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بررسى روايت

ز صدق نوزيك و بر

ز شرطى التزامـى امنيـ

ن به روايت دقيـق سو

ود كه برخى از اين ا

ن دهم كه برخى از ا

تواند از پس برخى مى

رط امنيت، نوزيك، 

ايشان نگارش نخست اي. م

 ة علمية مشهد مقدس

فصلن
سال

& Theology 
4 

 تبيين نظريۀ تبعيت از

شدۀ سوسا از و اصالح

پس از پرداختن. ست

شو ، نشان داده مى شده

ام نشان ن تالش كرده

ستند و نيز اين شرط نم

.  

 

، شرط حساسيت، شر

                      
 دكتر محسن زمانى هستم

های بنيادی و طلبة حوزة ش

  چكيده

در اين مقاله با

روايت اوليه و

پرداخته شده ا

بدان بررسى ش

حال، من درعين

شرط وارد نيس

نوزيك برآيد

  ها كليدواژه

تحليل معرفت

                          
ش اين مقاله مديون آقای 

  .شدند

ی دكتری پژوهشگاه دانش

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

            
ر نگارشد. 1

يادآور شد

دانشجوی .∗
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  مقدمه

به تحليل كالسـيك دانسـتن »توجيه«افزودن مؤلفۀ 
1

از آن جهـت بـوده اسـت كـه راه را بـر  

) Edmund Gettier(هـای نقـض گتيـه  مثال. انجامد باوری ببندد كه از روی اتفاق به صدق مى

هـای  ارائـه تحليل. بنـدد باورهای صـادق اتفـاقى نمى همهنشان دادند كه اين تحليل راه را بر 

علّـى ميـان دانـش و  رابطهشناسان را به اهميت  گرايانۀ متفاوت از دانستن، توجه معرفت  برون

ها، نوزيـك  با توجه به اين نكته. های مرتبط جلب كرد كردن بديل دانسته و نيز اهميت خارج

)Nozick(  شـرط . جـا دارد گويـا چنـد مزيـت را يكمعياری برای دانستن معرفـى كـرد كـه

های خـالف  ای خالف واقع است، با توجه به ارتبـاط علّيـت بـا شـرطى حّساسيت كه شرطى

تواند معيار دانسـتن تلقـى  علّى مى رابطهرسيده است كه  دهد كه چرا به نظر مى واقع نشان مى

ظاهر بـا  مچنـين بـهه. دهـد های مـرتبط بـه دسـت مى شود و نيز معيار خوبى برای تمييز بديل

  .شود پذيرش اين تحليل راهى برای فرار از شكاكيت باز مى

هـای الزم و كـافِى  دهد كه اين تحليـل شـرط های نقضى بر تحليل نوزيك نشان مى مثال

كـردن  گفته خواسته است بـا جـايگزين سوسا با توجه به مطالب پيش. كند دانستن را بيان نمى

ويليامسـن بـا آنكـه دانسـتن را قابـل . ببندديادشده مشكالت  راه را بر )satety(شرطى امنيت 

 ,Williamson)پـذيرد  عنوان شرط الزم دانسـتن مـى داند، اين شرط را به تحليل غير دوری نمى

عنـوان شـرطى بـرای جلـوگيری از نفـوذ بخـت  و پريچارد در آثـار مختلفـى از آن بـه (2000

های ايـن  روايت. (Pritchard, 2005; 2007; 2009)رد ب به دانستن بهره مى )epistemic luck( معرفتى

در ادامـه، پـس از . روسـت هـای نقضـى روبـه شرط امنيت با مثال. سه از امنيت متفاوت است

ميـزان نهايـت در و گـردد  بررسى مىپرداختن به تحليل نوزيك، تقرير سوسا از شرط امنيت 

  .شود نشان داده مى بر اين شرطديگران  تاشكاالاعتبار 

  شرط حساسيت: نوزيك

را جـايگزين شـرط توجيـه در  )subjunctive( التزامـى نوزيك در تحليل دانسـتن دو شـرطىِ 

                                                              
در » knowledge«كـه برابـر صـحيح » دانسـتن«ام چنانكه مقتضای زبـان فارسـى اسـت، از مشـتقات  در اين مقاله تالش كرده. 1

  .كار نرفته است به» science«هرگز معادل » دانش«رو، اصطالح  از اين. مواردی است كه متعلق آن گزاره است، بهره ببرم



يـك چنـين 

بـه بـاور 

 ورد؛
ره بـرده 

M  بـهp 

هـايى  شـرطى

ر ديگـری از 

ين تحليل به 

ايـن . نيسـت

هـای   گزاره

كـه اگرچـه 

. گوينـد نمى

مكـن مبتنـى 

هـانى را كـه 

نشـان  w~pبا 

در نهـا اگـر 

 .ت

نوز گاهتن از ديـد

 ه باشد؛داشت
بهره برده بـود تـا ب

M  بهp آو باور نمى

بهـر Mاز  Sشـد و 

از طريـق  Sگـاه  ن

انـد، ش وجيـه شـده

از صـدق آن و در

از اي ،بدين جهت. 

هـان واقـع محقـق ن

گـاهى. اند ه شـده

هايى هسـتند ك رطى

عل جهـان سـخن ن

هـای مم  بـر جهان

ن دهـيم و هـر جه

ر آن صادق باشد ب

اگـر و تنق اسـت، 

trans (بهره برده شده است

ـب، تحليـل دانسـت

 

باور د pبه  Mوردِن 

 Mاز  Sبود و  نمى

از طريق  Sگاه  آن

صادق بوده با pگر 

برسـد، آن) ض آن

حليل جـايگزين تو

ر بـه يـك گـزاره 

.ن سخن رفته است

  .كنند ير مى

   واقع

مقـدم آنهـا در جه

د كه التزامى ناميـد

هـا شـر اين گزاره. 

ربارۀ وضعيت بالفع

 اسـت كـه برخـى

نشـا @wواقع را بـا 

در pى را كه نقيض 

  : چنين بگوييم

صادق p □→ q مى

re(  و شفافيت)sparency

(Benne.  

به ايـن ترتيـ. كند ى

  :، اگر و تنها اگر

ش يا طريق باورآو

صادق  pاگر :] ت

آ برسد،) نقيض آن

[
1
 )adherence( اگ

يا نقيض( pبه باور به 

 .آورد
بعيت كه در اين تح

نها از تبعيـت بـاور

گزاره از كذب آن

truth-trackin( تعبير

خالف / ی التزامى

ضايايى هستند كه م

گيرند هايى قرار مى

اند ی التزامى افزوده

دتنها صادق است، 

التزامى ارائه شـده 

ن واگر جها ،زيك

و هر جهانى wpد با 

های التزامى گزاره

 باشد، شرطى التزا

                      
eceptiviti( پذيرندگىح 

(ett, 2003: ی التزامى نك

السيك دانستن مى

S، p داند را مى

1. p؛ 
2. S از روش

حساسيت[ .3

يا ن( pبه 

:]عيّتتَب[ .4

باشد تا ب

آ باور مى

شرط حساسيت و تب

د كه در يكى از آ

ورنداشتن به يك گ

ng( تبعيت از صدق

های سى شرطى

ی خالف واقع قض

ه شرطى ۀرمجموع

های گزاره را نيز به

ها در جهان واقع ص

های ا يى از شرطى

ر حسب تحليل نوز

در آن صادق باشد

توانيم در تحليل گ ى

صادق @wدر  pاه 

                          
ت، از دو اصطالحای تبعي

های ث مبسوطى از شرطى

  

  

تحليل كال

  :است

دو ش

اند التزامى

تبعيت باو

تب  ديدگاه

معناشنا

ها شرطى

قضايا زير

ديگری ر

مقدم آنه

هاي تحليل

.است
2

بر 

 p گزاره

دهيم، مى

هرگا

            
گاه به جا. 1

برای بحث. 2
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شـوند و از جهـان بالفعـل فاصـله  آغـاز مـى @wكـه از  wpnتـا  wp1هـای ممكـن  تمامى جهان

صادق است، اگـر  p □→~q~صادق باشد؛ و شرطى خالف واقع  w~p ،qگيرند تا نخستين  مى

است، و تا نخستين  @wترين آنها به  نزديك w~p1كه  w~pnتا  w~p1های ممكن  در تمامى جهان

wp يابند،  ادامه مى~q صادق باشد.
1

  

هـای نزديـك بـه  در تمام جهـان: توان دو شرط نوزيك را چنين فهميد ا اين تعريف مىب

هـای  آورد، و در تمـام جهـان بـاور نمـى pكاذب اسـت، شناسـا بـه  pجهان واقع كه در آنها 

  .آورد صادق است، شناسا به آن باور مى pنزديك به جهان واقع كه در آنها 

  روش

 بـه ايـن صـورت خـام p□→~B(p)~دهد كه برقراربودن شـرطِى  نشان مى هايى نوزيك با مثال

دانـد، ولـى ايـن شـرطى  را مى pتوان مواردی را نشان داد كه در آنها شناسا  مى. كافى نيست

در جهان واقع از روشى مانند ديدن در شـرايط  Sل مواردی كه فرد امثبرای  ؛كند صدق نمى

ه روش بديل پشتيبانى در جهان واقع بـرای رسـيدن او ك رسد، درحالى مى pمناسب به باور به 

در آنها كاذب است،  pهای ممكن نزديك كه  وجود دارد كه در برخى از جهان pبه باور به 

در چنـين مثـالى شـرطى بـاال بـرآورده . رسـاند آن روش بديل باز هم او را به همان باور مـى

بـدون يادشـده هـای  دهند شـرطى نشان مىها  اين مثال. pداند كه  مى Sشود، ولى شهوداً  نمى

  .)see: Nozick, 1981: 179(كنند  شرط الزم برای دانستن را بيان نمى ،قيد روش رسيدن به باور

  تبعيت

آنكه به ديگر  روزنامه و بى يك بر اساس چاپ اولتنها بر حسب بخت و فرض كنيد كسى  

حـاكم بـر كشـورش كشـته شـده  كند كه ديكتـاتور ها توجه كند، باور صادق پيدا مى رسانه

ها بـرای نفـى ايـن  آوری شده است و تمام رسانه جمع درنگ بىكه چاپ اول  حالىاست؛ در

داند كه ديكتاتور مزبور كشته شـده اسـت، او شهوداً نمى. اند موضوع به خدمت گرفته شده
2
 

اگر ديكتاتور كشـته نشـده بـود، او چنـين بـاوری  :شود ولى شرط سوم در اينجا برآورده مى

