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مقدمه
از مهمتری اهداف میرفتشناسی تحليلی 1در سالهای اخير ،تحليل میرفت 2یرا بره
عبارتی تحليل مؤلفههایی است که در فرآیند شکلگيری میرفت نقش دارند .حاصل ای
تحليل ،خط مشیهای متفاوتی بوده است که هر یك بر ابیاد خاصی از ایر مؤلفره هرا
تأکيد کردهاند .از جمله تأکيد بر ميزان و کيفيت شواهد یا دالیل 3و دستر پذیری آنها،
قابل اعتماد بودن فرآیندهایی که در ایجاد باورها نقش دارند و غيره .ای رویکردها علی
رغم تمام اختالفات بر یك نکته اتفاق نظر دارند و آن تأکيد بر عواملی است که منجر به
حصول صدق در میرفت میشوند .بر ای مبنا به عنوان مثال تأکيد قرینهگرایان یا شاهد-
گرایان 4بر شواهد ،علی رغم تمام اختالفاتی که در ابیاد دیگر با سایر رویکردها دارنرد از
ای رو صورت میگيرد که شواهد ،احتمال صدق را افزایش میدهند یا اینکه اصلی تری
مالک قابل اعتماد بودن فرآیندهای باور ساز از نظر اعتمادگرایان 5ای است کره چنري
فرآیندهایی عموماً باورهای صادق توليد کنند.
تأکيد بر عوامل مودی به صدق در حصول میرفت رویهای چنان جا افتاده در میرفت
شناسی بود که تا همي اواخر نام مشخصی نيز نداشرت .برا آغراز تحروالتی در میرفرت
شناسی بهویژه توجه به جایگاه امور عملی در میرفت ،ایر سرنت مترداول ،نرا گرایری
میرفتی 6خوانده شد) .(Stanley, 2005: 6بنابر نرا گرایری فرارغ از اینکره مؤلفرههرای
میرفت را چه عواملی بدانيم باید توجه داشته باشيم که ای عوامل صرفاً در زمرة عوامرل
مودی به صدق باشند .به عبارت دیگر در تیيي و تحدید موقیيت میرفتی صرفاً عرواملی
مد نظر قرار گيرند که کارکرد نهایی آنها افزایش احتمال صدق باشد .با ای توضريحات
بنابر نا گرایی:
(نا گرایی) اگر دو فاعل الف و به لحاظ قوت موقیيت میرفتی در شرایط کامالً
مشابهی در قبال گزارة ج باشند (یینی از نظر عوامل مودی به صدق کامالً شبيه باشرند)
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در ای صورت در اینکه ج را بدانند نيز در موقیيت مشابهی هستند.
نا گرایی با لحاظ هدف محوری و بنيادی میرفت که حصرول صردق و اجتنرا از
کذ است ،به نظر کامالً شهودی میآید .با ای حال ای رویة شهودی اخيراً مورد انتقراد
واقع شده است .به طوریکه ادعا شده اسرت اگرر بررای اجتنرا از شرکاکيت ،قائرل بره
خطاپذیری 7در میرفت باشيم دیگر نمی توانيم صرفاً عوامل مودی به صدق (نظير شواهد
یا فرآیندهای قابل اعتماد و غيره) را در ایجاد میرفت دخيل بدانيم بلکه باید تأثير عوامل
غير میرفتی نظير شرایط عملی فاعلي را نيز در شکلگيری میرفرت بترذیریم .بنرابرای
ممک است علیرغم یکسان بودن موقیيت میرفتی ،برر خرالف ادعرای نرا گرایری در
میرفت داشت یا نداشت شرایط مشابهی حکمفرما نباشد .در توضيح ایر ادعرا بره ایر
مثال ها توجه کنيد:
مثال بانک الف
م (پارسا) و همسرم پن شنبه ظهر در راه منزل هسرتيم .تصرميم داریرم بري راه،
جلوی بانك توقف کنيم و چكهایی را به حسا خود بگذاریم .هنگامی که به بانك می
رسيم متوجه می شویم که مطابق میمول پن شنبه ها بانك بسيار شرلوغ اسرت .گرچره
همواره سیی میکنيم چكهای خود را در اولي فرصت نقد کنيم امرا در شررایط فیلری
انجام ای کار ضرورت و فوریت ندارد بنابرای م پيشنهاد میکنم که به منزل بررویم و
چك ها را جمیه صبح نقد کنيم .همسرم میگوید شاید فردا بانك باز نباشد .بسرياری از
بانكها جمیه صبح باز نيستند .م پاسخ میدهم که میدانم باز است زیرا دو هفته پيش
جمیه باز بود پس حتما فردا هم باز خواهد بود.
مثال بانک ب
م و همسرم پن شنبه ظهر از بانك می گذریم و متوجه شلوغی آن میشویم .مر
دوباره پيشنهاد میکنم که چك ها را جمیه صبح نقد کنيم چراکره دو هفتره پريش مر

134

حکم

ت و فلسفه  ،سال  ،11شمارة  ،13تابستان 1833

جمیه صبح به بانك رفتم و تا ظهر باز بود .اما در شرایط فیلری مرا چرك مهمری صرادر
کردهایم و اگر حسا خود را تا قبل از شنبه صبح پر نکنيم ای چك مهم برگشرت مری
خورد و شرایط بسيار بدی را برای ما ایجاد میکند .همسرم مرا متوجه ای خطر میکنرد
و میگوید بانك ها برنامههای خود را تغيير میدهند ،آیا میدانی که بانك جمیره صربح
باز است؟ با اینکه ميزان اطمينان م از باز بودن بانك به اندازة مورد قبل اسرت ،پاسرخ
می دهم که خو راستش نه و بهترر اسرت سروال کرنم و مطمرئ شروم & .(Fantl
)McGrath, 2009: 31

