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چکیده
بنا بر نظریه هنجارمندیِ باور در معرفتشاناسای ،رابطهای هنجارین میان باور و محترای آن باور
وجرد دارد .بر اسااس یك صاررتبندی مشاهرر از این رابطه ،که آن را عهنجار دامنه کرتاه صادق.
مینامیم :عشاخ باید (به  pباور داشاته باشاد) اگر و فقط اگر  pصاادق باشاد ..تمرکز ما در این
مقاهه ،ناظر به نقش تبیینکنندگیِ این هنجار در رابطه با هنجارِ شااهد اسات؛ یعنی اینکه عشاخ
باید (به  pباور داشاته باشاد) اگر و فقط اگر شاراهد برای صادق آن باور در دسات داشاته باشاد.؛ هنجار
اخیر را عهنجار دامنه کرتاه شاااهد .مینامیم .بر اساااس این نظر ،شااراهد بهطرر مسااتقل ارزشاامند
نیساتند ،بلکه هنجارمند بردنِ آنها برای ترهید باور ریشاه در هنجار صادقی که در باال رکر شاد دارد.
به بیان دیگر ،از آنجا که شراهد نرعاً دالِ بر صدق هستند و همچنین اینکه بر اساسِ هنجار صدق،
باور بهصاررت هنجارین ترساط صادق مقید میگردد ،هذا باور به صاررت هنجارین ترساط شاراهد هم
مقید میگردد .پ از تشااریح این نظریه ،ابتدا صااررتبندی دیگری از هنجار صاادق ،یعنی عهنجار
دامنه بلند صادق ،.را به بح خراهیم گذاشات که بر اسااس آن عشاخ باید (به  pباور داشاته باشاد
اگر و فقط اگر  pصاادق باشاد) ..ادعای اصالی ما که آن را بر اسااس اساتدالالت فلسافی و ساو
 دانشیار فلسفه ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران؛
 استادیار فلسفه ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران؛
[تاريخ دريافت۱398/۰9/۰۴ :؛ تاريخ تأيید]۱399/۰۶/29 :

seyedali.kalantari@gmail.com
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منطق تکلیف مساتدل خراهیم کرد ،آن اسات که هنجار دامنه بلندِ صادق نسابت به هنجار دامنه کرتاهِ
صاادق از تران تبیینی بهتری در رابطه با اتخار باور بر اساااس شااراهد (که آن را عهنجار دامنه بلندِ
شاهد .خراهیم نامید) برخرردار است.

واژگان کلیدی :هنجار صدق ،هنجار شاهد ،باور ،تبیین ،دامنه بلند ،دامنه کرتاه.
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مقدمه
بحا در باا ِ چیساااتیِ گرایش گزارهای عبااور .و تفااوت آن باا دیگر گرایشهاای
گزارهای ،یکی از مباح مهم در فلساافة رهن و معرفتشااناس ایِ معاصاار تلقی میگردد.
امروزه فالسفة متعددی مدعی این نظر هستند که آنچه باور را از دیگر گرایشهای رهنی
متمایز میکند ،رابطة منحصاار به فردی اساات که این گرایش گزارهای با صاادق 1دارد.
برناارد ویلیاامز ( )1973این مطلاب را باهصاااررتِ یاك گُزین گریاه 2کاه عبااور نااظر باه هادف
صادق میباشاد 3.بیان کرده است .گُزین گریة ویلیامز در ادبیات فلسفی معاصر به کرّات
رکر گردیده و مررد تأیید بسایاری از فالسافة رهن معاصار قرار گرفته اسات (در این رابطه
همچنین میترانید بنگرید به ) .(Wedgwood, 2013: 123این فالساااااااافه نرعاً
شااااعار ویلیامز را بیانکنندة خااراص منحصاار به فاارد باور قلمااداد کردهاند که آن را
بههحاظ مفهرمی ،از مابقیِ گااارایشهاااایِ گاااااازارهای مانند آرزو متمایز میکند .اکنرن
ممکن اسات این ساؤال به رهن برساد که اساناد عهدف صادق .به باور در گزین گریة
ویلیامز اصارالً به چه معناسات و چگرنه این مطلب مذکرر میتراند باور را از دیگر حاالت
رهنی متمایز کند؟ در ادبیات فلسفی مباح مفصلی در با ِ این سرال وجرد دارد .یکی از
نظریاات معروف راجع باه این سااارال کاه مطمح نظر ماا نیز در مقااهاة پیش رو اسااات عتز
هنجارمندیِ باور 4.میباشاااد .این تز ،عهدفِ صااادقِ .مذکرر را بهصاااررت یك رابطة
هنجاارین میاان بااور و محترایِ بااور تعبیر میکناد (در این رابطاه مثالً میترانیاد بنگریاد باه
Boghossian, 2003; Millar, 2004; Shah, 2003, 2009; Whiting,
 .)2010مدافعین تز هنجارمندیِ باور ،رابطة هنجارینِ مذکرر را معمرالً ترسااط هنجاری
که در ادبیات فلسفی عهنجار صدق .مینامند صررتبندی میکنند؛ به این صررت که:
( :)TNبرای هر  pو  :sشاخ  sباید به  pباور داشاته باشاد اگر و
تنهاا اگر pصاااادق بااشاااد (در این خصااارص مثالً بنگریاد باه (Shah,
).5)2009, 2003
بناا بر تزِ هنجاارمنادیِ بااور اوالً رابطاهای هنجاارین (یعنی  )TNمیاان فعالِ بااور کردن
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و صدق محترای آن باور وجرد دارد و رانیاً رابطة هنجارین مذکرر از مقرّماتِ مفهرمیِ باور
میباشاد .به بیان دیگر این مدعا که عشاخ باید به  pباور داشاته باشاد اگروتنها اگرp
صاادق باشاد .بیانگرِ صادقی مفهرمی راجع به مفهرمِ باور برده و آن را از بقیة گرایشهای
گزارهای مثالِ آرزو متماایز میکناد ( .)Shah, 2003: 449برای درک این مطلاب کاه
چگرناه  TNبر اسااااس تز هنجاارمنادیِ بااور میتراناد بااور را باههحااظ مفهرمی از دیگر
گرایشهایِ گزارهای مثل آرزو متمایز کند .مثالِ باور من به اینکه عساواهان بهترین تیم
فرتبال ایران اسات .و آرزوی من که عساواهان بهترین تیم فرتبال ایران باشاد .را در نظر
بگیریاد .اگر محترای بااور من؛ یعنی این گزاره کاه عسا اوااهاان بهترین تیم فرتباال ایران
اسات ،.کار باشاد بنابر  TNاین نتیجه حاصال میشارد که من نباید به گزارة مذکرر
باور داشته باشم و هذا الزم است تا باور خرد را مررد تجدید نظر قرار دهم .اما اگر محترای
آرزوی من مبنی بر اینکه ع ساواهان بهترین تیم فرتبال ایران باشاد .کار باشاد ،بنا بر
آنچه از مفهرم آرزو درمییابیم ،من باز هم مجاز به داشتن آرزوی مذکرر میباشم .این دو
مثال نشااان میدهند که ارزش صاادق محترای یك باور ،فعل باور کردن را (چنانکه در
 TNصاررتبندی شاده) عمقیّد 6.میکند به این معنا که داشاتن یك باور با محترای کار
اشاتباه اسات ،یعنی من نباید به گزارهای که کار اسات باور داشاته باشام؛ اما ارزش صادق
محترای یاك آرزو ،فعال آرزو کردن را مقیّد نمیکناد باه بیاان دیگر داشاااتن یاك آرزو باا
محترای کار اشااتباه نیساات؛ یعنی من مُجاز به داشااتن آرزویی حتی با محترایی کار
هستم.7
بح در مررد تز هنجارمندیِ باور در ادبیات فلسافی مرضارعی داغ و فراگیر میباشاد
و فالسافه از زوایای مختلفی این تز را مررد دفاع یا نقد قرار دادهاند .فالسافهای که مدافع
تزِ هنجارمندیِ باور هستند در ادبیات فلسفی اصطالحاً هنجارگرا 8و فالسفهای که مخاهف
این تز هسااتند ،اصااطالحاً ضاادِهنجارگرا 9نامیده میشاارند .مباح مطرح شااده میان
هنجارگرایان و ضدهنجارگرایان حجم قابل ترجهی از مترن فلسفی معرفتشناسی معاصر
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را به خرد اختصااص داده اسات که طبعاً بررسای همة این مباح خارج از محدوده و هدف
نرشا اتاة پیش روسااات (خراننادة محترم برای اطالع در مررد مبحا متنرع در این حرزه
میتراند به منابع مهم و کالساایك در این خصااارص که بعضاااً در همین مقاهه معرفی
شدهاند مراجعه نماید).10
تمرکز ما در این مقااهه ،ناظر به نقش تبیینکننادگیِ هنجاارِ صااادق در رابطاه با هنجارِ
دیگریسات که در مترن مربرط به معرفتشاناسای تحت عنران عهنجار شااهد .شاناخته
میگردد (در خصااارص مادافعاان این نظر مثالً بنگریاد باه ;Boghossian, 2003
 .)Wedgwood 2002بنابر هنجار اخیر
( :)ENبرای هر  pو  :sشاخ  sباید به  pباور داشاته باشاد اگر و
تنها اگر شراهد برای صدق آن باور در دست داشته باشد.
بر اسااس این نظر ،شاراهد بهطرر مساتقل ارزشامند نیساتند ،بلکه هنجارمند بردنِ آنها
برای ترهید باور ریشاه در هنجار صادق دارد .به بیان دیگر ،از آنجا که شاراهد نرعاً دالِ بر
صادق هساتند و همچنین اینکه بر اسااسِ هنجار صادق ،باور به صاررت هنجارین ترساط
صادق مقید میگردد ،هذا باور به صاررت هنجارین ترساط شاراهد هم مقید میگردد .هدف
ما در این مقاهه بح و بررساای در با این نظریه و در انتها دفاع از نسااخهای خاص از
هنجار صادق (یعنی چنانکه ترضایح خراهیم داد هنجارِ دامنه بلندِ صادق) اسات به گرنهای
که بتراند به بهترین نحری نقش تبیینی فرق را ایفا نماید .در این خصرص ،ابتدا در بخش
اول این مقااهه به تقریر منقحتر از نقش تبیینکننادگی هنجاار صااادق خراهیم پرداخت .در
بخش دوم مقاهه به بررسای اساتدالل مخاهفان هنجار صادق ،که مدعی عدم ترانِ تبیینیِ
هنجار صاادق هسااتند ،خراهیم پرداخت .در بخش ساارم مقاهه ابتدا به بررس ای تفاوت دو
نسااخه مختلف از هنجار صاادق خراهیم پرداخت ،این دو نسااخه را هنجار دامنه کرتاه و
هنجار دامنه بلند نامیدهایم .در گام آخر به نقد اشاکال مطرح شاده ترساط مخاهفین هنجار
صاادق خراهیم پرداخت ،اسااتدالل خراهیم کرد که مدعایِ اخیر ناشاای از عدم ترجه به
هنجارِ دامنه بلندِ صدق است.
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 .۱تنقیح نقش تبیینی هنجار صد
صررت کلی یك هنجار در مترن فلسفی معمرالً به شکل زیر صررتبندی میشرد:
( :)Rکار  Xرا انجام بده وقتی که .C

