
 

 

 
 
 

 

 يیمعنا يیگرابرون رشيپذ با   یفلسف تیشکاک ردِّ امکان یبررس

 حمید عاليی نژاد 

 چکیده

 حتداقتل  یمحتاا  تتهینت  در  و  واژگتان  از  یبرخ  حتداقتل  یمعنتا  ،ییمعنتا  گراییِبرون  ةآماز  برطبق
 پاتنم بارنیاول یبرا. شتتادیم نیِّمتع ما از مستتتقل  جهانِ  تاستتط ایاندازه  تا ،یذهن حاالت از  یبرخ

  به نستبت تیشتکاک ردِّ  به منتر  گراییبرون قبال که دهد نشتان یاستتدالل  ةارائ  با تا کندیم  تالش
  فالستفه از  یبرخ  او از پ  لیدل نیهم  به  استت؛ یصتینقا یدارا استتدالل نیا.  شتادیم  خارج جهان
 تیشتکاک ردِّ در ،ییمعنا  گراییبرون  کردیرو  قبال  با که دهند  ارائه نیگزیجا یاستتدالل اندکرده  تالش
 یجدا.  اندنمانده یباق  نقد  از مصتان زین هااستتدالل نیا حالنیا با.  باشتد مافق خارج جهان  به نستبت
 شده  تالش حاضر ةمقال در  شده،  ارائه  انهیگرا-برون هایاستدالل نیا مارد در  ترشیپ که یینقدها  از
 جهان به نستبت  تیشتکاک ردِّ در  انهیگرا-برون  هایاستتدالل نیا  از  کدامچیه  که شتاد داده نشتان تا

 امکان ردِّ در  شتکاکانه  یها-استتدالل  یاستاست ةدیا  به  تاجه با  گر،ید  یستا از.  ستتندین مافق خارج
 گرید  بر وارد ینقدها که  استتت  شتتده  شتتنهادیپ  یبرهان خارج، جهان  به نستتبت معرفت حصتتال
 قبال که نماد  ادعا  درستیبه  تاانیم  آن  اساس  بر  و  نباده کارا آن  مارد در  انهیگرابرون یهااستدالل
 .شد خااهد خارج جهان به نسبت تیشکاک ردِّ به منتر ییمعنا گراییِبرون

  ه یفرض  پاتنم،  ،یمعرفت  دور  ،ییمعنا  گراییبرون   خارج،  جهان  به   نسبت  تیشکاک  :کلیدی  واژگان
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 مقدمه

  دارد  ادعا که استت  شتناختیمعرفت  یکردیرو  خارج  جهانِ  به نستبت  یفلستف تیشتکاک
 از.  ستتتین  ممکن  هستتتند  خارج  جهانِ  مارد  در  که  هاییگزاره به نستتبت  معرفت  حصتتال
 ةارائ  کنند،یم  استتتتفاده  آن  از  خاد  یادعا  ا بات جهت  در  شتتتکاکان که  هاییروش  جمله
  هاهیفرضت  نیا  در.  استت  گرفته  شتکل  1شتکاکانه  هایهیفرضت  استاس  بر که  استت  یاستتدالل

  یول  استت  ستازگار  ما  ادراکات  متماعه  با که  شتادیم ارائه  جهان  اوضتاع  از  متفاوت  ینییتب
  انیم از.  میستتتین  معمال  طیشتترا  از  آن  كیتفک و   یتشتتخ به  قادر  آن،  وقاعِ  فرض به

 نیا  استاس  بر.  کرد  اشتاره  2خمره  درون  مغز  یةفرضت به  تاانیم  هاهیفرضت  نیا  نتریمعروف
  یمغتذّ   مااد از  ایخمره  درون  ییمغزهتا بلکته واقع،  جهتان  در  هتاییانستتتان  نته متا هیتفرضتتت
  شتتتادیم  القتاء  مغزمتان  بته  شتتترفتتهیپ  ایانتهیترا  تاستتتط  متا  ادراکتات  یتمتام  و  میهستتتت

(Putnam, 1981: 7)3  .بر  تا  دهدیم ارائه  یاستدالل  هاهیفرض  نیا از  استفاده  با  شکاک 
  باشتد  خارج  جهان  مارد  در که  یاگزاره  چیه به نستبت  تاانینم که  دینما  ا بات  آن  استاس
 ماضتع  رشیپذ بر  یمبتن  تیشتکاک از  ناع  نیا که استت  تاجه  انیشتا.  نماد کستب معرفت
  نخااهد  طرح  امکان  استتاستتاً  ،یماضتتع  نیچن  رشیپذ  بدون و  استتت  4یکیزیمتاف  ستتمیرئال

 قبال.  دارد  وجاد  هاانستان ما  از  مستتقل  خارج  جهانِ  ،یکیزیمتاف ستمیرئال  استاس بر.  5داشتت
  ةجمل  از  را،  شتکاکانه  هایهیفرضت طرح  متال  شتکاک به که استت  یکیزیمتاف ماضتع  نیهم
 برقرار  شتکاکانه  یةفرضت  مدانیینم  ما کهنیا  از  شتکاک.  دهدیم  خمره،  درون  مغز  یةفرضت
  باشتد  خارج  جهانِ  مارد  در که  ایگزاره  چیه به نستبت  ما که  ردگییم تهینت  ر،یخ  ای استت
  آن میبدان  که استتت  نیا  مستتتلزم  ایگزاره  نیچن به  نستتبت معرفت  رایز  م؛یندار معرفت
  نی گز یجا  را  H  ةگزار  اگر(.  Pritchard, 2002: 217) ستتین  برقرار  شتکاکانه یةفرضت
 را SK دارم.، دستتتت  دو منع  کتهنیا  مثتال یبرا ختارج،  جهتانِ  مارد در دلخااه ایگزاره
 و  هستتم.،  خمره  درون  یمغز  منع که  عبارت  نیا مثال  یبرا  شتکاکانه،  یةفرضت  نیجانشت
Kx  که  دانمیم  منع  کهنیا  معادل را x  .شتتکاکانه  استتتدالل  یکل فرم  م،یریبگ نظر  در  
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  :باد خااهد نچنینیا

 شکاکانه صورت کلی استدالل  

(1) 𝐾𝐻 → 𝐾~𝑆𝐾 

(2) ~𝐾~𝑆𝐾    

(3) ~𝐾𝐻 

. 6استت شتده  ارائه شتکاکانه  استتدالل  نیا  ردِّ  در  لستافانیف جانب  از  یمتفاوت  یهاپاستا
 شده ارائه  7ییمعنا  انیگرابرون جانب  از  که است  تیشکاک  به  یپاسخ  مارد  در  حاضر  ةمقال

 و  معنا تهینت  در و  واژگان، از  یبرخ  یمعنا  ،ییمعنا  گراییِبرون  کردِیرو  استتاس بر.  استتت
 او از  مستتقل  طِیمح استاس  بر  شتخ   8یِالتفات  هایگزاره  از  یبرخ  حداقل  صتدقِ  طیشترا
 و  واژگتان  یمعنتا  نییتع در  ایانتدازه  تتا  حتداقتل  طیمح گر،ید  انیتب  بته  ایت  شتتتانتدیم  نیِّمتع

 به  نیقائل(.  Kallestrup, 2012: 63) استتت  مؤ ر  شتتخ   یِالتفات  حاالت  یمحتاا
 کته  مدانییم  متا  9گراییبرون  قبال  استتتتاس  بر  کته  کننتدیم  ادعتا  ییمعنتا  گرایبرون
 از و  باده  کاذ   فاق  استتدالل دوم  ةمقدم  نیبنابرا  ستتند؛ین برقرار  شتکاکانه  هایهیفرضت

  رشی پتذ  بتا  کته  استتتت  نیا  انیتگرابرون  لیتدل.  ستتتتین منتِج  شتتتکتاکتانته  استتتتتدالل  رونیا
 یمعنا  م،یباشت  خمره  درون  یمغز  ما و  باشتند برقرار  شتکاکانه  هایهیفرضت  اگر  گراییبرون
 از  متفاوت که  شتتد  خااهند  نیِّمتع  یاتیها  استتاس  بر  مانیِذهن  حاالت  یمحتاا  و  واژگان
 ایبرنتامته  تیتفعتال  ا ر  در  کته  هستتتتنتد  هتاییالکترون  مثتال،  یبرا  و  باده  معمال  اتیتها
  منتر  معنا  رییتغ  نیهم.  10اندشتتده  تیهدا  دارد،  قرار  ایخمره  درون که  ما  مغز به  ایانهیرا
  می دانیم ما  نیبنابرا و استتت  شتتکاکانه هیفرضتت  از  یحاک که  شتتد  خااهد  یاجمله  کذ  به