به ادعای ای منتقدان مثالهای فوق نشان میدهند که بر خرالف نرا گرایری ایر
امکان وجود دارد که پارسا در مثال بانك الف و در خصوص صدق گرزارة براز برودن
بانك در روز بید (ج) در شرایط کامالً مشابه میرفتی (صررفاً برا در نظرر داشرت عوامرل
مودی به صدق) باشد اما به جهت خطير بودن شرایط عملی او در مثال بانك و تبیات
سنگي مضرات بر خطا بودن ،در میرفت (خطاپذیر) به ج در شرایط مشابهی با مثال الف
نباشد به طوری که در مثال الف بداند که ج اما در مثال نداند که ج .در حاليکه بنرابر
نا گرایی ،از آنجا که موقیيت میرفتی او در هر دو مثال کامالً یکسان است در میرفرت
به ج نيز باید در هر دو مثال در موقیيت مشابهی باشد؛ یینی در هر دو مثال یا بداند کره
ج یا در هر دو مثال نداند.8
ای مسئله به زعم ای نظریهپردازان حاکی از ای واقیيت است که در فرآیند حصول
میرفت ،عالوه بر عوامل مودی به صدق ،عوامل و شرایط عملی نيز دخيل هسرتند و برر
عوامل میرفتی ،تیدی دارند به طوریکه میتوان مردعی نروعی «تیردی عملری» 9شرد.
مقصود از تیدی عملی صرفاً اذعان به تبیات و پيامردهای عملر ،میرفرت نيسرت بلکره
ترسيم شرایط عمل ،حاکم بر فرآیند حصول میرفت است .ای یینی اگر میرفت را ناگزیر
از تیدی عملی بدانيم نا گرایی نقض خواهد شد .چني نتيجهای به دليل سيطرة نرا -
گرایی بیضاً قابل مناقشه است بنابرای باید ميزان مقبوليت تیدی عملی در تقابل با ایر
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سنت رای در میرفتشناسی را مورد ارزیابی قرار داد.
در مقالة پيش رو بر آنيم تا ميزان مقبوليت اصلیتری ادعاهای دیدگاه تیدی عملری
در تقابل با نا گرایی را مورد ارزیابی قررار دهريم .ابتردا جایگراه نظریرة خطاپرذیری در
میرفت را بنابر دیدگاه تیدی عملی بررسی خواهيم کرد .در ای راستا برهطرور مشرخص
ای ادعای تیدی عملی را ارزیابی خواهيم کرد که در صورت اذعران بره خطاپرذیری در
میرفت ،دیگر نمیتوان صرفاً عوامل مودی به صدق را در ایجاد میرفت دخيرل دانسرت.
ای هدف را با تمرکز بر اینکه اوالً چرا خطاپذیری ناگزیر از تیدی عملی است و ثانياً چرا
چني نسبتی در تضاد با نا گرایی است ،پيگيری خواهيم کرد .در ادامه نشان خواهيم داد
که تقابل تیدی عملی با نا گرایی به نسبت آن با خطاپذیری خالصه نمیشود و در ای
خصوص استداللهای ایجابی نيز اقامه شده است که مهمتری آنها؛ یینی اصل میرفت
– توجيه (که بر مبنای آن اگر بدانی که الف در ای صورت الف به قردر کرافی تضرمي
شده خواهد بود که تو را در انجام  11Øموجه کند) ،اهميت ای اصل و مراحل مختلف آن
را بررسی خواهيم کرد .هم چني توضيح خواهيم داد که چرا و چگونه ای اصل در تضاد
با نا گرایی است.
تیدی عملی عمدتاً به دليل تقابل با نا گرایی با چالشهرای مختلفری مواجره شرده
است که در پی نشان دادن تأثير آن بر حوزههایی غير از میرفت و یا عردم کفایرت ایر
نظریه در تبيي ادعاهای غير نا گرایانة خود است .هم چني ادعا شده اسرت کره مری
توان شهودهای حاصل از تیدی عملی را بدون نقض نا گرایی حفظ کرد .در ای ارتباط
مهمتری چالشهای مطره شده در خصوص تیدی عملی را بررسی خواهيم کرد و قوت
پاسخهای تیدی عملی به ای چالش ها را مورد سنجش قرار خواهيم داد .در پایران نيرز
ميزان مقبوليت تیدی عملی در تقابل با نا گرایی را ارزیابی خواهيم کرد.
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 .5تعدی عملی و خطاپذيری در معرفت
از پاسخ های متداول به مسئلة شکاکيت 11استناد بره آمروزة خطاپرذیری در میرفرت
اسررت .آمرروزه ای کرره امررروزه کمتررر میرفررت شناسرری برره آن اذعرران نرردارد(Reed, .
) 2002:143بنا بر ادعای شکاکان ،در خصوص بسياری از اموری که تصور مریکنريم
میدانيم ،نمیتوان بهطور کامل ای امکان را که دچار خطا شده باشيم رد کررد .از آنجرا
که امکان بر خطا بودن را نمیتوان کامالً منتفی دانست پس اصوال میرفت امکان پرذیر
نيست .نظریة خطاپذیری در پاسخ به ای چالش ادعا میکند که چني قرائتی از میرفرت
بسيار سختگيرانه است بهطوریکه میرفت را مستلزم نوعی قطیيت قلمداد مریکننرد در
حاليکه نيازمند چني قطیيتی نيست .در واقع میرفت با امکان خطا قابرل جمرع اسرت و
میتوان با وجود امکان خطا ،هم چنان مدعی میرفت بود همانطور که بسياری از میارف
میمول ما نظير ادراکات حسی فاقد قطیيت و واجد امکانی از خطا هستند.
با پذیرش خطاپذیری پرسش مهم ای است که میرفت با چه ميزان از امکران خطرا
قابل جمع است و بنابر چه میيار یا استانداردی میتوان ای ميزان را مشخص کررد بره-
طوریکه دلبخواهی نباشد .11در پاسخ به ای پرسرش کره از آن بره مسرئلة آسرتانه 18در
خطاپذیری یاد میشود راه حلهای مختلفی پيشنهاد شده است .14با اینحال تلقری نرا
گرایانه از خطاپذیری در مواجهه با مسئلة آستانه هم چنان راه حل قابل قبولی که مانع از
دلبخررواهی بررودن هررر گونرره مالکرری در ایر خصرروص باشررد حاصررل نکرررده اسررت
) .(Brown,2014:170نظریهپردازان تیدی عملی با انتقاد از ای راه حل ها ادعا میکنند
یك راه حل مقبول برای مسئلة آستانه در خطاپذیری توسل بره نروعی میيرار عملری در
تیيي ميزان جواز خطا در آموزة خطاپذیری است .اما در صورت اذعان به چني میيراری
در خطاپذیری دیگر نمیتوان صرفا عوامل مودی به صردق را در ایجراد میرفرت دخيرل
دانست یا به عبارتی نا گرا بود.
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در توضيح ای ادعا فر کنيد خطاپذیر ،را با توسل به ميزان محتمل بودن گرزاره
ها ،مساوی با ای تلقی بدانيم که م،توان به الف میرفت داشرت حتر ،اگرر احتمرال یرا
شانس میرفت ،نقيض الف مساوی با صفر نباشد یرا بره عبرارتی احتمرال الرف ،کمترر از
احتمال مساوی با یك باشد .11در صورت اذعان به چني رویکرد احتماالتی ،یرك میيرار
نا گرایانه در تیيي ميزان احتمال نقيض الف ،تیيي یك آستانة مشخص و ثابت در ای
خصوص است به ای مینا که اگر احتمال خطای الف بسريار کرم باشرد مرثالً  ،٪11برا
میرفت قابل جمع است و در غير اینصورت قابل جمع نيست .از منظر تیدی عملری ایر
میيار قابل قبول نيست زیرا در مواقیی که صدق یا کذ گزاره ا ،تبیات عملر ،زیرادی
داشته باشد ،احتمال اندک ،از خطا نيز اهميت بسيار ،م،یابد و میتوانرد مرانع حصرول
میرفت شود.
توجه به ای مسئله نه تنها عدم کفایت تبيي نا گرایانه از ميرزان احتمرال خطرا یرا
همان مسئلة آستانه در آموزة خطاپذیری را نشان میدهد بلکه راه حل دیگرری را پريش
روی ما قرار میدهد که آن استناد به نوعی تلقی عملی از ميزان احتمال خطا با در نظرر
گرفت ميزان اهميت آن است .مقصود از ای تلقی ای است که اگر اهميت احتمال خطا
زیاد باشد مناسب نيست بر طبق آن عمل کنيم .به ای مین ،که احتمال خطا ،الف بره
قدر ،دارا ،اهميت باشد که کاربرد عمل ،آن نامناسب محسو شود .برر ایر مبنرا در
پاسخ به اینکه اگر ميزان احتمال خطا در میرفت نباید لزوماً مساو ،با صرفر باشرد پرس
چقدر باید باشد تا با میرفت قابل جمع باشد و اصوال بر اسا چره میيرار ،ایر ميرزان
مشخص میشود م،توان پاسخ داد به اندازها ،محتمل که بتوان به عنوان مبنای ،بررا،
باور و عمل آن را مورد استفاده قرار داد.
در اینجا ممک است ای اشکال مطره شود که بسيار ،از میارف ما ربط ،به شرایط
عمل ،ندارند لذا نمیتوان مطابق تمام میارفی که م ،دانيم عمل کنريم .آیرا ایر یینری
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میيار عملی صرفا مشخص می کند که باور به امور مرتبط با عمل (نه هر براوری) ،بایرد
واجد چه ميزان احتمال باشد تا به مرتبة میرفت برسد؟
نظریه پردازان تیدی عملی میپذیرند که بسياری از حقایقی که میدانيم ربطری بره
شرایط عملی ما ندارند لذا نمیتوان در اینجا مدعی ارائة یك شررط الزم و کرافی بررای
میرفت خطاپذیر شد .با اینحال م،توان هم چنان ادعا کرد که محتمل بودن الف (مرتبط
با عمل) در صورتی به درجه و مرتبة میرفت میرسد که ميزان احتمال نقريض الرف (یرا
احتمال خطا بودن الف بنابر آموزة خطاپذیر )،به قدری نباشد که مانع انجرام عمرل برر
طبق الف به عنوان مبنای ،برا ،باور و عمل شود .به عبارت دیگر میرفت خطاپرذیر ،را
م،توان میرفت محسو کرد که اذعان به امکان خطا بودنش با عمل کردن برر مبنرا،
آن منافات ،نداشته باشد (یینی میرفت با ميزانی از خطا قابل جمع است که آن ميزان بره
قدری باشد که بتوان هم چنان بر طبق آن میرفت عمل کرد) .بر ای مبنا در مثال بانك
مشاهده کردیم که ميزان امکان خطا به قدری باال بود که با میرفت قابل جمع نبرود
به طوریکه برای پارسا میقول نبود بر اسا (ج) عمل کند و ای یینی او نمیدانست که
(ج).
با ای توضيحات رویکرد عملی م،تواند پاسخ مناسب ،برا ،مسئلة آسرتانه در آمروزة
