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  چکیده 

ست که بـا نگـرش خـاص بـه مباحـث         معاصر ا  یکی از فیلسوفان     یوس ماینونگ سآلک

نیز مباحث منطـق     بعد خود و  ماهاي    ات فراوانی را در بسیاري از  فلسفه       تأثیرشناسی  وجود

 فلسفی یونان و نیز     ثر از سنت  تفکرات او تا حد زیادي متأ     . ه است جدید بر جاي  گذاشت    

 ماینونـگ  ۀ از جمله مباحـث برجـسته در فلـسف   .برنتانو و تواردوفسکی استهاي   فلسفه

 او چیستی یک شی فراتـر       به گفتۀ . استها    بررسی چیستی اشیاء صرف نظر از هستی آن       

از جمله لوازم این رویکرد خاص بررسـی چیـستی اشـیاء            .  از هستی و نیستی آن است     

 ،بنابر اعتقاد ماینونگ بررسی علمی این دسته از اشـیاء   .  دایره است  بعِناموجود همانند مر  

اشـیاء را  هاي   قلمرو چیستی  ماینونگ .ارزشی همسان با بررسی علمی اشیاء موجود دارد       

 بـه  » اشـیاء نظریـۀ « در  او.نامـد   می)ausser sein: لمانیآو به  extra existence (»زاینآوسر«

هر چند سخنان ماینونگ در تفسیر این قلمرو تا حـدي           . ازدپرد  می تحلیل این قلمرو خاص   

توان به این نتیجه رسید که   میآمیز و گاه همراه با تعارض ظاهري است ولی در نهایت     ابهام

 موجـود،   اشیائی که ممکـن اسـت  ؛فراتر از هستی و نیستی اشیاء است »زاینآوسر «عالم

عـالم  » زایـن آوسـر « عـالم در نظر ماینونگ بنابراین . ثابت باشندثابت و یا ناموجود و غیر

  . است برخوردار ضعیفی از هستی مرتبۀازاشیاء محض و 

   وجود،ثبوت اشیاء، ۀماینونگ، نظری : کلیديهايهواژ

                                                          
*
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!دانشگاه تربیت مدرس فلسفهدانشجوي دکتري 

!دانشگاه تربیت مدرسعضو هیأت علمی گروه فلسفه 
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   : مقدمه

که  - (Lemberg)رگب در شهر لم1853در سال  (Alexius Meinong) یوس ماینونگسآلک

 اصیل آلمانی ة در یک خانواد-ور اوکراین است کشاز توابع اتریش بود ولی اکنون جزئی از

 تحصیل خود به وین رفت و در دانشگاه وین مشغول ۀاو پس از طی دوران اولی. نیا آمدبه د

به  (frants Brentano)ونس برنتاتولی پس از آشنایی با فران.  تاریخ شدۀتحصیل در رشت

انگلستان شروع ی لسفت فسنّ او مطالعات فلسفی را با. مند شدهفلسفه و روانشناسی عالق

 انگلیسی بوده ۀخر از فلسفأ آلمانی متۀزبان بود مطالعات او در فلسفکرد و با اینکه آلمانی

 دکتراي خود را در رشتۀ تاریخ و فلسفه در دانشگاه وین به اتمام 1874او در سال  .است

 در 1920تا سال  رفت و تا پایان عمر خود یعنی (graz)  به گراز1882رساند و در سال 

گراز
 

 در شهر 1888سی را در سال او اولین البراتور روانشنا. مطالعه و تحقیق پرداختبه 

  . در شهر گراز از دنیا رفت1920ماینونگ در سال  .سیس کردأگراز ت

فی و روانشناسی ابداع لسماینونگ نظریات فلسفی گوناگونی را براي حل مشکالت ف

 راسل  از جمله برتراند، پس از خودش داشتفیلسوفان ثیرات زیادي بر آثارأکرد و ت

(Bertrand Russell)  و مقاله ماینونگ است هاي  نظریهدر برابر واکنشی که برخی آثار او

  .اشیاء ماینونگ نگاشته شده است ۀنظری به منظور نقد  او(On Denoting) ةدرباره اشار

  :مهمترین آثار ماینونگ عبارتند از

ۀ اشیاءنظریدر مورد ) 1
1
 )1904(  

 فرضهاةدربار )2
2
 )1910(  

 امکان و احتمالةدربار )3
3
 )1915(  

 صورتهاي ذهنی عاطفیةدربار) 4
4
 )1917( (Simons: 3/282-286, Chisholm:261, D.j,1999:55-553)  

است که قلم بسیار اي  قدان ماینونگ، او نویسندهت شارحان و من اکثريرأبراساس 

 آمیز، نامعقول و حتی نادرست استفادهز واژگان کنایهسخت و دشواري دارد و ا

 متون او به زبان انگلیسی دچار مشکل ۀن در ترجمالذا مترجم.)Poli, 2001: 344(کند می

 مواردگاهی او یک کلمه را در . اندو شارحان او در شرح آثارش سر در گم ماندهاند  شده

این از ( .نها را بیان کندآ آنکه تفاوت هاي مختلف به کار برده است بدون به معنیمتفاوت



٨١تحلیلی بر نظریه اشیاء ماینونگ 

).که بعداَ به آن اشاره خواهیم کرد  object  استعماالت لفظ استجمله
 

هم و در نتیجه ف

پس از بیان منابع هاي بعدي در بخش.)Poli, 2001: 344 (دشوار استبسیار  او ۀدرك فلسف

.پردازیم میوي نظریۀ اشیاء به تحلیل، بررسی و ارزیابی فکري ماینونگ 

  مهمترین منابع فلسفی ماینونگ 

  .دانند  میمورد را سه اوشارحان ماینونگ مهمترین منابع فلسفی 

در تحقیقات فلسفی گوناگون به  : به ویژه آثار افالطون و ارسطو، یونانۀفلسف: الف

 یونان پرداخته شده است که البته تفصیل آن در حد ۀ ماینونگ در فلسفیابی فلسفۀریشه

 بسیاري از متفکران، ماینونگ و افالطون را از بسیاري از جهات قابل .مقاله  نیستاین 

,Zalta(اند مقایسه دانسته  فیلسوف  ماینونگ او را یک  حتی برخی از شارحانِ و)1: 2004

   .)Chisholm, 1972:261( دانافالطونی شمرده

 توان گفت که  میبنابراین .کردات ارسطو را مشاهده تأثیر او ۀتوان در فلسف  میاز سوي دیگر

,Linsky and  Zalta یونان داردۀ ماینونگ ریشه در فلسفۀفلسف 1991: 2, Findlay: 322 -  347) (
.

  

 آلمانی به ۀماینونگ در آغاز تحصیالت خود به جاي فلسف:  هیوم و الكۀفلسف: ب

فی هیوم استاولین اثر فلسفی او مطالعات فلس.  سنت فلسفی انگلستان پرداختۀمطالع

)Simones,1998: 282(؛
 

 خود ماینوگ. پردازد  میکه در آن به بررسی نومینالیسم هیوم و الك

گراهستم ولی یک تجربه )Emprical Thinker(ی گوید من یک متفکر تجرب می
 )Empricist( 

  . تجربی است هر صورت فلسفه ماینونگ بسیار متأثر از فلسفۀدر. نیستم

 و تواردفسکی)(Brentano رنتانوتعلیمات فلسفی ب: ج
 

(Twardovsk) : که در بخشهاي

  .شود  میبعدي به آنها اشاره

  » اشیاءۀنظری« در »اشیاء«مقصود از 

قبل از هر گونه بحث و تحلیل . استماینونگ از مهمترین ابداعات فلسفی اشیاء  ۀنظری

»شیء«لمه  ماینونگ ک.روشن شود» شیء« ةکاربرد واژباید نظریۀ اشیاء در مورد 
15

در را  

 اشیاء ۀ همۀیاء نظری اشۀدر نزد او نظری .برد  میاین نظریه به عنوان یک اصطالح عمومی به کار

، )unreal(واقعی و غیر )real(واقعی،)abstract(انتزاعیو ) concrete(انضمامیازاست اعم
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 و )past( ه، گذشت)present( حالمربوط به ، )impossible( عن و ممت)possible( ممکن

Poli,2001) (Non- Independent)لو غیرمستق)Independent( مستقل،)future( آینده :346) .

