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Útdráttur!
!
 

Textinn sem hér fer á eftir er íslensk þýðing á kaflanum Fact and value í bók 

bandaríska heimspekingsins Hilary Putnams Reason, truth, and history sem fyrst kom 

út árið 1981. Í kaflanum fjallar Putnam um tvíhyggju staðreynda og gilda sem hann 

telur að eigi sér djúpar rætur í vestrænni heimspekisögu og hafi enn mikil áhrif á 

hugsunarhátt margra. Skýrt dæmi um tvíhyggju staðreynda og gilda er að finna í 

röksemdarfærslu skoska heimspekingsins Davids Hume, sem hélt því fram að ekki 

væri hægt að leiða skylduboð af staðreyndum. Röksemdarfærslan sem Putnam beitir 

felur í sér að færa rök fyrir því að  greinarmunurinn á staðreyndum og gildum sé í 

besta falli mjög óljós vegna þess að sjálfar staðhæfingarnar, og hin vísindalega aðferð 

sem við reiðum okkur á til þess að skera úr um hvað sé og sé ekki staðreynd, byggi á 

gildum. Verjendur staðreynda-gilda tvískiptingarinnar játi að vísu að vísindi byggi að 

einhverju leyti á gildum, þau geri t.a.m. ráð fyrir því að við leitum sannleikans, en 

færi fyrir því rök að þau gildi séu ekki af siðferðislegum toga.  
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Inngangur 
  

 Í fyrstu bók sinni Ritgerð um manneðlið, gerir höfundurinn, skoski 

heimspekingurinn David Hume, grein fyrir því að þegar kemur að umfjöllun um siðfræðileg 

efni hafi staðhæfingar vissa tilhneigingu. Þær hafi tilhneigingu til þess að breytast úr „er“ og 

„er ekki“ í „ætti“ og „ætti ekki“ ; að umfjöllunin færist m.ö.o frá sviði staðreynda yfir á svið 1

gilda, sem engin leið er að skera úr um með. Þessi athugasemd Humes hefur verið túlkuð 

þannig að hann haldi því fram að ekki sé hægt að leiða skylduboð af staðreyndum. Þegar 

kemur að vissum tegundum ágreiningsatriða sé einfaldlega ómögulegt að skera úr um þau 

fyrr en staðreyndum málsins hefur verið komið á hreint - og að jafnvel þá sé alls óvíst hvort 

staðreyndirnar leysi málið. Það er athyglisvert að skoða hvað þessi athugasemd felur í sér. 

Hún felur í sér að svona sé hægt að skipta heiminum upp. Getum við slegið á frest dómi 

okkar þangað til blákaldar staðreyndirnar hafa komið í ljós? Er raunverulega hægt að skipta 

heiminum á þennan hátt upp í staðreyndir annars vegar og gildi hins vegar?  

 Viðfangsefni textans sem hér fer á eftir í íslenskri þýðingu er sú spurning; er hægt að 

draga upp afdráttarlausa tvískiptingu staðreynda og gilda? Textinn er íslensk þýðing á 

kaflanum Fact and value í bók Hilary Putnams Reason, truth, and history, sem fyrst kom út 

árið 1981. Hilary Putnam fæddist árið 1926 í Chicago í Bandaríkjunum. Hann nam 

stærðfræði og heimspeki við Pennsylvaníuháskóla og útskrifaðist þaðan árið 1948. Hann 

stundaði framhalds og doktorsnám við Harvard háskóla og Kaliforníuháskóla (UCLA) undir 

handleiðslu Hans Reichenbachs (1891-1953). Putnam lauk doktorsprófi árið 1951 og fjallaði 

doktorsritgerð hans um beitingu hugtaksins líkur á endanlegar raðir. Helstu verk Putnams í 

heimspeki eru á sviði merkingarfræði, heimspeki hugarins, vísindaheimspeki, 

stærðfræðilegri heimspeki og í siðfræði.  Í sem víðustum skilningi má segja að í verkum 2

sínum fáist Putnam „við spurninguna um það hvernig hugmyndir okkar og orð geti verið um 

veruleikann.“   3

 Í Fact and value, sem hér hefur verið þýtt sem Staðreyndir og gildi, heldur Putnam 

því fram að það sé ekki hægt að aðhyllast tvíhyggju staðreynda og gilda,  þar sem allar 

 Hume, 1985. Bls. 521.1

 Gaynesford, M.D., 2006. Bls. 8.2

 Gaynesford, M.D., 2006. Bls. vii.3
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staðreyndir byggi á gildum. Það eigi einnig við um aðferðir vísinda sem við notum til þess 

að ákvarða „hvað sé og sé ekki staðreynd.“  Hann skoðar sannleika sem eitt gildi.  4

 Þegar afstaða Humes til sannleika er skoðuð kemur í ljós að þekkingarfræðilegt 

módel hans byggir á því að þekking sem við getum ekki gert grein fyrir með tilliti til þess 

sem Hume kallar frumskynjana er útilokuð. Í því felst að frumskynjanirnar standa nær því 

sem kalla mætti frumveruleika heldur en t.d. hugmyndir sem ekki hafa þessi beinu tengsl við 

frumskynjanir. Hið þekkingarfræðilega verkefni Humes snýst því um það hvort og hvernig 

frumskynjanir endurspegla þennan frumveruleika í huganum.  Sú áhersla sem Hume leggur 5

á að hugmyndir okkar sé hægt að rekja til frumskynjana gefur okkur skýra mynd af 

hugmyndum um vélræn orsakatengsl sem liggja til grundvallar hugmynda svo margra 

hugsuða nýaldarinnar um tengsl mannshugarins við heiminn. Þegar hugmyndir um að 

þekking lúti vélrænum orsakalögmálum eru skoðaðar verður tvíhyggja staðreynda og gilda 

skiljanlegri, enda ærið verkefni svo ekki sé meira sagt að ætla sér að rekja gildi niður í 

frumskynjanir.  

 Kerfi Immanuel Kants (1724-1804) rýfur þetta beina samband manns og veruleika 

sem Hume var svo upptekinn af og fjallar þess í stað um veruleika skynjunar mannsins. Með 

því að skynja séum við að breyta heiminum yfir á form mannlegrar skynjunar. Sú mynd sem 

birtist okkur af sambandi manns og heims í þessu módeli er því ekki af manninum sem 

óvirkum viðtakanda skynreynslna eins og Hume sér fyrir sér, heldur tekur skynjun 

rannsakandans virkan þátt í að umbreyta reynslunni af einu formi á annað. Við staðsetjum 

hluti í rúmi, röðum í tímaröð og setjum upp í orsök og afleiðingu.  

 Hinu vélræna þekkingarmódeli nýaldar má lýsa sem samsvörunarkenningu um 

sannleika þar sem sannleikur er skilinn sem tilraun til þess að ná samsvörun á milli heims og 

þeirra hugmynda sem við höfum um heiminn í huga okkar. Ríkjandi myndhverfingar 

hverfast þannig um mannshugann sem spegil þar sem spegilmynd hins ytri heims birtist 

okkur fyrir hugsskotsjónum. Hugmynd John Lockes (1632-1704) um mannshugann byggir á 

svipaðan hátt á þeirri myndhverfingu að reynslan greypi myndir í mannshugann þegar við 

skynjum heiminn. Skýrar og greinilegar hugmyndir mynda stoðir að þekkingarkerfi René 

Descartes (1596-1650). 

 Putnam, 1981. Bls. 128.4

 Skirbekk og Gilje, 1999. Bls. 354-355.5
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 Kerfi Kants leysir okkur undan þessu vélræna módeli sem Hume, Locke, Descartes 

og fleiri hugsuðir nýaldarinnar höfðu um þekkingu, sem gerir ráð fyrir því að þekking 

mannsins byggi á orsakasambandi við veruleikann. Hvort heldur sem skynjun eða 

hugmyndum okkar er veittur veigameiri sess í því sambandi. En kerfi Kants gerir líka annað. 

Það gerir ráð fyrir tvenns konar tegundum þekkingar, en Putnam hefur bent á að þessi 

greinargerð fyrir þekkingu sé önnur birtingarmynd tvíhyggju staðreynda og gilda sem hann 

er að reyna að leysa okkur undan.  Kant gerði ekki bara þennan forskilvitlega fyrirvara á 6

þekkingunni. Þar sem „það sem lagar og skipuleggur reynslu okkar þannig að reynslan lúti 

algildum lögmálum, á upptök sín í sjálfum okkur en ekki í þeim hlutum sem við höfum 

reynslu af.“  Og þar sem „þekkingin hefur ákveðin formleg einkenni sem eru algild“  fer 7 8

rannsókn fram með „heimspekilegri íhugun á þekkingarfræðilegum skilyrðum allrar 

reynslu.“  Þannig felur greinargerð Kants í sér mun á tvenns konar tegundum þekkingar; 9

röksannindum og raunsannindum. Röksannindi byggja á gefinni merkingu orða. Dæmi um 

rökræna staðreynd væri setningin: „Piparsveinar eru ógiftir karlmenn“, þar sem 

sannleiksgildi setningarinnar veltur á þeirri merkingu sem orðin hafa samkvæmt 

skilgreiningu tungumáls okkar. Hins vegar staðreyndir sem lúta að reynslu okkar og dæmi 

um slíka staðreynd væri: „Það eru svanir á vatninu“. Hvað fyrri staðreyndagerðina varðar, 

hina rökrænu, þá má velta því fyrir sér hvernig við vitum að merking orðsins piparsveinar er 

sú sama og ógiftir karlmenn, eða svo vitnað sé til orða bandaríska heimspekingsins W.V. 

Quines: „Hver skilgreindi svo og hvenær? Eigum við að höfða til næstu orðabókar og telja 

framsetningu orðabókarhöfundarins lög? Þá væri eggið augljóslega farið að kenna 

hænunni“.  Merking orða getur breyst og þannig, bendir Quine á, tengist röksannindi og 10

raunsannindi og hangi í raun saman og myndi net skoðana okkar.  

 Ef hinu vélræna þekkingarmódeli nýaldar er hægt að lýsa sem samsvörunarkenningu 

um sannleika þá væri hægt að lýsa þessari sýn á þekkingu mannsins sem neti skoðana sem 

samhengiskenningu um sannleika. Í stað þess að sjá vitund mannsins í beinu efnislegu 

sambandi við einhvern frumveruleika er vitundin skilin sem tungumálalegs eðlis þar sem við 

 Putnam, 2002. Bls. 3.6

 Skirbekk og Gilje, 1999. Bls. 429.7

 Skirbekk og Gilje, 1999. Bls. 430.8

 Skirbekk og Gilje, 1999. Bls. 431.9

 Quine, W.V., 1991, bls. 31.10
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staðsetjum skynjanir okkar inn í því sem bandaríski heimspekingurinn Wilfrid Sellars kallar 

„röklegt rými ástæðnanna“.  Við leitum réttlætingar skoðana okkar í tungumálinu í stað 11

samsvörunar þeirra við efnislegan veruleika.  

