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Abstract 

Cornell realism belongs to the new wave movements in ethical 

naturalism debates. What distinguishes Cornell realism from other 

ethical naturalism is that the thesis adopts an anti-reductionist 

approach towards ethical facts. Our aim in this paper is to consider the 

thesis based on Richard Boyd’s views who is the most well-known 

defender of the thesis. We try to show that Boyd’s proposal on the 

semantics of ethical terms can defuse both Moore’s open-question 

argument and constructivist relativism arguments. Along with 

considering Boyd’s thesis, we will consider the required premises of 

his argument like the idea of the natural kind, extensional identities, 

co-referentiality, and partial denotation. 

Keywords: Semantics of Moral Realism, Cornell Realism, Richard Boyd, 

Open question argument, Constructivist Relativism. 
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 دیبو چاردیر دگاهیکورنل از د ییگراواقع یشناسیمعن یبررس

o اصفهان، ایراندانشگاه اصفهان ،فلسفه یدکتر یدانشجو    ییمهرشاد رضا ، 
  

 

o یکلانتر یعل دیس     ایراناصفهان،  ،دانشگاه اصفهان ،فلسفه اریدانش 

 

o ایراناصفهان،  ،دانشگاه اصفهان ،فلسفه اریدانش  زاده   یکرباس راحسانیام 
  

 

 

 چکیده
کورنل را از  ییگراکه واقع یزیمتعلق است. آن چ یاخلاق ییگراعتیطب دیکورنل به موج جد ییگراواقع

 اتیدر مورد واقع دگاهید نیا ةانیموضع ضد فروکاست گرا کندیم زیمتما ییگراعتیمكاتب طب گرید

 ةچهر نیترشاخص یاآر ةیبر پا یمكتب فكر نیا یشناسیمعن یجستار بررس نیاست. هدف ما در ا یاخلاق

هم  دیشده توسط بوارائه یشناسیمعن میتا نشان ده میکنیاست. تلاش م دیبو چاردیر نه،یزم نای در آن

در  یاخلاق ییگرااز واقع یو هم دفاع کندیم اثریرا ب انیگراعتطبی ضد بر مور ةاستدلال پرسش گشود

لوازم  د،یاستدلال بو یبررس نی. در حدهدیبه دست م قدر فرااخلا یبرساخت ةانیگرا ینسب یكردهایبرابر رو

 همو  ینشانگر جزئ ایو  یمصداق یها ینهمانیا ،یعیهمچون مفهوم نوع طب یو ازیموردن یهافرضشیو پ

 داد. میقرار خواه یرا موردبحث و بررس یارجاع

پرسش گشوده  د،یبو چاردیکورنل، ر ییگراواقع ،یاخلاق ییگراواقع یشناسیمعن :هاواژهکلید

 .یبرساخت ییگرایمور، نسب
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 درآمد

مانند علم نیست، توافق  ی اول قرن بیستم بر سر اینكه روش اخلاقهادههاینكه در  رغمیعل

ی در بین دو اردوگاه فكری بزرگ مقابل هم در فرااخلاق، یعنی ناطبیعت گرایانی اگسترده

اشتیاق به  حالنیبااهمچون مور و ناشناخت گرایانی مثل ائر و ویتگنشتاین وجود داشت، 

 ی گرفته است.ادوبارهاخیر رونق  ةدهدر فرااخلاق در چند  انهیگراعتیطبروش 

ی علوم طبیعی در هاروشی است که اگسترده در اقناع دلیل این اشتیاق نخستین

ی مثال بعید است کسی در وجود اکسیژن در هوا یا برا ی جدید دارند.هاتیواقع کشف

بنابراین این امیدواری به ؛ ی باکتریایی شک داشته باشدهاعفونتبر  هاکیوتیبیآنت ریتأث

یی در اخلاق نائل شویم هاتیواقعی طبیعیِ علمی، به هاروشوجود آمده که با به کار بردن 

 ییگراعتیطباشتیاق دوباره به  ی نداشته باشد. دومین دلیلامجادلهکه دیگر کسی بر سر آن 

ی مختلف یافت. برای مثال هاحوزهی یكپارچه، در ایشناسروشاخلاقی را باید در کاربرد 

 رسدیمرا اتخاذ کنیم، به نظر  انهیگراعتیطبذهن روش  ةفلسفی یا شناسمعرفتاگر ما در 

فرااخلاق نیز باید روش مشابهی در پیش  ةحوزدر  مانیشناختروشبرای حفظ یكپارچگی 

 ةهمما متقاعد شده باشیم که  اگر ی متافیزیكی دارد.اسرچشمهگیریم و سومین دلیل، 

موضوعی است که علوم طبیعی آن را تحت بررسی روش  تیدرنهای جهان هادهیپد

، پس باید روش تحقیق در فرااخلاق نیز از چنین سمت و سویی دهندیمخود قرار  ةانشناس

 .(Nolan, 2018: 660-662برخوردار باشد )

 به خاطر پیوندی است که اغلب پیشگامان آن:آن  ةیتسمیی کورنل که وجه گراواقع

موج جدید  به این اندداشتهبوید، استورجن و برینک در پیوند با دانشگاه کورنل آمریكا 

در رویكرد  گراعتیطبتمایز آن از سایر مكاتب  یی اخلاقی متعلق است وگراعتیطباحیای 

ی هایژگیومعتقدند که اولاً  هاآندر فرااخلاق نهفته است زیرا  هاآننافروکاست گرای 

 کنندیمو نازدودنی در بهترین تبیین از تجارب ما ایفا  لیبدیبمعرفتی، نقشی  ازنظراخلاقی 

ااند چون از منظر متافیزیكی، موضوع این هرشتهاخلاق از سایر  ةرشتمعتقد به استقلال  و ثانیاً

اما آن را قابل  کنندیمی اخلاقی است را با اینكه اموری طبیعی قلمداد هایژگیو رشته که
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 لتزمرا م هاآن شانییگراواقع. همچنین دانندینمفروکاست به هیچ ویژگی طبیعی دیگری 

 بارهنیدرای اخلاقی را عینی، یعنی مستقل از احكامی بدانند که مردم هایژگیوتا  کندیم

یی گراواقعی شناسیمعنی از اشاخهکورنل،  انیگراواقعمعنی شناختی  .کنندیمصادر 

یی اخلاقی را گراواقعیعنی  تریکلاین دیدگاه  ی معنی شناختیهامؤلفهاخلاقی است که 

 :چنین برشمرد توانیم اختصاربه

 ( جملات اخلاقی قابلیت صدق یا کذب دارند.1

 اخلاق صادق است. ةرشت ی ایجابی درهاگزاره( برخی 2 

خطا  پردازانهینظر عاطفه گرایان و توصیه گرایان از سویی و مؤلفهدر برابر این دو 

آن  تبعبه( و 1) ةمؤلفعاطفه گرایان و توصیه گرایان  .اندگرفتهانگار از سوی دیگر قرار 

بلكه  آورندینمی اخلاقی را جملاتی اِخباری در نظر هاگزارهزیرا  کنندیم( را رد 2) ةمؤلف

. این در حالی است که خطا گنجانندیمرا تنها در قالب جملاتی عاطفی یا امری  هاآن

 ةگزارکه  قدندها معتآن، چرا که کنندیم( را رد 2) ةمؤلفو  رندیپذیم( را 1) ةمؤلفانگاران 

که هیچ  اندنیادارای صدق و کذب است اما منكر  «وجود دارند ی اخلاقیهایژگیو»

 ی اخلاقی است، وجود داشته باشد.هایژگیوی که حاوی ایجابیاصادقی در جملات  ةگزار

ی اخلاقی گراواقعیک مثلاً  ی است.اللفظتحتاخلاق دارای معنای  ةرشتواژگان  (3

که عمل شكنجه کردن حاوی ویژگی  ردیگیمرا به این معنا « شكنجه خطا است» ةگزار

ی تعبیر اللفظتحتمقابل، کسی که این گزاره را غیر  در واقعی ِ خطا بودن اخلاقی است.

