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  بر  باور یهنجارمند هينظر  در صد  هنجار ینییتب نقش یبررس
 بلند  دامنه یهنجارها یبرا ديجد یشاهد: فیتکل منطق اسا 

 

 سیدعلی کالنتری
 )نریسندة مسئرل(

 مقداد قاری
 چکیده

 باور آن یمحترا  و باور انیم نیهنجار  یارابطه  ،یشاناسامعرفت در  باور  یِهنجارمند  هینظر  بر بنا
 صادق. کرتاه دامنه هنجارع را  آن که  رابطه، نیا  از  مشاهرر یبندصاررت كی اسااس  بر. دارد وجرد

 نیا در  ما تمرکز.  باشاد.  صاادق  p اگر  فقط  و اگر(  باشاد  داشاته باور  p به)  دیبا  شاخ : عمینامیم
 شاخ ع کهنیا یعنی  اسات؛ شااهد هنجارِ  با  رابطه در  هنجار  نیا  یِکنندگنییتب  نقش  به  ناظر مقاهه،

 هنجار باشاد.؛  داشاته دسات در باور  آن صادق یبرا  شاراهد  اگر فقط  و اگر(  باشاد داشاته  باور p  به) دیبا
 ارزشاامند مسااتقل  طرربه  شااراهد  نظر،  نیا اساااس  بر. مینامیم  شاااهد. کرتاه دامنه هنجارع  را ریاخ
. دارد  شاد  رکر باال  در که یصادق هنجار در شاهیر  باور دیتره  یبرا هاآن  بردنِ  هنجارمند  بلکه  ساتند،ین

 صدق، هنجار  اساسِ  بر کهنیا نیهمچن و هستند صدق  بر دالِ  نرعاً  شراهد که  جاآن از  گر،ید  انیب  به
 هم شاراهد  ترساط  نیهنجار صاررت  به  باور هذا گردد،یم دیمق  صادق  ترساط نیهنجار  صاررتبه باور
 هنجارع یعنی صاادق، هنجار از یگرید یبندصااررت  ابتدا  ه،ینظر نیا حیتشاار از  پ . گرددیم دیمق

  باشاد  داشاته باور  p به)  دیبا  شاخ ع  آن  اسااس بر  که  گذاشات میخراه  بح   به را  صادق.، بلند دامنه
  ساو  و یفلساف  اساتدالالت  اسااس  بر را آن  که  ما  یاصال یادعا(..  شاداب صاادق  p اگر  فقط و  اگر
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 کرتاهِ دامنه هنجار به نسابت صادق بلندِ  دامنه  هنجار  که اسات  آن کرد، میخراه  مساتدل  فیتکل منطق
 بلندِ دامنه هنجارع  را آن که)  شااراهد  اساااس بر  باور اتخار  با  رابطه در یبهتر ینییتب  تران  از صاادق
 .است برخرردار( دینام میخراه شاهد.

  .کرتاه دامنه بلند، دامنه ن،ییتب باور، شاهد، هنجار صدق، هنجار: کلیدی  واژگان
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 مقدمه

  یهاا شیگرا  گرید  باا  آن  تفااوت  و  بااور.ع  یاگزاره  شیگرا  یِساااتیچ  باا ِ  در  بحا 
.  گردد یم  یتلق  معاصاار  یِشااناساامعرفت  و  رهن  ةفلسااف  در مهم  مباح   از  یکی  ،یاگزاره
  یرهن   یهاشیگرا  گرید  از  را  باور  آنچه که  هستند  نظر  نیا  یمدع  یمتعدد  ةفالسف  امروزه
.  دارد   1صاادق  با  یاگزاره  شیگرا  نیا که  اساات  یفرد به  منحصاار  ةرابط  کند،یم  زیمتما
  هادف باه  نااظر  بااورع کاه  2هیاگر  نیگُز كیا  صاااررتِباه را  مطلاب  نیا(  1973)  امزیالیو  برناارد
 کرّات  به  معاصر  یفلسف  اتیادب  در  امزیلیو  یةگر  نیگُز.  است  کرده  انیب  3باشاد.یم  صادق

 رابطه  نیا  در) اسات  گرفته  قرار  معاصار  رهن  ةفالساف از  یاریبسا  دییتأ  مررد و  دهیگرد  رکر
  نرعاً فالساااااااافه  نیا.  (Wedgwood, 2013: 123)  به  دیبنگر  دیترانیم  نیهمچن

 را  آن که  اندکرده  ادقلمااد باور  فاارد به  منحصاار  خااراص  ةکنندانیب  را  امزیلیو شااااعار
  اکنرن.  کندیم  زیمتما  آرزو  مانند ایگاااااازاره  هاااایِشیگااارا  یِمابق  از  ،یمفهرم  هحاظبه

  یةگر  نیگز  در باور  به  صادق.  هدفع  اساناد که  برساد  رهن به  ساؤال  نیا اسات  ممکن
  حاالت  گرید از  را  باور  تراندیم  مذکرر مطلب  نیا  چگرنه و  معناسات چه به  اصارالً  امزیلیو
 از  یکی.  دارد  وجرد  سرال  نیا  با ِ  در  یمفصل  مباح   یفلسف  اتیادب  در  کند؟  زیمتما  ینهر

  تزع اسااات رو  شیپ  ةمقااها در  زین ماا نظر مطمح کاه سااارال  نیا  باه راجع  معروف  اتیانظر
 ةرابط كی  صاااررتبه  را  مذکرر  صااادقِ.  هدفِع  تز،  نیا.  باشااادیم  4باور.  یِهنجارمند

 باه دیابنگر  دیاترانیم  مثالً  رابطاه  نیا در) کنادیم ریتعب  ربااو یِمحترا  و بااور انیام  نیهنجاار
Boghossian, 2003; Millar, 2004; Shah, 2003, 2009; Whiting, 

  یهنجار   ترسااط  معمرالً  را  مذکرر  نِیهنجار ةرابط  باور،  یِهنجارمند  تز  نیمدافع(.  2010
 :که صررت نیا به کنند؛یم یبندصررت نامندیم صدق. هنجارع یفلسف اتیادب در که

(TN  :)هر  یبرا  p  و  s  : شاخ  s  به  دیبا p  و   اگر  باشاد  داشاته  باور 
 ,Shah)  باه  دیابنگر مثالً  خصااارص نیا  در) بااشاااد  صاااادق  pاگر  تنهاا

2009, 2003))5  . 

  کردن بااور فعالِ انیام( TN یعنی)  نیهنجاار  یارابطاه  اوالً بااور  یِهنجاارمناد تزِ  بر بناا
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 باور  یِمفهرم  مقرّماتِ  از  مذکرر  نیهنجار ةرابط  اًیران و  دارد  وجرد  باور  آن  یمحترا  صدق  و
  pاگر   اگروتنها  باشاد داشاته  باور  p به  دیبا  شاخ ع که  مدعا  نیا  گرید  انیب به.  باشادیم

  یها شیگرا  یةبق  از  را  آن  و  برده  باور  مفهرمِ به  راجع  یمفهرم  یصادق  انگرِیب  باشاد.  صاادق
 کاه  مطلاب  نیا  درک  یبرا(.  Shah, 2003: 449)  کنادیم  زیمتماا  آرزو  مثالِ  یاگزاره

  گرید  از  یمفهرم هحااظباه  را  بااور ترانادیم  بااور  یِهنجاارمناد  تز  اسااااس  بر  TN  چگرناه
 میت  نیبهتر  ساواهانع  کهنیا به  من باور  مثالِ.  کند  زیمتما  آرزو  مثل  یاگزاره  یِهاشیگرا

 نظر  در  را  شاد.اب  رانیا  فرتبال  میت  نیبهتر  ساواهانع  که من  یآرزو  و اسات.  رانیا  فرتبال
  رانیا  فرتباال  میت  نیبهتر ساااوااهاانع  کاه  گزاره  نیا  یعنی  من؛  بااور  یمحترا  اگر. دیاریبگ

  مذکرر  ةگزار به  دینبا  من که  شاردیم  حاصال  جهینت  نیا  TN  بنابر  باشاد  کار   اسات.،
  یمحترا   اگر  اما.  دهم  قرار  نظر  دیتجد  مررد  را  خرد  باور  تا  است  الزم  هذا  و  باشم  داشته  باور
 بر  بنا باشاد،  کار   باشاد.  رانیا  فرتبال  میت  نیبهتر  ساواهانع    کهنیا بر  یمبن من  یوآرز

 دو نیا.  باشمیم  مذکرر  یآرزو  داشتن به  مجاز هم  باز  من  م،یابییدرم  آرزو  مفهرم  از  آنچه
  در  کهچنان)  را  کردن  باور  فعل  باور،  كی  یمحترا  صاادق  ارزش  که  دهندیم  نشااان  مثال
TN  کار   یمحترا با  باور  كی  داشاتن که  معنا  نیا به  کندیم  6د.یّمق( عشاده  یصاررتبند  
  صادق  ارزش  اما  باشام؛  داشاته  باور اسات  کار  که  یاگزاره به  دینبا  من  یعنی  اسات،  اشاتباه
 باا  آرزو  كیا  داشاااتن  گرید  انیاب  باه کنادینم  دیّمق  را  کردن  آرزو  فعال آرزو،  كیا  یمحترا
  کار   ییمحترا با  یحت  ییآرزو  داشااتن به  مُجاز  من  یعنی ساات؛ین اشااتباه  کار   یمحترا
    .7هستم

 باشادیم  ریفراگ و  داغ  یمرضارع  یفلساف  اتیادب  در باور  یِهنجارمند  تز  مررد  در بح 
 مدافع که  یافالسافه.  اندداده  قرار  نقد  ای  دفاع  مررد  را  تز  نیا  یمختلف  یایزوا  از  فالسافه و
  مخاهف  که  یافالسفه  و  8هنجارگرا  اصطالحاً  یفلسف  اتیادب  در  هستند  باور  یِهنجارمند  تزِ
 انیم  شااده  مطرح مباح .  شاارندیم  دهینام  9ضاادِهنجارگرا  اصااطالحاً  هسااتند،  تز  نیا

  معاصر  یشناسمعرفت  یفلسف  مترن  از  یترجه  قابل حجم  ان یضدهنجارگرا و  انیهنجارگرا
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  هدف  و  محدوده  از  خارج  مباح   نیا  ةهم  یبررسا  طبعاً  که  اسات داده  اختصااص  خرد به  را
  حرزه نیا در  متنرع  مبحا   مررد در اطالع یبرا محترم ةخرانناد)  روسااات  شیپ  ةشاااتارن
  یمعرف   مقاهه  نیهم  در  بعضااااً که  خصااارص  نیا  در كیکالسااا و  مهم منابع به  تراندیم

 . 10(دینما مراجعه اندشده

  هنجارِ  با رابطاه  در  صااادق  هنجاارِ  یِکننادگنییتب  نقش  به ناظر  مقااهه،  نیا  در  ما  تمرکز
 شاناخته  شااهد.  هنجارع  عنران  تحت  یشاناسامعرفت به  مربرط  مترن  در هک  ساتیگرید
 ;Boghossian, 2003  باه  دیابنگر  مثالً  نظر  نیا  مادافعاان  خصااارص  در)  گرددیم