خطاپذیر ،میرفت باشد هر چند ای پاسخ شرط الزم و کافی میرفت خطاپذیر نباشد .اما
آنچه در ای ميان بيشتر اهميت دارد ای است که چني تلقری عملری از خطاپرذیری در
میرفت به ای مینی است که میرفت به الف م،تواند بنابر شرایط خطير حاصل از تبیات
عمل ،،تغيير کند .چني رویکردی در تضاد با نا گرای ،است زیرا صرفاً عوامل مودی به
صدق را در حصول میرفت دخيل نمی داند و مجالی برای تأثير عوامل غير میرفتی نظير
تبیات عملی باور(یا به طور دقيقتر تبیات عملی باور موجره آنطرور کره در بخرش آینرده
توضيح خواهيم داد) بر میرفت نيرز قائرل اسرت(Mc Grath & Fantle, 2009: 20-.
)29
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از آنجا که ميزان احتمال خطا در خطاپذیری را صرفاً با میيارهای نا گرایانرة کمری
احتماالتی نمیتوان ارزیابی کرد بلکه باید بر مبنای اهميت عملی آن سنجيد مری تروان
اینطور نتيجهگيری کرد که برای حفظ آمروزة خطاپرذیری در میرفرت جهرت اجتنرا از
شکاکيت و ارائة پاسخی به یکی از مهمتری میضالت آن؛ یینی مسئلة آستانه چره بسرا
چارهای جز همراهی با تیدی عملی و تجدید نظر در سنت مرسوم نا گرایی نباشد.
خطاپذیری میرفتی رویکردی مهم و نسبتاً مورد وفراق در میرفرتشناسری اسرت برا
اینحال از مفاهيم محوری ای حوزه محسو نمیشود .بنابرای برای سنجش مقبوليرت
تیدی عملی در قيا با نا گرایی صرفا نمیتوان به نسبت آن با خطاپذیری اکتفاء کرد
و باید نسبت ای دیدگاه با مفاهيم کليدی میرفت شناسی را نيز بررسری کررد .در ادامره
نسبت ای نظریه با محوریتری مولفههای میرفرت شناسری نظيرر توجيره و دالیرل را
ارزیابی خواهيم کرد .هم چني نشان خواهيم داد که چني نسبتی چگونره در تقابرل برا
نا گرایی قرار میگيرد.
5ت .5اصل معرفت – توجيه با تأکيد بر نسبت ميان معرفت و داليل
اشاره نسبت از نظر نظریهپردازان ای دیدگاه در وهلة نخست به نحروة موجره برودن
عمل مورد نظر مربوط می شود و کردیم که نظریة تیدی عملی در پری ترسريم شررایط
عملی حاکم بر میرفت؛ یینی تبيي نسبت ميان میرفت و عمل است .ای حاکی از نسبت
کلیتر ميان میرفت و توجيه است .برای نشان دادن ای نسبت آنها به اصل میرفرت –
توجيه استناد میکنند .ای اصل مبتنی بر دو اصل دیگرر در خصروص دالیرل 10اسرت
(اصل میرفت – دالیل و اصل دالیل مطمئ ) .محوریت دو اصل در خصوص دالیل در
اصل میرفت ر توجيه حاکی از نسبت نظریة تیدی عملی نه تنها با توجيه یا براور موجره
که با یکی دیگر از مبناییتری مولفههای میرفتی یینی دالیل است .11بنابرای با لحراظ
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اصل میرفت – توجيه می توان بينش های مهمی در مباح مختلف مربوط بره دالیرل
حاصل کرد .در ادامه مراحل مختلف سير استدالل بر ای اصل را توضيح خواهيم داد.
در حيطة باورها میتوان ادعا کرد که آنچه میدانيم یا بدان میرفت داریرم مریتوانرد
باورهای دیگر ما را موجه کند .به بيان تخصصی ،دانست الف به ای مینا است که الرف
به قدر کافی تضمي شده 13است که باورهرای دیگرر را موجره کنرد .مرراد از اصرطاله
تضمي شده بودن 13ای است که هنگامی که الف را میدانيم ،میرفت ما به الف مستلزم
ای است که باورهای دیگر بواسطة الف موجه شوند به ای مینی که ضیفی در موقیيرت
میرفتی ما (صرفا در ابیاد مودی به صدق) در خصوص الف وجود ندارد کره مرانع موجره
کردن باورهای دیگر بواسطة الف شود .به عنوان مثال دانست اینکه بنزی ماشي تمرام
شده است میتواند باور به اینکه ماشي روش نخواهد شد را موجره کنرد زیررا دانسرت
اینکه بنزی ماشي تمام شده مستلزم ای است که ضیفی در موقیيت میرفتری در قبرال
ای مسئله وجود ندارد که مانع از ای شود که باور به روش نشدن ماشي را موجه کنرد.
اگر نمی دانستيد که باطری ماشي تمام شده است حتی اگر تمام هم شده بود ،باور شما
به روش نشدن ماشي موجه نمی بود .آیا در مورد عمل هم می توان چني ادعایی کرد؟
اصل میرفت  -توجيه استدالل در جهت چني ادعایی است .بر طبق ای اصل:
(اصل میرفت – توجيه) اگر بدانی که الف در ای صورت الف به قدر کرافی تضرمي
شده خواهد بود که تو را در انجام  Øموجه کند.
ادعای اصل میرفت ر توجيه ای است که میرفت نه تنها باورهای دیگر که بره طرور
کلی  Øرا موجه میکند .همانطور که گفتيم تبيي اصل میرفت – توجيه در گرو دو اصل
دیگر در خصوص دالیل است .اصل نخست اصل میرفت – دليل 22است کره برر طبرق
آن :اگر بدانی که الف ،الف به قدر کافی تضمي شده است که دليلی باشد کره بررای Ø
در اختيار داری.
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در اصل فوق مقصود از دليل اعم از دليل نظری و عملی است .بید نظری ای اصل؛
یینی محدود بودن  Øبه باور چندان قابل مناقشه نيست (اگر بدانی که الف ،الف به قردر
کافی تضمي شده است که دليلی باشد که برای باور به ج در اختيار داری) .برای تبيري
بید عملی اصل میرفت – دليل باید بید نظرری آن را برا اصرل دیگرری بره نرام اصرل
همسانی 21تلفيق کرد .بر طبق ای اصل:
(اصل همسانی) اگر الف به قدر کافی تضمي شده باشد که دليلی بررای براور بره ج
محسو شود پس الف به قدر کافی تضمي شده است که دليلی باشد برای انجام .Ø
اصل همسانی یکی از مهمترری اصرول در تبيري اصرل میرفرت – توجيره اسرت.
مقبوليت ای اصل را میتوان با تمرکز بر شيوههایی تبيي کرد که بر طبرق آنهرا امرور
مختلف را در زندگی ارزیابی میکنيم .همانطور که در تیيي صدق امور به دالیلی که در
اختيار داریم رجوع میکنيم ،در خصوص آنچه باید انجام داد نيز به همان دالیرل اسرتناد
میکنيم .ای یینی دالیل را در روند استداللهای خود با علم به ای که از آنهرا نترای
نظری و عملی بگيریم مورد استفاده قرار میدهيم و به تفکيك آنها نمیپردازیم.
فر کنيد خواهر شما تما میگيرد و اطالع می دهد که به دیدن شما می آیرد و
ساعت هشت در فرودگاه خواهد بود .شما ای گزاره را که او سراعت هشرت در فرودگراه
خواهد بود ،در نظر می گيرید و همزمان نتای عملی و نظرری از آن مری گيریرد .نترای
عملی نظير اینکه را ساعت هشت آنجا خواهم بود و نتای نظری نظير اینکه هنگامی
که می رسد حتما خسته است یا اینکه اگر قرار باشد به فرودگاه بروم دیگرر نمری تروانم
بچه ها را به مدرسه برسانم و غيره.
با اینحال اگر در مواقیی شرایط به گونه ای است که دالیل را صرفاً با در نظر گرفت
بید نظری مد نظر قرار می دهيم و آنها را در عمل لحاظ نمیکنريم اصرل هرمسرانی
نقض نخواهد شد .زیرا در ای مواقع آنچه مانع کاربست عملی دالیل مری شرود ،وجرود
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ضیف میرفتی در ارتباط با گزارة مورد نظر به عنوان دليل نيست که تضمي شده برودن
آن را نقض کند بلکه نبود گزینة عملی مانع است .به عبارت دیگر زمانی اصل همسرانی
نقض خواهد شد که دليل مورد نظر به لحاظ نظری تضرمي شرده باشرد؛ یینری ضریف
میرفتی در ارتباط با آن وجود نداشته باشد اما به لحاظ عملی تضمي شده نباشرد یینری
ضیف میرفتی در ارتباط با آن وجود داشته باشد که اصوالً چني شرایطی متصور نيست و
ای خود دليلی بر شهودی بودن اصل همسانی است.
با لحاظ اصل همسانی به اصل میرفت – دليل در قرائت کلی آن (اعرم از نظرری و
عملی) می رسيم .اما برای رسيدن به اصل میرفت – توجيه باید به یك اصرل دیگرر در
خصوص دالیل استناد کنيم یینی اصل دالیل مطمئ  21که بر طبق آن:
(دالیل مطمئ ) اگر الف دليلی است بر انجام  Øپس الف به قدر کافی تضمي شرده
است که انجام  Øرا موجه کند.
بر طبق ای اصل هنگامی که عاملی را دليل محسو می کنيم در واقع به قدر کافی
تضمي شده است که ما را در انجام  Øموجه کند و بر ای مبنا می توان با اطمينران برر
آن اتکاء کرد بدون آنکه الزم باشد (بنابر قرائت های احتماالتی از دالیل) ميزان محتمل
بودن آن را مد نظر قرار دهيم .به عبارت دیگر دالیل را (پس از آنکه آنها را دليل خرود
به حسا آوردیم) فارغ از اینکه چقدر محتمل هستند در مقایسه با یکدیگر مورد ارزیابی
قرار می دهيم و در ای حالت یك دليل بواسطة دليل دیگر نقض میشود و ایر فراینرد
نقض شدن هيچ ارتباطی با ميزان محتمل بودن دالیل ندارد .زیرا ممکر اسرت ميرزان
احتمال یك دليل خيلی باال باشد یا حتی به آن یقري داشرته باشريم امرا توسرط دليرل
دیگری نقض شود و چني نيست که هر دو دليل را با در نظرر گررفت ميرزان محتمرل
بودن و نبودن آن همزمان در فرایند تصميم گيری خود لحاظ کنيم.
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توضيحات فوق نشانگر ای است که اصل دالیل مطمئ در قيا با بدیلهای نرا
گرایانة احتماالتی میيار مناسبتری است برای مشخص کردن اینکه چه چيز مری توانرد
تیيي کنندة قوت یا میيار دليل به شمار آمدن یك عامل محسو شرود .برر ایر مبنرا
چيزی را دليل محسو میکنيم که به قدر کافی تضرمي شرده اسرت کره انجرام  Øرا
