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 چکیده
 است شٞٗ ی فّسفٝ ٟٔٓ ٔسبئُ اظ زٚ آٖ ثٙٛیت یب ثسٖ ٚ شٞٗ ٕٞب٘ی ایٗ ی ٔسبِٝ

 خسیس، ضٚیىطز ثب وٝ زاضت سًی وطیپىی .زاضز ثبستبٖ ٔػط ٚ ایطاٖ ٞٙس، زض ضیطٝ وٝ

 ظثبٖ ی فّسفٝ ی حٛظٜ زض ضا ثبثت زاَ ی ٘هطیٝ ٚی .ثسٞس پطسص ایٗ ثٝ ٘ٛیی پبسد

 زٞس ٘طبٖ تب وطز ثبظ ضاٞی ٘هطیٝ، ایٗ قطیك ایٗ اظ وٝ ثٛز ایٗ اٚ سًی ٚ وطز، طحٔك

 ثب ضا زٚ ایٗ اِعأب ٚ ٘ساضز زٚ ایٗ ٕٞب٘ی ایٗ اثجبت ثطای لكًی پبسد يّٓ وٝ حبِی زض

 ٕٔىٗ ضا زٚاِیسٓ تٛاٖ ٔی وٙس؛ ٕ٘ی ضز ضا زٚ ایٗ اتحبز حتی یب زا٘س، ٕ٘ی ٔتحس ٞٓ 

 ثبلی فطغتی ٚسیّٝ ثسیٗ وطیپىی ت.زا٘س اضىبَ ثی ضا ثٙٛیت ایٗ ثٝ ايتمبز ٚ زا٘ست

 زٚاِیسٓ ثتٛا٘یٓ ثٝ ٔب ثطسس، ٔكئٗ ٘تیدٝ ثٝ ٔسبِٝ ایٗ ثطای يّٓ وٝ ظٔب٘ی تب ٌصاضت

 .ثٕب٘یٓ لبئُ

 .ٕٞب٘ی ایٗ زٚاِیسٓ، ٕٔىٗ، ٞبی خٟبٖ ثبثت، زاَ ذبظ، اسٓ: کلوبت کلیدی
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 نعیوه عطبهنش

 فّسفٝ غطة، وبضضٙبس اضضس

 

 نویسنده هسئول:

 ً٘یٕٝ يكبٔٙص

 

 دوالیسن اثببت در کریپکی ثببت دال ی یهنظر بررسی و نقد
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 هقدهه           
 ٔتحس ثسٖ ثب شٞٗ وٝ ٔسبِٝ ایٗ .زاضز یٛ٘بٖ تفىط زض ضیطٝ فّسفی ٔسبئُ اظ ثسیبضی ٕٞب٘ٙس ثسٖ ثب ٞٗش ٕٞب٘ی ایٗ اظ پطسص

 ا٘سبٖ زاضایی تطیٗ اضظش ثب ٘فس وٝ ثٛز ًٔتمس افالقٖٛ .است شٞٗ ی فّسفٝ ٟٔٓ ٞبی سٛاَ اظ ٞٓ ٞٙٛظ ا٘س زٌٚب٘ٝ یب است

 تًطیف حطوت ٔٙطب ضا ٘فس  لٛا٘یٗ ی ضسبِٝ زض افالقٖٛ .است ثسٖ وبضٞبی تطیٗ ٟٔٓ اظ ٘فس ضاستیٗ ٔطالجت ٚ تٛخٝ ٚ است

 ٔٛخٛزات زض حیبت ٔجسا ٚ اغُ ضا ٘فس ٘یع اضسكٛ (Copelston, 2001: 239) .است ثسٖ ثط ٔمسْ وٝ ًٔٙب ثسیٗ وٙس، ٔی

 حیبت ثسٖ ظیطا س،ثبض ٘فس تٛا٘س ٕ٘ی ثسٖ .است ثطذٛضزاض حیبت ٔٛٞجت اظ ثسٖ ٔطوت خٛٞط وٝ است يمیسٜ ایٗ ثط اٚ .زا٘س ٔی

 آٖ ٚ ثسٖ تحمك ضا ٘فس اضسكٛ، .زا٘س ٔی ثسٖ غٛضت ضا ٘فس ٚ ٘فس ی ٔبزٜ ضا ثسٖ اٚ .زاضز حیبت وٝ است چیعی ثّىٝ ٘یست

 (Copelston, 2001: 373-4) .ضٕبضز ٔی  ٘طس٘ی خسا ثسٖ اظ ضا

 ضه اظ تٛا٘ست تٕبیع ٚ ٚؾٛح ٔالن زٚ ثب ٕٞطاٜ وٛخیتٛ قطح ثب ٞفسٞٓ، لطٖ ثعضي فیّسٛف زوبضت، ض٘ٝ سٙت، ایٗ ی ازأٝ زض

 زٚ ایٗ ی ضاثكٝ ٚ است ضسٜ تطىیُ ثسٖ ٚ ٘فس ٔفبضق خٛٞط زٚ اظ ا٘سبٖ وٝ است يمیسٜ ایٗ ثط زوبضت .یبثس ضٞبیی زستٛضی

 ثّىٝ ٍ٘طفتٝ خبی وطتی زض وطتیجبٖ ٔب٘ٙس ثسٖ زض ٘فس أب 102). ،1385 زوبضت،(است وطتی ٚ وطتیجبٖ ی ضاثكٝ ٕٞب٘ٙس

 زٚ ایٗ ٚحست ثٝ لبئُ أب زا٘س ٔی ٔتٕبیع ٞٓ اظ ضا ثسٖ ٚ ٘فس خٛٞط زٚ زوبضت وٝ ایٗ ثب .ٞستٙس ٔتحس ٞٓ ثب زٚ ایٗ آٖ اظ تطثبال

 .)ٕٞبٖ(٘یست ثیطتط ٔٛخٛز یه ٚالى زض ضرع ٞط وٝ ای ٌٛ٘ٝ ثٝ است، خٛٞط

 وٝ سرٙطا٘ی سّسّٝ یه زض ٚی .ثپطزاظز ِیسٓزٚا اثجبت ثٝ ای تبظٜ ضٚیىطز ثب وٝ وطز سًی ٞفتبز ی زٞٝ اٚایُ زض وطیپىی سئَٛ

 زٚ ثسٖ ٚ شٞٗ وٝ زٞس ٘طبٖ وطز سًی  "ثبثت زاَ" ی ٘هطیٝ قطیك اظ ضسیس، چبح ثٝ  ؾطٚضت ٚ ٌصاضی ٘بْ يٙٛاٖ تحت ٞب ثًس

  .ٞستٙس ٔدعا خٛٞط

 ثببت دال ی نظریه

 .زاضز زالِت ٕٔىٗ ٞبی خٟبٖ ی ٕٞٝ زض ًٔیٗ ضی یه ثط غطفب ذبظ ٘بْ ٞط وٝ است ًٔٙب ثسیٗ ذبظ ٘بْ یه ثٛزٖ ثبثت زاَ

 يجبضت ثٝ .است ضی یه "ٔمسض" ٚ "ٔفطٚؼ" حبِت ٕٔىٗ ٞب خٟبٖ وٝ زاضز ٔی يٙٛاٖ ثبثت زاَ ثحث ثٝ ٚضٚز اظ پیص وطیپىی

 ثٝ ثستٝ ضرع یه ضٙبسبیی ٚ.  (kripke, 2000: 16)٘ساضز يیٙیتی ٚ است أط یه أىبٖ ثیبٖ ٕٔىٗ ٞبی خٟبٖ زیٍط،

 ٞٛیت تطریع ٔالن ثبیس ثٙبثطایٗ، .ضا شاتص ٘ٝ یبثیٓ، ٔی زض ضا اٚغبفص تٟٙب غعاِی اظ ٔب ٔثبَ ثطای .اٚست بفاٚغ ضٙبسبیی

 آٖ زض غعاِی است ٕٔىٗ وٙیٓ، ٔی فطؼ ضا ٕٔىٗ ٞبی خٟبٖ ٔب وٝ ایٗ ثٝ تٛخٝ ثب ٚ .زاز لطاض ٞب آٖ اٚغبف ٕٞیٗ ضا افطاز

 ضٛز ٔی تًطیف ی وٙٙسٜ تٛغیف ضطایف ی ٘بحیٝ اظ زاضز، ٚخٛز غعاِی آٖ زض وٝ ٕٔىٙی خٟبٖ ظیطا ٘جبضس؛ ٔتىّٓ ٕٔىٗ خٟبٖ

(kripke, 2000: 43-44) . 