Wedgwood 2002 .)ریاخ هنجار بنابر 

(EN  :)هر  یبرا  p  و  s  : شاخ  s  به  باید  p  و   اگر  باشاد  داشاته باور 
 . باشد داشته تسد در باور آن صدق یبرا شراهد اگر تنها

  هاآن   بردنِ  هنجارمند  بلکه  ساتند،ین  ارزشامند  مساتقل  طرربه  شاراهد نظر،  نیا  اسااس  بر
 بر  دالِ  نرعاً  شاراهد که  آنجا  از  گر،ید  انیب به.  دارد  صادق  هنجار  در  شاهیر باور  دیتره  یبرا

  ترساط  نیهنجار  صاررت به  باور  صادق،  هنجار اسااسِ  بر کهنیا  نیهمچن  و  هساتند  صادق
  هدف.  گرددیم  دیمق  هم  شاراهد  ترساط  نیهنجار  صاررت به  باور  هذا  گردد،یم  دیقم  صادق

 از  خاص یانسااخه از  دفاع  انتها  در و  هینظر  نیا  با   در  یبررساا و بح   مقاهه  نیا  در  ما
  یا گرنه به اسات(  صادق  بلندِ  دامنه  هنجارِ  داد  خراهیم  ترضایح  کهچنان  یعنی)  صادق  هنجار

 بخش  در  ابتدا  خصرص،  نیا  در.  دینما  فایا  را  فرق  ینییتب  شنق  ینحر  نیبهتر  به  بتراند  که
  در.  پرداخت  میخراه  صااادق  هنجاار  یکننادگنییتب  نقش از  ترمنقح  ریتقر به  مقااهه  نیا اول

  یِن ییتب  ترانِ  عدم  یمدع که  صادق،  هنجار  مخاهفان  اساتدالل  یبررسا به  مقاهه  دوم  بخش
 دو  تفاوت  یبررساا به  ابتدا  همقاه  ساارم  بخش  در.  پرداخت  میخراه  هسااتند،  صاادق  هنجار
 و  کرتاه  دامنه  هنجار  را  نسااخه  دو  نیا  پرداخت،  میخراه  صاادق  هنجار  از  مختلف  نسااخه
  هنجار  نیمخاهف  ترساط شاده  مطرح اشاکال  نقد به  آخر  گام  در.  میادهینام  بلند  دامنه  هنجار
 به  ترجه  عدم از  یناشاا  ریاخ  یِمدعا که  کرد  میخراه  اسااتدالل  پرداخت،  میخراه  صاادق

 .است صدق بلندِ دامنه رِجاهن
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 صد   هنجار ینییتب نقش  حیتنق .۱

 :شردیم یبندصررت ریز شکل به معمرالً یفلسف مترن در هنجار كی یکل صررت

(R :)کار X که یوقت بده انجام را C.11  

-Steglich)  ترسارنیپ  چیاساتگل  از تیتبع  به بح   در  ساهرهت یِبرا  ما  بعد به  نیا  از

Petersen, 2006: 504)  طیشاارا  به  C فالساافه.  گفت  میخراه  ن.یشاایپ  طیشااراع  
  نی ا که  یشاخصا  یبرا  را  X  فعلِ  تِیهدا  و کنترل  کارِ(  R) که  کنندیم  انیب  نیچن  معمرالً
  ایا  12لیاده نیشااایپ  طِیشااارا  تحقق که  صاااررت  نیا به  دهد،یم  انجاام  رفتاهیپذ  را  هنجاار
  گری د  انیب به  ای  و  دده انجام  را  X  فعلِ  مربرطه شاخ ِ  آنکه  یِبرا  شاد  خراهد  13یمحرّک

 X  فعلِ که  دهدیم  دسترر مربرطه  شخ ِ به(  R)  باشد،  شاده  محقق  نیشایپ  طیشارا  یوقت
 ;Boghossian, 2003  باه  دیاکن  نگااه  مثاال  عنران  باه  رابطاه  نیا  در)  دهاد  انجاام  را

Gluer and Wikforss, 2010  .) 

  طی شارا  نکهیا  هنجارها  از  یاریبسا  در  که  اسات  آن بح   نیا  در  تیاهم  حائز ةنکت  اما
  نرع  نیا  در سات،ین  مشاخ   شاخ  یِبرا  امر  یِابتدا  در نه  ای  اسات  شاده  محقق  نیشایپ

 شاده  محقق  هنجار  در  نیشایپ  طیشارا  ایآ که  کند  نیّمع  خرد  یساتیبا  ابتدا شاخ   هنجارها
  طِی شاارا  نیا  ایآ  کهنیا به  راجع  یباورشااخ   دیبا  هم  امر  نیا  کردن  نیمع یِبرا  و  ریخ  ای
  ین یع  هنجارهایع  یفلساف  اتِیادب  در  هنجارها  نرع  نیا به.  دینما  اتّخار  شاده  محقق  نیشایپ
 یِبرا هنجاارهاا  نیا  از  یرویپ  هنگاام  در  کاه  معناا  نیا  باه نادگرییم  14شااافااف.   یر  یاا  و

  نی هم به  شاده؛  محقق  نیشایپ  طیشارا  ایآ که ساتین  معلرم امر  یِابتدا  در  مربرطه  شاخ ِ
  یگر ید  واسااط  یهنجارها  از  دیبا  مربرطه  شااخ ِ  هنجارها  نرع  نیا  از  یرویپ  یِبرا  لیده
  انیبگرساا.  دینما  اسااتفاده  شاارند،یم  دهینام  15شاافاف.  هنجارع  یفلسااف  اتیادب  در که
(Boghossian, 2003: 39  )کمك بح   ضااحیا به که  دارد  نهیزم  نیا  در  یخرب مثال 
  یِهاا ت یافعااه  در  معمرالً  تُجّاار  کاه  اسااات  ینیع  هنجاار  كیا  از  یمثااه  ریز  هنجاار  کناد؛یم
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 : کنندیم یرویپ آن از یاقتصاد

(R1 :)16بفروش گران بخر، ارزان.  

.  ابند ی  دسات  سارد  نیشاتریب به  ترانندیم  هنجار  نیا از  یرویپ با  تُجار که اسات واضاح
 نیشااتریب  به  دنیرساا  آن  یینها  هدفِ  اگرچه که  رایز اساات  ینیع  هنجار  كی  هنجار  نیا

  نی شایپ  طیشارا  ایآ که  ساتین  مشاخ   طهمربر  تاجرِ  یِبرا امر  یِابتدا  در  اما اسات،  سارد
 طرربه  مذکرر  هنجار از  یرویپ  متأساافانه  لیده  نیهم به.  ریخ  ای  شااده  محقق  دیخر  یِبرا

  تجارت  عاهم  در مثال  نیا  خصاارص  در  مهم ةنکت  گر،ید  انیب به.  اساات  ناممکن  میمسااتق
  شاده  محقق  R1  هنجار  در  نیشایپ  طیشارا  بداند  کهنیا  یبرا  تاجر  شاخ ِ که  اسات  نیا
 ری   ایلهیوساا  قتیحق  در که  یگرید  واسااط  یِهنجارها از اساات  مجبرر.  ریخ  ای تسااا

( شااتریب  یِواقع  ساارد  یعنی) اساات  مندرج  R1  هنجار  در که  یهدف  احصاااء یبرا  میمسااتق
  یعلم   اتینظر  بر  یمبتن که  یمتنرع  یِهنجارها  تجارت  و  یابیبازار  عاهم  در.  کند  اسااتفاده

 واضاااح  کهچنان  اهبته و)  یخرب  احتمال با  هاآن  زا  یرویپ که  دارد  وجرد  هساااتند  یآمار و
  رکر به الزم.  شاد  خراهد  تجارت  در  سارد یةحاشا  شیافزا مرجب(  قاطع  صاررتبه نه اسات
 اینمرنه  اما اسات،  یفعل  مبح  از  خارج  یابیبازار  علم  در  مذکرر  اتِینظر  یبررسا که اسات
  نی ا از  کندیم  تیافک  یفعل  مبح   شابردیپ  یبرا که  واساط  یهنجارها  نیا  از شاده  سااده
 :  است قرار

(R2  :)در  تانگذشااته  یهاسااال  یآمارها که  دیبخر  یوقت  را  اجناس 
 . باشند داده نشان را سرد نیشتریب سال، مشابه فصرل

R2  خالف بر  R1  ای آ که  شارط  نیا  یبررسا  یعنی  اسات؛  یرویپ  قابل  میمساتق  طرربه  
  تجار یبرا  ریخ  ای اسات  هشاد  محقق  آن  نیشایپ  طیشارا  ساال  از  خصارص به  زمان  كی  در

 ةساااه  چند  معدل  نیهمچن  و  انیز و  ساارد  یآمارها مثال  عنران به اساات؛  دسااترس  قابل
  دسااترس  در  هاتیسااا  ای  و  یاتیماه  دفاتر  یبرخ  در  ایدن  مشااهرر  بررس  سااازمان  در  هاآن

  هدف اسات  واضاح  کهچنان  اما.  کنند  مراجعه  هاآن به  ترانندیم  افراد که  دارد  قرار  همگان
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  صارفاً  هنجار،  نیا که  ییآنجا  از  بلکه ساتین  R2  کردندنبال  تجارت  عاهم  در  تجار  یعواق
  هایراه  از که  گذشاته ساال  یآمارها  نکهیا مثالً  یعنی)  R1  کردن  دنبال یبرا اسات  یابزار
( یقطع  نه اهبته  و)  اتکا قابل  اینشاانه و  شااهد  شاده  فراهم  تجارت  علم  عاهم  در  اتکا  قابل
 .  رندگییم قرار استفاده مررد( است یواقع سرد نیرشتیب به دنیرس یبرا

  یینها  هدف  اگرچه  ،(2002)  وودوج  نیهمچن  و(  2003)  انیبگرس  نظر  از  مشابه  طرربه
 از  اما.  اسات  صاادق  یباورها  اتخار  یعنی  TN  هنجار  از  یرویپ  مانیمعرفت  یِهاکنش  در  ما

 p  ایآ  نکهیا  دنیفهم  یعنی) نه  ای است  شده  محقق  نیشیپ  شرط  ایآ  کهنیا فهم  که  ییآنجا
 طرربه  TN  هنجار  یعنی ساات؛ین  ممکن  میمسااتق  صااررتبه(  نه  ای اساات  صااادق واقعا

  یهنجارها   یعنی)  شاراهد از  مجبررند  یمعرفت  یهاعامل  هذا  سات؛ین  یرویپ  قابل  میمساتق
  اساتفاده  TN  هنجار  از  یرویپ  یبرا  یابزار  عنران به(  EN  هنجارِ  همچرن  گرید  واساطِ
  شااهد  هنجار  بردن  ارزشامند  ةکنندنییتب( TN)  صادق  هنجارِ  نظر،  نیا  اسساا  بر.  کنند

(EN )است یمعرفت هحاظ به . 

