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چکیده:
متاانتولوژی( 1مطالعة ماهيتِ مسائل انتولوژیک )2در سالهای اخير رشد کرده است .تمرکز این مقاله بر برخی دیدگاهها و استداللها
خواهد بود که در مباحث امروزی نقشی محوری دارند .یک موضوع این خواهد بود که انتولوژی را چقدر باید جدی بگيریم :آیا دليلی
وجود دارد تا رویکردی شکاکانه 3یا انقباضی 4نسبت به مدعيات انتولوژیک داشته باشيم؟ این موضعی است که رودلف کارنپ،5
هيالری پاتنم 6و الی هِرش 7به طرق مختلف از آن دفاع کردهاند .موضوعِ دیگرْ کارآمدیِ رویکردهای فرگهای و کواینی به انتولوژی
است که ،هم در گذشته و هم در حال حاضر ،در فلسفة تحليلی اهميتی اساسی داشتهاند.
مقدمه
انتولوژی مطالعهای است دربارة آنچه هست .متاانتولوژی مطالعة ماهيتِ پرسشهایی است که دربارة آنچه هست مطرح میشود؛ یعنی
ماهيت انتولوژی .متاانتولوژی در سالهای اخير رشد کرده است و تمرکزِ بحث من بر برخی دیدگاهها و استداللها خواهد بود که در
مباحثاتِ امروز ،نقشی مرکزی دارند .من بحث خودم را بر دو موضوع اصلی متمرکز میکنم؛ اول اینکه ،آیا دليلی وجود دارد که
رویکردی شکاکانه یا انقباضی نسبت به مدعيات انتولوژیک داشته باشيم یا نه .موضوع دیگر دربارة کارآمدیِ رویکردهای فرگهای و
کواینی به انتولوژی است که ،هم در گذشته و هم در حال حاضر ،در فلسفة تحليلی موقعيتی مرکزی دارند.

1

. metaontology

2

. ontological

3

. skeptical

4

. deflationary

5

. Rudolf Carnap

6

. Hilary Putnam

7

. Eli Hirsch

2

متاانتولوژی
نوشتۀ متی اکالند

ترجمۀ مهدی رعنایی

استداللهای انتولوژیک
عموماً تزهای انتولوژیک به این صورت هستند:
( F )1ها وجود دارند.
عالوهبراین ،معموالً فرض میشود که وجود با عباراتِ سوریای نظير «...وجود دارد» 1و «برخی 2»...بيان میشود (نام سورِ وجودی هم
از همينجا میآید) .برمبنای این فرض،
( F )2هایی که وجود دارند
را میتوان برای همة منظورها و اهدافْ با ( )1جایگزین کرد.
یکی از رویکردهای اصلی به انتولوژی در فلسفة تحليلی ،چيزی است که من نام آن را رویکردِ کواینی میگذارم .کواینیها اساساً به
فرض اساسیای که ذکر شد متعهد هستند .چنين تعهدی آنها را قادر میسازد تا بهشدت بر استداللهای الزام 3چنگ بيندازند تا از
تزهای مثبتِ انتولوژیک دفاع کنند .صورتِ پایة استداللِ الزام چنين است:
 )1سوربَستن بر  Fها در بهترین نظریة ما از جهانْ ضروری (الزم) است.
 )2بنابراین F ،ها وجود دارند.
مثال کالسيکِ چنين استداللی استداللِ کواین ـ پاتنم برای افالطونگرایی 4در فلسفة ریاضيات است .آنها معتقدند که سور بستن بر
هویات ریاضی در علوم طبيعی الزم است .از آنجا که ما باید به بهترین نظریههای علوم طبيعی باور داشته باشيم ،باید بپذیریم که هویات
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ریاضياتی هم وجود دارند .این فرض که میتوان ( )1و ( )2را با هم جایگزین کرد ،به ما اجازه میدهد تا نه تنها نتيجه بگيریم که هویات
ریاضی هستند ،بلکه به این نتيجه نيز پایبند باشيم که آنها وجود دارند( .ارائة کالسيکِ رویکردِ کواینی در کواین ( )1948و ()1951
آمده است .ارائهای کالسيک از استداللِ الزامِ کواین ـ پاتنم هم در پاتنم ( )1970آمده است).
خودِ کواین ،و همينطور کواینیهای سفت و سختتر ،علم (علمِ طبيعی) را داورِ نهاییِ تعيين کردنِ این میدانند که چه چيزی هست.
گروه بزرگتری از فيلسوفان ـ دیوید لوئيس 1اینجا چهرة برجسته است ـ بهمعنایی موسعتر کواینی هستند و نقشِ مهمتری به فلسفه
میدهند .لوئيس برای دفاع از وجود جهانهای ممکنِ عينی و همينطور وجودِ اجزای زمانی ،استداللهایی ارائه میکند که مانند
استداللهای الزام هستند .لوئيس با استفاده از نياز به فرضِ آنها برای مقاصدِ نظریِ مختلف ،بهنفعِ نظریاتِ ذکرشده استدالل میکند.
این دست استداللهای لوئيس برای وجود جهانهای ممکنِ عينی در کتابِ او ،دربارة تکثر جهانها( 2فصل  )1ارائه شدهاند .یکی از
استداللهای لوئيس برای اجزای زمانی اینگونه است؛ با مسئلة تغيير آغاز میکنيم :چگونه ممکن است یک شیء در زمانِ  tویژگیِ P
را داشته باشد و در زمانِ دیگری ،t* ،این ویژگی را نداشته باشد؟ پاسخِ «پرجورنتيستِ» 3لوئيس از این قرار است :این مسئله بهخاطر این
ممکن است که آن شیء یک «کرمِ زمانی ـ مکانی» 4است .در واقع ،آن شیء در زمانِ  tیک جزء زمانی دارد که دارای ویژگیِ  Pاست
و جزءِ زمانیِ دیگری در زمانِ * tدارد که چنين ویژگیای ندارد .توسل به اجزای زمانی در اینجا بهعنوانِ یک امرِ ضروری برای توضيحِ
تغيير درنظر گرفته شده است .بهخاطر اینکه چنين فرضی ضروری است ،ما باید وجودِ اجزای زمانی را بپذیریمأ.
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استداللهای دیگری با مجموعة مالحظات بيشتری نيز وجود دارند که تالش میکنند تا بهنوعی روشِ انتولوژی را شبيه به روش علم

