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پژوهشی در باب پيروی از هنجار باور


سيد علی کالنتری
چکيده

بنا بر تز هنجارينگي باور ،رابطهای هنجارين ميان باور و محتوای آن وجود دارد.
رابطة هنجارين مذکور را معموال توسط هنجاری که در ادبيات فلسفي «هنجار باور»
مينامند صورتبندی ميکنند؛ به اين صورت که «شخص بايد به  pباور داشته باشد اگر
و فقط اگر  pصادق باشد» ) .(Shah, 2003, 2009تمرکز ما در اين مقاله ،ناظر به
مواوعي خاص راجع به تز هنجارينگي باور به نام «استدالل هنجار غير هدايتگر» بوده
که توسط گلور ويکفورس ) (2009, 2010, 2013, 2015صورتبندی شده است.
گلور و ويکفورس با ارائة اين استدالل ادعا کردهاند که هنجار باور فاقد نقش هدايت
کنندگي برای فعل توليد باور است ،بر اين اساس آنان نادرستي تز هنجارينگي باور را
نتيجه گرفتهاند .هدف کليدی ما در مقالة پيش رو ،نقد مدعای آنها است .بدين منظور،
پس از ارائة شرحي از تز هنجارينگي باور ،دامنة افعالي را که بر اساس اين تز توسط
هنجار باور مقيد ميشود مشخص مينماييم .پس از نقد مدعای گلور و ويکفورس مقاله
را با ارائة يك توايح تحليلي در مورد نحوة پيروی از هنجار باور مبتني بر تز
هنجارينگي باور به پايان خواهيم برد.
واژگان کليدی :باور ،هنجارينگي ،هنجار ،هدايتگر ،صدق.
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مقدمه
يك گرايش گزارهای ،1حالت ذهني 1يك شخص راجع به يك گزاره 7ميباشـد ).(Kim, 1996: 13
گرايشهای گزارهای انواع گوناگوني مانند باور ،6آرزو 6و غيره 4را در برميگيرند ،به عنوان مثال :باور من به
اينکه «اصفهان زيباترين شهر ايران است» و اين آرزوی من که «اصفهان زيباترين شهر ايران باشد» دو
حالت ذهني مختلف من راجع به گزارهای واحد ميباشند .يکي از پر بحثترين مباحـث در فلسـفة ذهـن
معاصر ،راجع به چيستي گرايش گزارهای «باور» و تفاوت آن با ديگـر گـرايشهـای گـزارهای مثـل آرزو
ميباشد .امروزه فالسفة متعددی مدعي اين نظر هستند که آنچـه بـاور را از ديگـر گـرايشهـای ذهنـي
متمايز ميکند رابطة منحصر به فردی است که ايـن گـرايش گـزارهای بـا صـدق 3دارد .برنـارد ويليـامز
) (1973اين مطلب را به صورت يك گزينگويه 8که «باور ناظر به هدف صـدق ميباشـد» بيـان کـرده
است .گزينگوية ويليامز در ادبيات فلسفي معاصر به کرات ذکر گرديده و مورد تاييد بسـياری از فالسـفة
ذهن معاصر قرار گرفته است (در اين رابطه نك به  .3)Wedwood, 2013: 123اين فالســفه ،شــعار
ويليامز را بيان کنندة خـواص منحصـربه فـرد باور قلمـداد کردهاند که آن را به لحاظ مفهومي ،از مـابقيِ
گـرايشهـایِ گــزارهای مانند آرزو متمايز ميکند .اکنون ممکن است اين سوال به ذهن برسد که اسـناد
«هدف صدق» به باور در گزينگوية ويليامز اصوال به چه معناست ،و چگونه اين مطلب مذکور مـيتوانـد
باور را از ديگر حاالت ذهني متمايز کند؟ در ادبيات فلسفي ،مباحث مفصلي در باب اين سوال وجـود دارد.
يکي از نظريات معروف راجع به اين سوال که مطمح نظر ما نيز در مقالة پيش رو است «تز هنجـارينگي
باور» 18ميباشد .11اين تز« ،هدف صدق» مذکور را بصورت يك رابطة هنجارين ميـان بـاور و محتـوای
باور تعبير ميکنـد (در ايـن رابطـه نـك بـه Boghossian, 2003:31-40 2008: 95-109; Millar,
 .) 2009; Whiting 2010:218-224،1994; Shah, 2003:72-79مـدافعين تـز هنجـارينگي بـاور،
رابطة هنجارين مذکور را معموال توسط هنجاری که در ادبيات فلسفي «هنجار باور» مينامند صورتبندی
ميکنند؛ به اين صورت که:
) : (N1برای هر  pو  :sشخص  sبايد به  pباور داشته باشد اگروتنها اگر pصادق باشد
(در اين خصوص نك به ).)(Shah, 2009:191, 2003:448
بنا بر تز هنجارينگي باور اوال رابطهای هنجارين (يعني  )N1ميان فعل باور کردن و صـدق محتـوای
آن باور وجود دارد و ثانيا رابطة هنجارين مذکور از مقومات مفهومي باور ميباشد .به بيان ديگر اين مدعا
که «شخص بايد به  pباور داشته باشد اگروتنها اگر pصادق باشد» بيانگر صدقي مفهومي راجع به مفهوم
باور بوده و آن را از بقية گرايشهای گزارهای مثل آرزو متمايز ميکند ) .(Shah, 2003: 449بـرای درک
اين مطلب که چگونه  N1بر اساس تز هنجـارينگي بـاور ميتوانـد بـاور را بـه لحـاظ مفهـومي از ديگـر
گرايشهای گزاره ای مثل آرزو متمايز کند دوباره مثال باور من به اينکه «اصـفهان زيبـاترين شـهر ايـران
است» و آرزوی من که «اصفهان زيباترين شهر ايران باشد» را در نظر بگيريد .اگـر محتـوای بـاور مـن،
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يعني اين گزاره که «اصفهان زيباترين شهر ايران است» ،کاذب باشد بنابر  N1اين نتيجه حاصل ميشود
که من نبايد به گزاره مذکور باور داشته باشم و لذا الزم است تا باور خود را مورد تجديد نظر قرار دهم .اما
اگر محتوای آرزوی من مبني بر اينکه «اصفهان زيباترين شهر ايران باشد» کاذب باشد ،بنـا بـر آنچـه از
مفهوم آرزو درمييابيم ،من باز هم مجاز به داشتن آرزوی مذکور ميباشم .اين دو مثال نشان ميدهند که
ارزش صدق محتوای يك باور ،فعل باور کردن را (چنانکه در  N1صورتبندی شده) «مقيد» 11ميکند؛ به
اين معنا که داشتن يك باور با محتوای کاذب اشتباه است ،يعني من نبايد به گزارهای که کـاذب اسـت
باور داشته باشم؛ اما ارزش صدق محتوای يك آرزو ،فعل آرزو کردن را مقيـد نمـيکنـد بـه بيـان ديگـر؛
داشتن يك آرزو با محتوای کاذب اشتباه نيست ،يعني من مجاز بـه داشـتن آرزويـي بـا محتـوای کـاذب
هستم.17
بحث در مورد تز هنجارينگي باور در ادبيات فلسفي مواوعي فراگير مـيباشـد ،و فالسـفه از زوايـای
مختلفي اين تز را مورد دفاع يا نقد قرار دادهاند .فالسفهای کـه مـدافع تـز هنجـارينگي بـاور هسـتند ،در
ادبيات فلسفي اصطالحا هنجارگرا ) (Normativistsو فالسفه ای که مخالف اين تز هسـتند اصـطالحا
اــدهنجارگرا ) (Anti-normativistsناميــده مــيشــوند .مباحــث مطــرح شــده ميــان هنجارگرايــان
و ادهنجارگرايان حجم قابل توجهي از ادبيات فلسفي معاصر را به خود اختصاص داده اسـت کـه طبعـا
بررسي همة اين مباحث خارج از محدوده و هدف نوشـتة پـيش روسـت (خواننـدة محتـرم بـرای اطـالع
در مورد مبحث متنوع در اين حوزه مي تواند به منابع مهم و کالسيك در اين خصوص که بعیا در همين
مقاله معرفي شدهاند مراجعه نمايد) .16در اين مقاله ما بر استداللي خاص علية تـز هنجـارينگي بـاور کـه
در ادبيات فلسفي به عنوان «استدالل هنجار غيرهـدايتگر» 16شـناخته مـيشـود متمرکـز خـواهيم شـد،
اين استدالل توسط گلور و ويکفورس ) (2009, 2010که از فيلسـوفان تاثيرگـذار اـدهنجارگرا هسـتند
مطرح شده و در مقاالت متعددی که توسط ايشان در اين خصوص نوشته شده مـورد بحـث قـرار گرفتـه
است.
البته الزم به ذکر است که در خالل بررسي «استدالل هنجار غيرهدايتگر» که در بخشهـای بعـدی
مقاله به صورت مفصل صورت خواهد پذيرفت ،به فراخور بحث به شرح برخي قيدها و همچنين انتقـادات
مهم ديگری نيـز کـه توسـط گلـور و ويکفـورس مطـرح شـده و ديـدگاه آنهـا را از ديـدگاه فيلسـوفان
هنجارگرای معروفي همچون بگوسيان متمايز ميکند اشاره نموده و آنها را مورد تفصـيل قـرار خـواهيم
داد؛ اما از آنجاييکه تمرکز اصلي ما در اين مقاله شرح و سپس نقد «استدالل هنجار غيرهدايتگر» گلور و
ويکفورس عليه تز هنجارينگي باور ميباشد ،بخش عمدة مقالة پيش رو به بررسي اين استدالل اختصاص
خواهد يافت.
گلور و ويکفورس در «استدالل هنجار غيـر هـدايتگر» خـود بيـان مـيکننـد کـه اگـر مـدافعين تـز
هنجارينگي باور ميگويند N1عمل ذهني باور کردن را مقيد مينمايد آنگـاه ايـن هنجـار بايسـتي بـرای
شخصي که آن را برای توليد باور پذيرفته نقش هدايت کننده 14ايفا نمايد ،يعني شخص با پـذيرش ايـن
هنجار بايستي تشخيص دهد که بر اساس اين هنجار در چه شرايطي بايد دست به اتخاذ يك باور بزند و
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در چه شرايطي ميبايست از يك باور دست بردارد .ظاهرا چنين به نظر ميرسد که  N1به ايـن صـورت
نقش هدايت کنندگي خود را ايفا مينمايد که در هنگامي که  pصادق است به شخص دستور ميدهد کـه
بايد به  Pباور داشته باشد و وقتي هم که  Pکاذب است به شخص دستور ميدهد که بايد دست از باور
 pبردارد .اما گلور و ويکفورس با ارائة «استدالل هنجـار غيـر هـدايتگر» اسـتدالل مـينماينـد کـه N1
نميتواند چنين نقش هدايت کنندهای را ايفا نمايد و لذا آنان نتيجه ميگيرند که تز هنجـارينگي بـاور تـز
نادرستي است.
گلور و ويکفورس استدالل خود له اين مدعا که  N1فاقد نقش هدايتگری برای توليد باور اسـت را از