                                                              
 p □→ ~q~در اين حالت، شرطى خـالف واقـع . ای وجود نخواهد داشتw~pضروری باشد، هيچ  pالبته در حالتى كه . 1

  .وا صادق خواهد بودمحت به نحوی بى

 ,Harman) .در اصل، گيلبرت هارمن با طرح اين مثال به عنوان نقضى برای نظريۀ خودش، كوشيده است به آن پاسخ دهـد . 2
1973, 143-144)  



 .كند رج مى
ز آنهـا فـرد 

ايـن شـرط  

S  مغـزی در

ايـن  S. »سـتم

زيـك بـا  نو

ای را  گـزاره

ای  را گـزاره

 pه بـاور بـه 

 كه با فرض 

.  خواهد بود

 (p'&q)~كـه 

ايـن ادراك 

اگـر . دهـيم

ن اسـتلزام را 

ت كـه ايـن 

گويد مـا  مى

ای  يچ قرينـه

اين مورد را خار ت

در برخى ا. ه است

.كتاتور مرده اسـت

فـرض كنـيم كـه 

ـزی در خمـره هسـ

بـه نظـر . شود ه مى

  .اند ده

گ. يـد برخوردارنـد

ر qاست و  p ضد 

مـع شـود، مـا را بـه

رسيم  ی عطفى مى

 آن است، كاذب 

دانيم ك گـاه مـى آن

ا« ،'pو بـه جـای  »

ز در خمره را قرار 

اگـر مـا ايـن.  بـود

ـتار خـواهيم دانسـت

ولى شكاك م ،ست

يكسان اسـت و هـي

تبعيت فزودن شرطى

آنها ديكتاتور مرده

ه ديكك ستدان مى

ف. ما را تأمين كند ۀ

من مغـ«ه است كه 

ر مورد آن برآورده

ی دانستن بيان شد

آي ی كه در پى مـى

ای گزاره 'pض كنيم 

جم 'pبـا  وقتـى كـه

ای به گزاره qو  'pف 

كه ضد 'p ،pم كه 

 ؛)
 ؛)فرض(

، آ(p'&q)~گاه  آن

 ).كانه
يك دسـت اسـت

سناريوی مغز ،qی 

وم صادق نخواهد 

 حسـب اصـل بسـ

ه به ما القا كرده اس

ا در هر دو مورد ي

اف. سيت مانع نيست

ظر بگيريم كه در آ

رو، نم سيد و از اين

ۀشهودهای شكاكان

ور صادق القا شده

شرط حساسيت در

ی الزم و كافى برا

كاكانه از ساختاری

فرض). p( بگيريم 

كنـد ك ى را بيان مى

از عطف). آن است

ما بدانيم اگر زيرا ،

  :زير مبتنى است

 ؛)رض
استلزام منطقى( )~

p گاه  آن~(p'&q) )

آ pو بدانيم كه اگر 

 ؛)
~(p'& )شهود شكاك

اين ي« ،pب به جای 

و به جای »ست است

دو ۀدق باشد، گزار

بر ،»ك دست است

ه دانشمندی ديوانه

دراك پديداری ما

  .م

پس شرط حساس. د

ی نزديكى را در نظ

رس ر به آن باور نمى

تواند يكى از ش مى

ت كه به او اين باو

داند، گرچه ش  نمى

های ين شرط، شرط

  ت و شكاكيت

های شك از استدالل

دانيم در نظر  داً مى

گيريم كه شرايطى

آ هبديل شكاكان(د 

،حتماً كاذب است

ر امور زشكاكانه ب

فر( pدانيم كه   مى

(p'&q)گاه  آن pگر 

pدانيم كه اگر   مى

و pگر ما بدانيم كه 

)صل بستار معرفتى

(q&دانيم كه   نمى

شدن مطلب  روشن

ای مشابه يك دست 

صاد »ك دست است

اين يك«يم كه بدان

پديداری نيست كه

دانيم، زيرا اد را نمى

باشد نيز نداريم pح 

  

  

آورد نمى

های جهان

مورد نظر

همچنين 

خمره است

گزاره را 

افزودن اي

حساسيت

ای ا گونه

كه شهود

نظر بگدر 

رساند مى

ح pصدق 

استدالل 

ما  .1

اگ .2

ما  .3

اگ .4

اص(

ما  .5

برای

پديداری

اين يك«

بدانيم و ب

ادراكى پ

اين امر ر

كه مرجح
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بـا رفـع تـالى  ،را بـدانيم) 2(گـزارۀ مـا آنكـه  ، بـه فـرض)4(و ) 5(با تمسك به شكاك 

بـر . دانـيم را نيـز نمـى) 1(های اوليه در مورد عالم خارج ماننـد  كند كه ما گزاره استدالل مى

را انكار ) 5(و وضع مقدم، ) 4(تا ) 1(با پذيرش  )Moorean( های موری خالف اين، استدالل

  .(p'&q)~دانيم كه  كه ما مىدارند كنند و ادعا  مى

ولـى  ،شـوند بـرآورده مـى) 1(های او در مورد  شرط. پيمايد نوزيك مسيری ديگر را مى

هـای نزديكـى كـه  در برخـى از جهـان. شود برآورده نمى (p'&q)~در مورد  حساسيتشرط 

(p'&q) ن بـاوری ام، دانشمند به م هايى كه من در آنها مغز در خمره صادق است، يعنى جهان

بـا ) 1(بـر ايـن اسـاس، او در پـذيرش . پـذيرد را هم مى) 5(پس او . القا كرده است qغير از 

شـود، ولـى بـرای بسـتن راه اسـتدالل  با شكاك همـراه مـى) 5(شهود همگانى و در پذيرش 

  .(.ibid) شود شكاك منكر اصل بستار مى

  نقد تبعيت از صدق

 ۀنقطاز منتقدان بسياری  ،دانست خود در قبال شكاكيت مى ۀنوزيك مزيت نظريرا كه آنچه 

  :عطفى را در نظر بگيريم ۀاين گزار. ندا دهكرضعف آن تلقّى 

دسـت  ای بى دانم كـه مغـز در خمـره دانم كه دسـت دارم، ولـى نمـى من مى«

  .»نيستم

پذيرش ديدگاه پيروی از  ۀكه الزمرا  هپذيرش اين گزار ،برخى مدافعان شرط حساسيت

ايـن تنهـا مشـكل ديـدگاه  .)Sosa, 1999a: 143 ؛DeRose, 1995: 28( نـدا صدق است، زننده دانسـته

دهند كه حّساسيت و تبعيت نه برای دانسـتن  های نقضى نشان مى مثال. پيروی از صدق نيست

بـر . نحو ديگری نشان داد توان به مى ،در مثال باال مشاهده شدرا كه آنچه . اند و نه كافى الزم

دسـت  ای بـى من دست دارم و مغز در خمـره«دانم كه  حسب ديدگاه پيروی از صدق من مى

مـن دسـت «دانـم كـه  مى همچنين. شود شرط حساسيت برای اين گزاره برآورده مى. »نيستم

 ؛»دسـت نيسـتم ای بى مغز خمره«دانم كه  مشكل اينجاست كه بر اساس حساسيت نمى. »دارم

عطفى صادق است و يك طرف آن هـم صـادق اسـت، ولـى  ۀدانم كه يك گزار ه مىاگرچ

مثـال نقـض مشـهور كريپكـى ايـن نكتـه را روشـن . دانم كه طرف ديگـر صـادق اسـت نمى

شـود كـه در اطـراف آن انبارهـايى بـه چشـم  ای رد مـى كه از منطقـه Sفرض كنيم . كند مى

كنـد و بـاور  قرار دارد اشاره مى) رنگ استكه قرمز (كه يكى از انبارها  به جايى ؛خورند مى



جا يـك  آن«

م كـه اهـالى 

. م كننـدلَـعَ 

حساسـيت و 

 ،دانـد ا نمـى

ك كه منكر 

در ندانسـتن 

ل پيـروی از 

يكـى  كـه س

د تيرانـدازی 

. كنـد ك مـى

رود و  ر مـى

ـته برحسـب 

 بـه خشـاب 

در  .شـود ـى

 بـه خشـاب 

ـر از سوسـا، 

تفـع خـود مر

كنـد  پيدا مى

مزبـور را  ۀر

ى كـه مسـير 

. رسـد ر مـى

 نوزيك آن 

نيـز ساسـيت 

«) ب(آورد كه  مى

و بـاز فـرض كنـيم

 آن انبارنمای سبز 

هـای ح شـرط) ب(

دوم را ۀند و گزار

كسانى مانند نوزيك

ازآنجاكـه كسـى 

كفايـت تحليـل ،جـه

)Vogel(دو پليس ،

انـد كـه قصـد شـده

تبهكار شـليك ۀلح

طـور كـه انتظـار ـان

پلـيس كاركشـ. ـد

گلوله«ه است كه 

بـرآورده نمـمـورد 

اتفاقاز سوی لوله 

(V. در مثـالى ديگـ

ساختمان م ۀير زبال

ثنای گذشته باور پ

آيـد كـه او گـزار ى

در جهـان نزديكـى

 طريق به همان باور

 خطابردار است و 

ن ترتيب، شرط حس

حال باور م و درعين

منطقه سبز باشند و

ی يان رفت، به جا

 ۀولـى گـزار ،داند

دا اول را مى ۀگزار

دوم است و حتى ك

ا. داننـد جـاری مـى

دوم و در نتيج ۀزار

 در مثالى از ُوگِل 

رو ش مسلحى روبـه

دازی به خشاب اسل

همـا. كند را سد مى

كنـ ب اصـابت نمـى

ی به اين باور رسيد

حساسيت در اين م

گل ،ف جهان واقع

(Vogel, 1987: 212د ر

خود را از مسي ۀبال

استث به تجربيات بى

صدق، به نظـر مـى

د. شـود آورده نمـى

او باز هم از همان 

ود رسيده است كه

Sosa, 2000: ( .به اين

و » يك انبار است

يم كه انبارنماهای 

كه اگر انباری از مي

د را نمى) الف( ۀر

گ S ،حليل نوزيك

د ۀى نزديك گزار

ر چنين مـواردی ج

ـد در دانسـتن گـز

(Kripke, 2011:. 
. رفته استر سؤال 

با تبهكار  است، ر

جلوگيری از تيراند

د پليس كاركشته ر

، گلوله به خشـاب

حتماالتى بسيار قوی

داند، ولى  ن را مى

زديك كه به خالف

آور به آن باور مـى

ز ۀز آپارتمان كيس

يقى بعد، با توجه 

به فرض ص. »ن است

حساسيت نيز برآط 

ر مسير گير كند، 

مسيری به باور خو

Sosa, 1999a: 3813  ؛

جا  آن«) الف( كه 

فرض كني. »ز است

ار گذاشته باشند ك

گزا Sط حساسيت 

بنابر تح. آورد  برمى

منطقى ۀاول الزم ۀر

 بستارند، آن را در

ل شكى ندارد، بايـ

(186-185 :ك كرد 

 حساسيت هم زير

كار ه و ديگری تازه

كار برای ج س تازه

 حال، ماشينى ديد

داند مىركشته نيز 

استدالل احيك با 

او اين .»كرده است

های نز ری از جهان

او باز هم به ،كند ى

در مسير خروج از

فرستد و دقا ين مى

زباله در زيرزمين ۀ

شرطولى در اينجا 

رفته باشد و زباله د

از م آن شخص نيز

80(نى نكرده است 

  .ست

  