افراد و  آن را صرفاً دستوری کلی برای پرهیز از به رنج انداختن ، ممكن استکندیم

 آورد.ی در نظر مساعکیتشرکمک به 

ی اخلاقی نباید هاگزارهی اخلاقی، استقلال نظری دارند: صدق هاگزارهصدق  ةنیزم (4

صدق این گزارها را باید جدا از  ةنیزماعتقادی داشته باشد و  ی فرهنگی یاهانهیزمربطی به 

کسی ممكن  مثلاً و تنها در نسبت با جهان خارج لحاظ کرد. ی دیگرهانهیزمو  هابافتسایر 

 طوربهی ایجابی صادقی است که هاگزاره با اینكه معتقد باشد که مدعیات اخلاقی،است 

ی باید تفسیر شوند، اما صدق آن را مشروط و محدود به یک فرهنگ خاص در اللفظتحت
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برای کسانی که  ی اخلاقیهایژگیونظر آورد؛ و یا اینكه ممكن است شخصی معتقد باشد 

صدق  ةنیزمافرادی استقلال نظری  نیچن است. ، صادقکنندیماز روی خلوص عمل 

 .آوردیمرا وابسته به فرهنگ یا ایمان در نظر  هاآنو  کندیمباورهای اخلاقی را رد 

 ةنیزمی اخلاقی را وابسته به هیچ هاگزارهی اخلاقی، صدق گراواقعیک  کهیدرحال

ی هایژگیو»ی هاگزارهصدق  ةنیزمو مثلاً فرقی میان  داندینمی ایاعتقادفرهنگی یا 

 را تنها هاآنصدق  ةنیزمقائل نیست چرا که « درختان وجود دارند»و « اخلاقی وجود دارند

اخلاقی را  انیگراواقعچهارم، رویكرد  ةمؤلف نی؛ بنابراآوردیمواقعیت جهان خارج در نظر 

 .کندیمو ایمان گرایی جدا  فرهنگی انیگراینسباز مواضعی مانند 

 کهیهنگامی اخلاقی که بیانگر باورهای اخلاقی است، تبیین علّی دارند: هاگزاره (5

در پی روشن کردن  انیگراواقع، شودیمی صادق دانسته اگزارهدر  pواقعیتی مانند 

بخشی از  pکه واقعیت  دهدیمی هستند که این امكان را ایشناختفرایندهایی ادراکی یا 

معتقدند واقعیت  هاآناست؛ چرا که  pبه  باشد که بیانگر باوری اگزارهتبیین چرایی صدق 

p  ریتأثعّلی تحت  طوربهبا اینكه مستقل از ذهن است اما دستگاه ادراکی و شناختی ما را 

. این در حالی است که در مقابل، فرافكن انگاران )که در فرااخلاق شبه دهدیمخود قرار 

به دنبال حذف  و آورندیمدر نظر  pاست را معادل  صادق p( شودیمرا شامل  انیگراواقع

 .(Railton, 2018: 45-46ی هستند )ایكیزیمتافی عّلی و هانییتبچنین 

 ةمغالطبا چالش  شانییگراعتیطباز جهت  کورنل اولاً انیگراواقع، حالنیباا

 یی برساختی:گراینسببا چالش  شانییگراواقعاز جهت  و ثانیاً اندمواجهمور  ةانیگراعتیطب

ی مانند ایاخلاقی هایژگیوبود،  هاحوزهمور که معتقد به استقلال اخلاق از سایر  

ی چون بنابر بر استدلال خوب .دانستیم فردمنحصربهخوبی را غیرقابل تعریف، بسیط و 

به هیچ معنایی جز خوبی نبود، پس مرجع آن نیز باید  قابل تحویل اشگشودهپرسش 

معنایی به  ازنظرکسانی که خوبی را  ةهماو  رونیازا .بودیم فردمنحصربهی ایژگیو

، دادندیممفهومی دیگر، چه طبیعی مانند لذت و چه مابعدالطبیعی همچون خیر اعلا تقلیل 

(. Moore, [1903]1959:10-14,114دانست )یم« انهیگراعتیطب ةمغالط»دچار 
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را  و جوامع مختلف هافرهنگنیز عدم توافق بر سر معانی و مصادیق اخلاقی در  انیگراینسب

 .دانندیم هاانسانی اخلاقی توسط اذهان هایژگیوناشی از برساخته شدن 

یی کورنل از گراواقعی شناسیمعنی هامؤلفههدف ما در این جستار، نخست، شرح 

ی این شناسیمعن ةنیزمی کورنل در گرایواقع ةچهر نیترشاخص، 1دیدگاه ریچارد بوید

ی است که سایر کورنلی ها اگونهبهمكتب فكری است زیرا اهمیت آرای او در این زمینه 

دوم، نشان دادن موضع معنی  و کنندیمتنها به آرای او تكیه و استناد  شانیشناسیمعندر 

از دیدگاه کورنلی ها در برابر دو چالش مهم پیشاروی  مؤثردفاعی  مثابهبهشناختی بوید، 

مور که مبتنی بر  ةگشوداستدلال پرسش  فرضشیپاست. بوید با تخریب  شانیفكرمكتب 

ی اخلاقی هایژگیوکه  کندیمی اینهمان با هم است ثابت هایژگیومترادف بودن 

معنایی مترادف  ازنظر مشانیمفاه آنكهیبی طبیعی یكسان باشند هایژگیوبا  توانندیم

ی علوم هاگزارهی اخلاقی را مانند هاگزارهکورنل،  انیگراواقع جهیدرنت .یكدیگر باشند

. همچنین در پاسخ کنندیممعنی شناختی، پسینی و ترکیبی قلمداد  معرفتی و ازنظر تجربی،

شانگری جزئی ارجاعی و ن همیی برساختی، بوید با استفاده از ابزارهای مفهومیِ گراینسببه 

عینی و یكسان بودن مرجع  آنكهیبتشتت آرای اخلاقی  رغمیعلکه  دهدیمنشان 

را در سیری  هاآنمفاهیم و واژگان نشانگر  میتوانیمی اخلاقی را از دست بدهیم، هایژگیو

 تدریجی اصلاح کنیم.

 یکسانی ارجاع و یکپارچگی علم، یکنواختی واژگانی-7

یكپارچگی » ةشناسانمعرفتی را از اصل پوزیتیویستی شناسیمعن ةدربار بوید دیدگاهش

 هرچندشده باشند،  دییتأمطلوبی  طوربهاساس این اصل، نظریاتی که  بر .کندیمآغاز « علم

در  کهیهنگامرا دارند که  ی مختلف و نامتجانسی باشند، این امكانهارشتهکه متعلق به 

درست و  ریپذمشاهدهی هاینیبشیپ به ار روند،مشترک به ک طوربهپیوند با یكدیگر و 

را  2Tو  1T ةینظرمعضلی در این اصل هست؛ چون اگر دو  حالنیباادقیقی بیانجامند. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Richard Newell Boyd (1942-2021) 
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 مطلوبی برخوردار باشند، دییتأی مختلف علوم در نظر آوریم که از هارشتهنظریاتی از 

( حتی اگر هیچ آزمون مشاهدتی را از سر نگذرانده 1T & 2Tیعنی ) هاآنعطفی  بیترک

، گریدعبارت؛ بهی قابل استنتاجِ  تقریباً صادقی داشته باشندهاینیبشیپباشند، هنوز هم باید 

 هاهینظررا معیارِ اعتبار و وثاقت  ریپذمشاهدهی هاآزمونبرخلاف نظر پوزیتیویست ها که 

و  مشاهدهقابلی تجربی یا هاآزمونبدون گذر از  توانندیم( 1T & 2T، )آورندیمدر نظر 

 منطقی از اعتبار برخوردار باشند. طوربهی ترکیب عطفی، هامؤلفه ةجداگان دییتأ صرفبه

: در زندیمبوید برای حل این معضل دست به دو اصلاح در اصل یكپارچگی علم 

مطمئن هستیم که ترکیب  تقریباً مورد اول، ما باید مانع مواردی شویم که در برخی شرایط

