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 فراز قلبی
 هاي بنیاديپژوهشگاه دانش
  

 خالصه:
 ،ي اخیر برخی از فیلسوفان شود. در دو دهه بازنمایی با گزاره آغاز می ،ها گزاره بِبا هاي سنتی در در نظریه

کنند که  اند. این فیلسوفان فکر می گزاره مورد نقد و انکار قرار داده ي بازنماییِ مسأله هاي سنتی را از جهت نظریه
بخشی  رضایت هاي سنتی به نحوِ بنابراین نظریه ؛او آغاز شود گرِ بازنمایی تواند با عامل و عملِ بازنمایی تنها می

 ها تمرکز خواهم کرد گزاره بابِ کنند. من در این ارائه بر یک نظریه در گزاره را تبیین نمی ي بازنماییِ مسأله
 ویژگیِ ،حمل عملِ ي نوعِ ه مثابهشود و گزاره ب عامل آغاز می حملِ که در آن بازنمایی با عملِ نوع)-ي عمل (نظریه

نوع -ي عمل ي نظریه برجسته برد. اسکات سومز و پیتر هنکس دو مدافعِ عمل به ارث می این گر بودن را از بازنمایی
گر باشد دارند. من نخست  تواند بازنمایی حمل می حمل و اینکه چرا عملِ هاي متفاوتی از سرشت هستند. آنها تلقی

ولی در  داردقوتی که هر تلقی  نقاط رغمِ دهم. سپس نشان خواهم داد که علی ا شرح میآنها ر هاي متفاوت تلقی
گزاره را تببین کند. در نهایت  ي بازنماییِ بخشی مسأله رضایت تواند به نحوِ یک نمی رسد که هیچ نهایت به نظر می

هاي  تلقی تواند نقاط قوت کنم و استدالل خواهم کرد که این پیشنهاد می حمل ارائه می سرشت بابِ پیشنهادي در
سومز و هنکس را حفظ کند و تا حدودي از نقاط از   گیرم که شاید آن تلقی بنابراین نتیجه میآنها حذر کند.  ضعف

 هاي سومز و هنکس مرجح باشد.  بر تلقی خواهم کرداز آن دفاع  من حمل که
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 :لینک ورود به جلسه سخنرانی 
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 :انی وارد شوندتمام کاربران می توانند با استفاده از نام کاربري و رمز ورود زیر به سخنر

 biweeklyseminars نام کاربري:

 biweeklyseminars رمز ورود:
 کاربران می توانند پس از ورود به عنوان میهمان، نام نمایشی خود را تغییر دهند.
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