 بر  هیتک  تیشتتکاک  ردِّ  در  انگرایبرون  روش  تیّکل.  استتت افتهین  تحقق  شتتکاکانه  هیفرضتت
  م؛یدار معرفت  شتکاکانه هیفرضت  کذ  به  ما که استت تهینت  نیا  استتنتاجِ و  معنا  رییتغ  نیهم
- 2 و  11یپتاتنم  هتایاستتتتتدالل-1 یکلّ ناع دو بته را  هتااستتتتتدالل نیا  تاانیم  حتالنیبتاا
 (. DeRose, 2000: 124) نماد میتقس 12انهیسازگارگرا هایستداللا
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  درون  یمغز  من  ایع  یِفصتتل  عبارتِ  استتاس  بر  یپاتنم  انهگرایبرون  هایاستتتدالل  در
 که  شادیم ارائه  یاستدالل  هستم.  خمره  درون  یمغز  من که ستین  نیچن  ای  هستم  خمره
  در  پاتنم. استتت  کاذ   هستتتم.  خمره درون  یمغز  منع  ةجمل که استتت  نیا  آن  ةتینت
(Putnam, 1981  )نی ا  به  رونیا  از و  کرده  یمعرف  را  یاستتتتتدالل  نیچن  بارنیاول یبرا  

  در  پاتنم  نظر از.  شتتادیم  اشتتاره  .یپاتنم  هایاستتتداللع  عناان  با  هااستتتدالل  از  دستتته
  بادن  برقرار  از  یحاک که  ایجمله اظهار  استت،  افتهی  وقاع  شتکاکانه  ایهیفرضت که  یطیشترا
  یمتفاوت   صتدق  طیشترا  معنا،  رییتغ  نیهم  واستطةبه  رایز  باد  خااهد  کاذ  استت، هیفرضت  آن

  درون  یمغز  ما که  یطیشتتترا  در  را  خمره.ع  و  مغز.ع  واژگان  یمعنا  اگر.  داشتتتت  خااهد
  خمره  درون یمغز  متا کته یطیشتتترا  در م،یبتدان*  خمره و* مغز  بیتترت بته  میهستتتت  خمره
 من که ستتین  نیا  هستتم.  خمره  درون  یمغز  منع  که  عبارت  نیا  صتدق  طیشترا م،یباشت
  نی بنابرا.  هستتم*  خمره  درون  ی*مغز  من که استت  نیا  بلکه  هستتم  خمره  درون  یمغز
 یمغز  مسلماً  زین  واقع  جهان  در.  باد  خااهد  کاذ   خمره  درون  طیشرا  در  عبارت  نیا  اظهار
 ،یواقع  یجهان  ستاکنان چه  و میباشت  خمره  درون  یمغز چه  نیبنابرا و میستتین  خمره  درون
  درون  یمغز که  مدانییم  تهیدرنت استتت؛  کاذ   هستتتم.  خمره  درون  یمغز  منع  ةجمل
 شتکاکانه  هایاستتدالل  مقدمات از که  جاآن  از(.  Putnam, 1981: 15)  میستتین  خمره
  یهتا استتتتتدالل  گراییبرون قبال  بتا  م،یستتتتین  خمره  درون  یمغز  مدانیینم متا  کته  باد  آن

  در  عمدتاً  انهیستازگارگرا  هایاستتدالل.  باد  نخااهند  مافق  خاد  یادعا  ا بات  در  شتکاکانه
  نی ا  نتریمهم  از.  استت  شتده  وارد  پاتنم  استتدالل بر  که  اندشتده  مطرح  یانتقادات به  پاستا
  کهنیا  یبرا  رایز  14استت  13یدور  یمعرفت  لحاظبه  پاتنم استتدالل که استت  نیا  انتقادات
  آن  یمحتاا به  نستتبت که  میریبگ  تهینت  جمله  كی  صتتدق به  نستتبت معرفت  از میبتاان
 را  جمله  آن  صتدقِ  طیشترا استت الزم  میدار معرفت  زین  کند،یم  انیب که  ایگزاره  ای  جمله،
 بر.  میکن  استتتفاده  15ایامهیگ حذفِ  صتتدقِ  طیشتترا  از  درستتتیبه میبتاان  تهیدرنت  و میبدان

  فرازبان به نستبت  ،L  زبان  از S  مانند  یاجمله  هر  ،ایامهگیحذفِ  صتدق  طیشترا  استاس



(حمید عالیی نژاد) ...  رشيپذ با ی فلسف ت یشکاک ردِّ امکان یبررس 163  

L'  در  یدرستتبه  بتاان  اگر  تنها و  اگر استت  ایامهگیحذفِ  صتدقِ  طِیشترا  یدارا  L'  انیب  

 زبان  از  را S  جمله  اگر مثال  یبرا.   S 16اگر  تنها و  اگر استتت  صتتادق  L  در  "S":  که  کرد
  ةجملت:  گفتت  تاانیم م،یریبگ نظر  در( 'L) یفتارستتت زبتانِ زین را فرازبتان و ،(L) یفتارستتت

  یول .  باشتد  دیستف  برف  اگر  تنها و  اگر استت  صتادق  یفارست  زبان  در استت.  دیستف  برفع
 کرده  دایپ  وقاع  شتکاکانه یةفرضت  میندان تا  گراییبرون  استاس  بر که  جاستتنیا  مشتکل
 به  متاز تهینت  در و  میبدان  درستتیبه  را  جمله  آن  صتدق  طیشترا  متاانیینم  ر،یخ  ای استت
(.  Brueckner, 1986: 165)  باد  مینخااه  یاامهیگ حذفِ  صتدقِ  طیشترا  از  استتفاده
  استتفاده با  اندشتده  ریناگز  هااستتدالل  نیا  بادنِ یدور  مشتکل  از  ییرها  یبرا  انگرایبرون
 به که  دهند ارائه  ینیگزیجا  هایاستتدالل  هستتند،  قبالقابلِ  شتهاداً که  گرید  یاصتال  از

 از  استتفاده با  انهیستازگارگرا  هایاستتدالل  در.  اندشتده  معروف  انهیستازگارگرا  هایاستتدالل
 م،یباشت  خمره  درون  ییمغزها  ما  اگر  اوالً  ییگرابرون  قبال  با که  شتادیم  ادعا  اصتال  نیا
  تاانیم معمال  طیشتتترا در  کته  میببر  کتاربته ییمعنتا  بته  متاانیینم  را زبتان  واژگتان گتاهآن
 ةتتینت.  میببر  کتار  بته  یمعتان  آن  بته  را  واژگتان  متاانییم  متا  اتفتاقتاً  کتهنیا  اًیت تان  برد؛  کتاربته

  نی بنتابرا  و  میستتتتین خمره  درون  ییمغزهتا  متا  کته  استتتت  نیا ادعتا  دو  نیا  انیتم  یهمراه
 که  هستتند  ایمقدمه  شتامل  ای  هااستتدالل  نیا  یِتمام.  باد  نخااهد  منتِج شتکاکانه  استتدالل

 به که  یزبان  مارد  در  ایامهیگ حذفِ  صدقِ  طیشرا  مدانییم  ینیشیپ  طاربه  ما  کندیم  انیب
 قبال  و  17ژهیو  یدستترست  ةآماز  به  تاستل با  کهنیا  ای  و استت برقرار  مکنییم صتحبت  آن

 به نستتبت  ینیشتتیپ طاربه  ما که  اندکرده  انیب  ،گراییبرون با  آمازه  نیا  انیم  یستتازگار
  هی عل  انهگرایبرون  هایاستتدالل  طیشترا  نیدرا.  18میدار  معرفت  خاد  یذهن  حاالت  یمحتاا
 تیتشتتتکتاک ردِّ  در  ن،یبراه  آن  مؤلفتان  یادعتا بنتابر و  باد  نخااهنتد  یدور  گرید تیتشتتتکتاک
 واقع   در  نیگزیجا  هایاستتدالل  نیا که  مستئله  نیا.  هستتند  مافق  خارج  جهان به نستبت

  ةمقال   ماضتاع  ند،ینما  مرتفع را  پاتنم استتدالل  بادنیدور اشتکال  اندتاانستته  اندازه چه  تا
  در  دتاانییم را  انهیستازگارگرا  یهااستتدالل  نیا  از  یبرخ  یابیارز و  لیتحل)) ستتین  حاضتر

 بعتد  بخش  در  نگتارنده(.  (دکنیت مالحظته(  1396  نژاد،ییعال)  و(  1395  ،یحتت  و  نژادییعال)
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  کدامچیه که  دینمایم  ادعا  آن  استاس  بر و  کرده  مطرح  هااستتدالل  نیا  مارد  در را  یانتقاد
 .ستندین مافق خارج جهان به نسبت تیشکاک ردِّ در انهگرایبرون هایاستدالل نیا از

 تیشکاک هیعل انهگرايبرون هایاستدالل نقد .1

 انتام  خارج  جهانِ به نستبت  تیشتکاک  ردِّ  درجهت  انگرایبرون که  هاییتالش  یِتمام
 من که  استت  باده  مطلب  نیا  ا بات  و  شتکاکانه  استتدالل  از(  2)  ةمقدم  ردِّ  استاس بر  اندداده
 مطلب  نیا  از  استتفاده با  انهگرایبرون  هایاستتدالل.  ستتمین  خمره  درون  یمغز که  دانمیم

