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 در باب منطق مجاز بودن باور

   *سيد على كالنتری 

  

  چكيده

ای باور فهـم ايـن مطلـب  هنجارينگى باور، ُمَقّوِم مفهوِم گرايش گزاره نظريهبنا بر 

. هنجارين ميان عمِل ذهنى باور كردن و محتوای باور وجود دارد ای است كه رابطه

تـوان آن  خالصه مى طوره كه ب -بندی رابطۀ هنجاريِن مذكور مبحث نحوۀ صورت

بحثى است كـه بـه وفـور در ادبيـات  -باور نيز ناميدهنجاِر بندی  را مبحث صورت

 هدر ادبيات فلسفِى دو سـه سـال اخيـر دو نحـو. است شدهفلسفى مربوطه بررسى 

يك گـزاره شـرط  صدقِ نخست اينكه . باور مطرح شده است هنجارِ بندی از  صورت

صـدق يـك گـزاره شـرط ؛ دوم اينكه گزاره استالزم برای مجاز بودن باور به آن 

پس از شـرحى  -در اين مقاله. الزم و كافى برای مجاز بودن باور به آن گزاره است

تـِر  های قـديم بندی هنجارينگى باور و همچنـين بررسـى صـورت نظريهمختصر از 

  .دوم استدالل خواهم كردديدگاه و عليه ديدگاه نخست به نفع  -باورهنجاِر 

 .بايد، مجاز بودن، صدق ،هنجارينگىگرايشهاِی شناختى، باور،  :ها ژهواكليد

                                                            
 .ه دانشگاه اصفهانفاستاديار گروه فلس *
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بازتاب وسيعى در فلسـفه ذهـن و همچنـين ) normativity of belief(مبحث هنجارينگى باور 

 ;Engel, 2001.: ، نـكمثـالرای بـ(داشـته اسـت  )philosophy of action( فلسـفه عمـل

Boghossian, 2003, 2005; Shah, 2003, 2006; Shah and Velleman, 2005; .( ايـن

ای باور، يعنى شرط ضروری برای  دارد كه ُمَقّوِم مفهوم گرايش گزاره نظريه به طور موجز بيان مى

هنجارين ميان عمل ذهنى بـاور كـردن و  ای فهميدن اين مفهوم، فهم اين مطلب است كه رابطه

 Shah and .:، نكمثالرای ب(ر ادبيات فلسفى رابطه هنجارين مذكور د. محتوای باور وجود دارد

Velleman, 2005: 497 ( ًبـه شود كه عمل بـاور كـردن بندی مى به اين شكل صورت معموال ،

  :شود مقيد مى -شدهناميده  )norm of correctness( درستىهنجاِر كه  - زير هنجارِ وسيله 

N1) :(برای هر p باور به p اگر و تنها اگر  ،درست استp دق باشدصا.  

نه به معنـای صـادق، بلكـه ) (N1در  »درست« نظريهن اين انظر مدافع نكته حائز اهميت آنكه از

 ,Boghossian)مثـال  رایبـ. دكنـ هنجارين بوده كه فعل باور كردن را مقيّد مى بيانگر مفهومى

2003, 2005; Gibbard, 2003, 2005; Shah, 2003; Shah and Velleman, 2005; 

Wedgwood, 2002) در  »درست«گويند  مىN1) ( راجـع بـه  بايـدبه آنچه شخص باوركننـده

 زيـرهنجـاِر توان به صورت  را مى (N1)اين فرض  با. شود انجام دهد مربوط مىكردن  عمل باور

  :دكربازنويسى 

(N2) : برای هرp  و هرS ،S  بايد بهp تنهـا اگـر و اگـر ،باور داشته باشـد p  صـادق

  . باشد

(N2) عبـارت ديگـر ه يـا بـ - باورهنجاِر در ادبيات فلسفى از  بندی مشهور و قديمى رتيك صو

از نحوه رابطـه هنجـارين ميـان عمـل ذهنـى بـاور كـردن و  بندی مشهور و قديمى يك صورت

 Shah and Velleman, 2005: 519; Bykvist and.: زمينه نـكدر اين ( است -محتوای باور

Hattiangadi, 2007: 227 .( ِهنجار (N2)  رابطۀ هنجـارين ميـان عمـل ذهنـى ايجـاد بـاور و

هـم شـرط الزم و  pصدق  گويد مىهنجار اين  .دارد محتوای باور را به صورت دوشرطى بيان مى

  .باورداشته باشد p هم شرط كافى برای آن است كه شخص بايد به
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ر در ادبيـات بـاوهنجـاِر تنها صـورت از بيـان  (N2)كه  داشتتوجه  ده اين نكته مهم نيز باي

باور موضوعى است داغ كه محـل نـزاع هنجاِر بندی  نحوه صورت فلسفى مربوطه نيست و اصوالً 

بـه  -(N2)های بعدی اين مقالـه ذكـر خـواهم كـرد  كه در بخش چنان. استبسياری از فالسفه 

مورد نقدهای جدی قرار گرفته   -شرطى هستند كه يكهنجار تری از اين  های ضعيف همراه فرم

ن اخيرتِر ادر پاسخ به نقدهای اين دو فيلسوف مدافع . (Bykvist and Hattiangadi, 2007)تسا

 ,Kalantari and Luntley, 2013; Raleigh, 2013; Whiting, 2010)نجارينگى بـاور نظريه ه

اند و هدف اصلى  باور در ادبيات فلسفى مطرح كردههنجاِر های جديدتری از  بندی ، صورت(2013

