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چکیده

مور( )3091در استدلال پرسش باز ادعا میکند که مفهوم «خوب» را نمیتوان بر اساس
مفاهیم دیگر اعم از مفاهیم طبیعی و غیرطبیعی تعریف کرد .پل بلومفیلد( )6992به تبعیت
از داروال-گیبارد-ریلتن( )3006تقلیل ناپذیری مفهوم خوب را مبتنی بر هنجارمند بودن
این مفهوم تبیین نموده است .بر اساس این ایده ،مفهومِ «خوبی» -برخلاف مفاهیم دیگری
که معمولاً در تعریف خوبی بیان میگردد ،مثل مفهومِ «لذت بخش بودن» ،ویژگیِ راهبر
کنش بودن را داراست .افزون بر این بلومفیلد هنجارمندی مفهوم خوب را قابل قیاس و
شبیه به هنجارمندی معناشناختی میداند .مطابق استدلال پیروی از قاعدة ویتگنشتاین معنا
هنجارمند است به این اعتبار که معانی الفاظ واجد خصیصۀ راهبری کنش هستند و به بیان
ی
دیگر معانی واژگان کاربست آنها را در زبان به نحوی هنجاری مقیّد میکند .هدف اصل ِ
ما در این مقاله بررسی ادعای بلومفیلد و مقایسه هنجارمندی در حوزة اخلاق با هنجارمندی
 تاریخ دریافت 98/2/23 :؛ تاریخ پذیرش98/6/11 :
 .3استادیار فلسفه پژوهشکده علوم شناختی(نویسنده مسئول) .rezamosmer@yahoo.com
 .6دانشیار فلسفه دانشگاه اصفهان.seyedali.kalantari@gmail.com ،
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معناشناختی است .بدین منظور ابتدا به ایضاح استدلال پرسش باز مور و سپس به توضیح
هنجارمندی معناشناختی خواهیم پرداخت .پس از آن برهان بلومفیلد را بازتقریر خواهیم
کرد و در پایان استدلال خواهیم کرد که برخلاف نظر او هنجارمندی در حوزة اخلاق با
هنجارمندی معناشناختی شباهت ندارد.
واژگان کلیدی :هنجارمندی ،مور ،ویتگنشتاین ،خوب ،معنا ،بلومفیلد.
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مقدمه

جی ای مور( )3091با طرح استتتدلالِ مشتتهوری که در متون فلستتفی معاصتتر تحت عنوان
استتدلال پرسش باز شناخته میشود ،ادعا میکند که مفهوم «خوب» را نمیتوان بر اساس
مفاهیم دیگر اعم از مفاهیم طبیعی و غیرطبیعی تعریف کرد .به زعم مور تمامی تلاشهایی
که در تاریخ فلستفه برای تعریف مفهوم «خوبی» شتده است ،هه آنها که تلاش نمودهاند
مفهوم مذکور را بر استتتاس مفاهیم طبیعی تعریف کنند و هه آنها که تلاش نمودهاند آن
را بر استتتاس مفتاهیم مابعدالطبیعی تعریف نمایند دهار مغالطهای شتتتدهاند که مور آن را
«مغالطه طبیعتگرایانه» 3مینامد .فلاسفه بسیاری در تاریخ فلسفه معاصر به بررسی استدلال
مور و یتا اراهته دلیل برای هرایی قابل تعریف نبودن مفهومِ «خوبی» پرداختهاند (به عنوان
مثتال بنگرید به ;Darwall et. al 1992; Baldwin 2010; Bloomfield 2006

 .)Ball 1988; Dancy 1990پل بلومفیلد ( )2006استتتتدلال نموده استتتت که دلیل
تعریف ناپذیریِ مفهومِ «خوبی» ،هنجارمند بودن این مفهوم استتتت .به این معنا که مفهو ِم
«خوبی» -برخلتاف مفاهیم دیگری که معمولاً در تعریف خوبی بیان میگردد (مثل مفهومِ
«لذت بخش بودن») ویژگیِ راهبر کنش بودن را دارا استتتت .همننین بلومفیلد استتتتدلال
کرده است که استدلال پرسش باز 6مور مصداقی است از برهان پیروی از قاعدة لودویگ
ویتگنشتتتتتاین ،بته این معنتا که وی معتقد استتتت ویژگی هنجارمند بودن مفهومِ «خوبی»
مصداقی است از هنجارمند بودن معنا .بر اساس این آموزة ویتگنشتاین ،معانی الفاظ واجد
خصتتیصتتۀ راهبری کنش هستتتند یعنی معانی واژگان کاربستتت آنها را در زبان به نحوی
هنجارمند مقیّد میکند .ستتلال اصتتلیای که در این مقاله بر آن تمرکز خواهیم نمود ناظر
به همین مدعای بلومفیلد است ،به بیان دیگر بررسی خواهیم نمود که آیا هنانکه بلومفیلد
مدعی استت هنجارمندیِ مفهومِ «خوبی» قابل قیاس و شبیه به هنجارمندی معنا در استدلال
پیروی از قاعده ویتگنشتتتاین استتت یا نه .برای بررستتی این ستتلال مهم ،مقاله را با بررستتی
ستتتلالات مقدماتیتری همنون هرایی ناممکن بودن اراهۀ تعریفی از مفهوم خوبی از نظر
1. Naturalistic Fallacy
2. Open Question Argument
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مور و ربط آن با هنجارمندی این مفهوم و همننین بررسی مفهوم هنجارمندی معنا از نظر
ویتگنشتاین ،آغاز خواهیم کرد .مدعای ما آن است که برهانی که بلومفیلد برای ادعایش
طرح کرده استتت برهانی ناموفق استتت و نمیتواند مقصتتود وی را برآورد .به منظور اراهه
هارهوبی جامع و قابل فهم که تقریر و بررستتی ستتلالات و مدعای فوق را تستتهیل نماید،
مقتاله پیش رو را به پن بخش مهم تقستتتیم نمودهایم .در بخش نخستتتت مقاله استتتتدلال
پرستتتش باز مور را تقریر خواهیم کرد .هنان که خواهیم دید این استتتتدلال با واقعگرایی
اخلاقی 3مور در پیوند استتت .بخش دوم مقاله به مخالفان واقعگرایی مور و این ادعایشتتان
خواهیم پرداخت که هنجارمندی احکام اخلاقی امری عجیب و غریب 6استتتت و به همین
دلیتل واقعگرایی اخلتاقی نتادرستتتت استتتت .بتته نظر بلومفیلتد جملگی این مختتالفتان در
پیشفرضی اشتراک دارند :منحصراً مفاهیم اخلاقی دارای توان هنجاری و راهبری کنش

1

هستتتند .در بخش ستتوم استتتدلال پیروی از قاعده و این ادعا را توضتتیح میدهیم که معنا
امری هنجتارمند استتتت .این استتتتدلال بخشتتتی از تلاش بلومفیلد برای رد این پیشفرض
مشتتتترک و دفتا از واقعگرایی مور خواهتد بود .در بخش ههارم استتتتدلال بلومفیلد را
بازستازی و بررستی خواهیم کرد .هنان که خواهیم آورد وی با کاربستت راهبرد شری
جرم 2میکوشتتد نشتتان دهد که احکام اخلاقی همانند احکام معناشتتناختی واجد ویژگی
هنجتارمندی هستتتتند و هنجارمندی اخلاق 5به همان اندازه غریب استتتت که هنجارمندی
معناشناختی .2بخش پایانی مقاله به نقد برهان بلومفیلد اختصاص دارد .مدعای اصلی مقاله
این استتتت که هنجارمندی اخلاقی ،برخلاف مدعای بلومفیلد ،مصتتتداق و یا قابل قیاس با
هنجارمندی معنا نیست .برای توجیه این مدعا استدلال خواهیم کرد که اولاً برهان بلومفیلد
(الف) نمونه ناموفقی از اعمال راهبرد شتری

جرم استت و (ب) توضیح روشنی از علت
1. Moral Realism
2. Queer
3. Action-guiding Role
4. Companion in Guilt Strategy
5. Moral Normativity
6. Semantic Normativity
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گشتتوده بودن پرستتش باز به دستتت نمیدهد .همننین خواهیم گفت که راهبرد شتتری
جرم اصولاً راهبردی بیفرجام است و نمیتواند مقصود بلومفیلد را برآورده سازد.
 .9پرسش باز