 Eins og Putnam bendir einnig á í kaflanum sem hér fer á eftir verður merking sjálfs 

sannleikans til með tilliti til viðmiða okkar á því hvað mögulegt er að samþykkja röklega og 

þess vegna verði að horfa til þeirra viðmiða til þess að komast að því hvaða gildi vísindi gefi 

sér fyrirfram.  Sannleikur segi okkur í raun ekki neitt nema við vitum hver viðmiðin eru á 12

því sem skynsamlegt er að samþykkja: hvað álitið er rökræn leið til þess að framkvæma 

rannsókn, hver hlutleysisviðmiðin eru, hvenær álitið er rökrétt að ljúka rannsókn, hvaða 

forsendur teljist góðar til þess að samþykkja niðurstöður í hverjum þeim spurningum sem 

kunna að vekja áhuga hjá viðkomandi.   13

 Þær aðferðir sem við notum til þess að ákvarða hvort vísindakenning geti talist 

ásættanleg snúi þannig að því hvort tiltekin vísindakenning beri með sér það sem segja megi 

að séu ákveðnar vitrænar dygðir eins „samhengi“ og „einföld virkni“ kenningarinnar. Ef slík 

hugtök standi ekki fyrir eiginleika kenninga heldur afstöðu fólks til kenninga þá hljóti 

skilyrði þess röklega samþykkjanlega eins og „rökstutt“, „kyrfilega staðfest“, „best tiltækra 

skýringa“ einnig að teljast huglæg. „Samhengi“ og „einfaldleiki“ deili of mörgum 

einkennum með orðum sem samkvæmt venju séu gildisirð. Orð eins og „góður“, „fallegur“, 

„samhangandi“ og „einfalt“ séu orð sem oft séu notuð til lofs. Hugmyndir okkar um 

samhengi, einfaldleika og rökstuðning séu alveg jafn sögulega skilyrtar og þær hugmyndir 

sem við höfum um gæsku, fegurð og hið góða; þessi þekkingarfræðilegu hugtök virki á sams 

konar eilíf heimspekileg ágreiningsefni eins og hugtök sem snúi að siðfræðilegum og 

fagurfræðilegum gildum.   14

 Sellars, 1991. Bls. 169.11

 Putnam, 1981. Bls. 130.12

 Putnam, 1981. Bls. 129.13

 Putnam, 1981. Bls. 136.14
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Staðreyndir og gildi1 
 

Viðfangsefni staðreynda og gilda er vítt á litið engum óviðkomandi. Að því leyti er 

mikill munur á því og öðrum viðfangsefnum heimspekinnar. Flest menntað fólk 

finnur sig til dæmis ekki knúið til þess að mynda sér skoðun á því hvort veruleikinn 

er raunverulegur eða aðeins tálsýn. Spurningar er varða heimspeki tungumálsins, 

þekkingarfræði, og jafnvel frumspekilegar spurningar, hve svo sem athyglisverðar 

sem þær kunna að vera, eru spurningar sem flestir finna ekki þörf hjá sér að láta sig 

einhverju varða. Spurningin um staðreyndir og gildi er hinsvegar spurning sem við 

hreinlega neyðumst til að horfast í augu við og svara. Hugsandi manneskja verður 

að mynda sér raunverulega skoðun á þeirri spurningu (skoðun sem annaðhvort er 

eða er ekki sú sama og huglæg skoðun hjá viðkomandi). Ef spurningin um 

staðreyndir og gildi er spurning sem hugsandi manneskja neyðist til þess að svara er 

eitt tiltekið svar við þeirri spurningu að staðreyndir og gildi eru fullkomlega aðkilin 

svið, að tvískiptingin ‘staðhæfing staðreyndar eða gildisdómur’ er algild, hefur 

öðlast stöðu menningarlegrar stofnunar. 

 Með því að nefna þessa tvískiptingu menningarlega stofnun á ég við að það 

er óheppileg staðreynd að viðtekið svar kemur til með að verða viðtekið svar í þó 

nokkurn tíma án tillits til þess hvað heimspekingar kunna að hafa um það að segja, 

og óháð því hvort hið viðtekna svar er rétt. Jafnvel þó svo að mér tækist að 

sannfæra þig um að tvískiptingin staðreynd-gildi eigi ekki við nein rök að styðjast, 

að tvískiptingin sé óverjandi frá rökrænum sjónarhóli, og jafnvel þó betri 

heimspekingur en ég gæti sýnt fram á þetta með algjörlega afdráttarlausum hætti (þó 

auðvitað sé engu slíku til að dreifa í heimspekinni), þá myndi einhver segja við þig 

næst þegar þú ferð út á götu, eða á mannamót, eða ættir í samræðu í einhverjum 

þeim félagsskap sem þú kannt að vera hluti af, “Er þetta staðhæfing eða 

gildisdómur?” Segja mætti að sú skoðun að ekki sé hægt að tala um staðreyndir 

þegar kemur að því að segja til um það hvort eitthvað sé gott eða slæmt eða betra 

eða verra, o.s.frv. sé orðin viðtekin. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!Íslensk!þýðing!á!kaflanum!Fact and Value bls.127-150 í Hilary Putnam Reason, 
Truth and History, Cambridge University Press, 1981. 
!
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 Rökstuðningurinn sem ég vel til að styðja mál mitt er ekki nýr af nálinni. Ég 

hyggst beita betrumbættri útgáfu röksemdafærslu sem ég tel að ekki njóti sannmælis 

í umræðunni um staðreyndir og gildi, það er að segja röksemdafærslu sem felur í sér 

að færa rök fyrir því að greinarmunurinn sé í besta falli afskaplega óljós vegna þess 

að sjálfar staðhæfingarnar, og hin vísindalega aðferð sem við reiðum okkur á til þess 

að skera úr um hvað sé og sé ekki staðreynd, byggja á gildum.  

 Ástæða þess að þessi röksemdafærsla nýtur ekki sannmælis er sú að svarið 

við henni er augljóst. Hið augljósa svar við því að vísindi byggi á gildum er 

öryggisráðstöfun (e. protective concession). Verjendur staðreynda-gilda 

tvískiptingarinnar játa að vísindi byggja að einhverju leyti á gildum, t.a.m., gera 

vísindi ráð fyrir því að við leitum sannleikans, en færa rök fyrir því að þau gildi séu 

ekki af siðferðislegum toga. Ég ætla að hugsa mér að ímyndaður andstæðingur minn 

sé þeirrar skoðunar að vísindi byggi á einu gildi, það er að segja gildi sjálfs 

sannleikans.  

 Sannleikur er síður en svo einföld hugmynd eins og við höfum séð. Sú 

hugmynd að sannleikur sé óvirkt (e. passive) afrit af því sem ‘raunverulega’ (óháð 

huganum, óháð orðræðu) ‘er til’ hrundi undan gagnrýni Kants, Wittgensteins, og 

annarra heimspekinga, þó svo að hugmyndin hafi enn djúpstæð áhrif á hugsunarhátt 

okkar.  

 Sumir heimspekingar hafa höfðað til jafngildislögmálsins, sem er lögmál 

sem segir að lýsing staðhæfingar sem sannri jafngildi því að halda tiltekinni 

staðhæfingu fram, og reyna þannig að færa rök fyrir því að sannleikur feli ekki í sér 

nein raunveruleg heimspekileg vandamál. Aðrir vísa til verka rökfræðingsins Alfred 

Tarskis, sem sýndi að með reglubundnu tungumáli (reglubundnum rithætti til 

tjáningar tiltekinna staðhæfinga, með því að beita táknrænu rökkerfi), megi 

skilgreina ‘satt’ í merkingu tiltekins tungumáls á traustara tungumáli (svokölluðu 

‘frum-tungumáli’).2 

Verk Tarskis byggðu enda á jafngildislögmálinu: forsendan fyrir vel 

heppnaðri skilgreiningu á ‘satt’ var að allar setningar væri hægt að setja fram með 

sniðinu ‘P’ er satt ef og aðeins ef P, t.d.  

 

(T) ‘Snjór er hvítur’ er sönn ef og aðeins ef snjór er hvítur 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2!Í!fyrsta!hluta,!Fyrsta!fyrirlesturs!míns!í!Meaning'and'the'Moral'Sciences,!er!að!
finna!umfjöllun!um!verk!Tarskis!sem!ekki!er!tæknileg.!
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sem mynda setningar frum-tugumálsins (þar sem P er setning í þeim reglubundna 

rithætti sem um ræðir).  

En jafngildislögmálið er heimspekilega hlutlaust og verk Tarskis einnig. 

‘Snjór er hvítur’ jafngildir ‘ Snjór er hvítur” er sönn’ í öllum sannleikskenningum.     

Pósítívískir (e. positivistic) heimspekingar myndu svara því til að ef 

ofangreint (T) er vitað, er vitað hvað “ ´Snjór er hvítur” er sönn’ þýðir: hún þýðir 

snjór er hvítur. Og ef þú skilur ekki hvað ‘snjór’ og ‘hvítur’ þýðir, myndu þeir bæta 

við, ertu í verulegum vandræðum! En vandamálið er ekki að við skiljum ekki ‘Snjór 

er hvítur’; vandamálið er að við skiljum ekki hvað það er að skilja ‘Snjór er hvítur.’ 

Þetta er hið heimspekilega vandamál sem (T) segir okkur ekkert um.  

 Og samræmist þetta ekki innsæi okkar í þessum efnum? Værum við ekki á 

varðbergi gagnvart manneskju sem kæmi til okkar með glampa í augum og segði, 

‘Þekkirðu ekki “Sannleikann”?’ Ástæðan (fyrir utan glampandi augnarráðið) er 

einmitt sú að það að manneskjan vilji að við þekkjum sannleikann segir okkur í raun 

ekkert ef við höfum ekki hugmynd um viðmið hennar á því sem skynsamlegt er að 

samþykkja: hvað hún álítur rökræna leið til þess að framkvæma rannsókn, hvaða 

hlutleysisviðmið hún hefur, hvenær hún álítur það rökrétt að ljúka rannsókn, hvaða 

forsendur teljist góðar ástæður til þess að samþykkja niðurstöður í hverjum þeim 

spurningum sem kunna að vekja áhuga viðkomandi. Í tilfelli vísinda, myndi ég segja 

að það að segja að vísindi ‘leitist við að finna sannleika’ sé í raun algerlega 

reglubundin staðhæfing (e. formal statement). Það segir aðeins það að vísindamenn 

vilja ekki halda því fram að snjór sé hvítur ef snjór er ekki hvítur, að þeir vilja ekki 

halda því fram að rafeindir steymi um vírinn ef rafeindir steyma ekki um vírinn, 

o.s.frv. En þessar algerlega reglubundnu staðhæfingar eru býsna rýrar ef við höfum 

ekki einhverja hugmynd um kerfi forsenda þess sem hægt er að samþykkja röklega 

sem gerir greinarmun á vísindalegum leiðum til þess að reyna að ákvarða hvort 

snjór er hvítur og öðrum leiðum til þess að ákvarða hvort snjór er hvítur, 

vísindalegum leiðum til þess að ákvarða hvort rafeindir streymi um vír og öðrum 

leiðum til þess að ákvarða hvort rafeindir streymi um vír, o.s.frv. 

