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Abstract
Grice puts an end to the disputes between propositional logic and natural language by fully
enclosing their respective fields. He employs logic to semantics and natural language to
pragmatics. This article claims that with the substitutional interpretation of quantifier, we are
in a better position to extend Grice’s idea to cover the predicate logic as well and resolve
paradoxes of this field. Strictly speaking, by adding a fifth principle to Grice’s fourfold, this
article is aimed to demonstrate how appropriateness of quantified statements in natural
language is tied to their implicatures and how it has nothing to do with their truth values. That
is, by distinguishing between semantical meaning of quantifier and pragmatical meaning, the
author inclines to substitutional interpretation. Likewise, because of the fact that a quantifier
is closely related to the proper name, we extend our claim about quantifiers to the field of
proper names by drawing on the names that do not name.

Keywords: cooperative principle, substitutional interpretation of quantifier, Grice, paradoxes
of objectual interpretation.
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چکیده
گرایس ،مجادالت میان منطق گزاره ها و زبان طبیعی را با کشیدن حصاری میان حوزۀ هریک ،پایان میدهد .او منطق
را به داللتشناسی ،و زبان طبیعی را به کاربردشناسی مشغول میکند .مقالۀ پیش رو ،با گسترش ایدۀ گرایس به منطق
محموالت ،مدعی است با تفسیر جانشینی از سورها ،ایدۀ گرایس در این حوزه از منطقْ محقق و پارادوکسهای این
حوزه مرتفع میشود .برای این منظور ،با افزودن اصل پنجمی به چهارگانۀ گرایس ،نشان داده شد که چگونه در زبان
طبیعی ،مناسببودن بیانهای مسوّر به معانی ضمنی این بیانها گره خورده است و ربطی به صدق و کذب منطقی
آنها ندارد .این یعنی نگارنده با تمایز میان معنای داللتی سور و معنای کاربردی آن ،جانب تفسیر جانشینی را میگیرد.
نیز ،از آن رو که سور ارتباطی تنگاتنگ با نامهای خاص دارد ،با پیشچشمداشتن نامهایی که نمینامند ،ادعای خود
را دربارۀ سورها به این حوزه میگسترانیم.
واژگان کلیدی :اصول محاوره ،تفسیر جانشینی از سور ،گرایس ،پارادوکسهای تفسیر شیئی.

*نويسنده مسئول

mhesfandyari@gmail.com

Copyright©2017, University of Isfahan. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License
(http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/), which permits others to download this work and share it with others as long as they credit it, but
they can’t change it in any way or use it commercially

 /61متافیزیک ،سال دهم ،شماره  ،52بهار و تابستان 7931

مقدمه

بههرای هههدا مقالههۀ پههیش رو ،فقهه بههر منطههق

روشن است کهه «منطهق» توانهایی پوشهش کامهل

محمههوالت و درواقههع ،بههر ادوات منطههق محمههوالت،

«زبان طبیعی» را نهدارد .اکنهون ،پرسهش ایهن اسهت

یعنی سورها ،تمرکز میشود .پاسخی که این مقاله بهه

کدامیک از این دو را باید بر دیگهری برتهری دادد در

آن رسیده ،دربابِ چنین پرسشهایی شکل میگیهرد

4

2

نگاه نخست ،سه پاسخْ اندیشیدنی است  .7باید زبهان

«آیههها میهههان معنهههای داللهههتشهههناختی و معنهههای

طبیعی را به نفع منطق به رژیم برد؛  .5بایهد منطهق را

کاربردشناختی 6جمالت مسوّر تفهاوتی هسهتد»؛ یها

به نفع هر دو تنومند ساخت؛  .9باید منطق را بهه نفهع

«آیا درباب جمهالت مسهوّر ،میهان معنهای جملهه 1و
8

زبان طبیعی بر نیمکت نشاند .راسهل ،گهویی خهود را

معنای گوینده تفاوتی هستد»؛ یا «آیها میهان معنهای

هم سو با پاسخ نخست مهی بینهد7؛ ایروینهگ لهوسیس،

نوع 3جمالت مسوّر و معنای نمونههای 70از جملههای

همسو با پاسخ دوم 5و سْتراسهون ،ههمسهو بها پاسهخ

مسوّر تفاوتی هستد» .که نویسهنده پهووهش حاضهر

سوم 9است .ما پاسخ چهارمی اندیشهیدهایهم؛ پاسهخی

باب دو تفسیر از سور را باز دیده است و به ایهن ههر

که گویی تبار به اندیشههای گرایس میرساند.

سه پرسش پاسخی مثبت داده است.
دقیقاً روشن نیست که از کی و چگونهه اجمهاعی
نسبی میان منطقدانهان دربهارۀ شهیئیدانسهتن سهورها

 .7بازتعبیر جمالت زبان طبیعی به زبان منطق براساس همهین اندیشهه
نزد راسل شکل میگیرد .وی اصرار دارد که در تحلیل جمهالت بایهد
هوشیار بود کهه شهکل دسهتور زبهانی گمراهمهان نکنهد ( Russell,

.)1919: 169
 .5دغدغۀ اصلی لوسیس در معرفی «اسهتلزام اکیهد» بههجهای «اسهتلزام
مادی» این است که استلزام در معنای متداول آن بهه اولهی نزدیهکتهر
است .وی اصرار دارد کهه اسهتفاده از اسهتلزام مهادی ،از آنجها کهه از

صورت گرفته است .77تفسیر شیئی از سور یعنی تنهها
نام یک شیء را میتوان جانشین مقدار متغیری که بها
سور پایبندشده ،نشاند .در مقابل ،تفسیری دیگر یافت
می شود که اندک طرفهدارانی دارد تفسهیر جانشهینی؛
اینکه نمونه جانشینهایی از متغیر پایبندشده بها سهور

استلزام و انتاج در معنای متداول آن دور میافتد ،بهه نتهایجی عجیهب

را میتوان هنگام حذا سور جای آن نشهاند .روشهن

رهنمههون مههیشههود؛ نتههایجی کههه پههارادوکسهههای اسههتلزام مههادی

است که تفسیر نخست ،تعهد وجودشناختی سهنگینی

میخوانندشان .دیدگاههای لوسیس را در این باب در منبع زیر ببینید
C. I. Lewis. “The Issues Concerning Material
Implication”. The journal of Philosophy, Psychology and
Scientific Methods, Vol. 14, No. 13 (Jun.21, 1917). 350356.

 .9برای مشاهدۀ نقدهای سْتراسون به آنچه زبان برساختی ،مصنوعی
یا ایدسال میخوانند ،بنگرید به منابع  Aو ( Bکه همپوشانیهایی
دارند) در زیر .همچنین خالصهای از تقابل فیلسوفان طرفدار زبان
روزمره را با فیلسوفان طرفدار زبان ایدسال (که شامل نقدهای
سْتراسون به دومی میشود) ،در  Cببینید
(A) P. F. Strawson. 1963. "Carnap's Views on
Constructed Systems versus Natural Languages in
Analytic Philosophy. In: The Philosophy of Rodulf
Carnap. Ed by Paul Arthur Schipp. Open Court, 503518.
(B) P. F. Strawson. 2011. Philosophical Writings. Oxford
University Press. 78-90.
(C) Richard Rorty. 1967. The Linguistic Turn. University
of Chicago Press. 15-24.