کنند .به مثال دیگری توجه کنيد :پيتر ون اینواگن 1در کتاب موجودات مادی )1990( 2دلمشغولِ چيزی است که خود آن را پرسش
خاص ترکيب 3مینامد x :ها باید چه شرایطی داشته باشند تا شيئی وجود داشته باشد که مرکب از  xها ،و تنها مرکب از آنها ،باشد؟
همانطور که از بحث ون اینواگن مشخص است ،او دنبال پاسخی عام و نظاممند به این پرسش است .منتقدی ممکن است بپرسد چرا
باید انتظار داشته باشيم که چنين پاسخی وجود داشته باشد :چرا شرایطی که  xها باید برآورده کنند نمیتواند برمبنای اینکه ما دربارة
ميزها ،سيارهها ،سواحل یا مردم صحبت میکنيم متفاوت باشد؟ تِرِنس هُرگَن )1993( 4از جانب ون اینواگن اینگونه پاسخ میدهد:
«یک نظریة متافيزیکیِ رضایتبخش باید نظاممند و عام باشد؛ همانطور که یک نظریة رضایتبخش علمی اینگونه
است .همينطور باید حقایقِ توضيحدادهنشده را در حداقل ممکن نگاه دارد .بهطور خاص ،یک نظریة خوبِ متافيزیکی
یا علمی باید از ارائه کردنِ تعداد زیادی از حقایقِ ترکيبیِ خاص ،غيرمرتبط و یکتا 5پرهيز کند)695( .
این مثالی است از اینکه چگونه گاهی روششناسیِ انتولوژیکْ شبيهِ روششناسیِ علمی درنظر گرفته میشود.
دستة بزرگی از استداللهای غيرنظری در انتولوژی را میتوان استداللهای زبان عرفی 6ناميد؛ این استداللها فقط به این توجه میکنند
که ما چگونه بهطور روزمره صحبت میکنيم .استدالل سادهای از این دست میتواند اینگونه باشد :ما معموالً بهصورتِ مطمئن میگویيم
«شرلوک هلمز یک کارآگاه مشهور است» .اما اگر قرار است این جمله صادق باشد ،باید شيئی وجود داشته باشد تا «شرلوک هلمز» به
آن ارجاع دهد .بنابراین شرلوک هلمز وجود دارد .یا این استنتاج را در نظر بگيرید« :جان باور دارد که برف سفيد است» و «مری باور
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دارد که برف سفيد است» .از این دو میتوان استنتاج کرد که «چيزی وجود دارد که هم جان و هم مری به آن باور دارند» .اعتبارِ ااهریِ
این استنتاج ،و همينطور این نکتة بهااهر پيشپاافتاده که آنچه جان به آن باور دارد چيزی در ذهن مری نيست و برعکس ،به این نتيجه
ختم میشود که اشيائی برای باور وجود دارند که در ذهن گویندگان نيستند ،بلکه انتزاعیاند :یعنی گزارهها .استداللهای مشابهی
میتوان برای وجود بسياری چيزهای دیگر ارائه کرد که بسياری از آنها کمتر از هویات داستانی و گزارههای انتزاعی بحثبرانگيزند.
(کسی که وجود ميزها را انکار میکند چيزی میگوید که ااهراً در تضاد با چيزهایی است که ما بهطور روزمره ااهار میکنيم ).اما این
روشِ استدالل هنگامی واضح خواهد بود که دربارة مسائل بحثبرانگيز بهکار برده شود.
یک پاسخِ بالفاصله به این نوع از استدالل ،آن طور که بيان شد ،از این قرار است :البته که ما چنين چيزهایی را با اطمينان بيان میکنيم،
اما این بدان معنا نيست که چيزی به نام شرلوک هلمز وجود دارد؛ زیرا ممکن است چيزی که ما میگویيم کاذب باشد .هر مدافعی از
استداللهای زبان عرفی باید دليلی فراهم کند که نشان دهد شيوهای که ما بهصورت روزمره صحبت میکنيم راهی است قابل اعتماد
برای رسيدن به اینکه چه چيزهایی وجود دارند .در اینجا به چارچوبِ کلیِ دو راه برای نشان دادن چنين چيزی اشاره میکنم؛ یکی این
است که استدالل کنيم شهودِ پيشينی به همان ميزان راهنمایی برای کشفِ حقایقی دربارة جهان است که ادراک حسی .حال ،ادعا این
است که شيوة سخنگفتنِ ما نشاندهندة چيزهایی است که ما شهود میکنيم و بنابراین ،راهنمایی است برای کشفِ حقایق دربارة جهانِ
خارج .طریق دیگر تشابه برقرار کردن ميان مدعيات مرتبط با حقایق مفهومی است :به همان دليل که ما میتوانيم بدانيم همة مجردها
ازدواج نکردهاند ،میتوانيم بدانيم (بگویيم) که اگر اشيای ریزی که بهصورتِ ميز نظم یافتهاند در اتاق وجود داشته باشند ،آنگاه ميزی
در آنجا وجود دارد (نيازی نيست اشاره کنم که اینها فقط طرحی کلی از روشهای استدالل هستند).
مسئلهای کامالً متفاوت دربارة استداللهای زبان عرفی نيز وجود دارد .ممکن است اینگونه باشد که وقتی ما جمالتی که بهلحاظ
تحتاللفظی گزارههایی را بيان میکنند که از نظر انتولوژیکی تعهدآورند ،منظور ما همان معنای تحتاللفظی نبوده است .مثالً هنگامی
که می گویيم فالنی ریگی به کفشش دارد یا باری روی دوشش گذاشته شده است ،منظور ما دقيقاً این نيست که در کفش کسی
سنگریزه هست یا مثالً کسی باری را با خود حمل میکند .اینکه در برخی موارد اینگونه است ،بحثبرانگيز نيست .برخی فيلسوفان
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(داستانیگرایان )1معتقدند که ممکن است در برخی موارد ،که بهلحاظ فلسفی اهميت دارند ،همينگونه باشدب؛ مثالً ااهار جمالتی را
درنظر بگيرید که بهنظر میرسد ما را به وجودِ هویاتی ریاضياتی مانند اعداد متعهد میکند .در ابتدا این پيشنهاد به نظر مهمل میرسد:
ااهارات روزمرهای نظير «تعداد ثبتنامکنندگان  30نفر است» بهنظر نمیرسد که مانند ااهارِ این باشد که «فالنی ریگی به کفشش دارد»،
اما این یک مالحظة سریع است که نشان میدهد ممکن است نظر داستانیگرا دربارة اعداد ،حرفی برای گفتن داشته باشد .فرض کنيد
موجودی که شما آن را غيبگو می دانيد ـ چيزی که فرض میکنيد هميشه حقيقت را میگوید ـ به شما میگوید که درحقيقت اعداد
وجود ندارند .آیا این باعث میشود که شما جمالتی را که بهلحاظ انتولوژیکی متعهد به اشيای ریاضياتی میکنند دیگر بيان نکنيد؟
قاعدتاً نه .همينطور بهنظر نمیرسد که از آن به بعد ،جمالت ریاضياتیْ متفاوت از قبل باشند .این پيشنهاد که ااهارِ روزمرة جمالت
ریاضياتی دارای صدقِ تحتاللفظی نيستند این مسئله را بهخوبی توضيح میدهد .مثالً ممکن است همة چيزی که قرار است وقتی
میگویيم « ،»2+2=4چيزی شبيه به این باشد که اگر دو چيز داشته باشيد و دو چيز دیگر هم داشته باشيد ،در آن صورت چهار چيز دارید.
طبيعی است که تمایل شما برای ااهار این جمله ،مستقل از باور شما ،به اشيائی نظير اعداد است .بهطور مشابه ،آیا اینکه قانع شویم
شخصيتهای داستانی وجود ندارند ،بر تمایل ما برای صحبت کردن به همان شيوة مألوف دربارة آنها تأثير میگذارد؟
چالش داستانگرایانه همينطور به استداللهای الزام مربوط است .نمونة این استداللها استداللِ الزامِ کواین ـ پاتنم برای افالطونگرایی
در ریاضيات است .شاید تا آنجا که مسور ساختنِ اعداد در علم ضروری [یا الزم] است ،این مسور ساختنِ غير تحتاللفظی است که
اینگونه ضروری است .استيفن یَبلو )1998( 2معتقد است که در اینجا دغدغة اصولیتری وجود دارد .کواین معتقد است که آنچه ما
باید به وجود آن معتقد باشيم چيزی است که بهترین نظریة ما از جهان آن را مسور میسازد .یَبلو معتقد است که باید منظور او این باشد:
آنچه شما باید به وجود آن معتقد باشيد ،چيزی است که بهترین نظریة ما بهطور تحتاللفظی آن را مسور میسازد .این بدان معنا است
که کواین باید یک تمایز اصولی ميان تحتاللفظی و غيرتحتاللفظی را بپذیرد .یبلو معتقد است که چنين تمایزی مشکلآفرین است.
1

. fictionalist

2

. StephenYablo
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(در واقع یبلو از استداللِ خودِ کواین استفاده میکند .استدالل کواین عليه تمایز تحليلی و ترکيبی مشهور است .یبلو معتقد است که
تمایز ميان تحتاللفظی و استعاری نيز به همان ميزان دچار اشکال است).
تکثرگراییِ انتولوژیک و دیگر دیدگاههای انقباضی
دیدگاه انقباضی دیدگاهی است که برمبنای آن ،پرسشهای انتولوژیک بهنوعی غيرعينی هستند و بهلحاظ فلسفی هم معنادار یا اصيل
نيستند .دیدگاه قاطع 1هم ،برخالف دیدگاه انقباضی ،معتقد است که این پرسشها دچار این مسائل نيستند .به این توجه کنيد که چقدر
این توصيفات سردستی هستند .چنين سردستیبودنی قابل انتظار است .انقباضیگرایی دربارة انتولوژی یک تز واحد و مشخص نيست،
بلکه تنها برچسبی است برای یک طبقة گسترده از دیدگاههات.
دیدگاه انقباضیای که بيش از دیگر دیدگاهها دربارة آن بحث شده ،دیدگاهی است که من آن را تکثرگراییِ انتولوژیک 2مینامم .از
این دیدگاه نظریهپردازانی نظير رودُلف کارنپ ( ،)1950هيالری پاتنم ( ،)1994 ،1990 ،a1987 ،1987 ،1981الی هِرش (،2002
 ،)forthcoming ،2004 ،2002aآلن سيدل ،)2002( 3و (با برخی جرحوتعدیلها) ارنست سوزا )2003 ،1999 ،1993( 4از آن دفاع
کردهاندث.
مثالً ،کارنپ میگوید:

1

. robust

2

. ontological pluralism

3

. Alan Sidelle

4

. Ernest Sosa
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«اگر کسی تصميم میگيرد تا زبان شيئی را بپذیرد ،نمیتوان به او انتقاد کرد که جهانِ اشياء را پذیرفته است ،اما این
نباید این گونه تفسير شود که انگار او باوری به واقعيتِ جهانِ اشياء را پذیرفته است . ...پذیرفتنِ جهانِ اشياء چيزی
بيشتر از پذیرفتنِ یک نوع خاص از زبان نيست».
پاتنم «تز نسبيت مفهومی» 1خود را بهعنوان تزی صورتبندی میکند که «خودِ مفاهيمِ پایة منظقی ،و خصوصاً مفاهيمِ شیء و وجود،
کاربردهای بسيار وسيع و متفاوتی دارند ،نه اینکه یک «معنایِ» مطلق داشته باشند» ) ،(“Truth and Convention” 71و همينطور
بهعنوان این تز که «هيچ معنای انحصاری از واژة «شیء» وجود ندارد» ) .(“Question of Realism” 30هرش دیدگاه خود («آموزة
تنوع سور )»2را بهعنوان ردِ این ادعا که «معنایِ انحصاریِ متافيزیکیای از سور» وجود دارد بيان میکند(“Quantifier Variance .
)and Realism” 61
برای اینکه دیدگاه تکثرگرایانه را بيشتر توضيح دهيم ،دیدگاه بدنامِ ( )1990ون اینواگن دربارة اشياء مادی را درنظر بگيرید :ارگانيزمها
تنها اشيای مادیِ بهلحاظ مریولوژیک 3پيچيدهای هستند که وجود دارندج .برمبنای نظرِ ون اینوانگن« ،ميز وجود دارد» ،آنطور که در
زبان طبيعی بهکار میرود ،بهمعنای دقيقِ کلمه ،یک گزارة صادق را بيان نمیکند .حتی اگر نظر ون اینواگن هم غلط باشد ،میتوان به
این اندیشيد که در یک زبانِ ممکن ،زبانی متفاوت از زبانِ ما« ،وجود دارد» معنایی نسبتاً متفاوت دارد ،بهطوریکه دیدگاه ون اینواگن
در آن زبان درست خواهد بود .اینْ آن نوع از امکان است که تکثرگرای انتولوژیک از آن دفاع میکند .حال فرض کنيد همة انواعِ این
زبانهای ممکن با بدیلهای مختلفشان از سور وجودی وجود دارند .در این صورت منظور ما از بحثهای انتولوژیک چيست؟
تکثرگرایی این دیدگاه است که این مباحث (در برخی از موارد جالب) بحثهایی لفظی هستند .وقتی یکی از طرفين بحث میگوید «F
ها وجود دارند» و دیگری میگوید « Fها وجود ندارند» ،آنها در واقع دربارة حقایق با هم اختالفنظر ندارند .آنها هر دو میتوانند

1

. thesis of conceptual relativity

2

. the doctrine of quantifier variance

3

. mereologically
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دربارة آنچه دیگری میخواهد با چيزی که میگوید بيان کند ،موافق باشند .بحثِ واقعیای که وجود دارد این است که چه جملهای در
زبانِ طبيعی حقيقتی را بيان میکند .این مسئله را با این مورد مقایسه کنيد؛ من میگویم« :گوجهفرنگی ميوه است» .شما با من مخالفيد و
میگویيد« :نه ،گوجهفرنگی از سبزیجات است» .به این شرط که هيچکدام از ما اعتقاد غلطی دربارة حقایقی دربارة اینکه گوجهفرنگیها
چگونه رشد میکنند یا چگونه مصرف میشوند نداشته باشيم ،این بحث بهمعنایی که ذکر شد یک بحث لفظی است .من با آنچه شما
میخواهيد بيان کنيد (تقریباً دربارة اینکه چگونه از گوجهفرنگی در پختوپز مانند سبزیجات استفاده میشود) موافقم .شما هم با چيزی
که من میخواهم بيان کنم موافقيد (تقریباً چيزی شبيه به اینکه گوجهفرنگی یک گياه گوشتی است که از یک گل رشد میکند و دانه
دارد) .بحثی که در اینجا وجود دارد این است که کدام کاربرد زبان طبيعی صحيح است .تکثرگرای انتولوژیک معتقد است که برخی
(بسياری) از پرسشهای انتولوژیکِ مهم ،به همين طریق ،لفظی هستند ،هرچند احتماالً جزئيات درمورد پرسشهای انتولوژیک
پيچيدهترند( .مثالً ،گزارهای که با این جملة افالطونگرایان که «اعداد وجود دارند» بيان شده است و نوميناليستها میتوانند با آن موافق
باشند چيست؟)
دالیلی وجود دارد که گمان کنيم تکثرگرایی آنطور که در نقلقولهای باال تعریف میشود ـ بهعنوان این تز که مفاهيمِ مختلفی از
وجود در اختيار داریم ،یا «وجود دارد» میتواند معانی متفاوتی داشته باشد ـ مشوش و آشفته است .ممکن است تصور شود که توجه به
تمایز استفاده/1اشاره 2این چالش که تکثرگرایی چالش مهمی است را از ميان میبرد :این حقيقت که «وجود دارد» میتواند معانی
متفاوتی در زبانهای ممکن متفاوت داشته باشد ،نمیتواند شکی در این ایده بهوجود بياورد که تنها یک پاسخ صحيح به این پرسش
وجود دارد که چه چيزهایی وجود دارند؟ این را با این حقيقت مقایسه کنيد که کوارک 3میتواند معانیِ متفاوتی در زبانهای متفاوت
داشته باشد و این مسئله نمیتواند در اصالتِ پرسشها دربارة ماهيت کوارکها شکی ایجاد کند .صورتبندیِ خودِ هِرش از دیدگاهش،

