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چکیده
تحویل گراي اخالقي ميگوید واقعيت وجودي کيفيتهااي اخالقاي ،هماان کيفياتهاایي اسات کا باا کلماات
نااخالقي قابل بيان هستند .چنين دیدگاه هستيشناسان اي ،ضلع شناختشناسان نيز دارد مبني بر اینک شناخت ما با
امور واقع اخالقي یا چيزي جز شناخت ما ب امور واقع نااخالقي نيست یا استنتاج از شناختهااي ناااخالقي اسات.
در نظر تحویل گرایان اخالقي و ب ویژه طبيعي انگاران ک بخش اعظم تحویل گرایان را تشکيل ماي دهناد ،تواناایي در
تبيين شناخت اخالقي بدون توسل ب نظری هایي همچون شاهود اخالقاي ،مزیتاي مهام و بلکا دليلاي قاوي باراي
تبياينهااي تحویال گرایانا از شاناخت

دیدگاهشان ب شمار مي آید .ب همين دليل است ک مقالۀ حاضر ب بررساي
تبياينهاایي کا طبيعايانگااران

اخالقي و توجي باورهاي اخالقي پرداخت است .ب این نتيج رسيدهایم ک از مياان
مطرح مي کنند ،شناخت تحليلي دچار همان مسائلي است ک اصل نظریۀ تحویل گرایي تحليلاي را از اعتباار و رونا
انداخت است .و استنتاج ارزش از غيرارزش یا با شاکا

منطقاي اساتابایاد روبا روسات یاا اگار پيوناد معناایي

توصيفياارزشي وجود داشت باشد ،نهایتاً نتایج اخالقي نامشروط نميتوان گرفت.
واژههای کلیدی :تحویلگرایي اخالقي ،شکا
درونعرفي.

*

نویسنده مسئول

تاریخ وصول۱۲/۲۹۳۹۳۱ :تاریخ پذیرش/۲۹۲۹۲۱ :

استاباید ،محافظ کااري منطا  ،اماور واقاع عرفاي ،الازامهااي
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غيرارزشي ،کيفيتهاي غيرارزشي هستند .وقتي گفتا

 .۱مقدمه
تحویلگرایي اخالقي ۱،دیادگاهي اسات در حاوزة
فاارااخال  .فاارااخال (باارخال

ميشاود کيفيتاي ارزشاي باا کيفيتاي غيرارزشاي (یاا
مجموع اي از کيفيتهااي غيرارزشاي) همااني دارد،

فلساافۀ اخااال

قواعدي) با راهنمایي رفتار سروکار ندارد ،بلک بحث

بدین معناست ک ميتوان چيستي آن کيفيات ارزشاي

دربارة مسائل فلسافياي اسات کا درباارة بایادها و

را با آن کيفيت غيرارزشي تماماً تبيين کارد در نتيجا

ارزشها مطرح مي شود ،از قبيل :وجود یا عدم وجود


کلمات غيرارزشي ذات کيفيت ارزشي را بي هيچ کام

واقعااي آنهااا ،نحااوة شااناخت آنهااا و ( ....اصاایري،

و کاستي بيان مي کند .ب عنوان نمون  ،برخي معتقدناد

سيدعلي )۳۳ :۱۲/۱ ،.یکي از پرسشهااي فارااخال

کيفيت «اخالقاً درست باودن» هماان کيفيات «ماورد

این است ک آیا در اخال ما با اماور واقاع ۳و اساناد

تأیيد عام بودن» است .برخي معتقدند این امر واقع ک

کيفيتهاي ۲اخالقي و ارزشي ب موضوعاتي همچاون

«فالن نوع زندگي خوب است» ،عين ایان امار واقاع

اعمال و فاعالن سروکار داریم و اگر بلا  ،آیاا اماور

است ک «فالن نوع زندگي لذتبخش است».

واقع اخالقي و ب بيان دقي تر کيفيتهاي اخالقي ،باا

یکااي از برتااريهاااي تعيااينکننااده کاا بااراي

امور واقع و کيفيتهایي از نوع دیگر هماني دارند یاا

تحویلگرایي مطرح ميشود این است کا نویادبخش

قابل فروکاستن ب آنها هستند؟ تحویلگاراي اخالقاي

ارائۀ تبييني معقاول درباارة شاناخت اخالقاي اسات.

(از این پس ب اختصاار تحویالگارا) مايگویاد آري

چنان ک عنوان مقال نيز نشاان ماي دهاد ،ایان مقاال

یعني تحویلگرایان بار آناناد کا هماۀ کيفياتهااي

بررسي ميکند ک بر اساس دیدگاههااي تحویالگارا،

اخالقي و ارزشي ،ب کيفيتهایي قابل تحویل هستند،

باورهاي اخالقي از چ طرقي موج ميشوند و با چ

یا با آنها هماني دارند ،ک با کلمات غيرارزشي قابال

دشواريهایي روب رو هستند .هرچند شناخت شناساي


بيااان هسااتند ۲.کيفيااتهاااي قاباال بيااان بااا کلمااات

تحویاالگرایان ا نویاادبخش «راززدایااي» از شااناخت
اخالقي است ،با موانع قابل توجهي روب روست.

ethical reductionism

1

 1امــو وا ـ ( ،)factعبــارا اسـ اق تيکــي يـ
( )propertyبواي چ زي (موضوع).
9
 ،عبارا اس اق آنچه ه بـو چ ـزي ابـم مـم
اس .
ـ

 .۳شناخت اخالقي در تحویلگرایي
در زمينۀ بحث این مقال  ،شناخت اخالقي ،عبارت
است از باور موج ب گازاره هااي اخالقاي صااد .

4

non-evaluative
 1چنان ه مال ظه ميشود در توض ح رابطهاي ه تيويمگوايي م ان
غ وارقشي ائم اس  ،اق سه لمه يا اصـطال
ارقشي و
است اده ودهايم« :تيويم»« ،فوو استن» ،و «هماني» .اق اين سـه ،دو
لمۀ اول ،عوبي و فارسـي بـواي يـ معنـا هسـتند .امـا همـاني ـال
رابطهاي مت ـاوا بـا رابطـۀ «تيويـم و فوو اسـتن» اسـ  .در رابطـۀ
فوو استن ،آنچه ه باالتو اس به آنچه پاي نتو اس  ،استه ميشـود
و گ ته ميشود وا ع پديدة باالتو اساسا پديدة پاي نتو اس  .امـا در
رابطۀ هماني فوض باالتوي و پاي ن توي وجود ندارد و فکـ دو پديـده
ع ن هم دانسته ميشوند .پس تيويم چ ـزي بـ ا اق همـاني اسـ .
نام گذاري تيويم گوايي ( )reductionismبه اين نام ،اشـاره بـه ايـن

دارد ه ول به تيويم اس  .اما نکته اين اس ه ت اوتي نمي ند ه
غ وارقشي فوو استه مـيشـود يـا همـان آن
ارقشي به
ـ
دانسته ميشود چوا ه نت جۀ هودو يکي اس يعني ايـن ـه
غ وارقشي ن س .
ارقشي چ زي جز

 3چ ســتي شــنا ( )knowledgeو تــال بــواي تعوي ـ و
تيديد آن يکي اق مسائم ديوپاي فلس ه بوده اس  .آيا مي تـوان
در ي جمله ب ان ود ه «شنا » بو چه نوع چ زي داللـ
دارد تا سي ه با اين لمه ناآشناس معناي آن را ب همد؟ بـا
ه جنسِ شنا
وجود همۀ ا تالفها ،اين انداقه مي توان گ
يا آگاهي« ،باور» اس  .بـه عبـارا ديگـو ،در بيـ شـنا ،
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گزارة صااد بياان یاک امار واقاع اسات .در نتيجا
سؤال اين اس ه باور چه صوصـ اتي بايـد داشـته باشـد تـا
شنا به ساب آيد.
چنان ه قيمومن اطونشان مي ند ( Zimmerman, 2010:
( )5-8مناب بعدي به نکم اق اين اثو اس  ،).يکـي اق ايـدههـاي
با باور صادق ت اوا
سکواط در رسالۀ مِنُن اين اس ه شنا
دارد .يکي اق نکاا سکواط دربارة رابطۀ باور صـادق و شـنا ،
اين اس ه فود اگو دالئم صدق باور صاد ا را ب ان ند ،باور
صادق تبديم به شـنا مـي شـود .سـکواط در صـدد تعويـ
شنا ن س اما بو ي نظويه پوداقان بو اسـا ايـدة سـکواط
تعاري ي ارائه ـودهانـد .مـالال چ ـزِم عمـال شـنا را تعويـ
مي ند بـه بـاور صـاد ي ـه فـود بـوايا شـواهد ـافي دارد
( .)Chisholm, 1957اِر شنا را تعوي مي ند به اعتکاد به
گزاره اي صادق ه فـود ـي دارد بـه آن يکـ ن داشـته باشـد.
( .)Ayer, 1956/1990اما گت و ()Gettier, 1963: 21–23.
مالالهايي آورده ه نشان مي دهند تعوي هاي مذ ور و تعوي هاي
مشابهشان مصاديکي را راه ميدهند ه ظاهوا نميتوان م آنها را
بدان م .مالالهاي او دربارة افوادي اس ه بنيـو موجـه
شنا
باورهاي صادق دارند اما چون صدق آن باورهـا تصـادفي اسـ ،
ا الو ما باورهاي اين افواد را شنا نميدان م .اگو تلکي معمول
ما دربارة اين مالالها مالک باشد ،نميتوان شنا را مساوي بـا
باور صادق موجه دانس  .در جواب به مالالهاي گت و ،بو ـي اق
جمله گلدمن و ناقي بنيوي ائم شدهاند ه بواي اين ه باور
به شمار آيد القم اس ه صـدق آن تصـادفي نباشـد.
شنا
( .)Goldman, 1986; Nozick, 1981: ch. 3.اما چه اينها و
بـا
چه تأمالا بعدي دربارة انديشۀ متعارف ما دربـارة شـنا
هدف دس يافتن به نظويه اي نسبتا ساده و روشنگو دربارة اين
پديده ،مورد بول و وفاق عـام ـوار نگوفـ (.)Shope, 1983
قيمومن مي گويد «به هم ن دل ـم ،بسـ اري اق نظويـهپـوداقان
معاصو به نظو ويل امسن ( )Williamson, 2000.گوايا پ ـدا
وده اند ه «شنا » ،م هـومي نسـبتا بسـ اسـ ـه بـه
تيل م يا تعوي تيويلي ،راه نميدهد .اين بدان معنا ن س ه
شــنا شناســي ا نــون رشــتهاي مــوده اس ـ  .مــا همچنــان
ا ال ـي بنيـو ا ـا را
بنيو اعم و شنا
مي توان م شنا
مورد بورسي وار ده م .اما ديگو انگار ناگزيويم اين ار را بدون
م تعوي ي پذيوفتهشده انجام ده م».
 1موجه ( )justifiedبودن يا توج ه ( )justificationاق م اه م
اساسي شنا شناسي بـه شـمار اسـ  .بـا ايـن ـال دربـارة
چ ستي و تعوي و تيديد اين پديده ن ز وفـا ي وجـود نـدارد.
موجه بودن فود در داشتن باور عبارا اق چ س ؟ آيا ميتوان اق
پديده اي ه م هوم توج ه بو آن دالل دارد توص ي روشنگو و
وتاه به دس داد تا افواد ناآشنا با آن بتوانند درک ابم بولي

