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Abstract
“There is a prime number greater than a hundred” implies “there are numbers”. It seems that
Carnap accepts the former and rejects the latter. How is it possible? And if his view on
ontology allows for such a result, should we think of his view as paradoxical? The author
does not agree on the light of dividing ontologists into three categories. Indeed, there are two
genuine question in ontology: “what is there?” And, “what is the criterion of existence?”
Ontologists in the first category think that the answer of the first question presupposes the
answer of the second question. I call them ‘methodologists’. Ontologists in the second
category, ‘particularists’, think that the answer of the second question presupposes the answer
of the first. Ontologists in the third category radically reject the possibility of answering those
questions altogether. I call this category ‘ontological second level skepticism’ and attribute it
to Carnap. Finally, I demonstrate how by this attribution Carnap’s view is not paradoxical. On
the other hand, by putting Carnap in the ‘Refer-Without-Tears’ camp, in opposite of
‘inconvenience refer’ camp, I show how he refers without ontological concerns.
Key words: Metaontology, Carnap’a paradox, Second level skepticism, Internal–external distinction,
Refer-Without-Tears, Inconvenience refer.
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چکیده
گفتن اینکه «عددِ اولی بزرگتر از صد وجود دارد» مستلزم این است که «اعداد وجود دارند» .کارنپ گویی اولی را
میپذیرد و دومی را نه .چگونه؟ و اگر او دیدگاهی دربارۀ وجودشناسی و بهعبارتِ دقیقتر ،در فراوجودشناسی دارد
که چنین نتایجی را پی میآورد ،آیا نباید دیدگاه او را پارادوکسگونه دانست؟ نویسنده با تقسیمبندی وجودشناسان
به سه دسته ،پاسخ میدهد« :خیر» .درواقع دو پرسش اصلی در وجودشناسی یافت میشود« :چه هست؟» و «بر چه
معیاری چیزی هست؟» وجودشناسان دستۀ نخست ،پاسخ پرسش اول را متوقف بر پاسخ پرسش دوم میدانند.
نگارنده آنها را روشگرا نامیده است .وجودشناسان دستۀ دوم ،جزئیگرایان ،پاسخ پرسش دوم را متوقف بر پاسخ
پرسش اول میدانند .وجودشناسانِ دستۀ سوم ،ازاَساس منکر امکان پاسخگویی به هریک از پرسشهای یادشدهاند.
نگارنده این دسته را شکگرایی مرتبۀ دومِ وجودشناختی نامیده است و آن را به کارنپ اسناد میدهد و نشان میدهد
چگونه با این اسناد ،دیدگاهِ کارنپ پارادوکسگونه نخواهد بود .در دیگر سو ،با گنجاندنِ کارنپ در دستۀ ارجاع
بیدردسر ،دربرابرِ ارجاع دردسرساز ،نشان میدهد او چگونه بیآنکه متوجهِ وجود باشد ،ارجاع میدهد.
واژگان کلیدی :فراوجودشناسی ،پارادوکسِ کارنپ ،شکگرایی مرتبۀ دوم ،تمایز درونیـ بیرونی ،ارجاع بیدردسر،
ارجاع دردسرساز.
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اگر بهگونهای دللتشناختی ،چگونگی ارجـاع بـه

 .1مقدمه
حلقۀ وین را به رد متافیزیک میشناسند .نزد آنهـا

چنین هستندههایی انتظام نیابد ،آنگاه استفاده از زبـانی

گزارههای متافیزیکی محتوای شناختی ندارد و از ایـن

که در آن واژگانی برای اشاره به این هستندهها به کـار

رو مردود است8؛ اما کارنپ از دستهچپـیهـای حلقـه

رفته است ،با مشک مواجـه خواهـد شـد .بـهعبـارتِ

بود .7او با گشـادهرویـی بـه دللـتشناسـی تارسـکی

دیگر ،پروژۀ دللتشناختی کارنـپ بـه وجودشناسـی

خوشآمد گفت و کارهـای بعـدی خـود را وقـف آن

گره خورده بود .کارنپ وضعیت خود را در آن زمـان

کـرد .9پـیش از مواجهـه بـا تارسـکی ،یعنــی در دورۀ

این گونه توصیف مـی کنـد« :اعتـرا

خاصـی کـه از

نحوی ،کارنپ وجودشناسی را با همان چوبی می راند

همان آغاز دربرابرِ رویکرد من به دللتشناسی وجود

که دیگر حوزههای متافیزیک را رانده بود .4این یعنـی

داشت ،رهنمون بـه مخالفـت بـا هرگونـه ارجـاع بـه

وی تــوجهی وی ـ ۀ وجودشناس ـی نداشــت و اگرچــه

هستندههای انتزاعی شد .بع ی از فالسفه ،ایـن روشِ

مثــالهــای زیــادی در چگــونگی ردِ آن مــیآورد،5

سخنگفتن را بهعنوانِ "جسمانگاری" هستندهها منکر

ِ ایــن حــوزه نــدارد؛ امــا در دورۀ

شدند .بهنظرِ آنها اینکه چنین هستنده هـایی "بـهواقـع

دللتشـناختی ،نـاگزیر بـود تحلیـ هـایی روشمنـد

وجود دارند" یا بیمعناست یـا دسـتِکـم بـه دلیلـی

درباب ارجاع به هستندههایی خارج از زبان ارائه دهد.

مستحکم نیازمند» (( )Carnap, 1963a: 65تأکیدها در

بیشک چنین تحلی هایی باید تکلیف خود را دربـارۀ

متن اصلی).

نظریــهای خــا

ارجاع به هستنده هایی انتزاعی مثالً اعـداد ،گـزاره هـا،

از دیگــر ســو ،نیــک مــیدانــیم کــه کارنــپ

ردهها و مواردی از این دست ،روشـن سـازد .کارنـپ

تجربه گراست؛ نیز می دانیم که تجربه گرایان «معمولً با

مسئله را این گونه شرح مـی دهـد« :بـهتـازگی مسـئلۀ

نــامگرایــی (بــهمعنــای قــرون وســطایی آن) ب ـیش از

هستندههای انتزاعی در ارتباط با دللتشناسی ،نظریـۀ

واقع گرایی احساس همدلی میکنند .آنها تا حد ممکن

معناداری و صدق ،دوباره سر بر آورده اسـت .بع ـی

میکوشند از هـر ارجـاعی بـه هسـتندههـای انتزاعـی

دللــتشناســان م ـیگوینــد عبــارتهــایی مع ـیّن بــه

اجتناب ورزند و خود را به آنچه گاهی زبانِ نامگرایانه

هســتندههــایی مع ـیّن اشــاره دارنــد و در میــان ایــن

نامیـده مـیشـود ،مقیّـد مـیکننـد» ( Carnap, 1950:
6

هستنده های اشاره شده نهتنها اشیای مـادّی ان ـمامی،

 . )205مطلب اخیر را با این تذکر کارنپ مقایسه کنید

بلکه هستنده های انتزاعی جای دارنـد؛ هسـتنده هـایی

که بسیاری از واژههای نمایندۀ هستندههـای انتزاعـی،

همچون وی گی ها ،که محمول ها به آنها اشاره می کنند

در قرون متوالی ،بهگونهای عام در ریاضیات و فیزیک

و گزارهها ،که جملهها به آنها اشاره مـیکننـد .بع ـی

به کـار رفتـهانـد و درنتیجـه بـرای رد آنهـا بـهعنـوانِ

دیگر ،بهشدت با این رویّه بهعنـوانِ تخطـی از اصـول

واژگانی غیرعلمی و ناسازگار بـا تجربـه ،بـه دلیلـی

بنیــادین تجربــهگرایــی و بازگشــت بــه وجودشناسـی

محکم نیاز است (.)Carnap, 1963a: 66

متــافیزیکی ،از نــوع افالنــونی ،مخالفــت م ـیکننــد»
(.)Carnap, 1950: 205, 206

گــویی کارنــپ دربراب ـرِ دوراهــهای قــرار گرفتــه:
ســزاوار اســت در مقــام تجربــهگــرا از ارجــاع بــه
هستنده های انتزاعی اجتناب ورزد؛ شایسـته اسـت در
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مقام دللتشناس پذیرای زبانهایی باشـد کـه گـویی

وجودشناختی 3.1وجودشناسانِ دسـتۀ نخسـت ،پاسـخ

راجعاند به هستندههایی انتزاعی؛ از این رو اگـر او بـه

پرسش اول را متوقف بر پاسخ پرسش دوم مـیداننـد.

