
                
  

                              
  اي داللت شناسي نمايه
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  چكيده

اي را به نماية محض و ضمير اشارة صحيح تقـسيم            ديويد كاپالن كلمات نمايه   
اي  كلمـات نمايـه   , كند و معتقد است كه در رابطه با داللت شناسي اين كلمات            مي

) يـا محتـواي   (بوده و در متن است كه مدلول        ) معناي لغوي (ر  محض داراي كاراكت  
باشـند و تنهـا      مـي اي صحيح فاقد كاراكتر      اما ضماير اشاره  . شود ها تعيين مي   آن

 بـه همـراه آن مـتن        وندش ميروند داراي كاراكتر     ميوقتي كه در يك متن به كار        
در . اس كـرده اسـت     اين نظر اخير را از فرگه اقتب       او. كنند ميمدلول خود را معين     

كه مشاراليه كافي است و عمـل اشـاره را           كنايه از اين  (›› استخوان خالي ‹‹ نظرية  
اي داراي كاراكتر مستقل از متن بوده ولـي   هر دو قسم از كلمات نمايه     ) الزم ندارد 
 نظريه ني تن سمن اجماالً. باشد نه عمل اشاره ميخود مشاراليه , هاي متن از مؤلفه

امـا  , ل است ياي كاراكتر مستقل قا     براي تمام كلمات نمايه    كند و   مياخير را قبول    
رسد در ميـان ايـن سـه         ميبه نظر   . داند نه مشاراليه   ميمتن را شامل عمل اشاره      

نظرية سمن مؤيدات شـهودي بيـشتري داشـته باشـد و تفـسير بهتـر و              , نظريه
  .دهد ميه ياي ارا تري را از داللت شناسي كلمات نمايه منطقي

    ن مـت  -4     كـاراكتر  -3      اي  نمايـه كلمـات    -2    داللت شناسي  -1 :ي كليدي ها ژهوا
  ديويد كاپالن -5

 
  مقدمه. 1

امــروزه يكــي از مباحــث بــسيار مهــم در فلــسفة منطــق و نيــز فلــسفة زبــان مبحــث  
 از معناداري يا داللـت شناسـي        ،در اين مبحث  . باشد مي 2"داللت شناسي "  يا    1"معناداري"

 الفـاظ اسـت مـورد    يبـأزا  چه كه ما شود و رابطة الفاظ با آن ميع كلمات و عبارات بحث انوا
متافيزيـك و   , در منطق   ميها نتايج بسيار مه    دست آوردهاي اين بحث   . گيرد ميبررسي قرار   
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, در سه دهة اخيـر در مغـرب زمـين         , در ميان الفاظ و عبارات زبان     . نيز معرفت شناسي دارد   

 مـورد عنايـت     _..., "اكنـون ", "او", "من", مانند_ 3اي  نمايهي كلمات   بحث از داللت شناس   
لي كـه در زمينـة داللـت        يبعضي از مسا  . خاصي قرار گرفته است و البته هنوز هم ادامه دارد         

 كـه   4 با متني  اي  نمايهرابطة كلمات   : شود از اين قرار است     مي مطرح   اي  نمايهشناسي كلمات   
خـاص   مي اسـا  ماننـد د؟ آيا از نظـر منطقـي آن كلمـات           باش ميهاست چگونه    مشتمل بر آن  

 نيز دارند؟ آيا اين نوع از كلمات معناي لغوي هم دارند            6ا معن 5باشند؟ آيا عالوه بر مدلول     مي
  ها در داللت شناسي چيست؟ و نقش معناي لغوي آن

ر پـردازيم و د    مـي باال   مختلف در پاسخ به سؤاالت       يما در اين مقاله به بررسي و نقد آرا        
  .تر است دقيق از ساير آرا 7رسد رأي ني تن سمن مياين ميان به نظر 

  
  اي نمايهكلمات . 2

، 18(  وارد ادبيـات بحـث شـده اسـت         8 پيرس  چارلز ساندرز  اول بار توسط  "نمايه"تعبير  
اي است كه مدلول آن از طريق متني كه شامل آنست            كلمه, اي  نمايهمنظور از كلمة     .)3:ص

هـاي مختلفـي داشـته باشـد؛ در          هاي مختلف مـدلول    ن است در متن   شود و ممك   ميتعيين  
 لفـظ   مثالً. است كه مستقل از متن بر مدلول خود داللت دارد         آن   اي  نمايهكلمة غير   , مقابل

كه  بر اساس اين  "ديروز"اما لفظ   , در هر متني كه به كار رود بر سعدي داللت دارد          "سعدي"
 مـثالً . كنـد  مـي  داللت بر روز قبل از اداي جمله         جملة شامل آن در چه زماني ادا شده باشد        

اما اگر  , روز جمعه خواهد بود   "ديروز"منظور از   "ديروز سعيد را ديدم   "يم  ياگر روز شنبه بگو   
  .روز دوشنبه خواهد بود"ديروز"همان جمله را روز سه شنبه ادا كرده باشيم منظور از 

؛ "مـن ", "او"مانند  , هارييل ضم شوند از قب   مي در اشكال مختلفي يافت      اي  نمايهكلمات  
؛ و  "ديـروز ", "امـروز ", "جـا  آن", "جـا  ايـن " ماننـد , ؛ قيد "آن", "اين"مانند  ,  اشاره ياسما

 كاربردهـاي   اي  نمايـه بعـضي از كلمـات      , از سـوي ديگـر     ."كنـوني ", "واقعي"مانند  , صفات
ماننـد  , كنـد  ميمل  ع 9گاه مانند يك متغير پابند    ) خودش(="او" ضمير   مثالً, مختلفي دارند 

 10و نيز گاه به عنوان ضمير ارجـاعي       "گويد ميهر كس بر اين باور است كه خودش درست          "
علـي در  "ماننـد  , دهد مييعني به مرجعي كه در جملة قبل آمده است ارجاع         , كند ميعمل  

جـا در     در ايـن   اي  نمايـه اما بحـث از كلمـات       . "او خيلي خوشحال بود   . قرعه كشي برنده شد   
بلكه در كاربرد مورد بحث فقط با اسـتفاده از مـتن و             ,  شد نيست  بيانربردي كه   مورد دو كا  

او "يم يگـو  مـي  مـثالً ,  به چيزي داللت خواهد كـرد   اي  نمايه كلمة   11گاه همراه با عمل اشاره    
مـاهي را   ) كنـيم  مـي اشـاره بـه سـعيد       (ماهي را دوست دارد اما او       ) كنيم مياشاره به علي    (
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) اشـاره بـه سـعيد   (كثيف است امـا ماشـين او     ) اشاره به علي  ( او   ماشين"و يا   "دوست ندارد 
  ."كثيف نيست

, فيلـسوفان بـين   ,  اسـت  اي  نمايـه كه در زبان چه عباراتي تشكيل دهندة كلمـات           اين در
 اي نمايـه خاص نيز از جمله كلمـات       ميي وجود دارد تا به حدي كه حتي اسا        ياختالف نظرها 
سـعيد  " گـوييم   مـي  اي  جملـه  وقتـي در     مـثالً   ا كـه    ، به ايـن ادعـ     )1:ص ،6( تلقي شده اند  

بايـد مـدلول     مـي  و   گـوييم   مـي معلوم نيست از كدام سـعيد سـخن          "دانشجوي خوبي است  
ما در اين مقاله به بررسي آن دسته از ,  اما. ن كالم مشخص شود   يبا كمك متن و قرا    "سعيد"

اسي به  عنـوان كلمـات       پردازيم كه در ادبيات معاصر در بحث داللت شن         مي اي  نمايهكلمات  
 مـيالدي   80توان گفت از فرگه آغاز شد اما در دهة           ميادبياتي كه   , اند  شهرت يافته  اي  نمايه

  .بودنقطة عطفي در اين مباحث )  12(انتشار مقالة ديويد كاپالن
  

  فرگه. 3
پـردازد   مـي  اي  نمايـه است كه به داللت شناسـي كلمـات          "انديشه"فرگه تنها در مقالة     