  

آورد  مى

انبار قرمز

منطقه قرا

بنابر شرط

تبعيت را

ولى گزار

عموميت

اول ۀگزار

صدق شك

لزوم 

كاركشته

پليس. دارد

در همين

پليس كار

تجربه و ب

اصابت نك

مورد نادر

اصابت مى

شخصى 

به زيرزمي

ۀكيس«كه 

 ،داند مى

گر مزبور

در اينجا 

بين را پيش

جامع نيس
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، ِدُرز (Roush, 2006)چـون راش هما به اصـل حساسـيت هنـوز كسـانى هبا وجود اين انتقاد

(DeRose, 1995) و ادمز و كالرك ،(Adams & Clarke, 2005) كنند با اصالحاتى از آن دفاع مى.
1

  

  شرط امنيت: سوسا

ــه ــه نقــدهای وارد بــر شــرط حساســيت، سوســا شــرط ديگــری را ب ــا توجــه ب   عنوان شــرط  ب

های  بـردن از شـرطى او بهـره ۀبه عقيـد. )Sosa, 1999b ؛Sosa, 1999a(كند  مى دانستن معرفىالزم 

2صـدق دكـارتىپيـروی از دادن پيروی از صدق درست است، ولى  خالف واقع برای نشان
 

)Cartesian truth-tracking( پيروی از صـدق دكـارتى را . پيروی از صدق نوزيكى برتری دارد بر

  :توان چنين تعريف كرد مى

S  در باور بهp كند اگر و تنها اگر از صدق پيروی مى:  

S  بهp آورد، اگر و تنها اگر،  باور مىp داشت تحقق مى) .BS(p) ←□→ p(.  

بـاور و  ،ست كه مقدم آنای ا شرطى التزامى داردآنچه در اين ميان از نظر سوسا اهميت 

 ۀتقريب اولي. نامد مى امنيتسوسا اين شرطى را شرط . )BS(p)□→p( واقعيت است ،تالى آن

  :اين شرط چنين است

  :اگر و تنها اگر ،خوانيم را امن مى Sاز سوی  pباور به 

S  بهp مگر اينكه  ؛داشت باور نمىp بود  برقرار مى(Sosa, 1999a: 378).  

هـای  در تمـام جهـان: برد های خالف واقع از معناشناسى نوزيك بهره مى او برای شرطى

ای باور دارد كه در ايـن  ممكن نزديك به جهان بالفعل كه فرد شناسا در آنها به همان گزاره

ايدۀ نهان در پس اين شرط اين است كه باور . جهان به آن باور دارد، آن گزاره صادق است

 دانستن از امتناع ما از دانش مستقيم ،شهودی ۀاين ايد. مراه كنداو را گ سادگىشناسا نبايد به 

  .حاصل اتفاق استانجاميدن آنها  گيرد كه به صدق ت مىئباورهايى نش

توان دريافت كـه چـرا مـا بـه پـذيرش شـرط حساسـيت تمايـل  مى ها هبا توجه به اين نكت

ا هـ دارد و در شـرطىگفتيم كه شرط حساسيت ساختار عكس نقيض شرط امنيـت را . داريم

                                                              
  .Comesaña, 2007: برای تفصيل بيشتر نك. 1

ای كـه مميّـزة دسترسـى  خودنمونى و خطاناپذيریخوبى با تركيب  به«خواند كه  سوسا از آن جهت اين روايت را دكارتى مى. 2

 .);Sosa, 1999a: 374 Sosa, 2002: 265( »شود ويژة دكارتى است، تطبيق مى



را جـايگزين 

ـتلزم صـدق 

نيـت تـالزم 

ی كريپكـى 

قعـى اشـاره 

نقـيض ايـن 

دوم كـاذب 

 ،ــادق اســت

سـوی شـرط 

  ك مشـــترك 

ط حساسـيت 

  ايـره خـارج 

نسـتن را بـه 

را زير سـؤال 

يط محيطـى 

ست و چشم 

 در چمنـزار 

شـرايطى كـه 

نزديكى كـه 

وجـود سـبب 

ای در  پرنـده

ـرا شـرط امنيـت ر

زامى ضـرورتاً مسـ

ست كه با شرط امن

ر مثـال انبارنماهـای

انبـار قرمـز وا حـل

عكـس . »رمز نبود

د ۀگـزار. »مـا نبـود

ك از دو گـزاره صــ

يى كـه مـا را بـه س

  .(.ibid) ت

ز صـــدق نوزيـــك

ردی را كـه شـرط

، از ايـن دابـودرار 

ط الزم و كـافى دا

ودن اين شرط رب م

شـراي. انـد ی نشسـته

رخ پشت چيزی اس

ای  پرنـده«سـم كـه 

، ولـى بـا ش»اسـت

های ن خى از جهان

س بـه  صدق گزاره

رو، بـه وجـود پ ين

گر چنين است، چـ

دق يك شرطى التز

حساسيت جايى اس

وضـعيتى را كـه د

كسى به محبسا  چه 

ى بود، انبارنمايى قر

ى قرمز بود، انبارنم

هــا مقـدم هــر يــك

ى اسـت شـهودهاي

ى آن به امنيت است

ارتى و پيـــروی از

افـزود تـا مـوا  مـى

ر مـورد آنهـا برقـر

ين دو با هم شـروط

الزمكند كه  رد مى

سرخ در چمنزاری 

سر سينه. سالم است

رس ه اين بـاور مـى

ای در چمنزار ا نده

كند؛ چون در برخ ى

رواز كرده است و 

بينم و از اي خ را نمى

ولى اگ ،اند  متالزم

ه اين است كه صد

نقاط ضعف شرط 

شـدن مطلـب، و نـ

 ،در آن وضعيت. د

جا انبارنمايى گر آن

ىجا انبارنماي گر آن

زديكــى كـه در آنه

سوسـا مـدعى ،ن امر

ع ناشى از نزديكى

  شرط تبعيت

ی از صـــدق دكـــا

خـود  ۀ را به نظري

و درخارج سازد ن 

رسيد كه اي ر او مى

 بر شرط تبعيت وار

سينهيك ليكان و 

 است، و چشم ما س

ديدن پليكان من به

پرن«دانم كه  من مى

را احراز نمىبعيت 

پليكان پر ،ر هست

سرخ ها من سينه هان

                      
Lewis, 19. 

س نقيض در صدق

نكته ساسيت كنيم؟

قيض آن نيست و ن

برای روشـ. ق ندارد

آوريد شد در نظر 

اگ«: درستى بگويد

اگ«: نين خواهد بود

هــای نز جهـان يــرا

.ند
1

با توجه به اين 

خواند، درواقع ت مى

ز صدق دكارتى و ش

ـــروی بعيـــت در پي

زيك شرط تبعيت

دانستن ۀاز دايرست 

به نظر ، اين ترتيب

  .دهند ى

سا دو مثال نقض را 

فرض كنيم يك پل

روز كافى  ت نور

با د. واند آن را ببيند

رسد كه م ه نظر مى

د اين باور شرط تب

ای در چمنزار پرنده

در اين جه. خ است

                          
35 :973: ضيح بيشتر نك

  

  

دو عكس

حسشرط 

عكس نق

در صدق

توصيف 

د كند و به

گزاره چن

، زياسـت

ان متفاوت

حساسيت

پيروی از

شـــرط تب

نوز. است

توانس نمى

ه كند و ب

دست مى

سوسا

ف. برند مى

عادی است

تو ما نمى

به. »است

ترسيم شد

در آنها پر

سرخ سينه

            
برای توض. 1
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.(Sosa, 2002: 274) آورم چمنزار باور نمى
1
هـا نقضـى بـر شـرط امنيـت وارد  ظاهر، اين مثـال به 

  .كنند نمى

كه فردی باور صادقى داشـته باشـد  شهود پِس شرط امنيت آن است كه دانستن در جايى

ق نيسـت آسانى مى كه به در شـهودهای مسـتتر  ۀسوسـا مجموعـ. توانست كاذب باشـد، محقـ

كـه سـاختار را ديگـری های حساسيت، تبعيت و امنيـت و شـرطى خـالف واقـع  شرطورای 

،)B(p) □→ ~p~( عكس نقـيض تبعيـت دارد
2
در فهـم دانـد كـه فـردی  هـای آن مـى شـرط 

قرارگـرفتن در  .(Sosa, 2002: 274)باشـد  )competent( توانـا كـامالً ای از حيث معرفتـى  گزاره

اينكـه بـاور  هبـ ،يك گزاره برای فرد فراهم كنـد ۀدرباررا دانش  ۀموقعيتى كه باالترين درج

 فـرد اّما دانستن مراتبـى دارد و ،صادق او توانايى كامل او را به ظهور برساند بستگى تام دارد

پيـروی . آنكه در موقعيتى باشد كه توانايى او كامًال به ظهور برسد تواند چيزی را بداند بى مى

رو،  از اين. تن راهای دانس كند و نه شرط های توانايى كامل را بيان مى از صدِق دكارتى شرط

 ،پـذيرد دانسـتن مـى شرط الزمِ عنوان  بهتنها شرط تبعيت، شرط امنيت را كنارنهادن سوسا با 

  آنكـه بـه آفـات تبعيـت دچـار باشـد،  نشان دهد شـرط امنيـت بـىكوشد  همچنين مىولى او 