  . بدان خواهیم پرداختشود که بعداً  می اشیاء تمایزاتی بین اشیاء مطرحۀالبته براساس نظری

متعلقِ« و )content( »مضمون« میان ۀرابط
 

)object(حاالت ذهنی « )MentalStates(ز ا

  دیدگاه ماینونگ

بدین معنی که  ؛ستنده )Intentionality( تانو امور ذهنی داراي حیث التفاتیناز نظر بر

 ،به طور مثال.  الزم دارندییازابه ماوامور ذهنی همیشه آگاهی از چیزي هستند و متعلق 

ی  هیچ فرقدر این دیدگاه. ادراك ذهنی میز متعلقی الزم دارد و آن همان شیء میز است

بین مضمون و متعلق یک امر ذهنی نیست و هر دو کلمه به معنی چیزي هستند که وجود 

 . در ذهن دارندالتفاتیدرونی و 
  

  

 فرقیمتعلق و مضمون ذهنی  میان  وثر بودأماینونگ که در ابتدا از برنتانو مت

  وقتی من در مورد سیاهی یا سفیدي فکرگوید   میخر خودمتأ در دیدگاه ،گذاشت نمی

 آن مضمون را صور من است و اگرتمضمون همان  من از سیاهی یا سفیدي تصور  ،کنم می

که آن مضمون با ذهن من دارد در نظر بگیریم آن تصور ذهنی در رابطه اي  رابطهبه همراه 

صور ذهن ت زا  جزئیوذهنی   هر دوي اینها کامالً. خواهد بودبا ذهن من متعلق امر ذهنی

,Findlay( هستندمن  1963: 7, Simons, 1998: 28(.
 

  

مفهومی که ) 1 :رود  میه کارکلی ب به دو مفهوم »متعلق«گوید لفظ   میالبته ماینونگ

او نام این شیء را .  قسمتی از تصور ماست و ذهن موجود استو در ذهنی و درونی کامالً

»حالشیء «
 

)immanent object(یقات ما این شیء همان متعلق تصورات و تصد. گذارد  می

 transcendent object »ییالعشیء است«نام او مستقل از ذهن که   کامالًبه معنی شیئی )2 .است

ا امور ذهنی باین شیء علت یا قسمتی از علت شیء درونی است و . نهد  میرا بر روي آن

   .)(Simons,1998 : 283  رابطه علی و معلولی دارد

 خود را ۀنظری که تواردفسکی است  از اینپساین نظر نهایی از سوي ماینونگ  اظهار

 تصورات داللت بر اشیائی دارند معتقد بود تواردفسکی .کردحاالت ذهنی مطرح باب در 



٨٣تحلیلی بر نظریه اشیاء ماینونگ 

 که با آن شیء هستولی همیشه عاملی در آن تصورات  ،اند که خارج از آن تصورات

.)Findlay,1963 :8( خارجی شباهت دارد
 

 کامالًدو امر نی را  مضمون و متعلق امور ذه اوبنابراین

  .کند  میالیی معرفیعخارجی و است را ذهنی و دومی را کامالً اولی  وداند  میي از همجدا

  آنهالقاتعیان مضمون تصورات و مت م تمایزساً اسا،واردفسکی، همسان با تماینونگ

)distinction between content and object(  یم در توان  میکند که ما  می بناصلبر این ارا

گ این اشیاء که موجودیت ن ماینوةعقید بنابر . مورد اشیائی فکر کنیم که موجود نیستند

ندارند
 

)non-existent objects ( اندنوعسه:) موجودیتش نااشیائی از قبیل کوه طال که ) 1

شیائی از قبیل  ا)2(. است) brute empirical Facts( تجربی مبهمهاي  واقعیتتنها به دلیل 

هایی شبیه به هستی )3 .، ناموجودنداندمشتمل بر تناقضاین که مربع که به دلیل  ةدایر

دارند و وجودي همانند وجود  )subsist(  که ثبوت»تمایز قرمز و زرد«یا  »3 با 3تساوي «

  .درخت و خانه ندارند

 فکر کردن ما در مورد این .که موجود نیستندتوانیم در مورد اشیائی فکر کنیم   میما

این بدان معنی است . شود که آنها از قلمرو عدم به قلمرو وجود وارد شونداشیاء باعث نمی

 که پذیرد او به هیچ وجه نمی. با هم متفاوت هستندکه مضمون و متعلق تصورات کامالً

 به این ترتیب او .بخشد  میدار نوعی موجودیت ذهنی به آنصرف تصور اسب بال

کند   می متفاوتی این نظریه را ابطالۀهنی است و با ادل وجود ذۀ مخالف نظریکامالً

(Findlay, 1963 :22-26).   

  واژگان )double Function( ۀعملکرد دوگان

 آنها تجربیات درونی. ماینونگ واژگان عملکرد دوگانه دارنددر نظر
 

)inner experience( ما 

براین دو عملکرد متفاوت واژگان بنا. کنند و به متعلقات آن تجربیات اشاره دارند  میرا بیان

اشیائی که تجربیات ذهنی در مورد آنها داللت بر ) 2 ( درونیتجربیات بیان )1 (:عبارتند از

  . استصورت گرفته

 استفاده کنیم چه بخواهیم و چه نخواهیم توضیحی را در »خورشید« ۀاگر ما از کلم

 یعنی ؛میکن  میشود بیان  میهخاصی که تصور نامید )mental process( مورد فرآیند ذهنی
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 ة و یا در قو)perception(سی  یا در ادراك ح،دهیم که  میدر مورد این واقعیت شرح

خیال
 

)imagination( ،در عین حال به شیء فیزیکی . چیزي نزد ما حاضر شده است

 ة معنی واژهماناین . کنیم  می اشاره نیزخارجی مشخصی که همان خورشید است

کنم این واژه   میبنابراین اگر کسی بشنود که من لفظ خورشید را استفاده. خورشید است

وجود خارجی  تواند بر  می کهداند می  تصور مشخصی در ذهن منۀرا به عنوان نشان

صرفاً داللت بر واضح است که منظور من از استعمال لفظ خورشید . کندداللت خورشید 

ام   فرو روم و تالش کنم که حاالت ذهنیمگر اینکه در خود ،نیستتصور من از خورشید 

ها  صورت چیزي فراتر از اندیشه در اینکه است بررسی کنم ها  را که مطابق استعمال واژه

چیزي که من در  آن در حالت متعارف،  بنابراین.مورد نظر نخواهد بودو تصورات من 

 من به آن است وخورشید  ةکنم و مراد اصلی من از استعمال واژ  میمورد آن صحبت

کدام  ها مایل از من دورتر است و شبیه هیچاست که میلیوناي  اشاره دارم، شیء فیزیکی

  .از حاالت و فرآیندهاي ذهنی من نیست

عملکرد م را و عملکرد دوexpressive ((  ماینونگ عملکرد اول را عملکرد بیانی

داللی
 

)significant(ساسی خلط بین این دو  اۀاو معتقد است که ریش. نامد  می واژگان

  .گردد می بریان محتوي و متعلق حاالت ذهنیمعملکرد به اشتباه 

پردازد و در این بررسی از   می ماینونگ به بررسی جمالت و عبارات،پس از این بحث

  .)Findlay ,1963: 60-62( گیرد  میداللی واژگان بهره تفسیرش در مورد تمایز عملکرد بیانی و

  بندي آنها و تقسیم)sentences( »جمالت«و  )mere phrases( »هعبارات ساد«ی بررس

یان واژگان و ترکیباتی که میک تفاوت اساسی  از زمان ارسطو ماینونگ ةبه عقید

یان ترکیب مبه تفاوت ماینونگ . داشته است نیستند وجود  چنین با آنهایی کهاندسازجمله

بزرگ  خانۀ«ه نیست و ترکیبی شبیه به که معنی دارد ولی جمل» خانۀ بزرگ«شبیه اي  لفظی

شود که برخی عبارات   میاما چه چیزي باعث. کند  میکه جمله است اشاره» وجود دارد

مرکبی که هاي   از سایر عبارت جمالتبخش تمایزۀما باید به دنبال خصیص؟ جمله باشند

   .)Meinong, 1910: 30 qouted by Findlay,1963:62(  باشیمجمله نیستند

 دو احتمال را ، واژگان که در بخش پیش مطرح شدۀینونگ با توجه به عملکرد دوگانام
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که این خصیصه ریشه در  ستا احتمال اول این. کند  میمطرح کرده و آنها را بررسی

 درونی واحدي در هر دو عبارت شکل گرفته ولی ۀ یعنی تجرب.عملکرد داللی داشته باشد

 تجربیات درونی این که اصوالً ست ا احتمال دوم این و.معنی این دو عبارت متفاوت است

 او یک ،براي بررسی احتمال اول .دآنها یکسان باشدو عبارت متفاوت باشند ولی معنی 

 ما باید باور داشته باشیم که :گوید می. انگارد  میفرض را مطرح کرده و آنرا مسلمپیش

صورت یک ترکیب  در این. ت آن اسةدهند جمله، ترکیب معانی واژگان تشکیلمعنی یک

این «در دو عبارت . تواند همان معناي جمله را داشته باشد  میاز واژگانی که جمله نباشند