بلكه به عنـوان يـك امـر فرعـي از آن بحـث              , هم نه به صورت كامل     آن) 11-13: ،صص11(
ي باشند محتاج يكه بيانگر معنا براي اين, "من"مانند , اي نمايهبه عقيدة وي كلمات . كند مي

هـاي مختلـف بـه اشـخاص مختلفـي داللـت        در موقعيـت  "من"و واضح است كه   . به متنند 
و مخاطـب وي    "ام مـن مجـروح شـده     "گويد   مير لوبن   از نظر فرگه وقتي آقاي دكت     . كند مي
همگـي   "لوبن مجروح شـده اسـت  "گويد  ميو شخص ديگري "اي تو مجروح شده"گويد   مي

امـروز هـوا    "يم  يچنين اگر روز قبل بگو     هم. 12كنند مياين سه جمله معناي واحدي را بيان        
يعني معنا , نيز مطلب واحداين دو جمله  "ديروز هوا باراني بود"يم يو امروز بگو"باراني است

در  "امـروز "و   "ديـروز " اي  نمايهكلمات  , و به عبارت ديگر   . كنند مييا گزارة واحدي را بيان      
اما عقيدة فرگه در اين بـاب بـا يـك مـشكل اساسـي               . اين مثال بر روز واحدي داللت دارند      

ر لوبن كه بـا     آيد كه در مثال اول شخص دكت       مي شد بر    عنواني كه   يها از مثال . مواجه است 
 تشكيل دهنـدة معنـاي      يرد داللت قرار گرفته است از اجزا      مو "لوبن"و   "تو", "من"الفاظ  

 "ديـروز "و   "امـروز "مثال دوم آن روز خاص مدلول كلمـات          جمله واقع شده است و نيز در      
زيرا در اين تفـسير اسـت كـه وحـدت معنـاي آن جمـالت محفـوظ بـاقي                    , واقع شده است  

 يمعنـاي اجـزا  كه در نظام معناشناسي فرگه معناي يك جمله متشكل از در حالي  , ماند مي
,  جمله است و بـه تعبيـر ديگـر         يمدلول اجزا جمله است و مدلول يك جمله نيز متشكل از          

فرگـه  , رسد در اين تفسير    ميلذا به نظر    ). 63:ص ،10( معنا باشد    يجزاتواند از ا   ميمدلول ن 
يـاد  ( ة مدلول را با مقولة معنا خلـط كـرده اسـت           يعني مقول , دچار خلط مقوالتي شده است    
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از جملـه   , 13عبـارات خـوش سـاخت      ميآوري اين نكته الزم است كه بـه عقيـدة فرگـه تمـا             

بيـانگر معنـايي هـستند و از طريـق معناسـت كـه بـر مـدلول خـود داللـت                       ,خـاص  مياسا
ل يـا    شخص دكتـر لـوبن مـدلو       بيان شده در مثال   بنابراين  ). 57-58: صص همان،(كنند مي

 امـا   .)تواند يكي از اوصاف خـاص لـوبن باشـد          مي "لوبن"شود و معناي     ميمصداق محسوب   
افكـار وي   ,  وجـود دارد   اي  نمايهعلي رغم نقصاني كه در داللت شناسي فرگه در باب كلمات            

  . ديويد كاپالن بوده استمانندگشاي افرادي  ره
  

  ديويد كاپالن. 4
نمايـة  ): 490-1: صـص  ،12(كنـد    مـي ه تقـسيم     را بـه دو گـرو      اي  نمايهكاپالن كلمات   

, "ديـروز ", "امـروز ", "مـن "نماية محض مانند    . 15اشارة صحيح ) يا اسم (  و ضمير     14محض
از  (ماننـد آن  و  "آن", "اين", "او"و ضمير اشارة صحيح مانند      . مانند آن و   "اكنون", "فردا"

هـا   يـن دو دسـته از نمايـه       چه كه بين ا    آن). كنيم ميصرف نظر    "صحيح"اين به بعد از قيد      
تفـاوت نمايـة محـض از       . ها الزم است   مشترك است آن است كه وجود متن براي داللت آن         

آن است كه وجود متن براي داللت نماية محض كافي است اما ضمير اشـاره      ضمير اشاره در  
يـست  ا منظور از عمل اشاره ژست و يا اشـاره        .  نيز دارد  16عالوه بر متن احتياج به عمل اشاره      

كاپالن حتي قصد و نيت گوينده را نيز از         . دهد ميكه گوينده در به كار بردن آن لفظ انجام          
اما اشكالي كه در تلقي نيت به عنوان     ؛)582: ص ،13(زمرة عمل اشاره محسوب كرده است       

 امري پنهان است و مخاطب از آن نيت  آن است كه)881:ص ،19 (آيد ميعمل اشاره پيش 
كه نيت گوينده در      مگر آن  ؛ لذا امر تفاهم و محاوره ممكن است مخدوش شود         اطالع ندارد و  

 تفـاوت آشـكاري نـسبت بـه         قالب بعضي از اعمال وي ظاهر شود كه در ايـن صـورت عمـالً              
كنـد وجـود     ميديدگاهي كه عمل اشاره را در اعمالي از قبيل ژست و يا اشاره گوينده تلقي                

 و در   17 توسـط فـردي    اي  نمايـه سـت كـه يـك كلمـة         منظور از متن نيز آن ا      .نخواهد داشت 
, بـه كـار برنـده     , بنـابر ايـن   . شود مي خاصي به كار برده      20  و جهان ممكن    19 و مكان  18زمان
كـاپالن در تبيـين داللـت شناسـي     . باشند ميهاي متن   مكان و جهان ممكن از مؤلفه     , زمان

واي يـك كلمـة مفـرد، نظيـر         محت . 22 و كاراكتر  21محتوا: كند ميكلمات به دو ويژگي اشاره      
شـخص ارسـطو    "ارسـطو "محتواي مثالً . اسم خاص، همان مدلول يا مصداق آن كلمه است        

است كه آن محمول حكايت از       ميمحتواي يك عبارت محمولي نيز يك صفت يا مفهو        . است
محتـواي  . عبارت است از فيلسوف بـودن كـسي        "فيلسوف است ... " محتواي   مثالً  . آن دارد 

ارسـطو  "محتواي جملة   مثالً  كند؛   مياي كه بيان     بري نيز عبارت است از گزاره     يك جملة خ  
منظور از كاراكتر يـك كلمـه همـان         . عبارتست از فيلسوف بودن ارسطو     "يك فيلسوف است  
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چـه كـه     خـاص آن   ميدر مـورد اسـا    . آيـد  مي در فرهنگ لغات     معناي لغوي است كه معموالً    

آن است كه معنـاي يـك اسـم را همـان مـدلول يـا                كنيم   ميها مالحظه     در فرهنگ  معموالً
تـوان گفـت كـاراكتر و     ميخاص  ميدر مورد اسا  بنابراين  . نمايند ميمصداقي كه دارد معرفي     

 بين معناي لغوي    اي  نمايهاما در مورد كلمات     . گردد ميمحتوا و مدلول همگي به يك چيز بر       
تـوان گفـت معنـاي لغـوي آن          مي "من"در مورد   مثالً  . و محتوا تفاوت وجود دارد    ) كاراكتر(

حال در هر متنـي ممكـن اسـت سـخنگوي آن مـتن فـرد                . "گويندة همين سخن  "اينست  
 ,بدين ترتيـب . هاي مختلف تغيير خواهد كرد در متن"من"لذا محتواي كلمة   . متفاوتي باشد 

  كاراكتر عبارتست از تابعي از مـتن بـه  اي نمايهتوان گفت در مورد كلمات    مياز نظر منطقي    
شود  ميرا سعيد بگويد اين گزاره بيان        "من يك دانشجو هستم   "اگر جملة   , بنابر اين . محتوا

كه سعيد يك دانشجو است و اگر مريم بگويد اين گـزاره بيـان شـده اسـت كـه مـريم يـك            
  .دانشجو است