11

از این به بعد ما برایِ ساهرهت در بح به تبعیت از اساتگلیچ پیترسارن (Steglich-
 )Petersen, 2006: 504به شاارایط  Cعشاارایط پیشااین .خراهیم گفت .فالساافه
معمرالً چنین بیان میکنند که ( )Rکارِ کنترل و هدایتِ فعلِ  Xرا برای شاخصای که این
هنجاار را پذیرفتاه انجاام میدهد ،به این صاااررت که تحقق شااارایطِ پیشا این دهیال 12یاا
محرّکی 13خراهد شاد برایِ آنکه شاخ ِ مربرطه فعلِ  Xرا انجام دهد و یا به بیان دیگر
وقتی شارایط پیشاین محقق شاده باشد )R( ،به شخ ِ مربرطه دسترر میدهد که فعلِ X
را انجاام دهاد (در این رابطاه باه عنران مثاال نگااه کنیاد باه ;Boghossian, 2003
.)Gluer and Wikforss, 2010
اما نکتة حائز اهمیت در این بح آن اسات که در بسایاری از هنجارها اینکه شارایط
پیشاین محقق شاده اسات یا نه در ابتدایِ امر برایِ شاخ مشاخ نیسات ،در این نرع
هنجارها شاخ ابتدا بایساتی خرد معیّن کند که آیا شارایط پیشاین در هنجار محقق شاده
یا خیر و برایِ معین کردن این امر هم باید شااخ باوری راجع به اینکه آیا این شاارایطِ
پیشاین محقق شاده اتّخار نماید .به این نرع هنجارها در ادبیاتِ فلسافی عهنجارهای عینی
و یاا یر شااافااف 14.میگریناد باه این معناا کاه در هنگاام پیروی از این هنجاارهاا برایِ
شاخ ِ مربرطه در ابتدایِ امر معلرم نیسات که آیا شارایط پیشاین محقق شاده؛ به همین
دهیل برایِ پیروی از این نرع هنجارها شااخ ِ مربرطه باید از هنجارهای واسااط دیگری
که در ادبیات فلساافی عهنجار شاافاف 15.نامیده میشاارند ،اسااتفاده نماید .بگرساایان
( )Boghossian, 2003: 39مثال خربی در این زمینه دارد که به ایضااح بح کمك
میکناد؛ هنجاار زیر مثااهی از یاك هنجاار عینی اسااات کاه تُجّاار معمرالً در فعااهیاتهاایِ
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اقتصادی از آن پیروی میکنند:
( :)R1ارزان بخر ،گران بفروش.16
واضاح اسات که تُجار با پیروی از این هنجار میترانند به بیشاترین سارد دسات یابند.
این هنجار یك هنجار عینی اساات زیرا که اگرچه هدفِ نهایی آن رس ایدن به بیشااترین
سارد اسات ،اما در ابتدایِ امر برایِ تاجرِ مربرطه مشاخ نیسات که آیا شارایط پیشاین
برایِ خرید محقق شااده یا خیر .به همین دهیل متأساافانه پیروی از هنجار مذکرر بهطرر
مسااتقیم ناممکن اساات .به بیان دیگر ،نکتة مهم در خصاارص این مثال در عاهم تجارت
این اسات که شاخ ِ تاجر برای اینکه بداند شارایط پیشاین در هنجار  R1محقق شاده
اساات یا خیر .مجبرر اساات از هنجارهایِ واسااط دیگری که در حقیقت وساایلهای یر
مسااتقیم برای احصاااء هدفی که در هنجار  R1مندرج اساات (یعنی ساارد واقعیِ بیشااتر)
اسااتفاده کند .در عاهم بازاریابی و تجارت هنجارهایِ متنرعی که مبتنی بر نظریات علمی
و آماری هساااتند وجرد دارد که پیروی از آنها با احتمال خربی (و اهبته چنانکه واضاااح
اسات نه بهصاررت قاطع) مرجب افزایش حاشایة سارد در تجارت خراهد شاد .الزم به رکر
اسات که بررسای نظریاتِ مذکرر در علم بازاریابی خارج از مبح فعلی اسات ،اما نمرنهای
سااده شاده از این هنجارهای واساط که برای پیشابرد مبح فعلی کفایت میکند از این
قرار است:
( :)R2اجناس را وقتی بخرید که آمارهای سااالهای گذشااتهتان در
فصرل مشابه سال ،بیشترین سرد را نشان داده باشند.
 R2بر خالف  R1بهطرر مساتقیم قابل پیروی اسات؛ یعنی بررسای این شارط که آیا
در یك زمان به خصارص از ساال شارایط پیشاین آن محقق شاده اسات یا خیر برای تجار
قابل دسااترس اساات؛ به عنران مثال آمارهای ساارد و زیان و همچنین معدل چند ساااهة
آنها در سااازمان بررس مشااهرر دنیا در برخی دفاتر ماهیاتی و یا سااایتها در دسااترس
همگان قرار دارد که افراد میترانند به آنها مراجعه کنند .اما چنانکه واضاح اسات هدف
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واقعی تجار در عاهم تجارت دنبالکردن  R2نیسات بلکه از آنجایی که این هنجار ،صارفاً
ابزاری اسات برای دنبال کردن ( R1یعنی مثالً اینکه آمارهای ساال گذشاته که از راههای
قابل اتکا در عاهم علم تجارت فراهم شاده شااهد و نشاانهای قابل اتکا (و اهبته نه قطعی)
برای رسیدن به بیشترین سرد واقعی است) مررد استفاده قرار میگیرند.
بهطرر مشابه از نظر بگرسیان ( )2003و همچنین وجوود ( ،)2002اگرچه هدف نهایی
ما در کنشهایِ معرفتیمان پیروی از هنجار  TNیعنی اتخار باورهای صاادق اسات .اما از
آنجایی که فهم اینکه آیا شرط پیشین محقق شده است یا نه (یعنی فهمیدن اینکه آیا p
واقعا صااادق اساات یا نه) بهصااررت مسااتقیم ممکن نیساات؛ یعنی هنجار  TNبهطرر
مساتقیم قابل پیروی نیسات؛ هذا عاملهای معرفتی مجبررند از شاراهد (یعنی هنجارهای
واساطِ دیگر همچرن هنجارِ  )ENبه عنران ابزاری برای پیروی از هنجار  TNاساتفاده
کنند .بر اسااس این نظر ،هنجارِ صادق ( )TNتبیینکنندة ارزشامند بردن هنجار شااهد
( )ENبه هحاظ معرفتی است.
مخل کالم آنکه ،بر اساااس نظر فالساافهای که مدعی نقش تبیینکنندگی هنجار
صادق هساتند ،اگرچه هنجار شااهد (یعنی  )ENبه طرر مساتقیم قابل پیروی اسات ،اما
هدف اصاالی ما در کنشهای معرفتی ناظر به شااراهد نیساات ،شااراهد به این دهیل واجد
اهمیت هستند که
(اوالً) آنها ناظر و راهبر ما به سری صدق هستند،
و
(رانیاً) باور بر اسااس هنجار صادق (یعنی  )TNبه نحر هنجارین ترساط صادق مقید
میشرد،
هذا
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(نتیجه) باور به نحر هنجارین ترسط شراهد نیز مقید میگردند (یعنی .)EN
اساتدالل و مدعای فرق اما مررد اعتراض بسایاری از فالسافه مخاهف تز هنجارمندی
باور (یعنی مخاهفین هنجار صادق) قرار گرفته اسات .اساتدالهی کرتاه و اما بسایار مشاهرری
در این خصرص اقامه شده که در بخش بعدی مقاهه به آن میپردازیم.
 .2بررسی مدعای عدم توان تبیینی هنجار صد
چنانکه گفتیم از نظر فالساافة مدافع هنجار صاادق ،مثل بگرساایان و وجوود ،هدف
ایی ما در فعاهیتهای معرفتشاناختی برای اتخار باور صادق اسات و به همین منظرر ما
از هنجار صدق برای اتخار باور استفاده مینماییم .اما چنانچه باز هم ترضیح دادیم هنجار
صاادق ،هنجاری عینی (و یا یر شاافاف) اساات به نحری که برای تبعیت از آن باید از
طریق بررسای شاراهد اقدام نمرد و این به این معناسات که از نظر این فالسافه بررسای
شاراهد صارفاً ابزاری برای تبعیت از هدف ایی که همان هنجار صادق اسات ،میباشاد.
فالسافة زیادی در مترن معرفتشاناسای معاصار علیه مدعای بگرسایان و وجوود که مدعی
نقش تبیینکنندگی هنجار صادق هساتند اساتدالل نمردهاند .اساتدالل مذکرر به فرمهای
مختلف و متنرعی در مترن فلسافی تکرار شاده اسات (به عنران مثال بنگرید به Vahid,
 .)2006; McHugh, 2012; Whiting, 2010قدرمشاترک این اساتداللها ناظر
به مساأهة عباورهای صاادق نامرجه .و عباورهای کار مرجه .در معرفتشاناسای است .بر
اساس این استدالل اگر هنجار صدق تبیینکنندة هنجار شاهد باشد ،پ چگرنه است که
در مرارد عباورهای صاادق نامرجه .و عباورهای کار مرجه .هنجارهای مذکرر منجر به
احکاام متعاارض میگردناد؟ باه عنران مثاال انساااانهاای قبال از زماان کرپرنیاك را در نظر
بگیرید که بر اساااس علرم زمانه خریش شااراهد کافی در اختیار داشااتند که زمین مرکز
منظرمه شامسای اسات .بنابراین بر اسااس هنجار  ENباید باور مذکرر؛ یعنی این باور که
زمین مرکز منظرمه شامسای اسات را اتخار مینمردند .از طرفی دیگر چنانکه میدانیم باور
مذکرر کار اسات و بنابراین بنابر هنجار  TNاین نتیجه به دسات نمیآید که آنها باید
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چنین باوری را اتخار مینمردند .بهطرر خالصه ،انسانهای پیش از زمان کرپرنیك
( )1بر اساس  ENباید به گزارة زمین مرکز منظرمة شمسی است باور میآوردند،
اما
( )2بر اسااس  TNچنین نیسات که آنها باید به گزارة زمین مرکز منظرمة شامسای
است باور میآوردند.
از نظر منتقدینِ نظریه هنجار صدق ،اگر هنجار صدق تبیینکننده هنجار شاهد میبرد
نباید چنین تعارضای میان آنها رخ دهد (نگاه کنید مثالً به ( .)Vahid, 2006: 305بر
اسااس این انتقاد ،تعارض فرق نشااندهندة عدم تران ترضایحی هنجار صادق و در نتیجه
نشاااندهندة کذ و یا حداقل نشاااندهندة عدم کفایت این نظریه در ایجاد یك نظریة
کامل از نحرة ارتباط باور و صدق است.
در بخش بعدی مقاهه به بررسی تفاوت دو نسخة مختلف از هنجار صدق خراهیم
پرداخت ،این دو نسخه را هنجار دامنه کرتاهِ صدق و هنجار دامنه بلندِ صدق نامیدهایم .در
گام آخر به نقد اشکال مطرح شده ترسط مخاهفین هنجار صدق خراهیم پرداخت ،استدالل
خراهیم کرد که اشکالِ مدعایِ اخیر ناشی از عدم ترجه به هنجارِ دامنه بلندِ صدق است.
 .3شاهدی برای هنجارِ دامنه بلندِ صد
در ریل دو تعبیر مختلف از هنجار صدق  TNرا از هم تفکیك نمرده و سو استدالل
میکنیم که انقاد باال صرفاً ناظر به نسخة اول است ،نسخة دوم اما از انتقاد فرق مبری
است.
دو تعبیر مختلفی که میتران از  TNبر اساس دامنهای که ترسط مفهرم عباید .مقید
میگردد از این قرارند:
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 sباید (به  pباور داشته باشد) اگر و تنها اگر p