جی ای مور تعریف کردن مفهوم «خوب» 3را برای اخلتتاق امری استتتاستتتی میشتتتمتتارد
( ،)Moore, 1903: 57از نظر مور پرستتشهایی که فیلستتوف اخلاق باید بدان پاستتخ
دهد به این قرار است:
(پرسش « )3خوبی» به هه معنا است؟
برای پاسخ به سلال فوق میباید پیشتر به پرسش زیر پاسخ مثبت داده باشیم:
(پرسش  )6آیا میتوان معنای «خوبی» را تعریف کرد؟
از میتان فیلستتتوفتان اخلاق دو گروه به (پرستتتش  )6مثبت پاستتتخ دادهاند :مدافعان
طبیعتتگرایی 6یتا معتقتدان بته «اخلتاق طبیعتگرایانه» )Moore, 1903: 62-64(1و
کستتتانی کته مور آنها را مدافعان «اخلاق مابعدالطبیعی» 2میخواند ( Moore, 1903:
 .)91تفاوت این دو دستته در پاستخهایشتان به (پرستش  )3است .طبیعتگرایان معتقدند
کته مفهوم خوبی را میتوان برحستتتب مفتتاهیم طبیعیای همنون «لتتذت» 5تعریف کرد.
بهعبارتدیگر ،به باور ایشتتان هرگاه از ویژگی «خوبی» حرف میزنیم در حقیقت دربارة
ویژگی طبیعیای همنون «لتتذتبخشتتتی» صتتتحبتت میکنیم .بتتا این اوصتتتاف ،تعریف
طبیعتگرایانۀ مفهوم خوبی را میتوان به هنین صورت کلی و انتزاعیای نوشت:
(تعریف طبیعتگرایانه)  xخوب است اگر و تنها اگر  xدارای ویژگی  Nباشد.
متغیر  xبیانگر هر آن هیزی است که میتوان ویژگیای را بر آن حمل کرد و متغیر
 Nبیانگرِ ویژگیای طبیعی استتت .ویژگیهای طبیعی ویژگیهایی هستتتند که میتوانند با
1. Good
2. Naturalism
3. Naturalistic Ethics
4. Metaphysical Ethics
5. Pleasure
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شتتتیوههتای مرستتتوم در علوم طبیعی مورد بررستتتی قرار گیرنتتد .بتا این تقریر از تعریف
طبیعتگرایانه روشن است که هر تعریف طبیعتگرایانهای از خوبی تنها از راه فروکاهش
به ویژگیای طبیعی شتتدنی خواهد بود 3.مدافعان «اخلاق مابعدالطبیعی» مفهوم خوبی را از
راه فروکتاهش آن بته مفتاهیم کتاملتاً مابعدالطبیعیای همنون «مورد تأیید خداوند بودن»
تعریف میکنند .اگر بهجای مفهوم مابعدالطبیعی ،متغیر  Mرا بگذاریم صتتتورت انتزاعی
تعاریف مابعدالطبیعی هنین خواهد بود:
(تعریف مابعدالطبیعی)  xخوب است اگر و تنها اگر  xدارای ویژگی  Mباشد.
بته نظر مور ( )1903: 90-91هر دو پتاستتتخ طبیعتتگرایانه و مابعدالطبیعی دهار
مشتکل «مغالطۀ طبیعتگرایانه» هستند 6.مور هرگونه تلاش برای تعریفِ مفهوم «خوبی» را
کته از نظر وی نه از راه تقلیل به مفاهیم طبیعی قابل انجام استتتت و نه از راه فروکاهش به
مفاهیم مابعدالطبیعی ،مغالطۀ طبیعتگرایانه مینامد .مور همانند دکارت و لایبنیتس این
اصل را مسجل میداند که اگر مفهومی مرکب و قابلتحلیل باشد ،باید مفاهیم بسیطی نیز
وجود داشته باشند که مفهوم مرکب مذکور به آنها تجزیهپذیر باشد .مدعای مور به طور
خلاصه آن است که برشمردن اجزاء مفهوم «خوبی» ممکن نیست هراکه این مفهوم اصول ًا
جزء ندارد (وارنوک ،3129 ،ص .)59 .به بیان دیگر ،به زعم مور در پاستخ این سلال که
«خوبی هیست؟» هیزی جز این پاسخ که «خوبی ،خوبی است و این منتهای مطلب است»
نمیتوان بیتان نمود (همتان ،ص .)56 .مور برای ایضتتتاح متدعتای خویش مثتال تعریف
واژههای دالّ بر رنگها ،مثل رنگ زرد را به میان میآورد .بر استتاس آموزههای فیزی
اپتی

یکی از لوازم طبیعی رنگ زرد بودن ،آن است که نور واجد طولموج و فرکانسی

 .3برای توضیح آن دسته از رویکردهای طبیعتگرایانهای که غیرفروکاهشی )(Nonreductive Naturalism
هستند رجو کنید به )(Miller, 2013, chapter 8
 .6فیلسوفانی نشان دادهاند که (الف) اصل ًا آننه مور مغالطه خوانده است اصلاً مغالطه نیست و (ب) حتی اگر مغالطه
هم میبود اسم درستش «مغالطۀ تعریفی» ( )Definitionist Fallacyمیبود .به این دلایل فرانکنا ()1939
اصطلاح «نابینایی تعریفی» یا ( )Definist Blindnessرا به عنوان جایگزین «مغالطۀ طبیعتگرایانه» پیشنهاد کرده
است .برای نمونه از دفا از استدلال مور بنگرید به (.)Strandberg, 2003
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خاص باشتتتد اما از نظر مور شتتتهوداً واضتتتح استتتت که طولموج و یا فرکانس مذکور
نمیتوانتتد یکی از اجزاء معنتتای زرد -یعنی آننتته متتا وقتی دربتتارة رنتتگ زرد ستتتخن
میگوییم ،قصتد میکنیم -باشتد (همان ،ص .)51 .دلیل وی این استت که اشتخاصی که
معنای واژه زرد را میفهمند و آن را در زبان عادی بهدرستی استفاده میکنند ممکن است
کوهت

ترین اطلتاعی از دانش فیزیت

اپتیت

و کشتتتفیتات آن در مورد طولموج نور

مذ کور نداشته باشند .از نظر مور هرگونه تلاش برای تعریف معنای واژه زرد بیهوده است
هراکه این مفهوم خود بستتیط بوده ،واجد عناصتتر ستتادهتر نیستتت (همان ،ص .)51 .نکتۀ
متذکور عینتاً در مورد تعریف مفهوم «خوبی» نیز صتتتدق میکنتد .هنانکه قبلاً بیان شتتتد
هرگونه تلاش برای تعریفِ این مفهوم محتوم به شتکستت استت .مور برای مسجل نمودن
این مدعا از استتدلال مشتهوری که در متون فلستفی به استتدلال پرستش باز مشتتهور است
استتتفاده میکند .برای توضتتیح مطلب مثالی بیاوریم .به دو مفهوم «مجرد» و «بیهمستتر»
بیندیشید .هر ی

از این دو مفهوم را میتوان برحسب دیگری تعریف کرد:

(تعریف مجرد)  xمجرد است اگر و تنها اگر  xبیهمسر باشد.
حال ستلال این است که از کجا بدانیم هنین تعریفی صادق است؟ راهحل این است
که آزمونی طرح کنیم که بتواند به سلال زیر جواب دهد:
(پرسش مجرد) آیا کسی که بیهمسر است مجرد هم است؟
میتوان هنین آزمونی پیش نهتاد :اگر تنها راه پاستتتخ به (پرستتتش مجرد) رجو به
جهان خارج و انجام مشتاهدة تجربی باشتد آنگاه این پرستش ،پرسشی باز خواهد بود .از
ستوی دیگر اگر برای پاسخ به این سلال به هیزی بیش از دانستن معانی واژههای «مجرد»
و «بیهمستتر» نیاز نداشتتته باشتتیم ،این پرستتش ،ستتلالی بستتته خواهد بود( .پرستتش مجرد)
ستلالی بستته استت هراکه با صرف دانستن معنای «مجرد» و «بیهمسر» و بینیاز به رجو
به جهان میتوان گفت که آیا (تعریف مجرد) صتتادق استتت یا کا ب (رکMoore, .
.)1903: 72
بتته (تتعتریف طبیعتتت گرایتتانتته) و (تعریف متتابعتتدالطبیعی) بتتازگردیم .تعتتاریف
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طبیعتگرایانه و مابعدالطبیعی همگی با هنین پرسشی مواجه هستند:
(پرستتش خوبی) :آیا اگر عمل  xدارای ویژگی  Mیا  Nباشتتتد ،آنگاه آیا  xخوب
هم است؟
به عبارتی آیا اگر عملی خوب باشتتد ضتترورت مفهومیای وجود دارد که آن کنش
مثلاً لذتبخش (که مصتتداقی استتت از  )Nیا مورد تأیید خداوند (که مص تداقی استتت از
 )Mباشتتد؟ به نظر مور بهصتترف دانستتتن معنای مفاهیم خوب ،لذت بخش بودن و مورد
تأیید خدا بودن نمیتوان پاستتتخی برای (پرستتتش خوبی) اراهه نمود و لذا تعریف مفهوم
خوب بر استتاس هر ی

از دو مفهوم اخیرتر نادرستتت استتت .به ستتخن دیگر (پرستتش

خوبی) ستتتلالی باز استتتت .به باور مور امکانپذیر استتتت عملی لذتبخش یا مورد تأیید
خداوند باشتتد اما خوب نباشتتد ،هراکه مفهوم «خوب» هیچ رابطۀ ضتتروریای با این دو
مفهوم ندارد( .تعریف طبیعتگرایانه) و (تعریف مابعدالطبیعی) هرگز ضتتروری نیستتتند و
بته همین دلیتل قتادر نیستتتتنتد ماهیت خوبی را توضتتتیح دهند .به نظر مور ،برخلاف رأی
مدافعان این دو گونه تعریف ،مفهوم «خوبی» تعریف ناپذیر استتتت و پاستتتخ درستتتت به
(پرستتتش « ،)6خیر!» استتتتت .استتتتتتدلتتال مور ( )1903: 66-69را میتوان اینگونتته
صورتبندی کرد:
( )3اگر (تعریف طبیعتتگرایتانته) یا (تعریف مابعدالطبیعی) صتتتادق باشتتتند آنگاه
(پرسش خوبی) پرسشی بسته خواهد بود( .مقدمه)
(( )6پرسش خوبی) پرسشی باز است( .مقدمه)
(نتیجته  )3بر استتتاسِ قتاعتدة رفع تتالی این نتیجته حاصتتتل میشتتتود که (تعریف
طبیعتگرایانه) یا (تعریف مابعدالطبیعی) صادق نیستند.
( )1اگر مفهوم «خوبی» تعریفپذیر باشتتد آنگاه (تعریف طبیعتگرایانه) یا (تعریف
مابعدالطبیعی) صادق خواهد بود( .مقدمه)
(نتیجه  )6مفهوم «خوبی» تعریف ناپذیر است.
برهان پرستش باز مور دارای تبعات هستتی شتناختی هم هستت .مور معتقد است که
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«هیچ ایرادی در این ادعا نیست که خوب به کیفیتی ساده و تعریف ناپذیر دلالت میکند».
( )Moore, 1903: 62با این نکته میتوان استدلال فوق را گامی پیشتر برد:
( )2اگر مفهومی تعریف ناپذیر باشد آنگاه به ویژگیای ساده و یگانه 3ارجا میدهد.
(مقدمه)
(نتیجه  )1مفهوم «خوبی» به ویژگیای ساده و یگانه ارجا میدهد.
(نتیجه  )1قلب واقعگرایی اخلاقی مور است واقعگراییای که بنا بر آن واقعیتهایی
مطابق با احکام اخلاقی و ویژگیهایی مطابق با مفاهیم اخلاقی وجود دارند .این واقعیتها
و ویژگیها عینی و مستتتتقل از هناند یگانه ،ستتتاده و تجزیه ناشتتتدنی هستتتتند و قابل
فروکاهش به هیچ واقعیت و ویژگی طبیعی و یا مابعدالطبیعیای نیستند.
 .4هنجارمندی اخلاقی

