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1 پیشگفتارمترجمان

پیش  گفتار مترجمان

 Sketch for a Systematic Metaphysics مکتوبپیشروترجمهایاسـتازکتاب
اثردیویدآرمسترانگ،فیلسوفاسترالیاییمعاصر.پیشازمطالعۀایناثرتوجه
بهزمینۀوسـیعترمتافیزیکتحلیلِیپیشازآرمسـترانگ،هرچندگذراوکوتاه،و

همچنینمروریبرزندگیواندیشۀاومفیداست.

نگاهی به متافیزیک تحلیلی1
طرحـیبـراییـکمتافیزیـکنظاممنـدکتابیاسـتدرحوزۀمتافیزیـکتحلیلی.
البتههنوزهمممکناسـتدرذهنبرخیافراْدفلسـفۀتحلیلیبانفیمتافیزیک
پیوندخوردهباشـدوبهتبعترکیب»متافیزیکتحلیلی«اندکیعجیببنماید؛اما
بههرحـالایـنتصویـرِجزئـی،محدودوقدیمیازفلسـفۀتحلیلینادرسـتاسـت.
مباحثمربوطبهمتافیزیکازهمانآغازدرفلسـفۀتحلیلیبهجدمحلبحثو
نظربودهاسـت.ازنظرتاریخینیزپدرانفلسـفۀتحلیلی)راسـل۲ومور۳،فرگه۴ 
وبولتسـانو۵ویاحتیالیبنیتس۶(همگیبهمضامینمتافیزیکینظرداشـتهاند.

۱.مطالبذیلاینعنوانعمدتًاباتوجهبهاینمنابعنگارشیافتهاندوبرایپرهیزازارجاعمکررمشخصات
کتابشناختیآنهارادراینجامینویسیم:

Simons, Peter (2013), Metaphysics in Analytic Philosophy, in The Oxford Handbook of 
the History of Analytic Philosophy, Oxford University Press

Mumford, Stephen (2007), David Armstrong, McGill Queen University Press
Armstrong, David (2010), Sketch for a Systematic Metaphysics, Oxford University Press
Armstrong, David (1997), A World of States of Affairs, Cambridge University Press
Armstrong, David (2004), Truth and Truthmakers, Cambridge University Press
2. Bertrand Russell 3. Edward Moore 4. Gottlob Frege
5. Bernard Bolzano 6. Wilhelm Leibniz

پیش  گفتار مرتجامن
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اتمهـایعینـییـاذهنـیدرُمنادولـوژیالیبنیتـسوبولتسـانو،جهـانانتزاعیوط

افالطونـیفرگـهوبولتسـانو،وهمچنیـنجهـانماّدیراسـلوموربـاهویتهایی
مستقلازیکدیگرهمگیدرحیطۀمتافیزیکقراردارند.

البتـهاندکانـدکطیفیوسـیعازفیلسـوفانتحلیلیبامسـائلمرتبـطبهمبانی
ریاضیاتدرگیرشـدندواینامرسـببیبودبرایتوجهبیشـترآنهابهتحلیلفلسفی
زبانوعنایتکمتربهابعادمتافیزیکیفلسفه.اماایننکتهبهمعنایبهحاشیهرفتن
متافیزیـکبهطـورکامـلنبود،بهعنوانمثـال،گوتلوبفرگـه)۱۸۴۸-۱۹۲۵(برای
دفـاعازعینیـتمنطـقوریاضیـاتدرمقابلصورتگراییهیلبرتیازیکسـو،و
جریانروانشناسیگراییازسویدیگر،جهانیافالطونیوانتزاعیراوضعمیکند.
بهتدریـجتوجـهزیـادبـهزبـانموجـبکمرنـگشـدنمتافیزیـکشـد.دراین
میـانلودویـگویتگنشـتاین۱)۱۸۸۹-۱۹۵۱(درتأمـالتفلسـفیخـوددربـارۀ
زبان،نسـبتبهمسـئلۀبیمعنایی۲حساسـیتویژهایداشت.برخیاندیشههای
ویتگنشـتاینبهتدریـجمیـانمنطقدانـانوفیلسـوفانعلـماروپایـینیـزبازتاب
یافت؛فیلسوفانیکهغالباًآلمانییافرانسویزبانبودندوتحتتأثیرگرایشهای
تجربهگرایانـه،نگاهـیتردیدآمیـزبـهمتافیزیـکداشـتند.نقطـۀاوجایـننگاهدر
پوزیتیویسممنطقی۳وحلقۀوینقابلبازیابیاست.آنهابهصراحتاعالمکردند