موجه کند نه اینکه چقدر محتمل باشد .ممک است عاملی واجد احتمرال بسريار براالیی
باشد اما به واسطة خطير بودن شرایط عملی نتوانيم بر مبنای آن عمل کنريم .در چنري
موقیيتی میيار احتماالتی نا گرایانه روشنگر نيست .اما لحاظ «تضمي شرده برودن بره
قدری که مبنای باور و عمل ما قرار بگيرد» بهتر از قرائت احتماالتی نا گرایانه میتواند
مبنای دليل محسو شدن یك عامل باشد ).(Fantl& McGrath,2009:69-82
با تلفيق اصل میرفت – دليل با اصل دالیل مطمئ  ،اصل میرفت – توجيه حاصرل
می شود .پس سير استدالل بر اصل میرفت – توجيه بطور خالصه چني است:
 -1اگر بدانی که الف ،الف به قدر کافی تضمي شده است که دليلی باشد کره بررای
انجام  Øدر اختيار داری (اعم از دليل نظری و عملی بر طبق اصل همسانی).
 -1اگر الف دليلی است بر انجام  Øپس الف به قدر کافی تضمي شده است که ترو
را در انجام  Øموجه کند(اصل دالیل مطمئ ).
نتيجه :اگر بدانی که الف در ای صورت الف به قدر کافی تضمي شده خواهد بود که
تو را در انجام  Øموجه کند (اصل میرفت – توجيه).28
نتيجة دیگر اصل میرفت – توجيه ای است که نمیتوان نا گرایی و خطاپرذیری را
هم زمان حفظ کرد .در توضيح فر کنيد الف به شکل خطاپذیری می داند که قطاری
به سمت شيراز در حال حرکت است که در اصفهان هم توقف میکند .مقصد اصلی االف
شيراز است اما بدش نمیآید اصفهان را هم ببيند .او یا می تواند سوار شود و یا در مرورد
مقصد و توقف قطار بيشتر تحقيق کند .او به نحو خطاپذیر می دانرد کره ایر قطرار بره
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سمت شيراز میرود و در اصفهان توقف خواهد کرد پس بنرابر اصرل میرفرت – توجيره
میرفت او مستلزم ای است که ای واقیيت که مقصد قطار شيراز است و در اصفهان هم
توقف خواهد کرد به قدر کافی تضمي شده است که او را در سوار شدن موجره کنرد .از
آنجایی که عامل دیگری مانع نيست الف باید سوار شود.
میرفت الف خطاپذیر است لذا احتمال اندکی از خطا می تواند در صورت خطير بودن
شرایط عملی ،در اینکه او چه باید بکند تغيير ایجاد کند .فر کنيد در چني شررایط
خطير عملی است (یینی اگر قطار در اصفهان توقف نکند دچار مشکل بزرگی می شود).
نباید سوار قطار شود بلکه باید بيشتر تحقيق کند؛ یینی ای واقیيت که مقصرد قطرار
شيراز است و در اصفهان توقف خواهد کرد عمل سوار شدن او را موجه نمیکند .بنابرای
گزارة مورد نظر به قدر کافی برای او محتمل نيست و ایر یینری وجرود نروعی ضریف
میرفتی که مانع از ای می شود که ای گزاره او را در عمل موجه کند .بنابر اصل میرفت
– توجيه ،فاعلی که در عمل موجه است یینی الف ،می داند و فاعل دیگری که در عمل
موجه نيست یینی  ،نمی داند .از آنجایی که قوت موقیيرت میرفتری هرر دو فاعرل در
خصوص مقصد و توقف قطار یکسان است اما فقط الف می داند و نه  ،ای یینی نقض
نا گرایی ).(Mc Grath & Fantale, 2009: 84- 85
پس بنابر اصل میرفت – توجيه اگر قائل به خطاپذیری باشيم دیگر نمریتروان نرا
گرا بود.24
تیدی عملی به دليل تقابل با نا گرایی با چالش های مهمی روبروست که با تالش
در جهت تقليل نقش آن به باور و نه میرفت و ارائه بدیل های نا گرایانه از شهودهای
ای نظریه سیی در حفظ نا گرایی دارند .در قسمت بید ميزان توفيق ای تالش هرا را
می سنجيم.
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 .3تعدی عملی و مالحظات انتقادی
وجهة چالشی نظریة تیدی عملی واکنشهای انتقادی بسرياری را بره دنبرال داشرته
است که ابیاد مختلف ای نظریه را نقد کرده اند .نقدهایی چون انتقاد از اصرل همسرانی
) (Dougherty, 2013:1081-1082,Neta 2011: 213-214تلقی عملری از مسرئلة
آستانه در آموزة خطاپذیری) (Brown, 2014: 180امکران تسرری عوامرل عملری برر
عوامل مودی به صدق در حصول میرفت ) (Vahid, 2013: 5-10و . ...از منظر برخری
از میرفت شناسان باید ساحت هایی از میرفت را جهت دست یابی به هردف اصرلی آن،
فارغ از تاثير هر گونه عوامل غير میرفتی یا غير مودی به صدق تلقی کرد .در غيرر ایر
صورت حتی سنجش میرفت بخش بودن تناسب عمل عقالنی نيز ميسر نخواهرد برود.
)(Reed, 2012:471-472در مقابل برخی بر ای باورند که بينش های حاصل از تیدی
عملی در لحاظ نسبت ميان عمل و میرفت نه تنها بدعتی در میرفت شناسی نيست کره
کشف بدییی است که می تواند پاسخ های مناسبی برای بیضی از مهمتری میضالت و
میماهای میرفت شناسی فراهم کند ) .(Grimm,2011:721-722هم چني توجره بره
نقش امور عملی ای امکان را فراهم می کند که امکان بررسی تاثير طيف گسترده ای از
عوامل غير میرفتی بر میرفت را پيدا کنيم و بر غنا و جامیيت میرفت شناسی بيفرزایيم .
) (Grim, 2011:730بر ای مبنا واکنش ها به ای نظریه صرفاً انتقادی نبوده اسرت و
تالشهایی برای گسترش آن در ابیاد مختلفی از مباح میرفت شناختی 21و حوزههرای
دیگر آن نظير میرفتشناسی دی  20نيز ادبيات قابل توجهی از بح پيرامون ای نظریره
را شامل میشود.
بسياری از واکنشهای انتقادی نفی نا گرایی را غير شهودی مریداننرد و میتقدنرد
باع میشود میرفت از ثبات الزم برخوردار نباشد و دستخوش نوسانات نامقبولی شود به
طوریکه نه در نتيجة فراموش کردن اطالعات یا بدست آوردن شواهد جدید که به دنبال
شرایط عملی نامیقول (نظير پيشنهاد چکی به مبلغی قابل توجه یا تهدید و )...دستخوش
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تغيير شود .اگر چني باشد شاهد اظهارات غریبی حصول میرفت خواهيم برود .اظهرارات
غریبی در ارتباط با تیامالت ميان فاعلي و مسئلة انتقال میرفرت کره برا تیردی عملری
سازگار هستند .زیرا بنابر تیدی عملی ممک است میرفت بخشی از طریرق گرواهی بره
مخاطب آن منتقل نگردد نه بدی دليل کره گرواهی دهنرده مرورد اطمينران نيسرت یرا
مخاطب شواهد نقضی در اختيار دارد بلکه بدی جهت که شرایط عملی مخاطب متفاوت
از شرایط گواهی دهنده است ) (Fantl&McGrath, 2009: 49-50اظهاراتی مانند:
 -1می دانم که ج اما مریم و علی نمی دانند با اینکه شواهد م مشابه شرواهد آنهرا
است( .نوسانات بي فاعلي )
 -1می دانم که ج اما نمی توانم میرفت خود به ج را با گفت آن به علی انتقال بدهم
با اینکه او دليل خاصی ندارد که به صداقت و راستگویی م شك داشته باشرد( .نوسران
در گواهی)
ای اظهارات قطیا قابل قبول نيستند و اگر از تبیات اجتنا ناپذیر تیدی عملی باشند،
چالشی بر شهودی بودن ای نظریه در تقابل با نا گرایی به شمار آیند.
در پاسخ طرفداران تیدی عملی ادعا کردهاند فر کنيم در خصوص نوسرانات بري
فاعلي شرایط گتيهای 21حاکم باشد به طوری که گوینده در مقابل انبار تقلبی نباشد امرا
علی و مریم باشند .در چني شرایطی حتی اگر گوینده و مخاطب شواهد یکسان داشرته
باشند ،دیگر گزارة مذکور به ميزانی که پيشتر تصور می شد غير قابل قبول نخواهد بود(
زیرا بر ای مبنا گوینده می تواند ادعا کند که چون م در مقابل انبار تقلبی نيسرتم مری
دانم که ج اما مریم و علی چون در مقابل انبار تقلبی هستند نمی داننرد کره ج) .نوسران
مربوط به گواهی را هم با فر شرایط گتيهای میتوان قابل قبول فر کرد .پس ای
تبیات غير شهودی مختص به تیدی عملی نيستند بلکه حاصل شرایط حاکم بر میرفرت
هستند.
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ممک است ادعا شود که فر وجود شرایط گتيهای بر میرفرت کره طبرق آن ایر
امکان که میرفت در نتيجة تأثير فرایندهای بيرونی که اعتمادپذیری سازوکارهای توليرد
میرفت را تحت تأثير قرار میدهند حاصل نشده باشد ،تبيينری مقبرول اسرت امرا تیردی
عملی فاقد چني مقبوليت تبيينی است .در پاسخ میتوان نشران داد کره تبيري نظرری
مقبولی در خصوص تیدی عملی نيز قابل طره است که بر طبق آن ميزان شواهد جهت
حصول میرفت بسته به خطير بودن شرایط عملی متفاوت اسرت (Fantl&McGrath,
) .2009: 209-210به عبارت دیگر هر چند تیدی عملی بر قوت شرواهد و افرزایش یرا
کاهش احتمال صدق تاثير ندارد اما بر ميزان شواهد جهت حصول توجيه و ارائة استاندارد
و میياری در ای خصروص مروثر اسرت ) (Fantl & McGrath, 2002: 88کره ایر
مسئله نيز از شرایط حاکم بر میرفت است.
بنابر واکنش های انتقادی دیگر میتوان شهودهای حاصل از تیدی عملی را در عي
اذعان به نا گرایی حفظ کرد .از جمله تالشهای صورت گرفته استناد به نظریة ثبرات
گرایی فاعل محور23است .23نظریه پردازان ثباتگرایی فاعل محور میتقدند مریتروان در
عي اذعان به نقش امور عملی در میرفت ،نا گرایی را نيز حفظ کرد .به ایر نحرو کره
تغيير در میرفت بنابر عوامل عملی را در نهایت نتيجه و حاصل تغيير در عوامل مودی به
صدق از جمله شواهد بدانيم .بر طبق ای راه حل در مثال بانك الف ادعای پارسا مبنری
