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 است؟ دیگری شیء جزء صورتی چه در شیء یک

 مهدی رعناییترجمۀ    ینواگناونپیتر نوشتۀ  
 

 مقدمه 

ا از چند کرد ت توانمیاین است که چه  «یک شیء در چه صورتی جزء شیء دیگری است؟» مقالهدر  اینواگنونرسش اصلیِ پیتر پ

ها شیء جدیدی ترکیب کنید. یک راه این از آن خواهیدمیدارید و  zو  x ،y . فرض کنید سه شیء1ِشیء، یک شیء واحد ترکیب کرد

دیگری  هایراهرا به هم بچسبانید.  هاآناست که آنها را کنار هم بگذارید به طوری که با هم در تماس باشند. راه حل دیگر این است که 

هستند که  هاپاسخاز  ایدسته بهمتعلق  هاپاسخاین  باعث شوند شیء جدیدی به وجود بیاید. توانندمیممکن است به ذهن برسد که 

 اشیائی وجود داشته باشند که شیء جدیدی ترکیب هاآناعتدالی هستند که بر مبنای  هاییپاسخ. نامدمیرا اعتدالی  هاآن واگناینون

ی قرار دارند که افراط هایسخپا. در مقابل این دسته، کنندنمیاشیائی وجود داشته باشند که شیء جدیدی ترکیب  طورهمین، و کنندمی

، کنندیمکه اشیائی وجود دارند که شیء جدیدی را ترکیب  کندمیاین را رد  نیهیلیسم . از یک طرف، کنندمییکی از این دو را رد 

 رازنظ، درواقع .کنندنمیکه اشیائی وجود داشته باشند که شیء جدیدی را ترکیب  کندمیاین امکان را رد  گراییکلو از طرف دیگر 

د به ازای هر دو شیء، شیء سومی وجود دار گراییکل ازنظرهیچ دو شیئی وجود ندارند که شیء سومی را ترکیب کنند و  نیهیلیسم 

م مثال و برای هر کدا نهدمیمقاله ابتدا چهار پاسخ اعتدالی به این پرسش را پیش در این  واگناینونکه مرکب از این دو شیء است. 

وجودات م که البته در برخی موارد مبتنی است بر پذیرفتنی بودن پاسخی که او خود در کتاب هایینقضمثال  – کندمینقضی ارائه 

اشند. اما درست ب توانندنمیکدام که هیچ کندمیو استدالل  کندمیدو پاسخ افراطی را بررسی  چنینهم. او کندمی( ارائه 1990مادی )

 که پاسخ به این پرسش، که او آن را پرسش رسدمیوجود داشته باشد، به این نتیجه  تواندمیافراطی که تنها دو نوع پاسخ  جاآناز 

رسش خاص متواضعانه را دارد که پاسخ مناسب به پة نتیجباید پاسخی اعتدالی باشد. بنابراین، این مقاله تنها این ، نامدمیخاص ترکیب 

 . گذاردوامیقیق به این پرسش را به مجالی دیگر پاسخ د ارائهترکیب پاسخی اعتدالی است، و 

 

                                                           
1 . compose 
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 به پرسش خاص ترکیب اینواگنونپاسخ 

. پاسخ پاسخ او این است که نهدمی، موضع مختار خود را پیش 1موجودات مادی، در کتاب از نوشتن این مقاله دو سال بعد اینواگنون

 تردقیقر به طواز ترکیب چند شیء، شیءِ جدیدی به وجود آورد که این ترکیب یک موجود زنده به وجود بیاورد.  توانمیتنها زمانی 

 (:ه استمعرفی شد اینواگنونة مقالکه در  اینمادگذاری)با استفاده از 

y ای وجود دارد کهx هاy  اگر و تنها اگرکنندمیرا ترکیب ، 

 ها تنها یک شیء باشند(.xیک زندگی باشد )یا  بخشقوامها xفعالیت 

، چون مستلزم بحثی فنی و دشوار است و گذرممیها را چگونه باید فهمید x فعالیتدقیقا به چه معناست یا  زندگی کهایناز بیان دقیق 

. ما شهوداً به دکنمیود ما کفایت درک شهودی از زندگی برای مقص رسدمینیز به تفصیل به آن پرداخته است. اما به نظر  اینواگنون

، میزِ امنشستهکه من االن روی آن  IPMدر  ایصندلیاما به  ،دهیممیمن، سگِ همسرم، خودِ من و خودِ همسرم زندگی نسبت ة گرب

ر مبنای معیاری است و ب من زندهة گرب. بنابراین دهیمنمیزندگی نسبت  ،نیاوران دیدم که دیشب در خیابانِ ایپورشهمن، و ماشین  رئیسِ

ن م شیئی است مرکب از اشیاء دیگر، اما میز من چنین نیست. بنابراین، من وجود دارم اما میزِ دهدمیدر اختیار ما قرار  واگناینونکه 

همسر من وجود ما. ما نه تنها عموماً بر این باوریم که سگِ ة روزمروجود ندارد. اما این پاسخ در تناقض واضحی است با شهودهای 

حل  توانمیمن هم وجود دارند. این مشکل را چگونه  همشهریِ یِپورشهدارد، بلکه بر این باوریم که صندلی من، میز رئیسم، و ماشینِ 

ها است که xاز  ایمجموعهیک شیء نیست، بلکه  درواقعاین است که صندلیِ من  شودمیکرد؟ پاسخی که معموالً به این مشکل داده 

ة ربارد بیشتر و تاملة مطالعاین نوشتار خارج است و ة محدوداست از  کنندهقانع. این که این پاسخ تا چه حد 2اندیافتهطور نظم -صندلی

 . کنممیواگذار  گان محترمآن را به خوانند

                                                           
1 .Material beings 

2. Arranged table-wised 
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 اینواگنوناهمیت پاسخ 

سفه نقش در تاریخ فل هاپارادکسشبیه به هم دارند. این  هستند که ساختاری نسبتاً هاپارادکساز  ایمجموعه «قوام مادی هایپارادُکس»

 اینواگننودر بحث حاضر این است که پاسخ پیشنهادی  هاییپارادکس. اهمیت چنین اندداشتهمهمی در بسط موضوعات مختلف فلسفی 

ندازیم به الزم است نگاهی کوتاه بی ،هاپارادکسپیش از پرداختن به این اما باشد.  هاپارادکسپاسخ مناسبی به برخی از این  تواندمی

 . هاآناهمیت فلسفی 

ه پارادکسی که ؛ به این صورت کاندداشتهنقش مهمی در پیشرفت نظریات مختلف فلسفی  هاپارادکستحلیلی، ة فلسفدر طول تاریخ 

ارادکس حلِّ آن پة عهداز  اینظریهاست و الجرم اگر  شدهمیگرفته مطرح شده به عنوان سنگ محکِ نظریات مختلف فلسفی در نظر 

که مشغول  ایجمله»را در نظر بگیرید:  1گودروغاست. مثالً پارادکس  دادهمیاهمیت یا اقبال خود را از دست  ،، ارزشآمدهنمیبر 

اگر این جمله کاذب باشد، صادق خواهد بود و اگر صادق باشد، کاذب خواهد بود. این پارادکس که «. خواندن آن هستید کاذب است

وده است. ب بیست و یکم و نظریات صدق در قرنهای بیستم هایپیشرفتباستان همواره مطرح بوده است یکی از عوامل اصلیِ  دوراناز 

هستند که  هاییمجموعه ،وجود دارد که اعضای آن ایمجموعهکه  کندمی. این پارادکس بیان است طورهمینهم  2پارادکس راسل

عضو خود باشد،  تواندنمیعضوِ خود هست؟ اگر عضو خود باشد بنابراین  Sبگذارید. حال آیا  Sعضو خود نیستند؛ نام این مجموعه را 

 اییژگیوبود که عضو خود نیستند. اما اگر عضو خود نباشد، باید عضو خود باشد زیرا تنهای  هاییمجموعهة مجموع Sزیرا طبق تعریف 

داشت و به عنوان محکی برای  3هامجموعهة نظریاست را دارد. این پارادکس نیز نقش مهمی در تحوالت  Sعضویت در ة الزمکه 

 درآمد.  شدندمیکه طرح  ایمجموعهنظریات 

                                                           
1. Liar paradox 

2. Russell's paradox 

3.set theory 
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ت و ربط و نسبتی بین آن نظریا توانمی دشومی. در بسیاری از مباحثی که در متافیزیک طرح اندچنینمادی هم قوام  هایپارادکس

اجزاء زمانی را در نظر بگیرید. موجودات مختلف در ة درباریافت. مثالً، بحث  شوندمیقوام مادی طرح  هایپارادکسمسائلی که در 

وجود دارم، و فردا هم وجود خواهم  نویسممیپیش وجود داشتم، اکنون که این جمالت را  ، مثالً من ده سالروندمیزمان به پیش 

غال مختلفی را اش هایمکانو اجزاء مختلف من  امیافتهکه من در مکان گسترش  طورهمانبه شرط بقاء عمر. در واقع، البته  –داشت 

 هایپرسشیکی از خواهم داشت. حال وجود دارم و وجود ، امجود داشتهمختلف نیز و هایزمان، در زمان هم گسترش دارم و در اندکرده

 کنندمیالش تاین است که این گسترش زمانی را چگونه باید توضیح داد. نظریات مختلفی طرح شده است که  شودمیاساسی که مطرح 

است. سه بعدی گرایان معتقدند که من به  2یو چهاربعدی گرای 1گراییبعدیسه  هاآن ترینِمهمبه این پرسش پاسخ دهند، و از جمله 

از اجزاء زمانی  ایمجموعه. اما چهاربعدی گرایان معتقدند من 3تمامه ده سال پیش وجود داشتم و دقیقاً همان من اکنون نیز وجود دارم

هستم که یک جزء من همان است که ده سال پیش وجود داشت و یک جزء من چیزی است که اکنون مشغول نوشتن این جمالت 

د رقیب دارند، اما یکی از مسائلی که قطعاً باید حل کننة نظریمختلفی له خود و عیله  هایاستداللمدافعان هریک از این نظریات است. 

 که به نفع چهاربعدی گرایان باشد.  رسدمیقوام مادی هستند، و این مسئله در بادی امر به نظر  هایپارادکس

؟ آیا دو شیء اندهمانایناشاره کرد. چه زمانی دو شیء با هم  4همانیاینة مسئلبه  توانمیاز دیگر مسائلی که در متافیزیک مطرح است 

خر را در ؟ پرسش آاندهماناینضرورتاً  اندهماناینکسانی داشته باشند؟ آیا دو شیء که با هم دقیقاً ی هایویژگی توانندمی هماننااین

زمان دیگری را تصور کرد،  توانمی. آیا اندهماننایدر جهان واقع با هم  tدو شیء هستند که در زمان  yو  xنظر بگیرید. فرض کنید 

                                                           
1. Three dimensionalism 

2 .Four dimensionalism 

د. چنین الً، یک انگشت من قطع شده باش؛ ممکن است تغییرات دیگری هم در من رخ داده باشد، مثامنشدهتشکیل  هاآنتشکیل شده بودم که اکنون دیگر از  هاییسلول. البته من ده سال پیش از  3

 . گذارممیرا اکنون کنار  هاییپیچیدگی

4. identity 
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t' ممکن دیگر چطور؟ پاسخ بسیاری از فیلسوفان این است که این مسئله ضروری است  هایجهاننباشند؟ در  هماناین، که این دو شیء

 2«امکانی همانیاین»ة مقالدر  1. اما الن گیبارداندهماناینممکن با هم  هایجهانة همو در  هازمانة همباشند در  هماناینو دو شیء اگر 

مه مجسپارادکس ) هماننااینو در زمانی دیگر  اندهماناینبا هم دو شیء در زمانی  رسدمیپارادکسی را مطرح کرد که در آن به نظر 

اند به و اگر کسی بتو کنندمیمشکل مهمی برای این نظریه ایجاد  – هاپارادکسو برخی دیگر از  –(. حال این پارادکس گِلکُپهو 

 از ضرورت تواندمی –و چهاربعدی گرایی به آن پاسخ دهد  گراییبعدیسهمثالً با موضعی در بحث از  –طریقی آن را حل کند 

 دفاع کند.  همانیاین

از دو شیء  . چه زمانینهدمیدر این مقاله پیش  اینواگنوناست که  ایمسئلهیکی دیگر از مسائلی که در متافیزیک مطرح است همین 

ی تحلیلی به عنوان یک شرط مهم برای پذیرفتنة فلسف وباتقوام مادی در مکت هایپارادکسدیدی ساخت؟ شیء ج توانمیمختلف 

قوام  هایسپارادکحل تمام این ة عهد. پاسخی به این پرسش مقبول است که بتواند از اندشدهبودن پاسخ به این سوال در نظر گرفته 

 چه هستند؟ هاسپارادکبربیاید. اما این  – هاآنیا تعداد بیشتری از  – مادی

و با چیزهای  دارندرمیببرای تعمیر این کشتی برخی از اجزاء آن را س را در نظر بگیرید. فرض کنید . کشتی معروف تسئوتسئوس کشتی

و  ندکمی. فرد دیگری این اشیاء را جمع ، به نحوی که در طول زمان تمام اجزاء آن جایگزین شده استکنندمیدیگری جایگزین 

تی تسئوس . حال پرسش این است که کشسازدمی اولیه کشتی دیگری، دقیقاً شبیه کشتیِ ،کشتیِ اولیه یِکهنهاجزاءِ  همانبا  درنهایت

 است؟ شدهساختهاز این دو است، کشتی اول، یا کشتی دوم که با اجزاء اصلیِ کشتیِ اولیه  یککدام

 سازمجسمهاین  .بنهیم «کپه»اجازه دهید نام آن را  – در روز شنبه یک کپه گل در اختیار دارد سازیمجسمه. فرض کنید گِل کپهمجسمه و 

نها یک در روز یکشنبه ت رسدمی. به نظر گذاردمی «بودا»و نام آن را  سازدمیبه شکل بودا  ایمجسمه ،در روز یکشنبه از این کپه گل

                                                           
1. Allan Gibbard 

2. Contingent identity 
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په ، کجمله ازمشکالتی دارد.  همانیایناین  رسدمیاست. اما به نظر  «بودا»همان  درواقع «کپه»وجود دارد،  سازمجسمهشیء در دستان 

ته باشند. اما متفاوتی داش هایویژگیباشد، اما  هماناینشیء دیگر  باشیئی  شودنمی رسدمیمتفاوتی دارند و به نظر  هایویژگیو بودا 

فت در روز گ توانمی طورهمیناست.  متفاوتی دارند، مثالً کپه در روز شنبه وجود داشته اما بودا وجود نداشته هایویژگیکپه و بودا 

ود دارد اما وج شنبهسه. در این صورت هم کپه در روز آورددرمیآن را دوباره به شکل کپه گل و  کندمیبودا را له  سازمجسمه شنبهسه

 بودا نه. 