را بر منطق بار میکند اینکه شهکل منطقهی جمهالتْ
تعهد وجودشناختی آنها را روشن میکند.
 .4آشنایی با اندیشههای گرایس در فلسفۀ زبان ،برای فهم پرسشهای
ما الزم است .برای نمونه ،بنگرید به دو کتاب مقدماتی زیر
Michael Morris. 2007. An Introduction to the Philosophy
of Language. Cambridge University Press. §13.
Alexander Miller. 2007. Philosophy of Language.
Routledge. 249-253.
5
. semantical meaning
6
. pragmatical meaning
7
. sentence-meaning
8
. speaker’s-meaning
9
. type
10
. token

 .77اجماع بر داللتشناسی تارسکی در ایهن تلقهی از سهور بهیتهثییر
نبوده است.
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اکنون پرسش این اسهت «چهه ارتبهاطی میهان دو

تعبیر را بهسادگی مجموعۀ اشیا میپنداریم ،در تفسهیر

تمایز پیشگفتهه وجهود داردد» .تمهایز نخسهت میهان

جانشینی میتهوان مجموعهۀ نهام هها را بههعنهوان ردۀ

معنای داللت شهناختی ،معنهای جملهه و معنهای نهوع

جانشههینی در نظههر گرفههت .کوتههاه اینکههه بهها تفسههیر

جمالت مسوّر در یک سو ،و معنهای کاربردشهناختی،
معنای گوینده و معنای نمونهای از جملهای مسهوّر در
دیگر سو ،برقرار است .تمایز دوم میان تفسیر شیئی و
تفسیر جانشینی از سور برقرار است .نویسنده با اشاره
به ارتباطهای موجود میان این دو تمایز ،جانب تفسیر
جانشههینی را مههیگیههرد .بههرای ایههن منظههور ،نخسههت
کوشش مهی شهود دفهاع گرایسهی را از ادوات منطهق
گزارهها به منطق محموالت ،بهویوه بهه سهور جزسهی،
گسترش داده شود .با این گسترش ،بررسی مهیشهود
چگونه میتهوان جانهب تفسهیر جانشهینی را گرفهت.
نویسنده سرانجام ،راهحل خود را برای پاسخ به آنچهه
پارادوکسهای تفسهیر شهیئی از سهور جزسهی نامیهده
میشود ،به کار میبرد.

جانشینی  ∃xFxصادق است ،اتا نمونۀ جانشهینی از
آن (مثالً  )Faصهادق باشهد .ایهن یعنهی نهامی در ردۀ
جانشینی یافت شود که ویوگهی  Fدربهارۀ آن صهدق
کند .بر این اسهاس ،منطهق نسهبت بهه وجودشناسهی
خنثی است شکل منطقی جمالت ،ربطی به تعههدات
وجودشناختی آنها ندارد و از این رو ،صدق جملۀ ،P
لزوماً در گرو وجودداشتن اشیاسی از نوع  sنیست.
چند نکتۀ مرتب شایان توجه است .نخست اینکه،
با تفسهیر جانشهینی وجهود شهیئی بها ویوگهی  Fالزم
نیست .بهه عبهارت دیگهر ،لزومهی نهدارد موجوودی
ویوگی  Fرا برآورد؛ اما با تفسیر شیئی ،صهدق ∃xFx
در گرو وجود شیئی در دامنۀ تعبیر است که ویوگی F

را برآورده میکند .این یعنی شیء ذکرشده هم وجهود
دارد و هم ویوگی Fبودن دربارۀ آن صدق مهی کنهد.7
دوم اینکه هر تفسیر ،گویی مزایایی خاص خود دارد؛
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تفسیر شیئی و جانشینی

مثالً گفته میشود تفسیر شیئی برای مواردی که دامنهۀ

با تفسیر شیئی از سور جزسی ،صدق گزارۀ شهامل

تعبیر نامتناهی است ،یا دامنۀ تعبیر شامل اشیاء بینهام

این سور در گرو وجودداشتن شهیئی در دامنهۀ تعبیهر

است ،بسیار مناسب است .در مقابل ،تفسیر جانشهینی

است که ویوگی گفتهشهده را بهرآورده مهیکنهد .ایهن

برای متون غیرمصداقی مناسب به نظر میرسد (بهرای

یعنی  ∃xFxصادق است ،اتا Fبودن برای دستکهم

نمونه بنگرید به  .)Hofweber, 1999: 62سوم اینکه،

یکی از اشیاء دامنه صدق کند .بر این اساس ،هر نامی

بحثی میان منطق دانان دربارۀ موجهبودن یکهی از ایهن

که در زبان به کار میرود ،حتماً به شیئی ارجهاع دارد

دو تفسهیر در میههان اسههت .ایههن در حههالی اسههت کههه

تا بتوان قاعدۀ معرفی سور را بهدرستی دربهارۀ آن بهه

بعضی ،جانب هر دو را گرفته و هرکدام را در جهای

کههار بههرد .در نتیجههۀ ایههن تفسههیر ،کههه بههه نظریههۀ

خود درست میدانند5؛ از این رو ،هر بحثی را دربهارۀ

وجودشناختی کواین گره خورده ،صدق جملهۀ  ،Pدر

این دو تفسیر میسزد تا سرانجام روشن کند که چهرا

گرو وجودداشهتن اشهیاسی از نهوع  sاسهت .بنهابراین،

باید یکی را یا هر دو را برگزید.

منطههق از وجودشناس هی پههرده برم هیدارد؛ امهها تفسههیر
جانشینی قصهای دیگهر دارد .دامنهۀ تعبیهر در تفسهیر
شههیئی جههای خههود را بههه ردۀ جانشههینی در تفسههیر
جانشینی میسپارد؛ مثالً اگهر در تفسهیر شهیئی دامنهۀ

 .7و ما فعالً شیئیت را همسو با کواین ،مساوق وجود نمیدانیم.
 .5مثالً کواین فق تفسیر شیئی را مجاز میداند؛ مارکوس فق تفسیر
جانشینی را؛ و کریپکی و هافوبر برای هر تفسهیر کهارایی خاصهی در
نظر میگیرند.
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پس از مرور ایدۀ گرایس در بخش بعد ،خواهیم دید

آن دو سخن می رود .معانی ضمنی ،آنگونه که از این
9

که چگونه میتوان با گسترش این ایده ،تنها جانب

مثههال نیههز مسههتفاد مهیشههود ،بههه زمینههۀ گفههتوگههو

یک تفسیر را گرفت.

مرتب اند؛ ولی قواعد منطق باید بهگونهای سامان یابند
تا کمترین ارتباط را با زمینۀ گفتوگو داشته باشهند و

-2

از این رو ،واجد بیشترین جامعیت باشند .کوتاه اینکه،

دفاع گرایسی از ثوابت منطقی

مهیتههوان بیههانهههایی نامناسههب ،امهها صههادق ،داشههت

 -1-2دفاع گرایس از ثوابت منطق گزارهها
دیری از نوآمدی منطهق جدیهد نگذشهته بهود کهه
اختالا ههایی میهان ارزش جمهالت زبهان طبیعهی و
معادلهای منطقی آنها یافت شهد .بهه عبهارت دیگهر،
میان قواعد منطق و قواعد زبان طبیعی اخهتالاههایی
به چشم می آمد .مثالً منطقاً از جملۀ «’منطق خوانهدم‘
و ’جهان را بیمنطق یافتم‘» میتوان چنین جملهای را
نتیجه گرفت «’جههان را بهیمنطهق یهافتم‘ و ’منطهق
خواندم‘»؛ حال آنکه ،این نتیجه در زبان طبیعی ،گویی
موجه به نظر نمی رسد .گرایس ( )1975راهحلی برای
پاسخ به مثالهای این چنینی ،که الگوههای کمهی ههم
ندارند ،پیش مینهد نشاندادن مرز میان منطق و زبان

(همچون مثال باال) .نیز میتوان بیانهایی مناسب ،امها
کاذب ،داشت .مناسبت 4از زمینۀ گفت وگهو و اصهول
محاوره 2تبعیهت مهیکنهد و صهدق از قواعهد منطهق.
بیههانهههای مناسههب را مههیتههوان واجههد ویوگههی
اظهارپذیری 6دانست .پس ،چه بسا بیانی صادق باشد،
اما اظهارپذیر نباشد و برعکس.
بهرای تمییهز بیهانههای اظهارپهذیر از غیهر آنهها،
گرایس ناگزیر است اصولی را برای محاوره برشمارد.
وی چهار اصل زیر را پیش مینهد که هرکهدام شهامل
دستورهایی هستند
 .Iکمیت؛ شامل دو دستور آگاهیبخش سهخن بگهو،
بیش از اندازه آگاهی نبخش.

طبیعی ،روشن خواهد کرد تلقی ایهن دو بههمثابهۀ دو
رقیب ،از اساس نادرست است .این یعنی اگهر نشهان

 .IIکیفیت؛ شامل دو دستور چیزی را کهه بهه کهذبش

دهیم منطق و زبهان طبیعهی بها سهازوکاری متفهاوت،

باور داری ،نگو؛ چیزی را کهه شهواهدی کهافی

حوزه ههایی گونهاگون را درنوردیهده و دسهت آوردی

برایش نداری ،نگو.