بر باز بودن بانك در روز بید بخشی از شواهد او محسو میشود اما در مثرال بانرك
بواسطة شرایط خطير ،ای مسئله دیگر بخشی از شواهد او نيست.
در پاسخ باید توجه داشت که مقصود از شواهد ،عواملی است کره احتمرال صردق را
افزایش میدهند در حاليکه خطير بودن شرایط عملی ،تأثيری بر محتمرل برودن صردق
ندارند از ای رو خطير بودن شرایط عملی تأثيری بر شواهد ندارند (هر چند همانطور کره
پيشتر گفتيم بر ميزان شواهد مرورد نيراز بررای موجره برودن اثرر گزارنرد)(Fantl & .
) McGrath, 2002: 69البته اشاره کردیم که وجرود چنري نسربت و ترأثيری را (ترأثير
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عوامل عملی بر شواهد یا دیگر عناصر مودی به صدق در موقیيت میرفتی) بایرد تبيري
کرد .31هم چني باید توجه داشت که نتيجة چني رویکردی تبیات شدید ترری از نفری
نا گرایی دارد به طوری که بر مبنای آن هيچ مفهوم میرفتی نمی تواند مصون از تاثير
عوامل عملی باشد و تغيير در خطير بودن شرایط عملی نه تنها تغيير در میرفت که تغيير
در شواهد ،توجيه ،دالیل و محتمل بودن میرفت را نيز به دنبال دارد .ای در حالی اسرت
که موقیيت ما در قبال بسياری از ابیاد میرفتی متاثر از عوامل عملری نيسرت(Fant & .
) McGrath, 2011:563اما تیدی عملی با تاکيد بر غير نا گرایری سریی مری کنرد از
چني نتای نامقبولی فاصله بگيرد .لذا تالش در جمع ميان شهودهای حاصرل از تیردی
عملی و نا گرایی خالی از اشکال و فارغ از تبیات نامطلو نيست.
تیدی عملی در تقابل با نا گرایی با چالش های مهم دیگری روبروست که با تقليل
نقش آن به باور در تالش اند نشان دهند نظریة تیدی عملری نره در حروزة میرفرت یرا
توجيه بلکه در حوزة باور صحيح است (Ross &Schroeder, 2012:2, Schroeder,
) 2012:268,Weatherson, 2005:420و بر ای مبنا فاقد اهميت میرفرت شرناختی
است .دسته ای از ای منتقدی چني ادعایی را اینگونه مدلل می کنند که آنچه در مثال
های بانك همزمان اذعان به دانست و ندانست را موجب می شود ،نه تاثير شرایط عملی
بر میرفت که حاصل تفاوت در ابیاد مودی به صدق نظير فرایند توليد باور (و نه توجيه
و میرفت) در شرایط عادی و خطير است .به طوری که با در نظر گرفت مکانيسم هرای
متفاوت روانشناختی توليد باور در شرایط عادی و خطير ای ادعا تایيد می شود .بره براور
ای منتقدی ميزان اطمينان فاعل یینی پارسا در دو مثال یکسان نيست زیررا هرر چنرد
فاعل در شرایط خطير واجد دقت بيشتری است اما اطمينان و باور او کمتر است و لرذا
اذعان به ندانست می کند .در حاليکه اگر فر بگيریم در شرایط خطيرر همران ميرزان
اطمينان را دارد که در شرایط عادی ،ای حاکی از ای خواهد بود که به شيوه های غيرر
قابل اعتمادی نظير خوش خيالی یا زود باوری اتکاء کرده است(Nagel, 2008:280- .
)283
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در پاسخ میتوان در خصوص شدت و ميزان باور در دو مثال ابتدا بر ای مسئله تأکيد
کرد که ادعای ناهمسان بودن ميزان باور در دو مثال مورد تأیيد همگان نيسرت ( کيرت
دروز 31به عنوان مثال که در ادبيات مربوط به زمينره گرایری میرفتری سرهم وافرری در
ساخت و پرداخت مثالهای بانك دارد ای ميزان را در دو مثرال یکسران مری دانرد) .برا
اینحال اگر هم به فر ای ميزان یکسان نباشد نمیتوان بره طرور قطرع گفرت کردام
ميزان و کدام شرایط فاعل را در موقیيت میرفتی برتر یا فروتر قرار میدهرد .در توضريح
باید توجه داشت که شاید بتوان ادعا کرد که ممک است فاعلی که در شرایط خطيرر برا
همان ميزان اطمينان شرایط عادی به گزارهای باور دارد ای باور خود را به نحو مناسبی
کسب نکرده است چراکه ای تمایل در او وجود دارد که در شرایط خطير و عادی به یك
شيوه در حصول باور استناد کند .اما اگر چني باشد ای شخص در حالت عرادی (مثرال
بانك الف) هم چني تمرایلی دارد و در آن شررایط هرم بواسرطة اتکراء بره روش هرای
نامناسب ،نباید میرفت داشته باشد در حاليکه بنابر ادعای خرود ایر منتقردی در حالرت
عادی واجد میرفت است .بنابرای نمی توان با طره مکانيسم های متفراوت توليرد براور
چرایی اذعان همزمان به دانست و ندانست در مثال های بانك را تبيي کرد & (Fantl
McGrath, 2009: 45-46).ای مسئله نشان می دهد که لحراظ براور بره تنهرایی در
تبيي تأثير شرایط عملی بر میرفت کافی نيست و نسبت ميان میرفت و عمرل فراترر از
نسبت ميان باور و عمل است .با در نظر گرفت دفاعيات نظریره پرردازان تیردی عملری
شاید نا گرایی چندان که در بادی امر به نظر می رسد غير قابل خدشه نباشد .آیا بایرد
ای سنت رای را رها کرد و تیدی عملی را برگزید؟ بخش پایانی ای مقاله بره بررسری
ای پرسش اختصاص دارد.
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نتيجهگيری
آیا تیدی عملی بدعتی در میرفت شناسی است؟ آیا اذعان بره تراثير امرور عملری در
فرایند حصول میرفت انحراف یا غفلت از ماهيت میرفت یا اساسی تری هدف آن یینی
حصول باور صادق و اجتنا از باور کاذ است؟ کم نيستند میرفت شناسانی کره چنري
نظری دارند و علی رغم اذعان به اهميت تاثير امور عملی در میرفت اصرار دارند که ای
تاثير ،حداقلی و در ساحت هایی غير از ساحت های مورد ادعای طرفداران نظریة تیردی
عملی است .با اینحال در ای مقاله تالش کردیم مقبوليرت دیردگاه تیردی عملری را در
تقابل با نا گرایی میرفتی ارزیابی کنيم .تقابلی که اگر به توفيق نسربی تیردی عملری
منتهی شود می تواند گویای مقبوليت ای دیدگاه نوظهور به حسا آید .بر ایر مبنرا در
بخش های مختلف ای مقاله استدالل ها و دفاعيات تیردی عملری در چرالش برا نرا
گرایی را مورد بررسی قرار دادیم.
از خطاپذیری آغاز کردیم; رویکردی کره مرورد پرذیرش طيرف وسريیی از میرفرت
شناسان است اما آنطور که توضيح دادیم تلقی نا گرایانره از آن در مواجهره برا مسرئلة
آستانه هم چنان راه حل قابل قبولی که مانع از دلبخواهی بودن هر گونه مالکی در ایر
خصوص باشد حاصل نکرده است .شاید تنها مالکی که تاکنون مورد توجه قررار گرفتره
است استناد به محتمل نبودن و یا واجد ميزان احتمال بسيار کمی از احتمال خطرا اسرت
که با در نظر گرفت شرایط خطير عملی که ميزان بسيار کمی از احتمال خطرا هرم مری
تواند اهميت گزاف یابد ،قابل قبول نيست .ای در حالی است که تیدی عملری در عري
اذعان به خطاپذیری در پاسخ به مهمتری چالش های ای آموزه نيز راه حل قابل قبولی
ارائه داده است .راه حلی که بر طبق آن میتوان در عي ارائة مالک هرایی در سرنجش
ميزان جواز خطا در تلقی خطاپذیر از میرفت با ربط ای مالک ها با مالحظات عملری از
اتهام دلبخواهی بودن نيز مصون بود .چني تلقی عملی با اذعان به اهميت تاثير شررایط
عملی بر میرفت نقض نا گرایی نيز محسو میشود.
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مقبوليت تیدی عملی در نسبت آن با خطاپذیری خالصه نمی شود و استدالل هرایی
بر نسبت ای دیدگاه با مفاهيم بنيادی تر در میرفت شناسی نيز اقامه شده اسرت .اصرل
میرفت – توجيه از مهمتری استدالل ها بر تیدی عملی است که برا اتکراء بره یکری از
مبنایی تری مؤلفه های میرفت یینی دالیل بر وجود نسبت ميران عمرل و براور موجره
مبتنی است .ای اصل که هر یك از مقدمات آن مبتنی بر شهودهای زبانی و رویه های
میمول استدالل ورزی در زندگی روزمره است در صورت اذعان به خطاپذیری در تقابل با
نا گرایی خواهد بود که ای مسئله نيز تأیيدی بر مقبوليت تیدی عملی در قيا با نا
گرایی است.
هم چني مشاهده کردیم که تقليل نقش تیدی عملی به براور و ترالش بررای ارائره
بدیلهای نا گرایانه از ای نظریه فارغ از تبیات نامطلو نيست .اتهام بی ثبات کرردن
میرفت و بروز اظهارات حاوی تغييرات و نوسانات غير میقول در نتيجه اذعان بره تیردی
عملی نيز صرفاً مختص به ای نظریه نيست بلکه حاکی از شرایط حاکم بر میرفت است.
با ارائة تبيي قابل قبول از چرایی غرابت چني اظهاراتی میتوان به ای اتهام پاسخ داد.
با ای توضيحات به نظر می رسد که تیدی عملی با پيوند دعاوی خود برا محروری-
تری مباح میرفت شناسی و ارائه راه کارهایی جهت مقابله با چالشهای ای مباح و
ابتناء بر استدالل ها و اصول مدلل و شهودی دیدگاه در خور تاملی است که نمری تروان
آن را نادیده گرفت .به طوری که برای بهرهمندی از بينشهای ای نظریه شاید تجدیرد
نظر در برخی از شهودهای میرفتی نا گرایانه گزینة مناسب تری باشرد .بنرابرای شراید
نفی نا گرایی آنگونه که در بادی امر غير شهودی به نظرر مری رسرد در واقرع چنري
نيست.
پینوشتها
1. analytic epistemology
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2. Analysis of knowledge
3. Evidence or reason
4. Evidentialists
5. Reliablists
6. Epistemic Purism or Intellectualism
7. Fallibilism