شناخت اخالقي ،عبارت خواهد بود از آگاهي ب امور
واقع اخالقي .سؤال اصلي ادامۀ مقال این خواهد باود
ک بر اساس تحویلگرایاي باورهااي اخالقاي از چا
راههااایي قاباال توجي ا هسااتند .اگاار تحویاالگرایااي
برصواب نباشد یعني اگر کيفيتهاي ارزشي ،از قبيال
اق آن اصــم ننــد؟ چنــان ــه قيمــومن اشــاره مــي نــد
( Zimmerman 2010, p. 8.ارجاعاا بعدي اق اين اثو اسـ )،
تاريخچۀ ا و اين بي پو اسـ اق پ شـنهادهايي ـه در ايـن
قم نه مطو شده اما مـورد توافـي ن سـتند .مـالال توصـ هايي
داريم مکتبس اق تعاري چ زم و ار (بـه پانوشـ پ شـ ن نگـاه
ن د) با اين مضمون :فود در صورتي در بـاور داشـتنِ گـزارهاي
موجه اس ه بو صد ا شواهد ـافي داشـته باشـدر فـود در
صورتي در باور داشتن گزاره اي موجه اس ه ي داشته باشد
معتکد باشد ه چنـان اسـ (نگـاه ن ـد بـهFeldman and :
 .)Conee, 1985; Pollock, 1986بـه نظـو مـيرسـد ايـن
توصـ ها چنــدان روشــنگو ن ســتند قيــوا موجه بــودن را بــه
«کفايت شواهد» يا به «حق داشـتن» ا الـه مـي ننـد .اينهـا
ظاهوا چ زي ب ا اق شرح لفظ ن س قيوا هو سـه بـه م هـوم
ارقشــي اساســا وا ــدي اشــاره مــي ننــد .عــالوه بــو ايــن،
شنا شناسانِ موسوم به «طب عيانگار» يا «بوونـيانگـار» ،بـو
نا ا بودن اين تعاري استدالل ودهاند و نظوشان ايـن اسـ
ه فود در صورتي در بـاور داشـتن گـزارهاي موجـه اسـ ـه
باور ميصول فوايند يا سـاقو اري ابـم اعتمـاد ()reliable
باشـد ( .)Goldman, 1986ديگـوان هـم توصـ هاي مت ـاوا
ديگوي اق توج ـه مـي ننـد (نگـاه ن ـد بـه Zimmerman,
 .)2010: 8.این هم اختال

آرا شاید این گمان را تقویت کند

ک از «توجي » هيچ مفهوم واحدي وجود ندارد حتا وقتي دربارة
باور ،اعتقاد ،یا عقيده ب کار مايرود ( .)Alston, 2005شااید
موج بودن بر کيفيتهاي گوناگوني داللات داشات باشاد یعناي
شاید اهميتِ متفاوتي ک دیدگاههاي مختلف ب انحاءِ گوناگون
ب صواب رفتن و ب خطا رفتن در تشاکيل ،حفا  ،و اصاالح
باورها ميدهند ،اثر کيفيتهاي مختلفي باشد ک هریک بنحوي
و در جاي خود مهم است .ب قول زیمرمن ،ظاهراً بایاد بادون
این ک از «توجي » تعریفي داشت باشيم شروع ب بررسي انحااء
گوناگوني کنيم ک براي موج بودن باورهااي اخالقاي مطارح
شده است.
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خوب بودن ،درست بودن ،الزاماي باودن و ،...هماان

تحليلي همانيهاایي اسات کا ایشاان مياان مفااهيم

کيفيتهاي غيرارزشي نباشند و در نتيج کيفيتهاایي

اخالقي۹ارزشاي و مفااهيم ناااخالقي۹ناارزشاي قائال

تحویلناپذیر باشاند کا در جهاان مقولاۀ خاصاي از

هستند .اصل یا اصول اخالقي بنياادین ،هماانيهاایي

کيفيتها را تشکيل مي دهند ،ظاهراً تنها راه ماا باراي

هستند کا از طریا تحليال مفهاومي ،یاک کيفيات

آگاهي از آنها «شهود» 1خواهاد باود اماا بساياري از

ارزشي را با یک کيفيت غيرارزشي پيوند ميدهند .با

اندیشمندان فلسفۀ اخال از پذیرفتن شهود ب عناوان

عنوان مثال ،این اصل بنيادین اخال فایدهگرایانۀ بنتام

قوة آگاهي اخالقي ابا داشت اناد .در مقابال ،قاول با

ک «عملي درست است ک بيشترین لذت را در جهان

اینک کيفيتهاي ارزشي هماان کيفياتهااي طبيعاي

ب وجود آورد» را در نظر بگيریم .محمول ارزشي این

هستند این نوید را ميدهد ک باورهاي اخالقي یا ()۱

اصل کلمۀ «درست» اسات و محماول غيرارزشاي آن

از طری تحليل مفهومي موجا مايشاوند (شاناخت

«موجد بيشترین لاذت در جهاان» اسات .بار اسااس

تحليلي) یا ( )۳اساتنتاج نتيجاۀ ارزشاي از مقادمات

تحویل گرایي تحليلي آگاهي با ایان اصال از طریا

غيرارزشي یا ( )۲از همان طرقي موج ميشاوند کا

آگاهي ب هماني مفهومي این دو محمول رخ ميدهاد

باورهاي طبيعي موج ماي شاوند و شاناخت شناساي

و بنااابراین با نحااو پيشااين (مسااتقل از تجرب ا ) رخ

علوم تجربي را تشاکيل مايدهاد کا شاامل (الاف)

مي دهد .از اینجاي کار ب بعد شناخت اخالقي باا با

ادراک حسي /یا مشاهده ۱2و (ب) استنباط بر اسااس

کار بردن اصال یاا اصاول بنياادین پيشاين در ماوارد

تبيين ۱۱،است .شناخت شناسي تحویل گرایان منحصار

جزئي ،گسترش ميیابد .ب عنوان مثال ،آگاهي یاافتن

در این س نيست اما اینها دربرگيرنادة عمادهتارین و

ب اینک آدم کشي درست نيست از آگاهي پيشاين با

مطرحترین گرایشها هساتند .در مقالاۀ حاضار تنهاا


اصل فایدهگرایانۀ فو باضافۀ آگاهي پسين (تجرباي)

مجااال طاارح و بررسااي و ساانجش قساام  ۱و  ۳را

ب این واقعيت ک آدمکشي موجد بيشاترین لاذت در

خواهيم یافت سخن دربارة قسم  ۲را ب مقالي دیگار

جهان نيست ،حاصل ميشود.
نقطۀ ثقل این شناخت شناسي ،آگااهي تحليلاي با

واميگذاریم.

اصول بنيادین اخالقاي اسات کا چيازي جاز خاود

2ـ .1شناخت تحلیلی
آگاهي تحليلي کمتر از س نوع دیگر مورد بحث و

تحویاالگرایااي تحليلااي کاا در قساامت «اقسااام

تشریح مستقيم قرار گرفت است ۱۳ک شااید دليال آن

تحویل گرایي» بدان اشاارت رفات نيسات .در نتيجا

سادگي تبييني باشد ک چنين دیادگاهي مايتواناد از

مسائل تحویلگرایي ،مسائل شاناختشناساي آن هام

شناخت اخالقي ارائ دهد .اساس تحویلگرایايهااي

هستند .طبيعي انگااران با طاور کلاي باا عنایات با
۱۲

«استدالل پرسش باقي» و نيز بر اثر گرایشي ک رفت
8

intuition
perception
10
observation
11
inference to the best explanation
9

رفتا با الگااوگيري از شااناخت علااوم تجربااي پياادا
کردند ،دیگر گرایش چنداني ب تحویلگرایي تحليلاي
و شناختشناسي آن ندارند.

 ۱۳بااراي اشااارة کوتاااهي ب ا شااناخت اخالقااي تحليلااي نگاااه کنيااد
ب .Heathwood, 2013: 3.a.
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دشواريهاي تبيين تحویلگرایانۀ شناخت اخالقي ۳۱۹


2ـــ2ـــ .1اســتنتان يتی ــۀ ارزشــی از مقــدما

گاازارههاااي غيرارزشااي اوساات کا باار اساااس آنهااا

غیرارزشی

ميخواهد گزارة ارزشي فو را ثابت کند.

راه دیگري ک براي موج ساختن باورهاي اخالقي

 .۳رشوه برهمزنندة نظم اجتماعي است.

متصور است ،استنتاج  ۱یک نتيجۀ ارزشي از مقدمات

امااا مشااکل اینجاساات کاا  ۱منطقاااً از  ۳نتيجاا

غيرارزشااي اساات یعنااي مقاادماتي کا هاايچ مفهااوم

نمي شود چون با هيچ یک از انواع استنتاجهاي معتبار

ارزشي در آنها ب کار نرفت باشد .در بسياري از موارد

(از قبياال قياااس حملااي ،وضااع مقاادم ،رفااع تااالي)

وقتي از ما دليل حکم ارزشيمان را ميپرسند ،شاروع

همخواني ندارد .براي اینک  ۱از  ۳نتيج شود او باید

ميکنيم ب برشامردن ویژگايهااي غيرارزشاي آنچا

مقدم اي بيفزاید تاا با یکاي از اساتنتاجهااي معتبار

مورد ارزیابي ارزشي قارار داده ایام .با عناوان مثاال

دست یابد .مثالً مقدمۀ زیر:

دوست من مي گوید رشوه دادن باد اسات .مان از او

 .۲اگر رشوه دادن برهم زننادة نظام اجتمااعي باشاد،

ميپرسم چرا چنين اعتقادي دارد .او جواب مايدهاد

آنگاه رشوه دادن بد است.

«چون باعث ميشود ک دیگر مردم جامع نتوانناد با

از دو مقدمااۀ  ۳و  ،۲یااک وضااع مقاادم تشااکيل

سيستمهاي حکومتي ک قرار است جامع را مدیریت

مي شود و استدالل او معتبر خواهد شد .اماا مقدماۀ ۲

کنند اعتماد کنند نظم اجتماعي را با هام مايریازد

یک گزارة ارزشي است .نکت این است کا اساتدالل

هرکس بتواند رشوة بيشتري بدهد ،بار دیگاران غلبا

او عالوه بر مقدمات غيرارزشي ،مقدم (یا مقادماتي)

پيدا مي کند و  ....رشوه همواره آثار مخرب اجتماعي

ارزشي نيز دارد ک بياننشده است .فرض بياننشدة او

داشت و خواهد داشت .بنابراین ،پدیدة اجتماعي بدي

ميتواند در قالبهاي مختلفاي قارار بگيارد ماثالً « .