1

. use

2

. mention

3

. quark
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یعنی این صورتبندی که مفاهيم بسيار متنوعی از وجود ،یا معانیِ ممکنِ متفاوتی از «وجود» ،در اختيار ماست را در نظر بگيرید .معنای
این حرف چيست؟ اگر این بدان معنا است که این مجموعه از نمادها ،یعنی «وجود دارد» ،میتواند معنایِ متفاوتی در زبانهای ممکنِ
متفاوت داشته باشد ،این ادعا درست است .اما درستیِ آن بهصورت پيشپاافتاده 1است و بنابراین ربطی به وضعيتِ انتولوژی ندارد .اما
اگر درمقابل بدین معنا است که «وجود دارد» میتواند معانی متفاوتی داشته باشد در حالی که به همان معنایی است که اکنون دارد .این
دیدگاه به نظر ،بهطرز پيشپاافتادهای ،کاذب است.
این تامألتِ منفی تا اینجا درستاند ،اما بهخودیِ خود بهطرزِ مثبتی نشان نمیدهند که پرسشهای انتولوژیک در معنای مربوطی غيرلفظی
هستند .این تأمالت حاکثر چيزی که نشان میدهند این است که اگر دیدگاهِ تکثرگرا میخواهد اهميتی داشته باشد ،باید بهتر
صورت بندی شود .یک راه برای فراتر رفتن راهی است که نقداً به آن اشاره شده است :تأکيد بر اینکه طرفين بحث میتوانند درواقع
دربارة گزارههایی که میخواهند بيان کنند با هم موافق باشند .اما یک اشکالِ اتخاذِ این راه این است که در این صورت ،ادعایِ تکثرگرا
به آن ميزانی که از ابتدا قرار بود باشد قوی نيست .در این صورت ،نظریهپرداز میتواند بر این باشد که بسياری از مباحثِ انتولوژیک
واقعاً مانند این هستند ،اما اصرار کند که تنها برخی از گزارههایی که مورد بحثاند مربوط به وجودند .بنابراین ،مسئلة انتولوژیک و
واقعیای که رخ مینماید این است که چه گزارههایی صادق هستند .باید به این نکته هم اشاره کنم که پاتنم ( )2004بهوضوح خود را
از این فهم از دیدگاهش جدا میکند (فصل  .)2پيشنهادهای دیگری برای اینکه چگونه دیدگاه تکثرگرا را بهصورتِ بهتری فهم کنيم
در نوشتههای هِرش وجود دارد .هرش تنها از این صحبت نمیکند که مفاهيمِ متفاوتی از وجود وجود دارد .او همچنين از این صحبت
میکند که چگونه هيچکدام از این مفاهيمْ انحصاری 2نيستند .عالوهبراین ،آنطور که خودِ هرش دیدگاهش را توضيح میدهد ،این
دیدگاه این است که زبانهای متفاوتی وجود دارند که برای بيانِ همة حقایق کفایت میکنند؛ و منظور از زبانهای متفاوت در اینجا،
متفاوت با توجه به مفاهيمی از وجود است که با «سورهای وجودیِ» متفاوت در آن زبانها بيان میشود .چنين برداشتی این محدودیت
1

. trivial

2

. privileged
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را برای این دیدگاه ایجاد میکند که زبانهای مختلفْ ترجمههای کافی برای جمالتِ وجودیِ یکدیگر داشته باشند .تنها اگر این شرط
برآورده شود ،هرش خواهد گفت که همة این زبانها برای بيانِ همة حقایق کافیاند .شاید یکی از صورتبندیهای دقيقترِ هرش
محتوای مشخصتری برای تکثرگرایی فراهم میآورد .در ادامة بحث از تکثرگرایی انتولوژیک من به همان طریقی صحبت خواهم کرد
که خودِ تکثرگرایانِ انتولوژیک آنگونه سخن میگویند؛ یعنی انگار که معانی یا کاربردهای متفاوتی از «وجود دارد» یا مفاهيمِ مختلفی
از وجود در اختيار ما است .اما باید در ذهن داشته باشيم که این شيوة سخن گفتن بر مسائل واقعی سرپوش میگذارد.
میتوان فرض کرد که تکثرگرای انتولوژیک اینگونه استدالل میکند (استداللی که در ادامه میآید بيش از هر چيز شبيه به شيوه ای
است که خودِ هِرش استدالل میکند):
)(OP1

تعداد کثيری معانیِ وجود ـ شکل 1در اختيار ما است .تعدادِ زیادی از زبانهای ممکنِ متفاوت وجود دارد؛ زبانیهایی
که در آنها عبارتی که نقشِ سورِ وجودی را در آن زبان بازی میکند معنای نسبتاً متفاوتی نسبت به زبانِ ما دارد.
بهازای هر دیدگاهِ انتولوژیکِ بسامانی ،زبانِ ممکنی وجود دارد که در آن ،آن دیدگاه بهصورتی که در آن زبان بيان
شده است صادق خواهد بود( .به این نکته توجه کنيد که صورتبندیِ این نکته باید بهنحوی اصالح شود).

)(OP2

بنابراین ،پرسشهای انتولوژی کممایهاند .2حتی اگر پرسشهای انتولوژیک آنطور که در زبانِ ما صورتبندی شدهاند
پاسخهای مشخصی داشته باشند ،زبانهای ممکنِ دیگری وجود دارند که در آن زبانها این پرسشها پاسخهای
متفاوتی دارند .بنابراین کاوشهای انتولوژیک بيشتر چيزهایی دربارة زبانِ ما به ما می گویند تا دربارة جهان.
پرسشهای انتولوژیک درواقع دربارة زبانی هستند که ما بدان صحبت میکنيم .این پرسشها فاقد آن عمقی هستند
که فلسفة سنتی به پرسشهای فلسفی نسبت میدهد.
1

. existence-like

2

. shallow
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تفاوتهای مهمی بين تکثرگرایانِ انتولوژیک وجود دارد؛ این تفاوت شاید در درجة اول در رابطه با این است که دقيقاً چه رابطهای
ميان تکثرگرایی انتولوژیک و واقعگرایی متافيزیکی 1وجود دارد .از نظر هِرش این دو مسئله کامالً از هم مستقلاند .تکثرگرایی
انتولوژیک تنها چيزی را که دربارة هر واژة دیگری در زبان صادق است ،دربارة «وجود دارد» تکرار میکند .این به هيچ طریقی مرتبط
با مسائل بزرگتر ،دربارة اینکه آیا جهانی مستقل از ذهن وجود دارد یا نه ،نيست .درمقابل ،از نظر پاتنم ربط واضحی وجود دارد .پاتنم
تا آنجا پيش میرود که واقگراییِ متافيزیکی را با این گفته مشخص کند که در این دیدگاه «جهان شاملِ یک مجموعة ثابت از اشياء
مستقل از ذهن است» ) .(Reason 49اگر واقعگراییِ متافيزیکی را اینگونه صورتبندی کنيم ،بهنظر میرسد که تکثرگرایی
انتولوژیک مستقيماً در تضاد با آن قرار دارد .تمایز ميان پرسشهای درونی و بيرونی در مرکزِ دیدگاهِ کارنپ قرار دارد .کارنپ این
تمایز را اینگونه توضيح میدهد:

ما باید بين دو نوع پرسش از وجود تمایز قائل شویم؛ اول ،پرسش از وجود برخی از انواعِ جدیدِ از اشيای درونِ
چارچوب 2که ما آن را پرسشهای درونی 3میناميم .دوم ،پرسشهایی در رابطه با وجود یا واقعيتِ خودِ چارچوب
که پرسشهای بيرونی 4نام دارند .پرسشهای درونی و پاسخهای محتمل به آنها با کمکِ عباراتِ جدیدِ زبانی
صورتبندی میشوند .پاسخها ممکن است تنها با کمکِ روشهای محضِ منطقی یا روشهای تجربی یافت شوند.
این بسته به آن است که آیا چارچوبِ موردِ نظر منطقی است یا حقيقتبنيان ).(21f

1

. metaphysical realism

2

. framework
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. internal
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. external
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بحثی دربارة این وجود دارد که تمایز کارنپ بينِ پرسشهای درونی و بيرونی دقيقاً متضمن چيست .استراود )1984( 1معتقد است که
کارنپ خود را به نوعی از ایدهآليسم متعهد میکند .در این صورت پرسشِ واقع گرایی و پرسشِ تکثرگرایی انتولوژیک برای کارنپ
نيز مانند پاتنم به هم مرتبطاند .آنطور که من کارنپ را میفهمم او دیدگاهی را اتخاذ میکند که چندان متفاوت با دیدگاهِ هِرش نيست.
پرسشهای درونی پرسشهایی هستند که درونِ یک زبانِ خاص صورتبندی شدهاند ،اما پرسشهای بيرونی پرسشهایی دربارة این
هستند که چه زبانی را انتخاب کنيم .این به بحث واقعگرایی و ضدواقعگرایی بیربط است.
اجازه دهيد تا از ميانِ پاسخهایی به تکثرگرایی ،که آن را صرفاً نتيجة یک آشفتگی بهحساب نمیآورند ،فقط به سه پاسخ اشاره کنم؛
اول ،پاسخِ تِد سایدر 2است که در ( )2001و ( )2003آن را ارائه میدهد .سایدر در پاسخِ خود به نظریة معنای مبتنیبر شایستگیِ 3دیوید
لوئيس ( )1984 ،1983متوسل میشود .لوئيس معتقد است که برمبنای همة آن چيزی که با کاربردهای ما از زبان متعين شده است،
معنای بسياری از عباراتِ ما شدیداً نامتعين است .این مسئله را استداللِ نظریة معناییِ 4پاتنم ( )1980و پارادوکس شکاکانة ویتگنشتاینِ
کریپکی )1982( 5نشان داده است .اما او اضافه میکند که از ميانِ معانیِ ممکنی که وجود دارند ،برخی از آنها نسبت به دیگران به
صورتِ درونی طبيعیترند ،و درنتيجه ،شایستگی بيشتری دارند که مراد شوند .این مسئله معنایِ نسبتاً متعينی را فراهم میآورد .سایدر
این دیدگاه از معنا را در موردِ «وجود دارد» و عباراتِ انتولوژیکِ مرتبط با آن بهکار میبندد .او در توافق با ) (OP1ـ یا هر نسخة
اصالحشدهای از آن ـ میپذیرد که تعدادی از معانیِ وجود ـ شکل در اختيارِ ما قرار دارد؛ اما اضافه میکند که یکی از آنها طبيعیترین