Ef sú hugmynd að með því að bera saman eða máta trúarkerfi okkar við 

óhlutbundinn veruleika til þess að sjá hvort þessir tveir hlutar falli hvor að öðrum 

gengur ekki upp, þá hlýtur sú staðhæfing að vísindi leiti sannleika aðeins að þýða að 

vísindi leitist við að búa til mynd af heiminum í samræmi við besta mælikvarðann, 
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uppfylli ákveðin skilyrði þess sem hægt er að hugsa sér að samþykkja röklega. Það 

að vísindi leitist við að búa til mynd af heiminum sem er sönn er sönn fullyrðing, 

næstum því innantóm og formleg sönn fullyrðing; markmið vísinda hljóta 

rannsóknarefnivið sinn aðeins með þeim viðmiðum sem sjálf vísindin gefa sér að 

hægt sé að hugsa sér að samþykkja röklega. Í stuttu máli á ég við að svarið við 

afstöðu hins ímyndaða andstæðings sem nefnd var að ofan, sem felur í sér að 

vísindin hafi einvörðungu það markmið að finna sannleika (fyrir utan að benda á 

það að markmið vísinda eru fleiri, sem auðvitað er rétt), er að sannleikur er ekki 

aðalatriðið: merking sjálfs sannleikans verður til með tilliti til viðmiða okkar á því 

hvað mögulegt er að samþykkja röklega, og verðum við að beina sjónum okkar að 

þeim viðmiðum viljum við komast að raun um hvaða gildi vísindin gefa sér 

fyrirfram.   

Ég ætla að hugsa mér dæmi um djúpstæðan ágreining. Ágreiningurinn sem 

ég ætla að gera mér í hugarlund er ekki venjulegur ágreiningur í vísindum, en ég 

bind engu að síður vonir við að svarið sem ég gef komi til með að að draga fram 

eðli gilda í vísindum. 

Í dæminu sem ég ætla að lýsa snýst ágreiningurinn um tilgátu sem ég fjallaði 

um í 1. kafla, þetta er tilgátan um að við séum öll Heilar í krukkum 

(Heilakrukkukenningin). Ég hef nú þegar fært rök fyrir því að tilgátan geti ekki með 

nokkru móti talist sönn; ég ætla þó að gera ráð fyrir því að röksemdirnar hafi ekki 

sannfært alla (það er ekki ólíklegt þar sem heimspekileg rök sannfæra aldrei alla). 

Tilgátan sem um ræðir snýst í stuttu máli um að allt sé sameiginleg ofskynjun 

okkar.  

Fyrir margt fólk breytir það litlu þó svo að allt reyndist sameiginleg 

ofskynjun okkar á þennan hátt. Það myndi skipta elskendur litlu eða engu máli til 

dæmis.3 Ég ímynda mér að það myndi ekki skipta hagfræðinga neinu máli. (Hvers 

vegna ætti hagfræðingi ekki að standa á sama þó svo að peningar heimsins ættu sér 

ekki stoð í efnisheiminum? Allar kenningar hagfræðinnar gera ráð fyrir 

óraunveruleika stærsts hluta þeirra hvort eð er!) 

Ég vonast til þess að lesandinn ímyndi sér að þessi geggjaða (ég myndi 

einnig vilja segja ósamræmanlega (e. incoherent)) kenning, sú kenning að öll séum 

við Heilar í krukkum, sé ekki bundin við hugarheim einangraðs brjálæðings, heldur 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3!Ég!skipti!þó!stöðugt!um!skoðun!á!því!hvort!það!myndi!gera!það!eða!ekki.!!



! 9!

sé um að ræða útbreidda og almennt viðtekna skoðun meðal landsmanna í einhverju 

stóru landi, t.d. Ástralíu. Ef við ímyndum okkur að einungis lítill minnihluti landsins 

trúi því sem við trúum og langstærstur hluti trúi því að við séum Heilar í krukkum. 

Kannski trúa Ástralir þessu vegna þess að þeir eru allir lærisveinar gúrús, 

Sidneyjargúrúsins ef til vill. Þegar talað er við þetta fólk segir það kannski, „Ef þú 

aðeins talaðir við Sydneyjargúrúinn og sæir góðmennskuna og viskuna sem skín úr 

augum hans myndir þú einnig sannfærast.“ Og ef við spyrðum, „En hvernig veit 

Sidneyjargúrúinn að við erum öll heilar í krukkum, ef blekkingin er eins fullkomin 

og þú heldur fram?“, gætu þau jafnvel sagt, „Ja, hann bara veit.“ 

Eins og áður sagði þá er hér ekki um vísindalegan ágreining í hefðbundnum 

skilningi að ræða. Við gætum ímyndað okkur að Áströlum takist jafn vel upp og 

okkur að sjá hluti fyrir, að leggja brýr sem haldast uppi (eða virðast haldast uppi), 

o.s.frv. Þeir gætu jafnvel fallist á nýjustu uppgötvanir okkar í vísindum. Þó ekki að 

þær séu sannar, heldur að þær séu réttar lýsingar á því sem virðist eiga sér stað á 

myndinni. Við gætum jafnvel ímyndað okkur að okkur greini á um hvað framtíðin 

beri í skauti sér (þeir gætu t.a.m búist við því að einn daginn komi sjálfvirkar 

tölvustýringarnar til með að bila og sameiginlegar ofskynjanir fólks muni sýna fram 

á að skoðun þeirra sé sönn),4 en það hvort þeir spá á þennan hátt fyrir um framtíðina 

eða skeyta engu um slíkar framtíðarspár á annan hátt en með tilliti til viðtekinna 

kenninga hefur ekki áhrif á röksemdarfærslu mína. Minn punktur er sá að ég hef hér 

ímyndað mér dæmi þar sem mikill fjöldi fólks hefur sjálfbæra heimsmynd sem er 

algjörlega á skjön við þá heimsmynd sem við höfum. 

Hér er ekki um „siðferðislegan“ ágreining er varðar gildi að ræða; siðferði 

Ástralana gæti þess vegna verið mjög líkt okkar siðferði. (Þó svo að ef Forngrikki 

væri spurður hefði hann haldið því fram að viska væri siðferðilegt gildi; 

Gyðingdómurinn og Kristnin hafa í raun njörvað niður hugmyndina um siðferði svo 

hún samræmist hjálpræðis hugmyndum þeirra). 

Það fyrsta sem ég vil segja um heimsmynd ímynduðu Ástralana er að hún er 

geggjuð. Orðið „geggjað“ er að vísu stundum notað til þess að lýsa yfir samþykki; 

en merkinguna ber ekki að túlka á þann hátt hér. Ég held að heimsmynd samfélags 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4!Ef!þeir!í!raun!búast!við!þessu!er!aðalatriðið!það!að!ósamræmis!gætir!ekki!
lengur!í!viðhorfi!eins!og!í!því!viðhorfi!sem!ég!gagnrýndi!í!1.kafla.!Fullyrðinguna!
mætti!(að!lokum)!sannreyna!og!krefðist!„gegnsærrar“!afstöðu!til!sannleika!
(sem!væri!óháð!réttlætingu)!til!skilnings.!
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manna með svona brjálaða heimsmynd myndi hryggja okkur mjög. Ástralirnir væru 

taldir geggjaðir í þeirri merkingu að hugar þeirra væru taldir sjúkir; og lýsing á 

hugum þeirra sem sjúkum er siðferðisleg, eða á mörkum þess siðferðislega. En 

hvernig væri annars hægt að andmæla Áströlunum án þess að uppnefna þá? (Eða 

reyna í það minnsta að andmæla þeim vegna þess að ég ætla að gera ráð fyrir því að 

ekki sé hægt að sannfæra þá). 

 Ein rök sem vakna strax varða samhengisleysi þessarar heimsmyndar 

Ástralana. Ég á ekki aðeins við þess lags samhengisleysi sem borið var kennsl á í 1. 

kafla. Slíkt samhengisleysi er af djúpstæðum toga og krefst heimspekilegrar (og þar 

með umdeildrar) röksemdafærslu til þess að fletta ofan af. En samhengisleysi 

viðhorfs Ástralana ristir ekki eins djúpt. Eitt markmiða okkar er að við ættum að 

geta útskýrt hvers vegna við vitum að fullyrðingar okkar eru sannar. Við reynum að 

hluta til að ná þessu markmiði okkar fram með því að þróa orsakaskýringar sem 

byggja á skynjun okkar, svo við getum gert grein fyrir því sem við teljum 

áreiðanleika skynþekkingar okkar ef skoðað útfrá kenningunni sjálfri með því að 

segja frá því (innan kenningarinnar) hvernig skynjun okkar, stafar af því að draga 

parta yfir á hinn ytri heim. Að hluta til reynum við að ná því fram með kenningu um 

tölfræði með því að teikna upp reynslu svo við getum, innan úr sjálfri kenningunni, 

séð hvernig þær aðferðir sem við notum til þess að útiloka reynsluvillur hafa í raun 

lang oftast tilhneigingu til að útiloka reynsluvillur. Í stuttu máli, þá er mikilvægt og 

afar nytsamlegt viðmið að hafa slíkan samanburð á kenningunni sem er í smíðum 

um heiminn í heild sinni og hafa skýringu á sjálfri aðferðinni sem gerir okkur kleift 

að skera úr um það hvort tiltekin kenning er rétt.  

Það kerfi sem Ástralirnir notast við býr á hinn bóginn ekki yfir þessum 

samræmis-eiginleika (í það minnsta ekki með þeim hætti sem við metum það, og 

‘samhengi’ er ekki eitthvað sem við getum fundið út með tiltekinni reikningsaðferð, 

en er samt sem áður stakkur sem við sníðum eftir vexti, ef svo mætti segja). Höfum 

það í huga að Ástralirnir hafa gefið sér forsendu sem er það fullkomin í sniðum að 

Sidney-gúrúnum er engin rökræn leið fær að vita að sú heimsmynd sem hann hefur 

tileinkað sér, og sannfært alla hina að taka upp trú á, sé rétt. Samkvæmt okkar 

samhengis-mælikvarða er það þeirra trúarkerfi sem er algjörlega samhengislaust.  

Hægt væri að nefna fleiri aðferðafræðilega eiginleika sem trúarkerfi þeirra 

skortir. Trúarkerfi þeirra, eins og ég lýsti því, samræmist okkar kerfi hvað varðar 

náttúrulögmálin eins og þau koma fyrir í myndinni; en segir það okkur hvort þau 
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náttúrulögmál sem virðast vera að verki séu þau náttúrulögmál sem eigi við utan 

krukkunnar? Ef ekki, þá skortir það ákveðið algildi sem við sækjumst eftir, vegna 

þess að það segir, ekki einu sinni á eigin forsendum, ekki til um hvað satt er og hver 

grundvallar lögmál náttúrunnar eru. Sannarlega brýtur það í bága við Rakhníf 

Ockhams. Enn reynist erfitt eða ómögulegt að búa til reikningsaðferð út frá 

Rakhnífi Ockhams, en Heili í krukku-kenningin gengur út frá alls kyns hlutum utan 

krukkunnar sem hafa ekkert hlutverk sem reynsla okkar getur útskýrt, samkvæmt 

kenningunni sjálfri, er ljóst að þetta sé tilfelli þar sem með vissu sé hægt að fullyrða 

að reglunni ...‘ekki margfalda einingar nema nauðsyn krefji’ sé ekki fullnægt. Við 

skulum kalla kenningu sem tekur mið af Rakhnífi Ockhams, en túlkar ekki aðeins 

bókstaflega, einfalda að virkni (e. functionally simple). 

