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  :ینظر و مسئله تقارن معرفت اختالف
  برابر یده دگاه وزنیه دیعل

  *زاده ميد كريام

  

  دهيچك

برابـر در  ىدهـ وزن يـدگاهشواهد مرتبه باالتر با د يرارتباط تأث ىمقاله به بررس ينا

شـواهد  يـانم يزتمـا ىدر ابتدا پس از معرفـ. پردازد ىم ىنظر معرفت بحث اختالف

كه مطابق  شود ىمطرح م ىاز تامس كل ىمرتبه اول و شواهد مرتبه باالتر، استدالل

 يانگرا مصـالحه يـدگاهد ييدشواهد مرتبه باالتر لزوماً به تأ يرآن در نظر گرفتن تأث

شـرح داده  ىالل كلـاز جاناتان متسون در نقض استد ىسپس استدالل. انجامد ىنم

 ىدهـ وزن يـدگاهد ييـدشواهد مرتبـه بـاالتر بـه تأ يركه طبق آن اعمال تأث شود ىم

در . ميـدخواهـد انجا ىنظر معرفت باور در مواجهه با اختالف يقتعل يجهبرابر و در نت

  يـهاست كـه آن را نظر ىمبتن يدگاهىكه استدالل متسون بر د دهم ىادامه نشان م

 ىدو قسـمت  يـهسپس بـا طـرح اشـكاالت وارد بـر نظر. ام يدهشواهد نام ىدو قسمت

 يـهاسـت كـه طرفـدار نظر هايى ينـهام كـه تسلسـل از جملـه هز شواهد نشـان داده

 ىكــه حتــ دهم ىنشــان مــ ىســپس بــا ارائــه مــدل. يردبپــذ يــدشــواهد با ىدوقســمت

 يـدگاهد ييدبه تأ يزآن ن های ينههز يرفتنشواهد و پذ ىدوقسمت يهكردن نظرياراخت

                                                            
  O_karimzadeh@sbu.ac.ir  اديار دانشگاه شهيد بهشتى، پژوهشكده مطالعات بنيادين علم و فناوری است* 

  

 االهيات پژوهشى فلسفه و علمىفصلنامه 
  1395شماره چهارم، زمستان  ،بيست و يكمسال 

Naqd va Nazar 
The Quarterly Jornal of Philosophy & Theology

Vol. 21, No. 4, Winter, 2016 



مسـتقل  ىالل

برابـر  ىدهـ ن

 يىگرا صـالحه

 ىدوقسمت يهر

 مرتبـه بـاالتر

ـــدرِت  رۀ ق

  ـواهد مرتبـه

ن شواهد بـه 

 p  سخن بـه

مرتبـه بـاالتر 

اهد مربـوط 

 P به گزاره 

را  Pگـزاره 

 ىرِت اقنـاع

قـابلم نگـاه 

 یوان بـر رو

هدی مربوط به 

) واهد نـامربوط

استدال توان ىم يراز 

وزن يـدگاهاگر د ب

مص يدمؤ یها دالل

هد مرتبه باالتر، نظر

 مفهـوم شـواهِد مر

ـــا ـــواهدی درب  ش

(first شـ .باشند مى

به شرط آن p گزارۀ

ز شواهد مربوط به

مفهـوم شـواهد مر 

شوا Sكنيد شخص 

  . ميم بگيرد

واسطه بىم و يستق

ا كـذِب گي صدق 

سـتند دربـاره قـدر

ز مقيد من به مي كن

ويـل ی تجربه بصر

را شاه Eالعموم شاهد  ى

يعنـى شـو(از نوع اخير 

انجامد، ىنم ىمعرفت

يبترت ينبه ا. ه كرد

استد ينتر از مهم كى

برابر، شواه ىده زن

تأثير زيـادی دارد،

ـــاالتر  ـــه ب ِد مرتب

t-order evidence)

كه احتمال صدق گ

در ادامه هرگاه از 

، بـهدر ايـن مقالـه 

فرض ك. ايم كرده 

تصم Pكردن گزاره 

مس طور هبند كه ست

ون واسطه احتمال 

هس  یباالتر شواهد

فرض. Pب گزاره 

داشتن . قرار دارد

آن را افزايش دهد، على

م ادر اختيار داري Pارۀ 

  . باور است

نظر م بر در اختالف

برابر ارائه ىده وزن 

يكرست باشد، راه 

.  

 

وز يدگاهد ى،معرفت

 .تان متسون

نظر ت حث اختالف

(h ـــت ـــواهد .اس ش

 (شواهد مرتبۀ اول

د كههستن شواهدی

.باشد pتمال خود 

. د مرتبه اول است

اشاره  »مرتبۀ باالتر

ك كند تا دربارۀ باور

هس یه اول شواهد

م و بدويمستق طور

ل، شواهد مرتبه با

ا كذبياره صدق 

ز قيم یم كه بر رو

                     
 P و نه احتمال كذب آ

 همۀ شواهدی كه دربا

تعليق ،Eبا توجه به  Pه 

برابر ىده وزن

 يدگاهد يهعل

نادر دو طرف

.شود ىبسته م

  ها واژه كليد

م نظر اختالف

شواهد، جانات

 

مفاهيمى كه بر مبح

higher-order ev

(probative force ش

شنيز  p عليه گزاره 

شتر يا كمتر از احت

ر شواهدآيد، منظو

شواهد م«ا عبارت 

 P كن را بررسى مى

شواهد مرتبه م كه

ط به ىعني ؛شوند ىم

در مقابل 1.دهند ىم

مرتبه اول و نه دربا

نميب ىوانم را ميو ل

                        

، نه احتمال صدق Eهد 

انند؛ به اين ترتيب اگر

رويكرد باوری موجه به

  

  

 

  مقدمه

يكى از م

vidence)

 (eاقناعى

اول له يا 

ترتيب بيش

آ ميان مى

همواره با

 به گزارۀ

گفتيم

مربوط م

ش ميافزا

شواهد مر

كنم و ىم

             

اگر شاه. 1

P دا نمى

باشند، ر
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 مسـتقيم طور بهاست كه  ی، شاهد(defeater) ىاب هرگونه ناقضيخود و در غ یخود ز بهيم

در رابطـه  ،نيدهد و بنابرا ىش ميرا افزا »ز هستيم یوان رويك لي«احتمال صدق گزاره 

 ،شاهد مرتبه اول اسـت چند هر ىن تجربه حسيا( استك شاهد مرتبه اول ين گزاره يابا 

  .)ستيگران نيبه اشتراك گذاشتن با د قابلِ  ولى

نه چشـمم بـه مـن يروم و او پس از معا ىپزشك م نزِد يك چشمد من يحال فرض كن

ن مـن بر سـالمت چشـما ىپزشك مبن ىنجا گواهيدر ا. م كامل استا يىنايب كه ديگو ىم

شود، بلكـه  ىز هست مربوط نميم یوان رويك ليا كذب گزاره يبه صدق  مستقيم طور به

بـه بيـان . شـود ىمربـوط مـ ار دارميـكه من درباره گزاره فوق در اخت ىبه شاهد مرتبه اول

. مـن قابـل اعتمادنـد یبصـر یهـا نكه تجربهينفِع ا است به یپزشك شاهد ىگواه ديگر،

خـاِص  یمن است، تجربـه بصـر یبصر یها رباره همه تجربهپزشك د ىگواه كه آنجا از

نفـِع  اسـت بـه یپزشك شـاهد ىگواه ،نيبنابرا .رديگ ىز دربرميز را نيم یوان رويمن از ل

 ىگـواه بايـد نجـايدر ا ىكلطور بـه. وان قابـل اعتمـاد اسـتيـمن از ل ینكه تجربه بصريا

 شـمار به »ز هسـتيـم یرووان يـك ليـ«ك شاهد مرتبه باالتر دربـاره گـزاره يپزشك را 

بـا توجـه بـه شواهد مرتبه اول و مرتبه باالتر،  های تعريفدر ادامه با در نظر داشتن . آورد

گونـه  نيـا تـأثير ،ىنظـر معرفتـ شواهد مرتبه باالتر در بحث اخـتالف یها از مصداق ىكي

  . ميكن ىم ىشواهد را بر بحث مزبور بررس

(conciliationists) انيگرا مصالحه
 ین باورند كـه شـواهد مرتبـه بـاالتر شـواهديا بر 1

شـواهد مرتبـه  یها ن مصـداقياز مشـهورتر ىكـي. هستند Pا كذِب گزاره يدرباره صدق 

دو كـه  اسـت ىشـواهد مرتبـه اولـ ىدرباره قدرت اِقناع ىتراِز معرفت ك هميباالتر، باوِر 

تـراز  همد شـما و يـفـرض كن. دارنـد ىدسترسـ طور مشـترك بـدان به نظر اختالف طرف

 شـما. ديدار ىدسترس P، درباره گزاره Eشما هر دو به مجموعه شواهد مرتبه اول  ىمعرفت

اسـت و در  Pد صـدق يمؤ Eد كه يرس ىجه مين نتيبه ا Eشواهد مرتبه اول  ىپس از بررس

                                                            
تـراِز معرفتـى، رويكـرد بـاوری موجـه،  با يـك هم Pنظر درباره گزاره  كسانى كه معتقدند در مواجهه با اختالف. 1

  .تعليق باور است



د مرتبـه اول 

. P¬كـه  نـد

رتبـه اول را 

مجموعـه  ى

تـراز  هم یر

E، یشـاهد 

م يرمسـتقيغ 

خـود  ىرفتـ

رباره گزاره 

 ىان هنگـام

ق بـاور در ـ

ن معاصـر را 

تبه باالتر بـر 

شـواهد  یر

) دارد ىرسـ

ن در بحـث 

دربـاره  ىفتـ

ن يـتوان ا ى

: نظـر نـك الف

شواهد ى از بررس

كن مىجـه بـاور ينت

شواهد مر ىت اقناع

ىاره قـدرت اقنـاع

داور به بيان ديگر،

Eـواهد مرتبـه اول 

 طور بـه ،ني بنـابرا

تـراز معر بـا هـم ظر

¬P در یـ را شاهد

ايگرا ظـر مصـالحه

يـرتبه باالتر بـر تعل

شناسـان از معرفت 

  .خواهم كرد

شواهد مرت ىمعرفت

گـذارتأثير ىگونگ

هد مرتبه اول دستر

كـه مطـابق آن هـد

تراز معرفت ك همي 

ى هستند، باز هم نم

 بـاالتر بـر مبحـث اختال

شما پس ى معرفت

اسـت و در ن Pب 

شما معموالً قدرت

شـما دربـا ىعرفتـ

 P ب. شود ىم تلقى

شـ ىقدرت اقنـاع

و  كنـد مىت يما

نظ اختالفشما از 

Pباور او به  ىعنيـ 

 P نظ 1.ديق كنيتعل

شواهد مر تأثير فع

 ىكيمه استدالل 

خ ىبررس ىر معرفت

  د مرتبه باالتر

نظر مع حث اختالف

ِ . د چگ ،ىبه نظر كل

شخص به شواه كه

ده مىارائه  ىتدالل

نظِر مخالِف  ىعني

ره هدف مربوط 

ه تـأثير شـواهد مرتبـه 

Chirstense.  

تراِز هم عكس، به 

د كـذبيـمؤ Eكـه 

ش ىتراز معرفت  هم

تـراز مع هـم یداور

 گزاره یبرا یالتر

ا قي (character) ت

E  گزاره¬P را حم

  . P¬ه

ش وقتى باورند كه 

شاهد مرتبه باالتر ـ

جه باور خود را به 

نف به ىتوان استدالل

در ادا. ه كردئارا 

نظر التر دراختالف

شواهد تأثيره يل

Thomas K( در بح

ستنديگذار نتأثير  

كه هنگامى(به اول 

ِ  ،لين دلي است ىكل

ي(هد مرتبه باالتر 

م كه به گزايبدان ی

                     
ارگرايان دربـ  مصـالحه

en, 2010: 185-215 &

. Pد كه يكن ىور م

رسـد ك ىجه مـي نت

دكهيدان ىشما م ه

، دكند مى ىابيرز

Eشاهِد مرتبه باال ،

شما درباره خصلت

Eنكه شواهد ينفع ا

است به نفع گزاره

ن يان بر ايگرا لحه

ن شيد ايد، بايشو 

جيد و در نتيورر آ

خواهد بود كه بت ى

ىنظر معرفت ختالف

شواهد مرتبه باال ر

عل ىل تامس كِل

Kelly( ىكِلامس 

ور به گزاره هدف

التر بر شواهد مرتب

يبه هم. ده استيچ

اگر شوا ىحت نظر

یرا شواهد) دف

                        

گـاهى از آرای برخـى م

& Matheson, 2009: 2

  

  

 

جه باوينت

E ن يبه ا

كه آنجا از

درست ار

Eشواهِد 

ش ىمعرفت

است به ن

 یشاهد

مصال

ىآگاه م

P شمار به

پذيرفتنى

بحث اخ

تأثيره يعل

استدالل

به باور تا

ق باويتعل

مرتبه باال

چيار پيبس

ن اختالف

گزاره هد

             

برای آگ. 1

69-279
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 نظـر اختالفدر بحـث ) ورق بـايـتعل ىعني( يىگرا دگاه مصالحهيد ىبر درست ىليامر را دل

  .)Kelly, 2005: 189( دانست

درباره  S2و  S1 ىتراز معرفت باشد كه دو هم ىمجموعه شواهد مرتبه اول Eد يفرض كن

 ىبـه شـواهد مشـترك S2و  S1چنـد هر، t0در زمـان. ار دارنـديـدر اخت t0در زمـان  Pگزاره 

بـا  t1در زمـان  S1 ديـفـرض كن 1.خبـر نـدارد یگـريك از وجود دي چيدارند، ه ىدسترس

بـا درنظرگـرفتن  S2ن زمان يو در هم Pكه  كند مىباور  Eدرنظرگرفتن شواهد مرتبه اول 

د صـدق يـدر واقـع مؤ Eد كـه شـواهد يفرض كنحال .  P¬ كه كند مىهمان شواهد باور 

نشـان داده  Eبه مجموعه شـواهد  ىدرست ىواكنش معرفت t1در  S1 ،نيباشد، بنابرا Pگزاره

ن شـواهد نشـان داده يـبـه ا ىنادرست ىن زمان واكنش معرفتيدر هم S2 كه الىح دراست، 

آگـاه  Pدربـاره گـزاره  نظـر اختالفز يـگر و نيكـدياز وجود  S2و  t2، S1در زمان . است

 ،ميبنـام 'Eدارند  ىبه آن دسترس t2در زمان  S2و  S1را كه  ىشواهد مشترك اگر. شوند ىم

  : ن استيچن ’Eیمحتوا ىبه نظر كِل

)E'=1 (مجموعه شواهد مرتبه اولE ؛  

  ؛Pباور كرده است كه  Eبا در نظر گرفتن  S1 فكت كهن يا) 2(

  . P¬باور كرده است كه  Eبا در نظر گرفتن  S2 كه اين فكت) 3(

 'S1 ،Eدگاه يـم از ديوجود ندارد كه فكر كنـ ىليچ دليدهد كه ه ىسپس ادامه م ىكِل

 ىعنـي( t1در  S1ن فـرض كـه يـد بـا ايـافزا ىمـ ىكِلـ همچنـين. اسـت Pد يـمؤ Eكمتر از 

م ينـدار ىلـيچ دليموجه بوده است، هـ Pدر باور به ) داشت ىدسترس Eتنها به  كه هنگامى

 ىكِل. كمتر شده است 'Eبه مجموعه شواهد  ىبا دسترس Pبه  S1ه باور يم توجيكه فكر كن

لِت مجموعـه بـه خصـ یاديـزان زيـبـه م 'Eِد يـد كه خصلِت مجموعه شواهد جديگو ىم

كسان ي، وزِن 'Eاز مجموعه شواهد ) 3(و ) 2( یرا اگر به بندهايدارد، ز ىبستگ Eشواهد 

                                                            
ترين راه اينكه دو شخص به شواهد مشترك دسترسى داشته باشند اين اسـت كـه  دهد كه متعارف كِلى تذكر مى. 1

كـه  بـا ايـن حـال، چنان. ا با هم دادوسـتد كننـدآن دو شخص از وجود يكديگر خبر داشته باشند و شواهدشان ر

گويد امكان دارد كه دو شخص بدون آگاهى از وجود يكديگر بـه شـواهد مشـتركى دسترسـى داشـته  كِلى مى

  .آيد اين فرض در استدالل كِلى خللى وارد كند به نظر نمى. باشند



بوده  P¬ر به 

بـاور تـر از  ل

بـه  ىسترسـ

خـود آگــاه 

ل داده يشـك

بـاوِر  ىعنـي(

بـه  مسـتقيم ر

اهِد مرتبـه و

Kelly, (.  