و
( :)TNWبرای هر  pو  :sشخ
صادق باشد).

 sباید (به  pباور داشته باشد اگر و تنها اگر p

نکتة اول در با دو هنجار فرق آن است که بر خالف آنکه ممکن است به نظر برسد،
نمیتران هنجار با دامنه کرتاه را از هنجار با دامنه بلند منطقاً نتیجه گرفت .به بیان دیگر
از آنجا که عباید .در هنجار  TNWواجد دامنه بلند است ،نمیتران از آن نتیجه گرفت
که شخ باید به  pباور بیاورد حتی اگر  pصادق باشد .این مدعا از نظر نریسندگان این
مقاهه قابل قبرل به نظر میرسد ،در ریل استدالهی که هه این مدعا مطرح شده و در مترن
فلسفی اصطالحاً عاستداللِ جدانشدگی 17.نامیده میشرد را به اختصار شرح میدهیم (در
این خصرص همچنین بنگرید به  Broome, 1999و Bykvist & Hattiangadi,
 .)2007بر اساس این استدالل به عنران یك قاعدة کلی وقتی عباید .واجد دامنه بلند
نسبت به یك شرطی است نمیتران آن را در داخل شرطی پخش نمرد .به عنران مثال
فرض کنید گزارههای  1و  2برقرار باشند:
 .1شما باید (اگر به  pباور دارید و باور دارید که  pمستلزم  qاست ،باور کنید که .)q
 .2شما باور دارید که  pو باور دارید که  pمستلزم  qاست.
مدعا این است که از  1و  2نمیتران نتیجه گرفت که:
 .3شما باید به  qباور داشته باشید.
دهیل این امر آن است که  qممکن است جملة پرچ ،مثالً بیمعنا و یا نامعقرل ،باشد و
هذا در این حاهت کار درستی که شما باید انجام دهید تصحیح باورهای قبلی است (و نه
باور به چیزی که نتیجه منطقی آنهاست)؛ به عنران مثال در مرقعیت فرق باید باور به p
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و یا باور به  pمستلزم  qاست را کنار بگذارید .بهطرر مشابه نمیتران از  TNWمنطقاً
نتیجه گرفت که شخ باید به  pباور بیاورد حتی وقتی که  pصادق باشد.
محترای دقیقِ هنجار  TNWآن است که بر اساس این هنجار که شخ مرظف
است به هحاظ معرفتی به گرنهای رفتار کند که گزارة دوشرطیِ داخل پرانتز صادق شرد؛
یعنی یکی از دو حاهت زیر اتفاق افتد p :صادق و وی به آن باور داشته باشد و یا اینکه p
کار است و وی به آن باور ندارد .همچنین بر اساس این هنجار وی مرظف است به
هحاظ معرفتی به گرنهای رفتار نکند که گزاره داخل پرانتز کار شرد ،یعنی  pصادق و
وی به آن باور نداشته باشد و یا اینکه pکار است و وی به آن باور داشته باشد .هنجار
اول اما صرفاً بیان میکند که شخ مرظف است در صررتی که  pصادق است به  pباور
بیاورد و در یر اینصررت چنین باوری را اتخار ننماید .بنابراین واضح است اهزام هنجار
 TNWبا اهزامی که هنجارِ  TNNبر شخ تحمیل میکند ،یکسان نیست.
مدعای اصلی مقاهة پیش رو آن است که استداللِ مخاهفین هنجارِ صدق که بر مبنای
آن معتقدند هنجار صدق فاقد نقش تبیینکنندگی برای هنجار شاهد است صرفاً وقتی
معتبر است که هنجار صدق را به صررت دامنه کرتاه  TNNدر نظر بگیریم .استدالل
خراهیم کرد که
(مدعا) :هنجار صدق ،در صررتی که به صررت دامنه بلند در نظر گرفته شرد (یعنی
هنجار  ،)TNWتبیین بهتری نسبت به هنجار  TNNاز فعاهیتهای معرفت شناختی ما
به هنگامِ اتخار باور ارائه خراهد نمرد.
برای ترضیح مطلب ،سناریری زیر را در نظر بگیرید .فرض کنید در یك برنامه
تلریزیرنی میبینیم که اکیدنه 18تخم میگذارد .همچنین به یاد میآوریم که در مجلهای
اینترنتی خراندهایم که اگر حیرانی تخمگذار باشد ،آنگاه پستاندار نیست و نتیجه میگیریم
که چرن اکیدنه تخمگذار است ،پ اکیدنه پستاندار نیست (اهبته چنانکه میدانیم باور اخیر
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بنابر شراهد مرجرد استدالل زیر را برمیسازیم:

اکیدنه تخمگذار است،
و
اگر اکیدنه تخمگذار است ،پ

اکیدنه پستاندار نیست،

بنابراین،
اکیدنه پستاندار نیست.
فرض کنید متغیر گزارهای  pو  qبه ترتیب نشاندهندة گزارههای عاکیدنه پستاندار
است .و عاکیدنه تخمگذار است .باشند.
استدالل میکنیم که هنجار  TNWدر این سناریر ،یعنی هنجارِ
( :)TNWبرای هر  :sشخ  sباید (به عاکیدنه پستاندار نیست .باور داشته باشد
اگر و تنها اگر عاکیدنه پستاندار نیست .صادق باشد).
تبیین بهتری از فعاهیتهای واقعی معرفت شناختی ما ،یعنی فعاهیتهایی که ما بر
اساس شراهد اقدام به اتخار باور میکنیم به دست میدهد؛ یعنی چنانکه منتقدین هنجار
صدق در بخش  3مقاهه ادعا کردند با هنجار شاهد در تعارض نیست .مدعای اخیر را نیز
در قسمت پیرست مقاهه بر اساس زبان صرری منطق تکلیف اربات خراهیم نمرد.
ابتدا اجازه دهید بررسی کنیم که مدعای ما از دید مدافعین هنجار با دامنه کرتاه (یعنی
هنجار  )TNNچگرنه به نظر خراهد رسید .نقد دیدگاه آنها به تقریر بهتر مرضع ما کمك
خراهد نمرد.
ممکن است مدافعین هنجار با دامنه کرتاه (یعنی هنجار  )TNNدر نقد مدعای ما
بیان کنند که  TNWبیش از حد روادارانه است ،به بیان دقیقتر و بر اساسِ عاستداللِ
علیه جداشدگی ،.آنها ادعا خراهند نمرد که ایراد  TNWآن است که به ما نمیگرید
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پ از آنکه حکم کردیم که  pصادق است چه کاری باید انجام دهیم .به عنران مثال ،در
سناریری فرق و بر اساس نظر مدافعین هنجار با دامنه کرتاه ،ایراد هنجار  TNWاین
خراهد برد که به شخ نمیگرید پ از آنکه که حکم کردهاید عاکیدنه پستاندار نیست.
صادق است (چراکه شراهد در سناریری باال به نفع آن وجرد دارد) چه عملی باید انجام
دهید (یعنی باور مربرطه را اتخار نمایید).
به عقیدة نریسندگان ،پیش فرض ساده انگارانهای در تصریر باال از روند اتخار باور بر
اساس یك هنجار وجرد دارد ،به این معنا که بر اساس انتقادِ مدافعین هنجار با دامنه کرتاه،
یك هنجارِ قابل قبرل باید به صررت عتك به تك .در مررد هر مصداق باور تصمیمگیری
کند ،یعنی مثال اگر شما (بر اساسِ بررسی شراهد) حکم به صدق گزارهای کردید دسترر
به اتخار باور مربرطه بدهد و در یر اینصررت چنین دسترری را صادر ننماید .ایدة فرق،
به نظر نریسندگان این مقاهه ،یك باور جزمی است که با روند واقعی اتخار باور در تضاد
است .از نظر ما روند ترهید باور و حکم در ما به نحری کلگرایانه و از طریق باورهای پیش
زمینهای دیگر صررت میگیرد .برای تقریر مطلب از آمرزة جاهبی که بگرسیان ( )1989بر
اساس یك مثال مطرح کرده است استفاده مینماییم .این ایده در مترن فلسفی به عنران
عکلگرایانه بردن تعین باور .19شناخته میگردد .فرض کنید از دور پرندهای شبیه به کالغ
را بر روی درخت میبینید .همچنین فرض کنید که باور پیش زمینهای و قبلیِ دیگری هم
دارید مبنی بر اینکه اصالً کال ی در این منطقه وجرد ندارد ،مثالً به این دهیل که از منابع
مررق شنیدهاید کالغهای این منطقه همگی بهعلت ویروسی خاص کشته شدهاند .بهخاطر
باور زمینهای مذکرر ،حتی پ از دیدن پرندهای شبیه به کالغ بر روی درخت در صدور
این حکم و یا اتخار این باور که عکال ی بر روی درخت است .تعلل خراهید نمرد و مثالً
ممکن است این باور را اتخار کنید (باز هم بهخاطر باورهای پیش زمینهای دیگر در مررد
وفرر پرندگان دیگر در آن منطقه) که عکبرتری بر روی درخت است ..به بیان دیگر اینکه
شما در حال حاضر چه باوری را اتخار میکنید وابسته به باورهای پیش زمینهای دیگری
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است که قبالً اتخار کردهاید .این چیزی است که ما از مدعای کلگرایانه بردن اتخار باور
و وابسته بردن آن به باورهای زمینهای دیگر مراد میکنیم .به نظر ما مشکل هنجار دامنه
کرتاهِ صدق ( ،)TNNآن است که نمیتراند تبیین درستی از کلگرایانه بردن روند
اتخارباور ارائه دهد .هنجار  TNNدر سناریری اکیدنه به این شکل خراهد برد:
( :)TNNبرای هر  :sشخ  sباید (به عاکیدنه پستاندار نیست .باور داشته باشد)
اگر و تنها اگرعاکیدنه پستاندار نیست .صادق باشد.
اگر هنجار  TNNهنجاری میبرد که ما در فعاهیتهای معرفتشناختی خرد جهت
اتخار باور به دنبال تبعیت از آن بردیم ،آنگاه انتظار میداشتیم که پ از آنکه بر اساس
وجرد شراهد حکم به صدق عاکیدنه پستاندار نیست .کرده بردیم وظیفة معرفتشناختی
ما بهطرر عیکتا و مطلق .مشخ شده باشد (یعنی فقط و فقط اینکه باید به گزارة مذکرر
باور داشته باشیم) .به نظر ما این نکته شهرداً در سناریری فرق اشتباه است .چرا که در
سناریری مذکرر شهرداً فکر میکنیم وقتی شخصی در با اتخار باورِ عاکیدنه پستاندار
نیست .تأمل میکند نه تنها نسبت به صدقِ جملة مذکرر مسئرهیت شناختی دارد بلکه
نسبت به صدقِ باورهای زمینهای دیگر (مثل عاگر اکیدنه تخمگذار است ،پ اکیدنه
پستاندار نیست .که از قضا چنانکه میدانیم باوری است کار ) نیز مسئرهیت دارد .به
همین روی ،به نظر ما ،هنجار قابل قبرل هنجاری است که عالوه بر ملزم نمردن ما به
اتخار باور بر اساس صدق آن ،مجال تأمل و تغییر در باورهای زمینهای را نیز باز بگذارد.
هنجار  TNWبهتر از هنجار  TNNمیتراند از عهدة تبیین این مسئرهیت عکلگرایانه.
برآید .دهیل این امر آن است که بر اساس عاستداللِ جدانشدگی .وقتی که شما در سناریری
فرق بر اساس وجرد شراهد حکم به صدق عاکیدنه پستاندار نیست .کردهاید ،از هنجار
 TNWاین دسترر استخراج نمیشرد که شما باید به گزاره مذکرر باور داشته باشید .همة
آنچه هنجارِ ( TNWیعنی هنجاری که ما از آن دفاع میکنیم) بیان میکند آن است که
در شرایطی که شما (بر اساسِ بررسی شراهد) حکم به صدق گزارهای کردید و همچنین
هنرز باور مربرطه را اتخار نکردهاید ،احتیاج به یك عتغییر .در شبکة باور خرد دارید .این
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تغییر میتراند به دو شکل انجام پذیرد یا با اتخار باوری که بر اساس شراهد حکم به صدق
آن نمردهایم و یا چنانکه سناریری فرق نشان میدهد در بازنگری در شراهد بر مبنای
تغییر باورهای زمینه-ای دیگری که منجر به شراهد مذکرر شدهاند .هنجار  TNWبر
خالفِ  TNNمجال را برای ما برای تغییر در باورهای زمینهای کار (عاگر اکیدنه
تخمگذار است ،پ اکیدنه پستاندار نیست ).باز میگذارد و هذا قابل قبرل است.
اینك که استدالل نمردیم هنجار دامنه بلندِ صدق (یعنی هنجار  ،)TNWتبیین
بهتری نسبت به هنجار دامنه کرتاهِ صدق از فعاهیتهای معرفتشناختی ما به هنگامِ اتخار
باور ارائه مینماید ،در قسمت پیرست مقاهه بر اساس منطق تکلیف استدالل میکنیم (یعنی
برخالف آنچه منتقدین هنجار صدق در قسمت سرم مقاهه بیان نمردند) هنجار دامنه بلندِ
صدق در با باورهای کار مرجه (و همچنین بهطرر مشابه در با باورهای صادق
نامرجه) با هنجار شاهد متناظر با آن در تناقض نیست.
 .۴پیوست
زبان و داللتشناسی منطق ELOJ
در این بخش به معرفی منطقی میپردازیم که شامل عملگرهای باور  ،Bباید  Oو
ترجیه میباشد .از این پ این منطق را  ELOJ20مینامیم .نحر و دالهتشناسی منطق
 ELOJدر بخشهای بعدی تعریف میشرند .برای صررتبندی ترجیهها از عمنطق
ترجیه .آرتمرف  )2008( Artemovاستفاده میکنیم.
نحو
زبان منطق  ELOJگسترشی از زبان منطق محمرلها با عملگرهای باور ،باید و
عملگر ترجیه است .فرض کنید  Atمجمرعة شمارای نامتناهی از متغیرهای جملهای اتمی،
 Agمجمرعهای متناهی از عاملها و  Varمجمرعة شمارای نامتناهی از متغیرهای ترجیه
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باشد.
ترمهای ترجیه (یا به طرر ساده ترمها) زبان به صررت استقرایی زیر تعریف میشرند:
 .1هر متغیر توجیه 𝑟𝑎𝑉 ∈ 𝑥 یک ترم است.
 .2اگر  tو  sدو ترم باشند ،آنگاه  s⋅tنیز یک ترم است.
مجمرعة همة ترمها را با  Tmنشان میدهیم .فرمرلهای درستساخت (یا به طرر
ساده فرمرلها) زبان به صررت استقرایی زیر تعریف میشرند:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