 قٛض ثٝ ٞب نطف زض یب ٚ ٕٔىٗ ٞبی خٟبٖ ی ٕٞٝ زض يجبضات یب اِفبل ٌبٜ وٝ زاضز ٔی يٙٛاٖ وطیپىی فٛق ثحث ثٝ تٛخٝ ثب

 ثبثتی ٔسَِٛ یب ٚ ٘بٔس؛ ٔی ثبثت زاَ ضا ٞب آٖ وٝ زاض٘س ثبثتی ٔسَِٛ زیٍط، يجبضت ثٝ یب وٙٙس، ٔی زالِت ذٛیص ٔسَِٛ ثط یىسبٖ

 ٔی ثبثت غیط زاَ ضا اٚغبف ٔمبثُ زض ٚ زا٘س، ٔی ثبثت زاَ ضا ذبظ ٞبی اسٓ وطیپىی .٘بٔس ٔی ثبثت غیط زاَ ضا ٞب آٖ وٝ ٘ساض٘س

 تػٛض تٛاٖ ٕ٘ی ضا خٟب٘ی ٞیچ .زاضز زالِت اضسكٛ ذبظ شات ثط ٕٔىٗ، ٞبی خٟبٖ ی ٕٞٝ زض "اضسكٛ" ٔب٘ٙس ذبغی اسٓ .زا٘س

 اسٓ ،"اضسكٛ" خبی ثٝ اضسكٛ ٘بْ آٖ، زض وٝ وٙیٓ تػٛض ضا خٟب٘ی است ٕٔىٗ .٘جبضس اضسكٛ ،"اضسكٛ"ٔسَِٛ آٖ زض وٝ وطز

 زض شات ایٗ ثط زاضز، ٚخٛز خٟبٖ ایٗ زض وٝ چٙبٖ "اضسكٛ" ذبظ اسٓ است، "اضسكٛ" شات، ایٗ ٘بْ وٝ اوٖٙٛ أب .ثبضس زیٍطی

 ٘یست یىسبٖ اٚغبفص أب است، یىسبٖ ٕٔىٗ ٞبی خٟبٖ ی ٕٞٝ زض وٝ شاتی وٙس؛ ٔی زالِت ٕٔىٗ ٞبی بٖخٟ تٕبْ

(kripke, 2000: 48). 

 زض ِٚی ٞست، ٘یع "اضسكٛ" ٔسَِٛ وٝ زاضز زالِت شاتی ٚ ضرع ٕٞبٖ ثٝ فًّی يبِٓ زض چٝ اٌط ،"اضغٖٙٛ ی ٘ٛیسٙسٜ" ٚغف أب

 آٖ زض وٝ وٙیس تػٛض ضا خٟب٘ی ٔثبَ، يٙٛاٖ ثٝ .وٙس زالِت  زیٍطی ضرع ثط ٘ستتٛا ٔی زیٍطی، ٚالى ذالف ٚ ٕٔىٗ يبِٓ

 ضا "اضغٖٙٛ" ٚ ثٛز ٘رٛا٘سٜ زضس اغال وٙس، ٔی  زالِت اٚ ثٝ فًّی خٟبٖ زض "اضسكٛ" ذبظ اسٓ وٝ وسی ٕٞبٖ یًٙی اضسكٛ،

 اظ غیط زیٍطی ضرع "اضغٖٙٛ ی ٜ٘ٛیسٙس" ٔسَِٛ غٛضت ایٗ زض .ثٛز اضغٖٙٛ ی ٘ٛیسٙسٜ زیٍطی ضرع ثّىٝ ثٛز، ٍ٘ٙبضتٝ

 ذبغی شات ثط فًّی يبِٓ زض اٚغبف، ایٗ .٘یستٙس ثبثت ٔرتّف ٞبی خٟبٖ ثٝ ٘سجت ذٛز زالِت زض اٚغبف پس .است "اضسكٛ"

 (.ٕٞبٖ) وٙٙس ٔی زالِت زیٍطی شات ثط زیٍطی، فطؾی يبِٓ زض ٚ وٙٙس ٔی زالِت

 وٝ است زضست ٔثبَ، ثطای .وطز تجسیُ ثبثت زاَ ثٝ ضا ٚغف تٛاٖ ٔی "ذبظ يبِٓ ثٝ اٚغبف زازٖ ٘سجت" ثب زیٍط، سٛی اظ

 ٞب خٟبٖ ی ٕٞٝ زض وٝ است ٚغفی ،"فًّی خٟبٖ زض اضغٖٙٛ ی ٘ٛیسٙسٜ" ِٚی است، ثبثت غیط زاَ "اضغٖٙٛ ی ٘ٛیسٙسٜ" ٚغف

 ثٝ ضا آٖ تٛاٖ ٔی زیٍطی، يبِٓ ٞط یب فًّی، يبِٓ ثٝ اٚغبف زازٖ ٘سجت ثب پس .است اضسكٛ آٖ ٚ زاضز زالِت ٚاحسی شات ثط تٟٙب

 .(kripke, 2000: 50)وطز تجسیُ ثبثت زاَ
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 هوبنی این احکبم

 ایٗ ی لؿیٝ قطف زٚ اٌط ؾطٚضی؟ یب ا٘س ٕٔىٗ لؿبیب ایٗ وٝ وٙس ٔی ٔكطح ضا پطسص ایٗ ٕٞب٘ی ایٗ لؿبیبی ٔٛضز زض وطیپىی

 خٕٟٛض ضئیس" ٕٞب٘ی ایٗ ی لؿیٝ ٔب٘ٙس ثبضٙس؛ ٕىٙٝٔ تٛا٘ٙس ٔی یٕٞب٘ ایٗ لؿبیبی ایٗ زٞٙس، تطىیُ اٚغبف ضا ٕٞب٘ی

 (kripke, 2000: 98) ".است تبخط فطا٘سٝ،

 ٞسپطٚس،" ٔب٘ٙس زاض٘س، لطاض ذبظ اسبٔی ی لؿیٝ ایٗ سٛی زٚ وٝ است ٕٞب٘ی ایٗ لؿبیبی ی زضثبضٜ وطیپىی ثحث ی يٕسٜ

 ی ٌعاضٜ ٔٛضز زض وٝ زِیُ ایٗ ثٝ ٘جبضس یپیطیٙ تٛا٘س ٔی ٞب ٌعاضٜ لجیُ ایٗ وٝ است ًٔتمس وطیپىی ".است فسفطٚس

 زالِت ضرع ٕٞبٖ ثٝ ٞٓ "سیسطٖٚ" ِفم ثب ٚ وٙس اضبضٜ ضرػی ثٝ "تِٛی" ثب تٛا٘س ٔی ضرع ظیطا ،"است تِٛی سیسطٖٚ"

 وٝ ضٚ اظآٖ فٛق اسبٔی وٝ است زِیُ ایٗ ثٝ فٛق ی لؿیٝ ثٛزٖ ؾطٚضی أب .ا٘س ٔتحس ٞٓ ثب زٚ آٖ وٝ ٘سا٘س حبَ يیٗ زض وٙس،

 است، سیسطٖٚ ٕٞبٖ تِٛی فًّی، يبِٓ زض اٌط ِصا .زاض٘س زالِت یىسبٖ ثٝ ذٛز ٔسَِٛ ثط ٞب خٟبٖ ی ٕٞٝ زض ا٘س ذبظ اسبٔی

 "ثبثت زاَ" ی ٘هطیٝ ٘تبیح اظ یىی ایٗ .است ؾطٚضی ٕٞب٘ی ایٗ ایٗ ٘تیدٝ زض .است چٙیٗ ٕٔىٗ ٞبی خٟبٖ ی ٕٞٝ زض قجًب

 (kripke, 2000: 100) .است وطیپىی

 ٞبی تئٛضی زض اٚلبت اظ ثسیبضی .ا٘س ٌطفتٝ سطچطٕٝ يّٕی ٞبی تئٛضی اظ وٝ یبفت لؿبیبیی زض تٛاٖ ٔی ضا لؿبیب ٘ٛو یٗا ٘هیط

 (kripke, 2000: 100) .است ٕٞبٖ ایٗ ٞٛا حطوبت ثب غٛت یب ٚ ّٔىِٛی حطوت ثب ٌطٔب یب است ٞب فٛتٖٛ خطیبٖ ٘ٛض، يّٕی

 یب ٞستٙس ٕٔىٗ يّٕی ٞبی تئٛضی ٔٛضز زض ٕٞب٘ی ایٗ لؿبیبی آیب ضٛز؛ ٔی كطحٔ يّٕی لؿبیبی ٔٛضز زض زیٍط ثبض فٛق سٛاَ

 اثجبت ثٝ ضا ٞب آٖ يّٕی اوتطبفبت وٝ ٞستٙس حمبیمی ٞب آٖ .ٞستٙس ٕٔىٗ لؿبیب ایٗ وٝ ا٘س يمیسٜ ایٗ ثط ثًؿی ا٘س؟ ؾطٚضی

 ٘یست چٙیٗ ٚالى زض چٝ اٌط س،٘جبض ّٔىِٛی حطوت ٌطٔب یب ٘جبضس ٞب فٛتٖٛ خطیبٖ ٘ٛض وٝ ثٛز ٕٔىٗ .ا٘س ضسب٘یسٜ

.(Kripke,2000: 98) 
 زض آٖ ٔبزی آثبض وٝ آٖ ٍٔط ٘ساضز، ٚالًیت زضز، ٔب٘ٙس ضٚا٘ی ٔفبٞیٓ ٌٛیٙس ٔی وٝ یبفت وسب٘ی ٔسيبی زض تٛاٖ ٔی ضا ایٗ ٔطبثٝ

 ًٔٙب ثسیٗ .ثبضس ٘ساضتٝ ضا ٔبزی آثبض ایٗ زضز ثٛز ٕٔىٗ ٚالًب .ٞستٙس أىب٘ی ی ضاثكٝ یه زٚ ایٗ ی ضاثكٝ .زٞس ضخ ثسٖ ٚ ٔغع

 .)ٖٕٞب(ت اس يّٓ ی يٟسٜ ثٝ "ثسٖ یب ٔغع ٔبزی آثبض" ٚ "زضز" ی ضاثكٝ وطف .٘جبضس ذبظ ٔغعی حبالت زاضتٗ اِعأب زضز  وٝ

 جنس اسبهی هدلول

 ثیطتط تبُٔ ثب أب زا٘ٙس، ٔی اِفبل ًٔب٘ی زاذُ ضا اخٙبس اٚغبف وٙٙس، ٔی ثحث  اِفبل ٔجحث ٔٛضز زض وٝ ی فالسفٝ اظ ثسیبضی