چنـين تعبيـر 

 S1ز ديدگاه 

 S2و  S1كـه ا

ی آنها پـس 

سـان داشـته 

از سـوی . ـد

 ؛كننـد ى مى

وارد  1ای طـه

ـلت اِقنـاعى 

 و وضـعيت 

گر آگـاهى 

ه دربارۀ معنـای 

P تر از باور محتمل

محتمـل Pباور به  

 S2 ز پـس از دسيـن

  . د

خ ىتـراز معرفتـ هـم

ه خـود را تشيِر اول

(هد مرتبـه بـاالتر 

طور بهم كـه يبـدان

ن شـويـرسـت بـه ا

190-189 :2005( ت

اسـتدالِل او را چ ن

كند كه از  فكر مى

آنجا سـتند، زيـرا از

سى دارند، باورهای

های يكس ـ بايد وزن

هـای يكسـان دارنـد

 يكـديگر را خنثـى

ت مخـالف بـه نقط

خصـ 2،نثـى كننـد

يابـد  وكـاهش مى

بـا يكـديگ نظـر الف

  . P¬در باور به  

در ادامه.  روشن نيست

Pباور به  ،Eرفتن 

 S1 یز براين 'Eِد ي

 یالل كرد كه برا

خواهد بود Pور به

ز بـاور مخــالف ه

آن باو ك بر اساس

اگر شـواه ىكه حت

ب یرا شـواهد) ظر

ت كه واكنِش در

است نظر اختالفث 

تـوان رسد مى مىظر 

كِلى . كرده است

هس Pمؤيـد گـزاره 

دسترس) E(كسانى 

ـ دانيمرتبه باالتر ب

ه وزن 'Eه شواهد 

در نتيجـه  و انـد ض

 راسـتا و دو جهـت

يكـديگر را خن) 3

فرو Eوعـه شـواهِد 

شـود كـه از اختال 

S2موجه بود و هم 

  .گيريم ه در نظر مى

كنند، دقيقاً  را خنثى مى

با در نظر گر S1گاِه 

يموعه شواهِد جد

توان استدال ىم سان

¬P تر از باو محتمل

از دو طـرفاز  دام

كيكه هر ىبه اول

رد كيگ ىجه مينت ى

نظ اختالفر بحث 

جه گرفتيتوان نت ى

در بحث يىگرا لحه

رسد؟ به نظر جه مى

ين تعبير تصريح نك

مؤ يكسـان بهرسـت 

 مجموعه شواهد يك

رها را شاهدهای مر

از مجموعه) 3(و ) 

هـای متناقض گزاره

اندازه كه در يك 

3(و ) 2( رتبه باالترِ 

صلت اِقنـاعى مجمو

مى t1ماننـد زمـان 

م Pدر باور به  S1م 

                     
ب را همچون يك نقطه

يكديگر ر) 3(و ) 2(ی 

  . داده خواهد شد

دگياز د كه آنجا ز

 درنظرگرفتن مجم

س همين. واهد بود

P، باور به 'Eد يجد

وقتـى هركـدن يرا

شواهد مرتبه تأثير 

ىكِل. رود ىن نميب

در ىتراز معرفت هم

ىند، نمطدف مربو

دگاه مصاليخاِذ د

 چگونه به اين نتيج

ا وی به چند خود 

در 'Eو  E شواهد 

اند و نيز به  معرفتى

ـ اگر اين باور Eى 

)2(ن، بندهای براي

ن دو بـاور مؤيـد گ

مانند دو نيروی هم

اگر شاهدهای مر. 

به خصل 'E شواهد 

 S2و  S1 باورهـای 

هم ،t1 اما در زمان 

                        

يك جامدات شئ صلب

ين عبارت كه شاهدهای

ن عبارت بيشتر توضيح

  

  

 

ازم، يبده

است، با 

خو P¬به 

شواهد ج

بنـابر

شود، ىم

است از ب

مخالِف ه

هد گزاره

باالتر، اتخ

كِلى 

چهر ،كرد

وعهمجم

تراز م هم

از بررسى

بنا. باشند

ديگر، اين

درست م

.شوند مى

مجموعه

توجيهى 

نداشتند، 

             

در مكاني. 1

معناِی اين. 2

دقيق اين
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 یگر همچنــان در باورهــايكــديبــا  نظــر اختالفاز  ىپــس از آگــاه S2و  S1بنــابراين،

در  نظـر اختالفاز  ىكـه پـس از آگـاه یرا مجموعـه شـواهديشان موجه هستند، ز هياول

از  ىش از آگـاهيكـه پـ كنـد مىعمـل  یدرسـت ماننـد مجموعـه شـواهد ،ار دارنـدياخت

پـس از  ىتـراز معرفتـ رد كه دو هـميجه بگيتواند نت ىم ىكِل.ار داشتنديدر اخت نظر اختالف

. انـد ه خـود موجـهيـاول یگر همچنـان در حفـظ باورهـايكـديبـا  نظـر اختالفاز  ىآگاه

  . غلط است يىگرا مصالحه بنابراين،

مطــرح  ىمعرفتــ نظــر اختالفمربــوط بــه  هایرا كــه در نوشــتار يىدر ادامـه، انتقادهــا

  .كنم ىم ىبررس ىت آنها را در پاسخ به استدالل كِليدهم و كفا ىاند شرح م شده

  قيد تعليؤلى بر مبنای افزايش نسبت شواهد مانتقاد به استدالِل كِ 

بـا  'Eمجموعـه شـواهِد  ىهيت تـوجيگفته شود كه وضع ىدر پاسخ به استدالل كِل بسا چه

سه بـا يدر مقا 'Eمجموعه شواهِد ، زيرا متفاوت است Eمجموعه شواهِد  ىهيت توجيوضع

 فهـم یبـرا. را داراسـت Pق باور به يد تعلياز شواهِد مؤ یشترينسبِت ب Eمجموعه شواهِد 

 'Eمجموعـه شـواهِد ) 3(و ) 2( یبنـدها«ن عبـارت را كـه يـا ید معنـايـن انتقـاد بايبهتر ا

درسـت باشـد و  ىاگـر اسـتدالل كِلـ. تر مشـخص كـرد قيدق» كنند ىم ىگر را خنثيكدي

ن اسـت كـه يـگر باشد، مانند ايكديقاً مانند يدق 'Eو  Eواهد مجموعه ش ىهيت توجيوضع

كننـد و  ىمـ ىگر را خنثـيكـدي تأثير 'Eاز مجموعه شواهد ) 3(و ) 2( یم بندهايتصور كن

ن مفهـوم كـه دو شـاهد يـاز ا یگريانتقاِد فوق تصور د كه حالى در ،روند ىن ميسپس از ب

  . دهد ىكنند، به دست م ىگر را خنثيكدي

ز يـن) 3(بنـِد  P.1اسـت بـه نفـِع گـزاره  یشـاهد يىتنهـا بـه) 2(ر، بند يتصو نيمطابق ا

گر قـرار يكـديدر كنـار ) 3(و ) 2(بنـد  وقتـى. اسـت P¬به نفـِع گـزاره  یشاهد يىتنها به

                                                            
هايى كه عليه تاثير مستقيم شواهد مرتبۀ باالتر بر گزارۀ هدف وجود  رغم استدالل تر گفتيم به گونه كه پيش همان. 1

خود  خودی تواننـد بـه كند كه شواهد مرتبۀ بـاالتر مى استدالِل اصلى كِلى تنها برای پيشبرد بحث فرض مى دارد،

تـوان بـه ترتيـب  را مى 'Eاز مجموعـه شـواهد ) 3(و ) 2(بنـابراين، بنـدهای . شواهدی به نفِع گزارۀ هدف باشـند

  . فرض كرد P¬و  Pشواهدی به نفع 



 Pق بـاور بـه 

ين دكنند بـ 

 Pِق باور به ي

 یه شـواهد

انتقـاد فـوق 

جـه يد نتيـ با

ت يوضـع ن،

و در اثـر  ـد

ـد، كـاهش 

گـر درسـت 

بحــث  ـر در

 شـخص بـا 

اور خـود و 

. رديـظـر بگ

 متنـاقض را 

ن دو گـزاره 

ر در بحـث 

ت كه درجـه 

ن ييپـا چنان

ن يـقـاد بـا ا

اعتبـار  یهـا

شـان را  هيـول

قيـبه نفِع تعل یهد

ىم ىگر را خنثيد

يك شاهد به نفِع تعل

مجموعـه 'Eـت و 

نجـا ايدر ا. Pر بـه 

است،  Eشتر از يب 

بنـابراين. كنـد مى 

نـك مىر ييـاش تغ ى

نسـبت دهـ Pزاره 

اگ ىقاد فـوق، حتـ

برابــر ىدهــ گاه وزن

ك ي وقتىست كه 

د بـايشود با ىجه م

وزن در نظ مًال هـم

ت كـه دو گـزاره 

از آن دامكـ چيد ه

  .ق كندي

ق بـاوريـرش تعليذ

ستي مستلزم آن ن

چد يبا نظر اختالف 

ن انتقيدر واقع ا. د

ه ، درجهنظر تالف

او ید كـه باورهـا

  .رابر است

مجموع به شاهدر 

كدي) 3(و ) 2( یا

كيآنها  ی به جا

اسـ Pنفِع بـاور بـه 

ِق بـاوريـبه نفِع تعل

 'Eدر  Pِق باور به 

ت يـرا حما P یر

ىتـراِز معرفتـ ا هم

د بـه گـزيـبا S1كه 

توجه كرد كه انتق

دگيــد. ســتيبــر ن

است آن ىمدع ید

ن مواجي گزاره مع

كا) مرتبه باالترِ (د 

روسـت وزن روبه م

ديد شخص نبايآ ى

يآنها تعل ی هر دو

برابـر بـه پـذ ىدهـ

ن انتقاديرا ايمد، ز

از  ىپس از آگاه

باشد Pق باور به يعل

اخت از ىس از آگاه

اند همچنان موجه 

بر ىده دگاه وزني

دكنند و  ىم ى خنث

نكه بندهاير، ايصو

م ويآنها را بردار 

به ن یموعه شواهد

ك شاهد بيضافه 

ِقيد تعليشواهِد مؤ

E بـا قـدرِت كمتـر

با نظر اختالفاز  ى

ك یدرجه اعتبار ر

 

د تيبا ،ن انتقاديه ا

برابـ ىدهــ گاه وزن

 ّ بند ن صورتيتر ىل

كيدرباره  اش ى

دو شاهد عنوان به 

دو شاهد كامًال هم

ىبه نظر م ،طيشرا

د باورش را بهيبا 

د ده وزنيـد ايـن د

انجامد ىم ىمعرفت ی

P پ ،دهد ىنسبت م

، تعS1 یموجه برا

پس S2و  S1چند هر

ولى ،دهند ش مى

يكذِب د یبه معنا

گر را يكديد، اثر 

ن تصيدر ا. شوند ى

 ید هر دوي كه با

مجمو E بنابراين،. 

به اض E یاجزا یو

نسبِت ش كه چوند 

Eنسـبت بـه  'Eكه 

 S1 ىپس از آگاه

نظر اختالفن يز ا

Matheson, 2009(.  

به ىپاسخ ارائه از 

دگيــد ديــزومــاً مؤ

ّ  ىمعرفت نظر در كل

ىمعرفت یلف همتا

اش را  ىمعرفت یا

ا دشخص ب ،حالت

ن شيدر ا. كنند ى م

بلكه ، را باور كند

توان ىم ،بين ترت

یك همتايبا  نظر

Pبه گزاره  S1كه  

م یكرد باوريه رو

هسازگار است كه 

كاهششان را  هياول 

ن همچنان بيد و ا

  

  

 

رنديگ ىم

ىل ميتبد

است معن

ميبگذار

است حا

ديگو ىم

گرفت ك

 ىهيتوج

ا ىآگاه

( ابدي ىم

شيپ

باشــد، لز

ن اختالف

باور مخا

باور همتا

ن حيدر ا

ت يحما

متناقض 

نيبه ا

ن اختالف

 یاعتبار

د كهييايب

امكان سا

یباورها

نگه دارند
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انتقـاد فـوق اگـر بـه مجموعـه  یبـرخالف ادعـا تـوان گفـت مى انتقاِد فوق به پاسخ در

ت يـزان حمايـباشند، م Pق باور بهيد تعليم كه مؤبيفزايي یاست عناصر Pد يكه مؤ یشواهد

 یشـواهد  به مجموعه وقتىن باشد، يرا اگر چنيابد، زي ىكاهش نم Pآن مجموعه شواهد از 

شـواهد از   آن مجموعه تِ يد درجه حماي، بابيفزاييم Pربط به  ىب یشواهد ،است Pد يكه مؤ

P  ديرير را در نظر بگيمجموعه شواهد ز. ستين نيچن گمان بى. ابديكاهش :  

 	,  

E1  =زيم یرو ىوانيدِن ليد یتجربه بصر.  

E2  =ز هستيم یرو ىوانينكه ليبر ا ىمبن یشخِص قابِل اعتماد ىگواه.  

د بـاور يمجموعه شواهِد من مؤ. رمدا ىدسترس E2و  E1به  زمان همد كه من يفرض كن

را  E3حال شـاهِد . ميبنام P1ن گزاره را يا. »ز هستيم یرو ىوانيل«ن گزاره است كه يبه ا

  .ديرير در نظر بگيبه شكل ز

E3  =اط خانهيدر ح ىدرخِت پرتقال یداشتن تجربه بصر.  