هر متغیر جملهای اتمی  p ϵ Atیك فرمرل است.
تناقض ⊥ یك فرمرل است.
اگر  φو  ψفرمرل باشد ،آنگاه  φ → ψنیز یك فرمرل است.
اگر  φیك فرمرل باشد ،آنگاه  Oφنیز فرمرل هستند.
اگر  φیك فرمرل و 𝑎 یك عامل باشد ،آنگاه 𝜑 𝑎𝐵 نیز فرمرل هستند.
اگر  φیك فرمرل t ،یك ترم ترجیه و 𝑎 یك عامل باشد ،آنگاه 𝜑 𝑎 𝑡:نیز فرمرل
هستند.
اگر  φیك فرمرل x ،یك متغیر ترجیه باشد ،آنگاه  (∃x) φنیز فرمرل هستند.

مجمرعة همة فرمرلها را با  Fmنشان میدهیم .بقیة رابطهای منطق گزارهها به
صررت استاندارد تعریف میشرند ،مثالً
⊥ → ،∼ φ ∶= φ
)𝜓~ → 𝜑(~ =∶ 𝜓 ∧ 𝜑،
)𝜑 → 𝜓( ∧ )𝜓 → 𝜑( =∶ 𝜓 ↔ 𝜑
𝜑 ~)𝑥∃( ~ =∶ 𝜑)𝑥∀(.

فرمرلهای زبان این منطق بهصررت زیر خرانده میشرند:
•  Oφبهصررت ع φباید صادق باشد .خرانده میشرد.
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• 𝜑 𝑎𝐵 بهصررت ععامل 𝑎 به  φباور دارد .خرانده میشرد.
• 𝜑 𝑎 𝑡:بهصررت عترم  tترجیهی برای صدق فرمرل  φدر نظر عامل 𝑎
است .خرانده میشرد.
در اینجا یك دستگاه اصلمرضرعی برای منطق  ELOJارایه میدهیم .منطق
 ELOJدارای اصرل زیر است:
 .1همة فرمرلهای معتبر منطق محمرلها در زبان ELOJ
~(𝐵𝑎 𝜑 ∧ 𝐵𝑎 ∼ 𝜑) .2
~(𝑂 𝜑 ∧ 𝑂 ∼ 𝜑) .3
𝑠:𝑎 (𝜑 → 𝜓) → (𝑡:𝑎 𝜑 → (𝑠 ⋅ 𝑡):𝑎 𝜓) .4
منطق  ELOJدارای قراعد زیر است:
 .5قاعده وضع مقدم:

𝜑 𝜑 → 𝜓,

 .6قاعده ضرورت باید:
 .7قاعده تعمیم:

𝜑

𝜓

𝜓 →𝜑
𝜓𝑂→𝜑 𝑂

𝜑 𝑥∀

اگر فرمرل  φبا فرضیات  Sدر منطق  ELOJاربات شرد آنگاه آن را با نماد ⊢ S
 φنشان میدهیم.
قضیة استنتاج :21فرض کنید  Sمجمرعهای متناهی از فرمرلها و  φیك فرمرل باشد.
در اینصررت  S,φ⊢ψاگر و تنها اگر .S⊢φ →ψ
اربات .با استقرا روی طرل اربات ⧠ .S,φ⊢ψ
قضیه ~(𝑂𝐵𝑎 𝜑 ∧ 𝑂 𝐵𝑎 ∼ 𝜑) .1

⊢.

اربات .ابتدا رابت میکنیم که فرض 𝜑 ∼ 𝑎𝐵 𝑂 ∧ 𝜑 𝑎𝐵𝑂 به تناقض میانجامد:
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𝑂𝐵𝑎 𝜑 ∧ 𝑂 𝐵𝑎 ∼ 𝜑 .1

فرض

𝐵𝑎 ∼ 𝜑 →∼ 𝐵𝑎 𝜑 .2

اصل 2

𝑂 𝐵𝑎 𝜑 →∼ 𝑂 ∼ 𝐵𝑎 𝜑 .3

اصل 3

𝑂𝐵𝑎 ∼ 𝜑 → 𝑂 ∼ 𝐵𝑎 𝜑 .۴

بنابر  2و قاعده ضرورت باید

𝑂 ∼ 𝐵𝑎 𝜑 ∧∼ 𝑂 ∼ 𝐵𝑎 𝜑 .۵

بنابر  4 ،3 ،1و استدالل در منطق محمرلها

⊥ .۶

بنابر 5

حال با استفاده از قضیه استنتاج داریم .⊢ 𝑂𝐵𝑎 𝜑 ∧ 𝑂 𝐵𝑎 ∼ 𝜑 →⊥ :پ
تعریف نقیض

بنابر

)𝜑 ∼ 𝑎𝐵 𝑂 ∧ 𝜑 𝑎𝐵𝑂(~ ⊢⧠ .

الزم به رکر است که فیلسرفان بین دو نرع اهزام 22تمایز قایل شدهاند :عباید انجام
شرد 23.و عباید چنین باشد .24.به عنران مثال ،اهزام در عشما باید بیشتر به مادر پیر خرد
سر بزنید .از نرع عباید انجام شرد .است ،در حاهیکه اهزام در عراستگریی در جامه باید
برقرار باشد .از نرع عباید چنین باشد .است .اهزام در نرع عباید انجام شرد .به شخ
تجریز میکند که عملی را انجام دهد ،در حاهیکه اهزام در نرع عباید چنین باشد .بیان
میکند که چه چیز مطلر است و وضعیتی از جهان را طلب میکند .اهزام نرع اول را
میتران عاهزام هنجاری 25.و اهزام نرع دوم را میتران عاهزام ایدهآل 26.نامید .هر چند این
دو نرع اهزام در بادی امر ممکن است متفاوت بهنظر برسند ،وهی از نظر برخی فالسفه (که
ما نیز دیدگاه آنها را میپذیریم) میتران به صررت زیر این دو را به یکدیگر تبدیل کرد:
شخ باید عمل  Xرا انجام دهد ≡ باید این حاهت برقرار باشد که
شخ عمل Xرا انجام میدهد
برای مثال ،عشما باید بیشتر به مادر پیر خرد سر بزنید .را میتران به صررت عباید
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این حاهت برقرار باشد که شما بیشتر به مادر پیر خرد سر میزنید( ..برای اطالعات بیشتر
 )2013( Hanssonرا ببینید).
الزم به رکر است از این پ برای سهرهت در پیش برد استداللهای صرری ،ما ایدة
فرق را پذیرفته و هنجار صدق را به شکل زیر بازنریسی میکنیم:
برای هر گزارة  pو شخ
اگر و تنها اگر  pصادق باشد.

