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  دروغگو در چهارچوب  پارادوكستحليل 
  ها ساختاري گزاره ةنظري

  * افشان عليرضا دست

 چكيده
در اين . گويد كه كاذب است خود مي ةاي است كه دربار دروغگو جمله پارادوكس

د و سپس شو نقد و رد مي پارادوكسسنتي و معروف اين  حل  راهدو  نخستمقاله 
. كنـيم  ه مـي عرضـ  پـارادوكس جديدي بـراي   حل  راهفرض مهم  به كمك دو پيش

چند گاه با مسامحه و  هر؛ ها ند و نه جملها حامل اصلي صدقها  گزارهكه  اين نخست
اين قبيل مسامحه فقط تا جايي  ؛دهيم ها نيز نسبت مي گيري، صدق را به جمله آسان

يكـي از   نيز دقيقاً پارادوكس ساختجايز و رواست كه دقت بحث قرباني نشود و 
مزبور در  ةنهادن مسامحه و تدقيق بحث، جمل ترتيب با كنار  اين  به ؛آن موارد است

اي كـه خـود    گويد گـزاره  مي كهاي  جملهشود به  نويسي مي وغگو بازدر پارادوكس
ـ  شـود  مـي كه اسـتفاده   ،فرض دوم پيش. كند كاذب است مي بيان سـاختاري   ةنظري

تـايي مرتـب    مرتب يا يـك چنـد   اي مبناي آن هر گزاره مجموعه هاست كه بر گزاره
اصل تنظيم كمك   حال به). شوند محسوب ميها  ها از جنس مجموعه گزاره(است 
تواند عضو خود باشـد   اي نمي دهيم كه هيچ مجموعه ها نشان مي مجموعه ةدر نظري

تواند خودش عضوي از خود باشد و از  كه گزاره نيز مجموعه است نميجا  آن و از
مزبور  ةو جمل شود يافت نمياي  چنين گزاره اصالًترتيب  اين   ؛ بهكذب خود بگويد

ترتيـب   ايـن    بـه  .معني اسـت  كند و بي اي را بيان نمي دروغگو گزاره پارادوكسدر 
ـ  ) ها جاي جمله به(ها  دانستن گزاره دهيم كه حامل صدق نشان مي  ةو پـذيرش نظري

كنـد   كمك مي) شوند محسوب ميها  ها از جنس مجموعه گزاره(ها  ساختاري گزاره
تـوان   موضوع ميدست آيد، اما به اين  دروغگو به پارادوكسبراي  پذيراي حل  راهتا 
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بر قـوت آن مفروضـات    دليلي قابل هم نگريست و اين دستاورد رام ةاز زاوي دقيقاً
ـ   دانسـتن گـزاره   يعني يكي از نقاط قوت حامل صـدق . حساب آورد به  ةهـا و نظري

 پـارادوكس بـراي   قابـل قبـولي   حـل   راهتواننـد   ها اين است كه مي ساختاري گزاره
  .دروغگو در اختيار ما بگذارند

 .ها، حامل صدق، اصل تنظيم ساختاري گزاره ةدروغگو، نظري پارادوكس :ها كليدواژه

  مقدمه
ترين معماهاي فكري است كه بشر با آن آشنا و  دروغگو از مشهورترين و قديمي پارادوكس

گويد كه كاذب  خود مي ةاي است كه دربار له مربوط به جملهئمس. گريبان بوده است به دست
دهـد و فـرض كـذبش بـه صـدق آن       را نتيجه مي  اين جمله، كذب آنفرض صدق . است
 »ارجـاعي  خـود «و  »صدق«انگيز و دشوار  بر لهئبا دو مفهوم مس اين معما مستقيماً. انجامد مي

بـراي ايـن    راقابـل قبـول   پسـند و   همـه  يحلـ  راه ةعرضو همين امر  استدرگير و مرتبط 
اند كـه برخـي بـا     براي اين معما مطرح شدههاي متعددي  حل راه. كند دشوار مي پارادوكس

هـا قطعـي و    حل راهيك از اين  هيچ اما ،اند رو شده هي با اقبال بيشتري روبرخاقبال كمتر و ب
و  انـد  حـائز اهميـت  مهـم كـه بـيش از سـايرين      حـل  راهدر اين ميان دو . كننده نيستند قانع

آلفرد  كنيم را ميياد  پارادوكسهاي سنتي  حل راهعنوان با ها  آن طرفداراني پيدا كردند و ما از
بـه معرفـي و نقـد ايـن      نخسـت در ايـن مقالـه   . نـد كردتارسكي و ساول كريپكـي مطـرح   

دو   آن زيـك ا  كـه هـيچ   دهـيم  مينشان ها  آن و پس از ارزيابي پردازيم ميهاي سنتي  حل راه
هـا   سـاختاري گـزاره   ةكنيم تا در چهارچوب نظري سپس كوشش مي. خالي از اشكال نيست