ما یک موضوع مشخص داریم و یک صفت که آنرا » این فلز سبک«و » فلز سبک است

دهنده آن ک جمله ترکیب معانی واژگان تشکیلبراساس این که معنی یکند و   میتوصیف

 لذا احتمال اول رد. خیلی مشکل است که ما میان معنی این دو عبارت فرق بگذاریم است،

 اینکه دو عبارت  یعنی. اختالف را باید در احتمال دوم بررسی کنیمۀ پس ما ریش.شود می

 درونی یکسانی در مورد آنها رخ نداده ۀکه تجرب معناي یکسانی داشنه باشند در حالی

در . ندهاي درك این دو عبارت متفاوت از یکدیگرکه راه ستامعنی این بدین است و 

 یک شیء توصیف شده را در نزد  ما صرفاً،»این فلز سبک« یعنی در عبارت اخیر،مورد 

 یا سلبی در مورد آن در ینگریم بدون اینکه وجه ایجاب  میدهیم و به آن  میذهن خود قرار

ولی . وي نفسمان در مورد آن عبارت و البته بدون داشتن حکم و اذعان از س.نظر بگیریم

را همراه اي  شدهیک ادراك محض نیست بلکه حکم تعریف» این فلز سبک است«ۀ جمل

.ایما پذیرفتهراي  دهد ما چنین رابطه  میکه نشاندارد 

 نوعی که :این خصیصه عالمتی است براي تمایز میان دو نوع بنیادین تجربیات درونی

شود و ادراك محض است و نوع دوم   مینامیده )Idea or The pure presentation( تصور

 یا حکمکه تصدیق
  )Judgment( شود  مینامیده.  

 کند که دو عامل اساسی موجب تمایز تصور محض از تصدیق  میماینونگ خاطر نشان

شود ولی تصورات فاقد آن هستند عامل   میاولین عاملی که در تصدیقات یافت. شود می

 این حکم، یا که در ست ادوم اینل و عام. است )conviction(  نفساذعان و احکام

رو   از این.گیرد  میصورتنفس ول از سوي حم بین موضوع و مۀپذیرش و یا رد رابط
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  .)Findlay 1963:63 (یان ایجاب و سلب داردمتصدیق همیشه یک موقعیت متعین 

 . در مورد آن نداریمدر تصور محض چیزي به ما عرضه شده است ولی ما هیچ اعتقادي

عبارت ساده و جمله وجود ي هیچ اختالفی در معنا بنابراین. نه اعتقاد منفی و نه اعتقاد مثبت

  .  ادراکی است که ما نسبت به آنها داریمةندارد بلکه تفاوت اساسی آنها در نحو

بنابراین . که عبارت ساده بیانگر تصور محض است جمله بیانگر تصدیق است در حالی

  .)ibid : 64( پذیرد  میتصدیق را و ینونگ معیار سنتی براي تمایز میان تصورما

  او.گیرد  می مهم و قابل توجهۀتمایز میان تصور و تصدیق یک نتیجماینونگ از این 

تواند مثبت باشد   می بنابراین همیشه. یک شیء استةگوید تصور حضور محض و ساد می

شود هرگز در مورد آن مطرح   میدیقات مطرحو تقابل ایجاب و سلبی که در مورد تص

ی برخورد کردیم پا را ف منمریم که هر جا به یک ایتوانیم بگو می ن ما تلویحاًبنابرای. نیست

  .by ibid: 81, Poli, 2001: 348)( ایم ه تصورات بیرون نهادةاز دایر

نی را اینونگ نوع سومی از ادراکات ذه، مپس از بررسی تمایز میان تصور و تصدیق

 این نوع .نامد  می)assumptions or supposals( ها او این نوع سوم را فرض.کند  میمعرفی

ف و تحلیل این نوع سوم کش.  میان تصورات و تصدیقات استۀسوم در حقیقت واسط

  . است بودههاي او به علم روانشناسی فلسفیترین کمکارزشیکی از با

  »هافرض «ۀ مختصري به نظریةاشار

بین تصورات و تصدیقات هایی  واسطهها نگونه که بیان شد از نظر ماینونگ فرضهما

یکی از دو عامل تمایزبخش میان تصورات و ها  به این معنی که فرض.هستند

 ، را عامل حکم و اذعان نفسها فرض. را ندارند عامل دیگر ی ولدارندتصدیقات را 

از سوي دیگر آنها نیز همانند ولی ندارند متعلق به تصدیقات است،  که اساساً

 آنها با این خصیصه .ایجاب و سلب داشته باشند یانمتصدیقات باید موقعیت معینی 

  .)Meinong1910:4  quoted by Findlay ,1963:64( شوند  میاز تصور محض متمایز

کنیم   میکند که ما امري را فرض  میرا منحصر در موارديها ماینونگ کاربرد فرض

به ما  مثالً. نه یا به آن باور دارد یاآپذیرد یا خیر و   میه به اینکه آیا نفس ما آنرابدون توج



٨٧تحلیلی بر نظریه اشیاء ماینونگ 

  .پیروز بوده است» 1899-1902بور در جنگ سال شهر « کنیم که   میفرضصورت کاذب 

 که این قضیه را مفروض بگیریم در حالیله أ یک مسنتیجۀتوانیم براي نیل به   میما

 را فرضعنی پیروزي بور در جنگ بور مکه  کسی. داده استدانیم چنین امري رخ ن می

. را مفروض گرفته باشد نآ حتی اگر براي بازي و سرگرمی ،داند  میآن را مثبتکند  می

بور در جنگ مذکور شکست «: توانیم این مثال را بزنیم  میسلبیبراي ساختن یک فرض 

تصور  در که ذهن  ر حالی د؛فعال هستیم  در ساختن یک فرض ما کامالً.»خورده نبود

 پذیرد  نمیمحض یک حالت انفعالی نسبت به اشیاء دارد  و هیچ چیز فراتر از آن صورت

)ibid : 227 quoted by ibid: 65(.  

نامیده است ما  »هافرض« که ماینونگ آنها را ادراکات ذهنیه دستپس از پذیرش این 

فرق جمله با صور زبانی . کنیم  میيبندفرمول بخش جمالت را مجدداً عملکرد تمایزۀنظری

یک فرض یانگر یک تصدیق و یا بیانگر که جمله تعبیري است که یا ب ست ادیگر در این

 گاهی این . فعال استکامالًبیاتی رچنین تجذهن در پذیرش یا رد  .شود  میدر نظر گرفته

در  (آن استو گاهی فاقد ) در تصدیقات (فعالیت پذیرش یا رد همراه با اذعان نفس است

 زیرا تنها با ؛در فلسفه ضروري استها گوید طرح بحث فرض  میماینونگ .)تصورات

همچون طبیعت استنتاج، درك هایی  توانیم پدیده  میاست که ماها مراجعه به فرض

  . را بفهمیم… طبیعت امیال، هنر وسلبی،واقعیات 

کند و   میتشریح کامالًان جمالت و عبارات ساده را ماینونگ پس از اینکه تمایز می

ساختار آن از این رهگذار بخش جمالت اضافه کرده و  عملکرد تمایزۀفرضیات را به نظری

  .پردازد  می این نظریهتکمیلکند، به   مینظریه را اصالح

   عملکرد تمایزبخش جمالتۀ نظریتکمیل

 بازی واژگان ل مطرح شد، تمایز جمالت از غیر آنها به عملکرد بیانقببنابر آنچه در بخش 

معنی یکسان دارند ولی دو اي  مرکب غیر جملهجمالت و عبارات به عبارت دیگر . گردد می

 از زمان ارسطو فیلسوفانگوید اکثر   میونگن مای.گیرد  میصورتدو ادراك ذهنی متفاوت از آن 

 یعنی درونی و ،ویسوبژکت این تمایز امري کامالًدر حالی که  .اند تا زمان حال این نظریه را پذیرفته
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:Meinong, 1910( شود  می، تلقیوابسته به ذهن مدرك 43quoted by Findlay,  اما .)65 :1963

 خود همیشه اصالت را به اشیاء مستقل از ذهننظریۀ اشیاء س براسااز آنجا که  ،ماینونگ

 گوید جمالت و  میاو .را بپذیرداي   سوبژکیتو و ذهنیتمایزتواند چنین   نمی،دهد می

 بلکه تفاوت اساسی آنها در تمایز ،عبارات ساده تنها در عملکرد بیانی با هم متفاوت نیستند