Ég hef haldið því fram að þær aðferðir, sem við notum til þess að ákvarða 

hvort vísindakenning getur talist ásættanleg, snúa að því hvort tiltekin 

vísindakenning ber heilt á litið með sér ákveðnar ‘dygðir’. Nú geri ég ráð fyrir því 

að það sé ekki hægt að greina á réttan hátt það ferli samsetningar vísindakenningar 

með því að sannreyna vísindakenningar setningu fyrir setningu. Ég geri ráð fyrir því 

að sannreyning (e. verification) í vísindum krefjist heildar skoðunar, að um sé að 

ræða fræðilegar kenningar í heild sinni sem mæti reysluprófunum ‘sem ein heild’ og 

úrskurður um það hversu vel heilt kerfi setninga stenst reynsluprófun byggir að 

lokum á innsæisþáttum sem velta á því að hægt sé að festa reiður á sálfræði 

mannsins í heild sinni. Við skulum færa okkur aftur að upprunalegri spurningu 

okkar. Hvaða gildum ganga vísindin útfrá? Ég hef fært rök fyrir því að ef við tökum 

þau gildi sem sett voru fram í gagnrýni okkar á Heila í krukku kennismiðina, og 

bætum við, að sjálfsögðu, öðrum gildum sem ekki eiga við í því tilviki, t.d. löngun 

okkar eftir verklegri virkni (e. instrumental efficacy), sem við deilum líklega með 

Heila-í-krukku kennismiðunum, þá fáum við mynd af vísindum sem gengur út frá 

ríkulegu gildiskerfi. Staðreyndin er sú, að ef við leiðum hugann að hinni hagkvæmu 

röklegu samþykkt sem leidd er í ljós með því að líta til kenninga vísindamanna og 

þess sem fólk telur almennt rökrétt að samþykkja, þá sjáum við að það sem við 

erum að reyna að gera í vísindum er að búa til mynd af heiminum sem hefur 

eiginleika þess að vera verklega hagkvæmt (e. instrumentally efficacious), 

samhangandi (e. coherent), alhiða (e. comprehensive), auk þess að vera einfalt að 

virkni. En hvers vegna? 
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Ástæðuna fyrir því að við kjósum mynd sem þessa, en ekki hinn ‘sjúka’ 

sýndar heim sem Ástralarnir eru andsetnir af, sem heili í krukku kennismiðirnir eru 

andsetnir af, tel ég vera að táknmyndakerfi á við þetta sé hluti af þeirri hugmynd 

sem við höfum um vitsmunaþroska manneskjunnar og þannig hluti af hugmyndinni 

um heildarþroska manneskju, af Eudaemonia. 

Ef frumspekilegt raunsæi (e. metaphysical realism) hefði á réttu að standa, 

og hægt væri að álíta markmið vísinda felast einfaldlega í því að ná að tengja saman 

hugmyndir okkar um heiminn og heiminn eins og hann er, þá væri auðvitað hægt að 

fullyrða að áhugi okkar á samhengi, víðfeðmi (e. comprehensiveness), einfaldri 

virkni, og verklegri hagkvæmni sé einungis til kominn til þess að ná fram þessari 

‘pörun’. En hugmyndin um forskilvitlega (e. transcendental) pörun táknmyndar af 

heiminum og sjálfs heimsins er della. Að neita því að við sækjumst eftir svona 

frumspekilegri pörun við frummyndaheim þýðir ekki að við viljum ekki hina 

hefðbundnu samsvörun við reynsluprófanir (sem tekur mið af mati okkar á því sem 

samræmist því sem er röklega samþykkjanlegt) í reynsluheiminum. En 

reynsluheimurinn veltur, andstætt frummyndaheiminum (e. noumenal world), á 

forsendum þess sem telst röklega samþykkjanlegt (og það gengur auðvitað í báðar 

áttir). Við notum forsendur okkar fyrir því sem hægt er að samþykkja röklega til 

þess að byggja upp fræðilega mynd af efnisheiminum og sem sú mynd verður til 

tökum við til endurskoðunar þessar sömu forsendur fyrir því sem við teljum röklega 

samþykkkjanlegt í ljósi þeirrar myndar og svo koll af kolli endalaust. Það traust sem 

aðferðir okkar leggja á mynd okkar af heiminum hef ég lagt áherslu á í öðrum 

bókum mínum; það sem ég vil leggja áherslu á hér er hin hlið traustsins, traust 

efnisheimsins á forsendum okkar á röklegu samþykki. Ég á við að tilvist 

reynsluheimsins er háð forsendum okkar á því sem er röklega samþykkjanlegt, og 

að það leiðir í ljós hluta hugmyndarinnar um æskilega ígrundandi greind (e. optimal 

speculative intelligence). Í stuttu máli held ég því fram að ‘hinn raunverulegi 

heimur’ veltur á gildum (og, aftur, öfugt). 
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Einhver gildi hljóta að minnsta kosti að vera hlutlæg 

 

Staðreyndin er sú að vísindi eru ekki ‘gildishlutlaus’, þó svo að hugmyndir 

hafi verið uppi um hið gagnstæða. Þetta sýnir þó hvorki fram á að ‘siðferðisleg’ 

gildi séu hlutlæg né að siðfræði geti verið vísindi. Það er í raun ekki útlit fyrir að 

‘vísindaleg’ siðfræði verði til, hvort heldur sem átt er við tilraunastofu vísindi eða 

afleiðslu vísindi. Eins og Aristóteles benti á fyrir löngu,5 

 

Verðum við að sættast á það að þegar efni eins og þetta er til 

umræðu og forsendur að gefa sannleikann til kynna í grófum dráttum 

og með yfirliti, og þegar hlutir sem aðeins að mestu leyti eru sannir og 

forsendurnar að sama skapi einnig, að komast að niðurstöðum sem eru 

að engu betri. Í sama anda ætti að taka til skoðunar hverja gerð 

fullyrðinga fyrir sig, vegna þess að að það er einkenni menntaðs fólks 

að leita nákvæmni í hverri gerð hluta fyrir sig að svo miklu leyti sem 

eðli efnisins leyfir; það er til marks um heimsku að samþykkja 

líkindarök frá stærðfræðingi og að krefjast vísindalegra sannana af 

hendi mælskulistamanns. 

 

En sú staðreynd að það sem er röklega hægt að samþykkja í hinum 

nákvæmu vísindum (e. the exact sciences) (sem að sönnu hljóta að fela í sér 

dæmigerða rökhugsun) veltur á vitrænum dygðum eins og ‘samhengi’ og 

‘einfaldaða virkni’, sýnir að minnsta kosti að inntak sumra gilda felur í sér 

eiginleika þeirra hluta sem þeim er beitt á, og ekki eingöngu tilfinningar þess sem 

þau notar.  

Ef hugtökin ‘samhengi’ og ‘einfalt’ standa ekki fyrir eiginleika kenninga, 

ekki einu sinni óskýrra eða illa skilgreindra, heldur aðeins ‘afstöðu’ sem sumt fólk 

hefur gagnvart kenningum, þá hljóta slík skilyrði þess röklega samþykkjanlega eins 

og ‘rökstutt’, ‘kyrfilega staðfest’, ‘best tiltækra skýringa’ einnig að vera algjörlega 

huglæg: vegna þess að röklega samþykkjanlegt getur ekki talist hlutlægara en þær 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5!Siðfræði!Níkomakkosar,!Fyrsta!bók,!3.kafli.!



! 14!

einstaka breytur innan þess (sem niðurstaða veltur á). En, eins og færð voru rök 

fyrir í kaflanum á undan þá útilokar hugmyndin um röklegt samþykki sem 

einfaldlega huglægt sjálfa sig. Við neyðumst því til þess að álykta að í það minnsta 

þessum gildis skilmálum sé hægt að beita á hlutveruleikann, einhvers lags hlutlæg 

rökstuðnings skilyrði.  

Að sjálfsögðu væri hægt að reyna að komast hjá því að viðurkenna að yfir 

höfuð séu til hlutlæg gildi af nokkru tagi með því að velja að neita því að 

‘samhengi’, ‘einfaldleiki’, ‘rökstutt’, og slíkt séu gildis skilmálar. Það væri hægt að 

halda því fram að þeir tákni eiginleika sem við metum, en að engum hlutlægum 

rétti sé til að deila þegar við gerum það. En við lendum undir eins í vandræðum í 

slíkum þankagangi. ‘Samhengi’ og ‘einfaldleiki’ deila of mörgum einkennum með 

orðum sem samkvæmt venju eru gildis orð. Orð eins og ‘góður’, ‘fallegur’, 

‘samhangandi’ og ‘einfalt’ eru oft notuð til lofs. Hugmyndir okkar um samhengi, 

einfaldleika, og rökstuðning eru alveg jafn sögulega skilyrtar og þær hugmyndir 

sem við höfum um gæsku, fegurð, og hið góða; þessi þekkingarfræðilegu hugtök 

virka á sams konar eilíf heimspekileg ágreiningsefni eins og hugtök sem snúa að 

siðfræði – og fagurfræðilegum gildum. Hugmyndir John Cardinal Newmans um 

skynsemi eru augljóslega nokkuð ólíkar þeim sem Rudolf Carnap hefur um 

skynsemi. Það verður að teljast mjög ólíklegt að annar myndi ná að sannfæra hinn, 

hefðu þeir lifað á sama tíma og hisst. Spurningin: hver er skynsemis hugmynd 

sjálfrar skynseminnar er erfið á nákvæmlega á sama hátt og það er erfitt að finna 

réttlætingu fyrir siðferðiskerfi. Það er enginn hlutlaus skilningur skynseminnar sem 

hægt er að höfða til.  

Hægt væri að reyna ýmsar hefðbundnar leiðir hér, t.d. að segja að ‘rökstutt 

Carnap’ sé einn ‘eiginleiki’ og ‘rökstutt Newman’ annar ‘eiginleiki’, og að hlutlægt 

gildismat felist í ákvörðun til að merkja rökstutt Carnap eða rökstutt Newman með 

orðinu ‘rökstutt’ en að enginn gildisdómur feli í sér þá staðreynd að gefin S sé 

rökstutt Carnap eða rökstutt Newman. En frá sjónarhóli hvers er verið að nota orðið 

‘staðreynd’? Ef það er ekki til nein hugmynd um skynsemina sem æskileg er út frá 

því hlutlæga, er hugmyndin um ‘staðreynd’ innantóm. Án vitsmunalegra gilda eins 

og samhengi, einfaldleiki, og verkleg hagkvæmni höfum við hvorki heim né neinar 

‘staðreyndir’, ekki einu sinni staðreyndir um það hvað sé einhvern veginn miðað 

við eitthvað annað, vegna þess að það er eins og allar aðrar staðreyndir. Og þessi 

vitsmunalegu gildi eru á tilviljunarkenndan hátt álitin allt annað en hluti af 
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heildrænni hugmynd um þroska mannsins. Svipt þeirri gömlu hugmynd 

hluthyggjunnar að sannleikur sé ‘samsvörun’ og hugmynd pósitivismans um að 

rökstuðningur ákvarðist af almennum forsendum (e. ‘public criteria’), sitjum við 

uppi með nauðsyn þess að sjá leitina að betri hugmyndum um skynsemi sem 

gagngert mannlegt athæfi, sem, eins og hvert annað athæfi sem nær að rísa upp fyrir 

vana, eltist eingöngu við tilhneigingu eða þráhyggju og nýtur leiðsagnar hugmyndar 

okkar um hið góða.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skynsemi á öðrum sviðum 

 

Ef gildin sem eru hluti af vísindum, þá sérstaklega náttúruvísindum, leiða í 

ljós hluta þeirrar hugmyndar sem við höfum af hinu góða, þá held ég að það sem 

eftir stendur af hugmyndinni megi finna í stöðlum okkar á því sem er röklega 

samþykkjanlegt á enn öðrum sviðum þekkingar. Á þessu stigi máls er þó 

nauðsynlegt að útvíkka hugmyndina um staðla þess röklega samþykkjanlega.  