شده در اين مقاله،  هعرض حل راهالبته، . ه كنيمعرضدروغگو  پارادوكسجديدي براي  حل راه
حامـل  كه  اين .ممكن ديگر، مبتني بر مفروضاتي است و جز اين نتواند بود حل راهمانند هر 

 ندسـاختارمند زبـاني   هـاي غيـر   ها هويت گزارهكه  اين صدق گزاره است و نه جمله و اصليِ
 ،پيشنهادي در اين مقاله خواهند بود حل راهمفروضات اصلي ما براي ) هاي مرتب مجموعه(
تـوان   مـي متفـاوت هـم    كامالً اي به اين موضوع از زاويه ما در پايان مقاله خواهيم گفت كها

بودن  ها و حامل صدق ساختاري گزاره ةاي براي نظري دفاعيه ةمنزل نگريست و اين مقاله را به
اي دشـوار نظيـر    لهئبراي حل مسرا اي بتواند مقدمات الزم  اگر نظريه چونگزاره تلقي كرد، 

قوت و مزيتي براي آن نظريه  ةنقط توان ين دستاورد را ميادروغگو فراهم آورد،  پارادوكس
گزاره را حامل صـدق  دليل   چه  پس كسي بپرسد كه به  اين  ديگر، اگر از  عبارت  به. دانست
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 تـوانيم در  كنيم، مي اي ارزشمند قلمداد مي ها را نظريه ساختاري گزاره ةدانيم يا چرا نظري مي
مزيـت و   منزلـة  دروغگـو بـه   پـارادوكس كاميابي ايـن نظريـه را در حـل     ،ديگرداليل كنار  

  .مهم متذكر شويم يدستاورد
  
  هاي سنتيحل راهدروغگو و نقد  پارادوكس .1

  :گويد كه كاذب است خود مي ةكه دربار اي است دروغگو جمله پارادوكس
S :S كاذب است  

گويد بپذيريم يعني بپذيريم كـه   پس بايد آنچه را مي ،صادق است Sاگر فرض كنيم كه 
S  كاذب است و اگر فرض كنيم كهS گويـد بپـذيريم،    بايد خالف آنچه را مي ،كاذب است

  .يعني بپذيريم كه كاذب نيست
ـنتي     حـل  راهرا هـا   آن تـوان  كه مي يحل هرااز ميان دو  حل راهنخستين   پـارادوكس هـاي س

هـاي   و محمول دارد يبنابر نظر تارسكي، زبان مراتب 1.عرضه كردآلفرد تارسكي  رادروغگو ناميد 
باالتر قرار دارند و در خـود آن مرتبـه    اي صدق و كذب براي جمالت هر مرتبه از زبان در مرتبه

درنظـر  ) L1(اول زبـان   ةرا در مرتبـ  »چمـن سـبز اسـت   « ةاگر جمل مثالً. گيرند از زبان قرار نمي
اي در همان مرتبه از زبان نيست و بـه   خود جمله »صادق است »چمن سبز است«« ةجمل. بگيريم
دروغگو ايـن اسـت    پارادوكساز نظر تارسكي، مشكل اصلي در . تعلق دارد) L2(باالتر  اي مرتبه

امـا در   ،باشـد  Sزباني بـاالتر از  ة گويد بايد در يك مرتب سخن مي Sكذب  ةاي كه دربار كه جمله
تواند  نمي Sمانند  اي كذب خود سخن گفته است و جمله ةدروغگو خود جمله دربار پارادوكس

  (Tarski, 1956: 152-278; cf.Tarski, 1944). زباني باالتر از خودش باشد ةمرتب
و  ،مثال فرض كنيـد كـه علـي، احمـد، حميـد      براي. داردتارسكي اشكاالت جدي  ةنظري

  :اند كردهترتيب علي و احمد بيان  بهرا زير  ةدو جمل ؛اند كالسي محسن هم
  .است كاذبهايش  كالسي هم ةهاي احمد دربار گفته ةهم: علي
  .است كاذبهايش  كالسي هم ةهاي علي دربار گفته ةهم: احمد

توان سناريويي را نشان داد كه در آن سخن علي صادق و سخن احمد كـاذب   راحتي مي به
هـاي   گفتـه  ةفرض كنيد مجموعـ  مثالً. شود يكالي هم ايجاد نميپارادوكساست و هيچ شرايط 

  :از اين قرار باشد) شود فوق هم مي ةكه البته شامل گفت(هايش  كالسي هم ةعلي دربار
  .حميد فوتباليست است .1
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  .د اول كالس استمحسن شاگر .2
  .است كاذبهايش  كالسي هم ةهاي احمد دربار گفته ةهم .3

  :هاي احمد نيز از اين قرار باشد و فرض كنيد مجموعه گفته
  .حميد فوتباليست نيست .4
  .محسن شاگرد اول كالس نيست .5
  .است كاذبهايش  كالسي هم ةهاي علي دربار گفته ةهم .6