نظرگاه اول شخص ،يعني از نظرگاه شخصي که با پذيرش هنجار باور درگير پروسة ايجاد باور است طرح
مينمايند .نکتة محوری در استدالل آنها در اين رابطه ،آن است که معين کردن شـرايطي کـه  N1بـر
باور کردن به  pتحميل ميکند ،يعني معين کردن اينکه آيا  pصادق است ،مستلزم توليـد همـان چيـزی
است که قرار است  N1برای توليد آن نقـش هـدايت کننـده ايفـا نمايـد .يعنـي بنـابر اسـتدالل گلـور و
ويکفورس ،برای معين کردن اينکه آيا  pصادق است شخص بايستي ابتدا به اين باور دست يابد که آيـا
 pصادق است ،اما اين باورهمان چيزی است که  N1قرار بود شخص را در توليد آن هدايت نمايد؛ پـس
در اين صورت  N1ديگر نقش هدايتکننده ای برای توليد باور ايفا ننموده است .اين اصل استدالل گلور
و ويکفورس ميباشد که آن را در بخشهای بعدی مقاله به صورت مفصلتری شرح خواهيم داد.
برای ايیاح بهتر استدالل گلور و ويکفورس ما دو قرائت مختلف از ايـن اسـتدالل را در بخـش الـف
مقاله  ،به همراه برخي انتقادات مهم ديگری که آنان عليه تز هنجارينگي باور مطرح نمودهاند ،مورد بحث
و تفصيل قرار خواهيم داد .در بخش ب مقاله سعي خواهيم کرد توصيف دقيقـي از تـز هنجـارينگي بـاور
ارائه داده تا از اين طريق دامنة افعالي را که بر اساس اين تز توسط هنجار باور مقيد ميشود را مشـخص
نماييم .در بخش ج مقاله به بازسازی «استدالل هنجار غير هدايتگر» گلور و ويکفورس خواهيم پرداخـت
تا از اين طريق پيشفرضهای نادرستي که در استدالل آنها راجع به دامنـة افعـالي کـه بـر اسـاس تـز
هنجارينگي باور توسط هنجار باور مقيد ميشود را استخراج نماييم .بخش آخر يعني بخش د مقالـه را بـا
ارائة يك تحليل از نحوة پيروی از هنجار باور مبتني بر تز هنجارينگي باور به پايان خـواهيم بـرد ،بـدين
منظور هنجاری که به نظرمان بازنمايي کنندة محتوای هنجار باور برای فعل توليد باور در تز هنجارينگي
باور است را صورتبندی خواهيم نمود.
 .5تشريح انتقادات گلور و ويکفورس عليه تز هنجارينگی باور با تمرکز بـر «اسـتدالل
هنجار غير هدايتگر»:
اولين انتقاد قابل توجهي که گلور و ويکفورس عليه تز هنجارينگي باور مطرح کردهاند ناظر بـه نحـوة
صورتبندی هنجار باور مي باشد ،البته الزم به ذکر است که اين انتقـاد بـا انتقـاد «اسـتدالل هنجـار غيـر
هدايتگر» ايشان متفاوت است اما ارائة بحثي در مورد اين انتقاد پيش از بررسي انتقاد "اسـتدالل هنجـار
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غير هدايتگر" هم برای درک بهتر استدالل مذکور مفيد فايده است و هـم تفـاوتهـای ديـدگاه گلـور و
ويکفورس را نسبت به ديدگاه هنجارگرايان معروفي چون بگوسيان بـه نحـو وسـيعتـری بـرای خواننـدة
محترم ميسر مي سازد .اين انتقاد ناظر به اين مبحث اسـت کـه از نظـر گلـور و ويکفـورس هنجـار N1
اجباری 13بيش از حد توان يك شخص را بر وی تحميل مينمايد و اين مطلـب بـا اصـل کـانتي «بايـد
مستلزم توانست است» 18در تناقض ميباشد .برای تشريح بهتر مطلب ،هنجار  N1را به دو هنجـار زيـر
تحليل مينماييم:
( :)N2برای هر  pو  :sشخص  sبايد به  pباور داشته باشد اگر pصادق باشد و
( :)N3برای هر  pو  :sشخص  sبايد به  pباور داشته باشد تنها اگر pصادق باشد.
وااح است که  N1ترکيب عطفي هنجارهای  N2و  N3مي باشد N2 .بيان مـي دارد کـه صـدق
هرگزاره ،شرط کافي برای آن است که شخص بايد به آن گزاره باور داشته باشد؛ بـه عبـارت ديگـر ايـن
هنجار ،بيانگر يك دستور برای آن است که  sبايد به  pباور داشته باشد در شرايطي که  pصادق باشـد.
اين هنجار اما چنانکه گلور و ويکفـورس ( )Gluer and Wikforss, 2009: 42-43بـه همـراه ديگـر
فيلسـوفان (نـك بـه  )Bykvist and Hattiangadi, 2007:280-287اسـتدالل کـردهانـد نادرسـت
مي باشد ،دليل اين امر آنست که اوال وااح است کـه گـزارههـای صـادق بيشـماری وجـود دارد و ثانيـا
ازآنجاييکه ترکيب عطفي گزاره های صادق خود نيز يك گزارة پيچيدة صادق مي باشد ،گزارههايي از اين
دست وجود دارند که اگرچه صادقند اما بسيار پيچيدهتر از آن هستند که آدمي به دليـل محـدوديتهـای
ذهني و مغزی بتواند به آنها باورداشته باشند .اکنون يك گزاره صادق که بسيار پيچيدهتر از آن است کـه
شما بتوانيد به آن باور داشته باشيد را درنظر بگيريد .چون شما نميتوانيد به دليل محدوديتهای ذهني و
مغزی به گزاره مذکور باورداشته باشيد و همچنين از آنجاييکه بر اساس اصل معروف کانتي 'بايد مستلزم
توانستن ميباشد' 13و بعالوه  N2بيان ميدارد که به ازای هر گزارة صـادق شـخص بايـد بـه آن گـزاره
باورداشته باشد ،اين نتيجه حاصل مي شود که  N2نادرست ميباشد 18.جالب اين است که اين اسـتدالل
عينا مورد توجه و همچنين تأييد بگوسيان ( )2003, 2005نيز واقع گرديـده اسـت ،وی بـر ايـن اسـاس
نتيجه ميگيرد که هنجار  N1به اين دليل که شامل هنجار  N2است بيش از حد قوی است و به همين
دليل وی بر هنجار اعيفتر  ،N3به عنوان هنجار باور ،صحه ميگذارد .وی اين مطلب را به ايـن شـکل
بيان ميکند:
] چنين نيست که [ برای هر  pاگر  pصادق باشد آنگاه شخص بايـد بـه pباورداشـته
باشد چرا که آشکارا باور به هرچيزی که صادق است نـاممکن مـيباشـد .و لـذا مـايلم
بگويم اينکه  pصادق است را ميتوان از اينکه شـخص بايـد بـه  pبـاور داشـته باشـد
استنتاج نمود و نه برعکس آن را ).(Boghossian, 2003:37
پيش از طرح انتقاد بعدی که گلور و ويکفورس عليه تز هنجـارينگي بـاور مطـرح مـيسـازند ،بحـث
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کوتاهي در مورد پاسخ بگوسيان به انتقاد گلور ويکفورس م فيد فايـده خواهـد بـود .بـه نظـر بنـده پاسـخ
بگوسيان مبني بر صحه گذاشتن بر هنجار  N3به عنوان هنجار باور ،قابل قبول نيست
11دليل اين امر آنست که ( N3برخالف  N2که محدوديتي بيش از حد توان بر يك شخص تحميـل
ميکند) اصوال هيچ محدوديت هنجارين قابل توجهي را تحميل نميکند .ميتـوان ايـن مطلـب را در دو
حالتي که گزاره  pبه ترتيب صادق و کاذب است بررسي نمود .اگر  pصادق باشد ،بـر اسـاس  N3هـيچ
نتيجهای مبتني بر اينکه شخص بايد به چه چيزی باور داشته باشد حاصل نمـيآيـد .همچنـين وقتـي p
کاذب است هيچ نتيجهای مبني بر کاری که شخص بايد انجام دهد حاصل نميآيـد .بـه بيـان ديگـر بـر
اساس  N3اگر  pکاذب باشد فقط اين نتيجه حاصل ميشود که چنين نيست که  sبايد به  pباور داشـته
باشد ،اما از اينکه  pکاذب است اين نتيجه حاصل نميشود که  sنبايد به  pبـاور داشـته باشـد .تواـيح
آنکه؛ يك تفاوت اساسي ميان «چنين نيست که  sبايد به  pباور داشته باش» و اينکه « sنبايد به  pباور
داشته باشد» وجود دارد .عبارت اول بيانگر آن است که  sتحت اين فرمان که وی بايد به  pبـاور داشـته
باشد نميباشد ،ولي عبارت دوم بيانگر آن است که  sتحت اين فرمان است که وی نبايد به  pباور داشته
باشد .عبارت دوم (يعني اين عبارت که شخص نبايد به  pباور داشته باشد( در تیاد با اين مطلـب اسـت
که شخص مجاز است که به  pباور داشته باشد ،در حاليکه عبارت اول (يعني اين عبارت که چنين نيست
که شخص بايد به  pباور داشته باشد) در تیاد با مطلب مذکور نيست .بنابراين بطـور خالصـه مـيتـوان
گفت که چه  pصادق باشد و چه کاذب N3 ،به  sنمي گويد که به چه چيز باور داشته و يا نداشته باشـد،
به بيان ديگر اين هنجار ،هيچ قيد هنجاريني را متوجه شخص مربوطه نمـيکنـد .در واقـع اشـکالي کـه
متوجه هنجار  N3است عکس اشکالي است که متوجه  N2ميباشد ،يعني  N2چنانکه توايح داده شد
11
بيش از حد قوی و  N3چنانکه توايح داده شد بيش از حد اعيف است.
فارق از نقد فوق ،گلور و ويکفورس نقد «استدالل هنجار غير هدايتگر» را نيز متوجه تـز هنجـارينگي
باور ساختهاند که هدف اصلي مقاله پيشرو بررسي اين نقد ميباشد .اين نقد ناظر به اين مطلب است که
هنجار باور (فارغ از اينکه چه فرمي داشته باشد يعني مسـتقل از اينکـه بـه شـکل  N3 ،N2 ،N1و يـا
مشابه آنها 17صورتبندی شود) ،دارای نقش هدايت کنندگي برای توليد باور نيست .اين نقد را بر اسـاس
ايدة کلي پيروی از قاعده 16و همچنين فرم کلي يك هنجار توايح ميدهيم.
فرم کلي يك هنجار در ادبيات فلسفي معموال به شکل زير صورتبندی ميشود:
) :(Rکار  Xرا انجام بده وقتي که .C16
از اين به بعد ما برای سـهولت در بحـث بـه تبعيـت از اسـتگليچ پيترسـون ( Steglich-Petersen:
 )2010:750به شرايط « Cشرايط پيشين» خواهيم گفت .فالسفه معموال چنين بيان ميکنند که ) (Rکار
کنترل و هدايت فعل  Xرا برای شخصي که اين هنجار را پذيرفته انجام ميدهد ،به اين صورت که تحقق