1
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معنا است .درواقع او ادعا میکند همين معنا است که معنایِ «وجود دارد» بهحساب میآید و ما بهعنوان متخصصان انتولوژی با آن
سروکار داریم.
دو عنصر قابل تمایز در پاسخ سایدر به چالش تکثرگرا وجود دارد؛ اولی ،عنصر متافيزیکی ،این است که یکی از معانیِ وجودمانند
بهنوعی بهلحاظ درونی طبيعیتر از دیگر معانی است .دیگری ،عنصر معنا شناختی ،این است که این معنای وجودمانند بهخاطر طبيعی
بودنش معنای شایستهتری برای سور است تا دیگر معانیِ وجود ـ شکل .دليلِ اهميتِ این تمایز این است که بهمنظورِ پاسخ دادن به چالش
تکثرگرایانه ،ادعای متافيزیکی ممکن است کافی درنظر گرفته شود .تا زمانی که ادعای متافيزیکی درست است ،میتوان گفت که
انتولوژی دربارة این است که چه چيزهایی بهمعنای طبيعیترین معنای وجودمانند وجود دارد یا باید دربارة این باشد .دیگر نيازی به این
ادعا نيست که این معنا همينطور معنای سورِ وجود در زبانِ طبيعیِ روزمره است.
درضمن ،توسل سایدر به طبيعی بودن همينطور نشان میدهد که چه دیدگاه انقباضیِ بدیلی ،جز تکثرگرایی انتولوژیک ،میتواند دربارة
انتولوژی وجود داشته باشد :فقط کافی است که این ایده را رد کنيم که معنای شبهوجودیِ طبيعی و شدیداً مقبولی وجود دارد( .البته
دالیل خوبی وجود دارد که شک کنيم چنين دیدگاهی دربارة انتولوژی واقعاً باید انقباضی دانسته شود .مثالً ،با این فرض ،هر کسی
چيزی شبيه به طبيعیبودگی لوئيسی یا مقبول بودگی را رد کند فوراً یک انقباضیگرا دربارة انتولوژی خواهد بود .این به نظر کامالً
غيرقابلقبول میرسد .بههرحال ،اینجا تنها کاری که من میکنم اشاره به امکانها است).
دوم ،پاسخ سيَن دُر )2005( 1است .دُر هم با مرحلة ( )OP1از چالش تکثرگرایانه ـ یا چيزی که باید جایگزین آن شود ـ موافق است.
اما او معتقد است هنگامی که ما مشغولِ انتولوژی هستيم ،بههرحال «وجود دارد» و دیگر عباراتِ انتولوژیک را در معنای فنی بهکار

1

. Cian Dorr
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میبریم و پرسش اصلی این است که چه معنایی از «وجود دارد» برای «زبانِ اتاقِ انتولوژیستها» مناسب است (و همينطور دربارة دیگر
عبارات انتولوژیک) .میتوان پاسخی ثابت به این پرسش داشت ،حتی اگر مفاهيمِ متفاوتی از وجود در اختيار داشته باشيم.
شيوة نگرش دُر به مسئله همينطور نشاندهندة راه متفاوتی است که انتولوژیستِ انقباضیگرا میتواند بهجای تکثرگرایی انتولوژیک
اختيار کند .دُر در چارچوبِ خود ،که همين االن به آن اشاره شد ،از جانبِ انتولوژیستِ انقباضی (آنچه خودِ دُر «شکاک» مینامد)
پيشنهادی مطرح میکند .از نظر دُر انتولوژیستِ انقباضی باید بگوید که محمولهای مریولوژیک در زبانِ اتاقِ انتولوژی ،مانند «جزئی
است از ،»...بهلحاظ معناشناختی نارسا هستند .این دقيقاً شبيه این است که در علم می گویيم که «فلوژیستُن» 1بهلحاظ معناشناختی نارسا
است .او بنابراین باید بگوید که این محمولها تهی هستند« :هيچ چيز جزئی از چيز دیگری نيست» .بنابراین ،آموزة پوچگراییِ ترکيبی،

2

آنطور که در زبانِ اتاق انتولوژی بهکار میرود ،درست است .بنابراین انتولوژیستِ انقباضیگرا باید یک پوچگرای ترکيبی باشد.
(واضح نيست که چرا دُر معتقد است که شکاک فقط دربارة محمولهای مریولوژیک چنين موضعی اتخاذ کند .چرا نباید بگویيم که
مفهوم وجود که در اتاق انتولوژی بهکار میرود نارسا است و از یک پوچگرایی تمامعيار دفاع کنيم؟ چرا نباید بهجای اینکه پوچگرای
مریولوژیک باشيم بگویيم «هيچ چيز وجود ندارد»؟
سوم ،پاسخی است که خود من از آن دفاع میکنم ) F .(Eklund, forthcomingها را اشيای شبه ـ ممکن در نظر بگيرید اگر ،بر
مبنای آنچه تکثرگرایان گفتهاند ،زبانی وجود داشته باشد که در آن « Fها وجود دارند» صادق باشند ،در جایی که «وجود دارد» در این
زبان بدیلِ «وجود دارد» در زبان ما است( .بهطور عام من برای نشان دادن این زیر کلمات خط میکشم) .بگذارید به یک مثال مشهور
از هِرش بپردازیم .پاشين را در نظر بگيرید .پاشينها اشيائی هستند که دقيقاً شبيه ماشين هستند جز اینکه فقط زمانی وجود دارند که در
پارکينگ باشند .پاشينها اشيای شبه ـ موجودند .اما عرف عام و فيلسوفانی نظير هِرش معتقدند که در واقع پاشينها وجود ندارند.

1

. phlogiston

2

. compositional nihilism
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عالوهبراین ،در این صورت این یک حقيقت ضروری و نه امکانی خواهد بود که حتی زمانی که ماشينها وجود دارند در واقع هيچ
پاشينی وجود ندارد .بنابراین« ،پاشين وجود دارد» یک جملة ضرورتاً کاذب از زبان است .بنابراین «شبه» در «شبه ـ ممکن» هم همينطور
است .درمقابل ،دایره مربعها حتی شبه ـ ممکن هم نيستند( .برای اینکه مسائل را پيچيدهتر کنيم ،اجازه دهيد اشاره کنم که میتوان نشان
داد که برخی از اشيا ممکن هستند اما شبه ـ ممکن نيستند .بهعنوان مثال ،میتوان به پاگنده اشاره کرد .هرچند این مسئله بحثبرانگيز
است ،میتواند اینگونه باشد که در برخی از جهانهای ممکن ،هرچند نه در جهان بالفعل ،پاگنده وجود دارد .اما حتی اگر اینگونه
باشد ،پاگنده ها بهمعنایی که ما واژه را بهکار میبریم شبه ـ ممکن نيستند؛ زیرا با توجه به چيزی که ما از جهان بالفعل میدانيم ،زبان
ممکنی وجود ندارد که در آن «پاگنده وجود دارد» صادق باشد ).چيزی که من در «تصویر واقعيت» از آن دفاع میکنم این است که با
توجه به بصيرتهای خودِ تکثرگرایانِ انتولوژیک« ،همة اشياء شبه ـ ممکن وجود دارند» در زبان انگليسی صادق است .همينطور جمالت
مشابه آن در در همة زبانهایی که بهلحاظ قدرت بيان ضعيف نشدهاند نيز صادق است .این یک برهان خلف عليه موضع تکثرگرایانِ
انتولوژیک است .ایدة اصلی ساده است .اگر  nنامی است که قرار است به یک  Fارجاع دهد و زبانی هست که در آن یک جمله بهشکل
«) »P(nصادق است ،آنگاه  nباید ارجاع دهد .اما در این صورت باید مرجعی برای این نام وجود داشته باشد .بنابراین  Fها باید وجود
داشته باشند .این یک ارائة بهشدت فشرده از استداللی است که من ارائه میدهم:
 .1بهازای هر نوع از شیء شبه ـ ممکن F ،ها ،این برقرار است که اگر  Fها شبه ـ ممکناند ،آنگاه زبانِ  Lای وجود دارد که در آن
« Fها وجود دارند» صادق است.
 .2بدون هيچ محدودیتی ،میتوانيم همينطور فرض کنيم که زبانِ  Lای میتواند وجود داشته باشد که در آن نام  nای وجود دارد
که قرار است به یک  Fارجاع دهد که در یک جملة صادق این زبان ااهر میشود.
 .3اما اگر یک جملة اتمی از زبانی صادق باشد ،آنگاه نامی که در آن جمله بهکار رفته است به یک شیء ارجاع میدهد.
 .4بنابراین  nارجاع میدهد.
 .5اما اگر  nارجاع میدهد ،به یک  Fارجاع میدهد.
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 .6بنابراین  Fای وجود دارد.
 .7حال درنظر بگيرید :ما در زبان انگليسی به این نتيجه رسيدیم ،اما هيچ ویژگی خاصی از زبان انگليسی در این نتيجهگيری دخيل
نبود ،جز اینکه بهاندازة کافی بهلحاظ قدرتِ بيان غنی باشد تا بتواند چيزهایی دربارة ارزش صدق جمالتی دربارة زبانهای
دیگر بگویدح.
مانند استداللهای سایدر و دُر ،این استدالل هم یک دیدگاه انقباضی بدیل در انتولوژی پيشنهاد میکند :در این مورد دیدگاه این است

که بهطور پيشپاافتادهای همة اشيای شبه ـ ممکن وجود دارند .این دیدگاه ،که همة اشيای شبه ـ ممکن وجود دارند ،را حداکثرگرایی

