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Ágrip 
 
Þessi ritgerð fjallar um tilraunir heimspekinga til að setja fram útskýringar á 

nauðsynlegum sannindum. Sérstaklega er grafizt fyrir um það hvaða merkingu það getur 

haft að útskýra nauðsyn með því að finna „uppsprettu“ hennar. Ýmsar kenningar eru 

vegnar og metnar og síðan reynir höfundur að stinga upp á ákveðinni hugmynd um það 

hvernig bezt væri að skilja kröfuna um slíka heimspekilega greinargerð. Tillagan er um 

leið kenning um nauðsyn og heimspekilega aðferðafræði. Í henni felst að til séu 

„innhverfar“ skýringar og „úthverfar“ skýringar. Þær fyrri tengja fyrirbærið öðrum 

rökfræðilega skyldum fyrirbærum en þær síðari reyna að bregða birtu á tengsl þess við 

ástand mannsins í heiminum. Færð eru rök fyrir því að innhverf skýring á nauðsyn felist í 

einhvers konar „samhengishyggju“ þar sem innri uppspretta nauðsynjar er talin vera bæði 

samhengið sem hin nauðsynlega sanna setning er notuð í og samhengi sömu setningar við 

skyldar setningar. Úthverfa skýringu má finna í því sem ég kýs að kalla 

„samræmishyggju“ eða „samkomulagshyggju“. Þá er nauðsyn útskýrð með tilliti til þeirra 

tilfallandi skilyrða heimsins og mannlegs eðlis sem gera fyrirbærið mögulegt yfirleitt. 

Tengslin á milli þessara tveggja sjónarhorna á nauðsynleg sannindi eru býsna flókin, og 

stór hluti tilraunarinnar til að útskýra nauðsyn felst í að reyna að varpa ljósi á þetta 

margslungna samband. 
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1. Inngangur 

Í þessari ritgerð verður fjallað um tilraunir heimspekinga til að útskýra og gera grein fyrir 

nauðsynlegum sannindum. Þegar talað er um nauðsynleg sannindi er átt við þær setningar 

tungumálsins sem geta einfaldlega ekki verið annað en sannar. Þetta er stundum orðað 

þannig að neitun þessara setninga sé rökfræðilega ómöguleg. Reglur rökfræðinnar, 

frumspekileg sannindi og setningar stærðfræði og rúmfræði hafa ávallt valdið 

heimspekingum heilabrotum. Þekking okkar á þessum sannindum virðist vera óháð 

staðfestingu á grundvelli skynreynslu og við teljum okkur vita þau með algjörri vissu. Á 

öðrum sviðum virðist þekking okkar aðeins geta byggzt á misgóðum líkum, því að við 

getum ekki sannað neitt. En hvaðan kemur þessi nauðsyn, hver er uppspretta hennar? 

Sprettur hún af eðli hlutanna eða er hún sköpunarverk mannshugans? Má rekja hana til 

merkingar orðanna sem við notum? Við getum líka velt því fyrir okkur hvernig við förum 

að því að bera kennsl á svo tímalaus sannindi. Hefur mannfólk sérstakan hæfileika til 

þess? En líklega þarf fyrst að gera einhverja grein fyrir því hvað það merkir að segja að 

setning sé „nauðsynlega sönn“. 

Við getum tekið dæmi úr smiðju stærðfræðinnar. „2 + 2 = 4“ er nauðsynlega sönn 

setning vegna þess að neitun hennar virðist vera óhugsandi – við getum ekki ímyndað 

okkur að hún sé ósönn. En þetta vekur strax upp spurningar. Getum við yfirhöfuð reynt 

að ímynda okkur að setningin „2 + 2 = 4“ sé ósönn? Við getum auðveldlega ímyndað 

okkur hina ótrúlegustu hluti sem virðast vera ómögulegir í einhverjum skilningi þess 

orðs. Setningar virðast ekki þurfa að vera nauðsynlega ósannar þótt þær gangi í berhögg 

við alla mannlega reynslu. Hægt er að hugsa sér að einn góðan veðurdag vaxi á 

mannkynið vængir og það hefji sig til flugs. Þetta gefur til kynna einhvern mun á því sem 

er algjörlega nauðsynlegt og þeirri nauðsyn sem er afstæð við getu mannsins og stöðu 

hans í heiminum. Við getum samt varla gert ráð fyrir því að greinarmunurinn á þessu 

tvennu sé alltaf skýr og greinilegur. En í þessari ritgerð verður athyglinni beint að 

sannindum sem eru algjörlega nauðsynleg. 

 Í háttarökfræði (e. modal logic) er táknið ‘ ’ notað til að tákna nauðsyn. Við 

getum skilgreint nauðsyn þannig að p þýði að það sé satt að p þá og því aðeins að 

engin merking orðsins „möguleiki“ geri „~p“ að möguleika. Táknið ‘ ’ er notað til að 
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tákna möguleika og með þessum táknum virðumst við geta skilgreint möguleika með 

nauðsyn og nauðsyn með möguleika á einfaldan hátt:1 
 

(i) p ≡ ~ ~p 

(ii) p ≡ ~ ~p 
 

Skilgreiningar (i) og (ii) virðast þó ekki útskýra hvað nauðsynleg sannindi eru. Ef okkur 

leyfist að gera ráð fyrir hugmyndinni um möguleika hefðum við alveg eins mátt gera ráð 

fyrir sjálfri hugmyndinni um nauðsyn, og öfugt. Einhverju ljósi hefur verið varpað á þessi 

tvö hugtök, svo mikið er víst, en það þarf eitthvað meira. 

 Nauðsynlega sannar setningar má einnig bera saman við setningar sem eru 

tilfallandi sannar. Tilfallandi sönn setning er setning sem svo vill til að er sönn, en hefði 

getað verið ósönn. „Reykjavík er höfuðborg Íslands“ er dæmi um slíka setningu. Það er 

mögulegt að „Reykjavík er höfuðborg Íslands“ hefði verið ósönn setning, t.d. ef Akureyri 

væri í raun höfuðborgin. Að sama skapi er „Akureyri er höfuðborg Íslands“ tilfallandi 

ósönn setning, hún hefði getað verið sönn. Stundum er þetta útskýrt með hugmyndinni 

um mögulega heima.2 Það er til a.m.k. einn mögulegur heimur þar sem Akureyri er 

höfuðborg Íslands. Við búum ekki í þeim heimi og þess vegna er setningin tilfallandi 

ósönn. Samkvæmt þessari hugmynd má útskýra nauðsynlega sannar setningar með því að 

segja að þær séu sannar í öllum mögulegum heimum. Margir heimspekingar hafa mikla 

trú á kenningunni um mögulega heima en í fljótu bragði virðist hún vekja fleiri 

spurningar en hún svarar. Hvað eru mögulegir heimar og hver eru tengsl þeirra við okkar 

eigin heim? Hvernig getum við vitað nokkuð um heim sem er ekki nema mögulegur? 

 Við eigum að fyllast grunsemdum þegar kenningin sem átti hjálpa okkur að skilja 

nauðsynleg sannindi skapar strax vandamál sem virðast ekki tengjast nauðsyn sem slíkri 

með augljósum hætti. Hvernig geta mögulegir heimar komið málinu við? – Hér þarf samt 

að fara með gát, hugmyndin um mögulega heima er vissulega kröftugt rökfræðilegt tæki. 

Hún virðist einfalda umræðuna um möguleika og nauðsyn að einhverju leyti. En aftur á 

móti flækir hún umræðuna að öðru leyti. Robert Stalnaker hefur bent á að kosturinn við 

hugmyndina um mögulega heima sé að hún geri manni kleift að nota eingöngu 

                                                 
1 (i) má þýða sem „mögulega p jafngildir ekki nauðsynlega ekki p“ og (ii) sem „nauðsynlega p jafngildir 
ekki mögulega ekki p“. Sjá t.d. Hughes, G.E. & Cresswell, M.J. 1968:26. 
2 T.d. hjá Kripke, S. 1972/1980. 
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framsöguhátt þegar rætt er um það sem gæti verið, myndi vera eða yrði að vera satt.3 

Vissulega er eitthvað til í því. En vandamálið verður samt að vera óháð tækinu sem notað 

er til að kljást við það. Sú er ekki raunin þegar heimspekingar gera sjálfkrafa ráð fyrir því 

að hugmyndin um mögulega heima sé eina leiðin sem við höfum til að skilja möguleika 

og nauðsyn. Bezta dæmið um tæknilegt vandamál sem þessi fræði virðast búa til af 

sjálfsdáðum er svokölluð samsemd yfir ólíka heima (e. transworld identification): einn og 

sami hluturinn verður að vera til í mörgum ólíkum heimum. En hvað merkir það? Hvað er 

það sem gerir hlut í mögulegum heimi þann sama og þennan hlut frekar en hinn í okkar 

eigin heimi? Setjum svo að í mögulegum heimi w1 sé einhver hlutur x, t.d. Gunnar, 

bláeygur og í mögulegum heimi w2 sé hann brúneygur. Ef x sjálft hefur þessa ólíku 

eiginleika bæði í w1 og w2 þá hlýtur x sjálft að vera til í báðum heimunum.4 Hvernig 

komumst við að því að þetta er sami hluturinn? Kannski getum við svarað þessu ef við 

vitum hvaða eiginleika þessi tiltekni hlutur og enginn annar hefur, í öllum mögulegum 

heimum. Það er nokkurn veginn það sama og spyrja um eðli hlutarins – en á mjög 

undarlegan og villandi hátt. 

 Það er mikilvægt að gefa þessa stuttu vísbendingu um það hvernig hugleiðingar 

um nauðsyn og möguleika geta auðveldlega tapað tengingu sinni við hið upprunalega 

vandamál. En í þessari ritgerð verður ekki farið mjög djúpt í umræðuna um mögulega 

heima. Við þurfum að finna haldgott svar við því hvaða merkingu það getur haft að kalla 

setningu nauðsynlega sanna. Í hverju felst heimspekileg útskýring á nauðsynlegum 

sannindum? Sumir heimspekingar hafa dregið mjög í efa að það sé í einhverjum skilningi 

mögulegt að útskýra eða réttlæta nauðsynleg sannindi með heimspekilegri kenningu, en 

aðrir hafa sett fram slíkar kenningar í fullri alvöru. Í þessari ritgerð verður stungið upp á 

ákveðinni leið til að skilja skýringarkröfuna og sett fram almenn kenning um það hvernig 

slík útskýring gæti litið út í aðalatriðum. Að sama skapi eru einhver rök færð fyrir því að 

ýmsar skýringar annarra heimspekinga standist ekki skoðun. 

 

                                                 
3 Stalnaker, R.C. 1997:169-170. 
4 Sbr. Melia, J. 2003:105 o.áfr. 
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2. Ógöngur Blackburns 

Simon Blackburn er einn þeirra heimspekinga sem efazt hafa um möguleikann á 

heimspekilegri útskýringu á nauðsynlegum sannindum. Í grein sinni „Morals and 

Modals“ segir hann að slíkar tilraunir lendi í ógöngum.5 Samkvæmt honum getum við 

ekki útskýrt nauðsynleg sannindi með beinum hætti. Hér á hann við að þótt það sé 

fullkomlega eðlilegt að útskýra hvers vegna ein tilfallandi sönn setning er sönn með því 

að nota aðra sem líka er tilfallandi sönn, þá standi okkur ekkert sambærilegt til boða 

þegar nauðsynleg sannindi eru annars vegar. Blackburn orðar það þannig að ekki sé hægt 

að útskýra nauðsynlega sannar setningar út frá sannkjörum (e. truth-conditions) þeirra. 