در نظريـة   ). 492:ص ،12 ؛8: ص ،3 (23كاپالن از طرفداران نظرية داللت مستقيم است      
 بدون واسطة وصفي بر مدلول      مستقيماً) از قبيل اسم خاص   ( يك كلمة مفرد     داللت مستقيم 

ارسطو داللت دارد و معنا يا وصـفي از اوصـاف            بر "ارسطو"مثالً  . يا مصداق خود داللت دارد    
دانـد   مـي  24 كاپالن چنـين داللتـي را ثابـت        ,از سوي ديگر  . ارسطو واسطة اين داللت نيست    

حال به عقيدة كـاپالن     . بر ارسطو داللت دارد    "ارسطو" بدين معني كه در هر جهان ممكني      
 هم داللت كنندة مـستقيم  و        , اعم از نماية محض يا ضمير اشارة صحيح        ,اي  نمايهيك كلمة   

من يـك   " اگر سعيد گويندة جملة      , در همان مثال سابق    مثالً  . هم داللت كنندة ثابت است    
كه وصف يا معنايي واسطة   بدون اين  داللت بر سعيد دارد    "من" كلمة   ,باشد "دانشجو هستم 

 و  د اگـر سـعيد بـه گفتـة خـود ادامـه دهـ              ياد شده نيز با توجه به متن      . در اين داللت باشد   
ها داللت بر سـعيد      باشد همگي آن   "من"هاي ديگري را بگويد كه همگي داراي نماية          جمله

هـاي   در مـتن   "من" اگر چه نماية     ,به عبارت ديگر  . تغيير نخواهد كرد   "من"دارند و مدلول    
كـه در يـك مـتن     تواند داشته باشد امـا پـس از آن   ميهاي مختلفي   مختلف محتوا يا مدلول   

  . ماند ميهاي ممكن ثابت باقي  محتوايش مشخص شد آن محتوا در جهان
 بـوده و    26  پيـشيني   25از نتايج نظرية كاپالن آن است كه بعضي از جمله هـاي محتمـل             

در هـر متنـي كـه ادا         "جا هستم  من اآلن اين  " جملة   مثالً. باشند مي 27داراي صدق منطقي  
پـس  . شود صادق است زيرا گويندة آن جمله در زمان و مكـان اداي آن جملـه حـضور دارد                  

 در آن كـاذب باشـد و ايـن همـان تعريـف صـدق                گفته شده شود كه جملة     ميمتني يافت ن  
 از جانـب    ,در متن مورد نظر    درك آن جمله     ,از سوي ديگر  . باشد مي ,از نظر كاپالن   ,منطقي

دانند كه گوينـده در آن       ميها   احتياج به بررسي تجربي ندارد و آن      , گوينده يا شنوندة سخن   
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امـا  . لذا گزارة مربوطه به صورت پيشيني براي ايـشان معلـوم اسـت            . زمان و مكان قرار دارد    

سعيد گوينـدة   مثالًاي كه بيان شده است يك گزارة محتمل است نه ضروري، زيرا اگر            گزاره
شود آن اسـت     مياي كه حاصل     در تهران باشد گزاره    1384آن سخن در اول فروردين سال       
باشد و اين يك امـر محتمـل اسـت نـه             مي در تهران    1384كه سعيد در اول فروردين سال       

يعني جملة . تواند برقرار باشد مي "من موجودم" همين تحليل در مورد جملة   مانند. ضروري
بايد توجه ( كند پيشيني اما محتمل است  مياي كه بيان     ق منطقي دارد و گزاره     صد ياد شده 

گردد ولي   مي است كه متصف به صدق يا كذب منطقي          جملهكرد كه در تفسير كاپالن اين       
  ).538 :ص ،12(پذيرد  مي است كه وصف پيشيني يا پسيني را گزاره

بـه تنهـايي كـاراكتر ندارنـد و         ر  يآن ضما " گويد كه  مي اشاره   هايريكاپالن در مورد ضم   
در ). 490:ص ،12( م با عمل اشاره باشند كامل شده و كاراكتر خواهند داشـت أتنها وقتي تو 

 اشـاره جـاري   هايريتوان گفت به نوعي كاپالن نظرية فرگه را فقط در خصوص ضم    ميواقع  
  . داند نه در مورد نماية محض مي

 )9-10صص ،3( اشاره مطرح شده است      يهارياشكالي كه به نظرية كاپالن در مورد ضم       
و نيـز   "اي تو لباس قرمـز پوشـيده  "فردي به سعيد اشاره كند و بگويد مثالً آن است كه اگر  

 و فرض كنيم كه سعيد لباسي پوشيده است كه ,اي ديگر شخصي را ببيند همان فرد از زاويه
ـ   , طرف آن قرمز است و طرف ديگر آن رنگ ديگري داشته باشد            يك او "ارة او بگويـد     و در ب

, يعنـي سـعيد      ,كه در واقع در هر دو حالت به يك فرد          و حال آن   "لباس قرمز نپوشيده است   
 كـه در آن نظريـه گـزارة         –در اين صورت بر اساس نظرية داللت مستقيم          ,اشاره شده باشد  

اي كه بيـان      گزاره –انضمام محتواي محمول    ه  مورد بحث متشكل است از مصداق موضوع ب       
ست شامل شخص سعيد و صفت پوشيدن لباس قرمز و در عين حال نپوشيدن لبـاس       شده ا 

جا با اجتماع نقيضين در باور و عقيدة آن شخص روبـرو هـستيم در              يعني در اين  . قرمز است 
آن ) 16و  12(پاسـخ كـاپالن     . حالي كه فرض بر اين است كه گوينده شـخص عـاقلي اسـت             

و عمـل   "تـو " يك كـاراكتر بـا لفـظ     ,ن شده استاست كه آن گزارة واحد با دو كاراكتر بيا    
اي به غايب حاصل شده است و  و عمل اشاره "او"اي به مخاطب و كاراكتر ديگر با لفظ  اشاره

 يعنـي در قالـب      , مختلـف  يشود؛ زيرا يك گزارة واحد ممكن است به انحا         مياشكال مرتفع   
توانـد مـورد بـاور قـرار      مـي  معاني لغوي مختلفي بيان شود و به همين دليل در يك كاراكتر  

تـوان عليـه    مـي  ، رغم اين پاسخبه . و اين اجتماع نقيضين نيستنهگيرد و در كاراكتر ديگر 
سانند امـا يكـي مـورد بـاور     كـ كه كاراكترها ي  كرد كه با وجود آنبياننظر كاپالن مواردي را  

بـه  كنـد و     مـي فـرض كنيـد پلـيس فـردي را دسـتگير             ):174:ص ،23 (نـه است و ديگري    
 و كنـد  ميدر اين ميان بازجو به شيئي اشاره    . دكن  ميي  يجا بازجو  برد و در آن    ميساختماني  
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ه شود و پس از ب     ميهوش   به هر علتي، بي    ،بعد از لحظاتي آن فرد    . "آن الف است  ": گويد مي

 و به همان نحو اشاره كرده       ئهوش آمدن همان بازجو در همان مكان و موقعيت به همان ش           
 در شـرايط    كنيم كه دو جمله عيناً     ميجا مالحظه    در اين . "آن الف است  ":گويد   ميبار ديگر   

امـا  . اند و طبق نظر كـاپالن كـاراكتر واحـدي دارنـد            يكسان و با عمل اشاره يكسان ادا شده       
 يكساني براي آن فرد نداشته باشند، بـه         28توان تصور كرد كه آن دو جمله آگاهي بخشي         مي

ند ا ي ديگر منتقل كردهيهوشي به جا ده است كه وي را در هنگام بي     اين علت كه او تصور كر     
 ئكنند كه شـبيه شـ      ميكنند كه در همان مكان اولند و به شيئي اشاره            ميو اكنون وانمود    

 بر  پس. هكند ولي جملة دوم را ن      مي جمله اول را باور      بنابراين.  اول ئاول است و نه همان ش     
هـا   ي بخشي جمالت را منوط به اختالف در كـاراكتر آن          خالف نظر كاپالن كه اختالف آگاه     