  در که  یجهان  در  هستتم.  خمره  درون  یمغز  منع  ةجمل  صتدق  طیشترا که  شتدندیم ارائه
  طی شترا  از  متفاوت(  خمره  درون  جهانِ:  بعد  به  نیا از)  شتادیم  فیتاصت شتکاکانه  یةفرضت
  ییها پاستا  و  هااستتدالل  نیا بر  وارده  یانتقادها  رونیا  از استت؛ یواقع  جهان  در  آن  صتدقِ

 نظربه  حالنیباا.  اندشتده  متمرکز  مقدمه  نیهم  یرو  بر  یهمگ  شتده،  داده  هاآن به که  زین
 روبرو  گرید  یمشتکل با  را  انگرایبرون  شتکاکانه، استتدالل  از  انهگرایبرون  خاانش  رستدیم

  انیب  یجهان  چه  در  کهنیا به بستتتته ز،ین  اول  مقتدمه  ،ییگرابرون استتتاس  بر.  کرد  خااهد
 را  گراییبرون  کردیرو  دیکن  فرض  اکنان.  داشت  خااهد  یمختلف  صدق  طیشرا  و  معنا  شتاد،
 واقع   جهان  در که  میهستتتت  هاییانستتتان واقعاً  ما ایت:  دارد  وجاد  ممکن  حالتِ  دو.  میریبوتذ
  یزندگ   خمره  درون  جهان  در و  میهستت  خمره  درون  ییمغزها  واقعاً  ای  دارند؛ یواقع  یوجاد
  تمتاس  در  واقع  جهتان  در خمره و  مغز بتا اول  حتالتت  در  ،ییگرابرون قبال  فرض بتا.  میکنیم
 :باد خااهد نچنینیا شکاکانه استدالل و میاباده یعلّ

 واقعی استدالل شکاکانه در جهان 

 دانم که مغزی درون خمره نیستماگر من بدانم که دو دست دارم، می (1)

 دانم که مغزی درون خمره نیستممن نمی  (2)

 دانم که دو دست دارم. من نمی  (3)
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  متعلَّق  از*    عالمتتِ  بتا  را  خمره درون جهتان  در  ادراکتات متعلَّق  گتذشتتتتته همتاننتد  اگر
  ییمغزهتا   واقعتاً  متا  کته یحتالت در یعنی  دوم؛  حتالتت در  م،یکن زیمتمتا  واقع جهتان  در ادراکتات
 :باد خااهد شکل نیا به استدالل نیا گراییبرون طبق بر م،یباش خمره درون

 استدالل شکاکانه در جهان درون خمره 

 نیستم. *درون خمره   *دانم که مغزیدارم، می  *اگر من بدانم که دو دست (1)

 نیستم *درون خمره *دانم که مغزیمن نمی  (2)

 دارم *دانم که دو دستبنابراین من نمی (3)

 و  مغز دستت،  از  ریغ  یزیچ  خمره.ع  و  مغز.ع  دستت.،ع  متعلَّقِ  خمره  درون  جهانِ  در
 بته  و  باده  واقع  جهتان  از  متفتاوت  عبتارات  نیا  یمعنتا  تتهیدرنت.  باد  خااهتد  یواقع  ةخمر
 از  یجدا  ن،یبنابرا.  اندشتتده  داده  نشتتان*.  خمرهع و*.  مغزع  ،*.دستتتع با  لیدل  نیهم
  تااندیم  شتتتکاک  خمره،  درون  جهان  ای میباشتتت داشتتتته  وجاد  یواقع  جهان  در ما  کهنیا

 م،یباش  داشته  وجاد  واقع  جهان  در  اگر  که  یمعن  نیا  به  کند؛  ارائه  را  خاد  ةشکاکان  استدالل
  خمره  درون  جهان  در  اگر و  کندیم  ارائه شتتکاکانه  استتتدالل  كی  واقع  جهان  در  شتتکاک
  درون  شتکاکِ  استتدالل.  کندیم ارائه  یاستتدالل  نیچن  خمره  درون  جهان  شتکاکِ  م،یباشت
 که  ادعاستتت  نیا بر  یمبتن و  شتتده ارائه  خمره  درون  ةشتتکاکان یةفرضتت  استتاس  بر  خمره
  جهان  در  حالنیا با  باشتند؛  داشتته  شتکاکانه  ایهیفرضت  تاانندیم زین  خمره  درون  یمغزها
 استتتاس  بر  نیبنابرا.  دارد  وجاد*  خمره  و* مغز  بلکه  ندارد  وجاد  خمره و  مغز  خمره،  درون
  م،گای یم اول.  ةمرتب  ةخمر  درون  شتکاکانه  هیفرضتع  آن به  که ،ایشتکاکانه  یةفرضت  نیچن

  یمغزها  که  شتادیم  حاصتل تهینت  نیا  آن  استاس  بر که  شتادیم  ارائه  شتکاکانه  یاستتدالل
 معرفتت  بتاشتتتد  خمره درون جهتان  مارد در  کته یاگزاره  چیه  بته  نستتتبتت  زین خمره  درون
 فکر  جملته نیا  یمحتاا  بته  و  میبتاشتتت خمره درون ییمغزهتا  متا  اگر  گر،ید  انیتب  بته.  نتدارنتد
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 ما  باور  یمحتاا  ،گراییبرون  رشیپذ  استاس  بر  م.،یهستت  خمره  درون  ییمغزهاع که میکن
  ةخمر   درون  شتتکاکانه  یةفرضتت  کاربرد  ةتینت  نیبنابرا.  باد  خااهد*  خمره و*  مغز  مارد  در

 به نستبت  خمره  درون  یمغزها که  باد  خااهد  مطلب  نیا  شتکاکانه  استتدالل  در اول  مرتبه
  یک ی  دیکن  فرض  اکنان.  ندارند معرفت  باشتد  خمره  درون  جهانِ  مارد  در که  ایگزاره  چیه
 یاستتتتتدالل ،گراییبرون  کردیرو  استتتاس  بر  ،*پتاتنم  استتتم  بته  خمره  درون  یمغزهتا  از

 : باد خااهد شرح نیا به او استدالل. کند ارائه تیشکاک هیعل انهیگرابرون

  19باشتم*  خمره  درون  ی*مغز  من  اگر:  خمره  درون*  پاتنم  استتدالل
 یوقت  از  متفاوت  خمره.ع و  مغز.ع  واژگان  یمعنا  ،گراییبرون  استاس  بر

  درون  ی*مغز  من  اگر  نیبنتابرا.  بتاشتتتم  خمره  درون  یمغز  کته  استتتت
 به   هستتتم.  خمره  درون  یمغز  منع که  جمله  نیا  اظهار  باشتتم،*  خمره

  نی بنابرا و  20هستتتم**  خمره  درون**  یمغز من  که استتت  یمعن  نیا
* خمره  درون  ی*مغز  من  اگر  نیهمچن.  باد  خااهتد  کتاذ   یاجملته
. است  کاذ   هستم.  خمره  درون  یمغز  منع  که  جمله  نیا  اظهار  نباشم،
 .است کاذ  هستم. خمره درون یمغز منع که جمله نیا نیبنابرا

:  رد یبگ  تهینت  دیبا  دهد  ادامه  را  خاد  استتدالل  یواقع  پاتنمِ  ةایشت به  بخااهد*  پاتنم  اگر
 منظر  از. استت  نادرستت  وضتاحبه تهینت  نیا اما.  ستتمین  خمره  درون  یمغز که  دانمیم  من
  نی ا به  هستتتم.  خمره  درون  یمغز  منع  ةجمل  کذ   استتت،  خمره  درون  یمغز که  یفرد
.  ستتم ین  خمره  درون  یمغز من  کهنیا نه  ستتم؛ین*  خمره  درون  ی*مغز  من که  استت  یمعن
  رستدیم نظر به  ستت ین  خمره  درون  یمغز که  کند  ا بات  تااندیم  استاستاً  شتخ   آن  ایآ  اما
  خمره  درون  یمغز  که  داشتت  تاجه  دیبا.  باشتد  یمنف  پاستا  گراییبرون  رشیپذ  استاس  بر
  یعلّ  تمتاس  در  هتاالکترون  متاننتد  یامار  بلکته نباده یعلّ  تمتاس در  خمره  و  مغز  بتا گتاهچیه

  درون  ستتتاکنتان  نیبنتابرا. انتدکرده  تتادیا متاننتد-خمره  ایت متاننتد-مغز  ادراکِ  او  در  کته  باده
  برفرض  ،گراییبرون  تهیدرنت.  باشتند  داشتته  خمره و  مغز  از  یتصتار  تاانندینم  اصتالً  خمره
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  درون  یمغز  م،یدار  قرار  آن  در که  یجهان  به نستتبت که  کرد  خااهد  ا بات  تاًینها  ت،یمافق
  ردِّ یول. میستتتتین خمره  درون یمغز یجهتان  چیه  بته  نستتتبتت کتهنیا نته  م؛یستتتتین خمره
 یمغز  یجهان  چیه به  نسبت ما  دهد  نشان  گراییبرون  که  افتدیم  اتفاق  یهنگام  تیشکاک
 . 21میستین خمره درون

  دارد  وجاد زین*  خمره  درون  یها*مغز  یبرا مستئله  نیهم مشتابه که  جاستتنیا  نکته
  درون  ییها**مغز که  دانندینم  دوم،  مرتبه  ةخمر  درون ةشتتکاکان یةفرضتت  بنابر  ها،آن و