متفاوت اراسه می دهند ،مسئلۀ اخهتالا میهان ایهن دو

 .IIIرابطه؛ شامل یک دستور مرتب بها زمینهه سهخن

منتفی خواهد شد .به این منظور ،گرایس میان معنهای

بگو.

ظاهری 7و معنای ضمنی 5جمالت تفاوت می گهذارد.

 .IVروش؛ شامل چهار دستور از ناروشنی بپرهیهز؛ از

منطقْ تنها به معانی ظاهری جمالت توجه دارد .اینکه

ابهام بپرهیز؛ از اطناب بیهوده بپرهیز؛ بهترتیهب

در ضمن بیان یک جمله چه چیزی منتقل میشود ،بر

سخن بگو.

عهدۀ منطق نیست و از این رو ،منطق وظیفهای دربارۀ
درستی استنتاج معهانی ضهمنی نهدارد .در مثهال بهاال،

 .9گرایس از عبارت  circumstance of the utteranceاستفاده

منطقهاً از تحقههق دو امههر سههخن رفتههه اسههت «منطههق

میکند.
4

خواندن» و «جهان را بیمنطق یافتن»؛ اما گویی ضهمناً

گفتنی است که استفادۀ گستردۀ گرایس از اصطالح «مناسب» ،نه در

از تقدم و تثخر این دو امر و نوعی رابطهۀ علهی میهان

مقالۀ مورد اشارۀ ما ،بلکه در مقالۀ زیر صورت میگیرد

. literal
. implicature

1
2

. appropriateness

Prolegomena, in: Grice, H. P, (1991), Studies in the Way
of Words, Cambridge, Harvard University Press, 3-21.
5
. cooperative principle
6
. assertibility
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البتههه ایههن اصههول همههواره رعایههت نمهیشههوند و

یا به عبارت دیگر’ ،وجود دارد‘ ،به دو معنها در زبهان

گههرایس ،خههود ،دالیلههی را بههرای تخطههی از آنههها

طبیعی به کار می رود شیئی و جانشینی .البته همهواره

برمیشمارد .او نتیجه میگیرد که ویوگی اصلی منطهق

انتظار تفسیر شیئی از این واژگان میرود؛ اما در زبهان

گزارهها ،یعنی تابعیت ارزش ادوات آن ،به این طریهق

طبیعی ،گاهی این انتظار به دالیلی گونهاگون بهرآورده

موجه می گردد .برای روشنشدن ایهدۀ گهرایس ،ایهن

نمیشود .به عبارت دیگر ،اصهل دیگهری را بایهد بهه

بخش را با تمثیلی به پایان میبریم

اصول محاورۀ گرایس افزود

فرض کنید دبیرخانۀ ادارهای دو کارمند ههمسهط
دارد که نامهها را پهاراا مهیکننهد .پهاراا ههر نامهه،

اصل پنجم محاوره واقعیت؛ که شامل یک دستور
است واقعگرایانه سخن بگو.

توأمان ،نیازمند امضها و مههر اسهت .پهس از چنهدی،

اما همان طور که چهار اصل محاورۀ گرایس گاهی

اختالا میان دو کارمند درمیگیرد اینکه آن نامهه بهه

برآورده نمیشود ،ممکن است از این اصل نیز تخطی

علت نقص پرونده نباید پاراا مهیشهد و ایهن یکهی

شود .پس ،بنا بر آنچه گفتیم ،اگر قواعد زبهان طبیعهی

باید .رسیس اداره (و در اینجها ،شهاید گهرایس) بهرای

رعایت شود (که تمرکز ما در اینجها بهر اصهل پهنجم

اینکه اختالا را برطرا کند و تکلیف اربهابرجهوع

است) انتظار معنایی شیئی از «بعضی»« ،وجود دارد» و

را روشن کند؛ مهر را به یکی میسپارد و امضها را بهه

واژگان مترادا آنهها مهی رود .اکنهون بهه مهواردی از

دیگری .مههر ههر نامهه معنهایی خهاص دارد و امضها

دالیل تخطی از اصل پنجم اشاره میشود و در بخهش

معنایی دیگر .اربابرجوع براساس مهر یا امضا بهرای

بعدی (پارادوکسها) کارآیی آن نشان داده میشود.

نامۀ خویش تصمیم میگیرند .بعید نیست کهه نامههای

 .7در مواردی که زبان طبیعهی غیرمصهداقی بهه کهار

هم مهر بخورد و هم امضا شود؛ مثهل بیهانی کهه ههم

رود ،مثالً در کاربردههای موجههه ،در کاربردههای

مناسب است و هم صادق؛ اما اگهر تنهها شهامل یکهی

حاوی گرایش گزارهای و ...اصل پهنجم مخهدوش

باشد ،دیگری وظیفهای در برابر آن نهدارد .نامههههای

میشود.

مهرخورده ،اما بی امضا ،مثل بیانهای صهادقانهد ،امها
نامناسب؛ و برعکس .رسیس با نشاندادن مرز وظهایف
هر کارمند (تقسیم حوزۀ کار هریهک) و بها واگهذاری

 .5ممکن است گاهی زبان را درون یهک سهناریو بهه
کار ببریم.
 .9ممکههن اسههت شههخص در تعههارض میههان اصههول

سازوکاری مختلف به هریک (مهر یا امضا) ،اخهتالا

محاوره قرار بگیرد.

را منتفی کرد.

مثال برای مورد نخست به این جمله توجه کنیهد
«بیون در جست وجوی پلنگ بهالدار اسهت» .اکنهون،

 -2-2گسترش ایدۀ گرایس به منطق محموالت

اگر ’پلنگ بهال دار‘ را اسهم خهاص بهدانیم ،در زبهان

دفاع گرایس را از ادوات منطق گهزارههها دیهدیم.

طبیعی و البته در زبان منطق درست خواهد بهود اگهر

اکنههون همههین نههوع دفههاع را دربههارۀ ادوات منطههق

بگوییم «چیزی هست که بیون در جسهتوجهوی آن

محمولها ،یعنی سورها ،به کار بسته میشود .نخست،

است»؛ اما اگر ’پلنگ بالدار‘ را وصف خاص بهدانیم،

تمرکز بر سور جزسی خواهد بود .به باور ما ’بعضهی‘،

باز درست خواهد بهود اگهر بگهوییم «چیهز یکتهایی
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هست که بیون در جسهت وجهوی آن اسهت» .دسهت

بله ،پس این جمله کاذب خواهد بود .طرفدار تفسهیر

آخههر ،اگههر ’پلنههگ بههالدار‘ را وصههف عههام بههدانیم،

شیئی شاید چنان جرح و تعدیلی در معنای وجود ،یها

دیگرباره درست خواههد بهود اگهر بگهوییم «چیهزی

زمان تحقق محمول کند کهه ساسهانیان را بههگونههای

هست که پلنگ بال دار بوده و بیون در جست وجهوی

موجود شمارد .با این روش ،وی اینچنین سهناریوها

آن است .»7اکنون ،اگهر ’هسهت‘ را در ایهن جمهالت

را ،که شامل روایتگریهای تاریخی پیشینی هسهتند،

شیئی تفسیر کنیم ،با نتیجهای کاذب مواجه میشهویم.