Að svo stöddu höfum við einvörðungu velt vöngum yfir röklegu samþykki í 

bókstaflegri merkingu: mælikvarðar sem segja okkur til um hvenær við ættum og 

hvenær við ættum ekki að samþykkja fullyrðingar. En skynsemis staðlar í víðum 

skilningi varða ekki einungis það hvernig við metum sannleika eða ósannindi, 

heldur einnig það hvernig við metum hæfni þeirra og skýrleika (e. 

‘perspicuousness’). Til eru leiðir – fullkomlega vitrænar leiðir – þar sem kerfi 

fullyrðinga getur skort fullnægjandi lýsingu án þess þó að vera rangt.  

Ég hefði getað, hefði ég valið svo, bent á þennan punkt í tengslum við 

fræðileg vísindi (e. ‘theoretical science’). Ég hefði getað bent á það að ‘hin 

nákvæmu vísindi’ (e. ‘exact science’) láta sig ekki einvörðungu varða uppgötvun 

sannnra fullyrðinga, og jafnvel ekki fullyrðingar sem eru sannar og altækar að 
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forminu til (‘lögmál’), heldur að finna fullyrðingar sem eru sannar og skipta máli. 

Og hugmyndin um að skipta máli felur í sér vítt áhugasvið og litríkt róf gilda. Þessi 

leið hefði þó aðeins haft það í för með sér að rök hefðu verið færð fyrir því að 

þekking á heiminum gerði ráð fyrir gildum og róttækari fullyrðingu að það sem geti 

talist hinn raunverulegi heimur velti á gildum okkar. 

Þegar kemur að skynsemi sem byggir á skynreynslu (e. perceptual 

rationality), þ.e.a.s sem mætir stöðlum og hæfni sem við notumst við til þess að 

skera úr um hvort einhver er fær um að gefa okkur sanna, fullnægjandi, skýra 

lýsingu á jafnvel hinum einföldustu skynreynslu staðreyndum (e. ‘perceptual facts’) 

kemur í ljós að margir þættir koma þar til. Sálfræðingar hafa nýverið lagt áherslu á 

það hversu stór þáttur kenningasmíðar er í jafnvel einföldustu gerðum skynjunar. 

Þetta á ekki einvörðungu við þegar kemur að taugalífeðlisfræðilega sviðinu, heldur 

á þetta einnig við á sviði hins menningarlega. Einstaklingur úr menningarsamfélagi 

sem vissi ekki hvað húsgögn væru gæti gengið inn í herbergi og gefið einhvers 

konar lýsingu á herberginu, en, ef hann hefði ekki hugmynd um hvað borð eða stóll 

eða skrifborð er, myndi lýsing hans varla gefa einstaklingi úr samfélagi hans þær 

upplýsingar sem hann vildi fá um herbergið. Lýsing hans samanstæði einungis af 

sönnum fullyrðingum en væri ekki fullnægjandi.  

Það sem þetta einfalda dæmi sýnir er að sú krafa að lýsing sé fullnægjandi er 

háð því að lýsandinn hafi yfir að ráða tilteknum hugtökum; við gerum ráð fyrir 

skynsömum lýsendum þegar kemur að vissum gerðum lýsinga og að þeir séu færir 

um hafa yfir að ráða tilteknum hugtökum og sjá nauðsyn þess að beita þeim; það að 

lýsandinn beitti ekki tilteknum hugtökum myndar grunn að gagnrýni á bæði hann og 

þá lýsingu sem hann gefur. 

Það sem í hinni einföldustu mynd er satt þegar kemur að umræðum um borð 

og stóla í mannlausu herbergi á einnig við lýsingar á samböndum og aðstæðum 

fólks. Hugleiðum t.a.m hugtökin tillitssamur eða tillitslaus, hugtök sem við notum 

dags daglega til þess að lýsa fólki. Tillitssamur og tillitslaus er að sjálfsögðu hægt 

að nota bæði til þess að lasta eða hrósa; og eitt af mörgum greinarmunum sem 

ruglað hefur verið saman undir hinum víðtæka greinarmun ‘staðreynd-gildi 

greinarmun’ er sá greinarmunur sem gerður er á því að nota tungumálatjáningu til 

þess að lýsa og að nota tungumálatjáningu til þess að lasta eða hrósa. Þetta er þó 

greinarmunur sem ekki er hægt að gera á grundvelli orðaforða. Að dæma einhvern 

tillitslausan er að sönnu hægt að nota til þess að lasta einhvern; en einnig til þess 
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einfaldlega að lýsa, og einnig er hægt að beita því til þess að útskýra eða spá fyrir 

um.  

Ég gæti til dæmis sagt við þig, ‘Ekki láta Jones særa tilfinningar þínar. Þú 

heldur að öllum líkindum að honum sé illa við þig miðað við það hvernig hann talar, 

en það er algeng mistúlkun. Það er sama hvað honum finnst um þig hann mun að 

öllum líkindum haga sér á þann hátt sem mun særa tilfinningar þínar. Hann er bara 

frekar tillitslaus maður, en þú skalt ekki taka það persónulega.’ Í þessari litlu 

ímynduðu ræðu beitir sá sem talar orðinu ‘tillitslaus’ án þess að álasa Jones, en með 

það í hyggju að spá fyrir um og útskýra hegðun Jones fyrir einhverjum. Bæði spáin 

og útskýringin geta reynst fullkomlega rétt. Á sama hátt mætti nota hugtakið 

‘afbrýðisemi’ til þess að lasta en einnig án nokkurs ásetnings til þess að lasta. 

(Afbrýðisemi getur átt fullkomlega rétt á sér.) 

Notkun orðsins ‘tillitslaus’ sýnist mér vera mjög gott dæmi um það hvernig 

greinarmunurinn á staðreynd/gildi getur verið virkilega loðinn í raunveruleikanum 

og í daglegu tali. 

Í The Sovereignity of ‘Good’ 6 bendir Iris Murdoch á mikilvægi hugtaka eins 

og ‘tillitslaus’, ‘frakkur’ (e. ‘pert’), ‘þrjóskur’, ‘hvimleiður’ (e. ‘pesky’), o.s.frv. 

þegar kemur að raunverulegu siðferðislegu mati. Jafnvel þó svo að hver 

fullyrðinganna fyrir sig ‘John er mjög tillitslaus maður’,  ‘John hugsar aðeins um 

sjálfan sig’, ‘John myndi gera nánast hvað sem er fyrir peninga’ geti í pósitvískasta 

skilningi verið sannar (það er eftirtektarvert að í setningunni ‘John myndi gera 

nánast hvað sem er fyrir peninga’ eru engin gildis hugtök (e. ‘value terms’)), sé 

eiginlega óþarfi að bæta því við að ‘John er ekki mjög góð manneskja’ef allar þrjár 

setningarnar eru skoðaðar. Þegar við hugsum að staðreyndir og gildi séu óháð hvort 

öðru hugsum við okkur gjarnan að ‘staðreyndir’ séu settar fram á tæknimáli 

efnishyggju eða skrifræðis og að gildis hugtökum beitt á sem óhlutbundnasta hátt 

þegar ‘gildi’ eru sett fram, t.a.m. ‘gott’, ‘slæmt’. Það er erfiðara að viðhalda 

greinarmun á gildum og staðreyndum þegar staðreyndirnar sjálfar eru í röðinni 

‘tillitslaus’, ‘hugsar eingöngu um sjálfan sig’, ‘myndi gera hvað sem er fyrir 

peninga’. 

Á sama hátt og við gagnrýnum lýsanda sem beitir ekki hugtökunum borð og 

stóll þegar við á, þá væri hægt að gagnrýna einhvern sem notar ekki lýsingarnar  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6!Routledge!&!Keagan!Paul,!1970.!
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tillitssamur eða spontant (e. spontaneous) fyrir að skynja ekki eða vera 

yfirborðskenndur; lýsingar viðkomandi eru ekki fullnægjandi. 

 

 

Ofur-Benthamistarnir 

 

Lof mér að staldra við og líta til baka á áðurnefnt dæmi af ‘Heila í krukku 

kennismiðunum’. Í þetta skipti skulum við ímynda okkur að í Ástralíu sé fólk sem 

sé sammála okkur um söguna, landfræði og hin nákvæmu vísindi, en ósammála 

okkur þegar kemur að siðfræði. Ég vil ekki nota vanalega dæmið um ofur-Nasista 

eða eitthvað slíkt, en myndi frekar vilja nota áhugaverðara dæmi um ofur-

Benthamistana. Ímyndum okkur að í Ástralíu búi fólk sem hefur mjög nákvæman 

vísindalegan mælikvarða á það sem það kallar ‘vellíðan’, og sem trúir því að 

athafnir manns ættu alltaf að miðast að því að hámarka ‘vellíðan’ (að því gefnu að 

það þýði hámörkun vellíðunar fyrir sem flesta). Ég ætla að gera ráð fyrir því að 

ofur-Benthamistarnir séu ákaflega þróaðir, og viti af öllum þeim vandkvæðum sem 

fylgja því að spá fyrir um framtíðina og að meta afleiðingar gerða o.s.frv. Ég ætla 

einnig að gera ráð fyrir því að þeir séu virkilega vægðarlausir, og að þó svo að þeir 

myndu ekki valda þjáningu einhvers í þágu mestrar mögulegrar hamingju sem 

flestra ef rökstuddur grunur léki á því að afleiðingar gerða þeirra  væru í raun og 

veru að færa sem mesta hamingju fyrir sem flesta, að í tilfellum þar sem hægt væri 

að vita með vissu hverjar afleiðingar tiltekinnar athafnar væru, væri það tilbúið til 

þess að framkvæma hryllilegustu athafnafnir – tilbúið til þess að pynta lítil börn eða 

dæma fólk fyrir glæpi sem það framdi ekki – ef afleiðingar þessara athafna væru að 

auka almennt ánægju stig þegar til lengri tíma væri litið (eftir að með væri talið 

þjáning saklausra fórnarlamba í hverju tilfelli fyrir sig) með hverju og einu jákvæðu 

E, sama hversu smávægilegt það kann að vera.  