  انیب*  خمره  درون  زبان  تاستط  که  ایگزاره  چیه  به نستبت تهینت  در و  ستتندین**  خمره
  گفتت  تاانیم زین**  خمره  درون  یهتا**مغز  مارد  در  نیهمچن.  نتدارنتد  معرفتت  شتتتادیم
  درون  ییها***مغز که  دانندینم  سام،  مرتبه  خمره  درون  ةشکاکان  یةفرض بنابر  ها،آن که

 داشتته  عضتا  تنهاییب  تااندیم  االصتالیعل  ستلستله  نیا.  آخریال و  ستتندین***  خمره
  استتتتدالل  باشتتتد،  کرده  دایپ  وقاع  که  ممکن  هایجهان  نیا از  هرکدام  درواقع.  22باشتتتد
 منظار  به  انگرایبرون  رستدیم  نظر به  رونیا  از.  داشتت  خااهد  خاد به  منحصتر ایشتکاکانه

  داشتته  شیپ  در  ،ینشتدن  دیشتا و  دشتاار  اریبست  یراه  شتکاکانه  استتدالل  از( 2)  ةمقدم  رد
  مقدمات  یتمام  ضینق  دیبا  گرابرون  و  میدار  قرار  جهان کدام  در  مدانیینم ما  رایز.  باشتتتند

  گفته  فاق ةنکت  به  درپاستا استت  ممکن.  دینما  ا بات  را  شتکاکانه  هایاستتدالل  نیا  از(  2)
 ةشتتکاکان  هایاستتتدالل  یتمام از(  2)  ةمقدم  کذ   گراییبرون که ستتتین الزم  که  شتتاد
  هر  در  کند  انیب که  کند  ا بات  یشتترط  ایگزاره استتت  یکاف  بلکه  دهد،  نشتتان  را  مذکار
 که  دهدیم  نشتتان  گراییبرون  رشیپذ  باشتتد،  شتتده ارائه  شتتکاکانه استتتدالل  که  یجهان
 که است یمطلب  نیا  حالنیا با. استت  کاذ   جهان  آن به  مرباط ةشتکاکان  یةفرضت  مدانییم

 . است نشده ا بات تاکنان حداقل

  یگر ید ةمستتتئل  ر،یخ  ایت کنتد  ا بتات را  یمطلب  نیچن  بتااند  گراییبرون  کهنیا  از  یجدا
 استتتتتدالل  از(  2)  ةمقتدمت  کتذ  ا بتات  در  گراییبرون  دیتکن  فرض. متانتدیم  یبتاق  همچنتان
 یةفرضت  میباشت که  یجهان  هر  در  دهد  نشتان و  باشتد  مافق  جهان  آن به  مرباط  ةشتکاکان
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  یگر ید  جهان که  دهد  نشتان  تااندیم  ایآ  یول استت؛  کاذ   جهان  آن به  مرباط ةشتکاکان
  یمنف   پرستتش  نیا به  پاستتا  مستتلماً  ندارد   وجاد  میدار  قرار  آن  در که  یجهان  آن  بر  مقدم
  گراییبرون  اساس  بر  و  میندار  جهان  آن  میمفاه  به  نسبت  یتصار  چیه  ما  اساساً  رایز  است
  استاستاً  یطیشترا  نیچن  تحقق  صتارت  در  گر،ید  انیب به  م؛یبزن  یحرف  آن  مارد  در  متاانیینم
 که  طارهمان.  کند  انیب  درستتیبه  را  وضتعیتمان  بتااند که  نیستت  واژگانی  حاوی  ما  زبان
 و  ندارد واقع  جهان  در  هاخمره و  مغزها  با  یمناستتب  علّیِ  ارتباط  هیچ  خمره  درون  مغز  یك
  در  یکست  اگر  روند،  کاربه  وضتعیتش  مارد  در  یدرستتبه که استت  یمیمفاه  فاقد  زبانش  لذا
 که نیست  واژگانی  حاوی  زین  او  زبان  باشم،  مقدم  جهانِ  یك  در  ایخمره  درون  یمغز واقع
  فرض  یکلّ  حالت  در  مطلب،  حیتاضت  منظاربه.  کند  فیتاصت  درستتیبه  را  وضتعیتش  بتااند
  nجهان   متاانییم  مثال  یبرا.  مییبگا  nجهان  میدار  قرار  آن  در  الااقعیف که  یجهان به  دیکن
 ةشتکاکان  یةفرضت  زین  جهان  نیا با  متناستب  ةشتکاکان یةفرضت.  میبخاان  امn  مرتبه  جهان  را

 م،یباشت داشتته  قرار  nجهان  در الااقعیف  ما  اگر  گراییبرون استاس  بر.  باد  خااهد امn  ةمرتب
  در  یتیها  با  استتاستتاً  رایز  باد  خااهند  nخمره  و  nمغز  یمعنا به  خمره.ع و  مغز.ع  واژگان
 نظر  در  را  ایشتتکاکانه استتتدالل  حال.  دارد  وجاد  جهان  نیا  در که  هستتتند  یعلّ  تماس
 :باشد شده ارائه جهان آن شکاکانِ تاسط nجهان در که دیریبگ

 

 

 𝐧استدالل شکاکانه در جهان مرتبۀ  

 نیستم.  nدرون خمره   nدانم که مغزی دارم، می  nاگر من بدانم که دو دست (1)

 . نیستم nدرون خمره nدانم که مغزیمن نمی  (2)

 . دارم nدانم که دو دستبنابراین من نمی (3)
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است کهنتیتة   این  اخیر  نمی   استدالل شکاکانة  ما  در کداماگرچه  این  دانیم  از  یك 
ای معرفت نخااهیم داشت  ها هستیم ولی در هر کدام که باشیم، نسبت به هیچ گزارهجهان 

ای معرفت نخااهیم  که در کدام جهان باشیم، نسبت به هیچ گزارهو بنابراین، جدای از این

(، یعنی  2ام نشان دهند که مقدمة )nایان در جهان مرتبه  گرداشت. حال فرض کنید برون
واسطة آن نشان  کاذ  است و به  .نیستم  nدرون خمره  nدانم که مغزی من نمیعکه  این

تاان  مسئله این است که در این شرایط هناز نمی دارم.    nدانم که دو دستدهند که من می 
  دهد درست است که چنین استداللی نشان می  مدعی شد که شکاکیت رد شده است زیرا

داریم، ولی این امکان رد نشده است    nام دو دستnما به همان معنای جهان مرتبه    که
رایانه باشد که در جهان  چیزی مانند  کنیم عدست. است ناشی از القائات  چه فکر میکه آن
n)مرتبة   − تااند نشان دهد که ما  یگرایی نهایتاً مام وجاد داشته باشد. بنابراین برون(1

-نیستیم ولی نمی   nی درون خمرهnام، مغز nدر جهانی که قرار داریم، یعنی جهان مرتبة  

i-n  (𝑖  ی درون خمرهi-nااند نشان دهد که مغزت ≥  نیستیم.   (1

استفاده از این تعبیر که عمن مغز  وجاد دارد.    مشکلی در عبارت اخیر  حال ظاهراً  بااین 
این معنی است که من  درون خمره نسبت به یك جهان مقدم هستم.   به  میبه  تاانم 

ای در مارد جهانی اشاره کنم که بر جهانی که در آن قرار داریم مقدم است. اما بنابر  فرضیه
.  i-nمغزچان ع  االصال و حتی با واژگانیگرایی، اگر آن فرضیه وقاع یافته باشد علیبرون

با مغز و خمره در    تاانم به آن اشاره کنم.، نمی i-nو عخمره  زیرا اساساً در تماسی علّی 
-ظاهر، متناقض  چه نکتة اخیر، حداقل در   اگر حال  با این .  امجهانی مقدم بر جهان واقع نباده 

من  عمشکل را حل کرد. برای این منظار جملة  این  ای  گانهتاان بهرسد، مینما به نظر می 
  : کنیمچنین بازنایسی میرا این   .یك مغز درون خمره نسبت به یك جهان مقدم هستم

مغز درون   𝑥محمالِ ع  در آن زبانزبانی وجاد دارد که معادل مفهامی زبانِ من است و  ع
که استدالل    تاان گفت . با تاجه به مطلب اخیر، می.خمره است.، بر من صدق می کند

زبانی  دهد که  دهد که من مغزی درون خمره نیستم، ولی نشان نمیپاتنم تنها نشان می 

مغز درون خمره    𝑥محمالِ ع   در آن زبان وجاد ندارد که معادل مفهامی زبانِ من باشد و  
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هایی که در مارد جهانِ خارج  که من به گزارهکند. اما آیا شرط ایناست.، بر من صدق می
زبانی وجاد ندارد که معادل مفهامی  معرفت داشته باشم، این است که بدانم که  هستند  

کند   مغز درون خمره است.، بر من صدق می  𝑥محمالِ ع   در آن زبانزبانِ من است و  
بحث شکاکیت نسبت  که بیان شد، که، چنان تاضیح این پاسا مثبت است.  به نظر نگارنده

متافیزیکی رئالیسم شکل گرفته است. با قبال این  به جهانِ خارج بر اساس قبال ماضع  
تاان بیان کرد که وضعیتی در جهان وجاد دارد که جدای از تمامیِ ادراکات ما  ماضع، می

های مختلفی داشته باشیم که هر یك تاسط ساکنان  برقرار است. حال فرض کنید جهان
ه بیان شد، ایتاد شده  چه در فرضیة مغزهای درون خمرروشی مشابه آنجهان دیگری و به

𝑛تاسط ساکنان جهان    𝑛باشند؛ به این معنی که جهان   − 𝑖،  که  جائی  در𝑖 ≥ است،    1
ایتاد شده باشد. اکنان فرض کنید یك ناظر کل داریم که به تمامیِ این زنتیره و درواقع  
از دید ناظرِ کل واقعیتِ مرجعِ واژة عدست. در   به کل واقعیت، دسترسی معرفتی دارد. 