 أتٙبو لبٖ٘ٛ ثط ٔجتٙی  تحّیّی لؿبیبی" ی ٕٞٝ" :ٌٛیس ٔی تطویجی ٚ تحّیّی لؿبیبی تٕییع زض وب٘ت .ضٛز ٔی ثبثت آٖ ذالف

 ِصا ٚ است ضسٜ ٌٙدب٘سٜ ٔٛؾٛيطبٖ ٔفْٟٛ زض ٔٛخجٝ تحّیُ لؿبیبی وٝ زِیُ ثسیٗ .ا٘س ٔبتمسْ ازضاوبتی شاتب ٚ ا٘س، "تٙبلؽ

 چٝ اٌط ا٘س؛ ٔبتمسْ تحّیّی، ٞبی لؿبٚت ی ٕٞٝ زِیُ، ٕٞیٗ ثٝ زلیمب .وطز سّت ٔٛؾٛو اظ ضا ٔحَٕٛ ٖتٛا ٕ٘ی تٙبلؽ ثسٖٚ

 ایٗ فٟٓ ثطای ِصا ٚ است قال ٔفْٟٛ ٕٞبٖ ٘فس ٚالى زض ایٗ ."است ضً٘ ظضز فّع  یه قال" ٔب٘ٙس ثبضٙس، تدطثی آٖ ٔفبٞیٓ

 (Kant, 1783: 267) ".٘یستیٓ ٔفْٟٛ آٖ ٚضای ستدٛیخ ثٝ ٘یبظی ٚ ثپطزاظیٓ قال ٔفْٟٛ تحّیُ ثٝ ثبیس فمف لؿیٝ

 فّع وٝ وطز ثطزاضت چٙیٗ ضٛز ٔی ظیطا .است "قال" ٔمْٛ "ضً٘ ظضز فّع" وٝ است ٌفتٝ وٝ ٌیطز ٔی ایطاز وب٘ت ثٝ وطیپىی

 .(Kripke, 2000: 117)است قال ًٔٙبی اظ خعیی ضً٘ ظضز

 تٛا٘یٓ ٕ٘ی تدطثٝ قطیك اظ ٔب ٚ است ٔبتمسْ زا٘یٓ، ٔی ضً٘ ظضز عیفّ ضا قال ٔب وٝ ٔكّت ایٗ وٝ است چٙیٗ وب٘ت ازيبی 

 ٔب ِصا وٝ ضسٜ ایدبز ثیٙبیی ذكبی خٛی، يٛأُ اثط ثط وٙیس فطؼ ٌٛیس ٔی وطیپىی .٘یست غحیح لؿبٚتی چٙیٗ وٝ ثفٟٕیٓ

 زض .ثجیٙیٓ لطٔع ضا قال ٕٞٝ آٍ٘بٜ ٚ ضٛز قطف ثط خٛی تغییطات ایٗ سپس .ثبضس ضً٘ سطخ ٚالى زض أب پٙساضیٓ، ٔی ظضز ضا آٖ

 ضً٘ لطٔع ٚالى زض است، ضً٘ ظضز ضفت ٔی ٌٕبٖ وٝ قال" وٝ ٌٛییٓ ٔی ثّىٝ "٘ساضز ٚخٛز قال" وٝ ٌٛییٓ ٕ٘ی ضطایف ایٗ

 قال اٚغبف اظ غطفب ضا ثٛزٖ ضً٘ ظضز وٝ وٝ زْٚ ی ٌفتٝ ذالف ثط ثسا٘یٓ، قال ٔفْٟٛ ٔمْٛ ضا ثٛزٖ ظضز ٔب اَٚ ٔٛضز زض ."است

 .(Kripke, 2000: 118-119)ٓزا٘ی ٔی

 ایٗ .ثطیٓ ٔی وبض ثٝ اضیب اظ ًٔیٗ ٘ٛو یه ثطای ِفهی يٙٛاٖ ثٝ ضا "قال" ِفم ٔب .٘ساضز ٚخٛز "قال" ٔفْٟٛ زض "ثٛزٖ ضً٘ ظضز"

 يٛؼ قال ًٔٙبی ٚالًب خسیس، ذٛاظ یبفتٗ ثب .٘یست غحیح ٌٕبٖ ایٗ وٝ ضس ًّْٔٛ ثًسا است ٕٔىٗ وٝ زاضز اٚغبفی ًٔیٗ ٘ٛو

 ضٛز یبفت خٛٞطی ثًسا است ٕٔىٗ حتی  .٘ساضتیٓ ذجط آٖ اظ وٝ زاضز  خسیسی ٚغف قال وٝ ضٛز ٔی وطف تٟٙب ضٛز، یٕ٘

 )ٕٞبٖ(. زاضز ضا ٘ٛو ایٗ ی ٔطرػٝ اٚغبف ی ٕٞٝ وٝ

 ٚالًی یاٚغبف يٙٛاٖ أىبٖ ٚ ؾطٚضت خب ایٗ زض أىب٘ی؟ یب است ؾطٚضی ای لؿیٝ ،"است ضً٘ ظضز فّعی قال" ٔب٘ٙس لؿبیبیی آیب

 ثب ٔٙبفبتی ایٗ أب .٘یست تمسْ ٔب فٛق ی لؿیٝ وٝ است يمیسٜ ایٗ ثط وطیپىی .ٌطزز ٕ٘ی ثط ٔب خُٟ  يّٓ ثٝ ٚ است ٘هط ٔس

 .(Kripke, 2000: 120)٘ساضز ٞب آٖ ثٛزٖ ؾطٚضی
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 يسز فًّی يبِٓ زض ِٚی ثبضس، ٘ساضتٝ 79 اتٕی يسز تٛا٘ست ٔی قال ."79 اتٕی يسز" ثب است فّعی قال وٝ ٌٛیس ٔی وطیپىی

 اظ یب است ضی یه شاتیبت  اظ یب زاضتٙس "ًٔیٙی اتٕی يسز" ظیطا .است چٙیٗ ٘یع زیٍطی ٕٔىٗ يبِٓ ٞط زض است، 79 آٖ اتٕی

 (Kripke, 2000: 125).٘یست ضس٘ی خسا ضی آٖ اظ غٛضت ٞط زض وٝ آٖ، شات ِٛاظْ

 هوبنی این تئوری رد

 تًسازی وتبة پبیبٖ زض اٚ .زاز تًٕیٓ ثسٖ ٚ شٞٗ ی ضاثكٝ ثٝ ضا ذبظ اسبٔی زالِت ی ٔسبِٝ ،ؾطٚضت ٚ ٌصاضی ٘بْ  زض وطیپىی

 اظ نطیف وبضثطزی ثب وٝ است ایٗ ثط ٚی سًی .زٞس ٔی لطاض ثحث ٔٛضز ثسٖ ٚ شٞٗ ی ضاثكٝ ثبة زض ضا ٕٞب٘ی ایٗ ٞبی تئٛضی اظ

 ذٛیص ٔرتّف ٞبی تمطیت زض ٕٞب٘ی یٗا تع وٝ زٞس ٘طبٖ ،"است ؾطٚضی ثبثت زٚاَ ثیٗ ٕٞب٘ی ایٗ" وٝ ذٛیص، ٔسيبی

 (Kripke, 2000: 144). است ٘بزضست

 :ضٛز ٔی ٔكطح ٕٞب٘ی ایٗ تع اظ تمطیت سٝ ثحث، ایٗ زض

 .ذٛیص ثسٖ ثب ا٘سبٖ ٕٞب٘ی ایٗ •

  زض ذبظ ٔغعی حبِت ثب ضص سبيت ضاس زض "زضز" ٔثال( ذبظ، ٔغعی حبِت ثب ضرػی ٚ ذبظ احسبسی ٕٞب٘ی ایٗ •

 .)سبيت آٖ

 ).ٔغع زض C-فیجطٞبی تحطیه ٚ زضز ٔثال(فیعیىی حبالت اظ ٘ٛيی ثب ضٚحی حبالت اظ ٘ٛيی یٕٞب٘ ایٗ •

 ٕٞچٖٛ فیّسٛفبٖ، اظ ای پبضٜ ِصا .ثبضٙس زاضتٝ تالظٔی ٞٓ ثب ٔسيب سٝ ایٗ وٝ ٘ساضز ٚخٛز زِیّی ٘رست، ثطذٛضز زض الالُ ٌطچٝ،

 ٞبیی ثطٞبٖ است ًٔتمس وطیپىی ٌطچٝ .ا٘س پصیطفتٝ ضا زْٚ یب َٚا تمطیت اظ ٘ٛيی ِٚی ا٘س، وطزٜ ٘فی ضا سْٛ تمطیت زیٛیسسٖٛ،

 وٙس ٔی ضطٚو اَٚ تمطیت اظ ضا ثحث ٚی .است ٚاضز ٞٓ زیٍط ٞبی تمطیت يّیٝ وٙس، ٔی البٔٝ سْٛ تمطیت يّیٝ ثحث ایٗ زض وٝ

.(Kripke, 2000: 144) 
 

 اول تقریب :هوبنی این تز -1

 ثسٖ ثسٖٚ تٛا٘س ٔی ٘فس چٖٛ است؛ ثسٖ اظ غیط ، ٘فس یب ا٘سبٖ وٝ ثٛز ًٔتمس ذٛز اظ لجُ فیّسٛفبٖ اظ ثسیبضی ٕٞچٖٛ زوبضت