است» .ميبينايم کا مقادمات او تمامااً غيرارزشاي و

برقرار بودن نظام اجتمااعي خاوب اسات و غلبا از

نتيج اش ارزشي است .فرض را بر این ميگذاریم ک

طری رشوه بد است» .نکتۀ کلي ایان اسات کا اگار

او دربارة آثار اجتماعي رشوه کامالً بر صواب است و

اینها مفروض نباشد ،دیگر اینک رشاوه باد اسات با

نيز حتي فرض مايکنايم کا تعمايم او درباارة هماۀ

نحو معتبر نتيج نميشود .از گازارههاایي غيرارزشاي

جوامع و آینده درست اسات .آیاا باا ایان مقادمات،

دربارة پدیده هااي اجتمااعي نماي تاوان گازارههاایي

نتيج گيري او معتبر است؟ آیا با فرض صااد باودن

ارزشي دربارة آنها استنتاج کرد مگر اینک گازارههااي

مقدم هاي او ،صاد با نتيجا منتقال مايشاود؟ او

ارزشي در مقدمات گنجانده شده باشند .بدین ترتيب،

ميخواهد گزارة زیر را ثابت کند:

نميتاوان ایان ناوع اساتداللهاا را« ،اساتنتاج نتيجاۀ

 .۱رشوه دادن بد است.

ارزشي صرفاً از مقادمات غيرارزشاي» دانسات .ایان
اساتدالل باراي

و ازآنجاک او تحویل گاراي طبيعاي انگاار اسات ،بار

نکت دربارة همۀ شيوه هااي متعاار

اساس مقدم هاي قابل بررسي در علوم تجربي ب این

باورهاي ارزشي ،جاري است توضيح اینک ما عموماً

نتيج مي رسد .فرض کنياد مقدماۀ زیار جاامع هماۀ

از طری فرض کردن اصول ارزشي استدالل مي کنايم
ک الف خوب است ،بدین صورت ک اگر بدانيم «ب
خوب است» (اصل ارزشي) ،و بتوانيم نشان دهيم کا

deduction
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«الف ب ب منجر ميشود» ،نتيج ميگيریم کا «الاف

«قانون هيوم» و «شکا

استاباید» نامهاایي اسات

خوب است» .اگر بدانيم ک «در شرایط پ باید عمال

ک ب این مطلب از هيوم داده شاده اسات .اساتنتاجي

ت را انجام داد» (اصل ارزشي) ،و بتوانيم نشان دهايم

ک در مقدم هایش باید نداشت باشد منطقاً نمايتواناد

ک «فرد ث در شرایط پ است» ،نتيج ميگياریم کا

نتيج اي بدهد ک باید در آن وجود داشت باشد .هيوم

«فرد ث باید عمل ت را انجام دهد».

در آن دربااارة «بایااد» سااخن ماايگویااد و آن را یااک

استنتاج ارزش از غيرارزش پيش و بيش از آنکا از

«رابط » مي داند کا از رابطاۀ «اسات» قابال اساتنتاج

سوي تحویل گرایان مستقالً مورد بحث قرار گيارد ،از

نيست .اما مسئلۀ هيوم در اصلْ عادم اعتباار اساتنتاج

طری سلبي یعني رد آن و ناامعتبر دانساتن آن ماورد

«باید» از «است» نيست ( )Zimmermann, 2010زیرا

توج فلسفي قرار گرفت است .بساياري با «شاکا

اگر چنين مي بود ،وي نااگزیر مايشاد اساتنتاجهااي

استاباید» معتقد بودهاند .اول بار ظااهراً هياوم آن را

تماماً اخالقياي را هام کا در آنهاا رابطاۀ نتيجا باا

رسماً بيان ميکند ۱۲.او در متن مشهور زیر ب استنتاج

مقدم (یاا مقادمات) فار دارد مسائل دار و نيازمناد

باید از است توج مي دهد و آن را مورد ساؤال قارار

اصالح یا تکميل بداند ،مثالً

ميدهد.

 .۱ناسپاسي رذیالن است.

در هر نظام اخالقي اي ک تا کنون دیادهام ،مؤلاف

پس .۳ :نباید ناسپاسي کرد.

یک چند با شيوة معمول استدالل پايش ماي رود و

در حالي ک اعتقاد هيوم این است ک ایان اساتنتاج

وجود خدایي را ثابت مي کند ،یا مالحظاتي دربارة

را قاعده اي ک شيوة کاربرد کلمۀ «رذیالن » را با شيوة

امور انساني مطرح مي کند آن گاه یکباره در کماال

کاربرد کلمۀ «باید» پيوند ميدهاد تبياين مايکناد .آن

شاگفتي مايبيانم کا با جااي رواباط معمااولي

قاعده این است« :وقتي عملي ،یا کيفيت ذهناياي ماا

گزارهها ،یعني است و نيست ،دیگر هيچ گازارهاي

را ب نحاوي خااخ خوشانود مايکناد ،ماي گاویيم

نمي بينم ک با باید و نبایاد رباط نيافتا باشاد... .

فضيلت آميز است و وقتي غفلت از آن یا انجام ندادن

چون این باید ،یا نبایاد ،بياانگر رابطا و تصادی

آن ما را ب همان نحو ناخشنود ميکند ،مي گویيم کا

جدیدي است ،ضروري است ک ب آن دقت شود

ملزم ب انجام آن هستيم» ( Hume, 1738: Book III,

و توضيح داده شود و در عين حاال بایاد دليلاي

 )Part II, sect. V, paragraph 4=3.2.5.4دساتکام

ارائ شود براي چيزي ک کالً غيرقابال تصاور با

کاربرد هيوم و زمان او این گون باوده اسات .از نظار

نظر مي رسد ،چگون این رابطۀ جدید مي تواناد از

دستور زبان ،مقدمۀ  ،۱گزارهاي است با رابطۀ «است».

بقي ک کامالً با آن متفاوت هستند اساتنتاج شاود.

با این حال ،دستکم براي هيوم ،از آن «باید» هم قابل

()Hume, 1738: Book III, Part 1=3.1

استخراج است .او بر آن باود کا احکاام فضايلت و
رذیلاات ،اساساايتاارین احکااام «بایااد» هسااتند .پااس
مي توان گفت ک نکتۀ اصلي او ب هر محمول ارزشي

 21اما پ ا اق ه وم ،رال
نگاه ن د به:

ادوُرث به اين شـکاف توجـه ـوده اسـ .

Pigden, 1989: 129; Prior, 1949: 17-18; Raphael
(ed.), 1969: 122.

اعم از خوب و درسات و باد و نادرسات و  ...قابال
تعميم است یعني دربارة کلماات ارزشاي دیگار نياز

دشواريهاي تبيين تحویلگرایانۀ شناخت اخالقي ۳۲۹


همين گون است .بدین سان لبّ سخن این اسات کا

کيفيتهاي طبيعي پدیده هاي جهان را قباول دارد اماا

استنتاج نتيج اي ارزشي از مقدمات تماماً غيرارزشاي،

باارخال

اعتبار منطقي ندارد (منطقاً غيرممکن است).

نمي دهد ،محکوم ب تناقض گویي کرد؟! هيچ انگااري،

ایدة شکا

اکثاار مااا با هاايچ پدیاادهاي ارزش نساابت

استاباید ،تنها شامل این نيست کا از

موضعي سازگار یعني عااري از تنااقض اسات زیارا

«الف چنين و چنان است» نمي تاوان با نحاو معتبار

قبول هر تعاداد از گازارههااي تمامااً غيرارزشاي (از

استنتاج کرد ک «الف باید چنين و چنان باشد» بلکا

جمل طبيعي) ،قبول هايچ گازارة ارزشاي را ایجااب

شامل این نياز ماي شاود کا از هايچ مجموعا اي از

نمي کند .باید توج داشت ک جادایي بایاد از اسات

گزارههاي «است» ،هيچ گازارهاي درباارة آنچا بایاد

همانطور ک از مفااهيم آن (اساتنتاج ،مقدما  ،اعتباار،

باشد منطقاً الزم نميآید .ب بياني دیگر ،هار توصايف

تناقض ،و  )...روشن است ،شکافي منطقي است.

غيرارزشي از جهان ،با هار نظاام ارزشاي و حتاي باا
هيچانگاري ارزشي ،منطقاً قابل جمع است و تناقضاي
در آن نيست.

۱

دليل دیگر شکا

استاباید ،اصال محافظا کااري

منط است .اصل محافظ کاري منط مي گوید :نتاایج
استنتاج معتبر از پيش در دل مقدمات آن وجود دارند

نکات فو ک دربارة استدالل دوست مان  ۱گفتا

یا مقادمات حااوي نتيجا هساتند .با بياان دقيقتار،

آمد ،نشان مي دهد این نوع استداللهاي اخالقاي کا

نميتوان از مقدماتي ک فاقد محمول الف هساتند با

بسياري از ما نيز انجام ميدهيم ،نميتوانند از شاکا

نحو معتبر نتيج اي استنتاج کرد ک محمول الف را ب

استا باید عبور کنند و بنابراین اصالً از قبيال آگااهي

یک موضوع نسبت مي دهد .ایان یاک اصال منطقاي

ب امور واقع ارزشي از طری آگااهي با اماور واقاع

است .اگر شکا

بایدااسات را با قيااس ۱1محادود

غيرارزشي نيستند .اما ادعاي قانون هيوم ،کلاي اسات

کنيم مبناي منطقي روشني خواهد داشت .نتيجاۀ یاک

مبني بر اینک هايچ اساتداللي نماي تواناد از شاکا

قياس معتبر نميتواند حاوي حادهاایي باشاد کا در

استا باید عبور کند .آیا دليلي براي این ادعااي کلاي

مقدمات موجود نيستند .بنابراین گازارهاي کا «بایاد»

وجود دارد؟ براي پاسخ ب ایان پرساش بایاد از ایان

در آن وجود داشت باشد نميتواند از طری قيااس از

شهود مبهم ک «نتيج باید ب نحاوي در دل مقادمات

مقدمات فاقاد بایاد اساتنتاج شاود ( Pigden, 1989:

وجود داشت باشد» عبور کرد و ب کنکااش در مبااني

 .)131; Prior, 1960: 202پرایاار ماايگویااد کتاااب

دقي منطقي آن پرداخت.

منطقياي ک هيوم ميشناخت کتابي بوده ب نام منطا

دليل اوليۀ شکا
یعني ب صر

استا باید ،دليلي ارتکازي اسات

اندیشيدن با آن ،شاکا

را تصادی

سلطنتي پُرت .)Prior, 1976: 9( ۱/بخش صوري ایان
کتاب عمدتاً ب قياس پرداخت است ( Pigden, 1989:

ميکنيم ()Huemer, 2008: 73-4؛ هيومر ميگوید آیاا

 .)131; Kneale, 1962در نتيجاا وقتااي هيااوم از

واقعاااً ماايتااوان هاايچانگااار دربااارة ارزش را ،کاا

استنتاج سخن ميگوید احتماالً قياس را مد نظار دارد.
اگر قياس مالک باشد ،ح با هيوم است.

