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۷۷

ﭼﮑﯿﺪه
راﺑﺮت ﻧﻮزﯾﮏ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺷـﺮﻃﯽھـﺎی ﺧـﻼف واﻗـﻊ ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﺑـﺪﯾﻠﯽ از
ﻣﻌﺮﻓﺖ اراﺋﻪ دھﺪ ﮐﻪ ﻧﻪﺗﻨﮫﺎ ﻣﺼﻮن از ﻣﺜﺎلھﺎی ﻧﻘﺾ ﮔﺘﯿﻪوار ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧـﺪ از ﻋﮫـﺪه

اﻓﺰون ﺑﺮ دو ﺷﺮط ﺻﺪق و ﺑﺎور ،دارای دو ﺷﺮﻃﯽ ﺧﻼف واﻗﻊ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﮫـﻢﺗـﺮﯾﻦ آﻧﮫـﺎ،
ﺷﺮط ﺳﻮم ﻧﻮزﯾﮏ ،در ﻣﮑﺘﺐھﺎی ﻓﻠﺴﻔﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺷﺮط ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﻣﺒﺎﺣﺚ

ﻓﺮاواﻧﯽ درﺑﺎرۀ آن ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .از ﺟﻤﻠﻪ ،ﮐﺎﻟﯿﻦ ﻣﮕﯿﻦ و ﺳﻮل ﮐﺮﯾﭙﮑﯽ در ﻣﻘـﺎﻻت
ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪای ﮐﻮﺷﯿﺪهاﻧﺪ ﻧﺸﺎن دھﻨﺪ ﮐﻪ اﯾـﻦ ﺷـﺮط ﺑـﺎ ﻣﺸـﮑﻼﺗﯽ ﻣﻮاﺟـﻪ اﺳـﺖ ﮐـﻪ آن را

ﻧﺎﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﯽ ﻣﯽﺳﺎزد .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﭘﺲ از ﺷﺮح ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﻧﻮزﯾﮏ ،ﺑﻪ ﺑﯿﺎن اﻧﺘﻘﺎدھﺎی

ﻣﮕﯿﻦ و ﮐﺮﯾﭙﮑﯽ ﺧﻮاھﻢ ﭘﺮداﺧﺖ و ﺧﻮاھﻢ ﮐﻮﺷﯿﺪ ﻧﺸﺎن دھـﻢ ﺑﺮﺧـﯽ از اﯾـﻦ اﻧﺘﻘﺎدھـﺎ را
ﻧﻮزﯾﮏ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﭘﺎﺳﺦ دھﺪ ،اﻣـﺎ ﻧﺘﯿﺠـﻪ ﻧﮫـﺎﯾﯽ اﯾـﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ دو ﻣﺜـﺎل ﻧﻘـﺾ
ﮐﺮﯾﭙﮑﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﻨﺪ ﺷﺮط ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ.

ﮐﻠﯿﺪواژهھﺎ
ﻧﻮزﯾﮏ ،ﻣﻌﺮﻓﺖ ،ﻣﺜﺎل ﻧﻘﺾ ﮔﺘﯿﻪوار ،ﺷﺮط ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ.
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ﺣﻞ ﻣﺜﺎلھﺎی ﻧﻘﻀﯽ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺗﺤﻠﯿﻞھﺎی ﺑﺪﯾﻞ ھﻢ از ﺣﻞ آﻧﮫﺎ ﻋﺎﺟﺰﻧﺪ ﺑﺮآﯾـﺪ .ﺗﺤﻠﯿـﻞ او

 .۱ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﺤﻠﯿ ِﻞ ﮐﻼﺳﯿﮏ ،ﻣﻌﺮﻓﺖ ) (knowledgeدارای ﺳﻪ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﺻـﺪق) ،(truthﺑـﺎور )(belief
و ﺗﻮﺟﯿﻪ ) (justificationاﺳـﺖ ،اﻣـﺎ ادﻣﻮﻧـﺪ ﮔﺘﯿـﻪ ) ( - Edmund L. Gettier; 1927در ﻣﻘﺎﻟـﻪ ﻣﺸـﮫﻮر

ﺧﻮﯾﺶ ﻣﺜﺎلھﺎﯾﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ داد ﮐﻪ ھﺮﭼﻨﺪ ھﺮ ﺳﻪ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻼﺳﯿﮏ در آﻧﮫﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﺑـﻮد،
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ِ
ِ
ِ
اﻃـﻼق ﻣﻌﺮﻓـﺖ ﻧﻤـﯽﺷـﺪ .ﭘﯿﺸـﻨﮫﺎدھﺎی
ﺻﺪق ﺑـﺎور ،ﺑﻨـﺎﺑﺮ ﺷـﮫﻮد ﺑـﺪان
ﺑﻮدن

ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﮔﺘﯿﻪ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ در ﭘﯽ اﻓﺰودن ﺷﺮط ﭼﮫـﺎرﻣﯽ ﺑـﻪ
ﺳﻪ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﯾﺎد ﺷﺪه ھﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮﺧﯽ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺷﺮط ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺑﺎ ﺷﺮﻃﯽ دﯾﮕﺮ ﭘﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧـﺪ .ﯾﮑـﯽ

از راهﺣﻞھﺎی ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﺷﺪه ﺑﺮای ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ،ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺷﺮﻃﯽھﺎی ﺧـﻼف
واﻗﻊ ) (counterfactualاﺳﺖ .از ﺟﻤﻠﻪ راﺑﺮت ﻧﻮزﯾﮏ ) (Robert Nozick; 1938 - 2002ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ اراﺋـﻪ

۷۸

ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺷﺮط ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺣﺬف ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺟﺎی آن دو ﺟﻤﻠـﻪ ﺷـﺮﻃﯽ ﺧـﻼف واﻗـﻊ

اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ:

 Sﺑﻪ  pﻣﻌﺮﻓﺖ دارد اﮔﺮ و ﺗﻨﮫﺎ اﮔﺮ:

ﺳﺎل ﻫﺠﺪﻫﻢ ،ﺷﻤﺎره  ،72زﻣﺴﺘﺎن 1392

 p .۱ﺻﺎدق ﺑﺎﺷﺪ؛

 S .۲ﺑﻪ  pﺑﺎور داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛

 .۳اﮔﺮ  pﺻﺎدق ﻧﻤﯽﺑﻮد S ،ﺑﻪ  pﺑﺎور ﻧﻤﯽآورد؛
 .۴اﮔﺮ  pﺻﺎدق ﻣﯽﺑﻮد S ،ﺑﻪ آن ﺑﺎور ﻣﯽآورد.

1

دو ﺷﺮط اول ھﻤﺎن ﺷﺮطھـﺎی اول و دوم ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﮐﻼﺳـﯿﮏ ھﺴـﺘﻨﺪ و ﺑـﻪﻃـﻮر ﻋﻤـﻮﻣﯽ در
 .1در واﻗﻊ ،ﻧﻮزﯾﮏ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺜﺎلھﺎی ﻧﻘﻀﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ در اﯾﻨﺠﺎ وﺟـﻮد ﻧـﺪارد ،ﺷـﺮطھـﺎی ) (۲ﺗـﺎ ) (۴ﺧـﻮد را
اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ اﺻﻼح ﻣﯽﮐﻨﺪ:
 Sﺑﻪ  pﻣﻌﺮﻓﺖ دارد اﮔﺮ و ﺗﻨﮫﺎ اﮔﺮ:

 p .۱ﺻﺎدق ﺑﺎﺷﺪ؛
 S .۲ﺑﻪ  pاز ﻃﺮﯾﻖ روش  Mﺑﺎور داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛

 .۳اﮔﺮ  pﺻﺎدق ﻧﻤﯽﺑﻮد و  Sﻣﯽﺑﺎﯾﺪ از روش  Mاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ  pﺑﺎور آورد ،آنﮔﺎه  Sﺑﻪ  pاز ﻃﺮﯾﻖ روش M

ﺑﺎور ﻧﻤﯽآورد؛

 .۴اﮔﺮ  pﺻﺎدق ﻣﯽﺑﻮد و  Sﻣﯽﺑﺎﯾﺪ از روش  Mاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ  pﺑﺎور آورد ،آنﮔﺎه  Sﺑﻪ  pاز ﻃﺮﯾـﻖ روش M

ﺑﺎور ﻣﯽآورد.

در اداﻣﻪ ،ھﻤﻪ ﺟﺎ از ﺑﯿﺎن رواﯾﺖ اﺻﻼحﺷﺪه ﭼﺸﻢﭘﻮﺷﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﺗﻨﮫﺎ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺿـﺮورت ﺑﺎﺷـﺪ ﺑـﻪ آن اﺷـﺎره ﺧـﻮاھﻢ
ﮐﺮد.

1

ﻣﮑﺘﺐ )(literatureھﺎی ﻣﻌﺮﻓﺖﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﺴﯽ ﻣﺘﻌﺮض آﻧﮫﺎ ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺷﺮط ﺳـﻮم ﺑﯿـﺎن ﻣـﯽﮐﻨـﺪ

در ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﻼف واﻗﻌﯽ ﮐﻪ  pﮐﺎذب اﺳﺖ S ،آن را ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮد .ھﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﮐﺮﯾﭙﮑـﯽ )

Saul

 (Kripkeﻧﯿﺰ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﮫﻮدی ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺮض ﮐﻪ »ﺣﺘـﯽ اﮔـﺮ  pﺻـﺎدق

ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽﺑﻮد S ،ﺑﺪان ﺑﺎور داﺷﺖ« ،ردﯾﻪای اﺳﺖ ﺑﺮ ادﻋﺎی ﻣﻌﺮﻓـﺖداﺷـﺘﻦ  Sﺑـﻪ  .Pدر واﻗـﻊ ،اﯾـﺪه
اﺻـ ِ
ـﻠﯽ ﺷــﺮط ﺳــﻮم ،ﺗﻀــﻤﯿﻦ اﯾــﻦ ﻧﮑﺘــﻪ اﺳــﺖ ﮐــﻪ از اﻃــﻼق ﻣﻌﺮﻓــﺖ ﺑــﻪ  Sدر ﭼﻨــﯿﻦ ﻣــﻮاردی
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﻮد ،ﯾﺎ در واﻗﻊ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﻪ ﮐﺬب آن ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﻮد ،اﻣﺎ از آﻧﺠـﺎ ﮐـﻪ در ﺳـﯿﺮ ﺑﺤـﺚ

ﻣﺸﺨﺺ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮط ﺑﻪﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﻃﻼق ﻣﻌﺮﻓﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ و در واﻗﻊ ﻣـﻮاردی
وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در آن ھﺮﭼﻨﺪ ھﺮ ﺳﻪ ﺷﺮط اول ﺑﺮآورده ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻨـﺎﺑﺮ ﺷـﮫﻮد ﺑـﻪ  Sﻣﻌﺮﻓـﺖ

اﻃﻼق ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺮط ﭼﮫﺎرﻣﯽ ھﻢ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ اﮔﺮ  pﺻﺎدق ﺑﻮد S ،ﺑـﻪ آن

ﺑﺎور ﻣﯽآورد .ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ،ﻧﻪﺗﻨﮫﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ واﻗﻌﯽ  pﺻـﺎدق اﺳـﺖ و  Sﺑـﺪان ﺑـﺎور دارد ،ﺑﻠﮑـﻪ

اﮔﺮ در ﺷﺮاﯾﻂ دﯾﮕﺮی  pﺻﺎدق ﺑﻮد ﻧﯿﺰ  Sﺑﺪان ﺑﺎور ﻣﯽآورد .ادﻋﺎی ﻧﻮزﯾﮏ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐـﻪ اﯾـﻦ
ﭼﮫﺎر ﺷﺮط در ﮐﻨﺎر ھﻢ ﺷﺮطھﺎی ﺿﺮوری و ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای اﻃـﻼق ﻣﻌﺮﻓـﺖ را ﻓـﺮاھﻢ ﻣـﯽآورﻧـﺪ؛

۷۹

ﯾﻌﻨﯽ  Sﺑﻪ  pﻣﻌﺮﻓﺖ ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ اﮔﺮ و ﺗﻨﮫﺎ اﮔﺮ ﺷﺮطھﺎی ) (۱ﺗـﺎ ) (۴ﺑـﺮآورده ﺷـﻮﻧﺪ .از ﺑـﯿﻦ

دو ﺷﺮط ) (۳و ) (۴ﺑﺎر اﺻﻠﯽ ﺑﻪ دوش ﺷﺮط ) (۳اﺳﺖ و ﻣﺒﺎﺣﺚ درﺑﺎره اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑـﻪ
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﻧﻮزﯾﮏ ،ﺑﻪ ﻣﺜﺎلھﺎی ﻧﻘﻀﯽ ﮐﻪ ﮐـﺎﻟﯿﻦ َﻣﮕـﯿﻦ )… (Colin McGinn; 1950-و ﺳـﻮل ﮐﺮﯾﭙﮑـﯽ
ﻋﻠﯿﻪ ﺷﺮط ﺳﻮم ﻣﻄﺮح ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺧﻮاھﻢ ﭘﺮداﺧﺖ.
در دﻓــﺎع از ﺷــﺮط ) (۳ﮐــﻪ در ﻣﮑﺘــﺐھــﺎی ﻣﻌﺮﻓــﺖﺷﻨﺎﺳــﯽ ﺑــﻪﻋﻨــﻮان ﺷــﺮط ﺣﺴﺎﺳــﯿﺖ

) (sensitivityﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و از اﯾﻦ ﭘﺲ ﻣﻦ ھﻢ از اﯾﻦ ﻋﻨﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاھﻢ ﮐـﺮد ،ﻣـﯽﺗـﻮان
ﺑﻪ ﻣﻮاردی اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻼﺳﯿﮏ و ﮔـﺎه ﺑﺮﺧـﯽ دﯾﮕـﺮ از ﺗﺤﻠﯿـﻞھـﺎی ﺑـﺪﯾﻞ ،از ﺣـﻞ
ﻣﺸﮑﻼت ﯾﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻣﺜﺎلھﺎی ﻧﻘﺾ ﻋﺎﺟﺰﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻮزﯾﮏ ﺑﻪراﺣﺘﯽ آﻧﮫـﺎ را ﺣـﻞ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺜﺎلھﺎی ﻧﻘﺾ ﮔﺘﯿﻪوار را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ دو ﻧﻔﺮ در اﺗﺎق ﻣﻦ ھﺴـﺘﻨﺪ و ﻣـﻦ
ﻼ ﻣـﻦ
ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺷﻮاھﺪی ﺑﺎور دارم ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آﻧﮫﺎ ،ﯾﻌﻨﯽ اﺳﻤﯿﺖ ،ﻣﺎﻟﮏ ﺧﻮدرو ﻓﻮرد اﺳﺖ؛ ﻣـﺜ ً
ﭘﯿﺶﺗﺮ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ او را دﯾﺪهام ،ﺑﺎرھﺎ دﯾﺪهام ﮐﻪ او ﺑﺎ ﺧﻮدرو ﻓﻮرد راﻧﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﮐﻨـﻮن
 .1ﻣﺎﻧﻨﺪ ھﺮ ﻣﻮﺿﻮع دﯾﮕﺮی در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻓﻠﺴﻔﯽ ،ﭘﺬﯾﺮش اﯾﻦ دو ﺷﺮط ﻧﯿﺰ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﻧﯽ دارد ،اﻣﺎ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻧﻮزﯾﮏ ﺧﻮد ﺑﺪون ﺑﺤﺚ
ﺑﯿﺸﺘﺮی اﯾﻦ دو ﺷﺮط را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﭼﻮن ﺑﺤﺚ ﻣﻦ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ دو ﺷﺮط ﻣﺮﺑﻮط ﻧﻤﯽﺷﻮد ،از ﺑﺤﺚ درﺑﺎره اﯾـﻦ
دو ﺷﺮط ﻣﯽﮔﺬرم.