متافیزیکبیمعناست.
درآکسـفوردنیـزمتافیزیـکحـالوروزخوبـینداشـت.فلسـفۀزبـانعرفیبا
محوریتاندیشههایجی.ال.آستین۴)۱۹۱۱-۱۹۶۰(وگیلبرترایل۵)۱۹۰۰-
۱۹۷۶(متافیزیـکراجـدینمیگرفـت.پـی.اف.استراوسـون۶)۲۰۰۶-۱۹۱۹(
هـممتافیزیـکرادرچهارچوبـیکانتـیمالحظـهمیکـردوبرخـیاسـتداللهایاو

رنگوبوییاستعالیی۷داشت.
بهطورکلی،دردهههایسیتاپنجاهقرنبیستممیالدی،متافیزیکتحتتأثیردو
جریاِنپوزیتویسممنطقیوفلسفۀزبانعرفْیرفضیابهحاشیهراندهشد.امااین
 دورهکهحدودربعقرنبهطولانجامید،تنهابخشیازداستانفلسفۀتحلیلیاست.

1. Ludwig Wittgenstein 2. non-sense  3. Logical Positivism
4. J. L. Austin 5. Gilbert Ryle  6. P. F. Strawson
7. transcendental
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آرمسـترانگدردرآمـدهمیـنکتـابتوجـهمـارابـهایـننکتـهجلـبمیکنـد:
»خوشـبختانهازآنسـالهاکـهفلسـفۀتحلیلـیتحتسـلطۀایدههایپوزیتیویسـم
منطقـیوسـپسرویکـردزبـانعرفـیقـرارداشـت،رویکردیکهازسـویمکتب
آکسـفوردرواجیافتهبود،مدتهاگذشـتهاسـت«.البتهدرهمیندورههمفعالیت
متافیزیکـیحتـیبهشـیوۀسـنتیآنمیـانفیلسـوفانتحلیلیبهکلخاموشنشـد.

گوستاوبرگمان۱)۱۹۰۶-۱۹۸۷(اتریشیمثالخوبیاست.
چنانکهپیترسیمون۲نقلمیکند،دراواخردوراناستقرارپوزیتیویسممنطقی
وفلسـفۀزبـانعرفـیهنـوزاسـتفادهازواژۀمتافیزیـکبـاریمنفـیداشـت.واژۀ
هستیشناسـی۳بارمنفـیکمتـریداشـتوکوایـن۴)۱۹۰۸-۲۰۰۰(مفهـومتعهـد
هستیشـناختی۵رادرهمیـندورهمطـرحکـرد.اوازنزدیـکبـابرخـیحلقههـای
فلسفیاروپاآشناشدوبهشدتتحتتأثیرکتابردلفکارنپ۶)۱۹۷۰-۱۸۹۱(
بـاعنـواننحـومنطقـیزبان۷قرارگرفت.اواینکتـابراپیشازچاپوهنگام
سـفربـهپراگدیدهبـود.کوایندرسـخنرانیهایآلفردتارسـکی۸)۱۹۸۳-۱۹۰۱(
درشـهرورشـوشـرکتکرد.اوهمچنیندرسـخنرانیهایدیگرمنطقدانمشـهور
لهسـتانی،لزنیفسـکی۹)۱۸۸۶-۱۹۳۹(،نیـزحضـوریافـت.کوایـنکهفهـمخوداز
نظریۀتسـویر۱۰راوامدارراسـلووایتهدبود،باحضوردرسـخنرانیهایتارسکی
وآموختنشـیوۀسـمانتیکبهبصیرتهایجدیدیدسـتیافت.اواصلمعروف
تعهـدهستیشـناختیراکـهتاکنـوننیـزمحـلبحـثونظـراسـت،تحـتتأثیـر
گرایـشزیـادشبهمنطقمحموالتبهشـیوهایخاصصورتبنـدیکرد.طبقاین
اصـل،نظریـۀبیانشـدهدرزبـانمنطـقمحمـوالتبـهموجوداتـیمتعهداسـتکه
متغیرهـایپابنـِد۱۱نظریـه،بـرایصـادقازآبدرآمدنجمالتنظریـهبایدآنهارا
تحتپوشـش۱۲قراردهند.کواینمتغیرهایاسـمی۱۳راکنارگذاشـت.اوبهجای
 توابعگزارهای۱۴،گزارهها۱۵وموجوداتامکانی۱۶،صرفاًمجموعهها۱۷راپذیرفت؛