گونــهای ایــن مشــک را مرتفــع نســازد ،بــا وجــدانی

مثالً افالنون براَسـاسِ معیـار "خودبـودگی" یـا هـو

دردمند خواهد زیست؛ «همچون انسانی که در زندگی

هویت ،یعنی ثابت و بیتغییر بودن ،80تنهـا متعهـد بـه

روزانهاش بیمناکانه به اعمال بسیاری مبادرت ورزیـده

وجود مثالها میشـود .88کـواین براَسـاسِ معیـار "در

که با اصول فوقِاخالقیای که یکشنبهها بـه آن ایمـان

نسبتِ اینهمانی با چیزی بودن" ،یعنی ایـنهمـان بـا

میورزد ،نامطـابق اسـت» ( .)Carnap, 1950: 205او

یــک"چیــز"بــودن ،87تنهــا متعهــد بــه وجــود اش ـیای

میــــانبری در ســــر دارد؛ راهــ ـی کــــه دوراهــ ـۀ

محســوس و مجموعــههــا 89مــیشــود .درمقابــ ،

نامگرایی/افالنونگرایی را دور میزنـد ،اَمّـا نخسـت

جزئ ـیگرایــی وجودشــناختی ،پاســخ پرســش دوم را

اِجازه دهید نقشه را اَندکی اَز بالتر بنگریم.

متوقف بر پاسخ پرسش اول میداند .مثالً مور ،بیآنکه
از معیار سخنی به میان آورد ،اشیای در حـوزۀ تجربـۀ
متعارف را مصادیق وجود معرفی مـیکنـد 85.84دسـتۀ

 .2شکگرایی مرتبۀ دوم
وجودشناسی را مـیتـوان علـم مطالعـۀ "مصـداقِ

ســوم ،کــه بهتــر اســت شــکگرایــی مرتبــۀ دوم

وجود"" ،معیارِ وجود" و "معنای وجود" دانست؛ سه

وجودشــناختی نامیــده شــود ،ازاَســاس منکــر امکــان

بـا هـم دارنـد .در ایـن

پاسخ گویی به هریک از پرسشهای یادشده است .این

پ وهش مصداق ،معیار و معنا به اختصـار "سـه مـیم"

شکگرایی ،مانندِ شکگرایی مرتبۀ نخست ،در وجـودِ

نامیــده مــیشــوند .پــس پرســشهــای وجودشــناختی

گونه ای خا

بـرای

چنین اند"« :چه" هست (چه چیزهایی هستند)2؟»؛ «بر

وجود ،تشکیک نخواهـد کـرد؛ بلکـه هرگونـه سـخنِ

چه "معیـار"ی چیـزی هسـت؟» و «"معنـا"ی بـودن

معنادار در این باب را ،چه سـلبی و چـه ایجـابی ،رد

چیست؟»

میکند .بهعبارتِ دقیقتر ،شکگرای مرتبۀ نخسـت در

مسئله که رابطـه ای تنگاتنـ

از هستندهها یا معیـاری خـا

اگر وجودشناسی مطالعۀ سـه مـیم دربـارۀ وجـود

وجودْ تشکیک مـیکنـد و شـکگـرای مرتبـۀ دوم در

است ،فراوجودشناسی سه میم را دربارۀ وجودشناسی

وجودشناســی؛ از ایــن رو نگارنــده مرتبــۀ نخســتِ

به مطالعه میگیرد .پس پرسشهـای فراوجودشـناختی

شک گرایی را ناظر به وجودشناسی مـیدانـد و مرتبـۀ

چنین اند"« :چه" پرسشهایی بهراسـتی از وجـود (در

دوم را ناظر به فراوجودشناسی.86

معنای فلسفی آن) می پرسـند؟»؛ «بـر چـه "معیـار"ی

نویسنده کوشیده تا نشان دهد مهـمتـرین نماینـدۀ

میتوان به این پرسشها پاسـخ گفـت؟» و «"معنـا"ی

شکگرایی مرتبۀ دوم ،کارنپ است؛ برای این منظـور،

پرسشهای وجودشناختی چیست؟»

رویکـرد کارنـپ کــه بـه بـیمعنـایی وجودشناسـی و

در پرتوِ این تقسیمبندیها نگارنده وجودشناسی را
براَساسِ تقدّم پاسخدهـی بـه مـیمِ اول و دوم ،در سـه

درنتیجه انتفاءِ آن میانجامد ،بررسی میشـود و نشـان
داده میشود پارادوکس از کجا برخواهد آمد.

دســته مــیگنجانــد :روشگرایــی وجودشــناختی،
جزئـــیگرایـــی وجودشـــناختی و شـــکگرایـــی

.3چهارچوبها و پرسشهای درونی و بیرونی
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اص چهارچوب زبانی را شاید بتوان مبنـاییتـرین

میافزاید هستندههای جدید مقادیری از ایـن متغیرهـا

اصلی دانست که نظریۀ فراوجودشناختی کارنپ بر آن

هستند ( .)Ibidاین سخن ،شعار معروف کـواین را بـه

استوار است .نزد او سخنگفتن از هر هستندۀ جدیـد،

یاد می آورد« :بـودن ،مقـدارِ یـک متغیربـودن اسـت».

مستلزم ابداع چهـارچوبی زبـانی دربـابِ آن هسـتنده

براَساسِ آنچه گذشت ،کارنپ خانرنشان میسازد کـه

است« :اگر فردی مای است در زبان خـویش دربـارۀ

میتوان چهارچوبهای زبانی را دربابِ هسـتندههـای

گونه ای جدید از هسـتندههـا سـخن بگویـد ،مجبـور

دلخواه بپـذیریم؛ بـدون آنکـه ایـن پـذیرش تعهـدی

خواهد بود نظامی از روشهای جدید سـخنگفـتن را

وجودشــناختی را برایمــان موجــب شــود« :پــذیرش

با قواعدی جدید معرفی کند؛ رویّـهای کـه بایـد آن را

چهارچوبی زبانی را نباید همچون استلزام به آمـوزهای

ساختِ چهارچوبی زبانی برای هستنده های مـوردِنظر

متافیزیکی دربارۀ واقعیت هستندههای موردِنظر قلمداد

نامید» ( .)Carnap, 1950: 206به دیگر سخن ،فهـم و

کرد» (.)Carnap, 1950: 214

تفسیر جهان مبتنی بر چهارچوبهـای زبـانی خواهـد
بود .بهتوضـیحِ هـافوِبر ،وقتـی مـی کوشـیم جهـان را
بفهمیم و نظریههایی دربارۀ آن ارائه دهیم ،لزم اسـت
دو کار صورت پذیرد :نخست ،چهـارچوبی برگـزینیم

در پرتوِ توضیحات بال ،اص  8زیر بهعنـوانِ اصـ
اول دیدگاه کارنپ معرفی میشود:

اص اول :هر صورتبنـدیای دربـارۀ گونـهای از
هستندهها نیازمندِ معرفی چهارچوبی مرتبط است.

کــه درون آن بتــوان جهــان را تفســیر نمــود؛ دوم،

در پرت ـوِ اص ـ اول ،کارنــپ دس ـتِکــم در مقــام

فرض ـیاتی ارائــه ده ـیم کــه در زبــان آن چه ـارچوب

دللتشـناس ،فرمـولی را بـرای سـخنگفـتن دربـارۀ

صورت میپذیرنـد ( )Hofweber, 2013: 16کارنـپ

هستندههای جدید ارائه میدهد .ایـن فرمـول ،اگرچـه

بهروشنی دربرابرِ این پرسش که «پذیرفتن گونـه ای از

بهمعنای سنتی کلمه تعهدی وجودشناختی را برایمـان

هستندهها به چه معنی خواهد بود» پاسخ میدهد :نـزد

موجب نمیشود ،اجازه میدهد پای هر هستندۀ جدید

ما این پرسش «معنیای بـیش از پـذیرش چهـارچوب

را به زبان بگشاییم« :هر عبارتی در قالـبِ "’ ‘...بـه ...

جدید ،یعنی پذیرش قالب های زبانی جدیـد نخواهـد

اشــاره دارد" ،مشــروط بــر اینکــه واژۀ ’ ‘...ثــابتی از

داشت .از همه مهمتر ،این اصطالح را نباید بـهعنـوانِ

چهارچوبی پذیرفتهشده باشد ،جملهای تحلیلی اسـت.