بهگونهای از زمرۀ موارد استثنا خارج میکند .پهس بهه

این در حالی است که جملۀ ما در زبان طبیعی به هیچ
رو کاذب نیست .پس ’هست‘ را در ایهن مهوارد بایهد
جانشینی فهمید؛ زیهرا ’در جسهتوجهو بهودن‘ از آن
مواردی است که متن را بهدل بهه متنهی غیرمصهداقی
میکند و از این رو ،اصل پنجم از کار مهیافتهد .پهس
’پلنگ بالدار‘ را نباید در جملۀ اصهلی شهیئی تفسهیر
کرد (و از این رو ،چنان که خواهد آمد ،جانشهینی آن
با متغیر ،سوری شیئی حاصل نمیکند) .نتیجهه آنکهه،
در این مورد ،زبان طبیعی غیرواقعگرایانه به کار رفتهه
است.
مثال برای مهورد دوم از مههمتهرین سهناریوها در
کاربرد روزمرۀ زبان ،میتوان به چیزی که نویسنده آن
را ’روایتگریهای تهاریخی‘ مهینامهد اشهاره کهرد.5
فههرض کنیههد شخصهی بگویههد «بعضهی از ساسههانیان
شجاعاند» .آیا صهدق ایهن جملهه بههراسهتی در گهرو
وجود افرادی برای محمول ’ساسانیان‘ اسهتد و اگهر

این مثال از روایتگری تاریخی پسهینی توجهه کنیهد
فههرض کنیههد پههووهشگههران ژنتیههک در یکههی از
دانشگاههای ایران ،با مداخلههای ژنتیکهی پهیش بینهی
میکنند که بهزودی نخستین گهاوارّه بهه دنیها خواههد
آمههد موجههودی فههرآورده از تههداخل ژنتیکههی گههاو و
ارّهمههاهی ،آبههزی ،پسههتاندار و دارای شهیر و گوشههتی
مناسب برای مصرا انسانها ،با وزنی در حدود صهد
کیلهوگرم و در گونهۀ مههاده ،حتمهاً غیرگوشههتخههوار.
بیفاصله ،مجادلهای نفسگیر میان فقها دربهارۀ حهالل
بودن شیر و گوشت این موجود درمی گیهرد .یکهی از
فقها ،که منعی شرعی نمیبیند ،در پاسهخ بهه دیگهران
میگوید «ببینید ،ما مطمئنیم که ’بعضهی از گهاوارّههها
گیاه خوارند‘  .»...اکنون ،اگر ’بعضهی‘ در ایهن جملهه
شیئی تفسیر شود ،این جمله کاذب خواهد بود؛ حهال
آنکه ،طرفین گفت وگو در کهاربرد عهادی زبهان آن را
جملهای کاذب نمیدانستند .در چنین مواردی ،کهه در
کاربرد روزمرۀ زبهان کهم ههم نیسهتند ،فهرد زبهان را
واقع گرایانه به کار نمیبرد .در ایهن مهوارد ،بهرخالا

 . 7زبان انگلیسی ،به دلیل قدرت بیشتر در این مورد ،منظور را
روشنتر خواهد کرد

کاربردهههای روزمههره کههه در آن اصههل پههنجم رعایههت
میشود ،صدق به وجود گره نخورده است.9

’پلنگ بالدار‘ را به سه صورت میتوان به کار برد
I. Bijan seeks Palange Baldar.
II. Bijan seeks the winged leopard.
III. Bijan seeks a winged leopard.

 .5در اینجا ،صرفاً براساس یک قرارداد’ ،سناریو‘ را عامتر از ’روایت‘

 .9شاید در برابر این دو مثال ،خواننده اعتراض کند که زمهان فعهل در
هر دو بهدرس تی به کار نرفتهه اسهت .بهه عبهارت دیگهر ،جهای مثهال

در نظر گرفتهام .روایتها دربارۀ جهان هسهتند .سهناریوها ،افهزون بهر

نخست باید گفت «بعضی از ساسانیان شجاع بودنهد»؛ و جهای مثهال

روایتها ،شامل ’تخیلها‘ هم می شوند .با این تفکیک ،مثالً مهیتهوان

دوم باید گفت «بعضی از گاوارّهها گیاهخوار خواهند بهود» .جهدای از

پرسید « زبان ریاضیات یهک روایهت اسهت (کهواین) یها یهک تخیهل

ترجمه نشدن این دو جملۀ جدید به زبان کالسیک منطهق محمهوالت،

(فیلد)د»؛ و یا «آیا زبان ریاضیات غیر سناریوسهت (گهودل)د» .چنهین

چنین اصراری بر تغییر در کاربردهای روزمرۀ زبان ،به کلی با رویکهرد

پرسشهایی را دربارۀ مثالً جهانهای ممکن نیز میتوان مطرح کرد.

این مقاله ناسازگار است.
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مثال برای مورد سوم دستور دوم از اصهل کیفیهت

باور دارد «بعضی از اعداد اولاند» .بیون با گفتن چنین

را به یاد آورید «چیزی کهه شهواهدی کهافی بهرایش

جملهای ،تعهدی وجودشناختی بهه اعهداد نهدارد .بهه

نداری ،نگو» .حال ،فرض کنیهد بیهون دقیقهاً مطمهئن

عبارت دیگر ،وی مهدعی اسهت «مهن بهاور دارم کهه

نیسههت ،یهها شههواهدی کههافی در دسههت نههدارد کههه

بعضی از اعداد اولانهد و ههمچنهان بهاور بهه وجهود

«ویوگیها وجود دارند یا نه» .با ایهن حهال ،وی قویهاً

اشیاسی از نوع عدد ندارم» .این مثال نیز موردی اسهت

باور دارد «بعضی از ویوگی های انسان ها تنفرآورنهد».

که فرد زبان را واقعگرایانهه بهه کهار نبهرده و از قهرار

این یعنی وی ویوگهیای را بهر بعضهی ویوگهیههای

معلوم ،صدق به وجود گره نخهورده اسهت .7اگهر در

انسان ها بهسادگی حمهل مهی کنهد .پهس او در اینجها

این مثال ’بعضی‘ را شیئی تفسیر کنیم ،منطق گویی از

’بعضی‘ را جانشینی به کار برده است .دستور نخست

صورتبندی جملۀ بیهون بهازمیمانهد؛ امها بها تفسهیر

از همین اصل میگوید «چیزی را که به کهذبش بهاور

جانشینی ،مثال باال ،چه بهه ریاضهیات فرگههای نگهاه

داری ،نگو» .حال فرض کنید منیهوه اساسهاً واژۀ ’دره‘

کنیم و چهه رویکهردی تخیهل گهرا دربهارۀ آن داشهته

را مفهومی عدمی می داند؛ ’چاله‘ را ههم چنهین .ههیچ

باشیم ،صادق خواهد بود و از این رو ،منطق ارتبهاطی

شههیء مسههتقلی را در جهههان متنههاظر ایههن دو واژه

کمتر به زمینۀ گفتوگهو (رویکهرد فلسهفی افهراد بهه

نمی داند؛ اما وی بهسادگی می گوید «بعضی چالهههها

ریاضیات) دارد و جامعیتی بیشتر مییابد.

حتی از بعضی درهها خطرناکترند» .وی با گفتن ایهن

ادعای خود را مرور می کنیم گفته می شود کهه در

جمله ،اساساً در پی اظهار تعهدی به وجود چالههها و

زبان طبیعی ،گویندۀ هر جمله تعهداتی وجودشناختی

درهها نیست .پس بعضهی را جانشهینی بهه کهار بهرده

در ضومن بیهان آن جملهه دارد .ایهن درسهت اسهت،

است.

مشروط بر اینکه گوینده اصل پنجم محاوره را رعایت

اکنون که ’بعضی‘ در زبان طبیعی با چنهین ابههامی

کرده باشد .اگر به هر دلیلهی گوینهده اصهل پهنجم را

به کار می رود ،و تنها زمینۀ گفتوگو که انگیهزهههای

فروگهذارد ،صههدق جملهۀ وی مشههروط بهر تعهههداتی

روانشناختی گوینده نیز بخشی از آن است ،میتوانهد

وجودشناختی نخواهد بود .به عبارت دیگهر ،گوینهدۀ

تفسیری درست از آن به دست دهد ،تکلیهف معهادل

 ،Pبهطور طبیعی (با رعایت اصهل پهنجم) در ضومن

منطقی آن ،‘∃x’،چیستد بهدلیل ایهن ابههام در زبهان

بیان  Pمتعهد به وجود اشیاسی از نوع  sاسهت (اساسهاً

طبیعههی بههرای کههاربرد ’بعض هی‘ ،منطههق بایههد حالههت

صدق  Pمشروط به وجود اشیاسی از نوع  sاست)؛ اما

کم رنگ تر و خنثیتر آن را نسهبت بهه وجودشناسهی،

اگر گوینده واقعگرایانه سخن نگوید ،میتوانهد چنهین

یعنی تفسیر جانشینی را بپذیرد .با این تفسهیر ،منطهق

ادعایی داشته باشد «من باور دارم که  Pصادق اسهت

ارتباطی کمتر به زمینهۀ گفهت وگهو یافتهه و پوششهی

و هم چنان باور به وجود اشیاسی از نوع  sندارم» .پس

بیشتر از زبان طبیعی به دست میدهد .منظور خهویش
را با مثالی روشن میکنم فرض کنید بیون رویکهردی