شرايط پيشين دليل 14يا محرکي 13خواهد شد برای آنکه شخص مربوطه فعل  Xرا انجام دهـد و يـا بـه
بيان ديگر وقتي شرايط پيشين محقق شده باشد (R) ،به شخص مربوطه دستور ميدهد کـه فعـل  Xرا
انجام دهد (در اين رابطه نك به .)Boghossian, 2003:39; Gluer and Wikforss, 2010:758
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اما نکتة حائز اهميت در اين بحث آن است که در بسياری از هنجارها اينکـه شـرايط پيشـين محقـق
شده است يا نه در ابتدای امر برای شخص مشخص نيست ،در اين نوع هنجارها شـخص ابتـدا بايسـتي
خود معين کند که آيا شرايط پيشين در هنجار محقق شده يا خير و برای معين کردن اين امر هم بايستي
شخص باوری راجع به اينکه آيا اين شرايط پيشين محقق شده اتخاذ نمايـد .بـه ايـن نـوع هنجـارهـا در
ادبيات فلسفي «هنجارهای عيني» 18ميگويند به اين معنا که در هنگام پيروی از ايـن هنجـارهـا بـرای
شخص مربوطه در ابتدای امر معلوم نيست که آيا شرايط پيشين محقق شده؛ بـرای پيـروی از ايـن نـوع
هنجارها شخص مربوطه بايد اول به اين باور برسد که آيا شرايط پيشين محقـق شـده يـا خيـر .پـس از
رسيدن به اين باور که شرايط پيشين محقق شده ،آنگاه باور مذکور بعالوة ) (Rدليل يا محرکـي خواهـد
شد برای آنکه شخص مربوطه فعل  Xرا انجام دهد .بگوسيان ) (Boghossian, 2003: 39مثال خوبي
در اين زمينه دارد که به ايیاح بحث کمك ميکند؛ هنجار زيرمثالي از يك هنجار عيني اسـت کـه تجـار
معموال در فعاليتهای اقتصادی از آن پيروی ميکنند:
13
) :(R1اجناس را وقتي بخريد که قيمت خريد در مقابل قيمت فروش کمترين مقدار باشد .
وااح است که تاجرها با پيروی از اين هنجار ميتوانند به بيشترين سود دست يابند .اين هنجار ،عيني
است؛ به اين معنا که در ابتدای امر برای تاجر مربوطه مشخص نيست که آيا شرايط پيشين بـرای خريـد
محقق شده يا خير .برای پيروی از اين هنجار تاجر مربوطه ابتدا بايد به اين بـاور برسـد کـه آيـا شـرايط
پيشين محقق شده يا نه ،اگر تاجر مربوطه به اين نتيجه رسيد (يعني به اين باور رسيد که در حال حاار
قيمت خريد در مقابل قيمت فروش کمترين مقدار است) آنگاه بر اساس ايـن هنجـار بايسـتي اجنـاس را
بخرد و در غير اين صورت خير.
اين مثال را به اين منظور مطرح نموديم تا بر مبنای آن درک بهتـری از عينـي بـودن هنجـار بـاور و
همچنين اعترااي که از جانب «استدالل هنجار غيرهدايتگر» گلور و ويکفورس به تز هنجـارينگي بـاور
وارد ميشود بدست آوريم .هنجار باور (يعني  )N1نيز به مثابه  R1هنجاری عيني ميباشد به ايـن معنـا
که در ابتدای امر ،برای شخص مربوطه مشخص نيست که آيا شرايط پيشين آن (يعني صـادق بـودن )P
محقق شده است يا خير .گلور و ويکفورس از همين نکته برای ارائة استدالل خويش لـه ايـن مـدعا کـه
هنجار باور فاقد نقش هدايتکنندگي است استفاده مينمايند.
بر اساس استدالل گلور و ويکفورس اگر ايدهای را که در مورد نحوة پيروی از هنجـارهـای عينـي در
باال توسط مثال  R1توايح داديم در رابطه با هنجار باور (يعني  )N1در نظر بگيـريم خـواهيم ديـد کـه
مشکلي عجيب اتفاق خواهد افتاد .استدالل گلـور و يکفـورس را بـر اسـاس دو نکتـة محـوری تواـيح
ميدهيم .نکتة اول آن است که بر اساس استدالل گلور و ويکفورس هنجار باور است؛ به اين معنا که در
ابتدای امر برای شخصي که  N1را برای توليد باور پذيرفته مشخص نيست که آيا شرايط پيشين هنجار،
يعني اينکه آيا  pصادق است ،تحقق يافته يا خير .لذا شخص مربوطه بـرای پيـروی از ايـن هنجـار ،بـر
اساس آنچه در باال گفتيم ،ابتدا بايد معين کند که آيا شرط باور کردن به  ، pيعنـي اينکـه آيـا  pصـادق
است ،محقق شده است يا خير .به بيان ديگر پيش شرط برای پيـروی از  N1آن اسـت کـه شـخص در
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ابتدای امر معين کند که آيا  pصادق است يا نه .نکتة دوم در استدالل گلور و ويکفورس آنست که:
) :(aمعين کردن اينکه آيا  pصادق است مستلزم توليد باور مربوطه ،يعني اين باور کـه
آيا  pصادق است ،ميباشد ).(Gluer and Wikforss, 2010: 758
بر اساس استدالل گلور و ويکفورس اگر اين دو پيشفرض درست باشند آنگاه نشان دهندة ايـن نکتـه
خواهند بود که رسيدن به اين باور که آيا  Pصادق است يك پيش شـرط بـرای بـرای پيـروی از N1
خواهد بود ،و اين يعني آنکه پيش شرط برای پيروی از  N1رسيدن به همان چيزی است کـه  N1بايـد
شخص را در رسيدن به آن هدايت ميکرد (يعني باور  .)Pاين مطلـب از نظـر گلـور و ويکفـورس نشـان
دهندة دو مشکل مهم برای نقش هدايت کنندگي  N1ميباشد ،مـا ايـن مشـکالت را بـرای سـادگي در
بحث به ترتيب مشکل «خيلي دير» 78و مشکل «حشو» 71ميناميم.
بر اساس نظر گلور و يکفورس ،مشکل «خيلي دير» از اين قرار است کـه بـاوری کـه توليـد آن بايـد
توسط هنجار  N1هدايت گردد بايد پيش از آنکه هنجار  N1نقش هدايتگری خود را ايفـا نمايـد ،توليـد
گردد .بنابراين  N1نميتواند به موقع برای توليد باور  pنقش هدايت کننده ای ايفا نمايد (Gluer and
) .Wikforss, 2010: 759بر اساس نظر گلور و ويکفـورس ،مشـکل «حشـو» از ايـن قـرار اسـت کـه
شخص به هر نتيجه ای راجع به اين سوال که آيا  pصادق است برسد N1 ،به وی خواهد گفت که باور
مربوطه همان باوريست که وی بايد اتخاذ نمايد ،در اين صورت ديگر لزومـي بـه نقـش هـدايتگری N1
برای توليد باور باقي نميماند ) .(Gluer and Wikforss, 2010: 758هر دو مشکل «حشو» و «خيلي
دير» بيان ميدارند که از نظرگاه اول شخص  N1نميتواند برای توليد باور نقشي هدايت کننـده داشـته
باشد.
گلور ويکفورس پس از توايح استدالل «هنجار غيرهدايتگرشان» که در باال بيـان گرديـد اعتـراض
محتملي را نسبت به اين استدالل در نظر ميگيرند و سپس نقد مينمايند .تشريح و بررسي اين اعتـراض
نيز برای درک بهتر استدالل مذکور مفيد نخواهد بود .اين اعتراض بيان ميدارد که هنجـار بـاور اصـوال
قرار نيست به خودی خود توليد باورهای شخص را هدايت نمايد ،بلکه هنجار باور مثل  N1از آنجاييکـه
عيني است ،از طريق هنجارهای ديگر غير عيني ،يعني هنجارهايي که آنها را در ادبيات فلسفي اصطالحا
«هنجارهای ذهني» 71مينامند مانند هنجار * ،N1کار هدايت کنندگي توليد باور را انجام ميدهند:
(* :)N1برای هر  pو هر  s :sبايد به  pباور کند تنها اگر شواهد p ،را تاييد کند.
توجه کنيد که * N1بر خالف  N1شرط اينکه شخص بايد به يك گزاره باور کند را صدق واقعي آن
نمي داند بلکه اين امر را فقط مشروط به وجود شواهد از نظر  sبرای آن گزاره ميکند .به بيان ديگر ،بـر
اساس تعريفي که از هنجار عيني در صفحات قبل ارائه داديم ،هنجار *( N1بر خالف هنجـار  N1و يـا
 )R1عيني نيست ،چراکه برای پيروی از اين هنجار ابتدا الزم نيست که شخص به طور جداگانه مشخص
کند که آيا شرط پيشين اين هنجار محقق شده است يا نه .اکنون اعترااي که گلـور و ويکفـورس عليـه
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استدالل «هنجار غير هدايتگرشان» طرح و سپس رد ميکنند بيان ميکند که هنجار  N1به خودی خود
کار هدايت کنندگي توليد باور را انجام نميدهد بلکـه ايـن کـار را از طريـق هنجـار * N1کـار انجـام
ميدهد .در اين صورت بر اساس اين اعتراض اين نتيجة «استدالل غيرهدايتگر» که  N1به خودی خود
دارای نقش هدايت کنندگي نيست مشکلي برای تز هنجارينگي باور تلقي نخواهد شد.
اما اين اعتراض قابل قبول نيست .يعني برخالف آنچه که اين اعتراض بيان ميکند ،چنانکـه گلـور و
ويکفورس هم متذکر شدهاند ،به نظر نميرسد که بتوان از قابل قبول بـودن  N1بـر ايـن اسـاس کـه از
طريق * N1کار هدايت کنندگي توليد باور را انجام ميدهـد دفـاع نمـود .دليـل ايـن امـر آن اسـت کـه
هنجارهای  N1و* N1حاوی شرايط صدقي هستند که لزوما در همه شـرايط بـر هـم منطبـق نيسـتند
(در اين رابطه نك به  .)Gluer and Wikforss, 2009:44, 45برای توايح اين مطلب شخصي را در
نظر بگيريد که در شرايطي بر مبنای شواهدی محکم بـه گـزارهای کـه در واقـع کـاذب اسـت بـاور دارد
و همچنين شخص ديگری را در نظر بگيريد که بر مبنـای شـواهدی سسـت بـه گـزارهای کـه در واقـع
صادق است باور دارد .در هر دو صورت وااح است که ،هنجـارهـای  N1و * N1داوریهـای متفـاوتي
راجع به درستي باورهای مربوطه صادر ميکنند .از آنجا که هنجارهای  N1و* N1لزوما احکام يکساني
در مورد درستي يك باور صادر نميکنند ،گلور و ويکفورس نتيجه ميگيرند که نميتـوان از قابـل قبـول
بودن  N1بر اين اساس که از طريق * N1کار هدايت کنندگي توليد باور را انجام مـيدهـد دفـاع نمـود
(.)Gluer and Wikforss, 2009: 45