ای ایتاد  های یك برنامة رایانهجهان من آن هایتی است که در ا ر، برای مثال، ویژگی 
باشم و این جمله را صادقانه اظهار کنم    𝑛ابراین اگر من انسانی در جهان  شده است و بن

دارم، معرفت دارم.   nکه دو دستام به اینهواقع ادعا کرد  ، در . دانم دو دست دارممی عکه  
دانم  چه من در این شرایط میدارم. آن nدانم که دو دستمی نمن واقعاً  در این شرایط  اما  

د چیزی هستم که در جهانی که در آن قرار دارم عدست. نامیده  صرفاً این است که واج
واقع من   ماهیت آن چیست معرفتی نخااهم داشت. دردرواقع که  شاد؛ اما در مارد اینمی
در واقع  چه متعلَّق ادراکات من است،  تاانم از متماعه ادراک خاد نتیته بگیرم آننمی
نظر می همان به  است که  اتفاقگانه  اما  است که من  رسد.  نیز همین  ادعای شکاکیت  اً 
واقع، معرفت کسب کنم. بنابراین  تاانم نسبت به ماهیت متعلَّق ادراکات خاد و یا جهانِنمی

هایی که در مارد جهانِ خارج هستند معرفت داشته باشم، باید  که نسبت به گزارهبرای این
 ه در آن قرار داریم. ای نیستم که مقدم بر جهانی باشد کبدانم مغزی درونِ خمره
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 تیشکاک هیعل انهگرايبرون یاستدالل شنهادیپ .2

  یهتا استتتتتدالل  کتهنیا  از  یجتدا  کته  شتتتد  حتاصتتتل  تتهینت  نیا گتذشتتتتته  بخش  در
  یها استتدالل نه،  ای کنند  حل را  پاتنم استتدالل  بادنیدور  مشتکل  بتاانند  انهیستازگارگرا

  در  ایآ  که استت  نیا  یاصتل  ةمستئل  اکنان.  باد  نخااهند  مافق تیشتکاک  ردِّ  در  انهیگرابرون
  در.  ریخ  ای استت  مافق  خارج  جهانِ به نستبت  تیشتکاک  ردِّ  در  گراییبرون  کردیرو  تینها
  گراییبرون که  کرد  ادعا  تاانیم  آن  استاس  بر که استت  شتده  شتنهادیپ  یاستتدالل  ادامه
 الزم  ابتدا  در.  دینما  رد را  خارج  جهانِ به  نستتبت  تیشتتکاک  تااندیم  یزآمیتیمافق  نحابه

 و یپتاتنم  هتایاستتتتتدالل انیتم ستتتهیمقتا  مقتام  در  کته  شتتتاد تاجته  نکتته نیا  بته  استتتت
  هایاستتدالل  دو،  هر  یِدرستت  فرض به که،  نماد  ادعا  تاانیم  انهیستازگارگرا  هایاستتدالل
  در  رایز.  دارند  یشتتریب  یکنندگ-اقناع  تیقابل  انهیستازگارگرا  هایاستتدالل به  نستبت  یپاتنم

 ارائه او  استتتدالل از  که  ایانهیستتازگارگرا  یرهایتقر  یِتمام  برخالف  پاتنم،  خادِ  استتتدالل
  نی بنابرا.  شادینم  استفاده  ،یگرید  یِفلسف  اصل  چیه  ای  ژهیو  یدسترس  آمازه  از  است،  شده
 به  متعهد که  دهد ارائه  تیشتتکاک  هیعل  یپاتنم  یاستتتدالل که استتت  نیا  نگارنده  تالش
 بنا  یگرید  یِفلستف اصتل  قبال  یةپا بر  گراییبرون  جزبه و  باشتد  پاتنم  اصتال  یِتمام  تیرعا
 . باشد نشده

  دی گرد   انیب  پاتنم  استتدالل از  یخاانشت ةتینت  در  شتد،  انیب  قبل  بخش  در که  یاِشتکال
 ةارائ منظاربه.  داندیم  واقعَ  جهانِ  درون  مغز و  خمره  شتامل  واقعاً  را شتکاکانه  یةفرضت که

 شتکاکانه  یةفرضت  استت الزم  نباشتد،  وارد  آن بر  اِشتکال  نیا کهیاگانهبه  نیگزیجا  یاستتدالل
  هایهیفرضتت  یِتمام  یِمرکز  ةهستتت  نگارنده  اعتقاد  به.  شتتاد  یستتیبازنا  گرید  یشتتکل به

  ،ی ک یزیمتاف  ستتمیرئال  کردیرو  رشیپذ  استتاس  بر که استتت  استتتاار نکته  نیا بر  شتتکاکانه،
  نی ا به.  نباشتتد  باور  آن  صتتدقِ به  معطاف  گزاره،  كی به  باور  در  من  هیتاج استتت  ممکن
  یول  باشتم  ماجه  استت من  مقابل  در  زیم  كی  مثال، یبرا  که،نیا به باور  در  من که  یمعن

 شتکاکانه  هایهیفرضت.  باشتد  کاذ  استت.  من  مقابل  در  زیم  كیع که  جمله  نیا  همچنان
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 استت ممکن  جهان  اوضتاع  یطیشترا  چه تحت  دهندیم  نشتان که  هستتند  ینییتب  درواقع
  نی ا شتکاکانه  هایهیفرضت  یِتمام  یادعا  گر،ید  انیب به.  رستدیم نظربه  که  نباشتد  گانهآن
  آن  منشتأ  تیماه  مارد  در  ییباورها  تادیا به  منتر  ما  هایادراک که استت  درستت که استت

. استت  ستازگار  ما  هایادراک  ةمتماع  با  باورها  آن  ةهم  کذ   فرض اما  شتاند،یم  ادراکات
  انیب  جهان  طیشترا  از  یممکن  فِیتاصت  چه  شتکاکانه  یةفرضت  در که  ندارد  یتیاهم  نیبنابرا
  ادعا  نیا  را شتکاکانه  هایهیفرضت  یِتمام  یاصتل  ةهستت  تاانیم نکته،  نیا به  تاجه با.  شتاد

 نظر به که  نباشتتند  گانهآن  استتت  ممکن  ما  ادراکات  مدلال  ای  منشتتأ  تیماه که دانستتت
 نداشتتته معرفت  ریخ  ای استتت  نچنینیا  ایآ  کهنیا به نستتبت  ما حال  نیع  در و  رستتندیم

  منطقاً  یجهان  در که  استت  استتاار  دهیا  نیا  بر زین  پاتنم  ةضتدشتکاکان  استتدالل  روح.  میباشت
  باشتد  یالتفات  ةجنب  یدارا که  ایجمله  هر  جهان، از  ما  معمال  درک  از  متفاوت  یول  ممکن،
 یتةفرضتتت دیتکن  فرض  حتال.  باد  خااهتد  معمال  جهتان از  متفتاوت  یصتتتدق  طیشتتترا  یدارا

 از   کدامچیه  مدلال  ای  منشتأ  تیماه" که  باشتد  جمله  نیا  معادل  ،23GSH  ای  عام  ةشتکاکان

  در  خااهدل  ایگزاره H  ةگزار و  "رستتدیم نظربه  که ستتتین  گانهآن  درواقع من  ادراکات
  ای   پاتنم  ةشتکاکان  یةفرضت  GSH  ةشتکاکان  یةفرضت که  دیکن  تاجه.  باشتد  خارج  جهانِ  مارد
 که میکن قبال  اگر  نیبنابرا.  شتادیم  شتامل  را(  SK)  هستتم  خمره  درون  یمغز  من  کهنیا

~K~GSH  تهیدرنت  ~K~SK  استتتتدالل  طیشتتترا  نیا  در.  24میاکرده قبال  زین  را  
 :باد خااهد نچنینیا شکاکانه

 های شکاکانه بندی ايدة اصلیِ استداللصورت

(1) 𝐾𝐻 → 𝐾~𝐺𝑆𝐻 

(2) ~𝐾~𝐺𝑆𝐻 

(3) ~𝐾𝐻 
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  جهانِ  مارد  در  ایگزاره  به نستتبت  من  اگر که  کندیم  انیب  استتتدالل  نیا(  1)  ةمقدم
 استت  گانههمان درواقع  من  ادراکات از  یبعضت  منشتأ که  دانمیم  باشتم،  داشتته  معرفت  خارج
 کته،  دانمیم دارد، قرار  من مقتابتل انتهیترا كیت  کته  بتدانم من  اگر مثالً. رستتتدیم  نظربته  کته