ﻧﻮزﯾﮏ ،ﻣﻌﺮﻓﺖ و ﺷﺮط ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ

ﺳﻮد ﯾﺎ زﯾﺎن اﯾﻦ ﺷﺮط ﺳﺎﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ .در اداﻣـﻪ ،ﭘـﺲ از ﺗﻮﺿـﯿﺢ ﻣﺨﺘﺼـﺮی درﺑـﺎره ﻧﻈﺮﯾـﻪ

ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ھﻤﺎن ﺧﻮدرو ﺑﻪ دﯾﺪار ﻣﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ و . ...ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ھﻤﯿﻦ ﺑﺎور ،ﻣﻦ ﺑﺎور ﻣﯽآورم ﮐﻪ ﮐﺴـ

در اﺗﺎق ﻣﻦ ﻣﺎﻟ ﯾ ﺧﻮدرو ﻓﻮرد اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﻨﺎﺑﺮاﺗﻔﺎق ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ ﭘﯿﺶ ،از اﺳﻤﯿﺖ ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ ﺑـﺪھﯽ
ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺳﻠﺐ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺟﻮﻧﺰ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻔـﺮ دوﻣـﯽ ﮐـﻪ در اﺗـﺎق ﻣـﻦ اﺳـﺖ ،ﺑـﻪواﻗـﻊ

ﻣﺎﻟﮏ ﯾﮏ ﺧﻮدروی ﻓﻮرد اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﯾﻦ ﺑﺎور ﮐﻪ ﮐﺴ در اﺗﺎق ﻣـﻦ ﻣﺎﻟـ

ﯾـ

ﺧـﻮدرو ﻓـﻮرد

اﺳﺖ ﺻﺎدق اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻧﻪ ﺑﺪان ﺳﺒﺐ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدم ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻠـﺖ ﮐـﻪ ﮐـﺲ دﯾﮕـﺮی
ﺧﻮدرو ﻓﻮرد دارد .در اﯾﻦ ﻣﻮرد ،ﺑﺎور ﻣﻦ ھﻢ ﻣﻮﺟﻪ و ھﻢ ﺻﺎدق اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﺤﻠﯿـﻞ
ﮐﻼﺳﯿﮏ ،ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻌﺮﻓﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ در اﺗـﺎق ﻣـﻦ ﻣﺎﻟـﮏ ﺧـﻮدرو ﻓـﻮرد اﺳـﺖ ،در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭼﻮن ﺑﺎور ﻣﻦ از روی اﺗﻔﺎق ﺻـﺎدق اﻓﺘـﺎده اﺳـﺖ ،ﺑـﻪ ﭼﻨـﯿﻦ ﻣـﻮاردی ﻣﻌﺮﻓـﺖ اﻃـﻼق
ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺷﺮط ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﻪراﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺣﻞ ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﺑﺨـﻮاھﯿﻢ اﯾـﻦ ﺷـﺮط را

۸۰

در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺧﺎص ﺑﺎزﻧﻮﯾﺴﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد:
* اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در دﻓﺘﺮ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﮏ ﺧﻮدرو ﻓﻮرد ﻧﺒﻮد ،ﻣﻦ ﺑﺎور ﻧﻤﯽآوردم ﮐﻪ ﮐﺴـﯽ
در دﻓﺘﺮ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﮏ ﻓﻮرد اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺷﺮط ﺑﺮآورده ﻧﻤﯽﺷﻮد ،زﯾﺮا اﮔﺮ ﺟﻮﻧﺰ در اﺗﺎق ﻣﻦ ﻧﺒﻮد ،ﯾـﺎ اﮔـﺮ ﺑـﻮد و ﻣﺎﻟـﮏ ھـﯿﭻ
ﺧﻮدرو ﻓﻮردی ﻧﺒﻮد ،ﺑﺎز ھﻢ ﻣﻦ ﺑﺎور ﻣﯽآوردم ﮐﻪ ﮐﺴﯽ در دﻓﺘﺮ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﮏ ﻓﻮرد اﺳﺖ ،زﯾـﺮا

ﺳﺎل ﻫﺠﺪﻫﻢ ،ﺷﻤﺎره  ،72زﻣﺴﺘﺎن 1392

ﺑﺎور دارم ﮐﻪ اﺳﻤﯿﺖ و ﻧﻪ ﺟﻮﻧﺰ ،ﻣﺎﻟﮏ ﯾﮏ ﺧﻮدروی ﻓﻮرد اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑـﺎ اﻓـﺰودن ﺷـﺮط
ِ
ِ
ﮐﻼﺳـﯿﮏ ﺗﺤﻠﯿـ ِﻞ
ﻣﺸـﮑﻼت
»ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ« ﺑﻪ دو ﺷـﺮط »ﺻـﺪق« و »ﺑـﺎور« ﻣـﯽﺗـﻮاﻧﯿﻢ ﯾﮑـﯽ از
ِ
ﮐﻼﺳﯿﮏ ﻣﻌﺮﻓﺖ را ﺣﻞ ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ روش ﺑﻪﺳﺎدﮔﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺜﺎلھﺎی ﻧﻘﻀﯽ را ﮐﻪ ﺧـﻮد
ﮔﺘﯿﻪ در ﻣﻘﺎﻟﻪاش ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد داده اﺳﺖ و ﻧﯿﺰ ﻣﺜﺎلھﺎﯾﯽ ﺷﺒﯿﻪ آن دو را ﮐﻪ ﺑـﺮ ﻣﺒﻨـﺎی آﻧﮫـﺎ ﺳـﺎﺧﺘﻪ

ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺣﻞ ﮐﺮد.
اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ،اﯾﻦ ﺷﺮط ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺜﺎلھﺎ را ﻧﯿﺰ درﺑﺎره ﺑﺪﯾﻞھﺎی ﻣﺮﺑـﻮط ﺣـﻞ ﮐﻨـﺪ.
1
ﻣﺜﺎل ﻣﺸﮫﻮر اﻧﺒﺎرھﺎی ﺗﻘﻠﺒﯽ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ھﻨﺮی ھﻨﮕﺎم راﻧﻨـﺪﮔﯽ در ﮐﻨـﺎره
ﺟﺎده اﻧﺒﺎری ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ و ﺑﺎور ﻣﯽآورد ﮐﻪ اﻧﺒﺎری در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻓـﺮض ﮐﻨﯿـﺪ در آن ﻣﻨﻄﻘـﻪ
ﺗﻌﺪاد ﻓﺮاواﻧﯽ اﻧﺒﺎر ﺗﻘﻠﺒﯽ وﺟﻮد دارد و ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺻﺎﺣﺐ آن ﻣﻨﻄﻘﻪ در آن ﻧﻘﻄﻪ اﻧﺒﺎری واﻗﻌﯽ
ﺑﺮﭘﺎ ﻧﻤﯽﮐﺮد ،اﻧﺒﺎری ﺗﻘﻠﺒﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی آن ﻗﺮار ﻣﯽداد .ھﺮﭼﻨـﺪ اﻧﺒـﺎری ﮐـﻪ ھﻨـﺮی دﯾـﺪه اﻧﺒـﺎری
ﻼ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻧﺒﺎری ﺗﻘﻠﺒﯽ
واﻗﻌﯽ اﺳﺖ ،ﺗﻨﮫﺎ از روی اﺗﻔﺎق اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ و ﮐﺎﻣ ً
 .1اﯾﻦ ﻣﺜﺎل ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺑﻪ اﻟﻮﯾﻦ ﮔﻠﺪﻣﻦ )۱۹۷۶م (.ﻧﺴﺒﺖ داده ﻣـﯽﺷـﻮد ،ھﺮﭼﻨـﺪ ﺑـﻪﺗﺼـﺮﯾﺢ ﺧـﻮد او در ﻧﻮﺷـﺘﻪھـﺎی ﺑﻌـﺪیاش آن را
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦﺑﺎر ﮐﺎرل ﮔﯿﻨﺖ ) (Carl Ginetﻣﻄﺮح ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.

را ﺑﺒﯿﻨﺪ و ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی آن ﺑﺎور ﺑﯿﺎورد ﮐﻪ اﻧﺒﺎری در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳـﺖ .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد ھﻤﯿﻦ ﻋﻨﺼـﺮ اﺗﻔـﺎق
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺷﮫﻮد ﺑﻪ ﺑﺎور ھﻨﺮی ﻣﻌﺮﻓﺖ اﻃﻼق ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺣﺎل ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﻧﻮزﯾـﮏ ،ﺑـﻪ ﺧـﻼف
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻼﺳﯿﮏ از ﻋﮫﺪه اﯾﻦ ﻣﺜﺎل ﺑﺮﻣﯽآﯾﺪ ،زﯾﺮا در اﯾﻦ ﻣﺜﺎل ﺷﺮط ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﺮآورده ﻧﺸﺪه

ﻼ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺟـﺎی اﻧﺒـﺎر واﻗﻌـﯽ
اﺳﺖ ،ﭼﻮن اﮔﺮ اﻧﺒﺎری واﻗﻌﯽ ھﻢ در ﻣﻨﻄﻘﻪ وﺟﻮد ﻧﻤﯽداﺷﺖ ،ﻣﺜ ً
اﻧﺒﺎری ﺗﻘﻠﺒﯽ ھﻢ ﺑﻮد ،ﺑﺎز ھﻨﺮی ﺑﺎور ﻣﯽآورد ﮐﻪ اﻧﺒﺎری واﻗﻌﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ وﺟﻮد دارد.

اﻣﺎ ﺷﺮط ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ھﻤﻪ ﻣﺜﺎلھﺎی ﻧﻘﺾ را ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﻞ ﮐﻨﺪ و ﻣﺜﺎلھﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد ﮐـﻪ

ھﺮﭼﻨﺪ در آﻧﮫﺎ ھﺮ ﺳﻪ ﺷﺮط اول ﺗﺎ ﺳﻮم رﻋﺎﯾـﺖ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ،ﻣـﺎ ﺑﻨـﺎﺑﺮ ﺷـﮫﻮد ﺑـﻪ آن ﻣﻌﺮﻓـﺖ

اﻃﻼق ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ .ﻓﺮض ﮐﻨﯿـﺪ ﻣـﻦ ﻣﻐـﺰی در ﺧﻤـﺮه ) (brain-in-a-vatھﺴـﺘﻢ ﮐـﻪ داﻧﺸـﻤﻨﺪی

دﯾﻮاﻧﻪ در ﻣﻦ ،از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﺑﺎور را اﯾﺠـﺎد ﮐـﺮده اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻣـﻦ ﻣﻐـﺰی در ﺧﻤـﺮه ﻫﺴـﺘﻢ .در اﯾـﻦ

ﺷﺮاﯾﻂ ،ﺑﻪﯾﻘﯿﻦ ﻣﻦ ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﮐﻪ ﻣﻐﺰ در ﺧﻤﺮه ھﺴﺘﻢ ،اﻣﺎ ﺷﺮط ﺣﺴﺎﺳـﯿﺖ ﺑـﺮآورده ﻣـﯽﺷـﻮد،

زﯾﺮا اﮔﺮ ﻣﻐﺰ در ﺧﻤﺮه ﻧﺒﻮدم ،اﯾﻦ ﺑﺎور را ﻧﯿﺰ ﻧﺪاﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﻐﺰ در ﺧﻤﺮه ھﺴﺘﻢ .ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺷـﺮط

ﭼﮫﺎرﻣﯽ ھﻢ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ.

۸۱

ھﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺗﺮ اﺷﺎره ﺷﺪ ﺷﺮط ﭼﮫﺎرﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﻮزﯾﮏ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔـﺮ p

ﺻﺎدق ﺑﻮد S ،ﺑﻪ آن ﺑﺎور ﻣﯽآورد .اﯾﻦ ﺷﺮط ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﻣﺜﺎل ﻣﻐﺰ در ﺧﻤﺮه را ﺣﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﮔـﺮ

ﺧﻤﺮه ﺑﻮدم ،ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻐﺰ در ﺧﻤﺮه ھﺴﺘﻢ ﺑﺎور ﻣﯽآوردم .در اﯾﻦ ﻣﺜﺎل ،ھﺮﭼﻨـﺪ ﻣـﻦ در ﺟﮫـﺎن

واﻗﻊ ﻣﻐﺰ در ﺧﻤﺮه ھﺴﺘﻢ و ﺑﻪ اﯾـﻦ ﮔـﺰاره ﺑـﺎور دارم ﮐـﻪ ﻣﻐـﺰ در ﺧﻤـﺮه ھﺴـﺘﻢ ،ﺟﮫـﺎنھـﺎﯾﯽ

ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺟﮫﺎن واﻗﻊ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ھﺮﭼﻨﺪ در آﻧﮫﺎ ﻣﻐﺰ در ﺧﻤـﺮه ھﺴـﺘﻢ ،داﻧﺸـﻤﻨﺪ دﯾﻮاﻧـﻪ

در ﻣﻦ اﯾﻦ ﺑﺎور را اﯾﺠﺎد ﻧﮑﺮده اﺳﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺷﺮط ) (۴ﺑﺮآورده ﻧﻤﯽﺷﻮد.

اﯾﻦ ﺷﺮط ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺜﺎل ﻣﺮگ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮر را ﻧﯿﺰ ﺣﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻓـﺮض ﮐﻨﯿـﺪ دﯾﮑﺘـﺎﺗﻮری در

ﮐﺸﻮری ﺑﺴﯿﺎر دور ﮐﺸﺘﻪ ﻣـﯽﺷـﻮد و ﺧﺒـﺮ آن ﺑـﻪﺳـﺮﻋﺖ در رﺳـﺎﻧﻪھـﺎ ﻣﻨﺘﺸـﺮ ﻣـﯽﺷـﻮد ،اﻣـﺎ

ﺑﯽدرﻧﮓ ﻧﺰدﯾﮑﺎن دﯾﮑﺘﺎﺗﻮر ﺗﮑﺬﯾﺒﯿﻪای ﺻﺎدر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺮگ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮر را اﻧﮑﺎر ﻣـﯽﮐﻨﻨـﺪ.
ھﻤﻪ اﻓﺮادی ﮐـﻪ ﺧﺒـﺮ ﻣـﺮگ دﯾﮑﺘـﺎﺗﻮر را ﺷـﻨﯿﺪهاﻧـﺪ از ﺗﮑﺬﯾﺒﯿـﻪ آﮔـﺎه ﻣـﯽﺷـﻮﻧﺪ و ﯾـﺎ ﺑـﺎور

ﻣﯽآورﻧﺪ ﮐﻪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮر زﻧﺪه اﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﺎور ﺧﻮد را ﺗﻌﻠﯿﻖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺗﻨﮫـﺎ ﯾـﮏ ﻧﻔـﺮ از اﯾـﻦ ﻣﯿـﺎن

ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺗﮑﺬﯾﺒﯿﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد و ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧـﺪ ﮐـﻪ دﯾﮑﺘـﺎﺗﻮر ﮐﺸـﺘﻪ ﺷـﺪه

اﺳﺖ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ او ﺗﻨﮫﺎ از روی اﺗﻔﺎق ﺑﺎور ﺻﺎدق ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﻧﻤﯽﺧﻮاھﯿﻢ ﺑـﻪ

او اﻃﻼق ﻣﻌﺮﻓﺖ ﮐﻨﯿﻢ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺳﻪ ﺷﺮط اول را ﺑﺮآورده ﻣـﯽﺳـﺎزد .ﺗﻨﮫـﺎ ﺷـﺮط ﭼﮫـﺎرم

ﻧﻮزﯾﮏ ،ﻣﻌﺮﻓﺖ و ﺷﺮط ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ

ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺷﺮط ﭼﮫﺎرم را ﻣﻐﺰ در ﺧﻤﺮه ﺑﺎزﻧﻮﯾﺴﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﯿﺎن ﺧﻮاھـﺪ ﮐـﺮد ﮐـﻪ اﮔـﺮ ﻣﻐـﺰ در

اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮآورده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،زﯾﺮا در ﺟﮫﺎنھﺎﯾﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑـﻪ ﺟﮫـﺎن واﻗـﻊ ﮐـﻪ ھﻨـﻮز ﺻـﺎدق

اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮر ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،او ﺗﮑﺬﯾﺒﯿﻪ را ﺷﻨﯿﺪه اﺳـﺖ و ﺑـﺎور آورده ﮐـﻪ دﯾﮑﺘـﺎﺗﻮر
ھﻨﻮز زﻧﺪه اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺷﺮط ﭼﮫﺎرم ﺑﺮآورده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

 .۲ﻣﮕﯿﻦ و ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﻧﻮزﯾﮏ

ﮐﺎﻟﯿﻦ ﻣﮕﯿﻦ در ﻣﻘﺎﻟﻪ »ﻣﻔﮫﻮم ﻣﻌﺮﻓـﺖ« ) ،(McGinn, 1984ﺑـﻪ ﻧﻘـﺪ ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﭘﯿﺸـﻨﮫﺎدی ﻧﻮزﯾـﮏ از

ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻣﯽﭘﺮدازد .او ﺑﻪ ﺳﻪ روش ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﻧﻮزﯾﮏ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻧﺨﺴﺖ ﺿـﺮوری
ِ
ﻣﺸـﮑﻼت ﻧﻮزﯾـﮏ
و ﮐﺎﻓﯽﺑﻮدن ﺗﺤﻠﯿﻞ او ﺑﺮای ﻣﻌﺮﻓﺖ را ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﯽﮐﺸﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ

در ﺗﺤﻠﯿ ِﻞ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﺻﺪقھﺎی ﺿﺮوری ﻣـﯽﭘـﺮدازد و ﺳـﺮاﻧﺠﺎم دﻏﺪﻏـﻪای روشﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ را

ﭘﯿﺶ ﻣﯽﻧﮫﺪ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﺤﺚ ﻣﻦ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ ﮐﻪ درﺑـﺎرۀ ﺷـﺮط ﺣﺴﺎﺳـﯿﺖ ﺷـﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘـﻪ

۸۲

ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ ،ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ اول اﻧﺘﻘﺎدھﺎی او ﺧﻮاھﻢ ﭘﺮداﺧﺖ ،آنھـﻢ ﺗـﺎ آﻧﺠـﺎ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺷـﺮط

ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎﺷﺪ.