(1T & 2T )دومِ اصلاحی بوید که بیشترین اهمیت  ةنكتاما ؛ کنندینمی معتبری هاینیبشیپ

 یكپارچگی»موضوع است که برای تحقق عملِی اصل  ی او دارد اینشناسیمعنرا برای 

 طوربهمعنایی  ازنظر، 2Tو  1T ِِمشترک در ، باید هر یک از واژگان نظری«علم

باشند. این یكنواختی واژگان، شرطی ضروری برای  شانیعطفدر ترکیب  1«یكنواخت»

اصل یكپارچگی علم است چون اگر چنین نباشد، مثلاً باید قبول کنیم که ترکیب عطفی 

ترکیب  ةمؤلفی هاهینظراز اعتبار برخوردار است حتی اگر یكی از « نیرو» ةدشدییتأنظریاتِ 

 و دیگری مرتبط با نیروی مكانیكی. عطفی، مربوط به نیروی نظامی باشد

؟ به نظر بوید خاستگاه ردیگیماما یكنواختی معنایی واژگان نظری از کجا سرچشمه 

که اگر  کندیمیكپارچگی علم به این دلیل کار  اصل .دیآیم« 2یكسانی ارجاع»آن از 

 ارجاعشاناز صدق تقریبی موضوع ِ  دییتأشده باشند؛ این  دییتأی خوببه، 2Tو  1Tنظریات 

 .(Boyd,1980: 644-646) ردیگیماست، نشأت مشاهده قابلکه هویاتی نظری یا 

بنابراین گام بعدی، فهم چیستی فرایند ارجاع است که بوید آن را دو بخش 

« 1دستیابی معرفتی»همان  یا« 4ارجاع ةرابطی هامؤلفه زیر»و  «3ساختار تنظیم باور معتبرریز»
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. univocal 

2. sameness of reference 

3. micro-structure of reliable-belief regulation 

4. micro-constituents of the relation of reference 
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 .دهدیمارجاعی را بر اساس آن توضیح  همو سپس یكسانی ارجاع یا همان  دهدیمشرح 

ارجاع  ةرابطی هامؤلفه ریز و ریز ساختارِ تنظیم باور معتبر علمی یکسانی -2

 )دستیابی معرفتی(

این است که چگونه باورهای تقریباً موثق علمی  ةدربارساختار تنظیم باور معتبر ریزموضوع 

تا یک نظریه در طی زمان،  ردیگیمقرار  دنظریتجددر اجتماعِ متخصصان مورد اصلاح و 

رویكرد  کهیدرصورت نی؛ بنابرابه دست دهد موردنظر ةدیپدی از یک ترقیدقتوصیف 

را نوع نظری یا یک  k ی علمی درست باشد وشناسمعرفت ةانیگراعتیطبو  انهیگراواقع

ی علّی ای وجود دارد که تنظیم هاعاملویژگی و مقدار در نظر آوریم، به نظر بوید 

. ما برای سهولت بیشتر مواردی کندیمرا ممكن  kاجتماعی معتبری از باورهای مربوط به 

 :میاکردهی و شرح گذارنامتزها،  بر اساسکه بوید برشمرده را 

از ادراک، کشف یا  2در شرایطی که درک محتملی» جهان:تز شناخت پذیری  -1

)ها( وجود  kی ریگاندازه، امكانِ ادراک، کشف یا درواقع)ها( وجود دارد،  kی ریگاندازه

برای ما  هادهیپد برخی ی است که لااقل شرایط شناختِاگونهبهجهان  گریدعبارت؛ به«دارد

 قابل حصول است.

 kی معّینی از هایژگیوشرایط که نشانگر ِ خصائص یا  برخی» :هایژگیوتز تعمیم  -2

 ما «.)ها( است. kی هایژگیوی حاکی از آن خصائص یا طورکلبهها است، در حقیقت 

در  هایژگیوی خاصی را به مصداق خاصی نسبت دهیم، وجود این هایژگیو کهیدرصورت

ی آذرین، از دو نوع ماگما هاسنگ مثلاً ی مشابِه این نوع نیز محرز است.هامصداق

و از آهن، منیزیم و کلسیم  ندیگویم 3: ماگمای قلیایی که به آن مافیکشدهساخته

                                                                                                                                        
1. epistemic access 

2. apt 

3. mafic 
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 و از سیلیس و آلومینیوم، غنی است. نامندیم 1و ماگمای اسیدی که آن را سِیالی شدهساخته

؛ ستا هاآنسِیالی( وجود کوارتز در ) یدیاسی آذرین هاسنگی تشخیص هاراهی از كی

یک کوه آتشفشانی با سنگ آذرینی مواجه شویم که دارای  ةدامندر  کهیدرصورت نیبنابرا

به  میتوانیمی آذرین اسیدی است و این حكم را هاسنگ ةدستکوارتز بود، این سنگ از 

ی آذرین نوع اسیدی نسبت دهیم به این صورت که: وجود کوارتز در هاسنگ تمام

 ی از اسیدی بودن ماگمای آن دارد.حاک یک سنگِ آذرین، ةسازندی اصلی هایکان

)ها( نسبت داده  k ی مهمی که توسط متخصصان بههامعلول» :هایژگیوتز عینیت  -3

ی منتسب به انواع، عینی و هایژگیویعنی « )ها( ایجاد شده است. k توسطدرواقع ، اندشده

 ذهن دانشمندان نیست. ةبرساختاست و  هاآنمتعلق به خود 

در  شدهرفتهیپذی هاقانون نیتریاساسبعضی از »ی علمی: هاقانونتز صدق تقریبی  -4

 ،شدهرفتهیپذقوانین علمی « )ها( است. k[ صدق تقریبی ةدهند]نشان )ها(، kمورد 

ون بر اساس قان مثلاً ی نسبتًا حقیقی انواع تحت شمول این قوانین است.هایژگیو ةدهندنشان

توابعی  صورتبه شانیاتمبه ترتیب وزن  توانیمتناوبی مندلیف، خواص تمامی عناصر را 

 ی کرد.بندطبقهتناوبی 

است  )ها( kکه توصیف  شدهرفتهیپذی طورکلبهتقریباً »تز تمایز بخشی توصیفی:  -5

سایر  ازی تمایز آن ادهیپدتوصیف هر .« کندیماز انواع دیگر متمایز  را (هاآن )آنکه 

که  میکنیمرا توصیف  Oگروه خونی  کهیهنگامی نمونه برا .سازدیمرا نمایان  هادهیپد

ی بر روی ا B و A یژنیآنتدر پلاسمای اش دارد و هیچ  Bو ضد  Aی ضد هایبادیآنت

 برعكسکه  میکنیممتمایز  ABی مانند ایخونی سرخ خود ندارد، آن را از گروه هاگلبول

را بر  B و Aی هاژنیآنتای در پلاسمای اش ندارد، اما  B و Aی بادیآنت، هیچ Oگروه 

 ی سرخ اش دارا است.هاگلبول

متخصصان در  2اجتماعی، تصدیق ازلحاظ»تز معتبر بودن باورهای متخصصان:  -6 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. sial 

2. Recognized 
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در مورد  شانیباورهای است که اافتهیسازمان ةجامع[ اعضای عنوانبه] درواقع)ها(  kمورد 

k  )ی ایعلم ةجامعیی که باورهای متخصصان هاداده« معتبر تنظیم شده است. طوربه)ها

ی هادهیپداز  vتا  iتزهای  ةیبر پاچون  دهدیمرا تشكیل  مانند زیست شناسان یا فیزیكدانان

 عینی فراهم آمده، از وثاقت و اعتبار برخوردار است.

عقلانی راه به اصلاحات یا  طوربهانواع ملاحظاتی که » تز اصلاح معرفتی: -7

یی هاجنبهو در طی زمان دلالت بر  ، عموماًبردیم kدر مورد  یی بر نظریات موجودهاافزوده

ی ترقیدقی خیلی هافیتوصی اصلاح شود که اگونهبه تواندیمکه  کندیماز این نظریات 

 ةنیزمی نمونه در برا .شوندیم ترقیدقنظریات علمی در طی زمان اصلاح و « )ها( کند. kاز 

آدمكی کامل و  صورتبهاعتقاد بر این بود که رویان  هجدهمتا قرن  یشناسانیرو

بعداً ثابت شد که رویان از ترکیب  کهیدرحال در هنگام لقاح وجود دارد. ساختهشیپ

 ,Boyd، به وجود آمده است )سازندیمگامت های نر و ماده که سلول تخم )زیگوت( را 

1980: 646-647). 