  یوجاد  که استت  خارج  جهانِ  در  یائیاشت  من  ادراک  منشتأ  رستد،یم نظربه که  گانههمان
  دانمینم من  یول.  ستتمین  شترفتهیپ  انهیرا كی  القاء  از  یناشت  یتاهم  دچار  مثالً و  دارد  یواقع
 من  نیبنابرا.  رستدیم نظربه که استت  گانههمان درواقع  من  ادراکات  از  یبعضت  منشتأ که
  ةمقدم  که  دهد  نشتان  بتااند  گرابرون  اگر  حال.  دارد قرار  من  مقابل  انهیرا  كی که  دانمینم
  د؛ینما  رد  را  خارج  جهانِ  به نسبت  تیشکاک  است  تاانسته است،  کاذ   استدالل  نیا  از(  2)
 و  یواقع  هایجهان  ةستلستل  در که  یممکن  هایحالت  یتمام واقع  در  هیفرضت  نیا  ردِّ  رایز

 ندارد  یتیاهم  گرید  انیتب  نیا با  درواقع.  کنتدیم  رد  زین را  دارد  وجاد  خمره  درون  هایجهتان
  نشتان که استت  یکاف  نیهم  صترف  بلکه  م،یباشت  خمره  درون  یمغز  جهان  کدام  در  ما که
  ای آ  یول.  رستدیم نظربه که  ستتین  یزیچ  از  متفاوت  من  ادراکات  منشتأ  تیماه  شتاد  داده
 که  برستد نظربه استت  ممکن  بدهد   نشتان را(  2)  ةمقدم  کذ   تااندیم  گراییبرون  قبال
  خاص  یئیشتت  به که  ندارد  وجاد ایواژه  چیه  عمالً GSH  25   ةشتتکاکان  یةفرضتت  در  چان
  ریی تغ از  تااندینم  گرابرون  تهیدرنت  استت،  یالتفات  تیثیح فاقد  GSH  درواقع و  کند  اشتاره
  رد را  شتکاکانه  استتدالل(  2)  ةمقدم  آن  براستاس  و کند  صتحبت  جمله  نیا  صتدق  طیشترا
 دیکن  فرض  یسادگ  منظار به  ابتدا.  نماد  برطرف  را  مشکل  نیا  نحایبه  تاانیم  اما.  دینما
 ةشتکاکان  یةفرضت  اگر  حال.  باشتد  داشتته  وجاد C و  B  و A  ةشتکاکان  یةفرضت سته  کالً

GSH  درواقع  ای  و باشتد  صتادق هیفرضت سته  آن  از  یکی  که  استت  آن  مستتلزم  باشتد  صتادق 

A∨B∨Cنظربته کته نبتاشتتتد  گانتهآن من  ادراکتات منشتتتأ تیتمتاه  اگر کته یمعن  نیا بته ؛ 
 ستتته  نیا  از  ر،یاخ مثال  مارد  در  که،  دارد  وجاد  آن یبرا  ینییتب  باألخره  گاهآن  رستتتد،یم

  کذ   پاتنم،  استتدالل  مشتابه  یاستتدالل  تاستط  تااندیم  گرابرون  حال.  ستتین  خارج  حالت
 درواقع و  دهد  نشتان  جداگانه  طاربه  را استت  حالتسته  نیا از  كیهر  گرانیب که  یجمالت

𝐴~  که کند  ا بات ∧ ~𝐵 ∧ ~𝐶تهینت  در ؛ (C∨B∨A)  ~  26استتتت  شتتتده  ا بات .
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  ح،یتاضتتت  نیا به  تاجه  با.  ~GSH داشتتتت  میخااه  یتال  رفع  ةقاعد استتتاس  بر  اکنان
  گانههمان  درواقع  من  ادراکات  از  یبعضت منشتأ  ای:  داد  ارائه  شتکل  نیا به  یاستتدالل  تاانیم

 نظر به که  ستتتین  گانهآن  درواقع  هاآن  از  کدامچیه  منشتتأ  ای و  رستتدیم نظربه که  استتت
  پ   رستدیم  نظر به که  باشتد  گانههمان  درواقع  من  ادراکات  از  یبعضت  منشتأ  اگر.  رستدیم

GSH~  نظر  به  که  نباشد  گانههمان  درواقع  من  ادراکات  از  کدامچیه  منشأ  تیماه  اگر  و 
  خارج  حالت  nاز  که شتکاکانه،  هایهیفرضت  از  یکی که استت  نیا مستتلزم  گاهآن  رستد،یم
  ایجمله که  داد  نشتان  تاانیم  پاتنم  استتدالل  مشتابه  یاستتدالل  با اما.  باشتند  صتادق  ستت،ین
: داشت  میخااه  یتال  رفع  با  تهیدرنت  و  باده  کاذ   است  حالت  n  نیا  از  كی  هر  گرانیب که

GSH~  .کته  شتتتادیم  ا بتات  نیبنتابرا GSH~  . یِن ی گزیجتا کته  نماد  ادعتا  تاانیم  پ  
GSH  جایبه  SK  درستتیبه  تااندیم  او و  کرد  نخااهد  تادیا  گرابرون یبرا  یتیمحدود  

 . ~GSH که دهد نشان

  ایجمله که استت  یمعن  نیا  به  ریاخ  عبارت.  استت  یباق  همچنان  یگرید  مشتکل  یول
 ز،ین  حالتنیا  در  ایآ  اما. استت  کاذ   ،GSH  یعنی استت،  عام  ةشتکاکان  یةفرضت  گرانیب که

 عام  شتکاکانه  یةفرضت  مدانییم  ما که  تهینت  نیا به  دنیرست یبرا  پاتنم،  استتدالل  همانند
  جانیا  تا  گرابرون استتتدالل  گر،ید  انیببه  شتتد   میخااه  یمعرفت  دور  دچار ستتتین  برقرار
 ستتین  گانهآن  درواقع  من  ادراکات  از  کدامچیه  منشتأ  تیماهع  ةجمل که استت  کرده  ا بات
 من  ادراکات از  یبعضتت منشتتأ  تیماهع  ةجمل  نیبنابرا  و  استتت  کاذ   رستتد.یم نظربه که

 که استت  نکرده  ا بات  هناز اما  استت؛  صتادق  رستد.یم نظربه که  استت  گانههمان  درواقع
  هناز  نیبنابرا و  رستدیم نظربه که استت  گانههمان  من  ادراکات از  یبعضت  منشتأ  تیماه
 که  استت  گانههمان  من  ادراکات  از  یبعضت  منشتأ  تیماه که  مدانییم که استت نشتده  ا بات
  متفاوت رواقعیغ  جهان و واقع  جهان  انیم  ریاخ  ةجمل  صتدق  طیشترا  ایآ  اما.  رستدیم نظربه

 منشتأ  تیماه که  مدانییم  میریبگ تهینت  ریاخ  ةجمل  صتدق  از  اگر  ایآ  گر،ید  انیب به استت 
 م ایشتده  یمعرفت  یدور  دچار  رستد،یم نظربه که استت  گانههمان  من  ادراکات از  یبعضت
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  درون  یمغز  منع  ةجمل  صتتدقِ از  کهنیا  علت که  داشتتت  تاجه  دیبا.  استتت  یمنف  پاستتا
 که  باد  آن ستتم،ین  خمره  درون  یمغز  من که  میریبگ تهینت  متاانستتیینم  ستتم.ین  خمره
 تهینت  در.  باد  متفاوت  ر،یخ  ای  میباشت  خمره  درون  یمغز کهنیا  به بستته  آن  صتدقِ  طیشترا
  منع که استت شتده   ابت  کهنیا از  تاانینم که  باد  وارد  پاتنم استتدالل به  اشتکال  نیا

  خمره  درون  یمغز  که  دانمیم من  گرفت  تهینت استت  صتادق  ستتم.ین  خمره  درون  یمغز
  ادراکات  از  یبعضت  منشتأ  تیماهع  ةجمل که استت شتده  ا بات  ریاخ  استتدالل  در  یول.  ستتمین

  جمله  نیا  صتدق  طیشترا  اما. استت  صتادق  رستد.یم نظربه که استت  گانههمان درواقع  من
 که داشتت  تاجه  دیبا.  باد  نخااهد  متفاوت  شتاد  انیب  یطیشترا  چه  تحت کهنیا  به بستته
 بر  یمبتن  تنها  آن  صتدق  طیشترا  شتاد،  انیب  یطیشترا چه  تحت  جمله  نیا  کهنیا  از  یجدا