 :sباید این حاهت برقرار باشد که شخ

 sبه  pباور دارد

داللتشناسی
در این بخش براساس مدلهای همسایگی برای منطق  ELOJیك دالهتشناسی
ارایه میدهیم .این دالهتشناسی بر اساس مفهرم جهانهای ممکن تعریف میشرد .فرض
کنید  Wمجمرعهای ناتهی از جهانهای ممکن (یا وضعیتهای ممکن) باشد .هر زیر
مجمرعه  Pاز  ،P⊆W ،Wنشاندهندة یك گزاره 27است (گزارهای که در وضعیتهای
 Pصادق است) .بهطرر شهردی ،گزارة  Pدر وضعیت  wصادق است هر گاه  .w∈Pاین
29
تعریف از گزارة تعریفی دالهتشناسانه و مصداقی 28است ،که با مفهرم نحری و مضمرنی
فرمرل که در بخش قبل معرفی شد متفاوت است.
یك تابع همسایگی  Nروی  Wتابعی است بهصررت ) ،N:W→℘℘(Wکه در
آن)𝐴(℘ نشاندهندة مجمرعه ترانی  Aیعنی مجمرعة همة زیرمجمرعههای  Aمیباشد.
(برای اطالعات بیشتر  )2017( Pacuitرا ببینید).
تعریف  .1یك مدل همسایگی برای  ELOJبهصررت
𝑔𝐴∈ 𝑎)𝑉  (𝐷, 𝑊, 𝑁 𝑂 , 𝑉𝑎𝐵 , 𝐸𝑎 ,است که مؤهفههای آن بهصررت زیر تعریف میشرند:

=𝑀

 D .1مجمرعهای ناتهی از شراهد (یا ترجیهها) است،
 W .2مجمرعهای ناتهی از جهانهای ممکن (یا وضعیتهای ممکن) است،
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 NO .3تابع همسایگی روی  Wهستند؛ یعنی )𝑊(℘℘ → 𝑊  ،𝑁 𝑂 :که در
شرایط زیر صدق میکند:
• برای هر  w∈Wداریم :اگر )𝑤( 𝑂 𝑁 ∈ 𝑋 و  X⊆Yآنگاه )𝑤( 𝑂 𝑁 ∈ 𝑌،

• برای هر  w∈Wداریم :اگر )𝑤( 𝑂 𝑁 ∈ 𝑋 آنگاه )𝑤( 𝑂 𝑁 ∉ 𝑋 ،𝑊 −

 ،𝑉𝑎𝐵 .4برای 𝑔𝐴 ∈ 𝑎  ،تابعهای باور هستند که به هر وضعیت مجمرعهای از
فرمرلها را نسبت میدهد؛ یعنی )𝑚𝐹(℘ → 𝑊  ،𝑉𝑎𝐵 :که در شرط زیر صدق میکند:
• برای هر  φ∈Fmو هر  w ϵ Wو هر 𝑔𝐴 ∈ 𝑎 داریم :چنین نیست
که )𝑤( 𝐵𝑎𝑉 ∈ 𝜑 و )𝑤( 𝐵𝑎𝑉 ∈ 𝜑 ∼،
 𝐸𝑎 .5برای 𝑔𝐴 ∈ 𝑎 تابعهای شاهد هستند که به هر ترم و فرمرل زیر
مجمرعهای از  Wرا نسبت میدهند؛ یعنی )𝑊(℘ → 𝑚𝐹 × 𝑚𝑇  .𝐸𝑎 :به عالوه
تابعهای 𝑎𝐸 باید در شرط زیر صدق کنند:
اگر )𝜓 → 𝜑  𝑤 ∈ 𝐸𝑎 (𝑠,و )𝜑  ،𝑤 ∈ 𝐸𝑎 (𝑡,آنگاه )𝜓 .𝑤 ∈ 𝐸𝑎 (𝑠 ⋅ 𝑡,
 V .6تابع ارزشدهی است که به هر متغیر جملهای زیر مجمرعهای از  Wرا نسبت
میدهد؛ یعنی ).V: At→ ℘(W
در اینجا برای w ϵ Wتعبیرهای 𝑂 𝑁 و 𝐵𝑎𝑉 و 𝑎𝐸 بهصررت زیر هستند:
• )𝑊(℘ ⊆ )𝑤( 𝑂 𝑁 نشاندهندة مجمرعه گزارههایی است که در وضعیت
 wباید صادق باشند،
• 𝑚𝐹 ⊆ )𝑤( 𝐵𝑎𝑉 نشاندهندة مجمرعه فرمرلهایی است که در وضعیت w
عامل 𝑎 به صدق آنها باور دارد،
• )𝜑  𝑤 ∈ 𝐸𝑎 (𝑡,یعنی عدر وضعیت  wترم  tترجیهی برای صدق فرمرل
 φدر نظر عامل 𝑎 است..
برای هر  w ϵ Wمجمرعة )𝑤( 𝐵𝑎𝑉 شامل همة فرمرلهایی است که عامل 𝑎 در
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وضعیت 𝑤 به آنها باور دارد .مجمرعة )𝑤( 𝐵𝑎𝑉 مجمرعه باور 30عامل 𝑎 در وضعیت 𝑤

نامیده میشرد .بنابر تعریف باال مجمرعة باور سازگار است؛ یعنی شامل زیر مجمرعههایی
به صررت { }φ,∼φنیست .بنابراین در عین اینکه عاملها میترانند باور کار داشته
باشند وهی نمیترانند باور متناقض داشته باشند (یعنی باور ندارند که تناقض صادق است).
دقت کنید که تابعهای شاهد 𝑎𝐸 در مدلهای  ELOJبه طریق عنحری .تعریف
شدهاند ،یعنی روی مجمرعة ترمها و فرمرلها  Tm×Fmتعریف شدهاند .میتران
تابعهای شاهد را به طریقی کامالً عدالهتشناسانه .تعریف کرد .برای این منظرر میتران
(مشابه با دالهتشناسی منطق مرتبه اول) تعبیر  Iرا به مدلها افزود ،بهطرری که تعبیر
هر ترم شاهدی در  Dباشد ،یعنی  I(t)∈Dبرای هر  .t∈Tmحال میتران به جای ترمها
که اشیایی نحری هستند از تعبیرهای آنها استفاده کرد و همچنین به جای فرمرلها که
اشیایی نحری هستند میتران از گزارهها استفاده کرد .در نهایت میتران تابعهای شاهد را
بهصررت زیر تعریف کرد :هر تابع شاهد تابعی است مانند → )𝑊(℘ × 𝐷 𝐸𝑎 :
)𝑊(℘  ،که برای شاهد  d∈Dو گزارة  P⊆Wعبارت )𝑃  𝑤 ∈ 𝐸𝑎 (𝑑,به این معناست
که عدر وضعیت  wشاهد  dترجیهی برای صدق گزارة  Pدر نظر عامل 𝑎 است ..در این
مقاهه ما ترجیح میدهیم تابعهای شاهد را بههمان صررت سادهتر تعریف  1بوذیریم (برای
بحثی پیرامرن تابعهای شاهد نحری به  )2008( Fittingمراجعه کنید).
برای مدل 𝑔𝐴∈ 𝑎)𝑉  ،𝑀 = (𝐷, 𝑊, 𝑁 𝑂 , 𝑉𝑎𝐵 , 𝐸𝑎 ,وضعیت  ،w ϵ Wدوتایی
( )M,wنمایشدهندة یك سناریر است که ما آن را مدل نطقهای 31مینامیم.
تعریف  .2برای مدل 𝑔𝐴∈ 𝑎)𝑉  ،𝑀 = (𝐷, 𝑊, 𝑁 𝑂 , 𝑉𝑎𝐵 , 𝐸𝑎 ,وضعیت  w ϵ Wو
فرمرل  ،φتعریف صدق فرمرل  φدر مدل نطقهای ( ،)M,wکه با نماد M,w ⊩ φ
نشانداده میشرد ،به صررت استقرایی زیر بیان میشرد:
• ⊥⊮ 𝑤 .𝑀,
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• 𝑝 ⊩ 𝑤  𝑀,اگر و تنها اگر ) ، w ϵ V(pبرای .p ϵ At
• 𝜓 → 𝜑 ⊩ 𝑤  𝑀,اگر و تنها اگر 𝜑 ⊮ 𝑤  𝑀,یا 𝜓 ⊩ 𝑤 .𝑀,
•
•
•
•

𝜑 𝑂 ⊩ 𝑤  𝑀,اگر و تنها اگر )𝑤( 𝑂 𝑁 ∈ 𝑀]𝜑[.
𝜑 𝑎𝐵 ⊩ 𝑤  𝑀,اگر و تنها اگر )𝑤( 𝐵𝑎𝑉 ∈ 𝜑.
𝜑 𝑎 𝑀, 𝑤 ⊩ 𝑡:اگر و تنها اگر )𝜑 .𝑤 ∈ 𝐸𝑎 (𝑡,
)𝑥(𝜑 )𝑥∃( ⊩ 𝑤  𝑀,اگر و تنها اگر )𝑑(𝜑 ⊩ 𝑤  𝑀,برای یك 𝐷 ∈ 𝑑.