) غير زباني (توان گفت صرف اختالف در كاراكتر كافي نيست بلكه عوامل ديگري             ميداند   مي
اما ايرادي كه هنوز بر نظريـة كـاپالن وارد          ) .177: ص همان،(نيز در اين امر دخيل هستند       

 اشـاره   هايريطور نيست كه ضم    اين آن است كه اوالً   ) 517-18 :صص  ؛ 515:ص ،22(است  
نداشته باشند و در معناداري خود احتياج به عمـل اشـاره             )كاراكتر(به تنهايي معناي لغوي     

معناي لغوي  "آن"رسد لفظ    ميبه نظر ن   "آن يك پنجره است   " در گفتن    مثالًداشته باشند؛   
اپالن آن است كـه بـا    الزمه سخن كثانياً. نداشته باشد و اين با درك عرفي ما سازگار نيست  

. طور نيـست   تغيير عمل اشاره ضمير اشاره نيز كاراكتر متفاوتي داشته باشد در حالي كه اين             
و آن را   ) كـنم  مـي در حالي كه به اولين صـندلي اشـاره          (خواهم   ميآن را   " اگر بگوييم    مثالً  

ز جملـة   ا  ميبعيد است كه درك عمـو      ")كنم ميوقتي كه به صندلي دوم اشاره       (خواهم   مين
  .دو  معناي لغوي داردياد شده در مثال  "آن"آن باشد كه لفظ باال 

  
  29نظرية استخوان خالي. 5
يـاد   30"اي  اشـاره  هايري ضـم  اي  نمايـه نظريـه   "تحت عنوان   ديويد كاپالن از اين نظريه      

را سـمن    "اسـتخوان خـالي   "اصـطالح   اما موافق با آن نيست؛       )528-9 :صص ،12(كند   مي
ـ  - و تعبير ديويد كاپالن را براي نظريه خودش          )511:ص ،22(هد  د ميپيشنهاد   زودي ه  كه ب

 كه از شـاگردان ديويـد   31 اين حال بن كاپالن   با .كند مي انتخاب   -گفت يمخواهسخن  از آن   
تفـسير ايـن نظريـه در مـورد نمايـة           ). 5(باشد ميكاپالن بوده است از طرفداران نظرية فوق        

ايـن  . باشد مي اشاره   هايريتالف دو تفسير در مورد ضم     اخ. محض همان تفسير كاپالن است    
 يعني معتقد است كـه بيـانگر معنـاي          ,داند مي و داراي كاراكتر     كامل ضمير اشاره را     ,نظريه

دانـد و    مي متن   ياما ويژگي اين نظريه در اين است كه خود مشاراليه را از اجزا            . لغوي است 
بـه ايـن بيـان كـه در داللـت           , نيـست ل  يـ در عين حال چندان نقشي براي عمـل اشـاره قا          
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كنايه از   "استخوان خالي " ظاهراً( اشاره بر مشاراليه وجود عمل اشاره الزم نيست          ضميرهاي

اين است كه در داللت ضمير اشاره حضور مشاراليه در متن كافي است و احتياجي به عمـل                
  ).اشاره نيست
او "يم  ي اشـاره كنـيم و بگـو       فرض كنيد به تصوير فرگـه     .  اشكاالتي دارد  ياد شده ديدگاه  

  گزارة صادقي بيان شده است و ثانيـاً        درك عرفي ما آن است كه اوالً      . "فيلسوف بزرگي است  
توانـد   مـي بـديهي اسـت كـه تـصوير يـك شـخص ن      . مشاراليه خود فرگه است نه تصوير وي 

 يعنـي در مـتن    , اما در اين حالت مشاراليه در زمان و مكان اداي جملة فـوق            . فيلسوف باشد 
و بن كاپالن ) 198:ص ،5(ايراد فوق از جانب سمن مطرح شده است  .وجود ندارد, مورد نظر

وي ابتدا نظرية خانم مارگا ريمـر را در          ).199-203:صص همان،(سعي در پاسخ به آن دارد       
ريمر گفتـه اسـت كـه       ). 200:ص همان،(كند اما با آن موافق نيست        مياين خصوص مطرح    

 "او"شود؛ اما ضمير  ميست و لذا عدم حضور مشاراليه در متن مرتفع مشاراليه تصوير فرگه ا
.  يعني به خـود فرگـه اشـاره دارد      ,كند كه با آن تصوير نوعي ارتباط دارد        ميبه چيزي اشاره    

آن در سـال    "يم  يكواين اشـاره كنـيم و بگـو       كلمه و شئ    كه به يك نسخه از كتاب         آن مانند
ايست كه در دست داريم اما اسم اشـاره   ه همين نسخهجا مشارالي در اين . " منتشر شد  1960

نـوعي كـه نـسخة      ,دهـد  مـي  بلكه به نوع آن كتـاب ارجـاع          ,به اين نسخه اشاره ندارد     "آن"
  .موجود مصداقي از آن است

 اسـتدالل خاصـي را از جانـب         پسندد به اين علت كـه اوالً       ميبن كاپالن پاسخ ريمر را ن     
 از جانب سمن مثال نقض ديگري مطرح شده         يابد و ثانياً   يماش ن  ريمر در طرفداري از نظريه    

 با هـوش    شخصي كه مفهوم نگاري را نوشت مطمئناً      "اگر فردي بگويد    ): 517:ص،22(است  
به شخص فرگه    "او"در پاسخ من ضمير      "بلي او فرد بزرگي است    "و من بگويم     "بوده است 

ق بيان وصفي به فرگـه ارجـاع        دهد كه در جلسة تخاطب حضور ندارد و ما از طري           ميارجاع  
همان عمل اشـاره را انجـام       ,  يعني نويسندگي مفهوم نگاري    ,ايم و در واقع وصف مذكور      داده

كـه حاضـر اسـت و       است  توان گفت اشاره ما به فردي        مياما در اين مثال ديگر ن     . داده است 
  . كه با آن در ارتباط استستبه چيزي "او"لفظ 

دهـد غيـر از      مـي ه  يتفسير ديگري را از متن ارا     ) 204-10:صص ،5 (در پاسخ بن كاپالن   
مطـرح   32"تفـسير طبيعـي   "تفسير سمن را تحت عنوان      . ه داده است  يتفسيري كه سمن ارا   

پـي   ،532:ص ،22(دهـد    ميداند كه گفتار در آن رخ        ميكند و آن را عبارت از موقعيتي         مي
يعـي و شـهودي درك      منظور از موقعيت نيز مـوقعيتي اسـت كـه بـه طـور طب              ). 37نوشت  

او فيلـسوف بزرگـي   " در مثال قبل كه با در دست داشتن تصوير فرگه گفتـيم              مثالً. شود مي
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موقعيت مورد نظر شامل زمان و مكان گفتار به همراه تصويري كه در دست داريـم و                  "است

  .پذيرد ميكه در مورد تصوير صورت است اي   عمل اشارهگوينده و مخاطب و احياناً
 33"تفـسير صـوري   "دهد كه آن را      ميه  يتفسير ديگري از متن ارا    ,  در مقابل  ,بن كاپالن 

در تفسير  . هاي آن را در كار ديويد كاپالن مالحظه كرده است          و نشانه ) 206 :ص ،5(نامد مي
, در ايـن تفـسير   . متن عبارتست از تمام آن چيزي كه براي اشاره كـردن الزم اسـت              ,صوري

ي مرتـب از    ي تـا  nيعنـي يـك     , هاي فرمال است   ت شناسي  انديس در دالل   مانندمتن چيزي   
به نظر كـاپالن تفـاوت دو تفـسير در آن اسـت كـه در تفـسير                   .مكان و غيره   , زمان ,گوينده

مكـان اظهـار جملـه       يعني گوينده يـا مخاطـب در زمـان و         ,  باشد 34طبيعي متن بايد كامل   
مل است و لذا تبيـين ديگـري   ها متن مورد نظر ناكا اما در بسياري از موقعيت   . موجود باشند 