 23تأ د بو منطکي بودن اين نکتـه (چنـان ـه در مـتن ن ـز مشـهود
اس ) ائز اهم  .ه ومو ( )Huemer, 2008: 73به نکتۀ مشابهي
اشاره مي ند اما سخني اق منطکي بودن آن به م ان نميآورد.
 21نگاه ن د به سم 1ـ1ـ ،2بهويژه اوائم آن.
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syllogism
Arnauld and Nicole, Port Royal Logic or L'Art de
Penser.
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اما مشکل اینجاست کا منطا با قيااس محادود

آرتور پرایر در رد شاکا

اساتا بایاد سا اساتنتاج

نميشود ،بدین معنا ک دستکم در برخي نظاامهااي

مطرح ميکند ک بر قواعد منط جدید مبتني هستند (

منطقي از قبيل منط مدرن ۳2یا کالسيک ۳۱ک فرگا ،

 .)Prior, 1960استنتاج اول او این است:

وایتهد و راسل مطارح کردناد اساتنتاجهااي معتباري

۱پ :چاي خوردن در انگليس مرسوم است.

وجود دارد ک قياسي نيستند .چنان کا اساتنتاجهااي

بنابراین۳ ،پ :یا چاي خوردن در انگلايس مرساوم

زیر در منط جدید نشان مي دهد ،محافظ کاار باودن

است یا همۀ نيوزیلناديهاا بایاد ماورد شاليک قارار

منط زیر ساؤال ماي رود .با عناوان مثاال در منطا

گيرند.

جدیااد ،از مقاادمات متناااقض ،هاار گاازارهاي نتيج ا

این استنتاج داراي صورت معتبر « Aنتيج مي دهاد

ميشود ،بدون اینک در دل آنها وجاود داشات باشاد.

 »A v Bاست .تنها مقدمۀ آن ،غيرارزشاي اسات .آیاا

مثال دیگر اینک همانگویيها ۳۳از هر گزارهاي نتيجا

نتيج اش واقعاً ارزشي است؟ پرایر براي اینکا نشاان

ميشوند ،اما در دل آنهاا وجاود ندارناد .مثاال دیگار

دهد ک چنين گزارهاي مايتواناد ارزشاي و اخالقاي

اینک  Aنتيج ميدهد  ،A v Bو  ~Aنتيج ميدهاد ~(A

محسااوب شااود آن را از ایاان مقاادمات نيااز اسااتنتاج

استنتاجها در مقدم خباري

) & Bک در هردوي این

ميکند« :هر کسي ک اعمال غيرمرسوم در انگلايس را

از  Bنيست .در مواجه با این مسائل  ،یعناي تفااوت

انجام ميدهاد بایاد ماورد شاليک قارار گيارد هماۀ

منط جدید با منط قدیم از این لحاظ ک در برخاي

نيوزیلنديهاا چااي مايخورناد بناابراین ،یاا چااي

استنتاجهاي منط جدید ،نتيج حاوي حدهایي است

خوردن در انگليس مرسوم است یا همۀ نيوزیلنديهاا

ک مقدمات حااوي آنهاا نيساتند ،بایاد یاا کال ایادة

باید مورد شليک قرار گيرند» بدین ترتياب وظيفا اي

استابایاد،

ک در نتيج ذکر مي شود یک وظيفۀ مشاروط اسات.

محافظ کار بودن منط  ،و بنابراین شکا

اگر مخالف پرایر کل این گزارههااي انفصاالي را کا

حتي از منط قدیم نيز کنار گذاشت شاود یاا منطا
قدیم مالک قرار داده شود و منط جدید کنار گذاشت

یاک طرفشااان جملا اي ارزشاي و طاار

شود یا ميان این دو جمع شاود از ایان طریا کا از

جمل اي ارزشي است ،ب عنوان جملۀ ارزشاي نپاذیرد

اساتابایاد تفساير

او همين مقدم را با عناوان مقدما اي غيرارزشاي در

محافظ کار بودن منط و شاکا
جدیدي ارائ شود.

۳۲

دیگرشااان

استنتاجي با صاورت « »P v Q; ~P; Qماورد اساتفاده
قرار ميدهد:
۱پ :چاي خوردن در انگليس مرسوم نيست.
۳پ :یا چاي خوردن در انگليس مرسوم است
20

modern logic
classical logic
22
tautology
 19هوي اق اين راهها را ساني بوگزيدهاند .مالال آرتور پوايـو راه اول را
بوميگزيند ()Prior, 1960ر راه دوم را منطکهايي بومـيگزيننـد ـه
راهشــان را اق منطــي جديــد جــدا مــي ننــد ماننــد منطــي ربــ
( )relevanceو نظويه هاي م هـومي ()Conceptivistر راه سـوم را
چارلز پ گدن بوميگزيند (.)Pigden, 1989
21

یا همۀ نيوزیلندي ها بایاد ماورد شاليک قارار
گيرند.
۲پ :بنابراین همۀ نيوزیلنادي هاا بایاد ماورد
شليک قرار گيرند.

دشواريهاي تبيين تحویلگرایانۀ شناخت اخالقي ۳۲۹


دیوید هيومر اشکال ميکند ک هيچیاک از ایان دو

داشت باشيم ک پرایار آن را با صاورت جادلي و در

استنتاج ،ربط چنداني با مسائلۀ آگااهي یاا شاناخت

مقابل کسي ک ارزشي بودن ۳پ را نميپذیرد ،مطرح

اخالقي ندارند ،چون هيچیک الگوي قابل قبولي براي

ميکند .حال یا هيومر ۳پ را ب عنوان گازارة ارزشاي

آگاهي اخالقي فراهم نمي کنند .اساتنتاج نخسات با

«جالب توج » ب رسميت ميشناسد ،یاا با رساميت

یک معنا ما را ب یک «نتيجۀ ارزشي» آگاه ميکند ،اماا

نمي شناسد .اگر ب رسميت بشناسد ک اشاکال او با

این نتيج جالب توج نيست زیرا نتيج اي نيست کا

پرایر رفع ميشود .اگر ب رسميت نميشناسد ،چرا در

مثالً بتوانيم براي هدایت رفتارمان ب کارش باریم ،یاا

اسااتنتاج دومقدماا اي آن را نيازمنااد فاارض ارزشااي

از آن الزم آید ک چيزي واقعاً داراي کيفيات ارزشاي

ميداند؟!

است .استنتاج دیگر این مشکل را ندارد ،اماا بااز هام

حتااي اگاار اسااتنتاج اول پرایاار چاا باا صااورت

الگویي براي آگاهي اخالقي فراهم نمي کند چاون راه

تکمقدم اي و چا با صاورت دومقدما اي نااموف

مشخصي ک بتوانيم از طری آن ب هار دو مقدما اش

باشد ،دو استنتاج بعادي پرایار ممکان اسات موفا

علم پيدا کنيم وجود نادارد .اگار ۱Iپ صااد باشاد

باشند ک در ادام ب آنها ميپردازیم.

ب سادگي ميتوانيم آن را از طر تجربي کشف کنايم،

استنتاج دوم پرایر ب شکل سادهشده این است:

اما صد ۳پ را از همين طریا نمايتاوانيم کشاف
کنيم و ناگزیریم بر یاک فارض ارزشاي تکيا کنايم
(.)Huemer, 2008: 78

اشکال هيومر وارد ب نظر نمي رساد( :الاف) نکتاۀ
مهمتر از هما اینکا اشاکال عمادة هياومر (فاراهم
نکردن الگویي قابل قبول براي آگااهي اخالقاي) وارد
نيست .چرا؟ چون پرایر براي آگاهي اخالقي الگاویي
ارائ ميکند و آن «استنتاج باید از است» اسات .فقاط

پ :هيچ انساني بلندتر از  ۳2فوت وجود ندارد.
بنابراین۲ ،پ :هيچ انساني بلندتر از  ۳2فاوت وجاود
ندارد ک باید روي یک صندلي معمولي بنشيند.

۳

پرایر استنتاج سومي مطرح ميکند کا باا دو اساتنتاج
قبل متفاوت است)Prior, 1960: 203( :

پ :مسئولين حمل اموات ،کادر کليسا هستند.
بنابراین ،پ :اگر کاادر کليساا بایاد محتارم باشاند،
مسئولين حمل اموات باید محترم باشند.

۳۲

در صورتي ک استنتاج باید از است غيارممکن باشاد

اولين اشکالي ک دربارة این استنتاجها ب نظار مان

این الگو با شکسات مايانجاماد (ب) .اگار منظاور

مي آید این است ک گاویي هايچ ربطاي با راههااي

هيومر این باشد ک این نتيجۀ خاخ استنتاج نخسات

کسب آگاهي اخالقي ندارند .بسيار بعيد اسات کساي

(۳پ) جالب توج نيست ،باید در پاساخ گفات کا

از این راههاي عجيب کسب آگاهي اخال کند .علت

پرایر این را ب عنوان نمون ذکر ميکند و ميتاوان با

اینک ساختارهاي استنتاجي پرایر چندان ب کار کسب

جاي آن جایگزیني قرار دارد .اگر منظور او این باشاد
هيچ نتيج اي با این ساختار جالب توج نخواهد بود،
با پاسخ خود پرایر مواج خواهد شاد کا ایانگونا
گزاره ها وظائف مشاروط هساتند( .ج) در پاساخ با
اشکال هيومر ب استنتاج دومقدم اي هام بایاد توجا

 1اين استنتاج در منطي جديد ،ال
اس )Pigden, 1989: 132.( .
& ~A ⊩ ~(A & B), viz—~(Ex) (Fx) ⊩~(Ex) (Fx
Gx).
 11صـورا ايـن اسـتنتاج در منطـي جديـد ( Pigden (1989), p.
:)132.
(x) (Fx ⊃ Gx) ⊩ (x) (Gx ⊃ Hx) ⊃ (y) (Fy ⊃ Hy).
مسوّر صـورا اسـتنتاجي قيـو
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آگاهي اخالقي نمايآیاد شااید ایان باشاد کا او در

بنابراین :۲ ،هيچ انسااني بلنادتر از  ۳2فاوت وجاود

فضایي کامالً منطقي و براي نشان دادن امکان استنتاج

ندارد ک جوج تيیي باشد.

غيرقياساي بایاد از اسات )Prior, 1960: 202( ،گاام
ميزند.

 :مسئولين حمل اموات ،کادر کليسا هستند.
بنابراین : ،اگار کاادر کليساا جوجا تيیاي هساتند،

عالوه بر ایان ،ایان اساتنتاجهاا را در هماان نگااه

مسئولين حمل اموات جوج تيیي هستند.

نخست مشکوک احساس ميکنيم و مايگاویيم جازء

در نتيجۀ هریک از این استنتاجها جوجا تيیاي با

ارزشي یا اخالقي نتيج ناگهان از کجا پيدا شاد!؟ با

چشم ميخورد اما در مقدم جوج تيیي وجود ندارد.

بيااان پيگاادن ،احساااس ماايکناايم پرایاار خااودش و

این س استنتاج نيز منطقاً معتبرناد اماا در اینجاا نياز،

مخاطبانش را باا جاادوي منطقاي فریاب داده اسات.