 دارد و  خود رامتعلق خاصها است  تصدیقات و فرضله که بیانگر جم.متعلقات آنهاست

 ،و بدین ترتیب .اند  که همه آنها مستقل از ذهن متعلقات دیگري دارد همتصور محض

  . شود  مییر آنها امري خارجی و اوبژکتیوتمایز میان جمالت و غ

  تبیین متعلقات حاالت و ادراکات ذهنی

 متمایز توي و متعلق امور ذهنی را کامالًهاي قبلی اشاره کردیم که ماینونگ محدر بخش

در این . استاستعالیی  او معتقد است که متعلق امور ذهنی امري مستقل از ذهن و .داند می

  .پردازیم  میتصورات، تصدیقات و فرضهاینونگ میان متعلقات طرح تمایز مابه بخش 

. تندهس) pure objects(  ماینونگ متعلق تصورات محض، اشیاء محضةبنابر عقید -1

یا  لذا متعلق تصور نیز شیء محض ،حضور ساده و محض اشیاء نزد ذهن است ،تصور

در ( شود  نمیلحاظن آدر  )being or nonbeing(ی هستی یا نیست و چیستی محض است 

 لذا .) استهستی یا نیستی اعم از وجود یا عدم و ثبوت یا عدم ثبوتنظر ماینونگ 

فرا [آوسر زاین  «آنها. گوید اشیاء محض فراتر از هستی یا نیستی هستند  میماینونگ

. داند  میاین قلمرو، قلمروي است که ماینونگ اشیاء محض را متعلق به آن.  هستند»]وجود

  .شود  میهاي دیگر مطرحیل آن در بخشضفتفراتر از وجود و ثبوت که قلمروي 

هایی را براي  او مثال.هستند )Objectives( »هاآبجکتیو« ،هامتعلق تصدیقات و فرض -2

 ،2+2مجموع «، »چین جمهوري است«، »برف سفید است«: کند به طور مثال  میذکرها آبجکتیو

  .» است5 برابر

 آنها . ولی هستی آنها از قبیل وجود کوه یا جنگل نیستارنددها نیز هستی آبجکتیو

و متصف گیرند   میشیاء انتزاعی جاياقلمرو در دارند و بنابراین  (abstract)هستی انتزاعی

 توانند  می عالوه بر این آنها. وجود عدمد یا و نه وجوشوند  میبه ثبوت یا عدم ثبوت

واقعیبه متصف 
 

)Factual ( ودن واقعی بیا غیر )unFactual (شوند.  



٨٩تحلیلی بر نظریه اشیاء ماینونگ 

  .گوید تصدیقات و فرضیات متعلق دیگري هم دارند  می ماینونگ»هاآبجکتیو«پس از ذکر 

 ۀواسطه  آنها است و متعلق دوم، امري است که بۀواسط متعلق بی،»آبجکتیو« یعنی ،متعلق اول

موضوعات این امور .گیرد  می متعلق تصدیقات و فرضیات قرار»آبجکتیو«
5

 که شوند می نامیده 

دیق قرار گرفتن برف سفید است که قابلیت مورد تص »آبجکتیو «مثالً.  با آنها مرتبطند»آبجکتیوها«

متعلقات  و برف و سفیدي که این قابلیت را ندارند  است تصدیقاتۀواسطرا دارد متعلق بی

  .)Poli,2001:349-351 Findlay,1963:67  Chisholm,1972 : 262 ,D. J. :283(  هستنددودرجه 

 متعلق جمالت، .بنابراین تمایز اساسی جمالت و تصورات در متعلقات آنها است

باالتر ۀآنها اشیاء مرتب.  هستند»هاآبجکتیو«
6

توانند   میو تنهااند   هستند که اموري انتزاعی

که فراتر از هستی اند  که متعلقات تصورات اشیاء محض  در حالی؛شوندمتصف به ثبوت 

  .شوند  میاظیا نیستی لح

نظریۀ هاي بندي انواع اشیاء از حیث تعلق ادراکات ذهنی به آنها، یکی از قسمتتقسیم

سه ماینونگ اصطالح شیء را به . استهاي زبانی ماینونگ است که مملو از داماشیاء 

از یک سو اصطالح شیء را به عنوان یک اصطالح عمومی . برد  میمعناي مختلف به کار

. کند  میاستفاده Gegenstand  واژه آلمانی ازبرد که به این منظور  می به کار اشیاءۀ نظریدر

شوند   می که در اصطالح عمومی شیء محسوبچیزهاییبرخی از براي از سوي دیگر 

 هستند و »آبجکتیوها« به معناي اموري که موضوعات یعنی ،معناي محدودتري دارندولی 

سومین مورد . گیرد  می کمکء شی، از واژةدگیرن  نمیخودشان مورد حکم یا فرض قرار

  . کاربرد آن براي متعلق تصورات است،استعمال این واژه

 و دومی objectمفهوم اولی را به سه ماینونگ به منظور تمایز میان این  انگلیسی زبان مترجمان

,poli, 2001:350, Findlay ( اند ترجمه کرده  pure objectو سومی را به objectumرا به  1963:67(.  

   هستیهايقلمرو

 قلمرو )2(قلمرو وجود )1(  :رد داهستی دو قلمرو اصلیبر اساس دیدگاه مشهور، 

 اوسر«نیز به تبع پیشینیان خود این دیدگاه را پذیرفت اما با ابداع قلمرو ماینونگ . ثبوت

  .)Poli ,2001:347( دیدگاه را تکمیل کرد ، این)aussersein:و به آلمانی extra existent (»زاین
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  تحلیل قلمرو اول

.  قلمرو موجودات است،این قلمرو. این قلمرو متعلق به اشیائی است که در اطراف ما هستند

اشیائی که در این قلمرو هستند مادي
 

)material(،ندمند و مکانم زمان )spatiotemporal( 

  را متعلق به این قلمرو)real object(  ماینونگ اشیاء واقعی.)linsky and zalta:3(هستند

کند شبیه تعریفاتی است که در فلسفه براي اشیاء   میداند و تعریفاتی که براي آن ذکر می

ن موجود گوید اشیاء واقعی اشیائی هستند که از حیث طبیعتشا  میاو. شود  میانضمامی

اعم از موجودیت بالفعل . مانع از وجود باشد، واقعی نیست باشند و هر شیئی که ذاتاً

 . واقعی به معناي زمانی است،به عبارت دیگر.  حال و آینده است،موجودیت در گذشته

بر طبق این . تواند موجود باشد  میبنابراین هر آنچه که در زمان موقعیتی داشته باشد

وسیله آن در حال تایپ مطالبم هستم و ه تعریف، ژولیوس سزار، کامپیوتري که من اکنون ب

ماینونگ البته . باشند  میو متعلق به این قلمرواند  یفیات و اجزائشان موجودمراه ک هبه... 

 او .دهد که در زمان حال وجود دارند  میئیبه اشیااي  در دیدگاه نهایی خود امتیاز ویژه

 بالفعل بنابراین تنها قسمتی از اشیاء واقعی، داراي صفت .داند  می)actual( آنها را بالفعل

  .)Findlay,1963:250( بودن هستند

  تحلیل قلمرو دوم

 اشیاء (ideal object) .استاي  اشیاء ایدهشتمل بر مثبوت ماینونگ قلمرو از نظر 

ه در زمان قرار ندارند و از حیث کآنها اشیائی هستند . به جاي وجود ثبوت دارنداي  ایده

اظ طبیعتشان لذا آنها به لح. دارنداز ثبوت نابائی ولی  از وجود دارند اباءطبیعتشان 

و  )mathematics(، ریاضیات)numbers(، اعداد)values(ارزشها. متقرر و ثابت هستند

اي  از جمله اشیاء ایدهو  دارند ثبوت که اشیاء مرتبه باالتر هستند »آبجکتیوها« نیز

  .)Poli, 2001: 348-349( شوند  میمحسوب

ها هم هستی رند، هستی اسبها هستی دااسب: یمیگو  میوقتی ماینونگ ۀبراساس نظری

  داراي هستیرا »ها بجکتیوآ«ماینونگ این ربناب. دارند و هستی هستی اسبها هم هستی دارند

از نوع وجود است ولی هستی هستی ها  هستی اسب .)Chisholm,1972 :261-262( داند می



٩١تحلیلی بر نظریه اشیاء ماینونگ 

 ثبوت   اشیاء ماینونگ اشیائی که وجود دارند،ۀبراساس نظری. از نوع ثبوت استها  اسب

 ماینونگ از که تفسیري .)Caplan, 2003:2( ارند ولی عکس آن همیشه درست نیستهم د

دهد بسیار شبیه به تعاریف فیلسوفان در مورد اشیاء انتزاعی است   میارائهاي  اشیاء ایده