  هنجار  یکنندگنییتب  نقش  یمدع که  ایفالساافه نظر  اساااس بر  آنکه،  کالم  مخل 
 اما  اسات،  یرویپ  قابل  میمساتق  طرر به(  EN  یعنی)  شااهد  هنجار  اگرچه  هساتند،  صادق
 واجد  لیده  نیا به  شااراهد  ساات،ین  شااراهد  به ناظر  یرفتعم  یهاکنش  در  ما  یاصاال  هدف
  که هستند تیاهم

 هستند، صدق یسر به ما راهبر و ناظر هاآن( اوالً)

 و

  دی مق  صادق  ترساط  نیهنجار  نحر  به(  TN  یعنی)  صادق  هنجار  اسااس  بر  باور(  اًیران)
 شرد،یم

  هذا
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 (.EN یعنی) گردندیم دیمق زین شراهد ترسط نیهنجار نحر به باور( نتیجه)

  یهنجارمند   تز  مخاهف  فالسافه  از  یاریبسا  اعتراض  مررد اما  فرق  یمدعا و  اساتدالل
  یمشاهرر   اریبسا  اما و  کرتاه  یاساتداله.  اسات  گرفته  قرار(  صادق  هنجار  نیمخاهف  یعنی)  باور
  .میپردازیم آن به مقاهه یبعد بخش در که شده اقامه خصرص نیا در

 صد   هنجار ینییتب توان عدم  یمدعا یبررس . 2

  هدف  وود،وج  و  انیبگرساا  مثل  صاادق،  هنجار مدافع  ةفالسااف  نظر  از  میگفت  چنانکه
 ما  منظرر  نیهم به  و اسات  صادق  باور  اتخار  یبرا  شاناختیمعرفت  یهاتیفعاه  در  ما  یی ا
  هنجار  میداد  حیترض  هم  باز  چنانچه  اما.  منمایییم  استفاده  باور  اتخار  یبرا  صدق  هنجار  از

 از  دیبا  آن  از  تیتبع یبرا که  ینحر به  اساات(  شاافاف  ری   ای و)  ینیع  یهنجار  صاادق،
  یبررسا فالسافه  نیا  نظر  از که معناسات  نیا  به  نیا و  نمرد اقدام  شاراهد  یبررسا  قیطر

.  باشاد یم اسات،  صادق  هنجار  همان که  یی ا  هدف  از تیتبع  یبرا  یابزار  صارفاً  شاراهد
  یمدع  که  وودوج و  انیبگرسا  یمدعا  هیعل  معاصار  یشاناسامعرفت  مترن  در  یادیز  ةفالساف
  هایفرم به  مذکرر  اساتدالل.  اندنمرده  اساتدالل  هساتند  صادق  هنجار  یکنندگنییتب  نقش

 ,Vahid به  دیبنگر  مثال  عنران به)  اسات  شاده  تکرار  یفلساف  مترن  در  یمتنرع  و  مختلف

2006; McHugh, 2012; Whiting, 2010  .)ناظر  هااساتدالل  نیا  مشاترکقدر 
 بر. است  شاناسایمعرفت  در  مرجه.  کار   یباورهاع و  نامرجه.  صاادق  یورهاابع  ةمساأه به

 که است چگرنه  پ   باشد،  شاهد  هنجار  ةکنندنییتب  صدق  هنجار  اگر  استدالل  نیا  اساس
 به  منجر  مذکرر  یهنجارها  مرجه.  کار   یباورهاع و  نامرجه.  صاادق  یباورهاع  مرارد  در

 نظر در را  كیاکرپرن  زماان از قبال  یهاانسااااان مثاال  عنران باه  گردناد؟یم  متعاارض احکاام
 مرکز  نیزم که  داشااتند  اریاخت  در  یکاف  شااراهد  شیخر  زمانه  علرم اساااس  بر که  دیریبگ

 که باور  نیا  یعنی  مذکرر؛ باور  دیبا  EN  هنجار اسااس  بر  نیبنابرا.  اسات یشامسا  منظرمه
 باور  مدانییم  چنانکه  گرید  یطرف  از.  نمردندیم  اتخار  را اسات  یشامسا منظرمه  مرکز  نیزم

  باید  هاآن که  آیدنمی دسات  به نتیجه  این  TN  هنجار  بنابر  نیبنابرا  و  اسات  کار   مذکرر
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 کرپرنیك زمان از پیش هایانسان خالصه، طرربه. نمردندیم اتخار را یباور نیچن

 آوردند،می باور است یشمس ةمنظرم مرکز نیزم ةگزار به دیبا EN اساس بر (1)

 اما

  یشامسا ةمنظرم  مرکز  نیزم  ةگزار  به  دیبا  هاآن که نیسات  چنین  TN  اسااس  بر (2)
 .آوردندمی باور است

  بردمی  شاهد  هنجار  کنندهتبیین  صدق  هنجار  اگر  صدق،  هنجار  نظریه  منتقدینِ  نظر  از
 بر(.  Vahid, 2006: 305) به  مثالً  کنید نگاه)  دهد  رخ  هاآن  میان  تعارضای  چنین  دینبا

 نتیجه  در  و  صادق  هنجار  ترضایحی  تران  عدم  دهندةنشاان  فرق  تعارض  انتقاد،  این اسااس
 ةنظری  یك  ایجاد  در  نظریه  این  کفایت  عدم  ةدهندنشااان  حداقل  یا و  کذ   دهندةنشااان
 .  است صدق و باور ارتباط ةنحر از کامل

  م یخراه  صدق  هنجار   از  مختلف   ةنسخ  دو   تفاوت   یبررس   به  مقاهه  ی بعد  بخش  در
  در .  مایده ینام  صدق   بلندِ  دامنه   هنجار   و  صدق   کرتاهِ  دامنه  هنجار  را  نسخه  دو   ن یا  پرداخت، 

  استدالل   پرداخت،  میخراه  صدق  هنجار  نیمخاهف  ترسط  شده  مطرح   اشکال  نقد  به  آخر  گام
 . است صدق بلندِ  دامنه  هنجارِ به ترجه  عدم  از  یناش  ریاخ یِ مدعا اشکالِ که  کرد میخراه

 صد   بلندِ  دامنه  هنجارِ یبرا  یشاهد. 3

  استدالل   سو    و  نمرده   تفکیك   هم   از   را   TN  صدق   هنجار   از   مختلف   تعبیر   دو  ل یر   در 
  ی مبر  فرق   انتقاد  از  اما  دوم   ة نسخ  است،  اول  ةنسخ  به  ناظر   صرفاً  باال   انقاد  که  کنیممی

 .  است

  مقید   د.یبا ع  مفهرم   ترسط  که   ایدامنه  اساس   بر   TN  از   تران می   که   مختلفی   تعبیر   دو
 :  ند قرار این  از  گردد می
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(TNN  :)هر   ی برا  p   و  s  : شخ  s   د یبا  (به  p   باشد  داشته  باور  )اگر  تنها  و  اگر  p  
 .  باشد  صادق 

 و

(TNW  :)هر  ی برا  p   و  s  : شخ  s   به)  د یبا  p   اگر   تنها  و  اگر   باشد  داشته   باور  p  
 (.  باشد صادق 

  برسد،   نظر  به   است  ممکن  آنکه   خالف   بر   که  است  آن   فرق   هنجار   دو   با    در   اول  ةنکت
  گر ید  ان یب  به .  گرفت  جهی نت  منطقاً   بلند   دامنه  با  هنجار   از   را   کرتاه  دامنه  با   هنجار  انرتی نم
  گرفت   جه ینت  آن   از   تران ی نم   است،   بلند   دامنه  واجد   TNW  هنجار   در   د. ی باع  که  آنجا   از
  ن یا سندگان ینر  نظر  از مدعا ن یا . باشد  صادق  p  اگر  ی حت  اورد یب باور  p  به د ی با شخ   که

  مترن  در و  شده مطرح  مدعا ن ی ا هه  که ی استداله  ل ی ر  در رسد، ی م نظر  به قبرل  قابل  مقاهه 
  در ) میدهی م  شرح اختصار  به را شرد ی م دهینام 17. یجدانشدگ  استداللِ ع اصطالحاً  ی فلسف

 ,Bykvist & Hattiangadi  و   Broome, 1999  به   د یبنگر   ن ی همچن  خصرص   ن یا

  بلند   دامنه  واجد  د. یبا ع  یوقت  ی کل  ةقاعد  كی  عنران  به  استدالل   ن یا  اساس  بر(.  2007
  مثال   عنران  به.  نمرد  پخش  ی شرط  داخل   در   را   آن   تران ی نم   است  ی شرط   ك ی  به  نسبت
 :  باشند برقرار 2 و  1  یهاگزاره  د یکن فرض

 (.  q که دی کن باور است، q مستلزم p  که دی دار  باور و  د یدار  باور  p به اگر ) د یبا  شما. 1

 .  است q مستلزم  p که د یرا د  باور و  p  که دی دار  باور شما. 2

 :  که گرفت  جهی نت ترانی نم 2 و  1  از که است ن یا  مدعا

 .  دی باش داشته  باور q به د یبا  شما. 3

  و   باشد  نامعقرل،  ا ی  و  معنای ب   مثالً  پرچ،   ةجمل  است  ممکن  q  که  است  آن   امر  ن یا  ل یده
  نه  و )  است  یقبل   ی باورها  ح یتصح  د یده  انجام   دی با  شما   که   ی درست  کار   حاهت  ن یا  در   هذا
  p  به باور  د یبا  فرق تیمرقع در   مثال عنران  به  ؛(هاستآن   ی منطق جه ینت که ی زی چ به باور
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  منطقاً   TNW  از   تران ی نم   مشابه  طرر به .  دی بگذار  کنار   را  است  q  مستلزم   p  به  باور   ا ی  و
 . باشد  صادق   p  که یوقت  یحت  اوردیب باور  p  به د یبا  شخ  که  گرفت جهینت

  مرظف   شخ   که  هنجار  نیا  اساس  بر  که  است  آن  TNW  رهنجا   قِیدق  یمحترا
  شرد؛   صادق  پرانتز  داخل   یِ دوشرط   ة گزار  که   کند  رفتار  ایگرنه   به  معرفتی   هحاظ   به  است
  p  کهاین   یا  و   باشد  داشته  باور   آن  به  وی   و   صادق  p:  افتد  اتفاق   ر یز  حاهت  دو   از   ی کی   یعنی 
 به  است  مرظف   وی  هنجار  این  اساس  بر   همچنین.  ندارد   باور  آن  به  وی  و  است  کار 
  و   صادق   p  یعنی   شرد،   کار   پرانتز   داخل   گزاره   که  نکند   رفتار  ایگرنه   به  معرفتی   هحاظ 
  هنجار .  باشد  داشته  باور   آن  به  وی   و  است  کار  p   کهاین   یا  و   باشد  نداشته  باور   آن   به  وی
  باور   p  به  است   صادق   p  که  صررتی   در   است  مرظف   شخ   که  کندمی   بیان   صرفاً   اما  اول

  هنجار  اهزام  است  واضح   بنابراین.  ننماید   اتخار   را  باوری   چنین  صررتاین    یر  در   و   بیاورد
TNW هنجارِ که  اهزامی با  TNN نیست یکسان  کند،می  تحمیل  شخ  بر  . 

