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  چكيده
امـا مـن بـاور دارم كـه      p"يـا   "pرم كـه  اما من باور ندا p"جمالت موري جمالتي مانند 

رغم ممكن الصدق بودن محتواي آنها اظهار يا باور بـه  هستند، كه علي "pنيست كه   چنين
شود اين جمالت تنها در صـورتي كـه در قالـب    آنها با نوعي پوچي همراه است. ادعا مي

قالـب زمـان   هـا در  زمان حال اظهار يا باور شوند پوچ خواهند بود و در صـورتي كـه آن  
كوشـيم بـه   گذشته يا آينده اظهار شوند اظهارشان پوچ نخواهد بود. ما در ايـن مقالـه مـي   

هـاي گذشـته، حـال و    هـاي زمـاني مختلـف جمـالت مـوري در زمـان      تحليل صـورت 
هاي زمـان و  كنيم كه تركيبي از منطقبپردازيم. براي اين منظور از منطقي استفاده مي  آينده

دهـيم كـه   هاي مختلف نشان ميبندي جمالت موري در زمانرتباور است. سپس با صو
هاي گذشته و آينده اين جمالت لزوما پوچ نخواهند بـود.  خالف ادعاي مرسوم صورتبر

هاي گذشته، حـال  موري در زمان جمالت پوچي كافي و الزم در نهايت به معرفي شرايط
  .پردازيمو آينده مي

موري، پوچي، منطق باور، منطق زماني، منطق زماني پارادوكس مور، جمالت  :ها واژهكليد
  پيوندي.
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  مقدمه. 1
) متوجه نكته مهمي در ساختار جمالتي مانند G. E. Moore 1873- 1958(جرج ادوارد مور 

طبق شد كه بر 1»دهدرخ ميتصادفي اكنون اما من باور ندارم كه  دهدرخ ميتصادفي اكنون «
همـراه اسـت   ) absurdity(ها با نوعي ناهمگوني يا پـوچي  آن) assert(آن او ادعا كرد اظهار 

)Moore, 1942: 543(كند فرد با اظهـار  . به عنوان مثال زماني كه كسي اين جمله را اظهار مي
قسمت اول اين جمله محتواي آن را تصديق و سپس با اظهار قسمت دوم آن باور به آنچـه  

جملـه از ايـن ويژگـي مهــم     يــنشـود. ا پـيش از ايـن تصـديق كـرده اســت را منكـر مـي      
تواند محتواي صادقي داشته باشـد (يعنـي كـامال ممكـن اسـت كـه       است كه مي  برخوردار

تصادفي رخ داده باشد اما بنا به داليلي من به وقوع اين تصادف باور نداشته باشم) اما زماني 
ايـن  «مـور   شود و بر اين اساس از نظرشود اظهار آن مبدل به اظهاري پوچ ميكه اظهار مي

اي] به نحوي اظهارگونه بيان شـود،  يك پارادوكس است كه بايد كامالً پوچ باشد كه [جمله
» در حالي كه معناي واژگان آن ممكن است به خوبي صادق باشد؛ اين يك تنـاقض نيسـت  

)Moore, 1993: 209(.  
نـد  كتوجه به اين نكته ضروري است كه آنچه مور از آن به عنوان پـارادوكس يـاد مـي   

دهد و او تاكيد دارد كه ايـن امـر   پوچي است كه در بيان جمالتي با محتواي صادق رخ مي
الصدق اين نـوع جمـالت كـه بـه     يك تناقض نيست. بر اين اساس ويژگي محتواي ممكن

هاي صريحا ها را از گزارهشوند آنشناخته مي) Moorean Sentences(عنوان جمالت موري 
كـه داراي صـورت    "اسـت  رخ نـداده تصـادفي  ، اما است دادهرخ تصادفي "متناقضي مثل 

كند. جمالت صريحا متناقض اساسا ناسازگارند اما جمـالت  هستند متمايز مي p∧~pمنطقي 
اي خاص و متمايزِ بـاور در  موري سازگارند چرا كه اجزاي آن به دليل وجود گرايش گزاره

اي شرايط صدق متفاوتي هستند. بـه  دار) semantically(شناختي ساختار آن به لحاظ داللت
اي باور طور كه در ساختار اين جمالت مشخص است وجود گرايش گزارهبيان ديگر همان

در مورد حالت ذهني خودش  "من باور دارم كه...."شود فرد با بيان گزاره در آن موجب مي
اي بـدون  صحبت كند و اين امر آشكارا از بيان ديگر جزء اين گـزاره عطفـي يعنـي گـزاره    

اي كه مستقل از حالت ذهني هر كسي است كامال متمايز اسـت. ايـن   هرگونه گرايش گزاره
ويژگي جمالت مـوري موجـب منحصـر بـه فـرد بـودن ايـن پـارادوكس در ميـان ديگـر           

شود، چرا كه بـه عنـوان مثـال در مـورد پـارادوكس      هاي منطقي و فلسفي نيز ميپارادوكس
اي رو به رو هستيم كه محتواي آن قابليت دروغگو ما باجملهاي مثل پارادوكس شدهشناخته



 3   هاي زماني پارادوكس مور صورت

تـوانيم  ، ما به هيچ عنوان نمي"اين جمله كاذب است"صادق بودن ندارد و اگر كسي بگويد 
موقعيتي را متصور شويم كه در آن هم محتواي اين گفته صادق باشد و هم اينكه اظهـار آن  

 دچار ناهمگوني يا پوچي باشد. 

گي فوق، مور متوجه نوعي عدم تقارن در اظهار جمالت موري به صورت عالوه بر ويژ
هايي كه ايـن جمـالت در زمـان حـال و     اول شخص و سوم شخص و همچنين در حالت

كند اگر چنين جمالتي به جاي آنكه به صورت مرجع گذشته اظهار شوند شد. مور ادعا مي
ده شوند، اظهار اين جمالت اول شخص به كار برده شوند به صورت سوم شخص به كار بر

كند جمالت مـوري تنهـا در صـورتي كـه در     پوچ نخواهند بود. به نحو مشابه مور ادعا مي
ها در قالب زمان گذشـته  قالب زمان حال اظهار شوند پوچ خواهند بود و در صورتي كه آن

ز ديـرو "اي مثـل  اظهار شوند اظهارشان پوچ نخواهد بود. به عنوان مثال اگـر كسـي جملـه   
را اظهـار كنـد بـا وجـود اينكـه       "2تصادفي رخ داد اما من باور نداشتم كه تصـادفي رخ داد 

محتواي اين جمله ممكن است صادق باشد اما با اظهار هر دو قسمت آن پـوچي در گفتـه   
كند كه در گذشته آيد؛ زيرا او ابتدا با اظهار قسمت اول آن تصديق ميشخص به وجود نمي

كند كه در گذشته (بنا به و سپس با اظهار قسمت دوم آن تصديق ميتصادفي رخ داده است 
داليلي مثل نبودن در صحنه تصادف) به چنين امري باور نداشته است. مور عالوه بر ويژگي 

دانـد  گونه مـي الصدق بودن جمالت موري اين ويژگي اين جمالت را نيز پارادوكسممكن
)Moore, 1993: 208-9(. 

اكنـون  «يافت كه عالوه بـر جملـه سـابق، اظهـار جمالتـي هماننـد       مور دو سال بعد در
پوچ است؛ چرا كـه   3»دهددهد اما من باور دارم كه اكنون تصادفي رخ نميتصادفي رخ مي

در اينجا نيز فرد ابتدا ادعايي را تصديق و سپس با بيان باور بـه نقـيض آنچـه پـيش از ايـن      
 :Moore, 1944( 4شودمگوني يا پوچي ميكرده است در گفته خود دچار نوعي ناه تصديق

. دو صورت جمالت موري به دليل برخـورداري از دو جـزء متمـايز در ساختارشـان     )204
از يكـديگر متمـايز بـوده و پـوچي       "p~من باور دارم كـه  "و  "pمن باور ندارم كه "يعني 

گر عدم باور بـه  آورند. از اين رو صورت اول آن از آنجايي كه بيانيكساني را به وجود نمي
) و صـورت دوم آن از  omissive, OMSيك گزاره صادق است صورت سـلبي يـا حـذفي (   

 ,commissiveآنجايي كه بيانگر باور به يك گزاره كاذب است صورت عدولي يا ارتكـابي ( 

CMSشوند.) جمالت موري ناميده مي 
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) و Sorensen, 1988، سورنسـن ( )Hintikka, 1962(پس از مور فيلسوفاني مثـل هينتيكـا   
) دريافتند كه نه تنها در حالت اظهار اين جمالت بلكه در حالتي Shoemaker, 1996(شومكر 

كه جمالت موري متعلق باور كسي قرار بگيرند نيز نوعي ناهمگوني يا پـوچي در بـاور بـه    
تواننـد بـه درسـتي از جانـب شـخص      آيد و محتواي اين جمـالت نمـي  ها به وجود ميآن

جمـالت مـوري را نسـبت بـه     آن بـاور شـود. شـومكر حتـي باورپـذير نبـودن       باوركننده 
  داند و معتقد استتري ميها خصوصيت مهمنبودن آن  اظهارپذير

تواند (به طورمنسجم) باور شده باشد آنچه را كه يك با استفاده از اين اصل كه آنچه مي
توانيم تبييني از چرايـي  يكند، ممنسجم) اظهار كرده باشد مقيد مي طور تواند (بهنفر مي

نه موري را اظهار كند گومنسجم) يك جمله پارادوكس طور تواند (بهاينكه يك نفر نمي
  ).Shoemaker, 1996: 76( ارائه دهيم

شود با ارائه تبيين كارامدي در مورد باورپذير نبودن جمالت موري بدين ترتيب ادعا مي
اساس  يز به درستي تبيين كنيم و براينجمالت را نما قادر خواهيم بود اظهارپذير نبودن اين 