پل بلومفیلد از ی

سو در توافق با مور مدعایِ باز بودنِ (پرسش خوبی) را میپذیرد اما از

ستوی دیگر تبیین مور برای توضتیح هراییِ باز بودن این پرسش را قابل قبول نمیداند .به
باور بلومفیلد ،برخلاف نظر مور ،اینکه مفهوم «خوبی» تعریف ناپذیر است ( 6)p. 170و
ویژگی خوب بودن ویژگیای ستتاده استتت ( )p. 178توضتتیحی ناکافی برای باز بودن
(پرسش خوبی) هستند:
ی
«چه چیزی پرسش باز را مفتوح نگاه میدارد؟ به نظر مور جواب این سؤال سادگ ِ
خوبی است .با این حال با آن که شاید سادگی امکان تحلیل را منتفی سازد همچنان
میتوان تا حدی به خود اطمینان داشت که گاه بشود خوبی را بهمحض دیدن باز
شناخت ،بهویژه که ظاهر ًا همگی قادریم واژة ’خوب‘ را به انحاء مختلفی – که خود
نشاندهندة فهم ما از معنای آن است -به کار ببریم .مشکل بر سر تأیید یا انکار
امکان تحلیلی کامل از خوبی یا تعریف «خوب» نیست […] سادگی و پیچیدگی،
خارج از موضوعاند .با اینکه کار مور در نشان دادن پرسش باز و توضیح برخی از
نتایج آن ارزنده است توضیحی رضایتبخش از دلیل باز بودن پرسش باز به دست
1. Sui generis
 .6ازاینپس در ارجا به مقالۀ بلومفیلد تنها به شمارة صفحۀ مقاله اشاره خواهیم کرد.
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نمیدهد)p. 178( ».

به نظر بلومفیلد مور در استدلال پرسش باز دو ادعای متفاوت دارد .آنها را اینگونه
مینویسیم:
(مور  )3هر تعریفی از «خوبی» تعریفی ناقص استت و پرستشی مانند (پرسش خوبی)
پرسشی باز است.
(مور  )6تعریف ناپذیری مفهوم «خوب» و بستتیط بودن ویژگی خوبی دلیل باز بودن
پرسش باز است.
بلومفیلد معتقد استتت که مور تنها در اابات صتتحت ادعای اول موفق بوده استتت .او
تبیینی جایگزین برای تبیین (مور  )6پیشنهاد میکند:
«تفسیر متداول از استدلال پرسش باز این است که کاربرد واژة «خوب» مقید
بهصورت خاصی از هنجارمندی است که از بسته شدن پرسش باز ممانعت میکند.
محمول «خوبی» قادر است به نحوی خاص کنش را راهبری میکند .خوبی «نیروی
هنجاری» 3خاصی دارد که ضرورتاً موجب انگیزشی نقض پذیر 6میشود .از آن روی
که چنین نیرویی را نمیتوان در هیچ تعریفی گنجاند همة تعاریف رایج «خوبی» به
نظر ناقص میآیند و حاصل ،پرسش باز است)p. 170( 1».

تبیین جتایگزین بلومفیلد از دلیل بازماندن پرستتتش باز را میتوان اینگونه خلاصتتته
کرد :دلیل باز بودن پرستتش باز این استتت که مفهوم خوبی مفهومی هنجاری استتت .هنان
1. Normative Force
2. Defeasible
 .1در متون فلسفی برای تشریح مفهوم انگیزش نقض پذیر بهکرات از این مثال که برگرفته از (Steglich-
) Petersen 2009:401است ،استفاده شده است .در نظر بگیرید که بهشدت گرسنهاید و پس از بازگشت به خانه
ش
با غذای پرکالری که همسرتان تهیه نموده روبرو میشوید .واضح است که این گرسنگی شدید ،میل یا انگیز ِ
) (motivationشما را برای مصرف غذا را بر خواهد انگیخت .در ضمن فرض کنید که شما در هند ماه گذشته
اضافهوزن پیداکردهاید ،شما از این اضافهوزن بسیار رن میکشید و بهشدت خواستار کاهش وزن خود هستید .در
این شرایط اگرهه تمایل به خوردن غذا دارید ،اما هون واجد انگیزه قویتری برای کاهش وزن خود هستید ،انگیزه
دوم انگیزه اول را نقض نموده از رفتن به سمت غذا و خوردن آن اجتناب خواهید نمود .برای توضیح بیشتر در باب
مفهوم انگیزش نقض پذیر همننین بنگرید به توضیحات در پاراگرافهای بعدی این مقاله.
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که از بند نقلشده روشن است بلومفیلد ویژگی هنجاری بودن را برحسب ویژگی راهبری
کنش معرفی کرده است .بهعبارتدیگر:
مفهوم  xمفهومی هنجاری است اگر و تنها اگر این مفهوم راهبر کنش باشد.
در بند بالا میتوان دید که بلومفیلد مفهوم «راهبر کنش بودن» را نیز برحستتب مفهوم
«انگیزش» توضیح داده است .همننین:
«انتظار این است که آن چیزهایی که ما «خوب» میخوانیم دارای توان اثرگذاری
بر ما باشند و بهمحض آن که آنها را تشخیص بدهیم ضرورتاً بر انگیزههای ما اثر
بگذارند)p. 185( ».

به عبارتی صوریتر:
مفهوم  xراهبر کنش است اگر و تنها اگر حمل  xبر کنشی همنون  aبهضرورت به
فرد انگیزة نقضپذیری برای انجام عمل  aبدهد.
بگذارید کمی درنگ کنیم و ادعای بلومفیلد را توضتتتیح دهیم .به کنشتتتی همنون
کم

به دیگران فکر کنید .اگر ویژگی «خوب بودن» را بر این عمل حمل کنیم حکمی

خواهیم داشت به این قرار:
(ک) کم

کردن به دیگران خوب است.

بلومفیلد میگوید مفهوم «خوبی» هنجاری و راهبر عمل استتتت به این معنا که وقتی
آن را در حکمی مثتل (ک) بر عمتل کمت
عنوان صتتادر کنندة حکم ،انگیزة کم

به دیگران حمل میکنیم ضتتترورتاً به ما ،به

به دیگران را میبخشتتد .این انگیزه ممکن استتت

آن اندازه قوی نباشتتتد که به انجام عمل منتهی شتتتود ،هراکه ایبستتتا انگیزههایمان برای
کارهایی دیگر قویتر از این انگیزه باشند و آن را نقض کنند ،اما در هر حال حکم (ک)
بته دلیتل داشتتتتن عنصتتتری هنجتاری یعنی محمول «… خوب استتتت» متا را بته کتتاری
میانگیزاند .هنین رویکردی را «درونگرایی انگیزشی اخلاقی» 3میخوانند و به این شکل
صورتبندی میکنند:
1. Moral Motivational Internalism

622

دوفصلنامه علمی تأملات فلسفی ،شمارة  ،42بهار و تابستان 9911

این ی

ضرورت مفهومی است که اگر فردی حکمی اخلاقی صادر کرد که (ک) آنگاه

آن فرد برای عمل مطابق (ک) برانگیخته شود.

3

اگر برای نمونته (تعریف طبیعتتگرایتانته) را بپتذیریم نتیجه این خواهد بود که باید
گفت اگر کسی حکم کند که (ک) آنگاه درواقع حکم کرده است که مثلاً (ل):
(ل) کم

کردن به دیگران لذتبخش است.

به بیانی دیگر:
کسی حکم میکند که (ک) اگر و تنها اگر وی حکم کند که (ل).
حال با فرض درونگرایی انگیزشی اخلاقی و حکم (ل) باید نتیجه گرفت:
ضتتترورت دارد کته اگر فردی حکم کرد کته (ل) آنگاه آن فرد برای عمل بر طبق
(ک) برانگیخته شود.
متأستتتفانه هنین ضتتترورتی وجود ندارد ،یعنی از اینکه شتتتما کم
لذتبخش بدانید ضرورتاً برنمیآید که انگیزهای هم برای کم

به دیگران را

به دیگران داشته باشید.