  ی مبنا  بر   که  صدق   هنجارِ  ن ی مخاهف  استداللِ   که  است  آن   رو  ش یپ  ةمقاه  ی اصل   ی مدعا
  ی وقت  صرفاً   است   شاهد   هنجار   ی برا  کنندگی ن یی بت  نقش   فاقد   صدق   هنجار   معتقدند   آن 

  استدالل .  م یریبگ  نظر   در   TNN  کرتاه   دامنه  صررت   به  را   صدق   هنجار   که   است   معتبر
   که  کرد میخراه

  یعنی )  شرد   گرفته  نظر  در   بلند   دامنه  صررت  به  که   یصررت   در   صدق،   هنجار (:  مدعا)
  ما   یشناخت   معرفت  یاتهی فعاه  از   TNN  هنجار   به  نسبت  بهتری  نیی تب  ، (TNW  هنجار 

 .  نمرد  خراهد  ارائه باور  اتخار  هنگامِ به

  برنامه   كی  در  دیکن  فرض .  د یری بگ  نظر  در  را  ریز  ی ری سنار  مطلب،  حیترض  یبرا
  ای مجله   در   که  م آوریی م   اد ی  به   ن یهمچن.  گذارد ی م   تخم  18دنهیاک  که   مینبیی م  ی رن یزی تلر
  م یریگی م  جه ینت  و   ست ین  پستاندار  گاهآن   ، شد با  گذار تخم   ی رانی ح  اگر   که  مایخرانده   ی نترنتیا

  ر یاخ  باور   میدانی م  چنانکه  اهبته)  ستین  پستاندار  دنهیاک  پ   است،  گذارتخم   دنهیاک  چرن   که
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 :مسازی ی برم  را  ریز  استدالل  مرجرد شراهد بنابر پ  (.  است کار 

 است،  گذارتخم  دنهیاک

 و

 ، تسین پستاندار دنهیاک پ  است،  گذارتخم  دنه یاک اگر

 ن، یبنابرا

 . ستین پستاندار دنهیاک

  پستاندار   دنه یاکع  هایگزاره   دهندة نشان   بیترت   به  q  و  p  ایگزاره   ر یمتغ  دی کن  فرض
 . باشند  است. گذارتخم  دنه یاکع و است.

 هنجارِ  یعنی  سناریر،  این  در   TNW هنجار  که میکنی م استدالل

(TNW  :)هر   ی برا  s  :  شخ  s   باشد   داشته  باور   ست.ین  پستاندار   دنه یاکع  به )  د یبا  
 (. باشد صادق ست.ین  پستاندار دنه یاکع اگر  تنها  و  اگر

  بر   ما   که  هایی فعاهیت   یعنی   ما،  شناختی  معرفت  واقعی  هایفعاهیت   از   بهتری  تبیین
  هنجار   منتقدین  کهچنان   یعنی   دهد؛می  دست  به  کنیممی   باور   اتخار   به  اقدام  شراهد  اساس
  ز ین  را  ری اخ  یمدعا.  نیست  تعارض  در   شاهد  هنجار  با  کردند  ادعا  مقاهه  3  بخش  در  صدق

 .  نمرد م یخراه اربات ف یتکل  منطق ی صرر زبان اساس بر  مقاهه رستی پ قسمت  در

  یعنی )  کرتاه  دامنه  با  هنجار   مدافعین  دید   از   ما  مدعای   که   کنیم  بررسی  دهید   اجازه   ابتدا
  کمك  ما  مرضع  بهتر  رری تق  به  هاآن   دیدگاه  نقد.  رسید   خراهد  نظر  به  چگرنه(  TNN  هنجار
 .  نمرد خراهد 

  ما   مدعای   نقد   در (  TNN  هنجار   یعنی )  کرتاه  دامنه  با  هنجار  مدافعین  است  ممکن 
  استداللِع  اساسِ   بر   و  تردقیق   بیان   به   است،  روادارانه  حد  از   بیش   TNW  که  کنند  بیان
  ید رگنمی   ما   به   که  است  آن  TNW  ایراد  که   نمرد   خراهند   ادعا   ها آن   .، یجداشدگ   هیعل
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  در   مثال،  عنران   به.  دهیم   انجام   باید  کاری   چه  است  صادق   p  که  کردیم   حکم  آنکه  از  پ 
  این   TNW  هنجار  ایراد  کرتاه،  دامنه  با   هنجار  مدافعین  نظر  اساس  بر   و  فرق  سناریری
  ست. ین  پستاندار   دنهیاکع  اید کرده   حکم   که   آنکه  از   پ    گریدنمی   شخ    به   که  برد   خراهد 
  انجام   باید   عملی  چه(  دارد  وجرد  آن   نفع  به  باال   سناریری  در   هدشرا  چراکه )  است  صادق 
 (. نمایید اتخار  را  مربرطه باور یعنی ) دهید

  بر  باور   اتخار   روند  از   باال  تصریر   در  ایانگارانه  ساده   فرض   پیش  نریسندگان،  ة عقید  به
  کرتاه،   همندا  با  هنجار   مدافعین  انتقادِ  اساس   بر   که  معنا  این  به  دارد،   وجرد   هنجار  یك  اساس
  گیری تصمیم   باور  مصداق   هر  مررد  در  تك.  به  تكع  صررت   به  دی با  قبرل   قابل  هنجارِ  یك
  دسترر   کردید   ایگزاره   صدق  به   حکم(  شراهد  بررسی   اساسِ  بر)  شما   اگر  مثال   یعنی   کند،
  فرق،   ةاید.  ننماید  صادر   را   دسترری  چنین   صررتاین    یر در و  بدهد  مربرطه  باور  اتخار  به
  تضاد   در   باور   اتخار   واقعی  روند   با   که   است  ی جزم   باور   كی   مقاهه،   این   یسندگان رن  نظر   به

  پیش   باورهای   طریق   از   و  گرایانهکل   نحری  به   ما  در   حکم  و  باور   ترهید   روند   ما  نظر  از .  است
  بر ( 1989)  انیبگرس که ی جاهب ةآمرز از مطلب ریتقر  یبرا. گیرد می  صررت  دیگر ایزمینه
  عنران   به  ی فلسف  مترن  در  ده یا  ن یا.  منماییی م  استفاده   است  دهر ک  مطرح  مثال   كی  اساس

  کالغ   به   هیشب  ایپرنده   دور  از   د یکن  فرض .   گردد ی م  شناخته.  19باور   ن یتع  بردن  انهیگراکل ع
  هم  ی گرید   یِ قبل   و   اینهی زم  ش یپ  باور   که   د یکن  فرض   نیهمچن .  دینبیی م   درخت  ی رو  بر   را
  منابع  از  که  لی ده  ن یا به  مثالً ندارد،  وجرد  منطقه نی ا در   یکال   اصالً  نکه یا بر  ی مبن  دی دار

  خاطر به.  اندشده   کشته  خاص  ی روسیو  علتبه   یهمگ  منطقه  نی ا  یهاکالغ   دایده ی شن  مررق
  صدور   در  درخت   ی رو  بر  کالغ   به  ه یشب  ایپرنده   دن ی د  از  پ    ی حت   مذکرر،   اینه یزم  باور

  مثالً  و  نمرد  د یخراه تعلل  است.  خت رد  ی رو بر  ی کال ع  که  باور  ن یا اتخار  ا ی  و حکم  ن یا
  مررد   در   گر ید   یانه یزم  ش ی پ  ی باورها  خاطربه   هم   باز )  د یکن   اتخار   را   باور   ن یا   است  ممکن 
 که ن ی ا  گرید  انیب  به.  است.  درخت  یرو  بر  یکبرترع  که(  منطقه   آن  در   گر ید  پرندگان  وفرر
  ی گرید  اینه یزم  شیپ  یباورها  به  وابسته  دکنیی م   اتخار  را  یباور  چه  حاضر  حال  در  شما
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  باور   اتخار   بردن   انهگرایکل   یمدعا   از  ما   که  است  ی زیچ  ن یا.  دایکرده   اتخار   قبالً  که  است
  دامنه  هنجار  مشکل   ما  نظر  به.  مکنیی م  مراد   گرید  اینهیزم   ی باورها  به  آن  بردن  وابسته  و

  ند ور  بردن  انهگرای کل   از  ی درست   نیی تب  تراندی نم  که  است  آن   ،( TNN)  صدق  کرتاهِ
 :  برد خراهد شکل ن یا به  دنهیاک ی ریسنار  در  TNN  هنجار.  دهد  ارائه باوراتخار 

(TNN  :)هر   ی برا  s  :  شخ  s   (  باشد  داشته  باور   ست.ین  پستاندار   دنه یاکع  به )  د یبا
 . باشد صادق ست.ی ن پستاندار   دنهیاگرعاک تنها  و  اگر

  جهت   خرد   یتشناخمعرفت  یهات یفعاه  در  ما  که  بردی م   یهنجار  TNN  هنجار   اگر
  اساس   بر   آنکه   از  پ   که  میداشتی م   انتظار  آنگاه  م، یبرد  آن   از   ت یتبع  دنبال   به  باور   اتخار 
  ی شناختمعرفت   ةفیوظ  می برد  کرده  ست.ین  پستاندار  دنهیاکع  صدق  به  حکم  شراهد   وجرد

  مذکرر   ةگزار  به   دیبا  کهن یا  فقط   و  فقط   یعن ی)  باشد   شده   مشخ   مطلق.  و   کتای ع  طرر به  ما
  در   که  چرا .  است  اشتباه  فرق  یری سنار  در  شهرداً  نکته   نی ا  ما  نظر  به(.  میباش  داشته   باور
  پستاندار   دنهیاکع  باورِ   اتخار  با   در   یشخص   یوقت  مکنیی م  فکر  شهرداً  مذکرر  یر یسنار

  بلکه   دارد  یشناخت   ت یمسئره  مذکرر  ة جمل  صدقِ   به  نسبت  تنها   نه   کندی م  تأمل   ست.ین
  دنه یاک  پ    است،  گذارتخم  دنهیاک  اگرع  مثل )  گرید  ایه نیزم  یباورها  صدقِ  به  نسبت

  به .  دارد  تیمسئره  زین(  کار   است  یباور  مدانییم  کهچنان   قضا  از  که  ست. ین  پستاندار
  به   ما  نمردن  ملزم  بر  عالوه  که  است  یهنجار   قبرل  قابل  هنجار  ما،   نظر  به  ،یرو  نیهم