 .7بهتعبیرِ هافوبر ،صحبتهای روزمرۀ ما دربارۀ اعداد ،ویوگیها و

تخیل گرا در فلسفۀ ریاضیات دارد (زبان ریاضهیات را

گزارهها واجد پیشفرضی وجودشناختی برای واقعیت عینی آنها

صرفاً نوعی سناریو میداند) .با وجود ایهن ،وی قویهاً

نیست (.)Hofweber, 1999: 27
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کاربرد ’بعضی‘ در زبان طبیعی همواره بها ابههامههایی

پاک کنی که پاک نکند ...چنین نیست که پاک کن را به

همراه است .دقیقاً و با پیشینی نمیتوان گفت ’بعضی‘

صراِ اینکه پاک نکند ،پاککن ننهامیم .اینکهه چهرا و

در زبان طبیعی شیئی به کار میرود یا جانشینی .زمینۀ

چگونه شیئی را پاککهن مهینهامیم ،تهابع بسهیاری از

گفت وگو می تواند از این ابهام پرده بردارد؛ اما منطهق

چیزهاست که از ایهن بحه

مها خهارج اسهت .جهان

را با زمینۀ گفتوگو کاری نیسهت؛ و از ایهن روسهت

ادعای کنونی این است که نوا تناوا توابا کوار یی

کههه م هیخههواهیم هال هۀ وجههود را از گرداگههرد منطههق

نیست و این مطلهب ،دربهارۀ خهود ’نهام‘ نیهز صهدق

بزداییم .به این مثال توجه کنید «هراکلیتهوس همیشهه

میکند .پس اگرچه من ’نادرشاه‘ را همواره در اشهاره

می گفت ’’هیچ امر یابتی وجود ندارد‘‘» .صهدق ایهن

به شیئی تاریخی که چنین و چنان بود (کرد) بهه کهار

جمله ،ضمناً ،در گرو وجودداشتن چیهزی اسهت کهه

می برم’ ،رستم‘ را در اشاره به هیچ شهیئی واقعهی بهه

هراکلیتوس همیشه میگفتهه اسهت .ایهن یعنهی «اگهر

کار نمیبرم؛ هرچند میتهوان بگهویم رسهتم چنهین و

هراکلیتوس همیشه می گفت ’’هیچ امر یهابتی وجهود

چنان بود و جمالتهی صهادق دربهارۀ رسهتم بگهویم

ندارد‘‘ ،آنگهاه ،چیهزی وجهود دارد کهه هراکلیتهوس

رستم فردی اُسطورهای است؛ رستم قهرمهان شهاهنامه

همیشه میگفته است»؛ که بههصهورت خالصهه «اگهر

است ،رستم رستم است .5...پس گویی در کاربرد من،

هراکلیتوس همیشه می گفت ’’هیچ امر یهابتی وجهود

’نادرشاه‘ نامی است که می نامد و ’رستم‘ نامی اسهت

ندارد‘‘ ،آن گاه امری یابت وجود دارد که هراکلیتهوس

که نمی نامد .سزاوار دقت است که من ’رستم‘ را ،بهه

میگوید»؛ که با وضع مقدم داریم «امری یابت وجهود

صراِ اینکه نمینامد ،از نامبودن خلع نمیکهنم .نیهز،

دارد که هراکلیتوس میگوید» .این یعنهی هراکلیتهوس

این زمینۀ گفت وگو بوده (اطالعهات پیشهینی طهرفین

با رد وجود امری یابهت ،ضمناً وجهود آن را پذیرفتهه

و )...که روشن می دارد ’نادرشاه‘ متناظر شیئی واقعهی

است.

در جهان است (معنای ضمنی یا معنای گوینده حاکی

اکنون میسزد بهکوتاهی دربارۀ موقعیهت نهامههای

از این است کهه ’نادرشهاه‘ مصهداقی دارد) .چهه بسها

شهود .7اصهل

تمامی جمالتی که دربارۀ ’نادرشاه‘ به زبان مهی آوردم

پنجمی که بر اصول محاوره افزودیم ،ملزممان میکند

صادق بود؛ بهدون آنکهه واقعهاً نادرشهاهی در جههان

تا نام را حتماً در نسبت با یک شیء به کار ببریم نهام

میزیست .معنای جمله (در تلقی گرایسهی) اشهارهای

الزاماً باید به شیئی اشاره داشته باشد (شیئی را بنامهد)؛

به وجود واقعی نادرشهاه نهدارد راهحهل گرایسهی را

اما درست مانند مالحظهاتی کهه دربهارۀ سهور جزسهی

برای اینکه ’وجود نادرشاه‘ جزء معنای ضمنی اسهت

داشههتیم ،ممکههن اسههت نههامی ننامههد؛ درسههت مثههل

یا معنای صری  ،در نظر بگیرید .گهرایس مهیاندیشهد

خاص در زبان (طبیعی و منطق) بحه

رواننویسههی کههه روان ننویسههد؛ پیچکههی کههه نپیچههد؛
5

 .7چرایی این بح

 .نیک میدانیم نزد راسل ،هر حکم صادقی با موضوع دستور زبهانی

مفرد ،مشروط خواهد بود بر وجود موضوع .این تا جایی است کهه او
روشهن اسهت در منطهق (کالسهیک) بههسهادگی

حتی صدق احکام اینهمانی ای را کهه در طهرفین آن وصهفی خهاص

میتوان از )( ،∀x (Fxبا این فرض که  aبه نامی خهاص اشهاره دارد)

قرار گرفته (که هر نامی ،خود ،یک وصف خاص است) ،مشهروط بهر

 Faرا نتیجه گرفت و نیز از این دومی ∃x (Fx) ،نتیجهه مهیشهود .در

وجود آن وصف خاص (آن نام) میداند ( .)1919: 177اشارات آتهی

ادامه ،از منظر زبان طبیعی مالحظاتی در این باب خواهیم داشت.

ادعای ما را روشنی میبخشد.

مسئلۀ «بعضی» در منطق؛ دفاعی گرایسی از تفسیر جانشینی از سور جزسی17/
7

با این مالحظات ،رویکرد منطق در برخورد با نام،

خواهد بود .آیا ’وجود نادرشاه‘ جهزء معنهای ضهمنی

همان رویکردی است که در برخهورد بها سهور پهیش

جملهای صادق دربارۀ نادرشاه ،مهثالً «نادرشهاه از رود

گرفت منطق ،برای گریز از زمینۀ گفت وگهو و بهرای

سند گذشت» ،استد فهرض کنیهد شخصهی بگویهد

پوشش بیشتر زبان طبیعی ،نقش ضعیفتر (حهداقلی)

«نادرشاه از رود سند گذشت و من نادرشهاه را فهردی

نام را ،یعنی نقش جانشینی را میپذیرد.

اگر چیزی جزء معنای ضهمنی اسهت ،حهذاشهدنی

واقعهی (بخوانیههد فههردی موجههود) نمهیدانههم» .5اگههر
همچنان جملۀ وی را میتوان صادق فهرض کهرد ،بها

-3

پارادوکسهای تفسیر شیئی و پاسخ به نها

فرض صدق راهحل گرایسی ،که نویسهنده نیهز بهه آن

اکنون به سه پارادوکسی که در نتیجۀ تفسیر شهیئی

پایبند است ،نتیجه مهی شهود ’وجهود نادرشهاه‘ جهزء

از سور حاصل میآید ،اشهاره مهیشهود و نشهان داده

معنای ضمنی جملۀ «نادرشهاه از رود سهند گذشهت»

مههیشههود کههه چگونههه بهها تفسههیر جانشههینی ،ایههن

است؛ نه معنای صری [معنای جمله].

پارادوکسها برطرا میشوند.