 ،بــاور یــا حکم ـی دربــابِ

اگر این شرط اخیر برآورده نشود ،عبـارتِ گفتـهشـده

"واقعیت این هستندهها" تعبیر کرد» ( Carnap, 1950:

جمله نخواهد بـود» ( .)Ibid: 217فـراز اخیـر روشـن

.)214

میکند که نخست اینکـه در ضـمنِ چهـارچوبهـای

اشــارهای بــه پ ـیشفــر

کارنپ معرفی هر چهارچوب زبانی را در دو گـام

زبـــانی ،یعنـــی پـــس از معرفـــی آنهـــا ،جمـــالت

ضروری خالصه می کند« :نخست ،معرفی لفظی کلـی

دللت شناختی دربارۀ هستنده های ذیـ ِ آنهـا تحلیلـی

برای گونۀ جدیدِ هستندهها[ ،یعنی] یک محمولِ مرتبۀ

است .دوم اینکه بدون معرفی چنین چهارچوب هـایی

بالتر ،روا مـیدارد کـه بگـوییم بـهازای هـر هسـتندۀ

ازاَساس نباید (نمیتوان) دربارۀ هستندههـای ذیـ آن

جزئی ،آن هستنده متعلـق بـه ایـن گونـه اسـت .دوم،

چهارچوب سخن گفت .بدینگونه کارنپ هم وظیفـۀ

معرفی متغیرهایی از این نوع جدیـد» ( .)Ibid: 213او
thesis

1

گرایی مرتبۀ دومِ وجودشناختی812/
ِ
پارادوکسِ کارنپ و شک

خویش را در مقـامِ دللـتشـناس انجـام داده ،هـم از

 )8چند عدد اول بین  800و  880وجود دارد؟

محدودههای تجربهگرایی ،دستِکم در نگـاهِ خـویش،

 )7آیا برگهای سفید روی میز من وجود دارد؟

عدول نمیکند .82این یعنی وی بهمعنی تجربی یا حتی

 )9آیا نادرشاه بهواقع میزیسته (وجود داشته) است؟

واقعــی کلمــه از وجــود کلیــت هســتندههــا ،چــه

در نگاهِ کانپ ،پاسخ بـه ایـن پرسـشهـا در گـروِ

هستندههای انتزاعـی و چـه هسـتندههـای محسـوس،

معرفی چهارچوب های زبانی مـرتبط اسـت« :پـس از

سخن نرانده و تعهـدی را موجـب نمـیشـود؛ امـا در

آنکه قالبهای جدید به زبان معرفی شـدند ،بـهیـاری

دیگـر ســو ،ســخنگفــتن از هــر هســتندهای را مجــاز

آنها صورتبندی پرسـشهـای درونـی و پاسـخهـای

میشمارد .وی ازاَساس هـدفِ خـویش را از نگـارش

ممکن به آنها مقدور است .ممکن است پرسـشهـایی

مقالۀ اشارهشده ،که ارتبانی نزدیک بـا اصـ رواداری

از این دست ،تجربـی یـا منطقـی باشـند؛ از ایـن رو،

وی دارد ،پروانۀ چنین فعالیتهایی میداند:

پاسخِ درست [به آنها] یا بهلحاظِ واقع درسـت اسـت،

«هدفِ این جسـتار روشـنسـاختن ایـن موضـوع

یا تحلیلی است» (.)Ibid: 214

جدلآمیز [مبنی بر ارجـاع بـه هسـتندههـای انتزاعـی]

دربرابرِ این پرسشها ،گونهای دیگر از پرسـشهـا

است .نخست ،ماهیت و استلزامات پذیرش زبانی کـه

وجــود دارد کــه کارنــپ آنهــا را بیرونــی مـیخوانــد:

به هستندههای انتزاعی راجع است ،بهنور کلی بحـ

«پرســش دربــابِ وجــود یــا واقعیــت کلیــت نظــام

خواهد شد .نشان داده می شود کـه اسـتفاده از چنـین

هستندهها» ( .)Ibid: 206این پرسشها از بیرون نظـام

زبانی مستلزم پذیرش وجودشناسی افالنونی نیسـت،

بر آن بار میشـوند و از "کلیـت" وجـودِ یـک نظـام

بلکه کـامالً بـا تجربـهگرایـی و تفکـر علمـی محـ

(کلی ـت هســتندههــایی کــه نظــامِ مــذکور متعهــد بــه

سازگار است .امید است که روشنسازی این موضـوع

وجودشان است) پرسش میکنند81؛ پرسشی که نسبت

برای آنهایی که مای انـد هسـتندههـای انتزاعـی را در

به تأسیس (انتخابِ) نظام "پیشین" است.83

فعالیـــتهـــای خـــویش در ریاضـــیات ،فیزیـــک،
دللتشناسی یا هر زمینۀ دیگری بپذیرند ،مفیـد افتـد؛
این چهبسا یاریشان کند تا بر وسواسهای نـامگرایانـه

در پرتوِ توضیحات بال اص زیـر ،کـه بـهروشـنی
نتیجۀ اص اول است ،معرفی میشود:

اص دوم :هرگونه حکمی دربـارۀ هسـتندههـا ،یـا
درون چهارچوب مرتبط صورت میپذیرد ،یـا بیـرون

فائق آیند» (.)Ibid: 206
در پرتوِ چهارچوب های زبـانی ،کارنـپ از تمـایز

آن نرح میشود.
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درونی ـ بیرونـی دربـابِ پرسـش هـای وجودشـناختی

دو اص معرفیشده صرفاً محدود بـه جمـالت یـا

سخن می راند .بهباورِ وی ،پرسشهای وجودشـناختی

پرسش های وجودشناختی نبودند .برای پیش بـردِ کـار

را میتوان در دو دسته گنجاند :پرسشهای درونـی و

در کنـــارِ ایـــن دو اصــ عـــام ،دو اصــ خـــا

پرسشهای بیرونی .دستۀ نخست ،پرسشهاییانـد «از

وجودشناسی معرفی میشود:

از گونـۀ جدیـد درون

اص سوم :هر پرسش/گزارۀ وجودشناختی ای کـه

چهارچوب» ( .)Carnap, 1950: 206بر ایـن اَسـاس،

درون یک چهارچوب صورت میپذیرد ،یا بـه کلیـت

پرسشهای وجودشناختی زیر ،درونیاند:

هستندهها اشاره دارد ،یا به هستندهای جزئی.

وجود هستندههایی بهخصو
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اص چهارم :هـر پرسـش/گزارۀ وجودشـناختیای

است .بهبـاورِ وی ،فالسـفه چنـین پرسـش را در سـر

که بیرون یک چهارچوب نرح میشود ،یا بهگونـهای

نمیپرورانند وگرنه شک و شبههای در پاسخ بـه آنهـا

نظری نرح میشود ،یا به گونهای عملی.

وجود نمیداشت ()Ibid: 98؛ اما اگر مـراد از پرسـش

در پرتوِ اص سوم و چهارم ،میتوان آنگونـه کـه

دوم ،بیرونی نظری باشد ،نـوعی کـه در نگـاهِ کارنـپ

گراهام بِرد نیز خانرنشان ساخته است ( Bird, 2003:

مطلـوبِ فیلســوفان اسـت ،آنگــاه از آنجـا کــه چنـین

 ،)98-99چهار دسته پرسش وجودشـناختی را از هـم

بهاصـطالح پرسشـی بـهواقـع پرسـش نیسـت و تنهـا

بازشناخت :پرسش درونی جزئی ،پرسش درونی کلی،

شبهِپرسش است ،77پاسخ به آن ممکن نیست .وی این

پرســش بیرونــی نظــری ،پرســش بیرونــی عملــی.

پرسشها را پرسشهـایی بـا قالـبِ نادرسـت معرفـی

پرسشهای زیر را در نظر بگیرید:

میکند و هرگونه پاسخی به آنها را شبهِگزاره میداند.

 )8آیا برگهای کاغذ روی میز من وجود دارد؟

سرانجام اینکه :میتـوان از پرسـش دوم خوانشـی

 )7آیا اشیای مادّی وجود دارند؟

بیرونــی و عملـی داشــت؛ یعنــی «پرسشـی مبنـی بــر

پرسشِ نخسـت ،آن گونـه کـه از دیـدگاهِ کارنـپ

تصمیمی عملی دربابِ ساختمان زبانمـان» ( Carnap,

برمیآید ،پرسشی است درونـی و جزئـی کـه در ایـن

 .)1950: 207بـا ایـن اوصـاف ،اگـر کسـی براَسـاسِ

باره با بررسی تجربی میتوان به آن پاسخ گفت؛ اما از

مالحظات عملـی «تصـمیم بـه پـذیرش زبـان شـیئی

پرسشِ دوم میتوان سه خـوانش ارائـه کـرد :درونـی

گرفت ،ایـرادی بـر اینکـه بگـوییم او جهـان اشـیا را

کلی ،بیرونی نظری و بیرونی عملی .78بسته بـه اینکـه

پذیرفته ،وارد نیست؛ اما این امـر را نبایـد بـه معنـایی

چه خوانشی از این پرسش منظور شود ،پاسـخ بـه آن

تعبیر کرد که گویی وی باور به واقعیت جهان اشـیا را

متفاوت خواهد بود .اگر پرسشِ دوم به این معنا مـراد

پذیرفته است؛ چنین باور ،حکم یا فرضی ،از آنجا کـه

شود که «آیا با درنظرگـرفتن چهـارچوب جهـان اشـیا

موضوعی نظری در میان نیست ،وجود ندارد .پذیرش

(زبانِ شیئی) ،اشیای مادّی وجود دارند» ،آنگـاه چنـان

اشیای جهان بهمعنایی بیش از پذیرش قـالبی معـیّن از

که کارنپ میاندیشد ،پرسش ذکرشده از نـوعِ درونـی

زبان ،یا به دیگر سـخن ،بـهمعنـایی بـیش از پـذیرش

کلی است و پاسخ به آن تحلیلی و بیمایه اسـت .ایـن

قواعدی برای قالب ریزی جمالت و آزمون پذیرش یا

یعنی پرسشِ ذکرشده تنها این مطلب را برمیرسد کـه

رد آنها نیست» (.)Ibid: 208

«آیا پس از پذیرش وجود اشیای مـادّی جزئـی ،مـثالً

پس با چهار گام پـیدرپـی کارنـپ وجودشناسـی

برگۀ مقاب من یا میز مقاب من ،بهنورِ کلی به وجـود

غیرِفلسفی را مجاز میشمارد و وجودشناسـی فلسـفی

اشیای مادّی باور داریم یـا نـه»؛ پـس پاسـخ بـه ایـن

را نــه .در گــام نخســت ،برپایــۀ اصــ اول و دوم،

پرسش ،چیز جدیدی به ما نمیگوید؛ جز اینکه چـون

وجودشناسی فلسـفی را بـه بیـرون از چهـارچوبهـا

بـاور داریـم،

م ـیکشــاند .در گــام دوم ،برپایــۀ اص ـ ســوم و اول،

به وجود فالن شیءِ مادّیِ بـهخصـو

بهکلی به وجود اشیای مادّی نیز باور داریم.