 پردازدیم( k)و یک نوع  (tیک واژه ) ةرابطارجاع اش، به  ةینظربوید در بخش دوم 

. کندیمنامگذاری « معرفتی دستیابی» یا« ارجاع ةرابطی هامؤلفه ریز»و آن را تحت عنوان 

این موارد شباهت و مطابقت دقیقی با تزهای ریز ساختار تنظیم باورهای معتبر دارد و 

، برقرار دهندیمارجاع  kبه  را t کهیهنگامعلمی  ةجامع یشناختزبانشروطی بر رفتار 

 :کندیم

)ها(  tیی که درک ممكنی از ادراک، اکتشاف یا ارزیابی هاوهیشدر شرایط و  -1

 )ها( وجود دارد. kی ریگاندازهامكانِ ادراک، کشف یا  ی،طورکلبه درواقعاست، 

 در )ها( است، t 1ةافتیبروزی هایژگیوشرایط که نشانگر ِ خصائص یا  برخی -2

 )ها( است. kی هایژگیوی حاکی از آن خصائص یا طورکلبهحقیقت 

 توسطدرواقع ، اندشده)ها( نسبت داده t ی مهمی که توسط متخصصان بههامعلول -3

k .ها( ایجاد شده است( 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Manifestations 
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 صدق )ها( است، t ةواژکه حاوی  شدهرفتهیپذی هاقانون نیتریاساساز  بعضی -4

 )ها( دریافته شوند. kدر مورد  هاآنتقریبی دارند اگر که 

ای وجود دارد  t 1عمومی پذیرفته شده است که توصیف مفروضِ طوربهتقریباً  -5

 و نه نوع، ویژگی یا مقدار دیگری. کندیم)ها( صدق  kبرای  درواقعاست که 

 ةجامع صورتبه )ها( tاجتماعی تصدیق متخصصان در مورد  ازلحاظ -6

)ها( چنان تنظیم شده است که گرایش به  tدر مورد  شانیباورهای است که اافتهیسازمان

 .رسندیم)ها(  kبه درکی در مورد  هاآن کهیوقتحقیقت دارند 

یی بر نظریات هاافزودهعقلانی راه به اصلاحات یا  طوربهانواع ملاحظاتی که  -7

یی از این هاجنبهو در طی زمان دلالت بر عموماً  است،، tکه حاوی  بردیمموجودی 

 k ارجاع برای عنوانبه t ةواژ ی اصلاح شود که وقتیاگونهبه تواندیمکه  کندیمنظریات 

 .(Ibid: 647-648) ی فراهم کندترقیدقی خیلی هافیتوص ،شودیم)ها( فهمیده 

با  همسان باور معتبر، ی تنظیمهامؤلفه» که: ردیگیمبوید از این مطالب نتیجه 

یا به عبارت بهتر، دانستن و ارجاع کردن( دارای )دانش و ارجاع  ی ارجاع است.هامؤلفه

( پیامد این تناظر یكی این است که Ibid:648«)مشابهی هستند. «ساختار ریز»ی هامؤلفه

بر « 2ارجاعی هم»دیگر حفظ  ةنكتو  ردیگیمی قرار شناسمعرفت ةشاخی در زیر شناسیمعن

 .میریگیممطالب را در دو بخش بعد پی  نیا است.« 3نشانگری جزئی»اساس 

 یشناسمعرفتی از اشاخه مثابهبهی شناسیمعن -3

ارجاع  ةینظرساختار تنظیم باور معتبر علمی دیدیم که ریزارجاع و  ةرابطی هامؤلفه ریزدر  

که چون  دهدیموثیق با کشف، ارزیابی و اصلاح دانش علمی قرار دارد. این نشان  ةرابطدر 

تطابق وجود دارد، اولًا امكان دانش میسر  میان زبان و مقولات مفهومی با ساختار عّلی جهان

نقش زبان در همكاری اجتماعی و مشورت عقلانی برای کشف  ةدهندبازتاباست و ثانیاً 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. putative 

2. co-referentiality 

3. partial denotation 
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مفهوم ارجاع را اساساً مفهومی معرفتی در  روشن است که بوید، نی؛ بنابرااست هاتیواقع

 .کندیمی لحاظ شناسمعرفتی از اشاخهی را شناسیمعن و ردیگیمنظر 

نظر کریپكی که دلیل  است، اما برخلاف عّلی ارجاع مستقیم ةینظربوید با اینكه پیرو  

او  ازنظر، رسدیمی كشکه به مراسم نامگذاری ی کندیمآن را به روابط علّی ای منسوب 

که از یک  دیآیمروابط ارجاعی میان واژه و مرجع اش، از روابط علّی معرفتیِ گوناگونی 

کنكاش،  سو میان نقش و مقصودهای مختلف کاربرانِ واژگان مانند گزارش کردن،

ی درک مرجع واژگان هاوهیشو از سوی دیگر میان  استدلال و مباحثه و غیره وجود دارد

 .دیآیم ی تجربیهاشیآزمای، کشف و ریگاندازهمثل 

 ةحوزی شناسیمعنارجاع این است که  ةینظربه  شناسانهمعرفتاز پیامدهای دیدگاه 

در  توانیممعرفتی را  بلكه مثلاً دستیابی ی فقط مختص نژاد انسان نیستایمطالعات

ی هشدارآمیزی که برخی ادهایفر هم تشخیص داد. هاگنجشک موجوداتی مثل

از نزدیک  هاگنجشک، به سایر دهندیمسر  هایشكارچهنگام نزدیک شدن  هاگنجشک

ی دیگر نیز با شنیدن چنین سروصداهایی قادرند هاگنجشک .دهدیمشدن شكارچیان خبر 

ی به حضور شكارچیانی داشته باشند که خارج از میدان میرمستقیغتا دستیابی معرفتی ِ 

چرا که  کندیمامر خصلت اجتماعی دستیابی معرفتی را نیز آشكار  نیا دیدشان قرار دارد.

در چنین مواردی دستیابی معرفتی هماهنگی به انواع شكارچیان پیدا  هاگنجشکگروه 

 .کنندیم

ی بشری توسط واژگان نیز کاملاً مشابه مورد هانزبادر  جادشدهیانوع دستیابی معرفتی 

را در نظر بگیریم، با به کار بردن این واژه در کلام برخی « سرخ» ةواژاگر  مثلاً بالا است.

 ,Boydمربوطه ببرند ) ةنیزمپی به حضور یا غیاب این رنگ در  توانندیمافراد، دیگران 

[1979]1993: 503-505). 

« اکتشافی»ی هامهارتادراکی به  ةسادی هامثالموضوع از  کهیهنگام حالنیباا

ما قادر به دانستن این موضوع هستیم  مثلاً .شودیم تردهیچیپدستیابی معرفتی  ةیقض، رسدیم

این امر متكی به  ی دانستنول .دهدیمکد ژنتیكی را در پستانداران انتقال  DNAکه 
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اند؛ دادهارائه  DNAوجود این مرجع یعنی  ةدرباراظهارات دانشمندانی است که مدارکی 

را  یایارجاعداریم؛ آن نوع نقش اصلی  ی که ما از این مرجعایمعرفتاما این دستیابی 

. نقش اصلی ارجاعی کندیمدر ساماندهی تحقیقات دانشمندان ایفا  DNAندارد که 

سه گونه روش  یقنظر بوید از طر به ،ابدییمعلمی نمود  ةجامعکه در  DNA ی مثلاواژه

ابزاری برای کشف و دریافت اطلاعاتی در مورد  تا سازدیممتفاوت، دانشمندان را قادر 

DNA  کندیمپیدا: 

 تا گزارشی از نتایج تحقیقات دهدیمرا  1استفاده از آن به دانشمندان این امكان -1

 به یكدیگر ارائه دهند. DNA[ ةدربار]

تا عموم مردم با تحلیل، توجیه، نقد، مباحثه و  دهدیماستفاده از آن این امكان را -2

 ، بهDNAنظریات در مورد  آزمایش( ودر پرتوی تحلیل، توجیه، نقد، مباحثه )اصلاحِ 

)همچنین گزارش نتایج( در یک اقدام  شدهمطرحو ارزیابی نظریات  هادادهتفسیری از 

 اجتماعی بپردازند.