Sannkjör setningar eru einfaldlega þau skilyrði sem gera hana annað hvort sanna eða 

ósanna. Útskýringin gengur þá út á að gera grein fyrir því hvers vegna tiltekin setning er 

sönn. En hugmynd Blackburns er einmitt sú að það sé ekki neitt sem geti gert 

nauðsynlega sannar setningar sannar. Hann tekur hvergi dæmi um „sannkjaraskýringu“ 

og þetta er heldur ekki mjög skýrt hjá honum. En við getum tekið einfalt dæmi um 

skýringu á tilfallandi sannindum til þess að reyna að sjá betur hvað hann gæti átt við: 

„Rúðan er brotin“ getur t.d. verið sönn setning vegna þess að einhver sparkaði bolta í 

rúðuna. Er til einhver staðreynd sem gerir gerir „2 + 2 = 4“ að sannri setningu með sama 

hætti? Fyrst „2 + 2 = 4“ er setning sem getur ekki verið annað en sönn er erfitt að sjá 

hvernig hægt væri að finna slíka skýringu. 

 Ef við notum þessa hugmynd um skýringar sem byggja á sannkjörum tilfallandi 

sannra setninga lendum við í ógöngum, samkvæmt Blackburn. Hann segir að okkur 

standi tveir möguleikar til boða ef ætlunin er að útskýra nauðsynleg sannindi: setningin 

sem við notum til útskýringar getur annað hvort verið tilfallandi sönn eða nauðsynlega 

sönn. Setjum svo að þessi skýringarliður sé setningin p. Þá lítur útskýringin í heild 

einhvern veginn svona út: „ q af því að p“ og Blackburn vill setja okkur eftirfarandi 

afarkosti: 
 

(i) Ef p er tilfallandi sönn setning þá hefur q ekki verið útskýrð. Öðru nær, 

samkvæmt Blackburn höfum við augljóslega dregið úr nauðsyn q: ef „2 + 

2 = 4“ veltur bara á einhverju sem er tilfallandi satt, s.s. samkomulagi um 

                                                 
5 Blackburn, S. 1986:53. 

 7



 

merkingu orðanna, þá þarf setningin ekkert að vera sönn. Við útrýmdum 

sjálfri nauðsyninni sem ætlunin var að útskýra. 

(ii) Ef p er nauðsynlega sönn setning þá er í raun ekkert að skýringunni sem 

slíkri, því að ein nauðsynlega sönn setning getur útskýrt hvers vegna önnur 

er sönn. En skýringin hefur alls ekki aukið skilning okkar á nauðsyn sem 

slíkri. Við gerðum ráð fyrir að setningin p sé nauðsynlega sönn og skildum 

þess vegna eftir einhverja óútskýrða nauðsyn. 

 

Blackburn dregur að lokum þá ályktun að þetta skýringalíkan sé algjörlega ónothæft. Við 

getum ekki útskýrt nauðsynleg sannindi á grundvelli venjulegra útskýringa sem snúast 

um að tilgreina hvað það er sem gerir tiltekna setningu sanna. En hann er of fljótfær og 

niðurstöðurnar allt of afdráttarlausar. Af þessum ógöngum virðist hann vilja draga þá 

ályktun að nauðsyn sé fullkomlega „ónáttúrulegt“ fyrirbæri. Tilraunir til að skilja 

nauðsyn heimspekilega brjóta óhjákvæmilega í bága við allar hefðbundnar hugmyndir 

okkar um vísindalegar útskýringar.6 En í fyrsta lagi gerir Blackburn ekki fullnægjandi 

grein fyrir því hvað felst í slíkri útskýringu – hann segir einungis það sem ég hef tiltekið 

hér fyrir ofan. Þess vegna er ekki ljóst hvað ógöngurnar eiga að hrekja. Í öðru lagi virðist 

Blackburn ekki gera sér grein fyrir muninum á stakri útskýringu og almennri útskýringu.7 

Honum tekst að láta ógöngurnar hljóma sannfærandi með því að slá þessu tvennu saman, 

en ógöngurnar virðast einungis geta átt við um skýringar á stökum nauðsynlega sönnum 

setningum. En við viljum skilja nauðsynleg sannindi almennt, og þá verður ljóst að við 

höfum úr miklu fleiri möguleikum að moða en bara þeim tveimur sem Blackburn setur 

fram. Almenn heimspekileg skýring getur varla komizt fyrir í einni setningu og því getur 

verið erfitt að sjá hvort skýringin sé tilfallandi sönn eða nauðsynleg sönn. Kannski er þá 

ekki hægt að greina á milli þessara kosta með augljósum hætti.  

 Blackburn hefur því ekki sýnt fram á að við eigum ekki að leita að „uppsprettu“ 

nauðsynlegra sanninda. Ógöngurnar sýna ekki fram á að við getum ekki notað 

útskýringar sem byggja á sannkjörum tilfallandi sannra setninga sem fyrirmynd þegar við 

reynum að setja fram heimspekilega kenningu um uppsprettu nauðsynlegra sanninda. Þær 

                                                 
6 Sbr. „In the case of the modal, the phenomenon is antinaturalistic at its core.“ Blackburn, S. 1986:72. 
7 Bob Hale gerir greinarmun á þessu og ég ræði hann betur á blaðsíðu 13 hér að neðan. 
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sýna í mesta lagi fram á einhverjar takmarkanir á slíkum skýringum. Þegar öllu er á 

botninn hvolft snýst vandinn ef til vill um það hvað „heimspekileg útskýring“ getur merkt 

í þessu samhengi og hvernig við eigum að skilja hugmyndina um „uppsprettu“ 

nauðsynjar. Kannski getum við notað ógöngur Blackburns sem einhvers konar grundvöll 

fyrir heimspekilega kenningu sem útskýrir nauðsyn almennt. Ef ógöngurnar gefa 

vísbendingar um þær tvær leiðir sem koma helzt til greina þá ættum við að rannsaka þær 

báðar af kostgæfni. Þannig getum við ef til vill komizt að því hvers konar skýringar er að 

vænta í þessum efnum. Fyrri kostinn (i) skulum við kalla tilraun til „úthverfrar“ skýringar 

til aðgreiningar frá þeim seinni (ii) sem mætti þá kalla „innhverfa“ skýringu. Við getum 

því hugsað okkur að ógöngur Blackburns gefi okkur tilefni til að gera grein fyrir nauðsyn 

utan frá annars vegar og innan frá hins vegar. 

 

3. Úthverf skýring á nauðsynlegum sannindum 

Bob Hale hefur skrifað grein þar sem hann færir rök fyrir því að ógöngur Blackburns 

standist ekki nánari skoðun.8 Raunar fer hann nokkuð svipaða leið og stungið er upp á 

hér að ofan. Hann byrjar á að velta fyrir sér kostinum á „úthverfum“ skýringum, þótt 

hann kalli þær ekki þessu nafni. Blackburn og Hale eru sammála um að vænlegasta 

tillagan sem sett hefur verið fram um slíka skýringu sé að segja að uppsprettu nauðsynjar 

megi finna í málvenjum. Þessa hugmynd má skilja sem samkomulagshyggju (e. 

conventionalism) vegna þess að hún byggist á þeirri kenningu að nauðsynlega sannar 

setningar séu sannar vegna venju eða samkomulags sem ríkir um merkingu orða. Kostur 

(i) hjá Blackburn felur í sér rök gegn slíkri samkomulagshyggju: nauðsyn sem veltur á 

því sem er einungis tilfallandi satt er í raun engin nauðsyn. En Hale kemur auga á galla á 

þessari rökfærslu. Úthverfa skýringin getur ekki dregið úr nauðsyn setningarinnar q nema 

gert sé ráð fyrir því að það sem sé nauðsynlega satt sé nauðsynlega nauðsynlega satt.9 En 

þetta er einmitt forsendan sem úthverfa skýringin dregur í efa, þannig að Blackburn býður 

einfaldlega spurningunni heim. 

 Eftir sem áður hafnar Hale samkomulagshyggjunni líka, þótt hann velti upp 

ýmsum túlkunarmöguleikum. En hugmynd þeirra beggja um samkomulagshyggju er á 

                                                 
8 Hale, B. 2002. 
9 Þetta er einmitt umdeild frumsenda í háttarökfræðikerfinu S4, þ.e. p  p. Sjá 3ðja kafla í Hughes, 
G.E. & Cresswell, M.J. 1968. 
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endanum frekar fátækleg og jafnvel úrelt. Þeir virðast hafa í huga það sem kalla má 

sígilda samkomulagshyggju í anda rökfræðilegrar raunhyggju. Margir fylgismenn 

rökfræðilegrar raunhyggju sögðu að nauðsynlega sannar setningar væru einberar klifanir 

(e. tautology). Uppspretta nauðsynjar er þá fólgin í skilgreiningum á orðum, sérstaklega 

sanntöfluskilgreiningum á röktengjunum (&, v, , ≡ o.s.frv.) og reglum um það hvenær 

skipta má einu orði út fyrir annað.10 En síðan þá hafa margir fært sannfærandi rök gegn 

þessari hugmynd. Meðal þeirra er W.V.O. Quine, líkt og Hale bendir sjálfur á.11 Eins og 

Quine sagði þá geta slíkar reglur um notkun stakra orða engan veginn verið uppspretta 

þess að heil setning sé nauðsynlega sönn.12 Það er regla eða málvenja að „piparsveinn“ 

þýði það sama og „giftur karlmaður“ og sú regla gerir okkur kleift að breyta „Enginn 

piparsveinn er giftur“ í „Enginn ógiftur karlmaður er giftur“. En það er ekki þessi regla 

eða venja sem gerir fyrri setninguna sanna. Samkvæmt Quine er ekki hægt að leiða 

nauðsynleg sannindi af slíkum reglum um orðanotkun. Reglurnar gera okkur í mesta lagi 

kleift að þýða einna nauðsynlega sanna setningu með annarri setningu sem er líka 

nauðsynlega sönn. 

 Um svipað leyti og Quine velti þessum hlutum fyrir sér var Ludwig Wittgenstein 

að gera slíkt hið sama. Raunar á þessi kenning um að nauðsynleg sannindi séu klifanir 

rætur að rekja til þess sem Wittgenstein hafði áður skrifað í Rökfræðilegri ritgerð um 

heimspeki, þótt kenning hans hafi í raun verið mjög frábrugðin sígildri samkomulags-

hyggju.13 Það sem Wittgenstein benti á var í fyrsta lagi alveg það sama og Quine: það 

leiðir ekki af merkingu „~“ að „~~p ≡ p“ sé klifun og þess vegna er ekki hægt að segja að 

venjur um merkingu „~“ sé uppspretta nauðsynlegra sanninda í nokkrum skilningi. 

Almennt má fullyrða að í raun geti ekkert leitt röklega af merkingu orðs, heldur aðeins af 

heilli setningu. En merking orða er alls ekki óháð reglunum sem gilda um notkun þeirra. 