جمـالت مـوري در سـطح بـاور و      قائل به نوعي تقدم تبييني در مورد دو سطح از پـوچي 
  هستند.  اظهار

هدف اين مقاله به طور خاص بررسي ويژگي عدم تقارن زماني جمالت مـوري اسـت؛   
نگرفته و شرايط الزم و كـافي   ويژگي كه تا به حال آنچنان كه بايد و شايد مورد توجه قرار

 ايگـزاره  تحقق آن به طور دقيق مشخص نشده است. در ساختار جمالت مـوري گـرايش  

اين جمالت از منطق باور  بندي صورت در ادامه براي روكند از اينباور نقش مهمي ايفا مي
 يعني ين حوزهمنطق باور مورد استفاده در ا ترينمتعارف كنيم. براي اين منظور ازاستفاده مي

ويژگي زماني جمـالت   هره خواهيم برد. عالوه بر اين، براي بررسي   KD4 منطق موجهات
ــوري ــاني (   م ــق زم ــي از منط ــدي ( Tense logicاز تركيب ــق پيون ) Hybrid logic) و منط
كنيم. بر اين اساس، منطقي كه در اين مقاله به كار خواهيم گرفت تركيبي از منطق  مي  استفاده

زمان و  اين منطق را به اختصار منطق پيوندي خواهد بود. ق زماني و منطق پيونديباور، منط
بـه آن   HTD و بـه طـور خالصـه بـا نمـاد      ناميـده  )Hybrid Tense Doxastic Logicبـاور ( 
در ادامه پس از بحث در مورد ويژگي زماني جمالت موري بـه معرفـي    كرد. خواهيم  اشاره

مقاله پرداخته و نشان خواهيم داد كه چگونه بـا اسـتفاده از   زبان منطق مورد استفاده در اين 
هـاي مختلـف زمـاني جمـالت      گونه بودن صـورت  توان به تحليل پارادوكس اين منطق مي

 پرداخت.  موري
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  ويژگي زماني جمالت موري. 2
زمـاني كـه در حالـت زمـان حـال      آنچنان كه گذشت، مور ادعا كرد جمالت مـوري تنهـا   

ها در قالب زمان گذشـته اظهـار شـوند در    ند بود و در حالتي كه آنشوند پوچ خواه  اظهار
- گونه پوچي به وجود نخواهد آمد. بر اساس نكتـه مـورد اشـاره مـور مـي     ها هيچاظهار آن

مند هستند به اين معنا كه بـا  گرفت جمالت موري بيش از هرچيز جمالتي زمان نتيجه  توان
شـوند. در اظهـار   خوش تغيير مين نيز دستهاي آتغيير ساخت زماني اين جمالت ويژگي

اكنون تصادفي رخ داده است اما من باور ندارم كـه اكنـون تصـادفي    "يك جمله موري مثل 
كنيم كه در آن لحظـه رويـدادي بـه    اي از زمان اشاره ميما در واقع به لحظه "رخ داده است

كنـد او در واقـع   ار ميوقوع پيوسته است. به عبارت ديگر زماني كه كسي اين جمله را اظه
كند كه در همين لحظه تصادفي اتفاق افتاده است اما در ادامه منكر باور خود به آنچه بيان مي

اي پـوچ  ي او به صـورت گفتـه  شود و به همين دليل گفتهپيش از اين اظهار كرده است مي
منـد يـك   هاي جمالت موري بيش از هر چيـز نياز كند. بنابراين در بررسي ويژگيجلوه مي

تـوان گفـت منطـق    بندي اين نوع جمالت هستيم كه مـي منطق زماني كارامد براي صورت
هاي خاص آن در اشاره به لحظات و ) به سبب ويژگيHybrid Tense Logicزماني پيوندي (

در مـورد جمـالت مـوري    توانـد بـه عنـوان يـك منطـق زمـاني كارامـد        آنات زمـاني مـي  
  شود. گرفته  كار به

. (Prior, 1967)پيوندي ريشه در كارهاي منطقدان برجسته آرتور پرايور دارد منطق زماني 
پذيري زبان منطقي است و چنين تالشي را بـا افـزودن   اين منطق به دنبال افزايش توان بيان

ها نوعي خاص از كند. نومينالبه زبان دنبال مي )nominals(ها نمادهايي تحت عنوان نومينال
ن ويژگـي كـه تنهـا در يـك وضـعيت      هاي اتمي) هستند با ايـ (يا گزارهاي متغيرهاي گزاره

من در سـاعت شـش عصـر روز    «يك زمان خاص) صادق هستند. به عنوان مثال جمله   (يا
ي سـاعت شـش عصـر روز پنجشـنبه     اي از زمـان يعنـ  به لحظـه  »رومپنجشنبه به سينما مي

) در منطـق زمـاني   iمينال (مـثال  كند كه اين لحظه از زمان قابل بيان توسط يك نومي  داللت
ســاعت شـش عصــر روز  "اي متغيــر گـزاره  iتـر، نومينـال   پيونـدي اسـت. بــه بيـان دقيــق   

 "ســاعت شــش عصــر روز پنجشــنبه"باشــد كــه بــه لحظــه زمــاني مــي "اســت  پنجشــنبه
، بـه نـام   i@كند. به عالوه، زبان منطق زماني پيوندي داراي عملگر يك موضـعي   مي  داللت

 iتواند به صدق يك جمله در زمان ) است، كه ميsatisfaction operatorري (عملگر ارضاپذي
. بـدين ترتيـب   "صـادق اسـت   iدر زمان  p"به اين معني است كه  ip@ي اشاره كند. جمله
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 ip@را به صورت  "روممن در ساعت شش عصر روز پنجشنبه به سينما مي"توان جمله  مي
نومينـال   iو  "روممـن بـه سـينما مـي    "جملـه   p بندي كرد، كه در اينجـا منظـور از  صورت
  است.  "ساعت شش عصر روز پنجشنبه"كننده بر زمان  داللت

هاي زماني، ها پرايور به عنوان يكي از اولين پيشگامان ارائه دهنده منطقعالوه بر نومينال
ه و هـاي گذشـت  براي اشاره بـه زمـان   Fو  Pاي هاي اوليه خود از دو عملگر گزارهدر نوشته

ر منطـق زمـاني پيونـدي نيــز    كنـد كـه عمومـا از ايـن عملگرهـا د     آينـده نيـز اسـتفاده مـي    
ني در مـورد گذشـته و آينـده    هـاي زمـا  به ترتيب به عنوان عملگـر  Fو  Pشود.  مي  استفاده

كنند كه در گذشته چنين و چنان شـده اسـت و در آينـده چنـين و     رود و بيان مي مي  كار به
مـن بعـدا بـه سـينما     "و  "من قبال به سـينما رفـتم  "ان مثال، جمله چنين خواهد شد. به عنو

شـوند. پـس از او نيـز    بيـان مـي   Fpو   Ppهـاي  به ترتيب به صورت فرمول "خواهم رفت
پـذيري بيشـتري   تري از منطق زماني پيونـدي بـا تـوان بيـان    هاي جديدتر و پيچيدهصورت

هـاي  قـادر خـواهيم بـود صـورت     1ل . اكنون با توجه به جدو(Blackburn, 2006)شد   ارائه
هاي حال، گذشته و آينده در منطـق  را در حالت ψزماني مختلف يك جمله در مورد گزاره 

 "دهـد تصادفي رخ مي"دهنده گزاره نشان ψجمله  1زماني پيوندي نمادين كنيم. در جدول 
  باشد.مي

  و منطق زماني پيونديمنطق زماني پرايور هاي زماني جمالت زبان فارسي در  صورت .1جدول 

  منطق زماني پيوندي  منطق زماني پرايور  مثال  زمان  

  حال  1
)Present(  

  ψ i ∧ ψ  دهدتصادفي رخ مي

  ماضي ساده  2
(Simple Past) 

  Pψ P(i ∧ ψ)  تصادفي رخ داد

  ماضي نقلي  3
(Present Perfect) 

  Pψ i ∧ Pψ  تصادفي رخ داده است

ماضي بعيد   4
(Pluperfect)  خ داده بودتصادفي ر  PPψ P(i ∧ Pψ)  

  آينده  5
(Future) 

  Fψ F(i ∧ Fψ)  تصادفي رخ خواهد داد

توانـد در سـه حالـت    آيد يك جمله در زبان طبيعي مـي آنچنان كه از جدول فوق برمي
زماني حال، گذشته و آينده بيان شود. زمان گذشته يـا ماضـي نيـز خـود شـامل سـه زمـان        

يد است كه هر يك از اين افعال براي اشاره به حالتي از ساده، ماضي نقلي و ماضي بع  ماضي
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گيرد. بنـابراين بـر طبـق    اي از آن در زبان طبيعي مورد استفاده قرار ميزمان گذشته يا لحظه
گيرند  مي خود هاي نمادين مختلفي بهزبان منطق زماني پرايور و منطق زماني پيوندي صورت

(Prior, 1967, Blackburn, 2006) منـدي از متغيرهـاي   زماني پيونـدي بـه دليـل بهـره    . منطق
هـاي زمانمنـد را بازنمـايي كنـد     تري گـزاره ها قادر است به نحو دقيقاي مثل نومينال گزاره
هـاي  بنـدي اينكه به عنوان مثال در مورد زمان گذشته، منطق زمـاني پرايـوري صـورت     چه

) امـا منطـق زمـاني    Pψدهـد ( هاي ماضي ساده و ماضي نقلي ارايه مييكساني را براي زمان
تـري از ايـن دو زمـان ارائـه كـرده اسـت       بندي دقيقها صورتپيوندي با استفاده از نومينال