ر دو در روز . تیبلز و تیب ه«تیب»، و نام کل بدن او، منهای دمش، را گذارممی «تیبلز»خودم را ة گرب. فرض کنید من نام تیب و تیبلز

شنبه وجود دارند و تیبلز روبروی من، روی کاناپه، مشغول بازی است. فرض کنید روز یکشنبه، به خاطر یک بدشانسی، دم تیبلز از بدنش 

، در حالی کنندیمیک مکان را اشغال  دقیقاًبین رفتن دم،  ازو بعد  . حال تیبلز و تیب، در روز یکشنبهرودمیاز بین کامالً و  شودمیجدا 

ان مادی را اشغال یک مک دقیقاً توانندنمی ایجداگانهکه هیچ دو شیء  رسدمی. اما به نظر اصلی پذیرفتنی نبود گونهاینکه پیش از این 

 کنند. 

 هایارادوکسپپاسخ مناسبی به برخی از  تواندمیترکیب این است که پرسش خاص ة دربار واگناینونیکی از مزایای موضع مختار 

-هایی وجود دارند که کشتیxاساساً کشتی وجود ندارد و تنها  واگناینون ازنظرقوام مادی باشد. کشتی تسئوس را در نظر بگیرید. 

ها xه نظم چیزی که در عالم تغییر کرده این است ک . بنابراین، با تغییر اجزاء کشتی اولیه و ساخت کشتی دوم، تنهااندیافتهطور نظم 

ا بخواهیم برای آن ت شودنمیوجود داشته و نه کشتیِ دومی به وجود آمده است، لذا اساساً این مسئله مطرح  ایکشتیاست. نه  تغییریافته

هایی xگلی وجود ندارد، آنچه وجود دارد  . اساساً مجسمه و کپهشودمیو کپه گل هم به همین صورت حل  مجسمهة مسئلبیابیم.  حلیراه

، اما تیب که هرچند تیبلز وجود دارد شودمیحل  طوراین. در مورد تیب و تیبلز هم اندیافتهنظم  طور-گلکپهطور یا -هستند که مجسمه

 یک موجود زنده نیست )بخشی از یک موجود زنده است( و لذا این مشکل به وجود نخواهد آمد. 
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 است؟ دیگری شیء جزء صورتی چه در شیء یک

 مهدی رعناییترجمۀ    ینواگناونپیتر نوشتۀ  
 

پرسش  ،که اطالع دارم جاآنمنابع در این موضوع است و تا  تریناصلییکی از « در چه صورتی جزء شی دیگری است؟ یک شی»مقاله 

ی در فلسف هاینوشتهدر همین مقاله مطرح شد. پس از آن حجم عظیمی از برای نخستین بار، پرسش عام ترکیب  طورهمینخاص و 

 . نویسندمیاین موضوع مقاله ة دربارنیز فیلسوفان  تاکنون ی به این موضوع اختصاص یافت ومتافیزیک تحلیل

 ولا

مسائل متافیزیکی عمیق و  که دهدیمنشان  ،وجود دارد 2اشیاء مادی درباره یاناشدهحل 1یهاتخالفو  هاپارادکس این حقیقت که

کشتی  یمشهورترینشان معما هاآنمصنوعات است که از میان  درباره هاپارادکساین  ینِترمعروف. وجود دارداشیاء  این دربارهالینحلی 

 رسدیمبه نظر طبیعی  . اگر دم یک گربه جدا شود،اندزنده 4هایوارهـاندام دربارهوجود دارد که  نیز است. معماهای دیگری 3تسئوس

در تضاد با  این توصیف –پیشین خود است  5ٔ  سَرهگربه با یک جزء  شدن اینتوصیف کنیم که مستلزم مساوی  یاگونهاین اتفاق را به 

از  tرا در نظر بگیرید که در زمان  یاگربهیا با هم مساوی شوند.  توانندینماین اصل وجهیِ قابل قبول است که دو شیء مجزا از هم 

به شکل ،  tدر زمان دیگری جز  هااتمه دقیقاً همین ؛ حال منطقاً ممکن است کاندیافتهتشکیل شده است که به نحو خاصی نظم  ییهااتم

یک شیء مادی  tدر زمان  توانندیمدیگری شکل دهند؛ اما این ظاهراً بدان معنا است که اشیاء مادی کوچکی ة گربگربه نظم یابند و لذا 

 مریاشیء دیگری را تشکیل دهند. چنین ، اندیافتهدقیقاً به همان شکل نظم  کهینابزرگ را شکل دهند و در زمان دیگری، با وجود 

 چگونه ممکن است؟

                                                           
1. antinomy 

2. material beings 

3. Ship of Theseus 

4. organism 

5. Proper part 
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 است؟ دیگری شیء جزء صورتی چه در شیء یک

 مهدی رعناییترجمۀ    ینواگناونپیتر نوشتۀ  
 

. من معتقدم، 1جزئیت به مفهومِ اندمربوط هستنداشیاء مادی  فلسفیِة مطالعموضوع  که ییهاپارادکسو  هاتخالفة هم همه، یا تقریباً

ن دارد برای کسی که درک صحیحی از ای اء مادیاشیة دربارمعماهای متافیزیکی  ، بیشترِکنمینمهرچند در این مقاله برای آن استدالل 

ین مفهوم ا خود از فهم ارتقاءواضحی داشته باشند. در این مقاله به دنبال  حلراه توانندیم ،دیگری بودن به چه معناست شیءِ که جزءِ

 هستم.

آن ة دربار تأمل رسدیمارد که به نظر وجود د 2پارشناسانهبه طریقی غیر مستقیم خواهم پرداخت. مفهومی  جزئیتمفهوم ة مسئلمن به 

ر مبنای برای آن ب 3ایپاافتادهیشِپ تعریف توانیم مفهومی است که پارشناسانه. )منظور من از مفهوم جزئیتة دربار تأملاست تا  ترساده

از آجر ساخته شده  بگیرید که تماماًرا در نظر  یاخانه. توجه کنیدچند مثال به . ناممیم 4ترکیبارائه کرد(. من این مفهوم را  جزئیت

رکب جنوبی خانه وجود داشته باشند، خانه مة یمنشمالی و ة یمناشیائی نظیر اگر است. بنابراین، این خانه مرکب است از این آجرها. حال 

یک سوم میانی، و یک خواهند بود. یک سوم شرقی،  از آجرهایی خاص نیز خود مرکب هاآنخواهد بود، و هر کدام از از این اشیاء 

 یهااتماز برخی  طورینهمخاصی، و  یهامولکولخانه هستند. همچین خانه مرکب است از ة دهندسوم غربی نیز هر کدام تشکیل 

 که ترکیب چیست. دنشان دهنباید به لحاظ شهودی  هامثالذرات زیراتمی خاصی. این  طورینهمخاص، و 

 خواهم کرد. با کمی مفاهیم تکنیکی شروع خواهم کرد.را ارائه  زئیتجترکیب بر مبنای  تعریف صوری اکنون

                                                           
1. parthood 

2. mereologic 

3. trivial 

4. composition 
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 است؟ دیگری شیء جزء صورتی چه در شیء یک

 مهدی رعناییترجمۀ    ینواگناونپیتر نوشتۀ  
 

 طورهمانباشند،  «they»عبارت انگلیسی  گریانبت قرار است ا. این عبارنامیمیم 1جمع متغیرهایرا  «هاz»و  «هاy»، «هاx»عباراتی نظیر 

تا جمالت  شوندیمتایی ترکیب n یهامحمولمتغیرهای مفرد با هستند.  «it» عبارت انگلیسی گریانب «z»و  «x» ،«y» 2که متغیرهای مفرد

ها با x»تا جمالت بازی نظیر  شوندیمترکیب  «4چندتایی متغیر» یهامحمولبسازند. متغیرهای جمع با  «را دوست دارد x ،y»نظیر  3بازی

y بسازند.  «کنندیمها معاضدت(واحد ظاهر شوند: ة جملممکن است هر دو نوع متغیرها در یک  طورینهم«x ها علیهy  کنندیمتوطئه») .

متغیر باز دارند روابط  n. جمالت بازی که «7هاxة همبه ازای »و  «6هاxبه ازای برخی »: شوندیممسور  5جمع متغیرهای جمع با دو سورِ

n- دهندیممتغیره را نشان :«x ،y  کهآنرا بیشتر از z  است. جمالت  8دو موضعیة رابطیک بیانگر  «داردیمرا دوست دارد، دوست

ها متعلق x»: شوندیمنامیده  «10چندتایی»نوعی از روابط هستند که معموالً بیانگر  شوندیمساخته  9که از محموالت چندتایی متغیربازی 

ه تا حدود زیادی لاست؛ این مسئ کنندهیجگبیان شد تا حدی مغشوش و  چهآناست. ) «چندتایی»ة رابطبیانگر یک  «به یک حزب هستند

 نخواهم پرداخت.(به حل آن حل شود اما اینجا  تواندیم

                                                           
1. plural variable 

2. singular variable 

3. open sentence 

4. variably polyadic 

5. plural quantifier 

6. for some xs 

7. for any xs 

8. binary relation 

9. variably polyadic relation 

10. multigrade 
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 است؟ دیگری شیء جزء صورتی چه در شیء یک

 مهدی رعناییترجمۀ    ینواگناونپیتر نوشتۀ  
 

 تعریف ما از ترکیب دو مرحله دارد:

1. y 1مجموع x ها است اگر و تنها اگرx اجزایها y  از  جزئیباشند و هرy  حداقل با یکی ازx مشترکی  جزءدارد ) 2یپوشهمها

 دارد(.

2. y  مرکب ازx ها است اگر و تنها اگرy موع مجx کدام از ها است و هیچx [1] ندارند. یپوشهمها 

شوند تا تعریف واحدی از  آمیختهبا هم  توانندیمتعریف به وضوح ة مرحلاست. دو  3وایتهد از این تعریف از ترکیب نهایتاً من،باور به 

 خواهیم کرد. استفادههم اول معرفی شد ة مرحلکه در  «مجموع»به دست دهند، اما ما از مفهوم  «ترکیب»

چه  –ها، در اختیار دارد؛ این فرد چه باید بکند x، یپوشانهم-ناپرسش موضوع اصلی ما خواهد بود: فرض کنید کسی اشیاء مادی این 

 «عملی»شی مفید است که پرسش را به صورت آموز پدید آید؟ )از نظر من به لحاظها xشیء جدیدی مرکب از  تا –بکند  تواندیم

ود که نباید باعث این فرض ش سؤالعمال مختلفی را در نظر آورد. اما این نوع طرح اَ داردیمکه پرسشگر را وا  یه صورتمطرح کنیم، ب

x ند. دخل و تصرف ک هاآندر  تواندیماشیائی هستند که انسان ]ضرورتاً[ هاx یا اعضایی  –باشند  هاستارهیا  هاکوارکها ممکن است

ش نباید پاسخی قابل قبول به این پرسة ارائبرای . البته، یبازاسبابمانند آجر یا اجزاء  – جانس از اشیاء مادیبسیار نامت ییهامجموعهاز 

ها xبه وجود بیاید یا کاری کنیم که چیزی مجموع ها xکاری کنیم که چیزی مرکب از ». اگر بگوییم رداستفاده ک پارشناسانهاز مفاهیم 

 .ایم، پاسخ مناسبی نداده«باشد

                                                           
1. sum 

2. overlap 

1947) –(1861  Alfred North Whitehead .3 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Alfred_North_Whitehead
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 است؟ دیگری شیء جزء صورتی چه در شیء یک

 مهدی رعناییترجمۀ    ینواگناونپیتر نوشتۀ  
 

اهد به ما نخو «پرسش خاص ترکیب»پاسخ به که  ن این نکته مهم است. در نظر داشتناممیم 1«پرسش خاص ترکیب»من این پرسش را 

 قدرنآگفت که ترکیب چیست. پاسخ به این پرسش تنها به ما خواهد گفت کِی، یا تحت چه شرایطی، ترکیب رخ داده است. این نکته 

چیزی شبیه  دارید؛ «پرسش خاص ترکیب»شویم و آن را بررسی کنیم. فرض کنید شما پاسخی به مهم است که کمی از بحث منحرف 

 به این:

  کهینابرای x )چندگانهة رابطرا تحت  هاآنها ترکیب شوند تا چیزی پدید آید، باید )و تنها باید  ٔ
 قرار دهید. R خاصِ 2

ها x»آن را با  توانیدیمخود حذف کنید.  3را از گفتمان «ها استxاز ای وجود دارد که مرکب y»ة جمل توانیدمیشما  صورتینادر 

شما در موقعیتی نیستید که هر ارجاعی به ترکیب را از گفتمان خود در این صورت کنید. اما  گزینیجا «با هم قرار دارند Rة رابطدر 

را از  «ها نیستxمرکب از  y گاهآنرا داشته باشد  Fخاصیت  yاگر  ،yبه ازای هر »ة جملشبیه به  یاجمله توانیدینمحذف کنید. مثالً، 

 ارجاعات به ترکیب را از گفتمان خود حذف کنید، بایدة هماگر بخواهید قبل نیست. ة جملگفتمان خود حذف کنید، زیرا شبیه به 

متغیر آزاد باشد. پاسخ به  «y»که در آن  یاجملهالبته  –کنید  «هاxمرکب است از  y»ة جملداشته باشید که بتوانید جایگزین  یاجمله

 .سازدینمچنین امکانی را برای ما فراهم  «پرسش خاص ترکیب»

به وضوح با این پرسش مرتبط است که  «پرسش عام ترکیب». نامیمیم 4«پرسش عام ترکیب»را  «ترکیب چیست؟»فرض کنید ما پرسش 

د.( . )در یک فهم از تحلیل فلسفی، این دو پرسش با هم یکی هستن«حذف کنیم؟ رکیب را در گفتمان خودارجاع به ت توانیمیمچگونه »