1

بناميم .حداکثرگرایی به خودیِ خود یک دیدگاه انقباضی نيست .اگر بهتنهایی در نظر گرفته شود ،این دیدگاه فقط دیدگاهی در بين
دیگر دیدگاهها است دربارة اینکه چه اشيائی وجود دارند .اما میتوان نشان داد دیدگاهی که در آن حداکثرگرایی درست است اما یک
صدقِ اساسی نيست ،یک دیدگاه انقباضی است .یک مثال میتواند این دیدگاه باشد که در آن حداکثرگرایی فقط یک صدق مفهومی
است.
یک راه برای تضعيفِ نظریِ یک حداکثرگراییِ انقباضی از این قرار است .متفکرانی در سنت فرگهای نظير مایکل دامت،1981( 2
 ،)1956کریسپين رایت ،1983( 3فصل  )4و باب هِيل )1988( 4پرسشهای دربارة انتولوژی را به یک معنا پرسشهایی درجه دوم در
برابر پرسشهایی دربارة زبان درنظر میگيرندخ .میتوان دو ادعا را که این متفکران مطرح میسازند از هم جدا کرد:
الف)  Fها وجود دارند اگر و تنها اگر در زبانی ،جمالت صادقی بهشکلِ « »...a...وجود داشته باشند که در آن « »aیک نام است که
قرار است به یک  Fارجاع دهد و « »...یک زمينة مصداقیِ عادی است.
1
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ب) در دو شرطیِ باال ،بخشِ دوم بهلحاظِ تبيينی مقدم است.
ادعای (الف) بهنظرْ توضيح واضحات میرسد ،اما ادعای (ب) بهطرز نااميدکنندهای مبهم است .برای اینکه تالش کنم تا (ب) را توضيح
دهم ،اجازه دهيد به مثالی بپردازم که مباحثِ فرگهایها معموالً بر آن متمرکز میشود ،یعنی مثالِ اعداد .فرگهایها معتقدند که اعداد
وجود دارند .مبنای استداللِ آنان برای این ادعا این است که ااهاراتِ درستی از جمالتی وجود دارد که در آنها واژگانی برای اعداد
(در موقعيتهای ارجاعیِ محض) هست .از آنجا که ممکن است چنين ااهاراتی وجود داشته باشد ،آن جمالت صادقاند ،و بنابراین آن
واژگان باید ارجاع دهند و لذا اعداد باید وجود داشته باشندد .البته کارِ فلسفی زیادی نياز است تا (ب) را توضيح دهيم و از آن دفاع
کنيم.
بهندرت به این نکته اشاره میشود که اگر موضع فرگهای را تعميم دهيم ،بهنظر میرسد که مستلزم چيزی شبيه حداکثرگرایی باشد .برای
هرکدام از اشيای شبه ـ ممکن F ،ها ،به نظر میرسد که ممکن است زبانی وجود داشته باشد که دارای واژگانی باشد که قرار است به F
ها ارجاع دهند ،بهطوری که در آن زبان ،ااهاراتِ صحيحی از جمالتی میتوان داشت که شامل واژگانی در موضع مصداقی باشند.
فرض کنيد بيل قرار است به یک پاشين ارجاع دهد .در این صورت بهنظر میرسد که میتوان یک عملِ ارجاع موفقيتآميز با استفاده
از نامِ بيل داشت .اگر شما متمایل به شک در این هستيد ،این احتماالً به این دليل است که شما فکر میکنيد شيئی نيست که آن نام به
آن ارجاع دهد .اما اگر شما به این شيوه استدالل کنيد ،شما به ادعای فرگهایِ (ب) پایبند نبودهاید .این بدان دليل است که شما وجود
آن شیء را بهلحاظ تبيينی مقدم بر موفقيتِ تالش برای ارجاع در نظر گرفتهاید .این استدالل مبتنی بر هيچ چيز خاصی دربارة پاشينها
نيست ،و بنابراین میتوان آن را به همة اشياء شبه ـ ممکن تعميم داد .بنابراین بر بنای استدالل نئو ـ فرگهایها ،همة شبه ـ ممکن ها وجود
دارند .حداکثرگرایی درست است .میتوان نشان داد که حداکثرگراییِ نئوـ فرگهای دیدگاهی انقباضی است( .هرچند با توجه به غيردقيق
بودن عنوان «انقباضی» ،مشکل است که رأی مشخصی صادر کرد ).دیدگاه نئوـ فرگهای انتولوژی را پيشپاافتاده میکند و اشيا را
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بهاصطالح تبدیل به سایهای از کلمات میسازد .رایت در کتابش ،مفهومِ فرگه از اعداد به عنوانِ اشيا 1،میگوید که از نظر او نمیتوان
«علمِ انتولوژی» داشتذ)52( .
یک ادعای مشخصِ فرگهایها این است که ادعاهای وجودی میتوانند (کمابيش) وضعيتِ صدقهای تحليلی را داشته باشند .امروز
عموماً اینطور فرض میشود که نمیتوان ادعاهای وجودیِ بهلحاظ تحليلی صادق داشت .این دیدگاه بيشتر وضعيت یک جزم را دارد
که حتی طرحِ سؤال دربارة آنها بهنظر عجيب میرسد .اما این پرسش که آیا ادعاهای وجودیِ صادق میتوانند تحليلی باشند جالب و
دشوار است .یک دليل برای دشوار بودن آن این است که تحليليتْ مفهومی است که درکِ کمی از آن داریم .همينطور درک عميقی
از اینکه واقعاً پرسشهای وجودی چيستند نيز نداریمر .همين مشکالت میتوانند باعث شوند تا فوراً ایدة ادعاهای وجودیِ صادق را
مهمل بدانيم .همينطور به یاد بياورید که نظریهپردازان برجسته ،نظير فرگه و کارنپ ،معتقد بودند که میتوان ادعاهای وجودیِ بهلحاظ
تحليلی صادق داشت .امروزه نئوـ فرگهایها ،نظير رایت و هِيل ،راهِ فرگه را دنبال میکنند .هرچند امروزه دیدگاه متعارف این است که
وجودِ تحليلی ناممکن است ،واضح نيست که چه استداللهایی برای توجيه این دیدگاه وجود دارد .قاعدتاً اگر استداللهای خوبی
وجود داشته باشند که نشان دهند وجودِ تحليلی ممکن نيست ،آنها چيزهایی اساسی دربارة وجود نشان میدهند( .این مسئله ممکن است
مرتبط با تکثرگرایی انتولوژیک باشد .شاید این تصادفی نيست که تکثرگرایانِ انتولوژیک ،نظير رودلف کارنپ ،تمایل داشتند تا
حدودی این ایده را بپذیرند که میتوان صدقهای تحليلیِ بهلحاظ انتولوژیک متعهدکنندهای داشتز).
رویکردهای زبانشناختی به انتولوژی
رویکرد فرگهای را ،که االن بيان شد ،با رویکردِ عموماً کواینی ،که پيش از آن مطرح شد ،مقایسه کنيد .این دو رویکرد با هم متفاوتاند.
مثالً ،درحالیکه رویکرد کواینی آنطور که در اینجا ارائه شد غيرانقباضی است ،میتوان نشان داد که رویکرد فرگهای انقباضی است.
اما شباهت مهمی نيز بين آن دو وجود دارد .هر دو رویکرد اساساً رویکردهایی زبانی به انتولوژی هستند .این مسئله در رویکرد فرگهای
1
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آشکار است .برمبنای رویکرد کواینی ،ما باید  Fها را فقط زمانی موجود بدانيم که  Fها در بهترین نظریة ما از جهان مسور شده باشند.
چيزی که ما را مجاز میسازد تا رویکرد کواینی را «زبانشناختی» بدانيم تأکيدی است که بر ساختارِ سوریِ (ورژنی بهطور مناسب
دستهبندیشده) از زبانِ ما میگذارد .این رویکردها در مفروضاتِ مهمی با هم اشتراک دارند .بهطور خاص ،هم رویکرد فرگهای و هم
رویکرد کواینی فرض میکنند که کارکرد معناشناختیِ واژگان متفرد 1ارجاع دادن است ،و تسور به اصطالح وجودی هم واقعاً بهلحاظ
وجودی تعهدآور است (فرگهایها بر واژگان متفرد تکيه میکنند؛ کواینیها بر تسور).
میتوان در برابر این مفروضات مقاومت کرد .اول ،ماینونگیها را درنظر بگيرید که این مسئله را انکار میکنند که «هست» و «برخی» ـ
بدیلهای « »Ǝدر زبان طبيعی ـ بيانگر وجود هستند .ماینونگیها این را میپذیرند که چيزهایی هستند که وجود ندارند .توجه کنيد که
میتوان با استفاده از مثالهایی از زبان طبيعی از این تز دفاع کرد :به نظر میرسد میتوانيم بدون هيچ مشکلی چيزهایی بگویيم شبيه به
«برخی چيزها وجود ندارند :مثالً شرلوک هلمز و زئوس» .اگر حق با این نظریهپردازان باشد ،آن ادعای شبيه « Fها وجود دارند» معادل
ادعاهایی شبيه به « Fهایی هستند» نخواهد بود .بهطور مربوطی ماینونگیها معتقدند که اشيا میتوانند ویژگیهایی داشته باشند بدون اینکه
وجود داشته باشند« :زئوس یک خدا است» میتواند صادق باشد بدون اینکه «زئوس وجود دارد» صادق باشد .دربارة تزِ مثبت ماینونگیها
تمایز مهمی وجود دارد که باید به آن اشاره کرد .گاهی ،بهطور خاص ،وقتی مخالفانِ این دیدگاه دربارة آن بحث میکنند،
ماینونگیگرایی بهعنوان دیدگاهی فهم میشود که در آن به اصطالح شيوههای مختلفی از بودن هست :وجود تام و تمام از یکسو و
بودنِ صرف از طرف دیگر .اغلب ،درعوض ،ماینونگیها بر این هستند که تسور به هيچ معنایی بهلحاظ انتولوژیک تعهدآور نيست.
هنگامی که میگویم چيزهایی هستند که وجود ندارند ،ازجمله هملت ،من نمیخواهم به هملت هيچ نوعی از بودن را نسبت دهم.
ماینونگیهای دستة اول ،یعنی آنهایی که از ایدة شيوههای مختلف بودن دفاع میکنند ،بيشتر شبيه فرگهایها و کواینیها هستند تا
ماینونگیهای دستة دوم ،یعنی کسانی که به عدم تعهد باور دارند؛ زیرا ماینونگیهای دستة اول موافقاند که تسور بهلحاظ انتولوژیک
تعهدآور است .آنها فقط ميان انواعِ مختلف ِتعهد تمایز قائل میشوند .برخالف آنها ،ماینونگیهای عدم تعهد ،دیدگاه کامالً متفاوتی
1
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دربارة تسور و نقش معناشناختیِ واژگانِ متفرد دارند .اگر حق با ماینونگیهای عدم تعهد باشد ،استداللهای الزام ،که بر نياز به مسور
ساختن برخی هویات خاص تمرکز میکنند ،در بهترین حالت دچار مشکلاندس .معموالً اگر دیدگاه ماینونگی را بپذیریم ،انتولوژی
مشکلتر میشود :چگونه برمبنای این دیدگاه نشان میدهيم که چيزی وجود دارد؟ این مشکل همينطور برمبنای دیدگاه شيوههای بودن
نيز بهوجود میآید .ماینونگیهای شيوههای بودن هنوز میتوانند از تسور بهعنوان راهنمایی برای انتولوژی استفاده کنند :اما هنوز این
پرسش که چگونه میتوانند ااهار کنند که چيزی وجود دارد ،نه اینکه صرفاً هست ،مشکلساز است .دوم ،برخی نظریهپردازان مانند
نوام چامسکی و دنبالهروان او ،نظير پُل پِتروسکی ،)2005( 1دانش استاندارد دربارة کارکرد معناشناختیِ واژگان متفرد را به چالش
کشيدهاند .یک استدالل پایه که آنان مطرح میکنند این است؛ این جمالت را در نظر بگيرید:
( )1بانک در آتش سوخت و به آن طرف خيابان منتقل شد.
( )2بانک که ميزان سود را تغيير داده بود در آتش سوخت.
( )3بانک ميزانِ سود را کاهش داد تا دچار ورشکستگی نشود.
( )4فرانسه شش ضلعی است و همينطور یک جمهوری است.(Chomsky 180) .
برای هرکدام از این جمالت میتوانيم بهسادگی شرایطی را تصور کنيم که در آن به نظر میرسد این جمالت چيزی را بيان میکنند که
صادق است .اما ایدة چامسکی و پيروانش این است که واژگان متفرد در این جمالت نمیتوانند مصادیقی داشته باشند .این بدین خاطر
است که در این صورت این مصادیق ویژگیهایی متضاد خواهند داشت )1( .را در نظر بگيرید .چيزی که سوخته است یک شیءِ
انضمامی ،یعنی یک ساختمان است .چيزی که به آن سمت خيابان منتقل شده است نمیتواند دقيقاً همين شیء باشد .یا مثالً ( )4را در
نظر بگيرید .این جمله دربارة یک هویت جغرافيایی خاص است که شش ضلعی است .اما ایده این است که دقيقاً همين هویتِ جغرافيایی
نيست که جمهوری است .و هيچ دليل محکمی هم نداریم تا کاربرد واژگان متفرد در جمالت ( )1تا ( )4را متمایز از کاربرد عام واژگان