1. Gustav Bergmann 2. Peter Simons  3. Ontology
4. W. V. O. Quine 5. ontological commitment  6. Rudolf Carnap
7. The Logical Syntax of Language 8. Alfred Tarski  9. Lesniewski
10. quantification 11. bound variables  12. range over
13. nominal variables 14. functional propositions  15. propositions
16. possibilia 17. sets
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زیراازنظرکواینمیانامورمذکورتنهامجموعههامالکاینهمانیروشنیداشتند:ط

یـکمجموعـهبـامجموعـۀدیگراینهماناسـت،اگروتنهااگراعضاییکسـانی
داشـتندباشـند.کارنپدرمقابلکوایناعتقادداشـتانتخابزبانعلمیهمواره
بنابهاغراضعملیومالحظاتمربوطبهکارآمدیمیشـودوبهتبعنمیتوانبا
چناناصلیتعهدهستیشناختییکنظریهراروشنکرد.تنهاازدرونیکزبان
میتوانازوجودیاعدمچیزیسـؤالکردوپرسـشهایبیرونیناظربهانتخاب
خوِدزبانهسـتندوانتخابزباننیزبراسـاسکارآمدیبیشـتریکزباننسبت

بهزبانهایدیگرصورتمیگیرد.
پـسازدورۀ۱۹۳۰تـا۱۹۵۰،بهتدریـجمتافیزیـکدوبـارهرویصحنـهآمـد.
یکیازجریانهایاصلیکهبهتوسـعۀمباحثمتافیزیکیکمککردسـمانتیک
منطقـی۱بـود.توسـعۀمنطـقجدیـدبـهشـکلگیریسـمانتیکمنطقیمنجرشـد
کـهمعمـاراصلـیآنآلفـردتارسـکیبـود.اواثرمهموتأثیرگذارخـودراباعنوان
مفهوم صدقدرزبانهایعلومقیاسـی۲درسـال۱۹۳۳بهزبانلهسـتانیمنتشـر
کـرد.ایـنکتـابدرسـال۱۹۳۵بـهآلمانـیودرسـال۱۹۵۶بهانگلیسـیترجمه
شـد.تارسـکیتالشکردنشـاندهدچگونهمیتوانجمالتصادقدریکزبان
صـوریرامشـخصکـرد،بـدوناینکـهگرفتـارپاردوکـسشـد.اوبـهایـنمنظور
تعبیریازصدقارائهکرد؛ازنظرتارسکی،برایاینکهنامهاییکزبانصوری
چیزیرابنامند،محموالتبرچیزیحملشـوندوسـورهاواجدتفسـیرمناسـب
باشـند،نیازمنداشـیا۳هسـتیم.اشـیادرثابتشـدنصدقنقشدارند.نویرات۴ 
)۱۸۸۲-۱۹۴۵(همـانزمـاناعـالمکردایننظریۀصدْقاسـبترواییاسـتکه
میخواهدمتافیزیکراازدرپشتِیسمانتیکواردفلسفۀعلمیکندوبهشدت
بـاآنمخالفـتکـرد.بهتدریـجمحدودیتهـاینظریـۀصـدقتارسـکیدرمـورد
زبانهایطبیعیآشـکارشـدوبرخیکوشـیدنددامنۀایننظریۀراگسترشدهند
وبسـیاریازهویتهارابهعنوانارزشسـمانتیکعباراتزبانیمعرفیکنند؛
 عبارتهایـیماننـددالهـایوابسـتهبـهزمینـه۵وواژگانموجهاتـی.کارکارنـپ