  . استباور هنجاِر های جديد از  بندی ر اين مقاله بيان و داوری ميان اين صورتمن هم د

نگى بـاور بيـان ينجـارنظريـه هاين مقاله برای آشنايى بهتـر خواننـده بـا  نخستبخش  در 

. كـردارائـه خـواهم  -بـاورهنجـاِر بندی  با تكيه بر مبحث نحوۀ صورت -نظريهتری از اين  كامل

هنجارينگى باور، گسـترده و اعـم از نظريه شته باشد كه مباحث مربوط به خواننده محترم توجه دا

ــوه صــورت ــاِر بندی  مبحــث نح ــاور هنج ــتب ــان . اس ــر روی داوری مي ــن ب ــه م ــن مقال در اي

و بـه مقتضـای بحـث، بـرای  اما بعضـاً  ،باور متمركز خواهم شدهنجاِر های جديد از  بندی صورت

  .ام اضافه كرده -ها در پاورقى عموماً  -بع و توضيحاتى را آشنايى خواننده با مباحث جالب ديگر منا

از نحــوه  (2007)بيكويســت و هاتينگــادی در بخــش دوم مقالــه بــه بيــان انتقــاداتى كــه  

  . اند خواهم پرداخت باور ارائه كردههنجارهاِی  بندیِ  صورت

يـد از بندی جد خواهم كرد كه در پاسخ به نقدهای مـذكور، دو صـورتاشاره بخش سوم  در 

هدف من استدالل به نفع يكـى . باور در ادبيات فلسفى دو سه سال اخير مطرح شده استهنجاِر 

داير  پرسشكه  در واقع نشان خواهم داد، مادامى. باور خواهد بودهنجاِر بندی از  از اين دو صورت

 ;Raleigh, 2013)رالـى و وايتينـگ كـه هنجـاری خيـر باشـد، هنجـاِر ابر انتخاب ميان اين دو 

Whiting, 2010, 2013)  كه من قـبالً  هنجاریدر مقايسه با اند  كردهپيشنهاد (Kalantari and 

Luntley, 2013) پيشـنهادی مـن هنجـاِر به نفع  دلذا باي. داردام مشكالتى عديده  پيشنهاد كرده

ائلى چنين مسـمنجارينگى باور و هنظريه هبخشى به  روشنى درها  اين استدالل. كنار گزارده شود

  .ثر خواهد بودؤكند م مذكور در توضيح آنها نقش ايفا مىنظريه كه 

  .گيری به پايان خواهم برد بندی و نتيجه در انتها، بحث را با جمع 
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  هنجارينگى باورنظريه در باب : بخش اول

های  متعلق به گروهى از گرايش )assumption( و فرض )imagination( ، تصور)belief( باور

ناميـده  )cognitive attitudes( هـای شـناختى هسـتند كـه در فلسـفه ذهـن گرايشای  گـزاره

 - ای های گزاره اين گروه از گرايش كه شاخصۀ مفهومىشود  گفته مىدر ادبيات فلسفى . شوند مى

 ای ماننـد آرزو مابقى گـرايش گـزاره از های شناختى را به لحاظ مفهومى يعنى چيزی كه گرايش

)desire( و اميد )hope( ای خـود را بـه عنـوان  آنها محتوای گـزاره«آن است كه  ١-كند جدا مى

فرض كردن اينكـه اصـفهان زيبـاترين شـهر  ،مثال رایب ٢.»گيرند صادق در نظر مى...  ای گزاره

نظـر  ای صـادق در ای مذكور را به عنـوان گـزاره ايران است، مستلزم آن است كه محتوای گزاره

كردن به اينكه اصفهان زيباترين شهر ايران است، مستلزم آن است كه پيدا همچنين باور . گيريمب

كنم  مقابل وقتى آرزو مـى در. گيريمبنظر  ای صادق در ای مذكور را به عنوان گزاره محتوای گزاره

 ،ای صـادق ای مذكور را نه به عنوان گـزاره كه اصفهان زيباترين شهر ايران باشد، محتوای گزاره

  ٣.گيريم نظر مى ای صادق گردد در ای كه تبديل به گزاره ن گزارهبلكه آن را به عنوا

هـای شـناختى  يعنى اين توصيف كـه گرايش(های شناختى  از گرايش مذكوراگرچه توصيف  

از  آنها را به لحـاظ مفهـومى) گيرند نظر مى ای صادق در ای خود را به عنوان گزاره محتوای گزاره

بـه عنـوان (ميـان بـاور  تواند به لحاظ مفهومى كند، اما نمى ىای متمايز م های گزاره بقيه گرايش

های شـناختى ماننـد تصـور يـا فـرض  مابقى گرايش و) اين مقاله گرايش شناختى مورد بحث در

كنم كه اصفهان زيباترين شهر ايران است گزاره مذكور را  من وقتى كه باور مى. دهد تمايزی قرار

كنم  كنم يا تصـور مـى به همين شكل وقتى فرض مى. گيرم نظر مى صادق در ای به عنوان گزاره

. گيـرم مى نظر صادق در ای كه اصفهان زيباترين شهر ايران است گزاره مذكور را به عنوان گزاره

را بـه لحـاظ  زی احتياج داريم كه فقط ُمَقّوِم مفهوم باور باشـد، يعنـى بتوانـد بـاورياينجا به چ در

  .كندتصّور متمايز  ختى مثل فرض وهای شنا از مابقى گرايش مفهومى

 ,Boghossian, 2003, 2005; Gibbard)پاسخ به اين مطلب، عده بسـياری از فالسـفه در 

2003, 2005; Shah, 2003, 2006; Steglich-Petersen, 2006, 2009; Velleman, 2000; 