En hvað merkir það nákvæmlega? Wittgenstein hélt því fram að nauðsynleg setning á 

borð við „~~p ≡ p“ sé einmitt hluti af því sem ákvarðar merkingu „~“.14 Ef við ákveðum 

að „~~p ≡ p“ sé ekki sönn þá höfum við einfaldlega breytt merkingu neitunarinnar. Við 

getum til dæmis sagt að tvöföld neitun sé bara aðeins sterkari en einföld neitun. Þess 
                                                 
10 Ayer, A.J. 1935/1946:16-18 er gott dæmi um þetta. 
11 Hale, B. 2002:303. 
12 Quine, W.V. 1936. 
13 Wittgenstein, L. 1921/1922. 
14 Sbr. Wittgenstein, L. 1978:106. 
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vegna er rangt að segja að venja eða samkomulag um merkingu orða séu uppspretta 

nauðsynlegra sanninda. Réttara væri að segja að nauðsynlega sannar setningar gegni oft 

því hlutverki að tjá reglur eða venjur sem gilda um notkun orða. En þessar venjur eru þá 

hluti af því sem ákvarðar merkingu orðanna. Villan fólst í að halda að nauðsyn geti verið 

rökleg afleiðing af skilgreiningum á orðum – sambandið á milli venju og nauðsynjar er 

flóknara en svo. 

 Ef til vill er Wittgenstein að benda á aðra leið til skilnings á nauðsynlegum 

sannindum. Hugmynd hans um þetta efni er oft kölluð samkomulagshyggja, en sú 

nafngift er umdeild vegna þess hversu ólík kenningin er sígildri samkomulagshyggju.15 

Hún gerir ekki ráð fyrir „uppsprettu“ nauðsynjar í sama skilningi og sígild 

samkomulagshyggja. Samkomulagshyggja Wittgensteins snýst vissulega um að bera 

saman stöðu nauðsynlegra sanninda og stöðu reglna eða málvenja. En „uppspretta“ slíkra 

sanninda getur við af ýmsum toga og þess vegna finnst Wittgenstein ekki mikill 

skýringarkraftur í því fólginn að vísa til málvenju eða skilgreininga. En það er líka annar 

þráður í þessari samkomulagshyggju. Samkvæmt Wittgenstein eru ýmis tilfallandi 

skilyrði sem gera okkur kleift að skilja nauðsynleg sannindi. Stærðfræðilegar setningar 

eru sérstaklega merkilegt dæmi um þetta, en þau skilyrði sem um er að ræða  gera það 

sem við köllum „mannlega breytni“ og „málnotkun“ mögulegar yfirleitt. Það er t.a.m. 

tilfallandi staðreynd að minni okkar sé svo gott að við getum talið upp að 12 án þess að 

tvítaka einhverjar tölur eða sleppa einhverri. Sá sem lært hefur reikning fær ekki sífellt 

aðra niðurstöðu en þá sem stendur í kennslubókinni. Einnig má benda á að við lærum á 

endanum að leggja saman án þess að nota talnagrind, fingurna eða reiknikubba. Ef til vill 

væri stærðfræði með öðru sniði ef við værum alltaf háð slíkum hjálpartækjum og gætum 

ekki reiknað í huganum.  

Líklega getum við talið upp óendanlegan fjölda þvílíkra staðreynda. Ef efnislegir 

hlutir stækkuðu og minnkuðu í sífellu án nokkurrar ástæðu væri hugmynd okkar um 

„stærð“ alls ekki sú sama og við höfum nú. Þetta gefur til kynna hvers konar 

„samkomulag“– eða réttara sagt samræmi – er ómissandi forsenda nauðsynlegra sanninda 

stærðfræðinnar: við þurfum að vera samstíga í athöfnum, viðbrögðum, tilhneigingum og 

lífsháttum almennt. Hlutverk þessara setninga stærðfræðinnar er ekki að tjá þetta 

                                                 
15 Sjá t.d. Hacker, P.M.S. & Baker, G.P. 1985:338-347. 
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tilfallandi samræmi, en við trúum þeim út af þessu samræmi. Það er í nákvæmlega 

þessum skilningi sem nauðsynleg sannindi velta á tilfallandi staðreyndum. Nauðsynleg 

sannindi í heild – að svo miklu leyti sem hægt er að gera sér skýra hugmynd um hana – 

velta á tilfallandi samræmi mannlegs eðlis. Því að ef við værum öðru vísi þá væri 

stærðfræði okkar öðru vísi. En samkomulagið segir okkur ekki hvaða setningar eru 

sannar heldur hvaða skilyrði þurfa að vera til staðar til að við getum sagt eitthvað satt eða 

ósatt yfirleitt. Þessar hugleiðingar draga ekki úr styrk nauðsynlegra sanninda: við komum 

okkur ekki saman um það hvaða setningar eiga að vera sannar þótt kerfið og aðferðirnar 

sem við notum byggist á tilfallandi samræmi í mannlegri breytni.16 

 

4. Innhverf skýring Bobs Hale á nauðsynlegum sannindum 

Þótt Hale telji sig geta hafnað fyrri kostinum í ógöngum Blackburns þá heldur hann að 

seinni kosturinn geti gengið upp og vill setja fram ákveðna tegund af innhverfri skýringu 

sem notar nauðsynleg sannindi til útskýringar á nauðsyn. Slík skýring á að útskýra hvers 

vegna tiltekin setning er sönn. Hann bendir réttilega á tiltekin vandamál sem fylgja 

þessari hugmynd. Það að útskýra hvers vegna tilfallandi sönn setning er sönn felst 

einfaldlega í að greina frá því hvers vegna hún er sönn frekar en ósönn. En fyrst sjálf 

skilgreiningin á nauðsynlegum sannindum segir að þau geti ekki verið annað en sönn, þ.e. 

að enginn annar möguleiki komi til greina, þá er erfitt að skilja í hverju skýringin gæti 

falizt. Það má jafnvel spyrja hvort eitthvert vit sé í því yfirleitt að biðja um útskýringu á 

því sem ekki getur verið öðru vísi en það er. En eins og áður sagði held ég að bezt sé að 

byrja með heldur frjálslega hugmynd um skýringar. Rannsóknin verður einfaldlega að 

leiða það í ljós hvað það getur merkt að biðja um útskýringu í þessu tilfelli. Annað hvort 

verðum við einhverju nær um nauðsynleg sannindi eða ekki. 

 Hale segir að við þurfum að byrja á að gera greinarmun á nokkrum hlutum.17 Í 

fyrsta lagi skal greint á milli útskýringa á stökum nauðsynlega sönnum setningum og 

almennri skýringu á nauðsyn. Þetta er kannski frekar augljóst, en sem fyrr segir má færa 

fyrir því rök að þessu tvennu sé slegið saman í ógöngum Blackburns. Í öðru lagi þarf að 

                                                 
16 Þetta er mjög almenn útlistun á hugmyndum Wittgensteins um þetta efni. Það mun vera efni í heila 
ritgerð að fara í smáatriði. Beztu stutta umfjöllunin um þessar hugmyndir er tvímælalaust að finna í Stroud, 
B. 1965:11-16. 
17 Hale, B. 2002:308. 
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gera greinarmun á því að útskýra af hverju tiltekin nauðsynleg sannindi séu sönn og af 

hverju þau séu nauðsynleg. Sá greinarmunur er fjarri því að vera jafn augljós. Hale gefur 

eitt dæmi um útskýringu á stakri setningu sem er nauðsynlega sönn, þ.e. að samtala fyrstu 

n heiltalnanna sé (n2 + n)/2. Þetta gerir hann með því að sýna fram á sanngildi 

setningarinnar með einfaldari aðgerðum þar sem notaðar eru setningar sem augljóslega 

eru nauðsynlega sannar. Þessi útskýring snýst um að skilja það sem er flókið út frá því 

sem er einfaldara. Skýringin þarf því ekki endilega að standast kröfur stærðfræðilegrar 

sönnunar. En við getum varla útskýrt nauðsyn almennt með þessum hætti, því að 

nauðsynin er einfaldlega flutt á milli þess sem notað er til skýringar og þess sem á að 

skýra.  

Hingað til hefur Hale að mestu látið liggja á milli hluta að velta fyrir sér hvers 

konar skýringu við gætum fundið í þessu tilfelli, enda sér hann hversu erfitt er að svara 

þeirri spurningu.18 En nú segir hann okkur skyndilega að í raun þurfi aðeins að skýra 

hvers vegna til eru að minnsta kosti ein nauðsynleg sannindi, þ.e. hvers vegna ∃p p. 

Þetta er skrítið vegna þess að hann hefur hingað til ætlað að finna almenna skýringu á 

nauðsyn. Hale fullyrðir einfaldlega að það þurfi einungis að sýna fram á ∃p p og að 

skýringin geti því ekki gert grein fyrir öllum tegundum nauðsynlegra sanninda. Þetta 

dugar til að finna „uppsprettuna“ sem við leitum að. En til þess að skýringin sé gild og 

fari ekki í hring, samkvæmt Hale, má hún í mesta lagi byggjast á nauðsynlegum 

sannindum þar sem nauðsynin sem slík er ekki aðalatriði skýringarinnar. Hale telur sig 

geta fundið slíka skýringu: það eru til nauðsynleg sannindi p sem útskýra má með öðrum 

nauðsynlegum sannindum q, þannig að „ p af því að q“.  En það vill bara svo til að q er 

nauðsynlega sönn setning, það sem útskýrir p er sannleikur q en ekki nauðsyn q. Nauðsyn 

q er ekki aðalatriði skýringarinnar. Því næst gefur Hale einfaldlega dæmi um slíka 

skýringu: (Piparsveinar eru ógiftir karlar) af því að það að vera piparsveinn bara er, eða 

felst í að vera, ógiftur karlmaður. Þar af leiðandi ∃p p. Samkvæmt Hale er í þessu tilfelli 

bara höfðað til sanngildis seinni setningarinnar en ekki nauðsynjar hennar, þótt hún sé 

                                                 
18 Sbr. t.d. Hale, B. 2002:302. 
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nauðsynleg. Hale telur þetta sýna að uppspretta nauðsynjar sé eðli eða samsemd hlutanna 

sjálfra.19 

Hale virðist hafa snúið á lesandann með ótrúlegum hætti, en ég held að nokkrar 

lagfæringar og gagnrýni geti varpað ljósi á vandann. Það er anzi sláandi, í þessu stutta 

yfirliti yfir rökfærslu Hales, að hann vill fyrst greina stranglega á milli stakra og almennra 

skýringa en telur sig svo geta gefið okkur almenna skýringu með því einungis að benda á 

dæmi um sérstaka tegund af stakri skýringu. Hér er einhver mjög djúpstæður ruglingur á 

ferðinni. Feilsporið er fólgið í eins konar hliðstæðuvillu (e. false analogy) sem bæði Hale 

og Blackburn gerast sekir um. Hale benti á, eins og áður sagði, að það væri erfitt að finna 

beina hliðstæðu á milli venjulegra skýringa á tillfallandi sannindum og tilrauna til að 

útskýra það sem er ekki tilfallandi satt heldur nauðsynlega satt. En þetta tiltekna 

vandamál kemur einungis upp ef við berum saman skýringar á stökum setningum sem eru 

tilfallandi sannar annars vegar og nauðsynlega sannar hins vegar. Hale vill aftur á móti 

finna skýringu á nauðsynlegum sannindum almennt – og samanburðurinn væri þá á milli 

stakrar skýringar á tilfallandi sannindum og almennrar skýringar á nauðsynlegum 

sannindum. En þetta tvennt er einfaldlega ekki sambærilegt og hliðstæðan fellur um sjálfa 

sig. Auðvitað þurfum við mun frekar að leita að hliðstæðu á milli þess að finna 

uppsprettu nauðsynjar og uppsprettu tilfallandi sanninda almennt. En í hverju gæti leit að 

hinu síðara falizt? Ekki er ólíklegt að nú séum við einfaldlega að reyna að koma öðrum 

orðum að kunnuglegu heimspekilegu vandamáli, sannleiksvandanum: hvað gerir það að 

verkum að setning, sem gæti verið ósönn, er í raun og veru sönn? Þessi niðurstaða ætti 

ekki að koma nokkrum á óvart, því að heimspekileg vandamál eru ekki aðskilin og 

ótengd, heldur búa þau oftast yfir sérkennilegri einingu. Þess vegna átti fyrirmynd Hales 

að vera tilraun til að útskýra sannkjör setninga almennt en ekki tilraun til að skýra eina 

tilfallandi sanna setningu. Hér kemur í ljós að hugmynd Blackburns og Hales um 

„sannkjaraskýringar“ er ekki eins skýr og þeir halda. Sannleikur tilfallandi sannra 

setninga felur í sér alveg jafn flókin heimspekileg vandamál og sannleikur nauðsynlega 

sannra setninga. 