با تفسير طبيعـي    . "جا نيستم  من اكنون اين  "كند   ميگير تلفن اعالم     يغامپمثالً  . طلبد ميرا  
بايد در زمان و مكان اعالم جمله حضور داشته باشد جملة فوق كاذب              مياز متن كه گوينده     

فسير صوري اگـر    در ت  .ايم اما احساس طبيعي ما آن است كه پيغام صحيحي را شنيده           .است
اي دارد كه در زمان و مكان اظهـار جملـه حـضور نداشـته                متن مورد نظر احتياج به گوينده     

گويد حتي شخص سمن گفته      ميبن كاپالن   . آورد مي آن تفسير چنين متني را فراهم        ,باشد
 حتي در متني    ,هاي مختلف ارزيابي كنيم    است كه ما بايد جملة مورد نظر را بتوانيم در متن          

من در حـال    " مانند اي  جملهو لذا اگر وجود گوينده يك امر الزم باشد          . اي ندارد   گوينده كه
  .)همان(صدق منطقي خواهد داشت زيرا در هيچ متني كاذب نخواهد بود "صحبت هستم

آن مثال كارآيي تفسير صوري از متن را نسبت بـه            آورد و در مورد    ميبن كاپالن مثالي    
مـن اكنـون در حـال صـحبت بـا شـما             "فرض كنيد جملـة     . زدسا ميتفسير طبيعي نمايان    

 من گوينده باشم و شـما مخاطـب و در           1در متن م   . بيان شود  2 و م  1در دو متن م    "هستم
كنـيم در هـر دو مـتن مـن و شـما       مي شما گوينده باشيد و من مخاطب؛ اما فرض      2متن م 

 از قبيل زمان و مكان كنيم بقيه عوامل ميالبته فرض (يم  يخاموش باشيم و هيچ سخني نگو     
حالت دو گزارة مختلف كاذب خـواهيم        كاپالن معتقد است كه در اين     ).  مشخص باشند  كامالً
 من بـا شـما در حـال سـخن گفـتن             يابيم كه اگر واقعاً    ميجا   وجود دو گزاره را از آن     . داشت

 2 م  از 1مـتن م  .  كاذب اسـت   2 صادق خواهد بود اما گزارة در متن م        1م باشم گزارة در متن   
اما با  . كند ميهاي مختلفي را بيان      ها گزاره  نيز متفاوت است زيرا جملة فوق در ارتباط با آن         

 در تفـسير  2 از م1ها و نيز تفـاوت مـتن م       كه هر دو ما خاموش باشيم تفاوت گزاره        فرض آن 
چه كـه بـه طـور طبيعـي در پيرامـون آن       طبيعي از متن چندان روشن نخواهد بود؛ زيرا آن      

 اظهـار   اي  جمله  زيرا واقعاً  , البته به طور فرضي    –ود دارد زمان و مكان اظهار جمله        جمله وج 
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يك گوينده  كه كدام ها بين اين   و دو نفر خاموش هستند و به علت خاموشي آن           -نشده است 

  .)همان(يك شنونده است تفاوت و تمايزي وجود ندارد و كدام
 متشكل از هر چيزي بدانيم كه بـراي         بدين ترتيب بن كاپالن معتقد است اگر ما متن را         

 اگـر جملـة   ,مثالً.  الزم است بسياري از جمالت تبيين مناسبي خواهند يافت ضميرهاداللت  
 در تهـران توسـط فرگـه گفتـه شـود در ايـن               1384در آبان ماه     "جا هستم  من اكنون اين  "

اما اگر مـن در بـارة       . صورت فرگه يك گويندة غايب است و جملة فوق نيز كاذب خواهد بود            
 داراي گويندة حاضـر اسـت       بيان شده در اين صورت متن     "جاست او اكنون اين  "فرگه بگويم   

 اما غايب بودن    ,ين جمله نيز كاذب است    ا). زيرا فرگه از متن غايب است     (اما مشاراليه غايب    
  .كند زيرا متن مقتضي آنست ميمشاراليه خللي ايجاد ن

رسـد   مـي  به نظـر     ,چه كه از بن كاپالن در تفسير صوري از متن گفته شد            با توجه به آن   
 و بـن كـاپالن از طرفـداران آن    ,چه كه در ابتدا در مورد نظرية استخوان خالي گفته شـد        آن
هاي مـتن وجـود      از مؤلفه , است؛ زيرا در اين نظريه از يك سو         مير چالش مه   درگي ,باشد مي

بنا به تفسير صوري از متن وجود مـشاراليه در همـة مـوارد              , مشاراليه است و از سوي ديگر     
مشكل ديگري كه وجود دارد اين است كه فرض كنيد در يك متن شخص بـه                 .ندارد  ميلزو

طبـق نظريـة    . "خـواهم  ميخواهم و آن را ن     ميآن را   ": دو صندلي اشاره كند و چنين بگويد      
حال سؤال ايـن اسـت   . يك معناي لغوي واحد دارند   "آن" هر دو اسم اشاره      ,استخوان خالي 

بايد متمايز باشـند زيـرا قـرار     ميآن دو اسم اشاره . تواند باشد ميها در چه چيز  كه تمايز آن 
نظرية استخوان خالي مؤلفة ديگـري نـداريم        اما در   . است به دو مشاراليه اشاره داشته باشند      

اشاره   ميها باعث تفاوت در اسا     اگر گفته شود تفاوت در مشاراليه     . تا اين تمايز را توجيه كند     
 بحـث بـه خـود        ايـن مـصادره بـه مطلـوب اسـت و ثانيـاً              اوالً گـوييم   مي در جواب    ,شود مي

اي جز اسـتفاده از عمـل اشـاره          رسد چاره  ميبه هر حال به نظر      . شود ميها منتقل    مشاراليه
  .ها نداريم و اين درست همان عقيدة ني تن سمن است براي متمايز ساختن مشاراليه

را مـبهم    "آن"كه اسم اشاره    ) 15 :ص ،3(آن است    راه حل ديويد كاپالن در مورد اخير      
 بـه   جايگزين كرد و   "2آن"و   "1آن" آن را با     ,تر شدن  توان براي دقيق   ميو لذا   . فرض كنيم 

در پاسخ بايد گفـت كـه در ايـن صـورت            . اين ترتيب بين آن دو اسم اشاره تمايز برقرار كرد         
خواهد داشت و چنين امـري را در زبـان مالحظـه       ) دو كاراكتر (دو معناي لغوي     "آن"كلمة  

  .كنيم مين
اشاره در يك متن متفاوت لحاظ        ميكه هر يك از آن اسا     ) همان(راه حل ديگر آن است      

در پاسخ بايد گفـت     . دهد مي در هنگامة اداي آن جمله تغيير متن رخ          , تعبير ديگر  به. شوند
 معتبـر هـستند     هايي كه ظاهراً   آيد كه بعضي از استدالل     ميدر چنين صورتي مواردي پيش      
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 مـن مغـز در خـم        ,اگر اين يك دست اسـت     . اين يك دست است   " مثالً  . شوند ميمخدوش  

بايـد معتبـر     مي طبق قواعد منطق     گفته شده ستدالل  ا. "پس من مغز در خم نيستم     . نيستم
انـد بـر    كه در دو متن واقع شده در دو مقدمه به علت اين   "اين"اما اگر قرار باشد كلمة      . باشد

 بايـد تكـرار شـده    پس قاعدة وضع مقدم را كه در آن مقـدم عينـاً        , دو مشاراليه داللت كنند   
  . توان اعمال كرد ميباشد ن

آن اسـت كـه بـه طـور كلـي           ) 16:ص همـان، (نهاد شده اسـت     راه حل ديگري كه پيش    
 به اين بيان كه كاراكتر به انضمام متن تعيـين كننـدة    ,  را به جاي محتوا قرار دهيم       35اظهار