فوتباليست باشد و محسن هم شـاگرد اول كـالس    حال اگر فرض كنيم كه حميد واقعاً
هـاي احمـد    گفتـه  ةهاي علي صادق و همـ  گفته ةصورت، واضح است كه هم  باشد، در آن

را  تارسـكي  ةمثال، نظريـ   همين  اما اگر در، استكاذب ) 6(صادق و ) 3(ويژه  ند و بها كاذب
بـروز خواهنـد كـرد كـه     ضـروري   غير مبناي كار قرار دهيم، مشكالت بسيار جدي و كامالً

 اي ههـر دو بـه مرتبـ   ) 6(و ) 3(اگر فـرض كنـيم   . ندا تارسكي ةهاي نظري ضعف ةدهند نشان
) 6(را بيان كند و نـه احمـد   ) 3(تواند  صورت نه علي مي  يكسان از زبان تعلق دارند، در آن

بـاالتر  ديگر  ةمرتبه از جمل  گويد و بايد يك ديگر سخن مي ةجمل ةهر جمله دربار چونرا، 
تعلق دارد،  ))6(نسبت به (باالتري از زبان  ةمرتب  به) 3(ديگر، اگر فرض كنيم   سوي  از. باشد
نخواهد بـود و اگـر   ) 6(را بيان كند، اما احمد قادر به بيان ) 3(ند توا ميصورت علي   در آن

توانـد   نمـي ست اما علـي  ا) 6(دارد، احمد قادر به بيان ) 3(باالتري از  ةمرتب) 6(فرض كنيم 
و ) 3(ممكن است كه هم  حال، اگر نظر تارسكي را مبنا قرار دهيم، غير هر را بيان كند؛ در) 3(

هـاي صـدق يـا كـذب      دو داراي ارزش  آميزي بيـان شـوند و هـر    شكل موفقيت به) 6(هم 
  .هاي مشخصي دارند دانيم چنين نيست و اين دو ارزش كه مي حالي مشخص باشند، در

تـوان   كريپكي را مي ةمقال. عرضه كرد (Kripke, 1975) ةكريپكي در مقال رادوم  حل راه
پـردازد و در   تارسـكي مـي   ةدر بخش اول، كريپكي، به نقـد نظريـ  . به دو بخش تقسيم كرد

توان گفـت كـه كريپكـي در     مي. ه كندعرضجديدي را  حل راهكند تا  تالش مي ،بخش دوم
 ،دهـد  خوبي نشان مـي  تارسكي را به ةنظري كند و اشكاالت بسيار موفق عمل مي ،بخش اول

كس دروغگـو  وداكريپكي بـراي پـار   حل راههرچند  ؛چندان موفق نيست ،اما در بخش دوم
 همـين مقالـه خـواهيم    ةگونه كـه در ادامـ   تارسكي است، اما همان حل راهحال بهتر از  هر به

  .داردگفت، همچنان اشكاالت مهمي  
تواند به فهم عامه و روزمره از  كند تا جايي كه مي تالش مي ،برخالف تارسكي ،كريپكي

. له دانستئقوت رهيافت كريپكي به مس ةمفهوم صدق وفادار بماند و شايد بتوان اين را نقط
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امـور واقـع سـخن    ة اي صادق يا كاذب باشد، بايـد دربـار   جملهكه  آن از نظر كريپكي، براي
امور  مستقيم به مستقيم يا غير حال بايد هر هبگويد، يعني امر واقعي را تصديق يا انكار كند و ب

باشد و به تعبير عاميانـه و خودمـاني، بايـد پـايش روي      )grounded( متصلواقع در جهان 
  :نظر بگيريد جمالت زير را در ةبراي مثال مجموع. زمين بند باشد

  .صادق است) 8( ةشمار ةجمل .7
  .چمن سبز است .8

واسطه به امـر واقـع اتصـال دارد و صـادق      و بي قيماًمست) 8( ةشمار ةدر اين مثال، جمل
مستقيم و با واسطه به امر واقع اتصال پيـدا   غير نيز صادق است زيرا) 7( ةشمار ةجمل. است
  :نظر بگيريدزير را در ةاما اكنون مجموع ،كند مي

  .صادق است) 10( ةشمار ةجمل .9
  .صادق است) 11( ةشمار ةجمل .10
  .صادق است) 9( ةشمار ةجمل .11

 اما بـا وجـود   سازند،  نمي پارادوكسچند با هم سازگارند و  اين مجموعه از جمالت هر
  .يك از سه جمله صادق نيست ، ويژگي اتصال به امر واقع را ندارند و هيچاين

دروغگو نيز همين وضعيت را دارد و مانند جمالت فوق نـه   پارادوكساز نظر كريپكي، 
اين  گويد ميگذارد بلكه  البته كريپكي، منطق دوارزشي را كنار نمي. صادق است و نه كاذب
كنـد كـه    او تأكيد مـي . ندارنددارند ارزش صدق يا كذب  معناكه  اين دسته از جمالت ضمن