1

. Paul Pietroski

22

متاانتولوژی
نوشتۀ متی اکالند

ترجمۀ مهدی رعنایی

متفرد بدانيم .بهوضوح بعد از این استدالل باید دربارة تسور بازاندیشی کنيم .مثالً ،فرد میتواند بهوضوح موقعيتهایی را که با «بانک»
در سه جملة اول و «فرانسه» در جملة آخر اشغال شدهاند مصور سازد .من در اینجا نمیخواهم کامالً استدالل چامسکيایی را ارزیابی
کنم .اما این اشارة کوتاه است .پتروسکی ( )2005دیدگاه چامسکيایی را اینگونه خالصه میکند:
این دیدگاه این است که گویندگان میتوانند «فرانسه» را برای بيان ادعاهای صادق متنوعی به کار برند .امکانِ چنين
کاربردی تا حدی بدین دليل است که معنای «فرانسه» ،این واژه را با آن هویت محيطی در ارتباط قرار نمیدهد.
همانطور که چامسکی اشاره میکند ،هرچند معموالً گوینده «فرانسه» را برای اشاره به یک دولت یا یک تيم ورزشی
بهکار میبرد ،این همان چيزی است که عقلگرایان سنتی ممکن است در غياب یک الوهيتِ نيکخواه یا فرضيات
شدیداً خوشبينانه دربارة تاریخِ انتخاب طبيعی انتظار داشته باشند .ذاتانگاران تعجب نخواهند کرد اگر صحبت و
اندیشة عرف عام بازنمای ساختار جهان نباشد ،مگر فقط با شانس .در غياب یک استداللِ قرص و محکم ،چرا باید
کسی ـ جز مفسران عجيب و غریب یا تجربهگرایانِ خام ـ انتظار داشته باشد که ساختار واقعيت «منطبق» بر ساختار
زبانی/ذهنی ما باشد؟ ()247
چيزی که باید به آن اشاره کرد این است که پتراسکی بسيار مبهم حرف میزند .اول اینکه پتراسکی فقط این ادعای نسبتاً متواضعانه را
مطرح میسازد که واژة «فرانسه» مصداقی ندارد و درعوض گویندگان آن واژه را برای ارجاع به واژگان متفاوتی بهکار میبرند .اما اگر
این تمام چيزی است که پتراسکی ادعا میکند ،هيچچيز در دیدگاه او نيست که نشان دهد چرا اندیشه و صحبت عرف عام نمیتواند
ساختار جهان را بازنمایی کند .این بدان دليل است که ممکن است هنوز اشيائی باشند که کامالً سازگار با کاربردهای ارجاعیِ گویندگان
باشند .دیدگاه رادیکالتری که از جملة آخرِ این نقلقول برمیآید این است که هيچ شيئی که مطابق با این کاربرد ارجاعی باشد وجود
ندارد .با در نظر داشتن این دیدگاهِ رادیکالتر ،این پرسش رخ مینماید :ما چگونه میتوانيم به احکامِ مدللی دربارة انتولوژی برسيم؟
(پاسخ خود چامسکی به این پرسش به نظر میرسد توسل به علم باشد .اما چگونه ممکن است علم به پرسشهایی که انتولوژی به آن
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میپردازد پاسخ دهد ،پرسشهایی نظير اینکه آیا اشيای «عجيب و غریبی» مثل پاشينها وجود دارند یا نه و اینکه آیا واقعاً اشيای انتزاعی
وجود دارند یا نه).
کمدادهگی 1و عدمتعین
شکلی از شکاکيت دربارة انتولوژی ،که متفاوت از دیدگاههای انقباضی است که تاکنون دربارة آن بحث کردیم ،چيزی است که در
سيَن دُر و گيدئون روزِن ( )2002و کَرِن بِنِت ) (forthcomingبيان شده است .این دیدگاه این است که (برخی از دستههای مهمِ)
پرسشهای انتولوژیک به دالیل محکمی غير قابل پاسخ دادن هستند .دُر و روزن معتقدند که نه عرف عام و نه علم نمیتوانند این وايفه
را بهعهده بگيرند که پاسخهایی برای اینکه این اشيای درشتپيکر چيستند فراهم آورند؛ و اگر عرف عام و علم نتوانند پاسخی فراهم
آورند ،هيچچيز نمیتواند .بنت گمان میکند که بيّنههایی مربوط به مباحث انتولوژیکی که او از آنها بحث میکند (مباحثی دربارة
ترکيب و همبَرنشانی )2میتوانند وجود داشته باشند و وجود دارند .اما معتقد است که به دالیلی متقن میتوانيم انتظار داشته باشيم که آن
مباحث به بنبست برسند .مباحثی دربارة داستانگرایی ،ماینونگیگرایی و شکاکيت دربارة معناشناسیِ ارجاعی که پيش از این از آنها
بحث کردیم هم به این مباحث مربوطاند .اگر داستانگرایی دربارة یک بخش خاص از مباحث درست باشد ،در این صورت نمیتوانيم
وقتی به مباحث انتولوژیک دربارة آن بخش خاص میرسيم بر زبان روزمره تکيه کنيم .اگر ماینونگیگرایی درست است ،آنگاه
استداللهای الزام ممکن است مشکلدار باشند .شکاکيت دربارة معناشناسی ارجاعی هم مشکالتی برای استداللهای زبان روزمره ایجاد
میکند.
تزهای دُر و روزن و بنت را میتوان تزهای کمدادهگی نام نهاد .دیدگاه مرتبط اما رادیکالتر این است که (برخی) پرسشهای انتولوژیک
نمیتوانند پاسخی مشخص داشته باشند .این دیدگاه فراتر از تزِ کمدادهگی میرود که فقط ادعا میکرد ما نمیتوانيم پاسخ به این
1
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پرسشها را بدانيم .عدم تعينِ اصيل به دو صورت دیده میشود :معناشناختی و انتولوژیک .پرسشها دربارة اینکه چه چيزهایی وجود
دارند به لحاظ معناشناختی نامتعيناند اگر ،به شيوة محمولهای مبهمی که معموالً بدان صورت در نظر گرفته میشوند ،سورِ وجودی
(نامحدود) تدقيقهای ممکن متفاوتی داشته باشد .پرسشها دربارة اینکه چه چيزهایی وجود دارند بهلحاظ انتولوژیک نامتعيناند اگر به
نوعی جهان (دربرابر بازنماییِ ما از آن) در خود نامتعين باشد .آیا هرکدام از انواع عدم تعين در مورد وجود و سور وجودی ممکن
است؟ به عدم تعين انتولوژیک معموالً با شک و تردید نگریسته میشود :حتی مبهم است که قرار است چه چيزی را بيان کند .در مقابل،
عدم تعين معناشناختی به نظر گزینة قابل قبول تری میرسد .تعداد بسيار زیادی از ااهاراتی که ما بيان میکنيم به لحاظ معناشناختی
نامتعيناند .یعنی ،استفادة ما از آنها در اینکه برای آنها معنای کامالً متعينی فراهم آورد شکست خورده است .چرا سورها باید در این
زمينه متفاوت باشند؟
به هر حال سایدر در چند جا استداللی مطرح کرده است برای نشان دادن اینکه سور نمیتواند به لحاظ معناشناختی نامتعين باشد .این
استداللی است که او در سایدر ( )2003مطرح کرده است:
فرض کنيد قطعاً اینگ ونه است که یک و فقط یک  Fوجود دارد ،و یک و فقط یک  Gوجود دارد ،اما این نامتعين
است که آیا این درست است:
عالوهبراین ،فرض کنيد این بهخاطر ابهام در سورها باشد ،نه بهخاطر ابهام در « ،»Fیا « »Gیا در ترکيب آنها .حال
کسی را تصور کنيد که میخواهد این مدل [از عدم تعين معناشناختی] را در این بيان بهکار بندد:
 Ǝحداقل دو تدقيق دارد Ǝ1 ،و  .Ǝ2شيئی وجود دارد ،x ،که در دامنة  Ǝ1است اما در دامنة  Ǝ2نيست ،و ترکيبِ  Fو  Gاست .بنابراین
( )Eنه بهطور متعينی صادق است و نه بهطور متعينی کاذب.
مشکل در این ادعا است که شیء  xدر دامنة  Ǝ1هست اما در دامنة  Ǝ2نه ( )139ش.
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اگر واقعاً چنين شيئی وجود داشته باشد ،آنگاه آن شیء بهوضوح در  Ǝ1هست اما در  Ǝ2نيست که وجود را بيان میکند .این فرض که
تدقيق های متفاوتی از سور وجودی در اختيار داریم به تناقض میرسد« .بهلحاظ انتوژیکی آشفتهترین» معنا ،معنای سور استص.
یک راهِ ممکن عليه این استدالل این است که بگویيم وقتی ااهار میکنيم «شيئی در دامنة  Ǝ1هست اما در دامنة  Ǝ2نيست»« ،هست» را
به معنایی فرازبانی 1بهکار میبریم که لزوماً با معنای آن در زبان شيئی 2یکی نيست .اما حداقل بدون توضيح بيشتر چنين پاسخی منعندی