 .3ممک است در اینجا ای اشکال قابل طره باشد که اشاره ی همسر پارسا بره اینکره
بانك ها برنامه های خود را تغيير می دهند شاهد نقضی بر میرفت او به ای مسئله است
و در ای صورت تیدی عملی دیگر در ای خصوص موضوعيت ندارد .در پاسخ بره ایر
اشکال باید توجه داشت که آنچه اهميت دارد ای است که پارسا اذعان می کند با اینکه
ميزان اطمينان او(عوامل صرفا میرفتی و مودی به صدق) از باز بودن بانك در مثرال
همچون مورد قبل است ،نمی داند و بهتر است سوال کند .ایر یینری تغييرر در شررایط
عملی و نه موقیيت میرفتی او است که میرفت او به باز بودن بانك در ای مثال را تحت
تاثير قرار می هد .ای مسئله نيز به مینی موضوعيت داشت تیدی عملی است.
9. pragmatic encroachment

 .11به مینی نيات ،نگرشها ،باورها ،تصميمات و اعمال که در اصطاله به تمام ای امرور
با عالمت  Øاشاره می شود.
11. Skepticism

 .12بونجور به عنوان مثال که از مهمتری منتقدی نظریرة خطاپرذیری در میرفرت بره
حسا می آید بر ای باور است که به هيچ عنوان نمی توان به شکل غير دلبخواهانه ای
میيار مشخص و دقيقی از ميزان جواز خطا در ای آموزه ارائه داد که بتوان مدعی شد برا
میرفت قابل جمع است ).(Bonjour, 2002: 43
13. The Threshold Problem
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 -.14کانی و فلدم به عنوان مثال در ای خصوص بر ای باورند کره میرفرت مسرتلزم
ميزان توجيهی است که وراء شك میقول باشد .نظریه پردازان تیدی عملی چني میياری
را مبهم می دانند و میتقدند می توان در ای خصوص ایر پرسرش را مطرره کررد کره
اصوال چه نوع شکی شك میقول است.
Conee, Earl and Feldman, Richard (Making sense of Skepticism) In
E. Conee and R. Feldman (eds.) Evidentialism: Essays in
Epistemology, Oxford University Press, 2004, p296.