 تٛا٘س ٔی ٞٓ ثسٖ وٝ ثیبٖ ایٗ ثٝ وٙس؛ البٔٝ ٞٓ ثسٖ قطف اظ ضا ثطٞبٖ ایٗ تٛا٘ست ٔی ٚی اِجتٝ .زٞس ازأٝ ذٛیص حیبت ثٝ

 ٘فس ثسٖٚ ٔطي ٍٞٙبْ زض ثسٖ ٌفت ٚ ثطز طاتطف "أىبٖ" یه حس اظ تٛاٖ ٔی ضا ازيب ایٗ ثّىٝ .ثبضس زاضتٝ ٚخٛز ٘فس ثسٖٚ

 (Kripke, 2000: 144) .است ثسٖ ٚ ٘فس تغبیط ثط زِیّی ذٛز ضٛز، پصیطفتٝ ٘ىتٝ ایٗ اٌط ِصا .است

 اظ فطاتط چیعی ٔدسٕٝ یه وٝ چٙبٖ ٘یست؛ ذٛیص ثسٖ اظ فطاتط چیعی ا٘سبٖ وٝ ضسٜ ٚالى اضىبَ ایٗ ٔٛضز ٘هط ایٗ اِجتٝ

 فطؼ زض وٝ ثیب٘ی ٕٞبٖ ثٝ است؛ ذسضٝ لبثُ اضىبِی چٙیٗ ایٗ ِٚی .٘یست آٖ ثط يبضؼ ٞیئت ٚ ٚی ی زٞٙسٜ تطىیُ اخعای

 (Kripke, 2000: 144) .آٔس ذٛاٞس ٕٔىٗ يبِٕی زض ٞب آٖ تغبیط

 ٕ٘ی ثط آٖ اظ ای ٘تیدٝ چٙبٖ ِٚی است، زضست ضٕب استسالَ ی ٔمسٔٝ وٝ است ایٗ ضسٜ ٚاضز زوبضت ثط وٝ اضىبالتی اظ یىی

 زضست ٔتحس٘س؛ ثسٖ ٚ ٘فس ٚ ٘یست چٙیٗ ٚالى يبِٓ زض ِٚی ثبضس، ثسٖ ثسٖٚ تٛا٘ست ٔی "ا٘سبٖ ٘فس" ٚ "ضٚح" یًٙی .آیس

 ی ٘ٛیسٙسٜ ٚ فطزٚسی ِصا ٚ ثٛز ضبٞٙبٔٝ ی ٘ٛیسٙسٜ ٚالًب ِٚی ٘جبضس، ضبٞٙبٔٝ ی ٘ٛیسٙسٜ تٛا٘ست ٔی فطزٚسی وٝ قٛض ٕٞبٖ

 .(207ظ ،1375 الضیدب٘ی،) ٔتحس٘س ضبٞٙبٔٝ

 ٘بْ ضا B ٚ ذبظ، ضرػی ثطای ٘بٔی ضا "زوبضت" ِفم وٝ وٙیس فطؼ .٘یست لجَٛ لبثُ استسالَ ی ٘حٜٛ ایٗ وطیپىی ٘هط ثٝ 

 خٟبٖ تٕبْ زض وٝ ًٔٙب ایٗ ثٝ .ٞستٙس ثبثت زاَ ِصا ٚ ذبظ اسٓ زٚ ٞط ”B“ ٞٓ ٚ زوبضت ٞٓ وطیپىی، ٘هط اظ .ثسا٘یٓ ٚی ثسٖ

 ٚ "زوبضت" آٖ زض وٝ ٘یست يبِٕی ٞیچ زیٍط، يجبضت ثٝ .وٙٙس ٔی زالِت اٚ ثسٖ ٚ زوبضت ضرع ثٝ ٕٔىٗ ٞبی

 ”B” ٝثب زوبضت اٌط حبَ س.٘یبث اضخبو اٚ ثسٖ ٚ زوبضت ث B ثبیس ٕٞب٘ی ایٗ چٙیٗ ا٘س، ثبثت زاَ زٚ ٞط وٝ خب آٖ اظ ثبضس، ٔتحس 

 ٞیچ زض تٛا٘س ٕ٘ی زوبضت ًٙی،ی.ثبضس ٔتحس ثس٘ص ثب زوبضت ثبیس ٕٔىٗ ٞبی خٟبٖ ی ٕٞٝ زض زیٍط، يجبضت ثٝ .ثبضس ؾطٚضی

 فمف ٚ است پصیطفتٝ ضا زوبضت ثطٞبٖ ی ٔمسٔٝ ٔستسَ، وٝ حبِی زض .يىس ثط قٛض ٕٞیٗ ٚ ثبضس زاضتٝ ٚخٛز B ثسٖٚ يبِٕی

 ٔی زوبضت ٕٔىٗ، خٟبٖ یه زض وٓ زست وٝ است پصیطفتٝ ثسٖ-٘فس اتحبز ثٝ ٔٙس ثبٚض ضرػی یًٙی، .وٙس ٔی ٔٙى ضا ٘تیدٝ

 ٕٞب٘ی ایٗ ٔب، يبِٓ زض ٞب آٖ ٕٞب٘ی ایٗ ٚ ،”B“ ٚ "زوبضت" ثٛزٖ ثبثت زاَ ثٝ ثٙب چٖٛ، أب .ثبضس ذٛزش ٖثس اظ غیط تٛا٘س

 ثسٖ ثسٖٚ ثتٛا٘س زوبضت اٌط ٔمبثُ زض ثبضس؛ ٔٛخٛز يبِٕی ٞیچ زض ثسٖ ثسٖٚ تٛا٘س ٕ٘ی ٚی ِصا است، ؾطٚضی ثس٘ص ٚ زوبضت

 .(Kripke, 2000: 144-5)ضٛز كٔحم تٛا٘س ٕ٘ی B ٚ زوبضت ٕٞب٘ی ایٗ پس ثبضس، ٔٛخٛز

 ٚغف ٘ٛيی ضبٞٙبٔٝ ی ٘ٛیسٙسٜ .است اِفبضق ٔى لیبس ،"ضبٞٙبٔٝ ی ٘ٛیسٙسٜ" ٚ "فطزٚسی" ٕٞب٘ی ایٗ ثب ٕٞب٘ی ایٗ ایٗ لیبس

 ذٛاٞس ٔی وٝ فیّسٛفی ثٙبثطایٗ، . (Kripke, 2000: 144-5)٘یستٙس ثبثت زاَ ؾطٚضی غیط اٚغبف وٝ ضس ٌفتٝ پیطتط ٚ است
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 ثسٖ اظ تٛا٘س ٕ٘ی زوبضت ٕٔىٙی، يبِٓ ٞیچ زض وٝ زٞس ٘طبٖ ثبیس یًٙی .ضٛز ٔٙىط ٘یع ضا آٖ ی ٔمسٔٝ ثبیس وٙس، ضز ضا زوبضت تع

 تٛخیٟی ٚ ٘یست ثسیٟی ٚ ضٚضٗ چٙساٖ وٝ است ازيبیی ایٗ أب، .زاضز ٔتبفیعیىی ؾطٚضت ٞب آٖ ثیٗ اتحبز ٚ ثبضس، خسا ذٛز

 (Kripke, 2000: 144-5) .است ٘طسٜ اضائٝ اٖ ثطای

 دوم تقریب :هوبنی این تز  -2

    -Token ی ٘هطیٝ ثٝ ثٙب .ٔغع اظ ذبغی حبِت ثطای ٘بٔی B ٚ زضز احسبس اظ ذبغی حبِت ثطای ثبضس ٘بٔی A وٝ وٙیٓ فطؼ

Token Identity ٗزیٍط، يجبضت ثٝ. ٞستٙس ٕٞبٖ ایٗ ٚالى زض زٚ ای A ٚ B تٛاٖ ٔی وٝ است آضىبض ٘هط ثٝ .ٞستٙس یىی 

 ثبضس، زاضتٝ ٚخٛز تٛا٘ست ٔی B وٝ است زضست ایٗ آضىبضا، زیٍط، يجبضت ثٝ .٘جبضٙس یىی زٚ ایٗ آٖ زض وٝ وطز طؼف يبِٕی

 اٌط أب .وٙس زضز احسبس ضرع وٝ ایٗ ثسٖٚ ثبضس، ضسٜ ٔحمك ٔغعی حبِت چٙبٖ یًٙی ثبضس؛ زاضتٝ ٚخٛز A وٝ ایٗ ثسٖٚ

 س.ثبثتٙ زاَ ِصا ٚ ٞستٙس ذبظ ٘بْ زٚ A ٚ B .ضٛ٘س ٔی ٔٛاخٝ ٔطىُ ای ٔسبِٝ ثب زیٍط، ثبض ٕٞب٘ی، ایٗ تع ثٝ لبئّیٗ ثبضس، چٙیٗ

 ٕٔىٗ يٛآِ ی ٕٞٝ زض ٘بٌعیط ثبضٙس، ٔتحس ٞٓ ثب فًّی يبِٓ زض زٚ ایٗ اٌط یًٙی .است ؾطٚضی زٚ ایٗ ثیٗ ٕٞب٘ی ایٗ ٘تیدٝ، زض

 اظ ٕٔىٙی يبِٓ ٞیچ زض تٛا٘س ٕ٘ی B وٝ ستا آٖ ًٔٙبی ثٝ ٔتبفیعیىی ؾطٚضت چٙیٗ .است ؾطٚضت ٞب آٖ ٕٞب٘ی ایٗ ٚ ٔتحس٘س