Ímyndum okkur að ánægja okkar væri ekki mjög mikil með ofur-

Benthamískt siðferði af þessum toga. Flest okkar myndu fordæma sjúklegt gildismat 

ofur-Benthamistana, skrifræði þeirra, vægðarleysi þeirra o.s.frv. Þeir eru ‘Hinn nýji 

maður’ í sinni skelfilegustu mynd. Þeir myndu svara skammyrðum okkar með því 

að segja okkur veikgeðja, hjátrúarfulla og föst í viðjum órökrænnar hefðar, o.s.frv. 

Ágreiningurinn á milli okkar og ofur-Benthamistana er nákvæmlega sú gerð 

ágreinings sem oftast er búinn til, til þess að sýna fram á að tveir hópar fólks gætu 
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sammælst um allar staðreyndir en samt sem áður verið ósammála um ‘gildin’. Við 

skulum þó skoða málið nánar. Hver ofur-Benthamisti fyrir sig þekkir þá staðreynd 

að stundum þarf að ljúga til þess að hægt sé að ná fram sem mestri hamingju fyrir 

sem flesta. Og það telst ekki til ‘óheiðarleika’ í niðrandi merkingu lyga ef 

markmiðið er að auka heildar ánægjustigið. Svo með tímanum myndi notkun 

lýsingarinnar ‘heiðarlegur’ meðal ofur-Benthamistanna verða allt önnur en ef við 

notuðum sömu lýsingu. Það sama myndi einnig eiga við um ‘tillitssamur’, ‘góður 

borgari’, o.s.frv. Sá orðaforði sem aðgengilegur væri ofur-Benthamistunum til þess 

að lýsa aðstæðum sem sneru að samskiptum fólks væri mjög ólíkur þeim sem 

aðgengilegur væri okkur. Ekki aðeins myndi þá skorta, eða hafa breytt svo mikið að 

það þekkist ekki lengur, margar af uppsprettum lýsinga okkar, heldur myndu þeir 

líklegast búa til nýtt fagmál fyrir sig (til dæmis nákvæm hugtök til þess að lýsa 

ánægjustigum) sem væri okkur ótiltækt. Áferð hins mannlega heims myndi byrja að 

taka breytingum. Með tímanum myndu ofur-Benthamistarnir og við búa í ólíkum 

mannlegum heimum. 

Í stuttu máli væri það ekki svo að við og ofur-Benthamistarnir ‘værum 

sammála um staðreyndir en ósammála um gildin’. Í nær öllum aðstæðum þar sem 

samskipti fólks ættu sér stað væru lýsingar okkar á staðreyndum býsna frábrugðnar 

lýsingum þeirra á staðreyndum. Jafnvel þó svo að fullyrðingar þeirra um aðstæður 

væru ekki rangar, myndum við ekki telja þessa lýsingu þeirra vera fullnægjandi eða 

skýra; og þær lýsingar sem við gæfum væri ekki lýsing sem þeir teldu fullnægjandi 

eða skýra. Í stuttu máli, jafnvel þó svo að við leiddum hjá okkur ‘ágreining okkar 

um gildin’, gætum við ekki álitið heildarmynd þeirra á hinum mannlega heimi 

eitthvað sem hægt væri að samþykkja alveg á skynsemisgrunni. Og að sama skapi er 

vangeta Heili í krukku kennismiðanna til þess að ná að svara því rétt hvernig 

heimurinn er bein afleiðing sjúks skynsemis mælikvarða þeirra – sjúks mælikvarða 

fræðilegrar skynsemi þeirra, er vangeta ofur-Benthamistanna til þess að svara því 

rétt hvernig heimurinn er bein afleiðing sjúkra hugmynda þeirra um mannlegan 

þroska. 
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Afstæðishyggja um hið góða 

 

Því hefur oft verið haldið fram að skrefið frá ‘John er tillitssamur, 

sannsögull, góður, hugrakkur, ábyrgðarfullur, o.s.frv.’ yfir í ‘John er siðferðislega 

góður’ feli í sér að minnsta kosti eina ósannaða (og ósannanlega) ‘forsendu’, en sú 

forsenda er ‘Tillitssemi er siðferðislega góð.’ Og því hefur verið haldið fram að 

nauðsyn siðferðislegra ‘forsenda’ áður en hægt sé að draga ályktanir af 

staðhæfingum byggðum á ‘staðreyndum’ sýni að siðferðislegar fullyrðingar sé ekki 

hægt að rökstyðja skynsamlega. 

Þessi mynd sem dregin er upp af siðfræði sem nokkurs konar viðsnúnum 

píramýda, þar sem toppur hans (sem sjálfur er óstuddur) sem er samsettur úr 

‘siðferðisreglum’ sem styðja við hryggjastykkið í siðferðis skoðunum og 

hugsunarhætti okkar, sé barnslega einföld. Engum hefur nokkru sinni tekist að 

þröngva slíkum uppbyggðum siðferðisreglum á siðfræðina. (Eins og Aristóteles 

bendir á í textabrotinu sem vitnað var til fyrr í textanum eru slíkar siðferðisreglur 

yfirleitt eingöngu sannar ‘að mestu leyti’. Og sama bragð, að ímynda sér 

hugsunarhátt sem maður vill draga í efa á grundvelli þess að tiltekinn 

hugsunarháttur hvíli á óstuddum ‘reglum’ er eitthvað sem efahyggjufólk hefur 

viðhaft á öllum sviðum. Efahyggjufólk sem efast um tilvist efnislegra hluta, til 

dæmis, heldur því fram að lögmálið ‘ef skynjanir okkar eiga sér stað eins og þær 

myndu gera ef efnisheimur væri til, þá er efnisheimur líklegast til’ sé skynsemislega 

óstaðfestanleg forsenda sem við köllum óbeint fram þegar við teljum okkur 

‘rannsaka’ efnislegan hlut, eða reynum að öðrum kosti að réttlæta trú á tilvist þeirra. 

Í raun og veru, ganga siðfræði, stærðfræði og tal um efnislega hluti að hugtökum en 

ekki ‘reglum’ sem gefnum. Hugtök eru notuð við rannsóknir og alhæfingar og 

farsælleg notkun þeirra við að lýsa og alhæfa lögmætir þau. 

 Fágaðari gagnrýni á hugmyndina um siðferðislegt hlutleysi viðurkennir að 

siðferðislegar skoðanir okkar byggja á athugunum á tilteknum dæmum, ‘innsæi’, 

almennum reglum, o.s.frv og ekki á safni tilviljanakenndra ‘siðferðisreglna’en 

heldur því fram að hin siðferðislega ‘rannsókn’ sé sjálf sýkt af ólæknandi sjúkdómi: 

yfirvarpi (e. projection). 

 Samkvæmt þessari greiningu er hluttekning, í mismiklum mæli, hið 

náttúrulega ástand mannsins. Það geri það að verkum að þegar við sjáum eitthvað 

hræðilegt gerast, það gæti verið að einhver pyndar lítið barn til þess eins að 
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fullnægja kvalalosta sínum, getum við (stundum) orðið skelfingu lostin. En 

sálfræðilegt gangverk ‘yfirvarpsins’ geri það að verkum að við upplifum einkenni 

upplifunarinnar sem einkenni verknaðarins: og segjum ‘þetta var hræðilegur 

verknaður’ þegar við ættum í raun að segja ‘viðbrögð mín voru skelfing’. Þannig 

búum við til það sem við álítum ‘siðferðislegar athuganir’, sem í raun eru aðeins 

athuganir á huglægum siðferðis tilfinningum okkar.  

 Þessi saga hefur (eins og margar aðrar) fágaðari tilbrigði. Hume gekk út frá 

því að manneskjan hneigðist til þess sem hann nefndi ‘samúðar’, og þetta hefur með 

tímanum orðið útbreiddara undir áhrifum menningarinnar. Félagslíffræðingar 

samtímans ganga út frá eðlisávísun sem þeir nefna ‘fórnfýsi’ (e. altruism) og tala 

um ‘fórnfýsis-gen’. Grunnhugmyndin er þó eftir sem áður sú sama: siðferðislegar 

tilfinningar eru til staðar, en engir óhlutbundnir eiginleikar gilda.  

 Við sjáum að þetta getur ekki staðist: það eru í það minnsta einhver 

óhlutbundin gildi, t.d., rökstuðningur. Því er engu að síður hægt að halda fram að 

siðferðisleg gildi séu huglæg en þau vitsmunalegu hlutlæg; en sú röksemdarfærsla 

að alls engin hlutæg gildi séu til hefur verið hrakin. 

  

 Til þess að sýna fram á villu í rökum til stuðnings huglægu siðferði, þarf ég 

að rifja upp þau rök sem færð voru gegn frumspekilegu raunsæi (e. metaphysical 

realism) í 2. kafla. Þetta kann að koma spánskt fyrir sjónir: er huglægni ekki 

andstæða frumspekilegs raunsæis? Ef því er haldið fram, þá koma öll rök gegn 

frumspekilegu raunsæi til með að virðast styðja huglægni; leiðin sem ég mun fara, 

og sú leið mín kann að virðast ófær, felur í sér beitingu sömu röksemdarfærslunnar 

gegn hvorutveggja frumspekilegri raunhyggju og huglægni.  

 Í rauninni eru frumspekileg raunhyggja og huglægni ekki einfaldar 

‘andstæður’. Nú til dags hneigjumst við til of mikils raunsæis í eðlisfræði og í 

siðfræði til of mikillar huglægni, en þessar tilhneigingar okkar eru enda tengdar. Það 

er vegna þess að við erum of raunsæ í eðlisfræði, vegna þess að við sjáum eðlisfræði 

(eða einhverja ímyndaða framtíðar eðlisfræði) sem hina Einu Sönnu Kenningu, en 

ekki bara röklega samþykkjanlega lýsingu sem hentar vel til úrlausna tiltekinna 

vandamála eða áformum, sem við höfum tilhhneigingu til huglægni um lýsingar 

sem við getum ekki ‘smættað’ niður í eðlisfræði. Að verða minna raunsær í 

eðlisfræði og að verða minna huglæg í siðfræði tengist að sama skapi einnig.  
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 Röksemdarærslunni í lok 2. kafla var beint gegn ‘efnishyggjulegri’ (e. 

physicalist) eða náttúrulegri (e. naturalistic) útgáfu frumspekilegs raunsæis. Til 

upprifjunar, skulum við gera ráð fyrir því að hefðbundin túlkun I (þar sem ‘köttur’ 

vísar til katta, ‘kirsuber’ til kirsuberja, o.s.frv.) nái annað hvort yfir jafnmikið eða sé 

sú sama og efnisleg tengsl R. R er þess vegna á milli þess að vera tákn fyrir ‘köttur’ 

(eða þeirrar efnislegu athafnar þegar táknið er notað á viðeigandi hátt) og kettir 

o.s.frv. Hin óhefðbundna túlkun J sem við lýstum myndi þannig einnig ná yfir 

tiltekin tengsl R’, sem hægt væri að skilgreina út frá R og mögulegum heimum og 

umröðunum sem notaðar eru til þess að setja J saman (sjá viðauka). Svo R’ ber 

merkinguna ‘köttur (eða efnislega atburði þar sem einhver notar merkinguna á 

hefðbundinn hátt) og kirsuberja, o.s.frv. R og R’ eru hvortveggja ‘samsvaranir’ (e. 

correspondences): Sömu setningar eru ‘sannar’ í báðum samsvörunum. Þær athafnir 

sem R’-sannleikur setningar kallar á (t.a.m athafnir sem koma til með að ‘heppnast’, 

frá sjónarhóli gerandans) eru þær sömu og þær athafnir kalla á ef setningin er  R-

sönn. Ef R er ‘sú sama þegar kemur að tilvísun’; ef R, R’, og öll önnur tengsl sem 

útnefna viðbætur við orð okkar á þann hátt sem fullnægja fræðilegum og 

starfslegum kvöðum eru ekki jafn rétt; (e. operational and theoretical constrains) ef 

R, R’ og hitt er ekki jafn rétt vegna eins þeirra – R – er einungis tilvísun; þá er sú 

staðreynd í sjálfu sér óútskýranleg út frá sjónarhóli efnishyggju. 