   .)ibid( اندنرا به اشیاء انتزاعی ترجمه کردهحتی بسیاري از شارحان ماینونگ آ

  »ر زاینآوس«تحلیل قلمرو 

 فیلسوفانبرخی  مورد پذیرش غالباًوجود و ثبوت ر که اشاره شد دو قلمرو وهمانط

 »زاین وسرآ« یعنی عالم ، اما ابتکار او بحث از قلمرو سوم؛ است نیز بودهمتقدم بر ماینونگ

شامل اشیائی است که نه وجود دارند قلمرو وجود و ثبوت اشیاء عالوه بر  این عالم .است

شوند متعلق به این   می اشیاء محض که فراتر از هستی و نیستی در نظر گرفته.ثبوتو نه 

مرج قرار دارند و هیچ واین اشیاء در یک هرج.  دارند»زاین وسرآ«قلمرو هستند یعنی 

به تحقیق در مورد اي   عالقهمهستند که علواي  آنها اشیاء جداگانه. ارتباطی با هم ندارند

.ها است کشف قوانین و سیستمعلم آنها ندارد زیرا کار

 شود  می در نمودار زیر خالصه و علم مربوط به آنهانظر ماینونگ پیرامون قلمروهاي هستی

  ):پردازد  می واقعی اشیاءۀفیزیک علمی است که تنها به مطالعبر اعتقاد ماینونگ متا بنا(

  »زاین وسرآ«قلمرو اشیاء   اياشیاء ایده  اشیاء واقعی  

  *  *  *    اشیاءۀنظری

  -  *  *  وجودشناسی

  -  -  *  متافیزیک

  

 حتی  .)Poli,2001: 348-349( گیرد می را دربراشیاء اشیاء است که تمامی ۀبنابراین تنها نظری

  . گنجد  مینظریهمربع دایره نیز در این اشیاء ممتنع مانند اشیاء ناموجود همانند کوه طال و یا 

  »زاین وسرآ« قلمروچگونگی تشریح و تبیین اشیاء ناموجود و 

پردازي پیرامون نظریه اشیاء، ۀ نظریۀبرانگیزترین نکتبزرگترین شهرت ماینونگ و بحث

  در مورد اشیاء موجود بحثگوید وقتی که ما صرفاً  میماینونگ. موجود استاشیاء نا
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 در نتیجه ماینونگ در .ایم ه غافل شد، یعنی اشیاء ناموجود، دیگر حقیقتۀکنیم از جنب می

 تبیین اشیاء ناموجود است و به دنبال او فیلسوفان ة اشیاء بزرگترین اهتمامش نحوۀظرین

 اشیاء ۀو روز به روز نظریاند   این تالش را ادامه داده)meinongian philosophers( ماینونگی

  .اندکردهتر را کامل

 امري است ،هستند یا خیردر قلمرو هستی  آیا ) انتزاعی(اي  ایدهبحث از اینکه اشیاء 

 آنها کهچرا  ؛اند نگرفتهاش باره هنوز تصمیم قطعی درفیلسوفان آن دشواريکه به دلیل 

 به طور  قابل مشاهده نیستند و؛دنگنج  نمی در سلسله علل؛وجود زمانی و مکانی ندارند

تر و ولی از این بحث سنگین. است  تفکر در مورد آنها مشکلاي هستند کهکلی به گونه

در بخشهاي  .یا خیرممتنع هستی دارند ال است که آیا اشیاء سور پاسخ به این تپیچیده

 چند سپس با ذکر  وپردازیم  میله پیرامون هستی اشیاء ناموجودئبعدي ابتدا به طرح مس

,Hofweber).کنیم می هستی آنها را تبیین ة، نحوهمقدم 2000:1)

    طرح مسئله

 و ما آزادانه قادریم که در مورد آن اشیاء گوید هر چیزي یک شیء است  میماینونگ

توانیم هم   میبه طور مثال ما. چه آن اشیاء موجود باشند و چه موجود نباشند. بیاندیشیم

  . و هم یک تصور غیر شهودي در مورد کوه طال داشته باشیم)intuitive( شهوديیک تصور 

 هر چند که ممکن .یمداشته باش  دایرهتوانیم تصوري در مورد مربعِ  میهمچنین ما

اشیائی که تصورشان در ذهن ما حاضز نیست بدون شک . نیست این تصور شهودي باشد

 آنها در ماوراء .چیزي هستند و متعلقات این تصورات با تجربیات درونی ما متفاوت هستند

توانیم در مورد   میما. هستندالسویه  علیذهن ما قرار دارند و نسبت به تفکر و معرفت ما 

علیرغم اینکه . نهایت قضایاي درست بسازیم که با این اشیاء مرتبط هستندین اشیاء بیا

کوه « ۀولی بدون شک دو قضی ؛نیست حقیقی » وجود دارند، طال یا مربع دایرههکو« قضیۀ

مچنین ه .حقیقی هستند » دایره هم مربع است و هم دایرهمربعِ« و »طال، طالیی و کوه است

 که این ایم هحقیقتی را در مورد کوه طال بیان کرد » وجود نداردکوه طال«یم یاگر بگو

عالوه بر این، حقایق دیگري نیز که مرتبط با این . حقیقت به استحکام حقایق دیگر است



٩٣تحلیلی بر نظریه اشیاء ماینونگ 

 بنابراین بدون شک .)ذکر شد که قبالًاي  همانند همان قضیه( اندموضوع هستند قابل طرح

گونه برخورد کنیم که با عدم محض ل کوه طال آنما اجازه نداریم که با اشیائی از قبی
 

)nothing( 

  .کند  میبندي را به صورت یک تناقض آشکار صورتماینونگ این دیدگاه. کنیم  میبرخورد

.)Findlay, 1963: 43-44( »یم که نیستندیتوانیم بگو  میآنهااشیائی هستند که ما در مورد «
7

   

  :ن در چند مقدمه خالصه کردتوا  میله رائبه طور خالصه طرح این مس

  .هر چیزي یک شیء است  -1

  .توانیم در مورد اشیاء تفکر کنیم  میما آزادانه -2

از  شهوديیا غیر شهوديتوانیم در مورد اشیاء ناموجود بیاندیشیم و تصورات   میما -3

  .آنها داشته باشیم

  .این اشیاء مستقل از ادراکات و ذهن ما هستند -4

 مختلف  حقیقی در مورد محموالتی که با تصورات ۀنهایت قضی بیتوانیم  میما -5

).شود  می نتیجهاین مقدمه از ویژگی سوم(بسازیماند  مرتبط

. کند  می اشیاء را به دو صورت مطرحۀ اصلی نظریۀلئسمواقع ماینونگ  بنابراین در

با ثانیاً د بیاندیشیم و توانیم در مورد اشیاء ناموجو  میمااوالً یکی اینکه با توجه به اینکه 

را مطرح کرده لذا این تصورات ما ذهنی  ادراکات ،ون و متعلقضمتوجه به تمایز م

 توجیه این ةله نحوئ بنابراین صورت مس. و غیر وابسته به ذهن ما دارنداستعالئیمتعلقاتی 

  .اشیاء ناموجود است

این . شود  میطرح قبل به صورت دیگري مۀلئ محتواي همان مس، پنجمۀو بنابر مقدم

 آنرا پیشنهاد )ernest mally( مقدمه براساس اصلی است که شاگرد ماینونگ، ارنست مالی

آن اصل، اصل . اش را براساس آن اصل گسترش دادد و ماینونگ آنرا پذیرفت و فلسفهکر

.عدم وابستگی چیستی به هستی است
8

تواند صفات   می براساس این اصل یک شیء

یعنی . نباشد که چنین شیئی اصالً ت تعریف شده داشته باشد در حالیتعریف شده و طبیع

 در .)استثبوت  هستی اعم از وجود و ،در اینجا منظور(  نباشداهیچ نوعی از هستی را دار

  .پردازیم  میبخش بعدي به توضیح بیشتري در مورد این اصل
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 اه حل این تناقضشود، پیداکردن ر  می این اصل مطرحسکه براسااي  لهئمس ،بنابراین

 متعلق اندیشه ما باید امري خارجی و است که از سویی، بر اساس دیدگاه ماینونگ،

اندیشیم   مینهاآاز سوي دیگر اشیاء ناموجودي که ما در مورد  غیروابسته به ذهن ما باشد و

توجیه هستی  در حقیقت ما به دنبال  .هیچ جایگاهی در عالم موجودات خارجی ندارند

  .هستیماموجود اشیاء ن

  هستیبه  چیستی عدم وابستگی اصل 

یک شیء . اند)possible (هر دو اشیاء ممکناي  ایدهگوید اشیاء واقعی و   میست مالینار

رو آن  از این.  آن شیء باشد)Sein ( شیئی است که طبیعتش مانع از هستی)impossible (ممتنع