تواند در مواردی كـه  ادعای سوسا اين است كه شرط امنيت حتى مى. مزايای آن را داراست

هـای  به نظر او، شرط امنيـت در مثـال. نوزيك به شرط تبعيت نياز داشت، جايگزين آن شود

رو، كاركرد تبعيت را نيز داراسـت  شود و ازاين مرگ ديكتاتور و مغز در خمره برآورده نمى

)Sosa 1999a: 376( .آيـا شـرط  و هم به همين منـوال اسـتنيز شرط حساسيت  رۀآيا وضع دربا

  شرط حساسيت مواجه نيست؟ امنيت با مشكالت

  شكاكيت هلئامنيت و مس

اسـتدالل شـكاكانه  ۀخالف نوزيك در پـى آن اسـت كـه بـا حفـظ بسـتار، از نتيجـرسوسا ب

در . شـود نمـى) 5(امنيـت مـانع تعلّـق دانـش مـا بـه شرط نشان دهد كه كوشد  مىاو . بگريزد

صادق است و بنابراين باور مـن بـه  »من دست دارم«جهانى كه من دست داشته باشم، گزارۀ 

به آن جهان كه من باور دارم كه دست دارم  نزديكهای  در تمام جهان. آن نيز صادق است

                                                              
توانند اين مشـكالت را بـا تـدقيق  رسد مدافعان اين شرط مى به نظر مى. Sosa, 2000b: 40-41 :مثالى ديگر نكديدن برای . 1

  .مفهوم روش حل كنند

  .(Kvanvig, 2004: 206)نامد  َونويگ اين شرطى خالف واقع را شرط ايدئاليسم مى. 2



 »دست نيستم

بـر ايـن . نـد

ای  ف زننـده

س نقيض هم 

 ّ احساس  تي

در نحـو نيـز 

ايـن .  كنـيم

ت كـه نـافى 

 كريپكى از 

رچـه شـرط 

قـرار باشـد، 

تنهـا بـر فرد 

ـك نـادری 

مـا شـهوداً  را

در د گفـت 

مـان جهـانى 

ر مسـير گيـر 

ركشـته، آيـا 

ی نزديكـى 

ـاب تفنـگ 

ـل در پـيش 

ز اين مـورد، 

.  داده اسـت

د ای بى ز در خمره

سيار دورنب است ب

عطـفنيـز كاكيت و 

عكس) در ساختار(

 ّ قراربودن شرط امني

ن همـان بـه اسـت، 

ه دانسـتن را انكـار

ای است ودن گزاره

نقد. رسيم سيت مى

اگر. كفايـت داشـت

جا شـرط امنيـت بر

در هر دو مثال، ف. د

هـای نزديـ ر جهـان

، زيـرفـرين اسـت

رط امنيـت نيـز بايـد

آيـا هم. مين اسـت

كه در آن زبالـه در

ر مثـال پلـيس كار

هـا در ميان جهان ،

كه گلولـه بـه خشـ

دو راه حـ. رد است

كند كه ترسيم او از

هـای دور جـای  ن

من مغز«ى به گزارۀ 

ها اين گزاره كاذب

 به اين امر، از شـك

(حساسيت و امنيت 

به هنگام برقور كه 

قـراری حساسـيت

منيـت و در نتيجـه

بو در پس ناپذيرفتنى

حساسشرط ارد بر 

ن شـرط ادعـای كف

ست كه لزوماً هرج

 مشابه برخوردارند

رسـد كـه در ق مى

آ حساسـيت مشـكل

دربـارۀ شـر. كند ى

كه زباله در زيـرزم

مان جهان نادری ك

به همين منـوال، در

،كند ف اصابت مى

س هنوز باور دارد ك

ش واروسا بر خود

خود چنين دفاع ك

در ميـان جهـان ،نـد

اگر من در جهانى 

هايى كه در آنه هان

با توجه . دانم م مى

حاينكه  با توجه به 

طو ى است كه همان

برقسـبب  به  گزاره

ابخـواهيم  ،نيسـت

دهد كه د ارائه مى

  ت

به ديگر نقدهای و

ت وارد بود كه اين

رار است، چنين نيس

سوسا از ساختاری 

يى به باوری صادق

حشرط ذب برای 

حساسيت صدق نمى

ع باور صادق دارد ك

هم ساز بود وردسر

ای ندارد؟ بيك ج

اتفاق به هدفروی 

كه در آنها آن پليس

رسد اشكال سو مى

از موضع خاينكه  ى

كنـ در مسير گير مى

.گزاره صادق است

ق داشته باشم، جه

ن اين گزاره را هم

. رهيم ن ياد شد مى

ه نظر سوسا طبيعى

بودن  كه پذيرفتنى

 حساسيت برقرار ني

تبيينى از شهودی 

  .ت است

نقدهای حساسيت

شكاكيت ب هلئز مس

حساسيتشرط ت بر 

ز در اين مورد برقر

  .حقّق يافته باشد

ثال نقض ُوگل و س

ستدالل قوی استقرا

ست، ولى همين كذ

يم، ولى حهست  ش

در جهان واقع Sه، 

حساسيت درشرط  

های نزدي  در جهان

از كه در آن گلوله 

واقع جای ندارد ك

رده است؟ به نظر 

يكى: سا وجود دارد

ا كه در آن زباله د

  

  

نيز اين گ

باور صاد

اساس، من

كه از آن

هستند، به

كنيم ك مى

كه  جايى

شباهت، 

شكاكيت

امنيت و ن

با گذر از

آن جهت

امنيت نيز

انستن تحد

دو مث

اساساس 

كاذب اس

دانشواجد 

مثال زباله

كه برای 

كرد،  مى

جهانى ك

به جهان 

دزد نخور

پای سوس

جهانى را
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مــى در نشــدن محتــوای بــاور در حــد بســيار ك راهبــرد ديگــر آن اســت كــه او بپــذيرد واقــع

اين امر انكـار  دانستنِ  ۀراه ديگر اين است كه شهود ما دربار. (های نزديك مجاز است جهان

شود، ولى از آنجاكه سوسا از همين شهود در نقد نوزيك بهره برده است، اين مسـير كـه بـه 

  ).انجامد برايش فراهم نيست انكار دانش ما به بسياری از باورهای روزمره مى

برای آن در ترسيم سوسا از اين مـوارد نيز توان شواهدی  ست كه مىبر حسب راهبرد نخ

ها چنان خوب است كه احتمـال گيركـردن زبالـه  يافت، مثال چنان است كه مسير عبور زباله

زيادی در جهان رخ دهد تا زباله در مسـير گيـر  یاهتغييربايد اندك است كه چنان در مسير 

ولى ايـن پاسـخ درواقـع تنهـا سوسـا را از  ،)Sosa, 1999a: 380: شدت نادر رويدادی به(كند 

آيا اگر پيچـى در مسـير باشـد كـه احتمـال گيركـردن . دهد نجات مىمسير ترسيمى خودش 

كند؟ البته اگر مشـكلى اساسـى در مسـير  دانستن تغيير مى ۀزباله را باالتر ببرد، شهود ما دربار

بـر اسـاس بخـت انـدكى بـه زيـرزمين تنهـا  ،نزباله به پاييهنگام فرستادن  بهباشد كه تاكنون 

،توان اين شهود را تضعيف كرد ، مىاسترسيده  مى
1

ولى آيا توصـيفى ميانـه وجـود نـدارد  

سـادگى ممكـن نيسـت كـه بـا  كه هم شهود ما را برآورد و هم نقضى بر سوسا باشد؟ آيـا بـه

شد و ايـن دو در انداخته با كن شوتاش را درون  بندی مناسبى شخص ديگری هم زباله زمان

رسـد چنـين احتمـالى مـا را خيلـى از جهـان  به نظـر مـى .باشند گير كردهرسيده مسير به هم 

تـر  حـل راحـت در مورد پلـيس كاركشـته ايـن راهظاهر  بسا به چه. كند شده دور نمى توصيف

هـودی در  كـار بايـد رابـين احتمال پليس تـازه به ،تير به هدف بخورداينكه  برای. دهد جواب 

نيـز ولـى در همـين مـورد  ،كـه از توصـيف مـا بسـيار دور اسـتوضعيّتى الم جديد باشد؛ ع

آيد كه كسى ناخواسته تيری را بـه هـدف بزنـد؟  آيا پيش نمى. راحتى مناقشه كرد توان به مى

جهانى را كه در آن ايـن واقعـه رخ اندك اين احتمال  ،استاندك گرچه اين احتمال بسيار 

  .كند از جهان بالفعل چندان متمايز نمى ،دهد مى

تر است  امنيت و پذيرش روايتى ضعيفشرط راهبرد دوم، كنارگذاشتن تعريف سوسا از 

،كه در آن جايى برای خطای آسان وجود داشته باشد
2
 رولى تضعيف شـرط امنيـت راه را بـ 

  .گذارد مشكالت ديگری باز مى

                                                              
 ).Pritchard, 2005: 164-165: نك(پذيرد  پريچارد چنين رويكردی را مى. 1
  .Greco, 2007: 633: و ضعيف شرط امنيت، نكهای قوی  برای بررسى روايت. 2



ق آيد، ولـى 

هـای  ر مثـال

ا همـين بـ و 

هوند  داكس

را تشـخيص 

آورد كـه  ـى

فـرض . سـت

ـانى ممكـن 

اين است  هكت

جـود دارد و 

) ـورت بـاور

ی مـا خـارج 

چـون در  ؛د

يرش امنيـت 

نتيجه بگيرد 

ود قـوی مـا 

عا كه امنيـت 

ن شـرط در 

تار را نقـض 

كـى آشـكار 

نـد از مثـالى 

كنـد،  ا بـازی مى

 :Comesaña, 

فائقيادشده كالت 

ايـن مشـكالت در 

بينـد مـى) پاكوتـاه

راحتى  يم او كه به

گرگـى و گـرگ ر

بينـد، بـاور مـ  مـى

سـگى ديـده اسكـه 

آسـ كـه بـه چنـان ؛د

نك. گ ديده است

الزمـى منطقـى وج

در صـو(ـى را هـم 

هـای دانسـته ۀدايـر

شـود ـرآورده نمـى

بـا پـذي. رسـيد مـى

د الزم را از ملزوم 

شـهو ،ديگر ازسوی

ت يا بايد از اين ادع
1

دست مّدعيان ايـن 

حاضـر نبودنـد بسـت

قض كريپكو مثال ن

(Vahid, 2 ان خواسـته

و نهنـگ نقـش گـرگ ر

ط روش را بيفزايـد نـك

بتواند بر مشك ،ه شد

 كـه روسـت  روبه

های پ سگ(هوند  س

فرض كنينيز . ست

وت ميـان سـگ گ

كه در آن سگ را

آورد ك باور مـى ر

گ نيز وجـود دارد

داند كه سگ د او مى

تال »ك سگ ديـدم

دومـ ،ى را دانسـت

را از  »هوند ديدم س

بـ »ك سـگ ديـدم

از به همين باور مو ب

هرچند آن شخص

ا. داند ملزوم را مى

امنيتمّدعِى شرط 

.ستار دست بكشد
1

در رّد شـكاكيت ح

شباهت اين مثال و

(61 :2009و وحيـد  

هونـد و ماهى نقش داكس

Sosa, 2000: 4.( 
شـد نوزيـك شـر باعـث 

منيت به دست داده

ى خود با مشكالتى

  .د

گى از نژاد داكس

كه سگى ديده اسد 

تواند تفـاو هد، نمى

گرگ در محيطى ك

ر ديگربا ،در نتيجه

حيط اين فرد، گرگ

رسد به نظر مى. شود

يك«و  »هوند ديدم س

كه اگر كسـى اولـى

يك سگ داكس«

يـك«باور به  ر مورد

ديد و گرگى را مى

آ، بايد بپذيريم كه 

حسب همين شرط 

پس . داند م را مى

ست بردارد يا از بس

يم كه آنها حتـى د

گذشت آنچه  از .