Nú held ég að hægt sé að setja vandamálið upp á sáraeinfaldan hátt. Við viljum 

vita hvað sannleikur er, en við viljum líka vita hver munurinn er á sannleika sem er 

                                                 
19 Hale, B. 2002:311-313 
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aðeins tilfallandi og sannleika sem er algjörlega nauðsynlegur. Hin almenna spurning um 

eðli sannleikans felur í sér spurninguna um nauðsynleg sannindi. Sem fyrr greinir má 

auðveldlega skilgreina nauðsyn út frá möguleika og öfugt.20 En sennilega bendir það 

einungis til þess að við þurfum að útskýra þessi hugtök í sameiningu, en ekki sitt í hvoru 

lagi. Þá má benda á tiltekið misræmi þegar borin eru saman tilfallandi sannindi annars 

vegar og nauðsynleg eða möguleg sannindi hins vegar: hefur mögulega sönn setning 

sanngildi í alveg sama skilningi og setning sem er rétt og nákvæm lýsing á hlutlægum 

staðreyndum? Ef svo er ekki má ábyggilega segja það sama um nauðsynlega sanna 

setningu. Er eftirfarandi setning sönn: „Það er rökfræðilega mögulegt að mannkyninu 

vaxi vængir og það hefji sig til flugs“? Okkur er vissulega tamt að kalla þvílíkar setningar 

sannar, en hvernig sannreynum við þessa setningu? Erum við að segja eitthvað meira en 

að þessi setning hafi merkingu, þegar við segjum að hún sé sönn? Við getum breytt henni 

í setningu um það sem er nauðsynlegt: „Það er ekki nauðsynlega ósatt að mannkyninu 

muni einn daginn vaxa vængir og hefja sig til flugs“. Hvernig vitum við það? – Ef til vill 

hefur „sanngildi“ allt aðra merkingu í þessu samhengi en þegar við höfum í huga 

tilfallandi sannindi á borð við að Reykjavík sé höfuðborg Íslands. 

Hale virðist því ekki hafa tekizt að setja fram almenna útskýringu á uppsprettu 

nauðsynlegra sanninda. Hugmynd hans gengur ekki upp vegna þess að hún felur ekki í 

sér almenna heimspekilega kenningu um nauðsyn. Hale hefur reyndar slíka kenningu en 

hún er í raun ótengd hugmynd hans um skýringar, þótt hann haldi annað, en það er 

kenningin um að nauðsyn byggist á eðlissannindum. Athugum það síðar, nú getum við 

nefnilega byggt rannsókn okkar á nákvæmari hliðstæðu en Hale leggur til grundvallar. 

Hvernig myndum við svara spurningunni um uppsprettu sannleikans (að svo miklu leyti 

sem hún er yfirleitt skiljanleg)? Kannski eru til fleiri en ein uppspretta. Sumir myndu 

segja að „staðreyndir“ eða kannski „samsvörun við staðreyndir“ væru uppspretta 

sannleika, en væri það ekki nánast eins og að segja að „~ ~p“ væri uppspretta „ p“? 

Við þyrftum að minnsta kosti að kanna möguleikann á einhvers konar fjölhyggju bæði um 

sannleika og nauðsyn. Crispin Wright hefur viðrað hugmyndir um fjölhyggju um 

                                                 
20 Sjá fyrsta kafla að ofan. 
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sannleika og fékk hann skömm í hattinn fyrir það.21 En jafnvel þótt flestir séu sammála 

um að rökfræðileg nauðsyn setningar leiði af sér að hún sé einnig sönn (í einhverjum 

skilningi), þá hefur ekki orðið eins mikið fjaðrafok útaf fjölhyggju um uppsprettu 

nauðsynjar: en ef við viljum halda í þá hugmynd að setningar sem við köllum 

„nauðsynlega sannar“ séu í raun sannar þá hlýtur uppspretta nauðsynjar einnig að vera 

uppspretta sannleika. 

 

5. Eðlishyggja og samhengishyggja 

Hluti af því sem Hale segir passar samt mjög vel við kröfuna um almenna útskýringu á 

nauðsynlegum sannindum eins og hún er skilin í þessari ritgerð. Þótt honum takist ekki 

að sýna að þessi skýring leiði af dæmunum sem hann gefur um sérstaka tegund af 

skýringu á stökum nauðsynlega sönnum setningum, þá hefur hann ákveðna hugmynd um 

að uppspretta nauðsynjar felist í eðli hlutanna sjálfra eða samsemd þeirra. Þótt dæmi hans 

af skýringu á stakri nauðsynlega sannri setningu hafi ekki átt að gera ráð fyrir nauðsyn, 

þá byggir það ljóslega á hugmyndinni um eðli. Það tilheyrir sjálfu eðli piparsveina að 

vera ógiftir karlmenn. En er ekki eðli hlutanna nauðsynlegt í einhverjum skilningi? Ef svo 

er virðist einhver „óútskýrð“ nauðsyn hafa verið skilin eftir. Hale tekst því ekki að 

útskýra það að til sé nauðsyn yfirleitt (þ.e. ∃p p) án þess að gera ráð fyrir henni. Ef 

hugmyndin um eðli gerir okkur kleift að nálgast útskýringu á nauðsyn með einhverjum 

hætti, þá hljótum við því að hafa innhverfa skýringu samkvæmt okkar túlkun á ógöngum 

Blackburns. En samkvæmt ógöngunum gætum við ekki fundið raunverulega útskýringu 

með þessu móti. En er það svo augljóst? Getum við til dæmis ekki spurt hvað við eigum 

við með „eðli“ og hvernig eðli tengist nauðsyn? 

 Í kjölfar rökfærslna sem Saul Kripke og Hilary Putnam settu fram hefur tíðkazt að 

útskýra eðli með tilvísun til nauðsynjar og möguleika á svipaðan hátt og minnzt var á í 

fyrsta kaflanum hér að ofan.22 Eðli hlutar er þá skilgreint sem þeir eiginleikar sem 

hluturinn hefur í öllum mögulegum heimum. Tökum margfrægt dæmi Kripkes af 

uppgötvun babýlonskra stjarnfræðinga: „Kvöldstjarnan = Morgunstjarnan“. Gottlob 

                                                 
21 Wright, C. 1992 og sjá t.d. Williamson, T. 1994. Ég fjalla örlítið nánar um hugmyndir Wrights í lok 
ritgerðarinnar. 
22 Kripke, S. 1972/1980 & Putnam, H. 1975. 
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Frege hafði velt vöngum yfir því hvernig þessi setning getur haft upplýsingagildi.23 

Annað hvort lýsir setningin sambandi á milli hluta eða á milli orða sem vísa til hluta. 

Áður hafði Frege haldið því síðarnefnda fram, en hafnaði því svo vegna þess að ef 

setningin fjallar um tákn þá getur hún ekki tjáð raunverulega þekkingu – sambandið á 

milli hlutar og nafns er nefnilega fullkomlega tilviljanakennt. En ef setningin tjáir 

samband á milli hluta þá segir hún það sama og „Kvöldstjarnan = Kvöldstjarnan“ sem 

hefur alls ekki sama upplýsingagildi og hin. Frege skýrði þetta með því að gera 

greinarmun á tilvísun (þ. Bedeutung) nafns og merkingu (þ. Sinn) þess. Upplýsingagildið 

felst í ólíkri „merkingu“ nafnanna, en ekki tilvísun þeirra. Frege gerir ljóslega ráð fyrir 

því að setningin „Kvöldstjarnan = Morgunstjarnan“ sé einungis tilfallandi sönn en að 

setningin „Kvöldstjarnan = Kvöldstjarnan“ nauðsynlega sönn. 

Saul Kripke sá vandamálið í öðru ljósi. Hann spurði sig hvort til væri mögulegur 

heimur þar sem Kvöldstjarnan er ekki Morgunstjarnan. Af ýmsum ástæðum heldur hann 

að enginn slíkur heimur sé til. Ein ástæðan er sú að hann telur eiginnöfn á borð við 

„Kvöldstjarnan“ og „Morgunstjarnan“ vera fastanefnara (e. rigid designator): slík nöfn 

vísa til nákvæmlega sama hlutar í öllum mögulegum heimum. Kripke taldi þetta sýna að 

þótt fyrri setningin byggi á reynslu og sé því a posteriori þá sé hún nauðsynlega sönn. 

Svipaða sögu er að segja, samkvæmt Kripke, um setninguna „Vatn = H2O“. Sú skoðun er 

algeng að þessi og fleiri dæmi sýni að til sé „frumspekileg“ nauðsyn sem liggur í eðli eða 

samsemd hlutanna sjálfra. Ef okkur er unnt að uppgötva raunhæf sannindi sem þó búa 

yfir hinni ströngustu24 nauðsyn, þá gæti það aukið vonir einhverra heimspekinga um 

árangur í afar háfleygu afbrigði af frumspeki: heimspeki sem getur rannsakað innsta eðli 

efnislegra hluta, þá eiginleika hlutanna sem eru algjörlega nauðsynlegir. En heimspeki er 

ekki einhver ofur-eðlisfræði. Það eru vísindamenn sem rannsaka eðli hlutanna í þessum 

skilningi. Þessi dæmi gefa ekki tilefni til að ætla að til sé grein raunvísinda sem fjallar um 

eðli og lögmál allra mögulegra heima, til aðgreiningar frá þeim vísindagreinum sem fjalla 

aðeins um eðli og lögmál sem gilda í okkar eigin heimi.  

 Hilary Putnam skrifaði að ekki væri hægt að hugsa sér mögulegan heim þar sem 

vatn er ekki H2O. Á Jörðinni er vatn H2O en við getum hugsað okkur að á Storð, sem er 

                                                 
23 Frege, G. 1892. 
24 Kripke, S. 1972/1980:99. 
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pláneta sem líkist Jörð mjög mikið, sé til efni sem er alveg eins og vatn en hefur í raun 

efnasamsetninguna XYZ. Putnam segir að við myndum aldrei og ættum ekki að kalla 

XYZ „vatn“.25 En af hverju ekki? Það er erfitt að sjá hvað er því til fyrirstöðu að kalla 

það „storðarvatn“ eða bara „vatn“. Þungt vatn (D2O) er jafnan talið vera afbrigði vatns og 

er kallað vatn. Það sama gildir um T2O, HDO, HTO og DTO. Þetta eru allt ólíkar 

tegundir vatns.26 Ennfremur er anzi skrítið að segja að vatn sé það sama og (e. identical) 

H2O, en H2O er efnaformúla sem tilgreinir úr hvaða sameindum vatn er samsett. Vatn 

hefur efnaformúluna H2O. En þótt sambandið á milli vatns og efnasamsetningar vatns sé í 

einhverjum skilningi nauðsynlegt, þá gefur það okkur litla von um nýtt svið 

frumspekilegra rannsókna. Þessi svokallaða nauðsyn virðist nefnilega bara felast í því að 

það er venja í máli efnafræðinnar að ef efni samanstendur ekki af tveimur 

vetnissameindum og einni súrefnissameind þá er það yfirleitt ekki neins konar vatn (en 

það gæti verið þungt vatn).  