وجودشناسی غیرِفلسفی را مجاز مـیشـمارد .در گـام

آیــا پرســشهــای فلســفی وجودشــناختی چن ـین

سوم ،برپایـۀ اصـ چهـارم ،وجودشناسـی فلسـفی را

پرسشهاییاند (درونـی کلـی)؟ پاسـخ کارنـپ منفـی

محدود به بیرونیهای نظری میکند .در گـامِ چهـارم،

گرایی مرتبۀ دومِ وجودشناختی813/
ِ
پارادوکسِ کارنپ و شک

برپایۀ اص چهارم و اول ،نشان میدهد کـه ایـن نـوع

و بیمایه است .پس پارادوکس هنگامی برمیخیزد کـه

صورت بندی مردود است .با این چهـار گـام ،کارنـپ

بخــواهیم از گــزارهای درون ـی (و در اینجــا تجرب ـی)

گمان میکند بابِ وجودشناسی را سد کـرده اسـت.79

گزارهای بیرونی (فلسفی) را نتیجـه بگیـریم؛ امـا اگـر

در ادامه نشان داده مـیشـود کـه انسـدادِ وی ،گـویی

نتیجهگیری را از گزارهای درونی و جزئی ،به گزارهای

پارادوکسی را موجب میشود؛ اگرچه پ وهش حاضـر

درونـی و کل ـی محــدود کن ـیم ،پارادوکسـی در میــان

خواهد کوشید پارادوکس را از میان بردارد و پایههـای

نخواهد بود؛ اگرچه نتیجه بیمایه است.
اجازه دهید ازمنظرِ منطق محمولت مرتبـۀ اول بـه

این سد را استحکام بخشد.

مسئله نگاه شود .برای ترجمۀ جمالت بـه زبـان ایـن
منطق ،نخست لزم است عالَم سخن یا دامنۀ تعبیـر را

.4پارادوکس و دفعِ آن
مشــاهده شــد کــه چگونــه کارنــپ پرســشهــای

مشخص کنیم .اکنـون فـر

کنیـد کـه مـا براَسـاسِ

وجودشناختی را تنها اگر درونی لحـاظ شـوند ،مجـاز

مالحظات عملی ،ترجیح میدهیم که دامنۀ تعبیر خـود

میدارد .این گزاره را در نظر بگیرید:

را اش ـیای مــادّی قــرار ده ـیم (در اصــطالح کارنــپ،
75

{ }8قوی سیاه وجود دارد.

چهارچوب اشیای مـادّی را انتخـاب مـیکنـیم)  .بـا

چنانکه گذشت }8{ ،گزاره ای معنیدار است کـه

انتخاب این دامنه ،میتوان { }8را به زبان ایـن منطـق

پاسخ آن نتیجۀ بررسیای تجربی است .اکنون بـه ایـن

ترجمه کرد:
{((∃x) Gx }9شیءِ مادّیای وجود دارد که قـوی

گزاره بنگرید:

سیاه است)

{ }7اشیای مادّی وجود دارند.
مشاهده شد که وی گزارههایی را همچون { }7از

روشن است که در این ترجمه ،سور مـا مقیّـد بـه

آنجا که نه تحلیلی است و نه ترکیبی ،بـیمعنـا لحـاظ

عالم اشیای مـادّی اسـت .نـزد کارنـپ ،تعیـین ارزش

می کند .اکنون پرسش این است که چگونـه مـیتـوان

گزارهای همچون { ،}8مستلزمِ این است که نخسـت،
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براَساسِ مالحظات عملی ،دامنۀ اشیای مادّی را بـرای

{ }8را مجاز دانسـت ،امـا نتیجـۀ آن یعنـی { }7را
بیمعنا تلقی کرد؟

با درنظرگرفتنِ چهار دسته پرسشِ وجودشـناختی،
کارنپ را چنین پاسـخی سـزاوار اسـت :اگـر { }8را
گزارهای درونی و جزئی در نظر بگیریم ،نمـیتـوان از
آن گزارهای بیرونی (و نظری) نتیجه گرفت .بهعبـارتِ

تعبیر خویش برگزینیم (چهـارچوبِ اشـیای مـادّی را
انتخاب کنیم)؛ امـا مـیتـوان سـور را نامقیّـد در نظـر
گرفت و { }8را اینگونه ترجمه کرد:
{((∃x) (Fx ˄ Gx) }4چیـزی وجـود دارد کـه
شیءِ مادّی است و قوی سیاه است)

دیگر ،از گزاره های وجودشـناختی ای کـه درونِ یـک

اکنون بهسادگی میتوان از { }4نتیجه گرفت:

چهارچوب نرح میشوند ،نمـیتـوان هـیچ نتیجـهای

{((∃x) Fx }5شیئی مادّی وجود دارد)

برای بیرون چهارچوب گرفت .با این حال ،اگـر {}7

تا اینجا بـه نظـر مـیآیـد کـه انتـاجِ { }5از {}9

را در مقــامِ گــزارهای درونــی و کلــی (و درواقــع

صحیح است .76پس اگر کارنـپ { }9را مـیپـذیرد و

غیرِفلسفی) لحاظ کنیم ،البته پاسخ مثبت به آن تحلیلی

{ }5را نه ،دیدگاهِ او را باید پارادوکس گونه دانسـت.
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اکنــون از زبــانِ کارنــپ مــیپرســیم }5{« :چگونــه

که انتخاب دامنـۀ تعبیـر مسـتلزمِ تهـینبـودن دامنـه و

گزارهای است؟» و از زبانِ او ادامه مـیدهـیم« :گـزارۀ

درواقع ،مستلزمِ این است که اشیای مـوردنظر وجـود

{ }5یــا تحلیلــی اســت و یــا ترکیبــی .اگــر گــزارهای

داشته باشند .پس در دل انتخـابِ چهـارچوبی زبـانی،

تحلیلی و نتیجـۀ تحلیـ بیشـترِ سـور در گـزارۀ {}9

گونهای تقیّد به پذیرشِ وجود نهفته است .ایـن تقیّـد،

اســت ،انتــاجِ { }5از { }9صــحیح اســت .در ایــن

که خود در پرتوِ مالحظات عملی حاص آمـده ،مـا را

صورت ،سورِ گزارۀ { }9که پیشتر در دامنـۀ اشـیای

مقیّد به وجودِ گونهای خا

از هسـتندههـا مـیکنـد.

مادّی لحاظ شد ،نامقیّد در نظر گرفته میشود و از این

پس اجازه دهیـد نـام آن را وجـودِ مقیّـد 98بگـذاریم.

رو ،گزاره ای درونی ({ )}5از گزارۀ درونـی دیگـری

روشن است که چنـین تقیّـدی ازاَسـاس در محـدودۀ

({ )}9نتیجه میشود؛ اما این نتیجهای «بیمایه اسـت؛

عم است .درمقاب گزارههای درونی کلی (در اینجـا

زیرا چیزی بیش از اینکه نظامِ جدید [یا همـان دامنـۀ

{ )}5به وجود تصریح دارند .این گزارههـا در مقابـ ِ

تعبیر] تهـی نیسـت ،نمـیگویـد» ( Carnap, 1950:

گزارههای پیشین ،گزارههایی خبـری هسـتند؛ اگرچـه

 .)209درمقاب  ،اگر { }5را گـزارهای ترکیبـی لحـاظ

چون تحلیلی هستند ،وی گـی آگـاهیبخشـی ندارنـد.