1

 .۲.۱ﺿﺮوریﻧﺒﻮدن ﺷﺮط ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ :ﻣﮕﯿﻦ ﻣﺜﺎلھـﺎﯾﯽ اراﺋـﻪ ﻣـﯽﮐﻨـﺪ ﮐـﻪ در آﻧﮫـﺎ ﺷـﺮط

ﺳﺎل ﻫﺠﺪﻫﻢ ،ﺷﻤﺎره  ،72زﻣﺴﺘﺎن 1392

ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻗﻮی اﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ،ﺷـﺮط ﺣﺴﺎﺳـﯿﺖ ﺑـﺮای اﻃـﻼق ﻣﻌﺮﻓـﺖ ﺿـﺮوری

ﻧﯿﺴﺖ .ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ اﻟﮫﻪ ﺧﯿﺮﺧﻮاھﯽ در ﺟﮫـﺎن وﺟـﻮد دارد ﮐـﻪ ﻗﺼـﺪ دارد ھﻤـﻪ ورودیھـﺎی
ﺣﺴﯽ ﻣﺎ را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ؛ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ اﮔﺮ ھﻤﻪ ورودیھﺎی ﺣﺴـﯽ ﻣـﺎ از ﻣﯿـﺎن ﺑﺮوﻧـﺪ ،ﮐـﺎری

ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ھﻤﭽﻨﺎن اﺣﺴﺎس ﮐﻨﯿﻢ آﻧﮫﺎ در اﻃﺮاف ﻣﺎ ﺣﺎﺿﺮﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﺣﺘـﯽ اﮔـﺮ ھـﯿﭻ

ﺳﮕﯽ در اﻃﺮاف ﻣﺎ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺎ ھﯿﭻ ﺳﮕﯽ ﻧﺒﯿﻨﯿﻢ ،او در ﻣﺎ اﯾـﻦ اﺣﺴـﺎس

را اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﮕﺎر ھﻨﻮز ﺳﮓھﺎﯾﯽ ھﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺎ آﻧﮫﺎ را ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ .اﻓﺰون ﺑـﺮ اﯾـﻦ ،ﻓـﺮض

ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻤﻪ ﺟﮫﺎن درﺑﺎره ﻣﻦ از ﻣﯿﺎن ﺑﺮود و اﯾﻦ اﻟﮫﻪ ھـﻢ اﯾـﻦ

ﺗﻮان را دارد ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺮآورده ﺳـﺎزد .ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﯾـﻦ ﺷـﺮﻃﯽ ﺧـﻼف واﻗـﻊ ﺻـﺎدق

ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ »اﮔﺮ ھﯿﭻ ﺷﯿﺌﯽ در اﻃﺮاف  Sوﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ،ﺑﺎز ھﻢ  Sﺑﺎور ﻣـﯽداﺷـﺖ ﮐـﻪ آن

اﺷﯿﺎ وﺟﻮد دارﻧﺪ« .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺷﺮط ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺻﺪق ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا ﺣﺘﯽ اﮔـﺮ
ِ
اﻃـﺮاف  Sاﺳـﺖ ،ﺑـﺎز ھـﻢ  Sﺑـﺪان ﺑـﺎور
 pﮐﺎذب ﺑﻮد ،در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ  pﮔﺰارهای درﺑﺎره ﺟﮫـﺎن

داﺷﺖ و از اﯾﻦرو ،ﻃﺒﻖ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻮزﯾﮏ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ  Sﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﻪ  pرا اﻃﻼق ﮐﺮد .ﺣﺎل ﻓـﺮض
. McGinn, 1984:
 .1ﺑﺎزﺳﺎزی ﻣﻦ از اﯾﻦ ﻣﺜﺎلھﺎ ﻣﺒﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﺑﺮ1984 9 - 16 :

ﮐﻨﯿﺪ در واﻗﻊ در ﺟﮫﺎن واﻗـﻊ ھـﯿﭻﮔـﺎه ﭼﻨـﯿﻦ اﺗﻔـﺎﻗﯽ رخ ﻧﻤـﯽدھـﺪ و از اﯾـﻦرو S ،ھﻤﭽﻨـﺎن

ﺑﻪدرﺳﺘﯽ ﺑﺎور دارد ﮐﻪ اﺷﯿﺎﯾﯽ اﻃﺮاف ﻣﻦ وﺟـﻮد دارﻧـﺪ .در اﯾـﻦ ﺷـﺮاﯾﻂ ﺑﻨـﺎﺑﺮ ﺷـﮫﻮد ﺗﻤﺎﯾـﻞ

ﻧﺪارﯾﻢ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ  Sﻧﻤﯽداﻧﺪ اﺷﯿﺎﯾﯽ در اﻃﺮاف او وﺟﻮد دارﻧﺪ .در واﻗﻊ ،در اﯾﻨﺠـﺎ ﺷـﮫﻮد ﻣـﺎ

اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ  Sﺑﻪ ﮔﺰاره »اﻃﺮاف ﻣﻦ اﺷﯿﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد« ﻣﻌﺮﻓﺖ دارد ،اﻣﺎ در ﻓـﺮض ﯾﺎدﺷـﺪه

ﺷﺮطھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻮزﯾﮏ ﺑﺮای ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﺮ ﻣﯽﺷﻤﺎرد ،ﺑﺮآورده ﻧﻤـﯽﺷـﻮد و از اﯾـﻦرو S ،ﻣﻌﺮﻓـﺖ
ﻧﺨﻮاھﺪ داﺷﺖ.

اﯾﻦ ﻣﺜﺎل را ﻣﯽﺗﻮان درﺑﺎره اذھﺎن دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺮح ﮐﺮد .ﻓـﺮض ﮐﻨﯿـﺪ اﯾـﻦ اﻟﮫـﻪ ﺧﯿﺮﺧـﻮاه

ﻗﺼﺪ دارد ﮐﻪ ھﺮﮔﺎه دﯾﮕﺮ اﻧﺴﺎنھﺎ اذھﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ دادﻧﺪ ،در ﻣـﻦ اﯾـﻦ ﺑـﺎور را اﯾﺠـﺎد

ﮐﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ ھﻤﭽﻨﺎن ذھﻦ دارﻧﺪ .ﻓﺮض ﮐﻨﯿﻢ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ھﻢ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﭼﻨـﯿﻦ اﻣـﺮی رخ
دھﺪ و اﯾﻦ اﻟﮫﻪ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻗﺪرت را دارد ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﺣﺴﺎﺳﯽ را در ﻣﻦ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﯿﺎورد .ﺣﺎل اﮔـﺮ

در ﺟﮫﺎن واﻗﻊ ﭼﻨﯿﻦ اﻣﺮی رخ ﻧﺪھﺪ ،ﺷﺮط ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﺮآورده ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗـﻮاﻧﯿﻢ ﺑـﻪ S

اﯾﻦ ﺑﺎور را ﻧﺴﺒﺖ دھﯿﻢ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ اﻓﺮاد ذھﻦ دارﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺷﮫﻮد ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در واﻗﻊ ﻣﻌﺮﻓـﺖ

ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد .ﺗﮑﯿﻪ او ﺑﺮ ﺷﮫﻮدی اﺳﺖ ﮐﻪ در آﻏﺎز ﻣﻮﺟﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﻪﻇﺎھﺮ ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕـﺮ در
اﯾﻦ ﺷﮫﻮد ﺑﺎ او ﺷﺮﯾﮏاﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﺮای ﻧﺸﺎندادن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺜﺎلھـﺎی او ﻋﻠﯿـﻪ ﭘﯿﺸـﻨﮫﺎد ﻧﻮزﯾـﮏ
ﮐﺎرﮔﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺸﺎن دھﯿﻢ ﯾﺎ دﺳﺖﮐﻢ ﺑﮑﻮﺷﯿﻢ ﻧﺸﺎن دھﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺑﻪرﻏـﻢ اﯾﻨﮑـﻪ ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ
ﻣﯽرﺳﺪ در ﺷﮫﻮد او ﺷﺮﯾﮏ ھﺴﺘﯿﻢ ،در واﻗﻊ آن ﺷﮫﻮد ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ .درﺑﺎره اﯾﻦ دو ﻣﺜﺎل ﺑـﻪ

ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﺷﺘﺒﺎه ﻣﮕﯿﻦ ﺗﻮﺟﻪﻧﮑﺮدن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در واﻗﻊ ادﻋﺎی ﻧﻮزﯾﮏ ﻧﻪ ادﻋـﺎﯾﯽ
درﺑﺎره ﺟﮫﺎن واﻗﻊ ،ﮐﻪ ادﻋﺎﯾﯽ وﺟﮫﯽ اﺳﺖ .ادﻋﺎی ﻧﻮزﯾﮏ در ﺷﺮط ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ اﯾـﻦ ﺑـﻮد ﮐـﻪ
اﮔﺮ  pدر ﺟﮫﺎنھﺎی ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺟﮫﺎن واﻗﻊ ﮐﺎذب ﺑﻮد ،آنﮔﺎه ﻣﻦ ﺑﻪ  pﺑـﺎور ﻧﻤـﯽآوردم .اﯾـﻦ
اﺻﻞ ،ھﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﮫﻮدی و ﭘـﺬﯾﺮﻓﺘﻨﯽ ﻣـﯽآﯾـﺪ و ﮔﻔـﺘﻦ ﺟﻤﻠـﻪای ﻣﺎﻧﻨـﺪ
اﯾﻨﮑﻪ »ﺣﺘﯽ اﮔﺮ  pﮐﺎذب ﺑﻮد  Sﺑﻪ آن ﺑﺎور ﻣﯽآورد« اﯾﻦ ﺗﻤﺎﯾﻞ را در ﻣـﺎ ﺑـﻪ وﺟـﻮد ﻣـﯽآورد
ﮐﻪ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ  Sﻣﻌﺮﻓﺖ ﻧﺪارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﮔﺮ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ در ﺟﮫﺎن واﻗﻊ ﭼﻨـﯿﻦ اﻟﮫـﻪای وﺟـﻮد دارد،
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ﮐﻪ دﺳﺖﮐﻢ در ﺑﺮﺧﯽ از ﺟﮫﺎنھﺎی ﻧﺰدﯾـﮏ ﺑـﻪ ﺟﮫـﺎن واﻗـﻊ ﻧﯿـﺰ ﭼﻨـﯿﻦ اﻟﮫـﻪای
وﺟﻮد دارد .ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ،در ﻣﺜﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﮕﯿﻦ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨـﺪ ﺟﮫـﺎﻧﯽ را ﺑﺎﯾـﺪ ﺟﮫـﺎن واﻗـﻊ در

ﻧﻮزﯾﮏ ،ﻣﻌﺮﻓﺖ و ﺷﺮط ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ

دارﯾﻢ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ اﻧﺴﺎنھﺎ ذھﻦ دارﻧﺪ و از اﯾﻦرو ،ﺷﺮط ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻗﻮی اﺳﺖ.
ﻣﮕﯿﻦ در اﯾﻦ ﻣﺜﺎلھﺎ ﺑﺮ ﺷﮫﻮد ﺗﮑﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و از اﯾﻦرو ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﺷﮫﻮد او ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑـﻮد و
ﻣﺜﺎلھﺎی ﻧﻘﺾ او را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ ،اﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﯽ ھﺮﭼﻪ ﺑﺎﺷـﺪ اﺳـﺘﺪﻻﻟﯽ ﻓﻠﺴـﻔﯽ ﻋﻠﯿـﻪ ﻣﮕـﯿﻦ

۸۳

ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ در آن ﭼﻨﯿﻦ اﻟﮫﻪای وﺟﻮد دارد .اﯾﻦ ﺟﮫﺎن ھﺮﭼﻨﺪ ﺟﮫﺎن واﻗﻊ اﺳﺖ ،در واﻗـﻊ
ﺟﮫﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ در آن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﺑﺎﯾـﺪ ﺗﻮﺟـﻪ داﺷـﺖ ﮐـﻪ ﺟﮫـﺎن
واﻗﻊ ﯾﮏ واژه ﻧﻤﺎﯾﻪای ) (indexicalاﺳﺖ ﮐﻪ در ھﺮ ﺟﮫﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑـﻪ ﮐـﺎر رود ﺑـﻪ ھﻤـﺎن ﺟﮫـﺎن
اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺣﺎل ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﮫﺎن ﻣﻤﮑﻨﯽ ﮐـﻪ در آن ﭼﻨـﯿﻦ اﻟﮫـﻪ

ﺧﯿﺮﺧﻮاھﯽ وﺟـﻮد دارد ،ﺟﮫـﺎن ﻣﻤﮑﻨـﯽ اﺳـﺖ ﺑﺴـﯿﺎر دور از ﺟﮫـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﻣـﺎ در آن زﻧـﺪﮔﯽ
ِ
ﺟﮫﺎن ﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎر دورﻧـﺪ .ﺣـﺎل وﻗﺘـﯽ ﻣﺜـﺎل
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و از اﯾﻦرو ،ﺟﮫﺎنھﺎی ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ آن ھﻢ از

ﻣﮕﯿﻦ را در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺜﺎل ،ﺟﻬﺎن واﻗـ در واﻗﻊ ھﻤﺎن ﺟﮫـﺎﻧﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﭼﻨﯿﻦ اﻟﮫﻪای وﺟﻮد دارد و از اﯾﻦرو ،در ﺟﮫﺎﻧﯽ ﻧﺰدﯾـﮏ ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﺟﮫـﺎن ھـﻢ
اﺷﯿﺎی اﻃﺮاف  Sﮐﻪ ﺧﻮد در آن ﺟﮫﺎن ﺳﺎﮐﻦاﻧﺪ از ﻣﯿﺎن ﻣﯽروﻧﺪ و او ھﻤﭽﻨﺎن ﺑـﺎور دارد ﮐـﻪ

۸۴

اﺷﯿﺎی اﻃﺮاف او وﺟﻮد دارﻧﺪ و از اﯾﻦرو ،ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ او ﻣﻌﺮﻓـﺖ ﻧﺴـﺒﺖ داد .در واﻗـﻊ ،اﯾـﺮاد
ِ
ﺟﮫﺎن واﻗﻌﯽ ﮐﻪ در آن زﻧﺪﮔﯽ ﻣـﯽﮐﻨـﯿﻢ،
اﺳﺎﺳﯽ ﻣﮕﯿﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺷﮫﻮدھﺎﯾﯽ درﺑﺎره
ِ
درﺑﺎره ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر دور از اﯾﻦ ﺟﮫﺎن ﻗﻀﺎوت ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .اﮔﺮ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻪای ِ
ﺟﮫﺎن واﻗﻊ دﻗﺖ
ﺑﻮدن
ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽرﺳﯿﻢ ﮐﻪ در آن ﺟﮫﺎن ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻣﻌﺮﻓﺖ داﺷﺖ و ﺷﮫﻮد ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ھﻤـﯿﻦ را
ﺧﻮاھﺪ ﮔﻔﺖ ،زﯾﺮا اﯾﻦ ﺗﻨﮫﺎ ﯾﮏ ﺗﺼﺎدف اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﮫﺎﻧﯽ ھﺴـﺘﯿﻢ ﮐـﻪ اﺷـﯿﺎی آن از ﻣﯿـﺎن

ﺳﺎل ﻫﺠﺪﻫﻢ ،ﺷﻤﺎره  ،72زﻣﺴﺘﺎن 1392

ﻧﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﻪراﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ در ﺟﮫﺎﻧﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺟﮫﺎن واﻗﻊ )دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ »ﺟﮫﺎن واﻗﻊ«
ﻧﻤﺎﯾﻪای اﺳﺖ( ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ در آن اﺷﯿﺎی ﺟﮫﺎن ﺧﺎرج وﺟﻮد ﻧﺪارﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﺷﺘﺒﺎه ﺧﻮاھﺪ ﺑـﻮد
اﮔﺮ ﺑﺎ ﺷﮫﻮدھﺎﯾﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺟﮫﺎن واﻗﻌﯽ ﮐﻪ در آن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐـﻪ ﺟﮫـﺎﻧﯽ ﺑﺴـﯿﺎر دور از
1
ﺟﮫﺎن ﯾﺎدﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺨﻮاھﯿﻢ درﺑﺎره اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻗﻀﺎوت ﮐﻨﯿﻢ.
ﻣﮕﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﭼﻪﺑﺴﺎ ﮐﺴﯽ ﺑﺤﺚ از اﻟﮫﻪ را ﻧﭙﺬﯾﺮد و ﺑﮕﻮﯾﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮردی ﻣﻘﺒﻮل ﻧﯿﺴـﺖ.
از اﯾﻦرو ،ﻣﺜﺎل دﯾﮕﺮی اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨـﺪ .ﻓـﺮض ﮐﻨﯿـﺪ  Sﺑـﺎور ﺻـﺎدق دارد ﮐـﻪ درﺧﺘـﺎن وﺟـﻮد
دارﻧﺪ ،اﻣﺎ اﮔﺮ درﺧﺘﺎن وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ او ھﻨﻮز ﺑﺎور داﺷـﺖ درﺧﺘـﺎن وﺟـﻮد دارﻧـﺪ ،زﯾـﺮا اﮔـﺮ
درﺧﺘﺎن وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﻮی ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﺑـﻮد ﮐـﻪ )ﺗﻨﮫـﺎ در( او اﯾـﻦ ﺑـﺎور را ﺑـﻪ وﺟـﻮد
ﻣﯽآورد ﮐﻪ درﺧﺘﺎن وﺟﻮد دارﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ھﻢ ﺷﺮط ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﺮآورده ﻧﻤﯽﺷﻮد ،زﯾـﺮا
 .1ﭼﻪﺑﺴﺎ ﮐﺴﯽ اﻋﺘﺮاض ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﻪایﺑﻮدن ﺟﮫﺎن واﻗﻊ ﻧﻈﺮﯾﻪای ﻧﺎدر اﺳﺖ و ھﻤﻪ آن را ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ .در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎدآور ﺷﻮم
ﮐﻪ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﻦ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻤﺎﯾﻪایﺑﻮدن ﺟﮫﺎن واﻗﻊ ﻧﯿﺴﺖ و اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺮای ﺗﻘﺮﯾﺐ ﺑـﻪ ذھـﻦ اﺳـﺖ .ﺗﻨﮫـﺎ ﺑﺎﯾـﺪ در ﻧﻈـﺮ
ﮔﺮﻓﺖ ﺟﮫﺎﻧﯽ ﮐﻪ در آن ﭼﻨﯿﻦ اﻟﮫﻪای وﺟﻮد دارد و از اﯾﻦرو ،ﺟﮫﺎنھﺎی ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ آن ﺟﮫﺎنھﺎﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر دور از ﺟﮫـﺎن واﻗـﻊ

)ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮﻧﻤﺎﯾﻪای ﻓﮫﻤﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد( ھﺴﺘﻨﺪ و از ھﻤﯿﻦرو ،ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﺷﮫﻮد ﻣﺘﻌﺎرف ﮐـﻪ ﺑـﺮ وﺿـﻌﯿﺖ ﺟﮫـﺎن
واﻗﻊ )ھﻤﭽﻨﺎن ﻏﯿﺮﻧﻤﺎﯾﻪای( ﻣﺒﺘﻨﯽ اﺳﺖ ،درﺑﺎره آﻧﮫﺎ ﻗﻀﺎوت ﮐﺮد.