A ٔی ٞب ایٗ ٕٔىٗ يبِٓ یه زض وٓ زست وٝ ایٗ ثط ٔجٙی وطزیٓ، اضبضٜ آٖ ثٝ وٝ است ثساٞتی آٖ ذالف ایٗ أب، .ضٛز خسا 

 ،زٚ ایٗ ا٘فىبن أىبٖ" وٝ زٞٙس پبسد است ٕٔىٗ ذبظ ٔغعی حبِت-ذبظ زضز ٕٞب٘ی ایٗ ثٝ لبئّیٗ .ثبضٙس خسا ٞٓ اظ تٛا٘ٙس

 .است أىب٘ی ٚغفی "ثٛزٖ زضز"یًٙی ،A ٓٞ A ذٛز ثطای حتی .٘جبضس A تٛا٘ست ٔی B وٝ زٞس ٕ٘ی ٘تیدٝ "B اظ A یًٙی

 شاتی ٚغفی ،"زضز" یًٙی ،Aثطای "ثٛزٖ زضز" وٝ است ایٗ حُ ضاٜ ایٗ پبسد .٘یست خسا ثٛزٖ زضز اظ A ٚالى زض وٝ، آٖ حبَ

 (Kripke, 2000: 146) .یبفت "زضز" ثطای اٖتٛ ٕ٘ی ٚغف ایٗ اظ تط ؾطٚضی أطی ٞیچ .است

 ضا فطزٚسی أىب٘ی، ٚغفی وٝ قٛض ٕٞبٖ ا٘س وطزٜ ٌٕبٖ ایٙبٖ .وطز٘س ا٘تربة ضا فٛق حُ ضاٜ ثطذی ٘ىتٝ، ایٗ ٚؾٛح ضغٓ يّی

 زضز" ضس، ٌفتٝ وٝ چٙبٖ ِٚی، .آٚضز ٔی زض "زضز" غٛضت ثٝ ضا ٔغعی حبِتی ٘یع، أىب٘ی ٚغفی سبظز، ٔی ضبٞٙبٔٝ ی ٘ٛیسٙسٜ

 ضٛز، ٔٙفه زضز اظ تٛا٘س ٔی ٔغع فیعیىی حبِت ٚالًب اٌط ثٙبثطایٗ، .ثبضس "زضز" ضٚا٘ی حبِت ثطای أىب٘ی ٚغفی تٛا٘س ٕ٘ی "ثٛزٖ

 أىب٘ی وٝ زیسیٓ ِٚی .زضز ثطای "ثٛزٖ زضز" ثٛزٖ أىب٘ی ٘ٝ ثبضس، زضز ثب آٖ ٕٞب٘ی ایٗ يسْ ثٛزٖ ٕٔىٗ سجت ثٝ ایٗ ثبیس

 .(Kripke, 2000: 146) است يٛآِ ی ٕٞٝ زض ٕٞب٘ی ایٗ يسْ ٔستّعْ ٘یٕٞب ایٗ يسْ ایٗ ثٛزٖ

 ٔغعی حبِت وٝ قٛض ٕٞبٖ :ثبضس غبزق تٛا٘س ٔی ٞٓ فٛق ی ٔسبِٝ يىس وٝ ٘یست ٔٙبسجت ثی ٘ىتٝ ایٗ تصوط خب ایٗ زض

 .(Kripke, 2000:146)ثبضس خسا ٔغع زض ذبظ فیعیىی ٚؾًیت اظ تٛا٘س ٔی ٞٓ زضز ضٛز، ٔٙفه ثٛزٖ زضز اظ تٛا٘س ٔی ذبغی

 ثبیس وٙس، ٔكطح ضا ٕٞب٘ی ایٗ تع ثرٛاٞس فیّسٛفی اٌط وٝ است ایٗ ٕٞب٘ی ایٗ تع اظ تمطیت ایٗ ٘فی زض وطیپىی استسالَ ذالغٝ

 آٖ زض وٝ وطز تػٛض يبِٕی ٞیچ تٛاٖ ٕ٘ی وٝ زٞس ٘طبٖ یًٙی .وٙس ٘فی ضا زوبضت زٌٚبٍ٘ی ی ٘هطیٝ ٔسافى استسالَ ی ٔمسٔٝ

 ضسس، ٔی ٘هط ثٝ ثسیٟی حتی ٚ ًٔمَٛ آٖ فطؼ وٝ أىب٘ی، چٙیٗ ا٘ىبض است ٚاؾح .ضٛز ٔٙفه ذبظ ٔغعی حبِت اظ ثتٛا٘س زضز

 ٘یست ًٔمَٛ ٕٞب٘ی ایٗ تع ا٘فىبن، أىبٖ پصیطفتٗ ثب ٚ ثٙبثطایٗ، .است ٘بزضست حتی ٚ ثطاٍ٘یع ٔٙبلطٝ ثسیبض

(Kripke ,2000: 147).  

 سوم تقریب :هوبنی این تز -3

 یه ٔثال زا٘س؛ ٔی فیعیىی حبِت ٘ٛو یه ضا ،"زضز" ٔب٘ٙس ضٚحی، حبِت ٘ٛو ضس، اضبضٜ ثساٖ پیطتط وٝ ٕٞب٘ی، ایٗ سْٛ تمطیت

 فیعیىی ٞبی حبِت ٘ٛو ثب زضز ٘ٛو یًٙی :ٞستٙس وّی أط زٚ ٕٞب٘ی ایٗ قطف زٚ خب ایٗ زض .ٔغع زض C -ٞبی فیجط تحطیه ٘ٛو

 سبذتبض ضجیٝ ٞب ٕٞب٘ی ایٗ ٌٛ٘ٝ ایٗ لؿبیبی سبذتبض وٝ است ایٗ ٕٞب٘ی ایٗ ٘ٛو ایٗ ثٝ لبئّیٗ ٌٕبٖ .ضٛز ٔی زا٘ستٝ ٔتحس

 یب ٚ ٞب ّٔىَٛ حطوت ضا ٌطٔب ٔثبَ، ثطای وٝ، لؿبیبیی ٞستٙس؛ (تئٛضیه) ٘هطی ٔٛخٛزات ٔبٞیبت ٔجیٗ وٝ است يّٕی لؿبیبیی

 ثٝ .زا٘س ٔی أىب٘ی ضا ٞب آٖ ؿبیب،ل ایٗ ثبة زض ًَٕٔٛ ی ٘هطیٝ(Kripke, 2000: 148) .زا٘س ٔی ٞب فٛتٖٛ خطیبٖ ضا ٘ٛض

 يبِٓ ٕٞیٗ زض یًٙی، .ٞستٙس أىب٘ی ثّىٝ ٘یستٙس، ؾطٚضی لؿبیبیی چٙیٗ يّٓ، ی فالسفٝ اظ ثطذی ی ٘هطیٝ ثط ثٙب زیٍط، يجبضت

 ٔبٌط اٌط .٘یست غحیح ٘هطی چٙیٗ أب، .٘جبضس ٞب فٛتٖٛ خطیبٖ ٘ٛض، ٚ ّٔىَٛ، حطوت تٛا٘ست ٔی ٌطٔب زیٍط، يٛآِ زض یب ٚ

 تاس چٙیٗ ؾطٚضتب ثبضس، ٞب فٛتٖٛ خطیبٖ ٚالى، زض ٘ٛض، اٌط ٚ است چٙیٗ ؾطٚضتب ثبضس، ٞب ّٔىَٛ حطوت

 (Kripke, 2000: 148). 

  ؾطٚضی؟ یب است أىب٘ی "C-ٞبی فیجط تحطیه" ٚ "زضز" ٕٞب٘ی ایٗ آیب وٝ است ایٗ پطسص حبَ

 ."C-ٞبی فیجط تحطیه" قٛض ٕٞیٗ ٚ است پسیسٜ یه ثطای ثبثت زاَ ٘ٛيی "زضز" ِفم وٝ ضس ضٚضٗ ٌصضتٝ ٞبی ثحث اظ

 (Kripke, 2000: 148) .ثٛز ذٛاٞس ؾطٚضی ٘بٌعیط ثبضس، ٔحمك ٚالى، زض اٌط زٚ، آٖ ٕٞب٘ی ایٗ ثٙبثطایٗ،
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 ٔی آضىبضا زیٍط، يجبضت ثٝ .است ثساٞت ذالف ،C-فیجطٞبی تحطیه ٚ زضز ثیٗ ٕٞب٘ی ایٗ ثٛزٖ ؾطٚضی یًٙی ٘تیدٝ، ایٗ أب

 ایٗ" تع قطفساضاٖ وٝ ٘یست ٕٔىٗ آیب ِٚی .٘جبضس ٕٞبٖ ایٗ C-ٞبی فیجط تحطیه ثب زضز آٖ زض وٝ وطز تػٛض ضا ِٕیيب تٛاٖ

 ثطلطاض تطبثٝ ٘ٛيی يّٕی لؿبیبی ؾطٚضت ٚ ٘هط ٔٛضز ٔسئّٝ ثیٗ ضٛز ٕ٘ی آیب وٙٙس؟ تٛخیٝ ضا ثساٞت ذالف ایٗ ثتٛا٘ٙس "ٕٞب٘ی

 ؾطٚضی وٝ ضس ضٚضٗ تبُٔ ثب أب ضسیس٘س، ٔی ٘هط ثٝ أىب٘ی اَٚ ی ّٚٞٝ زض چٙس ٞط وٝ زیسیٓ يّٕی لؿبیبی ثبة زض وطز؟