و بدين ترتيب تفاوت مهم ميان ايـن دو زمـان ماضـي را نيـز در      )i ∧ Pψو  P(i ∧ ψ)  يعني(
بـزار  توان گفـت منطـق زمـاني پيونـدي ا    كند. بر اين اساس ميبندي خود لحاظ ميصورت
گذارد و از آنجايي كـه  تر و كارامدتري نسبت به منطق زماني پرايوري در اختيار ما ميدقيق

هـاي  كنندي ايفـا كـرده و تفـاوت   بندي منطقي جمالت موري زمان نقش تعييندر صورت
هاي مختلف براي تبيين صحيح آن از اهميت خاصي برخوردار است در اينجـا از ايـن   زمان

  يم كرد.منطق استفاده خواه
  

 HTDشناسي منطق  . زبان و داللت3

  شوند:به صورت زير تعريف مي (HTD)شناسي منطق پيوندي زمان و باور نحو و داللت
  
 نحو 1.3

هـا بـا عملگرهـاي بـاور، زمـان و عملگـر       گسترشي از زبان منطق گـزاره  HTDزبان منطق 
اي تغيرهـاي گـزاره  ي شـماراي نامتنـاهي از م  مجموعه Propارضاپذيري است. فرض كنيد 

ي شـماراي  مجموعـه  Nomهـا، و  اي متناهي از عامـل مجموعه Agاي)، متغيرهاي جمله  (يا
ها) به صورت ساخت (يا به طور ساده فرمولهاي درستها باشد. فرمولنامتناهي از نومينال

  شوند:استقرايي زير تعريف مي
 يك فرمول است. i ϵ Nomو هر نومينال  p ϵ Propاي هر متغير گزاره. 1

 يك فرمول است. ⊥تناقض . 2

 نيز يك فرمول است. ψ → φفرمول باشد، آنگاه  ψو  φاگر . 3

 نيز فرمول هستند. φPو  φFيك فرمول باشد، آنگاه  φاگر . 4
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 نيز يك فرمول است.  φBaيك عامل باشد، آنگاه  aيك فرمول و  φاگر . 5

 نيز يك فرمول است.  φ@iاه يك نومينال باشد، آنگ iيك فرمول و  φاگر . 6

  شوند:عملگرهاي زبان اين منطق به صورت زير خوانده مي
 شود. خوانده مي "در گذشته صادق است φ"به صورت  φP ـ

 شود. خوانده مي "در آينده صادق خواهد بود φ"به صورت  φF ـ

 شود. خوانده مي "باور دارد φبه  a"به صورت  φBa ـ

 شود. خوانده مي "ق استصاد iدر زمان  φ"به صورت  φ@i ـ

  شــوند، مــثالهــا بــه صــورت اســتاندارد تعريــف مــيي رابطهــاي منطــق گــزارهبقيــه
 ~φ := φ →⊥ ، ∧ ψ := ~(φ → ~ψ)φ  و(ψ → φ)  ≣ ψ := (φ → ψ) ∧φ.  

  نيز قابل تعريف هستند: هاي زماني زيرهمچنين رابط
φ~P~  :=φ H 
φ~F~  :=φ G 

  شوند:خوانده مي به صورت زير Gو  Hعملگرهاي زماني 
 شود. خوانده مي "تا كنون صادق بوده است φ"به صورت  φH ـ

 شود. خوانده مي "از حاال به بعد صادق خواهد بود φ"به صورت φ G ـ

 

  شناسي داللت 2.3
  دهيم.شناسي ارايه مييك داللت HTDهاي كريپكي براي منطق در اين بخش براساس مدل

  به صورت HTDور ساده، مدل) براي . يك مدل كريپكي (يا به ط1تعريف 
M = (T, <, g, W,  , V) 

  شوند:هاي آن به صورت زير تعريف مياست كه مولفه
 اي نامتناهي از لحظات زمان است.مجموعه T ـ

 است. T) روي transitive) و ترايايي (irreflexiveاي غيربازتابي (رابطه > ـ

كند، يعني اي از زمان را تصوير ميمينال لحظهكه به هر نو Tبه  Nomتابعي است از  g ـ
g:Nom→T. 
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 هاي ممكن) است.هاي ممكن (يا وضعيتاي ناتهي از جهانمجموعه W ـ

 a ϵ Agاست، كه در آن  Wروي  (serial) پذيري ترايايي و همبستهرابطه دسترس   ـ
 5اي از زمان است.لحظه t ϵ Tيك عامل و 

را  × اي از اي زيـر مجموعـه  به هـر متغيـر گـزاره    دهي است كهتابع ارزش V ـ
→ V: Propدهد، يعني نسبت مي  2W ×T. 

  ذكر چند نكته در مورد تعريف باال مناسب است:
همـان   >نـام دارد. رابطـه    (flow of time)يك شار (يا جريان) زمـان   (>,T)مجموعه . 1

 sقبـل از زمـان    tاين معناست كه زمان  به t<s، رابطه t,s ϵ Tرابطه ترتيب زماني است: براي 
هـا  گيريم كه در آنهايي را در نظر ميواقع است. در بخشهاي بعدي مقاله براي راحتي مدل

T = ℕ = {1,2, … باشـد، يعنـي لحظـات    رابطه كوچكتري اكيد روي اعداد طبيعي مي >و  {
. اين فرض تنها براي گيريماي گسسته، داراي ابتدا و بدون انتها در نظر ميزمان را مجموعه
هـاي ديگـري نيـز    توانـد شـار زمـان را بـا مجموعـه     ها بوده و خواننده ميساده كردن مدل

  بندي نمايد. صورت
هـا نـوعي خـاص از متغيرهـاي     طور كه پـيش از ايـن نيـز بيـان شـد نومينـال      همان .2
ي گـزاره  iنال كنند. مثال اگر نوميهاي منحصر به فردي داللت ميهستند كه به زمان  اي گزاره

كنيم   كند. فرضداللت مي "1398سال "باشد، آنگاه اين نومينال به زمان  "است 1398سال "
t صورت ايـن واقعيـت كـه    باشد. در اين - "1398سال "يعني - دهنده اين زمان خاصنشان

و بـه   gتـوان بـا تـابع    كند را ميداللت مي "1398سال "به زمان  "است 1398سال "گزاره  
 tبر زمان  iنومينال "دهنده اين است كه نشان g(i)=tنشان داد. در حالت كلي،  g(i)=tصورت 

  ."كندداللت مي
 Areces and)هاي پيوندي (براي مثال نگاه كنيد به  نكته ديگر اين است كه در منطق .3

ten Cate 2007 هاي زماني پيوندي (براي مثال نگـاه كنيـد بـه    و حتي در منطق(Blackburn, 

شـود،  هاي كريپكي در نظر گرفته ميدر مدل - Sمثال به نام - معموال تنها يك مجموعه 2006
هـاي ممكـن هسـتند و يـا لحظـات زمـاني هسـتند، و در هرحالـت         يا جهان Sكه اعضاي 

ي ما دو مجموعـه  1هاي تعريف كه در مدلكنند. در حاليداللت مي Sها به اعضاي  نومينال
عالوه،  هاي ممكن در نظر گرفتيم. بهاي لحظات زمان و وضعيتبه ترتيب بر Tو  Wمجزاي 

يعني بـه  - Tها تنها به اعضاي نومينال HTDهاي پيوندي، در منطق هاي منطقبر خالف مدل
  كنند.داللت مي - لحظات زمان
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 را به صورت زير خواند:  w  vتوان مي  w, v ϵ Wبراي  1هاي تعريف در مدل

  ممكن است. tدر زمان  v، وضعيت wدر وضعيت  aعامل  مطابق با باور
 (M, w, t)، سه تـايي  t ϵ Tو زمان  w ϵ W، وضعيت M = (T, <, g, W, , V)براي مدل 

زمـاني  - اياست. ما اين سه تايي را مدل نطقه wي برشي از زمان در وضعيت دهندهنمايش
)Temporal-pointed modelناميم.) مي  

، φو فرمول  t ϵ T، زمان w ϵ W، وضعيت M = (T, <, g, W, , V)براي مدل  .2تعريف 
 M, w, t ⊩ φ، كـه بـا نمـاد    (M, w, t) زمـاني  - ايدر مـدل نطقـه   φتعريف صـدق فرمـول   

  شود:شود، به صورت استقرايي زير بيان مي مي داده  نشان
 ⊥⊮ M, w, t. ـ

  .p ϵ Prop ، براي ϵ V(p) (w,t) اگر وتنها اگر   M, w, t ⊩ p ـ

 .i ϵ Nom، براي t = g(i)اگر و تنها اگر   M, w, t ⊩ i ـ

 . M, w, t ⊩ ψ ياM, w, t ⊮ φ اگر و تنها اگر   M, w, t ⊩ φ → ψ ـ

 .'t < t براي  M, w, t' ⊩ φاگر و تنها اگر   M, w, t ⊩ Fφ ـ

 .'t > t براي  M, w, t' ⊩ φاگر و تنها اگر   M, w, t ⊩ Pφ ـ

 .'g(i) = t براي  M, w, t' ⊩ φاگر و تنها اگر   M, w, t ⊩ @i φ ـ

 .w  vكه به طوري  v ϵ Wبراي هر  M, v, t ⊩ φاگر و تنها اگر   M, w, t ⊩ Ba φ ـ

زمــاني - اي) نــاميم هــر گــاه در هــر مــدل نقطــهvalidرا معتبــر ( φ. فرمــول 3تعريــف 
زمـاني  - ايهـر گـاه مـدل نقطـه     ) نـاميم satisfiableپـذير ( را ارضـا  φباشد. فرمـول    صادق
  در آن مدل صادق باشد. φباشد كه   موجود
  