ة هم وانتیم پرسش از این است که چگونه ،ارجاعات به ترکیب را از گفتمان خود حذف کردة هم توانیمچگونه  کهیناپرسش از 

                                                           
1. Special Composition Question 

2. multigrade 

3. discourse 

4. The General Composition Question 
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 است؟ دیگری شیء جزء صورتی چه در شیء یک

 مهدی رعناییترجمۀ    ینواگناونپیتر نوشتۀ  
 

 «پرسش خاص ترکیب»که دیدیم، پاسخ به  طورنهمارا از گفتمان خود حذف کرد. بنابراین،  «ها استxمرکب از  y»جمالتی نظیر 

به همین  . و«؟یستچترکیب »این پرسش نیست که  «پرسش خاص ترکیب»دلیل است که نیست. به همین  «پرسش عام ترکیب»پاسخ به 

را در نظر اضیات یک تمثیل از ری .«؟دهدیمتحت چه شرایطی ترکیب رخ »که  دلیل است که این پرسش بیشتر شبیه به این پرسش است

نیست. اما این  0)واحد( دارد: زمانی که آن عدد  1معکوسِ ی، یا تحت چه شرایطی، یک عدد یکبه شما بگویم کِ توانمیمبگیرید. من 

برای یک شیء خاص چیست. توجه کنید که با اطالعاتی  عددی خاص بودن معکوسِچیست، یا  «معکوس» گویدینماطالعات به شما 

 «نیست x، 0»آن را با  توانیدیمرا از گفتمان خود حذف کنید:  «است x معکوسِ yای وجود دارد که y» توانیدیم ،که به شما دادم

داشته  یاملهج، باید کاررا در گفتمان خود حذف کنید. برای این  «معکوس»هر ارجاعی به  توانیدینمجایگزین کنید. اما با این اطالعات 

 (چیزی است که شما به آن نیاز دارید. y=1/x. )البته، بنشانید «است x معکوسِ y» به جایباشید که آن را 

از ین پرسش امتمایز کنم، و اشاره کنم که  «پرسش خاص ترکیب»آن را از  کهاشاره کردم  «پرسش عام ترکیب»من تنها به این دلیل به 

پرسش عام »از  «پرسش خاص ترکیب». کرد یمخواهتمرکز  «پرسش خاص ترکیب»است. ما بر  ترمشکلبسیار  «پرسش خاص ترکیب»

مشکل هست که قصد ندارم در این مقاله پاسخی برای آن ارائه کنم؛ تنها  قدرآناین پرسش ، اما ساده نیست. [2]است ترساده «ترکیب

 نیستند. بخشیترضااست که  ییهاپاسخکاری که خواهم کرد رد کردن برخی از 

 از جزئیتهوم که به مف کردمیمئله اشاره سبه این م جاآنبه طور غیر مستقیم خواهم پرداخت.  تجزئیپیش از این گفتم که به مفهوم 

پرسش خاص »امیدی واهی ایجاد نکنم، باید به این نکته اشاره کنم که پاسخی به  کهینامفهوم ترکیب خواهم پرداخت. برای  طریق

ه پاسخی به واضح این حقیقت است کة یجنت. این چیست جزئیتکه  گفتینم، حتی اگر آن را در دسترس خود داشتیم، به ما «ترکیب

دیدیم . اندیفتعرابل قمتقابالً  یاافتادهبه طور پیش پا و ترکیب  جزئیتبه ما نخواهد گفت که ترکیب چیست.  «پرسش خاص ترکیب»

 رد:تعریف ک گونهینارا  زئیتج توانیمتعریف کرد. با داشتن ترکیب،  جزئیتترکیب را بر مبنای  توانیمکه چگونه 

                                                           
1. reciprocal 
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 است؟ دیگری شیء جزء صورتی چه در شیء یک

 مهدی رعناییترجمۀ    ینواگناونپیتر نوشتۀ  
 

 x از  جزئیy  است اگر و تنها اگرz هایی وجود داشته باشند کهy  مرکب باشد ازx  وz.ها 

پرسش خاص »به  تبدیل کند. اما پاسخ جزئیتاین تعریف را به توضیحی برای  تواندیماست که  «پرسش عام ترکیب»به دادن پاسخ  فقط

رایطی . یعنی، اگر به طور کلی بدانیم تحت چه شدهدیمرخ  جزئیتا خواهد گفت: تحت چه شرایطی به م جزئیتة دربارچیزی  «ترکیب

 1یِسره-نازءِ ج)البته، یک شیء همیشه چیزی است. ة سرجزءِ بگوییم تحت چه شرایطی شیئی  توانیمیم، به سادگی دهدیمترکیب رخ 

است و آن شیء مرکب است  xمتمایز از  هاآنهایی باشند که یکی از zحقیقی چیزی است اگر و تنها اگر  جزء xچیزی است.( شیء 

 ها.zو  xاز 

 دربارهرا رانگیز ب بحثاله ادعایی این مقة ادامبپردازم. اما پیش از آن باید اشاره کنم که در  «پرسش خاص ترکیب»که به  امآماده تقریباً

که یک  کنمیم، فرض . مثال4ًکنندیمپویش در زمان  3هستند و اکیداً 2بعدیمفروض خواهم انگاشت: اینکه اشیاء مادی سه ، اشیاء مادی

 کنمیمباشد(. و فرض  خواهدیمهرچه که  مکانی-نیست، کرم زمانی «5مکانی-کرم زمانی»یک شیء سه بعدی است ) و یک  ،گربه

است. )ممکن  6همانیناپیش به من پنجول کشید ة فتهکه  اییبعدسه ة گرببردم با  پزشکدام نزد ،که سه ماه پیش اییبعدسه ة گربکه 

متفاوتی دارند و و  هاییژگیوپیش به من پنجول کشید ة هفتکه  یاگربهبردم و  پزشکدام نزدکه سه ماه پیش  یاگربهاست گفته شود 

اه را متفاوت داشته است.( من این دیدگ یهازمانمتفاوتی در  هاییژگیوگربه  آنباشند. پاسخ من این است که  همانینا توانندینملذا 

                                                           
1. improper part 

2. three-dimensional 

3. strictly 

4. persist 

5. space-time worm 

6. identical 



 

 

15 

 

 

 است؟ دیگری شیء جزء صورتی چه در شیء یک

 مهدی رعناییترجمۀ    ینواگناونپیتر نوشتۀ  
 

 یانقطهمن وجود دارند که یکی در ة یخچتاردر  - 1گربه-یا دو تکه –سه بعدی ة گرب دو گویدیمکه  دهمیمدر برابر دیدگاهی قرار 

-از یک شیء چهار 2یاتکهپیش، و این دو شیء سه بعدی هر دو ة هفتدر  یانقطهو دیگری در  گیردیماز زمان در سه ماه پیش قرار 

 هستند. 3بعدی

 مقبول-نا( دیدگاه رقیب به نظرم 2) ؛( به گمان من این فرض صحیح است1: )کنمیمبه سه حقیقت اشاره  ،برای موجه کردن این فرض

شیاء مادی دفاع ا درباره «4گرایییبعد-سه»که از دیدگاه مایلم کارهای عالم را انجام دهم. ة همدر یک مقاله  توانمینم( 3است؛ و )

ة یجنت تواندیم گیردیمآن را جدی ة ینظریا  «5گرایییبعد-چهار»هر کس که کنم، اما انجام چنین کاری هدف من در این مقاله نیست. 

 گاهآن ،کنندیماکیداً در زمان پویش بعدی هستند و -سه هاآنو اشیائی مانند  هاگربه اگراین مقاله را به صورتی شرطی در نظر بگیرد: 

شرطی من ة یجتنآن را دیدند، ممکن است کامالً از ة یجنت، وقتی گرایانیبعدترکیب باید چنین و چنان خصوصیاتی داشته باشد. چهار 

 .خشنود باشند

و زن، ، مرد هاانسانکه شما و من، یعنی  کنمیمفرض  ینچنهمصحبت از مفروضات بحث برانگیز، باید بگویم در این مقاله ة ادامدر 

، و معموالً انددهش، از گوشت و استخوان و خون تشکیل اندیدهپوشکه لباس  بینیدیماشیائی که شما در اطراف خود  –اشیاء مادی هستیم 

بودن  سه بعدیة دربارکه فرض  کنمیمموجه  طورهمان. من این فرض را نیز شوندیمساخته  هاانسانهستند که از  ییهامجسمهشبیه 

 هانآرا طوری در نظر بگیرید که در  هااستدالل، احتماالً تمایل خواهید داشت تا پذیریدینما موجه کردم. اگر شما این فرض را اشیاء ر

                                                           
1. cat-slice 

2. slice 

3. four-dimensional 

4. three-dimensionalism 

5. four-dimensionalism 



 

 

16 

 

 

 است؟ دیگری شیء جزء صورتی چه در شیء یک

 مهدی رعناییترجمۀ    ینواگناونپیتر نوشتۀ  
 

از  ترکمرا  ییهااستداللشده باشد. من چنین  گزینیجا -یا گربه  –بدن انسان ة درباربا چیزهایی  شودیمانسان گفته ة دربارهر چه 

 ، اما شما ممکن است طور دیگری فکر کنید.[3]امیافته کنندهقانع ،که خود قصد دارم ارائه کنم ییهااستدالل

 را بررسی کنیم. «پرسش خاص ترکیب»به  هاپاسخحال اجازه دهید برخی 

 وم:د

 1(: اتصال1پاسخ )

  شیئی مرکب از  کهینابرایxبا هم قرار دهد؛ اگر را در اتصال  هاآن ،و تنها باید ،ها به وجود بیاید، فرد بایدx متصل به هم ها

 .نیست هاآنمرکب از و اگر به هم متصل نباشند چیزی  است هاآنهست که مرکب از  ند شیئیباش

که هر شیئی به خود متصل است، و  کنیمیم. ) به لحاظ فنی چنین فرض [4]شیء به هم چیست دومتصل بودن  دانیمیم کنمیممن فرض 

 yدو موضعی وجود دارد که بین  یارابطههایی، xند.( به ازای هر شته باشندا یپوشهماگر با هم  اندمتصله هم شیء ب دو کنیمیمفرض 

ها به x. نامیمیمها xاتصال بین ة رابطها هستند و در اتصال با هم هستند: این رابطه را xاز بین  zو  yبرقرار است تنها در صورتی که  zو 

در فضای خالی قرار  وبه صورت زیر  کهرا ها برقرار باشد. به عنوان مثال، چهار بلوک x جزءتصال بین هر دو اة رابطاگر  اندمتصلهم 

 :در نظر بگیرید اندگرفته

 

                                                           
1. contact 
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 است؟ دیگری شیء جزء صورتی چه در شیء یک

 مهدی رعناییترجمۀ    ینواگناونپیتر نوشتۀ  
 

 فرد دا اعدای که بمربع یهابلوک. اندمتصلهم  هب اندشدهکه با اعداد فرد مشخص  ییهابلوکشش بلوک به هم متصل نیستند. ة هم

ص شده است مشخ فردکه با عدد مربع حتی اگر تنها یک بلوک  «صادق خواهد بود»پیشین ة جمل. )اندمتصلهم  هنیز ب اندشدهمشخص 

ند. تصل نیستمهم  مربعی شکل به یهابلوک. اندمتصلهم  هنیز ب اندشدهکه با اعداد زوج مشخص  ییهابلوک.( داشتیموجود 

مستطیل  یهابلوکاز  yو  x»است، اما  ربین هر دو بلوک مستطیل برقرا «متصل است yه ب x»نیستند. ) متصلهم  همستطیل ب یهابلوک

برقرار نیست. چنین  9و  3یا بین  7و  3برقرار نیست: بین  -مستطیل یهابلوکاتصال بین ة رابطیعنی  - «اندمتصلشکل هستند و به هم 

 .اندمتصلبه هم  7و  5، 3 یهابلوکتعریف پیچیده باشد.(  شودیممواردی است که باعث 

اال اگر پاسخ اتصال صحیح باشد، در شرایطی که در باشاره دارد.  «اتصال»به چنین معنایی از  «پرسش خاص ترکیب»پاسخ اتصال به 

را اقل؟ چچرا حد»بلوک نامید.  یهادستهرا  هاآن شاید بتوان-تصویر شد عالوه بر شش بلوک، حداقل هفت شیء دیگر نیز وجود دارد 

. اما حتی اندنشدهداشته باشند که نشان داده  اجزائیممکن است  هابلوکخب، حداقل به این دلیل که این  «نگوییم دقیقاً هفت شیء؟

ها )در هر زمانی( حداکثر xهایی، x، با پذیرش این فرض که به ازای هر نداشته باشند، پاسخ اتصال یاسرهجزء  هیچ هابلوکاگر این 

گر نخواهیم چنین ا ،تریقدقبه بیان ) هفت شیء در این تصویر وجود دارد. یقاًدقمستلزم این خواهد بود که  ،کنندیمیب یک شیء را ترک

 توانیم( از این فرض 1. نک به پانوشت «2مجموع»به جای  «1یک مجموع» گفتیمیمترکیب  فرضی را بپذیریم، باید در تعریف خود از

اشیاء مرکب  هاییژگیو، به همراه این اصل که 3تمایزناپذیرها همانیینانوان مثال، این فرض از اصل به عبه طرق متفاوتی دفاع کرد. 

 آیدیم به دست هاآنکه از  اییجهنتة انداز. اما شاید این دو اصل به آیدیمبه دست  شودیمآن متعین  اجزاءو روابط  هایژگیوبا  کامالً

ها x در هر زمان حداکثر یک شیء مرکب از هایی،xیشتری، فرض خواهم کرد که به ازای هر واضح نباشند. در ادامه، بدون بحث ب

 خواهد بود.