اين نظر گلور و ويکفورس که نميتوان از قابل قبول بودن  N1بر اين اساس که از طريق * N1کـار
هدايت کنندگي توليد باور را انجام ميدهد دفاع نمود ،معقول به نظر ميرسد؛ اما مدعای اصـلي بنـده آن
است که داليل مستقلي در دست است که نشـان مـيدهـد اسـتدالل «هنجـار غيـر هـدايتگر» گلـور و
ويکفورس استدالل قابل قبولي عليه تز هنجارينگي باور نميباشد .مدعای مقالـه پـيش رو آن اسـت کـه
استدالل «هنجار غير هـدايتگر» پيشفرض نادرستی نسبت به دامنۀ افعـالی کـه بـر اسـاس تـز
هنجارينگی باور توسط هنجار باور مقيد میشود دارد و لذا به نتيجة نامعقولي ميانجامد .از آنجاييکه
تمرکز اصلي اين مقاله تشريح همين مطلب است ،در مابقي اين مقاله بر اين مواوع متمرکز خواهيم شد.
در بخش بعدی مقاله تز هنجارينگي باور را با تکيه بر دامنة افعالي که بر اساس تز هنجارينگي باور توسط
هنجار باور مقيد ميشود مورد بحث قرار خواهيم داد .سپس در بخشهای بعدی مقاله استدالل «هنجـار
غير هدايتگر» را مورد بازسازی و سپس نقد قرار خواهيم داد.