به بیان دیگر پاسخ ما به این دو سلال فرق میکند:
(سلال  )3آیا ضرورت دارد کسی حکم کند که (ک) و به انجام عملی مطابق با این
حکم برانگیخته شود؟
(ستلال  )6آیا ضترورت دارد کسی حکم کند که (ل) و به انجام عملی مطابق با این
حکم برانگیخته شود؟
بر استاس رأی درونگرایان انگیزشتی اخلاقی پاسخ (سلال  )3مثبت و جواب (سلال
 )6منفی استتت .کاملاً تصتتور پذیر استتت که کستتی بهرغم باور به (ل) هیچ انگیزهای برای
کم

به دیگران نداشتتته باشتتد 6.تمام دلیل باز بودن (ستتلال  )6و بستتته بودن (ستتلال )3

 .3صتورتبندیهای مختلفی از درونگرایی انگیزشتی اخلاقی وجود دارد اما نظر به آن که سادگی و پینیدگی این
نستخهها تأایری در هدف مقاله ندارند از نستخۀ ستادهای از آن صتحبت کردهایم .برای نسخهای پینیدهتر بنگرید به
) .(Smith, 1994: chapter 3برای توصتتتیفی موجز و دقیق از استتتتدلالهای له و علیه درونگرایی انگیزشتتتی
اخلاقی بنگرید به (.)Rosati, 2016
 .6مدافع طبیعتگرایی میتواند با رد درونگرایی کل استدلال را منحل کند (ن

.)Miller, 2013: 22 .
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هنجتاری بودن مفهوم «خوبی» و هنجاری نبودن مفاهیم طبیعیای همنون «لذتبخشتتتی»
استتت .این بدان معنا استتت که اخلاق ،امری هنجارمند استتت .هنجارمند بودن اخلاق تمام
حرف تبیین بلومفیلد است .ریلتن بهخوبی همین نکته را روشن کرده است:
«چرا دانش ما به ویژگیهای طبیعی یک عمل سبب نمیشود که پرسش اصیل
اخلاقیای دربارة مجاز بودن آن کنش پرسشی بسته باشد؟ دلیلش این است که
مسئلة پرسشهای اخلاقی تعیین آن چیزی است که تصمیمها ،امیال و احساس-
هایمان را سامان میدهد و مشخص میکند که باید چه تصمیمی اتخاذ کنیم ،چه
بخواهیم و یا چه احساسی داشته باشیم .اخلاق ،امری هنجاری است و نمیتوان
ویژگی طبیعیای سراغ کرد که چنین خصیصهای داشته باشد ]…[ .چنین مینماید
که میتوان تصور کرد دو نفر دربارة همة ویژگیهای عملی اتفاقنظر داشته باشند
اما دربارة اینکه آیا آن عمل باید انجام شود یا نه اختلافنظر داشته باشند .اختلاف
هنجاری دربارة آنچه باید انجام گیرد اختلاف دربارة ویژگیهای طبیعی یک عمل
نیست چراکه پیشتر فرض کردهایم که دو نفر دربارة ویژگیهای طبیعی عمل
همنظر هستند)Darwall, 1998: 36-37( ».

تتا بتدین جتا از آن گفتیم که برخلاف مفاهیم طبیعی و مابعدالطبیعی ،مفاهیم اخلاقی
دارای نیروی هنجتتاریِ راهبری کنش هستتتتنتد و بنتا بر نظر بلومفیلتد همین نیروی ویژه و
عجیب در مفاهیم اخلاقی استت که گشوده ماندن پرسش باز را تبیین میکند 3.حال سلال
مهم این استت که هه هیزی ستبب میشتود که مفاهیم اخلاقی دارای این نیروی هنجاری
ویژه و عجیب باشتند و مفاهیم طبیعی و مابعدالطبیعی نباشتند؟ پاستتخ مور به این سلال در
نو خاص واقعگرایی اخلاقی او ریشه دارد:
(مور  )1ویژگیهتای اخلتاقی عینیای کته مفتاهیم اخلتاقی بته آنها دلالت میکنند
برخلتتاف ویژگیهتتای عینی طبیعی دارای توانی هنجتتاری هستتتتنتتد و بتته همین دلیتتل هم
برخلاف ویژگیهای طبیعی قادر به راهبری کنشهای ما هستند.
بتته بیتتانی دیگر مور علتتت هنجتتارمنتتد بودن مفتتاهیم اخلتتاقی را هنجتتارمنتتد بودن
ویژگیهتتای اخلتتاقی معرفی میکنتتد .اینکتته هرا مفهومی متتاننتتد «خوب» دارای توان
 .3بلومفیلد در توضیح استدلال پرسش باز به راه داروال-گیبارد-ریلتن ( )1992میرود.
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هنجاری استت به این دلیل استت که «خوب» به ویژگیای اخلاقی دلالت میکند که خود
آن ویژگی دارای توان هنجاری و راهبری کنش است .با این حال هنین توضیحی بهجای
آن کته ستتترهشتتتمۀ هنجارمندی اخلاق را توضتتتیح دهد و از رازی پرده بردارد بر ابهام
میافزاید و به این ستتتلال تازه دامن میزند که هرا این ویژگیهای اخلاقی اصتتتلاً دارای
هنین خصیصهای هستند و قادر به انگیزش آدمیان هستند؟ به قول داروال-گیبارد-ریلتن:
«[اگر برای این ادعا که] مشاهدة ویژگیهای غیرطبیعی مرتبط در حقیقت مشاهدة
اجباری تخطی ناپذیر به عمل است هیچ توضیح یا دلیلی اقامه نکنیم ،نتیجه این
خواهد بود که صرفاً بر راز آلودگی ماهیت این ویژگی غیرطبیعی افزودهایم و توضیح
این امر را که چگونه میتوان این ویژگی را ادراک کرد یا [نیروی] هنجارمندی را
در آن [ویژگی] ملتفت شد ،رازناکتر کردهایمDarwall, Gibbard and ( ».
)Railton, 1992: 118

پیشتتنهاد (مور  )1ما را هندان جلوتر از قبل نمیبرد( .مور  )1به ما میگوید که دلیل
غریب بودن و داشتتتتن توان هنجاری مفاهیم اخلاقی در احکام اخلاقی این استتتت که این
مفاهیم به ویژگیهایی ارجا میدهند که دارای توان هنجاری هستتتند .حال مشتتکل تازه
این استتت که هرا برخی ویژگیها دارای توان هنجاری هستتتند؟ در نبود توضتتیحی برای
این خصتیصه آننه (مور  )1پیش رویمان مینهد صرفاً راز و ابهامی تازه است .شماری از
فیلستتتوفتان اخلاق با اشتتتاره به همین ضتتتعف (مور  ،)1واقعگرایی اخلاقی مور را ناموفق
دانستتتتهاند و راههای ضتتتد واقعگرایانه مختلفی ،از نظریههای ناشتتتناختگرایانه در باب
اخلتاق 3گرفتته تتا نظریتۀ خطتا در مورد اخلتاق 6را پیشتتتنهاد کردهاند .هنین مینماید که
استتتدلال پرستتش باز مور بیش از آن که به کم

وی در اابات واقعگراییاش بیاید برای

ناشتتتناختگرایان دربارة اخلاق منفعت داشتتتته استتتت ( .)Brink, 2001: 156به نظر
بلومفیلد جملگی این تلاشها در رد واقعگرایی اخلاقیِ مور نتیجۀ منطقی این رأی استتتت
که هنجارمندی اخلاقی ،امری یگانه و منحصتتربهفرد استتت ( .)p. 170هنین پیشفرضتتی
میان مخالفان واقعگرایی اخلاقی مور مشترک است:
1. Moral Non-cognitivism
2. Error Theory about Morality
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(پیشفرض مشترک) منحصراً مفاهیم اخلاقی دارای توان هنجاری و راهبری کنش هستند.
دلیل اینکه حکم (ل) حکمی در حوزة اخلاق نیستتتت نیز همین پیشفرض استتتت.
مفهوم «لذتبخش» در حکم (ل) فاقد توان راهبری کنش استتتت .بلومفیلد هدف خود را
رد همین (پیشفرض مشترک) قرار میدهد:
«رأی اصلی مقاله این است که هیچ هنجارمندی یگانه و منحصراً عجیب و ویژهای
که معنای واژة ’خوب‘ را تحت تأثیر خود داشته باشد وجود ندارد)p. 171( ».

بتته عبتتارتی وی میکوشتتتد از راه رد (پیشفرض مشتتتترک) مهمترین انگیزه برای
پذیرش رویکردهای مخالف واقعگرایی را بیاار کند ( .)p. 170برای توضتتیح استتتدلال
بلومفیلد لازم استت پیشتر برهان پیروی از قاعدة ویتگنشتاین را که برهان بلومفیلد به آن
متکی است ،توضیح دهیم.
 .9برهان پیروی از قاعده

بلومفیلد در انکار (پیشفرض مشتتترک) از آرای ویتگنشتتتاین متأخر و استتتدلال پیروی از
قاعدة وی 3استتفاده کرده ،6استتتدلال میکند که همانگونه که مفاهیم اخلاقی دارای توان
هنجاری هستتتند تمام مفاهیم دیگر بشتتری نیز دارای خصتتلت هنجارمندی هستتتند 1.با این
اوصتتتاف هیچهیز غریب ،ویژه و منحصتتتربهفردی در هنجارمندی مفاهیم اخلاقی وجود
ندارد و تبیین باز بودن پرستتش باز ابداً دهار ابهام و راز آلودگی نخواهد بود .بگذارید با
مثالی برهان پیروی از قاعده را توضیح دهیم .به این سلال ریاضی بیندیشید:

1. Rule-following Argument
 .6میلر و رایت ( )Miller and Wright, 2002مجموعه خواندنیای از مقالاتی دربارة مفهوم پیروی از قاعده
نزد ویتگنشتاین فراهم کردهاند.
 . 1بلومفیلد فهم خود از برهان پیروی از قاعدة ویتگنشتاین را بر خوانش کریپکی از وی استوار کرده است .به همین
دلیل ما نیز در این بخش از مقاله از تعبیر کریپکی ( )1982برای توضیح آرای ویتگنشتاین و هنجارمندی معنا استفاده
میکنیم .خوانش کریپکی خود محل مناقشه بوده است .برای شرحی از ایرادها به تفسیر کریپکی از ویتگنشتاین
بنگرید به (.)Kusch, 2006
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؟=52+22
فرض کنیتد تابهحال بزرگترین تابع ریاضتتتیاتی با علامت « »+که انجام دادهاید این
بوده استت .52+52 :حال فیلسوفی از شما میخواهد که بگویید کدامی

از دو عدد زیر

جواب درست است:
 365یا 5
احتمتالاً بگویید  .365توجیهتان برای این جواب هیستتتت؟ هرا فکر میکنید جواب
درستت «؟= 365 ،»52+22است و نه 5؟ برای توجیه پاسختان قاعدتاً به دنبال واقعیتهایی
خواهید گشت که بگویند هرا  365پاسخ درست است .ی

