو لفظ ذكرشده يـك معنـي دارنـد    كه اين :شود ميزبان فارسي آگاه  دربارةمطلبي 

 همـاني  نايقادر به برقراري  گاه آن ،برقرار نشده است. حال اگر معناي الفاظ را بدانيم هماني اين
 نمادگذاري چيـزي اسـت،  نحوة در ترادف هدف ما معرفي  نيز هستيم. ها آن يا ناهماني معاني

نمادگذاري هستيم و اگر فرد معنـاي مقررشـده بـراي يكـي از     نحوة يعني ما درحال توصيف 
  .شود مين  كردن معناي لفظ همان اين  هطرفين ترادف را نداند، موفق ب

را واجد معرفـت جديـدي    ها آن عموماً ،يمكن ميها را بيان  وقتي ترادف ،در حالت عادي
(يك معني دارند) بـراي اكثـر مـردم     اند مترادف »دليري«و  »شجاعت« كه اين مثالً .دانيم نمي
متـرادف نيسـتند درحـال بيـان      »قـدرت «و  »شـجاعت «ييم گو مييا وقتي  پاافتاده است پيش

بايد توجه داشت كه ما با ذكر يك نماد درحال توصـيف   .يمناهماني ميان معناي اين دو لفظ
شده براي آن معني هستيم و اگر از خـود   وضعمعناي آن نيستيم، بلكه درحال توصيف نماد 

) موفـق بـه برقـراري    اسـت  نماد براي چه چيزي مقـرر شـده   كه اينخبر باشيم ( بيقرارداد 
  يم.شو مييا ناهماني ن هماني اين

 مدلول يا موصوف الفاظ مطرح نيسـت.  دربارةدر ترادف بحثي كه اين است ديگر  ةنكت
يكي نيست، كاري به وجود فردي شـجاع يـا    »قدرت«با  »شجاعت« كه ييمگو ميوقتي  مثالً

  د.كن ميما ظهور ن ةجملوجودداشتن چيزي در ساختار منطقي  اساساًمند نداريم و  قدرت
بودن يا نبودن معني  سان يكاهي گ بودن در زبان داريم. يكي نحوهگفت دو  توان ميپس 

بودن يا نبودن موصوف  يكيمستقيم يا غيرتجربي) و گاهي  هماني ايناوصاف مدنظر است (
ن دو اي  هموصوف يا تجربي). بايد توجه داشت ك هماني ايندو يا چند وصف مدنظر است (
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در در اولي معناي وصف خـود موضـوع اسـت و     حالت دو ساختار منطقي متفاوت دارند.
محمول ماست و معنـاي وصـف    »بودن يكي«در حالت اول  دومي همان معنا محمول است.

يكـي نيسـت). در    »قـدرت «با  »شجاعت«ييم گو ميموضوع اين محمول است (مانند وقتي 
در حالـت اول   محمول براي موضـوع ديگـري اسـت.    جايگاه حالت دوم معناي وصف در

م سور وجودي داريم و به همين دليـل در  ما فاقد سور وجودي است و در حالت دو ةجمل
سـتارة  همـان   گاهي ستارة شامييم گو ميكه  دوم يك كشف تجربي داريم (مانند زماني ةجمل
ي است و گاه ستارة صبحن معناست كه چيزي وجود دارد كه هم اي  هكه ب ،ي استگاه صبح
  ).گاهي ستارة شامهم 

  
  چيزي خودش است؟ آيا 3.4

خـواهيم   مـي يـت دارد.  واقع در سـنس كشف مدلول مسـتقل از   ةنظرياين پرسش ريشه در 
نسبتي است كه  هماني اينخودش است؟ با چنين تفسيري  ا چيزي حقيقتاًيآ هكشف كنيم ك

امـا چگونـه    يت بين يك شيء و خودش برقرار است و مـا قـادر بـه كشـف آنـيم.     واقع در
ي كشف كنيم؟ آيا اين پرسش تجرب طور بهتوانيم نسبتي حاكم بر يك شيء و خودش را  مي

  گويي است؟ پاسخ قابلكه چيزي خودش است معنادار و 
خورشيد تابان هر صبح همان خورشيد  كه اينگويد كشف  ميخود  ةاوليفرگه در سطور 