 .3تز هنجارينگی باور :تحديد دامنۀ افعالی که توسط هنجار باور مقيد ميشوند
در نقادی استدالل «هنجار غيرهدايتگر» گلور و ويکفـورس ،مـا دو نکتـة اصـلي را مـيپـذيريم .اوال
ميپذيريم که پيش شرط پيروی از  N1آن است که شخص در ابتدای امر معين کند کـه آيـا  pصـادق
است يا نه .ثانيا ( )aرا نيز ميپذيريم ،يعني آنکه معين کردن اينکه  pصـادق اسـت مسـتلزم توليـد بـاور
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مربوطه ،يعني اين باور که آيا  pصادق است ،ميباشد .نتيجة اين دو نکته آن است که رسيدن به اين باور
که آيا  Pصادق است پيش شرطي برای پيروی از  N1خواهد بود ؛ ما اين مطلب را نيز ميپذيريم .اما در
ادامة مقاله استدالل خواهيم کرد که «استدالل هنجار غيرهدايتگر» برداشت اشتباهي از تـز هنجـارينگي
باور راجع به دامنة افعالي که قرار است توسط  N1هدايت شوند را پيش فرض ميگيرد .بدين منظور ابتدا
توصيف دقيقي از تز هنجارينگي باور ،مبتني بر آنچه مدافعان اين تز در ادبيات فلسفي اخير ارائـه دادهانـد
مطرح خواهيم کرد تا از اين طريق دامنة اين افعال را مشخص نمـاييم .پـس ازمشـخص نمـودن دامنـة
افعالي که قرار است بر اساس تز هنجارينگي باور توسط  N1هدايت شـوند اسـتدالل خـواهيم کـرد کـه
برخالف آنچه که گلور و ويکفورس در استدالل خود ادعا ميکنند پيش شرط پيروی از  N1رسـيدن بـه
همان چيزی نيست که  N1بايد شخص را در رسيدن به آن هدايت کند .ما برای تشريح تز هنجارينگي
باور بر صورتبندی شاه ) (2003, 2006و همچنين شاه و ولمان ( )1886از اين تز متمرکز خـواهيم شـد.
دليل اين امر آن است که صورتبندی آنها از تز هنجارينگي باور به مانند «استدالل هنجار غير هدايتگر»
گلور و ويکفورس از نظرگاه اول شخص ،يعني از نقطه نظر اول شخصي که با پذيرش هنجار باور درگيـر
فعل توليد باور است ،صورتبندی شده است .به همـين خـاطر توصـيف صـورتبندی شـاه و ولمـان از تـز
هنجارينگي باور برای روشن شدن اشکالي که در درک گلور و ويکفورس نسبت به تز هنجـارينگي بـاور
وجود دارد مفيد خواهد بود.77
بر اساس نظرية شاه و ولمان «در نظر قرار دادن يك حالت ذهني بعنوان بـاور  ...مسـتلزم  ...اطـالق
هنجار باور به آن حالت ذهنيست» ( .)shah and velleman,2005:497ذکر اين نکتـه هـم اـروری
است که در نظر قرار دادن يك حالت ذهني بعنوان باور ،مستلزم دانستن و بکارگيری مفهوم باور اسـت،
يعني شخص مربوطه حالت ذهني مذکور را به عنوان مصداقي از نوع باور مد نظر قرار ميدهـد .76شـاه و
ولمان اين نکات را بر اساس ايدة «پرسش باورانه» 76يعني پرسشي که بر مبنای آن شخص ميپرسد که
«آيا باور کنم که  p؟» ،74صورتبندی کردهاند که در ادامه به شرح آن مـيپـردازم .ايـدة محـوری در تـز
هنجارينگي باور آن است که:
وقتي که شخص در زمينة پرسـش باورانـه مـيپرسـد کـه «آيـا بـاور کـنم کـه  p؟»،
ازآنجاييکه که وی حالت ذهني مورد پرسش واقع شده را بعنوان موردی از باور در نظـر
قرار ميدهد (مفهوم باور را بکار ميگيرد) بر اساس تز هنجارينگي باور وی هنجار باور را
به حالت ذهني مورد پرسش واقع شده اطالق ميکند (Shah and Velleman, 2005:
.73)500

اين بيان روشن ميسازد که بر اساس تز هنجارينگي باور ،هنجار باور ،فعل ايجاد باورهايي که توسـط
اول شخص (يعني شخصي که درگير توليد باور در زمينة پرسش باورانـه اسـت) بعنـوان بـاور در نظـر
گرفته میشود را هدايت و کنترل مينمايند (در اين رابطه نـك بـه Shah and Velleman, 2005:
 .)499- 506البته وااح است که اين باورها همان باورهای آگاهانه هستند چرا که اين باورها از ديد اول
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شخصي که درگير در پرسش باورانه است (يعني از ديد شخصي که ميپرسد آيا فالن باور را اتخاذ نمـايم)
بعنوان باور در نظر گرفته ميشو ند .ازاينجا ميتوان نتيجه گرفت که بر اساس تز هنجارينگي بـاور ،هنجـار
باور فعل توليد باورهای آگاهانه را هدايت و کنترل مينمايند و نه فعل توليد هر باوری را (مثل باورهای
غيرآگاهانه که شخص باور کننده آنها را به عنوان باور در نظر نميگيـرد) .بـه بيـان ديگـر ،براسـاس تـز
هنجارينگي ،به هنگام توليد باور از منظر اول شخص ،هنجار باور به باورهای آگاهانه اطالق مـيشـوند و
نه به باورهای غيرآگاهانه .توجه به اين نکته حائز اهميت است که بسياری از باورهای يك شخص ،مثـل
باورهای غيرآگاهانة خرافي که معلول تربيت و يا مکانيزمهای تکاملي هستند ،از ديد اول شخص بعنـوان
باور در نظر گرفته نمي شوند .توايح آنکه در بسياری اوقات ما برای تبيين افعـال يـك شـخص بـه وی
باورهايي را اسناد ميدهيم ،و البته ممکن است اين باورها از ديد وی (از ديد اول شخص) بعنوان بـاور در
نظر گرفته نشوند .اين باورها ،بر اساس تز هنجارينگي باور در حوزة افعالي که توليد آنهـا توسـط هنجـار
باور کنترل و هدايت ميشوند قرار نمیگيرد (در اين رابطـه نـك بـه Shah and Velleman, 2005:
 .) 506اين نکتة مهمي راجع به تز هنجارينگي باور است و چنانکه در بخش بعدی مقاله نشـان خـواهيم
داد گلور و يکفورس در استدالل خود عليه تز هنجارينگي باور از آن غفلت کرده اند.

