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 خالصه:

ابتنایِ متافیزیکی  و (truthmaker commitmentسازی ) از این قرار اند: تعهدِ صادقئه این ارامفهومِ اصلی  سه

(metaphysical grounding) ( و اساسی بودنfundamentality)سازی: تنها چیزهایی وجود  یِ صادق . طبقِ نظریه

است که  یرپذنا ، و تحلیلیغیرِعل ،تبیینی ای آیند. ابتنایِ متافیزیکی رابطه صادق می ایِه سازی گزاره صادقدارند که به کارِ 

شود: چیزی اساسی است که بر  اساسی بودن بودن معموالً با ابتنا تعریف می .است برقراربین موجودات، به معنیِ اعمِ کلمه، 

سازی، تنها به  سازانه و مفیدِ ابتنا بودنِ صادق که با پذیرشِ تعهدِ صادقچیزی مبتنی نباشد. من ابتدا نشان خواهم داد 

اما یکی از (. flat ontologyشناسی را تخت دانست ) موجوداتِ اساسی تعهدِ وجودی خواهیم داشت؛ این یعنی باید هستی

 (Griffith, 2014) سگریفی سازی. هایِ این استدالل اخیراً محلِ شک واقع شده است: مفیدِ ابتنا بودنِ صادق مقدمه

ای بر موجودی ابتنایِ  سازی تنها نوعِ خاصی از ابتنا است، و از این که صدقِ گزاره معتقد است که ابتنایِ مالزمِ صادق

 (Saenz, 2018)  نزسائسازانه دارد.  نایِ صادقتآن صدق بر مبنایِ آن موجود هم ابشود که  سازانه دارد، نتیجه نمی صادق

ها،  صدقِ گزارهیِ ابتنا یکی نیست و مبنایِ  شده یک از انواعِ شناخته شود با هیچ سازانه خوانده می چه ابتنایِ صادق گوید آن می

تنایِ چه اب گوید آن می (Audi, 2019) شود، بیش از آن است. آدی ساز خوانده می یزی است که صادقاگرچه شاملِ چ

نه بازتابی است و نه تراگذری. من در این ارائه سعی  هایِ منطقیِ ابتنا را ندارد: یژگیبرخی از و شود سازانه خوانده می صادق

هایِ  ام که دیگر مقدمه سازی دفاع کنم. در این دفاع مقید یِ مفیدِ ابتنا بودنِ صادق از آموزه کنم در مقابلِ این منتقدان می

یِ  ها درباره شناسی به خطر نیفتند. از نتایجِ فرعیِ این دفاع این است که برخیِ از نظریه استداللِ من برای تخت بودنِ هستی

ای خواهم کرد که چگونه  سازانه، ناپذیرفتنی اند. در آخر نیز اشاره ای و معناشناسیِ صادق یِ فرگه ها، نظریه ماهیتِ گزاره

 توان در جهانی تخت از ابتنا سخن گفت. یم
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