ايـن جملـه كـه     اساسـاً همين است كه  مسئلهديروزي است يك كشف مهم نجومي است. 
نـد  توا مـي خورشيد ديروزي همان خورشيد امروزي است به چه معني اسـت؟ آيـا كسـي ن   

مدعي شود خورشيد ديروزي همان خورشيد امروزي نيست و در اين فاصله بسـيار تغييـر   
  د؟ كن ميييد أت آن راكرده است و تجربه هم 

دارد كه به چيـزي ارجـاع    يسنسديروزي خورشيد  :ن استاي  هتفسير فرگه چيزي شبي
يـد كـه   گو مـي تجربـه   د.ده ميي دارد كه به چيزي ارجاع سنسد. خورشيد امروز نيز ده مي

پـس خورشـيد ديـروزي همـان خورشـيد       ؛درنهايت يك چيز است سنسخروجي هر دو 
امروزي است. چيزي وجود دارد كه ديروز تابيده است و چيزي نيز وجود دارد كـه اكنـون   

  .اند ها يكي ناي  هآن است كادعا  .تابد مي
در حالت اول ما به چيزي (مدلول) مستقل  تر ذكر كردم كه دو حالت ممكن است. پيش

ديگر كشفي تجربي نيست. در  هماني اين صورت دراين ي داريم.رس دست(وصف)  سنساز 
 صـورت  درايـن  حالت دوم مدلول اسم خاص براي ما موصوف يك يا چند وصف اسـت. 
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در ايـن حالـت بـا     چراكـه  ،معناسـت  بـي پرسش از خود چيزي، مستقل از وصفي كه دارد، 
  طرح نيست. قابلچنين پرسشي  اساساًموصوف طرفيم و 

تـر   ن پرسش پاسخ دهيم كه چيزي خـودش اسـت كـه پـيش    اي هنيم بتوا ميما تنها وقتي 
امكـان   يا هيك يا چند وصف مشخص كرده باشيم. بدون چنـين زمينـ   ازطريقموصوف را 

ابتدا  ،»آيا اين همان شيء است؟«پرسيم  ميوقتي  مثالً پاسخ به پرسش از خود وجود ندارد.
درمورد خورشيد وصـف   مثالً بايد مشخص كنيم كه شيء مدنظر ما چه وصفي را داراست.

 ةدرجـ هـزار   شـش شمسي بـا دمـاي سـطحي حـدود      ةمنظومجسم نوراني واقع در مركز «
آيا خورشيد امـروزي همـان خورشـيد ديـروزي     كه پرسيم  ميحال  بريم. كار به »گراد سانتي

پاسخ ما آري  شده در ابتدا باشد، مشخصكه موصوف هنوز واجد اوصاف  يدرصورتاست؟ 
هزار درجه رسـيده باشـد) پاسـخ     دهاگر دماي سطح خورشيد به  صورت (فرضاً و درغيراين

  است.  خير
  

  گيري نتيجه. 5
 بـا دو سـاختار منطقـي متفـاوت داريـم.      همـاني  ايـن ما دو نـوع   توان گفت كه درنهايت مي

خـود   ةمقايسدر حالت اول با  موصوف يا تجربي. هماني اينيا ناهماني مستقيم و  هماني اين
بـودن   انتزاعـي ترين معناي ممكن را مدنظر داريـم و مـادي يـا     جا شيء به كلي اشيا (در اين

يا ناهماني ميان  هماني اينيم. مانند ده ميتشخيص  آن رايا ناهماني  هماني اينمدنظر نيست) 
يك چيـز نيسـتند. آشـنايي بـا زبـان       »درخت«و  »انسان«وصف  كه اين مثالً ؛ها خود وصف

در اين حالت سور وجـودي   مستقيم كافي است. هماني اينتشخيص صدق  منظور بهطبيعي 
دو  صـرفاً  bو  aساختار صوري ماسـت كـه    a=bما وجود ندارد و  ةجملدر ساختار منطقي 

يي داشتيم كه مـا  ها ناماگر ما  انند.رس ميكه ما را مستقيم و بدون واسطه به خود شيء  اند نام
مسـتقيم   همـاني  ايـن ديگر از ساختار منطقـي   گاه آن ند،دانرس ميوصف به شيء  ازطريقرا 