را بر اساس  DNA ةدربار 2کیفی استدلال، DNA ةواژسرانجام استفاده از  -3

یی در مورد تفسیر مطالب، ارزیابی نظریه، طرح آزمایشی و چیزهایی از این قبیل هاپرسش

ی نظریات، انتشار و بندفرمول فقط ، این به کاربردن زبان،ترقیدق. به عبارت سازدیمممكن 

[ این امكان را برای استدلال ]بلكه همچنین سازدینمرا میسّر  شانیهایابیارزهمكاری در 

با مثلاً[ قراردادن ] باشد: کیفی)خواه فردی یا جمعی( تا استدلال  آوردیمکردن به وجود 

 .(Ibid:506) کلمات ]در جاهای خالی[

 ارجاعی و نشانگری جزئی هم -0

که چگونه در جامعه و طی تاریخ، باورهای تقریباً  ارجاعی بودن این است هم موضوع 

تغییری در مرجع و شی ای  آنكهیب، رندیگیمقرار  دنظریتجدموثق علمی مورد اصلاح و 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Permits 

2 .Verbal Reasoning : ی آزمون دهنده را در تحلیل و نقد آن متن بر اساس هامهارتمتون،  ةارائآزمونی که با

 .سنجدیم .. است(. ی )که شامل تكمیل متن وانهیگزی چند هاپرسش
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دو نظریه باشند که  T׳׳(t)و  T׳(tکه موضوع آن باورها است پدید آید. مثلاً فرض کنید )

در این دو نظریه به این معنا است  tهم ارجاعی  ةمسئلمشابه یكدیگر باشند.  t ةواژ ازلحاظ

به آن  T׳׳ ةینظرو هم در  T׳ ةینظرهم در  t ةواژای وجود دارد که این  kنوع یكتای  که آیا

ارجاع است  هم T׳׳و  T׳ در نظریات tکه  مییگویمارجاع دهد؟ اگر پاسخ مثبت باشد ما 

و موجب دستیابی معرفتی  دهدیماست، ارجاع  kزیرا در هر دو نظریه به نوع واحدی که 

در طی تاریخ ممكن است  k. ولی مسئله این است که دانش ما نسبت به شودیمبه آن 

 ةبازدر یک  kاز  T׳׳و  T׳ی که میان نظریات ایفیتوصی که تفاوت اگونهبه، شودیمبیشتر 

ی كشدر آخر، نه به ی هاآنزیاد شود که  یاگونهبه، ممكن است دیآیمزمانی طولانی پدید 

حفظ  kاز  T׳׳و  T׳واحد، بلكه به دو چیز متفاوت ارجاع دهند. پس چگونه هم ارجاعی 

 ؟شودیم

روابط دستیابی معرفتی یا همان  پاسخ بوید این است که در شرایطی خاص،

 میدانیمیک نوع برقرار باشد. « بیش از»و  t ةواژمیان  تواندیمارجاع  ةرابطی هامؤلفهریز ْ

چندگانه( ابهام واژگانی دارند،  دارند )دلالتکه واژگانی که به بیش از یک مدلول دلالت 

 .ردیگیمصورت  تواندیم 1«ییزداابهام»فرایند  بنابراین با پیشرفت علم در طی تاریخ

بر « 3اصلاح نشانگری»و « نشانگری جزئی»از  2همچنین بوید با استفاده از مفاهیم فیلد

کامل و ثابت برقرار نیست، بلكه همیشه  ةرابطه میان واژه و مرجع آن یک این نظر است ک

و همین امر، اصلاح توصیفات  کنندیمجزئی و ناقص به مرجع خود دلالت  طوربهواژگان 

گفت  توانیماما مثلاً  رسدیمبنابراین با اینكه عجیب به نظر ؛ سازدیمیک شیء را ممكن 

ی آن جابهو امروزه  کردندیمدر جوامع پیشْ علمی، اینكه مردم از انواع خدایان صحبت 

که  هرچند؛ ندیگویمی هم مرجعی سخن هادهیپد، از ندیگویماز قوانین طبیعت سخن 

حتی  گریدعبارت؛ بهکاملاً با هم متفاوت و اصلاح شده باشد با پیشرفت علم هاآنتوصیفات 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Disambiguated 

2. Hartry Field 

3. Denotational Refinement 
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، چون گرفتندیمدر نظر  وارانسانرا  هاآنم باستان در تفسیر نیروهای طبیعت موقعی که مرد

همه یا هیچ نیست، مقداری از  صورتبهارجاعی همیشه جزئی و ناقص است و  ةرابط

 .(Boyd,1980: 648-649) شودیمیافت  این ارجاع حقیقت در

 است، کاربران O2Hآن ساختار مولكولی  که مرجع واقعی هم« آب»پس در مثال 

طبیعت  ةچهارگانرا بر اساس توصیفات ظاهری آن و جزء جواهر « آب» ةواژی که اهیاول

؛ چرا که سعی دادندیمیكسانی ارجاع  ةمادو به  ، کاملاً در اشتباه نبودندکردندیملحاظ 

آب بود و  ةدربارزبان در جامعه  ةواسطبهکه آغاز کشف و انتقال اطلاعاتی هماهنگ  هاآن

، «نشانگری جزئی»بعد انجامید، بر اساس  هاقرنسرانجام به کشف ساختار درونی آن طی 

 .(Boyd, [1979]1993:511-512) دارای مقداری از حقیقت بود

ی که راه بر اگونهبهبنابراین مفهوم ارجاع نزد بوید، دینامیكی و دیالكتیكی است 

. این موضع دهدیمدر عین ثبات مرجع  یایارجاع ةرابطاصلاح و بازسازی تدریجی هر 

که صورتی آرمانی از روابط  ردیگیمی قرار شناسانزبانی شناسیمعنبوید در مقابل 

و در آن یا  دهندیماز واژگان و خصائص جهان از مفهوم ارجاع ارائه  تكهتكهی و زمانهم

-Ibid:503) ارجاعی واژه با مرجع اش وجود دارد و یا چنین ارتباطی برقرار نیست ةرابط

504). 

 تعاریف انواع طبیعی مثابهبه خودْپایدار ةدستتعاریف ویژگی  -5

شباهت بسیار  شانیعیطبی مهم طبیعی، تعاریف هایژگیوبوید شماری از انواع و  ةدیعقبه 

 دارند. او کار خود را برای طرح 1«خودْپایدار ةدستویژگی » زیادی به تعریف مفهوم

پیش از آنكه  نی؛ بنابراکندیمآغاز  اخلاقی مكتب کورنل با ایضاح این مفهوم یشناسیمعن

« خودْپایداری»نقل کنیم، ابتدا باید روشن کنیم که مفهوم  بارهنیدرااو را  ةینظرارکان 

 چیست.