توجیه این خواهد بود:

(توجیه)  365پاستخ درست به «؟= »52+22است به این دلیل که علامت « »+به معنای
جمع است.
فیلستتتوف ما ی

شتتتکاک تمامعیار استتتت .او خواهد پرستتتید :از کجا میدانید که

علامت « »+به معنای جمع است و نه جمب؟ وی جمب کردن را اینگونه تعریف میکند:
(تعریف جمب) علامت « »+به معنای جمب استت اگر و تنها اگر ( )aاگر شناسههای
دو متغیر xو  yکه در دو ستوی علامت « »+آمدهاند اعدادی باشند مساوی یا بزرگتر از
عدد  ،52آنگاه پاسخ ?= x+yخواهد بود  5و ( )bاگر شناسههای دو متغیر xو  yکه در
دو سوی علامت « »+آمدهاند اعدادی باشند کمتر از عدد  ،52آنگاه تابع ریاضیاتی موجود
تابع جمع خواهد بود.
شتتتما برای اینکه نشتتتان دهید (توجیه) درستتتت استتتت خواهید کوشتتتید واقعیت یا
واقعیتهایی را پیدا کنید که نشتان دهند (توجیه) صتادق است .این واقعیتها هه خواهند
بود؟ ممکن استتتت بخواهید به رفتارهای زبانی و غیرزبانی پیشتتتین خود ارجا دهید و از
آنها به عنوان واقعیتهایی برای پشتتتیبانی از (توجیه) استتتفاده کنید ،اما همانطور که در
فرض اولیهمان آمده بود تابهحال هرگز تجربهای از اِعمال تابع ریاضیاتی  x+yبر اعدادی
مستتاوی یا بزرگتر از  52نداشتتتهاید .هیچکدام از رفتارهای پیشتتین شتتما نمیتوانند نقش
واقعیتتهتای پشتتتتیبتان (توجیته) را ایفتا کننتد .گزینتۀ دیگر این استتتت کته بخواهیتد به
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آمایشهای 3پیشین خود ارجا دهید .قند در حالت عادی محلول نیست اما دارای آمایش
و استعداد حل شدن است .میگویید همین وضع در مورد شما هم صادق است :اینکه در
گذشتته هیچ تجربهای از ستلال و پاسخ به «؟= »52+22نداشتهاید به این معنا نیست که در
گذشتتتته دارای این آمایش نبودهاید که اگر روزی از شتتتما پرستتتیدند «؟= »52+22آنگاه
بگویید  .365با اینکه در گذشته هرگز با پرسش «؟= »52+22روبهرو نشدهاید همواره در
همان پاسخهایتان به اعداد کوه

تر از  52واجد این آمایش بودهاید که « »+را به معنای

جمع بته کتار ببریتد و در آینده فقط  365را به عنوان جواب درستتتت پیشتتتنهاد کنید .در
گذشتتته هرگز دارای این آمایش نبودهاید که به ستتلال «؟= »52+22پاستتخ  5را بدهید و
همین واقعیت است که (توجیه) را پشتیبانی میکند.
شتتوربختانه فیلستتوف شتتکاک هنوز راضتتی نشتتده استتت .شتتکاک دو ایراد به تعبیر
آمایشتتتی از واقعیتهای پشتتتتیبان معنا خواهد گرفت :ایراد فصتتتلی 6و ایراد هنجارمندی.
ازآنجاییکه فقط ایراد دوم به مقالۀ بلومفیلد مربوط استتت ما نیز صتترفاً دربارة آن ستتخن
خواهیم گفت 1.واقعیتهای رفتاری و آمایشتتتی واقعیتهایی طبیعی هستتتتند و میتوانند
موضتو بررستیهای علوم طبیعیای همنون روانشتناسی و علوم اعصاب قرار گیرند .آن
هه ازاینگونه واقعیتهای طبیعی مربوط به گذشتتتۀ فرد میتوان استتتنتاج کرد این استتت
که وی در آینده و مثلاً هنگامیکه با ستتتلال «؟= »52+22مواجه شتتتود هه جور پاستتتخی
عرضتتته خواهد کرد .با این حال این واقعیتها از مشتتتخص کردن هیزی ناتوان هستتتتند:
اینکه فرد در آینده هه پاستتخی باید عرضتته کند .این واقعیتها فاقد ویژگی هنجارمندی
هستتتند .آنها هنجاری برای تمیز پاستتخ درستتت از نادرستتت پیش نمینهند .این دو حکم
 .3برای اصطلاح  Dispositionدر رشتههای مختلف علمی برابرهای فارسی متنوعی نهاده شده است .در روانشناسی
اصطلاح  Dispositionرا به استعداد ،آمادگی ،آمایه ،گرایش ،تمایل ،خلق ،طبع و خصلت ترجمه کردهاند.
فیلسوفان این اصطلاح را به گرایش ،استعداد ،آمادگی ،قابلیت ،میل و تمایل برگرداندهاند .ما از «آمودن» که «آمادگی»
و «آمایه» از آن ساخته شدهاند واژة «آمایش» را به عنوان معادل به کار میگیرم .کلمۀ «آمایش» به ما امکان میدهد
آمایش انگاری ( )Dispositionalismو آمایشی ( )Dispositionalرا هم بسازیم.
2. Disjunctional
 . 1برای توضیحی مفصل از این دو ایراد بنگرید به ).(Miller, 2007: 172-175
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معناشناختی را در نظر بگیرید:
(ح  »+« )3به معنای جمع است.
(ح « )6مثلث» به معنای مثلث است.
هنجارمندی معنا میگوید که اگر (ح  )3صادق باشد آنگاه باید به سلال «؟=»52+22
پاستخ داد  365و اگر (ح  )6صتادق باشتد ،آنگاه از این قاعده پیروی کن :باید «مثلث» را
بر xاطلتاق کرد اگر و تنها اگر  xی

مثلث باشتتتد .هنان که میبینیم هنجارمندی معنا

متضتتمن قاعده یا هنجار استتت قاعدهای دربارة عمل جمع و یا قاعدهای دربارة کاربرد یا
اطلاق نشانۀ «مثلث»:
(قاعده جمع) باید به سلال «؟= »52+22پاسخ داد.365 :
(قاعده مثلث) باید «مثلث» را بر  xاطلاق کرد اگر و تنها اگر  xی

مثلث باشد.

(قاعده جمع) به ما میگوید پاستتخ درستتت به ستتلال «؟= »52+22هه استتت :جواب
درستت  365استت .این قاعده یا هنجار به ما میگوید در پاستخ به سلال «؟= »52+22هه
باید کرد .واقعیتهای طبیعیای همنون رفتارها و آمایشهای ی

فرد نمیتوانند به وی

بگویند وی در آینده و در مواجهه با «؟= »52+22باید پاستتتخ دهد  365یا 5؟ هنان که در
بحث از هنجارمندی معنا میبینیم برای معناداری نشتانۀ « »+و واژة «مثلث» ،شرط ضروری
آن استتتت که هنجاری وجود داشتتتته باشتتتد .پیروی از این قاعده یا هنجار عنصتتتر مقوّم
معناداری واژگان و نشتتانههای زبانی استتت .معنا هنجارمند استتت به این خاطر که شتترط
ضتتروری معناداری پیروی از هنجار استتت .هنجارمندی معنا را هیچ واقعیت طبیعیای مثل
رفتار و آمایش ضتتمانت نمیکند .هر حکم معناشتتناختیای میگوید که کلمه را هگونه
باید و هگونه نباید به کار برد .حال ستتتلال این استتتت که اگر منشتتتأ هنجارمندی احکام
معناشتتتناختی در واقعیتهایی طبیعی نیستتتت پس در کجا استتتت؟ به نظر میرستتتد باز با
پدیدهای غریب روبهرو شتدهایم :توضتیح ریشۀ هنجارمندی احکام معناشناختی .هنان که
در بخش بعتدی خواهیم دید بلومفیلد با توستتتل به همین غریب بودن هنجارمندی احکام
معناشناختی به دفا از هنجارمندی احکام اخلاقی میپردازد.
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 .2استدلال شریک جرم

در این بخش استتتتتدلتال بلومفیلتد را توضتتتیح خواهیم داد .خواهیم دیتد که به زعم وی
(پیشفرض مشتترک) نادرستت استت و نهتنها احکام اخلاقی بلکه احکام معناشناختی هم
هنجارمند هستند و هنجارمندی اخلاقی به اندازة هنجارمندی معناشناختی و نه بیش از آن،
غریب است .بلومفیلد معتقد است که:
«هر آن چه که تعریف ’خوب‘ را باز نگاه میدارد تعریف کلمههایی همچون ’جمع‘،
’جرم‘’ ،مثلث‘ و باقی کلمات زبان را هم باز نگه میدارد .بهطورکلی نمیتوان
مطمئن بود که الآن یک کلمه را به همان شیوهای به کار میبریم که پیشتر
بهکاربردهایم)p. 171( ».

همتانگونته کته رفتارها و آمایشهای گذشتتتتۀ من به من نمیگویند اکنون و آینده
«جمع» را هگونته بتایتد بته کتار ببرم ،اینکته در گتذشتتتتته هنگتام کتاربرد «خوب» هه
آمتایشهتایی داشتتتتتهام نمیگوینتد کته این مفهوم را به هه هیزهایی باید اطلاق کنم .به
آمایشتتتی همنون «خواستتتتِ خواستتتتن» 3فکر کنیم .اینکه در گذشتتتته هر آننه را که
خواستهام که بخواهم خوب هم بوده است هرگز نمیگوید در آینده هه باید بکنم:
«این واقعیت تجربی که هر چیزی که در گذشته خواستهام که بخواهم خوب بوده
است ،کافی نیست برای اثبات آن که «خوب» تنها به چیزهایی دلالت میکند که
ما میخواهیم که بخواهیم .این واقعیت تجربی دست بالا نشان میدهد که ’خوب‘
و آنچه ما ’میخواهیم که بخواهیم‘ یک مصداق دارند .هممصداق بودن ’خوب‘ و
آنچه ما ’میخواهیم که بخواهیم ‘ جوازی نیست برای آن که ’خوب‘ را آن چیزی
تعریف کنیم که میخواهیم که بخواهیم)pp. 175-176( ».