هرچند ب نحو مبهم ،ب نظرمان ميرساد کا حضاور

خود پرایر نيز اشاره مايکناد کا در هرکادام از ایان

جوج تيیي در این نتيج ها حضوري جدي نيست ب

استنتاجهاا غرابتاي  ۳وجاود دارد ااا اماا ماي گویاد

عبارت دیگر نمي توان از مقدماۀ فاقاد جوجا تيیاي،

«نمي توان ب سادگي غرابتي یافت ک ميان هماۀ آنهاا

نتيج اي گرفت ک اصالتاً دربارة جوجا تيیاي باشاد.

مشترک باشد و اگر هم بتوان یافت خيلاي تأثيرگاذار

همين ک بدون تیييار مقدماۀ سا اساتنتاج پرایار ،در

نخواهاد باود» ( .)Prior, 1960: 203مسائل  ،با بياان

نتيجۀ آنها ميتوان جوج تيیي را ب آسااني با جااي

منطقيتر ،این است کا نتيجا هااي ایان اساتنتاجهاا

الزامها قرار داد و ب اعتبار استنتاج هم صادم اي نازد،

اصالتاً با «باید» سروکار ندارند .علت این امر سااختار

نشان مي دهد ک ن الزام و ن جوج تيیي در نتيج هاا

منطقي این استنتاجها و گزاره هاي نتيج اسات .ماثالً

حضااااور محتااااوایي ندارنااااد .ایاااان مقایسااا و

گزارة ۳پ ،یک

جایگزینسازي ،نکتۀ دیگري را هم باراي ماا روشان

الخلاو اسات کا بناا بار منطا

جدید براي اینک صاد باشد کافي است یکاي از دو
طرفش صااد باشاد در پ ۱طار

شکا

اول آن صااد

انگاشت شده .در این صاورت در طار

مي کند و آن اینک «مثالهاي نقض» پرایار عاالوه بار

دوم آن هار

استاباید ،اصل محافظا کااري منطا را نياز

زیر سؤال ميبرد.
خود پرایر نيز ذیل یکي از غراباتهاایي کا باراي

گزاره اي با هر محتوایي آورده شود ،کل نتيج صااد
خواهد بود و استنتاج معتبر خواهد بود .اشکال ماورد
بحث ،از طری مقایس اي ک پيگدن ميان استنتاجهاي
پرایار و سا اساتنتاج جااایگزین ماايکناد روشاانتاار

استنتاجها عنوان مي کند ،ب اشکال فو اشاره ميکند.
۳

در دو استنتاج نخست ،کلمات اخالقاي موجاود در
نتيج  ،ب نحو امکاني (تهي) ۳1هساتند .و تهاي باودن
۳/

ميشود)Pigden, 1989: 132( .

امکاني را این گون تعریف مايکناد :یاک کاالم در

 :۱چاي خوردن در انگليس مرسوم است.

صورتي در نتيجۀ یک استنتاج معتبر با نحاو امکااني

بنابراین :۳ ،یا چاي خوردن در انگليس مرسوم اسات

تهي است ک اگار با جااي آن هار کالماي باا ناوع

یا همۀ نيوزیلنديها جوج تيیي هستند.

دستوري یکسان قرار داده شود اساتنتاج معتبار بااقي

 :هيچ انساني بلندتر از  ۳2فوت وجود ندارد.
oddity

27

26
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moral expressions
28
contingent vacuousness
الم ،اعم اس اق لمه ،عبارا ،يا جمله.
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خواهااد مانااد .مااثالً «بایااد» در اسااتنتاج اول و دوم

( )Prior, 1960: 206و این ،دو بایاد را دچاار ناوعي

این گون است چون اگر ب جااي آن در اساتنتاج اول

تهي بودن امکاني ميکند .استنتاج سوم پيگدن ،هماين

بگذاریم «فکر ميکنند قرار اسات» و در اساتنتاج دوم

نکت را نشان ميدهد .پرایر اعالم ميکند ک دستکام

بگذاریم «فکر کناد قارار اسات» ،تاأثيري بار اعتباار

این نوع تهي بودن امکااني در هار اساتنتاج نتيجا اي

استنتاج نخواهاد داشات .بناابراین بایادهاایي کا در

اخالقااي از مقاادمات نااااخالقي ،وجااود دارد ،امااا

استنتاج اول و دوم در نتيج حضور دارند ،باا فارض

ميگوید« :ب نظر من ميرسد ک این نوع تهاي باودن

مقدم  ،تهي هستند .یعني چ «با فرض مقدم »؟ یعني

امکاني ،خيلاي پايشپاافتااده اسات چاون حتاي الزم

اینک اگر مقدم صاد باشد ،ميتوانيم ب جاي بایاد،

نمي آورد ک وظائف استنتاج شده ،خودب خاود انجاام

هر عبارت مناساب دساتوري کا بخاواهيم بگاذاریم

ميشوند» ( )ibid.در مورد استنتاج اول و استنتاج دوم،

بيآنک وضعيت صد نتيج تیيير کند.


۲2

دو وظيف اي کا اساتنتاج شاده ،خودبا خاود انجاام

اما ب نظر پرایار ،نمايتاوان نتيجا گرفات کا هماۀ

مي شوند و نيازي نيست دربارة آنها نگاران باشايم (و

استنتاجهاي باید از است نااگزیر دچاار ایان مشاکل

پرایر این را ب عنوان اولاين غرابات دو اساتنتاج اول

هسااتند .ب ا نظاار او اسااتنتاج سااوم مااا را از چنااين

مطرح ميکناد ( ،))Prior, 1960: 203کا در هار دو

نتيج گيري فراگيري بازميدارد ()Prior, 1960: 204؛

استنتاج فقط یک «باید» امکانااً تهاي وجاود دارد .با

زیرا دو «باید»ي ک در نتيجۀ این استنتاج وجاود دارد

عنااوان مثااال از ایاان مقدم ا ک ا «چاااي خااوردن در

ب نحاو امکااني تهاي نيساتند .اگار بایاد مرباوط با

انگليس مرسوم است» ،هم نتيج مي شود ک «یا چاي

مسئولين حمل اموات را ک باید اصالي اسات ،تیييار

خوردن در انگليس مرسوم است یا همۀ نيوزیلنديهاا

دهيم ،دیگر از مقدم (مسئولين حمال اماوات ،کاادر

باید مورد شليک قرار گيرند» ،هم نتيج ميشاود کا

کليسا هستند) نتيج نميشود و اساتنتاج معتبار بااقي

«یا چاي خوردن در انگلايس مرساوم اسات یاا هماۀ

نخواهد ماند .مثالً استنتاج زیر معتبر نيست:

نيوزیلنديها مورد شليک قرار ميگيرند».

مسئولين حمل اموات کادر کليسا هستند.

اما چنان ک پيگدن خاطرنشان مايکنادPigden, ( ،

بنابراین اگر کادر کليسا باید محترم باشاند ،مسائولين

 )1989: 133اهميت تهي بودن امکاني ربطي با ایان

حمل اموات فکر ميکنند بناست محترم باشند.

ناادارد کاا وظيفااۀ ذکاار شااده در نتيجااۀ اسااتنتاج،

آنچ مانع تهي بودن امکاني باید اصالي ماي شاود،

خودب خود نيز انجاام مايشاود .اهميات تهاي باودن

وجود باید اول در قسمت اول نتيج است .البتا اگار

امکاني در استنتاجهاي پرایر این است ک جایي را ک

ب جاي هار دو بایاد جاایگزیني یکساان باا رعایات

«بایدها» پر کردهاند ،ميتوان ب هر شکل دیگري اعام

دستور زباان بگاذاریم ،اساتنتاج معتبار خواهاد باود،

از «اساات»« ،نبایااد» ،یااا هاار کااالم دیگااري پاار کاارد
(مشروط ب اینک ب لحااظ دساتور زباان همخاواني

 9مالال در استنتاج نخس  ،اگـو مکدمـه يعنـي ( Aچـاي ـوردن در
انگل س موسوم اس ) صادق باشد ،جزء اول نت جه ن ز صـادق واهـد
بود .پس م نت جه ه ي مانعه الخلو اس صد ا تضـم ن شـده و
جزء دوم هو تغ وي بکند فو ي به ال وضع صدق گـزاره نخواهـد
ود.

داشت باشد) .محتواي اخالقي ایان نتيجا هاا ،بناا بار
فرض مقدم ها ،اتفاقي است.
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همااانطااور کاا روشاان اساات ،ریشااۀ شااکا

است ک از مقدم هاي متناقض ،هار گازارهاي نتيجا

است ا باید ،اصل محافظا کااري منطا اسات .یعناي

مي شود .پس فرقي نمي کند ک در گازارة نتيجا چا

شکا

اساتابایاد یکاي از کاربردهااي اصال کلاي

محافظ کاري منط است .اگر استنتاجهااي پرایار بار
صااواب باش اند ،ن ا تنهااا شااکا

اسااتابایااد بلک ا

کالمااي قاارار دهاايم ،و اسااتنتاجمان همچنااان معتباار
ميماند.
این ایده چ کمکاي با پيادا کاردن ردپااي اصال

محافظ کاري منط نفي ميشود .آنچا در ایان نازاع

محافظ کاري در منط جدید ميکند؟ چنان ک پيشاتر

تعيين کننده است ،تادقي اصال کلاي محافظا کااري

نيز اشارت رفت ،ما دریافتي ارتکازي و مابهم درباارة

منطاا اساات .نتااایجي کاا از بحااث فااو دربااارة

محافظ کار بودن منط داریام مبناي بار اینکا باراي

استنتاجهاي پرایر حاصل شد باید ب صاورت صار

معتبر بودن استنتاج ،نتيج باید از دل مقدمات بيارون

منطقي بيان شود تا تدقي اصل محافظا کااري منطا

آمده باشد مقادمات ،محتاواي نتيجا را از پايش با

صورت گيارد .چناان کا مالحظا کاردیم پرایار باا

نحااوي در درون خااود دارنااد .در منطاا جدیااد،

اسااتفاده از صااورتهاااي اسااتنتاجي منطاا جدیااد

محافظ کاري منطا ْ در هيئات «حضاور غيرتهاي در

استا باید گاذر کناد .با هماين

استنتاج» ظهور مي کناد .و اینجاسات کا پيگادن بار

ميکوشد از شکا

دليل باید نشان داده شود ک استنتاج ن فقط در منط

اساااس مفهااوم «تهااي بااودن در اسااتنتاج» ،اصاال

قدیم بلک در منط جدید نيز محافظ کاار اسات .با

محافظا کاااري منطا را تاادقي و تنقاايح ماايکنااد و

نظر من ،پيگدن توانست از طری هماان مفهاوم تهاي

جایگاه آن در منطا جدیاد را بياان مايکناد .اصال

بودن ک در باال مطرح شد ب این هد

دسات یاباد.
۲۱

او بر اساس «تلقي تارساکي از اساتنتاج منطقاي » و

تنقيحشدة محافظ کاري منط :
۲

۲۲

هايچ کاالم (نااامنطقي ) نمايتوانااد با صااورت

مفهوم حضور تهي ۲۳ک کواین مطرح مي کند ،مفهاوم

غيرتهي در نتيجۀ یک اساتنتاج معتبار حضاور داشات

«تهي بودن در استنتاج» را با دسات ماي دهاد :یاک

باشد مگر اینک در بين مقدمات آمده باشد ( Pigden,

کااالم ۲۲،در صااورتي در نتيج اۀ یااک اسااتنتاج معتب ارْ

.)1991: 424

حضور تهاي دارد کا بتاوان با جااي آن هار کاالم
دیگااري (بااا نااوع دسااتوري یکسااان) را ب ا صااورت
متحدالشکل قرار داد بادون اینکا اعتباار اساتنتاج از
دساات باارود )Pigden, 1989: 135 ff( .یکااي از
نمون هاي این گونا حضاور تهاي B ،در اساتنتاج «A

