فلسفه تحليلى ،شماره سى و چهار ،پاییز و زمستان  ،9317ص33-5

کنایهگرایی در معناشناسی جهانهای ممکن
خشایار آریا امجد
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دانش آموخته کارشناسى ارشد فلسفه علم ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمى ،تهران ،ایران

چکیده

ً
داستانوارگرایى در یک حوزهی گفتمانى را مىتوان عجالتا به عنوان دیدگاهى صورتبندی کرد که مدعى
است بهترین تلقى از اظهاراتى که در ضمن آن حوزه از گفتمان مطرح مىشوند ،این نیست که دارای
صدق به مفهوم سرراست آن باشند ،بلکه بهتر است بدانها به مثابهی نوعى «داستان» بنگریم .چنانکه
خواهیم دید ،این صورتبندی اولیه از داستانوارگرایى ،از جهات متعددی [بسیار] کلى ،ولى به عنوان
یک نقطهی افتراق سودمند است .در نوشتار حاضر نخست به معرفى کلیاتى در مورد داستانوارگرایى
خواهیم پرداخت .سپس دستهبندی یابلو و خوانش وی از این تز را به اختصار مىآوریم .در نهایت پس
از نگاهى شتابزده به سیر تاریخى مفهوم «جهانهای ممکن» نشان مىدهیم که اشکاالت هستى-
شناخت پیشروی معناشناسى جهانهای ممکن در روششناسى فلسفهی امروز از کجا ناشى مىشود و
نسخهی یابلو از داستانوارگرایى (کنایهگرایى) چگونه به رفع این اشکاالت کمک مىکند .کنایهگرایى به
عنوان خوانشى از داستانوارگرایى (که یابلو آن را ارائه کرده است) مىتواند اشکاالت متعدد دیگری را که
در مورد هستىشناسى ،ارجاع ،صدق و موارد دیگر پیرامون گزارههای خاص (مانند گزارههای ریاضیاتى
یا وجهى) طرح مىشوند پاسخ دهد.
کلیدواژهها :داستانوارگرایى ،فیکشنالیسم ،یابلو ،کریپکى ،دکارت ،الیبنیتس ،فیگورالیسم ،کنایه-
گرایى ،اندیشگان ،ذهن ،معنا ،وجهمندی ،جهانهای ممکن ،فلسفهی تحلیلى دین ،معناشناسى.

______________________________________________________
 .9تاریخ وصول6931/8/22 :؛ تاریخ تصویب9317/2/91 :
 .2پست الکترونیکkhashayar.aria2013@gmail.com :
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دربارهی داستانوارگرایی و خوانش یابلو از آن در کتاب اندیشگان
ده روز مهر گردون ،افسانه است و افسون ( . . .حافظ)
ً
داستانوارگرایى 9در یک حوزهی گفتمانى را مىتوان عجالتا به عنوان دیدگاهى صورت-
بندی کرد که مدعى است بهترین تلقى از اظهاراتى که در ضمن آن حوزه از گفتمان

2

مطرح مىشوند ،این نیست که دارای صدق به مفهوم سرراست 3آن باشند ،بلکه بهتر
است بدانها به مثابهی نوعى «داستان »4بنگریم .چنان که خواهیم دید ،این صورتبندی

اولیه از داستانوارگرایى ،از جهات متعددی [بسیار] کلى ،ولى به عنوان یک نقطهی افتراق
سودمند است.

1

از جمله پیشگامان معاصر داستانوارگرایى استیون یابلو 6است .حوزههای مطالعات

وی شامل متافیزیک ،فلسفهی ذهن ،منطق فلسفى ،شناختشناسى ،فلسفهی زبان و
فلسفهی ریاضیات است.

کتاب اندیشگان 7نخستین کتاب اوست که گردایهای از یازده مقاله در باب ذهن،

معنا ،و وجهمندی 3است و توسط انتشارات دانشگاه آ کسفورد زیر نظر نویسنده به طبع
رسیده؛ البته هر یک از این مقاالت ،پیش از این که به صورت کتاب گردآوری شوند ،به
______________________________________________________
1. Fictionalism
2. Discourse
3. Literal
4. Fiction
5. Eklund, M., "Fictionalism", The Stanford Encyclopedia of Philosophy,
Edward N. Zalta (ed.), 2015.
https://plato.stanford.edu/archives/win2017/entries/fictionalism
 .6وی در حال حاضر استاد فلسفهی [دپارتمان] دیوید و .اسکینر در موسسهی تکنولوژی ماساچوست (دانشگاه
ام .آی .تى) است ،در کارنامهی علمى خود عناوینى نظیر استاد و رییس دانشکدهی زبانشناسى و فلسفه ،استاد و
رییس بخش فلسفه در دانشگاه ام .آی .تى ،استادیار فلسفه در دانشگاه میشیگان ،استادیار مدعو فلسفه در
دانشگاه تورانتو (کانادا) را دارد.
7. Thoughts
8. Modality
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طور جداگانه در نشریههای متعدد فلسفى 9انعکاس یافته و مورد توجه صاحبنظران قرار
گرفتهاند.
چهار مقالهی نخست کتاب حاوی بنیانها و اصلىترین خطوط اندیشهی نویسنده
هستند .در مقالهی نخست با سیری در دوگانهانگاری دکارتى ،یابلو نشان مىدهند که
ً
تمایز میان ذهن و پیکر ،اگر نه دقیقا به صورتى که مد نظر دکارت بود ،اما با تعابیر
متأخرتر از دوگانهانگاری معقول است؛ یا دستکم برای سخن گفتن از «ذهن» به مثابهی
چیزی که وجود آن مانع جدی فلسفى ندارد ،اشکالى بر سر راه ما نیست .گرچه در
اینجا نویسنده هرگز خود را درگیر جزئیات هستىشناختى مربوط به مفوم ذهن نمىکند.

مقالهی دوم در ضمن این ادعا که شهودهای انگارشپذیری 2برای ترسیم نتیجهگیریهای

وجهى 3اجتنابناپذیرند ،الگویى را برای راهبری شهودهای انگارشپذیری به امکان-

پذیری 4به دست مىدهد .سومى نقد محافظهکارانه و تصحیحى بر آرای کریپکى در نام-
گذاری و ضرورت 1است .اما در مقالهی چهارم نقد جدیتری به تعبیر کریپکى از

امکانپذیری وارد شده است .یابلو پس از برشمردن انواع و اقسام امکانپذیری مىکوشد
برای تکمیل آرای کریپکى در نامگذاری و ضرورت نظریهای ایجابى ارایه کند که از
مشکالت مورد اشارهی خودش در آن احتراز شده باشد .اینها را به همراه سه مقالهی
بعدی مىتوان تالشى برای ترسیم نسخهای از داستانوارگرایى دانست که مربوط به
شخص نویسنده مىشود .چندان نابجا نخواهد بود اگر عنوان مقالهی دوم را برای
______________________________________________________
 .9فهرست کامل این نشریهها در ابتدای کتاب ذکر شده است .از آن جمله مجلهی کانادایى فلسفه،
پژوهش[های] فلسفه و پدیدارشناسى ،فصلنامهی فلسفى پاسیفیک و . . . .
2. Conceivability
3. Modal
4. Possibility
5. Kripke, S. A., Naming and Necessity, Harvard University Press, 1980.
این اثر توسط آقای کاوه الجوردی به فارسى ترجمه شده و انتشارات هرمس آن را در سال  6986به طبع رسانده
است.
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مجموعهی این هفت مقاله در نظر بگیریم« :آیا انگارشپذیری راه به سوی امکانپذیری
مىبرد؟»
ً
گرچه این پرسش را از منظر دستور زبانى معموال باید در ردهی پرسشهایى قرار داد
که با بله /نه پاسخ داده مىشوند ،اما یابلو پس از طرح بحث مفصل و جامعى در باب
انگارشپذیری و شهودهای انگارشى ،پاسخ قطعى (یک واژهای ،چنان که ممکن است
انتظار برود) بدین پرسش نمىدهد .در عوض الگوهای متعدد برای بروز خطاهای مربوط
به شهودهای انگارشپذیری را عرضه مىکند .در نهایت نتیجه مىگیرد که ما علىاالصول
راه گریزی از شهودهای انگارشىمان نداریم .در چنین وضعیتى ،تنها به واسطهی وارد
کردن مالحظات بسیار و حدالمقدور گسترش دادن این مالحظات است که مىتوانیم
اميدوار باشیم شهودهای انگارشپذیری ما راه به سوی امکانپذیری مىبرند.

9

در مقالهی هفتم ،نویسنده به خوانش جدیدی از جهان های ممکن لوئیس مىرسد
که آن را معناشناسى جهانهای ممکن بدون جهانهای ممکن مىخواند .این خوانش
جدید از جهانهای ممکن لوییس ،تا حد زیادی وامدار نظریات کندال والتون در
خصوص بازیهای َت ُ
خادعى 2است که در نهایت در نظر یابلو و به تأسى از والتون به
استعاره 3تعبیر مىشود .با مالک گرفتن این سیر اندیشگى ،یابلو در مقالهی دیگری (که
در کتاب اندیشگان نیامده است) به بیان خوانش خاص خود از داستانوارگرایى تحت

عنوان کنایىگرایى 4پرداخته است.

در نوشتار حاضر نخست به معرفى کلیاتى در مورد داستانوارگرایى خواهیم
پرداخت .سپس دستهبندی یابلو و خوانش وی از این تز را به اختصار مىآوریم .در
______________________________________________________
1. Yablo, S., “Is Conceivability a Guide to Possibility?”, Philosophy and
Phenomenological Research, 1993, 53, pp.1–42.
2. Make-Believe Games
3. Metaphor
4. Figuralism
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نهایت پس از نگاهى شتابزده به سیر تاریخى مفهوم «جهانهای ممکن» 9نشان

مىدهیم که اشکاالت هستىشناختى پیش روی معناشناسى جهانهای ممکن 2در

روششناسى فلسفهی امروز از کجا ناشى مىشود و نسخهی یابلو از داستانوارگرایى
(کنایهگرایى )3چگونه به رفع این اشکاالت کمک مىکند.