است شكافي بين دو ارزش صدق و كذب  نيست بلكه صرفاً »سوم«ارزش  ،بودن فاقد ارزش
د و فاقد ارزش صـدق يـا   نداربودن به اين حوزه تعلق دار كه در عين معناهستند و جمالتي 

  .باشند مي كذب
را در چهارچوب خود نظريه  )Untrue( صادق مفهوم نا نخستكريپكي،  ةبراي نقد نظري

يـا فاقـد   باشد كاذب يا  ،باشد و ثانياًدار  معنا ،اي ناصادق است كه اوالً جمله. كنيم تعريف مي
  :كنيم كس دروغگو را يادآوري ميودااصلي پار ةحال جمل. ارزش صدق يا كذب

S :S كاذب است.  
دار است نه صـادق و نـه كـاذب و بنـابراين      معناكه  آن از نظر كريپكي، اين جمله ضمن

  :زير را نوشت ةتوان جمل پس مي. صادق است نا
12. S ناصادق است.  
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معيار اتصـال بـه   ) 12(صادق است، اما  حتماً) 12(كريپكي است و بنابر نظر او ادعاي اين 
خـودش   ةهـم دربـار   Sگويـد و   سخن مـي  S ةدربار) 12. (كند امر واقع كريپكي را ارضا نمي

ديگر و به بيان خودمـاني،    عبارت  به. شود گويد و معيار اتصال به امر واقع ارضا نمي سخن مي
تواند صادق  نيز نمي) 12(كريپكي  ةدادن نظري وي زمين بند نيست و لذا با مبنا قرارر) 12(پاي 
كريپكي گرفتار نـوعي  ة رسد كه نظري ر ميظن يعني به! حرف خود كريپكي است) 12(اما  باشد

 كـالً  دروغگـو و   پـارادوكس  ةهاي خود كريپكي دربـار  و خيلي از گفته استخود ويرانگري 
  .آيند جمالت ناصادق، خود ناصادق و فاقد ارزش از كار درمي ةدربار

كريپكـي وارد كـرد بـا تغييـري مختصـر در صـورت        ةتوان بر نظريـ  انتقاد دومي كه مي
 پـارادوكس آيـد معـروف اسـت بـه      دسـت مـي   آنچه بـه . شود كس دروغگو آغاز ميوداپار

  .)The Strengthened Liar Paradox( دروغگوي تقويت شده
L  :L صادق نيست. 

صادق است، پس صادق نيست  Lاگر فرض كنيم . واضح است كامالً Lبودن  پارادوكس
واقع خود  صادق نيست، در Lكنيم   گويد و اگر فرض مي Lاين همان چيزي است كه  ونچ
L ايم، پس  را فرض كردهL صادق است.  

 ادوكسپـار  ةكريپكي قادر به حـل ايـن صـورت تقويـت شـد      ةرسد كه نظري نظر مي به
اسـت كـه بـه     Lگـرفتن خـود    واقـع مفـروض   در Lكـردن   فـرض  »صـادق نا«نيست، چون 

  .انجامد بودن آن مي صادق
ـتباهات      او دفـاع مـي   ةز نظرياجا، ممكن است كريپكي يا فردي كه  در اين كنـد بـه بحـث اش

ـتن از صـادق   متوسل شود و بگويد كه سخن )Category mistakes( اي مقوله بـودن يـا حتـي     گف
 يمثـال  نخسـت بـا  شدن مطلـب   براي روشن. رود شمار مي اي به از اشتباهات مقوله Lنبودن  صادق

 تر بزرگ( »است 8از  تر بزرگـ « محمول. اي چيست دهيم كه منظور از اشتباه مقوله ميساده شرح 
يـف  تعر ةگاه موضع خالي در اين محمول را با اسم عضوي از دامن هر. نظر بگيريد را در) بودن 8از 

ـثالً  ؛آيد كه ممكن است صـادق يـا كـاذب باشـد     دست مي اي به محمول جاگذاري كنيم، جمله  م
 را در »علـي «نـام   مثالً 7يا  9جاي   اما اگر به ،اي كاذب است جمله 7 < 8اي صادق و  جمله 9  <  8
كـاذب   اي هجملـ  ،7 < 8خـالف   بـر  ،آيـد  دست مـي  آنچه به) علي < 8(موضع محمول قرار دهيم  

 ةعـدد نيسـت و خـارج از دامنـ     اصالً »علي«از عالئم است، چون  »معنا بي«اي  نيست بلكه زنجيره
اي اسـت   بودن يك اشتباه مقوله 8از  تر بزرگكردن علي به صفت  متصف 2.تعريف محمول است

  .استتعريف محمول  ةخارج از دامن »علي«و  رود كار مي بهاعداد  راياين صفت فقط ب چون
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هـا محـدود    تعريف محمـول  ةاي انواع ديگري نيز دارد و به بحث دامن اشتباه مقوله البته
هـا،   هـا، دانشـكده   كـالس  همـة اگر فردي را براي بازديد به دانشگاه ببرند و  مثالً. شود نمي