ت و نـه اسـ Pد صدق ينه مؤ E3شاهِد . نامربوط است P1به وضوح به گزاره  E3شاهِد 

دگاه يـد ىكلطور بـه. است Pق باور به يد تعليشاهد مؤE3  شاهد بنابراين،. P¬ د صدقِ يمؤ

د عـدم بـاور بـه آن يـك گزاره و نـه مؤيد باور به ينه مؤ ین است كه اگر شاهديج ايرا

گـزاره ق باور بـه آن يد تعليخود مؤ به ، خود)به آن گزاره نامربوط باشد مثالً ( باشد گزاره

. اسـت Pق بـاور بـه گـزاره يـد تعليمؤ ،Pبه گزاره  ىهر شاهِد نامربوط ىعني 1؛خواهد بود

، E3بـا درنظرگـرفتن . باشـد E3ار دارم يـكه من در اخت یتنها شاهد tد در زمان يفرض كن

نـه  E3شاهد  كه آنجا ازمن چه خواهد بود؟  یبرا P1موجه نسبت به گزاره  یكرِد باوريرو

. اسـت Pق بـاور بـه يد تعليمؤ E3جه گرفت كه شاهد يد نتيبا ،P¬د ياست و نه مؤ Pد يمؤ

ن يـم كه مـن بـه مجموعـه ايز فرض كنيو ن بيفزاييم E2 و E1را به شواهد  E3اكنون شاهد 

  . داشته باشم ىدسترس *Eىعنيشواهد، 

                                                            
معنای از نداشتن رويكـرِد بـاور بـه آن گـزاره و نيـز  به –مطابق ديدگاه رايج  -ره رويكرِد تعليق باور به يك گزا. 1

در پاسخ به انتقاد فوق همين ديدگاه رايج مفـروض گرفتـه شـده . نداشتن رويكرِد باور به نقيض آن گزاره است

  .Friedman, 2013: 165-181: های مخالف نك ای از ديدگاه برای آگاهى از نمونه. است



 كه هنگامى 

را  Eشواهد 

هد نـامربوط 

 عه شواهد از

وارد  ىبيسـ

 یادعـا شـت

 یشتريبِت ب

ا يـكـه كـم 

در  تـأثيری 

ـده اسـت و 

جموعـه آن 

ن مجموعـه 

 P بـا گـزاره

به  10شاهد 

و  كنـد مىع 

ق بـاور ي تعل

ك گـزاره در 

. نـدارد يری

وارد  ىكِلـ 

،P1ۀگزار ِر من به

ش ۀ بود كه مجموع

شواه افزودنرا با ي

ِت آن مجموعيحما

آ ىكِلـ ىالل اصـل

گذشـ كـه گونه  مان

نسب ،Eوعه شواهِد 

ك داشـتد توجـه 

ز شـواهد، لزومـاً 

  . ت

شـل يمستقل تشك

اسـت كـه مج ىهي

نيـبـه ا یگـريد د

را ب ىه شـاهد قبلـ

ن شيبه آخر Pد يؤ

قطـع P بـا گـزاره 

د ي در مجموع مؤ

كيـد يـمؤ یدها

تأثيد از آن گزاره 

ىبه استدالل اصـل

  .نامند مى» 

∗
	,  

ه باوريفت كه توج

خواهد  ىر از وقت

ينادرست است، ز

زان حميره است، م

د فوق بـه اسـتدال

هم. وق پاسـخ داد

سه با مجمويدر مقا

ديـدر پاسـخ با. ت

ا یا ه در مجموعه

زاره نخواهد داشت

م كه از ده شاهِد م

يبـد. هستند Pزاره 

د شـاهديـفرض كن

كه رابطـه هـر ده 

كه نسبِت شواهِد مؤ

ه هـر ده شـاهد را 

ل شده است، يشك

نسـبِت شـاهد ودن

ن مجموعه شواهد

به ىبيتقاد فوق آس

»undercut«اسى آن را 

  	,

جه گرفيد نتيق، با

ار دارم، كمتري اخت

ن یريگ جهين نتيا 

ك گزاريد يكه مؤ

انتقاد بنابراين،. كرد

توان به انتقاد فو ى

د 'Eجموعه شواهِد 

را داراسـت Pور بـه 

ك گزارهيد يمؤ ی

ه شواهد از آن گز

مياز شواهد دار ی

د گزيمؤ ر مستقل

حال ف. خواهد بود

ى باشدناقضرض 

روشن است ك ،ل

شده رابطـه  اضافه

ازده شاهد تشي از 

بو اديـا زيد كه كم 

ت آنيزان حماي م

جه گرفت كه انتيت

                     
شنا  است كه در معرفت

انتقاد فوق یق ادعا

را در  *Eشواهد   

گمان بى. ر داشتم

از شواهد ك یا عه

ر نخواهد كييره تغ

.  

ىز مين یگريكل د

است كه مج آند 

ق بـاويـد تعليؤِد م

ینسبِت شاهدها ن

ت آن مجموعهيما

یا د مجموعهيض كن

طور بهآن َده شاهد 

خ Pد گزاره يز مؤي

فر كه بهد ضافه شو

ن مثاليدر ا. كند ى

ن حال ناقِضي با ا

كه يىشواهد نها  

  . هد بود

دهد ىمثال نشان م

از شواهد، در یا 

توان نت ىباز هم م 

                        

 منظور آن نوع نقضى 

  

  

 

مطابق

مجموعه

اريدر اخت

به مجمو

آن گزار

.كند مىن

به شك

ن انتقاديا

از شواهِد

بودن اديز

زان حميم

فرض

آ ىهمگ

يشواهد ن

شواهد اض

مى 1نقض

است،  1

مجموعه

خوا Pبه 

ن ميا

مجموعه

 بنابراين،

             

ينجادر ا. 1
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بـه  )Matheson, 2009: 269-279( گـر را كـه جاناتـان َمتِسـونيدر ادامـه دو پاسـخ د. كنـد مىن

  .ميكن ىم ىاست، بررس كردهمطرح  ىاستدالل كِل

  ىپاسخ اول متسون به استدالل كِل

 t1را كـه در زمـان  ین است كـه مجموعـه شـواهديا ىاستدالل كِل به نظر متسون اِشكال

ن يرا چنـيـ، زكنـد مىن ىابيقرار دارد، درست ارز S1ار يدر اخت) Pل باور به يهنگام تشك(

از ) 2(اش، بنــد  ىتــراِز معرفتــ بــا هــم نظــر اختالفاز  ىپــس از آگــاه تنهــا S1ســت كــه ين

  :عبارت است از) 2(م بند يديچنانكه د. اورديرا به دست ب 'Eمجموعه شواهد 

  . Pباور كرده است كه  Eبا در نظر گرفتن  S1ن فكت كهيا) 2(

. ار داشـته اسـتيـاخت را در) 2(بنـد  ،S2بـا  نظـر اختالفاز  ىش ازآگاهيپ S1در واقع 

ـ  S2بـا  نظـر اختالفاز  ىش از آگـاهيپـ ىعنـيــ  t1در زمان  S1مجموعه شواهد  بنابراين،

  :عبارت است از

)=E''1 (مجموعه شواهد مرتبه اولE ؛  

  .Pباور كرده است كه  Eبا در نظر گرفتن  S1ن فكت كهيا) 2(

دارد و  ىدسترسـ Eاهد ، هم به مجموعه شونظر اختالفاز  ىش از آگاهيپ S1ن يبنابرا

تنهـا  ،ن صـورتيـدر ا. اسـت Pكه محصوِل بـاوِر خـود او بـه  یهم به شاهِد مرتبه باالتر

شـود، عبـارت  ىاضافه م S1به مجموعه شواهِد  نظر اختالفاز  ىكه پس از آگاه یشاهد

  :است از

  . P¬باور كرده است كه  Eبا در نظر گرفتن  S2 ن فكت كهيا) 3(

گر يكـدي) 3(و ) 2( ی، بندهانظر اختالفاز  ىاگر پس از آگاه ىن باشد، حتياگر چن

 S1ت شـواهد يزان حمايم نظر اختالفاز  ىتوان گفت كه آگاه ىكنند، باز هم م ىرا خنث

را كاهش  Pد درجه اعتبار باور خود به گزاره يبا S1جه يو در نت كند مىرا كم  Pاز گزاره 

د يـاز شـواهِد مؤ ىكـي) نظـر اختالفاز  ىپـس از آگـاه ىعنـي( t2در زمان  S1را يدهد، ز

را  Pد درجـه اعتبـار بـاور خـود بـه گـزاره يـبا ،نيرا از دست داده است و بنابرا Pگزاره 

دگاه يـد ىن پاسـخ مسـتلزم درسـتيـكـه ا داشـتتوجـه در اينجـا نيـز بايـد . كاهش دهد



 t2زمـان  در 

 . ند

ِق آن يـز طر

Matheson 200

 ىس از آگاه

 ، ولىم كند

را يـ، زكنـد 

نظـر  خـتالفِ 

ن يز همـيـن 

تواننـد  ى مـ

. رنديگ ىر م

موجـه پـس 

  بيان ديگـر،

 درسـت بـه 

كوشـد  ى مـ

كـه پاسـخ  

از  ى آگـاه

  .زيم

ِم شـواهد و 

 ىهِد معرفتـ

داشـتن  و ؟د

نجا ي ما در ا

 ىحتـ Pبه گزاره 

وادار كن P گزاره 

بدهـد و از ىل كِلـ

-273 :09: نـك( كنـد

ند كه شخص پس

اش را كم هيور اول

مىان خشـنود ند

از اخ ىس از آگـاه

يىگرا  نامصـالحه

همچنـان ى معرفتـ

  .ند

گرا قرار نامصالحه 

م یكرد باوريا رو

به . ق باور استيل

برابر، پاسـخ  ىده

ز يـمتسـون ن ،ليـل

كنـد مىدعـا ون ا

ق بـاور پـس ازيـل

پردا نقادی آن مى

ت كـه او از مفهـوِم

نكـه مفهـوِم شـاهي

كنـد مىت يـحما 

بحث. وجود دارد

ب S1جه اعتبار باور 

ق باور دربارهي تعل

بـه اسـتدالِل یگـر

كبرابـر ابطـال  ىه

كه مستلزم آنن) ن

د درجه اعتباِر بايا

ان را چنديگرا الحه

ه پـسيـظ بـاوِر اول

دگاهيـرفـداراِن د

تراِز  ك هميبا  ظر

ـ حفظ كنن یكمتر

 یها هيطه نظرير ح

ثبات كنند كه تنها

كرِد تعلي، روىرفت

د دگاه وزني كه د

ين دليبـه همـ. ست

متسـو. دهدارائه  ى

كـرِد تعليخـاذ رو

، به نتدالل متسون

است ىاشِت خاص

يدربـاره ا. هـا دارد

) ض آنيا از نقـي(

و ىمتفاوت یها هير

ا ممكن است درج

كرِد ي به اتخاذ رو

   ىستدالل كِل

گيتواند پاسـخِ د ى

ده دگاه وزنيِه ديل

د پاسخِ اول متسو

با تنها ىتراز معرفت

ق كند، مصايرا تعل

ت بـا امكـان حفـظ

طر ىاصـل یادعا ،

نظ اختالفاز  ىاه

با درجه اعتبار ك د

 ّ در ىدر حالت كُل

كوشند اث ىان ميرا

رتراز مع ك هميبا 

كوشند نشان دهند

اس ىتراز معرفت  هم

يىگرا  نفِع مصالحه

، مسـتلزم اتخىكِلـ 

است پس از شرحه 

مستلزِم درك برد

ه شواهد از گـزاره

(ك گزاره ينه از 

نظر ؟ چه معناست

ريست، زيبرابر ن ى

را  S1د كه ياين ني

دوم متسون به ا

ىكه م كند مىدعا 

را عل ىستدالِل كِل

مانند( يىها پاسخ ه

ت ك هميبا  نظر ف

اش ر هيد باور اولي

تيدر نها يىها سخ

از سوی ديگر،. د

 افراد پس از آگا

چند هره خود را ـ 

ها د ن پاسخيا ين،

گر شتر مصالحهي ب

ب نظر اختالفاز  ى

ك ىان ميگرا صالحه

ك يبا  نظر ختالف

ن نوع به ياز هم ى

ك ىه استدالل اصل

در ادامه. است نظر

حِل متسون م ك راه

ش كردن  تيحما ى

ك شاهد چگوني 

ك گزاره به ي یا

  

  

 

ىده وزن

ييپا چنان

پاسخ د

متسون اد

پاسخ، اس

البته .)278

اختالفاز 

يلزوماً نبا

ن پاسيچن

سازگارند

است كه

هياول باورِ 

بنابرا

جهيدر نت

ىاز آگاه

شتر مصيب

اخمسئله 

ىاستدالل

دومش به

ن اختالف

درك

ىچگونگ

؟ستيچ

شاهد برا
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فهِم پاسخ متسـون  یبرا. ط استمربو ها ت شواهد از گزارهيحما سازوكارح يبه توض تنها

هنگام  بـهدر طـول بحـث . ميح دهيتوض سازوكارن يد برداشِت خاِص او را از ايبا نخست

  . م كردياشاره خواه (the natuare of evidence) سرشِت شواهد درباره یها هيبه نظر لزوم

 ك گـزارهيو  (a bit of evidence) شاهد ك تكين است كه نسبت يج ايبرداشِت را

شاهد  ا آن تكيد صدِق آن گزاره است، يشاهد مؤ ا آن تكي. ستياز سه حالت خارج ن

در حالِت اول . شاهد به آن گزاره نامربوط است ا آن تكيد كذِب آن گزاره است و يمؤ

در  2خواهـد بـود؛ 1ار داشتن آن تك شاهد در باور به آن گزاره موجـهيشخص با در اخت

ض آن گـزاره موجـه يشاهد در باور به نقـ شتن آن تكار دايشخص با در اخت ،حالت دوم

ق بـاور بـه يشاهد در تعل ار داشتن آن تكيشخص با در اخت ،خواهد بود و در حالت سوم

هـا  شواهد و گزاره ميانر متعارف از رابطه ين تصويمتسون ا. آن گزاره موجه خواهد بود

د يـتوانـد مؤ ىخص نـه مـك شـي یبرا) يىتنها به(شاهد  ك تكيبه نظر او . رديپذ ىرا نم

ار داشـتن يـد كـذِب آن گـزاره، بلكـه شـخص بـا در اختيك گزاره باشد و نه مؤيصدِق 

متسـون . ق كنـديـد باورش را به آن گـزاره تعليبا تنهاك گزاره يشاهد و  ك تكي صرفاً 

ك شـخص موجـه باشـد ي یتواند برا ىم ىك گزاره تنها در صورتيد كه باور به يگو ىم

  3.ل شده باشدياز دو قسمت تشك كم دستآن گزاره  یراكه شواهِد شخص ب

 ىشـاهِد وصـلو  (evidence proper) ىشـاهِد اصـلب ين دو قسمت را به ترتيمتسون ا

(linking evidence) ر متعـارف ياز شاهد است كه در تصـو ىمفهوم ىشاهد اصل. نامد ىم

                                                            
يـا از نـوع توجيـه بـاوری  (propositonal justification)ای  توجيـه شـخص ممكـن اسـت از نـوع توجيـه گـزاره. 1

(doxastic justification) نظر متسـون بيشـتر  در ادامه دربارۀ اين تمايز و نقش آن در تبيين مفهوِم شاهد از. باشد