برخی اشیاء ممتنع .  مانع از ثبوتشیء شیئی است که طبیعتش هم مانع از وجود است و هم

ئی باشد شیء ممتنع دیگر ممکن است شی. دندار )contradiction Sosein( آمیزتناقضچیستی 

  . زیر استفاده کنیمنمودارتوانیم از   میبراي فهم بهتر ما. آمیز داردکه چیستی آن چیستی تناقض

  

  

  

  

  

  

  

Sosein(تواند ممتنع باشد وقتی که چیستی آن   میشیء  در این .آمیز باشدتناقض) 1

Soseinصورت  sein را از ثبوت هستی اعم از وجود و 1 مین طریق  هبه. کند  می سلب1

Soseinیم کهیتوانیم بگو  میما Sosein یک شیء ممتنع است اگر چیستی آن 1   هستی)(2

Sein چیستی آن را براین شیء بنا. تواند ادامه پیدا کند  میهمین ترتیبه ب.  سلب کند)(2

 نه واقعی هستند و  این نوع اشیاء.رو نه وجود دارد و نه ثبوت  از این.ممتنع هستی ندارد

  .اينه ایده

  )1هستی (

Sein 1

So Sein 1
)1چیستی (

So Sein 2   )2چیستی (

Sein 2Object       )2هستی (



٩٥تحلیلی بر نظریه اشیاء ماینونگ 

 اصل وابستگی و اصل عدم :کند  می دو اصل را مطرحیدر حقیقت مال

کند که هستی یک شیء وابسته به چیستی آن است   میاصل وابستگی بیان. وابستگی

ه هستی آن شیء بگوید هستی چیستی یک شیء وابسته   میو اصل عدم وابستگی

  .)Mally , 1904 :126-127 quoted by Poli,2001:353-354 ( نیست

 وسرآ« آموزه اصل عدم وابستگی چیستی شیء به هستی آن که از اصول تیببدین تر

  .هاي پیشنهادي مالی نشأت گرفته است است از همین بحث»زاین

  تناقض مذکورله و راههاي حل ئراه حل مس

 اولین پیشنهاد این است که براي .هاي مختلفی براي حل این تناقض ارائه شده استحلراه

 )existent for Thought ( یا وجود براي ذهن)existence in Though(وجود در ذهناشیاء این 

 رچندهیم چنین اشیائی یتوانیم بگو  میبه این مفهوم ما .)Findlay ,1963:44 (در نظر بگیریم

بنابراین تناقض مذکور هرگز .  دارندنیکه در خارج موجود نیستند اما در ذهن وجود ذه

اساس وجود ذهنی، اشیائی که در خارج وجود   زیرا از یک سو بر؛شود  نمیمطرح

آنها  شخص برم لذا طبیعت و صفات .شوند  میخارجی ندارند در ذهن داراي وجود ذهنی

: شود  میآمیز مطرح شد چنینکه به صورت تناقضاي  یه بنابراین صورت قض.شود  میحمل

یم که وجود یشان بگوتوانیم در مورد  میو مااند  اشیائی هستند که موجود به وجود ذهنی

  .خارجی ندارند

  ادراك ذهنی را از هم متمایز»متعلق« و »مضمون«اشاره کردیم که ماینونگ  قبالً

 و مستقل از ذهن هستند استعالئیذهنی اشیائی داند و معتقد است که متعلقات ادراکات  می

 لذا مضمون ذهنی باید متعلقی .شود  نمیکه نه کل آنها و نه قسمتی از آنها در ذهن یافت

 ۀگوید اندیش  میماینونگ. شود  نمیخارجی داشته باشد و تحقق آن با وجود ذهنی توجیه

.)ibid: P45(د نیستتواند موجود باشد ولی خود مربع دایره موجو  می دایرهمربعِ
 

بلکه 

  .متعلق به قلمرو دیگري از هستی است

در نظر  )pseudo-existence( وجودکه براي چنین اشیائی شبه ست اراه حل دوم این

وجود چه تفسیري دارد به طور کامل روشن نیست و ماینونگ اما اینکه این شبه. بگیریم
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براي این ادعا فسیر ممکن است ت سه. کند  می آنرا رد،بدون مشخص کردن تفسیر مناسب

  :شودوجود دارد مطرح  شبه xکه

 موجود x اعتقاد بر این است یا فرض شده است که) 2 (.وجود دارد  xتصورِ) 1(

یابد که این هستی با لفظ   می به دلیل ارتباط با یک امر موجود، نوعی هستی راx)3 (.است

  .شود  نمیوجود تعریف

) being for Thought(  ذهنیوجود تفسیر سوم همان مفهوم ،نونگن مایا شارحةبنابر عقید

 .پذیردونگ به هیچ وجه وجود ذهنی را نمیچون ماین ؛ مردود است،بنابراین تفسیر سوم. است

 با تفسیر اول و دوم نیز مردود است زیرا در این صورت شیء براي دارا بودن وجوداما شبه

 ار ناما ماینونگ ای.  ذهن حضور داشته باشدشبه وجود باید براي یک ذهن و یا چند

 زیرا .زیرا معتقد است که اشیاء ناموجود نیازي به مورد تفکر قرار گرفتن ندارند. پذیرد نمی

د تفکر قرار نداده و دهد که کسی آنها را مور  میتوجه به بسیاري از اشیاء ناموجود نشان

 به خودروي موتوري فکر 1700 در سال اینکه شخصی. نیازي به این امر ندارند آنها اصوالً

 یک 1700 بلکه خودروي موتوري در سال .ه است باعث حقیقی شدن آن نشده باشدکرد

  .حقیقت بود بدون اینکه اذهان آن دوره قادر به درك آن باشند

  نقص یا کمبودي در اشیاء ناموجود از حقیقت آنیچ ماینونگ معتقد است که ه

. که ما قادر به کشف جزء مفقود نیستم ست ا کمبود به دلیل این زیرا آن نقص یا؛کاهد نمی

بوده که واقع هر نقص یا کمبودي یک حقیقت در مورد یک شیء ناموجود  گوید در  میاو

کند که   میی تحقیقیکه در مورد صفات فضا کسی مثالً. به دالیلی بر ما پوشیده است

ی نیست به ی بگوید که چنین فضاتواند  نمیخصوصیات فضاي جهان بالفعل ما را ندارد

  ناموجود حقایقی داریم که کامالًَ ما در مورد اشیاءبنابراین .دلیل اینکه قابل تصور نیست

  .مستقل از ذهن هستند

که هر شیئی براي موجود شدن باید مورد تفکر قرار گیرد کنیم میگوید ما قبول   میماینونگ

نظور موجود نشدن باید مورد تفکر قرار بگیردیم یک شیء به میاما این درست نیست که بگو
9 

)Meinong,1904:83,Findlay1963:45-46(.  



٩٧تحلیلی بر نظریه اشیاء ماینونگ 

 )the principle of mathematics( اصول ریاضیاتراه حل سوم راه حلی است که راسل در کتاب 

 راسل .پوشاند  می اشیاء ناموجود را، هستیةتر کردن دایراو با گسترده. کند  میپیشنهاد

به طور خالصه متعلق به هر . ستی متعلق به هر شیئی است که امکان تصور دارده« :گوید می

خود آن قضایا  منجر به یک قضیه صادق و یا کاذب شود و همچنین هستی به  است که چیزي

.  که وجودش انکار شده Aاصطالحی هست به نام »  نیستA«در قضیه  مثالً. هم متعلق است

 فضاي ،)relations(ها، نسبت)Homeric gods(هومريخداهاي ، اعداد. هستی دارد   Aرو از این

همه هستی دارند و اگر  )chimera ( و خیاالت واهی)four-dimensional space(چهاربعدي

ت عمومی همه فبنابراین هستی ص. توانستیم از آنها قضیه بسازیم  نمی ماندهستی نداشت

 اما وجود صفت خاص برخی از این .دهد  میاشیاء است و ذکر یک شیء هستی آنرا نشان

,Findlay( »ها استهستی 1963: 47(.  