در اين صورت به     .شود نه گزاره   مياظهارند و اظهار است كه متصف به ارزش صدق يا كذب            
 پـس در مجمـوع دو اظهـار داريـم و در          دو بار اظهار شده است     "آن"كه اسم اشاره     علت آن 

  .شود كه دو متن موجود باشد ميواقع تكرار يك نمايه موجب 
 "گـاه الـف    اگـر الـف آن    "جملـة   ): همان(ديويد كاپالن به اين پيشنهاد انتقاد كرده است       

اسـتفاده   "امـروز "از نمايـة     "الـف "اما اگر فرض كنيم در عبارت       . داراي صدق منطقي است   
چنان مفـصل و طـوالني    آن "الف" عبارت-اگر چه بعيد است   - فرض كنيم    شده باشد و نيز   

وارد روز دوم شـده      "الف"باشد كه اظهار آن به طول بيانجامد به طوري كه در اظهار دومين            
 در ايـن    ,به يـك روز اطـالق نـشود        "الف"در دو اظهار از      "امروز"باشيم و در نتيجه مدلول      

كـه دو اظهـار از        رغـم ايـن    بـه , شـود  ميودن خارج    از صدق منطقي ب    ياد شده صورت جملة   
در ايـن تفـسير      "كـنم  مـي من چيزي را اظهار     " جملة   ,عالوه بر اين  . باشد ميموجود   "الف"

 در حـالي كـه بـه نظـر       ,صدق منطقي دارد زيرا در هيچ متن و اظهاري كاذب نخواهـد شـد             
هـا   قد باشيم كه اين جمله    البته اگر هم رأي ديويد كاپالن معت      ( . صادق باشد  رسد منطقاً  مين

 در ايـن صـورت اشـكال اخيـر         ،هـا   نه گـزاره   ، و شوند ميهستند كه متصف به صدق منطقي       
  .)شود ميمرتفع 

  
  ديدگاه سمن. 6

سـمن همـان     در مورد نماية محض،   . دررسد اين ديدگاه كمترين اشكال را دا       ميبه نظر   
 صرف نظـر  ,اي معتقد است كه اوالً  اشارهضميرهاياما در مورد , عقيدة ديويد كاپالن را دارد  

.  متن مشتمل بر عمل اشاره است نـه مـشاراليه           داراي كاراكتر كاملي هستند و ثانياً      ,از متن 
. كنـد  ميكاراكتر به همراه عمل اشاره كه مندرج در متن است مشاراليه و يا محتوا را تعيين                

 "آن" معناي لغوي   اوالً "همخوا ميخواهم ولي آن را ن     ميآن را   "بدين ترتيب در مورد جملة      
 با توجه به متفاوت بودن عمل اشاره براي هـر كـدام از              در هر دو رخدادش يكي است و ثانياً       

  .گيرد مينهايت دو مشاراليه مورد اشاره قرار در  ,ها آن
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 و  -"من اكنون در حال صـحبت بـا شـما هـستم           " -در مورد مثالي كه بن كاپالن آورد        

توان گفـت كـه از نظـر سـمن نيـز             مي تفسير طبيعي ترجيح داد      تفسير صوري از متن را بر     
 بيان كنندة دو گزاره است، زيرا اگر فـرض كنـيم مـشاراليه              2 و م  1هاي م   در متن  باالجملة  

 كه از طرفداران نظرية -احمد باشد بر طبق نظر سمن  "شما"سعيد باشد و مشاراليه   "من"
سـعيد اكنـون در حـال       : خـواهيم داشـت    ايـن گـزاره را       1 در متن م   -داللت مستقيم است    

احمـد اكنـون در حـال       :  اين گزاره را داريـم     2صحبت با احمد است؛ در حالي كه در متن م         
حال اگر چه هر دو گزاره با توجه به خاموش بودن آن دو نفـر كـاذب   . صحبت با سعيد است  

  .باشد ميها بدين معني نيست كه بيش از يك گزاره موجود ن باشند اما كاذب بودن آن مي
گير تلفن كه بن كاپالن مطرح كرده و مدعي است كه تفسير صوري              در مورد مثال پيغام   

, دهـد  مـي ه  يـ  ارا - كـه راي سـمن اسـت         - از متن تبيين بهتري را نسبت به تفسير طبيعي        
داري از سـمن     رسـد بتـوان بـه جانـب        مـي كنيم؛ اما به نظر      ميپاسخي را از سمن مالحظه ن     

جـا   مـن اآلن ايـن    "گويـد    مـي گير تلفن    اين قرار است كه وقتي پيغام     له از   أمس: چنين گفت 
هـاي   امـا از مؤلفـه    . شـنويم  مي ظاهر سخن صحيحي را       در " تماس بگيريد   بعداً لطفاً, نيستم
پس چگونـه گوينـدة سـخن كـه         .  وجود گويندة سخن است    , در تفسير طبيعي از متن     ,متن

تـوان   مـي ؟ در پاسـخ     "جـا نيـستم    ن اين من اآل "تواند به طور صحيح بگويد       ميموجود است   
و  "اآلن"شود اگر مـراد از       مي توسط شخص مورد نظر ضبط       بيان شده گفت وقتي كه جملة     

 جملـة كـاذبي ادا   ,پذيرد ميزمان و مكاني باشد كه ضبط سخن آن شخص صورت            "جا اين"
داي اما بديهي است كه ضبط صـ  . شده است؛ زيرا آن شخص در آن زمان و مكان وجود دارد           

بنـابراين،  . هايي است كه وي حضور نـدارد       مكان ها و احياناً   آن شخص براي استفاده در زمان     
(= اآلن  ) گويندة سخن (= من  ":  را چنين دانست   باالتوان منظور از جملة      ميتر   به طور دقيق  

. "نيـستم ) محلي كه تلفن در آن قـرار دارد (= جا  اين) شود ميزماني كه تماس تلفني برقرار      
تـوان   ميدر واقع   . آيد مياي در موجوديت گويندة سخن پيش ن        توجه به اين تبيين خدشه     با

 مرتبـه شـخص، سـخن خـود را در          وقتـي اولـين   . مطلب را به طريق ديگري نيز بيـان كـرد         
 سـخن كـاذبي را      ,در آن مـتن    "جا نيـستم   من اآلن اين  "گويد   ميكند و    ميگير ضبط    پيغام

باشـد   مـي كـه نمايـة محـض اسـت دال ثابـت             "من"كه   ه اين اما با توجه ب   . بيان كرده است  
اسـت امـا سـخن       "من"توان جهان ممكن ديگري را فرض كرد كه همان شخص مدلول             مي

تواند جهاني باشد كه زمانش غير از زمان ضبط          مي صادق است و اين جهان ممكن        ياد شده 
 جهان ممكني بـر  دال ثابت است پس در هر  "من"هر حال چون نماية محض      ه  ب. صدا باشد 

اي از حيث عدم حضور گويندة سخن در تفسير          خدشهلذا  . همان شخص گوينده داللت دارد    
  .باشد ميطبيعي بر سمن وارد ن
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  ديدگاه ريمر. 7
اما در مورد انواع عمل اشاره به رأي بديعي          ،خانم مارگا ريمر ديدگاهي شبيه سمن دارد      

گويـد از جملـه اعمـال اشـاره گيومـه         ميوي  . خوريم كه قابل تأمل است     مياز جانب وي بر     
 ،20(باشد و معترف است كه منشأ اين رأي را در سخنان دونالد ديويدسن يافتـه اسـت                   مي
كار رفته نوعي   ه  اي كه ب   گيومه "چهار حرف دارد   "گربه" "به نظر وي در جملة      ) . 131:ص

 كـه در ايـن   ،ودشـ  ميچه كه داخل گيومه است ضمير اشاره محسوب      عمل اشاره است و آن    
باشد كه يكي از مصاديقش همين لفظ در همـين جملـة             ميمثال خاص مشاراليه لفظ گربه      

بن كاپالن سخن ريمر را مورد نقادي قرار داده است و اشكاالتي بـر آن وارد         .  است بيان شده 
يك فعل   "بزن" " در جملة    مثالً  از جمله اشكاالت اين است كه       ). 75-7 :صص ،4(كند   مي