ادعای خود را مرور میکنیم نام ،اگر زبان طبیعهی
بهدرستی به کار رود [قواعد این زبهان رعایهت شهود]

 -1-3پارادوکس زمینۀ معنایی

5

حتماً می نامد؛ اما بههدالیلهی ،تخطهی از قواعهد زبهان

کواین از ناقدان اصلی منطهق موجههات اسهت .در

ممکن است .پس برای نام هم ،مانند سور ،دو تفسهیر

دیگر سو ،وی اکیهداً طرفهدار تفسهیر شهیئی از سهور

انتظار می رود شیئی (نامی که مهینامهد) و جانشهینی

جزسی است .اجازه دهید ببینهیم کهه چگونهه ایهن دو

(نامی که نمینامد) .دیدگاه اکید راسل و کواین دربارۀ

دیدگاه از یکدیگر پشتیبانی میکنند .ردّیهۀ کهواین بهر

نام ،اینکه نام حتمهاً بایهد بنامهد ،موجهب شهد بهرای

منطهق موجههات ( )1953: 139-159بهر ایهن اسهاس

درنیفتادن به تفسیر دوم ،راسل نام ها را بدل به وصف

شکل میگیرد که زبان این منطهق ،شهفافیت ارجهاعی

خاص کند و کواین نقش اسمی را از آنها سلب کهرده

ندارد .کواین زبانهایی را که دارای دستکم یکهی از

49

ویوگیهای زیر باشند ،فاقد شفافیت ارجاعی میدانهد

و نقشی محمولی برایشان لحاظ کند .

 .7اعمال اصل جانشینی هممصداق ها در آن زبهانهها
ممکن نباشد؛  .5عدم ارجاع نامها و متغیرها به چیزی
. cancelable

1

 .5نگارنده امیدوار است در اینجا داللتشناسی کریپکی در باب
اسامی خاص یادآور خواننده نشود .اگر چنین شد« ،نادرشاه از رود
سند گذشت» را با جملۀ «نادرشاه نادرشاه است» عوض کنید .گریز به
داللتشناسی اسامی تهی ،مسئله را حل نخواهد کرد.
 .9کواین مینویسد «هر آنچه که بهکمک نامها میگوییم ،میتواند در

خارج از زبان  .9امکاننداشتن مسوّرسازی (یا اعمهال
قاعدۀ معرفی سور جزسی) دربارۀ آن زبهانهها .کهواین
منطق موجهات را دارای این هر سه ویوگی دانسهته و
از ایههن رو ،آن را فاقههد شههفافیت ارجههاعی م هیدانههد.
اکنون ،به این ویوگی سوم بنگریهد تها ببینهیم چگونهه

زبانی فاقد آنها نیز گفته شود» ( .)1948: 32البته کواین ( ،)1951با
تیزهوشی تمام ،اگرچه بارها اعتراا میکند که نامها تعهدی
وجودشناختی را موجب نمیشوند (لزوماً نمینامند)؛ اما هرجا که
منکر این تعهد برای نامهاست ،از ’بهاصطالح نامها‘ ( alleged

 )namesاستفاده میکند (.)1951: 67

 .4براساس همین رویکرد است که فرگه اساساً حمل ’وجود‘ را برای
نامی خاصْ بیمعنا ( ،)nonsenseو لذا بیمصداق (بیارزش) میداند؛
زیرا بهباور وی ،مگر میشود نامی خاصْ مصداقی نداشته باشدد!
. Intensional context

5
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تفسیر شیئی از سور ،این ویوگهی را تثبیهت مهیکنهد.

بدانیم ،این هر سه نتیجه کاذب هستند« .شیئی وجهود

می دانیم که دستکم در نگاه کریپکی’ ،هسهپروس‘ و

دارد که بیون در جستوجوی آن اسهت» و یها بهدتر،

انههد ،نقشهی بههکلهی

«شیئی وجود دارد که پلنگ بالدار اسهت و ...و بیهون

ارجاعی دارند و از این رو ،نادرست نخواهد بود اگهر

در جستوجوی آن است»؛ و یها «شهیئی وجهود دارد

بگوییم «ضرورتاً هسپروس=فوسفروس .»7اکنهون ،بها

که پلنگ بهالدار بهوده و بیهون در جسهتوجهوی آن

اعمال قاعدۀ معرفهی سهور جزسهی ،خهواهیم داشهت

است .»9این در حهالی اسهت کهه جملهۀ مها در زبهان

(=xفوسفروس ضرورتاً) ( .)∃xپذیرش ایهن ادعها بها

طبیعهی بهه ههیچ رو کهاذب نیسهت .مشهکل از سهور

تفسیر شیئی ،اینکه ضهرورتاً چیهزی وجهود دارد کهه

برمی خیزد’ .در جست وجو بودن‘ ناق

اصهل پهنجم

اینهمان با فوسفروس است ،سخت خواهد بهود؛ امها

محاوره است .پس’ ،پلنگ بال دار‘ در اینجا جانشهینی

با تفسیر جانشینی ،اینکه بهضرورت جانشینی بهرای x

به کار رفته است و بنابراین ،سور را نیز باید جانشینی

در اینهمانی فوق وجود دارد ،مقبولتر خواهد بهود.5

فهمید (این مثال شاید روشنتر باشد «منیوه مهیدانهد

این یعنی در زبان طبیعی ،هرگهاه غیرمصهداقی سهخن

که ’رستم قهرمهان شهاهنامه اسهت‘» .بها  ∃Iخهواهیم

می گوییم ،مثالً در متون حاوی گرایشهای گهزارهای،

داشت «[منیوه می داند کهه (=xقهرمهان شهاهنامه)] (∃

در منطق موجهات ،اصل پنجم محاوره (واقهعگرایانهه

 .»)xاگر سور را شیئی بدانیم ،جملهۀ نخسهت صهادق

سخن بگو) خودبهخهود از کهار مهیافتهد .ایهن ،از آن

است و دومی کاذب .نتیجهه مهیگیهریم زبهان منطهق

موارد استثنا دربارۀ رعایت اصول محاوره است .مثهال

موجهات ،اگرچهه غیرمصهداقی اسهت؛ (چهون اصهل

پلنگ بال دار را به یاد آورید تا منظهور روشهن شهود

پنجم از کار میافتد و از این رو ،زبانی وجودشناختی

«بیون در جست وجوی پلنگ بالدار اسهت» .بها اسهم

نیست) .اما از این نباید امکان نداشتن مسوّرسازی این

خاص دانستن ’پلنگ بالدار‘ ،در زبان منطق خهواهیم

زبان را نتیجه گرفت.4

’فوسههفروس‘ چههون دالّ محه

داشت Fab؛ که با اعمال  ∃Iداریهم )(∃x) (Fax؛ امها
اگر ’پلنگ بالدار‘ را وصف خهاص بهدانیم ،خهواهیم
داشهت ) .(∃x) (Gx˄ (∀y (Gy⊃x=y)) ˄Faxنیهز،
اگههر ’پلنههگ بههالدار‘ را وصههف عههام بههدانیم ،نتیجههه
میشود ) .(∃x) (Gx˄Faxاکنون ،اگر سهور را شهیئی

 -2-3پارادوکس تسویر مرتبۀ دو
تفسیر شیئی در منطق محموالت مرتبۀ دوم ،طبق
تلقی رایج از این منطق ،تعهدی وجودشناختی را
دربارۀ ویوگیها موجب میشود .بر این اساس ،اگر به
هر دلیلی ویوگیها را در دایرۀ موجودات نگنجانیم،

 . 7منظور در اینجا چیزی بیش از اعمال قاعدۀ ضرورت اینهمانی
نیست.
 .5اجازه دهید از زاویهای دیگر به مسئله بنگریم .میدانیم که

 .9نویسنده آگاه است که توسل به ماینونگگرایی و درواقع ،تمایز
میان تفسیر شیئی و تفسیر وجودی از سور ،شاید این نتایج را

) .˫ a=b ⊃□(a=bپس ،با  MPداریم ) .□(a=bاکنون با ،k-□ reit

پذیرفتنی جلوه دهد .با اینهمه ،اجازه میخواهد برای مدعای کنونی،

و سپس  ،∃Iو بعد  ،k-□Iو در آخر  ،∀Iنتیجه میشود

ماینونگگرایی را نپذیرد.

) .∀x □∃y (x=yاین یعنی نهتنها وجود هسپروس و فوسفروس

4

 .گمان میکنم برای کواین صحبت از پارادوکس زمینۀ معنایی

ضروری است ،بلکه وجود تمام اشیاء دامنه نیز .راهحل رایج در منطق

عجیب (بخوانید مضحک) به نظر آید .کسی که معنا را از اساس منکر

موجهات برای فرار از این نتیجه ،حذا نامهای خاص از زبان است.