Vahid, 2006; Wedgwood, 2002) انـد كـه  بوده مورد بـاور ثير شعار برنارد ويليامز درأتحت ت

 امـا منظـور ايـن شـعار دقيقـاً . )Belief aims at truth(» گيری كرده اسـت باور صدق را هدف«

مـورد بقيـه  به طوری كه اين مطلب در ،چگونه باور صدق را هدف گرفته چيست؟ به چه شكل و

 پرسـش؟ اجازه دهيد پيش از پاسخ، اين يستصحيح ن ،مثل فرض و تصور ،های شناختى گرايش
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ای باور به اينكه مجموع زوايای مثلث  گرايِش گزاره دو. بيشتر بشكافيم با طرح يك مثال كمىرا 

نظر  درجه است را در 180اين فرض كه مجموع زوايای مثلث بيش از  است و درجه 180بيش از 

 180يعنى اينكه مجموع زوايای مثلـث بـيش از  - ای مذكور كه محتوای گزاره از آنجايى. بگيريد

كاذب است درك شهودی ما آن است كه باور به گزارۀ مجموع زوايای مثلث بيش از  -است درجه

واضح . كند كه اين مطلب در مورد فرض مشابه صدق نمى در حالىاست؛ است اشتباه  درجه 180

درجه است را مفروض بگيـرد  180تواند گزاره مجموع زوايای مثلث بيش از  است كه شخص مى

توجهى به صـدق  بدون اينكه اساساً ) دكن برد بحث مى ن فرض كمك به پيشبرای اينكه اي مثالً (

فرض مذكور به هيچ روی مقيد به صدق محتـوای آن  ،به عبارت ديگر ؛گزاره مذكور داشته باشد

تواند بـدون توجـه بـه  درجه است نمى 180اما باور به اينكه مجموع زوايای مثلث بيش از  يست،ن

درجـه اسـت بـرخالف  180باور به اينكه زوايای مثلث بيش از  .صدق محتوای آن صورت پذيرد

اگر بخواهيم تفاوت باور در مقابل فـرض را . است نحوی مقيد به صدق آن گزارهفرض مشابه به 

 -هـدِف بـاوردر اين مثال بر اساس شعار برنارد ويليامز بيان كنيم چيزی مانند اين خواهد بود كه 

آن چيزی است كه شخص باوركننده حكم به صادق بودن آن نماياندن  باز -برخالف مورد فرض

هـا، جانـداران و  اما مشكِل اين طرز بيان آن است كه ما هدفـدار بـودن را بـه انسـان. كرده است

يعنى چطـور بـاور . ای های گزاره نه به چيزهايى مثل گرايش ،دهيم ُاموری از اين دست نسبت مى

ارای هدف باشـد؟ بـر ايـن اسـاس، منظـور از عبـارات تواند د ای مى به عنوان يك گرايش گزاره

تقيـد بـه  بـاور نحـوی از«يا اينكـه  »نماياندن صدق است هدف باور باز«ای چون  گونه استعاری

به صورت  (Wedgwood, 2002)ِوجوود ايم چيست؟  كار بردهه كه در عبارات فوق ب »صدق دارد

گويد باورها  وی مى. يامز بيان كرده استرا راجع به شعار معروف برنارد ويل پرسشديگری همين 

گيری كـرده  اشخاصى نيستند كه تيرهای كوچكى در دست داشته باشند و با كمان صدق را هدف

استعاری است و برای اسـتخراج  ،صدق را هدف گرفته است ،كه باور ،لذا اين شعار ويليامز ،باشند

  .محتوای آن احتياج به تفسير و تفصيل بيشتری داريم

. تفسير بسيار معروف از شعار برنارد ويليـامز در بـاب بـاور در ادبيـات فلسـفى وجـود دارد دو 

ذكور مفهـوم نظريه م ٤.استهنجارينگى باور نظريه شود  تفسيری كه مربوط به بحث فعلى ما مى

گيـری كـرده  بـاور صـدق را هـدف«گيری به سمت صدق را در اين شعار برنارد ويليامز كه  هدف

ای هنجارين كه ميان صدق محتوای باور و فعـل بـاور كـردن وجـود دارد  رابطه اساس بر »است

بيـان  كـه قـبالً  چنـان – و مشهور برای بيان اين رابطه  قديمى بندی صورتيك . دهد توضيح مى
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باور داشته باشد اگـر  pشخص بايد به  pيعنى برای هر  ؛شود بيان مى (N2)هنجاِر توسط  -دمكر

يعنى  ؛دارد )prescriptive( آمرانه صورتى  (N2)هنجاِر واضح است كه . شدصادق با pو تنها اگر 

و چيزی هم كه از نظر  - های صادق يعنى باور به گزاره ؛مل استعشامل يك دستور برای انجام 

گيری باور به سمت صدق در شعار  يك تفسير درست از مفهوم هدفهنجار پيشنهاددهندگاِن اين 

ياد داشته باشيد كـه ه ب. (است (N2)دستورِی مندرج در صورت دهد همين  ىبرنارد ويليامز ارائه م

آمرانـه دارد صـورتى  (N2)باور يعنى هنجاِر و مشهور  قديمىصورت بندی به اين مطلب كه  بعداً 

  ). باور باز خواهم گشتهنجاِر  جديدترصورت های برای مقايسه آن با 

نجارينگى، فهم اينكه عمل توليد بـاور توسـط هنظريه ن انكته مهم ديگر آنكه از نظر مدافع 

و البتـه  اسـتد يك شرط ضروری برای فهم مفهـوم بـاور شو مقيد مى -(N2)مثل  -باورهنجاِر 