                                                           
1. a sum 

2. the sum 

3. Identity of Indiscernibles 
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 است؟ دیگری شیء جزء صورتی چه در شیء یک

 مهدی رعناییترجمۀ    ینواگناونپیتر نوشتۀ  
 

با هم  هانآبگوییم اگر کسی ده هزار بلوک چوبی داشته باشد که هیچ یک از  رسدیمشهودی دارد. به نظر درست  یجذابیت اتصال

 هانآاگر بگوییم اگر فرد با  رسدیمبلوک باشد. همچنین به نظر درست  چیزی وجود ندارد که مرکب از آن ده هزار ،اتصالی ندارند

که  فرد چیز جدیدی به وجود آورده گاهآن (استفاده کنم هاآناز چیزی برای چسباندن  کهینابدون ) بسازدکاخ باکینگهام  مدلی از

. اگر رسدیمبه نظر  کنندهقانع ترکم ترسادهر موارد . اما این پاسخ دکاخ باکینگهام مرکب از آن ده هزار بلوک چوبی است: یک مدلِ

را طوری با هم در اتصال قرار دهم که یک ضلع هر کدام به دیگری متصل شده باشد، آیا من چیز  هاآنمن دو مکعب داشته باشم و 

 امهدادشیاء روی زمین را تغییر است؟ یا من تنها چینش ا هامکعب، چیزی که حجم آن دو برابر هر کدام از امآوردهجدیدی به وجود 

یک شیء از  امهشدتوپ جدا شود، آیا باعث  هشتاز  سفیدمن باعث شوم توپ  در بازی بیلیارد بدون اینکه چیزی به آن بیفزایم؟ اگر

ارزش  ییهاپرسشچنین  کهینابر فرض  –وجود ندارد و  هاپرسشبه این ممکن است تصور شود که پاسخی ازلی و ابدی بین برود؟ 

ال برای رف اتصصِ هاآنتنها مبتنی بر قرارداد است. اما به نظر من مواردی وجود دارند که در  هاآنپاسخ به  –پاسخ دادن داشته باشند 

 به وجود آمدن یک شیء جدید کافی نیست.

ا انسان است که ب از دو یاهمجسمکه شبیه  آیدیمه به وجود ظ. آیا شیء جدیدی در آن لحدهیمیمفرض کنید من و شما با هم دست 

؟ آیا دست دادن رودیماز بین  شودیمدست ما از هم جدا  کهیناآن هستیم و به محض  اجزاءشیئی که من و شما  ؟دهندیمهم دست 

ما با  کهینااز  غیر. چنین نیست؟ به نظر من یماکردهکه ما دو نفر اشغال  گیردیمکه دقیقاً در فضایی قرار  آوردیمما شیئی را به وجود 

ر خاط دینباین  سازیمیمیا، حداقل، اگر من و شما شیء جدیدی را هم اتصال داریم، چیزی وجود ندارد که مرکب از من و شما باشد. 

وفان خواهند گفت ، و این فیلسسازندیمچیز جدیدی  یپوشانهم-ناهر دو شیء  کنندیملیم. برخی فیلسوفان فکر متصهم  هنیست که ما ب

مجموع  کندیمشیء جدیدی وجود دارد که مجموع من و شما است و فضایی که اشغال  دهیمیمگامی که من و شما با هم دست هن

جموع من و شما م کنندیم. اما مطابق دیدگاهی که این فیلسوفان از آن دفاع کنیمیمتنهایی اشغال  هفضایی است که من و شما هر یک ب

 یماداشته؛ بلکه این مجموع در تمام زمانی که من و شما هر دو وجود دهیمیممن و شما با هم دست که  آیدینمدر زمانی به وجود 

، و یمااشتهدبا هم اتصال برقرار کنیم مجموعی  کهینامنطقاً ممکن است که بگوییم شما و من قبل از  رسدیموجود داشته است. )به نظر 
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 است؟ دیگری شیء جزء صورتی چه در شیء یک

 مهدی رعناییترجمۀ    ینواگناونپیتر نوشتۀ  
 

در همان زمان برقراری اتصال به وجود آمده است. اما این فرضیه را به  یقاًدقکه  یماهکرداتصال برقرار  کهینامجموع دیگری بعد از 

به  .( این فیلسوفان خواهند گفت تنها تغییری که در این مجموعپذیردینمآن را کسی پذیرفت و من مطمئنم در واقعیت  توانیمسختی 

به یک شیء متصل تغییر کرده  1پارهپارهاست که این شیء از یک شیء این  یمادادهوجود آمده است هنگامی که من و شما با هم دست 

آن  گاهآناست، ها x چیزی مرکب از هایی، اگرx: به ازای هر «آن در یک قطعه استة هم»)یک شیء متصل شیئی است که است. 

xآن. ما کنیمیمکه ما اکنون بررسی  نیست که اییتئوراین متصل است.( -شیئی است که غیر پارهپاره. یک شیء اندمتصلهم  هها ب 

زمانی به وجود  هیمدیمبر این است که شیئی که شما و من تشکیل  کنیمیمکه اکنون بررسی  اییتئورتئوری را بررسی خواهیم کرد. 

 .کنیمیمر : ممکن است قبالً چندین بار به وجود آمده باشد( که من و شما با هم اتصال برقراآیدیمدوباره به وجود ) آیدیم

یکی از باورهای اساسی من این است که این تئوری غلط است و غلط بودن آن به هیچ معنایی بر مبنای قرارداد نیست. من این تز را 

به م. اینجا تنها را اثبات کن آن یاگزارهن چناکه بتوانم بر مبنای  شناسمینماز خودش  ترکنندهقانع یاگزارهاثبات کنم، زیرا  توانمینم

روبرو خواهید بود،  هاآنمخالف باشید با  اتصالة درباراشاره کنم که اگر شما با من  اییزیکیمتافکه به مشکالت که  کنمیماین قناعت 

متفاوت  آیدیم. آیا شیئی که در اثر این اتصال به وجود کنمیمروبرو نیستم. فرض کنید من با آرنجم زانوی شما را لمس  هاآناما من با 

 شودیمهر بار شیء جدیدی ساخته  دهیمیم؟ آیا وقتی با هم دست آیدیمبه وجود  دهیمیمشیئی است که هنگامی که ما با هم دست  اب

اشاره کردم  هانآقبل به  بند)فیلسوفانی که در پاسخی دارند.  هاپرسش؟ ممکن است باور کنیم این آیدیمیا همان شیء دوباره به وجود 

همان شیئی است که هنگامی که آرنج من زانوی  دهیمیمتشکیل  دهیمیمفت شیئی که من و شما هنگامی که دست قطعاً خواهند گ

. اما اگر شما به خالف آن فیلسوفان باور داشته باشید که وجود شیئی که مجموع من و شما است آیدیمبه وجود  کندیمشما را لمس 

.( من درا بپذیریچنین موضعی بتوانید ا به هم است، بسیار دور از ذهن است که در زمانی مشخص وابسته به متصل بودن من و شم

                                                           
1 scattered object 
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به هر حال، من این موضع را بدین خاطر اختیار نکردم که از دچار چنین مشکالتی نشوم.  کندیمخوشحالم که موضعی دارم که کمک 

 این نتیجه رسیدم که این موضع درست است.در این موضوع به  تأملرا برگزیدم زیرا با  آنچنین مشکالتی فرار کنم. من 

به یکدیگر  هاانساناتصال  تریچیدهپموارد ة دربار تأمل. یابندیممواردی صحبت کردیم که دو انسان با هم اتصال ة دربارتا اینجا تنها 

کدیگر شیء به ی هاآنظر بگیریم اتصال را که در ن هاانسانکه هر تعداد از  کندیم( مرا قانع رقصندیمهنگامی که دو نفر تانگو  )مثالً

 "ها چیز جدیدی ترکیب کردندx"ة رابطهمان  "با هم اتصال برقرار کردند tها با هم در x"ة رابط. بنابراین، آوردینمجدیدی را به وجود 

ال می که دو شیء با هم اتصهنگا گاهیچهبه هر حال، این بدان معنا نیست که هم نیستند(.  مصداقهمنیست )زیرا این دو حتی با هم 

وضیح کاملی با یکدیگر ت هاآن. این تنها بیان این حقیقت است که اتصال برقرار کردن آیدینمشیء جدیدی به وجود  کننندیمبرقرار 

 از به وجود آمدن شیء جدیدی نیست.

 1دنانچسب(: 2پاسخ )

  شیئی مرکب از  کهینابرایxرا به هم بچسباند. هاآنباید،  ها به وجود بیاید، فرد باید، و تنها 

حرکت  برای چهآناغلب نیازی به وارد کردن نیرویی بیش از  اندمتصلعادی در ابعاد متوسط که به هم  برای جدا کردن دو شیء مادیِ

ذا ممکن است لاتصال ارتباط بسیار ناپایداری است، و  بنابراین معموالًدادن آن در صورتی که به هیچ شیء دیگری متصل نبود نیست. 

، انسان ممکن ترینتزاعاو  ترعام. به طور اندنشده یکیبه معنی دقیق کلمه  انداتصالما را به این نتیجه برساند که اشیائی که فقط با هم در 

ها xین ممکن ب هاییشآراها باید یکی از پایدارترین xشد، آرایش باها xاز  مرکب است به این نتیجه برسد که اگر قرار است شیئی

تیجه چنین ن تواندیمانسان  گاهآنها نسبت به یکدیگر را به طور اساسی تغییر دهد، xموقعیت  تواندیمباشد: اگر نیرویی بسیار اندک 

                                                           
1. fastening 
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ها به xاین باشد که چه تغییر اساسی در به  ربطیباگر جهت کشش یک نیرو بسیار ؛ اندنکردهها شیء جدیدی را ترکیب xبگیرد که 

 باشد. هاxشیء دیگری وجود ندارد که مرکب از  نتیجه گرفت که توانیم ،دآییموجود 

 نیروها و جهات نیروهایی که ممکنة همکه در میان  اندشدهچنان به هم متصل  هاآنو فرض کنید  اندمتصلفرض کنید دو شیء به هم 

را بدون شکستن یا تغییر شکل دادن یا هرگونه آسیب  هاآن توانندیم حداکثر تعداد اندکیوارد شود،  هاآناست به یکی یا هر دو 

به  )اگر بدانیم دو شیء در چه شرایطی. اندیدهچسببه هم یا  اندیدهچسباین دو شیء  گوییمیمدیگری از هم جدا کنند. در این صورت 

هند بود: تنها به این نیاز داریم از ها به هم چسبیده خواxتوضیحی کلی بدهیم که چه موقع  توانیمیم گاهآنهم چسبیده خواهند بود، 

ه که هر شیئی به خود چسبید کنیمیماستفاده کردیم. عالوه براین، فرض  "اندمتصلها به هم x"ابزاری استفاده کنیم که برای تعریف 

 گاهآند، قرار گرفته باش یامهرهنداشته باشند.( مثالً، اگر پیچی درون  یپوشهمکه با هم  اندیدهچسبشیء تنها زمانی به هم  دواست و 

 کنندیمناز هم کافی نیست: بسیاری از نیروها یا حرکتی ایجاد  هاآنزیرا بسیاری از نیروها برای جدا کردن  اندیدهچسبپیچ و مهره به هم 

تند که با شیائی هسا یهانمونهساخته شده، خانه و ساعت  یبازاسبابپیچ و مهره با هم حرکت کنند. ساختاری که از  شوندیمیا باعث 

اعت وجود دارند. یک س اجزائشانو  هاآنحداقل، اگر بپذیریم که چیزهایی نظیر  – شوندیمچسباندن چیزهای مختلف به هم ساخته 

ر ساعت از هم جدا شوند )البته مگ اجزاء شودینمیک نیرو باعث از این جهت با یک خانه که از بلوک ساخته شده متفاوت است که 

زیاد باشد که باعث شود ساعت بشکند(، در حالی که اگر نیرویی به خانه وارد شود که برای جابجا کردن هرکدام از  قدرآنیرو ن کهینا

ک ساعت را ی تواندیم. انسان شودیمساخته شده کافی باشد به احتمال زیاد باعث از هم پاشیده شدن خانه  هاآنکه خانه با  ییهابلوک

 که از بلوک ساخته شده را جابجا کند. یاخانه واندتینمجابجا کند اما 

مبهم است، و تالش من برای ایضاح آن ممکن است کمی اوضاع را بهتر کند. یک منبع برای این ابهام و عدم  کامالً "چسبیدن"مفهوم 

ی مشکل نیست که از ابزارهااست.  "نیرو وارد کردن به یک شیء ممکنِ یهاراهتمام  از تنها تعداد اندکی"در مفهوم  بخشییترضا

د و معمول به طریقی استانداربه یک شیء استفاده کنیم. و اگر این اشیاء  "نیرو وارد کردن یهاراه"برای ایضاح مفهوم  هامجموعهة ینظر
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 تعدادِود با مساوی خواهد ب به یک پیچ و مهره نیرو وارد کرد تا پیچ باز شود توانیمکه  ییهاراهة مجموع، مثالً، تعدادِساخته شده باشند، 

این ایده حرفی برای گفتن دارد. مفهومِ بد  رسدیمبه هر حال به نظر )به طور کلی به پیچ و مهره وارد کرد.  توانیمنیروهایی که 

ر نیست که اکث این کندیماز سربطری معمولی متمایز  راآن چهآنرا در نظر بگیرید. آیا  1هابچه-یبرا-یمنا-سربطریِة شدیگذارنام

یدن نیست، زیرا کردن مفهوم چسب تریقدق( اما دلیلی برای تالش برای برای باز کردن آن کافی نیستند؟ شوندیمنیروهایی که به آن وارد 

 آیدیمود شیء جدیدی به وج هاآن، در هنگام چسبیدن چسبندیماین پاسخ صحیح نیست که هنگامی که دو شیء به هم  رسدیمبه نظر 

صال و اگر آن دو شیء فقط با هم ات کردندیممجموع فضایی است که هر یک از آن دو به تنهایی اشغال  کندیمفضایی که اشغال  که

مواردی پیدا کنیم که در آن به وضوح دو شیء به هم  توانیمیم کنمیم. من فکر آمدینمچنین شیئی به وجود  کردندیمبرقرار 

راه معقولی برای فهمِ مفهومِ چسبیدن به هم چسبیده خواهند بود، اما شیء جدیدی به وجود نیامده است. ، مواردی که با هر اندیدهچسب

. تا اینجا توافق کردیم که صرف اتصال من و شما برای به وجود آمدن یک شیء دهیمیمدوباره فرض کنید من و شما با هم دست 

، با این دشونیماست. حال فرض کنید انگشتان من و شما ناگهان فلج ، شیء جدیدی که مرکب از من و شما کندینمجدید کفایت 

من و ة یچیدپهماز هم جدا شویم. در واقع، فرض کنید به خاطر فلج شدن انگشتان در  توانیمینمکه من و شما دیگر  آورخجالتة یجنت

ا جدا کند. با هر تعبیر معقولی، من و شما به هم شما برای هر کس دیگری نیز ناممکن است تا من و شما را بدون آسیب رساندن به م

که انگشتان ما فلج شد به وجود آمده است.  یالحظهدرست نیست که شیء جدیدی مرکب از من و شما در این  . اما مطمئناًایمیدهچسب

ت. بنابراین، کم شده اس شاببچینش اسة نحوبرای تغییر در عالم شدن ما چیز جدیدی به اسباب عالم نیفزوده است؛ تنها ظرفیت  فلج

 چسبندیمم که دو شیء به ه یالحظهترکیب این نیست که اشیاء به هم بچسبند. این بدین معنا نیست که مواردی نیست که در آن در 

یء به یکدیگر توضیح کاملی برای به وجود آمدن ش هاآن؛ تنها بیان این نکته است که صرف چسبیدن آیدیمشیء جدیدی به وجود 

 جدیدی نیست.