است ،به زمینۀ معنایی و پارادوکس آن ،بیشک ،وقعی نخواهد نهاد.

مسئلۀ «بعضی» در منطق؛ دفاعی گرایسی از تفسیر جانشینی از سور جزسی19/

استفاده از منطق مرتبۀ دوم پارادوکسگونه خواهد

پس،

بود .پس با تفسیر شیئی ،استفاده از منطق محموالت

 p .IIIو  qهر دو تناق

مرتبۀ باالتر متضمن وجود ویوگیها و گزارههاست.

پس،

این مهمترین دلیلی است که کواین ( 1970: 64-70

 .IVچیزی (ویوگیای) هست که  pو  qهر دو واجد

 )and 90-91منطقهایی با مرتبۀ باالتر را رد میکند.
به عبارت دقیق ،نشاندن محمولها در جایگاهی
مشابه نامها ،تلقیای شیئی را برای محمولها موجب

اند.

آناند.
و درنتیجه،
(∃x) (Hpx ˄ Hqx) .V

7

میشود و کواین را این تلقی خوش نمیآید؛ زیرا

این صورتبندی ،اگر سور را شیئی تفسهیر کنهیم،

خود را متعهد به وجود آنها مییابد .پس ،تفسیر شیئی

ما را متعهد به وجود ویوگهیهها و در اینجها تنهاق

،

کواین را ملزم به محدودکردن زبان منطق میکند

میکند و اگهر متغیرههایی را بها  ،∃Iجهایگزین  pو q

منطق نباید بر ویوگیها و گزارهها سور ببندد ،چون

کنیم ،به وجود گزارهها نیز متعهد میشویم .این تعهد،

از اساسْ اینها (و من نمیگویم این چیزها تا خاطر

خود ،در تناق

است با قاعدۀ معرفهی نفهی ( ،⌐ Iیها

کواین مکدر نشود) وجود ندارند.

برهان خلف) .دیگرباره مشکل از سهور برمهی خیهزد.

تفسیر جانشینی قصهای دیگر دارد .نخست اینکه ،در

تفسیر جانشینی ،نه تعهد به وجهود تنهاق

را نتیجهه

این تفسیر سوربستن بر ویوگیها ،گزارهها ،صدق و...

میدهد و نه نق

موجب تعهدی وجودشناختی برایمان نمیشود .با این

را چنههین مههیخههوانیم xی (یهها ویوگههیای) در ردۀ

درباب وجود این قبیل چیزها را به

جانشهینی یافههت مهیشههود کههه دربههارۀ  pو  qصههدق

تثخیر انداخته ،زبان منطق را از این درگیری رها

میکند .این خوانش ،افزون بهر اینکهه بها محمهولهها

میکنیم؛ مثالً میتوان بر صدق سور بست و همچنان

برخورد نحوی متفاوتی نسبت به کلمهات مفهرد دارد،

به نظریۀ زیادتی صدق پایبند بود .دوم اینکه ،تلقی ما

ارتباطی کمتر به زمینۀ گفتوگو مییابد و پارادوکسی

از این قبیل چیزها همچون کلمات مفرد نخواهد بود.

را موجب نمیشود.

رویکرد ،بح

دیگر قواعد را .با این تفسیر ،نتیجه

به عبارت دیگر ،حتی با فرض پذیرش وجودِ ،مثالً
ویوگیها از تفسیر شیئی رفتار نحویای همسان با

 -3-3پارادوکس معرفی سورجزئی بر نا های تای

رفتاری خواهیم دید که با کلمات مفرد دارد؛ اما

اگر «اسفندیار موجود نیست» را با تفسیر شیئی ،با

تفسیر جانشینی را چنین قیدی نیست .این یعنی

) ⌐∃x (x=aنشان دهیم ،آنگاه با اعمال  ،∃Iبهسادگی

گزارهها و محمولها (ویوگیها) را میتوان بهسادگی

میتوان نتیجه گرفت ) .∃y ⌐∃x (x=yاین نتیجه ،اگهر

در ردۀ جانشینی گنجاند .این دو مطلب را با مثالی
روشن میکنیم
 "R˄⌐R" .Iتناق

است و ") "⌐(R˅⌐Rتناق

است.
 p= R˄⌐R .IIو ).q=⌐(R˅⌐R

سور را شیئی تفسیر کنیم ،متناق

خواهد بود؛ اما بها

تفسیر جانشینی« ،اسهفندیار موجهود نیسهت» را نبایهد
این گونه نشان داد .در نگاه ما ،محمول وجود ،کهه در

 .7البته این نگارش درستتر است ).(∃F) (Fp ˄ Fq
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این مورد وجود شیئی موردنظر است ،محمولی اسهت

کلیای که وجود چیزی را بیان نمیکننهد» ( Russell,

همچون دیگر محمولها دربارۀ بعضی از نامها صدق

.)2010: 62,63

می کند و دربارۀ بعضی صدق نمیکنهد .پهس ،اجهازه

مالحظه میکنید و البته واض است که سور کلهی

میخواهیم «اسفندیار موجود نیست» را با  ⌐Faنشهان

تعهههدی وجودشههناختی را موجههب نمهیشههود .قصههد

دهیم .مالحظه می کنید که اکنون بهسادگی میتوان ∃I

نگارنده در اینجا توضی واضحات نیست .تنها سهعی

را اعمهال کهرد  . (∃x) ⌐Fxایهن یعنهی نهامی در ردۀ

بر آن است تا نشهان داده شهود وجهودْ جهزء معنهای

جانشینی یافت می شهود کهه بهه شهیئی اشهاره نهدارد

ضمنی گهزارهههای کلهی اسهت و راسهل ،چنهان کهه

(نمی نامهد) و از آن رو کهه ’اسهفندیار‘ دقیقهاً همهین

میبینید ،به ’مالحظات عملی‘ توسل جسته .پهس ،بهه

ویوگی را دارد ،پس این نتیجه درست خواهد بود.

باور نگارنده ،شههود (بخوانیهد قواعهد) زبهان طبیعهی
حکم میکند که سور کلی را نیز متضمن وجود به کار
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تعمیم به سور کلی

ببریم .این یعنی ما در ضمن بیانهایی بها سهور کلهی،

مالحظات تا اینجا ،سور جزسی را شهامل مهیشهد.

وجود افرادی را در مجموعۀ موضوع فرض میگیریم

اکنون همین رویکرد در برابر سور کلی به کهار بسهته

و از همین روست کهه منطهق ارسهطویی ،کهه مهدعی

می شود .جان ادعا دربارۀ سور کلی را میتوان در این

صههورتبنههدی جمههالت مهها در بووارۀ جاووان اسههت

فراز از راسل دید

(آنچنان تفهاوتی میهان قواعهد منطهق و قواعهد زبهان

«می خواهم مؤکداً بگویم که گزارههای کلهی بایهد

طبیعی نمیبیند) ،با مجموعههای بیمصهداق در مقهام

بهنحوی تفسیر شوند که متضمن وجود نباشهند .مهثالً

موضوع ،سر سهازگاری نهدارد؛ امها منطهق ،قواعهدی

هنگامی که مهیگهویم "همهۀ یونهانیهها انسهانانهد"،

دیگرگونههه دارد .منط هقْ دخههل و تصههرفی در معههانی

نمیخواهم فرض کنید که این گزاره ،مسهتلزم وجهود

ضمنی جمالت ندارد و تنهها متوجهه معنهای ظهاهری

یونانیهاست .این گزاره حتماً باید بههگونههای لحهاظ

است .پس ،سور کلی را بهدرسهتی غیروجودشهناختی

شود که مستلزم چنین چیزی نیست .ایهن را بایهد بهه

تفس هیر م هیکنههد؛ هرچنههد زبههان طبیع هی مالحظههاتی

عنوان گزارهای جداگانه افزود .اگر بخواهیهد کهه ایهن

وجودشناختی در این باره دارد.