پـس دانشـگاه   «هـا را بـه او نشـان دهنـد و او دسـت آخـر بپرسـد         ها و ساختمان كتابخانه
را با هـم خلـط كـرده     ءو سطح آنتولوژيك اشيا 3اي شده قولهوي دچار اشتباه م »كجاست؟

  .(cf. Ryle, 1949) است
 Lكردن  كند بگويد كه متصف دفاع مي او ةكه از نظري فرديحال ممكن است كريپكي يا 

 پـارادوكس ( Sدن كـر  نبودن يا متصـف  صادق  صفت  به) شده دروغگوي تقويت پارادوكس(
 در. رود شـمار مـي   اي بـه  از اشتباهات مقولـه  اساساً بودن صفت كاذب  به) دروغگوي اصلي

 ةتواند كمكي بـه نظريـ   نميدليل اي به دو  استفاده از بحث اشتباهات مقوله ،پاسخ بايد گفت 
نظـر وي ايـن     ازگويـد كـه    كريپكـي خـود باصـراحت مـي     ،كه اين اول علت. كريپكي كند
 ةكردن محمول به اشياي خارج از دامنـ  كه، حمل حالي ند، درا »دار معنا«ها جمالت  پارادوكس

  .سازد نميدار  معنا ةتعريفش جمل
در يـك تعبيـر،   . داراي ابهام اسـت و دو تعبيـر دارد  جا  اين خود در »دار معنا«ناگفته نماند كه 

اي اسـت كـه جملـه بيـان      همـان گـزاره   ،شود كه به آن محتواي جمله نيز گفته مي ،معناي جمله
معناي  »معنا«تعبير دوم، منظور از  در. ايم كه در متن از آن استفاده كرده كند و اين تعبيري است مي
و وقتـي   اند در دسترسدر كتاب لغت  هجمل  كار گرفته شده در اي است، يعني واژگان به نامه لغت

ـتي      رو مـي  هروب مفهومشود، او با كلماتي آشنا و  اي عرضه مي جمله به شنونده شـود و نـه بـا مش
دروغگـو   پـارادوكس گويـد جمالتـي نظيـر     وقتي كريپكـي مـي  . اصوات مهمل و پوچعالئم يا 

باره دقيق و واضح سخن نگفتـه   اين ، هرچند دراستمقصود او همين تعبير دوم  دارند، احتماالً معنا
  .(Dastafshan, 2009: 1 – 26; cf. Kaplan, 1977)اي هم به اين تمايز نكرده است  و اشاره

 دومدليل ؛ اي استفاده كرد از بحث اشتباهات مقوله توان كريپكي نمي نظريةدر  گفتيم كه
از جنس اعداد نبـود و   كه در آن علي اساساً ،»علي < 8« خالف موردي نظيراين است كه بر

د، در مـ آ مـي حسـاب   اي بـه  مقولـه  ياشـتباه  »بودن 8از  تر بزرگ«كردن او به صفت  متصف
حـال بـه يـك     هر دروغگو، محمول صدق يا كذب به )ةشد تقويت( پارادوكسمواردي نظير 

نبـودن را بـه    و صفت صـادق  »هلو صادق نيست«گفتيم  مياگر  مثالً. جمله حمل شده است
بـروز   بـاور اي رخ داده است، امـا   كه اشتباه مقوله پذيرفتني بوديك ميوه نسبت داده بوديم، 

دلخواهانه  جمله حمل شده، كامالًنبودن به يك  اي، آن هم وقتي محمول صادق اشتباه مقوله
  4.رسد نظر مي به ناپذيرفتنيو 
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  ها ساختاري گزاره ةحامل صدق و نظري .2
معرفي و نقد كرديم، زمان آن اسـت كـه    دروغگو را اجماالً پارادوكسهاي سنتي به  حال كه پاسخ

ـيم  جديد را پايه يحل راهمقدمات الزم براي  ـيش  . ريزي و معرفي كن ـتين پ فـرض مـا بـراي     نخس
 )Proposition( گـزاره  )Truth Bearer( حامل صدقكه معرفي خواهد شد اين است كه  يحل راه

 .ها ، نه جملهستها ديگر صدق و كذب صفت گزاره  عبارت  به. است و نه جمله
شناختي است كه وجود آن مشروط به وجود زبان و البته مشـروط بـه    زبان ئييجمله ش

 هكه گزار حالي شعوري است كه زبان را خلق كرده است، در موجود ذي منزلة وجود انسان به
شناختي نيز بر جمله تقدم دارد، يعني چنين نيست كه اول  معناي جمله است و از نظر هستي

زبان وجود كه  آن و حتي پيش از نخستاي وجود پيدا كند، بلكه  اي باشد تا گزاره بايد جمله
شناختي  اند و جمله تالشي زبان وجود داشته ،ها ن بزرگي از آ ةدستاقل  حد ،ها پيدا كند، گزاره
مثال، اين گزاره كه زمـين  براي . ريختن آن است  آوردن گزاره و در قالب زبان  براي فراچنگ