 Þetta er ekki tilraun til að hrekja frumspekilega eðlishyggju, enda byggist hún á 

fleiri dæmum en þeim sem hér hafa verið nefnd. Ég vil einungis gefa í skyn að 

eðlishyggja hafi oft byggzt á alltof einfaldri hugmynd um eðli hluta. Það hvort við 

köllum eitthvert efni vatn fer eftir ýmsu öðru en „eiginleikum þess í öllum mögulegum 

heimum“. Þess vegna virðist frumspekileg eðlishyggja ekki mjög vænleg leið til að skilja 

tengslin á milli eðlis og nauðsynjar. Heimspekingurinn Kit Fine hefur fjallað um þetta 

efni og bent á mjög áhugaverð vandamál sem dúkka upp þegar reynt er að útskýra eðli út 

frá nauðsyn og möguleika.27 Hann stakk einnig upp á annarri leið sem gæti hjálpað okkur 

að finna innhverfa skýringu á nauðsynlega sönnum setningum sem byggir á fyllri 

hugmynd um eðli. Fine samþykkir að þegar tiltekinn eiginleiki er hluti af sjálfu eðli 

einhvers hlutar, þá gefi það okkur ótvírætt tilefni til að trúa ákveðnum setningum sem eru 

nauðsynlega sannar. En samkvæmt honum megum við þó ekki álykta sem svo að 

nauðsynlega sannar setningar gefi okkur ótvírætt tilefni til að trúa samsvarandi setningum 

um eðli hlutanna. Fine tekur ýmis dæmi til skýringar. Ef við höfum t.d. Sókrates og 

mengi S sem hefur aðeins eitt stak, nefnilega Sókrates, þá er nauðsynlegt að Sókrates 

tilheyri einstaksmenginu S ef hann er til. Það er nauðsynlegt að einstaksmengið S sé til ef 

                                                 
25 Putnam, H. 1975:223-224. 
26 Zemach, E.M. 1976:120. 
27 Fine, K. 1994. 
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Sókrates er til og nauðsynlegt að Sókrates tilheyri einstaksmenginu S ef bæði mengið og 

Sókrates eru til. En eigum við þá að segja að það tilheyri sjálfu eðli Sókratesar að vera 

stak í einstaksmenginu S? Augljóslega ekki! 

 Eðlissannindi virðast því spretta af hlutunum sjálfum en nauðsynleg sannindi eru 

hlutlaus um uppsprettu. Það er að segja, samkvæmt Fine eru eðlissannindi afstæð við 

hlutina sem fjallað er um en „allir hlutir hafa sömu stöðu sem mögulegur grundvöllur 

fyrir nauðsynleg sannindi; allir eru þeir vatn á nauðsynjamylluna.“28 Því segir Fine að 

skýringunni hafi nokkurn veginn verið snúið á hvolf hjá Kripke: eðlissannindi eru ekki 

sérstakt dæmi um „frumspekilega“ nauðsyn, heldur er slík nauðsyn sérstakt dæmi um 

eðlissannindi. Eðli útskýrir nauðsyn en eðli er afstætt við viðfangsefni þótt nauðsyn sé 

það ekki. Ályktunin sem Fine dregur af þessu er sú að eina leiðin til að útskýra nauðsyn 

út frá eðli hlutanna sé að segja að nauðsynlega sannar setningar séu sannar í krafti eðlis 

eða náttúru allra hluta í heiminum. Við getum ekki útskýrt allar nauðsynlega sannar 

setningar um Sókrates með því að vísa til eðlis Sókratesar, en við getum útskýrt öll 

nauðsynleg sannindi með því að vísa til allra eðlissanninda. Þetta má svo heimfæra yfir á 

aðrar tegundir nauðsynjar (en líklega ekki allar tegundir) og segja t.a.m. að 

hugtakanauðsyn felist í þeim setningum sem eru sannar í krafti eðlis allra hugtaka 

yfirleitt. Þannig má skilja þá kenningu að uppspretta nauðsynjar sé eðli eða samsemd 

hlutanna í heiminum.  

Hér höfum við því tilraun til að skýra nauðsyn almennt með innhverfum hætti. 

Ógöngur Blackburns segja að þá hljóti tilraunin að vera dæmd til að mistakast. Hún gerir 

ráð fyrir því sem skýra átti, því að það er ljóslega einhver nauðsyn fólgin í öllu „eðli“. En 

þetta virðist samt ekki hrekja kenningu Fines, því að núna virðumst við hafa fyllri 

skilning á nauðsyn með tilliti til tengslanna á milli hennar og eðlis hlutanna. Þótt Fine 

takist betur upp í þessari tilraun en Hale, þá virðist hvorugur kafa nógu djúpt ofan í sjálfa 

hugmyndina um eðli. Þeir gera ráð fyrir einhverri hugmynd um eðli sem byggir á innsæi 

einu saman. Mér er mjög til efs að það sé mikið vit í að byggja útskýringar á óljósri 

hugmynd um „eðli allra hluta yfirleitt“. Skýringin verður nánast jafn takmörkuð og 

innantóm og þegar nauðsyn er skilgreind út frá möguleikum. En Fine er á réttri braut 

þegar hann segir að eðli sé afstætt við viðfangsefni, með öðrum hætti en nauðsyn virðist 

                                                 
28 Fine, K. 1994:9. 
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vera; en ef eðli er uppspretta nauðsynjar þá hlýtur það einnig að benda til þess að nauðsyn 

sé í raun afstæð við viðfangsefni með einhverjum skyldum hætti. 

Dæmið af Sókratesi og einstaksmenginu S er ef til vill frekar langsótt. En Fine 

tekur annað dæmi og bendir á að heimspekingar séu t.d. ekki sammála um hvert eðli 

manneskjunnar er.29 Sumir leggja persónuna til grundvallar en aðrir líkamann, en allir 

myndu líklega samþykkja að bæði persónan og líkaminn séu nauðsynlegir eiginleikar 

hverrar manneskju. Heimspekingarnir eru því ósammála um eðlið en sammála um 

nauðsynina. En það sem Fine tekur ekki til athugunar er að útskýringar heimspekinganna 

á þessum nauðsynlegum sannindum eru gjörólíkar. Annar myndi leggja áherzlu á 

sálfræðina en hinn á líffræðina þegar finna ætti ástæður þess að þetta séu nauðsynlegir 

eiginleikar hverrar manneskju. Kannski má því segja að nauðsyn sé oft skilyrt af 

hugmyndum okkar um eðli hlutanna. En eiginleikar slíkra skilyrða velta einfaldlega á því 

hvernig dæmi við tökum. Setning um eðli hlutar getur til að mynda tjáð markmið hans 

eða tilgang. Hvert væri til dæmis eðli lampa? Lampar hafa yfirleitt ákveðnu hlutverki að 

gegna og með spurningunni gæti einhver verið að biðja mann um að segja hvað það er 

sem skiptir mestu máli um þennan tiltekna lampa (eða lampa yfirleitt) eða hvað 

skilgreinir hlutverk lampa. Það gæti virzt augljóst að eðli lampa sé að lýsa upp einhvern 

afmarkaðan stað í einhverju rými, en það væri líka hægt að líta svo á að aðalatriðið við 

tiltekinn lampa sé hlutverk hans sem skraut eða stofustáss. Honum þarf ekki að vera 

ætlað að lýsa neitt upp. Hér er ekki mjög skýr greinarmunur á því sem tilheyrir eðli 

hlutarins og því sem tilheyrir því ekki.  

  Það væri hægt að finna fleiri og betri dæmi um að ákvörðun um það hvaða 

eiginleikar séu tilteknum hlut nauðsynlegir og hverjir ekki geti auðveldlega verið mjög 

háð samhengi. En það eru til fleiri leiðir til að draga fram óskýrleika markanna á milli 

þess sem tilheyrir eðli hlutar og hins sem gerir það ekki. Þessi leið byggist líka á því að 

tengja saman eðli og nauðsyn annars vegar og merkingu og hlutverk hins vegar. Það er 

ekki hægt að tala um merkingu setningar án þess að tala um notkun hennar, því að við 

fyrstu sýn virðist vera hægt að nota sömu setninguna bæði þannig að hún tjái nauðsynleg 

sannindi og þannig að hún tjái tilfallandi sannindi (eða ósannindi). En hér verður auðvitað 

óskýrt hvenær rétt er að tala um „sömu“ setninguna. Rökfræðileg staða setningarinnar er 

                                                 
29 Fine, K. 1994:8 
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ekki óháð samhenginu sem hún tilheyrir hverju sinni. Þess vegna getur verið mjög 

villandi að tala um „nauðsynlega sannar setningar“ líkt og átt sé við eitthvert mengi 

setninga af ákveðinni stærð – mengi með 458 stökum eða eitthvað þess háttar. Við getum 

t.a.m. notað jöfnu á borð við „252 = 625“ til að spá fyrir um hvaða niðurstöðu fólk fær ef 

það reiknar ferningstöluna af 25. En sá er reyndar ekki tilgangur hennar yfirleitt. Notkun 

eða hlutverk stærðfræðilegra jafna í daglegu lífi er alltaf boðandi í einhverjum skilningi: 

jafnan þýðir að fólk verður nauðsynlega að fá 625 ef það reiknar ferningstöluna af 25. En 

þetta þýðir einungis að útkoman (þ.e. 625) sé sjálft skilmerki þess að dæmið hafi verið 

reiknað, ef útkoman er önnur en 625 þýðir það að ferningstalan af 25 hefur ekki verið 

reiknuð. Útkoman er því ekki ekki „stundum“ 626, þótt einhver fái stundum út 626 þegar 

hann reynir að reikna ferningstöluna af 25. 

 Við getum reynt að skilja greinarmuninn á nauðsynlegri og tilfallandi notkun 

sömu setningarinnar þannig að í fyrra tilfellinu ákvarðist sanngildi hennar af tengslum 

hennar við aðrar setningar í sama formlega kerfinu, og í því síðara er setningin rifin úr 

kerfisbundnu samhengi sínu og látin taka á sig form tilfallandi sanninda. Það er fjarri því 

að vera nauðsynlegt að allir fái 625 þegar þeir reyna að reikna ferningstöluna af 25. 

Nauðsynin knýr fólk ekki til að fá rétta niðurstöðu. En þeir hafa ekki gert það fyrr en 

útkoman er 625. Hér skiptir því sköpum í hvaða tilgangi setning er notuð og í hvaða 

samhengi til að sjá megi hvort hún láti í ljós nauðsynleg sannindi eða ekki. En bendir 

þetta til þess að „uppspretta“ nauðsynlegra sanninda felist í því samhengi sem þau 

tilheyra hverju sinni? Í einhverjum skilningi held ég að það sé satt: nauðsynleg sannindi í 

stærðfræði og rökfræði eru nauðsynleg vegna þess að það er hægt að sanna þær með 

viðurkenndum aðferðum út frá frumsendum sem eru augljóslega sannar. En þetta er ekki 

tæmandi útskýring á nauðsyninni sem slíkri. Uppspretta nauðsynjarinnar sem slíkrar er 

ekki fólgin í augljósum frumsendum, því að þá verður mjög erfitt að útskýra stöðu þeirra. 