 .11ای ادعا را م،توان با ذکر استدالل هایی نيز تقویت کرد که استدالل با اسرتناد بره
احتمال خطا ،باال ،عطف گزارههای ،که مردع ،میرفرت بره آن هرا هسرتيم یکری از
آنهاست .بنابر ای استدالل:
 -1احتمال خطا ،گزاره های ،را که حاصل عطف تمام گزاره های ،است کره ادعرا مر،
کنيم به آنها میرفت داریم ،باال م،دانيم.
 -1بهتری تبيي برا ،ای مسئله ای است که احتمال خطا ،اندکی برا ،تك تك یرا
اغلب گزاره های ،که مدعی دانست آنها هستيم ،قائل هستيم.
 -8پس هر یك از ای گزاره ها یا اغلب آنهرا حراوی ميزانری از خطرا هسرتند بنرابرای
میرفت با احتمال خطا قابل جمع است.
)(Fantl & McGrath, 2009: 11-12

هم چني برای فهم دقيقتر ای استدالل می توان به پارادوکس مقدمه نيز استناد کرد .بر
طبق ای پارادوکس نویسندة کتابی در مقدمة کتا خود ادعا میکند که سیی وافر داشته
است که جزء به جزء و تك تك مباح کتا خالی از خطا و اشتباه باشد با اینحال نمی-
تواند ادعا کند که کل کتا فارغ از هر گونه خطا و اشکالی است .ای مسئله که او کرل
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کتا را فارغ از خطا نمی داند نشان میدهد که هر یك از مباحر آن را برا احتمرالی از
خطا قابل جمع می داند.
16. Reasons