وجود بشري باشد و زباني ابداع كند  اصالًكه  آن ها پيش از چرخد از مدت خورشيد مي دور
  مـورد  ةها بعد از گزار مدت »گردد خورشيد مي دورزمين «ة و صادق بوده است؛ جملداشته 

صدق گزاره است نه جمله و  را در قالب زبان بريزد، اما حامل اصليِ  نظر ساخته شده تا آن
كه هنوز زباني وجـود    حتي زماني گردد خورشيد مي دورزمين است كه دليل  همين  به دقيقاً

   5.نداشته صادق بوده است
هـا   ها از جنس مجموعه ها، گزاره ساختاري گزاره ةبنابر نظري. زبان نيستندها از جنس  گزاره

صـفات و  و  اشـياء،  و تايي مرتب حاوي معاني هر گزاره يك چند. ندا هاي مرتب البته مجموعه
  (cf. Braun, 1998; King, 2008; Fitch, 2009). است ءاشيا وهاي آن معاني  نسبت

و ) نـه اسـم علـي   (خود علـي    شامل ياين گزاره كه علي ايراني است دوتايي مرتب مثالً
  :است) بودن نه محمول ايراني(بودن  صفت ايراني

  > بودن، علي ايراني <
كه خود علي  ند، درحاليا )شناختي زبان(موجودات زباني  »بودن ايراني«و محمول  »علي«نام 

   6.شوند زباني محسوب مي ندارند و موجودات غيربودن او ربطي به زبان  و صفت ايراني
دانيم، گاه براي تسـريع   ها را حامل صدق مي الزم به ذكر است كه حتي وقتي گزارهجا  اين در

دانـيم   بار مـي   زنيم، اما هر ها حرف مي گفتن و از روي مسامحه، از صدق يا كذب جمله در سخن
. كردن گزاره به صـدق يـا كـذب اسـت     متصف منظور اصلي گرنه كنيم و واقع مسامحه مي كه در
و خـود  است گرفته   صادق است، مسامحه صورت »چمن سبز است« ةگوييم جمل وقتي مي مثالً
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چمـن سـبز   « ةجملـ توسط اي كه  دانيم كه اگر بخواهيم دقيق سخن بگوييم بايد بگوييم گزاره مي
جايز است جا  آن مسامحه فقط تاگونه  اما اين ،)و نه خود جمله(صادق است  شود بيان مي »است

بنابراين، اكنـون كـه بـا     ؛منجر نشود پارادوكسكه دقت بحث را قرباني نكند و به مشكالتي نظير 
  .گفتن پرهيز كنيم بايد به بحث دقت بدهيم و از اين نوع مسامحه در سخن ييمرو هروب پارادوكس

  
  ها ساختاري گزاره ةدروغگو در چهارچوب نظري پارادوكسحل  .3
  پارادوكسبندي  تدقيق صورت 1 .3

دروغگو اين است كه صورت  پارادوكسبنابر آنچه در باال بيان شد، گام اول در جهت حل 
  :را تدقيق كنيم پارادوكس

S  :اي كه اين جمله  گزاره)S (كند كاذب است بيان مي.  
 ،پـس از تـدقيق   ،پـارادوكس بناميم، صـورت   Pمورد نظر را  ةعبارت ديگر، اگر گزار  به

  :شكل زير خواهد بود به
S  :P كاذب است.  

) در صـورت وجـود  (كه  را Pتوانيم  ها، مي ساختاري گزاره ةگرفتن نظري نظر اكنون با در
  :يك مجموعه مرتب است تشكيل دهيم

 P = < P, Falsehood >  
بعـد،  در قدم . استاي باشد كه خود عضو خودش  بايد مجموعه P ةبه بيان ديگر، گزار

در ) يـا اصـل فونداسـيون   ( )Principle of Regularity/Foundation( اصل تنظيم به كمك
دهيم كه چنين چيـزي   نشان مي )Zermelo – Frankel( فرانكل ـ زرملوهاي  مجموعه ةنظري
  .تواند وجود داشته باشد نمي Pممكن است و  غير
  
 اصل تنظيم و نتايج آن 2 .3

پـي   مهم را در ةاين نتيج ،ها كه به اصل فونداسيون نيز شهرت دارد مجموعه ةاصل تنظيم در نظري
  :شود بيان ميشكل زير  اين اصل به. تواند عضو خودش باشد اي نمي دارد كه هيچ مجموعه

  
تهـي عضـوي دارد كـه     غيـر  ةكند اين است كه هر مجموعـ  بيان مي آنچه اين اصل مستقيماً

 .(cf. Kunen, 1980) 7استاشتراك آن عضو با خود مجموعه، تهي 
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فرد خودش باشد،  به ، خود عضو منحصراي ممكن است كه مجموعه به عبارت ديگر، غير
  :اگر فرض كنيم ونچ

 A = {A}    

بايد عضوي داشته باشد كه  A ةشود، زيرا بنابر اين اصل، مجموع اصل تنظيم مخدوش مي
است كه اشتراكش بـا خـودش    A، خود Aعضو  يگانهكه  تهي است، درحالي Aاشتراك آن با 