تزهای زبانشناختی و هستیشناختی
نخستین نقطهی افتراق ،میان تز زبانشناختى و هستىشناختى است .تز زبانشناختى
کمابیش همان است که پیشتر گفتیم؛ که بر اساس آن اظهار جمالت یک گفتمان
[بخصوص] را بهتر است نه به مثابهی کوششى برای رساندن این که چه چیز به تعبیر
ً
سرراست صادق است ،بلکه به مثابهی داستانهای سودمندی از یک گونه (مثال
ریاضیات ،اخالق و قس على هذا) بنگریم .در سوی دیگر ،تز هستىشناختى از این قرار
است که مشخصات هستومندهای آن گفتمان ،وجود ندارند یا وضعیت هستىشناختى
هستومندهای داستانوار را دارند .علىاالصول مىشود کسى تز زبانشناختى را بپذیرد
بدون این که تز هستى شناختى را پذیرفته باشد ،و بالعکس .با این حال ،اغلب این دو تز
را همراه با هم مورد مالحظه قرار مىدهند.
نوالن ،رستال و وست ( )2۰۰5در مقام معرفى داستانوارگرایى مىگویند:
«سادهترین رویکرد داستانوارگرا به یک گفتمان ،ادعاهای خاصى را در آن گفتمان چنین
در نظر مىگیرد که به لحاظ مستقیم کاذب هستند ،معالوصف ارزش اظهار شدن در
متنهای [ /شرایط] خاصى را دارند ،زیرا وانمود کردن به اینکه چنین ادعاهایى صادقاند
برای اهداف نظری گوناگونى سودمند است»( .موضوع پیچیدهای که آنها مطرح
مىکنند ،این است که بعضى از داستانوارگرایان ممکن است دربارهی ادعاهای مربوط،
______________________________________________________
1. Possible Worlds
2. Possible Worlds Semantics
3. Figuralism
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ندانمگرا باشند)ُ .زلتان زابو ( )2۰۰6مىگوید« :داستانىگرا بودن دربارهی Fها یعنى این
که فکر کنیم ایستار سادهانگارانهی ما در مقابل گفتمان  Fتنها نیمچهدرست است :ما در
اینکه فکر مىکنیم از ترمهای تکین اصیل بهره مىبریم که فحوایشان ارجاع به Fها
ً
استُ ،
کارد ُرستیم؛ اما نادرست آن است که فکر کنیم آنها واقعا در [این] ارجاع دادن
توفیق مىیابند .در گیرودار گفتمان  Fما ندانسته و ناخواسته به سوی کالم داستانوار ُسر
ً
مىخوریم» .یکى از دالیلى که سبب مىشود تزهای زبانشناختى و هستىشناختى غالبا

با هم لحاظ شوند ،این است که تز زبانشناختى را اغلب مالحظات هستىشناختى
برمىانگیزد.
ً
مثال کسى که ناموارگرا 9است ممکن است بر همین اساس داستانوارگرایى دربارهی
گفتمان ریاضیاتى را جالب بیاید .در اینجا ما بیشتر بر روی تز زبانشناختى متمرکز
مىشویم .تز هستىشناختى را ممکن است کسى مدعى شود که اعتقاد دارد باید از
گفتمان هدف به واسطهی واگذاشتن یا رد کردن آن اجتناب کنیم ،و این یک تز داستان-
وارگرای مجزا نیست.
داستانوارگرایی هرمنوتیک و داستانوارگرایی انقالبی
دومین نقطهی افتراق ،میان داستانوارگرایى هرمنوتیک و داستانوارگرایى انقالبى است.
داستانوارگرایى هرمنوتیک دربارهی یک گفتمان  Dتزی دربارهی طبیعت واقعى آن
گفتمان است :بر اساس داستانوارگرایى هرمنوتیک ،ما به صدق سرراست به نحوی
واقعى معطوف نیستیم ،بلکه تنها به ظاهر چنینایم یا وانمود مىکنیم [که هستیم] .در
سوی دیگر ،داستانوارگرایى انقالبى اصرار مىورزد که در گیرودار  Dباید تنها [و تنها]
اظهارات وانمودی اینچنینى را طرح کنیم .روشن است که داستانوارگرایى هرمنوتیک و
داستانوارگرایى انقالبى تزهای متفاوتى هستند و باید آنها را جداگانه ارزیابى کرد .در
______________________________________________________
 .9نومینالیست
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ادامهی بحث ،در وهلهی نخست بر روی داستانوارگرایى هرمنوتیک تمرکز خواهیم کرد.
ً
مطمئنا مالحظهی این که چگونه این نکات به داستانوارگرایى انقالبى تعمیم مىیابند
آسان خواهد بود.
معنا و کاربست
بسیاری از داستانوارگرایان هرمنوتیک معتقدند در مورد یک گفتمان بخصوص ،گرچه ما
به طور معمول [/هنجاری] جمالت را با منظوری داستانوار اظهار مىکنیم ،اما
مىتوانستیم این جمالت را به نحو سرراست استفاده کنیم و شاید گاهى [هم استفاده]
ً
مىکنیم .مثال داستانوارگرای ریاضیاتى ممکن است ادعا کند وقتى در متون معمول
مىگوییم «اعداد اول هستند» این را به معنایى داستانوار منظور مىکنیم ،اما بر این
ادعایش بیفزاید که وقتى این جمله را در ساحت فلسفه اظهار مىکنیم ،گاهى تمایل
داریم که سرراست [از مواردی نظیر این] سخن بگوییم .اما آدم مىتواند دستکم یک
گونهی متفاوت از داستانوارگرایى را تصور کند .مورد گفتمان دربارهی شخصیتهای
داستانى را در نظر بگیرید.
نامى چون «باب اسفنجى» نخستین بار برای اهداف داستانسرایى و برای ایراد
ً
ادعاهای درونى داستان مطرح شده است؛ مثال این ادعا که باب اسفنجى در یک آناناس
در زیر دریا زندگى مى کند .اما در مورد تعبیر متعارف از به کار بستن فراداستانى نامهای
ً
هستومندهای داستانى در متنهای غیرداستانسرایانه ،اختالف نظر وجود دارد ،مثال در
ُ
«باب اسفنجى اسوهی بهتری نسبت به سوپرمن است» .برخى از فیلسوفان ادعا مىکنند
این کاربست «فراداستانى» نامهای داستانى نشان مىدهد که «باب اسفنجى» دارای
ً
ارجاعى خارج از آن داستان است (مثال این که به هستومندی انتزاعى ارجاع مىدهد).
سایرین ادعا مىکنند گرچه «باب اسفنجى» را مىتوان به طرز معناداری در متنهایى از
ً
این دست به کار ُبرد ،با این حال در چنین متنهایى یک نام تهى صرفا ارجاعنادهنده
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است ،دوشادوش «زئوس» و «وولکان» 9.اما مىتوانیم دیدگاه سومى را هم تصور کنیم
که بر اساس آن نامهای شخصیتهای داستانى ،به نوعى ،تنها در درون داستان معنادار
هستند .هر کس شیفتهی چنین دیدگاهى باشد باید حکایت ویژهای را دربارهی صدقهای
ً
ظاهرا فراداستانى بگوید 2.با بازگشت به داستانوارگرایى ،به طرزی مشابه ،آدم مىتواند
داستانوارگرایى را دربارهی گفتمانى تصور کند که انکار مىکند جمالت مربوط [بدان
گفتمان] را حتى بتوان به طرز معناداری خارج از وانمود کردن به کار ُبرد؛ که ادعا مىکند
جمالت ،تنها کاربست وانمودی دارند.
این دیدگاه ممکن است بعید به نظر برسد .اما یابلو ( )9113به پیشنهاد چنین
دیدگاهى نزدیک مىشود ،آن وقت که پس از برانگیختن داستانوارگرایى دربارهی
کاربست نام شهرها ،مىگوید برای جملهی «شیکاگو وجود دارد» نمىداند کاربست
سرراستتر از آنچه همین حاال هم به کار مىبندد ،چه خواهد بود .بگذارید آن داستان-
وارگرایى را که بر اساساش یک کاربست سرراست از جمالت مد نظر است ،که آن را با
کاربست معمول مقایسه مىکنند ،داستانوارگرایى کاربست بنامیم؛ آن دیگری را هم
داستانوارگرایى معنا بنامیم .تمایز [در اینجا] ممکن است متناظر باشد با تمایز آرمور-
گارب و وودبریج میان وانمود برونى و درونى .آرمور-گارب و وودبریج مىگویند
مشخصهی وانمود برونى این است که ما مىتوانیم آن اظهار را به صورت سرراست در
نظر بگیریم ،در حالى که در وانمود درونى« ،وانمود کردن ،یکپارچه با هر چیزی است
که آن اظهار مىگوید».
داستانوارگرایى کاربست ،شاید تا حد زیادی دکترین متداولتر باشد .اما توجه به
داستانوارگرایى معنا ،هم ارزشمند است ،هم از این جهت که برخى از داستانوارگرایان
ً
ظاهرا از آن پشتیبانى مىکنند و هم از این جهت که این تمایز به برخى از استداللهای
______________________________________________________
 .9شخصیتى انساننما و فرازمینى در یک مجموعهی علمى -تخیلى تلویزیونى امریکایى است.
 .2براک.2۰۰2 ،
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علیه داستانوارگرایى ارتباط خواهد داشت .آرمور-گارب و وودبریج داستانوارگرایى
خودشان را [داستانوارگرایى] معناشناختى مىنامند و با چیزی که آن را تعبیرهای عمل-
گرایانه مىخوانند مخالفت مىورزند.
ردهبندی یابلو از دیدگاههای داستانوارگرا
به پیروی از یابلو ( )2119مىتوان میان دیدگاههای داستانوارگرای ذیل تمایز قائل شد:
ً
ابزارگرایى :گوینده «حقیقتا» چیزی را اظهار نمىکند ،تنها وانمود مىکند که دارد
چنین مىنماید.
ً
فراداستانوارگرایى :گوینده «حقیقتا» اظهار مىکند که بر اساس داستان خاصى،
Xها چنین و چناناند.
ُ
ً
داستانوارگرایى ابژهمحور :گوینده «حقیقتا» اظهار مىکند که جهان در وضعیتى
بخصوص است ،یعنى وضعیتى که باید باشد تا در داستان مربوط این را صادق کند که
Xها چنین و چناناند.
ً
کنایىگرایى :گوینده «حقیقتا» اظهار مىکند که چيزی در در وضعیتى بخصوص
است ،اما شاید نه جهان؛ Xها در توصیفى کنایى از Yها دارند به مثابهی ابزار بازنمودی
عمل مىکنند ،که Yها [هم] ممکن است خودشان ابزار بازنمودی باشند که به کار گرفته
ُ
شدهاند تا به ما یاری رسانند ابژههای فراتری را توصیف کنیم.
بگذارید گفتمان عدد را به عنوان مثالمان در نظر بگیریم ،و این دیدگاههای
داستانوارگرا را هنگامى که بر روی گفتمان عدد اعمال شوند مالحظه کنیم .ابزارگرا
ً
مىگوید در این گفته که «تعداد سیبها دو است» ،گوینده صرفا وانمود مىکند که
ً
چیزی اظهار کرده؛ هیچ چیز حقیقتا اظهار نشده است .ابزارگرا ،هیچ بدیلى برای این که
ً
گوینده حقیقتا دارد چه مىکند مطرح نمىسازد .فراداستانوارگرا مىگوید در ضمن این
سطور چیزی اظهار شده است :بر اساس داستان عدد ،تعداد سیبها دو است.
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داستانوارگرای ابژهمحور مىگوید آنچه اظهار شده چیزی فارغ از عدد ،دربارهی
جهان حقیقى است – چیزی که این را در داستان ،صادق خواهد ساخت که تعداد سیبها
دو است :این که یک سیب  Xو یک سیب  Yوجود دارد به طوری که  Xو Yجدای از
هماند و هیچ چیز جدای از هردوی  Xو  Yسیب نیست .اعداد به عنوان ابژهههای
مشخصهی این گفتمان ابزارهای صرف هستند که ما برای بیان گفتههایى دربارهی این که
وضع امور در جهان حقیقى چگونه است از آنها بهره مىبریم .دیدگاهى که خود یابلو
ترجیح مىدهد[ ،یعنى] کنایىگرایى را مىشود یک پسرعموی نزدیک داستانوارگرایى
ُ
ابژهمحور تلقى کرد ،اما با افزودن یک پیچ [و خم] .کنایىگرایى به لحاظ چیزی که
ُ
دربارهی مثالى که تا اینجا به کار رفت مىگوید با داستانوارگرایى ابژهمحور تفاوتى
ندارد .تفاوتها تنها زمانى هویدا مىشوند که گفتههایى را دربارهی خود این چیزها،
یعنى اعداد به نحو شهودی لحاظ مىکنیم ،نظیر « 7کوچکتر از  66است».
یابلو مىگوید گاهى اعداد و سایر هستومندها به مثابهی ابزار بازنمودی صرف
استفاده مىشوند ،اما گاهى به مثابهی چیزهایى که بازنمایى شدهاند هم عمل مىکنند .در
یک گفتن نوعى [ /معمول] «تعداد سیبها دو است» عدد به مثابهی یک ابزار بازنمودی
عمل مىکند .اما در «اعداد هستند» آنچنان که توسط افالطونیان به کار مىرود ،اعداد
به مثابهی چیزی که بازنمایى شده عمل مىکنند .و اگر «تعداد اعداد اول زوج ،صفر
است» ،همچنان که مىشود نامگرا را در هنگامهی فلسفیدن تصور کرد ،چیزی بگوید که
با مفروض گرفتن دیدگاههای فلسفى وی صادق باشد ،هم به مثابهی ابزار بازنمایى
(اعداد) و هم بهمثابهی چیزهای بازنمایى شده (اعداد اول زوج) عمل مىکنند.
یابلو ( )2۰۰6در مورد داستانوارگرایى ریاضیاتى خاطرنشان مىسازد که در
ً
کاربردهای معمول از جمالت ریاضیاتى ،ما ظاهرا چیزی پیشینى و ضروری را اظهار
مىکنیم ،اما این به نظر پیشینى و ضروری نمىرسد که بر اساس داستان ریاضیات
استاندارد ،وضع امور چنین و چنان باشد .به طور کلى ،فراداستانوارگرایى توجه را به
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عملگر «بر اساس داستان  »...وامىدارد ،اما مسائلى که برمىآیند در هر یک از دو دیدگاه
دیگر داستانوارگرایى فاقد اهمیت هستند.
ایستارها
از منظر ایستار ذهنىای که داستانوارگرای هرمنوتیک دربارهی یک گفتمان  Dمىگوید
[ادعا مىکند] که ما در قبال گفتههایى که در ضمن  Dمطرح مىکنیم داریم ،نیز
تمایزهایى هست .همانگونه که نام «داستانوارگرایى» اشاره دارد ،اغلب مىگویند این
ایستار ،ایستاری است که ما در قبال موارد پارادایمى از داستان داریم( .انگیزهی ما برای
پذیرفتن این ایستار ممکن است در موارد پارادایمى از داستان ،متفاوت باشد با مورد یکى
از گفتمانهای ملحوظ در اینجا .اما آن فرق مىکند).
همچنین اغلب مىگویند که این وانمودی یا تخادعى است .کسانى که  Dرا با
ً
تخادع قیاس مىگیرند معموال بر روی تعبیر تخادع والتون تکیه مىکنند (،633۰
.)6339
ً
گونهی داستانوارگرایى هرمنوتیک یابلو (مثال  )2۰۰2 ،2۰۰6 ،6338یک نمونه
است .دیدگاه یابلو -والتون را به طرز کارآمدی به دو بخش تقسیم کردهاند .نخست،
جمالتى که در ضمن  Dمطرح مىشوند به مانند جمالت استعاری هستند .دوم ،یک
تعبیر وانمودی از استعاره مىدهند .در این گونه از دیدگاه در مورد استعاره ،یک اظهار
استعاری آن است که جهان را جوری بازنمایى مىکند که باید باشد تا آن اظهار را در یک
بازی تخادعى که پیشمىنهد ،شایان وانمود سازد .شاید یک مثال [در اینجا] کمک
کند.
درست همانطور که «برت با خود سالحى حمل مىکند» مىتواند صادق شود ،در
وانمایى مربوط به این اظهار ،به واسطهی این که برت یک ترکه در دست داشته باشد ،پس
در این دیدگاه در مورد استعاره ،وقتى هم که رومیو مىگوید «جولیت آفتاب است» این
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جمله مىتواند توسط جولیت و توسط رابطهی میان رومیو و جولیت صادق شود ،با این
ً
فرض که اظهار رومیو مربوط باشد [ /نامربوط نباشد] .مثال ،این اظهار مىتواند صادق
شود به واسطهی این که جولیت نوع درخور رابطه در جهان حقیقى را با حال و احوال
رومیو داشته باشد.