  موضوعه دستگاه اصل 3.3

داراي  HTDمنطـق   كنيم.ارايه مي HTDموضوعه براي منطق در اين بخش يك دستگاه اصل
  اصول زير است:

  ها:اصول مربوط به منطق گزاره
1. φ → (ψ → φ) 

2. (φ → (ψ → C)) → ((φ → ψ) → (φ → C)) 
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3. ~~φ → φ 

  :(KD4)اصول مربوط به منطق باور 
1. Ba(φ → ψ)→(Baφ → Baψ) 

2. Baφ → BaBaφ 

3. Baφ → ~Ba~φ 

 اصول مربوط به منطق زماني (پرايور):

1. G(φ → ψ)→(Gφ → Gψ) 

2. H(φ → ψ)→(Hφ → Hψ) 

3. FHφ → φ 

4. PGφ → φ 

 اصول مربوط به منطق پيوندي:

1. @ii 

2. @i(~φ) ≡ ~@i(φ) 

3. @i(φ → ψ) → (@i(φ) → @i(ψ)) 

4. @i(@j(φ)) ≡ @j(φ) 

5. i → (φ ≡ @iφ) 

  داراي قواعد زير است: HTDمنطق 
 φ → ψ, φ / ψقاعده وضع مقدم: . 1

 φ  / Baφ قاعده ضرورت باور: . 2

 φ  / Hφ قاعده ضرورت گذشته: . 3

 φ  / Gφ قاعده ضرورت آينده: . 4

 φ  / @iφ قاعده ضرورت نومينال: . 5

 رخ نداده است). φدر  i(به شرطي كه iφ  / φ@ قاعده نام: . 6

 S ⊢ φاثبـات شـود آنگـاه آن را بـا نمـاد       HTDدر منطـق   Sبا فرضيات  φاگر فرمول 
  دهيم.مي  نشان
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  (Deduction Theorem)استنتاج  ةقضي 1.3.3
يـك فرمـول باشـد. در ايـن صـورت       هـا و  اي متناهي از فرمـول مجموعه فرض كنيد  S, φ ⊢ ψ  اگر و تنها اگرS ⊢ φ → ψ.  

,Sاثبات. با استقرا روي طول اثبات  φ ⊢ ψ .�  

  (Soundness Theorem)سالمت  ةقضي 2.3.3
يك فرمول باشد. در ايـن صـورت اگـر     ها و اي متناهي از فرمولمجموعه فرض كنيد    .⫣آنگاه  ⊣

 Areces and ten Cate)ات به . براي جزييات اثب⊣اثبات. با استقرا روي طول اثبات 

  � مراجعه كنيد. (2007
بـراي   - يعنـي قضـيه تماميـت   - الزم به ذكر است كه هنوز اثباتي براي عكس قضيه باال 

ارايه نشده است و اين مساله هنوز باز است. البتـه مـا در ايـن مقالـه از قضـيه       HTDمنطق 
  تماميت استفاده نخواهيم كرد.

  
 مختلف هاي جمالت موري در زمان. 4

شود كه در باور يا اظهار جمالتي به سبك جمالت موري در طور كه بيان شد، ادعا ميهمان
قالب زمان حال و گذشته نوعي عدم تقارن وجود دارد. اين ويژگي جمالت موري معمـوال  
مورد غفلت قرار گرفته و تبيين كاملي براي اين عدم تقارن زماني ارائه نشـده اسـت. مـا در    

هـاي زمـاني   كوشيم با استفاده از منطق پيوندي زمان و باور به تحليل صورتاين بخش مي
مختلف جمالت موري پرداخته و با نشان دادن اينكه اين منطق چگونه با اسـتفاده از تـوان   

بندي اين جمالت است برخي از نكاتي كه خود مـور  پذيريِ زبان خود قادر به صورتبيان
  ن توجهي نكرده بود را برجسته سازيم. نيز در مورد پارادوكس مور به آ

الصدق هسـتند كـه   بر طبق تعريف مور از جمالت موري، اين جمالت جمالتي ممكن
تـوانيم  توانند به درستي باور شوند. بر اين اساس مـي رغم صادق بودن محتوايشان نميعلي
 )Moore Paradoxical(گونـه  مبناي تعريف زير جمالت موري را جمالتي مور پـارادوكس بر

  بدانيم كه با وجود اينكه ارضاپذيرند اما باورپذير نيستند.
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 Baφارضـاپذير باشـد و    φگونـه نـاميم هرگـاه    را مور پـارادوكس  φ. فرمول 4تعريف 
  ارضاپذير نباشد.
معتبـر باشـد.    Baφ~ارضاپذير نيست اگر و تنها اگر  Baφ شود كهنتيجه مي 3از تعريف 
باورپذير نيسـت.   φگونه باشد آنگاه مور پارادوكس φاگر بيانگر آن است كه  4پس تعريف 

پذير است و سـپس  اثبات Baφ~كنيم كه فرمول ثابت مي Baφ~براي نشان دادن معتبر بودن 
 كنيم.از قضيه سالمت استفاده مي

هـاي  در اين بخش از آنجايي كه از طرفي تمركز ما بر تحليل جمالت مـوري در زمـان  
ملي در نظـر گـرفتن منطـق نيسـت،     گر نيز نيازي بـه چنـد عـا   مختلف است و از طرف دي

  .Ag={a}ي عاملها تك عضوي است، يعني كنيم مجموعهمي  فرض

حال (حال ساده) بيان شـده اسـت    صورت سلبي جمله موري زير را كه در قالب زمان
  نظر بگيريد:در

:OMS0دهد.يكه اكنون تصادفي رخ م باور ندارمدهد اما من تصادفي رخ مي  اكنون  
اين جمله از دو بخش تشكيل شده است. بخش اول شـامل يـك گـزاره اسـت، يعنـي      

ناميم. بخـش دوم  اي جمله موري مي، كه ما آن را بخش گزاره"دهدتصادفي رخ مي  اكنون"
ن بـاور نـدارم كـه اكنـون تصـادفي      مـ "اي است كه شامل عملگر باور اسـت، يعنـي   گزاره
ناميم. هر دو بخش اين جملـه  عرفتي جمله موري مي، كه اين بخش را بخش م"دهد مي  رخ

در بخش معرفتي  "باور كردن"گر يك زمان خاص هستند. زمان فعل زمانمند هستند و اشاره
بـه   OMS0ي هـا در جملـه  ناميم. هر دوي اين بخشرا زمان بخش معرفتي جمله موري مي

- كه اكنون تصادفي رخ مـي شود زمان حال اشاره دارند چنانچه در قالب اين جمله ادعا مي
دهد مي  ان نيز به اينكه اكنون تصادفي رخشود فرد در همان زمدهد و عالوه بر اين، ادعا مي

ناميده  iتوان اين لحظه از زمان را باور ندارد. بنابراين بر مبناي منطق پيوندي زمان و باور مي
  صورت به HTDر توانيم آن را دو با توجه به زمان اين جمله يعني زمان حال مي

OMS0:  (i ∧ p) ∧ ~Ba(i ∧ p) 
و  "دهـد تصـادفي رخ مـي   "ي ي گـزاره نشـان دهنـده   pمتغير  OMS0نمادين كنيم. در 

تـوانيم  است. در گام اول با توجه به مـدل زيـر مـي    "اكنون"داللت كننده بر زمان  iنومينال 
  ي ارضاپذير است.ي فوق يك جملهنشان دهيم كه جمله

 است. ارضاپذير  OMS0 :1لم 

  زير را در نظر بگيريد: M = (T, <, g, W, , V)اثبات: مدل 
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W = {w , v} ،T = ℕ  ،<  ،تـابع   رابطه كوچكتري اكيد روي اعداد طبيعـيV   روي متغيـر
در بقيـه   pو روي متغيـر   ϵ V(p), (v, n)  V(p) (w, n)بـه صـورت    nدر زمـان   pاي گـزاره 
 gشود، تابع اي به صورت دلخواه تعريف ميي متغيرهاي گزارهبقيه ها و همچنين روي زمان

دهنده زمـان حـال اسـت) و روي    نشان n ϵ ℕ(كه در آن  g(i)=nبه صورت  iروي نومينال 
پـذيري  و در نهايـت رابطـه دسـترس    6شود،ها به صورت دلخواه تعريف ميي نومينالبقيه

  دلخواه است): t ϵ ℕ شود (در شكل زيرمطابق با شكل زير تعريف مي

  
است.  HTDمدلي براي  Mاي ترايايي و همبسته است، پس مدل رابطه از آنجايي كه 

  توان نشان داد:به راحتي مي
M, w, n ⊩ i ∧ p 

M, v, n ⊮ i ∧ p 
M, w, n ⊩ ~Ba (i ∧ p) 

  �ارضاپذير است.  OMS0پس  .M, w, n ⊩ (i ∧ p) ∧ ~Ba (i ∧ p)بنابراين 
  توان نشان داد كه باور به اين جمله ارضاپذير نيست.ام دوم بر مبناي لم زير ميدر گ
  .ارضاپذير نيست Ba [(i ∧ p) ∧ ~Ba(i ∧ p)] :2لم 

  فرمـول  ،ψدهـيم كـه، بـراي هـر فرمـول دلخـواه       اثبات. ابتدا در حالت كلي نشان مـي 
~Ba(ψ  ∧  ~Baψ) اي از منطق قضيهHTD  ز اي ااست. در اثبات از قضـيهHTD    بـا برهـان

 شود.خلف انجام مي

١. Ba(ψ  ∧  ~Baψ)         فرض خلف 
٢. Ba(ψ  ∧  ~Baψ) → (Baψ ∧ Ba~Baψ)       قضيه 
3. Baψ ∧ Ba~Baψ         وضع مقدم 2ا و ،  

4. Baψ       3 ها و استدالل در منطق گزاره  

5. Ba~Baψ       3 ها و استدالل در منطق گزاره  

6. Baψ → BaBaψ        5نمونه اي از اصل  
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7. BaBaψ         4  وضع مقدم 6و ،  

8. BaBaψ → ~Ba~Baψ       6نمونه اي از اصل  

9.  ~Ba~Baψ       7  وضع مقدم 8و ،  

، تناقض 9و  5         ⊥ .10  
 ⊥ →  Ba(ψ  ∧  ~Baψ)⊣   حال با استفاده از قضيه استنتاج داريم:.  ⊥⊣ Ba(ψ  ∧  ~Baψ)پس

   در نتيجه
 ⊢~Ba(ψ  ∧  ~Baψ). 