  . سخن خواهيم گفت

توانـد  ای اسـت كـه مى شاهد از يك گزارۀ معين به اندازه ام كه ميزان حمايت اين تك البته در اينجا فرض كرده. 2

شاهد از آن گزاره بـيش از آسـتانۀ الزم  به بيان ديگر، ميزان حمايت تك. باور شخص را به آن گزاره موجه كند

ای  شاهدی مؤيد يك گزاره باشد، ولى آن را به اندازه در اين بحث، حالتى را كه تك .برای حصول توجيه است

 . ام تأييد نكند كه برای حصول توجيه كافى باشد، كنار گذاشته

. شاهد ممكن است هم نقش شاهد اصلى و هم نقِش شاهد وصـلى را ايفـا كنـد بسا كسى بگويد كه يك تك چه. 3

های شـاهد  بنابراين، فرض ما در اين مسئله اين است كه نقش. اين نكته نكرده استای به  البته متسون هيچ اشاره

  .متفاوت قرار دارد) يا دو مجموعه شواهد(شاهد  اصلى و شاهد وصلى بر عهده دو تك



ا كـذِب يـق 

را بـه شـكل 

توانـد بـه  ىـ

، در ى اصـل

ك يـور بـه 

گـزاره را در 

شـاهد «: شد

ر بـه گـزاره 

ون شـخص 

 مـورد نظـر 

كـاركرِد ن 

Con(  استفاده

د يفرض كن 

لزِم گـزاره ت

ــان   دمورگ

 یشـاهدرا  

ستلزم گزاره 

 دوم وصـل 

ره اول را بـه 

هد وصلى و نيز 

رفت كه شـاهد 

های پديـداری 

د صـدقيـمؤ يىها

ر ىـه شـاهد اصـل

نمـ يىتنها به ىصل

شـاهد صـرفاً شـتن 

در بـاو ىها هنگـام

مربـوط بـه آن گ 

باش يىها ن گزارهين

باور«ا ي» است Pره 

به نظر متسو. »ست

را با گـزاره  ىصل

داد نشـان یون برا

nee & Feldman, 200

. ديريرا در نظر بگ

p ره ∧ q مسـت

ــوان ــوز ق نيــه هن

p گـزاره ∧ q 

نكه گزاره اول مس

ه گـزاره يــه توج

ه گزاريتواند توج 

ما از صرف تعريف شاه

توان نتيجه گر حتمال مى

تواند از نوع شـاهد مى

  .يم گفته

تنه به ىشاهد وصل

ن اسـت كـيـا ىصل

ظر متسون شاهد اص

ار داشيص با در اخت

شخص تنه رتيب،

ىـم شـاهد وصـل

ه چنيشب یزيد چي

ستلزِم صدِق گزار

ا EPِن يين تبيبهتر

كه شاهد اص وانست

متسو . موجه باشد

4-3 :01( و فلدمن ى

ر ىس منطق مقدمات

گـزار. انـد موجـه 

ــد یجو ــ یمبت ك

توانـد بـاور بـه گ ى

نيا رغم به ؛ يعنىد

ه گزاره اول را بـيج

ىم ،ن آگاه است

گويد، ام ت چيزی نمى

اح دهد، به  به دست مى

(proposition باشد و نم

 ادامه بيشتر سخن خواه

ش از سوی ديگر، .

كاركرِد شاهِد وص

به نظ. ر وصل كند

شخص ،ني و بنابرا

به اين تر. ستيجه ن

و هـ ى شاهد اصـل

 (LE) يبا احتمال به

P ا ي، »است»EP مس

، بPصدق « ا ي» ت

تو، خواهد ىوصل

 باور به آن گزاره

ىمقاله كان یها ثال

درس یك دانشجو

p  گـزاره ∧ q

ــود ا ــج ــج ،ني دانش

ىنم ،اموخته استي

رديدر نظر بگ 	

تواند توج ىمن ید

ن دمورگانياز قوان

                     
لى چه نوع شاهدی است

 كاركرِد شاهد وصلى 

(al evidenceای  گزاره

درباره اين تمايز در . د

شدد به آن اشاره 

ست، بلكه كياره ن

به گزاره مورد نظر

وصل شود  یا ره

موج یا رهچ گزايه

وجه است كه هم 

  1.شته باشد

 ىشاهد وصل یوا

(EP د گزاره يمؤP

معقول است EPس 

ار داشتن شاهِد ويت

در  ،نيكند و بنابرا

از مثا ىكياز  ىصل

   

كي معلم منطق و 

آنها در بـاور بـه  

ــت  ــا وج. اس ب

(DeMorgan' ايرا ن

∨ر به گزاره 

مبتد یت، دانشجو

معلم منطق كه ا ى

                        

دربارۀ اينكه شاهد وصل

يى كه متسون دربارۀ ها

ايد از نوع شاهدهای گ

(phenomenal evi باشد

  

  

 

از شواهد

ك گزاي

به ىمناسب

چ گزايه

باور به ه

گزاره مو

ار داياخت

محتو

(P ىاصل

P بر اساس

با در اخت

مرتبط ك

شاهد وص

. كند مى

ك ي

 یهر دو

	 ∨

's Law)

باور یبرا

دوم است

ولى، كند

             

متسون د. 1

ه از مثال

وصلى با

idence)
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اگر در باور به گزاره اول موجه باشد، در بـاور بـه  ،نيبنابرا .ه گزاره دوم وصل كنديتوج

  1.ز موجه خواهد بوديگزاره دوم ن

pباور به گزاره  ،ن مثاليدر ا ∧ q اسـت و  ىار داشتن شاهد اصليدر حكم در اخت

و معلـم را  كنـد مىعمل  ىار داشتن شاهد وصليدر اخت مثابه بهن دمورگان يازقوان ىآگاه

در بـاور بـه گـزاره  ىو وصـل ىار داشـتن هـر دو شـاهد اصـليـسازد تـا بـا در اخت ىقادر م

	 ار نداشتن شـاهد يل در اختيبه دل یمبتد یدانشجو از سوی ديگر،. موجه باشد ∨

نكـه يا رغم بـه، ن مثـاليدر ا. را به گزاره هدف وصل كند ىتواند شاهد اصل ى، نمىوصل

p ∧ q مستلزم  منطقى  لحاظ به	 p است و دانشجو به شكل موجه ∨ ∧ q  را

كند و در  تواند باورش را به گزاره هدف وصل ىنم ىشاهد وصل نبودل يباور دارد، به دل

	 ىتواند به شكل موجه ىجه نمينت   Matheson 2009: 275-6(.2( را باور كند ∨

 ،كه از شـواهد در نظـر دارد ىم كه متسون چگونه با استفاده از مفهوم خاصينيحال بب

تـراز  بـا هـم نظـر اختالفاز  S1وقتـى د يـگو ىمـ ىكِلـ. دهـد ىپاسـخ مـ ىبه استدالل كِلـ

آورد كه عبارت اسـت از بـاوِر  ىدست م هب ید، شاهِد مرتبه باالترشو ىاش آگاه م ىمعرفت

S2 به ¬P. كه باور خوِد  یگرين شاهِد مرتبه باالتر با شاهِد مرتبه باالتِر دياS1  بـهP  اسـت

شود  ىم ى، خنث)اند حاصل شده Eشواهد مشترك  ىنكه هر دو باور با بررسيبا توجه به ا(

ش ياو پ ىِت معرفتيبه موقع نظر اختالفاز  ىس از آگاهپ S1 ىت معرفتيموقع ،جهيو در نت

ن اسـتدالل و بـا يـمتسـون در مخالفـت بـا ا. ابـدي ىفروكاهش م نظر اختالفاز  ىاز آگاه

از  ىكــه آگــاه كنــد مىكــه از شــواهد در نظــر دارد، ادعــا  ىاســتفاده از مفهــوم خاصــ

ر ييـقـرار دارد تغ S1 ارِ يـرا كـه در اخت ی، مجموعـه شـواهدىتراز معرفت با هم نظر اختالف

گـر قـادر يد S1ن يو بنـابرا كنـد مىنقـضآن را  ىب كـه شـاهد وصـلين ترتيبه ا ؛دهد ىم

  . وصل كند Pاش را به گزاره ىنخواهد بود شاهد اصل

ن بـا يـبـرد و ا ىم ميانرا از  S1ه يه باور اولي، توجنظر اختالفاز  ىآگاه به اين ترتيب،

                                                            
  . صادق است (closure)فرض اين بحث، آن است كه اصِل بستار . 1

ای باشد كه بين شاهِد اصـلى و گـزارۀ هـدف رابطـۀ اسـتلزاِم  گونه چنين نيست كه لزوماً محتوای شاهِد وصلى به. 2

 . وصل كندتواند به شكِل تجربى يا استقرايى شاهد اصلى را به گزارۀ هدف  شاهد وصلى مى. منطقى ايجاد كند



ل ادعـا يـ دل

ن يـمتسـون ا

رفتِن شواهد 

شـاهِد  ىسـت

 بـر خـالف 

در ) Eه اول 

اكنـون  S1ه 

 ىرت اقنـاع

 ىدسترس ى

چـه  یبـرا ى

S1  را بـر آن

چـه  یبـرا ى

چــه  یبـرا ى

از  ىآگــاه 

نچه دربـاره 

جـه نخواهـد 

ه متسـون از 

 شـواهد متى

ه دو يكه نظر

ه ك گـزاري

اسـت  يىهـا

ه دو يـت نظر

د متسـون بـه چـه 

پاسـخ م. كنـد مى 

با در نظر گر) ف او

د كـه در درسآور 

د كه فكر كنـد ـ 

شـواهد مرتبـه ىنـ

مـر آن اسـت كـه

ص قـدريدر تشـخ

ىه شواهد مرتبه اول

ىشـاهِد اصـل Eِد 

1جـه ين نتياز ا ىه

ىشاهِد اصل Eهِد 

ىشـاهد اصـل Eد 

بــه ايــن ترتيــب، 

و بنابر آن كند مى 

موج Pر به گـزاره 

را كـه ىن مفهـوم

دو قسـم نظريـهم، 

دفاع باشد ك  قابل 

يكه قادر باشد از  

  .)ل شده استي

ه سون داد، اِشـكال

مشـكالتدادن  ـان

ديتـوان پرسـ ىن مـ

 را نقض S1 ىصل

بر خالِف(اش  ىفت

آىبه دست م ىليل

S دارد ىلياكنون دل

عنـي(او  ىهِد اصـل

ن ايـل ايدل. شود ى

ه اندازه خـوِد او د

اً به همان مجموعه

كه مجموعه شواهد

آگاه. ده استيرس

نكه مجموعه شوا

ه مجموعــه شـواهد

S1 معــادل اســت .

را نقض S1 ىوصل

 ،S1 گر در باوريد

نيچن ،دالِل متسون

ح دادمين را توضـ

تواند  ىم وقتىون 

 یجموعه شواهد

يتشك ىشاهد وصل

ن به استدالل متس

م بـا نشـيگـر بتـوان

اكنـون .ادل است

، شاهِد ونظر الف

تراِز معرف د كه هم

ور كرده است، د

S1. د كنديرد ترد

ـ كه شـا كند مى 

ىوصل نم Pگزاره 

كه درست به یگر

قاًيدق زيت دارد و ن

نكيهست، درباره ا

متفاوت ر كامالً  ی

نيص ايدر تشخ سا

  .ده باشد

نكـهيدربـاره ا S1ر 

1 ىصــلــا شــاهِد و

، شاهِد وىز معرفت

ه باور گفته شد،يج

به استد احتمالى ی

آن تـر پيشدارد و 

م استدالل متسويد

نكه هر مجيا(. باشد

و ش ىت شاهد اصل

توا ىكه م يىها سخ

اگ.دنــواهد مربوط

معا ىاستدالِل كِل 

اختالاز  ىكه آگاه

فهمد ىم S1وقتى  

را باP¬گزاره E ل

ار داريكه در اخت ی

او ادعا ىهد وصل

به گ ىشكل مناسب

گيست كه كِس د

تيمرتبه اول صالح

ز هين S1ار ي در اخت

یا جهياست، به نت ی

بس چهكه فكر كند 

است، اشتباه كرد ی

بـاور ـوی ديگـر،

قــاً بــيدق، اســت ی

ك همترازيبا  نظر

در توج ىهِد وصل

یها پاسخ ارائه از 

 شـواهد در نظـر د

ديد كه گونه  همان 

شواهد او درست ب

 كند، از دو قسمت

از پاسخ ىبخش ين،

شـو ىه دو قسمتير

  

  

 

ىنادرست

ك كند مى

است كه

مرتبه اول

یا ىوصل

آنچه شاه

واقع به ش

ه اسافتيدر

شواهد مر

دارد كه 

یا گزاره

دارد ك ىم

یا گزاره

از سـ

یا گــزاره

ن اختالف

نقش شاه

  . بود

شيپ

كاركرِد 

. نامم ىم

ش ىقسمت

ت كيحما

بنابرا

كه به نظر
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واند درست باشد، كِل اسـتدالِل متسـون را ت ىه نمين نظريم كه ايشواهد اثبات كن ىقسمت

ه دو يـنظر ىاستدالِل متسون بر درست ىم درستيديد كه گونه  همانرا يم، زيا ر سؤال بردهيز

  . است ىمبتن شواهد ىقسمت

  شواهد ىه دو قسمتيك اِشكال وارد بر نظري

ه يـنظر برال ه متسون، اِشكينظر براِشكال  یها از راه ىكياشاره شد  تر پيش كه گونه  همان

  .ميكن ىم ىرا بررس ها در ادامه يكى از اين اِشكال. تسقسمتى او شواهِد دو

  مشكِل تسلسل

 (vicious circule) شواهِد متسـون دچـاِر مشـكِل تسلسـل ىد مفهوِم دو قسمتيآ ىبه نظر م

. تسلسـل اسـت ىه متسون مستلزم نـوعيدر نظر ىه شاهِد وصليمشخص توج طور به. است

توانـد  ىنمـ Eه متسـون يـمطـابق نظر. ديـريرا در نظـر بگ Pو گـزاره  E ه اولشواهِد مرتبـ

ك يـبـه  P) ا كـذِب يـ(بـه صـدق  E كردن وصل یباشد و برا P) ا ُمبطلِ ي(د يمؤ يىتنها به

را به  Eباشد كه قرار است شواهِد  یا ىشاهِد وصل *Eد يفرض كن. از استين ىشاهِد وصل

 Eآن است كه به شخص بفهمانـد كـه  *Eش شاهد نق به بيان ديگر،. وصل كند P  گزاره

. كنـد مىوصل  Pرا به گزاره E، شواهِد *Eقياز طر Sشخِص  ؛ يعنىP یاست برا یشاهد

، همـان *Eد بفهمـد كـه شـاهد يـچگونـه با Sد كه شخص يتوان از متسون پرس ىاكنون م

  . كند مىوصل  Pرا به  Eاست كه  یشاهد

د شاهد يبا Sد ينكه بگويجز ا ،نداشته باشد ىهد متسون راين پرسش شايدر پاسخ به ا

 P را بـه Eاسـت كـه یشـاهد *Eق آن بفهمـد كـهيـداشته باشد و از طر **Eمانند  یگريد

. كند مىوصل ) Pو ( Eرا به  *Eخواهد بود كه  یشاهد **Eر ين تصويدر ا. كند مىوصل 

همان  **Eمد كه تواند بفه ىاز كجا م Sم كه شخص ياگر از متسون بپرس ،بين ترتيبه هم

ن يـا Sد كـه شـخص يـد بگوي، متسون باكند مىوصل ) Pو ( Eرا به  *Eاست كه  یشاهد

د كـه يـتـوان د ىمـ بـه ايـن ترتيـب،. فهمـد ىم ***Eمانند  یگريق شاهد ديرابطه را از طر

ه دو يـز نظريـو ن (evidentialism) يىن باور بـه شـواهدگراينكه بتواند در عيا یمتسون برا



 به، كند مى 

چـار اِشـكال 

. عمـال كـرد

گـرا بـه  رون

رد يكـه بپـذ

د يـباشـد، با

از . ـته باشـد

ار يـا در اخت

بـراين،  فزون

تبط گر مـري

ه يـتوج وكار

واهد مطـرح 

شـواهد  ىمت

(propositio

متسـون  .نـد

از  ىز آگـاه

از  ىآگـاه 

از  ى آگـاه

داشـتِن  نگـه

 ی موجه برا

 .ت

وصل P به گزاره 

دچ منطقـى  لحاظ 

ه متسـون اِعيـ نظر

در یهـا هيـان نظر

ب خواهـد كـرد ك

ور موجـه داشـته ب

ار داشـتيدر اخت ىل

وجود دارد كـه بـا

اف. ص موجـه هسـتم

يكـديه دارد و بـه 

سـازوگرفـت كـه 

 .  