کنیم ،یا پسینی است و یـا پیشـینی .از آنجـا کـه ایـن

پــس گــزارههــای وجودشــناختی (بــا درنظرگــرفتنِ

گزاره پسینی نمیتواند باشد ،71پس گزارهای [ترکیبـی

دسته بندی چهارگانه) اگر بیرونی عملی باشند ،گـزارۀ

و] پیشینی است و درنتیجه مردود است » .بـهعبـارتِ

وجودشناختی مقیّد هستند و اگر درونی کلـی باشـند،

دیگر ،کارنپ انتاجِ گزارههای ترکیبی پیشینی را مردود

گزارههای وجودشناختی مصرح .روشن است که ایـن

می شمارد؛ چون ایـن بـهاصـطالح گـزاره هـا ،نـزدِ او

هر دو گونه ،محتوای شـناختی ندارنـد (و از ایـن رو،

بـ ـیمعنـــی هســـتند .73پـــس هنگـــامی دیـــدگاهِ او

مطلوبِ فالسفه نخواهند بود).
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پارادوکس گونه به نظر می آید که بخـواهیم [بـهخطـا]

به مسئلۀ اصلی برمی گردیم؛ با ایـن یـادآوری کـه

گزاره های ترکیبی پیشینی را نتیجه بگیریم؛ گزاره هایی

کارنپ ،در مقامِ دللـت شـناس ،مسـئله را «ماهیـت و

که محتوای شناختی ندارند و درواقع شبهِگزارهاند.90

استلزاماتِ پذیرش زبانی که به هسـتندههـای انتزاعـی

اکنون شاید این پرسش ذهن خواننـده را مشـغول
کند که «در اشاره به وجودِ گونهای خا

راجع است[ ...و درواقع] این پرسشِ بهخصو

مبنی

از اشیا ،چه

بر نقشِ هسـتنده هـای انتزاعـی در دللـت شناسـی»...

تفاوتی میانِ گزاره های بیرونـی عملـی و گـزاره هـای

( )Carnap, 1950: 206میدانـد .پـروژۀ او چنـانکـه

درونی کلی وجـود دارد» .ایـن پرسـش را روشـنتـر

گذشــت ،ارجــاع بــه هســتندههــای انتزاعـی را مجــاز

می کنیم :چنانکه می بینیم { }9به وجود اشیای مـادّی

می شمارد؛ اگرچه تعهـدی وجودشـناختی را موجـب

اشاره دارد .صورت بندی { }9بدینگونه ممکن شـده

نمیشود .97در پرتوِ این مالحظات ،کارنپ در دستهای

اسـت کــه پـیشتــر دامنـۀ اشـیای مــادّی را در قالـبِ

گنجانــده مـیشــود کــه ایــن پـ وهش آن را "ارجــاعِ

گزارهای بیرونی و عملی انتخاب کردهایم }5{ .چنـان

بی دردسـر" مـینامـد .99درمقابـ  ،در دسـتۀ "ارجـاعِ

که دیدیم ،نتیجۀ { }9است }5{ .نیز به وجود اشیای

دردسرساز" پیش از ارجاع برمیرسند که ارجـاعِ آنهـا

مادّی اشاره دارد .چه تفاوتی در کار است؟ مـی دانـیم

بهلحاظِ وجودشناختی درست است یا خیر و درواقـع

گرایی مرتبۀ دومِ وجودشناختی838/
ِ
پارادوکسِ کارنپ و شک

چنین ارجاعی چه تعهدات وجودشـناختیای حاصـ

نــه شــکگــرای مرتب ـۀ نخســت) و پــذیرش وجــود

میکند .94او مسئله را اینگونه شـرح مـیدهـد« :البتـه

هســتندهای در ذیـ ِ آن نظــام در میــان نخواهــد بــود.

کسانی که به این جمالت [مث ِ "’قرمز‘ به وی گـیای

درمقاب  ،اگر بهاشتباه شـکگـرای مرتبـۀ اول پنداشـته

از اشیا اشاره دارد"’" ،پـن ‘ بـه عـددی اشـاره دارد"]

شود ،یعنی کسی که مـثالً وجـود را از اشـیای مـادّی

اند ،نه استفاده از عبارات موردِنظر را همچـون

سلب میکند (و نه انکار) و وجود قـو را مـیپـذیرد،

معتر

’قرمز‘ یا ’پن ‘ رد میکننـد ،نـه منکـرِ معنـاداری ایـن

این دیدگاه پارادوکسگونه خواهد بود.96

عبارات هستند؛ اما معناداری داشتنِ معنیای با مفهـومِ
هستندهای که بدان اشاره شد نیست .آنها ایـن بـاور را

نتیجهگیری

کــه در نظرشــان ب ـهتلــویح بــهواســطۀ ایــن جمــالتِ

مشخصاً با نگارشِ مقالۀ ( )1950کارنپ پـروژه ای

قلمداد شدهاند نمـیپذیرفتنـد

را آغاز کرد که دستِ او را در ارجاع به هسـتندههـای

که برای هر عبارتی از گونۀ مـوردِنظر (صـفاتی ماننـدِ

انتزاع ـی بــاز م ـیگــذارد؛ بــا ایــن حــال ،او از تعه ـد

’قرمز‘ ،اَعدادی مانندِ ’پـن ‘ و غیـره) هسـتندۀ واقعـی

وجودشناختی بـه هـر گونـهای از هسـتندههـا امتنـاع

جزئ ـیای وجــود دارد؛ هســتندهای کــه برحس ـبِ آن،

میورزد؛ زیـرا نـزدِ او گـزارههـای وجودشـناختی یـا

عباراتِ ذکرشده در نسبتِ اشارهگری واقع مـیشـوند.

تحلیلی اند (درونی کلی) یا عملی (بیرونـی عملـی) و

از آنجا که این باور با اصول بنیادین تجربـهگرایـی یـا

هرآنچه غیر این باشد (بیرونی نظری) شبهجمله است.

تفکر علمی سازگاری ندارد ،مردود است؛ [از این رو]

پس هر گزارهای که بهگونـهای نظـری از مصـداق یـا

به این باور برچسبهایی موهن همچون "واقعگرایـی

معیارِ وجـود صـحبت کنـد ،بـیمعناسـت؛ از ایـن رو

افالنونی"" ،جسم انگاری" ،یا "اص ’فیـدو‘-فیـدو"

کارنپ بهنور مشـخص آغـازگرِ پـروژهای اسـت کـه

زده شده است» (.)Carnap, 1950: 216

شکگرایی مرتبۀ دوم نامیـده شـد .پـس گفـتن اینکـه

دللتشناختی ،مفرو

در ایــن پـ وهش کارنــپ شــکگــرای مرتبـۀ دوم

«عـدد اولـی بــزرگتـر از صــد وجــود دارد» ،اگرچــه

معرفی شد .نشان داده شـد کـه او چگونـه بـا معرفـی

مستلزمِ این است که «اعداد وجود دارند» ،ایـن دومـی

چهــارچوبهــا از وجودشناس ـی (در مقــامِ پــروژهای

را نه بهمعنای گزاره ای ترکیبی ،بلکه باید یا بـهمعنـای

فلسفی) روی میگرداند؛ از این رو ،چهارچوبهـا در

گزارهای تحلیلی و لذا بدونِ محتوای شناختی پنداشت

رویکردِ وی صرفاً نقشی ارجـاعی دارنـد .95درنتیجـه

که خود نتیجۀ پیشتر انتخابی عملی دربـارۀ مهندسـی

نمی توان چهـارچوب هـا را بـا نقشـی وجودشـناختی

زبانمــان اســت (انتخــاب چهــارچوب اعــداد) .بــدین

لحاظ کرد و با گزارههای وجودشناختیای که در ذی ِ

نریق ،با لحاظکردن دو مرتبۀ شکگرایـی ،کارنـپ را

آنها صورت بندی میشوند ،ناسازگار معرفیشـان کـرد.