.  بگذارد  باز   زین  را  اینهیزم  ی ورهااب  در  ریی تغ  و  تأمل  مجال  آن،   صدق  اساس   بر  باور  اتخار
  انه. یگراکل ع  تیمسئره  نی ا  ن ییتب  ة عهد  از  تراند ی م  TNN  هنجار  از  بهتر  TNW  هنجار 

  ی ریسنار   در   شما   که   یوقت  . یجدانشدگ   استداللِ ع  اساس  بر  که   است  آن   امر   ن ی ا  ل یده.  دی برآ
  هنجار   از  د،ایکرده   ست.ی ن  پستاندار  دنهیاکع  صدق   به  حکم  شراهد   وجرد  اساس   بر  فرق

TNW  ة هم.  دیباش  داشته  باور  مذکرر  گزاره   به  د ی با  شما   که   شردی نم   استخراج  دسترر   ن یا  
  که   است  آن  کندمی   بیان(  کنیممی   دفاع  آن   از  ما  که  هنجاری  یعنی)  TNW  هنجارِ  آنچه
  همچنین   و   کردید   ایگزاره  صدق   به   حکم(  شراهد  بررسی   اساسِ   بر)  شما   که  شرایطی   در 

  ن ی ا.  دارید خرد  باور  ةشبک در   تغییر. ع  یك  به  احتیاج  اید،نکرده  اتخار  را رطهمرب  باور  هنرز
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  صدق   به  حکم   شراهد   اساس  بر  که   ی باور  اتخار   با   ای   رد ی پذ  انجام  شکل  دو   به   تراندی م   رییتغ
  ی مبنا  بر   شراهد   در   یبازنگر  در   دهد ی م   نشان   فرق   یری سنار  کهچنان   ا ی  و   ماینمرده   آن 
  بر    TNW  هنجار .  اندشده  مذکرر   شراهد   به   منجر   که   یگر ی د  ی ا-نهیزم  ی باورها  ر ییتغ

  دنه یاک  اگر)ع  کار   اینهیزم  یباورها  در  رییتغ  یبرا  ما  ی برا  را  مجال   TNN  خالفِ
 .  است قبرل  قابل هذا و  گذاردی م باز ( ست.ین پستاندار  دنهیاک پ    است، گذار تخم

  ن یی تب  ، (TNW  هنجار   یعنی )  صدق   بلندِ   دامنه   هنجار   نمردیم  استدالل   که   اینك
  اتخار   هنگامِ  به   ما   شناختی معرفت   ی هات یفعاه  از   صدق   کرتاهِ  دامنه   هنجار   به  نسبت   بهتری

  یعنی )  کنیممی   استدالل  تکلیف  منطق  اساس   بر  مقاهه   پیرست  قسمت   در  نماید،می   ارائه  باور
  بلندِ   دامنه  هنجار(  نمردند  بیان   مقاهه  سرم  قسمت  در   صدق  هنجار   منتقدین   آنچه   برخالف 
  صادق   باورهای  با    در  مشابه  طرربه   همچنین  و)  مرجه  کار   یباورها   با   در  صدق
 .  ستین تناقض در   آن با  متناظر شاهد هنجار با ( نامرجه

 وست یپ .۴

 ELOJ منطق شناسیداللت  و  زبان

  و   O  د یبا  ، B  باور   یعملگرها   شامل   که   م پردازیی م  ی منطق   ی معرف  به  بخش   ن یا  در 
  منطق   شناسی دالهت   و   نحر .  منامیی م  20ELOJ   را   منطق  نی ا  پ    ن یا  از .  باشدی م   هیترج

ELOJ  منطقع  از  هاه یترج  بندیصررت   ی برا.  شرندی م   فیتعر  ی بعد  های بخش   در  
 .مکنیی م استفاده Artemov  (2008 ) آرتمرف  ه.یترج

 نحو 

  و   د یبا   باور،  ی عملگرها  با   هامحمرل   منطق   زبان   از   ی گسترش   ELOJ  منطق   زبان 
  ، یاتم  ایجمله   ی رها ی متغ  از  ی نامتناه   ی شمارا  ة مجمرع  At  د ی کن  فرض .  است  ه یجتر  عملگر 

Ag   و  هاعامل   از  یمتناه   ایمجمرعه  Var  ه یترج  ی رهای متغ  از  ی نامتناه  یشمارا  ةمجمرع  



(سیدعلی کالنتری و مقداد قاری)...  هينظر در  صد  هنجار  ین ییتب   نقش یبررس 105   

 .  باشد

 : شرندی م  فی تعر  ریز  ییاستقرا صررت  به زبان (  هاترم ساده طرر به ا ی) ه یترج های ترم

𝑥  هی توج ر یمتغ هر .1 ∈ 𝑉𝑎𝑟  است  ترم   کی. 
 . است  ترم ک ی  زین  s⋅t آنگاه باشند، ترم  دو  s و  t اگر .2

  طرر   به   ا ی)  ساختدرست  های فرمرل .  مدهیی م   نشان   Tm  با   را   ها ترم   ة هم  ةمجمرع 
 : شرندی م  فیتعر  ر یز  ییاستقرا صررت  به زبان( هافرمرل  ساده

 . است فرمرل  ك ی p ϵ At ی اتم ایجمله  ری متغ هر .1

 . تاس فرمرل ك ی ⊥ تناقض .2

 .است  فرمرل كی ز ین φ → ψ آنگاه   باشد، فرمرل  ψ و   φ اگر .3

 . هستند فرمرل  زین Oφ  آنگاه   باشد، فرمرل كی φ اگر .4

 . هستند  فرمرل ز ین 𝐵𝑎𝜑   آنگاه باشد،  عامل  كی 𝑎  و  فرمرل كی φ اگر .5

𝑡:𝑎  آنگاه  باشد،   عامل   كی  𝑎  و  هیترج  ترم  كی  t  فرمرل،  كی  φ  اگر .6 𝜑  فرمرل   زین  
 . هستند 

 . هستند فرمرل  زی ن φ (x∃)  آنگاه   باشد،  ه یترج ر ی متغ ك ی x  فرمرل،  ك ی φ ر گا .7

  به   ها گزاره   منطق  یهارابط   یةبق .  م دهیی م  نشان   Fm  با   را  هافرمرل   ة هم  ة مجمرع
 مثالً  شرند،ی م  فی تعر استاندارد  صررت 

∼ φ ∶=  φ → ⊥  ، 

𝜑 ∧  𝜓 ∶=  ~(𝜑 →  ~𝜓)، 

𝜑 ↔  𝜓 ∶=  (𝜑 →  𝜓) ∧  (𝜓 →  𝜑) 

(∀𝑥)𝜑 ∶=  ~ (∃𝑥)~ 𝜑. 

 : شرندی م  خرانده ری ز صررت به  منطق  نی ا زبان های فرمرل

• Oφ ع  صررتبهφ  شردی م  خرانده باشد. صادق د یبا  . 
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• 𝐵𝑎𝜑 عامل ع  صررتبه  𝑎 به φ  شردی م خرانده  دارد. باور  . 

• 𝑡:𝑎 𝜑  ترمع  صررتبه  t  فرمرل   صدق  یبرا   یه یترج  φ   عامل  نظر  در  𝑎 
 .  شردی م خرانده  است.

  منطق .  مدهیی م  هیارا  ELOJ  منطق  یبرا  مرضرعیاصل   دستگاه  كی  جان ی ا  در
ELOJ  است ر یز  اصرل یدارا : 

 ELOJ زبان در   هامحمرل  منطق  معتبر  هایفرمرل  ةهم .1

2. ~(𝐵𝑎 𝜑 ∧ 𝐵𝑎 ∼ 𝜑) 

3. ~(𝑂 𝜑 ∧ 𝑂 ∼ 𝜑) 

4. 𝑠:𝑎 (𝜑 →  𝜓) → (𝑡:𝑎 𝜑 → (𝑠 ⋅ 𝑡):𝑎 𝜓) 

 : تسا ر یز  قراعد ی دارا ELOJ منطق

𝜑 → 𝜓,   𝜑.  قاعده وضع مقدم:  5

𝜓
 

 .  قاعده ضرورت باید:  6
𝜑→ 𝜓

𝑂 𝜑→𝑂𝜓
  

 .  قاعده تعمیم:  7
𝜑

∀𝑥 𝜑
  

 ⊣ S  نماد  با  را   آن  آنگاه   شرد  اربات  ELOJ  منطق  در   S  اتیفرض  با   φ  فرمرل   اگر

φ  م دهیی م نشان . 

.  باشد  فرمرل  كی  φ  و  ها فرمرل   از   ی متناه   ایمجمرعه   S  د یکن  فرض :  21استنتاج   یةقض

 . S⊢φ →ψ اگر تنها و  اگر S,φ⊢ψ  صررت ن یا  در

 ⧠. S,φ⊢ψ اربات  طرل ی رو استقرا  با . اربات 

⊣.  1 هیقض ~(𝑂𝐵𝑎 𝜑 ∧ 𝑂 𝐵𝑎 ∼ 𝜑). 

𝑂𝐵𝑎 𝜑  فرض که مکنیی م رابت  ابتدا . اربات  ∧ 𝑂 𝐵𝑎 ∼ 𝜑 انجامدی م تناقض  به : 
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1  .𝑂𝐵𝑎 𝜑 ∧ 𝑂 𝐵𝑎 ∼ 𝜑            فرض   

2  .𝐵𝑎 ∼ 𝜑 →∼ 𝐵𝑎𝜑                      2 اصل 

3  .𝑂 𝐵𝑎 𝜑 →∼ 𝑂 ∼ 𝐵𝑎𝜑                 3 اصل 

۴  .𝑂𝐵𝑎 ∼ 𝜑 → 𝑂 ∼ 𝐵𝑎𝜑                د ی با ضرورت   قاعده و 2 بنابر 

۵  .𝑂 ∼ 𝐵𝑎𝜑 ∧∼ 𝑂 ∼ 𝐵𝑎𝜑               ها محمرل   طقنم  در   استدالل  و   4  ،3  ، 1  بنابر 

 5 بنابر             ⊥. ۶

⊣:  میدار  استنتاج   هیقض  از  استفاده  با  حال 𝑂𝐵𝑎 𝜑 ∧ 𝑂 𝐵𝑎 ∼ 𝜑   بنابر   پ .  ⊥→
 ض ینق ف یتعر

⊢ ~(𝑂𝐵𝑎 𝜑 ∧ 𝑂 𝐵𝑎 ∼ 𝜑) .  ⧠ 

  انجام   د ی با: عاندشده  ل ی قا  ز یتما  22اهزام  نرع   دو   ن یب  لسرفان یف  که  است   رکر  به  الزم
  خرد   ر یپ  مادر   به   شتریب  د ی با  شما ع  در   اهزام  مثال،   عنران   به.  24باشد.   ن ی چن  د یبا ع  و   23شرد. 
  د ی با  جامه  در  گریی راستع  در   اهزام  کهی حاه  در   است،  شرد.   انجام  دی باع  نرع   از  د.یبزن  سر