9

واضح است که در بینابین دیدگاه داستانوارگرای افراطى [دایر بر این] که بهترین
تعبیر از  Dتعبیر استعاره /وانمود است و دیدگاه واقعگرایى افراطى [دایر بر این] که
اظهارات معمول در ضمن  Dمعطوف به صدق سرراست هستند دیدگاههایى وجود دارد.
 .6ون فراسن ( )638۰در بحث از گفتمان علمى ،خاطرنشان مىسازد که ایستار ما در
قبال بهترین نظریهیمان از جهان« ،پذیرش» است ،یا باید باشد ،نه باور ،که در اینجا
پذیرش ایستاری است که فاقد باور است .2 .یابلو ( )2۰۰1این امکان را مورد بررسى
قرار داده که در گیرودار گفتمان ریاضیاتى ما این را پیشفرض مىگیریم که هستومندهای
ریاضیاتى وجود دارند( .و اگرچه هضم چنین پیشفرضى امکانپذیر است [اما] چنین

هضمکردنى جزء حکایت رسمى یابلو نیست .3 2).پیشنهادی که در اکلوند ()2111

شرح و بسط داده شده این است که وقتى سخن از تعدد جمالتى باشد که به کار مىبریم،
ً
غالبا نسبت به برخى از معانى آنچه که بیان مىدارند بىتفاوتایم :داستانوارگرا مىتواند
به این موضوع توسل جوید و بگوید که ما نسبت به معانى وجودی وابسته به جهان
حقیقى از جمالت ریاضیاتى بىتفاوتایم .4 .خود والتون ( )9111پافشاری مىکند که
حتى اگر او یک تعبیر وانمودی ارائه داده باشد ،ادعایش این نیست که گویشوران
خودشان به طور فعاالنه در وانمودکردن دخالت مىکنند .برای این که تعبیر وانمودی از
اظهارات یک گویشور مفروض صحیح باشد ،کافى است که آن گویشور در یک
گفتمان وانمودی شرکت جوید .در اینجا همچنین مقایسه کنید با اشارهی کریمینز
______________________________________________________
مورد استعاره را نقد کرده است.
ِ .9ورینگ ( )2۰62این گونه از دیدگاه در ِ

 .2در اینجا با هینکفوس ( )6339نیز مقایسه کنید.
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( )9113به «وانمود سطحى» .کریمینز تأکید مىکند که به رغم سخنان وی از وانمود
کردن «ما داریم حالتى از سخن گفتن را بنیان مىنهیم ،نه این که [بخواهیم] یک جهان
تخیلى را ترسیم نماییم».