به وضعیت تعادل دینامیكی درون هر سیستم زیستی یا اجتماعی گفته »پایداری خود 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Homeostatic property-cluster 
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« کندیمی خودکار، تغییرات درونی و بیرونی را تنظیم هاسمیمكانکه از طریق  شودیم

(Chiras, 2019:667)ی، به فرایندهای زیستی درونیِ شناسستیزپایداری در . مثلاً خود

را برای حفظ سلامتی، ثابت نگه  اشیداخلایط که شر شودیمیک موجود زنده گفته 

 طوربهکه  ردیگیمی انجام شماریبفرایندهای فیزیولوژیكیِ  ةلیوسبه. این کار داردیم

مانند کاری که ؛ دهدیمخودکار در بدن در واکنش به تغییرات درونی و بیرونی روی 

تغییرات گرمایی و  رغمیعلی درون بدن انسان، برای ثبات نسبی دمای بدن، هاسمیمكان

 .(Ibid:4-5) دهندیمسرمایی ِمحیط بیرون انجام 

عت وجود دارند که با در طبی مینامیم Fکه آن را  هایژگیوی از ادستهبوید  ازنظر

هیدروژن و یک اتم  دواتماند. برای مثال ترکیب یا همان با هم بودِن  1«بود هم»یكدیگر، 

بودی این ترکیب اتمی  آب را در طبیعت یافتیم، هم هر جااکسیژن حاکی از این است که 

 نیز در آنجا محرز است.

پایداری است. برای خود ةجینتتصنعی آماری نیست بلكه  ةدیپد، یک Fبودِی  این هم

به یک  برای رسیدن هااتمیاد کرد که  2«ییتاهشت ةقاعد»از  توانیممثال در شیمی 

مانند نئون و آرگون  3یی گازهای نجیبیتاهشتترکیب پایدار، گرایش دارند تا به آرایش 

پر است و به همین خاطر از پایدارترین  هاآن( والانسظرفیت ) ةیلابرسند؛ زیرا این گازها 

 .دهندینممگر تحت شرایط بسیار ویژه( انجام ) ییایمیشعناصراند و با مواد دیگر واکنش 

 .شودیممشخصی  یهامعلول، باعث ایجاد Fپایدارِ خود ةدست نیهمچن

 ةواژبا  میتوانیم( را میادادهنشان  Fبا  کهآنپایدار )و نه مصداق خود ةدستیک 

نامگذاری کنیم که تعریفی تحلیلی ندارد و تعریف آن از پژوهشی که موضوعی  t 4نوعی

 ةدست که به tتوسط  شدهداده. نوع یا ویژگی نشان شودیمآن پسینی است، استخراج 

پایدار زیربنایی مرتبط ارجاع دارد، یک خود یهاسمیمكان همراه با Fپایدارِ ویژگیِ خود
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. co-occur 

2. octet rule 

3. noble gases 

4. kind term 
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 نوعی طبیعی است.

پایدار که آن را نوع طبیعی خود ةدستیی از ویژگی هانمونهبوید برای نشان دادن 

مثال  را« یشناختستیزی هاگونه»همچنین در پزشكی و  «1سالم» ةواژ کندیمقلمداد 

ی اخلاقی را هم از نوع هایژگیوسپس  و ی پسینی ناشی شده استهایبررسکه از  زندیم

آن را  که دلایل آوردیم حساببه اندیعیطبپایدار که جزء انواع خود یهادستهی هایژگیو

 .(Boyd, 1988: 197-198) میریگیمدر بخش بعد پی 

 هاچالشو پاسخ به  ی اخلاقی بویدشناسیمعن -6

فروکاست به انواع  رقابلیغی اخلاقی جزء انواع طبیعی اما هایژگیوبوید برای اثبات اینكه 

طبیعی دیگر است، نخست باید ثابت کند که دلایل موجهی وجود دارد که تعاریف واژگان 

اخلاقی مشابه تعاریف واژگان انواع طبیعیِ نافروکاست گرای علوم، یعنی تعریفی طبیعی و 

است و دوم اینكه نشان دهد کاربرد واژگان اخلاقی به دسترسی  2و نه قراردادی واقعی

باورهای اخلاقی را به نحو معتبر، تنظیم  که انجامدیمی ایاخلاقی هایژگیوفتیِ معر

 .کندیم

استدلال بوید در یكسانی تعاریف واژگان اخلاقی با انواع طبیعی و غیر قراردادی بودن 

 خود یهادسته، یعنی دارا بودن مرجع ویژگی هاآنآن، اشاره به خصوصیت مشترک 

به ما  ،«3پایدارخود ةانیامدگرایپمفهوم » مثابهبهتعریف خوبی اخلاقی  پایدار است. به نظر او

که تعریف ماهیت این ویژگی، طبیعی و نه قراردادی است. واژگان اخلاقی،  کندیمثابت 

و  و خوبی اخلاقی، به خودْپایداری بیشتر اندمربوطکلماتی است که به منافع و مضار بشر 

 .(Boyd, 1988: 210) انجامدیها مانسانهمبستگی و پیشرفت بیشتر 

 :کندیمبوید خوبی اخلاقی را چنین تعریف  

پایدار خود ةدستآن چیزی است که من آن را ویژگی  تعریف خوبی اخلاقی احتمالاً 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. healthy 

2. stipulative 

3. The homeostatic consequentialist conception 
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که  هانیا، خصایص مَنشی و نظایر هایمشخطی اَعمال، هایژگیو: گروهی از ناممیم

وحدت علّی  هاآنو بدین گونه  یا ]در آن[ مشارکت دارند بشراند 1یی از تعالیهاجنبه

شرایط مناسب، مصادیقشان، پشتیبانی متقابل )علّی ای(  تحت :دهندیمخودپایدار را نمایش 

پایدار، تنها نوع یكپارچگی است که بر اساس وحدت علّی خود نیا .کنندیماز یكدیگر 

موضوع[، ] نیامعتقدم که  من ت.، واجد خوبی اسکنمیمدیدگاهی که من از آن دفاع 

برای تعیین و تحقق که چونی برای اخلاقِ اجتماعی و سیاسی دارد؛ ایدیکلاهمیت 

؛ دهدیمی اجتماعی و اقتصادی، این همبستگیِ خودْپایدار را ارتقاء هااستیسساختارها و 

روش نگهداری ه ی از تعالی بشر قادر به همزیستی باندهیفزای عمیق هاجلوهی که اگونهبه

 .(Boyd, 2003:511) متقابل خواهند بود

ی ارجاع به خاطر مشابهت تعاریف واژگان اخلاقی با انواع هامؤلفهحال که همسانی 

ثابت شد؛ بر اساس  خودپایدار است، ةدستکه ویژگی  مرجعشانطبیعی بر اساس یكسانی ِ 

ی تنظیم باور معتبر، این هامؤلفهیا همان دستیابی معرفتی( با ارجاع )ی هامؤلفههمسانی 

ی اخلاقی را هایژگیوکه واژگان اخلاقی، دستیابی معرفتی به  شودیممطلب هم ثابت 

 .کندیمتنظیم  نحو معتبر به ی علوم طبیعی،هایژگیوهمسان با 

مشابهت واژگان اخلاقی با واژگان انواع طبیعی  -1با اثبات این دو مطلب یعنی: 

ی که ایمعرفتدسترسی  معتبر بودن تنظیم باورهای اخلاقی بر اساس -2نافروکاست گرا و 

ی هایژگیونتیجه بگیرد که  تواندیمی اخلاقی دارد، بوید هایژگیوواژگان اخلاقی به 

یی گراواقع ةعمددو چالش  تواندیماو  یریگجهینتاز این  و تاس اخلاقی جزء انواع طبیعی

و دیگری موضع ضد  باشدیممور  ةگشودکه یكی استدلال پرسش  انهیگراعتیطباخلاقی ِ 

را از  بناشدهباورهای اخلاقی  ةگستردتباین  ةیپانسبی گرایانه ای است که بر  ةانیگراواقع

 میان بردارد.

 استدلال پرسش گشودهپاسخ به چالش  -6-7

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. flourishing 
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مور در رواج رویكردهای ناطبیعت  ةگشوداستدلال پرسش  ةاندازبهشاید هیچ استدلالی 

در قرن  انهیگراعتیطبگرایانه و ناواقع گرایانه از یک سو و از رونق افتادن رویكردهای 

خوبی،  این استدلال را برای اثبات ادعای خود مبنی بر اینكه که نبوده باشد. او مؤثربیستم 

یا مرکب.  اندطیبسمور مفاهیم، یا  ازنظر مفهومی بسیط و تعریف ناپذیر است، ابداع کرد.