ﺣﺘﯽ اﮔﺮ  pﮐﺎذب ھﻢ ﺑﻮد او ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ آن ﺑﺎور داﺷﺖ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣـﯽرﺳـﺪ ﺑﻨـﺎﺑﺮ ﺷـﮫﻮد ﻣـﺎ
ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﯾﻢ ﮐﻪ او ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﺰاره ﮐﻪ درﺧﺘﺎن وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻣﻌﺮﻓﺖ دارد ).(McGinn, 1984: 11
در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻣﮕﯿﻦ ،ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﺑﯿﺎن ﻧﻮزﯾﮏ از ﺷﺮﻃﯽھـﺎی ﺧـﻼف واﻗـﻊ ،ﺷـﺮط

ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺗﻨﮫﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮآورده ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺟﮫﺎنھـﺎی ﻣﻤﮑﻨـﯽ ﮐـﻪ

در آﻧﮫﺎ  pﮐﺎذب اﺳﺖ S ،ﺑﻪ  pﺑﺎور ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﺳﺨﻦ ،ﺗﻨﮫﺎ زﻣﺎﻧﯽ اﯾـﻦ ﺷـﺮط ﺑـﺮآورده

ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺟﮫﺎن ﻣﻤﮑﻨﯽ ﮐﻪ در آن  pﮐﺎذب اﺳـﺖ ﺗـﺎ اوﻟـﯿﻦ ﺟﮫـﺎن ﻣﻤﮑﻨـﯽ
ﮐﻪ در آن  pﺻﺎدق اﺳﺖ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ،در آﻧﮫﺎ  Sﺑـﻪ  pﺑـﺎور ﻧﺪاﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ .اﻣـﺎ ﺟﮫـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ
ﻣﮕﯿﻦ در اﯾﻦ ﻣﺜﺎل ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣـﯽﮐﻨـﺪ ،ﯾﻌﻨـﯽ ﺟﮫـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ در آن ﺷـﺮاﯾﻂ ﺟـﻮی )ﯾـﺎ ھـﺮ ﺷـﺮاﯾﻂ

دﯾﮕﺮی( ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای اﺳﺖ ﮐـﻪ ﺣﺘـﯽ اﮔـﺮ درﺧﺘـﺎن از ﻣﯿـﺎن ﺑﺮوﻧـﺪ S ،ھﻨـﻮز ﺑـﺎور دارد ﮐـﻪ آﻧﮫـﺎ

ھﻤﭽﻨﺎن وﺟﻮد دارﻧﺪ ،ﺟﮫﺎن ﺑﺴﯿﺎر دوری از ﺟﮫﺎن واﻗﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ در آن زﻧـﺪﮔﯽ ﻣـﯽﮐﻨـﯿﻢ.

در واﻗﻊ ،ﭼﻨﯿﻦ ﺟﮫﺎﻧﯽ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺟﮫﺎنھﺎﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐـﻪ ﺑﺎﯾـﺪ وﺿـﻌﯿﺖ آﻧﮫـﺎ را ﺑـﺮای درﯾـﺎﻓﺘﻦ

اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ ﺷﺮط ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﺮآورده ﺷﺪه اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ.

۸۵

 .۲.۲ﮐﺎﻓﯽﻧﺒﻮدن ﺷﺮط ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ :ﻣﺜﺎلھﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑـﺮای اﯾـﻦ ﻃﺮاﺣـﯽ ﺷـﺪه ﺑﻮدﻧـﺪ ﺗـﺎ ﻧﺸـﺎن

دھﻨﺪ ﺷﺮط ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﺮای ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺿﺮوری ﻧﯿﺴﺖ ،ﯾﺎ در واﻗﻊ ﺑﺮای اﯾﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻧﺸـﺎن دھﻨـﺪ

ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺷﮫﻮد ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﻣﻌﺮﻓﺖ دارﯾﻢ ،اﻣﺎ ﺷﺮط ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ در آﻧﮫـﺎ ﺑـﺮآورده ﻧﻤـﯽﺷـﻮد و ﺑـﺮ اﺳـﺎس
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻮزﯾﮏ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻧﺪارﯾﻢ .ﻣﮕـﯿﻦ ﻣﺜـﺎل دﯾﮕـﺮی اراﺋـﻪ ﻣـﯽﮐﻨـﺪ ﺗـﺎ ﻧﺸـﺎن دھـﺪ

ﺗﺤﻠﯿﻞ او ﺑﺮای ﻣﻌﺮﻓﺖ ﮐﺎﻓﯽ ھﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﯾﺎ در واﻗﻊ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻮزﯾـﮏ ﺑـﯿﺶ از ﺣـﺪ ﺿـﻌﯿﻒ اﺳـﺖ.

ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺜـﺎﻟﯽ اراﺋـﻪ ﮐﻨـﯿﻢ ﮐـﻪ در آن ﺑـﺎور ﺻـﺎدﻗﯽ وﺟـﻮد دارد ﮐـﻪ ﺑﻨـﺎﺑﺮ ﺷـﮫﻮد

ﻣﻌﺮﻓﺖ داﻧﺴﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﭼﻮن ﺑﻪﻧﻮﻋﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﺨﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺷـﺮط ﺣﺴﺎﺳـﯿﺖ
ﺑﺮآورده ﻣﯽﺷﻮد و از اﯾﻦرو ،ﻃﺒﻖ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻮزﯾﮏ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ  Sﻣﻌﺮﻓﺖ ﻧﺴﺒﺖ دھﯿﻢ.

ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ  Sﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻗﺒﯿﻠﻪای ﻣﯽرود ﮐـﻪ در آن ﻣـﺮدم ﻃﺒـﻖ ﺳـﻨﺘﯽ ﻗـﺪﯾﻤﯽ و ﺧﻠـﻞﻧﺎﭘـﺬﯾﺮ،

)ﺑﻪدروغ( ﺑﻪ درد ﮐﺸﯿﺪن ﺗﻈﺎھﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺣﺎل ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﺗﻨﮫﺎ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ،n ،در اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻠـﻪ ھﺴـﺖ

ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻨﺖ آﮔﺎھﯽ ﻧﺪارد ،اﻣﺎ ﺑﻪ واﻗﻊ دردی ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﭘـﺬﯾﺮ دارد و آن را ﻋﯿـﺎن ھـﻢ ﻣـﯽﮐﻨـﺪ و

رﻓﺘﺎر او ﺑﺎ دﯾﮕﺮ اھﺎﻟﯽ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﻓﺮﻗﯽ ﻧﺪارد .ﺣﺎل ،ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ  Sوارد اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﻣـﯽﺷـﻮد و ﺑﺎورھـﺎی

ﮐﺎذب ﺑﺴﯿﺎری درﺑﺎره درد داﺷﺘﻦ اھﺎﻟﯽ آن ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآورد .ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ  Sﯾﮑـﯽ از اﻓـﺮاد
اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻠﻪ ،ﯾﻌﻨﯽ  nرا ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ و ﺑﺎور ﻣﯽآورد ﮐﻪ  nدرد ﻣﯽﮐﺸﺪ .ﺷﮫﻮدی ﮐـﻪ ﻣﮕـﯿﻦ ﻣـﯽﺧﻮاھـﺪ

ﻧﻮزﯾﮏ ،ﻣﻌﺮﻓﺖ و ﺷﺮط ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻮزﯾﮏ از ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻗﻮی اﺳﺖ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،ﻣﺜﺎلھﺎﯾﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐـﻪ ﻣـﺎ

ﺑﺮ آن ﺗﮑﯿﻪ ﮐﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺷﮫﻮد ﺑﻪ  Sﻣﻌﺮﻓﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﻧﻤـﯽدھـﯿﻢ ،زﯾـﺮا اﯾـﻦ ﺗﻨﮫـﺎ ﯾـﮏ

ﺗﺼﺎدف اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎور  Sﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ درد ﮐﺸﯿﺪن  nﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪواﻗﻊ درد ﻣﯽﮐﺸﺪ و ﺗﻈـﺎھﺮ ﺑـﻪ

درد داﺷﺘﻦ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ ﺷﺮط ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﺮآورده ﻣﯽﺷﻮد ،زﯾﺮا اﯾﻦ ﺷـﺮﻃﯽ ﺻـﺎدق اﺳـﺖ
ﮐﻪ اﮔـﺮ  nدرد ﻧﻤـﯽداﺷـﺖ S ،ﺑـﺎور ﻧﻤـﯽآورد ﮐـﻪ  nدرد دارد ،ﭼـﻮن  nﺗﻈـﺎھﺮ ﺑـﻪ درد داﺷـﺘﻦ
ﻧﻤﯽﮐﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺷﺮط ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ زﯾﺮ ﺳﺆال ﻣﯽرود ،زﯾﺮا ﻣﺜﺎﻟﯽ دارﯾﻢ ﮐـﻪ در آن ﺑﻨـﺎﺑﺮ

ﺷﮫﻮد ﺑﻪ  Sاﻃﻼق ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ ،اﻣﺎ ﺷﺮط ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﺮآورده ﻣﯽﺷﻮد.

اﻣﺎ » «nدر اﯾﻨﺠﺎ ﻧﺎم ﺧﺎص و اﻟﺒﺘﻪ ﺻﻠﺐ اﺳﺖ و از اﯾـﻦرو ،در ھـﺮ ﺟﮫـﺎن ﻣﻤﮑﻨـﯽ ﺗﻨﮫـﺎ ﺑـﻪ n

ارﺟﺎع ﻣﯽدھﺪ و ﻧﻪ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ S ،ﺑﺎ دﯾﺪن ﮐﺴﺎن دﯾﮕﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻤـﯽرﺳـﯿﺪ ﮐـﻪ n

درد دارد .ﺣﺎل ﻣﯽﺗـﻮان اﯾـﻦ ﻣﺜـﺎل را ﺑـﻪ ﮔﻮﻧـﻪای دﯾﮕـﺮ در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓـﺖ .ﻓـﺮض ﮐﻨﯿـﺪ  Sﺑـﺎور

ﻼ ﺷﺒﯿﻪ ﻣـﻮرد اﻧﺒﺎرھـﺎی ﺗﻘﻠﺒـﯽ اﺳـﺖ
ﻣﯽآورد ﮐﻪ ﮐﺴﯽ درد دارد .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،اﯾﻦ ﻣﺜﺎل ﮐﺎﻣ ً
۸۶

ﮐﻪ ﻧﻮزﯾﮏ در دﻓﺎع از ﺷﺮط ﺳﻮم ﺧﻮد ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ .در واﻗﻊ ،در اﯾﻦ ﻣـﻮرد ﺑﻨـﺎﺑﺮ ﺷـﮫﻮد

ﺑﻪ او ﻣﻌﺮﻓﺖ اﻃﻼق ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ ،زﯾﺮا اﯾﻦ ﺗﻨﮫﺎ ﯾﮏ ﺗﺼﺎدف اﺳـﺖ ﮐـﻪ او ﺑـﻪ ﮐﺴـﯽ ﺑﺮﺧـﻮرده ﮐـﻪ

ﺑﻪواﻗﻊ درد دارد ،اﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﺷﺮط ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ھﻢ ﺑﻪواﻗﻊ ﺑﺮآورده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﭼﻮن اﮔـﺮ ﺑـﺎور S

ﮐﺎذب ﺑﻮد ،او ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ آن ﺑﺎور ﻣﯽآورد ،زﯾﺮا ﮐـﺲ دﯾﮕـﺮی از اھـﺎﻟﯽ ﻗﺒﯿﻠـﻪ را ﻣـﯽدﯾـﺪ ﮐـﻪ
ﺳﺎل ﻫﺠﺪﻫﻢ ،ﺷﻤﺎره  ،72زﻣﺴﺘﺎن 1392

ﺗﻈﺎھﺮ ﺑﻪ درد داﺷﺘﻦ ﻣﯽﮐﺮد .از اﯾﻦرو ،اﯾﻦ ﻣﺜﺎل ﻣﮕﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﻋﻠﯿﻪ ﻧﻮزﯾﮏ ﮐﺎرﺳﺎز ﻧﯿﺴﺖ.

ﯾﮏ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻧﺘﻘﺎد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در واﻗﻊ ﺻـﻮرت ﺻـﺤﯿﺢ ﻣﺜـﺎل ﻧﻘـﺾ

ﻣﮕﯿﻦ ھﻤﺎن ﺻﻮرت اول اﺳﺖ .در واﻗﻊ ،ﻧﮑﺘﻪ ﻣﮫﻢ در ﻣﺜﺎل ﻣﮕﯿﻦ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ اﯾـﻦ ﻣﺴـﺌﻠﻪ اﺳـﺖ ﮐـﻪ
اﯾﻦ ﺗﻨﮫﺎ از ﺳﺮ ﺑﺨﺖ ﺑﻮده اﺳـﺖ ﮐـﻪ  Sﺑـﻪ  nﺑﺮﺧـﻮرده اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﻪواﻗـﻊ درد ﻣـﯽﮐﺸـﺪ و اﮔـﺮ

ﺑﺎورھﺎی دﯾﮕﺮی درﺑﺎره دﯾﮕﺮ اﻓﺮاد اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ ﮐﺎذب ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕـﺮ ،ﻧﮑﺘـﻪ ﻣﮫـﻢ

درﺑﺎره اﯾﻦ ﻣﺜﺎل ﻧﻘﺾ ﻣﮕﯿﻦ آن اﺳﺖ ﮐﻪ در ھﺮ ﺻﻮرت ﻋﻨﺼﺮ ﺑﺨﺖ ﺑـﻪﻧـﻮﻋﯽ در ﺻـﺎدقﺷـﺪن
ﺑــﺎور  Sدﺧﯿــﻞ ﺑــﻮده اﺳــﺖ ،ﻧــﻪ در ﭼﮕــﻮﻧﮕﯽ ﺑــﺎورآوردن او .اﮔــﺮ اﯾــﻦ ﺑﺨــﺖ در ﭼﮕــﻮﻧﮕﯽ
ﺑﺎورآوردن او دﺧﺎﻟﺖ ﻣﯽداﺷﺖ ﺧﻠﻠﯽ در ﻣﻌﺮﻓـﺖداﺷـﺘﻦ  Sوﺟـﻮد ﻧﻤـﯽداﺷـﺖ ،اﻣـﺎ اﯾﻨﺠـﺎ اﯾـﻦ

ﺻﺪق ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺖآوراﻧﻪ اﺳﺖ .در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﮫﻢ اﯾﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺷـﺮط ﺣﺴﺎﺳـﯿﺖ و ﺑـﻪ

ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻧﻮزﯾﮏ درﺑﺎره ﺑﺎور ﺧﺎص  pاﺳﺖ ،ﻧﻪ ﺑﺎورھﺎی ﺷـﺒﯿﻪ ﺑـﻪ آن .در واﻗـﻊ در اﯾﻨﺠـﺎ

آﻧﭽﻪ درﻧﻈﺮ اﺳﺖ ﺑﺎور ﺑﻪ ﮔﺰاره » nدرد ﻣﯽﮐﺸﺪ« اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ھﻨﻮز ﺷﮫﻮد ﻣـﺎ اﯾـﻦ

اﺳﺖ ﮐﻪ او ﺑﻪواﻗﻊ ﻣﻌﺮﻓﺖ دارد .در واﻗﻊ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎور  Sﺑﻪ  pاز روی اﺗﻔﺎق ﺻـﺎدق ﺷـﺪه

اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ  Sاز روی اﺗﻔﺎق ﺑﺎور ﺻﺎدﻗﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آورده اﺳﺖ.