                                                           
1. child-proof-cap 
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 1شدن بستههم(: 3پاسخ )

  ،سازد. بستههمرا با یکدیگر  هاآن... فرد باید، و تنها باید 

ممکن است  مااباید از هم جدایشان کند جدا شوند.  هاآناشیائی که تنها به هم چسبیده باشند را فردی که بداند چگونه بدون شکستن 

دو بلوک  توانیماز هم جدا نشوند یا حتی حرکت نکنند. مثالً  هاآنن شکستن یکی از که اشیاء را طوری به هم ارتباط دهیم که بدو

از وقتی است که ذراب چوب  تریقوکه  کنندیمذرات چوب را طوری جذب  چسب چوبی را با چسبی به هم چسباند که ذرات آن

ست. در این صورت ما سه شیء داریم که به این چسبِ بین دو بلوک شیء سومی اة شدخشکة یال. )شاید کنندیمیکدیگر را جذب 

 بستهمهبگوییم شخص اشیاء را  توانیمیمدو قطعه آهن را به هم جوش دهد. در این موارد  تواندیم.( یا فرد اندیافتهطریق با هم ارتباط 

 است، شیئی که مرکب از آن دوسازد، آیا از طریق این کار شیء جدیدی به وجود آورده  بستههمساخته است. اگر کسی دو شیء را 

که چنین نیست.  درسیم؟ به نظر آمدینمفقط به هم اتصال یافته بودند یا تنها به هم چسبیده بودند به وجود شیء است و اگر آن دو شیء 

آن  یبندهبستدست من به چسبی آغشته شده است که روی  کهینابعد از  بارینا، دهیمیمباز هم فرض کنید من و شما با هم دست 

اق اتفبرای ما  پس از آن دردناکی که ماجراهای. هیچ شیء جدیدی در "چسباندیمپوست را به شدت "سازنده هشدار داده است که 

 به وجود نخواهد آمد. افتدیم

 2(: امتزاج4پاسخ )

  ،با یکدیگر ممزوج کند. هاآن...فرد باید، و تنها باید 

                                                           
1. cohesion 

2. fusion 
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 از چسب که اییهالزخمی که جوش خورده است و  مثالًمشخص و قابل تشخیص وجود دارد: مرزی  اندشده بستههمدر اشیائی که 

 شوندیمبه هم ارتباط داد، به طوری که چنان به هم پیوسته  یترمحکمخشک شده است. این ممکن است که بتوان اشیاء را به طرز بسیار 

ة یوشدقیقاً به همین  هاآنبه هم جوش دهیم، آهنِ خالص را  ار صافبسیة قطعدو که هیچ مرز قابل تشخیصی وجود ندارد. مثالً، اگر 

 هاهنآ. )چنین اتفاقی خارج از آزمایشگاه بسیار نادر است: در شرایط معمولی، هر کدام از این قطعه یابندیمارتباط بسیار محکم به هم 

آن  رتباطاکافی ضخیم و غیر معمول خواهد بود که از ة اندازد به اکسیة یالاکسید پوشیده خواهند شد، و این  اییهالتقریباً بالفاصله با 

با هم  هاآن اهگآن، "به هم آمیختند" گونهیناکه گفته شد جلوگیری کند.( اجازه دهید بگوییم اگر دو شیء  اییوهشدو قطعه آن به 

نند؟ ط کافی است برای اینکه شیء جدیدی را ترکیب کپیدا کردند. آیا امتزاج دو یا تعداد بیشتری از اشیاء شر امتزاجشدند یا  ممزوج

 بردیمنه. آلیس و بئاتریس را در نظر بگیرید که دوقلوهای همسان هستند. یک جراح دیوانه دست چپ آلیس و دست راست بئاتریس را 

زی بنابراین جراح چی. اندبودهبیده کاغذی به هم چس یهاعروسکانگار  هاآن کهچنان، چسباندیمرا به هم  هاآن یهادستة ماندیباقو 

مصنوعی نامید. حداقل به لحاظ نظری ممکن است که آناتومی مچ آلیس دقیقاً مانند ة یدچسبآن را دوقلوهای به هم  توانیمساخته که 

تریس قابل تشخیص اآن دو به یکدیگر چنان بی نقص انجام شده باشد که هیچ مرزی میان آلیس و بئ ارتباطآناتومی مچ بئاتریس باشد و 

باشد. با  آن متعلق به آلیس هستند یا بئاتریس وجود نداشته یهاسلولباشد که پاسخی برای این پرسش که  یامنطقهنیست؛ ممکن است 

 این حال، به نظر من، نامعقول است که بگوییم جراح دیوانه مانند دکتر فرانکشتاین موجود جدیدی با امتزاج دو موجود به وجود آورده

، و اندهشدبا هم ممزوج  هاآنموجودات بوده است.( اگرچه ة سراجزای  است. )شاید موفقیت دکتر فرانکشتاین به خاطر استفاده از

 هاآنکه  یاجدانشده اجزایاز یکدیگر وجود ندارد، چیزی جز آلیس و بئاتریس )و  هاآناگرچه جز جراحی راهی برای جدا کردن 

هم دقیقاً مکانی که بئاتریس اشغال کرده است، هیچ  BRدقیقاً مکانی باشد که آلیس اشغال کرده است و  ARدارند( وجود ندارد: اگر 

باشد. به عبارت دیگر، اگرچه آلیس و بئاتریس با هم امتزاج  BRو  ARدقیقاً مکانی را اشغال کند که مجموع شیئی وجود ندارد که 

لیس و بئاتریس باشد. حداقل، اگر چیزی وجود دارد که مرکب از آلیس و بئاتریس ، هیچ شیئی وجود ندارد که مرکب از آاندیافته

هر دو ه ازای بکه در بحث اتصال اشاره شد، ممکن است اینگونه باشد که  طورهمانامتزاج آن دو نیست. البته،  خاطر بهاست، این مسئله 
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بئاتریس ضرورتاً در هر زمانی که هر دو وجود دارند شیئی را  . اما اگر آلیس واست هاآنهست که مرکب از چیزی  یپوشهمشیء غیر 

طور صوری  ، بهرسدیم. )اگرچه این مسئله بسیار واضح به نظر کنندیمهمیشه همان شیء واحد را ترکیب  مطمئناً، کنندیمترکیب 

د.( و اگر تفصل بیشتر بعداً بررسی خواهیم کرآن را انکار کرد. به یک امکان مشابه در بحث از اتصال اشاره شد. این بحث را با  توانیم

نابراین، جراحی به وجود آورد. بة یلوسآن شیء را امتزاج آن دو به  توانینم، کنندیمضرورتاً آلیس و بئاتریس شیء واحدی را ترکیب 

 پاسخ درست به پرسش خاص ترکیب نیست. امتزاج

ة هماجازه دهید  .گشتیمینمم. شاید در جای مناسبی به دنبال این پاسخ موفق نبودی «پرسش خاص ترکیب»ما در یافتن پاسخی برای 

 اییجهنتنین خواهد بود که چ ییهاپاسخکلی تقسیم کنیم. یک دسته شامل ة دسترا به دو  «پرسش خاص ترکیب»ممکن به  یهاپاسخ

یء مکن است اشیائی وجود داشته باشند که ش، و مکنندیمدارند: ممکن است اشیائی وجود داشته باشند که شیء دیگری را ترکیب 

اجزای شما و من و برج ایفل وجود داریم و . اگر شما باور دارید که نامیمیم 1اعتدالیرا  ییهاپاسخ. چنین کنندینمجدیدی را ترکیب 

پاسخی  خاص ترکیب شما باور دارید که پاسخ صحیح به پرسش گاهآن، کنیمینمداریم و در عین حال شیء جدیدی را ترکیب  سره

ما چهار پاسخ از  –اعتدالی فراوانی وجود دارند  یهاپاسخ. اگرچه نامیمیم 2افراطیکه معتدل نیستند را  ییهاپاسخاعتدالی است. 

 .پردازمیمتنها دو پاسخ افراطی وجود دارد. اکنون به این دو پاسخ  –را بررسی کردیم  هاآن ینترساده

 وم:س

 3(: نیهیلیزم5پاسخ )

                                                           
1. moderate 

2. extreme 

3. nihilism 
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 اممکن است که بتوان چیزی به وجود آورد که نx اگر کنندیمها آن را ترکیب( ًزیرا ضرورتا ،x چیزی )ها دو تا یا بیشترند

 .[5]ها باشدxوجود ندارد که مرکب از 

یچ ه یا – دهمینماحتمالی که من زحمت بررسی آن را به خودم  –یا هیچ شیء مادی وجود ندارد  گاهآناگر این پاسخ درست باشد، 

ندارند. در حالت دوم فقط اشیاء بسیط در  جزء سرهوجود ندارد: اشیاء مادی که  ناممیم 1را اشیاء بسیط هاآنمن  چهآنچیز مادی جز 

ر بچسبند بگذارند یا به یکدیگ یرتأثجهان وجود دارند. این اشیاء بسیط ممکن است در حال حرکت مدام در خالء باشند یا بر یکدیگر 

 جزءن چیزی وجود ندارد که دو تا یا بیشتر از بسائط را به عنوا گاهیچهشوند یا حتی با هم امتزاج یابند(، اما  بستههمدیگر حتی به یک)

 تواندینم گاهیچهموجود  هاییشآرامدام بسائط است، اما هیچ آرایشی از بین تمام  یشبازآراتاریخ جهان مادی تاریخ خود داشته باشد. 

جود همیشه یک عددِ خاص و گاهآنباشد،  «پرسش خاص ترکیب»به وجود بیاورد. اگر نیهیلیزم پاسخ درست به شیء مادی جدیدی 

ند )البته تعداد اشیاء بسیط ممکن است تغییر کند، زیرا ممکن است بسائط از بین بروتعداد اشیاء بسیط. دارد که تعداد اشیاء مادی است: 

 یا از عدم به وجود آیند.(

، پاسخی دانستیمیم، حتی اگر آن را «پرسش خاص ترکیب»ویژگی منطقی یکتا و جالب دارد. اشاره کردم که پاسخ ما به  نیهیلیزم یک

 «رسش عام ترکیبپ»تنها نیهیلیزم است که پاسخی به  «پرسش خاص ترکیب»به  هاپاسخة هماز میان . بودینم «پرسش عام ترکیب»برای 

باشد. مثالً، فرض کنید سیسرو یک  yها خود xاگر و تنها اگر هرکدام از  کنندیمرا ترکیب  yها xهم خواهد بود. آن پاسخ این است: 

با تولی سیسرو  هماننیا، اشیاء "کنندیمتولی و سیسرو سیسرو را ترکیب "در این صورت نیهیلیزم مستلزم صدق شیء مادی بسیط است. 

پرسش عام »خواهد بود. متاسفانه برای کسی که به دنبال پاسخ  "کنندیمسیسرو را ترکیب  دوفاتونویسندگان "و  "کنندیمرا ترکیب 

 اییهاول بسیط نیستیم: حداقل، ذرات کدامیچهاشیاء مادی هستیم و . شما و من )و سیسرو( رسدیماست، نیهیلیزم به نظر غلط  «ترکیب

 وجود داریم. امن و شم حالینا. با کنندیموجود دارند که شما را ترکیب 

                                                           
1. simple 
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 1ییگراکل(: 6پاسخ )

  ناممکن است که بتوان چیزی به وجود آورد کهx دو  یچه، زیرا ضرورتاً )اگر کنندیمها آن را ترکیبx یپوشهمهایی با هم 

 .کنندیمها آن را ترکیب xندارند( چیزی وجود دارد که 

رکیب پیش از این هم چیزی را ت هاآنچیزی را ترکیب کنند زیرا  شپوهم-ناکاری کرد که دو شیء مادی  توانینمبر مبنای این پاسخ، 

تعریف  ایانهیگباید یک شیء که به طور  هامجموعهة ینظرکه بر مبنای  طورهمان. کنندیمبه طور خودکار چنین کاری  هاآن؛ کردندیم

ٔ  مجموعههایی وجود داشته باشد، یعنی xشده است برای هر 
هایی یکی مجموعه که به طور xبه ازای هر  ییگراکل، بر مبنای هاآن 2

همه  یباًتقرکه  هامجموعهة ینظرمطابق است با موضعی در  ییگراکل. هاآن 3یکتایی تعریف شده است وجود دارد، یعنی مجموعِ

 دارد که فقط تام و دیک: در هر جهان ممکنی که در آن، مثالً، تام، دیک و هری وجود داشته باشند، یک مجموعه نیز وجود پذیرندیم

وجود ندارند. برخی  هامجموعه(: در هیچ جهان ممکنی هامجموعهة دربارآن هستند. نیهیلیزم مطابق است با نومینالیزم ) جزءو هری 

شیاء مادی اة ربارد، به طور نظری، بر مبنایی مستقل از دیدگاهشان هاآنکه تز دیگری که  پذیرندیمرا بدین دلیل  ییگراکلفیلسوفان 

هر دو شیئی، چه مادی باشند چه نه،  کندیمنامید بیان  4ییگراکل-فراآن را  توانیمکه  تریقومستلزم آن است. این تز  پذیرندیم

رنگ  شیئی وجود دارد که من و گاهآن، اگر چیزهایی مانند من و رنگ آبی وجود داشته باشند، ییگراکل-فرامجموعی دارند. بر مبنای 

م من و رنگ آبی وجود داریم، هیچ مفهو کهیناکه علی رغم پذیرش  فهممینمرا بدین دلیل  ییگراکل-فراآن هستیم. من  جزایاآبی 