 .11در ای خصوص حتی ادعا شده است که برای تیيي اینکه یرك عامرل چقردر بایرد
تضمي شده باشد که دليل محسو شود یا باید قائل به یقي میرفت شناختی باشيم یرا
تیدی عملی .نتيجه یقي میرفت شناختی شکاکيت است پس ای ميزان را تیدی عملی
می تواند به بهتری نحو تیيي کند.
Fantl, Jeremy & McGrath, Matthew, (Pragmatic Encroachment; It’s
not just about knowledge), Episteme, vol. 9, issue 01, March 2012
18. Warranted

 .13اصطاله تضمي عمدتا برای اجتنا از ایجاد شرایط گتيه ای در میرفرت بره جرای
توجيه مورد استفاه قرار می گيرد .در واقع اعتقاد بر ای است که با افزوده شدن توجيه به
باور و صدق میرفت حاصل نمی شود بلکه گتيه ای نبودن هم باید لحاظ شود .البتره در
ای خصوص قطیيتی وجود ندارد و برخی توجيه و تضمي را میادل بکار می برند.
20. knowledge-reason principle
21. Unity Thesis
22. Safe reason

 .28شاید خالصة ای استدالل به بيان بسيار ساده ای باشد که میرفت حاصرل توجيره
است و برای موجه بودن باید دالیل در اختيار داشت و دليل محسو شدن هم به موجه
بودن در انجام فای یینی لحاظ امور عملی مربوط می شود و ای یینی تیدی عملی.
 .14ممک است ای اشکال مطره شود که شرایط خطيرر عملری ،موقیيرت میرفتری را
تحت تأثير قرار میدهد بنابرای نمیتوان ادعا کرد که موقیيرت میرفتری هرر دو فاعرل
مشابه است و بر ای مبنا نا گرایی را نفی کرد .در پاسخ به ای اشکال میتروان گفرت
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که شاید در برخی مواقع که شواهد قوی مبنی بر وجود نسبت و هم بستگی ميان شرایط
خطير و صدق یك گزاره در اختيار داشته باشيم ای تاثير ممک باشد اما همرواره چنري
نيست .بنابر مثالی از احتماالت فر کنيد به شما شرط بندی پر منفیتی پيشنهاد مری-
شود که تا عدد شش را بياورد .در ميان بودن مسئلة شرط بندی که به نروعی خطيرر
بودن شرایط محسو می شود هيچ تأثيری بر موقیيت میرفتی شما یینی محتمل بودن
صدق ای گزاره که تا شش بياید یا پن ندارد .پس الزاما ای طور نيست کره شررایط
خطير عملی همواره موقیيت میرفتی را تحت ترأثير قررار دهرد (Fantl & McGrath,
).2009: 87

 .25به عنوان مثال رجوع کنيد به:
Engel, Pascal , Pragmatic Encroachment and Epistemic Value in
Epistemic Value , ed. By Haddock, Adrian, Millar, Alan and
Pritchard, Duncan, New York, Oxford, 2009

 .10به عنوان مثال رجوع کنيد به:
1-Rizzieri, Aaron, (Pragmatic Encroachment, Stakes and Religious
Knowledge), Springer, DOI 10.1007./s1153-011-9294-5,
2-Smith, Martin, (The Epistemology of Religion), Analysis, Vol 01,
Num. 01, 2013

 .11مقصود از شرایط گتيه ای شرایطی است که علی رغرم برخرورداری از براور صرادق
موجه ،بنابه دالیلی نظير نقش بخت و اقبال در حصول باور صادق موجه ،در واقع میرفت
حاصل نشده است.
28. subject-sensitive invariantism

 .13نظریه ی ثبات گرایی فاعل محور در پاسخ به زمينه گرایی که محتوای اسرنادهای
میرفتی را در زمينه های مختلف و از اسناد دهنده ای به اسناد دهنده ی دیگر متغير می
داند ،بر ای باور است که محتوای ای اسنادها ثابت است امرا (برر خرالف رویکردهرای
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میمول ثبات گرایی) باید شرایط عملی فاعل بویژه اینکه صدق گزاره ی مورد نظر چقدر
برای فاعل اهميت دارد (بی آنکه محتوای سرمانتيکی اسرناد میرفرت تغييرر کنرد) را در
 به عبارت دیگر مینای دانست در زمينه های مختلف.حصول میرفت مورد توجه قرار داد
 زمينه ی عملی فاعل (نه،ثابت بوده اما استانداردی را که برای حصول میرفت الزم است
 به طوری که هر چقدر شرایط عملی خطيرتر باشد شواهد.اسناد دهنده) مشخص می کند
.برای حصول میرفت باید قوی تر باشند
۲4  پینوشت شمارۀ.31
31. Keith DeRose
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