 .۳ﮐﺮﯾﭙﮑﯽ و ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﻧﻮزﯾﮏ

 .۳.۱ﻣﺜﺎلھﺎی ﻧﻘﺾ ﺑﺮای ﺷﺮط ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ :ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﻮزﯾﮏ ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺷﺮط ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ
ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﺜﺎلھﺎی ﻧﻘﻀﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ دﯾﮕـﺮ راهﺣـﻞھـﺎ ،از ﺟﻤﻠـﻪ راهﺣـﻞ ﺑـﺪﯾﻞھـﺎی
ﻣﺮﺗﺒﻂ از ﺣﻞ آن ﻋﺎﺟﺰﻧﺪ ،اﻣﺎ ﮐﺮﯾﭙﮑﯽ ﺑﺎ ﻣﺜﺎلھﺎی ﻧﻘﺾ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣـﯽﮐﻮﺷـﺪ ﻧﺸـﺎن دھـﺪ ﮐـﻪ
ﻧﻪﺗﻨﮫﺎ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﻧﻮزﯾﮏ از ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺜﺎلھﺎ ،از ﺟﻤﻠـﻪ ﻣﺜـﺎل اﻧﺒـﺎر ﺗﻘﻠﺒـﯽ ﻧـﺎﺗﻮان اﺳـﺖ ،ﺑﻠﮑـﻪ ﺑـﺎ
1
ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪای ھﻢ دﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﯾﺒﺎن اﺳﺖ.
ﮐﺮﯾﭙﮑﯽ ﻧﺨﺴﺖ ﻣـﯽﮐﻮﺷـﺪ ﻧﺸـﺎن دھـﺪ ﮐـﻪ اﯾـﻦ ادﻋـﺎی ﻧﻮزﯾـﮏ ﮐـﻪ ﺷـﺮط ﺣﺴﺎﺳـﯿﺖ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺑﺪﯾﻞھﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ ) .(Kripke, 2011: 167 - 168ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ در
زﻣﯿﻦ اﻃﺮاف ﺟﺎدهای ﮐﻪ ھﻨﺮی در آن ﻣﺸﻐﻮل راﻧﻨﺪﮔﯽ اﺳﺖ ،اﻧﺒﺎرھﺎی ﺗﻘﻠﺒﯽ ﻓﺮاواﻧﯽ وﺟـﻮد
دارد ،اﻣﺎ در ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺨﺶھﺎی اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎک ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗـﻮان در آﻧﮫـﺎ
اﻧﺒﺎر ﺗﻘﻠﺒﯽ ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮد .ﺣﺎل ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ھﻨﺮی از اﻧﺒﺎرھﺎی ﺗﻘﻠﺒﯽ ،ﺷﺮاﯾﻂ ﺧـﺎک ﻣﻨﻄﻘـﻪ و رﺑـﻂ

ﻣﯽﺷﻮد ،زﯾﺮا اﮔﺮ ﺑﺎور او ﮐﺎذب ﺑﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ ﺑﻪواﻗﻊ اﻧﺒﺎری در آن ﻣﻨﻄﻘﻪ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷـﺖ ،او
ﺑﺎور ﻧﻤﯽآورد ﮐﻪ اﻧﺒﺎری در آن ﻣﻨﻄﻘﻪ وﺟﻮد دارد ،ﭼﻮن ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎک اﺟـﺎزه ﮐـﺎر ﮔﺬاﺷـﺘﻦ
اﻧﺒﺎر ﺗﻘﻠﺒﯽ را ﻧﻤﯽداد .در اﯾﻦ ﻣﻮرد ،ﺣﺘـﯽ ﺷـﺮط ﭼﮫـﺎرم ھـﻢ ﺑـﺮآورده ﺷـﺪه اﺳـﺖ ،زﯾـﺮا در
ﺟﮫﺎنھﺎی ﻣﻤﮑﻨﯽ ﮐﻪ در آﻧﮫﺎ اﻧﺒﺎری وﺟﻮد دارد ﻧﯿﺰ ھﻨـﺮی ﺑـﺎ ﻧﮕـﺎه ﮐـﺮدن ﺑـﻪ آن اﻧﺒـﺎر ﺑـﺎور
2
ﻣﯽآورد ﮐﻪ اﻧﺒﺎری در ﻣﻘﺎﺑﻞ او وﺟﻮد دارد.

 .1ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ درﺑﺎره ﮐﺮﯾﭙﮑﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﺑﺮ ).(Kripke, 2011
 .2ﮐﺮﯾﭙﮑﯽ در ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﺤﺚ ﺧﻮد از ﺷﺮط ﭼﮫﺎرم ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮط ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻣﻨﻄﻘﯽ دارد و در واﻗﻊ اﮔﺮ ھﺮ ﺑﺎور  pرا

ﺑﺎ »ﻣﻦ ﺑﻪدرﺳﺘﯽ ﺑﺎور دارم ﮐﻪ  «pﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺷﺮط ﭼﮫﺎرم ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺮآورده ﻣﯽﺷﻮد .از اﯾﻦرو ،اﯾـﻦ ﺷـﺮط در واﻗـﻊ
ﮐﺎرآﻣﺪ ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا ﺣﺘﯽ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮط ﺑﺮآورده ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻨـﺎﺑﺮ ﺷـﮫﻮد ﺗﻤﺎﯾـﻞ ﻧـﺪارﯾﻢ ﮐـﻪ آن را ﻣﻌﺮﻓـﺖ

ﺑﻪﺷﻤﺎر آورﯾﻢ ،ﺑﺎ اﻓﺰودن ﻋﺒﺎرت ﭘﯿﺶﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺗﻮان آن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﺮآورده ﮐﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،در اﯾﻦ ﻣﻮرد ھـﻢ اﮔـﺮ
اﯾﻦ ﺷﺮط ﺑﺮآورده ﻧﻤﯽﺷﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﺑﺎ اﻓﺰودن آن ﻋﺒﺎرت ﮐﺎری ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ آن ﺷﺮط ﺑﺮآورده ﺷﻮد.

ﻧﻮزﯾﮏ ،ﻣﻌﺮﻓﺖ و ﺷﺮط ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ

آن ﺑﻪ اﻣﮑﺎن ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮدن اﻧﺒﺎر ﺗﻘﻠﺒﯽ ھﯿﭻ ﻧﻤﯽداﻧـﺪ .او ﺑـﺎ دﯾـﺪن اﻧﺒـﺎری ﮐـﻪ در ﻣﻨﻄﻘـﻪای ﻗـﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺑﻪواﻗﻊ ﻧﻤﯽﺗﻮان اﻧﺒﺎر ﺗﻘﻠﺒﯽ ﮐﺎر ﮔﺬاﺷﺖ ،ﺑﺎور ﻣـﯽآورد ﮐـﻪ اﻧﺒـﺎری در
ﻼ اﺗﻔـﺎﻗﯽ ﺑـﻪ دﺳـﺖ آﻣـﺪه اﺳـﺖ  -او
اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ وﺟﻮد دارد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎور ﺻﺎدق او ﮐﺎﻣ ً
ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد ﺑﻪراﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪای ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در آن ﻣﯽﺗﻮان اﻧﺒﺎر ﺗﻘﻠﺒـﯽ
ﮐﺎر ﮔﺬاﺷﺖ  -ﻣﺎ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻧﺪارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ او ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻧﺴﺒﺖ دھﯿﻢ ،اﻣـﺎ ﺷـﺮط ﺣﺴﺎﺳـﯿﺖ ﺑـﺮآورده

۸۷

۸۸
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ﮐﺮﯾﭙﮑﯽ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﯾﮏ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺤﺘﻤ ِﻞ ﻧﻮزﯾﮏ ﻣﺪاﻓﻊ ﻧﻈﺮﯾﮥ او ﻣﯽﭘـﺮدازد .ﻓـﺮض ﮐﻨﯿـﺪ ﺑـﺎور
ھﻨﺮی اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﻧﺒﺎری واﻗﻌﯽ در ﻣﻨﻄﻘـﻪ روﺑـﻪروی او وﺟـﻮد دارد ،ﻧـﻪ اﯾﻨﮑـﻪ در اﯾـﻦ ﻣﻨﻄﻘـﻪ
ﺧﺎص اﻧﺒﺎری واﻗﻌﯽ وﺟﻮد دارد .در ﻣﻮرد اول ﯾﮏ ﺗﻮﺻـﯿﻒ ﻣﻌـﯿﻦ ) (definite descriptionﻏﯿـﺮ
ﺻﻠﺐ ) (non-rigidدارﯾﻢ و در ﻣﻮرد دوم ﯾﮏ اﺷـﺎرهﮔـ ِﺮ ) (demonstrativeﺻـﻠﺐ ) .(rigidاﮔـﺮ
ﺑــﺎور اول را در ﻧﻈــﺮ ﺑﮕﯿــﺮﯾﻢ ،دﯾﮕــﺮ وﺟــﻮد اﻧﺒﺎرھــﺎی ﺗﻘﻠﺒــﯽ در ﻣﻨﻄﻘــﻪھــﺎی دﯾﮕــﺮ ﺑــﺪﯾﻞھــﺎی
ﻧﺎﻣﺮﺑﻮﻃﯽ ﻧﺨﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد ،زﯾﺮا اﯾﻦ ﺗﻨﮫﺎ ﯾﮏ ﺗﺼﺎدف اﺳﺖ ﮐﻪ او در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧـﺎص ﻗـﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد ﺑﻪراﺣﺘﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ دﯾﮕﺮ ﻗـﺮار ﮔﯿـﺮد ﮐـﻪ در آن ﺷـﺮاﯾﻂ ﺧـﺎک
اﺟﺎزه ﺑﺮﭘﺎﮐﺮدن اﻧﺒﺎر ﺗﻘﻠﺒﯽ را ﻣﯽداد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،در ﺑﺎور اول ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﻌـﯿﻦ ﻏﯿﺮﺻـﻠﺐ
ﻣﻮاﺟﮫﯿﻢ ،ﺑﻪ ﺧﻼف ﺑﺎور دوم ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ اﺷﺎرهﮔﺮ ﺻﻠﺐ ،ﺷﺮط ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻧﻘﺾ ﺷـﺪه اﺳـﺖ و از
اﯾﻦرو ،ﻧﻮزﯾﮏ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺷﮫﻮد در اﯾﻦ اﻣﺮ ھﻢداﺳﺘﺎن ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ھﻨﺮی ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻧﺪارد.
ﭘﺎﺳﺦ ﮐﺮﯾﭙﮑﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻨﺮی ﻣﯽداﻧﺪ اﻧﺒﺎری واﻗﻌﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ او ھﺴـﺖ اﮔـﺮ و
ﺗﻨﮫﺎ اﮔﺮ ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ اﻧﺒﺎری واﻗﻌﯽ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧـﺎص وﺟﻮد دارد .ﺑـﻪ ﺑﯿـﺎن دﯾﮕـﺮ ،اﯾـﻦ دو ﺑـﺎور
ﺑﺮای ھﻨﺮی ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﻌﺮﻓﺘﯽ ﯾﮑﺴﺎن ھﺴﺘﻨﺪ .ﺣﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑـﻪ ﺟـﺎی ﻋﺒـﺎرت »اﯾـﻦ ﻣﻨﻄﻘـﻪ
ﻼ ﻣﻨﻄﻘﻪ  Fﮐﻪ ﺻﻠﺐ اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﮔﺮ ﺗﻮﺻـﯿﻔﯽ ﮐـﻪ
ﺧﺎص« از ﻧﺎم آن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺜ ً
از ﺑﺎور ھﻨﺮی اراﺋﻪ ﻣﯽدھﯿﻢ اوﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﺮط ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﺮآورده ﺷﺪه ،وﻟﯽ اﮔـﺮ دوﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ
ﺑﺮآورده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .از اﯾﻦرو ،ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻧﻮزﯾﮏ دو ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺘﻀـﺎد ﺑـﺮای دو ﺻـﻮرتﺑﻨـﺪی اراﺋـﻪ
ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ آﺷﮑﺎرا ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﻌﺮﻓﺘﯽ ﯾﮑﺴﺎن ھﺴﺘﻨﺪ.
اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻧﻮزﯾﮏ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻘﯽ دﯾﮕﺮ از ﻧﻈﺮﯾـﻪ ﺧـﻮد دﻓـﺎع ﮐﻨـﺪ .ﻧﻮزﯾـﮏ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺎﺳﺦ دھﺪ ﮐﻪ »ﻣﻨﻄﻘـﻪ« در اﯾﻨﺠـﺎ ﻣـﺒﮫﻢ ) (ambiguousاﺳـﺖ .ﻓـﺮض ﮐﻨﯿـﺪ ﮐـﻪ ﮐـﻞ
ﻣﻨﻄﻘﻪای را ﮐﻪ در زاوﯾﻪ دﯾﺪ ھﻨﺮی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ ﺑﺘﻮان ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد .ﻧﯿﺰ ﻓـﺮض
ﮐﻨﯿﺪ  Aﻣﻨﻄﻘﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎک ﻧﻤﯽﺗﻮان اﻧﺒﺎری ﺗﻘﻠﺒﯽ ﺑﺮﭘﺎ ﮐـﺮد ،اﻣـﺎ
 Bﮐﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻘﺎط آن ﻣﯽﺗﻮان اﻧﺒﺎری ﺗﻘﻠﺒﯽ ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮد ،اﻣﺎ در ﺑﺮﺧـﯽ ﻧﻘـﺎط
دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺑﺎ  Aھﻢﭘﻮﺷﺎﻧﯽ دارد ،ﻧﻤﯽﺗﻮان اﻧﺒﺎر ﺗﻘﻠﺒﯽ ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮد .ﺣﺎل اﯾـﻦ اﻣـﺮ ﻣـﺒﮫﻢ اﺳـﺖ ﮐـﻪ

A

B

وﻗﺘﯽ  Sﺑﺎور دارد ﮐﻪ اﻧﺒﺎری در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ» ،ﻣﻨﻄﻘﻪ« ﺑﻪ  Aارﺟـﺎع ﻣـﯽدھـﺪ ﯾـﺎ  .Bﻓـﺮض
ﻼ ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ  Sﭼﯿﺰی ﺑـﯿﺶ از A
ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر از »ﻣﻨﻄﻘﻪ« A ،ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻣﺜ ً
را ﻧﺒﯿﻨﺪ .در اﯾﻦﺻﻮرت ،ﻣﻨﻈﻮر  Sاز اﯾﻨﮑﻪ اﻧﺒﺎری در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺴﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺒـﺎری در A
ھﺴﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪای ﮐﻪ در آن اﻧﺒﺎر ﺗﻘﻠﺒﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﮐﺎر ﮔﺬاﺷﺖ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟـﺖ ،ﺷـﺮط
ﺣﺴﺎﺳــﯿﺖ ﺑــﺮآورده ﺷــﺪه اﺳــﺖ ،زﯾــﺮا اﮔــﺮ اﻧﺒــﺎری واﻗﻌــﯽ در  Aﻧﺒــﻮد ،اﻧﺒــﺎری ﺗﻘﻠﺒــﯽ ھــﻢ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و از اﯾﻦرو S ،ﺑﺎور ﻧﻤﯽآورد ﮐﻪ اﻧﺒﺎری در ﻣﻨﻄﻘـﻪ ھﺴـﺖ .اﻣـﺎ
در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﺷﮫﻮد ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ھﻤﯿﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ  Sﺑـﻪواﻗـﻊ ﻣﻌﺮﻓـﺖ دارد ﮐـﻪ اﻧﺒـﺎری در ﻣﻨﻄﻘـﻪ
ھﺴﺖ ،زﯾﺮا ﺑﻪواﻗﻊ اﯾﻦ ﯾﮏ ﺗﺼﺎدف ﻧﯿﺴﺖ ﮐـﻪ اﻧﺒـﺎری واﻗﻌـﯽ در ﻣﻘﺎﺑـﻞ او ھﺴـﺖ ،ﭼـﻮن او
1
ﭼﯿﺰی ﺑﯿﺶ از  Aرا در زاوﯾﻪی دﯾﺪ ﺧﻮد ﻧﺪارد.
اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﻨﻈﻮر او از »ﻣﻨﻄﻘﻪ« B ،ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ ﯾﮏ ﺗﺼﺎدف اﺳﺖ ﮐﻪ او اﻧﺒـﺎر واﻗﻌـﯽ را دﯾـﺪه

اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﺑﻪراﺣﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد در ھﺮ ﻧﻘﻄﻪای از  Bاﻧﺒﺎری ﺗﻘﻠﺒﯽ ﺑﺎﺷﺪ و او ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی دﯾﺪن آن
اﻧﺒﺎر ﺗﻘﻠﺒﯽ ﺑﺎور ﺑﯿﺎورد ﮐﻪ اﻧﺒﺎری در ﻣﻨﻄﻘﻪ ھﺴﺖ .از اﯾﻦرو ،ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺷﮫﻮد ﺑـﻪ او اﻃـﻼق ﻣﻌﺮﻓـﺖ
ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ ،اﻣﺎ اﺗﻔﺎﻗﺎً در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺷﺮط ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ھـﻢ ﺑـﺮآورده ﻧﻤـﯽﺷـﻮد .اﯾـﻦ ﺷـﺮط ﺑﯿـﺎن

۸۹

ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ اﻧﺒﺎری واﻗﻌﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺒﻮد ،او ﺑﺎور ﻧﻤﯽآورد ﮐﻪ اﻧﺒﺎری در ﻣﻨﻄﻘﻪ ھﺴﺖ .اﻣﺎ
ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﺮآورده ﻧﻤﯽﺷﻮد.