 Ba [(i ∧ p) ∧ ~Ba(i ∧ p)]~شـود كـه   نتيجـه مـي  ψ = i ∧ p حـال بـا در نظـر گـرفتن     
  شـود كـه فرمـول   است. سپس با استفاده از قضيه سالمت اين نتيجه حاصل مـي   پذير اثبات

 ~Ba [(i ∧ p) ∧ ~Ba(i ∧ p)]      ــول ــه فرم ــت ك ــن معناس ــه اي ــه ب ــت، ك ــر اس   معتب
 Ba [(i ∧ p) ∧ ~Ba(i ∧ p)] پذير نيست. ارضا�  

ــم  نتيجــه: ممكــن الصــدق  OMS0دهنــد كــه در عــين حــال كــه  نشــان مــي 2و  1ل
بـاور داشـت و ايـن امـر      OMS0توان بـه  باورپذير نيست، يعني نمياست اما   ارضاپذير)  (يا

پـوچ اسـت.    OMS0همچنين مويد شهود طبيعـي مـا از ايـن واقعيـت اسـت كـه بـاور بـه         
قادر است به خوبي پوچي باور بـه جمـالت مـوري در     HTDطق توان گفت من مي  ينبنابرا

 شناسي خود نشان دهد.زمان حال را با استفاده از داللت

مور معتقد است باور يا اظهار جمالت موري در قالب زمان گذشته پوچ نيست اما دقيقا 
كند كه منظور او از اين گفته چيست. آنچنان كه ديديم جمالت مـوري داراي  مشخص نمي

تواند به نحو جداگانه به زماني اشاره كند. اي و معرفتي هستند و هر يك ميدو بخش گزاره
اي توجه نكرده است و صرفا در قالب يك مثال بحث عدم تقارن زمـاني  مور به چنين نكته

  گويدجمالت موري را بيان كرده است. او مي
بـارد امـا   بـاران مـي   من باور ندارم كـه "اين كامال مشخص است كه اگرچه بيان جمله 

مـن  "ي جملـه  پـوچ اسـت، پـوچي در بيـان وضـعيت گذشـته       "باردواقع باران ميدر
 ,Moore( وجود ندارد "7نداشتم كه باران باريده است اما در واقع باران باريده است  باور

1993: 208(.  
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او جمالتـي اسـت كـه    رسد در مثال مورد اشاره مور در زمان گذشته، منظور به نظر مي
اي آن به زمان گذشته اشاره دارد بلكه بخش معرفتي آن نيز به همان زمان تنها بخش گزاره هن

كنـد  كند. اما از آنجايي كه در اينجا عنصر زمان نقش مهمي را ايفـا مـي  در گذشته اشاره مي
اي آن به يك زمـان و بخـش   توان جمالتي را نيز در نظر گرفت كه بخش گزارهخوبي مي به

تيـب بـه بررسـي هـر دو حالـت      كند. در ادامـه بـه تر  ه زمان ديگري اشاره ميمعرفتي آن ب
  پرداخته و به نكته مهمي در اين رابطه پي خواهيم برد.  شده ياد

ه يـك جملـه در زمـان گذشـته يـا      عالوه براين بايد بـه ايـن امـر نيـز توجـه كـرد كـ       
از زمـان   گـر بخشـي  هاي مختلفي داشته باشد كه هـر يـك داللـت   تواند صورت مي  ماضي
توانيم در زبان فارسي سه زمان ماضي ساده، ماضي نقلـي، و  است. به عنوان مثال مي  گذشته

هاي منطقي متفاوتي توانيم صورتمي 1ماضي بعيد را از يكديگر متمايز كرده و طبق جدول 
ها ارايه دهيم. مور به اين نكته توجهي نكرده اسـت و در ايـن رابطـه    را براي هر يك از آن

ا به ارائه يك مثال اكتفا كرده است اما ما در اينجا به دليل اهميت اين موضوع و به دليل صرف
  همه اين حاالت را در ادامه بررسي خواهيم كرد.به اين امر  HTDحساس بودن زبان منطق 

  
  صورت سلبي جمالت موري در زمان ماضي ساده 1.4

اده بيان شده است و متناظر بـا  صورت سلبي جمله موري زير را كه در قالب زمان ماضي س
  جمله مثال مور از جمالت موري در زمان گذشته است در نظر بگيريد:

OMS1: ه شـنبه گذشـته) بـاور نداشـتم كـه      سه شنبه گذشته تصادفي رخ داد اما من (س
  شنبه گذشته تصادفي رخ داد. سه

  به صورت   HTDاين جمله در 
OMS1: P(i ∧ p) ∧ ~@i Ba P(i ∧ p) 

  است.  "شنبه گذشتهسه"داللت كننده بر  iشود، كه در آن نومينال مينمادين 
 است.ارضاپذير  OMS1 :3لم 

  زير را در نظر بگيريد: M = (ℕ, <, g, W, , V)اثبات: مدل 
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دلخــواه اســت.  t ℕ و m<n, (w, m) ϵ V(p), (v, m)  V(p), g(i)=mكــه در آن 
 داريم:  حال

M, w, n ⊩ P(i ∧ p) 

M, v, m ⊮ P(i ∧ p) 
M, w, m ⊩ ~Ba P(i ∧ p) 
M, w, n ⊩ ~@i Ba P(i ∧ p)  

  �ارضاپذير است.  OMS1پس 
  است.ارضاپذير  Ba [P(i ∧ p) ∧ ~@i Ba P(i ∧ p)]: 4لم 

  
  زير را در نظر بگيريد: M = (ℕ, <, g, W, , V)اثبات: مدل 
دلخـواه هسـتند و    t, t' ℕ و m<n, (w, m) ϵ V(p), (v, m)  V(p), g(i)=mكـه در آن  

t' n:حال داريم . 

M, w, n ⊩ P(i ∧ p) 
M, v, m ⊮ P(i ∧ p) 
M, w, m ⊩ ~Ba P(i ∧ p) 
M, w, n ⊩ ~@i Ba P(i ∧ p)  

  بنابراين
M, u , n ⊩ Ba (P(i ∧ p) ∧ ~@i Ba (P(i ∧ p))). 

  � باورپذير است. OMS1پس 
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ــم  نتيجــه: ممكــن الصــدق  OMS1حــال كــه دهنــد كــه در عــين نشــان مــي 4و  3ل
  باورپذير نيز هست.است   ارضاپذير)  (يا

اي و بخش معرفتـي  باتوجه به تحليل جمله موري فوق، يعني در حالتي كه بخش گزاره
آن هر دو در حالت گذشته بيان شوند، اين جمله همچنان كه مور ادعا كرد قابل باور است. 

گيريم ر زمان ماضي ساده را در نظر ميي مور دجملهصورت سلبي اكنون حالت ديگري از 
اي اين جمله در قالب زمان گذشـته و بـرخالف مـورد قبـل،     كه در اين حالت بخش گزاره

زمان بخش معرفتي آن به صورت حال باشد. در ادامه خواهيم ديد كه باور به اين جمله نيز 
  ) پوچ خواهد بود. OMS0همانند باور آن در زمان حال (

OMS2 : كه سه شنبه گذشته تصـادفي   باور ندارمگذشته تصادفي رخ داد اما من سه شنبه
  رخ داد.

  به صورت   HTDاين جمله در 
OMS2: P(i ∧ p) ∧ ~Ba P(i ∧ p)  

  است. "شنبه گذشتهسه"داللت كننده بر  iشود، كه در آن نومينال نمادين مي
 است. ارضاپذيرOMS2 جمله : 5لم 

جمله (با كمي تغييرات) مدلي براي  3ه شده در اثبات لم توان همانند مدل اراياثبات: مي
OMS2 .ساخت �  
  .ارضاپذير نيست Ba [P(i ∧ p) ∧ ~Ba P(i ∧ p)]: 6لم 

  قـرار دهـيم   2است با اين تفاوت كه در اثبـات لـم    2اثبات. اثبات كامال شبيه اثبات لم 
ψ= P(i ∧ p) .�  
ــم  نتيجــه: ممكــن الصــدق  OMS2دهنــد كــه در عــين حــال كــه  نشــان مــي 6و  5ل

 باورپذير نيست.است اما   ارضاپذير)  (يا

اي مـوري در قالـب زمـان    اي جملـه با توجه به تحليل فوق، در حالتي كه بخش گـزاره 
ماضي ساده بيان شود و بخش معرفتي آن در قالب زمان حال بيان شود اين جملـه، هماننـد   

يان شود، باورپذير نخواهد بود اي و معرفتي آن در زمان حال بزماني كه هر دو بخش گزاره
اي منـدي جمـالت مـوري اسـت. چنـين نكتـه      و اين امر مويد نكته مهمي در مـورد زمـان  

ي عنصر زمان در مورد بخش معرفتي جمـالت مـوري اسـت،    كنندهدهنده نقش تعيين نشان
ت نحوي كه با تغيير زمان اين عملگر معرفتي باورپذير بودن يا باورپذير نبودن اين جمـال  به

شود. اي آن چنين تغييري حاصل نميشود اما با تغيير زمان بخش گزارهدستخوش تغيير مي



 19   هاي زماني پارادوكس مور صورت

در نتيجه بايد گفت اين نكته بايد همواره بـه عنـوان يكـي از شـرايط الزم و كـافي پـوچي       
تـوان در مـورد سـاختار    جالب آنكه اين ويژگي را مـي  جمالت موري در نظر گرفته شود.