شو ىقسمت ه دوير

قسـم ه دويـظرش ن

 onalشـواهد یا ره

كن مىملـزم ) واهد

ِر شـخص پـس از

ىشـناخت معرفـت 

رايـرود، ز ىن مـي

گـر در نياو د ،ني

كرد يرو ی موارد

هدف كار مشكلى است

را  Eگونه شواهد 

بـهـاره شـواهد را 

ز دربـاره يـن ىملـ

ايـز از ميـو ن سـت

جـابيكل تسلسـل ا

E  بـه گـزارهP بـاو

وصلشواهد  عنوان

و یاريكه موارد بس

ك گزاره مشخص

ه را در خـود نگـه

جـه گيتـوان نت ى م

.ديگو ى متسون م

به نظر یجد ىكال

رشيشـان دهـد پـذ

ه گـزاريـنظر( یر

شـو ىوجودشناس 

بـه بـاالتر بـر بـاوِر

تـأثيرد كـه يـگو ى

يشخص كامًال از ب

بـرد و بنـابرا ىم ن

ن يدر چن ر متسون

  :كند 

كردِن آنها به گزاره ه ل

هد كه شخص چگ

  .هد شد

ه متسـون دربـيـظر

توان بـه شـكِل عم 

اسگر ه درونيـتوج

بـاور دارد، مشـك 

E با داشتن شواهد 

ع بهز يگر را نيد) ر

دانم ك ىم شهودی

كيهد، در باور به 

شمار گزاره ىت ب

ن دو موضوع ين ا

هيست كه نظرين ن

اشك مثابه به متسون 

آن اسـت كـه نش 

گـريرش موضـع د

c  دربارهدر بحث 

شـواهِد مرتب تأثير 

ى، مـىـراز معرفتـ

ه شيه باور اولي توج

ميانشخص را از  ى

به نظر. خواهد بود

مىاو اضافه .  بود

                     
مرتبه دوم به باال و وصل

ح دهي، توضشواهد

خواهدچار سلسل 

مشكل تسلسـل نظ

ىن اِشكال را ميا 

اره تمتسون دربـ ه

(mentalism) يـى

نكه بتواند بيا یبرا

باور( ى حالت ذهن

لحاظ ش بهمن  گر،

از شواه یا جموعه

ستيكه ذهنم قادر ن

 كنار هم گذاشتن

عمل چناندر من  

ه ينظر ال ديگر بر

ىدر پ تنهابلكه  ،

ريشخص را به پـذ

conception of ev

 ىح چگونگيوض

تـ ك هـميـبا  نظر

ن است كه يا نظر

ى، شاهِد وصلنظر

اش موجه نخ هياول 

ق باور خواهد يتعل

                        

كردن به شواهِد مر  فكر

  

  

 

ش ىقسمت

مشكل تس

ماين 

. كند مى

كه آنجا از

يگرا ذهن

شخص ب

شمار  ىب

سوی ديگ

داشتِن مج

دانم ك ىم

از 1.كند

یباورها

اشكا

شود ىنم

چگونه ش

vidence)

پس از تو

ن اختالف

ن اختالف

ن اختالف

یباورها

شخص ت

             

در عمل. 1
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توجيه شاهِد وصلى معلـق  دربارهاگر كاِر درست برای شما اين باشد كه باورتان را 

كردِن باور ديگر شما آن شاهِد وصلى را در اختيار نداريد، زيـرا  كنيد، پس از معلق

تنها اگـر در بـاور بـه  ،در اختيار داريد) عنوان شاهد به(ای را  بنا به فرض شما گزاره

  .)Matheson, unpublished manuscript( آن گزاره موجه باشيد

ار داشـتِن شـواهد يـد فرض فوق را درباره مفهـوِم در اختيد كه متسون بايآ ىبه نظر م

 ىسـشنا اش را دربـاره معرفـت هيـرد تـا بتوانـد نظريبپـذ) ىكم درباره شواهد وصل دست(

 ميـاندهد كه متسـون از  ىفرض فوق نشان م. ش ببرديو شواهِد مرتبه باالتر پ نظر اختالف

دهنـد،  ىح مـيرا توضـ (possessing the evidence) مفهوم داشـتِن شـواهدكه  يىها هينظر

ن يـا. Eداشتِن باور موجـه بـه  ىعني Eده است كه بنابر آن داشتِن شاهِد يرا برگز یا هينظر

ن يـا از سوی ديگر،شبرِد استدالِل متسون الزم است و يپ یك سو براياز  )اريمع(ف يتعر

هـا هسـتند كـه  را تنهـا گـزارهيها باشند، ز د مستلزم آن است كه شواهد از جنِس گزارهيق

 بـه ايـن ترتيـب،. ىتجربـه حسـ همچـون يىزهـايرند و نه چيتوانند متعلِق باور قرار بگ ىم

ه يـرش نظريمتضمِن پذ ىمعرفت نظر اختالفه بحِث كرد متسون درباريد كه رويتوان د ىم

ای  پـذيرش نظريـه گـزارهز به نوبـه خـود متضـمِن يه نين نظريشواهد است و ا ىدو قسمت

   .شواهد است در مبحث وجودشناسى) كم درباره شواهد وصلى دست(شواهد 

  برابر  ىده دگاه وزنيه ديز عليه تقارن كامل و نيشواهِد مرتبه باالتر عل

 ه دويـبرآمـده از نظر یهـا نهياگر هز ىنشان دهم كه حت ىكوشم با ارائه مدل ىم امهاددر 

 ىه درست درباره كاركرد شـواهد معرفتـينظر عنوان بهم و آن را يريشواهد را بپذ ىقسمت

تقارن كامل  تأييدشواهِد مرتبه باالتر به  تأثيرمتسون، اِعمال  یم، برخالف ادعايار كنياخت

از  ىكــياشــاره شــد كــه  از ســوی ديگــر،. ديــنخواهــد انجام نظــر اختالف دو طــرفن يبــ

 نظـر اختالف دو طـرفبرابـر آن اسـت كـه  ىده دگاه وزنيها به نفِع د ن استدالليتر مهم

آنهـا از  وقتى هركـدامقرار دارند كه  ىطيگر در شرايكدياز نظر مخالِف  ىپس از آگاه

د و طـرف مقابـل را كـامًال خـو ىت معرفتـينگـرد، وضـع ىم نظر اختالفدگاه خود به يد

  . ابدي ىمتقارن م



د اذعـان يـبا

رِد اخـتالف 

عكـس  ا بـهـ

 دو طـرفه 

ن يـسد در ا

برابـر و  ىهـ

م يگـر بتـوان

بـه موضـوع 

ننـد، بـا ين بب

م، يرض كنـ

را  نظـر الف

د يـنبا يعنـى

كامًال  تالف

د درجـه يـبا

  .دهد

 نظـر ختالف

و  S1رد كـه 

صادق است 

). دق اسـت

 P2ب اسـت 

. ميريـظـر بگ

بنـا بـر . ميكن

كند،  ىمبتن 

دگاه خـود بياز د 

ربـاره گـزاره مـور

ايـ(ر طرف مقابل 

  . ح خواهد بود

ن اسـت كـهيـط ا

رس ىبه نظر م كه ونه

ده دگاه وزنيش د

اگ بنابراين،. جاميد

دگاه خود بـياز د 

كـامًال متقـارنر را 

هد را درسـت فـر

اختالت يخود وضـع

؛ ينـديًال متقـارن بب

ه گزاره مورِد اخت

ب نظـر اختالف ف

ف مقابل ـ نسبت د

اخ Pربـاره گـزاره 

وجود دار E1مانند 

ص Pكرده است كه 

صـاد ¬Pا يـ(ست 

كـاذب Pنكـه يـر ا

در نظـ S1شـخص 

ك ىهد را فرض م

 Eواهِد مرتبه اوِل 

 دو طرفاز  كدام

ل باور صادق دري

حِ باور خود بر باور

ح بالمرجحيترج ى

طين شـرايـجـه در ا

گو  همان. ق كنندي

رشيرش آن به پذي

انجنظر خواهد  الف

كه هنگامى نظر ف

گـريد و طـرف د

  . ميا  را بسته

شـوا ى دو قسـمت

دگاه خياز د وقتى

گـر را كـاماليف د

 باوِر صادق درباره

دو طـرك از يهر 

ه طرفيه با باور اول

د ىتـراز معرفتـ ـم

م ىواهِد مرتبه اول

باور ك E س شواهدِ 

كاذب ا Pست كه 

بـ ىرا مبن S2و باوِر 

ش ی مراتب باورها

شوا ىه دو قسمتي

را بر شو P1د باوِر 

كن است كه هري ا

يتشك یگر برايف د

حيترج ،لين دليهم

ىنوع) ه باور خود

موج یكرد بـاوري

يمورد اختالف تعل

كه پذ است یا مه

ط اختاليور در شرا

اختالف دو طرفز 

ت خويد وضعينبا

، راه آن استدالل

هيـاگر نظر ىه حت

و نظر اختالف رف

طرفت خود و يضع

ل يتشك یل را برا

ط هين شرايدر ا ،

سهيه خود ـ در مقا

S2 دو هـم عنوان بـه

شو د كه مجموعه 

بر اساِس S1. دارند

باور كرده اس Eِد 

P صادق استP1 و

را در سلسله P1 رِ 

نظر ى، درستمدل

S نكه بتوانديا یبرا

ور از تقارن كامل 

 شانس او و طرف

است و به ه یساو

اور طرف مقابل به

تنها رو ،لين دليم

 را درباره گزاره م

 تقارن كامل مقدم

ق باويرش تعلي پذ

از كدامم كه هر ي

نگرند، ن ىتالف م

دمه استدالل فوق

دامه نشان دهم كه

دو طراز  كدامچ ي

وض دینبا، كند مى 

خود و طرف مقابل

به بيان ديگر. نديب

هيبه باور اول یشتر

2و  S1د كـه يض كن

ديفرض كن مچنين

د ىو به آن دسترس

ساس همان شواهد

Pنكه يبر ا ىرا مبن

ِت باوريكنون وضع

ن ميم كه در ايگفت

S1شواهد  ىو قسمت

  

  

 

منظو

كند كه 

كامًال مس

ح بايترج

به هم

باورشان 

استدالل 

جهيدر نت

ينشان ده

مورِد اخت

اِبطال مقد

در اد

چيبازهم ه

مالحظه 

شانس خ

كسان ببي

شياعتباِر ب

فرض

همدارند، 

S2 هر دو

بر اس S2 و

ر S1باور 

اك. ميبنام

گ تر پيش

ه دوينظر
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وصـل  Pرا بـه گـزاره  Eداشته باشد كه مجموعـه شـواهِد  ىدسترس یگريبه شاهِد د بايد

د بـاوِر يـحتمـا با S1بـاور كـرده اسـت،  Eهِد را بر اساس شوا Pگزاره  S1 كه آنجا از. كند

P1مانند  یگريد
  :ن استيش چنيداشته باشد كه محتوا *

P1
  ؛ »كند مىت يرا حما Pگزاره  Eمجموعه شواهِد مرتبه اوِل « :*

  ا ي

P1
  . »معقول است Pباور به گزاره  Eبر اساس شواهِد « :*

P1نجا يدر ا
موعه شواهِد مرتبـه اوِل مج ىا قدرت اقناعياست درباره خصلت  یباور *

E .،توان گفت كه باوِر  ىم بنابراينP1
ك شاهِد مرتبـه بـاالتر يدر حكِم  S1شخِص  یبرا *

P1 یحال محتوا نيع در. است
 یا از چـه گـزاره Eد كـه مجموعـه شـواهد يـگو ىم S1به  *

موجـه اسـت  ،Eار داشتِن مجموعه شـواهد يبا در اخت S1نكه شخِص يا اي، كند مىت يحما

P1باوِر  ،S1دگاه شخِص ياز د بنابراين،. را باور كند یا چه گزاره كه
اسـت كـه  یشاهد *

P1بدون آنكه به  S1و كند مىوصل  Pرا به گزاره  Eمجموعه شواهِد 
بـاور داشـته باشـد،  *

 یا گونـه بهـ  Eداشـتن بـه مجموعـه شـواهِد  ىبا دسترسـ ىرا ـ حت P1قادر نخواهد بود كه 

P1باور  اين،بنابر. موجه باور كند
 كنـد مىعمل  ىوصل یهمچون شاهد S1شخص  یبرا *

  .موجه باور كند یا گونه بهرا  P1گزاره  ،Eسازد با داشتِن شواهد  ىرا قادر م S1كه 

P1د كه باوِر يآ ىبه نظر م
كـه  شـمار آيـد بهشـاهد  S1 یتواند برا ىم ىتنها در صورت *

P1د كهيتوان پرس ىاكنون م. باشد موجه یباور
ن يتـر سـاده. آورد ىاش را ازكجا م هيجتو *

P1م ييپاسخ آن است كـه بگـو
 ىبـه آن دسترسـ S1اسـت كـه شـخص  یشـهود یبـاور *

P1هيتوج ،نيم دارد و بنابرايمستق
اسـت كـه شـخص بـه  يىگر باورهـايه دياز جنس توج *

  1.م دارديمستق ىنها دسترسآ

                                                            
اسـت كـه  S1خود شهوِد شخص  *P1نخست آنكه بگوييم : توان به دو شيوه سخن گفت مى *P1دربارۀ توجيه باور . 1

 S1اسـت كـه توجيـه خـود را از شـهوِد شـخص باوری  *P1شخص به آن دسترسى مستقيم دارد؛ دوم آنكه بگوييم 