در اینجا }𝜑 ⊩ 𝑤  .[𝜑]𝑀 = {𝑤 ∈ 𝑊 ∣ 𝑀,مجمرعة 𝑀]𝜑[ را مجمرعة صدق
فرمرل  φمینامند.

32

تعریف .3
• فرمرل  φرا معتبر ( )validنامیم هر گاه در هر مدل نقطهای صادق باشد .نماد ⊩

.φ
• فرمرل  φاز مقدمات  Sبهطرر معنایی نتیجه میشرد 33هر گاه در هر مدل نقطهای
که همة فرمرلهای  Sصادق است  φصادق نیز باشد .نماد.𝑆 ⊩ 𝜑 :
قضیه( .2قضیه سالمت) .فرض کنید  Sمجمرعهای متناهی از فرمرلها و  φیك
فرمرل باشد .در اینصررت اگر  S ⊢ φآنگاه .S ⊩φ
اربات .با استقرا روی طرل اربات ⧠ .S⊢φ

هنجارهای باور
در این بخش با اساتفاده از منطق  ELOJنشاان میدهیم که چگرنه وجرد باورهای
کار مرجه در هنجارهای صادق و شااهد دامنه کرتاه به تناقض میانجامند ،در حاهیکه
در هنجاارهای صااادق و شااااهد دامناه بلناد تنااقضا ایاش نمیآیاد .اجازه دهیاد ابتادا انراع
هنجارهای صدق را در منطق  ELOJصررتبندی کنیم.
هنجار دامنه کرتاه صدق :34برای هر عامل 𝑎 و هر فرمرل :φ
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𝜑 𝑎𝐵 𝑂 ↔ 𝜑

ما فرمرل 𝜑 𝑎𝐵 𝑂 ↔ 𝜑 را با نماد )𝑎  𝑇𝑁𝑁 (𝜑,نشان میدهیم.
هنجار دامنه بلند صدق :35برای هر عامل 𝑎 و هر فرمرل :φ
)𝜑 𝑎𝐵 ↔ 𝜑(𝑂

ما فرمرل )𝜑 𝑎𝐵 ↔ 𝜑(𝑂 را با نماد )𝑎  𝑇𝑁𝑊(𝜑,نشان میدهیم.
هنجار دامنه کرتاه شاهد :36برای هر عامل 𝑎 و هر فرمرل :φ
𝜑 𝑎𝐵 𝑂 ↔ 𝜑 𝑎(∃𝑥) 𝑥:

ما فرمرل 𝜑 𝑎𝐵 𝑂 ↔ 𝜑 𝑎 (∃𝑥) 𝑥:را با نماد )𝑎  𝐸𝑁𝑁(𝜑,نشان میدهیم.
هنجار دامنه بلند شاهد :37برای هر عامل 𝑎 و هر فرمرل :φ
)𝜑 𝑎𝐵 ↔ 𝜑 𝑎𝑂 ((∃𝑥) 𝑥:

ما فرمرل )𝜑 𝑎𝐵 ↔ 𝜑 𝑎 𝑂 ((∃𝑥) 𝑥:را با نماد )𝑎  𝐸𝑁𝑊(𝜑,نشان میدهیم.
باار دیگر سا انااریری اکیادناه را در نظر بگیریاد .فرض کنیاد در یاك برنااماه تلریزیرنی
میبینیم کاه اکیادناه تخم میگاذارد .همچنین باه یااد میآوریم کاه در مجلاهای اینترنتی
خراندهایم که اگر حیرانی تخمگذار باشد آنگاه پستاندار نیست و نتیجه میگیریم که چرن
اکیدنه تخمگذار اسات ،پ اکیدنه پساتاندار نیسات (اهبته چنانکه میدانیم باور اخیر کار
است) .پ بنابر شراهد مرجرد استدالل زیر را برمیسازیم:
اکیدنه تخمگذار است
اگر اکیدنه تخمگذار است ،پ

اکیدنه پستاندار نیست

بنابراین ،اکیدنه پستاندار نیست
فرض کنید متغیر گزارهای  pو  qبه ترتیب نشااندهندة گزارههای عاکیدنه پساتاندار
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اساات .و عاکیدنه تخمگذار اساات .باشااند .فرض کنید ترمهای ترجیه  sو  tبه ترتیب
نشااااندهنادة ترجیاههاای عمیبینیم کاه اکیادناه تخم میگاذارد .و ع(در مجلاهای اینترنتی)
خراندهایم که اگر حیرانی تخمگذار باشاد آنگاه پساتاندار نیسات .باشاند .اساتدالل باال در
منطق  ELOJبهصررت زیر صررتبندی میشرد:
𝑝 ∼ 𝑎𝑠:𝑎 𝑞, 𝑡:𝑎 (𝑞 → ∼ 𝑝) ⊢ 𝑡 ⋅ 𝑠:

از طرف دیگر میدانیم که اکیدنه پساتاندار اسات .بنابراین برای گزارهای کار ترجیه
داریم .اهبته اگر در وضاعیتی دریابیم که در واقع اکیدنه پساتاندار اسات ،میترانیم باور خرد
را بازنگری کنیم و در مررد شاهدهایمان شك کنیم .مثالً شاهد  tرا مررد شك قرار دهیم
یعنی باور به اینکه عاگر حیرانی تخمگذار باشااد آنگاه پسااتاندار نیساات .را از مجمرعة
باورهای خرد خارج نماییم.
قضیه 𝑇𝑁𝑁(𝜑, 𝑎), 𝐸𝑁𝑁(𝜑, 𝑎), 𝑟:𝑎 ∼ 𝜑, 𝜑 ⊢ ⊥ .3

اربات.
𝑟:𝑎 ∼ 𝜑 .1

فرض

𝜑 .2

فرض

(∃𝑥)𝑥:𝑎 ∼ 𝜑 .3

بنابر  1و استدالل در منطق محمرلها

𝑂 𝐵𝑎 ∼ 𝜑 .4

بنابر  3و )𝑎 𝐸𝑁𝑁(𝜑,

𝑂 𝐵𝑎 𝜑 .5

بنابر  2و )𝑎 𝑇𝑁𝑁(𝜑,

𝑂𝐵𝑎 𝜑 ∧ 𝑂𝐵𝑎 ∼ 𝜑 .6

بنابر  4و  5و استدالل در منطق محمرلها

⊥ .7

با استفاده از  6و قضیه ⧠ 1

صررت قضیة  3را میتران بهصررت معادل زیر بیان کرد:
⊥ ⊢ 𝜑 ∼∼

𝑟:𝑎 ∼ 𝜑,

𝐸𝑁𝑁(𝑝, 𝑎),

𝑇𝑁𝑁(𝑝, 𝑎),

این صااررت از قض ایه بیان میکند که هنجارهای دامنه کرتاه صاادق و شاااهد برای
گزارههای کار مرجه (یعنی گزاره 𝜑 ∼) به تناقض میانجامند .قضا ایة زیر نتیجهای از
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قضیة  3است.
قضیه 𝑇𝑁𝑁(𝑝, 𝑎), 𝐸𝑁𝑁(𝑝, 𝑎), 𝑡 ⋅ 𝑠:𝑎 ∼ 𝑝, 𝑝 ⊢ ⊥ .4

اربات .کافی است در قضیة  1به جای ترم  rترم  t⋅sرا قرار دهیم⧠ .
قضیه 𝑇𝑁𝑊(𝑝, 𝑎), 𝐸𝑁𝑊(𝑝, 𝑎), 𝑡 ⋅ 𝑠:𝑎 ∼ 𝑝, 𝑝 ⊬ ⊥ .5