ً
هرچه از تزهای پارادایمىوار داستانوارگرا فاصله مىگیریم و گفتمان  Dرا واضحا به
ً
داستان یا وانمود ارتباط مىدهیم ،این امر که آیا دیدگاههای مورد بحث حقیقتا درخور

برچسب داستانوارگرایى هستند یا نه ،پرسشبرانگیزتر مىشود .اما جذابیت اساسى
همهی تزها در این فهرست با نسخههای پارادایمى داستانوارگرایى یکسان است.
مالحظات تاریخی پیرامون ُجستارهای وجهمندی
فلسفهی دین« 9بررسى فلسفى ُبنمایهها و مفاهیم مرکزی مورد بحث در سنت مذهبى»
است که پیشینهی آن به دورانهای باستان مىرسد و به شاخههای متعددی از فلسفه نظیر
متافیزیک ،معرفتشناسى و اخالق پیوند مى َ
خورد 2.فلسفهی دین با فلسفهی دینى 3در
این مورد فرق دارد که فلسفهی دینى طبیعت دین را به مثابهی یک کل مورد بحث و
بررسى قرار مىدهد نه این که مسایلى را از نظر بگذراند که به واسطهی یک سیستم
باوری خاص پیش نهاده شده باشند 4.فلسفهی دینى به گونهای طراحى شده است که به

طرز بىطرفانهای هم باورمندان و هم ناباوران مىتوانند آن را به کار بندند 1.فلسفهی
َ
تحلیلى دین «جنبشى» ناهمگن بود .برخى از اشکال فلسفهی تحلیلى دین که از قضا با
فلسفهی دین بسیار هم همدل بودند ،در واقع سازوکار فلسفىای را فرآهم آوردند که به
______________________________________________________
1. Philosophy of Religion
2. Taliaferro, Ch., "Philosophy of Religion", 2014.
3. Religious Philosophy
4. Ibid.
5. Evans, C.S., Philosophy of Religion: Thinking about Faith, Inter
Varsity Press, 1985, p.16.
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َ
اشکال رادیکالتر فلسفهی تحلیلى پاسخهایى مىداد 9.فلسفهی تحلیلى در ابتدای کار از
تبیین فلسفهی دین سر بازمىزد ،زیرا موضوع آن را مربوط به متافیزیک و از این رو بىمعنا
ً
(به تعبیر تحلیلى) مىدانست .به دنبال ناکامى مکاتبى چون پوزیتیویسم منطقى مجددا
توجهات به فلسفه ی دین جلب شد و فیلسوفان را واداشت تا نه تنها به طرح مسایل جدید
در این حوزه بپردازند ،بلکه دستهای از مسایل کالسیک را نیز بازگشایى کنند.

2

با این پیشزمینه ،مالحظه مىکنید که بده بستان میان فلسفه و یزدانشناسى در گذر
َ
تاریخ اشکال متفاوتى به خود گرفته است .پیشفرضهایى که در آثار فیلسوفان پیش از
این گذارهای تاریخى به چشم مى َ
خورد در موارد متعددی با ناباوری دینى همخوانى

ندارد؛ یعنى به تعبیر امروزی بیشتر مربوط به حوزهی فلسفهی دین خواهد شد نه فلسفه-

ی دینى (و نه حتى فلسفهی تحلیلى دین) .حال آن که پس از ظهور فلسفهی تحلیلى دین
حتى فیلسوفان باورمند دینى از به کارگیری چنین پیشفرضهایى در کارهایشان احتراز
مىورزند .نمونهای از این پیشفرضها موضوع وجود و صفات پروردگار است .از آنجا
که بررسى مسایل یزدانشناختى امروزه به روش فلسفهی تحلیلى دین صورت مىپذیرد
(که چنان که گفتیم از پیشفرضهای مرضىالطرفین میان باورمندان و ناباوران دینى بهره
مىبرد) ،باید توجه داشت که پیش از گذارهای تاریخىای که اشاره کردیم ،این پیش-
فرضها یا مسلم و بدیهى گرفته مىشد ،یا بر اثباتهایى استوار مىگردید که دستکم با
ً
روشهای امروزی چندان مطابقتى ندارند (مثال با استناد آشکارا یا ناخودآگاه به کتاب
مقدس) .دو نمونهی برجسته که در بحث ما اهمیت دارد اندیشههای دکارت و الیبنیتس
است که در تقسیمبندی مزبور ،هر دو به دورهی نخست تعلق پیدا مىکنند .آن قسمت از
آرای دکارت و مالحظات مربوط را که بر ُجستار ما تأثیرگذار است در ادامه به اختصار
مىآوریم و سپس به الیبنیتس باز خواهیم گشت.
______________________________________________________
1. Harris, J. Franklin, Analytic Philosophy of Religion, Dordrecht, Kluwer,
2002.
2. See: Peterson, M. et al., Reason and Religious Belief , 2003.
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کریپکی و عبور از سنت دکارتی در مسایل وجهی
در بررسى مسایل مربوط به امکانپذیری در آثار دکارت عباراتى نظیر «دست کم توسط
پروردگار امکانپذیر» دیده مىشود .به طور کلى در سنت دکارتى نتیجهگیریهای مربوط
ً
ُ
به امکان و ضرورت ،صرفا به واسطهی کنش ذهنى میسر است .این سنت پس از طرح

اندیشههای کریپکى در کتاب نامگذاری و ضرورت شکسته شد :در پرسش از امکان-
پذیری الزم است دادههای تجربى را نیز لحاظ کنیم 9.اکنون هنگامى که تجربه را مالکى

برای امکانپذیری بگیریم جهان واقع نوعى تفوق هستىشناختى و معرفتشناختى نسبت
به همهی جهانهای ممکن پیدا مىکند ،زیرا تنها منبعى است که با دادههای تجربى
پیوستگى مستقیم است.
ً
مثال ممکن است مردمان باستان مىتوانستهاند بیانگارند که «گرما» (در جهانى)
وجود داشته باشد ،در حالى که حرکت وجود نداشته باشد .امروزه تنها از طریق یافتههای
تجربى است که مىدانیم چنین جهانى امکانناپذیر خواهد بود (زیرا گرما ،چیزی نیست

جز حرکت ملکولهای ماده) 2.پس جهان واقع ،امتیازی در اختیار دارد که هیچ جهان
دیگری ندارد :جهان واقع ،به خودی خود امکانپذیر است و این اصلوب امکانپذیری را
ً
به سایر جهانهایى که به واسطهی شهودهای انگارشىمان در ساحت ذهنى (مثال به
واسطهی عبارتگردانى) لحاظ مىکنیم دیکته مىکند .این نکتهای است که در نقد استال
3

نیکر به لوییس نیز به وضوح مشهود است.
ً
کریپکى در نامگذاری و ضرورت مشخصا تعبیر لوییس از جهان ممکن را پذیرفته

______________________________________________________
1. Yablo, “Is Conceivability a Guide to Possibility?”, Philosophy and
Phenomenological Research.
2. Ibid.
3. See: Yablo, “The Real Distinction Between Mind and Body”, Canadian
Journal of Philosophy, 1990, vol.16, pp.149–201.
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است .وی در دو قسمت از کتاب 9اظهار مىکند که منظورش از جهان ممکن ،وضعیت
[ /حالت] (یا تاریخچهی [ /حکایت]) ممکنى از جهان است .گرچه کاربست غالبى که
از جهان ممکن در ضمن این اثر ارایه مىشود ،به شدت همان مفهوم یک جهان ممکن را
القا مىکند .یابلو این دیدگاه را نقد مىکند و تمایزی را که گفتیم کریپکى نادیده گرفته
است به صورت تمایز میان «صادق در  2»wو «صادق به موجب  3»wبرای تبیین صدق

یک گزاره در یک جهان  wنشان مىدهد 4.وی همچنین به بیان انواع امکانپذیری

پرداخته و سپس با نقدی محافظهکارانه و با نهایت احترام کاربستهای کریپکى از مفهوم
امکان پذیری را مورد مداقه قرار داده است و سعى در تصحیح و تکمیل دستاوردهای
فلسفى وی دارد؛ 1ضمن این که ارزش کار او را (به مثابهی شکستن سنت دکارتى در
ُجستارهای وجهى) مىستاید.
مفهوم جهانهای ممکن در گذارهای تاریخی
برخى نخستین کاربست از «مفهوم جهانها» را به فیلسوف و یزدانشناس مسلمان
ایرانى ،فخرالدین رازی نسبت مىدهند .وی در کتاب مطالب العاليه به بررسى جهانها و
نسبت آنها با جهان شناخته شده برای ما ( = جهان واقع به تعبیر امروزی) پرداخته است.
ً
ظاهرا انگیزهی این ُجستار به کاربست عبارت «رب العالمین= پروردگار جهانها» در
______________________________________________________
1. Kripke, S. A., Naming and Necessity, Harvard University Press, 1980,
pp.15, 48.
2. True in w
3. True of w
4. Yablo, S., “Is Conceivability a Guide to Possibility?”, Philosophy and
Phenomenological Research, 1993.
5. Yablo, “Textbook Kripkeanism and the Open Texture of Concepts”,
Pacific Philosophical Quarterly, 2000; Idem, Coulda, Woulda, Shoulda,
T. Gendler and J. Hawthorne(eds.), Conceivability and Possibility, Oxford
University Press, 2002.
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ً
قرآن باز مىگشته است 9.در دورانهای اخیر آغاز اندیشهی جهانهای ممکن را اکثرا به
الیبنیتس نسبت مىدهند .جهانهای ممکن در نزد الیبنیتس عبارت از «ایدههای
مختلف از جهان در ذهن پروردگار» بود.