 های شناختى متمايز كنـد از مابقى گرايش تواند باور را به لحاظ مفهومى همين نكته است كه مى

بـه ايـن ) (Shah, 2003: 448 Shah and Velleman, 2005: 497 ;.: خصـوص نـكدر ايـن (

بـرای روشـن ). باور باز خواهم گشتهنجاِر  جديدتر های صورتمطلب نيز در بخش داوری ميان 

واضح است كه نه صادق بودن . شدن اين نكته دو گرايِش شناختِى باور و فرض را در نظر بگيريد

بـرای  گزاره الزامـى كند و نه كاذب بودن آن برای مفروض گرفتن آن ايجاد مى يك گزاره الزامى

مربوط به صدق يـا كـذب يـك گـزاره  داليلى كه اصالً ه تواند ب مفروض نگرفتن آن؛ شخص مى

بنـا بـر  - اما اين مطلـب. آن گزاره را فرض كند -برد بحث مثل مفيد بودن برای پيش -شود نمى

باور كـردن عمِل  نظريهچراكه بر اساس اين  يست؛در مورد باور صادق ن -هنجارينگى باورنظريه 

لذا ارزش صدق يك گزاره پيامـدهای هنجـارينى بـرای . است -(N2)مثل  -باورهنجاِر مقيد به 

  .باور كردن به آن گزاره همراه دارد

تـر  های ضـعيف و همچنين صورت -(N2)پيامدهای هنجارين  بارهدر ،در بخش بعدی مقاله 

  .تری خواهيم كرد بحث دقيق -شرطى هستند آن كه يك

  باور هنجاِر باره دربيكويست و هاتينگادی انتقادات : بخش دوم

 ,Steglich-Petersen, 2006ماننـد(انـد  كردهنقـد را هنجارينگى بـاور فالسفه مختلفى نظريه 

2009; Bykvist and Hattiangadi, 2007; Gluer and Wikforss, 2009, 2010, 

forthcoming;(را شـود  بوط به بحث فعلى مـا مى، انتقادی كه مرشده حاز ميان انتقادات مطر. ٥

و ناظر بـه نحـوه  اند كردهطرح  (Bykvist and Hattiangadi, 2007)بيكويست و هاتينگادی 
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را گلـوئر و ويكفـورس مشـابهى  انتقادات عيناً كه ذكر است شايان . باور استهنجاِر بندی  صورت

(Gluer and Wikforss, 2009)  اند كردههنجارينگى باور مطرح نظريه عليه.  

 هایهنجارهنجارينگى باور ناظر به اين مطلب است كه نظريه انتقاد اين فالسفۀ معترض به  

اين مطلـب از  .بيان خواهد شد كه ذيالً دارد ای  مذكور مشكالت عديده نظريهن اپيشنهادی مدافع

 Bykvist and)بيكويست و هاتينگـادی . است هنجارينگى باورنظريه نظر آنها مستلزم نادرستى 

Hattiangadi, 2007) را با تفكيك  بحث خودN2 كنند شرطى زير آغاز مى يكهنجاِر  به دو:  

N3) :( برای هرp و هر S ،S بايد به p باور داشته باشد اگرp صادق باشد.  

N4) :(برای هر p هر و S ،S  بايد بهp باور داشته باشد تنها اگرp صادق باشد.  

(N2)  ایهنجارهتركيب عطفى (N3)  و(N4) است .(N3) گـزاره  دارد كه صـدق هـر بيان مى

ايـن  ،بـه عبـارت ديگـر .شرط كافى برای آن است كه شخص بايد به آن گزاره باور داشته باشـد

صـادق  pباور داشته باشد در شرايطى كه  pبايد به  Sبيانگر يك دستور برای آن است كه هنجار 

نادرسـت  (Bykvist and Hattiangadi, 2007) های ما بر اسـاس اسـتداللهنجار ااين . باشد

كـه تركيـب عطفـى ى آنجـاي از ؛ ثانيـاً شـماری وجـود دارد های درسـت بـى گزاره زيرا اوالً . است

هايى از اين دست وجود دارند كه  ، گزارهاستهای درست خود نيز يك گزاره پيچيده درست  گزاره

كه  ،اكنون يك گزاره درست. اشته باشندبه آنها باورد بتواند  از آن هستند كه آدمى تر بسيار پيچيده

چـون شـما . نظر بگيريد را در ،داشته باشيد از آن است كه شما بتوانيد به آن باور تر بسيار پيچيده

كه بر اساس نظر معروف كانـت ى داشته باشيد و همچنين از آنجاي توانيد به گزاره مذكور باور نمى

دارد كـه بـه  بيان مـى (N3)عالوه ه و ب )'Ought implies can'(» استبايد مستلزم توانستن «

شـود كـه  داشته باشد، اين نتيجه حاصـل مى گزارۀ درست شخص بايد به آن گزاره باور هرازای 

(N3)  بوگوسيون. استنادرست(Boghossian, 2003, 2005)  نيز همـين اسـتدالل را عليـه  

(N3) مطرح كرده و فقط(N4)  وی مطلـب فـوق را بـه . استكرده ييد أباور تهنجاِر را به عنوان

  :ده استكراين شكل بيان 

باورداشته  p صادق باشد آنگاه شخص بايد به pاگر  pبرای هر  ]كه چنين نيست… [

و لـذا مـايلم . اسـتچيزی كه صادق اسـت نـاممكن  چراكه آشكارا باور به هر؛ باشد

داشـته باشـد  بـاور pتوان از اينكه شخص بايد به  صادق است را مى pبگويم اينكه 

  .(Boghossian, 2003: 37)نه برعكس آن را  ،دكراستنتاج 
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دارد كه آن چيزی كه ُمقـّوِم مفهـوم بـاور بـوده و تعبيـری  بيان مى (N3)هنجاِر با رد بوگوسيان 