اربات .مدل نقض 𝑔𝐴∈ 𝑎)𝑉  𝑀 = (𝐷, 𝑊, 𝑁 𝑂 , 𝑉𝑎𝐵 , 𝐸𝑎 ,را بهصااررت زیر در نظر
بگیرید .مجمرعة وضاعیتهای ممکن عبارت اسات از }𝑣  ،𝑊 = {𝑤,که  wجهان واقع
است و  vوضعیتی است که در آن عامل  aبازنگری باور انجام داده و شاهدی برای گزارة
( pیعنی اکیدنه پساتاندار اسات) دارد .مجمرعة شاراهد عبارت است از } ،D = {r,s,tکه
 s,tهمان شااهدهایی هساتند که در متن ساناریری اکیدنه تعریف شادند و  rشااهد عامل
برای گزاره  pدر وضعیت 𝑣 است .تابع باور برای عامل  aبه این صررت تعریف میشرد.
}𝑝 ∼{ = )𝑤( 𝐵𝑎𝑉 و }𝑝{ = )𝑣( 𝐵𝑎𝑉،

یعنی در وضاااعیاتهاای  wو 𝑣 عاامال  aباه ترتیاب باه گزارههاای 𝑝 ∼ و  pبااور دارد.
تابع همسایگی به این صررت تعریف میشرد
}𝑊 ،𝑁 𝑂 (𝑤) = 𝑁 𝑂 (𝑣) = {{𝑣},

یعنی در وضااعیتهای 𝑣  w,گزارههای  Wو {𝑣} باید صااادق باشااند .گزارهی W
نشااندهندة همة قضایههاسات ،پ همة قضایهها باید صاادق باشاند و {𝑣} نشااندهندة
گزارهای اساات که عامل در آن بازنگری باور انجام داده و باور دارد که اکیدنه پسااتاندار
است.
برای تعریف کردن تابع شااهد ابتدا تابع )𝑊(℘ → 𝑚𝐹 × 𝑚𝑇  𝐸𝑎0 :را به صاررت
زیر تعریف میکنیم:
)𝑞 𝑤 ∈ 𝐸𝑎0 (𝑠,
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)𝑝 ∼ → 𝑞 𝑤 ∈ 𝐸𝑎0 (t,
)𝑝 ∼ 𝑤 ∈ 𝐸𝑎0 (t ⋅ 𝑠,
)𝑝 𝑣 ∈ 𝐸𝑎0 (r,

حال تابع  𝐸𝑎0را میتران به تابع شااهد 𝑎𝐸 را روی همة ترمها و فرمرلها به گرنهای
گساترش داد که در شارایط تعریف  1صادق کند .تابع  Vروی متغیر گزارهای  pبه صاررت
}𝑣  𝑉(𝑝) = {𝑤,و روی بقیة متغیرهای گزارهای بهصررت دهخراه تعریف میشرد.
باه ساااادگی دیاده میشااارد کاه  Mمادهی برای  ELOJاسااات .از آنجاایی کاه
)𝑝(𝑉 ∈ 𝑤 پ
𝑝 ⊩ 𝑤 𝑀,

چرن )𝑝 ∼  𝑤 ∈ 𝐸𝑎 (𝑡 ⋅ 𝑠,پ
𝑝 ∼ 𝑎𝑀, 𝑤 ⊩ 𝑡 ⋅ 𝑠:

چرن }𝑣{ = 𝑀]𝑝 𝑎𝐵 ↔ 𝑝[ و )𝑤( 𝑂 𝑁 ∈ }𝑣{ پ
)𝑝 𝑎𝐵 ↔ 𝑝(𝑂 ⊩ 𝑤 𝑀,

چرن }𝑣{ = 𝑀]𝑝 𝑎𝐵 ↔ 𝑝 𝑎 [(∃𝑥) 𝑥:و )𝑤( 𝑂 𝑁 ∈ }𝑣{ پ
)𝑝 𝑎𝐵 ↔ 𝑝 𝑎𝑀, 𝑤 ⊩ 𝑂 ((∃𝑥) 𝑥:

بنابراین فرمرلهای 𝑝  𝑇𝑁𝑊(𝑝, 𝑎), 𝐸𝑁𝑊(𝑝, 𝑎), 𝑡 ⋅ 𝑠:𝑎 ∼ 𝑝,در وضااعیت
 wهمگی صادق هستند و بنابراین مجمرعة این فرمرلها سازگار است؛ یعنی
⊥ ⊭ 𝑝 𝑇𝑁𝑊(𝑝, 𝑎), 𝐸𝑁𝑊(𝑝, 𝑎), 𝑡 ⋅ 𝑠:𝑎 ∼ 𝑝,

پ

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

بر اساااس این قضاایه اربات نمردیم که هنجارهای دامنه بلند صاادق و شاااهد برای
گزارههاای کاار مرجاه باه تنااقض نمیانجاامناد .باهطرر مشااااباه میتران راابات نمرد کاه
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هنجارهای دامنه بلند صاادق و شاااهد برای گزارههای صااادق یر مرجه نیز به تناقض
نمیانجامد.
نتیجهگیری
در این مقااهاه انتقااد مهمی کاه در باا نقش تبیینی هنجاار صااادق در مترن معااصااار
معرفتشاناسای وجرد دارد را مررد بررسای قرار دادیم .بر اسااس این انتقاد ،هنجار صادق
نمیتراند تبیین قابل قبرهی از هنجار شاااهد ارائه دهد چرا که این دو هنجار (مثالً در با
بااورهاای کاار ِ مرجاه) واجاد پیاامادهاای متنااقض خراهناد برد .بر اسااااس مثاال مربرط باه
اکیدنه ،نشاان دادیم که این انتقاد مبتنی بر یك پیش فرض نامرجهی اسات که بر اسااس
آن هنجار صادق باید به صاررت دامنه کرتاه صاررتبندی شارد .در ادامه اساتدالل نمردیم
که هنجار صادق باید به صاررت دامنه بلند صاررتبندی شارد ،چرا که این صاررتبندی
تبیین بهتری از فعاهیتهای واقعی معرفتشاناختی ما ،یعنی فعاهیتهایی که ما بر اسااس
شااراهد اقدام به اتخار باور میکنیم به دساات میدهد .در قساامت پیرساات مقاهه نیز بر
اسااااس زبان صااارری منطق تکلیف اربات نمردیم که هنجار دامنه بلندِ صااادق در با
باورهای کار مرجه (بر خالف هنجار دامنه کرتاه صدق) با هنجار شاهد متناظر با آن در
تناقض نیست.

پینوشتها
Truth

1

Slogan

2

Belief aims at truth

3

The normativity of belief thesis

4
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 5الزم به رکر اسات که به هنجار مذکرر که ( )1بر اسااس مفهرم هنجارین عباید .و ()2
بهصاررت دو طرفه صاررتبندی شاده ،هنجارِ صادقِ اساتاندارد میگریند .اهبته خرانندگان
محترم ترجه نماایند که صاااررتهای متفااوت دیگری از این هنجاار در مترن فلسااافی
مرجرد اساات که مثالً یكطرفه هسااتند و یا بهجای مفهرمِ عباید .بر اساااس مفهرم
عمجاز بردن )permission( .صااررتبندی شاادهاند .بح از این دو مررد خارج از
مرضااارع و هادف مقااهاه پیش رو اسااات ،خراننادگاان محترم برای اطالع از این مرارد
میترانند به مقاالت دیگر به قلم نریساااندگان همین مقاهه مراجعه فرمایند (منابع برایِ
حفظ ناشاناس بردن نریساندگان در پروساة داوری حذف گردید) .یادآور میشاریم ،در
سارتاسار این مقاهه ما صررت استاندارد هنجار صدق را مالک بح قرار دادهایم تا بح ِ
تخصاصایتر در مررد دامنة آن؛ یعنی اینکه آیا بایساتی هنجار صادق به صاررتِ دامنه
بلند و یا کرتاه باشد ،سادهتر گردد.
Constrain

6

 7بح مفصالتر در این خصارص را میترانید در کتا ( )Velleman, 2000و یا این
مقاهه از نریساندگان (برایِ حفظ ناشاناس بردن نریسانده در پروساة داوری حذف گردید)
بیابید.
Normativists

8

Anti-normativists

9

 10به عنران مثال این منابع از منابع مهمی هساتند که به دفاع از هنجار صادق در نظریه
هنجاارمنادی بااور پرداختاهاناد ( ;Boghossian, 2003, 2008; Millar, 2004
 .)Shah 2003, 2009; Wedgwood, 2007; Whiting, 2010از طارف
دیگر برای اطالع از برخی مناابع مهم کاه باه نقاد هنجاار صااادق در نظریاه هنجاارمنادی
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Gluer & Wikforss, 2009, 2010, ( :باور پرداختهاند به این منابع رجرع کنید
.)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 high ع: صااررت دقیقِ مثالِ بگرساایان از این قرار اساات16
خرانناده محترم برای درک بهتر آن چیزی کاه این هنجاار ماد نظر دارد میترانناد از این
پ آن را به صاااررت عاجناس را وقتی بخرید که قیمت خرید در مقابل قیمت فروش
. در نظر بگیرند.کمترین مقدار باشد
17

Un-detachment argument

18

Echidna

19

holistic fixation of belief
Epistemic Logic of Obligation and Justification  مخفف20

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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