  هاي ماضي نقلي، ماضي بعيد و حتي زمان آينده نيز ديد. زمانجمالت ديگري در قالب 
  
  صورت سلبي جمالت موري در زمان ماضي نقلي 2.4

و بخش اي آن در قالب زمان ماضي نقلي جمله موري زير را كه بخش گزارهصورت سلبي 
  بيان شده است را در نظر بگيريد:معرفتي آن در زمان حال 

OMS3كه تصادفي رخ داده است. باور ندارما من : تصادفي رخ داده است ام  
  به صورت HTDاين جمله در 

OMS3: (i ∧ Pp) ∧ ~Ba (i ∧ Pp)  
  شود. نمادين مي

  است. ارضاپذيرOMS3 جمله : 7لم 

  
  زير را در نظر بگيريد: M = (ℕ, <, g, W, , V)اثبات: مدل 
ــراي هــر V(p)  (v, l)و m<n, (w, m) ϵ V(p), g(i)=nكــه در آن   t ℕ و l<n ب

 است. حال داريم:  دلخواه

M, w, n ⊩ i ∧ Pp 
M, v, n ⊮ i ∧ Pp 

M, w, n ⊩ ~Ba (i ∧ Pp) 

  � است. ارضاپذير OMS3 پس

  .ارضاپذير نيست Ba [(i ∧ P p) ∧ ~Ba (i ∧ P p)] :8لم 
  قـرار دهـيم   2است با اين تفاوت كه در اثبـات لـم    2اثبات. اثبات كامال شبيه اثبات لم 

ψ= i ∧ P p .�  
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ــم  نتيجــه: ممكــن الصــدق   OMS3 دهنــد كــه در عــين حــال كــه نشــان مــي 8و  7ل
  باورپذير نيست.است اما   ارضاپذير)  (يا

اي آن در قالـب زمـان   آنچنان كه پيداست جمله موري فـوق زمـاني كـه بخـش گـزاره     
لـه پـوچي اسـت كـه     نقلي و بخش معرفتي آن در قالب زمـان حـال بيـان شـود جم     ماضي

اي آن در قالـب زمـان   اي داشـته باشـيم كـه بخـش گـزاره     نيست. اما اگـر جملـه    رپذيرباو
نقلي بيان شده باشد و بخش معرفتي آن نيز در زمان گذشته بيان شده باشد اين جمله  ماضي

  باورپذير خواهد بود:
OMS4     في : صبح تصادفي رخ داده است اما من (صبح) بـاور نداشـتم كـه صـبح تصـاد

  است. داده  رخ
  به صورت HTDن جمله در اي

OMS4: (i ∧ P(j ∧ p)) ∧ ~@j Ba (i ∧ P(j ∧ p)) 
داللـت كننـده    iشود. ذكر اين نكته در اينجا ضروري است كه در اين فرمول نمادين مي

  داللت كننده بر زمان وقوع تصادف است.  jبر زمان بيان جمله است در حالي كه 
  است.ارضاپذير   OMS4جمله  :9لم 

جمله (با كمي تغييرات) مدلي براي  3توان همانند مدل ارايه شده در اثبات لم اثبات: مي
OMS4 .ساخت �  
  ارضاپذير است.  OMS4ر به باو :10لم 

جمله (با كمي تغييرات) مدلي براي  4توان همانند مدل ارايه شده در اثبات لم اثبات: مي
OMS4 .ساخت �  

ارضاپذير)   ممكن الصدق (يا OMS4حال كه دهند كه در عين نشان مي 10و  9لم  نتيجه:
  باورپذير نيز هست.است 
  
  صورت سلبي جمالت موري در زمان ماضي بعيد 3.4

صـورت  گيـريم.  در اين بخش جمالت موري با ساخت زماني ماضي بعيد را در نظـر مـي  
اي آن در قالب زمان ماضي بعيد و بخش معرفتـي  جمله موري زير را كه بخش گزارهسلبي 

  در قالب زمان حال بيان شده است را در نظر بگيريد:آن 
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OMS5:  كـه سـه شـنبه گذشـته      باور ندارمسه شنبه گذشته تصادفي رخ داده بود اما من
  تصادفي رخ داده بود.

  به صورت HTDاين جمله در 
OMS5: P(i ∧ Pp) ∧ ~Ba  P(i ∧ Pp)  

   است. "ه گذشتهشنبسه"داللت كننده بر  iشود، كه در آن نومينال نمادين مي
  است. ارضاپذير  OMS5جمله : 11لم 

  
  زير را در نظر بگيريد: M = (ℕ, <, g, W, , V)اثبات: مدل 

 دلخواه است. حال داريم: t ℕ و m<n براي هـر  V(p)  (v, m)و m1 < m2 <n, (w, m1) ϵ V(p), g(i)= m2 كه در آن 

M, w, n ⊩ P(i ∧ Pp) 
M, v, n ⊮ P(i ∧ Pp) 

M, w, n ⊩ ~Ba P(i ∧ Pp) 

  � باورپذير نيست. OMS5پس 
  .ارضاپذير نيست Ba [P (i ∧ P p) ∧ ~Ba P (i ∧ P p)] :12لم 

  قـرار دهـيم   2است با اين تفاوت كه در اثبـات لـم    2اثبات. اثبات كامال شبيه اثبات لم 
 ψ= P(i ∧ P p)  .�.  

ممكـن الصــدق    OMS5دهنـد كـه در عـين حـال كـه      نشـان مـي   12و  11لـم   نتيجـه: 
 باورپذير نيست.ارضاپذير) است اما   (يا

اي آن در قالـب زمـان   آنچنان كه پيداست جمله مـوري بـاال زمـاني كـه بخـش گـزاره      
ن شـود جملـه پـوچي اسـت كـه      بعيد و بخش معرفتي آن در قالب زمـان حـال بيـا    ماضي

بعيد  قالب زمان ماضي اي آن دراي داشته باشيم كه بخش گزارهنيست. اما اگر جمله  باورپذير
بيــان شــده باشــد ايــن جملــه  بيــان شــده باشــد و بخــش معرفتــي آن در زمــان ماضــي  

  بود:خواهد  باورپذير
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OMS6: سه شنبه گذشته قبل از بازگشت من به خانه تصادفي رخ داده بود اما من زماني 
تصـادفي  كه به خانه بازگشتم باور نداشتم كه سه شنبه گذشته قبل از بازگشت من به خانـه  

  رخ داده بود.
  به صورت  HTDاين جمله در 

OMS6: P(i ∧ Pp) ∧~@i Ba P(i ∧ Pp) 
  است.  "بازگشت به خانه"داللت كننده بر زمان  iشود، كه در اين فرمول نمادين مي 

  است. ارضاپذير OMS6جمله  :13لم 
دلي بـراي  (با كمـي تغييـرات) مـ    11توان همانند مدل ارايه شده در اثبات لم اثبات: مي

  � ساخت. OMS6جمله 
 ارضاپذير است. OMS6به  باور: 14لم 

(با كمـي تغييـرات) مـدلي بـراي      10توان همانند مدل ارايه شده در اثبات لم اثبات: مي
  � ساخت. OMS6 جمله

ممكـن الصـدق     OMS6دهنـد كـه در عـين حـال كـه      نشـان مـي   14و  13لـم  : نتيجه
  .باورپذير نيز هستارضاپذير) است   (يا

سه شنبه گذشـته  "ي موري زير را نيز در نظر گرفت: توان جملهدر زمان ماضي بعيد مي
زمـاني كـه تصـادف رخ داده بـود     قبل از بازگشت من به خانه تصادفي رخ داده بود اما من 

. ايـن  "نداشتم كه سه شنبه گذشته قبل از بازگشت من به خانه تصـادفي رخ داده بـود    باور
توان شود. مينمادين مي P(i ∧ P(j ∧ p) ∧ ~@j Ba P(i ∧ P(j ∧ p)) به صورت  HTDجمله در 

ممكن الصدق و باورپذير است و به همين دليل به   OMS6نشان داد كه اين جمله نيز مانند 
  پردازيم.بررسي جزييات اين حالت نمي

  
 صورت سلبي جمالت موري در زمان آينده 4.4

هــاي زمــاني گذشــته و حــال حالــت مــور صــرفا در مــورد پــوچي جمــالت مــوري در 
بود و اظهار نظري در مورد زماني كه جمالت موري در حالت زمـاني آينـده    كرده  اظهارنظر

) معتقدنـد در اظهـار   Bovens, 1995بيان شوند نكرده بود. اما برخي فيلسوفان ماننـد بـونز (  
م داشـت كـه   اما من بـاور خـواه   p"(يا  "pاما من باور نخواهم داشت كه  p"جمالتي مثل 

انـد نـوعي نـاهمگوني يـا پـوچي      ) نيز كه در قالب زمان آينده بيان شده"pچنين نيست كه 
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ت موري كه تا به حال بـه بررسـي   هاي جمالتوان همانند صورتوجود دارد. به خوبي مي
بنـدي كـرد. در اينجـا نيـز از     پرداختيم اين جمالت را در قالب زمان آينده نيـز صـورت    آن

ت موري جمالتي دو بخشي هستند و عالوه بر اين توجه به عنصـر زمـان   آنجايي كه جمال
توان پوچي دو صورت جمالت موري در زمان ها ضروري است، ميبندي آنبراي صورت