همچـون منبعـى عمـل  S1دسترسـى مسـتقيم دارد و شـهوِد  *P1به توجيه بـاوِر  S1در حالِت اخير شخص . گيرد مى

هايى كه قوۀ شـهوِد شـخص  برای آگاهى از نظريه. كند كه در برخى موارد قادر است برخى باورها را موجه كند مى

. .Goldman & Pust, 1998: 179-197: گيرنـد، نـك كـردِن برخـى باورهـا در نظـر مى را همچون منبعى برای موجـه

  . Foley 1998: 241-256: ، نكتواند موجه باشد همچنين برای توضيح و تأييد اين نظر كه باور شهودی شخص مى



از شواهد  ی

 نظـر ختالف

ر آنهـا بـاوِر 

اسـت كـه  ی

م دارد يسـتق

را موجـه  »د

 نظـر ختالف

بـا  نظـر الف

P1اره باور 
* 

ا قـدرت يـت 

ت دارند كـه 

  . ند

ز يـن S2 كـه 

: ن اسـتيچن

باور بـه  Eد 

P1
م، يگفتـ *

 S2 شـخِص 

اسـت كـه  ی

و  كنـد مى ی

تـوان  ، مىكنـد

به نظـر .  گرفت

رای آگـاهى از 

یا مجموعه ى اِقناع

اخمختلف  یوهاير

كـه در هسـت يى

یار دارد، بـاوريـت

مس ىدسترسـ یود

P كنـد مىت يحما

اخاز  يىوهاي سـنار

اختالاز  ىز آگـاه

توجه به آنچه دربا

S دربـاره خصـلت

متفاوت یر شهود

كن مىوصل ) قض

د گفـت يـ شد، با

ش چيد كه محتوا

س مجموعه شواهد

*شابه آنچه دربـاره

ز قوه شهوِد يد و ن

P1 یشهود یباور

یبـاز S1شـخِص  

ك ز باورهای او تأمين مى

(immediate j در نظر گ

بـر. واسـطه اسـت ـه بى

ِيخصلت  ا قدرت 

در سنار بسا چهرها 

يهـانظر اختالفن 

كـه در اخت یاهد

بـه شـهو ىعنـيرد؛ 

Pاز گزاره  Eواهد 

ن يم دربـاره چنــ

پس ا ىتراز معرفت

با ت. كنند ىم یشار

S2و  S1گرفت كه 

دو باور ار دارند،يت

ن مورد متناقي در ا

گفته  S1د شخِص 

دار یشهود یور

بر اساس«ا ي» كند ى

S  راP2
مش. ميبنام *

م دارديمستق ىترس

  . كند ى

*م يه با آن مواجه

 یبـرا زمـان همرا 

 شخص برای برخى از

(ustification» واسطه ى

ش دارای نـوعى توجيـ

Pryo.  

ِد مختلف درباره خ

ن باورينوِع ا. شند

يقين ولـى بـهاشـد، 

مجموعه شـوا ىع

م داريمسـتق ىرسـ

شو«باور به گزاره 

يـآور ىر ادامـه مـ

S ت دو هم نوانع به

ه خود پافشيضِع اول

جه گيتوان نت ىد م

كه در اخت ىشترك

و(و باوِر متفاوت 

كه در مورد یزيچ

باو Eهد مرتبه اوِل 

مىت يحما P¬اره 

S2ن باوِر شخص ي

S ه آن دستيبه توج

P2ر ِ
مىرا فراهم  *

كه نظری اختالف 

ر ىو شـاهِد وصـل

                     
 توجيهى كه قوۀ شهود

توجيه بى« شبيه مفهوِم 

اش رخى از باورهـای پايـه

r 2000: 535-539: ك

ممكن است افراِد 

داشته باش ىمتفاوت 

گر تفاوت داشته با

درباره قدرت اِقناع

ِه آن دستريـجبه تو

كه ب) هيمنبع توج 
كـه در ىاستدالل 1

  . دارد

S2و  S1د كه يض كن

، همچنان بر مواض

گفته شد S1شخص 

جموعه شواهِد مش

را به دو E شواهد 

مشابه چ ،بين ترت

شواه ىدرت اِقناع

از گزا Eه شواهد 

يا. »معقول است ¬

S2كه  است یور

ره باويست كه توج

 یويدر سنار ين،

هِد مرتبـه بـاالتر و

                        

تری از نوع  ك روشن

جيه شهودی را كمابيش

(Pryo، شخص برای بر

واسطه نك های توجيه بى

  

  

 

 البته

یباورها

با يكديگ

شخص د

شخص ب

عنوان به(

1.كند مى

كاربرد د

فرض

گر،يكدي

درباره ش

مج ىاِقناع

مجموعه

نيبه ا

درباره قد

موعهمج«

P¬گزاره 

P2
ز باين *

اس ىمنبع

بنابرا

نقِش شاه

             

برای درك. 1

اين توج

(orپرايِر 

ه ويژگى
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P1ه يتوج ،در واقع(سازد  ىمتصل م Pرا به گزاره  Eمجموعه شواهِد مرتبه اول 
ه ياز توج *

P1ه بـاوِر يـتوج به بيان ديگر، .استنتاج نشده است یگرياور دب
 یه اسـتنتاجیـتوجاز نـوع  *

)Inferential justification( ستين .(  

P1باورِ ، S1دگاه شخِص ياز د كه آنجا از
و بـدون دخالـت  مستقيم طور بهاش را  هيتوج *

ـــ ـــِل ديه ـــريچ عام ـــخص یگ ـــهوِد ش ـــت يدر S1 از ش ـــد، مىاف ـــه  كن ـــاریدرج   اعتب

)degree of credence( كه S1 د به گزاره يباP1
 پـذيری آن درجـه اعتمـاد نسبت دهد، بـه *

)degree of reliability( كه شخص  دارد ىبستگS1  كـه  ىمنبعـ عنوان بهبه قوه شهودش ـ

  . دهد ىـ نسبت م كند مىشخص را موجه  یاز باورها ىبرخ

 )subjective probability of truth( معموالً يك احتماِل صدِق شخصـى S1 به بيان ديگر،
هر قدر كـه . كنند ىافت ميشان را از قوه شهوِد او در هيدهد كه توج ىنسبت م يىبه باورها

شـتر باشـد، درجـه يدهد ب ىبه قوه شهودش نسبت م S1كه شخص  یا پذيری اعتماددرجه 

P1به باوِر  S1كه  یاعتبار
از  مستقيم طور بهاش را  هيكه توج یباور مثابه بهدهد ـ  ىنسبت م *

  1.شتر خواهد بوديـ ب كند مىافت يدر S1قوه شهوِد 

                                                            
كننـد، نـوعى تصـويِر مبتنـى بـر اعتمـادگرايى  در اينجا دربارۀ قوايى كه برخى از باورهای شـخص را موجـه مى. 1

(reliabilism) هاِی مختلفـى كـه برخـى  در اين تصوير شخص بنابر تجربۀ قبلِى خود از پروسـه. فرض شده است

پـذيرِی  های اعتماد هـا، درجـه دريافت های مشخصى دارد و بر اساس اين كنند، دريافت باورهای او را توجيه مى

 (vision)) بينـايى(دهـد؛ بـرای مثـال، پروسـۀ ادراك بصـری  های شـناختِى خـود نسـبت مى متفاوتى را به پروسه

مسـتقيم از  طور در مجموعۀ باورهای هر شخص باورهايى هست كه توجيـه خـود را به. شخص را در نظر بگيريد

  . كند قوۀ بينايى او كسب مى

شود كه توجيه برخى از باورهـای شـخص را تـأمين  ای در نظر گرفته مى مثابه پروسه تصوير، قوۀ بينايى به در اين

ای كه از خطاپذيری قوۀ بينايى خود دارد، درجۀ اعتمادپـذيری مشخصـى را  هر شخص بر اساس تجربه. كند مى

شـان را  بايـد بـه باورهـايى كـه توجيهپذيری، شـخص  متناظر با اين درجۀ اعتماد. دهد اش نسبت مى به قوۀ بينايى

همين توضيح دربارۀ . آورند، يك درجۀ اعتباِر مشخص نسبت دهد مستقيم از پروسۀ بينايى او به دست مى طور به

پـذيری تنهـا دربـارۀ  بايد توجه كرد كـه درجـۀ اعتماد. ديگر قوای شناختِى شخص مانند حافظه نيز مصداق دارد

ای  توان آن را دربارۀ هر پروسۀ شناختى واجد آنهاست كاربرد ندارد، بلكه مىطور شخصى  قوايى كه هر كس به

  . كند نيز به كار برد كه برخى از باورهای شخص را موجه مى

تـوان دربـارۀ گـواهِى  مى ـچنـان كـه در ادامـۀ خـواهيم ديـد  ـ پـذيری را يكـى از مـوارِد كـاربرد درجـۀ اعتماد

(testimony) بودن  گويى و قابـل اعتمـاد ای كـه از راسـت هر شخص بنـا بـه تجربـه .اشخاص ديگر مشاهده كرد

بنـابراين، وقتـى منبـع . دهـد پذيری معينى را به پروسۀ گـواهى آنهـا نسـبت مى اشخاص ديگر دارد، درجۀ اعتماد
  



  كامـــل ىگ

. ديـنگـاه كن

د يـ خود، با

و  P1 یرهـا

 یه باورهـاـ

بـر  نظـر الف

ـد واكـنش 

 دو احتمـال 

سـه يگر مقاي

. سـبت دهـد

، درجـه كنـد

 S1كـه  یا ی

مسـتلزم آن  

                      

روسـۀ گـواهى 

 پروسۀ گواهى 

اش مقايسـه  فتى

يكسـان نسـبت 

های  ـد، درجـه

نسـبت  0.95ِی 

آورنـد  ست مى

شان را  كه توجيه

  .  دهد

انـد و كـامًال  ده

  . كرده است

 مرحلـــه گشـــودگ

نگ نظـر اختالفبـه  

هيبر باوِر اول S2 با 

ه باوريـم كه توجي

يـ، توجنظر ختالف

 P1  وP2،  اختالبـه

نكـه بتوانـيا یبـرا 

ا يـ( ىبـاِر شخصـ

گيكـدي آنهـا را بـا 

P1را بـه بـاوِر  
نس *

 S1 ك مىافـت يدر

یريرجه اعتمادپـذ

 S1ن بـاوِر يـا. ت

                              

ای كه به پر پذيری عتماد

اش را از  داد كه توجيه

تراز معرف د را با باور هم

پـذيری ي های اعتماد جه

آورنـ ـابه بـه دسـت مى

پـذيری ود درجـۀ اعتماد

به دس S1ز پروسۀ بينايى 

و باورهايى ك (S2)خود 

نسبت  0.95رجۀ اعتباِر 

ورد اختالف بحث كرد

خود را رها نك  ضع اوليه

ـــه  S2و  S1 ظـــر ب

 S1دگاه ياز د ست

ش نظر اختالف ى

ديد. سه كندي مقا

  . ت

اخدر مورد  یريگ

بر سـر  نظر ختالف

 S1د كه يآ ىظر م

د دو درجـه اعتبيـ

پس ت دهـد و سـ

 یچه درجه اعتبار

 را از قـوه شـهوِد 

متناظر است با در 

 

اوسـت ىراز معرفتـ

                             

ت، من متناظر با درجۀ اع

ن باوری نسبت خواهم 

 وقتى شخص باور خود

اش درج تراز معرفتى  هم

های شـناختى مشـ روسه

S بـه پروسـۀ بينـايى خـو

شان را از ايى كه توجيه

تراز معرفتى خ ينايى هم

پذيری و در رجۀ اعتماد

موضوع مو  صيل درباره

يك موض ال، هنوز هيچ

نظ اختالفد كـــه ـ

نخس. ده استيرس

ىشناخت معرفت ثير

گريكديرا با  P2و 

P1  وP2
است ىمبتن *

گ مي به منظور تصم

اخ پس. ه كندسيقا

نجا به نظيدر ا .شود

S2 ينشـان دهـد، با

P1ره 
P2و  *

نسبت *

د چيدگاه خود باي

اش  هيـت كـه توج

P1ر 
 ،نسبت دهد *

  . دهد ى نسبت م

تر هم S2ر دارد كه 

                              

هى شخص معينى است

عتبار مشخص را به آن

  . ت

گرايى، توجه شود كه 

در خود و  ختى مشابه

شان را از پر ى كه توجيه

S1ی مثال، اگر شـخص 

پذيری، به باورها عتماد

دهد، بايد به پروسۀ بي ى

ب درآورند نيز به ترتي ى

تفص نظر به طرف اختالف

حا عين گر آگاهند و در

ــــون فـــرض كن دي

(full disclosure
ر 1

S1 تأ ىبررس یبرا

و P1 یعتبار باورها

1 یب بر باورهايت
*

د يبا S1 ن ترتيب،

P  گر مقيكديرا با

P2و 
ش ىل ميتبد .*

2با  نظر اختالفبه 

به دو گزا) ىخص

ياز د S1م ينينون بب

P1ه
اسـت یبـاور *

د به باوريبا S1كه  

به قوه شهوِد خود 

باور S1د كه يه كن

                             

ك باور برای من گواه

دهم، يك درجۀ ا ت مى

ص به دست آورده است

تصوير مبتنى بر اعتمادگ

های شنا  بايد به پروسه

براين، بايد به باورهايى

كسان نسبت دهد؛ برای

 و متناظر با اين درجۀ ا

نسبت مى 0.95ۀ اعتبار 

به دست مى S2ۀ بينايى 

لۀ گشودگى كامل دوط

های يكديگ ل و استدالل

  

  

 

ـــ اكن

e stage)

1شخِص 

درجه اعت

P2 يبه ترت

به اين

P1
P2و  *

*

P1سر 
و *

ب ىمعقول

صدِق شخ

اكنو. كند

كه آنجا از

 یاعتبار

به همواره

توجه

               
  

توجيه يك

بتاو نس

آن شخص

در اين ت

كند، مى

بناب. دهد

اعتبار يك

دهد  ىم

نيز درجۀ

از پروسۀ

در مرحل. 1

از داليل
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را ينسبت دهد، ز S2خود و  ىشناخت یبه قوا ىكساني یرياعتمادپذ یها است كه او درجه

ك اندازه ين دو درست به آ ىشناخت یكه قوا استن معنيدب S2و  S1بودن ىتراز معرفت هم

تـراِز  را هم S2آن است كه  ینكند، به معنا ین كاريچن S1در واقع اگر . قابل اعتماد باشد

به قوه شهوِد خود نسبت  S1كه  یا یريهر درجه اعتمادپذ بنابراين،. داند ىخود نم ىمعرفت

 S1نكـه ياز ا. نسـبت دهـد S2ز به قـوه شـهوِد يرا ن یريد همان درجه اعتمادپذيدهد، با ىم

نسـبت  S2ز بـه قـوه شـهوِد يـبـه قـوه شـهوِد خـودش و ن ىكساني یرياعتمادپذ یها درجه

 یهـا ا احتمـاِل صـدقيـ( ىكسـانياعتبـاِر  یهـا د درجـهيـبا S1شـودكه  ىجه ميدهد، نت ىم