 .9بازسازی و بررسی «استدالل هنجار غيرهدايتگر»
بيان کرديم که «استدالل هنجار غيرهدايتگر» از نظرگاه اول شخص طراحي شده است تا نشان دهد
اين هنجار قادر به ايفای نقش هدايت کنندگي برای اتخاذ باورهای شخص مذکور نيست .اکنون استدالل
مي نماييم که اين استدالل مبتني بر يك خلط ميان باور بعنوان يك نوع از حاالت ذهني و اقالم خاصی
از باور يعني حاالت ذهني ای که از ديدگاه اول شخص بعنوان باور در نظر گرفته ميشوند؛ يعني باورهای
آگاهانه ،صورتبندی شده است .برای توايح اين مطلب ،تالش خواهيم کرد تا شکل کلي مشکل «خيلـي
دير» و مشکل «حشو» را در استدالل گلور و يکفورس صورتبندی نماييم .ما دو کانديد برای اقالمي کـه
توليد آنها بر اساس تز هنجارينگي باور توسط هنجار باور مقيد ميگردند در نظر ميگيريم:
) :78B(pباور p
 :CB(P)73باور خودآگاهانه P
اکنون فرآيند توليد باور را از ديد اول شخص در نظر بگيريد .چنانکه قبال توايح داديم در اين فرآيند،
بر اساس تز هنجارينگي باور ،باور فينفسه حالت ذهنيای نيست که مورد اطالق هنجار باور قـرار گيـرد
بلکه حاالت ذهني که توسط مالك آنها بعنوان باور در نظر گرفته مـيشـوند ،يعنـي باورهـای خودآگـاه
ميباشد .که در حوزة اطالق هنجار باور قرار ميگيرند؛ اين بدين معنا است که:
هنجار باور ،فعل توليد ) CB(Pرا هدايت و کنترل مينمايند و نه فعل توليد ).B(P
اکنون استدالل ميکنيم که مشکل «خيلي دير» حاوی پيش فراي اشتباه راجع به اقالمي اسـت کـه
در حوزة اطالق هنجار باور قرار ميگيرند .به منظور استخراج اين پيش فرض من مشکل «خيلي دير» را
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بر اساس هنجار  N1و حالت ذهني  Bو حالت ذهني  CBصورتبندی مينمائيم:
 -1به منظور پيروی از  N1شخص بايد معين کند که آيا  pصادق است.
 -1معين کردن اينکه آيا  pصادق است مستلزم توليد باور مربوطه (يعني اين باور کـه آيـا  Pصـادق
است) ميباشد .اين بدين معنا است که پيش شرط برای پيروی از  N1توليد  Bاسـت (و نـه توليـد ،CB
چراکه اين اروری  Bنيست که توسط مالك آن بعنوان باور مد نظر قرار گيرد).
 -7بند  1اين نتيجه را به همراه دارد که  N1هيچ قيد هنجاريني بر فرآيند توليد  Bنميگذارد.
برای اينکه از بند  7اين نتيجه گرفته شود که« N1خيلي دير» نقش هـدايت کننـدگي خـود را ايفـا
خواهد کرد ،گلور و ويکفورس مجبورند تا چيزی شبيه پيشفرض زير را نيز مفروض بگيرند:
) :(GW-1تز هنجارينگي باور ادعا ميکند که  N1توليد  Bرا هدايت و کنترل مينمايد.
اکنون گلور و ويکفورس ميتوانند بر اساس بند  7و ) (GW-1نتيجه بگيرند که:
« N1 -6خيلي دير» نقش هدايت کنندگي خود را ايفا خواهد کـرد ،بنـابراين تـز هنجـارينگي بـاور
نادرست است.
اين تحليل نشان ميدهد که مشکل «خيلي دير» يك مشکل واقعي برای تز هنجارينگي باور نيسـت.
چراکه مشکل «خيلي دير» ) (GW-1را پيشفرض ميگيرد اما چنانکه توايح داديم تز هنجارينگي بـاور
ملزم به ) (GW-1نميباشد .برخالف مدعای ) ، (GW-1تز هنجارينگي باور بيان ميکند که هنجار باور
به  CBاطالق ميشود و نه .B
از سوی ديگر استدالل ميکنيم که مشکل «حشو» حاوی پيش فراي اشتباه راجع به اقالمي کـه در
حوزة اطالق هنجار باور قرار ميگيرند ميباشد و يا حاوی پيشفراي اشـتباه راجـع بـه بـاور .بـه منظـور
استخراج اين پيش فراها ما مشکل «حشو» را بر اساس هنجار  N1و حالت ذهنـي  Bو حالـت ذهنـي
 CBصورتبندی مينماييم:
 -1به منظور پيروی از  N1شخص بايد معين کند که آيا  pصادق است.
 -1معين کردن اينکه آيا  pصادق است مستلزم توليد باور مربوطه (يعني اين باور کـه آيـا  Pصـادق
است) ميباشد .اين بدين معناست که پيش شرط برای پيروی از  N1توليد  Bاسـت (و نـه توليـد ، CB
چراکه اين اروری  Bنيست که توسط مالك آن بعنوان باور مد نظر قرار گيرد).
به منظور استنتاج مشکل «حشو» از بند  ،1يعني استنتاج اين مشکل که شخص در هنگـام پيـروی از
 N1به هر نتيجه ای راجع به اين سوال که آيا  pصادق است برسد  N1به وی خواهـد گفـت کـه بـاور
مربوطه همان باوريست که وی بايستي اتخاذ نمايد ،گلور و ويکفورس احتياج دارند تا پيشفراـي ماننـد
) (GW-1را فرض کنند و يا چيزی شبيه پيشفرض زير را مفروض بگيرند:
) :(GW-2تز هنجارينگي باور ادعا ميکند که  N1فعل توليد  CBرا هدايت ميکنـد و بعـالوه هـر
شخصي که در حالت ذهني  Bباشد وی در حالت ذهني  CBهم هست.
اکنون  1و ) (GW-1اين نتيجه را ميدهد:
 N1 -7فعل توليد  Bرا هدايت ميکند و توليد  Bپيش شرط پيروی از  N1است.
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 1و ) (GW-2مستلزم اين نتيجه است که:
 N1 -*7فعل توليد  CBرا هدايت ميکند و توليد  CBپيش شرط پيروی از  N1است.
اکنون گلور و ويکفورس ميتوانند بر اساس هرکدام از بندهای  7و يا  *7نتيجه بگيرند که:
 -6نقش هدايت کنندگي  N1حشو است يعني  N1قرار است توليد باوری را هدايت کند کـه توليـد
آن پيش شرط پيروی از  N1ميباشد ،بنابراين تز هنجارينگي باور نادرست است.
اين تحليل نشان ميدهد که مشکل «حشـو» مشـکل اصـيلي نيسـت چراکـه ايـن مشـکل يـا بايـد
پيشفرض ) (GW-1و يا پيشفرض ) (GW-2را مفروض بگيرد .چنانکه قبال توايح داديم پيشـفرض
) (GW-1نادرست است چراکه مدعای تز هنجارينگي باور آن است که هنجار باور به حالت ذهنـي CB
اطالق ميگردد و نه حالت ذهني  ،Bهمچنين پيشفرض ) (GW-2نيز نادرست است چراکه ايـن بـرای
حالت ذهني  Bاروری نيست که توسط مالك آن بعنوان باور در نظر گرفته شود.
پس خالصه آنکه چون مشکل «خيلي ديـر» ) (GW-1را پيشـفرض مـيگيـرد و مشـکل «حشـو»
) (GW-1و يا ) (GW-2را پيشفرض مـيگيـرد و اـمنا هـر دو پـيشفـرض ) (GW-1و )(GW-2
نادرست هستند لذا اين نتيجه حاصل ميشود که مشکل «خيلي دير» و مشکل «حشو» مشکالت اصيلي
برای تز هنجارينگي باور نيستند.68