2

الیبنیتس همچنین ادعای دیگری دارد که آن را بدون پرداختن به صورتبندی و
جزئیات ریز استداللاش مىآوریم .او ادعا مىکند که جهان واقع «بهترین جهان ممکن»

است 3.در اینجا الزم است سه پیشفرض یزدانشناختى( 4از صفات پروردگار) را که
منجر به این ادعا مىشود لحاظ کنیم :نخست اصل خیرخواهى مطلق 1الهى ،دوم اصل
قدرت مطلق( 6الیزال /نامتناهى) الهى و سوم اصل علم مطلق 7الهى .بر اساس اصل
نخست پروردگار بهترین ایده در ذهن خود اش از یک جهان را به عنوان جهان واقع ما
قرار داده است (چون خیرخواه مطلق است)؛ اما بر اساس اصل دوم خداوند هر جهانى را
که اراده کند مى تواند بیافریند و به عنوان جهان واقع برای ما بندگان قرار دهد (چون قادر
مطلق است) و بر اساس اصل سوم خداوند مىداند کدام جهان بهترین است و آن را به
عنوان جهان واقع ما قرار داده است (چون عالم مطلق است و بر اساس َ
خردورزی عمل

مىکند) 3.بدیهى است که این اصول _و عالوه بر آن اصل وجود پروردگار ،خالق و مدیر
______________________________________________________
1. Frye, The Cambridge History of Iran, London, Cambridge, 1975,
p.480.
2. Setia, A., "Fakhr Al-Din Al-Razi on Physics and the Nature of the
Physical World: A Preliminary Survey", Islam & Science, 2004.
"عدل الهى" است.
اصلى
 .3این ادعا پایهی
استدالل الیبنیتس برای ِ
اثبات ِ
ِ
ِ
4. Theological
5. Omnibenevolence
6. Omnipotence
7. Omniscience
 .3برای شرح دقیقتری از استدالل الیبنیتس رک.
Leibniz, G., Garber Daniel and Ariew Roger, Discourse on Metaphysics
and Other Essays, Indianapolis, 1991, pp.53-55.
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جهان بودن پروردگار و  _...همگى از یزدانشناسى مسیحى (به طور مشخص از کتاب
مقدس مسیحیان) گرفته شده است.

9

اکنون اگر بخواهیم این اصول را _با توجه به مالحظاتى که پیشتر گفتیم_ در تعبیر
فلسفهی امروزی از جهان ممکن وارد نکنیم ،با اشکاالتى به تناسب سه اصل مزبور
مواجه مى شویم .اگر اصل قدرت مطلق الهى را لحاظ نکنیم ،دیگر نه چنان است که هر
جهانى به لحاظ هستىشناختى امکانپذیر باشد؛ بلکه الزم است هر جهان ممکنى این
امکانپذیریاش را در پیوند با اصول طبیعى جهان واقع که ما به یاری دادههای تجربى
دریافتهایم داشته باشد ،وگرنه نمىتوان آن را امکانپذیر لحاظ کرد (چنین محدودیتى با
لحاظ کردن اصل قدرت مطلق الهى وجود نمىداشت ،اما قرار شد آن را لحاظ نکنیم.
بدین ترتیب تفوق هستىشناختى جهان واقع بر هر جهان ممکن را خواهیم داشت).
ً
جهانهای ممکن ،مثال بر اساس استدالل عبارتگردانى 2لوییس« 3،ایدههایى از یک
جهان در ذهن بشر [= در ذهن ما]» هستند ،4نه خدا (یى با قدرت مطلق که بدون هیچ
مانعى بتواند هر یک را که مصلحت بداند بیافریند و به عنوان جهان واقع قرار دهد) .به
عالوه ،جهان واقع ،با لحاظ نکردن اصول خیرخواهى و علم مطلق پروردگار (که الیب-
نیتس از آنها بهره ُبرده بود) دیگر بهترین جهان ممکن به معنای ارزشى نخواهد بود،
بلکه مرجع امکانپذیری هر جهان دیگری خواهد شد که علىاالصول الزم است پیش از
ترسیم هر نتیجهگیری در مورد یک جهان ،نخست امکانپذیری آن را با این جهان واقع
بسنجیم .به بیان سادهتر ،ما هر چیزی را در یک جهان ممکن (و نه به موجب آن) به
واسطهی اصولى بررسى مىکنیم که از این جهان واقع گرفتهایم (تفوق معرفتشناختى
______________________________________________________
1. Murray, M.J. & Greenberg, S., “Leibniz on the Problem of Evil”,
Edward N. Zalta (ed.), The Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2013.
2. Paraphrase Argument
3. David Lewis
4. See: Yablo, “The Real Distinction Between Mind and Body”, Canadian
Journal of Philosophy.
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جهان واقع بر سایر جهانها) .نمونهای از این همسنجىها توسط یابلو در رد امکانپذیری
جهانهای زامبى صورت گرفته است.

9

بعدها ،هنگامى که فیلسوفان متأخرتر مفهوم جهانهای ممکن را در معناشناسى
خود به کار بستند مورد انتقادهایى قرار گرفتند .یکى از برجستهترین این افراد لوییس بود
که کوشید به انتقادهای کواین پاسخ دهد .کواین انتقاد مىکرد که برخى از فیلسوفان از
مزایای معناشناختى جهانهای ممکن بهره مىبرند و هنگامى که به مباحث هستى-
شناختى مربوط بدانها مىرسند سکوت اختیار مىکنند (بخش بعدی همین نوشتار را
نگاه کنید) .یابلو مىگوید که این انتقادها لوییس را به وسواسى دچار کرد که در نهایت
منجر به ارایهی یک تعبیر متجسم از جهانهای ممکن در کار وی شد .این امر ،سپس،
ً
مجوزی در اختیار فیلسوفان متأخر ،مثال کریپکى چنان که پیشتر اشاره کردیم ،قرار داد تا
آزادانه نتیجهگیریهای خود را بر پایهی این تعبیر متجسم از جهانهای ممکن بنا نهند.
در دو بخش بعدی مالحظه خواهیم کرد که والتون برای برونرفت از بحران هستى-
شناختىای که شرح دادیم ،با نظر به این که تعبیر لوییس از جهانهای ممکن است که
منجر به بروز بسیاری از انتقادها به اندیشههایى نظیر آرای کریپکى شده است ،تعبیر
استعاری از جهانهای ممکن را پیش نهاد و یابلو تعبیری کنایهگرا را پیشنهاد کرد که از
ُبروز اشکاالت متعددی جلوگیری مىکند.
2

رهیافت داستانوارگرایی برای معناشناسی جهانهای ممکن
ُ
معتبر بودن یا نبودن یک استنباط ،بسته به این است که آیا پادالگویى 9برایش وجود دارد
[یا نه]؛ Fها با Gها همعدداند اگر و تنها اگر یک تابع یک به یک میانشان وجود داشته
______________________________________________________
1. Yablo, S., “Coulda, Woulda, Shoulda”, Conceivability and Possibility,
Gendler, T. and Hawthorne J. (eds.), Oxford University Press, 2002,
pp.92-441.
2. See: Yablo, S., ‘‘The Real Distinction Between Mind and Body’’,
Canadian Journal of Philosophy, supp, vol.16, 1990, pp.149–201.
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ً
باشد؛ باران خواهد بارید اگر و تنها اگر آیندهای وجود داشته باشد که در آن [واقعا] باران
ببارد؛ و البته فالن و چنان امکانپذیر است اگر و تنها اگر جهانى وجود داشته باشد که در
آن وضع امور به فالن صورت و چنان صورت باشد.
چگونه است که مىتوانم بگویم لنگهکفشهای چپ ام با راستىها در عدد برابرند،
[و آن هم] تنها با جفت کردن آنها ،در حالى که هنوز چیزی در باب حکایت وجود
ُ
ابژههای انتزاعى نظیر توابع نگفتهایم؟ اگر برابری عددی لنگهکفشهای چپ من با لنگه
کفشهای راست ،وجود تابعها را برانگیزد ،در این صورت من اظهار این برابری را در
گروی وجود تابعها قرار دادهام؛ [حال آن که] تنها اگر واقعیات وجودی راه مرا ببندند دارم
ً
درست صحبت مىکنم .اما چنین احساس نمىکنیم .آیا حقیقتا قرار است گمان کنم که
پروردگار مىتواند همعددی کفشهایم را الغا نماید و [بدین ترتیب مرا در بیان تعداد
آنها از روی جفت کردنشان] به دروغگو بدل سازد ،آن هم تنها با نابود کردن تابعها و
حتى بدون کوچکترین دستدرازی به خود کفشها؟

ً
اگر فرض کنیم که یک تابع یک به یک بین کفشهای من ،اصال وجود داشته باشد،

[آنگاه] بسیاری از این [دست] تابعها وجود خواهند داشت .اما در این صورت به جای
گفتن این که لنگه کفشهای چپى و راستى من در تعداد برابرند زیرا که این توابع گوناگون
وجود دارند ،آیا بهتر نخواهد بود که بگوییم این توابع وجود دارند _یا به هر حال
مىتوانند وجود داشته باشند_ چون که لنگه کفشهای چپى و راستى من در تعداد [با
هم] برابرند؟ بدین ترتیب ،واقعیات بسیاری را بر اساس یک واقعیت توضیح دادهایم ،به
جای آن که یکى را بر اساس بسیاری توضیح دهیم.
در هر مورد مشابهى ،پاسخ به همین صورت است :دلیل این که این واکاویها [ی
ناظر بر وجود توابع و نظایر آنها] این قدر متداولاند ،این است که کار نظری مهمى
[برای ما] انجام مىدهند.
_____________________________________________________
1. Countermodel
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یابلو در مقالهی «چگونه در جهان» 9مىکوشد راهبردی را مورد واکاوی قرار دهد
که کار را انجام مىدهد بدون این که ما را اسیر ُجستارهای وجودی 2نامربوط سازد.
در مسیر واکاوی جهانهای ممکن در [مباحث مربوط به] وجهمندی اتفاق