P1 یبه باورها) ىكساني ىشخص
P2و  *

P1را ينسبت دهد، ز *
P2و  *

هسـتند كـه  يىباورهـا *

  .آورند ىبه دست م S2و قوه شهوِد  S1ب از قوه شهوِد يشان را به ترت هيتوج

P1بـه بـاوِر  S1را كـه  یا ىا احتمـاِل صـدِق شخصـيد درجه اعتبار يفرض كن
نسـبت  *

P1نكهيدهد ـ با فرض ا ىم
ش ينما mـ با  كند مىافت يدر S1اش را از پروسه شهوِد  هيتوج *

عبـارت اسـت از  یك گـزارِش شـهوديـ«نـد يگو ىچنان كه گلـدمن و پاسـت مـ ؛يمده

 ىاالصـول ممكـن اسـت گـزارش كالمـ ىعلـ. ىك حكِم ذهنيهمزماِن  ىگزارِش كالم

شهوِد شخص و خـواه بـه  بودن ريِل خطاپذيخواه به دل. خته به خطا باشديشهوِد شخص آم

 كامالً شخص از شهوِد خود  ىگزارِش كالم بودن توان به صادقانه ىنكه همواره نميِل ايدل

  .)Goldman & Pust, 1998: 179-197( »اعتماد كرد

P1د بـه بـاورِ يـبا S1شـخص    كـه یدهد كه چرا درجه اعتبـار ىنقل قول فوق نشان م
* 

ك يـكـه بـه  یدرجه اعتبار(ك باشد يتر از  د كوچكيـ همواره با m ىعنينسبت دهد ـ 

 تـر از كوچـك ی، و اگر درجه اعتباِر باور[0,1]است در بازه  یعدد ،ميده ىباور اِسناد م

به  1 بنابراين،. )است (fallible) ريپذ آن است كه آن باور نقض یبه معنا ،ك باشدي

P1دهد كه باور ىنشان م ىدرست
  . ر استيپذ نقض *

 S2ش بـا نظـر اختالفدگاه خـود بـه ياز د S1 وقتى م كهين موضوع بپردازياكنون به ا

P2د به باورِ يبا ی، چه درجه اعتباركند مىنگاه 
 S1 پرسـشن يپاسخ به ا یراب. نسبت دهد *

P2اش به باور ىوه دسترسيد شيبا
P2داند كه بـاورِ  ىم S1شخِص  .بررسى كندرا  *

 نخسـت *



 نظر اختالف

P2ور
آگـاه  *

نـد احتمـال 

P1 گـزاره 
* 

ز احتمـال يـ

ز اسـت يمـا

تمال صـدِق 

نكـه يا یـرا

ز دو پروسـه 

د همـان يـ با

. دهـد ىت مـ

كـه  یبـاور

 P1
نسـبت  *

ق يـوز از طر

نسـبت  S2 ى

 S2 يىگـو ت

 ىنيعتباِر مع

  .  دهد

كـه بـه  هـد

تراِز  هم S2ه 

ك انـدازه ي

ا وقتىو سپس  ند

از بـاو S2شـخِص 

  

د بتوانيـبا ،رديـ بگ

بـه S1م كـه يديـد

S  بـه گـزارهP2
ين *

مسـتقل و متم ىرفت

S1 داند كه احت ىم

بـ S1 بنابراين،. ست

از كـدامد به هر ي

، اوسـت ىمعرفتـ

 شهود خود نسـبت

ب عنوان بـه(ت دهـد 

كـه بـه) كنـد مى 

ر دارد و هنـوقـرا 

  . بت دهد

ىـه پروسـه گـواه

و راست پذيری ماد

ناظر با آن درجه ا

شوند، نسبت  ىل م

نسـبت ده S2را بـه 

باور دارد كه S1ه 

يبه  S2و  S1 ىناخت

 S2 كن مىافت يدر

ش ىق گـواهيـز طر

P1ِل گزاره ي بد
*. 

م يتصم S2ش با ر

د تـر پيش. ـه كنـد

S1 ايـد، بسـهيم مقا

صول دو پروسه معر

S2 .1شخِص  ىواه

اس S2مستقِل  ىرفت

يبا نخستت دهد، 

  . د

تـراِز م هـم S2د كه 

ه به قوه ت دهد ك

P2ه بـاوِر 
نسـبت *

افـتيدر S2شـهوِد 

 S2تنها در ذهِن  ه

نسب mرجه اعتباِر 

د بـيـبا یجه اعتبار

زاِن اعتميكه از م ى

و متن S2 ىسه گواه

منتقل S1به  S2 ىه

ر ین درجه اعتبار

امر آن است كه ن

شن ید بود كه قوا

م از پروسه شهوِد

ازS1  ،رسـد ىل مـ

P2 است  یا گزاره

نظر اختالفدرباره 

P  سـيبا هـم مقارا

انجام یبرا. ده بود

P2گزاره . 
محص *

S ز پروسه گويو ن

ن دو پروسه معريا

P2به باور  ى
نسبت *

نسبت دهد يىمجزا

باور دارد S1چون 

نسبت S2قوه شهوِد 

را بـه یجه اعتبـار

از قوه ش صرفاً و  م

P2ه 
كه هنگامىتا  *

افته است، ديقال ن

چه درج S1ت كه 

ىبا توجه به شناخت

را به پروسه ىنيمع 

ق پروسه گواهيطر

همان S1 است كه 

نيِل ايدل. دهد ىت م

ض معقول خواهد

ميمستق طور بهش را 

كامـل ىه گشودگ

2گزاره  S1 یبرا 
*

نكه بتواند ديا یرا

P1 یها زاره
P2و  *

*

نسبت داد mصدق 

نسبت دهد ىعقول

2تند از قوه شهوِد 

از درجه اعتبار ا ى

ىرجه اعتباِر معقول

جه اعتباِر معقوِل م

چكه  شداشاره  تر 

را به ق  یريعتمادپذ

 S1 د همان درجيبا

مستقيم طور بهش را 

د بهيبا S1 نابراين،

انتق S1به  S2 ىگواه

ن استين پرسش ا

با S1متعارف  طور

 یريپذ رجه اعتماد

از ط تنهاكه  يىرها

شنهاد آن ين پيتر 

خود نسبت ىگواه

ن فرضيو و ا وست

  . ماد باشند

  

  

 

اش هيتوج

به مرحله

. ودش ىم

S1 بر

صدِق گز

احتمال ص

صدق مع

كه عبارت

P2
ىتابع *

در بتواند

فوق درج

پيش

درجه اعت

 بنابراين،

اش هيتوج

بن. داد ىم

پروسه گ

اكنون

ط بهدهد؟ 

دارد، در

را به باور

ساده

پروسه گ

ا ىمعرفت

قابل اعتم
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از  ىبرخـ كردن موجـه یبرا ىمنبع عنوان بهخودش ـ  ىبه پروسه گواه S1د يفرض كن

يرا معقول است فرض كنيم كه باورهـای ز (n<1)با شرِط  [n پذيری اعتمادباورها ـ درجه 

ــواهى، نقض ــه گ ــده از پروس ــد برآم ــبت ]پذيرن ــ نس ــا ا ىم ــاظر ب ــد و متن ــده ــه ي ن درج

ز درجـه يـرنـد نيگ ىم ىاز پروسه گواه صرفاً شان را  هيكه توج يى، به باورهاپذيری اعتماد

، درجــه S2 ىد بــه پروســه گــواهيــبا S1 ذشــتبنــابر آنچــه گ. دهــد ىنســبت مــ nاعتبــار 

كـه  يىد بـه باورهـايـبا S1 پـذيری اعتمادن درجـه يمتناظر با ا. نسبت دهد n پذيری ماداعت

  . نسبت دهد nز درجه اعتبار يكنند ن ىافت ميدر S2 ىشان را از پروسه گواه هيتوج

P2احتمال صدِق  كه آنجا ازاكنون 
 S2شـهوِد  ىاز درجه اعتبار دو پروسه معرفت ىتابع *

ــا كــه آنجا ازز يــو ناســت،  S2شــخِص  ىز گــواهيــو ن ز و مســتقل از ين دو پروســه متمــاي

P2د به يبا S1كه  ىگرند، احتمال صدقيكدي
كـه آن را ( nدر  mضرب نسبت دهد حاصل *

m.n ميفـرض كـرد تـر پيش كـه آنجا از. خواهـد بـود )ميده ىبا نشان م m<1 و n<1   از و

تـوان بـه شـكل  ىك هسـتند، مـيـن صـفر و يبـ یاعـداد nو  mم كه يدان ىم سوی ديگر،

  . خواهد داشت mتر از  كوچك یمقدار m.nادعا كرد كه  ىمعقول

P2د به باوِر يبا S1كه  یا  ىجه درجه اعتبار شخصيدر نت
نسـبت دهـد كمتـر از درجـه  *

P1د به باور يبا S1خواهد بود كه  یا ىاعتبار شخص
و  P1 یباورهـا كه آنجا از. نسبت دهد *

P2  ـ با فرضE یورهـاب از بايـ به ترت P1
P2و *

تـوان  ىمـ درنـگ بىشـوند،  ىاسـتنتاج مـ *

كمتـر از  ،نسـبت دهـد P2د بـه بـاوِر يـبا S1كـه  یا ىجه گرفت كه درجه اعتبار شخصينت

جـه ين نتيـا. نسـبت دهـد P1د بـه گـزاره يـبا S1خواهـد بـود كـه  یا ىدرجه اعتبار شخص

و پـس از مرحلـه  ىتـتـراز معرف ك هـميبا  نظر اختالفدر مواجهه با  S1ست كه معنا دانب

ـ  (P2)اش  ىتـراز معرفتـ سه با بـاوِر هـميـ در مقا (P1)د به باوِر خودش يكامل با ىگشودگ

  . نسبت دهد یشتريدرجه اعتباِر ب

ه خـود پـس از يـدر حفِظ بـاوِر اول S1بودن كه همه آنچه را كه درباره موجه گمان بى

تكرار كـرد و  S2ه يرباره باور اولو د S2دگاه يتوان از د ىم، ميگفت نظر اختالفاز  ىآگاه

از  ىز پـس از آگـاهين S2جه گرفت كه يـ نت (mutatis mutandis) راِت الزمييـ با اِعماِل تغ

جـه ينت .ه خـود موجـه خواهـد بـودي، در حفظ باوِر اولىتراِز معرفت ك هميبا  نظر اختالف



ك يـبـا  ظـر

پس  ىعني( ر

ن يكم چنـ تِ 

ت ي، وضـعد

 پـذيری تماد

 ىراز معرفتـ

 ىت معرفتيع

دالل فـوق، 

جاد عـدم يا 

طـرف  ىواه

 ،جـهيو در نت

دو ت يوضـع

چنان  نظر ف

سه كنـد، يقا

اگـر  ى، حت

 سه گـواهى

را در  ىجهـان

 ید، بـه جـا

 يىباورهـان 

نظ تالفاخاز  یرد

نظر اختالفاز  ىه

ا دسِتيخواهند بود 

كنـد مىنگـاه  ظـر

اعت یهـا ظه درجـه

تـر ك هـميــالِف 

يوضع ،جهي و در نت

د كه در استديبگو

 سببكه  ى، عامل

اگر نقِش گـو گر،

شـود و ىتقـارن مـ

عـدم تقـارن در و

اختالفاقع ساختار 

 مقابل را با هم مق

افتيوت خواهد 

يد كه در آن پروس

جه ،مثال یبرا ؛شد

گران انتقال دهنـد

در آنود دارد كـه 

اهد بود كـه مـوار

خاص پس از آگاه

ه خود موجه خويول

نظ اختالفودش به 

  .ندين بب

  ن

دهد كه با مالحظ ى

خص بـا نظـِر مخـا

ه باوِر خود بدهد 

در پاسخ ب ىكس ا

م،ينگاه كن نظر ف

به بيان ديگ.  است

مت دو طـرفت يع

جـاِد عيت ايه مسؤل

در وا. ستيمقابل ن

باوِر خود و طرف

رف مقابل را متفاو

  

ربگي را در نظر ى

مل حذف شده باش

گيبه د شانهند باور

  . گيرند بهره مى

وجـو ىشيفحه نما

ن خويت باشد ـ ا

د كه در آنها اشخ

در حفظ باوِر او) 

دگاه خويص از د

ل را كامًال متقارن

فوق و پاسخ به آن

ىالل فوق نشان م

شخ كه هنگامى، ى

به یرشتيه اعتماد ب

بسا چه. خواهد بود

اختالفكه به  طرف

طرِف مقابل  ىواه

م، وضـعيحذف كنـ

  . شود 

د گفت كهيوق با

طرف م ىسه گواه

بخواهد ب و طرف

به باوِر طر ىسترس

 . ل در كار نباشد

ىطيشرا ،موضوعن 

كام ى از گشودگ

خواه ىم وقتىها  م

ب یگريد فراينداز 

ها صفح ن آدميا ىن

ستدالل ـ اگر درست

وجود دارد ىمعرفت

كامل ىه گشودگ

شخص وقتىبود كه 

مقابل خود و طرفِ 

ول به استدالل ف

م استداليديد كه نه

ىشهود و گواه ی

د درجهيشود، با ى

، كامًال متقارن نخف

دو طك از ياه هر 

شود، پروسه گو ى

حذ نظر اختالف از 

اعتبار مى بى فوق 

اسخ به استدالل فو

نها بر دوِش پروسه

داز  ىكي هرگاه 

به باوِر خود و دس ى

طرف مقابل ىگواه

شدن تر ظور روشن

پس نظر اختالف 

د كه در آن آدمير

ا ىپروسه گواه ز

شانيپ ید رويض كن

  

  

 

است يىنها

تراز م هم

از مرحله

نخواهد ب

خ ىمعرفت

اِشكال ا

گو  همان

ها پروسه

ىمواجه م

دو طرف

دگاياز د

ىتقارن م

مقابل را 

استدالِل 

در پا

، تنطرف

است كه

ىدسترس

پروسه گ

به منظ

فراينداز 

رينظر بگ

استفاده ا

فرض
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آنهـا ظـاهر  ىشـانيپبـر ك جملـه يصورت  كه قصد انتقال آن به طرف مقابل را دارند، به

) S2 ىعني(اش  ىتراز معرفت نكه بتواند از باوِر مخالِف هميا یبرا S1ن حالت يدر ا. شود ىم

چند پروسه  هر ،ن حالتيدر ا. گاه كنداو ن ىشانيپ یش رويد به صفحه نمايبا ،آگاه شود

 یبنـد صـورتد كه استدالل فـوق دوبـاره قابـل يتوان د ىحذف شده است، م S2 ىگواه

 ،اسـت یا ك مرحلـهيبه پروسه شهوِد خودش  S1 ىباز هم دسترس ،طين شرايدر ا. است

ر ك بـاي ،در واقع. است یا همچنان دو مرحله S2او به پروسه شهوِد  ىدسترس كه حالى در

بـه  (vision) يىنـايِق پروسـه بياز طر S1و سپس  كند مىد يرا تول P¬باوِر  S2پروسه شهوِد 

  . ابدي ىم ىدسترس P¬ یمحتوا

ك يم و يمستق ىدسترس) P ىعني(باوِر خودش  یهمچنان به محتوا S1 از سوی ديگر،

كه همواره  است یا گونه به نظر اختالفدهد كه ساختاِر  ىن مثال نشان ميا. دارد یا مرحله