در دستۀ ارجاع بیدردسر میتـوان دیـد .او ارجـاع را

بهعبارتِ دیگـر ،اگـر چهـارچوبهـا بـهتبـعِ کارنـپ

مستلزمِ تعهد وجودشناختی نمی داند؛ با این حال اگـر

ارجاعی لحاظ شوند ،و با ایـن کـار بـه دسـتۀ ارجـاع

ارجــاع را ازمنظــر دســتۀ مقابــ  ،مســتلزم تعهــد

بیدردسر بپیوندد ،پارادوکسی میان ردِ وجود نظامی از

وجودشناختی بدانیم ،دیدگاهِ او پارادوکسگونه به نظر

هستندهها (ردی که از شکگرای مرتبۀ دوم برمیآیـد؛

خواهد آمد؛ زیرا او از این منظر ،با یـک دسـت بـابِ
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میخواند ،به بح

نشسته است (Quine and Carnap, 1990: 415-

 .)416فراموش نکنیم که در این تاریخ ،هنوز از مقالۀ مشترکِ کواین و
گودمن «گامی به سوی نام گرایی ساختاری» دیری نگذشـته اسـت کـه
کوششــی اســت در رد هرگونــه تعهــد بــه اشــیای انتزاعــی ،حتــی در

پینوشتها

ریاضیات ( .)Goodman and Quine, 1947این تا جایی اسـت کـه

 8در بیانیۀ حلقه می خوانیم که هدف مشترک اع ا ،مقابله با متافیزیـک

در خودزندگینامۀ فکری ،کارنپ همچنان خـانرۀ مواجهـه بـا چنـین

است ()Hahn, Neurath, Carnap, 1929/1973: 304؛ بهدلی ِ آنکه

تجربهگرایانی را تازه مـیکنـد ()Carnap, 1963a: 65؛ اگرچـه مـثالً

متافیزیک بیمعناست و درواقع هیچ نمیگوید (.)Ibid: 307

دربارۀ کواین ،به رویکردِ متأخر وی نیز اشاره دارد که آن را روادارتـر،

 7دستچپیهـای حلقـه را مـیتـوان گروهـی دانسـت کـه بیشـتر بـه

عم گرایانهتر و نزدیکتر به خود میداند (.)Ibid: 67

بازنگری در اندیشه های حلقه روی خوش نشان مـی دادنـد .درمقابـ ،
دستراستیها محافظهکارتر و بیشتر در پـی حفـ اندیشـههـا بودنـد.
اگرچه کارنپ به این تقسیم بنـدی دربـارۀ نظریـۀ تحقیـقپـذیری معنـا
اشاره دارد و مثالً نویرات را همراه خود مـیبینـد ( Carnap, 1963a:

 2جایی که "چیزیبودن" متفاوت است با "بودن".
1

ســه رویکــرد یادشــده را نخســتین بــار رودریــک چی ـزِم در حــوزۀ

معرفت شناسی عنوان کرد که به تقدّم "مصـادیقِ معرفـت" بـر "معیـارِ
معرفت" یا برعکس میپردازد ( .)Chisholm, 1973در وجودشناسی

 ،)57این رویکرد را می توان در مواجهه با مسائ دیگر در نظر گرفت.

نگارنده تاکنون به چنین تقسیم بندی ای برنخورده است و بـرای اینکـه

مثالً نویرات در مواجهه با دللت شناسی درمقاب ِ کارنـپ همچنـان بـر

حوزۀ کـارِ پ وهشـگر از حـوزۀ کـارِ چیـزِم متمـایز شـود ،از پسـوندِ

روشهای پیشین پای میفشارد (.)Ibid: 61
 9برای نمونه میتوان به آثار زیر اشاره کرد:

"وجودشناختی" برای رویکردهای یادشده استفاده کرده است.
3

یــادآور مــیشــود کــه نگارنــده ایــن ســه رویکــرد را نــاظر بــه

فراوجودشناســی مــیدانــد و نــه وجودشناســی .بــهعبــارتِ دیگــر،

Truth and Confirmation (1936), Introduction to
Semantics (1942), Formalizatin of Logic (1943),
Remarks on Induction and Truth (1946).

رویکردهایی در علمِ مرتبۀ بالتر ،تقسیمبنـدیهـایی را در علـمِ مرتبـۀ

 4برنامۀ کارنپ در این دوره در رد متافیزیک ترجمـه از حالـتِ مـادّی

پایین تر موجب می شود .توضیحاتِ آتـی ،در پرتـوِ تقسـیمبنـدی هـای

گفتار به حالتِ صوری آن است .وی با تقسیم جمـالت زبـان بـه سـه

پیشین ،منظورِ نگارنده را روشن خواهد کرد.

دسته کار را پیش میبرد :جملههای نحوی ،جملههای اُب های واقعـی و

80

جملههای شبهِاُب های .بر این اساس او تمامی جمالت علوم تجربـی را

 ،)423ثابت و بی¬تغییر بودن را وی گی¬ هستنده¬هایی می¬داند که

جمالتی اُب های و تمامی جمالت فلسفی را از دو نـوع دیگـر معرفـی

واقعاً موجودند .اَگرچـه درسـت اَسـت کـه او میـانِ وجـودِ واقعـی و

میکند .جمالتـی فلسـفی کـه در محـدودۀ زبـان سـخن مـیراننـد و

نیستی¬ مطلق چیزهایی قرار می¬دهد (همان ،)422 :نویسنده»...

عبارتهای زبانی را نحواً برمیرسند ،به حالتِ صوری گفتار متعلقانـد

88

و دیگر جمالت فلسفی ،یعنی جمالتِ شبهِاُب های ،در محدودۀ حالـت

حاضر را این گونه مطرح می کند .8« :واقعیبودن چیست؟ ایـن مسـئله

مادّی گفتار میگنجند .کارنپ میاندیشید بسیاری از جمالتی را که بـه

مالکِ واقعاً واقعی است .7 .چه هستنده هایی با این مالک مطابق انـد؟»

حالتِ مادّی گفتار تعلق دارند ،میتوان با تحلی های نحوی بـه حالـت

( .)Demos, 1939: 129سپس در پاسخ به پرسش نخست میگویـد:

صوری گفتار ترجمه کرد و بـدین واسـطه ،بـر بسـیاری از مجـادلت

«اگرچه بودن تعریف ناپذیر است ،واجدِ وی گی های ذاتی معیّنی اسـت

بیهودۀ متافیزیکی غلبه کـرد ( .)Carnap, 1934/7: 284-301البتـه او

که مـیتواننـد بـهعنـوانِ معیـار بـه کـار رونـد» ( .)Ibid: 130او ایـن

اشــاره دارد کــه حتــی در دورۀ پیشــاوینی (پیشــانحوی) نیــز بیشــتر

وی گیها (معیارها) را در سـه مفهـوم خالصـه مـیکنـد :خودبـودگی،

بح های متافیزیکی را بیفایده مـییافتـه اسـت ( Carnap, 1963a:

دیگری بودگی (تفاوت) و مرتبط بودگی ( .)Ibidنزدِ او به واسطۀ معیـارِ

.)44

دوم ،که یعنی «آنچه دیگر از چیزی است ،خودْ چیزی اسـت» ( Ibid:

 5برای نمونه بنگرید به مقالۀ ( )1932کارنپ؛ جایی که وی کوگیتـوی

 ،)154افالنون از وحدتگرایی پارمنیـدس مـیگریـزد ()Ibid: 156؛

دکارت را بهعنوانِ تخطی از قواعد نحوی زبان ،شبهِ گـزاره ای بـی معنـا

اگرچه با معیار نخست ،ثباتِ پارمنیدسی را به هستندهها میبخشد.

میداند و رد میکند (.)Carnap, 1932/1959: 73-75
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 6مالحظات تاریخی روشن می کند که هدفِ کارنپ در مقالۀ (،)1950

هستی ،نخست پرسش از چیستی را پیش می کشد و این دومی مسـئلۀ

درواقع پاسخی است به تجربه گرایانی که از نامگرایـی دفـاع مـیکننـد

تمایز را« .پس اینهمانی و وجودشناسی از یک کرباساند» ( Quine,

( .)Carnap, 1950: 206این را نیز میشود از نامۀ او بـه کـواین ،بـه

.)1969: 55

تاریخِ  ،8343/2/78دریافت؛ جایی که با اشاره به نگارش اولیـۀ مقالـۀ

89

پیشگفته ،اِذعان دارد که مواضعِ کواین ،نیگـ و رایـ را کـه نـامگـرا

پاتنم می گوید« :در این بـاره کـواین افالنـون گرایـی ناراضـی اسـت»

افالنــون در فایــدون (افالنــون )21 :8910 ،و جمهــوری (همــان:

دیموس در مقدمۀ بسیار خواندنی خود بر افالنون ،دو پرسشِ مـتن

استدلل کواین دربارۀ این معیار بدین ترتیب اسـت کـه پرسـش از

البته مجموعه ها اگرچه موجودند ،خاری هسـتند در چشـمِ کـواین.

 /831متافیزیک ،سال یازدهم ،شماره  ،72بهار و تابستان 8931

()Putnam, 2004: 80؛ نیز سامز میاندیشد پـذیرشِ کـواین در ایـن

اِزای هر عبارتِ معناداری ،هستنده ای جزئـی وجـود داشـته باشـد کـه

مورد (اعداد) با اِکـراه بـود و چنـین تعهـدی را شـکلی تأسـف بـار از

برحسب آن ،این عبارت در نسبت اشاره گری یا نامیدن واقع می شـود؛

افالنونگرایی میدانست ( .)Soames, 2009: 425فراموش نکنیم که

یعنی نسبتی که به وسیلۀ ’فیدو‘-فیدو مثال زده شد .بر این اَساس ،باورِ

کواین ،دستِکم در مقالۀ ( )1947بـه سـختی کوشـید ایـن خـار را از

انتقادشده نمونه ای است از جسم اِنگاری یعنی نمونهای اسـت از تلقـی

چشـم درآورد؛ اگرچـه بعـدها ( )1960: 245-249اعتـراف کـرد کـه

چیزهایی که اسم نیستند ،بهعنوانِ عبـارت هـای اسـمی .در حـالی کـه

ممکن نیست.