است که ماینونگ در اي  این راه حل نهایی.  است»زاین وسرآ« ة آموزچهارمراه حل 

  .کند  میارائهبراي توجیه تناقض مذکور و در نتیجه براي تبیین اشیاء ناموجود نظریۀ اشیاء 

  :شود  میبنا سه اصل ۀ بر پای»زاین وسرآ« ةآموز

                            .واقعیاتی در مورد ناموجودیت مطرح است: اصل اول

                              .این واقعیات، هستی مستقل از ذهن دارند: اصل دوم

   .)Findlay ,1963:50( واقعیات ناموجود با اشیاء ناموجود مرتبطند: اصل سوم

گوید اشیاء محض  میذکورماینونگ براي تبیین تناقض م
 

)pure object(ة بیرون از دایر 

اشیاء محض، . هستی و نیستی هستند و هم هستی و هم نیستی براي آنها خارجی است

 ةشود و هر دوي آنها خارج از محدود  نمینها لحاظآیائی هستند که هستی یا نیستی در اش

 وتی در چیستی آن نداردبنابراین اینکه یک شیء محض هست یا نه تفا. ء هستنداشیا

  .)توضیح داده شدتفصیل این اصل بر طبق نظریه مالی (

در واقع شیء .  دارد»زاین وسرآ«شیء محض . شیء محض نه هستی دارد و نه نیستی

) اعم از وجود یا ثبوت(یا نیستی   اشیاء است که مورد ارزیابی هستی وة تصور سادضمح

گوید شیء محض فراتر از هستی و نیستی است  می همین دلیل ماینونگبه . گیردنمیقرار 

 اشیاء محض .هستی است یعنی بیرون از ؛)Poli ,2001:348( شیء محض اوسرزاین است و
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ب است که نگوید ق البته ماینونگ مرا.)Chisholm,1972: 261( جا و مکان هستنداشیاء بی

دهد که هر   میضین نشان قانون امتناع ارتفاع نقی.انداشیاء محض خالی از هستی و نیستی

من این است ي گوید ادعا  میولی او. شیئی باید لزوماً یا داراي هستی باشد یا داراي نیستی

چیستی یک شیء  ، اشیاءۀاساس نظری بر .دنکه هستی و نیستی کاري به شیئیت شیء ندار

هاي متعینمشتمل بر تعدادي از چیستی
 

)determinate so- being( ل فیل به طور مثا. است

  متعین و جز اینها،با متعین شدن حیوان بودن، خرطوم دراز داشتن، پوست کلفت داشتن

 چه موجود باشد و ،این تعینات را دارداز اي  گونه هر شیئی اصالتاً طور کلی ه  و بشود می

. دیت آن نیستجوثیر غیر موأ دایره حقیقتی است که تحت تگردي مربعِ. چه موجود نباشد

. تی، حقیقت وجود نسبت به شیء محض کامالً بیگانه و خارجی استنان تعی چنیبر عکسِ

 صفت ،وجود بود که دمعتق او . کردمطرح کانت آنرا  براي اولین باراین حقیقتی است که

  .ذاتی شیء نیست

 بر عدم  مربع داللتةچیستی دایر. در برخی موارد چیستی یک شیء داللت بر نیستی آن دارد

:Meinong, 1904( شود  نمی دایرهله هم وارد طبیعت مربعِئ این مساما حتی. آن دارد 83-86(. 

صفات  ازاي  مجموعهداراي یم یک شیء براي اینکه یکه بگو. بنابراین خیلی بعید است

   .)Findlay, 1963: 50(باشد باید ویژگی امکان موجود شدن را داشته باشد

از حقایق نامبرده در حقایق اي  مدهکند که قسمت ع  میماینونگ در ادامه خاطر نشان

کند که حقایق منفی   می اثبات)ibid :52( او با استفاده از چند دلیل. نهفته استسلبی

برخالف ادعاي برخی فیلسوفان کمتر از حقایق مثبت نیستند و حتی در برخی موارد 

 گاه یم و هیچما در جهان با تعداد زیادي حقایق منفی روبرو هست. کاربردهاي بیشتري دارند

ما براي درك اشیاء عینی لزوماً نیاز به  چرا که ؛نیم آنها را از طبیعت بیرون کنیمتوا نمی

 یا اینکه اگر،معرض دید ما باشنداگر تمام اشیاء عینی در جهان در. حقایق منفی داریم

یل  باز هم اطالعات ما در مورد آنها تکم،همه صفات درجه اول ثابت هر شیئی را بشناسیم

نیست مگر اینکه بدانیم اینها تمام اشیاء عالم هستند و یا اینکه تمام صفات یک شیء 

 و یم هیچ شی دیگري در جهان وجود نداردیشود مگر اینکه بگو  نمیحققت و این م.هستند

  . نیستمحقق  اول دیگري براي این شئ ۀیا هیچ صفت درج
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به هیچ اند  شدهین حدود کجا واقع حدود واقعیات هستند و اگر ما ندانیم اسلبی حقایق 

  .باشدبسیط و کامل  شیء مزبور  اگر حتی،کنیم  نمیعلم پیداشیئی 

عالوه بر مطالب ذکر شده او معتقد است که حقایق منفی مشتمل بر حقایق ناموجود 

 تاریکی که فقدان نور است و سکوت که فقدان صداست حاکی از حقایق مثالً. است

هایی دو کمبوها  ما چنین غیاب. متمایز هستندو کمبودها کامالًً ویژه  نبودها و .ندناموجود

طور که کهکشان راه  همان.کنیمرا کشف میآنها کنیم بلکه نمی افکارمان خلق ۀوسیله را ب

   . (ibid:55)بنابراین اشیاء ناموجود عدم محض نیستند. ایم هشیري را کشف کرد

 بر تمامی اشیاء است و بسیار  مشتمل»ینزا وسرآ« اینونگم اشیاء ۀبر اساس نظری

و پیمانی و  ر پ،»زاین وسرآ« صفت اصلی عالم .فعل استلتر از جهان اشیاء باغنی

.سرشاري نامحدود آن است

  :گردد  میطور عمده به چهار دسته تقسیمه   ب»زاین وسرآ«اشیاء قلمرو 

   . همانند برابري دو با دو،اشیاء ثابت -1

.انند اسب و درخت هم،اشیاء موجود-2

 .ري دو با پنجب همانند برا،اشیاء غیرثابت -3

:  گردند  می که به سه  قسمت تقسیم،اشیاء ناموجود -4

.هستند و در آینده  موجودیت دارند  اشیایی که در حال حاضر بالقوه-الف

 همانند دریاي ،شوند  می ممکن هستند ولی محال وقوعی شمرده اشیایی که ذاتاً-ب

کند که این اشیاء نیز   میخر خود خاطرنشانأاما ماینونگ در دیدگاه مت( و کوه طال جیوه

  ). به دلیل اینکه  ذوات آنها مشتمل بر ارتفاع نقیضین است؛ممتنع هستند

 اجتماع ر اشیایی که ذاتاً ممتنع هستند به این معنی که ذوات آنها مشتمل ب-ج   

.نقیضین است، مثل مربع دایره

که عالقه به به آن اندازه چرا علوم  که ست اشود این  می در اینجا مطرحالی کهسو 

)unicorn(شاخبه بحث در مورد اسب تکاي  و گاوها دارند عالقه هابررسی زندگی اسب

  .ندارند) dragon(و اژدها
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ما در مورد .  را بیشتر بررسی کنیم»زاین وسرآ«براي پاسخ به این سوال باید طبیعت 

توانند یک   نمی ولی در واقع اشیائی که هستی ندارند؛کنیم  میصحبت »زاین وسرآ«عالم 

آنها یک هرج و مرج. تشکیل دهندعالم را 
 

)chaos( یا منسجم سسته و گ ،از اجزاء متنافر

حقایق که در میان   در حالی.که بین آنهاست شباهت و یا تنوع استاي  هستند و تنها رابطه

آنها زمانی و مکانی هستند و به طور عمیق . دار داریم معنیما تعداد زیادي روابطموجود 

 تحقق روابطکدام از این  فراتر از مرزهاي هستی هیچ. گذارند  میبر روي یکدیگر تاثیر

اي افسانهةن جزیریهیچ فاصله ثابتی ب. ندارد
 

)island of blessed( شمال اي  و سرزمین افسانه

توانند علمی را  اي نمی است که چنین اشیاء جداگانهروشن .  وجود ندارد)valhalla( اروپا

  .هاست زیرا ماهیت علم کشف قوانین و سیستم،مند به مطالعه و بررسی کنندعالقه

شوند   میکه محاالت وقوعی شمرده »زاین آوسر«اشیاء قلمرو بسیاري از مشکل دیگر 

ین اشیائی سواالت اندکی و در مورد چناند  تعین پیدا نکردهکامل به طور این است که آنها 

از و غالباً ما که اشیاء عالم طبیعی به طور کامل تعین دارند  در حالی. شود  میپاسخ داده

 .وال کنیمخاص سکوه ارتفاع م در مورد ینتوا  میما. یم هستبرخی از این تعینات مطلع

. یستاما بحث در مورد اشیاء ناموجود چنین ن. چنین سوالی جواب معین و صریحی دارد

یم ارتفاع کوه طال یتوانیم بگو  نمی ما.این سوال در مورد اشیاء ناموجود جواب معینی ندارد

هاي معمول براي بررسی این اشیاء باید عادت.  زیرا ارتفاع آن نامتعین است؛چقدر است

  .دست آوریمه خود را کنار بگذاریم تا بتوانیم اطالعات جدید ب

مثل اند   ممتتعاین قلمرو ذکر شد، تعداد زیادي از اشیاء عالوه بر این اشیاء نامتعین که