 اسـت (N4)هنجـاِر دهـد  درست از هـدف بـه سـوی صـدق در شـعار برنـارد ويليـامز ارائـه مى

)Boghossian, 2003: 38, 39 .((N4) دارد كه صدق  بيان مىp  شرط الزم برای آن است كـه

 ,Bykvist and Hattiangadi)اما بيكويسـت و هاتينگـادی  .باور داشته باشد p شخص بايد به

كه محدوديتى بيش از حـد  ،(N3)برخالف  ،از نظر آنها. اند هنقد كردرا نيز  (N4)هنجاِر  (2007

ديِت هنجاريِن قابل توجهى را تحميـل نكـرده هيچ محدو (N4)كند،  توان بر شخص تحميل مى

 Bykvist( يستمناسبى برای ارائه يك تفسير قابل قبول از شعار برنارد ويليامز ن گزينهلذا . است

and Hattiangadi, 2007: 280 .( اجازه دهيد اين مطلب را در دو حالتى كه گزارهp  صادق يـا

ای مبتنى بر اينكه شخص  ، هيچ نتيجهN4س صادق باشد، بر اسا p اگر .كنيمكاذب است بررسى 

ای مبنـى  كاذب است هيچ نتيجه pهمچنين وقتى . آيد بايد به چيزی باور داشته باشد حاصل نمى

كاذب باشد فقـط ايـن نتيجـه  pدر واقع اگر . آيد بر كاری كه شخص بايد انجام دهد حاصل نمى

كـاذب اسـت ايـن  pاشد، اما از اينكه باور داشته ب pبايد به  sشود كه چنين نيست كه  حاصل مى

ذكر است كه يك تفاوت اساسـى شايان . باور داشته باشد pنبايد به  Sشود كه  نتيجه حاصل نمى

 »بـاور داشـته باشـد pنبايد به  S« و اينكه »باور داشته باشد pبايد به  Sچنين نيست كه «ميان 

باور داشـته باشـد  pور كه وی بايد به تحِت اين دست Sعبارت اول بيانگر آن است كه . وجود دارد

باور داشته  pتحِت اين دستور است كه وی نبايد به  S، ولى عبارت دوم بيانگر آن است كه يستن

در تضاد با اين مطلب ( باور داشته باشد pيعنى اين عبارت كه شخص نبايد به (عبارت دوم . باشد

يعنى اين عبارت كـه (كه عبارت اول  ىباور داشته باشد، در حال pاست كه شخص مجاز است به 

خالصه مطلـب . در تضاد با اين مطلب نيست) باور داشته باشد pچنين نيست كه شخص بايد به 

  . گويد كه به چه چيز باور داشته باشد نمى Sبه  N4صادق باشد و چه كاذب،  pآنكه چه 

 از آنجـايى (Bykvist and Hattiangadi, 2007: 279)بيكويسـت و هاتينگـادی بنا بر نظِر  

آخر به دليل اشكاالتى كه در باال ذكر هنجاِر بوده و هر دو  (N4)و  (N3)حاصل عطف  (N2)كه 

  . نيز نادرست است (N2)هنجاِر شد نادرست هستند، 

  های اخير به بيكويست و هاتينگادی طرح و داوری ميان پاسخ: سوم بخش

توسط  -(N4)و  (N3)يعنى  - تر آن ضعيف ها بندی صورتو همچنين  -(N2)هنجاِر ديديم كه  

مجـاز « تنها مفهوم هنجارين نيسـت، »بايد«اما . شده است بندی صورت »بايد«مفهوم هنجاريِن 
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بيكويسـت و  در پاسـخ بـه انتقـاداتِ . اسـتنيز يـك مفهـوم هنجـارين ) permission(» بودن

هنجاِر هنجارينگِى باور  ريهنظِن اخيِر ا، مدافع(Bykvist and Hattiangadi, 2007)هاتينگادی 

دو كانديـد اصـلى در ايـن . انـد بندی كرده صورت ،»مجاز بودن«يعنى  ،باور را توسط مفهوم اخير

  : ند ازا در ادبيات فلسفى اخير مطرح شده است كه عبارت خصوص

N5) :( برای هرp  و هرS : باور بهp  مجاز است تنها اگرp  صادق باشد(Kalantari 

and Luntley, 2013).  

N6) :( برای هرp  و هرS : باور بهp  مجـاز اسـت اگـر و تنهـا اگـرp صـادق باشـد 

(Raleigh, 2013; Whiting, 2010, 2013).  

نجارينگى باور آن است كه بـرای نظريه ههای اخير  هنجاردرك مشترك ميان پيشنهاددهندگان  

نحـوی ه بـاور را بـهنجـاِر  بايـد، ن(Bykvist and Hattiangadi, 2007)رهـايى از انتقـاداِت 

ای  به گونـهبايد بلكه  ،های صادق باشد بندی كرد كه بيانگر يك دستور برای باور به گزاره صورت

اين ايده محوری به صورت اين  .های كاذب باشد بندی شود كه بيانگر نهى از باور به گزاره صورت

هنجارهـاِی يد اين نكتـه كـه شا ٧.نيز بيان شده است ٦»باور نادرست يك اشتباه است«شعار كه 

(N5)  و(N6)  هستند در ابتدای امر واضح بـه نظـر  »باور نادرست يك اشتباه است«بيانگر شعار

كاذب باشد، چه بر اسـاس  Pاگر . توان نشان داد ولى اين مطلب را با استداللى مختصر مى ،نرسد