  شخ    به  شرد.  انجام  د ی باع  نرع  در  اهزام.  است  باشد.  ن ی چن  دیبا ع  نرع  از  باشد.   برقرار
  ان یب  باشد.   ن ی چن  د یبا ع  نرع   در   اهزام  کهی حاه   در   دهد،   مانجا   را  ی عمل  که   کندی م   ز یتجر

  را   اول  نرع   اهزام.  کندی م  طلب   را  جهان  از   ی ت یوضع  و  است  مطلر   ز یچ  چه   که   کندیم
  ن ی ا  چند   هر .  دی نام  26آل.ده ی ا  اهزامع  تران ی م   را  دوم  نرع  اهزام  و   25. یهنجار  اهزام ع  تران یم
  که)  فالسفه   ی برخ  نظر  از  ی وه  برسند،   نظربه   متفاوت   است  ممکن   امر  ی باد  در  اهزام  نرع  دو
 : کرد لی تبد گریکدی به را دو  نی ا ری ز صررت  به  ترانی م( م یرپذیی م را  هاآن  دگاهی د  زین ما

  که  باشد  برقرار   حاهت   ن یا  د ی با  ≡   دهد   انجام  را  X  عمل   د یبا   شخ 
 دهد ی م انجام  را  Xعمل  شخ 

  د ی باع  صررت  به  ترانی م  را  د. یبزن  سر  خرد  ریپ  مادر  به  شتریب  دی با  شماع  مثال،  یبرا



 1399 بهار، 61 ، شمارة16سال  ، حکمت و فلسفه   108

  شتر یب اطالعات  یبرا. )د.زنیی م  سر خرد  ریپ  مادر به شتری ب شما که باشد برقرار حاهت نیا
Hansson (2013 )دی نیبب را ). 

  ة دی ا ما ،یصرر  ی هااستدالل  برد شی پ  در  سهرهت یبرا  پ   نی ا از است رکر  به الزم
 :مکنیی م  یس یبازنر ریز  شکل  به را  صدق هنجار  و  رفتهیپذ را  فرق

  دارد   باور  p  به  s  شخ   که  باشد   برقرار   حاهت  نی ا  دیبا :  s  شخ    و  p  ةگزار  هر   یبرا
 . باشد صادق p اگر  تنها  و  اگر

 شناسی داللت 

  شناسی دالهت  ك ی  ELOJ  منطق   ی برا  ی گ یهمسا  های مدل   براساس  بخش  ن یا  در 
  فرض.  شردی م   ف یتعر  نممک   هایجهان   مفهرم  اساس   بر   شناسی دالهت   ن یا.  مدهیی م   هیارا
  ر ی ز  هر .  باشد(  ممکن  هایتیوضع   ا ی)  ممکن   های جهان   از   ی ناته   ایمجمرعه   W  دیکن

  های ت یوضع در  که ایگزاره) است 27گزاره   كی دهندة نشان  ،W،  W⊆P  از P  مجمرعه

P ة گزار ، یشهرد  طرربه(. است صادق P  تیوضع در w  گاه  هر است صادق w∈P .ن یا  
   29ی مضمرن   و  ینحر  مفهرم  با  که  است،  28ی مصداق  و  شناسانهدالهت   یفی تعر  ةگزار  از  فیتعر

 . است متفاوت شد ی معرف قبل بخش در  که فرمرل

  در   که  ، N:W→℘℘(W)  صررت به   است  ی تابع  W  ی رو  N  یگ یهمسا   تابع  كی
.  باشدی م   A  های رمجمرعهیز  ةهم  ة مجمرع  یعن ی  A  یتران  مجمرعه   دهندةنشان   (𝐴)℘آن 
 .( دینیبب را Pacuit  (2017 ) شتر یب اطالعات یبرا)

𝑀  صررت به  ELOJ  یبرا  ی گی همسا  مدل  كی.  1  ف یتعر =

(𝐷, 𝑊, 𝑁𝑂 , 𝑉𝑎
𝐵, 𝐸𝑎 , 𝑉)𝑎 ∈𝐴𝑔 شرندی م  فی تعر ریز  صررتبه آن   هایمؤهفه  که است : 

1 . D  است، ( هاه یترج ای)  شراهد  از یناته ایمجمرعه 

2 . W  است، ( ممکن های تیوضع ای)  ممکن هایجهان  از  یناته  ایمجمرعه 
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3 . ON  ی رو  یگ یهمسا  تابع  W  ی عنی  هستند؛  𝑁𝑂: 𝑊 → ℘℘(𝑊)،  در   که  
 : کندی م صدق  ری ز ط یشرا

𝑋  اگر : میدار  w∈W هر  یبرا • ∈ 𝑁𝑂(𝑤) و X⊆Y آنگاه  𝑌 ∈ 𝑁𝑂(𝑤)، 

𝑋  اگر : میدار  w∈W هر  یبرا • ∈ 𝑁𝑂(𝑤) آنگاه 𝑊 − 𝑋 ∉ 𝑁𝑂(𝑤) ، 

4 . 𝑉𝑎
𝐵،  یبرا  𝑎 ∈ 𝐴𝑔  ،   از  ایمجمرعه   ت یوضع  هر  به  که  هستند  باور   هایتابع  

𝑉𝑎  ی عنی دهد؛ ی م  نسبت را ها فرمرل
𝐵: 𝑊 → ℘(𝐹𝑚)، کندی م  صدق ر یز  شرط در  که: 

∋ 𝑎  هر   و   w ϵ W  هر  و   φ∈Fm  هر  یبرا • 𝐴𝑔  ست ین   نی چن :  میدار 

𝜑  که ∈ 𝑉𝑎
𝐵(𝑤)  و  ∼ 𝜑 ∈ 𝑉𝑎

𝐵(𝑤) ، 

5 . 𝐸𝑎  ی برا  𝑎 ∈ 𝐴𝑔   ریز   فرمرل   و   ترم  هر   به   که   هستند  شاهد   های تابع  
𝐸𝑎: 𝑇𝑚  یعن ی  دهند؛ ی م   نسبت  را  W  از  ایمجمرعه  × 𝐹𝑚 →  ℘(𝑊)  . عالوه   به  

 : کنند صدق ر یز  شرط در   دی با 𝐸𝑎  هایتابع

𝑤  اگر ∈ 𝐸𝑎(𝑠, 𝜑 →  𝜓) و  𝑤 ∈ 𝐸𝑎(𝑡, 𝜑)،  گاهآن  𝑤 ∈ 𝐸𝑎(𝑠 ⋅ 𝑡, 𝜓) . 

6 . V  از  ایمجمرعه   ر یز  ایجمله   ریمتغ  هر  به  که  است  دهی ش ارز  تابع  W  نسبت  را  
 .V: At→ ℘(W) یعن ی دهد؛ یم

𝑉𝑎  و 𝑁𝑂  هایر یتعب   w ϵ Wیبرا جان یا  در
𝐵 و  𝐸𝑎  هستند ر یز  صررتبه  : 

• 𝑁𝑂(𝑤) ⊆ ℘(𝑊)  ت یوضع  در  که  است  هایی گزاره  مجمرعه  دهندة نشان  
w باشند،  صادق د یبا 

• 𝑉𝑎
𝐵(𝑤) ⊆ 𝐹𝑚   تیوضع  در   که  است  هاییفرمرل   مجمرعه  دهندة نشان  w  

 دارد،  باور  هاآن  صدق  به 𝑎  عامل

• 𝑤 ∈ 𝐸𝑎(𝑡, 𝜑) ت یوضع  درع   یعن ی  w   ترم  t  فرمرل   صدق  یبرا  یهیترج  

φ  عامل  نظر در  𝑎 .است . 

𝑉𝑎  ةمجمرع   w ϵ W  هر   یبرا
𝐵(𝑤)  عامل  که  است  هایی فرمرل   ةهم  شامل  𝑎   در  
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𝑉𝑎  ةمجمرع.  دارد  باور  هاآن   به  𝑤  تیوضع
𝐵(𝑤)  عامل  30باور   مجمرعه  𝑎  تیوضع  در  𝑤  

  هایی مجمرعه   ری ز  شامل  ی عن ی  است؛  سازگار  باور  ةمجمرع  باال  فی تعر  بنابر.  شردی م  دهینام
  داشته   کار    باور   ترانندی م  ها عامل   نکه یا  ن یع  در   نیبنابرا.  ستین  { φ,∼φ}  صررت  به

 (. است صادق  تناقض  که  ندارند باور یعن ی) باشند  داشته  متناقض باور  ترانندی نم  ی وه باشند

  ف یتعر  . ینحرع  ق یطر  به  ELOJ  های مدل   در     𝐸𝑎  شاهد   های تابع   که   د یکن  دقت
  تران ی م.  اندشده   ف یتعر   Tm×Fm  ها فرمرل   و   ها ترم  ة مجمرع  ی رو  ی عن ی  اند، شده
  تران ی م  منظرر   ن یا   یبرا.  کرد  ف یتعر  اسانه.شندالهت ع   کامالً  ی قی طر  به  را  شاهد  هایتابع

  ر ی تعب  که  ی طرربه   افزود،  هامدل   به   را  I  ر یتعب(  اول  مرتبه  منطق   شناسیدالهت   با  مشابه)
  هاترم   یجا   به  ترانی م  حال.  t∈Tm  هر   یبرا  I(t)∈D  یعن ی   باشد،  D  در  یشاهد   ترم  هر
  که   هافرمرل   ی جا به  نینهمچ   و   کرد  استفاده  هاآن   ی رهای تعب  از   هستند  ینحر   یی ایاش  که
  را   شاهد  هایتابع   ترانی م   تینها  در.  کرد   استفاده   هاگزاره   از   ترانی م   هستند  ی نحر  یی ایاش
𝐸𝑎: 𝐷  مانند   است  یتابع   شاهد   تابع  هر :  کرد   فی تعر  ریز  صررتبه × ℘(𝑊)  →

 ℘(𝑊)،   شاهد   ی برا  که  d∈D   ة گزار  و  P⊆W   عبارت  𝑤 ∈ 𝐸𝑎(𝑑, 𝑃)     معناست   ن یا  به  
  ن ی ا در. است. 𝑎  عامل نظر در   P ةگزار صدق  ی برا یهیترج  d شاهد w تیوضع درع که

  ی برا)  میری بوذ  1  فیتعر   ترساده   صررت   همانبه   را  شاهد  هایتابع  م دهیی م  حی ترج  ما   مقاهه
 (.  دیکن مراجعهFitting (2008 ) به  ینحر شاهد های تابع رامرنیپ  یبحث

𝑀  مدل   یبرا = (𝐷, 𝑊, 𝑁𝑂 , 𝑉𝑎
𝐵, 𝐸𝑎, 𝑉)𝑎 ∈𝐴𝑔،  ت یوضع  w ϵ W،  یی دوتا  

(M,w )منامیی م 31اینطقه  مدل را آن  ما  که است ری سنار كی  ةدهندش ینما. 