به سخنی دیگر «خوب» را نمیتوان اینگونه تعریف کرد:
(تعریف خوب  x )3خوب است اگر و تنها اگر  xدارای ویژگی  nیا  mباشد.
 nبتته ویژگیای طبیعی و  mبتته ویژگیای متتابعتتدالطبیعی ارجتتا میدهنتتد .بتته نظر
بلومفیلد برهان پیروی از قاعدة ویتگنشتاینگونهای استدلال پرسش باز است .وی استدلال
1. Desire to desire
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پرستتتش بتاز در مورد تعریف خوبی را بتا زبتان برهان پیروی از قاعده اینگونه تصتتتویر
میکند:
«آنچه در نهایت میتوان از استدلال پرسش بازآموخت این است که هر تعریفی از
’خوب‘ تعریفی است گشوده به تردید ،چراکه هیچ قطعیتی وجود ندارد که آن تعریف
همة اطلاقهای کنونی و آتی ’خوب‘ را در خود بگنجاند .در مواجهه با هر مورد
تازهای ،ولو آن که آن مورد معیارهای مندرج در تعریف «خوب» را برآورده باشد،
همواره میتوان سؤال کرد که آیا این مورد تازه هم خوب است .تجارب گذشتة ما
از فلان شیوة کاربرد یک کلمه به ما نمیگوید که آن کلمه را در حال حاضر یا در
آینده نیز باید بر همان اشیاء اطلاق کنیم)p. 177( ».

رفتارها و آمایشهای پیشین ما واقعیتهای طبیعی هستند .این واقعیتها فاقد «نیروی
هنجاری»ای هستتتتند که برای معناداری کلمات ضتتترورت دارد .خواستتتتِ خواستتتتن هم
آمایشتتی طبیعی استتت و هرگز نمیتواند به ما بگوید در آینده باید از هه هنجاری پیروی
نماییم« .خواستتِ خواستن» نمیتواند همانند واژة «خوب» کارکردی هنجاری داشته باشد
و کنشهای ما را راهبری کند .با این اوصتتاف تعریف خوبی باید همنون تعریف «مثلث»
و «جمع» هیزی مانند این باشد:
(تعریف خوب  x )6خوب است اگر و تنها اگر  xدارای ویژگی خوب بودن باشد.
حال هنجارمندی معنا ایجاب میکند که:
اگر (تعریف خوب  )6صتادق باشد ،آنگاه از این قاعده پیروی کن« :خوب» را بر x
اطلاق کن اگر و تنها اگر xخوب باشتتتد .باید «خوب» را بر  xاطلاق کرد اگر و تنها اگر
xخوب باشد.
آننه در تعبیر فوق نقش استتاستتی ایفا میکند و مقوم معنای «خوب» استتت قاعده و
هنجار زیر است:
(قاعده خوب) باید «خوب» را بر  xاطلاق کرد اگر و تنها اگر xخوب باشد.
هنجار بالا به ما میگوید که هه شتتتکل از کاربستتتتهای این مفهوم درستتتت و هه
شتکلهایی نادرستت هستتند .کوتاهستخن آن که واژة «خوب» درست همانند و هماندازة
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واژههتایی همنون «جرم» و «مثلث» و درواقع تمامی واژگان زبان ،دارای نیروی هنجاری
استتت و رفتار ما را راهبری میکند .بهاینترتیب (پیشفرض مشتتترک) که هنجارمندی را
مختص و منحصتتر به مفاهیم و احکام اخلاقی میشتتمارد پیشفرضتتی مردود خواهد بود.
دیدیم که این پیشفرض عامل استتتاستتتیای در پذیرش رویکردهای مخالف واقعگرایی
بوده است .بلومفیلد با نشان دادن آن که نهتنها زبان اخلاق بلکه زبان به طور عام هنجارمند
است گامی در خنثی کردن استدلال مخالفان واقعگرایی مور برمیدارد:
«سؤال بجا نه این است که «چگونه معنای ’خوب‘ رفتار را راهبری (یا تحریک)
میکند؟» و نه اینکه «چگونه معنای ’موجه‘ رفتارم را راهبری میکند؟» .سؤال
درست این است که «چگونه معنای هر واژهای ،از ’جمع‘ و ’جرم‘ گرفته تا ’مثلث‘،
رفتار را راهبری میکند؟» .از یاد نبریم که صحبت کردن و نوشتن به معنای دقیق
کلمه رفتار هستند)p. 183( ».

شتتتاید به نظر بیاید که قصتتتد بلومفیلد فروکاهش هنجارمندی اخلاقی به هنجارمندی
معناشتتناختی و ستتپس رد هنجارمندی اخلاقی استتت ،اما وی بهروشتتنی هنین تصتتوری را
مردود میداند .او میگوید هدف مشتتتخص و محدودش این استتتت که نشتتتان دهد که
«معانی اصتتتطلاحهای اخلاقی هیچ هنجارمندی عجیب و غریبی ندارند بلکه به همان اعتبار
هنجارمند هستتتند که معانی دیگر واژگان زبان هنجارمند هستتتند )p. 171 n. 1( ».آننه
برای بلومفیلد مهم استت نفس هنجارمندی استت ،فارا از آن که در کجا ستراا شود :در
اخلاق ،معناشتناستی و یا معرفتشتناستی .به نظر وی ستلال مهم ستلال از خصایص عام و
مشترک هنجارمندی است ( .)p. 171 n. 1وی میگوید:
«سؤالی که واقعاً باید بپرسیم این است ’اصولاً چه طور در جهان چیزی میتواند
رفتار را راهبری کند؟‘» ()p. 183

بته نظر بلومفیلتد هیزی به «نحوی خاص» و «منحصتتتربهفرد» عجیب در هنجارمندی
اخلاقی وجود ندارد ( )p. 183و اگر هیز غریبی وجود داشته باشد آن را در تمام اشکال
هنجارمندی میتوان دید:
«به هر روی انگیزههای ما تحت تأثیر نحوة اندیشیدن ما هستند و افکار ما بر
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رفتارمان اثر میگذارند .حال اگر چنین واقعیتی عجیب است این عجیب بودن در
همه جا هست .با این حال اصطلاح ’عجیب بودن فراگیر‘ یا تناقض است یا
ناسازهگوی .3بهاینترتیب چیزی عجیب و غریب نخواهیم داشت .ویتگنشتاین حق
دارد :عجیب بودن ساخته و پرداختة فیلسوفان است)p. 186( ».

اگر هنجتارمنتدی اخلاقی به همان معنا عجیب باشتتتد که دیگر اشتتتکال هنجارمندی
غریتب هستتتتنتد پس گویی هیچهیز غریبی در هنجتارمندی وجود ندارد .بگذارید کمی
دقیقتر به این برهان بلومفیلد نگاه کنیم .به نظر میرسد بلومفیلد برای استدلال خود در رد
رویکردهتای مختالف با واقعگرایی مور از راهبردی استتتتفاده کرده استتتت که به راهبرد
شتتری

جرم مشتتهور استتت .در راهبردهای استتتدلال از راه یافتن شتتری

جرم فیلستتوف

میکوشتتد نشتتان دهد که آن ویژگیهایی از ادعایش را که مورد مناقشتتۀ مخالفان استتت
دستتتتۀ دیگری از ادعاها هم دارا هستتتتند با این فرق که آن گفتهها یا مورد مناقشتتته قرار
نگرفتتهاند یا کمتر محل مناقشتتتهاند .فرض کنیم فیلستتتوفی میگوید واقعیتهای اخلاقی
دارای ویژگی  xهستتتتنتد .مخالفان وی معتقد هستتتتند داشتتتتن ویژگی  xامری غریب و
نامتعارف استت .فیلستوف ما ادعا میکند که واقعیتهای اخلاقی تنها واقعیاتی نیستتند که
واجد این ویژگیاند بلکه مثلاً واقعیتهای ریاضتتتی هم که مخالف وی مشتتتکلی با آنها
ندارد دارای ویژگی  xهستند .حال فیلسوف استدلال میکند که اگر داشتن ویژگی  xدر
مورد واقعیات ریاضتتتی ایراد ندارد ،در مورد واقعیات اخلاقی هم باید بیاشتتتکال باشتتتد.
بلومفیلد هم میکوشتتتد نشتتتان دهد که ویژگی هنجارمندی را نهتنها احکام اخلاقی بلکه
احکام معناشتناختی (و معرفتشتناختی) هم دارا هستند .وی با این استدلال نتیجه میگیرد
که هنجارمندی مفاهیم اخلاقی ابداً عجیب نیستتتت هراکه مفاهیم دیگر هم همین ویژگی
را دارند و کستی این ادعای هنجارمندی را در آن حوزهها مورد مناقشته قرار نداده است.
هتالوارد لیلهمر ( )2013اشتتتکتال مختلفی برای استتتتتدلتال از راه یتافتن شتتتری

جرم

بازمیشتناستد( :الف) استتلزام .6در این شتکل استتدلال میکوشتیم نشان دهیم اینکه مثل ًا
1. Oxymoron
2. Entailment
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واقعیتهای اخلاقی دارای ویژگی  xهستتتتند نتیجۀ منطقی آن استتتت که مثلاً واقعیتهای
ریاضی دارای ویژگی  xهستند( .ب) شباهت .3در این نو استدلال میکوشیم نشان دهیم
کته مثلتاً واقعیتتهای ریاضتتتی هم مانند واقعیتهای اخلاقی دارای ویژگی  xهستتتتند و
استتدلال میکنیم که هون این موضتو در مورد واقعیتهای ریاضتی محل مناقشه نیست
پس همین وضع هم باید در مورد نو اخلاقی صادق باشد.
هنان که آمد بلومفیلد قصتد ندارد هنجارمندی اخلاقی را به هنجارمندی معناشناختی
فرو بکاهد و اولی را مستتتلزم دومی بداند .بهاینترتیب استتتدلال شتتری