(N5)  و چه بر اساس(N6) شخص مجاز به بـاور شود كه چنين نيست كه  اين نتيجه حاصل مى

بـه لحـاظ منطقـى  »اسـت Pچنين نيست كه شخص مجاز به باور به «دانيم كه  مى. است Pبه 

از اين دو مقدمه ايـن نتيجـه حاصـل . »باور داشته باشد Pشخص نبايد به «ارز است با اينكه  هم

ر داشته باو Pشخص نبايد به  (N6)يا  (N5)كاذب باشد، بر اساس هر كدام از  Pشود كه اگر  مى

  . »باور نادرست يك اشتباه است«هستند كه ايده محوری اين بيانگر هنجار يعنى هر دو  .باشد

 ,Bykvist and Hattiangadi)بيكويست و هاتينگادی توان نشان داد كه انتقاداِت  اكنون مى 

كننـد  بيان نمى (N6)و  (N5)هنجارهاِی . اثر است بى (N6)و  (N5)هنجارهاِی در موارِد  (2007

آنها در تضـاد بـا  ،بنابراين .باور داشته باشد pصادق باشد شخص بايد به  pاگر  pكه به ازای هر 

محـدوديت هنجـارين  (N6)و  (N5) هـایِ هنجار ،عالوهه ب. يستن »بايد مستلزم توانستن است«

ذب ای كـا كنند كه اگر گـزاره هر دو بيان مى .كند قابل توجهى را بر شخص باوركننده تحميل مى

هنجـاِر نگادی عليه تيلذا اين انتقاد بيكويست و ها. باشد آنگاه شخص نبايد به آن باور داشته باشد
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(N4)،  مذكور محدوديت هنجـارين قابـل تـوجهى را بـر شـخص باوركننـده تحميـل  هنجارِ كه

  ٨.قابل اطالق نيست (N6)و  (N5)هنجارهاِی كند در مورد  نمى

نظريـه اخيـر  هـایِ هنجاررك ميان پيشنهاددهندگان اكنون فرض كنيد بر اساس درك مشت 

هـر دو . باشـد »اور نادرست يك اشتباه اسـتب«بايستى بيانگر شعار  باورهنجاِر هنجارينگى باور، 

شود كه كـدام  مطرح مى پرسشاكنون اين . دنمورد نظر را دار بندی صورت (N6)و  (N5)هنجاِر 

ادعای اصلى من در اين ارينگى باور را دارا باشد؟ هنج نظريههنجاِر واقعى  صورتتواند  مى هنجار

را  (N6)هنجاِر برای روشن شدن مطلب ابتدا . (N6)است نه  (N5)باور هنجاِر مقاله آن است كه 

  :مكني شرطى زير تفكيك مى يكهنجاِر دوشرطى است به دو هنجاری كه 

N5) :( برای هرp  و هرS : باور بهp  مجاز است تنها اگرp دصادق باش.  

(N7):  به ازای هرp  و هرS : باور بهp  مجاز است اگرp صادق باشد.  

آن  (N6)هنجاِر استدالل من در رد . است (N7)و  (N5)های هنجارتركيب عطفى  (N6)هنجاِر 

هيچ نقشى در بيان اين دو ايده محوری در ادبيات  -(N7)هنجاِر يعنى  -است كه بخش دوم آن 

  :كند كه اور ايفا نمىهنجارينگى ب نظريهمربوط به 

   .باور نادرست يك اشتباه است ،اوالً ): 1( 

  و

هـای  از بقيـه گرايش هنجارينگى باور، باور را بـه لحـاظ مفهـومىنظريه ، ثانياً ): 2( 

  . كند شناختى جدا مى

دايـر بـر  پرسـشكـه  لـذا، مـادامى. دهنده هر دو مطلب است اما به تنهايى توضيح (N5)هنجاِر 

اين مطلـب را  ذيالً . بايستى به نفع اولى كنار گزارده شود باشد دومى (N6)و  (N5)انتخاب ميان 

  . كنيم ندارد با جزئيات بيشتری بررسى مى) 2(و ) 1(نقشى در بيان  (N7)كه 

امـا از . مجـاز اسـت pصادق باشد آنگـاه بـاور بـه  pدارد كه اگر  بيان مى فقط (N7)هنجاِر  

صـادر هنجـار كاذب باشد هيچ نتيجه هنجارينى از ايـن  pر شرطى است اگ يك (N7)كه  آنجايى

بـاور داشـته  pشود كه شخص نبايـد بـه  نتيجه نمى (N7)كاذب باشد از  pشود، بنابراين اگر  نمى

نقشى در بيان اين ايده كه ُمَقّوِم مفهوم باور  (N7)هنجاِر دهنده آن است كه  اين نكته نشان. باشد

دم كـراسـتدالل  كـه قـبالً  اما چنـان (N5)هنجاِر . ندارد »اه استباور نادرست اشتب«آن است كه 

  .استبيانگر اين ايده 
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مجـاز اسـت،  pصادق باشد آنگاه بـاور بـه  pدارد كه اگر  بيان مى (N7)هنجاِر اين مطلب كه  

های شناختى جدا  از مابقى گرايش تواند به عنوان خصوصيتى از باور كه آن را به لحاظ مفهومى نمى

واضـح اسـت . مورد گرايش شناختى فرض را در نظر بگيريد ،مثالرای ب. د در نظر گرفته شودكن مى

 .: خصـوص نـكدر ايـن (خواهـد بـود  pصادق باشد آنگاه شخص مجاز به فرض كـردن  pكه اگر 