نتيج ميدهد  »A v Bاست .نمونۀ دیگار ،اساتنتاج از
مقدم هاي متناقض است ک هر کالمي کا در نتيجاۀ
آن بياید ،بمعناي فو الذکر تهي اسات دلايلش ایان
31

logical consequence
vacuous occurrence
33
expression
32

با این تدقي  ،هر کالمي ک ب صورت تهي در نتيج
حضور داشت باشد و نيز ادوات منطقي ميتوانناد باي
آنک در بين مقدمات آمده باشند ،در نتيج بيایند و از
دایرة شمول محافظ کاري منط بيروناند یعني منط
دربارة اینها محافظ کار نيست .اماا در عاوض ،منطا
دربارة هر کالم دیگري محافظ کاار اسات .با بيااني
سادهتر و کمتر منطقي ،درباارة برخاي اجازاي نتيجا
(هر کالم نامنطقي غيرتهي) ،مايتاوان دقيقااً و بادون
 9واژة « الم» را در بوابو  expressionاعم اق لمه ،عبارا ،و جملـه
به ار ميبوم.
35
non-logical
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مسامح گفت ک مقدمات باید «حاوي» آنهاا باشاند
یعني جزء مقدمات باشند ۲ .شکا

استاباید ،تبلاور

همين مبناي منطقي در اخال است با ایان صاورت

 .۲جونز خود را تحت این الازام قارار داد (آن را بار
عهده گرفت )۲1ک ب اسميت پنج دالر بدهد.
 .جونز تحت الزام اسات کا با اساميت پانج دالر

ک هيچ «بایدِ» غيرتهي ،از «است» ب نحو معتبار قابال

بدهد.

استنتاج نيست.

 .5جونز باید ب اسميت پنج دالر بدهد.

سرل هریک از جمالت تا  ۲را با فرض مقدم هایي
محذو  ،استنتاجشده از جملۀ قبلش مايداناد .دليال

2ـ2ـ .2پیويد معنايی توصیفیـارزشی

اساتابایاد ،یاک

اینک نيازي ب تصریح این مقدمات نيست ایان اسات

جان سرل در مخالفت با شکا

نمونۀ نقاض مايآورد .اماا چناان کا خاود وي نياز

ک همان گویي ۲/هستند .ادعاي مهم سرل ایان اسات

مي گوید ،روي سخنش چندان با هيوم نيست بلک باا

ک در سلسلۀ استنتاجهاي ایان اساتنتاج ،هايچ جملاۀ

استSearle, 1964: ( .

ارزشي ،اصل اخالقي ،یاا چياز دیگاري از ایان ناوع

«قرائت جدید» از این شکا

 )43 and fn.او قرائات جدیاد را ایانگونا خالصا

مورد نياز نيسات ( )Searle, 1964: 44هاد

سارل،

ميکناد« :هايچ مجموعا اي از جماالت توصايفي ،۲

باارخال

نمي توانند بدون افزودن دستکم یک مقدمۀ ارزشاي،

است ا باید نيست .در گذر منطقي صر  ،تنها صورت

جمل اي ارزشي نتيج دهند ».اما ایان تقریار سارل از

استنتاج مورد استفاده قارار مايگيارد اماا در اساتنتاج

قرائت جدید گویاي تفاوت آن با قرائت هيوم نيست،

سرل ،محتواي این استنتاج ،یعني عر

یا سنت قاول

بلک تفاوت در این است ک مسئلۀ هيوم ،چنان ک در

دادن ،موضوعيت دارد.

بحث قبل گفتيم ،شکا

پرایاار ،گااذر منطقااي صاار

از شااکا

منطقي استابایاد اسات در

 ۱ب ا خااودي خااود  ۳را نتيج ا نماايدهااد .فقااط بااا

حالي ک مسئلۀ قرائات جدیاد قارن بيساتم کا روي

فرضهاي خاصي است کا اداي کلماات درون نقال

معنایي مياان جماالت

قول در  ،۱ميشود فعل قاول دادن .باراي اینکا از ۱

توصيفي و جمالت ارزشي است .اگر بتوان نشاان داد

نتيج بگيریم ک جونز قول داد پانج دالر با اساميت

سخن سرل با آنهاست ،شکا

ک دست کم در برخي موارد چناين شاکا

معناایي

بدهد ،باید یک سري دانست ها داشت باشايم از جملا

وجود ندارد ،ميتوان باید را از است استنتاج هم کرد.

دربارة عر هاي زباني جامعۀ جونز ک معناي کلمات

و سرل مي خواهد همين را نشان دهد .استنتاج او این

او را تعيين مي کنند ،و نيز بدانيم کا در زباان جاونز

است:

«من ب این وسيل قول مي دهم» شيوهاي اسات باراي

 .۱جونز این جمالت را بيان کرد «من ب ایان وسايل

انجام عمل ماذکور در  ۳یعناي قاول دادن و درباارة

قول ميدهم ک ب تو ،یعني اسميت ،پنج دالر بدهم».

شرایطي ک جونز جمل اش را ادا کرده ،از قبيل اینکا

 .۳جونز قول داد ک ب اسميت پنج دالر بدهد.

جونز هشيار است و دارد جادي حار
حال تمرین براي نمایش این حر

 93پ گدن عل ه اين ه ي الم بتواند بصورا غ وتهي در نت جۀ يـ
استدالل معتبو ضور يابد ،ي بوهان ل ا امه مي ند.
37
statements of fact

مايزناد ،در

را نزده ،در حاال

undertake
tautology
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نقل یک رخداد نبوده و  ....فهرسات ایان دانسات هاا

اگر بخواهيم را بدون این قياد از  ۲اساتنتاج کنايم،

مورد هر مناقش اي هم ک باشد ،یک نکت دربارة آنهاا

باید قيد را ب عنوان مقدم ۲الف بياوریم.

مسلم است و آن اینک تماماً تجربي یا طبيعي هستند.

 ۲چگون از نتيج مي شود؟ همان رابط اي ک باين

فرض کنيم همۀ این دانست هاي مورد نياز براي نتيج

 ۲و بود ،بين و  ۲نياز برقارار اسات .از نتيجا

شدن  ۳از  ،۱ذکر شاده ،و با بررساي بقياۀ اساتنتاج

ميشود ک ب شرط نبود عوامال معاارض (یعناي با

بپردازیم.

شرط اینک الازام معاارض مهامتاري وجاود نداشات

 ۳چگون  ۲را نتيج مي دهد؟ سارل ماي گویاد قاول

باشد) جونز باید پنج دالر ب اسميت بپردازد.

دادن بنا بر تعریف فعل قرار دادن خود تحت الزام با

جان استنتاج سرل و مهمترین گام آن ،عبور از  ۳ب

انجام دادن آن است .در  ۳قاولي داده شاده اسات از

 ۲است زیرا در این مرحل است ک مفهوم الازام کا

مفهوم قول دادن ۲ ،حاصل مي آید .اگار مفهاوم قاول

مفهومي ارزشي است وارد ماي شاود۳( .الاف) ،بياان

دادن را تحليل کنيم ،قارار دادن خاود تحات الازام را

پيوند قول دادن و الزام است .پيش از  ،۳با گزارههااي

ميیابيم .ميتوان این تعریف را ب مقدمات افزود:

غيرارزشااي روباا رو هسااتيم ،و پااس از  ۲فقااط بااا

۳الف) همۀ قول دادنها ،فعل قرار دادن خود تحت (بر

گزارههاي ارزشاي«( .حرکات از  ۲تاا  ۲نسابتاً سااده

عهده گرفتن) الزام ب انجام دادن آنچ قول داده شده،

است .فقط بار پيونادهاي مفهاومي مياان قاول دادن،

هستند.

الزام ،و باید مبتني است »...براي سرل فرقي نمايکناد

این مقدم بنابر آنچ اخيراً گفتيم« ،تحليلي» 2و با

پيوند تحليلي را ميان قول دادن و الزام بداند یاا مياان

قول سرل همانگویي است .ب نظار سارل نمايتاوان

قول دادن و بایاد ( .))Searle, 1964: 50 and ff.اگار

مفهوم قول دادن را طوري تحليل کرد ک الازام در آن

معناي  ۳الف صارف ًا ایان باشاد کا ماا ملازم هساتيم

نباشد مثالً بگویيم «قول دادن ایجاد توقع انجام آن در

قولهایي را ک ميدهيم انجام دهيم ،یک گزارة تأليفي

شنوندگان است» ،چون اصالً آنچا قاول دادن باراي

ارزشي خواهد بود .در ایان صاورت اساتنتاج سارل،

انجام کاري را از افعاال نزدیاک با آن از قبيال بياان

دیگر استنتاج گازارهاي ارزشاي از گازارههااي تمامااً

قصد انجام آن کار متمایز مي کناد ،بار عهاده گارفتن

غيرارزشي نخواهد بود .براي اینک ایان مقدما یاک

الزام است.

گزارة توصيفي باشد ،بایاد تحليلاي و با قاول سارل

چگون از  ۲نتيج ميشود؟ از  ۲دساتکام نتيجا

همان گویي باشاد یعناي در مفهاوم قاول دادن ،ملازم

ميشود ک «ب شرط نبود عوامل معاارض (یعناي با

بودن ب انجام آن وجود داشت باشد .با هماين دليال

شرط اینک چيزي رخ ندهد ک الزام را از بين ببارد)،

است ک سرل مدام بر تحليلي بودن آن تأکيد ميکناد.

جونز تحت الزام قرار دارد کا با اساميت پانج دالر

چرا ۳الف تحليلي است؟

بدهد» .هر اتفاقي ممکن اسات رخ دهاد و فارد را از

براي پاسخ ب این پرسش باید مختصراً ب مباانياي

کناد و ایان

توج کنيم ک سارل ایان اساتنتاج را با پشاتوانۀ آن

قيدِ «ب شرط نبود عوامل معارض» را الزم مي گرداند.