(Cohen, 2004: 20)ن 

                      
گيرد كه در آن شمشيرم ى

41(ها ماهى نيستند   نهنگ

قـض دارد و ری مشـابه ن

  دقيق

امشرط  يتى كه از

م در وضعيت فعلى

دهند ود را نشان مى

ض كنيم شخصى سگ

رسد به اين باور مى

ده گ تشخيص مى

كه با ديدن گ حوی

رگى ديده است و 

در مح: هم بيفزاييم

رو ش با گرگ روبه

يك سگ داكس«

كند ك حكم مى ار

« ، گزارۀرط امنيت

دراين شرط ، ولى 

بسيار مشابهى او گ

دانستن، الزمشرط 

داند، اگرچه برح ى

ن است كه او ملزو

دانستن است دس  زمِ 

ير بسته است؛ ديدي

(Bernecker, 2012: 3.

.د
2
درواقـع كـوهن 

                          
سا از مثال مشابهى بهره مى

داند كه  كه فرد شناسا نمى

ن مثال ديگری كه ساختا

200. 

  

  

نياز به تد

شايد روا

كم دستِ 

نقضى خو

فرض

مشاهده ب

را از گرگ

نح به ؛دهد

سگ گر

ديگری ه

او باست 

«كه ميان 

اصل بستا

شر. بداند

كند، نمى

وضعيت 

عنوان ش به

آن را نمى

آن بيانگر

شرط الز

مورد اخي

(377كنند 

شـود مـى

            
خود سوس .1

ك درحالى

برای ديد. 2

05: 396
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نزديك به مثال نقض كريپكى عليه سوسا بهره ببرند،
1
شـود،  كه سوسا يـادآور مـى ولى چنان 

انـد دچـار مغالطـه شـده) تبـع او وحيـد و بـه(كوهن 
2
 (Sosa, 2004: 293). رط گفتـه شـد كـه شـ

نشـان دهـد چـه  ،ترتيـب ايـن شرط كافى دانستن باشد و به) همراه تبعيت به(حّساسيت بناست 

استدالل كريپكى دقيقاً در جهت مقابل اسـتدالل . گيرند ها جای مى دانسته ۀچيزهايى در زمر

دانـد،  شرط حساسيت فرد باورمند ملزوم را مىبنابر دهد كه  كند؛ يعنى نشان مى باال عمل مى

بـدين . توانـد بدانـد آن است كـه الزم را نمـىبيانگر داند و شهود قوی ما  زم را نمىگرچه ال

هـای مـا  از دانسـته ،دشـمار  رمـىبهـای مـا  ترتيب، يا بايد چيزی كه شرط حساسيت از دانسته

  .يا اصل بستار نفى شود) شرط كافى نباشد ،و حساسيت(نباشد 

شـرط الزم دانسـتن باشـد، حتـى اگـر در مـورد تنها شرط امنيت بناست اينكه  با توجه به

سوسـا  ،به اين جهت. كند نمى آن گزارهدانستن ملزوم صادق باشد، سوسا را ملَزم به پذيرش 

به خالف ادعای وحيد بر ادعـای بر اين اساس، تواند اصل بستار را حفظ كند و  راحتى مى به

  .آيد ىكند نقضى وارد نم سوسا كه شرط امنيت اصل بستار را حفظ مى

داند، ولـى امنيـت در آنهـا برقـرار  شهوداً فرد باورمند محتوای باور را مى ،ها در اين مثال

  .تواند شرط الزم دانستن باشد نحوفعلى نمى بنابراين، شرط امنيت به. نيست

  روايت دقيق: شرط امنيت

بــرای شــرط حساســيت  هــايى ماننــد نمونــه پيشــين نوزيــك بــرای حــّل مشــكالتى كــه مثــال

ولى  ،زند به مانور مشابهى دست مىنيز سوسا . شد فرينند، دست به دامان شرط روش مىآ مى

امنيـت شـرط بـاور باشـد، بـاور بايـد آنكـه  به نظر او به جای. كند طى مىرا مسيری متفاوت 

3ِرسانِشاز مفهوم  یبرای توضيح اين مطلب و. داشته باشد مبنای امنى
 )deliverance(  بهـره

. شناسـا آن را بپـذيردبسـا  چـهرسانند كه  ای مى دانستن به شناسا محتوايى گزارهمنابع . برد مى

. رسـاندن محتـوا بـه شناسـا بايـد امـن باشـد فرايند :شمارد مىبرسوسا امنيت را شرط رسانش 

را در نظـر دارد كـه محتـوای  منفـردی فراينـدگويـد،  كه سوسا از رسانش سـخن مـى زمانى

                                                              
 .پشتوانة شهودی بااليى دارد» جا انباری قرمز هست آن«البته مثال خود كوهن اين حسن را دارد كه در آن دانستن . 1
 .پردازد مىمثال شمشيرماهى به رو، جداگانه  وحيد به تفاوت ميان دو مثال توجه دارد و از اين. 2
خواهد كـه بـر  برد و از خوانندگان مى سوسا رسانش را، هم برای رساندن محتوا و هم برای آنچه رسانده شده است به كار مى. 3

 .های آنها حسب سياق تشخيص دهند كه فرايندها مقصودند يا فراورده



 بـه شـرايطى

در ) 3( ؛شــد

رايط برقـرار 

آن  S) ب(و 

هسـت ه كـه 

 Cه شـرايط 

 Cرسـاند و  ى

 S از ســوی 

 گونـه همـان

ای ديگـر  نـه

C  بايـد يكـى

كرده باشـد، 

ن سـاعت در 

ن با سـرعت 

قـق باشـند و 

يـرا اوالً، در 

ـنج اسـت و 

Sosa, 2( بـه آن ،

امـن اسـت و يـا ب 

.م
1

  

  :تنها اگر

ن شــرايط برقــرار باش

رسـاند و آن شـر مى

  : است

باشـد و pانۀ صـدق 

گونـه آنو  )Cى بـر 

ستن آن اسـت كـه

I( محتوايش را مى

آن نشــانه ــذيرش

را  منفـردرسـانش 

گون يد آن محتوا به

Cآنكه  ديگر. شد

p را بر آن مبتنى نك

ديـدن. دهد شان مى

های آن اشد، عقربه

 ايـن شـرايط محق

اسـت، زيعت پنج 

قق باشد، ساعت پـ

n3 102 :2007(باشـد ن 

)outright(  مطلـق

indicati( خوانيم مى

دق است، اگر و ت

آن) 2( ؛مــن نباشــد

آنها محتـوايش را م

I(p)&C □→.(  

ز ديد سوسا چنين

 

I(p  وابسته بـهC نشـا

مبتنـى( Cراهنمـايى 

Sosa, 2(.  

دانس ۀالزم كه معنا ن

(p)های ممكنى كه 

ــبــه شــرايط ) ب( پ

S  رخاص محتوای

شاي .خاص بپذيرد

ن رسانشى ديگر با

S پذيرش  ازجملهp

ت پنج را نشه ساع

نبامتوقّف ساعت ه 

فرض كنـيم. باشد

دانم كه ساع من مى

راه اين شرايط محق

  .ام ور را پذيرفته

توانـد شـرط دانسـتن  نمى

ی يا به نحودفراين 

ion( را نشانۀ صدق

صد ۀنشان C شرايط

نحــو مطلــق ام ش بــه

ن نزديكى كه در آ

p →(وا صادق باشد 

تعريف دانستن ا ت

  :، اگرpداند كه  ى

(C، pرخى شرايط 

و مطلق، بلكـه بـا ر

Sosa, 199 275 :2002؛

بدين؛ رسد  نظر مى

ها جهان ترين ديك

(بخــش . دق باشــد

Sش آن است كه 

همان رسانش  پايۀ

رش آن بر مبنای آن

S اين ترتيب، اگر 

كنم كه تى نگاه مى

اينكه ؛رساند قع مى

رستى تنظيم شده 

م ،در اين صورت. 