  ظاهر از آن استفاده كنيم. هرچند به ،يمدش ميخارج 
د و سـخن از تجميـع   شـو  ميموصوف، اوصاف متفاوتي از يك شيء بيان  هماني ايندر 

دو  گـاهي  سـتارة شـام  ي و گاه ستارة صبح مثالًچند وصف متفاوت در يك موصوف است. 
امـا رصـدهاي    شـد دو موصـوف متفـاوت دارنـد.     كـه در گذشـته فـرض مـي     انـد  وصف
و كشف تجربي همين تجميع  ن دو وصف يك موصوف دارنداي  هشناسان نشان داد ك ستاره

راه با حداقل  ما شامل سور وجودي هم ةجملدو وصف در يك موصوف بود. در اين حالت 
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سـاختار منطقـي    مثالً. اند هآن سور وجودي قرار گرفت ةدامنزمان در  دو محمول است كه هم
  بدين شكل است: »است گاهي ستارة شامي همان گاه ستارة صبح«

  .گاهي ستارة شامي است و هم گاه ستارة صبحچيزي وجود دارد كه هم 
موصوف او  هماني اينمستقيم و  هماني اينفرگه به تفاوت دو ساختار منطقي  يتوجه بي

و مـدلول   سنس ةنظريي درصدد طرح بخش معرفت مسئلةحل  برايتا  است را بر آن داشته
 ةنحـو خواهد  د، ميكن ميمستقيم را حفظ  هماني اينكه ساختار منطقي  حال عين در ،او برآيد.

ي طـرح  يـ زا معرفـت  ةنحـو  مسـئلة حل  منظور بهرا  سنساو  ي را نيز توجيه كند.يزا معرفت
جـايي بـراي كشـف تجربـي      او عمالً ةنظرياز مدلول در  سنسولي با وجود تمايز  ،دكن مي

كشف تجربي چيزي جز اين نيسـت كـه مـا در مـوقعيتي قـرار بگيـريم كـه         ماند. باقي نمي
  ن توانايي تشخيص موصوف دو يا چند وصف را داشته باشيم.زما هم

معرفـت   ةنحورد، گي ميقرار  هماني اينكه دو اسم خاص طبيعي طرفين يك  زماني ،حال
اگر موصوف هـيچ وصـفي را    گر ساختار منطقي آن جمله است. ما به مدلول آن اسم روشن

 همـاني  ايـن يم (مانند كريپكي) پـس سـاختار منطقـي    دان ميمعادل مدلول يك اسم خاص ن
اگـر مـدلول اسـم خـاص بـراي مـا معـادل موصـوف چنـد وصـف بـود،             مستقيم داريم.

  تجربي حاكم است. هماني اينساختار  صورت دراين
فهميـد كـه دو وصـف يـك      تـوان  مـي ممكن است اين پرسش مطرح شود كه چگونه 

 ةهمـ نـه   ،از موصوف را مـنعكس كنـد   يا هند؟ اگر هر وصف جنبده ميموصوف را نشان 
ن ترديد اي  هند؟ زيرا هميشا چگونه بفهميم كه دو وصف متعلق به يك موصوف ،موصوف را

در ايـن   هاي اين دو وصف دو چيـز مختلـف باشـند و فعـالً     وجود دارد كه شايد موصوف
  را متمايز كنند نيز دارند. ها آن ، اما اوصاف ديگري كهاند هاوصاف مشترك شد

شدن چند وصف  جمعبودن موصوف چيزي بيش از  يكيايد توجه داشت كه منظور از ب
 يم از جمع چند وصف دركنار هم سخن بگوييم و دقيقـاً توان ميدر يك شيء نيست. ما تنها 

مستقيم استفاده  هماني اينبه همين دليل است كه در اين موارد حق نداريم از ساختار منطقي 
  كنيم. 
  
ها نوشت پي

 

1. “on Sense and Reference” 

 .نامم يم SRاختصار  مقاله را به ينپس ا ينا از
 



 77   بخشي معماي معرفت

 

اجـزاي   هاسنساست.  سنسقائل است. معني اعم از  تفاوت (meaning) معني و سنسبين  فرگه. 2
از خـود اصـطالح    ي،و معنـ  سنس پنداشتن سان يكاز  يريمنظور جلوگ اند. به معرفت ةدهند تشكيل

  ام. بهره برده سنس يسيانگل
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