الزم  اكنون. تواند عضو خودش باشد عضوي نمي تك ةبنابراين هيچ مجموع ؛تهي نيست طبيعتاً
  .تواند عضو خودش باشد دوعضوي يا بيشتر نيز نمي ةاست نشان دهيم كه هيچ مجموع

نظر برسـد كـه اصـل     ممكن است در نگاه اول به. نظر بگيريد را در B = {B, {4}} ةمجموع
كـه  ) {4}(عضـوي دارد   B ةمجموعـ  ونتواند اين حالت را مـردود اعـالم كنـد، چـ     تنظيم نمي

 ،)اسـت  {4}عضـو   يگانه 4ندارد و  4عضوي همچون  B ونچ(تهي است  Bاشتراكش با خود 
اگـر  . تواند به اصل تنظـيم وفـادار بمانـد    توان نشان داد كه اين حالت نيز نمي دقت مي كمياما با 

  :توان نتيجه گرفت مي B = {B, {4}}هماني  ، از اين8يك مجموعه است Bفرض كنيم 
{B} = {{B, {4}}} 

 ةاشتراك مجموعـ  ونمشاهده كرد كه اصل تنظيم مخدوش شده است، چتوان  اكنون مي
{B}  عضو خودش، يعني  يگانهبا{B, {4}}   تهي نيسـت){B}  و{B, {4}}  عضـو  داراي

اي  هـيچ مجموعـه  كـه   آن نهـايي  ةنتيجـ . و اين خالف اصل تنظيم است) هستند Bمشترك 
  .شود عضوي محدود نمي هاي تك تواند عضو خودش باشد و اين حكم به مجموعه نمي

 
  پارادوكسحل  3 .3

  :كنيم وار مرور مي دروغگو منجر شد فهرست پارادوكسكه به حل  مراحلي
 پـارادوكس صـورت   ،و نـه جملـه   ،حامل صـدق گـزاره اسـت   كه  اين با تأكيد بر )الف

  .دروغگو را بازنويسي و تدقيق كرديم
دروغگو بخواهـد   پارادوكسها، نشان داديم كه اگر  ساختاري گزاره ةدر چهارچوب نظري )ب

  .استاي مرتب است كه عضو خودش  اي را بيان كند، اين گزاره مجموعه باشد و گزاره »دار معنا«
تواند  اي نمي ها ثابت كرديم كه هيچ مجموعه مجموعه ةبه كمك اصل تنظيم در نظري )ج

  .عضو خودش باشد
  9.كند اي را بيان نمي ست و گزاره)معنا بي( محتوافاقد دروغگو  پارادوكسبنابراين  )د
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  معنا نيستند ارجاع بي جمالت خود ةهم .4
 همـة كه بايد از آن پيشگيري كنيم اين است كه كسـي بگويـد    يتعبير ممكن بدفهمي و سوء

دفـاع   برداشـتي از چنين  اساساًجا  اين در. معنا يا فاقد محتوا هستند بي »خودارجاع«جمالت 
 رايب. دارند معنا توان نشان داد كه برخي جمالت خودارجاع كامالً عكس، مي بر. نشده است
  :زير را درنظر بگيريد ةمثال، جمل

S1 : S1پذير است اثبات.  
صدق برخالف  ،پذيري اثبات ونمعنا نيست، چ است، بي »خودارجاع«كه  ايناين جمله با 

اسـت، امـا حامـل محمـول      »گـزاره «حامـل محمـول صـدق    . صفت جمله است ،و كذب
  :زير خواهد بود شكل كند به بيان مي S1اي كه  گزاره سبب همين به. است »جمله«پذيري  اثبات

P1 = < S1, Provability > 
تـوان   عضوي از خودش نيست و منافاتي با اصل تنظيم ندارد و نمي P1 ةگزارجا  اين در
آن  فقـط . دست آمده بود از آن استخراج كرد دروغگو به پارادوكساي را كه از تحليل  نتيجه

شـامل خـود گـزاره    ها  آن مربوط به ةشوند كه گزار معني مي ارجاع بي دسته از جمالت خود
  .عضو خودش باشد منزلة به

  
  گيري نتيجه .5

 حـل  راهكس دروغگـو، يعنـي   وداسنتي معروف بـراي پـار   حل راهدر اين مقاله نخست دو 
هـا را نشـان    حـل  راهمعايب و نقايص مهم ايـن  كريپكي را نقد كرديم و  حل راهتارسكي و 

 ةنظريـ  .2هـا،   گـزاره بـودن   صدق حامل .1(فرض  پيشگرفتن سه  با مفروض ،سپس. داديم
دقيـق و مناسـبي بـراي     حـل  راه) هـا  مجموعـه  ةدر نظري اصل تنظيم .3 ،ها گزارهساختاري 
  .عرضه كرديم پارادوكس