همر محتوا بهفهم  د

رايط محتوای مزبو

                      
كنـد كـه نشـانۀ مطلـق  مى

چنين . رساند را مى

من رأرسانش . ست

ش رسانش وابسته به 

آن رســانش) 1(

های ممكن جهان

است، آن محتو

گذشتآنچه  جه به

مى I(p)مبنای نشانۀ 

ازای بر به) الف(

نحو نشانه را نه به

99a: 379(بپذيرد 

روشن به ) الف(ش 

قرار باشد و در نزد

صــاد pرار اســت، 

يك شرط پذير. د

بر پرسيده است و 

رسيده باشد و پذير

به. باشد pپذيرش 

  .شود صل نمى

ض كنيد من به ساعت

خاصى فرد را به واقع

د حركت كنند و به

.واقع پنج باشد بهز 

فرايند نزديكى كه 

همين شر اساس بر

                          
ه سوسـا بعـدها تصـريح مى

 .زيم

  

  

ر خاصى

اسوابسته 

يك 

با توج

S برم

بخش

بالفعل بر

هــم برقــر

پردازد مى

كه به او 

ر Sبه  نيز

از مبانى پ

دانش حا

فرض

شرايط خ

مناسبى ح

ساعت نيز

هر جهان

ثانياً، من 

            
ازآنجاكه. 1

پرداز نمى
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 ۀديـديم كـه طبـق روايـت اوليـ. پـردازيم مى مثال نقض يادشده بررسىبه  ،با اين تعريف

 ،»ام هونـد ديـده يك سـگ داكـس«داند كه  مى ،هوند را ديده است امنيت، فردی كه داكس

رسيدن به بـاور دوم بـه ميـان  فراينداگر پای  ظاهر به. داند كه يك سگ ديده است ولى نمى

های ممكـن نزديكـى كـه او بـه ايـن  زيرا در جهان ،توان از چنگ مشكل گريخت بيايد، مى

  .گ ديده استهوند رسيده، او يك س ديدن داكس بر مبنایباور 

بــر آن هــای وارد  بررسـى يكــى از اشـكالبــه  ،پـيش از پــرداختن تفصـيلى بــه ايـن مثــال

اگر فرد مورد . دهد در اينجا خود را نشان مى كند كه مشكل تعميم وحيد ادعا مى. پردازم مى

ای بـه دسـت  ديـداری ۀرا بر مبنای محتـوای تجربـ »ام يك سگ ديده« ۀنظر ما بخواهد گزار

باشـد كـه مبنـايى امـن بـرای  ماننـد ديـدن چيـزی سـگتواند مصداقى از  بنا مىآورد، آن م

ولى مبنا  ،ن نتيجه برسداممكن است او گرگ ديده باشد و به هميعنى  ؛استدالل نخواهد بود

وحيـد معتقـد اسـت . هونـد ديدن يك داكـسمصداقى از مانند تواند بسيار جزئى باشد،  مى

ای بسـيار عجيـب  ايـن نتيجـه«انتخاب سوسا همين گزينه خواهد بود، ولـى  هقاعدبنابه گرچه 

هـای  آسانى كـاذب باشـد، چـون در بسـياری از جهـان فرض آن باور بتواند به هاست، اگر بناب

هـايى اسـت  گير بيشـتر ديـدگاه مشكل تعميم گريبان .(Vahid, 2009: 61) .»همسايه كاذب است

كـه  چنـان. )Comesaña, 2006(انـد  دانسـتن مطـرح شـده آخـر) های يا شرط(كه در مورد شرط 

آيـد، انتخـاب سوسـا مـورد اخيـر  بـر مـىنيـز شدۀ امنيت  گويد و از روايت اصالح وحيد مى

.خواهد بـود
1

گويـا مقصـود وحيـد ايـن اسـت كـه مـن در چنـين مـوردی بـا وجـود اينكـه  

انـد، ولـى  سـگ توانم تشخيص دهـم كـه هوندها مى ام و با ديدن داكس هوندی ديده داكس

  .آسانى كاذب باشد، عجيب است كه چنين چيزی را بدانم توانست به چون باور من مى

. كنـيم مـىهای اشكال اصـلى را بررسـى  بار ديگر گام ،برای ارزيابى اين بخش استدالل

مثـال نقضـى مطـرح سـپس ). شـرط امنيـت(كنـد  سوسا شرطى برای دانستن بيان مـىنخست 

و شـرط سوسـا هـم بـرآورده (دانـيم  ای را مى گزاره ما در مواردیدهد  شود كه نشان مى مى

روشنى دارند كه بايد آن الزمه هم دانسته شـود، ولـى شـرط  ۀ، ولى اين موارد الزم)شود مى

اول را انكـار  ۀيا بايـد دانسـتن گـزار: سه راه در پيش روست. شود در مورد آن برآورده نمى

                                                              
يك سگ «، به طريق استدالل، از »ام هوند ديده يك داكس«ای مانند  بگذريم از اينكه در مثال سوسا بحث از رسيدن از گزاره. 1

 .هوند نه رسيدن به گزارۀ دوم از طريق ديدن داكس ،است »ما ديده



اصـل بسـتار 

ت و هم ايـن 

جبـور اسـت 

بـر ايـن . ورد

ت در مـورد 

نـان اصـالح 

ن دسـت  ايـ

گيرد كه در 

 ۀولـى نكتـ ،

حدود شوند 

.دق اسـت
1
 

مـن يـك « ۀ

يـك سـگ 

آلود نبـودن 

ديداری،  ۀرب

. تسـديـده ا

ره بر اسـاس 

  شـرط، از تفسـير 

I(p)&C  معــادل  

ـه ايـن دو، حتـى 

ـگ قـرار گيـرد، 

ای كـه  ی همسـايه

دامنـة . برجاسـت

ينـد ااست كـه فر

يا بايد ا و برد ن مى

ل بستار پايبند است

پـس سوسـا مج. ود

نستن بـه شـمار آو

شـدۀ امنيـت صـالح

شرط خود را چنت 

سـتنتاجى سـاده از 

گ هايى در نظر مى ن

،)واند كاذب باشد

محهايى  يد به جهان

رای فرد نشـانۀ صـد

ۀط امنيـت در گـزار

ديـدن از   بصـری

غبارآ و مناسب ۀصل

يط و بر مبنای تجر

هونـد د گ داكـس

رسيدن به اين گزار

هـايى از ش حـذف بخش ر

ــد  ى C □→ pای مانن
مشـخص اسـت كـ. است

 مبنای بـاور بـه ديـدن سـگ

هـای ن در برخى از جهان

يـن تقريـر نيـز مشـكل پاب

يى اها ر دارد، بلكه جهان

ثال نقض را از ميان

هم سوسا به اصل. م

رو ر انكار آن نمـى

د دا را هم از موار

چرا روايت اصكه 

توانست مىه سوسا 

 بـه رّد بسـتار در اس

ی همسايه را جهان

تو باور او مى ،ها هان

های نزديك باي هان

هوند بر داكس ـ ن

.
3 و2

  

بودن شـرط  جاری

ای  رد نظـر تجربـه

رايطى همچون فاص

ظرگرفتن اين شراي

اند كـه يـك سـگ

ر. سگ ديده است

بـر افزونسير شـرط سوسـا، 

در ايــن تفســير، شــرطى. د

های همسايه ا موعة جهان

هوند بخواهد  يدن داكس

گمان اذب خواهد بود؛ بى

ی نديـده اسـت، ولـى بـا اي

در آنها به ديدن سگ باو

  .شانۀ صدق است

ثم ۀنكت و هم است

شرط دست بكشيم

ت كه كسى زير بار

 كند كه اين مورد

ل وحيد آن است 

اين بود كهمهم لى 

گويى وحيد . شود

های حيد هنوز جهان

در اين جه(دارد ر 

است كه جه آن، 

ديدن ـ اساس ـ بر ـ

نمايد مى عجيبر 

شده بر اين مثال،  ح

فـرد مـو. اهد بـود

ای با شر چنين تجربه

فرد هم با درنظ. ست

د كند و مى پيدا مى

گيرد كه يك س مى

                      
كه وحيد برای تفس باشد 

ــرد ی همســايه بهــره مى گي

مجم Nشود كه در آن،  مى

  .با هم معادل نيستند د

د را اين دانست كه اگر د

همسايه كاهای  ى از جهان

هونـدی ده اسـت، داكس

ی ممكنى نيست كه فرد د

هوند برای فرد نش داكس ـ

.ماهى تقرير كرده است

خالف شهود  هم 

بگذاريم و از آن ش

تار از مواردی است

ود را چنان اصالح 

رسد اشكا  نظر مى

ول ،شود آورده مى

اينجا برآورده شدر 

  .شود 

وحظاهر  بهاين،  بر ن

باوربه ديدن سگ 

حسب اين تقريب

ـ سگ ـ نها ديدن

بسياحيد است كه 

بيق تعريف اصالح

تر خوا روشن »ام ده

داشتن چ. دارد وند

ای برای صدق اس 

باور پي هوند داكس

ز اين گزاره نتيجه م

                          
از آنشى از مشكل ناشى 

هــای  اعتمــادگرايى جهان

In N, I(p)&C گرفته مى

بينجامدبه يك نتيجه  رجام

همدلى بتوان مقصود وحيد

در برخى »هوند دن داكس

م باور دارد كه سگى ديـد

های ی ممكن همسايه جهان

 ديدن ـ اساس ـبر ـ سگ

ن اشكال را با مثال شمشير

  

  

كه كنيم 

را زير پا 

بست ۀنمون

شرط خو

به اساس 

الزمه برآ

دكند كه 

ملتزم مى

افزون

آنها فرد 

سوسا بر 

كه در آن

اشكال وح

با تطب

سگ ديد

هو داكس

هوا نشانه

به ديدن 

از گاه آن

            
شايد بخش. 1

وگــل از 

C → p
در فراگر 

شايد با هم. 2

ديد«خود 

فرد باز هم

های جهان

س ـ ديدن

وحيد اين. 3
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های ممكن نزديكى كـه او بـا ايـن اسـتدالل بـه ايـن بـاور  در تمام جهان. يك استدالل است

هونـدی ديـده اسـت و بدانـد كـه  برسد و اين شرايط برقـرار باشـد كـه او بدانـد كـه داكـس

 هـا هاو در زمان استدالل، تمام اين نكتـ. سگ است، او سگى ديده استهوند از انواع  داكس

 .داند كه سگى ديده است پس او مى. پذيرد ديدن سگ را مى ،را در نظر دارد و از اين جهت

 ــ مبنـای ــ بـر ــ كه امنيت شرط باورِ بود اين  پيشين رهزن شده بود،در اشكال آنچه  گويا

  .امنيت اساساً شرط باور نيست ،دانستيم در تعريف سوساكه  ، درحالىچيزی تلقى شده بود

 بتوان با اين تعريف نشان داد كه در مثال نقض كريپكى هـم شايدكند كه  سوسا ادعا مى

بـه نظـر . (Sosa, 2004: 293-294) های مـا نيسـت از دانسته »جا انبار قرمزی وجود دارد آن«گزارۀ 

اگرچـه . شـود ايـن گـزاره بـرآورده مـىشـده شـرط امنيـت در  بـا وضـعيت ترسـيم رسـد مى

دانســتن  الزمبــر سوســا كــه آن را صــرفاً شــرط  ،امنيــت در ايــن مثــالشــرط شــدن  بــرآورده

 ۀدهد كه اين گزاره از دامن نشان مى اين شرطنشدن  برآورده .كند دانست نقضى وارد نمى مى