  یمعنا  که  یمعن  نیا  به  دارند؛  27قیّمضتتت  یمعنا  یهمگ که  استتتت  یواژگان  یمعنا  ادراک
  مختلف  اظهار  هاینهیزم  در  هاآن  یمعنا  و ستتین وابستته  طشتانیمح  مشتخصتات  به  هاآن
  م،یشتتا  دچار  یمعرفت  یدور به  کهنیا  بدون و  درستتتیبه  رونیا از  ماند؛یم  یباق  کستتانی
 که استت  گانههمان درواقع  من  ادراکات از  یبعضت  منشتأ  تیماهع  ةجمل کهنیا  از  تاانیم
 واقع   در من  ادراکات  از  یبعضت  منشتأ  تیماه که  گرفت  تهینت استت  صتادق  رستد.یم نظربه

 که  استت  نیا  یجهان  هر  در  آن  صتدق  طیشترا  رایز  رستد؛یم نظر به که استت  گانههمان
 تهینت  در.  رستدیم  نظر به که باشتد  گانههمان واقع  در  من  ادراکات  از  یبعضت منشتأ  تیماه
 از(  2)  ةمقدم  ضینق  رایز استتت مافق  خارج  جهانِ به نستتبت  تیشتتکاک  ردِّ  در  گراییبرون

 به را  استتدالل  نیا از  قیدق  یریتقر  تاانیم  اکنان.  استت  کرده  ا بات  را  شتکاکانه  استتدالل
 :کرد ارائه ریز شکل

 GSH اسا   بر  تیشکاک  ه یعل  انهگرايبرون   استدالل

  رسد ی م نظربه  که  است  گانههمان   واقع در   من  ادراکات  از ی بعض منشأ  ت یماه ا ی .1
 . رسدی م نظربه که ستین گانه همان  واقع در  من  ادراکات از کدامچ یه  منشأ تیماه ا ی و
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  رسد، ی م  نظر   به  که  باشد   گانه همان   درواقع  من   ادراکات  از   ی بعض  منشأ  تیماه  اگر .2
  نظربه  که  ستین  گانههمان   درواقع  من   ادراکات  از  کدامچ ی ه  منشأ  تیماهع  ةجمل  گاهآن 
  واقع   در  من   ادراکات  از  کدامچ ی ه  منشأ   تیماه  اگر  تنها  و  اگر  است  صادق   رسد.یم

 . رسدی م نظر  به که نباشد  گانههمان 

  نظر  به  که  باشد  گانههمان   واقع  در  من  ادراکات  از  یبعض   منشأ  تیماه  اگر .3
  نباشد   گانههمان   واقع  در  من   ادراکات  از   کدامچ یه  منشأ   تی ماه  که   ستین  نچنین ی ا  رسد، یم
 . رسد ی م نظر به که

  به  که  باشد  گانههمان   واقع  در  من  ادراکات  از  ی بعض   منشأ  تیماه  اگر  ن،یبنابرا .4
  ستین  گانههمان   درواقع  من   ادراکات  از  کدامچ یه  منشأ  تی ماهع  ةجمل  گاهآن   رسد،ی م  نظر
 . ((3)  و( 2) از تهینت)  است کاذ   رسد.ی م نظربه که

  نظر   به   که  نباشد   گانههمان   واقع  در   من   ادراکات   از   کدامچ یه  منشأ   ت یماه  اگر  .5
  ستین  گانههمان   واقع  در   من   ادراکات  از  کدامچ یه   منشأ  تی ماه ع  ة جمل  اگر  گاهآن   رسد، یم

SK1) که است  ن یا  مستلزم رسد.ی م نظربه که  ∨  SK2  ∨ . . .∨  SKn) . 

  نظر   به   که  نباشد   گانههمان   واقع  در   من   ادراکات   از   کدامچ یه  منشأ   ت یماه  اگر  .6

SK1)~ گاهآن   رسد، یم  ∨  SK2  ∨ . . .∨  SKn). 

  نظر   به   که  نباشد   گانههمان   واقع  در   من   ادراکات   از   کدامچ یه  منشأ   ت یماه  اگر  .7
  که   ستین  گانههمان   واقع  در   من   ادراکات   از  کدامچ یه  منشأ  ت یماهع  ة جمل  گاه آن   رسد، یم
 . ((6) و ( 5)  از تهی نت) است کاذ   رسد.ی م نظربه

  ست ین گانههمان  واقع در   من ادراکات  از کدامچی ه منشأ  تیماهع ة جمل ن، یبنابرا .8
 . (نیذووجه  اس یق ،(7)  و( 4) ، (1) ی سطرها از تهینت)  است کاذ   رسد.ی م نظربه که

  که   ستین  گانههمان   درواقع  من  ادراکات  از  کدامچ یه  منشأ   ت یماهع  ةجمل  اگر .9
  درواقع   من   ادراکات  از   یبعض   منشأ   تیماهع  ة جمل  گاهآن   باشد،   کاذ    رسد.ی م  نظربه

 . (مقدمه) است صادق  رسد.ی م نظربه  که است گانههمان 
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  که   است  گانههمان   درواقع  من   ادراکات   از   ی بعض  منشأ   ت یماهع  ةجمل  ن، یبنابرا .10
 .(مقدم وضع  ،(9) و( 8) سطر از تهی نت) است صادق  رسد.ی م نظربه

  نظر به  که  است  گانههمان   درواقع  من   ادراکات   از  ی بعض   منشأ   ت یماهع  ةجمل .11
  گانههمان   درواقع  من ادراکات از  ی بعض  منشأ  ت یماه اگر تنها  و  اگر است  صادق  رسد.یم

 . رسدی م نظربه که است

 نظر به  که  است  گانههمان   درواقع  من  ادراکات  از  یبعض  منشأ  تیماه  ن،یبنابرا .12
 . ( مقدم وضع  ، (11)  و( 10) از  تهینت) رسد یم

 𝐺𝑆𝐻( شرایط صدق جملة  2( منطقاً صادق است. در سطر )1در استدالل فاق مقدمة )
شاد که  ( نتیته گرفته می4جا که آن شرایط برقرار نیست در سطر )بیان شده است و از آن

بیان می5آن جمله کاذ  است. سطر )  اگر ماهیت منشأ هیچ( استدالل  از کند که    کدام 
درواقع همان  نظر می ادراکات من  به  نباشد که  از  گانه  یکی  است که  آن  رسد، مستلزم 

جاست که بر اساس  صادق باشند. نکته این SK1  ،SK2  ،... ،SK𝑛 ةهای شکاکانفرضیه
تاان نشان داد که جمالتِ  گرایی و ارائة استداللی مشابه استدالل پاتنم، میپذیرش برون

شاد که  های شکاکانهَ کاذ  هستند و بنابراین ا بات میاین فرضیه حاکی از هر یك از  

~(SK1  ∨  SK2  ∨ . . .∨  𝑆𝐾n)که بیان شد شرایط صدق جملة  . از طرفی چنان

𝐺𝑆𝐻  گانه در نظر گرفته شده است که ماهیت منشأ بعضی از ادراکات من  همااره این
فاده از چنین شرایط صدقی دچار  واسطة استرسد. بهنظر می گانه باشد که بهدرواقع همان 

ای  نیز شرایط صدقِ جمله  𝐺𝑆𝐻  دور معرفتی نخااهیم شد زیرا در صارت وقاعِ فرضیة 
تاان ادعا نماد که استدالل  کند. بنابراین، میکند تغییر نمیکه وقاع آن فرضیه را بیان می

 . استگرایانه پاتنمی اخیر در ردِّ شکاکیت درمارد جهانِ خارج مافق برون

 گیرینتیجه

  یانتقاد   ت،یشتکاک  هیعل  انهیگرابرون  یهااستتدالل  یِکلّ  صتارت  انیب  با  حاضتر  ةمقال  در
  ردِّ  در  هااستتتدالل  نیا از  کدامچیه که  نماد  انیب  تاانیم  آن  استتاس بر  که شتتد  مطرح
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  ها،استتدالل  نیا  د،یگرد  مشتخ   کهچنان.  ستتندین  مافق  خارج  جهان به نستبت  تیشتکاک
  ییمعنا  به ما که  دهند  نشتان  تاانندیم  تنها  تینها  در  شتان،مختلف  مراحل  یدرستت  فرضبه
  نشتتتان  ولی نیستتتتم،  خمره  درون  یمغز من  میدار نظر  در  بالفعل  جهان  در که  واژگان  از

  محمالِ  زبان  آن  در  و  باشتتتد  من  زبانِ  مفهامی  معادل که  ندارد  وجاد  زبانی که  دهندنمی
  هااستتدالل  نیا  در  اگر  گر،ید  انیب به.  کندمی  صتدق  من بر  استت.،  خمره  درون  مغز  xع

  گرید  یجهان  در که  شتتادینم  رد  امکان  نیا  م،یستتتین  خمره  درون  یمغز  ما  شتتاد  ا بات
  یاستتتتتدالل  شتتتنهتادیپ بتا شتتتد تالش تیتنهتا در  حتالنیا  بتا. میبتاشتتت خمره  درون یمغز
  در  تااندیم  ییگرابرون  قبال که  شتاد  داده  نشتان  عام،  شتکاکانه  یةفرضت  هیعل  انهیگرابرون
 .باشد مافق خارج جهان به نسبت تیشکاک ردِّ