تحليل و نتيجهگيری
براساس توايحاتي که داده شد نکتة اصلي اين مقاله در نقد «استدالل هنجار غير هدايتگر» گلـور و
ويکفورس از اين قرار است:
از ديدگاه اول شخص پيش شرط پيروی از  N1آنست که شخص مربوطه معين کند که آيا  pصادق
است .معين کردن صدق  pمستلزم رسيدن به اين باور است که آيا  pصادق است .امـا ايـن بـدين معنـا
نيست که معين کردن صدق  pمستلزم توليد اين باور آگاهانه است که آيا  pصادق است.
همچنين توايح داديم که بر اساس تز هنجارينگي باور ،هنجار باور فعـل توليـد باورهـای آگاهانـه را
هدايت و کنترل مينمايد .بر اين اساس برای روشن نمودن نقش هدايت کنندگي  N1برای توليد باور از
نگاه اول شخص ،ميتوان اين هنجار را به صورت زير بازنويسي کرد:
)* :(N1شخص بايد حالت ذهني ) CB(Pرا توليد نمايد اگر و تنها اگر  Pصادق باشد.
* N1بيان کنندة محتوای هنجار باور به هنگامي است که شخص با پيروی از اين هنجـار بـه توليـد
باور دست ميزند است .توايح داديم که برای پيروی از * N1شـخص ابتـدا بايـد معـين کنـد کـه آيـا
شرايطي که * N1بر توليد ) CB(Pتحميل ميکند ،يعني اينکه آيا  Pصادق است ،محقق شده اسـت يـا
نه .اما معين کردن اينکه آيا  Pصادق است ،مستلزم توليد ) B(Pاست و نـه ) .CB(Pايـن نکتـه نشـان
ميدهد برخالف آنچه گلور و ويکفورس ادعا ميکنند پيش شـرط پيـروی از * N1توليـد همـان چيـزی
نيست که قرار است توسط * N1هدايت شود ،چراکه پيش شرط پيروی از * N1توليد ) B(Pاست ولي
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آنچه که قرار است توسط * N2هدايت شـود توليـد ) CB(Pاسـت و چنانکـه تواـيح داديـم ) B(Pو
) CB(Pدو حالت ذهني يکسان نيستند.
تحليلي که از محتوای هنجار باور ارائه کرديم ،يعني * ،N1اوال نشان داد کـه دامنـة افعـالي کـه بـر
اساس تز هنجارينگي باور توسط اين هنجار مقيد ميشوند )( CB(Pيعني باورهای آگاهانه) هستند ،ثانيـا
اين تحليل نشان داد که اعتراض گلور و ويکفورس عليه تز هنجارينگي باور نادرست است چراکـه پـيش
شرط پيروی از * N1توليد ) B(Pاست ولي آنچه که قرار است توسط * N1هدايت شود توليـد )CB(P
است و اين دو حالت ذهني يکسان نيستند.

پینوشتها
1. Propositional attitude
2. Mental state
3. Proposition
4. Belief
5. Desire

 .4بــه عنــوان مثــال ،تصــور ) ،(imaginationفــرض ) (assumptionو اميــد ) (hopeاز ديگــر
گرايشهای گزارهای هستند.
7. Truth
8. Slogan

 .3همچنين اين مقاله (کالنتری )1737 :اطالعات موس عي در مـورد گـزينگويـة ويليـامز در اختيـار
خوانندگان عالقهمند به اين حوزه قرار ميدهد.
10. The normativity of belief thesis

 .11الزم به ذکر است که تعابير مهم ديگری نيز از گزينگوية ويليامز وجود دارد (مثل تز هدفگرايانـه
باور) که خواننده محترم ميتواند برای اطالع بيشتر در اين خصـوص بـه )(Steglich-Petersen 2006
مراجعه نماييد.
12. Constrain

 .17بحث مفصلتر در اين خصوص را ميتوانيد در کتاب ) (Velleman 2000و يا ايـن مقالـه از بنـده
(کالنتری )1737 :بيابيد.
 .16به عنوان مثال اين منابع از منابع مهمي هستند که به دفاع از تز هنجـارينگي بـاور پرداختـه انـد
(Boghossian 2003, 2008; Engel 2004; Fassio 2011; McHugh and Whiting
(forthcoming); Millar 2004; Nolfi (forthcoming); Shah 2003, 2009; Wedgwood
) .2007; Whiting 2010از طرف ديگر برای اطالع از برخي منابع مهم که به نقد تز هنجارينگي بـاور
پرداختـه انـد بـه ايـن منـابع رجـوع کنيـد(Gluer and Wikforss 2009, 2010, 2013, 2015; :
).Steglich-Petersen 2006
15. The no guidance argument

پژوهشی در باب پيروی از هنجار باور
)(An investigation on following the norm of belief

33

16. Guidance role
17. Presription
18. "Ought implies can" principle

 .13دراين رابطه به عنوان نمونه بنگريد
)'Ought implies can' (Bykvist and Hattiangadi 2007: 279
 .18الزم به ذکر است که به غير از گلور و ويکفورس ،ايـن اعتـراض عينـا توسـط (Bykvist and
) Hattiangadi 2007نيز مطرح گرديده است.
 .11برای اطالع کاملتر از استدالل بنده در اين خصوص به اين مقالـه ( Kalantari and Luntley
 )2013رجوع کنيد .در اين مقاالت من امن نقد نظر بگوسيان مبني بر اينکه  N3هنجار باور ميباشـد،
فرم جديدی برای هنجار باور پيشنهاد کردهام .در مقاله پيش رو خالصـهای از ايـن اسـتدالل را ذيـال تـا
حدی که برای فهم «استدالل هنجار غير هدايتگر» گلور و ويکفورس مفيـد فايـده اسـت ذکـر نمـوده و
خوانندة عالقهمند را برای اطالعات بيشتر به مقاالت مذکور ارجاع ميدهم.
 .11در اين رابطه همچنين بنگريد به (.)Bykvist and Hattiangadi, 2007: 279
 .17برای اطالع از فرمهای مشهور ديگر هنجار بـاور بـه ايـن مقـاالت بنگريـدKalantari and ( :
 )Luntley 2013:420-422و (کالنتری.)1737:37،
24. Rule following
25. Do X when C
26. Reason
27. Motivation
28. Objective norms
 .13البته فرم دقيق مثال بگوسيان از اين قرار است ، "buy low, sell high" :من به سـياق بحـث

اين مثال را کمي تغيير دادهام.
30. Too late problem
31. Redundancy problem
32. Subjective norms

 .77ذکر اين نکته خالي از لطف نيست که صورتبندیهای ديگری نيز از تز هنجارينگي باور در ادبيات
فلسفي وجود دارد مانند صورتبندی بگوسيان (1887و  .)1886اما اين صورتبندیها مورد نقـد «اسـتدالل
هنجار غير هدايتگر» گلور و ويکفورس نميباشند چراکه اين صورتبندیهـا بـرخالف صـورتبندی شـاه و
ولمان نه از ديد اول شخص ،يعني از نظرگاه اول شخصي که با پذيرش هنجار باور درگير فعل توليد باور
است ،بلکه از ديد سوم شخص يعني از ديد کسي که به فرد ديگری باور اسناد ميدهـد صـورتبندی شـده
است .چنانکه شرح داديم ،منظور از طرح «استدالل هنجار غير هدايتگر» توسط گلور و ويکفـورس بيـان
اين نکته است که هنجار باور فاقد نقش هدايتگری بـرای توليـد بـاور از نظرگـاه اول شـخص ،يعنـي از
نظرگاه شخصي که با پذيرش هنجار باور درگير در پروسة ايجاد باور است ،ميباشد .اين بدان معناست که
مورد نقد استدالل گلور و ويکفورس صورتبندی شاه و ولمان از تز هنجارينگي باور است ،به همين دليـل
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هم ما برای نقد استدالل گلور و ويکفورس بر صورتبندی شاه و ولمان از تز هنجارينگي متمرکز شدهايـم
تا نشان دهيم گلور و ويکفورس درک نادرستي نسبت به تز هنجارينگي داشتهاند.
البته خواننده عالقهمند ميتواند برای اطالع از صورتبندی بگوسيان به مقاالت ذکر شدة وی و يا مقالة
بنده در همين رابطه (کالنتری )37-31 :1737،رجوع کند.
 .76به همين خاطر شاه بيان ميکند که« :بکار بردن مفهوم باور مستلزم پذيرش هنجـار بـاور اسـت»
).(Shah, 2003: 449
 .76ترجمه ايست از اصطالح doxastic deliberation
36. Whether to believe that p