3

مینماید .حداقل بهنظر نمیرسد که «هست» در اینجا معنای متفاوتی داشته باشد .بنابراین به نظر میرسد که انگيزة چنين ادعایی تنها
حفظِ این ادعا است که سور میتواند بهلحاظ معناشناختی نامتعين باشد.
استدالل سایدر عليه عدم تعين معناشناختی به مسائلِ مختلفِ متاانتولوژیکی مربوط است .من این مقاله را به اشاره به دو مسئله به پایان
میرسانم.
اول ،این استدالل بالقوه به تکثرگراییِ انتولوژیکی مربوط است .فرض کنيد استدالل سایدر درست است .اگر اینگونه باشد،
فیبادیالنظر مشکلی در مرحلة ( )1چالش تکثرگرایانه وجود دارد .تکثرگرای انتولوژیک میخواهد بگوید که حداقل دو معنای شبه-
وجودی در دسترس ما است .آنها را  Ǝiو  Ǝjبناميم .از آن جا که این معنای متفاوتاند ،شیء  xای وجود دارد که در دامنة  Ǝiهست اما
در دامنة  Ǝjنيست .اگر استدالل سایدر خوب باشد میتوان در پاسخ گفت :مشکلی در این ادعا وجود دارد که شيئی در دامنة  Ǝiباشد
اما در دامنة  Ǝjنه .شاید این تعميمِ استدالل سایدر درست نباشد (و سایدر گمان میکند که درست نيست) اما حداقل فیبادیالنظر
میتوان ادعا کرد که در اینجا میتوان از آن استفاده کرد.

1

. meta-linguistic

2

. object language

3

. ad hoc
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دوم ،استدالل سایدر عليه عدم تعين معناشناختی همينطور به برخی مسائل دربارة معرفت ما از حقایق انتولوژیک مربوط است .چند
لحظه انتولوژی را کنار بگذارید و دو مسئله در متافيزیک را در نظر بگيرید :ماهيت استعدادها ،رنگها ،عليت ،اختيار و . ...بسياری از

نظریهپردازان ،امروزه ،این مسائل را به شيوه ای بررسی میکنند که من آن را شيوة لوئيسجکسِن 1مینامم (لوئيس ،1972 ،1970
1977؛ فرنک جکسون  .)1988لوئيس و جکسن معتقدند که مفاهيم مرتبط -یا اگر بخواهيم با احتياط بيشتری سخن بگویيم عبارات
مرتبط -تلویحاً با نظریههای عرف تعریف میشوند .بنابراین ،برای فهميدن اینکه این عبارات به چه چيزهایی ارجاع میدهند باید
نظریههای عرفی را بررسی کنيم تا ببينيم چه چيزی ممکن است بهتر از هر چيز دیگری آنها را برآورده کند .همانطور که هم لوئيس
و هم جکسن اشاره کردهاند ،بسياری از این مفاهيم مشکلدارند؛ زیرا نظریههای عرفی نامبهم نيستند یا بهخاطر اینکه هيچچيز همة
ادعاهای نظریههای عرفیِ ما را برآورده نمیسازد ،اما برخی از مصداقها به اینکه آن را برآورده سازند نزدیک میشوند .به همين دالیل،
این پرسشها از متافيزیک اغلب پاسخهای متعينی ندارند( .اگرچه این عدم تعين میتواند تا حدی محدود باشد زیرا برخی از معانی
طبيعی تر از دیگر معانی هستند .نظریة شایستگی معنا را به یاد آورید – که اگر بخواهيم مسائل را پيچيده تر کنيم باید بگویيم لوئيس از
آن دفاع کرده است ).حال کسی که به این رویکرد عام به متافيزیک عالقه دارد ممکن است وسوسه شود آن را در موردِ انتولوژی
محض نيز بهکار بندد :دربارة پرسشهایی دربارة اینکه چه چيزهایی وجود دارد .اما اینجا نيز مانند جاهای دیگر ممکن است این پرسشها
پاسخ متعين نداشته باشند .اما بهخاطر استدالل سایدر این مسئله در مورد انتولوژی ناممکن است .بنابراین به نظر میرسد که رویکرد
لوئيس ـ جکسن نمیتواند در مورد انتولوژی صحيح باشد یا حداقل این نگرانی وجود داردض،ط.

1

.Lewis-Jackson

27

متاانتولوژی
ترجمۀ مهدی رعنایی

نوشتۀ متی اکالند

:منابع
Azzouni, Jody. Deflating Existential Consequence. Oxford: Oxford UP, 2004.
Bennett, Karen.“Composition, Coincidence, and Metaontology.” Forthcoming.
Boghossian, Paul. “Analyticity Reconsidered.” Noûs 30 (1996): 360–91.
Caplan, Ben. “Empty Names.” Unpublished diss. UCLA, 2002.
<http://home.cc.umanitoba.ca/~caplanbd/dissertation.htm>.
Carnap, Rudolf. “Empiricism, Semantics and Ontology.” Revue Internationale de Philosophie
11 (1950): 20–40. Reprinted Semantics and the Philosophy of Language. Ed. Leonard Linsky.
Urbana, IL: The U of Illinois P, 1952. 208–28.
Chomsky, Noam. “Internalist Explorations.” New Horizons in the Study of Language and Mind.
Cambridge: Cambridge UP, 2000. 164–94.
Cross,Troy.“Indeterminate Existence.” Manuscript presented at the meeting of the Central
APA, April 2005.
Dorr, Cian. “What we Disagree about when we Disagree about Ontology.” Fictionalist
Approaches to Metaphysics. Ed. Mark Eli Kalderon. Oxford: Oxford UP, 2005.
—— and Gideon Rosen. “Composition as a Fiction.” The Blackwell Guide to Metaphysics. Ed.
Richard Gale. Oxford: Blackwell, 2002. 151–74.
Dummett, Michael. Frege: Philosophy of Language. 2nd ed. Cambridge: Harvard UP, 1981.
——.“Nominalism.” Philosophical Review 65 (1956):491–501.Reprinted Truth and Other
Enigmas. Cambridge, MA: Harvard UP, 1956. 38–49.
Eklund, Matti. “The Picture of Reality as an Amorphous Lump.” Contemporary Debates in M
\etaphysics. Eds. John Hawthorne, Ted Sider and Dean Zimmerman. Oxford: Blackwell,
forthcoming.
Field,Hartry.“Critical Notice of CrispinWright:Frege’s Conception of Numbers as Objects.”
Canadian Journal of Philosophy 14 (1984): 637–62. Reprinted Realism, Mathematics and
Modality. Oxford: Blackwell, 1989. 147–70.
Hale, Bob. Abstract Objects: A Case Study. Oxford: Blackwell, 1988.
—— and Crispin Wright. The Reason’s Proper Study. Oxford: Clarendon Press, 2001.
Hirsch, Eli. “Against Revisionary Ontology.” PhilosophicalTopics 30 (2002): 103–27.
—— “Ontological Arguments.” Contemporary Debates in Metaphysics. Eds. John
Hawthorne,Ted Sider and Dean Zimmerman. Oxford: Blackwell, forthcoming.
28

متاانتولوژی
ترجمۀ مهدی رعنایی

نوشتۀ متی اکالند

——. “Quantifier Variance and Realism.” Philosophical Issues 12: Realism and Relativism.
Eds. Ernest Sosa and EnriqueVillanueva. Oxford: Blackwell, 2002a. 51–73.
——. “Sosa’s Existential Relativism.” Sosa and his Critics. Ed. John Greco. Oxford: Blackwell,
2004. 224–32.
Hofweber,Thomas. “A Puzzle about Ontology.” Noûs 39 (2005): 256–83.
Horgan, Terence. “On What There Isn’t.” Philosophy and Phenomenological Research 53
(1993): 693–700.
Jackson, Frank. From Metaphysics to Ethics: A Defense of ConceptualAnalysis. Oxford: Oxford
UP, 1998.
Kripke, Saul. Wittgenstein on Rules and Private Language. Cambridge, MA: Harvard UP,
1982.
Lewis, David. “How to Define Theoretical Terms.” Journal of Philosophy 67 (1970): 427–46.
——. “Naming the Colours.” Australasian Journal of Philosophy 75 (1997): 325–42.
——.“NewWork for aTheory of Universals.” Australasian Journal of Philosophy 61
(1983):343–77.
——. On the Plurality of Worlds. Oxford: Blackwell, 1986.
——.“Psychophysical andTheoretical Identifications.” Australasian Journal of Philosophy 50
(1972): 249–58.
——. “Putnam’s Paradox.” Australasian Journal of Philosophy 62 (1984): 221–36.
Linnebo, Oystein. “Frege’s Context Principle and Reference to Natural Numbers.” Logicism,
Intuitionism and Formalism – What has Become of Them? Eds. Sten Lindström et al. Springer,
forthcoming.
——. “Ontology and the Concept of an Object.” Manuscript.
——. “To Be is To Be an F.” Dialectica 59 (2005): 235–52.
MacBride, Fraser. “Speaking With Shadows: A Study of Neo-Logicism.” British Journal for
the Philosophy of Science 54 (2003): 103–63.
McGee,Vann. “‘Everything.’” Between Logic and Intuition. Eds. Gila Sher and Richard
Tieszen. Cambridge: Cambridge UP, 2000. 54–78.
McGinn, Colin. Logical Properties: Identity, Existence, Predication, Necessity, Truth. Oxford:
Oxford UP, 2000.
Meinong,Alexius.“Über Gegenstandstheorie.” Untersuchungen zur Gegenstandstheorie und
Psychologie.
29