 هانوشتپی

 
1 skeptical hypothesis 
2 brain in a vat 

 تیشتکاک از  ناع  نیهم به  یفلستف  هاینییتب  کتا   از ستام  بخش  در  زین  كیناز  رابرت  3

  یةفرضت  نیا که استت  ذکر  انیشتا  نیهمچن(.  Nozick, 1981: 197) استت  پرداخته
  شتده مطرح(  Brains in a vat)  خمره  درون  یمغزها  عناان  با  پاتنم  کار  در  شتکاکانه
  یها پاستتا  و  شتتکاکانه  یها-استتتدالل  در  تفاوت،  نیا که  جاآن  از  حالنیباا.  استتت
  خمره.  درون  مغزع  عناان  از  حاضتتر  ةمقال  در  کند،ینم  تادیا  یرییتغ  آن به  انهیگرابرون
 .است شده استفاده

4 metaphysical realism 
  یاستتدالل   ةدرمقال  نگیمك  مثال یبرا.  اندکرده اشتاره  نکته  نیا به  فالستفه  از یاریبست  5

  در  تیشتکاک  امکان  یریناپذ  اجتنا   گانةبه  ستمیرئال:  ستدناییم  ستمیرئال  نفع به  ینیشتیپ
 



(حمید عالیی نژاد) ...  رشيپذ با ی فلسف ت یشکاک ردِّ امکان یبررس 179  

 

  کهی درحتال...    کنتدیم مطرح را مکنییم  انیتب کته  هتاییگزاره بته  نستتتبتت متا معرفتت  مارد
(.  McGinn, 1979:115)  کنتدیم  اجتنتا   یامر  نیچن  از  یستتتتیررئتالیغ  کردیرو

  اشتاره نکته  نیهم به(  Scruton, Wright, 1976: 225)  در زین  تیرا و  استکروتن
 .اندکرده

 ,DeRose, Warfield) به  هاپاسا  نیا  از مناسب  یلیتحل و  ریتقر  ةمشاهد منظاربه  6

 .دیینما مراجعه( 1999
7 semantic externalists 
8 intentional 

 .است ییمعنا گراییِبرون همان .گراییبرونع از منظار حاضر مقاله سراسر در 9
.  باشتد  یواقع  اتیها جزبه  یگرید  زیچ  هر  تااندیم  االصتالیعل دوم  حالت  نیا واقع  در  10

  درنظر  یزیچ  چه  ادراکات  نیا  منشتتأ  ای  مدلال که  ندارد  یتیاهم شتتکاکانه  استتتدالل  در
 نباشتتتند  یواقع  یجهان  در  یاتیها  منشتتتأ،  نیا که استتتت  نیا مهم  ةنکت  شتتتاد؛  گرفته

(Putnam. 1981: 14.) 

11 Putnamian arguments 
12 compatibilist argument 
13 epistemic circularity 

  حداقل قبال  در ما  هیتاج  اگر  تنها و  اگر  استتت  یدور  یمعرفت  لحاظ  به  استتتدالل كی  14

  استاس بر  تا که  یمعن  نیا به  باشتد؛  تهینت  قبال  در  ما  هیتاج به وابستته  مقدمات، از  یکی
 زین  مقتدمتات از  یکی  حتداقتل بته بتاور  در م،یبتاشتتت ماجته تتهینت بته بتاور  در مینتاان  یهیتاج
 (.Alston, 1986: 5) باد مینخااه ماجه

15 disquotational truth conditions 
  حاصتل  یاامهیگ حذفِ  صتدق  طیشترا  یمعنا  در  یرییتغ  کهنیا  بدون قستمت  نیا  در  16

  صتتدق  طیشتترا  قیدق  انیب.  میاکرده  انیب  قیردقیغ یااندازه  تا  و  اجمال به  را  آن  شتتاد،
  در که  S  ةجمل  از(  token)  مارد  هر  ،یکل  طاربه:  استتت  شتتکل  نیا به  یاامهیگ  حذف
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  صتتتدقِ  طِیشتتترا  یدارا  'L  فرازبتان  بته  نستتتبتت  ،(uttered)  شتتتاد  اظهتار  L  زبتان
 S  شامل که  باشد  داشته  وجاد  'L  از  صتادق  ایجمله  اگر  تنها و  اگر استت  ایامهگیحذفِ
 L  درع  عبارتِ از  ایترجمه  آن  دنبال به و  استتت  گرفته  قرار  امهیگ  در  کهیدرحال  باشتتد

  شتتتاد  انیتب  S  ةجملت  خادِ  تیتنهتا  در  و  دیتایتب  'L  در  اگر.  تنهتا  و  اگر  استتتت  صتتتادق
(Brueckner, 1999: 47.) 

17 privileged access 
 :Davies, 1995)  ،(Brueckner, 2006: 438)   بته  دیتبنگر  مثتال  عناان  بته  18

 (.Wright, 1992: 85) و (224
 و*.  مغزع  از  آن  در  رونیازا و استت  شتده  انیب  ما  زبان  در  استتدالل  نیا  که دیکن  تاجه  19

  کندیم  انیب  خمره  درون  پاتنمِ  خاد که  یعبارات  اما استتتت؛  شتتتده  استتتتفاده*.  خمرهع
  گفت  خااهد او  ریاخ  عبارت  مارد  در  مثال یبرا.  باد  خااهد  یواقع  پاتنم  استتدالل  همانند

 ."باشم خمره درون یمغز من اگر" که
 بتا کته  استتتت  خمره.ع و  مغز.ع  از  ییمعنتا  ،**خمره و**  مغز از  منظار کته دیتکن  تاجته 20

  درون  ی*مغز  خمره،  درون  جهتان  درونِ کته  استتتت  باده  یعلّ  تمتاس  در یاخمره و  مغز
  جهان  درون  ما  ةشتکاکان  هیفرضت  استاس بر  که  طارهمان  گر،ید  انیب به.  استت*  خمره
  استتت   ممکن  خمره  درون  جهانِ  در م،یباشتت*  خمره  درون  ی*مغز استتت  ممکن واقع
 .میباش** خمره درون** یمغز

  تی کفا  نیهم  تیشتکاک  ردِّ  منظاربه  کند  انیب  و  ردینوذ را  ادعا  نیا  یکست استت  ممکن  21

  یمغز   م،یهستتت  آن  درون که  یجهان  یمعنا  همان به  میده  نشتتان میبتاان  ما که  کندیم
 شتکاکانه  یادعاها  روح با  مخالف  دهیا  نیا  نگارنده نظربه  حالنیباا.  میستتین  خمره  درون
. استتتت  ادراک  مارد امار تِیتواقع  بته نستتتبتت معرفتت  حصتتتال  یری نتاپتذامکتان بر  یمبن
  جهان  در که  ز.یمع  از  ییمعنا  همان به که  نماد  ا بات  بتاان است  ممکن  مثال  عناانبه
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 اما استتت؛  من  مقابل  زیم  كی که  دانمیم  من  ،(باشتتد  هرچه) استتت نظر  مارد  بالفعل
  جهان  در زیم  كی  امدهینام زیم  چهآن  دانمینم  درواقع  من که استت  نیا شتکاک  یادعا
 زین  واقع در ایتآ  کته دانمینم من   گرید  انیتب  بته  و  خمره درون جهتان در  ایت  استتتت  واقع
 از  متفتاوت  یمتعلَّق  کته  هستتتتم  متاننتد-زیم  یادراک  یدارا  تنهتا  من  ایت  دارد  وجاد  یزیم
 .شادیم نمادار من بر که دارد یزیچ
.  باشتد   نامحدود  طرف  دو  هر  از  ای و  باشتد  یدور  تااندینم  ستلستله  نیا که  استت مشتخ   22

  خمره، درون یمغزهتا طرف  از یعنی طرف،  كیت  از فقط  کته  ستتتتین  محتال  منطقتاً یول
 .باشد نامحدود

23 GSH مخفف General Skeptical Hypothesis است. 
 من  ادراکات از  یبعضت  منشتأ  تیماه که  دانمینم که کنم  قبال  من  اگر که  یمعن  نیا به  24

  درون  یمغز  که  دانمینم  زین را  نیا  قاعدتاً  رستتد،یم نظربه که استتت  گانههمان  درواقع
  تی ماه  آن  در که استت  یطیشترا  از  یکی زین  بادن  خمره  درونِ  یمغز  رایز ستتم؛ین  خمره
 .است متفاوت رسدیم نظربه چهآن با من ادراک منشأ

 یةفرضتتت  گرانیب که  استتتت  ایجمله  درواقع  GSH از  منظار  جانیا  در  که دیکن  تاجه  25

 .است GSH ةجمل کذ  ~ GSH از منظار نیبنابرا. است عام ةشکاکان
 را  نکته  نیا  شتد،  مطرح  انهیگرابرون  یهااستتدالل  مارد  در  قبل  بخش  در  که  یاشتکال  26

  آن  ادعا بلکه  دهد نشتان  را شتکاکانه  یهاهیفرضت  کذ   تااندیم  گرابرون که  کندینم  رد
 .ستین یکاف تیشکاک ردِّ یبرا انهیگرابرون استدالل از حاصله ةتینت که باد

27 Narrow 
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