 باشیم. اجزائشکه تحت آن شیئی قابل فهم باشد که من و رنگ آبی  شناسمینم جزئیتعامی از 

                                                           
1. universalism 

2. set 

3. sum 

4. super-universalism 
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غلط  ییگراکلاست. به نظر من  ییگراکلضوع بحث ما است مو چهآنبا آن مواجه باشد، به هر حال  ییگراکل-فراهر مشکلی که 

مبتنی  یرمپذیمرا  ییگراکلمن غلط بودن  کهینا. کنندینموجود دارند که هیچ شیء جدیدی ترکیب  یپوشهم-نااشیاء مادی است: 

هن تحمیل درست بر ذ اییهنظران خود را به عنو ییگراکلکه  رسدیمبر پذیرش سه تز است که به نظرم درست هستند. اول، به نظرم 

. دوم، کندیمکه واقعیت زمان را انکار  اییهنظردچار مشکل نیست، مانند  النظربادییف کندیمرا رد  ییگراکلکه  اییهنظر. کندینم

ت عنوان مقدماتی درسرا از مقدماتی به دست آورد که خود را به  ییگراکلوجود ندارد که از طریق آن بتوان  یاشدهشناختههیچ راه 

)که در  کنندهقانعز با چند ت ییگراکلتا غیر از آن. سوم،  رسندیمبه نظر  کنندهقانع، یا حتی مقدماتی که بیشتر کنندیمبر ذهن تحمیل 

ام را برای آنان ر( ناسازگار است. اما این دالیل بسیار شخصی هستند. بسیاری از فیلسوفانی که من بیشترین احتپردازمیم هاآنادامه به 

تزهای "و بسیاری از این فیلسوفان خواهند گفت برخی از این . دانندیم، بلکه آن را به وضوح درست پذیرندیمرا  ییگراکلقائلم نه تنها 

م. نقابل حصول، غلط هستند. خب، من باید هر چه در چنته دارم رو ک یبه وضوح، یا حداقل به طریق نهمیمکه من پیش  "کنندهقانع

 هستند. ییگراکلو مستلزم کذب  یابمیم کنندهقانعتزهایی هستند که من  هاینا

 من اکنون وجود دارم و ده سال قبل نیز وجود داشتم. (1)

 .امبوده وارهاندامآن( هستم و همیشه هم یک  شناختییستز)در معنای  وارهانداممن یک  (2)

 دیگر(. ییها)اتم هااتمز )برخی( در هر زمانی از وجودش مرکب است ا یاوارهاندامهر  (3)

ز وجود اکنون نی کردندیمکه آن را ترکیب  ییهااتمة همکه ده سال پیش وجود داشته را در نظر بگیرید؛  خواهدل یاوارهاندام (4)

 دارند.

ه ک ییهااتماز  کدامیچهدلخواهی را در نظر بگیرید که اکنون وجود دارد و ده سال پیش نیز وجود داشته است؛ ة واراندام (5)

 نیست. کردندیمکه ده سال پیش آن را ترکیب  ییهااتمدر میان  کنندیمرا ترکیب  وارهانداماکنون آن 

ای vو  wو  zو  y، هیچ تریقدقدو شیء ترکیب کنند. به طور  توانندینم وقتیچهها x گاهآندرست است،  ییگراکلاگر  (6)

 .کردندیمرا ترکیب  w ،zها در زمان xو  کردندیمرا ترکیب  v ،yها در زمان xوجود ندارند به طوری که 
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که بر مبنای مبانی فلسفی  کنندیم( تزهایی را بیان 2( و )1اما ). [6]کنندیم( حقایقی تجربی را بیان 5( و )4( و )3از میان این تزها، )

. بسیاری از فیلسوفان انکار خواهند کرد که امداشتهجود انکار خواهد کرد که من زمانی و [7]. حداقل یک فیلسوفاندشدهمختلفی انکار 

ای این هرچند معن –افراد  کهینا، و برخی نیز دالیلی برای شک در پویش دارنداشیاء در طول زمان، در معنای مطلق و فلسفی کلمه، 

لبته بسیاری از . و ایابندیم دارند پویشدر زمان  -هستم  "فرد"که یک  کنمیمکلمه در لسان فیلسوفان همیشه واضح نیست، من فرض 

 ( را رد خواهند کرد.2و لذا ) کنندینمکه اسامی فردی بر اشیاء مادی داللت  اندکردهفیلسوفان استدالل 

ر اب. اما دفاع از یک تز در بردر زمان پویش دارند دفاع کنممن تمایل داشتم از این تز که چیزهایی نظیر من و شما وجود دارند و اکیداً 

 «ص ترکیبپرسش خا»انتقاداتی مشخص به معنای ثابت کردن آن تز نیست، و در هر صورت دفاع من مبتنی خواهد بود بر پاسخی به 

 ( بگویم.1سازگار نیست و رد آن منظور نظر ما است. بنابراین من چیزی ندارم که در دفاع از ) ییگراکلکه با 

ما  کهینابرای گفتن در دفاع از  ( به طور مبسوط و دقیقی دفاع کرد. من چیزهای بسیاری2ز )غربی، باید اة فلسفبا در نظر داشتن تاریخ 

چیزی بر  بگویم توانمیم چهآنهرچند مطمئن نیستم  – هاانسان شناسییهستة دربارچیزهای بسیاری  –هستیم دارم  وراهاندام هاانسان

کنونی ما نخواهد داشت. اما به  یهادغدغهدر دفاع از این تز بگویم ربط چندانی به  نتوایممن  چهآن( بیفزاید. به هر روی، 2دفاع از )

 ینامهندگزبسیار اهمیت دارد یک نکته )که بیشتر  ییگراکل( در استدالل من علیه 2) طورینهماین دلیل که این موضوع بسیار مهم است و 

 ان من را روشن کند که در غیر این صورت مبهم خواهد بود.است تا استدالل( خواهم گفت. شاید این نکته چیزی در گفتم

من دارد که با  ارتباط وثیقی با ،نیست همانینازیستی وجود دارد که هرچند با من  یاوارهاندام پذیرندیمبه نظر من بسیاری از فیلسوفان 

 کهینار در با یکدیگ هاآنتباط وثیقی با آن دارم )که من چنین ار یاوارهاندام به هیچ کس دیگری ندارد. این فیلسوفان خواهند گفت

این فیلسوفان را درک شود. من  اطالق «بدن من»چگونه است اختالف خواهند داشت(  ماهیت ذاتی من چیست و ارتباط من با آن

ة روزمر معنایی که از کاربرد ، نه، معنای روشنی نداردبرندیمآن را به کار  این فیلسوفانکه  طورآن، «بدن» کنمیممن گمان . کنمینم

و آن را  [8]امهکرداما من برای این نتایج در جای دیگری استدالل آن به دست آید و نه معنایی که از تعریفی دقیق به دست آمده باشد. 
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گفتن نیست که  ه)نیازی ب. کنمینماستفاده  «بدن»ة واژدالل عجیب نیست که من از . به هر حال، با توجه به این استکنمینماینجا تکرار 

ما  کنمیمکه گفتم من فکر  طورهماناین تز به چه معنا است.  دانمینم. من پذیرمینمرا  «هستیم یمانهابدنما همان »من این تز را که 

ما »ر معنای . اگیماشدهساخته  هاانسان یهامجسمهو دقیقاً به شکل  یماشدهاشیائی مادی هستیم که از گوشت و خون و استخوان ساخته 

بیانی از باور من  هاواژهچرا این  دانمینمهستیم؛ اما من  یمانهابدنمن باور دارم که ما همان  گاهآناین است،  «هستیم یمانهابدنهمان 

 هستند.(

به معنای پذیرش عباراتی  رش. )به طور کلی این پذیپذیرندیم( را 6)ة یجنت شناسمیمکه من  یانیگراکلة هم( بپردازیم. 6بگذارید به )

به عبارت  «tدر زمان »دیگر نیازی به اضافه کردن  هاآنحقیقی است، توصیفانی که در  1به عنوان توصیفات خاص «yو  xمجموع »نظیر 

ن نیز فکر ندارد.( و م یااضافهنیازی به چنین عبارت  «آن هستند جزء yو  xکه تنها  یامجموعه»که در مورد  طورهمانذکر شده نیست، 

م که بررسی کردی جزءهاو  هاکلمعتقدان به برخی از نظریات مربوط به . دلیل آن از این قرار است. گویندیمدرست  هاآن کنمیم

را در نظر بگیرید. اگر کسی گمان کند در ساختن مدلی  اتصالة ینظر( را رد کنند. به عنوان مثال، 6)ة یجنتممکن است به طور معقولی 

ة پارارهپیعنی، گمان نکند که تنها یک شیء –چوبی شیء جدیدی )همان مدل( را به وجود آورده است  یهابلوکبا باکینگهام  کاخاز 

از برج  گمان کند با ساختن مدلی طورینهمو  -شکلی تبدیل کرده است -باکینگهام-کاخِ-متصلِ-هم-موجود را به شیء به-پیش-از

ء جدیدی که همان مدل برج ایفل است را به وجود آورده است، بنابراین برای او معقول خواهد بود که شی هابلوکایفل دقیقاً با همان 

اوت دو شیءِ متف -در دو زمان متفاوت  – هابلوکو مدل برج ایفل اشیاء مجزایی هستند و لذا همان  کاخ باکینگهامگمان کند مدل 

ا ترکیب شیء جدیدی ر هاآنآیا  کهینابه  هابلوک( تصور کند که آرایش نیاگراکل. اما فرض کنید کسی )مانند اندکردهترکیب 

ند، در هر زمانی که وجود دارند باید شیء دیگری را ترکیب کن هابلوککه  کندیماست: فرض کنید گمان  ربطیب کامالًیا نه  کنندیم

 ، و حتی اگر نسبت به یکدیگر با سرعت بسیار زیادیه باشدهزاران مایل با دیگری فاصله داشت هاآنحتی اگر در آن زمان هر کدام از 

                                                           
1. definite description 
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 کنندیمرکیب به این پرسش که آیا شیئی را ت هابلوکعلی بر یکدیگر نداشته باشند. اگر آرایش  یرتأثحرکت کنند، و حتی اگر هیچ 

در  هابلوکمرکب از  دشویما که گفته مربوط باشد؟ شیئی ر کنندیماشیائی که ترکیب  همانییناباشد، چرا باید به پرسش از  ربطیب

ت را در نظر بگیرید. این شیء چه مد اندحرکتبسیار از هم دورند و با سرعت بسیار از یکدیگر در  هابلوکاست در حالی که  tزمان 

که آن را  ییهابلوکی که وجود دارد. )ب( تا زمان t. )الف( اصالً دوام ندارد؛ تنها در رسدیمدوام دارد؟ تنها دو پاسخ به نظر معقول 

شیئی را  «به طور خودکار» هابلوک: اگر رسدیم یبخواهدلوجود دارند دوام دارد. هر پاسخی بین این دو پاسخ به نظر  اندکردهترکیب 

ین ببرد. پاسخ از بآن را  تواندینمآن شیء را از بین ببرد یا هیچ بازآرایشی  باید هابلوکیا هر بازآرایشی در  گاهآن، کنندیمترکیب 

 ییگراذات: بازدیمرنگ  1پارشناسانه ییگراذاتاست که در برابر آن  اییهنظر: این پاسخ مستلزم رسدیماول غیر قابل پذیرش به نظر 

ه نسبت به هم نیز ضروری است. این کها آنبرای کل ضروری است، بلکه وضعیت  اجزاء همانیینا، که بر مبنای آن نه تنها 2وضعیتی

کافی بد ة اندازبه  کندیمدیگری تبدیل  اتوموبیلبه  «در معنای دقیق و فلسفی»اتوموبیل مرا  زدهزنگعوض کردن یک پیچ بپذیریم 

نگامی که من از این به کار نرفته است، ه ترموجهدر موضعی  «بی نهایت بدتر»هست. اما این بی نهایت بدتر است که بپذیریم، و تا کنون 

ا اجازه دهید یاتوموبیلِ مختلف هستم.  نهایتیبدر حال راندن  «در معنای دقیق و فلسفی»، چرخانمیمو فرمان را  امنشستهم در اتوموبیل

، این فنجان و ییگراکلآن را تصور کرد. بر مبنای  توانیمدو شیء است به راحتی ة دربارمثال دیگری را بررسی کنیم که چون تنها 

یء به طور که این دو ش کندیم، شیئی که دقیقاً فضایی را اشغال کنندیموجود دارند( شیء سومی را ترکیب  این خودکار )مادامی که

ختلفی مختلف این دو شیء اشیاء م هازمان. با این فرض که این تز معقول است، آیا این فرض نیز معقول است که در کنندیممجزا اشغال 

. کنندیمدقیقاً همان شیء را ترکیب  هاآن گاهآن، کنندیمهمیشه شیئی را ترکیب  هاآنگر : اکنمینم؟ من گمان کنندیمرا ترکیب 

، توصیفی -وجود دارند هابلوکبا این فرض که آن  –باید یک توصیف معین حقیقی باشد  «هابلوکمجموع آن »، گراکلبرای یک 

                                                           
1. mereological essentialism 

2. positional essentialism 
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و آن  هابلوککه دقیقاً دارای آن  یامجموعه»یا  «آن دو عدد ضربصلحا»بنابراین این عبارت شبیه که نیاز به هیچ قید زمانی ندارد. 

 .باشدیم «اعداد است

ا فرض ر ییگراکلچنین استداللی است: درستی ة خالصهستند. این  ییگراکل( مستلزم رد 6( تا )1) یهاگزارهکامالً واضح است که 

؛ اما کنندیممرا اکنون ترکیب  هااتم( درست است، آن 6ظر بگیرید؛ اگر )که مرا ده سال پیش ترکیب کرده بودند در ن ییهااتمکنید؛ 

طی بیان کنیم مالنق اییوهشغلط است. اما اجازه دهید استدالل را به  ییگراکل، بنابراین کنندینممرا اکنون ترکیب  هااتمبه وضوح آن 

 که مطمئن شویم هیچ بخشی نادیده باقی نمانده است.