مضحکى رخ داد .یا در واقع ،دو اتفاق مضحک ،3که از بین آنها تنها اولى توجهات را
به خود جلب کرد .اولى استدالل نامآشنای عبارتگردانى برای باور به جهانها از دیوید
لوئیس است:
ُُ
من باور دارم که وضع امور مىتوانست به طرق بىشماری متفاوت باشد .زبان
معمول ،عبارتگردانى را َبرمى َ
تابد :وضع امور ،در کنار طریقى که به واقع هست ،مى-
ً
توانست به طرق بسیار [دیگری] باشد .این جمله بداهتا مىگوید که هستومندهای
بسیاری با یک وصف خاص وجود دارند ،یا «طرقى که وضع امور [جهان] مىتوانست
[چنان] باشد» .من به عبارتگردانىهای ُمجاز از آنچه که باور دارم[ ،نیز] باور دارم؛ ...
پس من به وجود هستومندهایى باور دارم که ممکن است چنین خوانده شوند« :طرقى که
وضع امور مىتوانست باشد» .من ترجیح مىدهم آنها را جهانهای ممکن بنامم .اگر
کسى بخواهد بداند اینها چه جور چیزهایى هستند ،تنها مىتوانم از وی بخواهم قبول
کند که مى داند جهان واقع ما چه جور چیزی است ،و سپس این توضیح را ارائه کنم که
ً
جهانهای دیگر ،چیزهای عمدتا آن جوری هستند که در نوع متفاوت نیستند ،بلکه تنها
در آنچه که بر سرشان مىآید [بر آنها مىگذرد] [متفاوتند].
استال نیکر [در نقد لوئیس] گفت :اگر جهانهای ممکن طرقى هستند که وضع
امور مىتوانست باشد ،آنگاه جهان واقع باید طریقى باشد که وضع امور هست ،فراتر از
______________________________________________________
1. Ibid.
2. Irrelevant Existence Questions
مانند
 .3در اینجا نویسنده از
صفت " "Funnyاستفاده کرده است که مىشود آن را "بامزه"" ،شیرین"" ،ملیح" و ِ
ِ
بار چندان حقارتآمیزی که ممکن
اینها هم ترجمه کرد؛ در هر حال لفظى که نویسنده به کار برده در انگلیسى ِ
لفظ "مضحک" در فارسى مستفاد شود ،ندارد.
است از ِ
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من و هر آنچه مرا احاطه کرده است .طریقى که وضع امور هست ،یک ویژگى 9یا

حالت 2جهان است ،نه خود جهان .جملهی «جهان بدان طریقى است که هست» به
یک معنا صادق است اما نه هنگامى که به مثابهی یک جملهی اینهمانى خوانده شود . . .
ً
آدم مىتواند بپذیرد  ...که حقیقتا طرق بسیاری هستند که وضع امور مىتوانست [بدان
طرق] باشد  ...در حالى که انکار کند هرگونه چیزی که شبیه جهان واقع باشد ،وجود
داشته باشد.
اتفاق مضحک دوم ،این توضیح استال نیکر است .اگر این به نظر کسى مضحک
نیامده ،بدان خاطر است که وی دو نکتهی بسیار متفاوت را با هم درآمیخته است .او
ً
ظاهرا جملهی پس از «است» را به معنای محمول مىگیرد .حال آن که بیشتر به یک ترم
تکین شباهت دارد .اما هنگامى که «است» را بین دو ترم تکین مىآوریم ،به معنای
محمولى نیست ،بلکه به معنای اینهمانى است .این درست همان چیزی است که استال
نیکر انکار مىکند .البته اگر «طریقى که جهان هست» بیانگر یک ویژگى باشد ،آنگاه
یک محمول درست داریم :آدم باید بتواند بگوید که جهان این ویژگى را دارد .اما «جهان
آن طریقى را دارد که هست» بسیار نادرست به نظر مىرسد.
[پس] قرار است از این جملهی «طریقى که جهان هست» چه برآید؟
هر کس که با متافیزیک وجهى کار مىکند یک جور جاذبه در این فرمول احساس
مىنماید S :امکانپذیر است اگر و تنها اگر طریقى وجود داشته باشد به طوری که وضع
امور چنان باشد که  .Sبا این شیوهی تسویر (= سور بستن) روی طریقهها ،این فرمول
بدین صورت در مىآید:
 ◊ S .9اگر و تنها اگر ?  S◊ Hدارای یک جواب درست باشد.

______________________________________________________
1. Property
2. State
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(?  S◊ Hیعنى "چگونه مىتوانست چنین باشد که S؟) البته معناشناسى استاندارد
جهانهای ممکن بر اساس خوانش بسیار متفاوتى توسعه یافته است S :امکانپذیر است
اگر و تنها اگر دست کم یک -Sجهان [وجود داشته] باشد ،یک جور جهان انتزاعى در
نسخهی استال نیکر از معناشناسى،
 ◊ S .2اگر و تنها اگر یک جهان انتزاعى [وجود داشته] باشد که بر اساس آن ،S
یک جور متجسم در نسخهی لوئیس،
 ◊ S .3اگر و تنها اگر یک جهان متجسم [وجود داشته] باشد که در آن .S
جای تعجب نیست که هر سه رویکرد در پیوند دادن امکانپذیری به وجود یک
شاهد مناسب ،توافق دارند( .اگر ضرورت ،متمم امکانپذیری باشد ،آنها همچنین در
پیوند دادن ضرورت  Sبه وجود نداشتن شاهدی برای امکانپذیری نقیض  Sتوافق
دارند ).اما به یک تفاوت اساسى میان آنها توجه کنید )2( .و ( )9را باور مىکنیم یا مى-
کوشیم که باور کنیم ،چون بسیار تحت تأثیر کار نظریای که پیش مىبرند هستیم .از
سوی دیگر )6( ،به این که یک صدق مفهومى دربارهی امکانپذیری باشد ،نزدیک است.
چگونه؟ جهت چپ به راست ( )6مىگوید که  Sامکانپذیر است ،اگر « Sچگونه
امکانپذیر است؟» یک جواب درست داشته باشد .با فرض این که یک جواب درست به
« Sچگونه امکانپذیر است؟» صدقى به صورت  S+امکانپذیر است» باشد ،که در آن
 S+نتیجهاش  Sاست ،این ادعا را خواهیم داشت که:

(‘ ◊ S )6اگر  ◊ S+که در آن  S+کافى است برای .S
و در هر خوانش نیمچهطبیعى از «کافى» ،این به مثابهی یک امر مفهومى صادق

است که اگر چیزی که برای  Sکافى است امکانپذیر باشد ،آنگاه  Sهم امکانپذیر
است.
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حال جهت راست به چپ را مالحظه کنید S :امکانپذیر است تنها اگر « Sچگونه

امکانپذیر است؟» دارای جوابى باشد .این فشار مىآورد تا اندکى بر روی نوع  S+ای که
پرسشگر به دنبالش است تأمل کنیم .به نظرم وی دارد چالشى را پیش مىنهد:
شما فکر مىکنید  Sامکانپذیر است اما من گمان مىکنم این تنها بدان جهت
است که شما موضوع  Tرا از قلم انداختهاید .بنابر این از شما مىپرسم :آیا  Sبه طریق T
ً
امکانپذیر است ،یا به طریق نقیض  Tامکانپذیر است؟ بر اساس سخن شما ،مثال
مىتواند شهری وجود داشته باشد که آرایشگر آن همهی کسانى را اصالح مىکند که
خودشان اصالح نمى کنند و هم تنها ایشان را .اما آیا قرار است فکر کنیم این آرایشگر
خودش را اصالح مىکند یا نمىکند؟
وقتى مسأله را این گونه فهم کنیم ،پرسش « Sچگونه امکانپذیر است؟» پاسخى
دارد اگر و تنها اگر  S & Tامکانپذیر باشد ،یا  S & ¬Tامکانپذیر باشد .چون هیچ
راهى نیست که از پیش بگوییم کدام مورد حلنشدهی  Tنظر پرسشگر را به خود جلب
کرده است ،به این ادعا مىرسیم که هر  Tرا که دوست دارید در نظر بگیرید،
(“ ◊ S)6تنها اگر

◊ یا

◊ که در آن = S & T

و

= S & ¬T
این مىگوید که امکانپذیری توسعهپذیر است :هیچ چیز امکانپذیر نیست مگر
این که بتوان آن را به یک امکانپذیری کلىتر توسعه داد ،و توسعهپذیری را [در اینجا] از
هر ُبعدی که دوست دارید قضاوت کنید .به هر حال ،به نظر مىرسد توسعهپذیری به یک
صدق مفهومى مىماند.
بفرمایید! معناشناسى جهانهای ممکن بدون جهانهای ممکن .زیرا آنچه در ()6
داریم یک قیاسپذیری ساختاری با ( )9ی لوئیس است که در آن جهانها نقشى ایفا
نمىکنند.
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در حدود سى سال پیش ،پیش از این که جنبش صادقانهسازی متافیزیک را کسى
جدی بگیرد ،سخن از جهانها بسیار کمتر از چیزی بود که استعارهی جهان مى-
خوانندش .یکى از دالیلى که باعث شد این حرفها از سر زبانها بیفتد وسواس کواینى
لوئیس دربارهی تعهد هستىشناختى بود .دلیل دیگر ،این بود که هرگز روشن نبود این
حرفها به چه معناست .آدم مىدید که جهانها به مثابهی استعاره قرار است [برایمان]
چه کنند :نور متافیزیک را بر وجهمندی بتابانند آن هم تنها با در دسترس قرار گرفتن برای
مطالعات نظری .اما هرگز کسى توضیح نداد که اینها چیستند که چنین قدرتى داشته
باشند.
از جهانها گفتن ،استعاری است یا به جهان مادی به قدر کافى نزدیک نیست.
سخن از جهان[ها] چنان که در « Sامکانپذیر است اگر و تنها اگر بر اساس داستان
جهانها  »Sآمده ،داستانوار است ،و از این روست که آن چیزی که قرار است بدان
وانمود کنیم یا تصور نماییم صادق است .گام بعدی این است که مالحظه کنیم وانمود
ً
کردن مشخصهی استعاره است .تقریبا در هر جایى که وانمود کردن منضبط هست،
چیزی هم هست که مىتوان آن را [به عنوان] یک بازی تخادعى 9مالحظه کرد .برای
نمونه بازیهایى را در نظر بگیرید که با تمثالهای بازنمودی یا داستانهای کوتاه اجرا