  .بسیار مشکل است که در مورد چنین اشیائی تحقیقات علمی داشته باشیم. مربع دایره

هاي  بررسی به دلیل غناي بیش از حدش قابلیت »زاین وسرآ«به عبارت دیگر عالم 

ت که بپرسیم آیا این جهان جه اسادر مورد جهان طبیعی این یک سوال مو. علمی را ندارد

مورد   ولی این سوال در؛شود یا خیر  میشامل یک شیء مشخص با صفات چنین و چنانی

 زیرا این عالم مشتمل بر هر شیئی اعم از ممکن و ؛شود  نمیهرگز مطرح »زاین وسرآ«عالم 

 وسرآ«عالم . گذارد  میجواببی کثیري از سواالت را دو این حقیقت تعدا. ع استمنمت

عین بیابان عجیب و غریبی است که هیچ پیشرفت مادي در آن ممکن نیست ولی در  »زاین

  .شود  مییافتنیز سبز هوا و سروآبري مناطق خوشاچنین بیابانی بسیحال در 
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   در عالم هستی»این زآوسر«بررسی جایگاه 

 پس از مطالعۀ آثار ماینونگ و شارحان وي یکی از مهمترین سواالتی که به ذهن

نه شارحان   نه ماینونگ و. است»زاین آوسر«کند، سوال درمورد جایگاه قلمرو می خطور

و در حقیقت بخش اند  موقعیت این عالم را در عالم هستی به خوبی ترسیم نکرده وا

میان آثار ماینونگ و شارحان  ولی در. انده تشریح این جایگاه اختصاص ندادهمجزائی را ب

» زاین آوسر«عالم اده از قرائن موجود، نکاتی را در تعیین جایگاه او شاید بتوان با استف

  .استخراج کرد

که ماینونگ در کنار  ست اکند، این  می که به ذهن خطورچیزي اولین ،نگاه اول  در

 را لحاظ کرده است که – »زاین آوسر« همان قلمرو - نوع سومی از هستی،وجود و ثبوت

مدر حالی که چیزُ.  اشیاء استۀاز نظر او عام و دربرگیرنده هم
 )Chisholm(  که از

 قلمرو سوم هستی نیست و »زاین آوسر«گوید   می،مترجمان و شارحان آثار ماینونگ است

 نوعی سوء برداشت است که آنرا یکی از قلمروهاي هستی درکنار وجود و ثبوت ،این

    .)Chisholm,1972:261( مکان هستند و جایاء محض از نظر ماینونگ اشیاء بیاش. بدانیم

» زاین آوسر «توانیم چند شق محتمل را در مورد جایگاه  می ماینونگءاشیا ۀنظریبراساس 

  . کنیمبترین آنها را انتخابیان کنیم و با توجه به قرائن موجود صحیح

قدر گسترش دهیم که هر شیئی که به  اولین مورد این است که معناي هستی را این

 که بتواند شیء متصوريیا به طور خالصه هر  ست در آن جاي گیرد ونحوي قابل تصور ا

  .، متعلق به این عالم باشدقضیه صادق و یا کاذب شودموضوع یک 

 هست که A به نام اي   بر این مطلب داللت دارد که واژه» نیستA« ۀبه طور مثال قضی

اي هومري و هدابه این ترتیب اعداد، خ.  هستAرو  از این اش انکار شده وهستی

این دیدگاه، دیدگاه راسل جوان است که . همگی هستی دارند...  بعدي و چهارفضاهاي 

.)Findlay,1963:46(  بیان شده استاصول ریاضیاتدر کتاب 
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راسل تمایل  ۀنظریدر ابتدا به  که او دهد  میمل در آثار ماینونگ نشانأولی ت

  همه چیز استةاست که در برگیرند ی او انکار هستی پهناوريی ولی قول نها،داشته

)Meinong, 1904: 83-86(.  

 طرح کرد این است که این »زاین آوسر«توان براي جایگاه عالم  میمورد دیگري که

 چیستی محض ،گوید  میعالم فاقد هر گونه هستی و تحققی باشد و همانگونه که ماینونگ

  .تی یا نیستی براي آن لحاظ نشودهیچ نوع هس  فراتر از هستی و نیستی بوده و؛ یعنیباشد

 را »آوسر زاین «ماینونگ بحثزیرا  ؛تواند مورد پذیرش باشد  نمیاما این مورد نیز

  .شیئی به نام مربعِ دایره هست که وجود ندارد« که کند  می پارادوکس مطرح اینبراي حل

نیم توجیه توا  میرا چگونه» هست «، را فاقد هرگونه هستی بدانیم»زاین آوسر«اما اگر 

  ؟را به کار میبریم »هست« چگونه براي شیئی که هیچ جایگاهی درعالم هستی ندارد، ؟کنیم

ه این عالم را به خوبی تبیین توان جایگا  می با توجه به تعلیمات فلسفه وکالم اسالمی

 اشیاء محض چیستی . قلمرو اشیاء محض است»آوسر زاین «گوید  میماینونگ. کرد

دهد که این هرگز به   میباشند و در ادامه توضیح  میهستی و نیستی  ازمحضند و فراتر

بلکه منظور من این است که هستی و نیستی ربطی به . معنی پذیرش ارتفاع نقیضین نیست

  .هستندالسویه  علیاشیاء محض همگی نسبت به هستی و نیستی . چیستی شیء ندارد

این عالم، عالم .  باشد»حد ذواتهاماهیات فی «رسد این عالم، قلمرو تحقق به نظر می

 ست اشیء محض که چیستی محض است متعلق به این قلمرو. ماهیات و چیستها است

 بلکه به تناسب آثار یا ،اش باشد دیگر شیء محض نیستولی اگر داراي آثار مطلوبه

  .ت و یا ثابتسا موجود

 هرگز هستی و  و راه ندارد»ته ذاماهیت فی حد« تحقق ۀمرتب هیچ نوعی از هستی در

 لحاظ نشدن .رحال این مرتبه نیز نوعی تحقق دارد هاما به. شود  نمینیستی در آن لحاظ

 .)198-206 :1404،سیناابن( تواند مانع از تحقق آن بشود  نمی ماهیتۀمرتب هستی و نیستی در

ق این تحقکه  باشد برخوردارنوعی تحقق از  ماهیت در این مرتبه نیز باید ،صورت هر در

   .هستی است  بسیار ضعیفی ازۀمرتب



١٠٣تحلیلی بر نظریه اشیاء ماینونگ 

  تحقق را باة به دلیل اینکه به وجود ذهنی اعتقاد دارند، این نحومسلمان فیلسوفان

 لذا این . او منکر وجود ذهنی است، اما برطبق آثار ماینونگ.کنند  میوجود ذهنی توجیه

 عالم وها  ست عالم تحقق چی»زاین آوسر«بنابراین عالم . داند  میتحقق را نیز خارجی

  .حقق این عالم به نوع ضعیفی از هستی استت . است»حد ذواتهاماهیات فی«تحقق 

 گذشته هر رغم اینکه درعلی ،(modal moment) ه موجۀ مولفةتبیین آموز ماینونگ در

 نوع ضعیفی از هستی را به .شده است  منکر»زاین آوسر«نوعی از هستی را براي عالم 

.)Findlay,1963:104(دهد اشیاء محض نسبت می
 

   

 »زاین آوسر«در حقیقت عالم . ستها این نوع ضعیف از هستی همان هستی چیستی

 فراتر »زاین آوسر«عالم  .هاست که از هستی خود اشیاء متفاوت استعالم هستی چیستی

اشیائی که ممکن . اشیاء استهاي  از هستی و نیستی اشیاء است ولی خود، عالم چیستی

بنابراین عالم آوسرزاین عالم اشیاء . د، ثابت و یا ناموجود و غیرثابت باشنداست موجو

  . ضعیفی از هستی استۀمحض است و داراي مرتب
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  هانوشتیپ

1-On Theory of objects و به آلمانی(Uber Gegenstonds Theorie)  

2- (On Assumptions)و به آلمانی (Uber Annahman)

3-(On Possibility and Probability)و به آلمانی (Uber Moglickkeit und Wahrscheinlickkeit)  

4 - (On Emotional Presentations) و به آلمانی (Uber Emotionale Presentation)

5- )objectum آن جمع objecta است(  

6- extra existent و به آلمانی:aussersein

7- There are objects concerning which it is»  The  case That There are no such objects”

8- principle of independence of so- being from being

9- it is utterly absurd to hold that an object must be thought in order not to exist



١٠٥تحلیلی بر نظریه اشیاء ماینونگ 
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