Shah and Velleman 2005: 497-500 .( بنـابراين(N7) ای را بـر گـرايش  هـيچ شاخصـۀ ويـژه

هـای شـناختى مثـل  از مـابقى گرايش دهد كه بتواند آن را به لحاظ مفهـومى شناختى باور قرار نمى

كـاذب  pگويد اگـر  مىچراكه  ؛صادق نيست (N5)هنجاِر اين مطلب اما در مورد . فرض متمايز كند

ايـن نتيجـه  pكـاذب بـودن  اما واضح اسـت كـه از. باور داشته باشد pباشد آنگاه شخص نبايد به 

آن را  pرغـم كـذب  تواند علـى را فرض بگيرد، شخص هنوز مى pايد شود كه شخص نب حاصل نمى

بـا اسـتدالل . از فـرض متمـايز كنـد تواند باور را به لحاظ مفهـومى مى (N5)هنجاِر لذا . فرض كند

  . كند از هم متمايز مى باور و تصور را به لحاظ مفهومى (N5)توان نشان داد كه  مشابه مى

ممكـن اسـت كسـى در پاسـخ بـه . كنيماحتمالى را بررسى اكنون اجازه دهيد يك اعتراض  

كند كه  ارائه شد چنين عنوان كند كه استدالل فوق حداكثر ثابت مى (N7)استدالل باال كه عليه 

است،  »نادرست« (N7)كند كه  است اما ثابت نمى) يعنى زيادی(باور حشو هنجاِر در  (N7)اندراج 

  :توان از واضح است كه مى

  pصدق  .الف

  اين را نتيجه گرفت كه 

  . است pكردن به پيدا شخص مجاز به باور  .ب

به عبارت ديگر ايـن مطلـب (است  (N7)شامل  (N6)اين مطلب كه  ،لذا از نظر شخص معترض

بندی  صـورت همشكلى را متوجه اين نحـو) بندی شده است به صورت دوشرطى صورت (N6)كه 

  . باور نخواهد كردهنجاِر از 

هنجـارينگى بـاور و همچنـين نظريه از  مبتنى بر يك بدفهمى ،از نظر نگارنده ،تقاداّما اين ان 

صـادق  pالبته اين سخِن درستى اسـت كـه اگـر  .اقامه شد (N7)عليه است نتيجۀ استداللى كه 

ارائـه كـردم نشـان  (N7)اما استداللى كـه عليـه . است pباشد آنگاه شخص مجاز به باور كردن 

 - بلكه نتيجـه اسـتدالل بـاال آن اسـت كـه. نتيجه گرفت) الف(را از ) ب( توان كه نمى دهد نمى

بـاور در نظـر هنجـاِر  تواند به عنـوانِ  ُمقَّوم مفهوم باور نيست و لذا نمى (N7) -(N5)برخالف 
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در  (Boghossian, 2003)ن ابوگوسـياجازه دهيد اين مطلب را به كمك آنچـه كـه . گرفته شود

. گويد، بيـان كـنم مى و ُمقّوم مفهومى )analytic implication( حليلىباب تفاوت ميان استلزام ت

چيـزی بلكه در باب  ،هنجارينگى باور موضوعى در باب استلزام تحليلى نيستنظريه  به نظر وی،

تـر از  ظريـف بـودن، مفهـومى كه ُمقّوم مفهوم باور است و نكته مهم آنكه مقـّوِم مفهـومىاست 

اين مطلب را بـا ذكـر يـك مثـال روشـن . (Boghossian, 2003: 37, 38)استلزام تحليلى است 

كنند يا عدد چهار  ها غار غار مى كالغكه كنند مستلزم آن است  ها غار غار مى اينكه كالغ. كنم مى

هـا  كنند يا عدد چهار زوج است مقّوم اين مفهوم كه كالغ ها غار غار مى اما اينكه كالغ. زوج است

كسى ممكن است مفهوم كالغ بودن و غار غـار كـردن را بفهمـد بـدون  .كنند نيست غار غار مى

ضلعى بودن  اكنون دو مفهوم مثلث بودن و سه. آنكه مفهوم عدد چهار بودن يا زوج بودن را بفهمد

شـرط الزم  ،عبارت ديگره ب .است واضح است كه فهم اولى مستلزم فهم دومى .را در نظر بگيريد

نتيجۀ اسـتدالل  ،به همين قياس. ضلعى بودن است هم مفهوم سهبرای فهم مفهوم مثلث بودن ف

ولـى  ،نبـوده (N7)آن است كه فهـم مفهـوم بـاور مسـتلزم فهـم  (N5)و به نفع  (N7)من عليه 

فهم مفهوم باور مستلزم فهم  است (N6)هنجاِر بخشى از  (N7)و چون  است؛ (N5)مستلزم فهم 

(N6) نيز نيست .  

  گيری نتيجه

 بندیِ  هـای مختلـف صـورت هنجارينگى باور با تكيه بر صورتنظريه ابتدا توضيحى از در اين مقاله 

 (N6)و  (N5)بـاور يعنـى هنجـاِر بندی اخيـر در  كه هر دو صورتشد بيان . مكردباور ارائه هنجاِر 

اسـت و  pشرط الزم برای مجاز بودن باور بـه  pكند كه صدق  اولى بيان مى. كننده دارند منع رمىفُ 

انتقـاد مـن بـه . است pشرط الزم و كافى برای مجاز بودن باور به  pكند كه صدق  بيان مى دومى

شرط كافى برای مجـاز بـودن بـاور  pگويد صدق  كه مى ،بندی دوم آن بود كه بخشى از آن صورت

چراكه هـيچ نقشـى در  ؛باور تلقى شودهنجاِر تواند به عنوان بخشى از  نمى ،(N7)يعنى  ،است pبه 