مىکنیم .در مقابل [تمثال] «باکخوس» 2اثر کاواجیو 3مىایستیم و خود را تصور مىکنیم
در حالى که شمایلى به ما خیره شده و جامى از مى تعارف مىکند ،در حالى که تمام
ً
4
آنچه حقیقتا آنجاست نقشهایى بر روی بوم نقاشى است.
______________________________________________________
1. Game of Make-Believe
رومى معماری ،شراب و باروری که روگرفتى از "دیونوسوس" خدای یونانى است.
ِ .2نام خدای ِ
ُ
مشهور ایتالیایى مربوط به دور ِان رنسانس.
نقاش
ِ
ِ .3
مى
 .4گفته مىشود کاواجیو اثر باکخوس را به کمک آینه خلق کرده و یک بررسى اخیر نشان داده نقاش در ِ
جام ِ
خلق این اثر ،در سن  25سالگى با موهای تیرهی مجعد ،که در آینه
باکخوسِ ،تمثالى از خودش را در ِ
حال ِ
مىدیده در ابعاد بسیار کوچک تصو یر کرده است .این موضوع قرنها پنهان بود تا با فنآوری نوین کشف گردید.
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تهدید رایج در اینجا _شاخصهای که همهی بازیهای تخادعى را به یکدیگر پیوند
مىزند_ این است که آنها شرکتکنندگانشان را به این فرا مىخوانند که وانمود یا تصور
کنند که حرف از چیزهای مشخصى در میان است .این اقالمى که «قرار است تصورشان
کنیم «محتوای بازی را مىسازند ،و درگیر کردن و سازگار ساختن خود با این محتوا
منظور اصلى این بازی است .هر مطلب بدیلى هنگامى مشخص مىشود که مالحظه

مىکنیم بیشتر بازیهای تخادعى را داریم با وسایل صحنه 9اجرا مىکنیم که ویژگىهای
مستقل از بازیشان کمک مىکنند تبیین کنیم بازیکن [این بازی تخادعى] قرار است چه
چیزی را وانمود یا تصور کند .هیچکجای قوانین بازی شرلوک هلمز 2نمىگوید که محل
زندگى هلمز به هایدی پارک(لندن) نزدیکتر است تا به سنترال پارک(نیویورک) .اگر به
نحوی داستانوار ،چنین باشد ،واقعیات جغرافیایى قرن نوزدهم درخور بخشى از اعتبار و
توجه است.

حال ،بازیای را که محتوای آن تا اندازهای ویژگىهای وسایل صحنهی جهانى 3را

نشان مىدهد ،مىتوان به دو شیوهی بسیار متفاوت نگریست .چیزی که به طور معمول
رخ مىدهد این است که ما به وسایل صحنه عالقه نشان مىدهیم زیرا _ و تا گسترهای
که_ آنها محتوای بازی را تحت تأثیر قرار مىدهند؛ آدم در خیابانهای لندن در
جستوجوی  226ب خیابان بیکر قدم مىزند برای سرنخى که ممکن است نشان دهد
چه چیز بر اساس داستان هلمز صادق است .اما علىاالصول طریقهی دیگری هم
مىتواند باشد :ما مىتوانیم به محتوای یک بازی عالقهمند باشیم چون _ و تا گسترهای
ً
که_ ما را از وسایل صحنه مطلع مىسازد .این ما را از اجرای آن بازی ضرورتا بازنخواهد
داشت ،اما اهمیت متفاوتى در باب حرکتهایمان را به بحث خواهد گذاشت .وانمود
______________________________________________________
1. Props
بازی تخادعى است.
 .2منظور داستان شرلوک هلمز به مثابهی یک ِ
جهان واقع است.
 .3منظور ِ
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کردن در ضمن بازی به اظهار این که فالن چیز ،طریقى برای گفتوگو از واقعیتى خواهد
بود که در بیرون از بازی برقرار است :این واقعیت که وسایل صحنه در فالن و چنان
وضعیت هستند ،یعنى وضعیتى که موجب مىشود فالن چیز درخور اظهار کردن باشد.
آدم حتى مىتواند سودمندیهایى را برای این شیوهی بیان تصور کند .ممکن است این
تنها راه پیش روی ما برای این باشد که واقعیت مورد اشاره را به واژگان درآوریم .یا ممکن
است این بهترین طریق به واژه کشیدن یک واقعیت باشد ،طریقى با خجستهترین تأثیرات
شناختى و انگیزشى.
پس بهرهگیری از بازیها برای گفتوگو دربارهی حقیقت مستقل از بازی معنای
اصولى مشخصى را مىسازد .اما آیا چنین چیزی به واقع صورت مىپذیرد؟ مىشود
گفت که همواره صورت مىپذیرد ،در واقع نه فقط در مورد بازیهای شناخته شده ،بلکه

در مورد بازیهای بدیهى روزمره که به سختى پوستهی هشیاری را مىخراشند 9.والتون
مثالهایى ارائه داده که نشان مىدهند این چگونه رخ مىدهد:
شما مىگویید «آن ابر طوفانزا را در آنجا نگاه کن ،آن ابر بزرگ با چهرهای
خشمگین نزدیک افق را [مىگویم]»« ،دارد به این سو مىآید» .ما از زین [ /کمرکش]
کوه و شانهی بزرگراه سخن مىگوییم ...همهی این موارد به بازی تخادع پیوند خوردهاند.
به آن ابر طوفانزا به عنوان چیزی شبیه تابلوها مىاندیشیم .ابر یکى از وسایل صحنه
است که این را که چهرهای خشمگین [در آنجا] هست داستانوار مىسازد ...زین کوه،
به نحوی داستانوار زین اسب است .اما عالقهی ما به این موارد ،عالقه به خود آن بازی
تخادعى نیست ،و این به خاطر بازیهای تخادعى نیست که ما این چیزها را به مثابهی
وسایل صحنه لحاظ مىکنیم[ ...بازی تخادعى] برای فصاحت ،به خاطرسپاری ،و
ً
اطالعرسانى در مورد واقعیات دربارهی وسایل صحنه است ،مثال در مورد هویت آن ابر
طوفان زا  ...یا توپولوژی کوه .با اندیشیدن در مورد آن ابر طوفانزا  ...به مثابهی وسایل
______________________________________________________
صورت ناخودآگاه رخ مىدهند.
 .9یعنى به
ِ

 /32فلسفه تحليلى ،سال چهاردهم ،شماره سى و چهار ،پاییز و زمستان 6937

بالقوهی صحنه ،اگر نه واقعى ،است که من مىفهمم دربارهی کدام ابر داریم سخن
مىگوییم.
اگر والتون در تعبیرش از این که استعاره چگونه به کار مىآید برحق باشد ،تصادفى
نیست که همین شاخصهها را برای استعاره ادعا کرده است:
جملهی استعاری (در بافتار خودش) یک بازی تخادعى (امکانپذیر) را مىرساند
ُ
یا پیش مىنهد یا معرفى مىکند یا به ذهن فرامىخواند .این بیان ممکن است یک کنش
ً
مشارکت کالمى در بازی مطرح شده باشد ،یا ممکن است صرفا بیان جملهای باشد که
مىتوانست برای مشارکت در این بازی به کار رود .گو یشور برای گفتن این که دارد چه
مىکند ،چیزهایى را توصیف مىکند که وسایل صحنه در بازی مطرح شده هستند یا
خواهند بود[ .در گسترهای که عبارتگردانى امکانپذیر است] عبارتگردانى خصیصه-
های وسایل صحنه را مشخص مىکند که به موجبشان در بازی مطرح شده ،داستانوار
ُ
خواهد بود که گویشور دارد صادقانه سخن مىگوید اگر بیان او یک کنش مشارکت
کالمى در آن باشد.
ً
آیا به نظر نمىرسد که بیانها دربارهی جهانهای ممکن ،با این فهرست دقیقا جور
در مىآید؟ «جهانهایى هستند که در آنها غازهای آبى وجود دارند» بازیای را پیش
مىنهد که در آن ما وانمود مىکنیم همهی چیزهایى که مىتوانست در این جهان رخ دهد
و تنها همانها به واقع در جهان دیگری رخ مىدهد .هدف از این بیان گفتن این است که
واقعیات وجهى چنان اند که «جهانهای غازهای آبى وجود دارند» را در این بازی درخور
وانمود کردن مىنمایند ،به بیان دیگر این که غازهای آبى مىتوانستند وجود داشته باشند.
حتى اگر دیدگاه سنتى چندان نمىدانسته استعاره خواندن جهانها به چه معنا بوده ،این
ً
چیزی است که آنها عقال هستند.
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1

کنایهگرایی
َ
3
2
یابلو مقالهی کنایهگرایى را با بیان یک _به قول خودش_ تنگنا مىآغازد .این که ما
ً
جمالتى را بیان مىکنیم که بداهتا متعهد به فالن و چنان هستند – جمالتى که نمىتوانند
صادق باشند اگر فالن و چنان وجود نداشته باشند .اما در عین حال ،باور نداریم که [آن]
فالن و چنان وجود دارند( .یک نمونهی بارز که تأکید بسیاری در آن مقاله را به خود
اختصاص داده ،اعداد و هستومندهای ریاضیاتى هستند).
ُ
سپس فهرستى رسمى از گزینههای پیش رو را که توسط کواین در واژه و ابژه 4فرآهم
شده است برمى َ
شمارد .6 :نشان دهیم چگونه مىشود آن تعهد [ -وجودی یا هستى-
______________________________________________________
1. See: Yablo, S., Go Figure: A Path through Fictionalism, Midwest
Studies in Philosophy, 2001, 25 (1), pp.72–102.
;2. Figuralism
عنوان کامل این مقاله چنین است  .Go Figure: A Path through Fictionalism :اصطالح !Go Figure
ِ
ِ
در نزد مردمان امریکای شمالى (در زبان گفتاری و غیررسمى) هنگامى استفاده مىشود که بخواهند از چیزی
ً
بیان
ابرا ِز شگفتى کنند یا بر
ِ
قطعیت وقوع آن (در عین حیرتآوری) صحه گذارند .معموال در چنین مواردی بعد از ِ
ً
جملهای که از آن امر حکایت مىکند این اصطالح را مىآورند .در پارسى عباراتى نظیر "واقعا که!" یا "شگفتا!" و
معادل این اصطالح تلقى کرد .به نظر مىرسد این اصطالح در اصل از عبارتى مشابه در
مانند اینها را مىتوان
ِ
ِ
زبان ِیدیشى ( )Yiddishگرفته شده باشد .توضیح آن که ِیدیشى بین سدهی دهم میالدی تا نیمهی سدهی بیستم