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ  Sﺑﺎور ﺑﯿﺎورد ﮐـﻪ اﻧﺒـﺎری در ﻣﻨﻄﻘـﻪ ھﺴـﺖ،

زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر از »ﻣﻨﻄﻘﻪ«  Bاﺳـﺖ ،دﯾـﺪن ﯾـﮏ اﻧﺒـﺎر واﻗﻌـﯽ ﯾـﺎ ﺗﻘﻠﺒـﯽ در ھـﺮ ﻣﻨﻄﻘـﻪای از B

ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آﻧﮫﺎ ﻣﯽﺗـﻮان اﻧﺒـﺎر ﺗﻘﻠﺒـﯽ ﻧﺼـﺐ ﮐـﺮد .ﺑـﻪ ﺑﯿـﺎن

دﯾﮕﺮ ،اﯾﻦ ﻣﻮرد را ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﻮرد ﻗﺒﻠﯽ ﮐـﻪ در آن ﻣﻨﻈـﻮر از ﻣﻨﻄﻘـﻪ  Aﺑـﻮد ﺧﻠـﻂ ﮐـﺮد .در واﻗـﻊ

ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﮔﺮ اﻧﺒﺎر واﻗﻌﯽای وﺟﻮد ﻣـﯽداﺷـﺖ ،در ﺑﺨﺸـﯽ از  Bوﺟـﻮد ﻣـﯽداﺷـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﺎ A

ھﻢﭘﻮﺷﺎﻧﯽ دارد .در اﯾﻨﺠﺎ وﺟﻮد اﻧﺒﺎر ﺗﻘﻠﺒﯽ در دﯾﮕﺮ ﺑﺨﺶھﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑـﺮای ﺑـﺎور ﻣـﻮرد

 .1اﯾﻦ ﻓﺮض ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ  Sﭼﯿﺰی ﺑﯿﺶ از  Aرا در ﻣﯿﺪان دﯾﺪ ﺧﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺮای ﺳﺎدهﮐﺮدن ﻣﺜـﺎل اﺳـﺖ و
در واﻗﻊ ﻧﻘﺸﯽ اﺳﺎﺳﯽ در اﺳﺘﺪﻻل ﻧﺪارد .ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ  Sدر واﻗﻊ ھﻤﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ  Bرا در ﻣﯿﺪان دﯾـﺪ ﺧـﻮد دارد ،اﻣـﺎ ھﻨﮕـﺎﻣﯽ ﮐـﻪ

ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﻧﺒﺎری واﻗﻌ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺴﺖ ﻣﺮاد او از »ﻣﻨﻄﻘﻪ« در واﻗﻊ  Aاﺳﺖ .ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮﻃﯽ ﻋﺠﯿﺐ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﯽﺗﻮان ﺗﺼﻮر ﮐـﺮد
ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺗﻨﮫﺎ درﺑﺎرۀ ﺑﺨﺶ ﮐﻮﭼﮑﯽ از ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﺪ .در اﯾﻦﺻﻮرت ،ھﺮ ﭼﻨـﺪ  Sﺑـﻪ ﮐـﻞ ﻣﻨﻄﻘـﻪ دﺳﺘﺮﺳـﯽ دارد،
ھﻨﻮز ﻣﻨﻈﻮرش از »ﻣﻨﻄﻘﻪ«  Aاﺳﺖ و ھﻨﻮز ھﻢ ﺷﺮط ﻧﻮزﯾﮏ و ھﻢ ﺷﮫﻮد در اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻮاﻓﻖاﻧﺪ ﮐﻪ او ﻣﻌﺮﻓﺖ دارد ﮐـﻪ اﻧﺒـﺎری
در ﻣﻨﻄﻘﻪ ھﺴﺖ.

ﻧﻮزﯾﮏ ،ﻣﻌﺮﻓﺖ و ﺷﺮط ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ

در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ اﮔﺮ اﻧﺒﺎری در ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻧﺒـﻮد ،اﻧﺒـﺎری ﺗﻘﻠﺒـﯽ در ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺑـﻮد و از اﯾـﻦرو ،ﺷـﺮط

ﺑﺤﺚ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا آﻧﭽﻪ ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺒﺎری ﺗﻘﻠﺒﯽ در )ھﺮ ﻧﻘﻄـﻪ از(  Bوﺟـﻮد

داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﺮﯾﭙﮑﯽ در اﯾﻦ ﻣﺜﺎل ﺑﻪ اﺑﮫﺎﻣﯽ ﮐـﻪ در واژه »ﻣﻨﻄﻘـﻪ« وﺟـﻮد

۹۰

دارد ﺗﻮﺟﻪ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ و در واﻗﻊ اﺳﺘﺪﻻل او ﺑﻪﺳﺒﺐ ھﻤﯿﻦ اﺑﮫﺎم ﻣﻌﺘﺒﺮ ) (validﻧﯿﺴﺖ.
ﺣﺎل ﺑﺎور دﯾﮕﺮی را ﮐﻪ ﻧﻮزﯾﮏ در ﭘﺎﺳﺦ ﮐﺮﯾﭙﮑﯽ ﺑﻪ اﯾـﻦ ﻣﺜـﺎل ﻧﻘـﺾ ﻣـﯽآورد در ﻧﻈـﺮ
ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﺑﺎور ھﻨﺮی :ﮐﻪ »اﻧﺒﺎری در ﻣﻨﻄﻘﻪ روﺑﻪروی ﻣﻦ وﺟـﻮد دارد« .در اﯾـﻦ ﻣﺜـﺎل
ﻧﯿﺰ ھﻤﺎن اﺑﮫﺎم ﭘﯿﺶﮔﻔﺘﻪ در »ﻣﻨﻄﻘﻪ« وﺟﻮد دارد .در واﻗﻊ اﯾﻦ ﻣﺘﻌﯿﻦ ﻧﯿﺴـﺖ ﮐـﻪ وﻗﺘـﯽ ھﻨـﺮی
وﺻﻒ ﻣﻌﯿﻦ »ﻣﻨﻄﻘﻪ روﺑﻪروی ﻣﻦ« را ﺑﻪﮐﺎر ﻣﯽﺑـﺮد ،ﺑـﻪ  Aارﺟـﺎع ﻣـﯽدھـﺪ ﯾـﺎ  .Bاﮔـﺮ ﺑـﻪ A
ارﺟﺎع دھﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ھﻢ ﺷﮫﻮد و ھﻢ ﺷﺮط ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ او ﻣﻌﺮﻓـﺖ دارد ﮐـﻪ
اﻧﺒﺎری واﻗﻌﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ روﺑﻪروی او وﺟﻮد دارد .اﮔـﺮ ھـﻢ  Bارﺟـﺎع دھـﺪ ،ﺷـﮫﻮد و ﻧﻮزﯾـﮏ
ﻣﻮاﻓﻖ ھﻢ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ او ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻧﺪارد.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻼﺣﻈﻪھﺎ ،ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در واﻗﻊ اﯾﻦ اﺑﮫﺎم ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺎﺳﺦ اوﻟﯽ را ﮐـﻪ ﺧـﻮد
ﮐﺮﯾﭙﮑﯽ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ﻧﯿﺰ ﻧﺠﺎت دھﺪ .در واﻗﻊ ،ﺑﺎور ھﻨﺮی ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﻧﺒـﺎری در ﻣﻨﻄﻘـﻪ
روﺑﻪروی ﻣﻦ وﺟﻮد دارد ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﻌﺮﻓﺘﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﺎور او ﮐـﻪ اﻧﺒـﺎری در اﯾـﻦ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺧـﺎص وﺟـﻮد

ﺳﺎل ﻫﺠﺪﻫﻢ ،ﺷﻤﺎره  ،72زﻣﺴﺘﺎن 1392

دارد ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﻌﺮﻓﺘﯽ ﯾﮑﺴﺎن ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد ،ﺗﻨﮫﺎ اﮔﺮ از »ﻣﻨﻄﻘﻪ« رﻓﻊ اﺑﮫﺎم ﺷـﺪه ﺑﺎﺷـﺪ .در واﻗـﻊ
اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﻌﺮﻓﺘﯽ ﯾﮑﺴﺎن ھﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﻨﮫﺎ اﮔﺮ در ھـﺮ دو ﺑـﺎور وﺻـﻒ ﻣﻌـﯿﻦ ﻏﯿﺮﺻـﻠﺐ و
ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺻﻠﺐ ھﺮ دو ﺑﻪ  Aﯾﺎ ھﺮ دو ﺑﻪ  Bارﺟﺎع دھﻨﺪ و از اﯾﻦرو ،در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻮزﯾﮏ ﺑﺎ اﯾﻦ ھـﺮ
1
دو ﺑﺎور رﻓﺘﺎر ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد ،اﮔﺮ ﺧﻠﻄﯽ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﯾﮏ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﮐﺮﯾﭙﮑﯽ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺮﭼﻨﺪ در ﻣـﻮرد دوم ،ﮐـﻪ در

آن »ﻣﻨﻄﻘﻪ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی  Bﻣﺮاد اﺳﺖ ،ﺷﮫﻮد ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ او ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻧﺪارد ،اﻣﺎ ھﻤﭽﻨﺎن ﺷـﺮط
ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﺮآورده ﻣﯽﺷﻮد ،زﯾﺮا ﺗﻨﮫﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﺷﺮط ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻧﻘﺾ ﻣﯽﺷﺪ ﮐـﻪ در ھﻤـﺎن
ﻧﻘﻄﻪای ﮐﻪ اﻧﺒﺎر واﻗﻌﯽ وﺟﻮد دارد ،اﻧﺒﺎری ﺗﻘﻠﺒﯽ وﺟﻮد ﻣﯽداﺷـﺖ ،ﻧـﻪ در ﻧﻘﻄـﻪای دﯾﮕـﺮ .ﺑـﻪ

ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ،اﯾﻨﮑﻪ در ﻧﻘﻄﻪ دﯾﮕﺮی از  ،Bﯾﻌﻨﯽ ﺟﺎﯾﯽ ﺧﺎرج از آن ﻣﻨﻘﻄﻪای ﮐـﻪ در آن ﺷـﺮاﯾﻂ
ﺧﺎک اﺟﺎزه ﻧﺼﺐ اﻧﺒﺎر ﺗﻘﻠﺒﯽ را ﻧﻤﯽدھﺪ ،اﻧﺒـﺎری ﺗﻘﻠﺒـﯽ وﺟـﻮد داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ،اﺟـﺎزه ﻧﻘـﺾ
ﺷﺮط ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ را ﻧﻤﯽدھﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪﻃﻮر دﻗﯿﻖ در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻧﺒﺎر واﻗﻌـﯽ وﺟـﻮد دارد
اﻧﺒﺎری ﺗﻘﻠﺒﯽ وﺟﻮد ﻣﯽداﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ادﻋﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺷﺮط ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻧﻘﺾ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .1دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در اﯾﻨﮫﺎ ﻣﻦ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ اﺑﮫﺎم »ﻣﻨﻄﻘﻪ« ﻣﯿﺎن دو ﻣﻨﻄﻘﻪ  Aو  Bﭘﺮداﺧﺘﻢ ،اﻣﺎ اﯾﻦ اﺑﮫﺎم را ﻣﯽﺗﻮان ﻣﯿﺎن ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺸـﺘﺮی از
ﻣﻨﺎﻃﻖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ اوﻟﯽ اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل درﺑﺎره آﻧﮫﺎ ﻧﯿﺰ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ.

اﯾﻦرو ،ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻼﺳﯿﮏ ھﻢ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﻤﯽآﯾﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻮزﯾـﮏ ﺑﺎﯾـﺪ آﻧﮫـﺎ
را ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺑﯿﺎورﯾﻢ .در اﯾﻨﺠﺎ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻣﺜﺎلھﺎ ﻣﯽﭘﺮدازم و از ﺑﯿﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺜﺎلھـﺎ
ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﻣﺜﺎل ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه دارﻧﺪ ﻣﯽﮔﺬرم.
ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﭘﮋوھﺸﮕﺮی ﻣـﯽﺧﻮاھـﺪ ﭘـﯽآﻣـﺪھﺎی درﻣـﺎﻧﯽ ﯾـﮏ داروی ﺗـﺎزه ﮐﺸـﻒﺷـﺪه را
ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ در اﻧﺠﺎمدادن آزﻣﺎﯾﺶھﺎی ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﺳﮫﻞاﻧﮕﺎری ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﻓـﺮض ﮐﻨﯿـﺪ
1
او ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل داروی ﮐﺎذب ﺑﺪھﺪ .اﮔﺮ ﻧﺘﯿﺠـﻪ آزﻣـﺎﯾﺶ او اﯾـﻦ ﺑﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ
دارو ﺑﻪواﻗﻊ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪ را از او ﻧﻤﯽﭘـﺬﯾﺮد ،زﯾـﺮا ﻧﺘﯿﺠـﻪای ﮐـﻪ او ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ
ﭼﻪﺑﺴﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻠﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﮐـﻪ او اﺛـﺮ داروی ﮐـﺎذب ) (placebo effectرا ﺧﻨﺜـﯽ ﻧﮑـﺮده اﺳـﺖ .ﺣـﺎل