جـا يـك انبـار  آن«آنكه به نقض بستار يا پذيرش دانش مـا بـه  بى ؛های ما خارج است دانسته

  .بينجامد» است

ما چنـد چيـز متفـاوت  ،در برخى ادراكات بصری وبتوان گفت  شايدسوسا مدعى است 

 ۀل ما در يك تجربامثبرای  ؛كنيم كنيم و بر مبنای آنها ادراكى مركب پيدا مى را دريافت مى

جا يك انبار  آن«اين باور كه . داريم هم ادراكى از انبار و هم ادراكى از چيزی سرخ ،بصری

تـوان گفـت ايـن  مـىترتيـب، بـه ايـن . آيـد بر مبنای اين دو ادراك به دست مى »قرمز است

های ما خارج اسـت  دانسته ۀبر حسب شرط امنيت از داير »جا يك انبار است آن«ادراك كه 

نيز قرار گرفته است، باور اخير  »جا يك انبار قرمز است آن«گزاره و چون اين ادراك مبنای 

 .(.ibid) های ما خارج است دانسته ۀآورد و از داير امنيت را بر نمى شرط
كنـد و نتيجـه  هوند مقايسه مـى وحيد در اعتراضى اين استدالل را با موردی مشابه داكس

در جهتى خالف سيری كه در آن  ،كه اگر سوسا بخواهد از اين راهبرد بهره بگيرد ،گيرد مى

هونـد  به ديدن داكس داشتنهوند، فرد از باور در مثال داكس. مثال دارد حركت خواهد كرد

از يعنـى  ؛عكس شده است جهت به ،با اين توضيح سوسا. كرد باور مى بود كه به ديدن سگ

پيش راه اين اشـكال ولى سوسا پيشا ،(Vahid, 2009: 62)رسيم  ديدن انبار به وجود انبار قرمز مى

در . وضعيت ادراكات ما در ايـن دو مـورد متفـاوت اسـتكند  مىادعا او . را سد كرده است

، كـرده باشـيمدرك نيـز را  چيـزی قرمـزمورد انبار دور از ذهن نيست كه ما جدای از انبار، 



 مانندهوند س

جـا  آن«آنهـا 

ك انبـار قرمـز 

. وشن اسـت

شـد كـه در 

هونـد وجـود 

هوند نوعى  س

.  زباله برآيد

ق اسـتنتاجى 

رد از طريـق 

بودن ايـن  من

در . ـر نكنـد

و آورد دالل 

آن حـال،  ين

دانـد مـانعى 

ه گيركـردن 

كـه زبالـه در 

همۀ .  نيست

نيـز ممكـن . شـد

(S . بنـابراين، ايـن

حيد معتقد اسـت 

، )خ وجـود دارد

شهوداً اين امر را 

  اهـى بـا نوزيـك 

  ّد اصـل بسـتار را 

سگ و چيزی داكس

ى
1

كـه محتـوای آ 

جـا يـك آن«كـه  

ى شهود پس آن رو

انـد بـاور داشـته با

هو ر جـايى داكـس

داند داكس يرا نمى

مثال نقض مسير  ۀ

از طريـق ،فرسـتد ى

كن نزديكى كه فـر

ام. زيرزمين نيست

مسير به مـانعى گيـ

چنـين اسـتداش  ـته

درعـي. خواهـد بـود

د اساس كه مىاين  

ای اسـت كـه گونه

مثـال، دانسـتن اينك

عى بر سر راه زباله

ب، دانش يـا حتـى بـاور باش

Sosa, 2004: 294-301

همچنين وح. سا وارد نيست

سبزند و تنها يك انبار سـرخ

» جاست انبار سرخى آن”

معنای همرا ن درست بـهآ

كنـد كـه رد مـت وارد مى

و ادراك، يعنى سگ

س دو حالـت روانـى

برسيمبه اين باور  

ذيرفتنى نباشد، ولى

توا جود دارد، نمى

سى بپـذيرد كـه در

جود ندارد، زيگ و

تواند از عهد ده مى

بـه زيـرزمين مـىن 

مكهای م مام جهان

زباله در  ۀسد، كيس

زباله در م ۀكه كيس

هـای گذشـت تجربـه

باله در زيـرزمين خ

س استدالل و هم بر 

گ موقعيت به ،اسوس

درواقـع در ايـن م 

مانع بداندرد مزبور 

رای رسيدن به باور مركب

(1ختار ذهن انسـان باشـد 

كنند بر سوس ل دقيقى مى

مام انبارنماها در منطقه سب

اره كند و باور آورد كه 

رسد، ولى پذيرش آ ظر مى

كال را بر سوسا به ايـن قيم

دهرگز هوند ما  س

توانيم بر اساس مى 

،»ا يك انبار است

يد ادعای سوسا پذ

ايى انباری قرمز وج

لى ممكن است كس

د كه در آنجا سگ

شد  تعريف اصالح

كـن شـوتز طريـق 

در تمگمان  بى. سد

رس به اين نتيجه مى

است؛ از جمله آنك

كه فرد بر اسـاس ت

زب ۀاله نباشد، كيس

اره را هم بر اساس

  .ورده باشد

بندی  صورتبر بنا

. اسـت سـيار نـادر

به اين است كه فر 

                      
ومى ندارد كه مبنای ما بر

و ناآگاهانه و بر اساس ساخ

ی و كودكان چنين استدالل

تم(دهد  سرخ به دست مى

رخ واقعى در آن است اشا

گرچه اين شهود قوی به نظ

كرد؛ وحيد اشك و وارد مى

موردی مانند داكس

 ،رو نهمياز . كنيم

جا آن«و  »رمز است

(Sosa, 2004: 29. شاي

ى بپذيرد كه در جا

ول ،ار وجود ندارد

اينكه باور دار عين

  .ت

سا مدعى است اين 

سى كه زبالـه را از

رس  به باور خود مى

استقرايى درستى ب

وابسته ا به شرايطى

ی ممكن نزديكى ك

زبا ۀكيسمسير ز در 

ايد باور به آن گزا

نيست به دست آو

بكه ديديم،  گونه ن

رويـدادی بسمسير 

بسته  است، كامًال 

                          
دهد لزو فصيل توضيح مى

ستنتاج كامًال خودكار و ا

د بر او كه آيا مردم عادی

ى كه كوهن از مثال انبار 

كه انبار سرخ مزبور به جايى

(Vahid, 2009: 62 .اگ

ى است كه كريپكى بر او

  .خرد

  

  

ولى در م

ك دا نمىپي

چيزی قر

(94 »است

اگر كسى

جا انبا آن

دارد، درع

سگ است

سوسا

گفتيم كس

استقرايى

استدالل 

رسانش ب

های جهان

مانعى نيز

باشخص 

در مسير 

همان

زباله در م

زيرزمين 

            
تف سوسا به. 1

است اين 

نقد وحيد

در روايتى

اگر فرد م

(2داند  مى

در اشكالى

به جان بخ
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گيركـردن «ر بپـذيريم كـه چـون اگ. انجامد جا مى بدين ،در مرور اين مثال گذشته های بحث

داند كه مانعى بر سـر راه زبالـه  فرد مزبور مى رو، و از اين رويدادی نادر است »زباله در مسير

ايـن . كنـد مـى به اين دانسـتن سـرايت ىمشكالت ظاهر شود، ولى به نيست، گره از كار باز مى

مشخص نيست شـرايطى كـه بايـد بـا اسـتدالل  ، زيراتر است در مثال تيراندازی بغرنجمشكل 

هـای  تـا تيـر در جهـانهمـراه باشـند تبهكار  ۀپليس كاركشته بر نخوردن تير به خشاب اسلح

كـه باشـند ماننـد ايـن فرض كنيم ايـن شـرايط امـوری . ممكن نزديك به آن نخورد چيستند

 ،مسير تير نگرفته باشد درتبهكار خشاب را خود كار تيرانداز بسيار ماهری نباشد و  تازه پليِس 

بـا نيـز كـار  های ممكن نزديكى كه تمام اين شرايط برقرار باشند و پليس كهنه ولى در جهان

گيـری تيـر  استدالل يادشده به باور خود رسيده باشد، باز هم ممكن است كامًال بدون هـدف

اتفـاق  از رویهيچ معياری نداريم كـه جهـانى را كـه در آن تيـر  همچنين. به خشاب بخورد

يك راه باقى اسـت و آن اينكـه يكـى از شـرايط را ايـن . آوريم شمار جهانى دور به ،بخورد

رسـد  البتـه بـا افـزودن ايـن شـرط بـه نظـر مـى. نخـورد هدف از روی اتفاق بهبدانيم كه تير 

، بـدانيمجزو شرايط اين شرايط را نيز توانيم امنيت نشانۀ صدق را تضمين كنيم، ولى اگر  مى

را مبنـای پـذيرش خـود قـرار شـرط تواند ايـن  پذيرش اين گزاره مىدر س كاركشته آيا پلي

همچنـين اگـر . خيـراتفاق به هدف اصابت نكرده است؟ از روی داند كه تير  دهد؟ آيا او مى

نبـودن را در جـايى  بسـط دهـيم و در نهايـت اتفـاقىانـدازه قرار است شرط امنيت را تا ايـن 

به  نبودن بدانيم؟ آغاز به جای امنيت، شرط الزم دانستن را اتفاقى بگنجانيم، آيا بهتر نيست از

بـا گـذر از ايـن . انـد آفـرين رسد اين دو مورد برای روايت اخير شرط امنيت مشـكل نظر مى

به مـواردی در ادامه ، ردرا دا آنها شدن شرط امنيت در مورد  موارد كه سوسا ادعای برآورده

  .اند بودن همين روايت از شرط امنيت مطرح شده الزمعنوان نقض بر  كه بهپردازيم  مى

  نقد بر امنيت

هايى مواجه شده اسـت  با نقدها و اصالحعنوان شرط الزِم دانستن،  روايت سوسا از امنيت، به

نقـش تـدريج  بـهرو،  از ايـن. آن در تمام موارد دانستن را نشان دهنـد نبودن الزمتواند  كه مى

در پـى تحليـل  تـر شـد، زيـرا او پررنـگمحور در آثار سوسا  شناسى فضيلت ای معرفت گونه

او به اين  سرانجام. دانستن را فراهم آورند هايى بود كه شرط كافى دانستن بود و در پِى شرط