جرم بلومفیلد بر

یافتن شباهت استوار است و نه استلزام .وی میخواهد نشان دهد که «خصلتهایی عام در
هنجتارمنتدی معنتاشتتتنتاختی ،معرفتی و اخلتاقی وجود دارد و هر یت

از اینها نوعی از

هنجارمندی است» (.)p. 171 n. 1
 .5نقد بلومفیلد

بگذارید نگاهی به مستتتیری بیندازیم که بلومفیلد در مقالهاش طی کرده استتتت .وی ادعا
میکند که مور با استتتتدلال پرستتتش باز نشتتتان میدهد که هر تعریفی از «خوبی» تعریفی
ناقص استتت (مور  .)3وی با (مور  )3همدل استتت اما معتقد استتت که (مور  )6نادرستتت
استتت و تعریف ناپذیری «خوب» و ستتادگی ویژگی خوبی ،تبیین مناستتبی برای باز بودن
پرستتتش بتاز نیستتتت .وی بته راه داروال-گیبتارد-ریلتن میرود و تبیینی جتایگزین اراهه
میدهد که بنا بر آن هنجارمندی مفهوم «خوب» دلیل بازماندن پرستتتش باز استتتت (تبیین
بلومفیلد) .تبیین جایگزین تنها در صورتی بهتر از (مور  )6است که به ما بگوید هه هیزی
باعث میشتتتود مفاهیم اخلاقی دارای نیروی هنجاری باشتتتند .مور معتقد بود که دلیل این
امر آن است که مفاهیم اخلاقی به ویژگیهای اخلاقی عینیای دلالت میکنند که برخلاف
ویژگیهتتای طبیعی میتواننتتد راهبر کنشهتتای فرد بتتاشتتتنتتد (مور  .)1این توان راهبری
کنشها ویژگیای غریب استتتت که در ویژگیهایی طبیعی یافت نمیشتتتود .این غریب

1. Similarity
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بودن راه را بر نتاشتتتنتاختتگرایتان اخلاقی برای مخالفت با واقعگرایی مور میگشتتتاید.
مخالفان مور در اندیشهای مشترک هستند :اینکه تنها مفاهیم اخلاقی دارای توان هنجاری
راهبری کنش هستتتتند (پیشفرض مشتتتترک) .تمام هدف بلومفیلد این استتتت که از راه
استتتتدلال شتتتری

جرم نشتتتان دهد این پیشفرض مخالفان (مور  )1نادرستتتت استتتت و

هنجارمندی امری همهگیر است و در نهایت به همین دلیل هیچهیز غریبی در هنجارمندی
اخلتاقی وجود نتدارد .در این بخش میخواهیم نشتتتان دهیم استتتتدلال بلومفیلد ناکارآمد
است .به این منظور دو ایراد طرح خواهیم کرد:
( )3استدلال خواهیم کرد که برهان بلومفیلد در شکل فعلی آن ناموفق است (بخش .)5.3
( )6خواهیم گفت که استدلال بلومفیلد اصولاً هم نمیتواند توفیق یابد (بخش .)5.6
در قستتتمت  5.3دو استتتتدلال علیه برهان شتتتری

جرم بلومفیلد اراهه خواهیم کرد.

نخستت خواهیم گفت استتدلال وی در برآوردن یکی از شرطهای ضروری که هر برهان
شتتری

جرمی باید برآورده کند ،ناموفق استتت (بخش  .)5.3.3ستتپس استتتدلال خواهیم

کرد که هنجارمندی اخلاقی دارای عنصتتری استتت که هنجارمندی معناشتتناختی فاقد آن
استتت (بخش  .)5.3.6در قستتمت دوم ( )5.6خواهیم گفت که راهبردهای شتتری

جرم

دهار مشتتتکلی عام هستتتتند و همین مشتتتکل علت ناکامی همیشتتتگی آنها به طور عام و
استدلال بلومفیلد به نحوی خاص است.
 .9-5ایراد اول :ناکامی استدلال بلومفیلد

در این بخش به دو ایراد به استتدلال بلومفیلد اشتاره خواهیم کرد و میکوشیم نشان دهیم
که اگر این دو ایراد درستتت باشتتند استتتدلال بلومفیلد در نیل به مقصتتودی که برای آن
طراحی شده است ناکام است.
 .9-9-5مسئلۀ برآورده نشدن شرط ()9

هالوارد لیلهمر ( )2013سته شترط را برای موفقیت هر استتدلال شتری

جرمی ضروری

میداند( :شتترط  )3آننه را که محل مناقشتته استتت و قرار استتت برایش استتتدلال بیاوریم
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بهدرستتی توضتیح داده باشتیم( .شرط  )6آن هیزی را که محل مناقشه نیست و قرار است
از آن کم

بگیریم نیز درستت توضیح داده باشیم( .شرط  )1رابطۀ میان مبدأ در شرط 3

و مقصتتد در شتترط  6را دقیق شتترح کرده باشتتیم .ما از این شتتروط ستتهگانۀ لیلهمر برای
توضتیح ایرادهایمان به بلومفیلد استتفاده خواهیم کرد .ایراد نخست ما به استدلال بلومفیلد
این است که برهان وی شرط ( )3را برآورده نمیکند.
هنتان کته آمتد بلومفیلد معتقد استتتت مفهوم «خوبی» مانند مفاهیم «جرم» و «مثلث»
هنجارمند استت .با این حال وی در توضیح و صورتبندی استدلالش مدام میان دو حکم
متفاوت به عنوان مصادیق حکم اخلاقی رفتوآمد میکند:
(تعریف خوب « )6خوب» به معنای خوب است.
(س)  Pخوب است.
 Pمتغیری برای کنشهای انستان است .برگرفتن هر ی

از دو حکم (تعریف خوب

 )6و (س) نتای متفاوتی برای استتتتدلال بلومفیلد خواهد داشتتتت .در آننه از پی خواهد
آمد استتدلال را برحستب هر ی

از این دو حکم بررستی میکنیم .برای توضتتیح مشکل

بلومفیلد دو رأی زیر را که به نظر میرستتد بلومفیلد به آنها معتقد استتت در نظر بگیرید:
(بلومفیلد  )3حکم  Jحکمی اخلاقی است.
(بلومفیلد  )6حکم  Jحکمی هنجارمند و راهبر کنش است.
حتال بتا نظر به آن که بهجای متغیر  Jحکم (تعریف خوب  )6را بگذاریم یا (س) را
استتدلال شری

جرم سرنوشتهایی متفاوت خواهد یافت .بگذارید نخست استدلال را با

(تعریف خوب  )6بیازماییم .حکم معناشناختی زیر را به یاد داریم:
(ح « )6مثلث» به معنای مثلث است.
هنان که دیدیم برهان پیروی از قاعده اظهار میدارد که معنا امری هنجارمند استتت.
بهاینترتیب میتوان گفت:
اگر معنا امری هنجارمند باشتتد ،آنگاه اگر (ح  )6صتتادق باشتتد ،آنگاه از این هنجار
(قتاعتده مثلث) پیروی کن :باید «مثلث» را بر xاطلاق کرد اگر و تنها اگر xی

مثلث
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باشد.
در ستخن از هنجارمندی معنا عنصر مقوم هنجارمندی به معنای دقیق کلمه خود «معنا
دادن» 3استتت .آننه باعث میشتتود از (ح  )6بتوان نتیجه گرفت که باید از (قاعده مثلث)
پیروی کرد مفهوم «… به معنای  - - -استتتت» یا همان «معنا دادن» استتتت .مفهوم «معنا
دادن» مفهومی هنجارمند استت و همین عنصتر است که باعث میشود برخی از رفتارهای
زبانی (مثل اطلاق کردن «مثلث» بر هیزی که مثلث استتتت) درستتتت و برخی دیگر (مثل
اطلاق «مثلث» بر هیزی که مربع است) نادرست باشند .به زعم بلومفیلد احکام اخلاقی هم
دارای همین ویژگی هستند و دربارة آنها هم میتوان گفت:
اگر اخلاق امری هنجارمند باشتد آنگاه اگر حکم اخلاقی  Jصتادق باشد ،آنگاه باید
بر طبق  Jعمل کرد.
حتال اگر منظور از  Jحکم (تعریف خوب  )6باشتتتد روشتتتن استتتت که این حکم
هنجارمند و راهبر کنش است هراکه به ما میگوید باید از (قاعده خوب) یعنی این قاعده
که «باید «خوب» را بر  xاطلاق کرد اگر و تنها اگر  xخوب باشتتد» پیروی کنیم .مشتتکل
پیش روی بلومفیلتد این استتتت کته اگرهته با گذاردن (تعریف خوب  )6بهجای ،Jرأی
(بلومفیلد  )6صتتتادق خواهد شتتتد و حکم (تعریف خوب  )6کنش ما را راهبری خواهد
کرد ،رأی (بلومفیلد  )3کا ب از کار درخواهد آمد .دلیل این امر روشتن است( :تعریف
خوب  )6حکمی آشکارا معناشناختی است و هنجارمندی آن دست بالا به ما میگوید که
معنا امری هنجارمند استتتت( .تعریف خوب  )6هیچ ربطی به اخلاق و هنجارمندی اخلاقی
ندارد .آننه در این تعریف مقوّم هنجارمندی استت درستت همان هیزی است که در (ح
 )6مقوّم هنجارمندی استتت :مفهوم «معنا دادن» .همین عنصتتر «معنا دادن» استتت که ستتبب
میشتود پرسش باز مور اصلاً مصداقی از برهان پیروی از قاعده باشد .با این حال متأسفانه
از این ستتتخن نمیتوان نتیجه گرفت که استتتتدلال پرستتتش باز مور دربارة احکام اخلاقی
استت هراکه (تعریف خوب  )6اصتلاً حکمی معناشتناختی است و نه اخلاقی .تنها به ی
1. Meaning
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معنا (تعریف خوب  )6حکمی اخلاقی استتت :به این معنا که دربارة مفهومی استتت که در
اخلاق موضتتتوعیت دارد .با این تعبیر درواقع (تعریف خوب  )6حکمی در اخلاق نیستتتت
بلکه حکمی دربارة اخلاق استتتت .به ستتتخن دیگر (تعریف خوب  )6حکمی فرااخلاقی