ی گوناگونی است هاتیفیکو  هایژگیواست که دارای « اسب»مثالی از مفهوم مرکب، نام 

. سپس خود این مفاهیم میدهیممانند چهارپا و پستاندار و سُم دار و ...نشان  که با مفاهیمی

اما این فرایند تحلیل در آخر باید ؛ به مفاهیم دیگری تحلیل کنیم میتوانیمب را هم باز مرک

ی که اگونهبه؛ اندطیبسو  لیتحلرقابلیغمور دیگر  ازنظربه مفاهیم بنیادینی برسد که 

 .روندیمنیستند ولی در تعریف سایر چیزها به کار  فیتعرقابلخودشان 

مور مفاهیمی مانند خوبی و زردی را جزء این مفاهیم بنیادیِن بسیط و تعریف ناپذیر 

 برحسبآن را  میتوانینماگر بخواهیم تعریفی از خوبی ارائه دهیم، چون  نیبنابرا .داندیم

ی تنها عنی؛ شودیمتوتولوژیک( همانگو )ما تحلیلیِ  ةگزارمفهوم دیگری تعریف کنیم، 

 «خوبی، خوبی است.»خوبی بگوییم این است که  ةدربار میتوانیمچیزی که 

حال اگر بر اساس استدلال پرسش گشوده، شق مخالف آن را در نظر بگیریم یعنی 

تحلیلی همانگو نباشد که در آن موضوع و محمول هر دو یک  ةگزارتعریف خوبی، یک 

چون تفاوت است. ولی  Nمفهوم باشد، آنگاه خوبی، اینهمان با مفهوم دیگری مانند 

دچار هیچ تناقضی  Nوجود دارد و با نفی خوب بودن  Nی میان خوبی و ایمفهوم

در اینهمانی موضوع و محمولِ این  توانیم، به نظر مور، همیشه به نحو معقولی میشوینم

« است؟ Nخوبی، »پرسشِ ممكن و معقول را مطرح کرد که آیا  تعریف تردید داشت و این

این  مور ی است.بامعنهرچه باشد، اما در این تردیدی نیست که پرسش ما  سؤالپاسخ این 

ی همیشه به سؤال، چرا که راه و امكان چنین نامدیمرا پرسش گشوده  هاپرسشدسته از 

 ی معقول و ممكن، موجه و باز است.اوهیش

 نیچن« است N ،N»یا « خوبی، خوبی است»ی تحلیلِی همانگویی مانند هاگزارهولی 

بین موضوع و محمول بسته است،  یست و چون راه تردید و پرسش از این دسته اینهمانی هان
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است، یا خوبی، خوبی است  N ،N؛ چرا که انكار اینكه نامدیمی بسته هاپرسشرا  هاآن

نیست زیرا اگر چنین بود امكان  Nاینهمان با  مور ازنظربنابراین خوبی ؛ متناقض است

بسته  ت و پرسش از این اینهمانی مانند موارد تحلیلی همانگوپرسش گشوده وجود نداش

پذیرش تعریف  ةدهندنشانکه این  باشدیمخوبی فقط با خودش اینهمان  جهیدرنتبود. 

همانگو از خوبی است که منتج از بسیط و تعریف ناپذیر بودن مفهوم خوبی  تحلیلی

 .باشدیم

مفهوم دیگری تعریف  برحسبمور بر این اساس، تمام رویكردهایی که خوبی را 

از خوبی  فشانیتعرو در  دانندینمتحلیلی همانگو  ةگزار، یعنی تعریف خوبی را کنندیم

. این رویكردها از داندیم انهیگراعتیطب ةمغالطامكان پرسش گشوده وجود دارد را دچار 

که خوبی را با لذت یكی  ی مانند بنتام استانیگراعتیطب طیف ةدربردارندیک سو 

ی مانند افلاطون است که ایعیمابعدالطبو از سوی دیگر مشتمل بر رویكردهای  دانندیم

 (.Moore, [1903]1959:7-17) کنندیمخوبی را با خیر اعلا یكسان تلقی 

معیار هم معناییِ   قرار دادن فرضشیپخود را متكی بر  ةگشودمور استدلال پرسش 

یی از هایژگیوقرار داده بود؛ زیرا نظر اصلی او در مورد  ی اینهمان با همهایژگیومفهومِی 

تحلیلی همانگو استفاده  ةازجمل توانیمنوع زردی و خوبی این بود که در تعریف آن، تنها 

ی ول معنای مفهومی یكسان باشند. ازنظری که موضوع و محمول آن باید اگونهبهکرد؛ 

 توانیمی طبیعی هادهیپدعلم مشخص شده است در تعریف  ةفلسفدر  همچنان کهامروزه 

معنای  ازنظریی که هایژگیوی که اگونهبهمیان معنای مصداقی و مفهومی تمایز قائل شد، 

، معیار گریدعبارته؛ بنباشند معناهممعنای مفهومی،  ازنظرمصداقی با یكدیگر اینهمان اند، 

ی نقض فراوان در هامثالی اینهمان باهم، با آشكار شدن هایژگیوهم معنایی ِ مفهومی ِ

ی طبیعی مورد ابطال قرار گرفته است؛ مانند تعریف نوع طبیعی آب که هایژگیومورد 

 O2Hآب و  است، ولی O2Hمعنای مصداقی اینهمان با ویژگی ترکیب مولكولی  ازنظر

شرحی از  تواندیممعنای مفهومی با یكدیگر یكسان نیستند چرا که تعریف آب  ازنظر

 کهیدرحالتشنگی باشد؛  ةکنندبودن و رفع  طعمیبی ظاهری آن مانند شفافیت، هایژگیو
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O2H  هیدروژن و یک اتم  دواتمی متشكل از پیوند کووالانسی ایمولكولتنها بیانگر ساختار

 اکسیژن است.

و انواع طبیعی است،  هایژگیوی اخلاقی جزء هایژگیونكه اثبات کرد بوید پس از ای

ی اینهمان با هم در مورد انواع هایژگیوبا استفاده از ابطال معیار هم معنایی ِ مفهومی ِ

و انواع طبیعی است،  هایژگیوکه نظیر تعاریف  ی اخلاقی را همهایژگیوطبیعی، تعاریف 

 ازنظرمعنای مصداقی اینهمان با هم هستند، اما  ازنظرکه گرچه  داندیممشمول تعاریفی 

ی هایژگیو متفاوت از یكدیگر باشند. از دیدگاه بوید، چون توانندیممعنای مفهومی 

ارائه دهیم که  هاآنتعاریفی از  میتوانیماست، ما  ی مانند خوبی، جزء انواع طبیعیایاخلاق

 N ی مانندایعیطبنای مصداقی یكسان با ویژگی مصداق و مع ازنظرهمچون ویژگیِ آب، 

 با یكدیگر اینهمان نباشند. Nمعنای مفهومی، خوبی و  ازنظرباشد، اما 

ی اخلاقِی هایژگیوی از اینیپستعاریف ترکیبیِ  توانیمبوید  ازنظر بیترتنیابه

ناشی از تفاوت معنای مفهومیِ  هاآنارائه داد که ترکیبی بودن  طبیعی ِنافروکاست گرا

ی اخلاقی و طبیعیِ اینهمان باهم است و پسینی بودن آن منتج از نوع طبیعی بودن هایژگیو

ویژگی خودْپایدار پدید آمده  ةدستی تجربی هاپژوهشکه از  ی اخلاقی استهایژگیو

ی هایژگیوتحلیلی بودن تعاریف  ةیبر پامور که  ةگشوداستدلال پرسش  جهیدرنتاست. 

 :Boyd, 1988) شودیم اثریبو  ی اخلاقی بوید، ردشناسیمعناخلاقی بنا شده بود، بر اساس 

199). 