 را هو نتيج تغيير دهيمشده در اين مقاله  هعرض حل راهمان را به ديد ةتوانيم زاوي اكنون مي
توجـه  . ها تلقي كنـيم  دانستن گزاره ها و حامل صدق ساختاري گزاره ةقوتي براي نظري ةنقط

فرضي كه در باال بيان  به كمك سه پيش. نيست )Circular( كنيد كه اين يك استدالل دوري
كنـد؛ حـال اگـر     اي را بيان نمي معناست و گزاره دروغگو بي پارادوكسشد، نشان داديم كه 

دروغگـو، تـالش    پـارادوكس بـودن   معنـا  بي  رفتيم و با فرض عكس اين مسير را مي بر دقيقاً
كـه   شـد  مـي اين اشكال مطرح  ها را اثبات كنيم، فرض يك از آن پيش كرديم تا اعتبار هر مي

 اين اسـت كنيم متفاوت است و  اما استداللي كه مطرح مي ،ايم را عرضه كردهدوري  يبرهان
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 ةو نظريـ ) هـا  خـالف جملـه   بـر (هـا   دانستن گزاره كه حامل صدق بپرسداز ما  فرديكه اگر 
و  هـا  يـت چـه مز ) دانـد  هاي مرتب مي ها را مجموعه اي كه گزاره نظريه(ها  ساختاري گزاره

دقيق براي  يحل راهتوانيم رسيدن به  دارد، ميهاي بديل  برابر نظريه  ها و نقاط قوتي در كاربرد
نقاط قـوت و   منزلة ها و به براي دفاع از اين نظريه ،ديگر ةدر كنار ادل، دروغگو را پارادوكس

  .مطرح كنيمها  آن مزاياي
  

 

  نوشت پي
گاه محبوبيت  اند كه هيچ ه شدهعرضدروغگو  پارادوكسديگري نيز براي  ةهاي متفرق حل  راه البته .1

پـردازيم و فقـط دو    ها نمـي  حل  راه ةكالم به هم ةو ما هم براي پرهيز از اطال و مقبوليتي نيافتند
تر به بحث اصـلي   تا هرچه سريع كنيم نقد و بررسي ميرا  پارادوكسحل اصلي و كالسيك   راه

  .حل پيشنهادي اين مقاله برسيم  و راه
عالئـم   معنا از اي بي جمله نيست بلكه زنجيره اصالً »علي <8« مقاله بر اين نظر است كه ةدنگارن .2

ايـن  . ستمعنا اي بي اما جمله ،اين باشد كه اين زنجيره جمله است تواند ديدگاه ديگر مي. است
  .تأثير است مقاله بي ته در بحث اصلي و مقصود ما در ايناختالف نظر الب

... و » ذهـن مـن  «، »روح مـن «قلب من، «، »دست من«اگر كسي پس از شنيدن تركيباتي همچون  .3
 .اي شده است كجاست؟ دچار همين نوع اشتباه مقوله» من«بپرسد اين 

  .حامل صدق اختيار كرده است جمالت را خود صراحتاً ةويژه از آن جهت كه كريپكي در مقال به. 4
آن مقالـه   ةنگارند ها ناميد كه شناسي گزاره درباب هستي) رئاليسم(گرايي  توان واقع اين نظر را مي. 5

  . پذيرد را مي
كنيم  اشاره نميها  آن بهجا  اين كه در اند مطرحها  هاي ديگري نيز درباب چيستي گزاره البته نظريه .6

بحث از آن استفاده خواهد شد اكتفا  ةو در ادام پذيرد آن را مياي كه نگارنده  و به معرفي نظريه
ها چـه مزايـايي دارد و چگونـه     فرض نشان خواهيم داد كه پذيرفتن اين پيش البته بعداً. كنيم مي
سپس خواهيم گفت كـه همـين   . دروغگو بينجامد پارادوكسحلي مناسب براي   تواند به راه مي

 اي اگر پذيرفتن نظريه. باشند ها خود دفاعي براي قوت اين نظريهتوانند  مي ها يتها و مز كاركرد
توانـد   شدند، اين خود مـي  و بدون پذيرش آن نظريه حل نمي بتواند مسائلي را حل كند كه قبالً

  .استداللي به سود آن نظريه محسوب شود
توانـد بـه منبـع ذكـر شـده در مـتن        ها مي مجموعه ةمند به مباحث مربوط به نظري هعالق ةخوانند. 7

 .)كردن متن مقاله و فهم آن، مطالعه اين منبع ضروري نيست چند براي دنبال هر(مراجعه كند 
  .دفرض برهان خلف تلقي كر درواقعتوان  را مياين  .8
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اي كـه   تـوان بـراي جملـه    كنيم كه نظير همين نتيجه را مي توجه خواننده را به اين نكته جلب مي .9
نمـا   ايـن جملـه متنـاقض   كـه   ايـن بـا   ،اسـتنتاج كـرد   گويد كه صادق است نيـز  مي خود ةدربار

  .نيست) يكالپارادوكس(
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