Uppsprettan felst í innra samhengi kerfisins í heild. Þegar frumsenda er sett fram utan 

samhengis (per impossibile?) þá þýðir það að notkun hennar er enn óákvörðuð, en þegar 

við segjum að frumsendan sé „augljós“ höfum við þar með gefið henni mjög afmarkað 

hlutverk innan hvers þess kerfis sem hún tilheyrir: við höfum ekki sagt að nauðsyn 

kerfisins velti á því að hún sé augljós. Þetta er ákvörðun um merkingu frumsendunnar 
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(líkt og það er ákvörðun um merkingu „~“ hvort „~~p“ jafngildi „p“ eða „~p“ – hvort 

tveggja getur verið „augljóst“).30 

 Samhengishyggja sem innhverf útskýring á nauðsynlega sönnum setningum felur 

í sér að sanngildi þessara setninga (ef unnt er að skilja það frá nauðsyn þeirra svo 

eitthvert vit sé í) ráðist af kerfisbundnu innra samræmi frekar en samsvörun við 

staðreyndir.31 Hægt er að færa rök fyrir þessu með því að kanna muninn á því að neita 

dæmigerðri tilfallandi sannri setningu og dæmigerðri nauðsynlega sannri setningu. Við 

fyrstu sýn er býsna saklaust að ætla að „Reykjavík er höfuðborg Íslands“ og „2 + 2 = 4“ 

séu einfaldlega tvær sannar setningar nokkurn veginn í sama skilningi. Svo vill til að sú 

síðari er einnig nauðsynleg. Athugum hvað gerist ef við neitum báðum setningunum fyrir 

sig: „Reykjavík er ekki höfuðborg Íslands“ og „2 + 2 ≠ 4“. Sú fyrri tjáir möguleika sem 

svo vill til að er ekki fyrir hendi. En hvað um þá síðari? Hún tjáir ljóslega ekki möguleika 

sem svo vill til að er ómögulegur! Við getum einfaldlega ekki gert okkur „2 + 2 ≠ 4“ í 

hugarlund og þessi setning gegnir engu hlutverki í tungumáli okkar, hvort heldur sem er í 

stærðfræði eða daglegu máli. Það sem er rökfræðilega mögulegt er nokkurn veginn það 

sama og það sem „hefur merkingu“ eða er skiljanlegt. Þess vegna má segja að setningin 

sé ekki „rökfræðilega ómöguleg“ – því að slíkt orðalag býður ýmsum vandræðum heim – 

heldur að henni hafi ekki verið gefin nein merking. Það er ekki ómögulegt að gefa henni 

merkingu, heldur hefur henni einfaldlega ekki verið gefin nein merking. En við eigum 

ekki neinum einustu erfiðleikum með að skilja neitun raunhæfingarinnar, enda er almennt 

ekki erfiðara að skilja ósannindi en sannindi. Það hlýtur því að benda til þess að „2 + 2 ≠ 

4“ flokkist varla sem ósannindi, og af hverju ætti þá „2 + 2 = 4“ að flokkast sem 

sannindi? 

 Þetta dæmi sýnir að það er einhver munur á þeim sannleiksumsögnum sem 

notaðar eru um nauðsynlega sannar setningar annars vegar og tilfallandi sannar setningar 

hins vegar. Kannski getur verið villandi að kalla setningar nauðsynlega sannar frekar en 

bara nauðsynlegar. En það er líka hægt að taka hversdagslegri dæmi: nauðsyn 

setningarinnar „Allir piparsveinar eru ógiftir“ felst m.a. í því að hún er ekki hrakin með 

                                                 
30 Wittgenstein setur fram svipaða rökfærslu, en hann tekur dæmi af frumsendunni um samsíða línur í 
evklíðskri rúmfræði (Wittgenstein, L. 1978:224). 
31 Hún þarf samt aðeins að fela í sér að samhengislýsing á sannleiksumsögninni eigi betur við í þessu 
tiltekna tilfelli en samsvörunarlýsing, þ.e. hún hrekur ekki samsvörunarkenningu um sannleika per se. 
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setningunni „Þessi piparsveinn er giftur“. Seinni setningin er nefnilega merkingarlaus 

samsetning orða sem megnar ekki að tjá gagndæmi gegn fyrri setningunni. Hér þarf 

merkingarleysi aðeins að felast í því að setningin hafi enga notkun í tungumáli okkar. Það 

má stundum líkja nauðsynlegum setningum við málfræðilegar reglur. „Allir piparsveinar 

eru ógiftir“ er þá regla sem segir okkur hvernig rétt er að nota orðið „piparsveinn“. 

Setning á borð við „Ekkert getur verið rautt og grænt á sama tíma“ lætur þá í ljós reglu 

sem gildir um litahugtök. „Þessi hlutur er rauður og grænn á sama tíma“ er við fyrstu sýn 

marklaus setning: en sem fyrr segir má gefa hverju sem er merkingu. Við getum t.d. 

ímyndað okkur hlut sem er rauður þegar við lokum vinstra auganu og horfum með því 

hægra en grænn þegar við lokum hægra auganu og horfum með því vinstra, og þegar við 

horfum með báðum augum er hann ýmist grænn eða rauður eftir því hvar við stöndum. 

En slíkur hlutur myndi varla „hrekja“ upphaflegu regluna. Við myndum a.m.k. ekki hafna 

reglunni þótt okkur þyki viðeigandi að segja um þennan skrítna hlut að hann sé bæði 

grænn og rauður á sama tíma. 

 Nú má segja að leidd hafi verið rök að samhengishyggju um nauðsyn í tvennum 

skilningi. Annars vegar er það að miklu leyti háð samhengi hvort setning sé nauðsynlega 

sönn og hins vegar má tilgreina þetta samhengi32 nánar með því að athuga að hvaða 

marki sagnkjör (e. assertibility-conditions) – þ.e. hvenær það er viðeigandi að segja 

setninguna og hvenær ekki – eða sannkjör setningarinnar felast í samræmi hennar við 

aðrar setningar í heilu kerfi. Kerfið sjálft má skilja á ýmsa vegu, það getur t.d. verið kerfi 

málfræðilegra reglna eða stærðfræðilegra sannana. Þetta samhengi er hin innri uppspretta 

nauðsynlegra sanninda. Þessi niðurstaða er í raun tillaga um það hvaða merkingu við 

eigum að gefa hugmyndinni um „uppsprettu“ nauðsynjar. Þess vegna er þetta fjarri því að 

vera endanlegt svar, heldur eins konar burðargrind eða vinnupallur, vinnunni sjálfri lýkur 

ábyggilega aldrei. Margir skilja kenninguna um mögulega heima með öldungis sama 

hætti: þetta eru tæki til að vinna með heimspekilegar kenningar um nauðsyn.33 Tækin 

þurfa ekki endilega að útiloka hvort annað, né einhverjar aðrar aðferðir. Eftir sem áður 

hefur verið ýjað að því í þessari ritgerð að kenningar um mögulega heima geri varla 

                                                 
32 Á ensku myndi hið fyrra kallast „contextualism“ en hið síðara „coherentism“. Á íslenzku held ég að bezt 
sé að tala um tvær tegundir samhengishyggju. 
33 Gott dæmi um heimspeking sem skilur mögulega heima sem eins konar tæki er Robert Stalnaker (Sbr. 
Stalnaker, R.C. 1997). 
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meira en að greina möguleika og nauðsyn með einberum klifunum eða tvítekningum. Það 

er t.d. einföld klifun að segja að nauðsynlega sönn setning sé sönn í öllum mögulegum 

heimum. Stundum vantar kjöt á beinin og glímu við sjálf hugtökin eins og þeim er beitt í 

raun og veru. Að þessu leyti er kenningin sem hér er sett fram líklegri til árangurs. 

 Bob Hale og Kit Fine hafa, sem áður sagði, sett fram hugmyndir um að uppspretta 

nauðsynjar sé fólgin í eðli eða samsemd raunverulegra hluta. Ég hef þegar bent á 

vandamál sem fylgja þessu viðhorfi, en þau snúa þó aðallega að því hversu takmörkuð 

kenningin er. Hún er fjarri því að vera kolröng og hún er nytsamleg svo langt sem hún 

nær. Hale taldi sér nægja að sýna að til séu nauðsynleg sannindi (þ.e. ∃p p) sem útskýra 

má með vísun í eðli hlutarins sem fjallað er um – en því miður dugar þessi tillaga engan 

veginn til skilnings á því hvað hlutverki nauðsynleg sannindi hafa að gegna. Við þurfum 

að skilja nauðsyn, svo að segja, út og inn: skilja innri tengsl hennar við skyldar 

hugmyndir og með hvaða móti hún er háð eða óháð ytri veruleika.  

 Gott dæmi um nauðsynlega sanna setningu sem hvorki Hale né Fine tekst að 

varpa nokkru ljósi á með kenningum sínum er þessi: „Svartur er dekkri en hvítur“. Hér 

yrði útskýring Hales augljóslega röng, þ.e. „Svartur er dekkri en hvítur af því að það að 

vera svartur er bara að vera dekkri en hvítur“.34 Það að vera svartur er eitthvað annað og 

meira en að vera dekkri en hvítur. En það er vissulega órjúfanlegur hluti af því sem við 

meinum með orðinu „svartur“ að hann sé dekkri en hvítur. Það væri villandi að útskýra 

nauðsyn þessarar setningar með því að segja að við skiljum eða greinum eðli litanna 

sjálfra og uppgötvum þannig þau nauðsynlegu sannindi sem eðli þeirra gefur tilefni til. Í 

fyrsta lagi er eðlið alls ekki óháð því hvernig við kjósum að tala og hugsa um hlutina. Í 

víetnömsku er sama orðið, „xanh“, notað um grænan og bláan lit. Til að gera greinarmun 

á bláu og grænu segja Víetnamar því eitthvað á borð við „xanh eins og himinninn“ og 

„xanh eins og grasið“. Ættum við að segja að í Víetnam geti hlutir verið bæði bláir og 

grænir á sama tíma? Ég er ekki viss, en þeir geta vissulega verið „xanh“ á einum og sama 

tímanum. Í öðru lagi verður þá mjög erfitt að skilja hvers vegna þessi setning og aðrar af 

sama toga (t.d. „Allir piparsveinar eru giftir“) segir manni ekki neitt nýtt nema maður hafi 

misskilið hrapallega merkingu orðanna sem setningarnar samanstanda af. Auðvitað ætti 

það að vera upplýsandi að einhverju leyti að fá að vita hvað tilheyrir sjálfu eðli 
                                                 
34 Sbr. Hale, B. 2002:311-312. 
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piparsveina. En setningin fjallar ekki um eðli piparsveina nema í mjög takmörkuðum 

skilningi sem finnst eingöngu í undarlegu tungutaki tiltekinna heimspekinga.  

 Setningin „Svartur er dekkri en hvítur“ virðist hafa sama form og „Þessi hlutur er 

dekkri en þessi þarna“ og þess vegna virðist hún einfaldlega vísa til staðreyndar sem 

hefði getað verið öðru vísi. En neitun setningarinnar er óskiljanleg og þess vegna má líta 

svo á að setningin láti í ljós reglu sem ákvarðar að hluta til merkingu orðanna „svartur“, 

„dekkri“ og „hvítur“.35 Ef merking er háð samhengi hverrar notkunar fyrir sig er ekki 

hægt að telja upp allar reglurnar sem við hugsum okkur að stýri notkun einhvers orðs. 