که آن  آیدیم( به دست 3. از )امبودهزیستی ة ورااندامو آن زمان یک  امداشتهکه من ده سال پیش وجود  آیدیمدست  ( به2( و )1از )

که مرا ده سال پیش  ییهااتم»برای  ینوشتکوتهبه عنوان  Tخاصی ترکیب شده بودم. بگذارید از  یهااتماز  –یعنی من  – وارهاندام

 اکنون وجود دارد. T(، کل 4نیم. با )استفاده ک «کردندیمترکیب 

یا به طور  «است Tشیئی که اکنون مجموع ». آن را کندیماکنون شیئی را ترکیب  Tدرست است. پس  ییگراکلحال فرض کنید 

. پس من مابوده T+(، من ده سال پیش 6است. بنابراین، با ) کردهیممرا ده سال پیش ترکیب  Tاما، طبق تعریف، . نامیمیم T+خالصه 

که تنها یکی از ما وجود داشته است، اکنون نیز چنین است: یک  یمابودههستم. اگر ده سال پیش شیئی خاص و من چنان  T+اکنون 

وجود داشته باشد، )من چنین فرض  اصالً، اگر T+نیستم. اکنون  T+هریک به راه خویش بروند. اما من اکنون  توانندینمشیء و خودش 

که  ییهااتممرکب است از  T+از اتم است که هشت هزار مایل طول و چند مایل عرض دارد؛ به هر صورت،  یاستهپوکه(  کنمیم

 باید رد شود. ییگراکلبه تناقض رسید و لذا  ییگراکلی از من نیستند. بنابراین فرض جزءاکنون  هاآناز  کدامیچه

 توانیم. ) به عنوان مثال، کنندینمورتاً و به طور خودکار شیء جدیدی ترکیب ( نادرست است. اشیاء ضر6باید نتیجه بگیریم که پاسخ )

ذا، از لبوده است.(  Tدر حالی که پیش از این شیئی وجود داشته که مرکب از  [9]کندینماکنون شیء خاصی را ترکیب  Tگفت که 
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از اشیاء یک مجموع  یامجموعهآن هستند؛ هر  اجزاء هاآنة همنتیجه گرفت که شیئی وجود دارد که  توانینمصرف وجود چند شیء 

 ندارد.

 هارم:چ

ئی پاسخی اعتدالی خواهد بود: ممکن است اشیا «پرسش خاص ترکیب»صحیح باشند، پاسخ صحیح به  قبلبخش  یهااستداللاگر 

. کنندینمرکیب شیئی را ت ممکن است اشیائی وجود داشته باشند که هیچ طورینهم، و کنندیموجود داشته باشند که شیئی را ترکیب 

راین، اگر مشکل است. بناب اندیافتهنوجود دارند اما تحقق  هاامکاناین  کهیناعالوه براین، جهان واقع چنان غنی و پیچیده است که باور 

ه هیچ چیز را ک وجود دارند، و اشیائی کنندیمکه چیزی را ترکیب  دارند وجوداشیائی  گاهآنپیش صحیح باشد، ة صفح یهااستدالل

یئی را ترکیب هیچ ش امگربهدر حالی که من و دو  کنندیممن هستند چیزی را ترکیب  اجزایکه  اییهاول. )مثالً، ذرات کنندینمترکیب 

 .(کنیمینم

با  یالهمقار این موضوع نظر خاص خودم را دارم، دة درباراگرچه ارائه کنم.  «پرسش خاص ترکیب»قصد ندارم در این مقاله پاسخی به 

با نشان  این پرسش «احیای»، بلکه تالش برای «پرسش خاص ترکیب»پاسخی به ة ارائاز آن دفاع کنم. هدف من نه  توانمینماین حجم 

 دهکننقانع -دو پاسخ افراطی و چندین پاسخ اعتدالی دمِ دستی  – رسندیمکه در ابتدای امر به نظر  ییهاپاسخدادن این امر بوده است که 

بعدی -: اینکه یک شیء مادی سهکنیمیمیک فرض خاص کار ة محدودنیستند. )و ابن حقیقت را نیز نباید از نظر دور بداریم که در 

برای  هاستداللاو بنابراین این  دانندیمدر دو زمان متفاوت وجود داشته باشد. بسیاری از فیلسوفان این فرض را غیر قابل قبول  تواندیم

از  «ییهاتکه»ترکیب باید تکلیف خود را با این نظریه که تنها اشیاء سه بعدی موجود ة دربارنخواهد بود. یک بررسی جامع  آنان جذاب

ح به که پاسخ صحی –چهار بعدی هستند مشخص کند.( در این بخش پایانی امیدوارم بتوانم نشان دهم که چرا موضع من  هاییتکل

 .رسدینمرضایت بخش به نظر  –است  پاسخی اعتدالی «پرسش خاص ترکیب»
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که با  یاچندگانه ةرابطبسیار محتمل است که  رسدیمبه نظر  گاهآنپاسخی اعتدالی است،  «پرسش خاص ترکیب»اگر پاسخ صحیح به 

«y ای وجود دارد کهx هاy  ة هماست.  قمصداهم یارابطهضرورتاً با چنین  علّی است، یا به هر حال یارابطه «کنندیمرا ترکیب

 «اندیدهچسبها به هم x»و هم  «اندمتصلها به هم x»ای دارند. مثالً، هم ین مقاله بررسی کردیم چنین ویژگیاعتدالی که در ا یهاپاسخ

 علّی هستند.ة چندگان بیانگر روابط

جهان فیزیکی،  . مثالً فرض کنیدستندنیرا تصور کنم که علّی  «پرسش خاص ترکیب»اعتدالی به  ییهاپاسخ توانمیمکه  کنمیماذعان 

ها صادق است و نیهیلیزم aة دربار ییگراکلها. و فرض کنید bها و aاز بسائط،  عو هر جهان فیزیکی ممکنی، تنها متشکل است از دو نو

، رسدیمن بخشیترضااست. اما این پاسخ به نظر  «پرسش خاص ترکیب»علّی اما اعتدالی به -ها. این فرض یک پاسخ غیرbة دربار

چه قدر پراکنده هستند، ضرورتاً  کهیناها، فارغ از aاگر هر تعداد از که من بیان کردم بسیار انتزاعی آن را بیان کنیم.  طورآنحتی اگر 

ی ها، هر قدر هم ارتباطشان با هم محکم باشد، شیء جدیدbاز  کدامیچه، چگونه است که کنندیمو به طور خودکار چیزی را ترکیب 

ا چند دارای این ویژگی خواهد بود: اگر دو ی «پرسش خاص ترکیب»به  بخشیترضا؟ به گمان من هر پاسخ اعتدالی کنندینمترکیب 

x حداقل ممکن است که آن  گاهآن، کنندیمها چیزی را ترکیبx ها چیزی را ترکیب نکنند. یا به زبان دیگر اگر دو یا چندx ها وجود

ه ازای بدین دلیل باشد که ب تواندیمشرایطی که در آن وجود دارند، شیء جدیدی را ترکیب کنند، این تنها  دارند که باید، تحت هر

 ذاتاًها وجود دارند که xها باید تحت هر شرایطی که وجود دارند چیزی را ترکیب کنند. یا: اگر دو یا چند xآن  یپوشناهمهای xهر 

ه هر پاسخ اعتدالی به ک گیرمیمصادق است. بنابراین، عجالتاً نتیجه  ییگراکللیل باشد که ، این باید بدان دکنندیمچیزی را ترکیب 

 .شماردیم همانیناعلّی ة رابطرا با یک  «کنندیمها آن را ترکیب xای وجود دارد که y»ة رابط «پرسش خاص ترکیب»

 هانام»اید بگویم یا شاید ب –روابط علّی  رسدیمبه نظر  ست کهاست؟ این موضع بدین دلیل نپذیرفتنی ا «نپذیرفتنی»اما چرا این موضع 

صدایی  . شمااندازمیمرا در نظر بگیرید. فرض کنید من یک تکه کچ را روی میز  اتصالهستند.  1به طور ذاتی مبهم – «برای روابط علّی

                                                           
1. vague 
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 ءیاآن به میز وجود دارد. اما اتصال بین اش و شاید فرض کنید که مرز روشنی بین متصل بودن گچ به میز و متصل نبودن شنویدیم

یافتن گچ با  اتصالة واقعمغناطیسی است. من شک دارم که بتوان زمان  هاییدانمبین  رابطهکچ و میز در نهایت یک  نظیر اییزیکیف

زمانی به طول یک  ز در فالن درنگافتادن گچ روی میة واقعیعنی، اگر شما بگویید میز را حتی با دقت یک میلیونیم ثانیه هم تعیین کرد. 

و  گویدیمکه کدام از ما درست  1تعیین کرد توانینممیلیونیم ثانیه اتفاق افتاده است و من بگویم در درنگ بعدی اتفاق افتاده است، 

ست. بنابراین، اینچ ا دقیق بین زمین و خورشید بر حسبة فاصلة درباراین موضوع مانند بحث ة دربارکدام نادرست. بحث بین من و شما 

وجود داشت که که در آن قطعاً صادق نبود که گچ و میز شیء  اییزمانة دورابود،  «پرسش خاص ترکیب»اگر اتصال پاسخ صحیح به 

 ، اما اینبودیم. )قطعاً زمان بسیار کوتاهی کنندیمقطعاً کاذب نبود که این دو شیء شیء جدیدی ترکیب  و کنندیمجدیدی را ترکیب 

 اتصال طوالنی مدتی در آزمایشگاه ایجاد کرد.( اما نپذیرفتنی «مرزی»موارد  توانیمبه لحاظ منطقی بی ربط است. و به هر حال بی شک 

نظر ما  کهینا، فارغ از یمامواجهنیست که ما در فلسفه به هر حال با آن  یامسئلهابهام ة مسئلبودنی که وعده داده شد کجاست؟ آیا این 

این مسئله، بگذارید  ةمشاهدآشنای ابهام در فلسفه. برای ة مسئلترکیب چه باشد؟ این یک مسئله از ابهام است، اما بسیار متفاوت از ة دربار

 بیندازیم. از ابهام نگاهی به یکی از این موارد استاندارد

ین پرسش پاسخی قطعی ندارد. دلیل این عدم است. آیا او قدبلند است؟ )بگذارید فرض کنیم( ا متریسانت 175جان  فرض کنید قدِ

 اندندادهبه خود زحمت  2زبانانیفارس. به هر دلیلی، «قدبلند»قطعیت چیست؟ پاسخ واضح است: این عدم قطعیت در زبان است، در صفت 

یم در اینجا یک باید بگوی رسدیمدرنمانند. به نظر  «آیا آن فرد قدبلند است؟»تا قواعدی به وجود بیاورند تا در پاسخ به این پرسش که 

اما احتماالً بهتر است که مجبور نباشیم توضیح دهیم منظور داریم.  «قدبلند»یعنی  4متعین-نا صفت، یعنی جان، و یک 3متعینکامالً  شیء

                                                           
1. determine 

 مترجم[] .«زبانانیسیانگل»دتاً در متن اصلی . قاع2

3. definite 

4. fuzzy 
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بزارهای زبانی اطالق اتنها به صفات و سایر  متعین-متعین/نااست چیست. شاید بهتر باشد بگوییم که تمایز  «متعین»یک شیء  کهیناما از 

آیا »ش که باید ابهامی که بر پرس رسدیمدرمعنای سمانتیکی آن دارند. به هر حال، به نظر واضح  مصادیقیة یردا، ابزارهایی که شودیم

رد ابهام را اموة هماست که این اصل کلی را تعمیم دهیم:  کنندهوسوسهرا کامالً زبانی بدانیم. و  گذاردیم یرتأث «جان قدبلند است؟

تعمیم یافته  ظرنبانی نسبت داد. اجازه دهیم این مصادیق، برخی ابزارهای زة یردامصادیق مبهم، یا قوانیم مبهم برای تعیین ة یردابه  توانیم

 بنامیم. 1زبانی ابهامة ینظر»را 

ة یظرن»که  آورندیمی از ابهام پدید موارد رسدیماین است که به نظر  «پرسش خاص ترکیب»علّی به  یهاپاسخة عمدیک مشکل 

 الاتصفرض کنید را در نظر بگیرید.  اتصالهستم.( مثالً،  2نیست. )توجه به این نکته را وامدار دیوید لوئیس هاآنقادر به توضیح  «زبانی

ه ک گیرندیمار طوری کنار هم قر هاآندرست است. فرض کنید هیچ شیء مادی وجود ندارد جز دو مکعب یک متری. فرض کنید 

از یک مکعب یک متری  تربزرگچیزی که »ة جملکه با هم در اتصال هستند. حال  آورندیمیک مورد مرزی از دو شیئی به وجود 

 قاطع به این پرسش پاسخ داد زیرا تنها در صورتیة بل»با یک  توانینمرا در نظر بگیرید. آیا این جمله صادق است؟  «است وجود دارد

خ صحیح خواهد بود که این دو مکعب قطعاً شیء سومی را ترکیب کنند؛ و آن هم تنها در صورتی صادق خواهد بود که آن دو این پاس

ز به این پرسش قاطعی نیة ن»با  توانینمکه  دهدیمکه البته ندارند. استدالل مشابهی نشان  –با هم اتصال داشتند  متعینمکعب به طور 

وان چنین توضیح داد؟ مشکل بت «زبانی ابهامة ینظر»با  توانیمروبروایم. آیا این مورد را  با موردی از ابهام رسدیمپاسخ داد. پس، به نظر 

است. آیا در جهان فرضی ما چیزی وجود دارد که موردی مرزی از  «از یک مکعب یک متری تربزرگ»تنها محمولِ این جمله گفت. 