مطرح ميکناد و ایان اساتنتاج را تنهاا مشاتي نموناۀ

الزامهایي ک بر عهده گرفت است معاا

خروار ميداناد ( .)Searle, 1964: 52-8چناان کا در
analytic
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ابتداي این قسمت گفتيم ،سرل در مخالفت با قرائات

قاعده ۲را از هم تميز دهيم .بعضي قواعد ،رفتارهاا و

جدید از هياوم ،مايخواهاد ثابات کناد مايتاوان از

فعاليتهاي از قبال موجاود را نظام مايدهناد ،ماثالً

جمالت صرفاً توصيفي ،جمل اي ارزشي استنتاج کرد.

قواعد رانندگي .رانندگي بدون این قواعد هام وجاود

سرل ب درستي معتقد اسات کا جماالت «توصايفي»

دارد .اما بعضي قواعد ،اصالً ب وجودآورنده یاا مقاوّم

انواع مختلفاي دارناد .جماالت توصايفي الگاو ،کا

فعاليتهایي جدید هستند ،مثالً قواعد شطرنج .قواعد

طرفداران تفکياک توصايفياارزشاي مثاال مايزنناد

شطرنج صرفاً نظم دهندة رفتار باازیکن نيساتند بلکا

اینهاست« :ماشين من مي تواند  ۱۳2کيلومتر بر ساعت

بازي شطرنج اصالً خود هماين قواعاد اسات .باازي

سرعت برود»« ،برادر من  ۱12سانت قد دارد» و قاس

شطرنج بدون این قواعد وجود ندارد .عر  ،سيستمي

علي هذا .بر اساس این تفکيک ،این جماالت را نياز

متشکل از قواعد مقوم است .عر هاي ازدواج ،پاول،

باید توصيفي ب شمار آورد« :همکاارم ازدواج کارد»،

و قول دادن ،از این جهت ک سيستمهااي متشاکل از

«جونز قول داد»« ،من صدهزار تومان در جياب دارم»

قواعد مقوم هستند همانند شطرنج و فوتباال هساتند.

و «تيم فوتبال گل زد» .اما جمالت توصيفي دستۀ دوم

امور واقع عرفي ،مسبو ب وجود چنين عار هاایي

تفاوت مهمي باا آن جماالت توصايفي الگاو دارناد:

هستند.

جمالت داراي کلماتي از قبيل «ازدواج»« ،قول دادن»،

سرل معتقد است اگر متوج وجود چنين امور واقع

«گل زدن» و «صادهزار توماان» ،مسابو با وجاود

عرفي بشویم و ماهيتشان را بفهميم ،درخواهيم یافات

پول وجاود

ک بسياري از الزامها ،تعهدها ،حقو  ،و مسئوليتهاا

نداشت باشد ،صدهزار تومان داشتن منتفاي مايشاود

نيااز عرفااي هسااتند .قااول دادن یکااي از ایاان نااوع

تنها چيزي ک وجود خواهد داشت ،چند تک کاغذ و

الزامهاست ک سرل مبناي استنتاج یک «باید» از یاک


جوهر است .ب هماين مناوال ،فقاط در درون عار

«است» قرار داده است .او از یاک امار واقاع محاض

ازدواج اسات کا کسااي ازدواج مايکنااد و در درون

(اینک کسي کلماتي را ادا ميکناد) آغااز مايکناد ،و

قول دادن است ک کسي قول ماي دهاد بادون

سپس امور واقع عرفي مربوط ب همان فعال را پايش

اینها ،او فقط حرکااتي ماي کناد و کلمااتي بار زباان

ميکشد و از همين طریا با ایان امار واقاع عرفاي

مي راند .چنين امور واقع را مي توانيم امور واقع عرفي

ميرسد ک «آن کس باید با کاس دیگاري پانج دالر

بخااوانيم .در مقاباال آنهااا ،امااور واقااع غيرعرفااي یااا

بدهد» .کل این استنتاج بر این قاعدة مقوم مبتني است

محض ۳قرار دارند .اینکا مان چناد تکا کاغاذ در

ک قول دادن همان بر عهده گرفتن الزام با انجاام آن

جيبم دارم ک رویشان جوهر هسات ،یاک امار واقاع

است (دقت شاود ).ایان هماان گاویي کا «بایاد با

محض است اینک من صدهزار تومان پول در جيابم

قولهایي ک مي دهيم پااي بناد باشايم» تنهاا یکاي از

دارم ،یک امر واقع عرفي اسات .باراي اینکا بادانيم

همانگویيهاي مشاب ِ مربوط ب الزامهاي عرفي است.

منظااور از «عاار » در اینجااا چيساات ،بایااد دو نااوع

ب عنوان نمون اي دیگر« ،نباید دزدي کرد» را ميتاوان

برخي سنتها یا عرفها ۱هستند .اگر عر

عر

بيان این دانسات کا «با رساميت شاناختن چيازي
institution
brute
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42
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ب عنوان دارایي کسي ،ضارورتاً متضامن با رساميت

آیا انکار (ت) نشاندهندة بدفهمي کلماۀ «قاول دادن»

شناختن ح تسلط او بر آن است» .ایان یاک قاعادة

یا بدفهمي عرفي است ک این کلم معناایش را از آن

دارایي شخصي است« .نباید دروغ گفات»

قاول

مقوم عر

ميگيرد؟ پاسخ منفي است .زیرا اگار ماا عار

را ميتوان بيان ایان دانسات کا «چيازي را تصادی

دادن را رد یا محکوم کنايم مايتاوانيم (ت) را انکاار

کردن ،متضمن بر عهده گرفتن الزام ب راسات گفاتن

کنيم ،بدون اینک انکارمان ناشي از بدفهمي کلمۀ قول

است» .همۀ این اصول ب نظر سرل ،مثالهااي نقضاي

قول دادن باشد.

هستند در مقابل شکا

استاباید .ما ب صار

یک امر واقع عرفي ،داریم قواعد عرفي عر

بياان
مربوط

دادن یا خود عر
منظور از «رد عر

قول دادن» چيست؟ با عناوان

یک مثال ،شخص در صورتي عار

قاول دادن را رد

را در کار ميآوریم .معناي کلمۀ «قول (دادن)» مرهون

ميکند ک معتقد باشد منشاأ الازام با پاايبنادي با

همين قواعد است (دقت شود) .این قواعد ب گون اي

قولهاا ،خاود قاول دادن نيسات .چناين شخصاي از

هستند ک ملتزم شدن من ب اینک جاونز قاولي داده،

شاارکت در عاار

قااول دادن خااودداري ماايکنااد و

متضمن ملتزم شدن من ب آنچ او باید (ب شرط نبود

رعایت قواعد آن را بار خاود الزم نمايداناد .چناين

عوامل معارض) انجاام دهاد ،نياز هساتSearle, ( .

شخصي عر

قول دادن را اخالقاً مشکوک ماي داناد

)1964: 58

زیرا بر خال

(ت) ،الزام ب انجام قولها را مساتقل از

سؤال ما این بود ک چرا ۳الف تحليلي (بقول سارل
همان گویانا ) اسات .چناان کا از توضايحات فاو
آشکار مي شود ،پاسخ ایان اسات کا ۳الاف «قاعادة
مقوم» قول دادن اسات« :قاول دادن هماان بار عهاده
گرفتن الزام ب انجام آن است» .معناي این سخن ایان
است ک عر

قول دادن منهاي الزام با انجاام دادن

آن وجود ندارد.
برخي از اشکاالتي ک ب استنتاج سرل گرفت شده بار
رد تحليلي بودن استوار است .یکي از این اشاکاالت،
این است ک آنچ او تحليلي (همان گویي) ماي داناد،
واقعاً تحليلي نيست )Pigden, 2016: § 4( .گازارهاي
واقعاً تحليلي است ک انکار آن یاا ناشاي از بادفهمي
کلمات تشکيل دهندة آن باشاد یاا ناشاي از بادفهمي
عرفي ک آن کلمات معناشان را از آن ميگيرند .گزارة
تحليلياي ک استنتاج سرل ب آن نياز دارد این است:
(ت) اگر شخص ش قول دهد کا عمال ع را انجاام
دهد ،ب شرط نبود وظایف معارض بایاد ع را انجاام
دهد.

خود قول دادن مي داند .این موضع شاید غيرمتعاار
باشد اما دچار تناقض نيست ،و کامالً قابل جمع است
با اینک این شخص قواعد عرفاي را کا رد مايکناد
ميفهمد او ميتواند ب خوبي بفهمد ک طبا قواعاد
عر

قول دادن ما کالً باید ب قولها پايبند باشايم و

در عين حال باور داشت باشاد کا ماا در واقاع هايچ
الزامي ب این کار نداریم .مثالً ویلياام گاادوین معتقاد
است آنچ ما قول ميدهيم انجاام دهايم ،یاا درسات
اسات یاا نادرسات .اگار درسات باشاد ،حتمااً بایااد
انجامش دهيم .چرا؟ ن ب این علت ک قاول دادهایام
بل ب این علت کا آن کاار درسات اسات .اگار ماا
دریابيم ک کاري نادرست است باید از آن خاودداري
کنيم هرچند قولش را داده باشايم ( Godwin, 1793:

 .)3.3در هر دو حال ،چنين نيست ک ب طور کلي ماا
باید ب قولهایمان پايبند باشيم .هرچند نظر گاادوین
غيرمعمول است اما از سخنان او روشن است ک هام
با مفهوم قول دادن آشناست هم با عر

قول دادن ک

دشواريهاي تبيين تحویلگرایانۀ شناخت اخالقي ۲۲۹


منشأ آن است .اگر یک گزاره را ک ادعا شده تحليلاي

باید شاه را حرکت دهد تا مانع حمل شاود یاا مهارة

است بتوان انکار کرد و این انکاار ناشاي از بادفهمي

حمل کننده را بردارد بلک فقط نتيج ميدهاد کا در

مربوطا نباشاد ،آن گازاره

بازي شطرنج (طب قواعد شطرنج) باید این کارهاا را

کلمات یا بادفهمي عار

بکند .ب همين سان این مقدم ک جونز قاول داد کا

تحليلي نيست.
من معتقدم سرل ایان ایاراد را پايش بيناي کارده و
کوشيده آن را خنثا کند .با اعتقااد او ،درباارة عار
قول دادن دو نوع ساؤال مايتاوان پرسايد :ساؤال از

ب اسميت پنج دالر بدهد نتيج نميدهد ک جونز با
شرط نبود عوامل معارض باید با اساميت پانج دالر
بدهد بلک فقط نتيج ميدهد ک در عر

قاول دادن

بيرون و سؤال از درون .مثالً این سؤال ک «اصالً چرا

(طب قواعد عر

ما باید چنين عرفاي داشات باشايم؟» ساؤالي بيروناي

عوامل معارض باید اسميت پنج دالر بدهد .اگار ایان

است ک دربارة عر

قول دادن پرسيده ميشود و نا

قول دادن) جاونز با شارط نباود

نکت برصواب باشد« ،بایاد»ي کا سارل از مقادمات

در درون آن .ممکن است سؤال «آیا باید ب قولهااي

غيرارزشي استنتاج ميکند ،هرچناد نتيجا اي ارزشاي

خود پايبند بود؟» با این سؤال بيروني کا «آیاا بایاد

است اما ب معناي دقي کلم «اخالقاي» نيسات زیارا

قول دادن را پاذیرفت؟» خلاط شاود یاا یکاي

بایدهاي اخالقي نامشروط هستند ،در حالي کا بایاد

عر

دانست شود .اما اگر این را سؤال را در جایگااه دقيا

سرل نامشروط نيسات :اگار مان عار

قولهاا و نا درباارة
آن یعني ب عنوان سؤالي دربارة 

کلمات مربوط ب آن را بفهمم ،مايتاوانم بفهمام کا

عر

قول دادن در نظر بگياریم ،ساؤالي تهاي اسات

همانند این سؤال ک «آیا مثلثها س ضلعياناد؟» .قباول

طبا قواعااد عاار

قاول دادن و

قااول دادن بایااد چا بکاانم ،امااا

نميتوانم بفهمم ک چ باید بکنم.