𝑀  مدل   یبرا.  2  فیتعر = (𝐷, 𝑊, 𝑁𝑂 , 𝑉𝑎
𝐵, 𝐸𝑎, 𝑉)𝑎 ∈𝐴𝑔،  تیوضع  w ϵ W   و  

  M,w ⊩ φ  نماد   با  که  ، (M,w)  اینطقه   مدل   در  φ  فرمرل  صدق  ف یتعر  ،φ  فرمرل
 : شرد ی م ان یب ر یز  ییاستقرا صررت به شرد،ی م دادهنشان 

• 𝑀, 𝑤 ⊮⊥. 
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• 𝑀, 𝑤 ⊩  𝑝 اگر  تنها  و  اگر w ϵ V(p)  ،  یبرا p ϵ At  . 

• 𝑀, 𝑤 ⊩ 𝜑 → 𝜓 اگر  تنها  و  اگر  𝑀, 𝑤 ⊮  𝜑  یا  𝑀, 𝑤 ⊩  𝜓. 

• 𝑀, 𝑤 ⊩  𝑂 𝜑 اگر  تنها  و  اگر  [𝜑]𝑀 ∈ 𝑁𝑂(𝑤). 

• 𝑀, 𝑤 ⊩  𝐵𝑎 𝜑  اگر تنها و اگر  𝜑 ∈ 𝑉𝑎
𝐵(𝑤) . 

• 𝑀, 𝑤 ⊩ 𝑡:𝑎 𝜑  اگر تنها و اگر  𝑤 ∈ 𝐸𝑎(𝑡, 𝜑) . 

• 𝑀, 𝑤 ⊩ (∃𝑥) 𝜑(𝑥)  اگر تنها و اگر  𝑀, 𝑤 ⊩  𝜑(𝑑) كی ی برا  𝑑 ∈ 𝐷 . 

𝑀[𝜑]  نجا یا   در = {𝑤 ∈ 𝑊 ∣ 𝑀, 𝑤 ⊩ 𝜑}  .ةمجمرع  [𝜑]𝑀  32صدق   ةمجمرع  را   
 . نامندی م φ فرمرل

   . 3 ف یتعر

 ⫣ نماد. باشد صادق  اینقطه  مدل هر  در  گاه  هر مینام ( valid)  معتبر را φ فرمرل •

φ. 
 اینقطه   مدل  هر   در  گاه   هر   33شرد ی م  جهینت  یی معنا  طرربه   S  مقدمات  از  φ  فرمرل •

⫣ 𝑆  :نماد . باشد زی ن صادق φ است صادق S هایفرمرل  ةهم که  𝜑  . 

)2هیقض   ك ی  φ  و  هافرمرل   از   یتناهم  ایمجمرعه   S  دیکن  فرض (.  سالمت  هیقض . 
 . S ⊩φ  آنگاه S ⊢ φ  اگر صررتن یا در .  باشد  فرمرل

 ⧠. S⊢φ اربات  طرل ی رو استقرا  با . اربات 

 باور یهنجارها

  یباورها   وجرد  چگرنه که  مدهییم  نشاان  ELOJ  منطق  از  اساتفاده با  بخش  نیا  در
  کهیحاه  در  د،انجامنیم  تناقض به  کرتاه  دامنه  شااهد  و  صادق  یهنجارها  در  مرجه  کار 

 انراع ابتادا  دیاده  اجازه.  دآیاینم  اشیتنااقضااا  بلناد دامناه  شااااهد و  صااادق  یهنجاارها  در
 .میکن یبندصررت ELOJ منطق در را صدق یهنجارها

 :φ فرمرل هر و 𝑎 عامل هر یبرا: 34صدق کرتاه دامنه هنجار
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𝜑 ↔  𝑂 𝐵𝑎 𝜑 

↔ 𝜑 فرمرل ما  𝑂 𝐵𝑎 𝜑 نماد با را 𝑇𝑁𝑁 (𝜑, 𝑎) مدهییم نشان. 

 :φ فرمرل هر و 𝑎 عامل هر یبرا: 35صدق بلند دامنه هنجار

𝑂(𝜑 ↔  𝐵𝑎 𝜑) 

↔ 𝑂(𝜑 فرمرل ما  𝐵𝑎 𝜑) نماد با را 𝑇𝑁𝑊(𝜑, 𝑎) مدهییم نشان. 

 :φ فرمرل هر و 𝑎 عامل هر یبرا: 36کرتاه شاهد دامنه هنجار

(∃𝑥) 𝑥:𝑎 𝜑 ↔  𝑂 𝐵𝑎 𝜑 

𝑥:𝑎 (𝑥∃) لفرمر ما 𝜑 ↔  𝑂 𝐵𝑎 𝜑 نماد با را 𝐸𝑁𝑁(𝜑, 𝑎)  مدهییم نشان. 

 :φ فرمرل هر و 𝑎 عامل هر یبرا: 37بلند شاهد دامنه هنجار

𝑂 ((∃𝑥) 𝑥:𝑎 𝜑 ↔  𝐵𝑎 𝜑) 

𝑂 ((∃𝑥) 𝑥:𝑎 فرمرل ما 𝜑 ↔  𝐵𝑎 𝜑) نماد با را 𝐸𝑁𝑊(𝜑, 𝑎)  مدهییم نشان. 

  یرن ی ز یتلر  برنااماه  كیا  در  دیاکن  فرض. دیاریبگ  نظر  در  را  دناهیااک یریساااناار گرید  باار
  ینترنت یا  ایمجلاه  در  کاه  مآورییم  ادیا  باه  نیهمچن.  گاذاردیم  تخم  دناهیااک  کاه  مینبییم

  چرن  که  میرگییم  جهینت  و  ستین  پستاندار  گاهآن  باشد  گذارتخم  یرانیح  اگر  که  مایخرانده
  کار   ریاخ  باور  میدانیم  کهچنان اهبته) ساتین  پساتاندار دنهیکا  پ  اسات،  گذارتخم دنهیاک

 :مسازییبرم را ریز استدالل مرجرد شراهد بنابر پ (. است

 است گذارتخم دنهیاک

 ستین پستاندار دنهیاک پ  است، گذارتخم دنهیاک اگر

 ستین پستاندار دنهیاک ن،یبنابرا

  پساتاندار دنهیاکع  هایگزاره  دهندةنشاان  بیترت به q  و  p  ایگزاره  ریمتغ  دیکن  فرض
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 بیترت به  t و  s  هیترج  هایترم  دیکن  فرض.  باشااند  اساات.  گذارتخم دنهیاکع  و اساات.
(  ی نترنتیا ایمجلاه  درع) و  گاذارد.یم تخم  دناهیااک کاه مینبییمع  هاایهیاترج  دهنادةنشاااان
  در باال  اساتدالل.  باشاند سات.ین  پساتاندار  گاهآن باشاد  گذارتخم  یرانیح  اگر که  مایخرانده
 :شردیم بندیصررت ریز صررتبه ELOJ منطق

𝑠:𝑎 𝑞, 𝑡:𝑎 (𝑞 → ∼ 𝑝) ⊢ 𝑡 ⋅ 𝑠:𝑎 ∼ 𝑝 

  هی ترج  کار   ایگزاره  یبرا  نیبنابرا.  اسات  پساتاندار  دنهیاک که  مدانییم  گرید  طرف  از
  خرد  باور  مترانییم اسات،  پساتاندار دنهیاک واقع  در که  میابیدر  یتیوضاع  در  اگر  اهبته.  میدار
  می ده  قرار  شك  مررد  را  t  شاهد  مثالً.  میکن  شك  مانیشاهدها  مررد  در  و  میکن  یبازنگر  را
  ةمجمرع   از را ساات.ین  پسااتاندار  گاهآن  باشااد  گذارتخم  یرانیح  اگرع کهنیا  به باور  یعنی

 .میینما خارج خرد یباورها

,𝑇𝑁𝑁(𝜑. 3 هیقض 𝑎), 𝐸𝑁𝑁(𝜑, 𝑎), 𝑟:𝑎 ∼ 𝜑, 𝜑 ⊢ ⊥ 

 .اربات

1.   𝑟:𝑎 ∼ 𝜑   فرض  

2. 𝜑    فرض 

3.   (∃𝑥)𝑥:𝑎 ∼ 𝜑   هامنطق محمرلو استدالل در  1بنابر 

4. 𝑂 𝐵𝑎 ∼  𝜑    و 3بنابر  𝐸𝑁𝑁(𝜑, 𝑎) 

5. 𝑂 𝐵𝑎 𝜑    و 2بنابر  𝑇𝑁𝑁(𝜑, 𝑎) 

6. 𝑂𝐵𝑎𝜑 ∧ 𝑂𝐵𝑎 ∼ 𝜑    ها و استدالل در منطق محمرل 5و  4بنابر 

 ⧠ 1و قضیه  6از با استفاده     ⊥ .7

 :کرد انیب ریز معادل صررتبه ترانیم را 3 یةقض صررت

𝑇𝑁𝑁(𝑝, 𝑎), 𝐸𝑁𝑁(𝑝, 𝑎), 𝑟:𝑎 ∼ 𝜑, ∼∼ 𝜑 ⊢ ⊥ 

 یبرا  شاااهد  و  صاادق  کرتاه  دامنه  یهنجارها که  کندیم  انیب  هیقضاا  از  صااررت  نیا
∽ه  گزار  یعنی)  مرجه  کار   هایگزاره 𝜑 )از  ایجهینت  ریز  یةقضااا.  انجامندیم  تناقض به 
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 .است 3 یةقض

,𝑇𝑁𝑁(𝑝 .4 هیقض 𝑎), 𝐸𝑁𝑁(𝑝, 𝑎), 𝑡 ⋅ 𝑠:𝑎 ∼ 𝑝, 𝑝 ⊢ ⊥ 

 ⧠. میده قرار را t⋅s ترم r ترم یجا به 1 یةقض در است یکاف.  اربات

,𝑇𝑁𝑊(𝑝  .5 هیقض 𝑎), 𝐸𝑁𝑊(𝑝, 𝑎), 𝑡 ⋅ 𝑠:𝑎 ∼ 𝑝, 𝑝 ⊬ ⊥ 

𝑀  نقض  مدل.  اربات = (𝐷, 𝑊, 𝑁𝑂 , 𝑉𝑎
𝐵, 𝐸𝑎, 𝑉)𝑎 ∈𝐴𝑔 نظر  در  ریز  صااررتبه  را 

= 𝑊 از اسات  عبارت  ممکن  هایتیوضاع  ةمجمرع.  دیریبگ  {𝑤, 𝑣}،  که w  واقع   جهان 
  ةگزار   یبرا  یشاهد  و  داده  انجام  باور  یبازنگر  a  عامل  آن  در  که است  یتیوضع  v  و است

p  (اسات  پساتاندار دنهیاک  یعنی )از است  عبارت  شاراهد  ةمجمرع.  دارد D = {r,s,t}،  که 
s,t  و  شادند  فیتعر دنهیاک  یریسانار متن  در که  هساتند  ییشااهدها  همان  r عامل  شااهد  
 .شردیم فیتعر صررت نیا به a عامل یبرا باور تابع. است 𝑣 تیوضع در p گزاره یبرا