گزاره را با چنان محتوایی تفسیر کنید ،باید جملهۀ "و

با مدعای کنونی ،روشن است کهه چهرا منطقهاً دو

یونانی ها وجود دارند" را به آن افزود .این محتوا ،بهه

گزارۀ متضاد با موضوعی بیمصداق ،هر دو صادقاند؛

جهت مالحظات عملی است .اگر منظور شهما شهامل

اگرچه این امر مایۀ شگفتی زبان طبیعی خواههد بهود.

این حقیقت که یونانی ها وجود دارند [نیز] مهیشهود،

مثالً مهیدانهیم کهه دو گهزارۀ متضهاد «ههر گهاوارّهای

دو گزاره را در یک گزاره بهه ههم مهیپیچیهد و ایهن،

گیاهخوار است» و «هیچ گاوارّهای گیاهخهوار نیسهت»،

پیچیدگیای غیرالزم را در منطق شما موجب میشود؛

هر دو صادقاند .دلیل آنکه ،موضوعْ بیمصداق است.

زیرا گزارهای که شما مهی خواهیهد ،از نهوع گهزارهای

این در حالی است که کهاربر عهادی زبهان طبیعهی را

است که [هم] وجود چیزی را بیان کند و گزارهههای

چن هین امههری (صههدق دو گههزارۀ متضههاد) پههذیرفتنی
نمیآید .دلیل آنکه ،این کاربرْ انتظاری وجودشهناختی

مسئلۀ «بعضی» در منطق؛ دفاعی گرایسی از تفسیر جانشینی از سور جزسی12/

از زبان دارد (واقع گرایانه سهخن بگهو) .نیهز ،روشهن

پی آمدهایی جدید حاصل کرد .آنچه در ادامه میآیهد،

است که چرا منطق قدیم صهدق دو گهزارۀ متضهاد را

مجموع پی آمدهایی است که نویسهنده ناشهی از ایهن

نمیپذیرد .دلیل آنکه ،این منطق بیش از منطق جدید،

رویکرد در دفاع از تفسیر جانشینی میبیند

با دغدغۀ صورتبندی جمهالت زبهان طبیعهی شهکل

نخست اینکه ،با جداکردن مرز میان منطق و زبهان

گرفته و از این رو ،نزدیکی بیشهتری بهه قواعهد ایهن

طبیعی و قواعد حاکم بر آنها از اخهتالا میهان آن دو

زبان دارد .این دغدغه را منطهقدانهان جدیهد ’مغالطهۀ
وجودی‘ نام نهادهاند و آن را کاسهتیای بهرای منطهق
قدیم شمردهاند.7
این مالحظات را میتوان به قاعدۀ تداخل ،عکهس
مسهههتوی ،عکهههس نقهههی

 ،و ضهههروب ،Darapti

 Bramantip ،Felaptonو  Fesapoگسههههههترش داد.
کوتاه مدعا آنکه ،سور عمهومی در منطهق بههدرسهتی
غیروجودشناختی تفسیر میشود .این در حهالی اسهت
که معادل آن در زبان طبیعی ،مثالً ’هر‘ وجودشناختی

کاسته میشود زبان طبیعی در پی بیهانههای مناسهب
است و منطق در جستوجوی بیانههای صهادق .دوم
اینکه ،میتوان در برابر نظریهۀ راسهل بهرای نهامههای
خاص (نظریۀ توصیفات) رویکردی خنثهی داشهت و
با پی آمدهای زبانی-متافیزیکی آن درگیر نشهد .سهوم
اینکه ،مهاجرت اجبهاری نهام از موضهع موضهوع بهه
بخههش محمههولی ،کههاری کههه کههواین انجههام داد ،الزم
نیست (لزومی ندارد زبان را از نامههای خهاص تههی
کن هیم .در ایههن صههورت ،انتقادهههای ،مههثالً سْتراسههون
( )1968به این رویکرد ،انتقادهایی به منطق نخواهنهد

تفسیر مهیشهود .ایهن دو تفسهیر متفهاوت ،قواعهدی

بود) .چهارم اینکه ،مسئلۀ تسویر بر نهامههای تههی را

متفههاوت را م هیطلبههد .قواعههد متفههاوت ،بههه نتههایجی

می توان پاسهخ گفهت (زبهان منطهق جهامعیتی بیشهتر

متفاوت رهنمون میشوند بیانهای مناسهب در زبهان

مییابد) .پنجم اینکه ،پارادوکسهای ناشهی از تفسهیر

طبیعی و بیانهای صادق در منطهق .بهه ههیچ رو الزم

شیئی پاسخ داده می شود .ششم اینکه ،نگاهی یگانه به

نیست یکی از ایهن دو را ‘∀’ ،و معهادل آن در زبهان

سور جزسی و داللتشناسیای واحد برای آن در میان

طبیعی را ،به نفع دیگر تفسیر کنیم .منطق قدیم ،گویی

خواهههد بههود (بههرخالا رویکههرد افههرادی همچههون

اولی را به نفع دومی تفسهیر مهیکنهد .منطهق جدیهد،

کریپکی که هر دو تفسهیر را در جهای خهود درسهت

گویی کمر به جبران جبر تاریخی به اولی بسته است.

می دانند) .هفهتم اینکهه ،منطهق رویکهردی خنثهی بهه
وجودشناسی خواهد داشهت (قواعهد منطهق را بهدون

-5

پی مدها
بر آنچه که دفاع گرایسی از تفسیر جانشینی نامیده

شد ،پهیآمهدهایی مترتهب اسهت .بهه بعضهی از ایهن
پی آمدها بهروشنی اشاره شهد؛ امها ایهن تمهام مهاجرا
نیست .می توان این رویکرد را به حوزههایی دیگر در
منطههق ،فلسههفۀ منطههق و فلسههفۀ زبههان گسههتراند و
 .7در اینجا ،به مقالۀ «مغالطۀ وجودی و کاستیهای منطق قدیم» اشاره

شده است.

توجه به مالحظات وجودشهناختی مهیتهوان بهه کهار
برد) .هشتم اینکه ،ایدۀ گهرایس ،راهحلهی بهرای کهل
زبان منطق و نه فق منطق گزاره ها ،خواهد بود .نههم
اینکه ،با اسهناد تعههدات وجودشهناختی جمهالت بهه
معانی ضمنی آنها ،بخشی که مربوط به حوزۀ منطهق
نیست ،زبان منطق ،و بهتبعِ آن وظیفۀ منطق ،روشنتهر
خواهههد بههود .دهههم اینکههه ،تفسههیر شههیئی و نتههایج
وجودشناختی حاصل از آن ،بازتعبیری 5گسهترده را از
. paraphrase

2
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جمالت زبان طبیعی مهیطلبهد کهه گهویی بها شههود

شد چگونه با این تفسیر میتهوان از پهارادوکسههای

(بخوانید قواعد) زبان طبیعی سازگار نیست .با تفسهیر

پیشآمده گریخت.

جانشینی ،نیهازی بهه چنهین بازتعبیرههای گسهتردهای
نیست .یازدهم اینکه ،در سایۀ روشنگریهای ما ،نقد
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برای موضوع گزارههای کلی که از آن غیرشرطیبودن
این گزارهها را نتیجه میگیرد ،رنگ میبازد.
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نتیجهگیری
در مقالهای که گذشت با افزودن اصل پنجمهی بهه

چهار اصل گرایس ،کوشش شد رویکرد وی به منطق
محموالت گسترانده شود .از اساس ،چنین گسترشهی
از این پیشفرض ناشی میشد که مشکالتی در منطهق
محموالت و درواقع ،دربابِ تفسهیر شهیئی از سهورها
یافت میشود .این پیشفرض با سه پارادوکس روشن
شد .سعی بر آن بود تا نشان داده شود چگونه میتوان
سورها را بدون تقیدات وجودشناختی تلقی کرد؛ ایهن
تلقی به نقش داللتشناختی سورها گره زده شد .نیهز
کوشش شد با مثال هایی نشان داده شود که انتظهارات
وجودشناختی ما از سورها ،چگونه به کاربرد آنها گره
خورده است؛ کاربردی که ربطی به منطق ندارد .پس،
بهها مرزبنههدی زبههان طبیعههی و منطههق ،انتظههارات
وجودشناختی به اولی نسبت داده شد و دومی از ایهن
انتظارات دور نگاه داشته شهد .همهۀ ایهنهها بهه نفهع
تفسیر جانشینی از سور خاتمه داده شهد و نشهان داده