Þess vegna er einungis verið að líkja þessum nauðsynlegu setningum við reglur, því að 

líkingin getur varpað ljósi á hlutverk þeirra. Stundum má segja um þessar setningar, t.d. 

þær sem tilgreina nauðsynleg venzl á milli lita, að þótt þær séu raunhæfingar að forminu 

til sé hlutverk þeirra sambærilegt við hlutverk málfræðilegra reglna. Þó er ekki hægt að 

ganga svo langt að álykta að nauðsynlega sannar setningar séu alltaf smættanlegar í 

málfræðilegar reglur, til dæmis vegna þess að það virðist ekki varpa mjög skýru ljósi á 

stærðfræðileg sannindi. En ég held að mér sé óhætt að segja að til að gera sómasamlega 

grein fyrir hinum margvíslegu dæmum sem við höfum um nauðsynleg sannindi sé ekki 

nóg að vísa til eðlis eða samsemdar hlutanna. Nauðsyn skapast af innra samræmi setninga 

og orða sem liggja til grundvallar möguleikum okkar á að skilja setningar tungumálsins 

og útskýra merkingu þeirra fyrir öðrum. Sum orð má skilgreina með öðrum orðum og 

sumar setningar má nota til að útskýra merkingu annarra setninga eða orða. Það er því 

málkerfið í heild sem skapar það sem við köllum nauðsyn. En nauðsyn innan kerfisins er 

eitthvað allt annað en nauðsyn kerfisins sjálfs og kannski þurfum við að sætta okkur við 

að kerfið sem slíkt velti að endingu aðeins á tilfallandi fyrirbærum á borð við mannlegt 

eðli eða sammannlegar venjur. 

 

6. Lokaorð: Samhengi og samkomulag 

Simon Blackburn lítur svo á að maður lendi í ógöngum þegar reynt er að útskýra 

nauðsynleg sannindi með beinum hætti. Hér á hann við nálgun sem byggir á sannkjörum 

tilfallandi sannra setninga. En sú hugmynd var ekki mjög skýr, hvorki hjá Blackburn né 

Hale. Heimspekileg útskýring á nauðsyn hlýtur að vera hliðstæð því að útskýra sjálfa 

                                                 
35 Sbr. Wittgenstein, L. 1978:48. 
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hugmyndina um sannkjör en ekki því að útskýra eina tilfallandi sanna setningu með 

annarri tilfallandi sannri setningu. Hins vegar er hægt að útskýra nauðsynlega sanna 

setningu með annarri nauðsynlega sannri setningu (og þetta einskorðast ekki bara við 

rökfræðilegar eða stærðfræðilegar sannanir – það má leggja almennari skilning í 

„útskýringu“ hér), og því er vissulega ákveðin hliðstæða fyrir hendi.36 En henni þarf að 

breyta, því að við viljum útskýra nauðsyn almennt og þá er vissulega ekki nóg að átta sig 

á sambandinu á milli tveggja nauðsynlegra setninga þar sem önnur skýrir hina. En 

lendum við samt í einhvers konar ógöngum, eins og Blackburn heldur fram?  

 Það er allrar athygli vert að við getum búið til sambærilegar ógöngur og þær sem 

Blackburn setti fram fyrir nánast hvaða heimspekilega vandamál sem vera skal. 

Réttlæting er sérstaklega gagnlegt dæmi og ekki sízt fyrir þær sakir að réttlæting er 

nátengd sannleika. Í sinni hreinustu mynd eru ógöngurnar þessar: það er ekki hægt að 

réttlæta heilt kerfi (t.d. heilt stærðfræðikerfi) með tegund réttlætingar sem tilheyrir 

kerfinu sjálfu, því að kerfið í heild gefur réttlætingunni inntak sitt og þannig er gert ráð 

fyrir því sem sanna átti. Það er ekki heldur hægt að réttlæta kerfið í heild með einhverju 

öðru kerfi, því að þá hefur seinna kerfið ekki verið réttlætt. Við getum auðveldlega 

hugsað okkur hliðstæð vandamál um sannanir, túlkun, raunveruleika og þar fram eftir 

götunum.37 Með sama hætti, gæti einhver sagt, er hvorki hægt að skýra nauðsyn með 

nauðsyn né með einhverju sem er tilfallandi (þ.e. ónauðsynlegt). 

 Þessi rökfærsla er fjarri því að vera þýðingarlaus. En það er alls ekki augljóst 

hvaða ályktanir rétt er að draga af henni þegar hún er svona stuttaraleg. En eina ástæðan 

fyrir því að hún virðist ganga upp er sú að hugtökunum sem útskýra á er ekki gefið neitt 

inntak. Þau eru algjörlega rifin úr samhengi og bara útskýrð með tómum klifunum eða 

tvítekningum. En það er heldur ekki nóg að lýsa hversdagslegri notkun orðanna sem 

fjallað er um – heimspeki krefst ávallt einhverrar nýsköpunar. Þannig má nota ógöngur af 

þessu tagi til að kanna þá möguleika sem við höfum til að búa til eitthvað sem kalla má 

„útskýringu á nauðsyn“. Gangskör hefur verið gerð að þessu verkefni í þessari ritgerð og 

niðurstaðan virðist að minnsta kosti vera eins konar kennileg burðargrind sem gæti 

hjálpað okkur að sjá hvaða mynd slík útskýring getur tekið á sig. 

                                                 
36 Sönnun getur verið notuð til útskýringar, en sönnun er samt eitt og útskýring annað. 
37 Thomas Kuhn fjallar ítarlega um þetta vandamál í bók sinni The Structure of Scientific Revolutions 
(Kuhn, T. 1962/1970). 
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 Úthverf skýring er tilraun til að tengja saman einhver tilfallandi sannindi og 

nauðsyn með viðeigandi hætti, tilraun til að sýna með hvaða móti mannleg reynsla og 

vitneskja um heiminn skilyrðir eða gerir nauðsynlegar setningar mögulegar. Til dæmis 

virðast stærðfræði og geta okkar til að leysa einföld reikningsdæmi vera í sérstökum 

skilningi háð ákveðnum tilfallandi eiginleikum mannlegrar hugsunar og veruleika. Ef 

allir hlutir væru á sífelldu iði og blönduðust saman eða rofnuðu í sundur, minnkuðu eða 

stækkuðu, hyrfu eða birtust skyndilega væri erfitt að ímynda sér nokkuð sem við gætum 

kallað stærðfræðilega hugsun yfirleitt. Reyndar er ekki auðvelt að hugsa sér mannlíf 

yfirleitt með þessum hætti. En að svo miklu leyti sem vit er í slíkum staðleysuaðstæðum 

að því leyti er hægt að sýna hvernig nauðsyn veltur á hinum ytri veruleika. En því er við 

að bæta að nauðsyn veltur líka á hugsunarhætti og því hvern skilning við leggjum í orðin 

sem við notum. Þetta er tilfallandi. Nauðsynlega sannar setningar má oft skýra sem 

fyrirmyndir um rétta notkun orðanna sem þær samanstanda af. Það má skilja þessar 

fyrirmyndir sem venjur eða hefðir sem eru ómissandi hluti af hugtakakerfi okkar. En 

þessar venjur byggjast á því að mannkynið er í grófum dráttum samstillt í lífsháttum og 

athöfnum sínum. Slík samstilling er ekki nauðsynleg, því að það er hægt að ímynda sér 

að hún væri ekki fyrir hendi. Ég held því að úthverf skýring á nauðsyn felist í eins konar 

samkomulagshyggju, þótt það orð sé villandi að ýmsu leyti. Samkomulagshyggjan er 

nefnilega tvöföld: annars vegar bendir hún á að það þarf að vera samræmi í mannlegu 

eðli og hins vegar að það þurfi samt sem áður að þjálfa nýja einstaklinga í að fylgja þessu 

samræmi, sem færir okkur nær eins konar samkomulagi sem stundum má breyta og 

lagfæra með reynslu. Samræmið eitt dugar ekki til að útskýra mannlega þáttinn. Ef svo 

væri þyrftum við ekki á neins konar uppeldi að halda og við gætum allt eins verið vel 

forritaðar vélar.  

 Í ritgerðinni hafa einnig verið leidd rök að því að nota megi hinn kostinn í 

ógöngum Blackburns til að teygja enn frekar á hugmyndinni um heimspekilega 

útskýringu á nauðsyn og útfæra eitthvað sem kalla mætti „innhverfa skýringu“. Hér 

reynum við að útskýra nauðsyn með nauðsyn. En innhverfar skýringar geta verið af ýmsu 

tagi. Þær virðast þó fyrst og fremst geta falizt í athugun á innri venzlum á milli skyldra 

hugtaka. Bob Hale og Kit Fine hafa lagt til að skýringarmáttur eðlissanninda sé ákaflega 

mikill í þessu samhengi, en eðli hlutanna virðist þó vera afstætt við viðfangsefni og þau 
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markmið sem við höfum þegar við ræðum og hugsum um þá. Þetta afstæði sýnir að 

nauðsyn er eiginleiki sem einungis er hægt að eigna setningum þegar við vitum í hvaða 

samhengi hún er notuð. Það er ekki hægt að ákveða hvort setning sé nauðsynlega sönn 

utan þess samhengis sem hún tilheyrir. Meira að segja „2 + 2 = 4“ gæti verið notuð til að 

spá fyrir um hvernig einhver mun leysa jöfnuna „2 + 2 = x“ og þá er hún alls ekki 

nauðsynlega sönn. Ennfremur má gera grein fyrir þessu samhengi með annars konar 

samhengi: það að „2 + 2 = 4“ sé notuð sem nauðsynlega sönn setning ræðst af því hvort 

sagnkjör hennar felast í röklegum tengslum hennar við aðrar setningar „í nágrenninu“. 

Tengslin þurfa samt ekki aðeins að felast í röklegri afleiðslu, en slík tengsl eru kannski 

augljósasta dæmið um nauðsynlegt samband á milli tveggja setninga. Ef við víkkum 

sjóndeildarhringinn og göngumst við því að hægt sé að finna nauðsynleg sannindi 

nokkurn veginn á öllum sviðum mannlegrar hugsunar koma takmarkanir eðlishyggjunnar 

í ljós. Við þurfum að gera grein fyrir því hver notkun nauðsynlega sannra setninga getur 

verið. Hlutverk þeirra virðist oft vera að útskýra eða fyrirbyggja grundvallarmisskilning. 

Sem dæmi má nefna setninguna „Einstaklingur undir 10 ára aldri er ekki fullorðinn“. 

Þetta gæti vissulega breytzt. Auk þess getum við ímyndað okkur sjúkdóm sem veldur því 

að 9 ára barn sé alveg eins og fullorðinn einstaklingur. En þótt við segjum að setning sé 

nauðsynlega sönn þarf það ekki að þýða að notkun hennar geti ekki breytzt. Líffræðileg 

þróun og skilningur okkar gætu breytzt. En það þýðir kannski að hún sé ekki 

„tímatengd“, þ.e. sagnkjör hennar felast ekki í því að hún samsvari staðreyndum á 

einhverjum ákveðnum tímapunkti. Við gætum haldið áfram að trúa setningunni, því að 

hún ákvarðar að hluta hvað orðin sem notuð eru í henni merkja: gagndæmin hrekja hana 

ekki beinlínis. En vegna þess að nauðsyn er háð samhengi þá eru skilin á milli 

nauðsynlegra og tilfallandi sanninda fjarri því að vera fullkomlega skýr. 