𝑉𝑎
𝐵(𝑤) = {∼ 𝑝}   و𝑉𝑎

𝐵(𝑣) = {𝑝}، 

∽  هاایگزاره باه بیاترت باه a  عاامال 𝑣  و  w هاایتیاوضاااع  در  یعنی 𝑝 و p دارد   بااور  .
 شردیم فیتعر صررت نیا به یگیهمسا تابع

𝑁𝑂(𝑤) = 𝑁𝑂(𝑣) = {{𝑣}, 𝑊}، 

 W  یگزاره.  باشااند  صااادق  دیبا{  𝑣} و  W  یهاگزاره  w, 𝑣  هایتیوضااع  در  یعنی
  دهندةنشاان{  𝑣} و  باشاند  صاادق  دیبا  هاهیقضا  ةهم  پ   هاسات،هیقضا  ةهم  دهندةنشاان
  پسااتاندار  دنهیاک که  دارد باور  و  داده  انجام باور  یبازنگر  آن  در  عامل که  اساات  ایرهگزا

 . است

𝐸𝑎 تابع  ابتدا  شااهد تابع  کردن  فیتعر  یبرا
0: 𝑇𝑚 × 𝐹𝑚 →  ℘(𝑊)  صاررت  به را  

 :مکنییم فیتعر ریز

𝑤 ∈ 𝐸𝑎
0(𝑠, 𝑞) 
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𝑤 ∈ 𝐸𝑎
0(t, 𝑞 → ∼ 𝑝) 

𝑤 ∈ 𝐸𝑎
0(t ⋅ 𝑠, ∼ 𝑝) 

𝑣 ∈ 𝐸𝑎
0(r, 𝑝) 

𝐸𝑎 تابع  حال
 ایگرنه به  هافرمرل و  هاترم  ةهم  یرو  را 𝐸𝑎  شااهد تابع به  ترانیم  را  0

  صاررت به  p  ایگزاره  ریمتغ  یرو V  تابع.  کند  صادق  1  فیتعر  طیشارا  در که  داد  گساترش
𝑉(𝑝)  =  {𝑤, 𝑣}   شردیم فیتعر دهخراه صررتبه ایگزاره یرهایمتغ یةبق یرو و. 

 کاه   ییآنجاا  از.  اسااات  ELOJ  یبرا  یماده  M  کاه  شاااردیم  دهیاد  یساااادگ  باه
𝑤 ∈ 𝑉(𝑝)  پ 

𝑀, 𝑤 ⊩ 𝑝 

𝑤 چرن ∈ 𝐸𝑎(𝑡 ⋅ 𝑠, ∼ 𝑝)  پ 

𝑀, 𝑤 ⊩  𝑡 ⋅ 𝑠:𝑎 ∼ 𝑝 

↔ 𝑝] چرن  𝐵𝑎 𝑝]𝑀 = {𝑣} و {𝑣} ∈ 𝑁𝑂(𝑤)  پ 

𝑀, 𝑤 ⊩ 𝑂(𝑝 ↔  𝐵𝑎 𝑝) 

𝑥:𝑎 (𝑥∃)] چرن 𝑝 ↔  𝐵𝑎 𝑝]𝑀 = {𝑣} و {𝑣} ∈ 𝑁𝑂(𝑤)  پ 

𝑀, 𝑤 ⊩  𝑂 ((∃𝑥) 𝑥:𝑎 𝑝 ↔  𝐵𝑎 𝑝) 

,𝑇𝑁𝑊(𝑝  یهافرمرل  نیبنابرا 𝑎), 𝐸𝑁𝑊(𝑝, 𝑎), 𝑡 ⋅ 𝑠:𝑎 ∼ 𝑝, 𝑝 تیوضااع  در 
w یعنی است؛ سازگار هافرمرل نیا ةمجمرع نیبنابرا و هستند صادق یهمگ 

𝑇𝑁𝑊(𝑝, 𝑎), 𝐸𝑁𝑊(𝑝, 𝑎), 𝑡 ⋅ 𝑠:𝑎 ∼ 𝑝, 𝑝 ⊭ ⊥ 

 :سالمت یةقض بنابر پ 

𝑇𝑁𝑊(𝑝, 𝑎), 𝐸𝑁𝑊(𝑝, 𝑎), 𝑡 ⋅ 𝑠:𝑎 ∼ 𝑝, 𝑝 ⊬ ⊥  .  ⧠ 

 یبرا  شاااهد  و  صاادق  بلند دامنه  یهنجارها که  مینمرد  اربات  هیقضاا  نیا  اساااس  بر
 کاه  نمرد  راابات  ترانیم  مشااااباه  طررباه. انجاامنادینم  تنااقض  باه  مرجاه  کاار  هاایگزاره
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 تناقض به  زین  مرجه  ری   صااادق  هایگزاره  یبرا  شاااهد  و  صاادق  لندب  دامنه  یهنجارها
 .انجامدینم

 گیرینتیجه

 معااصااار  مترن در  صااادق  هنجاار  ینییتب  نقش باا  در کاه یمهم  انتقااد مقااهاه نیا  در
  صادق  هنجار  انتقاد،  نیا  اسااس بر.  میداد قرار  یبررسا  مررد را  دارد  وجرد  یشاناسامعرفت

 با   در مثالً)  هنجار  دو  نیا  که چرا  دهد  ارائه  شاااهد  هنجار  زا  یقبره  قابل  نییتب  تراندینم
 باه  مربرط مثاال  اسااااس بر. برد  خراهناد  متنااقض  یامادهاایاپ  واجاد(  مرجاه کاار ِ  یبااورهاا
  اسااس بر  که اسات  ینامرجه  فرض  شیپ كی  بر  یمبتن  انتقاد  نیا که  میداد  نشاان  اکیدنه،

  می نمرد  اساتدالل  ادامه  در.  شارد  یبندصاررت  کرتاه  دامنه  صاررت به  دیبا  صادق  هنجار  آن
  یبند صاررت  نیا که  چرا  شارد،  یبندصاررت  بلند  دامنه  صاررت به  دیبا  صادق  هنجار که

 اسااس  بر  ما که  هاییفعاهیت  یعنی  ما،  شاناختیمعرفت  واقعی  هایفعاهیت  از  بهتری  تبیین
 رب  زین  مقاهه  رسااتیپ قساامت  در.  دهدمی  دساات به  کنیممی  باور  اتخار به  اقدام  شااراهد
 با   در  صااادق  بلندِ  دامنه  هنجار که  مینمرد  اربات  فیتکل  منطق  یصااارر  زبان  اسااااس
 در  آن  با  متناظر  شاهد  هنجار  با(  صدق  کرتاه  دامنه  هنجار  خالف بر)  مرجه  کار   یباورها
 .ستین تناقض

 

 هانوشتپی
1 Truth 

2 Slogan 

3 Belief aims at truth 

4 The normativity of belief thesis 
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( 2)  و  د.یباع  نیهنجار  مفهرم اسااس  بر(  1) که  مذکرر  هنجار  هب که اسات  رکر به الزم  5

  خرانندگان  اهبته.  ندیگریم  اساتاندارد  صادقِ  هنجارِ  شاده،  یبندصاررت  طرفه  دو  صاررتبه
  یفلساااف   مترن  در  هنجاار  نیا  از  یگرید  متفااوت  یهاصاااررت  که  ندینماا ترجه  محترم
  مفهرم  اساااس  بر  د.یباع  مفهرمِ  یجابه  ای و  هسااتند  طرفهكی  مثالً که اساات  مرجرد

 از  خارج  مررد  دو  نیا  از بح .  اندشااده  یبندصااررت(  permission)  بردن.  مجازع
  مرارد  نیا  از اطالع  یبرا  محترم  خراننادگاان  اسااات،  رو شیپ مقااهاه  هادف  و مرضااارع

 یِبرا منابع)  ندیفرما  مراجعه  مقاهه  نیهم  ساااندگانینر قلم به  گرید  مقاالت به  ترانندیم
  در  م،یشاریم  ادآوری(.  دیگرد  حذف  یداور  ةپروسا  در  ساندگانینر  ردنب  ناشاناس  حفظ

 بح ِ تا  میاداده  قرار بح   مالک  را  صدق  هنجار  استاندارد  صررت ما  مقاهه  نیا  سارتاسار
 دامنه  صاررتِ به  صادق  هنجار  یساتیبا  ایآ  کهنیا  یعنی  آن؛  ةدامن  مررد  در  تریتخصاصا

 .       گردد ترساده باشد، کرتاه ای و بلند

6 Constrain 

  نی ا  ای و(  Velleman, 2000)  کتا   در  دیترانیم  را  خصارص  نیا  در  ترمفصال بح   7

(  د ی گرد  حذف  یداور  ةپروسا  در  ساندهینر  بردن  ناشاناس  حفظ  یِبرا)  ساندگانینر  از  مقاهه
 .   دیابیب

8 Normativists 

9 Anti-normativists 

 هینظر  در  صادق  هنجار از  دفاع به که  هساتند  یمهم  منابع از  منابع  نیا  مثال  عنران به  10

 ;Boghossian, 2003, 2008; Millar, 2004)  انادپرداختاه  بااور  یهنجاارمناد

Shah 2003, 2009; Wedgwood, 2007; Whiting, 2010  .)طارف  از  
  یهنجاارمناد  هیانظر  در صااادق  هنجاار نقاد باه کاه مهم  مناابع  یبرخ از  اطالع یبرا  گرید
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 ,Gluer & Wikforss, 2009, 2010: )دیکن  رجرع منابع  نیا به  اندپرداخته  باور

2013; Steglich-Petersen, 2006; Vahid, 2006.) 

11 Do X when C 

12 Reason 

13 Motivation 

14 Objective norms 

15 Transparent norms 

 اما  ،.  buy low, sell highع :اساات  قرار  نیا  از  انیبگرساا  مثالِ  قِیدق  صااررت  16

  نی ا  از تراننادیم دارد  نظر ماد هنجاار نیا  کاه یزیچ آن  هترب درک  یبرا  محترم خرانناده
 فروش  متیق  مقابل  در  دیخر  متیق که  دیبخر یوقت  را  اجناسع  صاااررت به  را  آن  پ 
 .رندیبگ نظر در باشد. مقدار نیکمتر

17 Un-detachment argument 

18 Echidna 

19 holistic fixation of belief 

 Justificationion and Epistemic Logic of Obligat مخفف 20

21 Deduction Theorem 

22 ought 

23 Ought-to-do (Tun-sollen) 

24 Ought-to be (Sein-sollen) 

25 Normative ought 

26 Ideal ought 
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27 proposition 

28 Extensional 

29 Intensional 

30 Belief set 

31 pointed model 

32 Truth set 

33 semantically entails 

34 Truth Norm-Narrow Scope 

35 Truth Norm-Wide Scope 

36 Evidential Norm-Narrow Scope 

37 Evidential Norm-Wide Scope 
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