. وجـود دارد یگـريخـود و د یبه باورهـا دو طرف ىعدم تقارن در نحوه دسترس ىنوع

بـه بـاوِر  دوطرف ىرا تصور كرد كه در آن، دسترس ىتوان حالت ىگفته شود كه م بسا چه

كنـد؛  مىگر كـار نياستدالِل فوق د ،ن صورتيكسان باشد و در ايكامًال  یگريخود و د

بـه  S1وصل كرده باشند كـه  S1را چنان به مغِز  S2ور كرد كه مغِز توان تص ىم برای مثال،

  . م داشته باشديمستق ىدسترس S2 یو شهودها ىذهن یها همه حالت

 مسـتقيم طور بهداشته باشد كه شهودش  یباور S1كه  ىن حالتي، بS1ط از نظِر ين شرايدر ا

آن  مستقيم طور بههوِد خودش داشته باشد كه ش یگريباوِر د S2كه  ىآن را موجه كند و حالت

خواهـد  یرا شهود S2باوِر خود و باوِر  S1در هر دو حالت، . نخواهد بود ىرا موجه كند، فرق

ط ين شـرايـرفتن ايپذ كه آنجا از. كسان احساس خواهد كرديافت و هر دو باور را با قدرِت ي

ب و يـار عجيسـدهـد ب ىمـ یرو ىمعرفتـ یك همتـايـكه با  ىمتعارف یهانظر اختالفدرباره 

  . آورد شمار بهه استدالل فوق يعل ىتوان آن را اِشكال ىنامعقول است، نم

  اِشكال دوم به استدالل فوق و پاسخ به آن

جـه اسـتدالِل فـوق يافت كه با نتيروزمره  ىدر زندگ يىها توان مثال ىگفته شود م بسا چه

خـواهم بـدانم كـه  ىمـدر خانـه هسـتم،  وقتىد من يمثال، فرض كن یناسازگار باشد؛ برا



ن يـدر ا یر

م و بـه اتـاِق 

كه  ى دوست

رم و از او يـگ

. خبـر بدهـد

ن يـكـنم بـه ا

ن يـدر ا 1ف

جـاز ، مـن م

كـنم ، بـاور 

ه اسـتادم در 

بـاورم را بـه 

ك پروسـه ـ 

حاصل شده 

  . ت

تدالل عـدم 

ره كـرد كـه 

ـرِف مقابـل 

 ىعني(داكثر 

ام نخـواهم  ى

 نـه، بـرای مـن 

ۀ اينكـه اسـتادم 

 كه در شـرايط 

ِل بـاوريتشـك یـرا

بـه دانشـگاه بـروم

وم آن است كه با

يتمـاس بگ ى تلفنـ

جـه را بـه مـن خيت

را كـه انتخـاب كـ

ِط متعـارفيدر شـرا

ست آمده باشـد،

ستادم در اتـاقش،

نكـهيبـر ا ىم مبنـ

تـوانم بـ ى حالت م

كيـِق يـ تنها از طر

ـ ح او ىتم و گواه

فوق ناسازگار است

اسـت(ستدالل فـوق 

د اشـاريـ منظور با

طـ ىهود و گـواه

 درجه اعتماِد حد

ىشـناخت یاِن قـو

در دانشـگاه هسـت يـا

ای حصوِل باور دربارۀ

گر، فرض بر اين است 

  . هد

فـرض بـر ؟ بنابه نه

ن است كه بيول ا

راه دو. ا نهي هست 

ر دانشـگاه اسـت، 

ا نـه و نتيش هست 

ك از دو راه ريهر 

اكنـون د. هسـت 

ه فوق كه به دو را

  . ت دهم

دِن اسيِق ديو از طر

دوسـتم ىِق گـواه

 است، در هر دو 

الت اول باور من 

دوست يىنايوسه ـ ب

استدالِل ف ۀجي با نت

توان با حفِظ اس ى

ن يبه ا. ح داديوض

شـه یهـا ه پروسـه

ها به ن درجهيكه ا

نبـودن ِل كامـلي دل

 دربـارۀ اينكـه اسـتادم 

بسا من بر چنين باشد چه

به بيان ديگ. نمه دوم بدا

(pragmatic ده رخ نمى

ا ي دانشگاه هست 

راه او. من است ی

ا او در اتاقش ي آ

دانـم كـه در ىو مـ

كه استادم در اتاقش

شگاه باشد و من ه

ـتادم در دانشـگاه

ك از دوين از هر 

به آن نسبت ىكساني

 به دانشگاه بروم و

قيـنكـه از طريا ايـ 

كه او در دانشگاه

در حا چند هرانم، 

ق دو پرويوم از طر

ن مثال يرسد كه ا

ىد گفت كه ميل با

وز تيمثال فوق را ن

ب بـهيـترت كـه بـه 

نكيا اي هم باشد و 

ك باشد، من به ي

  .  قائل شوم

                     
ست كه باوِر نادرست 

داشته باشد، زيرا اگر چ

ل را قابل اعتمادتر از راه

(c encroachment ملى

ن در يمع ىر زمان

یش رويها دو راه پ

نم كهيسر بزنم و بب

مًال اعتمـاد دارم و

ند كيكه برود و بب

د استادم در دانشين

اسـ د كـهيهم رس

كه باور من ظاهر ه

يود درجه اعتماِد 

اگر من  ن ديگر،

ر دانشگاه اسـت، 

، باور كنم كهست 

زه قابل اعتماد بدا

حالت دو و در ن ـ

ر ىبه نظر م براين،

ن اِشكالياسخ به ا

شهوِد حاصل از م

 یاعتبـار یها جه

ك بهيار نزدي، بس

ار نزديبس) 1عتماِد 

ك ين آنها تفكي ب

                        

ز شرايط متعارف اين اس

العاده سنگين ند ی فوق

گاه است يا نه، راه اول

اندازی عم دست پديدۀ 

  

  

 

استادم در

تنه زمينه

استادم س

به او كام

بخواهم ك

فرض كن

باور خوا

و بهيسنار

خواهم بو

به بيا

كه او در

دانشگاه 

ك انداي

من يىنايب

بنا. است

در پا

، ش)تقارن

درج وقتى

م،يده ىم

درجه اعت

توانست 

             

ازمنظور . 1

های هزينه

در دانشگ

متعارف
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چند درجه اعتمادی كه بايد به باوِر خودم و باوِر طرِف مقابـل نسـبت  هر ،در اين حالت

تـوانم تفـاوِت آنهـا را تشـخيص  دهم در واقع با هم متفاوت است، من به اين دليل كـه نمى

م؛ بـرای مثـال، فـرض كنيـد مـن بـه پروسـه بين دهم، هر دو را به يك اندازه قابل اعتماد مى

بايد به بـاوری كـه تنهـا  ،در اين حالت. نسبت دهم 0.999 پذيری بينايى خودم درجه اعتماد

تـراِز  هم S2 كـه آنجا از. نسـبت دهـم 0.999محصوِل پروسه بينايى من است، درجـه اعتمـاِد 

  .دهم نسبت مى 0.999پذيری  معرفتى من است، به پروسه بينايى او نيز درجه اعتماد

در  ،نسـبت دهـم 0.998 پـذيری اعتماددرجه  S2 ىبه پروسه گواه اگر از سوی ديگر،

 S2 ىو پروسـه گـواه يىنـايپروسـه ب زمـان همكـه محصـوِل  ید به باورين حالت من بايا

×  0.998مقداِر گمان  بى ،طين شرايدر ا. نسبت دهم 0.999×  0.998است، درجه اعتماِد 

ام نتـوانم  ىشـناخت یِل ضعِف قوايمن به دلبسا  ولى چهاست،  0.999 تر از كوچك 0.999

 زمـان همكـه محصـوِل  یخـودم اسـت و بـاور يىنايمحصوِل پروسه ب تنهاكه  ین باوريب

هـر دو بـاور را بـه  ،نياست، تفاوت قائل شـوم و بنـابرا S2 ىو پروسه گواه يىنايپروسه ب

وجود دارد كه در آن  ىطيتوان گفت شرا ىم ،به بيان ديگر. ك اندازه قابِل اعتماد بدانمي

از ) fine-grained(تر  دقيـقتفاوِت درجه اعتماِد باور من و درجه اعتماِد باوِر طرف مقابل 

  .باشد آنِص يمن قادر به تشخ ىشناخت یآن است كه قوا

  اِشكال سوم به استدالل فوق و پاسخ به آن

كـه مـن  دهـدشـد بپـذيرد و ادامـه  ممكن است كسى پاسخى را كه به اِشـكال دوم داده

االصول نبايد چيزی را كه قادر به تشخيِص آن نيسـتم، در توجيـه باورهـايم دخالـت  على

كنم، هر دو مقدار بـه يـك  من اختالِف دو مقداِر فوق را درك نمى چون بنابراين،. دهم

ايط كامًال وضعيِت من و طرف مقابل در اين شر ،اندازه برای من قابل اعتمادند و بنابراين

  . متقارن خواهد بود

مـن  یه باورهـايـِت توجيلئوهمـه مسـ. ر پاسـخ داديـتوان به شكل ز ىن اِشكال ميبه ا

ن يـاز ا ىص آنهاست، بلكه بخشيام قادر به تشخ ىشناخت یست كه قواين ىبرعهده عوامل

م بـه آنهـا ياسـت كـه مـن دربـاره باورهـا یهـا و احكـاِم هنجـار ليت برعهده تحليلئومس



 مـن نتـوانم 

ار داشـته يخت

را يـدهـم، ز

ه آن دو را ي

ه به نظر من 

د بـاور يـ، با

د مداد يگو ى

 تـأثيرحـت 

 ىنظـور حتـ

دو  ی مثـال،

ولى م، ينيب ى

ـت و مـا بـه 

 متفاوت بـه 

ول دو خـط 

ت كه از نظر 

 يىناي حس ب

ق يـرا از طر

دارم كـه  ى

ل يـا تحليل 

توانم بـه  ىم

ـاوِر طـرف 

چنـان باشـند كـه 

در اخ ىليتحل گر،

نسبت د pبه  یشتر

يمن تفاوت توج د

ب است و شكسته

رم،يـدر نظـر بگ را

ىدارم كه به من م

دهم، تح ىص نميخ

ن منظيـا یت و برا

بـرای ؛نميـ آن را بب

ىآنها را متفاوت م

كسـان اسـتيا هـم 

م و طول دو خط 

م كـه طـويكن ىر م

من است یرو روبه

از آن است كه ح ر

وت طـول آن دو ر

ىدسترسـ یگـري د

ق آن استدالل مطاب

ن حالت من ميدر ا

   

كـه بـاوِر مـن و بـ

چ qو  p دو گـزاره 

از سوی ديگم، اما 

  . است qاز 

شيبدرجه اعتماد  ى

چند هراست،  q از 

وان آبيدر ل یمداد

(seem رار يدر اخت

ار ديدر اخت ىليحل

نبودن مداد را تشخ

ستي مداد شكسته ن

نبـودِن آ و شكسـته

م طول آيكن ىگاه م

دو خط در واقع بـا

ميافت ىن به خطا ميع

، باورمان  احساس

دو مداد ر. ديريبگ

تر دقيقن دو مداد ي

تـوانم تفـاو ىن نمـ

ِل يـا تحليــتدالل 

 دو مداد است و 

د ديآ ىبه نظر م. ت

.د ب بلندتر است

نكيا رغم بهثال قبل 

د كـه ي، فرض كن

ص دهمي آنها تشخ

شتر ايب pه يار توج

ىد از نظِر معرفتيبا

تر  موجه pد يگو ى

د مديثال، فرض كن

 (mingsینمودها 

تح ولى همچنين، ت

ن نكه شكستهيا غم

كنم كه ى، باور م

رون آورم ي آب ب

به آنها نگ وقتىكه 

د طول ديگو ىما م

يمع ىطي، در شراى

ما بر خالِف  ،لت

ط را در نظر بيشرا

نيطول ا د تفاوتي

من ،نيكند و بنابرا

مـن بـه اسـ فرض 

ن درباره طول آن

طول مداد ب است

 مداد الف از مداد

ن گفت كه در مث

مثال، یدارم؛ برا ى

ه ياِن مقدار توجيم

جه آن مقدينت در 

من ب گمان بىنجا ي

ىدارم كه به من م 

مث یكنم؛ برا ى نم

تنهانجا اگر يدر ا 

 مداد شكسته است

  . ستين

ر بهمن  ،ن حالتي

ار دارميكه در اخت

ت كه مداد را از 

د كيري در نظر بگ

هست كه به ما يى

يىانينبودِن قوه ب مل

ن حايدر ا. رسد ى

  .ست

ن شيا ،گريد  مثال

يفرض كن. اند دازه

د آن را ادراك ك

به ، اماحساس كنم

من يىنايز قدرت ب

شتر از طياد الف ب

وجه باور كنم كه

توا ىم ،قين طريم

  

  

 

ىرسدست

م ىتفاوت

 باشم كه

يدر ا

 یشاهد

احساس 

.رسد ىم

كنم كه 

يشكسته ن

يدر ا

ك ىليتحل

ستيالزم ن

را  ىخط

ها ليتحل

ِل كاميدل

ىنظر ما م

كسان اسي

برای

اند من هم

من بتواند

اح يىنايب

مستقل از

طول مدا

مو ىشكل

به هم
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دارم ـ اسـتدالِل عـدم تقـارن ـ  من تحليلـىند، يآ ىمن موجه مك اندازه به نظر يمقابل به 

 یشـتريد به باوِر خودم درجه اعتمـاد بيد بايگو ىبه من م یك حكم هنجاري عنوان بهكه 

تـوان  ىمـ بنـابراين،. دهـم ىص نمـيدو بـاور را تشـخ یها ِز درجهيتما چند هرنسبت دهم، 

سـه يباوِر طرف مقابـل را بـا هـم مقا من درجه اعتماِد باور خودم و كه وقتىجه گرفت ينت

 یشـتريد به باوِر خودم درجـه اعتمـاد بيار دارم بايكه در اخت ىليتحل تأثيركنم، تحت  ىم

  . نسبت دهم

   یريگ جهينت

مـن و طـرف مقابـل  ىِت معرفتـين است كه نشان دهد وضعيهدف استدالل عدم تقارن ا

 از سـوی ديگـر،. ستيمًال متقارن نم، كايريگ ىقرار م نظر اختالفت يدر موقع كه هنگامى

نظـر بنـا شـده  اخـتالف دو طـرف ىِت معرفتيبرابر بر اساس تقارِن وضع ىده دگاه وزنيد

برابـر نادرسـت  ىدهـ دگاه وزنين است كه ديجه استدالل عدم تقارن اينت بنابراين،. است

ور در ق بـايـتعل یان بـرايگرا مصـالحه یهـا ن اسـتدالليتـر از مهـم ىكي كه آنجا از. است

 ىنظر مبتن اختالف دو طرفدگاه يد بودن بر فرض متقارن ،ىنظر معرفت ه با اختالفهمواج

ن يتـر از مهـم ىكـيفـرض تقـارن، راه  ىنادرسـتدادن  توان ادعا كرد كه با نشان ىاست، م

  .ميا را سد كرده يىگرا د مصالحهيؤم یها استدالل
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