. دانسـتن نـدارد تحليـلاسـت و امنيـت نقشـى در  »Apt« متناسـبنتيجه رسيد كه دانش باور 



animal kn( 

ا شرط الزم ر

ـيش از حـد 

يـا  حيـوانى 

تيـب، خـود 

. شـود ل مـى

سـتيد كـه در 

دازی سـالن 

ت شخصـى 

كـه  درحـالى

ت مبتنـى بـر 

كيت اسـت، 

ما بـه كـف 

نسـتيد بـاور 

نيـت محقّـق 

ی نـورپرداز 

ـذيرش ايـن 

توانيـد  ا مـى

جاسـت كـه 

نـورپردازی  

با وجـود آن 

ايـن . نيسـت

حيـوانى هـم 

. قـرار اسـت

او داننــد،  ــى

وی بـه آنهـا 

nowledge( حيـوانى

تر از امنيت ر ضعيف

بـ نيـز« اين شـرط 

 از مرتبـۀ دانسـتن

(Sosa, 200 .ترت اين به

دانسـتن بـدل حليـل

نيـد در سـالنى هس

هـای نـورپر سـتگاه

بـه دسـت نيـزصحنه 

د ،ه را قرمـز سـازد

مـورد بـا شـكاكيت

رّد شـكاك خواهـان

كـه شـم ژه درحـالى

توا آسـانى مـى  بـه

صورت خام امني ت،

اگـر  جمله اينكـه 

رو، اگـر پـ از ايـن 

طبيعى اسـت، شـما

آنج مشـكل. نباشـد

 بـودنِ  ـد و طبيعـى

زی عادی است و با

س نشانۀ شـما امـن ن

رط الزم دانسـتن ح

مـانِى هـالووين برق

يــات آدرس را نمــ

و.  راهنمـايى كنـد

دانستن ح: ماردش ى

گاه روايتى ضع آن 

رسد كه  نتيجه مى

جهـاتى كـه آن را

(136 :07» نيت نشود

تحثابۀ شرطى برای 

فرض كن. آورد مى

ديگـر، دس ازسـوی

كنترل ص. حنه بتابانند

ورد و نـور صـحنه

اين م.  روشن است

خسوسا كـه .  دارد

ژطـوروي بـه. ق دارد

صحنه قرمز است،

در اين حالت. باشد

از  محقق است؛ ى

 ، سطح قرمز است

شد كه نورپردازی ط

آميـز ن انستن تأمـل

ردازی مبتنـى باشـ

كه نورپرداز بدانید

پس. د اين را بدانيد

اش شـر شـده صـالح

انـدی مهم ۀدر خان 

 و دوســتان او جزئي

سـتد و مهمانـان را

 برای دانستن بر مى

reflective know.(

به اينسرانجام د و 

ـت يـك بـاور از ج

زند، حائز شرط امن

مث ن شرط امنيت به

لى شبيه مثال ذيل م

ا. غييـر رنـگ دهـد

ى از نور را بر صح

رنگ سفيد درآبه 

ست و با نور سفيد 

 اشتراكات زيادی

هـم دانسـتن تحقّـق

كنيد كه كف ص مى

كه كف قرمز نب لى

شرايطى اآن ب ۀشد ح

 را قرمز ببينيد، آن 

بر اين باشد مبتنـی ،ت

اين دهرچند  ؛ست

نـورپر بـودنِ  طبيعى

ببايد شما ش باشد، 

توانيد شد، شما نمى

در روايـت اصحتى 

 

. باشد مى كُمِسانيا 

ای اســت  ی كوچــه

تا سر كوچه بايست 

هحلدو مر ش آثار

wledge( آميز تأّمل 

شمارد مىبرحيوانى 

ت، زيرا ممكن اسـ

ساز نصيب نمى ز بى

ز به يكى از منتقدان

 نقد اين شرط مثال

تواند تغ  صحنه مى

های مختلفى  طيف

تواند كف را ب  مى

كف صحنه قرمز اس

های حسى داده ۀر

ت در اين مورد ه

درستى باور م د و به

داشته باشيد، درحال

صورت اصالحلى 

شما سطحى و شد 

ن سطح قرمز است

ه آن سطح قرمز اس

ما بر كه پذيرش ش

 شما در اين پذيرش

رايطى كه ترسيم ش

دهد امنيت ح ن مى

(Sosa, 2007: 98-10. 

 نقض ديگر از آنِ 

ــه خانــه در انتهــای

را مأمور كرده است

  

  

سوسا در

و دانستن

دانستن ح

قوی است

آميز تأّمل

سوسا نيز

وسا درس

آن كف 

توانند مى

است كه 

درواقع ك

دربارؤيا 

معتقد است

نگريد مى

خود را د

و ،نيست

طبيعى باش

امر كه آن

بدانيد كه

برای اينك

راهنمای 

فرد و شر

مثال نشان

(05 نيست

مثال 

ازآنجاكــ

جودی ر
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خواهد به هيچ  اندی نمى. »انتهايى سمت چپ كوچه برقرار است ۀمهمانى در خان«: گويد مى

او  ۀدعوت بـه خانـ داند كه احتمال دارد او بى اش شركت كند و مى قيمتى مايكل در مهمانى

او  ۀلزوم، مهمانى بـه خانـ  كند كه در صورت قاضا مىرويى ت رو، از همسايۀ روبه از اين. بيايد

سپُرد كه اگر مايكل از او  كند و مى او برای جودی شمايل مايكل را توصيف مى. منتقل شود

آدرس پرسيد، آدرس درست را بدهد، ولى او را معطل كند و به اندی پيغام دهد تا مهمـانى 

او . انـدی بـرود ۀخواهـد بـه خانـ وان مىفرض كنيد كه خُ اكنون . همسايه منتقل شود ۀبه خان

دودل است كه خود را چگونه برای جشن بيارايـد، ولـى بيشـتر تمايـل دارد كـه خـود را بـه 

در ايـن . كنـد افتد و ماشين را سـر كوچـه پـارك مـى خوان به راه مى. شكل مايكل در آورد

پيـاده . درآوردشـكلى غيـر از شـكل مايكـل  گيرد كـه خـود را بـه لحظه، ناگهان تصميم مى

جودی باور گواهى پرسد و بر اساس  رود و آدرس را از جودی مى شود، به سر كوچه مى مى

. اين باور صـادق اسـت. آورد كه مهمانى در آخرين منزل سمت چپ كوچه برقرار است مى

خطا باشد  به سادگىتوانست  ولى باور خوان مى ،داند شهود ما نيز حاكى است كه خوان مى

)Comesaña 2005: 397 ؛Comesaña 2007: 788-789(.  

تحليل سوسـا، خـوان بايـد ايـن نشـانه را بنابر اگرچه نشانۀ مورد نظر در اينجا امن است، 

پـذيرد كـه بـه  را از آن جهـت مـىيادشـده ولى خـوان بـاور  ،بپذيرد مبتنى بر شرايط مذكور

در ايـن  .مـاجرا داردكـه مايكـل چـه دخلـى در  آگاه نيسـت و  جودی اطمينان داردگواهى 

درسـتى از مبنـای  فـرد بـهاينكه يعنى  ؛كند بينيم شرط ابتنا برای ما اشكال ايجاد مى ها مى مثال

تنها بايد باور داشته باشد نوری كـه  در مثال سوسا، او نه. رسد نشانۀ مورد نظر به آن نشانه نمى

ال كمسانيا، شرايط مـورد نظـر در مث. تابد سفيد است، بلكه بايد اين امر را بداند در صحنه مى

  .حتى مبنای نشانه نيست

  پايانىمالحظات 

كـارايى دارد دانستن عنوان شرطى كه در تحليل و تعريف  سوسا از شرط امنيت بهگفتيم كه 

آورد كه مفهوم  محور روی مى فضيلت شناسىِ  معرفتاز ای  گونه بهسرانجام كشد و  دست مى

شناسـا و  )adroitness( ای ميـان مهـارت تناسب رابطـه. در آن اساسى است )aptness( تناسب

بـاور  های معرفتى كافى باشـد و اگر شناسا دارای توانايى. كند او برقرار مى )accuracy( دقت



ن است كـه 

هـای شناسـا 

ـای معرفتـى 

مانـدن  رامان

افزايـد و  مى

 S) ب( و يـا 

) ج(يرد، يـا 

به كار  I(p)ش 

ــرفتن    رنظرگ

 سـتن دوری

ن بيـان كنـد 

الزم دانسـتن 

هـای   ارزش

سوسا بر آ. ب است

ه توانايى. ستن رسيد

هـ يز ميـان توانايى

او اين بار برای در. 

ـدۀ شـرط امنيـت 

باشـد،  pنۀ صـدق 

كه هست بپـذ گونه

در پذيرش Sشد كه 

ــدون در ــى را ب يع

رط در تعريـف دانس

زمـى بـرای دانسـتن

حتى بتواند شرط ال

عنـوان يكـى از  بـه

دارای باور متناسب

توان به تحليل دانس

د و سوسا برای تما

.شود مان امنيت مى

شـ م روايت اصالح

I(p  وابسته بهC نشان

گآنو  Cا راهنمايى 

ای باش رايِط توانايى

ــرايط طبي دارد و ش

از اين شرگيری  ره

توانـد شـرط الز ى

ست كه اين شرط ح

 سوسـا امنيـت را ب

واقع اصابت كند، د

ت های شناسا مى يى

disposit( او هستند

دوباره دست به دام

به آخر بند دوم یر

  :كند ى

(C، pبرخى شرايط 

نحو مطلق، بلكه با ه

طبيعِى مناسب با شر

(Sosa, 2007: 10.  

ــاره د ــى اش ط طبيع

رو، بهر از همين ؛د

تنها مـى ،رين حالت

 سوسا منكر آن اس

(Sosa, 2. در نهايـت

(Sosa, 2009: 136).  

و به يشها توانايىب 

تواناتناسب باور و 

tion( های از تمايل

های او د گر تمايل

قيد ديگر ،ی اخير

تصحيح مىگونه  ن

به ازای ب) لفا(

آن نشانه را نه به

C مقّوم حالِت ط

(05گرفته است 

ــرايط ــه ش ــر ب  اخي

توان توضيح دا مى

در بهتريا اينكه ود 

(Comesaña, 20.  البته

(137 :2007ز باشـد 

(كند  ور حفظ مىا

  

  

سبب بهاو 

بر ت باتكيه

ای ا گونه

فرد و ديگ

ها از مثال

اينآن را 

ــد  قي

دانستن نم

خواهد بو

013: 169)

آميـز تأمل

معرفتى با
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