کردن چيزي ب عنوان قول دادن ،هماان پاذیرفتن ایان
است ک ب شرط نبود وظاائف معاارض بایاد با آن
پايبند بود)Searle, 1964: 51( .

بر اساس این تفکيک ،انکار کسي همچون گاادوین

 .5يتی ه
دیدگاه تحویل گرایي اخالقاي دیادگاهي اسات باا
هااد

نشااان دادن اینک ا واقعياات اخالقااي تافت ا اي

را باید انکاري بيروني بادانيم .در ایان صاورت بایاد

جدابافتاا از جهااااني کاا ساااراغ داریااام نيسااات.

تحليلي بودن را تفکيک کنيم با دو ناوع .۱ :تحليلاي

تحویل گراي اخالقي ،شناخت اخالقي را نيز باا الهاام

بودن از درون  .۳تحليلاي باودن از بيارون یاا بطاور

گرفتن از چنين اندیش اي ميخواهد تبيين کناد .و در

کلي .گزارة تحليلياي (از قبيل ت یا ۳الف) ک سارل

صورتي ک موف باشد نقطۀ قوت و بلکا دليلاي لا

براي استنتاجش نياز دارد و غيرقابل انکار ميداناد ،از

دیدگاه او خواهد بود .از بحثي ک در قسامت ایان

درون عر

قول دادن تحليلاي اسات ،در حاالي کا

مقال ا دربااارة شااناخت اخالقااي در حاادود و ثیااور

موردي همچون گادوین ،تحليلي بودن بيروني چناين

تحویل گرایي اخالقاي طارح کاردیم ،با ایان نتيجا

گزارههایي را نفي ميکند .بار اسااس ایان نکاات با

ماايرساايم ک ا توجي ا باورهاااي اخالقااي از طری ا

نکتۀ دیگري نيز تفطن پيدا ميکنايم :ایان مقدما کا

باورهاي نااخالقي با موانع جادي مواجا اسات .با

بهرام ،محمود را کيش کرد نتيج نميدهد ک محماود

طور خاخ ،مشاکلي کا درباارة شاناخت تحليلاي،
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وجود دارد ناشي از زیر سؤال بودن همااني مفهاومي

استنتاج منط جدید ،چند نمون استنتاج مايآورد کا

است ک هر نظریۀ تحویل گرایي تحليلي ميان مفااهيم

از است ب باید عبور ميکنناد .ایان اساتنتاجهاا را در

ارزشي و مفاهيم غيرارزشي قائل مي شود .بار اسااس

همان مواجهۀ نخست مشکوک ميیابيم و مايپرسايم

شناخت تحليلي ،باور ما ب اصول اخالقي بنياادین از

جزء ارزشي۹اخالقي نتيج  ،ناگهان از کجا پيادا شاد؟

قبيل «عملي درست است ک موجد بيشترین لذت در

دیدیم ک «باید» در نتيجا هااي اساتنتاجهااي پرایار،

جهان باشد» ب نحو پيشين (مستقل از تجربا ) موجا

اصالتاً حضور ندارد بلک ب نحاو تهاي حضاور دارد

مي شوند یعناي از طریا همااني مفهاومي محماول

یعني ب جاي آن هار کالماي باا هار محتاوایي آورده

اخالقي این اصول با محمول ناااخالقي آنهاا .همااني

شود ،کال نتيجا صااد خواهاد ماناد و با اعتباار

تحليلاااي مفااااهيم ارزشاااي۹اخالقاااي باااا مفااااهيم

استنتاج خدش اي وارد نخواهد کرد .مفهاوم «حضاور

غيرارزشي۹نااخالقي مورد ایرادهااي جادي از جملا

تهي» یک مفهوم عام منط جدید است ک «مثالهااي

پرسش باقي مور قرار گرفت است ،و ب همين دليال

نقض» پرایر تنها نمون هاایي از آن هساتند .یعناي در

امروزه دیدگاه مطرحي نيست.

استنتاجهاي معتبر منط جدید هر کالمي ک در نتيج

دربارة موج ساختن باور ارزشي۹اخالقي از طریا

ب نحو تهي حضور داشت باشد ،ب جایش هر کالماي

استنتاج آنها از باورهاي غيرارزشي۹ناااخالقي ،نتيجا

ميتوان آورد و اعتبار استنتاج خدش دار نخواهد شاد.

گرفتيم ک اوالً استنتاجهاي مرساوم و متعاار
شکا

ماا از

چنان ک دیدیم منط تنها دربارة کالم تهاي (و ادوات

استاباید عبور نميکنند .ثانياً ،هيچ اساتنتاجي

منطقي) محافظ کار نيست .پيگدن ،اصال تادقي شادة

بگاذرد و دليال آن اصال

محافظ کاري منط را ک بر منط جدید هام شامول

نمي تواناد از ایان شاکا

محافظ کاري منط است :مقدمات باید حاوي نتيجا

دارد چنين معرفي و صورتبندي ميکند :هايچ کاالم

باشند .این دریافات شاهودي در اساتنتاج قياساي با

(نامنطقي) نمي تواند ب صورت غيرتهي در نتيجۀ یاک

آساني تعبير مي شود ب این شرح :نتيجاۀ یاک قيااس

اساتنتاج معتبار حضاور داشات باشاد مگار اینکا در

معتبر نمي تواند حاوي حدهایي باشد ک در مقادمات

مقدمات آمده باشد .دربارة برخي اجزاي نتيج یعناي

موجود نيستند .بنابراین ،گزارهاي ک در آن «بایاد» یاا

هر کالم نامنطقي غيرتهي ميتوان گفت کا مقادمات

هر کلمۀ ارزشي دیگر وجود داشت باشد ،نميتواند از

باید حاوي آنهاا باشاند .شاکا

مقدمات فاقد باید یا کلمات ارزشاي دیگار ،اساتنتاج

همين اصل عام منطقي در استنتاجهاي اخالقي اسات:

قياسي شود .اگر استنتاج معتبر ،ب قياس محدود باود،

هيچ کاالم ارزشاي۹اخالقاي غيرتهاي ،از هايچ کاالم

این سخن کافي بود اما دستکم بنا بر منط جدید یاا

غيرارزشي۹نااخالقي ب نحو معتبر قابل استتاج نيست.

کالسيک ،استنتاج معتبر ب قياس محادود نمايشاود.

درباااارة اساااتنتاج بااار اسااااس پيوناااد معناااایي

استنتاجهاي معتبري در منط جدیاد وجاود دارد کا

توصيفياارزشي گفتيم ک سرل ميخواهد نشان دهاد

محافظ کاري منط را نفاي مايکناد ،ماثالً « Aنتيجا

ک دستکم در بسياري موارد ميان جمالت توصايفي

ميدهاد  .»A v Bپرایار بار اسااس ایان قالابهااي

و ارزشي شکا

اساتابایاد ،تحقا

معناایي وجاود نادارد تاا بتواناد از

مقدمات توصيفي نتيجۀ ارزشي اساتنتاج کناد .ادعااي
نگاه ن د به پانوش  13و .12

دشواريهاي تبيين تحویلگرایانۀ شناخت اخالقي ۲۲۹


اساسي او این است ک قول دادن بنا بر تعریاف فعال

سرل فقط نتيج مي دهد جاونز در درون عار

قرار دادن خود تحت الازام با انجاام دادن آن اسات.

دادن باید ب اسميت پنج دالر بدهاد .اگار ایان نکتا

مبناي او این است ک یک نوع از جماالت توصايفي،

برصواب باشد ،بایدها یا نبایدهایي ک سرل مي تواناد

جمالتي هستند ک مسبو ب وجود برخي عار هاا

از مقدمات غيرارزشاي اساتنتاج کناد (بایاد با قاول

سيستمي متشکل از قواعد مقاوم اسات.

پاي بند بود ،نباید دزدي کرد ،نباید دروغ گفات ،و)...

هستند عر

قاول

وليتهااا
بسااياري از الزامهااا ،تعاادها ،حقااو  ،و مسائ 

هرچند ارزشاي هساتند ،اماا با معنااي دقيا کلما

(مؤلف هاي اخال ) ،عرفي هستند .کل این استنتاج بار

اخالقااي نيسااتند ،زیاارا بایاادهاي اخالقااي نامشااروط

این قاعدة مقوم مبتني است ک «قاول دادن هماان بار

هستند در حالي ک بایدهاي سرلْ نامشروط نيستند.

عهده گرفتن الازام با انجاام آن اسات»«.نبایاد دروغ
گفت» بيان دیگري است از اینک «چيازي را تصادی

منابع

کردن ،متضمن بر عهده گرفتن الزام ب راسات گفاتن

اصیري ،سيدعلي ،)۱۲/۱( .واقع انگاري اخالقي و مسائلۀ

است .همۀ این اصول ب نظر سرل مثاالهااي نقضاي

رابطاۀ مالحظااات اخالقااي بااا عماال ،رسااال دکتااري

هستند در مقابل شکا

استاباید .سرل این اصول را

ب این دليل تحليلي مي داند ک «قاعادة مقاوم» عار
مربوط هستند .اشکال شده است ک آنچ او تحليلاي
مي داند واقعاً تحليلي نيست .زیرا براي اینک تحليلاي
باشد الزم است ک انکار آن یا ناشي از بدفهمي کلماۀ
قول دادن باشد یا ناشي از بدفهمي خاود عار
دادن .اگر کسي عر

قاول

قول دادن را رد یا محکوم کناد

مي تواند الزام ب انجام قول را انکار کند بادون اینکا
انکار او ناشي از این دو بدفهمي باشاد .چناين کساي
الزام ب انجام قاولهاا را مساتقل از خاود قاول دادن
مي داند .سرل مي تواناد پاساخ دهاد کا ایان انکاار،
انکاري بيروني است یعني بيرون از عار

قاول دادن

رخ مي دهد ،در حالي ک مقصود او این اسات کا از
درون عر

قول دادن نميتوان الازام با انجاام آن را

انکااار کاارد .چنااين انکاااري اساات ک ا ماننااد انکااار
س ضلعي بودن مثلث است .الزمۀ چنين پاسخي ایان
است ک گزارة تحليلياي ک سارل باراي اساتنتاجش
نياز دارد و انکارناپذیر مي داناد ،از درون عار

قاول

دادن تحليلي است .و از این الزم ميآید کا اساتنتاج
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