فعـل   ،بايد اسم باشد   مياگر مشاراليه يك فعل باشد در اين صورت موضوع جمله كه             "است
بـه ايـن    باال  ظاهر در پاسخ به اشكال      در  يد خانم ريمر    وگ ميبن كاپالن    .محسوب شده است  

اي كه درون گيومه است از داللت شناسي         امر تمسك كرده است كه در چنين حاالتي كلمه        
البتـه  ). ي دارديتوان گفت داللت شناسي اسـتثنا    ميبير ديگر   و به تع  (خاصي برخوردار است    

ه اما ب . كه اين داللت شناسي چيست و چه خصوصياتي دارد مسكوت گذاشته شده است             اين
هر حال كاپالن اين پاسخ را كافي ندانسته و معتقد است در اين صورت آن نقشي كـه ادعـا                    

شـبيه  گفتـه شـده     رسد اشكال    مير  به نظ  .شد متعلق به گيومه است منتفي خواهد شد        مي
پـارادوكس مفهـوم    "و امروزه تحت عنـوان      ) 45 :ص ،9(اشكالي است كه فرگه مطرح كرده       

از يـك    "مفهوم اسب "عبارت   "مفهوم اسب يك مفهوم است    "در جملة   . مطرح است  "اسب
بايد داللت بر يك مفهوم داشته باشد ولي از سوي ديگـر             ميسو به لحاظ صادق بودن جمله       

بايد اسم باشد كه داللت      ميطبق منطق فرگه،     ،ون در محل موضوع جمله واقع شده است       چ
هـاي   فرگه اشكال را در كج تـابي      .  نيز تمايز برقرار است    ئ دارد و بين مفهوم و ش      ئبر يك ش  

شايد بتوان با استفاده از تفـاوت        .كند ميبيند و آن را يك اشكال منطقي محسوب ن         ميزبان  
تـوان گفـت بـه حمـل      مي: حمل شايع صناعي پاسخي به اشكال فوق داد    حمل اولي ذاتي و     

 و  مـورد نظـر اسـت      "بـزن " مفهـوم    و در اين حالت صـرفاً      "بزن يك فعل است   "اولي ذاتي   
تـوان گفـت بـه حمـل شـايع           مياما از سوي ديگر     . موقعيت گرامري آن مورد عنايت نيست     

آن لفظ و مصداقي است كه       "نبز"و در اين حالت منظور از        "بزن يك فعل نيست   "صناعي  
  .بايد يك اسم باشد ميموضوع جمله واقع شده و 
 بن كاپالن مطرح شده است آن است كـه اگـر گيومـه عمـل             بنااشكال ديگري كه از ج    

ي از زمـرة عبـارات      ياشاره باشد هر عبارت معنادار در زبان ديگر و حتي هر عبارت بي معنـا              
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 عبـارتي از  Snow is white" گوييم مي وقتي ثالًم. خواهد شد)  فارسيمثالً(زبان طبيعي 

 عبارتي از هـيچ زبـان       rtslbid" گوييم  ميو يا وقتي    "زبان طبيعي غير از زبان فارسي است      
ي از  يـ امـا جز  .انـد   اظهارات درستي در زبان فارسي     ،خود اين اظهارات   "ممكن انساني نيست  

و لـذا اگـر كـل آن        . ن فارسي همين اظهارات درست از عباراتي تشكيل شده است غير از زبا          
هـا نيـز عبـاراتي از         آن يبايد اجزا  مياند پس     اظهار شده جمالت صحيحي در فارسي      ها  قول

ي از زبـان فارسـي      يـ توان بدين گونه جز    ميو بدين ترتيب هر عبارتي را       . زبان فارسي باشند  
 Snow" گفت توان مي گردد كه از يك سو مي به اين امر بر باالخالصة اشكال  .قلمداد كرد
is white تـوان گفـت    مـي نيـز  از سوي ديگر  و ." زبان فارسي استي ازيجز"Snow is 

white رسد با استفاده از تمايز حمل اولي ذاتـي و   مي به نظر ."زبان فارسي نيستي از  يجز
 گـوييم   مـي وقتـي   : توان صحت دو اظهار فوق را توجيه كرد        ميگر  يحمل شايع صناعي بار د    

از زبان فارسي نيست منظورمان حمل شايع صناعي است و بـه عـين           ي  يجز ياد شده عبارت  
وقتـي  امـا   .  كه آن الفاظ فارسـي نيـستند       گوييم  مي و   الفاظ انگليسي بيان شده توجه داريم     

ي از زبان فارسي است در اين حالت مراد آن است كه به حمل اولي ذاتـي                 ي كه جز  گوييم  مي
 .كـه داشـته باشـد   را حال هـر نـوع از اجـزا       ،تهر خبري در زبان فارسي خودش فارسي اس       

ي از يك خبر در ي از اين حيث است كه جزبيان شدهبنابراين در اين حالت عنايت به عبارت   
زبان فارسي است و هر خبر در زبان فارسي به حمـل اولـي ذاتـي خـودش از زبـان فارسـي                       

   .شود ميمحسوب 
اپالن از نظريه ريمر قابل بيان است       مفري براي اشكاالت بن ك    بدين ترتيب   البته اگر چه    

 به اين بيـان كـه آيـا عبـارت داخـل             دارد،وجود    ميهر حال در استفاده از گيومه ابها      ه  اما ب 
اي  و يـا بـه نحـو غيـر اشـاره     ) يعني حمل شايع صناعي است(اي دارد   گيومه استعمال اشاره  

نديس تفكيكي در ايـن دو      و اگر بخواهيم با نوعي استفاده از ا       ). يعني حمل اولي ذاتي   (است  
اي در   استعمال غيـر اشـاره  مثالًشويم كه  ميگاه با اين مشكل روبرو    ل شويم آن  ياستعمال قا 

درون گيومه اتفاق افتاده در حالي كه در اين نظريـه گيومـه نقـش عمـل اشـاره را خواهـد                      
  .داشت

  
   36اي مركب ضمير اشاره. 8

 "الف"است كه به جاي      "اين الف "يا   "آن الف "اي مركب تركيب     منظور از ضمير اشاره   
 ضـميرهاي در رابطـه بـا      . "ايـن معلـم   ", "آن انسان " مانند   ,گيرد مياسم عام يا وصفي قرار      

كه داللت آن ضمير بر مدلولش برقرار        آيا براي اين  : اي مركب با دو سؤال روبرو هستيم       اشاره
 اگر بـا  ,مثالًركب است؟ باشد الزم است كه آن مدلول متصف به وصفي باشد كه در ضمير م             
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 معلم باشد تا داللت     به شخصي اشاره كنيم آيا الزم است شخص مورد نظر حتماً           "آن معلم "

 ساخته شـود    اي  جملهصورت گرفته باشد؟ سؤال دوم آن است كه اگر با ضمير اشارة مركب              
؟ نهيا  است  ) محتوا(= دهندة گزاره    تشكيل   ي در آن ضمير به كار رفته از اجزا        آيا وصفي كه  

 شـده اسـت     بيـان ي از محتوايي كـه      يآيا جز  "آن معلم فرد مناسبي است    " اگر گفتيم    ,مثالً
  ؟نهع جمله است يا معلم بودن موضو
ها پاسخ مثبت و منفي داشته باشند مجمـوع حـاالتي            كه هر كدام از سؤال     بر اساس اين  

ـ      . كه قابل تصور است چهار حالت خواهد شد        هـا مـورد     ت از آن  اما در ادبيات معاصر سه حال
بر . دهد مي به هر دو سؤال پاسخ منفي        37نظرية حداقلي ). 14:ص ،3(بحث قرار گرفته است     

اشـاره و داللـت بـر آن     "آن معلـم " گـوييم  مـي كنـيم و   مياين اساس وقتي به كسي اشاره  
پذيرد حتي اگر آن شخص شغل ديگري داشته باشـد و معلـم              ميشخص با موفقيت صورت     