متاانتولوژی
ترجمۀ مهدی رعنایی

نوشتۀ متی اکالند

Ed. A. Meinong. Leipzig: Barth, 1904. 1–50. Trans. Isaac Levi, D. B.Terrell and Roderick M.
Chisholm as“TheTheory of Objects.”Realism and the Background of Phenomenology.
Ed.Roderick M. Chisholm. Glencoe, IL: Free Press, 1960. 76–117.
Merricks,Trenton. Objects and Persons. Oxford: Oxford UP, 2001.
Parsons,Terence. Nonexistent Objects. New Haven: Yale University Press, 1980.
Pietroski, Paul. “Meaning before Truth.” Contextualism in Philosophy. Eds. Gerhard Preyer and
Georg Peter. Oxford: Oxford UP, 2005. 253–300.
Putnam, Hilary. The Many Faces of Realism. La Salle: Open Court, 1987.
Putnam, Hilary. EthicsWithout Ontology. Cambridge, MA: Harvard UP, 2004.
——.“Models and Reality.” Journal of Symbolic Logic 45 (1980):464–82.Reprinted Hilary
Putnam.
Realism and Reason: Philosophical Papers,Volume 3. Cambridge and New York: Cambridge
UP,
1983. 1–25.
——. Philosophy of Logic. NewYork: Harper & Row, 1970.
——. “The Question of Realism.” Words and Life. Cambridge, MA: Harvard UP, 1994. 295–
312.
——. Realism and Reason: Philosophical Papers,Volume 3. Cambridge and New York:
Cambridge
UP, 1983.
——. Realism with a Human Face. Cambridge, MA: Harvard UP, 1990.
——. Reason,Truth and History. Cambridge and NewYork: Cambridge UP, 1981.
——. “Truth and Convention: On Davidson’s Refutation of Conceptual Relativism.” Dialectica
41 (1987a): 69–77. Reprinted Realism with a Human Face. Cambridge, MA: Harvard
University Press, 1990. 96–104.
Quine, Willard v.O. “On Carnap’s Views on Ontology.” Philosophical Studies 2 (1951): 65–72.
Reprinted TheWays of Paradox and Other Essays. Cambridge, MA: Harvard UP, 1966. 203–11.
——. “On What There is.” Review of Metaphysics 2 (1948): 21–38. Reprinted From a Logical
Point of View. Cambridge, MA: Harvard UP, 1953. 1–19.
Rayo,Agustin and Gabriel Uzquiano, eds. Absolute Generality. Oxford: Oxford UP,
forthcoming.
Reck,Erich.“Frege’s Influence onWittgenstein:Reversing Metaphysics via the Context
30

متاانتولوژی
ترجمۀ مهدی رعنایی

نوشتۀ متی اکالند

Principle.” Early Analytic Philosophy: Frege, Russell, Wittgenstein. Ed. William Tait. Chicago:
Open Court,
1997. 123–85.
Salmon, Nathan. “Existence.” Philosophical Perspectives, vol. 1, Metaphysics. Ed. James
Tomberlin. Atascadero, CA: Ridgeview, 1987. 49–108.
——. “Non-Existence.” Noûs 32 (1998): 277–319.
Sidelle, Alan. “Is There a True Metaphysics of Material Objects?” Philosophical Issues 12:
Realism
and Relativism Eds. Ernest Sosa and EnriqueVillanueva. Oxford: Blackwell, 2002. 118–45.
Sider,Ted. “AgainstVague Existence.” Philosophical Studies 114 (2003): 135–46.
——. Four-Dimensionalism. Oxford: Oxford UP, 2001.
Sosa, Ernest. “Existential Relativity.” Midwest Studies in Philosophy 23 (1999): 132–43.
——. “Ontological and Conceptual Relativity and the Self.” The Oxford Handbook of
Metaphysics.
Ed. Michael Loux. Oxford: Oxford UP, 2003. 665–89.
——. “Putnam’s Pragmatic Realism.” Journal of Philosophy 93 (1993): 605–26.
Stroud, Barry. The Significance of Philosophical Skepticism. Oxford: Oxford UP, 1984.
Swoyer, Chris. “How Ontology Might Be Possible: Explanation and Inference in Metaphysics.”
Midwest Studies in Philosophy 23 (1999): 100–31.
Tappenden, Jamie. “Analytic Truth – It’s Worse (or Perhaps Better) than you Thought.”
PhilosophicalTopics 21 (1993): 233–61.
Thomasson,Amie.“Answerable and Unanswerable Questions.” Forthcoming.
Van Inwagen, Peter. Material Beings. Ithaca, NY: Cornell UP, 1990.
Walton, Kendall. “Existence as Metaphor?” Empty Names, Fiction and the Puzzles of NonExistence.
Eds.Anthony Everett and Thomas Hofweber. Stanford: CSLI Publications, 2000.
Williamson,Timothy. “Everything.” Philosophical Perspectives 17 (2003): 415–65.
Wright, Crispin. Frege’s Conception of Numbers as Objects. Aberdeen:Aberdeen UP, 1983.
—— and Bob Hale. “Introduction.” The Reason’s Proper Study. Oxford: Clarendon Press,
2001.
1–27.
Yablo, Stephen. “Apriority and Existence.” New Essays on the A Priori. Eds. Paul Boghossian
31

متاانتولوژی
ترجمۀ مهدی رعنایی

نوشتۀ متی اکالند

and
Christopher Peacocke. Oxford: Oxford UP, 2000. 197–228.
——. “Does Ontology Rest on a Mistake?” Proceedings of the Aristotelian Society 72 (1998):
229–61.
——. “Go Figure: A Path Through Fictionalism.” Midwest Studies in Philosophy Volume XXV:
Figurative Language. Eds. Peter A. French and Howard K. Wettstein. Oxford: Blackwell, 2001.
72–102.

32

متاانتولوژی
نوشتۀ متی اکالند

ترجمۀ مهدی رعنایی

پینوشتها
أ .مثالً بنگرید به بحث اوئيس از «مسئلة درونیهای زمانی» ) .(1986, 202 –4این را با فهرستِ کریس سایر ( )1999از استفادههای نظری از توسل به
ویژگیها مقایسه کنيد.
ب .برای برخی مثالهای واضح بنگرید به یبلو ) (1998, 2000, 2001و والتون ).(2000
ت .چيزی که من آن را دیدگاه انقباضی در انتولوژی مینامم همان است که دُر ) (2005آن را دیدگاه شکاکانه و بِنِت ) (forthcomingدیدگاه نه-
گویانه مینامند.
ث .من «تکثرگرایی انتولوژیک» را به عنوان یک برچسبِ عام به کار میبرم .عنوانی که پاتنم ترجيح میدهد «نسبيتِ مفهومی» است .عنوانی نيز که هرش به
کار میبرد «آموزة تنوع سورها» است.
ج .مریکس ( )2001از دیدگاهی مشابه دفاع میکند.
ح .اکالند ( )forthcomingرا برای جزئيات بيشتر ببينيد .باید به اصالحاتی چند اشاره کرد .مثالً ،در بسياری از دیدگاهها مثالها نقضی به تعيميم که در
( )3بيان شد وجود دارد .به نظر من هرچند این مثالهای نقض وجود دارد ،مسئله ای که مطرح میسازند به خودِ استدالل بی ربط است.
خ .همينطور بنگرید به مقاالتی که در مجموعة هيل و رایت ( )2001آمده است بنگرید .برای یک بحث انتقادی مهم ،فيلد ( )1984را ببينيد .از بين
دیگرانی که به دیدگاه فرگهای معتقدند میتوان به اریک رِک ( ،)1997اویستن لينِبو ( ،)2005, forthcoming, msو – هر چند مستقيماً اشاره ای به
فرگه نمیکند – به ایمی تُمَسُن ( )forthcomingاشاره کرد.
د .نئوـ فرگهایها به اصلِ هيوم برای توضيح مفهومِ عدد متوسل میشوند؛ یعنی این اصل :تعداد  Fها مساوی است با تعداد  Gها اگر و تنها اگر دقيقاً همان
تعداد  Fوجود داشته باشد که  Gوجود دارد.
ذ .باید به این اشاره کنم که میتوان در مورد اشياءِ انتزاعی نئوفرگهای بود درحالیکه دربارة اشيای انضمامی رویکردی متفاوت اتخاذ میکنيم .در این
صورت نئوفرگهایها به حداکثرگرایی تنها دربارة اشيای انتزاعی (محض) پایبند خواهند بود .همينطور دربارة انتولوژی فقط راجع به اشيای انتزاعی
انقباضیگرا خواهند بود.

33

متاانتولوژی
نوشتۀ متی اکالند

ترجمۀ مهدی رعنایی

ر .چند بحث مهمِ معاصر دربارة تحليليت بوقاسيان ( )1996و تاپندن ( )1993هستند.
ز .مکبراید ( )2003,127fدفاع میکند که نئوـ فرگهای در واقع به تکثرگرایی انتولوژیک متعهد است.
س .منبع اصلی ماینونگ ( )1904است .برای برخی از دفاعهای معاصر از «ماینونگگرایی» بنگرید به کپلن ( ،)2002, ch. 2مگينس ( ،)2000پارسونز
( ،)1980ازونی ( ،)2004و سالمون ()1987, 1998؛ همين طور با تامس هافوبر ( )2005مقایسه کنيد که معتقد است دو خوانش از سور وجود دارد:
«درونی» و «بيرونی» .او معتقد است که تنها خوانش درونی تعهد انتولوژیک دارد .باید اشاره کنم که گاهی از «ماینونگی گرایی» برای آنچه من ماینونگی
گراییِ شيوة بودن ناميدم به کار میرود .کپلن نشان میدهد که این به لحاظ تاریخی درست نيست.
ش .این استدالل همين طور در سایدر ( )2001, 128fارائه شده است.
ص .و اگر اشيائی در دامنة  Ǝ1باشند اما در دامنة  Ǝ2نباشند و برعکس ،آنگاه معنای واقعی سور [حداقل به اندازة] اجتماعِ دامنههای  Ǝ1و [ Ǝ2آشفته] است.
ض .این را با کراس ( )manuscriptمقایسه کنيد.
ط .در مکاتيب همين طور بحثی متمایز دربارة تعين سور وجود دارد .برخی فيلسوفان معتقدند که پارادکس های معناشناختی و نظریه مجموعه ای نشان
میدهند که ناممکن است که بتوان مطلقاً بدون محدودیت مسور ساخت .یعنی ،دامنة سور بهطور نامشخصی قابل امتداد است .مثالً مگی ( ،)2000ویليامسن
( )2003و مقاالتِ مجموعة رائو و اُزکيانو ( )forthcomingرا ببينيد .برای یک مقدمة ساده به این مسئله مقدمة رائو و ازکيانو را ببينيد .هر چند این بحث
کامالً به متاانتولوژی مربوط است ،از طرح آن در این مقاله چشمپوشی کردم؛ زیرا در نظر اول به نظر میرسد که این مباحث نسبت به سایر مباحث حاشيهای
هستند.
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