  : هنجارينگى باور ندارد، استدالل كردم كه نظريههای محوری در ادبيات فلسفى راجع به  يدهبيان ا

  .كند ايفا نمى »باور نادرست اشتباه است«نقشى در بيان اين شعار كه  (N7)، اوالً  

  و 

  .های شناختى ندارد نقشى در متمايز كردن باور از مابقى گرايش (N7)، ثانياً  
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ايـن . بودن ارائه كردم تفاوت دو مفهوِم استلزام تحليلى و مقّوم مفهومى ارهبدر انتها توضيحى در 

نظريـه يعنى اينكه بر اساس ايـن  ؛ثر استؤهنجارينگى باور م نظريهبخشى به  توضيح در روشنى

 همچنـين نشـان دادم. كنـد كه فعِل باور كـردن را مقيّـد مـىهنجاريست مقّوِم مفهوِم باور، فهِم 

كه مقوم هنجاری يعنى  ،باورهنجاِر باشد،  (N6)و  (N5)اير بر انتخاب ميان د پرسشكه  مادامى

  . (N6)است نه  (N5)است، مفهوم باور 
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  ها نوشت پى

                                                            
شـوند؛  ناميده مـى conative attitudes ای هستند كه اصطالحاً  های گزاره آرزو و اميد جزو گروهى از گرايش١. 

ای هسـتند كـه  هـای گـزاره ای باور، فرض و تصـور متعلـق بـه گروهـى از گرايش های گزاره در مقابل گرايش

كه است،  كه بحث فعلى ما مربوط به مفهوم باور از آنجايى. شوند ده مىنامي cognitive attitudes اصطالحاً 

های غيرشناختى مثل مفهوم آرزو را بـه بحـث  های شناختى است، چيستى مفهوم گرايش ى از گرايشئالبته جز

   .(Shah and Velleman, 2005).: ، نكاين مورد برای اطالع بيشتر در. ام مفصل نگذاشته
2. This is how Shah and Velleman have made the point: "They [i.e. cognitive 

attitudes] treat their propositional objects as satisfied or true" (2005: 497).  
3. This is how Shah and Velleman have made the point: "[Conative attitudes involving 

desire and hope] treat the propositional objects as to be satisfied or to be made 
true" (2005: 497). 

 teleological account of)گرايانه باور  هدفنظريه هنجارينگى باور است نظريه ديگر كه البته رقيب نظريه  .٤

belief) كنيم طلبد كه به فرصتى ديگر موكول مى بحثى مبسوط مىنظريه بررسى اين . نام دارد .  

هنجارينگى باور را به عنوان يك معضل  نظريهدر ادبيات فلسفى،  ذكر اين نكته خالى از لطف نيست كه معموالً  .٥

 ،هنجـارينگىنظريه له به نزاعى ميان منتقدان ئاين مس .ندكن گرايانۀ باور قلمداد مى فلسفى برای نظريات طبيعت

توضيح مختصـر . دامن زده استنظريه و طرفداران اين  ،گرايانه هستند های طبيعت دارای انگيزه كه البته عموماً 

تـرين ايـن  گرايانه در مورد خصوصيات هنجـارين وجـود دارد كـه مطـرح آنكه تعداد متعددی از نظريات طبيعت

هــاِی هنجــارين بــه  بــرای فروكاســتِن خاصــيت (expressivist account) نظريــات، نظريــۀ اظهارگرايانــه

اما اگر قرار است يـك گـرايش . كنند مى كه چنين احكام هنجارينى را صادر هاِی ذهنِى اشخاصى است گرايش

هـای هنجـارين بـه  های هنجارين فهميده شود آنگاه پـروژه تقليـل خاصـيت خود نيز بر اساس خاصيت ،ذهنى

 ,Steglich-Petersen.: خصـوص نـكبرای اطالع بيشتر در اين ( داشتمشكل خواهد  ،های ذهنى گرايش

2006.(  
6. 'False belief is a defect' (in this regard see Kalantari and Luntley, 2013; Whiting, 

2010, 2013).  
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بيـان  Kalantari and Luntley, 2013توانيد بـه آنچـه مـن در  برای اطالع بيشتر از چرايى اين مطلب مى .٧

بـاور «و اين شعار كه  »را هدف گرفته استصدق  ،باور«در آنجا من اين شعار برنارد ويليامز كه . ام بنگريد كرده

بـه نفـع شـعار دوم رد د ام كه چرا شعار اول بايـ را با هم مقايسه كرده و توضيح داده »نادرست يك اشتباه است

امركننـده  صـورتى نـه  ،های كاذب داشته باشـد كننده برای باور به گزاره هىصورتى ن دباور بايهنجاِر و لذا  شود

  .های صادق هبرای باور به گزار

در ايـن  اسـت؟ (N6)هنجـاِر و اگر آری آيا مطلب مذكور در تضـاد بـا  »مجاز بودن مستلزم توانستن است«آيا . ٨

در مقابل  -(N6)يعنى  -پيشنهادی خودهنجاِر وايتينگ از  ،در اين مقاله .(Whiting, 2013) .:خصوص نك

من اين مطلـب را در مقالـه فعلـى بـه بحـث . كند دفاع مى »مجاز بودن مستلزم توانستن است«اصل مشكوِك 

هنجـاِر زيرا حتى اگر وايتينگ از اين حيث محق باشد بـه داليـل ديگـری كـه ذكـر خـواهم كـرد  .ام نگذاشته

  .واقعى باور باشدهنجاِر تواند  پيشنهادی وی نمى



 

 