 اخلاقی ةانیبرساختگرایی گراینسبپاسخ به چالش  .6-2

به آن پاسخ دهد، چالشی است  اشیشناسیمعنبر اساس  تواندیمدومین چالشی که بوید 

یی اخلاقی به وجود آورده گراواقعبر سر راه  ،1گرایانهیی اخلاقیِ برساخت گراینسبکه 

به نظر چنان متفاوت  هاگروهو همچنین اشخاص و  هافرهنگاست. مفاهیم اخلاقی در بین 

که گویی ما با موضوع واحدی مواجه نیستیم که بخواهیم بر سر آن، اختلاف و  رسدیم

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. constructivist relativism 
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متفاوتی برخورداریم که کوشش برای ی داشته باشیم و از مفاهیم اخلاقِی آنچنان امجادله

شواهدی برای  هانیا. رسدیمخوب، گویا بیهوده به نظر  ةواژیافتن مرجع واحدی مثلاً برای 

ذهن  ةبرساخت تا مرجع واژگان اخلاقی را کندیمبرساختگرای اخلاقی فراهم  انیگراینسب

 لمداد کنند.ی واقعی قهایژگیورا حاکی از  هاآنی آنكه جابه بشر تلقی کنند

ملاحظه « ارجاعی و نشانگری جزئی هم»که در مورد در پاسخ به این معضل، همچنان

که  کامل و آرمانی نیست ةگونارجاعی واژه و مرجع به  ةرابطکردیم، بوید معتقد است که 

ی میان واژه و مرجع معینی ارابطهکامل اشتباه باشد به خاطر آنكه هیچ  طوربهیا یک نظریه 

و  مطلق ةرابطدر کار نیست و یا آنكه یک نظریه کاملًا درست باشد به خاطر اینكه نمایانگر 

 ی میان واژه و مرجع آن نظریه باشد.ایضرور

ی اگونهبهی جزئی و ناقص میان مرجع و واژه است ارابطهنشانگری جزئی حاکی از 

کامل از حقیقت برخوردار نیست و هم از طرف  ورطبهی اهینظر که هم از طرفی، هیچ

تدریجی امكان اصلاح دارند. علاوه بر آن، این  طوربه هادهیپدنظریاتِ در مورد  دیگر،

 ةرابط درارجاعی، خللی  اخلاقی است، بر اساس هم نظراختلافموارد که حاکی از 

آن است، ایجاد  ةدربارو مرجع یكسانی که این نظریات  ی که میان نظریاتایارجاع

 .کندینم

زمان در اشتباه بودند، اما کاربردشان -ساختار فضا ةدربارگرچه  هایوتونینبرای مثال 

که یک نظریه ممكن است در  دهدیماز مفاهیم جرم، انرژی و ... درست بود. این نشان 

جاع واژگان آن نظریه به مرجعی واقعی ار حالنیباابرخی موضوعات در اشتباه باشد ولی 

ی که در قرون قبل ایاخلاقهمین قیاس در موضوع اخلاق هم به نظر بوید، نظریات  بر دهند.

ی از هم منفک شده است که اگر اگونهبهبود، امروزه  دهیتندرهمی اتیالهبا موضوعات 

مستقل  طوربهی اخلاقی محسوب شود، باید این مسئله را انگرهی بخواهد اتیالهی اهینظر

ربطی به ملاحظات دینی ندارد. با اینكه هنوز هم  زیرا موضوع سعادت بشر لزوماًثابت کند؛ 

در اخلاق محسوب  گراعتیطبیی گراواقعی چالشی برای شناخت زدانبوید رویكرد ی زعمبه

هم پیش از قرن  شناسانهرواناما همین چالش را دقیقاً نظریات زیست شناسانه و  شودیم
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جانشین رویكردهای  رویكردهای طبیعی را جیتدربهبیستم داشتند تا اینكه توانستند 

 .(Boyd, 1988:210-211) فراطبیعی کنند

 یریگجهینت

ی که ریچارد بوید یكی از ایشناسیمعنما در این جستار نشان دادیم که بر اساس 

یی کورنل عرضه داشته دو چالش مهم که در برابر گراواقعی هاچهره نیترشاخص

رویكردهای نسبی  -2استدلال پرسش گشوده و  -1ی عنی یی اخلاقی است،گراعتیطب

 برساختی، قابل برطرف شدن است. ةانیگرا

مور است، معیار هم معنایی ِ  ةگشودکه استدلال پرسش  برای رد چالش یكم بوید

این معیار بناشده را در پرتو  ةیبر پای اینهمان با هم که استدلال مور هایژگیومفهومی ِ

ی عنی؛ کندیمطبیعی برای این اصل پیش آورده رد  ی که انواعشماریبی نقض هامثال

است یا دما  O2Hهمانگونه که ویژگی آب بودن اینهمان است با ویژگی ترکیب مولكولی 

معنای مفهومی  ازنظرهیچكدام از این اینهمانی ها برابر با انرژی جنبشی مولكولی است ولی 

با یک نوع  تواندیمی مانند خوب بودن نیز ایاخلاقویژگی  با یكدیگر یكسان نیستند،

بوید  ازنظر نی؛ بنابرامعنای مفهومی با آن یكسان باشد ازنظر آنكهیبطبیعی اینهمان باشد، 

ارائه داد که  طبیعی ِنافروکاست گرای اخلاقی هایژگیوی از ایبیترکتعاریف  توانیم

ی اخلاقی و طبیعیِ اینهمان هایژگیوناشی از تفاوت معنای مفهومیِ  هاآنترکیبی بودن 

 باهم است.

که  کردیمدر این مقاله استدلال نمودیم که بوید در جریان بحث خویش باید اثبات 

ین امر او دو مطلب را ثابت ی نشان دادن ابرا انواع طبیعی است. ةردی اخلاقی از هایژگیو

تعاریف واژگان اخلاقی مشابه تعاریف واژگان انواع طبیعی، تعریفی طبیعی و  -کرد: الف

واقعی و نه قراردادی است چرا که وجه مشترک تعاریف واژگان اخلاقی با انواع طبیعی، 

نشان دادن اینكه کاربرد  -ب .باشدیمخودْپایدار  ةدستاست که ویژگی  هاآنمرجع یكسان 

که باورهای اخلاقی را  انجامدیمی ایاخلاقی هایژگیوواژگان اخلاقی به دسترسی معرفتیِ 

یا همان دستیابی معرفتی( با ارجاع )ی هامؤلفه. بر اساس همسانی کندیمبه نحو معتبر، تنظیم 
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د الف ثابت شد که بر اساس بن چون ی بوید،شناسیمعنی تنظیم باور معتبر در هامؤلفه

 ةدستیكسانی ارجاعی که به ویژگی  ی ارجاِع واژگان اخلاقی و طبیعی به خاطرهامؤلفه

که واژگان اخلاقی،  شودیم، این مطلب هم ثابت اندكسانخودپایدار دارند یا یكدیگر ی

 نحو معتبر به ی علوم طبیعی،هایژگیوی اخلاقی را همسان با هایژگیودستیابی معرفتی به 

 .کنندیمتنظیم 

ی هامؤلفهبرساختی را بوید بر اساس  ةانیگراچالش دوم یعنی رویكردهای نسبی 

. نشانگری جزئی کندیمارجاعی برطرف  یعنی نشانگری جزئی و هم اشیشناسیمعندیگر 

 ی که هم از طرفی، هیچاگونهبهی جزئی و ناقص میان مرجع و واژه است ارابطهحاکی از 

نظریاتی که در  کامل از حقیقت برخوردار نیست و هم از طرف دیگر، طوربهی اهینظر

ارجاعی،  همتدریجی امكان اصلاح دارند. همچنین بر اساس  طوربهاست،  هادهیپدمورد 

و مرجع یكسانی که این  ی که میان نظریاتایارجاع ةرابطاین اصلاحات، خللی در 

بنابراین گرچه نظریات گوناگونی مثلاً در مورد ؛ کندینمآن است، ایجاد  ةدربارنظریات 

ی کاملاً اشتباه باشد یا اهینظرخوبی اخلاقی وجود داشته و دارد؛ اما اینگونه نیست که هیچ 

ی یا اتیالهکسانی که مثلاً از منظر  آنكه ِسیر پیشرفتی در نظریات اخلاقی نداشته باشیم؛ یا

 وع واحدی سخن نگویند.، از موضنگرندیمطبیعی به موضوعات اخلاقی 
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