. کنندیماین دو مکعب ترکیب ؟ آن چیز چیست؟ پاسخ واضح این است: چیزی که گیرندیمچیزهایی باشد که تحت این محمول قرار 

عی و اگر چنین چیزی وجود نداشته باشد به طور قط گیردیمتحت این محمول قرار  متعیناما اگر چنین چیزی وجود داشته باشد به طور 

؟ کنندیمچیزی وجود دارد که آن دو مکعب ترکیب  آیااست:  این رسدیم متعین-نابه نظر  چهآن. گیردینمتحت این محمول قرار 

                                                           
1. Linguistic Theory of Vagueness 

2. David Lewis 
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 واندتیمبه چه معنا است؟ چگونه یک سور وجودی  اقعاًوکه ابهام در اینجا نه در محمول بلکه در سور است. اما این  دهدیماین نشان 

فرض  هکیناوجود دارد: اول  اییدهادادن چنین  در برابر محمولی که بعد از آن آمده است مبهم باشد؟ به نظر من تنها یک راه برای معنا

ی را بردارد که متعلق به این ئموجود وجود دارد و دوم اینکه کارکرد سور وجودی این است که اشیا-اشیاء نا 1کنیم یک وعاء ماینونگی

 که بسیاری طورهماناور دارم، موجودات مبهم است. اما من ب-وعاء ماینونگی نیستند و سوم اینکه مرز بین وعاء موجودات و وعاء نا

 اندتوینممثلث است ة یرداکه موردی مرزی از چیزی که  طورهمانمتناقض است؛ و لذا -موجود خود-اشیاء ناة یدادیگر باور دارند، 

ارند مایل ندهم ت هاینونگیما رسدیموجود داشته باشد. حتی به نظر  تواندینمموجود هم -وجود داشته باشد موردی مرزی از شیء نا

 گفت که آیا صادق است که وجود دارند یا خیر. توانینم متعینبه طور  هاآنة درباربگویند که اشیائی وجود دارند که 

هر پاسخ  نیز وارد خواهد بود. اگر «پرسش خاص ترکیب»گفتم به هر پاسخ اعتدالیِ قابل توجهی به  اتصالة دربار چهآن کنمیمگمان 

ة ینظر»مواردی از ابهام وجود دارد که با  گاهآنصحیح باشد،  «پرسش خاص ترکیب»به  – اییعلّیعنی هر پاسخ  –جهی اعتدالی قابل تر

 یاندگانهچصحیح باشد ابهامی که در روابط علّیِ  اییعلّقابل قبول و معنادار قابل توضیح نیست. بنابراین، اگر هر پاسخ  «زبانی ابهامِ

-ییاضیاترقرار خواهد داد، که به خاطر خصایص  یرتأثرا نیز تحت  همانیینافاهیمی نظیر وجود، عدد، و م امتزاجو  اتصالمانند 

 چنین ابهامی داشته باشند. توانندینم شانیمنطق

 پرسش خاص»این نظر خود را با پذیرش پاسخی افراطی به  تواندیمابهام ندارند  همانییناوجود، عدد و  پذیردیمحال کسی که 

ز درست باشد، در این جهان شیئی وجود دارد که مرکب ا ییگراکلاگر حفظ کند. مثالً، جهان دو مکعبی را در نظر بگیرید.  «کیبتر

اورید: را به یاد بی «پیوسته»ة واژدو مکعب است، و این شیء در این جهان وجود دارد چه آن دو مکعب با هم در تماس باشند چه نباشند. 

ة دربار چهآن. اندمتصلها به هم x گاهآن، کنندیمها آن شیء را ترکیب xهایی، اگر xی است که به ازای هر یک شیء پیوسته شیئ

ه دو : برخی مواقع هیچ امر واقعی وجود ندارد که آیا شیئی کباشدمبهم  «پیوسته است»که محمول  خواهد بوداتصال گفتیم مستلزم این 

                                                           
1. Meinongian 
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آیا این  مپرسییمهنگامی که  یمامواجههمیشه وجود خواهد داشت: ابهامی که با آن  شیء نآپیوسته است. اما  کندیممکعب ترکیب 

 «ه استپیوست»به ابهام محمول تک موضعی  تواندیموجود دارد،  «پیوسته است»شیء پیوسته است، به خاطر ابهامی که در محمول 

ود، علی دیگر هست وجود ندارد که بتواند بر وجة رابطصال یا هر درست باشد، هیچ راهی برای ابهامی که در ات ییگراکلبرگردد. اگر 

که بین  اییلعاشیاء مادی با فاکتورهایی کامالً مستقل از روابط ة محموعبگذارد، زیرا مصادیق این مفاهیم در میان  یرتأثعدد یا اینهمانی 

که ذکر شد( صحیح باشد،  یقبولقابل-یرغشبیه ترکیب اعتدالی  چیزی)یا نیهیلیزم  ییگراکل. اگر شودیماشیاء مادی برقرار است تعیین 

در اشیاء مادی ة دربارو ابهام در عبارات ما  گرددیموجود و تعداد اشیاء مادی مرکب با وجود و تعداد اشیاء مادی بسیط مشخص 

یاری . شک ندارم که بسکنیمیمصحبت  هاآنة دربار( خواهد بود که ما با استفاده از این محموالت «اندمتصلبه هم »محموالتی )مانند 

زیرا تعداد کمی از  ،گیرندینظرمدر  «پرسش خاص ترکیب»افراطی به  یهاپاسخاز فیلسوفان این نتیجه را به عنوان دلیلی برای پذیرش 

 ح نیست.قابل توضیزبانی ة ینظرحاضر به پذیرش چنین ابهامی هستند که با  – کنمیمکه من فکر  طورآنحداقل  –فیلسوفان 

. حتی به باور من این نظریه نه فقط جذاب بلکه غیر قابل مناقشه است. به هر حال گمان دانمیمرا بسیار جذاب  «زبانیة ینظر»خود من 

یلیزم را نیه به نظرم تعداد بسیار کمی –مطرح کردم  ییگراکلاین نظریه وحی مُنزَل باشد. اگر مشکالتی که در این مقاله برای  کنمینم

پرسش »به نظر من باید این احتمال را که باید بیانی از ابهام بیابیم که با پاسخی علّی به  گاهآنغیر قابل حل باشند،  - یابندیمجذاب 

ردادهای را، این نظریه که ضرورت تنها حاصل قرا «زبانی ضرورتة ینظر»سازگار باشد را جدی بگیریم. بگذارید سرانجام  «خاص ترکیب

معمر هستم که زمانی را به یاد بیاورم که این نظریه نه تنها جذاب بلکه غیر قابل مناقشه به نظر  قدرآنبانی ماست، به یاد بیاوریم. من ز

ة ینظر»در بیست سال گذشته روزگار سختی را از سر گذرانده است. بی دلیل نیست که تصور کنیم  «زبانی ضرورتة ینظر». رسیدیم

 چنین روزگاری است.ة یستشاهم  «زبانی ابهام

 هاپانوشت
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را ترکیب  yها اکنون x»در اختیار ما است تعریفی است از  چهآنباید در زمان حال فهم شوند: هر دو معرِّف و هر دو معرَّف [ 1]

شیء را ترکیب کنند ها در یک زمان یک xاین پرسش را باز بگذارم که آیا ممکن است  خواهمیمچون  گویمیم. من این را «کنندیم

 ینچنمهکه در بند اول این مقاله بدان پرداخته شد را به یاد بیاورید.(  هااتمو در زمانی دیگر شیئی دیگر را. )معمای مربوط به گربه و 

ه باشد ها باشد و در زمانی دیگری )وجود داشتxدر یک زمان مرکب از  تواندیماین پرسش را نیز باز بگذارم که یک شیء  خواهمیم

و قس علی  «،ها استxمجموع  tدر زمان  y»باید یک متغیر زمانی هم داشته باشند:  معرِّف و معرَّف ها نباشد. در واقع،xاما( مرکب از 

 هذا.

ی ، زیرا هیچ چیز در دفاع از این فرض که در هر زمان«هاxمجموعِ »و نه  «هاxمجموع از  یک» نوشتمیممالنقطی بودم، باید  واقعاًاگر 

در آن زمان با  y جزءو هر  کنندیمرا ترکیب  yها xوجود دارد که  yشیء  یک حداکثرها همه وجود دارند، در آن زمان xکه در آن 

اما شک دارم کسی بخواهد این فرض را رد کند، بنابراین مالنقطی نخواهم بود. این فرض را به طور . امنگفته دارد یپوشهمها xیکی از 

 را ببینید. 5ة صفحمقاله بررسی خواهیم کرد. ة ادامخالصه در 

پرسش »برای  پاسخی «به طور خودکار»داشته باشد،  «پرسش عام ترکیب»اگر کسی پاسخی برای ید نیاز دارد. ی[ این بیان کمی تق2]

این طریق به  سخی که بهاضافه کرد. اما پا «پرسش عام»نیز خواهد داشت: تنها باید یک سور وجودی به ابتدای پاسخ به  «خاص ترکیب

دو پاسخ د. دلیل این امر را روشن کن تواندیمپاسخ نخواهد بود. یک تشبیه  «ینترجالب»یا  «ترینیقعم»یا  «بهترین»دست آمده ضرورتاً 

 1قسیم تة یجنترا در نظر بگیرید: )الف( وقتی چیزی وجود داشته باشد که  «دارد؟ معکوس یک عدد در چه صورتی»این پرسش که  به

ور با س «چیست؟ معکوس». اولی از پاسخ عام به انددرست هاپاسخنیست. البته هر دو این  0بر آن عدد باشد؛ )ب( هنگامی که آن عدد 

چیزی که به صورت صوری شبیه به این است ممکن است است.  یتررساناطالععمومی به دست آمده است. اما دومی پاسخ بهتر و 

پرسش عام »به  تررساناطالعدرست باشد. و ممکن است کشف پاسخ بهتر و  «پرسش خاص ترکیب»و  «رکیبپرسش عام ت»ة دربار

 باشد. ترمشکل «ترکیب
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عضو » بنتتا بتوانم آن را به عنوان چیزی که جاناتان  فهممینمخوب  قدرآنرا  «بدن انسان»یک مشکل این است که من عبارت [ 3]

 به این مقاله: نکبه کار ببرم. ) ،نامدیمافیزیکی در یک استدالل مت «1کن-پر-مشت

 "Philosophers and the Words 'Human Body'," in Time and Cause: Essays Presented to Richard 

Taylor (Dordrecht: D. Reidel, 1980) . 

است.( مشکل دیگر این است که یکی از  ندهکنیجگبرای من  «بدن»، هنوز پذیرمینمرا  امگفتهدر آن مقاله  چهآنة همهرچند هنوز 

ی است که . این فرضکنیمیماکیداً در زمان پویش  –من و شما  – هاانساناین مقاله مبتنی است بر این فرض که  یهااستدالل ینترمهم

هنگامی  ندکیماکیداً پویش ا بدن م پذیرندیمانسان حتی آن فیلسوفانی که  بدنتعداد کمی از ما تمایل به رد آن داریم. اما، در مورد 

ین شرط که به ا –آن را رها خواهند کرد  احتماالً دارد یاناخواستهاین فرض نتایج متافیزیکی  دهدیمکه استداللی ارائه شود که نشان 

در سیر  «متغیر ییهابدن»را حفظ کنند. این تز که هر کدام از ما در  کنندیمپویش در زمان  اکیداً خودشانهنوز بتوانند این باور را 

اتفاقات هستیم تزی عجیب و غریب است، اما تزی است که یک فیلسوف ممکن است بپذیرد؛ اما این تز که فرد فقط برای لحظاتی 

 نیم: پویش زمانیز همین را بگویی هاگربهة درباراکثر ما  کنمیماست. من گمان  بارفاجعهکوتاه وجود دارد به لحاظ متافیزیکی و اخالقی 

بدن  اکیدویش آن پة مقدمنیست. به همین دلیل، استداللی که  هاانسانانی اکید زم به نحوی قابل مناقشه است که پویش هاگربه اکید

 است. کنندهقانعاست  هاانسان اکیدآن پویش ة مقدماز استداللی که  ترکمباشد  هاگربهیا  هاانسان

 ترکوچکیا  ترزرگباشیائی که بیشتر از پنج یا شش برابر از ما ة درباره طور کلی. مفهوم اتصال تنها . نه بکنیمینمچنین  واقعاًاما ما [ 4]

 هاروتونپبا یکدیگر سخن بگوییم. اما قطعاً  هاپروتوننداشتن( ). مثالً، بی معنی خواهد بود اگر از اتصال داشتن رودینمهستند به کار 

باشد. اما در  «پرسش خاص ترکیب»پاسخ صحیح به  تواندینم اتصالکه  دهدیمه به تنهایی نشان اشیاء هستند. همین مسئلة سراجزای 
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ة دربار هانکتههم نشان داد. همین  «علمی» یهااستداللرا فارغ از چنین  اتصالغلط بودن  توانیممتن مقاله من استدالل خواهم کرد که 

 شدن، و امتزاج(. بستههمد شد نیز صادق است )چسباندن، سه پاسخ پیشنهادی که بعد از اتصال بررسی خواهن

در اصطالح من . بردیمبه کار  از من ، اما این واژه را در معنایی متفاوتنامدیم( هم خود را نیهیلیست Peter Unger[ پیتر آنگر )5]

تی به عنوان به درس توانندیمجود دارند و گراکلاز اشیائی که مطابق نظر  کدامیچهاست که بر این باور است که  گراکلآنگر یک 

 ها قرار گیرد. نک به:count-nounتوصیف شوند یا تحت یکی از  «انسان»یا  «سنگ»یا  «میز»

 "There Are No Ordinary Things," Synthese 41 (1979), pp. 1 17-154, and "Skepticism and 

Nihilism," No-us 14 (1980), pp. 517-54 

می از . تعداد کهافوتونآزاد و  یهاالکترون، هایونندارند، مانند  یپوشهماجزائی دارند که با هیچ اتمی  هاوارهاندامه کامالً. البته ن[ 6]

نیز که ده  ییهااتم( و اکنون دیگر وجود ندارند. 14-کربن یهااتم)مثالً  اندبودهناپایدار  کردندیمکه ده سال پیش مرا ترکیب  ییهااتم

که  ییهااتمهنوز سر جای خود هستند، و برخی از  کردندیممغز من ترکیب  یهانورونکلسترول را در اطراف  یهامولکولپیش  سال

 .. این مسائل را نادیده بگیریداندشدهگذشته دوباره وارد بدن من ة هفتبدون شک در طی چند  اندشدهده سال پیش از بدن من خارج 

 [ پیتر آنگر. نک به7]

 "I Do Not Exist," in Perception and Identity: Essays Presented to A. J. Ayer, with His Replies 

Othaca: Cornell University Press, 1979). :همچنین بنگرید به Samuel C. Wheeler III, "On That Which 

Is Not," Syn- these 41 (1979), pp. 155-173 

 3. نک به پانوشت 'Philosophers and the Words 'Human Body"[ در 8]

ست از که مرکب ا –که همان وزن من در ده سال پیش را دارد  –ناممکن نیست اکنون شیئی باشد است.  ممکن[ البته چنین چیزی 9]

T.اما چنین امری بسیار نامحتمل است . 

 