ودان اشکنازی بوده است و در حال حاضر رواج بسیار کمى دارد .عبارت مز بور هم
زبان بعضى از جوامع جه ِ
ً
ظاهرا شکل کوتاه شدهی  Go Figure It Outاصطالحى برگرفته از همین زبان است؛ یعنى «برو آن موضوع را
روزگار فعلى در چنین مواقعى گاهى به کنایه
حل کن یا کشف کن /ته و توی آن را در بیاور» .ما پارسىزبانان در
ِ

صناعت ادبى ( Figure
گنجاندن گونهای از
منظور نویسنده
مىگوییم «حال پیدا کنید پرتقالفروش را!» .شاید
ِ
ِ
ِ

گویى کنایى ( )Figurative Speechدر عنوان مقاله به گونهای ظریف
 )of Speechو به طور اخص سخن ِ
باشد که خود معنای کنایى بدهد؛ نه تحتاللفظى .در اینجا این عنوان را به واژهی «کنایهگرایى» ترجمه کردهایم

که در اصل معادل با  Figuralismاست؛ همان واژهای که برای مشخص کردن نسخهی ویژهی یابلو از داستان-
ً
خاستگاه این
وارگرایى غالبا به کار مىبندند و خود او نیز در مقالهاش به کار بسته است .برای بحث بیشتر درباب
ِ
اصطالح نک.Feinsilver, L., The Taste of Yiddish,1970 .
3. Predicament
4. Word and Object
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شناختى] را عبارتگردانى کرد .2 .جمالت مسألهساز بیان نکنیم .9 .مقاومت در برابر
این تعهد را واگذاریم.
کواین کسانى را که این گزینهها را رد مىکنند به طرز تخریبکنندهای به باد انتقاد
مىبندد« :سخنهای فلسفى دوگانه برایم مایهی افسوس است[ ،سخنان کسى که] که
هستىشناسى را حاشا مىکند در حالى که بهطور همزمان از مزایای آن بهره مى َبرد».
سپس یابلو مى کوشد راه چهارمى را توسعه دهد .وی با توسل به آرا و اشارات خود
ً
ً
کواین ،چنین پیش مىنهد که ظاهرا کواین یک راه چهارمى را هم تلویحا برای رویارویى
با این تنگنا بازشناسى کرده است .کسى که جمالتش متعهد به [وجود] فالن و چنان

است ،نیاز ندارد به این تعهد توجه کند اگر  .4آن جمالت با یک منظور داستانوار 9یا
تخادعى 2مطرح شوند.

یابلو در اینجا مىگوید برای این که نامى برای این گزینهی چهارم داشته باشیم

بگذارید آن را داستانوارگرایى 3بخوانیم؛ بدون این که به جزئیات آن اشاره کند .گرچه وی
در ادامه ،به تقسیمبندی انواع و اقسام داستانوارگرایى در همین مقاله مىپردازد.
ً
وی پس از بحث نسبتا مبسوطى در باب انواع و اقسام داستانوارگرایى مىگوید:
ناموارگرایان انقالبى از ما مىخواهند سخن گفتن از فالن و چنان را متوقف کنیم؛
ناموارگرایان هرمنوتیک اصرار دارند که ما هرگز [سخن گفتن از این چیزها را حتى] آغاز

[هم] نکردهایم 4.ممکن است کسى تصور کند ناموارگرایىای که بر اساس روشهایى که
در اینجا 1مطرح شد ،انقالبى است[ 6.حال با چنین اوصافى] انقالبى با این همه قوانین

______________________________________________________
1. Fictional
2. Make-Believe
3. Fictionalism
 .4برگس و روزن . 6337
قبلى مقاله.
 .1یعنى در ضمن
ِ
توضیحات ِ
ِ
ً
وجود هستومندهای انتزاعى
هنگام گفتن جمالتى که ظاهرا متعهد به
در
ما
که
است
این
از
 .6یعنى حاکى
ِ
ِ
ِ
هستند ،در واقع هیچ چیزی را بیان نکردهایم.
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بعید است شور و اشتیاق چندانى را برانگیزد .پاسخ :در واقع ،این پیشنهاد [یعنى نسخهی
یابلو از داستانوارگرایى] بیشتر با یک روح هرمنوتیکى مطرح شده است« .چه طور شد،
ما همگى بدون این که [حتى خودمان] بدانیم داستانوارگرا هستیم؟» نه ،اما بسیار بدان
نزدیک هستیم .آدمها بسته به موقعیت ،مستعد سخن گفتن به نحو کنایى هستیم .در این

نوع داستانوارگرایى ،هیچ چیز نیست که در سخن گفتن کنایى یافت نشود .داستان-
وارگرایى کنایى ممکن است درست همان چیزی باشد که پزشک تجویز کرده است .ما

دیدهایم که کنایهها چگونه مىتوانند کمک برسانند .در وهلهی نخست بسیار رازآلود به
نظر مىرسید که چگونه «تعداد اعداد اول زوج صفر است» مىتواند امکان صادق بودن
داشته باشد – و باز هم رازآلودتر این که چگونه مىتواند صادق هم باشد که بگوییم تعداد
زوج[ها] صفر نیست (چنان که در متون ریاضیاتى به نظر مىرسد صادق باشد) .پس
استعارهای پیدا شد با همان ساختار به ظاهر برهمپیچیده« .آنها که مردم را یاوهگو
مىخوانند[ ،خود] یاوهگویند» صادق است وقتى که «یاوهگو»ی اول را سرراست بگیریم،
و کاذب است اگر جور دیگری در نظر گرفته شود« .یاوهگو» نوک کوه یخ است [که از آب
بیرون است و الباقى آن نهفته زیر آب]  .بسیاری از پدیدههایى که داستانوارگرایان را به

توضیح آنها فراخوانده اند ،همین حاال هم در سخنگویى کنایى 9حاضر است و بى هیچ
زحمتى در آنجا بدانها پرداخته شده است.
نتیجه
اساسىترین موضوعاتى را که در این مقاله مورد بررسى قرار گرفت به شرح ذیل مىتوانیم
خالصه کنیم:
ً
 )6تلقى «داستانوار» از اظهاراتى که در ضمن یک حوزهی گفتمانى (مثال
ریاضیات ،معناشناسى جهانهای ممکن و  )...مطرح مىشوند ،صدق این اظهارات را
______________________________________________________
1. Figurative Speech
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به صورت سرراست (تحتاللفظى=  )Literalدر نظر نمىگیرد .چنان که دیدیم این
رویکرد به انواع گوناگونى از داستانوارگرایى و هر یک با مالحظات ویژهی خود منجر
مىشود.
 )2در مورد گزارههایى که تلقى سرراست از صدق آنها ما را با اشکاالت هستى-
شناختى ،معرفتشناختى یا معناشناختى روبهرو مىسازد (نظیر «آن ابر خشمگین به
سوی ما مىآید»« ،جولیت آفتاب است»« ،شیکاگو وجود دارد» 7« ،از  66کمتر است»
و  )...والتون خوانش استعاری و یابلو خوانش کنایى را پیشنهاد مىکند .ما مالحظات
مختلف ناشى از چنین خوانشهایى را از نظر گذراندیم.
 )9کواین این انتقاد را به معناشناسى جهانهای ممکن وارد مىکرد که فیلسوفان
در مورد هستىشناسى چنین جهانهایى اطالعات کافى به دست نمىدهند .یابلو باور
ً
دارد که این انتقادها لوییس را دچار وسواسى کرد که نهایتا به پذیرش برداشت متجسم از
جهانهای ممکن انجامید .این برداشت زمینهی انتقادهایى را به کار لوییس و پیروان طرز
ً
تلقى وی (مثال کریپکى) ایجاب مىکند.
 )4جهانهای ممکن در نزد الیبنیتس عبارت از «ایدهایى در ذهن پروردگار از
یک جهان است» ،حال آن که در تلقىهای متأخرتر که پیشفرضهای یزدانشناختى را
در مقدماتشان وارد نمىکنند جهانهای ممکن عبارت از «ایدههای در ذهن بشر [یا در
ذهن ما به تعبیر لوییس] از یک جهان (و به طور دقیقتر حالتهای دیگری از همین
جهان واقع)» است .استدالل عبارتگردانى لوییس را در این زمینه از نظر گذراندیم.
 )5در گذار از تلقى مبتنى بر اصول یزدانشناختى از جهانهای ممکن به تلقى
متأخرتر (که با فلسفهی تحلیلى دین مطابقت دارد) ،دو اصل خیرخواهى مطلق ،قدرت
مطلق و علم مطلق الهى را که الیبنیتس از منابع مذهبى گرفته بود ،وارد نمىکنند .این
خود به تبعاتى مىانجامد که از آن جمله تفوق هستىشناختى و معرفتشناختى جهان
واقع بر همهی جهانهای دیگر است .یک جهان ممکن باید امکانپذیریاش را از [عدم
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 این همان آموزهای.ناهمسازگاری با] دادههای تجربى پیوسته با جهان واقع کسب کند
ً
است که کریپکى با طرح آن سنت دکارتى را (دایر بر ترسیم نتایج وجهى صرفا به
 یابلو انواع امکانپذیریها (بدین تعبیر) را در نقدیهای به.واسطهی کنش ذهنى) شکست
.نامگذاری و ضرورت کریپکى بررسى کرده است
 معناشناسى جهانهای ممکن را بدون،) تلقى استعاری از جهانهای ممکن1
َ نیاز به درگیری با پرسشهای هستىشناختى مربوط به این جهانها فرآهم مى
- کنایه.آورد
گرایى به عنوان خوانشى از داستانوارگرایى (که یابلو آن را ارایه کرده است) مىتواند
 صدق و موارد دیگر پیرامون، ارجاع،اشکاالت متعدد دیگری را که در مورد هستىشناسى
.گزارههای خاص (مانند گزارههای ریاضیاتى یا وجهى) طرح مىشوند پاسخ دهد
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