  بررسي كرد. HTDآينده را در منطق 
اي آن در قالب زمـان آينـده و بخـش    جمله موري زير را كه بخش گزارهصورت سلبي 

  مان حال بيان شده است در نظر بگيريد:معرفتي آن در قالب ز
OMS7:  كه فردا تصادفي رخ خواهد داد. باور ندارمفردا تصادفي رخ خواهد داد اما من  

  به صورت HTDاين جمله در 
OMS7: F(i ∧ p) ∧ ~Ba F(i ∧ p) 

  است.  "فردا"داللت كننده بر زمان  iشود، كه در اين فرمول نمادين مي
  است. ذيرارضاپ OMS7جمله  :15لم 

 زير را در نظر بگيريد M = (ℕ, <, g, W, , V)اثبات: مدل 

  
 t ℕو   l > nبـراي هـر    m>n, (w, m) ϵ V(p), g(i)=m  ،(v, l)  V(p)كـه در آن  

  است. حال داريم:  دلخواه

M, w, n ⊩ F(i ∧ p) 
M, v, n ⊮ F(i ∧ p) 
M, w, n ⊩ ~Ba F(i ∧ p) 

  � است. ارضاپذير OMS7پس جمله 
  .ارضاپذير نيست Ba [F (i ∧ p) ∧ ~Ba F (i ∧ p)] :16لم 

  قـرار دهـيم   2است با اين تفاوت كه در اثبـات لـم    2اثبات. اثبات كامال شبيه اثبات لم 
ψ= F(i ∧ p)  .� 
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الصــدق  ممكــن OMS7دهنــد كــه در عــين حــال كــه نشـان مــي  16و  15لــم  نتيجــه:
  باورپذير نيست.ارضاپذير) است اما   (يا

اي آن در قالـب زمـان   آنچنان كه پيداست جمله موري باال از آن جايي كه بخش گـزاره 
ن شــود جملــه پــوچي اســت كــه آينــده و بخــش معرفتــي آن در قالــب زمــان حــال بيــا

اي آن در قالـب زمـان آينـده    اي داشته باشيم كه بخش گـزاره نيست. اما اگر جمله  باورپذير
ده باشــد ايــن جملــه در زمــان آينــده بيــان شــباشــد و بخــش معرفتــي آن نيــز  شــده  بيــان

  بود:خواهد  باورپذير
OMS8:    نخـواهم داشـت كـه تصـادفي      فردا تصادفي رخ خواهد داد اما مـن فـردا بـاور

  داد.خواهد  رخ
  به صورت   HTDاين جمله در 

OMS8: F(i ∧ p) ∧ ~@i Ba F(i ∧ p) 
  است.  "فردا"داللت كننده بر زمان  iشود، كه در اين فرمول نمادين مي

  است. ارضاپذير OMS8جمله  :17لم 
(با كمـي تغييـرات) مـدلي بـراي      15توان همانند مدل ارايه شده در اثبات لم اثبات: مي

 � ساخت. OMS8جمله 
 است. ارضاپذير OMS8باور به  :18لم 

(با كمـي تغييـرات) مـدلي بـراي      10توان همانند مدل ارايه شده در اثبات لم اثبات: مي
 � ساخت. OMS8جمله 

ممكـن الصــدق    OMS8دهنـد كـه در عـين حـال كـه      نشـان مـي   18و  17لـم   نتيجـه: 
  باورپذير نيز هست.ارضاپذير) است   (يا

  ي موري زير را نيز در نظر گرفت:توان جملهدر زمان آينده مي
  ."دهددهد اما من باور نخواهم داشت كه تصادفي رخ ميتصادفي رخ مي"

تـوان  شـود. مـي  نمـادين مـي  F Ba (i ∧ p) ~ ∧ (i ∧ p) بـه صـورت      HTDاين جمله در 
ممكن الصدق و باورپذير است و به همين دليل به   OMS8داد كه اين جمله نيز مانند   نشان

  پردازيم.بررسي جزييات اين حالت نمي
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 هاي مختلف صورت عدولي جمالت موري در زمان .5

موري از يكـديگر متمـايز بـوده و    آنچنان كه پيش از اين نيز بيان شد، دو صورت جمالت 
گـردد  دليل چنين تمايزي نيز به متفاوت بودن ساختار بخش معرفتي اين جمـالت بـاز مـي   

بـه عنـوان    )Williams, 1979(). ويليـامز  "p~مـن بـاور دارم كـه    "و  "pمن باور ندارم كه "(
جـايي  كسي كه به چنين تمايزي توجه كرد ادعا كرد دو صورت جمالت مـوري از آن   اولين

آورند و به همـين  كنند پوچي يكساني را نيز به وجود نميهاي يكساني را بيان نميكه گزاره
هاي متفاوتي پوچ هستند. از ايـن رو  دليل ما در واقع با دو پارادوكسي مواجهيم كه به شيوه

هـاي سـلبي و عـدولي    هاي متفـاوتي در مـورد پـوچي صـورت    بايد گفت ما نيازمند تبيين
چگونـه قـادر اسـت بـا        HTDهستيم. در ادامه نشان خواهيم داد كه منطق  جمالت موري

هـا كـه پـيش از ايـن بـه      نظر داشتن چنين تمايز مهمي عالوه بر پوچي صورت سلبي آندر
هـاي مختلـف را نيـز    تحليل آن پرداختيم، پوچي صورت عدولي جمالت مـوري در زمـان  

هـاي گذشـته، حـال و    سي سه مورد از زمانكند. در ادامه صرفا به عنوان نمونه به برر  تبيين
ل بقيـه مـوارد بـه نحـو مشـابه      پردازيم. تحليـ هاي عدولي جمالت موري ميآينده صورت

  شوند. مي  انجام
حال (حال ساده) بيان شده اسـت   صورت عدولي جمله موري زير را كه در قالب زمان

 نظر بگيريد:در

CMS0: دهد.كه اكنون تصادفي رخ نمي باور دارمدهد اما من اكنون تصادفي رخ مي  
CMS0: (i ∧ p) ∧ Ba ~(i ∧ p) 

  است. ارضاپذير CMS0جمله  :19لم 
  زير را در نظر بگيريد: M = (ℕ, <, g, W, , V)اثبات: مدل 

  
. t  nدلخـواه هسـتند و    t, t' ℕ و ϵ V(p), (v, n)  V(p), g(i)=n (w, n)كـه در آن  

 داريم:  حال
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M, w, n ⊩ i ∧ p 
M, v, n ⊮ (i ∧ p) 

M, w, n ⊩ Ba ~ (i ∧ p) 

  � است. رضاپذيرا CMS0پس جمله 
  .ارضاپذير نيست Ba [(i ∧ p) ∧ Ba ~ (i ∧ p)] :20لم 

  :است HTDاي از قضيه Ba(ψ  ∧  Ba~ψ)~دهيم كه اثبات. ابتدا در حالت كلي نشان مي

1. Ba(ψ  ∧  Ba~ψ)          فرض 
٢. Ba(ψ  ∧  Ba~ψ) → (Baψ ∧ BaBa~ψ)       قضيه 
3. Baψ ∧ BaBa~ψ        1  وضع مقدم 2و ،  

4. Baψ        3ها ، استدالل در منطق گزاره  

5. BaBa~ψ        3ها ، استدالل در منطق گزاره  

6. Baψ → BaBaψ         5نمونه اي از اصل  

٧. Baψ → ~Ba~ψ        6نمونه اي از اصل  

8. Ba(Baψ → ~Ba~ψ)        7 ضرورت ،  

9.  BaBaψ → Ba~Ba~ψ        8  4و اصل  

10. Ba~Ba~ψ     4  ها ، استدالل در منطق گزاره9و  6و  
١١. BaBa~ψ → ~Ba~Ba~ψ       6نمونه اي از اصل  

12. ~Ba~Ba~ψ        5  وضع مقدم 11و ،  

تناقض  12و 10         ⊥ .13  
  

 ⊥ →  Ba(ψ  ∧  Ba~ψ)⊣  قضيه استنتاج داريم:  . حال با استفاده از ⊥⊣ Ba(ψ  ∧  Ba~ψ)پس
 .Ba(ψ  ∧  Ba~ψ)~⊣  در نتيجه

 Ba [(i ∧ p) ∧ Ba~(i ∧ p)]~شـود كـه   نتيجـه مـي  ψ = (i ∧ p) حـال بـا در نظـر گـرفتن     
  شـود كـه فرمـول   پذير است. سپس با استفاده از قضيه سالمت اين نتيجه حاصل مـي  اثبات
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 ~Ba [(i ∧ p) ∧ Ba~(i ∧ p)] ــر ا ــول    معتب ــه فرم ــت ك ــن معناس ــه اي ــه ب ــت، ك   س
 Ba [(i ∧ p) ∧ Ba~(i ∧ p)] پذير نيست. ارضا�  

الصــدق  ممكــن CMS0حــال كــه دهنــد كــه در عــين نشــان مــي 20و  19لــم  نتيجــه:
  باورپذير نيست.ارضاپذير) است اما   (يا

اي و معرفتـي آن در قالـب   صورت عدولي جمله موري زير را كه هر دو بخـش گـزاره  
  ساده بيان شده است را در نظر بگيريد:زمان ماضي 

CMS1: شنبه  شنبه گذشته) باور داشتم كه سهشنبه گذشته تصادفي رخ داد اما من (سهسه
 گذشته تصادفي رخ نداد.

CMS1: P(i ∧ p) ∧ @i Ba ~P(i ∧ p) 

  است. ارضاپذير CMS1جمله  :21لم 
 ظر بگيريد:زير را در ن M = (ℕ, <, g, W, , V)اثبات: مدل 

  
tدلخواه هستند و  t, t' ℕو  m<n, (w, m) ϵ V(p), g(i)=mكه در آن  m:حال داريم . 