’فیدو‘ اسم است ،نق است که عباراتی همچون ’قرمز‘’ ،پن ‘ و غیـره

 84در «رد ایدئالیسم» مور نتیجه می گیرد« :اشـیای مـادّی و ...ادراکـات

اِسم نیستند و به چیزی اشاره ندارند» (.)Carnap, 1950: 216

من واقعاً وجود دارند؛ از این رو ،پرسشـی کـه دربـارۀ اشـیای مـادّی

 81کواین ( )1966: 91 and 1969: 52خانرنشان میکنـد کـه تمـایز

داریم کـه

درونی ـ بیرونی ،همان آموزه ای است که کارنپ در نحـوِ منطقـی زبـان

چیزی مطابق با ادراکات ما وجود دارد»؛ بلکه این است که «چه دلیلی

پی می گرفت؛ مبنی بـر حمـ ِ کلمـه هـای کلـی (یـا همـان مقـولت)

داریم کـه اشـیای مـادّی وجـود ندارندد» ( Moore,

()Carnap, 1934/1937: §76؛ از این رو ،وی ایـن تمـایز را تمـایز

 .)1903: 453وی خانرنشان میکند که تنها جایگزین معقدو بـرای

مقوله ای ـ زیررده ای مـینامـد؛ یعنـی تمـایزی میـان پرسـش از وجـود

پذیرش وجودِ روح و ماده به یک سان ،شکاکیت مطلق اسـت ()Ibid

کلمات کلی (مقولت) و پرسش از وجود غیر آنها (زیرردههـای آنهـا)

(تأکیدها در متنِ اصلی) .در «برهان عالم خارج» ،مـور از اینکـه «ایـن

( .)Quine, 1951: 68-69نویسنده تفسیرِ کواین را از دیدگاه کارنـپ

یک دست است» ،بهسادگی نتیجه میگیرد« :یک دسـت انسـان وجـود

در مقالهای جداگانه برخواهد رسید.

سزاوارِ نرح است این نیست که «چه دلیلی برای این فر
برای این فر

دارد» .وی حتی پا فراتر گذاشته ،هر برهانی را برای اینکـه «ایـن یـک
دست است» غیرممکن میدانـد ( .)Moore, 1939: 169گـویی مـور
چنین گزارههایی را "صادقِ بیمعیار" لحاظ میکند.

 83چالمرز اشاره می کند تمایز کارنپی را می توان تمایزی دانسـت بـین
کاربردهای متفاوت (یا ارزیابی های متفاوت) از جمالت (پرسـش هـا).
بر این اَساس ،وی جمـالتِ درونـی را "جمـالتِ وجـودی متـداول"

 85دربارۀ فالسفه ای که برای نمونـه آمـد ،مـی تـوان بیشـتر بـه بحـ

می نامد و جمالتِ بیرونی را "جمـالتِ وجـودی وجودشـناختی" .بـا

نشست .بح ِ بیشتر و مناقشه در نمونه هـا ،نـافی اصـ تقسـیم بنـدی

فروکاســتِ تمــایزِ کــارنپی بــه کــاربرد ،وی خاســتگاهِ تمــایز را در

نخواهد بود (مثالً افالنون را می توان به اشتباه جزئی گرا دانست .یعنـی

تفاوتهای عملی میبینـد ( .)Chalmers, 2009: 80-81پـرایس نیـز

معرفـت شناسـی وی بـه وجودشناسـی اش ،مثـال هـا را

اشاراتی مشابه دارد؛ با این تفاوت که تمایز را در کاربرهای متفاوت از

مصادیق واقعی معرفت و هستنده هـای واقعـی معرفـی کـرد و سـپس

واژگان (کلی) میبیند ( .)Price, 2009: 324این دو اشاره نمـیکننـد

وی گی های آنها را بهمثابۀ معیار برشمارد یـا مـثالً کـواین را مـی تـوان

که این تمایز را چگونه حاص کردهاند؛ اما بنگرید به خودزنـدگینامـۀ

به اشتباه جزئی گرا دانست :یعنی آنگونه کـه در ابتـدای مقالـۀ ()1948

فکری ،جایی کـه کارنـپ میـان مفـاهیم متـداول در علـوم و مفـاهیم

وی میبینیم ،کواین نخست دربرابرِ این پرسش که «چه هست» ،پاسـخ

متافیزیکی تمایز گذاشته ،استفاده (کاربرد) از اولی ها را درست و مجاز

می دهد« :همهچیز»؛ سـپس مـی کوشـد معیـاری بـرای وجـودِ چیزهـا

تلقی می کند و استفاده از دومی ها را مشکوک .کارنپ اشـاره دارد کـه

فراآورد .یا مثالً مور را می توان به اشتباه روش گرا دانست :یعنی وی در

نبایــد بــه اســتفاده از مفــاهیم نــوع اول برچس ـبِ افالنــونگرایــی زد

حوزۀ "درکِ متعارف بودن" را بهعنوان معیـار وجـود در نظـر دارد و

( .)Carnap, 1963a: 65-66نیز بنگرید به این فراز« :پرسش بیرونـی

براَساسِ آن مصادیق وجود را برمیشمارد).

درباب واقعیت خود جهان شیئی را باید از این پرسشهـا [ی درونـی]

 86این مالحظات را میتوان به حوزههای دیگری کشاند و مسائ آنهـا

متمایز کرد .در تقاب با پرسشهای پیشین ،این پرسشهـا را نـه مـردم

را بازنگریست .مثالً اگر اخالق را (دستِکـم در معنـای هنجـاری آن)

کوچه و خیابان و نه دانشمندان ،بلکه صرفاً فالسفه مطـرح مـی کننـد»

عهده دارِ پاسخ گویی به "مصداق" و "معیار" امرِ اخالقی بدانیم ،یکـی

( .)Carnap, 1950: 207گفتنــی اســت کـه چــالمرز ،در پرتـوِ ایــن

از وظایفِ فرااَخالق ،روشنساختن تقدم و تأخر پاسخ به ایـن دو امـر

اشارات ،نتیجه میگیرد از آنجا که جمـالت متـداول وجـودی شـرایط

است :آیا براَساسِ معیارِ امر اخالقی ،مصادیق آن را روشن میکنیم ،یـا

صدق دارند (براَساسِ چهارچوب مربونه) هسـتند ،ارزش (صـدق یـا

براَساسِ مصادیق ،معیار را؟

کذب) دارند؛ حال آنکه جمالت وجودشـناختی ،چـون شـرط صـدق

 82کارنپ گمان میکند ( )Quine and Carnap, 1990: 415با ایـن

ندارنــد ،بــیارزش (صــدق یــا کــذب) و لــذا معیــوب خواهنــد بــود

رویکرد پاسخی فراآورده برای نقدهای رای که کتابِ معنا و ضرورت

(.)Chalmers, 2009: 127

با تقدم مح

وی را متهم به پذیرشِ اص "’فیدو‘-فیدو" کرده بود ( Ryle, 1949:
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 .)71-72او اصلی را که رایـ بـدان انتقـاد داشـت ،ایـن گونـه شـرح

نامیده ،آن را چنین معرفی می کند« :مادامی که مـی پرسـیم آیـا Fهـایی

می دهد« :هستنده ای آشکار بر من ،مثالً س ِ من فیدو ،که به وسیلۀ نـام

وجود دارند ،نیاز است تمایزی بنیادین میان دو گونـه پرسشـی را کـه

’فیدو‘ به آن اشاره می شود ،وجود دارد .درست به همین گونه ،باید به

میتوان مطرح نمود ،شناسایی کرد» (.)Hafweber, 2013: 14

هافوِبر با خوانشی به نسبت مشابه ،این اص را ایدۀ اساسـی کارنـپ

گرایی مرتبۀ دومِ وجودشناختی830/
ِ
پارادوکسِ کارنپ و شک

 78این خوانش ها مـرتبط انـد بـا اینکـه پاسـخ ایـن پرسـش را خبـریِ

پذیرش یا رد آنها نیست .پذیرش زبان شـیئی بـا تکیـه بـر مشـاهدات

تحلیلی ،خبریِ ترکیبی ،و یا غیرخبـری (انشـایی) بـدانیم .توضـیحاتِ

همچنین منجر به پذیرش ،باور و حکم به جمالتی معیّن میشـود؛ امـا

آتی منظورِ نگارنده را روشن میکند.