 .زاز ضای c-فیجطٞبی تحطیه ٚ زضز ثیٗ ٕٞب٘ی ایٗ ثٛزٖ ؾطٚضی ثٝ اِٚیٝ، ٘هط ثطذالف تٛاٖ ٕ٘ی ٘یع خب ایٗ زض ثٙبثطایٗ، .ٞستٙس

 ذالف ٞب آٖ ؾطٚضت ٌطچٝ يّٕی، لؿبیبی بةث زض .است ٔتفبٚت ٘هط ٔٛضز ٔسئّٝ ثب يّٕی لؿبیبی ٔٛضز وطیپىی، ٘هط ثط ثٙب

 ٚ زضز ٔیبٖ ٕٞب٘ی ایٗ ؾطٚضت ثبة زض تٛخیٟی چٙیٗ أب .زاضز ٚخٛز "ثساٞت ذالف" ایٗ ثطای تٛخیٝ ٘ٛيی ِٚی است، ثساٞت

 ٘ىطزٜ البٔٝ آٖ ثط ثطٞب٘ی وٝ حبِی زض ضٛز، ٔی ٕٞب٘ی ایٗ چٙیٗ ٔسيی وٝ وسی ثٙبثطایٗ، .٘ساضز ٚخٛز C-فیجطٞبی تحطیه

  .وٙس البٔٝ آٖ ثط تٛا٘س ٕ٘ی يّٕی، لؿبیبی ثبة زض تٛخیٝ ضجیٝ الالُ تٛخیٟی، ٞیچ وٝ است ثساٞت ذالف أطی ٔسيی است،

 چٙیٗ .٘یست ٕٞب٘ی ایٗ ٞبی تع ثٝ تًٕیٓ لبثُ تٛخیٝ ایٗ چطا ٚ زاضز ٚخٛز يّٕی لؿبیبی ثبة زض تٛخیٟی چٝ ثجیٙیٓ حبَ

 .وٙیٓ ٔی ثٛزٖ ؾطٚضی ثٝ حىٓ ِصا ٚ اضیب، شاتیبت ثٝ ٘هط يّٕی لؿبیبی ثبة زض وٝ ٌیطز ٔی ٘طبت ٘ىتٝ ایٗ اظ تٛخیٟی

 ٞب ّٔىَٛ حطوت تٛا٘ست ٔی ٌطٔب" وٝ ضٛز ٔسيی وسی اٌط ،"ٞبست ّٔىَٛ حطوت ٌطٔب" ٔب٘ٙس يّٕی، ای لؿیٝ زض ثٙبثطایٗ،

 ضا آٚضز ٔی پسیس ٔب زض ٌطٔب وٝ احسبس ٕٞبٖ يیٙب وٝ ضٛیٓ ضٚثطٚ ای پسیسٜ ثب است ٕٔىٗ ٔب :است ایٗ ٔطازش ٚالى زض ،"٘جبضس

 ٔرّٛلبتی ظٔیٗ زض است ٕٔىٗ وٝ، ثبضس ایٗ ٔطازش است ٕٔىٗ یب .٘جبضس ٞب ّٔىَٛ حطوت پسیسٜ ایٗ ٚ وٙس، ایدبز ٔب زض

 زست ٞب ثساٖ فًّی يبِٓ زض ٌطٔب ٍٞٙبْ وٝ ،S ٔب٘ٙس ذبغی، احسبس ضٛ٘س، ٔی ٔٛاخٝ ٞب ّٔىَٛ حطوت ثب ٚلتی وٝ ثبضٙس سبوٗ

 ثبثت زاَ ثٝ ضا آٖ تٛاٖ ٔی وٝ ثبضس، زیٍطی ی پسیسٜ ٞب آٖ زض S حبِت احسبس يّت ثّىٝ ٚ ٘طٛز ایدبز ٞب آٖ زض زٞس، ٔی

 (Kripke, 2000: 149) .ٕ٘ٛز تسٕیٝ ٌطٔب، اظ غیط زیٍطی،

 ٞب آٖ وٝ چیعی حساوثط ،"ثبضس ٞب ّٔىَٛ حطوت اظ غیط تٛا٘ست ٔی ٌطٔب" وٝ زٞس ٕ٘ی ٘طبٖ تٛخیٟبت ایٗ اظ یه ٞیچ اِجتٝ

 ِٚی ."ثبضس ٞب ّٔىَٛ حطوت اظ غیط تٛا٘ست ٔی  ٌطٔب" وٝ وٙیٓ ٌٕبٖ چٙیٗ ٔبیّیٓ چطا وٝ است ایٗ زٞٙس ٘طبٖ تٛا٘ٙس ٔی

 ٘ىتٝ ایٗ ضسٖ ضٚضٗ ثطای .٘ساضز ٚخٛز ٔغعی حبالت ٚ ضٚا٘ی حبالت ثیٗ ضسٜ ازيب ٞبی ٕٞب٘ی ایٗ ثب ضاثكٝ زض تٛخیٟی چٙیٗ

 ٌطٔب" وٝ ٘یست ایٗ است ٕٔىٗ ٚالًب چٝ آٖ ،"ٞب ّٔىَٛ حطوت ٚ ٌطٔب ٕٞب٘ی ایٗ" ثبة زض .ثطٌطزیٓ فٛق ٔثبَ تٛخیٝ ثٝ ثبیس

 احسبس ٌطٔب وٝ آٖ ثسٖٚ ثبضس، ٔٛخٛز تٛا٘ست ٔی ٞب ّٔىَٛ حطوت وٝ است ایٗ ثّىٝ ."٘جبضس ٞب ّٔىَٛ حطوت تٛا٘ست ٔی

 (Kripke, 2000: 149) .ضٛز ٔٛخٛز S احسبس بزاید ثسٖٚ تٛا٘ست ٔی ٞب ّٔىَٛ حطوت یًٙی ضٛز،

 تحطیه ثب ٚالى، زض زضز، ٌفت تٛاٖ ٔی آیب زاضز؟ ٚخٛز زضز C-فیجطٞبی ٞبی تحطیه ٕٞب٘ی ایٗ ثبة زض ٘ىتٝ ایٗ ٔب٘ٙس آیب ِٚی

 ٘طٛز؟ احسبس زضز غٛضت ثٝ تٛا٘ست ٔی C-فیجطٞبی تحطیه ِٚی است، ٔتحس ٞٓ ؾطٚضتب ٚ است، ٔتحس  C-فیجطٞبی

(Kripke, 2000: 151)  .ثطای آٖ ازضاوی ٚخٛز ثًیٙٝ، زضز، ٚالًی ٚخٛز چٖٛ .٘ساضز ٔحػّی ٌفتٝ ایٗ وٝ است ایٗ حك 

 ثبضس، ٔٛخٛز ٚالى زض ثٛز ٕٔىٗ یًٙی است، ٌطٔب ٕٞچٖٛ زضز ٌفت تٛاٖ ٕ٘ی .است وٙٙسٜ احسبس ثطای آٖ احسبس ٚ ٔسضن

 ثٝ تٛا٘ست ٔی C-فیجطٞبی تحطیه اٌط" ثٙبثطایٗ، .٘یست ٚالى زض ٘طٛز، احسبس زضز اٌط .٘طٛز احسبس ٔسضن ی ٘بحیٝ اظ ِٚی

 (Kripke, 2000: 151) ."٘یست زضز اِٛالى فی C-فیجطٞبی تحطیه" ٌفت ثبیس ،"٘طٛز احسبس زضز غٛضت

 بَٔث ٔثبَ، زٚ ایٗ ٔیبٖ تفبٚت .زاضز تًٕیٓ ضٚحی ٚ ٘فسب٘ی ٞبی پسیسٜ ی ٕٞٝ ی زضثبضٜ ٘ىتٝ ایٗ وٝ ضٛز ٔی ضٚضٗ تبُٔ ثب

 ایٗ ایٗ ٔسضن ثٝ ٘سجت ٚاسكٝ ٘ٛيی ٞب، ّٔىَٛ حطوت ٚ ٌطٔب ٔیبٖ ٕٞب٘ی ایٗ زض وٝ است ایٗ ٚالى، زض زضز، ٔثبَ ٚ ٌطٔب

 C-ٞبی فیجط تحطیه ٚ زضز ٔیبٖ ٕٞب٘ی ایٗ زض ای ٚاسكٝ چٙیٗ وٝ حبِی زض است؛ "ٌطٔب احسبس" آٖ وٝ زاضز، ٚخٛز ٕٞب٘ی

 ثیٗ ٕٞب٘ی ایٗ ثٛزٖ أىب٘ی تٛاٖ ٕ٘ی فٛق تٛخیٝ ثب وٝ ضٛز ٔی ضٚضٗ تطتیت، ٗای ثٝ (Kripke, 2000: 152) .٘ساضز ٚخٛز

 (Kripke, 2000: 153) .ٕ٘ٛز فطؼ ؾطٚضی ضا آٖ ٚ وطز ضز است، ضٚضٗ ثساٞتب وٝ ضا، فیعیىی حبالت ٚ ضٚحی حبالت

 وٙیس فطؼ .وٙیٓ استفبزٜ ٌٝصضت اغكالحبت اظ ثرٛاٞیٓ وٝ آٖ ثسٖٚ زاز، تٛؾیح تٛاٖ ٔی ٞٓ زیٍط قطیمی ثٝ ضا ٘ىتٝ ایٗ

 ثٝ .ثىٙس ثبیس چٝ ضٛز، ثطلطاض ٞب ّٔىَٛ حطوت ٚ ٌطٔب ثیٗ ٕٞب٘ی ایٗ وٝ ایٗ ثطای حبَ .است وطزٜ ذّك ضا خٟبٖ ایٗ ذساٚ٘س