M, w, n ⊩ P (i ∧ p) 
M, v, m ⊮  P (i ∧ p) 
M, w, m ⊩ Ba ~P (i ∧ p)  

M, w, n ⊩ @i Ba ~ P (i ∧ p)  

  � است. ارضاپذير CMS1جمله پس 
  .ذير استارضاپ Ba [P(i ∧ p) ∧ Ba ~P (i ∧ p)] :22لم 

 ر را در نظر بگيريد:زي M = (ℕ, <, g, W, , V)اثبات: مدل 
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''tدلخواه هسـتند و   t, t', t'' ℕ و m<n, (w, m) ϵ V(p), g(i)=mكه در آن 

.  tو  
 حال داريم:

M, w, n ⊩ P(i ∧ p) 

M, v, m ⊮ P(i ∧ p) 

M, w, m ⊩ Ba ~P(i ∧ p) 

M, w, n ⊩ @i Ba ~ P(i ∧ p)  
 �است.  ارضاپذير CMS1 باور به. پس M, u, n ⊩ Ba P(i ∧ p) ∧ @i Ba~P(i ∧ p)بنابراين 

ممكــن الصــدق  CMS1دهنــد كــه در عــين حــال كــه نشــان مــي 22و  21لــم  نتيجــه:
  باورپذير نيز هست.ارضاپذير) است   (يا

اي و معرفتـي آن در قالـب   صورت عدولي جمله موري زير را كه هر دو بخـش گـزاره  
  ان آينده بيان شده در نظر بگيريد:زم

CMS8:   فردا تصادفي رخ خواهد داد اما من (فردا) باور خواهم داشت كه فردا تصـادفي
  رخ نخواهد داد.

  به صورت HTDاين جمله در 
CMS8: F(i ∧ p) ∧ @i Ba ~ F(i ∧ p) 

  شود. نمادين مي
  است. ارضاپذير CMS8جمله  :23لم 

  زير را در نظر بگيريد: M = (ℕ, <, g, W, , V)اثبات: مدل 
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  . حال داريم: tدلخواه است و  t ℕ و m>n, (w, m) ϵ V(p), g(i)=mكه در آن 

M, w, n ⊩ F(i ∧ p) 

M, v, m ⊮ F(i ∧ p) 
M, w, m ⊩ Ba ~ F(i ∧ p) 

M, w, n ⊩ @i Ba ~ F(i ∧ p) 

  � است. ارضاپذير CMS8پس جمله 
  است. اپذيرارض CMS8باور به : 24لم 

 زير را در نظر بگيريد: M = (ℕ, <, g, W, , V)اثبات: مدل 

  
'tدلخواه هسـتند و   t, t', t'' ℕ و m>n, (w, m) ϵ V(p), g(i)=mكه در آن 

.  tو  
 حال داريم:

M, w, n ⊩ F(i ∧ p) 
M, v, m ⊮ F(i ∧ p) 
M, w, m ⊩ Ba ~ F(i ∧ p) 

M, w, n ⊩ @i Ba ~ F(i ∧ p) 

اسـت.   ارضاپذير CMS8باور به پس . M, u, n ⊩ Ba[F(i ∧ p) ∧ @i Ba ~ F(i ∧ p)]بنابراين 
�  

ممكن الصدق  CMS8دهند كه در عين حال كه نشان مي 24و  23لم  نتيجه:
  باورپذير نيز هست.است   ارضاپذير)  (يا
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ــورت ــدولي ص ــاي ع ــبيه  CMS9 و CMS2 ،CMS3 ،CMS4 ،CMS5 ،CMS6 ،CMS7 ه ش
 2ابـل تحليـل هسـتند (بـه جـدول      ها بوده و به نحو مشـابه ق اي سلبي متناظر آنهصورت

  كنيد).  نگاه
  

 گيري نتيجه. 6

شـامل ويژگـي   - هـاي برسـازنده آن  در اين مقاله پس از معرفي پـارادوكس مـور و ويژگـي   
هـاي  الصدق بودن محتواي جمالت موري و همچنين عدم تقارن زماني آنها در زمان ممكن

ها، بـه تحليـل ويژگـي    و عدم تقارن معرفتي اول شخص و سوم شخص آن حال و گذشته
بندي جمالت موري عدم تقارن زماني جمالت موري پرداختيم. براي اين منظور به صورت

اسـت   در منطق پيوندي زمان و باور كه تركيبي از منطق باور، منطق زماني و منطق پيونـدي 
هاي سلبي تلف اين جمالت شامل صورتهاي زماني مخمبادرت كرده و به تحليل صورت

هـاي گذشـته، حـال و آينـده پـرداختيم. سـپس نشـان داديـم كـه          ها در زمـان و عدولي آن
شـود لزومـا پـوچ نيسـتند و     چنان كه ادعا مـي  هاي گذشته و آينده اين جمالت آن صورت

زمـان  ها از يكديگر تفكيك شود و پـس از آن  اي آناست ابتدا بخش معرفتي و گزاره  الزم
بـا توجـه بـه تحليـل ارايـه شـده       اين دو قسمت از جمله نيز به طور دقيق مشخص شـود.  

مشخص شد در حالتي كه بخش معرفتي جمالت موري در قالب زمان حال ساده بيان شود 
اي اين جمالت) اين جمالت باورپذير نبوده و از اين رو باور به (فارغ از زمان بخش گزاره
ي عنصر زمان در ساختار بخش كنندهواقع اين امر مويد نقش تعيين آنها پوچ خواهد بود. در

پوچي  ان اين عملگر معرفتي پوچي يا عدممعرفتي جمالت موري است، چنان كه با تغيير زم
تـوان نتيجـه گرفـت كـه     رسـد مـي  شود. پس به نظـر مـي  اين جمالت دستخوش تغيير مي

شرط الزم و كافي بـراي پـوچي   نظر از ممكن الصدق بودن محتواي جمله موري)   (صرف
بخش معرفتي ايـن جمـالت    هاي زماني مختلف جمالت موري اين است كه زمانصورت

در زمان حال بيان شده باشد و در صـورتي كـه چنـين امـري محقـق نشـده باشـد اساسـا         
آيـد. نتـايج حاصـل از ايـن مقالـه در      كند به وجود نمـي پارادوكسي آنچنان كه مور ادعا مي

اسـت جمـالت مـوري متنـاظر بـا      انـد. همـان طـور كـه مشـخص      صه شدهخال 2جدول 
گــر زمــان حــال اســت كــه در آن زمــان بخــش معرفتــي اشــاره 8و  6، 4، 3، 1  ســطرهاي

كه در آن زمان بخش  9و  7، 5، 2هستند. در مقابل جمالت موري متناظر با سطرهاي   پوچ
 گر زمان حال نيست پوچ نيستند.معرفتي اشاره
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  هاي سلبي و عدولي جمالت موري و عدم پوچي صورتپوچي  .2جدول 

 زمان 
صورت سلبي 
 جمالت موري

OMS 

صورت عدولي 
 جمالت موري

CMS 
 پوچي
OMS 

  پوچي
CMS  

  OMS0 CMS0      حال ساده  1

  OMS1 CMS1    1ماضي ساده  2

 OMS2 CMS2     2ماضي ساده   3

 OMS3 CMS3   1ماضي نقلي  4

 OMS4 CMS4   2ماضي نقلي  5

  OMS5 CMS5     1ماضي بعيد  6

  OMS6 CMS6     2ماضي بعيد  7

  OMS7 CMS7    1آينده  8

  OMS8 CMS8    2آينده  9

  پوچي و عدم پوچي يك جمله است. دهندة به ترتيب نشان و  هاي  در اين جدول عالمت

ارزشـمند و   دانند كـه از داوران محتـرم بـراي بيـان نكـات     نويسندگان بر خود الزم مي
  مفيدشان تشكر نمايند.

  
ها نوشت پي

 

  صورت اصلي جمله مورد اشاره مور عبارت است از:. 1
“I don’t believe that it’s raining, though as a matter of fact it is” 

  صورت اصلي جمله مورد اشاره مور عبارت است از:. 2
“I did not then believe it was raining, though as a matter of fact it was” 

  صورت اصلي جمله مورد اشاره مور عبارت است از:. 3
“I believe he has gone out, but he has not” 
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مـن  "ادعا كرد اظهـار جمالتـي هماننـد     1944الزم به ذكر است كه مور به طور خاص در سال . 4
 pمن باور دارم كه "كه داراي ساختار  "ن رفته است، اما او بيرون نرفته استدارم كه او بيرو  باور
هستند پوچ است اما معموال در ادبيات فلسفي در مورد پارادوكس مور از صورت معادل  " p~اما

بـه عنـوان صـورت دوم جمـالت مـوري       "pاما من باور دارم كه چنين نيست كه  p"با آن يعني 
  شود.استفاده مي

موجـود باشـد   v ϵ W وضـعيت    w ϵ Wشـود هـر گـاه بـراي هـر      همبسته ناميده مـي  طه راب. 5
  .w  vكه   طوري به

را تنهـا روي   Vو  gهاي نقض ارايه شده براي يك فرمول توابـع  ي مدلي مقاله در همهدر ادامه. 6
كنيم، و تعريـف ايـن توابـع    ريف ميهاي ذكر شده در آن فرمول تعاي و نومينالمتغيرهاي گزاره

  شود.ها به صورت دلخواه انجام مياي و نومينالي متغيرهاي گزارهروي بقيه
  صورت اصلي جمله مورد اشاره مور عبارت است از:. 7

though as a matter of fact it was” “I did not then believe it was raining, 
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