 .73در اصل دليلي که فالسفة هنجارگرا (فالسفة مدافع تز هنجارينگي) برای تز هنجارينگي باور ارائه
کرده اند آنست که اين تز بهترين تبيين برای پاسخ به اين پديده است :همواره اين سوال که «آيا باور کنم
که  p؟» بدون درنگ به اين سوال که «آيا  pصادق است؟» ميانجامد .الزم به ذکـر اسـت کـه در ايـن
مقاله من داليلي که فالسفة هنجارگرا برای تز هنجارينگي باور ارائه کردهاند را به بحث نگذاشتهام ،بلکه
فقط بر ارائة توصيفي دقيق از مدعای تز هنجارينگي باور متمرکز شدهام تا از اين طريق نشان دهم گلـور
و ويکفورس درک نادرستي از تز هنجارينگي باور راجع به حوزة افعالي که توسط هنجار باور مقيد ميشوند
دارند .فهم اين نکته ،چنانکه نشان خواهم داد ،در چينش استدالل من عليه استدالل گلـور و ويکفـورس
موثر خواهد بود.
"38. Abbreviation for "belief as such
"39. Abbreviation for "conscious belief

 .68به بيان ديگر نتيجه مقالة پيش رو آنست که «استدالل هنجار غير هدايتگر» اسـتداللي نادرسـت
است .اکنون اين سوال ممکن است به ذهن برسد که آيا محل نزاع در مقاله ما (يعني اين مدعای کليدی
ما که "استدالل هنجار غير هدايتگر" نادرست است) با محل نزاعي در معرفـتشناسـي کـه بـه مناقشـه
درون گرايي و برون گرايي موسوم است مشابه است يا نه؟ توايح ميـدهيم کـه چنـين نيسـت .مناقشـة
درون گرايي و برون گرايي ناظر به «ماهيت توجيه» است ،يعني ناظر به اين سوال است که آيـا چنانکـه
درونگرا ميگويد فقط اموری که به لحاظ شناختي در دسترس فاعل شناسا هستند قابليـت موجـه نمـودن
باور را دارند ويا چنانکه برونگرا ميگويد امور بيروني (مثل عوامل علي) هم در توجيـه مـدخليت دارنـد .از
طرف ديگر چنانکه قبال توايح داديم ،به طور خيلي خالصه بنا بر «استدالل هنجار غير هدايتگر»:
هنجار باور (يعني  )N1توان «هدايت کنندگي» برای توليد باور ندارد.
ما در مقاله استدالل کردهايم که خير ،هنجار باور (يعني  )N1تـوان هـدايت کننـدگي دارد .مشـخص
است که اين نتيجه ،ناظر به نقش «هدايت کنندگي» هنجار باور است و سخني دربارة «ماهيت توجيـه»
نميگويد و لذا ربطي به مناقشة درونگرايي و برونگرايي ندارد .ممکن است سـوال ديگـری نيـز بـه ذهـن
خوانندگان برسد .اين سوال ناظر به ارتباط نقد ما بر «اسـتدالل هنجـار غيـر هـدايتگر» و مناقشـة درون
گرايي و برون گرايي نيست بلکه ناظر به ارتباط تز هنجارينگي بـاور و مناقشـة درونگرايـي و برونگرايـي
است .از آنجاييکه هدف ما در مقاله به صورت خاص نقد بررسي «استدالل هنجار غيرهدايتگر» بوده و نه
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بررسي تز هنجارينگي باور به طور عام ،لذا اين سوال خارج از مبحث فعلي ماست .بـه همـين خـاطر بـه
بحث کوتاهي در اين خصوص قناعت کرده و خواننده عالقهمند را برای اطالعات بيشتر به منابعي در اين
خصوص ارجاع خواهيم داد .چنانکه توايح داديم اختالف ميـان درونگرايـي و برونگرايـي ابتـدا در بـاب
مسالة «ماهيت توجيه» ميباشد .اما مناقشة ميان طرفداران تـز هنجـارينگي بـاور ) (Normativistsو
مخالفين اين تز ) (Anti-normativistsبه خودی خود ناظر به مناقشة درونگرايي و برونگرايـي نيسـت
چراکه تز هنجارگرايي اصال ناظر به مسالة ماهيت توجيه نيست بلکه ناظر به ايـن سـوال اسـت کـه آيـا
اصوال نحوة خاصي از رابطه (يعني رابطة هنجارين) ميان باور و "صدق" محتوای آن باور وجود دارد يـا
خير .يعني اين دو مناقشه تالزمي با هم ندارند .اجازه دهيد مطلب را برای فهم بهتر به شکل ديگری هم
مطرح کنيم .قبال توايح داديم که از نظر طرفداران تز هنجارگرايي باور (اوال) اينکه «باور ناظر به هـدف
صدق است» از مقومات مفهوم باور ميباشد و (ثانيا) اين تز ،هدف صدق مذکور را بصـورت يـك رابطـة
هنجارين ميان باور و صدق محتوای باور (يعني  )N1تعبير ميکند( ،ثالثا) اين تز ،هنجار باور (يعنـي )N1
را يك "هنجار عينی" در نظر ميگيرد به اين معنا که شرايط پيشين اين هنجار ناظر به "صدق واقعی"
محتوای آن باور ميباشد .اين نکته که بر اساس تز هنجارينگي باور هنجار باور «هنجاری عيني» اسـت و
همچنين اينکه همين هنجار عيني است که مقوم مفهوم باور ميباشد نشان ميدهد که تز هنجارينگي باور
دربارة اينکه در توليد يك باور ،هدف صـدق «چگونه بهتر محقق ميشـود» (يعنـي اينکـه آيـا چنانکـه
درونگرا ميگويد فقط به امور دروني در توجيه اهميت بدهيم و يا چنانکه برون گرا ميگويد بايـد بـه امـور
بيروني هم اهميت بدهيم) مطلبي را بيان نميکند.
لذا بحث در مورد تز هنجارينگي باور به خودی خود به مناقشة ميان درون گرايي و برون گرايي که در
باب ماهيت توجيه است مربوط نمي گردد .طبعا ممکن است برای خوانندگان سـواالت بيشـتری در ايـن
خصوص مطرح بوده يا پس از اين توايحات مطرح شده باشد اما از آنجاييکـه هـدف مـا در ايـن مقالـه
بررسي «استدالل هنجار غيرهدايتگر» گلور و ويکفورس است و نه بررسي تز هنجارينگي باور بطور عام،
بحث بيشتر در اين خصوص را به فرصتي ديگر در مقالهای ديگر موکول کرده و خواننده محترم را بـرای
بررسي اين مواوع به اين مقاالت ارجاع ميـدهيم :ايـن دو فيلسـوف ) (Vahid 2006و (Littlejohn
) 2012در مورد تفاوت و نسبت «هنجارهای معرفتشناختي» (يا همان  Epistemic normsکه مطمـح
نظر مباحث معرفتشناختي است ،مثل اين هنجار در معرفتشناسي که «شخص بايد به  pباور کنـد وقتـي
شواهدی له آن وجود دارد») با «هنجار باور» ) ،(Belief normيعني همين هنجاری که مطمح نظر مـا
در مقالة پيش رو ميباشد ،بحث کردهاند .همچنين ) (Boghossian 2003استدالل جالبي دارد مبني بر
اينکه بنا بر تز هنجارينگي باور هنجارهای معرفتشناختي مقوم مفهوم باور نيستند بلکه اين "هنجار باور"
(يعني  )N1است که مقوم مفهوم باور اسـت .همچنـين ) (shah 2003تفـاوت و ارتبـاط تفاسـير درون
گرايانه از «هدف صدق» را در گزينگوية ويليامز با تفاسير برون گرايانه از آن بررسي نموده است.
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