 Hvernig eigum við að skilja þennan greinarmun sem hér er gerður á skýringum 

sem byggjast á ytra samkomulagi eða samræmi og skýringum sem byggjast á innra 

samhengi? Þetta eru tvö sjónarhorn sem geta í sameiningu skýrt fyrir okkur hver tengslin 

eru á milli þess sem er nauðsynlegt og þess sem er einungis tilfallandi. Þessi tengsl liggja 

nefnilega ekki í augum uppi. Þar sem helzta fyrirmynd okkar um árangursríka útskýringu 

snýst um að sýna af hverju tilfallandi sönn setning er sönn frekar en ósönn, verðum við 

að freista þess að skilja hvernig nauðsynlegar setningar tengjast setningum sem hægt er 
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að skýra með þessum hefðbundna hætti. Það er nánast merkingarlaust að biðja um beina 

útskýringu á því hvers vegna nauðsynlega sönn setning sé sönn frekar en ósönn. Og þess 

vegna eru tengslin af öðrum toga spunnin. 

 Samkomulagshyggjan skýrir nauðsyn út frá heimspekilegri mannfræði en 

samhengishyggjan byggist á heimspekilegri rökfræði eða málfræði. Segja má að 

kenningin sem hér er sett fram reyni að feta ákveðinn milliveg á milli tvíhliðakenningar 

Rudolfs Carnap og heildarhyggju W.V.O. Quines. Tvíhliðakenning Carnaps birtist í grein 

hans „Empiricism, Semantics, and Ontology“ en þar skiptir hann „spurningum um tilvist“ 

í tvo flokka.38 Annars vegar má spyrja innan tiltekins kerfis hvort eitthvert fyrirbæri sé til 

eða sé raunverulegt og hins vegar má spyrja hvort þetta kerfi fyrirbæra í heild sé til eða sé 

raunverulegt. Samkvæmt Carnap er einungis hægt að spyrja innhverfra spurninga. 

Raunveruleiki, í vísindalegum skilningi orðsins, jafngildir því að vera hluti af einhverju 

kerfi. Heimspekingar hafa oft spurt sambærilegra spurninga um kerfið í heild (t.d. um 

hinn „ytri veruleika“) en í ströngum skilningi er það bara ekki hægt. Merking 

spurningarinnar ræðst af samhengi kerfisins og því verður hún nánast merkingarlaus þar 

fyrir utan. 

 Carnap telur að slíkar ytri spurningar geti einungis verið spurningar um notagildi 

kerfisins í heild og þess vegna hafi þær ekkert reynslubundið inntak (e. cognitive 

content). Slíkum spurningum er hvorki svarað játandi né neitandi. Að lokum er Carnap 

mjög umburðarlyndur, á svipaðan hátt og Quine, og setur engar aðrar kröfur til þvílíkra 

kerfa en að þau hafi eitthvert notagildi.39 Þessi hugmynd er að einhverju leyti sambærileg 

við kenninguna sem hefur verið reifuð í þessari ritgerð. Það sem skiptir mestu er að 

munurinn á innri og ytri skýringum er ekki sá sami og munurinn á innri og ytri 

spurningum hjá Carnap. Í raun eru báðar tegundir útskýringa hluti af því sem Carnap 

kallar „innri spurningar“. Greinarmunur Carnaps snýst um að skilja á milli leyfilegra 

spurninga á borð við „Var Shakespeare til í raun og veru?“ og spurninga á borð við „Er 

hinn ytri heimur til í raun og veru?“ sem eru oftast marklaus þvæla heimspekinga, 

samkvæmt Carnap. En ég vil spyrja hvernig við eigum að skilja nauðsynleg sannindi með 

tilliti til sjálfs sín annars vegar og með tilliti til þess sem ekki er nauðsynlegt hins vegar. 

                                                 
38 Carnap, R. 1950. 
39 Carnap, R. 1950:37 & Quine, W.V. 1948:19. 
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Svörin felast í samhengishyggju og samkomulagshyggju, þess vegna eru báðar 

spurningar heimspekilegar. 

 Eftir sem áður eru ytri spurningar og ytri skýringar sambærilegar á ýmsan hátt. En 

við erum ekki að spyrja hvort nauðsynleg sannindi séu raunveruleg og það er rétt hjá 

Carnap að sú spurning sé sennilega vitleysa. Við erum að spyrja að hvaða leyti við getum 

grafizt fyrir um nauðsynleg skilyrði þess að kerfi nauðsynlega sannra setninga sé 

mögulegt. Svar Carnaps og Quines byggist á gagnsemishyggju, vegna þess að þeir voru 

að velta fyrir sé möguleikanum á því að búa til slík kerfi – líkt og gerist í stærðfræði og 

raunvísindum. En þegar markmiðið er að útskýra kerfi sem þegar er til staðar í hugsun 

okkar, t.d. eitthvert kerfi nauðsynlegra sanninda, þá er einber gagnsemi ekki nóg. Tilvist 

kerfisins gefur til kynna að það sé gagnlegt en gagnsemin útskýrir ekki tilurð þess ein og 

sér. Í þessari ritgerð er stungið upp á kenningu um samkomulag manna um merkingu 

orða og setninga sem byggist á almennu samræmi í mannlegum athöfnum og hugsun.  

 Innhverfa skýringin sem hér er sett fram byggir á samhengishyggju. Merking orða 

og setninga ræðst af samhenginu sem þau eru notuð í og nauðsyn ræðst af samhengi 

innan kerfis. Carnap setti fram kenningu um greinarmun á rökhæfingum og 

raunhæfingum sem Quine hafnaði. Quine skrifaði að staðhæfing hefði ekki 

reynslubundna merkingu nema innan heildarkerfis nútímavísinda. Vísindin í heild eru 

metin á mælikvarða skynreynslunnar, en ekki stakar setningar.40 Hann vildi því meina að 

enginn eðlismunur væri á nauðsynlegum sannindum (rökhæfingum) og tilfallandi 

sannindum (raunhæfingum).41  

 Að mínum dómi er afar óljóst hvaða merkingu það getur haft að tala um „vísindin 

í heild“. Við höfum ekki tóm til að fara djúpt í þær efasemdir. Kenningin sem hér er sett 

fram byggist á þeirri hugmynd að munurinn á setningum sem eru nauðsynlega sannar og 

setningum sem eru tilfallandi sannar hljóti helzt að birtast í ólíkum hlutverkum sem þær 

gegna í tungumálinu. Þess vegna ræðst merking af samhengi frekar en vísindalegri 

heildarhyggju. En heildarhyggja er samt sem áður góð leið til að skilja muninn 

nauðsynlegum og tilfallandi sannindum. Sanngildi þeirra fyrri veltur miklu frekar á 

einhvers konar heildarsamræmi en sanngildi þeirra síðari.  

                                                 
40 Quine, W.V. 1951:42. 
41 Auðvitað er mikill munur bæði á nauðsynlegum sannindum og rökhæfingum og á tilfallandi sannindum 
og raunhæfingum. Hér gefst ekki tóm til að greina þarna á milli.  
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 Sennilega þarf að segja miklum mun meira svo þetta verði fullnægjandi kenning 

um nauðsynleg sannindi. En ég held að niðurstöðurnar bendi til þess í hvaða átt á að leita. 

Fullnægjandi heimspekileg útskýring á nauðsyn þarf bæði að skýra innri tengsl hennar 

við önnur skyld hugtök og að sýna með hvaða hætti hún veltur á eða tengist mannlegum 

veruleika og reynslu. Síðara atriðið þyrfti t.a.m. að fela í sér dýpri samanburð við 

framfarir í raunvísindum en reynt hefur verið að setja fram í þessari ritgerð. En 

niðurstöðurnar gætu bent á leiðir til skilnings á öðrum hugtökum sem heimspekingar hafa 

glímt við í aldanna rás. Enda býr heimspekin yfir sérkennilegri einingu, og hefðbundin 

sundurgreining hennar í þekkingarfræði, frumspeki, hugspeki, málspeki, siðfræði o.s.frv. 

er alls ekki í jafn föstum skorðum og stundum er látið í veðri vaka. Sem fyrr greinir hafa 

rökfærslurnar í þessari ritgerð ýmsar afleiðingar fyrir kenningar okkar um sannleika.42 

Sannleikur getur ákvarðast af innra samræmi rökfræðilega tengdra setninga. Hann getur 

líka ákvarðast af samsvörun við staðreyndir. 

 Þessi hugmynd er að sumu leyti svipuð þeirri sem Crispin Wright þurfti að glíma 

við í bók sinni Truth & Objectivity.43 Þar heldur Wright fram ákveðinni fjölhyggju um 

sannleika og byggir hana m.a. á þeirri hugmynd að ólík viðfangsefni geti leitt til ólíkra 

sannleiksumsagna. Ekki verður gerð grein fyrir kenningu Wrights hér. Wright var 

gagnrýndur mikið fyrir fjölhyggju sína, aðallega vegna þess að hún dró dám af 

afstæðishyggju um sannleika. En þetta er tvennt ólíkt og svör Wright við gagnrýninni eru 

mjög áhugaverð. Hann ber saman sannleikshugtakið og samsemdarhugtakið.44 Í 

ákveðnum skilningi notum við ekki ólík samsemdarhugtök þótt viðfangsefnin séu ólík og 

þetta má sennilega skýra, segir Wright, með örfáum sjálfsögðum en „innantómum“ 

sannindum um samsemdir. Allt er t.a.m. samt sjálfu sér og hlutir sem eru þeir sömu deila 

öllum eiginleikum sínum. Samt sem áður þá er, svo að segja, samsetning (e. constitution) 

samsemdarhugtaksins mjög ólík eftir því hvers konar hluti við tölum um. Hér er nóg að 

nefna dæmi á borð við samsemd efnislegra hluta, talna, lína og síðast en ekki sízt 

manneskja. Þetta er því augljóslega eins konar fjölhyggja um samsemd. Eflaust þyrfti að 

útskýra hugmyndina um „samsetningu“ miklu betur, og Wright áttar sig á því. En 

samkvæmt honum má segja eitthvað mjög sambærilegt um sannleikshugtakið (eða ólíkar 

                                                 
42 Sjá blaðsíðu 15 í þessari ritgerð. 
43 Wright, C. 1992. 
44 Sjá t.d. Wright, C. 1995. 
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sannleiksumsagnir). Ég held að þetta þýði einfaldlega að heimspekilegar kenningar eða 

útskýringar hljóti á endanum að vera margvíslegar og háðar bæði sögulegu og 

rökfræðilegu samhengi. Samsvörunarkenningin um sannleika er aðeins rétt í ákveðnu 

samhengi, hún gildir einungis um tiltekið svæði mannlegrar hugsunar. Annars staðar 

getur uppspretta sannleikans falizt í innra samhengi, og kostirnir eru ábyggilega miklu 

fleiri. Ég tel það einmitt vera þýðingarmikinn hluta af útskýringunni á nauðsynlegum 

sannindum sem sett hefur verið fram í þessari ritgerð að ákvörðun um sanngildi þeirra sé 

um margt frábrugðin ákvörðun um sanngildi tilfallandi sanninda. Samanburðurinn sem 

slíkur er mjög upplýsandi. En þetta þýðir ekki að nauðsynjarhugtakið og 

sannleikshugtakið séu endilega margræð, heldur að rannsóknir okkar byggist á virðingu 

fyrir hinu einstaka dæmi og hrjáist ekki af of mikilli alhæfingarþörf.  
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