3

استتتت و نه حکمی در اخلاق .6آننه از هنجارمندی قواعد اخلاقی میفهمیم هیچ ربطی به
تعریف «خوب» نتدارد .هنجارمندی تعریف خوب امری استتتت معناشتتتناختی و در دامنۀ
بحتثهای فرااخلاقی دربارة معنای مفاهیم اخلاقی قرار میگیرد .کوتاهستتتخن آن که اگر
منظور از حکم اخلتاقی( ،تعریف خوب  )6باشتتتد آنگاه (بلومفیلد  )3کا ب خواهد بود.
برای آن که استتتدلال شتتری

جرم بلومفیلد توفیق یابد لازم استتت وی پیش از هر کاری

نشتان دهد که حکمی که قصد دارد در موردش صحبت کند اساساً حکمی اخلاقی است.
بهعبارتدیگر انتظار این استت که استدلال بلومفیلد (شرط  )3را برآورده کند .تنها بعد از
انجام این کار استتت که او میتواند استتتدلالش را شتترو کند .به نظر میرستتد با گذاردن
(تعریف خوب  )6بهجای حکم  Jاستتتدلال بلومفیلد برهانی آغاز ناشتتده 1استتت و پیش از
آن که آغاز شتود شتکستت خورده استت! خلاصته آن که استتدلال (شرط  )3را برآورده
نکرده است.
 .4-9-5مسئلۀ عنصر اضافی هنجارمندی اخلاقی

دیدیم که هدف بلومفیلد اابات این امر استت که «تا آنجا که با استدلال پرسش باز مور و
معنتای واژة «خوب» کتار داریم ،معانی اصتتتطلاحهای اخلاقی هیچ هنجارمندی عجیب و
غریبی نتدارند و به همان اعتبار هنجارمند هستتتتند که معانی دیگر واژگان زبان هنجارمند
هستتتند )p. 171 n. 1( ».حال ستتلال این استتت که آیا هنین استتت؟ به نظر میرستتد که
هنجارمندی اخلاقی و هنجارمندی مفهوم «خوب» وجهی اضتتافیتر از هنجارمندی مربوط
بتته مفهوم دیگر واژگتتان در خود دارد .فرض کنیتتد من از «مثلتتث» ،مثلتتث را مراد کنم و
1. Metaethical
2. Ethical
3. Non-starter
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آنگاه بر هیزی که واقعاً مثلث شتکل استت (مثل گونیا) لف «مثلث» را اطلاق کنم .به نظر
میرستتتد در این صتتتورت من تمتامی «وظیفۀ هنجاری» خود را انجام 3دادهام ،هراکه بر
اساس هنجارمندی معنا این تمام کاری بوده است که میبایست انجام میدادم.
اکنون فرض کنیتد کته من از «خوب» ،خوب را مراد کنم و آنگاه بر هیزی که واقعاً
خوب استتت (فرضتتاً کم

کردن به کودکانِ کار) لف «خوب» را اطلاق کنم .برخلاف

مورد «مثلث» ،این تمام کاری نیستت که میبایست انجام میدادم .من میبایست افزون بر
صتدور این حکم که کم

به کودکان کار عملی خوب است مطابق این حکم هم عمل

میکردهام و به ایشان کم

میکردهام .خلاصه آن که در این حالت هم:

( )3بتایتد به هیزی که واقعاً خوب استتتت (مثلاً کم

کردن به کودکانِ کار) لف

«خوب» را اطلاق کنیم.
و هم اینکه:
( )6باید به کودکان کار کم

کنم.

توجه به این نکته مهم است که ( )3و ( )6دو هنجار مختلف هستند .شخص میتواند
ی
در عمل مطابق با هنجار اولی موفق باشد و در عمل مطابق با هنجار دومی نه .حال مدعا ِ
ما آن استت که اولاً هنجار ( )6در هنجارمندی معناشناختی (در مثال «مثلث») غایب است،
پس نمیتوان گفتت هنجتارمنتدی در اخلتاق و هنجارمندی معنا دقیقاً به ی

معنا عجیب

هستتند .اانیاً بلومفیلد بدون هیچ دلیلی صترفاً فرض کرده استت که آننه باعث گشودگیِ
استتتدلالِ مور میشتتود هیزی مانند هنجار ( )3استتت و نه هنجار ( .)6هنین فرضتتی نیازمند
برهان استت .ممکن استت آننه باعث باز بودن پرستش باز مور میشود ( )6باشد یا اصلاً
( )6به علاوة ( .)3به هر حال پاستتخ حتی اگر همانی باشتتد که بلومفیلد فرض گرفته استتت
هیچ استدلالی برای آن اقامه نکرده است.
 .4-5ایراد دوم :ناتوانی اصولی استدلال بلومفیلد

ایراد دوم به بلومفیلد ایرادی عام استت و بر همۀ استتتدلالهای شتتری

جرمی که بر یافتن
1. Discharge
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جرم ،متقارن هستند و به قول

لیلهمر ( )2013مانند شتمشتتیری دو لبه عمل میکنند .ولو آن که استتتدلال بلومفیلد موفق
از کار درآید و نشتتتان دهد هنجارمندی اخلاقی همانند نو معناشتتتناختی غریب استتتت و
عجیب بودنش منحصتربهفرد و ویژه نیستت آننه میتوان آموخت ضرورت ًا این نیست که
هنجارمندی اخلاقی مانند هنجارمندی معناشتتناختی بیاشتتکال استتت .درس جایگزین این
استت که هنجارمندی معناشتناختی هم به اندازه هنجارمندی اخلاقی مشکل دارد! میان دو
ادعا فرق بگذاریم:
(ادعای قوی) هنجارمندی اخلاقی ابداً امری غریب نیست.
(ادعای ضعیف) هنجارمندی اخلاقی ابداً غریبتر از هنجارمندی معناشناختی نیست.
آننه بلومفیلد قصتتد دارد اابات کند (ادعای قوی) استتت اما آننه استتتدلالش (اگر
فرضتاً موفق باشتد) میتواند اابات کند (ادعای ضتعیف) و این نکته است که هنجارمندی
اخلاقی بیشتتر از نو معناشتناختی عجیب نیستت .بهاینترتیب به نظر میرسد استدلالی که
وی برای اابات ادعای قوی تدارک دیده استتتت در بهترین حال تنها قادر به اابات ادعای
ضعیف خواهد بود و اصولاً توانایی اابات (ادعای قوی) را ندارد.
نتیجهگیری

مور هرگونته تلتاش برای تعریفِ مفهوم «خوبی» را کته از نظر وی نته بر استتتاس مفتتاهیم
طبیعی تعریفپذیر استتت و نه برحستتب مفاهیم مابعدالطبیعی تعریف ناپذیر استتت ،مغالطه
طبیعتگرایانه مینامد .وی برای رد هرگونه تعریفی از مفهوم «خوبی» از استتتدلالی که در
متون فلستفی به استتدلال پرستش باز مشتهور است استفاده میکند .بر اساس این استدلال،
هر گزینهای برای تعریف مفهومِ «خوبی» را میتوان به پرستتشتتی باز ،یعنی پرستتشتتی که
پاسخ آن را نمیتوان صرفاً بر اساس معانیِ الفاظ به کار رفته در آن تشخیص داد ،تحویل
ل
نمود .این مطلب از نظر مور نشتانگر نادرستتی تعریف مربوطه است .از نظر بلومفیلد دلی ِ
مهم تقلیتل نتاپتذیری مفهوم «خوبی» و یا به بیان دیگر گشتتتوده بودن ستتتلال مربوطه ،به
هنجارمندیِ این مفهوم مربوط استتتت .افزون بر این وی هنجارمندی مفهوم خوب را قابل
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قیتاس و شتتتبیته بته هنجارمندی معنا میداند .مفصتتتلاً شتتترح نمودیم که بر استتتاس ایدة
هنجتارمنتدی معنتا ،معنتای لف هگونگی کتاربستتتت آن لف را به نحوی هنجاری مقیّد
میکند .همننین در این مقاله پس از تشتتتریح راهبرد استتتتدلال شتتتری

جرم ،استتتتدلال

نمودیم که بلومفیلد برای اابات این مدعا که هنجارمندی مفهوم خوب قابل قیاس و شتتبیه
به هنجارمندی معنا است ،از این راهبرد بهره جسته است .در پایان استدلال نمودیم که اول ًا
برهان بلومفیلد (الف) نمونۀ ناموفقی از اعمال راهبرد شتتری

جرم استتت و (ب) توضتتیح

روشتنی از علت گشوده بودن پرسش باز به دست نمیدهد .اانیاً گفتیم که راهبرد شری
جرم اصتولاً راهبردی بیفرجام استت و نمیتواند مقصتود بلومفیلد را برآورده سازد .حال
میتوان به سلال آغاز مقاله پاسخ داد :آیا همانگونه که بلومفیلد مدعی است هنجارمندیِ
مفهومِ «خوبی» قتابتل قیتاس و شتتتبیته بته هنجتارمندی معنا در استتتتدلال پیروی از قاعده
ویتگنشتتتتاین استتتت؟ با توجه به آننه تابهحال گفتیم پاستتتخ بهروشتتتنی این استتتت که
هنجارمندی معنا و اخلاق برخلاف مدعای بلومفیلد قابل قیاس نیستند.
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