1. logical semantic 2. The Concept of Truth in the Languages of the Deductive Sciences
3. objects  4. Otto Neurath  5. indexical
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بـاعنـوانمعنـاوضرورت۱)۱۹۴۷(وپژوهشهـایریچاردمونتاگ۲)۱۹۳۰-
۱۹۷۱(کهبهگرامرمونتاگانجامید،درهمینراستابود.

منطقموجهاتنیزدرتوسعۀمتافیزیکمساهمتداشت.مفهومجهانهایممکن۳ 
کهپیشترازسـویآرتورپرایور۴)۱۹۱۴-۱۹۵۹(محلتردیدواقعشـدهبود،باتوسـعۀ
منطقموجهات،وبهخصوصبهواسـطۀسـمانتیکپیشـنهادیکریپکی۵،دوبارهمرکز
توجهواقعشد.درکتابنامگذاریو ضرورت۶)۱۹۷۹(،سولکریپکیتعبیرسمانتیکی
متفاوتیازنامهایخاصارائهکرد.ازنظراونامهایخاصدرهرجهانممکنیهویتی
واحدرانشانمیدهند.معرفیمفهومنشانگرصلب۷وبسطوتعمیمآنبهواژگاندال

برانواعطبیعی۸دوبارهذاتگراییراموضوعمباحثفلسفیقرارداد.
متافیزیکتنهاازمدخلسمانتیکدرفلسفۀتحلیلیحضورنداشت،بلکهمواجهۀ
مستقیمبامسائلمتافیزیکینیزهمچنانادامهداشت.گوستاوبرگمان۹کهپیشتر
متأثـرازحلقـۀویـنبود،بهتدریجازپوزیتیویسـممنطقیفاصلهگرفتوتحتتأثیر
فیلسـوفانینظیربرنتانو۱۰،ماینونگ۱۱،راسـل،فرگهودیگرانبهصورتمسـتقیم

واردمباحثمتافیزیکیشد.اودردانشگاهآیوواشاگردانیراتربیتکرد.
اسـترالیادردهـۀپنجـاهمیـالدیدیگـرمرکـزمتافیزیـکبـود.متافیزیکدانـان
اسـترالیاییمواجهـهایمسـتقیمبـامسـائلمتافیزیکـیداشـتندوکمتـرازمدخـل
سـمانتیکبـهمباحـثایـنحـوزهمیپرداختنـد.پـدرتجربهگراییاسـترالیاییجان
اندرسـون۱۲)۱۸۹۳-۱۹۶۳(بود.بنابهنقلآرمسـترانگ،اندرسـوندرسـالهای
۱۹۱۶تـا۱۹۱۸درسـخنرانیهایگیفـورِدسـاموئلالکسـاندر۱۳)۱۹۳۸-۱۸۵۹(
کهدرگالسـکوارائهمیشـدشـرکتکردودراواخردوراندانشـجوییباالکسـاندر
مباحثاتینیزداشت.اندرسونپسازحضوردراینجلسههادیگرنهبهپوزیتیویسم
منطقـیاعتنـاداشـتونـهبـهفلسـفۀزبـانُعرفـیدرآکسـفورد.مهمترینشـاگرد
اندرسـون،دیویدآرمسـترانگ)۱۹۲۶-۲۰۱۴(اسـت.آرمسـترانگشـاخصترین
 متافیزیـکداناسـترالیاییاسـت.اونیـزبـامسـائلمتافیزیکیبیشـترمواجههای

1. Meaning and Necessity 2. Richard Monague 3. possible worlds
4. Arthur Prior 5. Saul Kripke  6. Naming and Necessity
7. rigid designator 8. natural kind terms 9. Gustav Bergmann
10. Franz Brentano 11. Alexius Meinong 12. John Anderson
13. Samuel Alexander
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