 Þessi röksemdarfærsla er ekki aðeins röksemdarfærsla gegn (útgáfu 

efnishyggjunar af) frumspekilegu raunsæi, heldur röksemdarfærsla gegn 

smættarhyggju. Ef ekkert í heims-mynd efnishyggjumannsins svarar til þeirrar 

augljósu staðreyndar að ‘köttur’ vísar til ‘katta’ og ekki kirsuberja, þá er það 

ótvíræð ástæða til þess að hafna þeirri kröfu að hugmyndir okka eigi að vera hægt 

að rekja alla leið niður í hugtök efnishyggju. Tilvísun og sannleikur eru hugtök sem 

við getum ekki með samkvæmni sagt skilið við. Ef ég held að ‘köttur sé á mottu’, þá 

er ég skuldbundinn trúnni á að ‘köttur’ vísi til einhvers (kannski ekki skilnings 

frumspekilegs raunsæismanns á ‘tilvísun’) og trúnni á að ‘köttur sé á mottu’ sé sönn 

(kannski ekki skilnings frumspekilegs raunhyggjumanns á sannleika). 

 Eftir upprifjun á röksemdarfærslu 2. kafla, skulum við núna skoða hvernig 

hún fer saman við röksemdarfærsluna fyrir siðferðislegri huglægni. ‘Yfirvarps’ 

kenningin gerir grein fyrir siðferðislegri reynslu á tiltekinn hátt: siðferðisleg reynsla 

er, svo að segja, ranglega staðsett huglæg tilfinning. Berum ‘yfirvarps’ kenninguna 

saman við eftirfarandi lýsingu: ‘allir menn bera, upp að vissu marki, skynbragð á 
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réttlæti og hafa einhverja hugmynd um hið góða. Viðbrögð okkar við þessu gætu 

verið “verið góð við ókunnuga meðal ykkar, vegna þess að þú veist hvernig það var 

að vera ókunnugur í Egyptalandi”. Samúð okkar víkkar út, að hluta til vegna þess 

að við erum sannfærð um að hún eigi að hafa víðari skírskotun; upplifun okkar er að 

það sé rangt að fremja grimmdarverk og jafnvel (stundum) þó við eigum ekki 

auðvelt með að finna ósjálfrátt til samúðar með fórnarlambinu. Við byrjum að sjá 

hliðstæðu í særindum sem aðrir eru beittir og særindum sem við erum beitt. Við 

finnum upp siðferðileg orð fyrir siðferðislega viðeigandi eiginleika aðstæðanna, og 

byrjum að lokum að láta í ljós siðferðislegar alhæfingar, sem leiða aftur til þess að 

við búum til enn nákvæmari hugmyndir um siðferði okkar, o.s.frv.’ 

 Þetta virðist vera einfaldari og betrumbættari greinargerð en ‘yfirvarps’ 

kenningin. (Í fyrsta lagi gerir hún ráð fyrir hlutverki röksemdarfærslna við mótun 

siðferðislegrar afstöðu.) Engu að síður þykir mörgu skynsömu fólki í dag við þurfa 

að hafna öllu tali um ‘réttlætistilfinningu’ og tali um ‘að hafa hugmynd um hið 

góða’ (í tilfellum þar sem ekki er um að ræða eingöngu í huglægum skilningi), sem 

‘óvísindalegu’. Það verður þannig vandkvæðum bundið að öðlast siðferðislega 

þekkingu; ef til vill hreint út sagt ómögulegt. 

 En hvað er átt við með ‘óvísindalegt’ hér? Trú á að til sé réttlæti er ekki trú á 

drauga, né er ‘réttlætistilfinning’ yfirnáttúrulegur hæfileiki sem gerir okkur kleift að 

skynja slíka drauga. Réttlæti er ekki eitthvað sem einhver leggur til að sé bætt á lista 

þess sem eðlisfræðin viðurkenni rétt eins og efnafræðingar átjándu-aldar lögðu til að 

‘phlogiston’ yrði bætt á lista yfir viðurkennda hluti af kenningum efnafræðinnar. 

Siðfræði brýtur ekki í bága við eðlisfræði, eins og hugtakið ‘óvísindalegt’ bendir til; 

‘réttlátt’ og ‘gott’ og ‘réttlætistilfinning’ eru einfaldlega hugtök í orðræðu sem ekki 

er smættanleg í orðræðu eðlisfræði. Eins og við sjáum þá eru einnig aðrar 

grundvallar orðræður  sem ekki er hægt að smætta í eðlisfræðilega orðræðu og eru 

af þeim sökum ekki ólögmætar. Tal um ‘réttlæti’, eins og tal um ‘tilvísun’, getur 

verið ekki-vísindalegt án þess að vera ó-vísindalegt.  

 

 Sem leið til þess að sjá hvað á sér hér stað, skulum við skoða hvaða 

grundvallar lögmál rökfræði eða stærðfræði sem er, segjum, lögmálið að röð heilla 

talna geti ávalt haldið áfram (‘á eftir öllum tölum kemur önnur tala’), eða það 

lögmál að í safni heilla talna sem ekki er tómt hlýtur að vera lægsta tala. Ímyndum 

okkur að einhver setji eftirfarandi skoðun fram: ‘Þessi lögmál eru sönn um tölurnar 
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og talnasöfnin sem við fáumst í verki við. Þau virðast þannig verða að nauðsyn. 

Gangverk ‘yfirvarpsins’ gerir það að verkum að við festum tilfinningu fyrir nauðsyn 

við sjálf lögmálin; okkur finnst eins og fullyrðingarnar séu á dularfullan hátt 

“nauðsynlegar”. En í raun og veru er engin réttlæting til grundvallar þessu. Þessi 

lögmál gætu allt eins verið ósönn.’ 

 Nánast enginn myndi samþykkja þetta. Nánast hver einn og einasti 

stærðfræðingur myndi, í staðinn, segja eitthvað á þessa leið: ‘Flest allt fólk hefur 

stærðfræðilegt innsæi upp að einhverju marki. Með innsæinu “sjáum“ við, eða er 

hægt að “sýna” okkur fram á með dæmum (eða með hæfileikaríkum) spyrjanda, 

eins og þrælnum í samræðu Platós) að lögmálin hljóta nauðsynlega að vera sönn. 

 Kurt Gödel hélt því fram að ‘stærðfræðilegt innsæi’ svaraði til skynjunar: 

stærðfræðilegir hlutir (sem hann kallaði ‘hugtök’) eru þarna úti, og innsæi okkar 

gerir okkur kleift að skynja þessa Platónsku hluti með skynseminni; fáir 

stærðfræðingar myndu skuldbindast slíkri Platónskri frumspeki. Samanburður 

Gödels á stærðfræðilegu innsæi og skynjun leiðir í ljós ofureinfalda hugmynd um 

skynjun. Sjónin gefur okkur í raun ekki beinan aðgang að tilbúnum heimi, heldur 

gefur hún okkur lýsingu á hlutum sem sjónin okkar tekur að hluta til þátt í að mynda 

og móta. Ef við göngum út frá því að regnbogi eðlisfræðingsins sé regnbogi ‘í 

sjáfum sér’, þá hefur regnboginn ‘í sjálfum sér’ engar rákir (greining með litrófssjá 

leiðir ljós jafna dreifingu tíðni); rauðu, appelsínugulu, gulu, grænu, bláu og 

fjólubláu rákirnar eru einkenni hins skynjanlega regnboga, ekki regnboga 

eðlisfræðingsins. Hinn skynjanlegi regnbogi er undir eðli sjálfra skynfæra okkar 

kominn, undir sjónrænni ‘sköpun heimsins’ kominn eins og Nelson Goodman kemst 

að orði. (‘Hlutir’ eðlisfræðingsins eru líka undir heimssköpun okkar komnir, eins og 

ofgnótt mismunandi útgáfa sem eðlisfræðin hefur af ‘sama’ hlutnum sannar.) Samt 

sem áður álítum við sjón okkar ekki gallaða vegna þess að hún sér rákir í 

regnboganum; við myndum telja sjón þess sem þær ekki sæi vera gallaða. Sjón er 

vottuð góð ef hún kemur til okkar lýsingu sem kemur saman við hlutina fyrir okkur, 

ekki frumspekilega hluti-í-sjálfum sér. Sjón er góð þegar hún gerir okkur kleift að 

sjá heiminn ‘eins og hann er’ – það er að segja, hinn mannlegi, verklegi (e. 

‘functional’) heimur sem sjón okkar sér að hluta til um að skapa sjálf. 

 Það er hægt að innleiða tillögur að nýjum reglum í mengjafræði (e. set 

theory), eins og ‘Valregluna’ (e. Axiom of choice), að hluta til vegna þess að hún 

samræmist ‘innsæi’ sérfræðinga á svið stærðfræði, og að hluta til vegna þess hvað 
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hún gefur af sér. Ef Valreglan leiddi ekki til niðurstaðna sem teljast til vel 

heppnaðrar stærðfræði nyti sú staðreynd að einhverjum þætti hún samræmast 

‘innsæi’ ekki mikils áhuga. Sýnt er fram á sjálft stærðfræðilega innsæið og það 

sannreynt með skilningi á stærðfræðilegum lögmálum og með því að fylgja 

sönnunum eftir. Í stuttu máli er stærðfræðilegt innsæi gott þegar það gerir okkur 

kleift að sjá stærðfræðilegar staðreyndir ‘eins og þær eru’ – það er að segja eins og 

þær eru í hinum stærðfræðilega heimi sem byggir á notkun mannsins á stærðfræði 

(þar með talið er notkun stærðfræði á öðrum sviðum). 

 Lífeðlisfræðileg eða sálfræðileg lýsing á sjón getur ekki sagt okkur til um 

það hvort það að sjá rákir í regnboganum telst til þess að sjá ‘rétt’ eða ekki. Þaðan af 

síður gæti lífeðlisfræðileg eða sálfræðileg lýsing á ferlum heilans þegar við 

‘skiljum’ lögmál stærðfræðilegrar aðleiðslu sagt okkur til um það hvort  það lögmál 

er satt eða ekki. Þegar maður sér þetta, ætti það ekki að koma á óvart að lýsing á því 

heilaferli sem á sér stað þegar maður ‘sér’ að athöfn er óréttlát getur ekki sagt okkur 

til um það hvort tiltekin athögn í raun og veru er óréttlát.  