 اٌط ِصا .ٞبست ّٔىَٛ حطوت ذّمت ثًیٙٝ، ذّمت، ایٗ .ضٛز ذّك ٌطٔب وٝ است ایٗ ٌیطز غٛضت است الظْ چٝ آٖ ضسس ٔی ٘هط

 .وٙس احسبس ضا ٌطٔب وٝ ثبضس ٘ساضتٝ ٚخٛز ٘بنطی ٞیچ وٝ ایٗ ِٚٛ ضٛز، ٔی حبغُ ٌطٔب ثطسس، ذبغی حس ثٝ ٞب ّٔىَٛ حطوت

 ی ٘ىتٝ آٖ ٔٙطب ٚ ذكبست تػٛضی ٘جبضس، ٞب ّٔىَٛ حطوت تٛا٘ست ٔی ٌطٔب وٝ اثتسایی تػٛض ایٗ زیسیٓ، وٝ قٛض ٕٞبٖ

 ٚ ٌطٔب ٕٞب٘ی ایٗ غسق ی زضثبضٜ ثٙبثطایٗ،(.  213ظ ،1375الضیدب٘ی،) ضس ثحث آٖ ٔٛضز زض ایٗ اظ پیص وٝ است زیٍطی

 ثبیس ذساٚ٘س ضٛز، ازضان ٕٞب٘ی ایٗ ایٗ ثرٛاٞیٓ اٌط چٙس ٞط .٘یست الظْ ٌطٔب ذٛز ذّمت اظ ثیص چیعی ٞب، ّٔىَٛ حطوت

 (Kripke, 2000: 153) .وٙس احسبس ٌطٔب غٛضت ثٝ ضا ٞب ّٔىَٛ حطوت وٝ ثیبفطیٙس ٔرّٛلی
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 ذّك اظ غیط زیٍطی ذّمت ثبیس ثبضٙس، زضز ٞب، تحطیه ٌٛ٘ٝ ایٗ ثبضس لطاض اٌط ضسس ٔی ٘هط ثٝ ،C-ٞبی فیجط یهتحط ٔثبَ زض أب

 قٛضی ثٝ زضآٚضز، زضز غٛضت ثٝ ضا C-فیجطٞبی تحطیه وٝ است لبزض ذساٚ٘س وٝ ثپصیطیٓ اٌط .پصیطز غٛضت C-فیجطٞبی تحطیه

 ٘یست ؾطٚضی C- فیجطٞبی تحطیه ٚ زضز ی ضاثكٝ وٝ است آٖ سرٗ ایٗ ًٔٙبی وٙٙس، احسبس زضز ضا آٖ ٞب ا٘سبٖ وٝ

.(Kripke, 2000: 153) 

 زیٍط، اظسٛی .است ثطذٛضزاض أىبٖ ٘ٛيی اظ ٔغعی حبالت ٚ ضٚحی حبالت ٔیبٖ تكبثك ضسس ٔی ٘هط ثٝ وٝ است آٖ سرٗ حبغُ

 خع زیٍطی، ٔٙطب ثبیس أىبٖ آٖ ضس،ثب زضست ٕٞب٘ی ایٗ تع اٌط پس .است ؾطٚضت ٔستسيی زٚ آٖ ٔیبٖ ٕٞب٘ی ایٗ وٝ زیسیٓ

 ی ٘حٜٛ اظ تٛا٘س ٕ٘ی أىبٖ ایٗ ٌطٔب، ٔثبَ ثب لیبس زض زیسیٓ ِٚی .ثبضس زاضتٝ ،C-فیجطٞبی تحطیه ٚ زضز ٔیبٖ ی ضاثكٝ

 سٔب٘ ٔی تٛخیٝ ثسٖٚ آٖ ثٙبثطایٗ، .است ضسٖ زضز احسبس ثب ٔسبٚق وبٔال ثٛزٖ، زضز ظیطا ثبضس؛ ضسٜ ٘بضی پسیسٜ احسبس

(Kripke, 2000: 154) .ٕٝ٘ی ٕٞب٘ی ایٗ تع ثكالٖ ثط زِیّی ایٓ، ٘یبفتٝ آٖ ثطای تٛخیٟی ٔب وٝ ایٗ ٞبی تمطیط غحت اِجت 

 (Kripke, 2000: 154) .ثطز ٔی سٛاَ ظیط خسا ضا ٔبتطیبِیسٓ تع ٚ ٕٞب٘ی ایٗ تع ًَٕٔٛ ٞبی تمطیت ٔسّٕب ِٚی ضٛز،

 ٞستی خٟت اظ ضٚحی پسیسٜ ٞط ثٙبثطایٗ، .است آٖ اظ وبُٔ تٛغیفی يبِٓ، اظ فیعیىی تٛغیف وٝ است ٔسيی ٔبتطیبِیست یه

 ٕٞب٘ی ایٗ تع ٔسيیبٖ اظ یه ٞیچ زضٚالى، ِٚی، .ضٛز ٔی ٘بضی آٖ اظ ؾطٚضی غٛضت ثٝ ٚ است فیعیىی ٞبی پسیسٜ تبثى ضٙبسب٘ٝ

 ٘ساضز ٚخٛز تجًیتی ٚ تؾطٚض چٙیٗ ٚ ٘یست چٙیٗ وٝ ثیبٚض٘س ثسیٟی ازيبی ایٗ يّیٝ وٙٙسٜ لب٘ى ثطٞب٘ی ا٘س ٘تٛا٘ستٝ

(Kripke, 2000: 155). 

 دوالیسن  ی نظریه نقد

 ازيبی ٔمبیسٝ وطیپىی، ثطٞبٖ ثط ثٙب .است زضست ثسٖ-شٞٗ ثٙٛیت یب اٍ٘بضی ٌب٘ٝ زٚ تٛا٘س ٔی وٝ زٞس ٔی ٘طبٖ وطیپىی، ٘هطیٝ

 یب "H2O = آة"ٔثُ يّٕی عاضٌٜ یه ازيبی ثب "C فیجطٞبی تحطیه= زضز" یب "ٔغع -شٞٗ" چٖٛ ٞبیی ٌعاضٜ زض ٕٞب٘ی ایٗ

 ٌعاضٜ ٔٛضز زض أب .پصیطیٓ ٔی ضاحتی ثٝ ضا يّٕی ازيبٞبی غحت ٔب .است ٔتفبٚت ثسیبض "ِٔٛىِٛی خٙجص یب حطوت = ٌطٔب"

 فیجطٞبی تحطیه ٚ زضز وٝ ضٛیٓ لب٘ى اٌط حتی .زاضیٓ ٔتفبٚتی زیس "C فیجطٞبی تحطیه = زضز" ٔب٘ٙس ٔغع-شٞٗ ی حٛظٜ ٞبی

C، ٝفیجطٞبی تحطیه ثبیس چطا زا٘یٓ ٕ٘ی أب یىسیٍط٘س، طاٜٕٞ ٕٞیط C احسبس ٍٞٙبْ ٔغع حبِت ثبضس؟ زضز ٚخٛز  ثب ٔسبٚی 

 اظ حبِتی يٙٛاٖ ثٝ زضز، ٕٞچٖٛ چیعی وٝ ایٗ" :وطز ثیبٖ لجُ سبَ غس اظ ثیص ٞبوسّی تٛٔبس چٙب٘چٝ است؟ چٍٛ٘ٝ زضز

 وٝ است تٛؾیح غیطلبثُ ا٘ساظٜ ٕٞبٖ ثٝ است، يػجی ثبفت تحطیه اظ ٘تیدٝ یه يٙٛاٖ ثٝ وٝ ضٛز ٔی ٕ٘ٛزاض( ذٛزآٌبٞی)آٌبٞی

 (Huxley, 1866) ".يالءاِسیٗ تٛسف خبزٚ چطاٌ اظ وطزٖ ِٕس ثب خٗ ذطٚج

 ضا زضز ٔب زضز، ٔٛضز زض ٔثبَ ثطای وٝ است ایٗ تجییٙی ضىبف اظ ٔٙهٛض .است تجییٙی ضىبف اظ حبوی ثطذی اظزیسٌبٜ ٘ىتٝ ایٗ

 ی ضاثكٝ زضز ٚ فیعیىی ی پسیسٜ یه ثیٗ تٛا٘یٓ ٕ٘ی زیٍط، يجبضت ثٝ .ثجطیٓ ًَّٔٛ ثٝ پی يّت اظ ٛا٘یٓت ٕ٘ی أب فٟٕیٓ ٔی

 وٝ چطا .ثسا٘یٓ ٕٞبٖ ایٗ فیعیىی ی پسیسٜ یه ثب ضٚضٙی ٚ سبزٌی ثٝ ضا زضز تٛا٘یٓ ٕ٘ی یًٙی وٙیٓ؛ ثطلطاض ًِّٔٛی ٚ يّی ٚاؾح

 ٞبی ٚالًیت اظ ضا ثسٖ-شٞٗ ٕٞب٘ی ایٗ ٔبتمسْ ضىُ ثٝ وٝ زٞس ٕ٘ی اخبظٜ ٔب ثٝ ضٚا٘ی حبالت سبیط ٚ زضز تئٛضی-پیطب ٔفبٞیٓ

 ثٙٛیت ٘فى ثٝ سبزٌی ثٝ "تجییٙی ضىبف" .است تؿبز زض فیعیىبِیسٓ ثب تجییٙی ضىبف وٝ است ٚاؾح .وٙیٓ استٙتبج فیعیىی