)داروﯾﯽ ﺑﺪون ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮐﻪ در آزﻣﺎﯾﺶھﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل داده ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ اﺛﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮ رواﻧﯽ دارو از ﻣﯿﺎن ﺑﺮود( 1. placebo
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اﯾﻦ ﭘﺎﺳﺦ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻪ ﯾﺎد ﺑﯿﺎورﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎور ھﻨﺮی در اﯾﻦ ﻣﺜـﺎل اﯾـﻦ ﺑـﻮد ﮐـﻪ اﻧﺒـﺎری در
ﻣﻨﻄﻘﻪ روﺑﻪروی ﻣﻦ ھﺴﺖ ﯾﺎ اﻧﺒﺎری در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎص ھﺴﺖ و ﻣﻨﻈﻮر از »ﻣﻨﻄﻘـﻪ« ھـﻢ  Bﺑـﻮد.
ﺷﺮط ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ اﻧﺒﺎری واﻗﻌﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮد S ،ھﻨﻮز ﺑـﺎور
ﻣﯽآورد ﮐﻪ اﻧﺒﺎری واﻗﻌﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ھﺴﺖ .در واﻗﻊ ،ﻣﻘﺪم اﯾﻦ ﺷﺮﻃﯽ ﻧﻘﯿﺾ ﺑﺎور  Sاﺳﺖ ،ﯾﻌﻨـﯽ
»ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﻧﺒﺎری واﻗﻌﯽ در ﻣﻨﻄﻘـﻪ ھﺴـﺖ« ،و ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺑﯿـﺎن ﻧﻮزﯾـﮏ از ﺷـﺮﻃﯽھـﺎی
ﺧﻼف واﻗﻊ ،اﯾﻦ ﺷﺮﻃﯽ ﺧﻼف واﻗﻊ ﺗﻨﮫﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﺻﺎدق اﺳﺖ ﮐـﻪ در ﺟﮫـﺎنھـﺎی ﻧﺰدﯾﮑـﯽ
ﮐﻪ در آﻧﮫﺎ اﯾﻦ ﻣﻘﺪم ﺻﺎدق اﺳﺖ ،ھﻨﺮی ھﻤﭽﻨﺎن ﺑـﺎور ﻣـﯽآورد ﮐـﻪ اﻧﺒـﺎری در ﻣﻨﻄﻘـﻪ ھﺴـﺖ.
ﺑﯽﮔﻤﺎن در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻨﮫﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺷﺮط ﻧﺸـﺪه آن اﺳـﺖ ﮐـﻪ اﻧﺒـﺎر ﺗﻘﻠﺒـﯽ ﺑـﻪﻃـﻮر دﻗﯿـﻖ در
ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﻧﺒﺎر واﻗﻌﯽ در آن ﻗﺮار دارد و از اﯾﻦرو ،اﮔﺮ در ھـﺮ ﻧﻘﻄـﻪای از  Bاﻧﺒـﺎری ﺗﻘﻠﺒـﯽ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮای ﺑﺮآوردهﻧﺸﺪن ﺷﺮط ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ .اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾـﻦ ،ﮐﺮﯾﭙﮑـﯽ ﺧـﻮد در ﺟـﺎﯾﯽ
ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﺜﺎل ﺑﺤﺚ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﯾﻨﮑﻪ در ﻗﺴﻤﺖ دﯾﮕﺮی ﺟﺰ  Aاﻧﺒﺎری ﺗﻘﻠﺒﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ را
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎور ھﻨﺮی ﺑﻪ وﺟﻮد اﻧﺒﺎر واﻗﻌﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﺨـﺖ ﺑﺎﺷـﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘـﻪ
اﺳﺖ و از اﯾﻦرو ،ﻣﯽﺗﻮان در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺰ آن را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺜﺎل ﮐﺮﯾﭙﮑـﯽ ﻣﻮﻓـﻖ ﻧﯿﺴـﺖ ،اﻣـﺎ او در اداﻣـﻪ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻣـﻮﻓﻘﯽ ﻧﺸـﺎن
ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻧﻮزﯾﮏ ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺎورھﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﯽدﻗﺘﯽ و ﺳﮫﻞاﻧﮕﺎراﻧﻪ ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪهاﻧـﺪ
ﻼ
ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻣﯽداﻧﺪ .ﻣﺜﺎل اﻧﺒﺎرھﺎی ﺗﻘﻠﺒﯽ ﻣﺜﺎﻟﯽ ﮔﺘﯿﻪوار اﺳﺖ ﮐـﻪ ﻓـﺮد در آن ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﮐـﺎﻣ ً
ِ
ﻣﻮﺟﻪ ﺻﺎدﻗﯽ دارد ﮐـﻪ ﺗﺼـﺎدﻓﯽ ﺑـﻪ دﺳـﺖ آﻣـﺪه اﺳـﺖ ،اﻣـﺎ ﮐﺮﯾﭙﮑـﯽ
ﻋﻘﻼﻧﯽ ) (rationalﺑﺎو ِر
ﻣﺜﺎلھﺎﯾﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در آﻧﮫﺎ ﺑﺎور ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣـﺪه ﺣﺘـﯽ ﻋﻘﻼﻧـﯽ و ﻣﻮﺟـﻪ ھـﻢ ﻧﯿﺴـﺖ ،و از
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ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﭘﯽآﻣﺪھﺎی داروی ﮐﺎذب ﺑﻪواﻗﻊ در اﯾـﻦ ﺑﯿﻤـﺎری ﺑـﯽاﺛـﺮ اﺳـﺖ و از اﯾـﻦرو ،ﻧﺘﯿﺠـﻪ او
ﺑﻪواﻗﻊ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ) (reliableاﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ،ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑـﻪ ھـﺮ ﻣﺘﺨﺼﺼـﯽ ﺧﻮاھـﺪ ﮔﻔـﺖ
ﮐﻪ او ﯾﮑﯽ از ﺑﺪﯾﻞھﺎی ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﯾﻌﻨـﯽ اﺛـﺮ داروی ﮐـﺎذب را ﺣـﺬف ﻧﮑـﺮده اﺳـﺖ ،ﺑـﺎور او ﺷـﺮط
ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ را ﺑﺮآورده ﻣﯽﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا اﮔﺮ دارو ﺗﺄﺛﯿﺮی در ﺑﮫﺒﻮد ﺑﯿﻤـﺎران ﻧﺪاﺷـﺖ ،ﻧﺘﯿﺠـﻪ آزﻣـﺎﯾﺶ او
ﻣﺜﺒﺖ ﻧﻤﯽﺷﺪ و از اﯾﻦرو ،او ﻧﯿﺰ ﺑﺪان ﺑﺎور ﻧﻤﯽآورد .در اﯾﻦ ﻣﺜﺎل ،ﺷﺮط ﭼﮫﺎرم ﻧﯿـﺰ ﺑـﺮآورده ﺷـﺪه
1
اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺑﻪﯾﻘﯿﻦ ﻣﺎ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻧﺪارﯾﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﮫﻞﮔﯿﺮاﻧﻪ آزﻣﺎﯾﺶ ﺧـﻮد را اﻧﺠـﺎم
داده اﺳﺖ و ﺑﺎور او در واﻗﻊ ﻧﻪ ﻣﻮﺟﻪ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﻋﻘﻼﻧﯽ اﻃﻼق ﻣﻌﺮﻓﺖ ﮐﻨﯿﻢ.
 .۳.۲ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺷﺮط ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ :ﮐﺮﯾﭙﮑﯽ در ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺧﻮد ﻧﺸـﺎن ﻣـﯽدھـﺪ ﮐـﻪ
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﻗﻮیﺗﺮ ﮐﺮدن ﺷﺮط ﭼﮫﺎرم ،ﮐﺎری ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾـﻦ ﺷـﺮط ھﻤﯿﺸـﻪ ﺑـﺮآورده ﺷـﻮد .در
واﻗﻊ ،ھﺮﮔﺎه ﺷﺮط ﭼﮫﺎرم ﺑﺮآورده ﻧﻤﯽﺷﻮد ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﺟـﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ  pﺑـﺎ »ﻣـﻦ ﺑـﻪدرﺳـﺘﯽ ﺑـﺎور
دارم ﮐﻪ  «pﮐﺎری ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾـﻦ ﺷـﺮط ﺑـﺮآورده ﺷـﻮد )ﻧـﮏ .(Kripke, 2011: 181- 184 :اﯾـﻦ ﻣﺴـﺌﻠﻪ
ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺷﺮط ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورد ،زﯾﺮا ﻗﺮار ﺑﻮد اﯾـﻦ ﺷـﺮط ﺑﺮﺧـﯽ ﻣﺜـﺎلھـﺎی
ﻧﻘﺾ را ﮐﻪ در آﻧﮫﺎ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺷﮫﻮد ﺑﻪ  Sﻣﻌﺮﻓﺖ اﻃﻼق ﻧﻤـﯽﮐـﺮدﯾﻢ ﺑﯿـﺮون ﺑﺮاﻧـﺪ ،اﻣـﺎ اﮔـﺮ ﺑﺘـﻮان
ﮐﺎری ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮط ھﻤﯿﺸﻪ ،ﯾـﺎ دﺳـﺖﮐـﻢ در اﻏﻠـﺐ ﻣـﻮارد ﺑـﺮآورده ﺷـﻮد ،اﯾـﻦ ﻧﺸـﺎن
ﻣﯽدھﺪ اﯾﻦ ﺷﺮط ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻋﮫﺪه وﻇﯿﻔﻪ ﺧﻮد ﺑﺮآﯾﺪ.
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ در ﺷﺮط ﺳﻮم ِ
ﻣﻘﺪم ﺷﺮﻃﯽ ﺧﻼف واﻗﻊ ﻧﻘﯿﺾ  pاﺳﺖ ،ﻧﻤﯽﺗـﻮان ﺑـﻪﻃـﻮر دﻗﯿـﻖ از
ھﻤﺎن روﺷﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ﮐﻪ در ﺷﺮط ﭼﮫـﺎرم از آن ﺑﮫـﺮه ﺑـﺮدﯾﻢ ،اﻣـﺎ ﻣـﯽﺗـﻮان ﺑـﺎ روش ﻣﺸـﺎﺑﮫﯽ
ﺷﺮط ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ را دﭼﺎر اﺷﮑﺎل ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻋﺠﯿﺐ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﺷـﺮط ﺣﺴﺎﺳـﯿﺖ ﺷـﺮط اﺻـﻠﯽ

ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻧﻮزﯾﮏ ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ و ﺑﺴﯿﺎر ﺷﮫﻮدی اﺳﺖ .ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣـﯽرﺳـﺪ ھﻤـﺎنﮔﻮﻧـﻪ ﮐـﻪ ﮐﺮﯾﭙﮑـﯽ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ  pﮐﺎذب ﻧﯿﺰ ﺑﻮد ﺗﻮ ھﻨـﻮز ﺑـﻪ آن ﺑـﺎور ﻣـﯽآوردی« ﺑـﻪواﻗـﻊ ردﯾـﻪای ﺑـﺮ ﯾـﮏ
ادﻋﺎی ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﻣﯽﺗﻮان ﺟﻤﻠﻪ qای ﯾﺎﻓـﺖ ﮐـﻪ ﻋﻄـﻒ آن ﺑـﺎ
 ،pﮐﻪ ﺑﺎوری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮط ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﺮای آن ﺑﺮآورده ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﯾـﮏ ﺟﻤﻠـﻪ ﺻـﺎدق اﺳـﺖ ﮐـﻪ
ﺷﺮط ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ را ﻧﯿﺰ ﺑﺮآورده ﻣﯽﮐﻨﺪ .از آﻧﺠـﺎ ﮐـﻪ اﯾـﻦ ﺟﻤﻠـﻪ ﻋﻄﻔـﯽ ﺑـﺎوری ﺻـﺎدق اﺳـﺖ ،دو
ﺷﺮط اول ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻮزﯾﮏ اﮔﺮ ﺑﺮای ﺑـﺎور اﺻـﻠﯽ ﺑـﺮآورده ﺷـﻮد ،ﺑـﺮای آن ﻧﯿـﺰ ﺑـﺮآورده ﻣـﯽﺷـﻮد.
ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦ ﺑﺎور را ﭼﻨﺎن ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺷﺮط ﭼﮫﺎرم ﻧﯿﺰ ﺑﺮای آن ﺑﺮآورده ﺷﻮد ،اﻣـﺎ اﮔـﺮ
ﺑﺮآورده ﻧﺸﻮد ﻧﯿﺰ ﻣﮫﻢ ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا ھﻤﯿﺸﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﺮدن  pﺑﺎ »ﻣﻦ ﺑﻪدرﺳـﺘﯽ ﺑـﺎور دارم
 .1ﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﮐﺎری ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮآورده ﺷﻮد.

 .1ﺑﺮای ﺑﺤﺜﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ درﺑﺎره ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺧﻼف ﺷﮫﻮدی درﺑﺎره درﺗﺴﮑﯽ ) (Fred Deretskeﮐـﻪ اﯾـﺪهھـﺎﯾﯽ ﻣﺸـﺎﺑﻪ ﺑـﺎ ﻧﻮزﯾـﮏ
ﻣﻄﺮح ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﻧﮏ.Hawthorne, 2005: 31 - 32 :
 .2ﻧﮑﺘﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ارﺗﺒﺎطﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺪان اﺷﺎره ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻧﺸﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﻠـﻮﮔﯿﺮی از ﺑﺮﺧـﯽ
ﻣﺜﺎلھﺎی ﻧﻘﺾ ،ﻧﻮزﯾﮏ ﺷﺮط ﻣﯽﮐﻨﺪ وﺣﺪت روش ﺣﻔﻆ ﺷﻮد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،اﮔﺮ ﻣﻦ در ﺟﮫـﺎن واﻗـﻊ از ﻃﺮﯾـﻖ ادراک ﺣﺴـﯽ
ﺑﺎور ﺑﯿﺎورم ﮐﻪ ﭘﯿﻤﺎن ﺟﺒﺎری زﻧﺪه اﺳﺖ و در ﺟﮫﺎن ﻣﻤﮑﻦ دﯾﮕﺮی از ﻃﺮﯾﻖ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﺑﺎور ﺑﯿﺎورم ،اﯾﻦ وﺣﺪت روش
ﺣﻔﻆ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﻧﻮزﯾﮏ در ﺗﻮﺿﯿﺢ وﺣﺪت در روش اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ ھﺮ روﺷﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺠﺮﺑﯽ ﯾﺎ از درون
ﯾﮑﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪﻋﻨﻮان روش واﺣﺪ ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﺑﻨﺎ ﻧﮫﺎدن ﺑﺎورھﺎ ﺑﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺮای ﻣﻦ و ﻧﻮزﯾـﮏ و ﮐﺴـﯽ
ﮐﻪ ﻣﻐﺰ در ﺧﻤﺮه اﺳﺖ ،روﺷﯽ واﺣﺪ ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ ) .(Kripke, 2011: 165در واﻗﻊ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ آﻧﭽﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺮاد
ﻧﻮزﯾﮏ اﺳﺖ ﻧﻮﻋﯽ ﻧﮕﺎه درونﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﺑﻪ روش اﺳﺖ ﮐﻪ در آن اﮔﺮ آﻧﭽﻪ در اﺣﻮال دروﻧﯽ ﻣﻦ ﯾﺎ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﻣﻐـﺰ در ﺧﻤـﺮه
اﺳﺖ ﻣﯽﮔﺬرد ﯾﮑﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺎ روش واﺣﺪی را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﻢ.