 Tal um siðferðislega ‘skynjun’, rétt eins og tal um stærðfræðilegt innsæi, eða 

um tilvísanir og skilning, er ekki hægt að smætta niður í tungumál eða heimsmynd 

eðlisfræðinnar. Það þýðir þó ekki að ‘eitthvað vanti uppá’ eðlisfræði. Eðlisfræðin 

getur verið ‘fullkomin’ – þ.e.a.s fullkomin í því sem lýtur að efnisheiminum. Sú 

fullkomnun sem eðlisfræðina skortir er fullkomnun sem allar einstakar kenningar, 

myndir og orðræður skortir. Vegna þess að engin kenning eða mynd er fullkomin í 

öllum áformum. Ef ósmættanleiki siðfræði í eðlisfræði sýnir að gildi eru ‘yfirvörp’, 

þá eru litir einnig yfirvörp. Einnig náttúrulegar tölur. Og einnig, ef því er að skipta, 

‘efnisheimurinn’. En yfirvarp í þessum skilningi er ekki það sama og huglægni. 7 

 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7!C.S!Lewis!getur!um!útgáfu!af!yfirvarps!kenningunni!sem!slysast!til!fyndni!í!The'
Abolition'of'Man!(Macmillan,!1947).!Lewis!vitnar!til!ensks!texta!kennslubókar!!
grunnskóla!(sem!af!tillitssemi!hann!tekur!ekki!fram!höfundinn).!‘Mundu!að!
tveir!ferðamenn!voru!viðstaddir![Lewis'er'að'tala'um'söguna'frægu'af'Coleridge'
við'fossinn]:!og!að!annar!sagði!fossinn!“einstakan”!og!hinn!“snotran”;!og!að!
Coleridge!hugnaðist!fyrri!dómurinn!en!hafnaði!hinu!seinna!með!andstyggð.!
Gaius!og!Titius![Dulnefni'sem'Lewis'notar'yfir'höfunda'textans!]!gera!eftirfarandi!
athugasemdir:!“Þegar!maðurin!sagði!Þetta'er'einstakt,'virtist!athugasemd!hans!
vera!um!fossinn...!En!í!raun!og!veru!var!athugasemdin!ekki!um!!fossinn!heldur!
um!tilfinningar!hans.!Það!sem!hann!í!raun!var!að!segja!var!Ég'hef'tilfinningar'í'
huganum'sem'tengdar'eru'orðinu'‘Einstakt’,!eða!í!suttu!máli,!Ég!hef!einstakar!
tilfinningar.”’!
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Kennivald og fjölhyggja 

 

Ég hef verið að rökstyðja það hvers vegna staðlar þess sem er röklega 

samþykkjanlegt eru nauðsynleg forsenda þess að yfirleitt sé til nokkur heimur; hvort 

heldur sem um ræðir heimur ‘empírískra staðreynda’ eða heimur ‘gildis staðreynda’ 

(heimur sem hefur að geyma fegurð og harmleik). Að sjálfsögðu er ómögulegt að 

hafa staðla þess sem er röklega samþykkjanlegt án þess að samþykkja þá, eða að 

standa utan við þá. (Efahyggja af þeirri gerð sem gengur út á að neita því að hafa 

nokkra staðla þess röklega samþykkjanlega neyðir þann sem slíka efahyggju 

aðhyllist til þess að gefa öll hugtök upp á bátinn. Sextus Empiricus vissi það enda að 

slíka efahyggju er ómögulegt að túlka með tungumáli.) Réttur okkar til þess að líta á 

tiltekin svið hugsunarinnar sem háð eru ‘mati’ sem sjúk (og slíkt gerum við öll) er 

jafn mikill og rétturinn til þess að líta á tiltekin ‘skynsemis’ svið hugsunarinnar sem 

sjúk. Með því að halda þessu fram er þó ekki verið að hafna fjölhyggju eða gangast 

valdboðsstefnu á hönd.  

 Jafnvel vísindum, og þó svo að því sé haldið fram að vísindin séu framtak 

sem hafi hlutlæga sýn á heiminn (samkvæmt ‘hlutleysis’ staðli sem verður að 

gangast við því að er mannlægur (e. anthropocentric) en eins og David Wiggins 

hefur bent á, er sá eini staðall hlutleysis sem okkur er aðgengilegur) er ekki verið að 

halda því fram að allar vísindalegar spurningar hafi ákveðið svar, þ.e. að jafnvel á 

besta mælikvarða er endapunktur vísindarannsókna ekki ljós; sumar vísindalegar 

spurningar gætu haft ákveðin svör sem samt sem áður væru háð samhengi (t.d. 

‘Hvað orsakaði hjartaslag Johns?’ gæti haft mismunandi rétt svör sem yltu á því 

hver spyrði spurningarinnar og hvers vegna). Að sama skapi er það að halda því 

fram að siðfræðileg rannsókn sé hlutlæg á sama hátt og ‘gildisdómar’ eru örugglega 

sannir og sumir örugglega rangir, og í almennari skilningi að sumar gildis afstöður 

(og sum hugmyndafræði) er örugglega röng, og sum örugglega lakari en önnur, ekki 

það sama og að hafa þá kjánalegu afstöðu að það séu engin ójós dæmi. (Bernhard 

Williams hefur lagt áherslu á eitt sérstaklega mikilvægt óljóst dæmi: það er dæmið 

um það þegar allir valmöguleikar eru svo hræðilegir að fyrirmyndar rökræn og vitur 

manneskja myndi ekki velja neina kosti aðra.) Og það segir sig sjálft að í siðfræði er 

samhengi afstætt. 

Ef okkur greinir í dag á við Aristóteles þá er það vegna þess að við erum 

fjölhyggnari en Aristóteles var. Aristóteles vissi að mismunandi hugmyndir um 
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Eudaemonia, misjafn skilningur á mannlegum þroska, gæti átt við á milli 

einstaklinga vegna misjafnrar gerðar þeirra. En samt sem áður virtist hann halda að 

helst ættu allir að hafa einhvers lags gerð; í fyrirmyndaheimi (óháð hversdaglegri 

spurningum um það hver ætti að sjá um að rækta korn og baka brauð) væru allir 

heimspekingar. Við tökum undir með Aristótelesi að mismunandi hugmyndir um 

þroska mannsins eigi við um einstaklinga sem ólíkir eru að gerð, en göngum þó 

skrefi lengra og trúum því að jafnvel í fyrirmyndaheimi væru einstaklingar ólíkir að 

gerð, að fjölbreytni er hluti fyrirmyndarinnar. Og við sjáum í einhverjum mæli 

tragíska spennu á milli fyrirmynda, að fullnægja einhverra fyrirmynda undanskilur 

ávallt fullnægju annarra. En svo aftur sé lögð áhersla á þetta atriði, trú á 

fjölbreytilega fyrirmynd er ekki það sama og trú á það að allar fyrirmyndir séu jafn 

góðar. Við höfnum fyrirmyndum um mannlegan þroska sem röngum, sem 

barnalegum, sem sjúkum, sem einhliða. 

 Né heldur ætti að rugla saman því að skuldbinda sig siðferðislegri hlutlægni 

og því sem allt öðrum lögmálum lýtur, það að skuldbinda sig siðfræðilegu eða 

siðferðislegu kennivaldi. Það er ef til vill þess háttar ruglingur sem leitt hefur til 

þess að framúrskarandi heimspekingur8 aðhyllist það sem hann sjálfur álítur útgáfu 

af ‘óvitrænu’ (e. non-cognitivism), og að segja ‘Þegar kemur að því að svara 

spurningunni “hvað er að lifa til fulls” hlýtur lokavaldið að vera í höndum 

spyrjandans.’ (Takið eftir margræðninni í ‘lokavaldið: er hér átt við lokavald 

stjórnmálasviðsins? Hið þekkingarfræðilega lokavald? Eða er átt við að staðreyndir 

málsins séu engar, eins og hugtakið ‘óvitræna’ bendir til?) Virðing fyrir 

manneskjum sem sjálfstæðum siðferðis gerendum krefst þess að við veitum þeim 

rétt til þess að velja siðferðislega afstöðu af sjálfsdáðum, hve svo sem andstyggileg 

sú afstaða þeirra kann að virðast okkur. Samkvæmt heimspeki stjórnmálalegs 

frjálslyndis, er þess einnig krafist að við krefjumst þess að stjórnendur virði ekki að 

vettugi siðferðislegt val einstaklinga með því að setja upp ríkistrú eða ríkis siðferði. 

Einarðleg afstaða gegn öllum gerðum stjórnmálalegs og siðferðislegs kennivalds 

ætti ekki að gera mann að siðferðislegum afstæðishyggjumanni eða siðferðislegum 

efahyggjumanni. Ástæða þess að stjórnvöld gerast sek um ranglæti þegar þau skipa 

einstaka borgurum fyrir í siðferðisefnum er ekki sú að það séu engar staðreyndir 

málsins í því hvers konar líf er fullnægjandi og hvers konar líf er ófullnægjandi, eða 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8!David!Wiggins!í!‘Truth,!Invention,!and!the!Meaning!of!Life’,!Proceedings'of'the'
British'Acadamy,!vol.!LXII,!1976.!
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siðferðislega rangt af einhverjum öðrum ástæðum. (Ef ekkert væri til sem er 

siðferðislega rangt, þá væri það ekki rangt af stjórnvöldum að þröngva siðferðislegu 

vali.) Sú staðreynd að margt fólk óttast að ef það gengst við einhvers lags 

siðferðislegri hlutlægni upphátt þá muni það verða fyrir því að einhver stjórnvöld 

þröngva sinni hugmynd um siðferðferðislega hlutlægni ofan í kokið á þeim er án efa 

ein af ástæðum þess sem svo margt fólk gengst við siðferðislegri afstæðishyggju án 

þess þó að samþykkja hana í raun og veru.  
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Hugtakalisti  
 
 

protective concession - öryggisráðstöfun (128) 
equivalence principle - jafngildislögmálið (128) 
formal statement - formleg staðhæfing (129) 
rational acceptability - skynsamlegt samþykki (129) 
standards of objectivity - hlutlægnisviðmið (129) 
system of beliefs - hugtakakerfi sannfæringa (130) 
ideal limit - kjörmörk (130) 
transducing organs - yfirfærslutól (132) 
functionally simple - einfalt að virkni (133) 
instrumental efficacy - verkleg virkni (134) 
coherent - samhangandi (134) 
comprehensive - altækt (134) 
metaphysical realism - frumspekileg hluthyggja(134) 
transcendental - forskilvitleg (134) 
noumenal world - frummyndaheimur (134) 
optimal speculative intelligence - besta mynd yfirvegandi vitsmuna (134) 
moral subjectivism - siðferðileg huglægnishyggja (143) 
subjectivism - hlutlægnishyggja (143) 
rationally acceptable - skynsamlega ásættanlegt (143) 
physicalistic - efniseðlishyggja (143) 
naturalistic - náttúruhyggja (143) 
correspondence - samsvörun (143) 
identical with reference - samsömuð tilvísun (143) 
theoretical constraints - kennileg skilyrið (143) 
operational constraints - starfræn skilyrði (143) 
set theory - mengjafræði (146) 
Axiom of choice - Valreglan (146) 
anthropocentric - mannlægt (147) 
non-cognitivism - andvitsmunahyggja (149) 
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