فرضیۀ واقعیت جهان شیئی نمیتواند در میان این جمالت باشد؛ زیـرا

 77کارنپ میاندیشد پاسخ به چنین پرسشهایی در قالبِ گزارههـایی

آن را نمیتوان در زبان شیئی یـا گـویی در هـر زبـان نظـری دیگـری

صورت می پذیرد که نه تحلیلی اند و نه ترکیبی؛ پـس ازاَسـاس گـزاره

صورتبندی کرد» (.)Carnap, 1950: 207-208

نبوده و آنها را باید شبهِگزاره نامید.
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 79بهتفسیرِ کِلی ،نرح پرسشی که هم وجودشناختی لحاظ شود و هـم

اگرچــه مقــدمات و پیامــدهایی متفــاوت را بــرای آن منظــور مــیکنــد

بیرونی ،پرسش گر را دربرابرِ وظیفهای ناسـازگار قـرار مـیدهـد؛ زیـرا

(.)Alspector-Kelly, 2001: 94

شبهِپرسشی را منظور میکند (.)Alspector-Kelly, 2001: 95

90

 74استدلل های نگارنده در این بخش بر این اَساس شک می گیرد کـه

(کلــی) درونــی را ســورِ اِســتنتاجی ( )inferentialمــینامــد و ســورِ

قوی سیاه مصداقی از اشیای مادّی است .اگر به هـر دلیلـی ،قـو را نـه

گــزارههــای بیرونــی را ســورِ وضــعیتهــای دامنــهای ( domain

شیئی مادّی ،بلکه متعلق به گونه ای دیگر از اشیا بدانیم ،اسـتدلل هـای

 .)conditionsایــن هــر دو ســور ،شــرایطِ صــدق و درواقــع مــاهیتی

نگارنده ،به گونهای دیگر ،باز هم برقرار خواهند بود.

متفاوت دارند .گزاره های با سور استنتاجی براَسـاسِ وجـود جانشـینی

 75این نکته را را باید به یاد سـپرد کـه در صـورت بنـدی گـزاره هـای

در دامنه و درواقع براَساسِ رابطۀ درونی جمالت در یک زبان صـادق

وجودشناختی ،نخست انتخابی عملی مداخله می کند .توضیحاتِ آتـی

خواهند بود .صدق گزاره هایی با سورِ وضعیت هـای دامنـه ای در گـروِ

به این نکته گره خورده است.

وجود اشیایی خارج از زبان و درواقع در گروِ ایـن اسـت کـه اشـیای

 76فر

کنید سورِ ما نامقیّد است .باز هـم از دو گـزارۀ «قـوی سـیاه

کِلی نیز ،هدف کارنپ را رد گزاره هـای ترکیبـی پیشـینی مـی دانـد؛

اجازه دهید از منظر هافوبر به مسئله بنگریم .وی سـورِ گـزاره هـای

موردِنظر بخشی از جهانِ واقع را تشکی دهنـد ( Hofweber, 2013:

وجود دارد» [ ](∃x) Gxو «قوی سیاه شیءِ مـادّی اسـت» [⊃x) Gx

 .)13-15با این مالحظات ،پارادوکس هنگامی برمی خیزد کـه شـرایط

 ،](∀Fxبه سادگی می توان نتیجه گرفت «شیئی مادّی وجـود دارد» [∃(

صدق دو نوع سور را خلط کنیم .نمی توان از وجودِ نمونه ای در دامنـه

.]x) Fx

(قوی سیاه وجود دارد) ،سورِ وضعیتهای دامنهای را نتیجه گرفت.

 72اکنون که بر تحلیـ بیشـترِ سـور در گـزارۀ { }8انگشـت نهـاده و

 98نگارنده در نامگذاری این نوع وجود به مقیّد (،)bound existence

نتیجه ای وجودشناختی دربارۀ اشیای مادّی حاص کـردهایـم ،پرسشـی

هم سورِ مقیّد (به یک دامنۀ تعبیر یا چهارچوبِ زبانی) را پـیش چشـم

ذهنِ خواننده را مشغول می کند :چگونـه مـی تـوان بـه صـرفِ روابـط

داشت و هم این فراز را از کارنپ« :اگر شخصی چهـارچوبی را بـرای

معنایی نتیجه ای وجودشناختی دربارۀ جهـان گرفـت؟ سـامز ،از زبـان

گونــهای معـیّن از هســتندههــا بپــذیرد ،آنگــاه وی مقیّــد بــه قبــولِ آن

کارنپ ،پاسخ می دهد« :صدقی تحلیلی محدودیتی را بـر نحـوۀ بـودن
جهان تحمی نمی کنـد و لـذا ادعـایی اصـی را در بـارۀ آن از جملـه
ادعایی در این باره مطرح نمی کند که چه چیزهـایی در جهـان وجـود
دارند؛ از این رو این جمـالت بـه لحـاظ وجودشـناختی نگـران کننـده
نیستند» (( )Soames, 2009: 433تأکید در مـتن اصـلی) .پـس {}5
اگر تحلیلی باشد ،باید براَساسِ روابط معنایی صادق باشد.
 71روشن است که گزارهای مبنی بر وجودِ جهـانِ شـیئی را نمـیتـوان
گزارهای پسینی دانست؛ زیرا گزارههای پسینی گزارههاییاند تجربـی و
تجربه هیچچیز دربارۀ وجود یا عدمِ وجـود جهـانِ شـیئی نمـیگویـد

هستندهها بهعنوانِ مشاراِلیههای ممکن خواهد بود» ( Carnap, 1950:

.)217
 97کارنپ می نویسد« :نادرست خواهد بود که روش دللت شناختی من
بهگونه ای تلقی شود که مت من باور به واقعیت هستنده هـای انتزاعـی
است» (.)Carnap, 1950: 218
 99کِلی ،از نگاه کواین ،کارنپ را در عم افالنونگـرا ،امـا بـا انگیـزۀ
نــامگرایانــه معرفــی مــیکنــد ()Alspector-Kelly, 2001: 99؛ یــا
نامگرایی در لباس افالنونگرا ( .)Ibid: 101او سوزان هـاک ،گراهـام
بِرد و استفان یابلو را موافق این نگاهِ کواین میداند.

(چنانکه جدالِ واقعگرایان و ایدئالیستهـا ،جـدالی نـاظر بـه تجربـه

 94کارنپ پس از اشاره به نقش ارجاعی چهارچوب ها در بارۀ نام گراها

نیست) .تجربه تنها میتواند به پیوست پذیرش زبان شیئی ،بـه وجـودِ

و شک گراها (در مرتبـۀ نخسـت کـه در ایـن مقـام ،بـه دسـتۀ ارجـاع

این یا آن شیء حکم کند .کارنپ مینویسـد« :اگـر کسـی در پـذیرش

دردسرساز تعلق دارند) می نویسد« :بـه بـاورِ آنهـا تنهـا پـس از کسـب

زبان شیئی مصـمم بـود ،ایـرادی بـر اینکـه بگـوییم او جهـان اشـیا را

انمینان از اینکه واقعاً نظامی از گونـۀ مـوردنظر از هسـتنده هـا وجـود

پذیرفته ،وارد نیست؛ اما این امر را نباید بـهمعنـایی همچـون پـذیرشِ

دارد ،موجّه خـواهیم بـود تـا ایـن چهـارچوب را بـه واسـطۀ پیوسـت

باوری به واقعیت جهان اشیا تعبیر کرد؛ چنین باور ،حکم یا فرضـی از
آنجا که موضوعی نظری در میان نیست ،وجود ندارد .پـذیرش جهـان
شیئی بهمعنایی بیش از پذیرش قالبی معیّن از زبان یا به دیگـر سـخن،
بهمعنایی بیش از پذیرش قواعدی برای قالبریزی جمـالت و آزمـون

قالبهای زبانی به زبانمان بپذیریم» (.)Carnap, 1950: 217
 95در پاورقی ویراستِ دومِ مقالۀ ( ،)1950کارنپ بـا اشـاره بـه اینکـه
واژۀ چهارچوب را تنها دربارۀ نظامی از اظهارات زبانی به کار مـیبـرد
و نه راجع به نظامی از هستندههای موردِنظر (،)Carnap, 1950: 205
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می خواهد بر این مطلب صحه گذارد که چهارچوب ها وجهه ای زبـانی
دارند و نه وجودشناختی .همچنین او می نویسد« :پذیرشِ چهـارچوبی
زبانی را نباید همچون استلزام به آموزه ای متـافیزیکی دربـارۀ واقعیـت
هستندههای موردِنظر قلمداد کرد» (.)Ibid: 214
 96کارنپ در پایانِ عمـر همچنـان خـانرۀ چنـین ک فهمـی ای را تـازه
می کند« :ردیۀ ما [اع ای حلقه] بر فرضـیۀ واقـع گرایـی چنـان تعبیـر
میشد که حاکی از موضعی ایدئالیستی بـود .تعبیـرِ گفتـهشـده از ایـن
نکتۀ مهم غاف بود که ما فرضیۀ واقع گرایی را نه بـهعنـوانِ فرضـیه ای
نادرسـت ،بلکـه بـهعنـوانِ فرضـیهای کـه معنـای شـناختی نـدارد ،رد
می کردیم[ ....حال آنکه] اگر این فرضیه بی معنـا باشـد ،سـلبِ آن نیـز
چنین خواهد بود» (.)Carnap, 1963b: 868