←

۹۳

ﻧﻮزﯾﮏ ،ﻣﻌﺮﻓﺖ و ﺷﺮط ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ

ﮐﻪ  «pﮐﺎری ﮐﺮد ﮐﻪ ﺷﺮط ﭼﮫﺎرم ﻧﯿﺰ ﺑﺮای آن ﺑﺮآورده ﺷﻮد.
ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ در ﻣﺜﺎل اﻧﺒﺎر ﺗﻘﻠﺒﯽ ،ﺷﺮاﯾﻂ ھﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻮزﯾﮏ ﺗﻮﺿـﯿﺢ ﻣـﯽدھـﺪ .ھﻨـﺮی
اﻧﺒﺎری ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮد ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ و ﺑﺎور ﻣﯽآورد ﮐﻪ اﻧﺒﺎری ﻣﻘﺎﺑﻞ او ھﺴﺖ ،اﻣﺎ اﮔﺮ اﻧﺒـﺎری ﻣﻘﺎﺑـﻞ او
ﻧﺒﻮد اﻧﺒﺎری ﺗﻘﻠﺒﯽ ﻣﻘﺎﺑﻞ او ﻣﯽﺑﻮد )ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻓﺮض ﮐﻨﯿﻢ ،ھﺮﭼﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓـﺮض ﻧﯿـﺎزی ﻧﯿﺴـﺖ
ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ آن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ دارد ﺣﺘﯽ اﮔـﺮ اﻧﺒـﺎری واﻗﻌـﯽ در آن ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻧﺼـﺐ ﻧﺸـﺪه ﺑـﻮد
اﻧﺒﺎری ﺗﻘﻠﺒﯽ در آﻧﺠﺎ ﻧﺼﺐ ﮐﻨﺪ( و او در ھﺮ ﺻﻮرت ﺑﺎور ﻣﯽآورد ﮐﻪ اﻧﺒﺎری ﺗﻘﻠﺒﯽ ﻣﻘﺎﺑﻞ او
ھﺴﺖ و از اﯾﻦرو ،ﺷﺮط ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﺮآورده ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺣﺎل ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ اﻧﺒـﺎر واﻗﻌـﯽ ﻣﻘﺎﺑـﻞ او
ﺳﺒﺰ اﺳﺖ و اﻧﺒﺎرھﺎی ﺗﻘﻠﺒﯽ ھﻢ ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ داﻧﺴﺘﻦ آﻧﮫﺎ ﻧﺪارﯾﻢ ﺗﻨﮫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑـﻪ
رﻧﮓ ﺑﻨﻔﺶ رﻧﮓآﻣﯿﺰی ﺷﻮﻧﺪ .ﺣﺎل ﺑﺎور ﺻﺎدق ھﻨﺮی ﮐـﻪ »اﻧﺒـﺎر )واﻗﻌـﯽ( ﺳـﺒﺰی در ﻣﻨﻄﻘـﻪ
وﺟﻮد دارد« را ﺑﺎ ﮔﺰارۀ ﻋﻄﻔﯽ ﻣﻌﺎدل آن ،ﯾﻌﻨﯽ »اﻧﺒﺎری در ﻣﻨﻄﻘﻪ وﺟﻮد دارد و آن اﻧﺒـﺎر ﺳـﺒﺰ
اﺳﺖ« در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .اﮔﺮ اﻧﺒﺎر ﺳﺒﺰی در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺒﻮد ،او ﺑﺎور ﻣـﯽآورد ﮐـﻪ اﻧﺒـﺎری ﺑـﻨﻔﺶ در
ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ )زﯾﺮا ﻓﺮض ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ اﻧﺒﺎری واﻗﻌﯽ ﻣﻘﺎﺑﻞ او ﻧﺒﻮد ﺑﻪﯾﻘﯿﻦ اﻧﺒـﺎری ﺗﻘﻠﺒـﯽ
ﻣﻘﺎﺑﻞ او ﻣﯽﺑﻮد و اﻧﺒﺎر ﺗﻘﻠﺒﯽ ھﻢ ﺑﯽﮔﻤﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻨﻔﺶ ﺑﺎﺷﺪ( ،ﻧـﻪ اﻧﺒـﺎری ﺳـﺒﺰ .ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺷـﺮط
ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﺮآورده ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﺸﺎندادن اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺮط ﭼﮫﺎرم ﻧﯿﺰ ﺑﺮآورده ﻣﯽﺷﻮد ﮐـﺎر دﺷـﻮاری
ﻧﯿﺴﺖ و ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺑﺮآورده ﻧﺸﻮد ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ  pﺑﺎ »ﻣﻦ ﺑﻪدرﺳﺘﯽ ﺑﺎور دارم ﮐـﻪ «p
آن ﺷﺮط را ﻧﯿﺰ ﺑﺮآورده ﮐﺮد .ﺣﺎل اﮔﺮ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻧﻮزﯾﮏ را ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ،ﺑﺎﯾـﺪ ﺑﭙـﺬﯾﺮﯾﻢ ﮐـﻪ ھﺮﭼﻨـﺪ
ھﻨﺮی ﻧﻤﯽداﻧﺪ ﮐﻪ اﻧﺒﺎری در ﻣﻨﻄﻘﻪ وﺟﻮد دارد ،ﻣﯽداﻧﺪ ﮐـﻪ اﻧﺒـﺎر )واﻗﻌـﯽ( ﺳـﺒﺰی در ﻣﻨﻄﻘـﻪ
وﺟﻮد دارد .اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪﯾﻘﯿﻦ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺷﮫﻮد اﺳﺖ و ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺠﯿﺐ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ  Sﮔـﺰاره p&q
1
را ﺑﺪاﻧﺪ ،اﻣﺎ  pرا ﻧﻪ .اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﮐﺮﯾﭙﮑﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﺣﺘﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻮزﯾﮏ ﮐﻪ اﺻـﻞ
2
ﺑﺴﺘﺎر را ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ ،ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪای را ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ.
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ﭼﻪﺑﺴﺎ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﮐﺮﯾﭙﮑﯽ اﻋﺘﺮاض ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﺟﮫـﺎن واﻗـﻊ ﭼﻨـﯿﻦ ارﺗﺒـﺎﻃﯽ ﻣﯿـﺎن رﻧـﮓ و
واﻗﻌﯽﺑﻮدن اﻧﺒﺎر وﺟﻮد ﻧﺪارد ،اﻣﺎ ﮐﺮﯾﭙﮑﯽ ﺑﻪدرﺳﺘﯽ اﺷـﺎره ﻣـﯽﮐﻨـﺪ ﮐـﻪ اﯾـﻦ ﻣﺜـﺎل را ﺑـﺎ ھـﺮ
وﯾﮋﮔﯽ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻣﻤﯿﱢﺰ ﻣﯿﺎن اﻧﺒﺎر واﻗﻌﯽ و اﻧﺒﺎر ﺗﻘﻠﺒﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎزﺳﺎزی ﮐﺮد .اﻓﺰون ﺑـﺮ
ِ
وﯾﮋﮔﯽ ﻣﻤﯿﱢﺰ و ﻧﯿـﺰ اﻧﺒﺎرھـﺎی ﺗﻘﻠﺒـﯽ ﯾﮕﺎﻧـﻪ ) (uniqueﺑﺎﺷـﻨﺪ .ﺑـﻪ ﻋﺒـﺎرت
اﯾﻦ ،ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ اﯾﻦ
دﯾﮕﺮ ،ﻣﯽﺗﻮان اﻧﺒﺎرھﺎی ﺗﻘﻠﺒـﯽ ﻣﺘﻌـﺪد و ﻧﯿـﺰ وﯾﮋﮔـﯽھـﺎی ﻣﻤﯿﱢـﺰ ﻣﺘﻔـﺎوﺗﯽ داﺷـﺖ .در واﻗـﻊ،
ھﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﮐﺮﯾﭙﮑﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،اﮔﺮ اﻧﺒﺎر واﻗﻌﯽ دارای وﯾﮋﮔﯽھـﺎی  F1&…&Fnاﺳـﺖ ،ھـﺮ
اﻧﺒﺎر ﺗﻘﻠﺒﯽ ﺑﺎﯾﺪ دارای  ، F 1  ...  Fnﯾﻌﻨﯽ دﺳﺖﮐﻢ دارای ﯾﮏ وﯾﮋﮔـﯽ ﻣﺘﻔـﺎوت ﯾـﺎ
ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯽھﺎی اﻧﺒﺎر واﻗﻌﯽ ﺑﺎﺷﺪ؛ و ﺗﻨﮫﺎ ﺷﺮط ﺑﺮای ﻣﻘﺒـﻮلﺑـﻮدن اﯾـﻦ وﯾﮋﮔـﯽ
ﻣﻤﯿّﺰ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻨﺮی ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ را ﺗﺸﺨﯿﺺ دھﺪ.
ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ را ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﻋﺎمﺗﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺮح ﮐﺮد .ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ  pﺑﺎور ﺻﺎدﻗﯽ از  Sاﺳـﺖ
ﮐﻪ ﺷﺮط ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ را ﺑﺮﻧﻤﯽآورد .ﻧﯿـﺰ ﻓـﺮض ﮐﻨﯿـﺪ وﯾﮋﮔـﯽای از ﺗﺠﺮﺑـﻪ  Sوﺟـﻮد دارد ﮐـﻪ S
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آن را ﺗﺸﺨﯿﺺ دھﺪ و اﮔﺮ  pﺻﺎدق ﻧﺒﻮد ،ﺗﺠﺮﺑﻪ  Sآن وﯾﮋﮔﯽ را ﻧﺪاﺷـﺖ S .از ارﺗﺒـﺎط
اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﺎ  pﺑﯽ اﻃﻼع اﺳﺖ .ﺣﺎل اﮔﺮ  qﺑـﺎور ﺻـﺎدق  Sﺑﺎﺷـﺪ ،ھﻨﮕـﺎﻣﯽ ﮐـﻪ آن وﯾﮋﮔـﯽ در
ﺗﺠﺮﺑﻪ او ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ p&q ،ﺳـﻪ ﺷـﺮط اول ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﻧﻮزﯾـﮏ را ﺑﺮﻣـﯽآورد .از آﻧﺠـﺎ ﮐـﻪ ﻓـﺮض
ﮐﺮدﯾﻢ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺻﺎدق اﺳﺖ ،دو ﺷﺮط اول ﺑﻪوﺿﻮح ﺑﺮآورده ﻣﯽﺷﻮد .درﺑﺎره ﺷﺮط ﺣﺴﺎﺳـﯿﺖ،
ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ  p&qﮐﺎذب ﺑﻮد ،ھﺮ ﮐﺪام از  pﯾﺎ  qﮐﻪ ﮐﺎذب ﺑﻮد .آن وﯾﮋﮔﯽ ﻣـﻮرد ﺑﺤـﺚ
→
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺎت ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻧﻮزﯾﮏ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪﻧﻮﻋﯽ ﺑﻪ اﯾـﻦ ﻣﺜـﺎل ﻧﻘـﺾ ﮐﺮﯾﭙﮑـﯽ ﭘﺎﺳـﺦ دھـﺪ .اﮔـﺮ ﺑـﻪ ﻣﺜـﺎﻟﯽ ﮐـﻪ
ﮐﺮﯾﭙﮑﯽ اراﺋﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﻢ ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮی ﮐﻪ ﻧﻮزﯾﮏ از روش اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨـﺪ ،ﺗﺠﺮﺑـﻪ اﻧﺒـﺎر

واﻗﻌﯽ ﺳﺒﺰ رﻧﮓ ،ﺗﺠﺮﺑﻪای ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ اﻧﺒﺎر ﺗﻘﻠﺒﯽ ﺑﻨﻔﺶ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﯾﺎد ﺑﯿﺎورﯾﻢ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ آﻧﭽﻪ ﮐﺮﯾﭙﮑـﯽ ﻣﻄـﺮح ﻣـﯽﮐﻨـﺪ،
اﻧﺒﺎر واﻗﻌﯽ و اﻧﺒﺎر ﺗﻘﻠﺒﯽ ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺖﮐﻢ در ﯾﮏ وﯾﮋﮔﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ھﻨﺮی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻤﯿﺰ ﺑﺎﺷـﺪ ﺑـﺎ ھـﻢ ﻣﺘﻔـﺎوت ﺑﺎﺷـﻨﺪ .در اﯾـﻦ ﻣﺜـﺎل

ﺧﺎص ،اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ رﻧﮓ اﻧﺒﺎر اﺳﺖ و ﺑﻪﯾﻘﯿﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﺒﺰ ﺣﺎﻟﺖ دروﻧﯽ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ از ﺗﺠﺮﺑﻪ رﻧﮓ ﺑﻨﻔﺶ اﺳﺖ .ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ
ﮐﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻦ ھﯿﭻ ﺑﺮداﺷﺖ ﺧﺎﺻﯽ از دروﻧﯽﺑﻮدن را ﻓﺮض ﻧﮑﺮدهام و در واﻗـﻊ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻧﻮزﯾـﮏ اﯾـﻦ اﻣـﺮ را ﺑـﺎز ﮔﺬاﺷـﺘﻪام ﮐـﻪ

ﻼ ﺷﮫﻮدی ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ
ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺧﻮد ھﺮ ﺗﻌﺒﯿﺮی را ﮐﻪ از اﻣﺮ دروﻧﯽ ﻣﯽﭘﺴﻨﺪد ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﺪ .ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ آن ﻧﯿﺎز دارم و اﻣﺮی ﮐﺎﻣ ً
ﻣﯽرﺳﺪ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﻟﺖ دروﻧﯽای ﮐﻪ از ﺗﺠﺮﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﺒﺰ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ ﻣﺘﻔﺎوت از ﺣﺎﻟﺖ دروﻧﯽای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ

رﻧﮓ ﺑﻨﻔﺶ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ .ﺣﺎل ﻧﻮزﯾﮏ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ادﻋﺎ ﮐﻨﺪ از آﻧﺠﺎ ﮐـﻪ ﺷـﺮط وﺣـﺪت روش در اﯾـﻦ ﻣﺜـﺎل رﻋﺎﯾـﺖ ﻧﺸـﺪه
اﺳﺖ ،اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺜﺎل ﻧﻘﻀﯽ ﺑﺮای ﻧﻈﺮﯾﻪ او ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻧﻤﯽآﯾﺪ.
اﯾﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺎﻧﻊﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا ﮔﺬﺷﺘﻪ از اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺴﯿﺎر ﺳـﺎﺧﺘﮕﯽ و در واﻗـﻊ » «ad hocﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣـﯽرﺳـﺪ،
اﻧﺘﻘﺎدھﺎی ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻧﻮزﯾﮏ از روش ﻧﯿﺰ وارد ﺷﺪه اﺳﺖ )از ﺟﻤﻠﻪ از ﻃﺮف ﮐﺮﯾﭙﮑﯽ در ﻣﻘﺎﻟﻪای ﮐﻪ ﻣﺒﻨﺎی ﮐﺎر ﻣﻦ

ﺷﺪت درونﮔﺮاﯾﺎﻧﻪای ﺑﺎ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺑﻪﻃﻮرﻋﻤﯿﻖ ﺑﺮونﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﻧﻮزﯾﮏ ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﯿﺴـﺖ و ﭼﻨـﯿﻦ
اﺳﺖ( و اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺑﻪ ّ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻧﻮزﯾﮏ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺑﮫﺘﺮ و ﻣﻘﺒﻮلﺗﺮی از روش اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ.

ﻏﺎﯾﺐ ﺑﻮد و از آﻧﺠﻪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻓﺮض ﮐﺮدهاﯾﻢ ﮐﻪ  Sﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ آن وﯾﮋﮔـﯽ اﺳـﺖ ،ﺑـﻪ  qو در
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑـﻪ  pﺑـﺎور ﻧﻤـﯽآورد .ﻧﺸـﺎندادن اﯾﻨﮑـﻪ اﮔـﺮ  pﺷـﺮط ﭼﮫـﺎرم را ﺑـﺮآورده ﮐﻨـﺪ  p&qھـﻢ
ﺑﺮآورده ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﺎر دﺷﻮاری ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺑﺮآورده ﻧﮑﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﻓـﺰودن »ﻣـﻦ ﺑـﻪدرﺳـﺘﯽ
ﺑﺎور دارم ﮐﻪ «...ﺑﻪ اﺑﺘﺪای  pﻣﯽﺗـﻮان ﮐـﺎری ﮐـﺮد ﮐـﻪ آن ﺷـﺮط ﻧﯿـﺰ ﺑـﺮآورده ﺷـﻮد .در واﻗـﻊ،
ھﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﻣﺜﺎل اﻧﺒﺎرھﺎی ﺗﻘﻠﺒﯽ ﻧﯿـﺰ ﻧﺸـﺎن داده ﺷـﺪ ،ﺑـﺎور  Sﺑـﻪ  p&qﺷـﺮط ﺣﺴﺎﺳـﯿﺖ را
ﺑﺮﻣﯽآورد ،اﻣﺎ ﺑﺎور او ﺑﻪ  pاﯾﻦ ﺷﺮط را ﺑﺮﻧﻤﯽآورد ،وﻟـﯽ ﻣـﺎ ﺑﻨـﺎﺑﺮ ﺷـﮫﻮد ﻣـﯽﭘـﺬﯾﺮﯾﻢ ﮐـﻪ اﮔـﺮ
ﮐﺴﯽ ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ  p&qو ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ  pاز  p&qﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ  ،pو اﯾﻦ اﻣـﺮی اﺳـﺖ
1
ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﮐﺴﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻮزﯾﮏ ھﻢ ﮐﻪ اﺻﻞ ﺑﺴﺘﺎر را ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﭙﺬﯾﺮد.
ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی

 .1ﭼﻪﺑﺴﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺎ ﻋﻼﺋﻢ ﻣﻨﻄﻘﯽ آن را از ذھﻦ دور ﺳﺎزد ،اﻣﺎ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﺎن ،ﺑﯿﺎن ﻋﺎم ھﻤﺎن ﭼﯿـﺰی اﺳـﺖ ﮐـﻪ در
ﻣﺜﺎل ﺑﯿﺎن ﺷﺪ؛ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ھﺮ ﻋﻘﻞ ﺳﻠﯿﻤﯽ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد ﮐﻪ اﮔﺮ ھﻨﺮی ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ اﻧﺒـﺎر ﺳـﺒﺰی در ﻣﻨﻄﻘـﻪ ھﺴـﺖ ،ﺑﺎﯾـﺪ ﺑﺪاﻧـﺪ ﮐـﻪ
اﻧﺒﺎری در ﻣﻨﻄﻘﻪ ھﺴﺖ .در واﻗﻊ ،ھﺮﭼﻨﺪ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻧﻔﯽ اﺻﻞ ﺑﺴﺘﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﺎﯾـﺪ آن را در ﻣـﻮارد ﺳـﺎدهای
ﭼﻮن اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ .ﻧﮏ.Hawthorne, 2005: 31 - 32 :
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راﺑﺮت ﻧﻮزﯾﮏ در ﻧﻈﺮﯾـﻪ ﻣﺨﺘـﺎر ﺧـﻮﯾﺶ در ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﻣﻌﺮﻓـﺖ ﺗـﻼش ﻣـﯽﮐﻨـﺪ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از
ﺷﺮﻃﯽھﺎی ﺧﻼف واﻗﻊ ﺷﺮطھﺎی ﺿﺮوری و ﮐﺎﻓﯽ ﻣﻌﺮﻓﺖ را ﺑﻪ دﺳﺖ دھﺪ .او ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ
ﺗﺤﻠﯿﻞ او ﻣﺜﺎلھﺎی ﻧﻘﺾ ﻣﺘﻌﺪدی را ﮐﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻼﺳﯿﮏ و دﯾﮕﺮ ﺗﺤﻠﯿﻞھﺎی ﺑﺪﯾﻞ از ﺣﻞ آن
ﻋﺎﺟﺰ ﺑﻮدﻧﺪ ﺣﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺗﺤﻠﯿﻞ او ﺑﻪوﯾﮋه ﺷﺮط ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ،ﺑﺴﯿﺎر ﺷﮫﻮدی اﺳﺖ
و در ﺑﺎدی اﻣﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﮫﻮد ﻣﺎ را درﺑﺎره ﻣﻌﺮﻓـﺖ ﺗﻮﺿـﯿﺢ دھـﺪ،
وﻟﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ او ﻗﺒﻮل ﻋﺎم ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ و ﺣﻤﻼت ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻪ آن ﺷﺪه اﺳﺖ .از ﺟﻤﻠﻪ ،ﮐـﺎﻟﯿﻦ ﻣﮕـﯿﻦ در
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺸﮫﻮر ﺧﻮد» ،ﻣﻔﮫﻮم ﻣﻌﺮﻓﺖ« ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﺜﺎلھﺎی ﻧﻘﻀﯽ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺑـﻪوﯾـﮋه
ﺷﺮط ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻣﻄﺮح ﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﻼش ﮐﺮدم ﻧﺸﺎن دھﻢ ﮐﻪ ھﯿﭻﯾﮏ از اﯾـﻦ ﻣﺜـﺎلھـﺎ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻋﻠﯿﻪ ﻧﻮزﯾـﮏ ﻣﻮﻓـﻖ ﺑﺎﺷـﻨﺪ .ﺳـﻮل ﮐﺮﯾﭙﮑـﯽ ﻧﯿـﺰ در ﻣﻘﺎﻟـﻪ ﻣﻔﺼـﻞ و ﻋﺎﻟﻤﺎﻧـﻪ ﺧـﻮد
اﻧﺘﻘﺎدھﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻪ ﮐﻞ ﺗﺤﻠﯿﻞ او و ﻧﯿﺰ ﺷﺮط ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ وارد ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻨﺠﺎ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ﻣﺜـﺎلھـﺎی
ﮐﺮﯾﭙﮑﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺷﺮط ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻢ و ﺗﻼش ﮐﺮدم ﻧﺸـﺎن دھـﻢ ﮐـﻪ ﯾﮑـﯽ از اﯾـﻦ ﻣﺜـﺎلھـﺎ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﻮﻓﻘﯽ ﺑﻪ ﺷﺮط ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣـﯽرﺳـﺪ دو ﻣﺜـﺎل دﯾﮕـﺮ ﺿـﺮﺑﻪای
ﮐﺎری ﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﺮط وارد ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ و از اﯾﻦرو ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ دو ﻣﺜﺎل ،ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠـﻪ ﮔﺮﻓـﺖ
ﮐﻪ ﺷﺮط ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ و ﺑﻪﺗﺒﻊ آن ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻮزﯾﮏ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻮﻓﻘﯽ از ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﺎﺷﺪ.
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