اي كـه شـامل آن ضـمير مركـب اسـت             ي از محتواي گزاره   ين معلم بودن جز   چني هم. نباشد
 تـشكيل دهنـدة     ياز اجـزا  ,  صرف نظر از شـغلش     , خود شخص مورد اشاره    باشد و صرفاً   مين

رسد در اين صورت هيچ نقش معناشناختي به وصـفي كـه    مياما به نظر . باشد ميگزاره           
 سؤال روبرو خواهيم بود كه بود يا نبود آن وصـف  شود و ما با اين ميبه كار رفته است داده ن   

رسد نظرية حداقلي چندان با درك عرفي      ميچه تأثيري در بيان گزارة مربوطه دارد؟ به نظر          
  . سازگار نيست
 پاسـخ مثبـت     عنوان شده  به اين بيان كه به هر دو سؤال          ؛ است 38 حداكثري ,نظرية دوم 

بايد معلـم باشـد تـا اشـاره و           ميمشاراليه  بدين ترتيب در مثال مورد بحث شخص        . دهد مي
ي از محتواي گـزاره را      يداللت صورت گرفته باشد و نيز وصفي كه در ضمير مركب است جز            

 "آن معلم فرد مناسـبي اسـت      "يم  ي اگر به فردي اشاره كنيم و بگو       بنابراين. دهد ميتشكيل  
طرفداران ايـن نظريـه     .  معلم باشد  در صورتي جملة صادقي بيان شده است كه آن فرد واقعاً          

 از طرفداران نظرية   , كساني هستند كه به نظرية داللت فرگه معتقدند و به تعبير ديگر            عمدتاً
آن معلم يـك    " مانند اي  جملهآن است كه    باال  از لوازم نظرية    . باشند ميداللت غير مستقيم    

 و ضروري   39كند تحليلي و پيشيني    مياي كه بيان     صدق منطقي داشته و گزاره     "معلم است 
 در حـالي  ,ايـم  سخن متناقضي را بيان كرده "آن معلم يك معلم نيست    "يم  يو اگر بگو   .است

 معلـم   ظاهر معلـم اسـت واقعـاً      در  رسد اگر منظور اين باشد كه آن فردي كه           ميكه به نظر    
  . سخن متناقضي بيان نشده است,نيست

ة مثبت و سؤال دوم را به       سؤال اول را به گون    .  موسوم است  40نظرية سوم به نظرية ميانه    
 بـراي موفقيـت در اشـاره و داللـت ضـمير مركـب،               ,بدين ترتيب . دهد ميگونة منفي پاسخ    

امـا بـه لحـاظ      . اي صـورت نگرفتـه اسـت       بايد آن صفت را داشته باشد و اال اشاره         ميمدلول  
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ي از يـ  آن صـفت جز   ,انـد  كه طرفداران اين نظريه، داللـت شناسـي مـستقيم را پذيرفتـه             اين
آن معلـم فـرد مناسـبي       "در مورد جملة      بنابراين،. شود نيست  مياي كه بيان     حتواي گزاره م

آن "اگر فرض كنيم اشاره به سعيد شده باشد سعيد بايد معلم باشد تا ضمير مركـب                  "است
اي كه بيان شده است آن است كه سعيد فـرد مناسـبي              اما گزاره . مدلول داشته باشد   "معلم

در واقع صفت به كار رفته در       . اره معلم بودن سعيد نقش معنايي ندارد      است و لذا در اين گز     
الزمة اين نظريـه آن  .  مدلول و مشاراليه نقش دارد اما در محتواي گزاره نقش ندارد        41تعيين

.  صـدق منطقـي دارد     بيان شـده   جملة   اوالً "آن معلم معلم است   "بگوييم  مثالً  است كه اگر    
كه صـدق منطقـي      اين.  آن گزاره غير ضروري است     ست و ثالثاً  ا 42 گزارة مربوطه پسيني   ثانياً

 صـادق اسـت؛ زيـرا اگـر آن شـخص      مورد نظردارد به اين علت است كه در هر متني جملة     
شـود كـه كـاذب       مـي اي منعقد ن    موضوع جمله تهي بوده و گزاره      معلم نباشد اصالً  ) سعيد(=

پس جملة مورد بحـث يـا       . اگر آن شخص معلم باشد پس معلم بودنش صادق است          و. باشد
 پسيني است زيـرا     ,از سوي ديگر  . كند يا اگر بيان كند صادق است       مياي را بيان ن     گزاره اصالً

چنـين گـزارة     هـم .  احتياج به تحقيق تجربي دارد     نهكه آن شخص معلم است يا        دانستن اين 
  . غير ضروري است زيرا معلم بودن براي سعيد ضروري نيستمورد نظر

آن است كه پاسخ سؤال اول منفي اما پاسخ سؤال دوم مثبت باشد؛ يعنـي               حالت چهارم   
شـايد بـه    . گزارة بيان شده استيوصف مورد نظر در تعيين مشاراليه نقش ندارد اما از اجزا     

  .رسد است كه اين نظر طرفداري ندارد ميكه چنين حالتي بعيد به نظر  دليل آن
  

  نتيجه. 9
اعـم از نمايـة محـض و ضـمير           (اي  نمايهقسام كلمات   پذيرد كه تمام ا    ميدرك عرفي ما    

باشند و حتي    مي) يا كاراكتر ( داراي معناي لغوي     - بدون كمك متن   - مستقالً) اشاره صحيح 
از اين جهت نظرية استخوان خالي و رأي سمن         . توان آن معاني را در فرهنگ لغات يافت        مي

رسد اندراج مشاراليه در متن ارتكـاب        ميچنين به نظر     هم. بر نظر ديويد كاپالن ترجيح دارد     
درك عرفي ما از متن آن است كـه مـتن بـه همـراه معنـاي                 : نوعي مصادره به مطلوب است    

حـال اگـر قـرار اسـت كـه آن           . باشد مي تعيين كنندة مدلول يا محتوا       اي  نمايهلغوي كلمات   
 مـدلول در     متن باشد ديگر تعيين كردني در كار نيست و از پـيش            يمدلول و محتوا از اجزا    
 و نـه  ،كـه عمـل اشـاره   -رسد رأي سـمن   ميبه همين جهت به نظر . متن تعيين شده است   

 نسبت به رأي بـن كـاپالن و نظريـة اسـتخوان خـالي               -داند ميمشاراليه، را مندرج در متن      
  .تر بوده و با درك عرفي ما سازگارتر است دقيق
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مبنـي بـر     - نظريـة ميانـه      )"آن الـف  "ماننـد   (اي مركب    چنين در مورد ضمير اشاره     هم

كه صفت الف داشتن در تعيين مدلول ضمير نقش دارد اما در محتواي گزارة مشتمل بر                 اين
 - نظرية حـداقلي و نظريـة حـداكثري   - در مقايسه با دو نظرية رقيب   -آن ضمير نقش ندارد   

 . تر است دچار لوازم غير شهودي يا غير منطقي نبوده و مقبول
  

  ها يادداشت
1- meaning 
2- semantics 
3- indexicals 
4- context 
5- referent 
6- sense 
7- Nathan Salmon 
8- Peirce 
9- bounded variable 
10- anaphorical  
11- demonstration 

باشـد كـه امـروزه معـادل گـزاره            مـي "thought“ تعبير فرگه از معنـاي يـك جملـة خبـري             -12
(proposition)است .  

13- well formed 
14- pure indexical 
15- true demonstrative 
16- demonstration 
17- agent 
18- time  
19- place 
20- possible world 
21- content 
22- character 
23- direct refernce theory 
24- rigid 
25-contingent  
26- a priori 
27- logical truth 
28- cognitive significance  
29- Bare Bone Theory  
30- the indexical theory of demonstratives 
31- Ben Caplan  
32- natural notion  
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33- formal notion  
34- proper  
35- utterance 
36- complex demonstrative  
37- minimalism  
38- maximalism 
39- a priori  
40- moderate  
41- fixing  
42- a posteriori 
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