 ٔب٘ٙس ٕٞب٘ی ایٗ یه ٔب وٝ بٔیٍٞٙ .است ٔطىُ است، ٔسيی فیعیىبِیست وٝ ٌٛ٘ٝ آٖ ٔغع -شٞٗ ٕٞب٘ی ایٗ ثٝ ثبٚض أب .تاس

 ٞٓ ثب C فیجطٞبی تحطیه ٚ زضز احسبس وٝ ضا ازيب ایٗ وٝ است ایٗ ٔب ٚاوٙص ثٍیطیٓ، ٘هط زض ضا ،"Cفیجطٞبی تحطیه = زضز"

 است ٘طسٜ زازٜ ٔٛضز ایٗ زض تٛؾیحی اِجتٝ .ا٘س ٔتٕبیع حبالت ٞب C- فیجطٞبی تحطیه ٚ زضز وٝ چطا ثسا٘یٓ ٘بزضست ضا ٞستٙس

 ایٗ ثٝ  حبؾط حبَ زض فیعیىبِیسٓ وٝ است آضىبض .است زضز احسبس افعایص ثب ٔسبٚی Cفیجطٞبی ثیطتط تحطیه طاچ وٝ

 (Block and Stalnaker, 2000, Papineau, 2002, ch 5) .است ٘سازٜ پبسری ٞیچ سؤاالت

 تحطیه ثیبٚضز، زضز ثٝ ضا ا٘سبٖ چٝ آٖ زیٍطی خٟبٖ زض اٌط ؟است C-ٞبی فیجط تحطیه زضز آیب وٝ ضٛز ٔی ایدبز سٛاَ ایٗ أب

 زٞیٓ ٕ٘ی اخبظٜ ٚ است C-فیجطٞبی تحطیه =زضز وٝ پصیطفتیٓ ٔب أب .٘یست زضز C-فیجطٞبی تحطیه پس ٘جبضس، C-فیجطٞبی

 ايالْ C-فیجطٞبی تحطیه اظ غیط چیعی ضا زضز تٛا٘ٙس ٕ٘ی ٞٓ زا٘طٕٙساٖ غٛضت ایٗ زض ٚ ضٛز ثسَ زضز ثٝ زیٍطی حس ٞیچ وٝ

 تحطیه =زضز وٝ ًٔتمسیس ضٕب وٝ ظٔب٘ی تب أب .٘یست C-فیجطٞبی تحطیه زضز، وٝ ضٛز ًّْٔٛ آیٙسٜ زض وٝ است ٕٔىٗ .وٙٙس

 ٔطبثٝ زلیمب ایٗ .است زا٘طٕٙساٖ اضتجبٞبت اظ ٘بضی ٘یست، C-فیجطٞبی تحطیه زضز وٝ ایٗ وٙیٓ فىط ثبیس است، C-فیجطٞبی

 وٙفطا٘س یه زض ضٚظ یه ا٘سضٚ ٚیّع وٙیٓ فطؼ ٔب است ٕٔىٗ .است پطزاظ طیٝ٘ه آذطیٗ فطٔب وٝ ثبضیٓ ًٔتمس ٔب وٝ است ایٗ

 زٞیٓ ٕ٘ی اخبظٜ ذٛزٔبٖ ثٝ است پطزاظ ٘هطیٝ آذطیٗ اٚ ًٔتمسیٓ ٔب وٝ ظٔب٘ی تب أب .٘یست پطزاظ ٘هطیٝ آذطیٗ فطٔب وٝ وٙس ايالْ

 (Papineau 17 :2012) .ٌٛیس ٔی زضست ا٘سضٚ ٚیّع وٝ وٙیٓ فىط وٝ
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 ثبثت ضا ٔكّت ایٗ ٞٙٛظ ايػبة ٞبی فیعیِٛٛغیست ظیطا زا٘ٙس، ٕ٘ی  C-فیجطٞبی تحطیه ضا زضز ًٔبغط ٞبی ىبِیستفیعی أب

 يّی ثطٞبٖ ٔثبَ ثطای .ثطیٓ ٔی پٙبٜ فیعیىبِیسٓ ثٝ ثبضیٓ ٘ساضتٝ ضبٞسی ٕٞب٘ی ایٗ ثطای ٔب اٌط حتی پبپیٙٛ يمیسٜ ثٝ .ا٘س ٘ىطزٜ

 حبِت یه ثٝ ٔسبِٝ ایٗ ٚ ثطیٓ، ٔی يّت ٚخٛز ثٝ پی ًَّٔٛ ٞط ٚخٛز اظ ذبضج يبِٓ زض بٔ آٖ قی وٝ فیعیىبِیسٓ ثٝ ايتمبز ثطای

 ٕٞب٘ٙس ایٗ فیعیىی حبالت اظ ثًؿی ثب آٌبٞب٘ٝ حبالت وٝ ضسیٓ ٔی ٘تیدٝ ایٗ ثٝ ٚ ضٛز؛ ٔی ٔٙدط ٔسبِٝ ایٗ ثٝ ٘سجت آٌبٞی

(2012: 19 Papineau). 

 فىط ٔب آٌبٞی ثٝ ٔطثٛـ حبالت ٚ ٔسبئُ ٔٛضز زض أب است، غبزق فیعیىبِیسٓ وٝ ٔكٕئٙیٓ ٔب ٘هطی سكح زض وٝ ٌٛیس ٔی پبپیٙٛ

     ثبضٙس اضتجبـ زض ٞٓ ثب ٚالًب آٟ٘ب اٌط حتی ٞستٙس، خسا ٔغعی حبالت اظ آٌبٞی ثٝ ٔطثٛـ حبالت ٚ ٔسبئُ وٝ وٙیٓ ٔی

(2012: 19 Papineau). 

 

 ٌیطی ٘تیدٝ

 ثبثت زاَ .٘بٔس ٔی "ثبثت زاَ" ضا یبثٙس ٔی اضخبو ذٛیص ٔسَِٛ ثٝ ٕٔىٗ ٞبی خٟبٖ ی ٕٞٝ زض وٝ اسبٔی ٚ اِفبل وطیپىی

 ٌعاضٜ وٝ وٙس ٔی سًی ثسٖ، ٚ شٞٗ ثٙٛیت اثجبت یطای .زاض٘س زالِت ذٛیص ٔسَِٛ ثط وٝ است ذبظ اسبٔی اظ زیٍطی تًجیط

 ضا آٖ يّٕی وطف قطیك اظ ٔب وٝ است ٕٞب٘ی ایٗ ٞبی ٌعاضٜ اظ ٘ٛيی ّٔىِٛی، خٙجص =ٌطٔب.وٙس ثطضسی ضا ٕٞب٘ی ایٗ ٞبی

 .است C– ٞبی فیجط تحطیه ٚ زضز ظ٘س، ٔی زٚاِیسٓ اثجبت ثطای وٝ ٔثبِی أب .ا٘س ؾطٚضی ٞب ٌعاضٜ ٘ٛو ایٗ ِصا وٙیٓ، ٔی اثجبت

 وٝ غٛضتی زض .ثبضٙس ٕٞبٖ ایٗ ثسٖ ٚ شٞٗ ثبیس .ثبضس ٕٞبٖ ایٗ"   "c-تحطیه فیجطٞبی"ضا ثب  "زضز"اٚ ٔی ٌٛیس زض غٛضتی وٝ 

 ی حٛظٜ زض ٚ است فیعیىی حبالت اظ حبوی"  "c-فیجطٞبی تحطیه" ٚ است، شٞٗ ی حٛظٜ زض ٚ آٌبٞب٘ٝ حبالت اظ حبوی "زضز"

 ٔی اثجبت ضا ثٙٛیت ٞبیی ٌعاضٜ چٙیٗ تجییٗ ثب ٚ وٙس ٔی ًٔطفی ٔدعا خٛٞط زٚ ضا ثسٖ ٚ شٞٗ اٚ تطتیت ثسیٗ  س.زٞ ٔی ضخ ثسٖ

 .وٙس

 أب .٘ساضز ٚخٛز C-فیجطٞبی تحطیه =زضز ٕٞب٘ی ایٗ تبییس ثطای يّٕی زِیُ چٞی وٝ ا٘س ٌطفتٝ ایطاز وطیپىی ثٝ ٞب فیعیىبِیست

 ٘یٍُ پبسد وطیپىی، ثطٞبٖ ثٝ غحیح پبسد تٟٙب .است ضٛاٞس ٌطفتٗ ٘بزیسٜ ثطای سفسكٝ ٘ٛيی پبسد ایٗ وٝ است ًٔتمس ٚی

 ظٔبٖ آٖ تب ٚ ٘یست c-فیجطٞبی تحطیه زضز، وٝ است ٘طسٜ يٙٛاٖ ٔسبِٝ ایٗ ثطای لكًی پبسد ٞٙٛظ وٝ است ًٔتمس اٚ. است

 ٘هط ثٝ ٕٔىٗ غیط تمطیجب زاضز ٚخٛز ٔغعی حبالت ثسٖٚ آٌبٞب٘ٝ حبالت وٝ ٔسبِٝ ایٗ .٘یست ٕٔىٗ غیط زٌٚبٍ٘ی چٙیٗ پصیطفتٗ

 ٚ است ٌصاضتٝ يّٕی خسیس ٞبی وطف ی يٟسٜ ثٝ ضا وطیپىی ی ٘هطیٝ ضز ٘یٍُ وٝ ضسس ٔی ٘هط ثٝ زیٍط، يجبضت ثٝ .ضسس ٕ٘ی

 .زا٘س ٔی اضىبَ ثال ضا آٖ پصیطش بٖظٔ آٖ تب
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